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ขอเจริญพร ทานคณบดี ทานอาจารย ทานผูทรงคุณวุฒิ และทาน
ผูสนใจใฝรูใฝธรรมทุกทาน
วันนี้ อาตมภาพขอแสดงมุทิตาจิต คือ แสดงความยินดีตอ
คณะศิลปศาสตร ในโอกาสที่มีอายุครบ ๒๗ ป ซึ่งนับวาเปนเวลาที่
ยาวนานพอสมควร ที่วายาวนานนี้ก็วาไปตามความรูสึก คือ เปน
ความรูสึกตอตัวเลขจํานวน แตถาวาตามความรูสึกตอเหตุการณละ
ก็ รูสึกวาไมนานเลย เหมือนกับไวๆ นี้เอง เพราะวาการตั้งคณะ
ศิลปศาสตรนั้น อยูในชวงระยะเวลาที่อาตมภาพอยูไมใกลไมไกลอยู
ในสถานที่ ที่พอจะรับทราบเหตุการณเกี่ยวกับการกอตั้งได และมี
ความรูสึกเหมือนกับวา เหตุการณนั้นเพิ่งเกิดขึ้นใหมๆ เพราะฉะนั้น
ในแงความรูสึกตอเหตุการณ จึงเปนเรื่องใกลๆ เมื่อเร็วๆ นี้เอง ทั้ง
หมดนี้เปนเรื่องของความรูสึกเกี่ยวกับกาลเวลา สวนการที่ไดแสดง
ความยินดีนั้น มีความหมายอยางนอย ๒ ประการคือ
๑. ยินดีในแงที่วา คณะศิลปศาสตรนี้ เมื่อไดกอตั้งขึ้น แลว
ก็ไดเจริญงอกงามมาตามลําดับ ผานลุลวงพนอุปสรรค
ตางๆ อยูมาไดจนกระทั่งถึงวันนี้
*

คําบรรยาย เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร ครบรอบ ๒๗ ป วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๓๒ ณ หองประชุมชั้น ๔ ตึกอเนกประสงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๒. ในเวลาทีผ่ า นมา ๒๗ ปนี้ คณะศิลปศาสตรไดใหการศึกษา
แกกุลบุตรกุลธิดา ทําประโยชนแกประชาชนจํานวนมาก
ในทางการศึกษา การที่ไดใชเวลาทําสิ่งที่เปนประโยชน
แกสังคมนี้ ก็เปนสิ่งที่นายินดี จึงนับวาเปนเรื่องที่ควร
แสดงมุทิตาจิต
วันนี้ ทางคณะไดนิมนตใหพูดเรื่อง ศิลปศาสตร และก็เติมคํา
วา แนวพุทธ เขาไปดวย ทีนี้ การมาพูดเรือ่ งศิลปศาสตรในทีป่ ระชุม
นี้ ซึ่งเปนเจาของเรื่องหรือเปนเจาของวิชาเอง ดังชื่อคณะก็บอก
ชัดอยูแ ลววา คณะศิลปศาสตร ก็เทากับวาเอาคนทีไ่ มใชเจาของเรื่อง
ศิลปศาสตร มาพูดใหผูเปนเจาของเรื่อง หรือเปนเจาการในเรือ่ ง
ศิลปศาสตรฟง จึงเปนคลายกับวาจะเอามะพราวหาวมาขายสวน
เพราะฉะนั้น คงจะตองพูดในแงเปนการประดับปญญาบารมี คือ
ถือวาทานผูฟงนั้นเปนผูมีปญญาบารมีอยูแลว ผูพูดก็มาพูดเพียงวา
ประดับปญญาบารมี ทําใหปญญาของทานงดงามขึ้น หรือวารุงรัง
ยิ่งขึ้นก็แลวแต หมายความวา ถาประดับไมดีก็กลายเปนรุงรัง

๑
ความหมาย ขอบเขต
และความเปนมาของศิลปศาสตร
ชือ่ ทีต่ งั้ ไววา “ศิลปศาสตรแ นวพุทธ” นี้ เปนคําทีแ่ ปลก คงจะ
มีการถามกันวา “มีดว ยหรือศิลปศาสตรแนวพุทธ?” “ในพุทธศาสนา
มีศิลปศาสตรหรืออยางไร?” หรืออยางนอยก็ถามวา “ศิลปศาสตร
แนวพุทธเปนอยางไร?”
เพื่อจะไมใหตองสงสัยกันมาก ตอนนี้ ก็ขอใหความหมายสั้นๆ
ไวกอนวา ศิลปศาสตรแนวพุทธ ในที่นี้ตองการใหหมายความวา
เปนการศึกษาศิลปศาสตรตามแนวทางที่ทําใหบุคคลเปนผูที่รู ตื่น
และเบิกบานดวยปญญา ถาจะใหชัดกวานั้นก็คือ เปนศิลปศาสตรที่
ศึกษาในแนวทางที่ถูกตอง จนกระทั่งทําใหผูที่ศึกษานั้นกลายเปน
พุทธขึ้นมาเลย ซึ่งจะถือไดวาเปนการศึกษาที่บรรลุจุดหมายสูงสุด

ความหมายของศิลปศาสตร
เมือ่ ไดใหความหมายสัน้ ๆ ของคําวา “ศิลปศาสตรแ นวพุทธ”
ไปแลว ก็ตองหวนกลับมาตั้งตนที่คําวาศิลปศาสตรกันใหม กอนที่
จะพูดอะไรตอไป ก็มาทําความเขาใจเกี่ยวกับถอยคําวา อะไรเรียก

๔
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วาศิลปศาสตร ศิลปศาสตร คือวิชาการประเภทไหนบาง เพื่อจะให
มีความเขาใจรวมกัน ในเรื่องถอยคํา เพราะถาไมมีความเขาใจรวม
กันในเรื่องถอยคําแลว จะพูดอะไรตอไปก็ยาก
“ศิลปศาสตร”นี้ เปนคําทีม่ าจากภาษาสันสกฤต แยกเปน ศิลปฺ
กับ ศาสฺตฺร หรือ พูดงายๆ วา ศิลป+ศาสตร เมื่อตัดแยกคําออก
อยางนี้แลว จะมาอธิบายคําวาศิลฺป กับ ศาสฺตฺร ตอไปอีก คงเปน
เรื่องยืดยาว แลวทั้งหมดนั้น ก็ดูจะไมเกี่ยวกับชื่อศิลปศาสตรของ
คณะนี้ดวย
ถาจะลัดเรื่องใหตรงทีเดียว ก็ตองพูดไปตามความที่เปนมา
ซึ่งปรากฏวา คําวา ศิลปศาสตรที่เราใชในกรณีนี้นั้น เปนคําที่เรา
บัญญัติขึ้นมาในสมัยใหมนี้เอง เพื่อใหตรงกับคําภาษาอังกฤษ ซึ่งได
แกคําวา Liberal Arts เพราะฉะนั้น ถาจะพูดถึงความหมายของ
คําวาศิลปศาสตร ในที่นี้ เราจะมาพูดถึงความหมายในภาษาไทย
แทๆ หรือแมแตตามหลักภาษาเดิมที่เปนบาลีสันสกฤต ก็คงไมได
จะต อ งพู ด กั น ตามความหมายของศั พ ท ใ นภาษาอั ง กฤษที่ เ รา
ตองการบัญญัติใหตรงกันนั้น คือคําวา Liberal Arts วาคืออะไร
แลวเราก็ตองเขาใจความหมายของศิลปศาสตรตามนั้น เพราะคํา
วาศิลปศาสตรนั้นเปนศัพทบัญญัติ เหมือนการเขาใจความหมาย
ของคําภาษาไทยหลายคํา ในสมัยปจจุบัน ซึ่งเปนศัพทวิชาการที่
บัญญัติขึ้นใหม เชน คําวาปรัชญา เราบัญญัติขึ้นใหมสําหรับคําวา
Philosophy เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงคําวาปรัชญาวาเปนอะไร ก็
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ตองไปดูวา Philosophy คืออะไร ไมใชไปดูความหมายของคําวา
ปฺรชฺา เดิมในภาษาสันสกฤต
นี่ก็เชนเดียวกัน ในเมื่อคําวาศิลปศาสตรเปนคําที่บัญญัติขึ้น
สําหรับคําวา Liberal Arts ก็ตองกลับไปดูวา Liberal Arts นั้นคือ
อะไร แลวจึงจะมีความเขาใจรวมกันได ตอนนี้แหละที่จะเอา
มะพราวหาวมาขายสวน คือ ตอนที่มาพูดถึงความหมายของคําวา
Liberal Arts แตถึงอยางไรก็เลี่ยงไมได จึงขอทําความเขาใจกัน
เล็กนอยกอน
Liberal Arts เปนชื่อเรียกวิชาการ หรือความรูที่ศึกษาเลา
เรียนกันหมวดหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามระบบการจัดแยกประเภทวิชา
ตามแบบตะวันตก มีมาตั้งแตสมัยกรีกโรมันโบราณ ถาแปลเฉพาะ
ตัวศัพทเอง Liberal เดิมแปลวา free คือ เสรี หรือ อิสระ
เสรี Arts ก็แปลวา ศิลปะ รวมกันเปน “ศิลปเสรี” แตคําวา Arts
ในที่นี้ ไมไดมุงใชในความหมายของศิลปะ อยางที่เราเขาใจกันใน
ปจจุบัน มันหมายถึงวิชาการที่เลาเรียนศึกษานั่นเอง เพราะฉะนั้น
Liberal Arts เขาจึงแปลวา “วิชาการสําหรับเสรีชน” อันนี้คือ
ความหมายเดิม และในสมัยกรีกนั้น คําวา Liberal Arts ก็ใชคูกับ
คําวา Servile Arts ซึ่งแปลวาวิชาการสําหรับคนที่เปนขาทาส
เพราะวาในสมัยนั้นกรีกแบงคนเปนชนชั้น คือ มีพวกเสรีชน แลวก็
มีชนชั้นขาทาส บางทีก็เรียก Servile Arts หรือ วิชาการสําหรับ
ขาทาสนีว้ า Practical Arts แปลวา วิชาการภาคปฏิบตั หิ รือลงมือทํา
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เปนอันวา ในสมัยกรีกโบราณ ไดแบงวิชาการออกเปน ๒ พวก
อยางที่วามานี้ ในยุคนั้นคนที่เปนปราชญ สําคัญก็คือ เพลโต และ
อริสโตเติ้ล ทานทั้งสองนี้เปนผูใหความหมายที่เปนสาระสําคัญแก
คําวา Liberal Arts ใหหมายถึงวิชาสําหรับฝกฝนพัฒนา ใหเกิด
ความดีงามล้าํ เลิศทางปญญา และศีลธรรม โดยเฉพาะในความหมาย
ทีแ่ คบเขามาก็มงุ ใหมคี วามชํานาญในการใชภาษาแสดงออก สือ่ สาร
รูจักพูด และคิดเหตุผลไดดี นี้เปนความหมายที่นักปราชญกรีกใน
สมัยโนนไดพูดไว
วิชาที่ตรงขาม เปนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการแบง
ชนชั้นดวย ก็คือ Servile Arts หรือ Practical Arts ซึ่งเปนวิชา
จําพวกใชฝมือ และแรงกาย ไดแกงานอาชีพประเภทตางๆ
เพื่อขยายความในเรื่องนี้ เขาบอกวา การที่จะเปน Liberal
Arts ไดนั้น จะตองมีหลักสําคัญ ๓ ประการ หรือจะเรียกวาเปน
ความหมายสําคัญของ Liberal Arts ที่เรามาบัญญัติกันวา “ศิลป
ศาสตร” นี้ก็ได หลักสําคัญ ๓ ประการที่กลาวไวในสมัยกรีก คือ
๑. เปนวิชาที่เหมาะสมสําหรับเสรีชน คือสําหรับชนชั้นสูง
พวกผูดี พวกที่จะเปนผูนําของสังคม
๒. เปนวิชาที่ตองใชความสามารถทางสติปญญาอยางสูง คือ
ในการที่จะศึกษาเลาเรียน ตองใชสติปญญาสูง ไมใชใช
แตแรงงานฝมือไปฝกฝนเอาเทานั้น ถาใชแคแรงงานฝมือ
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๗

ฝกฝนเอา ก็จะเปนประเภทที่ ๒ เรียกวา Servile Arts
หรือ Practical Arts ซึ่งเปนวิชาชั้นต่ํา
๓. เปนวิชาการที่ยกระดับจิตใจของผูเรียน และผูปฏิบัติ ทํา
ใหจิตใจ สมองและสติปญญาสูงขึ้น ไมใชเปนเพียงใหสิ่ง
ตอบแทน เปนความสุขสะดวกสบายทางวัตถุเทานั้น ตาง
จากวิชาชีพทั้งหลาย ซึ่งโดยมากมุงแสวงหาผลตอบแทน
ทางดานวัตถุ ใหไดความสะดวกสบายตางๆ ที่เรียกวา
ผลประโยชน แตวิชาพวก Liberal Arts หรือศิลปศาสตร
นี้ จะตองมีลักษณะที่ยกระดับจิตใจดวย
เมื่อเทียบกับวิชา Liberal Arts ที่เปนอยางนี้แลว ฝายตรง
ขาม คือ Servile Arts ก็มีลักษณะที่ตรงขามกัน ๓ ขอ คือ
๑. เปนวิชาสําหรับชนชั้นขาทาส คนที่ใชแรงงาน ใชฝมือ
๒. เปนวิชาที่ไมตองใชสติปญญา ความสามารถ ใชแคแรง
งานฝมือฝกเอา
๓. เปนวิชาการที่ไมไดยกระดับจิตใจมนุษย เปนเพียงให
ความสุขสะดวกสบายทางวัตถุ หรือใหผลประโยชนตอบ
แทนเทานั้น
นี่เปนการแบงวิชาการของคนในสมัยกรีก ซึ่งในบางแงบาง
มุมก็ยังใชไดแมกระทั่งปจจุบัน คือ ถาเราแยกความหมายในแงที่
เกี่ยวกับชนชั้นออกไปแลว ก็คิดวาความหมายอื่นๆ ยังใชประโยชน

๘

ศิลปศาสตรแนวพุทธ

ไดมาก หลักสําคัญทั้ง ๓ ขอ ยังมีประโยชนในการที่จะพิจารณา
เรื่องวิชาศิลปศาสตร แมแตในสมัยปจจุบัน

เนื้อหาและขอบเขตของศิลปศาสตร
ในดานตัววิชาการ ในสมัยกรีกเดิมก็ยังไมไดกําหนดจํานวน
แนนอน วาศิลปศาสตรคือวิชาการอะไรบาง จนกระทั่งกอนคริสต
ศักราช ๑๐๐ ป หรือ ๑ ศตวรรษกอนคริสตศักราช จึงไดเริ่มตนจัด
ใหมีวิชาศิลปศาสตร หรือ Liberal Arts ทั้ง ๗ ซึ่งกลายเปน
ประเพณีในวัฒนธรรมตะวันตก เรียกวา the Seven Liberal Arts
ดั ง มาปรากฏชั ด เจนมากในสมั ย กลางของยุโ รป ที่ ได แบ งวิ ชา
Liberal Arts นั้น ออกเปน ๒ หมวด คือ
หมวดที่ ๑ เรียกวา Trivium แปลวา วิชาหมวด ๓ หรือ
ตรีบท ไดแกวิชาไวยากรณ (รวมวิชาวรรณคดี) ตรรกศาสตร และ
วาทศิลป ซึ่งเปนวิชาชั้นตน ตอมามีการให degree และนําไปสู
bachelor degree ซึ่งสมัยนี้เรียกวา ปริญญาตรี
หมวดที่ ๒ เรียกวา Quadrivium แปลวา วิชาหมวด ๔
หรือ จตุบท ไดแกวิชา เลขคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร และ
ดนตรี นําไปสูปริญญา master degree
นี้เปนการจัดแบงประเภทวิชา ที่กาวหนามาตามกาลเวลาจน
ถึงยุคสมัยกลาง (the Middle Ages) อยางไรก็ตาม ในสมัยกลาง
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๙

ของยุโรปโดยเฉพาะตอนตนที่เรียกวายุคมืด (the Dark Ages)
การศึกษาศิลปวิทยาการตางๆ ไดเสื่อมโทรมหยุดนิ่ง ชะงักงัน ไม
ก า วหน า และมี ก ารป ด กั้ น ในทางสติ ป ญ ญา จนถึ ง ยุ ค สมั ย
Renaissance จึงไดมีการฟนฟูศิลปวิทยาการกันขึ้นใหม และมีการ
ขยายความหมายของคําวา Liberal Arts ใหกวางขึ้น ไดความ
หมายอยางงายๆ ไมจํากัดเฉพาะ ๗ อยาง แตหมายถึงวิชาการทุก
อยางที่ใหความรูในลักษณะที่เปนการศึกษาแบบทั่วๆ ไป ซึ่งมิใช
เปนวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะ คือ เปน General Education อันนี้
เปนความหมายที่ใกลกันมากกับความหมายที่ใชในปจจุบัน
ในที่สุดพอมาถึงยุคปจจุบันนี้ Liberal Arts ก็กระจายขยาย
กวางออกไป บางทีก็ใหความหมายโดยแจกแจงเปนวิชา ไดแกวิชา
จําพวกวรรณคดี ภาษา ปรัชญา ประวัติศาสตร คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ที่ใหเรียนเปนฐานของการศึกษาเลาเรียนวิชาการ
ตางๆ ที่จะลงลึกเฉพาะดานตอไป เปนวิชาการที่มุงใหความรูทั่วไป
และพัฒ นาความสามารถทางปญญา ตรงขา มกั บ วิ ชาชีพและ
เทคนิคตางๆ ในปจจุบันนิยมจัดพวกศิลปศาสตร หรือ Liberal
Arts นี้เปน ๓ หมวดวิชาใหญๆ หรือ ๓ สาขา คือ
๑. หมวดมนุษยศาสตร หรือ The Humanities ไดแกวชิ า
วรรณคดี ภาษา ปรัชญา ประณีตศิลป ประวัติศาสตร
ศาสนา ศิลปะ และดนตรี เปนตน

๑๐
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๒. หมวดวิทยาศาสตรแ ละคณิตศาสตร หรือ (Natural)
Sciences and Mathematics ไดแกวิชาฟสิกซ เคมี ชีว
วิทยา เลขคณิต เรขาคณิต เปนตน
๓. หมวดสังคมศาสตร หรือ the Social Sciences เชน
วิชาสังคมวิทยา รัฐศาสตร (การปกครอง) กฎหมาย
เศรษฐศาสตร เปนตน
อัน นี้เป นการแบ งวิ ชาที่ม าจั ด กั น ขึ้น โดยเอาไปเทียบกับ
Liberal Arts หรือ ศิลปศาสตร การที่นักวิชาการบางพวกมาจัด
แบงเปน ๓ หมวดอยางนี้ ก็เปนความนิยมขึ้นมาในระยะหลัง
สําหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดทราบวา นักศึกษาทุกคน
เมื่อเขาเรียนใหมๆ จะตองเริ่มตนโดยการเขาเรียนชั้นปที่ ๑ ใน
คณะศิลปศาสตร เปนการเรียนรวมกันของนักศึกษาใหมทุกคน เทา
กับวาเอาศิลปศาสตรเปนวิชาการพื้นฐาน คือ เปนพื้นฐานของการ
เรียนวิชาการตางๆ ที่เปนวิชาชีพ และวิชาเฉพาะตอไป ในกรณีนี้
เราจะไดความหมายที่เกี่ยวกับศิลปศาสตรทั้ง ๒ แงคือ
๑. เปนการจัดแบงวิชาการเปน ๒ ประเภท คือ วิชาการ
ประเภทพื้นฐานทั่วไป กับวิชาการประเภทวิชาชีพ และ
วิชาเฉพาะ
๒. เอาวิชาการประเภทพื้นฐานทั่วไป มาเรียนเปนพื้นเริ่มตน
กอนที่จะไปเรียนวิชาชีพและวิชาเฉพาะ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

การใหนักศึกษามาเรียนรวมกันนี้เปนผลดี นอกจากในแงวิชา
การก็คือ การไดมารูจักสังสรรคคุนเคยในฐานะผูรวมสถาบันเดียว
กัน แมวาจะแยกยายไปเรียนในคณะตางๆ ตอไปภายหลัง ก็เคยมี
ชีวิตรวมกัน ศึกษารวมกันในคณะศิลปศาสตรนี้ คณะศิลปศาสตรจึง
เทากับเปนที่รวม เปนจุดเริ่มตนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรทุกคน ตอนนี้ขอยุติความหมายของศิลปศาสตรอยางที่เรา
บัญญัติตามวิชาการของตะวันตก

