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แกพุทธศาสตร ซึ่งเปนแดนแหงความรูและความคิดที่นับวาเกาแกแดนหนึ่ง เพราะวา
พุ ท ธศาสตร นั้ น เป น วิ ช าความรู ที่ เ กี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา หรื อ หลั ก การของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเราทราบกันดีอยูแลววามีมาตั้ง ๒๕๐๐ กวาปแลว การที่เรามา
สนใจพูดกันในเรื่องนี้ ก็เสมือนกับวามาบุกเบิกในแดนแหงความรูและความคิดที่เกาแก
นั้นกันอีกครั้งหนึ่ง
ทําไมจึงวา “บุกเบิก” คือ มองในแงหนึ่ง ก็เหมือนกับวาพุทธศาสตรเปนแดน
หรือเปนแนวทาง เปนมรรคา เปนวิถีหนึ่งแหงความรู ความคิด และการดําเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษา การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตและโลก แตเปนแดนหรือเปน
ทางเดินที่เกาแก เมื่อเราไมไดใช แดนหรือทางนั้นก็อาจมีหญาบาง วัชพืชบาง ขึ้นรก
ทั่วไป จึงจําเปนจะตองมีการชําระสะสางกันใหม ในแงนี้ ถึงแมจะเปนทางเกา เราก็อาจ
เรียกวา เปนการบุกเบิกไดเหมือนกัน
∗

บทความจากปาฐกถา ที่แสดงในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๒๕ สาขา
ศึกษาศาสตร ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๐
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อีกนัยหนึ่ง อาจจะเหมือนกับวา พวกเรานี้ไดเดินทางในทางสายอื่นมานาน
กวาจะมาถึงทางสายนี้ก็มืดค่ํา ก็เลยตองคลําทางกันไปกอน จนกวาจะมีดวงประทีป
หรือดวงอาทิตยมาสองแสงใหมองเห็นชัดเจน ที่จะเดินทางกันอยางมั่นคงตอไป
เวลาที่ใหในการแสดงปาฐกถาครั้งนี้ มีกําหนดถึง ๒ ชั่วโมง แมวาจะตัดออก
โดยอาจจะแบงเวลาสวนทายสักครึ่งชั่วโมง สําหรับการตอบคําถาม ก็ยังนับวายาวมาก
อยูนั่นเอง เมื่อเวลาพูดยาวนานมาก ก็อาจมีปญหาได ๒ ประการ ประการที่หนึ่ง ผูพูด
อาจจะมีเนื้อหาที่จะมาพูดไมเพียงพอกับเวลา หรือประการที่สอง ถาผูพูดมีเนื้อหามาพูด
ไดมาก เต็มตามเวลา ก็อาจจะทําใหเกิดความเบื่อหนาย
สําหรับประการที่หนึ่ง ก็เปนความลําบากแกผูพูด เพราะวาจะตองพยายามหา
เรื่องมาพูดใหเต็มเวลาใหจงได สวนในประการที่สอง ก็เปนความลําบากแกผูฟง ซึ่ง
จะตองทนตอความเบื่อหนายที่จะตองนั่งฟงไปจนจบ
ถาหากวาเปนในประการที่สอง ก็ตองขอใหชวยกันทําใจไวแตตน โดยตั้งขันติ
ธรรมไวกอนวาจะพยายามฟงดวยความอดทนไปจนกวาจะจบ

บทที่ ๑

นําเขาสูการศึกษา
สําหรับชื่อเรื่องที่ตั้งไววา การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา นั้น อาตม
ภาพขอทําความเขาใจวา ความจริงที่ตั้งชื่อเรื่องไวอยางนี้ อาจจะไมตั้งใจนักที่จะพูดให
ตรงกับหัวขอเทาไร คือวาตั้งไวพอใหชื่อนั้นฟงดูนาดึงดูดความสนใจบาง แตเวลาพูดจริงๆ
ก็แลวแตวาจะนึกอะไรขึ้นได อยางไรก็ตาม ก็คิดวา แมจะไมไดพูดตรงหัวขอเรื่องทีเดียว
แตเนื้อหาโดยสวนรวมก็อาจจะสงมาถึงหัวขอเรื่องนั้น พอใหเห็นความหมายไดบาง
ทีนี้ ตามที่ไดตั้งชื่อหัวขอเรื่องวา การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
นั้น มองในแงหนึ่งจะเห็นวา การศึกษาไมใชเปนเพียงเครื่องมือพัฒนาเทานั้น แตมัน
เปนตัวการพัฒนาทีเดียว เพราะฉะนั้น ที่ตั้งหัวขอเรื่องไวอยางนี้ ก็อาจจะเปนปญหา
ถกเถียงกันไดวาถูกตองหรือเปลา แตความจริงแลว คิดวามองไดทั้งสองอยาง คือวา
การศึกษานั้นเปนตัวการพัฒนาเองดวย และเปนเครื่องมือพัฒนาดวย
ทีนี้ จะเปนไดอยางไร ก็จะไมตอบโดยตรง แตจะคอยๆ คุยกันไป บางทีเนื้อหาที่
พูดนั้น ก็อาจจะมาตอบคําถามนี้ได
อนึ่ ง ที่ บ อกว า ยั ง ต อ งพั ฒ นานั้ น เมื่ อพู ด ว า ยั ง ต อ งพั ฒ นา ก็ แ สดงว า มั น ยั ง
ทํางานไมไดดี ถาเปนเครื่องมือ ก็เอาไปใชไดไมสําเร็จผลดวยดี ก็จึงตองมีการพัฒนา
กันอีก คือทําใหมันดียิ่งขึ้น เสริม ปรุงแตง ดัดแปลง ปรับ ปรุงใหมันใชไดประโยชน
จนกระทั่งสําเร็จผลสมความมุงหมายหรือวัตถุประสงค
ทีนี้ ก็จะตองถามตอไปวา ทําไมจึงยังไมสําเร็จผลดี ก็เพราะวามันยังมีปญหา
มากมายที่ฟองอยู ปญหาตางๆที่เรามองเห็นในวงการตางๆ โดยเฉพาะในวงการศึกษา
นี้เองดวย ก็เปนเครื่องชี้แสดงวา การทําหนาที่ของการศึกษานั้น ยังไมไดผลสําเร็จ
บริ บู ร ณ ห รื อ เป น ที่ น า พอใจ เมื่ อ มั น ไม ไ ด สํ า เร็ จ ผลดี ก็ แ สดงว า เครื่ อ งมื อ นี้ ยั ง มี
ขอบกพรอง เมื่อยังมีขอบกพรอง ก็ยังตองมีการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น นั่นก็คือวายังตอง
มีการพัฒนากันตอไป
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เมื่อพูดมาถึงเพียงนี้ ก็เทากับบอกวา เรามีสิ่งที่จะตองแกไข ไดแกปญหาตางๆ
ก็เลยจําเปนจะตองมาพูดกันถึงเรื่องปญหาตางๆ

สภาพปญหาที่แสดงวาการพัฒนายังไมสําเร็จผล
ในโลกปจจุบันนี้ ไมใชเฉพาะทางการศึกษาเทานั้น ทุกดานทีเดียว เราจะไดยิน
ไดฟง แตเ รื่องปญหา ดูเ หมื อนวาโลกปจจุบันนี้ เปนโลกที่มากไปดวยปญหา ไมว า
ประเทศที่เ ราเรีย กว าพัฒ นาแลว หรื อกําลัง พัฒ นา ก็ล ว นแตมีปญหาด วยกันทั้ งสิ้ น
เรียกวามีปญหาทั่วโลก
ปญหาที่หวาดกลัวกันมากในระดับหนึ่ง ก็คือเรื่องสงคราม สงครามนั้นมีอยู
ตลอดเวลา ขณะนี้กําลังมีอยู และไดมีมาเปนเวลาหลายปแลว วาที่จริง สงครามนั้นก็
เปนปญหาเกา มีมาตั้งแตเริ่มเกิดมีมนุษย พอมนุษยเกิดมา ก็เริ่มมีการเบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน ถาหากวาคนมีจํานวนนอย เราก็ยังไมเรียกวาสงคราม ตอเมื่อแบงกันเปน
กลุมๆ เปนประเทศชาติขึ้นมา เปนหมูชนกลุมใหญๆ มีการขัดแยงกัน มีการรบกันตอสู
กัน ก็เกิดเปนสงครามขึ้น
ปจจุบันนี้ จํานวนประชากรก็มากขึ้น ประเทศตางๆ ก็มีพลเมืองมากขึ้น การไป
มาสื่อสารถึงกันก็สะดวกขึ้น การขัดแยงตอสูก็ไดปรากฏใหเห็นกันบอยๆ มีอยูเสมอๆ
แตที่กลัวกันมากก็คือ สงครามปจจุบันนี้มีความรายแรงมาก อาจจะกลายเปนการ
ทําลายลา งผลาญกันขนานใหญ จนถึงกับทําใหโลกนี้พินาศไปเสียทีเดียว ดังที่คน
จํานวนมากกําลังหวาดกลัวสงครามนิวเคลียรกันอยู
นอกจากเรื่องสงครามใหญที่นากลัวแลว ก็มีสงครามยอยและสงครามยืดเยื้อ
ตางๆ การตอสูระหวางเผาชน ระหวางกลุมชน ที่ถือศาสนาตางๆ กัน ตลอดจนประเทศ
ที่ถืออุดมการณคนละอยาง ก็มีการตอสูกันโดยไมเปดเผย คือ ไมตอสูกันโดยตรง แตไม
ยุยงหรือหาทางกระตุนเราใหประเทศเล็กๆ นอยๆ รบราฆาฟนกัน ซึ่งเปนสงครามแผ
อุดมการณ แผลัทธิทางเศรษฐกิจและการเมือง
มองลงมาในกลุมชนยอยลงไป เราก็เห็นวามีอาชญากรรมมากขึ้น การฆากัน
การทํารายกัน การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอะไรตางๆ ก็มีมาก อยางที่รวมๆ เรียก
กันวาความรุนแรง แมแตการแกปญหาตางๆ ในปจจุบัน ก็ทํากันดวยความรุนแรงเปน
อันมาก
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อีกแงหนึ่ง ถาวากันตามระดับวัยของคน ก็มีปญหาอีก ผูใหญก็มีปญหา เด็กก็มี
ปญ หา ในระดั บ เด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง เป น อนาคตของชาติ ที่ เ ราเป นห ว งกั น มาก ก็
ปรากฏวาปญหาเกี่ยวกับความประพฤติของเยาวชนนี้ ดูจะมากขึ้น ปญหาเกี่ยวกับการ
รับวัฒนธรรมตางดาว ก็ดี ปญหาเรื่องยาเสพติด ก็ดี ลวนนาวิตก ถาโตขึ้นไปแลว
นอกจากยาเสพติด ก็มีโรคจิตกันมาก โรคจิตนี้มีสถิติสูงขึ้นๆ หรือยังไมทันเปนโรคจิต
แตมีอาการทางจิตรุนแรง ก็อาจจะชิงฆาตัวตายไปเสียกอน
แมในทางเศรษฐกิจ ที่วาไดพัฒนากันมามากมาย เราก็ยังไมพนจากปญหา
ความยากจนแรนแคน ขาดแคลนอาหาร ปญหาทุพโภชนาการ ตลอดจนกระทั่งในบาง
ถิ่ น บางทวี ป บางประเทศก็ มี ก ารอดตายกั น อยู ถ า ไม ถึ ง ขั้ น นั้ น ในประเทศที่ ยั ง
พอมีพอกินบาง คนก็มีไมเทาเทียมกัน มีชองวางหางกันไกล มีปญหาเรื่องการวางงาน
ถึงแมมีงานทําแลว ก็ยังมีปญหาอีก ยังมีการแยงชิง มีการโกง เอารัดเอาเปรียบขูดรีด
กัน ตลอดจนกระทั่งคอรัปชั่น
ทีนี้ หันไปดูกวางออกไป ไมเฉพาะตัวมนุษยเทานั้น สภาพแวดลอมที่มนุษย
อาศัยอยู รวมไปถึงธรรมชาติ ก็มีปญหาอีก คือ สภาพแวดลอมเปนพิษ มีมลภาวะสูง
อากาศเสีย น้ําเสีย ดินก็จะเสีย จะใชเพาะปลูกไมคอยไดผล โรคภัยไขเจ็บบางอยางลด
นอยลงไป แตก็มีโรคบางอยางเกิดขึ้นใหมๆ นอกจากนั้นก็ยังมีปญหาการรอยหรอของ
ทรัพยากร เพราะใชกันอยางไมรูจักประมาณ
เรื่องเหลานี้เปนปญหา ที่สรางความวิตกกังวลใหแกคนที่คิดถึงอนาคตของ
มนุษยชาติ เรียกวามีปญหากันหมดทุกดาน ทั้งปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จิตใจ
ปญหาสภาพแวดลอมในธรรมชาติ ตลอดกระทั่งปญหาจากสิ่งที่เราสรางขึ้นมาเพื่อทํา
การพัฒนา หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อชวยแกปญหาของมนุษย นั่นก็คือ เทคโนโลยี
มนุษยพยายามสรางเทคโนโลยีขึ้นมา เพื่อจะใหมีชีวิตที่สะดวกสบาย จะได
เอาชนะธรรมชาติ แกปญหาการที่ถูกธรรมชาติเบียดเบียนบีบคั้น จะไดอยูอยางผาสุก
แตแลวไปๆ มาๆ เทคโนโลยีเองก็เกิดเปนปญหาขึ้น มีการนําเทคโนโลยีไปใชในการ
สรางสิ่งที่ทําลายกันไดรายแรงยิ่งขึ้น เชน สรางอาวุธยุทโธปกรณ หรือนําไปใชผลิตสิ่งที่
เปนพิษ เชน ผลิตยาเสพติด เปนตน สิ่งเสพติดสมัยกอนก็มีอยู ซึ่งมักจะเปนของตาม
ธรรมชาติ เชน พวกพืชตางๆ รวมทั้งกัญชาและฝน แตปจจุบันนี้ เทคโนโลยีมาชวยเสริม
ใหสิ่งเสพติดนั้นสนองความตองการของผูเสพไดมากขึ้น ถึงใจยิ่งขึ้น พรอมกันนั้นก็เปน
โทษแกชีวิตและสังคมรุนแรงและรายแรงมากขึ้น คือเอามาผลิตเปนเฮโรอีน เปนตน
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ปญหาจากเทคโนโลยีนั้นยังมีอีกมากมาย และมากเสียจนกระทั่งมนุษยบาง
พวกเกิดกลัวขึ้นวา ตอไปภายหนา ถาไมรูจักใช แทนที่วามนุษยจะเปนนายของ
เทคโนโลยี นํ า เทคโนโลยีมาใช ให เ ป น ประโยชน ก็ จ ะกลั บ เป น ทาสของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจะกลายเปนสิ่งที่ควบคุมบังคับบัญชามนุษย และกอใหเกิดปญหาตางๆ แก
มนุษยยิ่งขึ้นไปอีก
รวมความก็ดังไดกลาวแลวขางตนวา ทั้งประเทศที่พัฒนาแลว ก็มีปญหา ทั้ง
ประเทศที่กําลังพัฒนาหรือยังไมพัฒนา ก็มีปญหา เปนแตวาปญหานั้นอาจจะแตกตาง
กันไปบาง เชน ในประเทศที่พัฒนาแลว ปญหาก็จะหนักไปทางดานการกลัวสงคราม
นิวเคลียร ซึ่งประเทศที่เจริญแลวจะมีความหวั่นวิตกมาก มีความหวาดกลัวมาก
แตหันมาดูในประเทศที่ยังไมพัฒนา บางทีก็ไมรูเรื่อง ไมไดเอาใจใสเรื่องเหลานี้
เลย ประเทศที่พัฒนาแลวกลับกลัวสงครามนิวเคลียรเปนอันมาก และในประเทศที่
เจริญแลวเหลานั้น ปญหาเรื่องโรคทางจิตก็มาก การติดยาเสพติดก็มาก การฆาตัวตาย
ก็มาก แลวก็เกรงกลัวปญหาเรื่องมลภาวะหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษ เชน ในระยะนี้กําลัง
กังวลกันมากมายในเรื่อง acid rain หรือฝนน้ํากรด
ส ว นประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาหรื อ ด อ ยพั ฒ นา ป ญ หาก็ ห นั ก ไปในด า นความ
ยากจนแรนแคน อาจจะถึงอดตาย มีชองวางของฐานะทางเศรษฐกิจกวา งมาก มี
ปญหาเรื่องทุพโภชนาการ เรื่องคอรัปชั่นอะไรตางๆ เหลานี้ รวมทั้งปญหาแบบเดียวกับ
ประเทศที่พัฒนาแลวดวย หมายความวา ตัวเองไปตามอยางประเทศที่พัฒนาแลว
ตัวเองก็เลยไดปญหาแบบประเทศที่พัฒนาแลวมาดวย
อันนี้เปนปญหาโดยทั่วๆ ไปในโลกและสังคม

จับจุดปญหาของการศึกษา
ที นี้ ถ า มองเฉพาะในวงการการศึ ก ษา หรื อ มองให แ คบเข า มาในวงการ
การศึ ก ษาของประเทศไทยนี้ เราก็ พู ดกั น มากถึง ป ญ หาครู ลน งาน ครู ที่ผ ลิต ขึ้น มา
จํานวนมาก หางานทําไมคอยได หรือครูมีรายไดนอย เปนอยูไมคอยพอ อันนี้เปน
ปญหาในดานเศรษฐกิจ สวนในดานสังคม ก็มีปญหาอีก ปจจุบันนี้ครูมีฐานะดอยลง
ไมคอยไดรับความเคารพนับถือบูชาเหมือนแตกอน
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กอนนี้ ครูไดรับความนับถือเปนปูชนียบุคคล เปนบุคคลที่สังคมยกยองเชิดชู
เปนอยางสูง แตปจจุบันนี้รูสึกวาฐานะของครูดอยลง เพราะสังคมมีคานิยมเนนหนักไป
ในทางเชิดชูทรัพยและอํานาจ ไมคอยเชิดชูคุณธรรม
ครูนี้ ถาวาตามหลักการ ก็เปนตัวแทนผูหนึ่งหรือประเภทหนึ่งของคุณธรรม เมื่อ
ครูเปนตัวแทนของคุณธรรม แตสังคมมีคานิยมไมนิยมทางคุณธรรม แตไปนิยมทรัพย
และอํานาจ ครูมีทรัพยและอํานาจนอย ก็เลยไมไดรับความเคารพยกยอง
แตมีการถกเถียงกันวา สาเหตุอาจจะมาจากตัวครูเองที่มีคุณธรรมนอยลงดวย
จึงไมคอยไดรับความเคารพนับถือ เรื่องมันเปนไปถึงขนาดที่วา บางทีครูเองก็ปรากฏวา
ไมอยากจะเปนปูชนียบุคคลดวยซ้ําไป
ทีนี้ ในดานคุณภาพของการศึกษา คุณภาพของการศึกษานั้น มองได ๒ ดาน
ดานที่หนึ่งคือ วิชาการ และ วิชาชีพ มีเสียงพูดกันมาก หรือรองทุกขกันมากวา
เด็กสมัยนี้เรียนไปแลว วิชาออน รูไมจริงบาง คือ มีวิชาที่เรียนไป แตเอาไปประกอบ
อาชีพทํางานไมไดจริง บางทีเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ ก็อานหนังสือไมคอยออก ซึ่งที่จริงก็
ไมใชเปนปญหาเฉพาะประเทศไทย ประเทศที่พัฒนาแลวก็เปนปญหาเชนเดียวกัน
ทีนี้ มองตอไปในดาน ความประพฤติ ยิ่งมีปญหามากขึ้นไปอีก การศึกษาสมัยนี้
ไมชวยใหเด็กมีความประพฤติที่ดีงาม เด็กนักเรียนไมมีวินัย สําเร็จไปแลว ก็เปนผูมี
ความประพฤติ ไ ม ดี เป น พลเมื อ งที่ไ ม มี คา นิ ย มและคุ ณ สมบั ติ ที่ เ อื้ อต อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติใหเจริญ
นอกจากนั้น ปญหาอีกดานหนึ่งที่สําคัญก็คือ มีความแปลกแยกกับวัฒนธรรม
ของตนเอง
รวมแลวก็เหมือนกับวา การศึกษานี้ชวยเด็กไมได หรือเราใหการศึกษาที่ดีไมได
นี่ก็เปนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
แตเทาที่กลาวมานั้น วาที่จริงแลว ปญหาทุกอยาง คือปญหาสังคมหมดทั้ง
ประเทศและทั้งโลกนั้น เปนปญหาการศึกษาทั้งสิ้น เมื่อพูดถึงปญหาการศึกษา จะตอง
มองไปที่ปญหาของสังคมทั้งหมด หรือปญหาทั้งโลก
ฉะนั้น จะตองแยกใหถูกตอง เราจะนึกถึงปญหาการศึกษาวนอยูแตในวงการ
ของการศึกษาเทานั้นไมได
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ป ญ หาที่ เ รี ย กว า เป น ป ญ หาในวงการการศึ ก ษา บางที ไ ม ใ ช ป ญ หาของ
การศึกษาที่แทจริงดวยซ้ําไป เราพูดกันวาปญหาการศึกษา เชน ครูลนงาน ความจริง
ไม ใ ช เ ป น ป ญ หาของเนื้ อ ตั ว ของการศึ กษา แต เ ป น ปญ หาโดยอ อมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การศึกษา เปนปญหาในดานการบริหาร เปนปญหาในทางการจัดดําเนินงานอะไร
ตางๆ โนน มันไมใชปญหาของเนื้อตัวของการศึกษาที่แทจริง
ฉะนั้น การที่จะใส่ใจ เอาใจใส่ต่อปัญหาการศึกษา ก็คือ มองปัญหาของสังคม
ทั้งหมดหรือทั้งโลก เพราะว่าปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เราพูดได้ว่า เป็นปัญหาที่เกิด
จากคน แล้วการศึกษาก็มีหน้าที่ที่จะสร้างคน หรือพัฒนาคน ทําให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ถ้า
คนยังมีปัญหามาก ก็แสดงว่าการศึกษายังทําหน้าที่ได้ไม่สําเร็จผลด้วยดี
ยิ่งปจจุบันนี้ เมื่อโลกเจริญขึ้น ปญหากลับเกิดจากคนมากขึ้น ปญหาที่เกิดจาก
สิ่งอื่นกลับนอยลง เราลองนึกดูวา ที่เรามีอารยธรรม มีการพัฒนาตางๆ มีความเจริญ
ในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาการตางๆ ขึ้นมานั้น เพื่ออะไร ก็เพราะวา
มนุษยตองการจะแกปญหา เราตองการที่จะลวงพนปญหาตางๆ
มนุษยตั้งแตสมัยหินหรือสมัยดึกดําบรรพมา ก็มีปญหาที่จะตองแกไข อยางที่
หนึ่งก็คือภัยจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ความขาดแคลนปจจัย ๔ โรคภัยไข
เจ็บ ภัยธรรมชาติตางๆ และแมกระทั่งอันตรายจากสัตวราย นี้เปนภัยของมนุษยสมัย
ดึกดําบรรพ ซึ่งเราไดประสบมาแลว และพยายามแกไข
นอกจากภั ยที่ เ กิด จากสภาพแวดลอ มในธรรมชาติ แ ล ว ก็ คือ ภั ย จากมนุ ษย
ดวยกัน ที่เบียดเบียนกัน แยงชิงกัน แมแตมนุษยสมัยหินก็มีการตอสูกัน มีการรบพุงกัน
เปนปญหาที่เรื้อรังมาตลอดกาล แลวก็อาจจะมีปญหาทางจิตใจบาง แตโดยมากเปน
ปญหาทางจิตใจที่สืบเนื่องมาจากปญหา ๒ อยางขางตน คือ ภัยธรรมชาติ หรือการ
เบียดเบียนระหวางมนุษยดวยกัน ถูกมนุษยคนอื่นเบียดเบียนกดขี่ขมเหง แลวจิตใจคับ
แคนไมสบาย เปนทุกข หาทางออกไมได อะไรตางๆ เหลานี้
ปญหาจิตใจของมนุษยสมัยดึกดําบรรพนี้ มักจะมาจากปญหาดานอื่น ไมใช
เกิดจากจิตใจโดยตรง
เราอาจมองอยางที่บางทานบอกวา สัตวเดรัจฉานทั้งหลายนั่นแหละ ดูซิ มันไม
มีปญหาจิตใจเลย แตพอมาเปนมนุษยขึ้น ปญหาจิตใจก็มากขึ้น และทําไม พอมีการ
พัฒนามากขึ้น กลับปรากฏวามีปญหาทางจิตใจมากขึ้น เราลองมามองดูกันวา มนุษย
ประสบความสําเร็จไปแคไหนในการแกปญหาทั้งหลาย
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ปญหาดานที่หนึ่ง คือ ภัยจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปรากฏวามนุษยมี
ความสามารถแกไขไปไดมาก เชน ในเรื่องโรคภัยไขเจ็บ เราตองยอมรับวา ความเจริญ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดชวยมนุษยเปนอยางมาก
สมัยกอนนี้ ในชวงไมกี่สิบป ไมกี่รอยป ก็จะมีวงจรของโรคระบาดที่รายแรงกัน
ครั้งหนึ่ง แมแตในสมัยกรุงเทพฯ นี้ เราก็จะไดยินวามีอหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญๆ ตั้ง
หลายครั้ง แตละครั้ง คนก็ตายกันไปเรียกไดวาเกือบครึ่งคอนเมือง ตอมาความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร ความกาวหนาทางการแพทยก็ไดมาชวยแกไข ทําใหเราพนไปจาก
โรคอหิวาต เดี๋ยวนี้แทบจะไมมีอหิวาตระบาดแลว แมจะมีบาง ก็อยูในวงแคบ เรา
สามารถจํ ากั ดขอบเขตและทํ า ใหห มดไปได อ ยา งรวดเร็ ว ไขท รพิ ษ และกาฬโรคก็
เชนเดียวกัน หมดไปแลว
โรคบางอยาง เชน ไสติ่งอักเสบ ถาเปนสมัยโบราณ จะตองรอจนกระทั่งไสติ่ง
นั้นอักเสบรุนแรงขึ้นจนแตก แลวก็ตองตายไปดวยความทุกขทรมานเปนอันมาก แต
ปจจุบันนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยปจจุบันก็ชวยเราได เรื่องไสติ่ง
กลายเปนเรื่องเล็กนอย ผาตัดเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ นอนอยูบนเตียงในโรงพยาบาลสัก ๓๔ วัน ก็ออกมาเดินได จะเปนเนื้องอก เปนนิ่ว ก็ผาออกไดทั้งนั้น หรืออยางโรคพิษสุนัข
บา แมวาถาปรากฏโรคมีอาการขึ้นมาแลวจะแกไขไมได แตเมื่อถูกกัด ก็มีวัคซีนที่จะฉีด
กันได จะมี ภัยธรรมชาติที่รา ยแรง ก็รูล วงหนา เตรียมปองกัน และชวยเหลือ กันได
รวดเร็ว การสื่อสารคมนาคม การติดตอตางๆ เปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไปไหนมา
ไหน มีรถยนต มีเรือเร็ว มีเครื่องบิน ฯลฯ
ที่วามานี้ก็เปนความเจริญทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มาชวยมนุษย ซึ่ง
ในแงนี้เรียกวา ชวยไปไดมากทีเดียว
แตเมื่อพนจากปญหา หรือบรรเทาปญหาดานหนึ่งไปแลว ก็ปรากฏวา เรากลับ
มีปญหาจากธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยูอีกนั่นแหละ แตเปนปญหาใหมที่เกิดจาก
มนุษยทําขึ้นเอง ไดแก เรื่องสภาพแวดลอมเปนพิษ มีมลภาวะ และความรอยหรอของ
ทรั พ ยากร ซึ่ ง เป น ป ญ หาว า กํ า ลั ง จะหมดไป และบางอย า งก็ เ ป น ของที่ ไ ม มี ก าร
หมุนเวียน ไมสามารถที่จะเกิดขึ้นมาไดใหมอีก เมื่อหมดไปจริงๆ แลว เราก็จะประสบ
ปญหาวาจะหาอะไรมาใชแทน

๑๐
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แม ใ นด า นโรคภั ย ไข เ จ็ บ ก็ มี ค วามเจ็ บ ป ว ยอย า งใหม ๆ เกิ ด ขึ้ น จากการ
สรางสรรคของมนุษยอีก เชน สารเคมี เปนตน ซึ่งทําใหเกิดโรคภัยใหมๆ อยางที่เราระแวง
กันอยูวา ปจจุบันเราอาจจะเปนโรคมะเร็งกันมากขึ้น เพราะวาเราอยูในสภาพแวดลอม
และความเปนอยู ตลอดจนอาหาร การรับประทาน ที่ไมเปนไปตามธรรมชาติ
ที่กลาวมานี้ เปนพิษเปนภัย เปนอันตรายใหมๆ ซึ่งลวนแตเปนเรื่องที่แสดงให
เห็นวา ภัยอันตรายของมนุษยยัง มีอยูมากมาย เมื่อมองในแงหนึ่งก็คือ ปญหาของ
มนุษยมากขึ้น และโดยเฉพาะเรื่องที่วามาแลวคือ ปัญหาทางจิตใจ ปรากฏวามีมากขึ้น
ทุกทีๆ ปญหาคนเปนโรคจิตมีสถิติสูง อยางในประเทศไทยเราเองนี้ ซึ่งเปนประเทศที่
กําลังพัฒนา ก็ปรากฏวากําลังตามประเทศที่พัฒนาในดานของความเปนโรคจิตนี้ดวย
เพื่อรวบรัด อาตมภาพจะขอโอกาสอานปญหาของประเทศไทยบางสวน ที่มีใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาฟงกันดู ขอเสียเวลาสักนิด เปนการสรุป
ปญหาของประเทศไทย มีตอนหนึ่งบอกวา
...สภาพชี วิ ตของคนในเมื องมีลัก ษณะที่ สั บสนวุ่ น วายและแออั ด ซึ่ ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่อ มโทรมทางด้ า นวั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม สุ ข ภาพกาย และ
สุขภาพจิต และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...นอกจากนั้น ผลจาก
ความพยายามและการพัฒนาของรัฐยังมิได้กระจายไปอย่างทั่วถึง ประชาชน
ของประเทศอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งเสื่อมโทรม (ที่ปจจุบัน
เรียกวา ชุมชนแออัด - ผูเขียน) และในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ยังมีความ
เป็นอยู่ที่ล้าหลัง และมีฐานะที่ยากจน ทั้งนี้เพราะการขาดคุณภาพทั้งในด้าน
สุขภาพทางกาย พื้นฐานสติปัญญา และความสามารถทางการประกอบอาชีพ∗
นี้ตอนหนึ่ง และอีกตอนหนึ่งวา
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 ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙, หนา ๒-๘ (คัดและตัดตอน
มาโดย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา “การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” วารสารครุศาสตร ปที่ ๑๒
ฉบับที่ ๑ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๒๖ หนา ๓)
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จํา นวนกว่ า ๕ แสนคนในรอบปี ทางด้ า นการศึ ก ษามี ผู้ ไ ม่ รู้ ห นั ง สื อ เป็ น
จํานวน ๔ ล้าน ๘ แสนคน ผู้ที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ มีเพียงร้อยละ ๖๒
ในจํานวนนี้ ร้อยละ ๗๐.๕ ไม่มีโอกาสเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา สําหรับปัญหา
ทางด้านยาเสพติดและอาชญากรรมก็มีอยู่สูง เฉพาะเยาวชนมีอัตราการติดยา
เสพติดถึงร้อยละ ๕๔.๔๘ ของผู้ป่วยทั้งหมด และต้องคดีต้องขึ้นศาล เฉพาะ
ในกรุงเทพมหานครมีจํานวน ๓,๖๑๐ คน ในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนในเรื่อง
รายได้และฐานะทางเศรษฐกิจก็ปรากฎว่า ยังมีประชาชนที่มีรายได้ต่ํา อยู่ในระดับ
ยากจนมากอยู่เกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศ โดยในจํานวนนี้ ร้อย
ละ ๙๐ เป็นประชากรในเขตชนบท ซึ่งประมาณว่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านคน∗
นี้ เ ป น ข อ สรุ ป ป ญ หาของประเทศไทย ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติฉบับที่ ๕ เปนฉบับเกาดวยซ้าํ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙ ปจจุบันนี้เปนแผนที่ ๖ แต
ปญหาตางๆ เหลานี้ก็ยังคงอยู อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบาง บางอยางอาจจะดีขึ้น แต
บางอยางก็อาจจะทรุดลง
รวมแลวก็เปนอันวา ประเทศเรามีปญหามาก แลวมองออกไปทั่วโลกก็มีปญหา
มาก แลวก็มองโดยสรุปวา เมื่อพัฒนากันไปแลว ก็กลายเปนวา ทําไมจึงมีปญหามาก
ขึ้น การพัฒนานั้นมีความหมายอยางหนึ่ง คือการแกปญหาหรือทําปญหาใหหมดไป
แมเราจะอางไดวาปญหาบางอยางเราทําใหนอยลงไดจริง แตก็มีปญหาอีกหลายอยาง
ที่เกิดมากขึ้น ซึ่งดูเหมือนวาจะไมคุมกันดวยซ้ํา ซึ่งปญหาที่เกิดใหมนี้มักเปนปญหาที่
รายแรงกวา ในเมื่อมีปญหามากขึ้น ก็เปนอันวา การพัฒนานั้นไมสําเร็จผลดวยดี
เมื่อการพัฒนาเปนผลมาจากคน คือคนเปนผูทําการพัฒนา และทําการพัฒนา
ไม ไ ด ผ ลดี คนนั้ นเป น ผลผลิ ตของการศึ ก ษา ก็ แ สดงว า การศึ ก ษานั้ น ยัง ไม ไ ด ผ ลดี
เทาที่ควร เทากับ วาตัวการศึกษาเองก็ยังมีปญหา จึงไดบอกไววา เปนสิ่งที่ยังตอง
พัฒนาตอไป เอาละ นี่ก็เปนการวิเคราะหชื่อหัวขอเรื่องนิดหนอย
โดยสรุปก็เปนอันยอมรับวา ปจจุบันนี้ ปญหาเกิดจากคนมากวาปญหาที่เกิด
จากสิ่ ง อื่ น แม แ ต ป ญ หาสภาพแวดล อ มหรื อ ธรรมชาติ ก็ เ ป น ป ญ หาที่ ค นสร า งขึ้ น
ปญหาจากธรรมชาติเองแทๆ บัดนี้ไมคอยมีเรื่องที่ตองนาวิตกแลว
∗

เรื่องเดิม หนา ๓๑๒-๓๔๔.
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ปจจุบันนี้ คงแทบไมมีใครจะตองไปกลัวเสือ กลัวชาง กลัวแรด กลัวกระทิงปา
จะมาทํารายคนอีกแลว ตอไปนี้เราก็กลัวแตเรื่องคนและสิ่งที่คนสรางขึ้นมานั่นแหละ
วามันจะทํารายพวกเราดวยกันเอง จนกระทั่งวาโลกนี้อาจจะพินาศไป อารยธรรม
อาจจะสูญสิ้น ลวนแตเปนปญหาของคน หรือคนที่กลายเปนปญหา
...คือ เรื่ องมั นเปน ไปในทํ า นองว า เมื่อ เริ่ มต น คนเห็ น ไปว า ธรรมชาติ สร า ง
ปญหาใหมากนัก ก็จึงพัฒนาอะไรตางๆ เพื่อแกปญหาเอาชนะธรรมชาติ มาดูอีกที
ปรากฎวามีแตภัยจากคน มีแตปญหาจากคนแทบทั้งนั้น คนกลายเปนตัวปญหาเสีย
เอง และเมื่อเป็นปัญหาของคน ก็คือ เป็นปัญหาของการศึกษา ก็เลยจะตองมาหาทาง
ปรับปรุงแกไขพัฒนาการศึกษากันใหดียิ่งขึ้นไป

ความหมายของคําวา “พัฒนา”
ที นี้ แ ทรกนิ ด หนึ่ ง เมื่ อ พู ด ถึ ง คํ า ว า พั ฒ นาแล ว ก็ เ ลยอยากจะขอพู ด เป น
เกร็ดความรูเกี่ยวกับคําวา “พัฒนา” นิดหนอย
คําวา พัฒนานี้ เรามาใชกันก็เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ หรือ ๒๕๐๑ ตอนเริ่ม
ศตวรรษที่ ๒๖ ของพุทธศักราชนี้เอง คือในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตอนนั้นเริ่มมี
การใชคําวา “พัฒนา” ขึ้นมาในความหมายอยางที่ใชกันอยูในปจจุบัน
คําวา “พัฒนา” นั้น ตัวมันเองก็แปลวา เจริญ ถาวาตามแนวของพุทธศาสนา
แลว คําวาพัฒนานาจะแยกไดเปน ๒ สวน
สวนหนึ่งก็คือการพัฒนาคน การพัฒนาคนนี้ ศัพททางพระเรียกวา “ภาวนา”
ภาวนา หมายถึงการพัฒนาคน การพัฒนาคนนั้น ไมวาจะเปนไปทางดานกายหรือจิตก็
ตาม อยางที่กลาวตอไปวามี ๔ ดานนี้ เรียกวา ภาวนา
สวนการพัฒนาอยางอื่นๆ อยางพวกพัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดลอมนี่ จึงจะ
เรียกวา พัฒนา หรือวัฒนา

การพัฒนาคน ที่เรียกว่าภาวนานั่นแหละ คือ ความหมายของการศึกษา หรือ
ถาวาตามหลักพุทธศาสนา การศึกษาในความหมายหนึ่ง ก็คือคําวาภาวนา ที่เราใช
ปจจุบันวาพัฒนาซึ่งจะไดพูดกันตอไป
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สวนการพัฒนาอยางอื่นๆ ที่ไมใชการศึกษาโดยตรง ไมใชการพัฒนาคน ซึ่งเปน
เรื่องของศัพทที่ใชวาพัฒนาจริงๆ เชน ไปพัฒนาทําถนนหนทาง ไปพัฒนาสรางบอน้ํา
สระน้ํา อางเก็บน้ํา ใหชาวบาน เปนตน ก็เปนการพัฒนาในความหมายที่วาเพิ่มพูน
ขยาย ทําใหมาก หรือทําใหเติบโตขึ้นในทางวัตถุ
อย า งไรก็ ดี คํ า ว า “พั ฒนา” นั้น ก็ ดี หรื อ คํ า ว า “เจริ ญ ” ในความหมายของ
ภาษาไทยก็ดี ขอใหคิดอีกแงหนึ่งวา ไมไดแปลวาทําใหมากขึ้น หรือเพิ่มพูนขึ้นอยาง
เดียว บางทีมันแปลวา ตัด หรือทิ้ง ก็มี
ขอใหนึกถึงภาษาไทย เราใชคําวา “เจริญ” ในความหมายวา ตัด หรือทิ้ง เชน
เจริญพระเกศา แปลวา ตัดผม ไมไดไปยืดผมใหยาวขึ้น จริงอยู อาจจะไปตัดผมแลว
ผมใหมมันก็งอก แตตอนที่เจริญ คือ ไปตัดมันออก หรือเจริญงาชาง ก็แปลวาไปตัด
งาชาง หรือวายาในหมอนี้มันเกา มันเสีย คนโบราณเขาบอกวา เอาหมอยานี้ไปเจริญ
เสีย เจริญในที่นี้ แปลวา ทิ้ง เพราะฉะนั้น เจริญนี้ไมไดแปลวา เพิ่มพูน ทําใหมากขึ้น
หรือขยายอยางเดียว แตบางทีมันแปลวาทิ้ง ก็มี
บังเอิญภาษาบาลีก็คลายๆ กัน คําวา “พัฒนา” นั้น ตามปกติก็แปลวา งอกงาม
หรือทําใหเพิ่มพูนขยายตัวขึ้น แตบางทีมันแปลวาตัด ยกตัวอยาง เชน คําวา วัฑฒกี
(หรือวัทธกี) แปลวา ชางไม ชางไมนั้นเปนชางตัดไม ตัดแลว เอามาแตง เอามาตอ
ตางๆ แมวานักภาษาบาลีอาจจะเถียงกัน เรื่องอักษรตัวสะกด วาเปน ท ทหาร หรือ ฑ
มณโฑ เปน ธ ธง หรือ ฒ ผูเฒา แตชางไมนั้นก็มีความหมายวา ตัดไดดวย
เพราะฉะนั้น ในการพัฒนานี่ เราอยาไปนึกแตเพียงวาทําใหเจริญงอกงามอยาง
เดียว คงจะตองคิดดวยในแงที่วา บางทีก็จะตองตัดทิ้งเสียบาง คือ ทิ้งสิ่งที่ควรทิ้ง ตัด
สิ่งที่ควรตัด แลวบางทีมันอาจจะเปนการพัฒนาที่ถูกตองก็ได
นอกจากนั้น คําวา “พัฒนา” ในภาษาบาลี บางครั้งมันแปลวา รก ก็มี ทานคง
จําภาษิตบทหนึ่งไดที่บอกวา “น สิยา โลกวฑฺฒโน” โลกวัฒนา วัฒนตัวนั้นก็คือ พัฒนา
“น สิยา โลกวฑฺฒโน” หรือ น สิยา โลกพัฒนา นั่นเอง ทีนี้นักปราชญทานหนึ่งก็แปลวา
อยาเปนคนรกโลก เพราะฉะนั้น ก็ตองระวังเหมือนกันวา การพัฒนา มันทําใหรกบาง
หรือเปลา ถาทําใหรก ก็จะตองมาใชคําวาพัฒนาในความหมายที่วา ตัดวาทิ้งเสียบาง นี้
ก็เปนเพียงเกร็ดเทานั้น
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สืบสาวสาเหตุของการศึกษา หรือการพัฒนา ที่ผิดพลาด
หันกลับมาพูดเรื่องพัฒนาที่วานี้กันใหม ก็เปนอันวา การพัฒนานี้ไดเกิดเปน
ปญหาขึ้นมา เพราะวาพัฒนาไปแลวเกิดปญหามากขึ้น ที่จริง ถาพัฒนาไปแลวเกิด
ปญหาขึ้นมา มันก็ไมนาจะเรียกวา “พัฒนา” เพราะมันไมไดเจริญจริง คือ ถาหากวา
พัฒนาไปแลว มันไมเจริญ มันเปนปญหา มันก็เ สื่อม เสื่อมแลวมันก็นาจะเรียกวา
“หายนะ” วัฒนา ตรงขามกับหายนะ
แตถาเราไมยอมใชคําวา หายนะ ก็อาจจะตองหันมาใชคําวา “พัฒนาผิดพลาด”
การพัฒนาผิดพลาดก็เกิดจากคนทําผิดพลาด นั่นเอง คนผิดพลาด ก็เพราะว่าการศึกษา
ไม่ดี เอาอีก ก็ตองโทษการศึกษานั่นแหละ
การพัฒนาที่ผิดพลาดนั้นก็มีตัวอยาง เมื่อกี้ก็ไดบอกแลววาปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งในการพัฒนาของมนุษยยุคปจจุบันนี้ก็คือ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และดู
เหมือนวาสิ่งเหลานี้กําลังจะเปนปญหาที่ยิ่งใหญมากในสภาพปจจุบัน ซึ่งควรจะยกมา
เนนเปนพิเศษ ในที่นี้ก็เลยจะขอยกตัวอยางใหเห็นวา การพัฒนาผิดพลาดในเรื่อง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหเกิดผลเสียหายไดมากมาย
แตก อนนี้ วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดเ ปนความหวั งของมนุษ ยที่จ ะนํ า
ความสุขสมบูรณมาให มนุษยฝนวา เมื่อวิทยาศาสตรเจริญถึงที่สุด เทคโนโลยีเจริญ
เต็มที่ของมันแลว เราจะอยูกันอยางอุดมสมบูรณพรั่งพรอมทุกสิ่งทุกอยาง แตอยางที่
บอกเมื่อกี้นี้ บัดนี้ผลปรากฏวา แมวามันจะชวยมนุษยไดมาก แตผลรายก็ดูเหมือนวา
จะมากกวา
ทั้ง นี้ ปญ หาอยูที่ไหน นั กปราชญพวกหนึ่งก็บ อกว า อยู ที่ก ารใชผิด คื อ การ
นําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสนองความตองการที่ชั่วรายของมนุษย แทนที่จะ
นําไปสนองความตองการที่ดีงาม
...หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะการใชอยางไมรูจักขอบเขต ไมรูจักประมาณ ไมมี
การยับยั้งชั่งใจ เมื่อใชไมมีประมาณ มันก็เกิดโทษขึ้นมา เชน การใชเชื้อเพลิงอยางไม
จํากัดขอบเขต ไมรูจักประมาณ ก็กอใหเกิดผลรายในทางที่ขาดแคลนทรัพยากรบาง
ทําใหสภาพแวดลอมเสีย เกิดมลภาวะขึ้นบาง
นอกจากนั้นก็สืบเนื่องมาจากความรูเทาไมถึงการณ มีปญหาหลายอยางซึ่ง
มนุ ษ ย ที่ เ จริ ญ แล ว ด ว ยวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี นี่ แ หละ นํ า วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีมาใชแลว เกิดผลเสียขึ้นในระยะยาว เพราะความรูเทาไมถึงเพียงพอ
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ยกตั ว อย าง เช น เราอาจจะนํ า เอาวิธี ก ารผลิตอาหาร วิธี ถ นอมอาหารดว ย
สารเคมี หรื อด ว ยวิ ธี ก ารเทคโนโลยี มาใช กั นอย า งแพร ห ลาย แล ว เราก็ ภู มิใ จว า เรา
ประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนามาก และก็นึกวานี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําใหมนุษย
มั่งคั่งพรั่งพรอมมีความสุขโดยสมบูรณ แตเมื่อเวลาผานไปอีก ๑๐ ป ๒๐ ป เกิดมีการ
คนพบใหมวา สิ่งที่ทํานั้นเปนผลรายเสียแลว กลายเปนพิษ เชน สารเคมีนั้นอาจทําให
เกิดเปนมะเร็ง เปนตน มนุษยก็เริ่มกลัว เลิกใชสิ่งนั้น และตอนนี้ก็ชักจะหันกลับไปหา
ธรรมชาติอีก เปนตน นี้ก็แสดงวายังมีความรูเทาไมถึงการณของมนุษย
การรูเทาไมถึงการณนั้นก็คือ การที่มีความรูในกระบวนการแหงเหตุปจจัยใน
ธรรมชาติ และความสัมพันธระหวางเหตุปจจัยเหลานั้นไมทั่วถึงเพียงพอ จึงจะตอง
สํานึกอยูเสมอวา มนุษยแมวาจะเจริญดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถึงเพียงนี้ ก็ยัง
มีความรูเทาไมถึงการณอยูเปนอันมาก โมหะก็ยังมีอยู เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่ไม
ควรประมาท
ตัวอยางงายๆ พื้นๆ ที่ชาวบานทั่วไปพอรูเห็น ก็เชน ดีดีที เมื่อผลิตขึ้นมาได
ใหมๆ ตื่นเตนกันมาก เหมือนเปนการคนพบของวิเศษอยางหนึ่งทีเดียว มด ยุง แมลง
รายทั้งหลาย จะไมมีมารบกวนคน สัตวเลี้ยง และพืชผักผลไมของเราอีกตอไป ไปไหนๆ
ก็เห็นคนใชดีดีทีกันทั่วไปหมด แตหลังจากนิยมใชกันมาหลายป มนุษยจึงเริ่มเขาใจ
โทษภัยของดีดีที นอกจากแมลงหลายอยางจะตานทานทนตอดีดีทีไดดีขึ้น ดีดีทีกําจัด
มันไมคอยไดผลนักแลว ดีดีทีนั้น ก็มีผลรายตอชีวิตของคนเอง และตอสภาพแวดลอม
ของมนุษยในแงดานตางๆ มากหลาย จนผลไดไมคุมผลเสีย ความนิยมใชดีดีทีก็ลดลง
ไปบางประเทศถึงกับหามขายดีดีทีในประเทศของตน
อีกตัวอยางหนึ่ง คือ ยาคลอแรมเฟนนิคอล (Chloramphenicol) เมื่อสัก ๒๐ ป
มาแลว เมื่อมียานี้ขายใหมๆ คนเห็นผลในการรักษาโรคหลายอยางชะงัดมาก จนใชกัน
อยางเปนยาครอบจักรวาล เปนหวัดก็กินคลอแรม จะอักเสบเปนหนอง ตลอดจนเปน
อหิวาต ก็หาคลอแรม แตแลวตอมาก็จึงรูตระหนักวา ยาคลอแรมนั้นมีโทษรายแรงมาก
ดวย ทําใหไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดไมได คนเปนโรคโลหิตจางรายแรงบาง ตายไปบาง
ตองเตือนตองหามกัน จนเดี๋ยวนี้มีการใชยาคลอแรมนอยเหลือเกินแลว ถาไมจําเปน
จริงๆ ก็ไมใช และตองใชอยางระมัดระวังมาก
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เรื่องเชนนี้ บางอยางนักวิทยาศาสตร นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญก็พอรูคุณโทษ
แตคนทั่วไปไมรู ไมใสใจ ก็ใชหรือปฎิบัติกันอยางไมมีขอบเขต ในประเทศที่พัฒนาแลว
ก็มีการควบคุมกันหนอย และคอยสืบคนระวังพิษภัยดวยความไมประมาท แตในบาง
ประเทศที่ไมคอยพัฒนา มักจะปลอยใหใชใหทํากันตามชอบใจ
ผลผลิตหรือความสําเร็จหลายอยางของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่วาดีนัก
วิเศษนักในเวลานี้ ตอไปอีก ๑๐-๒๐ ป ขางหนา อาจปรากฎวามีผลรายหรือมีพิษภัย
มากก็ได
คนบางกลุม โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว จึงชักจะไมมั่นใจในวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี บางพวกก็ชักจะหวาดกลัวเอามากๆ ถึงกับพยายามหลีกเลี่ยงการใช
ผลผลิตและวิ ธี การแบบวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี หั นกลั บ ไปหาธรรมชาติ หรือ
วิธีการอยางธรรมชาติกันมากขึ้น ทั้งที่ทําไดยากลําบากและเหน็ดเหนื่อยกวา
ที่วามานี้ และที่จะพูดตอไปนี้ ไมใชเฉพาะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น
แตหมายถึงวิทยาการและระบบวิธีการอยางสมัยใหมทั้งหมด ไมวาศาสตรหรือวิทยา
ใดๆ โดยยกเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นมาพูดถึงอยางเปนตัวแทน เพราะ
ศาสตรวิทยาหรือวิทยาการสมัยใหมเหลานั้นทั้งหมด ลวนแตอิงวิทยาศาสตร อาง
วิทยาศาสตร วางรากฐานอยูบนวิทยาศาสตร ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและใชหรือ
อาศัยเทคโนโลยีกันแทบทั้งนั้น อยางนอยก็พยายามแสดงตนวาเปนวิทยาศาสตร พูด
อีกอยางหนึ่ง เหมือนวามีวิทยาศาสตรเปนแกนใน ที่แลนรอยใหโยงถึงกันหมด
…และที่สําคัญยิ่งก็คือ วิทยาศาสตรอยูใกลชิด หรือเขาถึงธรรมชาติมากที่สุด
เพราะสาระของวิทยาศาสตรก็เริ่มจากการคนพบกฎเกณฑในธรรมชาตินั่นเอง แลว
วิ ท ยาศาสตร ก็ เ ป น ฐานที่ เ ชื่ อ มโยงให แ ก ศ าสตรวิ ท ยาอื่ น ๆ ต อ ไป ข อ ที่ จ ะพู ด ถึ ง
วิทยาศาสตรตอไปนี้ จึงใชไดกับศาสตรวิทยา หรือวิทยาการอื่นๆ ดวย

บทที่ ๒

มูลฐานหรือจุดกําเนิดของการศึกษา
จุดเริ่มหรือแกนนํา ที่จะใหวิทยาศาสตร การศึกษา และการพัฒนา
ดําเนินไปอยางถูกตอง
การพัฒนาผิดพลาด ที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากเกิ ด ขึ้ น เพราะใช วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ นทางที่ ผิ ด และเพราะ
รูเทาไมถึงการณแลว สาเหตุอีกอยางหนึ่งก็เปนเพราะวา เราไมไดปฏิบัติตามหลัก
ความคิดจิตใจ หรือความมุงหมายใฝปรารถนาของผูที่คิดหรือสรางสรรควิทยาศาสตร
นั้นขึ้นมา
เราใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตเราไมศึกษาใหถึง ความคิดจิตใจและ
ความรู สึ ก ของนั ก วิ ท ยาศาสตร หรื อ ไม ศึ ก ษาความคิ ด จิ ต ใจแบบที่ ส ร า งสรรค
วิทยาศาสตรนั้นขึ้นมา
ความจริง นักวิทยาศาสตรจํานวนมาก โดยเฉพาะที่ยิ่งใหญนั้น เปนคนที่มี
จิตใจละเอียดออน มีความเปนมนุษยหรือที่เราเรียกวามีมนุษยธรรมสูง แตเมื่อเขาสราง
ผลงานสรางความสําเร็จในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นมาแลว มนุษยอื่นๆ เอา
มาใช ไมไดคํานึงถึงความคิด ความเขาใจ และความคาดหวังของเขาเลย แตมักใช
เพียงเพื่อสนองความตองการของตนเองเทานั้น
ในแงนี้ เราอาจจะพูดเหมือนกับวามนุษยจํานวนมากขาดความกตัญู คือ
เปนการไมกตัญูอยางหนึ่ง ตอคนที่เปนแหลงเกิดของความรูความคิดเหลานั้น
ในเรื่ อ งนี้ อาตมภาพขอยกตั ว อย า ง เพื่ อ ให เ ห็ น ว า เรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีที่แทจริงนั้น ถาหากเปนไปถูกตองตามแกนแทแลว มันจะเปนสิ่งที่ทําใหเกิด
ความดีงามได
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ในที่ นี้ จะขอยกตั ว อย า งเรื่ อ งของนั ก วิ ท ยาศาสตร บ างคนมาพิ จ ารณา
นักวิทยาศาสตรคนหนึ่งที่จะพูดถึงในที่นี้คือ นายอัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein,
ค.ศ. 1879-1955/พ.ศ. ๒๔๒๒-๒๔๙๘)
อัลเบิรต ไอนสไตนนี้ นับถือกันวาเปนนักฟสิกสที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกคนหนึ่งใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ บางคนก็ยกยองใหวาเปนนักวิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญที่สุด
ในยุคปจจุบัน
ไอนสไตนนี้ ไมใชเฉพาะจะเปนนักวิทยาศาสตรเทานั้น แตเขาเปนคนที่มีความ
สนใจในศาสนาและการศึกษามากดวย เขามีทัศนะในเรื่องของศาสนาที่สัมพันธกับ
วิทยาศาสตร
แตความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาของไอนสไตนนั้น อาจจะไมเหมือนกับคนอื่น
หลายคน คือวา คนที่เรียกตัวเองวามีศาสนา หรือคนเครงศาสนา ในปจจุบันนี้ก็ตาม
ในอดีตก็ตาม หลายคน ถามองในสายตาของไอนสไตน ก็อาจจะเปนคนที่ไมใชเปนคน
มีศาสนาก็ได และคนที่มีศาสนาในสายตาของไอนสไตน ก็อาจจะเปนคนที่ไมใชผูนับ
ถือศาสนาในสายตาของหลายๆ คนก็ได
จะอยางไรก็ตาม ไอนสไตนก็ถือศาสนาเปนเรื่องสําคัญ และเราก็ควรจะมองดูวา
ไอนสไตนมีความคิดอยางไรเกี่ยวกับศาสนา ยิ่งกวานั้น เขาถือศาสนาเปนเรื่องสําคัญตอ
วิทยาศาสตรมากดวย และทัศนะของเขาก็โยงมาถึงการศึกษา ซึ่งเราก็นาจะรับฟงวา
ไอนสไตนซึ่งมีความสนใจในการศึกษาเปนอยางมาก มีทัศนะในทางการศึกษาอยางไร

