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วันนี ้ อาตมภาพไดรบันมินตใหมาพูดแกทีป่ระชุม ในเร่ืองสําคญั
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แตกอนน้ันเราเรียกวิชาศกึษาท่ัวไปวา “วิชาพ้ืนฐาน” คลายกับวา

กอนจะไปศกึษาวิชาเฉพาะหรือวิชาชีพท้ังหลาย เรากใ็หศกึษาวิชา
ประเภทพ้ืนฐานกอน เปนการเตรียมตัวบุคคลใหพรอมท่ีจะไปศึกษาวิชา
เฉพาะท่ีเจาะลกึ วิชาชีพท้ังหลายโดยมากจะเปนประเภทเฉพาะอยางน้ัน
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การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๒
ถาจะพูดใหสั้น เราอาจจะเปรียบเทียบระหวางวิชา ๒ ฝาย

คือ วิชาศึกษาท่ัวไปน้ีฝายหน่ึง และวิชาเฉพาะวิชาชีพอีกฝายหน่ึงวา
วิชาศึกษาท่ัวไป มีจุดมุงหมายอยูท่ีการสรางคน

คําวา “สรางคน” ถาพูดถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็
คือ สรางบัณฑิต น่ันเอง หมายความวา

วิชาศึกษาทัว่ไป มีจดุหมายอยู่ทีก่าร “สร้างบณัฑิต” ส่วน
วิชาเฉพาะวิชาชีพ เป็นเหมือนการ “สร้างเคร่ืองมือใหบ้ณัฑิต”

ท้ังน้ีเพราะวาคนท่ีจะไปทํางานทําการ ไปดําเนินชีวิตใหได
ผลดี ก็จะตองมีเคร่ืองมือ วิชาชีพวิชาเฉพาะตางๆ เปนเหมือนเคร่ือง
มือ แตคนท่ีจะไปใชเคร่ืองมือน้ัน เราตองการใหเขาเปนบัณฑิต เพ่ือ
วาเขาจะไดใชเคร่ืองมือน้ันในทางท่ีถูกตองตามวัตถุประสงคเพ่ือ
ความดีงามสรางสรรคชีวิตและสังคม

ถาเราไมสามารถสรางคนใหเปนบัณฑิต แมวาเราจะสราง
เคร่ืองมือ และพัฒนาเคร่ืองมือน้ันอยางดีเหลือเกิน มีประสิทธิภาพ
มาก แตคนใชเคร่ืองมือไมเปนบัณฑิต ก็อาจจะนําเคร่ืองมือน้ันไปใช
ในทางท่ีเปนโทษ อยางท่ีโบราณกลาววา “ย่ืนดาบใหแกโจร”

เพราะฉะน้ัน การสรางคนใหเปนบัณฑิตจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญ
มาก และเราก็นําคําวาบัณฑิตมาใช สําหรับผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยดวย จบปริญญาตรีเรียกวาบัณฑิต จบปริญญา
โทเรียกวามหาบัณฑิต จบปริญญาเอกเรียกวาดุษฎีบัณฑิต

ความเปนบัณฑิต อยูท่ีไหน ก็อยูท่ีคุณสมบัติในตัวคน และ
การสรางคุณสมบัติของตัวคนน่ีแหละท่ีเปนเปาหมายของวิชาศึกษา
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ท่ัวไป เราเอาคําวาบัณฑิตมาใช แสดงวาเราใหความสําคัญแกคุณ
สมบัติในตัวคน ท่ีจะใหเขาเปลี่ยนแปลงจากคนเปลาๆ ท่ีไมมีคุณ
สมบัติ หรือจากคนดิบ ท่ีไมพรอมจะอยูจะทําอะไร มาเปนคนท่ีมีคุณ
สมบัติเปนบัณฑิต

เปาหมายแทจริงของวิชาศึกษาท่ัวไป คือการสรางบัณฑิต
หรือสรางคนใหเปนบัณฑิต สวนวิชาเฉพาะวิชาชีพท้ังหลายเปนการ
สรางเคร่ืองมือใหแกบัณฑิต และบอกวิธีท่ีจะทําใหเขาสามารถใช
เคร่ืองมือได แตคนใชเคร่ืองมือน้ันจะตองเปนคนท่ีดี จะไดนําเคร่ือง
มือไปใชเพ่ือสรางสรรค ทําใหเกิดประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม ไม
ใชนําเคร่ืองมือไปเพียงเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนดวยความเห็น
แกตัว แลวทํารายเบียดเบียนผูอื่นหรือกอความเสียหายทําลาย
สังคม ตลอดจนมนุษยชาติ ซ่ึงเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน

เวลาน้ี เรามักพูดถึงคําวา “พัฒนาทรัพยากรมนุษย” ซ่ึงมอง
ไดวาเขากับสมัยนิยม คือ การพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
ในยุคปจจุบันน้ี เปนผลมาจากการพัฒนาในยุคท่ีผานมา ซ่ึงบัดน้ี
ยอมรับกันแลววาเปนการพัฒนาท่ีไมถูกตอง เพราะไปเนนแตความ
มุงหมายในทางเศรษฐกิจ มุงความเจริญพร่ังพรอมทางดานวัตถุ
มากเกินไป จนเกิดผลรายแกจิตใจและแกสังคม โดยเฉพาะแกสิ่ง
แวดลอม ปจจัยสําคัญในการสรางสรรคความเจริญและพัฒนา
เศรษฐกิจน้ัน ก็คือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เมื่อเห็นวาการพัฒนาแบบน้ันผิด ก็เลยหันมาคิดกันใหมวา
จะตองเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนา จนไดเกิดมีแนวคิดท่ีเรียกวา
“การพฒันาแบบยัง่ยืน” หรือ sustainable development ปรากฏ



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๔
ข้ึนมาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ และใกลกันน้ันก็มีการประกาศแนวความคิด
“การพฒันาเชิงวฒันธรรม” หรือ cultural development ดังท่ีได
กําหนดให พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ เปนทศวรรษโลกแหงการพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม ซ่ึงเหลืออีก ๒ ปจะจบ

การพัฒนา ๒ ช่ือน้ีเปนแนวความคิดใหมในการพัฒนา ซ่ึง
เปลี่ยนจุดเนนของการพัฒนาจากเศรษฐกิจไปอยูท่ีจุดอื่น สําหรับ
การพฒันาแบบยัง่ยืน ก็หันไปเนนเร่ืองการดํารงอยูของสิ่งแวดลอม
ใหควบคูกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายความวา ใหเปนการ
พัฒนาท่ีสิ่งแวดลอมก็อยูดีเศรษฐกิจก็ดําเนินไปได หรือวาเศรษฐกิจ
ก็ไปดีธรรมชาติแวดลอมก็อยูได ส่วนการพฒันาเชิงวฒันธรรมก็เนน
ท่ีตัวคน ซ่ึงเปนการเปลี่ยนกระแสความคิดในการพัฒนา

ประเทศไทยเรามีแผนพัฒนาเกิดข้ึนคร้ังแรกเมื่อประมาณ 
๓๔ ปมาแลว แผนพัฒนาฉบับแรกเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
เดียว ตอมากเ็ติม “และสังคม” เขาไป พอผานมาสัก ๔ แผนก็หันมา
เนนจิตใจมากข้ึน แลวก็เอาเร่ืองปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มเขาไป ตอน
หลังน้ีก็เนนเร่ืองคนมากข้ึนๆ จนกระท่ังมาวางแผน ๘ ขณะน้ีก็เนน
เร่ืองคนมากเปนพิเศษ

เวลาน้ีเราพูดกันมากเรื่องการ “พัฒนาคน” แตพูดถึงการ
พัฒนาคนในลักษณะท่ีพูดกันบอยวาพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เร่ืองน้ีจะตองมีความชัดเจนวา เราจะพัฒนาคนในฐานะ
อะไร คือ ในฐานะท่ีเปนคนหรือเปนมนุษย หรือในฐานะท่ีเปน
ทรัพยากรมนุษย สองอยางน้ีคงไมเหมือนกัน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕
คําวา “ทรัพยากรมนุษย” เกิดข้ึนเมื่อราวป ๒๕๐๔ เปนศัพท

ใหมซ่ึงเกิดข้ึนในยุคท่ีกระแสการพัฒนาท่ีเนนเศรษฐกิจกําลังแรง จน
กระท่ังเรามองคนเปนทรัพยากร คือเปนทรัพยสิน เปนทุน เปนเคร่ือง
มือ หรือเปนปจจัยท่ีจะนําไปใชเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนสังคม
อีกทีหน่ึง สาระสําคัญคือมองคนเปนทุนหรือเปนสิ่งท่ีจะจัดสรรเอา
ไปใชเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

คําวา “ทรัพยากรมนุษย” น้ีก็ใชกันติดมาหลายป จนถึง
ปจจุบันน้ีเราเปลี่ยนแนวความคิดใหม เราบอกวาการพัฒนาท่ีเนน
เศรษฐกิจน้ันไมถูกตอง แตศัพทคือคําวา “ทรัพยากรมนุษย” ก็ยังติด
อยู จนกระท่ังเวลาน้ีเราชักสับสน ท้ังๆ ท่ีหันมาเนนการพัฒนาตัวคน
แตศัพทท่ีใชก็อยูในสายความคิดท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ เราชอบ
ใชวา “พัฒนาทรัพยากรมนุษย”

ท่ีเปนอยางน้ี แสดงวา เรายังติดในแนวความคิดท่ีมุงเอาคน
ไปใชเปนทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือสักวาพูดไปโดย
ไมคิด หรือไมก็ใชโกๆ ไปอยางน้ันเอง โดยไมมีความชัดเจนอะไรเลย

ในเร่ืองน้ีเราจะตองมีความชัดเจน จะตองมีการแยกวาจะ
พัฒนาคนในฐานะท่ีเปนมนุษยหรือเปนตัวคน หรือจะพัฒนาคนใน
ฐานะท่ีเปนทรัพยากร สองคําน้ีคนละอยาง

แตท่ีวาน้ีก็ไมใชหมายความวาจะเลิกพัฒนาคนในฐานะท่ี
เปนทรัพยากร มนุษยในแงหน่ึงก็เปนทรัพยากรทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจ เพราะคนมีคุณภาพดีก็เอาไปใชพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไดผลดี แตเราคงไมหยุดแคน้ัน คือในขั้นพ้ืนฐาน เราตอง
พัฒนาคนในฐานะท่ีเปนคน เพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
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ความเปนคนท่ีสมบูรณ หรือมนุษยท่ีสมบูรณน้ันอยางหน่ึง

ซ่ึงไมจําเปนตองเปนเคร่ืองมือของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
หมายความวา

คนสามารถมีความสมบูรณ์ในตวัของเขาเอง การพฒันาคน
คือการทําใหเ้ขามีชีวิตทีดี่ งดงาม ประณีต มีอิสรภาพ มีความสขุ มี
ความเป็นคนเต็มคนในตวั

การพัฒนาคนในความหมายสองอยางน้ี นาจะทําใหเกิด
ความชัดเจน ถาเราแยกอยางน้ีได คือรูวาพัฒนาคนในฐานะท่ีเปน
การพัฒนามนุษย คือพัฒนาตัวมนุษยใหมีความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข มีอิสรภาพ อยางหน่ึง และพัฒนา
คนน้ันในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนุษย คือเปนทุนท่ีจะนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกอยางหน่ึง เราก็จะมองเห็นไดวา

ก) วิชาศึกษาทัว่ไป เป็นวิชาสําหรบัพฒันามนษุย์ หรือ
พฒันาคนในฐานะทีเ่ป็นตวัคน จนกระทัง่ใหค้นนัน้เป็นบณัฑิต
อย่างทีว่่าสกัครู่นี้

ข) ส่วนวิชาประเภทวิชาเฉพาะวิชาชีพเนน้การพฒันาคนใน
ฐานะทีเ่ป็นทรพัยากรมนษุย์

พัฒนาคนใหเปนบัณฑิต หรือใหเพ่ิมผลผลิต
ไหนๆ พูดถึงทรัพยากรมนุษยกันแลว ก็มาดูคําน้ีกันใหชัดสัก

หนอย
เปนท่ีทราบกันดีวา คําวา “ทรัพยากรมนุษย” น้ี เราแปลมา

จากคําภาษาอังกฤษวา human resources



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗
ไดกลาวแลววาคําน้ีเกิดข้ึนเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในยุค

ท่ีกระแสการพัฒนาท่ีมุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีกําลัง
แรง และคําน้ีก็เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูนําของ
ประเทศท่ีพัฒนาแลว (ประเทศอุตสาหกรรม)

พจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกซฟอรด คือ The Oxford
English Dictionary ฉบับตรวจชําระคร้ังท่ี ๒ พิมพคร้ังท่ี ๒ ค.ศ.
๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ซ่ึงเปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ีใหญท่ีสุด
ในโลก (๑ ชุด มี ๒๐ เลม รวม ๒๑,๔๗๕ หนา) แสดงประวัติของคํา
“human resources” ไวในเลม ๗ หนา ๔๗๔ โดยยกหลักฐานมาให
ดูวา มีคําน้ีอยูในเอกสารตีพิมพ เลขท่ี ๗๒๐๕ ของกระทรวงการตาง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔)

พจนานุกรมใหญฉบับหน่ึงของอเมริกา ช่ือ Random House
Webster's Unabridged Dictionary วา คําน้ีเกิดข้ึนระหวาง ค.ศ.
๑๙๖๕-๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๓)

อีกฉบับหน่ึงไมใหญนัก แตนิยมใชกันมากในหมูนักศึกษา
และนักวิชาการ คือ Merriam-Webster's Collegiate Dictionary
(ฉบับตรวจชําระคร้ังท่ี ๑๐) วาคําน้ีเร่ิมใชกัน ใน ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ.
๒๕๑๘)

พจนานุกรมของออกซฟอรดท่ีกลาวถึงขางตนน้ัน ใหความ
หมายของ human resources (ทรัพยากรมนุษย) วา ไดแก “คน
(โดยเฉพาะบุคลากร หรือคนงาน) ซ่ึงถือวาเปนทรัพยสินท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงของธุรกิจ หรือองคกรอยางอื่น ตรงขามกับทรัพยากรวัตถุ



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๘
(material resources) เปนตน; กําลังคน (manpower)...” (เลม ๗
หนา ๔๗๓)

คําท่ีพจนานุกรมตางๆ มักใชอธิบายความหมาย หรือบางท่ี
ใชเปนไวพจนของ human resources ไดแก personnel (บุคลากร)
manpower (กําลังคน) และ labour force (กําลังแรงงาน)

พจนานุกรมของ Random House ฉบับใหญท่ีกลาวถึงขาง
ตนน้ันใหความหมายวา “ทรัพยากรมนุษย ไดแก ๑. คน โดยเฉพาะ
บุคลากรท่ีจางงาน โดยบริษัท สถาบัน หรือกิจการทํานองเดียวกัน
น้ัน ๒. ดู “human resources department” และ “human
resources department” ดู “personnel department” และ
“personnel department” ไดแก สวนงานในองคกร ซ่ึงทํางานใน
เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับลูกจาง เชน การจาง การฝกอบรม แรงงาน
สัมพันธ และผลประโยชน เรียกอีกอยางหน่ึงวา “human resources
department”

เพียงเทาน้ีก็เพียงพอและชัดเจนแลววา คําวา “ทรัพยากร
มนุษย” เปนเร่ืองของการมองคนเปนทุน เปนองคประกอบ หรือเปน
ปจจัยท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และทางสังคม
เฉพาะอยางย่ิงท่ีเดนชัดมาก คือในทางเศรษฐกิจ โดยอาจจะถือเปน
เพียงปจจัยในการผลิตอยางหน่ึง ซ่ึงจะตองพัฒนาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพ่ือจุดมุงหมายในการสรางความเจริญเติบโตหรือ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เร่ิมตั้งแตการเพ่ิมผลผลิต



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙
เมื่อไดความหมายอยางน้ีแลว ก็จะมองเห็นวา วิชาศึกษาท่ัว

ไป กับวิชาเฉพาะและวิชาชีพ มีบทบาทและหนาท่ีแตกตางกัน
(อยางนอยในแงจุดเนน) คือ วิชาศึกษาท่ัวไป ทําหนาท่ีทําคนใหเปน
บัณฑิต หรือสรางบัณฑิต มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคน เพ่ือให
บุคคลแตละคนเปนคนท่ีสมบูรณ มีชีวิตท่ีดีงาม ประณีต ประเสริฐ
สมกับความเปนมนุษย หรืออาจจะเรียกวาเปนคนเต็มคน เปนชีวิตท่ี
มีอิสรภาพ และมีความสุข

สวนวิชาเฉพาะและวิชาชีพ มีหนาท่ีสรางเคร่ืองมือและ
ความสามารถท่ีจะใชเคร่ืองมือน้ันใหแกคน (ท่ีจะเปนบัณฑิต) โดย
พัฒนาคนน้ันในฐานะท่ีเปนทรัพยากรของสังคม เพ่ือใหเขาเปนทุน
เปนองคประกอบ หรือเปนปจจัยท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ใน
การรวมสราง (หรือท่ีจะถูกนําไปใชสราง) ความเจริญทางเศรษฐกิจ
และความเจริญดานอื่นๆ ของสังคม

สรุปวา เราสามารถนําเอาบทบาทและหนาท่ีของวิชาศึกษา
ท่ัวไป กับวิชาเฉพาะและวิชาชีพ มาเทียบกันไดดังน้ี

วิชาศึกษาท่ัวไป →  พัฒนาคน = สรางบัณฑิต →  ชีวิต
ท่ีดีงามประเสริฐ

วิชาเฉพาะวิชาชีพ →  พัฒนาทรัพยากรมนุษย = สราง
เคร่ืองมือใหบัณฑิต →  เพ่ิมผลผลิต

(คําวา “เพ่ิมผลผลิต” ในท่ีน้ี มิใชมีความหมายจํากัดตามตัว
อักษร แตใชเชิงตัวอยาง ใหเปนคาํแทนเปาหมายของการพัฒนาท่ี
มุงเนนเศรษฐกิจเปนใหญ)



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๑๐
ท่ีเทียบกันอยางน้ี มิใชหมายความวาจะแยกจากกัน หรือจะ

เลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง แตจะตองประสานใหเก้ือหนุนกัน โดยท่ี
วาการสรางบัณฑิตจะตองเปนแกน คือ สรางบัณฑิตผูมีเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใชเคร่ืองมือน้ันในทางท่ีเปนการสราง
สรรคใหเกิดประโยชนสุขท่ีแทจริงแกชีวิตและสังคม ท่ีจะดํารงอยู
ดวยดี ทามกลางธรรมชาติแวดลอมท่ีร่ืนรมยเก้ือกูล

เอาปราชญมาสอนใหนาํสังคมได
เอาผูเชี่ยวชาญมาสอนใหตามสนองสังคมทัน

ถา เรามองการพัฒนาคนเพียงในแงของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ก็แนนอนวาจะทําใหเราใหการศึกษาประเภทท่ี
สนองความตองการของสังคมหรือตามสังคม เชน สังคมตองการ
พัฒนาเศรษฐกิจ หรือตองการพัฒนาสังคมในดานน้ัน ตองการกําลัง
คนในดานน้ีมาก เราก็จะผลิตคนใหสําเร็จวิชาชีพดานน้ันๆ มาใช คือ
เราจะผลิตคนมาเปนกําลังคนสําหรับสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจและสังคม เราอาจจะมีบัญชีวา เวลาน้ีประเทศชาติ
ตองการกําลังคนในดานน้ี ในวิชาการน้ี จํานวนเทาน้ีๆ แลวก็ผลิต
คนออกมาใหสอดคลองกัน การใหการศึกษาแบบน้ีจึงเนนการสนอง
ความตองการของสังคม พูดสั้นๆ ก็เปนการศึกษาท่ีตามสังคม

แตการท่ีจะตามสังคมอยางเดียวคงไมถูกตอง การศึกษา
ควรทําหนาท่ีไดดีและมากกวาน้ัน คือ การศึกษานัน้ แทจ้ริงแลว้ตอ้ง
นําสงัคม ไมใชคอยตามสังคม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑
หมายความวา สังคมน้ีอาจจะเดินทางผิดพลาดก็ได ถาเรา

ไดแคผลิตคนมาสนองความตองการของสังคม ใหไดกําลังคนมาใน
ดานน้ันๆ ถาสังคมเดินทางผิดพลาดการศกึษากผ็ดิพลาดดวย กําลงั
คนท่ีไดมาเปนผลของการศกึษากผ็ดิพลาด เหมือนอยางในระยะท่ี
แลวมา เราผลิตคนมาในฐานะเปนทรัพยากร และกระแสการพัฒนา
ผิดพลาด สังคมก็เลยผิดซํ้าเขาไป

คนจะตอ้งมีความดีพิเศษย่ิงกว่านัน้ ตอ้งมีคณุภาพสูงกว่า
นัน้ ตอ้งมีสติปัญญาความรู้คิดมากกว่านัน้ เช่น จะตอ้งรู้เท่าทนั
สงัคม รู้กระทัง่ว่าสงัคมเดินทางผิดหรือเดินทางถูก แลว้จะแกไ้ข
อย่างไร ซ่ึงจะทําไดก็้ดว้ยการพฒันาตวัคนใหเ้ป็นผูนํ้าการเปลีย่น
แปลงได ้ ซ่ึงเขาจะตองเกงกวาการท่ีจะเปนเพียงทรัพยากรแนนอน
และน่ีก็คือการพัฒนาตัวมนุษยแทๆ ซ่ึงวิชาศึกษาทั่วไปนาจะทํา
หนาท่ีน้ีได ในขณะท่ีวิชาชีพตางๆ คงทําไมได เพราะวิชาชีพวิชา
เฉพาะเหลาน้ัน จะทําไดก็เพียงสนองความตองการของสังคม ดวย
การผลิตกําลังคนมาให

จากการเปรียบเทียบวิชา ๒ ฝายน้ี เราจะเห็นความสําคัญ
ของวิชาการศึกษาท่ัวไปไดมาก น่ีเปนแงคิดบางอยาง และเร่ืองน้ีจะ
เล็งไปถึงตัวผูสอนดวย การหาผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหไดผลดีจึง
เปนเร่ืองใหญมาก

แตกอนเมื่อเราเรียกวาวิชาพื้นฐาน บางคนอาจจะนึกวาเปน
วิชาข้ันตนๆ คําวา “พ้ืนฐาน” น้ันมองไดหลายอยางหลายความ
หมาย ความหมายหน่ึงก็คือเปนข้ันตนๆ หรือข้ันเตรียมการ ก็เลย
ชวนใหนึกวาวิชาอยางน้ีจะเอาครูอาจารยท่ียังไมเกงมาสอนก็ได



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๑๒
ท่ีไหนได วิชาพ้ืนฐานน้ีแหละเปนการสรางตัวบัณฑิต เปน

การสรางคนใหมีคุณภาพขนาดท่ีจะไปนําสังคมได เพราะฉะน้ัน วิชา
ศึกษาท่ัวไปน้ีจึงเคยพูดไววาตองใชคนท่ีเปนปราชญ สวนวิชา
ประเภทวิชาเฉพาะวิชาชีพน้ันใชผูเช่ียวชาญ

“จะสอนวิชาเฉพาะวิชาชีพ ให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
แต่จะสอนวิชาพื้นฐาน ต้องใช้นักปราชญ์”
วิชาชีพวิชาเฉพาะตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ใครก็สอน

ได ขอใหถนัดในเร่ืองของตน
แตผูท่ีจะมาสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ตองสอนใหคนเขาใจ

สถานการณของโลก รูโลกและชีวิต เขาถึงสัจธรรมความจริง รูวา
อะไรเปนอะไร มีคุณโทษดีเสียเปนตนอยางไร สามารถท่ีจะนําการ
เปลี่ยนแปลงได อยางนอยก็สามารถมีชีวิตท่ีดีงาม

การท่ีจะมีชีวิตท่ีดีงาม สามารถดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
และสรางสรรคสังคมไดน้ัน คนน้ันตองมีคุณสมบัติดีจริงๆ และคนท่ี
สอนยิ่งตองมีคุณสมบัติมากหรือสูงข้ึนไปอีก เพราะฉะน้ัน จึงใชคํา
วา “ตองเปนนักปราชญ” และดวยเหตุน้ัน วิชาศึกษาท่ัวไปน้ีจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก น่ีคือขอสังเกตท่ัวไปท่ีขอพูดในเบ้ืองตน