ศิลปศาสตรในสายวัฒนธรรมตะวันออก
ความจริง คําวาศิลปศาสตรที่เปนภาษาไทยมาแตเดิมก็มี ถา
เราไมเอาศิลปศาสตรไปผูกมัดกับคําจากตะวันตก คือไมเอาไปพูด
ในฐานะเปนศัพทบัญญัติที่แปลจาก Liberal Arts ก็จะเห็นวา ที่
จริงแลวทางตะวันออกก็มีศิลปศาสตรเหมือนกัน ในสมัยโบราณเรา
พูดถึงวิชาการตางๆ ที่ไดศึกษากันมา เชน ในคัมภีรอยางราชนีติ
และโลกนิติ เปนตน ก็มีการกลาวถึงศิลปศาสตร ๑๘ ประการ
แสดงวาคําวา “ศิลปศาสตร” นี้ มีในรากฐานของวัฒนธรรมสาย
ตะวันออกดวย
ศิลปศาสตร ๑๘ ประการนี้ ที่จริงไมไดเรียกศิลปศาสตร ตัว
ศัพทแทๆ เรียกแคศิลปะเทานั้น คือเรียกวา สิปฺป ในภาษาบาลี
และ ศิลฺป ในภาษาสันสกฤต ศิลปะนั้นเปนวิชาการอยูในตัวของมัน
เอง คือเรียกวิชาการทั้งหมดวาเปนศิลปะ ซึ่งก็แปลกที่ไปตรงกับ
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ภาษาอังกฤษ ที่วาในสมัยโบราณนั้นฝรั่งก็เรียกวิชาการตางๆ ที่
ศึกษาวา Arts เทานั้น เพิ่งจะมีคําวา Sciences ขึ้นมาในตอนหลัง
นี้เอง แตกอนโนนวิชาการที่เรียนกันเปน Arts ทั้งนั้น จึงมาตรงกับ
ฝายตะวันออกที่เรียกวิชาการที่ศึกษาวา “ศิลปะ” เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น คําวา สิปฺป หรือ ศิลฺป ในความหมายเดิมจึงไม
ใชเปนศิลปะอยางที่เราเขาใจในปจจุบัน ที่เปนวิชาการเกี่ยวกับ
ความงาม แตเปนเรื่องของวิชาที่ศึกษาเลาเรียนทั้งหลายทั้งหมด
เปนอันวาทางตะวันออกในสมัยโบราณเรียกวิชาที่ศึกษาเลา
เรียนกันวา สิปฺป หรือ ศิลฺป มีศิลปะที่นิยมเรียนกันทั้งหมดเรียกวา
ศิลปะ ๑๘ ประการ แมแตพระพุทธองคของเราก็มีประวัติวา กอน
ที่จะไดออกบรรพชาก็ไดทรงเลาเรียนจบศิลปะ ๑๘ ประการ ซึ่งเรา
มาเรียกกันวาศิลปศาสตร
ทําไมศิลปะจึงกลายมาเปนศิลปศาสตร คําวา ศาสตร ที่ตอ
ทายศิลปะนั้น แปลวา ตํารา ถาเปนบาลีก็เปน สิปฺปสตฺถ คําวา
ศาสตร ตรงกับคําในภาษาบาลีวา สตฺถ ซึ่งแปลวา ตํารา สิปฺป
แปลวา วิชาการที่ศึกษาเลาเรียน สตฺถ แปลวา ตํารา เพราะฉะนั้น
สิปฺปสตฺถ ก็แปลวาตําราที่บรรจุวิชาการตางๆ แตไปๆ มาๆ คําวา
สตฺถ หรือตํารา มีความหมายแปรไป กลายเปนตัวความรูไปเสีย
เอง ผลที่สุดคําวาศาสตรก็ไดความหมายเปนวิชาความรูเหมือนกัน
เมื่อชักจะยุงนุงนังและสับสน ตอนหลังก็มีการบัญญัติหรือทํา
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ความเขาใจกันใหม ทําใหคําวา “ศิลปศาสตร” หรือ “สิปฺปสตฺถ” มี
ความหมายเปน ๒ อยาง คือ
๑. คําวาศิลปศาสตร หรือ สิปฺปสตฺถ ในความหมายที่สืบจาก
เดิม คือ เปนตําราวาดวยวิชาความรูที่จะศึกษาเลาเรียน
ซึ่งมี ๑๘ ประการ ในแนวทางของวัฒนธรรมตะวันออก
โดยเฉพาะสายอินเดีย
๒. คําวา ศิลปศาสตรแยกออกเปน ๒ ศัพท คือ ศิลปะ และ
ศาสตร ใกล กั บ ความหมายของคําว า Arts and
Sciences อยางที่นิยมจัดประเภทวิชาการกันในสาย
ตะวันตกยุคปจจุบัน
ในสมัยหลังๆ ที่มีการแยกศิลปศาสตร ออกเปนศิลป กับ
ศาสตร นี้ ก็ไดมีการกําหนดความหมายแยกใหตางจากกันดวย เชน
มีการจํากัดความ “ศิลป” วาเปนวิชาการที่มุงตอความงาม หรือ
เปนวิชาการที่เกี่ยวกับการใชหรือแสดงฝมือ สวน “ศาสตร” หมาย
ถึง วิชาการที่มุงตอความจริง
สําหรับศิลปะ ๑๘ ประการ หรือ ศิลปศาสตร ๑๘ ประการ
ในสายวัฒนธรรมตะวันออกนั้น เทาที่พบในตําราเกาๆ เขียนไวลัก
ลั่น สับกันบาง เพี้ยนกันไปบาง แตก็มีหลายอยางที่ตรงกัน และมี
บางอยางที่คงจะคลาดเคลื่อนไปเพราะกาลเวลาลวงไปยาวนาน จะ
ยกเอามากลาวไวสักชุดหนึ่งเปนตัวอยาง ไดแกวิชานิติศาสตร
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โบราณคดี แพทย ตํานานหรือประวัตศิ าสตร ดาราศาสตร ไวยากรณ
วาทศิลป การประพันธ นาฏศิลป คํานวณ การบริหารรางกาย
ความรูเกี่ยวกับกฎธรรมเนียมตางๆ วิชาชางเครื่องยนต การยิงธนู
ตํารับพิชัยสงคราม มนต (วิชาความรูการอันทําใหเกิดมงคล) และ
ความรูทั่วไป ที่กลาวนี้เปนคําแปลจากภาษาบาลี-สันสกฤต
เพื่อเปนความรูประกอบ สําหรับประดับปญญาบารมี จะขอ
นําชื่อวิชาศิลปศาสตร ๑๘ ประการ ที่เปนภาษาบาลี-สันสกฤต มา
แสดงไวสักชุดหนึ่ง คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

สูติ ความรูทั่วไป
สัมมติ ความรูกฎธรรมเนียมตาง ๆ
สังขยา การคํานวณ
โยคยันตร การชางยนต
นีติ นีติศาสตร
วิเสสิกา ความรูการอันทําใหเกิดมงคล
คันธัพพา วิชานาฏศิลป
คณิกา วิชาบริหารรางกาย
ธนุพเพธา วิชายิงธนู
ปุราณา โบราณคดี
ติกิจฉา วิชาแพทย
อิติหาสา ตํานานหรือประวัติศาสตร
โชติ ดาราศาสตร
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๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

๑๕

มายา วิชาพิชัยสงคราม
ฉันทสา การประพันธ
เกตุ วาทศิลป
มันตา วิชามนต
สัททา ไวยากรณ

ศิลปศาสตร แบบตะวันออก หรือแบบตะวันตก
มีขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ศิลปศาสตร ๑๘ ประการ ในสมัย
โบราณนี้ หรือถาจะเรียกตามคําเดิมแทๆ วา ศิลปะ ๑๘ ประการนี้
ถาเทียบกับการจัดแบงประเภทวิชาการแผนปจจุบันแลว จะเห็นวา
แมวาหลายอยางเขาเกณฑที่จะเรียกวาเปนวิชาศิลปศาสตร อยาง
ที่จัดกันวาเปนวิชาพื้นฐาน แตอีกหลายอยางเปนจําพวกวิชาชีพ
และวิชาเฉพาะ กลาวไดวา คําวาศิลปศาสตร หรือที่เดิมเรียกวา
ศิลปะนั้น ในวัฒนธรรมสายอินเดียแตเดิมมาเปนคําเรียกวิชาการที่
นิยมนับถือกันวา สูงหรือสําคัญโดยทั่วไป การแยกประเภทคงจะไม
เหมือนกับในวัฒนธรรมตะวันตก และในแงที่เกี่ยวกับการแบงชน
ชั้นของคน สังคมตะวันตกกับสังคมตะวันออกในสมัยนั้น ก็ไม
เหมือนกันในขณะที่สังคมกรีกแบงคนเปนพวกเสรีชน กับคนชั้นขา
ทาส แตสังคมอินเดียแบงเปน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย และศูทร การแบงชนชั้นที่ตางกัน ยอมมีผลตอความแตก
ตางทางการศึกษาดวย
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ขอสังเกตนี้เปนเครื่องเสริมย้ําความที่วา เรื่องศิลปศาสตรที่
เราจะพูดกันในที่นี้ จะตองวาไปตามความหมายของศิลปศาสตร ใน
ฐานะเปนศัพทที่บัญญัติสําหรับ Liberal Arts ตามคติแหงการจัด
แบงประเภทวิชาการแบบตะวันตก ที่เรานํามาใชในปจจุบัน การนํา
เรื่องศิลปศาสตรแบบตะวันออก อยางสมัยโบราณมาพูดไวในที่นี้
ถือไดวาเปนเพียงการบรรยายประดับความรูเทานั้น
อยางไรก็ตาม ก็ขอใหสังเกตไวพรอมกันดวยวา การที่กลาว
อยางนี้มิไดหมายความวา ในสายวัฒนธรรมตะวันออก จะไมมีการ
ศึกษาวิชาการชนิดที่เปนพื้นฐาน แทจริงแลว การศึกษาพื้นฐานเชน
นั้น เปนสิ่งที่เนนย้ํามากในวัฒนธรรมสายตะวันออก โดยเฉพาะใน
คติแหงพระพุทธศาสนา แตความแตกตางทางวัฒนธรรมยอม
หมายถึงความแตกตางแหงการจัดระบบความคิด และบัญญัติทาง
ภาษาดวย สาระแหงศิลปศาสตรอยางสมัยใหมที่พูดกันในที่นี้ อาจ
ปรากฏในชื่ออื่นในระบบความคิดของตะวันออก
เพราะฉะนั้น แมวาตอไปนี้จะพูดถึงเรื่อง ศิลปศาสตรตาม
บัญญัติอยางตะวันตก หรืออยางสมัยใหม แตสาระทางความคิด ก็
ใชไดสําหรับการศึกษาวิชาการอยางตะวันออกดวยเชนกัน หรือ
อาจจะเปนไปในทางกลับกันดวยซ้ํา คือ เปนการกลาวถึงสาระแหง
การศึกษาตามแนวคิดแบบตะวันออก ในโฉมหนาหรือภายในรูป
แบบของการจัดประเภทอยางตะวันตก
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๑๗

อยางไรก็ตาม สาระตามแนวคิดแบบตะวันออกที่วานั้น ก็มิใช
จะผิดแผกแตกตางเปนคนละเรื่องออกไปเลย เพราะเบื้องหลังโฉม
หนาและรูปแบบที่แตกตางนั้น ก็มีสาระอยางเดียวกันอันเปนสากล
คือ ความเปนการศึกษาของมนุษย หรือการศึกษาเพื่อประโยชนสุข
ของชีวิตและสังคม และจะตองตั้งอยูบนรากฐานอันเดียวกัน กลาว
คือ สัจจธรรม ดังจะไดกลาวขางหนาตอไป

๒
การศึกษาศิลปศาสตร

ศิลปศาสตรในฐานะเปนวิชาพื้นฐาน
ตอนแรกไดเริ่มบรรยายเกี่ยวกับถอยคําเพื่อใหเห็นความเปน
มาของคําวาศิลปศาสตร แลวตอมาก็ไดยุติที่คําวาศิลปศาสตรอยาง
ที่ใชในความหมายปจจุบัน คือ ที่ใชสําหรับเรียกวิชาการ อยางที่
กําหนดใหเรียนในมหาวิทยาลัยตางๆ โดยเฉพาะที่คณะศิลปศาสตร
คือ เปนวิชาจําพวก Liberal Arts เปนอันวาเราก็หวนกลับมาหา
ความหมายในปจจุบันตามแนวคิดที่รับมาจากตะวันตก ซึ่งหมายถึง
การศึกษาเลาเรียนวิชาการที่เปนพื้นฐาน กอนที่จะเลาเรียนวิชาชีพ
หรือวิชาเฉพาะ
อยางไรก็ตาม การที่พูดวาเปนวิชาพื้นฐานนั้น คําวา วิชา
พื้นฐาน ก็เปนคําที่นาสงสัยวาจะมีความหมายอยางไร ที่วาเปนพืน้
ฐานของการศึกษาวิชาชีพและวิชาเฉพาะนัน้ เปนพืน้ ฐานอยางไร
มีหลายคนทีเดียวเขาใจคําวาพื้นฐานในแงที่วาเปนวิชาเบื้อง
ตน กอนที่จะกาวขึ้นไปเรียนวิชาชั้นสูง คือวิชาชีพ และวิชาเฉพาะ
ตางๆ ซึ่งเหมือนกับเปนวิชาที่สูงขึ้นไป การเขาใจเชนนี้ เปนการ
มองอยางงายเกินไป
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๑๙

ที่จริง คําวา วิชาพื้นฐาน มีความหมายอยางหนึ่งที่สําคัญ คือ
เปนวิชาที่เปนพื้นฐานรองรับวิชาการอื่นๆ ซึ่งจะทําใหการเลาเรียน
วิชาอื่นๆ มั่นคง เปนไปได ถูกทิศถูกทาง โดยมีผลจริงและมีผลดี
ตามความมุงหมาย หมายความวา ถาไมมีวิชาการเหลานี้เปนพื้น
ฐานแลว วิชาการอื่นๆ ที่ศึกษาจะไมมีความมั่นคง จะไมไดผลดี ไม
ไดผลจริงตามความมุงหมาย ตลอดจนอาจจะพูดวา วิชาพื้นฐานนั้น
เปนวิชาการซึ่งใหความหมายที่แทจริงแกการเรียนวิชาการอื่นๆ ที
เดียว
ถามองในความหมายแงที่ ๒ นี้ การเปนวิชาพื้นฐานนั้นก็มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เปนสิ่งที่ขาดไมได เพราะถาขาดพื้นฐาน
เสียแลว การศึกษาวิชาอื่นๆ ที่เปนวิชาชีพ และวิชาเฉพาะ ก็เทา
กับขาดรากฐาน งอนแงน คลอนแคลน เลื่อนลอย ไมมีเครื่องรอง
รับ แลวก็จะไมสัมฤทธิผลตามความมุงหมายของมัน
ที่วาศิลปศาสตรเปนวิชาพื้นฐาน โดยมีความหมายตางๆ
อยางนอย ๒ ประการนี้ ก็ตองเนนในความหมายที่ ๒ ซึ่งที่จริงแลว
เรียกไดวาเปนความหมายที่แทจริงของมัน และเปนความหมายที่
ทําใหการเปนพื้นฐานนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ความสําคัญ
ของการเปนวิชาพื้นฐานนี้มีอยางไรบาง ขอใหมองดูในแงตางๆ ดัง
ตอไปนี้
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แงที่ ๑ ศิลปศาสตร มองโดยความสัมพันธ
กับวิชาชีพและวิชาเฉพาะตางๆ
ศิลปศาสตรมีจุดหมายปลายทางเพื่อสรางบัณฑิต
กอนอื่นขอใหระลึกไวในใจวา วิชาศิลปศาสตรมีอะไรบาง
ลองทบทวนกัน วิชาศิลปศาสตร ไดแกวิชา วรรณคดี ศาสนา
ภาษา ปรัชญา ประวัติศาสตร (อารยธรรม) ศิลปะ (ประณีตศิลป)
สังคมวิทยา การปกครอง (รัฐศาสตร) เศรษฐศาสตร กฎหมาย
(นิติศาสตร) จิตวิทยา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน วิชา
เหลานี้มีจํานวนเกือบจะเทากับวิชาศิลปศาสตรโบราณ ๑๘ ประการ
เบื้องแรกขอใหดูความแตกตาง โดยเปรียบเทียบระหวางวิชา
ศิลปศาสตร กับวิชาเฉพาะและวิชาชีพวา วิชาสองหมวดนี้ทําหนาที่
ตางกันอยางไร ตามที่เราใหการศึกษากันอยูในปจจุบันนี้ พูดไดวา
วิชาพื้นฐานเปนวิชาที่สรางบัณฑิต คนจะเปนบัณฑิตหรือไมอยูที่
วิชาศิลปศาสตร ถาไมมีศิลปศาสตรเปนพื้นฐานแลว จะไมสามารถ
สรางความเปนบัณฑิตได
ถาอยางนั้น วิชาชีพและวิชาเฉพาะอื่นๆ มีไวสําหรับทําอะไร
ในเมื่อวิชาศิลปศาสตรเปนวิชาสําหรับสรางบัณฑิตแลว หนาที่ของ
วิชาชีพและวิชาเฉพาะอื่นๆ นั้น ก็คือ เปนวิชาสําหรับสรางเครื่อง
มือหรืออุปกรณใหแกบัณฑิต หมายความวา เราจะตองทําคนใหเปน
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บัณฑิต แลวเราก็ใหเครื่องมือหรืออุปกรณแกบัณฑิต สําหรับเอาไป
ใชทํางานหรือทําประโยชนตามวัตถุประสงคของวิชา หรือกิจกรรม
นั้นๆ วิชาการสองพวกนี้จึงมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน วิชาชีพ
และวิชาเฉพาะตางๆ นั้นเปนอุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับบัณฑิต
จะไปใชทํางาน
ตอนแรกนั้นเรายังไมมีบัณฑิต เราจะตองสรางคนใหเปน
บัณฑิตขึ้นมากอน บัณฑิตนั้นหมายถึงคนมีสติปญญา มีคุณธรรม
และความดีงามอื่นๆ พรอมอยูในตัว กลาวคือมีสติปญญาที่ได
พัฒนาแลว มีคุณธรรม มีจริยธรรมที่ไดพัฒนาแลว คนที่ไดพัฒนา
แลวเปนมนุษยที่สมบูรณ เรียกวาเปนบัณฑิต แมถึงคนที่พัฒนาจวน
จะสมบูรณ หรืออยูในระหวางพัฒนาเพื่อเขาถึงความเปนมนุษยที่
สมบูรณ ก็อนุโลมเรียกวาบัณฑิตได บัณฑิตนี้มีความเปนมนุษย มี
คุณธรรม มีสติปญญา ที่จะไปดําเนินชีวิตใหถูกตอง ที่จะไปทําหนา
ที่ของตนเองตอชีวิตของตน ตอสังคม และตอโลก แปลอยางสั้นวา
บัณฑิตคือผูดําเนินชีวิตดวยปญญา
แตบัณฑิตนั้นจําเปนตองมีเครื่องมือที่จะไปทํางาน คือจะตอง
ใชวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะตางๆ ที่เรียกวาวิชาชํานาญพิเศษเปน
เครื่องมือ จะเห็นวา วิชาชีพและวิชาเฉพาะตางๆ นี้เปนเครื่องมือ
จริงๆ มันไมไดใหอะไรมากมาย ใหแตความถนัดจัดเจนเฉพาะดาน
เพราะเปนอุปกรณ หรือเปนเครื่องมือเฉพาะ
ถาเราไมสรางคนใหเปนบัณฑิต เราใหเพียงอุปกรณหรือ
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เครื่องมือ เขาก็อาจใชอุปกรณไปในทางที่ผิดพลาด หรือเลวราย
ทําการที่กอผลราย เปนโทษแกสังคมและแกเพื่อนมนุษยได เพราะ
ฉะนั้น ถาเราไมสามารถสรางคนใหเปนบัณฑิต เราอาจใหการศึกษา
ไปโดยกลายเปนอยางที่คนโบราณกลาววา “ยื่นดาบใหแกโจร” ซึ่ง
หมายความวา วิชาการตางๆ ที่เปนวิชาชีพและวิชาเฉพาะนั้น มี
อุปมาเสมือนเปนดาบ หรือจะเปนอุปกรณอื่นก็ได ซึ่งเมื่อใหไปแลว
อาจจะนําไปใชในทางที่ดีหรือเลวก็ได ดังนั้น ในการใหการศึกษาแก
ผูเขาเรียน เราจะตองสราง ๒ อยาง คือ
๑. สรางความเปนบัณฑิต
๒. สรางอุปกรณ หรือเครื่องมือใหบัณฑิตไปใชทําประโยชน
วิชาการที่จะสรางความเปนบัณฑิตก็คือ วิชาพื้นฐาน ไดแก
วิชาประเภทศิลปศาสตรนี้ ขอใหไปวิเคราะหดูเอาเองวาจริงหรือไม
ศิลปศาสตร หรือวิชาพื้นฐาน เปนวิชาที่สรางบัณฑิต โดย
พัฒนาคนใหมีความเปนมนุษยที่แทจริง สวนวิชาการอื่นๆ จําพวก
วิชาเฉพาะและวิชาชีพเปนวิชาการที่สรางเครื่องมือ หรือสราง
อุปกรณใหแกบัณฑิต เพื่อผูที่เปนบัณฑิตนั้น จะไดใชความเปน
บั ณ ฑิ ต ของตนทําการสร า งสรรค ป ระโยชนสุ ขใหเกิด ขึ้นแกชีวิต
และสังคมไดอยางแทจริง หรือมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ
ในการที่จะทํางานที่ตนประสงคใหไดผลดีโดยสมบูรณ
วิชาศิลปศาสตรจึงเปนวิชาที่ทําคนใหเปนคน ทําใหมีความ
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เปนมนุษยโดยสมบูรณ เปนผูมีความสามารถ และมีความพรอมที่
จะไปดําเนินชีวิตที่ดี รูจักใชวิชาชีพ และวิชาชํานาญเฉพาะดาน ใน
ทางที่เกื้อกูลเปนประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางแทจริง
อนึ่ง วิชาศิลปศาสตรแตละอยางนั้น นอกจากเปนวิชาพื้น
ฐานแลว ยังอาจเลือกเอามาศึกษาเปนวิชาเฉพาะ หรือเปนวิชาชีพ
ไดดวย โดยศึกษาใหมีชํานาญพิเศษจําเพาะในวิชานั้นๆ ในกรณีที่
เลือกแยกออกมาศึกษาเพื่อความชํานาญพิเศษ หรือเพื่อเปนวิชา
ชีพอยางนั้น ก็จัดเขาในจําพวกวิชาที่เปนอุปกรณสําหรับบัณฑิตจะ
นําไปใชดํารงชีวิตและสรางสรรคทําประโยชนดวยเชนกัน
ตามที่กลาวมาแลวนี้ เปนการพูดถึงจุดหมายปลายทางระยะ
ยาวจนถึงจบการศึกษา ซึ่งเมื่อเรียนจบอุดมศึกษาแลวก็เปนบัณฑิต
ดังที่กลาวแลววาเปนบัณฑิตก็ดวยศิลปศาสตรโดยมีวิชาชีพและ
วิชาเฉพาะเปนอุปกรณ