ก. วิทยาศาสตร์กับศาสนา (กับสัจธรรม)
มองดูในแงของไอนสไตน สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือสิ่งที่เขาถือวา
เปนความคิดจิตใจของนักวิทยาศาสตร หรือจิตใจแบบวิทยาศาสตร
ป จ จุ บั น นี้ เ ราพู ด กั น ถึ ง วิ ธี ก ารวิ ท ยาศาสตร บางที ก็ พู ด ถึ ง ทั ศ นคติ แ บบ
วิทยาศาสตร แตตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงจิตใจแบบวิทยาศาสตร เพราะวา ทัศนคติ
แบบวิทยาศาสตร วิธีการแบบวิทยาศาสตรก็ดี ยังไมเพียงพอ ไมเพียงพอที่จะใหเกิด
การพัฒนาอยางถูกตองที่จะสรางความเจริญใหแกมนุษยชาติได แลวก็ไมเพียงพอแก
การที่แมแตจะเปนนักวิทยาศาสตรที่ดี หรือถาพูดตามภาษาของไอนสไตนก็คือ ไมเปน
นักวิทยาศาสตรที่แทจริง
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เพราะฉะนั้น การเปนนักวิทยาศาสตรที่แทจริงนั้น อยูที่มีจิตใจวิทยาศาสตร
ด ว ย ไม ใ ช อ ยู ที่ ก ารใช เ ทคโนโลยี ไม ใ ช อ ยู ที่ ก ารมี ท า ที วิ ท ยาศาสตร ห รื อ วิ ธี ก าร
วิทยาศาสตร อยางที่วาเมื่อกี้นี้เทานั้น จิตใจแบบวิทยาศาสตรนั้นเปนอยางไร จะขอ
เสียเวลาอานความคิดของไอนสไตนสักเล็กนอย
ไอนสไตนบอกอยางนี้วา
วิทยาศาสตร์จะได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ ก็โดยบุคคลที่เต็มเปี่ยมด้วย
ความใฝ่ ป รารถนาต่ อ สั จ ธรรม และปั ญ ญาที่ เ ข้ า ใจถึ ง ความจริ ง
นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงทุกคน มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งว่า กฎเกณฑ์ที่กํากับ
สากลพิภพนี้เป็นสิ่งที่มีเหตุผล และสามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุผล
อันนี้เขาบอกวาเปนการเริ่มตนที่จะกาวสูจิตใจวิทยาศาสตร เขาบอกตอไปวา
บุ ค คลที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ในทางสร้ า งสรรค์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นทาง
วิทยาศาสตร์ทุกคน มีความเชื่อมั่นทางศาสนาอย่างแท้จริง สากลจักรวาล
ของเรานี้ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ และสามารถรับรู้ได้ด้วยการแสวงหา
ความรู้อย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นความรู้สึกอันแรงกล้าที่ทําให้เกิดความมุ่งมั่น
อุทิศตนอย่างไม่ลดละถดถอย และความมุ่งมั่นอุทิศตนนี้อย่างเดียวแท้ๆ ที่
ทําให้คนสามารถบรรลุผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเขาได้1
อันนี้คือจิตใจวิทยาศาสตร อานดูขอเขียนของเขาแลว จับไดหรือยังวามันอยูที่
ไหน จิตใจวิทยาศาสตรตามความเห็นของไอนสไตน ก็คือความใฝปรารถนาอยาง
แทจริง ที่จะเขาถึงสัจธรรม ที่จะเขาถึงความรูความเขาใจอันแทจริง ในสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลาย แลวเขาก็บอกวา ความรูสึกอันนี้แหละ คือความรูสึกทางศาสนา
ไอนสไตนถึงกับพูดในตอนหนึ่งวา
ในยุควัตถุนิยมของเราทั้งหลายนี้ ผู้ทํางานทางวิทยาศาสตร์อย่างเอา
จริงเอาจัง เป็นคนจําพวกเดียวเท่านั้นที่มีศาสนาอย่างลึกซึ้ง2
ทําไมจึงพูดเชนนี้ ก็หมายความวา ไอนสไตนมองวา แมแตคนที่เรียกตัววาเปน
คนเครงศาสนานั้น ก็อาจจะไมใชเปนคนมีศาสนาก็ได
1
2

Albert Einstein, Ideas and Opinions (New York: Bonanza Books, 1954), p. 52
ibid., p. 40
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สิ่งที่เขาตองการพูดในที่นี้ก็คือวา เจาตัวจิตใจวิทยาศาสตรอันนี้แหละ เปนแกน
ที่ประสานนักวิทยาศาสตรเขากับความเปนมนุษย ความเปนมนุษยที่แทจริงอยูที่นี่
และมันก็นํามาซึ่งความเปนนักวิทยาศาสตรดวย
พรอมกันนั้น ก็เปนการบอกวา ศาสนากับวิทยาศาสตร เมื่อจุดเริ่มตนนั้น
รวมกัน หรือวาจุดเริ่มตนของศาสนากับวิทยาศาสตรเปนอันเดียวกัน หรือวาศาสนา
นั้นเองทําใหคนเปนนักวิทยาศาสตร
ถาไมมีจิตใจวิทยาศาสตรแบบนี้ ไมมีความใฝปรารถนาอยางแทจริงที่จะเขาถึง
สัจธรรมหรือปญญาที่เขาใจจริงตอสภาวะของสิ่งทั้งหลาย เราก็ไมสามารถที่จะเปน
นั ก วิ ท ยาศาสตร ที่ แ ท จ ริ ง ได เราจะมี แ ต นั ก วิ ท ยาศาสตร เ ที ย ม และถ า จะพั ฒ นา
วิทยาศาสตรขึ้นมา มันก็จะเปนการพัฒนาแบบลอกเลียนเทานั้นเอง ไมเปนการพัฒนา
วิทยาศาสตรที่แทจริงขึ้นมาได นี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก
อนึ่ง ความรูสึกนึกคิดที่วาเปนศาสนาในทัศนะของไอนสไตน ที่อาตมภาพบอก
ไวขางตนวา ทัศนะของเขาอาจจะไมเหมือนกับศาสนาในความเขาใจของคนอีกหลาย
คนนั้น ในที่นี้ไมขยายความ ก็เพราะวา พอดีไอนสไตนเขาพูดไวเองวา ทัศนะในเรื่อง
ศาสนาของเขานี่สอดคลองกับพุทธศาสนา คือ เขาไดพูดไวมีใจความวา พุทธศาสนามี
สภาวะที่เรียกว่าความรู้สึกทางศาสนาอย่างสากล (cosmic religious feeling) อยูอยาง
เขมขน หรือแรงกลามาก และความรูสึกทางศาสนาอยางสากลนี้ เปนแรงจูงใจที่แรง
กลา และประเสริฐที่สุดสําหรับการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร
เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึ งไมตองอธิบายมาก เพราะอยางนอ ย ศาสนาใน
ความหมายของไอนสไตน กับในความหมายของพุทธศาสนา ก็เขากันไดหรือตรงกันอยู
แลว ก็เลยไมตองพูดกันตอไปวา ที่วาคนที่ถือวาเปนคนมีศาสนา แตอาจจะไมใชเปน
คนมีศาสนาในทัศนะของไอนสไตนนั้น เปนอยางไร
รวมความวา วิทยาศาสตรกับศาสนานั้น มีจุดกําเนิดรวมกัน หรือศาสนานั้น
เปนจุดกําเนิดของการคนควาทางวิทยาศาสตร ตอจากจุดกําเนิดนี้ วิทยาศาสตรกับ
ศาสนาก็ดําเนินแยกกันออกไป เพื่อทําหนาที่ที่ตางกัน
ibid., pp. 38-39. (cosmic religious feeling อาจแปลใหเต็มความหมายกวานี้วา สํานึกทางศาสนาที่
หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล)

ibid., pp. 46, 52 (สรุปความ)
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จะต า งกั น อย า งไร ก็ ล องมาดู ทั ศ นะของไอน ส ไตน ต อ ความหมายของ
วิทยาศาสตร ไอนสไตนบอกวา
วิทยาศาสตร์เป็นการคิดอย่างมีระเบียบวิธี ในการค้นหาความสัมพันธ์
อย่ า งมี ก ฎเกณฑ์ ระหว่ า งประสบการณ์ ท างประสาทสั ม ผั ส วิ ท ยาศาสตร์
พยายามใช้วิธีคิดอย่างมีระบบ ประมวลปรากฏการณ์เท่าที่รับรู้ได้ในโลกนี้ ให้
เข้ามาอยู่ภายในความสัมพันธ์อันทั่วตลอดถึงกันหมด เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมี
เป้าหมายที่จะวางกฎเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งกําหนดความสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างวัตถุ
และเหตุการณ์ ทั้งในกาละและเทศะ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ค้นพบกฎเกณฑ์ ซึ่งทําให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์แห่งข้อเท็จจริงต่างๆ
ตลอดจนทํ า นายความเป็ น ไปของสิ่ ง เหล่ า นั้ น ได้ คื อ พยายามประสานสิ่ ง
หลากหลายให้โยงเข้าเป็นหน่วยรวมหนึ่งเดียว อย่างเป็นเหตุเป็นผล
อันนี้เปนเรื่องของวิทยาศาสตร
ทีนี้ ศาสนาละเปนอยางไร ไอนสไตนบอกวา
ส่วนศาสนานั้น ว่าด้วยจุดหมายปลายทาง (แห่งความใฝ่ปรารถนาของ
มนุษย์) การกําหนดคุณค่า (แห่งการคิด และการกระทําของมนุษย์) พร้อม
ทั้งรากฐานทางอารมณ์แห่งความคิด และการกระทําของมนุษย์นั้น ในที่นี้
ตัวความปรารถนาที่จะเข้าถึงจุดหมายปลายทาง หรือการใฝ่ปรารถนารู้แจ้ง
สัจธรรมต่างๆ เป็นความรู้สึกทางศาสนาทั้งนั้น ศาสนาตั้งจุดหมาย พร้อม
ทั้งคุณค่าที่สอดคล้องกับจุดหมายขึ้นมา แล้วการตั้งจุดหมาย พร้อมทั้งคุณ
ค่าที่สอดคล้องกับจุดหมายนั้นนั่นแหละ ที่ทําให้ชีวิตและกิจกรรมของเรามี
ความหมาย
การกระทําของมนุษยเรานี้มีความหมายเพราะอะไร เพราะวาเรามีจุดหมาย
และคุณคา เราจึงมีการกระทําขึ้น นักวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน การกระทําของเขาที่
จะคนควาทางวิทยาศาสตรจะมีความหมายขึ้นมาได ก็เพราะมีจุดหมายปลายทาง
หรือความใฝปรารถนาตอการเขาถึงสัจธรรม หรือความใฝปญญาที่เปนจุดหมาย
ปลายทางนั้น ซึ่งทําใหมันมีคุณคาขึ้นมาดวย



ibid., pp. 44-50 (แปลประมวลความ)

ibid., pp. 42, 45, 50 (แปลประมวลความ)
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ฉะนั้น วิทยาศาสตรกับศาสนาจึงมีความสัมพันธ และอิงอาศัยกันอยางหนัก
แนน เขาบอกวา
วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้ โดยเป็นการสร้างสรรค์ของคนที่เต็มเปี่ยมด้วย
ความใฝ่ปรารถนาต่อสัจธรรมและปัญญา ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากศาสนา
ส่วนศาสนานั้นก็ปลดเปลื้องมนุษย์จากพันธนาการแห่งตัณหา และศาสนาที่
แท้ ก็ถูกทําให้ประเสริฐ และลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อันนี้ก็เปนทัศนะของไอนสไตน ซึ่งในที่สุดเขาสรุปวาอยางนี้ “Science without
religion is lame, religion without science is blind.”
เขาบอกวา “วิทยาศาสตร ไรศาสนา ก็เหมือนคนขาเปนงอย สวนศาสนา ไร
วิทยาศาสตร ก็เหมือนคนตาบอด” นี่เปนคําสรุปหนึ่งของไอนสไตน
เปนอันวา ทัศนะของไอนสไตนเทาที่วามานั้น มีประเด็นใหญอยู ๒ อยาง คือ
เรื่องของความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร และการที่ถือวา ศาสนากับวิทยาศาสตรมี
จุดเริ่มตนรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวก็อิงอาศัยซึ่งกันและกัน

ข. เทคโนโลยีกับจริยธรรม

ทีนี้ ตอไปก็มาถึงเรื่องเทคโนโลยี วิทยาศาสตรนั้นเปนตนกําเนิดของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีก็คือการนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรนั้นมาใชใหเปนประโยชน หรือการ
ประยุ ก ต ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร ม าใช เ พื่ อ ประโยชน แ ก ค วามเป น อยู ข องมนุ ษ ย
ไอนสไตนไดกลาวไวตอนหนึ่งวา
การค้นพบ nuclear chain reaction คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์นี้
ไม่จําเป็นต้องทําให้เกิดการทําลายมนุษยชาติยิ่งไปกว่าการค้นพบไม้ขีดไฟ
ไมขีดไฟก็เปนเทคโนโลยีเหมือนกัน เทคโนโลยีมีมานานแลวตั้งแตอดีต ไม
เฉพาะคอมพิวเตอรในปจจุบันนี้หรอกนะ แมแตไถคราดของชาวนา ก็เปนเทคโนโลยี ที
นี้ ไอนสไตนก็บอกวา การคนพบ nuclear chain reaction ที่มาทําเปนระเบิดปรมาณู
อะไรตางๆ นี่ มันไมจําเปนที่จะตองใหเกิดการทําลายมนุษยชาติยิ่งไปกวาการคนพบไม
ขีดไฟ เพราะวาลําพังตัวความรูเอง มันไมไดเสียหายอะไร มันเปนเพียงการคนพบ
ความจริงที่มีอยูแลว แตปญหาอยูที่วามนุษยจะนําเอาความรูนั้นมาใชอยางไร
ibid., pp. 44‐48 (แปลเก็บความ)
ibid., p. 46

ibid., p. 65
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ไมขีดไฟ ถาเราใชผิด มันก็เกิดโทษได เราอาจจะใชไมขีดไฟจุดธูปเทียนบูชา
พระก็ได เราอาจจะเอาไมขีดไฟมาจุดฟนหุงขาวก็ได ในสมัยกอนหรือคนที่ยังไมมีหมอ
ไฟฟา หรือเกิดไฟฟาดับขึ้นมา บางทีก็อาจตองใชไมขีดไฟก็ได ไมขีดมันก็มีประโยชน
แตเราอาจใชไมขีดไฟนั้นจุดไฟเผาบานเผาเมืองก็ได
เรื่องไมขีดไฟ กับเรื่อง nuclear chain reaction นี้ วาโดยปริมาณ คุณภาพ
และขอบเขต มันตางกัน ไมเทากัน แตวาโดยหลักการ มันเหมือนกัน เทากัน ทีนี้
ไอนสไตนก็บอกวา ปญหาอยูที่การใชในทางที่ผิด
เปนอันวา เรื่องเทคโนโลยีนี่ปญหาอยูที่การใช ไอนสไตนบอกวา
มนุษย์รุ่นก่อนได้มอบให้แก่เรา ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้
พัฒนามาแล้วเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นของขวัญอันมีค่ามากที่สุด ที่พาเอา
มาซึ่งความเป็นไปได้ทั้งหลายแหล่ ในการที่จะทําให้ชีวิตของเราเป็นอิสระ
และดีงามอย่างที่ไม่เคยมีคนรุ่นก่อนใดได้เคยประสบมาก่อน แต่ของขวัญชิ้นนี้
ก็นําติดตัวมันมาด้วย ซึ่งภยันตรายอันใหญ่หลวงต่อความดํารงอยู่ของเรา
หมายความวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนี้ เปนของขวัญที่คนคือมนุษย
ดวยกันเองนี่แหละไดคอยๆ สรางสรรคพัฒนาขึ้นมา และคนรุนปจจุบันนี้ เมื่อได
ของขวัญชิ้นใหญนั้นมาแลว ถานําไปใชในทางที่ดี ก็จะเปนประโยชนมาก แตถา
นําไปใชในทางที่ราย ก็เปนโทษมากเชนกัน อาจจะทําใหมนุษยชาติสูญสิ้นไปก็ได
แลวเขาก็บอกวา
ชะตากรรมของมนุ ษ ยชาติ ที่ มี อ ารยธรรมในบั ด นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ moral
force หรือ moral strength ยิ่งกว่าในกาลใดอื่น
นี่คือ ไอนสไตนเชื่อวา ชะตากรรมของมนุษยเราในยุคปจจุบันนี้ ขึ้นอยูกับความ
แข็งแกรงหรือความเขมแข็งทางจริยธรรม เพราะฉะนั้น เขาจึงถือวา ปจจุบันนี้เปนยุคที่
มีความตองการความเขมแข็งทางจริยธรรมหรือศีลธรรม ยิ่งกวายุคอื่นใด คือศีลธรรมมี
ความจําเปนอยางยิ่ง
เปนอันวา เรื่องที่ไดชี้แจงมาแลวถึงตอนนี้มี ๒ อยาง คือ



ibid., pp. 93‐95
ibid., p. 95
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๑) ความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร์ ที่คู่กับศาสนาคือตัวศาสนาเองหรือความรู้สึก
ทางศาสนา ความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร์นั้นก็คือความรู้สึกทางศาสนา ซึ่ง
เป็นจุดร่วมกันของศาสนากับวิทยาศาสตร์ เป็นจุดประสานนักวิทยาศาสตร์กับ
ความเป็นมนุษย์ และจะทําให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างถูกต้อง
๒) พอมาถึงขั้นเทคโนโลยี ก็เป็นการประยุกต์วิทยาศาสตร์มาใช้ เทคโนโลยีนี้จะใช้
ถูกต้องได้ ก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งทางจริยธรรม
จริยธรรมคืออะไร? จริยธรรม ก็คือ การนําเอาศาสนา หรือสาระแหงสัจธรรม
มาใชประโยชน ในการดํารงอยูหรือการดําเนินชีวิตของมนุษย เมื่อวิทยาศาสตร์คู่กับ
ศาสนา เทคโนโลยีก็คู่กับจริยธรรม
เท า ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมด เสี ย เวลาไปมากมายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งศาสนาและ
วิ ท ยาศาสตร นั้ น ตกลงว า มี จุ ด มุ ง หมายสํ า คั ญ อยู อ ย า งเดี ย ว คื อ ให ต ระหนั ก ใน
ความสําคัญของความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร ซึ่งเปนอันเดียวกับตัวศาสนาที่แท
แลวก็ตอ งการใหเห็นวา ชีวิตของบุคคลและสังคมที่สมบูรณ จะดํารงอยูไ ด
ดวยดี จะตองมีองคประกอบทั้งทางดานวิทยาศาสตรและศาสนาควบคูไปดวยกัน และ
ทายที่สุด การใชเทคโนโลยีนั้นจะทําใหถูกตอง ก็ตองคูกับความเขมแข็งทางจริยธรรม
ถาหากใชผิด ก็เพราะเรามีความคลาดเคลื่อน ไมดํารงอยูในจริยธรรมนั่นเอง
ในเมื่อความคิดจิตใจแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอันเดียวกับศาสนานั้นเป็นสิ่งสําคัญ
เป็นจุดก่อกําเนิดทั้งของวิทยาศาสตร์และศาสนา มันก็ต้องเป็นเป้าหมายของการศึกษาด้วย
หมายความวา การศึกษาจะตองสรางจิตใจวิทยาศาสตร คือ ความใฝปรารถนา
ที่ จ ะเข า ถึ ง สั จ ธรรมและป ญ ญาขึ้ น มาให ไ ด และจุ ด นี้ ก็ เ ป น จุ ด ที่ ศ าสนาและ
วิทยาศาสตรมาบรรจบกับการศึกษา แลวมันก็โยงตอไปอีกถึงวา การศึกษานั้นจะตอง
สรางคนใหมีพลังแหงจริยธรรม ที่จะผลิตและใชเทคโนโลยีในทางที่ถูกตองดีงาม
เปน อั น ว า ในตอนนี้ เราพาศาสนากับ วิ ท ยาศาสตร ม าถึ ง การศึก ษาแล ว ว า
การศึกษาจะต้องสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตใจวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้สึกทางศาสนา
ดังที่กลาวมาแลว
เมื่อทําไดอยางนี้ นักเรียนที่เรียนสําเร็จไป ก็ยังคงความเปนมนุษยที่แทไวได
แล ว เขาก็ จ ะมี ค วามสามารถในการที่ จ ะไปพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ตลอดจนสิ่งอื่นๆ อยางถูกตอง ทําใหเกิดเปนประโยชนตอไป
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แรงจูงใจในการศึกษา: ความคิดของไอนสไตน
อาตมภาพพูดมาในเรื่องนี้ ก็พอดีเขาสูเรื่องความใฝรูหรือความใฝปรารถนาตอ
สัจธรรม กลาวคือความใฝรูอยางแทจริงตอสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเปนเรื่องหนึ่งที่มี
ความสําคัญทางการศึกษา คือเขาสูปญหาเรื่อง แรงจูงใจในการศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการศึกษานี้ ตองถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ควรจะยกมาเปน
ขอเดนที่ตองย้ําตองเนนกัน เพราะวาแรงจูงใจในการศึกษานี้แหละ จะเปนตัวที่ทําให
คนมีการพัฒนาอยางถูกตองหรือไม หรือจะทําใหคนมีความเปนคนอยางแทจริงหรือไม
และจากจุดนี้ เขาจึงจะสามารถไปพัฒนาสิ่งอื่นไดอยางถูกตอง แลวเรื่องแรงจูงใจก็จะ
สําเร็จไดดวยการศึกษา
หมายความวา การศึกษามีหนาที่ที่จะตองสรางแรงจูงใจที่ถูกตองใหแกมนุษย
และก็เฉพาะพอดีไอนสไตนก็พูดถึงเรื่องแรงจูงใจในทางการศึกษา โดยโยงกับเรื่องที่
กลาวมาเมื่อกี้นี้ดวย ก็เลยยกเอามาพูดในหัวขอวาดวยเรื่องแรงจูงใจในการศึกษา
แรงจูงใจที่เราไดยินบอยที่สุด เปนแรงจูงใจอยางงายเหลือเกิน มีมาแตยุคดึก
ดําบรรพจนกระทั่งยุคปจจุบันนี้ ก็คือ ความกลัวถูกลงโทษ และการอยากได้รับรางวัล
อันนี้เปนแรงจูงใจแบบพื้นฐาน
มนุษยตั้งแตสมัยโบราณ มีความกลัวตอการลงโทษของเทพเจา คือเขากลัว
ธรรมชาติ แต เ สร็ จ แล ว เขาก็ นึ ก ว า มี เ ทวดาหรื อ เทพเจ า อยู เ บื้ อ งหลั ง สภาวะหรื อ
ปรากฏการณของธรรมชาตินั้น แลวเขาก็กลัววาเทวดาหรือเทพเจาหรือธรรมชาตินั้นจะ
ลงโทษหรือจะทํารายเขา ซึ่งทําใหเขาตองมีพฤติกรรมแบบหนึ่ง ที่เขาเชื่อวาจะเปนที่
พอใจของเทพเจาหรือธรรมชาตินั้นๆ เชน แสดงความยอมกลัว ขอใหยกโทษให อันนี้ก็
เปนแรงจูงใจแบบกลัวการลงโทษ
แลวก็มีแรงจูงใจแบบอยากไดรับรางวัล คนโบราณอยากจะใหเทพเจาโปรด
ปราน จึงเซนสรวง บูชา สังเวย ออนวอนดวยประการตางๆ เชน ขอใหชวยใหขาวปลา
นาดี ใหฝนตกตองตามฤดูกาล และใหไดรับโชคลาภตางๆ เปนตน นี่เปนแรงจูงใจที่มี
มาแตโบราณ ซึ่งปจจุบันนี้ก็ยังใชกัน แมแตในโรงเรียน เราก็ยังใชแรงจูงใจแบบที่ทําให
กลัวการลงโทษ และอยากไดรับรางวัล
บางทานอาจจะบอกวา ดานกลัวการลงโทษนี่พยายามตัดๆ ออกไป เอาไวแต
ดานการไดรับรางวัล
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แตที่จริง สองอยางนี้มันคูกัน ถามันผิด ก็ผิดดวยกัน ถามันถูก ก็ถูกดวยกัน
เพราะฉะนั้น ถาหากวาแรงจูงใจแบบกลัวการลงโทษผิด แรงจูงใจแบบอยากไดรับ
รางวัลก็ผิดดวย มันคูกันมาตั้งแตโบราณ
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษานั้ น จะต อ งหาแรงจู ง ใจที่ ถู ก ต อ ง เรามาดู กั น ว า
แรงจูงใจสองอยางที่วามานี้ มันถูกหรือผิด เราถือไวกอนวาผิด
กอนที่จะพูดกันอยางทั่วไป ขอใหลองฟงทัศนะของไอนสไตนสักหนอย ตองขอ
อภัยดวย อาตมภาพรูสึกวาอางไอนสไตนบอย ทั้งๆ ที่ไอนสไตนไมใชนักการศึกษาสัก
หนอย แตเปนนักวิทยาศาสตร พอดียุคนี้เปนยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลวพอดี
นักวิทยาศาสตรคนนี้ก็สนใจศาสนาและการศึกษามาก และทัศนะของเขาก็นาฟงดวย
ฉะนั้น เราก็อาจฟงกันดู แลวเดี๋ยวมันก็จะมาชนกับพุทธศาสนาอีก
ไอนสไตนนั้นพูดถึงแรงจูงใจในการศึกษาไว ๓ อยาง
๑) ความกลัว ความกลัวซึ่งเกิดจากการบังคับ การใชกําลังบีบขม หรือใชอํานาจ
ครอบงําบงการ เปนแรงจูงใจในทางลบ ไมควรจะใช แตในการศึกษาสวนมากเราก็
ยังใชกันอยู เรายังตองใชแรงจูงใจในขอความกลัวนี้ ทําใหเด็กทําหรือไมทําอะไร
บางอยางเพราะกลัวถูกลงโทษ หรือถาไมลงโทษโดยตรง ก็มีการบีบบังคับหรือขูโดย
ออม อันนี้เรียกวาใชความกลัว ซึ่งมนุษยก็ยังตองการใชกันอยูมาก เพราะวามนุษย
ก็ยังเปนมนุษยชนิดที่ยังตองพัฒนากันตอไป เพราะฉะนั้น โดยทั่วไป มนุษยก็ยังตอง
ใชแรงจูงใจขอนี้ เพื่อที่จะชวยใหเขามีพฤติกรรมที่ดีงามหรือพึงปรารถนา แตในแง
ของความควรจะเปนแลว ความกลัวไมใชแรงจูงใจที่ดี
๒) Ambitious desire ไดแก ความใฝสูง ใฝทะยาน อยากดีอยากเดน ขอนี้แบงเปน
๒ ระดับ ในระดับที่ ๑ คือความปรารถนาที่จะไดรับการยอมรับ หรือ desire for
approval หรือ desire for recognition อันนี้เปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่มนุษยทั่วไป
ตองมี คือเราจะทําอะไร เราก็อยากใหคนอื่นๆ เห็นวาเราดี ใหเขายอมรับเห็นชอบดวย
ยกยองสรรเสริญ หรือชื่นชมวาคุณทําดีนะ เชน นักเรียนก็อยากใหครูชมเขาบาง
ไอนสไตนมีความคิดวา ในระดับที่เปนเพียงการอยากไดความยอมรับ หรือ
อยากใหเขาคํานึงถึงเอาใจใสเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจนั้น เปนสิ่งที่ดีงาม เปนเครื่อง
ผูกพันไวใหอยูรวมกันไดดวยดี ทําใหมนุษยตองการผูอื่น และตองมีการรวมหมู
เพราะตองการใหเขามาชื่นชมกับตัวเอง ตองการใหคนอื่นชื่นชมการกระทําของเรา
ชื่นชมอะไรที่เราทําได ยอมรับการที่เราดําเนินชีวิตของเราดี อยางนี้เปนตน
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เขาบอกวา ความใฝความยอมรับในขั้นนี้เปนสิ่งที่ดีงาม แตแรงจูงใจอัน
เดียวกันนี้ ในระดับที่แรงขึ้นไปเปน ambitious desire for authority and
distinction เปนความใฝฝนปรารถนาหรือทะเยอทะยานอยากมีอํานาจ อยากเดน
หรือเหนือเขา อยากครอบงําผูอื่น อยากใหเขายอมรับวา ฉันนี้เกงกวา แนกวา อะไร
ตางๆ เหลานี้ อันนี้ไอนสไตนบอกวาเปนอันตรายตอสังคม และก็ไมดีตอตัวบุคคล
นั้นเองดวย เปนแรงจูงใจที่ไมพึงปรารถนา นี่เปนแรงจูงใจอยางที่สอง
๓) แรงจูงใจอยางที่สาม ในทัศนะของไอนสไตน เรียกวา loving interest in the object
and a desire for truth and understanding ไดแก ฉันทะ คือความสนใจใฝรักใน
สิ่งนั้นๆ และความปรารถนาตอสัจธรรมและปญญา คือ ความใฝรูอยางแทจริงที่จะ
เขาใหถึงความจริง อันนี้เปนแรงจูงใจที่สําคัญ ซึ่งเมื่อทํางาน ก็จะทําใหเกิด
pleasure in work คือเกิดความสุขในการทํางาน อันนี้เปนแรงจูงใจที่สําคัญที่สุด
เปนแรงจูงใจที่พึงปรารถนา และอันนี้ก็ไปตรงเขากับความคิดจิตใจวิทยาศาสตร
หรือความรูสึกทางศาสนาในทัศนะของไอนสไตนเดียวกันนี้เอง ซึ่งการศึกษาจะตอง
สรางขึ้นใหได
เอาละ นี่เปนทัศนะของไอนสไตน

วิเคราะหแรงจูงใจตามแนวพุทธ
ทีนี้ หันมาดูพุทธศาสนาบาง พุทธศาสนาจะวาอยางไร พุทธศาสนาก็พูดถึง
ความกลัวเหมือนกัน ความกลัวนั้นเรียววา ภยะ หรือ ภัย ความกลัวอยางพื้นๆ ก็อยาง
ที่วาแลว คือความกลัวการถูกลงโทษ
อยางแรก คนเรานี่กลัวคนดวยกัน คือกลัวคนที่มีอํานาจมากกวา เชน นักเรียน
ก็กลัวครูลงโทษ จึงตองทําตัวใหดี หรือตองทํางานนั้นงานนี้ ตองทําการบานใหเสร็จสง
ใหทัน เพราะกลัวครู มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ
ขั้นตอไป มนุษยสมัยกอนกลัวเทวดา กลัวอํานาจลึกลับ หรืออํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ตลอดจนกระทั่งวา ในศาสนาที่พัฒนาขึ้นแลว ก็กลัวตกนรก อยางนี้เปนตน
ขั้นตอไป ก็กลัวกฎเกณฑของสังคม โดยเฉพาะปจจุบันนี้ เราใชกฎเกณฑของ
สังคมเปนแรงที่บีบบังคับมนุษย ใหละเวนการกระทําบางอยาง และใหทําการบางอยาง
โดยปกติจะมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกฎหมาย นี้ก็เปนตัวหนึ่งที่
ใชแรงจูงใจความกลัวอยูดวย
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ทีนี้ ถาเรามองในแงวาความกลัวไมใชแรงจูงใจที่พึงปรารถนา ก็เปนอันวา การ
มีกฎหมายนี้ยังไมใชอุดมคติของมนุษย เพราะวากฎหมายยังใชแรงจูงใจแบบความ
กลัวอยู ทําใหมนุษยกลัวกฎเกณฑของสังคม กลัวถูกกลไกของสังคมลงโทษ
แตอยางไรก็ตาม กฎหมายที่พึงปรารถนา ก็มีเหมือนกัน แตจะมีในความหมาย
ไหน หรือในรูปลักษณะใด ถามีเวลา ก็คงไดพูดกันบาง
รวมความวา แรงจูงใจคือความกลัวลูกลงโทษนี้ เปนของสามัญ ซึ่งใชกันมาก
แมแตในปจจุบันนี้เราก็ยังตองอาศัยมัน เพราะวามนุษยในยุคพัฒนาแลว ก็ไมใชคนที่
ไดพัฒนาไปแลวพรอมกันทั้งหมด แตทุกชีวิตก็ตองเริ่มตนดวยการพัฒนาจากสภาพที่
ยังไมมีการพัฒนาเลย และเมื่อไมรูจักหรือไมสามารถใชแรงจูงใจที่ดีกวา ก็ใชแรงจูงใจ
คือความกลัวการถูกลงโทษนี้
อยางไรก็ตาม ความกลัวการถูกลงโทษนี้ เปนเพียงแบบหนึ่ง และเปนแบบที่
หยาบของความกลัว เปน ความกลัว ซอ นความกลั ว หรือถา จะใช คําสมัยใหม ก็ค ง
เรียกวา ความกลัวทุติยภูมิ คือเปนความกลัวภัยอันตรายสามัญที่เปนพื้นฐานอยูกอน
กลาวคือ มนุษยที่มีกําลังอํานาจมากกวา หาประโยชนจากความกลัวสามัญนั้น โดยยก
เอาภัยอันตรายที่มนุษยกลัวอยูแลวขึ้นมาขูวา ถามนุษยที่อยูใตอํานาจกระทํา หรือไม
กระทําอยางนั้นๆ ก็จะทําใหเกิดอันตรายอยางนั้นๆ ขึ้น
สวนความกลัวการลงโทษของเทพเจา ก็เปนเพียงการนําเอาภาพของมมนุษยที่
มีอํานาจไปใสใหแกเทพเจา และขยายขอบเขตอํานาจนั้นใหใหญยิ่งขึ้นไปอีก
ความกลัวสามัญที่เปนพื้นฐานลึก ลงไปก็คือ ความกลัวตอภัยอันตรายหรือ
ความเดือดรอนที่จะเกิดแกชีวิตของตน เชน กลัววาจะอดตาย กลัววาจะถูกคนหรือสัตว
อื่ น ทํ า ร า ย กลั ว จะหนาวตาย ร อ นตาย กลั ว ต อ ความเจ็ บ ปวดและโรคภั ย ไข เ จ็ บ
ตลอดจนกลัวความไมมั่นคงของชีวิตและฐานะ ซึ่งเปนความกลัวที่ซับซอนยิ่งขึ้น ความ
กลัวเหลานี้เปนแรงจูงใจ หรือเปนแรงผลักดันสําคัญ ที่ทําใหมนุษยปุถุชนดิ้นรนทําการ
ตางๆ เชน การแสวงหาอาหาร การจัดสรางที่อยูอาศัย ตลอดจนมีความไมประมาท
เรงรัดปองกันอันตราย และเตรียมการสรางสรรคตางๆ
ความกลัวทั่วไปอยางนี้ มีหลายระดับ จนถึงความกลัวที่ประณีต ซึ่งไมเกี่ยวกับ
การลงโทษจากคนอื่น หรืออํานาจบังคับใดๆ แตกลัวความเสื่อมความทุกขที่เปนไป
ตามสภาวะ หรือตามเหตุปจจัย
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ดังเชน ในทางศาสนาบางศาสนา คนกลัวนรกในลักษณะที่เปนการลงโทษของ
อํานาจศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน แตในบางศาสนา คนกลัวตอนรกที่เปนผลสืบเนื่องมาตาม
เหตุปจจัยจากการกระทําชั่วของตนเอง
แรงจูงใจอยางที่ ๒ ก็คือ ความอยากไดรับรางวัล หรืออยากไดผลตอบแทนตอ
การกระทําของตน ในลักษณะที่มีผูมอบให หรือมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล
แรงจูงใจแบบนี้ก็คลายกับความกลัว คือ อาจจะหยาบมากจนไมใชเปนความดี
งาม ไมมีคุณคาทางจริยธรรมที่แทจริง เชน อาจเปนเพียงการกระทําที่ดีหรือรายก็ได
เพื่อเอาอกเอาใจผูมีอํานาจที่จะใหผลประโยชน การบรวงสรวงสังเวย ตลอดจนบูชา
ยัญ เพื่อใหเทพเจาโปรดปราน ถาการกระทํานั้นจะดี ก็เพราะเปนขอกําหนดของผูที่จะ
ใหรางวัลหรือเทพเจาเปนตนนั้นๆ ไมใชเปนความดีที่กําหนดดวยคุณคาทางจริยธรรม
ที่เกื้อกูลแกชีวิตหรืออิงอาศัยสัจธรรม
ความอยากไดรางวัล ก็เชนเดียวกับความกลัวตอการถูกลงโทษ คือเปนแบบ
หนึ่ง และเปนแบบหยาบๆ ชนิดซอนเขามา หรือแบบทุติยภูมิ ของความอยากไดสิ่ง
สนองความตองการ อยากไดวัตถุบํารุงบําเรอตางๆ หรืออยากไดผลประโยชนตางๆ
เฉพาะอยางยิ่งความอยากไดสิ่งปรนเปรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ถาเรียกดวยศัพททาง
พระก็วา ตัณหา เปนแรงจูงใจที่อยากไดวัตถุสิ่งบํารุงบําเรอปรนเปรอความสุขสวนตัว
หรือจะเรียกแบบปจจุบัน ก็เปนแรงจูงใจแบบธุรกิจ
การใหรางวัล ก็คือการใชประโยชนจากความอยากไดของมนุษย โดยยกเอาสิ่ง
ที่คนอยากไดขึ้นมาเปนเครื่องลอ และกําหนดการกระทําหรือไมกระทําบางอยางขึ้นมา
เปนเงื่อนไขสําหรับการที่จะไดเครื่องลอนั้น แรงจูงใจแบบนี้ ยอมนําความโลภ การแยง
ชิงเอาเปรียบ ทุจริต โกง แยงชิงกัน และการพยายามหาทางได หาผลประโยชนหรือสิ่ง
ที่อยากไดโดยทางลัด หมายความวา ถาลัดไดอยางไร เปนเอาอยางนั้น ทางใดได ทาง
นั้นเปนดีที่สุด ตองการสิ่งที่อยากได แตไมตองการที่จะทํา
เราตองไมลืมวา แรงจูงใจแบบนี้ มันมุงที่จะได มันอยากได อยากเสพ แตมันไม
อยากทํา ถามันทําก็เพราะมีเงื่อนไขวา เดี๋ยวจะไมได ก็เลยตองทําเพราะกลัวจะไมได ก็
จึงไปเขากับการทําเพราะกลัวอีก คือ ทําเพราะกลัววาจะไมได
เพราะฉะนั้น ตกลงวา แรงจูงใจแบบอยากไดกับกลัวนี่มันใกลกันมาก มันมา
ทํางานรวมกัน
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ตอไปแรงจูงใจอยางที่ ๓ คือ ความอยากเดน อยากเหนือเขา อยากครอบงํา
เอาชนะผูอื่น หรือความอยากสูง ใฝสูง ใฝเดน ซึ่งตรงกับที่ไอนสไตนวาเมื่อกี้ ทางพระ
เรียกวา มานะ เมื่อกี้ตันหา อันนี้เรียกวามานะ (๑.ภัย ๒.ตัณหา ๓.มานะ)
มานะนี่ ปจจุบันในภาษาไทย เอามาใชเปนความเพียรพยายาม เชนบอกวา จง
มานะบากบั่นทําการทํางานไปเถอะ แลวตอไปจะไดดี เปนใหญเปนโต มานะนี้ในพุทธ
ศาสนาถือวาเปนกิเลส แตในภาษาไทยเคลื่อนคลาดเปนศัพทดีไป อาตมภาพอยากจะ
ขอใหพยายามเลิกใชมานะในทางที่ดี เพื่อวาเราจะไดพยายามเขาหาความหมายที่
ถูกตอง
มานะ เปนกิเลสที่มีหลายระดับ ก็คลายๆ กับที่ไอนสไตนวาไวเหมือนกัน คือใน
ระดับตนๆ ที่ประณีต มานะนี้เปนการทําใหเกิดความภูมิใจ ความเคารพในตนเอง นี้
เปนขั้นที่ยังพึงปรารถนาไดสําหรับผูที่มีกิเลส แตพุทธศาสนายังจะพัฒนาเลยไปกวานั้น
คือยังมีเงื่อนไข
ในระดับคนที่ยังมีกิเลสกันอยูนี้ มานะในขั้นที่เปนความเคารพตนเอง ความ
ตองการใหยอมรับนับถือกันนี้ เปนสิ่งที่ใชได ใชเปนแรงจูงใจในทางที่เกิดประโยชนได
เพราะมานะนี้ ถามองในลําดับการละกิเลสแลว โนนแนะ พระอริยบุคคลขั้นอนาคามีก็
ยังมี พระอริยเจาชั้นโสดาบัน ก็มี สกทาคามี ก็มี ไปละไดในชั้นพระอรหันต สุดทายโนน
เปนอันวา มานะมีระดับตนที่พึงยอมรับไดสําหรับชีวิตในโลกที่ยังมีกิเลส แต
มานะที่เปนการมุงเอาชนะครอบงําผูอื่นมีอํานาจเหนือเขา เปนแรงจูงใจแบบแสวง
อํานาจ ทําใหเกิดระบบแขงขันแลวนํามาซึ่งพิษรายตอสังคม แบบเดียวกับที่ไอนสไตน
พูดไว แสดงใหเห็นวาทัศนะใกลกันมาก
ไอนสไตนไมไดพูดถึงอยางหนึ่ง คือ แรงจูงใจดานตัณหา แตที่แกพูดไวนั้น แก
ไมไดแบงไวเปนระบบเปนทางการ คือพูดในสิ่งที่ตองการจะเนน เพราะฉะนั้น เราจะไป
วาแกขาดไป ก็ไมได เปนแตเพียงบอกวา กรณีนี้ แกไมไดพูดถึง
แรงจูงใจที่วามานี้ เปนแรงจูงใจที่ไมดี หรือวาดีเพียงโดยสัมพัทธ ยังไมดีจริง
แรงจูงใจถูกตองแทจริงที่พึงปรารถนา ที่การศึกษามีหนาที่จะตองสรางขึ้นใหได ก็คือ
สิ่งที่เรียกวา “ฉันทะ” ฉันทะ คือแรงจูงใจที่ถูกตอง นักเรียนที่เรียนเรื่องพุทธศาสนาบาง
จะพบฉันทะเปนหลักขอตนของ อิทธิบาท ๔
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ฉันทะ นั้นแปลวา ความรัก ความอยาก ความปรารถนา ความพอใจ ฉันทะนั้น
แบงไดเปน ๒ สวน
สวนที่ ๑ คือ ความใฝ่รู้ อยากรู ปรารถนาจะรู ใฝรูอะไร ก็ใฝรูความจริง คือ
ความใฝปรารถนาที่จะเขาถึงตัวสัจธรรมอยางที่ไอนสไตนวาเมื่อกี้ นี้เปนความหมาย
อยางที่หนึ่งของฉันทะ คือ ความใฝรู เปนแรงจูงใจสําคัญที่พึงปรารถนา
แตไมใชใฝรูแบบไทยมุง ตองระวังเหมือนกัน เดี๋ยวจะบอกวา โอ คนไทยเรานี้มี
ความใฝรูดีอยูแลว มีอะไรเกิดขึ้นปบ เดี๋ยวไทยมุงเยอะหมด อันนั้นอาจจะไมใชใฝรู
จริงๆ หรอก แตมันเปนความใฝตื่นเตน อยากจะตื่นเตน หรืออยากจะสนุกไปเทานั้นเอง
ไมใชอยากจะรูวาอะไรเปนอะไรแทจริง
สวนความใฝรูนี้ หมายถึง ใฝรูความจริง ตองการเขาถึงตัวจริง ความจริงที่แท
เมื่อคิ ดพิจ ารณา หรือประสบสถานการณใ ด ก็ อยากรูซึ้ งถึงสิ่ง นั้นวา คืออะไร เป น
อยางไร อยากรูจริงใหเขาถึงความจริงที่แท อยางนี้จึงจะเรียกวาความใฝรู
ในแงที่ ๒ ฉันทะ คือ ความใฝ่ดี ใฝความดี อยากใหดี ความใฝปรารถนาในสิ่งที่
ดีงาม คือ ตองการทําใหสิ่งที่ดีงามเกิดมีขึ้น ตองการทําสิ่งที่ดีงามใหเกิดเปนจริงขึ้น
เมื่อตองการทําใหสิ่งที่ดีงามเกิดมีเปนจริงขึ้น ก็จะตองทํา จึงอยากจะทํา หรือใฝที่จะทํา
ใหเกิดความรักการทํางาน หรือรักงาน เวลาทํางาน ก็จะทํางานอย่างมีความสุข เพราะ
ตองการใหสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น
การทํางาน ก็คือ การที่จะทําให้สิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ฉะนั้น คนที่มี
ความใฝปรารถนาสิ่งดีงาม อยากทําใหมันเกิดมีเปนจริงขึ้น ก็จะมีความรักงาน และ
ทํางานดวยความสุข
รวมความวา ฉันทะ ในความหมายทางพุทธศาสนา มี ๒ อยาง คือ
หนึ่ง ใฝรูความจริง หรือ อยากรูความจริงแท และ
สอง ใฝปรารถนาในสิ่งดีงาม อยากจะทําสิ่งดีงามใหเกิดมีเปนจริงขึ้น
เรียกงายๆ วา ใฝ่รู้ กับ ใฝ่ดี หรือ อยากรู้ กับ อยากทํา แลว ๒ อยางนี้ วาโดย
สาระคืออะไร
ความจริงก็ดี ความดีงามก็ดี คือความหมายของคําวา “ธรรม” ความจริงก็คือ
ธรรม ความดีงามก็คือ ธรรม เพราะฉะนั้น ใฝรูจริงและใฝสิ่งดีงาม ก็คือ ใฝ่ธรรม จึง
เรียกชื่อเต็มฉันทะนี่วา ธรรมฉันทะ อันเดียว แตแยกความหมายเปน ๒ อยาง
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เมื่อพูดมาถึงแรงจูงใจที่พึงปรารถนาแทจริงแลว ก็ปรากฏวาแรงจูงใจแบบพุทธ
กับแบบของวิทยาศาสตรอยางไอนสไตนตรงกัน คือ แรงจูงใจที่พึง ปรารถนาอยาง
แทจริง ก็ไดแกความใฝปรารถนาที่จะเขาถึงความจริง (=เขาถึงธรรม, ธรรมดา, ธรรมชาติ)
ซึ่งในสายพุทธเราแยกเปน ความใฝ่รู้ความจริง และความใฝ่ปรารถนาที่จะทําสิ่งดีงาม
มีเป็นจริงขึ้น และอยางที่บอกแลววา ตรงนี้เปนจุดที่ศาสนากับวิทยาศาสตรบรรจบกัน
แลวก็มาบรรจบกับการศึกษา ในแงที่วา เปนหนาที่ของการศึกษาที่จะตองสราง
แรงจูงใจนี้ใหเกิดมีขึ้น หรือใหคนมีสิ่งนี้

การศึกษากับการปฏิบัติตอแรงจูงใจ
ความจริง แรงจูงใจ หรือแรงผลักดันใหคนทําการตางๆ นั้น ยังมีอีกหลายอยาง
มิใชเพียงเทานั้น เชน ศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส ความมั่นใจในบุคคลก็ตาม ใน
หลักการบางอยางก็ตาม ที่ทําใหจิตใจมุงมั่นพุงแลนไป มีพลังแรงในการที่จะกระทํา
การตางๆ ที่จะทําอะไรๆ ตามอยางบุคคลที่ตนนิยมยกยองเชิดชู หรือที่จะทําการให
สําเร็จ ตามความเชื่อถือ หรืออุดมการณเปนตน ซึ่ งถาไม ประกอบดว ยปญญา ไม มี
ปญญาควบคุม ก็อาจกลายเปนทิฐิ กลายเปนความยึดติดในความคิดเห็นหรือทฤษฎี
จะมุงทําการตามความเห็นของตนหรือบุคคลที่ตนติดอยางเดียว
อีกอยางหนึ่ง ก็เชนเมตตา และกรุณา ความรักเพื่อนมนุษย รักเพื่อนรวมโลก
คือความปรารถนาดีตอผูอื่น และความตองการที่จะชวยเหลือ ซึ่งก็เปนแรงจูงใจดีงามที่
สําคัญมาก แตในที่นี้ยกมาพูดเฉพาะแรงจูงใจดีงามที่เปนตัวเดนตัวนํา หรือตัวเอกใน
การศึกษาและในการพัฒนา
ศรัทธาก็ดี เมตตากรุณา และคุณธรรมอื่นๆ ก็ดี เมื่อจะแสดงออกเป็นการกระทํา
จะถูกครอบคลุมอยู่ในความหมายของฉันทะ หรือแสดงออกโดยทาง ฉันทะ ทั้งสิ้น
ส่วนในฝ่ายข้างร้าย แรงขับหรือผลักดันต่างๆ เช่นความโกรธเกลียดชิงชัง ก็ล้วน
พ่วงพันมากับ ตัณหา ที่ดิ้นรนแสวงหาผลได้หรือสิ่งที่จะบํารุงบําเรอปรนเปรอตนทั้งสิ้น
พูดอีกนัยหนึ่งว่าเป็นปฏิกิริยาต่อการที่ความปรารถนาถูกขัดขวาง
ในที่นี้ จึงพูดถึงแตแรงจูงใจหลักที่จะตองเนนในการศึกษาเทานั้น
แต่ก็ต้องระลึกไว้ด้วยว่า คุณธรรมต่างๆ ที่เป็นพลังหล่อเลี้ยง หรือเป็นทางแสดงออก
ของฉันทะ โดยเฉพาะศรัทธา และเมตตากรุณา จะต้องได้รับการเอาใจใส่ส่งเสริม เพื่อให้เป็นทั้ง
กําลังหนุน และเป็นตัวบอกทิศทางให้แก่การแสดงออกของฉันทะด้วย
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แรงจูงใจทั้งหมดนั้น เมื่อจัดเปนประเภทก็มี ๓ พวก ใน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายลบ
ไดแก ความทุกข และกิเลส เชน ตัณหา และมานะ กับ ฝ่ายบวก ไดแก ฉันทะ ซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดยอิงอาศัยปัญญา
ความทุกข คือ ความบีบคั้น กดดัน คับเครียดตางๆ เชนความหวาดกลัว เปน
แรงผลักดันสําคัญ ที่ทําใหมนุษยปุถุชนเคลื่อนไหว กระทําการตางๆ ตลอดจนทําให
ตองไมประมาทเรงรัดตนเองใหรีบแกไขปรับปรุงขจัดปญหาตางๆ
เมื่อวาในขั้นพื้นฐานลึกลงไป แมแตกิเลสตางๆ จะเปนตัณหาก็ดี มานะก็ดี ทิฐิก็
ดี ก็จัดเขาในจําพวกความทุกขทั้งสิ้น เพราะมันเกิดขึ้นในลักษณะที่บีบคั้นกดดันคับ
เครียด และตองทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อเปนการระบายออกใหผอนคลายทั้งสิ้น
สวนฉันทะเปนแรงจูงใจฝายบวก เปนแรงที่เพิ่มขยายออกมาจากภาวะจิตที่เต็ม
หรือสบายอยูแลว แตจะตองมีปญญาชี้นําสองสวาง หรือฉายใหเห็นคุณคาประโยชน
หรือ ภาวะดีง ามที่พึง ปรารถนาของการกระทํา และจุดมุ งหมายที่จ ะมุงไปเสี ยกอ น
ฉันทะจึงจะถูกปลุกขึ้นได ฉันทะจึงต้องเติบกล้าขึ้นโดยอิงอาศัยพัฒนาการของปัญญา
ตรงขามกับแรงจูงใจจําพวกทุกขและกิเลส ซึ่งแฝงตัวอยูกับอวิชชา เพียงแตเกิด
ความบีบคั้นกดดันขึ้น หรืออยากสนองความตองการของตัวตน ก็เกิดแรงชักจูงผลักดัน
ใหกระทําการในทันที
อยางไรก็ดี ในทางปฎิบัติ จะตองยอมรับวา คนทั่วไปซึ่งลวนยังเปนปุถุชนอยู
ยอมมีกิเลสและความทุกข การพัฒนาคนเพื่อการศึกษาในแงหนึ่งจึงเริ่มตนจากกิเลส
และความทุกขนั้น โดยใชวิธีการที่ทําใหกิเลสและความทุกขซึ่งเปนแรงจูงใจฝายลบ
นั้นเอง เปนแรงกระตุนสําหรับสงตอใหเกิดแรงจูงใจฝายบวกมารับชวงตอไป
พูด ง า ยๆ ว า บางครั้ ง ต อ งใช ตั ณ หาและความทุ กขก ระตุน ใหเ กิ ด ฉั น ทะ แต
จะตองเปนการกระทําอยางมีความมุงหมาย และผูใหการศึกษาจะตองแยกเปนหรือ
แยกไดวา ขั้นไหนเปนตัณหา ขั้น ไหนเปนฉันทะ แลวชักนําใหเกิ ดการพัฒนาไปใน
แนวทางที่พึงประสงคนั้น
การใชทุกขและตัณหาเปนแรงจูงใจเบื้องตน ที่จะสงตอสูแรงจูงใจที่ถูกตองนั้น
จะตองถือวาเปนเรื่องสามัญอยางหนึ่งในการศึกษาหรือพัฒนาคน จุดผิดพลาดมิใชอยู
ที่ ก ารใช ตั ณ หาเป น แรงจู ง ใจ แต อ ยู ที่ ก ารจมอยู กั บ ตั ณ หาด ว ยความเข า ใจว า เป น
แรงจูงใจที่ถูกตองไปเสีย

๓๔

การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน

ถาปฎิบัติหรือใชอยางถูกตอง ผูศึกษาก็จะพัฒนาตนออกจากการตองอาศัย
กิเลสเปนเครื่องปกปองตนใหอยูรอดตามธรรมดาของสัตวที่ยังไมพัฒนา ไปสูการมีชีวิต
ของผูที่พัฒนาสมบูรณแลว ซึ่งเป็นอยู่ด้วยปัญญา อันเปนเรื่องที่จะไดกลาวถึงอีกในขอ
ตอไปขางหนา
อย า งนอ ย ในตอนนี้ก็ พูดไว ก อนได เ ลยว า การศึก ษาและการพั ฒ นาที่ ผ า น
มาแล ว ทั้ ง การพั ฒ นาคน และการพั ฒ นาด า นอื่ น ๆ ทุ ก อย า ง ที่ ไ ด ผิ ด พลาดไป
กลายเปนเกิดผลรายกอปญหามากขึ้น ก็เพราะความเขาใจผิด ไมรูจักแยกระหวาง
แรงจูงใจฝายลบและฝายบวก ระหวางแรงจูงใจแบบตัณหากับแบบฉันทะ หรือระหวาง
แรงจูงใจในอวิชชา กับแรงจูงใจที่อยูในกํากับของปญญา มัวแตใชตัณหาเปนแรงจูงใจ
หลัก เปนตัณหาแบบเกียจครานนอนหาความสุขบาง ตัณหาแบบหาผลไดในทางลัด
หรือไดโดยไมตองทําบาง ตัณหาแบบหาโอกาส หาชองหรือยองเขามุมที่จะไดกอบโกย
เอาใหเต็มที่บาง ฯลฯ
เมื่อสงบุคคลผูหนึ่งผานเขาสูระบบการศึกษา ปรากฏวา เขาสําเร็จออกมาโดยมี
ตัณหามากขึ้น หรือคนที่พอจะมีฉันทะอยูบาง พอผานเขาระบบการศึกษาออกมา กลับ
กลายเปนคนที่มีตัณหาเปยมลนไปเสียเลย ระบบการศึกษาที่เปนเชนนี้ จะเรียกวาเปน
การศึกษาที่ถูกตองไดอยางไร

