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บันทึกในการพิมพครั้งที่ ๒
ไดทราบวา หนังสือเรื่อง รุงอรุณของการศึกษาฯ ที่ ร.ศ. ดร.วิชัย
วงศใหญ ริเริ่มขอจัดพิมพขึ้นเมื่อปลายปที่แลวนี้ มีผูตองการมาก ได
หมดไปอยางรวดเร็ว พระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร จินฺตาปฺโ) ได
แจงมาขอใหพิมพใหมเพื่อมีไวแจกมอบแกผูตองการตามสมควร จึงตก
ลงพิมพขึ้นเปนครั้งที่ ๒
ในการพิมพครั้งนี้ ไดเห็นวามีเรื่องเกาบางอยางที่ควรทําเชิงอรรถ
ประกอบไวอีก จึงทําเชิงอรรถยาวเพิ่มอีก ๓ แหง และไดแทรกเสริมเติม
ศัพทและความหมายกํากับคําและขอความอีกหลายแหง รวมทั้งตั้งชื่อหัว
ขอเพิ่ม ๑ แหง
หวังวาหนังสือเลมนี้จะสํ าเร็จประโยชนพูนเพิ่มเสริมปญญาและ
ชวยใหพัฒนากาวไปในธรรมทัศนไดมากขึ้น
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๕ ก.พ. ๒๕๔๖

บันทึกกํากับเลม
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๓ คือ ๑๒ ป ๓ เดือนลวงมาแลว
รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ แหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนํานิสิตชั้น
ปริญญาโท และปริญญาเอก ไปที่เขาดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
และขอนิมนตอาตมภาพบรรยาย-สนทนาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
หลังจากนั้นไมนาน รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ ไดแจงความประสงควาจะ
ขอพิมพคําบรรยายครั้งนั้นเปนเลมหนังสือเพื่อเผยแพรใหกวางขวางออกไป
และใหเปนประโยชนระยะยาว ตอมาผูบรรยายไดตรวจชําระบทลอกเทปนั้น
จนเสร็จ และพระครูปลัดปฎกวัฒน ไดพิมพขอมูลลงในคอมพิวเตอร จน
กระทั่งไดจัดวางรูปใหเปนตนแบบที่พรอมจะนําไปตีพิมพในโรงพิมพ แตผู
บรรยายไดยบั ยัง้ ไวกอ นดวยปรารถนาจะเพิม่ เติมขยายความเรือ่ งสําคัญบางอยาง
ครั้นเวลาผานไปๆ ผูบรรยายก็ไมมีเวลาที่จะปรับขยายเพิ่มเติมตนฉบับนั้น
ตามที่ตั้งใจ ทาง รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ ก็ไดถามไถทวงมาทางพระครูปลัด
ปฎกวัฒน เปนระยะๆ โดยตลอด
เวลาผานมาถึงบัดนี้ ๑๒ ป รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ ยังมีความประสงคที่
จะพิมพเชนเดิม และยํ้าวาถาเปนไปไดใครขอพิมพใหทันรับปใหม ๒๕๔๖ ผู
บรรยายเห็นดวยวาคงจะรอตอไปไมได เพราะยากที่จะมีเวลาหันกลับมาปรับ
ขยายเพิม่ เติมอยางทีห่ วัง อีกทัง้ เมือ่ เวลาผานไปนานมาก ก็นกึ ไมออกวาไดตงั้ ใจ
จะเพิ่มเติมขยายความในสวนตอนใด จึงตกลงนําตนแบบที่จัดทําไวนานปแลว
นั้นขึ้นมาตีพิมพ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเวลาที่บรรยายกับปจจุบันหางกันมากถึง ๑๒
ปเศษ เหตุการณบานเมืองและความเคลื่อนไหวในสังคมโลกกาวมาหลายอยาง
เรือ่ งที่บรรยายไวนานแลวอาจพนสมัย แมจะพิมพอยางเดิม ก็ควรเชื่อมโยง
เหตุการณใหถึงปจจุบันในทางใดทางหนึ่ง จึงตกลงใจยกตนฉบับขึ้นมาอาน
ทวนทาน แลวทําเชิงอรรถเชื่อมโยงเหตุการณใหพอตอกับปจจุบัน พรอมทั้ง

๑๕๘
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ตรวจชําระจัดปรับเรื่องปลีกยอยใหเกิดความเรียบรอยยิ่งขึ้นเทาที่พอจะทําได
ในเวลาสั้นๆ จนเสร็จสิ้นดังปรากฏเปนปจจุบัน
อนึ่ง เมื่ออานทวนทานผานไป ก็นึกไดบางวา อยางนอยหัวขอสุดทาย
เปนที่สําคัญสวนหนึ่งที่ตองการขยายความเพิ่มเติม โดยจะใหเปนบทสรุปของ
หนังสือไปดวย แตคราวนี้ตองปลอยผานไปกอน จึงไดแตกําหนดใจไว
ตนแบบเดิม ไดตั้งชื่อหนังสือไววา “รุงอรุณแหงการศึกษา เพื่อนําการ
พัฒนาในยุคใหม” แตไดตกลงใจเปลี่ยนตั้งชื่อหนังสือที่จะพิมพครั้งแรกนี้วา
รุง อรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอใหผูอานทราบวา เมื่อครั้งบรรยายเรื่องนี้ ๑๒ ปกอนโนน แมวาคํา
วา sustainable development จะเกิดขึ้นมา ๒-๓ ปแลว (ดังกลาวถึงใน
หนา ๑๕ และไดทําเชิงอรรถลําดับเหตุการณไวในหนา ๓) แตในเมืองไทยยัง
ไมมีคําที่ใชกันยุติวา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” การตั้งชื่อหนังสือนี้ เปนการปรับ
เปลี่ยนตามกาลเวลาที่นํามาตีพิมพ จึงขอใหทราบรวมกันไวดวย
ขออนุโมทนา รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ ที่มีความตั้งใจอัน
ยัง่ ยืนมั่นคง ตลอดกาลเวลายาวนานผานมาถึง ๑๒ ป ไมจางคลาย และมีนํ้า
ใจปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม และตอชีวิตของทุกๆ คน ที่จะใหไดรับคุณ
ประโยชนทางการศึกษา ดังเปนที่ชัดเจนแนนอนวา กุศลฉันทะของทานไดเปน
แรงใหญและเปนปจจัยหลักที่ทําใหหนังสือเลมนี้เกิดขึ้น
ในโอกาสมงคลขึ้นปใหม ๒๕๔๖ นี้ ขอคุณพระรัตนตรัยและบุญจริยา
ในการบําเพ็ญกุศลทางปญญาดวยธรรมวิทยาทานนี้ จงอํานวยพรให รศ.ดร.
วิชัย วงษใหญ และอดีตนิสิตปริญญาโท-เอก ที่ไดไปฟงคําบรรยายอันเปนที่
มาของหนังสือนี้ พรอมดวยญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวโลก
ทัง้ ปวง เจริญดวยจตุรพิธธรรม และบรรลุสันติสุขเกษมศานติ์ทั่วกัน ยั่งยืน
นานตลอดไป
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕
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โลกกาวไปถึงไหน
ไทยเราอยูท ใี่ ด
ทางเลือกของสังคมไทย
แนวคิดใหมในการพัฒนา
ความคิดใหมตามมาดวยถอยคําใหมๆ
จากความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน สูค วามประสานเปนองครวม
มุง หาระบบชีวติ ทีม่ ดี ลุ ยภาพ
แยกตัวออกมาจะเปนนาย แตกลายเปนทําลายตัวเอง
เลิกคิดพิชติ ธรรมชาติ วิทยาศาสตรถงึ จุดหักเลีย้ ว
ความหวังของสังคมไทย ทีจ่ ะกาวเขาไปในยุคขาวสารขอมูล
ภาวะแปลกแยกจากสภาพทีเ่ ปนจริง และเกษตรกรรมแบบพึง่ พา
ถาจะเปนสังคมอุตสาหกรรม ก็ตอ งมีชวี ติ แบบนักผลิต
เขาสูย คุ ขาวสารขอมูล ไดเพิม่ ทุนพัฒนาปญญา
หรือเอามาเสริมโมหะใหแกกลา
ระวังจะไดแครบั ขาวสาร แตไมรจู กั สรางสรรค
แยกไมได เลยไมรจู ะเอาอะไรมาโยง
การศึกษาทีไ่ ดผล ตองใหคนสือ่ สารเปนดวย
"ทําเปน" ทีย่ งั จําเปน
อุปกรณทเี่ กือ้ กูลแกคนคิดเปน
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๘๑
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การพัฒนาสูอ สิ รภาพ ผานจุดหมายหลายระดับ
๑๔๖

รุงอรุณของการศึกษา
เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน∗
กอนทีจ่ ะเขาสูเรื่อง ขอพูดถึงขอปรารภวา เราอยูในสังคมไทย
และอยูใ นสังคมโลก การพิจารณาเรื่องการศึกษาหรือเรื่องจริยธรรม
จะตองใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคม ตั้งแตวงแคบ
ในระดับชุมชน ไปจนกระทั่งถึงสังคมโลกอันกวางขวาง จะตองรูวา
สภาพความจริงเปนอยางไร เพราะเราจะใชหลักการหรือหลักธรรม
อะไรตางๆ ก็ตองใชในทามกลางสภาพความเปนจริงอยางนั้น
เพราะฉะนัน้ ในตอนเริ่มแรกนี้ จึงจะพูดกันถึงเรื่องสภาพความ
เปนจริงในปจจุบันนิดหนอยกอน

∗ บรรยายแก นิสิตปริญญาโท - เอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ณ สถานพํานักสงฆ (ตอมาตั้งชื่อวา “สายใจธรรม”) บนเขาสําโรงดงยาง (เรียกสั้นๆ วา
เขาดงยาง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๑๐ กันยายน ๒๕๓๓ ตามคําอาราธนาของ
รศ. ดร. วิชัย วงษใหญ
เชิงอรรถตอจากนี้ไป เขียนขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ สําหรับการพิมพ
ครั้งที่ ๑ ที่จะใหทันขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ เพื่อโยงเรื่องใหเชื่อมตอกับปจจุบัน
เพราะเนื้อเรื่องที่บรรยายไดพูดไวตามเหตุการณเมื่อ ๑๒ ปลวงแลว

-๑เขาสูยุคใหมของการพัฒนา
โลกกาวไปถึงไหน
เวลานี้ เรามีปญหาเกี่ยวกับความเปนไปของสังคม และโลกนี้
มากมาย มีความรูสึกเปนเชิงคําถามกวางๆ อยูในใจอยางหนึ่งวา
ความเจริญของโลกในปจจุบันนี้ไปกันถึงไหน สังคมปจจุบันมีสภาพ
อยางไร ถามองในระดับทั่วไปจริงๆ เดี๋ยวนี้มีการพูดกันมากขึ้นถึง
คําพูดหนึ่ง คือคําวา สังคมยุคขอมูลขาวสาร คํานี้ชักจะติด
เมื่อสักสาม-สี่ปกอน คํานีย้ ังไมเปนที่แนใจ ยังอยูในระยะที่ถก
เถียงกัน คือ มีการเสนอคําเรียกชื่อสังคมยุคใหมนี้กันขึ้นมาหลายคํา
แตละคนก็พยายามหนุนคําของตน ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เริ่มมาจากสังคม
ฝรัง่ เพราะฝรัง่ เปนผูที่มีความเจริญหรือพัฒนาสังคมมาถึงขั้นตอนนี้
แลว เขาจึงคิดคําตางๆ ขึ้นมาใช เชนคําวา postindustrial เมื่อ ๘-๙
ปกอ นนั้นจะไดยินคํานี้มาก คือใชในคําวา Postindustrial Society
(สังคมทีผ่ า นพนอุตสาหกรรมแลว) บาง Postindustrial Age (ยุคหลัง
อุตสาหกรรม) บาง
มีผเู สนอคําวา Information Age ยุคขอมูลขาวสาร ถาเปน
สังคมก็เรียกวา Information Society สังคมขอมูลขาวสาร และยังมี
คําอืน่ ๆ อีกหลายคํา เชน Space Age, Technetronic Age, Superindustrial Age เปนตน แตตอนนี้รูสึกวาคํา Information Age จะ
ชนะ จะอยูตัว และใชกันมาก

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓

รวมความวา ในโลกมีความรูสึกกันวา มนุษย หรืออารยธรรม
ของมนุษย ไดกาวหนามาอีกขั้นหนึ่งแลว
ประเทศตะวันตก ที่ถือตัววาพัฒนาแลว บอกวาหลังจากยุค
บุพกาล (Primitive Age) แลว สังคมของเขาไดพัฒนามาตามลําดับ
ผานยุคเกษตรกรรม (Agricultural Age) และยุคอุตสาหกรรม
(Industrial Age) จนขณะนี้ก็มาถึงยุคขาวสารขอมูล (Information
Age) ทีว่ านี้*
*

ควรสังเกตเหตุการณทางสังคมและสภาพจิตของมนุษยจากถอยคํานิยมแหงยุคสมัย
ดวย โดยเฉพาะชวงหลัง พ.ศ.๒๕๓๓ มีคําเดนๆ ซึ่งคนไทยตื่นตามโลกตะวันตก คือ
“การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (sustainable development) เริม่ แพรนบั แตคณะกรรมาธิการโลก
วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ของสหประชาชาติ ไดตีพิมพรายงานเปนเลมหนังสือ
ออกมาในป ๒๕๓๐ ชื่อวา Our Common Future, 1987 (มีผูเริ่มใชคํานี้กอนนั้นบาง
แตไมเปนทีร่ กู วางขวาง) ในเมืองไทย คําแปลนีเ้ พิง่ ลงตัวเมือ่ ราวสิน้ ป ๒๕๓๕
“รีเอ็นยิเนียริ่ง” (reengineering บางทีแปลกันวา รื้อปรับระบบกันใหม) ตนแหลง
ที่ทําใหคนตื่นคํานี้ คือหนังสือ Reengineering the Corporation ของ Michael
Hammer & James Champy ซึ่งพิมพครั้งแรกในป ๒๕๓๖/1993 เมืองไทยพูดกัน
เกรอมากใน พ.ศ.๒๕๓๗-๘ แตเฟองอยูไมนานก็จืดจางไป
“โลกาภิวัตน” (globalization) เทาที่ทบทวนได เริ่มเฟองในเมืองไทยเมื่อปลายป
๒๕๓๗/1994 โดยทานที่เริ่มแพรไดแปลวา “โลกานุวัตร” ตอมานับแตป ๒๕๓๘ คํา
วา “โลกาภิวัตน” ก็แพรหลายทั่วไป และเปนคําที่นิยมเกรอยาวนานกระทั่งบัดนี้ (ถือ
กันวาโลกมาถึงยุคโลกาภิวัตนหลังสิ้นสุดสงครามเย็นแลว คือหลังป ๒๕๓๒/1989)
“อีคิว” (E.Q. หมายถึงระดับการพัฒนาทางอารมณ คือทางจิตใจ เปนการใชเลียน
คําเกาคือ I.Q. ซึ่งหมายถึงระดับเชาวน ที่เปนดานปญญา) มีกําเนิดจากความคิดเกี่ยว
กับ emotional intelligence ที่นักจิตวิทยาอเมริกัน ๒ คน คือ Peter Salovey
และ John Mayer ไดนําเสนอในป ๒๕๓๓/1990 แตแพรหลายขึ้นเพราะหนังสือ
Emotional Intelligence ของ Daniel Goleman ซึ่งพิมพเมื่อปลายป ๒๕๓๘/1995
ในเมืองไทยเพิ่งเกรอในป ๒๕๔๒ (emotional intelligence นี้ ยังไมมีคําแปลไทยที่
ลงตัว เคยลองคิดคําเทียบไวใหเลือกวา เจตวิทัต/เจตวิทัตต หรือ ปรีชาเชิงอารมณ)
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ไทยเราอยูที่ใด
ทีนี้ หันมามองดูสังคมไทยของเราซึ่งอยูในสังคมโลกนั้น เราก็
ตองรูจ กั ตัวเราเองดวย ตองรูวาสังคมของเราเปนอยางไร สังคมไทย
นัน้ เราพูดกันมากถึงการที่จะเปนนิกส หรือไมเปนนิกส
การทีจ่ ะเปนนิกสหรือไม คือ เราจะเปนประเทศอุตสาหกรรม
ใหม (NICS = newly industrialised countries ถาประเทศเดียวก็
เปน NIC) หรือไมเปนนี่ ก็ยังเปนปญหากันอยู แตมีแนวโนมมาก เมือง
ไทยเราอยากเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม การเปนประเทศอุตสาหกรรมนีเ้ ปนเพียงระดับหนึ่งของความเจริญของสังคม หรือของการ
พัฒนา ถาเทียบกับคําวา Information Society ก็เปนเรื่องคนละระดับ
ทีนกี้ เ็ ปนปญหาใหตอ งพิจารณาวา สังคมของเรานีจ้ ะเอาอยางไร
กันแน ในขณะที่โลกนี้ไดเจริญมากจนมาถึงขั้นที่เปนยุค Information
และคนไทยเองก็พูดถึงความเจริญแบบนี้กันมาก โดยที่เราเองก็ไดรับ
ประโยชนจากสังคมแบบนี้และความเจริญแบบนี้ แตในเวลาเดียวกันนี้
เราก็มปี ญหาของตนเอง ที่อยากจะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม
มองไปอีกทีหนึ่ง สภาพความเปนจริงของสังคมที่กําลังเปนอยู
แทๆ ก็คอื สังคมสวนใหญของเรานี้ ยังมีสภาพเปนสังคมเกษตรกรรม
ประชาชนสวนใหญประมาณ ๖๐-๗๐% อยูในภาคเกษตรกรรม แตเรา
ก็เห็นแนวโนมที่ชัดเจนวา คนหลั่งไหลเขามา แรงงานหลั่งไหลเขามาใน
ภาคอุตสาหกรรมมาก
คนจากชนบท จากภาคเกษตรกรรม พยายามดิ้นรนเพื่อเขามา
เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ไปอยูตามโรงงานตางๆ ทิ้งถิ่นฐาน
ทิง้ หมูบ านทิ้งชนบท เขามาอยูในกรุง หรือในเมืองอุตสาหกรรมตางๆ
มากมาย อันนีก้ เ็ ปนความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เราจะตองติดตาม
และรูเทาทัน
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๕

เพียงแคทพี่ ดู มานี้ก็เห็นแลววา สังคมของเรามีปญหาในแงที่มี
ความไมชัดเจน คอนขางสับสน
เมือ่ มองในแงความมุงหมายของสวนรวม ผูบริหารรัฐก็ตองคิด
มากวาจะเอาอยางไร ในเมื่อตามสภาพที่เปนจริง คนสวนใหญยังอยูใน
ภาคเกษตรกรรม แตพรอมกันนั้นเราก็ตองการเปนสังคมอุตสาหกรรม
ในขณะที่โลกไดกาวเขาไปสูยุคขาวสารขอมูลแลว และเราก็อยากจะ
อยูใ นยุคที่เปนอยางนั้นดวย แลวเราจะเอาอยางไรกับสังคมของเรา
จะเปนพรอมกันหมดทีเดียวทั้งสามยุคไดอยางไร นี่ก็เปนเรื่องที่นา
ลําบากใจอยางหนึ่ง
ขอมองภาพอีกที ในภาคเกษตรกรรมนี่ อเมริกามีคนที่ทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม เขาใหสถิติไว (ชวง พ.ศ. ๒๕๓๓) ๓% แตสังคมไทยมี
คนอยูในภาคเกษตรกรรม ๖๐-๗๐%
ขณะนี้ สหรัฐอเมริกามีคนทํ างานในภาคอุตสาหกรรม ๑๒%
ภาคขาวสารขอมูล ๖๕% ฉะนัน้ เขาจึงพูดไดเต็มปากวาเขาเขาสูยุคขาว
สารขอมูล
แตของเราตรงกันขาม คนไทยยังอยูในภาคเกษตรกรรมตั้ง
๖๐-๗๐% กาวเขามาสูยุคอุตสาหกรรมแลวสักกี่เปอรเซ็นตยังไมแน
แตในภาคขาวสารขอมูลนั้น ตองนอยแน

ทางเลือกของสังคมไทย
ในเมือ่ สังคมเจริญมาถึงขั้นนี้แลว และเราก็จะตองอยูทามกลาง
สังคมโลกทีเ่ ปนอยางนี้ เราจะตองพิจารณามิใชเฉพาะปญหาของตัว
เองแตลาพั
ํ งเทานั้น แตจะตองพิจารณาปญหานั้นโดยสัมพันธกับความ
เจริญของโลกดวย วาเราจะเอาอยางไร
มีหนังสือดังออกมาใหมเลมหนึ่งคอนขางลาสุดนี้
เขาศึกษา
เรือ่ งสังคมตางๆ และเขาก็รูเรื่องประเทศไทย เขาบอกวา ประเทศ
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ไทยนีม้ แี นวโนมที่พรอมจะเปนสังคมอุตสาหกรรมได จะพนจากสังคม
เกษตรกรรมไปเปน industrialized country คือเปนประเทศอุตสาหกรรม ในระยะอีกสัก ๓-๔ ปขางหนา
แตเขาบอกวา ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพมากที่สุด ที่จะเปน
ประเทศแรก ซึ่งกาวขามยุคอุตสาหกรรมไปได โดยไมตองเปนประเทศ
อุตสาหกรรม คือ กาวทีเดียวจากยุคเกษตรกรรมไปสูยุคขาวสารขอมูล
เลย นีเ่ ขาบอกไวอยางนี้ เขาเสนอความคิดไวอยางนี้ หมายความวา
จากการทีเ่ ขาไดศึกษาสังคมไทยมาพอสมควร เมื่อมองในแงของเขา
ถือวา ถาประเทศไทยฉลาด ก็นาจะกาวขามไปเลย และจะเปน
ประเทศแรกดวยที่ทําอยางนี้ได
ในแถบนี้เรามีประเทศที่เปนนิกส โดยเฉพาะประเทศที่เขาเรียก
วา สี่เสือ (The Four Tigers) ทางดานเศรษฐกิจของอาเซีย ไดแก ๑.
สิงคโปร ๒. ฮองกง ๓. เกาหลี ๔. ไตหวัน เขาเรียกวา Four Tigers
เปนสี่เสือแหงอาเซีย ซึง่ ไดเปนนิกสไปแลว*
เขาบอกวา ประเทศเหลานี้กําลังกาวเขาไปสูยุคขาวสารขอมูล
โดยผานยุคอุตสาหกรรมเพียงเล็กนอย ผานบางเล็กนอย ไมใชขามไป
เลยโดยสิน้ เชิง แตประเทศไทยนี้เปนประเทศแรก ที่จะสามารถผาน
ขามไปไดโดยสิ้นเชิง ไมตองเปนประเทศอุตสาหกรรมเลย ขามไปเปน

*

ตอมา ในชวงใกลจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ (ค.ศ.1997) ประเทศไทยไดสถานะ
กํ้ากึ่ง บางครั้งก็ไดรับยกใหเปนเสือเศรษฐกิจแหงอาเซียกับเขาดวย (เพิ่มเปน ๕ เสือ)
แตบางทีเขาก็ไมนับ
อยางไรก็ดี หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มที่ประเทศไทยในป ๒๕๔๐/1997 (จุด
กําหนด คือ วันที่ ๒ กรกฎาคม ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยหยุดเลิกความพยายามพยุงคา
เงินบาททีต่ กลงไปแลว ๑๗%) แทบไมมใี ครพูดถึงความเปน “เสือ” หรือเปน “นิคส” อีกเลย
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information economy* เปนระบบเศรษฐกิจแบบขาวสารขอมูลไดเลย
ถาหากวาประเทศไทยไมขามไปเปนสังคมขาวสารขอมูลเลย
อยางทีว่ านั้น อนาคตของเราก็คือจะเปนประเทศที่ไปเก็บเอาอุตสาห
กรรมที่ถูกทิ้งจากประเทศนิกสขึ้นมาทํา เขาบอกวา ไทยกับจีนแผนดิน
ใหญจะแขงกัน pick up the NIC's throwaway industries คือจะไป
เก็บเอาอุตสาหกรรมที่เขาโยนทิ้งไปแลว ถาเราจะเปนไปในสภาพนั้น
ในขณะที่เรามีศักยภาพที่จะทําไดดีกวานั้น แลวเราจะเอาอยางไรดี นี่
เปนเรือ่ งใหญที่เราจะตองพิจารณาสังคมของเรา
การทีจ่ ะตัดสินใจทําใหถูกตองในเรื่องอยางนี้ได จะตองมีความ
รูเ ทาทัน โดยเฉพาะวงการศึกษา ซึ่งถือวาเปนผูนําทางปญญา จะตอง
นําเสนอทิศทางใหแกสังคม เชนในเรื่องการวางหลักสูตร เปนตน
*

ราวปลายป ๒๕๔๐/1997 เริ่มมีการใชคําวา “new economy” (หมายถึงเศรษฐกิจแหง
information age ที่มีความกาวหนาทางคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเปนฐาน โดย
เฉพาะ Internet) สหรัฐอเมริกาภูมิใจวาตนเปนศูนยกลางความเจริญของเศรษฐกิจ
ใหมนี้ และ new economy ไดทําใหศก ๒๕๔๒/1999 เปนปที่อเมริกามีเศรษฐกิจรุง
เรืองที่สุดแหงชวงเวลาอยางนอย ๓ ทศวรรษ เฉพาะอยางยิ่ง เรียกไดวาพลิกฟนตรง
ขามกับชวงทศวรรษ 1980s โดยเฉพาะป ๒๕๓๐/1987
ในชวง 1980s นัน้ เศรษฐกิจของสหรัฐทรุดหนัก การคาขาดดุลปละกวาแสนลาน
เหรียญ สหรัฐเปนลูกหนี้รายใหญที่สุดของโลก คนอเมริกันพากันครํ่าครวญวาคงจะ
ถึง the end of the American century และหวาดกลัววาคงจะตองสูญเสียความ
เปนผูนําของโลกแกญี่ปุนและเยอรมันตะวันตก ซึ่งเจริญรุดหนามาอยางตอเนื่อง
แตเริ่มจากปลายป ๒๕๓๖/1993 ประชาชนก็มองเห็นวาเศรษฐกิจอเมริกันฟนตัว
ขึ้นๆ (ประจวบระยะที่ประธานาธิบดีคลินตันเดินหนาหนุนการคาเสรี/free trade เต็ม
ที)่ สวนญีป่ นุ ชวงนัน้ ไดเริม่ ประสบความผันผวนของการเมืองในประเทศตอเนื่องมาจน
ถูกกระทบดวยวิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มจากไทยในป ๒๕๔๐/1997 จึงทรุดลงไป ในขณะ
ที่เศรษฐกิจของเยอรมันตะวันตกก็ถอยทรุดลงตั้งแตรวมกับเยอรมันตะวันออกในป
๒๕๓๓/1990 อีกทั้งสหภาพโซเวียตก็ไดสิ้นสลายแลวตั้งแต ๒๕ ธ.ค. ๒๕๓๔/1991
จึงทําใหสหรัฐอเมริกากลายเปนอภิมหาอํานาจผูเ ดียวของโลกโดยไมมคี แู ขง
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การที่จะทําสิ่งเหลานี้ใหเปนประโยชนแกสังคมอยางแทจริงได
เราจะตองรูสภาพความเปนจริงอยางที่วามาเมื่อกี้วา สังคมของเรา
ขณะนี้เปนอยางไร มีปญหาอะไร รูสภาพของสังคมโลก
เริ่มตั้งแตวงแคบคือ อาเซียที่เรารวมอยู วาการเปลี่ยนแปลง
ของอาเซียมีแนวโนมอยางไร ประเทศอาเซียประเทศไหนกําลังนําใน
เรือ่ งไหนเปนตน ตองรูเ ขาใจหมด
กวางออกไปก็รูสภาพปญหาของโลก รูวาโลกจะกาวไปในทิศ
ทางไหน คือรูแนวโนม หมายความวา นอกจากรูปญหาและรูสภาพ
ของปญหาแลว จะตองรูแนวโนมของสังคมในทุกสวน อยางตอนนี้เขา
กําลังดูวาอเมริกามีแนวโนมในดานความเจริญซึ่งเริ่มเปลี่ยนมาหลายป
แลว โดยขยับตัวจากทางภาคเหนือ เลื่อนไปทางภาคใต และจากตะวัน
ออกเลือ่ นไปตะวันตก พวกนิวยอรค ชิคาโก นี่มีแตเสื่อมลง เพราะ
ความเจริญเลือ่ นมาอยูทางเท็กซัส ฟลอริดา และแคลิฟอรเนีย เปนตน
โดยเฉพาะตอนนี้ (ค.ศ.1990) แคลิฟอรเนียกําลังจะขึ้นมาก
เพราะประสานกับแนวโนมของโลกดวย กลาวคือเวลานี้สภาพการณ
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ประเทศที่เขาเรียกวา Pacific Rim
(Rim ของฝรัง่ พอดีมาตรงกับริมในภาษาไทย) คือประเทศที่อยูริมฝง
มหาสมุทรแปซิฟก มีแนวโนมที่จะเฟองฟูขึ้น ประเทศอเมริกาสวนที่อยู
แถบ Pacific Rim ก็จะยิ่งเจริญขึ้น เชนเดียวกับประเทศทั้งหลายที่อยู
ในแถบ Pacific Rim คือริมฝงมหาสมุทรแปซิฟกจะเจริญขึ้นมา จะมี
ความเติบโตทางอุตสาหกรรมมาก
แนวโนมนีเ้ ปนเพราะอะไร จะตองศึกษาเหตุปจจัยดวย รวม
ความวาแนวโนมนี้เปนสิ่งที่จะตองรูเทาทัน เพื่อจะไดมาวางแผนทาง
สังคมของเราได
นอกจากจะรูแนวโนมแลว จะตองรูแนวความคิดที่นําของโลกดวย
หมายความวา ความคิดที่นําที่สุดในขณะนี้ ในดานสติปญญา เขามี

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

ความคิดกันอยางไร อันนี้จะตองทัน จะตองตามใหไดหมด เพราะคนที่
อยูใ นชัน้ นําความคิดระดับโลก เมื่อเขาคิดและพูดอะไรออกมา ก็ทําให
เกิดความรูความเขาใจสถานการณเพิ่มขึ้น หรือมีความริเริ่มแปลกใหม
และมีผลตอกระแสความคิด และแนวโนมของสังคม
ตอไปก็ตอ งรูความตองการ ทั้งความตองการของตนเอง และ
ความตองการของผูอื่น หรือรูเขา-รูเรา อยางที่ใชกันบอยๆ โดย
เฉพาะรูสิ่งที่ตองการวาจะเอาอยางไร
ความตองการนี้จะตองรูทุกระดับ รูทั้งระดับชีวิตของบุคคล
และในระดับชีวิตของบุคคลนี้ก็ตองรูทั้งรางกายและจิตใจ ดานกาย
ตองการอยางไร ดานจิตใจตองการอยางไร และขยายออกไปในระดับ
ชุมชน วาชุมชนตองการอะไร โดยสอดคลองกับสภาพสังคมใหญของ
ประเทศและโลก รูสังคมในระดับประเทศชาติวา สังคมไทยของเรานี้
ตองการอะไร ควรจะเปนอยางไร แลวก็รูวิถีของโลก คือรูความ
ตองการแหงอารยธรรมของมนุษย
ขณะนี้ ความตองการของโลกเปนเรื่องใหญที่จะตองรู ปจจุบัน
แนวทางของโลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลงมาก เชนในยุคพัฒนาอุตสาห
กรรมที่ผานมานี้ มนุษยมุงมั่นตองการจะพิชิตธรรมชาติ (conquest of
nature หรือ dominion over nature หรือ mastery over nature)
อยางเต็มที่ แตเวลานี้เปลี่ยนไป มนุษยกลับมีความตองการที่จะ
อนุรักษธรรมชาติ (conservation of nature and natural resources
ปจจุบันใชสั้นๆ วา conservation) ขณะนีเ้ ราจะเห็นชัดวา ในระดับโลก
มนุษยกาลั
ํ งมีความตองการที่จะรักษาธรรมชาติแวดลอม อยางนี้เรียก
วาเปนความตองการซึ่งจะตองรู นี้เปนตัวอยาง ซึ่งจะตองรูเทาทัน
อนึง่ เรือ่ งนี้มันเกี่ยวโยงไปถึงเหตุผลอีกอยางหนึ่งดวย คือการ
ทีโ่ ลกกําลังกาวเขาสูยคุ ขาวสารขอมูล เราจึงตองรูเทาทัน เพราะในยุค
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ขาวสารขอมูลนั้นเราจะตองอยูกันดวยความรูความเขาใจเรื่องราว เรา
ตองทันในดานความรู และตองนําในทางปญญา
อีกอยางหนึ่ง ไมใชเพียงเพราะมีขาวสารขอมูลมากเทานั้น ที่ทํา
ใหเราตองรูเทาทัน แตเพราะวาโลกนี้ เดี๋ยวนี้มันเหมือนจะแคบลง จน
จะกลายเปนชุมชนอันเดียวกัน อยางที่เรียกวาชุมชนนานาชาติ หรือ
global village*
อนึง่ การที่โลกแคบเขามานี้ นอกจากจะทําใหมีการสื่อสารกันได
รวดเร็วรูถ ึงกันหมดแลว ก็มีความหมายอีกอยางหนึ่ง คือการที่วา มี
อะไรเกิดขึ้นที่ไหน มีปญหาที่ใดก็มีผลกระทบถึงกันหมด อันนี้ซิเปน
เรือ่ งสําคัญ สําคัญมากกวาการที่รูดวยซํ้า
เชนวามี pollution คือ มลภาวะเกิดที่เมืองไทย ก็มีผลกระทบ
ตอบรรยากาศของโลกทั้งหมดดวย มีฝนนํ้ากรดเกิดขึ้นที่เมืองหนึ่งใน
เยอรมัน มันก็มีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม ซึ่งคนทั่วโลกจะตองไดรับ
ผลกระทบทั่วกันหมด
ปญหาอันนี้สิเปนเรื่องที่สําคัญมาก จนกระทั่งมีคําพูดใหขอคิด
วา เมือ่ กอนนี้เรามี One Earth แตมีหลาย Worlds แตตอนนี้เรา
กําลังเคลื่อน หรือกาวเขาสูความเปน One Earth One World
ภาษาอังกฤษเขาชัดเจน แตไทยเราทั้งสองอยางใชคําวา “โลก”
เหมือนกัน จึงแยกยาก One Earth วาโลกเดียวนี้มันแนนอนอยูแลว
หมายถึงโลกที่เปนลูกกลมๆ ซึ่งหมุนลอยอยูในอวกาศ หรือโลกคือแผน
ดิน มีโลกเดียว แตในแง world เมื่อกอนเรามีหลาย Worlds ตอนที่
*

เมื่อประมาณป ๒๕๐๕/1962 นักปรัชญาชาวคานาดาชื่อ Marshall McLuhan ได
เขียนทํานองทํานายวา การสื่อสารคมนาคมในยุคอิเลกทรอนิคสจะยนยอโลกใหมวล
มนุษยเหมือนเปนหมูชนอันเดียว ความคิดของเขาถือกันวาเปนที่มาของคําวา “global
village” ซึ่งนิยมใชกันระยะหนึ่งตอนตนยุคโลกาภิวัตน กอนที่คําวา “globalization”
จะเขามาสูความนิยมใชทั่วไป
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อเมริกาเกิดขึ้นก็มี Old World และ New World มีโลกเกาโลกใหม
ตอมาเดีย๋ วนีก้ ม็ กี ารแบงเปน First World, Second World, Third World
First World โลกทีห่ นึ่งก็เปนพวก industrialized nations คือ
ประเทศอุตสาหกรรม Second World โลกที่สองก็ไดแกประเทศฝาย
โซเวียต Third World โลกที่สาม หมายถึงประเทศที่กําลังพัฒนา
และดอยพัฒนา ไทยเราก็จัดเขาในประเภทนี้ Third World นี้เปน
ปญหาสําคัญของโลกอยางหนึ่ง แตรวมความก็คือมีการแบงกันเปน
โลกหรือ worlds ตางๆ
มาถึงตอนนี้เขาบอกวา มันจะตองเปน One World เพราะโดย
สภาพความเปนจริงนี่ ธรรมชาติไมอนุญาตใหเราแยกกันเปนคนละ
world แมเราจะแยกกันในเรื่องของการแยงชิงผลประโยชนซึ่งกัน
และกัน แตการแยงชิงผลประโยชนก็จะไปไมรอด เพราะวามันจะมา
ทําลายตัวเอง เนื่องจากในการแยงชิงกันนั้น ผลเสียที่เกิดขึ้นจะ
กระทบตอทุกฝาย
เชนตองแยงชิงทรัพยากร
ซึ่งหมายถึง
ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเอง แลวก็ทําใหธรรมชาติเสียหายรอยหรอ
ธรรมชาติเสียก็สงผลกระทบไปทั่วโลก
ทุกประเทศก็ตองไดรับผล
เพราะฉะนั้น ตอนนี้มันจะตองเปน One Earth One World

แนวคิดใหมในการพัฒนา
ฉะนัน้ แนวความคิดในการพัฒนาอะไรตางๆ ถึงตอนนี้ก็ตองมี
การเปลี่ยนแปลงมาก อันนี้ก็เปนจุดหนึ่ง คือเราอยูในโลกยุคที่มีการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ สําคัญ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดดวย
เมือ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดแลว การปฏิบัติในเชิงของ
การสรางความเจริญ ที่เรียกวาการพัฒนา ก็จะตองเปลี่ยนไป ฉะนั้น
เราจึงไดยินคําใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา
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คําใหมๆ เกีย่ วกับการพัฒนานัน้ จะเปนคําทีส่ อดคลองกับความคิด
ทีเ่ กิดขึน้ ใหม ซึง่ ขยายจากความคิดเดิมออกไป หรือเปลีย่ นแปลงไปเลย
ยกตัวอยางงายๆ เชนองคการสหประชาชาติไดประกาศออกมา
เมือ่ สองปนี้ ให พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ เปน The World
Decade for Cultural Development คือเปนทศวรรษโลกเพื่อการ
พัฒนาเชิงวัฒนธรรม กระแสความคิดในเรื่องนี้แสดงถึงความเปลี่ยน
แปลงอยางชัดเจน
กอนทีจ่ ะออกมาเปนประกาศนี้ได คือกอนจะบอกใหประเทศ
ตางๆ ทัว่ โลกปฏิบัติตาม ไดมีการเคลื่อนไหวทางความคิด มีหนังสือ
วิชาการออกมามากมาย ที่พูดถึงปญหาของโลก ซึ่งเกิดจากการพัฒนา
ในยุคทีผ่ า นมา ถือวาเปนแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาด ทําใหเกิด
ปญหาแกชวี ติ มนุษย เกิดปญหาแกสังคม เกิดปญหาแกสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะการเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมนี้ เปนเรื่องที่เนนกันมาก
มีการพิจารณากันวา การพัฒนาที่ผานมานี้ ทําไมจึงมีปญหามาก
มายเหลือเกินทีเ่ ปนโทษ เปนผลรายตอชีวติ มนุษย ไปๆ มาๆ ก็ลงมติกนั
ไดวา การพัฒนาในยุคที่แลวมานี้ นําเอาองคประกอบของการพัฒนา
เขามาไมพรอม ไมบริบูรณ ไมครบถวน ไปเนนเพียงบางดาน เชนวา
การพัฒนาในยุคที่แลวมา ในดานเปาหมาย เปนการพัฒนาที่มุง
ความพรัง่ พรอมทางดานวัตถุ
โดยใหมีการขยายตัวเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และในดานวิธีการก็เนนที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
เอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตัวการ เปนตัวเหตุปจจัย เปนเจา
บทบาทใหญ ในการสรางสรรคความเจริญ มุงแตจะใหมนุษยมีวัตถุ
พรัง่ พรอม ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เขาวิเคราะหกันออกมาวาการพัฒนานี่แหละที่เปนตัวเหตุใหเกิด
ปญหามากมายในปจจุบัน
แมกระทั่งสภาพแวดลอมธรรมชาติเสีย
ฉะนัน้
ถาจะแกปญหาของโลกก็จะตองเปลี่ยนแปลงแนวทางการ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พัฒนาเสียใหม ในที่สุด UNESCO ก็เปนผูเสนอเรื่องนี้ขึ้นมา แลวองค
การสหประชาชาติก็รับรองขอเสนอใหเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาใหม
โดยถือวาแนวทางการพัฒนาที่วามาเมื่อกี้นี้ผิดพลาด และประกาศให
ดําเนินงานพัฒนากันตามแนวคิดใหม
การพัฒนาในยุคที่ผานมานี้ ขาดองคประกอบดานไหน ก็ตอบวา
ดานคุณคาทางจิตใจ และดานวัฒนธรรม จึงตองเอาเรื่องคุณคาทาง
จิตใจและวัฒนธรรมขึ้นมาเนนใหเปนแกนนําของการพัฒนา ดังที่เรียก
วาทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาในแงวัฒนธรรม หรือการพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม
ในระยะเดียวกันนี้ไมใชมีเฉพาะประกาศทศวรรษโลกเพื่อการ
พัฒนาดานวัฒนธรรมนี้เทานั้น องคการสหประชาชาติซึ่งในแงหนึ่งก็
เปนตัวแทน หรือเปนอาการปรากฏของเรื่องราวที่เปนไปในโลกนี้ ยัง
ไดรเิ ริม่ เรื่องทํานองนี้ขึ้นอีกหลายอยาง เชนอีกตัวอยางหนึ่งคือการตั้ง
The World Commission on Environment and Development
แปลวา คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสภาพแวดลอมและการพัฒนา
องคกรที่วานี้ชี้บอกถึงเรื่องราวที่เปนมาวา การพัฒนาในยุค
กอนหนานีจ้ นถึงปจจุบันนั้น ไดคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ในการ
พัฒนาที่ไมพรอม ไมบริบูรณ ไมสมบูรณ คือขาดไป บกพรอง ทําให
เกิดปญหาทีเ่ ดนที่สุดคือสภาพแวดลอมเสีย ซึ่งเวลานี้ประเทศที่เจริญ
แลวพากันวิตกเปนที่สุด สําหรับประเทศอยางพวกเรานี่ ไมคอยจะหวง
กังวลกันเทาไร แตปรากฏวาประเทศที่เจริญแลวหวั่นหวาดกังวลมากที่
สุดในเรือ่ งสภาพแวดลอมเสีย หรือธรรมชาติเสียนี่แหละ

ความคิดใหมตามมาดวยถอยคําใหมๆ
ดวยเหตุที่วามานั้น ถึงตอนนี้ เรื่อง development หรือการ
พัฒนาจึงตองมีตัวคูขึ้นมา คือ เมือ่ มี development ก็จะตองคํานึงถึง
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environment คือ เมือ่ จะทําการพัฒนา ก็ตองคํานึงถึงธรรมชาติแวด
ลอมดวย คูกันไป ก็เลยมีสอง -ment นี้มาคูกัน
ดังนัน้ สําหรับการพัฒนาในยุคใหมตอไปนี้จะตองพูดสองคํานี้คู
กัน คือ ถามี development ก็ตองคํานึงถึง environment สองคํานี้
เขาใหใชคูกันในปจจุบัน จนกระทั่งคลายๆ กับใหถือเปนหลักวา ถาการ
พัฒนา หรือ development ใด ทําลายสภาพแวดลอม คือ
environment แลว development นั้นก็เปนกิจการ หรือกิจกรรมที่ผิด
พลาด ใชไมได
ฉะนัน้ ประเทศที่เจริญแลวก็หันมาสนใจเรื่องนี้ ผูนําหรือนักการ
เมืองก็จะประกาศตัวใหเห็นวา ฉันนี่เอาใจใสสภาพแวดลอม เพราะ
ประชาชนเขาตื่นตัวในเรื่องนี้กันมาก
ประธานาธิบดี George Bush ก็ประกาศตัววา ขาพเจาจะเปน
Environmental President ขาพเจาจะเปนประธานาธิบดีแหงสภาพ
แวดลอม นีแ่ สดงถึงกระแสของสังคมวาโนมไปไหลไปอยางไร คนที่
ตองการเอาใจประชาชน รูความตองการและกระแสของสังคมวาเปน
อยางนัน้ ก็จึงทําตัวใหสอดคลองกันอยางนั้น
Margaret Thatcher ก็เหมือนกัน แสดงตัววาเอาใจใสสภาพ
แวดลอมมาก สนับสนุนการจัดประชุมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั้งระดับ
ชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะเรื่องปญหาชองโหวใน ozone layer
และปญหา green-house effect เอากันเปนการใหญ
เปนปรากฏการณที่ชัดเจนวา ประเทศที่พัฒนาแลวพากันวิตก
ทุกขรอ นในเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง เปนอันวา เดี๋ยวนี้กระแสการพัฒนา
ออกมาในรูปนี้
ในการเขาสูย คุ ใหมแหงการพัฒนา หรือในการพัฒนาแบบยุคใหมนี้
คําคูย งั มาอีกชุดหนึ่ง นอกจากคูของ environment กับ development
ก็คอื economy กับ ecology หรือเศรษฐกิจ กับ นิเวศวิทยา
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เปนธรรมดาที่สืบเนื่องกันมาวา การพัฒนา หรือ development
จะตองเนนที่ economy คือใหความสําคัญแกเรื่องเศรษฐกิจ อยางไรก็
ตาม ตอนี้ไป แมวา economy จะยังเปนเรื่องที่ตองเอาใจใสกันอยู แต
จะตองคํานึงถึงองคประกอบอีกดานหนึ่งกํากับไวคูกันดวย ซึ่งเปนคํา
ทีค่ ลายๆ กัน คือ economy จะตองมาคูกับ ecology หมายความวา
นอกจากเอาใจใสเรื่องเศรษฐกิจแลว จะตองคํานึงถึงผลตอธรรมชาติ
แวดลอมดวย พรอมไปดวยกัน เขาบอกวาใหสองคํานี้มา marry กัน
ฉะนัน้ ตอนนีใ้ นการพัฒนาจึงมีคําสองคําเขาคูกัน คือคําวา economy
กับคําวา ecology
เปนอันวาไดสองคู คูที่หนึ่งคือ environment กับ development คูท สี่ องคือ ecology กับ economy ตอนนี้ประเทศที่พัฒนาแลว
กําลังพูดกันถึงการพัฒนาในลักษณะนี้ เวลาพูดถึง economy จะตอง
คํานึงถึง ecology ดวย แมแตจะวางแผนจัดทํางบประมาณ ก็ตองมี
การคํานึงถึงความสิ้นเปลืองทางธรรมชาติแวดลอม เอาปจจัยตัวนี้เขา
มาคิดคํานึงดวย เศรษฐศาสตรก็เปลี่ยน
เศรษฐศาสตรแตกอนนี้ มองเฉพาะในแงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มุง ผลไดทางการเงินทองอยางเดียว แตตอนนี้ขยายกวางออกไปโดย
คํานึงถึงวา กิจกรรมนั้นๆ สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางไร ดัง
นีเ้ ปนตน ทําใหวิชาการตางๆ เชนอยางเศรษฐศาสตร มีการเปลี่ยน
แปลง นีก้ เ็ ปนเพียงตัวอยางดานหนึ่ง
ทีนี้ การพัฒนาในรูปนี้ ที่คํานึงทั้ง environment และ
development ไปพรอมกัน หรือทั้ง ecology และ economy นี้จะเปน
การพัฒนาทีม่ คี าเรี
ํ ยกชื่ออยางหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงลักษณะที่พึงประสงค
ของการพัฒนานั้น เปนคําที่ไดยินกันแพรหลายมากในปจจุบัน คือคําวา
sustainable development
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ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวเดี๋ยวนี้ หนังสือตํารับตําราและบทความ
วิชาการตางๆ ใชคํานี้กันทั่วไปหมด sustainable เปนคําที่ติดทีเดียว
คือเวลาพูดถึง development ก็จะตองมีคําวา sustainable development แปลงายๆ วา การพัฒนาที่จะพากันไปรอดได หรือการพัฒนาที่
พอสมควรแกเหตุปจจัย
คําทีว่ า นีห้ มายถึง การพัฒนาที่ระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอม
จะรองรับไหว เปนการพัฒนาที่เปนไปได หรือไปรอดได ทั้งทาง
เศรษฐกิจและระบบนิเวศ คือ ทั้งเศรษฐกิจก็พัฒนาทั้งธรรมชาติแวด
ลอมก็รกั ษาไวได หรือเปนการพัฒนาที่สนองความตองการของมนุษย
ในปจจุบัน โดยไมทําลายทรัพยากรที่จําเปนตองใชตอไปในอนาคต
พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนการสนองความตองการของคนโดยไม
เกินกําลังสนองของธรรมชาติ คือเปนการพัฒนาที่ชวยใหทุกคนเปนอยู
ดี มีสงิ่ สนองความตองการขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง โดยที่พรอมกันนั้นก็
ไมทาให
ํ ธรรมชาติแวดลอมหรือระบบนิเวศของโลกเสื่อมโทรมเสียหาย
แมแตในการปกครองบานเมือง ซึ่งคํานึงกันนักในเรื่องความมั่น
คงปลอดภัย หรือ security แตกอนนี้ ความมั่นคงหรือ security นั้น
ก็มงุ ไปที่ความมั่นคงทางทหาร และทางการเมือง คือ military and
political security ประเทศชาติตางๆ ทั้งใหญทั้งเล็ก ทั้งมหาอํานาจ
ตลอดจนประเทศดอยพัฒนา พากันลงทุนลงแรงมากมายมหาศาล
ตองระแวงแขงขันกันในการสรางอาวุธยุทโธปกรณ เปนตน ก็เพราะ
อางวาจะรักษาความมั่นคงอันนี้
ตอมาก็มคี วามมั่นคงเพิ่มเขามาอีก คือ economic security
หรือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แตเวลานี้ ไดเกิดมีความมั่นคง ที่ตองรักษาเพิ่มขึ้นมาเปนเรื่อง
ใหญอกี อยางหนึ่ง คือ environmental security หรือ ความมั่นคง
ดานสภาพแวดลอม
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ขณะนี้ ประเทศใหญๆ ที่พัฒนาแลวหันมาพูดถึงความมั่นคงดาน
สภาพแวดลอม ซึ่งเปน security ที่มีลักษณะพิเศษ ตางจาก security
อยางอื่นๆ หรืออยางเกาๆ ซึ่งเปนของเฉพาะตัวแตละประเทศ ตางคน
ตางแขงกันรักษา แต security ใหมนี้ เปนชะตากรรม และอนาคต
รวมกันของทัง้ โลก และยิ่งกวานั้น มันเปนความมั่นคงปลอดภัยที่กําลัง
ทัพกองทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณใดๆ ก็พทิ กั ษรกั ษาไมได จะรักษาไดก็
ดวยความมีนาใจเอื
ํ้ อ้ อาทร เอาใจใส อดออม คอยทะนุบารุ
ํ งเทานัน้
นีก้ ค็ อื ความเปนไปของสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหแนว
โนมตางๆ แมแตในทางความคิดและถอยคําตองเปลี่ยนไปดวย แลว
เรือ่ งนีโ้ ยงกับอะไร มันก็โยงไปถึงหลักการที่วา ในทางความคิดนั้น คน
จะตองมองอะไรใหรอบดาน ใหทั่วถึงมากขึ้น ไมใชมองอยูแคเรื่องเดียว
ดานเดียว

จากความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
สูความประสานเปนองครวม
ทีนี้ จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดหลัก แนวคิดอะไรที่
เปลีย่ น มนุษยในยุคที่แลวมา ไดสรางสรรคความเจริญ โดยศึกษาวิชา
การใหเปนเลิศในดานนั้นๆ และนึกวา เมื่อตัวมีความรูในดานไหน ก็ทํา
ดานนัน้ ใหเต็มที่ นั้นคือสรางความเจริญ เหมือนกับวาเมื่อตัวทําดาน
ของตัวดีแลว มันก็มารวมกันเปนความเจริญเอง
ความเจริญแบบที่วามานี้ เปนความเจริญในยุคอุตสาหกรรม ซึ่ง
เกิดจากความคิดที่ตองการเอาชนะธรรมชาติ เมื่อจะเอาชนะ และจัด
การกับธรรมชาติใหเปนไปตามความตองการของเรา เราก็จะตองรูจัก
ธรรมชาติ ศึกษาแตละเรื่องของธรรมชาติใหลึกที่สุด ใหละเอียดที่สุด
พัฒนาวิทยาศาสตรใหเต็มที่ แลวเอาความรูความสามารถจากการรูเรื่อง
ธรรมชาตินี้มาพิชิตธรรมชาติ โดยผลิตอุปกรณเทคโนโลยีขึ้นมา เปน
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เครือ่ งมือทีจ่ ะจัดสรรควบคุมธรรมชาติ
และสรางสรรคพัฒนา
บันดาลใหเกิดความเจริญในดานตางๆ
เพราะฉะนั้น ใครศึกษาดานไหนก็ตองใหรูในดานของตัวนั้นให
ลึกซึง้ ทีส่ ดุ และแตกแขนงออกไป เชน ถารูทางดานการแพทยก็ตอง
แยกกันไป เปนแพทยทางตา ทางหู ทางเดินอาหาร ทางระบบหายใจ
ทางการหมุนเวียนของเลือด เปนตน แยกกันไปเปนดานๆ แมแตระบบ
ทางเดินของโลหิตก็อาจจะตองแยกซอยออกไปอีกเปนแตละเรื่อง
ยิง่ นานไป ความเจริญแบบนี้ก็มีแนวโนมที่จะซอยไปเปนเฉพาะ
ดานมากขึน้ ความเจริญแบบนี้จึงมีลักษณะพิเศษที่เรียกวา specialization คือเปนความชํานาญพิเศษเฉพาะทาง ในยุคอุตสาหกรรมที่ผานมา
ความเจริญสําเร็จดวยหลักการนี้
การทีจ่ ะเขาถึงความชํานาญพิเศษเฉพาะดานนี้ จะตองอาศัย
การศึกษาใหมีความรูเชี่ยวชาญพิเศษในดานนั้นๆ จนกระทั่งมีความเปน
เลิศทางวิชาการในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น เมื่อออกมาในรูปของการศึกษา
จึงตองมีความเปนเลิศทางวิชาการ ความเปนเลิศทางวิชาการเปนปจจัย
ตัวเอกทีจ่ ะใหสําเร็จผลที่ตองการ คือความชํานาญพิเศษเฉพาะทาง
หรือ specialization แลว specialization นั้นก็จะทําใหสามารถสราง
ความเจริญในแตละดานของตนไปได
อยางไรก็ตาม ในที่สุด specialization นี่แหละไดกลายมาเปน
ตัวกอปญหาที่ทําใหเกิดโทษภัยแกสังคม และแกมนุษยชาติในปจจุบัน
เพราะวา เมื่อเอาแตดานของตัวทําไปๆ ใหเจริญเต็มที่ ไปๆ มาๆ ก็ไมรู
วาทีต่ วั ทําเต็มที่หรือดีที่สุดของตัวนั้น มันมีผลกระทบอยางไรตอพวก
อืน่ ดานอืน่ บาง ดานอื่นของโลกและชีวิตจะเปนไปอยางไร ฉันไมรูดวย
ยกตัวอยางงายๆ เชนวา คนในยุคอุตสาหกรรมนั้นพยายามจะ
ทําเศรษฐกิจใหเจริญที่สุดโดยใหมีวัตถุพรั่งพรอมที่สุด
จากการ
พยายามพัฒนาทางเศรษฐกิจใหเต็มที่ โดยไมเคยคํานึงเลยวาสภาพ
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แวดลอมจะเปนอยางไรนั้น ไปๆ มาๆ ก็เลยกลายเปนการทําลายสภาพ
แวดลอม แลวผลเสียตางๆ ก็เกิดขึ้น กวาจะรูตัว ก็เพิ่งแคสัก ๒๐ ปมา
นีเ่ อง จึงเห็นชัดกันขึ้นมาวา โอโฮ นี่มันไปไกลแลว สภาพแวดลอมเสีย
มากแลวนี่ เราจะแยแลว ก็เลยเกิดการตื่นตัวขึ้นมา จึงไดหันมา
พิจารณาใหมวา เอ ที่เราเดินมานี่ผิดหรือถูก
ประเทศตะวันตก มองเห็นภัยธรรมชาติจากฝมือคนนี้ชัดเจน รู
ตัวกอน และตื่นกลัวกันมาก แลวก็เคลื่อนไหวหาทางยับยั้ง แกไขกัน
เปนการใหญ ทัง้ ฝายรัฐและเอกชน
รัฐบาลอเมริกันนั้น ถึงกับตัง้ หนวยราชการใหมที่ใหญระดับเดียว
กับสภาความมัน่ คงแหงชาติ และ CIA ขึ้นรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
คือตัง้ สภาคุณภาพสิง่ แวดลอม (Council on Environmental Quality)
ขึน้ ในสํานักบริหารของประธานาธิบดี ในป ๒๕๑๒/1969 และปตอมา
๒๕๑๓/1970 ก็ตงั้ สํานักงานพิทักษสิ่งแวดลอม (Environmental
Protection Agency; EPA) ขึน้ มาเปนหนวยงานอิสระอีกตางหาก
ทางฝายอังกฤษ ก็ไปไกล ถึงกับตั้งกระทรวงสิ่งแวดลอมขึ้นมา
ในป ๒๕๑๓/1970 บอกวาเปนกระทรวงยักษ พรอมกับที่ตั้งกระทรวง
พาณิชยและอุตสาหกรรม
นับแตนั้นมาความตื่นตัวเกี่ยวกับปญหา
ธรรมชาติแวดลอมเสีย ก็แผขยายมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปจจุบันอยางที่
วามาแลวขางตน
เวลานีก้ ย็ อมรับกันแลววา ปญหาและความผิดพลาดเหลานั้น
เกิดจากการที่คิดไปทําไปโดยมีทัศนะแบบที่วา จะเอาแตความเจริญ
เปนพิเศษในดานของตนๆ วิธีการแบบนี้เขาเรียกวา แนวคิดแบบแบง
ซอย หรือแยกสวน
เดีย๋ วนีม้ กี ารบัญญัติศัพทขึ้น เพื่อใชเรียกแนวคิดของยุคที่ผาน
มาแลว โดยใชศัพทวา reductionism ดังที่พูดกันวา แนวคิดในยุคอุต
สาหกรรมนี้ เปน reductionism คือ ลัทธิแบงซอย หรือแนวคิดแยก
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สวน มองอะไรเปนเชิงวิเคราะหหมด ซึ่งเกิดจากความคิดความเขาใจ
ทางวิทยาศาสตรตามแบบของ Descartes
Descartes เปนผูเ ริม่ ตนแนวคิดทางวิทยาศาสตร ที่ทําใหคนเห็น
ความสําคัญของวิทยาศาสตรมาก ตามแนวคิดของเขานั้น มีการแบง
กายกับใจแยกกันออกไปเลย แลวตอจากนัน้ ก็แยกซอยออกไปทุกดาน
แนวคิดแบบนีจ้ งึ นําไปสูล ทั ธิแบงซอย หรือ reductionism
จาก reductionism หรือแนวคิดแบบแบงซอย ก็นําไปสูการ
สรางความเจริญแบบ specialization คือความชํานาญพิเศษเฉพาะทาง
จนกระทัง่ ปญหาตางๆ ไดเกิดขึ้นอยางที่บอกแลววา แตละฝายแตละ
ดานสรางความเจริญในดานของตัวอยางเต็มที่ เสร็จแลวผลกระทบ
ตอสวนอื่นเกิดอยางไรไมรูเลย พอรูตัวขึ้นมาปญหาก็มากมายจนแทบ
จะแกไมไหว จึงตองทบทวนกัน แลวไปๆ มาๆ ก็บอกวา แนวคิดทีย่ ดึ
ถือกันมานีผ่ ดิ หมด ก็เลยมีแนวโนมของความคิดใหมเกิดขึน้
แนวคิดใหมนั้นตรงขาม คือวา specialization ตอนนี้กําลัง
เปลีย่ นไปโดยลดความสําคัญลงไปแลว คําที่ไดยินมากในยุคปจจุบันคือ
integration กําลังมีความสําคัญขึ้นมาแทน เพราะมนุษยไดมองเห็น
ตระหนักแลววา specialization หรือความชํานาญพิเศษเฉพาะทางนั้น
ไมชวยแกปญหาไดแทจริง
แตกอ นนี้เราภูมิใจใน specialization ถือเปนเรื่องที่วิเศษสุด แต
ตอนนีอ้ ะไรๆ ก็ตอง integrate คือบูรณาการหมด แมแตการพัฒนา
หรือ development นี้ก็ตองใหเปน integrated development ดวย
คือตองเปนการพัฒนาที่บูรณาการ
sustainable development ทีว่ ามาเมื่อกี้นี้ ก็เปน integrated
development คือเปนการพัฒนา ที่บูรณาการการพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ เขาดวยกันกับการแกปญหาเศรษฐกิจ
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นอกจากนั้น ก็บูรณาการการสงวนพลังงานใหไปดวยกันกับการ
รักษาสภาพแวดลอมใหสะอาด ปราศจากมลภาวะ
บูรณาการการรักษาสุขภาพของมนุษยใหไปดวยกันกับการใช
ทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มพูนการผลิตของชาติ ดังนี้เปนตน
เวลานีจ้ ะทําอะไรมักพูดกันวาตองทําให “ครบวงจร” คําอยางนี้
ไดยนิ กันไมนานมานี้เอง คําพวกนี้เกิดใหมๆ เพราะมีแนวคิดแบบบูรณา
การนี้เขามา
รวมความก็เปนอันวา
specialization
ตองยายไปเปน
integration ความชํานาญเฉพาะดาน ตองเปดทางแกการประสาน
รวม ที่เรียกวา “บูรณาการ”
บูรณาการ หรือ integration นี้ เปนภาคปฏิบัติ หรือปฏิบัติการ
ส ว นตั ว แนวคิ ด ที่ เ ป น พื้ น ฐานกว า นั้ น ก็ คื อ แนวคิ ด ที่ ต รงข า มกั บ
reductionism หรือความคิดแบบแบงซอย ไดแกแนวคิดที่มองสิ่ง
ตางๆ ในภาพที่เปนองครวม คือเปน holism หรือ holistic view
ฉะนัน้ สองคํานี้จึงมาคูกัน คือ integration พวงกับ holism
เชนเดียวกับที่ specialization พวงกับ reductionism
สวนในทางขัดกัน specialization คูตรงขามกับ integration
และ reductionism ก็คูตรงขามกับ holism* หรือ reductionist view
คูต รงขามกับ holistic view
*

คํา “holism” (adj.=holistic) นี้ พจนานุกรมฉบับสําคัญๆ ของฝรั่งแสดงประวัติตรง
กันวาเริ่มมีใชเมื่อป ๒๔๖๙/1926 แตระยะแรกยังไมดื่น แมวาแนวคิดแบบองครวมจะ
ไดแพรออกไปบางแลว เชนในจิตวิทยาสํานักเกสตอลต/Gestalt psychology จาก
เยอรมัน ซึ่งเขามาอเมริกาตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ ๒๐ จนกระทั่งมาตื่นกันมากทาง
ดานการแพทย มีการเคลื่อนไหวในเรื่องการแพทยองครวมตั้งแตราวป ๒๕๐๘/1965 ถึง
กับตั้งเปนสมาคม เชน International Association of Holistic Health
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มุงหาระบบชีวิตที่มีดุลยภาพ
แนวคิดแบบองครวม หรือ holistic view นี้กําลังแพรหลาย
กําลังขึน้ หนาขึ้นตา โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว และเรื่องนี้ก็นํา
ไปสูการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการดํารงอยูของ
มนุษยในโลกนี้ดวย
แตกอนนี้เราถือวา มนุษยเปนศูนยกลางของโลก มนุษยจะตอง
ยิง่ ใหญ จะตองเอาชนะธรรมชาติ แนวคิดในยุคที่แลวมา ซึ่งนํามนุษย
กาวเขาสูความเจริญในยุคอุตสาหกรรม คือความคิดพื้นฐานวา จะตอง
พิชิตธรรมชาติ (conquest of nature)
ในยุคที่ผานมา มนุษยทําการเพื่อบรรลุเปาหมายนี้ มนุษยศึกษา
เพือ่ ใหรจู ักธรรมชาติแลวจะเอาชนะมัน โดยหวังวา ถาชนะธรรมชาติ
แลว มนุษยจะมีความเปนอยูสุขสมบูรณพรั่งพรอมไมมีที่สิ้นสุด มนุษย
คิดไวอยางนั้น แตไปๆ มาๆ ถึงตอนนี้ที่วาเกิดปญหามากมายจวนจะ
อับจนไปไมรอดความคิดนี้ก็เริ่มเสื่อมลงหรือจะเลิกไป ตอนนี้พวกที่คิด
แบบพิชติ ธรรมชาติ กลายเปนพวกลาหลัง แลวก็กลายเปนพวกที่ถูก
ประณาม คือถือกันวาคิดผิด
เวลานีค้ วามคิดของมนุษยทเี่ จริญแลวกําลังเปลีย่ นไป แนวคิด
ใหมปรากฏออกมาในรูปที่วา จะตองอยูอยางประสานกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ แนวคิดนี้ทําใหเลิกคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ
แตเพราะเวลานี้ ธรรมชาติเสียหายสูญสลายไปมากแลว ดังนั้น
แทนทีจ่ ะพิชติ ธรรมชาติและแทนที่จะแคอยูอยางประสานกลมกลืน ก็
Practitioners ในป ๒๕๑๓/1970 (เพิ่งใชชื่อปจจุบันที่มีคํา Holistic เมื่อป
๒๕๒๔/1981) และ American Holistic Medical Association ในป ๒๕๒๑/1978
หลังป ๒๕๒๓/1980 แลว “Holistic Medicine” ก็ไดขึ้นเปนหัวศัพทหรือศัพทตั้ง
(entry) ในสารานุกรมใหญๆ รวมทั้ง Encyclopaedia Britannica
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หันมาคิดทีจ่ ะ protect หรือคุมครองรักษาธรรมชาติ ตอนนี้มนุษยพา
กันคิดหาทางอนุรักษธรรมชาติ (conservation) พยายามรักษาสภาพ
แวดลอมใหดี หรือใหกลมกลืน
ตอนนี้ ความคิดที่กําลังเฟองขึ้นมาก็คือหลักการที่วามนุษยจะ
อยูด ว ยดี จะตองมีระบบชีวติ ที่สมดุล (balance; equilibrium; balanced
system) กลมกลืน คําวาครบวงจร การคิดแบบองครวม (holistic
thinking) หรือความคิดเปนระบบ (system thinking; systems
thinking) กําลังไดรับความสนใจมาก คือจะตองมองสิ่งตางๆ ใน
ลักษณะทีเ่ ปนเรื่องของสวนประกอบเขามาประชุมกันเปนระบบ
โดยเฉพาะการดํารงอยูของมนุษยนี้เปนระบบ ซึ่งองคประกอบ
ทัง้ หลายจะตองประสานกลมกลืนกันอยางมีดุลยภาพ มนุษยจะอยูดีได
มิใชดว ยการเอาแตตัวเอง แตตองอยูรวมในระบบ
ในระบบแหงการดํารงอยูของมนุษยนั้น จะตองมองใหครบถวน
วามีองคประกอบอะไรรวมอยูดวยบาง จึงตองแยกแยะออกมาดู แต
เปนการแยกเพื่อประโยชนในการประสาน ไมใชแยกเพื่อแกงแยงเอา
ชนะหรือทําลาย
ไดมีการแยกออกมาใหเห็นองคประกอบวา ในการที่มนุษยจะอยู
ดวยดีนนั้
ระบบการดํารงอยูมีองคประกอบอะไรบาง ที่จะตอง
ประสานกลมกลืนกัน ก็เห็นวาตองมี
๑. ตัวมนุษยเอง
๒. สังคม
๓. ธรรมชาติแวดลอม หรือระบบนิเวศ
มนุษยจะดํารงอยูดวยดี องคประกอบสามอยางนี้จะตองเปนไป
ดวยดี ไปดวยกันได ประสานกลมกลืน เกื้อกูลและสมดุลกัน
แมแตตวั ของมนุษยเองคือชีวิตนี้ ก็แยกไดวามีกายกับใจ องค
ประกอบทัง้ สองคือรางกายกับจิตใจนี้ ก็ตองประสานสอดคลองกลม
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กลืนและเกื้อกูลกัน
ทัง้ หมดนีค้ อื ระบบการดํารงอยูดวยดีของมนุษย ซึ่งตองมีองค
ประกอบสาม คือ ชีวิต หรือตัวมนุษยเอง ซึ่งประกอบดวยกายกับใจ
แลวก็สงั คม และธรรมชาติแวดลอม มนุษยจะพัฒนาอะไรก็ตาม จะตอง
ใหองคประกอบสามอยางนีไ้ มกระทบกระเทือนในทางเสียหายตอกัน
ตอนนีค้ ดิ กันอยางนี้ แตกอนนั้นไมคิด คิดเพียงวาจะเอาชนะ
ธรรมชาติอยางเดียว ตอนนี้คิดวาจะตองไมใหธรรมชาติเสื่อมเสีย จะ
ตองใหไปดวยกันได
จากความคิดแบบนี้ ก็ทําใหมีการเนนลักษณะที่เรียกวา balance
คือ ดุลยภาพ หรือสมดุล และ harmony คือ ความสอดสมกลมกลืน
หรือประสานสอดคลอง ฉะนั้น สมดุล หรือ ดุลยภาพ จึงเฟองขึ้นมา
เปนคําหนึ่งที่ใชกันบอยในยุคนี้
คือในยุคที่มีความคิดแบบองครวม
หรือ holistic view ก็เปนอันวา มนุษยกําลังเปลี่ยนแนวคิด

แยกตัวออกมาจะเปนนาย แตกลายเปนทําลายตัวเอง
การทีม่ นุษยคิดจะพิชิตธรรมชาตินั้น เปนการมองธรรมชาติ
เหมือนเปนปฏิปกษหรือเปนศัตรู และเมื่อทําไปทํามา ก็กลายเปนการ
ทําลายธรรมชาติ ที่คิดวาเราจะพิชิตธรรมชาตินั้น มันไมใชพิชิตเสีย
แลว แตมันกลายเปนทําลาย หรืออยางนอยก็เปนการเอาเปรียบ เรียก
วา exploit ธรรมชาติ
เมือ่ มนุษยทําลายธรรมชาติแลว ผลเสียก็ยอนกลับมาสูมนุษย
จะเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบันนี้ ไมวาจะเปนปญหาจากธรรม
ชาติ หรือปญหาสังคม ตลอดจนปญหาในชีวิตของมนุษยเอง ลวนแต
เปนปญหาทีเ่ กิดจากการกระทําของมนุษยเองทัง้ สิน้ ตางจากในยุคกอน
ในยุคกอน ตอนแรกที่เราคิดจะเอาชนะธรรมชาตินั้น ภัย
อันตรายยังอยูขางนอก เชน สัตวราย พายุแรง นํ้าทวม เกิดความอด
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อยาก มีความแหงแลง อะไรตางๆ นั้น ลวนแตเปนภัยอันตรายขาง
นอกที่ขึ้นตอธรรมชาติ
ตอมา เมื่อมนุษยคิดเอาชนะธรรมชาติและไดพัฒนามากขึ้น ภัย
อันตรายจากภายนอกก็แทบจะหมดไป แตปญหาไดเพิ่มขึ้นมาในรูปใหม
โรคภัยไขเจ็บในรางกายของเรานี้ แตกอนก็เปนภัยที่เกิดจาก
ภายนอก กาฬโรคอาจจะมาจากหนู อหิวาตมาจากแมลงวัน ไขทรพิษ
หรือฝดาษ และโรคอะไรตางๆ มากมาย ก็มาจากธรรมชาติภายนอก
แตตอนนี้ โรคภัยไขเจ็บซึ่งเกิดขึ้นที่กายของมนุษย ไมใชมาจากธรรม
ชาติขา งนอก แตมาจากการดําเนินชีวิตที่ผิดของมนุษยเอง คือการที่
มนุษยปฏิบตั ผิ ดิ พลาดตอชีวิตของตน และตอสิ่งแวดลอม มีการ
ดําเนินชีวิตที่เสียสุขภาพ (unhealthy lifestyle) เมือ่ มนุษยดําเนินชีวิต
ของตนเองผิดพลาด โรคภัยไขเจ็บจึงเกิดขึ้น
ขอยกตัวอยาง เชน ในประเทศที่พัฒนาแลว โรคภัยไขเจ็บแบบ
เกาทีม่ าจากธรรมชาติเอง เชนโรคระบาดตางๆ นั้นหมดไปแลว แต
โรครายๆ ก็ยังมีอยู โรคที่เปนกันมากก็คือโรคที่เกิดจากการดําเนินชีวิต
ของมนุษยไมถูกตอง เชน ในประเทศอเมริกา สาเหตุการตายมากที่สุด
ของคนอเมริกนั คือโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง
โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง เกิดจากการดําเนินชีวิตไม
ถูกตองนัน้ ชัดเจนอยูแลว แตโรคมะเร็งก็วาเกิดจากการดําเนินชีวิต
ผิด และการที่มนุษยสรางสารเคมีตางๆ ที่เปนพิษดวย ซึ่งทําใหดิน นํ้า
อากาศเปนพิษ เปนตน
นอกจากนั้น โรคพวกนี้ก็เกิดจากความเครียด (stress) ทางจิต
ใจดวย แมแตโรคมะเร็งก็มีสวนเกิดจากการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาด ซึ่ง
ทําใหเกิดความเครียด แลวความเครียดนั้นก็ไปกอโรคขึ้นแกรางกาย
เรียกวาเปนโรคที่เกิดจากกรรม คือการกระทําของตัวเอง
สุดทายโรคเอดส ก็เกิดจากการปฏิบัติผิดทางสังคม มีความ

๒๖

รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประพฤติเคลื่อนคลาดจากธรรมทางเพศ
ตกลงวา มนุษยยคุ นีเ้ ปนโรคทีเ่ กิดจากกรรมมากเปนพิเศษ เพราะ
โรคภัยไขเจ็บของเขา ที่เปนภัยรายแรง ลวนเกิดจากการกระทําของ
ตัวเอง แตกอ นนีธ้ รรมชาติทบี่ บี คัน้ มาทํารายเรา แตเดีย๋ วนีม้ นุษยทาร
ํ าย
ตัวเอง หรือไมก็ไปทําใหธรรมชาติเสีย แลวผลรายตีกลับมาหาตัวเอง
ทีเ่ รียกวาอันตรายจากธรรมชาตินั้น ปจจุบันนี้เปนอันตรายที่
มนุษยทาให
ํ แกตัวเอง ฝนนํ้ากรดเกิดจากอะไร มันก็เปนเรื่องที่มนุษย
ไปทําใหธรรมชาติเปนอยางนั้น ตกลงวา ภัยของมนุษยปจจุบันนี้ เปน
ภัยทีเ่ กิดจากการกระทําของมนุษยเอง ฉะนัน้ แนวคิดที่วามนุษยจะสุข
สมบูรณดวยการพิชิตธรรมชาติ จึงไปไมรอด

เลิกคิดพิชิตธรรมชาติ วิทยาศาสตรถึงจุดหักเลี้ยว
ความคิดทีจ่ ะเอาชนะธรรมชาตินั้น โยงกันกับความหวังจาก
วิทยาศาสตร คือ มนุษยคิดฝนวาวิทยาศาสตรจะเปนพระเอกที่ชวยให
มนุษยพชิ ติ ธรรมชาติได โดยลวงรูความลับของธรรมชาติ แลวก็สราง
เครือ่ งมือเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อเอาชนะมัน ดวยการควบคุมและจัดสรร
ธรรมชาติใหเปนไปตามความหวังนั้น
ดวยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหมในยุคปจจุบัน จึงทําให
เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติตอวิทยาศาสตรดวย ดังที่เวลานี้ แนวคิด
พืน้ ฐานของวิทยาศาสตรไดเริม่ เปลีย่ นไป อยางนอยก็เกิดอาการทีเ่ รียก
วา หายหลงใหลในวิทยาศาสตร หรือเลิกคลัง่ วิทยาศาสตร
มนุษยในยุคที่แลวมา คือในยุคอุตสาหกรรม มีความหวังวา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะทําใหมนุษยพิชิตธรรมชาติได แลวจะ
สรางสรรคความพรั่งพรอมไดทุกอยางตามที่ตองการ แตปจจุบันนี้
อยางนอยมนุษยก็ไดมองเห็น limitation ของวิทยาศาสตร รูถึง
ขอบเขต หรือขีดจํากัดของมัน
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ในวงการวิทยาศาสตรเอง โดยเฉพาะวิทยาศาสตรที่เปนหลักที่
สุด คือวงการฟสิกส ก็มีการเปลี่ยนแปลง ตรงขามกับความเชื่อที่ผาน
มาแลวในยุคอุตสาหกรรม คนทั้งหลายมองเห็นวา วิทยาศาสตรเองก็
ไมสามารถตอบคําถามของมนุษยไดทั้งหมด ไมสามารถแกไขปญหา
ของมนุษยไดอยางที่เคยฝน
เมือ่ วิทยาศาสตรเจริญใหมๆ นัน้ มนุษยมคี วามเชือ่ วาวิทยาศาสตร
จะตอบคําถามทุกอยาง และแกไขปญหาทั้งหมดของมนุษยได นี่เปน
ความคิดความเชื่อเกา เปนความเขาใจเดิม แตตอนนี้เรามาถึงยุคที่
ยอมรับวาวิทยาศาสตรไมสามารถตอบคําถามทุกอยาง ไมสามารถแกไข
ปญหาไดทั้งหมด มนุษยยุคใหมพากันยอมรับความจริงขอนี้
ในวงการวิทยาศาสตรเองก็เห็นกันวา วิทยาศาสตรยังไมถึง
ความจริงแท จึงพากันแสวงหาทางใหม จะเห็นวา นักฟสิกสพวกหนึ่ง
ไดหันไปสนใจเรื่องศาสนา เชน Fritjof Capra เขียนหนังสือ The
Tao of Physics ออกมา ซึง่ ไดเปน best seller ตอมาตอนหลังแก
เขียน The Turning Point ออกมาอีก ซึ่งก็เปน best seller เหมือน
กัน เขาบอกวา แนวคิดใหมของวิทยาศาสตรมาประสานสอดคลองกับ
แนวคิดทางปรัชญาตะวันออก เชนเรื่องทางเตา ทางพุทธ ทางฮินดู
เปนตน แกก็วาของแกไป
ทีนนี้ กั วิทยาศาสตรกลุม อืน่ บางพวกก็ไมเห็นดวยกับแนวคิดแบบ
ของคาปรานี้ เขาบอกวา การที่จะเอาความคิดแบบวิทยาศาสตรมา
โยงกับศาสนาตะวันออกนั้น ไมถูกตอง แตคนกลุมนี้เองก็อยูในพวกที่
กําลังคิดถึง new science คือเห็นวา ตอนนี้จะตองมีวิทยาศาสตรใหม
นายฟริตจอฟ คาปรา นัน้ พูดถึง new physics คือฟสกิ สใหม แตคนอีก
พวกหนึง่ เชนนายพารเจลส เรียกชื่อวิทยาศาสตรใหมตามแนวคิดที่ตน
มองเห็นวา the new sciences of complexity อยางนี้เปนตน
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ทีว่ า นีห้ มายความวา ไมวาจะอยางไรก็ตาม ความเขาใจตอวิทยา
ศาสตร และทาทีตอวิทยาศาสตรก็กําลังเปลี่ยนไป พวกที่เห็นวาจะ
ตองเปลีย่ นเหลานั้น แมวาจะเห็นตางกัน ไมวาจะเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยตอกันก็ตาม แตก็รวมกันอยางหนึ่ง คือยอมรับวา วิทยาศาสตรไม
สามารถตอบปญหาทุกอยาง ไมสามารถแกปญหาทุกอยาง แตจะเอา
อยางไรกันแนนั้น เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตรเองก็ยังแสวงหาอยู รวมแลว
ก็จะตองมี new science ขึ้นมา
แมแตความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ก็อาจจะเปลี่ยน เขา
บอกวา การที่จะกําหนดแนวคิดวาจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้ จะตอง
พิสจู นดว ยวิธีการแบบนี้เทานั้นจึงจะเปนความจริง อันนี้ใชไมได ความ
คิดแบบนีเ้ ขาถือวาเริ่มมาตั้งแต Descartes ถึงตอนนี้จะตองเปลี่ยนไป
นีก่ เ็ ปนเรือ่ งตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระแสแนวคิด

ความหวังของสังคมไทย
ทีจ่ ะกาวเขาไปในยุคขาวสารขอมูล
เราอยใู นทามกลางสังคม และทามกลางความเจริญของโลกที่มี
การพัฒนาในลักษณะนี้ หรือตามแบบนี้ โดยเฉพาะคนที่อยูในดานการ
ศึกษา ซึง่ จะตองเปนผูน าทางป
ํ
ญญา จะตองมาคิดพิจารณากัน เชน จะตอง
มีการวางแผนการศึกษาเพื่อเตรียมคนสําหรับใหไปอยูในโลกยุคตอไป
ทีเ่ ขากําลังมีแนวโนมอยางนั้น ทําอยางไรเราจึงจะเตรียมคนไดทัน
อันนี้เปนเหตุที่ทําใหเราจําเปนจะตองรูเรื่องราวทุกอยางที่เกิด
ขึน้ ทัง้ หมด โดยเฉพาะก็คือ การรูท นั ความคิดที่นําที่สุดในยุคสมัย จะ
ตองตามดูใหไดวาตอนนี้เขาคิดกันอยางไร และแนวโนมในกระแสของ
โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
อยางทีว่ าแลวเมื่อกี้ แมแตการที่วาจะเปนประเทศอุตสาหกรรม
หรือไมเปน สําหรับเราก็เปนปญหามากมายแลว และประเทศไทยก็
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กําลังเปนแดนที่ตางประเทศอยากมาลงทุน เพราะมีเสนหมาก แรง
งานก็ราคาถูก ที่ดินก็ราคาถูก เขาใหสถิติวา ในชวงสองปที่แลวมานี่
ญีป่ นุ เขามาตั้งรานในไทย สัปดาหละ ๕ ราน ซึ่งเราอาจจะมองไมเห็น
วาเขาทําอะไรกันอยู นี่ก็เปนเรื่องทางดานเศรษฐกิจ
อยางที่บอกเมื่อกี้ ตามคําของนักทํานายสังคมวา ไทยนี่มีศักย
ภาพมากที่สุด ที่จะกาวขามยุคอุตสาหกรรม ไปสูยุคขาวสารขอมูลได
เลย เปนประเทศแรก แตเราจะทําไดหรือไม คนของเรามีความพรอม
หรือไม เขาใจสภาพความเปนจริงอยางไร เตรียมจิตเตรียมใจเตรียม
ลักษณะความคิดไวพรอมหรือไม นี่เปนเรื่องสําคัญ คุณภาพของคนก็มี
ปญหา คนที่จะไปอยูในยุคขาวสารขอมูล หรือคนที่จะไปสรางสรรคยุค
ขาวสารขอมูล จะตองมีความพรอมในตนเอง
แมแตในดานการบริหารของรัฐ ก็มีปญหาตั้งแตเรื่องวัตถุ หรือ
เรือ่ งอุปกรณตางๆ ยกตัวอยางงายๆ ถาเราจะเปนประเทศที่เจริญ
ทางดานขาวสารขอมูล เราก็ตองมีแนวโนมที่จะผลิตอุปกรณของยุค
ขาวสารขอมูล คือ information age นั้นได เชน ผลิตคอมพิวเตอร
เอง ซึง่ ตอนนีก้ ็เริ่มมีบาง (ผลิตชิ้นสวนในกํากับของบริษัทตางชาติ)
แตไมไดเปนการทําอยางมีเปาหมาย ไมไดมีฐานทางนโยบายของรัฐ
เมืองไทยเรามีศักยภาพที่จะทําได เขาจึงบอกวาเรามีศักยภาพนี้อยู แต
จะทําหรือไม
คนไทยปจจุบันนี้เสียเปรียบมาก
ในเรื่องเครื่องอุปกรณ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะดานขาวสารขอมูล ที่เปนสิ่งสําคัญของยุคนี้
เคยลองคํานวณดู เชน ถาจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสักเครื่องหนึ่ง คน
ไทยกับคนอเมริกันจะตางกันอยางไร
เครือ่ งคอมพิวเตอร Macintosh Plus เมื่อสองปกอนนี่ ที่
อเมริกาขายคิดเปนเงินไทย ๒๗,๐๐๐ บาท แตที่เมืองไทยขายขนาดลด
ราคาแลว ๑๕ เปอรเซนต ๘๓,๐๐๐ บาท ทีนี้ คนของเราจะสามารถ
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เขาถึง หรือจะมีจะใชไดแคไหน ลองคิดดู ราคาก็แพงกวา รายไดเราก็
ตํากว
่ า แลวคาของเงินของเราก็ถูกกวาดวย เสียเปรียบกันกี่อยาง
เครือ่ งคอมพิวเตอรนั้น เขาสรางขึ้นในประเทศของเขา เมื่อเขา
มาเมืองไทย รัฐบาลก็ไมปรากฏวาจะมีนโยบายในเรื่องนี้ชัดเจน เมือง
ไทยเก็บภาษีคอมพิวเตอร ๓๗% ในขณะที่ประเทศเพื่อนบาน บาง
ประเทศไมเก็บเลย สิงคโปรไมเก็บภาษีเลย ประเทศอื่นๆ ใกลๆ นี่เก็บ
ราวๆ ๖-๗% แตประเทศไทยเก็บ ๓๗%
เมื่อเร็วๆ นี้หนังสือพิมพลงขาววาจะเอาคอมพิวเตอรเขาอยู
ในรายการสินคาประเภทสงเสริมอุตสาหกรรม โดยจัดเปนอุปกรณ
อุตสาหกรรมแลวจะไดลดภาษี แตตอมาก็ไดขาววาไมเอา แคในแงที่
จะเปนยุคอุตสาหกรรมก็ไมเอาแลว คือเครื่องคอมพิวเตอรนี่ เปนฐาน
ความกาวหนาของอุตสาหกรรมอยางสําคัญ เพราะวามันชวยในการเรง
รัดใหเกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม เรามาอยูในยุคอุตสาหกรรม
ชวงปลายนี้ ถาจะใหทันเขา ก็ตองใชคอมพิวเตอร เราจะสงเสริม
อุตสาหกรรม ยอมลดภาษีอุปกรณอุตสาหกรรมจาก ๓๐% เหลือ ๕%
แตไมยอมลดภาษีคอมพิวเตอร จะซื้อคอมพิวเตอรตองเสียภาษี ๓๗%*
ยิง่ กวานั้น ในทางปฏิบัติ บางทีเขาสั่งอุปกรณบางชิ้นเขามา ไม
ใชตวั คอมพิวเตอร ไมใชซีพียู แตเปนมอนิเตอร คือจอภาพขนาดใหญ
เปนจอตางหากสําหรับเอามาเสียบตอได เพื่อจะใหดูถนัด ปรากฏวา
เมืองไทยเก็บภาษีเปนสิ่งบันเทิง เอา ๑๒๐% อยางนี้คนไทยจะไปมี
ทางใชและพัฒนาทางดานคอมพิวเตอรไดแคไหน ฉะนั้นจึงเปนความ
เสียเปรียบหลายดาน
๑. ภาษีแพง ทําใหตองตั้งราคาสูงมาก
*

นีเ้ ปนตัวเลขเมือ่ ป ๒๕๓๓ ตอมารัฐไดลดภาษีคอมพิวเตอรลงเหลือประมาณ ๕%
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๒. เราอยูในฐานะเปนผูบริโภค ถูกฝายผูผลิตเขาตองเอากําไร
ชัน้ หนึ่งกอนแลว
๓. รายไดของคนไทย เชนเงินเดือน เราก็ตํ่ากวาเขา
๔. คาเงินของเราก็ถูก
ลองคํานวณดู ตอนนั้น ถาคนอเมริกันมีรายไดอยางตํ่าที่สุด
เก็บรายไดไว ๑๐% ใชเวลา ๑ ป ๑ เดือน ก็ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
Macintosh Plus ได แตคนไทยที่มีรายไดอยางตํ่าที่สุด เก็บรายไดไว
๑๐% จะตองใชเวลาถึง ๓๒ ป จึงจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
Macintosh Plus ได กวาจะไดซื้อก็แกพอดี ใชไมไหวแลว แลวนี่เราจะ
เขาสูยุคขาวสารขอมูลไดอยางไร
ฉะนัน้ ทุกอยางจะตองไปดวยกัน ทั้งนโยบายของรัฐ และความ
พรอมของประชาชน โดยเฉพาะตัวประชาชนเอง มีคุณภาพที่พรอมจะ
อยูใ นยุคขาวสารขอมูลไหม นี่เปนเรื่องที่จะตองวากันตอไป
ตอนนีม้ าถึงตัวคน ความพรอมของคนที่จะเปนผูสรางสรรค
สังคมอยางนัน้ และอยูในสังคมอยางนั้น ลองดูวาเรามีความพรอมแค
ไหน บางทีผูบริหารประเทศก็มองขามปจจัยหรือองคประกอบดานนี้
มองอยูแคดานเทคนิค

ภาวะแปลกแยกจากสภาพที่เปนจริง
และเกษตรกรรมแบบพึ่งพา
เมือ่ มองดูความพรอมของเราในยุคตางๆ ไมวาจะเปนยุคเกษตร
กรรม ยุคอุตสาหกรรม หรือยุคขาวสารขอมูล ดูแลวรูสึกวาจะมีปญหา
ไปทุกยุค คือขณะนี้ ทั้งๆ ที่สภาพสวนใหญเปนสังคมเกษตร แตคน
ของเราไมชอบ ไมตองการจะอยู
แมแตคนทั่วไปที่อยูในสังคมแบบนั้นเอง ก็อยากจะหนีออกมา
คนสวนมาก โดยเฉพาะเยาวชน มีความรูสึกดูถูกอาชีพเกษตรกรรม
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อยางนอยก็ไมชอบ ในดานเหตุปจจัยตางๆ ที่ทําใหไมอยากอยู ก็ตอง
วิเคราะหกันไป แตรวมแลวผลที่ออกมาก็คือไมอยากอยู เพราะฉะนั้น
ทัศนคติจงึ ไมเอื้อตอการที่จะพัฒนาเกษตรกรรม
เมือ่ สองวันมานี้ก็ไดยินไดฟง พอดีเขายกเอามาพูดกันในสภา
เกีย่ วกับเรือ่ งงบประมาณ ส.ส.คนหนึ่งพูดถึงวิทยาลัยเกษตรกรรมแหง
หนึง่ ในตางจังหวัด มีอาจารยอยู ๔๗ ทาน มีนักเรียน ๑๗ คน รัฐบาล
ในยุคกอนนั้นคิดจะสงเสริมเกษตรกรรม
ก็สงเสริมใหตั้งวิทยาลัย
เกษตรกรรมขึ้น แตไปๆ มาๆ ตอนนี้ประเทศจะไปสูยุคอุตสาหกรรม
รัฐบาลก็เลยไมไดดูแลในดานนี้ วิทยาลัยนั้นก็ยังอยู แตปรากฏวา
อาจารยมากกวาลูกศิษยเกือบสามเทา
ทีเ่ ปนอยางนี้ ก็เพราะวาประชาชนไมนิยมใหลูกหลานไปเรียน
เด็กเองก็ไมอยากเรียน ไมมีใครอยากไปอยูในอาชีพเกษตร แมแตทาที
หรือทัศนคติกไ็ มดีเสียแลว มีความรูสึกดูถูกอาชีพ แลวก็ดูถูกบรรพ
บุรษุ ที่ประกอบอาชีพนั้นดวย
นอกจากนั้น
ปจจุบันนี้เกษตรกรรมเปนอาชีพที่มีรายไดนอย
เหน็ดเหนือ่ ยมาก และมีความเสี่ยงสูง นอกจากเสี่ยงตอการทํานาไมได
ผล เพราะภัยธรรมชาติเบียดเบียน ฝนแลง นํ้าทวม เพลี้ยลง หนูกิน
เปนตนแลว แมแตทําไดผล ก็ยังเสี่ยงตอการขายไมไดราคา ถูกกด
ราคาอีก เพราะลักษณะของการทํางานไมเอื้อ ไมเปนตัวของตัวเอง
หรือไมเปนอิสระ ตองขึ้นตอคนกลาง ถูกคนกลางกําหนดราคา
ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองเปนผูผลิตขาวขึ้นมา เปนสินคาของตัวเอง แตตัว
เองกําหนดราคาสินคาของตนเองไมได และที่สําคัญยิ่งคือ เปนการ
ประกอบอาชีพโดยที่ตนเองไมสามารถพึ่งตนได
ถาเกษตรกรรมไม
สามารถพึ่งตนเองได ก็ไมสามารถจะเปนเกษตรกรรมที่ดี
ในบรรดาอาชีพเกษตรกรรมทัง้ หลาย เดีย๋ วนีเ้ ราพูดกันวา ชาวนา
นีพ่ งึ่ ตนเองไมไดเลย แยกวาสมัยกอน สมัยกอนถึงจะผลิตอะไรไมได
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มาก เพราะไมมีเครื่องมือ แตก็เปนไปตามธรรมชาติ เขาก็ทําของเขา
ดวยตนเอง แตถึงตอนนี้ควายก็ขายไปหมดแลว เมื่อขายควายแลวจะ
เอาอะไรมาทํานา ก็ตองเอารถไถ ซึ่งมีเองบางไมมีบาง สวนมากไมมี
ก็ตอ งจางเขามา ปจจัยการผลิตลวนแตตองลงทุนและตองขึ้นตอผูอื่น
รถไถก็ตองอาศัยผูอื่น นอกจากซื้อรถแลว นํ้ามันก็ตองซื้อจาก
เมืองนอก ดินก็ไมดี ตองใชปุยเคมี ปุยเคมีนั้นก็ตองซื้อจากขางนอก
แลวยังมีศตั รูพืช ซึ่งทําใหตองซื้อยาฆาแมลง ยาฆาหนู ยาฆาปู ยาฆา
หญา ตกลงทุกอยางนี้ เอามาจากขางนอก ตองซื้อเขาทั้งนั้น รวมแลว
ชาวนาไทยทุกวันนี้อยูดวยตนเองทํานาไมได ถาไมซื้อปจจัยการผลิต
เหลานี้จากขางนอกมา ก็ทํานาไมได
อยางนี้เขาเรียกวาเปนเกษตรกรรมแบบพึ่งพา เมื่อพึ่งพาเขา
ไมเปนตัวของตัวเองแลวก็หมดอิสรภาพ เปนการเกษตรที่สูญเสีย
อิสรภาพ ไมมคี วามเปนตัวของตัวเองและไมสามารถเปนตัวของตัวได
ถาอยางนี้ เกษตรกรรมของเราก็ไมสามารถอยูไดดวยดี
ในสภาพอยางนี้ โดยการผลิตก็พึ่งพาเขาแลว ในทางการตลาด
ก็ขาดอํานาจตอรอง ไมเปนตัวของตัวเอง แคนั้นไมพอ แมแตการ
บริโภคก็ตอ งพึง่ พาเขาอีก เพราะการบริโภคก็ตอ งอาศัยสินคาจากทีอ่ นื่
ทัง้ นัน้ แมแตของกินของใชเล็กๆ นอยๆ เชน สบู ยาสีฟน ตลอดขึ้นไป
จนถึง โทรทัศน วีดโิ อ รถมอเตอรไซด ก็ตอ งซือ้ เขาทุกอยาง ไมสามารถ
สรางสรรคผลิตดวยตนเอง
อาชีพเกษตรกรรมนั้น ตามธรรมดาก็ตองพึ่งพาธรรมชาติอยู
แลว จะเพาะปลูกไดก็ตองพึ่งดิน นํ้า ฟาฝน และการหมุนเวียนของฤดู
กาล ประเทศที่พัฒนาขึ้นมาเปนประเทศอุตสาหกรรมที่กาวหนานั้น ก็
เพราะไมพอใจที่ชีวิตความเปนอยูตองขึ้นตอธรรมชาตินี่แหละ จึงได
เพียรพยายามเอาชนะธรรมชาติ หาทางพิชิต และจัดสรรควบคุมธรรม
ชาติใหได เพื่อจะไดมีความสะดวกสบายไดเต็มที่ โดยทําอะไรๆ ไดดวย
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ตนเอง ไมตองรอฟาฝนเปนตน ความเจริญกาวหนาหลายอยางก็เปน
คุณประโยชนจริงๆ แมตอเกษตรกรรม เชน การชลประทาน เครื่อง
สูบนํ้า เปนตน
แตผลรวมทั้งหมดของความจริญที่ผานมาในยุคอุตสาหกรรมนั้น
แทนที่จะเปนการชนะธรรมชาติ ก็กลายเปนการทําลายธรรมชาติ ทําให
ธรรมชาติเสีย แลวกลับมาเปนโทษแกมนุษยเอง
ปจจุบันมนุษยทุกพวกทุกคนตางก็ตองประสบโทษภัยนี้ทั่วกัน
แตพวกที่ประสบโทษภัยรายแรงที่สุดกลับจะเปนพวกประเทศกํ าลัง
พัฒนาหรือประเทศในโลกที่สาม ที่สวนใหญเปนอยูดวยอาชีพเกษตร
กรรม เพราะแตเดิมก็ตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ และแมปจจุบันก็ยัง
ตองพึง่ อยู แตในอดีตโนน ธรรมชาติยังดีอยู พอพึ่งอาศัยได ครั้นถึง
ปจจุบนั ธรรมชาติเสือ่ มโทรมเสียหายไป ทัง้ ทีย่ งั ตองพึง่ อาศัยธรรมชาติ
แตกลายเปนธรรมชาติที่พึ่งไมได จึงแยยิ่งกวาเกา เชนอยางชาวนาใน
ประเทศไทยของเรานี้ ธรรมชาติที่ยังตองพึ่ง ก็ตกอยูในสภาพที่พึ่งไม
คอยไดเสียแลว
เฉพาะพึง่ ธรรมชาติอยางเดียวก็แทบแยอยูแลว มิหนําซํ้ายัง
ขยายขอบเขตการพึ่งพากวางออกไปอีก คือ ตองพึ่งพาขึ้นตอพอคา
คนกลาง นายทุนตางๆ ที่ขายหรือใหเชาอุปกรณประกอบอาชีพ เชน
รถไถ ปุย ยาฆาแมลง เปนตน อยางที่วามาแลว เรียกวาแทบจะหมด
อิสรภาพโดยสิ้นเชิง
ถาหากเกษตรกรจะฟนตัว ก็ตองสํานึกรูตัวที่จะตัดการพึ่งพาให
นอยลง ใหเปนเกษตรกรรมที่พึ่งตนเองไดมากที่สุด มีอิสรภาพมากที่
สุด เพราะลําพังแตพึ่งพาธรรมชาติอยางเดียวก็มากพออยูแลว ไมควร
จะเพิม่ เจานายขางนอกเขามาอีก ควรจะอยูอยางกลมกลืนและเกื้อกูล
กันกับธรรมชาติ มีความสัมพันธกับธรรมชาติอยางฉลาด ดวยความรู
เทาทัน และปฏิบตั ใิ นทางทีต่ นเองกับธรรมชาติ จะเกือ้ กูลกันใหมากทีส่ ดุ
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ทีนแี้ รงงานละ ตัวคนเอง ที่จะเปนแรงงานมีคุณภาพในภาค
เกษตรกรรม ก็ไปเปนแรงงานดอยคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม คน
หนุม สาวทีจ่ ะเปนกําลังสรางสรรคชั้นนําในชนบท ก็ไปเปนคนดอยการ
ศึกษาทีเ่ พิม่ ปญหาใหแกเมือง เพราะวาเมื่อการเกษตรไมใหความหวัง
คนก็นยิ มไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม แรงงานเหลานี้สวนใหญจึงมา
จากชนบท แรงงานที่มีกําลัง คือคนหนุมคนสาวก็ทิ้งถิ่นไป ไปเขาโรง
งานอุตสาหกรรมหรือเปนแรงงานกอสรางในเมือง เหลือแตคนแก และ
เด็ก ชนบทก็เลยไมมกี าลั
ํ งเหลือ
กอนหนานี้ เราก็มีการทิ้งถิ่นไปเพราะการศึกษาอยูแลว เนื่อง
จากมีคา นิยมในการเลื่อนฐานะทางสังคมดวยการศึกษา ถาเด็กมีหัวดี
สมองดี ก็เขาสูวงจรการศึกษา ออกจากชนบทเขาเมืองไป แลวก็ไปมี
อาชีพอื่นอยูในเมืองนั้น ไมเวียนกลับมา
ถึงจะไมทิ้งถิ่นไปเขาเมือง ทั้งๆ ที่บานก็ยังอยูกับที่นานั่นแหละ
แตกไ็ มทํานา ในชนบทเวลานี้ หลายถิ่น โรงงานอุตสาหกรรมก็ไปตั้ง
อยูต ามขางถนนใหญแลว เด็กหนุมสาวที่มีกําลัง ถึงจะอยูกับนา ก็ไม
ทํานาแลว เชาก็แตงตัวเขาเครื่องแบบของโรงงาน มีรถของโรงงาน
มารับ เย็นเลิกงานแลวรถก็มาสงกลับบานถึงที่ ไปทํางานที่โรงงานดี
กวาทํานา งานก็เบากวา แลวก็ไมตองเสี่ยง เพราะถึงเดือนถึงเวลาก็
ไดคา จางตามกําหนด แถมยังไดพบปะสังสรรคสนุกสนานกันมากกวา
ไมตอ งมีชีวิตที่เงียบเหงาอยูกับนาและคอกควาย
ยิง่ กวานั้น นอกจากทํานานาเบื่อ ไปโรงงานสนุกสนานดีกวา
แลว ในระยะที่ผานมานี้ คนมีเงินนิยมกวานซื้อที่ดินกันมาก ราคาที่ดิน
พงุ สูงลิว่ อยางรวดเร็ว ชาวนาก็หวังเงินกอนใหญจากการขายที่ดิน ถึง
มีนาก็ไมทํา ไดแตรอเวลาที่จะขาย ที่ขายไปแลว ก็ไมทํา เพราะไมมีที่ที่
จะทําและมีเงินกอนสบายแลว ถาเงินที่ขายนั้นหมด ก็ตองเชาที่เขา
ทํานา หรือไมก็ไปรับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะตั้ง
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ขึน้ ในทีท่ เี่ คยเปนนาของตนเองนั่นแหละ เวลานี้ที่ดินของชาวนาเปลี่ยน
มือไปเปนของนายทุนมากมายเหลือประมาณแลว ชาวนารุนลูกหลาน
อยาวาแตที่ทํากินเลย ที่อยูก็จะไมมี*
ก็เปนอันวา ภาคเกษตรกรรมนี้ตองสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ
ทัง้ แรงงานสมองและแรงงานกาย แรงงานสมองก็เขาวงจรการศึกษา
ไป แรงงานกายก็ไปเขาโรงงานอุตสาหกรรม ที่ดินที่จะทํามาหากินก็
หมดไปๆ ฉะนั้นในแงเกษตรกรรม ทั้งๆ ที่สังคมของเราสวนใหญยัง
เปนเกษตร แตในสภาพอยางนี้ เราจะเปนสังคมเกษตรกรรมที่ดีไดยาก

