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การศึกษากับการวิจัย
เพื่ออนาคตของประเทศไทย*
ในเรื่ อ งการศึ ก ษากั บ การวิ จั ย เพื่ อ อนาคตของ
ประเทศไทย ซึ่งเปนหัวขอของการประชุมนี้ มีคําคูกัน คือ
คําวา “การศึกษา” กับ “การวิจัย” ทําใหรูสึกวาสองคํานี้ มี
ความหมายตางกัน เราจะตองมีความชัดเจนวาสองคํานี้
ตางกันอยางไร และสัมพันธกันอยางไร
ความจริงในปจจุบันคําสองคํานี้ก็ยังมีความหมาย
ไมสูชัดเจนนัก และความหมายที่ไมชัดเจนนั้นก็ยังแยกเปน
สองขั้นตอนอีกคือ คํานั้นในความหมายที่เรานํามาใชใน
ปจจุบัน กับคํานั้นในความหมายเดิมของมัน
ในคําทั้งสองนี้ คําที่ตองการในที่นี้คงจะเปนเรื่อง
การวิจัยมากกวา เพราะทานผูเปนเจาของงานนี้ก็ดําเนิน
งานการวิจัย เพราะฉะนั้นจุดที่จะตองเนนหนักก็คือเรื่อง
*

ปาฐกถา ในการประชุมวิชาการประจําป 2538 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ
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การวิจัย สวนเรื่องการศึกษาถือวาเปนเรื่องที่โยงเขามา คือ
ตองการทราบวาในการวิจัย นี้ก ารศึกษามีความสัมพันธ
เกี่ยวของอยางไร ตอนนี้ก็จึงจะตองเริ่มที่คําวา “วิจัย”

จับหัวใจของการวิจัยใหได
อยางที่กลาวเมื่อกี้วา “การวิจัย” เปนคําที่เราใชใน
ความหมายสมัยใหม ในวงวิชาการ ถือไดวาเปนกิจกรรม
อยางหนึ่งของสังคมสมัยใหม แตคําเดิมนั้นมาจากภาษา
บาลี และพอดีวาคําวาวิจัยที่เปนคําบาลีเดิมนั้น เปนคําที่มี
ความสําคัญมากตามหลักการของพระพุทธศาสนา เพราะ
ฉะนั้น กอนจะพูดถึงการวิจัยในความหมายปจจุบัน จึง
ตองยอมเสียเวลาพูดถึงวิจัยในความหมายเดิม จะถือเปน
ความรูพิเศษก็ได แตเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะการวิจัยใน
ความหมายเดิมนั้นนาจะเปนรากฐานของการวิจัยในความ
หมายปจจุบัน
ตามความหมายงายๆ วิจัย นั้นเปนไวพจน คือเปน
คําที่มีความหมายใชแทนกันไดของคําวา ปญญา หรือจะ
ใชศัพทภาษาอังกฤษ ก็เรียกวาเปน synonym ของคําวา
ปญญา ในภาษาบาลีเวลาใดทานใหความหมายของคําวา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ปญญา คําหนึ่งที่จะมาก็คือคําวา วิจโย คือวิจัย วิจัยใน
ฐานะเปนไวพจนของปญญานั้น ความจริงมันเปนลักษณะ
หนึ่งของการใชปญญา พรอมทั้งเปนการทําใหเกิดปญญา
หรือทําใหปญญาพัฒนาขึ้นดวย
พุทธศาสนานั้นเราถือกันวาเปนศาสนาแหงปญญา
ป ญ ญาเป น ตั ว ตั ด สิ น ที่ ทําให บ รรลุ จุ ด หมายของพุ ท ธ
ศาสนา และจุดหมายของพุทธศาสนาเองก็เปนปญญาอีก
ซึ่งเรียกวา “โพธิ” โพธิก็เปนชื่อหนึ่งของปญญา ปญญานี้มี
หลายชื่อ
ในที่สุดพุทธศาสนาใชปญญาเพื่อบรรลุถึง
ปญญา
ปญญาในขั้นที่ทํางานเพื่อใหบรรลุผลนั้นเปน
ปญญาที่เรียกวาวิจัย วิจัยไปก็เกิดปญญา และปญญานั้น
ก็พัฒนาไปจนกระทั่งปญญานั้นกลายเปนโพธิ
หลักการของพระพุทธศาสนานั้น มีพุทธพจนตรัส
ไวแหงหนึ่งที่นาสังเกต พระพุทธเจาตรัสวา
“ธรรมนั้นเราแสดงไวโดยวิจัย” (วิจยโส เทสิโต
ภิกฺขเว มยา ธมฺโม - สํ.ข. 17/173/116)
คําวา “วิจัย” นี้จึงสําคัญมาก เทากับพูดวาพระ
พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการวิจัย พุทธพจนนี้แสดงวา
ในแงของผูสอนก็สอนไปโดยที่เมื่อไดความรูมาโดยการ
วิจัย แลวก็นํามาสอนโดยวิธีวิจัย
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ตอจากนั้นเมื่อพูดถึงฝายผูศึกษา พระพุทธเจาก็
ตรัสไวอีกวา
“พึงวิจัยธรรมโดยแยบคาย” (โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ
- องฺ.สตฺตก. 23/3/2)

พึงวิจัยธรรมโดยแยบคาย หมายความวาอยางไร
คําวา “ธรรม” นั้นมีความหมายกวาง อะไรก็ไดเปนธรรมทั้ง
นั้น ทุกสิ่งทุกอยางที่เราเกี่ยวของ เจอะเจอ พึงวิจัย โดย
แยบคาย คือโดยโยนิโส (เชนเดียวกับในคําวา โยนิโส
มนสิการ) หมายความวาอยางไร ยกตัวอยางเชนวิจัยใหถึง
ตนเคา หรือตนตอเลย แลวก็ตรัสตอไปวา
“จึงจะเห็นอรรถแจงชัดดวยปญญา” (ปฺญายตฺถํ
วิปสฺสติ)
เห็นอรรถก็คือ เห็นความหมาย เห็นเนื้อหาทั้งหมด
ชัดแจงดวยปญญา อันนี้คือพุทธพจนที่ตรัสฝายผูศึกษา
แสดงถึงความสําคัญของคําวาวิจัยในพุทธศาสนา
ทีนี้ หันมาดูความหมายตามรูปศัพท วิจัย นั้นแปล
กันงายๆ วา เฟน เฟนก็เปนการคนหา หรือสืบคน เพื่อจะ
เอาสิ่งที่ตองการใหได หรือเที่ยวสอดสายและสอดสอง หา
ใหเจอสิ่งที่ตองการ เพราะฉะนั้น การวิจัยจึงเปนเรื่องของ
การที่คนหา แมแตขุดคุย คน ตรวจสอบ พิสูจน มีตัวอยาง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

5

เปรียบเทียบเปนรูปธรรมวา มีคนที่ตองการคนหาวาเสียง
อยูที่ไหน ไดยินเสียงพิณ มองหาไมเจอก็ผาพิณออกเปน
เสี่ยงๆ แตก็หาเสียงไมเจอ การกระทํานี้ ทานเรียกวาเปน
การวิจัย แมวาจะเปนการวิจัยที่ผิด แตจุดสําคัญก็คือแรง
จูงใจของเขานั้นตองการจะคนหาใหพบวาสิ่งที่ตองการอยู
ที่ไหน เราอาจจะตองเที่ยวหาก็ได หรืออาจจะตองรื้อคนสิ่ง
ที่มีอยูกันกระจุยไปเลย แตจุดสําคัญคืออะไร
จุดสําคัญของการวิจัยก็คือ การคนหาความจริง
หาใหเจอความจริง ซึ่งอาจจะหมายถึงการหาความหมาย
ที่แทของสิ่งนั้น และอีกอยางหนึ่งคือ คนหาสิ่งที่ดี สิ่งที่พึง
ประสงค คุณคาหรือประโยชนที่ตองการ ตลอดจนกระทั่ง
วา ถาสิ่งนั้นยังไมดี หรือยังไมเปนอยางที่ประสงค ก็หาทาง
ที่จะทําใหมันดีหรือใหไดผลอยางที่ตองการ
พูดโดยรวบรัดวามี 4 แงของความหมาย คือ
1. คนหาความจริง
2. คนหาสิ่งที่ดี สิ่งที่ตองการ สิ่งที่เปนประโยชน
3. คนหาทางหรือวิธีการที่จะทําใหมันดี และ
4. หาวิธีที่จะทําใหสําเร็จ
สองอยางหลังนี้ขอย้ําวาไมเหมือนกัน หาทางทําให
ดี กับหาทางทําใหสําเร็จ เวลานี้จะเปนปญหามากสําหรับ
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โลก ซึ่งเปนปญหาของการวิจัย ดวยวาจุดมุงหมายอยูที่
ตองการจะทําใหดีหรือทําใหสําเร็จ
ความจริงนั้นตัวที่
ตองการควรจะเปนวาทําใหมันดี แตทําสิ่งที่ดีนั้นใหสําเร็จ
หมายความวา ความสําเร็จนั้นจะตองพวงมากับการที่จะ
ใหดี แตเวลานี้มันมีปญหาเรื่องทําใหสําเร็จเฉยๆ โดยไมจํา
เปนตองดี อันนี้เปนเรื่องใหญสําหรับปจจุบันนี้ ไมใชเรื่อง
เล็กๆ เลย จึงตองขอตั้งขอสังเกตไว
การที่จะวิจัยเพื่อจะใหไดความจริง ใหไดสิ่งที่ดี
และหาทางทําใหดี พรอมทั้งใหสําเร็จนั้น จะมีปจจัยอยาง
หนึ่งที่ชวยหนุนอยู คือ ความเชื่อที่เปนฐาน เชน ความเชื่อ
ในหลักการแหงความเปนเหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย ถา
เราเชื่อหลักการนี้ก็จะเปนแรงกระตุนใหหาความจริง ใหคน
เพราะวาถาเราไมเชื่อในหลักการแหงความเปนเหตุเปนผล
หรือในความเปนไปตามเหตุปจจัยแลว ก็ไมมีความจําเปน
ที่จะตองคนหาความจริง และวาโดยวิธีการมันก็จะไมนํา
ไปสูการคนหาดวยวิธีการของความเปนเหตุเปนผล ดังนั้น
ความเชื่อในหลักการของเหตุผล หรือความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยนี้จึงสําคัญ
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อีกอยางหนึ่งคือวิธีการในการที่จะวิจัยนั้น ทาน
บอกวาตองเปนโยนิโส โยนิโส คือ โดยแยบคาย เชนวา คน
หาโดยวิธีการที่จะใหถึงตนตอกันเลย อันนี้ก็เปนเรื่องหนึ่งที่
จะตองพูดไวตางหาก
ทีนี้ วิธีการวิจัยนั้น ไมใชเฉพาะระเบียบวิธีที่เปน
รูปธรรมภายนอกเทานั้น แตตองเริ่มตั้งแตวิธีคิด ถาไมมีวิธี
คิดที่ถูกตองเปนฐาน
วิธีการภายนอกก็เปนเพียงสวน
ประกอบที่อาจจะไมไดผลดีนัก เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่อง
หนึ่งที่ตั้งขอสังเกตไวแตตน แตตอนนี้เราคงยังไมเขาไปสู
รายละเอียด
กอนจะผานเรื่องนี้ไป ขอย้ําถึงความจําเปนของ
การวิจัยวา เราตองวิจัย เพราะเมื่อเราตองการเขาถึงความ
จริงนั้น ความเชื่อ ความคิดเห็น และเหตุผลเทานั้นไมพอ
ถาถือตามความเชื่อเปนตน อาจจะผิดพลาดได พระพุทธ
เจาเคยตรัสเตือนไววา
“สภาวะ 5 อยางนี้ คือ ความเชื่อ ความนิยม
ชมชอบ การเลาเรียนตอกันมา การคิดตรองตาม
แนวเหตุผล สิ่งที่เขากันไดกับทฤษฎีของตน มี
ความเปนไปได 2 ทาง ในปจจุบันเลยทีเดียว :
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“สิ่งที่เชื่อสนิททีเดียว กลับผิดพลาดเปนเท็จ
ไปก็มี, สิ่งที่ไมเชื่อเลย แตกลับเปนของจริงแทก็มี
“สิง่ ทีน่ ยิ มชมชอบ กลับผิดพลาดเปนเท็จไปก็ม,ี
สิ่งที่ไมไดนิยมชมชอบ แตกลับเปนของจริงแทก็มี
“สิ่งที่เลาเรียนตอกันมา กลับผิดพลาดเปนเท็จ
ไปก็มี, สิ่งที่ไมไดเลาเรียนตอกันมา แตกลับเปน
ของจริงแทก็มี
“สิ่งที่คิดตรองอยางดีแลว กลับผิดพลาดเปน
เท็จไปก็มี, สิ่งที่ไมไดคิดตรองไว แตกลับเปนของ
จริงแทก็มี
“สิ่งที่ตรวจสอบ(กับทฤษฎี)อยางดีแลว กลับ
ผิดพลาดเปนเท็จไปก็มี, สิ่งที่ไมไดตรวจสอบ(วาเขา
กับทฤษฎี) แตกลับเปนของจริงแทก็มี (ม.ม.13/655)
นอกจากนี้ ควรจะมีทาทีแบบที่ทานเรียกวาเปนผู
อนุรักษสัจจะ(สัจจานุรักษ) คือไมลงความเห็นตัดสินอะไร
งายๆ และไมผูกขาดสัจจะ ดังพุทธพจนที่ตรัสไววา
“คนที่เปนวิญู เมื่อจะอนุรักษสัจจะ ไมควร
ด ว นลงความเห็ น เด็ ด ขาดลงไปข า งเดี ย วก อ นว า
“อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จ(ทั้งนั้น)’
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“ถาแมคนมีความเชื่ออยูอยางหนึ่ง เมื่อเขา
กลาววา “ขาพเจามีความเชื่ออยางนี้” เขายังชื่อวา
อนุรักษสัจจะอยู แตจะลงความเห็นเด็ดขาดลงไป
ขางเดียววา “อยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จ(ทั้ง
นั้น)” ไมไดกอน; ดวยการปฏิบัติเพียงเทานี้ ชื่อวามี
การอนุรักษสัจจะ และคนผูนั้นก็ชื่อวาเปนผูอนุรักษ
สัจจะ ทั้งเราก็บัญญัติการอนุรักษสัจจะดวยการ
ปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมชื่อวาเปนการหยั่งรูสัจจะ
(สําหรับสิ่งที่นิยมชมชอบ สิ่งที่เลาเรียนตอกันมา สิ่ง
ที่คิดตรองตามเหตุผล
และสิ่งที่ตรวจสอบกับ
ทฤษฎีแลว ก็เชนเดียวกัน) (ม.ม. 13/656)
อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งก็คือแรงจูงใจ
ไดแก ความอยาก ความอยากเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดความ
สําเร็จในการวิจัย นี่ก็คืออยากรูความจริง ยิ่งมีความอยาก
มากเทาไรก็ยิ่งดี และอีกอยางหนึ่ง คือ อยากใหมันดี เชน
อยากใหชีวิตนี้ดีงาม อยากใหสังคมดีงาม อยากใหสิ่งที่ตน
เกี่ยวของทุกอยางมันดี อันนี้เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะเปน
แรงหรือพลังที่ทําใหเรามุงมั่นที่จะวิจัยใหสําเร็จ และทําให
การวิจัยบรรลุผล
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เมื่ อ เรามีความอยากรูความจริง และอยากทําให
มันดี ก็จะเกิดมีแรงขับดันขึ้นมาวาจะตองหาความจริงให
ได และหาทางทําใหมันดีใหได ถาไมถึงความจริงจะไม
ยอมหยุด และถายังไมดีจะไมยอมเลิก คนที่มีแรงใจปานนี้
จะมุงทํางานวิจัยใหสําเร็จ แมถึงขนาดที่วายอมทุมเทสละ
เวลา สละชีวิต ใหแกการที่จะทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายนี้
ใหได คือหาความจริงใหได และหาทางทําใหมันดีใหได
คุณสมบัตินี้ทางพระเรียกวา ฉันทะ ศัพทเดียว คือ
จะเปนการหาความจริงใหไดก็ตาม หาทางทําใหมันดีใหได
ก็ตาม ตัวนี้ตัวเดียวคือฉันทะ พระพุทธเจามีตัวฉันทะนี้จึง
ยอมสละทุกอยาง พระองคสละวัง สละชีวิตแหงความสุข
สําราญ สละโภคสมบัติไปเพื่ออะไร
1. เพื่อไปหาความจริงของธรรมชาติ หาความจริง
ของสิ่งทั้งหลายวามันคืออะไร มันเปนอยางไร
แลวก็
2. เพื่อหาทางที่จะทําใหชีวิตและสังคมมนุษยมันดี
เทานี้เองที่พระพุทธเจาทําทั้งหมด เพราะฉะนั้น
พุทธศาสนามีเทานี้ คือมีเรื่องของการที่จะหาความจริงให
พบใหถึงใหได แลวก็ทําชีวิตและสังคมมนุษยใหดีใหได
และสองอยางนี้ก็สัมพันธกัน คือการที่จะทําใหมันดีจริงได
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เราจะตองรูความจริง เมื่อรูความจริง เชนรูเหตุปจจัยที่ถูก
ตอง จึงจะทําใหมันดีไดจริง
ถาเรามองดูพุทธประวัติ พระโพธิสัตวคือใคร พระ
โพธิสัตว แปลวาสัตวผูมุงโพธิ คือทานผูแสวงหาโพธิ ผูมีใจ
ของอยูในโพธิ จะตองเขาถึงโพธิปญญาที่รูความจริงของ
สิ่งทั้งหลายที่จะทําชีวิตใหมันดีงามใหจงได เพราะฉะนั้น
ประวั ติ ข องพระพุ ท ธเจ า ทั้ ง หมดตลอดมาที่ เ ป น พระ
โพธิสัตว เปนประวัติของการแสวงหาปญญา เรียกภาษา
ปจจุบันก็คือ ประวัติของการทํางานวิจัยนั่นเอง เพราะ
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงเปนนักวิจัยมาโดยตลอด
สิ่งที่ตองย้ําก็คือ ฉันทะ ถาไมมีฉันทะนี้อยูเบื้อง
หลังแลวการวิจัยจะไมสําเร็จผลดวยดี
ถึงแมจะมีตัว
สนับสนุนเปนองคประกอบอะไรตางๆ ก็ไปไมไกล บางทีใน
ที่สุดมันก็จะกลายเปนเรื่องเละเทะไปเหมือนกับกิจการอื่น
ของสังคมที่เปนอยูในปจจุบัน แตถามีตัวความปรารถนา
แหงฉันทะนี้อยูแลวมันจะไปใหถึงจุดหมายจนได อยางที่
บอกเมื่อกี้วาถาไมถึงความจริงและทําใหมันดีไมได จะไม
ยอมหยุด
ขอสรุปเปนการเนนไววา พลังที่ทําใหเกิดมีการวิจัย
ทีแ่ ททมี่ ชี วี ติ ชีวาและไดผลจริง คือ ฉันทะ ซึง่ มีความหมายวา
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1. ใฝจะเขาถึงความจริงใหได
2. ใฝ(หาทาง)จะทําใหมันดีใหได
นักวิจัยจะตองมีพลังแหงฉันทะนี้ ทีนี้ เราก็มาดูตอ
ไปวา การวิจัยมีความสัมพันธกับการศึกษาอยางไร

การวิจัยชวยใหการศึกษาบรรลุจุดหมาย
การศึกษาก็เชนเดียวกัน เราลองมาดูความหมาย
เดิมของทาน การที่จะพูดถึงการศึกษาก็ตองพูดถึงธรรม
ชาติของมนุษย
พุทธศาสนาบอกวา ธรรมชาติของมนุษย คือ เปน
สัตวที่ฝกไดและตองฝก ฝกไดดวยและตองฝกดวย การฝก
คืออะไร คือเรียนรู ฝกฝน พัฒนา คําวาฝกนั้นรวมความ
หมายเหลานี้อยูดวยกันหมด เรียนรู ฝกฝนพัฒนา เรียกวา
การศึกษา เพราะฉะนั้น มนุษยจึงเปนสัตวที่ตองศึกษา
การดําเนินชีวิตของมนุษยทั้งหมด วิธีดําเนินชีวิต
ทุกอยาง มนุษยไมไดมาเปลาๆ ไมวาจะเปนการยืน เดิน
นั่ง นอน กิน ดื่ม ขับถาย พูดจา หรืออะไรๆ มนุษยตอง
เรียนรู ตองฝกหัดทั้งสิ้น ในแงนี้ มนุษยแพสัตวทั้งหลายอื่น
ที่สวนมากมันไดวิธีดําเนินชีวิตมาเปลาๆ
ดวยสัญชาต
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ญาณ สัตวทั้งหลายอื่นนั้นมีการเรียนรูจํากัดมาก เรียนรูนิด
หนอยก็พอแลว พอเกิดมามันอาศัยสัญชาตญาณก็ไปได
เลย มันอยูไดดวยสัญชาตญาณ แตมนุษยนั้นไมไดวิธี
ดําเนินชีวิตมาเปลาๆ อยางนั้น ทุกอยางตองลงทุน คือ
ตองเรียนรู ตองฝกฝน ตองศึกษา ตองพัฒนาขึ้นมาทั้งสิ้น
ฉะนั้นชีวิตมนุษยจึงเปนสิ่งที่โดยธรรมชาติบอกอยูในตัววา
จะตองมีการศึกษา เพราะแทบไมไดอะไรมาเปลาๆ โดย
สัญชาตญาณ อันนี้เปนจุดออนของมนุษย ที่แพสัตวทั้ง
หลายอื่นในแงที่วา สัตวอื่นมันไดวิธีดําเนินชีวิตมาแทบจะ
เปลาๆ เรียนรูนิดเดียวก็พอ มันอยูไดงายสบายเลย
อยางไรก็ตาม จุดออนของมนุษยนี้ก็เปนจุดแข็ง
ของมนุษยดวย เพราะอะไร เพราะวาความดีงาม ความ
เลิศ ความประเสริฐของมนุษยนั้นอยูที่การเรียนรู ฝกฝน
พัฒนา หรือการศึกษานี้ เมื่อมนุษยเรียนรู ฝกฝน พัฒนา
แลว มนุษยจะเจริญงอกงามอยางแทบจะไมมีที่สิ้นสุดเลย
และจุดนี้เปนขอที่ทําใหมนุษยเกงกวาสัตวทั้งหลาย
ตอนแรกมนุษยแพสัตวที่วาเราไดอะไรตออะไรมา
ตองลําบากลงทุน เราแพสัตวอื่น เราเปนสัตวที่ตองฝก
สัตวอื่นไมตองฝก แตพอพลิกกลับอีกทีวา สัตวอื่นฝกไมได
มนุษยเราเปนสัตวที่ฝกได
เรารูตระหนักธรรมชาติของ
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มนุษยอยางนี้แลว เราก็ใชการศึกษา คือเรียนรู ฝกฝน
พัฒนานั้นใหถูกตองตามธรรมชาติของเรา มนุษยก็กลับ
เจริญงอกงามจนกระทั่งทิ้งหางจากสัตวทั้งหลายไป อยาง
เทียบกันไมไดเลย สวนตนพัฒนาจนเปนมหาบุรุษ เปน
พุทธะ สวนรวมพัฒนาสังคมใหเจริญดวยวัฒนธรรมและ
อารยธรรมอยางแทบไมมีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นความดีเลิศ
ประเสริฐของมนุษยจึงอยูที่การศึกษานี้เทานั้น คืออยูที่
ความสามารถที่จะเรียนรูได อันนี้จึงเปนจุดแข็งของมนุษย
รวมความวา ชีวิตมนุษยเปนชีวิตที่อยูไดดวยการ
ศึกษา และจะอยูดียิ่งขึ้นไปดวยการศึกษายิ่งขึ้น ชีวิตที่ดี
คือชีวิตแหงการศึกษา ถาชีวิตไมมีการศึกษาก็ไมมีความ
หมาย ถาปราศจากการศึกษาแลวมนุษยสูไมไดแมแตสัตว
เดรัจฉาน แตถาศึกษาดีแลว มนุษยประเสริฐยิ่งกวาเทวดา
และแมแตพระพรหม นี่เปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย
ในเมื่อการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ เปนเรื่องของชีวิต
มนุษย พุทธศาสนาจึงมองวาชีวิตมนุษยตองเปนชีวิตแหง
การศึกษาอยางที่วามาแลว แตทั้งนี้เราหมายถึงชีวิตที่ดี
ถามตอไปวา ชีวิตแหงการศึกษานี้มีจุดหมายเพื่ออะไร
การศึกษานําไปสูสิ่งที่เราเรียกวาปญญา เมื่อมีการ
ศึกษาเรียนรู ฝกฝน พัฒนา ก็งอกงามดีประณีตขึ้นทั้งดาน
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พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ตัวตัดสิน คือไดปญญา พอ
ไดปญญาแลวก็เกิดความรู เขาใจ มาพัฒนาพฤติกรรม
และจิตใจใหทําได ทําเปน วางทาทีและปฏิบัติตอสิ่งที่ตน
เขาไปเกี่ยวของทุกอยางไดถูกตองเกิดผลดี
เมื่ อ เราเผชิ ญ กั บ ประสบการณ แ ละสถานการณ
ตางๆ ตอนแรกเราไมรูวาอะไรเปนอะไรอยางไร เมื่อเราไมรู
เราก็ติดตัน เราปฏิบัติตอสิ่งนั้นไมถูก เราก็เกิดปญหาคือ
ความติดขัด บีบคั้น คับของ ที่พระทานเรียกวา ความทุกข
ความทุกขก็คือตัวปญหานั่นเอง มันบีบคั้นเรา แตพอเรา
เกิดปญญา รูวามันคืออะไร อยางไร เราจะปฏิบัติตอมัน
อยางไรแลว เราก็โลง เราก็ขามพนปญหา เรียกวาหลุดพน
เปนวิมุต เมื่อหลุดจากปญหาก็ขามพนทุกข หรือหลุดพน
จากทุกข ชีวิตมนุษยจึงอาศัยปญญามาเปนตัวทําการที่จะ
นําไปสูความหลุดพนจากปญหา หรือแกไขปญหาได
พอเจออะไรติดขัดก็เปนปญหา แตพอปญญามา
ปญหาก็หมด เพราะฉะนั้น เพื่อจะใหขามพนปญหาเราจึง
ตองการปญญา ปญหาจึงคูกับปญญา เราตองการปญญา
มาเพื่อแกปญหา มนุษยก็เรียนรูจากการแกปญหานี้แหละ
เราจึงไดปญญามา พูดอีกสํานวนหนึ่งวา ทุกขที่เรียนรูเปน
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บอเกิดของปญญา เมื่อขามพนปญหา ขามพนทุกขก็ถึง
วิมุตติ คือบรรลุอิสรภาพ และนี่แหละคือการไดชีวิตที่ดีงาม
เมื่อมนุษยพัฒนาสมบูรณแลว ก็จะดําเนินชีวิต
ดวยปญญาที่รูเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง และทําการ
ดวยความรูที่จะดําเนินการใหตรงกับเหตุปจจัย เขาจึงไม
ตองอาศัยตัณหา(ความชอบใจไมชอบใจ) มาชี้นําชีวิตตอ
ไป พระพุทธศาสนาจึงสอนหลักการวา
“ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา เปนชีวิตประเสริฐ (ดี
เลิศหรือสูงสุด)” (สํ.ส. 15/841; ขุ.สุ. 25/311)
เมื่อปญญายังพัฒนาไมเพียงพอ ถามนุษยจะไม
ดําเนิ น ชี วิ ต โดยใช ค วามชอบใจไม ช อบใจ(ตั ณ หา)เป น
เครื่องชี้นํา เขาก็จะใชความเชื่อ(ศรัทธา)เปนเครื่องชี้นํา
ความเชื่อนั้นอยางดีก็ชวยใหเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัย
ตางจากปญญาที่ทําใหเขาถึงความมั่นคงปลอดภัยจริงๆ
คนที่อยูดวยศรัทธาจึงมีความสุขแบบปลอบประโลมใจ อบ
อุนใจ มีความหวัง หรือไดรับการปกปองคุมครอง ซึ่งยังไม
ใชความสุขที่แทจริง ตางจากปญญาที่แกปญหาหมดไป
ซึ่งทําใหหลุดรอดปลอดพน โปรงโลง เปนไท ซึ่งเปนความ
สุขที่แทจริง ทางพุทธศาสนาจึงสอนวา
“การไดปญญา เปนความสุข” (ขุ.ธ. 25/33)
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นอกจากนั้น การอยูดวยความเชื่อหรือศรัทธานั้น
เปนการไววางใจตอสิ่งอื่น โดยฝากชีวิตและความสุขของ
ตนไวกับสิ่งที่เชื่อนั้น จึงเปนการมีชีวิตที่ขึ้นตอสิ่งอื่นภาย
นอก พึ่งตัวเองไมได ไมเปนอิสระ สวนปญญาทําใหแก
ปญหาและเขาถึงสิ่งนั้นๆ ไดเองโดยตรง จึงทําใหคนพึ่งตน
ได เปนอิสระหรือเขาถึงอิสรภาพ
ยิ่งกวานั้น ความเชื่อหรือศรัทธาอาจกีดกั้นขัดขวาง
การพัฒนาและเขาถึงปญญา เพราะตองยึดอยูกับสิ่งที่เชื่อ
พระพุทธศาสนาจึงเนนอยางมากวา ศรัทธาหรือความเชื่อ
นั่นเอง เริ่มตนก็ตองประกอบดวยปญญา และตองเปน
ความเชื่อในลักษณะที่สงเสริมการพัฒนาปญญา คือให
ศรัทธาเปนบันไดกาวสูปญญา
หรือเปนปจจัยในการ
พัฒนาปญญา และถือวา
“ความเจริญงอกงามแหงปญญา (หรือการ
พัฒนาปญญา) เปนยอดสุด ในบรรดาความเจริญ
งอกงามทั้งหลาย” (องฺ.เอก. 20/78-82)
เพราะฉะนั้น ปฏิบัติการสําคัญในการศึกษาก็คือ
ทําอยางไรจะใหเกิดปญญา
และในการที่จะทําใหเกิด
ปญญานั้น สิ่งสําคัญก็คือการวิจัย ถาเราไมมีการวิจัย คือ
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การทําใหเกิดปญญา
ดวยการรูจักคิดพิจารณาคนหา
ความจริง หาทางทําใหมันดี ใหมันสําเร็จ ใหมันพนทุกข
ใหมันแกปญหาได การศึกษาจะกาวไปไมได เพราะฉะนั้น
การศึกษาและการวิจัยจึงเปนเรื่องของชีวิตประจําวัน เปน
หนาที่ของชีวิตมนุษยทุกชีวิต ไมใชเปนเพียงเรื่องที่จะมา
จัดกันเปนกิจการของสังคม หรือเปนการวิจัยทางวิชาการ
ตางๆ อยางที่เปนอยูในปจจุบันเทานั้น แตมันจะตองโยง
มาจากรากฐานของการวิจัยในชีวิตประจําวันเลยทีเดียว