อยางไรก็ตาม เราตองยอมรับความจริงกอนวา การจัดแบง
วิชาตางๆ เหลาน้ี แมแตในวิชาศึกษาทั่วไป ยังมีความสับสนไมนอย
บางทีก็เกิดความขัดแยงกัน เปนการดีท่ีทบวงมหาวิทยาลัยปจจุบัน
ยังใหโอกาส ท่ีวาทางสถาบันแตละแหงมีความเปนอิสระท่ีจะจัดเขา
มาตามท่ีตนเห็นสมควร ไมเฉพาะจะตองเปนไปตามกําหนดตายตัว
น่ีก็เปนแนวความคิดท่ีเรียกไดวาขยายกวางข้ึน
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แตในการท่ีขยายกวางข้ึนน้ันก็กลับกลายเปนวาผูท่ีจัดตองมี

ความรับผิดชอบมากข้ึน และตองมีสติปญญามองเห็นกวางไกลมาก
ข้ึน มิฉะน้ันจะไมไดผลตามวัตถุประสงค จึงมีท้ังขอดีและขอเสีย

ท่ีพูดมาน้ีหมายความวา แบบเกาทานจัดมาเสร็จโดยวาง
ตายตัวไปเลยวาอยางน้ีๆ คงถือวา ผูท่ีวางน้ันคิดวาตัวเองมองดีท่ีสุด
แลว แตในการวางตายตัวก็มีจุดออน เชนปญหาเก่ียวกับสถาน-
การณความเปนไปของโลกปจจุบันน้ีท่ีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก และ
สภาพทองถ่ินท่ีไมเหมือนกัน เปนตน เพราะฉะน้ันถาไมยืดหยุนไว ก็
อาจจะมีขอบกพรองและความไมเหมาะสมบางประการ จึงตองมี
การยืดหยุนข้ึนมา แตเมื่อยืดหยุนข้ึนมาก็ตองการสติปญญาเพ่ิมข้ึน
ในการท่ีจะทําใหไดผล

เพราะฉะน้ัน จึงกลายเปนวา การขยายโอกาสในการจัด ก็
กลายเปนวาทําใหมีความยากมากข้ึน ถาทําดี ก็ดีไปเลย ถาพลาดก็
เสียมากเหมือนกัน จึงตองตระหนักในความสําคัญและต้ังใจทําดวย
ความรอบคอบใหดีท่ีสุด

อาการฟูยุบในวงวิชาการ
ทีน้ี แนวความคิดในเร่ืองเหลาน้ีก็มาจากภูมิหลังท่ีมีความ

สับสนพรามัวพอสมควร เราตองรับรูวา แนวความคิดในการจัดวิชา
ตางๆ โดยแบงหมวดวิชาอยางในปจจุบันเปน ๓ คือ มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรน้ี เปนแนวความคิด
ท่ีเกิดข้ึนในตะวันตก และจัดกันเขารูปปจจุบันในมหาวิทยาลัยของ
อเมริกา เมื่อไมนานมาน้ีเอง คือในศตวรรษน้ีแหละ ไมใชเร่ืองยาว
ไกลอะไร และการจัดแมแต ๓ หมวดน้ี ก็ยังหาลงตัวเด็ดขาดไม
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เร่ืองน้ีเร่ิมมาตั้งแตสมัยท่ีมีการจัดวิชาการเปน liberal arts

ท่ีไทยเราเรียกวา ศิลปศาสตร ซ่ึงมีประวัติสืบมาตั้งแตยุคสมัยกรีก
หมายความวา เมื่อ ๒๕๐๐ ปก็มีมาแลว

แมกระท่ังแนวความคิดในการจัดวิชาการศึกษาท่ัวไปท่ี
ทบวงมหาวิทยาลัยต้ังความมุงหมายไววา ใหพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจ
ธรรมชาติของตัวเอง ของผูอื่น และสงัคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอและสื่อความหมายได
ดี เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณ
คาของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคม
ไดเปนอยางดี แนวความคิดน้ี ถาเราไปดูวัตถุประสงคของวิชา
liberal arts ในสมัยกรีก ก็จะเห็นวาคลายคลึงกัน

ที่พูดมาน้ีก็เพ่ือใหเห็นวา ความคิดในเรื่องนี้ก็เปนส่ิงที่ดี แตยังมี
ความพรามัวขัดแยงตลอดมา และตองคอยเปล่ียนแปลงกันอยูเรื่อยๆ

เดิมความคิดของกรีกท่ีจัดเปนวิชา liberal arts น้ัน เขา
หมายถึงวิชาของเสรีชน คือคนท่ีไมใชขาทาส

ท้ังน้ีเพราะกรีกแบงคนเปน ๒ พวก คือ พวกเสรีชน กับคนท่ี
เปนทาส วิชา liberal arts เปนวิชาสําหรับเสรีชน เปนของคนช้ันสูง
เปนผูดี เปนผูนําสังคม คูกับวิชาของขาทาส คือ servile arts ซ่ึงได
แกวิชาใชแรงงานหรือฝมือ สมัยกอนเขาแบงอยางน้ัน

เร่ืองนีถ้า้เรานํามาเปรียบเทียบกบัปัจจบุนั ก็เป็นแง่คิดทีน่่า
พิจารณา
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วิชาชีพ เม่ือเทียบสมัยกรีก ก็มีความหมายใกลกับวิชาขาทาส

หรือวิชาประเภทแรงงาน สวนวิชาสําหรับเสรีชน คือ liberal arts นั้น
สําหรับฝกฝนพัฒนาคนใหเกิดความดีงามลํ้าเลิศทางปญญาและศีล
ธรรม เปนวิชาการที่ยกระดับจิตใจและปญญา และแคบเขามาก็มุงสราง
ความชํานาญในการใชภาษาส่ือสาร รูจักพูด รูจักคิดหาเหตุผลไดดี

น่ีก็เกือบเหมือนกับความมุงหมายท่ีทบวงมหาวิทยาลัยได
ระบุสําหรับวิชาศึกษาท่ัวไป

วิชา servile arts หรือวิชาขาทาสน้ัน ใชแรงงานและฝมือ มุง
ผลตอบแทน หรือมุงผลประโยชนทางวัตถุ สวน liberal arts วิชา
ของเสรีชน มุงพัฒนาสติปญญาใหเปนคนท่ีดีงาม รูจักคิด รูจักรับ
ผิดชอบ เพราะฉะน้ัน วิชาท่ีเขากับ liberal arts ก็คือวิชาศึกษาทั่วไป

เปนอันวา liberal arts เปนศัพทท่ียังคงอยูโดยมีวิวัฒนาการ
มาตั้งแตสมัยกรีก ในความหมายวาเปนวิชาของเสรีชน คูกับวิชาขา
ทาส เมื่อประมาณ ๒,๕๐๐ ป มาแลว จนกระท่ังประมาณ ๔๐๐ ป
ตอมา จึงมีความชัดเจนข้ึนในเร่ืองวิชา liberal arts หรือวิชาเสรีชน
ท่ีเราเรียกเปนภาษาไทยวาวิชาศิลปศาสตร คือมีการระบุแยกเปน ๗
วิชา

คร้ันถึงสมัยกลางในยุโรป เกือบ ๑,๕๐๐ ปมาแลว ก็มีการจัด
เปน ๒ กลุมวิชา คือกลุม ๓ (trivium) กับ กลุม ๔ (quadrivium) ถาจบ
กลุม ๓ ก็ไดปริญญาตรี ถาจบกลุม ๔ ก็ไดปริญญาโท

เร่ืองน้ีเปนมาจนถึงสมัยฟนฟูวิชาการ คือ Renaissance จึง
ขยายแนวความคิดเก่ียวกับเร่ือง liberal arts หรือศิลปศาสตรออก
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ไปใหกวางเปนวิชาท่ัวๆ ไป ท่ีจะเสริมใหคนมีสติปญญาความรูความ
สามารถดี ใกลคําวา general education

คร้ันมาถึงปจจุบัน ก็มีความนิยมแบงวิชาเปน ๓ หมวด คือ
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และสังคมศาสตร

การแบงวิชาการเปน ๓ หมวดน้ี เกิดข้ึนในยุคท่ีวิทยาศาสตร
มีอิทธิพล พูดไดเลยวา การแบงวิชาเปน ๓ หมวดอยางน้ี เกิดจาก
อิทธิพลของวิทยาศาสตร เพราะเมื่อวิทยาศาสตรเกิดข้ึนมาและเจริญ
รุงเรือง ก็ไดทําใหเกิดกระแสใหม กลายเปนวาคนมคีวามเช่ือถือช่ืนชม
นิยมวิทยาศาสตรเปนอยางสงู จนกระท่ังถือวาศตวรรษท่ี ๑๙ เปนยุคท่ี
คนนิยมวิทยาศาสตร หรือถึงกับคลัง่วิทยาศาสตร (ยุค scientism)

นิยมหรือคลั่งวิทยาศาสตรอยางไร ตอบวานิยมหรือคลั่งไคล
ในลักษณะ ๒ ประการ คือ

๑. เอาวิทยาศาสตรเปนมาตรฐานวัดความจริง อะไรท่ีไม
เปนไปตามแนวคิดวิทยาศาสตร ก็ถือวาไมเปนความจริง คือผิดหมด
ตอนน้ันถือกันขนาดน้ี

๒. วิทยาศาสตรเปนเปาหมายแหงความใฝฝนของมนุษย 
หมายความวา มนุษยคิดวา ดวยวิทยาศาสตรน้ีแหละ จะทําให
มนุษยบรรลุความสุขสมบูรณ สามารถพิชิตธรรมชาติไดสําเร็จ แลว
มนุษยจะมีความพร่ังพรอมทุกอยาง

น้ีเปนความคิดหมายและความใฝฝนของมนุษย ในยุค
ศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงก็ไดเปนมาเร่ือย จนกระท่ังถึงปจจุบันน้ีจึงเร่ิม
เปลี่ยน เวลาน้ี คนเช่ือถือและฝากความหวังไวในวิทยาศาสตรนอย
ลง โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก
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แตกอนท่ีวิทยาศาสตรจะมาถึงยุคเสื่อมไดเกิดอะไรข้ึน ใน

ยุคนิยมวิทยาศาสตรน้ัน บรรดาวิชาการท้ังหลายตางก็อยากใหวิชา
ของตนมีความเปนวิทยาศาสตรกับเขาดวย เชน วิชาเศรษฐศาสตร
และวิชาการเมืองการปกครองหรือรัฐศาสตร ก็พยายามเอาวิธี
วิทยา-ศาสตรมาใช จนเกิดมีวิชาสาขาใหมข้ึนมา คือวิชาสังคม
ศาสตร ซ่ึงเกิดข้ึนมาได ๒๐๐ ปน่ีเองหลังจากมีวิทยาศาสตรแลว
หมายความวาวิชาการตางๆ พากันอยากจะเปนวิทยาศาสตรบาง
เพราะวิทยา-ศาสตรเปนมาตรฐานวัดความจริง ก็เลยเกิดมีสังคม
ศาสตรข้ึนมา

สังคมศาสตรก็มาจากสายมนุษยศาสตร ซ่ึงเดิมก็อยูในพวก
ศลิปศาสตรท้ังหลายน่ันเอง เชน วิชาการเมอืงการปกครอง สมยัเพล
โต และอริสโตเติล เมื่อเกือบ ๒๕๐๐ ปมาแลวก็มี แตไมเปนสังคม
ศาสตร จนกระท่ังเมื่อมาใชวิธีวิทยาศาสตรเขาสัก ๒๐๐ ปมาน้ี ก็จึง
มาเขาหมวดใหมท่ีเรียกวาสังคมศาสตร

น่ีเปนแนวโนมท่ีทําใหเกิดมีการแบงวิชาเปน ๓ หมวด เน่ือง
จากวิชาตางๆ พยายามไปเปนวิทยาศาสตรกันโดยเปนสังคมศาสตร
แตวิชาหลายอยางใชวิธีวิทยาศาสตรไมได ก็ถูกจัดเปน
มนุษยศาสตร วิชามนุษยศาสตรซ่ึงมาจากวิชาของเดิม เมื่อไมเขา
มาตรฐานของวิทยาศาสตร ก็เลยลดสถานะตกต่ําลงไปมาก คนไม
คอยเห็นความสําคัญ น่ีเปนสภาพฟูยุบในวงวิชาการอยางหน่ึง

อยางไรก็ตาม แมจะมีการแบงวิชาการเปน ๓ หมวดอยางน้ี
แลว ก็ยังไมยุติลงไป อยางวิชาประวัติศาสตร และวิชาจิตวิทยาก็ยัง
หาท่ีลงชัดเจนไมได บางทานก็จัดเขาในหมวดสังคมศาสตร บาง
ทานก็จัดเขาในหมวดมนุษยศาสตร
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แมแตในมหาวิทยาลัยเมืองไทย เดี๋ยวน้ีก็หาความลงตัวไมได