ถาจะเปนสังคมอุตสาหกรรม ก็ตองมีชีวิตแบบนักผลิต
ตอไป ดูทางดานอุตสาหกรรม การที่จะเปนสังคมอุตสาหกรรม
ทีด่ ไี ดนนั้ ประชาชนจะตองเปนนักผลิต
นักอุตสาหกรรมก็คือนักผลิต ตองมีความคิดในเชิงสรางสรรค
และขยันในการผลิต แลวก็ตองมี specialization คือความชํานาญ
พิเศษเฉพาะทางอยางทีว่ า เมือ่ กี้ แตการทีจ่ ะมี specialization ไดนนั้
มองในเชิงศิลปวิทยาก็ตอ งมีความเปนเลิศทางวิชาการ จะตองสราง
ความเปนเลิศทางวิชาการใหได แตเราพรอมไหมในแงอยางนี้
ลองมาดูกนั วา ความเปนนักผลิตก็ดี specialization† ที่โยงไป
ถึงความเปนเลิศทางวิชาการก็ดี อันนี้เมื่อวิเคราะหลงไปอีก เราขาด
แคลนอะไรที่จะทําใหเปนไดยาก
*
†

นี้คือสภาพหนึ่งของสังคมไทยยุคเศรษฐกิจฟองสบู ในทศวรรษจากป ๒๕๓๐
specialization คือความชํานาญพิเศษเฉพาะทางนี้ ในทางอุตสาหกรรม โยงไปยังหลัก
การแบงงานซอยละเอียด ("detailed" division of labour) ตามแนวคิดของ Adam
Smith นักเศรษฐศาสตรคนสําคัญ ซึง่ ทําใหงานมีประสิทธิภาพ ผลผลิตสูง แตคา แรงตํา่
การแบงงานซอยยิบนี้ ไดกา วหนาขัน้ ใหญในอเมริกา เมือ่ นาย Henry Ford จัดตัง้
ระบบสายพานประกอบชิน้ สวน (assembly line) ขึน้ ในโรงงานของเขา เมือ่ ๗ ต.ค.
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เริม่ แรก การมองความหมายของความเจริญ แมแตความเจริญ
นีก่ ต็ องวิเคราะหวา ความเจริญคืออะไร?
ทีผ่ า นมานี่ เราตองการเจริญแบบฝรั่ง เราเห็นฝรั่งเจริญแลว
เราก็อยากจะเจริญอยางฝรั่ง เวลาบอกวาเจริญก็มองไปที่ฝรั่ง ทีนี้
ลองถามความหมายของคําวา “เจริญอยางฝรั่ง” นีว้ าเจริญอยางไร ก็
มีคาตอบสองแบบ
ํ
เรียกวาตอบแบบนักผลิต กับตอบแบบนักบริโภค
ถาตอบแบบนักบริโภค จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ความหมาย
จะออกมาวา เจริญอยางฝรั่งคือมีกินมีใชอยางฝรั่ง หมายความวา
ฝรัง่ มีอะไร ฉันก็มีอยางนั้นดวย ฝรั่งมีทีวี ฉันก็มีทีวีดวย ฝรั่งมีรถยนต
ฉันก็มรี ถยนตดวย การมีกินมีใชอยางฝรั่ง นี้เรียกวาเจริญอยางฝรั่ง
แบบนักบริโภค นี่เปนคําตอบแบบที่หนึ่ง
ทีนคี้ าตอบอี
ํ
กแบบหนึ่ง เรียกวาคําตอบแบบนักผลิต คําวาเจริญ
อยางฝรั่งคือทําไดอยางฝรั่ง หมายความวา ฝรั่งทําอะไรได เราก็ทํา
อันนัน้ ได ฝรั่งทํารถยนตได ฉันก็ทํารถยนตได ฝรั่งทําคอมพิวเตอรได
ฉันก็ทาคอมพิ
ํ
วเตอรได อยางนี้เรียกวาความเจริญในความหมายของ
นักผลิต ขอใหวิเคราะหคนไทยวา พวกเราสวนมากมองความเจริญกัน
๒๔๕๖/1913 ทําใหลดเวลาประกอบรถยนตคนั หนึง่ จาก ๑๒.๕ ชม. เหลือเพียง ๑.๕
ชม. อุตสาหกรรมอืน่ ก็ทาตามแล
ํ
วพากันเฟอ งฟูมาก
พอดีปต อ มา ๒๔๕๗/1914 เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ ขึน้ ในยุโรป พวกประเทศสัมพันธ
มิตร กูเ งินจากอเมริกา แลวซือ้ สินคารวมทัง้ ยุทโธปกรณจากอเมริกา อุตสาหกรรมของ
อเมริกายิง่ เติบใหญ คนอเมริกนั เองก็เก็บออมเพราะหวัน่ กลัวตอสถานการณ อเมริกาเขา
รวมสงครามในป ๒๔๖๐/1917 ขณะทีค่ สู งครามบอบชําหนั
้ กแลวทัง้ สองฝาย ปตอ มา
๒๔๖๑/1918 สงครามจบลง ยุโรปทัง้ ฝายแพและฝายชนะตางก็ยอ ยยับ อเมริกาเพิง่ ลง
แรงไปไมนาน และเปนการไปรบนอกถิน่ ดินแดนของตัวไมระคาย กลายเปนผูฟ น ฟู
ชวยยุโรป นับแตนนั้ มา อเมริกาก็กลายเปนประเทศอุตสาหกรรมนําหนา เปนมหาอํานาจ
ทัง้ โดดเดนทางการเมือง และรุง เรืองทางเศรษฐกิจ
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ในความหมายไหน
เรือ่ งความคิดความเขาใจ (ทางพระเรียกวาทิฏฐิ) นี้ เปนปจจัย
ทีส่ าคั
ํ ญมาก บางทีมันแฝงอยูโดยไมรูตัวเลย จากการเขาใจความ
หมายอยางนีก้ ็นําไปสูทัศนคติและคานิยม แลวมันก็กําหนดวิถีชีวิตและ
ระบบพฤติกรรมทั้งหมด
เพราะฉะนั้น
ถาเรามองความเจริญในความหมายของนัก
บริโภค เมือ่ เราอยากเจริญแบบฝรั่ง เราก็จะมีพฤติกรรมตามแบบของ
คนทีอ่ ยากมีอยากใชอยางฝรั่ง แลวจะเปนอยางไร เราก็ตองซื้อตอง
หา อาจจะกูหนี้ยืมสินก็แลวแต ตองหาเงินมาใหได เพื่อซื้อมาบริโภค
หรือครอบครองใหได เราจึงจะเจริญอยางฝรั่ง แตถาเรามองความ
หมายวาเจริญอยางฝรั่งคือทําไดอยางฝรั่ง พฤติกรรมของเราก็จะไม
เปนอยางนัน้ แตเราจะมีพฤติกรรมที่แตกตางไปเลย เฉพาะอยางยิ่ง
จะนําไปสูการศึกษา และการผลิต
ตกลงวา เรามีคานิยมบริโภค และคนไทยเรานี่มีคานิยมอีก
อยางหนึง่ อยูแลว เรียกวาคานิยมอวดโก ซึ่งจะมาเขาคูกันคลองเลย
คานิยมบริโภค กับคานิยมอวดโก พอมันเขาคูกันก็ไดความ ไปดวยกันดี
เลย เราก็จะมีจะบริโภคจะใชเพื่อจะอวดใหเขาดูวาเรานี่โก วาเรานี่แน
ยิง่ อวดโกก็ยิ่งบริโภคใหมากและใหแพงหรู ก็เลยไปกันไดดี แตรวม
แลวก็ไมสงเสริมการผลิตทั้งสิ้น ฉะนั้น ถาคนไทยยังมีปญหาเรื่องคา
นิยมบริโภคและคานิยมอวดโกนี้ การสรางสรรคอุตสาหกรรมที่แทจะ
ทําไดยาก
ทีนี้ คานิยมที่ตรงขาม คือคานิยมผลิตนี้ เชื่อมโยงกับอะไรลึก
ลงไปอีก
เมื่อกี้นี้บอกแลววาการสรางสรรคอุตสาหกรรมจะตองมี
specialization คือความชํานาญพิเศษเฉพาะทาง ซึ่งอาศัยความเปน
เลิศทางวิชาการ ความเปนเลิศทางวิชาการนี้จะสําเร็จไดดวยความใฝรู
คนทีจ่ ะสรางสรรคพัฒนาอุตสาหกรรมได ตองมีความใฝรู คือ
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ตองการรูใ นเรื่องนั้นๆ อยางจริงจังลึกซึ้งถึงที่สุดจนเห็นแจมแจง ซึ่ง
เราเห็นไดในลักษณะการดําเนินชีวติ ของฝรัง่
ถาฝรัง่ ตองการรูอ ะไร
เขาจะยอมสละทุกอยาง จะยอมแมแตอทุ ศิ ชีวติ ใหแกเรือ่ งนัน้ ยอม
เสีย่ งชีวติ ไป หรือใหชวี ติ เปนเรือ่ งนัน้ เลย เพือ่ ใหทาได
ํ เต็มที่
แตคนไทยเราจะยอมทําอยางนั้นไหม เราอาจจะพูดถึงความ
เปนเลิศทางวิชาการ แตไมไดมีฐานที่หนักแนน มหาวิทยาลัยก็บอกวา
ตองมีความเปนเลิศทางวิชาการ แตเราจะสรางไดหรือ ในเมื่อคนของ
เราไมมคี วามใฝรู ความใฝรูนี้เปนปจจัยที่สําคัญมาก จะตองสรางใหได
ความใฝรนู จี้ ะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
แลวความชํานาญ
พิเศษเฉพาะทาง หรือ specialization ก็จะสําเร็จดวย
ทีนี้ตอไป คือนิสัยรักงาน นิสยั รักงานนี้คอนขางจะตรงกันขาม
กับนิสยั สนุกสนานบันเทิง ตอนนี้เรากําลังมองถึงการทําอุตสาหกรรม
ใหสาเร็
ํ จเทานั้นนะ แงรายเรายังไมพูด ที่จริงมันมีแงรายดวย ฝรั่ง
สรางความเจริญมาดวยปจจัยตัวนี้จนสําเร็จ แตเสร็จแลวฝรั่งก็ไดรับ
ผลรายของมันดวย เชนความเครียดเปนตน
ฝรัง่ บอกวา ตัวเขาเองประสบความสําเร็จในการสรางอุตสาห
กรรมดวย work ethic หรือจริยธรรมในการทํางาน ฝรั่งพูดคํานี้บอย
ตัง้ แตยคุ เริ่มอุตสาหกรรมเลย ฝรั่งเจริญมาดวยหลักขอนี้
ฝรัง่ ผจญกับความขาดแคลน เขามีไมพอบริโภค กินใชลําบาก
เพราะอยูท ามกลางสภาพแวดลอมที่บีบคั้น อากาศหนาวเย็น ทุกข
ทรมาน ตองดิ้นรนตอสูอยางหนัก ซึ่งนําไปสูความคิดที่จะเอาชนะ
ธรรมชาติดวย
ฝรัง่ นึกวาการเอาชนะธรรมชาติไดคือความสําเร็จทุกอยาง เขา
จะมีชวี ติ ทีเ่ ปนสุข ฉะนั้น ฝรั่งจึงดิ้นรนตอสู เมื่อประกอบการอาชีพก็
ขยันหมัน่ เพียร ถึงจะผลิตไดมาก ก็ประหยัด เก็บหอมรอมริบไว ไม
ยอมฟุง เฟอบริโภคมาก ไมยอมบํารุงบําเรอตัวเอง แตเก็บไวเปนทุน
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สรางสรรค และทํางานตอไป อันนี้เขาเรียกวา work ethic ขอสําคัญ
คือตองมีความขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งหนาตั้งตาทํางาน และ
ประหยัด อดออม
ฝรัง่ สรางอุตสาหกรรมมาไดดวยวิธีการแบบนี้ เขาจึงมีนิสัยรัก
งาน และจึงไมเห็นแกความสนุกสนานบันเทิง จนกระทั่งวา คําวา
“งาน” หรือ work ของฝรั่งนี่ ตองมีคําวาหยอนใจ หรือ leisure มา
เปนคู เพื่อใหไดพักผอนไดสบายบาง เพราะตัวงาน คือ work นี่ มัน
เครงเครียด มันหนัก เปนเรื่องที่เหนื่อยยาก
concept หรือการเขาใจความหมายของฝรั่ง ในเรื่องงาน หรือ
work ไมใชเปนเรื่องสนุกสนาน หรือสบาย แตสําหรับคนไทย คําวา
งาน เปนเรื่องสนุกสนานดวย งานวัดคืออะไร ลองนึกดู คนนึกถึงการ
ไปเทีย่ ว ไปบันเทิง งานกฐิน งานผาปา ทําไมเปนงาน งานของเราสนุก
ทัง้ นัน้ เรานึกถึงงานนี่สบายเลย แตฝรั่งนึกถึงงานตองเตรียมสูเต็มที่
concept มันผิดกันหมด
ตอจากนี้ ก็ยังมีความขยันหมั่นเพียร การอดออมประหยัด คือ
ใชจา ยใหนอย จึงจะสะสมทุนได การทําอุตสาหกรรมตองมีการสะสม
ทุน อีกอยางหนึ่งที่สําคัญคือตองรูจักวางแผน
ฝรัง่ เปนนักวางแผน จะเชิญหรือนิมนตใครไปสอนที ตองเชิญ
หรือนิมนตลว งหนาเปนปสองป วางแผนกันนานเหลือเกิน แตของคน
ไทยนี่เอาไวใกลๆ จวนๆ คอยบอก ก็เปนอยางนี้ ตรงขามกับเขา เราจึง
มีชวี ติ แบบอยูไปวันๆ หรือผานไปวันๆ แลวก็เลยไมเห็นคุณคาของเวลา
จะเห็นชัดวา วัฒนธรรมของตะวันตก กับตะวันออก ในชวง
แรกทีเ่ ขามานี่ขัดกันมาก เกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องเวลา ฝรั่งเห็น
ความสําคัญของเวลาเหลือเกิน ถามีการนัดหมายอะไรตางๆ ทุกอยาง
ตองเปนไปตามเวลา การวางแผนและการนัดหมายอะไรตางๆ เปน
เรือ่ งของเวลาทั้งนั้น แตคนไทยไมเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เลย นัดไว
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๓ โมง ไป ๓ โมงครึ่ง การวางแผนก็ไมสําคัญเหมือนกัน นี่ก็เปน
ลักษณะชีวิตของเรา
ตกลงวา ลักษณะชีวิตแบบอุตสาหกรรมที่สัมฤทธิ์ผลจะตองทํา
อยางนี้ เรื่องทางดานวัฒนธรรมนีไ้ มใชเรื่องยอย แตเปนเรื่องใหญที
เดียว ไมใชจะมัวไปมองดูแตความสามารถเชิงเทคนิคเทานั้น ถาไมมี
ทุนทางดานจิตใจและลักษณะนิสัยเหลานี้แลวไปไมรอด
บางทีคนของเราอาจจะหลั่งไหลไปเขาโรงงานอุตสาหกรรม
โดยไมไดมีจิตใจแบบนักผลิต หรือนักอุตสาหกรรมเลย เพียงแตอยาก
จะหนีออกไปจากงานเกษตรที่เหน็ดเหนื่อย เบื่อหนาย และไรความ
หวังเทานัน้ เขาไปในโรงงานดวยความอยากสะดวกสบายสนุกสนาน
ดวยซํา้ ถาเรื่องมีแคนี้ การเขาสูยุคอุตสาหกรรมของเรา ก็จะเปน
เพียงการเปนแรงงานทางดานกําลังกายใหเขาเทานั้น
ถาอยากจะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหดี การศึกษาจะตองผลิต
กําลังคนทีม่ คี วามรูความสามารถ ที่มีจิตใจเปนนักผลิตขึ้นมาเปนแรง
งานบริหาร เปนแรงงานสมอง และแรงงานฝมือ ที่จะนําสังคมใหกาว
หนาไปทางดานอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมชัน้ นํา ไมอยางนัน้ แลวก็
จะเปนอยางที่วา คือจะเปนที่ระบาย หรือจะตองไปเก็บเอาอุตสาห
กรรมที่เขาโยนทิ้ง ที่เรียกวา throwaway industries ของเขามา
เรือ่ ง throwaway industries นี่ บางทีประเทศอุตสาหกรรมที่
เจริญแลว เขาตองการระบายสิ่งที่ทําใหเกิดมลภาวะออกไปไกลๆ ตัว
หนอย จริงอยู ในแงอุดมคติหรือในทางหลักการก็ยอมรับรวมกันวา
จะตองชวยกันแกปญหา เพราะวาปญหามลภาวะเกิดที่ไหน สภาพแวด
ลอมก็เสียถึงกันหมด แตในทางปฏิบัติ คนก็ยังเห็นแกตัวอยูนั่นแหละ
เอาแคขอใหพนหนาบานฉันไปกอน
คือใชวิธีปดสวะใหพนหนาบาน
ฉะนัน้ ประเทศใหญๆ จึงตองการใหโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะ
มากนี้ ออกไปใหพนประเทศของตน
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ถาเราไมระวังใหดี เราอาจจะเปนประเทศที่รับระบายสิ่งที่เขา
โยนทิง้ เหลานั้นมา เราจะรับเอาโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่มีมล
ภาวะมากๆ เขามาตั้งในประเทศของเราใหเต็มไปหมด ในแงหนึ่ง
ประเทศทัง้ หลายก็เอาเปรียบซึ่งกันและกันอยูเรื่อย เราจึงตองมีความ
รูเ ทาทัน อันนี้ก็เปนเหตุผลอยางหนึ่งที่ทําใหตองคิดวา เรานาจะขามไป
สูย คุ ขาวสารขอมูลหรือไม เพราะถาเราจะเอายุคอุตสาหกรรม เรา
อาจจะตองมาตอสูกับมลภาวะนี้อยางหนัก
ถามลภาวะเกิดในประเทศไทย มันจะรายยิ่งกวาในประเทศฝรั่ง
อีก เพราะอะไร เพราะในประเทศฝรั่งนั้น ระบบชีวิตที่มีวินัยเขาเคยชิน
กันมานาน เปนระเบียบที่มีการควบคุมกันจริงจัง แตของเรานี้ไมรูจัก
คุม แมจะมีกฎหมายออกมาก็ควบคุมไมไดจริงจัง ถึงแมทําทาจะควบ
คุม แตในที่สุดการควบคุมก็ไมไดผล ก็จะยิ่งแย
อยางอากาศในกรุงเทพฯเดี๋ยวนี้
กับอากาศในอเมริกาเมือง
ใหญๆ ใครจะแยกวากัน ไมแนใจ ของเราคงแยกวา เพราะวาประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแลวนั้น พอมีภัยแลวเขาไมประมาท เขาเอาจริงเอาจังในการ
ควบคุมพอสมควร แตของเรานี้เดี๋ยวก็มีปญหาเรื่องคอรัปชั่นบาง การ
ทําเหยาะแหยะบาง การขาดวินัยบาง ของเสียก็ระบายออกมาได ทั้งๆ
ทีม่ กี ฎหมายควบคุมก็ไมสําเร็จ แคเรื่องควันดํานี้เราก็แกกันไมรูจักจบ
เดีย๋ วก็ทาท
ํ ากันเสียที บอกวา เอา จะกวดขันเรื่องควันดํานะ ไมใหมีรถ
ควันดํา ทําไปไดสักสิบวันยี่สิบวันก็กลับมาเปนอยางเกาอีก ก็หมุนเวียน
กันอยูอยางนี้
นีก่ เ็ ปนเรื่องของยุคอุตสาหกรรม ที่วาเราจะไปดีไหม ถาเราตก
ลงวาจะเอาอุตสาหกรรม เราจะตองพัฒนาคนของเราใหมีคุณภาพ
อยางทีว่ า มานี้ เริ่มตั้งแตมีความใฝรู เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชา
การ ทีจ่ ะนําไปสู specialization จะตองมีคานิยมผลิต มองความ
หมายของความเจริญแบบนักผลิต มีนิสัยรักงาน มีการประหยัดเก็บ
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ออม รูจ กั วางแผนอะไรตางๆ เหลานี้ ซึ่งเปนเรื่องของชีวิตในระบบอุต
สาหกรรม สวนในแงของโทษก็ตองวากันอีกดานหนึ่ง ฝรั่งเขาก็เปนมา
อยางนีแ้ หละ และเวลานี้ฝรั่งก็ไดรับโทษจากสิ่งเหลานี้ เชนปญหาทาง
ดานจิตใจเปนตน

เขาสูยุคขาวสารขอมูล ไดเพิ่มทุนพัฒนาปญญา
หรือเอามาเสริมโมหะใหแกกลา
ตอไปก็เขาสูยุค information หรือ ยุคขาวสารขอมูล ซึ่งคนก็
จะตองมีความพรอมไปอีกแบบหนึ่ง ในยุคขาวสารขอมูลนี้ ขาวสารขอ
มูลจะมากมายเหลือเกิน ทั้งโดยปริมาณและโดยความรวดเร็วที่ผาน
ถาคนไมพรอม ก็จะไมสามารถถือเอาประโยชนจากขาวสารขอมูลเหลา
นี้ อันนีค้ ือปญหาที่หนึ่ง ที่วาไมสามารถถือเอาประโยชนจากขาวสารขอ
มูล ทีม่ มี ากมายพรั่งพรอม แถมบางทีกลับไดรับโทษอีกดวย ไดรับโทษ
อยางไร
๑. ไมรูจักใชเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร คือใชไมเปน คนที่ใช
เปนเขาใชอยางไร ถาพูดตามศัพทสมัยปจจุบันก็เรียกวา ใชเทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
ถาไมรูจักใช เราก็ไดแคเอาเทคโนโลยีมาทําใหเกิดความหลง
ระเริงมัวเมา หรือใชในทางที่เปนการทําลายคุณภาพชีวิตดวยซํ้า เชน
ไมไดใชทีวีเพื่อดูรายการที่เปนประโยชน เพื่อหาความรูที่จะเอามาใชทํา
ประโยชนแกชีวิตและสังคมของตนเอง
เอามาพัฒนาครอบครัว
พัฒนาความเปนอยู
คนทีเ่ ขาดูเปนใชเปน เขานึกเขาคิด เชนนึกวาลูกของเรามี
ปญหาสุขภาพ
เราหาดูรายการอะไรจึงจะไดความรูเรื่องอยางนั้น
อยางนีเ้ รียกวารูจักใชเทคโนโลยี แตนี่เราคิดเพียงแควา โอ เรามี
เทคโนโลยี เรามีทีวี เราโก มีหนามีตา อวดชาวบานได และเราจะได
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ดูรายการสนุกๆ เอาแคนั้น ดูเพลินๆ แลวพอ
เมือ่ ใชไมเปน ก็ไดแคความสนุกสนานบันเทิง เลยไปอีก ก็ลุม
หลงมัวเมา เสียงานเสียการ แลวยังเสียสุขภาพอีก เพราะนั่งแกรว
และนอนดึกเกินไป มัวแตดูรายการสนุก ตกลงไมไดอะไรเลย ดูทีวีทั้ง
วันไมไดอะไร ดูทั้งเดือนทั้งปก็ไมไดอะไร มีแตเสีย เพราะใชเทคโนโลยี
ไมเปน นี่ก็เปนปญหา
เราใชเทคโนโลยีเปนไหม คือไดใชเทคโนโลยีนั้นเพื่อพัฒนาคุณ
ภาพชีวติ และสังคมหรือเปลา หรือใชแลวกลับเปนโทษแกชีวิต อาตมา
ไปบานนอกทีไร เวลาไปวัดที่จังหวัดเดิมก็พบปญหา วัดอยูใกลตลาด
พอถึงวันเสาร เสียงดังเอ็ดมาจากตลาด จากรานกาแฟ ปรากฏวา เขา
มุงดูมวยตูก นั มวยตูก็คือเขาเอาทีวีไปใชสําหรับพนันมวยกัน นี่เปนตัว
อยางของการที่เราดูทีวี ใชเทคโนโลยีเพื่อหาความสนุกอยางไมมจี ดุ
หมาย ถาอยางนีก้ เ็ ปนปญหา เรียกวาใชเทคโนโลยีไมเปน
๒. ปฏิบตั ติ อสื่อมวลชนไมถูกตอง ในฐานะที่สื่อมวลชนเปน
แหลงขาวสารขอมูล เรื่องนี้ก็คลายกับการใชเทคโนโลยี ในการใชสื่อ
มวลชน เชน อานขาว อานเรื่องราวตางๆ นี่ เรามีเจตนาของตัวเอง
ไหมวามุงหมายจะเอาอะไร จะเลือกหาสิ่งที่เปนประโยชนเปนสาระ
หรือตองการตอบปญหาในเรื่องไหน ตองการหาความรูหรือขอมูลไป
ใชในเรื่องอะไร มีกี่คนที่มีความคิดอยางนี้
โดยมากก็สักแตวาใหมีอะไรมาอานใหสนุกสนาน อานเพื่อตื่น
เตนบาง อานเพื่อจะเอาไปคุยกับเขาได วาเรื่องนี้ฉันรูดีกวาแก อะไร
ทํานองนี้ ถาอยางนี้ก็เรียกวาใชสื่อไมเปน ไมมีประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต แตกลายเปนทาส ที่จะถูกเขาชักจูงไป ยิ่งถาสื่อไมมีคุณ
ภาพดวยก็ยิ่งไปกันใหญ
สือ่ มวลชนนัน้ ถาไมมีความรับผิดชอบ ก็สนองความตองการ
ตามความชอบใจของคนที่อานที่ดู แลวก็ชักจูงไปในทางที่ผิด ทําให
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หลงผิด เขาใจผิด ทําใหหมกมุนวุนวายกับเรื่องไมเปนเรื่อง เรื่องที่เปน
ประโยชนก็ไมเลือกหามาให
ดวยเหตุนี้ แมจะเขามาอยูใ นสังคมยุคขาวสารขอมูล มีแหลงมี
ทุนทีจ่ ะสรางเสริมความรูความเขาใจพรั่งพรอมบริบูรณ แตถาปฏิบัติ
ไมถกู ตอง แทนที่จะไดประโยชน เอาขอมูลขาวสารมาเปนเครื่อง
พัฒนาสติปญ
 ญา ก็กลับกลายเปนวาไปพัฒนาโมหะใหมากขึน้ กลายเปน
วายิง่ ลมุ หลงมัวเมา และสับสน เตลิดไปในทางที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น

ระวังจะไดแครับขาวสาร แตไมรูจักสรางสรรค
ทีว่ า นีก้ เ็ ปนการปฏิบัติตอสื่อมวลชน ซึ่งจะตองดูวาคนของเรา
ใชสอื่ มวลชนเปนหรือไม ถึงตอนนี้ก็ลึกเขาไปถึงตัวขาวสารขอมูล คือ
มาถึงขั้นตอนที่เรียกวา เลือกรับ อันนี้เปนขั้นที่หนึ่ง
เมือ่ ถามวารูจักเลือกรับขาวสารไหม
ก็โยงไปถึงการใช
เทคโนโลยีดวย คือ ถาเรารูจักเลือกหาเลือกรับขอมูล การใช
เทคโนโลยีก็จะเปนไปในทางที่มีคุณคา เชนในการดูทีวี ก็รจู กั เลือกราย
การทีเ่ ปนประโยชน เปนการใชทวี อี ยางมีคณ
ุ คา และใชอยางเปนนาย
ไมตกเปนทาสของสือ่
แมแตในรายการเดียวกัน ถาดูเปน ก็จะเลือกเก็บเอาสิ่งที่เปน
ประโยชน ใหไดความรู ไดขอมูล ไดสิ่งที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาสังคม ใชแกปญหาได ตอนแรกเลือกรับ คือเลือกดูรายการ ตอ
ไปเมือ่ ถึงเวลารายการนั้นมา ก็ตองเลือกเก็บ คือ รูจักจับเอาสิ่งที่เปน
ประโยชน
ตอจากเลือกเก็บแลว ก็ตองใหไดความรูจริง แมจะเลือกเก็บ
เอาแตสงิ่ ทีเ่ ปนประโยชนแลว แตกย็ งั มีปญ
 หาวาทําอยางไรจะใหเขาถึง
ความรจู ริง ดังนั้น เลือกเก็บแลวก็ยังไมพอ จะตองไดความรูที่แทดวย
การทีจ่ ะไดความรูที่แทนั้น มีขั้นตอนที่จะตองทําหลายอยางทีเดียว คือ
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การทีจ่ ะพยายามเพื่อเขาถึงความรูที่แทจริงนั้น ตองอาศัยความ
ใฝรู ความใฝรูจะทําใหตองการความรูที่จริงแท ไมใชเอาเพียงแคฟง
เขามา อาจจะตองตั้งขอสงสัยวาที่ไดยินมานั้นจริงไหม สื่อมวลชนเปน
เพียงจุดเริม่ ตนใหเรา เราไมไดถือสื่อมวลชนเปนตัวตัดสินขอมูล แต
เปนจุดเริม่ ตนใหเราไดสัมผัสกับเรื่องนั้นๆ จากนั้นก็พิจารณาวาเรื่องนี้
เราควรจะสนใจไหม เราตองการรูจริงหรือควรจะคนหาความจริงใน
เรือ่ งนีไ้ หม ถาตองการหรือสมควร เราจะสืบเขาไปหาแหลงเดิมเลย
เปนอันวา เราอาศัยสื่อมวลชนเปนจุดเริ่มตนและเปนตัวโยง
แลวจะตองกาวตอไปใหเขาถึงแหลงความรูที่แทจริง ผูใฝรูจะไมหยุด
จะตองเขาถึงแหลงความรู เพื่อจะใหไดความรูที่จริงแท ตองใหไดขอ
มูลทีถ่ กู ตอง ฉะนั้นจึงอาจจะตองเดินทางไป อาจจะตองไปถามไปหา
ไปคนอะไรตางๆ แลวก็ตามใหทันใหครบดวย ไมวาจะมีอะไรเกี่ยวกับ
เรือ่ งนั้น ตองตามใหทัน
เมือ่ เขาถึงแหลงแลว ตอนนี้ก็มาถึงตัวเอง คือการที่จะรูจัก
วิเคราะห ในยุคที่แลวมานี้ ที่วิทยาศาสตรเจริญ และการที่ทํา
specialization สําเร็จได ก็เนื่องมาจากความคิดเชิงวิเคราะห
ยุคทีแ่ ลวมานี้ เขาถือวาเปนยุคแหงความคิดเชิงวิเคราะห คนแนว
หนาในยุคนั้นวิเคราะหเกง และเอาจริงเอาจัง เพื่อจะหาความจริงให
ได ตองสืบคนหาวาเบื้องหลังเรื่องราวขาวสารนั้น ขอมูลที่ลึกลงไปอีก
เปนอยางไร ตองรูจักใชความคิดเชิงวิเคราะห พิจารณาแยกแยะ
ในขัน้ ตอนทีต่ อ งใชความคิดวิเคราะหนี้ มักจะมีปญ
 หาอยางหนึง่
คือ ในสังคมทีไ่ มพรอม คนจํานวนมากจะมีความเมื่อยลาทางความคิด
สมองลา ขี้ครานจะคิด ยิ่งขอมูลเขามามากๆ ก็ยิ่งมีความลาที่จะคิด
ยิง่ เราไมไดตามยุคสมัยมาโดยตลอด และไมไดฝกกันเลยก็ยิ่งแย
สังคมของเรา ไมไดสรางความเจริญแบบนี้ขึ้นมาเอง เราไมได
เจริญมาตามลําดับขั้น จึงยอมจะมีปญหามาก สังคมของฝรั่งนั้น เขา
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สรางความเจริญของเขาขึ้นมาเอง เปนความเจริญที่เปนไปตามขั้น
ตอน ความเจริญนั้นจึงเกิดขึ้นในเนื้อในตัวของเขา และเปนไปตาม
ความตองการของเขา
แตของเรานี่ไปเจอความเจริญแบบสําเร็จรูปเขามาเลย เราไมได
เตรียมตัวฝกวิธีปฏิบัติไว พอเจอเขาก็ไดแตติดเพลินกับรสสนุกสนาน
ตืน่ เตน เมือ่ ไมไดเตรียมพรอมมากอน แมแตในเชิงความคิด พอขอมูล
เขามา ก็เลยขี้เกียจคิด เพราะมันมากเหลือเกิน สมองลา รับๆ เอาดี
กวา เขาวาอะไรก็วาไปตามนั้น รอเขาคิดให หรือใหเขาคิดแทน
อันนีเ้ ปนสภาพปญหาที่สําคัญ เพราะขณะนี้ ไมใชเฉพาะ
ประเทศของเราเทานั้น แมแตประเทศที่เจริญแลวก็เปนดวย
พวกประเทศเจริญนั้นเขาคิดมามากแลว เดี๋ยวนี้ก็เลยชักขี้เกียจ
คิด อยางในอเมริกา สังคมเริ่มเปนปญหา คนกําลังหาทางใหคนอื่นคิด
แทน โดยรอผูชํานาญการ หรือยกใหผเู ชี่ยวชาญ
สวนคนของเรานี่มีลักษณะที่วา รับไมทัน เพราะขอมูลทวมทน
เขามา ก็เลยขี้เกียจคิด คิดไมไหว
สภาพคิดไมไหว และขี้ครานที่จะคิดนี่ ก็เปนปญหาสําคัญอยาง
หนึง่ เราจะแกอยางไร บางทีเราไมรูตัววาเราขี้เกียจคิด ก็เลยทําให
เกิดลักษณะตืน่ ตูมตามขาวลือ นี่เปนลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่ง เมื่อ
ตืน่ ตูมตามขาวลือก็ทําใหไมรูจริง
ถาจะใชศัพทใหรุนแรง ก็เรียกวาเปน ความมักงายทางความรูและ
ความคิด สภาพนี้มีมากขึ้น
ความมักงายในความรู ก็หมายความวา ไมตองสืบคนหาความรู
จริงหรอก เขาวามาอยางไร สื่อมวลชนวามาอยางไร ก็เอาก็รับไปเลย
สวนมักงายทางความคิดก็หมายความวา ขี้เกียจคิด ไมตองไป
คิดมัน เขาคิดมาใหเสร็จแลว
เมือ่ มักงายอยางนี้ ก็ไมรูจริง เมื่อไมรูจริงก็ทําใหมองอะไรพราๆ
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มัวๆ คิดไมชดั เจน ปญญาก็ไมพัฒนา และไมเกิดผลในทางสรางสรรค

แยกไมได เลยไมรูจะเอาอะไรมาโยง
องคประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่จะทําใหการพัฒนาความคิด
และพัฒนาปญญาดําเนินไปได คือ การจับประเด็นได รูปญหาวาอยูที่
ไหน ขอนี้อยูในความคิดวิเคราะหเหมือนกัน
ความคิดวิเคราะหจะตองมีจุดเดนอยางหนึ่งคือความสามารถ
จับประเด็นได เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ถึงจะมีเหตุการณหรือปญหา
ซับซอน หรือไดอานไดฟงเรื่องอะไร ถึงจะบรรยายยืดยาว ก็จับ
ประเด็นไดถูกตอง เมื่อมีปญหาก็รูวาตัวปญหาและจุดแกอยูที่ไหน นี่
เปนความสามารถทางความคิดเชิงวิเคราะห
ขณะนีส้ งั คมของเราเปนปญหามาก ในเรื่องที่วาจะตอนรับ
หรือพัฒนาขาวสารขอมูลไดหรือไม เวลามีเรื่องราวขึ้นมา สังคมมี
ปญหา ปรากฏวา คนสับสนมาก จับไมไดวาตัวปญหาของเรื่องคือ
อะไร ประเด็นของเรื่องอยูที่ไหน นี่เปนดานของการรับความรูทั้งนั้น
เพราะการที่จับประเด็นตางๆ ได จะตองแยกแยะเรื่องใหถูกตอง จึง
อยูในเรื่องของการวิเคราะห
การจับประเด็น หรือจับตัวปญหาได นี้ เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก
ถาไมถึงขั้นนี้ จะไมสามารถเขาถึงแกนหรือสาระของเรื่องได ปญญา
จะเดินหนาไมไดเลย
เมือ่ จับประเด็นหรือจับจุดของปญหาไดแลว ก็ประมวลเรื่องราว
ทีเ่ กีย่ วของ และลงลึกเขาไปในเนื้อหา โดยแยกแยะใหเห็นองค
ประกอบสวนยอย หรือรายละเอียดตางๆ และสืบสาวใหเห็นเหตุปจจัย
ตางๆ ทีส่ งทอดกันมาจนปรากฏผลเปนเรื่องนั้นหรือปญหานั้น
นอกจากนั้น
ก็เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวางองค
ประกอบหรือสวนยอยตางๆ ซึ่งจะทําใหมองเห็นหรือรูเขาใจเรื่องนั้น
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ทะลุปรุงโปรง ตลอดสายทั่วระบบ ตลอดกระบวนการ
พอถึงขั้นนี้ความคิดแยกก็มาถึงจุดที่ตอกับความคิดโยง หรือความ
คิดวิเคราะหก็มาถึงจุดที่สงตอใหแกการสังเคราะหได
เพราะถา
วิเคราะหไมได ก็ไมรูจะเอาอะไรมาสังเคราะห แตเราเนนการวิเคราะห
ทีต่ อ งถึงขั้นใหมองเห็นระบบความสัมพันธทั้งหมด
ถาเรามีความสามารถถึงขั้นนี้แลว เราก็จะไดความรูที่เปนจริง
หรือความรทู ดี่ ีสุดเทาที่จะได โดยมองเห็นภาพรวมที่ครบถวนและทั่ว
ตลอด อยางที่เรียกวาเปนองครวม
โดยเฉพาะยุคตอไปนี้ เขาถือวาเปนยุคแหงการคิดเชิง holistic
คือความคิดแบบองครวม ซึ่งมีลักษณะเชิงสังเคราะห ตางจากยุคที่
ผานมานี้ที่ถนัดในเชิงวิเคราะห
แมวา ทีจ่ ริง การสังเคราะหก็เปนวิธีการที่ตองใชมาโดยตลอด
ดังทีน่ กั วิทยาศาสตรทาการสํ
ํ
าเร็จไดกด็ ว ยการรูจ กั สังเคราะห แตจดุ เนน
ของเขาอยูท กี่ ารวิเคราะห การสังเคราะหกเ็ ลยเปนเพียงการสังเคราะห
เฉพาะเรือ่ ง เพื่อเสริมหรือสนองงานดานการวิเคราะหเทานั้น
สังเคราะห จะตองกาวตอไปอีกขั้นหนึ่ง คือสามารถประมวล
ความคิดความรูขึ้นมา สรางสรรคเปนความรูใหมขึ้นได
นอกจากและตอจากความรูที่ไดรับมาแลว คนที่มีสติปญญาดี
ยังมีความคิดตอไปอีกชั้นหนึ่ง
คือเลยจากความเขาใจในเรื่องนั้นๆ
แลว ยังสามารถสรางสรรคไดความคิดใหม(ความหยั่งรูหยั่งเห็นใหม)
ขึน้ มาอีกดวย ถึงตอนนี้ความคิดริเริ่มสรางสรรคก็มา
ยกตัวอยาง คนหลายคนอานหนังสือเลมเดียวกัน จะไดไมเทา
กัน คนหนึง่ อานแลวไดแคขอมูลที่เขาเขียนไวในนั้น เก็บไวเปนความจํา
และยังไมเขาใจชัดดวย อีกคนหนึ่งอานแลวไดความเขาใจเรื่องราว อีก
คนหนึง่ จับประเด็นไดชัดเจนวาเปนอยางไร แตอีกคนหนึ่งไดความคิด
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ใหมๆ ดวย พออานหนังสือเลมนั้นจบ ก็มีความคิดของตัวเองเกิดขึ้น
ใหมๆ สืบสานออกไป อันนี้คือสิ่งที่ตองการ
การพัฒนาปญญาจะตองใหถึงขั้นนี้
คือไดความคิดขั้น
สังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ อันนี้จะทําใหการพัฒนา
ปญญาเจริญงอกงามได
ในยุคขาวสารขอมูลนี้ สภาพชีวิตและสังคม มีลักษณะที่คลายๆ
กับวาเรามีวัตถุดิบไวพรอมแลว ถามนุษยรูจักใชประโยชนจากขอมูล
เหลานี้ ก็จะสามารถสังเคราะหความรูใหมๆ ขึ้นมาไดมาก ปญหาอยูที่
วาเราจะใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเปนหรือไม

การศึกษาที่ไดผล ตองใหคนสื่อสารเปนดวย
อีกอยางหนึ่งที่สําคัญ คือความสามารถสื่อสารถายทอด ถึง
ตอนนีเ้ ราไดรับเอาความรูเขามาแลว สามารถวิเคราะหได แยกแยะได
และแมแตสังเคราะหก็ได ตอจากนั้น ถาจะใหเปนประโยชนกวางขวาง
ก็จะตองถายทอดใหผูอื่นรูดวย จึงตองมีความสามารถในการถายทอด
ซึง่ เปนเรื่องใหญเหมือนกัน
คนจํานวนมาก ไมมีความสามารถในการถายทอด และสื่อสาร
ไมเปน คนในยุคนี้จะตองพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ตองสื่อ
สารใหเปน ใหสําเร็จผลดี ผูที่สื่อสารเกงจะมีอิทธิพลมากในสังคมยุค
ขาวสารขอมูล เพราะเมื่อมีศิลปะในการสื่อสาร ก็สามารถชักจูงความ
คิดได ฉะนั้นคนที่อยูในสังคมอยางนี้
๑. ตองรูทันเขา เพราะในยุคนี้คนบางพวกมีความสามารถใน
การสือ่ สาร แตมีเจตนาแอบแฝง และมีการใชการสื่อสารในงาน
โฆษณา หรือโฆษณาชวนเชื่อกันมาก เราจึงตองรูเทาทันวาเขาซื่อสัตย
จริงใจตอเราหรือเปลา หรือเขาเพียงแตจะโฆษณาเอาประโยชนจาก
เรา คนที่อยูในยุคอยางนี้ ถาไมทันเขาก็ลําบาก ถาเปนชาวบานไมทัน
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เขา ก็ตกเปนเหยื่อของการโฆษณาไป เขาก็ตักตวงเอาผลประโยชน
อยางเดียว
๒. ตัวเองก็ตองสื่อสารเปนดวย ยิ่งสื่อสารเกงก็ยิ่งสามารถควบ
คุมสังคมนีไ้ วในอํานาจไดมาก เพราะในสังคมขอมูลขาวสารนั้น ขาว
สารขอมูลมีอิทธิพลมาก คนยิ่งสื่อสารเกงก็ยิ่งมีอิทธิพลมาก จึงจะ
ตองพัฒนาความสามารถในการสื่อสารนี้ขึ้นมา
ในวงการของการศึกษาชอบพูดกันวา จะตองใหนักเรียน คิดเปน
ทําเปน และแกปญหาเปน แตคติหรือแนวปฏิบัติอยางนั้น มาถึงเดี๋ยวนี้
ตองบอกวา เกาหรือลาสมัยไปเสียแลว อันนั้นเปนคติสําหรับยุคพัฒนา
อุตสาหกรรม ไมทันและไมพอกับยุคสมัย
สําหรับยุคตอไปนี้ ในสังคมยุคขาวสารขอมูลที่การสื่อสารเปน
ใหญ คติจะตองปรับปรุงใหมใหทันกัน คือจะตองเปลี่ยนเปน “คิดเปน
พูดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน”
พูดเปน คืออะไร ก็คือ สื่อสารเปน เพราะฉะนั้น พูดใหทันสมัย
ก็ตองวา “คิดเปน สือ่ สารเปน ทําเปน และแกปญหาเปน”
ที่ผานมานี้ “ทําเปน” เปนหลักสําคัญสําหรับยุคอุตสาหกรรม
จากคิดเปนก็กาวไปสูทําเปน คือผลิตเปน ถาจะเปนนักอุตสาหกรรมก็
ตองทําเปน ตองผลิตเปน แตในยุคขาวสารขอมูลนี้ ทําเปนเทานั้นไม
พอ ไมทนั เขา ตองพูดเปน คือสื่อสารเปนดวย คือจากคิดเปน สูพูด
เปน นี้เปนเรื่องใหญที่เขามาในยุคนี้
ในยุคอุตสาหกรรม การทําเปน เปนเรื่องสําคัญ ประเทศกาว
หนานําเขาได พลเมืองจะตองมีคุณภาพ เปนนักทํา เปนนักผลิต แตใน
ยุคขาวสารขอมูล จะมีเครื่องมืออัตโนมัติมากมาย ที่ทําอะไรๆ แทนคน
คนเพียงแตสงั่ เครื่องมืออัตโนมัติก็ผลิตใหเสร็จ แตคนจะตองสั่งเปน
หรือรูจักใชคําสั่ง
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คนยุคตอไปแทบจะไมตองทําอะไรเอง ไมตองผลิตเอง การทํา
คือการผลิต หรือการผลิตดวยการทํา เปลี่ยนเปนการพูดคือการผลิต
หรือการผลิตดวยการพูด เพราะฉะนั้น การพูดเปน หรือสื่อสารเปนจะ
สําคัญยิ่งในยุคนี้

"ทําเปน" ที่ยังจําเปน
แตสาหรั
ํ บประเทศไทย ที่อยากจะเปนสังคมอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมก็ยังจะอยูในระดับจักรกลไปอีกอาจจะนาน การทําเปนใน
แงของการผลิตเปน ก็ยังมีความสําคัญ พรอมกันนั้น สังคมของเราก็
จะตองเกี่ยวของกับขาวสารขอมูลอยางมากตามยุคสมัย และเราก็
ควรจะกาวหนาใหทันหรือใหนําเขาไดดวย เราจึงจะตองทั้งพูดเปนหรือ
สือ่ สารเปน โดยที่ก็ยังตองเนนทําเปนในแงผลิตเปนอยูดวย คนของ
เราจึงจะตองถือคติ คิดเปน พูดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน
วาทีจ่ ริง ทําเปนนั้น ไมใชแคผลิตเปนเทานั้น คือมีความหมาย
กวางกวาผลิตเปน แตเพราะพูดถึงยุคอุตสาหกรรม ก็จึงไดเนนในแง
ผลิตเปน ที่แทนั้น แมจะไมเกี่ยวกับยุคอุตสาหกรรม ก็ยังตองใหทําเปน
ดวยอยูด ี ซึ่งรวมทั้งการทําเปนในแงการทํากิจกรรมตางๆ อยางมีคุณ
คา ไมใหเกิดโทษแกชีวิตและสังคม แตใหเปนการสรางสรรคเกื้อกูล
ดังนัน้ จึงอาจตองตั้งคติใหมใหชัดขึ้นอีกวา “คิดเปน สือ่ สารเปน สราง
สรรคเปน และแกปญหาเปน”
ทําเปนในแงที่สัมพันธกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในยุค
อัตโนมัตนิ ี้ มีเหตุผลที่ทําใหจําเปนจะตองยังคงรักษาเอาไวอีกคือ เมื่อ
มีเทคโนโลยีประเภทอัตโนมัติทํางานแทนมนุษยไดแลว ก็มีความโนม
เอียงทีจ่ ะเกิดความเสื่อมและความสูญเสียแกมนุษย ๒ ประการ คือ
๑) มนุษยในยุค automation หรือยุคมีอุปกรณเทคโนโลยี
ชนิดอัตโนมัติมากมายนี้ จะอยูอยางสบาย และเพลิดเพลินกับการที่
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อุปกรณอัตโนมัติเหลานั้นทํางานแทนให จนไมไดมีการฝกฝนอินทรีย
ของตน อินทรียของมนุษย เชน ตา หู กายสัมผัส มือ เทา กลามเนื้อ
และประสาททั้งหลายจะสูญเสียหรือไมไดเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ไมมี
ความไว ความเฉียบคม ความนุมนวลควรแกงานอยางมนุษยในยุค
กอน ถาขาดเทคโนโลยี ก็จะทํางานเองไมได หรือลําบากยากเย็นมาก
อยางทีเ่ ริม่ เปนปญหาบางแลว ในสังคมที่พัฒนาไปมากแลวในดานนี้
๒) สืบเนือ่ งจากขอ ๑) นั้น มนุษยจะสูญเสียอิสรภาพ คือ
ชีวติ จะตองขึ้นตอเทคโนโลยี ถาขาดเทคโนโลยีแลวก็ทํางานหรือดํารง
ชีวติ อยูแทบไมไดเลยทีเดียว อยางนอยก็ไมอาจจะมีความสุขไดโดย
ลําพังตัวมนุษยเอง
เมือ่ รูป ญ
 หาอยางนี้ มนุษยจึงควรไมประมาท ยังควรถือคติทํา
เปนไว โดยฝกปรืออินทรียใหคมกลาดวยการทํางานเองได แมจะมี
เทคโนโลยีถึงขั้นอุปกรณอัตโนมัติ ก็ถือเปนเพียงเครื่องชวยเสริมประ
สิทธิภาพขยายวิสัยแหงอินทรียของตน โดยที่ตนเองก็ยังดํารงรักษา
ประสิทธิภาพแหงอินทรียของตนไวได พรอมดวยอิสรภาพของมนุษยที่
เมือ่ ถึงคราวจําเปน แมไมมีเทคโนโลยี ก็สามารถเปนอยูได การทําเปน
ยอมมีความหมายในแงนี้ดวย
ไดพดู เลยออกไปนอกเรื่องแลว ขอกลับเขามาในประเด็น รวม
ความวา ในยุคนี้ จะตองถือคติวา คิดเปน พูดเปน คือสื่อสารเปน ทํา
เปน ทีถ่ งึ ขั้นสรางสรรคเปน และแกปญหาเปน
ถาไดอยางนี้ ก็พอควรที่จะอยูในสังคมยุคขาวสารขอมูล โดยที่
วาจะสามารถสรางสรรคและนําสังคมแบบนี้ใหไปดีได
ในทางการ
ศึกษาเราจะตองวางแผนใหคนของเรามีความพรอมอยางนี้
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อุปกรณที่เกื้อกูลแกคนคิดเปน
ในสังคมอยางนี้ จะตองเนนความสําคัญของสื่อมวลชนใหมาก
ตองพยายามทําใหสื่อมวลชนทํางานดวยความรับผิดชอบ เพราะสื่อ
มวลชนจะมีอิทธิพลในยุคนี้มากมาย ดูปจจุบันนี้สิ สังคมของเราทั้งๆ ที่
อยูใ นยุคเกษตรกรรม ในชีวิตของคนสวนใหญ อิทธิพลของสื่อมวลชน
ก็ยังมากเหลือเกิน
ฉะนัน้ เราจะไปจํากัดตัวอยูในยุคไหนตามใจชอบ เห็นจะไม
สําเร็จแลว อยูที่วาเราจะเลือกเอาอยางไรในเงื่อนไขของเหตุปจจัย
เราจะกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูลไหม แลวเราจะวางแผนอยางไรกันดี
ซึ่งตองถือวาการศึกษาเปนเจาบทบาทที่รับผิดชอบมากที่สุดในเรื่องนี้
จะตองรูเทาทันและคิดออกมาใหไดวาจะทําอยางไร
อีกประการหนึ่ง ก็อยางที่วามาแลว นอกจากสื่อมวลชนก็คือ
อุปกรณ ถาเราจะเขาสูยุคขาวสารขอมูลใหไดผลดี อุปกรณจะตองมี
พรัง่ พรอม เราจะตองไมเปนเพียงผูบริโภคอุปกรณ แตจะตองเปนผู
ผลิตอุปกรณเทคโนโลยีเองเปนดวย
เวลานีเ้ ทคโนโลยีอยางคอมพิวเตอรนี่ผลิตที่ไหน สวนใหญก็มา
ผลิตแถวอาเซีย ในญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน เกาหลี ในหลาย
กรณี ยีห่ อ อยูอเมริกาจริง แตตัวของมาทําที่นี่ แมแตคอมพิวเตอรสอง
ระบบใหญ คือ ระบบ IBM กับ Macintosh ที่มีอิทธิพลมากในปจจุบัน
Macintosh ไมยอมเปดโอกาสใหทางอาเซียนี้ทํา แตกอนนี้มีแต
ทําในอเมริกาแหงเดียว ฉะนั้น Macintosh จึงแพงมาก สวน IBM นั้น
มีเครือ่ ง PC ที่เปน IBM-compatible ซึ่งประเทศแถวนี้ ทั้งญี่ปุน
ไตหวัน ฮองกง ทํากันเยอะหมด ราคาก็ถูก ฉะนั้น คนมีเงินเพียงสอง
หมืน่ ก็ซื้อคอมพิวเตอร PC ได แตถาจะซื้อ Macintosh อยางถูกที่สุด
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ตองในราวสักหาหมื่นบาทขึ้นไป*
อยางไรก็ตาม เวลานี้แมแต Macintosh เอง ถึงแมจะยังไม
ยอมใหยหี่ ออื่นผลิตเครื่องในระบบของตน แตถึงอยางนั้น ทั้งที่บริษัท
ยังออกในชือ่ ของอเมริกา แตตัวเครื่องมาผลิตที่ฮองกง เดี๋ยวนี้เขาใช
วิธอี ยางนี้ เพราะวาแรงงานแถวนี้ราคาถูก แลวก็เริ่มนโยบายใหม
ขายราคาถูกลง เพื่อสูตลาดกับ PC โดยออกเครื่องรุนใหม เรียกวา
Macintosh Classic ราคาในอเมริการาว ๒๕,๐๐๐ บาท ในเมืองไทย
ซือ้ ไดตํ่ากวา ๕๐,๐๐๐ บาท
ประเทศแถบอาเซียพวกนี้ เริ่มดวยการพัฒนาตัวเองในทาง
อุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมจักรกลมาเปนอุตสาหกรรมอิเล็คทรอ
นิกส แลวกาวจากยุคอุตสาหกรรมมาสูยุคขาวสารขอมูล การเปลี่ยน
จากเทคโนโลยีประเภทจักรกล มาเปนเทคโนโลยีประเภทอิเล็คทรอ
นิกส เปนหัวใจของการกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล
ประเทศในอาเซียแถบนี้ เปลี่ยนมาเปนอิเล็คทรอนิกส ดวยวิธี
เปนผผู ลิตใหแกบริษัทในเมืองฝรั่งกอน แลวตอมาก็ผลิตเองเลย โดย
ออกเปนยี่หอของตัวเอง คอมพิวเตอร PC ถาจะผลิตในอเมริกาก็คา
แรงงานสูง เขาก็มาอาศัยทําแถวนี้ แมแตอุปกรณเล็กๆ นอยๆ ก็
Made in Hong Kong, Made in Taiwan, Made in Korea แตตี
ตราชื่อบริษัทเปนที่โนน ก็ใชกันอยางนี้
ประเทศไทยเรานี้ ตอนนี้ก็เกงนะ อิเล็คทรอนิกส เราก็ทําได
เยอะ แตปญหาอยูที่เรามีนโยบายจะเนนแคไหนเทานั้น นี่ก็คือปญหาที่
บอกเมื่อกี้
*