จะตองบูรณาการการวิจัย
เขาไปในชีวิตประจําวันของคนไทย
เราดําเนินชีวิตอยูในโลก เรารับรูอะไรหรือเกี่ยวของ
กับสิ่งใดก็ตาม เราจะตองใชการวิจัยหรือใชปญญาอยู
เสมอ โดยเฉพาะเวลานี้เปนยุคขาวสารขอมูล การดําเนิน
ชีวิตยิ่งตองการการวิจัย คือใชปญญานี้อยูตลอดเวลา ชีวิต
จึงจะอยูไดดวยดี จึงจะเจริญพัฒนา ทั้งชีวิตของตนเอง
และของสังคมประเทศชาติ เพราะฉะนั้นจะตองใหจิตใจ
ของเรากํากับดวยทาทีของการวิจัยหรือมีการวิจัยเปนนิสัย
เลยทีเดียว
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แต เ ราลองหั น มามองดู ส ภาพจิ ต ใจของคนไทย
เวลานี้วาเปนอยางไร เรามีจิตใจที่มีลักษณะของการวิจัยนี้
หรือไม เราเกี่ยวของกับขาวสารขอมูลในลักษณะอยางไร
เราเปนนักบริโภคขาว แตนาสังเกตวาผูบริโภคขาวนั้นไม
คอยเปนนักศึกษาขาว
การบริโภคขาวกับการศึกษาขาวสารคงไมเหมือน
กัน นักบริโภคขาวจะมีลักษณะที่ชอบเสพขาวเพื่อสนอง
ความอยากรูอยากเห็น ใหเกิดความพอใจสมใจอยากตื่น
เตนเพลิดเพลินไปหรือตื่นไปตามขาว บางทีก็ถือขาวเปน
เรื่องที่มีรสชาดชวยใหเกิดความสนุกสนาน เอามาพูดคุย
ตื่นเตนกันแลวก็ผานลอยไป แตที่เราตองการคือการเปน
นักศึกษา ผูศึกษาขาวสาร ขอมูล เปนนักวิจัย ถาไดแค
บริโภคขาวบางทีขาวสารขอมูลนั้นก็ไมนําไปสูปญญาตาม
ที่ควรจะเปน
เพราะฉะนั้นขาวสารขอมูลเกิดขึ้นในโลก
ปจจุบันนี้จึงทําใหคนจํานวนมากลุมหลงหรือถูกหลองลวง
เกิดโมหะ แทนที่จะเกิดปญญา นี้เปนขอสังเกตที่สําคัญ
เราคิดวาเมื่อมีขาวสารขอมูลแลวจะทําใหมนุษยมี
ปญญา
เราถึงกับภูมิใจวายุคนี้เปนยุคขาวสารขอมูล
มนุษยจะหูสวาง ตาสวาง มีความรู มีปญญาดี แตเปลา ไม
แนหรอก บางทีขาวสารขอมูลมากจริง แตคนเปนเพียงนัก
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บริโภคขาว หลงงมงาย มีโมหะมากขึ้น เพราะมีลักษณะที่
เรียกวาตื่นตามขาว เมื่อตื่นตามขาวก็ไมพัฒนา เปนผูถูก
กระทําโดยขาวสารขอมูล ไมเปนผูกระทําตอขาวสารขอมูล
เมื่อเปนผูถูกกระทําแลวก็กลายเปนผูรับเคราะหเสื่อมลงไป
ลักษณะการตื่นขาวนี้เปนเรื่องสําคัญมาก ในทาง
พุทธศาสนา ทานเรียกวาการตื่นขาวมงคล โดยเฉพาะการ
เลาลือโจษจันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชและเรื่อง
โชคลางตางๆ อุบาสกอุบาสิกาคือชาวพุทธคนใด ถาเปนผู
ตื่นขาวมงคล หวังผลจากโชคลาง ไมหวังผลจากการ
กระทํา พระพุทธเจาตรัสเรียกวา เปนอุบาสกอุบาสิกา
จัณฑาล เปนอุบาสกอุบาสิกาเลอะเทอะ เปนอุบาสก
อุบาสิกากระจอก นี่ไมใชอาตมาวานะ เปนคําจากพระไตร
ปฎกเลยทีเดียว หลักการนี้เราเคยเอามาพิจารณาไหม
พระพุทธเจาตรัสเตือนไวถึงขนาดนี้วา คุณสมบัติ
ของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีมี 5 ประการ ขอที่สามคือ จะตอง
ไมตื่นขาวมงคล ไมหวังผลจากโชคลาง แตหวังผลจากการ
กระทํา ถามีคุณลักษณะอยางนี้เปนขอหนึ่งใน 5 ขอ ทาน
เรียกวา เปนอุบาสกอุบาสิการัตนะ เปนอุบาสกแกว
อุบาสิกาแกว แตถาตรงขามก็คืออยางที่วา ตื่นขาวมงคล
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หวังผลจากโชคลาง ไมหวังผลจากการกระทํา ขอย้ําอีกที
วาเปนอุบาสกอุบาสิกาจัณฑาล เลอะเทอะ กระจอก
เมื่อเราไปตื่นขาวมงคลจะมีผลอยางไร ผลก็คือมัน
ขัดงานวิจัยหมด จิตใจในการวิจัยไมมี เชนมีขาวรถตกภู
เขา ก็วาเปนเพราะพระราหูมา รถคว่ําในชวงนั้น ถาเรา
บอกวาเพราะพระราหูทํา เราก็ยกใหพระราหูแลวก็หยุดแค
นั้น ความคิดมันก็ไมเดิน แตถาเรามีแนวความคิดแบบนัก
วิจัย เราก็ตองคิดสืบสาวตอไป เพราะผูวิจัยเชื่อตามหลัก
เหตุปจจัย วาสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุปจจัย
เมื่อเชื่อในหลักการนี้ ก็ตองคนหาเหตุปจจัยใหได
ความจริงชัดเจนออกมา เราก็จะคนหาเหตุวาทําไมรถจึง
ตกภูเขา อาจจะเปนเพราะคนขับไมคุนกับการขับรถขึ้นเขา
ใชเกียรไมเปน ใชเบรคไมถูกกับสถานการณ มีชิ้นสวน
เครื่องยนตบางอยางบกพรอง ไมไดตรวจรถใหดีกอนขับไป
หรือมีการสนุกสนาน คึกคะนองกันเกินไป หรือขับรถเร็ว
เกินไป หรืออะไรก็แลวแต แลวก็จะไดปญญา เห็นทางแก
ไขปองกัน และปรับปรุงพัฒนาเปนประโยชนขางหนาตอไป
มนุษยก็เจริญงอกงามได
ในทางตรงขาม ถาเรายกใหพระราหูก็จบเทานั้น
ปญญาหยุดเจริญ ไมงอกงาม ไมพยายามหาทางปองกัน
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และแกปญหาดวยตนเอง ไดแตรอเทวดาหรือดวงดาวมา
แกให เรียกวาตกอยูในความประมาท เพราะฉะนั้นทาที
แหงการวิจัยนี้จึงสําคัญอยางยิ่ง พระพุทธเจาจึงตรัสทาทีนี้
ไวเปนคุณสมบัตเิ บือ้ งตนของอุบาสกอุบาสิกา นาจะวิจยั วา
สังคมไทยนี้เขาถึงพระพุทธศาสนาแคไหน เพียงคุณสมบัติ
เบื้องตนขั้นพื้นฐานของอุบาสกอุบาสิกาก็ไปไมถึงแลว
เปนอันวาตองมีจิตใจที่มุงสูการวิจัย เมื่อเกิดอะไร
ขึ้นมาตองใชปญญา คิดสืบคนหาเหตุปจจัยของมัน หา
ความจริงใหได และหาทางแกไขทําใหมันดีใหได สองอยาง
นี้ถามีอยู คือมีฉันทะอยู การวิจัยก็จะตามมาและก็จะได
ผลดี มนุษยก็เจริญพัฒนา ปญญาที่ไดก็มาชวยใหชีวิต
และสังคมดีขึ้น นี้เปนเรื่องหนึ่งที่จะตองพยายามสรางกัน
ใหได คือจิตใจของผูมีนิสัยแหงการวิจัยตลอดเวลา
คุณสมบัติสําคัญอีกประการหนึ่งในสังคมประชาธิปไตยคือ การใหความเห็น หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม
ใชแคแสดงไปตามความรูสึก แตตองแสดงดวยความรูจริง
เวลานี้เปนปญหามาก สังคมประชาธิปไตยจะ
พัฒนาไดตองมีการแสดงออก ดวยการแสดงความคิดเห็น
ที่เกิดจากปญญา และปญญานั้นก็ตองมาจากการวิจัย
จากการที่ไดคิดคนหาเหตุผล พิจารณาไตรตรองหาความ
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จริงและมุงหาความดีใหไดดวยปญญานี้แลวจึงจะพูดหรือ
แสดงความเห็นออกมา ไมใชแสดงแคความรูสึก ถาเอาแค
ความรูสึกแลว ประชาธิปไตยจะพัฒนาไดยาก
รวมความตอนนี้ก็คือ เราตองยอมรับความจริงวา
ชีวิตที่ดีเปนชีวิตแหงการศึกษา
และการวิจัยเปนสวน
สําคัญของการศึกษา เพราะทําใหเกิดปญญา การวิจัยนั้น
จึงจะตองเปนสวนสําคัญของชีวิตของเรา ไมใชเปนเพียง
กิจกรรมในสังคมเทานั้น แตจะตองใหมีจิตใจแหงการวิจัย
อยูในมนุษยทุกคนเลยทีเดียว แลวเราก็มาเทียบดูระหวาง
การศึกษากับการวิจัย

บูรณาการการวิจัยเขาไป
ในกระบวนการพัฒนาชีวิตทั้ง 3 ดาน
ตอนนี้ พู ด ปนกั น ไปว า การศึ ก ษากั บ การวิ จั ย ใน
ความหมายทางพุทธศาสนานั้นตางกันอยางไร การศึกษา
มีความหมายกวางกวาการวิจัย คือครอบคลุมการวิจัยเขา
ไวดวย ครอบคลุมอยางไร การศึกษาประกอบดวย 3 ดาน
ของการพัฒนาชีวิต
ชีวิตของมนุษยนั้นเปนองครวมที่
ประกอบดวยดานตางๆ 3 ดานโดยยอ คือ
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1. ดานพฤติกรรม
2. ดานจิตใจ
3. ดานปญญา
การศึกษาหมายความวาอยางไร ศึกษา คือ ฝกฝน
หรือพัฒนาใน 3 ดานเหลานี้ ไดแกพัฒนาพฤติกรรมขึ้นไป
พัฒนาจิตใจขึ้นไป และพัฒนาปญญาขึ้นไป ถาครบ 3
ดานนี้เราเรียกวาการศึกษา ถาไมครบ การศึกษาก็เวา
แหวง บกพรอง การวิจัยนั้นอยูในสวนของปญญา เพราะ
ฉะนั้นมันจึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
การวิ จั ย ในฐานะเป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาใน
ด า นของป ญ ญาก็ ม าสั ม พั น ธ กั บ กระบวนการของการ
ศึกษาทั้งหมด เพราะวาทั้ง 3 ดานของการศึกษานั้นเปน
สวนประกอบขององครวม ตองมีความสัมพันธอิงอาศัย
และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พฤติกรรมก็มาหนุนจิตใจและ
หนุนปญญา
จิตใจก็หนุนพฤติกรรมและหนุนปญญา
ปญญาก็มาหนุนพฤติกรรมและหนุนจิตใจ
องครวม 3 ดานนั้นหนุนกันอยางไร เชนในกรณีที่
เราจะวิจัยดวยความตองการที่จะคนหาความจริงใหเจอ
เราก็ตองมีพฤติกรรม เชนในการหาขอมูล เปนตน อยาง
งายๆ ก็เดินไปดู ถาเราตองการวิจัยใหไดปญญาแตเราไม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

25

ทําพฤติกรรม สิ่งนั้นอยูหางตัว เราขี้เกียจ แลวไมเดินไปดู
ไมรูจักพูดจาไถถาม แลวจะไดปญญาอยางไร การวิจัยก็ไม
เกิด เพราะฉะนั้นจะตองมีพฤติกรรมซึ่งจะเกื้อหนุนใหเกิด
การวิจัย และพรอมกันนั้นก็มีจิตใจที่ไมเกียจครานเฉื่อยชา
เปนตน ถาในจิตใจมีความเพียร มีใจสู มีความรับผิดชอบ
และมีตัวฉันทะ
คือแรงจูงใจวาตองหาความจริงใหได
สภาพจิตใจอยางนี้ก็จะมาหนุนปญญาในการวิจัย ฉะนั้น
ทั้งสามดานจึงตองไปดวยกัน การศึกษาทั้งกระบวนจึงมา
หนุนการวิจัย และการวิจัยก็นําการศึกษาทั้งกระบวนให
กาวหนาไป เชน เมื่อคิดออกหรือรูความจริงแลว ก็ชวยให
ทําพฤติกรรมที่ถูกตองไดผลดี และทําใหจิตใจโปรงโลง
เปนอิสระ สวาง สงบ สดใส เปนสุข
เพราะฉะนั้น เราจะตองพัฒนาพฤติกรรม ตั้งแตวิธี
การดานพฤติกรรมในการหาขอมูล เชนในการไปหาผูค น จะ
ตองรูจักเขาหาคน วาจะเขาหาคนอยางไร มีวิธีพูดอยางไร
มีปฏิสัมพันธกับเขาอยางไรจึงจะเกื้อหนุนใหเราสามารถ
หาขอมูลอยางไดผล ตลอดจนสามารถสืบหาความเห็น
จากเขาได
เนื่องจากการพัฒนาดานพฤติกรรม ตองอาศัยการ
พัฒนาดานจิตใจมาหนุน เพราะตางก็เปนสวนหนึ่งของ
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การศึกษาดวยกัน เราก็จะตองมีการพัฒนาดานจิตใจดวย
อยางนอยตองขอย้ําปจจัยที่สําคัญดานจิตใจคือแรงจูงใจ
แหงความอยาก ที่เรียกวาฉันทะ ที่วาจะตองหาความจริง
ใหได และตองทําใหมันดีใหได ถาไมบรรลุจุดหมายนี้จะไม
ยอมหยุด ปจจัยดานจิตใจตัวนี้จะมาหนุนการวิจัยอยาง
เต็มที่
ทีนี้พอเราวิจัยไดผลขึ้นมาการวิจัยนั้นก็เพิ่มขยาย
ปญญา ซึ่งก็มาหนุนพฤติกรรม ทําใหเรารูวาเราควรจะ
พัฒนาพฤติกรรมอยางไรจึงจะทําใหไดผลดียิ่งขึ้น แลวก็ทํา
ใหจิตใจไดผลดีดวย เชน เกิดความพึงพอใจ พอเกิดความ
พึงพอใจจิตใจของเราก็มีความสุข และเมื่อมีความพอใจมี
ความสุขในการวิจัย เราก็ยิ่งเกิดความมุงมั่นเอาจริงยิ่งขึ้นที่
จะวิจัยตอไป ปจจัยทุกดานจึงสัมพันธกันหมด ฉะนั้นใน
กระบวนการของการศึกษานั้นทั้ง 3 ดานของชีวิตจะตอง
สนับสนุนซึ่งกันและกัน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา
ในดานพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมที่สําคัญที่สุดก็คือ
พฤติกรรมในการทํามาหาเลี้ยงชีพ เพราะชีวิตของคนนี้
เวลาสวนใหญอยูที่การทํามาหาเลี้ยงชีพ ฉะนั้นเราจะตอง
เอาการทํามาหาเลี้ยงชีพมาใชประโยชน คือเอามาเปน
แดนพัฒนามนุษย เมื่อเราใชการทํามาหาเลี้ยงชีพเปน
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เครื่องมือพัฒนามนุษย ก็จะเกิดการศึกษาในชีวิตจริง จาก
การทํามาหาเลี้ยงชีพนั่นแหละ ฉะนั้นการศึกษาจะตองทํา
อันนี้ใหได
การศึกษาดานพฤติกรรมนี้ในพุทธศาสนาทานจัด
เปนหมวด ซึ่งมี 3 ขอคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ คือ วาจาก็ตองดี เกื้อหนุนใหชีวิตพัฒนา การ
กระทําก็ตองเกื้อหนุนใหชีวิตพัฒนา แตขอสําคัญที่เรามัก
จะลืมก็คือ สัมมาอาชีวะ คือการประกอบการหาเลี้ยงชีพ
ทํามาหากิน วาทําอยางไรมันจะเปนแดนที่สงเสริมการ
พัฒนาชีวิตของคน
คนทั่วไปมักจะลืมเรื่องนี้วาเราจะใชการทํามาหา
เลี้ยงชีพนี้มาเปนแดนพัฒนามนุษยอยางไร เราจะนึกแต
เพียงวาใหเขาพยายามดิ้นรนหาสิ่งเสพบริโภค โดยลืมไป
วามันเปนโอกาสที่เขาจะพัฒนาชีวิตของเขาไปดวย แมแต
ในดานความสุข
รวมความตอนนี้วา เรื่องของการศึกษานั้นคลุม
ปญญา คือการวิจัยเขาไปดวย วิจัยเปนสวนหนึ่งของการ
ศึกษา และวิจัยนี้เปนสวนประกอบสําคัญที่จะทําใหการ
ศึกษาคือการพัฒนามนุษยเดินหนาไปดวยดี เพราะในชีวิต
ของมนุษยนั้น
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหมนุษยผานพน
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ปญหาไปโดยแกปญหาสําเร็จ
และดําเนินชีวิตไปโดย
ปฏิบัติถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย คือ ปญญา พรอมกันนั้น
พฤติกรรมและจิตใจก็เปนตัวประกอบมาเกื้อหนุนใหการ
วิจัยนั้นสําเร็จผล ทําใหเกิดปญญาดวยดี
เทาที่พูดมานี้ตองการชี้วาจะตองใหทุกคนมีจิตใจ
เปนนักวิจัยไมใชมารอกันใหทํางานวิจัยเทานั้น ถาทําได
อยางนี้ทุกคนก็มีชีวิตอยูดวยการวิจัย และมีการวิจัยเปน
สวนของการดําเนินชีวิต เราก็จะดําเนินชีวิตและทําการทุก
อยางดวยการรูความจริง ทําดวยปญญา ที่รูเขาถึงความ
จริง พรอมกันนั้นก็พยายามดําเนินชีวิตโดยหาทางทุกเวลา
วาทําอยางไรจะใหชีวิตและสังคมดีงาม ความสํานึกนี้จะ
กลายเปนจิตใจของเราตลอดเวลา เมื่อเรามีจิตใจเปนนัก
วิจัยแลวเราจะทําอะไรก็ตองทําดวยความรูเขาใจความจริง
และทําเพื่อใหทุกสิ่งมันดี
ชีวิตที่การวิจัยมาเปนสวน
ประกอบของการศึกษา และการศึกษาเปนกระบวนการที่
นําชีวิตใหดําเนินไปดวยดี ก็จะทําใหคนพัฒนาเปนสัตวที่
ประเสริฐไดจริง
ที่จริงนั้น ลําพังเปนมนุษยแลวยังหาประเสริฐไม
เรามักจะพูดกันวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ แตถาพูดตาม
หลักพุทธศาสนาทานไมยอมรับ ตองพูดวา มนุษยเปนสัตว
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ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกแลวหาประเสริฐไม หมาย
ความวา ถาไมมีการศึกษามนุษยก็ไมประเสริฐ เพราะวา
มนุษยนั้นถาไมฝกแลวสูสัตวเดรัจฉานก็ไมได
เมื่อเราฝกฝนพัฒนาคนไป เขาก็จะเปลี่ยนจาก
ชีวิตที่อยูดวยตัณหามาเปนชีวิตที่อยูดวยปญญา เมื่อเปน
ชีวิตที่อยูดวยปญญาก็เปนอันวาถึงจุดหมาย เพราะชีวิตที่
ประเสริฐก็คือชีวิตที่อยูดวยปญญา ในเรื่องนี้จะยกพุทธ
ภาษิตมายืนยันก็ไดเพราะวาอันนี้เปนลักษณะของชีวิตที่
สมบูรณ
แมแตจุดหมายของพุทธศาสนาที่วาเปนพระ
อรหันตเพื่ออะไร ก็เพื่อเปนชีวิตที่อยูดวยปญญา
มนุษยที่ยัง ไมพัฒนานั้น ยังไมมีปญญาพอก็ตอง
อาศัยตัณหาชวยใหอยูรอดไปกอน คืออาศัยความอยาก
เสพที่จะบํารุงบําเรอตัวมาเปนตัวนํา ตัณหานั้นอยูภายใต
การเอื้อของอวิชชา อวิชชาเปนตัวเอื้อใหตัณหามาเปนตัว
ชักนําชีวิต พอปญญามาเราก็ไมตองอาศัยตัณหา มนุษยก็
ใชปญญาดําเนินชีวิตไป มนุษยก็จะเปลี่ยนจากสัตวที่ตอง
อาศั ย ตั ณ หาเป น เครื่ อ งจู ง ชี วิ ต มาสู ก ารดําเนิ น ชี วิ ต ด ว ย
ปญญา การที่จะมีชีวิตดวยปญญาเราก็ตองดําเนินชีวิต
โดยใชปญญา ซึ่งเปนชีวิตแหงการที่มีจิตใจเปนนักวิจัย
ตลอดเวลา เมื่อการวิจัยที่แทเกิดขึ้น เราไปเจอสิ่งใดก็ตาม
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ก็จะใชปญญาเพื่อหาความจริงและหาทางทําใหมันดี เชน
แกปญหาใหสําเร็จ
ปญหา มีความหมายวา เปนสิ่งบีบคั้น ติดขัด คับ
ของ แตปญหายังมีความหมายอีกอยางหนึ่งคือ มันเปน
เวทีพัฒนาปญญา พอเราเจอปญหาเราตองใชปญญา เมื่อ
เราวิจัยตลอดเวลาปญญาก็เกิด ปญญานั้นก็เกิดจากการ
พยายามแกปญหา โดยนัยนี้ในที่สุดการวิจัยก็จะมีความ
หมายขึ้นมาอีกอยางหนึ่งวา การวิจัยคือการเปลี่ยนปญหาให
เปนปญญา
ในสังคมปจจุบันเราตองการคนที่สามารถเปลี่ยน
ปญหาใหเปนปญญา ปญหากับปญญาสองตัวนี้ใกลกัน
มาก เปลี่ยนตัวเดียวก็กลายจากปญหาเปนปญญา คนที่
เปลี่ยนปญหาใหเปนปญญาไดนี่แหละคือคนที่เราตองการ
เวลานี้เราสามารถไหมที่จะใหการศึกษา ที่ทําใหเด็กเปนผู
มีความสามารถที่จะเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญา
มนุษยที่พัฒนาดีแลวเปนนักเปลี่ยนปญหาใหเปน
ปญญา เขามีความสามารถในการเปลี่ยนปญหาใหเปน
ปญญา การวิจัยนี้แหละจะเปนตัวเปลี่ยนปญหาใหเปน
ปญญา ถาเราเจอปญหาแลวเราไมถอย เราสูปญหา เรา
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พยายามที่จะแกปญหา จากการแกปญหานั้นปญญาก็จะ
เกิดขึ้น แลวเราก็จะประสบความสําเร็จ
เวลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองเนนเรื่องนี้
เพราะวาปจจุบันนี้เด็กของเราเริ่มเปนคนไมสูปญหา เมื่อ
ไมสูปญหาก็เปนคนออนแอ เมื่อเปนคนออนแอก็ยิ่งทุกข
มาก และทุกขงายดวย ดังนั้นคนที่ไมสูปญหาจึงตองเจอ
แตความทุกข และทุกขมากดวย
ส ว นคนที่ สู ป ญ หานั้ น เขาสร า งจิ ต ใจที่ เ ป น นั ก สู
ปญหามาแลว
พอเจอปญหาก็บอกตัวเองวาเราจะได
ปญญา ก็เลยดีใจชอบใจ ถาใครชอบใจที่เจอปญหา ก็
ปลอดภัยวาจะพัฒนาแนนอน เพราะวาเขาจะเริ่มสู และ
จากการสูปญหานั้นเขาก็จะพัฒนาปญญาขึ้นมาได แลว
เขาก็ จ ะประสบความสําเร็ จ คื อ เปลี่ ย นป ญ หาให เ ป น
ปญญา
นี้คือการวิจัยในความหมายขั้นพื้นฐานที่มีความ
สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งเปนรากฐานของการวิจัยในความหมาย
ที่เราใชกันในปจจุบัน ถาคนไทยเรามีจิตใจเปนนักวิจัยใน
ความหมายที่กลาวมานี้ คําวาการศึกษากับการวิจัยเพื่อ
อนาคตของประเทศไทย
ก็สําเร็จแนนอนโดยอัตโนมัติ
เพราะฉะนั้นเราจะตองมีการวิจัยในความหมายนี้ไวกอน
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แมแตการวิจัยที่เปนกิจการของสังคมก็จะตองมีจิตใจของ
นั ก วิ จั ย นี้ ม าเป น พื้ น ฐานเพื่ อ ให สําเร็ จ ผลดี อ ย า งแท จ ริ ง
ตอนนี้ขอผานเรื่องนี้ไปกอนเพราะไดใชเวลาไปมากแลว

