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บนัทกึนาํ 

หนังสือเล่มนี � ไม่ต้องมีคํานํา เพราะมีความเป็นมา
และเรื#องราวเลา่ไว้ชดัเจนแล้ว ตั �งแตเ่ริ#มความในเนื �อเลม่  

ถ้าผู้ อ่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ พึงอนุโมทนาท่าน
เจ้าของคําถาม ที#ทําให้หนังสือเล่มน้อยนี �เกิดมีขึ �น โดย
มิได้คาดหมาย  

พระพรหมคุณาภรณ ์(ป. อ. ปยุตโฺต) 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 





สารบญั 

บนัทกึนาํ ก     

มองหนังสอื พุทธธรรม ถามหาอนาคต 
(ถา้อ่านหมดที�เล่าไว ้คงตอบคาํถามไดเ้อง) ๑ 

งานนี � คือตรวจจดัข้อมลู 
แคจ่ะพิมพ์หนงัสือเก่าขึ �นมาใหม ่ ๒ 

ได้ข้อมลูมา กวา่จะตรวจจดัเสร็จ สง่โรงพิมพ์ได้ 
ก็เกือบไมร่อด ๕ 

มากขึ �น ๓๐๐–๔๐๐ หน้า 
 คือสว่นแทรก สว่นแถม ๘ 
ที#คิดไว้ ๒๐ กวา่ปีก่อนโน้นวา่จะเพิ#ม 
 แตย่งัหรอก สว่นใหญ่คงเดิม ก็ต้องค้างต่อไป ๑๐ 
มีความสขุ กบัหาความสขุ 

คือทางแยกใหญ่ สูก่ารดบัทกุข์ กบัการก่อปัญหา ๑๒ 
ด้วยการศกึษา คนพฒันาเป็นภาวิต 
 ศกึษาครบไตรสิกขา จาตภุาวิตก็มาครบเตม็คน ๑๔ 
“รมณีย์” คํานี �ดีนกัหนา 
 พอรมณีย์มา กระบวนการพฒันาก็ราบรื#นและยั#งยืนได้ ๒๒ 
“พทุธธรรม” จบไป 
 “อริยวินยั” ไมเ่ห็นมา ๒๙ 
ประเทศเป็นประชาธิปไตย ประชาชนเป็นธรรมาธิปไตย 
 คือมีระบบที#เลวน้อย แถมได้คนมาประกนัให้ดี ๓๕ 
ปัญญารู้ธรรม เจตนาเป็นธรรม มีธรรมเป็นเกณฑ์ตดัสินใจ 
 ประชาชนได้อย่างนี � ประชาธิปไตยจะหนีไปไหน ๔๐ 
ถ้าจะให้ประชาธิปไตยสมคณุคา่ 
 ต้องให้คนมาพดูจาแก้ปัญหากนัด้วยปัญญาได้จริง ๔๗  





มองหนงัสอื พุทธธรรม 
ถามหาอนาคต๑ 

����� 

ถา้อ่านหมดที�เล่าไว ้คงตอบคาํถามไดเ้อง 

ทางหอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญัโญ ส่ง “บทสมัภาษณวิ์เศษ” 
มา เป็นคําถาม ๑๐ ขอ้เกี0ยวกบัหนงัสือ พุทธธรรม ฉบบัปรบัขยาย 
พระพทฺุธิวโรเป็นผูร้บั และนาํมาใหดู้ พออ่านแลว้ ก็เห็นว่า ในสภาพชีวติ
ขณะนีA ตอบไม่ไหว ทางที0จะทาํได ้คือ ตอบเพยีง ๒-๓ ขอ้ ที0งา่ยหน่อย 

ที0จริง ถงึแมต้อบเพยีง ๑-๒ ขอ้ แต่อาจพูดกวา้งออกไปใหค้ลุมที0
ถามท ัAงหมด ก็พอเป็นไปได ้

ในคาํถาม ๑๐ ขอ้นัAน หลายขอ้เกี0ยวกบัหรอืโยงไปถงึอนาคต ขึAนขอ้
แรก (ขอ้ ๑) ก็ถามว่า “…คาดหวงัให ้หนงัสอื พุทธธรรม ยงัประโยชนต่์อ
สาธารณชนไดอ้ย่างไรมากที�สดุ? …” 

จบลงดว้ยขอ้สุดทา้ย (ขอ้ ๑๐) ว่า “มส่ีวนใดในหนงัสอื พุทธธรรม 
ที�ท่านตั7งใจไวว้่าน่ามีการขยายต่อไดอ้ีก หากมีคณะใดคณะหนึ�งรบัไป
ทาํงานขยายต่อ ท่านจะอนุโมทนาหรือไม่?” 

พอเห็นอย่างนีA  ก็คิดว่า วิธีหนึ0งที0ง่ายคือ เล่าเรื0องที0เป็นมาใหฟ้งั 
โดยไม่ตอ้งเจาะจงวา่จะตอบคาํถามขอ้ไหน เมื0อผูถ้ามรูเ้ขา้ใจเรื0องตามที0เลา่
ใหฟ้ังแลว้ ก็ตอบคําถามท ัAงหมด หรือแทบท ัAงหมดไดเ้อง ตลอดจน
มองเหน็วา่บางคาํถามไม่อยู่ในขอบเขตซึ0งอาตมานึกคิดที0จะตอบ  
                                                                                 
๑ เขยีนเลา่แทนคาํตอบ แก่หอจดหมายเหตพุทุธทาส อนิทปญัโญ ๑๘-๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕ 
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งานนี�  คือตรวจจัดข้อมูล  
แค่จะพิมพ์หนังสอืเก่าขึ�นมาใหม่ 

ขอทาํความเขา้ใจก่อนว่า การทาํหนงัสือ พุทธธรรม ฉบบัปรบั
ขยาย ที0เพิ0งพมิพเ์สร็จใหม่ไม่นานนีAน ัAน ไดบ้อกไวช้ดัเจนแลว้ใน “นิทาน
พจน”์ (ถอ้ยแถลงความเป็นมา) ของหนงัสอืพุทธธรรมนัAน ว่าเป็นงาน 
“ตรวจจดั” คือ ตรวจและจดัขอ้มูลที0มอียู่แลว้ เพื0อใหพ้รอ้มที0จะพมิพเ์ป็น
เลม่หนงัสอื 

พูดง่ายๆ ว่า การทําหนังสือ พุทธธรรม ครัAงนีA  เป็นงานเพื0อ
วตัถปุระสงคใ์นการตีพมิพเ์ลม่หนงัสอื ไม่ใช่เป็นงานเขยีนหรือเรียบเรียง
หนงัสอื เพราะหนงัสอืมอียู่ก่อนแลว้ แต่มขีอ้ติดขดัในการที0จะตีพมิพใ์หม่ 
เท่านัAนเอง 

แมแ้ต่ชื0อหนงัสอืที0มสีรอ้ยวา่ …ฉบบัปรบัขยาย ก็ไม่ใช่คาํเพิ0มขึAน
ใหม่ แต่เป็นคาํที0มอียู่ก่อนแลว้ คือ หนงัสอืนีAมชีื0อมา ๓๐ ปีแลว้ว่า พุทธ
ธรรม ฉบบัปรบัปรงุและขยายความ แต่มาถงึคราวนีA ไดเ้หน็แลว้ว่าชื0อ
เก่านัAนยาวเกินไป เรยีกยาก จาํยาก จงึตดัใหส้ ัAนลง จาก …ฉบบัปรบัปรุง
และขยายความ เหลอืเพียงว่า …ฉบบัปรบัขยาย เรื0องชื0อนีA จึงมิใช่
แปลกใหม่ (ใหม่แค่เปลี0ยนใหส้ ัAน) 

เรื0องที0ว่างานนีA เป็นเพยีงการจดัเตรียมขอ้มูลเพื0อการตีพมิพน์ ัAน ขอ
เล่าทวนความส ัAนๆ ว่า พุทธธรรม ฉบบัเดิม ปี ๒๕๑๔ นัAน หนาเพยีง 
๒๐๐ หนา้เศษ ต่อมา อีก ๑๐ ปี เมื0อเขียนเพิ0มเติมขยายความ พิมพ์
ออกมาเป็น พุทธธรรม ฉบบัปรบัปรุงและขยายความ หนา ๑ พนั
หนา้เศษ ในปี ๒๕๒๕ คือเมื0อ ๓๐ ปีก่อนโนน้แลว้ ต่อจากนัAน ก็ตดิตนัอยู่
กบัปญัหาการพมิพ ์ 



มองพทุธธรรม 
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ที0ว่านีAหมายความว่า ความคิดที0จะเพิ0มเติมนัAนมอียู่ตลอดมาตัAงแต่
หนงัสือเสร็จออกมาจากโรงพิมพ ์แต่ทาํอะไรไม่ได ้เพราะในสมยันัAน 
หนงัสือที0เคยพิมพแ์ลว้ ถา้จะพิมพค์ร ัAงใหม่ ก็ตอ้งเรียงพิมพข์อ้มูลใหม่ 
และตรวจหรือพสูิจนต์วัหนงัสอืใหม่ท ัAงเลม่ ถา้เป็นหนงัสอืเลก็ๆ ก็พอไหว 
แต่พอพุทธธรรมหนาเป็นพนัหนา้ ก็ไม่ไหว วธิีที0ทาํไดก็้คือถ่ายภาพเรียง
ทุกหนา้จากหนงัสอืเก่าเอามาพมิพซ์ํ Aา นี0คือการพมิพห์นงัสอื พุทธธรรม 
ฉบบัปรบัปรงุและขยายความ ในเวลา ๓๐ ปีที0ผ่านมา  

เป็นอนัวา่ การที0จะเขยีนแกไ้ขเปลี0ยนแปลงเพิ0มเตมิอะไร ก็ทาํไม่ได ้
ระหวา่งนัAน ในช่วงทา้ยปี ๒๕๒๙ ต่อปี ๒๕๓๐ ระบบการพมิพด์ว้ย

คอมพวิเตอรไ์ดเ้ริ0มขึAน ซึ0งเป็นความกา้วหนา้คร ัAงใหญ่ ทาํใหส้ามารถเก็บ
ขอ้มลูหนงัสอืไวไ้ด ้ไม่ตอ้งทาํใหม่แลว้ๆ อกีๆ และขอ้มูลนัAนสามารถแกไ้ข
เพิ0มเตมิตลอดจนจดัรูปแบบไดต้ามปรารถนา 

สําหร ับ  พุทธธรรม  ซึ0 ง เ ป็นหนังสือขน าดให ญ่  ก า รจะมี
ขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์ย่างที0วา่น ัAน มงีานหนกัที0จะตอ้งผ่าน ๒ ข ัAน คือ  

๑. ข ัAนพมิพข์อ้มลูที0มากมายลงในคอมพวิเตอร ์และ 
๒. ข ัAนตรวจจดัขอ้มลูที0ลงไปอยู่ในคอมพวิเตอรแ์ลว้นัAน  
เสร็จ ๒ ข ัAนนีAแลว้ ก็เป็นอนัว่าสามารถตีพมิพห์นงัสอืเก่าขึAนมาใหม่

ได ้ 

ต่อจากนัAน พรอ้มหรือสะดวกเมื0อไร ก็จะแกไ้ขปรบัปรุงหรือ
เพิ0มเตมิขอ้มลูนัAนไดต้ามปรารถนา ถอืเป็นงานอกีข ัAนหนึ0งในระยะยาว  

สาํหรบัพทุธธรรม เรื0องที0รอกนัมา ๓๐ ปี ก็คือทาํอย่างไรจะตีพมิพ์
หนงัสอืเลม่เก่านั 0นแหละขึAนมาในครัAงใหม่ใหเ้รียบรอ้ยชดัเจน โดยไม่ตอ้ง
ถ่ายแบบจากหนงัสอืเก่าที0เลอืนรางลงไปเรื0อยๆ  
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ที0จรงิ งาน ๒ ข ัAนตอนที0จะพมิพห์นงัสอืเก่าขึAนมาใหม่นีA  เมื0อเขา้ยุค
คอมพวิเตอรแ์ลว้ ถา้อาตมาพรอ้ม ก็ทาํเองไดต้ลอดท ัAงหมด แต่อาตมาเอง
นีAแค่พมิพด์ีดก็ไม่เป็น และที0ไม่มช่ีองเลยคืองานหนงัสอืเลม่เลก็เลม่นอ้ย
ทยอยเขา้มาชนิดทาํไม่ทนั เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทาํไดแ้ค่รอว่าจะมี
ขอ้มลูที0มผูีพ้มิพเ์อามาให ้แลว้หาเวลาจดัตรวจต่อไป 

เมื0อก่อนเกินกวา่ ๑๕ ปีแลว้ ผูม้นีํ Aาใจบางท่านไดท้าํงานข ัAนที0 ๑ คือ
พมิพข์อ้มูลหนงัสือ พุทธธรรม ฉบบัปรบัปรุงและขยายความ จาก
เลม่ที0ตพีมิพแ์บบเก่า ลงในคอมพวิเตอรร์ะบบ Apple Macintosh จนจบ 
หลงัจากตรวจตวัหนงัสอื (พสูิจนอ์กัษร) กนัอกีนาน ก็ส่งขอ้มูลนัAนมาให ้
แลว้ผูห้วงัดีท่านโนน้ท่านนีA ก็ร่วมมอืกนัจดัการแปลงตลอดจนชาํระขอ้มูล
แบบ MAC ที0ไดม้านัAน เป็นขอ้มลูดบิแบบ PC สามญัจนเสร็จ  

นี0คือถงึข ัAน ๒ ที0อาตมาจะตอ้ง “ตรวจจดั” คือตรวจความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูนัAน และจดัใหเ้ป็นรูปร่างเรยีบรอ้ยที0จะใชต้พีมิพเ์ป็นเลม่หนงัสอื
ต่อไป แต่อย่างที0วา่แลว้ งานพมิพแ์ละจดัตวัหนงัสอืนัAนอาตมาเป็นแค่ผูเ้ริ0ม
หดั ในขณะที0ตอ้งเร่งทาํงานหนงัสอืเลม่ย่อยมากมายที0ทยอยมาไม่ขาดสาย 
ขอ้มูลคอมพวิเตอรข์องหนงัสอื พุทธธรรม ฉบบัปรบัปรุงและขยาย
ความ จงึนอนรอคา้งอยู่เฉยๆ หลายปี ทาํอะไรไม่ได ้และไม่ไดท้าํอะไร 

สาํหรบัอาตมา ในแง่หนึ0ง งานทาํหนงัสอืพุทธธรรมที0ไดพ้มิพเ์สร็จ
ไป เป็นเรื0องอดตีที0จบแลว้ เมื0อยงัไม่สามารถจดัการกบัขอ้มลูคอมพวิเตอร์
ที0มารอนัAน การพมิพใ์หม่ก็ทาํไดด้ว้ยการถ่ายภาพจากหนงัสอืเลม่เก่า ซึ0งใน
เวลา ๓๐ ปีนัAน ก็ใชว้ธิีนีAกนัมาเกือบ ๓๐ คร ัAงแลว้ ส่วนเรื0องที0คิดไวเ้มื0อ 
๒๐ กว่าปีก่อนว่าจะเพิ0มเติม ก็ไปเขยีนแทรกไวใ้นหนงัสอือื0นตามโอกาส
บา้ง ปล่อยไปเลยตามเลยบา้ง ไม่ไดเ้อาใจใส่อะไรมากแลว้กบัการที0จะ
ตรวจจดัขอ้มูลเก่า และที0จะเขยีนเพิ0มเติมอะไรใหม่ (จะพูดว่าไม่ไดห้วงั
อะไรในเรื0องนีAแลว้ ก็ได)้ 
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ได้ข้อมูลมา กว่าจะตรวจจัดเสรจ็ ส่งโรงพิมพ์ได้ 
กเ็กอืบไม่รอด 

อยู่มา ถงึปี ๒๕๔๘ มเีรื0องคืบหนา้ คือ คุณสุรเดช พรทวทีศัน ์ได ้
ต ัAงคณะทาํงานหนึ0งขึAนมาเพื0อจดัต ัAง Web site ที0จะเผยแพร่ความรูค้วาม
เขา้ใจในพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะว่าจะรวมหนงัสอืและเสยีงของอาตมา
ไวแ้ละเผยแพร่ที0เวบ็ไซตน์ ัAน  

คุณสุรเดชบอกทาํนองว่า หนงัสอืที0จะเผยแพร่ออกไปนัAน จะตอ้งม ี
พุทธธรรม เป็นหลกั หรือเป็นเลม่นาํ จงึจาํเป็นตอ้งมขีอ้มูลพุทธธรรม
นัAน ที0เป็นฉบบัคอมพวิเตอรค์รบจบเรยีบรอ้ย แต่เมื0อยงัไม่ม ีจะทาํอย่างไร 

ไดย้ินข่าวเป็นระยะๆ ซึ0งแสดงว่า คุณสุรเดช พรทวทีศัน ์เอาจริง
เอาจงักบัเรื0องนีA  ถงึกบัไปพูดจากบันกัพมิพค์อมพวิเตอรข์องสาํนกัพมิพม์ี
ชื0อเสยีง ที0ทาํหนงัสอืธรรมเล่มใหญ่ๆ มาจนชาํนาญ เมื0อตกลงข ัAนตน้กนั
แลว้ บางทก็ีพามาพบเพื0อทาํความเขา้ใจงาน  

ปรากฏว่า เมื0อผูช้ ํานาญงานนัAนๆ มองเห็นความซบัซอ้นและ
ลกัษณะเฉพาะของงานนีA  โดยเฉพาะงานทาํดชันีความคิดแลว้ ก็บอกเลกิ 
ไม่รบังาน ในที0สุดเรื0องก็เงยีบ เหมอืนวา่คุณสุรเดชคงจาํเป็นตอ้งเลกิรากบั
งานนีA 

ที0จริง คุณสุรเดชไม่ไดเ้ลกิ แต่หลงัจากเรื0องเงยีบงนัไปช่วงหนึ0ง 
โดยไม่คาดหมาย มาทราบอกีทวีา่ งานไปเดนิหนา้ที0เมอืงเชยีงใหม่แลว้ คือ 
คุณหมอณรงค ์เลาหวริภาพ เพื0อนของคุณสุรเดชที0เมอืงเชียงใหม่น ัAน มี
ฉนัทะและวริิยะรบัทาํงานนีA  โดยพมิพข์อ้มูลหนงัสอืพุทธธรรมท ัAงเล่มนัAน
ใหม่ ลงในคอมพวิเตอรแ์บบ PC โดยตรง  
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ขอเล่าแทรกว่า  โดยไม่ รู ก้ ัน ตอนใกล ้พ.ศ .๒๕๕๐ สําน ัก
คอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จะออกพระไตรปิฎกคอมพวิเตอรรุ่์น
ใหม่ เรียกว่า BUDSIR VI เมื0อไดท้ราบปญัหาความติดขดัของขอ้มูล
หนังสือพุทธธรรม ก็เลยช่วยพิมพ์ขอ้มูลพุทธธรรมลงไปรวมไวใ้น 
BUDSIR VI ดว้ย และทาํเป็นเลม่หนงัสอืมาถวายไว ้๑ เลม่ ขอ้มูลชดุนีA ก็
ทาํไวด้ทีเีดยีว แต่เป็นงานที0มุ่งทาํสาํหรบัโปรแกรมคน้ควา้ของคอมพวิเตอร ์

คุณหมอณรงค์ ที0เมอืงเชียงใหม่ ทาํงานเป็นอิสระชนิดที0ลงทุนลง
แรงมาก มใิช่เพยีงพมิพข์อ้มลูหนงัสอืใหค้รบเท่านัAน แต่กา้วไปในงานตรวจ
จดัขอ้มูลเท่าที0จะทาํไดด้ว้ย และที0พเิศษคือ ทาํงานดชันี ๑๘๒ หนา้ (ได ้
บบีถี0แคบลงเป็น ๑๔๐ หนา้) ที0รวมดชันีความคิดใส่ลงไปไดส้าํเร็จดว้ย 

เมื0องานเตรยีมขอ้มลูเสร็จพรอ้มแลว้ คุณหมอณรงคก็์นดัคุณสุรเดช 
และคุณนรศิ นาํขอ้มลูพทุธธรรมเสร็จจบเลม่ไปถวายเมื0อ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๓ 
ณ ที0อาตมาไปอาศยัในอาํเภอด่านชา้งโน่น เป็นเวลาที0ถงึจดุสุกงอมพอด ี 