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ – การแสวงความเปนเลิศ
เมื่อพูดมาถึงแรงจูงใจเหลานี้แลว ก็จะเลยไปพูดถึงแรงจูงใจอยางหนึ่ง ซึ่งเราได
ยินกันบอยๆ แลวก็เปนสิ่งสําคัญมากที่ตองเนนในปจจุบัน คือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หรือ
ความปรารถนาความเปนเลิศ ซึ่งในยุคปจจุบันนี้ เราบอกวาจะตองพยายามสรางขึ้นให
ได โดยเฉพาะในสังคมไทยเรา รูสึกวาขาดแคลน need for achievement และ desire
for excellence
แจงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หรือใฝความเปนเลิศนี้ จะตองทําความเขาใจกันใหชัดเจน
ถาเรานํามาเนนมาย้ํากันวา จะตองสรางขึ้นในยุคปจจุบันนี้ ถาไมชัดเจนแลว อาจจะ
พลาดพลั้งครั้งใหญอีกก็ได
อยางนอยจะตองแยกออกไปวาการใฝความเปนเลิศ หรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นี้
มี ๒ แบบ
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แบบที่ ๑ คือ การใฝ่ความเป็นเลิศที่สนับสนุนระบบแข่งขัน คนจํานวนมาก
มองแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หรือความใฝปรารถนาความเปนเลิศนี้ ในทัศนะของผูนิยม
ระบบแขงขัน โดยนึกวามันเปนตัวเสริมกัน หรือเปนตัวแกนของระบบแขงขันดวยซ้ําไป
ซึ่งเปนการมองที่ผิดพลาด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สงเสริมระบบแขงขันนี้ เปนการนึกถึงความเปนเลิศในแง
ที่ ว า จะวั ด กั บ คนอื่ น แข ง กั บ คนอื่ น โดยจะต อ งเหนื อ กว า เขา ชนะเขา ดี ก ว า เขา
กลายเปนแรงจูงใจฝายราย คือมานะที่พูดไปแลว
อั น นี้ ข อเรี ย กว า ความเป น เลิ ศ เที ย ม ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ กระบวนการของ
การศึกษาที่พูดนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะตอไปจะพูดถึงแงอื่นอีกของการศึกษา ที่จะทําให
เห็นไดวา ระบบจูงใจแบบนี้ไมสอดคลองกัน เขากันไมไดกับการที่มนุษยเปนสัตวสังคม
เราถือวามนุษยเปนสัตวสังคม แลวก็เขากันไมไดกับแรงจูงใจที่ดีที่วามาแลวดวย
แบบที่ ๒ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หรือความใฝ่ความเป็นเลิศ ที่เป็นไปในตัวของมัน
เอง เป็นความเป็นเลิศแท้ ไม่ใช่ความเป็นเลิศเทียม คือความเปนเลิศที่ไมจําเปนตองไป
แขงไปวัดกับคนอื่น วาดีกวาเขา เหนือเขา ลักษณะของความเปนเลิศที่แท มีดังนี้
ลักษณะที่ ๑ คือ ถ้าทําอะไร ก็ทําให้ดีเลิศ ให้ดีที่สุดเต็มที่แห่งงานนั้นๆ หรือ
เรื่องนั้นๆ ที่จะทําได้ วางานนั้นๆ จะดีเลิศไดอยางไร เรื่องนั้นๆ มันจะดีที่สุดเต็มที่ของ
มันไดอยางไร ทําใหมันไดถึงขนาดนั้น คนจํานวนมากในหมูพวกเราขาดลักษณะขอนี้
เมื่อทําอะไร ก็ไมนึกถึงวาจะทําใหดีที่สุดของมัน แตทําพอเสร็จๆ ผานๆ อยางขอไปที
พูดแรงๆ วาทําอยางมักงาย ถาจะทําใหเปนเลิศ ก็ไมตองดีที่สุดกวาใครหรอก ทําใหดี
ที่สุดของเรื่องนั้นๆ ของงานนั้นๆ แหละ
ลักษณะที่ ๒ ของความใฝความเปนเลิศแบบที่แท คือ ความเป็นเลิศ เพราะดี
ที่สุดเต็มที่แห่งความสามารถของตัวเรา หมายความวา เราจะทําอะไร ก็ทําใหดีที่สุด
ของเราเทาที่ตัวเราจะทําได เต็มขีดความสามารถของเรานั้น แลวก็ใหดีกวาครั้งกอนๆ
ของเรา จะเรียกใหเขากับระบบแขงขัน ก็ได คือเปนการแข่งกับตัวเอง ทําใหมีการ
พัฒนา ปรับปรุงตัวอยูเสมอ ใหดียิ่งขึ้น ดียิ่งขึ้นในแตละครั้ง ครั้งนี้เราก็ทําเต็มที่ที่สุด ดี
ที่สุดของเราแลว แตเมื่อเราทําครั้งตอไปขางหนา เราจะตองเกงกวานี้ ตองทําใหดีกวานี้
เพราะเราพัฒนาตัวขึ้นมาชั้นหนึ่งแลวจากการกระทําครั้งกอน เราก็จะทําไดดีกวานั้น
ขึ้นไปอีก คือ เราจะกาวตอไป ดีกวาตัวเราในครั้งกอน นี่ก็คือดีที่สุดของตัวเราเอง
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ลักษณะที่ ๓ คือ สิ่งนั้นมีความเปนเลิศ โดยเปนสิ่งที่ดีที่สุด เกื้อกูลที่สุด เปน
ประโยชนที่สุดแกชีวิตและสังคม เราพิจารณาคุณภาพของมันแลววา สิ่งนี้ดีที่สุด เลิศ
ที่สุดสําหรับชีวิต สําหรับสังคม แลวเราก็ทําใหไดใหเปนอยางนั้น
ความเปนเลิศที่แทมีลักษณะ ๓ อยางนี้ คือ
๑. ดีที่สุด เลิศที่สุด เต็มที่ของเรื่องนั้นๆ และงานนั้นๆ
๒. ดีที่สุด เต็มที่ของความสามารถของเรา และยิ่งๆ ขึ้นไป และ
๓. ดีที่สุด ในฐานะที่มันเปนประโยชนเกื้อกูลมากที่สุดแกชีวิตและสังคม
อันนี้ไมเปนการแขงขัน แตจะเปนแรงจูงใจที่เขากับหลักที่พูดมาแลว คือ ธรรม
ฉันทะนั่นเอง วาที่จริงมันก็คือตัวฉันทะในความหมายลักษณะหนึ่งนั่นเอง
ทีนี้ มาเทียบกับความเปนเลิศเทียม
ความใฝความเปนเลิศเทียมนั้น ความจริงมันไมเลิศหรอก คือ เมื่อไปแขงกับคนอื่น
นั้น ถาแขงกับคนที่แยๆ ดวยกัน มันจะเปนเลิศไดอยางไร สมมติวา ๑๐ คนนี่ ไมมีคนเกงจริง
สักคนหนึ่ง แลวมาแขงขันกัน ๙ คนแรก แยกวาเขา และคนที่ ๑๐ ดีกวาเขา ชนะเลิศ ก็คือแย่
น้อยที่สุด เพราะฉะนั้น มันไมใชเลิศจริงเลย มันควรทําไดดีกวานั้น เพราะฉะนั้น ตองระวังให
มาก อยาแขงกันเพียงเพื่อแยนอยที่สุด คือเอาแคดีกวากัน ก็ดีกวาคนอื่นเทาที่มีอยูเทานั้นเอง
ถาเอาแรงจูงใจใฝความเปนเลิศแบบเทียมนี้มาสงเสริมระบบแขงขัน ถาไมมี
แรงจูงใจใฝความเปนเลิศที่แทอยูเบื้องหลังแลว มันจะเปนเพียงแขงกันโก นี่คือเรื่องที่
ตองระวังที่สุดอีกอยางหนึ่ง และของเราก็ดูเหมือนจะเปนมากดวย คือ เรามักแขงกันโก
เทานั้นเอง ผลที่สุดก็จะไมไดความเปนเลิศอะไรที่ดีจริงเลย
ในระบบแข ง ขั น ของบางประเทศ บางวั ฒ นธรรม ที่ ไ ด ผ ลสั ม ฤทธิ์ มี ค วาม
เจริญกาวหนามากนั้น อาตมภาพเห็นวา ไมใชเปนเพราะการแขงขันโดยตรง แตเปน
เพราะวา ในหมูชนพวกนั้น ในวัฒนธรรมนั้น มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความใฝความ
เปนเลิศที่เปนตัวแทอยูเบื้องหลัง แฝงมาในวัฒนธรรมของเขาดวย แลวเขาเอาคุณ
สมบัติสืบทอดนั้นมาใชในระบบแขงขัน มันก็ไดงาน ไดความกาวหนาไปดวยพรอมกัน
แตเราก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะปจจุบันนี้ ถึงแมเราจะเห็นวา แรงจูงใจใฝความ
เปนเลิศ เมื่อนํามาใชในการแขงขัน ก็ใชไดประโยชนมากอยู แตมันจะมีผลเสียมากมาย
ไมคุมได ดังที่ปรากฏอยูในเวลานี้วา การแขงขันกันในระบบผลประโยชน ไดกลายเปน
การชวยกันซ้ําเติมโทษภัยแกชีวิต สังคม และธรรมชาติ จนจะนํามนุษยชาติไปสูหายนะ
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ดังนั้น ในตอนนี้ ที่เรากําลังเห็นโทษของการพัฒนาผิดพลาดที่ผานมาแลว เราก็
จะตองแกไขกําจัดกวาดลางสิ่งที่เปนมลพิษในจิตใจของมนุษยออกไป แกไขทําใหมันดี
แรงจูงใจแบบแขงขันนี้ ก็เปนสิ่งหนึ่งที่ควรจะตองชําระสะสางใหหมดไปดวย อยาไป
มองผิวเผินแลวจับเอามาใชผิดๆ ซ้ําเติมความผิดพลาดเลวรายที่มีอยูแลวใหหนักยิ่งขึ้น
บางทานอาจจะถามวา ในเมื่อสังคมปจจุบันยังอยูในระบบแขงขัน แลวเด็กของ
เราที่สําเร็จไป เราไมไดสรางแรงจูงใจแบบที่จะใหเขาไปอยูในระบบแขงขัน เด็กของเรา
จะไปสูเขาไดหรือ จะไหวไหม ระบบสังคมจะไมเอื้อนักตอการศึกษาแบบของเรา ที่เรา
คิดวาจะทําใหถูกตอง
ก็ขอตอบวา ไมเปนไร ไมตองกลัว เด็กที่ไดพัฒนาแรงจูงใจใฝความเปนเลิศที่
แทจริงแบบฉันทะนี้แลว แมไปอยูในระบบแขงขัน ก็จะชนะเขาในพวกที่แขงขันกันดวย
โดยที่วาเขาไมตองไปแขงขัน ในแงที่วาจะดีกวาคนอื่นหรอก แตเขาจะชนะการแขงขัน
โดยไมตองแขงเลย
ที่วาจะชนะโดยไมตองแขงขันนั้น ก็คือวา พวกที่แขงขันกันนั้น เขาจะแขงขันกัน
วา สินคานี่ บริษัทนี้ พวกนี้ ผลิตไดแคนี้ ดีแคนี้ บริษัทของฉันจะตองใหดีกวาของบริษัท
นั้น อีกบริษัทก็บอกวา ของเราตองใหดีกวา เรียกวาแขงกันขึ้นไปเพื่อใหดีกวากัน
ทีนี้ คนที่ไดรับแรงจูงใจแบบใฝความเปนเลิศที่แท จะไปแขงขันกับเขาอยางไร ก็
ไมตองไปแขงเลย แกจะทําไปเองโดยไมตองรูตัววาแขงหรือไมตองตั้งใจแขง แตมันชนะ
ชนะโดยที่วา พอแกจะทําใหงานนั้นเปนเลิศ เพราะตองการใหงานนั้นเปนเลิศที่สุดดี
ที่ สุ ด ของมั น แกก็ ต อ งเอาสิ น ค า ทุ ก ชนิ ด เท า ที่ มี อ ยู ม าดู ทั้ ง หมด สิ น ค า ชนิ ด นั้ น มี
อะไรบาง อยางไหนดีอยางไรๆ ยังมีขอบกพรองอะไรบาง แลวก็ตองสรางสินคาที่ดีที่สุด
พรอมบริบูรณดียิ่งขึ้นไปกวาเทาที่มีอยู เขาก็อยูในระบบแขงขันได ไมตองกลัว แต
จะตองพยายามอยางหนึ่ง คือ ไมสรางความรูสึกวาจะแขงขันเอาชนะใคร มุงแตจะทํา
เพื่อประโยชนแกสังคมสวนรวม
อยางที่บอกแลววา พวกระบบแขงขันนั้น ถาไมมีแรงจูงใจแบบใฝความเปนเลิศ
ที่แทแลว พวกนี้จะไดเพียงแคดีกวากัน หรือแยนอยที่สุด หรือดีเลิศในพวกที่แยเทา
นั้นเอง จะไมไดความเปนเลิศที่แทจริง และที่รายอยางยิ่งก็คือ ในการแขงขันกันแบบนี้
จะไมมีขอบเขตในทางคุณธรรมที่จะมาชวยยับยั้ง ในกรณีที่กิจการหรือการกระทํานั้นๆ
กอผลรายตอชีวิต สังคม และธรรมชาติ อยางที่พูดมาแลว
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ในกรณีที่เราตองการจะพัฒนาแกไขปรับปรุงสังคม เราตองการเปลี่ยนแปลง
คานิยมของสังคมทั้งหมด การแขงความเปนเลิศในระบบแขงขันนั้น เปนการพยายาม
ใหตัวเลิศ โดยกีดกั้นคนอื่น คือ เราจะปดบังและปดทาง ไมยอมใหคนอื่นดีกวา ถาทํา
อะไรได ก็จะปดกั้นคนอื่น จะเอาดีคนเดียว พยายามใหตัวเลิศโดยปดกั้นคนอื่น แตใน
ระบบแรงจูงใจใฝความเปนเลิศแบบที่แทนั้น มนุษยจะชวยกันสรางความเปนเลิศ แลว
อยางไหนจะดีกวากัน
ยิ่ง กวา นั้น การมาช ว ยกั นสร า งความเปนเลิศ นี่ ก็ จะไปเข า กับ ลั ก ษณะของ
การศึกษาที่จะพูดตอไปขางหนาดวย คือ การที่มนุษยเปนสัตวสังคม มันจะสอดคลอง
กั น การสร า งความเป นเลิ ศในแบบที่ แท นี้ จะไปส ง เสริ มความเป น มนุ ษ ย ใ นระบบ
การศึกษาที่ถือวามนุษยเปนสัตวสังคม โดยที่วาจะชวยกันสรางความเปนเลิศ ไมใช
แขงกันแลว ก็กีดกั้นกันไมใหเปนเลิศ โดยหาทางใหตัวเองเปนเลิศคนเดียว

จิตสํานึกในการศึกษา
ที นี้ ก็ ม าถึ ง สิ่ ง สํ า คั ญ อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ จ ะต อ งสร า งขึ้ น ในการศึ ก ษา หรื อ
การศึ ก ษาจะต อ งสร า งขึ้ น ให ไ ด เป น คู กั บ แรงจู ง ใจในการศึ ก ษา คื อ จิ ต สํ า นึ ก ใน
การศึกษา ซึ่งถือวาสําคัญมาก เปนสิ่งที่ตองเนนมากในการศึกษา
จิตสํานึกในการศึกษามีความหมายตรงตัวกับการศึกษา การศึกษาคืออะไร
การศึกษา คือ การฝกฝนพัฒนาตน ฝกฝนพัฒนาตนอยางไรจะวากันตอไปขางหนา
การฝกฝนพัฒนาตน เปนหลักเนื้อตัวของการศึกษา ดังนั้น จิตสํานึกในการศึกษา ก็คือ
จิ ต สํ า นึ ก ในการฝ ก ฝนพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ตน เราจะต อ งสร า งจิ ต สํ า นึ ก นี้ ใ ห ไ ด
จิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาปรับปรุงตน จะตองมีอยูเปนสิ่งประจําใจของนักเรียนหรือ
คนทุกคน ถาเราถือวาทุกคนตองศึกษา หรือจะตองมีการศึกษาตลอดชีวิต ทุกคนก็
จะตองมีจิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาหรือปรับปรุงตนตลอดชีวิต
จิตสํานึกในการพัฒนาปรับปรุงตนนี้ แสดงออกอยางหนึ่งที่เห็นไดงายๆ คือ
การมองประสบการณ์และสถานการณ์ทุกอย่างเป็นโอกาสของการเรียนรู้และพัฒนาตน
ถ า คนมี จิ ต สํ า นึ ก ในการศึ ก ษา พอมี ป ระสบการณ อ ะไร หรื อ ไปอยู ใ น
สถานการณใดๆ เขาก็จะมองสิ่งนั้นหรือสถานการณนั้นในแงเปนโอกาสที่จะไดพัฒนา
ปรับปรุงตน เพราะฉะนั้น คนพวกนี้จะไดเรียนรูทุกเวลา คือ

การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
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ประการที่ ๑ เขามองอะไร ก็มองเปนการเรียนรูหมด พอเห็นอะไรปบ ก็คิดวา
เราไดเรียนรูอะไรจากสิ่งนี้
ประการที่ ๒ เขามองความรูนั้นเปนโอกาส หรือเปนขอมูลสําหรับการฝกฝน
ปรับปรุงตน
นี่คื อ หนึ่ ง ไดเ รี ย นรู สอง เมื่อ เรีย นรู แล ว ก็ เ อาสิ่ ง ที่ไ ดเ รี ย นรู นั้น มาใช ฝ กฝน
ปรับปรุงตัว เพิ่มสติปญญาใหแกตน
ฉะนั้น เขาจะตั้งใจมองทุกอยางในแงของการที่จะเลือกเฟนเอามาฝกฝนทําตน
ใหดีงามเจริญกาวหนา
ปจจุบันนี้ตองถือวา การศึกษาขาดการสรางจิตสํานึกในการศึกษานี้เปนอยาง
ยิ่ ง ฉะนั้ น เราจึ ง ประสบป ญ หาในทางการศึ กษา เช น ความขั ด แย ง ระหวา งครูกั บ
นักเรียน การที่นักเรียนมีปญหาอะไรตางๆ ก็เพราะขาดจิตสํานึกในการศึกษานี้ ไมมอง
อะไรเปนการเรียนรู ไมมองอะไรเปนการไดสิ่งสําหรับมาใชปรับปรุงตน พอไดยินอะไร
ปบ ก็ไปสูสัญชาตญาณทันที คือแลนไปตามกระบวนการที่พระพุทธศาสนาแสดงไวใน
หลักปฎิจจสมุปบาทที่วา พอมีการรับรู ที่เรียกวา ผัสสะ ก็จะมีเวทนา คือ ความรูสึกวา
สบาย ไมสบาย สุข หรือ ทุกข พอสบาย ก็ชอบใจ ไมสบาย ก็ขัดใจขุนเคือง
ยกตัวอยางเชน ไดยินคําพูดของคนอื่น คําพูดที่ไดยินเขาทางหู กระทบโสต
ประสาท พอไดยินเปนอารมณเขามาแลว เปนคําพูดที่สบายใจหรือไมสบายใจ พอ
สบายใจ ก็ชอบใจ แลวก็เพลินอยูแคนั้น แตไมไดอะไร ไมไดประโยชน ไมไดความรู
อะไร ไมไดฝกตัว ไมมีการศึกษาสักนิดหนึ่ง
ทีนี้ ถาไมถูกใจ ไมสบาย ขัดหู ระคายหู ก็ไมชอบใจ ไมชอบใจแลวก็โกรธ โกรธ
แลวก็เกิดเรื่อง ไมพอใจครู ไมพอใจเพื่อนนักเรียนดวยกัน ไมพอใจแลว ก็ปรุงแตงไป
ในทางที่จะเกิดเรื่องเกิดราว เปนอันวาไมไดเรียนรูอะไรเลย ไมไดการศึกษาเลย นี่คือ
เปนไปตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท ทําใหเกิดทุกข เกิดปญหา
ทีนี้ เปลี่ยนมาเปนจิตสํานึกในการศึกษา พอมีผัสสะรับรูปบ ทางหูก็ดี ทางตาก็
ดี เชน ไดยินคําพูดของเขา เกิดเวทนา ความรูสึกสบายไมสบาย หรือสุขหรือทุกข รูทัน
ชางมัน สุขก็ดี ก็รูวามันสุข ทุกข ก็รูวามันเปนทุกข แตตัดตอน ไมปรุงแตงดวยตัณหา
จิตสํานึกในการศึกษามา พรอมดวยสติวา โอ! อันนี้มีอะไรที่เราจะไดเรียนรูบาง มี
ขอมูลอะไรบางที่เปนประโยชน
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แมแตคําดาของเขา เราก็ยอมเอาประโยชนได เราไดเรียนรูอะไรบางอยาง มอง
วาจะมาเปนประโยชนในการฝกตัวของเราอยางไร แลวก็จับมาใชประโยชนได
ถามีจิตสํานึกในการศึกษาแบบนี้ ก็จะทําลายวงจรปฏิจจสมุปบาทไดทันที แลว
ก็มีการเรียนรู มีการฝกฝนพัฒนาตนขึ้นมาแทน เพราะฉะนั้น คนประเภทนี้สบาย อยูใน
สถานการณอะไร ก็สบาย ตนเองก็มีความสุข ไมมีความทุกขมาก ไมมีเรื่องมีราวกับ
ใคร แลวยังไดดวย คือ ไดประโยชนทั้งในดานกาวหนามีความเจริญพัฒนาตน และใน
ดานไดความรู จึงไดการเรียนรูและการพัฒนาตนตลอดเวลา ก็เปนอันวาจะชวยให
การศึกษาเลาเรียนไดผลดี ถาวาในแงแรงจูงใจ ก็เขากับแรงจูงใจแบบฉันทะที่วามาเมื่อ
กี้ คือมีความใฝรู
นอกจากนั้นยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางครูกับนักเรียนอีกดวย
นักเรียนจะไมโกรธงายๆ ไมใชครูวาอะไรไมได อึกอักก็โกรธ หรือในนักเรียนตอนักเรียน
ดวยกัน ก็มีความสัมพันธที่ดี เปนการสรางบรรยากาศในการศึกษา
บรรยากาศทางการศึกษาที่แทจริง จะเกิดขึ้นไดในโรงเรียน หรือสถานศึกษา ก็
เพราะผูเรียนมีจิตสํานึกในการศึกษาอยูตลอดเวลา
นอกจากนั้น ยังชวยนักเรียนเองใหมีสุขภาพจิตดีอีกดวย เพราะวามองทุกอยาง
เปนประโยชน ก็มีจิตใจสบาย ไมมีปญหา หัวเราะไดตลอดเวลา วันนี้ฟงคนโนนดามา
เอะ! เราไดอีกแลว เราไดความรู ไดสิ่งสําหรับทดสอบฝกฝนปรับปรุงตน ไดตลอดเวลา
เป น คนที่ เ จริ ญ ก า วหน า พั ฒ นาตลอดกาล เพราะฉะนั้ น จะต อ งสร า งจิ ต สํ า นึ ก ใน
การศึกษา ซึ่งปจจุบันนี้ขาดมาก
รวมความวา สองอยางนี้ตองสรางใหสําเร็จ คือ แรงจูงใจในการศึกษา และ
จิตสํานึกในการศึกษา เอาละขอผานไป

บทที่ ๓

สารัตถะของการศึกษา
การศึกษาที่จะไดผลดี จะแกปญหาชีวิตและสังคมไดสําเร็จ จะตองมีความ
ชัดเจนในความหมาย ในความมุงหมาย และในการทําหนาที่ของมัน
ปญหาอยางหนึ่งในการศึกษา ก็คือ มันมีความหมาย ความมุงหมาย และการ
ทําหนา ที่ไมชั ดเจน แมวาเราจะสามารถแสดงความหมายและความมุงหมายของ
การศึกษาไปไดตางๆ หลายๆ อยาง แตจะใชไดจริงก็ตอเมื่อมีความชัดเจนโดยจะตองมี
ความหมายครอบคลุ ม ทุ กด า น มี จุ ด หมายที่ ไปถึ ง สู ง สุ ด ว า อยู ที่ไ หนชั ด เจน และมี
องคประกอบที่ชี้ทางปฏิบัติใหเห็นวา จะทําอะไรกันอยางไร
ในที่นี้ จะพูดถึงแงตางๆ ที่จะนํามาใชสํารวจตรวจสอบความหมายและความ
มุงหมายตลอดจนการทําหนาที่ของการศึกษา โดยจะเริ่มดวยเรื่องหรือแงที่งายกอน
กลาวคือการทําหนาที่หลัก ๒ ประการของการศึกษา

การศึกษากับการทําหนาที่หลัก ๒ ประการ
เราอาจจะพูดไดวา การศึกษานั้นมีหนาที่หลัก ๒ ประการ
หน้าที่ที่ ๑ หน้าที่ถ่ายทอดศิลปวิทยา หมายถึง การถายทอด รักษา สงเสริม
เพิ่มพูนวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางวิชาการของมนุษย
ซึ่งมีทั้งภารกิจระยะสั้น และระยะยาว ระยะสั้นก็คือ สําหรับบุคคลแตละคน หรือแตละ
ชีวิต ระยะยาวก็คือ อารยธรรมที่สืบทอดตอกันไปของมนุษยชาติทั้งหมด
ทั้งนี้ ไมวาในระยะสั้น หรือระยะยาวก็ตาม ก็มีหลักการพื้นฐานวา จะตองใหมี
ความรูจริง และรูยิ่งขึ้นไป
ใหรูจริง ก็หมายความวา ถาเปนครูถายทอดความรู ก็ตองถายทอดใหนักเรียน
ไดรูจริง และนักเรียนเองก็ตองมีความใฝรูที่จะไปศึกษาคนควาใหไดความรูจริงใน
วิชาการและวิชาชีพนั้นๆ
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นอกจากรู จ ริ ง แล ว ก็ รู ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไปอี ก เพราะว า ในแง ข องการสื บ ทอดมรดก
วัฒนธรรมของมนุษยนั้น จะตองมีการเพิ่มพูนหรือทําใหงอกงามยิ่งขึ้น มนุษยในรุน
กอนๆ แสวงหาความรูทําใหวิทยาการเจริญกาวหนามาไดแคนี้ รุนตอไปก็คิดคนสราง
เสริมเพิ่มพูนขยายออกไปอีก ใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
แตรวมแลวก็คือใหรูจริง และรูยิ่งขึ้นไป
นอกจากใหรูจริง และรูยิ่งขึ้นไปแลว ก็ใหทําไดจริง โดยเฉพาะในดานวิชาชีพ
เมื่อเขาเรียนรูแลว ครูก็ตองสอนใหเขาทําไดจริงดวย นักเรียนเองก็ตองพยายามที่จะ
เรียนปฏิบัติฝกฝนตนเองใหช่ําชองชํานิชํานาญ จนกระทั่งทําไดจริง สามารถนําไปใช
ประกอบอาชีพได
แลวก็กาวสูขั้นที่พูดมาแลวคือ สรางความเปนเลิศ คือทําใหวิชาการและวิชาชีพ
ของตน ที่ตนเรียนตนสอนนั้น มีความเปนเลิศ เปนเลิศในความหมายอยางที่กลาวแลว
เลิศทั้งในสติปญญาความสามารถสวนตน เลิศเปนอยางดีที่สุดของสิ่งที่กระทํา และ
เลิศในประโยชนตอชีวิตและสังคมประเทศชาติ นี้เปนเรื่องของการถายทอดที่พูดสั้นๆ
หน้าที่ที่ ๒ หน้าที่ในการชี้แนะให้รู้จักการดําเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง และการ
ฝึกฝนพัฒนาตนจนถึงความสมบูรณ์ อันนี้เปนหนาที่ซึ่งเปนเรื่องของการศึกษาแทๆ
เปนเนื้อตัวแทๆ ของการศึกษา
หนาที่อยางที่ ๒ นี้ ครอบคลุมงานทางการศึกษามากมายหลายอยาง รวมทั้ง
เรื่องที่อธิบายมาแลว เชน การทําใหคนมีแรงจูงใจที่ถูกตองในการศึกษา ก็เปนหนาที่ใน
แงนี้ การสรางจิตสํานึกในการศึกษา ก็เปนหนาที่ในแงนี้ การทําใหคนมีพัฒนาการใน
ดานตางๆ อยางที่จะพูดตอไป ก็เปนหนาที่ในแงนี้
ถาเราเทียบกับความเปนครู ครูก็จะทําหนาที่ในนามของการศึกษา โดยมีหนาที่
หลักอยู ๒ อยางนี้เหมือนกัน คือ หนาที่ที่ ๑ การถายทอดหรือสืบทอดศิลปวิทยา ให
ความรูวิชาการ ความรูในการประกอบอาชีพแกศิษย อะไรพวกนี้ ซึ่งจะใชศัพทเรียกวา
“สิปปทายก” และหนาที่ที่ ๒ ที่ครูทําแทนในนามของการศึกษา คือ การชี้แนะแนวทาง
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต อ ง และทํ า ให เ ขาฝ ก ฝนพั ฒ นาตนให เ จริ ญ งอกงามจนถึ ง ความ
สมบูรณ ซึ่งเปนหนาที่ที่เราใชศัพทวา “กัลยาณมิตร”
รวมความวา ครูทําหนาที่ในนามของการศึกษา โดยเปน สิปปทายก และเปน กัลยาณมิตร
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ถาเทียบกันระหวางหนาที่ ๒ อยางนี้ หน้าที่อย่างแรก คือ การถ่ายทอดสืบต่อ
ศิลปวิทยา ทําใหเปนที่รูกันกวางขวางและเจริญกาวหนาละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป แลว
เอาไปใชการใชงาน ตลอดจนเอาไปพัฒนาประเทศชาติสังคม ทําใหเกิดความเจริญมั่ง
คั่งพรั่งพรอมสะดวกสบายรุงเรืองและมีความเปนเลิศ นี้เป็นหน้าที่ในด้านการสร้าง
เครื่องมือ เหมือนกับวาเราสรางเครื่องมือใหเด็ก เด็กเรียนจบออกไป ก็มีวิชาการและ
วิชาชีพนี้ไปเปนเครื่องมือประจําตัว เอาไปใชประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต ไปพัฒนาวัตถุ
พัฒนาสภาพแวดลอม ความเปนอยูภายนอก
ส่วนหน้าที่ที่สอง คือ หน้าที่ในการชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตและฝึกฝน
พัฒนาตน อันนี้จึงจะเขาถึงเนื้อตัวของมนุษยแทๆ หรือเปนเรื่องของความเปนมนุษย
โดยตรง ถาเปนการพัฒนา ก็คือการพัฒนาตัวบุคคลที่จะไปใช้เครื่องมือ
หมายความวา หนาที่ที่หนึ่งดานถายทอดทําใหมีศิลปวิทยา มีความรูวิชาชีพ
ตางๆ ก็เทากับมีเครื่องมือแลว แตตัวคนที่จะใชเครื่องมือนั้น ยังตองมีการศึกษาอีกดาน
หนึ่งดวย คือศึกษาในการฝกฝนความเปนมนุษยของตัวเอง พัฒนาตนในการดําเนิน
ชีวิตที่ถูกตอง จึงจะเปนผูไปใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง และเปนประโยชนอยางแทจริง
ความเจริญมั่งคั่งพรั่งพรอมรุงเรือง และความเปนเลิศที่แทจริงจึงจะเกิดขึ้นได ไมใช
ความมั่งคั่งพรั่งพรอมอยางกะพรองกะแพรง และจึงจะเปนความมั่งคั่งรุงเรืองเปนเลิศที่
มีคุณคาเปนอิสรภาพและสันติสุขของมนุษย ทั้งของชีวิตและของสังคม ไมใชมั่งคั่ง
รุงเรืองเปนเลิศที่เปนทุกข แฝงไวดวยการเบียดเบียนทําลายกัน นาหวั่นหวาดกลัว และ
นําไปสูความพินาศ
ถึงตอนนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงไอนสไตนอีกนิดหนอย ยอนกลับไปหาไอนสไตน
อีก เพราะแกก็เกิดพูดเรื่องนี้ขึ้นมานาฟงดวย ในการใหการศึกษาตามแบบหนาที่ที่หนึ่ง
ที่วา ถายทอดศิลปวิทยา วิชาการ วิชาชีพ จนกระทั่งใหมีความเปนเลิศนั้น เราจะมีการ
เนนย้ํากันในเรื่องอยางหนึ่ง คือ ใหมีความชํานาญพิเศษเฉพาะอยาง หรือเชี่ยวชาญ
พิเศษในดานใดดานหนึ่งจําเพาะเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งในยุคสมัยหนึ่งมีการเนนมาก
แมแตในสมัยนี้ก็เนนมาก คือถือวา specialization (ความชํานาญเฉพาะ
พิเศษ) นี้สําคัญมาก ฉะนั้น การศึกษาในดานที่หนึ่งก็จะมาเนนจุดสําคัญอยูที่นี่ คลาย
กับวา อันนี้เปนจุดสุดยอดของการศึกษา เพราะมันจะไปเกี่ยวกับความเปนเลิศดวย
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แตในการศึกษาที่ถูกตอง เมื่อสรางคนใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญพิเศษในดาน
ใดดานหนึ่งแลว ความชํานาญพิเศษเฉพาะดานที่เปนหนาที่ที่หนึ่งของการศึกษานั้น
จะตองไปสัมพันธกับการศึกษาในหนาที่ขอที่สองดวย คือ การศึกษาเพื่อเสริมความ
เปนมนุษยใหสมบูรณ ที่วาจะใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตอง ฝกฝนพัฒนาตนใหสมบูรณ
ในทัศนะของไอนสไตน เขาบอกวา
การสอนคนให้มีความรู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างเดียวไม่พอ ถ้าทําอย่างนั้น
คนก็จะกลายเป็นเครื่องจักรกลที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่ง แต่ไม่เป็นบุคลิกภาพ
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างประสานกลมกลืน…คนที่มีแต่ความรู้ที่เชี่ยวชาญ
พิเศษ จะคล้ายกับสุนัขที่ฝึกดีแล้ว มากกว่าจะเป็นบุคคลเต็มคน
เขาวาอยางนั้น ไมใชอาตมภาพวานะ ไอนสไตนวา การศึกษาที่ทําใหคนมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษแตเพียงอยางเดียวนั้น จะทําใหคนเปนเหมือนกับสุนัขที่ฝกดีแลว
สุนัขที่ฝกดีแลวมันก็เกงในเรื่องนั้นๆ ฝกใหเกงในเรื่องใด มันก็เกงและไปทําในเรื่องนั้น
ไดดี แตไมเพียงพอที่จะใหมีความเปนคน
ฉะนั้น จึงตองมีการศึกษาดานที่สองเขามาเปนแกนเปนเนื้อแทของการพัฒนา
คน เพื่อใหเขาดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ แลวเขาก็จะได
นํ า เอาศิ ล ปวิ ท ยาที่ ชํ า นาญพิ เ ศษนั้ น ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ดํ า เนิ น ชี วิ ต และพั ฒ นา
สรางสรรคชีวิตและสังคมใหถูกตองดีงามตอไป
ถาจะใหพูดใหเปนทางการสักหนอย ก็ตองยอนจากขางหลังเขามาวา
การทําหนาที่ดานที่ ๒ ของการศึกษา ที่วาเปนการฝกฝนคนใหรูจักดําเนินชีวิต
ที่ดีงาม รูจักพัฒนาตนใหเปนคนที่สมบูรณนั้น เรียกวาเปน “การสร้างบัณทิต”
สวนการทําหนาที่ดานที่ ๒ ที่วาเปนการถายทอดศิลปวิทยา ใหสามารถจัดเจน
ในวิชาการและวิชาชีพจะนําไปเลี้ยงชีวิตของตน ตลอดจนไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ
นั้น เรียกวาเปน “การสร้างเครื่องมือให้แก่บัณฑิต”
ถาสรางแตเครื่องมือ ไมไดสรางบัณฑิต ก็อาจจะกลายเปนวา โจรหรือคนพาล
จะได เครื่ องมื อ นั้ น ไปใช ซึ่ ง แทนที่ จ ะเป นคุ ณ ก็จ ะกลายเป นโทษ ยิ่ ง เครื่ อ งมื อ หรือ
อุปกรณมีประสิทธิภาพมากเทาใด ก็จะทําใหเกิดผลรายหรือความพินาศมากขึ้นเทานั้น
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ปริญญาที่เปนผลของการศึกษา
พอพูดถึงเรื่องความชํานาญพิเศษ ก็เลยอยากจะพูดแทรกเปนเกร็ดอีกเรื่องหนึ่ง
คือ ในการศึกษาของเราปจจุบัน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานี้ เราแบงเปนขั้นๆ
เรียกวาเปนปริญญา ๓ ขั้น มีปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
การศึกษา ๓ ขั้นนี้จะมีลักษณะที่ลุมลึกลงไปตามลําดับ ปริญญาตรีมีลักษณะ
แบบกวางๆ ทั่วๆ ไปมากกวา แลวก็เจาะลึกลงไปๆ จนถึงปริญญาเอก ซึ่งจะเนนเฉพาะ
ดานใหมีความเชี่ยวชาญพิเศษ คลายๆ อยางที่วาเมื่อกี้
ทีนี้ การใชคําวาปริญญา ก็ดี การแบงปริญญาเปน ๓ ขั้น ก็ดี ก็เกิดไปตรงกับ
หลั ก ในพุ ท ธศาสนาขึ้ น มาอี ก คล า ยกั บ ว า เราไปเอาคํ า ว า “ปริ ญ ญา” ของ
พระพุทธศาสนามาใช แตทานก็มีปริญญาของทานอยูแลว ซึ่งมี ๓ ขั้นเหมือนกัน
คําวา “ปริญญา” แปลตามศัพทวา รูรอบ รูทั่วถวน รูทั่วถึง รูทั่วตลอด ความรูทั่ว
ถ ว น ทั่ ว ถึ ง ทั่ ว ตลอด นี้ เ รี ยกว า ปริญ ญา แตถ า แปลกั น ทั่ ว ๆ ไป ท า นแปลว า การ
กําหนดรู ปริญญานี้ก็มี ๓ ขั้น
ขั้นที่ ๑ เรียกวา ญาตปริญญา
ขั้นที่ ๒ เรียกวา ตีรณปริญญา
ขั้นที่ ๓ เรียกวา ปหานปริญญา
มีความหมายโดยสังเขป คือ
ขั้นที่ ๑ ญาตปริญญา แปลวา รู้ขั้นรู้จัก หมายถึง การรูจักปรากฏการณ หรือ
เรื่องราวจําเพาะอยาง รูสิ่งนั้นจําเพาะตัว รูลักษณะจําเพาะของมัน ซึ่งเรียกวา รู
ปัจจัตตลักษณะ คือ ถารูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ปรากฏการณอันใดอันหนึ่ง ก็รู
เฉพาะสิ่ง เรื่อง หรือปรากฏการณนั้น ใหเห็นชัด เขาใจชัด รูลักษณะเฉพาะของมัน รู
สภาวะของมันวาคืออะไร รูความเปนมาเปนไปและเหตุปจจัยของมันวาเปนมาอยางไร
เกิดจากเหตุปจจัยอะไร เปนความรูเฉพาะเรื่อง เฉพาะปรากฏการณนั้นๆ
ยกตัวอยางในทางหลักธรรม เชน เรื่องขันธ ๕ แบงออกเปน รูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ ความรูวา รูปธรรมคืออะไร เวทนาคืออะไร ฯลฯ รูวา เวทนา คือ
สภาวะที่เสวยอารมณหรือความรูสึกสุขทุกข รูไปจนถึงวาเวทนานี้เกิดจากอะไร เกิด
จากผัสสะ ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดของการเกิดขึ้นของสิ่งนั้นๆ หรือปรากฏการณ
นั้นๆ ความรูระดับนี้เรียกวา “ญาตปริญญา”
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ขั้นที่ ๒ ตีรณปริญญา แปลวา รู้ขั้นตรองเห็น หมายถึงรูเห็นความจริงที่อยู
เบื้องหลังปรากฎการณหรือเรื่องราวนั้น ซึ่งเปนลักษณะรวมที่เปนพื้นฐาน อันทําให
สามารถเชื่อมโยงความรูในเรื่องหรือปรากฏการณเฉพาะนั้น กับเรื่องอื่นๆ หรือ
ปรากฎการณอื่นๆ ได เขาใจทั่วถึงกันทั้งหมด เปนการรูความจริงที่แผครอบคลุมทุกสิ่ง
ทุกอยางกวางออกไป อยางที่เรียกวารู สามัญลักษณะ
หมายความวา ในขั้นที่หนึ่ง ตอนแรกเรารูเฉพาะเรื่องหนึ่งๆ และรูเรื่องนั้นจริงๆ
จังๆ ตอมาในขั้นที่ ๒ นี้ เรารูความจริงที่ซอนอยูเบื้องหลังสิ่งนั้น ซึ่งความจริงนี้จะโยงสิ่ง
นั้นไปหาสิ่งอื่นทั้งปวง เชื่อมถึงกันหมด ความรูขั้นนี้เรียกวา “ตีรณปริญญา”
ขั้นที่ ๓ ปหานปริญญา แปลวา รู้ขั้นละได้ ขจัด แกไขปญหาไดสําเร็จเสร็จสิ้น
หมายถึงความรูขั้นใชปฏิบัติการแกไขปญหาไดสําเร็จ คือดับทุกขของมนุษยได ลอยตัว
พ น ไป เป น อิ ส ระ เป น ปริ ญ ญาขั้ น สุ ด ท า ย เพราะใช ทํ า การได เ สร็ จ สรรพ บรรลุ
วัตถุประสงคของชีวิตแลว
ในทางพระพุทธศาสนา ปริญญาทั้งสามขั้นนี้เปน โลกียปริญญา แตเมื่อจบ
โลกียปริญญา ครบ ๓ ขั้นแลว ก็เขาถึง โลกุตรธรรม ผูที่สําเร็จปริญญาทั้ง ๓ นี้ เรียกวา
เปน บัณฑิต และไดชื่อวาเปน อริยะ หรือ อารยชน ที่แทจริง
ปริ ญ ญา ๓ ในทางหลั ก ธรรมนี้ ดู ค ล า ยว า จะกลั บ กั น กั บ ระบบการจั ด ขั้ น
ปริญญาในปจจุบัน คือ ในปจจุบันนี้ ใหรูกวางกอน แลวจึงเจาะลึกลงไปจนรูจําเพาะ
เต็มที่ แตของทานกลายเปนรูจําเพาะกอน แลวจึงขยายกวางออกไปเปนรูทั่ว แตความรู
ทั่วในที่นี้ ไมไดหมายความวารูทั่วไปทุกสิ่งทุกอยาง แตหมายถึงการรูความจริงลึกลงไป
ที่เปนพื้นฐานอยูเบื้องหลังปรากฏการณ ซึ่งเมื่อรูแลว ก็เขาใจสิ่งนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น
ไดทั้งหมด นําไปสูความรูที่ทําใหแกปญหาไดสําเร็จ มองในแงหนึ่งก็เปนการรูลึกลงไป
เหมือนกัน
อยางไรก็ตาม โดยปกติ เรื่องปริญญา ๓ นี้ เปนหลักการที่ทานใชในทางจิต แต
ก็เปนความรูและแงคิดที่เกี่ยวของซึ่งนาพิจารณา และอาจนําเอามาประกอบความคิด
ใหเปนประโยชนได
พูดอีกแนวหนึ่ง อาตมภาพวา การจัดระบบปริญญาสามขั้น ของสองแบบนี้ คือ
แบบพัฒนาชีวติ ของพระพุทธศาสนา กับแบบระดับวิชาการของสถาบันสมัยใหม นาจะ
ไมขัดกัน แตชวยเสริมกันดวยซ้ํา
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ที่วาเสริมกัน คือ เราก็เริ่มจากความรูแบบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอกนั่นแหละ แตตอจากปริญญาตรี - โท - เอก นั้นแลว จึงเขาสูญาตปริญญา ตีรณ
ปริญญา และปหานปริญญาตอไป เปนอันจบสิ้น สําเร็จการศึกษาอยางแทจริง
ทั้ ง นี้ เ พราะว า ปริ ญ ญาตรี ที่ ว า รู ทั่ ว ๆ กว า งๆ นั้ น ก็ มิ ใ ช เ ป น การรู ค วามจริ ง
พื้นฐานที่อยูเบื้องหลังสิ่งทั้งหลายเลย แตบางทีเปนเพียงการรูอยางโนนนิดอยางนี้
หนอย รูพอรูจักอยางละนิดละหนอยกวางๆ ทั่วๆ ไป พอถึงปริญญาโท ก็จํากัดวงแคบ
ลง รูลึกลงไปอีกหนอย จนถึงขั้นปริญญาเอกแลว จึงรูจําเพาะเรื่องเดียวเต็มที่
ระบบนี้ เมื่อนํามาเทียบกับทางธรรม ก็กลายเปนวา จะตองตอขึ้นไปอีก คือ
ตอจากนั้นจึงรูความจริงที่เปนพื้นฐานลึกลงไป ที่อยูเบื้องหลังของสิ่งทั้งหลายพอใหรูจัก
เชื่อมโยงสิ่งทั้งหลายถึงกันได เห็นสายโยงสัมพันธแลว ก็รูถึงขั้นที่ใชแกปญหาไดสําเร็จผล
ถ า มองดู ต ามแนวนี้ จะกลายเป น คล า ยกั บ ว า ปริ ญ ญา ๓ ขั้ น ของสถาบั น
สมัยใหมนั้น เปนเพียงขั้นตอนยอยของปริญญาขั้นที่ ๑ ในทางหลักธรรม คือ แบง
ซอยญาตปริญ ญา เปน ๓ ขั้น เมื่อ จบปริญ ญาเอกแลว ก็ มาเขา ตอกับ ปริญ ญาใน
พระพุทธศาสนาขั้นตอๆ ไป ดังจะเห็นไดวา ความรูขั้นวิทยาศาสตรแทจริงอยางของ
ไอนสไตน ที่วารูเขาใจหลักทั่วไปหรือกฎเกณฑสามัญ ที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณ
ทั้งหลาย จึงจะเทียบเคียงเขากันไดในขั้น ตีรณปริญญา
คติอยางหนึ่งที่นาจะไดรับจากเรื่องปริญญา ๓ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจจะ
นํามาใชประกอบความคิดในทางการศึกษาไดดี ก็คือ การจัดลําดับขั้นปริญญาของ
ทาน ที่เริ่มจากรูจักเรื่องราวเฉพาะกอน แลวจึงรูเชื่อมโยงเรื่องราวตางๆ ถึงกันได แลวก็
รูจักใชความรูนั้นจัดการแกปญหาไดสําเร็จ
โดยเฉพาะจะรูขั้นสูงสุดสําเร็จการศึกษาจริง ก็ตอเมื่อรูที่จะแกไขปญหาดับทุกข
ไดจริง ความรู้นั้น มิใช่ลึกแล้วกลายเป็นวิชาการขาดลอยจากชีวิตมากขึ้น แต่ลึกลงไป
แล้ว ยิ่งสําเร็จประโยชน์ในการแก้ปัญหา ทําให้มนุษย์เข้าถึงอิสรภาพมากขึ้น
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กอนจะผานเรื่องหนาที่หลัก ๒ อยางของการศึกษานี้ไป มีขอสังเกตและขอเนน
ย้ําบางประการ ที่ควรกลาวเพิ่มเติมไว ณ ที่นี้ดวย ดังนี้

ก) ข้อสังเกตเกี่ยวกับคําว่า จริยธรรม และ จริยศึกษา

ขอสังเกตอยางแรก ก็คือ การศึกษาในแงที่ทําหนาที่ดานที่สองทั้งหมดที่กลาว
มา ที่วาชี้แนะแนวทางใหคนดําเนินชีวิตเปนอยูอยางถูกตองดีงามเปนประโยชน แลวก็
ฝกฝนพัฒนาตนใหเปนมนุษยที่สมบูรณนี้แหละคือ ตัวจริยะ หรือถาจะเรียกวาจริยศึกษา
จริยศึกษาก็อยูที่นี่ทั้งหมด
เดี๋ยวนี้ เราเขาใจความหมายของคําวา “จริยะ” นี้แคบเหลือเกิน เราแปลจริยะ
วาอะไร เราแปลวาความประพฤติ ใชไหม แลวความประพฤติในภาษาไทยแปลวาอะไร
แปลว า การแสดงออกทางกายวาจาให ป รากฎแก ผู อื่ น อะไรทํ า นองนี้ นี่ เ ป น
ความหมายเพียงสวนหนึ่ง ซึ่งคําวาประพฤติเองก็ถูกเขาใจแคบลง อันที่จริงประพฤติ =
ปวุตฺติ แปลวา ความเปนไป หมายถึงความเปนไปของชีวิต
จริยะ แปลวาอะไร จริยะ มาจาก จร ซึ่งแปลวา เที่ยว ไป ดําเนิน เดินทาง คน
เที่ยวไปในปาเขา เรียกวาพเนจร พเนจร ก็คือ วเน + จร แปลวา เที่ยวไปในปา (แต
เดี่ยวนี้คนไทยเขาใจผิด ใชผิด เที่ยวไปในเมือง เขาก็เรียกวาพเนจร กลายเปนอยางนั้น
ไป ศัพทเดิม พเนจร แปลวา เที่ยวไปในปา เดี๋ยวนี้เที่ยวที่ไหนก็ใชคําวาพเนจรหมด
แถมกลายเปนไปเรื่อยเปอยไมมีหลักแหลง)
“จร” แปลวาเที่ยวไป เอาไปใชทางภายนอก เชน จราจร แปลวา เที่ยวไปเที่ยว
มา อยางนี้เรียกวาเที่ยวขางนอก ทีนี้เอามาใชขางใน เที่ยวขางใน 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 ตั้งแต สัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิ มีทั้ง ศีล สมาธิ
ปญญา ครบหมด แตเดี๋ยวนี้ เราเหลือจริยะแคศีล เพราะเราเอาคําวา “จริยะ” ไปแปล
ethics ไดแค moral ซึ่งเปนเรื่องศีลเทานั้น แตจริยะที่ประเสริฐ คือ พรหมจริยะ มีทั้ง
ศีล สมาธิ ปญญา ครบบริบูรณ
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ฉะนั้น “จริยะ” นี้ก็ตรงกับความหมายของการศึกษาในหนาที่ขอที่ ๒ ทั้งหมด
คือ การชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ถาอยางนี้ จริยะก็ตองเปนแกนของ
การศึ ก ษาเลยที เดี ย ว คนที่ จ ะไปใช วิ ชาการ ใช ความรู วิ ชาชี พเปนเครื่อ งมือ ในการ
ทํางานพัฒนาสิ่งตางๆ ภายนอกนั้น จะตองมีการศึกษาดานที่ ๒ นี้ไว ตัวการศึกษา
ดานที่ ๒ นี้ คือ จริยะ และ จริยะนี้แหละคือตัวการศึกษา
จริยะนั้น ใชกันวาจริยธรรม ก็มี จริยศึกษา ก็มี ถาเปนการดําเนินชีวิตของเขา
เปนหลักการดําเนินชีวิตที่ดี ก็เปน “จริยธรรม” ถาเปนการฝกใหเขามีการดําเนินชีวิตที่ดี
ก็เปน “จริยศึกษา” แยกกันไดอยางนี้
ฉะนั้น จริยะตัวแทสุด ก็คือ เปนตัวการศึกษา หรือการศึกษาในความหมายที่
แท ที่เปนแกนของความเปนคน เปนตัวเนื้อตัวจริงที่วาชี้แนะฝกฝนใหคนพัฒนาตน
ดําเนินชีวิตใหถูกตองสมบูรณ เมื่อเขาดําเนินชีวิตถูกตอง เขาก็เปนคนที่มีจริยธรรม
จริยะนี้ก็เปนเนื้อเปนตัวที่แทจริงของการศึกษาที่อยูขางในทั้งหมด ไมใชมีความหมาย
แคความประพฤติเทานั้น

ข) ข้อย้ําเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักในการทําหน้าที่ของการศึกษา