เชน จิตวิทยาน้ี บางพวกพยายามจัดใหไปเขาอยูในวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตรธรรมชาติ บางแหงก็จัดเปนสังคมศาสตร บาง
แหงก็จัดอยูในมนุษยศาสตร

ตัววิชาก็มีปญหา ตองรูเทาทัน

ปจจุบันนี้ ในหลักสูตรอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแหง
ในอเมริกา คําวา วิชาศึกษาทั่วไป (general education) ก็ดี ศิลปศาสตร
(liberal arts) ก็ดี หมวดวิชา ๓ สาขา คือ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และวิทยาศาสตรธรรมชาติ (the humanities, social sciences and

natural sciences) ก็ดี ถือไดวามีความหมายเปนอันเดียวกัน
กลาวคือ การจัดวิชาศึกษาทั่วไป ก็คือจัดใหเรียนศิลปศาสตร

และศิลปศาสตรน้ันก็ขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมหมวดวิชาทั้ง ๓
สาขาท่ีกลาวมา

การท่ีมาจัดเขารูปบรรจบกันอยางน้ี ก็เพ่ิงยุตเิมือ่กลางคริสต-
ศตวรรษปจจุบัน คือ คริสตศตวรรษที่ ๒๐ ไมนานน้ีเอง ซ่ึงท่ีจริง วิชา
การแตละอยางแตละหมวดน้ันไดมีมากอนชานานแลว แมแตสังคม
ศาสตรท่ีเปนนองสุดทองก็เร่ิมเกิดข้ึนมาแลวประมาณ ๒๐๐ ป

การท่ีมาจัดอยางน้ี เหตุผลสําคัญก็คือ จะฟนฟูกูฐานะกลับให
ความสาํคัญแกมนุษยศาสตร ที่ไดตกต่ําดอยคาดอยฐานะลงไปนานแลว
(ดูคํา “HUMANITIES” ใน Encyclopaedia Britannica, 1959, vol. 17, p. 878)

ในระยะน้ีแหละท่ีรัฐสภาสหรัฐไดตรารัฐบัญญัติ มูลนิธิ
ศิลปะและมนุษยศาสตรแหงชาติ ค.ศ. ๑๙๖๕ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ข้ึน
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ซ่ึงไดใหกําเนิดแก “กองทุนแหงชาติเพ่ือมนุษยศาสตร” (National
Endowment for the Humanities) และถอยหลังไปกอนน้ัน ๓ ทศ
วรรษ เมื่อมูลนิธิฟอรด (Ford Foundation) ตั้งข้ึน ใน ค.ศ. ๑๙๓๖
(พ.ศ. ๒๔๗๙) ก็ไดกําหนดวัตถุประสงคขอ ๔ วา “เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากร ในดานมนุษยศาสตร และศิลปะ”

การพยายามใหความสําคัญแกมนุษยศาสตร ไมไดหมาย
ความวาจะเลิกใหความสําคัญแกวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
เพียงแตใหลดการเนนท่ีเอียงหนักไปขางใดขางหน่ึงมากเกินไปจน
เสียดุล และจัดใหไดสัดสวนท่ีเหมาะสมพอดี

พรอมกันน้ันก็ไมไดหมายความวา ความพยายามน้ันจะตอง
ประสบความสําเร็จ เพราะการเนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแง
ท่ีหนุนความเจริญทางเศรษฐกิจระบบผลประโยชน แมจะรูวาเปน
โทษ อเมริกาและประเทศพัฒนาแลวท้ังหลายก็ลดไมได เพราะตัว
ติดพันผูกแนนอยูกับระบบแขงขัน ถึงข้ันท่ีอาจจะทําใหตองยอม
ทําลายโลก เพ่ือรักษาชัยชนะของตัวไว

นอกจากน้ัน การพยายามฟนฐานะของมนุษยศาสตร ก็มิใช
หมายความวาจะตองสําเร็จผลดวยดี โดยเฉพาะในชวงทศวรรษน้ี
วงวิชาการมนุษยศาสตรของสหรัฐไดประสบปญหาปนปวนขัดแยง
เปนอยางมาก เน่ืองจากการเฟองข้ึนมาของแนวคิด “หลังสมัยใหม”
(postmodernism) และปญหาอื่นๆ

จนกระท่ังอดีตประธานกองทุนแหงชาติเพ่ือมนุษยศาสตร 
(Lynne V. Cheney เปนประธานระหวาง ค.ศ. 1986-1992) ถึงกับ



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๒๐
กลาววา “สามทศวรรษท่ีรัฐบาลอุดหนุน ไมไดชวยใหมนุษยศาสตรดี
ข้ึน แตตรงขาม ชวงเวลาน้ีกลับไดเห็นมนุษยศาสตรตกตํ่าด่ิงลงไป”∗

แตน้ันก็เปนเร่ืองภายในของอเมริกา ท่ีเกิดจากปญหาท่ีเปน
ภูมิหลังเฉพาะตัวของเขาเอง

แมวาวิชาการท้ังหลายเหลาน้ีจะมีความสําคัญ และเปน
ประโยชนอยางย่ิง แตเราก็ควรจะศึกษาหรือเก่ียวของอยางรูเทาทัน
โดยมองเห็นท้ังขอดีและขอดอย

ไมเฉพาะมนุษยศาสตรเทาน้ัน ท่ีประสบชะตากรรมฟูยุบ ท่ี
จริง ทุกหมวดท้ัง ๓ สาขาตางก็ประสบภาวะไมมั่นคงดวยกันท้ังน้ัน 
แตในลักษณะท่ีแตกตางกัน

มนุษยศาสตรท่ีมีมาเกากอน และครองความย่ิงใหญตลอด
มาน้ัน เมื่อวิทยาศาสตรเกิดข้ึน ผูคนหันไปช่ืนชมและฝากความหวัง
ไวกับวิทยาศาสตร ก็ทําใหมนุษยศาสตรอับแสงดอยคาลงไป

ยิง่วิชาบางอยางไปเอาวิธวิีทยาศาสตรมาใช และแยกตวัออกไป
เกิดเปนกลุมใหมทีเ่รยีกวาสังคมศาสตรแลว มนษุยศาสตรกย็ิง่ตกต่าํ

มนุษยศาสตรอับรัศมีในวงวิชาการมาชานาน อยางท่ีกลาว
แลววา จนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ ๒๐ น้ี

ฝายสังคมศาสตร ท่ีเกิดข้ึนมาไดประมาณ ๒๐๐ ป เมื่อทํา
ตัวเปนวิทยาศาสตรแลวก็รุงเรืองข้ึนมาเปนอันมาก วิชาเศรษฐ
ศาสตร และรัฐศาสตร เปนตน ไดมีบทบาทสําคัญย่ิงตลอดยุคแหง
การพัฒนาท่ีผานมา แตกระน้ันก็มีความภูมิใจไดไมเต็มท่ี
                                                                                                    
∗ Lynne V.Cheny, Telling the Truth (New York: Simon & Schuster, 1995), p.115.
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นอกจากความไมลงตัวในการจัดเขาหมวดของบางวิชา ซ่ึง

ยังไมแนนอนจนบัดน้ีแลว ก็ยังมีผูแคลงใจตั้งขอสงสัยเก่ียวกับการ
นําเอาวิธีวิทยาศาสตรมาใชวาเขากันไดกับวิชาสังคมศาสตรจริงหรือ
ไม (ดู คํา “social sciences” ใน The New Grolier Multimedia
Encyclopedia, 1993)

ย่ิงในยุคน้ี เมื่อแนวคิดองครวมเฟองข้ึนมา สังคมศาสตรก็
เปนเปาของการถูกวิจารณวามีความบกพรอง เน่ืองจากอยูใตอิทธิพล
แนวคิดแบบแยกสวน (reductionism)

สวนวิทยาศาสตร เมือ่เกิดข้ึนมาแลวก็เฟองฟูข้ึนๆ จนเปนตวัชู
แหงยุคสมัย และโดดเดนท่ีสุดในคริสตศตวรรษท่ี ๑๙ โดยไดรับความ
นิยมเช่ือถือในฐานะเปนมาตรฐานวัดความจริงของทุกสิ่งทุกอยาง 
และเปนท่ีหวังวาจะนํามนุษยไปสูความสุขสมบูรณ ดังไดกลาวแลว

แตเมื่อมาถึงศตวรรษปจจุบัน ฐานะของวิทยาศาสตรก็กลับ
สั่นคลอนลง ในเม่ือวิทยาศาสตรกาวหนาไปแลว กลับคนพบวา ศาสตร
ของตนไมสามารถเขาถึงความจริงแทได จนกระท่ังนักฟสิกสช้ันนํา
บางทานประกาศออกมาเองถึงความจริงน้ี (เชน เซอร เจมส จีนส/
Sir James Jeans กลาววา “วิทยาศาสตรจะไมสามารถนํามนุษย
เขาถึงความจริงข้ันสุดทายได” และเซอร อาเธอร เอดดิงตัน/Sir
Arthur Eddington กลาววา “...แตนําใหเขาถึงไดแคโลกแหง
สัญลักษณท่ีเปนเพียงเงาแหงความจริงเทาน้ัน”)

ย่ิงเมื่อความหวังท่ีจะพิชิตธรรมชาติ ซึ่งเปนพลังผลักดันอยู
เบ้ืองหลังความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรเอง ตองสะดุดชะงักลง
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ความฝนของมนุษยที่วาวิทยาศาสตรจะนําความสุขสมบูรณมาใหก็
สลายลงดวย และวงการวิทยาศาสตรกสู็ญเสียความภูมิใจและความม่ัน
ใจ พรอมกบัทีค่วามนิยมเชิดชูวิทยาศาสตรจากภายนอกก็ลดถอยลง

อยางไรก็ตาม วิทยาศาสตรแมจะตกตํ่าลงไปบาง ความ
สําคัญท่ีเหลืออยู ก็ยังมีมหันต โดยเฉพาะในฐานะท่ีอยูเบ้ืองหลัง
ความกาวหนาของเทคโนโลยี (พรอมกับท่ีพลอยถูกติเตียนเพราะ
โทษภัยของเทคโนโลยีดวย) และขณะน้ี เมื่อวิทยาศาสตรขยาย
ขอบเขตแหงการแสวงหาความรูออกมาสูแดนของนามธรรมดวย 
วิทยาศาสตรก็มีทีทาวาจะตีตื้นฟนฐานะสูงข้ึนอีก

แตกลาวโดยท่ัวไป ยุคสมัยปจจุบันนี้ เปนชวงเวลาท่ีวงวิชาการ
สับสน และสูญเสียความภูมิใจและความม่ันใจลงไปอยางมาก บางคน
เรียกวาเปนวิกฤตการณทางปญญา เปนจุดเปล่ียนแปลง จุดหักเล้ียว
หรือหัวเล้ียวหัวตอที่วงวิชาการจะตองปรับตัวปรับความคิดใหม

นอกจากน้ี ยังมีปญหาอื่นอีก ท้ังปญหาเกาท่ีสืบเน่ืองมาจาก
เดิม และปญหาใหม เชน ความขาดสามัคคีในวงวิชาการ อยางใน
อเมริกาและอังกฤษปจจุบัน ปญญาชนสายมนุษยศาสตร กับนัก
วิชาการชั้นนําฝายวิทยาศาสตรก็ไมคอยลงรอยกัน อึดอัดตอกัน
วิจารณหรือถึงกับดูถูกดูแคลนกัน และยังมีปญหาอื่นๆ อีก ซ่ึงเปน
สวนรวมซํ้าเติมวิกฤตการณของโลกยุคปจจุบัน∗

                                                                                                    
∗ ตัวอย่างหนังสือ ท่ีช่วยให้เห็นสภาพปัจจุบัน ของวงวิชาการอุดมศึกษาของอเมริกา
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การรูเร่ืองราวและปญหาเหลาน้ีเปนสิ่งจําเปน เพ่ือการเปน

อยูและดําเนินกิจการตางๆ ดวยความรูเทาทัน เพ่ือความไมประมาท
ไมหลงตามเรื่อยๆ เปอยๆ และจะไดรวมแกไขปรับปรุงอยางมีอะไร
เปนของตนเอง ท่ีจะใหแกอารยธรรมของมนุษยชาติ

การปรับตัวปรับความคิดใหมในวงวิชาการ

ขอยอนกลับไปพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการท่ีวา
คนชักไมมองวิทยาศาสตรเปนมาตรฐานวัดความจริง เพราะวิทยา-
ศาสตรเองก็เขาไมถึงความจริงแท

