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อนุโมทนา
“มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)” แจงวา
ไดรว มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จัดใหมโี ครงการจัดพิมพหนังสือเกีย่ ว
กั บ พระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ใ นวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในโครงการนี้ มีเรื่อง
ราวที่อาตมภาพไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา รวมอยูดวย อาตมภาพขออนุโมทนา
การพิมพหนังสืออันวาดวยการศึกษาตามหลักไตรสิกขาขึน้ มาเผยแพร เปน
งานสําคัญทีส่ นองวัตถุประสงคของมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพฯ ในแนวทางที่
จะสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการปลุกเตือนและสงเสริมใหนํา
 หา
เอาธรรม ซึง่ เปนหลักความจริงของธรรมชาติมาปฏิบตั ใิ หเกิดผล ในการแกปญ
ของชีวิตและสังคมที่เปนอยูในบัดนี้ และพัฒนาเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเปนอนาคต
ของประเทศชาติในระยะยาว การศึกษาทีถ่ กู ตองนัน้ นอกจากเปนฐานของการ
พัฒนาทุกดานของประเทศ และเปนการสรางอนาคตของชาติแลว ยังเปนเครือ่ งนํา
ใหการพัฒนานั้นดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง และเปนหลักประกันใหชาติมี
อนาคตที่ดีงามกาวไปในสันติสุขดวย
ขออนุโมทนาการใหธรรมสงเสริมการพัฒนาปญญาครั้งนี้ อันนับวาเปน
การแสดงน้ําใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ขอใหกัลยาณฉันทะของ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมฤทธิ์
ผลเพื่อความดีงามแหงชีวิต เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และเพื่อ
สันติสุขของสังคม สมความมุงหมาย
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑

คํานํา
ดวยผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนที่ประจักษชัด
ทั้งโดยการเขียนหนังสือ การปาฐกถา การบรรยายธรรม การให
ความรู ใ นรู ป แบบต า งๆ ของพระคุ ณ เจ า พระพรหมคุ ณ าภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต) นั้น ไดรับการยกยองและยอมรับเปนอยางยิ่งจากผู
ที่สนใจศึกษาพุทธธรรมทั้งหลาย คุณคาของผลงานนั้นดูไดจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศกวา ๑๕ สถาบันได
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหในหลายสาขาวิชา โดย
เฉพาะอยางยิ่งพระคุณเจาเปนพระสงฆองคแรกของโลกและเปน
คนไทยคนแรกที่ไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับเงินรางวัลที่ไดรับมา
จํานวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท พระคุณเจาไดมอบใหแกกระทรวงศึกษา
ธิการ ซึ่งไดมอบตอใหกรมการฝกหัดครูขณะนั้น จนเปนแรง
บันดาลใจใหนํามาจัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” เพื่อสืบทอดความหมายของการศึกษา
เพื่อสันติภาพที่มีตอมนุษยชาติและสานตองานที่มีคุณคายิ่งในการ
เชื่อมโยงคําวา สันติภาพตอสังคมโดยรวมใหยืนยงและมีความ
หมายแกทุกชีวิตและสังคม กองทุนฯ ไดดําเนินกิจการตางๆในแนว
ทางการสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพมาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๓๗ และตอมาไดพัฒนามาเปนมูลนิธิ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓
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ค

ตลอดระยะเวลาสิบกวาป งานกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดเกิดกิจกรรมที่เปนไป
เพื่อสรางสรรคและสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพดังนี้
๑. การจัดปาฐกถาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการทีม่ งุ
แสวงหาแนวทางการศึกษาเพื่อสันติภาพตามชวงจังหวะที่เกิดเหตุ
การณที่เปนปญหานาหวงใยตางๆในสังคม โดยนําพุทธธรรมมา
ประยุก ตใ ชใ นการแกปญ หา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดชวย
วิเคราะหใหขอ คิดตางๆทีเ่ ปนประโยชน และชีน้ าํ แนวทางในการ
สรางสันติภาพ และแกปญ
 หาของสังคมทีก่ าํ ลังถูกกระแสบริโภค
นิยมพัดโหมกระหน่าํ อยางรุนแรง
๒. การวิจยั เพือ่ แสวงหามูลเหตุของปญหาทีก่ อ ใหเกิดความ
แปลกแยก ขัดแยง รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิง่ แนวคิดในการแก
ปญหาโดยยึดหลักของ “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียนและสังคม
โดยรวม ผลการวิจยั ทีส่ ามารถชวยพัฒนาแนวทางไปสูก ารแกไขได
นั้ น จะได ส ง ให ห น ว ยงานที่เ กี่ย วของเพื่อ นําไปเปน ขอ มูล ในการ
พัฒนาแกปญ
 หาตอไป
๓. การเลือกคัดหนังสือธรรมะที่ดีที่เหมาะสมเพื่อพิมพเผย
แพรแกเยาวชนในวัยตางๆ โดยรวมกับหนวยงานการศึกษา เชน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแหงชาติ (สวช.) และพิมพเองโดยมูลนิธิ เพือ่ แจกจายเผยแพร
ไปตามสถานศึกษาทุกระดับและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัว่ ประเทศ
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๔. การสรรหาผูมีผลงานในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติ
งานเปนปกติ ทีเ่ ปนไปเพือ่ สงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพ มีผล
งานเปนที่ประจักษ ดวยกิจกรรมนี้จึงมีสวนใหมูลนิธิไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูกับผูที่ไดทํางานและดําเนินชีวิตบนแนวทางของ
การศึกษาเพือ่ สันติภาพ ทัง้ เพือ่ ตนเอง และเชิญชวน ชีน้ าํ ผูค น
ทัง้ หลายใหเห็นคุณคา และเดินไปในแนวทางนัน้ แมจะจัดรางวัล
การสงเสริมการศึกษาเพือ่ สันติภาพไดเพียงปละ ๑ รางวัล แตความ
รูและผลงานของทานทั้งหลายเหลานั้น ลวนมีคุณคาเกินกวาจะ
ประมาณได ทานจึงเปนครูของแผนดิน คนหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ คายิง่ ทาน
จึงเปน “เพชร” ทีม่ คี ณ
ุ คาในสังคม เปนพุทธบุตรทีเ่ ปนกําลังสําคัญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีคายิ่งอีกทานหนึ่ง การนําขอคิด
และวิถที างในการดําเนินชีวติ ของทานมาเผยแผ ก็จะเกิดประโยชน
และมีคณ
ุ คายิง่ แลว
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ ทางมูลนิธจิ งึ ไดรวบรวมคัดเลือก ปาฐกถา การบรรยายธรรม
ที่ไดจากการสัมมนาทางวิชาการของแตละปตอเนื่องมาตั้งแตการ
กอตัง้ กองทุน/มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตโฺ ต) มาจัดพิมพเผยแพร จํานวน ๑๐ เลม เพือ่ ประโยชนทาง
การศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งหวังวาจะมีสวนชวยสรางเสริมแนว
ทางปฏิบัติที่จะนอมนําไปสูการสรางสันติสุข ทั้งแกตนเองและ
สังคม
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จ

มูลนิธิไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่ตระหนักถึงประโยชนในการเผยแผธรรมะ
ในการสรางสรรคและแสวงหาแนวทางเพื่อสรางสันติภาพ จึงได
ช ว ยจั ด พิ ม พ แ ละช ว ยดําเนิ น การเผยแพร ทางมู ล นิ ธิ ต อ งขอ
ขอบคุณเปนพิเศษในกุศลกรรมที่ควรแกการสรรเสริญยิ่ง
ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูไดรับรางวัลการสงเสริม
การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพทุ ก ท า นที่ ไ ด ม าร ว มให ข อ คิ ด ที่ เ ป น
ประโยชนและทําใหโครงการนี้สําเร็จ ขอขอบคุณคณะทํางานทุก
ทานที่ไดทํางานที่ไมงายเลยนี้จนเปนผลสําเร็จดังที่ปรากฏ เพราะ
เปนงานที่ตองทําตอเนื่องยาวนาน
ขอบุญกุศลใหทุกทานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจงประสบแต
ความสุขความเจริญในธรรม ขอธรรมสวัสดีจงมีแกทานผูสนใจใฝ
ศึกษาธรรมทุกทาน

(ดร. นิเชต สุนทรพิทัก ษ)
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

สารบัญ
อนุโมทนา

ก

คํานํา ของ ประธานมูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโฺ ต) ข
คํานํา ของ อธิการบดีมหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฉ

สารบัญ

ซ

ขอคิด เพื่อ การศึก ษา

๑

การศึกษาแทตองถึงธรรมชาติ
อุดมศึกษาตองโยงมาถึงฐาน

๑

การแกปญหาที่ตรงไปตรงมา
คือใหชาวพุทธรูจักศาสนาที่ตัวบอกวานับถือ

๑

จะจัดจะแกไขอะไร
ก็ตองรูจักสิ่งที่ตัวจะจัดจะแกไขนั้น

๓

การศึกษาที่แท
ก็คือตรงตามธรรมชาติที่เปนความจริงของชีวิต

๗

อุดมศึกษาจะสูงสุดจริง
ตองลงไปถึงบานที่เปนฐานของสังคม

๑๑
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ฌ

อะไรๆ ก็ใหมาถึงเหตุปจจัย

๑๓

บูรณาการวิชาเขากับชีวิตจริง

๑๔

บูรณาการระเบียบสังคมเขาไปในวิถีชีวิตของคน
ยิ่งยาก ยิ่งอยากทํา
จากการศึกษาจัดตั้ง สูการพึ่งตนไดในการเรียนรู
ตามใจ เพื่อใหลูกไปอยูในโลกแหงความฝนใจ
สังคมดี ที่ใหมีสิทธิ์ คนดี ที่รูจักใชสิทธิ์
ใชเสรีภาพ อยางไรอิสรภาพ
จากสุขจัดตั้ง สูสุขเองผุดขางใน
คราวนี้ ขอสี่ขอ
เหตุผลที่คิดในใจ กับเหตุปจจัยในความเปนจริง
คิดเหตุผลในใจ ใหตรงกับเหตุปจจัยที่เปนจริง
คิดเหตุผลในใจ แลวไปทําเหตุปจจัยที่เปนจริง
ถาวาทําดีไมไดดี ถึงตรงนี้หายสงสัยเสียที
จะพัฒนากรรมไดดี ตองแยกแยะเหตุปจจัยที่ซับซอนได
คิดถึงความเจริญของฝรั่ง ตองรูเหตุปจจัยที่ตางของเขา
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ประวัติยอของผูบรรยาย
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คณะผูจัดทํา
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ขอคิดเพื่อการศึกษา:
การศึกษาแทตองถึงธรรมชาติ

อุดมศึกษาตองโยงมาถึงฐาน∗
~~

การแกปญหาที่ตรงไปตรงมา
คือใหชาวพุทธรูจักศาสนาที่ตัวบอกวานับถือ
ขออนุโมทนา ทานเลขาธิการและอธิการบดี ที่มีดําริเปนกุศล
ระลึกถึงพระพุทธศาสนา และคํานึงถึงความเปนไทย
ตอนแรกที่ ท านเลขาธิการปรารภเกี่ยวกับการนําพระพุทธศาสนามาใชใหเปนประโยชนในการแกปญหาการศึกษาของชาติ
นั้น อาตมาก็มานึกถึงสิ่งที่เคยไดพูดไว ซึ่งเปนเรื่องกวางๆ ไมใช
เฉพาะประเด็นการศึกษา คิดวาเปนเรื่องการแกปญหาของสังคม
ประเทศชาติ ที่ตรงจุด ตรงประเด็น
∗

ธรรมกถาของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เกี่ยวกับการประยุกตใชศาสนธรรม ในการ
ปฏิรูปการจัดอุดมศึกษาไทย ตามคําอาราธนาของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (บันทึกวีดทิ ศั น
เพือ่ นําไปเผยแพรในทีป่ ระชุมของชาวราชภัฏ ณ สถาบันราชภัฏพระนคร ๓ กันยายน ๒๕๔๔)

๒

ขอคิดเพื่อการศึกษา

อย า งที่ ท ราบกัน ดีวา พลเมืองไทยนั้นเปนพุทธศาสนิกชน
ประมาณ ๙๕% แตปญหาที่ทราบกันอยูก็คือ คนที่เปนพุทธไมรูไม
เขาใจหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และเชื่อถืออะไรผิดๆ ทํา
อะไรๆ นอกลูนอกทาง เขวออกไปจากพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนที่มา
ของปญหาทั้งหมด
ในเมื่อคนไทยไมรูหลักคําสอนในศาสนาของตนเอง ไมรูจัก
ศาสนาของตัว เชื่อผิด ปฏิบตั ิผิด จึงเกิดปญหา เพราะฉะนั้น ถาจะ
แกใหตรงจุด ก็ตองใหคนไทยเหลานี้ไดรูจักคําสอนของพระพุทธ
ศาสนา ใหเชื่อใหถูก และปฏิบัติใหตรง ก็จะแกปญหาไปในตัวเทา
นั้นเอง
ปญหามีอยูแคนี้ นั่นคือ ทําใหคนไทยสวนใหญที่ไมรูเรื่องพุทธ
ศาสนา ทั้งที่มีชื่อวาเปนชาวพุทธ ใหรูเรื่องพระพุทธศาสนา เชื่อให
ถูก ปฏิบัติใหถูก แคนี้ก็จะแกปญหาพื้นฐานของสังคมไทยได
เริ่มดวย “วินัยชาวพุทธ” ซึ่งเดี๋ยวนี้คนไทยแทบไมรูจัก เมื่อพูด
ถึงวินัยก็คิดแตวาพระตองมีวินัย ทั้งที่ความจริงชาวบานก็มีวินัย
ถามวาพุทธศาสนาสอนอะไร คนไทยที่บอกวาเปนพุทธสวนใหญ
ตอบไมคอยถูก อยาวาแตตอบไมถูกเลย ตอบไมเขาเคาเสียดวยซ้ํา
ความเปนพุทธมีความสัมพันธกับความเปนไทยตรงที่วา คน
ไทยเปนชาวพุทธกันมานานแลว พุทธศาสนาจึงเขามาสูวิถีชีวิต
กลายเปนวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของคนไทย แยกกันไมออก ทัง้ ดานรูปธรรมและ
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๓

นามธรรม แมกระทั่งภาษา
จะเห็นไดวา ถอยคําที่เราใชมาจากพระพุทธศาสนา โดยทาง
ภาษาบาลีบาง สันสกฤตบาง แตความหมายเพี้ยนไปมากมาย คิด
วาเหลืออยูนอยคําที่คนไทยจะเขาใจตรงตามหลัก แมแตเมตตา
กรุณา ก็เลือนลางไมรูวาความหมายอยูแคไหน แลวจะปฏิบัติ
อยางไรไดถูก ทั้งๆ ที่เราใชพูดกันอยูแตก็ไมรูไมเขาใจ เรื่องที่พูดอยู
ใชอยูก็ยังพรามัวไมชัดเจน
เหมือนกับที่ทานเลขาธิการวา คือเราไมรูจักตัวเองในความ
เปนไทย แตไปรูจักอะไรไมรูที่นําเขามาจากเมืองนอก คลายกับสิน
คาเขา สงคนของเราไปเรียนแลวรับเขามา สุกบาง ดิบบาง ก็เลย
กลายเปนปญหา

จะจัดจะแกไขอะไร
ก็ตองรูจักสิ่งที่ตัวจะจัดจะแกไขนั้น
เรื่องที่ย้ําเปนเรื่องใหญอันดับแรกก็คือ เมื่อเปนชาวพุทธก็ตอง
รูจักวาพุทธศาสนาคืออะไร และเชื่ออยางไรปฏิบัติอยางไรจึงจะถูก
เมื่อพุทธศาสนาสัมพันธกับความเปนไทย ก็โยงไปสูสิ่งที่เรียกวา
รากเหงาของความเปนไทย หรือรากฐานของสังคมไทย
คนไทย โดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูง ตองรับผิดชอบตอ
สังคม จะตองมีความรูความเขาใจตนเองใหถูกตอง เพราะคนจะ
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ทําอะไรจะแกไขอะไร ก็ตองรูสิ่งที่ตัวจะทํา การรูการเขาใจจะทําให
ทําอะไรๆ ไดถูก จะแกปญหาหรือสรางสรรคอะไรก็ทําได แตถาเรา
ไมรูจักสิ่งที่เราทํา เราจะแกไขใหถูกตองไดอยางไร
เราพูดวา “อุดมศึกษา” นั้นจัดขึ้นเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไป
เปนผูนําบาง เปนผูสรางสรรคสังคมบาง ไปรวมแกไขปญหาของ
สังคมบาง แตถาผูสําเร็จการศึกษาไมรจู ักประเทศไทย สังคมไทย
วัฒนธรรมไทย นั่นคือไมรูจักสิ่งที่ตนทํา ไมรูวาตรงไหนเปนอะไร
อยางไร ของนั้นทํามาอยางไร แลวจะไปแกไขไดอยางไร
ไมตองไปดูเรื่องนามธรรมหรอก วัตถุนี่แหละ ถาเราจะสราง
วัตถุแลวเราไมรูจักวัตถุนั้น เราจะทําไดอยางไร ถาเราจะแกปญหา
สังคมไทย แตไมรูจักสังคมไทย เราก็ทําไมไดเรื่อง
ยิ่งกวานั้น เราไปเรียนเมืองนอกมา เราไมรูวาสังคมฝรั่งนั้น
เปนอยางไร เชน เราไปเรียนในอเมริกาเพียง ๔-๕ ป และไมไดใส
ใจสืบคน ก็เขาไมถึงความเปนอเมริกันของเขา เราก็ไปไดมาอยาง
ไมสมบูรณ ก็เลยครึ่งๆ กลางๆ
ในแงภูมิหลังทางประวัติศาสตร จะเห็นไดวา ภูมิหลังของ
สังคมไทย กับสังคมอเมริกันนั้นตางกัน สังคมอเมริกันเจริญมา
ตามคติ “frontier” คือ การบุกฝาขยายพรมแดน เปนวิถีชีวิตแบบ
บุกฝาไปขางหนา เริ่มแตหนีภัยจากยุโรปมาหาอิสรภาพ มุงมาหา
ความสุขสมบูรณ หาดินแดนที่ทํากินใหมที่อเมริกา พบแตปาดงพง
ไพร พบแตอันตราย ทั้งจากธรรมชาติ ทั้งจากพวกอินเดียนแดง
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๕

ทั้งจากพวกมาหาอาณานิคม จึงตองบุกฝาไปขางหนา ขยาย
พรมแดนออกไปประมาณ ๓๐๐ ป เฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล ๓๐๐ ปจึง
จบ ๓,๐๐๐ ไมล นี่คืออดีตของอเมริกา
แตสังคมไทยมีลักษณะตามคติที่เราพูดกันวา “ในน้ํามีปลา ใน
นามีขาว” สังคมไทยมีวิถีชีวิตแบบอยูกับที่ ไมตองเคลื่อนยายไป
ไหน เพราะมีแตความอุดมสมบูรณ ภูมิหลังจึงตางกับอเมริกา เมื่อ
ภูมิหลังตางกัน อะไรที่ใชกับอเมริกาจึงเขากับภูมิหลังไทยไดยาก
สั ง คมอเมริ กั น เป น สั ง คมแบบบุกฝาขยายพรมแดน คําวา
“frontier” กลายเปนหัวขอจุดประกายที่ใชในการหาเสียงของผูนํา
ของเขา เชน ประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคนเนดี้ ก็ใชประเด็นการ
บุกฝาขยายพรมแดนหาเสียงและตั้งนโยบาย “New Frontier” ขึ้น
มา คนอเมริกันขยายพรมแดนจากแอตแลนติคไปจดแปซิฟคจบไป
แลว เดี๋ยวนี้บุกฝาไปในอวกาศ แลวก็ขยายไปใน cyberspace วิถี
ชีวิตของอเมริกาเปนอยางนี้มาหลายรอยป
แต ป ระเทศไทยมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ชวนให ไ ม ดิ้ น รน
ขวนขวาย เพราะไมมีอะไรบีบเคน เราจึงควรคิดวาจะเอาคติอะไร
มาทําใหคนไทยมีความคิดสรางสรรค ไมนิ่งเฉยเฉื่อยชา เราจะตอง
จัดตองปรับสรางวิถีชีวิตที่เหมาะกับตนเอง หากเราไมรูจักตนเอง
ไมรูจักความแตกตางของตนเองกับคนอื่นที่เกี่ยวของ ก็จะทําใหเรา
จับจุดผิดพลาด
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เรื่องนี้เกี่ยวของกับการอุดมศึกษา ซึ่งความหมายของศัพทก็
บอกอยางชัดเจนอยูแลววาคือ การศึกษาขั้นสูงสุด ในการวัดผล
ผลิต เมื่อเปนอุดมศึกษา ก็ตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพสูงสุด ยอด
เยี่ยม ดีงาม เปนเลิศ ประเสริฐ คนอยางนี้จึงจะชื่อวาเปนผูสําเร็จ
อุดมศึกษา มีความดีเลิศ มีความประเสริฐในตนเอง และพรอมกัน
นั้นตองสามารถที่จะเปนผูนําสังคม หรือชุมชน
การศึกษาที่วามีความเปนเลิศนั้น อยูที่ทําใหไดคนอยางเลิศ
หรือคนที่มีคุณภาพเปนเลิศ ไมใชเลิศที่รูปรางหรือบรรดารูปธรรม
ภายนอก
เปนงานสําคัญมากที่เราจะตองคิดในเรื่องของอุดมศึกษา ที่
จะใหไดความหมายตรงตามหลักการนี้ คือ ใหไดคนที่มีคุณภาพถึง
ขั้นที่เลิศประเสริฐจริง
สภาสถาบันราชภัฏมีนโยบายจะสรางมหาวิทยาลัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
โดยมีความเปนไทยและสูค วามเปนไท ซึง่ ก็คอื จะตองมีคณ
ุ ภาพ และ
คุณภาพนั้นจะตองสัมพันธกับพื้นฐานรากเหงาหรือภูมิหลังของตน
เอง ซึ่งจะตองเชื่อมตอกันใหได อยางที่พูดแลวตั้งแตตน คือ
๑) ตองรูจักสิ่งที่ตนเขาไปจัดทํา หรือจะแกไขก็แลวแต
๒) เมื่อสิ่งที่ทํานั้นคือตัวของตัวเอง ก็ตองรูจักตัวเองใหชัด
เพียงพอ
ถาตัวของตนเองยังไมรูวาเปนใคร แลวจะปฏิบัติกับตัวเองได
อยางไร
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เรื่องนี้ตองนํามาคิดใหชัดเจน แมแตแนวคิดปรัชญาที่ใชใน
การศึกษาปจจุบัน ตองยอมรับวาเราไปนําเอามาจากยุโรป และ
จากอเมริกาเปนสวนใหญ ซึ่งมีภูมิหลังไมเหมือนเรา เหตุปจจัยที่
ทําใหจัดอยางนั้นๆ จึงแปลกแยกจากตัวเรา