การทําหนาที่ของการศึกษาทั้งหมดที่วามาแลว ทั้งเรื่องการถายทอดศิลปวิทยา
และเรื่ อ งการชี้ แ นะแนวทางดํ า เนิ น ชี วิ ตฝ ก ฝนพั ฒ นาตนให ส มบู ร ณ นี้ ติ ด เนื่ อ งอยู
ดวยกันกับกระบวนการของการศึกษา ซึ่งแยกองคประกอบตามแนวพระพุทธศาสนาได
เปน ๒ อยาง ที่เราเรียกวา องคประกอบหลักในการศึกษา ๒ อยาง คือ องคประกอบ
ภายใน และ องคประกอบภายนอก
๑. องค์ประกอบภายนอก หรือ ปัจจัยภายนอก ไดแก หลักที่เรียกวา ปรโตโฆสะ
แปลวา เสียงจากอื่น ขาวสาร แหลงความรู หรืออิทธิพลจากภายนอก
๒. องค์ประกอบภายใน หรือ ปัจจัยภายใน ไดแก หลักหรือขอธรรมที่เรียกวา
โยนิโสมนสิการ แปลวา การพิจารณาโดยแยบคาย (ทําในใจโดยแยบคาย)
ความคิดตลอดสาย หรือคิดสืบคนถึงตนเคา ความรูจักคิด อยางที่เราพูดกัน
ในสมัยนี้วา “คิดเปน”
ปรโตโฆสะ เปนแหลงโดยตรงของหนาที่ที่ ๑ ของการศึกษา คือ การถายทอด
ศิลปวิทยา ความรูวิชาการ วิชาชีพ ที่เรียกวา เปนหนาที่ของสิปปทายก
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สวนในการทําหนาที่อยางที่ ๒ ของการศึกษานั้น เมื่อเราใหการศึกษา ก็คือ เรา
จะสรางคนใหเกิดโยนิโสมนสิการ ที่เปนปจจัยภายในขึ้นมาเปนพื้นฐานของการพัฒนา
ตัวบุคคลนั้นทั้งหมด
โยนิโสมนสิการนี้ ก็อยางที่วาแลว คือ เปนความรูจักคิด หรือคิดเปน แตไมใช
แค นั้ น คิ ด เป น คื อ คิ ด อย า งไร ก็ ต อ งวิ เ คราะห กั น ต อ ไปอี ก เช น รู จั ก คิ ด แยกแยะ
องคประกอบ รูจักคิดสืบสาวหาเหตุผล เปนตน
โยนิโสมนสิการ นี้ เขามาเปนแกนของหลักการสําคัญๆ ของการศึกษา เทาที่วา
มาแลวทั้งหมด เชน แรงจูงใจที่ถูกตองในทางการศึกษา ก็ตองอาศัยโยนิโสมนสิการ
จิตสํานึกในการศึกษาที่ทําใหคนรูจักรับรู โดยแทนที่จะรับรูสิ่งตางๆ ในรูปที่เขามา
กระทบตัวตน บีบคั้นจิตใจของตน หรือทําใหเกิดความขัดแยง ก็รับรูในลักษณะที่เขามา
เปนขอมูลของความรู และเปนขอมูลในการฝกฝนพัฒนาตน การตั้งจิตสํานึกนี้ก็เกิดขึ้น
ไดเพราะมีโยนิโสมนสิการ ตลอดจนการดึงเอาศักยภาพของตนออกมาพัฒนาได ก็
เพราะมีโยนิโสมนสิการ
ฉะนั้น โยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนปจจัยภายในนี้ จึงเปนองคหลักของการศึกษา ที่
จะตองเนนกันอยูตลอดเวลา
ในการศึก ษาที่ ถูกตองหรื อสมบูรณ ตามความหมาย องคประกอบหลั กของ
การศึกษาทั้งสองอยางนี้ คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน จะตองเชื่อมโยงถึงกัน
หรือพูดใหตรงแทวา ตองโยงปจจัยภายนอก ใหเชื่อมถึงปจจัยภายใน
ถาครูทําหนาที่แตเพียงถายทอดวิชาการ และวิชาชีพอยางเดียว ครูก็เปนเพียง
สิปปทายก ยังไมมีคุณคาที่สมควรจะใหเรียกวาเปน ครู หรือ อาจารย์ ไดอยางแทจริง
และครู ที่ เ ป น สิ ป ปทายกนั้ น ก็ ช ว ยให เ กิ ด องค ป ระกอบของการศึ ก ษาเฉพาะด า น
ภายนอก หรือปจจัยภายนอก คือ เปนเพียงปรโตโฆสะอยางเดียว ไมสามารถจะพูดวา
ไดใหการศึกษาที่ครบถวนสมบูรณ ไมเปนการศึกษาที่แทจริง
พูด งา ยๆ วา ครูที่ เป นสิ ป ปทายกอยา งเดีย วนั้น เป นเพีย งปรโตโฆสะที่ไม มี
คุณคาพิเศษสําหรับความเปนครู จึงอาจจะกลายเปนลูกจาง หรือเปนอะไรๆ อยางอื่นๆ
ที่ไมสูดีไปไดงายๆ
ปรโตโฆสะอยางเดียวนั้น ไมปลอดภัย เพราะอาจจะเปนเสียง เปนอิทธิพลที่ดี
หรือรายก็ได อาจจะถูกนําไปใชในทางที่กอผลดีหรือกอผลรายก็ได
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ดังไดกลาวขางตนแลววา การถายทอดศิลปวิทยา หรือความรูความชํานาญใน
วิชาการและวิชาชีพตางๆ นั้น เปนเหมือนการสรางเครื่องมือใหแกเด็ก ผูเลาเรียนจบ
แลวจะนําเครื่องมือประจําตัวนี้ไปใชประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตและทําการสรางสรรค
พัฒนาสิ่งตางๆ แตเขาอาจจะนําเครื่องมือนั้นไปใชในทางที่เห็นแกตัว เบียดเบียนกอ
ความเดื อ ดร อ น เอารั ด เอาเปรี ย บคนอื่ น ทํ า สั ง คมให วุ น วายเสื่ อ มโทรมก็ ไ ด ผู ใ ห
เครื่องมือจึงควรมีความรับผิดชอบที่จะใหเขานําเครื่องมือไปใชอยางถูกตองดวย โดยที่
ผู ได รับ เครื่อ งมือ ควรได รับ การฝ ก อบรม กํา ชั บ ตระเตรี ย มตัว ให นํา เครื่อ งมือ ไปใช
ในทางที่ถูกตองเปนคุณประโยชน
ดวยเหตุผลดังวานั้น ครูจึงตองทําหนาที่ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
และชักนําใหนักเรียนฝกฝนพัฒนาตนดวย โดยสรางเด็กใหมีโยนิโสมนสิการ เปนปจจัย
สําหรับพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากภายใน ถาทําไดอยางนี้ ปรโตโฆสะก็จะเปนปรโตโฆสะ
ที่ดี ซึ่งจะไดชื่อวาเปนกัลยาณมิตร
พูดอีกอยางหนึ่งวา ถาปรโตโฆสะทําหนาที่ไดดี ก็จะกลายเปนกัลยาณมิตร ซึ่ง
จะทําหนาที่ใหการศึกษาที่ครบถวนสมบูรณ คือมิใชเปนแตเพียงแหลงขาวสารขอมูล
หรือผูจัดหาเครื่องมือใหเขาเทานั้น ซึ่งบางทีเครื่องอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร ก็
ทําแทนได และในบางกรณีอาจทําไดดีกวาดวย แตการเป็นผู้นําในการพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นงานของมนุษย์ ที่ไม่มีอะไรทําแทนได้
เมื่ อ ปรโตโฆสะกลายเป น กั ล ยาณมิ ต ร การทํ า หน า ที่ ข องครู ห รื อ อาจารย ก็
ครบถวนสมบูรณ โดยที่การพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ จะเปนงานหลัก สวน
การถายทอดศิลปวิทยา หรือความเปนสิปปทายก ก็จะเปนงานสําคัญที่พวงอยูดวย
โดยถูกครอบคลุมอยูภายในงานหลักนั้น การพัฒนาคนจะตองดําเนินไปตลอดเวลาใน
การทําหนาที่ของครู หรืออาจารย ไมวาในขณะนั้นจะทําหนาที่สิปปทายกถายทอด
วิทยาการและวิชาชีพอยูดวยหรือไม
เมื่อ พูด มาถึง ตอนนี้ ก็เ ท ากั บ เปนการบอกว า การพัฒนาคนให้เ ป็ นมนุ ษ ย์ ที่
สมบูรณ์นั่นแหละ เป็นเนื้อเป็นตัว เป็นความหมายที่แท้ของการศึกษา และในกรณีนี้
เราถือว่าการถ่ายทอดศิลปวิทยาเป็นกิจซ้อนเสริม ที่ห้อยหรือย้อยติดอยู่กับการพัฒนา
มนุษย์นั้นด้วย และในแง่หนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามนุษย์นั่นเอง
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การศึกษาในฐานะการพัฒนามนุษย หรือเครื่องมือพัฒนาชีวิต
การศึกษานั้น เปนทั้งตัวการพัฒนา และเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนา คือ เปน
การพัฒนาบุคคลขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคน หรือชีวิตทั้งชีวิต ตัวการพัฒนานั้น คือ
การศึกษา
เมื่ อ ผุ เ รี ย นมี ก ารศึ ก ษาอย า งนี้ แ ล ว ก็ จ ะเอาคุ ณ สมบั ติ ที่ ตั ว มี ซึ่ ง เกิ ด จาก
การศึกษานี้ ไปเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตและสรางสรรคสิ่งตางๆ การศึกษาก็เลย
กลายเปนเครื่องมือของการพัฒนา ฉะนั้น ที่บอกวาการศึกษาเปนทั้งการพัฒนาและ
เปนทั้งเครื่องมือพัฒนา ก็เปนไปโดยนัยฉะนี้ เมื่อเรามีการศึกษาดีแลว จะไปพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวัตถุ หรือพัฒนาอะไรๆ ก็จะพัฒนาไดอยางถูกตอง โดยใชการศึกษาที่
ถูกตองนี้เปนเครื่องมือพัฒนา
การพัฒนามนุษย หรือพัฒนาชีวิตนั้น จะเปนไปไดดวยดี ตองอิงอาศัยความ
เชื่อความมั่นใจ และความรูความเขาใจที่เปนพื้นฐานสําคัญ ๒ ประการ คือ
ก. ความเชื่อ ความมั่นใจในธรรมชาติของมนุษยวาเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได
และมีวิสัยแหงการพัฒนาไดอยางสูงสุด
การพัฒนาคนนั้น มีลักษณะเดนอยางหนึ่ง คือ การดึงเอาศักยภาพที่มี
อยูในตัวมนุษยแตละคนออกมาพัฒนาใหงอกงามเต็มที่ และใชใหไดผลดี
ที่สุด ซึ่งอันนี้ก็เปนเรื่องที่อยูในแนวคิดของการศึกษาปจจุบัน แตวันนี้เราพูด
ในแงของพุทธศาสนาดวย
พระพุทธศาสนานั้นมีความเชื่อพื้นฐานวา มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ในพุทธคุณมี
ขอความบทหนึ่งวา ปุริสทมฺมสารถิ แปลวา พระพุทธเจาเปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกได ทาน
ถือวา มนุษยเปน “ทัมมะ” คือ เปนสัตวที่ฝกได และคติในทางพุทธศาสนาถือวา การ
ฝกฝนหรื อ การศึ กษานี้เป นสิ่ง สํา คัญ เพราะด้ วยการฝึกหรือการศึกษานี้ มนุษ ย์จ ะ
กลายเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ ดังพุทธพจนวา ในบรรดามนุษยทั้งหลาย มนุษยที่ฝกแลว
ประเสริฐสุด (ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ, ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗)
ยิ่งกวานั้นยังบอกวา มนุษยที่มีการศึกษาฝกฝนพัฒนาดีแลว เปน “ภาวิตัตตะ”
เปนผูที่แมแตเทวดา พระอินทร พระพรหม ก็เคารพบูชา คือ เราถือวา มนุษยหรือสัตวที่
มีการศึกษาฝกดีแลว ประเสริฐแมยิ่งกวาเทวดาและพระพรหม ฉะนั้น พระพุทธศาสนา
จึงใหความสําคัญแกมนุษยมาก
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คติ นี้ก็ เ ข า กั บ หลั ก ศั ก ยภาพที่วา เราจะต อ งดึง เอาศั ก ยภาพของคนออกมา
พัฒนาใหเต็มที่ จนถึงขั้นสูงสุด ซึ่งการที่จะพัฒนาศักยภาพได ก็ตองมีความเชื่อหรือ
ยอมรับวามนุษยเปนสัตวที่ฝกได พูดอีกนัยหนึ่ง ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ กับ
ความเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นั้น เป็นหลักการอันเดียวกัน นั่นเอง
ข. แตไปอีกแงหนึ่ง การทําใหบุคคลแตละคนรูจักตัวเอง และเสริมความพรอม
ความสามารถในการที่จะตอบรับตอสิ่งภายนอก ขอนี้ก็เปนสิ่งสําคัญ กอนที่
จะกาวไปในการพัฒนาตนเอง บุคคลนั้นก็ควรรูจักตัวของเขาเองตามเปน
จริงวา มีรากฐานเปนอยางไร มีพื้นฐานแคไหน ตนมีความถนัดมีศักยภาพ
ในดานไหน ควรจะลด เสริม ขัดเกลา หรือฝกปรือเปนพิเศษในดานใดบาง
ความรูจักตนเองนี้ จะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเอง แตจะตองเขาใจวา ความ
มั่นในใจตนเองนี้ ไมใชความหลงตัวเองวาเกงแลว เลอเลิศแลว หรือวาเหนือวาใครๆ
แตเปนความมั่นใจวาจะตองทําอะไรอยางไร ในการที่จะฝกฝนพัฒนาตนใหคืบหนา
ตอไป ความมั่นใจในตนเองในขอ ข. นี้ สัมพันธอิงอาศัยความมั่นใจในความเปนมนุษย
ของตน ซึ่งมีศักยภาพที่จะฝกฝนพัฒนาไดดังกลาวแลวในขอ ก.
ส ว นความพร อ มและความสามารถในการที่ จ ะตอบรั บ สิ่ ง ภายนอก ก็ มี
ความหมายครอบคลุมหลายเรื่องที่พูดมาแลว เริ่มตั้งแตการมีจิตสํานึกทางการศึกษาที่
จะตอบรับประสบการณ หรือสถานการณตางๆ จากภายนอก ในลักษณะที่เปนการ
เรียนรูและเปนองคประกอบที่จะเอามาใชพัฒนาตน ตลอดถึงความรูเทาทันตอสิ่ง
ภายนอกที่จะรับเขามานั้น
ความรูจักตัวเอง และพรอมที่จะตอบรับตอสิ่งภายนอกนี้ เมื่อพูดในวงกวาง ก็
รวมไปถึ ง ความสามารถที่ จ ะตอบรั บ วั ฒ นธรรมต า งประเทศด ว ย เช น วั ฒ นธรรม
ตะวันตกเขามา เด็กของเรามีความสามารถแคไหน มีความรูจักตัวแคไหน ที่จะทําให
เปนผูพรอมที่จะตอบรับ และตอนรับวัฒนธรรมเหลานั้นไดเปนอยางดี เชน ถาเขามี
ความใฝรูแทจริง พอวัฒนธรรมตางประเทศเขามา เขาจะตื่นตัว แตไมใชตื่นเตน พอ
ตื่นตัวแลว ก็ศึกษาใหรูความจริงวาวัฒนธรรมตางประเทศนั้นๆ เปนอยางไร มีขอดี
ขอเสียอยางไร มีคุณมีโทษอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไร ที่เขามีวัฒนธรรมอยางนั้น
เพราะเปนไปตามสภาพแวดลอมและปจจัยอื่นๆ ที่สอดคลองกันอยางไร เราควรจะรับ
หรือไมรับแคไหนเพียงไร และอยางไร ตลอดกระทั่งวารูจักใชการปะทะหรือการกระทบ
ทางวัฒนธรรมใหเปนประโยชน
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การฝกฝนพัฒนาตนนั้น ยอมหมายถึงการที่จะไมเปนคนแข็งทื่อ ที่จะยึดมั่นแต
เพียงวาของฉันดีที่สุด แลวไมยอมปรับปรุงแกไข แตเปนการรูจักดู และรูจักเลือกรับ
โดยจับเอาแตสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนมายอยเขาเปนเนื้อเปนตัวของตัว
การรับวัฒนธรรมตางประเทศ ก็เหมือนกับการยอมรับสิ่งทั้งหลาย ซึ่งมีสอง
แบบ แบบที่หนึ่ง ก็เอามาเปนเปลือก เอามาหุมหอตัว เพียงเลียนแบบเขา หรือเอามา
อวดกันเทานั้นเอง อีกแบบหนึ่ง เปนความสามารถที่แทจริง คือรูจักตัวของตัวเองวาเรา
เปนใคร เปนอยางไร และรูจักสิ่งภายนอกที่เขามา เชน วัฒนธรรมนั้นวามันคืออะไร
แลวเลือกรับสวนดีเอามายอยเปนเนื้อเปนตัวของเราเลย แลวเราก็เจริญงอกงามขึ้นไป
การรับวัฒนธรรมภายนอกของผูที่มีการศึกษาดีแลว ก็คือการรับในลักษณะที่
ยอยโอชาเขามาเปนเนื้อเปนตัวใหตนเองเจริญงอกงามไปได ไมใชปะทะแข็งทื่อ ไมรับ
เลย และก็ไมใชลอกเลียนเขามาหอหุมตัวไวเทานั้น
การเลียนแบบเขานั้น โดยมากจะทําโดยนึกวาโกเก เอามาอวดคนพวกเดียวกัน
เทากับยอมรับวาพวกตนดอยกวาเขา และคนที่เราเลียนแบบเขา ก็มักจะมองดูเราดวย
ความดูถูกเหยียดหยาม เพราะเราทําไมไดเหมือนเขาจริง
ถาจะเลียนแบบกันจริงๆ ก็ตองลอกเลียนชนิดที่ทําใหไดดีกวาเขาในแงใดแง
หนึ่ง เขาจึงจะยอมรับนับถือ แตวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรูจักสําเหนียก ดูเยี่ยงอยาง และ
รูจักยอยดังกลาวมาแลว ซึ่งก็คือการใชโยนิโสมนสิการนั่นเอง
โยนิ โ สมนสิ ก ารจะทํ า ให ค นพั ฒ นาตนพ น จากการลอกเลี ย นแบบ ขึ้ น ไปสู
การศึกษาเยี่ยงอยาง หรือสําเหนียก รูจักจับรูจักเลือกเอาองคประกอบภายนอกมา
จัดสรรปรับใหเขาเปนเนื้อหาที่เหมาะสมกลมกลืนกับตน และใหดียิ่งขึ้นไปกวาของเดิม
ไดพูดออกนอกเรื่องไปบางแลว จึงจะขอวกกลับมาเขาเรื่องตอไป ตอนนี้จะขอ
ผานเรื่องความเชื่อมั่นและความรูความเขาใจที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา มาเขาสู
เรื่องเนื้อหาของตัวการพัฒนาเองตอไป
การพัฒนาที่รอบดานครอบคลุมนั้น นักการศึกษาปจจุบันวามี ๔ อยาง ซึ่งตรง
พอดีกับในพุทธศาสนา อาตมภาพจะพูดคลุมๆ ประสานกันไป แตเอาพระพุทธศาสนา
เปนหลัก เรียกวา การพัฒนา ๔ ดาน
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ก. พัฒนากาย เพื่อความรวบรัดในเวลาอันนอย ขอพูดสั้นๆ วา พัฒนากาย
แยกไดเปนหลายอยาง อยางงายที่สุดก็คือ พัฒนารางกายใหแข็งแรง มีสุขภาพดี หาย
โรคหายภัย ปราศจากโรคเทาที่เปนไปได ซึ่งในแงนี้มักเปนความหมายของการพัฒนา
กายในแบบของการศึกษาสมัยใหมทั่วไป
แตพระพุทธศาสนายังพูดตอไปอีกถึงการพัฒนาในความหมายวา เป็นการ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อยางถูกตองดีงาม ในทางที่เปน
คุณประโยชน อันนี้สําคัญมาก ไมใชเพียงวาพัฒนากายใหแข็งแรงเทานั้น แตพัฒนาให
กายนี้มีความสัมพันธที่ถูกตองดีงามกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของมัน เพราะ
สิ่งแวดลอมมิใชมีเฉพาะทางสังคมเทานั้น แตมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพดวย
สิ่งแวดลอมทางกายภาพขั้นพื้นฐาน ก็คือ ปจจัย ๔ การสัมพันธกับปจจัย ๔
อยางถูกตอง ก็คือ การใหมีปจจัย ๔ พอที่จะดํารงชีวิตอยูไดอยางดี ผาสุก และใชปจจัย
๔ นั้น อยางถูกตองตามความมุงหมาย ดังที่วา เพื่อคุณคาแท ไมใชเพื่อคุณคาเทียม
คุณค่าแท้ ก็เชนวา กินอาหารเพื่อใหเปนเครื่องสงเสริมรางกายใหมีสุขภาพดี
แตถาเปนคุณค่าเทียม ก็คือ กินเพียงเพื่อความเอร็ดอรอย จะมีคุณคาในทางอาหาร
หรือไม ไมไดคํานึง จนอาจกลายเปนเกิดโทษแกรางกาย ตลอดจนบริโภคหรือใชปจจัย
๔ ในทางที่เปนไปเพื่ออวดโก เพื่อแขงขันวัดฐานะอะไรตางๆ ซึ่งอันนี้จะไมพูดมาก
เพราะวาไดพูดไวในที่อื่นๆ มากแลว
ทั้งนี้รวมไปถึงสิ่งแวดลอมทางวัตถุ ที่เสริมความเปนอยู โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ซึ่งจะตองมีการพัฒนาความสัมพันธระหวางตัวเรากับสิ่งเหลานั้นใหถูกตองวา จะใช
อยางไรใหเกิดคุณคาเปนประโยชนที่แทจริง โดยเฉพาะเทคโนโลยีแตละอยางที่มีขึ้นมา
นี้ เรานาจะวิเคราะหวา ในการที่มันจะเปนประโยชนเกิดมีคุณคาที่แทจริง จะตองผลิต
หรือสรางอยางไร โดยมีวัตถุประสงคอยางไร จะตองใชอยางไร และจะตองปองกันหรือ
ระวังผลเสียหายอะไรบาง
สิ่ง แวดลอมดานตอไปในทางกายภาพซึ่ง เปนฝ ายวัตถุ ก็คือ ธรรมชาติ เรา
จะตองพัฒนาความสัมพันธกับธรรมชาติ โดยรูจักเอาใจใสคํานึงถึงความอยูดีของ
ธรรมชาติดวย ไมใชวาพัฒนาไปโดยมุงแตจะเอาชนะธรรมชาติ เอาธรรมชาติมาใช
ประโยชนสนองความตองการของเรา เอาธรรมชาติเปนที่รองรับของเสีย หรือปลอย
ปละละเลยมัน จนกระทั่งธรรมชาติเสียหาย หรือกลายเปนพิษ แลวสงผลยอนกลับมา
เกิดผลรายตอตัวเราเอง
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เราจะตองมีความสัมพันธที่ดีงามตอธรรมชาติ ไมเอาเปรียบธรรมชาติ รักษา
ธรรมชาติ ใ ห อ ยู ใ นสภาพที่ ดี ง าม รู จั กถื อ เอาประโยชน จ ากธรรมชาติ ใ นลั ก ษณะที่
ถูกตอง การปฎิบัติโดยทําใหถูกตองใหดีขึ้นในเรื่องเหลานี้ จัดเปนการพัฒนากายทั้งสิ้น
ตัวการพัฒนากาย เรียกวา “กายภาวนา” ถาเปนคน ก็เรียกวา “ภาวิตกาย”
แปลวา เปนคนที่พัฒนากายแลว
ข. พัฒนาศีล เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม พัฒนาศีลขั้นตน ก็คือ
ไมกอการเบียดเบียน ไมทําความเดือดรอนแกผูอื่น หรือแกสังคม นี้เปนขั้นงายที่สุด
เปนฝายลบ ตอมาในทางบวก ก็คือ ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลตอผูอื่น หรือตอ
สังคม การมีระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอื่นดวยดี และการประกอบอาชีพสุจริต ดวย
ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งรวมไปถึงการฝกฝนในสัมมาอาชีวะทั้งหมด นี้เปนเรื่องของศีล
ขอเนนวา ศีลในพุทธศาสนา ไมใชแคเพียงการเวนจากการเบียดเบียนกันทาง
กาย วาจา เทานั้น แตหมายถึงอาชีวะดวย ขอใหดูในองคมรรค องคประกอบฝายศีลมี
อะไรบาง ไดแก สัมมาวาจา วาจาชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีพชอบ นี่เปนศีล
เปนอันวา พัฒนาศีล ก็คือการพัฒนาการอยูรวมในสังคมดวยดี มีระเบียบวินัย
อยูในกฎเกณฑกติกา มีชีวิตที่เกื้อกูลเปนประโยชน และมีอาชีพที่ถูกตองโดยประกอบ
สัมมาชีพ พัฒนาศีลนี่ปจจุบันเขาเรียกวา “พัฒนาการทางสังคม“ แตความหมายจะ
เทากันหรือไม ขอใหไปเทียบกันเอง พัฒนาศีลนี้ทางพระเรียกเปนศัพทวา “ศีลภาวนา”
ถาเปนคนไดพัฒนาศีลแลวก็เรียกวา “ภาวิตศีล”
ค. พั ฒ นาจิ ต การพัฒ นาจิ ตใจนั้ น ถ า เอาหลั ก พุ ท ธศาสนามาวาง แล ว ใช
เกณฑแบงขอแบบใหม ก็จะไดความหมายวา เปนการฝกอบรมเสริมสรางจิตใจใหพรั่ง
พรอมสมบูรณดวยคุณสมบัติทั้ง ๓ ดาน คือ
๑ ) คุณภาพจิต ไดแก พวกคุณธรรมตางๆ คือ สรางเสริมจิตใจใหดีงาม เปน
จิตใจที่สูง ประณีต ใหมีเมตตา ความรัก ความเปนมิตร ความปรารถนาประโยชนสุข
แกผูอื่น มีกรุณา อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข มีจาคะ มีน้ําใจ เผื่อแผ โอบออมอารี
มี ค ารวะ ความเคารพ เห็ น ความสํ า คั ญ ของผู อื่ น มั ททวะ ความอ อ นโยน กตั ญ ู
ความรูคุณคาแหงการกระทําของผูอื่น เปนตน เหลานี้เปนเรื่องของคุณภาพจิต

การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา

๕๗

๒ ) สมรรถภาพจิต หรือความสามารถของจิต เชน ความมีสติดี มีวิริยะ ความ
เพียรพยายาม สูงาน มีขันติ ความอดทน และทนทาน มีสัจจะ มีความจริงจัง เอาจริง
เอาจัง มีอธิษฐาน ความเด็ดเดี่ยวตอความมุงหมาย มีสมาธิ จิตใจแนวแน มีความหนัก
แนนเขมแข็งมั่นคงของจิตใจที่จะทํางานใหไดผลสมบูรณ โดยเฉพาะงานทางปญญา
คือ การคิดพิจารณาใหเห็นความจริงแจมแจงชัดเจน
๓ ) สุขภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพดี มีจิตใจที่เปนสุข สดชื่น ปลอดโปรง สงบ
ผองใส พรอมที่จะยิ้มแยมได มีปติ ความเอิบอิ่มใจ มีปราโมทย ความราเริง เบิกบาน
แชมชื่นใจ มีปสสิทธิ ความผอนคลาย ไมคับของขุนมัว ไมหมนหมอง ไมหดหูเหี่ยวแหง
หรือโศกเศราอะไรตางๆ เหลานี้เรียกวา สุขภาพจิต
ในที่นี้ อยากจะย้ําอยางหนึ่ง ก็คือเรื่องสุขภาพจิต การศึกษาจะตองสรางคนให
มีความสุข เพราะวา ความสุขเป็นแกนของจริยธรรม
ในทางกลับกัน คนมีความทุกข ก็มีความโนมเอียงที่จะระบายทุกขออกไปแก
ผูอื่นเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น เมื่อคนมีทุกข และหาทางระบายทุกขของตนออกไป ก็
ยอมเกิดโทษแกผูอื่น เกิดโทษแกสังคม
ตัวอยางที่เห็นไดงายๆ เชน คนหนึ่งในบานใจคอไมสบาย หนาตาบึ้งตึง พอมีอะไร
กระทบนิดหนอย ก็อาจเกิดเรื่องใหญโตขึ้นในบาน เปนปญหาหมดทั้งบาน พอไปที่
ทํางาน ก็อาจจะเกิดความขัดแยงกับคนอื่นในที่ทํางาน เขาจะทํางานไมเรียบรอย ไมได
ผลดี อาจหุนหันวินิจฉัย หรือตัดสินใจผิดพลาด เกิดปญหาแกกิจการงาน และนําความ
เดือดรอนมาใหแกคนจํานวนมากหรือแกสังคม ฉะนั้น เราจะตองทําใหคนมีความสุข
การศึกษาต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทําให้คนมีความสุข ปจจุบันนี้มีปญหาวา เรา
ไดถือหนาที่นี้เปนสิ่งสําคัญหรือไม การศึกษาปัจจุบันทําคนให้มีความสุข หรือทําให้
เป็นคนหิวโหยกระหายความสุข
ถ า ดํ า เนิน การศึ ก ษาผิ ดพลาด ก็ จ ะทํ า ให คนไมมี ค วามสุ ข แต ก ารศึ ก ษาจะ
กลายเปนเครื่องมือดูดสูบความสุขออกจากคน ทําใหเขาหมดความสุข และทําใหเขา
กลายเปนคนที่หิวโหยกระหายความสุข จะกลายเป็นการให้การศึกษาชนิดที่เตรียมตัว
เขาไว้ เพื่อว่าเบื้องหน้า เมื่อจบการศึกษาแล้ว เขาจะได้ออกไปดิ้นรนทะยานแข่งกัน
หาความสุข กอบโกยความสุขให้แก่ตัวให้มากที่สุด เรื่องนี้จะตองระวังตรวจสอบกันดู
วาเปนอยางนี้หรือเปลา
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ถาเราดําเนินการศึกษามาผิด ก็เปนอันวา เราไดทําใหการศึกษานี้เปนเครื่องมือ
ดูดสูบความสุขออกไปจากตัวเด็ก และเราก็ไดทําใหคนเปนผูหิวโหยขาดแคลนความสุข
จนกระทั่ ง ว า พอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไป ใจเขาก็ มุ ง แต ว า ที นี้ แ หละ ฉั น จะหาโอกาส
กอบโกยความสุข ให ม ากที่ สุ ด ถ า การศึ กษาเป น แบบนี้ การศึก ษาก็ เ ป น พิ ษ ไม ใ ช
การศึกษาที่ถูกตอง
การศึกษาที่ถูกตอง จะตองทําคนใหเปนสุข หรือเปนสุขมากขึ้น และเปนสุข
อยางถูกตอง ตั้งแตบัดนี้และเดี่ยวนี้ ดังนั้น ในแงนี้ การศึกษาที่แท้ ก็คือการทําให้คน
เป็นสุขได้ และรู้จักวิธีที่จะหาความสุขอย่างถูกต้อง
คนมีการศึกษาในความหมายหนึ่งก็คือ คนที่ไดรับการฝกฝนพัฒนาใหรูจักแก
ปญหา ดับทุกข ทําตนใหเปนสุขได แลวจากนั้น ก็สามารถพัฒนาใหมีความสุขที่ประณีต
ยิ่งๆ ขึ้นไป พรอมทั้งสามารถเผื่อแผขยายความสุขแกผูอื่นไดกวางไกลออกไปดวย
การพัฒนาจิตนี้ ถาพูดสั้นๆ ก็เรียกวา “จิตตภาวนา” ถาเปนคนที่ฝกอบรมจิต
แลว พัฒนาจิตแลว ก็เรียกวาเปน “ภาวิตจิต”
ง. พัฒนาปญญา การพัฒนาปญญา คือความรู ความเขาใจนั้น มีหลายขั้น
หลายตอน จะลองแบงคราวๆ ดังนี้
ปัญญาขั้นแรก คือ ปัญญาที่เป็นความรู้ความเข้าใจในศิลปวิทยาการ หรือ
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพ ที่วาใหรูจริง ใหเขาใจจริง ตลอดจนเรื่องราวขาวสาร
ทั่วๆ ไป ซึ่งในเบื้องตนก็เปนเพียงความรูความเขาใจใหเต็มหรือครบถวน ตามที่ไดรับ
การบอกเลาหรือถายทอดมา เรียกวาเปนเพียงการรับเอา “สุตะ” จากเขาเขามา
ตอจากนั้น ลึกซึ้งลงไปอีกคือ การรับรู้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
ไม่บิดเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคติ
ในการศึกษาศิลปวิทยาก็ตาม หรือเรื่องอื่นก็ตาม ปญญายอมเกิดจากการรับรู
ทีนี้ การรับรูของเรานี้ บางทีมันก็มีอคติ ถาอคติเขาครอบงํา การรับรูก็ไมตรงตามความ
เปนจริง ดังนั้น พุทธศาสนาจึงเน้นการรับรู้ที่บริสุทธิ์ ที่ไมเอนเอียงดวยอคติ จึงเนนการ
ตัดกระบวนการปฏิจจสมุปบาท ที่วาเมื่อกี้ คือ พอมีผัสสะ เกิดการรับรูแลว เวทนาก็
เกิดขึ้น มีความรูสึกสุขทุกข แลวทําอยางไรจึงจะไมใหตัณหามาปรุง คือ ไมใหไหล
ตอไปเปนความชอบใจ ไมชอบใจ หรือชอบชัง ซึ่งทําใหเกิดความเอนเอียงบิดเบือน
หรือมีอคติไปตามสังขารเกาที่เขามาเปนตัวคุม แลวปรุงแตงการรับรูใหเปนไปตามนั้น
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ในทางพุทธศาสนา ใหตัดตรงนี้ ใหมีแตการรับรูที่ถูกตองตามเปนจริง หรือ
ตามที่มันเปน ไมใชตามที่เราคิดใหมันเปน
เหนือจากการรับรูนั้น ยังมีขั้นตอไป คือ การคิดการวินิจฉัย ซึ่งหมายถึง การคิด
วินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาโดยบริสุทธิ์ใจ ซึ่งก็เปนขั้นสําคัญเหมือนกัน การใชปญญา
คิดวินิจฉัยการตางๆ จะตองเปนไปอยางบริสุทธิ์ใจ ไมถูกครอบงําบัญชาโดยกิเลส
คนเรานั้น ถาถูกโลภะความอยากไดครอบงํา ถึงจะมีปญญา ก็ใชปญญานั้นคิด
วินิจฉัยและวางแผนที่จะเอาเขามาหาตัว ถามีโทสะเกลียดชัง ก็ใชปญญาคิดวินิจฉัย
และวางแผนเพื่อทําลายเขา ปญญาขั้นนี้สําคัญ เพราะกิเลสอาจแฝงมาในรูปแบบ
ตางๆ จึงตองใชปญญาคิดวินิจฉัยโดยบริสุทธิ์ใจ ไมใหถูกกิเลสครอบงําบัญชา
ปญญาอีกชั้นหนึ่ง คือ ปญญาที่รูเขาใจถึงสาระแหงความเปนไปของโลกและ
ชีวิต รูทางเสื่อมทางเจริญ และเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ รุวิธีแกไขปญหาและสรางสรรค
ความสําเร็จที่ทําใหพัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมใหเจริญดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป
ขั้นนี้เป็นปัญญาที่รู้เข้าใจโลกและชีวิต ลึกลงไปถึงเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย
และสามารถโยงได้ให้เห็นภาพรวมที่ถูกต้องชัดเจน หรือปรุงแต่งขึ้นเป็นความรู้ความคิด
ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาที่ แท้จริง เป็นขั้นของปัญญาที่จํา เป็นในการ
แก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องนํามาใช้ในการคิดวินิจฉัยด้วย
การแบงขั้นของปญญาอยางที่วามานี้ เปนการแบงอยางคราวๆ ตามลักษณะ
และระดับของความละเอียดออนหรือซับซอนในการทํางาน
การแบงอีกวิธีหนึ่งอาจงายกวา คือ จัดตามลําดับการทํางานเปน ๓ ขั้น คือ
๑. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ โดยรูจั ก เลือ กรับ เลือ กคัด จัดสรร
กลั่นกรอง และประมวลขอมูลใหไดความรูที่ถูกตองเปนจริง
๒. ความสามารถในการคิ ด ให้ ชั ด เจน ในแต ล ะเรื่ อ ง โดยรู จั ก วิ เ คราะห
องคประกอบ และสืบสวนเหตุปจจัย เปนตน
๓. ความสามารถในการโยงความรู้และความคิดแตละดานเขามาหากันใหเกิด
ภาพรวมที่ชัดเจน หรือปรุงแตงเปนความรูความคิดใหม ในการที่จะสรางสรรค
เหนือจากปญญาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ซึ่งเปนจุดหมายสูงสุดของการพัฒนา
ปญญา ก็คือ ความรู้แจ้ง ที่ส่งผลให้ชีวิตเข้าถึงอิสรภาพ อันเปนปญญาขั้นที่เรียกวา
เปนโลกุตระ ที่จะกลาวตอไปเปนขั้นสุดทาย
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ขั้นสุดท้าย ได้แก่ ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร คือ โลกและชีวิต เข้าถึง
ความจริงแท้ของการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ทําให้คลายความยึดติด
ถือมั่น โดยวางใจได้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย แยกจิตใจออกมาเป็นอิสระได้ เลิกเอาความ
อยากของตนเป็นตัวกําหนด เปลี่ยนมาเป็นอยู่ และทําการด้วยปัญญา เป็นขั้นที่จิตใจ
เข้าถึงอิสรภาพ หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์
ป ญ ญาขั้ น สุ ด ท า ยนี้ ส ง ผลถึ ง ภาวะที่ เ รี ย กว า “ วิ มุ ต ติ ” ความหลุ ด พ น เป น
อิสรภาพที่แทจริง คือ จิตใจไมถูกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายครอบงําเลย วางใจ
ตอสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง มีความสดชื่นเบิกบานผองใสไดตลอดทุกเวลา
การพัฒนาทางปญญานี้เรียกวา “ปัญญาภาวนา” ถาเปนคนก็เรียกวา “ภาวิต
ปัญญา” คือ เปนคนที่ไดฝกอบรมพัฒนาปญญาแลว เปนอันจบการพัฒนา ๔ ดาน ซึ่ง
ถือวาครบถวนสําหรับชีวิต

การศึกษา ในฐานะการพัฒนา
จากความอยูรอดดวยกิเลส มาสูความอยูดีดวยปญญา
การพัฒนาจากการดํารงชีวิตให้อยู่รอดด้วยกิเลสปกป้องตัว มาสู่การมีชีวิตอยู่ด้วย
ปัญญา อันนี้เปนพัฒนาการสําคัญตามคติพุทธศาสนา
จะเห็นวา พระพุทธศาสนานี้มีกระบวนการฝกมนุษยใหพนจากกิเลสไปเรื่อยๆ
และใหเจริญดวยปญญาเพิ่มขึ้นๆ จนกระทั่งชีวิตขั้นสูงสุดเรียกวา “ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ
เสฎฐํ” (สํ.ส.๑๕/๘๔๑/๓๑๕) แปลวา ท่านเรียกชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา ว่าเป็นชีวิต
ประเสริฐสุด
ในการพัฒนาคนไปจนมีชีวิตอยูดวยปญญานี้ ผูที่มีชีวิตอยูดวยปญญานั้นก็
เปนผูสําเร็จการศึกษา เรียกวา “บัณฑิต” บัณฑิตนั้น แปลตามศัพทวา ผู้เป็นอยู่ด้วย
ปัญญา หรือดําเนินชีวิตด้วยปัญญา บางทีทานใชศัพทบัณฑิตนี้หมายถึงพระพุทธเจา
เชนในคําวา พุทธาทิบัณฑิต แปลวา บัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน และผูที่ดําเนินชีวิต
ตามรอยอยางนั้นเรียกวา บัณฑิต แปลวา ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา
เหตุใดจึงวา เปนการพัฒนาคนจากการดํารงชีวิตเอาตัวอยูรอดไดดวยกิเลส
ไปสูการอยูดวยปญญา?

การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา

๖๑

กิเลสมีไวทําไม กิเลสก็มีประโยชน เราตองยอมรับเหมือนกัน เมื่อยังไมมีความรู
ความสามารถ มนุษยก็อาศัยกิเลสเพื่อเอาไวรักษาตัวปกปองตัวใหอยูรอด แตเมื่อคน
พัฒนาขึ้นมา เขาก็มีปญญาความสามารถมากขึ้น จนกระทั่งไมตองอยูดวยกิเลส แลว
จะอยูดวยอะไรแทน ก็พัฒนาปญญาขึ้นไป จนกระทั่งปญญาบริบูรณ ก็อยูดวยปญญา
ที่ว่าอยู่ด้วยกิเลสนั้นอย่างไร? ขอยกตัวอยางวา มนุษยที่ยังไมพัฒนา หรือยัง
พัฒนานอย ก็ ตองอยูด วยความกลัว ความกลัว เปนสิ่ งหนึ่ งที่ชวยรัก ษาชีวิต มนุษย
มนุษยมีไวเพื่อชวยรักษาตัวใหอยูรอดได เรามีความกลัว กลัวภัย กลัวในสิ่งที่มีอํานาจ
เหนือเรา เราเจอสัตวราย เราเห็นวาจะสูมันไมได เรากลัว เราก็วิ่งหนี เราก็เอาชีวิตรอด
เพราะความกลัว ถาเราไมกลัว เราสูไมได และเราไมหนี เราก็ตายแนๆ เราเอาความ
กลัวมาชวยตัวเรา เรากลัวภัยที่จะมีมา กลัวอดอยากในปหนา เราจึงตองรีบทํานา ฝน
มาแลว รีบเพาะปลูกหวานไถอะไรตางๆ ก็เพื่อใหมีชีวิตอยูรอด เราก็อยูรอดดวยความ
กลัว ความกลัวชวยเราดวยประการตางๆ มากมาย ความกลัวชวยใหชีวิตอยูรอดได
ตัณหาก็ชวยใหมนุษยอยูรอด ในระยะตนๆ มนุษยตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ ก็ตอง
อาศั ย ตั ณ หา มนุ ษ ย อ ยากได วั ต ถุ ม าบํ า รุ ง ชี วิ ต ของตั ว แต วั ต ถุ นั้ น ไม มี ก็ ทํ า ให
จําเปนตองดิ้นรนไปแสวงหา ก็ทําใหชีวิตอยูรอด
มานะที ทํ า ให แ ข ง เพื่ อ ให เ ราเสมอเหมื อ นหรื อ เท า เที ย มกั บ คนอื่ น ก็ เ ป น
สิ่งจําเปนเหมือนกันในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะในชีวิตขั้นหยาบๆ ก็ตอง
พยายามที่จะเชิดชูตัวใหเหนือกวาเขา แขงขันเอาชนะเขาใหได ถาไมชนะ ไมเหนือเขา
หรือไมเทาเทียม ก็จะอยูไมรอด ถาตัวแพ ก็จะตาย อะไรทํานองนี้ มานะก็ชวยใหเราดิ้น
รนตอสู เพื่อใหอยูรอด โทสะก็เชนเดียวกัน มีโทสะ โกรธขึ้นมา เลือดพลุง ใจมุง รอนรน
เกิดเรี่ยวแรง ก็จะไดสูกัน ถาไมมีโทสะ ก็เรื่อยเฉื่อย อืดอาด หรือปลอยใหเขาทําขาง
เดียว ก็ตาย อะไรอยางนี้
แมกระทั่งความมีมายาอะไรตางๆ ก็เปนกลวิธีรักษาตัว เพื่อใหอยูรอด เพื่อให
คนนั้นอยูไดอยางดีที่สุดของเขา ในเมื่อเขาไมมีปญญา หรือไมใชปญญาที่จะคิดที่จะรู
วิธีที่จะชวยตัวเองไดดีกวานั้น บรรดากิเลสเหลานี้ เรียกไดวา กิเลสปกป้องตัว
แตเมื่อมนุษยพัฒนาขึ้นมา เราสรางปญญาใหรูจักสิ่งนั้นๆ ตามจริงวา อันนี้มี
โทษ เปนอันตรายตอชีวิต แลวเราก็หลีกเวน คิดสรรวิธีแกไขจัดการกับมันดวยปญญาที่
รูคุณโทษและกระบวนเหตุปจจัย โดยไมตองอาศัยความกลัว

๖๒

การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน

ในตอนแรกที่เราอาศัยความกลัวนั้น วาที่จริงแลว ความกลัวลวนๆ ไมพอหรอก
ในระยะที่ชีวิตกําลังพัฒนาขึ้นมา ลําพังความกลัวอยางเดียวไปไมรอด แตความกลัว
นั้นจะบีบคั้น ทําใหเราตองคิด จากการคิดก็ทําใหไดปญญา รูจักหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยง
ภัยออกไป ความกลัวนั้นจะตองสงงานตอใหแกปญญาดวย มีปญญาเทาไร ก็ไปได
เทานั้น กระทั่งจนปญญา ก็จบกันไป
อยางหลักในทางอภิธรรม ทานก็บอกไว อกุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมได
บางครั้งเราอาศัยอกุศลเปนปจจัยแกกุศล ตัณหาอยากได แตตัณหาอยากไดอยาง
เดียวไมพอหรอก จะไปไดอยางไร ตัณหาตองหันมาเปนปจจัยผลักดันกระตุนใหใช
ปญญา ใหเกิดมีความคิด หาวิธีการที่จะใหได แลวก็ไปทําใหไดมา
ตอมา เมื่อเราพัฒนามนุษย เราก็พัฒนาใหพนจากกิเลสเหลานี้ โดยทําใหมี
ชีวิตที่ขึ้นตอกิเลสเหลานี้นอยลงๆ จากการที่อยูดวยการที่ตองรอความกลัว คราวนี้เรา
ไมตองรอใหความกลัวมาบีบกอน แตเรามีปญญาพอจะรูจักสิ่งทั้งหลายวาอะไรเปนภัย
อะไรเปนสิ่งที่มีโทษตอชีวิต แลวเราก็หาทางหลีกเลี่ยง ปองกัน แกไขดวยปญญาทันที
เมื่อมนุษยมีปญญามากขึ้น ก็จะอาศัยกิเลสเหลานี้ในการปกปองตัวใหอยูรอด
นอยลงไปๆ จนกระทั่งในที่สุด ชีวิตนี้ก็เปนอยูดวยปญญา
ฉะนั้น วิถีทางของการพัฒนามนุษยในแงหนึ่งก็คือ การพัฒนาจากการที่อยู่รอด
ได้ด้วยกิเลสปกป้องตัว ไปสู่การเป็นอยู่ด้วยปัญญา ดังจะเห็นไดวา ในขั้นสุดทาย พุทธ
ศาสนาถือวา อิสรภาพขึ้นอยู่กับปัญญา ปญญาเปนตัวนํามาซึ่งอิสรภาพ
เรามีพุทธภาษิตมากมายที่ตรัสเรื่องปญญา ถือวาปญญาเปนธรรมเยี่ยมยอด
เชน “ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา” (องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) แปลวา ธรรมทั้งปวงมีปญญาเปน
ยอดยิ่ง หรือวา “วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฎฐา, อวิชฺชา นิปตตํ วรา” (สํ.ส.๑๕/๒๐๖/๕๘) แปลวา ใน
บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชชาประเสริฐสุด ในบรรดาสิ่งที่รวงหลนหาย อวิชชาหมด
ไปได เปนดีประเสริฐ อยางนี้เปนตน พุทธศาสนาถือปญญาเปนธรรมเอก เปนธรรมเลิศ
เปนอันวา การศึกษาในแงหนึ่งก็คือ กระบวนการพัฒนามนุษย จากการที่ตอง
อาศัยกิเลสปกปองเพื่อใหอยูรอด มาสูการอยูดดี วยปญญา
อยางไรก็ตาม จะตองเขาใจวา ที่เราพัฒนาดวยการลดละกิเลสนั้น ไมใชเอาแต
ลดละกิเลสเฉยๆ อยางเดียว แตตองพัฒนาปญญาไปดวย คือ ตองไปดวยกัน
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ที่จริงนั้น การที่จะลดหรือละกิเลสไดจริง ก็ตองทําปญญาใหมากขึ้นนั่นเอง เปน
กระบวนการตามธรรมดาของธรรมชาติ แตถาจะลดละกิเลสโดยไมพัฒนาปญญา
ขึ้นมาทํางานแทน ก็จะไมใชเปนการลดหรือละกิเลส แตจะกลายเปนการกดการขม
กิเลสไว ซึ่งผิดธรรมชาติ ถาระงับไมดี ก็จะปูดหรือทะเล็ดออกมากอโทษ เกิดผลราย
เปนอันตรายอยางมาก
เราตองยอมรับความจริงที่เปนเรื่องธรรมดาวา ในระหวางที่ยังพัฒนาไปไมถึง
ขั้นที่จะเปนอยูดวยปญญาโดยสมบูรณนั้น คนก็ยังอาศัยกิเลสเปนเครื่องปกปองตัวให
อยูรอดมากบางนอยบาง สุดแตจะอยูในระดับไหนของการพัฒนา โดยเฉพาะคนสวน
ใหญที่ยังเปนมนุษยปุถุชน หรือคนสามัญ ก็ยอมถูกอิทธิพลของกิเลสครอบงําผลักดัน
ไดมาก สิ่งที่จะพึงหวังไดสําหรับการศึกษาในระดับนี้ ก็คือ
ประการที่ ๑ ใหเขาพัฒนาตนเองตอไป หรือกาวหนาตอไปในการพัฒนาตนเอง
ไมใชหยุดอยู หรือถอยหลัง
ประการที่ ๒ ใหเขายอมตามกิเลส เฉพาะในขอบเขตที่ไมกอใหเกิดโทษความ
เสียหาย ไมเปนการเบียดเบียนผูอื่น หรือกอความเดือดรอนแกสังคม พูดสั้นๆ วา เทาที่
จะไมเปนการละเมิดธรรม หรือทําใหเสียธรรม หมายความวา เมื่อกิเลสขัดกับธรรม
กิเลสจะตองหยุด จะตองยอมแกธรรม
ประการที่ ๓ เมื่อยังอาศัยกิเลส จะตองพยายามหันเหกิเลสไปในทิศทางที่จะ
ชวยเปนแรงสงสนับสนุนธรรม หรือการทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม คือ เอากิเลสมาใชในทางที่
จะเปนปจจัยใหเกิดความดีงาม ตามหลักที่วาอกุศลเปนปจจัยแกกุศลได
โดยเฉพาะประการที่สอง ควรทําความเขาใจเปนพิเศษวา คนทั่วๆ ไป ที่เรียกวา
ปุถุชนนั้น ยอมดําเนินชีวิตสวนใหญไปตามที่กิเลสพาไป คือ สุดแตจะรูสึกพอใจหรือไม
พอใจ โดยไมไดใชปญญาพิจารณานําทาง เชน แสวงหาความเพลิดเพลินความสุข
สํ า ราญ ความสนุ ก สนาน แสวงหารูป รส กลิ่ น เสีย ง ที่ ช อบใจ หรือ เรีย กง า ยๆ ว า
แสวงหากามมาปรนเปรอตน ตลอดจนแสวงหาสิ่งที่เรียกวาผลประโยชนตางๆ การ
กระทําเหลานี้ มองในระดับสามัญ เมื่ออยูในขอบเขตที่ไมกอความเดือดรอนเสียหาย
ไมเปนการเบียดเบียนผูอื่น อยูภายในกฎเกณฑที่ตกลงกัน เชน กฎหมาย เปนตน แมวา
ตัณหานั้นอาจจะทําใหเกิดทุกข เกิดความไมสงบสุขภายในจิตใจ แตในระดับความ
ประพฤติ ก็ถือวาเปนการถูกตองชอบธรรม
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อยางไรก็ตาม ถาการหาความสุขสําราญหรือการแสวงหาผลประโยชนนั้น เกิน
ขอบเขตมาถึงระดับที่จะกลายเปนการเบียดเบียนผูอื่น กอโทษแกสังคม หรือเปนการ
ทุจริตในรูปใดรูปหนึ่ง ก็เรียกไดวา ตัณหานั้นมาขัดกับธรรม

แทรก: ธรรมขึ้นเหนือตัณหา การศึกษาจึงจะพาไปถึงประชาธิปไตย
ในการศึกษา หรือในการพัฒนาตนนั้น ถาตัณหามาขัดกับธรรม ตัณหาจะตอง
ถูกหยุดยั้ง จะตองยอมแกธรรม ธรรมจะตองชนะ คือ จะตองประพฤติปฎิบัติตามธรรม
ไมทําตามตัณหา การปฏิบัติไดอยางนี้เ รียกวาเปนการถือธรรมเปนใหญ เรียกเปน
คําศัพทวา ธรรมาธิปไตย มนุษยแมจะยัง พัฒนาตนเองไปไมไดมาก แตอยางนอย
จะตองปฏิบัติใหไดถึงขั้นนี้ ความถูกตองดีงามหรือธรรมจึงจะดํารงอยูไดในสังคม และ
สังคมจึงจะดํารงอยูอยางที่นับไดวาพอจะมีสันติสุข
ในระบบการปกครองที่ประชาชนปกครองกันเอง ซึ่งเรียกวา ประชาธิปไตย นั้น
ประชาชนส่วนใหญ่แต่ละคนจะต้องปกครองตนเองได้ หลักการที่ถือธรรมเปนใหญหรือ
ธรรมาธิปไตยนี้ ยอมเปนแกนกลาง ที่จะใหระบบการปกครองนั้นดําเนินไป เพราะเปน
ตัวกําหนดวา แตละคนปกครองตัวเองได คือ ถาตัณหามาถึงจุดที่ขัดกับความถูกตองดี
งาม หรือกฎเกณฑอันชอบธรรมที่ตกลงวางกันไว การแสวงหาผลประโยชนนั้นจะตอง
หยุด คนในสังคมตองเอาชนะตัณหา เพื่อรักษาความถูกตองชอบธรรมไวใหได ตองรัก
ธรรม เหนือผลประโยชน จึงจะชื่อวาปกครองตัวเองได และประชาธิปไตยจึงจะดํารงอยูได
ถาจะพูดใหไดความหมายที่ถูกตองแทจริง ประชาธิปไตย ก็คือ การปกครอง
โดยประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นธรรมาธิปไตย (เราไมอาจหวังใหคนทั้งหมดทุกๆ คน และ
แตละคนนั้น ในทุกๆ กาล ประพฤติตามธรรม หรือยึดถือธรรมเปนใหญไดโดยสมบูรณ)
หรือพูดอีกอยางหนึ่ง วา ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชนที่ส่วนใหญ่
ปกครองตนเองได้ คือ โดยคนสวนใหญที่เมื่อคํานึงถึงธรรม ตัณหาตองหยุด
ในประเทศที่ประชาธิปไตยงอกงามสมบูรณดี ประชาชนสวนใหญตองมีลักษณะ
เปนธรรมาธิปไตยอยางนี้ เขาอาจจะไมพูดใหชัดออกมา เพราะคนของเขามีลักษณะ
อยางนั้นเปนปกติอยูแลว จนไมสะดุดใจที่จะตองยกขึ้นมาระบุไว แตความจริงตองเปน
อยางนั้น คนสวนใหญตองปกครองตนเองได เปนธรรมาธิปไตย มิฉะนั้น ประชาธิปไตย
คงอยูไมได หรือถามีอยู ก็เปนประชาธิปไตยแตเพียงชื่อ ไมเปนประชาธิปไตยที่แทจริง
เปนประชาธิปไตยที่ขาดตกบกพรอง ครึ่งๆ กลางๆ ไมมีทางถูกตองสมบูรณ
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การพัฒนาประชาธิปไตยไม่มีทางสําเร็จ ถ้าไม่พัฒนาคนให้เป็นธรรมาธิปไตยให้
มีความสมารถที่จะปกครองตนเองได้ การพัฒนาประชาธิปไตย จึงต้องอาศัยการศึกษา
ในแง่นี้ด้วย