ที0ว่างอมพอดีนีA  คือ ดา้นหนึ0ง ขอ้มูลหนงัสือนัAนก็ไดจ้ดัทาํมาจ่อ
ความเสร็จสิAน ถงึข ัAนขึAนเป็นรูปเลม่หนงัสอืแลว้ เหมอืนเร่งว่าจะตอ้งใหเ้ลม่
หนงัสอืนัAนเสร็จเป็นจรงิออกมาจะมวัชกัชา้อยู่ไม่ได ้ 

อกีดา้นหนึ0ง ตวัอาตมาเอง ปญัหาโรคาพาธ โดยเฉพาะโรคทางเดนิ
หายใจ ก็ไดท้รุดลงมาเรื0อยๆ จนกระท ั 0งถงึตอนนัAน ตอ้งหยุดงานพูดสอน
อธบิายบรรยายธรรมท ัAงหมด แมแ้ต่การพูดคุยธรรมะกบัพระใหม่ และได ้
ออกจากวดัญาณเวศกวนัไปพกัจาํพรรษาอยู่ในชนบทแลว้ งานหนงัสอืเลม่
เลก็เลม่นอ้ยก็พลอยลดลงไป นี0คือเกิดโอกาสขึAนแก่กิจจาํเป็นที0มาถงึ 

หลงัจากทาํหนงัสอืเลม่ย่อมๆ ที0คา้งอยู่ ๒-๓ เลม่เสร็จ เวลาผ่านมา
ครึ0งปีเศษ พอจะขึAน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขณะไปพกัอาพาธอยู่ที0สถานพาํนกัสงฆ์
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สายใจธรรม เขาดงยาง ก็ถึงวาระเริ0มงานตรวจจดัขอ้มูลหนงัสือ พุทธ
ธรรม ฉบบัปรบัปรงุและขยายความ  

งานตรวจจดัขอ้มูลนีA  พูดไดว้่าใชเ้วลา ๑ ปีพอดี พอขึAน พ.ศ. 
๒๕๕๕ แลว้ เกือบตลอดเดือนมกราคม ก็เป็นช่วงเวลาที0ตน้แบบหนงัสอื
เขา้โรงพิมพ ์จนเสร็จออกมาเป็นหนงัสือเก่าที0พิมพค์ร ัAงใหม่ ในรูปร่างที0
เปลี0ยนไปเลก็นอ้ย และมชีื0อที0ส ัAนลงวา่ พทุธธรรม ฉบบัปรบัขยาย    

ขอทวนความและยํAาใหม้ ั 0นแม่นอกีทวี่า งานทาํหนงัสอื พุทธธรรม 
ฉบบัปรบัขยาย นีA คือการตรวจจดัขอ้มูลที0จะพมิพห์นงัสอืเก่าขึAนมาเป็น
คร ัAงใหม่ ตวังานแท ้ๆ  คือแค่นีA ซึ0งนบัวา่หนกัหนามากแลว้ 

ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที0ทาํงานนีA  ความมุ่งหวงัของอาตมาจบัอยู่แค่
ความคิดวา่ จะตอ้งใหก้ารพมิพห์นงัสอื พทุธธรรม เลม่เก่าขึAนมาใหม่จาก
ขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์สร็จไปเสยีท ี 

โดยเฉพาะที0กระช ัAนชิดติดตวัก็คือ จะตอ้งตรวจจดัขอ้มูลเก่าของ
หนงัสอืพทุธธรรม ที0คุณหมอณรงคจ์ดัเตรียมมาถวายนัAนใหจ้บ ใหพ้มิพ์
เป็นเล่มออกมาไดก่้อน ความสาํเร็จเสร็จงานอยู่ตรงนีA  แค่นีA  ซึ0งมิใช่ง่าย 
เพราะตอ้งแขง่กบัโรคที0ในช่วงเวลานัAนก็โถมเขา้มาอย่างหนกัโดยตลอด  

จากนัAน เมื0อมขีอ้มูลตน้ทุนพรอ้มอย่างนีAแลว้ หากมโีอกาสเมื0อใด 
(ถา้ยงัมีชีวติอยู่) จะเพิ0มจะเติมหรือจะปรบัปรุงอย่างไร ก็เป็นเรื0องขา้ง
หนา้ที0จะวา่หรอืไม่ไดว้า่กนัต่อไป 

จะวา่ไป ก็เหมอืนไดจ้งัหวะพอด ีพอตรวจจดัขอ้มูลพทุธธรรมเสร็จ
ส่งเขา้โรงพมิพ ์การอาพาธทรุดลงไปอีก เขา้นอนในโรงพยาบาลอีก แลว้
เปลีAยรบิหรี0ลงๆ เป็นไปไดว้่า ถา้ตรวจจดัขอ้มูลชา้อกีนิดเดยีว ก็อาจจะไม่
ทนัเสร็จ และถงึบดันีA การพมิพพ์ทุธธรรมก็จะยงัเป็นอนาคต  
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รวมแลว้ ก็ตอ้งอนุโมทนาคุณสุรเดช และคุณหมอณรงค ์ผ่านคุณ
นริศ ที0ไดท้าํการอนัเป็นการบบีบงัคบัดว้ยกุศลเจตนาใหต้อ้งทาํงานนีAจน
เสร็จ (งานชิAนใหญ่ชิAนย่อมก็เสร็จมาโดยทาํเพราะถูกบบีบงัคบัดว้ยกุศล
เจตนาแทบท ัAงน ัAน รวมท ัAงหนงัสอืพทุธธรรมนีA  ต ัAงแต่ฉบบัเดมิเป็นตน้มา 
ต่างแต่วา่คร ัAงนีA มาเสร็จเมื0อกาลใกลม้อด) 

แลว้ก็ตอ้งขออนุโมทนาทางมูลนิธิหอจดหมายเหตุพทุธทาส อินท-
ปญัโญ อนัมีคุณหมอบญัชา พงษพ์านิช เป็นตวัจกัรใหญ่ ที0มีนํ Aาใจให ้
ความสาํคญัมาจดัการสื0อสารเพื0อขยายประโยชน์ออกไปในปีครบ ๒๖ 
ศตวรรษ แห่งการบรรลโุพธญิาณ และการประกาศพระธรรมจกัร 

มากขึ�น ๓๐๐–๔๐๐ หน้า  
คือส่วนแทรก ส่วนแถม 

ทนีีA หนงัสอื พทุธธรรม ฉบบัปรบัขยาย ที0พมิพเ์สร็จใหม่นีA  เมื0อ
เทียบปริมาณเนืA อหนังสือตามอตัราความจุของ พุทธธรรม ฉบับ
ปรบัปรุงและขยายความ เล่มเดิม ปรากฏว่ามปีริมาณเนืAอหามากกว่า
เก่าประมาณ ๓๐๐–๔๐๐ หนา้ จงึตอ้งตอบคาํถามว่า ถา้ไม่ไดเ้ขยีนขยาย
เพิ0มเตมิแลว้ เนืAอความที0มากขึAนไม่นอ้ยนีA คืออะไร มาจากไหน อย่างไร 

ถา้ตอบส ัAนๆ ก็บอกว่า ขอ้มูลเนืAอความที0มากขึAนเหลา่นัAน เป็นเรื0อง
แทรกและส่วนแถมในระหว่าง หมายความว่า ระหว่างที0ตรวจจดัขอ้มูลไป
นัAน พบเหน็ตรงไหนควรทาํใหช้ดัเจนมากขึAน ควรแกไ้ขถอ้ยคาํสาํนวนให ้
เหมาะยิ0งขึAน มีเรื0องราวเสริมความที0ควรแทรกใส่ไวเ้พื0อใหไ้ดส้าระ
ครบถว้นสมบูรณ์ยิ0งขึAน เป็นตน้ ก็แทรก ก็แถมไว ้คือ ตรวจจดัไป ก็
แทรกไปแถมไป จนจบขอ้มูลที0ไดร้บัมา พอหมดขอ้มูลที0คุณหมอณรงค์
จดัทาํมาใหแ้ลว้ ก็ยุต ิเป็นอนัเสร็จ ไม่ทาํต่อไปอกี  
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เรื0องแทรกและส่วนแถมนัAน หลายแห่งไม่ใช่แค่ขอ้ความส ัAนๆ หรือ
เรื0องเลก็ๆ นอ้ยๆ ที0เขยีนขึAนเฉพาะหนา้ แต่มอียู่ในแหลง่ขอ้มูลเก่าที0เคียง
คู่มากบัหนงัสอืพทุธธรรมในยุคที0เป็นเลม่นิ0งตายตวันั 0นเอง หมายความว่า 
เมื0อเขยีนปรบัขยายเพิ0มเติมในเล่มหนงัสอืนัAนไม่ได ้ก็ไปเขยีนขยายหรือ
เพิ0มแงไ่วท้ี0อื0นสุดแต่มโีอกาส  

ขอยกตัวอย่างใหเ้ห็นช ัดขึA น เมื0อหนังสือพุทธธรรม ฉบับ
ปรบัปรงุและขยายความ ออกมาไม่นาน คือในช่วง ๒๐ กวา่ปีมาแลว้ ก็
มผูีศ้รทัธาที0ขอ พมิพแ์ยกเฉพาะบางบท เป็นเล่มยอ่ย ไม่พมิพท์ ัAงเลม่
ใหญ่ จงึทาํใหไ้ดพ้มิพข์อ้มลูใหม่ที0ไม่มากนกั ซึ0งพอทาํไหว  

บทที0มีผูข้อพมิพแ์ยกเป็นเล่มย่อยในต่างโอกาสต่างวาระ มีหลาย
บท เช่น บทที0 ๓ บทที0 ๕ บทที0 ๖ บทที0 ๑๓ บทที0 ๑๘ บทที0 ๒๑ บทที0 
๒๒ (ที0แยกออกมาพมิพเ์พยีงบางส่วน ไม่เต็มบท ก็ม ีเช่น “ทางสายกลาง” 
“สมัมาสต”ิ) 

เมื0อทาํหนงัสือที0แยกออกมาเป็นเล่มเล็กๆ อย่างนัAน ก็เลยเป็น
โอกาสใหเ้ขยีนแทรกเพิ0มขยายความไดต้ามที0คิดไวแ้ละรออยู่ แต่มใิช่จะ
เพิ0มขยายไดท้กุเลม่ทกุเรื0อง บางบทที0ขอพมิพเ์ร่งด่วนหรอืตรงกบัระยะที0มี
งานอื0นยุ่งอยู่ ก็ตอ้งปลอ่ยใหพ้มิพแ์ค่ตามเนืAอหาเดมิในเลม่ใหญ่  

บางบทมโีอกาสเพิ0มไดเ้ฉพาะส่วนหนา้เพื0อเปลี0ยนจากสภาพที0เป็น
บทหนึ0งอนัต่อจากบทก่อนในหนงัสอืเล่มใหญ่อนัเดียวกนั กลายมาเป็น
หนงัสอืเลก็ที0จบครบความในตวัเอง ซึ0งควรมคีวามนาํเรื0องใหเ้ป็นอสิระ  

บทที0แยกออกมาแลว้ ไดเ้ขยีนส่วนแทรกและเรื0องแถมเขา้ไปมาก 
(เป็นหวัขอ้ใหญ่ๆ ทเีดยีว) มตีวัอย่างคือ บทที� ๕ เรื0องกรรม ซึ0งแยก
ออกมาพมิพเ์ป็นเลม่ย่อยเมื0อ ๒๔ ปีมาแลว้ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 
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๑๐ 

 

เมื0อไดข้อ้มลูพทุธธรรมเลม่เก่ามาตรวจจดัเพื0อตพีมิพใ์หม่คราวนีA  ก็
ทาํใหไ้ดโ้อกาสนาํเอาขอ้มลูจากหนงัสอืเลม่ย่อยเฉพาะบทเหลา่นีA ใส่รวมเขา้
ดว้ย (หนงัสอืเก่าเลม่ย่อยๆ เฉพาะบทเหลา่นีA  ไม่มขีอ้มูลอยู่ในฉบบัที0คุณ
หมอณรงคจ์ดัเตรยีมมา จงึตอ้งหาจากที0อื0นบา้ง พมิพค์ดัลอกใส่เขา้ไปบา้ง)  

ผูอ่้านพุทธธรรม ฉบบัปรบัขยาย ที0พมิพใ์หม่คราวนีA  เมื0อเห็น
เนืA อความบางตอนซึ0งไม่มีในหนงัสือพุทธธรรม ฉบบัปรบัปรุงและ
ขยายความ ก็อาจจะเขา้ใจผดิวา่เป็นส่วนที0เขยีนเพิ0มเติมขึAนใหม่ แต่ที0แท ้
น ัAน ก็เป็นขอ้มลูเก่าเมื0อ ๒๐ กว่าปีก่อนโนน้ แต่เคียงคู่อยู่ขา้งนอก เพิ0งได ้
โอกาสเขา้มารวมกนั นี0คือก็เท่านัAนเอง 

ที�คิดไว้ ๒๐ กว่าปีก่อนโน้นว่าจะเพิ�ม  
แต่ยังหรอก ส่วนใหญ่คงเดิม กต้็องค้างต่อไป  

อกีแหลง่ใหญ่หนึ0ง ซึ0งกวา้งกว่าที0ว่าเมื0อกีA  ก็เป็นเรื0องเก่าเมื0อ ๒๐ ปี
มาแลว้ คือ อย่างที0พูดเมื0อกีAว่า พอหนงัสอืเขา้โรงพมิพ ์ความคิดที0จะเพิ0ม
ตรงนัAนตรงนีA ก็มีทนัที แต่การพิมพก็์คือปิดรายการ ทาํใหเ้พิ0มเติมอะไร
ไม่ได ้ 

(นี0หมายความว่า พอเขยีนอะไรเสร็จไป ประเดี iยวก็มีความคิดจะ
เพิ0มเรื0องนัAน จะเตมิแงน่ีA  ตลอดเวลา เมื0อตน้ฉบบัยงัไม่ถูกการพมิพปิ์ด ก็
จะเพิ0มไปเรื0อย)  

เมื0อพทุธธรรมเป็นเลม่ออกมาใหม่ๆ ในระยะ ๒๐ กว่าปีมาแลว้นัAน 
ไดพู้ดบ่อยๆ วา่อยากจะเขยีนขยายและเพิ0มอกี ๓-๔ บท แต่ก็ไม่มโีอกาส
เขยีน (ถงึเขยีนก็พมิพใ์ส่เขา้ไปไม่ได ้จงึไม่มจีดุกาํหนดหรอืบงัคบัใหเ้ขยีน)  

พูดอยู่สกั ๑๐ ปี เมื0อไปวุ่นกบังานอื0น ตอนหลงัๆ ก็เลยจางไป จน
บดันีAไม่แน่ใจวา่นึกออกไดค้รบหรอืไม่  
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๑๑ 

 

แต่ที0ระลกึ แมน่อยู่ บทที0คดิเวลานัAนวา่จะเพิ0มขยายในพทุธธรรม คอื 
๑. เรื0องโยนิโสมนสกิาร 
๒. เรื0องการศึกษา 
๓. เรื0องความสุข 

“โยนิโสมนสกิาร” เป็นเรื0องที0มใิช่แค่สาํคญัมาก แต่เป็นเรื0องที0ตอ้ง
รูเ้ขา้ใจและใชใ้หม้ากดว้ย ในหนงัสอืพทุธธรรมเก่ามอียู่แลว้เป็นบทที0 ๑๘ 
และไดแ้ยกออกมาพิมพเ์ฉพาะบทเป็นเล่มย่อยต่างหากแลว้ดว้ย ตาม
ความประสงคข์องศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี อกีท ัAงในเลม่ย่อยนัAนก็
ไดเ้ขยีนส่วนนาํเรื0องเพิ0มเขา้ไปยาวพอสมควร  

แต่ที0อยากจะเขยีนเพิ0มเติมขยายออกไปก็คือ ตวัวธิีคิด ๑๐ อย่าง 
ซึ0งที0เขยีนไว ้ไดอ้ธบิายเพยีงแค่แสดงหลกั โดยใชต้วัอย่างจากถอ้ยคาํและ
เนืAอความในคมัภรี ์สิ0งที0คา้งอยู่ อยากจะทาํ คือ การอธบิายโดยใชข้อ้สาธก
และตวัอย่างในชีวิตประจาํวนัและสภาวการณ์ของยุคสมยัที0ถึงกนักบั
ปจัจบุนั 

ดงัที0กล่าวแลว้ว่า การทาํหนงัสือพุทธธรรม ฉบบัปรบัขยาย 
ออกมานีA  มจีุดหมายในขอบเขตอนัชดัเจนว่ามุ่งที0จะพมิพห์นงัสอืเล่มเก่า
ขึAนมาใหม่ใหส้าํเร็จเท่านัAน ส่วนที0เพิ0มก็แค่แทรกแค่แถมไปในระหว่างที0
ตรวจจดัขอ้มลู การเขยีนอธบิายเรื0องโยนิโสมนสกิารอย่างที0ว่าน ัAน เป็นงาน
เต็มเรื0อง ไม่ใช่แค่แทรกหรือแถม จงึเลยขอบเขตของงานตรวจจดัขอ้มูล
คร ัAงนีA และจงึยงัคงเป็นงานที0รอคา้งต่อไป แต่เมื0อเวลาผ่านมาถงึขณะนีA  ก็
คงเลกิพูดไดว้า่จะมโีอกาสเขยีนเพิ0มขึAนอกี 

อย่างไรก็ดี ไดม้ท่ีานอาจารยผู์ใ้หญ่ที0เนน้ความสาํคญัของโยนิโส-
มนสกิาร ท่านศาสตราจารยสุ์มน อมรววิฒัน ์(ขออนุญาตออกนาม ท่านคง



 ถามหาอนาคต     

 

๑๒

 

ไม่วา่อะไร) ไดเ้ขยีนเรื0องนีAออกมาเป็นหนงัสอืคงจะ ๒ เลม่ หรืออย่างนอ้ย 
๒ เลม่ ท่านเริ0มเรื0องนีAมานานแลว้ 

อกีแห่งหนึ0ง ที0คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ดร.
อาภา จนัทรสกุล ก็นาํใหน้ิสติทาํงานวจิยัเรื0องโยนิโสมนสกิารมาหลายรุ่น 
จนกระท ั 0งท่านเกษยีณอายุราชการ 

มีความสขุ กบัหาความสขุ  
คือทางแยกใหญ่ สู่การดับทุกข์ กบัการก่อปัญหา  

เรื0อง “ความสขุ” ที0จริงก็เป็นบทหนึ0งซึ0งมอียู่แลว้ในพทุธธรรมเลม่
เก่านัAนแหละ แต่ก็อยากจะเขยีนเพิ0มอกีบทหนึ0ง  

หนงัสอืพุทธธรรม ใหค้วามสาํคญัแก่เรื0องความสุข เหมอืนยกขึAน
มาเนน้หรอืทาํใหเ้ด่นขึAน ที0เป็นอย่างนีA นึกยอ้นหลงัไป คงเป็นเพราะไดเ้หน็
วา่ ในหมู่ชาวพทุธมากทเีดยีว พูดสอนกนันกัในเรื0องทกุข ์ 

อีกท ัAงที0มากนัAน ก็มกักลายเป็นพร่า แลว้บางทีก็มองขา้มเรื0อง
ความสุข ดว้ยท่าททีี0เหมอืนกบัจะใหเ้ห็นว่าสุขเป็นของไม่ดี ท ัAงที0ความสุข
เป็นเรื0องใหญ่ที0พระพทุธศาสนาใหท้ี0ไวม้าก  

ในหนงัสอืพุทธธรรม ยกเรื0องความสุขขึAนมาพูดเป็นบทใหญ่บท
หนึ0ง อย่างนอ้ยก็จะใหม้อง ดู รู ้เขา้ใจ ใหค้รบท ัAงทุกข ์และสุข และท ัAงสุข
และทกุขน์ ัAน ก็มอง ดู รูใ้หค้รบทกุแงด่า้น  