การศึกษาที่แท
ก็คือตรงตามธรรมชาติที่เปนความจริงของชีวิต
การศึกษานั้นเกิดในชีวิตของคน การศึกษาจึงเริ่มตนตั้งแตคน
เริ่มมีชีวิต ตามหลักพุทธศาสนาถือวาชีวิตเปนการศึกษา ทําไมจึง
เปนเชนนั้น เรามีชีวิตก็คือเราเปนอยู การเปนอยูก็คือการไดประสบ
การณใหม พบคนใหม เจอสถานการณใหม ที่จะตองหาทางปฏิบัติ
ตอสิ่งนั้นๆ ใหถูกตอง ตองเปนอยูใหถูกตอง ตองปฏิบัติตอสิ่งแวด
ลอมหรือสิ่งที่ไดพบ ใหไดและใหใชประสบการณอยางถูกตอง การ
พยายามอยางนี้เรียกวาการศึกษา เพราะฉะนั้น ตราบใดที่เรายังมี
ชีวิต เราตองมีการศึกษาตลอดทุกเวลา
ถาคนไมมีการศึกษา ก็เรียกวาสักแตวามีลมหายใจ คนที่เปน
อยูสักแตมีลมหายใจ ทางพระเรียกวาเปนพาล ถาจะเปนคนใหถูก
ตอง ก็ตองเปนอยูดี มีการศึกษาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นหลักพุทธ
ศาสนาจึงบอกวา ถาเราจะดําเนินชีวิตใหถูกตอง ก็ตองมีการฝกอยู
ตลอดเวลา คือตองศึกษา ตองเรียนรู
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คนเรานี้ เปนสัตวพิเศษ เกิดมาทําอะไรไมเปน จะอยูดวยสัญชาตญาณก็ไมไหว จึงตองเรียนรูทุกอยาง เริ่มดวยอาศัยพอแม
เรียนรูแมกระทั่งการขับถาย แมแตนั่ง แมแตนอน ตองเรียนรูหมด
การเรียนคือการฝกตน พระพุทธเจาตรัสวามนุษยเปนสัตวที่
ตองฝกและฝกได เพราะฝกได จึงเปนสัตวที่ประเสริฐ
คติของพุทธศาสนาจึงบอกวา ในหมูมนุษย คนที่ฝกแลว คือผู
ที่มีการศึกษา จึงเปนผูประเสริฐ
การศึกษาเปนเรื่องของชีวิตตั้งแตเกิด คือ การที่เราหาทางที่
จะเปนอยูดี การเปนอยูดี ก็คือการเปนคนมีการศึกษา เพราะ
ฉะนั้น การศึกษาจึงตองเนนกันตั้งแตในบานในครอบครัว ดูวาเกิด
มาแลวจะเปนอยูอยางไร กิน บริโภคอยางไร แมแตการกินอาหารก็
เปนการศึกษา การใชเสื้อผา เครื่องนุงหมก็เชนกัน ทุกอยางเปน
การศึกษาหมด การใชตาดู หูฟง ก็เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะเห็นวา การศึกษาในพุทธศาสนาทานเริ่มที่การรูจักกินอยูใช
สอยเสพบริโภคปจจัยสี่ อยางที่พูดแบบภาษาพระวา ปฏิสังขาโย
คือบริโภคปจจัยสี่โดยพิจารณาใหรูวัตถุประสงคที่แทจริง เชนวา
กินเพื่ออะไร ใชตาดูหูฟงเปนหรือไม ดูฟงแลวเกิดมีอะไรขึ้นในจิต
ใจ ไดปญญา ไดความรู ไดคติ ไดประโยชน หรือไดโทษ ไดความ
ลุมหลง มัวเมา จมอยูใตโมหะ ทั้งหมดนี้เปนการศึกษาทั้งนั้น

๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

เมื่อเราใหการศึกษาถูกทาง เด็กก็เปนอยูถูกตอง มีชีวิตที่ดี พอ
ทั้งสามดานของการดําเนินชีวิตประสานกัน คนก็เจริญงอกงาม
พัฒนา ทั้ง ๓ ดานที่ประสานกัน คือ
๑) พฤติกรรม ที่แสดงออก การติดตอสื่อสารกับภายนอก
และความสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งจะดําเนินไปอยางไร ก็ขึ้นตอ
๒) คุณสมบัติในจิตใจ ที่เปนฐาน ถาคุณสมบัติในจิตใจพัฒนา
ไปพรอมกับการสัมพันธภายนอก ก็จะเปนการพัฒนาอยางดี แต
ทั้งหมดนี้จะตองมี
๓) ความรู เขามาชีน้ าํ ชองทางและขยายเขตแดนใหเดินหนาตอ
ไป
ทัง้ หมดนีก้ ค็ อื ศีล สมาธิ ปญญา นัน่ เอง
ศีล คือการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยกายวาจา
สมาธิ คือเรื่องของจิตใจ ซึ่งมีศูนยรวมอยูที่เจตนาจะนําไป ถา
พั ฒ นาจิ ต ใจให มี คุ ณ ภาพ เจตนาก็นําออกมาสูพฤติกรรมการ
สัมพันธกับโลกภายนอกที่ดี แตทั้งนี้ตองมี
ปญญา ซึ่งทําใหสามารถปรับแกพฤติกรรมและปรับแกสภาพ
จิตใจใหดีขึ้น จนถึงทําใหเปนอิสระ
เมื่อพบอะไร ถาไมรู ขาดปญญา ก็ติดขัดคับของ พอเจอ
สถานการณใหม ไมรูวาคืออะไร ปฏิบัติไมถูก จิตใจก็อึดอัด พูด
สั้นๆ วาทุกขเกิดขึ้น แตพอมีปญญาก็เปนอิสระทันที เพราะฉะนั้น
ปญญาจึงเปนคุณสมบัติสําคัญ และจึงตองใหศีล สมาธิ ปญญา
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ประสานไปดวยกันตลอด
การดําเนินชีวิตที่ประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญาก็เปนมรรค
คือวิถีชีวิตที่ดี ซึ่งดําเนินไปดวยไตรสิกขา คือการศึกษาครบทั้งสาม
ดาน พูดสั้นๆ วา ฝกอยางไรก็ไดอยางนั้น ไตรสิกขามาแคไหน
มรรคก็ไดแคนั้น นี่เปนเรื่องของหลักพุทธศาสนาที่นําความจริง
ของธรรมชาติมาใชประโยชนในการสรางวิถีชีวิตของมนุษย
ปจจุบันนี้ การศึกษาไมรูวาความหมายเปนอยางไรกันแน เรา
ก็วากันไปตามปรัชญา ตามสํานักโนนสํานักนี้
การศึกษา สําหรับคนทั่วไปมักมองความหมายแควา คือการ
ไปเรียนแลวไดมีวิชาชีพ ซึ่งเปนเพียงสวนปลีกยอยอยางหนึ่งของ
การศึกษา ในขอบเขตองคที่ ๕ ของมรรค คือสัมมาอาชีวะ ไดเพียง
ขอเดียว แถมยังไมเอาใจใสดวยวาเปนสัมมาอาชีวะหรือไม
ถาอยางนี้ก็ไปไมรอด จะเปนการศึกษาไดอยางไร การศึกษา
จะตองครบทั้งศีล สมาธิ ปญญา
การศึกษาที่วาเปนแนวใหม ก็คือแนวเดิมแทที่ตรงตามความ
จริงของธรรมชาติ โดยเฉพาะธรรมชาติของชีวิต การนําเอาพุทธ
ธรรมมาใชเปนเรื่องงายนิดเดียว คือการเขาใจธรรมชาตินั่นเอง
หรือพูดอีกอยางหนึ่งวาเขาใจโลกและชีวิต ซึ่งทําใหดูไดชัดวาชีวิต
ของเราจะเจริญ กาวหนาไปทามกลางโลกแหงความเปนจริงได
อยางไร
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๑๑

อุดมศึกษาจะสูงสุดจริง
ตองลงไปถึงบานที่เปนฐานของสังคม
การศึกษามีองคประกอบที่สําคัญคือ ปจจัยภายนอก และ
ป จ จั ย ภายใน เริ่ ม จากพ อ แม เ ป น ป จ จั ย ภายนอกที่ ดี เป น
กัลยาณมิตรคนแรก หรือคูแรก การศึกษาจะสมบูรณ ถาสถาบัน
การศึกษาสามารถโยงตลอดลงไปจนสามารถเปนตัวกระตุนการ
ศึกษาที่บานได
การศึกษาที่บานในเมืองไทยเวลานี้ออนมาก อุดมศึกษาที่วา
สูงสุดนั้นจะตองเชื่อมโยงลงไปใหถึงการศึกษาพื้นฐานที่สุด คือการ
ศึกษาในบาน
สถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่ใกลชิดอยูกับทองถิ่น ทํา
อยางไรจะสื่อใหพอแมใหการศึกษาที่ถูกตองแกเด็ก คือใหเปนพอ
แมที่ดี ที่พระพุทธเจาเรียกวาเปน “ผูนําเสนอโลกแกลูก”
หนาที่แรกของพอแม คือแสดงโลกแกลูก เด็กจะเปนอยางไร
ขึ้นอยูกับผูที่แสดงโลกหรือนําเสนอโลก
ขณะนี้พอแมแทบจะไมไดเปนผูนําเสนอโลก แตปลอยใหทีวี
ทําหนาที่แทน ทีวีนําเสนอโลกที่ทารุณโหดราย เต็มไปดวยการแยง
ชิง มีแตการแสวงความสุขสําราญอยางเห็นแกตัวโดยไมถูกตอง
เด็กจึงมีทัศนคติตอโลกแบบผิดๆ การศึกษาผิดตั้งแตที่บานแลว
กวาจะไปถึงโรงเรียนก็แกยาก
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จึงคิดวาการศึกษาจะตองลงไปจัดวางรากฐานใหดี อุดมศึกษา
เปนการศึกษาสูงสุด แตการแกปญ
 หาตองแกตงั้ แตรากฐาน ไปชวย
พอแมใหการศึกษาใหลูกอยางถูกตอง ใหมีความสํานึกในฐานะพอ
แมที่พระพุทธเจาตรัสวาเปนพรหม คือเปนผูแสดงหรือนําเสนอโลก
แกลกู เปนบูรพาจารย คือเปนอาจารยแรก หรือเปนครูตน ใหได แลว
เราก็จะแกปญ
 หาของสังคมไทยได รวมทัง้ ปญหาเรือ่ งจริยธรรมดวย
การศึกษาทีแ่ ท ซึง่ เปนองครวม จะแกปญ
 หาแบบบูรณาการไปดวยกัน
ศาสนาคือคําสอนธรรม เปรียบเสมือนน้ํา หรืออากาศที่จําเปน
สําหรับชีวิต จําเปนกวาสิ่งอื่น แตเมื่ออยูปกติธรรมดา คนเราจะไม
เห็นความสําคัญ แตพอเริ่มขาดน้ํา หรือขาดอากาศเมื่อใด เราจึง
จะเห็นความสําคัญทีส่ งู สุด
เวลานีเ้ ราขาดแคลนจริยธรรม ซึง่ ทีจ่ ริงก็คอื ขาดการศึกษาแทที่
เปนไปตามธรรม ขาดศีล สมาธิ ปญญา เราจึงเริ่มเห็นความสําคัญ
ของศาสนา แต เ ราจะนํามาใช ถู ก หรื อ ไม เป น เรื่ อ งที่ จ ะต อ ง
พยายามเพื่ อ ชวยกันสรางสรรคสังคมไทยดวยการศึกษา โดย
เฉพาะอุดมศึกษาที่จะโยงตลอดลงมาถึงฐานของสังคม
ขอใหมีกําลังใจ กําลังปญญา และกําลังความสามัคคี ใน
การที่จะทํางานนี้ใหบรรลุผลสําเร็จ เพื่อเปนกําลังนําประเทศชาติ
ใหกาวไปในวิถีทางแหงความดีงามและสันติสุขอยางยั่งยืนนาน
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อะไรๆ ก็ใหมาถึงเหตุปจจัย*
~6~

กรรมการมูลนิธิ: คงเริ่มในจุดที่วา ทางสถาบันราชภัฏ รวมกับ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) จะ
จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรือ่ ง “การปฏิรปู กระบวนการเรียนการ
สอนวิชาพุทธศาสนา ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งในปนี้
และปหนาจะจัด ๓ ครั้ง คราวนี้ก็อยากจะกราบเรียนขอความคิด
เห็นจากทานเจาคุณอาจารยวา ในการที่ทางมูลนิธิฯ จะจัด
สั ม มนาเรื่ อ งการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นการสอนวิ ช าพุ ท ธ
ศาสนาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเขาจะนํารูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ คือ การเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” มาเปน
แนวปฏิบัตินั้น ตามความเห็นของทานเจาคุณอาจารย จะมีขอ
เสนอแนะตอกลุม ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านและกลุม วิทยากรอยางไร อยากจะ
ขอคําแนะนําตรงนี้
*

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหสัมภาษณแก กรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อ
สันติภาพพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เรื่อง “การปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาพระ
พุทธศาสนา ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ วัดญาณเวศกวัน ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๔
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บูรณาการวิชาเขากับชีวิตจริง
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
กวางเหลือเกิน จะเริ่มที่จุดไหนดี แตก็มีเรื่องหนึ่งที่นาสังเกต
คือการที่จะบูรณาการวิชาพุทธศาสนาเขาไปในวิชาตางๆ
กรรมการมูลนิธิฯ
ทานเจาคุณอาจารยไดอานวัตถุประสงคแลว ใชไหมเจาคะ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ก็อานแลว คือ ถาวาในแงของบูรณาการ คิดวานาจะเนนใน
แงที่เปนการบูรณาการเขาไปในวิถีชีวิตมากกวา หมายความวา
บูรณาการเขาไปในชีวิตที่เปนอยูจริงของเด็ก แทนที่จะบูรณาการ
เขาไปในวิชาโนนวิชานี้ เพราะวิชาเหลานั้นเองก็แปลกแยกจาก
ชีวิตจริงอยูแลว แลวจะบูรณาการวิชากับวิชาไปทําไม วิชาการ
เหลานั้นเองนั่นแหละ จะตองมาบูรณาการเขากับชีวิตที่เปนจริง
และถาปฏิบัติถูกตอง วิชาการเหลานั้นจะอาศัยวิชาพุทธศาสนานี่
เองเปนสื่อหรือเปนทางที่จะบูรณาการเขาไปในชีวิตคน จุดเนนอยู
ที่จะบูรณาการเขาไปในชีวิต และในสังคมที่เปนอยู
ปญหาขณะนี้ก็คือ วิชาการตางๆ แปลกแยกออกไปจากชีวิต
แตเปาหมายของการศึกษานัน้ รวมอยูท เี่ ดียว คือบูรณาการวิชาการ
เหลานั้นเขาไปในชีวิตและในสังคมที่มีอยูเปนอยูแลว ทีนี้ วิชาพุทธ
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ศาสนานัน้ ถาเราเขาใจจริงคือเขาถึงเนือ้ แท จะเปนวิชาทีบ่ รู ณาการ
เขาสูชีวิตซึง่ เปนของจริงโดยตรง เพราะเปนเรือ่ งของความจริงดวย
กัน คือความจริงกับความจริง และธรรมะก็คือ เรื่องความจริงของ
ชีวิตของเราเอง และการที่ชีวิตนั้นจะอยูอยางดีทามกลางธรรมชาติ
ในความเปนจริงของโลกไดอยางไร ซึ่งจะโยงมาถึงวินัย ที่เปนเรื่อง
วิถีชีวิต ของมนุษยที่อยูรวมกันในชุมชนหรือในสังคม
พระพุทธเจาสอนธรรม ซึ่งก็คือหลักความจริงที่มีอยูตาม
ธรรมดา รวมทั้งการที่จะปฏิบัติหรือดําเนินชีวิตของเราใหไดผลดีที่
สุดบนฐานแหงความจริงนั้น ธรรมนั้นจะเรียกวาเปนวิชาหรือไมก็
ได ที่จริง การที่มาจัดเรียกเปนวิชานั้น เปนการทําใหซับซอนมาก
ขึ้น แตตัวแทของวิชาพุทธศาสนาคือธรรม เปนเรื่องที่บูรณาการได
งายที่สุด เพราะเปนเรื่องของชีวิตเองอยางที่วาแลว ก็คือการจัด
ปรับชีวิตใหเขากับความจริงในแงมุมหรือในวิถีทางที่ชีวิตจะเปนอยู
ไดอยางดีที่สุด เจริญงอกงามที่สุด นี่แหละจึงเปนการบูรณาการที่
ตรงจุด คือ เปนเรื่องของการเขาไปจัดปรับชีวิตจริงนั้นเลยทีเดียว
ในเมื่อตัวแทของวิชาพุทธศาสนาคือธรรม เปนอยางนี้ ถาเรา
จะบูรณาการวิชาการอื่น เราก็ใชธรรมนั่นแหละมาบูรณาการวิชา
การเหลานั้นเขากับชีวิตของคน ไมตองไปคิดวาจะบูรณาการวิชา
พุทธศาสนาเขากับวิชาเหลานั้น ไมตองไปทําอยางนั้น นาจะยาย
เปาหมายกันเลย เพราะวาการบูรณาการเขากับชีวิตจริง เปนเรื่อง
ตรงไปตรงมา และถาเขาถึงตัววิชานั้นจริง ก็งาย
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นอกจากเขาใจตัววิชาที่จะบูรณาการแลว ก็ตองมองเห็นวา
เราจะใหชีวิตของเด็กและใหชุมชนหรือสังคมเปนอยางไร ซึ่งก็มอง
ไดเปนขั้นเปนตอน