หัวขบวนของการศึกษา พาออกจากอวิชชา-ตัณหา สูวิถีของปญญา
ขอใหสังเกตวา ความอยากไดสิ่งบําเรอตน หรือความปรารถนาผลประโยชน
ต า งๆ ของตั ณ หานั้ น เป น ไปโดยไม ตอ งมี ค วามรู ความเขา ใจอะไร คือ เปน ไปตาม
ความรูสึกเทานั้น ตัณหาจึงแอบอิงคู่มากับอวิชชา หรือดําเนินไปพรอมกับอวิชชา
แตธรรม หรือความถูกตองดีงาม ความแยกระหวางผิดกับถูก คุณโทษ และเหตุ
ผลตางๆ ตองอาศัยความรูความเขาใจ คือ ปญญา และเมื่อปญญารูเขาใจวาอะไรเปน
ธรรมหรือไมเปนธรรมแลว ก็ตองมีความรักธรรม ใฝหรือใครตอความดีงามดวย จึงจะ
ยึดอยูกับธรรมนั้น หรือจึงจะปฏิบัติเพื่อรักษาหรือทําใหเกิดความถูกตองดีงามนั้นได
ความรักธรรมหรือใฝดี อยากทําใหถูกตองดีงามนี้ เรียกวา “ฉันทะ”
ตัณหา คู่กับ อวิชชา ฉันใด ฉันทะ ก็คู่กับ ปญญา ฉันนั้น
ฉันทะจะมีได จะเพิ่มพูน และจะทําหนาที่ได ตองอาศัยปญญา เพราะตองรูวา
อะไรเปนธรรม อะไรเปนความจริงความถูกตองที่จะรักษา และทําใหเกิดขึ้น แตเมื่อมี
ฉันทะแลว ก็ทําใหคิดคนหาความรูความเขาใจตอไปอีก ฉันทะจึงทําใหปญญาเจริญ
งอกงามขึ้นดวย เปนการพัฒนาไปดวยกัน และอิงอาศัยกัน เจริญเคียงคูเสริมกันขึ้นไป
ในกรณีทั่วไปเรียกวา เปนความเจริญเคียงคูกันของปญญากับฉันทะ แตถาเปน
ความใฝดี ปรารถนาดีตอคน-สัตว ตองการใหคนอื่นมีความสุขความเจริญ หลุดพน
จากความทุกข ก็มีชื่อเรียกพิเศษวา เมตตากรุณา ซึ่งในที่นี้ยนยอใชศัพทเดียววา กรุณา
ปัญญา ควบคู่กับ ฉันทะ เช่นใด ปัญญานั้น ก็ควบคู่กับ กรุณา เช่นนั้น
ในแงหนึ่ง กรุณา ก็คือ ฉันทะ ที่จะไปช่วยให้ผลดีที่เป็นธรรมเกิดขึ้นแก่คนอื่น
สัตว์อื่น ตองการจะทําใหเขาไดประสบสิ่งดีงาม บรรลุอิสรภาพ พนจากปญหาและ
ความทุกข เขาถึงความจริงความสุขความเจริญนั้นเอง
ที่วาธรรมจะตองชนะตัณหานั้น ก็คือ ใหฉันทะชนะตัณหานั่นเอง 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 มิใชจะอาศัยกิเลสเปนเครื่องปกปองตัวใหอยูรอดเทานั้น แต
เมื่อไดรับการพัฒนาขึ้นบางแลว ก็อาจใชกิเลสเปนเครื่องปกปองตัวใหอยูในความดี
งาม ตลอดจนใชเปนแรงผลักดันใหทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม หรือสิ่งที่เปนคุณประโยชนขึ้น
ไดดวย บางครั้งเราจึงอาจนําเอากิเลสมาใชในการศึกษา หรือในการดําเนินชีวิตทั่วไป
เปนเครื่องกระตุนเรา หรือชักจูงใหคนประพฤติธรรมความดีงามบางอยาง แมวาจะเปน
วิธีการที่ไมปลอดภัย เสี่ยงตอการเกิดผลขางเคียงที่ไมนาพอใจก็ตาม
กิเลสที่ถูกนํามาใชในแนวทางนี้บอยๆ นอกจาก “ตัณหา” ที่ลอดวยรางวัลใน
การทํ า ความดี เ ป น ต น แล ว กิ เ ลสสํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ พ บเห็ น ได อ ย า งกว า งขวางใน
รูปลักษณะตางๆ มากมาย และหลายระดับก็ คือ “มานะ”
มานะ คือ ความถือตัว ความทะนง ความภูมิพองในใจ ความสําคัญตนเปนนั่น
เปนนี่ ความปรารถนาที่จะเชิดชูตน ทําตนใหสําคัญหรือยิ่งใหญ มีหลายรูปหลายระดับ
ตั้งแตหยาบรุนแรง ไปจนถึงละเอียดประณีต ชนิดที่แมแตพระอริยบุคคลขั้นสูงก็ยังมีอยู
ซึ่งพระอรหันตเทานั้นจะละได
มานะในระดับที่หยาบรุนแรง ขั้นตองการความยิ่งใหญ อยากครอบงําเดนเหนือ
ผูอื่น ใฝทะยานแสวงหาอํานาจนั้น ดูเหมือนจะเห็นกันไดชัดเจนวาเปนโทษ มีผลเสีย
หายอยางไร แตมานะในระดับที่ละเอียดประณีตขึ้นมา อาจกอผลดีไดไมนอย หรือทํา
ใหเกิดผลดีและผลเสียปะปนกันไป
ความจริง การที่มานะจะกอผลดี หรือผลเสีย หรือทั้งดีและเสีย และจะกอผลนั้น
มากนอยเพียงไร เปนเรื่องที่คอนขางซับซอน นอกจากขึ้นตอระดับความหยาบละเอียด
ของมานะเองแลว ยังขึ้นตอวิธีการใช และเฉพาะอยางยิ่ง ขึ้นตอองคธรรมอยางอื่นๆ ที่
ประกอบรวมอยูดวยกันกับมานะ ภายในจิตใจหรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น หรือกลุม
ชนนั้น ซึ่งจะสัมพันธเปนเหตุปจจัยตอกันกับมานะดวย แลวจึงเปนตัวกําหนดวาจะออก
รูปมาเปนพฤติกรรมที่ดีหรือชั่ว และกอผลดีหรือผลเสียมากหรือนอยอยางไร
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แรงจูงใจใฝความเปนเลิศเทียม ที่สงเสริมระบบแขงขัน ก็เปนการแสดงออกของ
มานะในระดับหนึ่ง ตรงขามกับแรงจูงใจใฝความเปนเลิศแท ซึ่งเปนฉันทะอยางหนึ่ง
แรงจูงใจใฝความเปนเลิศเทียมนั้นก็ดี มานะอยางอื่นๆ ที่ทําใหเกิดการแขงขัน
กันก็ ดี ถ า กลุ มชนที่ แข ง ขั นกั นนั้น มีฉั นทะเป นพื้ น ฐานอยูก อ นแล ว มานะก็ อ าจจะ
กระตุนฉันทะ ทําใหเกิดการกระทําจริงจังกลายเปนการแขงขันเชิงคุณภาพ ที่มีผลดี
และความสําเร็จที่แทจริงปะปนอยูดวย นอกจากนั้น ฉันทะที่รักธรรมและรักความเป็น
ธรรม ก็จะทําให้การแข่งขันเป็นการแข่งขันที่แท้จริง เปนไปอยางยุติธรรมดวยความมี
น้ําใจเปนนักกีฬา ไมยอมทําผิดเพื่อใหตนไดชัยชนะ
แตถาคนที่แขงขันกันนั้นไมมีฉันทะอยูกอน และไมสามารถปลูกฉันทะขึ้นมา ผู
ที่แขงขันก็จะมุงแตเพียงเอาชนะกัน โดยไมคํานึงถึงธรรมหรือคุณภาพที่แทจริง จะมี
การบีบคั้นกลั่นแกลงหรือปดแขงปดขากันเพียงเพื่อใหไดชัยชนะ หรือมิฉะนั้นก็จะเปน
การแขงขันซึ่งไมมีเนื้อหาสาระที่แทจริง อาจจะกลายเปนเพียงการหาทางอวดโก หรือ
แข ง เกี ย รติ แ ข ง ศั ก ดิ์ ศ รี กั น เท า นั้ น เช น การแสดงว า ตนหรื อ พวกตนมี ค วาม
เจริญกาวหนาเหนือกวา โดยสามารถมีวัตถุหรือเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัยหรือล้ํายุค
สมัย แตวั ตถุหรือเทคโนโลยีนั้น ไมเ คยเกิดจากการคิ ดที่จ ะสรา งสรรคผ ลิตขึ้ นดว ย
ตนเองเลย เปนเพียงสิ่งที่ซื้อหามาใหมีอยูในครอบครองเทานั้น เรียกงายๆ วา มีแบบ
ผูบริโภค มิใชมีอยางผูผลิต ตลอดจนกระทั่งอาจเปนการกระทําอยางผิวเผิน หรือเลห
กลที่เพียงใหไดชื่อวาเอาชนะเขาได ชนิดที่เรียกไดวาเปนวิธีการแบบศรีธนญชัย
จะเห็นไดชัดเจนวา สังคมบางสังคมมีลักษณะของการแขงขันสูง แตการแขงขัน
นั้น เปนไปพรอมดวยความโนมเอียงที่จะแสดงถึงความสามารถในการมีไวบริโภคที่
เหนือกวาเทานั้น ไมมีความคิดแขงขันในเชิงการผลิตอยางจริงจังเลย ในสังคมเชนนี้
กลาวไดวามานะมาพรอมดวยตัณหา เขาในประเภทอกุศลเปนปจจัยแกอกุศล มิใช
มานะที่มาพรอมดวยฉันทะ ซึ่งอยูในจําพวกอกุศลเปนปจจัยแกกุศล
ในสังคมไทย ดูเหมือนจะมีความนิยมใชวิธียั่วยุมานะ เพื่อกระตุนเราใหคนทํา
การสรางสรรคความเจริญกาวหนา ตลอดจนใหทําความดีงามตางๆ เชน ผูใหญที่สอน
เด็กวา อุตสาหมานะพากเพียรเลาเรียนไปเถิด ตอไปขางหนาจะไดเปนใหญเปนโต เปน
เจาคนนายคน หรือพอแมที่ชักจูงลูกวา ดูสิ เจานั่นเปนเพียงลูกภารโรง มันยังสอบเอาที่
๑ ได ลูกตองพยายามอยาใหนอยหนามัน หรือเพื่อนอาจจะยุเพื่อนวา มันก็สิบนิ้วสอง
มือ เราก็สิบนิ้วสองมือเหมือนกัน เมื่อมันทําได ทําไมเราจะทําไมได
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บางคนบางคราวอาจจะกระตุนตนเองวา นายนั่นแคเศรษฐีชาวบาน ยังบริจาค
ถึงหมื่นบาท เรานี้คนนับถือกันวาเปนมหาเศรษฐี จะบริจาคต่ํากวาแสนบาทไมได การ
ใช กิ เ ลสอย า งมานะเป น แรงผลั ก ดั น ให ทํ า ความดี เ ช น นี้ เปน การไม ป ลอดภั ย และ
กอใหเกิดผลขางเคียงที่เปนโทษไดมากมาย ไมเหมือนการกระทําดวยฉันทะ ที่เกิดจาก
ปญญารูเขาใจ ซึ่งเปนเหตุปจจัยที่ตรงไปตรงมาของการทําความดีนั้นๆ ไมใชเปนเหตุ
แบบโดยเงื่อนไข
โทษที่มองเห็นงายๆ ในการใชกิเลสเปนตัวผลักดันในกรณีเชนนี้ เชน
ก.) ทั้งที่มีกรณีที่ควรทําความดีเกิดขึ้น แตไมมีเรื่องที่จะตองแขงขันหรือแสดง
ศักดิ์ศรี เขาก็จะไมทําความดีนั้น
ข.) การทํ า ความดี ด ว ยแรงกิ เ ลส จะไม เ ป น ไปอย า งพอเหมาะพอดี ตามที่
สมควรจะทํา เพราะจุดมุงอยูที่จะเอาชนะกัน หรือแสดงเดน ไมใชอยูที่ตัว
ความดี นั่ น เอง และเป น ไปด ว ยอวิ ช ชา ไม เ ป น ไปด ว ยป ญ ญาที่ รูเ ข า ใจ
ชัดเจนในสิ่งที่จะทํา เชนในตัวอยางสุดทาย อาจบริจาคเกินกวาที่จําเปน
จะตองใช หรือบริจาคเพียงใหชนะอีกฝายหนึ่ง แตไมพอแกการที่จะตองใช
ค.) อาจใชกิเลสตัวเดียวกันนั้นปลุกเราใหทําความชั่วรายก็ได และดานที่ชั่วราย
มั ก มี กํ า ลั ง แรงกว า ด า นทํ า ความดี นอกจากนั้ น แม ใ นกรณี ที่ ใ ช เ ป น
แรงผลักดันในการทําความดีนั้นเอง ถาเขาเห็นวาจะไมสามารถเอาชนะ
หรื อแสดงความเหนือ กวา ในการทําความดีอ ยางนั้ นได เขาอาจทํ า การ
ทุจริต หรือใชวิธีชั่วรายแฝงเรน ทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหปรากฏ
ออกมาวาตัวเขาเปนผูชนะ
ยิ่งกวานั้น ในสังคมที่ใชมานะเปนแรงผลักดันกันอยางแพรหลายจนเคยชิน
หรือจนมีมานะเปนลักษณะเดนของสังคม กิจกรรมและพฤติกรรมตางๆ ของคนใน
สังคมนั้นจะมุงไปที่ความเดน ความหรูหราเหนือผูอื่น ความมีหนามีตา การกระทําชนิด
เอาหนา ไมเปนการกระทําความดีเพื่อตัวความดีนั้นเอง การจัดกิจกรรมโดยไมมุงที่
เนื้อหาสาระ แตมุงเอาชื่อเสียงโดดเดนอยางที่วา “หมดเทาไรวา ตองการชื่อเสียง”
อี ก ประการหนึ่ ง ในเมื่ อ มานะเป น แรงจู ง ใจตั ว เด น แพร ห ลายในสั ง คม ก็
หมายความวา มานะนั้นฝงลึกในจิตใจของคนทั้งหลายที่เปนสมาชิกของสังคมนั้น คน
ในสังคมนั้นจะมีลักษณะมุงเอาดีเอาเดนเฉพาะตัว เมื่อทําอะไรก็ตองการใหเห็นวา
สําเร็จเพราะฉัน จะตองใหตนเองสําคัญ ยอมกันไมได
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สภาพที่จะเปนผลของลักษณะเชนนี้ ก็คือ การทํางานรวมกันเปนหมูคณะไมได
ความขั ดแยง แตกแยก ไมยั่ ง ยื น และการสลายตั ว ของผู ที่ร วมกลุ มกั นทํา งาน การ
แขงขันแบบชิงดีชิงเดนปดแขงปดขากัน ความริษยากัน กีดกัน กดกัน ไมสงเสริมกัน ทํา
ใหชุมชนออนแอ ขาดความสามัคคี พึ่งตนเองและตั้งตัวไดยาก อันเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาทุกดาน
คนบางคนเกิดมามีฐานะต่ําตอย และเกิดความรูสึกชัดเจนในความต่ําตอยนั้น
โดยการคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ หรือบางคนถูกคนอื่นดูหมิ่นเหยียดหยาม คนเชนนี้
อาจเกิดมีมานะขึ้นอยางรุนแรง มานะอาจทําใหเขามีความเขมแข็ง อดทน ขยัน เด็ด
เดี่ยว และมีความเพียรพยายามอยางแรงกลาเปนพิเศษ ในการศึกษาเลาเรียนและทํา
การงาน เปนตน เพื่อเลื่อนสถานะทางสังคม ยกตนเองใหสูงเดน หรือใหเหนือกวาคนที่
ดูถูกเหยียดหยามเขา
ถ า คนเช น นี้ มี ธ รรมฉั น ทะ พลั ง แห ง มานะของเขาก็ จ ะจบลงเพี ย งด ว ย
ความสําเร็จในชีวิตและความดีงามความสามารถบางอยางที่โดดเดนเปนแบบอยาง
แต ถ า ตั ณ หามานะแรงกล า กว า ก็ จ ะเป น ปมในใจที่ ผ ลั ก ดั น ให เ ขาแสวงหา
อํานาจความยิ่งใหญ เพื่อแสดงออกใหคนอื่นยอมรับความยิ่งใหญนั้น ตลอดจนการที่
จะใชอํานาจหรือความยิ่งใหญนั้น บีบคั้น หรือแกแคนบุคคลหรือกลุมชนที่เคยดูถูกเขา
มาก อ น มานะเช น นี้ อ าจก อ ให เ กิ ด ได แ ม แ ต ก ารแก แ ค น เบี ย ดเบี ย น และสงคราม
ระหวางชนชาติหรือเผาพันธุ
มานะที่นํามาใชในการดํารงรักษาความดีงามบางอยาง บางแง ยังมีตัวอยาง
อีก เชน พฤติกรรมของผูที่หยิ่งในเกียรติ หรือในศักดิ์ศรี ไมยอมรบกวนหรือเบียดเบียน
ผูอื่น แมวาตนเองจะตกทุกข ไดยาก ดังคําบรรยายใน โคลงโลกนิติ คาถาที่ ๒๘๕ วา
ถึงจนทนสูกัด
กินเกลือ
อยาเที่ยวแลเนื้อเถือ
พวกพอง
อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใสทอง
จับเนื้อกินเองฯ
การถือคติเชนนี้ ยอมทําใหเกิดความเขมแข็งอดทน และเมื่อใชถูกทาง ก็ทําให
ดํารงตนอยูไดอยางมั่นคงในความดีบางอยางที่ตนยึดถือ

๗๐

การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน

อยางไรก็ตาม ถาไมประพฤติปฏิบัติดวยการใชปญญาพิจารณา เพียงแตถือ
ตามอยางแข็งทื่อไป ก็อาจจะกลายเปนความจองหองไปก็ได การถือเชนนี้ยอมเปนการ
เหมาะสม ในกรณีที่แมจะมีปญญารูเขาใจวาควรจะปฏิบัติตนอยางไร แตก็ไมมีความ
เข ม แข็ ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต นให ไ ด เ ช น นั้ น ในกรณี เ ช น นี้ มานะจะเป น พลั ง ให เ กิ ด ความ
เขมแข็งที่จะถือปฏิบัติตามคตินั้นไดอยางมั่นคง แตถาไดพัฒนาปญญาดีแลว และมี
จิตใจเปนอิสระ ยอมรูจักที่จะปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมดีงามที่สุด โดยไมตองอาศัย
มานะที่จะทําใหเกิดผลขางเคียงที่เปนโทษ
มานะชวยใหคนบางคนหรือบางกลุม รักษาระเบียบวินัยเครงครัด และสามารถ
ยึดถือขอปฏิบัติบางอยางที่ทําไดยากอยางยิ่ง เพราะการทําเชนนั้นทําใหพวกเขามี
ความภูมิพองในใจวาตนหรือหมูของตนมีอะไรบางอยางที่เหนือกวาหรือเกงกวาผูอื่น
เรียกวา ทําดีดวยอาศัยมานะเปนเครื่องหลอเลี้ยงใจ
มานะทําใหพลเมืองของบางประเทศทําอะไรไดทุกอยาง เสียสละไดทุกสิ่งทุก
อยาง และรวมมือกัน ทําการทุกอยาง เพื่อใหชาติของตนยิ่งใหญที่สุด
แตมานะที่มุงความดีเดนยิ่งใหญสวนบุคคล กลับทําใหประชาชนในบางสังคม
แต ล ะคนๆ ต า งไม ย อมให ใ ครดี ก ว า ตน มี ก ารกดกี ด กั น และไม ส ง เสริ ม คนดี มี
ความสามารถ ไรมุทิตาธรรมตอกัน
มานะทําใหประชาชนของประเทศหนึ่ง เปนคนมีวินัยเครงครัด เพื่อใหเห็นวา
ประเทศชาติของตนเขมแข็งพรอมเพรียงยิ่งใหญอยางแทจริง แตมานะนั้นกลับทําให
ประชาชนในอี ก ประเทศหนึ่ ง เป น คนไร ร ะเบี ย บวิ นั ย เป น อย า งยิ่ ง เพราะแต ล ะคน
ตองการแสดงใหเห็นวาตนยิ่งใหญ สามารถทําอะไรก็ไดตามความพอใจ
มานะทําใหคนที่มีเกียรติ ตองพยายามประพฤติตนใหดีงาม (แมวาอาจจะเปน
เพียงการแสดงออกภายนอก) หรือเปนอยูใชจายแพงๆ เพื่อใหสมกับฐานะแหงเกียรติ
ของตน ทั้งนี้ สุดแตคุณภาพของตัวบุคคลนั้นๆ และหรือตามคานิยมของสังคม มานะ
ทําใหคนไมนอยดิ้นรนเพียรพยายาม โดยทางสุจริตบาง โดยทางทุจริตบาง เพื่อให
ไดมาซึ่งความมีเกียรติ มานะทําใหความมีเกียรติเปนเครื่องชูรสแหงชีวิตของคนหลาย
คน ซึ่งทําใหเขาลืมไปไดวาการดํารงตนอยูในเกียรติเชนนั้น โดยที่แทจริงแลว เขามี
ความยากลําบากไมสบายเปนอยางยิ่ง
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แลวมานะนั้นก็ทําใหประชาชนจํานวนมากในประเทศที่ดอยพัฒนา ยอมใชจาย
อยางฟุมเฟอย ซื้ออาหารเมืองนอกที่มีราคาแพง ซึ่งความจริงอรอยสูอาหารพื้นเมืองที่
ราคาถูกกวาก็ไมได มารับประทานอวดกัน เพียงเพื่อเสพรสแหงความโกโออา ฯลฯ
มานะที่แสดงออกในลักษณะตางๆ เชนดังตัวอยางที่กลาวมานี้ บางอยางก็มี
คุณมาก บางอยางก็เห็นไดชัดวามีโทษ แตทุกอยางแมแตที่วามีคุณมาก ก็มีโทษแฝง
อยูพรอมดวยในเวลาเดียวกัน เพราะการกระทําความดีในกรณีเชนนั้น ไมใชเกิดจาก
ความรักธรรมใฝความดี และจากปญญาที่มองเห็นคุณโทษอยางแทจริง เชน การทํา
ความดีงามบําเพ็ญประโยชนเพื่อความยิ่งใหญแหงชาติของตน โดยพรอมที่จะเอารัด
เอาเปรียบบีบคั้นรังแก ตลอดจนรุกรานชาติอื่น พฤติกรรมในการแสวงหาและดํารง
รักษาเกียรติยศ อาจเปลี่ยนจากการทําความดีไปเปนอยางอื่น ถาคานิยมของสังคมที่
เอาความดีมาเปนเงื่อนไขกํากับเกียรติยศเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น เชน เปลี่ยนไปถือเงิน
ทองทรัพยสมบัติเปนเงื่อนไข เปนตน
แมแตมานะอยางละเอียดประณีต เชน ความปรารถนาการยอมรับ อยากไดรับ
ความสนใจเอาใจใสและความชื่นชมจากผูอื่น ที่ไอนสไตนถือวาเปนแรงจูงใจที่ดีนั้น ถา
วิ เ คราะห กั น ให ลึ ก ซึ้ ง แล ว ก็ ไ ม ป ลอดภั ย เช น ในสภาพชี วิ ต ของสั ง คมป จ จุ บั น
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนามากแลว ซึ่งคนไมมีเวลามาสนใจเอาใจใสตอกัน ความ
ตองการของตัวตนในระดับนี้ ก็จะทําใหเกิดความรูสึกเหงา วาเหว ความรูสึกไรคา
ตลอดจนความคับของในใจ
สถิติเด็กวัยรุนฆาตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้นอยางนากลัวในประเทศพัฒนา เชนอยาง
สหรัฐฯ อาจเกิดจากสภาพจิตใจเชนนี้เปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่ง คือ การฆาตัวตาย
เพื่อเรียกรองความสนใจใหคนเห็นวาตัวเขาก็มีอยูดวยคนหนึ่งในโลกนี้ ซึ่งคนทั้งหลาย
ควรจะไดเอาใจใส สนใจ ยอมรับความมีอยูแหงตัวตนของเขานั้น
มานะ ในระดับที่ประณีตมากอีกอยางหนึ่ง คือ มานะที่แสดงออกเปนอาการ
ของความภูมิใจในตนเอง คนบางคนมีจิตใจสูง เขาทําความดีโดยไมหวังรางวัลหรือผล
ประโยชนตอบแทนใดๆ ไมตองการแมแตคํายกยองสรรเสริญ แตยังพอใจอิ่มใจใน
อาการชื่นชมยินดีที่ผูอื่นแสดงออกตอตัวเขา สภาพจิตเชนนี้ยอมไมมีผลเสียหายตอ
สังคม หรือตอบุคคลใดเลย แตตัวเขาเองมีโอกาสจะเกิดความเหี่ยวแหงใจ ในเมื่อ
อาการชื่นชมยินดีนั้นคอยๆ จางหายไปตามกาลเวลา
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คนบางคนมีจิตใจประณีตยิ่งขึ้นไปอีก เขาทําความดีโดยไมไดคํานึงถึงแมแต
อาการชื่ น ชมยิ น ดี ของผู ไ ด รับ ประโยชน จ ากการทํ า ความดี ข องเขา แต เ ขามีค วาม
ภาคภูมิใจในตนเองตอการที่ไดทําความดีนั้นๆ อยางไรก็ตาม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงยอมมี
ความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา แตภาพชีวิตที่เขาภูมิใจในตนเองนั้น ก็จืดจางไปได
และเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดความรูสึกหวงเสียดายตอภาพชีวิตและความภูมิใจนั้น ซึ่ง
ทางธรรมยังถือวาเปนความทุกขอยางละเอียด และตราบใดที่สภาพเชนนี้ยังมีอยู คนก็ยัง
อาจเสื่อมถอยจากการทําความดีนั้นได การทําความดีแมในระดับนี้ก็จึงยังไมปลอดภัย
โดยสมบูรณ ทั้งในแงความปลอดทุกขของผูทําดี และในแงความคงที่อยูในความดีนั้น
การทําความดีที่สมบูรณและปลอดภัยสิ้นเชิง ก็คือ การกระทําดวยปญญา
บริ สุท ธิ์ รู ต ามความเป น จริ ง และเหตุ ผลว า สิ่ ง นั้ น ดี ง ามเป นประโยชน ควรทํ า และ
กระทําดวยจิตใจที่หลุดพนเปนอิสระ ซึ่งมีความเบิกบานผองใสในเวลาที่กระทํานั้น
เสร็จสิ้นสมบูรณไปทีเดียว อันเปนสภาพจิตของพระอรหันต
อยางไรก็ตาม สําหรับปุถุชน การทําความดีโดยมีความพอใจในอาการชื่นชม
ยินดีของผูอื่นตอตนเอง และการมีความภูมิใจในตนเองที่ไดกระทําดี ก็นับวาเปนการ
ทําความดีระดับสูงที่พึงยอมรับอยางยิ่งแลว เพราะดังไดกลาวแลววา มานะในระดับ
ละเอีย ดประณีตเชนนี้ แมแ ตพระอริยบุคคลชั้นสูงถึง ชั้นพระอนาคามีก็ยังมีอยู แต
กระนั้นก็ตองรูเขาใจเกี่ยวกับระดับการพัฒนามนุษยตามความเปนจริงไวใหครบถวน
ดังที่กลาวมานี้ และพยายามทําใหไดถึงขั้นสูงสุดเทาที่จะทําได
เปนธรรมดาที่คนทั่วไปยอมมีมานะ คือ ความตองการที่จะเปนใหญ ตองการ
เปนผูเหนือคนอื่น อยากเปนผูชนะ อยางนอยก็ใหไดรับความนับถือ ไมเปนผูแพ ดอย
หรือถูกดูหมิ่น
ยิ่งในสังคมที่มีมานะเปนลักษณะเดน แตละคนก็จะมีความรูสึกไวตอความ
กระทบกระเทือนตอฐานะของตัวตน ยากที่จะยอมลงใหแกกัน ไมยอมเสียหนา เปนตน
ในสังคมเชนนี้ การรวมกันทํางาน หรือการรวมตัวกันเปนกลุมใหญ ยอมยากที่จะทําได
สําเร็จ หรือทําได ก็มักไมยั่งยืน จะมีความแตกแยกกันงาย แมยังไมแตกแยกจากกัน ก็
จะมีการแขงขันชิงดีชิงเดนมาก ไมรวมมือกัน ไมตองพูดถึงการรวมงานรวมหมู แมแต
การประชุม ก็จะเต็มไปดวยอารมณสวนตัว แทนที่จะเปนการถกเถียงในเรื่องงานหรือ
หลักการ ตลอดจนมีการถือดี และการออกไปถือรั้นนอกที่ประชุม
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วิธีแกปญหาในเรื่องนี้ ในกรณีที่ยังแกมานะในตัวคนโดยตรงไมได หรือยังไดผล
ไมเพียงพอ ก็คือ การใหมีสิ่งที่ทุกคนศรัทธา ภักดีหรือใฝรักเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
ทุกคนจะยอมใหแกสิ่งนั้น โดยไมตองยอมแกคนดวยกันโดยตรง หรือที่ทําใหบรรดาคน
สามารถยอมแกกันไดเพื่อเห็นแกสิ่งนั้น ตัวอยางของสิ่งเชนนี้ ที่ทําใหคนจํานวนมาก
รวมตัวกันทําการตางๆ ไดอยางเขมแข็งจริงจัง อยางอุทิศตัวและยอมไดทุกอยาง ก็เชน
ความภักดีตอพระผูเปนเจา ความจงรักภักดีตอประเทศชาติของชนชาติที่ฝงแนนใน
ชาติ นิ ย ม และศรั ท ธาอย า งสุ ด จิ ต สุ ด ใจต อ อุ ด มการณ บ างอย า ง ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า มี
ตัวอยางเปนอันมาก ที่แสดงวาไดผลอยางยิ่ง
อยางไรก็ดี ถาพิจารณาในแงความถูกตองดีงามที่แทจริงแลว การใชสิ่งเหลานี้
เปนตัวยึดเหนี่ยวหมูชน เปนสิ่งที่ไมปลอดภัย
ขอบกพรองสําคัญก็คือ สิ่งเหลานี้กลายเปนตัวกําหนด หรือตัดสินความจริง
ความถูกตองดีงาม โดยที่ความจริงความถูกตองดีงามไมดํารงอยูโดยตัวของมันเอง
ยิ่งกวานั้นยังมีลักษณะที่กลายเปนความคลั่งไคล ซึ่งนําไปสูความรุนแรง การครอบงํา
บังคับคนกลุมอื่นหมูอื่นใหถือตาม ดังมีตัวอยางมากมายในประวัติศาสตร

ถึงจะมี “มานะ” อยากใหตัวตนสูงเดนเปนใหญ
ก็ยังพอปลอดภัย เมื่อยอมสยบตัวใหธรรมเปนใหญเหนือยิ่งกวา
หลักการที่ถูกตอง ก็คือ การยึดถือในตัวความจริง ความถูกตองดีงามนั้นเอง ซึ่ง
เรียกงายๆ วา ความรักธรรม ใฝ่ธรรม หรือถือเป็นธรรมเป็นใหญ่
โดยเฉพาะในสังคมที่ยังไมมีสิ่งยึดเหนี่ยวใดที่คนจะยอมตัวใหได และคนก็ไม
ยอมแกคนดวยกัน จะตองปลูกฝงธรรมฉันทะ ความรักธรรม และธรรมาธิปไตย การถือ
ธรรมเปนใหญนี้ใหสําเร็จใหจงได ใหมีกําลังแรงเหนือมานะ เพื่อวาทุกคนจะไดยอม
ใหแกธรรม โดยไมตองยอมใหแกคนดวยกัน หรือยอมใหแกคนดวยกันได เพื่อเห็นแก
ธรรม ถาไมสามารถสรางสรรคสภาพเชนนี้ขึ้น จะไมมีทางดําเนินกิจการสวนรวมให
ไดผลดี และการพัฒนาตางๆ ของชุมชนหรือสังคมนั้นจะไมมีทางสําเร็จ รวมทั้งการ
พัฒนาประชาธิปไตยดวย
อีกตัวอยางหนึ่งของการพัฒนาจากความอยูรอดดวยกิเลส สูความเปนอยูดวย
ปญญา ก็คือ การบัญญัติและการปฏิบัติตามกฎหมาย
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กฎหมายตามความหมายทั่วไป เปนกฎเกณฑทางสังคม เปนบทบัญญัติที่ตรา
ขึ้นบังคับใหคนประพฤติปฏิบัติตาม ผูใดฝาฝนก็ตองถูกลงโทษ
แรงจูงใจสามัญ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ก็คือ ความกลัวที่ทําใหคนยอม
ยับยั้ง หรือกดขมตัณหา มานะ ทิฏฐิ หรือ โลภะ โทสะ โมหะของตนไว ไมฝาฝนเพราะ
หวาดกลัวตออํานาจบังคับที่สามารถทําราย หรือกอภัยอันตรายตอชีวิตของตน ดวย
การลงโทษ
จะตองยอมรับวา การปฏิบัติตามกฎหมายดวยแรงจูงใจเชนนี้ นอกจากไม
ปลอดภัยแทจริงแลว ยังไมไดผลสมบูรณ และมีผลเสียทางจิตใจดวย คนที่มีกิเลส
รุนแรง และไมมีธรรมฉันทะเลย ยังหาชองทางเลี่ยงกฎหมาย ทําการทุจริตไดตางๆ และ
ในบางสถานการณที่อํานาจบังคับยอหยอนออนลง เชน ยามจลาจล หรือแมแตชุลมุน
คนก็จะถือโอกาสทําการชั่วรายตามใจชอบ โดยไมคํานึงถึงกฎหมาย
ในสังคมที่คนขาดธรรมฉันทะกันมาก นอกจากการเลี่ยงกฎหมายจะมีทั่วไป
อยางแพรหลายแลว คนที่มีอํานาจตรากฎหมาย ก็จะพยายามหันเหการออกกฎหมาย
ใหเปนไปในทางที่รักษาผลประโยชนของตน และหาผลประโยชนใหแกคนหรือพวกตน
หรือยอมรับผลประโยชน แลวยอมตัวเปนผูรักษาและหาผลประโยชนใหแกผูอื่น
ยิ่งกวานั้น ทั้งคนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย และคนที่มีหนาที่รักษากฎหมาย ก็จะ
สมคบกันตามระบบผลประโยชน (กามตัณหา) ทําการทุจริตตางๆ ทั้งดวยวิธีหลีกเลี่ยง
กฎหมาย และละเลยเหยียบย่ํากฎหมาย
ในสภาพเชนนี้ การพัฒนาสังคมก็ไมเดินหนา การพัฒนามนุษยก็ไมไดผล คน
จํานวนมากจะขาดความเชื่อมั่นตอระบบการตางๆ ทางการเมืองและการปกครอง แลว
พลอยขาดความมั่ น ใจในระบอบประชาธิ ป ไตย จนกระทั่ ง หลายคนจะคิ ด ถึ ง การ
ปกครองแบบเผด็จการ นิยมชมชอบใหมีผูปกครองที่มีอํานาจสิทธิขาดผูเดียว เปนการ
บงชี้ถึงภาวะที่วา เมื่อไม่สามารถพัฒนาให้คนมีธรรมฉันทะ และธรรมาธิปไตยแล้ว ก็
จะต้องหันกลับไปสู่ระบบแรงจูงใจแห่งความกลัวที่คนอยู่รอดด้วยกิเลส ซึ่งอยางดี
ที่สุดก็ไดแคเพียงใชอกุศลเปนปจจัยเราใหเกิดกุศลเทานั้น
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ในสั ง คมหรื อ หมู ช นที่ พั ฒ นาสมบู ร ณ แ ล ว ซึ่ ง คนมี จิ ต ใจหลุ ด พ น เป น อิ ส ระ
เปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ที่เปนเหตุใหประพฤติปฏิบัติทําการตางๆ ดวยความรูความ
เขาใจตามเหตุผล ตามความถูกตองและความควรจะเปน กฎหมายจะมีความหมาย
เปนขอกําหนดตางๆ ที่รวมกันบัญญัติวางไวสําหรับเปนที่หมายรูรวมกันวา จะตองทํา
อะไร และไมทําอะไรบาง เพื่อใหการอยูรวมกันและความสัมพันธระหวางกันของคนใน
สังคมนั้นดําเนินไปดวยดี ใหประโยชนสุขสวนรวมของสังคมสัมฤทธิ์ผล และบังเกิด
ภาวะสังคมที่เกื้อกูลแกชีวิตสวนตัวของแตละบุคคล
คนที่พัฒนาแลว เพียงแตรูวามีขอกําหนดตามกฎหมายตราไวอยางไร แลวก็
ประพฤติ ปฏิบัติตามด วยความรูความเขา ใจเหตุ ผลความถูกตองความควรจะเป น
พรอมทั้งความรักธรรม รักความถูกตองดีงาม และความควรจะเปนนั้น
อยางไรก็ตาม เราไมอาจหวังใหคนทั้งสังคมเปนผูพัฒนาแลวถึงขั้นนี้ไดอยาง
พรอมทั่วทั้งหมด ในเวลาหนึ่งเวลาเดียวกัน เพียงแตใหคนสวนหลักของสังคมนั้น มี
ธรรมฉันทะ สามารถเปนอยูดวยปญญาได แมคนสวนที่เหลือจะตองใชกิเลสปกปองตัว
เปนเครื่องอยูรอด และปฏิบัติตามกฎหมายดวยแรงจูงใจแหงความกลัวก็ตาม สังคมที่
ดี ง ามก็ จ ะยั ง พอคุ ม ตั ว อยู ไ ด การพั ฒ นามนุ ษ ย ก็ จ ะยั ง คงดํ า เนิ น ต อ ไปได และ
ประชาธิปไตยก็จะนับไดวามีเนื้อหาสาระที่สมควรแกชื่อของมัน
ตั ว อย า งเที ย บเคี ย งในเรื่ อ งนี้ ก็ คื อ “สั ง ฆะ” หรื อ สั ง คมสงฆ กฎหมายของ
พระสงฆก็คือ พระวินัย พระภิกษุสวนหนึ่งพยายามรักษาพระวินัย เพราะเกรงกลัว
ความผิด กลัวโทษตางๆ ซึ่งรวมถึงเสียงติเตียนและความไมยอมรับ ทั้งของพระสงฆ
ดว ยกั น และของประชาชน พระภิ กษุ อี กส วนหนึ่ง รักษาพระวิ นัย เนื่อ งจากรั ก ความ
ถูกตองดีงามดวย และเพราะเกรงกลัวโทษความผิดดวยปนๆ กันไป
ในบรรดาพระภิกษุทั้งสองพวกนี้ แมจะมีผูรักษาพระวินัยเพื่อเห็นแกประโยชน
สุขสวนรวมอยูดวย แตโดยเหตุผลหลักแลว จะรักษาพระวินัยเพราะคํานึงถึงความ
กระทบกระเทือนที่จะมีตอตัวตนเปนสําคัญ และพรอมนั้น ก็รักษาพระวินัยไวไดอยาง
เคร ง ครั ด บ า ง ล ว งละเมิ ด ทํ า ความผิ ด เพราะอํ า นาจกิ เ ลสบ า ง ไม มี ห ลั ก ประกั น ที่
สมบูรณ ตางจากพระภิกษุที่มีจิตใจหลุดพนเปนอิสระแลว โดยเฉพาะพระอรหันต ซึ่ง
จะรักษาพระวินัยอยางเครงครัด ดวยเหตุผลเกี่ยวกับความถูกตองดีงาม และความ
สมควรจะเปนแทๆ เพราะเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ที่รูเขาใจ เห็นแกประโยชนสุข
สวนรวมเพียงอยางเดียว อยางสํานวนภาษาบาลีวา “เพื่ออนุเคราะห์ชุมชนรุ่นหลังต่อไป”
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กลาวโดยสรุป เมื่อมนุษยยังมีความรูเขาใจไมเพียงพอ ไมมีปญญามองเห็น
หนทางแกปญหาที่ดีกวา ไมสามารถสืบสาวเหตุปจจัยลวงรูความสัมพันธระหวางเหตุ
และผล ไมสามารถแยกแยะระหวางความดีความชั่ว คุณโทษ ความถูก ความผิด มนุษยก็
จะอาศัยกิเลสปกปองตัวแบบตางๆ ซึ่งมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ เปนศูนยกลาง หรือมีโลภะ
โทสะ โมหะ เปนรากเหงา เปนเครื่องชี้นําการดําเนินชีวิตเพื่อความอยูรอด ตลอดจน
เพื่อใหตัวตนยิ่งใหญ สามารถสนองความตองการไดมากที่สุด จากความเคยชินและสั่ง
สมในการดําเนินชีวิตเชนนี้ กิเลสจึงมีกําลังแรงมาก และเปนพลังหลักของชีวิต
ในทางตรงขาม มนุษยเปนสัตวที่ประเสริฐดวยปญญา มีศักยภาพทางปญญา
อยางสูงสุด เมื่อมนุษยเริ่มมีประสบการณ เริ่มดําเนินชีวิต มนุษยก็เริ่มพัฒนาปญญา
ถารูจักคิด และถากัลยาณมิตรชวยกระตุนเราความรูจักคิดนั้น การพัฒนาปญญาก็จะ
ดํ า เนิ นไปอย า งรวดเร็ ว และพร อ มกั บ ที่ ป ญ ญาพั ฒ นาขึ้ น มานั้ น คุ ณ ธรรมตา งๆ ก็
พัฒนาขึ้นมาดวย เชน ความรักความเขาใจผูอื่น การมองเห็นสุขทุกขของเขา ความเห็น
อกเห็นใจ ตลอดจนความอยากชวยเหลือ อยางที่เรียกวา เมตตากรุณา
อยางไรก็ตาม เมื่อปญญาเริ่มพัฒนาขึ้นบางแลว แตยังไมคมชัดสมบูรณนั้น ถา
มีกรณีที่เกี่ยวกับความอยูรอดของตัวตน หรือการสนองความตองการของตัวตน กิเลส
ซึ่งเปนพลังหลักของปุถุชนจะเขามาเปนตัวครอบงําพฤติกรรม (เรียกวา เปนกรณีที่ขาด
การศึกษาหรือฝกฝนพัฒนาอยางถูกตอง) ความรูความเขาใจที่มีขึ้นบางแลว ก็กลับจะ
ถูกใชเปนเครื่องมือรับ ใชเสริมกําลัง ของกิเลสไป มากกวาจะถูกใชอยา งบริสุทธิ์ใ น
แนวทางของการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตอง ดวยปญญาที่รูดีรูชั่ว คุณโทษ ถูกผิด
เนื่องดวยกิเลสมีกําลังแรงมาก จนครอบงําปญญาไดเชนนี้ วิธีการระดับหนึ่งใน
การพัฒนามนุษย จึงไดแกการใชกิเลสนั่นเองเปนตัวกระตุนหรือปลุกเราใหคนทําความ
ดี ตามหลักที่วาอกุศลเปนปจจัยแกกุศลได และกิเลสก็เปนตัวปลุกเราที่มีกําลังมาก
ดวย จึงทําใหการทําความดีเปนไปดวยพลังแรง
อย า งไรก็ดี การใชกิเ ลสเป นเครื่องผลักดั นให คนทํ า ความดี นั้น ไม ป ลอดภัย
เพราะไมเปนไปดวยปญญาที่มองเห็นความถูกตองแทจริง เอากําลังแรงเขาวา และไม
บริสุทธิ์ จึงเปนการทําความดีอยางไมพอดี และมีผลขางเคียงเปนโทษไดมาก ดังนั้น ใน
การพัฒนาที่ถูกตอง จึงตองสรางธรรมฉันทะ คือ ความรักธรรม รักความจริงความ
ถูกตองดีงามขึ้นมา และเสริมธรรมฉันทะนี้ใหมีพลังเขมแข็ง จนสามารถตานทานชนะ
กําลังกิเลสได และไมตองอาศัยกิเลสเปนแรงผลักดันในการทําความดี
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ธรรมฉันทะ นี้จะเจริญคู่เคียงกันไปกับ ปัญญา ซึ่งรูวาอะไรเปนความจริงความ
ถูกตองดีงาม จนในที่สุดก็เปนอยูดวยปญญาที่รูธรรมเขาถึงธรรมอยางแทจริง พนจาก
กิเลสและความอยูรอดดวยกิเลส โดยสิ้นเชิง เรียกวา “บัณฑิต” แปลวา ผูดําเนินชีวิต
ดวยปญญา พนจากการดําเนินชีวิตดวยกิเ ลส และเรียกวา “อริยะ” คือ อารยชนที่
แทจริง ผูเจริญหรือพัฒนาตนกาวไป จนไมมีทางที่กิเลสจะครอบงําได เปนพัฒนาการ
ขั้นสูงสุดสมบูรณของมนุษย ซึ่งเปนอยูและทําการดวยความรูแจง มีความผองใสเบิก
บานอยูเอง ในเวลานั้นๆ โดยไมตองใชแรงจูงใจใดๆ แมแตความรูสึกภูมิใจที่เปนมานะ
อยางละเอียดประณีตเปนตนเลย
คําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจา มุงเพื่อใหคนหลุดพนจากการเอาตัวอยูรอดดวย
กิเลส มาสูการเปนอยูดีดวยปญญาทั้งสิ้น แมถึงความเปนพุทธะก็อยูที่ภาวะนี้ คือความ
เปนผูตื่นขึ้นแลวดวยปญญาที่รูแจงพนจากความหลับใหลที่กิเลสใดๆ จะชักจูงไปได
อนึ่ง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษยจากความอยูรอด
ดวยกิเลสมาสูความเปนอยูดวยปญญานี้ นอกจากเปนหลักและเปนประโยชนในการ
พัฒนาตนเองแลว ยังทําใหเกิดความกรุณาตอผูอื่นดวย คือทําใหเกิดความเขาใจและ
เห็ น อกเห็ น ใจเพื่ อ นมนุ ษ ย คิ ด จะช ว ยเหลื อ ตลอดจนช ว ยให ส ามารถวางตนเป น
กัลยาณมิตร สามารถคิดหาวิธีชวยแกไขปญหาและชวยใหเขาพัฒนาตนไดอยางถูกตอง
พึงสังเกตวา ปจจุบันนี้ ในสังคมที่ดอยพัฒนานั้น คนสวนมากอยูในขั้นเอาตัว
รอดดวยกิเลสปกปองตัว ไมรูจักเอากิเลสมาใชเปนปจจัยในการทําความดีงาม อยาวา
แตจะไมรูจักเอากิเลสมาใชประโยชนในทางสรางสรรคเลย แมแตกุศลธรรมก็ยังเอามา
ใชเปนปจจัยแกอกุศลธรรม โดยเอาคุณธรรมตางๆ มาเปนเครื่องมือรับใชเสริมกําลัง
ใหแกกิเลสตางๆ ไปเสีย เชน ใชศรัทธาในทางสงเสริมความงมงาย ใชขันติในการที่จะ
เลนการพนันไดนานๆ เปนตน หรือชํานาญในการใชกิเลสบางอยาง เปนปจจัยผลักดัน
ใหคนทํา ความดีง ามและการสรางสรรคตางๆ ยั งไม กา วไปถึงขั้ นที่ จะใชกุศลธรรม
บริสุทธิ์ลวนๆ ในการสรางสรรค ยังหางจากการที่จะเปนอยูดวยปญญา
ด ว ยเหตุ นี้ โลกป จ จุ บั น จึ ง ประสบความยุ ง ยากเดื อ ดร อ น มี ป ญ หาต า งๆ
มากมาย และวนเวียนอยูในวงจรของปญหาอยางยากที่จะแกไขใหสําเร็จ และจึงยังไม
อาจบรรลุความมีสันติสุข
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การศึกษา ในฐานะการพัฒนา
ความสามารถที่จะมีความสุข และแผขยายความสุข
ดังกลาวแลววา จริยธรรม คือ หลักการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และจริยศึกษา
ก็คือ การฝกฝนพัฒนาคนใหรูจักดําเนินชีวิตหรือเปนอยูอยางถูกตอง เมื่อดําเนินชีวิต
ถูกตอง ผลที่จะมีพวงมาก็คือความสุข จึงเรียกความสุขวาเปนผลพวงมาของจริยธรรม
หรื อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต อ งนั้ น ในเมื่ อ ความสุ ข เป็ น ผลพ่ ว งมาของ จริ ย ธรรม
ความสุขนั้นก็เป็นผลพิสูจน์ของ จริยศึกษา ด้วย
ความสุ ข มี ห ลายชั้ น มี ความประณี ตลึ กซึ้ ง ขึ้ น ไปตามลํ า ดับ แต จํ า แนกโดย
ประเภทใหญ ๆ เป น ๒ ระดั บ คือ ความสุข ที่อ าศัย สิ่ ง ปลุก เรา ขึ้ น ต อ สิ่ ง สนองจาก
ภายนอก กับความสุขที่เกิดขึ้นภายใน ไมขึ้นตอสิ่งสนองจากภายนอก
ความสุขประเภทแรก มีลักษณะที่จะตองเอาเขามาหาตัวและเพิ่มปริมาณสิ่ง
สนอง จึงทําใหเกิดความหวงแหนและการแกงแยงเบียดเบียนกันได พรอมทั้งความตอง
พึ่งพาขึ้นตอสิ่งสนองเหลานั้น ยิ่งมาก ก็ยิ่งแคบ และยิ่งไมเปนอิสระแกตน เปนความสุข
ที่เคลือบ หรือหอหุมอยูภายนอก ไมเขาถึงเนื้อตัวของชีวิต จึงแปรปรวนไดงาย โดยที่
ความแปรปรวนกลับกลายนั้น อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งสนองที่อยู
ภายนอก หรือความเปลี่ยนแปลงของความพอใจภายในจิตใจก็ได ความสุขประเภทนี้
จึงมีคุณคาทางจริยธรรมนอย และอาจมีผลทางลบดวยซ้ํา
สวนความสุขประเภทที่สอง เปนความสุขที่เกิดขึ้นหรือสรางขึ้นในเนื้อตัวของ
ชีวิตจิตใจเองแทๆ เปนสิ่งที่ประจักษอยูภายใน มีลักษณะแผขยายและเพิ่มพูนขึ้นจาก
ภายใน ยิ่งประณีตลึกซึ้งมากขึ้น ก็ยิ่งอาศัยวัตถุหรือสิ่งภายนอกนอยลง จนถึงระดับ
สูงสุดก็เปนอิสระโดยสิ้นเชิง เปนความสุขซึ่งไมทําใหเกิดปญหา แตชวยสนับสนุนการ
แก ป ญ หา เพราะเป น ความสุ ข ที่ เ ป น คุ ณ ภาพของจิ ต ใจ ทํ า ให จิ ต ใจดี ง าม เป น
สวนประกอบของจริยธรรมเองดวย และเปนปจจัยสงผลดีทางจริยธรรมยิ่งขึ้นไปอีก
ดวย ทั้งนี้ เพราะเปนความสุขที่เปนความดีงามอยูดวยในตัว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความดีงาม
กับความสุขมาบรรจบเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความสุขประเภทนี้มีลักษณะเปนความสดชื่น ความผองใส เบิกบาน ความ
ปลอดโปรง ปราศจากปญหา หรือแกปญหาได ไมมีสิ่งบีบคั้นจิตใจ ไรความขุนมัวเศรา
หมอง มีความรูเขาใจเทาทันวางใจได เยือกเย็น สงบสุข มีความโปรงโลงเบาสบายตอ
ชีวิตและวัตถุทั้งหลายที่อยูแวดลอม
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การศึกษาเปนการแนะนํา และฝกฝนพัฒนาคนใหรูจักดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
เมื่อดําเนินชีวิตถูกตอง ก็มีความสุข
การศึกษาที่ถูกตอง ตองทําใหคนมีความสุข หรือรูจักที่จะทําตนใหมีความสุข
แตความสุขในที่นี้ หมายถึงความสุขประเภทที่สอง ที่เปนเนื้อในของชีวิต
จริงอยู ความสุขประเภทแรก ที่ขึ้นตอสิ่งภายนอก ก็มีความสําคัญ แตความสุข
ประเภทแรกนั้น ไม ใชเ ปน ผลจากการศึก ษาโดยตรง แต ตอ งอาศัย ปจ จัยอื่น ๆ เช น
ปฏิ บั ติ ก ารทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม เป น ต น ประกอบด ว ย แต ก ระนั้ น ก็ ไ ม ใ ช เ รื่ อ ง
ต า งหากจากการศึ ก ษา คื อ ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา กล า วคื อ
การศึกษาฝกใหคนรูจักปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตอง ทําตนใหมีความสุขอยางประเภท
หลังได พรอมนั้นคนที่ปฏิบัติตอชีวิตอยางถูกตอง ก็ยอมรูจักแสวงหาและรูจักเสพ
ความสุขประเภทแรกอยางถูกตอง โดยไมเกิดโทษพิษภัยทั้งแกตนและคนอื่น
โดยนั ยนี้ ความสุขจึ งเป นเปา หมายสําคั ญ อย างหนึ่ง ของการศึ กษา เพราะ
ความสุขเปนองคประกอบของจริยธรรม ไมแยกตางหากจากจริยธรรม นอกจากเปนผล
พวงของจริยธรรมแลว ก็เปนตัวการใหเกิดจริยธรรมดวย
คนที่มีความสุขนั้น จัดไดในระดับหนึ่งวา เปนคนไมมีปญหา คนที่มีปญหา คือ
มีความทุกข ย อมดิ้นรนหาทางออกจากทุก ขหรือ ปญหานั้ น เมื่อไมรูจักวิธี ปฏิ บัติ ที่
ถูกตอง ก็ยอมมีพฤติกรรมที่เปนปญหา ซึ่งเปนการระบายความทุกขนั้นออกจากตัว ทํา
ใหปญหาและความทุกขแผขยายออกไปสูผูอื่น และกระจายไปในสังคม
สวนคนที่มีความสุข ก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสุข และความไรปญหา
เมื่อไมมีปมปญหา ไมมีความทุกขบีบคั้นอยูภายใน จิตใจของเขาก็โปรง สบาย สงบ
เปดโลง ตอการใชปญญาที่จะคิดพิจารณาเขาใจเรื่องราวตางๆ ตามความเปนจริง
พรอมทั้งเอื้อตอการเกิดขึ้นของคุณธรรมตางๆ เชน เมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ความนุมนวล สุภาพออนโยน และความเยือกเย็น
อีกประการหนึ่ง สภาพแวดลอมทั่วๆ ไป ตามปกตินั้น จะเปนกลางๆ คนที่จิตใจ
สบายมีความสุข ก็จะมองดูสภาพแวดลอมนั้นในลักษณะหรือในดานที่รูสึกชื่นชมอยาง
ที่พูดกันวา มองเห็นโลกสดใส หรือเมื่อเรายิ้ม โลกก็จะยิ้มกับเราดวย เมื่อภายในสุข
แลว ก็พลอยรับหรือซึมซับความสุขจากภายนอกเพิ่มเขาไปอีกดวย เหมือนเอาความสุข
มาตอความสุข
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ตรงขามกับคนที่มีจิตใจไมสบาย เปนทุกข มองเห็นอะไร ก็ดูนาเกลียดนาชัง
เป น ศั ต รู หรื อ เป น ปฏิ ป ก ษ ไ ปหมด ทุ ก ข ภ ายในแล ว ก็ ต อ เอาทุ ก ข เ พิ่ ม เข า ไปจาก
ภายนอกซ้ําอีก
คนที่มีความสุขนั้น ความสุขก็จะแสดงออกมาทางอาการกิริยาทาทีทั้งหมด
นอกจากวา สภาพจิตใจและพฤติกรรมของเขาจะเสริมสรางบรรยากาศทางสังคมที่รา
เริงมีความสุขสดใสแลว เขายังมีความพอใจที่จะทําใหคนอื่นมีความสุขดวย ซึ่งหาก
ไดรับการกระตุนชักจูงอยางถูกตอง เขาก็พรอมที่จะกาวตอไปสูการทํางานตางๆ ที่เปน
การแผขยายความสุขออกไปในสังคม และการกระตุนชักจูงใหคนรูจักคิดที่จะทําเชนนี้
ตลอดจนพัฒนาความสามารถของเขาใหสามารถทําเชนนั้นได ก็เปนภารกิจอยางหนึ่ง
ของการศึกษา
กลาวโดยสรุป หน้าที่ของการศึกษา ในความหมายนี้ มีดังนี้
ก. ฝ ก ฝนพั ฒ นาคน ให รู จั ก ปฏิ บั ติ ต อ ชี วิ ต หรื อ ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งถู ก ต อ ง มี
ความสุข
ข. ฝกสอนใหคนรูจักแกปญหาชีวิต และหาทางออกจากความทุกขไดดวยดี
โดยไมกอใหเกิดโทษพิษภัยแกผูอื่นและแกสังคม
ค. พัฒนาคนใหรูจักแสวงหา และเสพความสุขทางวัตถุอยางถูกตอง ปราศจาก
โทษพิษภัย ไรการเบียดเบียน และพรอ มที่จะใชสิ่ งอํานวยความสุขนั้นๆ
ในทางที่เกื้อกูลแกผูอื่นและแกสังคม
ง. พัฒนาคนใหพรอม และมีความสามารถบางอยาง ในการที่จะเอื้ออํานวย
ความสุขแกผูอื่น และแผขยายความสุขออกไปในสังคม
เรื่องเกี่ยวกับความสุข ไดพูดไวบางแลวในตอนวาดวยเรื่องสุขภาพจิต จึงจะไม
พูดตอไปใหยาวความมากนัก
มี ข อ สั ง เกตป ด ท า ยว า ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ ความสุ ข ในความหมายที่
ตองการนี้ มีสาระสําคัญตรงกัน หรือ เท่ากันกับ สันติ และ อิสรภาพ
สันติ คือ ความสงบ หรือภาวะที่ความเดือดรอนวุนวาย และความบีบคั้นกระวน
กระวายระงับดับสิ้นไป เรียบ และราบรื่น
อิสรภาพ คือ ความเปนอิสระ ปลอดพนจากปญหา ปราศจากทุกข ไมมีสิ่งที่
ครอบงําบีบคั้นหรือขัดของ เปนไทแกตน
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โดยนัยนี้ การศึกษาในความหมายที่กล่าวมาในตอนนี้ จึงพูดให้เต็มได้ว่า เป็นการพัฒนา
ความสามารถที่จะมีสันติสุขอิสรภาพ และแผ่ขยายสันติสุขอิสรภาพให้แพร่กระจายออกไป

ความมุงหมายของการศึกษา
ความมุงหมายของการศึกษา พูดไดหลายแนว แลวแตจะยกอะไรขึ้นตั้งเปนเปา
ในที่นี้จะแยกพูดสัก ๓ – ๔ ดาน

ก. ว่าโดยประโยชน์ที่ชีวิตพึงได้รับ และพึงทําให้เกิดมี
ประโยชนที่เปนจุดหมาย หรือจุดหมายของชีวิต คือ ความมุงหมายของการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ทานเรียกสั้นๆ วา อัตถะ หรือ อรรถ
อัตถะ นั้น ทานแยกไวเปน ๒ ชุดๆ ละ ๓ ดาน หรือระดับ แลวแตจะมองใน
แนวตั้ง หรือแนวราบ

๑) ประโยชน์ หรือจุดหมายของชีวิต ๓ อย่าง ตามแนวตั้ง

ประโยชนหรือจุดหมายที่ชีวิตแตละชีวิตควรเขาถึง และสรางสรรคขึ้น แยกได
เปน ๓ ระดับ ซึ่งแตละชีวิตจะเขาถึงและสรางสรรคไดไมเทากัน แตทุกชีวิตควรมีใหได
ครบทุกระดับ แมจะมากบางนอยบาง และควรพัฒนาตนใหเขาถึงไดมากยิ่งๆ ขึ้นไป คือ
๑. ประโยชน์บัดนี้ หรือประโยชน์ขั้นที่ตามองเห็น คือ ประโยชนที่เห็นๆ กันได
เฉพาะหนา ไดแก ทรัพยสิน เกียรติยศหรือฐานะในสังคม ไมตรีหรือมิตรบริวาร และ
ชีวิตครอบครัวที่เปนสุข พูดอีกอยางหนึ่งวา การพึ่งตนไดในทางเศรษฐกิจและสังคม
ประโยชนในระดับนี้ จะตองใหเกิดมีขึ้น หรือใหเปนการแสวงหาดวยกําลังความเพียร
พยายาม และสติปญญาของตน โดยทางชอบธรรม ไมเกิดจากการเบียดเบียนผูอื่น หรือ
สรางความเดือดรอนแกสังคม จึงอาศัยการศึกษาดานที่ทําหนาที่ถายทอดศิลปวิทยา
หรือวิชาการและวิชาชีพตางๆ เปนหลัก ประโยชนระดับนี้เรียกวา ทิฎฐธัมมิกัตถะ
๒. ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ขั้นที่เลยจากตามองเห็น คือ ประโยชน
ล้ําเลยจากที่มองเห็นกันเฉพาะหนา เปนประโยชนดานคุณคาของชีวิตดานใน ซึ่งทําให
เกิดความมั่นใจในตนเองอยางลึกซึ้ง หมายถึงความเจริญงอกงามของชีวิตจิตใจ ที่
กาวหนาพัฒนาขึ้นดวยคุณธรรม เชน ศรัทธา ความสุจริต มีศีล ความเสียสละ ความ
สงบสุขของจิตใจ การดํารงอยูในศีลธรรม การไดสรางสรรคบําเพ็ญประโยชน เปนตน
จนมั่นใจในความมีชีวิตที่ดีของตน ไมตองหวั่นกลัวตอความตายหรือปรโลก
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ประโยชนในระดับนี้ เกี่ยวกับคุณธรรมภายในจิตใจ และความประพฤติที่ชอบ
ธรรม จึงอิงอยูกับการศึกษาในดานทําหนาที่แนะนําวิธีดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และพัฒนา
ตนใหเปนคนที่สมบูรณ ประโยชนขั้นนี้เรียกวา สัมปรายิกัตถะ
๓. ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ขั้นหลุดพ้นเป็นอิสระอยู่เหนือโลก ซึ่งเปน
สาระแทจริงของชีวิต คือ ความมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน สามารถ
แกปญหาในจิตใจไดสิ้นเชิ ง ไมถูกบีบคั้นคับ ของจํากัดดวยความยึดติดถือมั่นหวั่ น
หวาดและกังวล ปราศจากกิเลสเผาลนที่ทําใหเศราหมองขุนมัว อยูอยางไรทุกข ได
ประจักษความสุขประณีตภายในที่บริสุทธิ์สงบเย็นสวางไสวเบิกบานโดยสมบูรณ ซึ่ง
เป น ภาวะที่เ ข า ถึ ง ไดดว ยการรูจั ก สภาวะของสิ่ ง ทั้ง หลายตามเป น จริ ง รู เ ท า ทั นคติ
ธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลาย ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต
ประโยชนในระดับนี้ ตองอาศัยการศึกษาในดานที่ทําหนาที่อยางที่ ๒ ในระดับ
ของการพัฒนาปญญาอยางสูงสุด ประโยชนขั้นนี้เรียกวา ปรมัตถะ
ตามหลั กพระพุท ธศาสนา ถื อว า ผู ที่บ รรลุ ป ระโยชน ห รื อจุ ด หมายแห ง ชี วิ ต
(อัตถะ) อยางนอย ๒ ขั้นแรกแลว จึงจะเรียกไดวา “บัณฑิต”