ศิลปศาสตรมีจุดหมายในระหวางเพื่อสรางนักศึกษา
อยางไรก็ตาม วิชาศิลปศาสตรในฐานะที่เปนวิชาพื้นฐานนั้น
มิใชจะทําหนาที่สรางสรรคบัณฑิตเมื่อจบการศึกษาตลอดกระบวน
การพัฒนาบุคคลแลวเทานั้น แมในระหวางที่กําลังศึกษาอยู วิชา
ศิลปศาสตรก็ทําหนาที่อยางสําคัญตลอดกระบวนการศึกษานั้นดวย
ในระหวางกระบวนการศึกษา กอนที่จะจบเปนบัณฑิตนี้เรา
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เปนอะไร? เราเปนนักศึกษา อยูในกระบวนการเรียนการสอน หรือ
กระบวนการพัฒนา ในระหวางนี้ วิชาการประเภทไหนสรางความ
เปนนักศึกษา? วิชาจําพวกศิลปศาสตรนี้แหละ เปนวิชาที่สราง
ความเปนนักศึกษา
ความเปนนักศึกษาก็คือความเปนบุคคลผูพรอมที่จะไปเลา
เรียนวิชาการตางๆ และมีทาทีที่ถูกตองในการเลาเรียนวิชาการ
เหลานั้น เมื่อผูเรียนมีความเปนนักศึกษาแลว เขาจึงเปนผูพรอมที่
จะศึกษาเลาเรียนวิชาการทั้งหลาย เชน วิชาชีพ และวิชาเฉพาะทั้ง
หลายอยางถูกตองและไดผลดี การเปนผูพรอมที่จะเรียน และมีทา
ทีที่ถูกตองในการเรียนนี้เปนสิ่งสําคัญมาก และมีความหมายกวางที
เดียว
ในบรรดาองคประกอบตางๆ ที่จะทําใหผูเรียนเปนนักศึกษา
คือเปนผูพรอมและมีทาทีที่ถูกตองในการเรียนนั้น สิ่งสําคัญยิ่ง
อยางหนึ่ง ก็คือ ความมีแรงจูงใจที่ถูกตองในการศึกษาเลาเรียน
เปนธรรมดาวา คนเราจะตองมีแรงจูงใจกอนที่จะศึกษาเลาเรียน
แรงจูงใจ ในการศึกษาเลาเรียนมี ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ คือ ความอยากไดผลประโยชน และสถานะทาง
สังคม โดยอาศัยการศึกษาเลาเรียนนั้นเปน
ทางผาน หรือเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการมี
อาชีพ รายได และผลประโยชนตอบแทนตางๆ
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ประเภทที่ ๒ คือ ความใฝรูความรักวิชาการนั้นๆ อยากจะรู
มี ค วามสนใจใฝ รู ว า อะไรเป นอะไร อยากรู
ความจริงของวิชาการนั้นๆ วาเปนอยางไร
และอยากทําใหผลดีเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค
ของวิชาการนั้นๆ
ตัวอยางเชน คนที่จะเปนครู เรียนครูเพื่ออะไร ถาเรียนดวย
แรงจูงใจประเภทที่ ๑ ก็คือ เรียนเพื่อจะไดมีงานทํา มีรายได อยาก
ไดยศไดตําแหนง สวนแรงจูงใจประเภทที่ ๒ คือ รักความเปนครู
รักวิชาและรักการทําหนาที่ของครู อยากจะฝกอบรมสอนเด็กให
เปนคนดีมีความรูอยากจะรูวิชาการตางๆ ที่จะไปสอน และรักที่จะ
ใหความรูแกผูอื่น
การที่จะศึกษาเลาเรียนอยางถูกตอง จะตองมีแรงจูงใจที่ถูก
ตอง ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ มุงไปยังผลโดย
ตรงของสิ่ ง ที่ เ ราจะทํา แรงจู ง ใจที่ ถู ก ต อ งตรงตามธรรมชาติ
สําหรับการศึกษาเลาเรียนนั้นก็คือ ความใฝรูความรักวิชาการนั้นๆ
ที่เราจะไปศึกษา
การสอนวิชาพื้นฐานนั้นมีความประสงคอยางหนึ่งคือ เพื่อ
สรางความเปนผูพรอมที่จะศึกษาเลาเรียน และมีทาทีที่ถูกตองตอ
การศึกษาเลาเรียน คือ ทําใหผูเรียนมีความใฝรูใฝศึกษา รักวิชา
การ นอกจากนี้จะตองเตรียมใหเขาเปนคนที่เรียนเปน จึงจะได
ความรูจริง การที่จะเรียนเปนก็ตองรูจักคิดเปน คนควาเปน คือ
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ตองเปนคนใฝรูชอบคนควา และตองรูวิธีคนควา จึงตองเตรียมสิ่ง
เหลานีเ้ พือ่ ใหเขาเปนคนทีเ่ รียกไดวา เปนผูพ รอมทีจ่ ะศึกษาเลาเรียน
วิชาศิล ปศาสตรนั้นเปนวิชาการสําหรับสรางคนใหเปนนัก
ศึกษา คือ ใหเปนผูมีความพรอมและมีทาทีที่ถูกตองในการที่จะ
ศึกษาเลาเรียน เมื่อเขามีความพรอมและมีทาทีที่ถูกตองแลว เขาก็
จะสามารถไปเลาเรียนวิชาชีพและวิชาเฉพาะตางๆ อยางไดผลดี
และเลาเรียนไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค เพื่อเขาจะไดไป
พัฒนาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกตนเองและแกสังคม ใหเกิด
ประโยชนสุขที่แทจริง ตามความมุงหมายของวิชาชีพและวิชา
เฉพาะนั้นๆ มิใชเลาเรียนเพียงเพื่อหาผลประโยชนอยางเดียวใน
ทางที่เห็นแกตัว ซึ่งเรียกไดวาเปนเครื่องมือที่ใชในทางที่ผิดพลาด
รวมความที่เปนสาระสําคัญในตอนนี้วา วิชาศิลปศาสตรนั้น
เปนวิชาที่ ถามองในแงจุดหมายระยะยาว ก็เปนวิชาสําหรับสราง
ความเปนบัณฑิต หรือถามองชวงสั้นในระหวางกระบวนการ ก็เปน
วิชาสําหรับสรางความเปนนักศึกษา สวนวิชาชีพและวิชาเฉพาะ
ตางๆ นั้น ก็เปนวิชาสําหรับสรางอุปกรณใหแกบัณฑิต และเปนสิ่ง
ที่นักศึกษาผูมีความพรอมและมีทาทีที่ถูกตองแลวนั้นจะมาศึกษา
เลาเรียน
พูดย้ําอีกครั้งหนึ่งวา ศิลปศาสตรหรือวิชาพื้นฐาน
ก) มีจุดหมายในระหวาง เพื่อสรางนักศึกษา คือ ผูมีความ
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พรอมและมีทาทีที่ถูกตองในการพัฒนาตน และในการเลาเรียนฝก
ฝนวิชาชีพและวิชาเฉพาะทั้งหลาย
ข) มีจุดหมายปลายทาง เพื่อสรางบัณฑิต คือผูดําเนินชีวิต
ดวยปญญาที่จะนําวิชาชีพและวิชาเฉพาะนั้นๆ ไปใชเปนอุปกรณ
สําหรับสรางสรรคประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม

องคประกอบ ๓ ประการของความเปนบัณฑิต
บัณฑิตหรือมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งสรางขึ้นดวยการศึกษาตาม
หลักแหงวิชาศิลปศาสตร ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานนั้น จะมีคุณสมบัติ
สําคัญ ๓ ประการดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีปญญา รูสัจจธรรม สอดคลองกับจุดหมายอันดับ
แรกของการศึกษา กลาวคือ การที่เราเลาเรียนศึกษาสิ่ง
ตางๆ ก็เพื่อที่จะเขาถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ
๒. เมื่อรูสัจจธรรมดวยปญญาแลว ก็ปฏิบัติตอชีวิตและ
สังคมไดถูกตอง โดยใชปญญาที่รูสัจจธรรมนั้นมาดําเนิน
ชีวิตของตนเอง และปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย ใหเกิดผล
เกื้อกูลไรโทษ การดําเนินชีวิตและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย
อยางถูกตองนี้ เรียกวาเปนจริยธรรม พูดงายๆ คือเมื่อ
ปฏิบัติถูกตองตามสัจจธรรมใหเกิดผลดี ก็เรียกวาเปน
จริยธรรม
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๓. เมื่อดําเนินชีวิตและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง
คือทําตามหลักจริยธรรมแลว ก็แกปญหาไดสําเร็จ ถึงจุด
หมาย เปนบุคคลที่สามารถแกปญหาและปองกันปญหา
ได พนทุกข พบความสุข และบรรลุอิสรภาพ
เทาที่กลาวมา จะเห็นวา วิชาศิลปศาสตรในความหมายที่ถูก
ตองอยางนี้ไมใชเปนเรื่องงายๆ มันเปนวิชาพื้นฐานในฐานะที่รอง
รับวิชาการอื่นๆ ไวใหมีความหมายและมีผลที่แทจริง ฉะนั้น ในการ
สอนวิชาศิลปศาสตรหรือวิชาพื้นฐานนี้ จึงมีคติอยางหนึ่งซึ่งคูเคียง
กับการสอนวิชาเฉพาะวา “สอนวิชาชีพ วิชาเฉพาะใหใ ชผูเชี่ยว
ชาญ แตจะสอนวิชาพื้นฐานตองใชนักปราชญ
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แงที่ ๒ ศิลปศาสตร มองโดยความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกบั สิง่ ทีม่ นุษยเกีย่ วของ เพือ่ ใหดาํ รงชีวติ อยูด ว ยดี

องคประกอบ ๓ แหงการดํารงอยูของมนุษย
การที่มนุษยชาติ จะดํารงอยูดวยดีในโลกนี้ไดนั้น จะตองมี
องคประกอบอะไรบาง ที่มาเกี่ยวของสัมพันธกันอยูดวยดี ปจจุบัน
นี้ เปนที่ยอมรับกันแลววา องคประกอบเหลานั้นมีอยู ๓ อยาง คือ
๑. ตัวมนุษยเอง (ชีวิต)
๒. สังคม (หมูมนุษยที่สัมพันธเกี่ยวของกัน)
๓. ธรรมชาติแวดลอม (ระบบนิเวศ)
การที่มนุษยจะดํารงอยูดวยดีในโลกนี้ไดนั้น องคประกอบทั้ง
๓ นี้จะตองประสานสัมพันธเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในลักษณะที่เปน
ความกลมกลืนและสมดุล ในทางตรงขาม ถาองคประกอบทั้งสามนี้
ขัดแยงกัน ไมเกื้อกูลกัน เปนปฏิปกษตอกัน ทําลายซึ่งกันและกัน
และไมมคี วามสมดุล ก็จะเกิดผลรายแกระบบการดํารงอยูข องมนุษย
แลวก็จะเปนผลรายแกมนุษยทุกคน ทั้งแตละบุคคลจนกระทั่งถึง
มนุษยชาติทั้งหมด
ปญหาปจจุบัน คือ เรากําลังสูญเสียสมดุลในระบบความ
สัมพันธระหวางองคประกอบ ๓ ประการนี้ และกําลังวิตกกันวา
มนุษยชาติอาจถึงกับพินาศสูญสิ้นไป ทั้งนี้เหตุปจจัยก็เนื่องมาจาก
การกระทําของมนุษยนั่นเอง
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เรื่องนี้จะมาสัมพันธกับศิลปศาสตรอยางไร ขอใหพิจารณา
ตอไป กอนอื่นจะตองรูตระหนักวา เรากําลังพูดถึงเรื่องที่สําคัญ
อยางยิ่งสําหรับโลกมนุษยสมัยปจจุบัน ตามปกตินั้นองคประกอบ
ทั้ง ๓ ประการนี้ ก็เปนสิ่งที่เราตองเอาใจใสเปนอยางยิ่งอยูแลว
แตปจจุบันนี้ องคประกอบทั้งสามอยางนั้น กําลังอยูในภาวะที่มี
ปญหาอยางรายแรง ถึงขั้นที่เสี่ยงภัยตอความอยูรอดของมนุษย
จึงเปนเรื่องที่ตองเอาใจใสเปนพิเศษ
มนุษยจะดํารงอยูดวยดี มีชีวิตที่สมบูรณเปนปกติสุขทั้งสวน
ตัวและสวนรวมของมนุษยชาติ โดยเฉพาะในระยะยาว จะตองให
องคประกอบทัง้ ๓ อยางของการดํารงอยูข องมนุษยนนั้ ประสาน
กลมกลืนสมดุลกัน ไดแก มนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
๑. มนุษย นั้นก็ยังแยกออกไปเปนสวนประกอบ ๒ อยางคือ
กาย กับ ใจ
๒. สัง คม นอกจากหมูมนุษยแลว ก็รวมไปถึงวัฒนธรรม
และระบบการตางๆ สําหรับจัดสรรการดํารงอยูของมนุษยดวย
๓. ธรรมชาติ นอกจากพืชสัตวสิ่งมีชีวิตทั้งปวงแลว ก็ครอบ
คลุมถึงสิ่งไมมีชีวิตทั่วไป ที่ชีวิตเหลานั้นตองพึ่งพาอาศัยดวย
ในสวนของตัวมนุษยเอง ชีวิตก็ตองหมายถึงทั้งกายและใจ
รวมกัน ไมใชมองเฉพาะดานใดดานหนึ่งอยางเดียว และกายกับใจ
นั้นจะตองสัมพันธประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พรอมทั้งมีสมดุล
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ดวย แลวกายกับใจนั้นก็ไปสัมพันธกับสังคมและธรรมชาติแวดลอม
ในลักษณะที่ประสานเกื้อกูลและมีสมดุล เชน มนุษยตองมีสุขภาพดี
ทั้งทางรางกายและทางจิตใจ เมื่อสุขภาพกายดีก็ชวยใหจิตใจสุข
สบายไดงาย จึงควรตองมีสุขภาพกายที่ดีไวกอน แตเพียงเทานั้นยัง
ไมพอและยังไมแนนอน จิตใจก็จะตองมีสุขภาพดี ดีงาม มีคุณธรรม
ดวย ซึ่งจะทําใหเคลื่อนไหวไดคลอง สบายในทามกลางสังคม โดยมี
สัมพันธที่ดีกับผูอื่น อยูกับธรรมชาติได สามารถซาบซึ้งและมีความ
สุขกับธรรมชาติ
แตปจจุบันโลกกําลังประสบปญหามากจากความสัมพันธที่ไม
ประสานเกื้อกูลและขาดความสมดุล ระหวางองคประกอบทั้งสาม
อยางนั้น ซึ่งทําใหองคประกอบแตละอยาง เกิดความกระทบ
กระเทือนขัดของระส่ําระสายและเสื่อมโทรม แลวสงผลยอนกลับ
มาใหระบบการดํารงอยูทั้งหมดนั้นระส่ําระสาย และมนุษยเองนั่น
แหละที่ประสบอันตรายรายแรง ถาไมถึงกับสูญสิ้นพินาศไป ก็เสี่ยง
ตอการที่จะมีชีวิตที่ดีตอไปไดยาก ขอยกตัวอยาง

ปญหาที่กระทบตอการดํารงอยูของมนุษย
ในดานปญหาทางจิตใจ มนุษยในปจจุบันมีความเครียดมาก
ความเครียดกําลังเปนปญหาใหญทั้งทางดานการแพทย ทางดาน
จิตวิทยา และทางอาชญาวิทยา ตลอดจนวิชาอื่นๆ หลายอยาง
ในแงของการแพทยนั้น ก็เห็นกันวา ความเครียดเปนตัวการ
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กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บมากมาย เชน โรคหัวใจ และโรคความดัน
โลหิตสูง เปนตน
ในแงสังคม เมื่อมนุษยระบายความเครียดออกมา หรือติดตอ
เกี่ยวของกัน ในขณะที่อยูในภาวะที่มีอารมณเครียด ก็อาจทําให
เกิดปญหาการกระทบกระทั่งกัน และเรื่องอาจขยายใหญโต จน
กระทั่งกลายเปนปญหาขัดแยงระหวางหมูชนก็ได
อีกดานหนึ่ง คนที่มีความเครียดในใจจํานวนมาก หาทางออก
ดวยการหันไปหาสิ่งเสพติด ตั้งแตสุรา ไปจนถึงโคเคน อยางที่
กําลังเปนปญหาหนักอยูในอเมริกาขณะนี้ ซึ่งสงผลกระทบกวางไกล
เปนปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ตั้งแตการสูญเสียประ
สิ ท ธิ ภ าพในการทํางาน ไปจนถึ ง ป ญ หาอาชญากรรมระหว า ง
ประเทศ
ในทางกลับกัน สังคมใหญที่มีความสับสนวุนวายมาก มีการ
แขงขันกันมาก ก็สงผลสะทอนกลับตอจิตใจของบุคคล ทําใหมนุษย
มีความเครียดมาก เมื่อมนุษยเครียดก็สงผลยอนมาสูสังคมอีก
สังคมก็ยิ่งสับสนวุนวายเดือดรอน
นอกจากนี้ ยังมีปญหาทางคุณธรรมในใจของคน เชน ความ
โลภ ความเกลียดชัง เปนตน ซึ่งทําใหเกิดการเบียดเบียน การแยง
ชิง การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน กลายเปนปญหาแกสังคม
อีกเหมือนกัน เมื่อมนุษยขาดคุณธรรมและไมมีความยับยั้งชั่งใจ
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เกิดความอยากไดผลประโยชนและละโมบมาก บางทีก็ไปทําลาย
สภาพแวดลอม เพื่อหาผลประโยชนของตนเอง เมื่อธรรมชาติแวด
ลอมถูกทําลาย ก็เกิดปญหาตีกลับมายังมนุษยอีกทั้งปญหาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และปญหาสังคม
ธรรมชาติแวดลอมในปจจุบัน กําลังเสื่อมโทรมเปนอยางยิ่ง
เปนปญหาที่ยิ่งใหญที่สุดสําหรับประเทศที่พัฒนาแลว ปญหาสภาพ
แวดลอมอาจจะมาในรูปของสารเคมีตางๆ ที่เปนพิษ เชน สารเคมี
ในยาฆาแมลง ซึ่งติดหรือซึมแทรกอยูในพืชในผัก มนุษยกินพืชผัก
นั้นก็ตาม สัตวบางอยางกินพืชผักนั้น หรือกินแมลงที่ถูกสารเคมีนั้น
แลวมนุษยเอาสัตวนั้นมากินก็ตาม มนุษยดื่มน้ําที่มีสารเคมีนั้น
ละลายปนอยูก็ตาม สารเคมีนั้นก็กลับมาทําลายรางกายมนุษย ทํา
ใหเปนโรคอีก สารเคมีบางอยางก็ทําใหเปนมะเร็ง หรือทําใหเปน
โรคอะไรอื่นบางอยาง อยางนอยก็ทําใหเปนคนออนแอ หรือชาว
บานที่ไมรูจักระมัดระวังตัว ใชสารเคมีโดยเฉพาะยาฆาแมลงไมถูก
ตองตามวิธีการ ตายไปก็ไมนอย
มองไปในบรรยากาศ ก็มีอากาศเสีย คารบอนไดออกไซด ที่
ออกจากโรงงานบาง รถยนตบาง ลอยขึ้นไป ทําใหอากาศเสีย เปน
มลภาวะ ทําใหเกิดมีฝนน้ํากรด (acid rain) ขึ้นมา ฝนน้ํากรดนี้ก็ไป
ทําลายปา ทําลายน้ําในทะเล และทําลายปลาและสัตวน้ําในทะเล
เหลานั้น แลวสงผลกลับมาแกมนุษยทําใหเสียสุขภาพและสูญเสีย
แหลงทํามาหาเลี้ยงชีพ อยางนอยก็ทําใหกลายเปนสภาพแวดลอม
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ที่ไมรื่นรมย ไมนาอยูอาศัย
อีกดานหนึ่ง ชั้นโอโซน (ozone layer) ในบรรยากาศก็มีชอง
โหวกวางขึ้นๆ ระยะนี้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง ozone layer กัน
ตั้งหลายครั้ง ประชุมกันอยางหนักเพราะเห็นวาเปนปญหาสําคัญ
ถึงขั้นที่อาจจะทําใหมนุษยชาติสูญสิ้นไปก็ได
พรอมกันนั้น คารบอนไดออกไซดที่ขึ้นไปสะสมอยูมากในชั้น
บรรยากาศ ก็ทําใหเกิดปญหา ที่เรียกวา greenhouse effect ทํา
ใหอากาศบนผิวโลกอุนขึ้นมา ทําใหอุณหภูมิในโลกสูงขึ้น เมื่อ
อุณหภูมิในอากาศสูงขึ้นก็อาจจะไปละลายน้ําแข็งที่ขั้วโลก น้ําแข็งที่
ขั้วโลกละลายลงมาน้ําทะเลก็สูงขึ้น เกิดปญหาวาน้ําอาจจะทวม
โลกก็ได นอกจากนั้น เมื่อความรอนในบรรยากาศสูงขึ้น ก็ทําใหน้ํา
ในทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นดวย น้ําทะเลเปนมวลสารขนาดใหญมหึมา
พอมีความรอนขึ้นมาก็ขยายตัว เมื่อน้ําในทะเลขยายตัวระดับน้ําสูง
ขึ้น ก็นากลัววาบานเมืองชายฝงทะเลจะถูกทวม ตอไปอาจจะจมอยู
ใตทะเลก็ได
ทั้งหมดนี้ ก็เปนปญหาเกี่ยวกับธรรมชาติแวดลอม ซึ่งใน
ปจจุบันมีมากมายเหลือเกิน
รวมความวา ปจจุบันนี้เรากําลังประสบปญหาเนื่องจากการ
ขาดสมดุลขององคประกอบ ๓ ประการของการดํารงอยูข องมนุษย
มนุษยที่มีปญหาทางจิตใจเนื่องจากขาดคุณธรรมก็ตาม หรือเนื่อง
จากปญหาสุขภาพจิต เชน ความเครียดก็ตาม ยอมกอใหเกิดปญหา
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แกสังคมและสภาพแวดลอม ในเวลาเดียวกัน สังคมที่วุนวายมี
ปญหาก็สง ผลยอนกลับมาหาบุคคล และสงผลกระทบตอธรรมชาติ
สวนธรรมชาติเมื่อมีปญหาก็สงผลรายแกมนุษย
พึงสังเกตวา ปญหาแตละเรื่องแตละดานในขณะนี้นั้นลวนแต
เปนปญหาขนาดใหญที่เรียกวา ถึงขั้นที่จะทําใหมนุษยชาติสูญสิ้นได
ทั้งนั้น โรคกายที่เกิดจากปญหาทางดานจิตใจ เชนจากความเครียด
ก็มี เกิดจากปญหาสังคม เชน ความประพฤติเบีย่ งเบนจากศีลธรรม
ก็มี รวมทั้งโรคเอดส ซึ่งเปนโรครางกายที่รายแรงมาก เปนที่หวั่น
วิตกกันวา แมแตโรคทางกายก็อาจจะทําใหมนุษยชาติสูญสิ้นได
ในทางจิตใจ ประเทศที่พัฒนาแลวกลับมีปญหาทางโรคจิต
โรคประสาทเพิ่มขึ้นมากมาย จนกระทั่งมีคนฆาตัวตายมากขึ้น โดย
เฉพาะคนที่ฆาตัวตายเดี๋ยวนี้ เปนคนหนุมคนสาวมากขึ้นดวย ใน
ประเทศที่เจริญแลว เชนประเทศอเมริกา ประเทศญี่ปุน ปรากฏวา
เด็กวัยรุนฆาตัวตายมาก เปนที่นาประหลาดใจ ทําใหเห็นวาปญหา
จิตใจนี้อาจจะนําไปสูความพินาศสูญสิ้นของมนุษยก็ได
นอกจากนั้น ในแงปญหาสังคม มนุษยก็ขัดแยงกันมาก และ
มนุ ษ ย ก็ ไ ด พั ฒ นาอาวุ ธ สําหรั บ ประหั ต ประหารกั น จนกระทั่ ง
สามารถทําอาวุธที่มีความรายแรงมากคือ อาวุธนิวเคลียร และคน
ในประเทศที่พัฒนาแลว ก็กลัวกันมากวาสงครามนิวเคลียรอาจจะ
เกิดขึ้น มนุษยชาติอาจจะสูญสิ้น ไมตองพูดถึงปญหาอาชญากรรม
ปญหาสิ่งเสพติด ปญหาความยากไร ปญหาอบายมุขตางๆ และ
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ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมโดยทั่วไป ซึ่งเมื่อบานเมืองเจริญขึ้น
แทนที่จะลดนอยหรือเบาลง กลับเพิ่มมากและรุนแรงยิ่งขึ้น
เปนอันวา มนุษยในประเทศที่พัฒนาแลว ในสังคมที่เจริญ
อยางสูงแลวนี้ สามารถที่จะพินาศสูญสิ้นได ดวยเหตุปจจัยมาก
มายเกี่ยวกับองคประกอบทั้ง ๓ ประการที่กลาวมา