บูรณาการระเบียบสังคมเขาไปในวิถีชีวิตของคน
อยางเวลานี้ ที่วากําลังจัดระเบียบสังคมกันอยูนั้น ก็มองไปที่
รูปแบบ และการจัดตั้งวางระบบ ที่พูดดวยคําสั้นๆ วา “วินัย” โดย
มีหลักการตางๆ ที่เปนเรื่องของขอปฏิบัติเบื้องตนหรือกติกาในทาง
สังคม อยางที่พูดกันถึงเรื่องการละเวนอบายมุข เรื่องศีล ๕ ซึ่งโยง
ไปเขากับพื้นฐานทางวัฒนธรรม เปนตนดวย การที่เราจัดระเบียบ
สังคมนั้น โดยสาระหรือเนื้อแทก็มุงใหไปที่จุดนี้แหละ
แตเวลายกเรื่องจัดระเบียบสังคมขึ้นมาพูด เราอาจจะนึกไป
ที่เรื่องกฎหมาย หรือการวางกฎขอบังคับอะไรตางๆ ซึ่งเปนวิธีการ
ชั้นนอกที่จะมาชวยใหมีผลเปนจริงขึ้นมา แตถาอยูแคชั้นนอก ไม
ลงมาถึงวัฒนธรรม ไมเขาไปถึงจิตใจ การจัดระเบียบสังคมก็ไม
สําเร็จ จิตใจก็ฝนเพราะรูสึกวาถูกบังคับ ทําโนนไมได ทํานี่ไมได
เพราะมีกฎหมายมีระเบียบขอจํากัดบังคับ ก็ฝนใจตลอดเวลา การ
จัดระเบียบสังคมก็อยูดวยการบังคับเทานั้น พอเปดโอกาสเมื่อไร ก็
ลม นี่ก็คือบูรณาการเขาไปในชีวิตไมได
การจัดระเบียบสังคมจะสําเร็จลงตัวไดก็ดวยการบูรณาการ
เขาไปในชีวิตอยางที่วานี้ คือ ถาไดอยางดีที่สุด ก็เมื่อคนมีปญญา
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มองเห็นเหตุผลคุณประโยชน เห็นดีเห็นงามดวย จิตใจพรอม เต็ม
ใจจะปฏิบัติ และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่ดําเนินตาม แลวก็
กลายเปนวิถีชีวิตของคน ตรงนี้แหละ ระเบียบสังคมที่เปนของจริง
ก็จะเกิดขึ้น คือระเบียบสังคมที่จัดวางขางนอก เขาไปเปนวิถีชีวิต
ในตัวคน ความสําเร็จอยูที่นี่
ถาไมไดอยางดีที่วานี้ อยางนอยก็หาทางตะลอมใหทํากันไป
ตามระเบียบที่จัดวางไวใหนั้นจนเคยชิน ก็กลายเปนวิถีชีวิตไปได
เหมือนกัน
ถาวางระเบียบสังคมขึ้นมาแลว แตยังจัดคนใหเขาระเบียบ
กันอยู ก็แสดงวายังไมสําเร็จ เปนเพียงความพยายามที่จะจัด
ระเบียบสังคม
เปนอันวา สิ่งที่ตองการคือวิถีชีวิต และแตเดิมนานมาแลว
เรามีวิถีชีวิตชาวพุทธ แตมันไดหายไปและคนก็เหลวไหลหลงทาง
ไปวุนวายกับอบายมุข และแยงชิงเบียดเบียนกัน วิถีชีวิตชาวพุทธก็
เสื่อมลงไป พอมันเลอะเทอะสับสน เราก็มาจัดระเบียบสังคมกัน
ใหม ซึ่งยังไมรูวาจะไดวิถีชีวิตที่ตองการขึ้นมาหรือไม
การจัดระเบียบสังคมควรจะเปนเรื่องชั่วคราวสั้นๆ เปนเพียง
ขั้ น ตอนที่ จ ะผ า นเข า ไปเป น วิ ถี ชี วิ ต ถ า ขื น อยู กั น ด ว ยการจั ด
ระเบี ย บ ก็ จ ะเป น สั ง คมแห ง การบี บ บั ง คั บ คนก็ จ ะฝ น ใจ มี
ความเครียด และไมไดผลจริงจังยั่งยืน
การที่จะอยูกันไดเปนระเบียบอยางนั้น ก็คือขอปฏิบัติตางๆ
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ไดลงไปสูชีวิตจริงที่คนเต็มใจทํา หรืออยูกันอยางเปนธรรมดาไป
แลว นั่นก็คือเปนวิถีชีวิตนั่นเอง และที่วานี้ ไมเฉพาะในเรื่องการจัด
ระเบียบสังคมที่เปนระดับภายนอกเทานั้น แมในเรื่องของคุณธรรม
ความดีงามภายใน ก็จะตองเปนอยางนี้ มันตองใหเปนวิถีชีวิตขึ้น
มาใหได เพราะฉะนั้นจะตองเนนใหเปนวิถีชีวิต
เมื่อคนมีวิถชี ีวิตที่ทําใหสังคมเปนระเบียบ คนก็อยูกันรมเย็น
เปนสุข สามารถทําการสรางสรรคและพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมให
กาวหนางอกงามยิ่งขึ้น แตถาสังคมไมมีระเบียบ คนก็จะดอยคุณ
ภาพลงไป เพราะสังคมทีเ่ ปนสภาพแวดลอมไมเอือ้ ตอการพัฒนา แต
เปดชองหรือลอเราใหหาชองทีจ่ ะทําการในทางเสือ่ ม จะทําการสราง
สรรคอะไรก็มีอุปสรรคขัดขวางมาก ยากที่จะสําเร็จ คนดวยกันเอง
ก็ขดั ขวางแกงแยงกัน กาวหนาไปไหนไมได เพราะฉะนัน้ ในขัน้ พืน้
ฐาน ถาจะใหไดผลดีจริง ไมตองบูรณาการวิชาพุทธศาสนาเขากับ
วิชาอะไรหรอก แตควรจะมุง บูรณาการธรรมเขาไปในชีวติ ทีเ่ ปนอยูน ี้
อยางไรก็ตาม ก็ตองมองในแงโอกาสดวย สังคมที่เปนอยูนี้
ไมคอยเปดทางใหมีการบูรณาการธรรมเขาไปในวิถีชีวิต ก็จึงตอง
อาศัยระบบการศึกษาที่จัดตั้งไวนี้ มาหาชองที่จะเอาธรรมเขาไปสู
ชีวติ เมือ่ ชองทางโดยตรงไมมี ก็ไปหาชองแทรกตัวในวิชาการตางๆ
ในกรณีอยางนี้ ถาจะทําใหถกู ตอง ก็คงไมใชเปนการบูรณาการวิชา
พุทธศาสนาเขากับวิชาอืน่ ๆ แตเปนการอาศัยวิชาการเหลานัน้ เปน
ชองทางทีจ่ ะบูรณาการธรรมะเขาไปในชีวติ ของเด็ก
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ยิ่งยาก ยิ่งอยากทํา
เวลานี้ สภาพสังคมเปนอุปสรรคเสียเอง สังคมเสื่อมลงและ
หาหลักไมคอยได วานซืนนี้ อาจารยทานหนึ่งมาหาและบนถึงผู
ปกครอง คือ ในการศึกษาก็ตองมีวินัยบาง แตผูปกครองไมอยาก
ใหเด็กตองฝนใจ จะใหเด็กทําอะไร ก็กลัวเด็กฝนใจ เรื่องแคนี้ คนก็
ไมเห็นทางคิด ไดแตมัวกลัวความฝนใจ ก็เปลี่ยนความฝนใจให
เปนความเต็มใจไปเสีย ก็เทานั้นเอง
เมื่อพูดถึงคําวา “ฝนใจ” คนมักจะนึกถึงเรื่องที่ยาก แตที่จริง
ฝนใจกับยากนั้น มันคนละเรื่อง ฝนใจหรือไม มิใชอยูที่ยากหรือไม
ยาก แตอยูที่ชอบหรือไมชอบ ถึงจะยาก แตถาชอบ ก็ไมฝนใจ ถา
เด็กไทยกลัวความยาก และเห็นความยากเปนเรื่องฝนใจ การ
ศึกษาก็จะลมเหลว และสังคมก็จะลมเหลว
ไมวาอะไร ที่ฝนใจก็อยูที่วาใจมันไมเอาดวย มันไมพรอม มัน
ไมรับ มันก็ฝนใจ แตถาใจจะเอาแลว มันก็ไมฝน ใชไหม
เอาแคเรื่องงายๆ ชั้นเปลือกผิว คนเรานี้มักจะตื่นไปตาม
กระแสสังคม ถาสังคมเกิดมีคานิยมยกยองความมั่งมีฟุงเฟอ ชื่น
ชมความโกเก ชอบความมีหนามีตา ถือวายอดเยี่ยม คนโดยมาก
รวมทั้งเด็กที่อยากไดรับการยกยอง ก็จะตองพยายามแสดงตัววา
ฟุงเฟอ มั่งมี โกเก
แตถาสังคมเกิดมีคานิยมขึ้นมาวา ใครทําอะไรที่ยากๆ ได
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สําเร็จ ถือวายอดเยี่ยม อยางสังคมฝรั่งในยุคที่ผานมา ซึ่งเชิดชูคน
เอาชนะความยาก อยาง Charles A. Lindbergh ที่บินเดี่ยวรวด
เดียวขามมหาสมุทรแอตแลนติกไดสําเร็จเปนคนแรก เมื่อ ๘๑ ป
กอนโนน ใน พ.ศ.๒๔๗๐ และยกยองคนอยาง Sir Edmund
Hillary และ Tenzing Norgay ที่ปนเขาพิชิต Mount Everest ยอด
หิมาลัยไดเปนคนแรก เมื่อป ๒๔๙๖ คือถือวาผูที่ชนะความยาก
เปนคนยอดเยีย่ ม ตอนนัน้ กระแสสังคมก็เปลีย่ นไปอีกแบบหนึ่ง และ
คนก็จะชอบและพยายามไปทําสิ่งที่ยากแสนยากใหสําเร็จ
หันมาดูสังคมไทยในปจจุบัน คานิยมก็คือ ใครมีสิ่งเสพ
บริโภคฟุงเฟอมาก ก็โกเก ไดรับการชื่นชม เปนคนเดนดังยอดเยี่ยม
นี่ก็คือคานิยมที่ตรงขามกับการมุงมั่นเอาชนะสิ่งที่ยาก สังคมทั่วไป
เปลี่ยนทิศทางไปตามคานิยม คนที่อยูใตอิทธิพลหรือการครอบงํา
ของคานิยมอยางนั้น ก็เรียกวาตกอยูใตกระแสสังคม
ขณะนี้ เห็นไดชัดวา คนในสังคมไทยนิยมอวดมั่งมีอวดเสพ
บริโภค เมื่อมีคานิยมกันแบบนี้ คนก็จะสํารวย ฟุงเฟอ ออนแอ
และอาจจะมักงาย ไมคอยยอมทําอะไร และทําอะไรๆ ไมคอยเปน
สังคมแบบฝรั่ง ถึงแมเราจะไมควรเอาอยางไปหมด แตเขาก็
มีแงที่ควรจะศึกษาเปนเยี่ยงอยาง ดังที่ไดบอกวา สังคมฝรั่งที่เปน
มานั้น นิยมวาใครเอาชนะสิ่งที่ยากได นั่นคือยอดเยี่ยม เปนความ
สําเร็จ คนในสังคมแบบนี้ จะเปนคนที่เขมแข็ง มุงมั่น อดทน ชอบ
บุกฝาผจญภัย ถาจะเขาสูสังคมในระบบแขงขัน และจะชนะใน
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ระบบแขงขันนั้นได จะตองเปนอยางนี้
คนที่พัฒนามากขึ้น จะไมเลื่อนลอยคอยไหลไปตามกระแส
สังคม แตจะมีหลักในการคิดพิจารณาเปนของตัวเองดวย อยาง
นอยก็รูจักคิดถึงเหตุผลและความถูกตอง
หันกลับมาดูเรื่องความยากหรืองานยาก คนพวกหนึ่งพอเจอ
อะไรยาก ก็ไมชอบใจ ถอย ใจไมสู ถาตองทํา ก็ฝนใจ ทุกข แลวก็
ทําไมไดดีดวย แตคนอีกพวกหนึ่ง เจออะไรที่ยาก ก็มองเปนเรื่อง
ทาทาย ใจสู จะเอาชนะมัน คิดแตวาจะตองทําใหสําเร็จ แทนที่จะ
ฝนใจ ก็กลายเปนใจมุงมั่นที่จะทํา

จากการศึกษาจัดตั้ง สูการพึ่งตนไดในการเรียนรู
เมื่อพูดเรื่องนี้ ทําใหนึกถึงการศึกษาแบบ child-centered ที่
แปลกันวา “มีเด็กเปนศูนยกลาง” นีก่ เ็ ปนปญหาในเรือ่ งความเขาใจ
ถาไมศึกษาใหชัด ดูแคตัวถอยคําแลวตีความเอาเอง บางทีก็มอง
ความหมายพลาดเพีย้ นไปหมด บางคนถึงขนาดเขาใจวา childcentered เอาเด็กเปนศูนยกลาง คือเอาใจเด็ก หรือตามใจเด็ก ก็
เลยเถิดไปเสีย
วาอยางยนยอ การเอาเด็กเปนศูนยกลางนั้น คือ เราใชการ
จัดตั้งในหองเรียน ซึ่งเปนปจจัยภายนอก เปนสื่อกระตุนใหเกิดคุณ
สมบัติที่ตองการ ซึ่งเปนปจจัยภายใน ขึ้นในตัวเด็ก เหมือนกับวา
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เราพาเขามาเขาทาง ใหเขามีจุดตั้งตนที่จะสามารถกาวตอไปดวย
ตนเอง เชน การเรียนใหสนุก-มีความสุขในการเรียน ก็คือเราใช
ความสุขจัดตั้ง เปนสื่อกระตุนใหเด็กเกิดมีความสนใจแลวก็ใฝรู ที่
จะนําไปสูการเรียนอยางมีความสุขดวยตนเอง
ถาใหเด็กศึกษาอยางถูกตอง จิตใจของเขาก็จะพัฒนาความ
ใฝรูและความปรารถนาจะฝกฝนตนเองขึ้นมา จากนั้น คุณสมบัติ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเกื้อหนุนกันก็จะเกิดตามมาดวย เชน ความ
เขมแข็ง การรูจักควบคุมตนเอง ความมีวินัย สติ สมาธิ และความ
สุข เปนตน แตถามัวตามใจเด็กอยู ครูและโรงเรียนก็ไมไดทําหนาที่
ของปจจัยภายนอก แตอาจจะกลายเปนเครื่องบําเรอไป และเด็กก็
ไมไดฝกตน ไมมีการพัฒนา
แลวที่รายที่สุดก็คือ เด็กมิใชจะอยูในหองเรียนที่ครูทําความ
สุขแบบจัดตั้งใหตลอดไป แตเขาจะตองไปอยูในโลกแหงความเปน
จริง ที่มันไมตามใจเราและไมจัดตั้งความสุขให เด็กที่โตขึ้นแบบนี้
ก็จะอยูในโลกแหงความฝนใจ และจะมีแตความยากลําบากและ
ความทุกขเรื่อยไป
เปนอันวา การจัดการเรียนใหสนุก-มีความสุขในการเรียน ที่
เปนการจัดตั้งความสุขนั้น เปนวิธีการในการเอาปจจัยภายนอกมา
กระตุนใหเ กิดปจ จัยภายในขึ้นในตัวเด็ก เพื่อเดินหนาไปสูเปา
หมาย คือการที่เด็กจะเรียนอยางเปนสุขดวยตนเองตอไป โดยที่
เขาจะไปศึกษาคนควาหาความรูอยางมีความสุขเรื่อยไป มิใชจะ
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ตองมาคอยพึ่งพาอาศัยครู ตองรอใหมีครูมาอยูมานํา เฝาแตรอวา
เมื่อไรจะถึงชั่วโมงนี้สักที จะไดเรียนสนุกอยางเปนสุข ซึ่งก็ดีในขั้น
ตนกอนถึงจุดหมาย แตถาไมกาวตอไปใหถึงขั้นที่วาแมจะไมมีใคร
มาชวยมาชักพา เขาก็ริเริ่มและเรียนเองอยางมีความสุขได ถาไม
ไปใหถึงจุดนั้น ก็จบกัน ตัวเด็กเองจะตองกาวไปมีความสุขดวยตัว
เองในการเรียน นั่นคือที่หมาย
กรรมการมูลนิธิฯ
พอทานเจาคุณอาจารยพูดอยางนี้ เหมือนกับวาเราตอง
สรางเด็กที่มีความใฝรูในทุกๆ ดานอยูตลอดเวลา คือเห็นอะไรก็
สามารถคิดได มันนาจะตอไปถึง อิทธิบาท ๔ ถูกตองไหมเจาคะ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ออ… ถาเขาทางแลว มันจะเปนไปของมันเอง เปนเรื่องของ
เหตุปจจัยที่จะทําหนาที่ของมัน เริ่มแรกคือใหเขามีความใฝรูขึ้นมา
กอน เมื่อเขามีเปาหมายของเขาเอง คือเขาตองการรูเรื่องอะไร เขา
ก็อยากคนควาหาความรูในเรื่องนั้น แลวเขาก็มีความสุขในการ
เรียนรูของเขาเอง
เมื่อกระตุนปจจัยภายในของเด็กขึ้นมาไดแลว เขาก็สามารถ
พึง่ ตนเองไดในการเรียนรู การศึกษาตองเปนกระบวนการทีท่ าํ ใหคน
มีความสามารถในตัวของเขาเอง อยางทีบ่ อกแลววา การทีค่ รูมาชวย
ก็คือเปนปจจัยภายนอก ซึ่งมาชวยนําเขาเขาสูทางเดินที่ถูกตอง
แตเวลาเดิน เขาตองเดินเอง ไมใชจะใหครูอุมครูแบกอยูตลอด
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เวลา หรือครูจะจูงอยูตลอดเวลาไมได ชีวิตจริงมันไมเปนอยางนั้น
ชีวิตจริงไมใชอยูในหองเรียน แตหองเรียนตองนําเด็กเขาสู
ชีวิตจริง คือสามารถจัดทําดําเนินการใหเด็กเขาสูชีวิตจริงไดอยาง
งดงาม นี่คือ ใหการศึกษาจัดตั้งมานําเด็กเขาสูการศึกษาที่แทจริง
ชีวิตของเด็กเปนของตัวเขาเอง ไมใชคนอื่นมาทําให คนอื่น
ทําไดแคมาเปนปจจัยหนุนนํา จึงตองใหเด็กมีความสามารถ มี
ความเขมแข็ง เริ่มดวยมีความใฝรู อยากจะเรียนอยากจะฝกฝนตน
เอง อยากจะทําอะไรๆ ใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสําเร็จ ใหมัน
สมบูรณ ถาคุณสมบัติตัวนี้ (คือ ฉันทะ) เกิดขึ้นมาแลว ความยากก็
กลายเปนความงาย หรือเปนภาวะทีท่ า ทายความสามารถทีจ่ ะทําให
สําเร็จ หรือไมกเ็ ปนตัวเราความสนใจทีจ่ ะมาฝกตนในการทําแบบฝก
หัด นี่ก็คือเขาเต็มใจจะทํา เมื่อเต็มใจแลว ความยากก็ไมมีความ
หมายในทางลบ คือไมเปนเรื่องฝนใจ แตกลับมีความหมายในทาง
บวก บอกวา ยิ่งยาก ก็ยิ่งไดฝกตนมาก ใจสู ใจพรอม เต็มใจ แลว
ก็ตามมาดวยสุขใจ
ในกรณีนี้ บทบาทของครูอยูที่สามารถพลิกความฝนใจให
เปนความเต็มใจ ถาครูไหนทําได ก็เกง ไมใชมวั แตคดิ จะตามใจเด็ก
กลัวเด็กฝนใจ แตครูตอ งปลุกจิตสํานึกในการศึกษา คือจิตสํานึกใน
การฝกตนของเด็กขึน้ มา ใหความรูส กึ ฝน กลายเปนความคิดทีจ่ ะฝก
ดูกนั ตัง้ แตในครอบครัว ถาพอแมเห็นเด็กจะทําอะไรทีย่ าก แลว
กลัวเด็กจะลําบาก กลัวเด็กจะฝนใจ ไมรจู กั วิธพี ลิกผัน ถาอยางนั้นก็
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ไมมีทาง เด็กจะไมพัฒนา แตกลายเปนถูกขัดขวางการพัฒนา ตอง
เขาใจวา ที่เราทํานี้ไมใชการบังคับ แตเปนการเปลี่ยนหรือปลูก
ทัศนคติในทางบวก และสรางคุณสมบัติที่ดีขึ้นมาในจิตใจของเขา
ดังไดบอกแลว สังคมตะวันตกในยุคที่ผานมา เปนสังคมของ
คนที่มุงมั่นจะเอาชนะความยาก หรือใฝรู-สูยาก เขาเลี้ยงดูกันมา
แบบนั้น ใหเด็กมองอะไรตางๆ เปนสิ่งทาทาย คิดมุงมั่นที่จะเอา
ชนะความยาก ก็เลยทําใหเขมแข็งขยันหมั่นอุตสาหะ ดังเห็นไดชัด
ในคําวา “อุตสาหกรรม” (industry = ความขยันหมั่นมุง หรือความ
มุงมั่นบากบั่น) ฝรั่งไมไดออนแออยางพวกที่รอเสพรอบริโภคหรอก
แตเขาเปนนักบุกฝา และเปนนักผลิตที่เขมแข็ง (อาจจะเลยไปเปน
เหี้ยมโหดเสียดวยซ้ํา)
สังคมของเราที่วานิยมตามฝรั่งนั้น เราไมไดตามในขั้นถึงเนื้อ
ถึงตัวของเขาอยางทีว่ า นี้ คือ ในขัน้ เนือ้ หาสาระ เรายังตามเขาไมได
เราไมชอบตามในการทําเหตุ แตชอบตามในการเสพผล คนที่ชอบ
เสพผลนั้น ยอมไมอยากทําอะไร จึงตองเจอความฝนใจอยูเรื่อย
ฉะนัน้ ถามัวกลัวจะฝนใจกันอยู ก็แหมะอยูน ี่ ไมตอ งกาวไปไหนแลว
เรื่ อ งก็ อ ยู ที่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นทา ทีของจิตใจเทา นั้นเอง ซึ่ง
สัมพันธกับสังคมในเรื่องคานิยม ถาสามารถทําใหเด็กๆ เกิดคา
นิยมชอบเอาชนะความยากขึ้นมา พอเขาเกิดความพอใจขึ้นมา
แลว ความฝนใจที่จะทํา ก็เปลี่ยนเปนความเต็มใจที่จะทํา แลว
อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปหมด เพราะฉะนั้น การศึกษาตองทํางานนี้ คือ
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เปลี่ยนทาทีฝนใจตอเรื่องที่ยาก ใหเกิดเปนความพอใจในการที่จะ
ฝกสรางความสําเร็จ การศึกษาทํางานนี้ได ดวยการบูรณาการ
ธรรมที่ตรงเปาเขาไปในชีวิตของเด็ก ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในจิตใจของเขา คือพัฒนาจิตใจใหเปลี่ยนทาทีทัศนคติใหม
การศึกษาตองทํางานนี้ จึงจะชื่อวาทําหนาที่ ไมใชมัวไปรอ
ตามใจคน ถาอยางนั้น การศึกษาก็เปน passive คือไมไดทําอะไร ก็
ไมมีความหมาย ที่จริงคือไมเปนการศึกษา แตเรียกโดยสํานวนวา
เปนการศึกษาที่ลมเหลว และก็จะพาใหสังคมลมเหลวดวย
ที่พูดไปแลวนี้ เปนเรื่องของการเอาความฝนใจไปโยงกับ
ความยาก ซึ่งเปนคนละเรื่อง มันยากและฝนสําหรับคนที่ใจไมเอา
ไมสู แตถาใจพรอมใจสูใจเอาแลว มันไมฝนใจ แตกลับเปนเรื่องที่
ทาทายและเต็มใจ ถาจะเอาอยางฝรั่ง ก็ตองเอาแนวนี้ ไมใชวาแม
แตจะตามฝรั่ง ก็ตามไมถูก