๒) ประโยชน์ หรือจุดหมายของชีวิต ๓ อย่าง ตามแนวราบ
การศึกษาพึงพัฒนาคนใหสามารถเผื่อแผขยาย หรือกระจายประโยชนออกไป
ไดอยางกวางขวางทั่วไปทั้งหมด ประโยชนที่เปนจุดหมายซึ่งชีวิตควรทําใหมีขึ้น จึงแบง
ออกไดตามแนวราบเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ประโยชน์ตน (อั ต ตัต ถะ) คื อ การบรรลุจุดหมายแหง ชีวิ ตของตน ได แก
ประโยชน ๓ อยางในหมวดกอนนั่นเอง เทาที่เกี่ยวของกับตนเอง ซึ่งเปนผลเกิดขึ้นแก
ตนโดยเฉพาะ เปนการเสวยผลที่ดีของการมีชีวิตโดยสมบูรณ เนนการพึ่งตนไดในทุก
ระดับ เพื่อความไมตองเปนภาระแกผูอ่นื และเพื่อความเปนผูพรอมที่จะบําเพ็ญกิจเพื่อ
ผูอื่น และกิจทุกอยาง อยางไดผลดี
๒. ประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) คือ การชวยเหลือสนับสนุนใหผูอื่นบรรลุจุดหมาย
แหงชีวิตของเขา ไดแก ประโยชน ๓ อยางในหมวดกอนนั่นเอง เทาที่เกี่ยวของกับคนอื่น
เปนผลที่จะชวยทําใหเกิดขึ้นแกคนอื่น มุงประคับประคองใหเขาสามารถพึ่งตนเองได
โดยการทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรให เปนตน
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๓. ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือประโยชน์ร่วมกัน (อุภยัตถะ) คือ การสรางสรรค
ปจจัยที่เอื้ออํานวยใหทุกคนทุกฝาย ทั้งสังคม บรรลุจุดหมายแหงชีวิตทั่วกัน ไดแก
ประโยชน ๓ อยางในหมวดกอนนั้น ที่เปนผลเกิดขึ้นทั้งแกตนเองและคนอื่นๆ หรือแก
สังคม แกชุมชนอันเปนสวนรวม เชน ประโยชนที่เกิดจากของกลาง และกิจสวนรวม
เปนตน โดยเฉพาะสภาพแวดลอมและความเปนอยูอันเอื้ออํานวยแกการปฏิบัติเพื่อ
บรรลุอัตตัตถะ และการบําเพ็ญปรัตถะของทุกๆ คน

ข. ว่าโดยภาวะของตัวจุดหมายนั้นเอง
ภาวะที่ เ ป็ น ตั ว จุ ด หมายของการศึ ก ษา ก็ คื อ อิ ส รภาพ หรื อ ความหลุ ด พ น
(วิมุตติ) ไดแก ความปลอดโปรง โลง เปนอิสระ ซึ่งมองไดทั้งในแงบวก และแงลบ
ในแงลบ หมายถึงภาวะที่พนจากความบีบคั้น บังคับ จํากัด ผูกมัด ขัดของ
ปราศจากขอบกพรอง ไมตองขึ้นตอสิ่งอื่นหรือใครอื่น
ในแงบวก หมายถึงภาวะที่เปนไทแกตัวหรือเปนใหญในตัว ซึ่งทําใหพรอมที่จะ
ทํา (และไมทํา) การใดๆ ไดตามที่ตองการหรือเห็นสมควร
อิสรภาพนั้นสัมพันธสืบเนื่องมาจากการพัฒนา เพราะเปนจุดหมายของการ
พั ฒ นา จึ ง อาจแยกได เ ป น ๔ ด า น หรื อ ๔ ระดั บ ให ต รงกั บ การพั ฒ นา ๔ ด า น ที่
บรรยายมาแลวนั้น อิสรภาพนี้พูดไดสั้นๆ เพราะตรงกับการพัฒนาที่อธิบายมาแลว คือ
๑. อิสรภาพทางกาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อิสรภาพพื้นฐานของชีวิต ไดแก
อิ ส สรภาพของกาย ที่ ป ลอดพ น จากการบี บ คั้ น เบี ย ดเบี ย นในทางธรรมชาติ หรื อ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน โรคภัยไขเจ็บ การมีปจจัย ๔ เพียงพอที่จะหลุดพน
จากความยากจนแรนแคนขาดแคลน ไมมีภัยธรรมชาติเบียดเบียน หรือมีแตพอจะ
ปองกันแกไขได แลวก็พนจากภัยที่มนุษยสรางขึ้นในทางกายภาพ เชน มลภาวะใน
สภาพแวดลอม ตลอดจนการรูจักใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง เปนคุณประโยชน
๒. อิ ส รภาพทางสั ง คม หรื อ เกี่ ย วกั บ ศี ล คื อ ความปลอดพ น จากการบี บ คั้ น
เบียดเบียนกันระหวางมนุษย พนจากความอยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบ การขมเหง
แยงชิง มีอาชีวะ คืออาชีพที่ประกอบไดโดยสุจริต ดํารงชีวิตอยางโปรงโลง ไมวางงาน
พึ่ ง ตนได รวมไปถึ ง ความหลุ ด พ น จากความบี บ คั้ น ในการใช ส ติ ป ญ ญา สามารถ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเปนผลแหงสติปญญานั้นโดยเสรี ซึ่งสัมพันธกับอิสรภาพ
ทางปญญาในขอสุดทายดวย
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๓. อิสรภาพทางจิตใจ คือ มีจิตใจที่เปนอิสระ ไมถูกบีบคั้นกดดันดวยความทุกข
และไมตกเปนทาสอยูใตอํานาจครอบงําของกิเลส เชน ตัณหา มานะ ทิฐิ หรือ โลภะ
โทสะ โมหะ มีจิตใจที่เอิบอิ่มดวยคุณธรรม มีความเขมแข็งมั่นคง ไมหวั่นไหวดวยโลก
ธรรม ไมมีความโศก ปราศจากความขุนมัว เศราหมอง มีความผองใส เบิกบาน เปนสุข
๔. อิสรภาพทางปัญญา คือ ภาวะที่มีการรับรูอยางถูกตองตามเปนจริง ไมเอน
เอียงดวยอคติ รูจักคิด คิดเองเปน รูจักคิดแกปญหา รูวิธีที่จะจัดทําการตางๆ ใหสําเร็จ
ผล มี ความคิ ด วิ นิ จ ฉั ยที่ บ ริ สุท ธิ์ ไ มเ ป น ทาสของกิ เ ลส ใชป ญ ญาคิ ดการต า งๆ โดย
บริสุทธิ์ใจ ไมมีเงื่อนงําหรือกิเลสเคลือบแฝง ตลอดจนรูแจงสัจธรรมถึงขั้นหลุดพนจาก
ความทุกข อันสงผลใหเกิดอิสรภาพทางจิตใจอยางสมบูรณ
อยางไรก็ดี รวมทั้งหมดเทาที่พูดมานี้ ถาเนนสรุปในแงหนึ่ง ก็มีเพียงภายนอก
กับภายใน หมายความวา พัฒนาทั้ง ๔ ดาน และอิสรภาพทั้ง ๔ ดานนี้ แบงไดเปน ๒
พวก คือ ประเภทภายนอกกับภายใน ซึ่งจะตองเขาใจความสัมพันธกันของทั้งสองดาน
การพัฒนาและอิสรภาพดานภายในของคน กับดานภายนอกนั้น สัมพันธซึ่งกัน
และกัน ถาดานภายในคนเรามีจิตใจไมสบาย มีความทุกขก็ดี หรือมีกิเลสครอบงําก็ดี
การพั ฒ นาด า นนอกก็ จ ะต อ งไม บ ริ สุท ธิ์ หรือ จะต อ งเกิด ป ญ หาขึ้ น มาด วย หรื อ ถ า
พัฒนาดานภายนอกไวไมดี เชน มีความขาดแคลนปจจัย ๔ เปนตน มันก็ตองสงผล
กระทบมาถึงภายใน ทําใหไมสามารถจะทําการพัฒนาจิตใจของคนไดเต็มที่ เชน คน
อยูในถิ่นที่เกิดปญหา เกิดสงคราม เปนตน จะมีเวลาที่ไหนมาทําสมาธิ หรือจะทําให
จิตใจปลอดโปรงผองใส ก็เปนไปไดยาก หรือถาภายในไมมีอิสรภาพทางปญญา คิด
การตางๆ โดยมีความปรารถนาสวนตัวเคลือบแฝง หรือคิดบิดเบือนไปตามความยึดมั่น
สวนตัว ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน อิสรภาพทางสังคม ในดานการแสดง
ความคิดเห็นหรือใชผลของสติปญญา ก็ยอมเปนไปไดยาก ดังนี้เปนตน
เพราะฉะนั้น อิสรภาพและสันติสุขทั้งภายนอกและภายใน หรือเรื่องดานในกับ
ดานนอกนี้สัมพันธซึ่งกันและกัน จะตองเขาใจทั้งสองดาน
ขอย้ําที่พูดไวเมื่อกี้นี้ อีกอยางหนึ่ง คือ เรื่องเกี่ยวกับความสุข ในการพัฒนาให
การศึกษาแกเด็กนั้น สิ่งหนึ่งที่จะเปนเครื่องวัดได ก็คือ เมื่อเด็กเกิดปญหา เกิดความ
ทุ ก ข ร อ นกระวนกระวายขึ้ น การศึ ก ษาช ว ยให เ ขาแก ไ ขป ญ หาในตั ว ของเขาเอง
แกปญหาในจิตใจ ทําใหมีอิสรภาพภายในไดหรือไม
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เราเนนการแกปญหาภายนอกกันมากมาย รูสึกวาเรียนกันเพื่อจะไปชวยพัฒนา
สังคม แกปญหาอันโนนอันนี้ แตถาถามวา เวลาคนคนนั้นเกิดปญหาในจิตใจของ
ตัวเอง ทุกขรอนกระวนกระวายใจขึ้นมาแลว เขาแกปญหาในใจของตนเองไดไหม
การศึกษาไดชวยใหเขารูวิธีแกไขไหม
ถาเรายังตอบคําถามขอนี้ไมได ก็แสดงวาการศึกษายังไมสมบูรณ การศึกษายัง
ไมสามารถชวยชีวิตของคนไดจริง การศึกษายังไมชวยใหคนพัฒนาชีวิตของเขาได ยัง
ไมเปนเครื่องมือพัฒนาชีวิตไดผลจริง การศึกษาจะตองชวยแกปญหานี้ดวย
เพราะฉะนั้น จะตองชวยใหเด็กเรียนรูวิธีที่จะแกปญหาความทุกขในใจของ
ตนเองเปนทุนประเดิมไว โดยรูตระหนักวา ทั้งภายนอกภายในมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน เชน เด็กที่มีปญหาความทุกขในใจ ก็ยอมจะไปกอปญหาความทุกขใหแก
สังคม เด็กที่เติบโตในสังคมที่กดดันบีบคั้น ก็มักจะตองเปนคนมีปมปญหาและความ
ทุกขในจิตใจดังไดกลาวมาแลว

ค. ว่าโดยคุณสมบัติของผู้ได้รับการศึกษา
๑) มองในแง่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
เมื่อมองในแงที่วา การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ
ความมุงหมายของการศึกษา ก็คือ ทําใหคนเปนผูที่ไดรับการพัฒนาแลว และหมายถึง
การที่ไดรับการพัฒนาอยางครบถวนรอบดาน ไดกลาวมาแลววา การพัฒนามี ๔ ดาน
ดังนั้น คนไดรับการศึกษาจึงเปนผูที่ไดรับการพัฒนาแลวครบทั้ง ๔ ดาน
คนที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นารอบด า นแล ว เรี ย กว า “ภาวิ ตั ต ต์ ” แปลว า มี ต นที่ ไ ด
พัฒนาแลว แยกลักษณะการที่ไดรับการพัฒนาแลวออกเปน ๔ ดาน ตรงกับการพัฒนา
ที่กลาวมาแลว คือ
๑. ภาวิตกาย แปลวา มีกายที่พัฒนาแลว เจริญแลว คือ มีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพไดดี และอยางไดผลดี มีความสมบูรณของชีวิตดานกาย
๒. ภาวิตศีล แปลวา มีศีลที่พัฒนาแลว เจริญแลว คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่
พั ฒ นาแล ว ดํ า รงตนอยู ใ นวิ นั ย มี ศี ล ธรรม มี ค วามสั ม พั น ธ ท างสั ง คมในลั ก ษณะ
สรางสรรค และกอสันติสุข
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๓. ภาวิตจิต แปลวา มีจิตใจที่พัฒนาแลว เจริญแลว คือ มีจิตใจที่ฝกอบรมดี
แลว สมบูรณดวยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต
๔. ภาวิตปัญญา แปลวา มีปญญาที่พัฒนาแลว เจริญแลว คือ มีปญญาที่เปน
อิสระจากการครอบงําของกิเลส มองดูรูเขาใจเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง หรือ
ตามที่ มั น เป น คิ ด เห็ น วิ นิ จ ฉั ย การต า งๆ ด ว ยป ญ ญาบริ สุ ท ธิ์ ปราศจากอคติ แ ละ
แรงจูงใจเคลือบแฝง รูเทาทันธรรมดา จนมีความเปนอิสระโดยสมบูรณ
คุณสมบัติ ๔ อยางนี้ ไมตองอธิบายมาก เพราะไดบรรยายไวแลวในตอนวา
ดว ยการพัฒ นา ๔ ดาน แตใ นที่ นี้พูดในแงเ ปน คุณ สมบัติของผูไดรับ การศึก ษา จึ ง
กลาวถึงไว พอใหโยงเรื่องเขาหากัน

๒) มองในแง่ลักษณะการดําเนินชีวิต
จุดหมายในแงนี้ เปนการมองการดําเนินชีวิตโดยสัมพันธกับประโยชนที่ชีวิตพึง
มีพึงถึง ซึ่งไดกลาวมาแลวขางตน จึงไมมีอะไรแปลกใหมแทจริง แตเปนการย้ําเนนสิ่งที่
กลาวมาแลว โดยโยงออกมาสูการปฏิบัติ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู มี ก ารศึ ก ษาหรื อ พั ฒ นาตนสมบู ร ณ แ ล ว ในแง นี้ ถื อ ตาม
คุณสมบัติ ๒ ประการของพระพุทธเจา ซึ่งชีวิตของคนทั่วไปก็ควรดําเนินตาม กลาวคือ
๑. อั ต ตั ต ถสมบั ติ (หรื อ อั ต ตหิ ต สมบั ติ ) ความถึ ง พร อ มหรื อ สมบู ร ณ ด ว ย
ประโยชนตน คําวา ประโยชนในที่นี้ มิใชมุงที่ผลประโยชน หรือลาภ ยศ อํานาจ สุข
สรรเสริญ อยางที่มักเขาใจกัน ซึ่งมักจะเปนสิ่งที่คนอยากไดเพียงเพื่อสนองตัณหา โดย
ที่ยังไมแนวาจะเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงหรือไม คือ ชีวิตตองการหรือเปน
สิ่งจําเปนเพื่อประโยชนแกชีวิตเพียงสวนหนึ่งหรือระดับหนึ่ง สวนนอกเหนือจากนั้นอาจ
เปนโทษแกชีวิตก็ได การวินิจฉัยวาสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนแกชีวิตหรือไม ก็ตองดูที่
ความสัมพันธ ซึ่งจะมาชวยเสริมตัวประโยชนที่แทของชีวิต
ตัวประโยชนที่แทจริงของชีวิตนั้น ก็คือความเจริญงอกงามของชีวิต ซึ่งชวยให
ชีวิตเขาถึงสันติสุขและอิสรภาพ ไดแก ความเจริญงอกงามแหงปญญาและคุณสมบัติ
ตางๆ ของตัวชีวิตเอง ซึ่งความเจริญบริบูรณแหงปญญาและคุณสมบัติเหลานั้น จะ
นําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดี หรือชีวิตที่ดําเนินไปไดดวยดี มีความสมบูรณในตัวของมัน
เอง ซึ่งมีลักษณะเปนการพึ่งตนเองได หรือเปนที่พึ่งของตนไดในทุกๆ ดาน เรียกเปน
ภาษาบาลีวา อัตตนาถะ (พูดสั้นๆวา อัตตนาถ)
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ลักษณะเดนของการดําเนินชีวิตที่พึ่งตนได ก็คือ การดําเนินชีวิตดวยปญญา ซึ่ง
ยอมหมายถึงการมี ปญญา ที่ไดเจริญหรือพัฒนาอยางดีแลว โดยมีคุณสมบัติอยางอื่น
ที่พัฒนาพวงมาดวยกันเปนเครื่องประกอบสนับสนุน ซึ่งทําใหสามารถปฏิบัติตอสิ่ง
ทั้งหลายอยางถูกตองและไดผลดี
๒. ปรัตถปฏิบัติ (หรือ ปรหิตปฏิบัติ) การปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น เมื่อพัฒนา
ชีวิตจนบรรลุประโยชนตนโดยสมบูรณแลว นอกจากตนเองก็จะดําเนินชีวิตไดดีแลว ก็
ยังทําใหเปนผูพรอมที่จะบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นอยางไดผลดีดวย หรือเมื่อพึ่งตนเอง
ได ดี แ ล ว ก็ ส ามารถก า วไปสู ก ารเป น ที่ พึ่ ง ให แ ก ผู อื่ น หรื อ เมื่ อ ตนเองเดิ น ได และ
โดยเฉพาะเดินไดมั่นคงแข็งแรงดีแลว ก็อาจกาวไปสูการชวยพยุง หรือประคับประคอง
คนอื่นใหเดินไดดวย ซึ่งเปนผลพิสูจนความสมบูรณของการศึกษาในดานที่สอง
ผูที่มีการศึกษาสมบูรณ จะตองมีลักษณะการดําเนินชีวิตที่เปนการปฏิบัติ หรือ
บําเพ็ญเพื่อประโยชนของผูอื่นดวย ซึ่งหมายถึงความสามารถและความพรอมที่จะชวย
ใหผูอื่นดําเนินชีวิตที่ดี หรือไดดวยดี ใหเขาประสบความเจริญงอกงามของชีวิต โดยมี
ชีวิตที่พัฒนาดวยปญญา และคุณสมบัติประกอบอยางอื่นๆ หรือใหพัฒนาครบทั้ง ๔
ดาน เรียกอีกอยางหนึ่งวา ชวยใหเขาพึ่งตนเองได หรือทําใหเขามีชีวิตซึ่งเปนที่พึ่งของ
ตนเองได
ลักษณะการดําเนินชีวิตในดานนี้ที่สมบูรณ ในระดับของพระพุทธเจา เรียกวา
เปน โลกนาถะ (พูดสั้นๆวา โลกนาถ) แปลวา เปนที่พึ่งของชาวโลก หรือของสังคม
ทั้งหมด สําหรับคนทั่วไปก็อาจใชเพียงวาเปน ปรนาถะ หรือ ปรนาถ ซึ่งแปลวา เปนที่
พึ่งของคนอื่นได
การที่จะมีลักษณะการดําเนินชีวิตดานนี้ได นอกจากการพัฒนาปญญาแลว
คุณสมบัติที่เดนชัดมาก ที่จะเปนแรงจูงใจ หรือเปนตัวผลักดันใหออกไปปฏิบัติบําเพ็ญ
กิจ นี้ ก็ คือ กรุ ณา ซึ่ง หมายถึ ง ความรัก เพื่ อนมนุษ ย เพื่อ นร ว มโลก และเพื่อนร ว ม
สังสารวัฏ ในระดับที่วา เห็นเขามีทุกข ลําบากหรือขาดตกบกพรอง ก็ไมอาจนิ่งเฉย แต
จะตองเคลื่อนไหวขวนขวายออกไปชวยเหลือใหเขาหลุดพนจากภาวะเชนนั้น
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๓) มองในแง่คุณธรรมหลักของผู้ที่มีการศึกษา
คุณธรรมหลักของผูมีการศึกษา ก็คือ คุณธรรมที่จะทําใหเขามีลักษณะการ
ดําเนินชีวิตอยางที่กลาวมาแลวในขอ ๒) นั่นเอง จึงเปนคุณธรรมที่กลาวถึงในขอกอน
แตนํามากลาวเนนไวใหเดนชัดในที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง (จะเห็นวา จุดหมายของการศึกษาที่
กลาวถึงในแงดานตางๆ ทั้งหมดที่บรรยายมาแลวนั้น โยงถึงกันหมด บางทีดูคลายวา
จะช้ําไปช้ํามา แตสาระที่แทจริงก็คือ เปนการแสดงใหเห็นวา จุดหมายเหลานั้น เปน
เพี ย งแง ด า นที่ พู ด แยกกั น ออกไป ซึ่ ง โดยเนื้ อ แท แ ล ว ก็ ป ระสานกลมกลื น รวมเป น
จุดหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน) คุณธรรมหลักนั้นมี ๒ อยาง คือ
๑. ปญญา (รู) เปนองคธรรมแกนของ อัตตัตถสมบัติ คือ ความสมบูรณพรอม
แหงประโยชนตน หรือความเจริญงอกงามของชีวิตที่พัฒนาสมบูรณจนเปนอยูไดดวยดี
มี ป ญ ญา ซึ่ ง สามารถใช คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ของชี วิ ต ที่ พั ฒ นาพ ว งตามกั น มาให เ ป น
ประโยชนไดอยางเต็มที่ จนเปนอัตตนาถะ คือ พึ่งตนเองได หรือเปนที่พึ่งของตนเองได
มีความสมบูรณในตัวเอง ปญญานี้เจริญงอกงามขึ้นมาพรอมกับความลดนอยและสูญ
สิ้นไปของอวิชชา ทําใหกาวพนจากการอยูรอดของกิเลส ขึ้นมาสูการอยูดีดวยปญญา
ดังกลาวมาแลว
๒. กรุณา (รัก) เปนองคธรรมแกนของ ปรัตถปฏิบัติ คือ การปฏิบัติบําเพ็ญเพื่อ
ประโยชนของผูอื่น หรือการชวยผูอื่นใหพัฒนาชีวิตของเขาเองจนเจริญงอกงามพอที่จะ
เป นอยู ไ ด ด วยดี เป นคุ ณ สมบัติที่ทํ า ใหเ ป นโลกนาถะ หรือ ปรนาถะ (เป นที่ พึ่ง ของ
ชาวโลก หรือเปนที่พึ่งของคนอื่นได) ที่ชวยใหคนอื่นพัฒนาตัวเขาเองจนเปนอัตตนาถะ
(พึ่งตัวเองได หรือเปนที่พึ่งของตนได) ในที่สุด
กรุณานี้ เจริญขึ้นมาพรอมกับการพัฒนาปญญาอยางถูกตอง และเขามาทํา
หนาที่เปนแรงจูงใจ หรือตัวปลุกเราของการกระทํามากขึ้นโดยลําดับ แทนที่ตัณหา
พรอมกับความลดนอยลงและสูญสิ้นหมดไปของตัณหานั้น
กรุณา นี้ เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติตอบุคคลหรือสัตวอื่น (เรียกวามีสัตวเปน
อารมณ, คือเปนฉันทะที่แสดงออกตอมนุษยสัตว) แตถาเปนการปฏิบัติตองานหรือสิ่ง
หรือเรื่องอยางอื่นๆ (เชน ความจริง ความถูกตองดีงาม) ที่ไมใชมนุษยสัตว คุณธรรม
หลักขอนี้ก็เปลี่ยนเปนฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ที่เคยอธิบายมาแลวขางตน

บทที่ ๔

มองการศึกษาในมิติตางๆ
ในเวลาที่เหลือนอยอยางยิ่งนี้ จะพูดกวางๆ ขอเรียกวา มองการศึกษาในมิติ
ตางๆ พูดถึงแงโนนบาง แงนี้บาง แลวแตจะนึกขึ้นได ไมเรียงลําดับ ไมเปนระบบ∗

๑. การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
ในชวงเวลาที่ผานมานี้ คําวา “การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม” ไดเปนคําพูดที่
เอยถึงกันบอยมาก และเราก็พูดกันเหมือนกับวาเรารูจักชีวิตและสังคมดีแลว อันที่จริง
มันก็เปนปญหาวา คําวาชีวิตและสังคมที่เราพูดกันนั้น เราหมายถึงอะไร และชีวิตกับ
สังคมมีความสัมพันธกันอยางไร ซึ่งเปนเรื่องที่ตองพิจารณา
ถาจะวากันไป หลักการควรจะเปนวา คําวาการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมนี้มี
ความหมายทั้งวา การศึกษาเพื่อชีวิตดวย การศึกษาเพื่อสังคมดวย และชีวิตก็เพื่อ
สังคมดวย สังคมก็เพื่อชีวิตดวย และชีวิตกับสังคมก็ตองอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ในที่นี้
จะพูดเฉพาะแงดานบางอยางที่ควรจะคํานึงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
มองที่ตัวชีวิตเองกอน ถาเราจะเขาใหถึงตัวชีวิตกันจริงๆ ชีวิตก็ตองมีจุดหมาย
จุ ด หมายของชี วิ ต คื อ อะไร? ชี วิ ต นั้ น ต อ งการพั ฒ นาไปจนถึ ง จุ ด หมายสู ง สุ ด คื อ
อิสรภาพ อยางที่วามาแลว เพราะการพัฒนานั้นมีจุดหมายที่อิสรภาพ และอิสรภาพก็มี
ความหมายเทากับสันติ และสุข
อิสรภาพ สันติ และ สุข สามคํานี้ ในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนไวพจนกัน
และทั้งหมดเปนชื่อของนิพพานดวย
∗

ในบทที่ ๔ นี้ ใตหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ใน ๓ หัวขอตอไปนี้ (จําไมแนพอที่จะระบุ) ไดคางเชิงอรรถที่ยังไมยุติ
ตั้งแตพิมพครั้งแรก ครั้งนั้น คงเพราะเรงดวน จึงปลอยผานไปกอน คราวนี้ ตั้งใจวาจะเขียนเติมลงไปให
เสร็จ แตกลายเปนวา คราวนี้ นอกจากการพิมพดวนมากแลว ยังอยูในถิ่นหางไกล ไมสามารถหาเลม
หนังสือที่พิมพครั้งกอน จึงตองปลอยผานอีก หวังวาถามีการพิมพครั้งใหม คงมีโอกาสเติมใหเสร็จไป
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ชีวิตนั้นตองมีจุดหมาย คือ อิสรภาพ สันติ และสุขนี้ ไมใชพัฒนาเรื่อยเปอยไป
เชนวา การศึกษา คือการพัฒนาใหเจริญงอกงาม ไมรูวาใหงอกงามไปไหน มันตองมี
จุดหมายที่สุดของมัน เพราะชีวิตนี้มีการสิ้นสุด ชีวิตนี้มีปลายปด มันจบสิ้น ฉะนั้น
กอนที่มันจะจบสิ้น มันก็ควรจะไดเขาถึงจุดหมายสูงสุดของมันดวย เทาที่เปนไปได ให
มันไดรูจักรสแหงจุดหมายสูงสุดนั้น นี้เปนขอคํานึงอันที่หนึ่ง ซึ่งในที่นี้เสนอไววา ไดแก
อิ ส รภาพ หรื อ สั น ติ และสุ ข เหมื อ นอย า งที่ พู ด แล ว ว า การศึ ก ษาก็ เ พื่ อ ทํ า ให ค นมี
อิสรภาพและสันติสุขได ทั้งภายนอกและภายใน
ตอไป สังคมที่พึงปรารถนาเปนอยางไร? ในแงหนึ่ง สังคมที่พึงปรารถนายอม
เปนสังคมที่เอื้ออํานวยใหแตละชีวิต หรือทุกชีวิตพัฒนาตัวของมันเองได จนเขาถึง
จุดหมายสูงสุดนั้น อันนี้เปนแงที่วาสังคมจะตองเอื้อตอชีวิต หรือพูดในแงหนึ่ง เรามอง
วา สังคมเปนศูนยรวมของชีวิตที่รวมกัน เปนแหลงผลประโยชนรวมกันของทุกคนทุก
ชีวิต เพราะฉะนั้น
ในด้านที่หนึ่ง สังคมเป็นแหล่งที่รับที่รวมเอาผลประโยชน์จากทุกชีวิตมาไว้
ฉะนั้ น ชี วิ ตแต ล ะชี วิ ตมี ดี อ ะไร สั ง คมก็ เ ป นที่ร วบรวมเอาความดี ง ามเหลา นั้ น เอา
ประโยชน เอาความสามารถ เอาศักยภาพจากชีวิตแตละชีวิตนั้น มาชวยใหสังคมเอง
อุดมสมบูรณพรั่งพรอม
ในแงนี้เหมือนกับพูดวาชีวิตเพื่อสังคม แตที่จริงมันเปนความหมายของสังคม
อยูแลวในตัววา สังคมนั้นเปนที่รวมประโยชนและคุณคาจากทุกชีวิต ซึ่งอันนี้จะไป
สอดคลองกับการศึกษาในเรื่องของแรงจูงใจ และเรื่องศักยภาพดวย ถามองในแงวา
สังคมเปนที่รวมประโยชนจากทุกชีวิต เราก็จะเห็นวา ทุกชีวิตมีศักยภาพ มันอาจจะมีดี
คนละแง แมแตชีวิตที่ออนแอ ไมแข็งแรง มันก็อาจจะมีดีบางอยาง ที่จะใหแกสังคม
ของมันได ซึ่งถาใชระบบแขงขันจะเปนไปไมได แตเรื่องนี้ยังจะตองพูดตอไปอีก
ในแง่ที่สอง สังคมเป็นแหล่งที่แผ่ประโยชน์ให้แก่ทุกชีวิต ตอนแรกมันเปนที่รวม
เอาคุณคาประโยชนจากทุกชีวิตมา ซึ่งทําใหสังคมเจริญงอกงามพรั่งพรอม แตพรอม
กันนั้น มันก็เปนแหลงที่แผประโยชนใหแกทุกชีวิตอยางทั่วถึงดวย ในแงนี้ ถามองในมุม
กลับ ก็ตองถามวา สังคมนี้ไดใหบริการแกทุกชีวิตอยางทั่วถึงหรือไม ใหความเปนธรรม
เสมอหนากันหรือไม เปนตน
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ทีนี้ก็มาพิจารณาคําวา “ชีวิต” ชีวิตนั้นจะมองแตชีวิตคนอยางเดียวไมได ตอง
มองชีวิตทุกอยางใหสัมพันธถึงกัน ชีวิตคน ชีวิตสัตว ชีวิตตนไม ธรรมชาติทั้งหมดนั้น
เป น สิ่ ง ที่ สัม พั น ธ โ ยงถึ ง กั น ฉะนั้ น เราจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ข อ นี้ ด ว ย ในการศึ ก ษาสมั ย
ปจจุบัน เราก็ตระหนักถึงปญหาเรื่องสภาพแวดลอมตางๆ ที่ทําใหเรารูตัววาจะตอง
เกื้อกูลตอธรรมชาติแลว
ฉะนั้น การมองชีวิต จะตองมองชีวิตทั่วถึงในทุกสวนของธรรมชาติ และสิ่งที่
จะตองตระหนักสําคัญยิ่งอีกอยางหนึ่งก็คือ ชีวิตนี้เปนสวนที่โยงมนุษยเขากับธรรมชาติ
ถาหากวาการศึกษาเปนการศึกษาเพื่อสังคมอยางเดียวแลว เราจะลืมมองธรรมชาติ
แลวเราจะแยกตัวจากธรรมชาติ แตถายังมองชีวิตอยู ชีวิตนั้นเปนธรรมชาติ ชีวิตก็จะ
เปนตัวโยงมนุษย และสังคม เขากับธรรมชาติ
ก็เปนอันวา การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมนั้น โยงถึงธรรมชาติดวย เพราะชีวิต
เป น ส ว นที่ อ ยู ใ นธรรมชาติ และเชื่ อ มสั ง คมมนุ ษ ย กั บ ธรรมชาติ ใ ห ถึ ง กั น ฉะนั้ น
การศึกษาที่เนนเพื่อสังคมอยางเดียว จึงไมพอแน และเมื่อพูดวา เพื่อชีวิตและสังคม ก็
ตองมองถึงความหมายของทั้งสองอยางใหลึกซึ้ง อยางสัมพันธอิงอาศัยกัน
ทีนี้ อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ แงที่บอกวา “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” การที่บอกวามนุษย
เป น สั ต ว สั ง คมนั้ น แสดงว า โดยพื้ น ฐานของธรรมชาติ มนุ ษ ย จ ะต อ งร ว มมื อ กั น
ชวยเหลือกัน จึงจะอยูเปนสังคม และสังคมจึงจะอยูรอดได อันนี้ก็จึงโยงไปถึงเรื่องของ
แรงจูงใจ แรงจูงใจในระบบแขงขันแยงชิงกันนั้น เขากันไมไดกับธรรมชาติของมนุษยใน
ฐานะสัตวสังคม
ไอนสไตนบอกวา มีผูยกหลักการของดารวินมาอาง คือ ยกหลักที่เรียกวา the
survival of the fittest (ผูที่แข็งแรงที่สุดจึงอยูรอด หรือผูที่เหมาะสมที่สุดจึงอยูรอด)
เอามาใชในการสงเสริมระบบแขงขัน วาพวกกิจการธุรกิจก็ดี มนุษยแตละคนก็ดี มัน
ตองเกงที่สุด ดีที่สุด จึงจะอยูรอด อันไหน คนไหนสูเขาไมได ก็ตองลมลาเลิกไป ระบบนี้
เรียกวา Social Darwinism คือ เอาลัทธิดารวินมาใชทางสังคม
ไอนสไตนคานวา การอางนี้เปนการอางที่ผิดพลาด เพราะวาระบบการอยูรอด
ของผู เ หมาะสมที่ สุ ด นี้ เป น ทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยา และเป น การอยู ร อดของเผ า พั น ธุ
(Species) ไมใชอยูรอดเฉพาะตัว การอยูรอดเฉพาะตัวไมถูกตอง ยกตัวอยางเชน มด

๙๒

การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน

มดเปนสัตวประเภทสัตวสังคมไดเหมือนกัน การที่มดจะอยูรอดไดนั้น มดแตละ
ตัวจะตองชวยกันทํางาน และมีการแบงหนาที่กันเสร็จ มดงานก็ชวยกันทํางาน แลว
สังคมมดหรือเผาพันธุมดจึงอยูรอดได แตถาใหมดแตละตัวมาแขงขันตอสูกัน จะเปน
อยางไร ลองใหมดแตละตัวกัดกันซิ ผลที่สุดเผาพันธุมดนั้นก็จะสูญสิ้น
เพราะฉะนั้น ที่วามนุษยเปนสัตวสังคม และเผาพันธุมนุษยจะอยูรอดไดนั้น ก็
คื อ การที่ ม นุ ษ ย จ ะต อ งร ว มมื อ ช ว ยเหลื อ กั น หรื อ ทํ า งานร ว มหมู จึ ง อยู ร อด นี่ เ ป น
หลั ก การที่ จ ะแสดงว า ลั ท ธิ ด าร วิ น นั้ น ไม ไ ด ส ง เสริ ม ระบบแข ง ขั น เลย ทั ศ นะของ
ไอนสไตนมีวาอยางนี้ และที่จริงมันเปนเพียงลัทธิพวกหนึ่งที่เอาดารวินมาอาง อยางที่
บอกวาเปน Social Darwinism เทานั้น
เปนอันวา เรื่องแรงจูงใจแบบระบบแขงขันนี้ขัดกันหมด ขัดกับระบบที่วามนุษย
เปนสัตวสังคมนี้ดวย ขัดกับหลักการศึกษาที่จะใหมนุษยมีการพัฒนาศักยภาพของแต
ละบุคคลอยางแทจริงดวย ฉะนั้น เราจะตองสงเสริมแรงจูงใจใฝธรรมใฝรูใฝความจริง
ใฝความดีงามแบบฉันทะที่ถูกตอง ใฝความเปนเลิศที่ถูกตอง ดังไดกลาวมาแลวนั้น
เมื่อเขาใจการศึกษา เขาใจชีวิตและสังคมอยางถูกตองแลว การใชแรงจูงใจ
แบบแขงขันกันเอาชนะกันในปจจุบันนี้ ก็จะคอยๆ พนสมัย ลาสมัย จะตองแกไขให
หมดไปทุก ทีๆ แลว ก็ พั ฒนาคนให มีแรงจู งใจแบบร วมมื อกันทํา งาน ที่ค วบคูไ ปกั บ
แรงจูงใจแบบฉันทะ ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่วามนุษยเปนสัตวสังคม และสอดคลอง
กั บ การที่ ว า เราจะได ดึ ง เอาศั ก ยภาพของทุก คนที่ มีอ ยูใ นสั ง คมมนุ ษ ย นี้ ม าช ว ยกั น
เสริมสรางสังคมใหเจริญงอกงามตอไป
ต่อไปอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ปญหาวา ชีวิตที่พึงปรารถนาเป็นอย่างไร? ชีวิตที่พึง
ปรารถนาก็ขอกลาวรวบรัดสั้นๆ ในแงที่สัมพันธกับสังคมวา คือชีวิตที่มีสวนรวมอยางมี
คุณคาเกื้อกูลเปนประโยชนตอสังคม แตพรอมกันนั้น ก็เปนอิสระ ขึ้นตอสังคมนอยที่สุด
เพราะอยูดีมีสุขไดโดยตัวของมันเอง เอาจากสังคมนอยที่สุด แตใหแกสังคมอยางมี
คุณคาที่สุด สามารถเขาถึงธรรมหรือธรรมชาติได โดยไมถูกสังคมกีดขวาง
ชี วิ ตที่ เ ป็ นอิ สระอย า งนี้ ตรงข า มกั บ ชี วิ ตที่เ สมือ นอยูลํ า พั ง ผู เ ดี ย ว ที่ เ อาแต
ตัวเองคนเดียว โดยเอาจากสังคมอยางมากที่สุดเกินกวาที่ตนจะพึงได เอาเปรียบ ดึง
เอาทุกสิ่งทุกอยางจากสังคม โดยไมมีคุณคาอะไรที่จะใหแกสังคม พรอมกันนั้นก็ไม
อาจจะอยูโดยปราศจากสังคม เพราะโดดเดี่ยวตนเองจากธรรมชาติ

การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา

๙๓

ที่พูดนี้มีความหมาย ๒ แงรวมอยูในตัว คือ ชีวิตที่ดีนั้น ต้องเกี่ยวกับสังคม อยู่
ร่ว มในสั ง คม แต่ ในเวลาเดี ย วกั น ก็ ต้องมีค วามเป็ น อิ ส ระจากสั ง คมได้ ด้ว ย มัน มี
ลักษณะสองอยางนี้เปนแกน นอกนั้นก็เปนเนื้อความรายละเอียดออกไป
ที่วา เปนอิสระจากสัง คมไดนั้ น ก็ เพราะว าชีวิ ตนี้ จะต องไปสัมพันธกับ ธรรม
หรือธรรมชาติดวย แลวในตอนที่เขาถึงธรรมชาตินั้น จะเปนความสัมพันธระหวางตัว
เขากับธรรมชาติโดยตรง ซึ่งจะตองทําใหสังคมขัดขวางตัวเขาไมไดดวย
ขอใหสั ง เกตดู เถิ ด วา ชี วิต ของมหาบุ รุ ษทั้ ง หลาย ตั้ ง แตพระพุ ทธเข า จนถึ ง
มหาตมะคานธีและไอนสไตน มีลักษณะอยางที่วามานี้ทั้งนั้น
เกี่ยวกับหลักการที่พูดมาเมื่อกี้ ขอเนนอีกนิดหนึ่งวา เราไดพูดถึงปจจัยของ
การศึกษาตามแบบพระพุทธศาสนา ๒ อยาง คือ ปจจัยภายใน กับปจจัยภายนอก
และไดเนนวา ปัจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ เป็นตัวแกนสําคัญยิ่ง
ทีนี้ ในดานปัจจัยภายนอก ในยุคปจจุบันนี้ อาตมภาพวา สื่อมวลชน สําคัญ
อย่ า งยิ่ ง ป จ จุ บั น นี้ จ ะต อ งถื อ ว า สื่ อ มวลชนเป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการศึ ก ษา
การศึกษานาจะเขาไปมีสวนอยางมากในสื่อมวลชน เพราะสื่อมวลชนมีอิทธิพลใน
การศึกษาของคนหรือเด็กปจจุบันนี้ บางทีมากกวาตัวครูเสียอีก เพราะฉะนั้น เราจะไม
เอาใจใสตอสื่อมวลชนไมไดเลย ในฐานะที่มันเปนปจจัยภายนอกตัวเดนของการศึกษา
การศึกษาจึงควรจะมีอิทธิพลตอเรื่องสื่อมวลชนใหมากที่สุด ควรจะเอาสื่อมวลชนเขา
มาไวในความควบคุมของผูบริหารการศึกษาหรือไม หรือวาควรจะใหมีสวนรวมอยางไร
นี้ก็เปนเรื่องที่นาพิจารณา
ทีนี้ตอไป ก็ขอพูดสั้น ๆ แขงกับเวลา อีกข้อหนึ่ง คือเรื่อง สังคมกําหนดคน หรือ
คนกําหนดสังคม อันนี้พูดไดเปนแงๆ โดยสัมพันธกับเรื่องที่พูดมาแลว
ในแงหนึ่ง สังคมกําหนดคน และคนสวนใหญจะถูกสังคมกําหนด เพราะวา
สังคมนั้นหลอหลอมชีวิตบุคคลดวยปรโตโฆสะ ดวยการถายทอดทางวัฒนธรรม และ
สื่อมวลชนก็มีบทบาทสําคัญอยางที่วามาแลว คนส่วนมากถูกสังคมหล่อหลอม
แตคนที่มีโยนิโสมนสิการจะกลับเปนผูเปลี่ยนวิถีของสังคม และกําหนดสังคม
ได คนที่เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น ก็คือ ผูมีโยนิโสมนสิการ ฉะนั้น มันมีตัว
ปจจัยที่คูกันอยู ไมตองกลัว
ในแงหนึ่ง สังคมกําหนดคน และโดยทั่วไป คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
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แต่ถ้าคนมีโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการนั้นก็จะเป็นทางออกของบุคคลจาก
การถูกสังคมหล่อหลอมกําหนด และบุคคลก็กลายเป็นผู้เปลี่ยนวิถีของสังคมได้
ขอคิดควรคํานึงในที่นี้ ก็คือ ถาการศึกษาทําไดแคปลอยใหคนเปนผลิตผลของ
สังคมอยางเดียวแลว การศึกษาก็จะมีคุณคาและความหมายนอย คือทําหนาที่บกพรอง

การศึกษาที่แท้ จะต้องสามารถทําให้คนมีอิสรภาพ สามารถเป็นปัจจัยที่นํา
สังคมไปสู่ความดีงาม การศึกษาปลดปล่อยคน และคนก็ปลดปล่อยสังคม

๒. การศึกษาในฐานะเครื่องสืบตอ
จากอดีตถึงปจจุบัน และสูอนาคต
คราวนี้ จ ะพู ด ถึ ง การศึ ก ษาในฐานเป น เครื่ อ งสื บ ต อ จากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น สู
อนาคต หรือการศึกษาในฐานะเปนปจจัยหลักของวิวัฒนาการ หรือเปนตัวนําแหง
ความเปลี่ยนแปลง ทั้งของบุคคลและของสังคม
ในแงหนึ่งเราถือวา การศึกษาเป็นตัวนําการเปลี่ยนแปลง
ประการแรก เปนตัวนําการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคน โดยการพัฒนาตัวเขา
ใหเจริญในทุกดาน จนกระทั่งประเสริฐถึงสูงสุดยอด แมแตสูงกวาพระพรหมก็ได
อยางที่วามาแลว
ประการที่สอง ในแงของสังคม เปนการมองในระยะยาว มุงสูอารยธรรมของ
มนุษยชาติทั้งหมด การศึกษาก็เปนตัวสืบทอด ตออดีต กับปจจุบัน และอนาคต ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง
เปลี่ยนแปลงอยางไร ขอใหพิจารณาตามหลักไตรลักษณ เรามี อนิจจัง ความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ได้เป็นไปโดยเลื่อนลอย แต่เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย เพราะฉะนั้นจุดสําคัญที่สุด ก็คือ ตองเขาใจเรื่องเหตุปจจัย
ตัวเราปจจุบันคือ ฐาน เวลานี้คือ ปจจุบัน การรูจักตัวตามหลักอนิจจัง ก็คือ
มองสืบไปจนถึงอดีตวา มีพื้นฐานที่สืบทอดมาจากอดีตอยางไร ใหเขาใจตัวเราตั้งแต
ปจจุบันยอนลงไปสูอดีต โยงอดีตมาหาปจจุบัน เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ปญหาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน ก็มีเหตุปจจัยสืบทอดมาจากอดีตดวย นอกเหนือจากปัจจัยในปัจจุบัน เรา
สืบสาวเหตุปัจจัยซึ่งส่งทอดมาจากอดีตนั้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
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ทีนี้ ตอไปในขั้นโยงสูอนาคต การศึกษาก็เป็นเครื่องทําให้คนรู้จักสร้างสรรค์
ปรับปรุงอนาคต ด้วยการจัดเตรียมเหตุปัจจัย เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่
พึงประสงค์
ในการปฏิบัติเชนนี้ เราเอาหลักไตรลักษณ์มาใช้ โดยโยงกับหลักความไม่
ประมาท เหมือนอยางที่บอกเมื่อกี้วา อนิจจัง สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง แต่สิ่งทั้งหลายที่ไม่
เที่ยงนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัย ในเมื่อมันเปนไปตามเหตุปจจัย เราตองการความ
เจริญกาวหนาในอนาคต เราจะทําอยางไร เราก็ต้องศึกษาให้รู้เหตุปัจจัยวา เหตุปจจัย
อะไรจะนํามาซึ่งความเสื่อม เหตุปจจัยอะไรจะนํามาซึ่งความเจริญ แล้วเราก็แก้ปัญหา
ปรับปรุง สร้างสรรค์อนาคตได้ โดยที่วาปจจัยตัวไหนจะนํามาซึ่งความเสื่อม ก็ปลอยให
มันดับหรือปองกันหรือขจัดใหหมดไป สวนปจจัยไหนที่จะนํามาซึ่งความเจริญ ก็สราง
เสริมหรือกระตุนเราใหมันเกิดขึ้น ใหมันสืบตออยูเรื่อยๆ
ขอใหนึกถึงหลักพระพุทธศาสนา ในเวลาที่พูดถึงสภาวะ พระพุทธเจาตรัสวา
“วยธมฺมา สงฺขารา” สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา อันนี้พูดตาม สภาวะ
คือธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น แตตอจากนั้น พระองคตรัสถึง จริยะ วา “อปฺปมาเทน
สมฺปาเทถ” (เพราะฉะนั้น คือเมื่อธรรมชาติมันเปนอยางนั้น เราจะมัวนอนใจอยูไมได)
จงทํากิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท
พระพุทธเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุทั้งหลายจะประชุมกันเนืองนิตย
หมั่นประชุมกันเนืองๆ พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียง
กันทํากิจที่พึงกระทําเปนตน อยูตราบใด ภิกษุทั้งหลายจะมีแตความเจริญฝายเดียว ไม
มีความเสื่อมเลย อันนี้ทานวาพระพุทธเจาตรัสขัดกันไหมกับหลักความไมเที่ยง
แหงหนึ่งบอกวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา อีกแหงหนึ่ง
ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ถาเธอประพฤติดั่งนี้ จะไมมีความเสื่อมเลย มีแตเจริญฝายเดียว
พระพุทธพจนนี้คลายขัดกัน แตที่จริงไมขัดกันเลย กลับสอดคลองรับตอทอดกันดวยซ้ํา
พวกที่ศึกษาพระพุทธศาสนาไมบริบูรณรอบดาน ก็จะทําใหเกิดปญหา เชน
อาจจะนํ า ไปสู ก ารยอมรั บ สภาพ ไม ว า จะเสื่ อ มหรื อ เจริ ญ ก็ ป ล อ ยมั น ไป แต ใ น
การศึกษาที่ถูกตอง จะรูจักแยก คือ เมื่อพูดถึงสภาวะ ก็รูเขาใจวาสภาวะมันเปนอยางนี้
มันเปนความจริง เหมือนกับวิทยาศาสตรบอก อันนั้นมันตองเปนอยางนั้น มันเกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป เปนธรรมดาของมัน มันแนนอน เปนความจริงตามสภาวะ
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แตเราก็รูตามสภาวะนั้นนั่นแหละวา การที่มันเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปนั้น
มันเปนไปตามเหตุปจจัยนะ ทีนี้ในทางปฏิบัติ คือ จริยา คุณตองการอะไร คุณตองการ
ความเจริญ คุณก็ตองหาทางสรางเหตุปจจัยใหมันเจริญสิ มันก็เทานั้น ไมมีอะไร
อีกตัวอยางหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสวา “ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ”
ความเกิด เป นทุ ก ข ความแก เ ปน ทุ ก ข ความตายเป นทุ ก ข ในที่นี้ ตรัส ถึง สภาวะว า
ความเกิดเปนทุกข แตอีกแหงหนึ่ง พระองคตรัสวา สัตบุรุษ คือคนดีเกิดมา ชีวิตของเขา
ก็เปนไปเพื่อความสุขของบิดามารดา ของครอบครัว ของประเทศชาติ ฯลฯ หรืออีกแหง
หนึ่งตรัสวา การเกิดขึ้นของพระพุทธเจานํามาซึ่งความสุขในโลก อาว ไหนวา การเกิด
เปนทุกข ทําไมบอกวาการเกิดของพระพุทธเจาเปนความสุข
ทั้งหมดนี่ก็อยูที่ตองรูจักแยกวา อันหนึ่งพูดถึง สภาวะ ตัวสภาวะเปนอยางนั้น
แตเมื่อเรารูจักสภาวะแลว ในดาน จริยะ เราก็ปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อทําเหตุปจจัยที่จะ
ใหเกิดผลที่ดีงาม อันนี้จะไมพูดกันมาก เปนเพียงขอแนะ หรือสะกิดใหสังเกต
เปนอันวา เราไดมาพูดกันถึงตัวสภาวะ หรือหลักสัจธรรม กับจริยะ คือการ
นํามาใชปฏิบัติ การประยุกต หรือใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ซึ่งก็อยูในเรื่องที่วา
การศึกษา เป็นตัวนําการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางหลักไตรลักษณ์ ที่รู้เข้าใจแล้วนํามา
ปฏิบัติตามหลักความไม่ประมาท
การที่การศึกษาจะเปนตัวนําการเปลี่ ยนแปลง ก็คือ การที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงาม ที่เปนความเจริญงอกงาม แกปญหาและสรางสรรค
ปรับปรุงใหดําเนินไปสูวัตถุประสงคที่เปนความสมบูรณนั้น ทั้งชีวิตของบุคคล และ
อารยธรรมของสังคม