วิถีทางที่จะแกปญหา
ในการที่จะปองกันและแกไขปญหานี้ เราจะตองพัฒนามนุษย
คือ พัฒนาตัวคน ซึง่ ก็คอื ตองใหการศึกษาทางดานวิชาศิลปศาสตร
เพราะเหตุวาการศึกษาวิชาพื้นฐานเหลานี้เมื่อดําเนินไปอยางถูก
ตองก็คือ การทําใหมนุษยพัฒนาสติปญญา มีความรูความเขาใจ
เหตุปจจัยในธรรมชาติ รูความสัมพันธระหวางมนุษย ธรรมชาติ
และสังคม เพื่อที่จะไดดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนใหถูกตองในโลก
เราจะตองอาศัยการศึกษาวิชาศิลปศาสตร ที่เรียนกันอยาง
ถูกตอง มาเปนเครื่องมือฝกสอนใหมนุษยรูเขาใจเทาทันในเรื่อง
เหลานี้ ตองสอนใหมนุษยรูจักตนเอง รูจักธรรมชาติ และรูจักสังคม
แลวปฏิบัติตนใหถูกตอง เพื่อรักษาสมดุล และความสัมพันธที่
ประสานเกื้อกูลกันระหวางองคประกอบ ๓ ประการ
การสอนศิลปศาสตรที่ถูกตอง จะตองใหเกิดผลที่กลาวมานี้
เปนประการสําคัญ
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แงที่ ๓ ศิลปศาสตร มองโดยสัมพันธกับกาล
เวลา ยุคสมัย และความเปลีย่ นแปลง
ความเปลี่ยนแปลงเอื้อประโยชนแกมนุษยอยางไร?
กาลเวลาเกิดจากอะไร กาลเวลาเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ถาไมมีการเปลี่ยนแปลง ก็ไมมีกาลเวลา แตทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยน
แปลงอยูตลอดเวลา ภาวะนี้ตรงกับหลักสําคัญในทางพุทธศาสนา
ทีเ่ รียกวา หลักอนิจจัง ซึง่ แสดงความจริงวา ทุกสิง่ ทุกอยางไมเทีย่ ง
ไมคงที่ จึงมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อยางไรก็ตาม ความเปลีย่ นแปลงนัน้ ไมไดเปนไปโดยเลือ่ นลอย
ที่วาไมเที่ยงไมคงที่นั้น คือเกิดดับอยูเสมอ สืบทอดตอเนื่องกันไป
ความเปลี่ยนแปลงจึงไมไดเปนไปอยางเรื่อยเปอยเลื่อนลอย แต
เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อมันเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็ขึ้นตอ
ปญญาของมนุษยที่จะเขาใจได อันนี้เปนจุดที่สําคัญมาก
ทําอยางไรกฎธรรมชาติคือความเปลี่ยนแปลง หรือหลัก
อนิจจังจะมาสัมพันธกับมนุษย ในลักษณะที่เกื้อกูลเปนประโยชนแก
มนุษย และในลักษณะที่มนุษยจะทําอะไรๆ กับมันได? คําตอบก็คือ
การที่ความเปลี่ยนแปลงไมไดเปนไปโดยเลื่อนลอย แตเปนไปตาม
เหตุปจจัยนี่แหละ มันจึงเอื้อประโยชนแกมนุษย และมนุษยจึงทํา
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อะไรๆ กับมันได เพราะเหตุปจจัยนั้นเปนสิ่งที่รูไดดวยปญญา และ
มนุษยก็สามารถที่จะมีปญญานั้น
ดังนั้น ถามนุษยพัฒนาปญญาขึ้นมา จนรูเขาใจถึงความจริง
ของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลง รูเขาใจถึงธรรมชาติของความ
เปลี่ยนแปลง และศึกษาใหรูถึงเหตุปจจัยของการเปลี่ยนแปลงนั้น
แลว มนุษยก็จะใชความรูในกฎธรรมชาตินั้นมาสรางสรรค หันเห
และปฏิบัติตอเหตุปจจัยตางๆ ในทางที่จะทําใหเกิดประโยชนแก
ชีวิต และสังคมของตนได นี้เปนจุดสัมพันธระหวางกฎธรรมชาติกับ
ปญญาของมนุษย
ความเปลีย่ นแปลงนี้ เปนไปตอเนือ่ งตลอดเวลา เมือ่ จะกําหนด
ความเปลี่ยนแปลงนั้น ก็เกิดเปนกาลเวลาเปนยุคสมัยขึ้น โดยเอา
มาเทียบกับขณะที่มนุษยดํารงอยูเปนหลัก เรื่องของมนุษยในขณะที่
เปนอยูนี้ ก็เรียกวาเปนปจจุบัน ถอยหลังไปก็เปนอดีต ถามองไป
ขางหนาก็เปนอนาคต
โดยนัยนี้ ความดํารงอยูของมนุษยที่วาเกี่ยวของสัมพันธกับ
ธรรมชาติและสังคมอะไรตางๆ ก็เปนเรื่องที่ขึ้นกับเงื่อนไขของกาล
เวลานี้ดวย คือ เหตุปจจัยจะแสดงผลตองอาศัยกาลเวลา และ
ความเปนเหตุเปนผลกันนั้นก็ปรากฏออกมาในรูปของความเปลี่ยน
แปลง เรื่องของมนุษยก็จึงตองมาสัมพันธกับเรื่องของกาลเวลา
และปญญาของมนุษยก็จะตองมาหยั่งรูเกี่ยวกับเหตุปจจัยที่สัมพันธ
กับกาลเวลา ตามที่ปรากฏในรูปของความเปลี่ยนแปลงนั้น
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มนุษยควรปฏิบัติอยางไรตอกาลเวลาและ
ความเปลี่ยนแปลง?
เมื่อมนุษยเขาใจสิ่งเหลานี้ โดยเขาใจชีวิตของตนเอง เขาใจ
สังคม และเขาใจธรรมชาติแวดลอมในแงของความเปลี่ยนแปลง
ตามเหตุปจจัย ภายในกรอบของกาลเวลาแลว มนุษยก็จะมองเห็น
ภาพรวมของสิ่งตางๆ คือของโลกและชีวิตนี้อยางกวางขวาง และ
ชัดเจนขึ้น นี้เปนอีกแงหนึ่งของการที่จะเขาใจโลกและชีวิต และ
การที่จะสัมพันธกับโลกและชีวิตนั้นอยางถูกตอง
แมจะไดบอกแลววา องคประกอบของการดํารงอยูดวยดี มี
๓ อยาง คือ มนุษย ธรรมชาติ และสังคม แตนั่นก็เปนเพียงองค
ประกอบลวนๆ ลอยๆ เหมือนอยูนิ่งๆ เราจะยังไมเห็นอะไรชัดเจน
ถาไมมององคประกอบทั้งสามนั้น ในภาวะของความเปลี่ยนแปลง
โดยสัมพันธกับกาลเวลา พอเรามองโดยสัมพันธกับกาลเวลา วาใน
ชวง ๓ กาลนี้ ความสืบทอดตอๆ มาขององคประกอบทั้ง ๓ นั้นเปน
อยางไร ตอนนี้เราจะเห็นภาพตางๆ ไดอยางชัดเจน
วิชาศิลปศาสตรนี้ขอใหไปดูเถิด จะเปนวิชาที่ใหเรารูเรื่อง
ของชีวิต สังคม และธรรมชาติ ตามเงื่อนไขของกาลเวลาทั้ง ๓ นี้
ตัวอยาง เชน
วิช าประวัติศ าสตร:
ใหเรารูอารยธรรมของมนุษย
ประวัติความเปนมาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน
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วิช าปรัช ญา: ใหเราใชสติปญญา ศึกษาสืบคนเหตุปจจัย
ของสิ่งตางๆ สืบมาจากอดีต จนถึงปจจุบัน
และเล็งอนาคต
วิชาศาสนา: ใหเราปฏิบัติตามวิถีทางที่เชื่อวาจะทําใหดํารง
ชีวิตอยูดวยดีในโลกในปจจุบันนี้ และมีความ
หวังเกี่ยวกับชีวิตในโลกหนาในอนาคต
ศิล ปศาสตรเ ปน วิช าที่มุง ใหเ กิด ความรูที่จ ะทํา ใหม นุษ ยมี
ความสัมพันธ กับความเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของกาลเวลานี้
อยางถูกตอง ทําใหมนุษยมีความรูเขาใจเทาทันตอความเปลี่ยน
แปลง สามารถ “หยั่งรูถึงอดีต แลวก็รูเทาปจจุบัน และรูทัน
อนาคต” อัน นี้เ ปน ความประสงคข องการศึก ษาศิล ปศาสตร
ประการหนึ่ง เมื่อมนุษยเขาใจสิ่งเหลานี้และเขาใจโลกนี้ดีแลว ก็จะ
ปรับตัวไดดี มนุษยจะตองมีการปรับตัว การปรับตัวสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลง และกาลเวลา การที่เราจะปรับตัวไดถูกตอง ก็ตองมี
ความรูความเขาใจถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งรูเขาใจเทาทันความ
เปลี่ยนแปลง คนไมมีความรูในสภาพที่เปลี่ยนแปลง ก็ไมสามารถ
ปรับตัวได
สังคมเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมภาย
นอกเขามา มีการกระทบทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น เปนตน ผูศึกษา
ศิลปศาสตรหากเขาถึงวิชาการก็จะหยั่งรูในสิ่งเหลานี้ จะศึกษาโดย
เขาใจความหมายและมีจุดมุงหมาย ศึกษาโดยรูความเปนมาและ
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ความสืบทอดตอเนื่อง รูเทาทันสภาพความเปลี่ยนแปลง รูเหตุ
ปจจัยของความเปลี่ยนแปลง รูขอดีและขอเสีย เชน รูจักวัฒน
ธรรมที่เขามาวา มีเหตุปจจัยเปนมาอยางไร ดีชั่ว มีคุณโทษอยางไร
รูจักคิดพิจารณา ไมตื่นไปตาม ก็ปรับตัวไดดี
สวนคนที่ไมมีการศึกษา ไมมีการพัฒนาตน ไมรูเขาใจความ
เปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัย ก็จะถูกความเปลี่ยนแปลงกระทําเอา
โดยตัวเองเปนผูถูกกระทําฝายเดียว กลายเปนหุนถูกชักถูกเชิด
เปนทาสของความเปลี่ยนแปลง แตหากไดศึกษาอยางถูกตองแลว
จะกลั บ เป น ผู ก ระทําต อ ความเปลี่ ย นแปลง คื อ รู จั ก ถื อ เอา
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ทําใหความเปลี่ยนแปลงเกิดคุณ
ประโยชน ไมเปนผลรายแกชีวิตและสังคม และสามารถเปนตัวนํา
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกตอง
การศึกษามีความมุงหมายประการหนึ่ง คือไมใหคนเปนทาส
ของความเปลี่ยนแปลง แตใหเปนผูสามารถนําการเปลี่ยนแปลงได
คือ ใหเปนอิสระอยูเหนือการถูกกระทบกระแทกชักพาโดยความ
เปลี่ยนแปลง และกลับนําความรูเทาทัน ตอเหตุปจจัยของความ
เปลี่ยนแปลงนั้น มาชี้นําจัดสรรความเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทาง
ที่เปนผลดีแกตนได
ขณะนี้ สังคมของเรากําลังประสบปญหาคือ เปนทาสของ
ความเปลี่ยนแปลง เราถูกสิ่งที่เขามากระทบจากภายนอก เชน
วัฒนธรรมจากตะวันตกเปนตน หลั่งไหลเขามา แลวเราไมรูเทาทัน
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ก็ตั้งตัวไมติด จึงเปนไปตางๆ ตามที่มันจะบันดาลใหเปน ไมสามารถ
จะเปนตัวนําการเปลี่ยนแปลงได
การรูจักความเปลี่ยนแปลง หมายรวมถึงการรูจักกาลเวลา
และยุคสมัย ศิลปศาสตรนั้นแลนรอยโยงกาลสมัยตลอดทั้งอดีต
ปจจุบัน และอนาคต โยงกาลทั้งสามเขาดวยกัน หยั่งถึงอดีต รูเทา
ปจจุบัน รูทันอนาคต และดวยความหยั่งรูเทาทันอยางนี้ ก็จะมี
ลักษณะอยางหนึ่งเกิดขึ้นแกผูศึกษาวิชาศิลปศาสตรคือ เปนคนทัน
สมัย ทันเหตุการณ

จะเปนคน “ทันสมัย” จะตองทําอยางไร?
คนจํานวนมากเขาใจคําวา “ทันสมัย” หรือ “ทันเหตุการณ”
ในความหมายที่วา มีอะไรเกิดขึ้นฉันก็รู เขามีอะไรใชใหมๆ ฉันก็ได
ใชอยางนั้น เขาทําอะไรแปลกใหมฉันก็ไดทําอยางนั้น เขานิยมกัน
อยางไรฉันก็ไดทําตามนิยมอยางนั้น มีอะไรเขามาใหมจากเมือง
นอก ฉันรูฉันมีฉันรับไดเร็วไว คนจํานวนมากเขาใจวาอยางนี้คือทัน
สมัย ตัวอยางที่เดนชัดก็คือ “แฟชั่น” เขามีอะไร นิยมอะไรกัน ฉัน
ก็ไดก็มีอยางนั้น ไดทําตาม ไดเปนไปตามอยางนั้นดวย การที่ทัน
สมัยอยางนี้เปนการทันสมัยที่แทจริงหรือเปลา ขอใหเรามาศึกษา
ความหมายของคําวาทันสมัย
ถาเราเติมคําวา “เทา” เขาไปขางหนาอีกหนอย จะชวยให
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ความหมายชัดขึ้นไปอีกนิดวา “เทาทันสมัย” แตก็ยังไมพอ ถาเติม
“รู” เขาไปดวยจึงจะเต็มสมบูรณ คือกลายเปน “รูเ ทาทันสมัย” หรือ
แมจะตัด “เทา” ออกเหลือแครูทันสมัยก็ยังดี “รูทันสมัย” นี้หมาย
ความวา ไมใชแคเปนไปตามสมัยอยางที่วา เขาเกิดมีอะไรขึ้นมาก็
เปนไปตามนั้นเทานั้น การที่วาอะไรเกิดขึ้นก็เปนไปตามนั้นนี้เรามัก
จะเขาใจวาทันสมัยแลว แตที่จริงมันไมไดเปนไปดวยปญญาที่รูเขา
ใจ ไมไดมีความรูทันอะไรเลย ที่วารูทันสมัยนั้นจะตองรูเขาใจวา
ทําไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น เรื่องนี้มีเหตุปจจัยเปนอยางไร เกิดขึ้นแลวมี
คุณและโทษอยางไร อยางนี้จึงจะเรียกวา รูทันสมัย คนที่รูเทาทัน
สมัยจะตองรูอยางนี้
ทันสมัยที่แทจริงนั้น จะทําใหเปนนายเหนือกาลสมัย แตคนที่
ทันสมัยในความหมายแรกจะกลายเปนทาสของสมัย ความเปน
ทาสของสมัยจะเห็นไดในความทันสมัยอยางที่เขาใจกันทั่วไป คือถูก
ปลุกถูกปนใหวิ่งไปตาม ใหโดดโลดเตนไปตาม
คนที่เขารูเทาทันสมัยพอสมควร เขาสามารถหาผลประโยชน
จากคนทันสมัยประเภทที่ ๑ ได เชน คนที่รูวาความนิยมของโลกนี้
จะเปนอยางไร ตอไปขางหนาคนจะนิยมกันอยางไร แนวโนมของ
สังคมทั่วไปตอนนี้กําลังเปนอยางไร เขาอาจไปออกแบบกําหนด
แฟชั่นทําอะไร เอามาโฆษณา ลอใหคนพวกนี้วิ่งโลดเตนไปตามได
คนที่ทําเชนนี้ก็มีความรูเทาทันสมัยในระดับหนึ่ง แตนําเอาความรู
นั้นไปใชประโยชนในทางสนองความเห็นแกตัว สวนความรูเทาทัน
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สมัยที่แทจริงนั้น จะเปนไปเพื่อประโยชนแกชีวิตและสังคม คือการ
ที่เรารูเทาทันสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันวา มันคืออะไร มันเกิดขึ้น
ไดอยางไร มีเหตุปจจัยเปนมาอยางไร มีคุณและโทษอยางไร ถารู
อยางนีแ้ ลว เราจะเปนนายของกาลสมัยได และเราก็จะสามารถหัน
เหเบี่ยงเบนความเปลี่ยนแปลงตางๆ ได โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนโทษ
และเสริมสรางสิ่งที่เปนคุณ
สิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ ไมใชวาถาเปนสิ่งที่สนองคานิยมแลว
จะถูกตองเปนคุณประโยชนเสมอไป คนทีร่ เู ทาทันสมัยในความหมาย
ที่ ๒ เทานั้นจึงจะเลือกสรรจัดการกับเรื่องนี้ไดอยางมีผลดีที่แทจริง
แกชวี ติ และสังคม ถาไมมคี วามรูเ ทาทันสมัยในความหมายที่ ๒ แลว
การศึกษาก็ไมชวยอะไรใหดีขึ้น
ถาการศึกษา เปนเพียงการทําใหเปนคนทันสมัยในความหมาย
ที่ ๑ ก็เทากับวา การศึกษานั้นทําคนใหเปนทาสของกาลเวลา หรือ
เปนทาสของยุคสมัยและคอยตามเขาอยูเรื่อยไปเทานั้นเอง ซึ่งเปน
ความทันสมัยที่ไมประกอบดวยความรูไมประกอบดวยปญญา
ยิ่งกวานั้น บางคนวา มีอะไรเกิดขึ้นใหม มีอะไรเขามาใหม
จากเมืองนอก เขารูกอนใคร เขาทํากอนคนอื่น เขาเปนคนนําสมัย
แตที่จริงนั้น เขาตามฝรั่ง เขาตามแบบที่อื่นอยูแทๆ จะเรียกวานํา
สมัยไดอยางไร
ความทันสมัยและนําสมัยที่แท จะตองประกอบดวยปญญา
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เพราะ ทัน นั้นก็คือการรูทัน และ นํา ก็คือ เปนตนคิด เปนผูริเริ่ม
เปนผูนําทางการเปลี่ยนแปลง
วิชาศิลปศาสตรที่ถูกตองตามความหมาย จะทําใหเราเปนคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ ตลอดจนนําสมัย นําเหตุการณในความหมาย
ที่ถูกตอง ที่ประกอบดวยปญญา ที่จะทําใหเกิดคุณประโยชนแกชีวิต
และสังคมอยางแทจริง
รวมความวา ความทันสมัยและนําสมัยในความหมายที่ ๑ นัน้
มีลักษณะหรืออาการที่สําคัญ ๒ อยางคือ ประการที่หนึ่ง ไม
ประกอบดวยความรูไมไดศึกษาสืบคนใหเห็นเหตุปจจัย เหตุผลและ
คุณโทษของเรื่องนั้นๆ ประการที่สอง เปนผูคอยตาม หรือถูกชักจูง
ปลุกปนใหเปนไปอยางนั้นๆ อยางที่เรียกงายๆ วาตกเปนทาสของ
ยุคสมัย
สวนความทันสมัยและนําสมัยในความหมายทีส่ อง ก็มลี กั ษณะ
๒ อยางที่ตรงกันขาม คือ
ประการที่ ๑ ประกอบดวยความรูเปนการรูทันหรือรูเทาทัน
หยั่งเห็นลงไปถึงเหตุปจจัยของเรื่องนั้นๆ คุณและโทษของสิ่งหรือ
การกระทํานั้น ๆ และ
ประการที่ ๒ เปนอิสระอยูเหนือความนิยม หรือความเปน
ไปนั้น ไมถูกชักจูงปลุกปนใหวิ่งตามไป แตตรงขามกลับใชความรูใน
เหตุปจจัยเปนตนนั้น มาจัดสรรดําเนินการนําทางการเปลี่ยนแปลง
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ใหเปนไปดวยปญญา ที่จะใหบรรลุจุดหมายที่ดีงาม เปนผลดีแก
ชีวิตและสังคม เรียกไดวา เปนนายของยุคสมัยหรือเปนนายของ
เหตุการณ
ยุคปจจุบันนี้เปนยุคแหงขาวสารขอมูล ขาวสารขอมูลเกิดขึ้น
และไหลเวียนแพรหลายอยางรวดเร็วมาก ปริมาณเพิ่มขึ้นอยาง
มหาศาล ในแงที่เกี่ยวกับขาวสารขอมูลนี้ คนที่ทันสมัยเพียงแตรู
เหตุการณตามขาวทางสื่อมวลชนไดรวดเร็วทันควัน เกิดอะไรขึ้นก็รู
ไปตามนั้น คนทันสมัยแมจะทันขาว แตไมรูทัน อาจถูกยุใหคลอย
ตามขาวนั้นได ถาผูเสนอขาวมีความประสงคที่เปนเจตนาแอบแฝง
อยางนอยแมจะไมถูกชักจูงปลุกปนไป ก็มีความเชื่อโดยไมประกอบ
ดวยปญญา คือ เชื่อเรื่อยเปอยและอาจจะเปนคนขยายขาวอยางที่
เรียกวาเปนกระตายตื่นตูม
สวนพวกรูเทาทันก็จะศึกษาสอบสวนขาวพิจารณาไตรตรอง
สืบคนใหถึงตนสาย หาเหตุปจจัยวิเคราะหสืบสาวใหรูความจริงที่
แทแลว ก็จะทําใหเกิดประโยชนเกิดผลดีที่แทจริงและปองกันผล
รายได จะนําสมัย แกไขเหตุการณได นี้คือการเปนนายของขาว
สารขอมูล นี้เปนความหมายในดานความสัมพันธกับกาลเวลาและ
ยุคสมัย ซึ่งก็เปนความมุงหมายอยางหนึ่งของวิชาศิลปศาสตร ที่จะ
ใหเกิดประโยชนนี้
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แงที่ ๔ ศิลปศาสตร มองในแงเทศะ
รูเขา รูเรา คืออยางไร?
การมองในแงเทศะ คือ พิจารณาเรื่องราวนั้นๆ โดยสัมพันธ
กับสภาพแวดลอม ที่ตั้ง หรือแหลงแหงที่ เชน มองวาภายในหรือ
ภายนอก มองในแงสังคมไทยกับสังคมตางประเทศ หรือมองในแง
วาเปนวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอื่น
การศึกษาวิชาศิลปศาสตร จะตองใหเกิดความรูความเขาใจ
ในแงมุมเหลานี้ จะตองใหรูจักตนเอง รูจักสังคมของตนเอง รูจัก
วัฒนธรรมของตนเอง วาเปนมาสืบตออยางไร อยูในสภาพอยางไร
และรูจักวัฒนธรรมอื่น รูจักสังคมอื่นวาเขาเปนมาอยางไร ขณะนี้มี
สภาพเปนอยางไร
การศึกษาศิลปศาสตรจะตองใหไดประโยชน ในทางที่จะสราง
สรรคสังคมที่ตนอยูรวม และมีสวนรับผิดชอบ โดยเฉพาะในยุค
ปจจุบันที่มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกมาก จะตองมีความ
รูเทาทันเกี่ยวกับความเปนมา เปนไป ตลอดจนสภาพที่เปนอยู รวม
ทั้งจุดออนจุดแข็ง ขอดีขอเสีย ขอเดนขอดอยของวัฒนธรรมเหลา
นั้น ยิ่งในปจจุบันนี้วัฒนธรรมไทยถูกทอดทิ้ง ละเลย เพิกเฉย เราก็
ยิ่งจะตองใชสติปญญาศึกษาใหมาก
ในขั้นของการมองในแงเทศะนี้ การมองในแงกอนๆ จะถูกนํา
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มาใชประโยชน คือพิจารณาองคประกอบทั้งสามของการดํารงอยู
ดวยดีดว ย และพิจารณาสืบสาวเหตุปจ จัยโดยสัมพันธกบั กาลเวลา
และยุคสมัย ทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคตดวย เพื่อใหรูเขาใจเทศะ
คือ ถิน่ ฐาน ชุมชน สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมนัน้ ๆ อยางถูกตองชัดเจน
เราตองรูจักตนเอง ซึ่งหมายถึงวาตองรูจักวัฒนธรรมของตัว
เอง โดยเฉพาะในแงที่วาอะไรเปนคุณคาแทจริง อะไรเปนสิ่งที่ควร
ปรับเปลี่ยนแกไข ควรทิ้ง หรือควรเสริมเพิ่มขึ้นมา
ในแงของวัฒนธรรมอื่น ก็ตองรูจักวาที่เขาเจริญนั้นเปนอยาง
ไร แยกแยะวิเคราะหออกดูวา สวนไหนแนที่เปนความเจริญ กัน
สวนอื่นที่ไมเปนความเจริญออกไป อะไรเปนความเสื่อม ทามกลาง
ภาพของความเจริญนั้น และสืบคนวาอะไรเปนเหตุปจจัยของความ
เจริญ อะไรเปนเหตุปจจัยของความเสื่อมนั้นๆ ของเขา
ไมใชเห็นวัฒนธรรมตะวันตกเขามา เมื่อยอมรับกันหรือนิยม
กันแลววา อันนี้เปนวัฒนธรรมของประเทศที่เจริญแลว ก็ตองวาดี
และรับเอาไปเสียหมด ซึ่งจะกลายเปนวาไมไดใชสติปญญากันเลย
ยกตัวอยาง เชน เมื่อนิยมกันวาสังคมอเมริกันปจจุบันเปนสังคมที่
เจริญสูงพัฒนามาก ก็ตองมองดูวาที่วาเจริญนั้นเขาเจริญในสวน
ไหน และสวนนั้นเจริญมาไดอยางไร และถาจะคนหาวาอเมริกา
เจริญมาไดอยางไร ก็ตองมองยอนไปในอดีต ไมใชมองเดี๋ยวนี้ ถา
ใครมองว า อเมริ ก าเจริ ญ แล ว ไปคว า เอาสิ่ ง ที่ กําลั ง เป น อยู ใ น
ปจจุบันนี้มาทําตามโดยไมไดเลือกเฟนใหดี อาจจะตองผิดหวังและ
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กลายเปนการสรางโทษกอผลรายใหแกสังคมของตนเอง
ถาจะเอาตัวอยางจากเขามาถือตาม จะตองพิจารณากลั่น
กรอง เริ่มตนดูวาสวนไหนเปนคุณสวนไหนเปนโทษ ที่วาเจริญนั้น
สวนไหนแนที่เปนความเจริญและสวนนั้นเกิดจากเหตุปจจัยอะไรใน
อดีต และสวนไหนในปจจุบัน จะนําอเมริกาไปสูความเสื่อมความ
พินาศในอนาคต เราแยกไดหรือเปลา
ถาไมรูจักแยก อะไรมาจากประเทศเจริญก็รับหมดดวยความ
ตื่นเตน อยางนี้เรียกวาไมใชสติปญญา โดยเฉพาะไมใชผูที่ชื่อวาได
ศึกษาศิลปศาสตร