ตามใจ เพื่อใหลูกไปอยูในโลกแหงความฝนใจ
ทีนี้ อีกแงหนึ่ง เราเอา “ฝนใจ” ไปเปนคูตรงขามกับ “ตามใจ”
ไมอยากใหเขาฝนใจ ก็เลยตามใจ แตที่จริงนั้น การตามใจลูกตาม
ใจเด็ก ก็คือการเลี้ยงลูกใหไปอยูในโลกแหงความฝนใจ เรายิ่งตาม
ใจเขา ก็ยิ่งทําใหเขาตองไปอยูกับความฝนใจ เพราะอะไร? เพราะ
วาเมื่อเด็กโตขึ้นไปอยูในโลกแหงความเปนจริงและมีชีวิตที่เปนจริง
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นั้น โลกและชีวิตมันไมไดตามใจคน แตมันเปนไปตามเหตุปจจัย
ของมัน ทีนี้เมื่อเด็กถูกเอาใจมาจนเคยตัวกับการตามใจ พอมาอยู
ในโลกที่มันเปนไปตามเหตุปจจัย คราวนี้ละ แกก็ตองอยูกับความ
ฝนใจตลอดไปเลย แกจะทุกขยากลําบากมาก
การศึกษาตองมาชวยใหเด็กพัฒนาตัวของเขา คนที่เขมแข็ง
มีความสามารถ จึงจะไปรับผิดชอบชีวิตของตนเองและทําการ
สรางสรรคตางๆ ได คนที่จะกาวหนาประสบความสําเร็จได ตอง
ฝกตองศึกษาตองพัฒนาตัวมาอยางนั้น
พวกฝรั่งก็อยางที่วานี้แหละ วัฒนธรรมของเขาฝกคนใหหัด
กันมาตั้งแตเด็กเลย ใหเอาชนะ เขาไปจนสุดโตงเสียดวยซ้ํา ถือกัน
กระทั่งวา ใครดี ใครอยู ใครแข็งแรง คนนั้นจึงอยูรอด ระบบแขงขัน
ที่เขาถือวาเปนแกนแหงการสรางความเจริญกาวหนาของเขา ก็คือ
การมุงสูชัยชนะ และการที่จะตองเอาชนะคนอื่น นี่คือเนื้อตัวที่แท
ของฝรั่ง เพราะฉะนั้น ที่เราวาคนไทยนิยมเอาอยางฝรั่งนั้น แคตาม
ฝรั่ง เราก็ไปไมรอดแลว ไมตองคิดไปถึงวาจะใหเหนือกวาฝรั่ง
ฝรั่งพยายามเอาชนะธรรมชาติ ธรรมชาติมีกฎเกณฑความ
จริงอะไรอยูเบื้องหลัง ตองไปศึกษาหาความรูสืบคนใหไดความจริง
เรียกวาไปลวงความลับของธรรมชาติ เพื่อเอามาจัดการมันใหเปน
ไปตามความตองการของคน ความกาวหนาในการพยายามเอา
ชนะธรรมชาตินั้นคืออารยธรรมของเขา แมวาความคิดและความ
พยายามทําการอยางนี้จะไมถูกตอง ก็จริง แตนี่ก็คือเบื้องหลัง
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ความสําเร็จของฝรั่ง ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติแหงความมุงมั่นบุกฝา
และวัฒนธรรมที่หลอหลอมคนใหเขมแข็งตองเรงรัดฝกตนอยูเสมอ
ถาเราจะมัวไมอยากฝนใจเด็ก แลวก็ตามใจเด็ก และไมรูจัก
พลิกความฝนใจใหกลายเปนความเต็มใจ ก็อยางที่วานั่นแหละ คือ
เด็กจะยิ่งออนแอลง และอยางที่วา ถาเอาแตตามใจลูก ก็คือจะสง
ลูกใหเขาไปอยูในโลกแหงความฝนใจ และตอไปลูกจะลําบาก
เพราะจะเจอแตเรื่องที่ตองฝนใจไปทุกอยาง
เพราะฉะนั้น จะตองมาตรวจสอบ ตองมาชําระสะสางซัก
ลางกันใหม ในเรื่องการศึกษา ตั้งแตการเลี้ยงดูในบาน ที่เห็นไดไม
ยากวาผิดพลาดไปมากแลว อยางที่วา ที่เราติเตียนกันเองวาเราได
แตตามฝรั่งนั้น ที่จริง แมแตแคตามฝรั่ง เราก็ยังตามไมถูก แคนี้ก็
พลาดแลว จําไวเลยวาฝรั่งไมฝกเด็กใหออนแอ เขาไมตามใจเด็ก
เราจะตองพลิกความฝนใจใหเปนการฝกใหได อยางนอยใหเด็ก
เกิดจิตสํานึกที่จะเอาชนะความยาก หรือจะทําใหสําเร็จ อยางนี้จึง
จะเรียกวาฝกแบบฝรั่ง
แตถาวาตามหลักของเราก็คือ ตองสรางฉันทะขึ้น เริ่มตั้งแต
ใหมองเห็นคุณคาประโยชนของสิ่งที่จะทํา และใหสํานึกตระหนัก
ถึงความจริงของชีวิตที่วามันจะดีได ก็ตองฝกตองหัดตองพัฒนา
อันนี้แนนอน ไมมีทางหลีกเลี่ยง ปญญาคือความรูความเขาใจและ
ความสามารถในการคิด ก็ตาม คุณสมบัติและความสามารถดาน
อื่นๆ ของชีวิต ก็ตาม ไมมีใครจะหยิบยื่นยัดใสใหเราได เรามีศักย-
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ภาพอยูแลว แตตองฝกหัดพัฒนาใหมันสําแดงตัวเปนจริงออกมา
ถาฝกกันถูกทางแลว แมแตจะใหเรียนอยางมีความสุข นักเรียน
โดยลําพังตัวเขาเองก็จะเรียนอยางมีความสุขได โดยไมตองรอเขา
ชั้นเรียนที่มีคุณครูคอยจัดใหเรียนอยางมีความสุข

สังคมดี ที่ใหมีสิทธิ์ คนดี ที่รูจักใชสิทธิ์
กรรมการมูลนิธิ
จะใหเด็กไวผมสั้น เด็กก็วาลิดรอนสิทธิมนุษยชน
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
สังคมที่พัฒนาแลว จะจัดตั้งวางระบบใหสิทธิมนุษยชนเปนที่
ยอมรับ หรือมีหลักประกันใหมีการยอมรับสิทธิมนุษยชน เพื่อเปน
ฐานใหชีวิตและสังคมดํารงอยูดวยดี และมีโอกาสเจริญงอกงามยิ่ง
ขึ้นไป
พรอมกันนั้น มนุษยที่พัฒนาแลว ก็คือผูที่รูจักใชสิทธิมนุษยชนให เ ป น ฐานแห ง การดํารงอยู ด ว ยดี ข องชี วิ ต และสั ง คม โดย
อํานวยโอกาสใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามไดยงิ่ ขึน้ ไป
แคการมี กับการใช ก็ไมเหมือนกัน คนจะมีชีวิตอยูและมี
โอกาสเจริญงอกงามตอไปได จําเปนตองมีนั่นมีนี่ เชน ตองมีของ
กิน มีที่อยูอาศัย มีหยูกยารักษาบําบัดโรค หรือมีเงินทองไวใชจาย
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บาง เปนตน สังคมที่ดีก็จัดวางหลักประกันใหคนมีสิ่งจําเปนเหลานี้
ใหคนอยูได และมีโอกาสกาวตอไปในความเจริญงอกงามตางๆ
แตคนในสังคมนั้น เมื่อมีสิ่งจําเปนแลว ก็ตองรูจักใช จึงจะเกิดผลดี
แความีอาหาร แตถาไมรูจักกิน กินไมเปน ก็กลายเปนโทษได ดัง
นั้น นอกจากไดอยูในสังคมที่ดีแลว ตัวคนก็ตองมีการพัฒนาดวย
เห็นไดมากมายวา สังคมมีสิทธิมนุษยชนใหแลว คนใชสิทธิ
มนุษยชนกันไป แตไมรูจักใช กลายเปนขัดแยงเบียดเบียนกันไปก็
มากมาย บางทีก็กลายเปนการทําใหชีวิตของตนเองยิ่งเสื่อมทราม
นอกจากนั้น สิทธิมนุษยชนเปนเพียงหลักประกันพื้นฐานขั้น
ประถม แตไมเพียงพอสําหรับความดีงามพิเศษอยางอุดม
ยกตัวอยางวา ถาพอแมเลี้ยงลูกพอใหลูกไมเสียสิทธิมนุษยชน และถาพอแมคอยรักษาสิทธิมนุษยชนของพอแมเองไว ไมให
เสียสิทธิของตนไปเพราะลูก ก็เลี้ยงลูกไดผล แตไดแคลูกอยูรอด
ไมใชอยูอยางดี เชน ไมเจริญงอกงามเทาที่ควร ไมอบอุนเปนสุข
ในการที่ลูกจะเจริญเติบโตอยางดี ปรากฏวามีบอยครั้งเหลือ
เกินที่พอแมตองยอมสละสิทธิมนุษยชนของตนเพื่อทําอะไรตางๆ
ใหแกลูก คือพอแมไมเห็นแกสิทธิมนุษยชนของตน และมิใชทํา
เพียงแคที่ลูกจะไดตามสิทธิมนุษยชนของลูก แตทั้งยอมเสียสิทธิ
มนุษยชนของตนใหแกลูก และทําใหแกลูกเกินกวาที่ลูกควรจะได
ตามสิทธิมนุษยชนของเขา
ในความดีงามและความเจริญงอกงามมีความสุขนั้น สิทธิ
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มนุษยชนไมเพียงพอเลย พอแมยังตองมีคุณธรรม มีน้ําใจ เชน มี
ความรัก มีเมตตา ทําใหแกลูก และแมแตเสียสละเพื่อลูกดวยใจรัก
อีกทั้งความรักความเมตตานั้นก็ตองประสานกับปญญา ที่ตองเสีย
สละเรี่ยวแรงและเวลามาพยายามคิดไตรตรองพิจารณาหาทางวา
จะทําอะไรอยางไรจึงจะไดผลดีที่สุดแกลูก ดังนี้เปนตน
ในแงหนึ่ง พูดไดงายๆ วา สิทธิมนุษยชนเปนโอกาส และ
มนุษยที่ฉลาดจึงรูจักใชโอกาสนั้นใหเปนคุณเปนประโยชน คือ คน
ที่พัฒนามีปญญาบางแลว มิใชแควาตนมีสิทธิมนุษยชน ก็ใชไป
แตตองใชอยางมีความคิดวาจะใชอยางไร จึงจะไดผลดีเกิดมีความ
เจริญงอกงามแกชีวิตและสังคม
คนที่รูตระหนักอยูแกใจวา มนุษยเรานี้จะดีงามเลิศประเสริฐ
ได ก็ดวยการฝกหัดพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนนี้ อยูในวัยที่
ควรเอาโอกาสที่ มี อ ยู ม าใช ใ นการศึ ก ษาพั ฒ นาชี วิ ต ให ดี ที่ สุ ด
เพราะฉะนั้น ก็จะมองดูในแงที่วา ในการที่จะฝกตนใหดีใหพัฒนา
นั้น มีอะไรที่เราควรทําหรือตองทํา ก็เต็มใจทําเพื่อใหการฝกนั้นได
ผลดี รวมทั้งการใชสิทธิก็ตองใหสนองวัตถุประสงคในการฝกนั้น
ซึ่งหมายถึงการตระหนักรูทางปญญาดวยวา อะไรที่เปนไปเพื่อ
ความดีงามของชุมชนของตน เพื่อประโยชนสุขของสังคม เราก็ฝก
ตนปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ให ไ ด ผ ลตามวัตถุประสงคนั้น มิใชจะใชสิทธิ
มนุษยชนเพียงเพื่อสนองความเห็นแกตัวหรือความปรารถนาของ
ตนเทานั้น
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การที่เด็กจะไวผมสั้นผมยาว และจะมองวาเปนการลิดรอน
สิทธิมนุษยชนหรือไม ก็พึงพิจารณาไดตามหลักการและเหตุผลที่
วามานี้

ใชเสรีภาพ อยางไรอิสรภาพ
ที่พูดมานั้น เปนการวาไปตามหลัก ที่เปนเหตุผลพื้นฐาน แต
เรื่องอยางนี้ยังมีปจจัยประกอบอื่นดวย คือเรื่องสภาพแวดลอมที่
เอื้อหรือไม ถึงตรงนี้ก็มาเขากับเรื่องที่ไดพิจารณากันมาตั้งแตตน
คือเรื่องคานิยมของยุคสมัย หรือกระแสสังคม ซึ่งอาจจะถึงขั้นสวน
ทางกัน ทําใหไมยอมมองเหตุผลอะไรทั้งนั้น
อยางที่พูดมาขางตน ตอนนี้ก็ลําบาก สังคมไทยไดไถลลงไป
ลึกมากแลว ในกระแสบริโภคนิยม ในการหาสิ่งเสพ และการตาม
ใจเอาใจรอรับการบําเรอ เริ่มตนความคิดก็มองไปที่ความโกหรูหรา
ใครมีเสพบริโภคมาก แสดงความโกเกหรูหราไดมาก คือยอดเยี่ยม
ไมใชสังคมแบบฝรั่งอยางเกาที่สืบกันมาวาใครเอาชนะสิ่งยากได
คือยอดเยี่ยม ถาจะเปนอยางฝรั่ง ก็ตองเอาอยางเขาตามพื้นฐาน
แบบนั้น แตสังคมไทยก็ไมมีวิถีทางที่จะเปนแบบนั้น เราอยูในวิถี
แหงความโกเกหรูหราที่เปนเพียงหนทางของคนออนแอ จับเอาแต
สภาพบริ โ ภคนิ ย มที่ เ ป น ส ว นเปลื อ กผิ ว ของสั ง คมฝรั่ ง อย างเชน
อเมริกัน
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เมื่อกระแสนิยมของสังคมเปนอยางนั้นแลว คนตั้งหนาตั้งตา
แตจะเสพจะบริโภคจะบํารุงบําเรอแลว การใชสิทธิมนุษยชนก็มุง
ไปในทางที่จะสนองคานิยมเสพบริโภคโกเก ไมสนองจิตสํานึกใน
การฝกตน หรือจิตสํานึกนั้นจะไมมีเอาเสียดวยซ้ํา ดังนั้น ไมวาจะ
ทําการสรางสรรคอะไรๆ ก็เปนการฝนใจทั้งนั้น ฝนใจขนาดหนัก
เลย เมื่อการศึกษาที่จัดตั้งไวกลับไปสนองวิถีของสังคมแบบนั้น
หรือไมอาจแกไขวิถีของสังคมที่เปนอยางนั้น ก็จะเปนการศึกษาที่
ลมเหลว เมื่อการศึกษาลมเหลว ก็พาสังคมลมเหลว และประเทศ
ชาติลมเหลว
กระแสนิยมของสังคมนั้นเปลี่ยนได อาจจะไปในทางสุดโตง
ที่ตรงขามก็ได บางทีมีการจัดตั้งที่ปลุกเราสรางกระแสใหมขึ้นมาก็
ได ทําไมฮิตเลอรถึงเปลี่ยนเยอรมันได นั่นก็เปนตัวอยาง
ในกระแสที่ตรงขามนั้น คนไมใหคุณคาแกความหรูหรา ไม
เชิดชูความโกเก คนไมเอาดวยกับความโกเกหรูหรา แตใจหันไป
นิยมที่จะแสดงความเขมแข็งเหี้ยมหาญเกรียงไกร พอกระแสนี้แรง
ขึ้นมา แคนี้แหละคนก็กลับไปชอบระเบียบวินัย มันเต็มใจเต็มที่
เลย นี่ก็อยูที่การเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย แลวกวางออกไปก็โยง
กับคานิยม กับทิฏฐิ ยิ่งมีศรัทธาเขามาเสริม ก็ยิ่งเขมขันจริงจังหรือ
ถึงกับรุนแรง พอเปลี่ยนทัศนคติได พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเลย สวน
ที่วาทัศนคติใหมนั้นจะดีหรือไมดี ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตโดยหลัก
การ การศึกษาตองสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนได ไมใชไมทํา
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อะไร ไดแตรอสนองตามใจคน
ไมเฉพาะวาจะตามฝรั่งไมไดจริงในเรื่องทั่วไป แมแตในทาง
การศึกษา ที่วาเราตามฝรั่งนั้น ก็ไมจริงอีกนั่นแหละ คือเราตามเขา
เพียงในดานระบบและรูปแบบ แตในเรื่องที่เปนเนื้อหาสาระ เรา
ตามเขาไมไดเลย
ฝรั่งเองก็ไมใชวาดี อยางที่บอกแลววาเขาสรางความสําเร็จ
และความเจริญดวยความพยายามเอาชนะธรรมชาติ ไมใชแคจะ
เอาชนะธรรมชาติ เขามุงจะเอาชนะคนดวยกัน คือความสําเร็จอยู
ที่มีชัยชนะในระบบแขงขัน การศึกษาของเขาก็จัดตั้งใหสนองเปา
หมายนี้แมแตโดยไมรูตัว เริ่มตั้งแตการเลี้ยงดูในครอบครัวก็ฝกเด็ก
ไปตามวัฒนธรรมตัวใครตัวมัน ใหสรางความสําเร็จดวยการเอา
ชนะคนอื่น ดังที่พอแมสอนลูกที่ไปโรงเรียนวา ตอง one-up คือตอง
ใหเหนือคนอื่น ตองชนะเพื่อน
ในระบบแขงขันที่มีการเอาชนะเปนหัวใจนั้น คนตองเขมแข็ง
ตองใฝหาความรู ตองเปนนักสู ที่เต็มไปดวยการเอาชนะความยาก
ตองสู ตองดิ้นรนกันเต็มที่ สังคมไทยเราบอกวาตัวเองเอาแบบฝรั่ง
แตความจริงกลับกลายเปนวาเราอยูในวิถีชีวิตแบบออนแอ และ
เมื่อตามใจเด็ก คนของเราก็ยิ่งทรุด ยิ่งปอแปปวกเปยก สังคมก็ยิ่ง
กลายเปนเบี้ยลางของสังคมฝรั่ง ไมมีทางทันหรือทัดเทียมเขา ที่จะ
เหนือกวาสังคมฝรั่งนั้น ไมมีทาง ไมตองพูดถึง
รวมแลว สังคมไทย กับสังคมฝรั่ง ก็สุดโตงทั้งคู แตไปในทาง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ตรงกันขาม สังคมไทยที่มีตั้งแตพอแมมาคอยตามใจ ไดแตรอเสพ
ก็หลอหลอมคนใหออนแอ สวนสังคมฝรั่งที่มุงเอาชนะ แมจะทําให
คนเขมแข็ง แตนําไปสูความกระดาง การเบียดเบียนและเอารัดเอา
เปรียบกัน ซึ่งก็จะตองแกไข
สังคมไทย นอกจากเนนการรอเสพที่เดนขึ้นๆ ในยุคปจจุบัน
แลว ก็มีพื้นฐานเดิมที่คนมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันดวย เมื่อใช
ผิด ความเอื้อเฟอเผื่อแผพรอมที่จะชวยเหลือกันนี้ ก็ทําใหคนเกิด
นิสัยหวังและรอรับความชวยเหลือจากคนอื่น เลยยิ่งซ้ําใหคนออน
แอหนักลงไปอีก ถาเปนเด็ก ก็ไมยอมทําอะไร ถึงกับกลายเปนนัก
เรียกรองไปเลย
เพราะฉะนั้น จะตองจับจุดพอดีใหได เอานิสัยใฝหาสิ่งเสพ
แบบไทยทิ้งไป สรางนิสัยใฝหาความรูสูความยากแบบฝรั่งขึ้นมา
แทน ไมรับแนวคิดรุกรานเอาชนะธรรมชาติและการเอาชนะคนใน
ระบบแขงขันของฝรั่ง แตก็ไมสรางสภาพจิตใจแบบรอรับความชวย
เหลือจากผูอื่น ในทางตรงขาม พัฒนาคนใหมีความเขมแข็งพรอม
ที่จะชวยเหลือผูอื่น เพื่อไปอยูในสังคมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน
กรรมการมูลนิธิ
กระผมใครขอความกรุณาพระคุณเจาไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
มุมมองเรื่องสิทธิเสรีภาพในสังคมยุคปจจุบัน ความหมายของ
สิทธิมันเปลี่ยนไปได ในเมื่อทัศนคติมันเปลี่ยน สภาพจิตใจมัน
เปลี่ยน ความพอใจเปลี่ยน เรื่องสิทธิก็เปลี่ยนหมด ตัวแปรอื่นใน
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สิทธิเปลี่ยนดวย จะไปตันอยูทําไมเรื่องสิทธิ
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ในกระแสสังคมบริโภคนิยม มีเหตุปจจัยตัวใหญ คือ คานิยม
ที่ยึดถือการไดเสพบริโภคมากเปนความสุข และถือความฟุงเฟอ
หรูหราโกเกวาเปนความดีเลิศ เปนผลดีที่พึงถือเปนจุดหมาย ใครมี
เสพบริโภคมาก ก็หรูหราโกเกมาก นั่นคือยอดเยี่ยม
เมื่อสังคมมีคานิยมเปนอยางนี้ สิทธิเสรีภาพก็มีความหมาย
ที่จะมาสนองคานิยมนั้น แลวก็เนนเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการที่
จะเสพบริโภค อะไรก็ตามที่ไมเอื้อไมเปดชองใหแกการบําเรอปรน
เปรอฟุงเฟอหาเสพหาบริโภคและการที่จะมีความโกหรูอยางนั้น ก็
ถูกมองวาเปนการจํากัดขัดสิทธิและเสรีภาพ กลายเปนไมดีไปหมด
ถาเกิดวาสังคมนี้แปรจุดหมายแหงความนิยมใหม คานิยม
เปลี่ยนไป ทัศนคติของคนก็เปลี่ยน และการมองความหมายของ
สิทธิเสรีภาพก็เปลี่ยนไปดวยกันหมดเลย ดังที่เคยยกตัวอยาง
สังคมที่มีคานิยมถือความเขมแข็งเหี้ยมหาญมุงสรางความสําเร็จ
ดวยการพิชิตงานยาก การมองความหมายและการปฏิบัติในเรื่อง
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพก็ เ ปลี่ ย นไปอี ก แบบหนึ่ ง นี่ คื อ การที่ เ หตุ ป จ จั ย ได
เปลี่ยนไป พาใหเกิดผลที่วาแมแตความหมายของหลักการอยาง
เรื่องสิทธิเสรีภาพก็เลยเปลี่ยนตามไปดวย
เอางายๆ อยางในอเมริกา หลังเหตุการณภัยพิบัติใหญจาก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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การถูกกอการราย ๑๑ ก.ย. (๒๕๔๔) ความมั่นคงปลอดภัยกลาย
เปนเรื่องใหญสูงสุดขึ้นมา การยึดถือปฏิบัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพก็
เปลี่ยนแปลงไป กลายเปนหันมาใหมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพ ถึงกับ
ออกกฎหมายใหสิทธิที่จะจํากัดสิทธิเสรีภาพ ไมใหเขาไปที่นั่นที่นี่
มีการตรวจคนเขมงวด ใหควบคุมคนพวกที่ถูกสงสัยวาอาจจะกอ
การราย และมีสิทธิที่จะกักกันเปนเวลานานๆ ซึ่งแตกอนทําไมได
ใหสิทธิเจาหนา ที่บานเมืองดักฟงโทรศัพท เหมือ นพลเมืองถูก
ละเมิด มองในแงหนึ่งก็คือ คนเสียสิทธิถูกตัดเสรีภาพไปมากมาย
ไปสนามบินแตกอนขึ้นงายๆ แตเดี๋ยวนี้ ฉันมีสิทธิกักกันกั้นคุณไว
กอน เกือบจะเหมือนกับวาคุณตองตามใจฉัน แลวแตใจฉัน ไม
ตามใจคุณ สังคมที่วามีเสรีภาพมาก กลายเปนถูกจํากัดสิทธิเสรี
ภาพมาก
มองอยางกวางๆ ถาไมทําความเขาใจกันใหชัดเจนวาสิทธิ
เสรีภาพมีความหมายอยางไร เพื่ออะไรกันแน ความไมชัดนั้นก็จะ
ทําใหหลักการแหงสิทธิเสรีภาพเองนั้นแหละไมมีความมั่นคง หา
จุดพอดีไมได แลวก็จะผันแปรยืดหดไปตามเหตุปจจัยตางๆ ที่มา
กระทบบีบกด เชน ตอไปถาปลอยกันเหลวเละ เบียดเบียนกันมาก
ก็จะตองมีการจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพมากขึ้น จนกระทั่งถึงบางจุด
อยางในสภาพไรขื่อแป คนก็จะสูญเสียสิทธิเสรีภาพ จนหมดสิทธิ
เสรีภาพไมเหลือเลย
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เรื่องสิทธิเสรีภาพไดพูดไวที่อื่นเยอะแลว* ขอรวบรัดสรุปบาง
แงที่สําคัญวา
- สิทธิเสรีภาพเปนหลักประกันพื้นฐาน ซึ่งในสังคมที่พัฒนามี
อารยธรรมจัดอํานวยไวเพือ่ ใหบคุ คลอยูด มี โี อกาสเจริญงอกงาม
- บุคคลที่มีการพัฒนา จะรูจักใชสิทธิเสรีภาพใหเปนโอกาสใน
การพัฒนาชีวิตและรวมสรางสรรคสังคม
- ในสังคมที่พัฒนามีอารยธรรม มักถือกันวา สิทธิตองมากับ
หนาที่ และเสรีภาพตองมากับความรับผิดชอบ
- เสรีภาพที่แทเปนของคนมีอิสรภาพ คนที่ขาดอิสรภาพอาจใช
เสรีภาพผิดใหเปนโทษแกชีวิตของตนเองและแกสังคม เชน ใน
การเลนเกม เด็กบางคนใชเสรีภาพเลนอยางเต็มที่ แตเขาสูญ
เสียอิสรภาพไปหมดสิ้นเพราะตกเปนทาสของการติดเกมนั้น
อยางไมอาจถอนตัวได (คนที่ติดสิ่งเสพติดก็ทํานองเดียวกัน)