ในขั้นพื้นฐาน การวิจัยก็ยังไมเขาสูชีวิต
ในขัน้ กิจการของสังคม การวิจยั ก็ยงั อยูก บั ความไมชดั เจน
ทีนี้ขอพูดถึงการวิจัยในความหมายปจจุบัน จาก
การวิจัยขั้นพื้นฐานก็มาสูการวิจัยที่เปนกิจการทางวิชาการ
ของสังคม
การวิจัยในปจจุบันนี้เรามักจะพูดโดยสรุปวา อยูใน
ขอบเขตของวิชาการ 3 หมวดใหญ คือเปนการวิจัยในเรื่อง
ของมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร สําหรับ
วิทยาศาสตรนั้นก็อาจจะรวมไปถึงวิทยาศาสตรประยุกต
และเทคโนโลยีดวย และเมื่อมาถึงเทคโนโลยีมันก็ออกมาสู
เรื่องอุตสาหกรรมเปนตนดวย ซึ่งเปนเรื่องใหญยิ่ง ดังที่
สัง คมไทยปจ จุบัน ก็มีแ นวโนม ที่ตองการจะเปน ประเทศ
อุตสาหกรรม
การวิจัยทางดานวิทยาศาสตรมักจะมาเปนฐาน
รองรับอุตสาหกรรม
จนมีผูพูดวาวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยีเปนเครื่องมือรับใชอุตสาหกรรม และบางทีก็ทํา
ไปโดยไมรูตัวเลยวา ที่เราวิจัยวิทยาศาสตรนี้เราวิจัยเพื่อ
จุดมุงหมายในเชิงอุตสาหกรรม ยิ่งกวานั้นอุตสาหกรรมก็
ไปเปนตัวรับใชธุรกิจ ซึ่งสนองจุดมุงหมายในทางเศรษฐกิจ
อีก ทั้งนี้โดยเราไมรูตัววาสังคมมีแนวโนมที่ดิ่งไปในทาง
นั้นๆ อยางเปนไปเอง เพราะเราอยูใตอิทธิพลความคิด
หรือความมุงหมาย และแรงจูงใจอยางนั้นๆ
ที่จริงนั้น การวิจัยในทางมนุษยศาสตรก็มีความมุง
หมายของมันเองวา เราวิจัยทางมนุษยศาสตรเพื่ออะไร เรา
อาจจะพูดวาเพื่อความดีงาม เพื่อชีวิตที่เลิศประเสริฐ เพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อความสุข และเพื่ออิสรภาพ
ของมนุษย เปนตน หันไปดูในทางดานสังคมศาสตร ก็มี
ความมุงหมายอีกแบบหนึ่ง คือ มุงไปที่การอยูรวมกันดวย
ดีของหมูมนุษยหรือของสังคม เพื่อความเจริญกาวหนา
เพื่อสันติสุขของหมูมนุษยที่อยูรวมกัน สวนทางดานวิทยา
ศาสตร มีความมุงหมายที่แทคืออะไร ก็เพื่อความรูความ
เขาใจในความจริงของธรรมชาติเทานั้นเอง อันนี้คือตัวแท
ของวิทยาศาสตร
แตเรื่องไมไดอยูแควิทยาศาสตรบริสุทธิ์ มันออกมา
สูวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ตลอดจนถึงอุต
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สาหกรรม ซึ่งมีจุดหมายเลยตอไปอีก หมายถึงการนําเอา
ความรูความจริงของธรรมชาตินั้นมาใชประโยชนในการ
ประดิษฐสรางสรรคพัฒนาชีวิต สังคม และอารยธรรม
การกาวจากความรูความจริงของธรรมชาติมาสูจุด
หมายนี้ มีอะไรรองรับอยูเบื้องหลัง
จุดมุงหมายที่สําคัญอันนี้ก็คือวามันไมใชแคจะเอา
ความรู จริงอยู ในขั้นตัวแท คือวิทยาศาสตรบริสุทธิ์นั้นมี
จุดหมายเพื่อเขาถึงความจริงของธรรมชาติ แตพอมาเปน
วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ตลอดจนอุตสาห
กรรม
ความมุงหมายก็สืบตอออกไปวาเพื่อเอาความรู
ความจริ ง ในธรรมชาติ นั้ น ไปใช ส ร า งสรรค สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
เปนตน
แตเมื่อมองใหลึกลงไปอีก ยังมีจุดหมายสําคัญยิ่ง
อีกชั้นหนึ่งคือเพื่อเอาชนะธรรมชาติ
มนุษยไมใชแค
ตองการรูความจริงของธรรมชาติ แตเขามีเบื้องหลังซอน
อยูดวย คือแรงจูงใจในการที่จะรูความจริงของธรรมชาติ
นั้นก็เพื่อจะพิชิตธรรมชาติ และไมใชแคเพื่อพิชิตธรรมชาติ
เท า นั้ น แต เ พื่ อ จะจั ด การกั บ ธรรมชาติ ต ามใจชอบของ
มนุษยดวย
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เมื่อถึงขั้นนี้ มนุษยยุคปจจุบันไดมีจุดเนนที่แคบ
เขามาอีกวา เขาจัดการธรรมชาติเพื่ออะไร ก็เพื่อเอาธรรม
ชาติ ม ารั บ ใชสนองความตองการในการเสพบริโภคของ
มนุษย อันนี้แหละที่เปนตัวการสําคัญในปจจุบัน และงาน
วิจัยก็จะถูกครอบงําดวยความคิดความมุงหมายนี้ดวยโดย
ไมรูตัว มันจึงกลายเปนจุดที่เราจะตองมาวิจัยกันซอนอีก
ชั้นหนึ่งวาถูกตองหรือไม และถามันไมถูกตองเราจะตอง
มาคิดแกไข เรื่องนี้ขอพูดตอนนี้ทีหนึ่งกอนและเดี๋ยวจะตอง
พูดอีก คือทําอยางไรจะใหการวิจัยไมตกอยูใตครอบงําแหง
อิทธิพลของฐานความคิดอันนี้ เราจะตองสามารถวิจัยตัว
การที่ครอบงําอารยธรรมมนุษยชาตินี้ใหชัดใหได เพื่อนํา
มนุษยชาติใหหลุดพนออกไปอยูเหนือกระแสอิทธิพลของ
ฐานความคิดที่ผิด
ขอย้ําว า การวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ เ วลานี้ มี ค วามสําคั ญ
อยางยิ่ง จัดไดวาเปนการวิจัยซอนวิจัย ซึ่งมีความหมาย
รวมไปถึงการวิจัยวากระแสอารยธรรมที่ครอบงําการวิจัย
ปจจุบันนี้ผิดหรือถูกดวย และหาทางวิจัยวาทางออกที่ถูก
ตองคืออะไร
ในการวิจัยที่ผานมาเราจะเห็นวาสังคมเนนมากใน
เรื่องการวิจัยทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร โดย

36

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

เฉพาะจะเนนวิทยาศาสตร และการวิจัยทางวิทยาศาสตร
นั้นก็จะเนนวิทยาศาสตรที่รับใชอุตสาหกรรมอยางที่วามา
แลว เพื่อจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจอยางที่พูดขางตน การ
วิจัยที่รองลงมาก็คือการวิจัยทางสังคมศาสตร สวนการ
วิจัยทางมนุษยศาสตรจะเห็นวามีนอย
เราไมคอยเนน
เพราะวา มนุษยศาสตรในยุคที่ผานมานี้ตกต่ําลงไปมาก
จนกลายเปนศาสตรที่รูสึกวาจะมีปมดอย หรือรูสึกวานอย
เนื้อต่ําใจ
ความจริ ง มนุ ษ ยศาสตร นี้ ค รอบงําสั ง คมศาสตร
และวิทยาศาสตรอยูโดยไมรูตัว เพราะแรงจูงใจที่มาเปนตัว
ชักนําการวิจัยและการศึกษาวิชาการทางดานสังคมศาสตร
และวิทยาศาสตรปจจุบันนี้ อยูภายใตการครอบงําของแนว
คิดที่มาจากมนุษยศาสตร คือความเขาใจและความคิดมุง
หมายใฝ ฝ น เกี่ ย วกั บ โลกและชี วิ ต ในทางปรัชญานั่นเอง
แฝงอยู บื้ อ งหลั ง เจตน จํานงในการสื บ ค น ความรู ทั้ ง ทาง
วิทยาศาสตรและสังคม แตพวกมนุษยศาสตรกลับไมรูตัว
ไปนึกวาตัวเองดอยคาไมมีความหมาย
อันนี้เปนเรื่องของสภาพทางวิชาการที่แนวความ
คิดของมนุษยในยุคที่ผานมานั้นไดถูกแบงแยกเปนเสี่ยงๆ
โดยแยกมนุษยศาสตรออกไป สังคมศาสตรออกไป และ
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วิทยาศาสตรออกไป วิทยาศาสตรก็แยกออกไปเปนวิทยา
ศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีดานตางๆ เสร็จแลววงวิชา
การ การศึกษาและการวิจัยนี้ลืมความมุงหมายเดิม คือ
แยกแลวไมโยง เมื่อแยกแลวไมโยงก็กลายเปนเสี่ยงๆ ไป
แตละดาน แตละวงวิชาการก็คนหาความรูวิจัยอะไรตางๆ
ไป เพื่อจุดหมายของตัว ดิ่งออกไปและมารวมกันไมได ขัด
กับความจริงที่วาทุกสิ่งทุกอยางสัมพันธสงตอสูผลรวมอัน
เดียวกันในที่สุด ซึ่งทําใหเราตองมีจุดหมายรวมที่จะตอง
ประสานใหได
จุดออนของยุคปจจุบันในทางวิชาการรวมทั้งการ
วิจัยคือ เราไมสามารถประสานโยงจุดมุงหมายของการ
วิจัยทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรให
ลงเปนอันเดียวกันได
วามุงหมายเพื่อประโยชนของ
มนุษยชาติอยางไร เพราะวาศาสตรทั้ง 3 หมวดนี้มีขึ้นจาก
มนุษยและเพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ แตเราไมสามารถ
โยงถึงกันเปนอันเดียวไดวาศาสตรทั้ง 3 แดนมารวมกัน
เพื่อจุดหมายอันหนึ่งอันเดียว เพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ
อยางไร ตางคนตางก็วากันไป
ถ า ตราบใดเรายั ง ไม ส ามารถบู ร ณาการวั ต ถุ
ประสงคหรือจุดหมายของศาสตร 3 หมวดนี้ใหลงเปนอัน
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เดียวกันได ความเจริญทางวิชาการจะกระทอนกระแทน
และอาจจะเปนพิษเปนภัยตอสังคมมนุษย จนกระทั่งอาจ
จะมาทําลายมนุษยโดยไมรูตัว เชน การวิจัยที่นํามาสู
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการของวิทยาศาสตร กลับ
เปนไปเพื่อทําลายคุณคาของความเปนมนุษย ดังที่ไดเปน
ไปแลวในปจจุบัน โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรประยุกต
จึงตองจับใหไดวาจุดหมายของวงวิชาการทั้ง 3 แดนนี้
ประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางไร นี่คือบูรณาการ
เวลานี้แนวความคิดแบบองครวมกําลังเดน แตเรา
ใชองครวมใหเปนประโยชนไดจริงหรือไม เราชัดหรือไมวา
ในองครวมนี้องคประกอบตางๆ มีความสัมพันธกันอยางไร
สังคมดีเพื่ออะไร สังคมดีเปนจุดหมายในตัว หรือวาสังคม
ดีนั้น มาเปนฐาน มาเปนตัวเอื้อ มาเกื้อหนุนการพัฒนา
มนุษย เชน เราอาจจะใหความหมายอยางหนึ่งวา สังคมที่
ดี คือสังคมที่มีปจจัยแวดลอมเกื้อหนุนตอการพัฒนาของ
มนุษย เพื่อเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ อยางนี้ก็
แสดงวามีการโยงสังคมศาสตรเขากับมนุษยศาสตร แต
บางทีเราคิดวาสังคมดีก็คือสังคมมีเศรษฐกิจดี มั่งคั่งพรั่ง
พรอม สะดวกสบาย เปนจุดหมายในตัวมันเอง
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มองไปทางวิทยาศาสตรเราหาความรูมาทําการ
ประดิ ษ ฐ ส ร า งสรรค เ พื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ง ามของมนุ ษ ย อ ย า งไร
ความเจริญทางวิทยาศาสตรเกื้อหนุนตอความเปนมนุษยที่
ดีงามอยางไร หรือเปนเพียงวาใหมนุษยที่เราไมไดเอาใจใส
ในความเปนมนุษยของเขา ซึ่งไมไดพัฒนาเลย ไดมาใช
เทคโนโลยีที่เราสรางสรรคประดิษฐขึ้นมา เพื่อใหกลับมา
เปนภัยอันตรายแกมนุษยเอง
ที่วานี้แสดงถึงการที่เราไมมีจุดหมายสูงสุดที่เปน
บูรณาการของ 3 ศาสตร ถาเราหาจุดหมายรวมสูงสุดนี้ไม
พบ ความเจริญทางวิชาการก็จะกระทอนกระแทน และ
อาจจะเปนไปเพื่อการทําลายตัวมนุษยเองพรอมทั้งสังคม
มนุษยดวย
แทจริงนั้นอันนี้แหละคือปญหาที่เปนอยูในปจจุบัน
ที่เราบอกวาเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืนนั้นคืออะไร
เรา
วิเคราะห แลวก็บอกวาเปนเพราะวาการพัฒนานี้ขาดองค
ประกอบที่สําคัญ คือไมเห็นความสําคัญของมนุษย ทําให
พัฒนาไมครบองครวม ไมเปนบูรณาการ ไมมีดุลยภาพ
ฝ า ยหนึ่ ง ก็ บ อกว า การพั ฒ นาที่ ผ า นมาเป น การ
พัฒนาที่ไมยั่งยืน เปน unsustainable development
เพราะวามัวไปมุงทางเศรษฐกิจ ไดเศรษฐกิจดีแตสิ่งแวด
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ลอมเสีย เพราะฉะนั้นตอไปนี้จะตองใหองคประกอบ 2
อยางมามีดุลยภาพตอกัน เปนองครวม โดยบูรณาการ คือ
ตองคํานึงถึงทั้ง economy และ ecology ตองใหเศรษฐกิจ
ก็ไปดี และธรรมชาติแวดลอมก็อยูได ถาเมื่อใดธรรมชาติ
แวดลอมก็อยูได เศรษฐกิจก็ไปดี ก็แสดงวาเปนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
แตแลวอีกกระแสหนึ่งบอกวาแคนั้นไมพอ ตองเปน
cultural development คือเปนการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมที่
เอาคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนาที่ผานมานี้ใหความ
สําคัญแกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเจาบทบาท และ
มีจุดมุงหมายเพื่อเศรษฐกิจอยางเดียว จึงทําใหความเปน
มนุษยถูกมองขามไป ไมเอาองคประกอบดานมนุษย ไมมี
การพัฒนามนุษย เพราะฉะนั้นจะตองเอาสวนที่ขาดไปคือ
มนุษยนี้เขามา เพราะฉะนั้นการพัฒนาตอไปนี้จะตองเอา
คนเปนศูนยกลาง
เปนอันวาแนวความคิดในการพัฒนาปจจุบันนี้มี
มา 2 สาย สายหนึ่งไดแก sustainable development คือ
การพัฒนาแบบยั่งยืน
ที่มาจากมติของ
World
Commission on Environment and development คณะ
กรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซึ่งสห
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ประชาชาติตั้งขึ้นเมื่อป 2526 แลวก็ไดมติทําเปนหนังสือ
ออกมา ทําใหเกิดคําวา sustainable development เมื่อป
2530 สายความคิดนี้เนนในเรื่องสิ่งแวดลอม สวนอีกสาย
หนึง่ ก็ของสหประชาชาติเหมือนกัน เสนอขึน้ มาจากยูเนสโก
เมื่อ พ.ศ. 2529 เปนแนวความคิดที่เรียกวา การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม (cultural development) ซึ่งจับจุดวา การ
พัฒนาที่ผานมาขาดองคประกอบดานมนุษย ก็เลยใหเติม
มนุษยเขามา จึงเปนการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมโดยเอาคน
เปนศูนยกลาง และไดประกาศให พ.ศ. 2531-2540 เปน
ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม
(World
Decade for Cultural Development)
ที่จริงเวลานี้แนวความคิด 2 สายนั้นนาจะมา
บูรณาการกัน แตการณกลับกลายเปนวาคนก็ยังคิดแยก
กันอีก แนวความคิดที่เกิดขึ้นมานั้นบอกวาจะแกปญหา
เกาที่เกิดจากการพัฒนาที่ไมบูรณาการ แตแลวแนวความ
คิดที่เสนอใหมนี้ก็ไมบูรณาการ เวลานี้ก็เลยมีแนวความคิด
2 สายขางตนนั้นขึ้นมา ในดานถอยคํา เราก็พูดกันแตการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ซึ่งเนนที่สิ่ง
แวดลอม แตจะเห็นวาเวลานี้เราก็รูกันเปนนัยๆ วาจะตอง
พัฒนาโดยเอาคนเปนศูนยกลาง นี่ก็คือแนวความคิดแบบ
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การพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (cultural development) แมแต
แผน 8 ของเราก็เนนมากในเรื่องเอาคนเปนศูนยกลาง แตก็
เจอปญหาอีกวา คนนี้เปนคนคือเปนมนุษย หรือเปน
ทรัพยากรมนุษย
คําวาทรัพยากรมนุษยนั้นเปนแนวความคิดที่ติดมา
จากเดิม เขาบอกวาศัพทวา ทรัพยากรมนุษย (human
resources) เกิดขึ้นระหวางป 1965-1970 คือเมื่อ 30 ปมา
นี้ ซึ่งเปนชวงเวลาที่แนวความคิดในการพัฒนาที่มุงเนน
ดานเศรษฐกิจกําลังเฟองฟู
แนวความคิดนี้จึงมองตัว
มนุษยเปนทุนชนิดหนึ่ง คือ เปนสิ่งที่นํามาใชเปนปจจัยใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนการมองมนุษยดวย
สายตาที่ถือเปนทุน
หรือเปนเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แนวความคิดที่มองคนเปนทรัพยากรมนุษย หรือ
เปน human resources นี้ จึงเปนแนวความคิดที่มุง
พั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเอามนุษยเ ปนเครื่องมือ
หรือเปนสวนประกอบ ถึงเวลานี้เราบอกวาแนวความคิด
แบบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนหลักนั้นผิด ตองเอา
คนเปนศูนยกลาง แตแลวเราก็ยังใชศัพทเกาวาพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ก็แสดงวาแนวความคิดเกายังครอบงําใจ
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เราอยู แทนที่เราจะพัฒนามนุษยในฐานะเปนมนุษย เรา
กลับพัฒนามนุษยในฐานะเปนทรัพยากร เพราะฉะนั้นจะ
ตองวากันใหชัดวาเราจะพัฒนามนุษยในฐานะเปนมนุษย
หรือพัฒนามนุษยในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย หรือเอาทั้ง
สองอยาง
เวลานี้คิดวาจะตองเอาทั้งสองอยาง คือเราตอง
พัฒนามนุษยในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษยดวย หมาย
ความวาในดานหนึ่งเรามองมนุษยในฐานะที่เปนทุนหรือ
เปนปจจัยในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ถา
มนุษยมีคุณภาพดี มีความรูความสามารถดี เปนแรงงานที่
มีฝมือ มีจิตใจดี เชน ขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบ ก็
ไปชวยพัฒนาเศรษฐกิจไดดี พรอมกันนั้นอีกดานหนึ่ง เราก็
ตองพัฒนามนุษยในฐานะเปนมนุษย ดวยความมุงหมาย
วาทําอยางไรจะใหเปนมนุษยที่ดี เปนมนุษยที่สมบูรณ
เปนมนุษยที่มีความสุข เปนมนุษยที่มีอิสรภาพ เปนตน ซึ่ง
จะตองคํานึงใหมาก
เพราะฉะนั้นเวลานี้จะตองมาพูดกันใหจริงจังจน
ชัดลงไป เพราะวาเมื่อทําไปๆ พวกศัพท หรือ concept
ตางๆ อาจจะครอบงําเราโดยไมรูตัว เวลาเราเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดใหม ถอยคําและความหมายพะรุงพะรัง ที่
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พวงอยูกับแนวความคิดแบบเกา ก็ตามเขามาปนเปกับ
แนวความคิดใหมดวย ชําระสะสางจัดปรับกันไมทัน ฉะนั้น
เมื่อพูดถึงเรื่องหนึ่ง แตเรื่องราวของแนวความคิดอีกอัน
หนึ่งก็ยังตามมาครอบงําเราอยู เราบอกกันวาระบบความ
คิดอยางหนึ่งที่เคยถือกันมาเปนสิ่งผิดพลาด แตในการหา
ทางออกใหม เราก็ยังพูดกันดวยถอยคําที่สื่อความหมาย
และดวยความเขาใจตามระบบความคิดเกาที่เราวาผิดนั่น
เอง ฉะนั้นเวลานี้เราจะตองพูดตองถกเรื่องเหลานี้กันใหชัด
เจน เปนการทําความเขาใจเรื่องที่เกี่ยวของ
ที่พูดไปเมื่อกี้นั้นเปนขอสังเกตที่ ๑ คือ การแยก
แล ว ไม โ ยงในเรื่ อ งที่ เ ราทําให เ กิ ด ความชํานาญพิ เ ศษ
เฉพาะทาง ซึ่งในขั้นหนึ่งเปนเรื่องที่ดีเพราะแยกไปแลวทํา
ใหเกิดความชัดเจนในแตละดานนั้นๆ แตอีกขั้นหนึ่ง ตอง
คิดตอไปวาทําอยางไรจะโยงใหได เพราะการโยงไดก็คือ
การนําไปสูจ ดุ หมายเดิมทีต่ อ งการของมนุษย เพือ่ แกปญ
 หา
และสรางสรรคใหมนุษยเขาถึงความดีงามมีชีวิตที่สมบูรณ
เพราะฉะนั้นจึงตองกาวไปสูขั้นที่วาทําอยางไรจะใหศาสตร
ทั้งสามนี้มีจุดหมายที่มาประสานเปนอันเดียวกันได
ขอสังเกตที่ 2 ก็คือ ในการวิจัยทางสังคมศาสตร
และวิทยาศาสตร ศาสตรทั้งสองอยางนี้จะมุงถึงสิ่งหนึ่งที่
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ฝรั่งเรียกวา value-free ซึ่งจะตองระวัง เพราะเดิมนั้นถือ
กันวาวิทยาศาสตรเปน value-free ภาษาไทยจะแปลวา
อยางไรก็หาคํายาก อาจจะแปลวาปราศจากคุณคาหรือ
อะไรก็แลวแต สวนสังคมศาสตรก็คือศาสตรที่ตามอยาง
วิทยาศาสตรโดยนําเอาวิธีการวิทยาศาสตรมาใชในทาง
สังคม และก็พยายามเปน value-free ดวย ทีนี้พอไป
พยายามทําตัวเปน value-free ก็กลายเปนวาพวก values
ตางๆ กลับเขามาครอบงําโดยไมรูตัว
เวลานี้เปนที่ยอมรับกันแลววาทั้งวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร ไมวาจะเปนการวิจัยหรืออะไรก็ตาม ที่เปน
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการทั้งหมดใน 2 แดนนั้น ได
ถูก values ครอบงําโดยไมรูตัว และเจริญมาในทามกลาง
อิทธิพลของ values ทั้งนั้น แมแตวิทยาศาสตรที่วาบริสุทธิ์
ก็ไมบริสุทธิ์ ที่บอกวาเปน pure science ก็ไม pure ที่วา
เปน value-free ก็ไม free เวลานี้ตําราตางๆ ก็ยอมรับเรื่อง
นี้กันทั้งนั้น
อยางตําราเลมหนึ่งพูดถึงเรื่องสังคมศาสตร ก็บอก
วา มติที่วาสังคมศาสตรสรางขึ้นมาตามลักษณะที่เปน
value-free ของวิทยาศาสตรนั้น เวลานี้มตินี้ไดถูกโคนลง
แลว ดวยการปฏิวัติทางญาณวิทยา (epistemological
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revolution) ที่เกิดขึ้นในฝายวิทยาศาสตรบริสุทธิ์เอง หมาย
ความว าเวลานี้วิทยาศาสตรบ ริสุทธิ์เองยอมรับวา ตัวไม
value-free สังคมศาสตรที่อิงวิทยาศาสตรบริสุทธิ์จะเปน
value-free ไดอยางไร ก็เปนไปไมได เปนแตเพียงวาเวลานี้
เราจะตองไมหลอกตัวเอง คือจะตองปฏิบัติการสัมพันธกับ
values ใหถูกตองเทานั้นเอง อยาไปหลงตัวเองวาไมมีไม
เกี่ยวกับ values แตตองสัมพันธกับ values ที่ถูกตอง เวลา
นี้เราอยูดวย values ไหนก็ปฏิบัติตอมันใหถูก values
อะไรที่ไมควรจะมีก็หลีกละอยาใหเขามา ถาทําไดแคนี้จะ
ตรงกับความเปนจริงมากกวา
สังคมศาสตรนั้นวาตามความคิดของฝรั่งพวกหนึ่ง
ในปจจุบันเขาวา ที่มันไม value-free ก็เพราะวาตัวฐาน
แรงจูงใจเบื้องหลังมันมาจากความเชื่อของชาวตะวันตกที่
คิดวาสังคมจะมีวิวัฒนาการสูงขึ้นไปๆ ตามลําดับขั้น จาก
สังคมทีป่ า เถือ่ น (savage) ไปเปนสังคมอนารยะ (barbarian)
และจะเปนสังคมศรีวิไลหรืออารยะ (civilized) อันนี้คือ
แนวความคิดที่อยูเบื้องหลังสังคมศาสตรทั้งหมด ในการ
หาความรูทางสังคมศาสตรจะมีฐานความคิดนี้ครอบงําอยู
โดยที่ในแนวความคิดนี้ก็เอาสังคมตะวันตกเปนตัวแบบ
สืบเนื่องจากคนตะวันตกนึกวาสังคมของตนเองเจริญที่สุด
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แลวในโลก เพราะฉะนั้นสังคมอะไรตางๆ ที่จะเจริญก็ตอง
เจริญแนวนี้ไปตามแบบของสังคมตะวันตก เปนอันวาแนว
ความคิดนี้ไดครอบงําการแสวงหาความรูรวมทั้งการวิจัย
ตางๆ ทางสังคมศาสตรโดยไมรูตัว นี่เปนตัวอยางของการ
ที่มันไม value-free แตตกอยูใตอิทธิพลของ values เชน
ความเชื่ออยางที่กลาวแลว เปนตน
แมแตวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน ขอย้ําอีกทีวา
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์นั้นที่จริงไมบริสุทธิ์ เพราะอยูใตแรงจูง
ใจบางอยางครอบงําอยู อันไดแกแนวความคิดที่เปนฐาน
ของอารยธรรมตะวันตกที่ชาวตะวันตกภูมิใจนัก คือเจต
จํานงที่จะพิชิตธรรมชาติ รวมทั้งความเชื่อที่วามนุษยนี้ตาง
หากจากธรรมชาติ
ความเชื่อวามนุษยนี้ตางหากจากธรรมชาติ พรอม
ทั้งทาทีตอธรรมชาติที่วามนุษยจะตองพิชิตธรรมชาติ และ
ยิ่งกวานั้นก็คือจะจัดการกับธรรมชาติเอามารับใชสนอง
ความตองการของตน อันนี้เปนฐานความคิดของอารย
ธรรมตะวันตกที่สืบตอกันมา 2000 กวาปโดยตลอด การ
แสวงหาความรูในการพัฒนาวิทยาศาสตรตั้งอยูบนฐาน
ความเชื่อ และเจตจํานงนี้ทั้งหมด ซึ่งเปน value หรือคุณ
คาที่ครอบงํา และเปนอิทธิพลอยูเบื้องหลัง อันนี้เปนจุด
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สําคัญที่วาการวิจัยจะตองมาคนหาความจริงใหไดวา ฐาน
ความคิดที่ครอบงําวิชาการและอารยธรรมมนุษยทั้งหมดนี้
ถูกตองหรือผิดพลาด กอผลดีหรือผลราย ถารูวาผิดพลาด
แลวการวิจัยก็จะเปนสวนสําคัญที่จะนํามนุษยใหพนจาก
อิทธิพลของมันไปได ฉะนัน้ การวิจยั จึงมีความสําคัญอยางยิง่
สิ่งที่ตองการย้ําในที่นี้จึงมาอยูที่จุดเบื้องตนคือ ถึง
แม ว า เราจะมี ร ะบบวิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ จั ด ทําเป น กิ จ การของ
สังคม ตลอดจนตองมีเงิน ตองมีเทคโนโลยีชวยเปนตน สิ่ง
เหลานี้มีความสําคัญมากก็จริง แตสิ่งที่สําคัญที่สุดถาขาด
คุณสมบัติแลวการวิจัยจะไมสําเร็จ และจะเลอะเทอะไป
หมด ก็คือตัวคน
ตั ว คนนั้ น เราคงไม เ อาแค ค วามรู ค วามสามารถ
ความรูความสามารถทําใหงานวิจัยเดินหนาไปได แตสิ่งที่
จะทําให ก ารวิ จั ย บรรลุ จุ ด หมายที่ แ น น อนเป น ผลสําเร็ จ
และเปนประโยชนแกมนุษยชาติ ก็คือจิตใจที่ประกอบดวย
ฉันทะที่วามาแลว ซึ่งเปนพลังที่จะนําใหการวิจัยบรรลุจุด
หมาย คือการที่มีจิตใจใฝรู ตองหาความจริงใหได ถาไมได
ความจริงไมยอมหยุด และการที่วาจะตองหาทางทําให
มันดีใหได ถาทําใหมันดีไมไดก็ไมยอมหยุด ถามีพลังแหง
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ฉันทะนี้อยูก็ดําเนินไปได แตถาไมมีอันนี้แลว ถึงจะมีเงิน
เทาไร มีวิธีการ และมีเทคโนโลยีดีแคไหน ก็พลาดหมด
ในทางกลับกัน ถาการวิจัยตั้งอยูบนฐานของฉันทะ
แลว ก็เปนการวิจัยที่มีชีวิตจิตใจ หรือเปนการวิจัยที่มีหัวใจ
ถามีฉันทะนี้เปนหัวใจเดนชัดแลว เงิน เทคโนโลยี และ
ระเบียบวิธีการวิจัย เปนตน ก็ควรจะเขาไปหนุนใหเต็มที่