ราคาครั้งนั้น คือในป ๒๕๓๓ ปจจุบันนี้ ราคาลดลงไปมากแลว

-๒รุงอรุณของการศึกษา
มีบางทานตั้งคําถามแทรกเขามาตอนนี้วา “เรามีทางเลี่ยงไหม
ทีจ่ ะไมเขาในยุคอุตสาหกรรม กระแสอะไรมันดูดเราเขาไป จึงทําให
เรานี้ ทั้งที่สภาพจะพรอมหรือไมพรอม ก็ตองเขาไปอยู ถาไมพรอมเรา
ก็นาจะอยูของเราตามสภาพ”
เรือ่ งนีข้ อตอบวา เปนความจําเปนตามเหตุปจจัย ไมมีทางเลี่ยง
ในเมือ่ ยุคแตละยุคมาถึง เราพรอมหรือไมพรอม เราก็ตองเขาสูยุคนั้น
หรือรับผลของยุคนั้น ถึงแมเราจะไมอยากเขาไป แตเหตุปจจัยที่เราจะ
ทําเพือ่ หลีกออกไป ไมเพียงพอที่จะหักลางเหตุปจจัยที่จะผลักดันเรา
เขาไป
ฉะนัน้ ปญหาจึงอยูที่วา เราจะเขาไปอยางไรใหดีที่สุด หรือถา
เรารเู ทาทันเพียงพอ และมีความตั้งใจจริง ก็กาวขามเขาสูยุคขาวสาร
ขอมูลไปเลย อยางที่มีผูแนะนําขางตน และไมวาจะอยางไรก็ตาม เรา
ก็จะตองไดรับผลกระทบจากความเจริญในยุคขาวสารขอมูล ดวยเหตุ
นัน้ เราจึงจะตองเตรียมพัฒนาตัวเราเอง นี่แหละคือภารกิจของการ
ศึกษา
ทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนี้กําลังเขาสูหัวขอเกี่ยวกับการคิดเปน เพราะวา
แกนของการปฏิบัติตอขาวสารขอมูล ที่วามาเมื่อกี้นี้อยูที่การคิดเปน
ซึง่ จะแสดงออกในรูปตางๆ
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"คิดเปน" จะสมบูรณ เมื่อบรรจบกับ "คิดดี"
“คิดเปน” กับ “คิดดี” นี่ไมถึงกับเหมือนกันทีเดียว แตเราอาจจะ
มีจริยธรรม ในการที่จะพยายามทําใหคิดเปนนั้นเปนคิดดีดวย ถาไมมี
จริยธรรมเขามา ความคิดเปนก็อาจจะแยกตัวออกไปเปนความคิดที่ไม
ตองคํานึงถึงวา จะดีดวยหรือไม
อยางไรก็ตาม ความคิดเปนในขั้นสุดทายจะขาดจริยธรรมไมได
เพราะอะไร อันนี้มันจะเปนไปเองตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติ เมื่อถึง
ขัน้ สุดทาย ความคิดเปนจะมาบรรจบกับจริยธรรมเอง คือคิดเปนตอง
เปนคิดดีดวย
เมือ่ ถึงขัน้ นัน้
เราจะเขาถึงภาวะที่รูองคประกอบของชีวิตทุก
ดาน และมองเห็นความสัมพันธอิงอาศัยกันขององคประกอบเหลานั้น
เมือ่ ถึงตอนนั้น สัจธรรมก็จะบรรจบกับจริยธรรม แลวการที่จะเปนอยู
ใหดี หรือระบบของชีวิตที่ดีงามก็จะสอดคลองกับจริยธรรมไปเอง
หรือทีแ่ ทก็คือเปนตัวจริยธรรมนั่นเอง
แตกอ นนี้เราคิดไมครบ เราจึงไมรูวา เมื่อทําอะไรไปอยางหนึ่ง
ซึง่ เรานึกวาดีแลว จะเกิดผลเสียอยางไร ตอไปการบูรณาการจะตอง
มาบูรณาการจริยธรรมเขาไปดวย ขณะนี้ประเทศที่พัฒนาแลว กําลัง
หันมาบูรณาการจริยธรรมเขาไปดวยในบรรดาองคประกอบที่ตอง
บูรณาการ
ความคิดทีม่ องสิง่ ทัง้ หลายเปนองครวมนัน้ ถาไมมจี ริยธรรม องค
รวมก็ไมครบ เดี๋ยวเราจะพูดถึงความหมายของจริยธรรมตอไป
รวมความวา จริยธรรมเปนองคประกอบสําคัญอยูในองครวมนี้
ดวย ที่วา คิดเปน นี่ ก็หมายถึงการคิดใหเกิดเปนประโยชนแกชีวิต
จริงๆ ถาไมมีจริยธรรม ความคิดเปนก็จะไมเปนผลดีแทจริง เพราะ
ฉะนั้น ถาขาดจริยธรรม ความคิดเปนก็ไมสมบูรณ
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ความคิดเปนอาจจะแบงเปนหลายขั้น ในขั้นตนๆ ความคิดเปน
ก็มองเพียงวา เปนการคิดที่ทําใหผลที่ตองการสําเร็จตามวัตถุประสงค
ทีเ่ ปนกรณีเฉพาะนั้นๆ หรือในขอบเขตที่ปญญามองเห็นในขณะนั้นๆ
แตผลเสียในบางดานบางอยางมองไมเห็น จนกระทั่งมีปญญามองเห็น
สัจธรรม รูอ งคประกอบและเหตุปจจัยทั่วถึง การคิดเปนจึงทําใหเกิด
ผลดีแทจริง
ดังนัน้ ถาเปนความคิดเปนที่สมบูรณจึงตองมีจริยธรรม คือ
ตองเปนความคิดที่ดีดวย ผลดีจึงจะเกิดขึ้นพรอมบริบูรณ หรือไดผลที่
ตองการแลวก็ไมเกิดผลเสียดานอื่น ซึ่งเปนการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ปญหาจึงอยูที่วา แตกอ นนีย้ งั มององคประกอบไมครบ จึงคิดเปน
ดานๆ เฉพาะดานๆ ไป คราวนี้ไดองคประกอบครบถวนและมองเห็น
ความสัมพันธทั่วรอบ เปนบูรณาการสมบูรณ
ขอยกตัวอยางในทางเศรษฐกิจสักเรื่องหนึ่ง คือในเมืองไทยเรา
นีเ้ อง เมือ่ สัก ๔๐-๕๐ ปมาแลว ตอนนั้นความคิดเชิง Marxism กําลัง
เริม่ เขามาใหมๆ มีการเนนเรื่องเศรษฐกิจกันมาก ทานผูหนึ่งที่มีความ
คิดกาวหนาทางดานนี้ ไดเขียนหนังสือขึ้นมาเลมหนึ่ง อธิบายเรื่อง
เศรษฐกิจ ตอนหนึ่งทานเขียนวา พระพุทธรูปองคหนึ่งกับปุยคอกบุงกี๋
หนึง่ อาจจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจเทากัน
ความคิดอยางนี้
เดี๋ยวนี้เราเห็นไดชัดวาเปนความคิดแบบ
reductionist
คือเปนความคิดแบบแยกสวน
ซึง่ โยงกันกับ
specialization คือความชํานาญพิเศษในดานของตน ซึ่งมักทําใหมอง
อะไรแงเดียว คิดแงเดียว นึกวา ถาแกปญหาเรื่องนี้ๆ ไดก็เสร็จ นัก
เศรษฐกิจก็มองแคดานเดียวนี้ คือคิดวา ใหไดมีเงินใช มีของกินพอ ก็
นึกวาจะหมดปญหากันเทานั้น แตตอๆ มามันกลับมีปญหามากขึ้นไป
อีกแบบหนึ่ง
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พัฒนาเศรษฐกิจกันไป ตอมาปรากฏวา ปญหาธรรมชาติเกิดขึ้น
มากมาย ไปถึงไหนแลว เพิ่งจะรูตัว หรืออยางในการรับประทานสุรา
ผลิตสุราหนึ่งขวด มีมูลคาทางเศรษฐกิจเทานี้ ถาขายไดเทานี้ จะได
รายไดเขาประเทศเทานี้ ก็คิดไป แตไมคิดใหครบวงจร เขาถือวาเขา
เสร็จหนาที่ของเขาแลว หมดเรื่อง ตอจากนี้ไปเปนหนาที่ของสวนอื่น
ฉันไมเกี่ยว
คนทีซ่ อื้ เหลาไปกินแลวนี่ เสื่อมสมรรถภาพ เสื่อมประสิทธิภาพ
ทําใหการงานเสียไป ทํางานไมไดผลดีอยางเดิม มูลคาทางเศรษฐกิจ
ลดลง ไมคิด หรือคนที่กินเหลานั้น ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ เกิดผลเสีย
ทางเศรษฐกิจอีก ทั้งเกิดผลเสียตอชีวิต และเกิดปญหาตอสังคม ก็ไม
คิดอีกเหมือนกัน คนนั้นตองออกจากงาน กลายเปนคนวางงาน ครอบ
ครัวเดือดรอน เปนปญหาครอบครัว และทําใหศีลธรรมเสื่อมโทรม
เปนผลเสียแกสังคมในระยะยาว พันกันไปหมด
แตตอนนี้ ความคิดแบบที่วาครบวงจร เปนเชิง holistic คือ
ตองไปโยงกับเรื่องอื่นทั้งหมดกําลังขึ้นมาแทน จะคิดแบบเกาไมได ถา
คิดแบบเกาก็ตดั ตอนแยกออกไป บอกวาฉันเสร็จเรื่องของฉันแลว ฉัน
ขายเหลาไดเงินมาแลว ก็เกิดมูลคา เปนผลไดทางเศรษฐกิจแลว ก็จบ
กันไป คุณซือ้ เหลาไปกิน ก็ไดกินเหลาแลว บริโภคเสร็จ ไดสนองความ
ตองการ เกิดความพอใจแลว ก็จบกัน
แตตอนนีเ้ ขาบอกวาจะคิดแคนั้นไมได
การแกปญหาแบบ
ชํานาญพิเศษเฉพาะดาน specialization ของ specialist ตามแนวคิด
แบบแบงซอย แยกสวน หรือ reductionist view ไมสําเร็จ แตกลับทํา
ใหเกิดปญหาอยางปจจุบัน ฉะนั้นจึงตองคิดใหครบวงจร จะตอง
บูรณาการ จะตองเอามาคิดโยงสัมพันธกันทุกสวน
อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงอยางที่วานี้ ก็ยังเปนเรื่องใน
ระดับความคิด และอยูในขั้นตอนของความรูสึกสํานึกเสียมากกวา คือ
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เปนทีย่ อมรับกันในหลักการ และตื่นตัวกันอยูในหมูพวกชั้นนํา แตใน
ระดับปฏิบตั กิ าร และในวงการของพวกที่มีกําลังอํานาจ หรือในโลก
แหงความเปนจริง ความคิดแบบเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่พุงดิ่งไปทาง
เดียว หรือมองดานเดียว ก็ยังคงครอบงําอยู ยังมีอิทธิพลมาก อยาง
นอยควันหลงของความคิดแบบนี้ก็ยังจะมีไปอีกนาน
พวกทีผ่ ลิตสารเคมีบางอยาง ซึ่งมีผลกระทบทําลายธรรมชาติ
แวดลอม ก็ยังคงพยายามพัฒนาผลผลิตของตนใหออกฤทธิ์รุนแรง
เด็ดขาดยิง่ ขึ้น โดยไมคํานึงถึงวาผลผลิตของตนจะมีผลทําลายธรรม
ชาติแวดลอมรุนแรงขึ้นเพียงใด
พวกนักการตลาด ก็จะยังคงใชความสามารถของตนผลักดันสิน
คาทีต่ นสงเสริมและไดผลประโยชน ใหแพรหลายเขาถึงผูบริโภคให
มากทีส่ ดุ ขยายตลาดใหกวางที่สุด ใหไดกําไรสูงสุด โดยโฆษณาแตผล
ทีส่ นองความตองการ ปกปดโทษภัยของสินคานั้น โดยไมคํานึงวาจะ
เกิดอันตรายอยางไรตอชีวิต และตอสังคมในระยะยาว จะขาด
มนุษยธรรม หรือเสียจริยธรรมอยางไรไมคํานึง
ในวงการนัน้ ใครมัวจะคํานึงถึงความเสียหายตอสภาพแวดลอม
ใครจะคิดถึงมนุษยธรรม หรือเปนหวงจริยธรรม พวกที่เปนหมูใหญจะ
บอกวาเขาโง ตองทําอยางพวกเขาจึงจะฉลาด
พวกเขามีความฉลาดชนิดที่จะพาโลกและเพื่อนมนุษยไปสูความ
หายนะ คนเหลานี้จะภูมิใจในความโงที่ตนเองเห็นเปนความฉลาดกันไป
อีกนาน บางทีอาจจะนานจนถึงหายนะหรือความพินาศเสียกอน จึงได
รูตัววาโง
ความคิดไมครบวงจร หรือความคิดแหวงองครวม ที่ขาดองค
ประกอบดานธรรมชาติแวดลอมนั้น
เดี๋ยวนี้คนรูและตื่นตัวกันมาก
หนอย อาจจะแกไขกันขึงขังแข็งขันอยูบาง แตความคิดแหวงองครวม
หรือความคิดไมครบวงจร ที่ขาดองคประกอบดานจริยธรรม เวลานี้
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คนนอยนักทีจ่ ะรูสึกนึกถึง และที่จะถึงขั้นตื่นตัวปฏิบัติการกันจริงจัง
คงจะเปนเพียงความหวังตอไปอีกนาน
ไมวา จะอยางไรก็ตาม เปนหนาที่ของผูมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ทีจ่ ะเพียรพยายามใหมีการศึกษาเพื่อแกปญหาเหลานี้ แมวาจะ
เห็นอยูว า ยาก เพราะแมแตตัวแนวคิดแบบองครวมนี้เอง ก็ยังเปนของ
ใหมสําหรับโลกยุคนี้

จุดแยกเขาสูทางแหงการคิดเปน
และกระบวนการพัฒนา
เรือ่ งนี้ ตอนแรกอยาไปหวังผลวาจะไดความรูถูกตองสมบูรณ
แตอยางนอยก็จะไดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ
ทําใหความคิดเดินเปน
ระบบ ดําเนินไปแบบมีขั้นตอน ไมใชพรา สับสน ไมชัดเจน ที่เรียกวา
“คิดไมเปน” ซึง่ มีลกั ษณะสําคัญตั้งแตพบกับเรื่องหรือปญหา คือ
๑. พอเจอเรื่องอะไรก็ติดตันอยูแคนั้น วนเวียน ไมไปไหน
๒. พอเจอเรื่อง ก็คิดเตลิดไปเลย ฟุงซานหมด
ทัง้ สองอยางนี้ถือวาใชไมได
ทําอยางไรจึงจะชวยใหคนคิดอยางมีระบบ มีขั้นมีตอน คือใหมี
แนวทางทีจ่ ะไดความจริง ถาทําใหเขามีลักษณะอยางนี้ไดแลว ก็มีทาง
ทีเ่ ขาจะพัฒนาตนเองได เราถือวาคนจะตองพัฒนาตนอยูตลอดเวลา
เราไมถอื วาเขาสมบูรณแลว ฉะนั้นจึงควรใหเขาพัฒนาไป ใหมีลักษณะ
นี้ ในเรือ่ งวิธีการคิดเปนตน ใหคิดอยางมีระเบียบ หรือคิดอยางเปน
ระบบ อยางนอยใหเขามีนิสัยในการรูจักคิด
พอมีขอมูลเขามา ก็ไมรับขอมูลนั้นอยางเลื่อนลอย โดยสัก
แตวา ฟง หรือไมคิดเลย เขาวามาก็เชื่อไปเฉยๆ แตใหเริ่มมีการคิด
โดยอาจจะตัง้ คําถาม ซึ่งเปนวิธีในทางปฏิบัติ การฝกความคิดนี้ โดย
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มากจะเริ่มดวยการตัง้ คําถามวา คืออะไร เปนอยางไร ทําไมจึงเปน
อยางนี้ เปนตน
ในการฝกเด็กก็เหมือนกัน เราเคยฝกเด็กในกระบวนการคิดที่จะ
ใหคดิ เปนบางหรือเปลา เริ่มตั้งแตเด็กอยูกับครอบครัว ยังไมเขาโรง
เรียน เราก็ตองมีการฝกความคิดแลว เพราะการคิดนั้นมีทางแยกไป
ระหวางรูจักคิด กับไมรูจักคิด
เด็กมีความพรอม หรือมีศักยภาพที่จะเดินไดทั้งสองสาย แลว
แตวา จะมีผชู ี้แนะหรือไม เด็กบางคนอาจจะเกงมาก จนกระทั่งวาถึง
จะไมมผี ชู แี้ นะ แกก็ไปได แตสวนมากจะตองมีผูชี้แนะ ผูชี้แนะจะชวย
นําทางความคิด
ยกตัวอยางเชน พอแม พาเด็กไปรานขายของ แคนี้ก็เปนการให
การศึกษาแลว พอไปเห็นของ เด็กก็ตื่นตาตื่นใจ โดยมากเด็กจะตื่นกับ
สี เชนสีเขียว สีแดง ซึ่งเปนสิ่งที่ชัดเจน ทําใหเกิดความรูสึกมาก เมื่อ
เห็นสีตา งๆ และเห็นของที่แปลกๆ โดยรูปราง ทรวดทรงเปนตน แกก็
สนใจ เด็กจะมีทั้งความอยากบริโภค และอยากทํา หรืออยากผลิตอยู
ดวยกัน อยางนอยก็อยากรู ตอนนีป้ ญ
 หาอยูท วี่ า เราจะนําเด็กไปทางไหน
พอแมสวนมาก เอาในเมืองไทยเรากอน พอเด็กเห็นและสนใจ
พอแมมกั จะบอกวา โอ อันนี้สวยกวา อันนั้นสวยกวา อยางนี้ดีกวา
เอาอันนี้ดีกวา สวยกวาอันนั้น อะไรตางๆ มักจะอยูแคนี้ ไมคอยนํา
ความคิดไปในเชิงที่จะใหรูวา นี้คืออะไร ใชทําอะไร และทํามาไดอยาง
ไร ตอไปจนกระทั่ง เมื่อรูมากขึ้นก็ใหรูจักแยกวาอันนี้มีแงดีอยางนี้ อัน
โนนมีแงดอี ยางนั้น ดีกวากันในแงนี้ๆ ทําใหมีความคิดในเชิงวิเคราะห
ตอไป
ฉะนัน้ การศึกษาในครอบครัวจึงสําคัญมาก ยังไมถึงโรงเรียน
หรอก เด็กจะไดฝกฝนในทางความคิดไปแตตนแลว ถาไดรับการชี้ชอง
แบบแรก เด็กจะไมพัฒนาศักยภาพทางความคิด แตจะมุงบริโภค หรือ
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สนองความอยากอยางเดียว เห็นอะไรก็อยากได อยากใช อยาก
บริโภค เอาสวยเอางามเขาวา แลวคานิยมบริโภคก็เกิดขึ้น
แตถา ฝกใหเด็กรูจักคิด ดวยการซักถามเปนตนบาง หรือเรา
บอกแนะบาง วานี่คืออะไร เขาใชทําอะไร เขาทํามาอยางไร เด็กก็จะ
ไดขอ มูลความรู และพัฒนาความคิดตอไป นี่เปนเรื่องของชีวิตประจํา
วันเลยทีเดียว จะเปนการพัฒนาตัวเองอยูเรื่อยตลอดเวลา
คนทีร่ จู กั คิดแบบนี้ จะพัฒนาตัวเองอยูต ลอดเวลาดวยการคิดนัน้
เพราะคนยอมมีเรือ่ งเขามาดวยประสบการณตา งๆ อยูเ สมอ การพัฒนา
ตนจึงเปนไปเองอยางเพิ่มทวีโดยอัตโนมัติ ในขณะที่อีกคนหนึ่งยํ่าอยู
กับที่ และนีเ่ ปนเครื่องแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคลวา
ทําไมคนจึงแตกตางกันออกไปไดมากมาย

"คิดเปน" ทําใหเห็นแงมุมและทางเลือกที่จะไป
การคิดเปนนี่ มีชื่อเฉพาะซึ่งคงจะไดยินกันมาแลว เรียกวา
โยนิโสมนสิการ ธรรมขอนี้เปนหลักสําคัญเกี่ยวกับการคิด ที่เรียกวา
คิดเปน
การ “คิดเปน” นั้นมีลักษณะที่เปนระบบ มีขั้น มีตอน มีลําดับ
หมายความวา มันมีการดําเนินหรือเดินหนาไป ไมใชตันอยูกับที่ และก็
ไมใชเตลิดไป
การคิดเปนนี้ มีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ มันทําใหเห็นความเปน
ไปไดหลายๆ อยาง ทําใหผูนั้นสามารถที่จะเลือกเอาอันดีที่สุด เหมือน
อยางเราฝกเด็ก
การทีเ่ ราฝกเด็กนั้น เราฝกแบบประชาธิปไตย คือเราไมไดไป
ครอบงําความคิดเขาวา เธอตองคิดอยางนั้นนะ อยางนี้นะ แตเราเปน
ผเู สนอแนะคือ เรานําเสนอใหเขา
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เชนถามีสถานการณอยางนี้เกิดขึ้น เราชี้ใหเด็กมองเห็นวา นี่นะ
เรือ่ งนีค้ ดิ อยางนี้ก็ได คิดอยางนั้นก็ได คิดอยางโนนก็ได มีทางเลือก
หรือความเปนไปไดหลายอยาง แตละอยางนั้นๆ จะมีขอดีขอเสียอยาง
ไร แลวกระตุนใหเด็กรูจักและมีความรับผิดชอบ ที่จะพิจารณาแลวตัด
สินใจดวยตนเองวาอันนี้หรืออันนั้นดีที่สุด เปนประโยชนที่สุด มีขอเสีย
นอยที่สุด หรือเขากับกรณีไดดีที่สุด การคิดเปนก็ออกมาในรูปนี้ ไมใช
ไปสัง่ วา เธอตองคิดอยางนี้ เมื่อชี้ชองคิดและชี้ทางเลือกใหแลวเด็ก
จะคิดเปนเอง
ตอไป พอเขาคิดดวยตนเองไดแลว เขาเห็นความเปนไปไดหรือ
ทางเลือกหลายอยางแลว เวลามองอะไรเขาจะมองหลายแง มอง
หลายมุม แลวก็หลายชั้น ไมใชมองแงเดียวชั้นเดียว จะมีความคิดแบบ
ไมตขี ลุม ชนิดที่วาพอมองแงเดียวก็ลงความเห็นไปเลยวา อันนี้เลว
อันนีด้ ี หรืออะไรทํานองนี้ เด็กที่ไดฝกคิดมาแบบนี้จะรูจักแยกแยะ จะ
มีความคิดเชิงวิเคราะห จะแยกไดวา อันนี้ดีในแงนี้ ไมดีในแงนั้น
อยางนี้เปนตน
ฉะนัน้ ถาเราจะฝกกันในการที่จะคิดเปน วิธีฝกเบื้องตน ก็คือ
๑. การใชคําถาม เชนถามวา คืออะไร ทําไมจึงเปนอยางนี้ หรือ
เกิดขึ้นมาไดอยางไร มีคุณมีโทษอยางไร
คําถามในแงความเปนจริงวา คืออะไร เปนอยางไร ทําไมจึง
เปนอยางนี้ เปนตน เปน objective แตเมื่อถามวามีคุณมีโทษอยางไร
ก็เริม่ เปน subjective แตมันไมใช subjective แท คือเปนเรื่องของ
ความสัมพันธแลวแตวาจะสัมพันธกับอะไร ถาสัมพันธกับเรื่องนี้ มีแงที่
จะเกิดผลดีเปนประโยชนอยางไร ก็มีเหตุผลที่จะไปสัมพันธกับเรื่องนั้น
ถาสัมพันธกับเรื่องนั้น มีแงที่จะเกิดผลเสียเปนโทษอยางนั้น จึงไมควร
เขาไปสัมพันธ คือคิดพิจารณาวา ถาใชในแงนี้จะมีคุณ ถาใชในแงนั้น
จะมีโทษอยางนั้นๆ ทําใหรูจักคิด รูจักแยกแยะออกไปไดตางๆ
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๒. การทําใหเห็นทางเลือก คือ ในเวลาฝก นอกจากตั้งคําถาม
อยางที่วาแลว ก็ใหมีทางเลือกมากๆ ใหเห็นความเปนไปไดตางๆ ใน
ทางความคิด เพื่อเด็กจะไดเห็นทางคิด แลวจะไดนําไปฝกกับตนเองได
งาย เมือ่ เด็กมองเห็นวาประสบการณหรือสถานการณอนั นีๆ้ มีทางเปน
ไปไดในทางความคิดตั้งหลายๆ อยาง เด็กก็จะสามารถคิดไดดวยตน
เองวา ทางเลือกไหนดี แตละอยางหรือแตละทางมีขอ ดีขอ เสียอยางไร
แลวก็เลือกเอาทางเลือกที่ดีที่สุด เทาที่ปญญาของเขามองเห็น แลวก็
พัฒนาปญญาที่จะเลือกนั้นตอไปอีก

"คิดเปน" ในระบบแหงการดําเนินชีวิตเปน
เรื่องโยนิโสมนสิการนี้ อยากจะใหเห็นตําแหนงอีกหนอย คือ
ความคิดเปนนี้ก็อยูในระบบแหงชีวิตของเรานี่เอง เรานาจะรูวา มันอยู
ทีต่ าแหน
ํ งไหนในการดําเนินชีวิตของเรา และมันสัมพันธอยางไร กับ
กิจกรรมสวนอื่นในชีวิตของเรา เรื่องของความสัมพันธกับสวนอื่นๆ
ของชีวติ นีก้ ส็ าคั
ํ ญ เพราะวา ถาเราไมเห็นตําแหนงของมันชัดเจน
ความคิดเปนนั้นก็ไมชัดดวย
ความคิดเปนนี้ ก็เปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ที่ถูก
ตอง ทีไ่ ดผลนั่นเอง ถาเราจะมองใหเห็นความหมาย ความสัมพันธ
และตําแหนงแหงที่ของมัน ก็มาดูที่ระบบชีวิตของเรานี่เองวา ชีวิต
ของเราหรือการดําเนินชีวิตของเราคืออะไร เมื่อมองดูสวนตางๆ ของ
การดําเนินชีวิตทีละอยาง เราก็จะเห็นตําแหนงของความคิดเปน
การดําเนินชีวิตของเรานี้คืออะไร ถามแคนี้กอน ถาตอบอยาง
งายทีส่ ดุ ก็วา “ชีวิต คือการเปนอยู” แตแคนี้ยังไมชัดพอที่จะเห็นทาง
ปฏิบตั ิ ในทีน่ ี้จะลองมองดูหลายๆ แง จะขอยกความหมายที่ฝรั่งชอบ
พูดถึงกอน
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ฝรัง่ บางพวกชอบพูดวา “ชีวิต คือการตอสู” คําพูดนี้มีความ
หมายเปนอยางไร ความหมายก็คือการที่วา ชีวิตของเรานี้ เกิดมาแลว
ก็ตอ งพบสิง่ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางบีบคั้น ที่เรียกวาปญหา มนุษยเรานี้
ชีวติ จะตองเจอปญหา การตอสูก็คือการพยายามแกปญหา ฉะนั้น ถา
ใชภาษาทางวิชาการ ในแงนี้ “ชีวิต ก็คือการแกปญหา” (พูดใหลึกลง
ไปอีกวา “ชีวิต คือการศึกษา”)
เมือ่ เรายังดําเนินชีวิตอยู เราจะตองแกปญหาตลอดเวลา มี
เรือ่ งขึน้ มาทีจ่ ะตองทํา ตองพูด ตองคิด ก็เปนปญหาที่ตองแก เรา
ดําเนินชีวติ ไปก็แกปญหาไป แมแตเรื่องเล็กๆ นอยๆ บางทีเราไมรูวา
เปนปญหา แตที่จริงมันก็คือปญหาที่จะตองแก แมจะทําอะไรสักเรื่อง
หนึง่ หรือชิน้ หนึง่
ก็ตองคิดวาจะเอาอยางไรและตองมีการตัดสินใจ
ชีวติ ของเราในแงนี้ ก็คือการแกปญหา
ทีนี้ เราจะดําเนินชีวิตใหดี ก็ตองแกปญหาใหสําเร็จ และใหได
ผลดีแกชีวิตของเรา ถาเราสามารถแกปญหาไดดี ไดสําเร็จ เราก็
ดําเนินชีวติ ไดดี การแกปญหาไดสําเร็จผลดี เรียกวาเปนการรูจักแก
ปญหา หรือแกปญหาเปน
ฉะนัน้ ถาใหความหมายของการดําเนินชีวิตวาคือการแกปญหา
การดําเนินชีวิตที่ดี ก็คือการแกปญหาเปน นี่เปนความหมายที่หนึ่ง
ฉะนัน้
การแกปญหาเปนจึงเปนสาระสําคัญอยางหนึ่งในการศึกษา
เพราะเราตองการใหคนดําเนินชีวิตอยางไดผลดี
อยางไรก็ตาม ความหมายของการดําเนินชีวิตนั้น มองไดหลาย
แง ในความหมายอีกอยางหนึ่ง การดําเนินชีวิตของเราคืออะไร การที่
มนุษยเรามีชีวิตอยูวันหนึ่งๆ นี้เปนอยางไร “ชีวิตของเราก็คือการทํากิจ
กรรมตางๆ” ถาพูดดวยภาษาทางพระทานเรียกวาการทํากรรม ทํา
กรรม คือทําโนน ทํานี่ อยางมีเปาหมาย คือทําโดยเจตนา หรือมีเจต
จํานง ซึง่ แสดงออกสามดาน ไดแก ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
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วันหนึง่ ๆ นี่ ชีวิตของเราอยูกับการทํากรรมทางกายบาง ทาง
วาจาบาง ทางใจบาง ทํากรรมทางใจ เราเรียกวาการคิด ทางวาจา
เราเรียกวาการพูด และทางกายเราเรียกวาการทํา ฉะนั้น การที่ชีวิต
ของเราดําเนินอยู ก็คือ การทํา พูด คิด ในวันหนึ่งๆ เราก็วุนอยูกับ
การทํา พูด คิด นี่แหละ การดําเนินชีวิตของเราคืออันนี้ วันหนึ่งๆ เรา
มีอะไรนอกจากนีไ้ หม ก็มแี ตทาํ พูด คิด ดังนัน้ “ชีวติ ของเราก็คอื การ
ทํากรรม” สามอยางนี้ กลาวคือ ทํา พูด คิด การทํา พูด คิด เปนทั้ง
หมดแหงชีวิตของเรา
เมือ่ ชีวติ ของเราคือการทํากรรม หรือทํา พูด คิด การดําเนิน
ชีวติ ทีด่ ี ก็คอื การทํา พูด คิด ใหไดผลดี ใหเปนคุณแกชีวิตของเรา การ
ทําใหสาเร็
ํ จผลดีก็คือ การรูจักคิด รูจักพูด รูจักทํา หรือการคิดเปน
พูดเปน ทําเปน ฉะนั้น การดําเนินชีวิตที่ดี ก็คือ การทําเปน พูดเปน
และคิดเปน
แตทงั้ นีจ้ ะตองใหครบ ถาเอาแคคิดเปน ทําเปน ก็ไมครบ ถึงจะ
เอาคิดเปน ทําเปน ไปบวกกับแกปญหาเปนดวย อยางที่ชอบพูดกันใน
วงการของการศึกษาสมัยปจจุบันวา คิดเปน ทําเปน และแกปญหา
เปน ก็ไมครบ การดําเนินชีวิตคือการทํากรรมสามนี้ตองใหครบชุด คือ
ตองคิดเปน พูดเปน ทําเปน จึงจะครบ ถาสามอยางนี้ครบ ก็เปนอัน
วาดําเนินชีวิตไดผลดี
เฉพาะอยางยิ่ง ในขณะนี้ที่สังคมกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล ซึ่ง
“การสือ่ สารเปน” กําลังมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น “การพูดเปน” ใน
ความหมายที่ครอบคลุมการสื่อสารเปน จึงเปนคุณสมบัติที่ขาดไมได
สําหรับบุคคลที่จะชื่อวามีการศึกษา ถายังจะพูดแบบที่นิยมกันในวง
การศึกษาอยางขางตน ก็ตองเติมใหเต็มวา คิดเปน พูดเปน ทําเปน
และแกปญ
 หาเปน หรือ คิดเปน สื่อสารเปน ทําเปน/สรางสรรคเปน
และแกปญ
 หาเปน อยางที่เคยพูดไวครั้งหนึ่งแลวขางตน
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ดําเนินชีวิตเปน ยังครอบคลุมอีกหลาย "เปน"
ตอไปอีกความหมายหนึ่ง การดําเนินชีวิตของเราคืออะไร การที่
เรามีชวี ติ อยู หรือชีวิตของเราที่เปนอยูวันหนึ่งๆ นี้เปนไปอยางไร มอง
อีกแงหนึ่ง “ชีวิตก็คือการรับประสบการณตางๆ”
ในวันหนึง่ ๆ นี้ มีสิ่งที่รับรูเขามาทางตาบาง ทางหูบาง ทาง
จมูกบาง ทางลิ้นบาง ทางกายบาง ปรากฏขึ้นในใจบาง ตลอดเวลาตั้ง
แตตนื่ นอนจนหลับไป ชีวิตของเราก็คือการรับรูประสบการณ ทางดาน
ตางๆ เหลานี้ หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา การดําเนินชีวิตของเรา ก็คือ
การใชตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ รับรูเรื่องราว อารมณ หรือประสบ
การณตางๆ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เปนชองทางรับรูประสบการณตางๆ
นัน้ ทางพระเรียกวา อายตนะ หรือ ทวาร การรับรูประสบการณตางๆ
ทางอายตนะหรือทวารเหลานี้ ก็คือความเปนไปในชีวิตทั้งหมดของเรา
ดังนัน้ ชีวติ ในวันหนึ่งๆ นี้ ก็คือการไดเห็น การไดยิน การไดกลิ่น
เปนตน เราอยูกับกิจกรรมเหลานี้ทั้งวัน เรื่องราวหลากหลายผานเขา
มา เรารับประสบการณเขามาตลอดเวลา ฉะนั้น ประสบการณจึงเปน
สิง่ สําคัญมาก
การรับประสบการณนี้ เปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหมนุษยดําเนิน
ชีวติ ไดผลดีหรือไม เรียกวาทําใหเกิดปญหาหรือไมเกิดปญหา ถารับ
ประสบการณไมเปน ก็จะเกิดปญหา ถารับประสบการณเปน ก็จะเปน
เครือ่ งชวยในการแกปญหา เปนคุณแกชีวิต
การศึกษาสมัยใหมมักจะมองขามจุดนี้ มองแตเพียงวาการรับ
ประสบการณ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการรับรู แตไมมีการสอนวา
จะรับรูประสบการณอยางไรจึงจะไดผลดี
ในเมือ่ ชีวิตของเรา ก็คือการรับประสบการณ ฉะนั้น การดําเนิน
ชีวติ ทีจ่ ะไดผลดี ก็คือการรับประสบการณอยางไดผลดี คือการรูจักรับ
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ประสบการณ หรือการรับประสบการณเปนนั่นเอง ดวยเหตุนั้น เพื่อ
การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษย จึงจะตองมีการฝกตั้งแตการรับรูประสบ
การณ วารับประสบการณอยางไรจึงจะไดผลดีแกชีวิต จะตองดูเปน
ฟงเปน เปนตน คือ รูจักใชอายตนะทั้งหกนั้น ตาก็ตองดูเปน หูก็ตอง
ฟงเปน ฯลฯ
ถาใชตาดูไมเปน ก็เกิดโทษ กอปญหาแกตัวเอง แตถาดูเปนก็ได
ความรู ไดสิ่งที่มีคุณคาเปนประโยชนที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ดัง
นัน้ ในการศึกษาจะตองมีการฝกในเรื่องการรับประสบการณกันตั้งแต
เด็ก คือจะตองฝกในเรื่องการดูเปน ฟงเปน เปนตน โดยถือเปนหลัก
ใหญขอหนึ่ง
ในการศึกษาของเรา ปญหาหนักอยางหนึ่งก็คือ เรื่องดูไมเปน
ฟงไมเปน ยังไมตองพูดถึงทําเปน คิดเปนหรอก แมแตดูก็ไมเปน ฟงก็
ไมเปน นี้เปนดานแรกยิ่งกวาคิดเปน ทําเปนเสียอีก ฉะนัน้ จะตองเอาใจใส
ในเรื่องที่เด็กดูไมเปน ฟงไมเปน
ปญหาของเราในปจจุบัน ทีว่ า ใชเทคโนโลยีไมเปนก็คือ ดูไมเปน
ฟงไมเปน เปนตนนี่เอง ซึ่งหมายถึงการรับรูประสบการณไมเปน ไมรู
จักเลือกดู ดูแลวก็ไมรูจักเลือกเก็บ ไมรูจักคัดเอาสิ่งที่เปนประโยชน
เชน ดูทวี ี ฟงวิทยุไมเปน เปนตน ซึ่งเปนปญหาอยูทั่วไป ฉะนั้นจะตอง
ฝก การศึกษาจะตองเริ่มตั้งแตการเรียนรูและฝก ในการรับประสบ
การณ ตองรับใหเปน ซึ่งถามีเวลาเราจะพูดกันอีกในเรื่องนี้
สรุปความในแงนี้วา การดําเนินชีวิตที่ดี คือ การดูเปน ฟงเปน
ดมเปน ลิ้มรสเปน สัมผัสเปน และคิดเปน
มองอีกดานหนึ่ง ชีวิตของเราคืออะไร ชีวิตของเราที่ดําเนินอยู
ในแตละวันๆ นี้ ก็คือการเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เราเขาไป
เกีย่ วของกับสิ่งแวดลอมเพื่อเอาประโยชนใหแกชีวิตของเรา ชีวิตของ
เราทีด่ าเนิ
ํ นอยูแตละวันนี่ เปนการพยายามไปเอาประโยชนจากสิ่งแวด
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ลอม ถาเอาประโยชนไมเปน เราก็ไดโทษเขามาแทน ถาเอาประโยชน
เปน ก็ไดประโยชนมา ไดสิ่งที่เรียกวาคุณภาพชีวิต สิ่งที่เปนประโยชน
ทําใหเกิดผลดี ทําใหแกปญหาและสรางสรรคตางๆ ได
การเกี่ยวของเพื่อเอาประโยชนจากสิ่งทั้งหลายนี้ ทําใหสิ่งทั้ง
หลายมีคณ
ุ คาขึ้นมา เราจึงพูดถึงคําวา “คุณคา” คุณคาก็เกิดจากการ
สนองความตองการของเรานั่นเอง คุณคาคือความสามารถที่จะสนอง
ความตองการ ถาสิ่งนั้นมีอะไรสนองความตองการของเรา ที่จะเอา
ประโยชนจากมัน มันก็มีคุณคาแกเรา ถาเราสามารถเอาประโยชนจาก
สิง่ นัน้ อยางถูกตอง และไดสิ่งที่เปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง ก็
เรียกวา เรารูจักถือเอาประโยชน หรือเอาประโยชนเปน แตถาเอาไม
เปนก็กลับเปนโทษ เชนทําใหเกิดความลุมหลงมัวเมา หรือทําใหเกิด
ความเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง
การถือเอาประโยชนจากสิ่งทั้งหลายนี้ เราเรียกวาการเสพหรือ
บริโภค แตถาเปนการเขาไปเกี่ยวของสัมพันธเพื่อเอาประโยชนจาก
บุคคล เราเรียกวา คบ หรือ คบหา ซึ่งภาษาพระก็เรียกวา “เสพ”
เหมือนกัน ดังที่เรานิยมใชในรูปศัพทวา “เสวนา” (ทางพระใช
“เสวนา” ทั้งกับคนและของ)
เมือ่ พูดในแงนี้ ชีวิต ก็คือการเกี่ยวของสัมพันธที่จะใหไดรับ
ประโยชนจากสิ่งแวดลอม หรือพูดสั้นๆ วา “ชีวิต คือการเสพสิ่งแวด
ลอม”
การศึกษามีหนาที่สําคัญ ที่จะตองชวยใหคนฝกฝนพัฒนาตนที่
จะดําเนินชีวติ อยางถูกตอง หรือรูจักดําเนินชีวิตใหเปน จึงตองมีการ
ศึกษาใหรูจักเสพ รูจักบริโภค รูจักคบหา ซึ่งพูดงายๆ การดําเนินชีวิตที่
ดี ก็คอื การกินเปน ใชเปน บริโภคเปน และคบคนเปน
การดําเนินชีวิตที่ดีของเราคือ
การเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลาย
อยางไดผลดีใหไดประโยชน เริ่มแตกินอาหารก็ตองกินเปน ใหไดคุณ
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คาทีส่ ง เสริมคุณภาพชีวิต ทําใหมีสุขภาพดี การใชสิ่งของตางๆ ตอง
พิจารณาวาจะใชอยางไรใหเกิดประโยชนแกชีวิต ตองรูจักเลือก เชน
มองในแงวาใชใหทนทานและประหยัด ใชใหเปนประโยชนนานที่สุด
และใชใหสนองสัมฤทธิ์คุณคาที่แทจริง ตลอดจนรูจักใชเวลา หรือ
บริโภคเวลาเปน รวมแลวก็เปนเรื่องของการรูจักถือเอาประโยชนจาก
สิง่ ทั้งหลาย

“คิดเปน” คือแกนกลางของระบบการดําเนินชีวิตเปน
รวมความวา ชีวิตของเรานี้มิใชมีดานเดียว การมองความหมาย
ของการดําเนินชีวิตนั้น มองไดหลายดาน แตละอยาง จะตอง “เปน”
ทัง้ นัน้ ถาดําเนินชีวิตเปนก็ไดผลดีแกชีวิต แมวาจะตองเปนในหลาย
ดาน แตกม็ ารวมกันที่คําวาดําเนินชีวิตเปนนั่นเอง คือรูจักดําเนินชีวิต
ใหไดผลดี ใหเกิดแตคุณไมเกิดโทษ ใหพัฒนาสูอิสรภาพและสันติสุข
เปนอันวา การดําเนินชีวิตเปน นัน้ มองในความหมายตางๆ ได
หลายดาน คือ
ถามองวา การดําเนินชีวิตคือการแกปญหา การดําเนินชีวิตเปน
ก็คอื การแกปญหาเปน
ถามองวา การดําเนินชีวิตคือ การทํา พูด คิด การดําเนินชีวิต
เปน ก็คือ คิดเปน พูดเปน ทําเปน
ถามองไปที่การรับประสบการณ การดําเนินชีวิตเปน ก็คือ ดู
เปน ฟงเปน เปนตน
ถามองไปทีก่ ารถือเอาประโยชนจากสิง่ แวดลอม การดําเนินชีวิต
เปน ก็คอื คบหา กิน ใช และบริโภคเปน หรือเสพเสวนาเปน
ฉะนัน้ เรือ่ ง “เปน” นี้จึงมีหลายอยาง จะตองใหครบวงจรชีวิต
การศึกษาจะตองชวยใหคนพัฒนาตนจนไดความ “เปน” ในดานตางๆ
ใหครบหมด ซึ่งรวมสรุปลงทายที่การดําเนินชีวิตเปน
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ทีนี้ “คิดเปน” นี่สําคัญอยางไร ตอบงายๆ วา “คิดเปน” เปนตัว
โยง “เปน” ทั้งหมดทุกอยางที่วามา
เริม่ ตัง้ แตดานรับประสบการณ อายตนะตางๆ คือ ตา หู จมูก
ลิน้ กาย รับประสบการณเขามา ตัวสุดทายคือใจ ทวารใจ อายตนะใจ
หรืออินทรียค อื ใจนี้ เปนตัวคิด การคิดเปนจะชวยโยงตั้งแตดูเปนไปจน
ถึงการรับรูทุกอยาง ทําใหถูกตองไปหมด การคิดที่ถูกตองมีอิทธิพล
ตอการดูเปน ฟงเปน ฯลฯ
ในดานการทํากรรมสาม คือคิดเปน พูดเปน ทําเปน การคิดก็
เปนตัวทําการหรือเปนตนทางที่มีอิทธิพลตอการพูด และการทํา เมื่อ
คิดเปน ก็ทําใหพูดเปน และทําเปน
ในแงทเี่ ห็นวาชีวิตคือการแกปญหา คิดเปนก็ทําใหแกปญหาเปน
ในดานการใช หรือการบริโภค คิดเปนก็เปนตัวการสําคัญที่จะ
ทํ าใหมีการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการกินหรือการบริโภคเสีย
ใหม กอนนีเ้ คยกินมาแลว ไมเคยคิดวามันผิด ไมคิดวามันจะไมไดผลดี
เมือ่ คิดเปนขึ้นมา รูวาที่กินมาบริโภคมานั้นไมถูก ก็เปลี่ยนแบบแผน
พฤติกรรมในการกินใหม บริโภคใหม กลายเปนกินเปน บริโภคเปน
“คิดเปน” จึงเปนตัวแกนกลาง เปนตัวโยงทั้งหมด แตถาจะพูด
ใหครบ ก็ตองโยงใหไดวามันโยงไปหาอะไรบาง เพื่อใหการคิดเปนของ
เรามีผลสมบูรณ ตองคิดเปนใหออกผลไปที่ดูเปน ฟงเปน เปนตนดวย
ตองคิดเปนใหออกผลไปที่พูดเปน ทําเปนดวย ตองคิดเปนใหออกผล
ไปทีก่ ารกินเปน ใชเปน บริโภคเปนดวย และตองคิดเปนใหโยงไปสูการ
แกปญ
 หาเปนดวย รวมเปนดําเนินชีวิตเปน
พูดในทางกลับกันวา ตองเอาทัง้ การรับรูด ฟู ง ทัง้ การคิดพูดทํา ทัง้ การ
กินใชเสพเสวนา และทัง้ การแกไขปญหา ทัง้ หมดนัน้ เปนแดนฝกการคิดเปน
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การบอกวาใหคิดเปนเฉยๆ นั้น เปนเรื่องเลื่อนลอย ถึงจะรูวา
สําคัญ แตก็มองไมเห็นตําแหนงของมันในชีวิตของคน ทําใหไมรูวาจะ
โยงกันตรงไหน ก็เลยไมชัดเจน
โดยเฉพาะในเรื่องคิดเปน พูดเปน ทําเปนนั้น ในยุคขาวสารขอ
มูลนีจ้ ะตองเนนเรื่องการ พูดเปน หรือ สื่อสารเปน ใหหนักแนนมากขึ้น
สวนทําเปนก็คลุมไปถึงผลิตเปน ซึ่งเปนหลักของยุคอุตสาหกรรม ดัง
ไดพูดไปแลว