จะรูเขาจริง ตองรูถึงเหตุปจจัย
นักศึกษาศิลปศาสตรนั้น ไมมองเฉพาะสิ่งปจจุบันที่จะนําไปสู
ผลในอนาคต แตมองดวยวาสิ่งที่เปนผลในปจจุบันมีเหตุปจจัยอะไร
มาจากอดีต
ทําไมอเมริกามีผลปรากฏที่เราเรียกวาความเจริญ ก็ตองไป
สืบคนดูในอดีต ซึ่งจะทําใหตองหยั่งลงไปถึงการศึกษาประวัติความ
เปนมาของสังคมอเมริกัน วาทําไมอเมริกาจึงเจริญขึ้นมาเปนสังคม
อุตสาหกรรม ถามองดูเฉพาะปจจุบันจะปะปนพราไป เพราะสังคม
อเมริกันปจจุบัน กลายเปนสังคมบริโภคไปแลว
คนที่จะทําสังคมของตนใหเปนสังคมอุตสาหกรรมไดนั้น จะ
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ตองมีนิสัยผลิต ความเปนนักผลิตนี้ เกิดขึ้นในอเมริกามานานมาก
แลว ถาจะดูอเมริกาในแงนี้ จะตองมองถอยหลังไป ๗๐-๘๐ ป
หรือรอยกวาป และถาจะมองใหชัดยิ่งขึ้น ก็ตองยอนไปถึงบรรพ
บุรุษของคนอเมริกันในยุโรป เชน ในอังกฤษ มองยอนอดีตตลอด
๒๐๐ ป รวมความวาจะตองพิจารณา ๒ ขั้น
ขั้นที่ ๑ ความเจริญแบบสังคมอุตสาหกรรมอยางอเมริกันนั้น
เราควรจะรับเอาจริงหรือไม มันดีแนหรือเปลา มีขอดีขอเสียอยาง
ไรบาง
ขั้นที่ ๒ ถามันดีเราจะเอา หรือแมจะเสียบางแตจะตองเอา
ก็ตองเลือกใหไดสวนดี
แลวก็ตองศึกษาสังคมของอเมริกา ตลอดเวลา ๗๐-๘๐ ป
หรือ รอยกวาปมาแลว เอารากฐานเกามาวิเคราะหวา อะไรทําให
เขาเจริ ญ ด ว ยอุ ต สาหกรรม ไม ใ ช ไ ปเอาสภาพแบบนั ก บริ โ ภค
ปจจุบันมาใช ซึ่งที่จริงเปนตัวสลายอุตสาหกรรม
พรอมกันนั้น อะไรที่เปนสวนเสีย อะไรที่เปนบทเรียนจากเขา
ก็ตองศึกษาเพื่อปองกันไมใหเราตองเดินซ้ํารอยความผิดพลาดของ
เขานั้น
สําหรับประเทศที่เขามีวัฒนธรรมของตัวเอง สืบทอดกันมา
จากอดีตนั้น ในปจจุบันเขาอาจจะมีสิ่งที่เปนภาพปรากฏในดานอื่น
ที่ตางจากวัฒนธรรมซึ่งสืบมาแตเดิมบางก็ได แตสิ่งที่เขาสะสมปลูก
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ฝงมาแตเดิมยังไมหมดไป ซึ่งจะตองแยกใหดี ดังเชน ความเปนนัก
บริโภคในปจจุบันกับการเปนผูผลิตที่สืบมาจากอดีต
ปจจุบันนี้ สังคมอเมริกันเขาเรียกวาเปนสังคมที่ฟุมเฟอย แต
ความเปนผูฟุมเฟอยนั้น เปนสภาพการเสวยผลของสิ่งที่สรางสรรค
สะสมสืบมาแตอดีต เมื่อมองลึกลงไปเบื้องหลัง ก็จะเห็นนิสัยแหง
ความเปนนักผลิต ซึ่งสะสมกันมานานแลว เปนเหตุจากอดีต รวม
ทั้งการสั่งสมนิสัยรักงาน ความใฝรู ความประหยัด เปนตน ซึ่งลวน
แตตองสรางมาแตอดีตในระยะเวลายาวนาน และยังคงเหลือเรน
อยู มิไดหายหมดไป

ที่วารูเขา รูเรานั้น รูไปเพื่ออะไร?
การวิเคราะหอยางที่กลาวมานี้ ซึ่งเปนสวนสําคัญของการรู
จักตนและรูจักผูอื่นอยางแทจริงนั้น เปนทั้งความหมายของวิชา
ศิลปศาสตร และเปนจุดมุงหมายของการศึกษาศิลปศาสตร ขอให
สํารวจตรวจสอบวิชาศิลปศาสตรดู จะเห็นวาประกอบดวยวิชาการ
ที่มีเนื้อหาสาระทํานองนี้ นี่คือการมองในแงเทศะ หากทําไดตามนี้
แลวเราก็จะ
๑. ไมหลงตนเอง แตก็ไมลืมตนเอง (ลืมในแงวาละเลยทอด
ทิ้ง) คนจํานวนมาก ไมรูจักวัฒนธรรมของตัวเอง ไมเขาใจความ
เปนมาเปนไป และความหมายที่แทจริง พวกหนึ่งก็สละละทิ้งเลย
สวนอีกพวกหนึ่งก็ยึดมั่นหลงใหลตัวเองวา ถาเปนไทยละก็จะตองดี

๕๒

ศิลปศาสตรแนวพุทธ

ทั้งนั้น จะเอาแตศรัทธา คือ เชื่อวาเปนอยางนั้นอยางนี้ แลวยึดมัน่
กันไป เปนการปฏิบตั ทิ ไี่ มถกู ตอง จะตองศึกษาวิเคราะหใหเห็นดวย
ปญญาวาสวนใดดีสวนใดไมดี และมีเหตุปจจัยเปนอยางไร
๒. ไมหลงใหลตื่นตามผูอื่น แตก็ไมใชปฏิเสธไปหมด นี่ก็เชน
เดียวกัน ตองรูจักเขาตามที่เปนจริง ไมยึดมั่นยืนทื่อ แตก็ไมเลียน
แบบตื่นตามอยางไรสติปญญา
ปญหาของเราปจจุบันนี้ก็คือ พวกหนึ่งยึดมั่นยืนทื่ออยู สวน
อีกพวกหนึง่ ก็เลียนแบบเขาดุย ไป ทัง้ สองอยางนีก้ ลายเปนปญหาของ
สังคมไทย เราควรศึกษากันจริงๆ และศึกษาความเปนจริง เมื่อได
ศึกษาเรื่องของเราแลว เห็นสวนใดดีที่ตนมีก็มีความมั่นใจในตนเอง
ปจจุบันนี้เรากําลังพูดกันมากถึงภูมิปญญาทองถิ่น พูดกันวา
ภูมิปญญาทองถิ่นกําลังสูญสลาย แลวเราก็บอกกันวาเราจะตองฟน
ฟูภูมิปญญาทองถิ่นนั้น อันนี้ก็เปนนิมิตดีอยางหนึ่ง เปนเรื่องที่จะ
ตองศึกษาโดยใชสติปญญาอยางถูกตอง ถาเราเห็นภูมิปญญาทอง
ถิ่นที่ถูกตองแทจริง เห็นประโยชนเห็นคุณคา แลวเราก็มีความมั่น
ใจในตัวเอง และเกิดความชัดเจนกับตนเองวาควรจะทําอะไรอยาง
ไร ในเวลาเดียวกัน เราก็สามารถที่จะศึกษาสังคมอื่น และวัฒน
ธรรมอื่น โดยแยกแยะเลือกรับเอาสวนที่ดีจากภายนอกมาเสริมให
กับตนเองและปรับใชใหเปนประโยชน การรูจักเลือกรับจากภาย
นอก ก็จะมาประสานกับการรูจักสืบทอดของดีในภายใน ทําใหเกิด
ประโยชนที่เปนคุณคาที่แทจริงแกสังคม
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แงที่ ๕ ศิลปศาสตร มองในแงการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย
ศิลปศาสตรเปนเนื้อเปนตัวของการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพของมนุษยนี้ เปนความหมายตามปกติ
ธรรมดาอยู แลวของการศึกษาศิลปศาสตร เพราะวาวิชาศิลป
ศาสตรนั้น เปนวิชาประเภทใหการศึกษาที่แทจริง เรียกไดวา เปน
ตัวเนื้อแทของการศึกษา หรือวาวิชาศิลปศาสตรนั้น เปนเนื้อเปน
ตัวที่แทของการศึกษา สวนวิชาการอยางอื่น จําพวกวิชาเฉพาะ
และวิชาชีพตางๆ ไมใชเปนเนื้อเปนตัวของการศึกษา แตเปนเรื่อง
ของการฝกปรือเพิ่มเสริมความชํานาญ เฉพาะดานเฉพาะอยางใน
การดํารงชีพ ในการทํามาหาเลี้ยงชีพ หรือในการที่จะไปทําการแก
ไขปญหาหรือสรางสรรคอะไรบางเรื่องบางอยางใหแกสังคม เปน
การพิเศษออกไป
ความหมายอย า งหนึ่ ง ของการศึ ก ษาก็ คื อ เป น กระบวน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย จะเห็นวา วิชาศิลปศาสตรนั้น เปน
วิชาจําพวกที่จะพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของมนุษย เชน ความรูจัก
คิด ความสามารถสื่อสาร ความสามารถในการรับรูและเรียนรูคือ
รับรูได รับรูเปน และรูจักเรียนรู คนที่จะพัฒนามีการศึกษาไดนั้นจะ
ตองเรียนรูจนกระทั่งเกิดความรอบรูอยางที่วารับรูเรียนรูแลวก็รอบ
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รูยิ่งกวานั้น จะตองสามารถสื่อความหมายถายทอดแกผูอื่นอยางได
ผลดวย สิ่งเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ ตองอาศัยการฝกฝนพัฒนา
และจําเปนตองพัฒนา เพราะเปนสวนสําคัญของความพรอมทีจ่ ะ
ดําเนินชีวติ และปฏิบตั ติ อ สภาพแวดลอมอยางถูกตอง
พูดรวบรัดวา ความพรอมที่จะดําเนินชีวิต และปฏิบัติตอสิ่ง
อื่นคนอื่นไดโดยทั่วไป การรูจักความดี รูจักความงาม การที่จะมี
ชีวิตอันเปนสุข อะไรตางๆ เหลานี้ ลวนเปนเนื้อหาสาระของวิชา
ศิลปศาสตรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น การพัฒนาศักยภาพของมนุษยจึงมี
ศูนยรวมอยูที่วิชาศิลปศาสตร

ศิลปศาสตรเปนทั้งเครื่องพัฒนาและเครื่องมือรับใช
ศักยภาพของมนุษย
นอกจากวิชาศิลปศาสตรจะเปนเครื่องพัฒนาศักยภาพของ
มนุษยแลว มันยังมีความหมายพิเศษอีกอยางหนึ่ง คือ เปนเครื่อง
มือรับใชศักยภาพของมนุษยดวย คือมันเปนเครื่องพัฒนาศักยภาพ
เสร็จแลวก็มาเปนเครื่องมือรับใชศักยภาพ เมื่อเราพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษยขึ้นมาแลวเราก็เอาสิ่งที่ใชพัฒนาศักยภาพนั่นแหละมารับ
ใชศักยภาพของเรา ในการที่จะสรางสรรคทําใหเกิดคุณคาเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคมตอไป แตทั้งนี้จะตองมีการเรียนศิลป
ศาสตรอยางถูกตอง โดยเขาใจความหมาย และความมุงหมายแลว
นําไปใชประโยชนตามคุณคาของมัน มิฉะนั้นก็จะมีการเรียนรูศิลป
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ศาสตรแตพอโกๆ ไป กลายเปนการเรียนรูอยางเลื่อนลอย ไมเกิด
ประโยชนสมคุณคาของมัน
ขอยกตัวอยางสักเรื่องหนึ่ง เชนวิชาภาษา เราเรียนภาษา
ตางๆ เริ่มดวยภาษาแรกของเราคือภาษาไทย ซึ่งทําใหเราสามารถ
เรียนรูสิ่งตางๆ สามารถถายทอดสื่อความหมายกับคนอื่นได แลว
เราก็พัฒนาตัวเองในความสามารถที่จะสื่อความหมายถายทอดกับ
คนอื่นนี้ ใหไดผลดียิ่งขึ้นในการพูดและการเขียนเปนตน
ตอมา เราไปเรียนวิชาภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น เมื่อเรา
เรียนภาษาอื่นเราก็ขยายศักยภาพของเรา ในการที่จะสื่อสารถาย
ทอดรับรูเ รียนรูแ ละแสดงออกไดมากขึน้ ไปอีก สมมติวา เราไปเรียน
ภาษาอังกฤษ พอเราไดภาษาอังกฤษเพิ่มเขามา เราก็รับรูไดกวาง
ขวางขึน้ เรียนรูไ ดกวางขวางขึน้ สือ่ สารถายทอดไดกวางขวางมาก
ขึ้นไปอีก
ถาเราเรียนภาษาอังกฤษไมเปน เราไมเขาถึงความหมายของ
วิชาศิลปศาสตร เราก็อาจจะเรียนเพียงดวยความรูสึกโกวา ไดรู
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาของฝรั่ง เปนภาษาของประเทศที่เจริญ
แลว พอเรียนดวยความรูสึกวา เปนการเรียนภาษาของประเทศที่
เจริญแลว ไมเขาใจความหมายที่แทจริงของการเรียนนั้น และขาด
ความรูต ระหนักตอความมุง หมายของการเรียนภาษา ก็จะเรียนอยาง
ขาดจุดหมาย เลื่อนลอย และทําใหเกิดปม คือ ปมดอย และปมเดน
ปมดอย คือความรูสึกวาเราไดเรียนภาษาของประเทศที่
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เจริญกวา มองวัฒนธรรมของเราวาดอย แลวเราก็เกิดความรูสึกที่
เปนปมดอยในตัวเองวา เราเปนคนที่ดอย แลวไปรูภาษาของคนที่
เจริญ มีความรูสึกแฝงลึกอยูในใจ โดยรูตัวบาง ไมรูตัวบาง วา
สังคมของฝรั่งเจริญ สังคมของเราดอย วัฒนธรรมของเขาเจริญ
วัฒนธรรมของเรานี้ดอย
สวนปมเดน ก็คือ พอมาเทียบกับพวกคนไทยดวยกันเอง เรา
รูสึกวาเราเปนคนเดน เพราะวาในขณะที่ภาษาและวัฒนธรรมของ
เราดอยนั้น ตัวเรานี้เปนผูที่รูภาษาที่เดน รูวัฒนธรรมที่เดนของคน
ที่เจริญแลว
ผลของการเรียนภาษาอังกฤษก็ออกมา ในแงความรูสึกวา
เรานี้เดนในหมูพวกที่ดอย แลวก็ไปดอยในพวกที่เดน ก็กลายเปน
ปมขึ้นมา เพราะไมวาจะดอยในพวกที่เดน หรือจะเดนในพวกที่ดอย
ก็เปนปมทั้งนั้น และก็ยอมเปนปญหา อยางนอยการเรียนรูภาษา
อังกฤษก็ไมเกิดประโยชนแกชีวิตและสังคมเทาที่ควรจะเปน และ
การเรียนภาษาอังกฤษนั้นก็จะไมกาวหนาไปไดมาก
แตถาเรารูตระหนักในความหมาย และความมุงหมายของ
วิชาศิลปศาสตร เราก็จะเรียนภาษาอังกฤษในฐานะเปนวิชาที่พัฒ
นาศักยภาพ และรับใชศักยภาพของเรา ตอนที่วาขยายศักยภาพนี่
ชัดแลว เพราะเราสามารถรับรูขาวสาร เรียนรูแลวก็ถายทอดสื่อ
สารไดกวางขวางขึ้น แตนอกจากนั้นแลว มันจะเปนเครื่องมือ
สําหรับรับใชศักยภาพของเราที่ขยายออกไปนั้น ในความหมายที่
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สําคัญ ๒ ประการ คือ
ประการที่ ๑ ภาษาอังกฤษนั้นเปนเครื่องมือรับใชเราในการที่
จะกาวออกไปเรียนรูสิ่งตางๆ ที่สังคมตะวันตกไดสั่งสมถายทอดตอ
กันมาไดอยางมากมาย ขุมปญญา ขุมอารยธรรมตะวันตกนั้น บัดนี้
เราสามารถเขาถึงไดแลว เราก็อาศัยความรูในภาษาอังกฤษนั้น ไป
เอาสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนจากขุมปญญา และขุมอารยธรรมตะวันตกนัน้
มา เรากาวออกไปศึกษาวิเคราะหวิจัยเขาได ไมใชเพียงแตตื่นเตนที่
ไดรูภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษมีความหมายที่มาเปดชองทาง
ใหเราเขาใจถึงสังคมของเขา วัฒนธรรมของเขา วิทยาการของเขา
เราก็ใชเครื่องมือนี้ในการที่จะไปเรียนรูไปสืบคน ไปดึง ไปเอาสิ่งที่
เขาสะสมนั้นมา เพื่อนําเอามาใชประกอบในการที่จะสรางสรรค
สังคมของเราได
ประการที่ ๒ เรามีดีอะไร เรามีสิ่งที่ดีในวัฒนธรรมของเราซึ่ง
เปนคุณคา มีภูมิปญญาที่เปนของไทยสะสมไวซึ่งวัฒนธรรมอื่นไมมี
เรารูแลวเราก็มีความมั่นใจ พอเราไดภาษาอังกฤษมา เราก็มีเครื่อง
มือรับใชที่จะถายทอดสิ่งดีที่เรามีอยูนี้แกคนอื่น นําไปบอกแกคนอื่น
เผยแพรสิ่งดีในภูมิธรรมภูมิปญญาของเราใหเขาไดรับรูกวางขวาง
ออกไปได
อันนี้ เปนการเอาภาษามาเปนเครื่องมือรับใชศักยภาพของ
เราซึ่งขอพูดไวเปนตัวอยาง การเรียนภาษาอังกฤษที่มีความหมาย
ถูกตองควรจะเปนอยางนี้
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แงที่ ๖ ศิลปศาสตร มองในแงการพัฒนาปญญา
ทีเ่ ปนแกนของการพัฒนาศักยภาพ และการเขาถึงอิสรภาพ