พื้นฐานเดิมที่จะตองพัฒนา เพื่ออนาคต
ของสังคมไทย
ในสังคมไทยนี้นาย้ําใหมากวาจิตใจแบบนักวิจัยนี้
เรามีนอย ไมใชเฉพาะในหมูนักวิจัย แตเปนสภาพของคน
ไทยทั่วไปเลย ฝรั่งนั้นยังมีฐาน ทางลักษณะนิสัย และ
สภาพจิตใจที่เปนผูใฝรู ซึ่งไดฝงลึกในสังคมตะวันตกมาก
กวาในสังคมไทย
ในเรื่องนี้จะขอพูดแทรกนิดหนึ่ง แมวาอาจจะเปน
เรื่องซ้ําซาก คือเราดูวา พื้นฐานจิตใจของคนของเรา กับ
คนในสังคมตะวันตก นั้นไมเหมือนกันแมในการสัมพันธกับ
สิ่งเดียวกัน ขอยกตัวอยางเชน ในเรื่องเทคโนโลยี ฝรั่งก็มี
เทคโนโลยี ไทยเราก็มีเทคโนโลยี โดยเฉพาะเวลานี้ฝรั่งมี
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เทคโนโลยีอะไรสังคมไทยเราก็มีดวย แตความหมายของ
เทคโนโลยีตอคนไทยและตอคนตะวันตกไมเหมือนกัน และ
อันนี้จะมีความหมายโยงไปถึงคุณสมบัติ และสภาพจิตใจ
อะไรตางๆ ที่จะนําไปสูการที่จะพัฒนาประเทศไดดีหรือไม
ดวย เทคโนโลยีในสังคมตะวันตกกับในสังคมไทยตางกัน
อยางไร
ขอหนึ่งก็คือ คนไทยเราเริ่มพบกับเทคโนโลยีสมัย
ใหมประมาณวารอยปมาแลว พอเริ่มพบเทคโนโลยี เราก็
พบในฐานะผูบริโภค เทคโนโลยีจากสังคมตะวันตกเขามา
สูสังคมไทย แบบสําเร็จรูป และมาเปนสิ่งที่จะบริโภค คน
ไทยจึงพบกับเทคโนโลยีโดยมีจิตใจที่จะบริโภคเพื่อเอามา
เสริมความเปนอยูที่สะดวกสบาย เปนเครื่องบํารุงบําเรอ
หันกลับไปดูที่สังคมตะวันตก สังคมตะวันตกมี
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคของเขาเอง แตการที่
ตะวันตกจะสรางสรรคเทคโนโลยีขึ้นมาไดนั้น ไมใชสราง
ขึ้นมาไดวันเดียว มันตองผานกระบวนการของภูมิหลังที่
ยาวนานเปนรอยๆ ป ภูมิหลังอะไร ประการแรก เทคโนโลยี
นั้นตั้งอยูบนฐานของวิทยาศาสตร
การที่เทคโนโลยีจะ
เจริญขึ้นมาไดตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร
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วิทยาศาสตรเจริญ ขึ้นมายาวนานกวาจะพัฒนา
เทคโนโลยีอยางที่มีในปจจุบันได การแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตรสําเร็จดวยอะไร
ดวยการที่จะตองเปนนัก
พิสูจน นักสืบคน นักทดลอง มีจิตใจที่ใฝรูและนิยมเหตุผล
พูดงายๆ วาเปนนักวิจัย จากพัฒนาการของวิทยาศาสตร
ตลอดเวลายาวนานจนเกิดมีเทคโนโลยีอยางที่เปนอยูนี้ จึง
หมายความวา ชาวตะวันตกไดผานประสบการณที่ไดสราง
นิสัยและสภาพจิตใจขึ้นมา ใหเขามีจิตใจวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร คือความมีจิตใจที่ใฝรู ชอบเหตุ
ชอบผล ชอบคนควาสืบคนพิสูจนทดลอง เพราะฉะนั้น
เทคโนโลยีที่สําเร็จมาในสังคมตะวันตกโดยผานวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร จึงทําใหฝรั่งไดผลพวงมาอีกอยางหนึ่งคือจิต
ใจที่ใฝรู
ประการที่สอง เทคโนโลยีที่สําเร็จมาในปจจุบันนี้
ไมใชอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรอยางเดียว แตตอง
ผ า นกระบวนการสําคั ญ อี ก อย า งหนึ่ ง คื อ อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีเองเปนตัวไปเกื้อหนุนอุตสาหกรรม เปนเครื่อง
มือพัฒนาอุตสาหกรรม แลวอุตสาหกรรมก็มาสรางสรรค
พัฒนาเทคโนโลยีใหเจริญยิ่งขึ้น การที่จะสรางและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหสําเร็จไดนั้นตองใชเวลายาวนาน ทําใหเกิด
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ผลตอชีวิต สภาพจิตใจและวิถีของสังคมที่เรียกวาวัฒน
ธรรมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมอุตสาหกรรม คือการที่ตองมี
ความขยันหมั่นเพียร จะตองพยายามเอาชนะความยาก
ลําบาก เอาชนะความทุกขยาก เอาชนะความแรนแคน เอา
ชนะความฝดเคืองตางๆ เพื่อสรางสิ่งผลิตตางๆ ขึ้นมาให
สําเร็จ จนกวาจะมีความพรั่งพรอม
ในการที่จะสรางสรรคผลิตผลใหพรั่งพรอมเพื่อเอา
ชนะความขาดแคลนใหสําเร็จนี้ ฝรั่งตองตอสูกับความทุกข
ยากมาก ตองมีความขยันหมั่นเพียรอยางยิ่ง อุตสาหกรรม
จึงสําเร็จ เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาอุตสาหกรรม ซึ่งแปลวา
การกระทําดวยอุตสาหะ
ตรงตามภาษาอังกฤษวา
industry ซึ่งก็แปลวาความขยันอยูแลว ชื่อของมันก็บอก
อยูแลววาอุตสาหกรรมเกิดจากความขยันหมั่นเพียร ฝรั่ง
ตองมีความขยันหมั่นเพียรสูความเหนื่อยยากมานานเปน
รอยปกวาจะประสบความสําเร็จ ใหอุตสาหกรรมเจริญมา
ได ตลอดเวลายาวนานนี้เขาจึงมีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่
สรางนิสัยจิตใจของคน ใหมีความขยันหมั่นเพียร ความสู
สิ่งยาก และความมีจริยธรรมในการทํางาน
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่พัฒนามาถึงปจจุบันจึง
บอกถึงภูมิหลังของตะวันตกที่ไดพัฒนาสภาพจิตใจที่ฝง
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ลึกมาเปนรอยๆ ป คือสภาพจิตใจที่เกิดจากวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร ไดแกความใฝรู และสภาพจิตใจที่เกิดจาก
วัฒนธรรมอุตสาหกรรม ไดแก ความสูสิ่งยาก ความใฝรู-สู
สิ่งยากก็จึงมาเปนสภาพจิตใจของฝรั่ง ที่แมจะเปลี่ยนจาก
สังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมบริโภคแลว แมวาคนรุน
ใหมจะออนแอลงจนกระทั่งคนรุนเกาตองคร่ําครวญตอวา
คนรุน ใหมวา เปนคนทีอ่ อ นแอ ใจเสาะเปราะบาง หยิบโหยง
สํารวย แตถึงอยางนั้นพื้นฐานแหงความใฝรู-สูสิ่งยากที่ฝง
ลึกมาเปนรอยปก็ยังจะชวยสังคมของเขาไปไดอีกนาน
ทีนี้หันมาดูสังคมไทยของเรา คนไทยเราอยูสบาย
ในถิ่นที่อุดมสมบูรณภูมิอากาศอํานวย ในน้ํามีปลา ในนา
มีขาว ทําใหมีจิตใจที่โนมไปในทางที่ชอบสะดวกสบายอยู
แลว อยูๆ มาก็เจอเขากับเทคโนโลยีที่เขามากับฝรั่ง โดย
เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
และเทคโนโลยีแบบบริโภค
เทคโนโลยีนั้นจึงเปนสิ่งที่มาเสริมความสะดวกสบายเขา
อีกชั้นหนึ่ง วัฒนธรรมแหงความสะดวกสบายชอบสนุก
สนานโนมไปทางเสพบริโภคก็ยิ่งไดรับการเสริมซ้ําหนักเขา
ไปอีก สวนฐานทางดานความใฝรู-สูสิ่งยากนั้นแทบไมมี
เลย มีแตความชอบสนุกสนานสะดวกสบาย
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สภาพอยางนี้เปนเรื่องหนึ่งที่คนไทยจะตองยอมรับ
วาเปนปจจัยแหงความออนแอของสังคมของตัวเอง และ
จะตองจับตองจี้ใหถูกจุดตลอดจนจะตองแกใหได คือ ทํา
อยางไรจะใหคนของเราเปนคนที่ใฝรู-สูสิ่งยาก เพื่อสราง
ลักษณะจิตใจที่เปนนักวิจัยขึ้นมาแลวการสรางสรรคสังคม
ของเราจึงจะสําเร็จ
หลักการพัฒนาคนอยางหนึ่งคือฝกใหเปนคนที่สู
ปญหา ถาเด็กของเราเปนคนที่เอาแตสบายไดรับแตการ
ปรนเปรอ ก็จะกลายเปนนักเสพ และนักหาความสุขจาก
สิ่งเสพ เขาจะหวังความสุขจากการไดรับความปรนเปรอ
และการที่ไมตองทําอะไร การที่จะตองทําอะไรจะกลาย
เปนความทุกข ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่ง ทั้งตอชีวิตของเขา
ตอสังคม และตออารยธรรมทั้งหมด เด็กเหลานี้จะออนแอ
ใจเสาะเปราะบาง แมแตสังคมตะวันตกที่มีฐานเขมมา
ตลอดเวลายาวนาน พอมาเจอสังคมแบบฟุมเฟอยฟุงเฟอ
เปนสังคมบริโภคเขาก็ยังแย
เวลานี้คนรุนใหมของเขา
จํานวนมากก็กลายเปนคนใจเสาะเปราะบาง ออนแอ ทุกข
งาย สุขไดยาก
คนในสั ง คมที่ ส ร า งสรรค พั ฒ นามาบนฐานของ
ความใฝรูสูสิ่งยากจะมีลักษณะที่ทุกขไดยากแตสุขไดงาย
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ส ว นคนที่ ไ ด รั บ การบํารุ ง บําเรอเต็ ม ที่ จ นเคยตั ว หรื อ จน
กลายเปน วัฒนธรรมก็จะเปนคนที่มีลักษณะทุกขไดงาย
และสุขไดยาก เพราะวาพอเกิดมาก็เจอกับสภาพบํารุง
บําเรอสะดวกสบายจนกลายเปนสภาพปกติ ดังนั้นพอขาด
อะไรนิดเดียวก็ทุกขทันที ไมไดอยางใจก็ทุกขทันที ตองทํา
อะไรก็ทุกขทันที สุขไดยากเพราะมีสิ่งปรนเปรอเต็มไปหมด
เติมไมไหว แตคนที่สูสิ่งยากจะสุขไดงาย และมีความสุข
จากการกระทําและการสรางสรรค เพราะวาเมื่อไดอะไรมา
นิดหรือทําอะไรกาวหนาไปหนอย ทําอะไรสําเร็จหรือชนะ
ความยากลําบากนิดหนอยก็สุขทันที นอกจากนั้นเพราะ
เขาเจอกับสิ่งยากมาหนักหนาแลว ถึงมีอะไรยากมาอีกก็ไม
เทาไร ไมลําบาก
เพราะฉะนั้นคนที่อยูในสังคมบริโภคถาไมเตรียม
พัฒนาชีวิตฝกตนใหดีก็จะใจเสาะเปราะบางและจะฆาตัว
ตายมาก ขอใหดูอยางสังคมอเมริกันที่เปลี่ยนจากสังคมอุต
สาหกรรมมาเปนสังคมบริโภค เพียง 30 ปที่ผานมานี้ เด็ก
วัยรุนหนุมสาวฆาตัวตายเพิ่มขึ้นๆ มากกวากอนนั้นถึง 300
เปอรเซ็นต
เคยพูดซ้ําแลวซ้ําอีก ยกตัวอยางคนจีนมาเมือง
ไทยเสื่อผืนหมอนใบสมัยกอน เขาสรางเนื้อสรางตัว โดย
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ผานความอดอยากยากแคน อดมื้อกินมื้อ มีใครฆาตัวตาย
ไหม ไมฆาตัวตายหรอก แตเด็กในยุคปจจุบันที่แสนจะสุข
มีเทคโนโลยีเต็มที่นี่แหละจะฆาตัวตายโดยงาย ฉะนั้นถา
เราไมใหการศึกษาที่ถูกตอง เด็กจะออนแออยางยิ่ง และ
จะไปไมรอด ไมใชเฉพาะชีวิตของตัวเขาเองเทานั้นสังคมก็
จะไปไมรอดดวย เพราะฉะนั้นจะตองทําใหได คือสรางจิต
ใจที่สูปญหา เอาปญหาเปนเวทีพัฒนาปญญา จะตองเปน
ผูสามารถเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญาใหได ไมใชมีอะไร
ปบยกปญหาใหเทวดาแก ถายกปญหาใหเทวดาแก ตัวเอง
ก็ไมไดสูปญหา ไมไดคิดแกปญหา แลวปญญามันจะมา
อยางไร มันก็ออนแอถอยหลังลงไปทุกที
เวลานี้สังคมไทยอยูในสภาพนาเปนหวง เปนสังคม
ที่ออนแอ คนจํานวนมากหวังพึ่งปจจัยภายนอก คืออํานาจ
ดลบันดาลตางๆ ไมชอบแกปญหาดวยตนเอง หวังลาภ
ลอยจากสิ่งเลื่อนลอย เชน การพนัน เปนตน ไมเขมแข็งอด
ทนที่จะรอผลจากการกระทําดวยความเพียรพยายามของ
ตน มีปญหาก็ยกใหเทวดาชวยแก มีอะไรจะตองทํา ก็โอน
ภาระไปใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให เมื่อเปนอยางนี้ก็ลําบาก
พัฒนายาก เพราะฉะนั้นสังคมของเราเวลานี้จะตองยอม
รับวาพื้นฐานของเราแพฝรั่ง
เนื่องจากไดพบและมอง
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เทคโนโลยีแบบบํารุงบําเรอ เราไมมีพื้นฐานนิสัยแหงการ
ผลิตและสรางสรรคเทคโนโลยีดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรมมากอน ฐานจึงตางกันมาก ทั้งหมดนี้เปน
การพูดเลยออกไปขางนอก

อนาคตของสังคมไทย เราจะใหเปนอยางไร
ที นี้ ข อกลั บ มาพู ด ถึ ง การศึ ก ษาและการวิ จั ย เพื่ อ
อนาคตของประเทศไทย คําวาอนาคตของประเทศไทยนั้น
ก็เปนเรื่องที่จะตองมีความชัดเจน แตเวลานี้อนาคตของ
ประเทศไทยยังเปนถอยคําที่เลื่อนลอย เรามีความคิดอยูใน
ใจไหมวาอนาคตของประเทศไทยที่พึงประสงคเปนอยางไร
อนาคตอยางไรที่เราตองการ เราบอกวาวิจัยเพื่ออนาคต
ของประเทศไทย แตเราจะใหอนาคตนั้นเปนอยางไร จึง
ตองพูดวิจารณเรื่องนี้
ถาเรามีแรงจูงใจถูกตองที่เรียกวา ฉันทะ คือ มุงจะ
หาความจริงใหไดและทําใหมันดีใหได อันนี้จะไมใชเปน
เพียงเพื่ออนาคตของประเทศไทยเทานั้น แตจะหมายถึง
อนาคตของประเทศไทยที่ เ ป น ไปเพื่ อ อนาคตของ
มนุษยชาติทั้งหมด
เราจะไมมองเพียงเพื่ออนาคตของ
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ประเทศไทยดวนๆ แตจะตองมองถึงอนาคตของประเทศ
ไทยชนิดที่เอื้อตออนาคตของมนุษยชาติ เพื่อความดีความ
งามของมนุษยชาติทั้งหมด เพื่อมนุษยชาติที่อยูรมเย็นเปน
สุข มีสันติสุขทั่วกัน
ถาอนาคตของประเทศไทยไมใชเปนไปเพื่ออนาคต
ของมนุษยชาติดวยจะเปนปญหา และขณะนี้มันก็กําลัง
เปนปญหาอยูเพราะวาทุกสังคมในโลกขณะนี้กําลังมุงเพื่อ
อนาคตของประเทศของตน ในลักษณะที่เปนไปเพื่อตัด
รอนประเทศอื่น หรือสังคมอื่น เนื่องจากขณะนี้ลัทธินิยม
ตามคติแ หงการแขง ขันเพื่อเอาชนะในทางผลประโยชน
และอํานาจกําลังครอบงําโลกทั้งหมด ฉะนั้นทุกคน ทุก
สังคม ทุกกลุม ทุกหมู ตลอดจนทุกประเทศชาติตางก็คิด
อยางเดียวเพื่อเอาชนะ และในการเอาชนะนั้นก็ตองตัด
รอนผูอื่นลง ดังนั้นคําวา “อนาคตของประเทศไทย” จะตอง
ถูกยกมาพิจารณาและมาตกลงกันใหได เราอาจจะตอง
แบงวา อนาคตของประเทศไทยนั้น
1. เพื่อเอาชนะการแขงขันในเวทีโลก เชน เพื่อชนะ
ในภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต หรือในภาค
อาเซียทั้งหมด ตลอดจนชนะในโลกทั้งหมด
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2. เพื่ออนาคตของประเทศไทยที่จะชวยนําโลกไป
สูความดีงามและสันติสุข
เราจะเอาอยางไหนหรือจะเอาทั้งสองอยาง เรื่องนี้
อาจจะตองแบงเปนขั้นตอน คือเราอาจจะตองมีอนาคต
ของประเทศไทยในระยะสั้น และระยะยาว เปนตน ดวย
เหตุนี้จึงไดพูดแตตนวา คําวา “ทําใหมันดี” กับ “ทําใหมัน
สําเร็จ” ไมเหมือนกัน
เวลานี้ โ ลกกําลั ง อยู ใ ต อิ ท ธิ พ ลความคิ ด ในวั ฒ น
ธรรมแหงความสําเร็จ ฝรั่งวิเคราะหตัวเองออกมา แลว
บอกวาเขาอยูใน culture of success คือวัฒนธรรมแหง
ความสําเร็จ คือทุกคนตางก็มุงความสําเร็จทั้งนั้น เริ่มแต
ความสําเร็จของตัว ความสําเร็จของกลุม ของหมู ของ
สังคม และของประเทศ ดวยการเอาชนะผูอื่น เมื่อจะชนะก็
ตองหาทางที่จะตีผูอื่นลงใหได นี่แหละคือกระแสความคิด
ที่ครอบงําโลกในปจจุบัน
ซึ่งเปนวัฒนธรรมแหงความ
สําเร็จ เราจะตองขามพนระบบแขงขัน และวัฒนธรรมแหง
ความสําเร็จนี้ไปโดยมุงสูจุดหมายวาทําอยางไรจะใหชีวิตดี
งาม ใหสังคมดี และใหโลกนี้ดี ดวยเหตุนี้จึงตองวางจุด
หมาย 2 ขั้นคือ
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ขั้นใหสําเร็จ ไดแก ขั้นชนะการแขงขันระหวาง
ประเทศหรือในเวทีโลก เปนตน
ขั้นใหดี คือ ไมใชเพียงใหสําเร็จ แตตองใหเกิด
ความดีงามแกชีวิตและสรางสรรคโลกใหดีงามมีสันติสุข
ดวย
ที่พูดมานี้เปนการทําความเขาใจกวางๆ พรอมทั้ง
กําหนดจุดเนนของการวิจัย ซึ่งในที่นี้จะขอทบทวนเพื่อเปน
จุดโยงไปสูการที่จะพูดตอไปอีกวา การศึกษากับการวิจัย
เพื่ออนาคตของประเทศไทยนั้น มีความหมายที่หนึ่งวา
เพื่อประเทศไทยที่ชนะ สูประเทศอื่นได ตลอดจนชนะทั้ง
โลก และอีกอยางหนึ่งวา เพื่ออนาคตของประเทศไทยที่
เป น ส ว นร ว มที่ จ ะนําโลกนี้ ไ ปสู ค วามดี ง ามและสั น ติ สุ ข
อยางแทจริง เรื่องที่วามานี้เราจะตองเลือกหรือจัดวางเปน
ขั้นตอน แตจุดหมายที่วางไวสูงจะทําใหจิตใจของคนมีแรง
มากขึ้น
ถาเรามองวาเราจะตองสรางความดีงาม ทําโลกนี้
ใหมีสันติสุข และประเทศไทยจะตองเปนผูนําโลกนี้ไปสู
สันติสุขใหได อันนี้เปนจุดหมายสูงสุดของเรา แตในขั้นตน
เราจะตองผานการเปนผูชนะกอน เมื่อตกลงอยางนี้เราก็
อาจจะวางอนาคตเปนสองขั้น แลวก็จะมีอนาคตระยะสั้น
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และอนาคตระยะยาว เราบอกวาจะเอาใหไดทั้งสองขั้น
ประเทศไทยเอาไหม เราตองกระตุนปลุกเรากันวาใหเอา
เราจะตองมีจุดหมายสูง ถาจุดหมายไมสูงก็ไปไมไกล
การที่จะวิจัยใหสําเร็จผลเพื่ออนาคตทั้งสองขั้นนี้
จะทําอยางไร ก็แยกการวิจัยเปนสองระดับ คือ
1. วิจัยเพื่อรูจักตัวเอง เขาถึงพื้นฐานของตัวเอง
และทําตัวเองใหดีใหได แกปญหาของตัวเองให
สําเร็จ ซึ่งจะตองโยงไปหาขอสองดวย คือ
2. วิจัยเพื่อรูเทาทันโลกและผูอื่น ไมวาจะเพื่อเอา
บทเรียนมาใชหรือเพื่อจะเอาชนะในการแขงกับ
เขาได
ทั้งสองกรณีนั้นจะตองมีความรูเทาทัน ตองทั้งรูเขา
และรูเรา การวิจัยในแงตัวเองจะขอพูดทีหลัง
ในแงของการวิจัยเพื่อรูเทาทันโลก รวมทั้งการรูทัน
ผูอื่น และประเทศอื่น ก็แบงไดเปน 2 ระดับ คือ
1. การวิจัยใหรูเทาทันประเทศที่นําการพัฒนาใน
ปจจุบัน หรือประเทศที่เปนผูนําของโลก เชน อเมริกา และ
ญี่ปุน อาตมาเคยพูดมานานแลววาในการสงนักศึกษาของ
เราไปศึกษาตางประเทศ เรานาจะมีจุดหมายในเรื่องนี้ดวย