"เปน" ที่สมบูรณ คือ พอดี ที่เรียกวามัชฌิมา
ทีนี้ ทีว่ าเปนนั้น เปน คืออยางไร “เปน” ก็อยางที่วาแลว คือทํา
ใหไดผลดี หรือยํ้าวา ทั้งใหสําเร็จ และใหเกิดผลดี
ชีวติ ของเรานี้ ที่แทแลวก็มีจุดมุงหมายที่จะใหเปนชีวิตคือความ
เปนอยูที่ดีที่สุด แตบางทีเราไมรูวาจะเปนอยูอยางไรจึงจะดี
เหมือนกับมนุษยในยุคที่ผานมา ที่พัฒนาผิด ที่จริงเขาก็ตองการ
ผลทีด่ ที สี่ ดุ แกมนุษย แตเขาไมรูวายังมีสิ่งที่เขาคิดไมถึง มองไมเห็น
เหตุปจ จัยที่อยูนอกเหนือการพิจารณา เมื่อทําไปแลวมันกลับมาเปนผล
ราย กอปญหา กลายเปนเครื่องทําลายตัวเขาเอง
ฉะนัน้ ความคิดของเขา เราจึงบอกวาไมรอบดาน ไมทั่วถึง ไม
ครบวงจร ไมเห็นครบถวนเปนองครวม ถึงแมวาความมุงหมายที่แท
เปนอยางเดียวกัน คือจะใหไดผลดี แตผลที่นึกวาดีกลายเปนไมดีจริง
ทีว่ า ดําเนินชีวิตเปนในแงดานตางๆ นั้น แตละดานก็เพื่อใหไดผล
ดีเทานัน้ เอง แตปญหาอยูที่วาเหตุปจจัยที่จะใหไดผลดีนั้นครบหรือไม
ครบ และผลดีนนั้ จึงดีจริงหรือดีไมจริง ซึ่งขึ้นอยูกับวาความคิดนั้นจะ
ถึงทีห่ รือไม ครบถวนหรือไม ครบองคประกอบขององครวมนั้นหรือไม
รวมความก็คอื วา มันไดผลดีเกิดขึ้นสมวัตถุประสงค แตวัตถุประสงค
นัน้ จะสมบูรณหรือไม ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
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ลักษณะทีท่ าให
ํ สําเร็จผลสมประสงคนี้ ก็คือที่บอกวา "เปน" แต
ทีว่ า เปน นั้น ยังสัมพัทธอยู สัมพัทธในแงที่ยังไมแนวาจะสมบูรณหรือ
ไม ยังตองพิจารณาวาครบองคประกอบทุกอยางไหม การคิดของเรา
นัน้ ถาขาดองคประกอบบางอยางไป ก็ทําใหขาดความสมบูรณ
แตวา โดยแงของสาระสําคัญก็อยางนี้ คือ ในการที่คิดเปน ทํา
เปน เปนตนนั้น เปน คือลักษณะที่จะใหไดผลตามวัตถุประสงค แต
“เปน” ทีห่ นักแนนไดที่ มีองคประกอบครบถวน ไมขาดไมเกิน ไดสัด
สวนสมดุลกัน เหมาะเจาะแทๆ เปนลักษณะที่เรียกชื่อพิเศษวา “พอดี”
คือ เปน ชนิดที่ พอดี
พอดีเปนอยางไร คือทําแลวพอดีที่จะไดผลอยางนั้น ทําให
สําเร็จผล ถาไมพอดี ก็ไมเกิดผลอยางนั้น แตนอกจากเกิดผลสําเร็จ
แลวยังเรียบรอยสมบูรณอีกดวย
คือไมมีขอบกพรองเสียหายใดๆ
เพราะแมนยํา เหมาะเจาะ หมดจด ดวยองคประกอบทุกสวนที่
ครบถวน ไดสัดสวนกัน จะคิดจะทํา จะแกปญหาอะไร ก็ไดพอดีของ
มัน พอดีทจี่ ะใหเกิดผลสําเร็จอันนั้น โดยมีองคประกอบเหตุปจจัยพอดี
เพราะฉะนั้น ตัวพอดีนจี้ งึ เปนลักษณะสําคัญที่ตัดสินคุณคาของ “เปน”
ในทางธรรม ความจริงเรามีศัพทอยูแลว คําวา “พอดี” เปนตัว
แสดงคุณลักษณะที่เหมาะ ลงตัว ซึ่งสมัยนี้เราก็เนนกันมาก ไดแกสม
ดุลหรือดุลยภาพ
ความ “พอดี” นี้ ศัพทบาลีเรียกวา มัชฌิมา ทีเ่ ราแปลวา สาย
กลาง ความพอดีก็คือตัวมัชฌิมานี้แหละ หลักปฏิบัติในพระพุทธ
ศาสนาเรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลวาขอปฏิบัติมีในทามกลาง
แปลงายๆ วา ทางสายกลาง
ทีว่ า ทามกลางเปนอยางไร คือไมตึง ไมหยอน ไมเลย ไมเกินไป
พอดีทจี่ ะใหไดผลอันนั้น ใหผลที่ตองการสําเร็จไดดวยดี ไมบกพรอง
และไมเสียหาย
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ความเปนสายกลาง คือความพอดีที่ใหผลสําเร็จเกิดขึ้นมาอยาง
เรียบรอยสมบูรณ
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ก็คือมรรค อันไดแกวิถีชีวิต
หรือทางดําเนินชีวิต หมายถึงการดําเนินชีวิตพอดีที่จะใหเกิดผลสําเร็จ
ตามความมุงหมาย
ความมุง หมายของชีวิตคืออะไร คือความไรทุกข ไมมีทุกขเหลือ
อยู มีแตความสุขเหลืออยู หรือภาวะปลอดปญหา เนื่องจากแกปญหา
ไดสาเร็
ํ จ ลุถึงอิสรภาพ มีสันติสุข
ขอปฏิบตั ทิ ี่พอดี ที่จะใหเกิดผลสําเร็จตามความมุงหมายนี้ เรียก
วาเปน มัชฌิมาปฏิปทา และในฐานะที่เปนวิถีชีวิตที่ดีงามก็เปน
อริยมรรค เรียกกันงายๆ วา มรรค
เพราะฉะนัน้ “มรรค” ก็คือการดําเนินชีวิตเปน ที่พอดีใหเกิดผล
สําเร็จลุลวงปลอดพนปญหา
ความจริง ศัพทเหลานี้ในภาษาบาลีเดิม ก็เปนถอยคําธรรมดานี่
เอง ไมใชศัพทยากเย็นอะไร มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ไข
ความวาไดแกมรรค แลวมรรคคืออะไร มรรคก็คือวิถีชีวิตที่ดี ไขความ
วาไดแกการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง คืออยางไร ก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา
คือการปฏิบตั ทิ พี่ อดี ทั้งปฏิบัติตอชีวิตของตนเองถูกตองพอดี และ
ปฏิบตั ติ อ สิง่ แวดลอมทั้งหลายถูกตองพอดี ที่จะใหเกิดผลดีแกชีวิต ให
ชีวติ ลวงทุกข ปลอดพนปญหา บรรลุอิสรภาพ และสันติสุข
มัชฌิมา คือตัวเปน แตหมายถึง “เปน” ที่ถึงขั้น “พอดี” เพราะ
ฉะนัน้ ถาดําเนินชีวิตเปนอยางพอดี ก็คือมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเทากับ
มรรคนัน่ เอง แลวเราก็ไดคําวาดําเนินชีวิตพอดีขึ้นมา
อันนีเ้ ปนการโยงไปใหเห็นระบบของชีวิต เพราะการพิจารณา
เรือ่ งเฉพาะอยางเชนการคิดเปน เปนตนเหลานี้ จะตองคํานึงหรือมอง
ใหถงึ ระบบชีวิตทั้งหมดดวย
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คุณสมบัติหลักของคนมีประสิทธิภาพในยุคขาวสารขอมูล
ทีนี้ หลักทีว่ าใหคิดเปนนี้ ไมใชทั้งหมด ถึงจะเปนหลักสําคัญ แต
ก็ยงั มีสงิ่ อืน่ ทีต่ อ งทําดวย เพราะวาเมื่อพูดตลอดกระบวนตั้งแตรับขอ
มูลไปก็มีทั้งการคิดเปน การรูจ กั ใชเทคโนโลยี ตลอดกระทัง่ การรจู กั สือ่
สารถายทอด คราวนีจ้ ึงจะพูดถึงหลักใหญหลักหนึ่งที่อยากจะโยงไปหา
มีหลักธรรมอยูชุดหนึ่ง เปนหลักใหญ ที่แบงแยกออกไปเปนขอ
ปฏิบตั ิ ๔ อยาง โดยเฉพาะในยุคขาวสารขอมูลนี้ ถือวา สําคัญมาก
เปนหลักทีค่ รอบคลุม ซึ่งเราอาจจะเอาขอปฏิบัติตางๆ ที่พูดไวเมื่อกี้มา
จัดใสในกรอบนี้ไดหมด เปนหลักธรรมที่บอกขอบเขตการปฏิบัติในการ
พัฒนาปญญาที่ไดผล คือ
๑. เมือ่ รับฟงขอมูลขาวสาร ตองเขาใจทั่วตลอด คือ เขาใจ
ความหมายของสิ่งที่เขาพูด-เขียน หรือขอมูลที่เขาสงมาใหเรารับ ที่วา
เขาใจความหมายนั้น รวมถึงเขาใจความมุงหมาย และเปนความเขาใจที่
ทําใหสามารถอธิบายขยายความไดตอ ไปดวย คือจากคําพูดเพียง ๒-๓
คํา เมือ่ เขาใจแลวก็มองเห็นแงมมุ ความหมาย ที่จะขยายความไดกวาง
ขวางละเอียดออกไป พูดงายๆ ขอที่หนึ่งนี้ คือการเขาใจความหมาย
นัน่ เอง เมื่อไดรับขอมูลมาตองเขาใจชัดเจน
๒. ถาเรื่องราวหรือขอมูลนั้น ซับซอนหรือมากมายละเอียด
พิสดาร หรือเปนคําอธิบายขยายความอยูแลว เมื่อรับอานรับฟงแลว
ตองจับสาระสําคัญ จับจุด จับประเด็นได กลั่นกรองเอาสาระของ
เรือ่ งได รูวาตัวเรื่องตัวปญหาอยูที่ไหน สิ่งที่ตองการคือ จับหลักได
จับประเด็นได
๓. เมือ่ ทัง้ เขาใจความหมาย ทั้งจับประเด็นไดแลว ตอนนี้ก็จะมา
ถึงขัน้ สือ่ สารได หรือสื่อสารเปน คือรูจักใชถอยคํา และวิธีถายทอด ที่
จะพูดใหคนอื่นเขาใจความหมายของเรา ตัวเราเองรูเรื่อง เขาใจความ
หมายแลว จับประเด็นไดแลว แตตองสามารถพูดใหคนอื่นเขาใจอยาง
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ทีเ่ ราเขาใจไดดวย เมื่อเรามีความตองการอะไร ก็พูดใหเขารูตรงตามที่
เราตองการ รวมความวา พูดใหเขาเขาใจความหมาย ความมุงหมาย
และความตองการของเรา หรือทําใหเขารูสิ่งที่เราสื่อ อันนี้เปนความ
สามารถในการสื่อสารถายทอด
๔. ความสามารถในการนําความรูที่มีอยู มาใชประโยชนใน
สถานการณใหมไดเหมาะเจาะกับเรื่อง และทันการ มีลักษณะสําคัญ
๒ อยาง คือ
หนึ่ง ตองเหมาะ หมายความวาตองเขากับเรื่องนั้น เรียกวาใช
ความรูเ ปน คนจํานวนมากทั้งที่ตนเองมีความรู มีขอมูลขาวสารอยู
แลว แตเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น มีเรื่องเกิดขึ้น ก็ใชไมได ใชไมเปนความรูที่
ตนมีอยูก็ไมเกิดประโยชน
อยางไรก็ตาม แคนั้นยังไมพอ บางทีเขาเสร็จเรื่องไปแลว
ปญหาผานไปนานแลว จึงคิดได เชนไปคิดขึ้นไดอีก ๕ วันขางหนา ถึง
จะเขาเรื่อง ก็ไมทันการ เพราะฉะนั้น นอกจากเอามาใชไดเขากับเรื่อง
นัน้ แลว จึงตองมีลักษณะที่สอง คือทันการดวย
เปนอันวา ขอสี่นี้คือ ตองสรางความรูใหม หรือสังเคราะห
ความรูใหมขึ้นมาใชประโยชนไดเหมาะ ถูกเรื่อง ทันการ พูดงายๆ วา
ถูกเรือ่ งทันการ หรือเหมาะเจาะทันการ คือ เอาความรูที่ตัวมีอยู มาใช
แกปญ
 หา และทําการอะไรใหมๆ ได หรือสามารถประยุกตนั่นดอง
นีค้ อื หลัก ๔ อยาง ซึ่งเปนหลักธรรมสําคัญ สวนที่พูดมาขางตน
นัน้ คลายๆ วาเปนรายละเอียด แต ๔ ขอนี้เปนตัวสาระ คือ
ขอ ๑. เขาใจความหมาย
ขอ ๒. จับประเด็น จับสาระได มองเห็นจุดของปญหา
ขอ ๓. สื่อสารถายทอดได
ขอ ๔. เอาความรูนั้นมาใชประโยชนไดถูกเรื่องทันการ
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หลัก ๔ อยางนี้ทางพระเรียกวา ปฏิสัมภิทา ๔ แปลวา ปญญา
แตกฉาน ๔ ประการ แยกเปนหัวขอตามชื่อเดิม คือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในความหมาย ฟงแลวเขา
ใจ เขาพูดอะไรมารูเรื่องชัดเจน
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในหลักหรือตัวประเด็น เขา
พูดอะไรมาจับประเด็นได รูวาเรื่องอะไร
๓. นิรตุ ติปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในนิรุกติ คือความ
สามารถในการใชภาษา สื่อสารถายทอดใหสําเร็จผล จะชักจูงหรือ
อยางไรก็แลวแตจะนําไปใช
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ปญญาแตกฉานในความคิดทันการ
(ปฏิภาณไมไดมีความหมายแคบเหมือนอยางที่เราเขาใจ) คือ สามารถ
สังเคราะหความรูที่มีอยูเอามาใชประโยชนไดถูกเรื่องทันการ
ปฏิสมั ภิทา ๔ อยางนี้ เปนหลักสําคัญสําหรับยุคขาวสารขอมูล
เราตองการสรางคนใหมีคุณสมบัติทั้งสี่นี้ ถามีคุณสมบัติเหลานี้แลว
เขาจะอยูในยุคขาวสารขอมูลไดดี

มองหาจริยธรรมไดในระบบชีวิต
ที่เปนไปตามกฎเกณฑของสัจธรรม
เรือ่ งคิดเปนนี้จะขอผานไปกอน ตอนนี้อยากจะโยงไปถึงเรื่อง
“แนวคิดแบบองครวม” ที่พูดพาดพิงไวบางแลว แมแตการคิดเปนนี้ ก็
มงุ ใหไดผลถึงขั้นนี้ดวย คือใหคิดเปนนั้นคลุมไปถึงองคประกอบทุก
อยาง คิดจนกระทั่งไดผลดีแกชีวิตจริงๆ ซึ่งในที่สุดแลว คิดเปนนั้นจะ
ตองไปถึงจริยธรรมอยูดี คือ ถาคิดเปนเต็มที่ จริยธรรมก็มีมาเอง
เพราะความคิดเปนที่แท เปนจริยธรรมอยูในตัวของมันเอง
เบือ้ งแรกจะตองมาทําความเขาใจกันกอนวา จริยธรรม คือ
อะไร? เรามักจะเขาใจจริยธรรมวา เปนเรื่องของหัวขอความประพฤติ
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เหมือนรายการบัญชีสินคา จริยธรรมแบบนี้เปนขอปฏิบัติของผูมีจริย
ธรรมแลว คือ ผูที่มีจริยธรรมอยูแลว ก็อยากจะไดคูมือ หรือตองการ
คําแนะนําสําหรับจะลงไปในรายละเอียดบางอยาง เหมือนกับคนที่
ตองการใชสินคา หรือตองการเครื่องใชของบริโภคแลว เขามีความ
ตองการอยูแลว เขาก็ไปดูรายการสินคาเพื่อเลือกเอาของที่จะใชตรง
กับเรื่องมา
จริยธรรมก็คลายๆ อยางนั้น คนที่มีจริยธรรม ก็มีความ
ตองการทีจ่ ะดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงามอยูแลว และก็รูถึงแนวทางของ
การดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม วาเปนอยางไร แตในเรื่องวิธีปฏิบัติบาง
เรือ่ งหรือเทคนิคบางอยาง ที่เปนขอปลีกยอย เปนรายละเอียด เขา
อาจจะไมชํานาญ ถาไดหัวขอเหลานี้มาแลว เขาจะทําถูกตองและไดผล
ดีมากขึน้ จริยธรรมที่เปนหัวขอนั้น จึงมิใชเปนตัวจริยธรรมเอง แต
เปนขอปฏิบัติสําหรับเสริมประสิทธิภาพของผูมีจริยธรรม
จริยธรรมคืออะไร? ก็ตอ งดูทรี่ ะบบชีวิตของเราอีกนั่นแหละ คน
เราทีเ่ กิดมานี้ ตองการชีวิตที่ดี มีความสุข ไรทุกข ปราศจากปญหา
อันนีเ้ ปนเรือ่ งที่แนนอน แตในความจริง พอคนเกิดมาก็มีปญหาทันที
คือจะตองเจอนั่นเจอนี่ที่เปนสิ่งติดขัด ทําใหดําเนินชีวิตไมไดสะดวก
สิง่ ทีต่ ดิ ขัดบีบคั้นเรานี้ เรียกวา ปญหา หรือทุกข ชีวติ จึงเปนอยางที่
บอกเมื่อกี้วามันตองเจอปญหาอยูเรื่อย
ทีนถี้ า เจออะไรแลวเราปฏิบตั ติ อ มันไดถกู ตอง คือเรารูแ ลวดําเนิน
ไปได มันก็ไมเปนปญหา เรียกวา หมดปญหา พนปญหา ไรปญ
 หา หรือ
ปลอดปญหา แตเพราะเราปฏิบัติไมถูก ไมรูจะทําอยางไรกับมัน มันถึง
ไดเปนปญหา
ทีนโี้ ดยมาก คือตามปกติทั่วๆ ไป สิ่งทั้งหลายนี่ พอเราไปเจอ
เขา เราไมรูจะทําอยางไรดี เมื่อเราไมรูจะทําอยางไรกับมัน แมแตชีวิต
ของเรา เราก็ปฏิบัติตอมันไมถูก เมื่อไมรูวาจะทําอยางไร ทําไมได ทํา
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ไมถกู มันก็ติดขัด ปญหาก็เกิดขึ้น เพราะอะไร ก็เพราะไมรูนั่นเอง
ปญหาจึงเกิดขึ้น เพราะไมรูจะทําอยางไร ไมรูจะปฏิบัติอยางไรมันจึง
เปน ปญหา นีแ่ หละเรียกวา ทุกข
ความไมรนู ี้ทางพระเรียกวา "อวิชชา" คือ ชีวิตของเรานี้ที่มันติด
ขัดอะไรตางๆ มีทุกข เปนปญหา ก็เพราะมันไมมีความรู มันมีอวิชชา
วิธที จี่ ะทําใหดําเนินชีวิตไปไดดวยดี ไดถูกตอง ไดเปนผลสําเร็จ
ใหแกปญหาได หรือปลอดพนปญหา ก็คือจะตองรู เมื่อเรารูจักปฏิบัติ
ตอสิง่ นัน้ ๆ ไดถูกตอง ก็คือการแกปญหาได หรือทําใหไมมีปญหา
ในการดําเนินชีวติ ของเรา เมือ่ เจออะไรทําไดถกู ตอง ก็เพราะเรา
รูม นั นัน่ เอง เพราะฉะนั้นจึงตองพัฒนาสิ่งที่ตรงขามกับความไมรู คือ
พัฒนาความรูหรือปญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้น ปญญา จึงเปนคุณสมบัติ
ทีต่ อ งสรางขึ้นมา เพื่อแกปญหาใหแกชีวิต ทําใหชีวิตนี้แกปญหาได
หรือทําชีวติ ใหไมมีปญหา
การทีเ่ รารูนั้น เรารูอะไร พูดงายๆ ก็คือรูความจริง รูจักสิ่งนั้น
มันเปนอยางไรก็รูวามันเปนอยางนั้น แตยังไมใชแคนั้น สิ่งทั้งหลายที่
มันเปนไปของมันตางๆ นั้น ถาเรารูลึกซึ้งลงไป เราจะสามารถปฏิบัติ
ตอมันไดถูกตอง ถูกขั้นถูกตอนจนกระทั่งวา คาดขางหนาก็ได โยงขาง
หลังก็ได
ทีเ่ ปนอยางนี้ และทําไดอยางนี้ ก็เพราะสิ่งทั้งหลายมีกฎเกณฑ
กลาวคือกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย ในระบบแหงความ
สัมพันธ สิง่ ทั้งหลายมีกฎเกณฑของมัน คือความเปนไปตามเหตุปจจัย
หรือกฎเกณฑแหงเหตุและผล เราจะตองรูความจริงของกฎธรรมชาติ
แลวเราจึงจะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง คือการรูเขาใจเหตุปจจัย
ของมัน แลวปฏิบัติตอมันใหตรงตามเหตุปจจัยนั้น ก็แกปญหาได
เพราะฉะนัน้ เราจึงตองรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย
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เราพัฒนาคนเพื่ออะไร
ก็เพื่อใหรูเขาใจความจริงของสิ่งทั้ง
หลาย จนกระทั่งรูกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ แลว
ดําเนินชีวติ และปฏิบัติการตางๆ อยางไดผลถูกตอง อันนี้เปนความ
หมายเริม่ แรกของการใหการศึกษา คือการใหปญญาแกคนนั่นเอง แต
แททจี่ ริงเปนการชวยใหคนพัฒนาปญญาของเขาขึ้นมา ใหคนรูและเขา
ใจ จะไดแกปญหาได เมื่อเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมา โดยพัฒนาปญญา ให
มีความรูเ ขาใจ รูกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยของเรื่อง
นัน้ ๆ แมแตเฉพาะเรื่อง ก็แกปญหาของเรื่องนั้นได
ตอนแรกเมือ่ เราไมรูกฎเกณฑทั่วไป ก็รูเฉพาะเรื่อง รูความเปน
ไปของเรือ่ งนั้น ก็ทําใหเราปฏิบัติตอเรื่องนั้นไดถูกตอง แกปญหากับ
เรื่องนั้นได

ฐานะของจริยธรรม ในองครวมแหงระบบชีวิตที่ดี
เรือ่ งทีพ่ ดู มาตอนนี้ ถาเอามาวิเคราะหแยกแยะลําดับขั้นตอน
ซอยออกไป ก็จะมองเห็นเปนหลัก ๓ ขอตอไปนี้
๑. การรคู วามจริง โดยเฉพาะความจริงของความเปนไปตาม
เหตุปจ จัย หรือกฎเกณฑของธรรมชาตินั้นเอง จากนั้น
๒. เมือ่ รูค วามจริงแลว ก็ทําใหเราปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นถูก
ตอง และ
๓. เมือ่ ปฏิบตั ติ อ สิ่งเหลานั้นถูกตองแลว ก็ปลอดปญหาหรือ
แกปญหาได
ตกลงมี ๓ อยางในการดําเนินชีวิตที่เราจะตองทํา คือ
ขอ ๑. รคู วามจริง รูเขาใจกฎแหงความจริง เขาถึงกฎธรรม
ชาติ
ขอ ๒.ปฏิบตั ใิ หถูกตอง ทั้งตอชีวิตของเรา และตอสิ่งแวดลอม
ทัง้ หมด ที่เราเขาไปเกี่ยวของ
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ขอ ๓. เมื่อปฏิบัติถูกตองแลวก็แกปญหาไดสําเร็จ เขาถึงและ
อยูใ นภาวะปลอดพนปญหา
๑. ในการรูความจริงนั้น ความจริง รวมทั้งกฎเกณฑแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัยนั้นคืออะไร ก็คือ สัจธรรม คนจะตองพัฒนาตน
ใหมปี ญ
 ญาที่จะรูและเขาถึงสัจธรรม คือเขาถึงความจริง
๒. เมือ่ รูค วามจริงแลว ก็สามารถปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎ
เกณฑแหงความจริงนั้น คือเอาความรูในกฎเกณฑแหงความจริงนั้นไป
ปฏิบตั ิ ใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตของตนได การปฏิบัติอยาง
นั้นเรียกวา จริยธรรม จริยธรรมก็คือการนําเอาความรูในสัจธรรมไปใช
ดําเนินชีวิตใหไดผลดี
๓. ผลดีที่เกิดขึ้น คือแกปญหาได การแกปญหาไดคือความไร
ทุกข เพราะวาตัวปญหาคือสิ่งบีบคั้น เรียกวา ความทุกข เพราะฉะนั้น
ภาวะทีเ่ ปนจุดหมาย ก็คือความไรทุกข หมดทุกข ความเปนอิสรภาพ
คือหมดหรือปลอดพนจากความบีบคั้น เรียกวา “วิมุตติ” แปลวาความ
หลุดพน จะเติมธรรม เพื่อใหเขาชุดกัน เปน วิมตุ ติธรรม ก็ได
วิมตุ ติ หรือวิมุตติธรรมนี้ ในภาษาไทยเรียกวาอิสรภาพ ถาเรียก
ใหเปนภาวะในทางบวก ก็คือความเปนสุข แตที่จริงคือไรทุกขนั่นเอง
หมายความวาหมดปญหา โปรงโลงไปได ไมถูกบีบคั้น
นีค่ อื หลักเกณฑใหญ มี ๓ ขอ คือ สัจธรรม จริยธรรม และ
วิมตุ ติธรรม หรือเรียกใหเปนคําวิชาการยิ่งขึ้นวา สภาวธรรม ปฏิบัติ
ธรรม และปฏิเวธธรรม ตามลําดับ พูดเรียงหัวขอสั้นๆ ดังนี้
๑. รูสัจธรรม
๒. ทําตามจริยธรรม
๓. เขาถึงวิมุตติธรรม
เขียนใหดูงายไดดังนี้
รูค วามจริง ¨ ดําเนินชีวติ /ปฏิบตั ติ อ ทุกสิง่ ถูกตอง ¨ พนปญหา/ปลอดทุกข
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หรือ
รูสัจธรรม ¨ มีจริยธรรม ¨ เขาถึงวิมุตติธรรม/อิสรภาพ
ถาจับหลักนี้ได จะเห็นวาจริยธรรมไมไดอยูที่ไหนเลย แคนี้เอง
จริยธรรมเกิดขึ้นตั้งแตเรารูจักที่จะปฏิบัติ โดยสอดคลองกับความเปน
จริง แหงความเปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลาย แลวทําใหเรา
ดําเนินชีวิตอยางถูกตอง ซึ่งนําไปสูการแกปญหาได

ถาไมเขาถึงจริยธรรมที่แท
ก็ไดแคหัวขอความประพฤติที่ดี
สําหรับคนทั่วไป เรื่องที่วามานี้ยังอาจจะซับซอน ความจริงพูด
แคนกี้ ง็ าย แตจะใหรูทั่วถึงนั้นยาก ที่นี้สําหรับคนทั่วไปที่ยังไมเขาถึงสัจ
ธรรม ยังไมรูความจริงแท เพื่อจะชวยใหเขาดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
จะไดเกิดปญหานอย หรือไมเกิดปญหา ทานก็เลยชวยวางขอปฏิบัติ
อะไรตางๆ ไวใหเยอะแยะเปนรายการสินคาไป หัวขอจริยธรรมก็เลยมี
มากมาย เชนบอกวา คุณจะตองมีสตินะ คุณจะตองมีความเพียรนะ
คุณธรรมและขอปฏิบัติเหลานี้ เปนหัวขอหรือองคประกอบใน
ระบบการดําเนินชีวิตที่จะแกปญหาได ตัวจริยธรรมก็คือการปฏิบัติ
สอดคลองกับความรูในความจริง แลวทําใหกัน/แกปญหาไดเทานั้นเอง
ปญหาก็คือ เราไมไดจริยธรรมที่เปนจริยธรรมจริง เพราะไมเขา
ถึงสัจธรรม คือ เพราะไมรูความจริง แตเขาใจผิดวาตัวรูแลว ก็เลยทํา
ใหมนุษยเขาใจผิดตอไปอีกวา ตัวทําอยางนี้จะแกปญหาไดสําเร็จ แลว
กลายเปนกอปญหาใหมากขึ้น ตัวอยางเชนเรื่องการพัฒนาในยุคที่ผาน
มา มนุษยคิดวาทําอยางนั้นๆ จะแกปญหาสําเร็จ แตเพราะมนุษยรูเหตุ
ปจจัยไมทั่วถึง ไมถวนทั่ว เสร็จแลวตอมาในระยะยาวก็เกิดปญหาอื่น
ขึน้ มา กลายเปนแกปญหาหนึ่งแลวทําใหเกิดอีกปญหาหนึ่ง ทั้งนี้ก็
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เพราะมนุษยรูสัจธรรมไมทั่วถึง ปญหาจึงไมรูจักสิ้นสุด เรื่องก็แคนี้
แหละ
ถาทําถูกตองก็หมดปญหาเลย แตมนุษยทั่วไปยังไมเขาถึงสัจ
ธรรม ทําอยางไรจะใหมนุษยเขาถึงสัจธรรม คือเขาถึงความจริงของ
สิง่ ทัง้ หลาย ซึง่ จะตองเขาใจจริงๆ แลวจึงจะปฏิบัติไดถูกตองจริงๆ
เปน จริยธรรมจริงๆ แลวจึงจะไดผลดีจริงๆ หมดทุกขหมดปญหา
จริงๆ ก็เทานั้นเอง เพราะฉะนั้น จริยธรรมจึงมีแคนี้เอง เปนเรื่องที่
เหมือนกับงายๆ แตถาจับจุดไมถูก ก็เขาถึงไมงายเลย
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะยาก แตตอนนี้เราเอาแคความเขาใจใน
ตัวหลัก หรือ concept รวมกอน ซึ่งมันก็แคนี้เอง
สรุปความตอนนี้วา จริยธรรม ก็คือ การดําเนินชีวิตถูกตอง หรือ
การดําเนินชีวิตที่ดีงาม คือการรูจักดําเนินชีวิตใหไดผลดี หรือการ
ดําเนินชีวิตเปน (อยางถึงขั้นพอดี) นั่นเอง
เมือ่ ขยายความออกไป ก็จึงไดความหมายวา จริยธรรมนั้น เปน
การดําเนินชีวิตที่เกิดจากการรูเขาใจความจริง รูถึงกฎเกณฑแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลายแลว ก็เอาความรูนั้นมาใช ทําให
ปฏิบตั ติ อ ชีวติ ของตนเอง และปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายรอบตัวไดถูกตอง
สอดคลองกับความจริงแหงเหตุปจจัยนั้น ก็ทําใหผานพนสิ่งติดขัดบีบ
คั้น ทําใหปญหาไมเกิดขึ้น หรือแกปญหาได ปญหาหมดไป ไรทุกข มี
อิสรภาพ และสันติสุข อยางนี้จึงเรียกวา ดําเนินชีวิตเปน ซึ่งทําให
หมดปญหาไดจริง นี่แหละ คือจริยธรรม
พูดอีกสํานวนหนึ่งวา จริยธรรม คือ การนําเอาความรูในสัจธรรม
ไปใชดําเนินชีวิตใหไดผลดีปลอดพนปญหา
สําหรับคนที่เขาถึงสัจธรรม รูความจริงแทแลว การดําเนินชีวิต
หรือปฏิบตั ติ อ สิ่งทั้งหลาย ก็ถูกตองสอดคลองกับความจริง ทําให
ปลอดพนปญหาอยางเปนไปเอง จึงเปนจริยธรรมที่แทจริง
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แตสาหรั
ํ บคนที่ยังไมเขาถึงสัจธรรม ยังไมรูจริงแท ก็ไดแตเลา
เรียนอานฟง และนําหัวขอการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมที่ทานผูรู
กําหนดวางหรือแนะนําไว เอามาใชดําเนินตาม เปนจริยธรรมในขั้น
ของการฝกเพื่อใหมีจริยธรรม
โดยเฉพาะสําหรับคนทั่วไป ซึ่งยังไมสามารถรูเขาใจสัจธรรมได
มาก ยังไมสามารถคิดไดมาก ก็อยากจะไดของสําเร็จเอาไปใช จริย
ธรรมที่เปนหัวขอแบบรายการสินคานั้นก็คือของสํ าเร็จที่เอามาใชได
เลย คลายๆ วาผูรูไดเคยพิสูจนมาแลว ไดเคยทดลองใชสิ่งเหลานี้มา
ก็เลยเอามาบอกไววาอันนี้ดีนะ มีประโยชนอยางนี้ ใชไดอยางนี้ เราก็
ไปดูรายการวา เออ สินคาอันนี้ใชทํางานนั้นได สินคาอันนั้นใชทําเรื่อง
นัน้ ได ไดผลดีในแงนั้น เราก็มาหยิบเอาไปใชเลย มันก็ไดผล นี่คือเรา
ยังไมรูวิธีที่ดีกวานั้น แตบางทีก็ใชผิดๆ ถูกๆ ไปบาง
แตถา เรามีจริยธรรมที่แทอยูในตัวเองแลว จริยธรรมแบบหัวขอ
รายการสินคานี้ ก็จะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น เหมือนคนที่เปนชางเอง
อยูแ ลว สามารถใชเครื่องมือตางๆ ไดคลองแคลวและสําเร็จประโยชน
เต็มที่ ถึงแมมีเครื่องมือนอย ก็รูวาจะตองทําอยางไร จะหาทางปฏิบัติ
ไดดกี วา แตถา มีเครือ่ งมือพรอมดวย ก็ทาได
ํ คลองไว ไดผลเต็มทีไ่ ปเลย
เพราะฉะนั้น ผูที่เขาถึงสัจธรรมโดยสมบูรณ บางทีอาจจะยังไม
เคยมาเรียนจริยธรรมแบบนักเรียนเลย ไมเคยเรียนหัวขอวามีอะไร
บาง แตเขาก็ดําเนินชีวิตถูกตอง มีจริยธรรมอยูในตัวเขาเอง
จากทีก่ ลาวมานี้จะเห็นวา จริยธรรมคือการดําเนินชีวิตเปนนั้น
เปนองครวมของกิจกรรมที่ปฏิบัติอยางถูกตองในการดํ าเนินชีวิตทั้ง
หมด ซึง่ ครอบคลุมการคิดเปนเขาไวดวย ดังนั้น การคิดเปน ซึง่ เปน
องคประกอบอยางหนึ่งของการดําเนินชีวิตเปนนั้น จึงเปนสวนหนึ่ง
ของจริยธรรม หรือเปนจริยธรรมสวนหนึ่งดวย นี่ก็คือแงที่วาการคิด
เปนโยงไปถึงจริยธรรมอยางไร
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คิดเปน มองเห็นการพัฒนาเปนองครวม
โยงกลับมาหาการคิดเปน คิดเปนที่ถึงขั้นจริงๆ ไดผลดีจริงๆ ก็
คือ การปฏิบตั ทิ ี่ทําใหเกิดผลดีแกชีวิตอยางแทจริง ครบถวนทุกดาน
ถาถึงขัน้ นี้ การคิดเปนนั้นก็จะโยงไปถึงจริยธรรม แลวความคิดนั้นก็จะ
มีจริยธรรมอยูในตัว เพราะการคิดเปนนั้นเปนองคประกอบสวนหนึ่ง
ของการดําเนินชีวิตเปน มันจึงนําไปสูการที่จะดําเนินชีวิตไดถูกตอง
และแกปญหาไดสําเร็จ
การคิดเปนนี้จะมีปญหาก็ในตอนที่เปนการคิดเฉพาะกรณีหรือ
มุง ผลเพียงในขอบเขตหนึ่ง
คือจะใหไดผลแคที่ตองการตามวัตถุ
ประสงคระดับหนึ่ง คือเปนสัมพัทธ จึงอาจจะไปมีปญหาในอีกระดับ
หนึง่ ดังนัน้ เพื่อผลในทางปฏิบัติ เราจึงพูดถึงการคิดเปนในแงที่วาเอา
อยางนอยที่สุดไวกอน พอใหเปนแนววิธีปฏิบัติ แลวตอไปเขาก็จะรูจัก
ทีจ่ ะพัฒนาตัวเขาเอง แลวทําใหการคิดเปนนั้น กาวไปถึงขั้นที่ไดองค
ประกอบทุกอยางเขามาครบถวนที่จะทําใหแกปญหาไดทุกดาน ไมใชวา
แกไดดานหนึ่ง แลวไปปูดเปนปญหาอีกดานหนึ่งอยางที่เปนอยู
ทีนี้ เพือ่ ทีจ่ ะใหครบถวน ก็มาสูความคิดแบบองครวม แตเราจะ
ไปรูอ ยางไรตลอดทุกอยางใหทั่วถึง มันเปนไปแทบไมไดเลย คุณพูด
งายนี่ รูค วามจริงหมด ก็ปฏิบัติถูกตอง ก็แกปญหาได แตทําอยางไร
จะรูห มดละ ในเมื่อเราไมรูจักทุกสิ่งทุกอยางรอบดาน จึงตอบในขั้นตน
นีว้ า ก็ใหไดองคประกอบสําคัญเปนหลักขึ้นมากอน ถึงตอนนี้เราก็เขา
สูเ รือ่ งขององคประกอบแหงระบบการดําเนินชีวิตของมนุษย
การดําเนินชีวิตของมนุษย มีองคประกอบ ๓ เวลานี้มนุษยมาถึง
ยุคของการตื่นตัวหรือตาสวางขึ้นแลว เรียกวามี enlightenment ครั้ง
ใหมแลว มนุษยรูตระหนักถึงปญหาแลว ตอนนี้ จึงกําลังเอาองค
ประกอบที่ขาดหายไปเขามารวมดวย แตกอนนี้มนุษยในยุคพัฒนาไม
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เคยเอา environment หรือ ecology เขามาพิจารณาในการพัฒนา
เลย แตเดี๋ยวนี้เอามาใสแลว
ฉะนัน้ ตอไปนี้ ในการคิดเปน ไมวาจะคิดทั่วถึงขนาดไหนก็ตาม
อยางนอยก็ใหได ๓ อยางนี้เขาไวกอนเปนหลัก คือ ในการดําเนินชีวิต
เฉพาะตัวของเราก็ดี ในการอยูรวมกันก็ดี ในการทําโครงการตางๆ ก็ดี
โดยเฉพาะในการทําการพัฒนาทั้งหลาย ใหคํานึงถึงองคประกอบ ๓
อยางนี้ วาจะไดรับผลกระทบอยางไร
ถาทําไดแคนี้เปนอยางนอยแลว การคิดของเราก็จะเปนการคิด
ทีม่ รี ะเบียบวิธี มีหลัก มีระบบ เชน จะทําการพัฒนาอะไรสักอยางหนึ่ง
สมมติวาจะพัฒนาประเทศละ ก็ใหคานึ
ํ งถึงผลกระทบตอองคประกอบ ๓
อยาง วาเรือ่ งนีเ้ มือ่ ทําขึน้ แลว
๑. ดานชีวิต หรือตัวมนุษย การพัฒนานั้นจะมีผลกระทบตอชีวิต
อยางไรบาง ทั้งสองสวน คือ ดานรางกายจะเปนอยางไร ดานจิตใจจะ
เปนอยางไร
๒. ดานสังคม การพัฒนานั้นจะมีผลกระทบอยางไร ตอสังคม
ระดับตางๆ ตัง้ แตระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับ
ประเทศ ตลอดจนระดับโลก
๓. ดานธรรมชาติแวดลอม ผลกระทบจะเปนอยางไร อยาง
งายๆ ก็ดูธรรมชาติรอบตัว สัตว พืช ตนไม ปา เปนอยางไร ดิน นํ้า
ลม (อากาศ) ไฟ (ความรอนความเย็น หรืออุณหภูมิ) เปลี่ยนแปลง
อยางไร หรือมองเปนระบบทั้งหมด
ในขัน้ ตน คิดเปนแคนี้ก็พอไปได เรียกวามีหลัก นี่คือความคิด
เปนในยุคนี้ ที่ใหมองการพัฒนาเปนองครวม ก็เอาพอไดแคนี้กอน พอ
คิดเปนอยางนี้แลว จริยธรรมก็จะตามมา เพราะการดําเนินชีวิต จะมี
การปฏิบตั ถิ กู ตองขึ้นตอสิ่งทั้งหลายที่ชีวิตเกี่ยวของ ซึ่งถามองเปนจุด
ใหญๆ ก็จะเห็นวาครบถวน สวนรายละเอียดในแตละหัวขอ ก็เปนอีก
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เรือ่ งหนึง่ อันนั้นใครเกง ก็ไปหาความรูเพิ่มขึ้น ยิ่งไดความรูในราย
ละเอียดมากขึน้ ก็ยงิ่ ดี เราจะไดมแี งมมุ และเทคนิคในการปฏิบตั มิ ากขึน้
ขอสําคัญจะตองยํ้าวา ถาไมเขาใจจริยธรรมใหถูกตอง ก็จะ
ไดจริยธรรมแบบรายการสินคา ที่วางไวเปนขอๆ ก็เลยไมเขาถึงจริย
ธรรมที่แทจริง จริยธรรมที่แทจริงอยูที่นี่ คืออยูที่การรูจักดําเนินชีวิต
ใหถกู ตอง ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ที่จะใหผลดี
เกิดขึ้นอยางแทจริง
เพราะฉะนัน้ ถามีความคิดเปนที่แทแลว ก็ไมมีทางหลีกเลี่ยง
จริยธรรม จริยธรรมจะถูกโยงถึง และตามมาเอง เพราะจริยธรรมคือ
การดําเนินชีวิตเปน ที่จะใหแกปญหาไดสําเร็จดวยดีเทานั้นเอง
พูดอีกสํานวนหนึ่งวา จริยธรรมคือการดําเนินชีวิต ใหสอด
คลองกับความจริงของสิ่งทั้งหลาย เพื่อใหไดผลดีแกชีวิตของเรา เรารู
ความจริงของสิ่งทั้งหลาย ก็เพื่อที่จะปฏิบัติใหไดผลดีแกชีวิตของเรา
ตกลงวา ความคิดแบบองครวม ก็มาบรรจบกันที่ความคิดเปน
ตอนนีเ้ อาแคใหไดองคประกอบ ๓ อยางนี้
กระบวนการพัฒนาในยุคนี้ก็จึงเอาองคประกอบ ๓ อยางนี้เปน
หลัก เวลาพิจารณาก็ดูวามันไปกระทบ ๓ สวนนี้แตละอยางอยางไร
บาง แลวพยายามใหเกิดผลดีขึ้น อยางกลมกลืนกัน โดยมีสมดุล
เกือ้ กูลกัน และไปดวยกันได

คิดเปน จะเกิดมีขึ้นไดอยางไร
ยุคนีเ้ ปนยุคของแนวคิดแบบ holistic คือคิดแบบองครวม ซึ่ง
สอนวาแยกแลวตองโยง แนวคิดเกาบอกวามีอะไรแยกได ตองแยกๆ
ซอยยิบเลย นี่เปนการคิดแบบนักวิเคราะหซึ่งยุคกอนนี้เกงมาก แตมา
ถึงยุคนี้ เราบอกวา ยุคที่แลวขาดการโยง คือไมรูจักสังเคราะห แมวา
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จะสังเคราะหได ก็จํากัดแคบเฉพาะในดานนั้นๆ คือในดานของตัวเอง
แลวนึกวาสังเคราะหหมด แตไมจริง เปนแคปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจ
ตอนนีค้ วามคิดแบบองครวมบอกวา ตองสังเคราะหใหหมด
การสังเคราะหคือการโยง เพราะฉะนั้น ตอนนี้แยกแลวตองโยงได
ดวย ตองได ๒ ชั้น กอนนี้เราสามารถในเชิงวิเคราะหแยกแยะ เสร็จ
แลวตอนนีเ้ ราตองสามารถโยง โยงใหความรูแตละดานนั้นมาเชื่อม
ประสานกันเปนระบบ ใหเห็นวาอันนีๆ้ อยูท ตี่ าแหน
ํ งไหนในระบบนี้ แลว
มันจะไปเชือ่ มกับอันอื่นอยางไร ตองคิดอยางนี้จึงจะแกปญหาไดจริง
หลักวิชาการทั้งหลายนั้นสัมพันธกันเปนระบบ มันไมใชเปนชิ้นๆ
อยางๆ ตางหากกัน อยางนอยมันก็โยงกับระบบชีวิตของเรา ชีวิตของ
เรานีเ้ ปนระบบ อวัยวะหรือองคประกอบตางๆ ตลอดขึ้นมาจนถึงราง
กาย และจิตใจ ลวนเปนระบบนอยใหญ มีสวนยอยที่สัมพันธอิงอาศัย
ซึง่ กันและกัน เปนเหตุปจจัยตอกัน เพราะฉะนั้นจะดูอะไรๆ ก็เห็นเปน
ระบบหมด
ตอนนีเ้ รามาพูดกันถึงวา การคิดเปนนี้ เปนสิ่งสําคัญมาก ใน
การพัฒนาชีวิต หรือพัฒนาคน เพื่อที่จะใหแกปญหา หรือดําเนินชีวิต
ไดถกู ตอง แตก็มีคําถามแทรกเขามาวาแลวความคิดเปนจะเกิดขึ้นได
อยางไร และจะดําเนินไปไดอยางไร
คนทัง้ หลายทั่วๆ ไป สวนมากยังคิดไมคอยเปน นอยคนที่จะมี
โยนิโสมนสิการไดดี เมื่อไมมีโยนิโสมนสิการดวยตนเอง ทําอยางไรจะ
เกิดโยนิโสมนสิการ ทําอยางไรจะรูจักคิด หรือคิดเองได ก็ตองอาศัย
องคประกอบจากภายนอกมาชวย
เพราะโยนิโสมนสิการเปนองค
ประกอบภายในตัว เมื่อมันยังไมยอมเกิด ก็ตองอาศัยปจจัยภายนอก
มาชวยกระตุน ปจจัยภายนอกนี้คืออะไร ก็คือมนุษยดวยกันที่พัฒนาไป
กอนแลว ยิ่งพัฒนาไปมากแลวเทาไรก็ยิ่งดี
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มนุษยทพี่ ฒ
ั นาไดดแี ลว เปนผรู จู กั คิดเองเปน และรจู กั แกปญ
 หา
ก็จะมาชวยผูอื่นได อันนี้ก็คือ เราอาศัยจุดเริ่มตรงที่วา เมื่อเด็กยังไมมี
โยนิโสมนสิการ จะทําอยางไร ก็ไปเอาปจจัยภายนอก คือคนอื่นมาเปน
ตัวกระตุน มาเปนตัวชี้แนะ เชนเพียงแตเขาพูดขึ้นมาวา เรื่องนี้คิดได
อยางนีๆ้ เด็กก็จะเริ่มเห็นแงเห็นมุม เห็นชองเห็นทาง ที่จะคิดตอไปได
อันนีเ้ รียกวาปจจัยภายนอกเกิดขึ้นแลว ก็จึงมีคูขึ้นมา เปนตัวที่มาชวย
คือ ปรโตโฆสะ แปลวาเสียงจากอื่น หรือเสียงจากภายนอก
เสียงจากภายนอกนีก้ เ็ ปนกลางๆ อาจจะเปนเสียงทีช่ แี้ นะในทาง
ทีผ่ ดิ เชนอาจจะมาลอลวง หรือใหขอมูลผิดๆ เพราะฉะนั้น จึงตองมี
คํากํากับวาจะตองเปนปรโตโฆสะที่ดี ที่มุงมาเกื้อกูลผูอื่น มีนํ้าใจ และ
มีความสามารถที่จะชวย ซึ่งเราใหชื่อเฉพาะเรียกวา กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตรก็คอื ปรโตโฆสะที่เปนบุคคล ซึ่งมีคุณภาพ และมีนํ้าใจที่จะ
มาชวยเหลือเกื้อกูล เปนองคประกอบที่มาเขาคู กัลยาณมิตรนีจ้ ะเปน
ตัวชวยชี้แนะใหเกิดโยนิโสมนสิการ ก็เลยมีองคประกอบในเรื่องนี้คูกัน
เปน ๒ ขอ
สําหรับคนทั่วไป ปรโตโฆสะที่เปนกัลยาณมิตรนี้ สําคัญอยางยิ่ง
ในทางพระพุทธศาสนาถึงกับวางเปนหลักวา ความมีกัลยาณมิตรนี้
เปนทัง้ หมดของระบบการดําเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา หมายความ
วา ถาไดกัลยาณมิตร ก็จะไปไดลุลวงตลอดจนถึงจุดหมายสูงสุดของ
ชีวติ ที่ดีงาม
บางทีแมแตคนขนาดที่พัฒนาไปแลวมากๆ ก็คิดบางเรื่องยังไม
ออก เหมือนกับมีเสนผมบังภูเขาอยู แลวก็ติดอยูแคนั้นตลอดเวลา
หลายสิบปจนจะตลอดชีวิต แตพอไปเจอกัลยาณมิตรเขา ปบเดียวคิด
ไดทะลุโลงไปเลย ทํานองนี้ เพราะฉะนั้น กัลยาณมิตรจึงสําคัญมาก
พระพุทธเจาก็เรียกพระองคเองวาเปนกัลยาณมิตรโดยตรัสวา เราเปน
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กัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย ในการศึกษาจึงตองเนนปจจัยขอนี้มาก
คือองคประกอบภายนอกที่จะมาชวยใหคนรูจักคิดใหเปน

การศึกษาเริ่ม เมื่อไดตัวเราที่จะปลุกความคิดเปน
องคประกอบภายนอกที่เปนกัลยาณมิตรนี้ มองในแงหนึ่งก็คือ
แหลงความรูหรือแหลงขอมูล สิ่งที่กัลยาณมิตรใหแกเราก็คือความรู
และความดีงาม นอกจากนั้นก็ยังชี้แนะวิธีคิดตางๆ ใหดวย สําหรับเด็ก
ควรจะเนนในแงเปนแบบอยางที่ดีดวย เพราะสําหรับเด็กนั้น ตัวอยาง
หรือแบบอยางเปนเรื่องที่สําคัญมาก
กัลยาณมิตรจึงมาในรูปของ
แหลงความรูและแบบอยาง
ความหมายของการมีกัลยาณมิตรแยกไดเปน ๒ ขั้น
ขัน้ ที่ ๑ คือ สังคม หรือผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบ ชวยจัดสรร
กัลยาณมิตรให หรือเปนกัลยาณมิตรให เริ่มแตครูอาจารยก็ตาม พอ
แมกต็ าม โดยเจตนาของเขาตั้งใจทําหนาที่กัลยาณมิตร ไปเปน
กัลยาณมิตรใหแกเด็กเลย ตลอดจนผูปกครองประเทศ และผูบริหาร
การศึกษา ดําเนินการจัดสรรกัลยาณมิตรใหแกเด็ก เชน จัดสรรสภาพ
แวดลอมทางสังคมที่ดี แมการจัดหาหนังสือดีใหอาน เปนตน ก็อยูใน
หลักนีท้ งั้ หมด เพราะหนังสือก็แทนคนนั่นเอง
เมือ่ จัดหองสมุดให จัดหาสื่อมวลชนที่ดีให จัดรายการโทรทัศนที่
ดีให
ก็เรียกวาจัดสรรกัลยาณมิตรให
รวมทั้งตัวเองก็ไปเปน
กัลยาณมิตรใหดวย เชนนักปกครองก็เปนนักปกครองที่มีคุณธรรม
เปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็ก ก็เรียกวาเปนกัลยาณมิตรให นี่เปนขั้นที่ ๑
ขัน้ ที่ ๒ คือ ตัวเด็กเอง รูจ กั เลือกหาแหลงความรูแ ละแบบอยาง
ตอนนีเ้ ปนขั้นที่สําคัญ ในทางพระพุทธศาสนาถือวา การศึกษาจะเริ่มก็
ตอเมือ่ ถึงขั้นที่ ๒ ในขั้นที่ ๑ เมื่อผูอื่นจัดใหหรือเปนใหนั้น การศึกษา
ยังไมเริ่ม ตอเมื่อใดเด็กรูจักเลือกหากัลยาณมิตรเอง ตอนนั้นจึงจะ
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สบายใจได เพราะฉะนั้นขั้นที่ ๒ จึงเปนขั้นสําคัญ จะตองใหเด็กรูจัก
เลือกหากัลยาณมิตร คือรูจักเลือกหาแหลงความรู และเลือกถือตาม
แบบอยางที่ดี เมื่อถึงตอนนี้เด็กจะรูจักเลือกรายการโทรทัศน รูจัก
เลือกอานหนังสือ รูจักคนควาเขาหองสมุด เมื่อตองการอะไร ก็ไปหา
ความรูใ นเรื่องนั้น รูจักคิดวาจะอานหนังสืออะไรดี รูจักเลือกหา
กัลยาณมิตรขั้นที่ ๒ นี้ เปนขั้นตอนที่เขาสูหลักใหญ ที่เรียกวา
“รุงอรุณของการศึกษา” พอเด็กเริม่ รูจักเลือกแหลงความรู รูจักเลือก
แบบอยาง รุงอรุณก็มาทันที คือการศึกษาเริ่มขึ้นในตัวเด็กแลว เด็กจะ
กาวไปไดเอง ไมเหมือนกอนหนานี้ซึ่งยังตองมีคนอื่นชวยจัดสรรให
จุดหมายอยูที่คิดเองเปน คือมีโยนิโสมนสิการ แตเมื่อเด็กรูจัก
เลือกหาแหลงความรู ก็หมายความวา ความคิดเปนไดสงตอใหรูจัก
เลือกหากัลยาณมิตร คือเริ่มตนคิดไดเองแลววา เราควรจะหาความรู
ในเรือ่ งนี้ เราจะตองไปหาแหลงความรูที่ใหขอมูลใหความคิดเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีท้ นี่ นั่ ที่นี่ นี่คือจุดที่ความคิดเปนโยงไปหากัลยาณมิตร พอคิดเปน
ก็มองเห็นกัลยาณมิตร ก็ไปหองสมุดหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาอาน
แลวก็คนควาเปน
หลัก ๒ อยาง คือ ความมีกลั ยาณมิตร (ขั้นที่ ๒) และโยนิโส
มนสิการนี้ เปนปจจัยใหญทสี่ ดุ ในการศึกษา เปนหัวขอสําคัญทีส่ ดุ ในหลัก
ทีเ่ รียกวา รุงอรุณของการศึกษา ถามีปจจัย ๒ อยางนี้ เด็กจะพัฒนา
ได ไมวา จะอยูในสังคมแบบไหน ไมวาจะเปนสังคมเกษตรกรรม สังคม
อุตสาหกรรม หรือสังคมขอมูลขาวสาร เด็กที่เปนอยางนี้อยูไดหมด