จากสุขจัดตั้ง สูสุขเองผุดขางใน
กรรมการมูลนิธิ
จุดทีย่ ากทีม่ องเห็นอยูอ กี จุดหนึง่ ก็คอื วา การทีจ่ ะสอนใหเด็ก
เกิดการใฝรแู ละมีความรักทีจ่ ะเรียนอยูต ลอดเวลานัน้ ตัวครูเองอาจ
จะเขาใจผิดหรือเปลา แตทมี่ องดู ตัวครูกม็ หี ลักสูตร หลักสูตรเปน
ตัวกําหนดครู แตในการที่จะสอนตามนั้น ครูบางทานจะรูจักดัด
*

เชน สิทธิมนุษยชน: สรางสันติสุข หรือสลายสังคม (พิมพครั้งที่ ๗, ก.ย. ๒๕๔๖)
นิติศาสตรแนวพุทธ (พิมพครั้งที่ ๖, ม.ค. ๒๕๕๐)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แปลงหรือจัดในการที่จะทําอยางไรใหนาสนใจ แตสวนใหญเอา
ตามนัน้ และโดยทีค่ รูเองไมไดเปนผูอ ํานวยการใหเกิดการเรียนรู
ฉะนั้นจุดนี้ก็เปนปญหาหนึ่งที่วา แมแตตัวครูเองก็ยังไมไดเปนผู
ใฝรู หรือมองเห็นวาจุดนี้นาจะใหนักเรียนรูและคิดเองเปน
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
เรื่องนี้มีขอพิจารณา ๒ ชั้น
๑. ในขั้นพื้นฐาน ตัวครูเองขาดคุณสมบัติ ตัวเองก็ไมมีความ
ใฝรู แลวยังขาดทัศนคติในทางการศึกษาอีกดวย ไมคอยมีความ
คิดความมุงหมายในการทําหนาที่ จิตสํานึกในความเปนครูที่จะ
สอนเด็กดวยความมุงมั่นใหไดผลดีเลิศ ใหเด็กเปนเด็กดี ก็มีนอย
๒. ในขั้นปฏิบัติการ ก็วางเปาหมายไวชั้นเดียว คือ มุงแตวา
จะสอนอยางไรใหเด็กสนใจ เชนที่วาใหเรียนอยางมีความสุข ก็มอง
แควา ใหเด็กสนุก ใหชั้นเรียนมีบรรยากาศที่เด็กมีความสุข แตไมมี
เปาหมายแทที่ซอนลึกเขาไปวา ทําอยางไรจะใหเด็กไดฝกตน สูจุด
หมายที่วา แมเมื่อพนจากครูไปแลว ก็จะเรียนอยางมีความสุขดวย
ตัวเอง ใหมีคุณสมบัตินี้ในตัว โดยไมติดจมอยูแคในขั้นพึ่งพาการ
จัดตั้งของครู
ถาเด็กอยูแคในขั้นมีความสุขแบบจัดตั้งไปเรื่อย ครูก็ไดแต
สาละวนจัดชั้นเรียนจัดบรรยากาศแลวก็เหนื่อยในการหาทางทําให
เด็กสนใจใหสนุก ความสุขก็พึ่งพาครู เปนความสุขแบบพึ่งพา แลว
เด็กจะพัฒนาไดอยางไร ก็อยางที่บอกแลววา เราใชการจัดตั้ง การ
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สรางบรรยากาศ การเรียนในชั้นอยางมีความสุข โดยครูมีสื่อการ
สอนใหเด็กมีความสุข เรียนไดผล สนใจ เปนวิธีการขั้นตน ซึ่งมี
ความมุงหมายที่แทจริงอยูที่วาจะนําไปสูการพัฒนาคุณสมบัติใน
ตัวเด็กใหเขามีความสนใจใฝรู อยากเรียนรู และมีความสุขในการ
เรียนของเขาเอง เมื่อถึงจุดหมายนั้นจึงจะสําเร็จ
ถายังอยูแคเรียนเปนสุขในชั้น ตองบอกวานั่นคือความลม
เหลว เปนความสําเร็จขั้นเดียวของครู ที่ไปไมถึงเปาหมาย คือติด
แคในขั้นพึ่งพา ยังอาศัยปจจัยภายนอก แตปจจัยภายนอกเขามาก็
เพื่อสื่อใหปจจัยภายในเกิดขึ้น เมื่อเด็กยังตองอาศัยปจจัยภาย
นอกอยู ปจจัยภายในยังไมเกิด ก็อยูดวยตัวเองไมได พึ่งตนไมได
ไปไหนก็ตองพึ่งคนอื่น อยูในบานก็พึ่งพาพอแม ไปโรงเรียนก็พึ่งพา
ครู เปนระบบพึ่งพา ในที่สุดสังคมก็จะออนแอไปไมไหว
เรื่องการเรียนอยางมีความสุขนี้ ตองเขาใจกันใหชัด การ
ศึกษาที่มีเด็กเปนศูนยกลาง มีความหมายแคไหน ถาเขาใจไมถูก
ก็เปนปญหาแกสังคม ฝรั่งเจาตํารับเองก็เคยเกิดปญหา childcentered education ในสมัยกอนป ๒๕๐๐ นั้น ในอเมริกานิยมกัน
มาก มีจอหน ดิวอี้ (John Dewey) เดนชูโรงมา แตพอรัสเซียปลอย
ดาวเทียมลูกแรก ชื่อ Sputnik ขึ้นไปสําเร็จ คนอเมริกันก็หันมาติ
เตียนระบบการศึกษาของตัวเอง บอกวา นี่แหละ เพราะใช childcentered education จึงทําใหวิชาการไมแข็ง คนไมเขมแข็ง วินัย
หยอน จึงตองพายแพแกโซเวียต อเมริกาสูญเสียความเปนผูนําใน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑

การบุกเบิกอวกาศ
ถึงตอนนี้ ตัง้ แตประมาณ ค.ศ.1957 child-centered education
คือการศึกษาทีม่ เี ด็กเปนศูนยกลาง ทีเ่ คยเฟอ งฟูมา ก็เสือ่ มจากความ
นิยม วงการการศึกษาหันกลับไปหา teacher- and subject-centered
education กันอีก จนกระทั่งหลังป 1980 จึงเกิดความเห็นพลิก
กลับมาอีกวา เด็กเรียนหนักเกินไป ทําใหเครียด ใจไมสบาย เปน
ทุกขและแปลกแยก ก็เลยบอกวาตองกลับมาใช child-centered
education ฝรั่งเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราก็ดูจากภูมิหลังของเขา
วามีความเสื่อมความเจริญเปนมาอยางไร ลมเหลวหรือสําเร็จแค
ไหน ดานใด เพราะอะไร มีขอดีขอดอยตรงไหน แตอยางนอยตอง
แกปมนี้ใหได คือการที่ครูของเรายังเขาใจไมคอยชัดวา childcentered education ที่วาเอาเด็กเปนศูนยกลางนั้น คืออยางไร

คราวนี้ ขอสี่ขอ
กรรมการมูลนิธิ
การสัมมนาครั้งนี้ กรอบความคิดที่เขาจะนํามาใช จะมี
องคประกอบอยู ๔ ประการ คือ ๑. เกิดความมุงมั่นดวยศรัทธา
๒. ใฝหาความรู คูคุณ ธรรม ๓. นําความรูไ ปใชอยา งฉลาด
๔. ไมประมาท ตรวจสอบ พัฒนา อยากทราบแนวทางที่จ ะ
ดําเนินการใหไปถึงจุดนี้
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พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
เริ่มตนดวย ขอ ๑. ศรัทธา เปนแรงใจที่ผูกไวกับปจจัยภาย
นอก ศรัทธาเปนคุณสมบัติในขั้นที่พึ่งพาอาศัยปจจัยภายนอก หรือ
ขึ้นตออิทธิพลของปจจัยภายนอกนั้น เมื่อครูมีศรัทธาในความเปน
ครู ในภารกิจของอาชีพ และในหลักวิชาของครู ตัวครูเองก็มีแรงใจ
ในการทําหนาที่ แลวครูก็เปนกัลยาณมิตร และเปนสื่อหลักที่จะ
สรางศรัทธาขึ้นมาในตัวเด็ก ถาครูมีความรู มีสติปญญาดี มีความ
สามารถและดําเนินชีวิตดี ถูกตอง นาเคารพ มีเมตตาตอศิษย หวัง
ดีตอเด็กดวยใจจริง และสอนไดผลดี เด็กก็เกิดศรัทธา
เมื่อมีศรัทธาขึ้นมาแลว สิ่งหรือบุคคลซึ่งเปนที่ตั้งแหงศรัทธา
ก็จะเชื่อมโยงหรือแมแตจูงผูศรัทธาไปหาไปทําอะไรๆ ไดมากมาย
หรือแมแตทกุ อยางสุดแตศรัทธาจะแรงเทาใด ถาเด็กศรัทธาในตัวครู
พอศรัทธาในครูแลว ครูจะไปแนะไปบอกอะไร เด็กก็เชื่อก็ทําตาม
อะไรๆ ก็เลยงายไปหมด ครูกจ็ ะนําใหเด็กศรัทธาในคุณงามความดี
ศรัทธาในศาสนา ในวัฒนธรรม ศรัทธาในการทําความดีสรางสรรค
สั ง คม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอ สิ่งตางๆ ศรัทธาชวยไดหมด
ศรัทธาเปนจุดรวมพลัง เปนจุดเริ่มตน และเปนแรงสงสูจุดหมาย
ตองทําใหไดทั้งใหครูมีศรัทธาในงานของครู และใหเด็กมีศรัทธาใน
ครู ซึ่งจะทําใหครูสามารถทําหนาที่เปนปจจัยภายนอกที่ดีที่สุด
ขอ ๒. ใฝหาความรู คูคุณธรรม พอครูมีศรัทธาและสราง
ศรัทธาได จิตใจก็โนมไปแลวที่จะมีความใฝรู ถาครูมีศรัทธาในวิชา
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และอาชีพครู ก็จะเกิดแรงความอยากจะรูและทําหนาที่ครูใหดีที่
สุด อยากจะสอนใหเด็กดีอยางเยี่ยมยอด ซึ่งก็จะนําไปเองสูการคน
ควาหาความรูที่จะมาสนองความปรารถนาที่เปนกุศลนั้น และ
ศรัทธานั้นก็จะทําใหเกิดแรงมุงมั่นที่จะเปนครูที่ดี ซึ่งพาเอาคุณ
ธรรมพวงมาดวยเอง
เมื่ อ ครู เ ป น ครู ที่ ดี มี ศ รั ท ธาอย า งที่ ว า นั้ น ก็ โ น ม ใจเด็ ก ให
ศรัทธาในตัวครูขึ้นมาอยางแทบจะเปนไปเองเลย ทีนี้ครูก็คํานึงอยู
เสมอ โดยมีความตระหนักวา ตัวครูนี้เปนปจจัยภายนอก จุดหมาย
ของงานไมใชจบที่เราที่เปนปจจัยภายนอก แตเราจะตองกระตุนให
ป จ จั ย ภายในคื อ คุ ณ สมบั ติ ใ นตั ว เด็กเกิดขึ้น ครูก็ใ ชความเปน
ปจจัยภายนอกนั้น โยงไปเชื่อมกับแรงศรัทธาตอครูที่มีอยูในตัวเด็ก
ก็กระตุนเราใหเด็กเกิดความใฝรูขึ้นในตัวเขาเอง เมื่อศรัทธาใน
อะไร เชน มั่นใจวาอันนั้นสิ่งนั้นเรื่องนั้น จริงแท ดีแน เปนประโยชน
ก็มุงแนวไปในการคนควาศึกษาอันนั้นเพื่อจะทําใหปรากฏผลสม
จริง ความใฝรูกน็ ําไปสูการกระทําที่สรางสรรค
พรอมกันนั้น ดวยศรัทธาที่เชื่อมใจถึงกัน ก็ชักนําคุณธรรม
เขาไปในตัวเด็กดวย เปนแรงดูดดึงดังแมเหล็กใหเด็กพลอยอยาก
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนมีทัศนคติที่พึงปรารถนา นี่
คือโยงจากปจจัยภายนอกเขาไปเหนี่ยวนําปจจัยภายในไดสําเร็จ
ขอ ๓. นําความรูไปใชอยางฉลาด เมื่อเริ่มตนดีดวยศรัทธาที่
ถูกทางแลว กระบวนการก็เคลือ่ นคืบหนาไปไดไมยาก เพราะแทบจะ
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เปนไปเอง แตตอนนี้คุณสมบัติตัวสําคัญจะตองเขามา นี้ก็คือขั้น
ตอนของปญญา คือศรัทธาตองสงตอมาใหถึง “ปญญา” อันไดแก
ความรูความเขาใจ และความสามารถในการคิด ทั้งคิดเพื่อเปด
ทางที่จะเขาถึงความรูความเขาใจที่ยิ่งขึ้นไป และคิดเพื่อจะเอา
ความรูเขาใจนั้นไปใชไปทําใหเปนประโยชน
ตอนนี้เปน ขั้นตอนทั้งของการใชปญญา และการพัฒนา
ปญญาใหแตกฉานหยั่งรูหยั่งเห็นยิ่งขึ้นไป ก็ตองรูจักคิด หรือคิด
เปน เพราะคนถึงจะมีความรู แตถาคิดไมเปน ความรูนั้นก็ไมเกิด
ประโยชน สวนคนที่คิดโดยไมรู ก็เลื่อนลอยเหลวไหล ไดแตคิดไป
ตามความรูสึก ที่ชอบใจหรือไมชอบใจ วาไปตามอารมณ
ตอนนี้ก็มีองคประกอบอีกตัวหนึ่ง ที่จะมาเปนเครื่องมือของ
ปญญา เรียกวา “โยนิโสมนสิการ” ซึ่งจะทําใหคิดอยางไดผล ทั้ง
ในแงที่จะกาวไปในการเขาถึงความจริง และในการทําใหเกิดผลดี
มีการสรางสรรคหรือกอประโยชน โยนิโสมนสิการนี้ก็เปนเครื่องมือ
ที่จะพึงพัฒนากันตอไป
รวมความก็คือวา ศรัทธาเปนแรงเรียกระดมเอาความใฝรูมา
แลวก็มุงหนาหาความรู พรอมกับรูจักคิดใหเกิดความรูความเขาใจ
และคิดที่จะนําความรูไปใชประโยชน ไปสรางสรรค ไปแกปญหา
ทํากิ จ กรรม มี ก ารจั ด การดําเนิ น การและทํางานอะไรต า งๆ
ประยุกตความรูความคิดในการปฏิบัติ และใชงานจริง โดยมี
โยนิโสมนสิการ
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ขอ ๔. ไมประมาท ตรวจสอบ พัฒนา ขอนี้คือมุงที่จะทําใหได
ผลจริง ทั้งใหมั่นใจ และจะไดกาวเดินหนาตอไป จึงตองมีความไม
ประมาท จะไดระวังใหงานที่ทําไปนั้นรอบคอบรอบดาน กันเผลอ
พรองและไมใหผิดพลาด ไมประมาททั้งในขณะทําการ และทําแลว
ก็ไมประมาทดวยการตรวจสอบ จากนั้น เมื่อไดเห็นจุดออนจุด
หยอนจุดพรอง ก็จัดเขาในแผน แลวก็เดินหนาแกไขปรับปรุงเพิ่ม
เติมใหพัฒนาตอไป มิใชวาพอเห็นวาสําเร็จ ก็หยุดแคนั้น
คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะคอยตรวจดูจุดออนขอบกพรองของ
ตน ไมมัวแตลําพองตัว ไมมัวเพลิดเพลินมัวเมาในความสําเร็จ
หรือมัวกระหยิ่มอยูในสิ่งที่ตนทําได แตจะแกไขปรับปรุงทําใหดียิ่ง
ขึ้นไปเรื่อยๆ
ในเรื่องนี้ องคธรรมสําคัญก็คือ
๑) ไมประมาท คือ มีสติ ไมใหเผลอ ไมใหพรอง ไมใหพลาด
ไมละเลย และไมใหเสียโอกาส
๒) วิมังสา ใชปญญาอีกแงหนึ่ง คือ คอยพิจารณาตรวจสอบ
ทดลอง มองแงมุมหนทางที่จะแกไขปรับปรุง สูความสมบูรณ
๓) ไมสันโดษในกุศลธรรม คือ ไมอิ่มไมเต็มไมรูจักพอในผล
สําเร็จที่ดีงาม หรือความกาวหนาไปในกุศล จนกวาจะถึงความ
สมบูรณ สองขอกอนนัน้ เปนขัน้ ออกสูป ฏิบตั กิ าร สวนขอนี้ ตองมีเปน
พืน้ ใจ เปนแรงขับใหสองขอแรกนัน้ ตองทํางานอยางจริงจังเต็มที่
“ความไมสนั โดษในกุศลธรรม” (อสนฺตฏุ ิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ)
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นี้ เปนหลักธรรมที่สําคัญยิ่ง พระพุทธเจาตรัสย้ําไววาเปนคุณ
สมบัติที่ทาํ ใหพระองคตรัสรู คือความไมรูจักอิ่มไมรูจักพอในการ
พัฒนากุศล คือเพิ่มพูนคุณสมบัติดีๆ สรางสรรคทําสิ่งที่ดีงาม

เหตุผลที่คิดในใจ กับเหตุปจจัยในความเปนจริง
กรรมการมูลนิธิ
ถาทําอยางนี้ได ก็สามารถทําใหเกิดการเรียนแบบฉลาดรู
ได แตมีอีกจุดหนึ่งที่ยังสงสัยคือวา จริงๆ ศาสนาคือหลักของเหตุ
ผล คราวนี้ก็มีเหตุผลของแตละบุคคลและเหตุผลที่เปนจริง จะยึด
ถืออันไหนเปนหลัก
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
เหตุผล ซึ่งเปนความคิดที่อยูในสมองของคน มิใชเปนของแท
ของจริง มันไมใชเปนจุดเริ่ม แตทั้งจุดเริ่ม จุดทาย จุดหมาย และ
จุดยืน อยูที่เหตุและผล หรือเหตุ-ผล ซึ่งเปนความจริงที่มีอยูตาม
ธรรมดาในธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย
คําวา “เหตุผล” นั้น เราใชกันโดยหมายถึงเรื่องของความคิด
ในสมองของคน ที่เหมือนกับเปนการพยายามจําลองภาพความ
เปนไปของเหตุและผลที่เปนความจริงในธรรมชาติ
บางครั้ง เมื่อเรายังมองไมเห็นความสัมพันธของเหตุกับผล
หรือยังไมเขาใจความเปนไปตามลําดับจากเหตุสูผลที่มันเปนจริง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๗