ปญญาในฐานะแกนกลางของการพัฒนาศักยภาพ
ในศักยภาพของมนุษยนั้น สิ่งที่เปนแกนกลางที่เราตองการ
แทจริงคืออะไร แกนกลางแหงศักยภาพของมนุษยที่เราตองการแท
จริงคือ ปญญา ปญญาเปนองคธรรมที่ทําใหเรารูความจริงของ
ธรรมชาติ ทําใหเราเขาถึงสัจจธรรม
เมื่อเราเขาถึงสัจจธรรม รูความจริงของสิ่งทั้งหลายแลว เรา
ก็จะไดเอาความรูในความจริงนั้นมาใชประโยชน เชน เมื่อเรารูเหตุ
ปจจัย รูองคประกอบของสิ่งตางๆ ถูกตองแลว เรานําความรูนั้นมา
ใช เราก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายถูกตอง รวมทั้งปฏิบัติตอชีวิตถูกตอง
ดวย เราก็แกปญหาไดถูกตอง คือแกปญหาสําเร็จ และทําอะไรๆ
ไดสําเร็จ เพราะฉะนั้น ปญญาจึงเปนแกนของการพัฒนาศักยภาพ
เราพัฒนาคุณสมบัติอื่นๆ ขึ้นมามากมาย ก็เปนตัวประกอบ
เปนบริวารแวดลอมปญญานี้ ปญญาเปนตัวแทที่ตองการ เปนแกน
เปนแกนแทจริง อยางที่กลาวมาแลววา ที่เราศึกษาศิลปศาสตรนั้น
ก็เพื่อใหรูเรื่องเหตุปจจัย ภายในเงื่อนไขของกาลเวลา รูความ
เปลี่ยนแปลงที่เปนมาซึ่งสืบตอจากอดีต ถึงปจจุบัน และสงทอดไป
ยังอนาคต โดยรูในแงเทศะ ทั้งตัวเองและผูอื่น สังคมนี้และสังคม
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อื่น แลวจึงจะทําใหเกิดประโยชนที่แทจริง เปนความสําเร็จผลของ
การศึกษาศิลปศาสตร จะเห็นวาตัวแกนของเรื่องที่พูดมาทั้งหมด
นั้น ก็คือการรูและที่วารูนั้น ก็คือปญญา

คิดเปนและคิดชัดเจน เปนสาระของการพัฒนาปญญา
ทีนี้ การที่จะเขาถึงตัวปญญาที่แทจริงไดนั้น ก็จะตองมีปจจัย
ที่เราย้ําเนนกันมากในปจจุบัน คือการคิดเปน เพราะฉะนั้น ในตอน
นี้ เ มื่ อ มาถึ ง ตั ว ป ญ ญาที่ แ ท นี้ แ ล ว เราจะต อ งมาเน น ในเรื่ อ งคุ ณ
ลักษณะสําคัญที่ตองการของปญญา คือ การคิดเปน
นอกจากคิดเปนแลวจะตองเนนเพิม่ ขึน้ อีกวา การคิดไดชดั เจน
ก็เปนเรื่องสําคัญเชนกัน เพราะถึงแมจะบอกวาคิดเปน แตถาคิดไม
ชัดเจน การคิดเปนนั้นก็ไมสมบูรณและไมเกิดประโยชนเต็มที่
การคิ ด ชั ด เจนเป น ป ญ หาใหญ ข องสั ง คมป จ จุ บั น สั ง คม
ปจจุบันเปนสังคมที่กาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล มีขาวสารขอมูลมาก
มีทั้งขาวสารขอมูลที่เกะกะรกรุงรัง เปนขยะขอมูล และขาวสารขอ
มูลซึ่งเปนตัวเนื้อแทที่ตองการ คนที่ไมรูจักเลือก ไมรูจักใชปญญา
ไมรูจักพินิจพิจารณา คือไมรูจักสืบสวนคนควา ไมรูจักเลือกสรร ตัว
เองตกอยูทามกลางกองขอมูล ก็เก็บเอาขยะขอมูลมาใชแลวก็เกิด
ความผิดพลาด ไมสําเร็จผลที่ตองการ เพราะฉะนั้น เริ่มตนจะตอง
มีความสามารถในการที่จะเลือกรับขอมูล เมื่อเลือกเฟนขอมูลก็
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ชวยใหไดขอมูลที่ถูกตอง และไดความรูจริง เมื่อมีความรูจริงก็
สามารถที่จะคิดใหชัดเจน
การคิดชัดเจนนี้ก็มีเปนขั้นเปนตอน ตอนแรกคิดชัดเจนเปน
เรื่องๆ และคิดชัดเจนในแตละเรื่อง ปรากฏการณทั้งหลายโดยทั่ว
ไป ไมใชเปนเรื่องเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องเดียว ปรากฏการณหนึ่งๆ
เหตุการณหนึ่งๆ สถานการณหนึ่งๆ จะประกอบดวยกรณีหรือเหตุ
การณยอยหลายอยางหรือหลายเรื่องมาประมวลกันขึ้น เมื่อชัดเจน
ในเรื่องยอยแตละเรื่องแลว จากนั้นก็จะตองมีภาพรวมที่ชัดเจนอีก
ชั้นหนึ่ง
การจะไดภาพรวมที่ชัดเจน ก็เกิดจากการคิด เห็น เขาใจ ชัด
เจนในเรื่องที่เปนสวนยอยแตละสวน ความชัดเจนในแตละสวนก็
ตองอาศัยการรูจักคิดอยางมีระเบียบวิธี โดยเฉพาะการวิเคราะห
องคประกอบ และการสืบสาวเหตุปจจัย เมื่อความรูในแตละสวน
แตละอันชัดเจนแลว ก็มาโยงเขาหากัน เมื่อโยงเขาจากสวนแตละ
สวนที่ชัดเจนก็ไดภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น
คนที่พลาดตั้งแตขั้นขอมูล คือเลือกขอมูลไมเปนแลวไมรูจัก
คนควาสืบสวนขอมูล ก็ไมไดความรูจริงแลวก็คิดไมชัดเจนในเรื่อง
นั้นๆ เมื่อคิดไมชัดเจนในแตละเรื่องแลวก็โยงเขามาในสภาพที่พรา
และสับสน ก็ไดภาพรวมที่ไมถูกตองไมชัดเจน ก็แกปญหาไมได
เพราะฉะนั้น จะตองมีการฝกฝนในเรื่องความคิด ในการใช
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ปญญา และในการพัฒนาปญญาใหมาก อันนี้คือจุดที่เปนหัวใจ ซึ่ง
ในที่สุดแลวการศึกษาวิชาศิลปศาสตรจะมาเนนที่จุดนี้ คือที่การ
พัฒนาปญญาของมนุษย การที่จะใหเกิดความรูจริง การที่จะคิดได
ชัดเจน แลวผลที่สุดก็เห็นรอบดาน
หมายความวา เมื่อศึกษาเรื่องราว หรือปญหาอยางใดอยาง
หนึ่งนั้น ไมใชเห็นในแงมุมเดียว แตเห็นรอบดาน แตไมใชเห็นรอบ
ดานชนิดพราและสับสน จะตองเปนการเห็นรอบดาน ที่เกิดจาก
ความชัดเจนในแตละเรื่อง แตละดาน แลวมาโยงกันเปนภาพรวมที่
สมบูรณ ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

การพัฒนาปญญามีจุดหมายเพื่ออิสรภาพ
ปญหาพื้นฐานของชีวิตและของมนุษยทั้งหมด ไดแกความติด
ขัดคับของบีบคั้น ซึ่งเกิดจากความไมรูที่คําเดิมใชวา “ทุกข”
ขยายความวา มนุษยจะตองดําเนินชีวิตเคลื่อนไหวเปนไป
เพื่อสืบตอชีวิตและสังคมของตน ก็จึงตองเกี่ยวของสัมพันธและ
ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย เริ่มตั้งแตชีวิตของตนเองไปทีเดียว เมื่อไมรู
หรือยังไมรูจักวา สิ่งนั้นๆ คืออะไร เปนอยางไร ก็ปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ
ไมถูกตอง เมื่อไมรูที่จะปฏิบัติอยางถูกตอง ก็ไมลุลวงผานพนปลอด
โปรงไป แตกลายเปนวาเกิดความติดขัดคับของบีบคั้น เปนปญหา
ขึ้น หรือเรียกวาแกปญหาไมได รวมพูดสั้นๆ วา เพราะไมรูความ
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จริงของโลกและชีวิต จึงทําใหเกิดความทุกข
ดวยเหตุนี้มนุษยจึงตองพัฒนาปญญาขึ้นมา เพื่อใหรูเขาใจสิ่ง
ทั้งหลาย จนเขาถึงความจริง เมื่อรูจักและเขาใจสิ่งทั้งหลาย คือรู
ความจริงของชีวิตและโลกนี้แลว ก็ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไดถูกตอง
เมื่อปฏิบัติไดถูกตอง ก็ไมเกิดความติดขัดบีบคั้น แกปญหาได หรือ
ไมเกิดเปนปญหาขึ้น ก็เกิดความลุลวงทะลุปรุโปรงปลอดพนไป
เปนอิสระ ซึ่งจะเรียกวาอิสรภาพ หรือภาวะไรทุกขก็ได เมื่อถึง
ภาวะนี้ มนุษยจึงจะมีความสุขที่แทจริง จึงเห็นไดวา อิสรภาพ การ
ดับปญหาได หรือภาวะลุลวงปลอดพนปญหา หรือภาวะไรทุกข
เปนจุดหมายของชีวิต และเปนจุดหมายของมนุษยทั้งหมด และก็
จึงเปนจุดหมายของการพัฒนาปญญาดวย การศึกษาศิลปศาสตร
ในความหมายที่เปนแกนที่สุด จึงหมายถึงการพัฒนาปญญา เพื่อให
เขาถึงอิสรภาพนี้ และวิชาตางๆ ในศิลปศาสตร ก็เปนองคประกอบ
ดานตางๆ ของกระบวนการพัฒนาปญญานี้ แตจะตองปฏิบัติตอ
วิชาศิลปศาสตรอยางถูกตองดวย การพัฒนาปญญาจึงจะเกิดขึ้น
และจึงจะไดความรูตามเปนจริง ที่จะนําไปสูอิสรภาพได

ศิลปศาสตรเพื่อการพัฒนาปญญาที่ไดผล
เพราะฉะนั้น ความสามารถในการแสวงหาความรูโดยเลือก
รับขอมูลใหไดความรูจริงนี้ เปนความสําคัญประการที่ ๑ ความ
สามารถในการคิดใหชัดเจนในแตละเรื่องเปนความสําคัญประการที่

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๓

๒ และสุดทาย ความสามารถในการโยงความรูและความคิดแตละ
ดานเขามาหากันใหเกิดภาพรวมที่ชัดเจนเปนความสําคัญประการที่
๓ ที่จะตองเนนไว นี้เปนเรื่องของการฝกฝนพัฒนาศักยภาพ ใน
สวนที่เปนแกนเปนแกนคือ การพัฒนาปญญา
เรื่องนี้ไดพูดมา ๖ แง ๖ ดานดวยกัน มาถึงแงสุดทาย ก็เปน
แงที่เปนแกนและเปนจุดหมายสูงสุดของการศึกษาศิลปศาสตร
ปจจุบันนี้เรากําลังอยูในยุคขาวสารขอมูล ไดกลาวแลววา
การพัฒนาศักยภาพนั้น ตัวแกนตัวแกนอยูที่ปญญา ยิ่งมาอยูในยุค
ของขา วสารขอมู ล ดวยแล ว ป ญ ญาก็ ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น
เพราะปญญาเปนตัวทํางานตอขาวสารขอมูล ตั้งแตรับเขามา จน
กระทั่งเอาออกไปใช อยางถูกตองสําเร็จผล
ในยุคขาวสารขอมูลนี้ ขาวสารขอมูลไดเพิ่มขึ้นมามากมาย
อยางทวมทน และแพรไปอยางรวดเร็วยิ่งนัก ถาคนไมรูจักปฏิบัติ
ตอขาวสารขอมูลอยางถูกตอง ก็จะถูกขอมูลนั้นทวมทับครอบงํา
เอา ไมสามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหา หรือสรางสรรค
สังคมมนุษยไดแลวก็จะกลายสภาพเปนอยางที่กลาวมาแลวขางตน
คือเปนผูถ กู กระทําโดยขาวสารขอมูล เชนเดียวกับทีเ่ ปนผูถ กู กระทํา
โดยความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ถูก เราจะตองปรับเปลี่ยนตัวเองดวยการศึกษา ให
ตัวเรากลายมาเปนผูกระทําตอขาวสารขอมูล รวมทั้งเปนผูกระทํา
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ตอความเปลี่ยนแปลง ใหถึงขั้นเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น ใน
ขณะที่สังคม กําลังกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล และก็ปรากฏวา มี
ความไมพรอมเปนอยางยิ่งในการที่จะเขาสูยุคขาวสารขอมูลดัง
กลาว โดยมีปญหาตางๆ มากมาย เนื่องจากการปฏิบัติไมถูกตอง
ตอขาวสารขอมูลนั้น ถาการศึกษาศิลปศาสตร จะเพียงแคมาชวย
ใหคนยุคปจจุบันมีความสามารถที่จะปฏิบัติตอขาวสารขอมูลทั้ง
หลายอยางถูกตอง ทั้งในการผลิต นําเสนอ หรือเผยแพร และใน
การรับ บริโภค หรือใชประโยชน โดยใหรูจักเลือกคัด ประมวล จัด
สรร รูจักวิเคราะหสืบสาว สามารถคิดไดชัดเจน และมองเห็นรอบ
ดาน ดวยอาศัยแรงจูงใจใฝรูแจงจริง ใฝสรางสรรค และดวยการใช
ปญญา ทีม่ งุ จะเขาถึงความจริงแทโดยซือ่ ตรง และทีจ่ ะใชความรูใ น
ความจริงนั้นสรางประโยชนสุข ดวยความปรารถนาดีตอชีวิตและ
สั ง คมอย า งแท จ ริ ง ถ า ทํ า ได แ ม เ พี ย งเท า นี้ ก็ นั บ ว า การ
ศึกษาศิลปศาสตรไดทําหนาที่ของมันแลวอยางสมคุณคา และไดทํา
ประโยชนแกสังคมในชวงหัวเลี้ยวหัวตอนี้แลวอยางคุมคา
วิชาศิลปศาสตร ดังเชน ปรัชญา เมื่อเรียนและสอนอยางถูก
ตอง จะเปนเครื่องพัฒนาปญญา ดวยการฝกใหรูจักคิด รูจัก
วิเคราะหสืบสาวเหตุปจจัย เปนตน ซึ่งเปนการไดผลตามความมุง
หมายของการศึกษาศิลปศาสตรนั้น แตบางที เราก็เผลอลืมการ
ปฏิบัติเพื่อความมุงหมายนี้ไปเสีย เชน เมื่อเรียนปรัชญา ก็มักจะมัว
มุงแตมองดูเขา ถกเถียงกัน หรือกาวพรวดเขารวมการถกเถียง
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ดวยทาทีดังวาตนไดเขารวมกับฝายโนนหรือฝายนี้ แทนที่จะหยิบ
ยกเอาประเด็นที่เปนขอถกเถียง และความคิดของผูถกเถียงมา
วิเคราะหสืบสาวอยางทั่วถึงตลอดสาย และรอบดาน ใหไดทั้งความ
เขาใจชัดเจนในประเด็น การเขาถึงความคิดของผูถกเถียงทุกฝาย
พรอมทั้งมีขอเสนอทางความคิดที่แตกตอออกไปใหมของตนเอง ซึ่ง
ทําใหมีการพัฒนาปญญาของตนเอง และทําใหเกิดพัฒนาการทาง
ปญญาของสังคม ไปพรอมกับการศึกษาวิชาศิลปศาสตร
การศึกษาศิลปศาสตร จะตองทําใหเกิดการพัฒนาปญญาใน
ความหมายที่กลาวมานี้ขึ้นใหได จึงจะเปนการเรียนการสอนที่ถูก
ตอง และจึงจะบรรลุความมุงหมายของการศึกษาศิลปศาสตร แลว
เมื่อนั้น ความเปนผูกระทําตอขาวสารขอมูล ไมใชถูกกระทําโดย
ขาวสารขอมูล ความเปนผูกระทําตอความเปลี่ยนแปลง มิใชถูก
กระทําโดยความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความเปนผูนําทางการ
เปลี่ยนแปลง จึงจะสําเร็จผลเปนความจริงขึ้นได

๓
สาระและจุดหมายของศิลปศาสตร
รากฐานรวมของศิลปศาสตร
เปนอันวา ในที่นี้ ขอพูดไว ๖ แงดวยกัน ในเรื่องที่วาเรามอง
การศึกษาศิลปศาสตรอยางไร ซึ่งเปนเรื่องที่คิดวาสําคัญๆ ทั้งนั้น
ทั้งนี้ก็เพื่อเนนใหเห็นวาวิชาศิลปศาสตรนั้นมีความสําคัญอยางไร
ถามีการศึกษากันอยางถูกตองแลว ศิลปศาสตรที่เปนวิชาพื้นฐานนี้
จะเปนวิชาซึ่งทําหนาที่สําคัญอยางที่ไดกลาวแลวในเบื้องตนวา ใน
แงจุดหมายปลายทาง เปนวิชาที่สรางบัณฑิต และอยางนอยใน
ระหวางกระบวนการของการศึกษา ก็เปนวิชาที่สรางนักศึกษา
วิชาศิลปศาสตรทั้งหมด แมจะมีหลายอยาง ดังที่โบราณวามี
๑๘ ประการ หรือนับตามที่จัดแบงกันในปจจุบันก็เกือบจะถึง ๑๘
ประการ ถาแยกยอยออกไปเปนรายวิชาก็เกินกวา ๑๘ ประการ
อยางที่คณะศิลปศาสตรนี้แยกเปน courses ตางๆ สงสัยวาจะถึง
หรือจวนถึง ๔๐ - ๕๐ courses นับวามากมายดวยกัน อยางไรก็ตาม
ศิลปศาสตรที่มากมายเหลานั้นก็ตองโยงมาบรรจบกันได โยงกันที่
ไหน จุดรวมอยูท อี่ ะไร ตอบวา มันโยงมาหาและบรรจบกันทีร่ ากฐาน
ของมัน รากฐานของศิลปศาสตรทั้งหมดคืออะไร ก็คือ สัจจธรรม
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โดยนัยนี้ ศิลปศาสตร ถึงจะแตกแขนงเปนวิชาการตางๆ
มากมายหลายประการก็ตาม แตในที่สุดมันก็มารวมลงที่รากฐาน
ของมันเปนอันเดียว คือ การมีสัจจธรรมเปนรากฐาน และดังได
กลาวแลวขางตนวา สัจจธรรมเปนสิ่งที่จะตองรูดวยปญญา ดังนั้น
หลักการทั้งหมดจึงมาบรรจบกัน ที่สิ่งซึ่งเปนแกนแทของการศึกษา
ศิลปศาสตร คือ การที่จะตองพัฒนาปญญาขึ้นมาใหรูศิลปศาสตร
จนถึงรากฐานคือสัจจธรรม

ความสําเร็จของศิลปศาสตร อยูท สี่ จั จะ จริยะ และศิลปะ
เราพูดถึงรากฐานของศิลปศาสตร วาไดแกสัจจธรรม เมื่อ
เรารู สั จ จธรรม ก็ คื อ รู สิ่ งที่ เป นแกนและเปนรากฐานของศิ ล ป
ศาสตร ดังนั้น เมื่อศึกษาศิลปศาสตรแตละอยาง จึงตองศึกษาให
ถึงแกน ใหถึงเนื้อตัว ใหถึงสาระของมัน คือ ใหถึงสัจจธรรม เมื่อรู
สัจจธรรมแลว จะไดประโยชนอะไร เมื่อเกิดปญญารูในสัจจธรรม
แลว นําความรูนั้นมาใช ก็ปฏิบัติตอชีวิต ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายรอบ
ตัว ตอธรรมชาติ ตอสังคมโดยถูกตอง ซึ่งเปนไปตามหลักความจริง
ธรรมดาวา คนจะปฏิบัติตอสิ่งใดไดถูกตองก็จะตองรูจักสิ่งนั้น เมื่อ
เรารูจักสิ่งนั้นแลว เรานําความรูนั้นมาใช เราก็ปฏิบัติตอสิ่งนั้นถูก
ต อ ง ปฏิ บั ติ ต อ โลกถู ก ต อ ง ต อ ชี วิ ต ถู ก ต อ ง ต อ ประสบ
การณตางๆ ตอสถานการณตางๆ ถูกตอง