เฉพาะอย่างยิ0ง ท่าท ีและการปฏบิตัทิี0ถูกตอ้งต่อทุกข ์ต่อสุขนัAน ให ้
ตรงตามหลกัพุทธที0ว่า “ทุกฺขํ ปริญฺเญยฺยํ” ทุกขน์ ัAนพงึปริญญา คือรูเ้ท่า
ทนัท ั 0วรอบ อย่างที0พูดใหง้า่ยวา่ “ทกุขส์าํหรบัเหน็ แต่สขุสาํหรบัเป็น”  
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หมายความวา่ ทกุขน์ ัAน ตอ้งมองเหน็แงม่มุจบัจดุจบัปมใหช้ดั จะได ้
แกไ้ขไดจ้ริงและจบสิAน ส่วนสุขเป็นเรื0องที0จะตอ้งพฒันาชีวติของตนให ้
กา้วหนา้ในความสุขที0ประณีตซึAงสูงขึAนไปๆ 

ท ัAงที0เขยีนเรื0องความสุขนัAนไวเ้ป็นบทหนึ0งแลว้ แต่พอหนงัสอืเขา้โรง
พมิพ ์หรอืพมิพอ์อกมาไม่นาน ก็คิดวา่บทที0เขยีนแลว้นัAนยากไปหน่อย ไป
มุ่งไปเนน้ที0ตวับทและหลกัฐาน น่าจะเขยีนเพิ0มอกีบทหนึ0ง ที0พูดใหเ้ขา้ใจ
ไดง้า่ยแบบจบัเอาความหมาย  

แต่ก็อย่างที0วา่แลว้ หนงัสอืตายตวันิ0งแลว้ ก็ตอ้งรอไป จนในที0สุดก็
มองเหน็ว่าจะไม่มโีอกาสเขยีนใส่ดงัที0หวงั ก็จงึหาโอกาสพูดไว ้เอาแค่เป็น
งานพูด แลว้ก็ไดม้โีอกาสพูดเนื0องในวนัอายุครบ ๘๐ ปีของ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แพทยห์ญิง คุณสาคร ธนมติต ์เมื0อ ๒ ปีมานีA เอง (๒๔ ก.พ. 
๒๕๕๓ - ที0จริง เป็นระยะเวลาที0เลกิงานพูดแลว้)  แลว้ฝ่ายญาติโยมขอ
พมิพ ์ก็จดัปรบัทาํเป็นเลม่หนงัสอืไว ้ 

คราวนีA  ก็เหมอืนโอกาสมาบรรจบรบักนั ก็เลยนาํเรื0องนีAมาจดัปรบั
อกีนิดหน่อย แมจ้ะยงัเป็นเชิงสาํนวนพูด ก็ทาํเป็นบทหนึ0งของ พุทธธรรม 
เป็นบทสุดทา้ย หนงัสอื พทุธธรรม ก็มาจบดว้ยความสุข  

แลว้ความสุขก็เลยม ี๒ บท  
บทเ ก่าของเดิม เติมชื0อแยกออกไปเป็น “บทที� ๒๒ … 

ความสขุ ๑: ฉบบัแบบแผน”  
ส่วนบทใหม่ (ไม่ใช่เขยีนใหม่) ที0นาํมารวม เรียกว่า “บทที� ๒๓ 

… ความสขุ ๒: ฉบบัประมวลความ” 

เรื0องความสุขนีA  ควรจะเนน้ไวห้น่อยว่า พุทธศาสนาพฒันาคน (ที0
จริงว่า ช่วยใหค้นพฒันาตน) ใหม้คีวามสุข ไม่ใช่พฒันาคนใหเ้ป็นนกัหา
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ความสุข (เมื0อยงัหาความสุข ก็เหมอืนบอกว่ายงัไม่มีความสุข, ระบบ
การศึกษาในปจัจบุนั บางทดูีไปคลา้ยจะพฒันาคนใหเ้ป็นนกัหาความสุข)  

การหาความสุขมกัมาพรอ้มกบัการทาํใหเ้กิดความทุกข ์รวมไปถงึ
การข่มเหงแย่งชิงเบยีดเบยีนกนั (ปญัหามากมายเกิดจากนกัหาความสุข) 
คนผูห้าความสุขจากการสรา้งสรรค์หรือเสพสภาวะที0ดีงาม ก็มี คนที0หา
ความสุขดว้ยการทาํใหค้นอื0นหรือผูร่้วมโลกเป็นสุข ก็ม ีแต่ไม่มาก หรือ
ถงึกบัหาไดย้าก พวกหลงันีA เป็นนกัหาความสุขที0นบัวา่ประเสรฐิ ดทีี0สุด 

แต่กระนัAน ถงึจะเป็นอย่างเลศิแลว้ การหาความสุขดว้ยการทาํให ้
เขาอื0นเป็นสุขนัAน ก็ยงัมขีอ้ดอ้ย ยงัมีโอกาสมากที0จะไม่ถูกตอ้ง ไม่พอด ี
เพราะยงัมองยงัเจือดว้ยความตอ้งการที0เป็นความรูส้ึกของตนเอง ซึ0ง
อาจจะบดบงัหรอืบดิเบอืน ทาํใหไ้ม่เหน็ชดัเจนดว้ยปญัญาอย่างบรสุิทธิn  

ผูท้ี0พฒันาตนเป็นคนมีความสุขจริงแลว้ เต็มอิ0มแลว้ มองดว้ย
ปญัญาที0บรสุิทธิnลว้น ไม่ป่วนไม่รวนดว้ยความตอ้งการของตน มองเหน็สุข
ทุกข ์รูเ้ขา้ใจความตอ้งการของคนทุกขต์รงตามที0มนัเป็น จึงจะดบัทุกข ์
แกป้ญัหานําผูอ้ื0นใหเ้ขา้ถึงความสุขไดถู้กตอ้งถูกทางแทจ้ริง ดงัที0เมตตา
การุณยอ์ย่างแท ้มากบัปญัญาที0แจ่มจา้ใสสะอาด  

ด้วยการศึกษา คนพัฒนาเป็นภาวิต  
ศึกษาครบไตรสกิขา จาตุภาวิตกม็าครบเตม็คน  

ทนีีA ก็มาถงึเรื0องการศึกษา พูดตามคาํพระ นี0ก็คือสกิขา ที0มาในชุด
ไตรสกิขานั 0นเอง เป็นเรื0องใหญ่มาก คือเป็นท ัAงหมดของพระพทุธศาสนาใน
ภาคปฏิบตัิ ซึ0งจะทาํใหค้นมีวิถีชีวิตที0เป็นมรรค คือ เราตอ้งการใหค้น
ดาํเนินชวีติในวถิขีองอารยชนที0เรียกว่าอริยมรรคา เขาก็ตอ้งมกีารศึกษาที0
ฝึกหดัพฒันาตวัเขาใหรู้จ้กัดาํเนินชวีติหรอืมวีถิชีวีติไดอ้ย่างนัAน 



มองพทุธธรรม 

 

๑๕ 

 

สิ0งที0ตอ้งการคือวถิชีีวติอย่างอารยชน ที0เรียกว่าอริยมรรค เมื0อพูด
เป็นเรื0องราวในระบบ เรื0องการศึกษา จนถงึไตรสกิขา จึงอยู่ในตอนของ
มรรค และในพุทธธรรมเล่มใหญ่ของเก่านัAน ก็ไดเ้ขยีนเรื0องการศึกษา 
สกิขา ไตรสกิขานีA ไวเ้ป็นหวัขอ้ย่อยหนึ0งในบทนาํของมชัฌิมาปฏิปทา คือ 
บทนาํของมรรคนั 0นเอง 

แต่ดงัที0ว่าแลว้ ไตรสกิขาเป็นเรื0องใหญ่มาก ถา้ไม่มสีกิขา คนก็ไม่
เขา้มรรคา ไม่รูจ้กัเดินไปในมรรคา เมื0อพุทธธรรมพิมพอ์อกมาในปี ๒๕๒๕ 
แลว้ ก็จงึคิดว่า จะเขยีนเรื0องการศึกษาแห่งไตรสกิขานีA ไวเ้ป็นบทใหญ่อีก
บทหนึ0ง แต่ก็อย่างที0วา่แลว้ เมื0อเวลาผ่านไป ก็เหน็ไดว้า่โอกาสจะไม่ม ี

อย่างไรก็ดี เรื0องการศึกษานีA  ไม่ตอ้งรอไวต่้อเมื0อมโีอกาสเขยีนใส่
เพิ0มในพทุธธรรม เพราะเป็นงานของชีวติงานของสงัคมที0สนใจและดาํเนิน
กนัอยู่ตลอดเวลา  

อย่างนอ้ย หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ก็นิมนตไ์ปพูด
และมาฟงัในเรื0องที0เกี0ยวกบัการศึกษาอยู่เรื0อยๆ และพูดแลว้ ก็มกัพมิพ์
เป็นเลม่หนงัสอื เรื0องการศึกษาและไตรสกิขาก็จงึมอียู่ในหนงัสอืเลม่ย่อยๆ 
มากหลายเลม่ในระยะเวลา ๓๐ ปีที0ผ่านมานัAน 

แมใ้นดา้นของหนงัสอืพทุธธรรมเอง ก็ไม่ถงึกบัหมดโอกาสเสยีทเีดยีว 
ยอ้นหลงัไป ๑๑ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ คุณณัฐพร พรหมสุทธิ ไดข้อพมิพ ์
พุทธธรรม ฉบบัเดมิ ซึ0งเป็นหนงัสอืขนาดเลก็ หรือย่อมๆ ในมงคลวารอาย ุ
๗๖ ปี ของคุณแม ่คอื คณุประยูร พรหมสุทธ ินบัเป็นคร ัAงที0 ๑๐ 

พุทธธรรม ฉบบัเดิม นัAน ก็ไม่มีขอ้มูลในคอมพิวเตอร ์ทาง
สาํนกัพมิพธ์รรมสภาที0รบัพมิพง์านนีA  ก็พมิพข์อ้มูลขึAนมา แลว้คุณณฐัพร
นาํมาใหต้รวจ นั 0นก็งานตรวจจดัขอ้มูลเช่นเดียวกนั แต่เป็นเลม่เลก็ และ



 ถามหาอนาคต     

 

๑๖

 

คราวนัAน เมื0อไดโ้อกาส ก็เลยเขยีนบทว่าดว้ยการศึกษาขึAนมา เป็น “บท
เพิ0มเตมิ” ทา้ยเลม่ ม ี๓๓ หนา้ ถา้นาํมารวมในเลม่ใหญ่นีA ก็คงไดส้กั ๑๒–
๑๓ หนา้ (แต่ก็ไม่ไดเ้อามารวมไว)้ เป็นการเชื0อมโยงหลกั มรรคมอีงค ์๘ 
กบัสกิขา ๓ จนถงึภาวนา ๔ จบลงดว้ย ภาวติ ๔  

ขอเล่าเรื0องที0เป็นหลกัใหญ่อย่างหนึ0งในทางการศึกษา แมจ้ะยงัไม่
ถงึหรือยงัไม่ไดโ้อกาสที0จะเขยีนเรื0องการศึกษาเป็นบทหนึ0งโดยเฉพาะใน
หนงัสอืพทุธธรรมอย่างที0คิดไว ้ก็จะไดพู้ดถงึสาระสาํคญับางอย่างไว ้

ในช่วงวยัตอนทา้ยของการเป็นสามเณร ใน พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๐๔ 
อาตมาเรียนอยู่ที0มหาจุฬาฯ กาํลงัจะจบปริญญาตรี ซึ0งมวีชิาการศึกษาอยู่
ในหลกัสูตรพทุธศาสตรด์ว้ย 

เวลานัAน วงการการศึกษากําล งัชื0นชมนิยมการศึกษาแบบ 
progressive education ซึ0งมจีอหน์ ดวิอีA (John Dewey) เป็นตวัชู (ที0
จรงิ เป็นช่วงสุดทา้ยที0การศึกษาแบบนีAโดดเด่น หลงัจากรุ่งเรืองในอเมริกา
มาครึ0งศตวรรษเศษ)  

ท่านอาจารย์ที0มาบรรยายวิชานีA  อยู่ในสายของวิทยาลยัวิชา
การศึกษา (ประสานมติร) ซึ0งปจัจบุนันีA คือ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ท่านก็บรรยายเรื0องนีA  ทาํใหไ้ดย้ินชื0อของ John Dewey อยู่เสมอ (ใน
วงการศึกษาสายนีA  ไดย้นิเรียกโดยออกเสยีงอย่างที0บางทเีอามาเอ่ยกนัเชิง
ลอ้วา่ “จอหน์ ดุย”) 

ในขบวนการ progressive education นัAน เนน้แนวคิดการศึกษาแบบมี
เดก็เป็นศูนยก์ลาง (child-centered education) ใหก้ารศึกษาเป็นการพฒันาคน
แบบองคร์วม หรืออย่างบูรณาการ ดงัที0ใชค้าํว่า total development of the 
individual หรอื education of the "whole child"  



มองพทุธธรรม 

 

๑๗

 

ตรงนีAแหละที0สาํคญั คือ ในการพฒันาอย่างบูรณาการนัAน มแีนวคิด
ที0เด่นในเรื0องพฒันาการ ๔ ดา้น ไดแ้ก่ 

1. Physical development  พฒันาการทางกาย  
2. Mental development   พฒันาการทางปญัญา๑  
3. Emotional development  พฒันาการทางจติใจ๑  
4. Social development  พฒันาการทางสงัคม  

เวลานัAน (คือ ๕๐ กว่าปีแลว้) อาตมาคงชอบหลกัพฒันาการ ๔ 
ดา้นนีAไม่นอ้ย ก็เลยจาํตดิมาเรื0อย  

ต่อมาอกีนานพอสมควร จงึพบเรื0อง “ภาวติ ๔” ในพระไตรปิฎก 
(“ภาวติ” ใชเ้ป็นคุณศพัท ์ถา้เป็นภาวนาม ก็เป็น “ภาวนา”)  

น่าแปลกใจว่า หลกัภาวตินีA  ไม่ไดย้นิพูดหรือเขยีนถงึกนัเลย ทาํให ้
ตอ้งคน้หาศึกษาใหช้ดัขึAน  

ตวัเองก็แปลกใจว่า ความคิดเรื0องนีA ของปราชญ์ตะวนัตก มา
สอดคลอ้งหรอืใกลเ้คียง ดูเผนิๆ เหมอืนกนักบัหลกัในพระพทุธศาสนา  

ภาวติ ๔ คือ (แปลโดยใชส้าํนวนเดยีวกบัพฒันาการ ๔ ดา้น)๒ 
                                                                                 
๑-๑ mental ในที0นีA  ตรงกบั intellectual (บางทก็ีใช ้ cognitive) มใิช่แปลว่าจติใจ, พงึ

เทยีบกบัคาํอื0นทาํนองนีA  เช่น mental age หมายถงึ อายุสมอง (mind เมื0อมาคู่กบั 
heart หรือกบั emotion หมายถงึความคิด สตปิญัญา ส่วน emotional ก็คือ ดา้น 
heart คอืทางจติใจ ไม่ตอ้งแปลว่า “อารมณ”์ ซึ0งเป็นคาํเพีAยนในภาษาไทย แมจ้ะใชก้นั
จนชนิ ก็ควรหลกีเวน้ เพื0อจะไดช่้วยกนัแกไ้ขความสบัสนทางภาษาที0สะสมมา) 

๒  ถา้แปลตามสาํนวนแบบของนกับาล ีก็ว่า “มกีายที0พฒันาแลว้ มศีีลที0พฒันาแลว้ มี
จติใจที0พฒันาแลว้ มปีญัญาที0พฒันาแลว้”; ภาวติ ๔ ถอดออกมาเป็นภาวนาม ก็เป็น
ภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จติตภาวนา ปญัญาภาวนา แต่ในพระไตรปิฎก 
มเีตม็เฉพาะชดุ ภาวิต ๔ ไม่จดัชดุภาวนา ๔ ในอรรถกถาจงึจดัออกมาใหเ้หน็ภาวนา 
๔ นัAน (ในเปฏโกปเทส ซึ0งพม่าถอืว่าอยู่ในพระไตรปิฎก ก็แสดงชดุภาวนา ๔) 
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“เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้น ทั้งที่ตนมิได้พัฒนากาย 
มิได้พัฒนาศีล มิได้พัฒนาจิต มิได้พัฒนาปัญญา ก็จัก (เป็น
อุปัชฌาย์) ให้อุปสมบทคนอื่นๆ แลจักไม่สามารถแนะนํา
เหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอธิศีล (ศีล) ในอธิ
จิต (สมาธิ) ในอธิปัญญา (ปัญญา); แม้เหล่าคนที่ได้รับ
อุปสมบทนั้น ก็จักเป็นผู้มิใช่ภาวิตกาย มิใช่ภาวิตศีล 
มิใช่ภาวิตจิต มิใช่ภาวิตปัญญา.  

“ภิกษุทั ้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล เพราะธรรม
เลอะเลือน วินัยก็เลอะเลือน เพราะวินัยเลอะเลือน 
ธรรมก็เลอะเลือน. 

“ภิกษุทั ้งหลาย อนาคตภัยข้อที่ ๑ นี้ ยังมิได้
เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักบังเกิดในกาลต่อไป ภัยข้อนั้น อัน
เธอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้ ครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายาม
เพ่ือป้องกันภัยนั้นเสีย… 

พุทธพจน์ที0ตรสัภาวติ ๔ ขา้งบนนีA  ไดแ้สดงไวใ้นพุทธธรรมใหญ่เล่ม
เก่าเมื0อ ๓๐ ปีก่อนนัAน ในบทว่าดว้ยโยนิโสมนสกิาร (บทที0 ๑๘) และใน
ตอนอื0นก็มภีาวติ ๔ ในขอ้ความอื0น แต่ในเลม่เก่านัAน ไดแ้ปลเป็นภาษาไทย
โดยไม่ไดแ้สดงคาํเดมิไว ้ยากที0จะสงัเกตเหน็ ดงันัAน ในเลม่พมิพใ์หม่ จงึ
แสดงคาํเดมิใหเ้หน็รูปศพัทไ์วเ้พื0อสะดวกต่อการศึกษาดว้ย  

งานที0ยงัตอ้งทาํก็คือ การเชื0อมโยงหลกัเหลา่นีA ใหเ้หน็ความสมัพนัธ์
เป็นระบบการศึกษา และอธบิายความหมายในระบบความสมัพนัธน์ ัAน 

การพฒันา ๔ ดา้นของปราชญต์ะวนัตก กบัของพระไตรปิฎกนีA 
ที0ว่าคลา้ยจะตรงกนั แต่ที0จริงมีขอ้แตกต่างที0สาํคญัหลายอย่าง ขอให ้
สงัเกตไว ้๔ อย่าง คือ 



 ถามหาอนาคต     

 

๒๐ 

 

ก) การพฒันาท ัAง ๔ นัAน ทางตะวนัตกจดัเป็นเนืAอตวัของการศึกษา
เอง แต่ในพุทธศาสนา แสดงไวใ้นฐานะเป็นคุณสมบตัิของ
บคุคล อนัเป็นผลของการศึกษา 

ข) การพฒันาท ัAง ๔ นัAน ทางตะวนัตกถอืเป็นองคแ์ห่งบูรณาการ
ของการศึกษา แต่ในพทุธศาสนา ภาวะของคนที0พฒันาแลว้ท ัAง 
๔ ดา้น เป็นบูรณาการแห่งคุณสมบตัิของบุคคล ที0เกิดขึAนจาก
บูรณาการของการศึกษา ๓ ดา้น ที0เรยีกวา่ไตรสกิขา  

ค) พฒันาการ ๔ ขอ้นัAน แมจ้ะมชีื0อที0ถอืไดว้่าเหมอืนกนั แต่ที0จริง 
ของตะวนัตก กบัของพระไตรปิฎก แต่ละขอ้มีความหมาย
ต่างกนั ท ัAงโดยขอบเขต เนืAอหาสาระ แงด่า้น และความสมัพนัธ ์ 
 ปราชญต์ะวนัตกที0ต ัAงแนวคิดนีA  อยู่ในการศึกษาระบบโรงเรียน 