๓. คูแยงที่เปนสวนสมบูรณของการศึกษา
ขอพูดอีกนิดๆ หนอยๆ เกี่ยวกับเรื่องคูแยงที่เปนสวนสมบูรณของการศึกษา สิ่ง
ที่มีความสมบูรณนั้น มันมีคูแยงกันอยูในตัว อยางที่พูดเมื่อกี้ เชนวา สังคมกําหนดคน
กับคนกําหนดสังคม นี้เปนคูแยงกันอยู แลวมันก็ทําใหเกิดความสมบูรณขึ้น คูแยงที่ทํา
ใหเกิดความสมบูรณในการศึกษานั้น มีหลายคู ขอยกมาพูดในเวลาที่จํากัดยิ่งนี้เปน
บางคู เชน
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๑. การศึกษาสองส่วน ในสวนหนึ่ง เปนตัวนําสังคม และสวนหนึ่ง เปนเครื่อง
สนองสังคม หรือเปนตัวตามสนองสังคม เราจะตองเขาใจและแยกใหถูก
การศึกษาที่แทนั้น ตัวเนื้อแทของมันตองเปนตัวนําสังคม เปนตัวซึ่งสามารถที่
จะกําหนดคุณคาแนวทางวิถีของสังคม การศึกษาบอกใหรูวาสังคมควรจะเปนอยางไร
ควรจะมีคํานิยมอยางไร คานิยมอยางไรจะดีงาม แลวจะทําการเปลี่ยนแปลงอยางไรจึง
จะเปนอยางนั้นได เชน การที่จะรักษาวัฒนธรรมของตัวไว แลวเสริมสรางใหมันเปน
วัฒนธรรมที่เจริญงอกงามนั้น จะทําอยางไร
การศึกษาจะต้องเป็น ตัวนําการเปลี่ยนแปลง กํ าหนดค่านิยม และวิถีของ
สังคม เป็นตัวนําของการพัฒนา หรือนําทางการพัฒนา
แตในเวลาเดียวกัน การศึกษาอีกสวนหนึ่ง ก็เปนตัวสนองความตองการของ
สังคม ยกตัวอยางงายๆ เชนวา ปนี้สังคมตองการสาขาวิชาชีพนั้นๆ ตองการผูสําเร็จ
การศึกษาดานนั้นมาก ดานนี้นอย ดังนี้เปนตน การศึกษาดานเนื้อหา อาจจะสนอง
ความตองการของสังคม อาจจะสนองความตองการหลายๆ อยาง แตจะตองมีคูกัน
คือ เปนทั้งตัวนํา และตัวสนอง
ถาเมื่อไรการศึกษาเปนแตตัวสนองสังคมฝายเดียว โดยทําหนาที่เปนตัวตาม
เมื่อนั้นตองถือวามีเครื่องวัดหรือชี้บงวาการศึกษาเสื่อมแลว
เปนอันวา การศึกษาส่วนที่เป็นตัวนําของสังคมนี้ เป็นเนื้อตัวของการศึกษาที่แท้
๒. การศึกษาสองส่วน คือ สวนที่คงตัว กับ สวนที่ตองปรับเปลี่ยน สวนที่คงตัว
ก็คือสวนที่เปนเนื้อแทของการศึกษา ที่เกี่ยวกับความเปนมนุษยที่แทจริงอะไรตางๆ ดัง
ได ก ล า วมาแล ว ส ว นที่ ต อ งปรั บ เปลี่ ย น ก็ ไ ด แ ก ด า นภายนอกที่ เ ป น เปลื อ กของ
การศึ กษา ที่สนองความตอ งการของสัง คมเป นสว นใหญ สวนมากพวกนี้ จ ะมีก าร
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งเราจะตองแยกใหถูก และปฏิบัติใหถูกตองตอสวนทั้งสองนี้
๓. การศึ ก ษาสองด้ า น คื อ ด า นหนึ่ ง ถื อ สั ง คมเป น ใหญ อี ก ด า นหนึ่ ง ให
ความสําคัญแกบุคคล หลักการสําคัญอยางหนึ่งของการศึกษาที่สมบูรณ ก็คือ การให
ความสําคัญอยางถูกตองตามเปนจริง ทั้งแกสังคม และแกบุคคลหรือปจเจกชน และ
มองเห็นความจริงวา การใหความสําคัญ ๒ ดานนี้ มีความหมายสัมพันธเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
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บุคคลกับบุคคลประกอบกันเขาเปนสังคม สังคมก็เปนที่รวมใหบุคคลมีโอกาส
สัมพันธเกาะเกี่ยวยึดโยง พึ่งอาศัย และแผประโยชนถึงกัน บุคคลจะอยูดีมีสุข ตอง
อาศัยสังคมที่สงบเรียบรอย สังคมจะสงบเรียบรอย ตองอาศัยบุคคลเปนอยูปฏิบัติกิจ
หนาที่ดวยดี
ในทางสั ง คม การศึ ก ษามุ ง ให มี ค วามร ว มมื อ กั น มี ก ารร ว มกั น ทํ า งานเพื่ อ
ประโยชนสุขสวนรวม ไมใชตางคนตางทํา แกงแยงชิงดีกัน สวนในแงบุคคล เราตองให
แตละบุคคลฝกฝนพัฒนาตนในทางที่จะมีจิตใจใฝ และพรอมที่จะรวมมือกับคนอื่น
และทํางานเพื่อเห็นแกประโยชนสุขสวนรวม
สั ง คมเจริ ญ ก า วหน า เรี ย บร อ ยมั่ น คง บุ ค คลแต ล ะคนก็ เ ป น ผู เ สวยผล เป น
ประจัก ษ พ ยานของความเจริ ญ มั่ น คงนั้น ถา สั ง คมเจริ ญ กา วหน า มั่ นคง แตบุ คคล
ทั้งหลายไมมีความสงบสุข ความเจริญกาวหนามั่นคงนั้นก็ไรความหมาย หรือเปน
ความเจริญกาวหนามั่นคงที่เปนปญหา
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา แมวาในทางวินัย จะถือสงฆ์เป็นใหญ่ โดย
ถื อ เสี ย งส ว นรวมเป น เครื่ อ งตั ด สิ น แต ใ นทางธรรม ก็ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ แก่ ก ารปฏิ บั ติ
รายบุคคล โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคล และการปฏิบัติพัฒนาเฉพาะตัวของ
บุคคลในการที่จะเขาถึงธรรม
การศึกษาจะต้องมุ่งสู่ความพรั่งพร้อมแห่งประโยชน์สุขของสังคม พร้อมไป
ด้วยกันกับการบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของบุคคล
ที่กลาวนี้มีความหมายคลุมไปถึงวา ลัทธิเศรษฐกิจและสังคมที่แพรหลายอยูใน
ปจจุบัน ลวนเปนลัทธิสุดโตง หรือเอียงสุดไปขางใดขางหนึ่ง ในแงบุคคล และสังคม จึงไม
มีทางที่จะทําใหมนุษยเขาถึงชีวิตที่ดีงามมีสันติสุขไดอยางแทจริง มนุษยควรมีสติปญญา
เพียงพอที่จะสรางสรรคลัทธิที่ไดผลดีกวานั้นขึ้นมา ไมใชมัวติดตันอยูเพียงแคลัทธิที่
ครอบงําอยูในปจจุบัน อยางนอยลัทธินิยมหรือทัศนะเหลานั้นก็ควรไดรับการแกไข
ปรับปรุง หรือพัฒนาตอไปใหสมบูรณ ซึ่งแมแตความหมายหรือคําจํากัดความก็จะตอง
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหเปนเครื่องมือสรางสรรคประโยชนสุขแกมนุษยไดอยางแทจริง
โดยเฉพาะทฤษฎีและลัทธินิยมในสายความคิดของตะวันตกนั้น ลวนติดอยูแค
ในความขัดแยงกัน ระหวางผลประโยชนของบุคคล กับผลประโยชนของสังคม จนถึง
กับเกิดสงครามระหวางอุดมการณ และหาทางออกสุดทายดวยการประนีประนอม
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อันนี้ตางจากพระพุทธศาสนา ที่มีหลักการวา มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได
และผลสําเร็จของการศึกษา ก็คือการที่มนุษยฝกฝนพัฒนาตนใหมีความสามารถมาก
ยิ่งขึ้นๆ ในการทําความเปลี่ยนแปลงใหความขัดแยงระหวางผลประโยชนของบุคคล กับ
ผลประโยชนของสังคม กลายเปนความประสานเกื้อกูลและเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกัน
๔. การศึกษาสองส่วน คือ สวนที่สนองจุดหมายสูงสุดของชีวิต กับสวนที่สนอง
จุดหมายรวมของมนุษยชาติ ชุดนี้ก็เปนคูกันในแงวา ชีวิตนั้นมีระยะเวลาจํากัด แตละ
ชีวิตมีความสิ้นสุด จุดหมายของชีวิตแต่ละชีวิต เรียกว่าเป็นจุดหมายแบบปลายปิด
สวนอีกดานหนึ่งก็คือมนุษยชาติ หรือสังคมสวนรวม ก็ควรจะมีจุดหมายเหมือนกัน แต
จุ ด หมายนั้ น ไม รู ว า จะสิ้ น สุ ด เมื่ อ ไร ไม มี กํ า หนด จุ ด หมายของสั ง คมมนุ ษ ย์ ห รื อ
อารยธรรมของมนุษย์ เป็นจุดหมายแบบปลายเปิด
เราจะตองสรางหรือรูความสัมพันธระหวางจุดหมายสองแบบนั้น ทั้งจุดหมาย
ปลายเปด และจุดหมายปลายปด แลวใหการศึกษาทําหนาที่ไดทั้งสองอยาง
พู ด กั น ง า ยๆ ว า จุ ด หมายปลายป ด ของชี วิ ต มนุ ษ ย นี้ เป น สิ่ ง ที่ เ ราจะต อ ง
พยายามใหเกิดขึ้นในแตละชีวิตทุกชีวิตใหได และใหทันกอนที่ชีวิตจะจบสิ้น อันนี้เปน
เรื่องสําคัญที่การศึกษาจะตองเอาใจใส
พรอมกันนั้น เราก็ตองสรางความเจริญแกอารยธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งเปน
จุดหมายปลายเปด เพื่อใหอารยธรรมเจริญรุงเรืองตอไป แตจะเจริญรุง เรืองตอไป
เรื่อยๆ ไมมีจุดหมาย ก็เลื่อนลอย ไรความหมาย และอาจจะเจริญเพื่อไปสูความพินาศ
อยางที่กําลังกลัวกันอยูมากก็ได
เบื้องแรก ควรถามกอนวา ที่ว่า อารยธรรมๆ นั้น คืออะไร?
มีผูพยายามศึกษาและตอบคําถามกันมากวา อารยธรรมคืออะไร อยางเชน
สมัยกอนนี้ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยปแรกบางแหง รุนประมาณ ๒๐ ปมาแลว ตอง
เรียนหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา The Story of Civilization
เขาพยายามตอบปญหาวา อารยธรรมคืออะไร และเขาก็ตอบใหเห็นวา อยาง
น อ ยวั ตถุ สิ่ง ของตา งๆ เครื่ อ งจั กรกล ตึ ก รามใหญโ ตที่ สร า งกัน ขึ้น มาอํ า นวยความ
สะดวกสบายมากมายนั้น ไมใชตัวอารยธรรม แตอารยธรรมเปนการสรางสรรคสิ่งดี
งาม ศิลป ดนตรี วรรณคดี วัฒนธรรม ความรูความคิดที่ประณีตงดงาม ความเปนอยู
อยางสันติสุข (คงอยางที่เราเรียกปจจุบันวา ความเจริญเพิ่มพูนของคุณภาพชีวิต หรือ
ภาษาพระวาความงอกงามของกุศลธรรม) ตางหาก
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แตจะพูดอยางไรก็ตาม ก็จะตองมีจุดหมายปลายเปดของมนุษย ซึ่งจะเปนตัว
ที่ใหความหมายไดวา อารยธรรมคืออะไร
เราจะพูดอยางไร ใหมันชัดเจนขึ้นมาวา จุดหมายปลายเปดนี้คืออะไร มันจะได
มีแนวทาง ไมเลื่อนลอย ไมใชวาเจริญเรื่อยเปอยไป อารยธรรมเจริญไปๆ เจริญอยางไร
ก็ไมรู ปจจุบันนี้มันก็เจริญมาจนกระทั่งเราเกิดปญหามากมายไมรูเทาไร
คําตอบในแงหนึ่งก็คือ จุดหมายปลายเปดของอารยธรรมของมนุษยนี้ จะตอง
มาสัมพันธกับจุดหมายปลายปดของชีวิตทุกชีวิต เพราะชีวิตที่จะเกิดเบื้องหนาตอไปใน
ประวัติศาสตรขางหนาโนน ในอนาคต ทุกชีวิตมีปลายปดทั้งนั้น
พูดอยางรวบรัด อารยธรรมระยะยาวนี้ ก็คือสภาพชีวิตความเปนอยูและสังคม
ที่เกื้อกูลตอชีวิตทุกชีวิต หรือเกื้อกูลเอื้ออํานวยยิ่งๆ ขึ้นไป ตอการเขาถึงจุดหมายของ
ชีวิตแตละชีวิตนั่นเอง กลาวคือ อารยธรรมนี้เปนสภาพที่หนุนเสริมชวยใหชีวิตทุกชีวิต
อยูในความดีงาม ที่จะเขาถึงจุดหมายสมบูรณสูงสุดของมันไดงายขึ้นสะดวกขึ้น
ทีนี้ อารยธรรมของมนุษยยุคนี้ที่จะดี ก็คือวา มันเอื้ออํานวยใหมนุษยยุคนี้ มี
โอกาสเขาถึงจุดหมายของชีวิตที่เปนปลายปดนั้นไดงายกวามนุษยในยุคกอนๆ และเรา
ก็หวังวา มนุษยในยุคตอไปจะมีอารยธรรมเจริญยิ่งขึ้น อารยธรรมที่เจริญนั้นก็จะชวย
ใหมนุษยในยุคนั้นสามารถเขาถึงจุดหมายของชีวิตของเขาไดงายขึ้น ไดสะดวกยิ่งขึ้น
กวามนุษยในยุคนี้นั่นเอง
สิ่งที่จะเปนภาพฉายของอารยธรรมเชนวานี้ ก็คือ ผลของการศึกษาที่ปรากฎ
ออกมาวา มนุษยโดยทั่วๆ ไป หรือมนุษยในสังคมสวนใหญ วิวัฒนาการพนไปไกล
ยิ่งขึ้น จากการเปนอยูและทําการตางๆ ดวยแรงจูงใจที่เกิดจากกิเลสปกปองตัวใหอยู
รอด มาสูความมีชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา ใชปญญาและฉันทะเปนแรงจูงใจในการ
แกปญหาและปรับปรุงสรางสรรค นี่แหละคือความหมายของความมีอารยธรรม และ
ความเจริญยิ่งขึ้นของอารยธรรม
ถาหากใหคําจํากัดความอารยธรรมอยางนี้แลว มันก็จะเปนจุดหมายที่ไมเลื่อน
ลอย และก็จะสัมพันธกับจุดหมายปลายปดของแตละชีวิตดวย
นี่ ก็ เ ป น เรื่ อ งของการศึ ก ษา ในส ว นที่ ว า สนองจุ ด หมายสู ง สุ ด ของชี วิ ต คื อ
อิสรภาพ หรือสันติสุข กับสนองจุดหมายรวมของมนุษยชาติ คือความเจริญของ
อารยธรรม หรือเรื่องของจุดหมายปลายปด กับจุดหมายปลายเปด
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เรื่องของการศึกษาที่พูดกันมาทั้งหมด แมจะพูดในแงตางๆ กัน แตก็โยงถึงกัน
หมด เปนแตเพียงวา ไดแยกเอามาพูดในแงโนนบาง แงนี้บาง ย้ําเนนไปเปนบางอยาง
แตเสร็จแลวก็มารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
สิ่งที่พูดมานี้ คิดวา อาจจะเปนสวนชวยในการที่จะใชสํารวจตรวจสอบเรื่อง
ความหมาย ความมุงหมาย และการทําหนาที่ของการศึกษา หากวาจะสําเร็จผลตาม
วัตถุประสงคนี้ไดบาง อาตมภาพก็ขออนุโมทนา
ก็ขออํานวยพร ใหคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษา ใหทุกทานเจริญงอกงามใน
ชีวิต ดวยการพัฒนาทั้ง ๔ ดาน ทั้งกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปญญาภาวนา
จนกระทั่งบรรลุถึงจุดหมาย คือ อิสรภาพ สันติ และความสุข และก็เปนสันติสุข และ
อิสรภาพ ที่เกื้อกูลทั้งสวนตน และสวนรวม โดยทั่วกันทุกทาน

หนาวาง

ความคิด:
แหล่งสําคัญ ของการศึกษา∗
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งความคิ ด ควรทราบฐานะของความคิ ด ใน
กระบวนการของการศึกษาก่อน

จุดเริ่มของการศึกษา และความไรการศึกษา
ตัวแทของการศึกษานั้น เปนกระบวนการที่ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนํา
ของกระบวนการแหงการศึกษา ไดแก ความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น แนวความคิด
ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตอง ดีงาม เกื้อกูลแกชีวิตและสังคม สอดคลองกับความเปนจริง
เรียกสั้นๆ วา สัมมาทิฏฐิ
เมื่อรูเขาใจ คิดเห็นดีงาม ถูกตองตรงความจริงแลว การคิด การพูด การกระทํา
และการแสดงออกหรือปฏิบัติการตางๆ ก็ถูกตองดีงาม เกื้อกูล นําไปสูการดับทุกข
แกไขปญหาได
ในทางตรงกันขาม ถารูเขาใจคิดเห็นผิด มีคานิยม ทัศนคติ แนวความคิดที่ผิด
ที่เรียกวา มิจฉาทิฏฐิ แลว การคิด การพูด การกระทํา การแสดงออก และปฏิบัติการ
ตา งๆ ก็ พลอยดํา เนิน ไปในทางที่ผิ ดพลาดดวย แทนที่จ ะแก ไขป ญหาดับทุ กขไ ด ก็
กลายเปนกอทุกข สั่งสมปญหาใหเพิ่มพูน รายแรงยิ่งขึ้น
∗

เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามคําอาราธนา ของ คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและกําหนดหลักวิชาการ
ศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร ใน “โครงการศึกษาเพื่อเสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร”
(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
เรียกสั้นๆ วา กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ เปน สัมมาทิฏฐิระดับโลกีย์ เปนขั้น จริยธรรม
๒. ทัศนะ แนวความคิด ที่มองเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดา
แหงเหตุปจจัย ความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมัน หรือตามที่มันเปน ไม
เอนเอียงไปตามความชอบความชังของตน หรือตามที่อยากใหมันเปน อยากไมใหมัน
เป น ความรู ค วามเข า ใจสอดคล อ งกั บ ความเป น จริ ง แห ง ธรรมดา เรี ย กสั้ น ๆ ว า
สัจจานุโลมิกญาณ เปน สัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระ เปนขั้น สัจธรรม
มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ ความเห็ น ผิ ด หลงผิ ด ก็ มี ๒ ระดั บ เช น เดี ย วกั น คื อ ทั ศ นะ
แนวความคิด คานิยม ที่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ไมยอมรับการกระทําของตน กับความ
ไมรูไมเขาใจโลกและชีวิตตามสภาวะ หลงมองสรางภาพไปตามความอยากใหเปน
และอยากไมใหเปนของตนเอง
อยางไรก็ดี กระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคล จะเริ่มตนและดําเนิน
ไปได ตองอาศัยความติดตอเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและอิทธิพลจากภายนอกเปน
แรงผลักดัน หรือเปนปจจัยกอตัว
ถาไดรับการถายทอดแนะนําชักจูง เรียนรูจากแหลงความรูความคิดที่ถูกตอง
หรือ รูจักเลือก รูจักมอง รูจักเกี่ยวของ พิจารณาโลกและชีวติ ในทางที่ถกู ตอง ก็จะทําให
เกิด สัมมาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ถูกตอง หรือมีการศึกษา
แตตรงขาม ถาไดรับถายทอด แนะนํา ชักจูง ไดรับอิทธิพลภายนอกที่ไมถูกตอง
หรื อ ไม รู จั ก คิ ด ไม รู จั ก พิ จ ารณา ไม รู เ ท า ทั น ประสบการณ ต า งๆ ก็ จ ะทํ า ให เ กิ ด
มิจฉาทิฏฐิ นําไปสูการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา
โดยสรุป แหลงที่มาเบื้องตนของการศึกษา เรียกวา ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยาง คือ
๑. ปัจจัยภายนอก เรียกวา ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากผูอื่น หรือเสียงบอก
จากผูอื่น ไดแก การรับถายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน พอ แม ครู
อาจารย เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซึ่งใหขาวสารที่ถูกตอง สั่ง
สอนแนะนําชักจูงไปในทางที่ดีงาม
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๒. ปัจจัยภายใน เรียกวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย
หมายถึง การคิดถูกวิธี ความรูจักคิด หรือคิดเปน
ในทํานองเดียวกัน แหลงที่มาของการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา ที่
เรียกวาปจจัยแหงมิจฉาทิฏฐิ ก็มี ๒ อยาง เหมือนกัน คือ ปรโตโฆสะ เสียงบอกจาก
ภายนอกที่ไมดีงาม ไมถูกตอง และ อโยนิโสมนสิการ การทําในใจไมแยบคาย การไม
รูจักคิด คิดไมเปน

กระบวนการของการศึกษา
ไดกลาวแลววา แกนนําแหงกระบวนการของการศึกษาไดแก สัมมาทิฏฐิ เมื่อมี
สัมมาทิฏฐิเปนแกนนํา และเปนฐานแลว กระบวนการแหงการศึกษาภายในตัวบุคคลก็
ดําเนินไปได กระบวนการนี้แบงเปน ๓ ขั้นตอนใหญๆ เรียกวา ไตรสิกขา (สิกขา หรือ
หลักการศึกษา ๓ ประการ) คือ
๑. การฝกฝนอบรม ในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย
วาจา และอาชีวะ เรียกวา อธิศีลสิกขา (เรียกกันงายๆ วา ศีล)
๒. การฝ ก ฝนอบรมทางจิ ต ใจ การปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพ
สมรรถภาพและสุขภาพของจิต เรียกวา อธิจิตตสิกขา (เรียกกันงายๆ วา สมาธิ)
๓. การฝกฝนอบรมทางปญญา ใหเกิดความรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รู
ความเปนไปตามเหตุปจจัย ที่ทําใหแกไขปญหาไปตามแนวทางเหตุผล รูเทาทันโลก
และชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งตางๆ ดับ
กิเลส ดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระผองใสเบิกบาน เรียกวา อธิปัญญาสิกขา (เรียก
กันงายๆ วา ปัญญา)
หลักการศึกษา ๓ ประการนี้ จัดวางขึ้นไว โดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกวา วิธี
แกปญหาของอารยชน เปนพื้นฐาน
วิธีแกปญหาแบบอารยชนนี้ เรียกตามคําบาลีวา อริยมรรค แปลวา ทางดําเนิน
สู ค วามดั บ ทุ ก ข ที่ ทํ า ให เ ป น อริ ย ชน อริ ย มรรคนี้ มี อ งค ป ระกอบที่ เ ป น เนื้ อ หาหรื อ
รายละเอียดของการปฏิบัติ ๘ ประการ คือ
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๑. ทัศนะ ความคิดเห็น แนวความคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยมตางๆ ที่ดี
งามถูกตอง มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัย สอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตาม
สภาวะ เรียกวา สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)
๒. ความคิด ความดําริตริตรอง หรือคิดการตางๆ ที่ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น ไมเศราหมองขุนมัว เปนไปในทางสรางสรรคประโยชนสุข เชน คิด
ในทางเสียสละ หวังดี มีไมตรี ชวยเหลือเกื้อกูล และความคิดที่บริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิง
ธรรม ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือความเคียดแคน ชิงชัง
มุงรายคิดทําลาย เรียกวา สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)
๓. การพูด หรือการแสดงออกทางวาจา ที่สุจริต ไมทํารายผูอื่น ตรงความจริง
ไมโกหกหลอกลวง ไมสอเสียด ไมใหรายปายสี ไมหยาบคาย ไมเหลวไหล ไมเพอเจอ
เลื่อนลอย แตสุภาพ นิ่มนวล ชวนใหเกิดไมตรีสามัคคีกัน ถอยคําที่มีเหตุผล เปนไป
ในทางสรางสรรคกอประโยชน ถูกกาลถูกเวลา เรียกวา สัมมาวาจา (วาจาชอบ)
๔. การกระทําที่ดีงาม สุจริต เปนไปในทางสรางสรรค ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไม
เบียดเบียน ไมทํารายกัน สรางความสัมพันธที่ดีงาม ทําใหอยูรวมกันดวยดี ทําใหสังคม
สงบสุข คือ การกระทํา หรือทําการตางๆ ที่ไมเกี่ยวของ หรือไมเปนไปเพื่อการทําลาย
ชีวิตรางกาย การทําลายทรัพยสินของผูอื่น การลวงละเมิดสิทธิในคูครอง หรือของรัก
ของหวงแหนของผูอื่น เรียกวา สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)
๕. การประกอบอาชีพที่สุจริต ไมกอความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่น เรียกวา
สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ)
๖. การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรม คือ เพียรหลีกเวนปองกันสิ่งชั่ว
ร า ยอกุ ศ ล ที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น เพี ย รละเลิ ก กํ า จั ด สิ่ ง ชั่ ว ร า ยอกุ ศ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว เพี ย ร
สรางสรรคสิ่งดีงามหรือกุศลธรรม ที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพียรสงเสริมพัฒนาสิ่งดีงาม
หรือกุศลธรรมที่เกิดมีแลว ใหเพิ่มพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป จนเพียบพรอมไพบูลย
เรียกวา สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)
๗. การมีสติกํากับตัว คุมใจไว ใหอยูกับสิ่งที่เกี่ยวของตองทําในเวลานั้นๆ ใจอยู
กับกิจ จิตอยูกับงาน ระลึกไดถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลเปนประโยชน หรือธรรมที่ตองใช
ในเรื่องนั้นๆ เวลานั้นๆ ไมหลงใหลเลื่อนลอย ไมละเลยหรือปลอยตัวเผอเรอ
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โดยเฉพาะสติ ที่กํากับ ทันตอพฤติกรรมของรางกาย ความรูสึก สภาพจิตใจ
และความนึกคิดของตน ไมปลอยใหอารมณที่เยายวนหรือยั่วยุมาฉุดกระชากใหหลุด
หลงเลื่อนลอยไปเสีย เรียกวา สัมมาสติ (ระลึกชอบ)
๘. ความมีจิตตั้งมั่น จิตใจดําเนินอยูในกิจในงานหรือในสิ่งที่กําหนด (อารมณ)
ไดสม่ํ าเสมอ แน ว แนเ ปน อัน หนึ่ง อั นเดีย ว สงบ ไม ฟุง ซา น ไม ว อกแวก ไมห วั่นไหว
บริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว นุมนวล ผอนคลาย ไมเครียดกระดาง เขมแข็ง เอางาน ไมหด
หูทอแท พรอมที่จะใชงานทางปญญาอยางไดผลดี เรียกวา สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ)
หลักการศึกษา ๓ ประการ หรือ ไตรสิกขา นั้น ก็จัดวางรูปขึ้นโดยมุงใหผล
เกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแหงอริยมรรค (มรรควิธีแกปญหา หรือมรรคาแหงความดับทุกข)
คือ เปนการฝกฝนอบรมใหองคทั้ง ๘ แหงมรรคนั้น เกิดมีและเจริญงอกงาม ใชประโยชน
ไดบริบูรณยิ่งขึ้น แกไขปญหาดับทุกขไดดียิ่งขึ้นตามลําดับจนถึงที่สุด กลาวคือ
๑. อธิศีลสิกขา คือ การศึกษาดาน หรือขั้นตอนที่ฝกปรือใหเกิดมีสัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางความ
ประพฤติ วินัย และความสัมพันธทางสังคม ถึงมาตรฐานของอารยชน เปนพื้นฐานแก
การสรางเสริมคุณภาพจิตไดดี
๒. อธิ จิ ต ตสิ ก ขา คื อ การศึ ก ษาด า น หรื อ ขั้ น ตอนที่ ฝ ก ปรื อ ให เ กิ ด มี
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอม
ทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของ
อารยชน เปนพื้นฐานแหงการพัฒนาปญญาไดดี
๓. อธิ ปั ญ ญาสิ ก ขา คื อ การศึ ก ษาด า น หรื อ ขั้ น ตอนที่ ฝ ก ปรื อ ให เ กิ ด มี
สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพรอมทางปญญา
ถึงมาตรฐานของอารยชน สามารถดํารงชีวิตอยูดวยปญญา มีจิตใจผองใส เบิกบาน ไร
ทุกข หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นตางๆ เปนอิสระเสรีดวยปญญาอยางแทจริง
แตดังไดกลาวแลวขางตนวา สัมมาทิฏฐิ ที่เปนแกนนําแหงกระบวนการของ
การศึกษานั้น จะเกิดขึ้นได ตองอาศัย ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ
ดังนั้น ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา จุดสนใจที่ควรเนนกันเปนพิเศษ
คือ เรื่อง ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ที่เปนจุดเริ่มตน เปนแหลง เปนที่มาของการศึกษา
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คํ า ที่ พู ด กั น ว า การให้ ก ารศึ ก ษา ก็ อ ยู่ ที่ ปั จ จั ย ๒ ประการนี้ เ อง ส ว น
กระบวนการของการศึกษา ที่เรียกวา ศีล สมาธิ ปัญญา นั้น เพียงแตรูเขาใจไว เพื่อจัด
สภาพแวดลอมใหเกื้อกูล และคอยเสริมคุมกระตุนเราใหเนื้อหาของการศึกษาหันเบน
ดําเนินไปตามกระบวนนั้น
เมื่ อ ทํ า ความเข า ใจอย า งนี้ แ ล ว ก็ จ ะมองเห็ น รู ป ร า งของกระบวนการแห ง
การศึกษา ซึ่งเขียนใหดูไดดังนี้

ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับจุดเริ่มของการศึกษา
เมื่ อ ได ทํ า ความเข า ใจคร า วๆ เกี่ ย วกั บ กระบวนการของการศึ ก ษา พอเห็ น
ตํ า แหน ง แห ง ที่ หรื อ ฐานะของความคิ ด ในกระบวนแห ง การศึ ก ษานั้ น แล ว ก็ จ ะได
กลาวถึงเรื่องความคิดโดยเฉพาะตอไป
อยางไรก็ดี โดยที่ความคิดเปนอยางหนึ่ง ในบรรดาจุดเริ่มหรือแหลงที่มา ๒
ประการของการศึกษา เมื่อจะพูดถึงความคิดที่เปนจุดเริ่มอยางหนึ่ง ก็ควรรูจุดเริ่มอื่น
อีกอยางหนึ่งนั้นดวย เพื่อจะไดขอบเขตความเขาใจที่กวางขวางชัดเจนยิ่งขึ้น
กอนอื่น พึงพิจารณาพุทธพจน ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการ ดังนี้
คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ๑
๑

องฺ.ทุก.๒๐/๓๗๑/๑๑๐ (ปรโตโฆสะ ในที่นี้หมายถึง ปรโตโฆสะฝายดี)

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา

๑๐๙

โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบ
ภายนอกอื่น แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมี
กัลยาณมิตรเลย
โดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่น
แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย๑
ปั จ จั ย แห่ ง สั ม มาทิ ฏ ฐิ นั้ น ได แ สดงความหมายในที่ นี้ ว า เป น จุ ด เริ่ ม หรื อ
แหลงที่มาของการศึกษา หรืออาจจะเรียกวา บุพภาคของการศึกษา เพราะเปนบอเกิด
ของสั ม มาทิ ฏ ฐิ ซึ่ ง เป น แกนนํ า เป น ต น ทาง และเป น ตั ว ยื น ของกระบวนการแห ง
การศึกษาทั้งหมด
๑. ปรโตโฆสะ แปลวา เสียงจากอื่น หรือ การกระตุนชักจูงจากภายนอก ไดแก
การสั่งสอน แนะนํา การถายทอด การโฆษณา คําบอกเลา ขาวสาร คําชี้แจงอธิบายจาก
ผูอื่น ตลอดจนการเรียนรู เลียนแบบจากแหลงตางๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก
แหล ง สํ า คั ญ ของการเรี ย นรู ป ระเภทนี้ เช น พ อ แม ครู อาจารย เพื่ อ น คน
แวดลอมใกลชิด ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา บุคคลมีชื่อเสียง คน
โดงดัง คนผูไดรับความนิยมในดานตางๆ หนังสือ สื่อมวลชนทั้งหลาย สถาบันทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน ในที่นี้ หมายถึงเฉพาะที่แนะนําในทางถูกตองดีงาม ให
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยเฉพาะที่สามารถชวยนําไปสูปจจัยที่ ๒ ได
ปจจัยขอนี้ จัดเปนองคประกอบฝายภายนอก อาจเรียกวา ปัจจัยทางสังคม
บุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถทําหนาที่เปนปรโตโฆสะที่ดี มีคุณภาพสูง มีคํา
เรี ย กเฉพาะว า กั ล ยาณมิ ต ร ตามปกติ กั ล ยาณมิ ต รจะทํ า หน า ที่ เ ป น ผลดี ประสบ
ความสําเร็จแหงปรโตโฆสะได ตองสามารถสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกผูเลาเรียน หรือ
ผูรับการฝกสอนอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรูในขอนี้ไดวา วิธีการแห่งศรัทธา
ถาผูมีหนาที่ใหปรโตโฆสะ เชน ครู อาจารย พอแม ไมสามารถทําใหเกิดศรัทธา
และผูเลาเรียน เชน เด็กๆ เกิดมีศรัทธาตอแหลงความรูความคิดอื่นๆ มากกวา เชน ดารา
ในสื่อมวลชนเปนตน และถาแหลงเหลานั้น ใหปรโตโฆสะที่ชั่วรายผิดพลาด อันตราย
ยอมเกิดขึ้นในกระบวนการแหงการศึกษา อาจเกิดการศึกษาที่ผิด หรือความไรการศึกษา
๑

องฺ.เอก.๒๐/๑๐๘, ๑๑๒/๒๒

๑๑๐
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๒. โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หรือ คิดถูกวิธี แปลงายๆ
วา ความรูจ ักคิด หรือคิดเปน หมายถึง การคิดอยางมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของ
ปญญา คือ การรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เชน ตามที่สิ่งนั้นๆ มัน
เปนของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปจจัย สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะสิ่ง
นั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัย
โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเองเขาจับ หรือเคลือบคลุม ทําใหเกิด
ความดีงาม และแกปญหาได
ขอนี้เปนองคประกอบฝายภายใน หรือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล และอาจเรียก
ตามองคธรรมที่ใชงานวา วิธีการแห่งปัญญา
บรรดาปจจัย ๒ อยางนี้ ปจจัยขอที่ ๒ คือ โยนิโสมนสิการ เปนแกนกลาง เปน
สวนที่ขาดไมไดของการศึกษา การศึกษาจะสําเร็จผลแทจริง บรรลุจุดมุงหมายไดก็
เพราะปจจัยขอที่ ๒ นี้
ปจจัยขอที่ ๒ อาจใหเกิดการศึกษาไดโดยไมมีขอที่ ๑ แตปจจัยขอที่ ๑ จะตอง
นําไปสูปจจัยขอที่ ๒ ดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาที่แท
การคนพบตางๆ ความคิดริเริ่ม ความกาวหนาทางปญญาที่สําคัญๆ และการ
ตรัสรูสัจธรรม ก็สําเร็จไดดวยโยนิโสมนสิการ
อยางไรก็ตาม แมความจริงจะเปนเชนนี้ ก็ไมพึงดูแคลนความสําคัญของปจจัย
ขอแรก คือ ปรโตโฆสะ เพราะตามปกติ คนที่จะไมตองอาศัยปรโตโฆสะเลย ใชแต
โยนิโสมนสิการ อยางเดียว ก็มีแตอัจฉริยบุคคลยอดเยี่ยม เชน พระพุทธเจา เปนตน ซึ่ง
มีนอยทานอยางยิ่ง สวนคนทั่วไปที่เปนสวนใหญ หรือคนทั้งหมดในโลก ตองอาศัย
ปรโตโฆสะเปนที่ชักนําชี้ชองทางให
กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดกันอยู ทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งดําเนินการกันเปน
ระบบ เปนงานเปนการ การถายทอดความรูและศิลปวิทยาการตางๆ ที่เปนเรื่องของ
“สุตะ” ก็ลวนเปนเรื่องของปรโตโฆสะทั้งสิ้น การสรางปรโตโฆสะที่ดีงามโดยกัลยาณมิตร
จึงเปนเรื่องที่ควรไดรับความเอาใจใสตั้งใจจัดเปนอยางยิ่ง
จุดที่พึงย้ําเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการนั้น ก็คือ เมื่อดําเนินกิจการในทางการศึกษา
อํานวยปรโตโฆสะที่ดีอยูนั้น กัลยาณมิตรพึงระลึกอยูเสมอวา ปรโตโฆสะที่อํานวยให
นั้น จะตองเปนเครื่องปลุกเราโยนิโสมนสิการ ใหเกิดขึ้นแกผูเลาเรียนรับการศึกษา

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา

๑๑๑

เมื่ อ ทํ า ความเข า ใจเบื้ อ งต น กั น อย า งนี้ แ ล ว ก็ หั น มาพู ด จํ า กั ด เฉพาะเรื่ อ ง
ความคิดตอไป

ความคิดที่ไมเปนการศึกษา และความคิดที่เปนการศึกษา
การคิดเกิดพวงตอจากกระบวนการรับรู กระบวนการรับรูนั้นเริ่มตนดวยการที่
อายตนะ๑ ประสบกับ อารมณ์๒ และเกิด วิญญาณ คือ ความรูตออารมณนั้น เชน เห็น ได
ยิน ตลอดถึงรูตอเรื่องในใจ
เมื่อเกิดความเปนไปอยางนี้แลว ก็เรียกวามี “การรับรู” หรือภาษาบาลีเรียกวา
ผัสสะ เมื่อมีการรับรู ก็จะมีความรูสึกตออารมณนั้น เชน สุข สบาย ทุกข ไมสบาย หรือ
เฉยๆ เรียกวา เวทนา พรอมกันนั้น ก็จะมีการหมายรูอารมณวาเปนนั่นเปนนี่ เปนอยาง
นั้นอยางนี้ เรียกวา สัญญา จากนั้นก็เกิดความคิด ความดําริตริตรึกตางๆ เรียกวา วิตักกะ
กระบวนการรับรูเปนไปอยางนี้เหมือนกัน ไมวาจะเปนการประสบอารมณ หรือไดรับ
ประสบการณภายนอก หรือการนึกถึงยกเอาเรื่องราวตางๆ ขึ้นมาพิจารณาในใจ เขียน
ใหดูงายๆ โดยยกความรูทางตาเปนตัวอยาง

ขั้นตอนของการคิด (วิตักกะ) มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการกําหนดบุคลิกภาพ
และวิถีชีวิตของบุคคล ตลอดถึงสังคม จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการศึกษา
แตความคิดนั้น จะเปนอยางไร ยอมตองอาศัยปจจัยที่กําหนดหรือปรุงแตง
ความคิ ด นั้ น อี ก ต อ หนึ่ ง ป จ จั ย อย า งหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมากต อ ความคิ ด ได แ ก
ความรูสึกสุขทุกข (เวทนา)
ตามปกติ สําหรับ คนทั่วไป เมื่อมีการรับรูและเกิดเวทนาแลว ถาไมมีปจจัย
อยางอื่นเขามาแปร หรือตัดตอน เวทนาก็จะเปนตัวกําหนดวิถีของความคิด คือ ถารูสึก
สบายเปนสุข ก็ชอบใจ อยากได อยากเสพ อยากเอา (ตัณหาฝายบวก) ถารูสึกไมสบาย
บีบคั้น เปนทุกข ก็ขัดใจไมชอบ อยากเลี่ยงพนหรืออยากทําลาย (ตัณหาฝายลบ)
๑
๒

อานคําอธิบายเพิ่มเติมในหนาเชิงอรรถอธิบายเพิ่มเติม
อารมณ ในที่นี้ = sense-object ไมใช emotion สมัยปจจุบัน เรียกบางสวนของอารมณวา “สิ่งเร้า”

๑๑๒
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ตอจากนั้น ความคิดปรุงแตงตางๆ ก็จะกําหนดเนนหรือเพงไปที่อารมณ คือสิ่ง
ซึ่งเปนที่มาของเวทนานั้น (ตัวเรา หรือสิ่งเรา) เอาสิ่งนั้นเปนที่จับของความคิด พรอม
ดวยความจําไดหมายรูวา สิ่งนั้นสิ่งนี้ เปนอยางนั้นเปนอยางนี้ (สัญญา) แลวความคิด
ปรุงแตงก็ดําเนินไปตามวิถีทางของความชอบใจ ไมชอบใจนั้น เครื่องปรุงแตงของ
ความคิ ด ก็ คื อ ความโน ม เอีย ง ความเคยชิ น กิ เ ลส จิ ตนิ สั ย ต า งๆ ที่ จิ ตได สั่ ง สมไว
(สังขาร) และคิดอยูในกรอบ ในขอบเขต ในแนวทางของสังขารนั้น
จากความคิด ก็อาจแสดงออกมาเปนการทํา การพูด การแสดงบทบาทตางๆ
ถาไมถึงขั้นแสดงออกภายนอก อยางนอยก็มีผลกระทบตางๆ อยูภายในจิตใจ เปนผล
ในทางผูกมัด จํากัดตัว ทําใหจิตคับแคบบาง เกิดความกระทบกระทั่ง วุนวาย เรารอน
ขุนมัว เศราหมอง บีบคั้นใจบาง หรือถาเปนการพิจารณาเรื่องราว คิดการตางๆ ก็ทําให
เอนเอียง ไมมองเห็นตามเปนจริง อาจเคลือบแฝงดวยความอยากได อยากเอา หรือ
ความคิดรายมุงทําลาย (คิดปรุงแตง) แมในกรณีที่เกิดความรูสึกเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข ถา
ไมรูจักคิด ปลอยใหความคิดอยูใตอิทธิพลของเวทนานั้น ก็จะเกิดความคิดแบบฝนๆ
เรื่อยเฉื่อยเลื่อนลอย หรือไมก็กลายเปนซึมๆ ตื้อๆ ทื่อๆ อัดอั้นตันอื้อไป ซึ่งรวมเรียกวา
เปนสภาพที่ไมเกื้อกูลตอคุณภาพชีวิต (เปนอกุศล) สรางปญหาและกอใหเกิดทุกข
กระบวนการของความคิดนี้ เขียนใหดูงาย แสดงเฉพาะสภาพจิตหรือองคธรรม
ที่เปนตัวแสดงบทบาทสําคัญๆ ดังนี้

ในชีวิตของคนทั่ว ไป กระบวนธรรมแห่ ง ปัญ หา นี้ เป นกิ จกรรมส ว นใหญ ที่
ดําเนินไปเกือบตลอดเวลา ในวันหนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นแลวๆ เลาๆ นับครั้งไมถวน ชีวิตที่ไม
มีการศึกษา ยอมถูกครอบงําและกําหนดดวยกระบวนการแหงความคิดอยางนี้
ความเปนไปของกระบวนธรรมนี้ดําเนินไปไดเองงายๆ โดยไมตองใชสติปญญา
ไมตองใชความรูความเขาใจหรือความสามารถอะไรเลย จัดเปนธรรมดาขั้นพื้นฐาน
ที่สุด ยิ่งไดสั่งสมความเคยชินไวมากๆ ก็ยิ่งเปนไปเอง อยางคลองแคลว อยางที่เรียกวา
ลงรอง
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เพราะการที่เปนไปอยางปราศจากปญญา ไมตองมีสติปญญาเขามาเกี่ยวของ
และสติปญญาไมไดเปนตัวควบคุม จึงเรียกวาเกิดจากอวิชชา (อวิชชาใหโอกาส) และ
จึงเปนกระบวนการที่ไมเปนไปเพื่อแกไขปญหา แตเปนไปเพื่อกอปญหา ทําใหเกิดทุกข
เรียกวาเปน ปัจจยาการแห่งทุกข์
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของมั น คื อ เป น การคิ ด ที่ ส นองตั ณ หา ผลของมั น คื อ การก อ
ปญหา ทําใหเกิดทุกข จึงไมเปนการศึกษา สรุปสั้นๆ จะเรียกวา กระบวนการคิดแบบ
สนองตัณหา หรือการคิดแบบกอปญหา หรือวงจรแหงความทุกข ก็ได
เมื่ อ มนุ ษ ย เ ริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาขึ้ น ก็ คื อ มนุ ษ ย เ ริ่ ม ใช ส ติ ป ญ ญา ไม ป ล อ ยให
กระบวนการคิด หรือวงจรปจจยาการขางตนนั้นดําเนินไปเรื่อยๆ คลองๆ แตมนุษยเริ่ม
ใช ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ และองค ป ระกอบอื่ น ๆ เข า มาตั ด ตอน หรื อ ลดทอนกระแสของ
กระบวนการคิดแบบนั้น ทําใหกระบวนการคิดแบบสนองตัณหาขาดตอนไปเสียบาง
แปรไปเสียบาง ดําเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่นๆ บาง ทําใหมนุษยเริ่มหลุดพนเปนอิสระ
ไมตกเปนทาส ไมถูกกระบวนความคิดแบบนั้นครอบงํากําหนดเอาเต็มที่โดยสิ้นเชิง
ในเบื้องตน ตัวแปรนั้นอาจเปนเพียงเสียงเหนี่ยวรั้ง หรือรูปสําเร็จแหงความคิดที่
ไดรับถายทอดมาโดยปรโตโฆสะ จากบุคคลหรือสถาบันตางๆ และซึ่งตนยึดถือเอาไว
โดยศรัทธา แตตัวแปรจากปรโตโฆสะอยางนั้น มีผลเพียงแคเปนที่ยึดเหนี่ยวดึงตัวไว
หรือขัดขวางไวไมใหไหลไปตามกระแสของกระบวนการคิดนั้น หรืออยางดีก็ไดแคให
รูปแบบความคิดที่ตายตัวไวยึดถือแทน ไมเปนทางแหงการคิดคืบหนาโดยอิสระของ
บุคคลนั้นเอง
แตในขั้นสูงขึ้นไป ปรโตโฆสะที่ดี อาจชักนําศรัทธาประเภทที่นําตอไปสูความคิด
เองได ขอยกตัวอยางเปรียบเทียบ
ปรโตโฆสะ ที่ชักนําใหเกิดศรัทธาแบบรูปสําเร็จตายตัว ไมเปนสื่อนําการคิด
ตอไป เชน ใหเชื่อวาสิ่งทั้งหลายจะเปนอยางไร ยอมสุดแตเทพเจาบันดาล หรือเปน
เรื่องของความบังเอิญ เมื่อเชื่ออยางนี้แลว ก็ไดแตคอยรอความหวังจากเทพเจา หรือรอ
โชคชะตา ไมตองคิดคนอะไรตอไป
สวนปรโตโฆสะ ที่ชักนําศรัทธาแบบเปนสื่อโยงใหเกิดความคิดพิจารณา เชน ให
เชื่ อ ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายจะเป น อยา งไร ยอ มแลว แตเ หตุปจ จั ย เมื่ อ เชื่อ อย า งนี้ แ ล ว เกิ ด
เหตุการณอะไรขึ้น ก็ยอมคิดคนสืบสาวหาเหตุปจจัย ทําใหเกิดความรูความเขาใจตอๆ ไป
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ความคิดพิจารณาที่ศรัทธาตอปรโตโฆสะชวยมาสื่อนํานั้น เริ่มตนดวยองคธรรม
ที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ พูดอีกอยางหนึ่งวา ปรโตโฆสะที่ดี สรางศรัทธาชนิดที่ชักนํา
ใหเกิดโยนิโสมนสิการ
เมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแลว ก็หมายถึงวา ไดมีจุดเริ่มของการศึกษาแลว
จากนั้นก็จะเกิดการคิดที่ใชปญญา และทําใหปญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้น นําไปสูการ
แกปญหา เปนทางแหงความดับทุกข และนี้ก็คือ “การศึกษา” พูดสั้นๆ วา กระบวนการ
คิดที่สนองปญญา คือ การคิดที่แกปญหา นําไปสูความดับทุกข และเปนการศึกษา
จุดสําคัญที่โยนิโสมนสิการเขามาเริ่มบทบาท ก็คือการตัดตอนไมใหเวทนามี
อิทธิพลเปนปจจัยกอใหเกิดตัณหาตอไป คือ ใหมีแตเพียงการเสวยเวทนา แตไมเกิด
ตัณหา เมื่อไมเกิดตัณหา ก็ไมมีความคิดปรุงแตงตามอํานาจของตัณหานั้นตอไป
เมื่อตัดตอนกระบวนการคิดสนองตัณหาแลว โยนิโสมนสิการก็นําความคิดไปสู
แนวทางของการกอเกิดปญญา แกปญหา ดับทุกข และทําใหเกิดการศึกษาตอไป อาจ
เขียนกระบวนความคิดใหดูงายๆ ดังนี้

อย า งไรก็ ดี สํ า หรั บ มนุ ษ ย ปุ ถุ ช น แม เ ริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาบ า งแล ว แต ก ระบวน
ความคิด ๒ อยางนี้ ยังเกิดสลับกันไปมา และกระบวนหนึ่งอาจไปเกิดแทรกในระหวาง
ของอีกกระบวนหนึ่ง เชน กระบวนแบบแรกอาจดําเนินไปจนถึงเกิดตัณหาแลว จึงเกิด
โยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดและหันเหไปใหม หรือกระบวนแบบหลังดําเนินไปถึงปญญา
แลว เกิดมีตัณหาขึ้นในรูปใหมแทรกเขามา จึงเกิดมีกรณีที่นําเอาผลงานของปญญาไป
รับใชความตองการของตัณหาได เปนตน
บุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณแลว เมื่อคิด ก็จะคิดอยางมีโยนิโสมนสิการ เมื่อไม
คิ ด ก็ จ ะอยู อ ย า งมี ส ติ ค รองใจ คื อ มี จิ ต กํ า กั บ อยู กั บ สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ ง ต อ งทํ า และ
พฤติกรรมที่กําลังดําเนินไปอยูของตน

ความคิด: แหล่งสําคัญของการศึกษา

๑๑๕

อนึ่ง ที่วาเมื่อคิด ก็จะคิดอยางมีโยนิโสมนสิการนั้น ก็หมายถึงมีสติอยูพรอม
ด ว ย เพราะโยนิโ สมนสิ ก ารเป น เครื่ องหล อ เลี้ ย งสติ และทํ า ให ตอ งใช ป ญ ญา เมื่ อ
ความคิดเดินอยูอยางเปนระเบียบมีจุดหมาย จิตก็ไมลอยเลื่อนเชือนแชไป ตองกุมอยู
กับกิจที่กําลังกระทํานั้น เรียกวา มีสติ

โยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี
เพื่อให ปรโตโฆสะ นําไปสู โยนิโสมนสิการ ทําใหคนรูจักคิด หรือคิดเองเปน อัน
เปนจุดเริ่มของการศึกษา และจําเปนสําหรับการที่จะมีการศึกษา จึงจะเสนอวิธีคิดที่
เรียกวา โยนิโสมนสิการ ตามที่พระพุทธเจาไดทรงแนะนําไว สัก ๑๐ วิธี
คนทั่วไป ซึ่งไดสั่งสมความเคยชินใหจิตมีนิสัยแหงการคิดในแนวทางของการ
สนองตัณหา หรือคิดโดยมีความชอบใจไมชอบใจเปนพื้นฐานมาเปนเวลายาวนาน วิธี
โยนิโสมนสิการแบบตางๆ นี้จะเริ่มเปนเครื่องฝกในการสรางนิสัยใหมใหแกจิต
การสรางนิสัยใหมนี้อาจตองใชเวลานานบาง เพราะนิสัยเดิมเปนสิ่งที่สั่งสมมา
นาน คนละเปนสิบๆ ป แตเมื่อไดฝกขึ้นบางแลว ก็ไดผลคุมคา เพราะเปนการคิดที่ทํา
ใหเกิดปญญา ทําใหแกปญหา ดับความทุกขได แมจะยังทําไมไดสมบูรณ ก็ยังพอเปน
เครื่องชวยใหเกิดสมดุล และไดมีทางออกในยามที่ถูกความคิดตามแนวนิสัยเดิมชัก
นําไปสูความอับจน สูความทุกข และปญหาบีบคั้นตางๆ
อนึ่ง พึงทราบวาวิธีโยนิโสมนสิการแบบตางๆ ถึงจะมีมากอยาง ก็สรุปลงไดเปน
๒ ประเภทเทานั้น คือ
๑. โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปัญญาโดยตรง มุงใหเกิดความรูเขาใจตาม
เป น จริ ง ตรงตามสภาวะแท ๆ เน น ที่ ก ารขจั ด อวิ ช ชา เป น เครื่ อ งนํ า ไปสู โลกุ ต ตร
สัมมาทิฏฐิ อาจเรียกวา โยนิโสมนสิการระดับสัจธรรม
๒. โยนิโสมนสิการประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิต มุงปลุกเราใหเกิดคุณธรรม
หรือกุศลธรรมตางๆ เนนที่การสกัดหรือขมตัณหา เปนเครื่องนําไปสู โลกียสัมมาทิฏฐิ
อาจเรียกวา โยนิโสมนสิการระดับจริยธรรม
วิธีโยนิโสมนสิการตอไปนี้ บางอยางใชประโยชนไดประเภทเดียว บางอยางใช
ประโยชน ไ ด ทั้ ง สองประเภท ในที่ นี้ จ ะยั ง ไม แ ยกกลุ ม ไว จะยกมาแสดงที ล ะอย า ง
ตามลําดับที่เห็นสมควร และชี้แจงประโยชนเปนขอๆ ไป หรือใหผูอานพิจารณาดูเอง
ซึ่งก็จะแยกไดไมยาก
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๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือพิจารณาปรากฏการณตางๆ ใหรูจัก
สภาวะตามที่มันเปนจริง หรือพิจารณาปญหา คนหาหนทางแกไขดวยการสืบสาวหา
เหตุและปจจัยตางๆ ที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา จะเรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา
หรือ วิธีคิดแบบปัจจยาการ ก็ได ในทางปฏิบัติ อาจแยกวิธีคิดนี้ได ๒ อยาง คือ
ก. คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ คือ เมื่อพบปรากฏการณ หรือเรื่องที่พิจารณาอยาง
หนึ่งอยางใด ก็มองหยั่งยอนและสืบสาวชักโยงออกไปถึงปจจัยตางๆ ทั้งหลายที่เขามา
สัมพันธกันกอใหเกิดผลหรือปรากฏการณนั้นๆ เชนที่พระพุทธเจาตรัสสอนบอยๆ ให
พระสาวกพิจารณาวา “เมื่อสิ่งนั้นมี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ฯลฯ”
ข. คิดแบบสอบสวน หรือ ตั้งคําถาม คือ เมื่อประสบพบเห็นสิ่งใดๆ ที่ควร
พิจารณา ก็ควรตั้งคําถามแกตนวา ทําไม เพราะอะไร เชนที่พระพุทธเจาทรงตั้งปญหา
ถามพระองคเองกอนตรัสรูวา “ตัณหาเกิดมีขึ้นเพราะอะไร อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา” เปน
ตน แลวคิดสืบสาวหาเหตุปจจัยตอไป
๒. วิธีคิดแบบแยกแยะองคประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนวิธีคิดสําคัญ
อีกแบบหนึ่ง ที่มุงเพื่อเขาใจสิ่งตางๆ ตามสภาวะของมันตามธรรมดา สิ่งทั้งหลายก็ดี
ปรากฏการณตางๆ ก็ดี เรื่องราวตางๆ ที่อุบัติขึ้นก็ดี เกิดจากสวนประกอบยอยๆ มา
ประมวลกันเขา เมื่อแยกแยะกระจายออกไปใหเห็นองคประกอบยอยๆ ตางๆ ไดแลว
จึงจะรูจักสิ่งนั้น เรื่องราวนั้นๆ ไดถูกตองแทจริง หรือจับจุดที่เปนปญหาได แลวจึงจะ
แกไขปญหาสําเร็จ ตัวอยางของการคิดแบบนี้ เชนที่พระพุทธศาสนาแยกแยะชีวิต
ออกเปนสวนประกอบยอยตางๆ เชนเปน ขันธ ๕ เปนตน
๓. วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา คือ มองเหตุการณ สถานการณ ความเปนไป
ของสิ่งทั้งหลาย โดยหยั่งรูเขาใจธรรมดาธรรมชาติของมัน ซึ่งจะตองเปนไปอยางนั้น ใน
ฐานะที่มันเปนสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น จึงจะตองเปนไปตามเหตุ
ปจจัยเหลานั้น กลาวคือ การที่มันเกิดขึ้นแลวจะตองดับไป ไมเที่ยง ไมคงที่ ไมคงอยู
ตลอดไป มีภาวะที่ถูกปจจัยตางๆ ที่ขัดแยง บีบคั้นได ไมมีอยูและไมสามารถดํารงอยู
โดยตัวของมันเอง ขึ้นตอเหตุปจจัยของมัน ไมขึ้นตอความเรียกรองปรารถนาของใคร
ลักษณะเหลานี้ ก็คือ ไตรลักษณ์ หรือ สามัญลักษณ์ จึงเรียกความคิดแบบนี้ไดอีกอยาง
หนึ่งวา วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์
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วิธีคิดแบบนี้ ที่ถูกตอง ตองดําเนินไปใหครบ ๒ ขั้นตอน คือ
ก. ขั้นที่หนึ่ง รู้เท่า คือรูเทาทัน และยอมรับความจริง เปนขั้นวางใจวางทาทีตอ
สิ่งทั้งหลาย โดยสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา เชน
เมื่อประสบสถานการณที่ไมนาปรารถนา ก็ตั้งจิตสํานึกขึ้นในเวลานั้นวา เราจะมอง
ตามความเปนจริง ไมมองตามความอยากของเรา ที่อยากใหเปนหรืออยากไมใหเปน รู
วาสิ่งนั้นเปนอยางนั้น ตามเหตุปจจัยของมัน เปลื้องตัวเปนอิสระได ไมเอาตัวเขาไปให
ถูกกดถูกบีบ
ข. ขั้นที่สอง เร่งทํา คือแกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย เปนขั้นปฏิบัติตอสิ่ง
ทั้งหลาย โดยสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติดวยปญญา คือ
รูวาสิ่งทั้งหลายจะเปนอยางไร ก็ยอมเปนไปตามเหตุปจจัย ขึ้นตอเหตุปจจัย ไมใชขึ้น
ตอความอยากความปรารถนา ของเรา หรือของใครๆ เมื่อเราตองการใหมันเปนอยางไร
ก็ตองทําที่เหตุปจจัย ใหมันเปนอยางนั้น
จึงตองศึกษาใหรูเขาใจเหตุปจจัยทั้งหลาย ที่จะทําใหมันเปนอยางนั้น แลว
แกไขหรือจัดการทําการที่ตัวเหตุปจจัยนั้นๆ เมื่อทําเหตุปจจัยไดพรอมบริบูรณที่จะให
เปนอยางนั้น มันก็ตองเปนอยางนั้น ถาเหตุปจจัยไมพรอมที่จะใหเปน มันก็ไมเปน แลว
ก็รูและแกไขกันที่เหตุปจจัยนั้นแหละ ไมใชแกดวยความอยาก
เมื่อปฏิบัติไดอยางนี้ ก็ดํารงตนอยูเปนอิสระ อยูอยางอิสระ ทําการไดดีที่สุด
พรอมทั้งไมมีความทุกข
อนึ่ง ดวยเหตุที่สิ่งทั้งหลายไมเที่ยงแทแนนอน เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
ตามเหตุปจจัยที่มากมายและใหมๆ แปลกๆ แทรกเขามา เราจึงนิ่งนอนใจไมได จะตอง
ขวนขวายศึกษา แลวเรงรัดปองกันแกไขเหตุปจจัยของความเสื่อม และสรางสรรค
สงเสริมเหตุปจจัยแหงความเจริญ ดวยความไมประมาท
๔. วิธีคิดแบบแกปญหา หรือ วิธีคิดแบบอริยสัจ เปนวิธีคิดที่ตอเนื่องจากวิธี
คิดแบบรูเทาทันธรรมดา (แบบที่ ๓) นั่นเอง คือ เมื่อเขาใจคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย
วางใจไดแลว ตกลงใจวาจะแกปญหาที่ตัวเหตุปจจัย จากนั้นก็ดําเนินความคิดตอไป
ตามวิธีคิดแบบอริยสัจนี้
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วิธีคิดแบบนี้มีหลักการสําคัญ คือ การเริ่มตนจากปญหาหรือทุกข โดยกําหนดรู
ทําความเขาใจปญหาหรือความทุกขใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพื่อเตรียมแกไข
พรอมกันนั้น ก็กําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวาคืออะไร จะเปนไปไดหรือไม จะ
เป น ไปได แ ค ไ หน อย า งไร แล ว คิ ด วางวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ จ ะกํ า จั ด สาเหตุ ข องป ญ หา โดย
สอดคลองกับการที่จะบรรลุจุดหมายที่ไดกําหนดไวนั้น
ทั้งนี้ อาจจัดวางเปนขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ กําหนดรู้ทุกข์ คือ แจกแจงแถลงปญหา ทําความเขาใจปญหา สภาพ
และขอบเขตของปญหา สภาพของสิ่งที่เปนปญหา ใหเขาใจชัดเจนวาเปนอะไร คือ
อะไร เปนที่ตรงไหน เหมือนแพทยตรวจดูอาการของโรค ความผิดปกติของรางกาย
วินิจฉัยใหรูวาเปนอะไรที่ตรงไหน รูเขาใจโรคและรางกาย เฉพาะอยางยิ่งสวนซึ่งเปน
ที่ตั้งของโรคใหชัดเจน (ทุกข์)
ขั้นที่ ๒ สืบสาวเหตุแห่งทุกข์ ที่จะพึงละ คือ วิเคราะห ตรวจคนหามูลเหตุหรือ
ตนตอของปญหา ซึ่งจะตองแกไข กําจัด หรือทําใหหมดสิ้นไป ตามปกติ ขั้นนี้ตรงกับวิธี
คิดแบบที่ ๑ คือ ใชวิธีคิดแบบปัจจยาการนั่นเอง เหมือนแพทยคนหาสมุฏฐานของโรค รู
ชนิดของเชื้อโรค ความผิดปกติของรางกาย ความวิปริตทางจิตใจ หรือสาเหตุภายนอก
อยางหนึ่งอยางใด ที่เปนสาเหตุของโรคซึ่งจะเยียวยาไดถูกตองตรงจุด โดยมิใชรักษา
แตเพียงอาการ (สมุทัย)
ขั้นที่ ๓ เล็งหมายชัดซึ่งการดับทุกข์ ที่จะทําใหสําเร็จ คือ เล็งเห็นชัดเจนถึง
ภาวะปราศจากปญหา ซึ่งเปนที่มุงหมาย วาคืออะไร เปนไปไดจริงหรือไม เปนไปได
อยางไร เชนวา เราตองการอะไรแน อะไรกันแนที่เราควรตองการ และสามารถตองการ
ชีวิตของเราตองการอะไร อะไรควรเปนจุดหมายแหงชีวิตของเรา ดังนี้เปนตน มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมาย และหลักการทั่วไป หรือตัวกระบวนการของการแกปญหา
กอนที่จะวางรายละเอียดและกลวิธีปลีกยอยในขั้นดําเนินการ
เหมือนแพทยรูวาโรคนั้นๆ รักษาได ภาวะที่หายจากโรคนั้น จะแคนั้น อยางนั้น
มองเห็นกระบวนการของโรคชัดเจน วาจะหายไปไดอยางนั้นๆ ดวยอยางนั้นๆ เพื่อไม
ตองรักษาสุมๆ ไป (นิโรธ)
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ขั้นที่ ๔ จัดวางวิธีการดับทุกข์ ที่จะตองปฏิบัติ คือ เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
เปาหมาย และหลักการทั่วไปแลว ก็กําหนดวางวิธีการ แผนการ และรายการสิ่งที่
จะต อ งทํ า ในการที่ จ ะแก ไ ขกํ า จั ด สาเหตุ ข องป ญ หาให สํ า เร็ จ โดยสอดคล อ งกั บ
เปาหมายและหลักการทั่วไปนั้น เพื่อเตรียมลงมือแกไขปญหาตอไป
เหมือนแพทย เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนของโรควาจะหายไป
อยางไรๆ เชื้อโรค หรือสมุฏฐาน จะถูกกําจัดดวยอะไรๆ แลวก็วางยา วางรายละเอียด
ขั้นตอนวิธีรักษา วิธีปฏิบัติตัวของคนไขเปนตน เพื่อบําบัดโรคใหสําเร็จตอไป (มรรค)
๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือ คิดตามหลักการและความมุงหมาย
เปนวิธีคิดในระดับปฏิบัติการ หรือลงมือทํา คือ การที่จะปฏิบัติกิจกระทําการตางๆ โดย
รูเขาใจถึงหลักการ และความมุงหมายของเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะความสัมพันธระหวาง
หลักการกับจุดมุงหมายวา หลักการนั้นๆ จะดําเนินไปเพื่อจุดหมายอะไร เพื่อใหเปน
การปฏิบัติที่ไดผลตรงตามความมุงหมายนั้น ไมกลายเปนการปฏิบัติที่เคลื่อนคลาด
เลื่ อ นลอย งมงาย เช น เมื่ อ จะประพฤติ ป ฏิ บั ติธ รรมข อ ใด จะลงมือ ทํา งานอะไร ก็
ตรวจสอบตนเองใหชัดเจนวา เขาใจหลักการและความมุงหมายของงานนั้นดีแลว
หรือไม โดยอาจคอยตั้งคําถามวา อันนี้เพื่ออะไรๆ เปนตน
๖. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ มองใหครบทั้ง ขอดี ขอเสีย และ
ทางแกไข ทางออกใหหลุดรอดปลอดพนจากขอบกพรองตางๆ เปนวิธีมองสิ่งทั้งหลาย
ตามเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเนนการศึกษาและยอมรับความจริงตามที่สิ่งนั้นๆ เปนอยูทุก
แงทุกดาน ทั้งดานดี ดานเสีย จุดออน จุดแข็ง สวนบริบูรณ สวนบกพรอง เพื่อรูเขาใจ
ถูกตองตามความเปนจริง แคความจริงและเทาที่เปนจริง พอดีๆ ไมเกินเลยหรือหยอน
กวาความจริง และเพื่อปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ไดพอเหมาะ ไมผิดพลาด
ศัพททางธรรมเรียกวา วิธีคิดใหรู อัสสาทะ อาทีนวะ และ นิสสรณะ วิธีคิดแบบนี้
พระพุทธเจาทรงเนนมาก เพราะคนทั้งหลายมักจะตื่นตามกันและเอนเอียงงาย พอจับ
วาอะไรดี ก็มองเห็นแตดีไปหมด พอจับวาอะไรเสีย ก็เห็นแตเสียไปหมด ทําใหพลาดทั้ง
ความรูจริง และการปฏิบัติที่ถูกตอง
อันที่จริงนั้น ปกติของสิ่งทั้งหลาย ยอมมีทั้งสวนดี สวนเสีย จุดออน จุดแข็ง เปน
ตน อาจดีมากเสียนอย หรือดีตรงกับที่จะใชงานนี้ เสียสําหรับใชงานนั้น ดีในกรณี
แวดลอมหรือเงื่อนไขอยางนี้ๆ เสียในกรณีอยางนั้นๆ เปนตน นอกจากนั้น จะตองเรียนรู
เตรียมทางออกทางแกจุดบกพรองตางๆ ไวดวย
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มีขอเตือนใจตอไปวา ยิ่งสิ่งที่ตื่นเตนเลาลือตามๆ กันไปวา โดดเดนแสนดีอยาง
นั้นอยางนี้ ไมวาจะเปนสิ่งของที่โฆษณากันอยู กิจการ แบบอยางทางวัฒนธรรม หรือ
ความคิดลัทธินิยมตางๆ ที่เผยแพรกันไปก็ตาม ก็ยิ่งตองมีสติใหมาก ที่จะไมลืมดูแงเสีย
ที่วานี้มิใชเปนการมองแงราย เพราะการคิดวิธีนี้เปนการคิดในแนวสภาวะ มุงที่
ความจริง ไมเสียคุณภาพจิต สวนการมองแงดีเปนเรื่องของวิธีคิดแบบที่ ๘ ที่จะกลาว
ขางหนา
แมแตสิ่งที่เรายอมรับเอามาใช เอามาปฏิบัติถือตามแลว เพราะมีสวนดีมาก มี
สวนสําคัญที่ดีจริง หรือดีตรงกับความตองการใชประโยชน ก็ตองตระหนักและยอมรับ
ดวย ถึงแงเสีย จุดออน จุดบกพรองของมัน เพื่อระวังระไวปดกั้นทางเสีย หรือหาสิ่ง
ชดเชยทดแทน ใหประโยชนที่ไดถึงความสมบูรณตอไป ไมใชวาพอตนรับอะไรทําอะไร
อันนั้นเปนตองดีไปหมด ปดตาไมมองจุดออน สวนเสีย และแงที่เปนโทษเสียเลย เลย
ปลอยใหจุดออนและสวนเสียนั้น กลับมาทําลายทั้งผูปฏิบัติและตัวของสิ่งนั้นตอไป
ยกตัวอยางสักเรื่องหนึ่ง๑ เชน อิทธิพลของโทรทัศนตอเด็ก โทรทัศน มีขอดี เชน
ชวยใหเรียนรูขาวสาร เหตุการณ และความคิด ไดกวางขวางรวดเร็ว เปนเครื่องมือ
ถายทอดวัฒนธรรม คานิยมดีงาม ที่ไดผล เปนแหลงหาความบันเทิง ที่สะดวก เปนตน
มีขอเสีย เชน เปนแหลงถายทอดคานิยมที่ไมดีไมงาม และตัวอยางในทางเสีย อยาง
รวดเร็วและเปนที่เชื่อถือมาก พรากเด็กจากความสนใจและเวลาที่จะใชกับกิจอื่นที่เปน
ประโยชน เชน การอานหนังสือ งานจากโรงเรียน และงานบาน ปดกั้นบดบังไมใหเด็กได
สัมพันธและรับคุณคาทางจิตใจที่ลึกซึ้งจากคนใกลชิด เชน ความสัมพันธอันละเมียด
ละไมฉันพอแมลูก ทําใหความคิดจิตใจมีลักษณะเปนเครื่องจักรเครื่องยนตมากขึ้น ฯลฯ
เมื่อมีขอดีระคนขอเสียอยางนี้ พิจารณาดูทางออกหรือที่หลุดรอดปลอดพน จะ
มีอะไรที่เอามาใชแทนโทรทัศนโดยไมมีขอบกพรองที่กลาวมา ถาไมมี ยังจําเปนตองใช
โทรทัศน จะมีทางแกขอเสียอยางไร ก็อาจไดทางออกบางอยางมาเสนอ เชน มีการ
ควบคุมการจัดเสนอใหมีแตรายการที่ดีงามเปนประโยชน ฝกบุคคลที่เกี่ยวของทั้งฝาย
บริการโทรทัศน และทางบาน เชน บิดามารดา ใหทําหนาที่กัลยาณมิตร ชี้ชองใหเด็ก
รูจักพิจารณา และฝกฝนตัวเด็กเองใหมีโยนิโสมนสิการ ดังนี้เปนตน
๑