ไมใชรูจักหากัลยาณมิตรเทานั้น
ตัวเองก็ตองเปนกัลยาณมิตรดวย
หลักทีว่ า ใหรูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดีนี้ พูด
สัน้ ๆ เปนคําศัพทก็คือ รูจักเลือกหากัลยาณมิตร หรือรูจักคบหา
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กัลยาณมิตรนั่นเอง หลักหรือองคประกอบขอนี้ ตัวศัพทเดิมในทาง
ธรรมเรียกสั้นๆ วา กัลยาณมิตตตา แปลวา ความมีกัลยาณมิตร แต
พรอมกันนั้น ก็แปลไดอีกอยางหนึ่งวา ความเปนกัลยาณมิตร
การรจู กั เลือกหาแหลงความรู และแบบอยางที่ดีนั้น แสดงถึง
การรจู กั ถือเอาประโยชนจากสังคม หรือจากการอยูรวมสังคมกับผูอื่น
คือการรูจักทําใหสภาพแวดลอมทางสังคมอํานวยประโยชนเกื้อกูลแก
การพัฒนาตนเอง ตามนัยนี้ ยอมถือไดวาเปนความหมายของกัลยาณมิตตตา ในแงที่แปลวา ความเปนผูมีกัลยาณมิตร
อยางไรก็ดี การคบหาหรือการอยูรวมสังคมนั้น เปนการกระทํา
ตอกันระหวางบุคคลกับบุคคล หรือตอกันกับกลุมชน การที่ขอใหเขา
เปนมิตรดีแกเรา หรือเอาเขาเปนมิตรที่ดีของเรา ตามปกติก็เหมือนกับ
บอกอยูในตัววา เราจะเปนมิตรดีของเขาดวย
การทีท่ า นจัดหลักกัลยาณมิตตตา เปนขอตนในองคประกอบชุดที่
เรียกวา รงุ อรุณของการศึกษานี้ แสดงวาพระพุทธศาสนาถือวาการอยู
รวมสังคม และการปฏิบัติถูกตองในการอยูรวมสังคมเปนสิ่งสําคัญ
มาก คือเปนตนทางของการมีชีวิตที่ดีงาม และนําไปสูการพัฒนาตน
อยางถูกตองของบุคคล โดยที่วาจะตองทั้งรูจักถือเอาประโยชนจาก
การอยูรวมสังคม และทั้งทําประโยชนใหแกสังคม
ในการทีจ่ ะเปนกัลยาณมิตรแกผูอื่น หรือแกสังคมนั้น ผูเรียนจะ
พัฒนาตนดวยการหมั่นคํานึงพิจารณาถึงประโยชนสุขของสังคม และ
การที่จะทําการตางๆ ที่เปนการเกื้อกูลตอผูอื่น
การพัฒนาตนของบุคคลจึงดําเนินควบคูไปดวยกันกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาสังคม
โดยที่การชวยพัฒนาสังคมหรือการทํา
ประโยชนแกสังคมนั้น ก็เปนการปฏิบัติในการพัฒนาตนอยางหนึ่งดวย
การปฏิบตั ถิ กู ตองตอตนเอง และปฏิบัติถูกตองตอสังคม ที่
ดําเนินควบคูไ ปดวยกันในกระบวนการพัฒนาตนของบุคคลนั้น จะเห็น
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ไดในองคประกอบขอตอๆ ไป ของหลักรุงอรุณของการศึกษานี้ดวย
โดยเฉพาะขอที่ ๒ คือขอตอจากนี้ไป ไดแกการมีชีวิตและอยูรวม
สังคมเปนระเบียบดวยวินัย คือมีวินัยทั้งในการดําเนินชีวิตสวนตัว และ
มีวนิ ยั ในการอยูรวมสังคม ทําใหเกิดความมีระเบียบในการดําเนินชีวิต
และทําใหการอยูร ว มสังคมมีความเรียบรอย อันเปนสภาพทีเ่ อือ้ อํานวย
โอกาสแกการพัฒนาตนของบุคคลนั้นเอง ดังจะไดพูดในขอตอไป

วินัย คือการจัดสภาพใหเอื้อโอกาสแกการพัฒนา
องคประกอบที่เรียกวารุงอรุณของการศึกษานั้น มี ๗ ประการ
ดังนั้น นอกจากกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ ทีเ่ ปนองคประกอบ
ใหญ ๒ อยางแลว จึงยังมีองคประกอบอื่นอีก ๕ ประการ ซึ่งเรียกได
วาเปนตัวชวยหรือตัวสนับสนุนหรือเปนตัวเสริมแรงในระหวาง ในที่นี้
ขอเรียกงายๆ วา ตัวชวย ๕ ซึง่ เปนแรงหรือเปนพลังอุดหนุนสงเสริม
ใหกา วไปไดสะดวกและเขมแข็งมั่นคง
ตัวชวยที่ ๑ คือการดําเนินชีวิตที่มีระเบียบ และการอยูรวม
สังคมทีเ่ รียบรอย คือ ทําใหชวี ติ ความเปนอยูข องตนเองและการอยูร ว ม
กับคนอืน่ ไมมาเปนอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง นี่ก็คือ ความมีวินัย
ซึง่ มีความสําคัญเหมือนเปนการเตรียมพื้นที่ หรือจัดพื้นใหเรียบรอย
ความมีวนิ ยั นั้น มีความมุงหมายเพื่อใหชีวิตนี้มีโอกาสที่จะพัฒนา
ตัวเองไดเต็มที่ พรอมที่จะใชประโยชนจากสิ่งทั้งหลายไดเต็มที่
ถาชีวิตไมมีวินัย สังคมอยูกันไมเรียบรอย ไมมีวินัย วุนวายสับ
สน ก็ไมมีโอกาสที่จะใชประโยชนจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยูแลว เอาสิ่ง
เหลานั้นมาใชพัฒนาตนไมได หรือไมสะดวก
ปญหาคือ ไมรูแมแตวาวินัยมีความมุงหมายอยางไร บางทีคิด
วาจะฝกวินัย แตเพราะไมรูวาวินัยเพื่ออะไร ก็เลยสักแตวาทําใหเครง
ครัด เขมงวด
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วินยั นัน้ เพื่อเอื้อโอกาสในการที่จะพัฒนา เชนวา เมื่อเราจัดสรร
ชีวติ ใหมรี ะเบียบ นอนเปนเวลา ตื่นเปนเวลา กินเปนเวลา ทําอะไรเปน
เวลา ก็มเี วลาที่จะทําอะไรไดมาก ชองโอกาสในชีวิตเกิดขึ้นจากการจัด
สรรชีวิตของตัวใหเรียบรอย มีลําดับ มีที่กําหนด
อีกดานหนึง่ คือ เมื่ออยูรวมในสังคม ถามัวไปทะเลาะเบาะแวง
กับคนนัน้ คนนี้ ก็จะเปนอุปสรรคไปหมด แมแตจะไปใชหองสมุดก็ไมได
เพราะระแวงหรือหวาดกลัววานายคนนั้นจะมาลอบตีศีรษะอะไรอยาง
นีเ้ ปนตน ตกลงวาตองจัดสรรวินัยคือระเบียบการเปนอยูในสังคม
เปนอันวา การมีวินัยนั้น มี ๒ ดาน คือ
ก) มีระเบียบชีวิตของตนเอง
ข) มีระเบียบในการอยูรวมสังคม
เมือ่ คนมีวนิ ยั ขึ้นมาแลว ก็เรียกวามีศีล ในทางศัพทพระ วินัยคือ
ตัวการจัดระเบียบ ภาวะที่บุคคลมีระเบียบหรือตั้งอยูในระเบียบนั้นคือ
ศีล คนจํานวนมากแยกไมถกู วาวินยั คืออะไร ศีลคืออะไร ตางกันอยางไร
แมแตวินัยก็ไมรูความมุงหมาย
ตกลงวา วินัยก็คือการจัดระเบียบชีวิต และระเบียบการอยูรวม
กับผูอื่น ใหเรียบรอย เพื่อเอื้ออํานวยโอกาสในการทําอะไรตางๆ ที่จะ
เปนการพัฒนาตนตอไป ถาไมมีวินัยคือการจัดระเบียบอยางนี้แลว จะ
ทําอะไรก็ทาไม
ํ สะดวก จะติดขัดไปหมด คนที่จัดระเบียบชีวิตและอยู
รวมในสังคมไดดี ก็สบาย มีลาดั
ํ บ มีจงั หวะ มีชอ ง มีโอกาสทีจ่ ะทําอะไร
ตางๆ ไดมาก เชนแมแตเพียงแบงเวลาเปน ก็ทางานได
ํ
วนั หนึง่ มากมาย
แลว การจัดระเบียบนี้เรียกวา วินัย สวนการมีวินัยนั้นเรียกวา ศีล
ศีลเบือ้ งตน เนนดานการอยูร ว มกันในสังคม ไมใหเบียดเบียนกัน
ไมใหทาร
ํ ายชีวติ รางกายกัน ไมเบียดเบียนทําลายกันทางดานกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน คูครอง ไมทํารายกันดวยวาจา และไมทําลายความรูสึก
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มั่นคงปลอดภัยของผูรวมสังคมดวยการเสพสุราสิ่งเสพติดที่ทาให
ํ สญ
ู
เสียสติสมั ปชัญญะ นีค้ อื ระเบียบสังคมทีเ่ รียกวา ศีล ๕
สังคมมีระเบียบแคนี้ก็ไดพื้นฐานแลว คนก็อยูรวมกันไดดี จะไป
ไหนจะทําอะไรก็ปลอดภัย สะดวกคลองตัวในสังคมพอสมควร เพราะ
ฉะนัน้ ศีล ๕ จึงเปนพื้นฐาน เมื่อใครประพฤติตามนี้ก็เรียกวามีศีล
สวนความมุงหมายก็เปนอยางที่วาเมื่อกี้ ตกลงวาจะตองจัดระเบียบ
ชีวติ และสังคมใหดี เพื่อใหเปนการเอื้อโอกาสแกการที่จะทําอะไรๆ ใน
การทีจ่ ะพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมตอไปได
ตัวชวยขอนี้ เรียกตามศัพทของทานวา สีลสัมปทา แปลวา
ความถึงพรอมดวยศีล หรือการทําศีลใหถึงพรอม

การพัฒนาจะกาวไป เมื่อมีแรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรค
ตอไปตัวชวยที่ ๒ คนเราจะทําอะไรตองมีแรงจูงใจ ถาแรงจูงใจ
ผิด ก็ทาให
ํ เดินผิดทาง ถาแรงจูงใจถูก ก็เดินหนาไปในการพัฒนา
แรงจูงใจแบบแรกที่พบไดทั่วไป ก็คือ ความตองการเสพ
ตองการบริโภค ตองการที่จะเอาสิ่งตางๆ มาบํารุงบําเรอสนองความ
พอใจทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขอใหถูกตา ถูกหู เอร็ดอรอย เปนใช
ได เอาทั้งนั้น จะเปนคุณหรือเปนโทษ จะสงเสริมหรือทําลายคุณภาพ
ชีวติ เปนประโยชนแทจริงหรือไม ไมคิดทั้งนั้น จะดูโทรทัศนก็เอาแควา
มันสวยงามถูกตาสนุกสนาน จะฟงวิทยุก็พอใหเพลินไปเทานั้น ไมเอา
ความรู ไมเอาสาระ คนที่เปนอยูแคหาเสพความรูสึกอยางนี้ เรียกวา
อยูดวยตัณหา
แรงจูงใจแบบที่ ๒ คือ ความใฝรูใฝสรางสรรค จะดู จะฟง
หรือจะทําอะไร ก็ไมมุงเพียงจะสนุกสนานบันเทิง หรือหาความ
เพลิดเพลินอยางมัวเมา แตมุงหาความรู อยากไดคติหรือแนวทางที่จะ
สรางสรรค ที่จะทําใหเกิดความดีงาม หรือสิ่งที่มีคุณคาเปนประโยชน
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คนตองมีแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค ถาไมมีแรงจูงใจอันนี้ก็
เกิดปญหา เพราะจะไปติดอยูกับแรงจูงใจที่ผิด แรงจูงใจใฝเสพจะเขา
มาทันที คือ อยากจะสนองตา สนองหู ใหเพลิดเพลินไป เทานั้น แต
พอมีแรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรคเขามา ก็ไลความใฝเสพนั้นไปเลย คือ
พอมีความใฝรูขนึ้ มา ก็เกิดความคิดวา โอ ไมไดแลว จะมัวเพลิน
อยูไ มได เราตองการความรู อยากจะรูวาความจริงของเรื่องนี้เปน
อยางไร
เพียงแคนี้ก็เดินหนาไปไดแลว
แรงจูงใจนี้จะพาไปหา
กัลยาณมิตรที่เปนหลักขอที่ ๑ ดวย
แรงจูงใจใฝสรางสรรค คือตองการทําสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้น เมื่อ
มองเห็นอะไรวานี้เปนสิ่งที่ดี ควรจะเกิดขึ้น ควรจะเปนไป ก็คิดวาฉัน
จะตองทําใหมันเกิดมีเปนจริงขึ้นมา นี้เรียกวา ใฝสรางสรรค
แรงจูงใจใฝรู วาตามตัวศัพทก็คือใฝความจริง การที่เราใฝรูนั้น
เพราะอะไร ก็เพราะเราใฝความจริง เราตองการความจริง ความจริง
จะตองเขาถึงดวยการรู เมื่อตองการความจริง ก็ตองการความรู ดัง
นัน้ ความตองการความจริงก็คือความใฝรูนั่นเอง ถาคนใดใฝความ
จริง คนนั้นก็ใฝรู นี้เปนธรรมดาของเหตุปจจัย
แรงจูงใจทีด่ ีมีอีกความหมายหนึ่ง คือ นอกจากใฝความจริงแลว
ก็ใฝความดีงามดวย คือ ตองการใหสิ่งทั้งหลายดีงาม ใหสิ่งทั้งหลาย
อยูใ นภาวะที่ดีที่สุดของมัน ตองการใหความดีงามและสิ่งที่ดีงามเกิด
ขึน้ ตองการใหชีวิตของตนเปนชีวิตที่ดีงาม มีสุขภาพดี มีคุณคา
ตองการใหคนทั้งหลาย ตองการใหครอบครัวของเรา พอแมพี่นอง
ของเรามีความสุข
ความตองการภาวะที่ดีงามอยางนี้ จะนําไปสูการที่ตองทําให
ความดีงามหรือสิ่งดีงามนั้นเกิดขึ้น จึงทําใหมีความตองการที่จะสราง
สรรค เพือ่ ทําใหความดีงามนั้นสําเร็จผลขึ้นมา ทั้งในแงของการสราง
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เสริมความดีงามในตนเอง และในแงของการสรางสรรคประโยชนสุข
แกผูอื่นและแกสังคม
ดวยการแสวงหาความรู เนื่องจากแรงจูงใจใฝรูก็ดี ดวยการทํา
สิง่ ทีด่ งี าม บําเพ็ญประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษยและแกสังคม เนื่องจาก
แรงจูงใจใฝสรางสรรคก็ดี ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป ทั้งใน
ดานปญญาและความสามารถอื่นๆ ที่เปนเครื่องประกอบ
ดังนัน้ ความใฝความจริง และใฝความดีงาม ก็คือความใฝรู
และใฝสรางสรรค อันนี้คือแรงจูงใจที่ถูกตอง พอมีแรงจูงใจนี้ พลังก็
เกิดขึน้ เดินหนาไปได เพราะฉะนั้น ตัวชวยที่ ๒ ที่ตองมาคือ แรงจูงใจ
ทีถ่ ูกตอง ไดแก ความใฝรูใฝสรางสรรค เรียกเปนศัพทธรรมคําเดียววา
ฉันทะ
ตัวชวยที่ ๒ นี้มีชื่อเต็มตามศัพทเดิมวา ฉันทสัมปทา แปลวา
การทําฉันทะใหถึงพรอม

เมื่อมั่นใจในศักยภาพ ก็มุงมั่นพัฒนาตนใหเต็มที่
ตอไปตัวชวยที่ ๓ ที่จะมาเอื้อ เปนไปตามหลักการที่วา มนุษย
เรามีศกั ยภาพที่พัฒนาได พูดดวยภาษาทางพระวามนุษยเปนสัตวที่ฝก
ได และประเสริฐไดดวยการฝก
เรามักจะพูดวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ แตไมถูกตอง ตาม
หลักธรรมไมไดบอกวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ทานวา มนุษยเปนสัตว
ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกก็ไมประเสริฐ ถาไมฝกไมพัฒนาแลวมนุษย
นีแ้ ยมาก สูสัตวเดรัจฉานก็ไมได สัตวเดรัจฉานหลายชนิดเกิดมา
อาศัยสัญชาตญาณพึ่งตนเองได หากินได แตมนุษยทําเองไมไดเลย
อาศัยสัญชาตญาณไดนอย ตองฝกตองสอนจึงทําได แตเมื่อไดฝกได
ศึกษาแลวจะเลอเลิศยอดเยี่ยมในทุกดาน เพราะฉะนั้น มนุษยจึงเปน
สัตวที่ประเสริฐดวยการฝก
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สัตวทงั้ หลายที่เอามาฝกนั้น วาตามคําบาลีวา วรมสฺสตรา ทนฺตา
เปนตน ซึง่ มีใจความวา ชางมาเอามาฝกแลว ก็เปนสัตวที่ประเสริฐ ใช
งานได เอามาเลนละครสัตวตางๆ ตามที่เคยพูดก็ได แตมนุษยนี่ถาฝก
แลว ประเสริฐกวานั้นมากมาย
สัตวทั้งหลายเอามาฝกใหประเสริฐได ก็แคที่มนุษยฝกให มันมี
ขีดจํากัดแคนั้น แตมนุษยนี่สิ ฝกตัวเองไปไดโดยตลอด ในเมื่อมนุษย
เปนสัตวทปี่ ระเสริฐดวยการฝก จึงตองมีการพัฒนา และมนุษยนั้นก็มี
ศักยภาพในการพัฒนาสูงสุดถึงขั้นเปนพระพุทธเจาได
การทีเ่ รามีหลักพระรัตนตรัย ก็เพราะเรายึดเอาพระพุทธเจา
เปนเครื่องเตือนใจใหระลึกวา มนุษยมีศักยภาพในการฝก ขนาดใหเปน
บุคคลทีป่ ระเสริฐถึงอยางนี้ก็ได หลักพระรัตนตรัยเปนเครื่องเตือนใจ
ใหระลึกถึงศักยภาพของตนเองที่มีอยู โดยเปนแบบอยางใหเห็นวา
อยางนี้ เราก็ทําไดนะ
ตกลงวา มนุษยมีศักยภาพ ซึ่งจะตองฝกตองพัฒนาขึ้นมา จึง
เปนเครือ่ งเตือนใจ ทําใหเราตองมีจิตสํานึกในการที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตน โดยเตือนตัวเองอยูเสมอวา เราจะตองพัฒนาศักยภาพของ
ตนใหเต็มที่ เริ่มแตตองมีความเชื่อในศักยภาพที่ฝกได และมีจติ สํานึก
ในการพัฒนาตนอยูเ สมอวา เราจะตองฝกตน เราจะตองพัฒนาตนให
เต็มที่ นีก่ ็เปนตัวชวยที่สําคัญ ถาไมมีหลักขอนี้ แรงสงก็จะขาดไป
อยางหนึง่ เพราะฉะนั้นจะตองมีตัวชวยนี้ดวย ศัพททางพระเรียกหลัก
นี้วา อัตตสัมปทา แปลวา การทําตนใหถึงพรอม

จะพัฒนาตนได ตองมีทาทีตอสิ่งทั้งหลายถูกตอง
ตอไปขอที่ ๔ เปนตัวเอื้อ หรือตัวชวยที่สําคัญ คือ มนุษยนี้เมื่อ
ไปเกีย่ วของกับสิ่งทั้งหลาย เริ่มตั้งแตรับประสบการณ ก็จะมีทาทีตอ
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สิง่ นัน้ อยางใดอยางหนึ่ง แลวก็มีทศั นคติเกิดขึ้น และตอไปอีกอยาง
หนึง่ ทีม่ อี ิทธิพลอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตอยูในโลกก็คือ คานิยม
ทัศนคติและคานิยมนี้จะทําใหเราปฏิบัติและเกี่ยวของกับสิ่งทั้ง
หลาย ตลอดจนดําเนินชีวิตอยูในโลก ตามวิถีกําหนดของมันเปนสวน
ใหญ เพราะฉะนัน้ ทัศนคติและคานิยมจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ซึ่งจะตอง
ทําใหถกู ตองและมีผลดี เริ่มตั้งแตการวางทาทีตอประสบการณตางๆ
ดังทีว่ า มากอนหนานี้แลววา จะตองรับประสบการณเปน
ทาทีตอ ประสบการณทงั้ หลายนัน้ วาโดยหลักใหญมี ๒ แบบ คือ
ทาทีแบบที่ ๑ เรียกวาแบบยินดียินรายชอบชัง เปนทาทีแบบที่
ไมตอ งใชความคิด หรือความพยายามอะไรเลย เรียกวาเปนไปเอง
ตามสัญชาตญาณที่มนุษยทั่วไปจะเปนอยางนั้น คือมีความตองการให
เกิดความสบายตา สบายหู เปนตน หรือตองการสนองความตองการ
ของอายตนะ เมื่อไดรับการสนองตามที่อยาก ก็เรียกวา ถูกตา ถูกหู
เพราะฉะนั้น ถาสิ่งใดเขามาใหตาเราเห็นแลวสบาย เราก็ชอบใจ
ถาไมสบาย เราก็ไมชอบใจ ทางพระเรียกวายินดียินราย นี่เปนทาทีใน
การรับรูประสบการณของคนทั่วไปที่ยังไมมีการพัฒนา ซึ่งจะเปนอยาง
นีม้ าตัง้ แตเกิด ทุกคนมีไดโดยไมตองฝกเลย
พออะไรเขามา สนองตา สนองหู ในแงของการเสพ ก็ถูกตา
ถูกหู ก็พอใจ ถาเปนไปในทางตรงขาม ก็ไมถูกตา ไมถูกหู ก็ไมพอใจ
เรียกวารับรูดวยทาทีของการยินดียินราย หรือชอบชัง ไมพอใจ
ถารับรแู บบนี้ ก็จะมีการบิดเบือน เพราะพอรับรูดวยความชอบ
ชังแลว ความชอบชังนั้นก็จะเขาครอบงํากระบวนการคิดขั้นตอไป ทํา
ใหไมคดิ เห็นตามที่มันเปน แตจะคิดเห็นตามที่อยากใหมันเปน โดยเอา
ความยินดียนิ รายหรือชอบชังนั้นเปนเครื่องปรุงแตง แปลงสีสันและ
รสชาติเปนตน ไปตามความรูสึกนั้น ซึ่งเรียกงายๆ วาเปนความคิดปรุง
แตง
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กระบวนการคิดของคนสวนมาก จะเปนการคิดตามที่อยากให
มันเปน และมองตามที่อยากใหมันเปน ซึ่งทําใหเกิดการบิดเบือน ไมรู
เห็นตามเปนจริง เพราะฉะนั้นจึงตองตัดตอน เปลี่ยนจากทาทีของการ
รับรูแ บบยินดียินรายชอบชัง มาเปนทาทีแหงการเรียนรู
ทาทีแบบที่ ๒ เปนทาทีแบบเรียนรู ทาทีตอประสบการณแบบ
การเรียนรูเปนอยางไร เมื่อกี้นี้รับรูแบบชอบชัง ตอนนี้เปลี่ยนเปน
เรียนรู เรียนรูคือไดความรูความเขาใจ และไดขอมูลสําหรับเก็บไวใช
ประโยชนตอไป พูดสั้นๆ วา ไดความรูและไดขอมูล หมายความวา ได
ทัง้ ความรูค วามเขาใจ ชนิดที่มองเห็นตามที่มันเปน แลวก็ไดขอมูลเก็บ
สะสมไวใชประโยชนขางหนา เพราะการดําเนินชีวิตของเรา ตองอาศัย
ขอมูลของความรูที่ไดสะสมไว ขอมูลที่เราไดมาและสะสมไวก็จะเปน
ความจําที่ถูกนําไประลึกขึ้นมาใชประโยชนในโอกาสตอไป
ดวยเหตุนี้ ทางพระจึงแยกทาทีในการรับประสบการณออกเปน
๒ แบบ การรับรูแบบแรก เรียกวา รับรูแบบชอบชัง หรือแบบยินดียิน
ราย ศัพทตอนนี้ไมจําเปนตองจํา เพียงแตฟงผานๆ ไปวา ทางยินดี
เรียกวา “อนุนยั ” ยินรายก็เปน “วิโรธ” อยางทีเ่ รามาใชเปนพิโรธ ยังมีศพั ท
อืน่ อีก ซึง่ รวมแลวก็คือ ยินดียินราย หรือชอบกับชัง อยางที่วามาแลว
การรับรูแบบที่สอง เรียกวา รับรูแบบเรียนรู ในการรับรูแบบ
เรียนรนู นั้ แทนที่จะมีความชอบชังหรือความยินดียินราย ก็จะไดสิ่งที่
เปนประโยชน ๒ อยาง คือ
๑. ไดตัว ญาณ คือความรู
๒. ไดตัว สติ คือความระลึก หมายถึงการไดสิ่งซึ่งเปนขอมูล
ทีจ่ าไว
ํ สําหรับระลึกขึ้นมาใชตอไป เปนการเก็บขอมูลไวใชประโยชน
ตัวความรูเรียกวา ญาณ ตัวระลึกใชเรียกวา สติ
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การรับรูที่ถูกตองจะเปนอยางนี้ ซึ่งเรียกวามีทาทีของการเรียน
รู ในเวลาที่รับรูประสบการณ ก็จะรับรูในแงวา มันคืออะไร มันเปน
อยางไร มันใชทําอะไร มันมีเหตุปจจัยเปนมาอยางไร เปนตน
การรับรูแบบนี้ซึ่งเรียกวาทาทีแหงการเรียนรู จะตองพัฒนาขึ้น
มาใหเปนทัศนคติ จนมีลักษณะพฤติกรรมเปนแบบที่วาพอไปเจออะไรก็
มองไปในแงของการที่จะเรียนรูทันที คือไมมองในแงวาชอบใจเราหรือ
ไมชอบใจเรา
พวกหนึง่ มองวาอันนี้เราชอบใจหรือเราไมชอบใจ อีกพวกหนึ่ง
มองวาเรื่องนี้เราจะไดประโยชนอะไร เราจะไดความรูอะไร หรือจะใช
ใหเปนประโยชนไดอยางไร จะตองพัฒนาการมองอยางหลังนี้ใหเปน
ทัศนคติขึ้นมา
การศึกษาจะตองเริ่มตนตั้งแตการรับประสบการณ คือใหมีทาที
ของการเรียนรู ใหรูจักรับประสบการณอยางไดประโยชน
ถาตัง้ ทาทีไดถูกตองจนมีทัศนคติแหงการเรียนรู กระบวนการ
คิดก็จะเปลีย่ นแนวใหมทั้งหมด แลวจะไมมีปญหา เริ่มตนตั้งแตการรับ
รกู ไ็ มมีปญหา เพราะจะไมมีตัวตนขึ้นมารับการกระทบกระทั่ง ไมมีการ
แบงแยกขึ้นมาเปนฝายผูทํากับผูถูกกระทํา จะมีแตกระบวนการของ
เหตุปจ จัยที่สืบทอดตอเนื่องกันไปเปนกระแส
มีการรับรูอยางเปน
กลางๆ โดยไมมีตัวตน มีแตการไดความรู วาอันนี้คืออะไร เปนอยาง
ไร ใครจะพูดดี หรือพูดราย ก็มองแตในแงที่จะจับเอาความรูและเอา
ประโยชนทั้งนั้น คือมองในแงวา ที่เขาพูดวาอยางนี้มีอะไรที่จะเอาไป
ใชประโยชนได ชวยใหรูเขาใจขอเท็จจริงอะไรบาง
ถาทําใหเด็กพัฒนาไดถึงขั้นนี้ ก็จะสบายมาก เบาใจ จะไมมี
ปญหา ถาไมอยางนั้น เด็กไปเจออะไร ก็มีแตถูกใจกับไมถูกใจ จะเอา
จะได หรือไมก็ขัดใจจะชกจะตีกันทาเดียว จะตองชวยใหเด็กพัฒนา
อยางถูกตอง ใหมีทา ทีแหงการเรียนรู
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เมื่อรูจักมองตามเหตุปจจัย ก็ไดเครื่องนําการพัฒนา
ทั้งดานปญญาและการสรางสรรค
ตอจากทาทีและทัศนคติ ก็ไปถึงคานิยม คานิยมที่ถูกตอง คือคา
นิยมทีเ่ ปนเหตุเปนผล ทาทีแหงการเรียนรู วัดดวยอะไร ก็วัดดวยการ
มองตามเหตุปจจัย คานิยมที่ถูกตองก็เปนเรื่องในกระแสเดียวกัน คือ
เปนเรื่องในกระบวนการของการมองตามเหตุปจจัย
การมองตามเหตุปจจัยนี้ เปนไปตามความจริงพื้นฐาน ซึ่งนําไป
สูค วามเชื่อหรือคานิยม และแนวคิดที่ถือเปนหลักการทีเดียว คือหลัก
การแหงการมองตามเหตุปจจัย ซึง่ ทางพระพุทธศาสนา เรียกวาเปน
สัมมาทิฏฐิ แปลวาเห็นชอบ คือมีหลักการที่เชื่อถือหรือยึดเปนคานิยม
อันถูกตอง ไดแกการมีความเชื่อวา สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย
เมือ่ เชือ่ และถือเปนหลักการอยางนี้แลว เวลามองอะไรก็จะ
มองตามเหตุปจจัย ซึ่งสอดคลองกับทาทีแหงการเรียนรู แลวก็จะสง
ผลใหมคี านิยมตางๆ ที่สอดคลองกับหลักการแหงการมองอะไรๆ ตาม
เหตุปจจัย
เมือ่ เห็นหรือไดยินอะไรแลวมองอยางเรียนรู คืออะไร ก็คือมอง
ตามเหตุปจ จัยนั่นเอง จึงไดความรูวา ออ อันนี้มันสืบทอดกันมาอยาง
นีๆ้ แลวความรูอยางนี้ก็นําไปสูการแกปญหาได คือเมื่อมองไปตามเหตุ
ปจจัย ก็ไดความรูในเหตุปจจัยที่จะนํามาใชแกปญหา เรื่องก็รับกันได
สอดคลองตอเนื่องกันหมด
คานิยมตางๆ ที่สอดคลองกับหลักการนี้ จะมีลักษณะของการ
สรางสรรคและการผลิต เพราะเปนการมองตามเหตุปจจัย ซึ่งเปน
เรือ่ งของความเปนเหตุเปนผล และการคิดการมองในแงที่วาจะทําให
สิง่ นัน้ ๆ เกิดผลขึ้นมาไดอยางไร ตรงขามกับทาทีแหงการรับรูแบบ
ชอบชัง ซึง่ จะตองนําไปสูคานิยมบริโภคโดยไมตองสงสัย เพราะจะ
เอาแตความถูกตา ถูกหู และมุงจะเสพจะบริโภคทาเดียว
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เพราะฉะนัน้ ทาที ทัศนคติ หลักความเชื่อ และคานิยมตางๆ
จึงตองจัดวางใหถูกตองสอดคลองกับความจริง เมื่อจัดวางหรือปรับ
ทัศนคติและคานิยมไดถูกตองแลว กระบวนการพัฒนาก็ยิ่งเดินหนาไป
ดี เพราะมีองคประกอบมาชวยเพิ่มอีกดานหนึ่ง
การมีทศั นคติและคานิยมแบบนี้เรียกวา ทิฏฐิสัมปทา แปลวา
การทําทิฏฐิใหถึงพรอม ทิฏฐิในภาษาไทยแปลกันวุน ในที่นี้ใหเขาใจวา
ทิฏฐิ หมายถึงความเชื่อ หลักการที่ยึดถือ แนวความคิด ทัศนคติ และ
คานิยมตางๆ

ถาไดความตื่นเราเปนตัวเรง การพัฒนาก็ยิ่งไปไดรวด
ตอไป ตัวชวยที่ ๕ ในอันดับสุดทาย เปนตัวเรง ไดแก จิตสํานึก
ทีม่ องเห็นความสําคัญของกาลเวลา จิตสํานึกตอกาลเวลานั้นเกิดจาก
อะไร ก็เกิดจากความสํานึกในการเปลี่ยนแปลง หรือในความไมเที่ยง
หลักความไมเที่ยง ซึ่งเปนหลักธรรมสําคัญ บอกวาสิ่งทั้งหลาย
เกิดดับตลอดเวลา ไมยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยน
แปลงไปนี้ เปนที่ปรากฏของกาลเวลา การที่เรานับเวลากันไดนี้ ก็นับ
ดวยความเปลี่ยนแปลง
เมือ่ เรามีจติ สํานึกในการเปลี่ยนแปลง เราก็จะเห็นความสําคัญ
ของเวลา วาชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมเที่ยงแท ไมยั่งยืน
ไมคงอยูตลอดไป และไมอาจรูไดแนนอน อาจจะแตกดับไปเมื่อไรก็ได
ในเวลาหนึง่ เวลาใดที่เราไมอาจกําหนดได เพราะฉะนั้น เราจะนิ่งนอน
ใจอยูไมได เวลาที่มีอยูนี้ทุกขณะจะตองใชใหเปนประโยชน นี้คือหลักที่
เรียกวา ความไมประมาท
เราจะตองไมประมาท ตองเรงรัดตัวเอง มีอะไรที่ควรทําตอง
รีบทํา มีกิจหนาที่หรือมีอะไรที่จะทําใหชีวิตดีงามมีคุณคา ตองรีบ
ขวนขวาย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พึงสังเกตวา หลักความจริงเหลานี้สัมพันธกันทุกหลัก หลัก
อนิจจังบอกวาสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลง แตมันก็ไมไดเปลี่ยน
แปลงไปอยางเลื่อนลอย สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
เพราะฉะนัน้ หลักอนิจจังก็โยงไปหาหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย ที่
เรียกวาปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา
ขอยําว
้ า ความเขาใจถึงความสัมพันธนี้สําคัญมาก คนสวนมาก
มักจะหยุดความคิดอยูแคชั้นเดียวขาดตอน พอคิดถึงการเปลี่ยนแปลง
ก็หยุดอยูแ คการเปลี่ยนแปลง บางทีก็ปลงเลยวา โอ สิ่งทั้งหลายมี
ความเกิดขึน้ ตัง้ อยู แลวก็ดับไปเปนธรรมดา สิ่งทั้งหลายเจริญขึ้นแลว
ก็ตอ งเสือ่ ม เมื่อมันเสื่อมไปแลว หรือดับไปแลวก็แลวกันไป มันจะ
เสือ่ มก็เสือ่ มไป เราก็พิจารณาปลงเสีย แลวเราก็ทําใจสบาย จบแคนั้น
อยางนีป้ ญญาไมเกิด ไดแตผลทางจิตใจทําใหสบายใจ หายหวงหาย
เศรา แตปญญาที่จะใหทําการไมมี
การคิดอยางที่วานี้ไมจบกระบวนการ บางคนมองวาเปนการ
ปลอยวาง แตที่จริงไมใช ที่แทนั้นมันเปนการปลอยปละละเลย คือความ
ประมาทนั่นเอง
ในการปฏิบัติที่ถูกตอง ทานใหใชธรรมใหครบ ๒ ขั้นคือ
ขั้นที่ ๑ รูเ ทาทันความจริงของสิ่งทั้งหลาย วาจะเอาตามที่เรา
ตองการไมได มันไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา แตมันเปนไป
ตามเหตุปจ จัยของมัน เมื่อคิดดวยความรูเทาทันอยางนี้แลวก็ปลงใจได
แลวใจก็สบายเปนอิสระออกไป ปลอดโปรงผองใสได ในขั้นนี้ ขางใน
ใจสบาย แตปญหาขางนอกยังอยู
ขั้นที่ ๒ สืบคนความจริง เพราะรูตระหนักอยูถึงความจริงที่วา
สิง่ ทัง้ หลายไมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางเลื่อนลอย แตมันเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เราจึงตองศึกษาหาเหตุปจจัยของมัน แลวก็ไปกระทําที่เหตุ
ปจจัย สิ่งที่ตองทําก็คือการสืบคนหาเหตุปจจัย
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พอถึงขัน้ นี้ การเรียนรูก็เริ่มตนและการศึกษาก็ตามมา เมื่อจับ
เหตุปจ จัยไดแลว เราก็ปฏิบัติใหตรงตามเหตุปจจัย เราก็แกปญหาได
หรือทําการไดผล เมื่อถึงขั้นนี้ ทัง้ ใจก็สบาย ทั้งปญหาก็แกไดสําเร็จ
เพราะฉะนัน้ จะตองมีการศึกษา วาอะไรเปนเหตุปจจัย ที่จะนํา
ไปสูค วามเสื่อม อะไรเปนเหตุปจจัยที่จะใหเกิดความเจริญ เมื่อมอง
เห็นวาอะไรเปนเหตุปจจัยใหเกิดความเสื่อม ก็แกไขปองกัน อะไรเปน
เหตุปจ จัยใหเกิดความเจริญ ก็รีบสรางสรรคขึ้นมา การกระทําอยางนี้
เรียกวา ความไมประมาท
ความไมประมาท คือ ไมเพิกเฉย ไมผัดเพี้ยน ไมเฉื่อยชา ไม
ปลอยปละละเลย ระวังไมใหถลําพลาดไปทางราย ไมทิ้งโอกาสที่จะทํา
การอันดี มีความกระตือรือรน เรงรัดตัวใหกระทําสิ่งที่ควรทําดวยมีสติ
ระลึกเห็นตามที่ปญญาบอกวา สิ่งทั้งหลายที่วาเปนไปตามเหตุปจจัย
นัน้ อะไรคือเหตุปจจัยของมัน จะตองทําเหตุปจจัยอะไร เพื่อใหเกิดผล
ดี และหลีกเลี่ยงผลรายเสีย แลวก็ทําไปตามที่กําหนดไวดวยสติ ตามที่
ไดรูไดเห็นดวยปญญานั้น
ความเขาใจในหลักความเปลี่ยนแปลง และมีจิตสํานึกในความ
เปลีย่ นแปลง ยอมทําใหเกิดจิตสํานึกตอกาลเวลา ทําใหเห็นความ
สําคัญของกาลเวลา แลวก็มีความไมประมาท เรงรัดทําการที่ควรทํา
โดยเฉพาะการพัฒนาตัวเองนั้น เปนสิ่งที่ตองเรงทํา จะหยุดอยูนิ่งไม
ได เพราะฉะนั้น ผูที่รูจักดําเนินชีวิต ก็จะเรงรัดพัฒนาตนเอง โดยใช
ความไมประมาทนี้เปนตัวเรงคอยกระตุน
ตัวชวยอยางที่ ๕ นี้เรียกวา อัปปมาทสัมปทา แปลวา การทํา
ความไมประมาทใหถึงพรอม
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การศึกษาตลอดชีวิต กับทั้งชีวิตที่เปนการศึกษา
การศึกษาที่ชีวิตตองหา กับชีวิตที่เปนการศึกษาอยูในตัว
เปนอันวา ไดตัวชวย ๕ อยางแลว ครบชุด เอาตัวชวยหนุน ๕
ตัวนีม้ าบวกเขากับตัวนํา ๒ ตัว ที่พูดไวตอนตน คือ กัลยาณมิตร กับ
โยนิโสมนสิการ ก็เปน ๗ ขอ รวมกันหมดทั้งชุด ๗ ขอนี้ทานเรียกวา
รุงอรุณของการศึกษา ก็เลยมาจบที่หลักรุงอรุณของการศึกษา
พอไดรุงอรุณของการศึกษา ทานบอกวา การศึกษาก็ตามมา
เอง โดยไมตองเรียกรองปรารถนา พุทธธรรมบอกวา สิ่งทั้งหลายเปน
ไปตามเหตุปจจัย เพราะฉะนั้น ถาเราทําเหตุปจจัยถูกตอง เหตุปจจัย
นัน้ ก็จะทําใหกระบวนการดําเนินไปสูผลของมันเอง
ฉะนัน้ เราจะตองใหการศึกษาชนิดที่ทําใหการศึกษาเกิดขึ้นมา
เอง โดยไมตองไปเรียกรอง คือ ถาเราทําเหตุถูกตองแลว ผลก็ยอม
เกิดขึน้ มาเองตามเหตุนั้น เมื่อทําเหตุปจจัยของการศึกษาแลว การ
ศึกษาทีเ่ ปนผลก็ตองเกิดตามมาอยางแนนอน ชนิดที่เรียกไดวาอยูใน
ตัวของเด็กเลยทีเดียว ซึ่งจะทําใหกระบวนการดําเนินชีวิตของเด็กนั้น
เปนกระบวนการของการศึกษาอยูในตัว
สําหรับทุกคนที่มีลักษณะอยางนี้
ชีวิตของเขายอมเปนการ
ศึกษาตลอดชีวิต จะตองศึกษากันเรื่อยไปจนกวาเขาจะจบการศึกษา
คือเปนพระอรหันต เพราะฉะนั้น ไมตองกลัววาคนจะไมศึกษา เพราะ
จะมีการศึกษาตลอดชีวิต ชนิดที่อยูในตัวของเขาเอง เพราะชีวิตของ
เขาคือการศึกษา
เมือ่ ชีวติ ของเขาเปนชีวิตที่ดําเนินถูกตอง การดําเนินชีวิตนั้นก็
เปนมรรค ในการดําเนินชีวิตที่เปนมรรคนั้น ก็มีการฝกฝนพัฒนาตนอยู
ตลอดเวลา และการฝกฝนพัฒนานั้นแหละ ก็คือการศึกษาหรือสิกขา
เพราะฉะนัน้ จึงไดบอกวาชีวิตของเขาเปนการศึกษาอยูตลอดเวลา ยิ่ง
กวาเปนการศึกษาตลอดชีวิตเสียอีก และนี่ก็คือ ความสัมพันธอยาง
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ชนิดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางมรรคกับสิกขา หรือการดําเนิน
ชีวิตกับการศึกษา ในทางพระพุทธศาสนาศัพททั้งสองนั้นก็ใชเปนคูกัน
โดยชี้ไปถึงขอปฏิบัติอยางเดียวกัน
มรรค ประกอบดวย องค ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา
สิกขา ก็เปนไตรสิกขา แปลวา สิกขา ๓ ไดแก ศีล สมาธิ
ปญญา
ลองดูวา มรรคกับสิกขาแยกตางกันอยางไร จุดที่แตกตางก็คือ
มรรคเปนตัววิถีชีวิต หรือตัวชีวิตนั้นเอง แตในที่นี้เจาะจงเอามรรคที่
เปนอริยะ จึงใหความหมายวา
ชีวติ ที่ดําเนินอยางถูกตอง เปน มรรค
สวนการเรียนรูท ที่ าให
ํ ชวี ติ ดําเนินไปอยางถูกตอง เปน สิกขา
ชีวติ ควรจะดําเนินไปอยางไร ก็ตองพัฒนาฝกฝนชีวิตใหเปน
อยางนัน้ มรรคเปนอยางไร ก็ศึกษาใหเปนอยางนั้น จึงลงตัวเปนอัน
เดียวกัน เมือ่ เราปฏิบัติถูกตอง ชีวิตคนนั้นก็เปนการศึกษาไปในตัวเลย
ตลอดเวลา ตกลงวาการศึกษาเขาไปอยูในตัวของชีวิตเองแลว ก็จบ นี่
แหละชีวิตที่เปนการศึกษา
ตามหลักธรรมถือวา ชีวติ คือการศึกษา แตหมายถึงชีวิตที่ดําเนิน
ถูกตอง เมือ่ ดําเนินชีวิตถูกตองก็เปนการศึกษาทันที เพราะชีวิตอยาง
นัน้ จะมีการพัฒนาตลอดเวลาดวยการเรียนรูจากประสบการณ และ
การพยายามแกปญหา เปนตน ดังปรากฏในหลักที่เรียกวารุงอรุณของ
การศึกษา ที่กลาวมาแลว

เมื่อมีเหตุปจจัย ชีวิตก็กลายเปนการศึกษาไปเอง
รุงอรุณของการศึกษานัน้ ถาจะเปรียบเทียบเพื่อใหจํางายๆ ก็
คลายกับวา ตัวนําและตัวหนุนทั้ง ๗ ตัวนี้เปนองคประกอบ ๗ สีของ
แสงรุง หรือรุง ๗ สี กลาวคือลําแสงของพระอาทิตยที่สงมาแยกได

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เปนแสงสีตา งๆ ที่เปนองคประกอบ ๗ สี รวมกันเขาเปนแสงพระ
อาทิตยที่สองมา
เมือ่ แสงสองขึ้นมาที่เรียกวารุงอรุณแลว พระอาทิตยก็จะขึ้นแน
นอน เราก็จะไดความสวางจากแสงอาทิตย หลักธรรมชุดนี้ จึงเรียก
ชือ่ ๒ อยาง คือ ในแงการศึกษา เรียกวา รุงอรุณของการศึกษา ใน
แงมรรค เปนวิถีชีวิต เรียกวา บุพนิมิตของชีวิตที่ดีงาม
บุพนิมติ คือสิง่ สอแสดงเบื้องตน หรือสิ่งสองนํา มาจาก นิมิต
แปลวาเครื่องหมาย กับ บุพ แปลวาเบือ้ งตน ธรรมชุดนี้เปนบุพนิมิต
แหงมรรค จึงแปลวา เครื่องหมายแสดงเบื้องตนของวิถีชีวิตที่ดีงาม
แปลเปนไทยงายๆ วา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
ชีวติ ทีด่ งี ามจะเริ่มตนในเมื่อมีหลักธรรมชุดนี้
ก็เลยเรียกอีก
อยางหนึ่งวา “หลักธรรมกอนมรรค” หรือ “ธรรมนําหนามรรค”
เวลาศึกษาหลักธรรม เรามักจะเนนไปที่มรรค และไตรสิกขา
โดยไมไดดูวา กอนมรรค และเบื้องตนที่จะเขาสูไตรสิกขามีอะไร องค
ประกอบกอนมรรค หรือขอปฏิบัติเบื้องตนที่จะนําเขาสูไตรสิกขา ก็คือ
ธรรม ๗ อยางนี้เอง ซึ่งมีความสําคัญมาก
เราตองการมีชีวิตที่ดี ก็ใชแลว แตทําอยางไรเราจึงจะมีชีวิต
อยางนัน้ ได เราก็ตองมีธรรม ๗ ตัวนี้ เราพูดวา ชีวิตที่ดีตองมีสัมมาทิฏฐิ เปนตน รวม ๘ อยาง คือ มีความเห็นชอบ แลวก็มีความคิดชอบ
มีการกระทําทางกายชอบ พูดชอบ ทําอาชีพชอบ เพียรพยายามชอบ
มีสติชอบ มีสมาธิชอบ นั้นคือตัวชีวิตที่ดี แตทําอยางไรจะไปถึงจุดนั้น
ได คือจึงจะมีชีวิตที่ประกอบดวยความเห็นชอบ เปนตนนั้นได นี่แหละ
เราไมไดพดู กันถึงตัวตนทางหรือชวงตนกอนเขาสูทางนี้ วาจะตองมีตัว
นําวิถนี ี้ แลวตัวนําวิถีนี้จึงนําตัวจริงของวิถีนั้นมา
ตัวจริงนัน้ เพียงบอกใหรูวา วิถีชีวิตที่ดีเปนอยางนี้ แตพอมีสวน
ประกอบของรุงอรุณ ๗ อยางนี้แลว องคทั้ง ๘ ของวิถีนั้นก็ตามมา
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เอง ดวยเหตุนี้จึงไดนําหลักรุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการ มา
แสดงไว และจะขอพูดใหเปนคําไทยงายๆ (ถาใครจะชวยกันคิดหาคําที่
สัน้ กระทัดรัดกวานี้ และเปนคําคลองจองใหดวยก็ยิ่งดีแตในที่นี้จะขอ
เสนอไวกอน)
ธรรมที่เปน รุง อรุณของการศึกษา ๗ ประการ คือ*
๑. รูจ ักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี
๒. มีชีวิตและอยูรวมสังคมเปนระเบียบดวยวินัย
๓. พรอมดวยแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค
๔. มงุ มั่นพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ
๕. ปรับทัศนคติและคานิยมใหสมแนวเหตุผล
๖. มีสติกระตือรือรน ตื่นตัวตลอดเวลา
๗. แกปญหาและพึ่งพาตนไดดวยความรูคิด
เรื่องที่พูดมาทั้งหมด ก็จบลงดวยหลักรุงอรุณของการศึกษา
ถามีหลักรงุ อรุณนี้แลวไมตองกลัว ไมวาจะเปนสังคมแบบเกษตร หรือ
อุตสาหกรรม หรือขอมูลขาวสาร คนที่การศึกษาของเราผลิตออกมา
ยอมเปนผูพรอมที่จะอยูไดอยางดีในทุกสภาพชีวิต
*

รุง อรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองของชีวติ ทีด่ งี าม หรือบุพนิมติ แหงมรรค หรือ
องคธรรมกอนมรรค ๗ ประการนี้ มีหวั ขอและคําแปลในหนังสือ ธรรมนูญชีวติ ดังนี้
๑. กัลยาณมิตตตา (มีกลั ยาณมิตร) แสวงแหลงปญญาและแบบอยางทีด่ ี
๒. สีลสัมปทา (ทําศีลใหถงึ พรอม) มีวนิ ยั เปนฐานของการพัฒนาชีวติ
๓. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะใหถงึ พรอม) มีจติ ใจใฝรใู ฝสรางสรรค
๔. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถงึ พรอม) มุง มัน่ ฝกตนจนเต็มสุดภาวะทีค่ วามเปนคนจะใหถงึ ได
๕. ทิฏฐิสมั ปทา (ทําทิฏฐิใหถงึ พรอม ) ถือหลักเหตุปจ จัยมองอะไรๆตามเหตุและผล
๖. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถงึ พรอม) ตัง้ ตนอยูใ นความไมประมาท
๗.โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถงึ พรอม) ฉลาดคิดแยบคาย
ใหไดประโยชนและความจริง
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เขาจะปรับตัวเองใหเขากับสถานการณ และสภาพนั้นได จะเขา
กับสังคมแตละแบบนั้นได โดยรูจุดเนนที่จะตองปรับตัวหรือตองแกไข
เปนพิเศษ จะทําใหชีวิตและสังคมที่เขารวมอยูนั้นๆ เปนชีวิตและสังคม
ทีด่ ที สี่ ุด เทาที่จะเปนไปได เชน
ถาอยูใ นสังคมเกษตร จะตองรูจักอยูอยางกลมกลืนและเกื้อกูล
กันกับธรรมชาติ ดวยความรูเทาทันวิถีของธรรมชาติ สามารถใชสิ่งที่มี
ทีเ่ ปนในธรรมชาติใหเปนประโยชนอยางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีการ
เกษตรที่พึ่งตนเองได
ถาเขาสูสังคมอุตสาหกรรม จะตองเปนนักผลิต ไมใชเปนแคนัก
บริโภค ตองมีนิสัยรักงาน ตองมีความชํานาญพิเศษเฉพาะดาน และ
ตองมีความเปนเลิศทางวิชาการ พรอมกันนั้น ก็ตองสามารถรักษาสุข
ภาพจิตและอนุรักษธรรมชาติแวดลอมไวไดดวยดี ควบคูไปกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ถาเขาสูสังคมขอมูลขาวสาร จะตองสื่อสารเปน โดยรูจักเลือก
รับ จัดสรร ถายทอด และใชขอมูลขาวสารใหเปนประโยชน ใหขอมูล
ขาวสารเปนเครื่องพัฒนาสติปญญา มิใชเปนเครื่องเพิ่มพูนโมหะ
ดังนีเ้ ปนตน พอรุงอรุณแลว ก็จะสวางตอไปอยางแนนอน