เวลานึกคิด ท่ าน ก็ปรารภการ ศึกษาของเด็กนัก เรียน 
ความหมายของพฒันาการเหล่าน ัAนจึงมุ่งจึงเนน้ไปที0เด็ก ดงั
เห็นง่ายๆ พฒันาการทางกายก็มุ่งหมายที0ความเจริญเติบโต
และสุขภาพทางกายเป็นสาํคญั  

ส่วนในพระพทุธศาสนา การศึกษามคีวามหมายอยู่แลว้ว่า
เป็นหนา้ที0ของมนุษยท์ุกคนต่อชีวติของตน ในฐานะเป็นสตัวท์ี0
ฝึกไดแ้ละตอ้งฝึก ความหมายของพฒันาการเหลา่นัAนจงึขยาย
ออกไปตามระบบความสมัพนัธข์องสรรพชพีสรรพสิ0ง 

ในที0นีA  จะพูดไวพ้อใหเ้หน็เพยีงในขอ้ ค) เฉพาะขอ้แรก คือ พฒันาการ
ทางกาย และการบอกความแตกต่างนีA  มใิช่เป็นการเทยีบว่าของใครดกีว่า แต่
เพยีงใหรู้เ้รื0องราวที0มอียู่ตามที0มนัเป็นของมนั ซึ0งเป็นสิ0งจาํเป็นในทางปญัญา 

พฒันาการทางกายของตะวนัตก ก็อย่างที0รูก้นั หมายมุ่งที0ความ
เจรญิเตบิโตและสุขภาพที0สมบูรณ์ของร่างกาย  
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ส่วนในพระพุทธศาสนา คําว่า “พฒันาการทางกาย” อาจจะสื0อ
ความหมายไม่ถูกตอ้ง จึงพูดว่า “พฒันาการทางกายภาพ” เพราะ
คว ามหม ายมิ ใ ช่ อ ยู่ที0 ร่ า ง ก ายของตน แ ต่หม ายถึ งก า รพ ัฒน า
ความสมัพนัธก์บัสิ  งแวดลอ้มทางกายภาพ 

ความหมายนีA ประสานหรือเข า้ คู่ก ับพ ัฒนาการขอ้ที0  ๒ คือ 
พฒันาการดา้นศีล คือพฒันาการทางสงัคม ซึ0งหมายถงึ ความสมัพนัธ์
กบัสิ  งแวดลอ้มทางสงัคม ในการอยู่ร่วมกนัดว้ยดกีบัเพื0อนมนุษยแ์ละ
สรรพสตัวท์ี0ร่วมโลก ไม่เบยีดเบยีน แต่เกืAอกูลกนั  

พฒันาการท ัAง ๒ ดา้นนีA  สบืเนื0องมาจากการศึกษาขอ้หรือองคท์ี0 ๑ 
ในไตรสกิขา คือ ศลี (อธิศีลสกิขา) ซึ0งเป็นการปกครองดูแลรกัษาใชก้าย
และวาจาของบคุคล ในการสมัพนัธก์บัหรอืปฏบิตัต่ิอสิ0งแวดลอ้ม  

ท ัAงนีA  โดยแยกข ัAนตน้ หรือดา้นแรก คือ ความส ัมพ ันธ์ก ับ
สิ0งแวดลอ้มทางธรรมชาติและวตัถทุ ั 0วไป ซึ0งเนน้แค่กาย (การใชอ้ินทรีย ์
๕) เป็นพฒันาการทางกายภาพ และดา้นที0สอง คือ ความสมัพนัธก์บัเพื0อน
ร่วมโลก หรือสิ0งแวดลอ้มทางสงัคม ซึ0งใชค้รบท ัAงกายและวาจา เป็น
พฒันาการทางสงัคม ซึ0งเป็นการพฒันาในข ัAนที0เต็มความหมายของศีล 

พฒันาการขอ้ ๑ และขอ้ ๒ นีA  รวมแลว้ก็คือ ความสมัพนัธแ์ละ
ปฏบิตัต่ิอสิ0งแวดลอ้มท ัAงหมด ท ัAงทางสงัคมและทางกายภาพ ใหอ้ยู่ร่วมกนั
ดว้ยดีมีสภาพที0เกืA อกูล ซึ0งนอกจากมีความสาํคญัในตวัมนัเองแลว้ เมื0อ
พฒันาโดยสมัพนัธถ์ูกตอ้งแลว้ ก็เป็นฐานรองรบัและเป็นปจัจยัที0เอืAอ
เกืAอหนุนการพฒันาทางจติใจ และทางปญัญา คือขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ต่อไป 

คนที0มคีวามสมัพนัธด์ีงามเกืAอกูลกบัสิ0งแวดลอ้มทางกายภาพนัAน 
เรียกว่าเป็นภาวติกาย ส่วนการปฏบิตัิในการพฒันาความสมัพนัธน์ ัAน ก็มี
คาํเรยีก คือกายภาวนา   
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“รมณย์ี” คาํนี� ดีนักหนา  
พอรมณยี์มา กระบวนการพัฒนากร็าบรื�นและยั�งยืนได้  

การปฏิบตัิที0เป็นส่วนสาํคญัของการพฒันาทางกายภาพนีA  ซึ0งท่าน
เนน้อยู่เสมอ ไดแ้ก่ การรูจ้กัใชอ้นิทรีย์๑ หรือที0ภาษารุ่นอรรถกถาบางที
เรยีกวา่ ผสัสทวาร (ทางรบัรู,้ = ผสัสายตนะ)  

อนิทรียสงัวรนีA  จะเรียกว่าการรูจ้กัปกครองอินทรียก์็ได ้ (ถา้ปกครอง
อนิทรยีไ์ด ้ก็เริ0มปกครองตวัเองได)้ คือ การดู-เหน็ การฟงั-ไดย้นิ ดมกลิ0น 
ชิมลิAมรส จบัตอ้งสมัผสั โดยมสีติที0ไม่ปล่อยใหอ้กุศล ตัAงแต่ความชอบ
หรือชงั ความติดหลง พูดรวมๆ ว่า โลภะ โทสะ โมหะเขา้มาครอบงาํ แต่
รบัรู ้ดู ฟงั เป็นตน้ โดยรูต้ามความเป็นจริง รูเ้ขา้ใจตามที0มนัเป็น ใหไ้ด ้
ปญัญา เกิดคุณธรรม จบัคุณค่า เอาประโยชนไ์ด ้อย่างนอ้ยใหไ้ดค้วามรูท้ี0
บรสุิทธิn ไม่เอนเอยีงหรอืบดิเบอืน ดว้ยความรูส้กึที0ชอบหรอืชงั เป็นตน้นัAน 

การใชอ้นิทรยี ์เช่น ตาดู หูฟงั นัAน นอกจากเพื0อการรบัรู ้หรือใหไ้ด ้
ความรูแ้ลว้ อกีอย่างหนึ0งที0สาํคญัยิ0ง คือ เพื0อการเสพบรโิภค  

จะเห็นชดัว่า การเสพบริโภคนีA  เป็นเป้าหมายสาํคญัมากในการใช ้
อินทรียข์องมนุษย ์และปญัหาของมนุษย ์ท ัAงปญัหาของชีวติ และปญัหา
ของสงัคมมากมาย ก็ต ัAงตน้ที0นี0  

พูดอย่างรวบรดัว่า ถา้คนไม่รูจ้กัใชอ้ินทรีย์ในการเสพบริโภค 
แทนที0จะเป็นการเสพบริโภคเพื0อคุณภาพชีวิต ก็จะกลายเป็นการเสพ
บรโิภคเพื0อการบาํเรออนิทรยี ์ 

                                                                                 
๑  คาํพระว่า “อินทรียสงัวร” แปลตามแบบว่าการสาํรวมอินทรีย ์แต่ความหมายตาม

ประเพณีนีAชวนใหม้องแคบลงเหลอืแค่เชงิรูปแบบ กลายเป็นเอาแค่กริยิามารยาททางกาย 
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พอการบาํเรออินทรียเ์ขา้มาครอบงาํคนได ้ความพอดีก็เลอืนหาย 
ความสมดุลก็ไม่เห็น ปญัหาก็ประดงัมา ดงัที0ว่าแลว้ ท ัAงปญัหาชีวติ เช่น 
โรคอว้น โรคขาดอาหาร เก็บเงนิไม่อยู่ ออมเงนิไม่ได ้ปญัหาสงัคม เช่น 
การทะเลาะววิาทขดัแยง้ แย่งชงิเบยีดเบยีน ทจุรติ ปญัหาสิ0งแวดลอ้ม เช่น 
ขยะ และมลภาวะต่างๆ 

ดว้ยเหตนุีA การรูจ้กัใชอ้นิทรีย ์(อนิทรียสงัวร) และการเสพแต่พอดี
บริโภคดว้ยปญัญา (ปจัจยัปฏเิสวนา) จงึเป็นศีลหมวดสาํคญัที0ใชใ้นการ
ฝึกคนใหม้พีฒันาการในความสมัพนัธท์างกายภาพ 

เมื0อจะพฒันาความสมัพนัธท์างกายภาพยิ0งขึAนไป เพื0อใหเ้กืAอหนุน
การพฒันาดา้นอื0นดว้ย ท่านก็ใหพ้ฒันาอนิทรยี ์และการพฒันาอนิทรียน์ ัAน 
มหีลายข ัAน หลายระดบั  

ขอพูดเชงิสรุปอย่างรวบรดัวา่ เมื0อรบัรู ้ดู-เหน็ ฟงั-ไดย้นิ เป็นตน้ 
จติใจไม่ถูกจูง ไม่ถูกครอบงาํดว้ยความรูส้กึชอบใจ หรือไม่ชอบใจ คงที0 
ดาํรงอยู่ในภาวะที0เป็นตวัของมนัเอง ถา้มสีิ0งรบัรูท้ี0ล่อเรา้ย ั 0วยุ ก็มปีญัญา
รูเ้ท่าทนั หย ั 0งถงึสภาวะ ตดัความรูส้กึที0เป็นโทษทิAงไป ตลอดจนถงึข ัAนเป็น
นายของอินทรีย ์อย่างที0ว่า จะมองสิ0งที0คนเกลยีดชงัขดัตา ใหส้บายตา
โปร่งใจก็ได ้มองสิ0งที0คนท ัAงหลายตดิชอบ ใหเ้หน็เป็นน่าสลดัละก็ได ้

สิ0งแวดลอ้มทางกายภาพนัAนกวา้งใหญ่ที0สุด แผ่คลุมทุกสิ0งทุก
อย่าง เป็นพืAนฐาน เป็นที0รองรบั โอบลอ้มไวห้มดท ัAงสิ0งแวดลอ้มทางสงัคม 
จติใจ และเป็นที0อาศยัของปญัญา แมแ้ต่ภกิษุหรือผูแ้สวงวเิวกที0ปลกีตวั
ออกไปอยู่ในป่าเขาหรือที0ห่างไกลหมู่ชน แทบไม่พบกบัใคร เกือบพน้จาก
สิ0งแวดลอ้มทางสงัคม ก็ไม่พน้ไป แต่ตอ้งอาศยัสิ0งแวดลอ้มทางกายภาพนีA 
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ถา้สภาพแวดลอ้มทางกายภาพด ีก็เกืAอกูลต่อการพฒันาทางสงัคม 
พฒันาจิตใจ และพฒันาปญัญา ถา้สภาพแวดลอ้มทางกายภาพไม่เอืAอ ก็
ขนืหรอืขดัขวางการพฒันาทางสงัคม จติใจ และปญัญานัAน  

ในระบบการพฒันาคน คือภาวนานัAน การพฒันา ๔ ดา้น เป็น
พฒันาการ ๔ ข ัAนดว้ย และท ัAง ๔ นัAนเป็นปจัจยัเกืAอกูลหนุนกนั  

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที0ด ีเอืAอเกืAอหนุนการพฒันาทางสงัคม 
การพฒันาจติใจ และการพฒันาปญัญาดงัวา่แลว้  

ทนีีA  ถา้สภาพแวดลอ้มทางสงัคมดี คือเป็นหมู่คนหรือชุมชนของ
คนที0ไดพ้ฒันาด ีนอกจากเอืAอต่อการพฒันาจติใจ และพฒันาปญัญาต่อขึAน
ไปแลว้ ก็ยอ้นกลบัออกมา  

ยอ้นอย่างไร คือ เมื0อคนมกีารศึกษาพฒันาด ีก็จะรกั จะชื0นชมเห็น
คณุค่า ตลอดจนมคีวามสุขกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที0รื0นรมย ์เขาจะ
มกีารกระทาํทางกายและลกัษณะนิสยัที0ประณีตเกืAอกูลมากขึAน ตลอดจน
ช่วยกนัดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ธรรมชาตทิี0รื0นรมยน์ ัAน  

ต่อขึAนไป จติใจที0พฒันาดแีลว้ ก็มคีวามสุขกบัสภาพแวดลอ้มที0ด ี
รูส้กึซาบซึAงเกืAอกูล และใฝ่ที0จะช่วยส่งเสริมความดงีามและความดาํรงอยู่
ดว้ยดมีคีวามม ั 0นคงของสภาพแวดลอ้มที0ดที ัAงทางสงัคมและทางกายภาพ  

ส่วนปญัญานัAน แน่นอนว่า เมื0อพฒันามากขึAน ก็มองเหน็ระบบ
ความสมัพนัธท์ี0อิงอาศยัส่งผลแก่กนัของสิ0งท ัAงหลาย รูเ้ขา้ใจคุณค่าของ
สภาพแวดลอ้มที0ดีงามเกืAอกูล แลว้ก็บอกใจใหส้นใจใส่ใจที0จะดูแลรกัษา 
ตลอดจนบอกดว้ยว่าควรจะทาํอะไรอย่างไร จงึจะดูแลรกัษาใหร้ะบบการ
อยู่ร่วมกนัดว้ยดมีคีวามเกืAอกูลนัAน สามารถดาํรงคงอยู่ดว้ยดมีคีวามม ั 0นคง
ย ั 0งยนื แลว้ทาํไดส้าํเร็จ 
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สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที0ดี มีความสาํคญัท ัAงในตวัมนัเอง 
และต่อระบบการพฒันาคนสี0ดา้นสี0ข ัAนท ัAงหมด ดงักล่าวมา ดงันัAน ใน
พระพุทธศาสนาจึงใหค้วามสาํคญัท ัAงแก่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที0ด ี
และแก่การพฒันาคนดา้นความสมัพนัธท์างกายภาพนัAนเป็นอย่างมาก 
จนกระท ั 0งแมแ้ต่ชาวพทุธเองก็เลยมองขา้มไป ไม่แลเหน็  

พระพุทธเจา้ เมื0อจะทรงอนุญาตใหพ้ระมีที0อยู่ คือมีวดั ก็ทรง
อนุญาต “อาราม” (สวน, “ที0มายนิด”ี) และอารามสาํคญัก็มาจากอุทยาน
ท ัAงน ัAน ไม่วา่เวฬวุนั หรอืเชตวนั  

คําสําค ัญที0ใชอ้ยู่เสมอ สาํหรบับอกสภาพของสถานที0ซึ0งเป็น
สิ0งแวดลอ้มทางกายภาพที0ด ี คือ คาํว่า “รมณีย์” (รื0นรมย)์ หรือรามไณย 
(รามไณยก ์ก็ใช)้ หรือในคาถาตอ้งการคาํส ัAน ก็อาจใช ้รมัมะ ซึ0งเป็น
ไวพจน ์มคีวามหมายอย่างเดยีวกนั  

ที0รมณียน์ ัAน พูดดว้ยภาษาง่ายๆ ก็คือ ที0สะอาด ปลอดภยั มี
ธรรมชาติงาม ร่มรื0น น่าชื0นชม เกืA อกูลแก่ชีวิตจิตใจ อย่างที0ว่า ทอ้งฟ้า
แจ่มใสไรห้มอกควนั สายลมสดชื0น มแีม่นํ Aาหรือแหลง่นํAาที0ใสสะอาดปราศ
มลพิษเจือปน บนผืนแผ่นดินไม่ขาดไม่ไรต้น้ไมแ้ละพืชพรรณ สถานที0
โดยรอบเรยีบรอ้ย สบายตาสบายใจ ไม่พลุกพลา่นจอแจ ไม่อกึทกึเอ็ดองึ 
คนในถิ0นในที0 ก็อยู่ ร่วมกันดว้ยดี มีนํ Aาใจ ยิA มแยม้แจ่มใส ร่วมมือ
ช่วยเหลอืเกืAอกูลกนั 

ดูง่ายๆ จากพระพุทธจริยา พระพุทธเจา้ ต ัAงแต่เสด็จออกผนวช
จนปรินิพพาน ทรงแสดงให เ้ห็น โดยตลอดถึงความสําคัญของ
สภาพแวดลอ้มที0เป็นรมณีย ์ 
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ขอนาํมาเลา่ซํ Aาใหฟ้งักนับ่อยๆ วา่ คร ัAงยงัเป็นโพธิสตัว ์จะทรงเริ0ม
บาํเพญ็เพยีร ทรงหาที0เหมาะ เมื0อไดพ้บ มพีระดาํรสัตรสัเลา่เอง ยกมาตาม
คาํบาลวี่า “ตตฺถทฺทส ํรมณีย ํ ภูมภิาค”ํ – ณ ที0น ัAน เราไดพ้บภูมภิาคที0
รื0นรมย ์(รมณีย)์ และทรงบรรยายวา่ (ม.ม.ู๑๒/ ๓๑๙/๓๒๓) 

ภาคพืAนภูมสิถานถิ0นนีA เป็นที0รื0นรมยจ์ริงหนอ (รมณีโย 
วต) มไีพรสณฑร่์มรื0น น่าชื0นบาน ท ัAงมแีม่นํ Aาไหลผ่าน นํAา
ใส เย็นชื0นใจ ชายฝั 0งท่านํAาก็ราบเรียบ ท ัAงโคจรคามก็มอียู่
โดยรอบ เป็นสถานที0เหมาะจริงหนอที0จะบาํเพ็ญเพียร 
สาํหรบักุลบตุรผูต้อ้งการทาํความเพยีร  

ภิกษุท ัAงหลาย เรานัAนแล ไดน้ ั 0งลงแลว้ ณ ที0น ัAน โดย
ตกลงใจวา่ ‘ที0นี0ละ เหมาะที0จะบาํเพญ็เพยีร 

เมื0อใกลจ้ะปรินิพพาน ในเหตุการณ์ตอนจะทรงปลงพระชนมายุ-
สงัขาร ไดต้รสัทวนความเก่ากะพระอานนท ์ก็ตรสัถงึถิ0นสถานที0เป็นรมณีย์
ที0สดชื0นรื0นรมย ์จาํนวนมาก นบัได ้๑๖ แห่ง เช่นวา่ (ท.ีม.๑๐/ ๑๐๔/๑๓๖) 

นครราชคฤหร์ื0นรมย ์เขาคิชฌกูฏก็รื0นรมย ์โคตม-
นิโครธก็รื0นรมย ์เหวทิAงโจรก็รื0นรมย ์ถํAาสตัตบรรณคูหา
ขา้งภูเขาเวภารบรรพตก็รื0นรมย ์กาฬศิลาขา้งภูเขาอสิคิิลก็ิ
รื0นรมย ์เงืAอมผาสปัปโสณฑกิสตีวนัก็รื0นรมย ์ตโปทารามก็
รื0นรมย ์เวฬุวนักลนัทกววิาปสถานก็รื0นรมย ์ชีวกมัพวนัก็
รื0นรมย ์มทัทกุจฉิมฤคทายวนัก็รื0นรมย”์ 

ภกิษุรูปหนึ0ง เขา้ป่ามุ่งหนา้ปฏบิตักิิจทางจติปญัญา กลา่วคาถาตอน
หนึ0งวา่ (ข.ุเถร.๒๖/๓๗๑/๓๔๙) 

เราผูเ้ดยีว ไม่มใีครเป็นเพื0อน ในป่ามหาวนั อนัรื0นรมย ์
เมื0อไรนะ จะไดอ้ยู่อย่างผูท้าํกิจเสร็จ ซึ0งหมดสิAนอาสวะแลว้ 
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แต่เมื0อพฒันาจบ เป็นภาวติครบ ๔ ดา้นแลว้ ตวัเองกลบักลายเป็น
ผูท้ี0ทาํใหเ้กิดสภาพรมณีย ์ไม่ว่าจะไปที0ไหน ก็สรา้งบรรยากาศรมณีย ์ทาํ
ใหท้ี0น ัAนเป็นสถานที0รื0นรมย ์ตวัท่านผูน้ ัAนเองก็มองเหน็ความรื0นรมย ์คนอื0น
ก็มองเหน็ท่านผูน้ ัAนเป็นสภาพรื0นรมย ์ดงัคาถาที0อา้งบ่อยวา่ (ข.ุธ.๒๕/๑๗/๒๘) 

ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม หรือที่ดอน ท่านผู้
ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้ เป็นภูมิสถานอันร่ืนรมย์   

ถงึแมย้งัเป็นภกิษุบวชใหม่ เขา้ไปอยู่ในป่า เพิ0งจะเริ0มฝึกหดั ยงัไม่มี
ความรูเ้ขา้ใจ แมก้ระท ั 0งมิไดเ้ห็นคุณค่าของภาวะรมณีย์ แต่วิน ัยที0
พระพทุธเจา้บญัญตัไิว ้ซึ0งภกิษุนัAนปฏบิตั ิก็ทาํวดัป่านัAนใหเ้ป็นรมณีย ์ 

เป็นอนัวา่ ในการพฒันาดา้นแรกทางกายภาพนีA  ท ัAงไปดูไปหาไปอยู่
ในที0รมณีย ์ทาํที0น ัAนใหเ้ป็นรมณีย ์และทาํความเป็นรมณียใ์หเ้กิดมใีนที0ที0
ตนอยู่ตนไป  

ว่าโดยสรุป การปฏบิตัิในการพฒันาทางกายภาพ เกี0ยวกบัรมณีย-
ภาวะ พงึปฏบิตัเิท่าที0จะทาํได ้ดงันีA 

๑. มคีวามสุขกบัสภาพที0เป็นรมณีย ์และหาถิ0นอยู่อาศยัปฏิบตัิที0
เป็นรมณีย ์

๒. ถา้ตอ้งอยู่ในที0ไม่เป็นรมณีย ์พงึฝึกจิตทาํใจสรา้งความรูส้กึให ้
เป็นรมณีย ์

๓. ทาํและร่วมทาํถิ0นที0น ัAนใหเ้ป็นรมณีย ์
๔. พฒันาตนใหเ้ป็นภาวติยิ0งขึAนไป จนความมีอยู่หรือปรากฏตวั

ของตน เป็นภาวะรมณียท์ี0เกืAอกูลแผ่กระจายขยายไปท ั 0ว 

 นี0คือ การพฒันาทางกายภาพ ที0เรียกว่ากายภาวนา ซึ0งทาํใหค้น
เป็น “ภาวิตกาย”  
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บคุคลภาวติกาย เป็นผูท้ี0ไดพ้ฒันาความสมัพนัธก์บัสิ0งแวดลอ้มทาง
กายภาพดีแลว้ ก็จะไม่ทาํลายสิ0งแวดลอ้ม เพราะมองเห็นคุณค่าความดี
งามของสภาพที0เป็นรมณีย ์(อย่างที0ภาษาองักฤษว่ามี appreciation) มี
ความพงึพอใจไดค้วามสุขเมื0อไดเ้หน็ไดอ้ยู่กบัสภาพรมณีย ์ 

เมื0อสภาพจิตใจใฝ่รมณียข์องคน สอดคลอ้งกลมกลนืกบัสภาพ
สิ0งแวดลอ้มที0เป็นรมณีย ์การอนุรกัษธ์รรมชาติและบรรดาสิ0งแวดลอ้ม ก็
จงึเป็นธรรมดา เป็นไปเองอย่างพอด ีไม่ตอ้งคอยกาํกบั ไม่ตอ้งบงัคบัหรือ
แมแ้ต่จะตอ้งรูส้กึฝืน  

พรอ้มกนันัAน ภาวติชนรูจ้กัประมาณ ในการที0จะบริโภคแค่พอด ี
ดว้ยปญัญาที0เขา้ใจความมุ่งหมายเพื0อใหไ้ดคุ้ณภาพชีวติ ไม่กินเสพเพยีง
เพื0อบาํเรออนิทรยี ์จงึผ่อนเบาขยะหรอืมลพษิที0จะมาทาํใหเ้สยีภาวะรมณีย ์
ทาํใหก้ารอนุรกัษส์ิ0งแวดลอ้มเป็นกิจกรรมที0บูรณาการอยู่ในตวัเองของการ
ดาํเนินชวีติที0ด ี 

นี0คือ การศึกษาข ัAนพืAนฐาน ตามหลกัพฒันาการ ๔ ดา้นใน
พระพทุธศาสนา  

ถา้การพฒันาข ัAนนีA ด ําเนินไปได ้ก็นบัว่ามีฐานดีที0จะใหม้ ั 0นใจว่า
การศึกษาเพื0อพฒันาการอกี ๓ ดา้น จะกา้วหนา้ต่อไป 
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“พุทธธรรม” จบไป 
“อริยวินัย” ไม่เหน็มา  

ทา้ยเล่ม (จบบทสุดทา้ย คือบทที0 ๒๒) ของ พุทธธรรม ฉบบั
ปรบัปรงุและขยายความ ที0พมิพเ์สร็จในปี ๒๕๒๕ ไดเ้ขยีนไวว้า่ 

หนงัสอืนีA  ไดก้ลา่วไวม้ากในส่วนของธรรม สมชื0อว่า 
พุทธธรรม แต่กล่าวถึงวนิยัเพียงเลก็นอ้ย อาจตอ้งมี
หนงัสอืที0เรียกชื0อตามบาลเีดิมว่า “อริยวินัย” ไวเ้ขา้คู่กบั 
พทุธธรรม 

ขอ้ความนีA เท่ากบับอกว่าอาจจะเขยีนหนงัสอือีกเล่มหนึ0ง ที0ชื0อว่า 
“อริยวนิยั” มาเขา้คู่กบัหนงัสอืพุทธธรรม และหนงัสอืเล่มนัAนคงมคีวาม
ใหญ่ความหนาเป็นตน้ ในระดบัเดยีวกบัพทุธธรรม๑   

ในเวลาที0ผ่านมา มบีางท่านทวงถามอย่างค่อนขา้งเอาจริงเอาจงัว่า
เมื0อไรจะเขยีนอริยวนิยัออกมา ถา้ตอบง่ายๆ ก็บอกว่า จะเขยีนไดไ้หว
อย่างไร แค่จะพมิพพ์ทุธธรรมขึAนมาใหม่ เวลาก็ผ่านไป ๓๐ ปีแลว้ และที0
จริง ขอ้ความที0เขยีนไวน้ ัAนก็ไม่ไดผู้กมดัตวั คือเขียนแค่ว่า “อาจตอ้งมี
หนงัสอื… ‘อรยิวินยั’” ไม่ไดบ้อกวา่จะตอ้งเขยีน และก็ตอบไดเ้ช่นเดยีวกนั
วา่ ถา้ไดม้โีอกาส ก็คงไดเ้ขยีน คือ ถา้เขยีนได ้ก็ด ี

ถงึเวลานีA เมื0อพมิพพ์ทุธธรรมขึAนมาใหม่ไดแ้ลว้ บางท่านก็ทวงอกี 
ทาํนองวา่พทุธธรรมเสร็จเรื0องแลว้ คราวนีA ก็มโีอกาสแลว้ ควรจะเริ0มเขยีน
อรยิวนิยัได ้ 
                                                                                 
๑ “อรยิวนิยั” มใิช่หมายถงึวนิยัของพระสงฆ ์อย่างที0รวมไวใ้นพระวนิยัปิฎก ไม่ใช่ประมวล

บทบญัญตัิ และมคีวามหมายกวา้งออกไปสาํหรบัสงัคมท ัAงหมด (พงึเห็นความหมายที0
กวา้ง เช่น ระบบชวีติ-สงัคมอย่างที0จดัในหลกัทศิ ๖ พระพทุธเจา้ตรสัว่า “ในอรยิวนิยั”) 
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แต่ตอนนีA จะเขยีนอริยวนิยัไดห้รือไม่ ไม่เกี0ยวกบัพทุธธรรมแลว้
ไม่วา่เสร็จหรอืไม่ เพราะตอนนีA เป็นเรื0องกาลเวลาของชีวติ และก็ไดต้อบไป
โดยไม่ตอ้งมีเง ื0อนไขเลยว่า เมื0อเวลาผ่านมา ๓๐ ปีอย่างนีA  ก็ไม่มีชีวิต
พอที0จะเขยีนหนงัสอืเลม่ที0เรยีกวา่ “อรยิวนิยั” นัAนแลว้ นี0คือจบ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะผ่านเลยไป ควรทาํเรื0องใหช้ดัเจนสกัหน่อย 
ทาํไมอรยิวนิยัจงึควรตอ้งมาเขา้คู่กบัพทุธธรรม  

ที0จริง เหตุผลในเรื0องนีA ก็ไดพู้ดไวส้ ัAนๆ แลว้ในพุทธธรรมตรงที0
เอ่ยถงึอรยิวนิยันั 0นแหละ แต่ก็ควรทบทวนกนันิดก่อนจะปิดเรื0อง คือ เรื0อง
นีA ก็เป็นความคู่กนัของ ธรรม กบั วินัย นั 0นเอง 

พุทธธรรม ก็คือ ธรรมที0พระพทุธเจา้ หรือพระองคผู์ต้รสัรูแ้ลว้ 
รูแ้จง้รูจ้รงิ ไดท้รงสอนทรงแสดงไว ้ส่วนอรยิวนิยั ก็คือ วนิยัของอารยชน 
หรอืวนิยัอย่างอรยิะ  

เป็นอนัว่า พุทธ กบัอริยะ เป็นคํายํAาใหห้นกัแน่นและแน่ลงไป 
ส่วนคาํยนืก็คือ ธรรม กบัวนิยั  

ธรรม หมายถงึความจริงที0มีอยู่ตามธรรมดา เป็นสภาวะของ
ธรรมชาต ิเช่น ความเปลี0ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปจัจยั ซึ0งไม่เขา้ใครออก
ใคร เป็นเรื0องที0คนจะตอ้งรูเ้ขา้ใจตามที0มนัเป็นของมนั แลว้ทาํใหต้รงเหตุ
ปจัจยัอย่างที0มนัจะเป็นไปของมนั 

ส่วน วินัย หมายถึง การจดัต ัAงวางระบบชีวติและกิจการของ
มนุษย ์โดยใชค้วามรูต่้อความจรงิของธรรมชาต ิหรอืใชค้วามรูเ้ขา้ใจเขา้ถงึ
กฎธรรมชาตนิ ัAน มาจดัการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งที0จะไดผ้ลตามเหตุปจัจยัที0
ตนทาํตรงตามกฎธรรมชาต ิในทางที0มนัจะเป็นไปโดยสนองความตอ้งการ
แห่งเจตจาํนงของตน 
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ที0วา่นีA เท่ากบับอกวา่ มนุษยต์อ้งมปีญัญารู ้๒ ข ัAน คือ  
- รูเ้ขา้ใจหย ั 0งถงึความจรงิของธรรมชาต ิและ 
- รูจ้กัจดัต ัAงจดัการ โดยเอาความรูถ้งึความจริงของธรรมชาติ

น ัAนมาใชท้าํการ ใหค้วามเป็นไปหรือกระบวนการของ
ธรรมชาติก่อเกิดผลที0จะสนองความตอ้งการของตน หรือที0
จะเกืAอกูลเป็นคุณประโยชนแ์ก่ชวีติและสงัคมของตน 

ยกตวัอย่างงา่ยๆ คนตอ้งการมขีา้วเพื0อไวก้ินไวข้าย ดา้นแรกก็ตอ้ง
รูค้วามจริงในเรื0องที0เป็นธรรมชาติของขา้ว เช่นว่า ขา้วเกิดจากเมลด็ขา้ว 
เกิดในที0อย่างไร เจริญเติบโตอย่างไร ดินแบบไหน นํAาเท่าใด ภูมอิากาศ
อย่างไร ฤดูกาลช่วงไหน จึงจะเหมาะ ปลูกแลว้นานเท่าใดจงึจะเก็บเกี0ยว
ได ้อะไรบา้งเป็นศตัรูพชืของขา้ว มนัจะมาอย่างไร จะหมดอย่างไร ฯลฯ นี0
คือความรูค้วามจรงิของธรรมชาต ิหรอืรูธ้รรมดาของมนั  

แลว้ดว้ยความรูน้ ัAน อีกดา้นหนึ0ง ก็มากําหนดการ มาจดัต ัAงวาง
ระบบกระบวนการทาํงาน ใหถู้กจงัหวะถูกลาํดบั ตรงตามที0มนัจะเกิดผล
ของมนั โดยเป็นไปตามความตอ้งการของเรา  

ใครมีปัญญารูท้ ั 0วตลอดแจง้ช ัดต่อธรรมดาของขา้ว และต่อ
ธรรมชาติที0เกี0ยวขอ้งท ัAงทางบวกและทางลบต่อขา้ว กบัท ัAงมีความฉลาด
สามารถจดัต ัAงวางระบบกระบวนการกระบวนงานทุกอย่างที0จะใหค้วาม
เป็นไปตามธรรมดาของขา้ว สาํแดงตวัออกผลสอดคลอ้งสนองตรงตาม
ความตอ้งการของตน ต่อเขา้สู่กระบวนการจดัเก็บจดัจาํหน่าย เป็นตน้ 
อย่างรื0นคลอ่งสมตามที0ปรารถนาของเขา ก็เรยีกวา่ประสบความสาํเร็จ 

ข ัAนความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ ก็คือ ธรรม ข ัAนวางระบบ
จดัการของคน ก็คือ วนิยั 



 ถามหาอนาคต     

 

๓๒ 

 

พุทธธรรม ก็คือข ัAนของธรรม เป็นเรื0องของการรูค้วามจริงแห่ง
ธรรมดาของธรรมชาต ิธรรมดาของโลก ของชวีติ มุ่งที0รูค้วามจรงิ ส่วนการ
ปฏบิตัิต่อความจริงตามความจริงนัAน พูดไวบ้า้งในข ัAนพืAนๆ อย่างเป็นของ
แถม เฉพาะอย่างยิ0งในระดบัของบคุคล ส่วนในวงกวา้งออกไประดบัสงัคม
หรอืโลกมนุษย ์ก็ยกไปเป็นงานอกีข ัAนหนึ0ง 

อรยิวนิยั ก็คืองานอกีข ัAนหนึ0งน ัAน ที0จะนาํเอาความรูข้องพทุธธรรม
ไปจดัต ัAงวางระบบจดัการทางสงัคม ใหโ้ลกมนุษยไ์ดป้ระโยชนจ์ริงจงัจาก
พทุธธรรม ดว้ยปญัญาที0หย ั 0งรูเ้ขา้ถงึท ั 0วชดั และดว้ยเจตนาที0บริสุทธิnมุ่งดี
เพื0อประโยชนสุ์ขแก่มวลมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ดงัที0เรียกว่า อย่างอริยะ โดย
จดัเป็นระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และระบบกิจการ
ต่างๆ ทางสงัคม 

นี0คือที0ไดบ้อกวา่ เมื0อเขยีนหนงัสอืพทุธธรรมแลว้ อาจจะตอ้ง (หรือ 
ควรจะตอ้ง) มหีนงัสอือรยิวนิยัมาต่อเป็นคู่ ความหมายก็มดีงัที0กลา่วมานีA 

ทนีีA  อรยิวนิยัน ัAน ถงึจะยงัไม่ไดเ้ขยีน และจะไม่มโีอกาสเขยีน แต่ใน
เวลาค่อนขา้งยาวนานที0ผ่านมา ก็ไดม้เีหตุการณ์ที0อาจจะเรียกว่าบงัเอิญ
เกิดขึAนเป็นคร ัAงคราว ที0ทาํใหไ้ดพู้ดเรื0องจาํพวกนีA ไวป้ระปรายและกระจดั
กระจาย แลว้ก็ไดพ้มิพอ์อกมาเป็นหนงัสอืเลม่ย่อยๆ ย่อมๆ  

หนงัสอืที0มลีกัษณะเนืAอหาเชิงอริยวนิยั ก็มตีวัอย่าง เช่น เศรษฐ-
ศาสตรแ์นวพุทธ, นิตศิาสตรแ์นวพุทธ, ประชาธปิไตยไม่ยาก ถา้
(ใจจริง)อยากได,้ ธรรมาธปิไตยไมม่า จงึหาประชาธปิไตยไมเ่จอ  

ที0เรียกว่าแนวพุทธๆ นัAน ก็เป็นทาํนองว่าเรานําเอาหลกัธรรมมา
สื0อสารมาแสดงเป็นแนวของการจดัต ัAงวางระบบชีวิตและกิจการต่างๆ 
อย่างระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมอืงการปกครอง เป็นตน้ 
ในระยะแรก ก็อาจจะยงัหลวมๆ หรือเป็นแนวอยู่ คร ัAนเมื0อเป็นระบบชดั
ขึAนมา ก็คือเป็นอรยิวนิยัที0วา่น ัAน 



มองพทุธธรรม 

 

๓๓

 

ลองยอ้นกลบัไปนึกถงึเรื0องไตรสกิขา คือการศึกษามอีงคส์าม ที0ให ้
เกิดการพฒันา ๔ ดา้น เป็น ภาวติกาย ภาวติศีล ภาวติจิต และภาวติ-
ปญัญา ที0พูดไปแลว้ขา้งตน้  

ตอนนัAน บอกแลว้ว่า การศึกษาข ัAนพืAนฐาน ก็คือการทําใหม้ี
พฒันาการข ัAนตน้ ที0เรียกว่า “กายภาวนา” คือการพฒันาความสมัพนัธ์
กบัสิ0งแวดลอ้มทางกายภาพ เฉพาะอย่างยิ0ง ใหไ้ดอ้ยู่กบัธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้มท ั 0วไป ที0ใชค้าํรวมสรุปวา่เป็น “รมณีย”์ คือสดชื0นรื0นรมย ์

ทนีีA  หลกัในการศึกษาข ัAนนีA  ก็บอกแลว้ว่า ท่านพรํ 0ายํ Aาพรํ 0าเนน้ให ้
รูจ้กัใชอ้นิทรีย ์หรือใหส้ามารถปกครองอินทรียไ์ด ้ท ัAงในการรบัรู ้ดู-เห็น 
ฟงั-ไดย้ิน เช่น ใหดู้เป็น ใหฟ้งัเป็น ที0จะไดป้ระโยชน ์ไดป้ญัญา เรียกว่า 
“อนิทรยีสงัวร”  

ไม่ใช่แค่นัAน ไม่ใช่อยู่แค่ข ัAนรบัรูโ้ลกแห่งสิ0งแวดลอ้ม ที0สาํคญัคือ
กา้วต่อไปสู่ข ัAนกระทาํต่อโลกแห่งสิ0งแวดลอ้มนัAน นี0คือใหรู้จ้กัใชอ้ินทรีย์
เหล่าน ัAนในการเสพบริโภคดว้ย (ตรงนีA  นอกจากเนน้ตา หูแลว้ จมูก ลิAน 
กาย จะมาแรงดว้ย เรียกว่าครบทุกอนิทรียเ์ลย) ซึ0งเป็นหลกัการศึกษาขอ้
ใหญ่อกีขอ้หนึ0ง ที0เรียกว่า “ปจัจยัปฏเิสวนา” คือ ใหเ้สพบริโภคปจัจยัสี0
เป็นตน้ไป อย่างที0ว่าใหไ้ดคุ้ณค่าที0แท ้ไม่หลงเพริดไปกบัคุณค่าเทยีม ให ้
ไดคุ้ณภาพชวีติ ไม่ตดิอยู่แค่จะบาํเรออนิทรยี ์

ถงึตรงนีA  ก็เป็นเรื0องราวใหญ่โตของโลกของสงัคมมนุษย ์คือการ
ปฏิบตัิจดัการ ต ัAงแต่จะใหไ้ดใ้หม้วีตัถปุจัจยัที0จะเสพบริโภค การจดัสรร
แบ่งปนัแผ่กวา้งออกไปใหไ้ดม้กีารเสพบริโภคสนองความตอ้งการของชีวติ
ที0มกัปนกบั หรือถงึกบัถูกปั 0นถูกครอบงาํ โดยความตอ้งการของบุคคล 
แลว้ยงัต่อไปถงึการจดัการแกไ้ขกาํจดัหรือผนัแปรของเหลอืของเสยีของ
ระบายของทิAงเท  