62

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

และหนุนอยางจริงจัง ไมใชปลอยใหมาวิจัยแตสังคมของ
เราเทานัน้ ทําไมเราไมถอื โอกาสใหไปวิจยั สังคมนัน้ ๆ ใหเรา
เรื่องกลายเปนวา นักศึกษาของเราโดยมากเวลา
ไปเมืองนอก พอทําปริญญาเอก ตองทํางานวิจัย เราก็ชอบ
มาวิจัยเรื่องเมืองไทย
ซึ่งก็ถูกในแงหนึ่งเพราะเปน
ประโยชนที่สังคมไทยเราตองรูจักตัวเอง แตมันไดขางเดียว
เอียงและแคบไป ทีนี้ฝรั่งก็ชอบ ฝรั่งหนุนเลย เพราะอะไร
ฝรั่งตองการรูเราอยูแลว เขาก็หนุน แลวฝรั่งไดประโยชน
หลายอยาง หนึ่ง ตัวเราเปนคนไทย เรารูเรื่องของเราไดดี
(ในดานหนึ่ง) และเขาจะไดรูวาเรามองตัวเราเองอยางไร
สอง เขาไมตองลงทุน ถาฝรั่งสงคนของเขามาวิจัยจะตอง
ลงทุนมาก ซึ่งเขาก็ตองทําอยูแลวเยอะแยะ แตนี่คนของ
เราทําใหเขา เขาเลยสบาย เบาภาระลงไปเยอะ ฉะนั้นคน
ของเราที่ไปทําปริญญาเมืองฝรั่ง วิจัยเรื่องประเทศไทยให
ฝรั่งเยอะแยะเหลือเกิน
ในเรื่องนี้เรานาจะใหไดดุลยภาพ ทําไมเราไมมี
นโยบายนี้ คือนโยบายสงนักศึกษาไปตางประเทศโดยหนุน
ใหนักศึกษาสวนหนึ่งวิจัยเรื่องของประเทศนั้นๆ
ใหได
อยางเขาถึงสังคมของเขา คนของเราบางทีมีแตภาพแหง
ความหลงใหล นักศึกษาไทยไปโดยไมรูจักสังคมของตัวเอง
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และกลับมาโดยไมรูจักสังคมฝรั่ง เลยไมไดทั้งสองอยางที่
เปนสวนสําคัญดานหนึ่งของการศึกษา ตอนไปก็ไมรูจัก
สังคมของตัวเอง ถึงเวลามาก็ไมรูจักสังคมฝรั่ง ถึงเวลามา
นานแลวที่เราจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในเรื่องนี้
แนวทางนี้อาตมภาพคิดมานานวาทําอยางไรจะให
คนของเราไปไมเสียเปลา เปาหมายการวิจัย ตองใหไดทั้ง
สองอยาง หนึ่ง หนุนพวกที่มาวิจัยเรื่องสังคมของเรา ให
ตรงกับเรื่องราวดานที่เราตองการ สอง หนุนคนของเราให
วิจัยสังคมประเทศนั้นๆ ที่เขาไปศึกษา
2. นอกจากประเทศพัฒนาแลวที่เปนผูนํา อีกกลุม
หนึ่งที่ตองวิจัยมากคือประเทศเพื่อนบาน และประเทศที่
เราเกี่ยวของ พวกนี้ทิ้งไมได บางทีเราลืมประเทศเหลานี้ไป
เอาแตประเทศพัฒนาแลวที่หางไกลตัว ประเทศเพื่อนบาน
นั้นจําเปนตองรูใหลึก
เปนอันวาสองกลุมนี้สําคัญมาก คือ กลุมประเทศ
ใกลเคียงที่เกี่ยวของก็ตองเขาใจ กลุมที่นําโลกก็ตองรูเทา
ทัน อะไรที่มีอิทธิพลเราตองพรอมจะรับมือ ความคิดที่นํา
หนาที่สุดของฝรั่งเราตองทัน ฝรั่งมีความคิดอะไรใหมเดิน
หนาไปเราตองถึง ไมใชไปตามเขาแด็กๆ อยู เขาคิดไว 20
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ปกอนแลวเพิ่งไปตามเขา อันนี้เปนเรื่องสําคัญ เราตองมี
เปาหมายมุงมั่นที่ชัดเจนวาจะทําอะไร
การวิจัยของสังคมไทยตองแบงอยางที่พูดเมื่อกี้วา
ระยะสั้นเฉพาะหนาจะเอาชนะเขาแงไหน อยางไร ในเขต
ไหน เปาหมายตองชัด ตองแนวแน ตองมุงมั่น ตองเอาให
สําเร็จ คนไทยขาดเรื่องนี้คือ การตั้งเปาที่ชัดเจนและมุงมั่น
จะทําใหสําเร็จใหจงได ถาไมมีความจริงจังเด็ดเดี่ยวนี้ชีวิต
สวนตัวก็สําเร็จยาก สังคมก็สําเร็จยาก สังคมไทยเราคนก็
เปนอยางนั้น สังคมก็เปนอยางนั้น คือไมคอยมีความมุงมั่น
เด็ดเดี่ยว พระโพธิสัตวถาไมมีความเด็ดเดี่ยวนี้จะสําเร็จ
เปนพระพุทธเจาไดอยางไร
บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว อ ย า งหนึ่ ง ท า นเรี ย กว า
อธิษฐานบารมี อธิษฐาน แปลวา ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว
หมายความวา มุงสูจุดหมายแนวแนเด็ดขาด ซึ่งจะทําให
ตัดเรื่องพะรุงพะรังไมเขาเรื่องออกไปได และทําใหมีพลังที่
จะกาวสูจุดหมาย คนไทยเราเอาคําวาอธิษฐานมาใชแตทํา
ใหความหมายเพี้ยนไปกลายเปนการปรารถนาวาตนอยาก
จะไดอยางไรขอใหไดอยางนั้น อธิษฐานเปนศัพทสําคัญ
แปลวา ตั้งใจเด็ดเดี่ยว มุงมั่นวาจะตองทําใหสําเร็จ ถาไม
สําเร็จจะไมยอมหยุด
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การวิจัย 2 ระดับอีกอยางหนึ่งคือ ระดับวงแคบ
เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี เชน เรื่องกิจการอุตสาหกรรมใน
ปจจุบัน เรื่องของการทํามาหากินอาชีพวาในทองถิ่นนี้เปน
อยางไร การประมงทําอยางไร พัฒนากาวหนาไปอยางไร
เรื่องเฉพาะวงแคบ เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีนี้อยางหนึ่ง
และอีกอยางหนึ่ง คือเรื่องระดับวงกวางที่เปนสภาพทั่วไป
เรื่องของระบบความสัมพันธแหงสิ่งทั้งหลาย เรื่องที่เปน
กระบวน การใหญ ซึ่งจะตองชัดวาการวิจัยของเราจะเอา
อยางไร ใหสัดสวนของสองเรื่องนี้อยางไร
การวิจัย 2 ระดับอีกอยางหนึ่งคือ ระดับปฏิบัติการ
กับระดับภูมธิ รรมภูมปิ ญ
 ญา ระดับปฏิบตั กิ ารก็เปนเรือ่ งใหญ
เชนในการพัฒนาแบบยั่งยืนปจจุบันนี้ ทําอยางไรจะแก
ปญหามลภาวะได ทําอยางไรจะปลูกปาใหสาํ เร็จ ทําอยางไร
จะสงเสริมระบบรีไซคลิ่ง
ทําอยางไรจะใหคนนิยมใช
renewable resources คือ ทรัพยากรที่ฟนตัวได ฯลฯ นี่
คืองานในระดับเชิงปฏิบัติการวาจะทําอยางไร
สวนใน
ระดับภูมิธรรมภูมิปญญาก็ตองวิเคราะหลงไปวา พื้นฐาน
แนวความคิดอะไรอยูเบื้องหลังที่จะทําใหการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนนี้สําเร็จได ถาไมมีภูมิธรรมภูมิปญญารองรับ การ
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ปฏิบัติก็ขาดฐานที่ตั้ง ก็จะเลื่อนลอย ไมสําเร็จหรือความ
สําเร็จจะไมยั่งยืน
เวลานี้ ก ารวิ จั ย ของเรารู สึ ก ว า จะไปเน น ในด า น
ปฏิบัติการมาก สวนระดับภูมิธรรมภูมิปญญา ซึ่งเปนฐาน
ที่ตั้งที่กอปญหาและแกปญหานี้เราคอนขางขาด ฉะนั้นใน
ยุคนี้จะตองเนนการวิจัยระดับนี้ใหไดดวย
การวิจัยนั้นนําใหเกิดปญญา เมื่อไดปญญามา
แลวในแงกิจการของสังคม ก็มีปญหาวา
1. ทําอยางไรจะใหปญญานั้นแผขยายไปสูคน
จํานวนมาก การวิจัยเวลานี้เมื่อไดปญญามาก็จํากัดอยูใน
กลุมคนสองคน สามคน มันไมออกไปสูประชาชน ไมออก
ไปสูสังคม
เพราะฉะนั้นจึงมีปญหาวาทําอยางไรจะให
ปญญาที่ไดมาแผขยายไปถึงคนทั่วทั้งสังคม หรือคนสวน
ใหญ ใหคนสวนใหญมีปญญาอยางนี้ดวย รูอยางนี้ดวย
แลวก็คิดอยางนี้ดวย
2. ทําอยางไรจะใหมีการนําไปใชประโยชนจริง
บางทีวิจัยอะไรกันมาเยอะแยะแลวก็ทิ้ง ผลงานวิจัยนอน
นิ่งจมอยูเฉยๆ มันก็เลยไมสัมพันธกับและไมนําไปสูจุดมุง
หมายที่ตองการ ฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่วงการวิจัยจะตองคิด
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วังวนแหงกระแสโลก ที่รอรับ
การแหวกวายสูอนาคตของสังคมไทย
ตอไปก็เขาสูหัวขออีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนหัวขอตัวจริงที่
ตองการ คือ “การวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย” เมื่อกี้
นี้พูดแลววา เราจะตองรูเขารูเรา คือรูสภาพปญหา และ
องคประกอบที่เปนเหตุปจจัยทั้งหลาย เริ่มดวยเหตุปจจัย
ภายนอก ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการรูเขาอยางหนึ่ง คือ
ความเปนไปในโลก ในประเทศอื่น โดยเฉพาะในประเทศ
พัฒนาแลวเปนพิเศษ
เวลานี้โลกอยูในยุคโลกาภิวัตน เมื่อเกิดเหตุอะไร
ขึ้นก็มีอิทธิพลสงถึงกัน ฉะนั้นการรูสิ่งที่เกิดขึ้นเปนไปภาย
นอก
ก็หมายถึงการรูเหตุปจจัยภายนอกตอตัวเราและ
สังคมของเรา ฉะนั้นเราจึงตองเรียนรูโลก คือความเปนไป
ในโลก ใหรูสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนตน ที่
แผขยายลอมเขามา ซึ่งอาจจะถึงกับครอบงําเราก็ได
จะตองยอมรับความจริงวาเวลานี้เราอยูใตอิทธิพล
ความเปนไปของสังคมภายนอกมากเหลือเกิน ทั้งในแง
อิทธิพลดานระบบสังคมและในทางความคิด โดยเฉพาะใน
ทางความคิดนั้นเราอยูใตอิทธิพลโดยแทบไมรูตัว อยาง
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นอยก็คานิยม และวัฒนธรรมที่เราชื่นชมนิยมตาม แตที่ลึก
กวานั้นก็คือฐานทางความคิดทฤษฎีตางๆ และวิธีคิด แม
แตที่แฝงมาในถอยคําที่พูดจากัน ซึ่งมีอิทธิพลครอบงําเรา
มาก เราจะตองวิจัยใหรูทันหมดเลย เปนอันวาตองวิจัยทุก
ระดับ ทั้งสภาพ ปญหา ระบบ ความเปนไป ความเคลื่อน
ไหว จนกระทั่งถึงแนวความคิด เรื่องวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา ทั้งที่บีบเขามา และที่เราชื่นชมไปรับเขามาเอง
สิ่งที่แผเขามานั้นมีสองแบบ แบบหนึ่งเขามาโดยมี
อิทธิพลครอบงําบีบเรา แตบางอยางนั้นถาเราไมรับ หรือ
เรามีหลักของตัวเอง เราก็ไมตกอยูใตอิทธิพล แตปญหา
เกิดขึ้นเพราะเราไปชื่นชมรับเอามาเอง ไมวาจะเปนแบบ
ชื่นชมรับเขามาก็ตาม ถูกอิทธิพลเหลานั้นบีบคั้นก็ตาม เรา
ก็ไมรูเทาทันสิ่งเหลานั้น การไมรูเทาทันนี้ทําใหเรามีแต
ความเสียเปรียบเต็มที่โดยสมบูรณ อันนี้ดานที่หนึ่งคือเหตุ
ปจจัยภายนอก
ทีนี้ขอที่สอง เหตุปจจัยจากภายใน เมื่อเรารูจักตัว
เองโดยรูจักพื้นฐานของตัวเอง ก็คือการรูจักเหตุปจจัยของ
ตัวเราในอดีต เมื่อรูเหตุปจจัยแลวเราจะแกไขมันก็ได หรือ
จะนําเหตุปจจัยนั้นมาใชประโยชนก็ได ขณะนี้คนไทยเรา
ไมสามารถเอาสิ่งที่เรามีอยูมาใชประโยชนได เพราะเราไม
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เขาใจตัวเราเอง เขาไมถึงฐานของตัวเอง เพราะฉะนั้นเรา
จะตองศึกษาวิจัยใหรูพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมที่
เปนอยู ตลอดจนพื้นฐานของคนคือคุณภาพของคนที่เรามี
วาคุณภาพของคนไทยทําไมเปนอยางนี้ จะตองศึกษาให
ได จะไดเกิดความรูเขาใจตัวเอง ถาเราไมรูเขาใจอยางนี้ ก็
จะไมสามารถจัดการอะไรได และจะพัฒนาไมสําเร็จ หรือ
จะเอามาใชประโยชนก็ไมได
มองกวางออกไปกอน คือมองที่สภาพของโลก
ปจจุบัน เวลานี้เรามีศัพทใหมๆ ที่เปนยอดนิยมเกิดขึ้น
นานๆ ทีหนึ่ง อาจจะ 5-6 เดือน หรือปหนึ่งก็มาคําหนึ่ง คํา
ที่เรียกวาคอนขางใหมแตไมใหมนักคือคําวา การพัฒนา
แบบยั่งยืน หรือที่ยั่งยืน หรืออยางยั่งยืน (sustainable
development) ยังเอาลงตัวไมได คํานี้เขามาเมืองไทยไม
นานนี้เอง สัก 4-5 ปนี้ แตที่จริงเกิดขึ้นเมื่อป 2530 โดยมี
หนังสือเลมหนึ่งที่เรียกวา Our Common Future เปนราย
งานของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ที่ได
ประมวลรายงานพิมพเปนเลมขึ้นมา และเปนจุดตั้งตนของ
การพัฒนาแบบยั่งยืน ที่เสนอตอองคการสหประชาชาติ
คําวา “การพัฒนาแบบยั่งยืน”นี้ เราก็นิยมกันมาพักหนึ่ง
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ตอมาสักปสองปกม็ คี าํ ศัพทใหมมา คือ โลกาภิวตั น
(globalization) ตอนแรกเราใชวา โลกานุวัตร ตอมาก็มีอีก
คํา ที่นิยมมากคือ วิสัยทัศน (vision) และอีกคําหนึ่งซึ่ง
นิยมไมแพกันคือคําวา การปรับรื้อระบบ คําไทยสําหรับคํา
นี้ยังไมลงตัว แตภาษาอังกฤษวา reengineering
คําทั้ง 4 นี้ ถามองในแงหนึ่ง มันแสดงถึงสภาพ
ปญหา ความเคลื่อนไหว และทิศทางของอารยธรรมมนุษย
ปจจุบัน ตลอดจนภูมิธรรมภูมิปญญาของคนยุคนี้ แตขอที่
นาสังเกตก็คือ เมื่อเราเอา 4 คํานี้มาโยงกันดู จะเห็นสภาพ
ปญหาความขัดแยงหรือไมกลมกลืนกันอยูในตัว ถาอารย
ธรรมมนุษยดําเนินไปดวยดี คําทั้ง 4 นี้จะตองลงตัว
การพัฒนาแบบยั่งยืนนั้นไดบอกแลวเมื่อกี้วาเปน
การพัฒนาที่ตองให สิ่งแวดลอมก็อยูได เศรษฐกิจก็ไปดี
คือตองให ecology อยูคูกับ economy พรอมกันนั้นเราก็มี
คําคูกันมาวา
การพัฒนาเชิงวัฒนธรรม
(cultural
development) ที่เอาคนเปนศูนยกลาง ซึ่งถือวาเปนเรื่อง
ใหญดวย ตามหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนนั้น จะไมเนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และใหบทบาทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดอยลง โดยจะตองอยูในขอบเขตที่ไมทําลายสิ่ง
แวดลอม แลวก็เอาคนเขามาเปนศูนยกลาง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