-๓ฟาสาง ใหเห็นทางพัฒนาในสังคมไทย
จะพัฒนาสังคมไทย
ก็ตองรูเขาใจปญหาเฉพาะของตัวเอง
ไดพดู ถึงหลักทั่วๆ ไป แลว ควรจะหันมาสูปญหาเฉพาะหนา ที่
เปนปญหาเฉพาะในสังคมไทยของเรา เพราะเราจะตองเอาหลักเกี่ยว
กับการศึกษานี้ มาประยุกตใชในสภาพความเปนจริง
เมือ่ เราเตรียมคนแตละคนใหมีการศึกษา โดยมีความพรอมดวย
คุณสมบัตทิ จี่ ะไปอยูรวม และไปพัฒนาสรางสรรคสังคมดีแลว คนผู
พรอมทีจ่ ะไปทํางานนั้น ก็ยังจะตองรูสภาพสังคมที่ตัวจะไปอยูรวมและ
ไปพัฒนาดวย วาเปนอยางไร มีปญหาอะไร เมื่อเราอยูในสังคมไทย
เราก็ตอ งศึกษาสภาพความเปนจริง ตองรูปญหาสังคมไทยของเรา จึง
อยากจะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับปญหาของสังคมไทยนี้
แงทหี่ นึง่ ซึง่ ไดพูดไปแลว คือไดบอกวา สังคมของเรานี้ ไมได
อยูในยุคใดยุคหนึ่งชัดเจน อยางที่แบงกันเปนยุคเกษตรกรรม ยุค
อุตสาหกรรม และยุคขาวสารขอมูล
ยุคแรกกอนนั้น คือยุคบุพกาล หรือ primitive age ไมเอา ไม
ตองพูดถึง มาพูดกันถึงยุค agricultural ยุค industrial และยุค
information เลย ใน ๓ ยุคนี้เราอยูในยุคไหนก็ไมชัดเจน แตเราอยู
พรอมทีเดียวทั้ง ๓ ยุค นี่คือสิ่งที่เราตองรูตระหนักไววาสังคมของเรา
มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะของเราเอง ที่ไมเหมือนกับสังคมที่พัฒนาแลว
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เวลาจะพัฒนาสังคมของเรานี่ เรามักจะเอาสังคมที่พัฒนาแลว
มาเปนตัวอยาง แลวเราก็จะเอาหลักการและวิธีปฏิบัติของเขามาใช
เลย โดยไมเขากับสภาพความเปนจริง
สังคมของเรานี่ไมเหมือนของเขา แตเปนสังคมอยางที่บอกเมื่อ
กีแ้ ลว คือ คนสวนใหญของเรายังมีชีวิตแบบเกษตรกรรม แตพรอมกัน
นัน้ ก็อยากจะทิ้งเกษตรกรรม เขาสูยุคอุตสาหกรรม ซึ่งยังไมไดเปน ได
แตอยากเปน ไดแตหวังจะเปน โดยที่สภาพชีวิตจิตใจยังเปนแบบ
เกษตรมากกวา พรอมกันนั้นก็ไดรับผลจากความเจริญในสังคมขาว
สารขอมูลดวย ก็เลยเปนสังคมที่สับสนซับซอนหนอย
เราจะตองรูสภาพความเปนจริงของเรา อันนี้เปนเรื่องหลัก
เบือ้ งตน จากหลักการรูสภาพความจริงของตนเองนี้แหละจึงทําใหเรา
ตองตามทันขาวสารขอมูล อยางที่พูดมาทั้งหมด เชน ปญหาของโลก
ปจจุบนั นีม้ อี ะไรบาง ประเทศที่พัฒนาแลวกําลังวิตกเรื่องอะไรกันมาก
ประเทศอเมริกากําลังมีปญหาอะไรที่เปนเรื่องใหญ ตั้งแตปญหาสังคม
เชน ยาเสพติด โดยเฉพาะโคเคน ปญหาโรคภัยไขเจ็บ เชนโรคเอดส
หรือในแงจติ ใจมีปญหาความเครียด ปญหาการฆาตัวตายในหมูเด็กวัย
รุน สูงขึน้ ตลอดกระทั่งสุดทาย ก็คือปญหาธรรมชาติแวดลอม ซึ่งเปน
ภัยรายแรงที่สุด กําลังเปนเรื่องที่สนใจกันมากในประเทศที่พัฒนาแลว
เราก็ตองตามเรื่องนี้ใหทัน
โดยเฉพาะคนในวงการการศึกษา ตองรูวาอะไรเกิดขึ้น อะไร
เปนอะไร เปนอันวาตองตามทันขาวสารขอมูล ยิ่งยุคนี้เปนยุคขาวสาร
ขอมูลแลวดวย เรายิ่งตองทันและเอาประโยชนจากยุคนี้ใหได
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ตองรูเทาทันทั้งปญญาและปญหา
ของสังคมที่พัฒนานําหนาเราไป
การรูเ ทาทันขาวสารขอมูล ในดานที่จะตองเนนเฉพาะคือ การรู
เทาทันสังคมอุตสาหกรรม เพราะวา ประเทศที่นําหนาเราในการ
พัฒนาแลว ซึ่งกําลังมีปญหามากมายอยางที่เปนอยูนี้ ก็คือประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นนําทั้งหลาย เราตองรูเทาทันประเทศเหลานี้
เราตองรูเ ทาทันวา ประเทศพัฒนาแลวพวกนี้ขณะนี้มีสภาพเปน
อยางไร มีแนวโนมอยางไร อยางประเทศอเมริกา ขณะนี้ มีแนวโนมที่
จะเปนอยางไร ทั้งแนวโนมในดานเสื่อม และในดานเจริญ ตลอดจน
แนวโนมในแงของความปรารถนา หรือใฝฝน มองดูวาเขาตองการให
สังคมของเขาเปนอยางไร ทีส่ าคั
ํ ญขัน้ รากฐาน คือ ตองรูแ นวโนมในทาง
ความคิดวาเปนอยางไร มีความคิดใหมๆ อะไร ตองตามใหทันใหหมด
ไมเฉพาะแนวโนมที่จะเกิดตอไปเทานั้น เราจะตองรูเทาทันอดีต
ดวย โดยจะตองศึกษาอดีตในแงของการมองเหตุปจจัย เชนวา อะไร
ทําใหอเมริกาเปนอยางนี้ จะตองวิเคราะหสังคมอเมริกัน อยางนอยให
ไดอยางที่อเมริกันวิเคราะหเรา อเมริกาเขามาวิเคราะหสังคมไทยมาก
เหลือเกิน ใหทุนคนเขามาวิจัย ทําวิทยานิพนธ เก็บขอมูลอะไรตออะไร
เอาไปเยอะแยะหมด เขาไดประโยชน เพราะเขาจะปฏิบัติตอเรื่อง
อะไร เขาก็ตองรูเรื่องนั้น
อันนีเ้ ปนหลักกลางๆ อยางที่วามาแตตนแลววา จะปฏิบัติตอ
อะไรไดถกู ตอง ก็ตองรูเรื่องนั้น ถาเราจะเปนประเทศอุตสาหกรรม
หรือเปนประเทศพัฒนา แตเราไมรูเรื่องของประเทศอุตสาหกรรม ไม
รูป ญ
 หาของประเทศพัฒนาแลว เราจะเปนประเทศอุตสาหกรรม และ
เปนประเทศพัฒนาที่ดีไมไดเลย
เพราะฉะนั้น
เราจะตองรูจักประเทศอเมริกาใหดีกวาที่คน
อเมริกนั รู ในบางแงที่มีความสําคัญตอสังคมของเราและประโยชนสุข

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ของมนุษยชาติ เปนความจริงวา เรื่องของอเมริกาบางแงเรารูไดดี
กวาทีค่ นอเมริกันรู เพราะวา คนตางวัฒนธรรม มักมองเห็นวัฒนธรรมทีต่ า งนั้นชัดเจนกวาเจาของวัฒนธรรมเอง
เหมือนอยางคน
อเมริกันมาศึกษาเรา เขามองเห็นหลายอยางที่เราไมเคยมอง หรือ
มองไมเห็น*
เราจะตองศึกษาวิเคราะหสังคมที่เจริญแลว
ทั้งอเมริกาทั้ง
ญีป่ นุ
และประเทศที่กาวลํ้านําหนาทั้งหลาย จะตองกําหนดไวใน
นโยบายของรัฐ
โดยเฉพาะในทางการศึกษา
จะตองมีการตั้งกลุมวิเคราะหวิจัย
สังคมอเมริกัน วิเคราะหวิจัยสังคมญี่ปุน วาเปนอยางไร ทุกแงทุกดาน**
ลองมองดูที่ฝรั่งวิเคราะหเรา
อยางตอนที่การเมืองของ
Southeast Asia เปนปญหา เขาก็ตั้งแผนก/โครงการ/ศูนยศึกษาเรื่อง
Southeast Asia ขึน้ มา ไมใชตั้งเฉพาะหนวยงานทางการเมือง แต
มหาวิทยาลัยตางๆ ก็ตั้ง เชน มหาวิทยาลัย Northern Illinois ก็มี
Center for Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัย Cornell ก็มี
Southeast Asia Program และยังมีในมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ อีกหลายแหง
สถาบันเหลานี้บางแหงก็เนนมาที่เมืองไทย อยางที่มหาวิทยาลัย
คอรเนลล เขามีสายอยูในเมืองไทย เขาใหบริษัทหรือรานคาบางราน
รับทําหนาที่หาหนังสือใหเขา เมืองไทยมีหนังสืออะไรใหมเกิดขึ้น แม
แตในงานศพ เขาก็ใหรวมทุกเลมสงไปไวที่หองสมุดภาษาไทยของเขา
*

หนังสือที่พูดถึงสภาพและภูมิหลังสังคมอเมริกัน ของผูบรรยายเรื่องนี้เอง ก็มี
หลายเลม เชน มองอเมริกา มาแกปญหาไทย (๒๕๒๕) รูจักอเมริกา หันมาดู
ศักยภาพของไทย (๒๕๔๔) การพัฒนาที่ยั่งยืน (๒๕๓๘) มองสันติภาพโลก ผาน
อารยธรรมโลกาภิวัตน (๒๕๔๒)
**
หลังยุคสงครามเย็นแลว (สงครามเย็นสิน้ สุดพรอมกับสิน้ ป ๒๕๓๒/1989 คือ ๙ เดือน
กอนบรรยายเรื่องนี้) ตองรูจักจีนและกลุมชาติอาหรับใหมากดวย
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เขาเอาถึงขนาดนี้ ในเรื่องขอมูลขาวสารนั้นเขาใหความสําคัญมานาน
แลว เขาวามากอนเรา เขารูเรื่องของเรามากมาย จนเราจะกลายเปน
ผูต ามเขา แมแตในเรื่องของตัวเราเอง
ทีห่ องสมุดภาษาไทย อยางที่มหาวิทยาลัย Northern Illinois
ในระยะทีม่ ปี ญหา Southeast Asia โดยเฉพาะสงครามเวียดนามกําลัง
แรง หนังสือพิมพรายวันไทยทุกฉบับ มีในไมโครฟลมของศูนยศึกษา
อาเซียตะวันออกเฉียงใตของมหาวิทยาลัยแหงนั้น
ฉะนัน้ ถาเราจะเขาสูยุคขาวสารขอมูล แตเราไมรูจักใชขาวสาร
ขอมูลใหเปนประโยชน ก็ยากที่จะกาวไปดวยดี เราตองทันเขา ตอง
วิเคราะห ตองรูจักสังคมของเขา ตลอดจนรูเหตุปจจัยแหงความเจริญ
และความเสื่อมของเขา รูเหตุปจจัยที่ทําใหเขามาเปนอยางนี้
คนโงตื่นเตนกับผลความเจริญที่มองเห็น แตคนฉลาดจะมองคนหา
เหตุแหงความเจริญของเขา
คนฉลาดมองดูอยางคนที่คิดเปน ยอมไมมัวแตตื่นเตนกับภาพ
ความเจริญทีเ่ ปนผล แตจะมองวิเคราะหสืบสาวไปหาเหตุปจจัยวา ที่
เขาเจริญไดอยางนี้เปนมาอยางไร ถาไมรูจักคิด ก็ไดแคตื่นเตนที่เขา
เจริญ และคอยมองวาเขาจะมีอะไรให เทานั้นก็จบ
เปนอันวา เราจะตองรูเทาทันสังคมอุตสาหกรรม และสังคมที่
พัฒนาแลว รวมทั้งแนวโนม ปญหา และเหตุปจจัยทุกอยางที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะแนวคิดชั้นนําระดับหัวกะทิ ตองตามใหทันและจับให
ไดหมด มิฉะนั้นเราจะเปนผูตามเขาตลอด ความคิดของเขาไปขางหนา
โนนแลว เรายังตามไปเรียนความคิดเกาๆ ขางหลังเขาไปเรื่อยๆ ถา
เปนอยางนีเ้ ราจะเปนผูลาหลังเรื่อยไป ดังนั้น จะตองเขาถึงวงการชั้น
นําในทางความคิด มีความคิดอะไรใหมๆ ตองทันหมด เพื่อจะนําเอา
มาเทียบเคียงในการที่จะพัฒนาสังคมตอไป

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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มีผถู ามวา ทําไมทั้งๆ ที่ก็นาจะเห็นวาประเทศฝรั่งที่พัฒนากันไป
แบบนัน้ แลวตองพบปญหาตางๆ อะไรบาง และทางเลือกที่จะใหเรา
หลีกหลบปญหาเหลานั้นไปได ก็นาจะมี อยางที่วาแมแตจะขามยุค
อุตสาหกรรม เขายุคขาวสารขอมูลไปเลยก็ได แตทําไมประเทศไทยเรา
ก็ยงั จะเดินเขาไปหาปญหาเหลานั้น และจะหนักกวาเขาเสียอีก
เรือ่ งนี้ ถาตอบอยางกวางๆ ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพคนของ
เรานัน่ แหละ เปนเรื่องที่คนไทยทั้งหมดมีสวนรวมกันทําเหตุปจจัย จะ
ตองรับผิดชอบดวยกัน
แตถา จะมองใหแคบเขามา เปาที่จะโทษก็ตองเนนไปที่ผูนํา เปน
ปญหาในดานบริหาร หรือหนักไปทางดานบริหาร สาเหตุของเรือ่ งนี้ คือ
นักบริหาร หรือผูปกครองประเทศของเรา ไมใชผูที่มาทางสายความ
คิด แตสว นมากเปนผูที่ถนัดหรือเกงทางดานกําลัง
การที่จะแกปญหาก็ลําบากอยู เราจะทําอยางไร เราก็ตองให
ความคิด แมวา เขาจะไมคอยเห็นความสําคัญของความคิดนัก แตก็
ตองกระตุนเขา ใหรูจักดูที่อื่นบาง
ทีว่ า จะเจริญอยางอเมริกา เรารูจักอเมริกาหรือเปลา หรือมอง
เห็นแคภาพผิวเผินเทานั้น แลวดูประเทศใกลเคียง ประเทศที่เขากําลัง
พัฒนาทีอ่ ยูใ นระดับกาวหนา พวกนี้เราตองทัน ไมวาจะเปนฮองกง
เกาหลี ใตหวัน สิงคโปร จนกระทั่งญี่ปุน เราตองรูวาขณะนี้เขาเปน
อยางไร เริ่มตั้งแตสภาพการศึกษา
แนวทางของเขานั้นชัดทีเดียว ที่เขานํามาไดนี่ เพราะเขาพัฒนา
ทางดานการศึกษาขึ้นมานําการพัฒนาเทคโนโลยี
ถาเขาจะกาวทัน
ความเจริญทางอุตสาหกรรม เขาจะตองวางแผนดานกําลังคนใหเขม
พอ
ตองใหการศึกษาทางวิทยาศาสตรอยางดีใหเปนฐานของการ
พัฒนาเทคโนโลยี ทีจ่ ะมาสรางความกาวหนาทางอุตสาหกรรม
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แตเราจะไมเอาแคนั้น คือ ตอนแรกเรารูตระหนักวาการศึกษา
จะตองสอดคลองกับเปาหมาย และแนวทางในการพัฒนา และใหการ
ศึกษาเปนสวนที่นําการพัฒนา แตนอกเหนือขึ้นไปกวานั้น เราตองมอง
ดวยวาประเทศเหลานั้นมีปญหาอะไรที่เปนจุดออนเปนขอบกพรอง
เราจะตองเติมใหเต็ม
ในสวนทีพ่ วกนั้นยังมีปญหา หรือยังขาดตกบกพรองอยู เราจะ
ตองทําใหดียิ่งกวาเขาขึ้นไปอีก ซึ่งทั้งหมดนี้ตองแกดวยการศึกษาทั้ง
นัน้ ประเทศที่เปนนิกส ก็มีปญหาทั้งนั้น เพราะพอเปนนิกสเขา สภาพ
สังคมก็เดินตามปญหาสังคมของประเทศที่พัฒนาแลว
เมือ่ วานนี้มีคนที่ไปเยอรมันมาเลาใหฟง พอดีขณะนี้ประเทศ
เยอรมันกําลังจะรวมกัน อีกไมกวี่ นั ขางหนา* แตกอ นนีเ้ ยอรมันตะวันออก
ปดประเทศ อาตมาเคยไปเทีย่ วกอน ก็เขาไมได จะไปเบอรลนิ ตะวันตก
ก็ตอ งบินขามไป เราก็ไดแตดูกําแพงเบอรลิน ไปขึ้นบันไดแลวก็มอง
ตอนนีเ้ ขาเปดโอกาสใหเขาไปดูได เขาบอกวาสภาพมันตางกัน
เยอรมันตะวันออกนี่เหมือนกับเมื่อ ๔๐-๕๐ ปกอน ตอนที่ถูก
ระเบิดเปนอยางไร ก็อยูอยางนั้น แลวคนก็หนีออกไปจนแทบจะเปน
เมืองราง เปนแถบๆ ไปเลย คนเยอรมันตะวันออกหนีมาเขาเยอรมัน
ตะวันตก แลวก็มีคนทางประเทศที่กําลังพัฒนาเขาไปทํางาน เพราะไม
มีกาลั
ํ งคนทีจ่ ะทํางาน ก็เลยตองเอาคนจากพวกประเทศที่กําลังพัฒนา
เขาไปทํา ชีวิตก็อยูในสภาพอยางนี้ อันนี้ก็เปนดานหนึ่ง
ทีนหี้ นั มาดูเยอรมันตะวันตก ฝายนี้รุงเรืองเจริญ มีวัตถุทันสมัย
เยอรมันตะวันตกกาวหนาไปไกลลิบลับ ตางจากเยอรมันตะวันออก
หางกันราวฟากับดิน
*

เยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออก รวมประเทศในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓/
1990 (หลังจากบรรยายเรื่องนี้ ๒๓ วัน)
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แตทา มกลางความเจริญอยางนั้น เมื่อเดินดู ก็พบสภาพ ชีวิต
อีกดานหนึง่ ที่ไมพึงปรารถนา มองเห็นคนนั่งฉีดยาเสพติดตามสถานที่
ตางๆ ตามที่นั่งพักขางถนน มองเห็นกันชัดๆ ทั้งที่เจริญมาก แตก็มี
ความเสือ่ มแฝงอมอยูในตัว อันนี้ก็เปนบทเรียนแกเรา
นีเ้ ปนตัวอยางที่ควรจะมอง เปนสุดโตง ๒ แบบ โลกเรานี้มักจะ
ไปในทางสุดโตง ขณะนี้คายคอมมิวนิสตไดเปลี่ยนไปมากแลว พลิก
กลับมา ฝายพวกทุนนิยมก็ดีใจบอกวา เห็นไหม พวกนั้นมันไปไมรอด
ตองมาเปนอยางเรา มาเปน market system ตองหันมาหาระบบ
ตลาด แตที่จริงพวกทุนนิยมนี้ก็มีขอบกพรอง มีปญหาที่ไมควร
ประมาทเหมือนกัน ซึ่งจะทําใหไปไมรอด
วาทีจ่ ริง พวกประเทศอุตสาหกรรมที่เปนฝายทุนนิยมนี่แหละ
ทีเ่ ปนตัวการสําคัญในการสรางปญหาทางดานการพัฒนา เชน ทําให
ธรรมชาติแวดลอมเสียอยูในปจจุบัน ถามองใหดีก็จะพบวาพวกนี้ก็มี
ปญหามากมาย เชนอยาง การติดโคเคน (cocaine)
ขณะนีค้ นที่มาจากอเมริกา ทํางานเปนพยาบาลที่นั่นก็เลาใหฟง
เสริมยําข
้ าวทางสื่อมวลชนของเขาที่เขาไดยินไดฟงอยูแลว เขาเลาถึง
เรือ่ งปญหายาเสพติดที่แพรหลายในอเมริกา ถึงขนาดที่วา แมแตเด็ก
เกิดใหม โรงพยาบาลก็ตองสรางแผนกเด็กคลอดใหม ที่เปนลูกของคน
ติดยาเสพติด เพราะเด็กพวกนี้ติดยามาตั้งแตอยูในทอง ตองไดรับการ
ดูแลรักษาเปนพิเศษ
ประเทศอเมริกาก็จึงแย โรคเอดส ก็เฟองฟูที่นั่น ปญหายาเสพ
ติดงอมแงม ก็ทนี่ ั่น ปญหาจิตใจจนกระทั่งฆาตัวตายกันมาก ก็ที่นั่น*
*

นี่เปนสภาพเมื่อบรรยายในป ๒๕๓๓ แตมาถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ เมืองไทยแทบจะนําหนา
อเมริกาในทุกปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเสพเหลานี้ สวนทางดานการผลิต เมืองไทย
แทบไมมีอะไรกาวหนามาเลย
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เพราะฉะนั้น
เราจะตองมองใหทั่ว
ทําอยางไรจะได
มัชฌิมาปฏิปทา ใหรูจักดําเนินชีวิตที่พอเหมาะพอดี ซึ่งประเทศที่
พัฒนาแลวกําลังแสวงหากันอยู ขณะนี้แนวโนมในทางความคิดของ
โลกก็มาทางนี้แลว

ความเจริญที่รับเขามา แตไมยอย
ในดานของตัวเราเอง เราก็ตองศึกษาวิเคราะหกันใหชัด ปญหา
ของสังคมไทยที่ผานมาเกิดขึ้นเพราะลักษณะการพัฒนาของเราเปน
ปญหาอยูใ นตัวมันเอง ซึ่งเราจะตองรูตัว คือ สังคมของเรานี้มี
ลักษณะการพัฒนาไมเหมือนกับสังคมตะวันตก
นอกจากไมอยูในยุคไหนชัดเจน ไมเปนลําดับ คละปนกันไปหมด
แลว ลักษณะอีกอยางหนึ่งของสังคมไทยก็คือ การสรางความเจริญ
ของประเทศ ไมเกิดจากความตองการในตัวของตัวเอง ตางจากสังคม
ฝรั่งที่เขาพัฒนาตัวขึ้นจากการพยายามแกปญหาภายในของเขาเอง
มาตามลําดับ
การทีป่ ระเทศตะวันตกจะเปนสังคมอุตสาหกรรม ก็เพราะเขามี
ความจําเปน คือมีความตองการที่จะแกไขความขาดแคลนเปนตน ซึ่ง
ทําใหเขาตองพยายามแกปญหานั้น
สวนในสังคมของเรานี้ เราก็อยูของเรามาเรื่อยๆ อยูมาวันหนึ่ง
เราเห็นฝรัง่ มีของใชดีๆ มีความเจริญอยางนั้นๆ เราเองโดยที่ความจํา
เปนหรือความตองการแทๆ ยังไมมี แตเราก็ชอบที่จะไดจะมีอยางนั้น
เราก็ไปรับเอาจากเขามา ความเจริญอยางนี้ เรียกวาไมไดเกิดจาก
ปจจัยทีเ่ ปนความตองการในเนื้อตัวของตัวเอง ซึ่งเราตองรูตัวไวดวย
ในเมื่อความเจริญนั้นไมเกิดจากความตองการในตัวของตนเอง
มันก็เปนความเจริญที่ไมไดสรางขึ้นในเนื้อตัวดวย คือมันไมไดเกิดขึ้น
ดวยการสรางสรรค ใหเปนเนื้อตัวของตัวเองขึ้นมาตามลําดับ แตเรา
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ไปรับเอาของสําเร็จมาจากที่อื่น เมื่อเขาผลิตสําเร็จแลวเราจึงไปรับเอา
มา ฉะนัน้ การพัฒนาที่ผานมาจึงไมเปนไปโดยประสานสอดคลอง ไม
เกิดเพิม่ พูนขยายขึ้นในเนื้อตัวของตัวเอง แตเปนของภายนอก ที่เอา
มาพอกเพิม่ หอหุมคลุมตัวไว จึงเปนความเจริญที่มีปญหามาก
เพราะฉะนัน้ เราจะตองมาคิดกันใหหนักวา เราจะพัฒนากันตอ
ไปอยางไรใหเหมาะกับตัวเอง หรือใหสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
สังคมของตน ที่ไมเหมือนกับสังคมอื่นที่เราไปตามอยาง คือเราจะตอง
ศึกษาความตองการของสังคมของเราวาเปนอยางไรแน เพราะวาที่
เปนอยูน ี้ มันไมไดเปนไปตามความตองการของตัวเองแทจริง
ฉะนัน้ เราจะตองคนใหพบวา ความตองการหรือความจําเปนที่
แทจริงของเราคืออะไร นี้ก็อยางหนึ่ง
เปนอันวา ตอไปนี้ จะตองพิจารณาใหชัดเจนวา เราจะพัฒนา
อยางไร ใหสนองความตองการที่เปนจริงของตัวเอง และทําใหความเจริญ
นัน้ เกิดขึ้นในเนื้อตัว โดยสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของเรา
ถาเราจับจุดนี้ไมได ถาเรามองไมชัด การพัฒนาที่เกิดขึ้นก็จะไม
สอดคลอง ไมเพิ่มขยายขึ้นมาในเนื้อตัวจากภายใน นอกจากนั้น ความ
เจริญที่รับเอาของสําเร็จจากภายนอกเขามา ก็จะไมยอยเขาเปนเนื้อ
ตัวของเรา
ตกลงวา ตอนนี้ก็มีขอสําคัญที่วา สังคมของเรานี้มีลักษณะตาง
จากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว ซึ่งเราจะตองคํานึงถึง และรูตัวตระหนักอยู
เสมอ ซึง่ เปนเครื่องเตือนใจใหเราตองศึกษาความตองการของสังคม
ของเราใหชัดเจน แลวพัฒนาใหตรงกับความตองการของสังคมของ
เรา แลวก็พัฒนาใหประสานยอยเขาเปนเนื้อตัวของเราเองได ไมใช
เปนของแปลกแยกแปลกปลอมที่เอามาเปนเปลือกหุมหอตัว อยางที่
เปนอยูใ นปจจุบันนี้ ซึ่งเปนปญหา เพราะวาไมยอย คือเอามาแลวยอย
เขาในตัวไมได
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ความเรงรอน ที่นํามาซึ่งความลักลั่น
การพัฒนาของเราที่ผานมา ซึ่งเปนการสรางความเจริญแบบ
ตะวันตกนัน้ ไดเริ่มมาประมาณหนึ่งศตวรรษ ตั้งแตรัชกาลที่ ๕ การ
พัฒนาในชวงนี้มีลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือความลักลั่นไมสมดุล
หมายความวา องคประกอบทั้งหลายของสังคม ไมดําเนินไปอยาง
ประสานพรอมเพรียง ไมสมํ่าเสมอกัน เพราะอะไร เพราะมีเหตุปจจัย
๒ อยาง คือ
๑ เมือ่ ฝรัง่ เขามา ก็พาเอาความเจริญเขามาใหเห็น เราเห็นฝรัง่
เจริญก็อยากเจริญอยางฝรั่ง อันนี้เปนขอเดนที่นิยมชมชื่นหนึ่ง
๒. ฝรัง่ เขามาพรอมกับลัทธิอาณานิคม เขามาจะเอาเราเปนเมือง
ขึน้ เราจะตองรักษาตัวรอด อันนี้เปนขอที่บีบคั้นไมชอบใจ
เมือ่ ฝรัง่ จะเอาเราเปนเมืองขึ้น เราก็ตองพยายามหาทางเอาตัว
รอด แนวความคิดของไทยคือ
๑) แกปญหาเฉพาะหนา เอาตัวรอดไปทีหนึ่งกอน
๒) ระยะยาว จะตองมีความเขมแข็งพอที่จะตอสูฝรั่ง ตาน
ทานไมใหเขาเอาเราเปนเมืองขึ้นได
เหตุผลขอ ๒) นี้ ก็ทําใหตองพัฒนาตัวเองใหเจริญอยางฝรั่ง
รวมความวา เหตุผล ๒ ประการนี้ ลวนแตทําใหไทยตองการที่
จะเจริญอยางฝรั่ง หรือเจริญแบบฝรั่ง คือ
๑. เราเห็นฝรั่งเจริญ เราชอบโดยอยากไดของใชของบริโภคที่
เปนผลผลิตของฝรั่ง เราจึงอยากเจริญอยางฝรั่ง
๒. เราจะตองตอสู ตานทานฝรั่งไมใหเอาเราเปนเมืองขึ้น เรา
จึงตองการเจริญใหทันฝรั่ง
เหตุผลทัง้ สองขอนี้ ทําใหเราตองการเจริญอยางฝรั่ง แตเหตุ
ผลขอแรก
ทําใหอยากเจริญเพียงแคใหไดมีไดใชอยางฝรั่งเทานั้น
(เจริญอยางฝรั่งแบบนักบริโภค) สวนเหตุผลแทจริงที่ทําใหเราทําการ
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สรางสรรคความเจริญแบบจะทําใหไดอยางฝรั่ง (เจริญอยางฝรั่งแบบ
นักผลิต) คือขอที่ ๒ ซึ่งเปนการคิดดิ้นรนตอสู
จากเหตุผลขอที่ ๒ คือการพยายามตอสูปองกันลัทธิอาณานิคม
นัน้ ก็นาไปสู
ํ การที่จะตองเรงรัดสรางความเจริญใหทันฝรั่งและทันตอ
เหตุการณ ตอนนั้น ทานใชคําวา “ใหเทียมบาเทียมไหลอารยประเทศ”
คําพูดสมัยนัน้ วาอยางนั้น คือเรามองเห็นวาประเทศตะวันตกเหลานั้น
เปน “อารยะ” เปน civilized ซึ่งเราจะสรางความเจริญใหทันให
เหมือนอยางเขา
สวนไหนที่จําเปน เพื่อใหประเทศไทยเขมแข็งเจริญสูฝรั่งได
ตองรีบทําอันนั้นกอน นี่คือหลักการสรางความเจริญในสมัยนั้น เพราะ
เปนการเรงรัดรีบดวนที่เขาเขามาแลว จะมาเอาเราเปนเมืองขึ้น เขา
มาคุกคามอยูตอหนา จะไปรอชาไดอยางไร ฉะนั้น เราจึงตองพัฒนา
ในสวนที่จําเปนกอนสําหรับทําใหประเทศเขมแข็งตานทานเขาได
ดวยเหตุนี้ ในทางวิชาการ เราจึงรับเอาวิชาการสมัยใหมที่จะ
พัฒนาประเทศใหเจริญแบบฝรั่ง จะเห็นวาในยุคนั้น วิชาจําพวก
ปรัชญา ไมเขามาเลย มีแตวิชาชีพชั้นสูง ที่เรียกวาพวก professions
เขามาตัง้ เปนคณะตางๆ เมืองไทยตอนนั้นไมเนนเรื่องมนุษยศาสตร
แตไปเอาพวกวิชาชีพชํานาญการ
พูดใหสนั้ เกี่ยวกับเรื่องวิชาการ และการปรับปรุงการศึกษา
ระดับสูงนี้ มีขอสังเกตสําคัญ ๒ อยาง คือ
๑. มุงวิชาชั้นสูง ทีจ่ าเป
ํ นตองใชในการปรับปรุงประเทศชาติ ให
เจริญทัดเทียมอารยประเทศ เชน การปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย
การปกครองหรือรัฐศาสตร การพาณิชย วิศวกรรม สถาปตยกรรม
การแพทย เปนตน พวกนี้เปนการพัฒนาดานวิชาการ
๒. มุง สรางกําลังคนใชงานแบบทันการ คือ ตองการกําลังคนที่จะ
ใชงานไดไว ใกลมือ จึงตองพัฒนากลุมขาราชการขึ้นมา และกลายเปน
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การศึกษาเพื่อเอาคนเขารับราชการ จนกระทั่งตอมากลายเปนการ
สรางคานิยมในการที่จะเลาเรียนเพื่อเขารับราชการ และมีความหมาย
เปนการศึกษาเพื่อเลื่อนสถานะทางสังคม เพื่อจะไดเปนเจานายหรือ
ขุนนาง
นอกจากนัน้ ความเรงดวนนี้ก็ทําใหตองระดมเสริมกําลังที่ศูนย
กลางกอน ทําใหการจัดการศึกษาชั้นสูงก็ตาม กิจการในการสราง
ความเจริญดานอื่นๆ ก็ตาม ตองจัดทําที่ศูนยกลางใกลตัว คือเมือง
หลวงกอน
ดังนัน้
การปรับปรุงสรางความเจริญของประเทศชาติแบบ
ตะวันตกในยุคแรกเริ่ม จึงไดเอาเมืองหลวงเปนหลัก ชนบทก็ตองถูก
ปลอยกอนหรือเอาใจใสนอย
หรือกลายเปนสวนที่ปอนกําลังใหแก
เมืองหลวง
รวมความวา อะไรก็ตามที่เปนสวนสําคัญหรือจําเปน ในการเรง
รัดใหประเทศเจริญเทียมบาเทียมไหลทนั ฝรัง่ ก็ตอ งทําอันนัน้ กอน

เมื่อพัฒนาไมสมดุล องคประกอบก็ไมประสานเกื้อกูล
วาทีจ่ ริง ในยุคแรกเริ่มเรงรัดสรางความเจริญแบบตะวันตก ใน
สมัย ร. ๕ นั้น ทางดานการศึกษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ
ไมไดทรงมองขามการศึกษาศาสนาและปรัชญาแตประการใด แตตรง
ขาม ทรงใหความสําคัญอยางมาก ดังที่ไดทรงยํ้าเนนความสําคัญของ
การสอนพระพุทธศาสนาและศีลธรรมในวงการการศึกษาเปนอยาง
มาก ในยุคปรับปรุงประเทศครั้งนั้น
อยางไรก็ตาม ไทยเราตองการเพียงความรูสมัยใหมของฝรั่งที่
เราไมมี (และกําลังตื่นกําลังเหอ) จึงมุงเนนที่จะรับเอาวิชาการเหลา
นัน้ เขามา สวนเรื่องศาสนาและปรัชญา เราถือวาของไทยเรามีอยูแลว
และเรามัน่ ใจในความประเสริฐของสมบัติที่เรามีอยูแลว คือหลักพระ
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พุทธศาสนา ไปๆ มาๆ กลายเปนวาคนไทยไดลืมเลือนเหินหางแปลก
แยกออกไปจากพื้นเพทั้งพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง
ในระยะยาวตอมา ความตื่นเตนตอความเจริญแบบตะวันตกที่มี
ภาพเดนในดานความพรั่งพรอมทางวัตถุก็ดี ความชื่นชมตื่นเตนตอวิชา
การสมัยใหมของตะวันตกก็ดี ไดนําไปสูผลที่กระทบตอภูมิธรรมภูมิ
ปญญาไทยอยางนอย ๒ ประการ คือ
๑. ความเสื่อมของคุณคาทางจิตใจ ความไมสนใจในศาสนาและ
คําสอนทางศีลธรรม พรอมกับการหันไปมีคานิยมแสวงหาความเจริญ
พรัง่ พรอมทางวัตถุ
๒. ความหางเหินตลอดจนมีทัศนคติในทางดูถูกวัฒนธรรมพื้น
เดิมของบานเมือง และละเลยทอดทิ้งภูมิธรรมภูมิปญญาไทย
พูดโดยสรุป ภาพรวมของการสรางความเจริญอยางเรงดวน
ของประเทศไทย เนื่องจากภาวะบีบรัดทางการเมืองนี้ ก็คือ ความลัก
ลัน่ ไมสมดุล ไมสมํ่าเสมอกัน ขององคประกอบทั้งหลายของสังคม
ไทย ทีเ่ จริญเติบโตและกาวหนาไปอยางไมประสานกลมกลืนกัน และ
ชองวางในดานตางๆ เชน
• ความเจริญกาวหนาของวิชาชีพชั้นสูง กับการละเลยวิชาการ
ทางดานความคิดและคุณธรรม
• การเฟอ งฟูของคานิยมทางวัตถุ กับความลดตํ่าของคุณคา
ทางจิตใจ
• ความหลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก กับการดูถูกวัฒนธรรม
พืน้ บาน
• ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยกระจุกอยูในเมืองหลวง
กับความลาหลังแรนแคนลงของชนบทหางไกล
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• ความหางเหินระหวางพระสงฆกับคนรุนใหม และชองวาง
ระหวางกลุมชนที่มีการศึกษาสมัยใหม กับชุมชนชาวบาน
ตามประเพณี
ซึง่ มีผลในทางซํ้าเติมปญหา
ชองวางระหวางขาราชการกับ
ประชาชน ความเจริญของภาคราชการ กับความเสื่อมทรุดของ
ชุมชนชาวบาน ดังนี้เปนตน
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสรางความเจริญอยางเรงรัด มีทั้งผลดีและ
ผลราย ผลดีก็คือ เราสามารถแกปญหาเฉพาะหนาตกไป รอดพน ไม
ตกเปนอาณานิคม แตในระยะยาว เมื่อคนรุนหลังตามความเจริญแบบ
ตะวันตกมาเรื่อยๆ มุงแตจะใหทันอยางเขา ก็ไมรูตัววาสภาพของตน
เองในการสรางความเจริญนั้นเปนอยางไร จับประเด็นไมไดวา ที่เรา
ทําอยางนั้นเพราะอะไร และเราไมไดทําอะไรบาง ก็เลยปลอยกระแส
การสรางความเจริญแบบนี้ ใหดําเนินสืบมาโดยไมไดปรับตัวใหม
จนกระทัง่ ในระยะยาวปรากฏวา สังคมลักลั่นไปหมด สวนนี้แซง
หนา ลําไปโน
้
น สวนโนนลาหลังอยูนั่น องคประกอบของสังคมไมกลม
กลืน ไมประสานกัน ไปดวยกันไมได เปนปญหาแกการพัฒนาใน
ปจจุบนั นีค่ อื สภาพปญหาของประเทศชาติที่ไดเปนมาและยังเปนอยู
แมแตในชุมชนเล็กๆ ขอยกตัวอยางเชนในชนบทขณะนี้ เรานิยม
พูดกันวา ชุมชนยอยๆ ในชนบทนี้แบงเปนองคประกอบ ๓ อยาง คือ
บาน วัด และโรงเรียน ผลจากการพัฒนาที่เปนมาตั้งแตยุคนั้นปรากฏ
ผลระยะยาว คือการหางเหิน และลักลั่นกัน ขอใหดูวา บาน วัด กับ
โรงเรียน สวนไหนเปนชุมชนสมัยใหม สวนไหนเปนชุมชนแบบประเพณี
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และชุมชนเหลานี้พูดกันรูเรื่องแคไหน มีความลักลั่นกันแคไหน นี่คือตัว
อยางของการพัฒนาที่ลักลั่นไมสมดุล*
ถาการพัฒนาเปนไปดวยดี องคประกอบทุกสวนจะตองสมาน
กลมกลืน ประสานกัน เกื้อกูลกัน และเปนไปโดยสมดุล ไปกันได ชวย
กันได แลวชุมชนจะพึ่งตัวเองไดดวย แตตามที่เปนอยูนี้ บาน วัด และ
โรงเรียน มีความรูความเขาใจอะไรตางๆ ไปคนละอยาง คนละขั้น
ชวยกันไมคอ ยไดเลย สวนทางฝายราชการ แทนทีจ่ ะไปเปนตัวประสาน
ไปชวยเอื้ออํานวยความสะดวกใหชุมชนเขาพัฒนากันเอง แตบางที
กลายเปนวาราชการไปทําใหเสียหมด ทําใหองคประกอบทั้ง ๓ ของชุม
ชนนัน้ ไมหัด และไมรูจักที่จะรวมมือกันชวยตัวเอง
นีก่ เ็ ปนปญหาการพัฒนาประเทศอยางหนึ่ง ที่เปนเรื่องสําคัญ
มาก จะตองจับจุดใหได อยางนอยตองรูตัวไว และพยายามที่จะแกไข
โดยสรางความสมดุลขึ้นมา ทําอยางไรจะใหชุมชนยอย ที่ประกอบ
ดวยบาน-วัด-โรงเรียน นี่ ปรับตัวขึ้นมาสูระดับที่ประสานกลมกลืน ไป
ดวยกันได พูดกันรูเรื่อง แลวก็มาเอื้ออํานวยแกกันเองได แลวชุมชน
จะพึง่ ตนเองได ถาทําไมได ชุมชนนัน้ ก็พงึ่ ตนเองไมไดตลอดไป

คอยตามและรับจนเคย เลยลืมที่จะเปนผูนําและให
ตอไป ขอที่อยากจะเนนเปนพิเศษสําหรับการแกปญหาสังคม
ไทยในระยะนี้ ก็คือ จากการสรางความเจริญในยุคที่ผานมา ตลอด
เวลายาวนาน และทํามาเรื่อยๆ โดยไมรูตัว ตอมาความคิดนึกและ
พฤติกรรมตางๆ ก็จับตัวหรือลงรอง จนกระทั่งกลายเปนลักษณะจิตใจ
คือเราเห็นฝรั่งเจริญ ก็จะตามอยาง คอยดูวาเขามีอะไรใหมๆ เพื่อจะ
*

ขอใหดูดวยวา ตั้งแตพูดเรื่อง “บวร” คือ บาน-วัด-โรงเรียน กันมาเปนทศวรรษ ถึงบัด
นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบาง
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คอยรับเอามาใชเอามาบริโภค นานๆ เขาก็เลยกลายเปนคนที่คอยตาม
รับจากเขา ตามแลวก็รับ ตามแลวก็รับ ตามเพื่อจะรับ คือตามดู เห็น
เขามีอะไรก็คอยรับเอา จนกระทั่งมีลกั ษณะจิตใจแบบผูตามและผูรับ
พรอมกันนั้นลักษณะที่ขาดหายไป ก็คือความเปนผูนําและเปนผูให
สังคมนี้ ถาตองการสรางสรรคความเจริญ หรือจะพัฒนาให
สําเร็จ จะตองแกตรงนี้ใหได คือจะตองปรับตัวใหม ใหมีจิตสํานึก และ
ลักษณะจิตใจแบบเปนผูนําและเปนผูให อันนี้นาจะกําหนดเปนแนวทาง
หรือทิศทาง และเปนเปาหมายสําคัญของการศึกษาของสังคมไทยใน
ยุคตอไป
เราจะตองสรางสรรคคนของเรา ใหเปนผูนําและเปนผูให จน
ถึงขัน้ ทีม่ ลี กั ษณะจิตใจเปนแบบนั้นเลยทีเดียว ถาไมอยางนั้น เราจะไม
รจู กั แมแตทจี่ ะสํารวจของดีของตนเอง เพราะความเคยชินในการตาม
และรับ จะทําใหคอยมองดูวาเขามีอะไรที่จะใหเรารับและตามอีกบาง
เราจะรูส กึ นิยมเชิดชูเขา และรูสึกวาเขาสูงกวาเหนือกวา พรอมกับจะ
รูส กึ ดูถกู ตนเองวาเปนผูที่ตํ่าตอย ดอยคา ไรศักดา ไมมีอะไร
การทีเ่ รากลายเปนผูตามและเปนผูรับ ก็เพราะเรานึกวาเราไมมี
จึงตองคอยรอรับ เราจะมองแตเพียงวาอันนั้นอันนี้เราไมมี แลวก็คอย
รับเอาจากเขา เลยมองเห็นแตในแงที่เขามี ที่เขาดีกวา เหนือกวาเรา
ไมเห็น ไมมองสิ่งที่ตนมี ไมเห็นคุณคาของตนเอง และมีความรูสึก
ดอยและตํ่าตอย
แตถา เปลี่ยนมาเปนผูนําและผูให ก็จะมองวาเรามีอะไรดีบางที่
จะใหแกผูอื่น ที่จะไปมีสวนรวมในการพัฒนาอารยธรรมของโลก ทําให
ตองมองตัวเอง และสํารวจสิ่งดีที่ตัวมีบาง เสร็จแลวก็จะมองเห็นขึ้น
มาเลยทีเดียววา เราก็มีอะไรบางอยางดีๆ ที่จะใหแกคนอื่นเหมือนกัน
ในสวนของตะวันตก เราก็ยอมรับความจริงวาเขามีดี เขามีสิ่งที่
เจริญ ซึง่ เราก็ควรจะไปเรียนรูเอามา แตในเวลาเดียวกัน สิ่งดีที่เรามี
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เราก็ตอ งรูตามเปนจริง และถาเรามีอะไรดีเราก็จะมีสิ่งที่จะใหแกคน
อืน่ ดวย ไมใชวาจะใหประเทศไทยนี้ ไมมีชื่ออยูในการรวมสรางสรรค
อารยธรรมของโลกเสียเลย เพราะเปนไดแตผูตามเขาและรับสิ่งที่คน
อืน่ เขาสรางไวหรือสรางใหอยางเดียว
ถาสรางจิตสํานึก และลักษณะจิตใจแบบผูนําและผูใหขึ้นมาได
คนไทยก็จะเปนผูที่มีสวนรวมในการสรางสรรคอารยธรรมของโลก
และแทจริงแลวประเทศไทย สังคมไทย และคนไทย ก็มีศักยภาพที่จะ
ทําเชนนัน้ ได แตเราไมไดสรางจิตสํานึกนี้ขึ้นมา จึงไมไดมองสิ่งดีที่ตนมี
และไมคิดทําสิ่งดีที่จะใหแกใครอื่น
โดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ ขณะที่ประเทศพัฒนาแลว เขากําลัง
มีปญ
 หาติดตันกันอยูอยางที่วาแลวขางตน ถึงกับตองมาทบทวนกัน
ใหม ตัง้ แตความคิดพื้นฐาน หลักวิชาการ ตลอดจนระบบวิธีตางๆ ใน
กระบวนการพัฒนา เขากําลังพิจารณากันใหม และหาทางออกกันอยู
บางพวกก็มาสนใจแนวคิดแบบตะวันออก ซึ่งก็เปนของที่เรามี
อยูน ี่แหละ แตเราปลอยใหเขามาศึกษาโดยที่เราเองไมศึกษา จน
กระทัง่ เขาเอาไปวิเคราะหแยกแยะที่ประเทศของเขา แลวทีนี้ถาเขา
เอาไปใชไดสําเร็จ หรือคิดอะไรขึ้นได เราก็ไปรอรับสิ่งที่เปนของเรา
จากเขาอีก
ฉะนัน้ เราจึงนาจะสรางจิตสํานึกของผูนําและผูใหนขี้ ึ้นมา แลว
เราก็จะคิดศึกษาสํารวจดูของดีที่เรามี หรือทําอะไรขึ้นใหม เพื่อจะเอา
ไปให ไปเสริมกันกับสวนที่คนอื่นมี เปนการเขาไปมีสวนรวม ในการ
ชวยแกปญหาของโลกยุคปจจุบัน
ถาทําไดอยางนี้ ก็จะมีความหมายวาเรารูจักใชทรัพยสมบัติที่มี
อยใู หเปนประโยชน มิฉะนั้นแลวทรัพยากรในดานภูมิธรรมภูมิปญญา
ซึง่ เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู ก็จะไมไดใชประโยชนอะไร แต
กลายเปนถูกทอดทิ้ง เสื่อมหายเลือนลางไป
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ถาเราเอามาใชประโยชนได ทั้งทุนเดิมที่มีอยูเกา ทั้งสิ่งดีที่รูจัก
เลือกรับเพิ่มเขามาจากภายนอก และสิ่งที่คิดขึ้นไดใหม ก็จะกลายเปน
ความมัง่ คัง่ ของวัฒนธรรม ที่จะทําใหเดินหนากันตอไปไดอยางดี

การปรับเปลี่ยนทาทีครั้งใหญ
ในกระบวนการพัฒนาของมนุษย
ตอนตอไปนี้ เปนการเขาสูหลักการบางอยาง ซึ่งไมคอยจําเปน
ตองพูด เพราะไดพดู ไวในโอกาสอืน่ มากแลว
แตทคี่ วรกลาวถึงอยางหนึง่ ก็คอื เรือ่ งองคประกอบ ๓ ประการ
แหงระบบการดํารงอยูที่ดีของมนุษย ที่พูดมาครั้งหนึ่งแลว แตเปน
เรือ่ งทีเ่ นนกันในปจจุบัน ซึ่งการพัฒนาทุกอยางทุกดานจะตองคํานึงอยู
เสมอ จึงขอนํามาสรุปอีกทีหนึ่ง
คราวนีเ้ รามาดูลักษณะแหงทาทีการปฏิบัติของมนุษย ตอองค
ประกอบ ๓ อยางนั้น คือ ธรรมชาติ สังคม และตัวของมนุษยเอง วา
เปนอยางไร ระหวางยุคที่ผานมา กับยุคตอไป
๑. ธรรมชาติ มนุษยมที าทีตอธรรมชาติแบบไหน ไดบอกแลววา
ในยุคอุตสาหกรรมนั้น มนุษยมีทาทีตอธรรมชาติแบบจะ “เอาชนะ” คือ
ตองการจะปราบหรือจะพิชิต จะควบคุมใหอยูในอํานาจ และใชงาน
ตามปรารถนา จนกลายเปนการเอาเปรียบ เบียดเบียน และทําลาย
ธรรมชาติ
แตมาถึงยุคนี้ แนวโนมก็เปลี่ยนไป กลายมาเปนการที่จะอนุรักษ
อยูร วมแบบประสานกลมกลืน และรักษาสมดุล
๒. สังคม ในยุคทีแ่ ลวมา ลักษณะการดําเนินชีวิตของมนุษยที่จะ
ใหสําเร็จความมุงหมายของอุตสาหกรรม คือการ “แขงขัน” ศัพท
สําคัญมากในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ competition แปล
วา การแขงขัน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แตพอมาถึงยุคนี้ แนวคิดแนวปฏิบัติก็มาเนนมายํ้ากันใหเปลี่ยน
ไปสแู นวทางที่ตรงขามกับการแขงขัน
คือเปลี่ยนไปสูความรวมมือ
เปลี่ยนจาก competition มาเนน cooperation
ยุคนีเ้ นนการรวมมือมาก ขณะนี้ ไมวาที่ไหน หนังสือ หรือตํารับ
ตําราใหมๆ ตลอดจนองคการสหประชาชาติเนนแตเรื่องนี้ บอกวา
ตองมี cooperation
cooperation ทีว่ า นี้ ไมใชแครวมมือกันในหมูในกลุมเทานั้น ไม
ใชรว มมือกันในพวกของตน เพื่อจะไปแขงกับพวกอื่นหรือประเทศอื่น
แตตอ งรวมมือกันทั่วโลกทีเดียว เพราะวาปจจุบันนี้ ปญหาเกิดขึ้นที่
หนึง่ ทีเ่ ดียว ก็กระเทือนไปทั่วโลก เราตองรับปญหารวมกัน ตองพบ
แรงกระทบทุกอยางรวมกันหมด อยางที่บอกไวแตตนวา เดี๋ยวนี้เปน
one earth one world แลว จะตองมี cooperation ถาตอนที่เปน
three worlds อาจจะยังตองแขงขันกันอยู
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ มนุษยก็ยังไมเจริญถึงขั้นนี้หรอก
อันนีว้ า ถึงอุดมคติ คือเปนเรื่องของความคิดและปญญาที่รูวาควรจะ
เปน เพราะเห็นแลววามันตองการและจําเปน*
๓. มนุษย คือชีวติ คนหรือตัวมนุษยเอง มนุษยในยุคอุตสาห
กรรมทีเ่ ปนมานั้น มีความมุงหมายใฝฝนวา จะ “เสพ-บริโภค” ใหไดมาก
ทีส่ ดุ จะสนองความตองการของตนใหไดมากที่สุด การที่จะพิชิตธรรม
ชาติ และการที่แขงขันกัน ก็เพื่อใหไดผลสนองหรือบรรลุจุดหมายอันนี้
คือใหมนุษยไดเสพไดบริโภคไดมากที่สุด และถือวาการเสพบริโภคได
มากที่สุด คือมีความสุขมากที่สุด
*