 ถามหาอนาคต     

 

๓๔

 

ตลอดกระบวนการที0ว่าน ัAน ก็ชดัเจนว่าเป็นความสมัพนัธข์องคน 
กบัสิ0งและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เฉพาะอย่างยิ0งว่าจะทาํกบัและทาํ
ต่อมนัอย่างไร เกืAอกูลหรือทาํลาย ซึ0งหลกัแห่งความรูจ้กัประมาณในการ
บรโิภค การเสพการกินพอด ีการบรโิภคดว้ยปญัญา เป็นตน้ ก็เขา้มา เรื0อง
ก็มากมาย 

แต่รวมแลว้ อย่างที0ว่าตามหลกัของกายภาวนา นี0คือความสมัพนัธ์
กบัสิ0งแวดลอ้มทางกายภาพ โดยคนที0ใชอ้ินทรีย ์ท ัAงดา้นรบัรู ้และกระทาํ
สาํแดงออก ว่าทาํอย่างไร จะใหฝ่้ายคนกม็คีุณภาพชวีติด ี เจริญงอก
งาม และฝ่ายสภาพแวดล้อมกย็งัเป็นรมณีย์ หรือยิ0งสดชื0นรื0นรมย ์
(มอืเทา้รบัใชอ้นิทรยี ์ท ัAงฝ่ายรบัเขา้มา และกระทาํสาํแดงออกไป) 

ความรูเ้ขา้ใจที0จะจดัการในเรื0องนีA  โดยจดัต ัAงวางระบบในสงัคม
มนูษยใ์หไ้ดส้มความมุ่งหมายอย่างนีA  เราเรียกว่า เศรษฐศาสตร ์และดว้ย
ความมหีลกัที0จะใหท้าํไดอ้ย่างนัAน มนัจงึเป็นเศรษฐศาสตรท์ี0เรียกว่าแนว
พทุธ เมื0อจดัต ัAงวางระบบเศรษฐกิจใหช้ดัอย่างที0รูอ้ย่างที0คิดได ้มนัก็เป็น
ระบบหนึ0งของอรยิวนิยันั 0นเอง 

เราเคยชอบพูดกนัถึงระบบองค์รวม ที0ส่วนย่อยท ัAงหลายโยงใย
สมัพนัธเ์กืAอกูลกลมกลนืกนั ใหส่้วนรวมสมดุลพอดดีาํรงอยู่เรยีบรื0นย ั 0งยนื
ได ้ตรงนีA  ก็จะเหน็ว่า ตามแนวของอริยวนิยันีA  ระบบการศึกษา กบัระบบ
เศรษฐกิจ ก็จะประสานกลมกลืนเกืA อกูลหนุนกนั ถา้ระบบการศึกษา
ถูกตอ้ง ระบบเศรษฐกิจที0ดีก็ตอ้งมา แต่เราเห็นองคร์วมอย่างนีAมจีริงใน
สงัคมมนุษยบ์า้งหรอืยงั  

นี0พูดพอใหเ้ห็นตวัอย่างแห่งอริยวนิยั ทางดา้นระบบเศรษฐกิจ ที0
ธรรมออกผลมาใหเ้หน็เป็นจรงิในระบบจดัตัAงแห่งวนิยัของสงัคมมนุษย ์



มองพทุธธรรม 

 

๓๕

 

ประเทศเป็นประชาธิปไตย ประชาชนเป็นธรรมาธิปไตย 
คือมีระบบที�เลวน้อย แถมได้คนมาประกนัให้ดี 

เมื0อกีAนีA  ไดเ้อ่ยถงึคาํว่าธรรมาธิปไตย และประชาธิปไตย ก็ขอถอืโอกาส
ยํAาแทรกไวห้น่อยว่า ยงัมกัมคีวามสบัสนในเรื0องถอ้ยคาํ บางทีเหมือนจะเอา
ธรรมาธิปไตย กบัประชาธิปไตย มาเทียบกนั ว่าไหนดกีว่า ที0จริง สองอย่างนีA
ไมใ่ช่เรื0องที0จะเอามาเทยีบกนั แต่ตอ้งเอามาทาบหรือทบกนั 

เรามกัสบัสนในเรื0องถอ้ยคาํ คือ เราไปเอาคาํว่า “อธิปไตย” ที0มอียู่
ก่อนแลว้ของท่านมาใช ้ในขณะที0อธิปไตยของท่านเป็นหลกัธรรม เป็นขอ้
ธรรมที0คนทุกคนพงึยึดถอืปฏิบตัิ แต่เราเอาคาํนีAมาใชเ้ป็นชื0อเรียกระบบ
ทางการเมอืงทางสงัคม โดยไม่ไดท้าํความเขา้ใจกบัคนพวกตวัใหช้ดั ไปๆ 
มาๆ นานเขา้ก็สบัสนนวัเนีย 

ต ัวอย่างที0ช ัดก็คือธรรมาธิปไตยนี0แหละ ธรรมาธิปไตยเป็น
คุณธรรมสาํหรบัทุกคน ยิ0งถา้เป็นผูน้าํหรือหวัหนา้คน ก็จาํเป็นอย่างยิ0ง 
เป็นหลกัการที0ทุกคน เฉพาะอย่างยิ0งหวัหนา้หรือผูเ้ป็นใหญ่พึงยึดถือ
ปฏบิตั ิ 

อย่างที0พระพุทธเจา้ทรงสอนใหพ้ระราชาเป็นธรรมาธิปไตย 
(พระราชามีธรรมเป็นเจา้ใหญ่) และตรสัแสดงความหมายไวช้ดัว่า 
พระราชาจะตอ้งยดึเอาธรรมเป็นราชาของตน คือใหเ้อาธรรมนี0แหละเป็น
ราชา ที0ส ั 0งพระราชาอกีท ีดงัที0ตรสัวา่ (องฺ.ตกิ.๒๐/๔๕๓/๑๓๘) 

ภิกษุรูปหนึ0งไดทู้ลถามพระผูม้พีระภาคว่า: ขา้แต่
พระองค์ผู เ้ จริญ ก็อะไรเล่า เ ป็นราชาของพระเจ า้
จกัรพรรด ิผูท้รงธรรม ผูเ้ป็นธรรมราชา  



 ถามหาอนาคต     

 

๓๖ 

 

พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า: ดูกรภกิษุ “ธรรม” (เป็น
ราชาของพระเจา้จกัรพรรด ิผูท้รงธรรม ผูเ้ป็นธรรมราชา)  

แลว้ตรสัต่อไปวา่ ดูกรภกิษุ พระเจา้จกัรพรรด ิผูท้รง
ธรรม ผูเ้ป็นธรรมราชา ทรงอาศยัธรรมนั 0นเอง สกัการะ
ธรรม เคารพธรรม นบัถือธรรม มีธรรมเป็นธง มีธรรม
เป็นตราชู เป็นธรรมาธิปไตย (มธีรรมเป็นเจา้ใหญ่ของ
พระองคเ์อง) ทรงจดัการรกัษาคุม้ครองป้องกนัอนัชอบ
ธรรม…(แก่ประชาชนหลากหลายหมู่เหล่า ตลอดจนมิค
ปกัษ)ี ทรงยงัจกัรใหเ้ป็นไป (ใชอ้าํนาจ) โดยธรรมเท่านัAน 
… 

พระพทุธเจา้ก็ทรงเป็นธรรมาธปิไตย ดงัที0ตรสัต่อไปวา่   
“ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นผูท้รงธรรม 

เป็นธรรมราชา ก็ฉนันัAน ทรงอาศยัธรรมนั 0นเอง สกัการะ 
เคารพ นบัถือธรรม มีธรรมเป็นธงชยั มีธรรมเป็นตราชู 
เป็นธรรมาธิปไตย ทรงจดัการรกัษาคุม้ครองป้องกนัอนั
ชอบธรรม ในกายกรรม...วจกีรรม...มโนกรรม...”  

เมื0อคนอยู่กนัมากเป็นหมู่เป็นมวลใหญ่ ไม่ว่าที0ไหนเมื0อไร ถงึแมย้งั
ไม่เกิดไม่มกีารปกครองระบบประชาธิปไตย เขาก็มกีารปกครองกนั และ
ไม่ว่าจะปกครองแบบไหน จะใชก้ารปกครองระบบใด การปกครองนัAนๆ 
จะดไีด ้ก็ตอ้งใหค้นที0เป็นใหญ่ คนที0มอีาํนาจตดัสนิใจ ที0เป็นหวัหนา้ ที0ทาํ
หนา้ที0ปกครองนัAนๆ เป็นธรรมาธปิไตย คือเป็นคนที0มหีลกั ยดึถอืหลกัการ 
ถอืกฎกตกิา ถอืธรรมเป็นใหญ่ ไม่ทาํอะไรตามอาํเภอใจ ไม่ใชอ้าํนาจสนอง
ความชอบใจหรอืไม่ชอบใจของตวั  
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นี0ก็คือ ไม่ว่าการปกครองระบบไหนแบบใด จะดไีด ้ก็ตอ้งใหค้นที0
ปกครอง เป็นธรรมาธปิไตย  

ถงึแมเ้มื0อยงัไม่ม ี ยงัไม่ไดร้ะบบการปกครองที0ด ี  แมแ้ต่เป็นการ 
ปกครองระบบที0ถอืกนัวา่เลวอย่างยิ0ง ถา้ผูป้กครองเป็นธรรมาธปิไตย ก็ยงั
มกีารปกครองที0ดทีี0สุดเท่าที0จะเป็นไปไดข้องระบบการปกครองนัAน 

พูดอกีสาํนวนหนึ0งวา่ ไม่วา่ระบบการปกครองใดก็ตาม จะเป็นระบบที0
ดหีรอืไม่ก็ตาม ถา้เกิดไดผู้ป้กครองที0เป็นธรรมาธปิไตย ก็เป็นการปกครองที0
ดทีี0สุดของการปกครองระบบนัAน   

ถงึเวลานีA  เราบอกว่า เราพบแลว้ เราไดร้ะบบการปกครองที0ดทีี0สุด
แลว้ คือระบบประชาธปิไตย  

เราบอกว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที0ดีที0สุด หรือเลว
นอ้ยที0สุด เพราะเป็นระบบที0ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนเป็นเจา้ของ
อาํนาจอธปิไตย เป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองประเทศ คือไดป้กครองตวัเอง ซึ0ง
เป็นการถกูตอ้ง เพราะอย่างนอ้ยประชาชนก็รูค้วามตอ้งการของตน 

ที0ดนี ัAน  ไม่ใช่แค่ประชาชนเป็นใหญ่  ไดป้กครองตวัเอง  ไม่ใช่แค่
ปกครองตวัเองแลว้ปกครองเรื0อยเปื0อย ทาํอะไรกนัตามอาํเภอใจ แต่เป็น
การปกครองอย่างมหีลกั เคารพหลกัการ ถอืตามกฎกติกา อย่างที0ชอบใช ้
คาํฝร ั 0งวา่ “rule of law”  

“rule of law” นีA  ไม่ว่าจะหาคาํไทยอะไรมาใชก้นั เช่นว่านิติธรรม 
หรอือะไรก็ตาม ก็คือคาํทใีชก้นัมาในประเพณีว่า “การปกครองโดยธรรม” 
นั 0นแหละ  

ไปๆ มาๆ พูดยอ้นกลบัก็บอกว่า ธรรม คือหลกัการ หลกัแห่ง
ความจริง ความถูกตอ้ง ความดีงาม ที0แสดงใหช้ดัเป็นกฎกติกา (ธรรม 
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หมายถงึกฎธรรมชาติ  กฎมนุษย ์ หรือกฎหมาย  ก็ได)้  นั 0นเอง  เป็น
ผูป้กครอง  

ประชาชนนี0แหละตกลงกนัตัAงวางหลกัการกฎกติกาขึAนมาปกครอง
พวกตวัเอง ต ัAงแต่กฎกติกาใหญ่แม่บทครอบคลุมท ัAงรฐัท ัAงประเทศ ที0
เรียกว่ารฐัธรรมนูญ พูดอย่างภาพพจน์ว่า เลือกตัAงธรรมขึAนมาเป็น
ผูป้กครอง 

ขอใหน้ึกยอ้นถึงความขา้งบนที0พูดถึงการปกครองที0ดีในสมยัที0มี
พระราชาวา่ “ธรรมเป็นราชา” ของพระราชา  

คราวนีA “ธรรมเป็นราชา” ของประชาชน 
ความที0วา่ตรงนีA บอกถงึแกนปญัหาของการปกครอง คือ ก็รูก้นัอยู่

เป็นธรรมดาว่า การปกครองมขีึAนเพื0อประโยชนสุ์ขของประชาชน คนที0มา
ปกครอง ก็เพื0อหาทางทาํใหป้ระชาชนอยู่กนัดมีสุีขเกืAอกูลเป็นธรรมแก่กนั 
นี0คือตอ้งทาํตามหลกั ตามกฎ ตามขอ้กําหนดขอ้ตกลง ตามมติที0จะให ้
ไดผ้ลแก่ประชาชนอย่างนัAน  

แต่ก็มีบ่อยมีเรื0อย ที0ผูป้กครองไม่ทาํตามหลกั ไม่รกัษากฎกติกา 
พูดส ัAนๆ ว่า ไม่ปกครองโดยธรรม ไม่ว่าไปตามธรรม แต่ว่าแต่ทาํไปตาม
ความชอบใจหรอืไม่ชอบใจของตน แลว้ก็ใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ  

ดว้ยเหตนุีA มนุษยจ์งึดิAนรนคน้หาระบบการปกครองที0จะใหม้ ั 0นใจว่า 
ผูป้กครองจะทาํตามหลกัการ ตามกฎกติกา ว่าไปตามธรรม จนไดพ้บ
ระบบประชาธิปไตยนีA   ว่ามหีลกัประกนัใหม้ ั 0นใจไดม้ากที0สุด ว่าจะมกีาร
ปกครองโดยทาํตามหลกัตามธรรม  เป็นไปตาม  “rule of law”   ไม่ใช่
ปกครองโดยทาํตามใจตวัเองที0ชอบใจหรอืไม่ชอบใจ 
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ตรงนีA แหละ ประโยชน์ของประชาธิปไตยก็ออกมา โดยเมื0อ
ประชาชนเป็นใหญ่ ก็ใชม้ติของประชาชน เอาเสียงส่วนรวม จดัต ัAงวาง
ขอ้กําหนดกฎกติกาขึAนมาใหต้รงตามความตอ้งการของประชาชน ใหม้ ี
law ที0จะใช ้rule ใหเ้ป็น rule of law  

เหมือนอย่างที0พระอานนท์อธิบายแก่วสัสการพราหมณ์ มหา
เสนาบดขีองมคธรฐั ใหรู้เ้ขา้ใจการปกครองสงัฆะของพระพทุธเจา้วา่ เมื0อมี
เรื0องราว ที0ประชุมสงฆก็์ทาํหนา้ที0ตดัสนิความผดิพระไปตามบทบญัญตั ิ
(เมื0อว่าไปตามความเป็นกลางดว้ยใจว่างบริสุทธิn) น ั 0นคือธรรมพพิากษา 
ธรรมเป็นผูล้งโทษ ไม่มใีครตดัสนิ มใิช่บคุคลไหนมาลงโทษ  

(ที0ประชุมเป็นเพียงทางผ่านของธรรม หรือจะว่าสงฆ์เป็นปากที0
ถ่ายทอดเสยีงของธรรม ก็ได)้ 

ทนีีA  ก็เห็นกนัว่า ประชาชนแสนมากมายจะทาํกิจในการปกครอง
พรอ้มกนัโดยตรง ก็ไม่สะดวก ยากที0จะดาํเนินไป ก็เลยใชว้ธิจีดักนัเป็นหมู่
เป็นกลุม่ ตกลงตัAงตวัแทนมา  

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ก็ตอ้งมกีติกาขอ้ตกลงกนัไวว้่าการใดจะ
เอาอย่างไหน จะใหด้าํเนินไปอย่างไร  

เพราะฉะนัAน ข ัAนแรกก็ตอ้งใหม้กีติกา มกีฎ มีขอ้ตกลง เป็นหลกั 
เป็นธรรม จนถงึเป็นธรรมนูญขึAนไว ้ประชาธิปไตยก็เป็นอยู่เป็นไปไดด้ว้ย
กฎกตกิา ที0พระเรยีกรวมคาํเดยีววา่ “ธรรม” นี0แหละ  

(แต่ตอนนีA เป็นธรรม ที0เป็นกฎมนุษย ์เป็นกฎหมาย เช่นในคําว่า 
“ธรรมศาสตร”์ ไม่ใช่กฎธรรมชาตมิาดบิๆ ตรงๆ)  

ระบอบประชาธปิไตยเต็มไปดว้ยกฎติกา มกีฎหมายมากมาย แต่ก็
ตอ้งใหก้ฎกติกาประดากฎหมายลงกนับรรจบที0จะส่งผลสมจุดหมายของ
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การปกครองแบบประชาธปิไตยนัAน ก็เลยตอ้งมกีฎกตกิาใหญ่เป็นกฎหมาย
แม่บทแกนกลางขึAนมา ที0เราเรยีกวา่รฐัธรรมนูญ  

ประดากฎหมายเริ0มต ัAงแต่รฐัธรรมนูญนี0แหละ จดัต ัAงวางรูประบบ
ประชาธปิไตยใหอ้ยู่ตวัเป็นแบบแผนไว ้ 

ปัญญารู้ธรรม เจตนาเป็นธรรม มธีรรมเป็นเกณฑต์ัดสนิใจ  
ประชาชนได้อย่างนี�  ประชาธปิไตยจะหนีไปไหน 

สาํหรบัการปกครองอย่างประชาธิปไตยนีA  ถา้จะพูดกบัชาวบา้นให ้
เขา้ใจงา่ยๆ ก็บอกว่า ระบบนีAต ัAงไว ้เพื0อกนัไม่ใหค้นทาํอะไรตามอาํเภอใจ 
เฉพาะอย่างยิ0ง เพื0อปิดกัAนไม่ใหบ้คุคลที0มอีาํนาจตดัสนิใจ ทาํอะไรๆ ตามที0
ตวัชอบใจและไม่ชอบใจ 

ระบบอย่างที0ร ัฐธรรมนูญจดัตัAงไวน้ีA  มิใช่แค่กันคนที0มีอํานาจ
ตดัสนิใจ หรอืผูม้สีถานะในการปกครอง ไม่ใหท้าํตามอาํเภอใจเท่านัAน แต่
ระบบยงัเป็นเครื0องปิดช่องและกัAนคนทรามคนรา้ยไม่ใหข้ึAนมามบีทบาท 
กนัความคิดรา้ยไม่ใหอ้อกมาทาํการ เปิดโอกาสใหค้นดีมคีวามสามารถ
ขึAนมา สรา้งสรรคข์ยายประโยชน์ ระบบนัAนท ัAงตีกรอบ กาํหนด กาํกบั 
ตลอดจนขดีเสน้ ที0จะใหก้ิจการท ัAงหลายกา้วไปดาํเนินไปอย่างไรๆ  

ระบบนัAน ก็มุ่งใหไ้ดป้ระโยชน์ที0มุ่งหมาย แถมใหเ้ป็นไปอย่างดีมี
ประสทิธิภาพที0สุด แต่ในทางปฏิบตัิจริง การตีกรอบ และขดีเสน้เป็นตน้
นัAน ก็เสี0ยง ถา้คนร่างวางกฎกตกิา สตปิญัญาขาดพร่องไป ก็อาจไดผ้ลตรง
ขา้ม ทาํใหเ้สยีประโยชนท์ี0ควรได ้หรอืแมแ้ต่พาเฉไฉไปผดิทาง 