ของมัน เราก็ใชการคิดของเราชวยเชื่อมโยงเหตุกับผล จากเหตุขึ้น
ไปหาผลบาง ยอนจากผลลงมาหาเหตุบาง เพื่อใหเราเขาใจหรือจับ
ไดวาความสัมพันธระหวางเหตุกับผลที่เปนความจริงของมันเอง
นั้น เปนอยางนั้นๆ
การคิดเปนการหาหรือพยายามไลมองใหเห็นความจริง ไม
ใชเปนตัวความจริง เพราะฉะนั้น ตัวตัดสินก็คือภาวะที่เปนเหตุ
และเปนผล ที่เปนความจริงอยูในธรรมชาติ ดังนั้น เราจึงพยายาม
คิดเหตุผล เพื่อจับใหไดใหตรงไปถึงตัวเหตุและเปนผล ที่เปนความ
จริงในธรรมชาติ อยางที่วาไปแลว
บางครั้งเราก็คิดออกมาเปนคําพูดอธิบายเหตุผล ซึ่งเปนการ
พยายามที่จะใหคนอื่นเขาใจหรือมองเห็นเหตุและผล ที่เปนความ
จริงนั้น
บางครั้ง เราก็ฟงและตรวจสอบคนอื่นวาเขาพูดมีเหตุผล คือ
แสดงความสัมพันธของเรื่องราว ซึ่งสอดคลองกับตัวเหตุและผล ที่
เปนความจริงหรือไม
ในที่สุด ตัวแทที่ตองการ หรือตัวตัดสิน ก็คือตัวเหตุและผล ที่
เปนความจริงในธรรมชาตินั้นแหละ
จึงไดบอกวา เหตุและผลที่เปนความจริงตามธรรมดาใน
ธรรมชาติ เปนทั้งจุดเริ่มที่เรานึกถึงจึงตั้งความคิดเหตุผลนั้นขึ้นมา
เปนจุดทายหรือจุดหมายที่เราตองการไปใหถึง และเปนจุดยืนตัวที่
อยูของมันอยางนั้นที่จะเปนตัวชี้ขาดตัดสิน

๔๘
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เพราะฉะนัน้ เราจึงตองไปคนหาเหตุปจ จัย ทีอ่ ยูใ นความเปน
จริงตามสภาวะของมัน ไมใชอยูแคหาเหตุผลในหัวสมองหรือใน
ความคิดเทานัน้ เหตุผลในความคิดของเราเปนเครือ่ งชวยเราในการ
สืบเสาะคนสิง่ ชีบ้ ง จับรองรอยจนเปนกระบวนทีจ่ ะกาวไปใหถงึ ความ
จริง คือวา เมือ่ เรายังไมรไู มเห็นยังไมประจักษความจริง เราก็จงึ เริ่มที่
ความคิดเหตุผลนั้น แตจะหยุดอยูหรือจบลงแคที่เหตุผลไมได
พระพุทธศาสนาสอนความจริงที่มีอยูตามธรรมดา และใน
ความจริงนั้น สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย จึงเกิดเปนผล เปน
ปรากฏการณทั้งหลายที่เราไดประสบ เราพูดสั้นๆ วา ผลเกิดจาก
เหตุ พูดยาวๆ ใหครอบคลุมวา เกิดจากเหตุปจจัย ดังนั้น ถาจะให
เกิดผลอะไร ก็ตองรูเหตุปจจัยของมัน แลวก็ทําเหตุปจจัยนั้นๆ ถา
ตองการทําอะไรใหสําเร็จ ก็ตองจับเหตุปจจัยในความเปนจริงของ
มันใหได ถาจับไมไดไมตรง ก็ทําไมสําเร็จ เปนอันวา จะอยูแค
ความคิดเหตุผลไมได ตองไปใหถึงตัวความจริง คือเหตุปจจัยใน
ระบบของธรรมชาติ
ยกตัวอยางงายๆ เราจะปลูกตนไม เรามีความรูเรื่องเหตุ
ปจจัยในความเจริญงอกงามเติบโตของตนไม เรารูลําดับเหตุและ
ผลในการเจริญเติบโตของมัน ก็นับวาเราพรอมที่จะปลูกตนไมนั้น
ได ตอนนี้ ในความคิดของเรานั้น เรารูเขาใจเหตุผลเลยวาถาจะเอา
เมล็ดลง ควรจะขุดดินใสหลุม และหลุมควรจะลึกเทาไร ควรจะใส
ปุยและอะไรลงไปดวยเทาไร ทําไมจะตองรดน้ําพรวนดินอยางนั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๙

อยางนี้ ซึ่งเหตุผลทั้งหมดนั้นก็วาไปตามความจริงของเหตุและผล
ในธรรมชาตินั่นเอง นี่คือเหตุผลในความคิดของเราโยงตรงกับเหตุ
ปจจัยและผลที่เปนของจริงในธรรมชาติ และเพราะรูเขาใจเหตุผล
นี้ เราจึงทํางานปลูกตนไมไดสําเร็จผลดี
แตทั้งนี้ เราจะอยูแคนั่งคิดเหตุผล หรือรูเขาใจเหตุผลอยูใน
ใจอยางเดียวไมได ตนไมมันก็ไมงอกขึ้นมา เหตุผลที่คิดเห็นใน
สมองก็คอื ที่ฝรั่งเรียกวา reason ซึ่งไมใชเปนเหตุและผลอยางที่ฝาย
ฝรั่งเรียกวา cause and effect ที่เปนของจริงในธรรมชาติหรือตาม
สภาวะของมัน เมื่อรูเขาใจมองเห็นผลจากเหตุปจจัยในธรรมชาติ
วาตนไมงอกขึ้นมาจากเมล็ด หรืออาศัยกิ่งตอนมา แลวยังตองมี
ปจจัยอื่น เชน อุณหภูมิระดับไหน เราก็ตองปฏิบัติไปตามนั้น เมื่อ
ทําเหตุปจจัยครบถวนถูกตอง ผลก็เกิดขึ้น
เปนอันวา จากความคิดสืบคนเหตุปจจัย โดยอาศัยความรู
ในความจริงที่ไดพบไดเจอมาแลวเทาที่เรามีอยู เราก็มาเชื่อมโยง
จนไดเหตุผลขึ้นมาในสมองของเรา เมื่อเห็นเหตุผลอันนี้แลว ก็เปน
ชองเปนแนวทางใหเราตอไปถึงความจริงที่เปนของแท ซึ่งเปนขั้น
ตอไปที่เรายังไมประจักษ นี่คือมันไมจบที่เหตุผลของเรา แตไปจบ
ที่ความจริงแท คือที่เหตุปจจัยที่เปนธรรมชาติ ถาเหตุผลในความ
คิดของเราสอดคลอง เราก็กาวไปพบไดประสบตัวความจริงอีกที
แตตองมีสติระลึกวา เหตุผลที่เราคิดบางทีก็ผิดได จึงตองไปลงตัว
ที่ความจริงซึ่งมีอยูตามธรรมดานั้น

๕๐
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พระพุทธเจาตรัสวา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด ความจริงก็มี
อยูตามธรรมดาของมัน นี้คือจุดเริ่มของพุทธศาสนาวา ความจริงมี
อยูตามธรรมดาของธรรมชาติ
เรื่องเหตุผล ที่นําไปสูการสืบคนใหพบเหตุปจจัยตัวจริงนี้ คือ
สิ่งที่ทาทาย เปนเรื่องที่ซับซอนแสนยาก และไดทําใหวิทยาศาสตร
เจริญขึ้นมา พระพุทธเจาก็ตรัสรูเพราะไดคนจนพบสิ่งที่ยากนี้
นี่จึงเทากับยอนไปย้ําสิ่งที่พูดไวขางตนแลววา คนผูมีการ
พัฒนาที่ถูกตอง จะไมกลัวความยาก ถาคนกลัวความยาก ชีวิตก็
พัฒนาไมได สังคมก็พัฒนาไมไป
ถากลัวความฝนใจ ก็ใหรูจักแก และมันก็แกได อยางที่บอก
แลววา เราสามารถเปลี่ยนความฝนใจของเด็กใหเปนความเต็มใจ
พลิกความฝนใจเปนความเต็มใจไปเลย ถาเราเกงจริง ก็สามารถ
เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความตองการได พัฒนาคุณสมบัติใหมๆ
ขึ้นมาในใจในชีวิตได ทําบัญชีปจจัยภายในที่พึงประสงคขึ้นมา
แลวสรางมันเลย ความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามก็จะเกิดขึ้น นี่คือการ
พัฒนา ไมใชยอมแพปลอยกันอยูแคนั้น ถาการศึกษาชวยอันนี้ไม
ได จะเรียกวาเปนการศึกษาไดอยางไร
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๕๑

คิดเหตุผลในใจ ใหตรงกับเหตุปจจัยที่เปนจริง
กรรมการมูลนิธิ
ขอความกรุณาชวยอธิบาย คําวาเหตุผล และหลักธรรมอีก
สักหนอยเจาคะ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
พูดอยางสั้นๆ ธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติที่มีอยูตาม
ธรรมดาของมัน เชนการที่มันสัมพันธกันและเปนไปตามเหตุปจจัย
ของมัน สวนเหตุผลเปนความคิดของคนที่มองดูความจริงของ
ธรรมชาติ เหมือนมองเห็นภาพของการที่มันสัมพันธกันและเปนไป
ตามเหตุปจจัยอยางนั้นๆ
หลักธรรมนั้น วารวมๆ ก็คือหลักเหตุและผล ที่จริง ในกรณีนี้
เราพยายามเลี่ยงจะไมใชคําวาเหตุผล เพราะวา คําวา “เหตุผล”
นั้น ตัวศัพทมาจากภาษาบาลีก็จริง แตมันเปนคําที่เราใชในภาษา
ไทย เพื่อสื่อความหมายที่เทียบไดกับคําอังกฤษวา reason เราหัน
ไปใชคําวาเหตุและผล หรือคําวาเหตุปจจัย ซึ่งเนนดานเหตุ ใหตาง
ออกไปไกลสักหนอย เพื่อไมใหมายุงกับคําวาเหตุผลในหัวสมอง ที่
ตรงกับคําฝรั่งวา reason นั้น แตใหตรงไปที่ของจริงตามสภาวะของ
มัน อยางที่คําฝรั่งเรียกวา cause and effect
เหตุและผล หรือความเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น เปนความ

๕๒
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จริงตามสภาวะของมัน เปนอิสระจากคน ไมขึ้นตอการคิดของคน
และเมื่อรูมันแลว ก็ลงมือปฏิบัติทํากับมันได มิใชอยูเพียงในความ
คิด แมแตการที่จะใหความคิดกาวหนาไปและพิสูจนความคิดของ
เรา ก็ดวยการรูตัวเหตุปจจัยและตัวผลที่เปนของจริงซึ่งอยูขางนอก
ความคิดนั้น คือใหรูวาสิ่งที่เราคิดหรือเห็นอยูในใจนี้ เปนของมีอยู
เปนจริงของมันเอง
การหาความรูกับการคิดนั้นกาวไปดวยกัน เมื่อหาความรูมา
ได ก็เปนฐานใหคิดไดกาวหนาตอไป เมื่อคิดกาวหนาไป ก็โยงไป
ถึงความรูที่สูงขึ้น ที่กาวไปสูความจริงที่ลึกซึ้งหรือชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อ
ไดความรูมา ก็คิดตอไปไดอีก ความคิดกับความรูก็จึงหนุนกัน
ขอแทรกหนอยวา เรามักมีความโนมเอียงที่จะมองจะจับเอา
อะไรๆ แตเพียงแงเดียว เลยไดอะไรๆ แคเปนเศษเปนเสี้ยว เชน ที่
พูดกันในวงการศึกษาบอกวา ใหหัดใหเด็กคิดเปน แตบางทีก็เอา
แตดานการคิด ไมโยงไปเชื่อมกับการหาความรู ก็เลยคิดไมไดผล
ที่จริงนั้น เราเนนวาใหเด็กมีความใฝรู ซึ่งนําไปสูการหา
ความรู และการหาความรูนั้น ก็ตองมาคูกับการรูจักคิด การที่คิดก็
เพื่อใหยิ่งรู และเมื่อยิ่งรู ก็ยิ่งคิดไดดี ความสําเร็จก็คือรูความจริง
แลวก็คิดเอาความรูมาใชมาทําใหเปนประโยชน
การรูจักคิด หรือคิดเปน ที่กาวไปดวยกันกับการหาความรู
จึงมีลักษณะที่วา
๑. นําความรูมาใชประโยชนทําการสรางสรรคได

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๓

๒. กาวไปสูการรูความจริงที่ชัดเจนตรงแทยิ่งขึ้น
พระพุทธเจาคิดทําไม? การคิดอยางสําคัญของพระองคก็คือ
คิดหาความรูหรือคิดใหไดความรู เพื่อจะเขาถึงความจริง ตัวอยาง
เชน พระองคทรงคิดสืบสาวใหรูเหตุปจจัย พอมีความรูสึกอยาง
หนึ่งเกิดขึ้นมา พระองคก็ทรงตรวจสอบสืบคนวาความรูสึกนั้นเกิด
ขึ้นมาอยางไร ทรงถามพระองคเองวา กอนมีความรูสึกนี้ มีอะไร
เกิดขึ้นกอน การคิดอยางนี้ก็นําไปสูกระบวนการสืบคนหาความ
จริง และเมื่อคนไปในของจริง ก็พบความจริง ไดความไปตาม
ลําดับวา กอนจะมีความรูสึกอันนี้เกิดขึ้น มีอันนั้นเกิดขึ้นกอน การรู
เห็นกระบวนการเหตุปจจัยที่แทในความจริงของธรรมชาติ ก็จึง
ดําเนินไปดวยกันกับการคิดหาเหตุผลในใจ คูกันไปเลย
ในกระบวนการสืบคนแหงการตรัสรูของพระพุทธเจานี้ จึง
เห็นชัดวา ตอนแรกพระองคทรงคิดเหตุผลวาอะไรเกิดกอน แลวอัน
นี้จึงเกิดขึ้น นี้คือการคิดหาเหตุผล (Reasoning) แลวพระองคก็ทรง
พิสูจนเหตุผล (Reason) ดวยการตรวจสอบคนหาสืบสาวจนพบตัว
เหตุปจจัยที่เปนความจริง ทําใหทรงทราบวา เพราะมีอันนี้เปนเหตุ
ปจจัย จึงมีอันนี้เปนผลเกิดขึ้น
เปนอันวา การคิดเหตุผลในใจ กับการสืบคนตรวจสอบเหตุ
ปจจัยที่เปนตัวจริงในธรรมชาติ สองดานนี้ตองใหประสานกัน อยา
ใหทิ้งกัน ไมใชเอาแคเหตุผลมาเถียงกัน อยูแคความคิดในหัว
สมองคนโนนกับในหัวสมองคนนี้ ไมโยงไปใหถึงตัวความจริง ก็เลย
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เถียงกันไมรูจบ ตกลงวาจะตองเอาความคิดเหตุผลเปนสื่อ ที่จะนํา
การสื บ ค น พิ สู จ น จ นเข า ถึ ง ความจริ ง เป น กระบวนการพั ฒ นา
ปญญา ใหการเกิดขึ้นมาและเจริญกาวหนาของความรู ดําเนินไป
คูกับการพัฒนาความคิด

คิดเหตุผลในใจ แลวไปทําเหตุปจจัยที่เปนจริง
เวลานี้ชอบเนนกันนัก บางทีนักการศึกษาก็มาพูดบอกวา
เด็กไทยไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น จะใหเด็กไทยเกงในการ
แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนี้ ถาเด็กไทยไมรูจักหาความรู แตชอบแสดงความ
คิดเห็น ระวังใหดีเถิด จะกลายเปนการแสดงความคิดเห็นแบบ
เลื่อนลอย หรือแสดงไปตามความรูสึก ไดแควาไปตามที่ชอบใจ
หรือไมชอบใจ คนที่คิดและแสดงความคิดเห็นนั้น ถาไมมีความรู
เริ่มตั้งแตไมมีขอมูล และไมแสวงหาความรู ก็แสดงความคิดเห็น
ไปแคตามชอบใจและไมชอบใจ แลวก็จบ ไมไดอะไรขึ้นมา นี่คือ
ชอบแสดงความคิดเห็น แตไมหาความรู
เพราะฉะนั้น จะตองเอาการหาความรู มาเขาคูกับการรูจัก
คิดและแสดงความคิดเห็น เพื่อให
๑. แสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค
๒. สามารถใชความรูที่มีอยูใหเปนประโยชน
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๓. เกิดการแสวงหาความรูและเขาถึงความรูความเขาใจใน
ความจริงยิ่งขึ้นไป
ที่จริง การแสดงความคิดเห็นนั้น สัมพันธกับกระบวนการหา
ความรู และมันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการหาความรูเลยทีเดียว
การหาความรูเปนทั้งฐาน และเปนจุดหมายอยางหนึ่งของการ
แสดงความคิดเห็น อยางนอยจะตองแสดงความคิดเห็นบนฐาน
ของความรู ไมใชแสดงไปอยางเลื่อนลอย ตามความชอบใจ-ไม
ชอบใจ แลวแตอารมณพาไป
เรายังไมทันจะไดเนนกระบวนการหาความรู ก็กลับขามขั้น
ไปเนนที่การแสดงความคิดเห็น เด็กจะตองใฝรู ตองเนนใหมีฉันทะ
อยางสูง ตองมุงมั่นในการหาความรู แลวก็มาประสานกับการรูจัก
คิด และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
ถาเด็กไมมีความใฝรู ไมรูจักที่จะหาความรู ไมเขาสูกระบวน
การพัฒนาความรู ก็พัฒนายาก นั่นก็คือสังคมประเทศชาติไม
พรอมที่จะพัฒนา
กรรมการมูลนิธิ
ขอกราบเรียนถามวา พระคุณเจาจะมีอุบายแนะนํานักการ
ศึกษาใหเขาใจความแตกตางของเหตุผล กับเหตุปจ จัยอยางไรครับ
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
เดี๋ยวจะกลายเปนวามาวนเวียนอยูกับเรื่องเหตุผล เหตุและ
ผล แลวก็เหตุปจจัย ไมรูจบ เอาละ ลองมาทวนกันดูอีกที
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ในโลก ในธรรมชาติทั่วไปทั้งหมด สิ่งทั้งหลายที่เปนไปกันอยู
ตางๆ นานานี้ ก็เปนเรื่องของเหตุและผลนั่นเอง จากเหตุก็ทําให
เกิดผล และผลก็เกิดมาจากเหตุ เราก็พูดสั้นๆ วา ความจริงของ
ธรรมชาติ เปนเรื่องของเหตุและผล
ทีนี้ คนเราเมื่ออยูในโลก อยูในธรรมชาตินี้ ก็อยูกับเหตุและ
ผลนั้น และตองปฏิบัติ ตองทําอะไรๆ ไปตามเหตุและผลนั้นใหถูก
ตอง คนก็จึงตองรูเขาใจเหตุและผลนั้น ตองคิดตองพูดตองทําให
ถูกตองสอดคลองตามเหตุและผลนั้น โดยเฉพาะที่สําคัญอยางยิ่ง
คือสามารถรูจักคิดโยงจากเหตุไปหาผล จากผลมาหาเหตุ หรือโยง
ระหวางเหตุและผลใหได ยิ่งชัดเจนเทาไรก็ยิ่งดี แลวก็พูดใหคนอื่น
เขาใจถึงเหตุและผลนั้นไดดวย
ความคิดของคน ที่โยงระหวางเหตุและผลไดนี้ ก็เปนเหตุผล
สมจริง ตามเหตุและผลที่เปนความจริงของธรรมชาติ ความคิด
ของคนนั้น เราก็เรียกวาเปนเหตุผล
นี่แหละ เหตุผลจึงเปนความคิดของคน ซึ่งเทียบเคียงกับเหตุ
และผลตัวจริงในธรรมชาติ และเหตุและผลตัวจริงในธรรมชาติ ก็
เปนตัวตัดสินความถูกตองของความคิดเหตุผลของคน
สวนคําวา “เหตุปจ จัย” ก็ไมมอี ะไร เปนเพียงวิธพี ดู หรือสํานวน
พูดอีกอยางหนึง่ ใชแทนกันไดกบั คําวา “เหตุและผล” คือ ในเหตุและ
ผลนัน้ คําวา “เหตุ” ถาจะพูดใหเต็ม ยังมีปจ จัยตางๆ อีกมากรวมอยู
ดวย ดังนั้น ถาจะพูดใหเต็ม จึงควรบอกวา “เหตุปจจัยและผล” แต
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ถาพูดอยางนัน้ ก็ยดื ยาดยาวเกินไป ก็เลยตัดเอาแควา “เหตุปจ จัย”
คือละคําวาผลไวในฐานเขาใจกันหรือรูกันเอง และในกรณีนี้ ก็เลย
ไปเนนดานเหตุ แลวก็พูดใหเต็มใจใหพอแกใจไปเลยวา เหตุปจ จัย
เปนอันวา ใชคําวา “เหตุปจ จัย” แทนและหมายถึงคําวา
“เหตุและผล” นั่นเอง และเมื่อพูดวา “เหตุปจ จัย” ก็มีแงดีอีกอยาง
หนึง่ ดวย คือ คําวา “เหตุและผล” นัน้ ใกลกนั กับคําวา “เหตุผล” จะทํา
ใหสบั สนกันงาย พอเราพูดวาเหตุปจ จัย คําพูดก็ตา งกันชัด ไมสบั สน
ก็จึงทวนที่พูดไวขางตนอีกทีหนึ่งวา “เหตุผล” ทีเ่ ปนความคิด
ในสมองของคน จะตองใหสมจริงตาม “เหตุปจ จัย” ทีเ่ ปนความจริง
ในธรรมชาติ
เพราะความไมรูจักแยกระหวาง ๒ อยาง คือ ระหวางความ
คิดเหตุผลในสมองของคน กับเหตุและผลหรือเหตุปจจัยและผลที่
เปนกระบวนการของความจริงในธรรมชาติ และโยงมาสัมพันธกัน
ไมไดชัดเจน ก็ทําใหติดอยูแคเหตุผลในหัวมนุษย ซึ่งแมจะเปนการ
พัฒนาทางปญญาไดระดับหนึ่งแลว แตก็ยังไปไมถึงตัวความจริง
ปญหาจึงยังคงอยูวา ทําอยางไรจะโยง ๒ ดานหรือ ๒ ตอนนี้มาตอ
กันใหมันตลอดจนจบไปเลย
ที่แทนั้น เราตองการรูเหตุปจจัยและผลที่เปนความจริงใน
ธรรมชาติ ไมใชตองการเหตุผลในหัวคน ซึ่งเปนเพียงตรรกะ บางที
เรารูสึกวาเหตุผลในความคิดของเรานี้มันสอดคลองดูทาวาสมจริง
ดี เราก็เลยเพลินติดอยูกับความคิดนั่น ไมไปตอ
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เพราะฉะนั้น ในพุทธศาสนา พระพุทธเจาจึงตรัสบอย ไมให
เชื่อเพียงเพราะตรรกะ ไมใหเชื่อเพียงเพราะสอดคลองเขากันไดกับ
ทฤษฎีของเราที่เราพอใจอยูแลว แตตองไปใหถึงความจริงในธรรม
ชาติ ตามที่มันเปนของมัน ไมใชแคตามที่เราคิดวามันเปน หรือคิด
ใหมันเปน
บอกแลววา เราคิดเหตุผล ก็เพื่อโยงไปถึงความจริงที่มีอยู
ตามธรรมดา ที่เปนกฎธรรมชาติ คือเรื่องความจริงตามเหตุปจจัย
หรือจะเรียกวาเหตุและผลก็แลวแต ดังที่ไดยกตัวอยางแลว ในเรื่อง
ที่วา พระพุทธเจาเองที่จะตรัสรู แมแตในเรื่องนามธรรม ก็ทรงใชทั้ง
การคิดเหตุผล และการหาความรูเหตุปจจัยที่แทจริงในธรรมชาติ
หนุนคูกันไป ให ๒ ตอนนี้โยงตอกันได แตจุดหมายจบลงที่ความ
จริงตามเหตุปจจัยหรือเหตุและผลในธรรมชาติ อันนั้นเปนตัวตัด
สิน ไมใชถูกหรือผิดแคเหตุผลที่คิดในสมอง
นี้ก็คือตองใหชัดวา เราเอาเหตุผลที่คิด เปนเครื่องชวยใน
กระบวนการหาความรูของมนุษย ที่จะไปเขาถึงเหตุปจจัยและผล
ในธรรมชาติ ตองชัดตรงนี้
ฝรั่งก็พัฒนาไปมากในเรื่องการคิดเหตุผล (reasoning) อะไรๆ
ก็ตองมีเหตุผลสมจริง สมเหตุสมผล เปน rational ซึ่งก็ดีไปขั้นหนึ่ง
แตตองระวังวาจะไปติดกับทฤษฎีอะไรๆ ที่อยูแคในขั้นของการคิด
เหตุผล อยูแค reasoning นั้น พอคิดไดเหตุผลดูนาจะสมจริงดี มัน
สมเหตุสมผลเขาที ก็สรางเปนทฤษฎีขนึ้ มา แลวก็เชือ่ จนถึงกับยึดมัน่
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แลวก็ทาํ ตาม หรือทําใหเปนไปตามนัน้ กลายเปนทิฐิ แลวก็กลายเปน
กรอบกั้นกีดขวางตัวเองไมใหเขาถึงความจริงในธรรมชาติ
พระพุทธเจาจึงตรัสเตือนไว ใหไมประมาทในการศึกษา ให
ตรวจสอบความคิดความเชื่อของตัวเอง ไมใหติดในทิฐิ ใหระวังไว
ั นาปญญาใหถงึ ความจริงในธรรมดาของมันเอง
ไมใหหลง และใหพฒ
ใหการคิดเหตุผลหนุนการสืบคนเหตุปจจัยจนพบความจริง แลวก็
ทําการมิใชเพียงตามความคิดเหตุผล แตทําตรงเหตุปจจัยที่รูอยาง
เพียงพอ