71

หันไปดูสภาพโลกาภิวัตน (globalization) บาง สิ่ง
ที่เปนโลกาภิวัตน (globalized) ปจจุบันที่เดนมากก็คือ
ขาวสารขอมูล เดนจนกระทั่งเราเรียกยุคปจจุบันวาเปนยุค
ขาวสารขอมูล พรอมดวยอุตสาหกรรมที่กําลังแพรขยาย
กระจายไปทั่วโลก จนกระทั่งเสมือนวาการปฏิวัติอุตสาห
กรรมใกลจะสําเร็จ แตประเทศที่พัฒนาแลวก็ผานพนยุค
อุตสาหกรรมไปแลว พรอมกันนั้นเทคโนโลยีก็เปนโลกาภิ
วัตนที่สําคัญและเปนปจจัยแหงโลกาภิวัตนดวย พรอมกับ
ที่ประชาธิปไตยก็กําลังเปนโลกาภิวัตนใหญ อันสืบเนื่องมา
จากการลมสลายของระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต
กระแสนิยมประชาธิปไตยก็แผไปในโลกเปนที่ยอม
รับกันทั่วไป แตประชาธิปไตยนี้ไมไดไปเดี่ยวๆ ในเมื่อ
อเมริกาเปนศูนยกลางของประชาธิปไตยแบบปจจุบัน ลัทธิ
เศรษฐกิ จ ของเขาซึ่ ง ผนวกอยู ด ว ยกั น หรื อ ครอบงํ า
ประชาธิปไตยแบบนั้นอยูก็แผขยายไปดวย
ระบบ
เศรษฐกิจอันนี้ก็คือ ทุนนิยม ที่เรียกวา free-market
economy คือเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
ผูนําอเมริกันคนปจจุบันนี้คือประธานาธิบดีคลิน
ตัน (Bill Clinton) ไดพูดไวในคําปราศรัยเมื่อเขารับ
ตําแหนงประธานาธิบดี ในวันที่ 20 มกราคม 2536 วา
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เวลานี้ American idea คือภูมิปญญาอเมริกันกําลังเปนที่
ยอมรับไปทั่วโลก
ประธานาธิบดีคลินตันประกาศดวย
ความภูมิใจ(หรือเพื่อปลอบใจคนอเมริกัน)
American idea ที่วานี้คืออะไร ทานบอกวาคือ
democracy คือ ประชาธิปไตย และ free-market
economy คือ เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี อันไดแกลัทธิทุน
นิยม สองอยางนี้อเมริกา เชิดชู เขาถือวาเปน American
idea ที่เขาภูมิใจมาก และเขาตองการใหสองอยางนี้แพร
ไปทั่วโลก จนกระทั่งตอมาบางทีเขาผนวกกันเขาเปนคํา
เดียววา free-market democracy แปลวา ประชาธิปไตย
แบบตลาดเสรี ทําใหบางคนไมรูหลงนึกวาสองอยางนี้เปน
อันเดียวกัน คือ ถาเปนประชาธิปไตยก็จะตองเปนทุนนิยม
ดวย ดีไมดีก็จะถูกครอบงําทางความคิด เปนอันวาทั้งสอง
อยางนี้เปนโลกาภิวัตน
ทีนี้เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
(free-market
economy) คือ ทุนนิยมนั้นแพรไปพรอมกับแนวความคิด
ตะวันตกของอเมริกัน คือแนวความคิดแบบ competition
คือการแขงขัน ซึ่งถือการแขงขันเปนหัวใจของความสําเร็จ
จนทําใหวิถีชีวิตของสังคมเปนวัฒนธรรมที่มุงความสําเร็จ
ดวยการเอาชนะในการแขงขัน นี่คือองคประกอบสําคัญ
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ของอารยธรรมตะวันตกที่จะโยงไปหารากฐานทางความ
คิด และภูมิปญญา ตลอดจนวัฒนธรรมอเมริกันทั้งหมด
ขอที่สําคัญยิ่งก็คือวา เวลานี้โลกโดยมีประเทศที่
พัฒนาแลวเปนตัวแทนไดกาวไปสูภาวะที่ผานพนยุคอุต
สาหกรรมมาเปนยุคบริโภคนิยม และแนวความคิด วัฒน
ธรรม ตลอดจนคานิยมแบบบริโภคนิยมก็แผไปดวยทั่วโลก
เวลานี้โลกาภิวัต นใหญจึง กลายเปนระบบแขงขันหาผล
ประโยชน และบริโภคนิยม และเจาสองตัวนี้คือระบบแขง
ขันและบริโภคนิยม ไดมีอิทธิพลครอบงําโลกาภิวัตนอยาง
อื่น หมายความวา ขาวสารขอมูลก็ถูกใชเพื่อสนองระบบ
แขงขันและบริโภคนิยม เชน การโฆษณา และวิธีการที่
เรียกวาแบบหนามาตางๆ อุตสาหกรรมก็ถูกกําหนดโดย
ระบบการแขงขันและสนองบริโภคนิยมนี้ เทคโนโลยีตางๆ
ตลอดจนประชาธิปไตยก็อยูใ ตอาํ นาจครอบงําอันเดียวกันนี้
ทั้งนี้เวลานี้จะตองรูทันวาระบบแขงขันกับบริโภค
นิยมนี้เปนโลกาภิวัตนใหญ ถามวาโลกาภิวัตนนี้สอดคลอง
กันไหมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
(sustainable
development) จะเห็นวา มันไมสอดคลองกันเลย เพราะ
ระบบแขงขันหาผลประโยชนที่มุงเอาชนะ เชน เพื่อความ
เปนเจาใหญในทางเศรษฐกิจ ยอมเปนตัวหนุนบริโภคนิยม
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เมื่ อ บริ โ ภคนิ ย มมากก็ ซ้ําเติ ม ป ญหาสิ่งแวดลอมใหห นัก
มาก ทั้งทําใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ และกอมลภาวะ
รวมทั้งเพิ่มขยะ มากขึ้น เพราะฉะนั้นกระแสโลกาภิวัตน
ปจจุบัน จึงขัดแยงกับแนวทางของการพัฒนาแบบยั่งยืน
มันไมไปดวยกัน และไมกลมกลืนกัน กลายเปนโลกาภิวัตน
ที่ทําลาย sustainable development ทําใหเกิดการ
พัฒนาที่ไมยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีโลกาภิวัตนอื่นอีก เชน สิ่งเสพติดก็
เปนโลกาภิวัตนหนึ่ง
เอดสก็เปนโลกาภิวัตนหนึ่ง
ความเครียดก็กําลังเปนโลกาภิวัตนดานจิตใจ และลัทธิ
แบงแยกเชื้อชาติเพศผิวพรรณลัทธิศาสนาก็แผไปทั่ว เวลา
นี้โลกเปนสากล แตมนุษยยิ่งแบงแยกมากขึ้น สภาพเลว
รายกําลังเปนความจริงที่ยอมรับกัน ถึงกับบางคนเรียกวา
เปน twilight of democracy คือเปนสนธยาของ
ประชาธิปไตย เพราะมนุษยไมสามารถรวมกันได แตกลาย
เปนยิ่งแบงแยกมากขึ้น ทะเลาะกัน ทําสงครามกันยิ่งขึ้น
รวมเขากับการที่แตละคนตกอยูใตวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม
ทั้งหมดนี้ไมเอื้อตอการพัฒนาคนที่เปนศูนยกลางของการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ฉะนั้นโลกาภิวัตนขณะนี้จึงขัดกันกับ
การพัฒนาแบบยั่งยืน
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ทีนี้หันมาดูวิสัยทัศนตางๆ (vision) ดังที่เรานิยม
ยกยองคนที่มีวิสัยทัศนดี มองเห็นแนวทางอนาคตอยาง
เลิศหรู แตวิสัยทัศนเหลานั้นที่วาดีๆ เกงๆ ที่เราชื่นชมกัน
อยูโดยมากไมรูตัววาตกอยูใตการครอบงําของแนวความ
คิดที่เปนพื้นฐานที่ผิดพลาด เวลานี้ไมวาจะมีวิสัยทัศน
อะไรมองกันคิดกันไปเถอะ ก็ไปวนอยูในกรอบครอบงําอัน
หนึ่ง ไมพนขอบกั้นนั้นไปได เชน ไมวาจะมองอยางไรก็
ตามก็อยูใตความคิดที่จะเอาชนะการแขงขันใหได เพราะ
ฉะนั้นวัฒนธรรมแหงระบบการแขงขันจึงครอบงําและเปน
ฐานรองรับอยู ไมไปไหนเลย คนนี้คิดเกงในแงจะเอาชนะ
เขาได เราก็ชื่นชมกันไป แตแลวมันก็อยูใตครอบของความ
คิดอันเกานั้นเอง
มองลึกลงไปอีก วิสัยทัศนเหลานี้ไมพนจากราก
ฐานความคิดของตะวันตกซึ่งเราจะพูดตอไป เวลานี้เรามี
นักอนาคตศาสตร (futurists) เชน Alvin Toffler และ John
Naisbitt ซึ่งในอเมริกาเขากําลังนิยมกันมากในเรื่องการ
พยายามทํานายอนาคต เพราะมีปญหามากมายในสังคม
อเมริกาที่ทําใหคนอเมริกันตองคิดมากและเปนหวงอนาคต
ของบานเมืองของตน แตแลวแนวความคิดของเขาก็อยูใน
แนวเดียวคือ มุงวาอยางไรจะใหเกิดความสําเร็จในการแขง
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ขัน ที่จะเอาชนะ แกความพายแพใหได และวิสัยทัศนตางๆ
ที่ชื่นชมกันก็แคจะสนองพื้นฐานความคิดอันนี้เทานั้นเอง
แทบไมมีที่จะไกลเลยออกไป และเมื่อมุงชนะในการแขงขัน
มันก็มาทําลาย หรือไมสามารถจะทําใหวัตถุประสงคของ
การพัฒนาแบบยั่งยืนสําเร็จได ก็ขัดกันในตัวอยูแคนี้
มีอีกศัพทหนึ่งที่นิยมหรือตื่นกันมากคือ
reengineering แปลกันวารื้อปรับระบบ ซึ่งเปนวิธีการที่ดี แต
มันเกิดขึ้นมาจากแรงจูงใจอะไร ก็คือการที่แพการแขงขัน
แลวจะกูสถานะเอาชัยชนะกลับคืนมา แนนอนเลย อันนี้ไม
มีทางที่จะปฏิเสธเพราะหนังสือซึ่งเปนที่มาของความคิดนี้
คือ Reengineering the Corporation เกิดขึ้นมาจากแรง
ผลักดันของปญหาที่ธุรกิจอุตสาหกรรมของอเมริกาประสบ
ความตกต่ํา ย่ําแย มันแพ มันลม มันตกไปอยูขางหลัง
ประเทศอื่นเชนญี่ปุน เขาจึงคิดหาทางฟนฟูกูฐานะจะให
อเมริกา ฉุดดึงธุรกิจอุตสาหกรรมของตัวเองขึ้นมา เพื่อเอา
ชัยชนะในการแขงขันกลับคืนมาใหได ก็เลยไดความคิดที่
จะปรับกระบวนการทํางานใหม จากระบบแบงงานทําแบบ
Ford ในยุคของความคิดแบบ John Stuart Mill เปลี่ยนมา
สูความคิดใหม โดยปรับกระบวนการทํางานใหเขากับยุค
ไอที ก็เลยเกิด reengineering ขึ้นมา แตโดยพื้นฐาน re-
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engineering นี้ก็สนองวิสัยทัศนอันเดิม ไมไปไหนเลย มัน
เปนเพียงวิธีการใหม แตแนวความคิดก็ตกอยูใตครอบงํา
ของรากฐานความคิดเกา ที่นํามาสูการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
เพราะฉะนั้นเมื่อวิเคราะหใหชัด สภาพโลกาภิวัตน
วิสัยทัศน ตลอดจนรีเอนจีเนียริง ที่ตื่นกันในปจจุบันทั้ง
หมดไมไดไปไหนเลย และถาไมแกไขใหดีมันจะเปนปจจัย
ตัวรายดวย คือเปนตัวการที่เปนเหตุใหไมสามารถเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได
เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่จะตองทํา
ความเขาใจกันใหทะลุปรุโปรง แมแตศัพทที่เกาลงไปอยาง
ที่วาเมื่อกี้ เชนคําวา ทรัพยากรมนุษย ก็ไดพูดไปแลววา ที่
วาเราจะเอาการพัฒนาโดยมีมนุษยเปนศูนยกลางนั้น เปน
มนุษยในฐานะไหน คือ เปนมนุษยในฐานะที่เปนมนุษย
หรือเปนมนุษยเพียงในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษย เพื่อนํา
มาใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น ทั้งหมดนี้เปนเรื่อง
ที่จะตองทําความเขาใจกันใหชัดเจน และเปนปญหาของ
การวิจัยทั้งสิ้น
ไดพูดแลววา เรื่องทั้งหมดที่วามา โดยเฉพาะคํา
ตางๆ ที่ยกมาวิจารณนั้นตั้งอยูบนฐานความคิดที่ลึกลงไป
ซึ่งทางพระเรียกวา ทิฐิ คือ แนวความคิด ความเชื่อ หลัก
การ และการยึดถือในหลักการตางๆ ถามองตื้นๆ ก็ตรง
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ตามที่บอกเมื่อกี้วา ตั้งอยูบนฐานของวัฒนธรรมที่มุงความ
สําเร็จ มิใชมุงความดีงามและสันติสุข และเมื่อสืบสาวไป
ถึงความเชื่อที่ลึกลงไป ก็ตั้งอยูบนฐานความคิดนี้ทั้งหมด
คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรม
ชาติแบบแยกตัวตางหาก วามนุษยเปนตางหากจากธรรม
ชาติ มนุษยจะตองพิชิตธรรมชาติ และจะตองจัดการกับ
ธรรมชาติตามความปรารถนาของตนใหได
อิสรภาพ
(freedom) ของมนุษยอยูที่นี่คือ การพนจากการครอบงํา
ของธรรมชาติ และกลับมีฐานะเปนนายของธรรมชาติ เปา
หมายนี้จะตองทําใหได
ความเชื่ อ อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ ค รอบงําสั ง คมอุ ต สาห
กรรมมาโดยตลอดก็คือ ความเชื่อเกี่ยวกับจุดหมายของ
ชีวิตมนุษย คือความเชื่อในความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุ
ความสุขอยูที่การเสพวัตถุ ยิ่งเสพมากที่สุดก็สุขมากที่สุด
ซึ่งนํามาสูลัทธิบริโภคนิยม
เวลานี้ เ ราพู ด กั น ว า สั ง คมเป น สั ง คมบริ โ ภคนิ ย ม
บริโภคนิยม ตั้งอยูบนฐานความคิดอะไร ก็อยูที่ความเชื่อ
ในจุดหมายของชีวิตวาความสุขอยูที่การเสพ มนุษยจึง
ตองพิชิตธรรมชาติ หรือเอาชนะธรรมชาติ เพราะวาเมื่อ
ชนะธรรมชาติ แ ล ว ก็ จ ะจั ด การกั บ ธรรมชาติ ไ ด ต าม
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ปรารถนา โดยเอาวัตถุดิบในธรรมชาติมาผลิตเปนผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม โดยเขาโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุดิบก็
เปลี่ยนมาเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปแลวเราก็ไดบริโภค เราก็
มีความสุขจากการเสพจากการบริโภคนั้น นี่มนุษยถือวา
เปนชัยชนะ
มนุษยคน ควาหาความรูความจริงของธรรมชาติ
พัฒนาวิทยาศาสตรขึ้นมาแลว ก็จะทําใหเขาสามารถนํา
ความรูนั้นมาสรางสรรคชีวิตและสังคมใหดีงาม แตเมื่อถูก
แนวคิดความเชื่อขางตนครอบงํา แนวทางของอารยธรรมก็
เขวออกไป กลายเปนการนําความรูนั้นมาใชจัดการเอา
ธรรมชาติมาปรนเปรอตัวเอง และแยงชิงผลประโยชนกัน
1. มนุษยตองการชัยชนะที่จะจัดการกับธรรมชาติ
2. ในหมูมนุษยดวยกันเอง มนุษยก็ตองการเอา
ชนะเหนือผูอื่นในระบบแขงขัน
3. ทั้งนี้มีจุดหมายสูงสุดคือฉันจะไดมีเสพมากที่
สุด ตามคติของสังคมบริโภคนิยม
โดยนัยนี้ ความคิดมุงหมายตอความสําเร็จดวย
การมีชัยชนะในระบบแขงขันนี้ จึงครอบงําจิตใจของมนุษย
ทั้งในการที่จะชนะธรรมชาติและชนะมนุษยดวยกัน เพื่อจะ
ไดมีสุขสูงสูดดวยการบริโภคใหเต็มที่ เมื่อมนุษยชนะแลว
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จะเปนอยางไร
ชัยชนะของมนุษยก็คือหายนะของโลก
เวลานี้ถามนุษยชนะก็คือโลกหายนะ ถาโลกหายนะก็คือ
มนุษยพินาศดวย จึงเปนอันวามนุษยแกปญหาไมตกทั้งๆ
ที่รูตัว
ถาจะคิดแขงขันและเอาชนะกันจริงๆ ก็นาจะมุง
เอาชัยชนะทางปญญา ซึ่งเปนชัยชนะที่ดีที่สุด แตไมใชเปน
เพียงปญญาสําหรับแสวงหาและแยงชิงผลประโยชน แต
หมายถึงปญญาที่จะแกปญหาของโลกและสรางสรรคสันติ
สุขแกมนุษยชาติ
คนไทยควรจับจุดที่ชัยชนะทางปญญานี้ ซึ่งจะเปน
ชัยชนะที่แทจริงในระยะยาว และจะเปนชัยชนะรวมกัน
ของมวลมนุษย อยามัวคิดเอาชนะธรรมชาติหรือคิดเอา
ชนะมนุษยดวยกันจนกลายเปนผูแพภัยตัวเอง แตควรคิด
เอาชนะปญหาตางๆ ที่รุมลอมชีวิตและสังคมมนุษยอยู จึง
จะเปนชัยชนะที่มีคุณคาและนาภูมิใจอยางแทจริง และชัย
ชนะนี้จะสําเร็จไดดวยการวิจัยในความหมายที่แทจริง
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ผูนํากระแสอารยธรรม
ก็ตองหันกลับมาคลําหาทางใหม
ในเมื่อคําโกหรู เชน โลกาภิวัตน และวิสัยทัศน
เหลานี้มาจากประเทศพัฒนาแลวในตะวันตก เราก็ยอน
รอยดูซิ
ลองมองยอนทางกลับไปดูสังคมตะวันตกนิด
หนอย ดูแหลงกําเนิดของถอยคําเหลานี้ที่ครอบงําอารย
ธรรมมนุษยในปจจุบัน ดูศูนยกลางของสิ่งที่ชาวโลกรวมทั้ง
ชาวไทยตื่นตาตื่นใจ ดูสังคมตะวันตกที่มีอเมริกาเปนศูนย
กลางวาเปนอยางไร เราก็จะเห็นสังคมตะวันตกโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกานั้นที่กําลังอยูในภาวะวิกฤต
โดยมีความ
เสื่อมโทรมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พูด
รวมวาอารยธรรมทั้งหมดกําลังเสื่อมลง ชาวตะวันตกกําลัง
ผิดหวัง และกําลังขาดความมั่นใจ
เรื่องนี้เปนอยางไร อาตมาไมตองพูดเอง แตจะขอ
ยกตัวอยางคํากลาวของคนอเมริกันเองมาจากหนังสือสัก
3 เลม หนังสือประเภทนี้ตอนนี้มีมากเหลือเกิน แตขอยกมา
ดูเพียง 3 เลมนี้คือ
เลมที่หนึ่ง กําลังเขียนขยายอยู โดยที่เขาไดทําเปน
บทความกอน ถึงตอนนี้อาจจะเสร็จแลวก็ไดคือเรื่อง Is
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America on the Way Down? (อเมริกากําลังเสื่อมหรือ?)
เลมที่สองคือหนังสือชื่อวา The End of the American
Century (สิ้นศตวรรษอเมริกัน) และเลมที่สาม ชื่อ Taking
Back America (เอาอเมริกาคืนมา หมายความวาตอนนี้
คนเขียนถือวาเขาสูญเสียอเมริกาไปแลว) ขอนําขอความ
จาก 3 เลมมาอานใหฟงนิดหนอย เพื่อดูวาฝรั่งอเมริกัน
เวลานี้เขามองสังคมของเขาอยางไร
เลมที่ 1 วา “สหรัฐจะกลายเปนประเทศในกลุม
โลกที่ 3 เมื่อใด?” เขาตั้งคําถามขึ้นมา แลวเขาก็ตอบเองวา
“คําตอบหนึ่งคาดไวใกลแค ค.ศ. 2020 (คือ
อีก 25 ป) สวนการคาดหมายที่มองในแงดีกวานั้น
เพิ่มใหอีก 10 หรือ 15 ป แตไมวาจะเอาแบบไหนก็
ตาม ถาแนวโนมปจจุบันยังดําเนินตอไป คน
อเมริกันทั้งหมด ยกเวนจํานวนนอยนิด จะจนลง
อยางรวดเร็ว จนเหลืออยูแตความหวนละหอย
อยางสิ้นหวัง
ถึงยุคทองแหงความรุงเรืองของ
อเมริกาที่หมดสิ้นไปแลว”1
1

Edward N. Luttwak, “Is America on the Way Down?” Commentary, March,
1992, p.15.
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เลมที่ 2 วา
“บัดนี้ปญหาภายในของอเมริกามาถึงจุดหนัก
หนาที่สุดแลว มันจะเลวรายมากไปกวานี้ไมได
อเมริกากําลังอยูทามกลางการปฏิวัติทางสังคม
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิวัติครั้ง
นี้จะเปนเครื่องตัดสิน ไมเฉพาะแตวิถีแหงอนาคต
ของอเมริกาเทานั้น แตจะตัดสินดวยวา อเมริกา
อยางทีเ่ รารูจ กั นีจ้ ะมีอยูใ นศตวรรษที่ 21 หรือไม” 1
เลมที่ 3 วา
“ทุกหนทุกแหงที่คุณมองไป จะเห็นแตสภาพที่
ไมนาดู เรื่องอัปยศทั้งหลาย และความแหลกเหลว
เละเทะตางๆ โดยมีเสียงของโปโตแม็ก (Potomac
หมายถึง รัฐบาลอเมริกัน) เปลงโปรยปรายจากมหา
นครแหงความสําราญฟอนแฟะ ออกมาปลุกปลอบ
ใหความมั่นใจ แตเปนเสียงที่แหบเครือกลวงในวา
ทุกอยางเรียบรอยเปนไป

1

Steven Schlossstein, The End of the American Century (New York: W.W.
Norton & Company, 1992) pp.479-480
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ดวยดี ทั้งที่คนอเมริกันสวนใหญตระหนักรู
โดยสัญชาตญาณวา ในอเมริกานี้ทุกอยางแยไมดี
เลย แตคนสวนมากก็ไมเขาใจวาทําไมประเทศของ
เราจึงตกอยูในภาวะสับสนระส่ําระสาย ตื่นเถิด
อเมริกา จงตื่นขึ้นมา กอนที่จะสายเกินไปและ
อเมริกาไดกลายเปนรัสเซียแหงตอไปเสียแลว”1
ตื่นเถิดชาวไทยดวย ไมใชตื่นเฉพาะอเมริกา บางที
อเมริกาอาจจะยังดีกวาเราก็ได แตตอนนี้อเมริกากําลัง
หวั่นกลัวเปนอยางยิ่ง หนังสืออยางนี้เวลานี้มีเยอะแยะไป
หมด นี่เปนสภาพวิกฤตในทางสังคม แตที่นากลัวกวานั้นก็
คือ วิกฤตการณทางภูมิธรรมภูมิปญญา อันนี้รายยิ่งกวา
เพราะมันเปนฐานอยูใตวิกฤตการณทางสังคม
จะยกตัวอยางกรณีวิกฤตการณทางภูมิธรรมภูมิ
ปญญาของอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2526 ที่มหาวิทยาลัยส
แตนฟอรดซึ่งมีชื่อวาเปน Harvard of the West (ฮารวารด
แหงปจจิมทิศ) นักศึกษาไดเรียกรองใหเอาวิชาพื้นฐาน
สําคัญของมหาวิทยาลัยวิชาหนึ่งออกไปเสีย
คือวิชา
1

Michael William Haga, Taking Back America (USA: Acclaim Publishing
Co.,Inc., 1995) pp.225, 296.
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Western Culture (วิชาวัฒนธรรมตะวันตก) เพราะวา
วัฒนธรรม
ตะวันตกเปนวัฒนธรรมแหงการกดขี่ เปนวัฒน
ธรรมจักรวรรดินิยม เปนวัฒนธรรมเหยียดเชื้อชาติ แบงผิว
เปนวัฒนธรรมเห็นแกชาติพันธุของตัวเอง นี่คือเหตุผลของ
นักศึกษา
ซึ่งทําใหเกิดปญหาในกิจการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยอยู 2 ป ตอมาสภาคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยก็ตกลงมีมติยกเลิกวิชานี้และเปลี่ยนเอาวิชา
ใหมเขามา นี้เปนตัวอยางของวิกฤตการณทางภูมิธรรมภูมิ
ปญญา
เวลานี้มีแนวความคิดแบบ postmodernism (แนว
คิดยุคหลังสมัยใหม) ซึ่งปฏิเสธคานิยมวัฒนธรรมและภูมิ
ธรรมภูมิปญญาเดิม ที่อเมริกาภาคภูมิใจกันมาแทบทั้ง
หมด และฝายเกาที่ไมเห็นดวยก็กําลังสูกันอยู หนังสือเลม
หนึ่งบอกวาขณะนี้อเมริกากําลังเขาสูสงคราม แตไมใช
สงครามภายนอก เปนสงครามภายในประเทศ และเปน
สงครามทางวัฒนธรรม จะยอมรับหรือไมวา คตินิยมและ
แนวความคิดตางๆ ทีเ่ คยภูมใิ จมาเปนสิง่ เลวรายทัง้ หมดแลว
รากฐานความคิดของตะวันตกที่ลึกที่สุด ซึ่งครอง
ความยิ่งใหญมา 2000 พันกวาป คือแนวคิดพิชิตธรรมชาติ
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แมแต Encyclopaedia Britannica ในหัวขอที่วาดวย
ประวัติวิทยาศาสตร เขาไดพูดไวไดความวา แตกอนนี้
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมตะวันตกลาหลังตะวัน
ออก (คือจีนและอินเดีย) แตดวยแนวความคิดพิชิตธรรม
ชาติ จึ ง ทํ า ให ต ะวั น ตกก า วหน า ในวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีล้ําหนาเลยประเทศตะวันออกไป แนวความคิด
พิชิตธรรมชาตินี้ถือวาเปนแนวความคิดเอกของตะวันตก
ซึ่งเปนที่มาของอารยธรรมปจจุบัน แตเวลานี้ฝรั่งเลิกภูมิใจ
แลว สวนมากกลับบอกวาแนวความคิดนี้ใชไมได และเปน
ที่มาของปญหาการทําลายธรรมชาติแวดลอม
เวลานี้ฝรั่งจะย้ําใหมองธรรมชาติดวยทาทีใหม คือ
ไมใหมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แตใหมอง
มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ เขาย้ํากันเหลือเกินวาให
มองมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
ขอใหสังเกตใน
หนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติแวดลอม ฝรั่งจะย้ําตรงนี้ ในเมื่อ
มนุษยก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติอยูแลว
ถาใครไม
สังเกตก็ไมรูวาทําไมฝรั่งตองมาย้ําดวย ที่เปนเชนนี้ก็เพราะ
ฝรั่งเขาไมเคยมองอยางนั้น นี่ก็ตัวอยางหนึ่ง
ทิฐิรองลงมาก็เชนคติแหงความกาวหนา (idea of
progress) ซึ่งเปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นประมาณ ศตวรรษ
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ที่ 19 โดยเริม่ กอหวอดเมือ่ ประมาณ ศตวรรษที่ 17 จาก
กระแสความตื่นตัวที่มากับทฤษฎีของชารลส ดารวิน คือ
แนวความคิดตามหลักวิวัฒนาการ ซึ่งทําใหบางคนสราง
ความคิดในเชิงสังคมขึ้นมาตามหลักของธรรมชาตินี้ดวย
ตามหลักการนี้มนุษยจะตองตอสูเพื่อความอยูรอด ใครที่
เกงก็อยูรอด และมนุษยนี้จะตองกาวหนาตอไปโดยมีวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีเขามาเกื้อหนุน ตามแนวความคิดนี้
มนุษยจะตองกาวหนาไปสูความรุงเรือง และความมั่งมีศรี
สุข เมื่อไมนานนี้แนวความคิดแหงความกาวหนานี้ฝรั่งภูมิ
ใจนัก แตเวลานี้เขาบอกเลิกแลว กลายเปนวาแนวความ
คิดนี้ลาสมัย ใชไมได
แนวคิดอีกอยางหนึ่งที่อเมริกันถือวาเปนฐานแหง
ความเจริญของเขาคือ frontier mentality (สภาพจิตบุกฝา
พรมแดน) คําวา frontier นี้ใหสังเกตวาฝรั่งจะพูดมากที่สุด
โดยเฉพาะอเมริกัน อะไรๆ ก็ตอง frontier คือ แนวคิดบุก
ฝาพรมแดน ที่นําสืบมาจากแผนดินใหญยุโรป พอมาถึง
อเมริกาแลวแนวความคิดนี้ก็พัฒนาอยางยิ่ง และไดกลาย
เปนฐานความเจริญของอเมริกัน มาในถอยคําเชนวา “Go
west young man, and grow up with the country” แปล
วา “เจาหนุมจงมุงหนาตะวันตก และจงทําบานนอกขอก
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นาใหเจริญขึ้นมากับตัวเจา” นี่คือคติของตะวันตก ยุค
คาวบอยก็เจริญมาอยางนี้ คือเขามุงหนาขยายดินแดน
ออกไป ไปหาทรัพยากรใหม ไปทําบานปาเมืองเถื่อนให
เจริญขึ้นมา นี่คือคติ frontier ซึ่งชวยใหฝรั่งแผขยายออก
ตะวันตกจนกระทั่งทั่วแผนดินอเมริกา แลวออกอวกาศตอ
ไปอีก ลวนเปนแนวความคิดฟรอนเทียรทั้งนั้น
การที่ฝรั่งออกหาลาเมืองขึ้นก็สืบเนื่องจากแนวคิด
frontier นี้ ฉะนั้นแนวคิดนี้จึงสําคัญมาก เปนเบื้องหลังของ
การสรางสรรคความเจริญของอเมริกา แตขณะนี้ frontier
mentality กําลังถูกประณามโดยคนสมัยใหม วาเปนสิ่งที่
ผิดและใชไมไดแลว นี่คือสภาพจิตแบบบุกฝาพรมแดน
อีกอยางหนึ่งที่อเมริกันตองการและเปนจุดหมายที่
พวงอยูดวยกันกับสภาพจิตบุกฝาพรมแดนนั้น
คือ
American dream คือฝนอเมริกัน ซึ่งยังพยายามกันอยู
แตมันเปนแนวคิดแบบวัตถุนิยม ซึ่งตั้งอยูบนฐานความคิด
ที่เชื่อวา ความสุขอยูที่การมีวัตถุเสพ เขาแนวที่วา “เสพ
มากที่สุด สุขมากที่สุด”
อีกประการหนึ่ง melting pot (คติเบาหลอม) ขณะ
นี้ก็แตกแลว สังคมอเมริกันขณะนี้กลายเปน mosaic ถาโม
เสคอธิบายไมไดก็จานสลัด อันนี้ก็พอจะทราบกัน แลวก็
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ลัทธิ individualism (ปจเจกนิยม) ซึ่งเปนที่มาของระบบ
แขงขันดวย ทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาอยางนอย
ฝรั่งก็แคลงใจและหันมาติเตียนกัน และผิดหวัง มีการมอง
วาวัฒนธรรมของตัวเอง(วัฒนธรรมตะวันตก)เปนตัวการ
ทําลายโลก เปนตัวกดขี่ และเปนลัทธิแผอํานาจ เปนอันวา
เวลานี้ ตะวันตกกําลังหันมาดาวาติเตียนบรรพบุรุษของตัว
เองกันมากมาย
แมกระทั่งประชาธิปไตยก็มีปญหา อยางหนังสือ
เลมหนึ่งบอกวาเวลานี้ประชาธิปไตยอเมริกันมีการเมืองที่
เปลี่ยนจากการเมืองแบบ civic politics มาเปน claimant
politics หมายความวา ในประชาธิปไตยแบบทําหนาที่พล
เมืองนั้น ทุกคนมีความรับผิดชอบตอสังคม ชวยกันเปน
สวนรวมสรางสรรคสังคมใหดีงาม ทุกคนมีจิตสํานึกในการ
ที่ ว า ทําอย า งไรเราจะเข า ไปมี ส ว นร ว มเพื่ อ ช ว ยกั น สร า ง
สรรคสังคม เรียกวาทําหนาที่พลเมือง แตเวลานี้การเมือง
นั้นยายมาเปน claimant politics คือเปนการเมืองแบบ
เรียกรองผลประโยชน ทุกคนคิดถึงแตผลประโยชนของตัว
เองและจะเอาเพื่อตัวเอง ซึ่งจะเปนจุดสลายอยางหนึ่งของ
ประชาธิปไตยอเมริกัน เขาบอกวาประชาธิปไตยของเขา
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ขณะนี้เคลื่อนยายจาก civic politics มาเปน claimant
politics
วั ฒ นธรรมอเมริ กั น ที่ กําลั ง รุ ง เรื อ งมี อิ ท ธิ พ ลแผ
ขยายไปทั่วโลก คือวัฒนธรรมการบันเทิง ซึ่งไดขึ้นมามี
ฐานะเปนสินคาออกที่เดนที่สุดของสหรัฐฯ
นักแสดง
อเมริกันและซอฟตแวรตางๆ ของอเมริกา อาศัยความ
เจริญของขาวสารขอมูลแผความนิยมออกไป จนกระทั่งสิน
คาออกดานการบันเทิงนี้กลายเปนสินคาออกอันดับสอง
ของอเมริกา (อันดับหนึ่งก็ดานการบินอวกาศ) สิ่งบันเทิง
ของอเมริกากําลังแผอิทธิพลครอบงําไปทั่วโลก แตบางคน
วิเคราะหวานี่คือเครื่องหมายแหงความลมสลายของอารย
ธรรมอเมริกัน ดังที่เขาเทียบใหดูจากกรีก
เมื่อกรีกลมสลายนั้นวัฒนธรรมบันเทิงของกรีกได
ครอบงําโลกตะวันตกตอมาอีก 300 ป เวลานี้วัฒนธรรม
อเมริกันที่กําลังแพรหลายที่สุดคือ
วัฒนธรรมบันเทิง
สภาพนี้จะเปนอยางเดียวกับกรีกหรือไม คือเมื่ออเมริกาลม
สลายแลวก็เหลือทิ้งไวซึ่งรอยคือวัฒนธรรมบันเทิงที่แผไป
ทั่วโลก แตจะเปนวัฒนธรรมที่ดีหรือเปลาก็ไมรู มันอาจจะ
กลายเปนพิษเปนภัยทีอ่ เมริกาเหลือหลงไวใหแกโลกก็เปนได
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เปนอันวา จะตองคิดใหดีวาเวลานี้เราสัมพันธกับ
สิ่งที่เขามามากมายดวยความรูเทาทันดีแคไหน มันจะกอ
ปญหาหรือไม
แตในอเมริกาเองขณะนี้แนนอนมันเปน
ปญหาแลว เขากําลังตอสูกันอยูในทางวัฒนธรรม เขา
กําลังมีปญหาหนักในสังคม เขากําลังมีวิกฤตการณทาง
ภูมิธรรมภูมิปญญา คนไทยเราจะตามเขา หรือวาจะรูทัน
และไดบทเรียนแลวตั้งตัวใหดี หรือแมแตไปชวยเขาแก
ปญหา เมื่ออเมริกาเปนปญหา ทั้งโลกก็เปนปญหาดวย
เพราะอารยธรรมของเขากําลังครอบงําโลกอยู
เปนไปไดไหมวาคนไทยเราจะตั้งตัวไดในโลกนี้ที่
กําลังมีปญหามาก
ถาหากวาเราจะสํานึกและคิดดวย
ปญญา เราจะมีความเปนตัวของตัวเองบางไมไดหรือ จํา
เปนที่เราจะตองมีจุดหมายอันสูงที่มุงจะแกปญหาของโลก
และคิดสรางสรรค ไมใชคอยแตตามเขา แตทั้งนี้ ก็ไมใชจะ
ไปตอตาน แตเปนการชวยกันรวมมือกันแกปญหา เราอาจ
จะชวยอเมริกาแกปญหาไดดวยซ้ําไป
แตเรามีไหมภูมิ
ธรรมภูมิปญญาที่จะชวยเขา ถาเราจะทําการในทางสราง
สรรคอยางนี้ แนนอนวาเราจะตองมีการวิจัยเพื่อใหไดภูมิ
ธรรมภูมิปญญาที่ถูกตองมา
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ขณะที่โลกติดตัน คนไทยรูไมทัน เราก็เดินหนาไป
ไมได แถมยังหลงตามเขาไปในทางที่ผิด โดยไมรูวานี่เปน
ทางไปสูหายนะ แทนที่จะชวยโลกยามนี้ใหดีกลับไปรวมซ้ํา
เติมความวิบัติ เพราะฉะนั้นควรจะถอนตัวออกมา และ
ชวยนําโลกออกจากหายนะไปสูความดีงามใหได อันนี้
แหละคือเรื่องที่การวิจัยจะชวยได ทั้งที่จะใหรูเทาทันโลก
และรูจักตัวเอง ซึ่งเปนอีกดานหนึ่งที่สําคัญ