เพราะฉะนัAน ก็จงึตอ้งไดบุ้คคลแต่ลว้นที0ดมีปีญัญามาเป็นผูต้ ัAงวาง
และดูแลรกัษาระบบ โดยเฉพาะรฐัธรรมนูญที0วา่เป็นกฎหมายแม่บทนัAน ก็
คือกฎกติกาสูงสุด ที0จดัต ัAงระบบกลางรวมของรฐั หรือของการปกครอง
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ประเทศท ัAงหมด เป็นที0ต ัAงท ัAงของสมองและหวัใจของการปกครอง จะตอ้ง
จบัแน่วที0จดุหมายของรฐัหรอืของการปกครองประเทศ กล ั 0นสาระรวมยอด
ขอ้บญัญตัิกติกาที0จะมาเป็นหลกัประกนัใหก้ารปกครองประเทศท ัAงหมด 
บรรลจุดุหมายของการมรีฐัน ัAน ที0จะใหป้ระชาชนอยู่กนัดมีสุีขเป็นธรรมแก่
กนั อย่างที0พูดตามคาํประเพณีวา่เพื0อประโยชนสุ์ขของมหาชนชาวสยาม 

ตามเหตุผลที0กลา่วมา ขอ้บญัญตัินอ้ยใหญ่ในรฐัธรรมนูญ ไม่ว่าขอ้
หนึ0งขอ้ใด จงึส่องไปถงึจดุหมายของรฐั ซึ0งผูต้ระหนกัรูเ้ขา้ใจชดัจะสามารถ
มองเห็นทะลุท ั 0วตลอดระบบความสมัพนัธท์ี0องคป์ระกอบและเหตุปจัจยั
โยงใยถงึกนั ว่าความตามขอ้บญัญตัิน ัAนจะส่งผลโดยตรงโดยออ้มไปถึง
ชาวบา้นในไร่นา คนในป่าเขา ไล่ไปตามขอบประเทศ เขา้มาถงึกรรมกร 
และคนเมืองคนกรุง ในการที0เขาจะดําเนินชีวิต ทาํการงานอาชีพ อยู่
ร่วมกนั ติดต่อกิจการงานกนั ทาํใหม้ีความสะดวก หรือขดัขอ้ง ไดร้บั
ความเป็นธรรมในระดบัต่างๆ อย่างไร จนถึงกิจการ สถาบนั องค์กร
ท ัAงหลาย ดาํเนินกิจการในประเทศก็ตาม สมัพนัธก์บันอกประเทศก็ตาม 
จะมผีลทางหนุน หรอืทางหน่วงอย่างไร เหมอืนแพทยม์องตบัที0ชาํรุด เหน็
ไปถงึตาที0เหลอืง มองที0ไตโยงไปไดถ้งึเหงื0อไคลตามขมุขน ตลอดจนของ
นอกกายที0นาํเขา้มาในตวั มองยอ้นขึAน ยอ้นลง เหน็สว่างท ั 0วถงึกนั อย่างนีA 
ถา้มาวางตัAงขอ้บญัญตั ิก็จะทาํการอย่างเป็นผูเ้ขา้ถงึ 

เมื0อรูเ้ขา้ใจสภาพที0เป็นจริงในสงัคมอยู่แลว้ ถา้มีปญัญาสว่าง
มองเหน็ท ั 0วตลอดระบบความสมัพนัธอ์ย่างนีA  พอมเีจตนาดีใสสะอาดมุ่ง
ทาํเพื0อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแทจ้ริงเขา้มาร่วม ก็จะจดัต ัAง
บญัญตัิที0วางระบบของรฐัใหส้นองจุดหมายไดส้มจริง มิใช่เป็นแค่
ตวัหนงัสอืและรูปแบบอย่างหุ่นแหง้ไรช้วีติ 



 ถามหาอนาคต     

 

๔๒ 

 

อย่างไรก็ดี มสีภาพอย่างหนึ0งที0ซุกแทรกเรืAอรงัเรื0อยมา เป็นปญัหา
ระหวา่งระบบกบัคน   

เราบอกว่า ระบบกนัคนไม่ใหท้าํตามที0ชอบใจหรือไม่ชอบใจ กนั
คนรา้ยไม่ใหเ้ขา้ไม่ใหข้ึAนมามีบทบาท และเปิดโอกาสใหค้นดีขึAนมาทาํ
ประโยชน ์

แต่มองอีกดา้นหนึ0ง ก็คนนั 0นแหละที0ออกแบบจดัต ัAงวางระบบ เช่น 
เขยีนรฐัธรรมนูญ และบรรดากฎหมาย ต่อเมื0อคนเหล่านัAนมีปญัญาสว่างชดั 
และมเีจตนาสะอาดตรงต่อจุดหมาย จงึจะมหีวงัว่าจะไดร้ะบบที0สมมุ่งหมาย 

ทีนีA  ก็ยากจะไดค้นที0สมบูรณ์ท ัAงดว้ยปญัญาและเจตนามาจดัต ัAง
ระบบ แลว้ระบบที0จดัต ัAงกนัมา แมแ้ต่ที0เป็นอย่างด ีก็มช่ีองโหว่ กนัคนรา้ย
ไม่ไดม้ดิชดิ บางทก็ีกลบัปิดโอกาสบางดา้นสาํหรบัการที0ด ี 

ยิ0งกวา่น ัAน แมจ้ะบรสุิทธิnใจมเีจตนาด ีแต่ปญัญาไม่แจง้ชดั ไม่ท ั 0วไม่
ถึง เวลาตีกรอบ หรือขีดเสน้ ไม่ละเอียดรอบคอบพอ กลายเป็นจาํกดั
ขดัขวางการสรา้งสรรค ์หรือส่งใหไ้ปในทางที0เสื0อมทรุดลง และที0รา้ยอย่าง
ยิ0ง บางคนรา้ยที0เก่งกาจฉลาดเฉไฉ กลบัเอาระบบมาใชเ้ป็นเครื0องมอืทาํ
การรา้ยสนองความตอ้งการของตนไดผ้ลที0ใหญ่โต  

รวมแลว้ ระบบนัAนจาํเป็น ตอ้งพยายามกนัไป ที0จะจดัต ัAงปรบัปรุง
ใหด้ทีี0สุด แต่อย่าถงึกบัไปฝากความหวงัไวท้ี0ระบบ จนลมืเรื0องคน เรามกั
เอาระบบมาจาํกดัมาจดัมาจดัการคน แต่ควรเอาใจใส่ใหม้ากดว้ย ที0จะ
จดัระบบใหเ้ป็นที0พฒันาและเอืAอต่อการพฒันาของคน  

ส่วนนอกเหนือระบบ คนจะตอ้งศึกษาพฒันากนัทุกเวลาเสมอไป 
ตอ้งใหค้นมคีุณภาพใหไ้ด ้มฉิะนัAน ประชาธิปไตยจะไม่อาจย ั 0งยืน อย่าง
นอ้ยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลว ถา้เขาว่าประชาธิปไตยนัAนตามปกติ
คือเลวนอ้ยที0สุด อนันีA ก็จะกลายเป็นเลวมาก 



มองพทุธธรรม 

 

๔๓

 

สาํหรบัระบบประชาธปิไตยแบบมตีวัแทน หรอืมผูีแ้ทนนัAน เรื0องคน
ม ี๒ ช ัAน คือ  

- ชัAนแรก ที0เป็นตวัจรงิยนืพืAน ไดแ้ก่ประชาชนนั 0นเอง 
- ชัAนสอง คือคนที0ประชาชนเลอืกตัAงใหเ้ป็นตวัแทน 
ช ัAนสอง คือตวัแทน หรือผูแ้ทน ก็มาจากประชาชนนัAนแหละเลอืก

ขึAนไป จงึขึAนต่อคุณภาพของผูท้ี0เลอืก คือประชาชน ว่ามปีญัญาถงึและทนั
แค่ไหน แลว้ก็มเีจตนาใสสะอาดดีงามมุ่งจะเลอืกคนดีมปีญัญาไปทาํงาน 
เพื0อความดีงามและเพื0อคุณประโยชน์แก่ชีวิตและกิจการส่วนรวม เพื0อ
สงัคมประเทศชาตหิรอืไม่  

ผูแ้ทนนัAน ก็เป็นเครื0องพสูิจน ์ หรือฟ้องถงึคุณภาพของประชาชน
ส่วนนัAนๆ นั 0นเอง 

อย่างไรก็ตาม ถา้ประชาชนดอ้ยคุณภาพ แต่ผูแ้ทนที0ไดร้บัเลอืกขึAน
ไปหรอืเขา้ไป เป็นบคุคลที0มจีติสาํนึกด ีก็อาจจะหาทางช่วยใหป้ระชาชนได ้
มีโอกาสพฒันาคุณภาพดีขึAนๆ และตนเองก็พยายามพฒันาตนใหม้ี
คุณภาพสูง ท ัAงมปีญัญาที0รูธ้รรม และมเีจตนาที0เป็นธรรม  

ยํAาว่า “ธรรม” นัAน ปกติแปลว่า ความจริง ความถูกตอ้ง ความด ี
ความงาม อนันีA เป็นพืAนฐาน ยงัพูดกวา้งๆ แต่เมื0อพูดเป็นงานเป็นการ ก็
แยกแยะกนัหน่อย  

ธรรม คือหลกัแห่งความจริง ความถูกตอ้ง ด ีงามนัAน ลกึลงไปก็
คือธรรมดา ที0เป็นความจรงิของธรรมชาต ิหรอืกฎธรรมชาต ิซึ0งเป็นฐานให ้
มนุษยม์าต ัAงวางกฎของมนุษยข์ึAนบา้ง  



 ถามหาอนาคต     

 

๔๔ 

 

ไปๆ มาๆ “ธรรม” ก็มคีวามหมายเป็นหลกั เป็นกฎเกณฑ ์มที ัAงกฎ
ธรรมชาต ิ เป็น natural law แลว้ก็มกีฎมนุษย ์หรือกฎหมาย เป็น 
human law 

ถา้ผูแ้ทน มีปัญญารูธ้รรม (รูค้วามจริง ความถูกตอ้ง ความด ี
ความงาม หลกัการ วชิา กติกา กฎหมาย) และมเีจตนาเป็นธรรม (มุ่งให ้
เป็นไปตามธรรมนัAน และตัAงใจใหเ้กิดประโยชนสุ์ขตามธรรมนัAน) แลว้ก็
ยดึถอืธรรมเป็นใหญ่ เอาธรรมเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจ นี0ก็คือ ผูแ้ทน
นัAนเป็นธรรมาธปิไตย  

พอผูแ้ทนที0เป็นธรรมาธิปไตย ไปทาํงานทาํการ แมก้ระท ั 0งไปเลอืก
ผูบ้ริหารประเทศชาติบา้นเมือง หรือแมแ้ต่ตวัเองไดเ้ป็นนายกรฐัมนตร ี
เป็นรฐัมนตรี เราก็จะไดค้ณะรฐับาลที0ประกอบดว้ยบุคคลที0มีปัญญารู ้
ธรรม มเีจตนาเป็นธรรม เป็นธรรมาธปิไตย โดยเอาธรรม เอาหลกัการ 
เอากติกาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ ถือกฎหมายเป็นบรรทดัฐาน ก็
เป็นอนัวา่มกีารปกครองโดยธรรม และนั 0นคือ rule of law มาถงึแลว้ 

แต่อย่างที0พูดไปแลว้ ในระยะยาว หนีไม่พน้ จุดต ัAงตน้ และตวัยืน
คือประชาชน ซึ0งเป็นฐานยืนพืAน ถา้จะใหม้ ั 0นใจจริง ก็ตอ้งใหป้ระชาชนนี0
แหละมีคุณภาพ และควรเป็นคุณภาพที0สูงดว้ย เพราะเป็นผูใ้ชอ้าํนาจ
ตดัสนิใจข ัAนฐานรากและเดด็ขาด ในการเลอืกคนที0จะเป็นผูแ้ทนของตน  

ในที0สุด และเบืAองตน้ที0สุด จงึตอ้งใหป้ระชาชนพฒันาตนใหเ้ป็นคน
ที0มคีุณภาพ ใหเ้ป็นคนที0มปัีญญารูธ้รรม มเีจตนาเป็นธรรม ถอืธรรมเป็น
ใหญ่ ตดัสนิใจไปตามธรรม (จะว่าตดัสนิใจตามคาํส ั 0งของธรรมก็ได)้ เป็น
ธรรมาธปิไตย อย่างที0วา่แลว้ 



มองพทุธธรรม 

 

๔๕

 

การสนองความตอ้งการเป็นเรื0องใหญ่ของมนุษย ์และไดพู้ดแลว้ว่า 
ประชาชนย่อมรูค้วามตอ้งการของตน เมื0อประชาชนเป็นใหญ่ ก็ช่วยใหเ้อา
ใจใส่ที0จะแกป้ญัหาและแกไ้ดต้รงจดุ ตรงความตอ้งการที0แทจ้รงิ แต่เรื0องนีA
ก็เป็นตวัอย่างหนึ0งของการพฒันาคุณภาพของคน  

ถา้คนขาดแคลนปัญญา ในหลายกรณีก็อาจจะไม่รูเ้ขา้ใจความ
ตอ้งการของตน ตัAงแต่ไม่รูว้า่ตนตอ้งการอะไรแน่ ความตอ้งการนัAนถกูตอ้ง 
เป็นคุณเป็นประโยชนจ์รงิหรอืไม่ (รวมอยู่ในคาํวา่เป็นธรรมหรอืไม่)  

บางทก็ีเป็นความตอ้งการที0เหมอืนกบัเด็กที0จะกินแต่ขนมหวาน ซึ0ง
เป็นโทษทาํรา้ยฟนัของตวัเอง  

 ทนีีA ถา้ความตอ้งการนัAนไม่เป็นธรรม แลว้ต ัAงเจตนาจะเอาตามนัAน 
เจตนาก็ไม่เป็นธรรม แลว้ก็ไม่เอาธรรมเป็นใหญ่เป็นเกณฑต์ดัสินใจ 
ปญัหาก็ตามมา ก็ตอ้งพฒันาคนใหม้ปีญัญารูธ้รรม รูถ้กู รูจ้ริง ใหม้เีจตนา
เป็นธรรม และตดัสนิใจโดยถอืธรรมเป็นเกณฑ ์ดงัที0วา่แลว้  

พอประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยแลว้ เขาก็จะเลอืกผูแ้ทนที0เป็น
ธรรมาธปิไตย แลว้ก็จะมคีณะรฐับาลที0เป็นธรรมาธปิไตย แลว้กิจการ
บา้นเมอืงก็เป็นไปตามแนวทางของคนที0เป็นธรรมาธปิไตย วา่กนัเป็นสาย
ไปตลอดท ัAงหมด  

เมื0อคนเป็นธรรมาธิปไตยกนัท ั 0วไป  หรือโดยมากแลว้  ระบบการ
ปกครองของประเทศ ก็ เ ป็นประชาธิปไตยไดแ้น่นอน และเ ป็น
ประชาธปิไตยชนิดอย่างดดีว้ย  

เป็นอนัว่า ในระบบอนันีA  ถา้ประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยแลว้ ก็
ม ั 0นใจไดเ้ลยวา่ ประเทศชาตจิะเป็นประชาธิปไตย  

พูดอกีสาํนวนวา่ ถา้คนเป็นธรรมาธปิไตย ระบบก็เป็นประชาธปิไตย
ได ้หรอืวา่ ระบบประชาธปิไตยจะอยู่ได ้ตอ้งใหค้นเป็นธรรมาธปิไตย  
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๔๖ 

 

มีประชาชนเป็นธรรมาธิปไตย คือหลกัประกนัที0ม ั 0นใจที0สุดของ
ระบบประชาธปิไตย  

ถา้พฒันาคนใหเ้ป็นธรรมาธิปไตยไม่ได ้ระบบประชาธิปไตยก็
จาํเป็นตอ้งลม้ละลาย หนีไม่พน้ 

อย่างที0ว่าขา้งตน้ ไม่ว่าในการปกครองระบบใดก็ตาม จะเป็น
สมบูรณาญาสทิธิราชย ์เป็นอภิชนาธิปไตย เป็นคณาธิปไตย หรืออะไรก็
ตาม ถา้ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสูงสุด หรอืผูป้กครอง เป็นธรรมาธปิไตย ก็เป็น
การปกครองที0ดทีี0สุดของระบบการปกครองนัAน 

ในระบบประชาธิปไตยก็ เ ช่น เดียวกัน การปกครองระบบ
ประชาธิปไตยที0 ไหน ถ า้ประชาชน เ ป็นธรรมาธิป ไตย นั 0น ก็ เ ป็น
ประชาธปิไตยที0ดทีี0สุด (ในบรรดาประชาธปิไตยท ัAงหลาย) 

ทีนีA  เราบอกว่า “ในบรรดาระบบการปกครองท ัAงหลายท ัAงหมด 
ประชาธปิไตยเป็นระบบการปกครองที0ดทีี0สุด หรอืเลวนอ้ยที0สุด”  

ถงึตรงนีA  จงึควรพูดต่อไปใหค้รบว่า “และในบรรดาการปกครอง
แบบประชาธิปไตยท ัAงหลายท ัAงหมด ประชาธิปไตยที0มีประชาชนเป็น
ธรรมาธปิไตย เป็นประชาธปิไตยที0ดทีี0สุด 

อย่างไรก็ตาม ในทางยอ้นกลบั ก็อาจจะตอ้งพูดดว้ยว่า “ในบรรดา
ระบบการปกครองท ัAงหลายท ัAงหมด ประชาธิปไตยที0ประชาชนไม่เป็น
ธรรมาธปิไตย อาจจะกลายเป็นการปกครองที0เละที0สุด” (บอกแค่ว่า “เละ” 
ไม่ไดบ้อกวา่ “เลว”)  

เป็นอนัวา่ ถา้เราจะยงัมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็ตอ้งให ้
ประชาชนพฒันาตนเป็นธรรมาธปิไตย  
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๔๗ 

 

ถ้าจะให้ประชาธปิไตยสมคุณค่า  
ต้องให้คนมาพูดจาแก้ปัญหากนัด้วยปัญญาได้จริง  

การพฒันาคุณภาพคนในดา้นปญัญานัAน ตอ้งเอาจริงเอาจงัใหเ้ต็มที0 
และที0เป็นฐานเป็นแกน ก็คือความรู ้ซึ0งไม่ใช่เรื0องที0จะพูดกนัมากที0นี0 แต่มี
ขอ้ที0ควรเนน้ไวอ้ย่างหนึ0ง คือเรื0อง ความรู ้กบั ความรูส้กึ 

มปีญัหาที0ไม่น่าจะเกิดขึAนในเรื0องนีA  คือการแยกไม่ถูก หรือแมแ้ต่
แยกไม่ออก ระหว่างการปฏิบตัิต่อความรู ้กบัการปฏิบตัิต่อความรูส้ึก 
ถึงกบัทาํใหปิ้ดกัAนการเผยแพร่ความรู ้แลว้ก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาปญัญาต่อไปอกี 

ถา้แยกการปฏิบตัิต่อความรู ้กบัการปฏบิตัิต่อความรูส้กึไม่เป็น ก็
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาปญัญา ต่อการรูจ้กัแกป้ญัหา แลว้ก็จะเป็น
อปุสรรคต่อการพฒันาธรรมาธปิไตย และการพฒันาประชาธปิไตยอย่างยิ0ง 

เพื0อรวบรดั ขอพูดในเชิงพฤติกรรมเลย เรื0องนีA เป็นปญัหาท ัAงผูพู้ด 
และผูฟ้งั  

จะเห็นว่า คนไม่นอ้ย พอพูดเรื0องที0ไม่น่าชอบใจ หรือเรื0องที0ตนไม่ชอบ 
ก็จะพูดโดยแสดงความรูส้กึโกรธเคือง หรือเกลยีดชงั อย่างที0เรียกว่ามอีารมณ ์
บางทกี็ถงึกบัต ัAงใจปลุกเรา้ความรูส้กึ (เรยีกกนัว่าอารมณ์) ของผูฟ้งั  

การพูดอย่างนีA เป็นไปในทางก่อปญัหา ทาํใหเ้รื0องราวขยายบาน
ออกไป ปญัหามใีนตวัผูพู้ดคนหนึ0งแลว้ ก็แผ่ขยายกวา้งมากคนออกไป 