เมื่อมองอยางน้ี มนุษยศาสตรก็เร่ิมตีตื้นข้ึนมา กลายเปนวา
วิธีวิทยาศาสตรไมเปนตัวตัดสินในการเขาถึงความจริง แตมีวิธีการ
อื่นอีกในการเขาถึงความจริง และเมื่อความหวังจากวิทยา-ศาสตร
ลดลง คนก็ยอมเห็นคุณคาของมนุษยศาสตรมากข้ึน

นอกจากน้ัน เม่ือมองในแงหน่ึง มนุษยศาสตรน้ีกวางท่ีสุด
ยืดหยุนท่ีสุด เพราะวิชาอะไรท่ีเขาแนววิธีวิทยาศาสตรไมได ก็เขา
หมวดวิทยาศาสตรบริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตรธรรมชาติและเขาหมวด
สังคมศาสตรไมได เมื่อเขา ๒ หมวดน้ันไมไดก็ยังอยูในมนุษยศาสตร
เพราะฉะน้ันมนุษยศาสตรจึงครอบคลุมหมด

จะเห็นไดวา ความจริงอะไรตางๆ ท่ีแมแตนักวิทยาศาสตร
ช้ันนําผูกาวหนาคิดข้ึนมา แตยังใชวิธีวิทยาศาสตรพิสูจนไมได ก็เปน
วิชาสายมนุษยศาสตร เชนอยางความคิดของไอนสไตน ก็มีมาก
มายท่ีกาวเลยไปกวาท่ีวิทยาศาสตรจะคนถึงและพิสูจนได ความคิด
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ของไอนสไตนอยางน้ัน ท่ีเปนวิทยาศาสตรไมได ก็ไปเปนปรัชญา แต
อาจจะเรียกวาปรัชญาวิทยาศาสตร หรือปรัชญาธรรมชาติ เปนตน
ในแงน้ี ปรัชญาก็เลยหนาวิทยาศาสตรไปอีก

ตกลงวา ในท่ีสุด มนุษยศาสตรกวางขวางยืดหยุนท่ีสุด ครอบ
คลุมหมด กลับกลายเปนวา วิทยาศาสตรธรรมชาติกับสังคมศาสตร
แคบ เพราะวาไดเฉพาะสวนท่ีเขากับวิธีวิทยาศาสตรแลวเทาน้ัน

โดยเฉพาะเวลาน้ี สิ่งท่ีวิทยาศาสตรเคยปฏิเสธ กลับยอนมา
เปนจุดสนใจของวิทยาศาสตรอีก ขณะท่ีในทางตรงกันขาม วิชา
อยางเชนวิชาจิตวิทยา เคยพยายามทําตัวเปนวิทยาศาสตร ถึง
ขนาดท่ีในระยะหน่ึง จิตวิทยาปฏิเสธ ไมศึกษาแลว ไมเอาแลวเร่ือง
จิตใจ เร่ืองวิญญาณ เพราะไมสามารถพิสูจนดวยวิธีการทางวิทยา-
ศาสตร  ก็เลยศึกษาแตเพียงพฤติกรรม  จนกระท่ังบางทีเรียกวิชา
จิตวิทยา เปนวิชาพฤติกรรมศาสตร อะไรทํานองน้ี

แตเสร็จแลว มาถึงยุคน้ีเจาตัววิทยาศาสตรเอง ในหมูนัก
ฟสิกสใหมกลับไปสนใจเร่ืองจิตใจ หันไปสนใจเร่ือง mind เร่ือง
consciousness อะไรทํานองน้ี ศึกษาวาคอมพิวเตอร มี mind ได
ไหม มี consciousness ไดไหม เร่ืองอยางน้ีกลับกลายเปนจุดสนใจ
ของวิทยาศาสตร น่ีแหละเปนความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการ

เปนอันวา ตอนน้ีในการพัฒนาของวงวิชาการไดมีความ
เปลี่ยนแปลงใหม ความเช่ือถือและความหวังในคุณคาของวิทยา-
ศาสตรไดเสื่อมหรือออนกําลังลง ฉะน้ัน มนุษยศาสตรน่ีแหละควร
จะมีความสําคัญมากข้ึน
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พรอมน้ัน ในเวลาเดียวกัน กระแสการพัฒนาของโลกก็

เปลี่ยนแปลงไปอยางท่ีไดบอกแลวเมื่อสักครูน้ีวา คนไดเห็นพิษภัย
ของการพัฒนาท่ีมุงเนนทางดานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว 
ในเมื่อเห็นวาการพัฒนาท่ีเนนเศรษฐกิจเปนโทษ การพัฒนาโดยใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญก็พลอยลดความสําคัญ
ลงไปดวย คนก็หันมาเนนการพัฒนาท่ีจะรักษาสิ่งแวดลอม แลวก็มา
เนนการพัฒนาคน บทบาทของมนุษยศาสตรก็นาจะเดนข้ึน

จะเห็นวา การพัฒนาแนวใหมก็สอดคลองกับความเจริญ
ทางวิชาการเหมือนกัน  คนหันมามองวาจะตองลดบทบาทของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลง และเบนจุดเนนของการพัฒนาจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจมาท่ีการพัฒนาคน หรืออยางนอยก็ใหประสาน
สอดคลองกัน โดยมุงใหนําไปสูการดํารงอยูรวมกันดวยดีอยาง
เก้ือกูลกันขององค ๓ อยางน้ี คือ

๑) ตัวคน หรือชีวิตมนุษย
๒) สังคม
๓) ธรรมชาติแวดลอม
คนยุคปจจุบัน และตอไปน้ี จะตองคิดกันมากวา ทําอยางไร

จะใหองคประกอบ ๓ สวนน้ีอยูดวยกันอยางดีโดยสอดคลอง
ประสานกลมกลืน แตเมื่อแนวความคิดเปลี่ยนไป ปฏิบัติการก็ไปไม
ทัน ไมสอดคลอง จึงยังมีความขัดแยง โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา กระแสความนิยมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังสูงอยู

ขณะท่ีในประเทศท่ีพัฒนาแลว กระแสความนิยมวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีลดลงไปน้ัน ประเทศท่ีกําลังพัฒนาก็ยังต่ืน
เตนคลั่งไคลเทคโนโลยี นอกจากน้ัน ความจําเปนของประเทศ เชน
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การพัฒนาอุตสาหกรรม ก็เขามาบีบบังคับอีกวา เราจะตองอาศัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จะเห็นวา ในประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศไทย วิชา
ประเภทมนุษยศาสตรก็ยังอยูในฐานะท่ีต่ําตอยดอยอยู ท้ังๆ ท่ีโดย
กระแสของความเจริญทางวิทยาการ มันนาจะเจริญข้ึนมา

ประเทศไทยเรา เวลาน้ีตองเนนมากในเรื่องการพัฒนาประเทศ
(ในดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพราะเรายังลาหลังไมทันประเทศตางๆ
ท่ีพัฒนาแลว เราจึงเนนใหมีการศึกษาหนักไปทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือหนุนอุตสาหกรรม ทั้งที่พอจะรูเขาใจวาอุตสาหกรรม
อยางที่เปนอยูมีพิษภัยอยางไร และในขณะที่ในกระแสของการพัฒนา
ใหม ควรจะเนนความสําคัญของมนุษยศาสตรมากข้ึน แตประเทศ
ไทยเรากลับไมคอยใหความสําคัญ ก็จึงเกิดความไมสอดคลอง

ถาประเทศไทยมองกวางมองไกลในแงท่ีคิดจะทําตัวใหเปน
ผูนําในโลก ก็คงยากท่ีจะสําเร็จ เพราะเรายังเปนผูตามชนิดท่ีลาหลัง
อยูไกล คือ ยังอยูในกระแสการพัฒนาของยุคท่ีผานไปแลว ท่ียังเนน
เร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวช้ันนํา
เขาเขายุคท่ีผานพนอุตสาหกรรม (postindustrial age) ไปแลว

เราแทบไมมีเวลาคิดถึงการแกปญหาความไมสมดุลทางวิชา
การ เพราะตองมัววุนกับการเรงการศึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ียังหางเขาไกล

ทําอยางไรคนไทยเราจะรูเทาทันและประสานความคิดให
เกิดความพอดี เพ่ือท่ีประเทศไทยของเราจะไดมาถึงระดับท่ีสามารถ
เปนผูนํา หรืออยางนอยก็อยูในระดับท่ีทันสากลเขาจริงๆ
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เร่ืองวิชาศึกษาท่ัวไป ถาตกลงตามท่ีวามาน้ี ก็เปนอันวา เรา

จะสรางคน และจะสรางบัณฑิต สวนวิชาเฉพาะวิชาชีพ ก็ใหเปน
เคร่ืองมือของคนท่ีเปนบัณฑิตน้ัน

ในการจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปน้ี คงจะตองมองวาเรา
จะ เอาคนเปนหลัก ไมใชเอาวิชาเปนหลัก เอาคุณภาพของคนเปน
เปาหมาย ไมใชเอาการรูเน้ือหาวิชาเปนเปาหมาย

หมายความวา จุดหมายอยูท่ีวา คนอยางไรท่ีเราตองการจะ
สรางข้ึน จะใหเขามคีุณภาพอยางไร แลววิชาอะไรก็ตามท่ีจะใหได
คุณสมบัติท่ีจะสรางคนไดอยางน้ี เราก็เอาอยางน้ัน

เทาท่ีผานมา บางทีเราไปเนนท่ีวิชาการวาจะจัดวิชาการให
ครบตามน้ัน ใหวิชาหมวดน้ีเทาน้ันหมวดน้ันเทาน้ี ก่ีสวน คราวน้ีจะ
ตองจัดใหไดท้ัง ๒ ประการ คือ ใหไดคุณภาพของคน และใหได
เกณฑทางวิชาการ วาทําอยางไรจะใหเกิดความพอดี ประสานเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน

หมายความวา เมื่อความนิยมในปจจุบันท่ีแบงวิชาการเปน
๓ หมวด เปนอยูอยางน้ี เราก็จะตองใหไดสัดไดสวนในเชิงวิชาการ
ดวย แตจะตองใหสัดสวนน้ันประสานเขากับเปาหมายท่ีเนนคนเปน
หลัก เอาคนเปนเปา

ตกลงกันวา การศึกษายกคนเปนเปาหมายเปนหลัก แลวใน
ดานตัววิชาการก็จัดสรรมาจากหมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตร
หมวดวิทยาศาสตรธรรมชาติและคณิตศาสตร เอามาจัดใหลงตัวพอดีท่ี
จะใหคนเปนอยางน้ัน แตจะอยางไรก็ตาม ตองเอาคนเปนหลักไว
กอน ไมใชเอาแตวิชาวาจะตองจัดใหครบหมวดตามน้ันตามน้ี



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๒๘

จะพัฒนาคน แตความคิดก็ยังพราสับสน
จะขอยกตัวอยางเก่ียวกับความพราสับสนในทางวิชาการ

และความคิดอีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงเปนปญหาเก่ียวกับการพัฒนาคนมาก
ดวย คือ ในการพัฒนาคนน้ีมีองคประกอบสําคัญอยางหน่ึง ไดแก
จริยธรรม ระยะน้ีก็มีการประชุมสัมมนาอะไรตางๆ เพ่ือพิจารณา
เร่ืองจริยธรรมกันมาก และในยุคปจจุบันน้ี ปญหาจริยธรรมก็มีท้ัง
ทางสังคมและธรรมชาติแวดลอม

แตกอนน้ีเราถือวาปญหาสังคมสําคัญ และปญหาสังคมก็
มาก เราบอกวามนุษยขาดจริยธรรม เวลาน้ีมีปญหาสิ่งแวดลอมข้ึน
มาอีก ก็บอกวา มนุษยขาดจริยธรรมเชนเดียวกัน

การพัฒนาจริยธรรมจึงขยายกวางออกไป เด๋ียวน้ีฝร่ังมีคําวา
environmental ethics คือจริยธรรมสิ่งแวดลอม ซ่ึงถือวาเปนเร่ือง
สําคัญมาก แตเราควรรูทันวาจริยธรรมท่ีผานมาน้ีเปนอยางไร

แนวความคิดจริยธรรมน้ี เปนแนวความคิดของตะวันตก
เพราะคําวาจริยธรรมเปนศัพทบัญญัติในประเทศไทย เพ่ิงเกิดข้ึน
ประมาณ ๓๐ ป กอนน้ันเมืองไทยไมมีคําวา “จริยธรรม”