เรื่องความรวมมือ หรือ cooperation นี้ก็เชนเดียวกัน ขอใหดูวานี่คือในระดับโลก
ยํ้ากันมาเปนทศวรรษ มีอะไรคืบหนาบาง ขณะที่ทั้งโลกตองรับปญหารวมกัน แตคน
ในโลกก็ยังตั้งหนาแกงแยงกัน
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แตถงึ ปจจุบันนี้ มนุษยรูตัวแลววา การทําเชนนั้นเปนไปไมได
มนุษยจะตองรูจักยับยั้งควบคุมตนเอง ตองรูจักประมาณ หรือพูด
งายๆ วา รูจักพอ
นักวิชาการอเมริกันบอกเองวา ประเทศอเมริกามีประชากร
๖% ของโลก แตบริโภคทรัพยากร ๕๐% ของโลก ถาทุกประเทศจะ
เปนอยูสุขสบายแบบอเมริกัน
จะเอาทรัพยากรที่ไหนมากินมาใชได
เพียงพอ ในเมื่อคนเพียง ๖% กินหมดไป ๕๐% ของทรัพยากรแลว
ถาเพิม่ คนประเทศอื่นมาบริโภคอยางคนอเมริกันอีก ๖% เปน
๑๒% ก็กินทรัพยากรหมดโลกแลว คนที่เหลืออีก ๘๘% ก็ไมตองกิน
อะไรใชไหม มันเปนไปไมได
การพัฒนาแบบนี้ ที่จะใหมนุษยเสพหรือบริโภคใหไดมากที่สุด
เอาแตวตั ถุ เอาแตเทคโนโลยี เอาแตดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาที่
ตันแนๆ ธรรมชาติก็เสียหายกลายเปนพิษ ทรัพยากรก็ไมพอ มนุษยจะ
ตองแยงชิงกัน เอารัดเอาเปรียบกันอยางหนัก
อยางไรก็ตาม พวกนักนิยมเทคโนโลยีพวกหนึ่งบอกวาไมเปนไร
ถึงโลกนีจ้ ะพินาศ ก็จะไปพัฒนาโลกพระอังคารอยูใหม จริงๆ นะ พวก
นีเ้ ขาวาอยางนั้น
ตอนนีใ้ นอเมริกาก็มีคนสุดโตง ๒ พวก พวกหนึ่ง ปฏิเสธ
เทคโนโลยี ไมเอาทั้งนั้น เทคโนโลยีไมเอา จะอยูกับธรรมชาติ สวนอีก
พวกหนึ่ง ติดหลงเต็มที่ อะไรๆ ก็ตองเทคโนโลยี
พวกทีส่ องนีบ้ อกวา ถึงแมสภาพแวดลอมจะเสื่อมสิ้น โลกนี้อาจ
จะโทรมจนอยูไมได แตเทคโนโลยีจะชวยใหมนุษยรอด เขาฝนถึงวิธีแก
ปญหาวา ตอนแรกจะไปสรางสถานีอวกาศ แลวจากนั้นก็จะไปพัฒนา
ดาวพระอังคารใหเปนถิ่นที่อยูของมนุษย
ก็แลวแตเขาจะคิดกันไป
พวกนีส้ ดุ โตง ไมใชเปนการแกปญหาที่แทจริง
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เมื่อยังไมพัฒนา เห็นความพอดีวาเปนทุกข
แตผูไดพัฒนารูวา ความพอดีเปนมรรคาแหงสุข
เปนอันวา มนุษยในยุคที่ผานมา มุงเสพมุงบริโภคใหมากที่สุด
แตพอมาถึงยุคนี้ มนุษยจะตองรูจักประมาณ และก็ไดมีแนวโนมมาสู
การรูจักประมาณ คือรูจักพอดีนนั่ เอง ดังที่เดี๋ยวนี้ชอบพูดกันถึงความ
สมดุล หรือดุลยภาพในดานตางๆ
ทีแ่ ทนนั้ เรามีหลักอยางนี้อยูแลวในพระพุทธศาสนา หลักธรรม
สําคัญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกวา มัตตัญุตา แปลวาความ
รจู ักประมาณ เชน โภชเนมัตตัญุตา คือความรูจักประมาณในการ
บริโภค หรือการบริโภคเปน คือบริโภคแตพอดี เชนรูวากินอยางไรจึง
จะเปนคุณเปนประโยชนแกชีวิต และกินไมเกินขอบเขต
วาทีจ่ ริง ความรูจักประมาณหรือรูจักพอดีนี้ เปนประโยชน มีผล
ดีตอ ชีวติ ของมนุษยโดยตรงทีเดียว โดยเฉพาะเปนภาวะที่เกื้อกูลตอ
สุขภาพเปนอยางยิ่ง
แตสําหรับมนุษยที่เห็นวาความสุขของเขาอยูที่การไดเสพอยาง
เต็มที่ ไดบริโภคใหมากที่สุด ไดบํารุงบําเรอปรนเปรอตนเองตามใจ
อยากใหถึงที่สุด การบริโภคแตพอดี หรือรูจักประมาณนี้ กลับกลาย
เปนเครือ่ งกีดขวางการหาความสุขของเขา เพราะทําใหเขาตองสะดุด
ตองชะงัก ตองยับยั้งตัวเอง ทําใหหาความสุขไดไมเต็มที่หรือไมเต็มใจ
อยาก ทัง้ ๆ ที่แทจริงแลว การปรนปรือความอยากของเขาอยางนั้น
เปนภัยอันตรายตอชีวิต ทําใหเสื่อมเสียสุขภาพเปนการทํารายตัวเอง
ในเมือ่ ปจจุบันนี้เหตุการณไดเปนไปเอง โดยที่ปจจัยแวดลอมได
บีบบังคับใหมนุษยจําเปนจะตองเปนอยู เสพบริโภค อยางรูจัก
ประมาณ มนุษยที่เคยชินกับทิฏฐิและนิสัยที่จะมีความสุขตอเมื่อไดเสพ
ไดบริโภคตามใจอยากอยางถึงที่สุด ยอมจะตองเผชิญกับความจําเปน
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ในการยับยั้งตนเองใหอยูในขอบเขตของความรูจักประมาณนี้ และเขา
ก็จะมีความรูสึกบีบคั้น ทุกขทรมาน หรืออยางนอยก็ไมมีความสุข
ถึงตอนนีแ้ หละ ที่มนุษยจะตองเรียนรูที่จะปรับตัวเสียใหม ใน
ดานหนึง่ เขาจะตองปรับตัวใหเขากันได ใหมีความสุขความพอใจกับ
การกิน การเสพพอดีอยางรูจักประมาณนั้น
อีกดานหนึง่ เขาจะตองรูจักแสวงหาความสุขอยางอื่นแบบอื่นที่
ดีกวาหรือยิ่งกวา ที่จะมาชดเชย หรือแทนที่ความสุขที่อืดเฟอจากการ
ปรนเปรอตนดวยการเสพใหมากที่สุดนั้น
ณ จุดนีแ้ หละที่การพัฒนาตนตามแนวพุทธธรรมจะมาชวยตอบ
ปญหา จะชวยใหมนุษยพบทางออก ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ
ดังกลาวนัน้ ได และแทที่จริงก็เปนความตองการของชีวิต เปนความจํา
เปนของการศึกษา ที่จะตองใหคนพัฒนาตนขึ้นมาถึงระดับนี้
ความจริง ถาวากันตรงไปตรงมา คนที่หาสุขจากเสพจนบริโภค
เกินพอดีนนั้ ก็เพราะขาดปญญา เนื่องจากไมไดรับการศึกษาที่ถูกตอง
พูดสัน้ ๆ วา คนกินเสพที่แทก็เพราะความตองการของชีวิต ถากินเสพ
แลวกลับเปนอันตรายตอชีวิต ก็ผิดวัตถุประสงค แลวจะมีอะไร ถาไม
ใชขาดปญญา (หรือปญญายอมเปนทาสรับใชตัณหา)
ถามีปญ
 ญา ก็สามารถทําใหพอดีกับความตองการของชีวิต ที่
จะใหชวี ติ เปนอยูดวยดี
และเมื่อเขารูจักกินเสพแคพอดีกับความ
ตองการของชีวิต ที่ทําใหชีวิตอยูดี เขาก็ชวยอนุรักษธรรมชาติ และ
รวมมือเกือ้ กูลสังคมไปพรอมกันดวย นี้คือที่พูดสั้นๆ วารูจักประมาณ
คนทีพ่ ฒ
ั นาตนดีแลวนั้น ดานหนึ่งก็เปนอยูดวยปญญาที่มองเห็น
วาการเปนอยู เสพบริโภคพอดี มีผลดีตอชีวิต เขาจึงมีความพอใจ เต็ม
ใจ และมีความสุขดวยการเปนอยูกินเสพอยางรูจักประมาณ พรอมทั้ง
หลีกเลีย่ งละเวนการกินเสพบริโภคเกินพอดี ที่เขารูวาเปนโทษตอชีวิต
โดยความตั้งใจปฏิบัติดวยตัวของเขาเอง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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อีกดานหนึ่ง เขารูจักความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป เหนือขึ้นไปอีก
ซึง่ เกิดจากการพัฒนาทางจิตและปญญา
อันจะทําใหเขาไมมาหวง
กังวล หรือแมแตรูสึกขาดอะไรไปในการที่ไมไดเสพ หรือปรนเปรอ
สนองความอยาก โดยที่เขามองเห็นตระหนักวา การรูจักประมาณ
หรือการบริโภคพอดีนั้นเสียอีก ที่เปนปจจัยเอื้อตอการที่เขาจะไดเสวย
ความสุขที่ประณีตเชนนั้น
เขารวู าการบริโภคอยางรูประมาณนั้น ไมใชเปนจุดหมาย แตมัน
เปนมรรควิธีที่จะชวยใหเขาเขาถึงจุดหมายที่สูงขึ้นไป
ตกลงวา ทาทีตอองคประกอบ ๓ อยางนี้เปลี่ยนไปแลว เปลี่ยน
หมดทุกขอเลย
ธรรมชาติ เปลีย่ นจากพิชิตธรรมชาติ มาอยูอยางประสาน
กลมกลืนและเอื้อกันกับธรรมชาติ
สังคม
เปลีย่ นจากการแขงขัน มาสูการรวมมือ
มนุษย
เปลีย่ นจากการเสพหรือบริโภคใหมากที่สุด มา
เปนการรูจักประมาณ เสพบริโภคแตพอดี พูดใหสั้นวา รูจักพอ
มนุษยจะตองเปลี่ยนแปลงตนเอง ในยุคตอไปมนุษยจะตองมี
การเปลีย่ นแปลงถึงขั้นพื้นฐาน จะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติถึงขั้นภาย
ในจิตใจ เพือ่ จะใหโลกอยูร อด ถาไมอยางนัน้ โลกจะถึงคราววิบตั ิ

จะใหรักและอนุรักษธรรมชาติ
ก็ตองทําเหตุปจจัยที่จะใหรักและอนุรักษ
ขอแทรกเขามานิดหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องที่เปนปญหาสําคัญเหมือน
กัน คือโลกยุคปจจุบันนี้ รูตระหนักแลวถึงความสําคัญของธรรมชาติ
และสํานึกวามนุษยจะตองอนุรักษธรรมชาติ ปญหาก็คือ เมื่อตองการ
อนุรกั ษธรรมชาติแลว ทําอยางไรจึงจะอนุรักษธรรมชาติไวได นี่คือสิ่ง
ทีก่ ารศึกษาจะตองถาม

๑๓๖

รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทําอยางไรจะใหคนอนุรักษธรรมชาติ เราก็สอนกันไป ออกคํา
ขวัญและคําแนะนําทางวิทยุและโทรทัศน คิดหรือทําอะไรได ก็ทําก็วา
กันไป แตไดผลหรือเปลา หรือไดผลแคไหน ก็อีกเรื่องหนึ่ง อยางนอย
ก็เปนการเตือนสติกันไวบาง
มีคาตอบหนึ
ํ
่งซึ่งดูจะมีเหตุผลดี บอกวา จะใหอนุรักษธรรมชาติ
ก็ตองทําใหคนรักธรรมชาติ ถาคนรักธรรมชาติแลว เขาก็จะอนุรักษ
ธรรมชาติ สิง่ สําคัญคือตองรักธรรมชาติกอน ถาเขารักแลวเขาก็จะ
อนุรักษเอง
แตกต็ องถามตอไปอีกวา ทําอยางไรจะใหรักธรรมชาติ คําตอบ
ก็คอื ตองใหสามารถมีความสุขที่จะอยูกับธรรมชาติ ถาเมื่อใดคนมี
ความสุขทีจ่ ะอยูกับธรรมชาติ เมื่อนั้นเขาก็จะรักธรรมชาติเอง แลวเขา
ก็จะอนุรักษธรรมชาติเอง ถาไมไปใหถึงขั้นนั้น ถึงจะพูดไปใหปากเปยก
ปากแฉะ บอกใหรักธรรมชาติ จะรักขึ้นมาไดอยางไร เราจะตองทํา
เหตุปจจัยที่จะใหรัก
ถาสรางเหตุปจจัยขึ้นมาแลว กระบวนการของเหตุปจจัยก็จะ
ดําเนินไปเอง เหตุปจจัยของการรักธรรมชาติอยางแทจริง ก็คือการมี
ความสุขทีจ่ ะอยูกับธรรมชาติ เพราะฉะนั้นถาใหคนมีความสุขในการ
อยูก บั ธรรมชาติ เขาก็รักธรรมชาติเอง แลวเขาก็จะอนุรักษธรรมชาติ
อยางแนนอน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยในเรื่องนี้ จะเปนดังนี้
สุขกับธรรมชาติÆ รักธรรมชาติÆ อนุรักษธรรมชาติ
ทีนี้ อุปสรรคในเรื่องนี้ก็คือ มนุษยในยุคที่ผานมานี้ สอนกันวา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะทําใหมนุษยมีวัตถุพรั่งพรอมทุกอยาง
มนุษยหวังความสุขจากความสะดวกสบายทางวัตถุ จนกระทั่งมนุษย
เห็นวา ธรรมชาติเปนสิ่งที่เราจะตองพิชิต เปนอุปสรรคตอการได

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ความสุขกับธรรมชาติ เพราะเห็นธรรมชาติเปนศัตรู เห็นธรรมชาติเปน
ตัวกอกวน เห็นธรรมชาติเปนอุปสรรคกีดขวาง ทําใหไมไดรับความสุข
ในยุคที่ผานมานี้เราใหการศึกษาฝกฝนอบรมกันอยางนี้ จะโดยรู
ตัวก็ตาม ไมรูตัวก็ตาม
ยุคทีผ่ า นมา คือยุคอุตสาหกรรมนี้ ไดพัฒนาในแบบที่ทําใหคน
เห็นธรรมชาติเปนอุปสรรคตอความสุข จะตองพิชิตมัน คนมีความรู
สึกเปนปฏิปก ษตอธรรมชาติ มีความรูสึกแปลกแยก เห็นเปนคนละ
พวกกัน อันนีแ้ หละคือปญหาที่ตองแก คนจะตองไมเห็นธรรมชาติเปน
ศัตรู ไมเห็นธรรมชาติเปนสิ่งที่ตองทําลาย คนที่ไดรับการอบรมมา
แบบเปนปฏิปกษกับธรรมชาติ จะไมสามารถมีความสุขในการอยูกับ
ธรรมชาติ เพราะเขาเห็นธรรมชาติเปนขวากหนามตลอดเวลา
ทีนี้ จะทําอยางไรใหคนมีความสุขที่จะอยูกับธรรมชาติได คํา
ตอบคือ จะตองวางทาทีตอธรรมชาติใหถูกตอง จึงจะแกปญหาได
การศึกษาจะตองทําใหคนมีความสุขที่จะอยูกับธรรมชาติ แลวความรัก
ธรรมชาติก็จะตามมาเอง พรอมกันนั้นการอนุรักษธรรมชาติก็จะตาม
มาดวย

ปรับเปลี่ยนทาทีใหมแลว ผลดีที่จะไดคืออะไร
ทีว่ า มานี้ เปนขอปฏิบัติตอองคประกอบทั้งสามแหงการดํารง
อยูดวยดีของมนุษย คือ
ธรรมชาติ เราตอง อนุรักษ
สังคม เราตอง รวมมือ(กัน)
ชีวิต เราตอง อยูพอดี หรือรูจักพอ(ดีของมัน)
แตสภาพที่ตองการ ซึ่งเปนจุดหมายของขอปฏิบัติสามอยางนี้
คืออะไร เราทําอยางนั้นเพื่อใหองคประกอบทั้งสามนั้นเปนอยางไร
กลาวคือ การที่เราใหชีวิตเปนอยูพอดีนี่ เพื่อใหชีวิตไปถึงจุดหมายโดย
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มุง จะใหชีวิตเปนอยางไร สังคมที่เราใหคนรวมมือกันนี้ เพื่อใหสังคม
นัน้ เปนอยางไร และธรรมชาติที่เราใหชวยกันอนุรักษนี้ เพื่อใหมันเปน
อยางไร
เมือ่ กีน้ ไี้ ดพูดในขั้นปฏิบัติหรือวิธีการ ตอนนี้จะพูดในแงความมุง
หมาย ซึ่งจะเปนดังนี้
ธรรมชาตินั้น ดํารงอยูดวยสมดุลหรือดุลยภาพ การที่เรา
พยายามอนุรักษธรรมชาติดวยวิธีการตางๆ นานา ก็เพื่อรักษาสภาพที่
เปนจุดหมาย คือ ดุลยภาพ (balance) การทีจ่ ะตองรักษาดุลไวใหไดนี่
แหละ เปนสภาพทีต่ อ งการ เปนจุดหมายของการอนุรักษ ที่เปนขอ
ปฏิบัติหรือวิธีการ
สังคมทีเ่ ราใหคนทั้งหลายรวมมือกันนี้
จุดมุงหมายคืออะไร
ตอบวาเพือ่ สันติภาพ คือเพื่อใหมนุษยอยูรวมกันโดยสันติ ตั้งแตระดับ
ครอบครัวจนถึงระดับโลก ตลอดทุกระดับ พูดสั้นๆ วา สันติภาพ เปน
สภาพทีต่ อ งการ เปนจุดมุงหมายของการรวมมือกัน ที่เปนขอปฏิบัติ
หรือวิธีการ
ชีวติ นีก้ อ็ ยางที่บอกไวแลว คือแบงเปนกายกับใจ จึงมีจุดหมาย
๒ สวน ดานหนึ่งคือสุขภาพกาย อีกดานหนึ่งคือสุขภาพใจ พูดสั้นๆ วา
สุขภาพ(กายใจ) การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ เปน
สภาพทีต่ อ งการ ซึ่งเปนจุดหมายของการดําเนินชีวิตพอดี หรือรูจัก
ประมาณ ที่เปนขอปฏิบัติหรือวิธีการ
อยางไรก็ดี เมื่อมองเลยตอไปอีก ก็จะเห็นวา สุขภาพของชีวิต
ทัง้ กายและจิตใจก็ดี สันติภาพของสังคมก็ดี ดุลยภาพของธรรมชาติก็ดี
ยังมิใชเปนจุดหมายสุดทาย คือมิใชเปนจุดหมายที่จบสิ้นในตัวของมัน
เอง แตเปนจุดหมายในระหวาง คือ มันเปนจุดหมายของการปฏิบัติที่
กลาวมาแลว แตตัวมันเอง เมื่อบรรลุถึงแลว ก็เปนสภาพที่เอื้ออํานวย
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สําหรับการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายที่สูงขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น จึง
เรียกวาเปน สภาพที่ตองการ
ในการมองเรื่องจุดหมายนี้ เรามุงเอาจุดหมายของมนุษย และ
จุดหมายสุดทายของมนุษย ก็คือ ความหลุดพนปลอดจากปญหา หรือ
ความไรทุกข ที่เรียกวาอิสรภาพนั่นเอง อิสรภาพหรือความปลอด
ปญหา ไรทกุ ขนี้ มนุษยเขาถึงไดดว ยการพัฒนาตนทีเ่ รียกวา การศึกษา
ฉะนั้น สุขภาพของชีวิตทั้งจิตและกาย สันติภาพของสังคม และ
ดุลยภาพของธรรมชาติ จึงเปนสภาพที่ตองการ ในความหมายวา เปน
สภาพที่เอื้ออํานวยตอการศึกษา ทีม่ นุษยจะพัฒนาตนและชวยกันและ
กันใหพัฒนา เพื่อบรรลุถึงอิสรภาพ
ผลรวมของสภาพทัง้ สามนัน้ จึงมุง นําไปสูอ สิ รภาพทีเ่ ปนจุดหมาย
รวมรวบยอดทั้งหมด
มนุษยตอ งการมีชีวิตที่เปนอิสระ อิสรภาพนี้ในความหมายของ
มนุษย จะครอบคลุมหมด รวมถึงสันติภาพดวย คือมีความปลอดพน
จากภัยทีค่ กุ คามตอชีวิต และสิ่งที่บีบคั้นทั้งหลาย จุดหมายของการ
พัฒนาของเราก็อยูที่อิสรภาพที่แทจริง ซึ่งจะตองอาศัยสังคมที่มีสันติ
ภาพ อาศัยกายใจที่มีสุขภาพ และจะตองรักษาดุลยภาพของธรรมชาติ
ดวย มิฉะนั้นมนุษยจะไมสามารถเขาถึงอิสรภาพที่แทจริงไดเลย
จุดหมายอยางนี้ มีตั้งแตจุดหมายสัมพัทธที่เขาถึงในแตละขั้นไป
จนถึงจุดหมายสูงสุด
ซึ่งหมายถึงการที่มนุษยจะตองพัฒนาตนอยู
เรือ่ ยๆ เพือ่ เขาถึงจุดหมายเหลานี้ไปตามลําดับ ทั้งนี้ เพราะวาคนนี้
แปลกหรือพิเศษกวาสัตวอื่น ในฐานะที่เปนสัตวที่เกง และประเสริฐได
ดวยการฝกฝนพัฒนา
ชีวติ ของมนุษยแตละคนที่เปนตัวผูปฏิบัติเอง ทั้งกายและใจ ก็
ตองมีการพยายามรักษาสุขภาพอยูเสมอ สังคมก็ตองมีการพยายาม
รักษาสันติภาพไว และธรรมชาติก็ตองมีการพยายามรักษาดุลยภาพให
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คงอยู แตในการที่จะใหเปนอยางนั้น ทุกอยางตองอาศัยการพัฒนาตน
ของมนุษยทั้งนั้น เพราะมนุษยเปนผูกระทําตอสิ่งเหลานั้น
พูดอีกอยางหนึ่งวา มนุษยตองพัฒนาชีวิตของตน และในการ
พัฒนาชีวติ ของตนนั้น ก็ตองสรางเสริมสันติภาพของสังคม ตองรักษา
ดุลยภาพในธรรมชาติ และตองบริหารสุขภาพของตนไปดวย โดยที่
การพัฒนาชีวิตของตนอยางถูกตอง ใหเปนอยูพอดี ก็จะเปนการดูแล
สุขภาพของตัวเอง เปนการสรางเสริมสันติภาพของสังคม และรักษา
ดุลยภาพในธรรมชาติไปพรอมกันดวย จนสามารถเขาถึงอิสรภาพและ
สันติสุขในที่สุด
เมือ่ กายใจมีสุขภาพดี สังคมมีสันติภาพ และธรรมชาติดํารงอยู
ในดุลยภาพ ก็จะเปนสภาพที่เอื้ออํานวยชวยใหมนุษยศึกษาพัฒนาตน
ไดสะดวกสบายขึ้น เพื่อใหเขาถึงจุดหมายสูงสุดนั้น อันเปนขั้นที่มนุษย
เองก็จะมีสขุ ภาพจิตสมบูรณแทจริง ที่จะเปนหลักประกันใหสันติภาพ
ของสังคมและดุลยภาพในธรรมชาติคงอยูไดยั่งยืน
จะเห็นวา แกนกลางของระบบทั้งหมดที่กลาวมานี้ ก็คือ การ
พัฒนาตน หรือการที่มนุษยจะตองพัฒนาตนอยูตลอดเวลา และนี่
แหละคือการศึกษา
การศึกษา ก็คือการพัฒนาคน พัฒนาชีวิต หรือพัฒนาตนของ
คน ถาทําไดสําเร็จตามนี้ ก็จะมีภาพออกมาวา มนุษยจะมีวัตถุพอดีที่
จะบริโภคกันไดไมขาดแคลน พอที่จะใหอยูดวยความเปนสุข คืออยูพอ
ดีทจี่ ะเปนสุข มีสุขภาพกายดี มีจิตใจสุขสบาย ดวยความพึงพอใจ เปน
สุขภาพจิตทีด่ ี ไมตองเบียดเบียนกัน เปนสังคมที่มีสันติภาพ และไม
ตองทําลายดุลยภาพของธรรมชาติ ซึ่งก็จะเอื้ออํานวยโอกาสใหตัว
มนุษยเอง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนตอไปไดจนถึงที่สุด
ถามีวตั ถุพรั่งพรอมพอดี เอื้ออํานวยตอการพัฒนาตนใหมีชีวิตที่
ดีงาม รางกายแข็งแรง ใจสบาย มีสุขภาพดี และอยูในสังคมที่มีสันติ
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ภาพ ทามกลางธรรมชาติที่เกื้อกูล มีดุลยภาพ เมื่อโอกาสเอื้ออํานวย
เชนนีแ้ ลวก็พฒ
ั นาจิตใจ และพัฒนาปญญาตอไป มนุษยก็จะเปนสัตวที่
ประเสริฐขึน้ ไป จนบรรลุจดุ หมายสูงสุดดวยการพัฒนาหรือฝกฝนเชนนัน้
รวมความตอนนี้วา เราจะมีการปฏิบัติตอองคประกอบ ๓ อยาง
เพือ่ ใหมีสภาพที่ตองการ ซึ่งเปนจุดหมาย ดังตอไปนี้
๑. ธรรมชาติ ตองปฏิบตั ิดวยการอนุรักษ เพื่อสภาพที่ตองการ
คือ ดุลยภาพ
๒. สังคม ตองปฏิบตั ดิ วยความรวมมือ เพื่อสภาพที่ตองการคือ
สันติภาพ
๓. ชีวิต หรือตัวมนุษย ตองปฏิบัติดวยการรูจักเปนอยูพอดี เพื่อ
สภาพที่ตองการคือ สุขภาพ
ดวยการพัฒนาตน และชวยกันใหพัฒนา ในสภาพที่เอื้อหรือ
เกือ้ กูลนี้ มนุษยก็จะพรั่งพรอมดวยโอกาสที่จะบรรลุจุดหมายคือภาวะ
ลวงพนปญหา ไรทุกข ที่เรียกในที่นี้วาวิมตุ ติธรรม หรืออิสรภาพ

พัฒนาครบถวน จึงจะเขาถึงอิสรภาพ
คําวา “พัฒนา” นี้ เพิ่งจะมาใชกันในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ตอนนัน้ มีหนวยราชการที่มีชื่อวา “-พัฒนา-” เกิดขึ้นมากมาย แมแตใน
ระดับกระทรวงก็มีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ซึ่งเดี๋ยวนี้ไมมีแลว
ยุคนัน้ มีกรมการพัฒนาชุมชน มีสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท มีกรม
พัฒนาทีด่ นิ พัฒนากันใหญ ถึงกับเรียกวาเปน “ยุคพัฒนา”
ทีนคี้ ําวาพัฒนาเองนีก้ เ็ ปนศัพทใหม แตก็มาจากภาษาบาลีเกา
คือคําวา “วัฒนา” นัน่ เอง
พัฒนา แปลวา ทําใหเจริญ ทําใหขยายตัว เติบโตขึ้น แตคําเดิม
นัน้ ไมเปน technical term เราเอามาบัญญัติใชใหม ใหมคี วามหมายมุง
ไปในแงของการสรางความเจริญทางวัตถุ สรางถนนหนทาง ตึกราม
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บานชอง สิ่งอํานวยความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีตางๆ มากมาย
ซึง่ รวมอยูในคําวาพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม
อีกดานหนึ่งคือการพัฒนาคน ซึง่ เราเพิ่งจะมาเริ่มเนนกันตอนนี้
โดยเฉพาะในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗
กอนนีใ้ นแผนพัฒนาฉบับที่ ๖ ก็เริ่มใหความสําคัญบาง พัฒนาคนมี
แกนกลางอยูที่การพัฒนาจิตใจ
ทีนี้ การพัฒนาจิตใจ ตลอดจนพัฒนาคนทั้งหมดทุกดานนี่ที่จริง
เรามี technical term อยูกอนในพระพุทธศาสนา ทานมีศัพทที่ใช
สําหรับการพัฒนาคนโดยเฉพาะ คือคําวา ภาวนา ภาวนาไมใชแปลวา
ทองบน สวดมนต แต ภาวนา แปลวา การฝกอบรม หรือทําใหเจริญ
สําหรับการพัฒนาคนและพัฒนาชีวิต มีศัพทเฉพาะวา ภาวนา
ฉะนัน้ ถาเราจะพัฒนาคนก็ควรใชคําวาภาวนา พัฒนาอยางอื่น
จึงจะใชคําวาพัฒนา คือ คําวาพัฒนาสําหรับใชกับพวกรูปธรรม ถาใช
กับชีวติ คน ซึ่งเปนนามธรรม ก็ใชคําวาภาวนานี้
พัฒนาคนนัน้ ไมใชพัฒนาแตจิตใจเทานั้น จะเห็นวา ภาวนาใน
พระพุทธศาสนามี ๔ อยาง แตในที่นี้ จะไมเอามาอธิบาย เพราะได
อธิบายไวแลวในหนังสือหลายเลม แสดงไวแตหัวขอวา ในพระพุทธ
ศาสนาทานจําแนกไววา คนเรานีจ้ ะตองภาวนา ๔ ดาน คือ
๑. พัฒนาดานกาย เรียกวา กายภาวนา
๒. พัฒนาดานศีล เรียกวา ศีลภาวนา
๓. พัฒนาดานจิต เรียกวา จิตภาวนา
๔. พัฒนาดานปญญา เรียกวา ปญญาภาวนา
เปนเรือ่ งแปลกที่วา ภาวนานี้เปนของเกามาก แตจําเพาะมาใกล
กันมากกับ development ๔ อยาง ของวงการการศึกษาสมัยใหม ซึ่ง
กลาวถึงการพัฒนาที่แปลจากของฝรั่งวา development ๔ ดาน หรือ
growth ๔ ดาน คือ
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๑. Physical development พัฒนาการทางกาย
๒. Social development
พัฒนาการทางสังคม
๓. Emotional development พัฒนาการทางอารมณ
๔. Intellectual development พัฒนาการทางปญญา
(ทีอ่ างอิงกันทั่วไป ขอ ๔ เปน Mental และเรียงลําดับเปน
Physical, Mental, Emotional, Social แตในที่นี้ ใช Intellectual แทน
Mental เพราะคนไทยมักเขาใจความหมายของ Mental ในกรณีนี้ผิด
ไป โดยแปล Mental เปน “จิตใจ” ทั้งที่แทจริงนั้น Mental ในที่นี้
หมายถึงดานปญญา เพราะดานจิตใจอยูที่ Emotional ดังที่ฝรั่งเจา
ของตําราใช Mental กับ Intellectual เปน alternative terms แทน
กันไปมา; สวนในการเรียงลําดับขอ ฝรั่งบางตําราบางคราวก็เรียง
ลําดับอยางขางบนนี้ ซึ่งสะดวกแกการเทียบกับในทางพระพุทธศาสนา
ทีจ่ ะกลาวตอไป)*
เรือ่ งนีเ้ ราพูดกันมาหลายสิบปแลว แตไมเคยพูดถึงภาวนา ๔
อยางในพระพุทธศาสนา คําวา ภาวนานี่ ใหไปดู dictionary ภาษา
บาลี-อังกฤษ เขาแปลเปน development ทั้งนั้น ภาวนา เราแปลวา
พัฒนา ฝรัง่ แปลวา development ตรงกันเลย แลวภาวนาก็มี ๔
development ก็มี ๔ ตรงกันอีก คือ
๑. พัฒนากาย หรือพัฒนาทางกาย ไดแก physical
development ตรงกับ กายภาวนา
๒. พัฒนาศีล หรือพัฒนาทางสังคม ไดบอกแลววา ศีลคือการ
*

ตัวอยางที่หาไดงาย เชน Encarta Encyclopedia 2001 หัวขอ “Nursery
Education” (ฉบับป ๒๕๔๕ คือ Encarta Reference Library DVD 2002 หัวขอ
“Preschool Education”) เขียนตรงกับที่แสดงไวนี้ทั้งถอยคําที่ใชและการเรียงลําดับ
คือเปน “…physical, social, emotional, and intellectual development,…”
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อยูร ว มสังคมโดยไมเบียดเบียนกัน แตมีชีวิตที่เกื้อกูลตอกันและมีวินัย
จึงไดแก social development ตรงกับ ศีลภาวนา
๓. พัฒนาจิตใจ หรือพัฒนาทางอารมณ เรื่องอารมณที่เพี้ยน
มาในภาษาไทยปจจุบัน ก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเอง พัฒนาดานนี้ จึงได
แก emotional development ตรงกับ จิตภาวนา
๔. พัฒนาปญญา หรือพัฒนาทางปญญา ไดแก intellectual
development ตรงกับ ปญญาภาวนา

พัฒนาสี่ดาน แตโยงกันเปนระบบอันเดียว
เปนอันวา ภาวนา ๔ กับ development ๔ ก็ตรงกันหมด แต
ความหมายมีนยั ทีแ่ ยกกัน ตางกัน กวางกวากัน หรือลึกกวากันบาง คือ
กายภาวนา พุทธศาสนาไมเนนทีก่ ารทําใหรา งกายเติบโตแข็งแรง
แตถอื วาการรูจ กั กินอาหารใหไดคณ
ุ คา กินพอดี ดวยความรูจ กั ประมาณ
ใหรา งกายอยูผ าสุก มีสขุ ภาพดี เปนฐานใหแกการพัฒนาดานอืน่ ๆ ตอไป
การมีรางกายที่ระบบภายในตางๆ ทํางานเรียบรอยดี ทานเรียก
วาเปน ปธานิยังคะ อยางหนึง่ คือเปนองคหนึ่งของสภาพชีวิตที่เหมาะ
แกการใชความเพียรพยายามในการพัฒนาชีวิต แตการพัฒนากายไม
ใชแคนั้น การพัฒนากายนี่ ทานเนนที่อะไร
การทีเ่ ราดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ สวนของรางกายที่สัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการดํารงอยู ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น และประสาทกาย
ทีเ่ รียกวา อินทรีย ฉะนั้น การพัฒนากาย ในพระพุทธศาสนาจึงเนนไป
ทีก่ ารพัฒนาอินทรีย ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อันได
แก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใหใชงานไดดี เกิดประโยชนสูงสุด มีผลใน
ทางสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน พัฒนาการใชตาใหดูเปน พัฒนาการใชหู
ใหฟง เปน ฯลฯ การพัฒนากาย จะตองไมลืมเรื่องนี้
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การพัฒนาอินทรีย คือ การฝกใชอินทรียใหเปนประโยชนแก
ชีวติ ไมใชใชอินทรียใหเกิดโทษ ฉะนั้น การศึกษาตองมีกายภาวนา ซึ่ง
ไมใชเฉพาะเพียงฝกใหรางกายเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพดีเทานั้น แต
ตองพัฒนาใหใชอินทรียเปน นอกจากนั้น การพัฒนาทักษะตางๆ ใน
ทางอาชีพ ก็รวมอยูในขอนี้ดวย แตที่เปนแกนกลางก็คือการพัฒนา
อินทรียนี้ จนพูดไดวา การพัฒนากายก็คือการพัฒนาอินทรีย
สวนศีลภาวนา ทีว่ า เปนการพัฒนาทางสังคมนั้น ไมมุงแตการ
อยูร ว มกับผูอื่นไดดีโดยไมเบียดเบียนกันเทานั้น แตมุงถึงการฝกอบรม
กายวาจา ใหเปนฐานในการพัฒนาจิตตอดวย กลาวคือ การฝกอบรม
ใหรจู กั ควบคุมตนในเรื่องกาย วาจานั้น เริ่มดวยการไมเบียดเบียนผูอื่น
ใหอยูร วมกันกับผูอื่นไดดี เปนไปในทางที่เกื้อกูลตอกันในสังคม อันนี้
เปนศีลขั้นพื้นฐาน แตนอกเหนือจากนั้น ยังมีการศึกษาอบรมกายวาจา
ใหประณีตยิง่ ขึน้ ไปอีก โดยทีค่ วามสามารถในการฝกพฤติกรรมทางกาย
วาจาของตนนัน้ จะเปนฐานแกการพัฒนาจิตใจตอไปดวย
เมือ่ เรารูจ ักควบคุมฝกหัดกายและวาจาของเรา เราจะไดฝกฝน
พัฒนาจิตใจพรอมไปดวย มันจะสงผลตอกันตามหลักปจจัยสัมพันธ
หมายความวา ภาวนา ๔ ดานนี้ จะตองโยงเปนระบบเดียวกัน ไมใช
แยกกันเปนดานๆ ไมใชเปนความคิดแยกสวนแบบ reductionist
เพราะพวกนั้นแยกแลวไมโยง คือแยกภาวนา หรือพัฒนา ๔ ดาน แยก
ออกไปไดหมด แตไมไดดูวา ๔ ดานนั้น สัมพันธกันอยางไร ทางที่ถูก
ตองโยงดวยวา ๔ ดานนี้เกื้อกูลและอาศัยกันอยางไรอีกที แยกแลว
ตองโยงดวย
ทางดานการพัฒนาจิตใจก็ตองโยงวา เมื่อพัฒนาจิตใจดี ก็สง
ผลดีออกมาตอรางกาย เชน ใจไมโกรธไมเครียด ชวยใหมีสุขภาพดี
และมีผลในการสัมพันธหรือในการอยูรวมสังคมดวย ทําใหการสัมพันธ
กับโลก และสภาพแวดลอมภายนอกพลอยดีไปดวย และการพัฒนาจิต
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ใจนัน้ เชน เมื่อมีสมาธิ ใจไมวาวุนสับสน ก็เปนฐานใหแกการพัฒนา
ปญญาตอไป
เมือ่ พัฒนาปญญาดีแลว ก็ทําใหจิตใจเปนอิสระ เพราะรูวาจะทํา
จะปฏิบตั ติ ออะไรอยางไร แกไขขอติดขัดขจัดปญหา หายอึดอัดหลุด
โลงไปได ตลอดจนรูเทาทันชีวิตและโลกตามเปนจริง รูเทาทันเหตุ
ปจจัย มีอะไรเกิดขึ้นก็รูจักมองตามเหตุปจจัย ก็ไมมีอะไร มาบีบคั้นตัว
อยางนอยก็ไมคอยมีการกระทบกระแทก เพราะทําตามปญญา ไมใช
ทําตามใจอยาก
การพัฒนาปญญาตามหลักพระพุทธศาสนานี้
จะใชคําวา
intellectual ก็ไมคอ ยตรง เพราะคําวา intellectual เนนไปที่ความคิด
เหตุผล ซึง่ เปนเพียงขั้นหนึ่งหรือดานหนึ่งของปญญา
ปญญาในพระพุทธศาสนา มีอยูหลายขั้น เริ่มตั้งแตการรูจักรับ
รูป ระสบการณใหตรงตามเปนจริง การคิดตามเปนจริง โดยไมถูก
ครอบงําดวยอคติ หรือโลภะ โทสะ โมหะ จนถึงความรูเขาใจโลกและ
ชีวติ ตามเปนจริง ที่ทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ดวยเหตุนี้ ปญญาภาวนา
อาจจะตองใชคําวา wisdom development
ภาวนา ๔ นีเ้ ปนหลักสําคัญอีกชุดหนึง่ ขอพูดโดยรวบรัดวา ภาวนา
หรือพัฒนานี่ แสดงถึงหนทางในการพัฒนาคน เมือ่ พูดแยกเปนแงดาน
ตางๆ แลว ก็ตองเอามาโยงเขาดวยกันใหเปนภาพรวมอันหนึ่งอันเดียว
กันอีกที

จุดหมายของการศึกษา คือ จุดหมายของชีวิต
การพัฒนาสูอิสรภาพ ผานจุดหมายหลายระดับ
ตอไปก็จะตองมีเรื่องจุดหมายในการพัฒนาคน ซึ่งเปนจุดหมาย
ของการศึกษา ซึ่งพูดสั้นๆ ไดวา จุดหมายนั้นก็คือ การพัฒนาตนของ
แตละคนใหเขาถึง อัตถะ คือเขาถึงจุดมุงหมายของชีวิตในระดับตางๆ
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คือ*

๑. เริม่ ดวยชีวิตระดับรูปธรรม หรือชีวิตดานนอก ซึ่งเกี่ยวของ
กับสิง่ ทีต่ ามองเห็น เชนใหพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ใหพึ่งตนไดใน
ทางสังคม โดยอยูรวมกับผูอื่นไดดี มีความเจริญกาวหนาในสังคม มี
ฐานะตําแหนงเปนที่ยอมรับนับถือ เปนตน ซึ่งเปนขั้นที่ทางพระเรียก
วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนที่ตามองเห็น อันเปนประโยชนในขั้น
ของจุดหมายสามัญ เปนอิสรภาพของชีวิตดานนอก หรืออิสรภาพทาง
กายภาพและทางสังคม
ขัน้ นีแ้ มจะสําคัญ แตไมเพียงพอ ถามีไดเพียงขั้นนี้ ไมมีขั้นที่ ๒
จะไมปลอดภัย
๒. ตองเขาถึงจุดหมายในทางชีวิตจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป คือมีจิตใจ
ทีด่ งี าม เชือ่ มั่นในความดีและการกระทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม มีคุณธรรม
และรูจ กั เสียสละสรางสรรคทําประโยชนตางๆ มีปญญากอปรดวย
วิจารณญาณ ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจและความสุขในบุญกุศล หรือการ
มีชวี ติ ที่มีคุณคา ซึ่งเรียกวา สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชนที่ลํ้าเลยจาก
ทีต่ ามองเห็น เปนอิสรภาพของชีวิตดานใน ที่ปลอดพนจากความชั่ว
รายตกตํ่าและความทุกขที่รายแรงขั้นที่เรียกวาตกอบาย
๓. สุดทายคือ ปรมัตถะ แปลวา ประโยชนสูงสุด คือถึงขั้นที่มี
จิตใจเปนอิสระดวยปญญาที่รูความจริง อยางที่เรียกวารูแจงสังขาร
หรือรูเ ทาทันโลกและชีวิต ไมตกเปนทาสของสิ่งทั้งหลาย ไมหวั่นไหว
ตามความเปนไปภายนอก เปนภาวะเต็มอิ่มสมบูรณ ซึ่งมีแตความสุข
ทีโ่ ปรงเบา ไรทุกข เปนอิสรภาพขั้นสูงสุดหรือขั้นสุดทาย ที่ความเปน
*

เรื่อง อัตถะ คือจุดหมายของชีวิต ๓ ขั้น ตามอธิบายในที่นี้ อาจจะเยิ่นเยอจับความ
ยากไปบาง และยังไมมีเวลาปรับปรุงคําอธิบายนี้ ผูที่ตองการคําอธิบายที่กระทัดรัด
พึงดูในหนังสือ วินัยชาวพุทธ หนา ๙–๑๐ หรือ ธรรมนูญชีวิต หนา ๘–๙

๑๔๘

รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน

อิสระของชีวติ จิตใจถึงขั้นเปนภาวะเด็ดขาดสิ้นเชิง เพราะปญญากําจัด
เหตุปจ จัยแหงความติดของของจิตหมดสิ้นแลว
แมแตความสุขก็แบงไดเปนหลายประเภท หลายระดับ เชนที่
แบงอยางงายๆ วา ความสุขของมนุษยแยกออกเปน ๒ แบบ คือ
๑. สามิสสุข ความสุขที่อาศัยอามิส และ
๒. นิรามิสสุข ความสุขที่ไมอาศัยอามิส
สําหรับคนธรรมดาทั่วๆ ไป ที่ยังมีจิตใจไมเปนอิสระ ไมถึง
ปรมัตถ ก็ตองอาศัยสิ่งภายนอกมาเปนปจจัยชวยใหไดรับความสุข
ความสุขของเขาขึ้นตอวัตถุ ตองอาศัยสิ่งบํารุงบําเรอ หรือแหลง
ความสุขจากภายนอก ถาไมมีอะไรภายนอกมาชวยใหไดเสพไดบริโภค
เปนตน ก็เปนทุกข ไมสบาย ไรความสุข อยางนี้เรียกวามีแตสามิสสุข
พูดสัน้ ๆ วา ความสุขที่ยังพึ่งพาวัตถุ
แตถา ไดพัฒนาตนขึ้นไปถึงปรมัตถแลว หรือแมแตในแนวทาง
ของปรมัตถ ก็จะมีนิรามิสสุข สุขที่ไมตองอิงอาศัยอามิส ไมตองขึ้นตอ
สิง่ ภายนอก มีความสุขไดโดยลําพังตัว เปนตัวของตัวเอง เปนความสุข
แบบอิสระ เปนการพึง่ ตัวเองไดดว ยความมีอสิ รภาพทางจิตทางปญญา
การพึง่ ตนได ก็มีหลายขั้นเปนระดับๆ ขึ้นมา เริ่มแตพึ่งตนได
ทางรูปธรรม ไมตอ งขึน้ ตอผอู นื่ ในดานวัตถุภายนอก ในทางสังคม ในทาง
จิตใจ จนถึงพึง่ ตนเองไดในทางปญญา จึงเขาถึงอิสรภาพอยางแทจริง
รวมความวา การพึ่งตนไดก็คือ อิสรภาพในระดับตางๆ จนถึง
อิสรภาพสูงสุด ทั้งหมดนี้จึงกลับเขาสูหลักขางตน ที่วา
๑. รคู วามจริงของสิ่งทั้งหลาย เขาถึงสัจธรรม
๒. จึงปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดสอดสมกลมกลืนตามหลักความ
จริง คือดําเนินชีวิตไดถูกตองดี มีจริยธรรม
๓. จึงแกปญหาได ไรทุกข เกิดมีอิสรภาพ ลุถึงวิมตุ ติธรรม
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ไดพดู มาก็พอสมควร ขออนุโมทนาอาจารย พรอมทั้งคณะนิสิต
ทุกทาน ที่ไดมาเยี่ยมเยียนสถานพํานักสงฆแหงนี้ ที่ภูเขาในตําบลหนอง
แหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันนี้ ไดมาสังสรรค
กัน แลวก็ไดมาฟงธรรม รวมทั้งเรื่องของวิชาการ ดังที่ไดสนทนากัน
มาตามสมควร
ในแงหนึง่ การมา ณ ที่นี้เปนการสละเวลา สละเรี่ยวแรงกําลัง
กาย เดินทางกันมาดวยความลําบากพอสมควร เพราะทางก็ไมคอย
สะดวก จึงตองขออนุโมทนาดวย ถือวาเปนการแสดงนํ้าใจไมตรี โดยมี
ความปรารถนาดีตอกัน
ดวยนําใจไมตรี
้
มีเมตตาตอกันนี้แหละ จึงขอใหเปนพรแกทุกทาน
โดยอางอิงคุณพระรัตนตรัย อภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธ
พรชัย มีกาลั
ํ งกาย กําลังใจ กําลังปญญา ที่จะศึกษาคนควาใหกาวหนา
และบรรลุความสําเร็จ เพื่อจะไดทํากิจหนาที่การงาน ดําเนินชีวิตให
เปนประโยชนทั้งแกตัวเองและสวนรวม แลวก็มีความรมเย็นเปนสุขใน
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน

คําโปรย

แมแตในการปกครองบานเมือง ซึ่งคํานึงกันนักในเรื่องความมั่น
คงปลอดภัย แตกอนนี้มุงไปที่ military and political security ตอมา
ก็เพิม่ economic security แตเวลานี้ ตองเพิ่มเรื่องใหญคือ environmental security ซึง่ มีลกั ษณะพิเศษ … security อยางเกาๆ เปนของ
เฉพาะตัวแตละประเทศ ตางคนตางแขงกันรักษา แต security ใหมนี้
เปนชะตากรรมรวมกันของทั้งโลก และยิ่งกวานั้น มันเปนความมั่นคง
ปลอดภัยที่กองทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณใดๆ ก็พทิ กั ษรกั ษาไมได จะ
รักษาไดกด็ ว ยความมีนาใจเอื
ํ้ อ้ อาทร เอาใจใส คอยทะนุบารุ
ํ ง
…โดยเฉพาะวงการศึกษา ซึ่งถือวาเปนผูนําทางปญญา จะตองนํา
เสนอทิศทางใหแกสังคม…
การที่จะทํา…ใหเปนประโยชนแกสังคมอยางแทจริงได เราจะ
ตองรูสภาพความเปนจริง…วา สังคมของเราขณะนี้เปนอยางไร มี
ปญหาอะไร รูสภาพของสังคมโลก…
…ถาเราจะฝกกันในการที่จะคิดเปน วิธีฝกเบื้องตน ก็คือ
๑. การใชคาถาม
ํ
เชนถามวา คืออะไร ทําไมจึงเปนอยางนี้ หรือ
เกิดขึ้นมาไดอยางไร มีคุณมีโทษอยางไร…
๒. การทําใหเห็นทางเลือก คือ ในเวลาฝก นอกจากตัง้ คําถามอยางที่
วาแลว ก็ใหมีทางเลือกมากๆ ใหเห็นความเปนไปไดตางๆ ในทางความคิด…
พูดในทางกลับกันวา ตองเอาทัง้ การรับรูด ฟู ง ทัง้ การคิดพูดทํา ทัง้ การ
กินใชเสพเสวนา และทัง้ การแกไขปญหา ทัง้ หมดนัน้ เปนแดนฝกการคิดเปน
… ชีวติ คือการศึกษา …เมือ่ ดําเนินชีวิตถูกตองก็เปนการศึกษาทัน
ที เพราะชีวิตอยางนั้นจะมีการพัฒนาตลอดเวลา ดวยการเรียนรูจาก
ประสบการณ และการพยายามแกปญหา เปนตน