ถาวาทําดีไมไดดี ถึงตรงนี้หายสงสัยเสียที
กรรมการมูลนิธิ
มันคอนขางยาก ไปไมถึง แมแตครูก็ไปไมถึง และแลวสิ่งที่
ปรากฏออกมาก็คือวา เด็กยึดครูเปนใหญ และครูมี ๒ ดาน คือ
ทําถูก ทําผิด แตดวยเหตุผลอะไร ความเชื่อมโยงจากเหตุผลของ
ครู กับความเปนจริงที่อธิบายได มันยากตรงนี้สวนหนึ่ง
แลวอีกอยางหนึ่ง สังคมซึ่งมีแตแค “เหตุผล” (reason) ไม
ไดมอง “เหตุและผล” (cause and effect) จะทําใหเห็นอยางชัด
เจนวาทําไมมันไมเห็นเปนอยางนั้นเลย คนทําดีไมไดดี คนทําชั่ว
ซิ ยังลอยนวลอยู ซึ่งครูมีแคเหตุผลของตัวเองที่จะไปอธิบาย จะ
มีวิธีการอยางไรที่จะใหครูไปถึง
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
เรื่องนี้มันหลายชั้น หลายขั้นตอน เอาแคในขั้นเหตุผล แมแต
ความคิดเหตุผลก็ยังไมพัฒนา
บอกแลววา เราคิดเหตุผลโดยมองโยงไปที่เหตุปจจัยและผล
ที่เปนความจริงในโลกในธรรมชาติ ตองใหเหตุผลในความคิดของ
เราไปสมจริงตามเหตุปจจัยและผลที่มันเปนของมันในธรรมชาติ
นั้น ทีนี้ เราคิดไปไดแคไหน ก็นึกวาฉันคิดสมจริงแลว มันไมเห็นจะ
เปนอยางที่ทานบอกไวเลย ก็จึงเปนปญหาขึ้นมา แตที่เราวาเหตุ
ผลของเราสมจริงนั้น ความคิดเหตุผลของเราเพียงพอที่จะตรงตาม
ผลตรงตามเหตุปจจัยที่เปนความจริงแนแทหรือเปลา ตรงนี้แหละ
ที่ตองดูใหดี ใหชัดเจน
ย้ําวา เหตุผลในความคิดของเรานี้ เพียงพอที่จะตรง ที่จะ
เต็ม ตามเหตุปจจัยและตามผลในธรรมชาติจริงหรือไม
การมองเหตุปจจัยในระบบความจริงธรรมชาติ ที่เอามาจัด
สรางเปนเหตุผลในความคิดของเรานั้น เรามักจะบอกวาครบวาพอ
วาสมจริงแลว แตพอตรวจสอบใหชัด มักจะไมครบ ไมพอ ไมสม
จริงอยางที่เราวา
ขอยกมาพูดกันสักเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียว
คนปจจุบนั ทัว่ ไป หรือแทบทัง้ หมด ติดอยูใ นลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียวนี้
ั นามาจนเห็นเคาของความจริง
ขอย้าํ วา แมแตวทิ ยาศาสตรทไี่ ดพฒ
แตในทางปฏิบตั กิ ย็ งั ติดอยูใ ตลทั ธิเหตุเดียว-ผลเดียวนี้
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ในพุทธศาสนามีคําสอนที่บอกวา ผลหลากหลาย จากปจจัย
อเนก คือ ผลอยางหนึ่งเกิดจากปจจัยหลากหลาย และในทํานอง
เดียวกัน ปจจัยอยางหนึ่งก็หนุนใหเกิดผลขึ้นมาหลากหลาย
ผลอยางหนึ่งเกิดจากปจจัยหลากหลาย หมายความวา ผล
อันหนึ่งมิใชเกิดขึ้นจากเหตุอยางเดียว แตจะเกิดขึ้นไดตองอาศัย
ปจจัยหลากหลาย ถึงจะมีเหตุอยางหนึ่งแลว แตถาปจจัยไมพรอม
ผลก็ไมเกิด ดังที่ยกตัวอยางบอยๆ เชนวา ตนมะมวงจะเกิดขึ้นมา
อะไรเปนเหตุ เราบอกวามีเม็ดมะมวงเปนเหตุ แตคุณมีเม็ดมะมวง
อยางเดียว บอกวาไดเหตุแลว ตนไมเกิดขึ้นมาไหม บอกไดเลยวา
ไมขึ้น ทําไมละ ออ… เพราะวามันตองมีปจจัยทั้งหลายพรอมดวย
เชนวา ตองมีดิน มีปุย มีน้ํา มีแกส มีอุณหภูมิพอดี ฯลฯ ปจจัย
พรอมเมื่อไร ตนไมก็งอกขึ้นมาเมื่อนั้น (นี่ก็เปนเหตุผลที่ทําใหนิยม
ใชคําวา “เหตุปจจัย” มากกวาพูดแควา “เหตุ”)
ทีนี้มาดูในเรื่องกรรม ก็หลักเดียวกัน ผลอยางหนึ่งจะเกิดขึ้น
ได ตองมีปจจัยพรอม และปจจัยนั้นก็มีหลากหลาย ทั้งปจจัยภาย
ใน ปจจัยภายนอก รวมทั้งปจจัยทางสังคม ซึ่งก็แยกยอยออกไป
อีกมากมาย เชน ความสัมพันธในสังคม ระบบงาน ความสุจริต
และทุจริตในวงการนั้น ตลอดจนคานิยมก็เปนปจจัยทั้งนั้น ทั้งนี้ ก็
ตองดูตามแงของผลที่ตองการดวย
ผลที่คนตองการนั้น มักจะซับซอนหลายชั้นหลายเชิง ดังเชน
ในวงงานการศึกษานี้ แคจะทําเหตุปจจัยใหครบใหพรอมที่จะเกิด
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ผลขั้นพื้นฐานโดยตรงของการศึกษา คือทําอยางไรจะใหเกิดผลที่
วาเด็กจะเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นมาไดอยางดี ก็อยางที่รูกันอยูนี้วา
ยังยากนักหนา
แคจะใหเกิดผลขั้นพื้นฐานนี้ นักการศึกษาทั้งหลายก็คิดเหตุ
ผลกันตางๆ นานา เพื่อจับใหไดวาจะตองทําเหตุปจจัยอะไรบาง
จึงจะพอที่จะใหสัมฤทธิ์ผลแกเด็กดังที่วานั้น ถึงกับไดเกิดทฤษฎี
เกิดสํานักปรัชญาการศึกษาขึ้นมามากมาย มีตําราวิชาการศึกษา
ตําราประวัติการศึกษาเลมโตๆ แทบจะเรียนกันไมไหว แลวก็ยังถก
เถียงกันวาทฤษฎีไหนถูก สํานักใดไดผลจริง ยังไมยุติ คือยังจับเหตุ
ปจจัยไดไมชัด ไมครบ ไมตรง (แมแตผลที่ตองการ ก็ยังไมคอยชัด
กันวาจะใหเปนอยางไรแน จะเอาผลอะไรบาง แลวจะจับเหตุปจจัย
ใหชัดตรงครบพอไดอยางไร)
การเรียนการสอน การทํางานของครู และอะไรตางๆ ซึ่งเปน
เรื่องของการศึกษานี้ ก็คือการทําเหตุ รวมทั้งทําปจจัยประกอบทั้ง
หลาย ที่จะใหเกิดผล คือใหเด็กพัฒนาเจริญงอกงามในดานตางๆ
(ดานไหนบางก็วากันไป หรือถกเถียงกันไป) นี่คือผลขั้นพื้นฐาน
โดยตรงของงานการศึกษา และก็อยางที่วาแลว แคการทําดี-ไดดี
คือทําเหตุปจจัยดี ไดผลดี ในขั้นนี้ ก็ยังไมแนใจ ไมมั่นใจกันวา จะ
ทําเหตุปจจัยอะไรบาง แคไหนจะพอใหเกิดผลดีที่ตองการ ในแงนี้ก็
เรียกวา ยอมรับและรูอยูวา “ทําดี ไดดี” คือทําเหตุปจจัยดี จะไดผล
ดี แตยังไมรูเหตุปจจัยดีที่จะตองทําวาอะไรแคไหนจึงจะพอ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๓

ทีนี้ ครูผูทํางานการศึกษาหลายทาน เมื่อทําดี ใหไดผลดี มิ
ใชตองการผลดีแคผลดีโดยตรงตามเหตุปจจัยทางการศึกษา ซึ่งจะ
เกิดแกเด็กเทานั้น แตตองการผลดีแงอื่นดวย เชน การไดเลื่อนชั้น
เลื่อนขั้น การไดรับการยกยองเชิดชู เปนตน (ถาพูดเครงครัด ก็
เรียกวาตองการผลดีขางเคียงของการทํางานการศึกษานั้น)
ตอนนี้ ครูก็ตองมองดูปจจัยประกอบเพิ่มขึ้นมาอีกวา เมื่อ
ทํางานการศึกษาเปนเหตุที่ดีแลว จะตองมีปจจัยอันนี้ๆ ประกอบ
ดวย จึงจะเกิดผลดีในแงที่ตนตองการนั้น เชน ปจจัยดานระบบราช
การ สภาพของวงงานการศึกษา คานิยมของยุคสมัย สภาพของ
สายงานการบังคับบัญชา สภาพตัวบุคคล เชน ผูบังคับบัญชา
บุคลิกภาพของตนเอง ความสัมพันธกับผูรวมงาน ความสัมพันธ
กับชาวบาน ฯลฯ
คุ ณ ครู จ ะต อ งพิ จ ารณาว า เพื่ อ จะให ไ ด ผ ลดี ใ นแง ที่ ต น
ตองการนั้น จะตองทําปจจัยตัวไหนประกอบหรือเพิ่มขึ้นอีกบาง
ถาทํางานแลว ยังไมไดผลดีที่ตัวตองการ ก็ตรวจสอบสืบคน
วาที่ตนทํางานไปนั้น ปจจัยตัวไหนยังขาดยังพรองไป จะไดแกไข
ปรับปรุงการทํางานโดยเพิ่มปจจัยตัวที่ยังขาดยังพรองนั้นเขาไป
ไมใชมัวทอแท จับเจา หรือบนวาทําดี แตไมไดดี
ถาปฏิบัติตามหลักกรรมอยางที่วามานี้ ก็จะไดฝกการคิด
เหตุผล ไดพัฒนาปญญาไปเรื่อยๆ และจะมีการแกไขปรับปรุง
พัฒนาการทํากรรมใหดียิ่งขึ้นไปๆ (นี่ก็คือการศึกษาหรือสิกขานั่น
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เอง) และกรรมก็จะเปนเรื่องที่มีความหมาย เปนของจริงในชีวิต ซึ่ง
นาสนใจ เราใจใหอยากศึกษามัน อยากจัดการมัน
บางที พอเห็นความจริงอยางนี้แลว ครูหลายทานอาจจะได
ความคิดวา ตอไปนี้ ผลดีขางเคียงทั้งหลายนี่เราไมเอาแลว เราจะ
มุงทําใหเกิดผลดีของการทําเหตุปจจัยทางการศึกษาแทๆ คือใหได
เด็กดี ใหไดเด็กที่พัฒนามีชีวิตดีงาม เราเอาอยางเดียวแคนี้
ขอที่ตองย้ํา คือ หลักความจริงวา ผลหลากหลายจากปจจัย
อเนก ผลอยางหนึ่งเกิดจากปจจัยหลายอยาง และปจจัยหนึ่งสงผล
มากมาย ไมใชเหตุเดียวผลเดียว เพราะฉะนั้น เราจะตองศึกษาสืบ
คนรูจักแยกแยะเหตุปจจัยละเอียดซับซอนมาก ใหรูเขาใจการที่
ผลเดียวเกิดจากเหตุปจจัยหลากหลาย และการที่ปจจัยตัวเดียว
โยงไปยังผลมากมาย
เพราะเรามัวไปติดอยูกับความคิดที่ยึดถือเหตุเดียวผลเดียว
ก็เลยตองมาบนวาฉันทําเหตุดีแลวไมเห็นไดผลดี ก็เลยตันอยูนั่น
คราวนี้คิดใหมใหถูกทาง ถาคุณตองการผลอะไร คุณก็ดูซิวาผลนั้น
จะเกิดไดดวยเหตุปจจัยอะไรบาง เมื่อทําเหตุคือทําความดีนี้แลว ก็
จะมีผลดีที่ตรงตามเหตุ แตถาจะใหไดผลดีในแงนี้ๆ จะตองมีปจจัย
อื่นใดเพิ่มอีกบาง คุณตองไปตามสืบใหครบ แลวคุณทําปจจัย
เหลานั้นครบหรือยังที่จะใหผลแงนั้นๆ เกิดขึ้น
ไมใชวาอยูๆ ฉันทํากรรมดีคือทํางานการศึกษาแลว ไมได
เลื่อนขั้น เลยบอกวาไมเห็นไดผลดี อยางนี้ก็ไมฉลาด คือเขาไมถึง
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ความจริงเลย งานการศึกษาที่เปนกรรมดี เปนเหตุปจจัยที่ดีนั้น ให
เกิดผลดีคือการที่เด็กมีชีวิตที่พัฒนางอกงามขึ้นไป สวนการจะได
เลื่อนขั้นนั้น เปนผลดีที่เราตองการทางสังคม ก็ตองมีปจจัยทาง
สังคมพวงมาอีก เรารูปจจัยตัวนั้นหรือไมและไดทํามันดวยหรือ
เปลา ถาเราทําปจจัยไมครบไมพอ ผลดานนั้นแงนั้นก็ไมเกิดขึ้น นี่
เปนธรรมดาของความจริงตามกฎของเหตุปจจัยในธรรมชาติ ตรง
ไปตรงมา
เมื่อรูหลักความจริงของกรรมตามเหตุปจจัยนี้แลว เราก็มา
พัฒนากรรมของเรา เพื่อใหเราทํากรรมที่เปนกุศลซึ่งไดผลพรอม
บริบูรณยิ่งขึ้น พอทํากรรมที่วาเปนกรรมดีนี้ไปแลว ทั้งที่ไดทําอยาง
นั้นแลว ผลดีก็ยังไมเกิด เราก็มาวิเคราะหแยกแยะวา ปจจัยตางๆ
ที่จะนําไปสูผลอันนั้นแงนั้น อันไหนยังบกพรอง ครั้งตอไปเราจะได
ปรับแกและทําปจจัยนั้นๆ ขึ้นมาใหครบ
อยางที่บอกแลว แมแตผลของกรรมดีเราก็ตองการไมเหมือน
กัน คนนั้นตองการผลกรรมดีในแงโนน คนนี้ตองการผลดีในแงนี้
คนนั้นตองการผลเชิงสังคม คนนี้ตองการผลเชิงพัฒนาชีวิต คนนั้น
ตองการผลดานประโยชนสวนตัว ผลดีที่ตองการก็ไมเหมือนกัน
การมองผลก็ไมตรงกัน ถาไมรูจักคิดเหตุผล ไมรูจักแยกแยะเหตุ
ปจจัย มองไมถึงหลักผลหลากหลายจากปจจัยอเนก ก็ตองบนวา
ทําดีไมไดดี แตทําไมดี ทําไมจึงไดดี อยูอยางนี้เรื่อยไป แลวก็เสีย
โอกาสในการฝกความคิดเหตุผล และในการพัฒนาการทํากรรม
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จะพัฒนากรรมไดดี ตองแยกแยะเหตุปจ จัยทีซ่ บั ซอนได
กรรมการมูลนิธิ
ตัวอยางที่ทานเจาคุณอาจารยกลาวถึงเหตุปจจัยในแงตน
มะมวง คิดวา ถาสอนวิทยาศาสตรกันเกงๆ ก็จะเขาใจความแตก
ตางระหวางเหตุผลและเหตุปจจัยได
พระคุณเจาจะมีตวั อยางอะไรทางดานสังคมศาสตรไหมครับ
ใหเขาใจเห็นชัดๆ วา นักการศึกษาจะทําความเขาใจอยางไรใน
การสอนขั้นพื้นฐาน เรื่องเหตุผล กับเหตุปจจัย วามันตางกัน
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ในทางสังคม เหตุปจจัยเปนเรื่องที่ซับซอนมาก เพราะมัน
เปนเรื่องของคน และเมื่อเปนเรื่องของคน มันก็โยงไปถึงองค
ประกอบที่เปนเหตุปจจัยในจิตใจของคน ซึ่งทั้งละเอียดออนและ
ผันผวนปรวนแปรรวดเร็วหลากหลาย กําหนดหรือจับไดยากกวา
เหตุปจจัยที่เปนรูปธรรม
ยกตัวอยางงายๆ คานิยมเปนปจจัยตัวแปรสําคัญในทาง
สังคม และคานิยมนั้นก็เปนเหตุเปนปจจัยกันกับสภาพจิตใจของ
คน เชน ความชอบใจ และความไมชอบใจ ถาเราตองการผลที่
ประสงค (ทีเ่ ราเรียกวาผลดี) ก็ตอ งคํานึงถึงปจจัยดานคานิยมนีด้ ว ย
เราเป น นั ก ดนตรี มี ฝ มื อ เกงในเครื่องเลน ที่นิย มกันมากใน
สังคมหนึ่ง แตถาไปอยูในสังคมอืน่ ทีเ่ ขาไมนิยมอยางนั้น เราตั้งใจ
เลนอยางดี ทําดีทุกอยางเต็มที่สุดฝมือ แตไมไดผลอยางที่คิด