ในเมืองไทย กระแสความคิดเร่ืองน้ีออกจากคําวา ศีลธรรม
มาสูคําวาจริยธรรม แตคําวาจริยธรรมเปนเพียงศัพทบัญญัติ เพ่ือจะ
ใหตรงกับคําวา ethics ของฝร่ัง น่ีก็คือแนวความคิดมาจากเมืองฝร่ัง

แนวความคิดของฝร่ังน้ัน มีความแคบและสับสนในเร่ืองจริย-
ธรรมตลอดมา และเวลาน้ีก็ยังสับสนอยู เพราะวาเดิมน้ัน จริยธรรม
ของฝร่ังมาในระบบศาสนาของตะวันตก ซ่ึงเปนศาสนาท่ีเช่ือในพระผู
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เปนเจา จริยธรรมแบบน้ันเรียกวาจริยธรรมเทวบัญชา คือเปนคําสั่ง
หรือพระโองการของพระเจา ซ่ึงสั่งมาวาตองทําอยางน้ี ตองไมทําอยาง
น้ัน ถาปฏิบัติตามก็ไดรับรางวัล แตถาฝาฝนละเมิดก็จะถูกลงโทษ

เมื่อวิทยาศาสตรเกิดข้ึนมา วิทยาศาสตรก็บอกวา จริยธรรม
น้ันไมเปนความจริง ไมเปนวิทยาศาสตร จริยธรรมอะไรเปนเร่ืองพระ
เจาสั่ง มีท่ีไหน จริยธรรมก็มีสถานะตกต่ําลงทันที เพราะเวลาน้ัน
วิทยาศาสตรกําลังไดรับกระแสความนิยมสูงมาก และถือเปนมาตร-
ฐานวัดความจริง จริยธรรมไมเปนวิทยาศาสตร เพราะฉะน้ันก็ไม
เปนความจริง

พอจริยธรรมลดสถานะลงไป คนก็ไมคอยสนใจจริยธรรม
แลววิทยาศาสตรก็ทําใหคนมองจริยธรรมไปอีกแบบหนึ่ง คือใหมอง
ไปวา ในเมื่อไมใชเปนบัญชาพระเจา ไมใชเปนเทวโองการ แลวจริย-
ธรรมเปนอะไร

ในสังคมตะวันตกก็มองจริยธรรมวาเปนเพียงบัญญัติของ
มนุษยในสังคม หมายความวา หมูมนุษยมาตกลงกันวา น่ีเปนหลัก
ความประพฤติท่ีดี น่ีควรประพฤติ น่ันไมควรประพฤติ ดังจะเห็นได
วา สิ่งท่ีบัญญัติในสังคมน้ีวาดีสังคมอื่นวาไมดี ท่ีวาดีในสังคมอื่น
สังคมน้ีกลับวาไมดี เพราะฉะน้ัน จริยธรรมจึงเอาแนไมได เปนเพียง
บัญญัติของสังคมมนุษยแลวแตจะตกลงกันวาอยางไร

ก็เลยเกิดกระแสของการมองจริยธรรมเปนเพียงคุณคา ซ่ึง
ไมมีความจริงในธรรมชาติ แตเปนเพียงคานิยมอยางหน่ึงเทาน้ัน

ในเมื่อจริยธรรมไมเปนวิทยาศาสตร คนท่ีนิยมวิทยาศาสตร
เขาก็ไมเอาใจใสจริยธรรม
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ตอมา เมื่อเร่ืองจริยธรรมกลับมีความจําเปนข้ึนมาเพราะ

สังคมมีความเสื่อมในเร่ืองความประพฤติ ศีลธรรมของมนุษยตกตํ่า
ลงไป นักวิชาการก็มาคิดกันในเร่ืองจริยธรรมสากลวา หลักความ
ประพฤติอะไรท่ีสังคมตางๆ ท้ังท่ีโนนและท่ีน่ียอมรับ เชน สังคมจีนก็
ยอมรับ สังคมฝร่ังก็ยอมรับ อังกฤษก็ยอมรับ อเมริกันก็ยอมรับ ควร
จะเอาจริยธรรมอยางน้ัน แลวก็มาเรียกกันวา จริยธรรมสากล

น่ีแหละ ฝร่ังมีแนวความคิดจะหาจริยธรรมข้ึนมาใหม ก็
เพราะถือวาจริยธรรมเปนเร่ืองบัญญัติของสังคมมนุษย ดีหรือช่ัวก็
แลวแตจะตกลงกัน ถาจะเอาบัญญัติในสังคมใดสังคมหน่ึงก็ไมแน
นอน จึงตองหาทางคัดเอาสิ่งท่ียึดกันเปนกลางๆ เหมือนๆ กันมาใช
เรียกวาเปนจริยธรรมสากล คือ สากลจากการท่ีวา ท่ีน่ีก็ยอมรับ ท่ี
โนนก็ยอมรับ เมืองไทยเราก็เขาสูกระแสความคิดน้ีดวย น้ีก็เปนแนว
โนมของเรื่องของจริยธรรม

ทีน้ี ตอมาเวลาน้ี โลกโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลว มอง
เห็นความสําคัญของจริยธรรมมากข้ึนอยางท่ีบอกเมื่อครูน้ี จึงมีการ
ฟนฟูจริยธรรมข้ึนมา โดยเฉพาะไดเกิดจริยธรรมสิ่งแวดลอม จน
กระท่ังในมหาวิทยาลัยตางๆ พากันเอาวิชาจริยธรรมเขาไปศึกษา
ไดเกิดมีวิชาจริยธรรมตางๆ อาทิ Business Ethics คือ จริยธรรม
ธุรกิจ ซ่ึงมหาวิทยาลัยช้ันนําพากันนําเขาไปศึกษา

อยางไรก็ตาม ก็ยังมีปญหาในสังคมตะวันตก เพราะภูมิหลัง
ท่ีสับสนน้ัน จึงวุนวายกันไปหมดวาจะเอาจริยธรรมท่ีไหนมาใชหรือ
มาศึกษา  จริยธรรมศาสนา(ของเขา) ก็เปนเทวบัญชา  หรือจะวา
จริยธรรมเปนบัญญัติของสังคมมนุษย ก็เอาแนไมไดวาของสังคม
ไหนจะถูกตอง จะตองหาจริยธรรมสากล
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เออ… หรือวาจริยธรรมท่ีมีอยูท้ังหมดอาจจะไมถูกตอง นัก

คิดในทางการศึกษาอยางโกลเบอรก (Lawrence Kohlberg) และ
ซิมมอน (Sidney Simon) ก็มาคิดกันอีกวา จะเอาจริยธรรมอะไรดี ก็
เกิดการชักเยอ ยังเถียงกันวุนวาจะเอาจริยธรรมแบบไหน

แมแตในประเด็นปลีกยอย การฟนฟูจริยธรรมก็ยังมีปญหา
ความขัดแยงระหวางกลุมชนท่ีนับถือศาสนาตางลัทธินิกาย ซ่ึงโยง
ไปถึงปญหาการเมืองการปกครอง

อยางประเทศอเมริกาเวลาน้ีอยากจะฟนฟูจริยธรรม บางพวก
คดิจะใหเด็กนักเรียนไดสวดมนตหรือสวดออนวอน ก็เกิดปญหา ยัง
เถียงกันวาการจัดสวดมนตในโรงเรียนผดิรัฐธรรมนูญหรือไม มกีรณีข้ึน
ศาลใหตองพิจารณาวินิจฉยักันมาเร่ือยเปนระยะ เด๋ียวน้ีก็ยังไมจบ

จะเอาจริยธรรมในศาสนาหรือไม อีกพวกหน่ึงบอกไมได ไม
ถูก ตองเอาจริยธรรมใหม จึงมีบทความตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นสภาพ
ความสับสนในทางความคิดเก่ียวกับเร่ืองจริยธรรมวาจะเอาอยางไร 
ซ่ึงก็ยังตกลงกันไมได แลวปฏิบัติการจะเปนไปดวยดีไดอยางไร

ดังท่ีไดมีผูเขียนบทความเร่ือง “Ethics Without Virtue”∗   
(จริยธรรมโดยไมตองมีคุณธรรม) ซ่ึงมุงจะแสดงสภาพของ “Moral
Education in America” (ช่ือรองของบทความน้ันเอง) คือ สภาพ
ความสับสนของจริยศึกษาในประเทศท่ีถือกันวาเปนผูนําในการ
พัฒนาของโลกปจจุบัน

ไทยเราก็พลอยวุนไปดวย ดังท่ีกระแสความคิดไดเบนจาก
ศีลธรรมมาเปนจริยธรรมราวๆ ๓๐ ปมาแลว
                                                                                                    
∗ ตีพิมพใน The American Scholar, Volume 53, Number 3, Summer, 1984.
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ทีน้ีในเมืองไทยเวลาน้ี เราเองก็เห็นความสําคัญของจริย-

ธรรม จึงมีการจัดประชุมเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมกันข้ึนบอยๆ
ตอมาเราเห็นวา จริยธรรมเปนเร่ืองของความประพฤติภาย

นอก เก่ียวกับการแสดงออกในสังคม และการอยูรวมกัน จริยธรรม
(อยางท่ีวา)น้ี จะดีไมไดถาสภาพจิตใจไมดี จึงจะตองมีจิตใจท่ีมีคุณ
ธรรมดวย เพราะฉะน้ัน จะพัฒนาจริยธรรมอยางเดียวไมพอ ตอง
พัฒนาคุณธรรมดวย

ฉะน้ัน ตอมาตอนหลังๆ น้ี จะเห็นวา เวลามีการจัดประชุม
สัมมนาเก่ียวกับเร่ืองจริยธรรม จะตองเติมคําวา “คุณธรรม” เขาไป
ดวย เปนการประชุมสมัมนาเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมและคณุธรรม
แมจะไมเอาช่ือเขามาเปนหัวขอ แตเวลาบรรยายก็ตองพูดถึงคุณธรรม

น่ีแสดงวา เราเห็นวาจริยธรรมน้ีเปนอยางหน่ึง และคุณธรรม
เปนอีกอยางหน่ึง คือ จริยธรรม เปนพฤติกรรมภายนอก โดยเฉพาะ
ในการอยูรวมกันในสังคมมนุษย สวน คุณธรรม เปนสภาพความดี
ในจิตใจ หรือเปนคุณสมบัติภายในจิตใจ

ท่ีเปนเชนน้ีเพราะเราเห็นวาคุณธรรมน้ีสําคัญ จะตองมีใน
จิตใจเปนพ้ืนฐาน ถาจิตใจไมมีคุณธรรมแลวจริยธรรมก็จะดีไมได
เพราะไมมีพ้ืนฐาน และจะไมมีความมั่นคง

แตหารูไมวา ความคิดความเขาใจน้ีแสดงวา เราไมมีความ
ชัดเจนในเร่ืองการพัฒนามนุษย เราไดตกลงไปในหลุมแหงความคิด
แยกสวนของตะวันตก และพลอยมีความคับแคบสับสนในเชิงจริย-
ธรรมไปกับฝร่ังดวย จริยธรรมของเราก็เลยพลอยไมชัดเจน
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เมื่อพูดวา พัฒนาจริยธรรม เราบอกวาไมพอ ตองพัฒนา

คุณธรรมดวย แตถามอีกวา “พัฒนาคุณธรรมพอหรือไม?”
ตอไปก็จะรูวา พัฒนาคุณธรรมก็ยังไมพอ เพราะวา จริยธรรม

ท่ีจะเกิดข้ึนในคนน้ัน ตองมีปญญาดวย คือตองมีความรูความเขาใจ
ตองรูเหตุรูผลวาทําไมเราจึงตองมีความประพฤติอยางน้ี ความ
ประพฤติดีงาม หรือหลักความประพฤติจริยธรรมน้ี มีประโยชน มีคุณ
คา เปนผลดีตอชีวิตและสังคมอยางไร เมื่อรูเขาใจเหตุผล รูคุณคาแลว
เราจึงจะมีความเต็มใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติไดถูกตอง เมื่อ
เต็มใจจะประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติไดถูกตอง จริยธรรมจึงจะมีความ
มั่นคงได เพราะฉะน้ัน จะตองมีองคประกอบดานปญญาดวย

นอกจากน้ัน ถาคนมีจิตใจไมเปนสุข มีความทุกข มีความฝน
ใจ จริยธรรมก็ไมมั่นคง ก็ตองใสความสุขดวย

แลวทีน้ี เมื่อจริยธรรมก็ไมพอ เติมคุณธรรมก็ไมพอ ตองเติม
ปญญาดวย ตองใหมีความสุขดวย ตอไปคงตองตั้งช่ือการสัมมนาจ
ริยธรรมใหมวา “การประชมุสมัมนาเร่ืองการพฒันาจริย-ธรรม คณุ
ธรรม ความสขุ และปัญญา” อะไรทํานองน้ี