๖๘

ศิลปศาสตรแนวพุทธ

การนําความรูในสัจจธรรมมาใช ซึ่งทําใหดําเนินชีวิตและ
ปฏิบตั ติ อ สิง่ ทัง้ หลายอยางถูกตองนัน้ เอง คือ สิง่ ทีเ่ รียกวา จริยธรรม
อนึ่ง ในการที่ปฏิบัติอยางนั้น การที่เรามีความถนัดจัดเจน
คลองแคลวในการปฏิบัติ คือสิ่งที่เรียกวา ศิลปะ ซึ่งแทรกอยูใน
ศิลปศาสตร ความเปนศิลปะในศิลปศาสตร ถาไมสามารถทําใหเกิด
ขึ้นก็ยากที่จะทําใหศิลปศาสตรนั้นเกิดผลที่ตองการได
ความเปนศิลปะ ก็ดังไดบอกแลววา ไดแก ความถนัดจัดเจน
แคลวคลอง ในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลที่ตองการ ดังนั้น คนที่มี
ศิลปะก็จึงสามารถที่จะนําเอาความรูมาใชปฏิบัติใหเกิดผล ตรงขาม
กับคนบางคนซึ่งทั้งที่รูแตไมมีศิลปะ ทําแลวก็ไมเกิดผลที่ตองการ
หรือไมไดผลดี
ศิลปะนี้เปนตัวแทรกสําคัญ สําหรับใชคูกันกับจริยธรรม จริย
ธรรมเปนตัวการนําความรูมาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีแกชีวิตตามวัตถุ
ประสงค สวนศิลปะก็คือความแคลวคลองชํานิชํานาญจัดเจนใน
การปฏิบัติ ที่จะใหการใชความรูสําเร็จผลอยางนั้น
แตจะตองย้าํ ไวดว ยวา ศิลปะนัน้ จะตองใหมาคูก นั กับจริยธรรม
หรือจะตองใหมีจริยธรรมมาดวยเสมอไป คือ จะตองใชศิลปะโดย
มีจริยธรรมกํากับ หรือใหศิลปะเปนเครื่องเสริมจริยธรรมนั่นเอง
เพราะถาใชศิลปะโดยไมมีจริยธรรม ความแคลวคลองจัดเจนในการ
ปฏิบัติ ก็จะไมเปนไปเพื่อใหเกิดผลดีแกชีวิตและสังคม ตามความมุง
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หมายของวิชาการนั้นๆ หรือกิจกรรมนั้นๆ แตอาจจะถูกใชใหบิด
เบือนเบี่ยงเบนจากความมุงหมายแทจริง ที่เปนสัจจธรรมกลายเปน
การกระทําเพื่อสนองความเห็นแกตัว และเพื่อการทําลายในรูป
ตางๆ ที่พูดสั้นๆ วา เพื่อสนองโลภะ โทสะ และโมหะ หรือตัณหา
มานะ และทิฐิไปก็ได
ดวยเหตุนี้ ศิลปศาสตรจะสําเร็จประโยชนตามความหมาย
ตามเนื้อหาสาระ และตามความมุงหมายอยางมีประสิทธิผล ก็ตอ
เมื่อไดศึกษาจนเขาถึงสัจจธรรม แลวปฏิบัติถูกตองโดยเปนไปตาม
จริยธรรม และลงมือจัดทําอยางมีศิลปะ
ขอพูดถึงจริยธรรมอีกนิดวา จริยธรรมเปนแกนรอยประสาน
นําทางศิลปศาสตรทงั้ หมดใหดาํ เนินไปสูจ ดุ หมาย เพราะวาจริยธรรม
เปนตัวทําการที่นําความรูในสัจจธรรมมาปฏิบัติใหเกิดผลดีแกชีวิต
และสังคม การที่จะนําความรูในสัจจธรรมมาปฏิบัติ ใหเกิดผลดีแก
ชีวิตและสังคมนั่นแหละ เปนแกนรอยประสานศิลปศาสตรทุกวิชา
เขาดวยกัน
หมายความวา ศิลปศาสตรทั้งหมดมีแกนรอยอันเดียวกัน คือ
การปฏิบัติใหถูกตองในทางที่จะเกิดประโยชนแกชีวิตและสังคม ซึ่ง
ก็คือจริยธรรมนั่นเอง ดวยเหตุนั้น จริยธรรมจึงเปนตัวนําทิศทาง
ของศิลปศาสตรทั้งหมด นี้คือความสําคัญของจริยธรรม สวนศิลปะ
ก็แทรกอยูในนี้
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ผูบรรลุจุดหมายหรือผลผลิตสุดทายของศิลปศาสตร
เมื่อรูความจริง ปฏิบัติไดถูกตองตามความรูนั้น และมีความ
แคลวคลองจัดเจนในการปฏิบัติ ก็ไดผลที่ตองการ ศิลปศาสตรก็
อํานวยคุณคาที่แทจริง คือ แกปญหาของมนุษย และแกปญหาของ
สังคมได ทําใหมนุษยพัฒนาขึ้นมา พนปญหา พนทุกข ประสบ
ความสุข มีอิสรภาพ การที่มนุษยเขาถึงอิสรภาพนี้แหละ เปนจุด
หมายขั้นสุดทาย ซึ่งเปนจุดหมายที่แทและสูงสุดที่ตองการของชีวิต
สาระสําคัญ ๓ อยางที่กลาวมานี้คือ คุณสมบัติของบัณฑิต
คนที่ศึกษาจบจริงๆ จะตองมีคุณสมบัติ ๓ ประการนี้ คือ
๑. มีปญญา รูถึงสัจจธรรม
๒. ใชความรูนั้นดําเนินชีวิต โดยปฏิบัติตนและปฏิบัติตอสิ่ง
ทั้งหลายไดถูกตอง เกิดผลดีแกชีวิตและสังคมดวยจริย
ธรรม โดยมีศิลปะ และ
๓. เขาถึงจุดหมายของชีวิต คือแกปญหาได พนทุกข พน
ปญหา ประสบอิสรภาพ
คุณสมบัติ ๓ อยางนี้ประกอบกันเขาเปนคุณสมบัติของมนุษย
ที่สมบูรณเปนบัณฑิตที่แท บัณฑิตนี้เราเรียกอีกอยางหนึ่งในขั้นที่สูง
วาเปน “พุทธ” ในพระพุทธศาสนา คําวา “บัณฑิต” นั้นบางครั้ง
เปนศัพทใชแทนกันไดกับคําวา “พุทธ” ผูที่เปนบัณฑิตที่แทจริงก็
เปนพุทธดวย คําวาพุทธนั้น ไมใชใชเฉพาะกับพระพุทธเจาเทานั้น
พุทธนั้นแบงเปน ๓ ประเภทก็ได เปน ๔ ประเภทก็ได
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๑. ผูที่คนพบสัจจธรรมไดดวยตนเอง ดวยปญญาของตนเอง
ดวยการพัฒนาตนเองอยางยิ่ง จนเขาถึงสัจจธรรมดวยตนเอง และ
เมื่อคนพบแลวก็ประกาศสัจจธรรมนั้นแกผูอื่นดวย เราเรียกวา
“พระสัมมาสัมพุทธ”
๒. ผูที่คนพบดวยตนเองแลว ไมไดทําหนาที่ในการที่จะเผย
แพรสั่งสอนแกผูอื่น เราเรียกวา “ปจเจกพุทธ”
๓. ผู ที่ รู ต ามเมื่ อ เข า ใจคําสอนคําประกาศของพระสั ม มา
สัมพุทธแลว ก็เปนพุทธเหมือนกัน เรียกวา “สาวกพุทธ” หรือ
“อนุพุทธ” คือผูตรัสรูตาม และ
๔. บางครั้งทานเรียกแมแตคนที่ยังศึกษาอยู ยังไมหมดกิเลส
แตมีความรูความเขาใจในหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธประกาศไว
เปนอยางดี วาเปนพุทธประเภทหนึ่ง เรียกวา “สุตพุทธ” จัดเปน
บัณฑิต แลวก็จะพัฒนาไปเปนพุทธที่แทในที่สุดไดดวย
นี่ก็เปนความหมาย ที่มาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่ง ของหัวขอที่
พูดไวแตเบื้องตนจนถึงขอสุดทาย การเรียนการสอนศิลปศาสตร
จะเปนไปอยางถูกตองตามความหมายและความมุงหมายที่แทจริง
จนปรากฏคุณคา และใหสําเร็จผล ตามวัตถุประสงคของความเปน
ศิลปศาสตรอยางแทจริง ก็ดวยวิธีการศึกษา โดยมีความเขาใจดังที่
กลาวมานั้น
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ศิลปศาสตรนําสูรุงอรุณของการศึกษา
เมื่อเรียนและสอนอยางถูกตองแลว แมจะเปนการเรียนการ
สอนที่เรียกวาขั้นพื้นฐานหรือเปนชั้นเบื้องตน แตที่จริงแลวกลับมี
ความสําคัญเปนอยางยิง่ จะวาสําคัญทีส่ ดุ ก็ได เพราะเปนการศึกษาทีจ่ ะ
อํานวยผล มีอทิ ธิพลตอการเรียนวิชาทีเ่ รียกวาชัน้ สูงตอไปโดยตลอด
ถาไมไดรับการฝกฝนอบรมไวดี ดวยศิลปศาสตรแลว เราจะ
ไมเปนผูพรอมและไมมีทัศนคติที่ถูกตอง ในการที่จะไปศึกษาเลา
เรียนวิชาชีพ และวิชาเฉพาะตางๆ เชน มีแรงจูงใจที่ผิดในการ
ศึกษา ไมศึกษาไปเพื่อพัฒนาชีวิต และเพื่อพัฒนาสังคม แตศึกษา
ไปสนองเพิ่มความเห็นแกตัว ศึกษาโดยขาดความใฝรูศึกษาโดยไมรู
วิธีคิด ศึกษาโดยคิดไมเปน ศึกษาโดยเรียนไมเปน ศึกษาโดยไมรูจัก
คนควาหาความแจงจริง กลายเปนการศึกษาที่ผิดพลาดไป และไม
ไดผลดีเทาที่ควร ไมนําไปสูการที่จะรูจักดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
ตลอดจนนําความรูวิชาชีพ และวิชาเฉพาะที่เปนอุปกรณนั้น ไปใช
ในทางที่ผิดพลาด เปนโทษแกชีวิตและสังคม
เพราะฉะนั้น ศิลปศาสตรจึงมีความสําคัญในแงที่ทําใหเปนผู
พรอมที่จะเรียน ทําใหมีทัศนคติที่ถูกตองในการเรียน และทําให
สามารถใชวิชาที่เปนอุปกรณเหลานั้นอยางถูกตอง ถาไมมีศิลป
ศาสตรที่ศึกษาอยางถูกตอง วิชาการอื่นๆ จําพวกวิชาชีพและวิชา
เฉพาะที่เรียกวาชั้นสูงนั้น ก็จะไมเกิดผลเกิดคุณคาอํานวยประโยชน
อยางแทจริง บางทีกอ็ าจจะเกิดโทษแกชวี ติ และสังคมดังทีไ่ ดกลาวมา
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ความพรอมและทาทีที่ถูกตองในการศึกษาวิชาการตางๆ โดย
เฉพาะวิชาชีพและวิชาเฉพาะทั้งหลายนั้น เปนสิ่งที่การศึกษาวิชา
ศิ ล ปศาสตร จะต อ งทําให เ กิ ด ขึ้ น และเป น เครื่ อ งวั ด ผลการ
ศึกษาวิชาศิลปศาสตรเองดวย วาไดดําเนินไปอยางถูกตองหรือไม
ความพรอมและทาทีที่ถูกตองนั้น แมจะไดกลาวถึงไปแลว
บาง ก็เพียงเล็กนอย ยังไมเพียงพอ แตก็ไมมีโอกาสจะแจกแจง
อธิบายในที่นี้ได จึงจะแสดงไวเพียงเปนเรื่องแทรก และระบุไวแต
เพียงหัวขอ พอเปนเชื้อสําหรับการวิเคราะหและคนควาตอไป
ความพรอมและทาทีที่ถูกตองในการศึกษานี้ เปนหลักธรรมที่
เรียกชื่อวา รุงอรุณของการศึกษา แตเพราะมิใชจะเปนความพรอม
และทาทีที่ถูกตองในการศึกษาเทานั้น ยังเปนความพรอม และทาที
ที่ถูกตองในการดําเนินชีวิตและในการปฏิบัติตอคน ตอสัตว ตอสิ่ง
ทั้งหลายทั่วไปทั้งหมดดวย จึงเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา แสงเงินแสง
ทองของชีวิตที่ดีงาม แสดงไวแตเพียงหัวขอ ๗ ประการ ดังนี้
๑. รูจักเลือกหาแหลงความรูแ ละแบบอยางที่ดี คือ การรู
จั ก เลื อ กสรรและใช ป ระโยชน จ ากสภาพแวดล อ มทางสั ง คมที่ ดี
เฉพาะอย า งยิ่ ง รู จั ก เลื อ กหาแหล ง ความรู แ ละแบบอย า งที่ เ ป น
กัลยาณมิตร ซึง่ เอือ้ อํานวยความรูจ ริงและการสรางสรรคความดีงาม
๒. มีชีวิตและอยูรวมสังคมเปนระเบียบดวยวินัย คือ มี
วินัยในการดําเนินชีวิต หรือรูจักจัดระเบียบชีวิต เชน รูจักใชเวลา

๗๔

ศิลปศาสตรแนวพุทธ

แบงเวลา รักษาวินัยของชุมชนและสังคม และรูจักจัดระเบียบ
ความสัมพันธในสังคมใหเรียบรอยเกื้อกูล รวมทั้งความประพฤติดี
งามสุจริต ไมเบียดเบียนกอเวรภัยแกสังคม เรียกสั้นๆ วา มีศีล
๓. พรอมดวยแรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรค คือ มีแรงจูงใจที่
ถูกตอง ที่เรียกวา ฉันทะ ไดแก การรักความจริง รักความดีงาม ที่
แสดงออกเปนแรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔. มุงมั่นพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ คือ มีความมั่นใจใน
ศักยภาพของตนที่พัฒนาได หรือในฐานะเปนมนุษยซึ่งเปนสัตวที่ฝก
ได และมีจิตสํานึกในการศึกษา มุงมั่นพัฒนาตนใหเต็มที่จนถึงความ
สมบูรณแหงศักยภาพ
๕. ปรับทัศนคติแ ละคานิยมใหสมแนวเหตุผล คือ มีความ
เชื่อถือ แนวความคิดความเขาใจ ทัศนคติ และคานิยมที่ดีงามถูก
ตอง สอดคลองกับหลักความจริงแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย
หรือมีโลกทัศนและชีวทัศน ที่เรียกวา ทิฏฐิ ดีงามถูกตองตามแนว
ทางของเหตุปจจัย
๖. มีสติกระตือรือรนตื่นตัวทุกเวลา คือ มีจิตสํานึกตอกาล
เวลาและความเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหตื่นตัว และกระตือรือรนใน
การเรียนรูพัฒนาตน และเรงรัดจัดทําการตางๆ ไมปลอยปละละ
เลย หรือเฉื่อยชา เรียกงายๆ วา ไมประมาท
๗. แกปญหาและพึ่งพาตนไดดวยความรูคิด คือ รูจักคิด รู
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จักพิจารณา รูจักสําเหนียก รูจักมองหาคุณคาและเรียนรูจากสิ่ง
ตางๆ หรือเหตุการณ สถานการณ และประสบการณทุกอยาง คิด
เปน แกปญหาเปน รูจักคิดวิเคราะหสืบสาวเหตุปจจัยใหเขาถึง
ความจริง ซึ่งเรียกสั้นๆ วา โยนิโสมนสิการ
เปนหนาที่ของการศึกษาวิชาศิลปศาสตร และก็เปนหนาที่
ของการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป ไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไรก็ตาม
ในฐานะที่เปนเนื้อตัวแทๆ ของการศึกษา ที่จะตองสรางคุณสมบัติ
เหลานี้ หรือรุงอรุณของการศึกษานี้ ใหมีขึ้นในผูเรียน ซึ่งก็คือการ
สรางความเปน นักศึกษา นั่นเอง และคุณสมบัติที่เปนรุงอรุณของ
การศึกษาเหลานีท้ งั้ หมด ก็มจี ดุ รวมอยูท กี่ ารพัฒนาปญญา การพัฒนา
ปญญาเปนแกนกลางของการปลูกฝงคุณสมบัติเหลานี้ทั้งหมด
ถ า หั น หลั ง ย อ นไปดู ค วามหมาย และความมุงหมายของ
Liberal Arts หรือศิลปศาสตร ตามที่ปราชญกรีกสมัยโบราณได
แสดงไว จะเห็นวา ถาตัดความคิดเกี่ยวกับการแบงชนชั้นของ
ปราชญกรีกออกไปแลว แนวความคิดทั่วไปจะสอดคลองกัน เขากัน
ไดกับเนื้อหาสาระที่ไดกลาวมาในที่นี้ คือ ศิลปศาสตรเปนวิชาที่ตอง
ใชความสามารถทางสติปญญา เปนเครื่องพัฒนาสติปญญาและยก
ระดับจิตใจของผูเรียน ทําใหเกิดความดีงามล้ําเลิศทางปญญา
และจริยธรรม
สําหรับความหมาย ในดานที่เปนการแบงแยกชนชั้น ดังที่
ปราชญกรีกวาศิลปศาสตรเปนวิชาการสําหรับเสรีชน ตรงขามกับ
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วิชาประเภทแรงงานฝมือ ซึ่งเปนวิชาการสําหรับชนชั้นขาทาสนั้น
ก็อาจจะดัดแปลงเสียใหม โดยตัดความคิดเกี่ยวกับการแบงชนชั้น
ออกไปเสียทั้งหมด แลวใหความหมายที่เปนไปตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งถือวา อิสรภาพเปนจุดหมายของชีวิต
เมื่อตกลงตามนี้แลว ก็จะไดความหมายใหมที่สอดคลองกับ
หลักธรรมวา ทุกคนควรจะพัฒนาตนใหเขาถึงอิสรภาพ ซึ่งพูดให
เขากับคําศัพทที่ใชในที่นี้วา ทุกคนควรพัฒนาตนใหเปนเสรีชน
เสรีชน ในที่นี้ไมใชเรื่องของการแบงชั้นวรรณะ แตหมายถึง
บุคคลทุกคนทีไ่ ดพฒ
ั นาปญญา จนบรรลุจดุ หมายสูงสุดเขาถึงอิสรภาพ
แลว ซึ่งเรียกวาเปน บัณฑิต ในความหมายวาเปนผูดําเนินชีวิตดวย
ปญญา หรือในขั้นสูงสุด เรียกวาเปน พุทธ ในความหมายวา เปนผู
เขาถึงปญญาอันสูงสุดเต็มบริบูรณแหงการพัฒนาศักยภาพ เปนผูรู
ผูตื่น ผูเบิกบาน และเปนเสรีชนที่แทจริง เพราะไดบรรลุอิสรภาพ
โดยสมบูรณ
ศิลปศาสตรในความหมายอยางนี้ เปนวิชาการสําหรับคนทุก
คน ไมใชของชนชั้นใดชั้นหนึ่งหรือพวกใดพวกหนึ่ง คือเปนวิชาการ
สําหรับคนทุกคน ที่จะไดศึกษาเพื่อพัฒนาตนใหเปนเสรีชน หรือเปน
บุคคลผูเขาถึงอิสรภาพ และศิลปศาสตรในความหมายอยางนี้
แหละจะเปนศิลปศาสตรที่มีความหมาย และความมุงหมายสมบูรณ
ตามหลักแหงพุทธธรรม
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ในทีน่ อี้ าจใหความหมายแบบประมวลความ ซึง่ เปนการประสาน
แนวความคิดของตะวันตก เขากับหลักแหงพุทธธรรมไดดังนี้วา
ศิลปศาสตร คือวิชาการที่ตองใชความสามารถทางสติปญญา
เปนเครื่องพัฒนาสติปญญา และยกระดับจิตใจของผูเรียนใหเขาถึง
อิส รภาพเป น เสรีชน ผู เพี ยบพร อมดวยความดีงามล้ําเลิศทาง
ปญญาและจริยธรรม ซึ่งจะเปนผูสรางสรรคประโยชนสุขแกชีวิต
และสังคมไดอยางแทจริง