ทนีีAทางดา้นผูฟ้งั ถา้ผูพู้ดแสดงอารมณ์ ก็พลอยมีความรูส้ึกร่วม
ในทางรา้ยขยายปญัหาอย่างที0ว่า แต่บางท ีเพยีงแค่ไดฟ้งัเรื0องที0ไม่ชอบใจ 
จากแหลง่ขอ้มลูท ั 0วไป ที0ไม่มกีารแสดงความรูส้กึประกอบ ก็เกิดความรูส้กึ
และแสดงอารมณ์ออกมา 
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ท่าทอีย่างที0ว่ามานีA  ทาํใหไ้ม่รูเ้ขา้ใจตามเป็นจริง ไม่เป็นไปเพื0อการ
แกป้ญัหา แต่ตรงขา้ม เป็นการก่อหรอืขยายปญัหา ดงัที0กลา่วแลว้ 

ทีนีA  กา้วต่อไป คงเพราะเห็นผูพู้ดและผูฟ้งั ที0พูดหรือฟงัโดยพ่วงไปกบั
ความรูส้ึกหรือมีอารมณ์อย่างนัAน บางคนคิดไปในดา้นเป็นปญัหาดงัว่าแลว้ ก็
เลยหนัไปมที่าทีในทางตรงขา้ม คือหา้มไม่ใหม้กีารพูดบอกเล่าเรื0องอนัไม่เป็นที0
ชอบใจ หรอืปิดกัAนการเผยแพร่บอกเล่าขอ้มลูความรูท้ี0ขดัจติไม่ถูกใจ 

สองอย่างนีA  เป็นการแลน่ไปสุดโต่งสองขา้ง แต่รวมแลว้ก็มผีลเป็น
การปิดกัAนความรู ้ 

แบบที0หนึ0งน ัAนเตลดิไปกบัความรูส้กึ ทาํใหร้บัความรูไ้ม่ครบ ไม่พอ 
และเป็นความรูท้ี0ถกูแตม้ถกูเคลอืบ ทาํใหไ้ม่รูเ้ขา้ใจตามเป็นจริง ไม่พฒันา
ปญัญา และไม่ช่วยใหแ้กป้ญัหา  

ส่วนแบบที0สอง เมื0อปิดกัAนการบอกเลา่เผยแพร่ความรู ้ก็ไม่พฒันา
ปญัญา และไม่ช่วยใหแ้กป้ญัหาไปอกีแบบหนึ0ง 

ความรูน้ ัAนจาํเป็นสาํหรบัปญัญาและการแกป้ญัหา ตลอดถงึว่าตอ้ง
ใชใ้นปฏบิตักิารท ัAงหลาย และเป็นสภาวะที0ต่างหากจากความรูส้กึ แยกกนั
ไดก้บัความรูส้กึ 

ความรู ้มตีวัต ัAง มทีี0ต ัAงของมนัอยู่ขา้งนอกตวัเรา หรือต่างหากจาก
ตวัเรา เป็นอสิระของมนั ไม่วา่เราจะรูม้นัหรอืไม่ มนัก็คงอยู่อย่างนัAน ถา้เรา
ไม่รูม้นั เราก็ขาดขอ้มูล ขาดปัญญาที0จะปฏิบตัิจดัการต่อมนัและต่อ
เรื0องราวต่างๆ ที0เกี0ยวขอ้ง ตลอดถงึการที0จะแกป้ญัหา 

ส่วน ความรูส้กึ มตีวัต ัAง มทีี0ต ัAงอยู่ขา้งในตวัเราเอง เกิดจากเหตุ
ปจัจยัในตวัเราเองปรุงแต่งขึAนมา มนัจงึขึAนอยู่กบัเราที0จะจดัการ จะกาํจดั
หรอืเปลี0ยนแปลงอย่างไรก็ได ้ซึ0งอยู่ที0การพฒันาตวัเราเอง 
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ถา้ปฏิบตัิในเรื0องนีAถูกตอ้ง เราก็จะไดพ้ฒันาคนในดา้นหลกั คือ 
พฒันาดา้นปญัญา พรอ้มกบัพฒันาจติใจไปดว้ย 

- พฒันาปญัญา ใหรู้เ้ขา้ใจมองเห็นความจริงตามที0มนัเป็น ใหท้ ั 0ว
ตลอดรอบดา้นถกูตอ้งถ่องแทแ้น่ชดัที0สุด 

- พฒันาจติใจ ใหม้คีวามรูส้กึที0ดีๆ  มใีจเป็นกลาง ไม่ต ัAงความรูส้กึ
ทางรา้ยในเวลารบัรู ้จติม ั 0นคง เขา้ใจ เหน็ใจ ปรารถนาด ี 

เป็นอนัว่า ความรู ้ เป็นของจาํเป็น อย่างที0ว่าแลว้ มนัมตีวัต ัAง มี
ที0ต ัAง มสีภาวะของมนั ที0เป็นอสิระจากตวัเรา ซึ0งเราจะตอ้งรูม้นัตามสภาวะ
ของมนั คือตามที0มนัเป็น  

การที0จะรูม้นัตามสภาวะหรอืตามที0มนัเป็นนัAน ก็ตอ้งไม่มคีวามรูส้กึ
เช่นวา่ชอบหรอืชงัเขา้ไปแตม้หรือยอ้มส ีหรือบดิเบน และอย่างที0บอกแลว้ 
ความรูส้กึ มทีี0ต ัAง มเีหตปุจัจยัอยู่ในตวัเราเอง เราจงึจดัการได ้จะใหม้ ีให ้
หมดไป หรอืเปลี0ยนไปอย่างอื0นได ้ซึ0งขึAนต่อการฝึกตวัฝึกใจของเรานัAนเอง 

ทนีีA ในการที0จะรูน้ ัAน เรามวีตัถปุระสงคช์ดัอยู่แลว้ คือ หนึ�ง เพื0อจะ
ไดข้อ้มูล และเขา้ถงึขอ้มูล โดยรูเ้ขา้ใจเรื0องราวตามเป็นจริง คือตามที0มนั
เป็นของมนั และ สอง เพื0อกา้วไปสู่การปฏบิตัจิดัการในทางที0จะแกป้ญัหา  

ดงันัAน ในดา้นความรูส้กึ เราก็ต ัAงท่าทขีองจติใจในการที0จะรบัรูด้ว้ย
ความเขา้ใจ ตลอดจนเหน็ใจ โดยมคีวามปรารถนาด ีและมุ่งที0จะแกป้ญัหา  

แมใ้นการพูดจาบอกเล่าขอ้มูลความรูน้ ัAน ก็ต ัAงท่าทีของจิตใจเพื0อ
การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจตามที0มนัเป็น และเพื0อการแกป้ญัหา พรอ้มท ัAง
ต ัAงความปรารถนาดต่ีอมวลมนุษย ์ต่อโลก และต่อกนั 

วางใจใหเ้ขา้ในแนวทางของสงัคมประชาธิปไตยว่า หาความรูไ้ม่ย ั 0น 
พูดและฟงักนัไดเ้ต็มที0 โดยตัAงใจดเีพื0อจดุหมายที0ร่วมกนั  
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เมื0อมกีารแสวงและแสดงขอ้รูค้วามรูโ้ดยตัAงท่าทใีหถู้กตอ้งอย่างนีA
เป็นประจาํ ก็จะเป็นการพฒันาท ัAงทางปญัญาและทางจติใจไปพรอ้มกนัดงั
ที0วา่มา และขอ้สาํคญัก็คือจะนาํไปสู่การแกป้ญัหา  

ที0ว่านีA  ก็คือปฏิบตัิการสาํคญัอย่างหนึ0งในระบบประชาธิปไตย คือ
การแกป้ญัหาดว้ยวธิีการแห่งปญัญา ซึ0งดาํเนินไปโดยกระบวนการพูดจา
หรอืเจรจา 

โลกมีปญัหาความขดัแยง้ระหว่างมนุษยม์ากมาย ความขดัแยง้
ระหว่างเผ่าชน ระหว่างเชืA อชาติ ระหว่างศาสนา เป็นตน้ เป็นเรื0องที0ไม่
สามารถหลบพน้ไปจากหูจากตา จาํเป็นจะตอ้งวางท่าทใีหถ้กู  

ดา้นแรก ตอ้งหาความรูค้วามเขา้ใจ รูเ้รื0องราวความเป็นมาใหช้ดัให ้
พอ พรอ้มท ัAงเผยแพร่ใหรู้เ้ขา้ใจกนัไปตามเรื0องที0มนัเป็นของมนันัAน  

กบัดา้นที0สอง มท่ีาทขีองจิตใจในการที0จะเขา้ใจ หรือแมแ้ต่เห็นใจ 
และลงทา้ยก็จบดว้ยมุ่งจะแกป้ญัหา ฝึกหดัการพูดจา การเจรจาแกป้ญัหา
กนัดว้ยท่าทอีย่างมติร ที0ต่างก็ต ัAงจติคิดในทางที0จะแกป้ญัหาดว้ยความรู ้
ดว้ยปญัญา ที0มเีมตตาเป็นนํAาเลีAยงใจ โดยพูดจาช่วยกนัหาทางไปดว้ยกนั 

ดว้ยการพฒันาในการแสวงแสดงความรู ้และตัAงวางท่าทขีองจติใจ
ใหถ้กูตอ้ง กบัท ัAงฝึกในการพูดจาเจรจาแบบร่วมกนัแกป้ญัหานีAแหละ คนก็
จะพฒันา ประชาธปิไตยก็จะเป็นจริงได ้และปญัหาในโลกของเหลา่มนุษย์
ก็จะมทีางแกไ้ข สนัตสุิขก็จงึจะมทีางเป็นไปได ้

พูดตามภาษาของหลกัการ ก็บอกว่า ดา้นแสวงแสดงความรูใ้หช้ดั
ใหต้รง เป็นเรื0องของปญัญา การตัAงวางท่าทีของจิตใจใหม้ีความรูส้ึกที0ด ี
ปรารถนาด ีต ัAงใจมุ่งดทีี0จะแกป้ญัหาทาํประชาใหส้งบสุข เป็นเรื0องของจิต
หรือสมาธิน ั 0นเอง แลว้ออกมาที0การพูดจาเจรจาท่าทกีิริยา ก็ฝึกก็ครองตวั
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ใหเ้ป็นที0สาํแดงที0สนองรองรบัของปญัญาที0รูต้รงและจิตใจที0ต ัAงใหรู้ส้กึดี
งามไดอ้ย่างนัAน นี0ก็เรยีกส ัAนคาํเดยีววา่ศีล 

ดงันัAน พรอ้มกบัที0ประชาธิปไตยอนัเป็นระบบจะพฒันาขึAนมาได ้ก็
ตอ้งมีการพฒันาทางสงัคมคอืศีล ซึ0งเป็นด่านหนา้ที0เปิดทางใหก้าร
พฒันาปญัญาและการพฒันาจติใจ เดนิหนา้เคียงหนุนกนัไป  

ที0ว่ามานัAนก็เป็นวธิีพูดอย่างหนึ0ง แต่ถา้จะว่ากนัใหถ้ึงแก่นถงึแกน
แท ้ๆ  ก็ตอ้งไปถงึหลกัการใหญ่ที0ว่า ระบบจดัตัAงท ัAงหลายของมนุษย ์ไม่ว่า
จะเป็นระบบเศรษฐกิจ ระบบการทางสงัคม รวมท ัAงระบบการเมืองการ
ปกครองต่างๆ อย่างประชาธปิไตยนีA มใิช่เป็นจดุหมาย แต่เป็นมรรคา เป็น
วิถี เป็นกระบวนวิธี เป็นวิธีปฏิบตัิ หรือเป็นทางดําเนินเพื0อใหบ้รรลุ
จุดหมาย พูดง่ายๆ ว่า เป็นเครื0องมือ อย่างคําฝร ั 0งที0พูดกนับ่อยว่าเป็น 
means ไม่ใช่เป็น end ส่วนจดุหมายก็อย่างที0มกัพูดกนัส ัAนๆ ว่า เพื0อใหม้ี
สนัติสุข หรือจะพูดใหย้าวหน่อยว่า เพื0อชีวติที0ดีงาม ธรรมชาติที0รื0นรมย ์
สงัคมที0สนัติสุข หรืออะไรทาํนองนัAน ก็แลว้แต่ พูดลกึลงไปว่า วนิยัเป็น
เครื0องมอืจดัการใหบ้รรลจุดุหมายของธรรม นั 0นเอง 

ทนีีA  มองลกึลงไปอีก ตวัแทต้วัจริง สาระ แก่นหรือแกนของระบบ
การ ของกระบวนวธิี หรือเครื0องมอืที0ว่าน ัAน ซึ0งมอียู่ในตวัคน คืออะไร ก็
คือปญัญา คือความรู ้หรอืการเขา้ถงึความจรงิ นั 0นเอง  

ปญัญานีAแหละ พามนุษยใ์หเ้ขา้ถงึ(ความจริงของ)ธรรมชาติ เขา้ถงึ
ชวีติ เขา้ถงึโลก เขา้ถงึสากลจกัรวาล และโยงไปถงึจุดหมาย โดยเป็นแกน
ขบัเคลื0อน ส่องสวา่ง นาํทาง นาํวถิ ีบอกวธิทีกุอย่าง ดงัที0มปีราชญฝ์ร ั 0งพูด
ไวต้ามแนวคิดของเขาว่า สามารถรูล้ว้งเอาความลบัของธรรมชาติออกมา 
แลว้ใชค้วามรูน้ ัAนพชิติจดัการมนัไดต้ามความตอ้งการของมนุษย ์ 



 ถามหาอนาคต     

 

๕๒

 

แกนของเรื0องอยู่ตรงที0ว่า ทาํอย่างไรปญัญาหย ั 0งรูน้ีAจะเขา้ถงึสภาวะ
ท ัAงหลายนัAนอย่างแจง้จริง ไม่พอกไม่เพีAยนไม่พร่อง และเอาความรูน้ ัAนมา
ใชต้รงไปที0จะแกไ้ขความตดิขดัทาํใหถ้งึสนัตสุิขไดจ้รงิ ไม่เฉไฉไม่เอนเอยีง 

 มนุษยม์จีติใจเป็นที0ใชท้ี0ทาํงานของปญัญา และกา้วไปในการใชใ้น
การทาํงานปญัญานัAนดว้ยการคิด สภาพจิตของมนุษยน์ ัAนเองเป็นตวัการ
ใหญ่ที0จะทาํใหป้ญัญาที0รูแ้ละการใชป้ญัญาคิดนัAนสะอาดและตรงหรอืไม่  

แลว้สภาพจติของมนุษยน์ ัAนก็เกดิจากความรูส้กึของเขา มคีวามรูส้กึ
เป็นตวัปรุงแต่ง 

แค่รูส้กึชอบใจหรอืไม่ชอบใจ แลว้ไหลไปตามความรูส้กึน ัAน ความรู ้
และการคิดก็สะอาดและตรงไม่ได ้จงึตอ้งใหม้นุษยพ์ฒันาจติใจของตน ให ้
เขามสีภาพจิตที0เอืAอหรือเปิดโล่งต่อการรูก้ารคิดนัAน ใหรู้ใ้หค้ิดไดส้ะอาด
ตรงและเต็มศกัยภาพของมนั สภาพจติที0พฒันาถงึข ัAนบรรจบและเปิดโลง่
ต่อปญัญา ก็ตอ้งถงึข ัAนมคีวามรูส้กึที0เรยีกวา่อเุบกขา ที0เที0ยงดิ0งลงตวัสมดุล
สะอาดเป็นกลางเปิดทางแก่ปญัญาที0ใสสวา่งอย่างแทจ้รงิ 

พูดรวบรดัวา่ ประชาธปิไตยที0เป็นระบบวธิใีนการจดัการสงัคม โดย
ประชาชนเป็นผูม้อีาํนาจปกครองตนเองนัAน ประชาชนจะตอ้งมกีารพฒันา
ใหส้ามารถปกครองตนเองได ้ต ัAงแต่แต่ละคนปกครองตวัเองเป็น ซึ0ง
รวมท ัAงจดัการสภาพจิตของตนได ้ไม่มีหรือไม่ตกอยู่ใตอ้ํานาจของ
ความรูส้กึที0จะปรุงแต่งสภาพจิตชนิดที0จะทาํใหก้ารใชป้ญัญารูแ้ละคิดบดิ
เบนเอนเอยีง ไม่สะอาดไม่ตรง 

พูดเจาะจดุตรงนีAวา่ สงัคมประชาธิปไตยจะม ั 0นคงดาํรงอยู่ไม่ได ้ไม่
ตอ้งพูดถงึว่าจะเอาดมีคีุณภาพสามารถบรรลุจุดหมาย ถา้คนจาํนวนมาก
วุ่นวายเหิมใจอยู่ก ับความคิดเห็นที0เ ป็นไปภายใตก้ารครอบงาํของ
ความรูส้กึ เอาความรูม้าสนองความรูส้กึ และเอาความรูส้กึมานาํความคิด  
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ประชาธิปไตยจะดี ประชาชนตอ้งมีคุณภาพ ที0พฒันาถึงข ัAนจิต
ปญัญา ที0จะใหพ้ากนัเดนิหนา้ไปได ้ดว้ยความม ั 0นใจที0จะลถุงึจดุหมายที0มุ่ง
ไวข้องสงัคม โดยสื0อสารพูดจาเสริมปญัญากนัดว้ยความคิดเห็นที0ต ัAงอยู่
บนฐานของความรูท้ี0จริงแทแ้น่ชดั ในบรรยากาศของความรูส้กึที0ไดฝึ้กให ้
แสดงออกมาเป็นท่าทแีละวธิีพูดที0มเีมตตาใฝ่ปญัญา เขา้ใจ เหน็ใจ ต ัAงใจ
ปรารถนาด ีมุ่งที0จะร่วมกนัแกป้ญัหา ดงัไดก้ลา่วมานัAน 

ในสงัคมประชาธิปไตย เมื0อประชาชนเป็นใหญ่ จะปกครองตวัเอง
ได ้ก็ตอ้งมปีญัญา และตอ้งร่วมกนัแกป้ญัหา โดยมคีวามรูอ้ย่างดทีี0เขา้ถงึ
ปญัหานัAนๆ เมื0อมาประชุมพูดจากนัดว้ยความรูจ้ริง โดยมคีวามตัAงใจอนั
เป็นไปดว้ยความรูส้กึที0ด ีพูดกนัไดเ้ต็มที0 ไม่ใหม้อีะไรคา้งคาใจ การพูดจา
ก็จะเป็นไปโดยธรรม สมชื0อวา่เป็นสภา ดงัพทุธพจนท์ี0วา่ (ส.ํส.๑๕/๗๒๕/๒๗๐) 

ที่ใดไม่มีสัตบุรุษ ที่นั้นไม่ช่ือว่าสภา คนพวกใดพูดจาไม่
เป็นธรรม คนพวกน้ันไม่ช่ือว่าสัตบุรุษ  
จงึตอ้งยํAาว่า สงัคมประชาธิปไตยอยู่กนัดว้ยความรู ้และใชว้ธิีการแห่ง

ปญัญา ร่วมกนัใชค้วามรูแ้กป้ญัหา ดว้ยการประชมุพูดจา โดยมที่าทตี ัAงใจอยู่
ในความรูส้กึที0ด ีพูดและฟงัความจริงกนัไดเ้ต็มที0 ใหยุ้ติดว้ยดี มใิหม้ช่ีองให ้
ใครเอาความรูซ้ึ0งอา้งว่าผูป้ระชมุไม่รู ้ไปก่อเรื0องรา้ยภายนอกสภา 

ในเมื0อประชาธปิไตยเป็นระบบการ เป็นกระบวนวธิี เป็นวถิ ีที0จะให ้
ไปถงึจดุหมายที0ดขีองสงัคม ก็อย่าใหเ้ขาแคะไคไ้ดว้า่ นี0แค่วธิ ีแค่ทางไป ก็
ยงัเอาเป็นเรื0องเป็นราวไม่ได ้แลว้อกีเมื0อไรจงึจะไปถงึจดุหมายสกัท ี

ก็เลยนาํเอาเรื0องตวัอย่างของการจดัต ัAงระบบชีวติและกิจการของ
มนุษย ์อย่างอารยชน ที0เป็นอรยิวนิยั มาพูดเป็นแนวไว ้ 

พรอ้มกบัที0ลกึซอ้นลงไป ก็ตอ้งการเนน้ความสาํคญัของการศึกษา 
ต ัAงแต่ข ัAนพืAนฐาน ที0จะมาสานอรยิวนิยันัAนใหเ้ป็นจรงิขึAนมาไดอ้กีท ี
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