รวมความก็คือวา เราไมมีความชัดเจนในเร่ืองน้ี
เพราะฉะน้ัน จะตองยอมรับวา เวลาน้ีเรามีความสบัสน แมใน

ตะวันตกเอง เราก็ตองรูดวยวา ขณะน้ีเขามาถึงจุดท่ีสบัสนมากในทาง
วิชาการ แมแตการแบงวิชาเปน ๓ หมวดท่ีเราเอามาใชเปนแบบน้ี แม
เราจําเปนตองใชเพ่ือเขากับโลกได จะเรียกวาเพ่ือความเปนสากลหรอื
อยางไรก็ตาม แตเราจะตองรูตระหนักดวยวา ระบบนีก็้ยังไมถึงจุดท่ีมี
ความชัดเจนลงตวั และวงวิชาการเองก็มปีญหาอยางท่ีวาแลวขางตน
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ย่ิงกวาน้ัน แมแตความเปนสากลก็ไมพอ เวลาน้ีเราตองพน

เลยข้ึนไปเหนือความเปนสากลดวยซํ้า โดยเฉพาะจริยธรรมจะตอง
เหนือความเปนสากลจากการยอมรับตรงกัน ข้ึนไปสูความเปนจริงท่ี
ตรงกับธรรมชาติของมัน

น่ีเปนเพียงตัวอยางใหเห็นวา การศึกษาของเราน้ี ไดมี
ปญหาจากความสับสนของพัฒนาการในวงวิชาการ

พัฒนาอยางไร จะไดคนเต็มคน
อีกอยางหน่ึง เราพูดกันวาจะพัฒนาคนท้ังคน เพราะตอนน้ี

ความคิดองครวมกําลังเดน แตการพัฒนาท่ีผานมาเปนการพัฒนา
แยกสวน เชนอยางจริยธรรม ก็เปนจริยธรรมแยกสวนอยางชัดเจน
เพราะไปมุงพฤติกรรมการแสดงออกภายนอก การอยูรวมสังคม
และการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม แตคนน้ีเปนระบบขององคประกอบท่ี
มาประชุมกันเขา คือเปนระบบองครวมน่ันเอง ก็จึงยังมีความลักลั่น
ขัดแยงกันเองอยูในตัว

จําเปนจะตองทําความเขาใจในเร่ืองน้ีใหชัดลงไป มิฉะน้ัน
คําวา “พัฒนาคนทั้งคน” ก็จะเปนเพียงคําพูดลอยๆ ไปตามนิยมเทา
น้ันเอง

ในระบบองครวมน้ัน ก็มี องครวม องครวมตางๆ หรือองค
ประกอบตางๆ น้ัน จะตองมีความสัมพันธตอกันอยางไดสัดสวน มี
ดุลยภาพ อยางท่ีเรียกวา บูรณาการ

เมื่อมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง เกิดความพอดีข้ึน ก็ทํา
ใหองครวมดํารงอยู และดําเนินไปดวยดี
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การพัฒนาแบบองครวมจะเกิดข้ึนไดอยางไร ไดบอกเมื่อสัก

ครูน้ีวา ตองพัฒนาคนท้ังคน
ท่ีวาคนท้ังคนนั้น ก็ดูวาคนเราน้ีดําเนินชีวิตอยางไร การ

ดําเนินชีวิตของเราน้ัน เปนระบบอยางหน่ึง
ระบบการดําเนินชีวิตน้ันประกอบดวยดานตางๆ ของการ

ดําเนินชีวิต ซ่ึงมี ๓ ดาน และท้ัง ๓ ดานน้ันจะตองสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน โดยมีการพัฒนาท่ีประสานเสริมซ่ึงกันและกันเปนบูรณาการ จะ
แยกสวนไปพัฒนาอยางเดียวไมได

คนเราน้ีดําเนินชีวิตอยูดวยระบบการดําเนินชีวิตท่ีแยกได
เปน ๓ ดาน

ดานที่ ๑ ด้านพฤตกิรรม คือ ดานความสัมพันธท่ีแสดงออก
ตอสิ่งแวดลอม ไดแกสิ่งแวดลอมทางสังคมคือเพ่ือนมนุษยอยางหน่ึง
และสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เชน ปจจัย ๔ สิ่งบริโภค เคร่ืองใช อุปกรณ
เทคโนโลยี และธรรมชาติแวดลอมท้ังหลาย ซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมท่ีเรา
เขาไปสัมพันธดวยพฤติกรรมทางกายและวาจา พรอมท้ังอินทรีย คือ
ตา หู จมูก ลิ้น และกาย น้ีเปนดานหนึ่งของชีวิตมนุษย

มองเผินๆ ในช้ันนอก ชีวิตมนุษยเราก็เปนอยูโดยมีพฤติ
กรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แตเมื่อมองลึกลงไปอีกดานหน่ึง
การท่ีเราจะมีพฤติกรรมอยางน้ี ก็มีสภาพและอาการของจิตใจเปน
อิทธิพลอยูเบ้ืองหลัง ฉะน้ัน

ดานที ่ ๒ ด้านจติใจ คอื ในการมพีฤติกรรมน้ัน ถาใจเรามี
ความสขุ จิตใจของเราสบาย เราก็มพีฤติกรรมอยางหน่ึง ถาใจเราชอบ
พฤตกิรรมกเ็ปนอยางหนึง่ ถาใจเราไมชอบ พฤตกิรรมกเ็ปนอีกอยางหนึง่



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๓๖
ในการทําพฤติกรรมทุกคร้ัง เรามีเจตจํานง มีความจงใจ ตั้ง

ใจ พฤติกรรมน้ันเปนไปตามความต้ังใจ และแรงจูงใจ โดยโยงไปถึง
สภาพจิตใจท่ีมีคุณธรรม หรือมีสิ่งท่ีตรงขามกับคุณธรรม คือมีกิเลส
มีความช่ัวราย ซ่ึงพฤติกรรมจะเปนไปโดยสอดคลองกัน

ขอยกตัวอยาง เชน เราตองการใหคนมีพฤติกรรมทางสังคม
ดีงาม ท่ีเรียกวาจริยธรรมวา คนไมควรเบียดเบียนกัน ควรชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน ถาสภาพจิตใจมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีความรัก
เพ่ือนมนุษย การไมเบียดเบียนหรือการชวยเหลือน้ัน ก็ทําไดงาย
อยางเปนไปเอง และทําใหเกิดความสุข เพราะจิตใจพอใจ อีกท้ัง
พฤติกรรมน้ันก็จะมั่นคงดวย

แตในกรณีท่ีจิตใจโกรธ อยากทําราย งุนงาน ถาจําเปนจะ
ตองมีพฤติกรรมท่ีไมเบียดเบียน ตองเกื้อกูล ใจก็ไมเอาดวย ตองฝน
ใจ ใจมันก็ทุกข เมื่อใจทุกข พฤติกรรมก็ไมมั่นคง อาจจะละเมิดเมื่อ
ไรก็ได เพราะฉะน้ัน จึงตองพัฒนาจิตใจมาเปนฐานใหสอดคลองกัน

ดานท่ี ๓ ด้านปัญญา ถามีปญญา มีความรูความเขาใจ รู
วาทําไมเราตองไมเบียดเบียนกัน ทําไมเราตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน
เมื่อชวยเหลือเก้ือกูลกันไมเบียดเบียนกัน จะเปนผลดีตอชีวิตของเรา
อยางไร เปนผลดีตอสังคมอยางไร พอเราเห็นคุณคาเห็นประโยชน
และเห็นเหตุผลแลว เราก็เกิดความพอใจมากข้ึนในการท่ีจะแสดง
พฤติกรรมท่ีไมเบียดเบียน และเมื่อมีพฤติกรรมท่ีไมเบียดเบียน เราก็
เกิดความพอใจ ก็มีความสุขในการมีพฤติกรรมอยางน้ัน

ฉะน้ัน ความรูความเขาใจเหตุผล คือปญญา จึงทําใหจิตใจ
มีความพรอม และมีความสุข ในการท่ีจะมีพฤติกรรมน้ัน
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อยางน้ีเรียกวา เปนระบบประสานกลมกลืนสามดานของ

ชีวิต คือ พฤติกรรม สภาพจิตใจ และปญญา ท้ัง ๓ สวนน้ีสัมพันธ
เปนปจจัยตอกัน และดําเนินไปดวยกัน ในระบบการดําเนินชีวิต
ฉะน้ัน ในการพัฒนาคน ท้ัง ๓ สวนจึงตองพัฒนาไปดวยกัน

เมื่อเรามองดูพฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกมาคลายๆ กัน
แตสภาพจิตใจเหมือนกันไหม คนหน่ึงอาจแสดงพฤติกรรมน้ันดวย
จิตใจท่ีฝนทนดวยความทุกข แตอีกคนหน่ึงทําดวยความเต็มใจมี
ความสุข คนหน่ึงไมมีความรูความเขาใจ ก็ทําฝนๆ ไปอยางน้ันเอง
แตอีกคนหน่ึงทําดวยความรูเขาใจเหตุผล ก็เอาจริงเอาจังทําตรงจุด

ฉะน้ัน พฤติกรรมเดียวกัน แมจะเปนพฤติกรรมทางจริย-
ธรรม แตมีความหมายในระบบชีวิตไมเหมือนกัน มีผลและคุณคา
ตางกันไปหมด เราจึงบอกวาตองพัฒนาคนท้ังคน

การพัฒนาคนในแดนพฤติกรรม แยกยอยออกไปเปนหลาย
สวน แตพฤติกรรมสวนใหญออกมาในการประกอบอาชีพหรือในการ
ทํามาหากิน เพราะฉะน้ัน การทํามาหาเลี้ยงชีพของมนุษยจึงเปน
แดนสําคัญท่ีระบบชีวิตของมนุษยจะดําเนินไป

ระบบชีวิตทั้งดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา สามารถ
ใชการประกอบอาชีพทํามาหากินนี้ เปนที่ฝกฝนพัฒนาไดทั้งหมด

- เร่ิมตั้งแตอาชีวะ คือการประกอบอาชีพของคน ไมกอความ
เบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนทําลายสังคมและสิ่งแวดลอม แต
เปนไปในทางสรางสรรคเก้ือกูล

- พรอมกันน้ัน การประกอบอาชพีก็เปนโอกาสใหเขาพัฒนาตัว
เองของเขาดวย ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา เพราะอาชีพท่ีดจีะทํา



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๓๘
ใหคนไดพัฒนาพฤติกรรม เชนในการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยวา เราจะ
อยูรวมและทํางานรวมกับคนอืน่อยางไร จึงจะอยูกันไดด ีท้ังงานก็ไดผล
ตวัเองก็เปนสขุ ชีวิตก็เจริญกาวหนา และสงัคมก็มสีนัติสขุดวย

- ในดานจิตใจ เขาก็จะพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบ พัฒนา
ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความมีสติย้ังคิดควบคุมตนเองได
และความมีสมาธิจิตใจแนวแนในการงาน เปนตน

- พรอมกันน้ี เขาก็จะพัฒนาความรูความเขาใจ ความถนัด
จัดเจน จากการท่ีประสบปญหาแลวพยายามหาทางแกไข ตลอดจน
การท่ีจะหาทางบริหารจัดการและสรางสรรคใหสําเร็จ ทําใหพัฒนา
ปญญาความรูความเขาใจ ความรูคิด และความหยั่งรูใหมๆ ข้ึนมา

เราจะตองหาทางใชวิชาชีพเปนแดนพัฒนามนุษยใหได 
เวลาน้ีเราสอนวิชาชีพโดยมุงเพียงวา ใหเขารู และมีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาน้ัน เพ่ือเอาไปทํามาหากิน แตเราไมตระหนักในเร่ืองท่ีวาเรา
จะอาศัยวิชาชีพเปนแดนพัฒนาคนไดอยางไรบาง

เพราะฉะน้ันจึงเกิดเปนปญหาข้ึนมาจากการพัฒนาคนแบบ
แยกสวน เชน เอาวิชาชีพไปเปนเร่ืองหนึ่ง เอาวิชาจริยธรรมไปเปน
เร่ืองหนึ่ง เอาเน้ือหาวิชาอะไรตางๆ ท่ีเรียนไปเปนเร่ืองหน่ึง โดยไม
สัมพันธซ่ึงกันและกัน