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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หมาย หรือในสังคมที่เคยนิยมดนตรีแบบนั้นแหละ ตอมายุคสมัย
เปลี่ยนไป คนหันไปนิยมอยางอื่น เราแสนจะเกงเลนดนตรีนั้นได
อยางแสนดี แตไมประสบความสําเร็จ หรือวาสังคมกําลังประสบ
อุบัติภัยรุนแรง คนกําลังวุนวายหนีตายกัน ไมมีใครเอาใจใสการ
เลนดนตรีของเราเลย เราจะไปร่ํารองวาฉันทําดีแตไมไดดี ก็เปน
ความผิดของเราเอง นี่ก็คือเหตุปจจัยไมพรอม ไมอํานวยใหเกิด
ผลอยางนั้น เราตองมองปจจัยตางๆ หลากหลายมากมายที่เขามา
เกี่ยวของทั้งหมด
อีกตัวอยางหนึ่งก็งายเหมือนกัน พระพุทธเจาเคยตรัสวา ใน
หมูพระสงฆนี้แหละ ในสมัยที่พระอธรรมวาที (พระนอกลูนอกทาง
ไมถือตามธรรม) มีกําลัง พระธรรมวาที (พระที่อยูในหลัก ที่ถือตาม
ธรรม) ก็เงียบเสียง พูดไมออก ทั้งที่พูดความจริงหรือทําถูกตอง
เขาก็ไมเห็นคุณคา ไมเปนที่ยอมรับ
ในยุคที่สังคมมีคานิยมไมเอื้อ อยางสังคมไทยขณะนี้ ที่มี
กระแสนิยมเชิดชูความหรูหราฟูฟาฟุมเฟอย ชอบแตโกเก ใครไป
ทําอะไรที่ดีงามสรางสรรค ก็ไมคอยมีคนสนใจ ไมมีใครสงเสริม แต
คนกลับไปชื่นชมยกยองพวกที่โกเกเดนโดงที่ไมไดสาระ แตทีนี้ ใน
ทางตรงขาม ในยุคสมัยหรือในถิ่นที่สังคมชื่นชมใหคุณคาแกสิ่งที่
เปนสาระ ชื่นชมงานสรางสรรคและการทํางานที่ประสบความ
สําเร็จดวยฝมือและความเขมแข็งพากเพียร ในกาละและเทศะ
แบบนี้ ก็ไมมีใครเอาดวยกับพวกที่โฉงฉางฉาบฉวย
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เรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการคาขาย เรื่องอะไรๆ ก็
ขึ้นตอเหตุปจจัยอยางนี้ทั้งนั้น เชน สินคาแบบนี้เคยขายไดดีใน
สังคมยุคนี้หรือถิ่นนี้ เพราะสนองตรงกับคานิยมของสังคมนั้น แต
ตอมาคานิยมเปลี่ยนไป สินคาแบบนั้นกลายเปนขายไมออก คน
หันไปนิยมสินคาอีกแบบหนึ่ง ฯลฯ นี่ก็คือวา เหตุปจ จัยทางสังคม
เปนตัวแปรผลที่จะตองคํานึงอยางสําคัญ
คนทํากรรมดี เมื่อตองการผลดีทางสังคม ก็ตองฉลาดรูเหตุ
ปจจัยเกี่ยวของซึ่งจะตองทําใหครบที่จะใหไดผลดีเชิงสังคมนั้น
ดวย เวลาจะทําอะไร ก็ตองตระหนักรูวากรรมนั้นการนั้นจะใหเกิด
ผลดีอะไร และเราตองการผลดีขางเคียงอะไรดวยไหม นอกจากดู
เหตุปจจัยหลักแลว ก็ตองดูปจจัยแวดลอมเกี่ยวของทั้งหลาย รูวา
ปจจัยตัวไหนจะทําใหผลที่ตองการอันใดเกิดขึ้น ตองรูจักวิเคราะห
เหตุปจจัยในธรรมชาติ โดยใชความคิดเหตุผลในสมองนําทาง เมื่อ
ชัดแลว ก็ลงมือทําเหตุปจจัยนั้นๆ ใหเกิดผลเปนจริงขึ้นมา
เนื่องจากผลดีเชิงสังคมที่เปนผลขางเคียง โดยเฉพาะที่สนอง
คานิยม มักเปนผลดีที่ชอบใจ แตไมเปนผลดีที่ปลอดภัย การ
ศึกษาจึงไมมุงที่จะสงเสริมการหวังผลดีแบบนี้ แตบางทีตองแกไข
เชน พยายามเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคม และสนับสนุนใหคน
เขมแข็งมุงหวังผลดีที่ตรงไปตรงมาของกรรมดี โดยไมหวงไมหวัง
ผลดีขางเคียงตามคานิยม
ควรใหเด็กฝกการคิดเหตุผล ควบคูไปกับการสืบคนและทํา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เหตุปจจัยใหสําเร็จผลจริง เวลามีเรื่องราวความเปนไปในชุมชน
หรือในสังคม หรือมีเหตุการณตา งๆ ของประเทศชาติ ก็ยกขึน้ มาให
เด็กไปคนควาหาความรูแ ละคิดกันดูวา เรือ่ งนีเ้ ปนผลเกิดขึน้ มาจาก
เหตุปจ จัยอะไรบาง ถาเราตองการเปลีย่ นผล เราจะตองทําเหตุปจ จัย
ตัวไหน ตอไปก็จะมีความสามารถในการคิดเหตุผลและพัฒนา
ปญญา อยางนอยตองฝกคิดเหตุผลในการคนหาเหตุปจ จัยโดย
๑. วิเคราะหแยกแยะองคประกอบ
๒. คนควาสืบสาวเหตุปจจัย และมองใหเห็นความเชื่อมโยง
สัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย
ถาติดอยูแคเหตุเดียว-ผลเดียว ก็ไปไมตลอด ความคิดก็ไม
พัฒนา ปญญาก็ไมแตกฉาน แตพอมองเห็นเหตุปจจัยหลากหลาย
แงมุม ความคิดก็เดินหนาไปไดเรื่อย ตองหมั่นฝกไว ความคิดและ
ความรูเขาใจก็จะแลนโลง และละเอียดลงไปๆ
กรรมการมูลนิธิ
อาจจะเกิดปญหาเพราะสรุปไมเปน เจอะเหตุโนนเหตุนี้เลย
สรุปไมได
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ควรยกเอาปญหาหรือผลที่ตองการขึ้นเปนตัวตั้ง แลวเนน
การวิเคราะหแยกแยะองครวมและสืบสาวสอบคนเหตุปจจัย ยังไม
เนนการสรุป โดยเฉพาะไมพยายามสรุปแบบเหมารวม ควรเนนให
ดานวิเคราะหและสืบคนชัดเจนกอน การสรุปจึงจะตามมาไดดี
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กรรมการมูลนิธิ
ดังนั้นเปนคนที่ดี วิสัยทัศนก็กวาง และสามารถจะวิเคราะห
แยกแยะไดคอ นขางจะลึกซึง้ ดวยใชไหมครับ ผมจะตองมีครูอยางนี้
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
อยางนอย ก็เริม่ จากหลักทีถ่ กู ตอง พอตัง้ หลักขึน้ มาวา ผลหนึง่
เกิดจากปจจัยหลากหลาย และปจจัยหนึง่ สงตอสูผ ลหลากหลาย ก็
เดินหนาความคิดได มันจะไมตัน พอบอกเหตุให ก็มองหาปจจัยที่
เกี่ยวของหรือที่เขากับเรื่องดวย ก็จะเห็นกระบวนความเปนไป
อะไรๆ ก็ชัดขึ้น
ทั้ ง นี้ ก็ ต อ งฝ ก ครู ใ ห นําเด็กไดถูกทาง ใหรูจักใชโยนิโสมนสิการ ซึ่งยังขาดกันมาก จะเอาอยางฝรั่ง ก็ไมไดอยางฝรั่ง บอก
วาตามฝรั่งมานี่ไมดี แตแมแคที่ตาม ก็ตามไมถูกและไมทัน หาง
เลย ถาจะตาม ตองตามใหทัน แตจะใหดี ตองเหนือกวานั้น ตอง
นําเขาไดดวย

คิดถึงความเจริญของฝรัง่ ตองรูเ หตุปจ จัยทีต่ า งของเขา
กรรมการมูลนิธิ
อยากจะเขาใจเรื่องเหตุปจจัย และนํามาสอนไดจะดีมาก
จะทําไดอยางไร กราบเรียนวาความจริงทางวิทยาศาสตรพอจะ
เห็นทาง คือถาสอนวิทยาศาสตรกันดีๆ เกงๆ เขาใจธรรมชาติได
แตเราก็สอนกันแบบจําๆ สมัยกอนสอนวา ใบไมพืชสีเขียวเทา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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นั้นที่จะตองใชแสงจากดวงอาทิตย อเมริกาพบมากอนเรา ๑๐ ป
วาพืชใตทะเลที่แสงอาทิตยสองไมถึงก็ใชความรอนของอุณหภูมิ
น้ําได ของเราสอนอยางนี้ ๑๐ ป วาพืชไมมีคลอโรฟลไมได คือมี
เหตุเดียวปจจัยเดียว เหตุเดียวผลเดียว ในสังคมศาสตรยากที่สุด
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ก็ลองคิดดู ของเราบอกมาตั้งเกินกวา ๒ พันปแลว บอกวา
การมองเหตุเดียวผลเดียว เปนลัทธิที่ผิด จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ชาวพุทธ
เองก็ยังแทบไมรูกัน จึงไดเพิ่มเติมเรื่องนี้เขามาในหนังสือพุทธธรรม
เลมเล็ก ในบทที่วาดวยปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเหตุปจจัย
เพื่อใหมองโลกอยางแยกแยะเหตุปจจัยไดกวางขวางทั่วตลอด
ทานปฏิเสธ เอกการณวาท คือลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียว รวมทั้ง
เหตุเดียวใหเกิดผลทุกอยาง คํานี้ไมไดมาในพระไตรปฎก แตอยูใน
อรรถกถา คือเปนการอธิบายของอรรถกถาตอจากพระไตรปฎกอีก
ที ทานยกตัวอยางลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียว เชนวาลัทธิพระผูเปนเจา
สรางโลก ก็เปนลัทธิเหตุเดียว แตพุทธศาสนาสอนหลักการวา ผล
หลากหลายจากปจจัยอเนก หรือวาเหตุปจจัยหลากหลายสูผล
อเนก นี่เปนเรื่องของการพัฒนาปญญา ตองชวยกันหนอย อยาง
นอยก็ทําใหเริ่มมองอะไรๆ กวางขึ้น เขาถึงเรื่องที่ซับซอนไดมากขึ้น
และรูจักเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งทั้งหลายไดดีขึ้น แลวก็ใชได
ทั้งทางดานธรรมชาติ และใชไดทั้งทางสังคม
พูดถึงเรือ่ งสังคมมนุษย นาจะเนนไวอกี เรือ่ งหนึง่ ทีจ่ ะเปนการ
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รูจ ักอารยธรรมตะวันตกอยางสําคัญ คือ ในดานหนึ่ง ตองรูวาแนว
คิดวิวัฒนาการของดารวิน (Darwinism) ไดมีอิทธิพลตอสังคมฝรั่ง
มาก คือการถือหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)
ซึ่งบอกวาพืชสัตวทั้งหลายที่อยูในทามกลางธรรมชาติ ตองดิ้นรน
ตอสูเ พือ่ ใหอยูร อด พืชสัตวใดเขมแข็งก็อยูไ ด ทีอ่ อ นแอก็ลม หายตาย
ตลอดจนสูญสิน้ พันธุไ ป เรียกวาเปนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ที่สําคัญยิ่งขึ้นไปอีก ก็คือวา มีการพัฒนานําเอาแนวคิดนี้มา
ใชเชิงสังคมวา มนุษยที่อยูรวมกันในสังคม ก็เปนไปตามกฎธรรมชาตินี้ ดังที่ปรากฏเดนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หาก
ธุรกิจใดเขมแข็ง ก็อยูได สวนธุรกิจหรือกิจการใดออนแอ ก็ตองลม
หายวอดวายไป และธุรกิจหรือกิจการที่เขมแข็งคงอยู ก็จะยิ่งเขม
แข็งพัฒนามากขึ้น จึงตองใหมีการแขงขันกันอยางไมมีขอจํากัดขีด
ขั้ น มิ ใ ห รั ฐ บาลเข า ไปแทรกแซง แล ว กิ จ การธุ ร กิ จ พร อ มทั้ ง
เศรษฐกิจจะยิ่งเจริญกันใหญ เพราะคนยิ่งแขงขัน ก็ยิ่งเขมแข็ง ใคร
อยูรอดมาได คนนั้นจะดีพิเศษยอดเยี่ยมจริงๆ นี้คือที่เรียกวาลัทธิ
ดารวินเชิงสังคม (Social Darwinism) ซึ่งเขามาครอบงําสังคม
อเมริกันเมื่อ ๑๐๐ กวาปที่แลว
ชาวอเมริกัน รวมทั้งมหาเศรษฐีอยาง คารเนกี (Andrew
Carnegie) และรอกกิเฟลเลอร (John D. Rockefeller) พากันชื่นชม
ลัทธินี้มาก เมื่อ Herbert Spencer ผูตนลัทธิ Social Darwinism ซึ่ง
ให แ นวคิ ด ความอยู ร อดของผู ที่ เ หมาะที่ สุ ด หรื อ ใครดี ใ ครอยู

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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(survival of the fittest) นี้ มาอเมริกาในป 1883 ก็ไดรับการตอนรับ

อยางดีพิเศษเลยทีเดียว
ลัทธินี้ครอบงําความคิดของอเมริกามานาน แมตอมาจะเบา
ลง เสื่อมอิทธิพลลงไป แตก็ยังเขมอยูในจิตใจและสายเลือดของ
คนอเมริกัน เปนพลังขับดันระบบแขงขัน ทําใหคนอเมริกันมีวิถี
ชีวิตแนนแฟนในวัฒนธรรมแหงการแขงขัน มุงมั่นเอาชนะใหได
เรื่องนี้คือตัวอยางที่ชัดเจนใหเห็นวา คนไทยที่วาตามฝรั่งนั้น
ตามไมจริง เราออนแอขาดความมุงมั่น ไมเหมือนฝรั่งที่ถือวา การ
แขงขันเปนหัวใจในการสรางความเจริญของเขา เขาคิดตลอดเวลาวา
ทําอยางไรจะแขงขันจะเอาชนะไดสาํ เร็จ นําไปสูร ะบบตัวใครตัวมัน
ใครดีใครอยู อยางที่วาจะสอนลูก ก็ตองบอกใหเหนือคนอื่นเขาไว
เบื้องหลังความเจริญของฝรั่งคือ การแขงขันเอาชนะ จะตอง
สรางคนของเขาใหเปนนักสู เขมแข็ง ไมกลัวสิง่ ยาก แนวคิดของฝรัง่
ปลูกฝงมาบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมของ “ผูย อดเยีย่ ม คือผูช นะสิง่ ทีย่ าก”
แคนเี้ ราก็ไมเอาแลว แคเรือ่ งฝนใจ ก็กลัวแลว ไมรจู กั พลิกความฝนใจ
ใหเปนความเต็มใจ ก็เลยพัฒนาคนไมไป การศึกษาถาขืนเปน
อยางนี้ ก็คงตองรอความลมเหลว แลวก็พาประเทศชาติใหลม
เหลว ตองแกไขกันในขั้นลงลึก ใหเปลี่ยนแปลงชัดๆ จึงจะสําเร็จ
เปนอันวา อยาไปคิดเลยวาเราไดตามฝรั่งมา เราตามไมจริง
หรอก ถาวาตาม ก็ตามไมถกู ตามไมทนั ตามไมตรงทาง ไปจับเอามา
ผิดๆ ถูกๆ ทีจ่ ริงคือไมไดตาม ไดแตถกู ครอบ หรือตกเปนเหยือ่ ไป
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แตที่วามานี้ ก็ไมใชจะสงเสริมใหตามเขา เราไมตองเอา
อยางเขาหรอก แตก็ควรเอาเยี่ยงในแงของความเขมแข็งมุงมั่นใน
การกระทําใหบรรลุจุดหมาย
กรรมการมูลนิธิ
วันนี้พวกเราไดแงคิดอะไรมากมาย ที่นาจะเปนประโยชน
ตอคณะผูเตรียมจัดงานสัมมนามากเลย และก็รบกวนเวลาของ
ทานเจาคุณอาจารยมากเหลือเกิน ตองขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูง ก็จะนําเทปอันนี้ไปใหคณะทํางานไดฟงและไดพิจารณา
ดวย คงจะถายสําเนาหัวขอผลหลากหลายจากปจจัยอเนกไปให
เขาดูประกอบดวย ก็คิดวาไดแนวทางที่จะนําไปปรับปรุงตอไป
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ทีนี้ก็ไมตองสรุปอะไรมาก อยากจะเนนเรื่องการศึกษาของ
เรา ที่จะตองใหสามารถเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนจิตใจคนได ตอง
สรางปญญาขึ้นมาใหไดจริงๆ ใหสามารถมองอะไรตออะไรเปลี่ยน
ไปจากเดิมได เหมือนอยางพระอรหันตที่ทานเปลี่ยนการมองโลก
ใหม โดยมีทาทีและมีสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไป พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ความตองการได มีความสามารถแทจริง ถึงเจอเรื่องยาก ก็ไมตอง
ฝนใจ ถาจะทําอะไร ก็สรางความเต็มใจได ถึงมีทุกขก็เปลี่ยนเปน
สุขได หาความสุขจากความทุกขก็ได เจอสิ่งที่เปนโทษ ก็หา
ประโยชนจากมันได เผชิญสิ่งราย ก็ทําใหมันกลายเปนดี ไมวาจะ
พบอะไร ก็มองใหถึงความจริง นี้คือเรื่องของการพัฒนาที่เปนงาน
ของการศึกษาทั้งนั้น

ประวัติ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
นามเดิม ประยุทธ อารยางกูร เกิด ณ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที่ อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี เปนบุตรของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร

ก) การศึกษาเบื้องตน
พ.ศ. 2488-2490 ประถมศึกษา ที่ ร.ร. ชัยศรีประชาราษฎร อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2491-2493 มัธยมศึกษา ที่ ร.ร.มัธยมวัดปทุมคงคา (ไดทนุ เรียนดีกระทรวงศึกษาธิการ)
บรรพชา ณ ๑๐ พ.ค. ๒๔๙๔ ทีว่ ดั บานกราง อ.ศรีประจันต มีพระครูเมธีธรรมสาร
เปนอุปชฌาย
พ.ศ. 2495
ไปอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนตอพระปริยัติธรรม
ไดเขาฝกวิปสสนา จบแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติชวนไปอยูประจํา
ในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม
พ.ศ. 2496
มาอยูวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร

ข) การศึกษาในเพศบรรพชิต
พ.ศ. 2494-2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก
พ.ศ. 2498-2504 สอบได ป.ธ. ๓ – ๙ ขณะยังเปนสามเณร
พ.ศ. 2505
สอบไดปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ ๑) จากมหาจุฬาฯ
พ.ศ. 2506
สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.
เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔

ค) ศาสนกิจ
พ.ศ. 2505-2507
พ.ศ. 2507-2517
พ.ศ. 2507-2517
พ.ศ. 2515-2519
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2537

สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอนชัน้ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาฯ (บางป บรรยายที่
คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และโครงการศาสนาเปรียบเทียบ ม.มหิดล)
ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และตอมา เปนรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ที่ University Museum,
University of Pennsylvania
บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา ที่ Swarthmore College, Pennsylvania
เปน Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World
Religions และบรรยายวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาใหแก Divinity
Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
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ง) วุฒิฐานะ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549

เปน Research Fellow in World Religions
Faculty of Divinity, Harvard University
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาหลักสูตรและการสอน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร-การสอน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาปรัชญาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาศึกษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประกาศวุฒิคุณเปน ตรีปฏกาจารย

Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จริยศาสตรศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปน Honorary Fellow

The Royal College of Physicians of Thailand

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เปน ศาสตราจารยพิเศษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารองคการ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปน เมธาจารย (Most Eminent Scholar)

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก

เปน ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ราชบัณฑิตยสถาน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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จ) ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2537

ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผูทาํ คุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร
รางวัลวรรณกรรมชั้นที่ ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธ พุทธธรรม
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
พระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ”
โลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา
รางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากองคการยูเนสโก (UNESCO
Prize for Peace Education)

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544

ประกาศเชิดชูเกียรติเปน “ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม” จากคณะกรรม
การวัฒนธรรมแหงชาติ
รางวัล TTF Award สําหรับผลงานวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาที่
ยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
รางวัล “สาโรช บัวศรี ปราชญผทู รงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉ) สมณศักดิ์
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2547

เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี
เปนพระราชาคณะชั้นราช
ที่ พระราชวรมุนี
เปนพระราชาคณะชั้นเทพ
ที่ พระเทพเวที
เปนพระราชาคณะชั้น ธรรม ที่ พระธรรมปฎก อดุลญาณนายก
ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ที่ พระพรหมคุณาภรณ สุนทรธรรมสาธก
ตรีปฎ กปริยตั โิ กศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ช) ผลงานทางพระพุทธศาสนาและวิชาการทั่วไป
งานนิพนธ และงานถอดจากคําบรรยาย กวา ๓๒๗ เรือ่ ง เชน พุทธธรรม, พจนานุกรมพุทธ
ศาสตรฯ, ธรรมนูญชีวติ , ทางสายกลางของการศึกษาไทย, การศึกษาเริม่ ตน เมือ่ คนกินอยูด ฟู ง เปน,
พุทธศาสนา…รากฐานของวิทยาศาสตร, ทุกขสาํ หรับเห็น แตสขุ สําหรับเปน, นิตศิ าสตรแนวพุทธ, มอง
สันติภาพโลกฯ, สิทธิมนุษยชนฯ, ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ, เมือ่ วินยั ไมมี เสรีภาพก็หายไป,
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Buddhist Economics เปนตน
นอกจากนี้ มี CD ธรรม ทีจ่ ดั ทําเผยแพรในระบบ MP3 จํานวนมาก จัดเปนชุดตางๆ เชน
ชุด จากจิตวิทยา สูจ ติ ภาวนา
ชุด ฟงทีไร ไดสขุ ทุกที
ชุด ธรรมะกับการศึกษา ชุด ธรรมะสูก ารเมือง
ชุด บูชาพระพรหมจนพังฯ
ชุด จะถือพุทธ … อยาใหเพีย้ น ชุด งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
เรยี งกาละ: ชุด ธรรมะจากเหตุการณ 2544 ชุด ฟงธรรมตามกาล 2545 ชุด ธรรมะหลากหลาย 2546ชุด
ธรรมะมองโลก 2547
ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548 ชุด ธรรมไมทงิ้ โลก 2549
ชุด ธรรมนี้ มิไกล 2550

เรยี งสาระ: ชุด ตามพระใหมไปเรียนธรรม ชุด จาริกบุญ-จารึกธรรม

อีกดานหนึง่ นับแต พ.ศ.๒๕๓๐ เปนตนมา ไดรบั นิมนตเปนทีป่ รึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดล ในการจัดทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ซึง่ สําเร็จสมบูรณเปนฉบับแรกของโลก
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