พื้นฐานของสังคมไทย ที่จะตองใหชัดเจน
กอนจะกาวตอไปไดในการวิจัย
ในเวลาที่เหลือนอยจะตองขอพูดเรื่องนี้นิดหนอย
คือการหันกลับมายอนรอยดูตัวเอง
เมื่อกี้เรายอนทาง
ความเจริญที่มาถึงเรากลับไปดูสังคมตะวันตก ทีนี้ยอน
กลับมาดูตัวเองของเราบาง และยอนถอยไปดูภูมิหลังจน
ถึงรากเหงาของตัวเราเอง วาเราเปนอะไรมาอยางไร ขอย้ํา
วาตองคนกันใหถึงที่สุดจนเขาถึงความจริงใหได ถาไมถึง
ความจริงจะตองไมยอมหยุด และหาทางทําใหมันดีใหได
ถาทําใหดียังไมไดก็ไมยอมหยุด อันนี้คือคติของพระพุทธ
เจารวมทั้งชาวพุทธและนักวิจัยทุกคน
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ตองขอประทานอภัยที่จะวิจารณวา งานวิจัยของ
เรายังไมคอยมีจิตใจของนักวิจัย ในวงวิชาการทั่วไปอยางที่
มองเห็น เชนสังคมวิทยา ยังไมคอยเห็นคุณสมบัตินี้ สังคม
ไทยของเรามีองคประกอบอะไรบาง มีปจจัยอะไรบางที่
หลอหลอมสังคมนี้ทั้งในทางลบและทางบวก
เราบอกวาพุทธศาสนาเปนสถาบันสังคมหนึ่ง และ
ไมใชเปนสถาบันทางสังคมเทานั้น แตเปนแหลงแหงภูมิ
ธรรมภูมิปญญาดวย เมื่อมองพระพุทธศาสนาเราไมจํา
เปนตองมองในแงศาสนาเทานั้น แตเราตองมองในแงที่
เปนปจจัยทางสังคมดวย โดยเฉพาะในฐานะรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่หลอหลอมจิตใจนิสัยของคน ถาเราจะจัดการ
กับสังคมไทยใหมีการพัฒนาเปนตนใหดี เราจะตองเขาใจ
เรื่องนี้ การที่จะตองเขาใจเรื่องพระพุทธศาสนาในแงนี้เรา
ปฏิเสธไมได แตแทที่จริงนั้นเราเขาใจแคไหน
ทั้งๆ ที่พระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่สืบรูได มีหลักการ
ที่ชัดเจนเพราะเปนคําสอนที่มีหลักการแนนอน มีคัมภีร
เปนแหลงความรูที่จะบอก ตรวจสอบ คนควา พิสูจนได แต
เราก็ไมคอยคนกันไปถึงเลย เวลาพูดถึงพระพุทธศาสนาใน
แงที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย มีขอสังเกตวา แมแตนักวิชา
การมักเรียนพุทธศาสนาจากความรูและความเชื่อของชาว
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บาน เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่พูดถึงในตําราจึงกลายเปน
พุ ท ธศาสนาตามความเชื่ อ ของชาวบ า นที่ เ อามาอ า งอิ ง
อยางสับสนใหเขาใจผิดไปไดวาเปนตัวพุทธศาสนาเอง
พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา ที่ไมบังคับ
ศรัทธา เปนศาสนาที่ไมมี dogma ฉะนั้นความรูความเขา
ใจและการปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงขึ้นกับการศึกษา ถา
ประชาชนหยอนการศึกษา สิ่งที่ชาวบานเอามาเชื่อ เอามา
นับถือ เอามาปฏิบัติ ก็จะไดมาจากการเลาตอๆ กันมา
จากความรูความเขาใจที่เลือนลางลงไป สิ่งที่เรียกวาพระ
พุทธศาสนาก็เพี้ยนและคลาดเคลื่อนไป ฉะนั้น การแยกให
ชัดระหวางหลักการของพระพุทธศาสนา
กับพระพุทธ
ศาสนาตามความเชื่อถือปฏิบัติของชาวบานหรือของยุค
สมัย จึงเปนความจําเปนตอการที่จะไดความรูที่ถูกตอง
เราจึงจะตองแยกระหวางพระพุทธศาสนาที่ชาวบานเชื่อ
กับพระพุทธศาสนาที่เปนหลักการเดิมแท แตเรื่องนี้นักวิชา
การทั่วไปแยกไมออก
และเขาก็แยกไมไดระหวางพุทธ
ศาสนาที่ชาวไทยเชื่อ กับพุทธศาสนาที่เปนหลักการของ
พุทธศาสนาเอง ถาแยกสองอยางนี้ไมได
1. ความรูทางวิชาการก็บกพรอง ไมถูกตอง ไมเขา
ถึงความจริง และไมแสดงถึงความจริง
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2. ผูศึกษาเลาเรียนไมไดความรูที่ชัดเจน หรืออาจ
ถึงกับหลงผิด
3. เสียประโยชนแกสังคม แทนที่สังคมจะไดอะไร
มาใชประโยชน ก็ไมได
จึงจะตองเนนย้ําไววา ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาดานสังคมของไทยเรื่องใด ไมสามารถทํา
ใหเกิดความชัดเจนในการแยกตางระหวางหลักการของ
พระพุทธศาสนา กับพระพุทธศาสนาในความเชื่อถือของ
ชาวบาน ผลงานนั้นตองถือวาขาดคุณคาพื้นฐานทั้งในแง
ความจริงและคุณประโยชน จัดวาเปนผลงานทีข่ าดการวิจยั
ฉะนั้น พระพุทธศาสนาที่ปรากฏแกเรานี้ มองไดทั้ง
ในแงที่เปนปจจัยชวยหลอหลอมสังคมนี้ และพรอมกันนั้น
พุทธศาสนาอยางที่คนไทยเชื่อนี้ก็ถูกคนไทยปรุงแตงดวย
หมายความวา พุทธศาสนานั้นถูกอิทธิพลความตองการ
เปนตนของคนไทย ตลอดจนลัทธิความเชื่อถือที่มีอยูใน
สังคมไทยหลอหลอมใหเกิดเปนพระพุทธศาสนาแบบของ
ไทยขึ้น ซึ่งตางกับพระพุทธศาสนาเดิมแท
ถาเราแยกเรื่องนี้ไมชัดเราก็จะเขาใจสังคมไทยไม
ชัดดวย เมื่อเขาใจไมชัด ก็ไมเห็นแงมุมของปญหาที่จะตอง
แกไขและการที่จะนําพระพุทธศาสนามาใชประโยชนใน
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การแกไขปญหาหรือสรางสรรคสังคมไทย ตลอดจนเสีย
ประโยชนทุกขั้นตอนจนถึงขั้นที่วา ถาเราจะชวยแกปญหา
ความติดตันแหงอารยธรรมของโลก เราก็หมดโอกาสที่จะ
นําสิ่งที่ดีที่เรามีไปนําเสนอตอโลกดวย
เมื่อกี้นี้ไดพูดถึงเรื่องอุบาสก อุบาสิกา วาคุณ
สมบัติที่ถูกตอง คือเปนผูที่ไมถือมงคลตื่นขาว ไมหวังผล
จากโชคลาง แตหวังผลจากการกระทํา จะเห็นวาเพียงคุณ
สมบัติของอุบาสก อุบาสิกา งายๆ แคนี้ เมืองไทยเรานับ
ถือพุทธศาสนามากี่รอยปทําไดไหม แคนี้ก็แยแลว เราอาจ
จะถามวา ที่เปนเชนนี้ เพราะพระพุทธศาสนาทํางานไม
สําเร็จผล หรือเปนเพราะคนไทยใชพระพุทธศาสนาไมเปน
ประวั ติ ข องพระพุ ท ธศาสนาในเมื องไทยนั้นเปน
ประวัติแหงการพยายามเขาสูและเขาถึงพุทธศาสนา ใน
บางยุคบางสมัยเราก็ขึ้นมาสูพุทธศาสนาได บางครั้งเรา
ถอยหลังลง ขึ้นมาถอยลง ขึ้นมาถอยลง ดูสภาพสังคมไทย
ในรัชกาลที่ 1 และที่ 5 เปนตัวอยาง ในหลวงรัชกาลที่ 1 ก็
ทรงยกเอาคติพุทธศาสนาขึ้นมาเหนี่ยวรั้งไมใหประชาชน
ไปหลงไสยศาสตร (ดูตัวอยางในประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ 1 จ.ศ.
1166, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฯ, เลม 3, น. 417) แมในรัชกาลที่ 5 ก็
เชนเดียวกัน ทรงเอาพระทัยใสใหมีการสอนหลักการที่แท
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ของพุทธศาสนา ไมใหหลงงมงาย ใหเชื่อเหตุเชื่อผล ไมเชื่อ
ไสยศาสตร แสดงวาเมืองไทยเรามีประวัติการตอสูทาง
ปญญาอยางนี้กันมาเรื่อย และบางครั้งเราก็เพลี่ยงพล้ํา
ถอยลงไป
ฉะนั้นมองในแงหนึ่งเราอาจวางโมเดลของสังคม
ไทยวาเปนสังคมที่พยายามเขาถึงพระพุทธศาสนา คือไม
ใชเปนประเทศพุทธศาสนาแลว แตเปนประเทศที่พยายาม
เขาถึงพุทธศาสนา แลวเราก็เดินกันไป แตเดินไปไดแคไหน
ก็ไมรู ถาเราไมตื่นตัวตระหนักในเรื่องนี้และไมตรวจสอบ
ตัวเองเราจะพลาดมาก
อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้ ถาเพงมองที่พระพุทธ
ศาสนาอยางเดียว อาจจับแงมุมของปญหาพลาด ได จึง
ขอใหดูดานความเจริญแบบสมัยใหมบาง วิทยาศาสตรถือ
กันวาตรงขามกับไสยศาสตร
หรือเปนตัวแกของไสย
ศาสตร
วิทยาศาสตรเขามาเมืองไทย 100 กวาปแลว ใน
ยุคแรกกระแสความเชื่อวิทยาศาสตรไหลแรงมาก
แต
สภาพปจจุบันของสังคมไทย ก็คือ ความกลาดเกลื่อนแพร
หลายของไสยศาสตร นาจะถามเชนเดียวกันวา วิทยา

98

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

ศาสตรทํางานไมสําเร็จในสังคมไทย
หรือวาคนไทยไม
สามารถเขาถึงวิทยาศาสตรเอง
โดยทั่วไปถือกันวา วิทยาศาสตรคูกับเทคโนโลยี
แต น า สั ง เกตว า เวลานี้ ค นไทยไม ค อ ยรู จั ก และไม ส นใจ
วิทยาศาสตร แตชอบใชเทคโนโลยี (เชิงเสพเชิงบริโภค)
และรูจักวิทยาศาสตรในความหมายของเทคโนโลยี ยิ่งกวา
นั้นยังจับคูใหมเอาเทคโนโลยีมาเขาคูกับไสยศาสตร โดย
เชื่อไสยศาสตร และใชเทคโนโลยี กลายเปนวาไสยศาสตร
กับเทคโนโลยีเกื้อหนุนกันไปไดดีในสังคมไทย
ยิ่งเวลานี้สังคมไทยมีปญหาเรื่องคุณภาพคนอยาง
หนัก คนไทยมีลักษณะอยางไรบาง อาจจะตองมองในแง
รายใหมากเพื่อการชวยกันแกไขปรับปรุง คนไทยปจจุบันนี้
มีลักษณะ
1. เปนคนประมาท
คือเปนคนที่หลงละเลิง
เพลิดเพลิน ปลอยตัว ไมรูจักใชเวลาใหเปน
ประโยชน ไมเรงรัดจัดทําเรือ่ งทีค่ วรทํา เฉือ่ ยชา
ชอบผัดเพี้ยน
2. เปนคนขาดความใฝรู
3. เปนคนออนแอ อาจจะเรียกวาไมสูสิ่งยากก็ได
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ความออนแอแสดงออกมา เชน ในการหวังผลจาก
ลาภลอย การหวังพึ่งอํานาจดลบันดาลจากภายนอก การ
โอนภาระความรับผิดชอบใหแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การยกปญหา
ใหเทวดาแก สภาพเหลานี้แสดงถึงความออนแอทั้งสิ้น ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงการไมชอบใชวิธีการแหงปญญา การขาด
วิญญาณของนักวิจัย การครานคิด ไมสูปญหา ไมใช
ปญหาเปนเวทีพัฒนาปญญา
ไมเปลี่ยนปญหาใหเปน
ปญญา เปนตน อยางที่วามาแลว ก็เลยหาประโยชนจาก
ปญหาไมได