ในที่นี้ ไมพึงถือเปนการวิเคราะหที่แทจริง เพียงพูดพอใหเห็น เปนตัวอยาง
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๗. วิธีคิดแบบรูคุณคาแท-คุณคาเทียม หรือ การพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา
คือการใชสอยหรือบริโภค เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เปนขั้นฝกหัดขัดเกลา
กิเลส หรือตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจแลวชักจูงพฤติกรรมตอๆ ไป
วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวิตประจําวัน เพราะเกี่ยวของกับการบริโภคใชสอย
ปจจัย ๔ และวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ทางเทคโนโลยี
มี ห ลั ก การโดยย อ ว า คนเราเข า ไปเกี่ ย วของกั บ สิ่ ง ต า งๆ เพราะเรามี ค วาม
ตองการและเห็นวาสิ่งนั้นๆ จะสนองความตองการของเราได สิ่งใดสามารถสนองความ
ตองการของเราได สิ่งนั้นก็มีคุณคาแกเรา หรือที่เรานิยมเรียกวามันมีประโยชน คุณค่านี้
จําแนกไดเปน ๒ ประเภทตามชนิดของความตองการ คือ
ก. คุณค่าแท้ หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งทั้งหลายในแง
ที่สนองความตองการของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษยนํามาใชแกปญหาของตน เพื่อ
ความดีงาม ความดํารงอยูด วยดีของชีวิต หรือเพื่อประโยชนสุขทั้งของตนเองและผูอื่น
คุณคานี้อาศัยปญญาเปนเครื่องตีคาหรือวัดราคา จะเรียกวาคุณค่าสนองปัญญา
ก็ได เชน อาหารมีคุณคาอยูที่ประโยชนสําหรับหลอเลี้ยงรางกายใหดํารงชีวิตอยูได มี
สุขภาพดี เปนอยูผาสุก มีกําลังเกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจหนาที่ รถยนตชวยใหเดินทางได
รวดเร็ว เกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจหนาที่การงาน ความเปนอยูการบําเพ็ญประโยชนสุข
ควรมุงเอาความสะดวกปลอดภัย แข็งแรงทนทาน เปนตน (คุณคานี้คูกับธรรมฉันทะ)
ข. คุณค่าเทียม หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งทั้งหลายที่
มนุษยพอกใหแกสิ่งนั้นๆ เพื่อปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา หรือเพื่อเสริมราคา เสริม
ขยายความมั่นคงยิ่งใหญของตัวตนที่ยึดถือไว
คุณคานี้อาศัยตัณหา เปนเครื่องตีคาหรือวัดราคา จะเรียกวา คุณค่าสนองตัณหา
ก็ได เชน อาหารมีคุณคาอยูที่ความเอร็ดอรอย เสริมความสนุกสนาน เปนเครื่องแสดง
ฐานะ ความโกหรูหรา รถยนตเปนเครื่องวัดฐานะ แสดงความโกความมั่งมี มุงเอา
ความสวยงาม ความเดน เปนตน (คุณคานี้คูกับ ตัณหา)
วิธีคิดแบบนี้ ใชพิจารณาในการเขาไปเกี่ยวของปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดทั่วๆ ไป
ไมวาจะเปนการบริโภค ใชสอย การซื้อหา หรือการครอบครอง โดยมุงใหเขาใจและ
เลือกเสพคุณคาแท ที่เปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง เปนไปเพื่อประโยชนสุขทั้งแก
ตนเองและผูอื่น
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คุณคาที่แทนี้ นอกจากเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงแลว ยังเกื้อกูลแก
ความเจริญงอกงามของกุศลธรรม เชน ความมีสติเปนตน ทําใหพนจากความเปนทาส
ของวัตถุ เพราะเปนการเกี่ยวของดวยปญญา และมีขอบเขตอันเหมาะสม พอเหมาะ
พอดี ตางจากคุณคาสนองตัณหา ซึ่งไมคอยเกื้อกูลแกชีวิต บางทีเปนอันตรายแกชีวิต
ทําใหอกุศลธรรม เชน ความโลภ ความมัวเมา ความริษยา มานะ ทิฐิ ตลอดจนการยก
ตนขมผูอื่น เจริญขึ้น ไมมีขอบเขต และเปนไปเพื่อการแกงแยงเบียดเบียน
ตัวอยางเชน อาหารที่กินดวยปญญา เพื่อคุณคาแท มื้อหนึ่งราคาสิบบาท อาจมี
คุณคาแกชีวิตรางกายมากกวาอาหารมื้อเดียวราคา ๑ พันบาท ที่กินดวยตัณหามานะ
แคจะเอารสชาติและเสริมราคาของตัวตน แลวหนําซ้ําอาจเปนอันตรายแกรางกายดวย
๘. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม อาจเรียกงายๆ วา วิธีคิดแบบเร้ากุศล
หรือ คิดแบบกุศลภาวนา เปนวิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จึง
จัดไดวาเปนขอปฏิบัติระดับตนๆ สําหรับสงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม
และสรางเสริมสัมมาทิฏฐิ ที่เปนโลกิยะ
หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้ มีอยูวา ประสบการณ คือสิ่งที่ไดประสบ หรือได
รับรูอยางเดียวกัน ตางบุคคลผูประสบหรือรับรู อาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคน
ละอยาง สุดแตโครงสรางจิต แนวนิสัย ความเคยชินตางๆ ที่เปนเครื่องปรุงของจิต คือ
สังขารที่ผูนั้นไดสั่งสมไว หรือสุดแตการทําใจในขณะนั้นๆ
ของอยางเดียวกัน หรืออาการกิริยาเดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นแลว คิดปรุงแตง
ไปในทางดีงาม เปนประโยชน เปนกุศล แตอีกคนหนึ่งเห็นแลว คิดปรุงแตงไปในทางไม
ดี ไมงาม เปนโทษ เปนอกุศล แมแตบุคคลคนเดียวกัน มองเห็นของอยางเดียวกันหรือ
ประสบอารมณอยางเดียวกัน แตตางขณะ ตางเวลา ก็อาจคิดเห็นปรุงแตงตางออกไป
ครั้งละอยาง คราวหนึ่งราย คราวหนึ่งดี ทั้งนี้ โดยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลว
การทําใจที่ชวยตั้งตน และชักนําความคิด ใหเดินไปในทางที่ดีงามและเปน
ประโยชน เรียกวา วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม หรือโยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศล
โยนิโสมนสิการแบบเรากุศลนี้ มีความสําคัญ ทั้งในแงที่ทําใหเกิดความคิดและ
การกระทําที่ดีงาม เปนประโยชนในขณะนั้นๆ และในแงที่ชวยแกไขนิสัย ความเคยชิน
รายๆ ของจิตที่ไดสั่งสมไวแตเดิม พรอมกับสรางนิสัยความเคยชินใหมๆ ที่ดีงามใหแก
จิตไปในเวลาเดียวกันดวย
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ในทางตรงขาม หากปราศจากอุบายแกไขเชนนี้ ความคิดและการกระทําของ
บุคคลก็จะถูกชักนําใหเดินไปตามแรงชักจูงของความเคยชินเกาๆ ที่ไดสั่งสมไวเดิม
เพียงอยางเดียว และชวยเสริมความเคยชินอยางนั้นใหมีกําลังแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยไป
ตัวอยางงายๆ อยางหนึ่งที่มาในคัมภีร คือ การคิดถึงความตาย ถามี อโยนิโส
มนสิการ คือ ทําใจหรือคิดไมถูกวิธี อกุศลธรรม ก็จะเกิดขึ้น เชน คิดถึงความตายแลว
สลดหดหู เกิดความเศรา ความเหี่ยวแหงใจบาง เกิดความหวั่นกลัวหวาดเสียวใจบาง
ตลอดจนเกิดความดีใจเมื่อนึกถึงความตายของคนที่เกลียดชังบาง เปนตน
แตถามี โยนิโสมนสิการ คือทําใจหรือคิดใหถูกวิธี ก็จะเกิดกุศลธรรม คือ เกิด
ความรูสึกตื่นตัว เราใจใหไมประมาท เรงขวนขวายปฏิบัติกิจหนาที่ ทําสิ่งที่ดีงามเปน
ประโยชน ประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดจนรูเทาทันความจริงที่เปนคติธรรมดาของสังขาร
ทานกลาววา การคิดถึงความตายอยางถูกวิธี จะประกอบดวย สติ (ความระลึก
ได หรือมีใจอยูกับตัว ตื่นตัว ระลึกนึกทันถึงสิ่งที่พึงเกี่ยวของจัดทํา) สังเวค (ความรูสึกเราใจ
ไดคิด และสํานึกที่จะเรงทําการ) และญาณ (ความรูเทาทันธรรมดา หรือรูตามเปนจริง)
นอกจากนั้น ทานไดแนะนําอุบายแหงโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับความตายไว
หลายอยาง แมในพระไตรปฎก ก็มีตัวอยางงายๆ ที่พระพุทธเจาตรัสถึงบอยๆ เกี่ยวกับ
เหตุปรารภหรือเรื่องราวกรณีอยางเดียวกัน คิดมองไปอยางหนึ่ง ทําใหเกียจคราน คิด
มองไปอีกอยางหนึ่ง ทําใหเกิดความเพียรพยายาม เรื่องอื่นๆ ในประเภทนี้มีมากมาย
เชน การหัดเปลี่ยนความคิดโกรธ ใหเปนความคิดเมตตา เปนตน
อย า งไรก็ ตาม ตั ว อย า งต า งๆ ที่ ไ ด แ สดงไว ท า นมุ ง เพี ย งเพื่ อ ใหเ ห็ น แนววิ ธี
พิจารณา ที่ใชไดทั่วๆ ไปบาง ใชไดกับกุศลธรรมเฉพาะอยางบาง ขอสําคัญอยูที่วา เมื่อ
เข า ใจหลั ก การและแนววิ ธี ทั่ ว ๆ ไปดี แ ล ว ผู ฉ ลาดในอุ บ ายอาจคิ ด ค น ปรุ ง แต ง
รายละเอียดปลีกยอยตางๆ ของวิธีคิดแบบนี้ไดเพิ่มมากขึ้น เพื่อใชใหเหมาะสมกับการ
สร า งเสริ ม กุ ศ ล หรื อ คุ ณ ธรรมเฉพาะแต ล ะอย า ง และสอดคล อ งทั น กั บ กระบวน
ความคิดของมนุษยในกาลสมัยนั้นๆ อันจะทําใหใชปฏิบัติไดผลดียิ่งขึ้น
กล่าวได้ว่า วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนี้ เป็น วิธีที่เปิดกว้างที่สุด สําหรับ
การขยายดัดแปลง และสรรหาวิธีการปลีกย่อยต่างๆ มาใช้ได้อย่างมากมายกว้างขวาง สุดแต่
จะให้ได้ผลดีแก่จริตอัธยาศัย ของบุคคลที่แตกต่างกัน และเข้ากับสภาพแวดล้อม ที่
เปลี่ยนแปลงแปลกกันไปตามถิ่นฐานกาลสมัย
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นอกจากหลักการทั่วไปที่กลาวขางตนแลว ควรกลาวย้ําถึงองคประกอบสําคัญ
ที่คอยพยุงความคิดใหอยูในโยนิโสมนสิการ อันไดแกสติ สติชวยยั้งหยุดความคิดที่
หลงลอยไปเปนอโยนิโสมนสิการ และชวยเหนี่ยวรั้ง หรือดึงใหกลับมาตั้งตนในแนวของ
โยนิโสมนิสการไดใหม จึงเปนองคธรรมที่ผูมีโยนิโสมนสิการจะตองใชอยูเรื่อยไป
อนึ่ง โยนิโสมนสิการแบบตางๆ ซึ่งสรุปไดเปน ๒ คือ โยนิโสมนสิการเพื่อความรู้
ตามสภาวะ และ โยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างกุศลธรรม นั้น มีจุดแยกอยูที่ขณะตั้งตน
ความคิด และ สติอาจมีบทบาทสําคัญในการเลือกทางแยก ที่จุดตั้งตนระหวางโยนิโส
มนสิการแบบตางๆ นี้ เชนเดียวกับที่สติสามารถเลือกระหวางโยนิโสมนสิการ กับอโยนิโส
มนสิการ เชน เมื่อรับรูอารมณแลว มีสติกําหนดมุงเพื่อจะรูตามความเปนจริง ก็เขาแนว
โยนิโสมนสิการเพื่อความรูตามสภาวะ แตถาสติกําหนดกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
เปนที่หมาย หรือระลึกถึงภาพความคิดที่ดีงามบางอยางไวในใจ ก็เดินเขาสูโยนิโส
มนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรม
โยนิโสมนสิการเพื่อรูตามสภาวะนั้น ขึ้นตอความจริงที่เปนไปอยูตามธรรมดา
จึงมีลักษณะแนนอนเปนอยางเดียว สวนโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางกุศลธรรม ยัง
เปนเรื่องของการปรุงแตงในใจตามวิสัยของสังขาร จึงมีลักษณะแผกผันไปไดหลากหลาย
๙. วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน หรือ วิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็น
อารมณ์ ความจริง วิธีคิดแบบที่ ๙ นี้ เปนเพียงการมองอีกดานหนึ่งของการคิดแบบ
อื่นๆ จะวาแทรกหรือครอบคลุมวิธีคิดแบบกอนๆ ที่กลาวมาแลวก็ได แตที่แยกออกมา
แสดงเป น อี ก ข อ หนึ่ ง ต า งหาก ก็ เ พราะมี แ ง ที่ ค วรทํ า ความเข า ใจพิ เ ศษ และมี
ความสําคัญโดยลําพังตัวของมันเอง
ขอที่จะตองทําความเขาใจเปนพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้ ก็คือ การที่มีผูเขาใจ
ผิดเกี่ยวกับความหมายของการเปนอยูในปจจุบัน หรือมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ โดย
เห็นไปวา พระพุทธศาสนาสอนใหคิดถึงสิ่งที่อยูเฉพาะหนา กําลังเปนไปในปจจุบัน
เทานั้น ไมใหคิดพิจารณาเกี่ยวกับอดีต หรืออนาคต ตลอดจนไมใหคิดเตรียมการหรือ
วางแผนงานเพื่อกาลภายหนา
ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของความคิ ด ชนิ ด ที่ ไ ม เ ป น อยู ใ นป จ จุ บั น คื อ ความคิ ด ที่
เกาะติดกับอดีต และเลื่อนลอยไปในอนาคตนั้น พูดไดสั้นๆ วา ไดแก ความคิดที่เปนไป
ในแนวทางของตัณหา หรือพูดอยางภาษาสมัยใหมวาตกอยูใตอํานาจอารมณ
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ความคิดตกอดีตลอยอนาคตดวยอวิชชาตัณหานั้น มีอาการหวนละหอยโหยหา
อาลัยอาวรณถึงสิ่งที่ลวงแลว เพราะความเกาะติดหรือคางคาในรูปใดรูปหนึ่ง หรือเควง
ควางเลื่อยลอยไปในอนาคต ฟุงซานไปกับภาพที่ฝนเพอปรุงแตง ซึ่งไมมีฐานแหงความ
เปนจริงในปจจุบัน เพราะอัดอั้นไมพอใจสภาพที่ประสบอยู ปรารถนาจะหนีจากปจจุบัน
สวนความคิดชนิดที่เปนอยูในปจจุบัน มีลักษณะที่พูดสั้นๆ ไดวา เปนการคิดใน
แนวทางของความรู หรือคิดดวยอํานาจปญญา (คิดเชิงปัญญา) ถาคิดในแนวทางของ
ความรูหรือคิดดวยอํานาจปญญาแลว ไมวาจะเปนเรื่องที่เปนไปอยูในขณะนี้ หรือเปน
เรื่องลวงไปแลว หรือเปนเรื่องของกาลภายหนา ก็จัดเขาในการเปนอยูในปจจุบันทั้งนั้น
ดังจะเห็นชัดเจนวา ความรู การคิด การพิจารณาดวยปญญาเกี่ยวกับเรื่องอดีต
ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม เปนสิ่งที่ถูกตอง และมีความสําคัญตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาทุกระดับ ทั้งในระดับชีวิตประจําวัน เชน การสั่งสอนเกี่ยวกับบทเรียน
จากอดีต ความไมประมาทระมัดระวังปองกันภัยในอนาคต เปนตน ในระดับการรูแจง
สัจธรรม ตลอดจนการบําเพ็ญพุทธกิจ เชน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (รูอดีต) อตีตังสญาณ
(รูอดีต) อนาคตังสญาณ (รูอนาคต) เปนตน
แมแต “สติ” ซึ่งเปนองคธรรมหลักของการคิดแบบนี้ ก็มีคําจํากัดความตาม
พุทธพจนวา “ระลึกการที่ทําคําที่พูดแลว/อดีตแมนานได” “อัปปมาท” คือความไม
ประมาท ก็ทําใหไมพลาดแกอนาคต และทั้งหมดนั้นก็เปนการอยูดวยปญญา
คําวา “ปจจุบัน” ในทางธรรม มิใชเพงที่เหตุการณซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูในโลก
ภายนอกแททีเดียว แตหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวของในขณะนั้นๆ เปนสําคัญ ดังนั้น มองอีก
ด า นหนึ่ ง สิ่ ง ที่ ต ามความหมายของคนทั่ ว ไปว า เป น อดี ต หรื อ เป น อนาคต ก็ อ าจ
กลายเปนปจจุบันตามความหมายทางธรรมได เชนเดียวกับที่ปจจุบันของคนทั่วไป
อาจกลายเปนอดีตหรืออนาคตตามความหมายทางธรรม สรุปงายๆ วา ความเป็น
ปัจจุบัน กําหนดเอาที่ความเกี่ยวข้อง ต้องรู้ ต้องทํา เป็นสําคัญ
ขยายความหมายออกมาในวงกวางถึงระดับชีวิตประจําวัน สิ่งที่เปนปจจุบัน
คลุมถึงเรื่องราวทั้งหลาย ที่เชื่อมโยงตอกันมาถึงสิ่งที่กําลังรู กําลังพิจารณาเกี่ยวของ
ต อ งกระทํ า อยู เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า กิ จ หน า ที่ เรื่ อ งที่ ป รารภเพื่ อ ทํ า กิ จ สิ่ ง ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ หรือปฏิบัติได ไมใชคิดเลื่อนลอยฟุงเฟอฝนไปกับอารมณที่ชอบ
ใจหรือไมชอบใจ ติดของอยูกับความชอบความชัง หรือฟุงซานพลานไปอยางไรจุดหมาย
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ดังนั้น จึงเรียกวิธีคิดแบบนี้ไดอยางหนึ่งวา วิธีคิดแบบเปนงานเปนการ คิดแตที่
เปนกิจหรือเปนงาน คิดเรื่องที่จะทํา เสร็จความหมายที่เปนงานแลว ก็แลวไป ไมมีอะไร
ตกคางอดีต ไมมีอะไรไปเพอฝนอนาคต
เทาที่กลาวมานี้ มุงพอเปนเครื่องเทียบเพื่อชวยใหแบงแยกไดระหวางความคิด
ถึ ง อดี ต และอนาคตตามแนวทางของตั ณ หา ที่ เ พ อ ฝ น เลื่ อ นลอยผลาญเวลา และ
คุณภาพของจิตใจใหสูญเสียไปเปลา กับความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของ
ปญญา ที่เปนเรื่องของกิจในปจจุบัน อันชวยใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ ชวยใหการ
ปฏิบัติในปจจุบันถูกตองไดผลดียิ่งขึ้น
เมื่ อ ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามหลั ก การนี้ ก็ ก ลั บ กลายเป น การสนั บ สนุ น ให มี ก าร
ตระเตรียม และวางแผนกิจการลวงหนา ดังตัวอยางกิจการสําคัญของสงฆ เชน การ
สังคายนา ครั้ง ที่ ๑ ก็เกิด ขึ้นเพราะความคํานึงอนาคต ชนิดที่เชื่อมโยงถึงกิจที่จ ะ
กระทําในปจจุบันได โดยนัยดังไดกลาวมาแลว
๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท คําวา “วิภัชชวาท” แปลวา การพูดแยกแยะ พูด
จําแนก หรือพูดแจกแจง หรือแถลงความแบบวิเคราะห หมายถึง การมองและแสดง
ความจริงโดยแยกแยะออก ใหเห็นแตละแงละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหนึ่ง
แงเดียว หรือบางแงขึ้นมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปอยางนั้นทั้งหมด หรือประเมินคุณคา
ความดีความชั่ว เปนตน โดยถือเอาสวนเดียว หรือบางสวนเทานั้น แลวตัดสินพรวดลงไป
ความจริง “วิภัชชวาท” เปนชื่อเรียกระบบความคิดของพุทธศาสนาทั้งหมด
พระพุทธเจามีคําเรียกพระองคเองอยางหนึ่งวา เปน วิภัชชวาท หรือ วิภัชชวาที๑ วิธีคิด
แบบวิภัชชวาทจึงมีความหมายครอบคลุมวิธีคิดที่ไดกลาวมาแลวขางตนหลายๆ อยาง
วิธีคิดจําแนกแจกแจงแบบวิภัชชวาทนี้ ทําใหความคิดและการวินิจฉัยเรื่องราว
ตางๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมาตามความเปนจริง เทาความจริง พอดีกับความจริง เปน
กลางๆ ตามธรรมชาติแทๆ ทําใหไมเกิดความสับสนในเรื่องตางๆ
ในที่นี้ เพื่อใหเขาใจความหมายของวิภัชชวาทชัดเจนยิ่งขึ้น ขอจําแนกแนววิธี
คิดแบบวิภัชชวาทออกไปในลักษณะตางๆ ดังนี้
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 ตามที่เปนอยูจริงของสิ่งนั้นๆ คือ มองหรือแถลง
ความจริงใหตรงตามที่เปนอยู ในแงนั้น ดานนั้น ไมใชจับเอาความจริงแงหนึ่งดานหนึ่ง
หรือแงอื่นดานอื่นมาตีคลุมเปนอยางนั้นไปหมด เชน เมื่อกลาวถึงบุคคลผูหนึ่งวาเขาดี
หรือ ไม ดี ก็ ชี้ความจริง ตามแงดา นที่เปนอย างนั้ นว า แงนั้ น ด านนั้น กรณีนั้น เขาดี
อยางไร หรือไมดีอยางไร เปนตน ไมใชเอาแงหนึ่งดานเดียวเหมาคลุมงายๆ ทั้งหมด
ถ า จะประเมิ น คุ ณ ค า ก็ ต กลงกํ า หนดลงว า จะเอาแง ใ ดด า นใดบ า ง แล ว
พิจารณาทีละแง ประมวลลงตามอัตราสวน ตัวอยางวิภัชชวาทในแงนี้ เชน คําสอน
เกี่ยวกับ กามโภคี หรือ ชาวบ้าน ๑๐ ประเภท พิจารณาในแงวิธีแสวงหาทรัพย แงการใช
จายทรัพยเลี้ยงตน แงเลี้ยงคนในความรับผิดชอบ แงบําเพ็ญประโยชน ผูใดปฏิบัติ
ถูกตองในแงใดสวนใด บกพรองในแงใดสวนใด ก็วาไปตามความเปนจริง ในแงนั้น
สวนนั้น ไมสับสน และไมเหมาคลุม
- จําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆ ใหครบทุกแงทุกดาน คือ เมื่อ
มองหรือพิจารณาสิ่งใด ไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดียวของสิ่งนั้น หรือ
วินิจฉัยสิ่งนั้นดวยสวนเดียวแงเดียวของมัน แตมองหลายแงหลายดาน เชน จะวาดี
หรือไมดี ก็วา ดีในแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น ไมดีในแงนั้น ดานนั้น กรณีนั้น สิ่งนี้ไมดีใน
แงนั้น สิ่งนั้นดีในแงนั้น แตไมดีในแงนี้ เปนตน
การคิดจําแนกแนวนี้ มองดูคลายกับขอแรก แตเปนคนละอยาง และเปนสวน
เสริมกันกับขอแรกใหไดผลสมบูรณ ตัวอยางเชนคําสอนเรื่อง กามโภคี คือ ชาวบ้าน ๑๐
ประเภท นั้น และเรื่องพระบาน พระปา ที่ควรยกยอง หรือติเตียน เปนตน การคิดแนวนี้
รวมไปถึงการเขาใจในภาวะที่องคประกอบตางๆ หรือลักษณะดานตางๆ มาประมวลกัน
โดยครบถวน จึงเกิดเปนสิ่งนั้นๆ หรือเหตุการณนั้นๆ และการมองสิ่งหนึ่งๆ เหตุการณ
หนึ่งๆ โดยเห็นกวางออกไปถึงลักษณะดานตางๆ และองคประกอบตางๆ ของมัน
ข. จําแนกโดยส่วนประกอบ คือ วิเคราะหแยกแยะออกไปใหรูเทาทันภาวะที่สิ่ง
นั้นๆ เกิดขึ้นจากองคประกอบยอยๆ ตางๆ มาประชุมกันเขา ไมติดตันอยูภายนอกหรือ
ถูกลวงโดยภาพรวมของสิ่งนั้นๆ เชน แยกแยะสัตวบุคคลออกเปนนามและรูป เปนขันธ
๕ และแบงซอยแตละอยางๆ ออกไป จนเห็นภาวะที่ไมเปนอัตตา เปนทางรูเทาทัน
ความจริงของสังขารธรรมทั้งหลาย

๑๒๘
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วิภัชชวาทแงนี้ตรงกับวิธีคิดอยางที่ ๒ (วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ) ที่กลาว
แลวขางตน จึงไมจําเปนตองบรรยายอีก เดิมทีเดียว คําวา วิภัชชวาท ทานไมไดมุงใช
ในความหมายแงนี้ แตในคัมภีรรุนหลัง ทานใชศัพทคลุมถึงดวย จึงนํามากลาวรวมไว
ค. จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับความ
สืบทอดแหงเหตุปจจัย ซอยออกไปเปนแตละขณะๆ ใหมองเห็นตัวเหตุปจจัยที่แทจริง
ไมถูกลวงใหจับเหตุปจจัยสับสน
การคิดแบบนี้เปนดานหนึ่งของการคิดจําแนกโดยสวนประกอบ และการคิด
จําแนกตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย แตมีลักษณะและการใชงานพิเศษ จึงแยก
ออกมาแสดงเปนอยางหนึ่ง เปนวิธีที่ใชมากในฝายอภิธรรม ตัวอยางเชน เมื่อโจรขึ้น
ปลนบาน และฆาเจาทรัพยตาย คนทั่วไปอาจพูดวา โจรฆาคนตายเพราะความโลภ คือ
ความอยากไดของโจร เปนเหตุใหโจรฆาเจาทรัพย คําพูดนี้ใชไดเพียงในฐานะเปน
สํานวนพูดใหเขาใจกันงายๆ แตเมื่อวิเคราะหทางดานกระบวนธรรม ที่เปนไปภายใน
จิตอยางแทจริง หาเปนเชนนั้นไม ความโลภเปนเหตุของการฆาไมได โทสะจึงจะเปน
เหตุของการฆาได เมื่อวิเคราะหโดยลําดับขณะแลว ก็จะเห็นวา โจรโลภอยากไดทรัพย
แตเจาทรัพยเปนอุปสรรคตอการไดทรัพยนั้น ความโลภทรัพยจึงเปนเหตุใหโจรมีโทสะ
ตอเจาทรัพย โจรจึงฆาเจาทรัพยดวยโทสะนั้น
โจรโลภอยากไดทรัพย หาไดโลภอยากไดเจาทรัพยแตอยางใดไม ตัวเหตุที่แท
ของการฆา คือโทสะ หาใชโลภะไม โลภะเปนเพียงเหตุใหลักทรัพยเทานั้น แตเปน
ปจจัยใหโทสะเกิดขึ้นตอสิ่งอื่น ซึ่งขัดขวาง หรือไมเกื้อกูลตอความมุงหมายของมัน
อยางไรก็ตาม ในภาษาสามัญ จะพูดวา โจรฆาคนเพราะความโลภก็ได แตให
เขาใจเทาทันความจริงในกระบวนธรรม ที่เปนไปตามลําดับขณะดังที่กลาวมาแลววา
ความโลภเปนตัวการเริ่มตนในเรื่องนั้นเทานั้น การแยกแยะ หรือวิเคราะหโดยขณะ
เชนนี้ ทําใหในสมัยตอมา มีคําเรียกพระพุทธศาสนาวา เปน “ขณิกวาท”
ง. จํ า แนกโดยความสั ม พั น ธ แ ห ง เหตุ ป จ จั ย คื อ สื บ สาวเหตุ ป จ จั ย ต า งๆ ที่
สัมพันธสืบทอดกันมาของสิ่ง หรือปรากฏการณตางๆ ทําใหมองเห็นความจริงที่สิ่ง
ทั้งหลายไมไดตั้งอยูลอยๆ ไมไดเกิดขึ้นลอยๆ ไมไดดํารงอยูเปนอิสระจากสิ่งอื่นๆ และ
ไมไดดํารงอยูโดยตัวของมันเอง แตเกิดขึ้นดวยอาศัยเหตุปจจัย จะดับไป และสามารถ
ดับไดดวยการดับที่เหตุปจจัย
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การคิดจําแนกในแงนี้ เปนวิธีคิดขอสําคัญมากอยางหนึ่ง ตรงกับวิธีคิดแบบที่ ๒
ที่กลาวแลวขางตน คือ วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย หรือวิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา
ความคิดที่ขาดความตระหนักในความสัมพันธ ทําใหคนโนมเอียงไปในทางที่จะ
ยึดความเห็นสุดทางขางใดขางหนึ่ง เชน ยึดถือสัสสตวาท มองเห็นวาอัตตาตั้งอยูเที่ยง
แทนิรันดร หรือยึดถืออุจเฉทวาท มองเห็นวาอัตตาตองดับสิ้นขาดสูญไป ทั้งนี้ เพราะ
เมื่อเผลอลืมมองความสัมพันธตามเหตุปจจัย ก็มองเห็นสิ่งนั้นตั้งอยูขาดลอยโดดๆ
แลวความเห็นเอียงสุดอยางใดอยางหนึ่งก็จึงเกิดขึ้น
แตภาวะที่เปนจริงของสิ่งทั้งหลาย ไมไดขาดลอยอยางที่คนตัดตอนมองเอา
อยางนั้น สิ่งทั้งหลายสัมพันธกัน ขึ้นตอกัน และสืบทอดกัน เนื่องดวยปจจัยยอยตางๆ
ความมีหรือไมมี ไมใชภาวะเด็ดขาดลอยตัว
ภาวะที่เปนจริง เปนเหมือนอยูกลางระหวางความเห็นเอียงสุดสองอยางนั้น
ความคิดแบบจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย ชวยใหมองเห็นความเปนจริงนั้น
และตามแนวคิดนี้ พระพุทธเจาจึงทรงแสดงธรรมอยางที่เรียกวาเปนกลางๆ คือ ไม
กลาววา สิ่งนี้มี หรือวา สิ่งนี้ไม่มี การแสดงความเปนจริงอยางนี้ นอกจากเรียกวา
อิทัปปจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาทแลว ยังเรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชเฌนธรรมเทศนา
จึงอาจเรียกวิธีคิดแบบนี้อีกอยางหนึ่งดวยวา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรมเทศนา หรือเรียก
สั้นๆ วา วิธีคิดแบบมัชเฌนธรรม
การจําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น นอกจากชวยไมใหเผลอมองสิ่ง
ตางๆ หรือปญหาตางๆ อยางโดดเดี่ยวขาดลอย และชวยใหความคิดเดินไดเปนสาย ไม
ติดตันแลว ยังครอบคลุมไปถึงการที่จะใหรูจักจับเหตุปจจัยไดตรงกับผลของมัน หรือให
ไดเหตุปจจัยที่ลงตัวพอดีกับผลปรากฏดวย
ความที่วานี้ เกี่ยวของกับความสับสนที่มักเกิดขึ้นแกคนทั่วไป ๓ อยาง คือ
(๑) การนําเอาเรื่องราวอื่นๆ นอกกรณี มาปะปนสับสนกับเหตุปจจัยเฉพาะ
กรณี เชน เมื่อบุคคลที่ไมสูดีคนหนึ่ง ไดรับผลอยางหนึ่งที่คนเห็นวาเปนผลดี มีคนอื่น
บางคนพูดวา นาย ก. หรือ นาย ข. ซึ่งเปนคนดีมาก มีความดีหลายอยาง อยางนั้น
อยางนี้ ทําไมจึงไมไดรับผลดีนี้ บางทีความจริงเปนวา ความดีของนาย ก. หรือ นาย ข.
ที่มีหลายๆ อยางนั้น ไมใชความดีที่สําหรับจะใหไดรับผลเฉพาะอันนั้น
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วิธีคิดแบบนี้ชวยใหแยกเอาเรื่องราวหรือปจจัยอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของออกไปจาก
เหตุปจจัยที่แทจริงของกรณีนั้นได ความหมายขอนี้รวมถึงการจับผลใหตรงกับเหตุดวย
คือเหตุปจจัยใด เปนไปเพื่อผลใด หรือผลใด พึงเกิดจากเหตุปจจัยใด ก็มองเห็นตรง
ตามนั้น 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
กันนั้น ยังมีผลตางกันอยางอื่นๆ ที่ไมไดพิจารณาในกรณีเหลานี้ดวย
ในทํานองเดียวกัน คนตางคนทําความดีอยางเดียวกัน คนหนึ่งทําแลวไดรับการ
ยกยองสรรเสริญ เพราะทําในถิ่นที่เขานิยมความดีนั้น หรือทําเหมาะกับกาลเวลาที่
ความดีนั้นกอประโยชนแกคนที่ยกยอง อีกคนหนึ่งทําแลวกลับไมเปนที่ชื่นชอบ เพราะ
ทําในถิ่นที่เขาไมนิยมความดีนั้น หรือทําแลวเปนการทําลายประโยชนของคนที่ไม
พอใจ หรือมีความบกพรองในตนเองอยางอื่นของผูกระทําความดีนั้น ดังนี้เปนตน
ในกรณีเหลานี้ ตองตระหนักดวยวา เหตุปจจัยอยางเดียวกันที่ยกขึ้นพิจารณา
นั้น ไมใชเปนเหตุปจจัยทั้งหมดที่จะใหไดรับผลอยางนั้น ความจริงสภาพแวดลอมและ
เรื่องราวอื่นๆ ก็เปนปจจัยรวมดวย ที่จะใหเกิดหรือไมใหเกิดผลอยางนั้น
(๓) การไม ต ระหนั ก ถึ ง เหตุ ป จ จั ย ส ว นพิ เ ศษนอกเหนื อ จากเหตุ ป จ จั ย ที่
เหมือนกัน ขอนี้เกี่ยวเนื่องกับความตอนทายของขอ (๒) กลาวคือ คนมักมองเฉพาะแต
เหตุปจจัยบางอยาง ที่ตนมั่นหมายวาจะใหเกิดผลอยางนั้นๆ ครั้นตางบุคคลทําเหตุ
ปจจัยอยางเดียวกันแลว คนหนึ่งไดรับผลที่ตองการ อีกคนหนึ่งไมไดรับผลนั้น ก็เห็นไป
วาเหตุปจจัยนั้นไมใหผลจริง เปนตน
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ตัวอยางเชน คนสองคนทํางานดีเทากัน มีกรณีที่จะไดรับการคัดเลือกอยางหนึ่ง
เปนธรรมดาที่คนหนึ่งจะไดรับเลือก ถาไมใชวิธีเสี่ยงทายโดยจับสลาก ก็จะมีปจจัยอื่น
เขามาเกี่ยวของ เชน คนหนึ่งสุขภาพดีกวา หรือรูปรางดีกวา และคุณธรรมหรือความ
บกพรองของผูคัดเลือก เปนตน ซึ่งลวนเปนปจจัยทั้งสิ้น
ตัวอยางที่ยกมาในที่นี้ เกี่ยวกับหลักกรรมทั้งนั้น แมตัวอยางที่เปนไปตามกฎ
อยางอื่น ก็พึงเขาใจในทํานองเดียวกัน
จ. จํ า แนกโดยเงื่ อ นไข คื อ มอง หรื อ แสดงความจริ ง โดยพิ จ ารณาเงื่ อ นไข
ประกอบดวย ขอนี้เปนวิภัชชวาทแบบที่พบบอยมากอยางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ถาถูก
ถามวาบุคคลนี้ควรคบหรือไม ถิ่นสถานนี้ควรเขาเกี่ยวของหรือไม ถาพระภิกษุเปน
ผูตอบ ก็อาจกลาวตามแนวบาลีวา ถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว อกุศลธรรมเจริญ กุศล
ธรรมเสื่อม ไมควรคบ ไมควรเขาเกี่ยวของ แตถาคบหรือเขาเกี่ยวของแลว อกุศลธรรม
เสื่อม กุศลธรรมเจริญ ควรคบ ควรเกี่ยวของ
ถาถามวา ภิกษุควรถือธุดงคหรือไม ทานก็จะตอบวา ภิกษุใดถือธุดงคแลว
กรรมฐานดีขึ้น ภิกษุนั้นควรถือ ภิกษุใดถือแลว กรรมฐานเสื่อม ภิกษุนั้นไมควรถือ ภิกษุ
ใดจะถือธุดงคหรือไมก็ตาม กรรมฐานก็เจริญทั้งนั้น ไมเสื่อม ภิกษุนั้นเมื่อจะอนุเคราะห
ชนรุนหลัง ควรถือ สวนภิกษุใดจะถือธุดงคก็ตาม ไมถือก็ตาม กรรมฐานยอมไมเจริญ
ภิกษุนั้นก็ควรถือ เพื่อเปนพื้นอุปนิสัยไว
ถามีผูกลาววาพระพุทธเจาเปนอุจเฉทวาทหรือไม ถาตอบตามพระองคก็วา ถา
ใชคํานั้นในความหมายวาอยางนี้ ก็ใช ถาใชในความหมายวาอยางนั้นๆ ก็ไมใช หรือถา
ถามวา ภิกษุที่ชอบอยูผูเดียว จาริกไปรูปเดียว ชื่อวาปฏิบัติถูกตองตามคําสอนของ
พระพุทธเจาใชหรือไม ก็ตองตอบอยางมีเงื่อนไขเชนเดียวกัน
ยกตัวอยางทางวิชาการสมัยใหม เชน อาจพิจารณาปญหาทางการศึกษาวา
ควรปล อยให เ ด็กพบเห็น สิ่ง ต า งๆ ในสั ง คม เช น เรื่องราวและการแสดงต า งๆ ทาง
สื่อมวลชน เปนตน อยางอิสระเสรีหรือไม หรือแคไหนเพียงไร ถาตอบตามแนววิภัชชวาท ก็จะไมกลาวโพลงลงไปอยางเดียว แตจะวินิจฉัยโดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ คือ
(๑) พื้นในตัวเด็ก เชน ความโนมเอียง ความพรอม นิสัย ความเคยชินตางๆ ซึ่ง
เด็กไดสั่งสมไวโดยการอบรมเลี้ยงดู และอิทธิพลทางวัฒนธรรม เปนตน
เทาที่มีอยูในขณะนั้น (พูดดวยภาษาทางธรรมวา สังขารที่เปนกุศลและอกุศล
คือแนวความคิดปรุงแตง ที่ไดสั่งสมเสพคุนเอาไว)
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(๒) โยนิโสมนสิการ คือ เด็กรูจักใชโยนิโสมนสิการอยูโดยปกติหรือไม และแค
ไหนเพียงไร
(๓) กัล ยาณมิต ร คื อ มี บุ คคลหรื อ อุป กรณที่ จ ะชว ยชี้ แ นะแนวทางความคิ ด
ความเขาใจอยางถูกตอง ตอสิ่งที่พบเห็น หรือที่จะชักนําใหเด็กเกิดโยนิโส
มนสิ ก ารอย า งได ผ ลหรื อ ไม ไม ว า จะเปน กั ล ยาณมิ ต รในครอบครั ว ใน
สื่อมวลชนนั้นๆ หรือทั่วๆ ไปในสังคมก็ตาม
(๔) ประสบการณ์ คือสิ่งที่ปลอยใหเแพรหรือใหเด็กพบเห็นนั้น มีลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่เราหรือยั่วยุ เปนตน รุนแรงมากนอยถึงระดับใด
ทั้ง ๔ ขอนี้ เปนตัวแปรไดทั้งนั้น แตในกรณีนี้ยกเอาขอ (๔) ขึ้นตั้งเปนตัวยืน
คําตอบจะเปนไปโดยสัดสวน ซึ่งตอบไดเอง เชน ถาเด็กมีโยนิโสมนสิการดีจริงๆ หรือใน
สังคม หรือโดยเฉพาะที่สื่อมวลชนนั้นเอง มีกัลยาณมิตรที่สามารถจริงๆ กํากับอยู หรือ
พื้นดานแนวความคิดปรุงแตงที่เปนกุศล ซึ่งไดสั่งสมอบรมกันไวโดยครอบครัวหรือ
วัฒนธรรมมีมากและเขมแข็งจริงๆ แมวาสิ่งที่แพร หรือปลอยใหเด็กพบเห็นจะลอเรายั่ว
ยุมาก ก็ยากที่จะเปนปญหา และยังอาจหวังวาเด็กจะไดรับผลดี
แตถาพื้นฐานภายใน ความโนมเอียงทางความคิดกุศลก็ไมไดสั่งสมอบรมกันไว
โยนิโสมนสิการก็ไมเคยฝกกันไว แลวยังไมจัดเตรียมใหมีกัลยาณมิตรไวดวย การปลอย
นั้น ก็มีความหมายเทากับเปนการสรางเสริมสนับสนุนปญหา และเปนการตั้งใจทําลาย
เด็ก เสมือนใชยาพิษเบื่อเสียนั่นเอง
ฉ. จําแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปได้อย่างอื่น ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
สําเร็จ หรือเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ในการพิจารณาหาความเขาใจเกี่ยวกับการ
เกิดขึ้น และความเปนไปของสิ่ง สภาพ หรือปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ผูที่
คิดคนพิจารณา พึงตระหนักวา
ก) หนทาง วิธีการ หรือความเปนไปได อาจมีไดหลายอยาง
ข) ในบรรดาหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดหลายอยางนั้น บางอยางอาจ
ดีกวา ไดผลกวา หรือตรงแทกวาอยางอื่น
ค) ในบรรดาทางเลือกหลายอยางนั้น บางอยางหรืออยางหนึ่งอาจเหมาะสม
หรือไดผลดีสําหรับตน หรือสําหรับกรณีนั้น 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 และขอที่สําคัญที่สุดก็คือ ทําให
สามารถคิดหาและคนพบหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดที่ถูกตอง เหมาะสม ตรง
แท เปนจริง หรือไดผลดีที่สุด
วิธีคิดแบบนี้ จะเห็นตัวอยางจากพุทธประวัติ เมื่อพระพุทธเจาทรงทดลอง
บํา เพ็ญทุกรกิริยาอยางสุดกําลัง และสุดหนทางที่จะมีบุคคลผูใดปฏิบัติไดแลว ไม
สําเร็จผล ทรงเห็นวาไมใชทางที่ถูกตองที่จะบรรลุจุดมุงหมาย ทรงมีพุทธดําริวา
เราจะบรรลุญาณทัศนะอันพิเศษที่ทําให้เป็นอริยะ ซึ่งเหนือกว่าธรรมของ
มนุษย์นั้น ด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้หาได้ไม่ หนทางตรัสรู้คงเป็นอย่างอื่น๑
เมื่อมีพุทธดําริดังนี้แลว จึงทรงคิดพิจารณา และคนพบทางสายกลาง แลวทรง
ปฏิบัติจนบรรลุโพธิญาณในที่สุด
ช. วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปัญหาอย่างหนึ่ง วิภัชชวาทปรากฏบอยๆ ในรูป
ของการตอบปญหา และทานจัดเปนวิธีตอบปญหาอยางหนึ่งในบรรดาวิธีตอบปญหา
๔ อยาง มีชื่อเฉพาะเรียกวา “วิภัชชพยากรณ์” ซึ่งก็คือการนําเอาวิภัชชวาทไปใชในการ
ตอบปญหา หรือตอบปญหาตามแบบวิภัชชวาทนั่นเอง
เพื่อความเขาใจชัดในเรื่องนี้ พึงทราบวิธีตอบปญหา (ปัญหาพยากรณ์) ๔ อยาง คือ
๑. เอกังสพยากรณ์ การตอบแงเดียว คือ ตอบอยางเดียวเด็ดขาด
การแยกแยะตอบ
๒. วิภัชชพยากรณ์
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณ์ การตอบโดยยอนถาม
๔. ฐปนะ
การยั้งหรือหยุด พับปญหาเสีย ไมตอบ
๑

ม.มู.๑๒/๔๒๕/๔๕๗
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วิธีตอบ ๔ อยางนี้ แบงตามลักษณะของปญหา ดังนั้น ปญหาจึงแบงไดเปน ๔
ประเภท ตรงกับวิธีตอบเหลานั้น
จะยกตัวอยางปญหาตามที่แสดงไวในคัมภีรรุนหลังมาแสดงประกอบความ
เขาใจ ดังนี้
๑. เอกังสพยากรณียปัญหา ปญหาที่ควรตอบอยางเดียวเด็ดขาด เชน ถามวา
จักษุไมเที่ยงใชไหม พึงตอบไดทีเดียวแนนอนลงไปวา ใช
๒. วิภัชชพยากรณียปัญหา ปญหาที่ควรแยกแยะ หรือจําแนกตอบ เชน ถามวา
สิ่งที่ไมเที่ยง ไดแกจักษุใชไหม พึงแยกแยะตอบวา ไมเฉพาะจักษุเทานั้น แมโสตะ
ฆานะ เปนตน ก็ไมเที่ยง
๓. ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหา ปญหาที่ควรตอบโดยยอนถาม เชน ถามวา จักษุ
ฉันใด โสตะก็ฉันนั้น โสตะฉันใด จักษุก็ฉันนั้น ใชไหม พึงยอนถามวา มุงความหมายแง
ใด ถาถามโดยหมายถึงแงใชดู หรือเห็น ก็ไมใช แตถามุงความหมายแงวาไมเที่ยง ก็ใช
๔. ฐปนียปัญหา ปญหาที่พึงยับยั้ง หรือ พับเสีย ไมควรตอบ เชน ถามวา ชีวะ
กับสรีระ คือสิ่งเดียวกันใชไหม พึงยับยั้งเสีย ไมตองตอบ
นี้เปนเพียงตัวอยางสั้นๆ งายๆ เพื่อความเขาใจเบื้องตน เมื่อวาโดยใจความ
ปัญหาแบบที่ ๑ ไดแกปญหาซึ่งไมมีแงที่จะตองชี้แจงหรือไมมีเงื่อนงํา จึงตอบ
แนนอนลงไปอยางใดอยางหนึ่งไดทันที เชนอีกตัวอยางหนึ่งวา คนทุกคนตองตายใช
ไหม ก็ตอบไดทันทีวา ใช
ปัญหาแบบที่ ๒ ไดแก เรื่องซึ่งมีแงจะตองชี้แจง โดยใชวิธีวิภัชชวาทแบบตางๆ
ที่กลาวมาแลว
ปัญหาแบบที่ ๓ พึงยอ นถามทําความเขาใจกันก อน จึง ตอบ หรือตอบดวย
อาการยอนถาม หรือสอบถามไป ตอบไป อาจใชประกอบไปกับการตอบแบบที่ ๒ คือ
ควบกับวิภัชชพยากรณ
ในบาลี พระพุทธเจาทรงใชวิธียอนถามบอยๆ และดวยการทรงยอนถามนั้น ผู
ถามจะคอยๆ เขาใจสิ่งที่เขาถามไปเอง หรือชวยใหเขาตอบปญหาของเขาเอง โดย
พระองคเพียงทรงชี้แนะแงคิดตอให ไมตองทรงตอบ
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ส ว นปั ญ หาแบบที่ ๔ ซึ่ ง ควรยั บ ยั้ ง ไม ต อบ ได แ ก คํ า ถามเหลวไหลไร ส าระ
จําพวกหนวดเตา เขากระตายบาง ปญหาที่เขายังไมพรอมที่จะเขาใจ จึงยับยั้งไวกอน
หันไปทําความเขาใจเรื่องอื่นที่เปนการเตรียมพื้นของเขากอน แลวจึงคอยมาพูดกันใหม
หรือใหเขาเขาใจไดเองบาง หรือปญหาที่ตั้งขึ้นมาไมถูก โดยคิดขึ้นจากความเขาใจผิด
ไมตรงตามสภาวะ หรือไมมีตัวสภาวะอยางนั้นจริง เชนตัวอยางในบาลี มีผูถามวา ใคร
ผัสสะ หรือผัสสะของใคร ใครเสวยอารมณ หรือเวทนาของใคร เปนตน ซึ่งไมอาจตอบ
ตามที่เขาอยากฟงได จึงตองยับยั้ง หรือพับเสีย อาจชี้แจงเหตุผลในการไมตอบ หรือให
เขาตั้งคําถามใหมใหถูกตองตามสภาวะ
เรื่อง โยนิโสมนสิการ ขอกล่าวไว้โดยย่อ เพียงเท่านี้ก่อน
ขอสรุป โดยทวนหลักการทั่วไปวา
เมื่อมีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นได้
เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น ก็ไดองคประกอบมูลฐานของมรรควิธีแหงการแกปญหา
หรือมรรคาแหงความดับทุกข
จากนั้น กระบวนการแหงการศึกษาก็ดําเนินตอไป