ความผิดพลาดของอดีตที่รอการแกไข
ในระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนยุคที่ถือกันวาโลก
ไดเจริญเปนอยางมาก มีการพัฒนาอยางสูง แตสังคมก็ประสบ
ปญหาใหมๆ เพิ่มมากขึ้นและรายแรงยิ่งกวาแตกอน จนถึงกับกลาว
กันวา สังคมมนุษยเดินทางผิดพลาด การพัฒนาลมเหลว และ
อารยธรรมของมนุษยติดตัน ปญหาและความเสื่อมโทรมตางๆ ที่
เกิดมีในยุคที่พัฒนามากแลวนี้ รุนแรงถึงขนาดที่อาจนํามนุษยชาติ
ไปสูค วามพินาศสูญสิน้ ก็ได นับเปนภัยทีร่ า ยแรงอยางไมเคยมีมากอน
การทีก่ ารพัฒนาผิดพลาดลมเหลว ยอมหมายถึงความผิดพลาด
ลมเหลวของวิชาการทั้งหลายดวย และความผิดพลาดลมเหลวของ
วิชาการตางๆ ก็บงชี้ไปถึงความผิดพลาดลมเหลวของการศึกษา
และถาการศึกษาที่ผานมาผิดพลาดลมเหลว การศึกษาศิลปศาสตร
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หรือวิชาพื้นฐานทั้งหลายก็ตองรับผิดชอบโดยตรงทีเดียว จึงจะตอง
มีการทบทวน ตรวจสอบสภาพการเรียนการสอนศิลปศาสตรกัน
ใหม จะตองมีการปรับปรุงการศึกษา และการปรับปรุงในวงการ
ทางวิชาการโดยทั่วไป ตลอดจนระบบและกระบวนการพัฒนา
สังคมทั้งหมด
ดังเปนทีย่ อมรับกันแลวในระดับโลก ซึง่ องคการสหประชาชาติ
ไดเริ่มตนความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนาใหม
แลว โดยไดประกาศตามขอเสนอขององคการศึกษา วิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรม หรือ UNESCO ให พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๐ เปนทศวรรษ
โลกเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรม (World Decade for Cultural
Development)
สหประชาชาติไดแถลงถึงความผิดพลาด ของการพัฒนาใน
สมัยที่ผานมา ซึ่งไดมุงความขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความ
เจริญพรั่งพรอมทางวัตถุ โดยใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
เจาบทบาทใหญ ในกระบวนการพัฒนา และประกาศใหเปลี่ยน
แปลงแนวทางการพัฒนาใหม โดยใหยึดวัฒนธรรมเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา
จุดที่นาสนใจในที่นี้ คือตัวเหตุปจจัยวา อะไรเปนจุดออน เปน
ขอบกพรอง ที่ทําใหการพัฒนาในยุคที่ผานมาไดผิดพลาดไป จนเกิด
เปนปญหาใหญในปจจุบัน
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ในที่นี้ ขอเสนอขอพิจารณาเกี่ยวกับจุดออนและขอบกพรอง
ที่สําคัญในวงวิชาการ และในกระบวนการพัฒนา ที่การศึกษาจะ
ตองตรวจสอบและปรับปรุง ซึ่งถือวาเปนหนาที่ของศิลปศาสตร
หรือวิชาพื้นฐานทั่วไปจะตองรับผิดชอบ และควรจะเขารับบทบาท
เปนผูนําในการแกไขปรับปรุง
จุดออน และขอบกพรองสําคัญของยุคสมัยที่ผานมา ซึ่งการ
ศึกษาจะตองรูเขาใจและแกไขปรับปรุง ที่เปนขอสําคัญขอเสนอไว
ดังนี้
๑. วิชาการทั้งหลายที่มากมายนั้น เปนเหมือนกิ่งกานที่แตก
ออกจากลําตนหนึ่งเดียว และมีรากเหงาเดียวกัน อยางที่ไดกลาว
วามีรากฐานเดียวกันคือ สัจจธรรม การที่แตกแขนงออกไป ก็เพื่อ
เจาะลึกความจริงใหชัดเจนลงไปในแตละดาน จะไดทําหนาที่หรือ
ทํางานเชนแกปญหาแตละดานๆ นั้นไดเต็มที่ แตจะตองสํานึก
ตระหนักอยูเ สมอวา การทีจ่ ะใหไดความจริงเปนสัจจธรรมทีส่ มบูรณ
และแกปญหาของมนุษยไดแทจริง วิชาการเหลานั้น จะตองเชื่อม
โยงความรูเขาดวยกันและประสานงานกัน อยางที่เรียกวาแยกแลว
โยง เพราะวัตถุประสงคเดิมแทในการแยกออกไป ก็เพื่อชวยกันหา
ความจริ งดานตางๆ มาประกอบเป นภาพรวมของความจริงที่
สมบูรณ
แตในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา หรือการพัฒนาใน
ยุคอุตสาหกรรมที่ผานมา เมื่อวิชาการตางๆ แตกแขนงออกไปแลว
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ก็มุงดิ่งตรงไปขางหนาในดานของตนๆ มีความกาวหนาไปไกลมาก
ในแตละดาน ทําใหพรมแดนแหงความรูขยายกวางออกไปมากมาย
พรอมกับที่กิจการของมนุษย ซึ่งสนองรับความรูของวิชาการดาน
นั้นๆ ไปใชทํางาน ก็ไดสรางความเจริญกาวหนาในดานของตนออก
ไปอยางรวดเร็วและนาอัศจรรย จนมีลักษณะเดนที่เรียกวา เปนยุค
แหงความชํานาญพิเศษเฉพาะทาง
แตทามกลางความเจริญกาวหนา แบบชํานาญพิเศษเฉพาะ
ทางนั้น มนุษยแทบไมรูตัววา หลักการเดิมขอใหญไดถูกละเลย
มองขาม หรือหลงลืมไป คือการแยกเพื่อโยงใหเห็นชัดเจนสมบูรณ
วิชาการและกิจการที่เนื่องกันกับวิชาการเหลานั้น มองความจริง
และดําเนินกิจกรรมมุงเฉพาะแตในดานของตนๆ ไมมาเชื่อมโยง
บรรจบและไมประสานงานกัน
มนุษยมาเริ่มรูตัวถึงความผิดพลาดขึ้นในขณะนี้ ก็เพราะได
เกิดปญหามากมาย และรายแรง เนื่องจากความเจริญกาวหนา
เฉพาะดานที่ติดตันทั้งในดานการที่จะเขาถึงความรูจริงในสัจจธรรม
และในการที่จะสรางสรรคประโยชนสุขแกสังคมมนุษย เพราะวิชา
การเฉพาะดาน แตละอยางมองเห็นความจริงเฉพาะในแงดานนั้นๆ
และในขอบเขตหนึ่งเทานั้น ไมทั่วตลอด
เมื่อมองเห็นความจริงไมรอบดาน ก็ไมไดความรูที่ถูกตองแท
จริง คือไมเขาถึงสัจจธรรม และกิจการที่เนื่องกับวิชาการเหลานั้น
เมื่อปฏิบัติไปตามความรูของวิชาการนั้น ใหสําเร็จผลในดานของตน
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ตามประสงค แตไมรูตัววาไดกอใหเกิดผลกระทบหรือผลขางเคียง
ที่เปนโทษในดานอื่นที่นอกขอบเขตความรูหรือความสนใจของตน
ล้ําเขาไปในแดนของวิชาการและกิจการอื่นๆ อยางนอยการแก
ปญหาก็เปนเพียงการแกเปนจุดๆ หยอมๆ ไมครบ ไมทวั่ ถึง แก
ปญหาไมหมด ก็คอื แกปญ
 หาไมสาํ เร็จแทจริง หรือแกดา นนี้ แตกลาย
เปนกอปญหาใหมดานโนน สรางสรรคดานหนึ่งเฉพาะหนาในวง
แคบ แตกลายเปนทําลายอีกดานหนึ่งในวงกวางและระยะยาว
ปจจุบันนี้ วิชาการเฉพาะอยางเหลานั้นเจริญกาวหนาถึงขีด
สูงสุด สภาพที่เต็มไปดวยปญหาเชนนี้ก็ไดปรากฏเดนชัดขึ้นมาและ
รุนแรง จนมนุษยในสังคมที่พัฒนาแลวตองหันมาทบทวนตรวจสอบ
วิชาการ และกิจการตางๆ ของตน และเริ่มพบสาเหตุดังไดกลาว
มานั้น และเกิดความตื่นตัวขึ้นในบางกลุมบางแหงที่จะหาหนทาง
ใหมในการแสวงหาความรูและดําเนินกิจการตางๆ ดังเชนที่แนว
ความคิดแบบองครวม (holism) ไดเฟองฟูขึ้น
ในสภาพเชนนี้ ศิลปศาสตรในฐานะเปนวิชาพื้นฐาน เปนศูนย
รวมของวิชาการตางๆ ควรจะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมประสาน
วิชาการและกิจการตางๆ เพื่อใหเขาถึงความรูสมบูรณที่เปนสัจจ
ธรรม และสามารถแกปญหาสรางสรรคความเจริญที่กลมกลืนและ
สมดุล ไมกอผลกระทบในทางรายพวงมาในรูปตางๆ ซึ่งก็เปนหนาที่
ของศิลปศาสตรโดยพื้นเดิมอยูแลวที่จะมีบทบาทเชนนี้ ขอนี้เปน
ปญหาเกี่ยวกับสัจจธรรม
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๒. ในยุคแหงความชํานาญพิเศษเฉพาะดานที่วามานั้น แม
แตจริยธรรมก็ไดถูกมองใหเปนวิชาการอยางหนึ่ง และเปนกิจกรรม
ประเภทหนึ่ง ตางหากจากวิชาการและกิจการอยางอื่นๆ แทนที่จะ
เขาใจตามเปนจริงวา จริยธรรมนั้นเปนสิ่งที่ติดอยูดวยกัน หรือซึม
ซานอยูในวิชาการและกิจกรรมทุกอยางและทุกขณะของมนุษย ถา
จะเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับน้ําเลี้ยงในตนไมที่ซึมซานไปหลอเลี้ยง
กิ่งกานทุกสวนของมัน ดํารงความมีชีวิตของตนไมนั้นไว หรือพูดให
ถูกตองตรงแทกวานั้นอีก ก็คือ การเจริญเติบโต และทําหนาที่
อยางถูกตองขององคประกอบแตละสวนของตนไม ที่ทําใหตนไมนั้น
มีชีวิตงอกงามอยูตอไป
จริยธรรม ก็คือ อาการของการกระทํา หรือลักษณะของการ
ปฏิบัติในวิชาการหรือกิจการนั้นๆ ที่ถูกตองดีงามตรงตามคุณคา
ของมันนั่นเอง จึงไมอาจแยกออกตางหากจากวิชาการหรือกิจการ
นั้นๆ ได
อยางนอยที่สุดหรืออยางพื้นฐานที่สุด จริยธรรมก็คือการ
ปฏิบัติในเรื่องของวิชาการหรือกิจการนั้นๆ ในทางที่จะใหเกิดผลดี
แกชีวิตและสังคม ตามความมุงหมายที่แทจริงของวิชาการหรือกิจ
การนั้นๆ เชน วิชาการแพทยมีความมุงหมายเพื่อบําบัดโรค ชวยให
คนเจ็บไขหายโรคมีสุขภาพดี จริยธรรมในกรณีนี้ก็คือ การปฏิบัติ
ของแพทยหรือปฏิบัติการทางการแพทย ที่มุงชวยใหคนเจ็บไขหาย
โรคและมีสุขภาพดี ความขาดจริยธรรมเกิดขึ้นเมื่อแพทยหรือ
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บุคลากรทางการแพทย ใชวิชาการแพทยเปนเครื่องมือมุงหาผล
ประโยชนสวนตัว หรือทําลายผูอื่นในรูปใดรูปหนึ่ง
จริยธรรมเปนตัวคุม และเปนเครื่องนําทางใหวิชาการและกิจ
การนั้นๆ เกิดผลดีตามความมุงหมายของมัน หรือเปนตัวการ
ปฏิบัติ ที่ทําใหความรูในสัจจธรรมเกิดผลสําเร็จตามความมุงหมาย
จึงเปนสิ่งจําเปนคูกันกับสัจจธรรม และเมื่อคูกับสัจจธรรม ก็คูกับ
วิชาการตางๆ ทุกอยางที่ตั้งอยูบนฐานแหงสัจจธรรมดวย
ในยุคที่ผานมา สังคมประสบปญหาอยางหนักเนื่องจากการ
ปฏิบัติ ที่ไมเปนไปเพื่อใหเกิดผลตามความมุงหมายที่แทของวิชา
การหรือกิจการนั้นๆ วิชาการและกิจการตางๆ ถูกบิดเบนไปใชเปน
เครื่องมือแสวงหาผลประโยชน สนองความเห็นแกตัวบาง ใชเปน
เครื่องมือเบียดเบียนทําลายกันบาง ใชเปนเครื่องมือสรางความลุม
หลงหมกมุนมัวเมาบาง
การที่จะแกปญหาเหลานั้นได จะตองกําจัดความผิดพลาด
ของอดีตในขอนี้ใหได คือจะตองเขาใจความหมายของจริยธรรมให
ถูกตอง และใหการศึกษาชนิดที่สรางสรรคจริยธรรมขึ้นมาผนึก
ผสานไวดวยในเนื้อตัวของวิชาการทั้งหลาย เพื่อคุมและนําทางให
การปฏิบัติในเรื่องของวิชาการนั้นๆ เปนไปเพื่อผลดีตามความมุง
หมายที่แทจริงของมัน การศึกษาสวนที่จะทําหนาที่นี้โดยตรง ก็คือ
ศิลปศาสตรหรือวิชาพืน้ ฐานนัน่ เอง ขอนีเ้ ปนปญหาเกีย่ วกับจริยธรรม
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๓. ประโยชนตน และประโยชนผูอื่น มักถูกมองแยกตางหาก
จากกัน ในลักษณะที่มีความรูสึกวาเปนเรื่องตรงกันขาม เปนคูแขง
แยงกัน ไปดวยกันไมได จะตองเลือกเอาอยางหนึ่ง หรือจะตองแยง
ชิงกัน ทําใหเกิดความรูสึกที่จะคอยเพงจองเอาประโยชนใหแกตน
เอง ระแวงระวังกลัวจะไมไดผลประโยชน กลัวผลประโยชนจะถูก
แยงชิงไป ตลอดจนมีความคิดที่จะกีดกันผูอื่นออกไป เปนการเสริม
ย้ําความรูสึกเห็นแกตัวใหรุนแรงยิ่งขึ้น
อาการที่เปนอยางนี้ เกิดจากความขาดการศึกษาที่จะทําใหรู
ตระหนักถึงความจริงที่ลึกลงไป ซึ่งเปนพื้นฐานยิ่งกวานั้นวา ทั้งตน
และผูอื่นนั้นมีจุดรวมรวมกัน คือความเปนชีวิต หรือแมแตแคบเขา
มาคื อ ความเป น มนุ ษ ย ประโยชน ที่ เ ป น คุ ณ ค า แท จ ริ ง นั้ น คื อ
ประโยชนที่เกื้อกูลแกชีวิต ประโยชนตอชีวิตเปนประโยชนอยาง
เปนกลางๆ เปนประโยชนรวมกัน
ประโยชนของชีวิต ทําใหประโยชนตนและประโยชนผูอื่น
เนื่องอยูดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียว สิ่งที่เกื้อกูลแกชีวิตยอมเกื้อกูล
ทั้งแกตนเอง และเกื้อกูลแกผูอื่น ในแงนี้ สิ่งที่เปนผลดีแกตนเอง ก็
เปนผลดีแกผูอื่นดวย คือดีสําหรับชีวิตของเขา ก็ดีสําหรับชีวิตของ
เราดวย
ประโยชนแกชีวิต หรือประโยชนแกมนุษยอยางนี้ เปน
ประโยชนพื้นฐานที่มีคุณคาเสมอกัน ทั้งแกตนเองและแกคนอื่น
การศึกษาที่แทจริงมุงใหคนเขาถึงประโยชนอยางนี้ และใหชวยกัน
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สรางสรรคสงเสริมประโยชนอยางนี้ ซึ่งเปนสาระของระบบความ
สัมพันธที่อิงอาศัยและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สวนประโยชนตนและ
ประโยชนของคนอื่น ชนิดที่เปนการแบงแยก ตองแยงตองแขงกัน
นั้น เปนเรื่องที่ซอนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการศึกษาจะตองพัฒนาคน
ใหปฏิบัติดวยความระมัดระวังใน ๒ ระดับ เพื่อรักษาไว ซึ่งระบบ
ความสัมพันธแบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน และเกื้อกูลกันนั้น
ระดับที่ ๑ คือ ระดับประโยชนซอน หรือประโยชนชั้นนอก
พยายามไมใหการแสวงหาประโยชนตน เปนไปโดยขัดแยง หรือ
กระทบกระทัง่ บัน่ ทอนทําลายประโยชนของผูอ นื่ เทาทีจ่ ะเปนไปได และ
ระดับที่ ๒ ที่สําคัญกวานั้น คือระดับประโยชนพื้นฐาน จะ
ตองไมใหการแสวงหาประโยชนตนนั้น เปนการทําลายกอความเสีย
หายตอประโยชนของชีวิต หรือประโยชนของมนุษยที่เปนกลางๆ
อยางที่กลาวแลวขางตน
อยางไรก็ดี การปฏิบัติในเรื่องเหลานี้ จะเปนไปอยางพอดี ไม
สุดโตง ก็ตอเมื่อเปนการปฏิบัติดวยปญญา โดยมีความรูเทาทัน
ธรรมดาแหงโลกสันนิวาสประกอบอยูดวย
คนที่เขาใจตระหนักในเรื่องประโยชนของชีวิตหรือประโยชน
ของมนุษยที่เปนกลางๆ อยางนี้แลว จะสามารถเขาใจไดตอไปถึง
ระบบความสัมพันธแบบอิงอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันในวงกวาง
ออกไป ที่เปนระบบใหญครบถวนสมบูรณ คือจะรูตระหนักถึงความ
เปนประโยชนที่เนื่องกัน และความประสานเกื้อกูลอยางอิงอาศัย
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กันระหวางชีวิตกับสังคม และกับธรรมชาติแวดลอม
เมื่อใดคํานึงถึงประโยชนของชีวิต หรือประโยชนของมนุษย
อยางเปนกลางๆ เมื่อนั้นก็จะไดทั้งประโยชนตน และประโยชนผูอื่น
พรอมกันไปอยางเปนอันเดียว โดยไมมีการแบงแยก และพรอมกัน
นั้น ประโยชนของชีวิต หรือประโยชนของมนุษย ก็จะโยงไปหา
สังคมและธรรมชาติ ทําใหมนุษยตองคํานึงถึงประโยชนของสังคม
และประโยชนของธรรมชาติแวดลอมดวย เพราะมองเห็นความ
สัมพันธอิงอาศัยกันและมีผลกระทบตอกัน แลวมนุษยก็จะมองเห็น
ความสําคัญของสิ่งที่เปนประโยชนพื้นฐาน คือประโยชนรวมกัน
ของระบบความสัมพันธของชีวิต สังคม และธรรมชาติทั้งหมด
มนุษยจะมีความรูเขาใจวา การรักษาและสงเสริมประโยชน
พื้นฐาน เปนการทําใหเกิดผลเกื้อกูลแกองคประกอบทุกสวน ที่
สัมพันธอิงอาศัยกันอยูนั้น ทําใหทั้งระบบและทุกองคประกอบดํารง
อยูและดําเนินไปไดดวยดี
การพัฒนาในยุคที่ผานมาไดเกิดความผิดพลาดในเรื่องนี้มาก
และเปนสาเหตุสําคัญของปญหารายแรงที่สังคมและโลกทั้งหมด
กําลังประสบอยู ดังที่ไดเริ่มตื่นตัวรูกันขึ้นแลว และเปนปญหาซึ่ง
การศึกษาที่แทจะตองเปนเจาบทบาทในการแกไข วิชาการที่จะทํา
ใหการศึกษาสวนนี้ทําหนาที่สําเร็จผลไดก็คือ วิชาศิลปศาสตรหรือ
วิชาพื้นฐานนั่นเอง ขอนี้ก็เปนปญหาทางจริยธรรมอีกอยางหนึ่ง
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คําฝากแดอาจารยศิลปศาสตร
ศิลปศาสตร ที่วาเปนวิชาพื้นฐาน ก็เพราะเปนที่รองรับไวซึ่ง
วิชาการอื่นๆ ทั้งหลาย โดยเฉพาะที่เรียกวาวิชาชีพและวิชาเฉพาะ
ตางๆ โดยเปนหลักประกันที่จะใหวิชาการเหลานั้นบังเกิดผลดี สม
ตามความมุงหมายที่มนุษยไดจัดใหมีวิชาการเหลานั้นขึ้น และความ
เปนพื้นฐานนั้น ยังมีความหมายตอไปอีกดวยวา เปนการแผกวาง
ออกไปอยางทั่วถึง เพื่อทําหนาที่ในการรองรับใหสําเร็จ เพราะสิ่งที่
จะเปนพื้นฐานรองรับสิ่งอื่นได ก็จะตองแผออกไปใหมีเนื้อที่กวาง
ขวางเพียงพอและทั่วถึง ที่จะใหสิ่งซึ่งตนเองรองรับนั้นตั้งอาศัยอยู
และทํากิจของมันได
ความแผกวางทั่วถึงของศิลปศาสตร ที่เปนวิชาพื้นฐานนี้
หมายถึง การแผไปกวางทั่วถึงเรื่องราวของโลกและชีวิตทั้งหมด
ทั้งเรื่องของมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม ทั้งความเปนไป
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ทั้งใกลและไกล ทั้งภายในและภาย
นอก ทั้งเรื่องของตนเอง และเรื่องของผูอื่น ทั้งเรื่องรูปธรรมและ
เรื่องนามธรรม ทั้งเรื่องวัตถุและเรื่องจิตใจ ฯลฯ กวางขวาง หลาก
หลาย และมากมาย แตก็ไมพรามัวสับสน เพราะมีหลักการที่เปน
ทั้งแกนและเปนเครื่องกําหนดขอบเขตของการทําหนาที่ ที่จะให
ภาพรวมที่กวางขวางครอบคลุม และหยั่งลึกทั่วตลอด อันจะใหเกิด
ความชัดเจน ในการแกปญหาของมนุษย และสรางสรรคประโยชน
สุขแกชีวิตและสังคมใหสําเร็จ เพื่อใหมนุษยดํารงอยูดวยความโปรง
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โลง ปลอดพนความบีบคั้นติดขัดคับของ บรรลุภาวะไรทุกข ประสบ
สันติสุขและอิสรภาพดังไดกลาวมาแลวขางตน
ขอย้ําในที่สุดวา การเขาถึงศิลปศาสตร ไมใชการรูวิชานั้นๆ
แตเพียงขอมูล แตตองเขาถึงสาระของมัน เมื่อเขาถึงสาระของ
ศิลปศาสตรแลวก็จะทําใหเราไปศึกษาวิชาอื่นที่เรียกวาวิชาชีพ และ
วิชาเฉพาะตางๆ อยางเขาถึงสาระของวิชานั้นๆ ดวย
ความสําเร็จผลของการศึกษาศิลปศาสตร อยูที่การประจักษ
แจงสัจจธรรม เกิดมีจริยธรรม และไดความมีศิลปะ ซึ่งนําไปสูการ
แกไขปญหาไดหลุดพนปลอดโปรง ไปถึงภาวะไรทุกข ประสบสันติ
สุขและอิสรภาพ
ดังนั้น เราจะตองเรียนใหเขาถึงสัจจธรรมโดยมีจริยธรรม
และมีศิลปะ หรือพูดใหสั้นที่สุดวา เรียนใหไดสัจจะ จริยะ และ
ศิลปะ เราจะไมศึกษาวิชาศิลปศาสตรและแมวิชาตางๆ ทั้งหลาย
อยางเปนเพียงขอมูลที่ไรชีวิตชีวา
ถาเรียนไมเปน ศิลปศาสตรจะเปนเพียงขอมูลที่ไรชีวิตชีวา
เปนขอมูลสําหรับเอามาทองจําแลวก็ไปถายเทออกในเวลาสอบ
เวลาเรียนก็ทอ งไว จําขอมูลเก็บไว รอไวพอถึงเวลาสอบก็ไปถายออก
ก็จบ สอบผานไปแลวก็เลิก อยางนี้ศิลปศาสตรก็ไมมีความหมาย
ศิลปศาสตรจะเกิดคุณคาที่แทจริง ก็ตองทําดังที่กลาวมา จึง
ไดพูดแตตนวา การที่จะใหวิชาศิลปศาสตร เกิดผลที่แทจริงแกผู
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เรียนนั้น จําเปนตองอาศัยผูสอนที่เขาถึงวิชาศิลปศาสตรอยางแท
จริง คือสอนวิชาศิลปศาสตรอยางเขาใจความหมายและความมุง
หมายของมัน เขาถึงเนื้อตัวสาระของศิลปศาสตรแลว จึงจะเปนผู
สามารถที่จะมาสรางนักศึกษาได และทําใหนักศึกษาเหลานั้นเติบโต
พัฒนาขึ้นไป เปนบัณฑิตในที่สุด
เพราะฉะนั้น จึงไดพูดไววา “จะสอนวิชาชีพและวิชาเฉพาะให
ใชผูเชี่ยวชาญ แตจะสอนวิชาพื้นฐานตองใชนักปราชญ” ซึ่งมีความ
หมายดังที่กลาวมานี้
จึงขอใหผเู ปนปราชญทงั้ หลาย มาชวยกันสอนวิชาศิลปศาสตร
โดยทําคนที่เรียนใหเปนนักศึกษา แลวก็เติบโตพัฒนาขึ้นไป ถึงจุด
หมายปลายทางที่เปนบัณฑิต แมกระทั่งเปนพุทธ ซึ่งเปนเสรีชนที่
แทจริงโดยสมบูรณ เพื่อจะไดบังเกิดผลดีเปนประโยชนสุขแกบุคคล
และสังคมตามวัตถุประสงค
อาตมภาพไดพูดมา ในเรื่องวิชาศิลปศาสตรตามแนวพุทธ ก็
เปนเวลาพอสมควร คิดวา ไดเสนอความคิดเห็นสําหรับประดับ
ปญญาบารมีดังที่ไดกลาวมา ถาประดับดีก็เกิดความงาม ถาประดับ
ไมดีก็กลายเปนสิ่งรุงรัง แลวแตวาที่พูดมานี้จะทําใหงามหรือรุงรัง
ถาหากเปนสิ่งรุงรังก็ทิ้งไป ถาเปนสิ่งที่งามก็นําเอามาใชใหเปน
ประโยชน เสริมปญญาบารมีที่มีอยูแลวนั้นใหงดงามยิ่งขึ้น
ขอถือโอกาสนี้ อวยพรแดทกุ ทาน ในฐานะทีว่ นั นีเ้ ปนวันดีเปน
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วันสิริมงคลของคณะศิลปศาสตร แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
ไดมีอายุครบ ๒๗ ป รอดพนภยันตรายอุปสรรคทั้งหลาย และ
ประสบความเจริญงอกงามสืบมา ขอใหคณะศิลปศาสตรเจริญงอก
งามยิ่งๆ ขึ้นไป ดวยอานุภาพคุณพระรัตนตรัยพรอมทั้งกุศลเจตนา
ความดีงาม และประโยชนทั้งหลายที่ทานไดบําเพ็ญไปแลว ซึ่งลวน
แตเปนบุญกุศล ที่จะเกิดผลงอกเงยแกชีวิตของนักศึกษาทั้งหลาย
ขอใหบุญกุศลเหลานั้น จงอํานวยอานิสงสใหเกิดความสุข
ความเจริญแกทุกๆ ทาน โดยประสบจตุรพิธพรชัย มีความเจริญ
งอกงามดวยกําลังกาย กําลังใจ กําลังปญญา ในการที่จะทําหนาที่
เพื่ ออํานวยวิชาศิล ปศาสตรให เกิด ประโยชน ต ามวัต ถุประสงคที่
กลาวมา เพื่อสันติสุขของชีวิตและสังคม ตลอดกาลนาน เทอญ