เรื่องงายๆ ที่ทาทาย และพิสูจนศักยภาพ
ในการวิจัยเพื่ออนาคตของสังคมไทย
ลองพิ จ ารณาดู ว า คุ ณ ภาพของคนที่ เ ป น อย า งนี้
เปนเพราะอะไร สิ่งที่เปนปจจัยหลอหลอมก็รวมทั้งความ
เชื่อเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาดวย ซึ่งเราจะตอง
วิจัยหาความจริง เริ่มดวยความเชื่อนั้นเปนความเชื่อที่ถูก
หรือผิด ถามันผิดหรือเพี้ยนไปเราจะไดแกแลวไปเอาหลัก
การที่ถูกมา นี่เปนเรื่องที่สําคัญในการวิจัยสังคม
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ในเวลาที่นอยนี้จะขอยกตัวอยางถอยคําบางอยาง
ที่แสดงถึงอิทธิพลในนามของพุทธศาสนาที่เกิดจากความ
เชื่อที่เพี้ยนผิดไปแลว อันเปนผลจากการที่คนไทย (โดย
อาจไมรูตัว หรือคอยๆ คลาดเคลื่อนไป) ไดเปลี่ยนแปลง
หรือดัดแปลงพระพุทธศาสนามาเปนพุทธศาสนาของเรา
แลวกลายเปนความเชื่อที่ยังพูดวาเปนพุทธศาสนาทั้งๆ ที่
ไมใชพุทธศาสนาเลย เชน
1. คําวา “แขงอะไรแขงได แขงบุญแขงวาสนาแขง
ไมได” คําวาวาสนาอยางที่เราเขาใจเรานึกวาเปนคําใน
พระพุทธศาสนา แตที่จริงขอรับรองวาไมใชเลย ถามีเวลา
จึงคอยพูดกัน
2. คําวา “จงมานะพากเพียรเรียนไปเถิด ตอไปจะ
ไดเปนใหญเปนโต เปนเจาคนนายคน” สมัยหนึ่งเรามีคตินี้
แตเดี๋ยวนี้นอยลงไปแลว เพราะปจจุบันเปลี่ยนเปนเรียนไป
เพื่อจะไดเงินไดผลประโยชนใหมาก มานะในภาษาบาลี
เปนกิเลส
แตในภาษาไทยเราใชจนเพี้ยนกลายเปนวา
พากเพียรสําเริงสําราญเต็มที่ทั้งชีว
3. ขอยกตัวอยางในตอนที่เ ริ่มยุคพัฒนาใหมๆ
(ชวง พ.ศ. 2503) ทานผูนํารัฐบาลตอนนั้น ตองขอ
ประทานอภัยออกนามทาน คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ได
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มีสารไปถึงคณะสงฆที่มาประชุมกันจากทั่วประเทศ ขอ
รองพระสงฆไมใหสอนเรื่องสันโดษ เพราะจะเปนเหตุขัด
ถวงการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ประเทศกําลังเขาสูยุค
การพัฒนา
ตอไป ตําราสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหลาย
เลมพูดวา คนไทยเชื่อในเรื่องบุญวาสนา กฎแหงกรรม
อยางเหนียวแนน คนใดยากจนลําบากแสนเข็ญก็จะถือวา
เปนผลกรรมแตชาติปางกอน ยิ่งกวานั้นตําราบางเลมเขียน
ไววา พุทธศาสนาและฮินดูอธิบายความตางสถานภาพ
ของคนในสังคมดวยเรื่องบุญกรรม
อีกอยางหนึ่งคือ ระบบอุปถัมภที่โยงมาถึงหลัก
เมตตากรุณา
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่ตองวิเคราะหสืบคนทั้งสิ้น และ
จะสําเร็จไดดวยการวิจัย แตบอกไวกอนไดเลยวาไมใชพุทธ
ศาสนา
ยกตัวอยาง “วาสนา”ในพุทธศาสนาหมายถึงอะไร
ในเมืองไทยเราเขาใจวา วาสนา หมายถึงอํานาจวิเศษที่
เหมื อ นดั ง บั น ดาลให เ ราได ป ระสบความเจริ ญ ก า วหน า
ความสุข และความสําเร็จ โชคลาภความรุงเรืองที่เหมือน
ลอยมาจากฟากฟา แตวาสนาในภาษาพระหมายถึง พฤติ
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กรรมหรือแมแตสภาพจิตใจที่บุคคลนั้นไดสะสมอบรมมา
จนเปนลักษณะประจําตัว เชน ทวงทีทาทางหรือทวงทา
อาการในการยืน การเดิน การพูด และการแสดงออกตางๆ
คนนี้พูดเร็ว คนนี้พูดชา คนนี้พูดกาวราว คนนี้พูดออน
หวาน คนนี้พูดขวานผาซาก ฯลฯ ลักษณะประจําตัวที่แต
ละคนไดสะสมมาเหลานี้ เรียกวา วาสนา
วาสนานั้นทางพระทานบอกวาตองแกไข ถาเปน
พระอรหันตจะละวาสนาไดแทบทั้งหมด ถาเปนพระพุทธ
เจาก็ละวาสนาไดทั้งหมด ทางพระทานใหละวาสนา แตคน
ไทยกลับอยากมีวาสนากันนัก พุทธศาสนาเปนศาสนาแหง
การศึกษา เมื่อเปนศาสนาแหงการศึกษาก็ตองมีการแกไข
ปรับปรุงตลอดเวลา
คนเราจะมีชีวิตที่ดีงามไดตองเรียนรู เพราะคนเปน
สัตวที่ตองฝก ฉะนั้นหัวใจของพุทธศาสนาในทางปฏิบัติจึง
เรียกวา สิกขา คือการศึกษา ซึ่งมี 3 ดาน คือ พฤติกรรม
จิตใจ และปญญา จึงเรียกวา ไตรสิกขา (การศึกษา 3
ดาน) ชีวิตมนุษยตองเปนอยูดวยการศึกษา จึงจะเปนชีวิต
ที่ดีได ศึกษาไปจนกระทั่งเกงดีมีสุขจริง ก็ไดเปนอารย
บุคคล (อริยบุคคล) คือเปนโสดาบัน สกทาคามี และ
อนาคามี ซึ่งรวมเรียกวาเปนเสขะ แปลวา นักศึกษา เมื่อใด
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เปนพระอรหันตจึงเปนอเสขะ แปลวา ผูไมตองศึกษา คือ
จบการศึกษา
จึงมีเพียงผูเดียวคือพระอรหันตที่ไมตอง
ศึกษา นอกนั้นแมวาจะบวชอยูจนแก จนเปนพระเถระ
อายุมากเทาไรก็ไมพนการศึกษา ตองศึกษาทั้งสิ้น
ชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะชีวิตพระคือชีวิตแหงการ
ฝกฝน ปรับปรุง พัฒนาตน วาสนาที่ลอยมาเอง และแขง
ขันไมได จะเปนพุทธศาสนาไดอยางไร พระพุทธศาสนา
สอนใหฝกฝนพัฒนาแกไขปรับปรุงตัวเอง
เรามีคําวา
วาสนา แตวาสนานั้นไมใชเรื่องสําหรับมาแขงกัน วาสนามี
ไวสําหรับแกไข ไมใชมีไวสําหรับแขงขัน เพราะฉะนั้น
วาสนาที่เขาใจแบบไทย จึงเปนคติที่เพี้ยน
คําวา “มานะ” ก็เชนกัน คนไทยปจจุบันเขาใจวา
หมายถึงความเพียรพยายามอยางที่บอกเด็กวา “จงมานะ
พากเพียร เรียนไปนะ” แตที่จริง มานะ แปลวา ความอยาก
ใหญ ความอยากเปนใหญเปนโต หรืออยากเดน คนไทย
เราเอามานะมาเปนตัวยุใหคนพากเพียรเลาเรียนทําการ
ตางๆ
จนกระทั่งคําวามานะนั้นกลายความหมายเปน
ความเพียรไปเลย ที่จริงมันเปนตัวกระตุนใหเพียร คือเปน
แรงจูงใจที่อยากใหญอยากโตแลวก็ทําใหเพียรที่จะเรียน
ไปๆ มาๆ มานะก็เลยกลายเปนเพียรไป
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ตัวคูกับมานะก็คือ ตัณหา ตัณหาเปนแรงจูงใจให
คนอยากไดอยากเสพอะไรตางๆ แตกอนนี้ เปนยุคของ
ระบบราชการก็ยุดวยมานะ ใหอยากใหญอยากโตแลวร่ํา
เรียนดวยมานะ แตมาถึงยุคปจจุบันนี้เปลี่ยนแลว คนไม
อยากเขาระบบราชการ ก็ใชตัณหาหนุนใหอยากไดผล
ประโยชน อยากไดเงินไดทอง เอาตัณหามายุจะได
พยายามเลาเรียน เพื่อตอไปจะไดมีเงินมีรายไดมากๆ ตก
ลงใชกิเลสทั้งคู คือตัณหา (อยากไดอยากเสพ) มานะ
(อยากใหญโต) แลวนี่เราบอกวาคือการที่จะพัฒนา
พุทธศาสนาไมเอาทั้งตัณหาและมานะ แตทาน
สอนใหใชฉันทะ ฉันทะ คือ อยากรูความจริง และอยากทํา
ใหมันดี เรามีจิตใจใฝรู รักความรู รักความจริง เราเกี่ยว
ของกับอะไรก็อยากใหมันดี ถายังไมดีก็อยากทําใหมันดี
ทุกอยาง นั่นคือฉันทะ ทําไมเราไมใชแรงจูงใจฉันทะนี้มายุ
คนใหเรียนหนังสือ ทําไมเรามองขามมันไป แลวมาใช
ตัณหาบางมานะบางไดกันอยูแคนี้ แลวเราจะวิจัยสําเร็จ
และจะมีชีวิตอยูดวยปญญาไดอยางไร มันผิดหลักธรรม
ชาติกันมาเต็มที่ สังคมไทยถาวินิจฉัยในแงนี้ก็พูดไดวาเขา
ไมถึงพุทธศาสนาเลย
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ถึงเวลานี้ ควรจะรื้อฟนแกไขกันเสียทีโดยเอาฉันทะ
มาแทน ไมใชเฉพาะในการวิจัยเทานั้น การศึกษาเลาเรียน
และกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดจะตองตั้งอยูบนฐานของ
ฉันทะ คือแรงจูงใจใฝรูและใฝดีนี้ คือ ตองเลาเรียนและ
ทํางานเปนตนดวยความอยากรูความจริง พยายามเขาถึง
ความจริงใหได ถาไมถึงจะไมหยุด และตองทําใหมันดีให
ได ถายังไมดีจะไมยอมหยุด ชีวิตและสังคมที่เราเกี่ยวของ
เราตองทําใหมันดี
ถาอยูดวยฉันทะแลวรับรองวาการ
พัฒนาสําเร็จ และไมผิดดวย ไมตองอาศัยระบบแขงขันเอา
ชนะกันในการแยงชิงผลประโยชนมาบีบคนไปสูการพัฒนา
ที่ไมยั่งยืน
เรื่องบุญ เรื่องวาสนา ก็อยูในชุดเดียวกับเรื่องกรรม
คนไทยปจจุบันไมนอยเวลาพูดถึงเรื่องกรรม ก็บอกวาเรา
จะเปนอยางไรๆ ก็เพราะกรรมเกา นี่ก็คลาดเคลื่อนไปไกล
อาตมาจะยกหลักการในเรื่องนี้มาพูดสักคติเดียว แตอยา
เพิ่งสับสน ลองฟงดูกอน เรื่องกรรมในพุทธศาสนาพระ
พุ ท ธเจ า ตรั ส ไว ไ ม ใ ห เ อาไปปนเปกั บ ลั ท ธิ ที่ ผิ ด หลั ก พุ ท ธ
ศาสนา ไมใชหลักกรรม 3 อยาง คือ
1. การถือวา มนุษยจะไดดีมีสุข หรือประสบความ
ทุกขอยางใดก็ตาม ทุกอยางเปนไปเพราะกรรมที่ทําไวใน
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ปางกอน นี่เปนลัทธิที่ผิดพวกที่หนึ่ง เรียกวา บุพเพกตวาท
(ลัทธิกรรมเกา)
2. ความเชื่อวา สิ่งที่มนุษยไดประสบ ไมวาสุขหรือ
ทุกขก็ตาม เปนเพราะการบันดาลของเทพผูยิ่งใหญ เรียก
วาลัทธิอิศวรนิรมิตวาท (ลัทธิดลบันดาล)
3. ลัทธิที่ถือวา อะไรจะเปนอยางไรก็เปนไปเองโดย
ไมมีเหตุปจจัย เรียกวาอเหตุวาท (ลัทธิแลวแตโชค)
สามลัทธินี้ไมใชพุทธศาสนา ทีนี้หันมาดูวาคนไทย
เราถืออยางไร คนไทยไมนอยบอกวาอะไรจะเปนอยางไรก็
เปนเพราะกรรมเกา ใหกมหนารับกรรมไป การถืออยางนี้
เขากับหลักสิกขาไหม ทําใหมีการแกไขปรับปรุง และ
พัฒนาตนหรือไม เขากับหลักกรรมที่ยึดหลักการกระทํา
ไหม ไมเขาเลย ทําไมคนไทยถืออยางนี้
การปลงใจกับกรรมเกา พอเกิดอะไรขึ้น ก็บอกวา
เปนเพราะกรรมเกา แลวก็ปลอยใหเปนไปแลวแตกรรมเกา
นั้น ชาวพุทธที่คิดอยางนี้ไมรูตัววาที่จริงตนเองกําลังทํา
กรรมใหมที่รายแรง ในขณะที่บอกวาแลวแตกรรมเกาแลว
ไมทําอะไรนั้น การไมทําอะไรก็คือการทํากรรมรายอยาง
หนึ่ง ซึ่งเปนการทํากรรมใหม กรรมนั้นคือ ความประมาท
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ความประมาทเปนกรรมรายที่พระพุทธเจาทรงเนน
เหลือเกินใหเราระวังมนุษยที่ประสบความสุข ความสําเร็จ
ความดี มักจะมาตกหลุมนี้คือความประมาท พอไดดีมีสุข
ประสบความสําเร็จก็หลงระเริง เพลิดเพลิน มัวเมา อยาง
นอยก็ปลอยตัวละเลยมองขามสิ่งตางๆ ที่ควรจะทํา ความ
ประมาทเปนหลุมราย เปนอกุศลกรรมสําคัญที่พุทธศาสนา
เนนวาเปนสิ่งที่จะตองเวนใหได และความไมประมาทก็มา
หนุนการศึกษา ทําใหเราเอาจริงเอาจังในการแกไขปรับ
ปรุง พัฒนาเดินหนากันเรื่อยไป เพราะฉะนั้นในยุคปจจุบัน
จะตองเนนหลักความไมประมาทกันใหมาก
อีกตัวอยางหนึ่ง เมื่อไมนานนักนี้นักวิชาการทาง
สังคมศาสตรทานหนึ่ง จะทําการวิจัยไดผลออกมาหรือจะ
เสนอความคิดเห็น ไดเขียนวา คนไทยภาคอีสานเชื่อหลัก
อนิจจังตามคติพุทธศาสนา จึงมีชีวิตแบบอยูไปวันๆ นี่นัก
วิชาการไทยทานหนึ่งวาไว แตเราอยาเพิ่งไปโทษทาน ทาน
ก็ถูกในแงหนึ่ง แตทานแยกไมออก คืออนิจจังตามคติของ
คนไทยอาจจะทําใหเปนอยางนั้น แตมันไมใชอนิจจังตาม
คําสอนของพระพุทธศาสนา
อนิจจังตามหลักพุทธศาสนาที่สอนเรื่องความไม
เที่ยง ความเปลี่ยนแปลง ไมคงที่นั้น พระพุทธเจาสอนไว
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ควบคูกับความไมประมาท โดยใหเปนตัวหนุนความไม
ประมาท เพราะวาสิ่งทั้งหลายไมแนนอนมันเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา เราจะรีรอชักชาวางใจนอนใจเฉื่อยชาผัด
เพี้ยนอยูไมได เราจะตองกระตือรือรนเรงรัดแขงกับเวลา
อะไรที่ควรทําก็ตองรีบทํา
อนิจจังจึงกระตุนความไม
ประมาท
ขอสําคัญที่ยิ่งกวานั้นก็คือ หลักอนิจจังที่วาสิ่งทั้ง
หลายไมคงที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น มันไมไดเปลี่ยนแปลงไป
โดยเลื่อนลอย พุทธศาสนาแสดงหลักความจริงที่รองรับ
เบื้องหลังอนิจจัง คือคติแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย
หมายความวา สิ่งทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงนั้น ไมไดเปลี่ยน
แปลงไปโดยเลื่อนลอย แตเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจ จัย เราจะทํา
อยางไร เราก็ตองศึกษาใหรูเหตุปจจัยดวยการวิจัยแลวจะ
ไดทําใหตรงตามเหตุปจจัย
พูดงายๆ วา คติเหตุปจจัยทําใหตองวิจัย เราวิจัย
เพื่อใหไดปญญาที่รูเหตุปจจัย เมื่อรูเหตุปจจัยของความ
เสื่อมแลวเราจะไดแกไข ปองกัน กําจัด และเมื่อรูเหตุ
ปจจัยของความเจริญแลวเราจะไดทําเหตุปจจัยนั้น ฉะนั้น
คติ อ นิ จ จั ง จึ ง นําไปสู ค วามไม ป ระมาทในการใช ป ญ ญา
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ศึกษาเหตุปจจัย และทําใหตรงตามเหตุปจจัยเพื่อใหผลที่
ตองการเกิดขึ้น
เปนอันวาหลักอนิจจัง ในพุทธศาสนาทานสอนไว
เพื่อใหไมประมาท และเพื่อสรางสรรค แตเราเอามาใชใน
การปลงและปลอย เราบอกวา อนิจจัง ไมเที่ยง สิ่งทั้ง
หลายเกิดขึ้น เมื่อเกิดแลวก็ตองดับไป เจริญแลวก็ตอง
เสื่อม จะทําอยางไรได ก็เลยปลอยเรื่อยเปอย ปลงเสร็จ
แลวก็ปลอย ปญหาก็ไมไดแก ก็สบายใจดีเหมือนกัน นี่ก็
ถูกในแงหนึ่ง แตเปนการปฏิบัติธรรมที่เอียงสุด เพราะไมได
สิ่งที่ตองการแท คือความไมประมาท
ในการปฏิบัติที่ถูกตอง จะตองไดทั้งสองอยาง คือ
ดานที่หนึ่ง ดวยความมีปญญารูเทาทัน ความจริงของกฎ
ธรรมชาติ คื อ อนิ จ จั ง นั้ น ก็ ทําให เ ราไม ต กอยู ใ ต อํานาจ
ตัณหา คือความปรารถนาที่จะเอาอยางใจ และไมไดอยาง
ใจก็เกิดความทุกข แตดวยการรูวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตาม
คติธรรมดา ที่เปนอนิจจัง เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย ก็
จะทําใหเราวางใจเปนอิสระจากความเปนไปของธรรมชาติ
โดยไมเอามากระทบตัวเอง ทําใหเราไมทุกข ในแงนี้เรียก
ไดวาปลง แตพรอมกันนั้นในเชิงปฏิบัติจะตองไมประมาท
เพื่อจะไดประโยชนจากปญญาที่รูเหตุปจจัย เปนอันวา

110

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

ตองไดทั้งสองอยางคือ ใจก็สบาย งานก็ไดผลดวย หรือ
งานก็ได ใจก็สุข ตองไดทั้งสองอยาง ถาอยางนี้จึงจะไป
รอด เวลานี้มีปญหาวาคนไทยเอาแคใจสุขแตงานไมได ถา
อยางนี้ก็จะไปไมรอด
อีกเรื่องหนึ่งที่นาสังเกตมากคือ ระบบอุปถัมภ จะ
ขอโอกาสพูดสักนิด เพราะเรื่องระบบอุปถัมภโยงมาหา
เมตตากรุณา นับวาเปนเรื่องใหญทีเดียว ระบบอุปถัมภนี้
ถาใชไมดีก็เกิดโทษ หนึ่ง ทําใหคนชวยเหลือกัน จนไมเอา
กฎเกณฑกติกา เสียความเปนธรรม และ สอง ทําใหคน
ออนแอ หวังพึ่งคนอื่น ไมเพียรพยายาม ไมหวังพึ่งตนเอง
คนไทยเรามักพูดแคเมตตากรุณา ทั้งๆ ที่หลักธรรม
ชุดนี้มี 4 ขอ แตเราพูดไมครบ เอาแค เมตตากรุณา แลวยัง
แถมบอกวาเปนธรรมของผูใหญ มีที่ไหนในพระไตรปฎกที่
บอกวา เมตตากรุณาเปนธรรมของผูใหญ คนมาเทาไรไม
เคยเจอ แทจริงนั้น เมตตากรุณาเปนธรรมระหวางเพื่อน
มนุษย ที่ทุกคนจะตองมีตอกัน คือเปนทาทีตอเพื่อนมนุษย
ทุกคน พระตองมีตอโยม โยมก็ตองมีตอพระ ตามหลัก
ปฏิบัติในทิศ 6 วา ใหคฤหัสถมีเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม และเมตตามโนกรรมตอพระสงฆ ทานใหโยม
เมตตาพระ ผูใหญเมตตาเด็ก เด็กก็ตองเมตตาผูใหญ
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เมตตาเปนคุณธรรมระหวางกันของมนุษยทุกคน เมตตาก็
คือความเปนมิตรเทานั้นเอง เพราะเมตตากับมิตตะเปนคํา
ที่มาจากรากศัพทเดียวกัน มิตตะ แปลง อิ เปน เอ ก็เปน
เมตตะ แลวตามไวยากรณเปนภาวนาม อะก็กลายเปนอา
เมตตาก็คือน้ําใจมิตรนั่นเอง ทานใหทุกคนมีความเปนมิตร
ตอกัน
หลักธรรมชุดนี้ที่สําคัญก็คือมันเปนระบบองครวม
เปนธรรมที่บูรณาการ โดยมีดุลยภาพ จึงตองมาครบทั้ง 4
ขอ คือ 1. เมตตา 2. กรุณา 3. มุทิตา 4. อุเบกขา ทีนี้ลอง
ใหความหมายกันยอๆ นิดหนอย ธรรม 4 ขอนี้ใชตอผูอื่น
เพราะฉะนั้นจะตองดูสถานการณที่เขาประสบ การมอง
ความหมายของธรรม 4 ขอนี้ดูจากสถานการณที่ผูอื่น
ประสบ
สถานการณที่หนึ่ง เมื่อเขาอยูเปนปกติ เราก็มี
เมตตา มีความเปนมิตร ปรารถนาดี
สอง สถานการณเปลี่ยนไป เขาเดือดรอน เปลี่ยน
จากปกติเปนตกต่ํา เกิดความทุกข เราก็มีกรุณา มีใจ
พลอยหวั่นไหว ปรารถนาจะชวยใหเขาพนทุกข

112

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

เมตตากับกรุณา นี้ตางกันชัดเจน แตคนไทยแยก
ไมคอยออก ที่จริงแยกงายนิดเดียว คือใชกับสถานกาณที่
ตางกัน
สถานการณที่สาม คือเขาขึ้นสูง ประสบความ
สําเร็จ ทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม เราก็มุทิตา พลอยยินดีสงเสริม
สนับสนุน
นี่สามสถานการณแลว เหลืออีกสถานการณเดียว
ที่ยากที่สุด ที่จริงสามสถานการณนี้ตามปกติก็ครบ มนุษย
เราโดยทั่วไปก็อยูในสามสถานการณนี้ คือ ปกติ ตกต่ํา ขึ้น
สูง เราก็มีเมตตา กรุณา มุทิตา ใหถูกตองตามสถานการณ
นั้น อยางไรก็ตาม คนไทยเรามักไดแคสองอยางแรก คือ
เมตตา และกรุณา เรามักพูดกันอยูแคนี้ แตมุทิตาไมคอย
เอา มุทิตาหมายความวา ตองสงเสริมคนดี
ตอไป ขอที่สี่ยิ่งหนักเขาไปอีก คนไทยเราไมรูเรื่อง
และถึงกับเขาใจผิดเลย ขอที่สี่คือ อุเบกขา อุเบกขาคือ
อะไร สถานการณอะไรอีกที่มนุษยจะประสบ สถานการณ
สามอยางที่ผานมาดูนาจะครบแลว
กอนที่จะเขาสูสถานการณที่สี่ตองทําความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการทั่วไปกันกอนวา ในดานหนึ่ง มนุษยเรา
อยูกับมนุษยดวยกัน ประกอบกันเขาเปนสังคมมนุษย เมื่อ
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เราพยายามอยูกันดวยดีโดยมีธรรมสามขอที่พูดมานั้น ก็
หาไดเพียงพอที่จะใหสังคมมนุษยดํารงอยูอยางมั่นคงดวย
ดีไดไม เพราะโลกมนุษยหรือสังคมมนุษยนั้นจะอยูลําพัง
ดวยตัวมันเองไมได เบื้องหลังหรือภายใตสังคมมนุษยนั้น
ยังมีความจริงของกฎธรรมชาติรองรับอยู ซึ่งเปนความเปน
จริงของธรรมชาติที่ไมเขาใครออกใคร
มนุษยจะอยูดวยความสัมพันธที่ดีระหวางกันเทา
นั้นไมพอ แมมนุษยจะอยูรวมกันดวยดีแตถาเขาปฏิบัติผิด
ตอหลักความจริงของกฎธรรมชาติคือหลักการแหงความ
จริงความถูกตองดีงาม ที่เรียกวาธรรม สังคมมนุษยก็ดํารง
อยูไมได จะตองสลาย เพราะฉะนั้นจึงมาถึงขอที่สี่คือ
สถานการณที่จะตองรักษาหลักการแหงความจริงความถูก
ตองที่เปนไปตามกฎธรรมชาติไว
เปนอันวา สถานการณที่สี่ คือ ถาเมื่อใดความ
สัมพันธระหวางมนุษยไปกระทบสงผลเสียหายตอหลักการ
แหงความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ที่เรียกวาธรรม
ความสัมพันธระหวางมนุษยในทุกขอขางตนจะตองหยุด
หมด นี่คือขอที่สี่ อุเบกขา ที่แปลกันวา เฉย คือเฉยตอคน
นั้นๆ เฉยตอคนนั้นเพื่ออะไร ก็เพื่อเปดโอกาสใหธรรมออก
มาแสดงบทบาท คือจะตองปฏิบัติไปตามธรรม อันไดแก
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หลักการแหงความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ความ
เปนธรรม ความชอบธรรม ตลอดจนหลักการแหงความจริง
ความถูกตอง ดีงาม ความชอบธรรมนั้นที่ออกมาสูรูปแบบ
ในสังคมมนุษย คือกฎเกณฑ กติกา และกฎหมาย เปนตน
เปนอันวาสังคมมาถึงสถานการณที่สี่คือ การที่จะ
ตองถือหลักการ กฎเกณฑ กติกา เปนใหญ เมื่อใดความ
สัมพันธระหวางมนุษยใน 3 ขอตน ไปกระทบหรือละเมิด
ตอตัวหลักการ ตัวธรรม ตัวกฎเกณฑนี้เขา จะตองหยุด
หมด เมตตาไมได กรุณาไมได มุทิตาไมได เชน เด็กไปลัก
ของเขา ประสบความสําเร็จไดเงินมา เราจะมุทิตาไมได สง
เสริมไมได เพราะวามันไปกระทบตอตัวธรรม นี่คือตอง
อุเบกขา ไดแกวางใจเปนกลางแลวจัดการไปตามธรรม
โดยเอาหลักการเปนใหญ กฎตองเปนกฎ
ไมคอยมีใครเขาใจอุเบกขา เพราะเปนเรื่องที่ตอง
ใชปญญาจึงยากที่จะเขาใจ คนทั่วไปมักนึกถึงอุเบกขา วา
เปนความเฉย ถาแปลอยางนี้ตองระวัง เพราะถาเฉยไมรู
เรื่อง ก็กลายเปนเฉยโง ทานเรียกวาอัญญาณุเบกขา เฉย
โงนี้ใชไมได เปนอกุศล แตอุเบกขาที่แท เปนทาทีของจิตใจ
ที่เกิดจากความรู ตางจากสามขอแรกที่ใชในความสัมพันธ
ระหวางมนุษยโดยใหมีความรูสึกที่ดี
หนักไปในดาน
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ความรูสึก สวนขอสี่คืออุเบกขานี้ตองใชปญญา เพราะตอง
รูวา อะไรคือความจริง ความถูกตองดีงาม หรือวาหลักการ
เปนอยางไร มีเหตุผลอยางไร แลวเอาความรูนั้นมาปรับ
ความรูสึกใหพอดี คือความรูนั้นมาปรับความรูสึก ทําใหจิต
ของเราลงตัว วางใจเปนกลางได จิตจะเรียบสงบ เขาสู
ดุลยภาพ แลวปฏิบัติไปตามธรรม คือตามหลักการ กฎ
เกณฑ กติกา หรือตามเหตุผลที่ควรจะเปน
สังคมมักจะเอียงเสียดุลเพราะจิตใจของคนขาด
อุเบกขา ไมสามารถรักษาดุลยภาพ สังคมที่ดีจะตองมีดุลย
ภาพดวยการที่คนมีความรูมาดุลกับความรูสึก
คือมี
อุเบกขามาคุมเมตตา กรุณา และมุทิตา สามขอแรกทําให
คนชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนกัน
ในขณะที่ขอสี่คือ
อุเบกขามาดูแลใหทุกอยางดําเนินไปตามเหตุผลที่ควรจะ
เปน เพราะฉะนั้น จึงตองมีธรรมครบทั้ง 4 ขอ จึงเรียกวา
พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจําใจของพรหม คือ สภาพ
จิตใจของมนุษยที่จะสรางสรรคและอภิบาลสังคมได
ศาสนาพราหมณ ถื อ ว า พระพรหมเป น เทพเจ า ผู
สรางโลก แลวก็รักษาอภิบาล บํารุงเลี้ยงโลกไว แตพุทธ
ศาสนาบอกวาอยามัวทําลายโลกแลวรอพระพรหมมาส
รางโลก มนุษยทุกคนตองเปนพรหม ใหทุกคนเปนพรหม
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โดยทําหนาที่เปนสวนรวมในการสรางสรรคและดํารงรักษา
สังคมดวยการปฏิบัติตามหลักการ 4 ขอนี้ แลวก็จะทําให
สังคมดํารงอยูได
สังคมดีตองมีดุลยภาพ ดวยการที่มนุษยแตละคน
ปฏิบัติใหถูกตองในสถานการณทั้งสี่ ซึ่งจัดรวมไดเปนสอง
ดาน คือ หนึ่ง ความสัมพันธระหวางคนกับคนในสามขอ
ตน และสอง ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมคือความ
เปนจริงของโลกและชีวิตตามกฎธรรมชาติ ถามีดุลยภาพนี้
สังคมก็อยูได แตสังคมมักจะเอียงไปขางใดขางหนึ่ง
สั ง คมบางสั ง คมหนั ก ไปในด า นความสั ม พั น ธ
ระหวางบุคคล ก็เอาแตรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล
เชนชวยกันจนกระทั่งมองขามกฎเกณฑ กติกา ถาจะชวย
เหลือกัน แมแตเสียหลักการ ทําลายกฎเกณฑหรือละเมิด
กฎหมายก็เอา ในสังคมอยางนี้ความเปนธรรมก็เสียไป
นอกจากนั้นก็จะทําใหคนออนแอ คนจํานวนมากจะหวัง
ความชวยเหลือจากผูอื่น ไมคิดพึ่งตัวเอง คิดวาเดี๋ยวเราตก
ต่ําลําบากเดือดรอนก็จะไปพึ่งผูใหญคนนั้นคนนี้ จะไปหา
ญาติมิตรคนโนนใหชวยได ก็เลยไมขวนขวายดิ้นรน ทําให
เฉื่อยชา
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สวนในอีกสังคมหนึ่งก็ขาดดุลยภาพ คนเอาแต
ความสัมพันธกับตัวธรรม คือความเปนจริง เหตุผล และ
หลักการ คิดแตจะรักษากฎเกณฑกติกา เอากฎหมายเปน
หลัก ไมเอาความสัมพันธระหวางบุคคล ไมชวยเหลือกัน
ไมมีน้ําใจ สังคมแบบนี้ก็รักษาความเปนธรรมไดดี และทํา
ใหคนเขมแข็งเพราะตัวใครตัวมัน ไมชวยเหลือกัน ถาใคร
ไมชวยตัวเอง ไมดิ้นรนขวนขวาย ก็ตายเอง อยูไมรอด เมื่อ
คนหวังพึ่งกันไมได ทุกคนก็ตองดิ้นรนขวนขวายชวยตัวเอง
ก็เขมแข็งกาวหนา ก็ดีไปอยางหนึ่ง แตแหงแลงน้ําใจ ขาด
ความอบอุน ไมมีความรมเย็น คนจะเครียดเปนโรคจิตมาก
เพราะฉะนั้นก็เสียดุล
สังคมตะวันตกนั้นเปนสังคมที่หนักไปทางอุเบกขา
ถือกฎเกณฑกติกาเปนใหญ สวนสังคมไทยก็หนักไปใน
ทางรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล เพราะฉะนั้นก็เสีย
ดุลทั้งสองสังคม ถาจะใหพอดีก็ตองใชธรรมใหครบ ทุกคน
ตองเปนพระพรหม ตอนนี้ไมมีพระพรหม พระพรหมในตัว
คนหายไป เพราะคนมัวแตไปออนวอนพระพรหมขางนอก
กันหมด ไมยอมเปนพรหมเอง สังคมก็จะไปไมรอด มัวแต
หวังพึ่งใหพระพรหมขางนอกมาชวย ไมไดเรื่อง เพราะ
ฉะนั้นจะตองเอาพระพรหมที่แทกลับมา
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นี่เปนเรื่องที่การวิจัยเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
และเปนไปเพื่ออนาคตของสังคมไทย เราจะตองมาตกลง
กันไหได โดยมีความชัดเจนในเชิงปญญา การวิจัยเวลานี้
จะตองวิจัยซอนวิจัย คือวิจัยอิทธิพลที่เปนเหตุปจจัยอยู
เบื้องหลังการวิจัยนั้นอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใหการวิจัยนี้ชวยนํา
เราไปสูอนาคตที่ดีงามของประเทศไทย ที่ไมใชเปนไปเพื่อ
อนาคตของประเทศของตนเทานั้น ไมใชเพียงเพื่อเอาชนะ
การแขงขันในเวทีโลกเทานั้น แตเพื่อนํามนุษยชาติทั้งหมด
ไปสูความดีงาม และความมีสันติสุข ฉะนั้นอาตมภาพจึง
ไดนําเอาเรื่องนี้มาเสนอเพื่อเปนสวนชวยในการที่จะวิจัย
กันใหถูกทาง และวิจัยกันใหถึงขั้นที่จะแกปญหาอารย
ธรรมของมนุษย ซึ่งกําลังเปนเรื่องติดตันของโลก
เราจะตองเชื่อวาคนไทยเรามีศักยภาพที่จะชวยแก
ปญหาของโลกได แลวพัฒนาจิตใจของนักวิจัยขึ้นมา และ
มีชีวิตแหงการวิจัย ถาอยางนี้ ไมวาจะจับงานวิจัยเรื่องใด
ก็จะนํางานวิจัยนั้นไปสูจุดหมายแหงการเขาถึงความจริง
และหาทางทําใหมันดีจนสําเร็จได