ฉะน้ัน ในการพัฒนามนุษย ท่ีบอกวาจะพัฒนาคนท้ังคนน้ี
เราจะตองนําความคิดแบบองครวมท่ีแทจริง มาใชบูรณาการ

แนวคิดของตะวันตกท่ีผานมาน้ี ตะวันตกเองก็ยอมรับวา
เปนแนวความคิดแบบแยกสวน ดังท่ีเขาเรียกยุคท่ีแลวมาวาเปนยุค
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reductionism คือเปนยุคแนวความคิดแบบแยกสวน ไมเปนบูรณา-
การ เวลาน้ีแนวความคิดแบบองครวมกําลังเปนท่ีนิยมกันข้ึนมา แต
ขอสําคัญก็คือ เราจะใชไดจริงหรือไม

ตกลงวา ขณะน้ีเราพูดกันในแงของหลักการวาจะตอง
พัฒนาคนท้ังคน

การ “พัฒนาคนทั้งคน” ก็คือ การพฒันาระบบองค์รวมแห่ง
การดําเนินชีวิตของคน ใหท้ัง้ ๓ ดา้น คือ พฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา เจริญงอกงามข้ึนอย่างประสานสมัพนัธ์สอดคลอ้งส่งผล
เกือ้กูลต่อกนัไปดว้ยดีทัง้ระบบ

น่ีแหละคือบูรณาการท่ีแทจริงของการพัฒนาคนท้ังคนให
เปนคนเต็มคน

รูอยางไรวา พัฒนาแลว เปนคนเต็มคน
ตอไป จุดหมายของการพัฒนาใหเปนคนเต็มคน คือเปนคน

ท่ีสมบูรณ
คนท่ีสมบูรณมีมาตรฐานวัดอยางไร คนท่ีสมบูรณเปนคน

เต็มคนแลว ในทางการศึกษาก็มีวิธีการวัด ท่ีอาจจะยกมาเปนตัว
อยาง ซ่ึงคลายกับทางพระพุทธศาสนา

ในพระพุทธศาสนาน้ัน ทานใหดูการพัฒนาของมนุษยวา
เปนไปครบ ๔ ดานไหม หลักเกณฑน้ีใชวัดแมแตพระอรหันต ถาถาม
วา พระอรหันตคือใคร? ก็ตอบวา พระอรหันต คือคนท่ีพัฒนาตน
สมบูรณท้ัง ๔ ดาน คือ



การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต๔๐
๑) พัฒนากาย (ความสัมพันธทางกาย)
๒) พัฒนาศีล (ความสัมพันธทางสังคม)
๓) พัฒนาจิตใจ (คุณธรรม ความมั่นคง ความสุข)
๔) พัฒนาปญญา (ความรู-คิด-เขาใจ-หย่ังเห็น)
ดานท่ี ๑ พัฒนากาย ไมใชหมายถึงทําใหรางกายเจริญใหญ

โต แตหมายถึงพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
เชนวา เขารูจักใชปจจัย ๔ เปนไหม กินเปน บริโภคเปนไหม กินแลว
ไดคุณภาพชีวิต ไดสุขภาพดี หรือไมรูจักกิน กินไมเปน ไมรูจัก
ประมาณในการบริโภค ไมรูจักพอดีในการกิน กินแลวไดโทษ ใช
อุปกรณเทคโนโลยีตางๆ เปนไหม ดูเปน ฟงเปนไหม อยางน้ีเปนตน

อยางเด็ก เราก็มองวา เขาดูทีวีเปนไหม ดูแลวไดประโยชน
หรือไดโทษ ดูแลวไดคุณภาพชีวิต ไดความรู ไดสติปญญา หรือได
ความลุมหลง มัวเมา เสียเวลา เสียสุขภาพ เสียการศึกษาเลาเรียน
และไดตัวอยางท่ีไมดี ฟงเปนไหม ฟงแลวไดความรูไหม ฯลฯ อะไร
ตางๆ เหลาน้ี รวมท้ังความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

ดานท่ี ๒ พัฒนาศีล หมายถึงพัฒนาความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมทางสังคม คือกับเพ่ือนมนุษยวา อยูรวมกับเพ่ือนมนุษยได
ดีข้ึนไหม มีพฤติกรรมท่ัวไปและการประกอบอาชีพท่ีกอความเดือด
รอนเบียดเบียน หรือเปนไปในทางชวยแกปญหาและสรางสรรค
สังคม อะไรอยางน้ี

ดานท่ี ๓ พัฒนาจิตใจ เชนวา จิตใจมีคุณธรรมไหม มีเมตตา
กรุณาไหม มีศรัทธาไหม มีความเคารพ มีความกตัญูกตเวที มี
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หิริโอตตัปปะ มีคุณธรรมตางๆ ท่ีจะมาเปนฐานของพฤติกรรมท่ีเรา
เรียกวาจริยธรรม ท่ีทําใหเกิดความมั่นคงและความสอดคลองใน
ระบบชีวิตทางจริยธรรม

รวมท้ังการท่ีวาจิตใจมีความสุข หรือมีความทุกข มีความขุน
มัว เศราหมอง มีความกระวนกระวาย ถาพัฒนาในทางท่ีดี ก็ตองมี
จิตใจท่ีเบิกบาน ผองใส สงบ มีความสุข ถาคนยังไมมีความสุข แต
ยังมีความทุกขมาก ก็ถือวาขาดการพัฒนาเหมือนกัน

ดานท่ี ๔ พัฒนาปญญา เชนวา มีความรูความเขาใจสิ่งท้ัง
หลายถูกตองตามความเปนจริงไหม เขาถึงความจริงของส่ิงตางๆ มี
ความรับรูโดยไมมีอคติ สามารถพิจารณาวินิจฉัยปญหาตางๆ อยาง
ไมเอนเอียง สามารถนําความรูความคิดมาประยุกตในการแกปญหา
และในการสรางสรรคตางๆ รวมท้ังในการบริหารจัดการดําเนินการ
ตางๆ ตลอดจนทําจิตใจของตนใหเปนอิสระเหนือการกระทบกระท่ัง
ของสิ่งแวดลอมไดหรือไม เปนตน

ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองท่ีเราจะตองวัดออกมา ซ่ึงโดยหลักการก็
คือ เราจะตองมีแนวความคิดบางอยางในการวางมาตรฐานวาจะ
พัฒนาคนใหเปนอยางไร คนท่ีถือวาสมบูรณ ควรจะมีคุณสมบัติ
อยางไร ท้ังน้ีก็พูดไดแตเพียงแนวความคิดท่ีเปนหลักการ

แมจะตั้งหลักการใหญๆ ไดแลว ก็ตองไมลืมความเปนจริงท่ี
อยูตอหนาวา เราจัดการศึกษานี้ทามกลางยุคสมัยและสภาพแวด
ลอมในปจจุบัน
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การจัดการศึกษา โดยเฉพาะวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีเปนการพัฒนา

ตวัคนท่ีจะใหเปนบัณฑติน้ี จะตองมกีารแยกระดับความมุงหมาย โดย
ตองมีจดุมุ่งหมาย ๒ ระดบั ทัง้โดยกาละ และโดยเทศะ คือ

ก) โดยกาละ
๑. การศึกษาเพือ่ยคุสมยั คือการท่ีจะพัฒนาคนใหสอดคลอง

หรือรับมือไดทันกับสภาพแวดลอมของยุคสมัยท่ีเปนอยู วาทําอยาง
ไรจะใหคนมีคุณภาพท่ีจะไปดําเนินชีวิตท่ีดี สามารถทําการสราง
สรรคไดในสภาพสังคมอยางน้ี

มนุษยเกิดมาในยุคสมัยใด ก็ตองมีสภาพแวดลอมของยุคสมัย
น้ัน ท่ีเขาจะตองเขาไปเก่ียวของ และดําเนินชีวิตใหไดผลดี และ
พรอมกันน้ัน

๒. การศึกษาทีเ่หนือยคุสมยั อยางท่ีศัพทพระเรียกวา อกาลิโก
คือ การพัฒนาความเปนมนุษยท่ีไมข้ึนตอกาลสมัย ไดแกการศึกษา
เพ่ือสงเสริมคุณคาท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษย หมายความวา วิชา
การศึกษาท่ัวไปน้ี จะสรางคนใหเปนอยางไร เพ่ือความเปนคนท่ี
สมบูรณ ซ่ึงไมข้ึนตอกาลสมัย หรือไมเก่ียวกับสภาพของยุคสมัย
พรอมกับการท่ีวาเขาก็เปนคนท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับยุคสมัยน้ี ซ่ึง
จะทําใหเขาดําเนินชีวิตจนเขาถึงจุดมุงหมายท่ีสมบูรณน้ันไดดวย

เพราะวา ถาเขาไมสามารถจัดการกับยุคสมัยไดดี เขาจะเขาถึง
ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท่ีพนยุคสมัย ก็ยอมไมได คือไมสําเร็จ
ดวยเหมือนกัน

ฉะน้ัน ตองใหไดจุดหมายท้ัง ๒ ระดับน้ี ท่ีเรียกวา “โดยกาละ”
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ข) โดยเทศะ

๑.  การศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมของถ่ิน เชนวา เรา
อยูในสังคมไทย สังคมไทยก็ไมเหมือนสังคมอเมริกัน เราจะตอง
สรางคนของเราใหพรอมท่ีจะมาอยูในสังคมไทยไดดี และสามารถ
เปนสวนรวมท่ีจะพัฒนาสังคมไทยอยางไดผลดวย ไมใชวา เรียนมา
เรียนไป กลายเปนคนท่ีจะไปพัฒนาสังคมอเมริกัน เด็กของเราบางที
เรียนจบแลว กลายเปนคนสําหรับไปอยูในสังคมอเมริกัน แทนท่ีจะ
เตรียมมาอยูในสังคมไทย อยางน้ีเรียกวา ผิดเทศะแลว

เพราะฉะน้ัน ในแงเทศะ การศึกษาทั่วไปจะตองทําใหคน
ของเรามาอยูในเทศะเฉพาะของตนน้ีไดอยางดี

๒. การศึกษาท่ีพนจากเทศะเฉพาะ เพ่ือความเปนคนของโลก
ในแงหน่ึง คนทุกคนเปนสมาชิกของโลก ย่ิงโลกยุคน้ีก็แคบเขามา
ดวย กลายเปน global village เปนประดุจหมูบานเดียวกัน หรือเปน
ประชาคมเดียวกันเล็กๆ มีอะไรเกิดข้ึนก็ถึงกันหมด ดังท่ีเราเรียกวา
เปนโลกาภิวัตน

มนุษยทุกคนเปนสมาชิกของโลก เปนผูมีสวนรวมในอารย-
ธรรมของโลก ตลอดจนสิ่งแวดลอมโลก ถาเปนสมาชิกท่ีดีของเทศะ
ไมได ก็เปนสมาชิกท่ีดีของโลกไมไดดวย แตพรอมกันน้ัน ถาเราลืม
ความเปนสมาชิกของโลก เราก็จะเขากับสภาพปจจุบันท่ีเปนอยูไม
ได ไมทัน และชวยเทศะของเราไมไดจริง พรอมกับท่ีจะไมสามารถ
รวมสรางสรรคพัฒนาอารยธรรมของโลก
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กระแสโลกาภิวัตน ที่ไทยตองปรับตัวใหทัน
สภาพปจจุบันของโลกเปนอยางไร เวลาน้ีท้ังโลกคิดแตจะ

เอาชนะกัน ลองดูซิ ในเวทีการแขงขันระดับโลก ญ่ีปุนก็จะเอาชนะ
อเมริกา อเมริกาก็จะเอาชนะญ่ีปุนใหได ท้ังๆ ท่ีรูแลววาเวลาน้ีมี
ปญหารายแรงรวมกัน ซ่ึงเปนปญหาระดับโลก เชน ปญหาสิ่งแวด
ลอม เปนตน แตไมมีประเทศใดสามารถกาวขามพรมแดนของ
ประเทศ คือทองถ่ิน หรือสังคมตนเอง เพราะการหวงความย่ิงใหญ
และความเปนผูนําในเวทีโลก

เขาคิดกันแตวา ทําอยางไรจะเอาชนะพวกอื่นได เชน
อเมริกันก็มีวัฒนธรรมใฝสําเร็จ ความใฝสําเร็จของเขามีความหมาย
เฉพาะคือ ทําอยางไรจะชนะการแขงขันเอาผลประโยชนมาใหตนได
มากท่ีสุด แมแตระบบความคิด reengineering เกิดข้ึนมา ก็เพียง
เพ่ือสนองความมุงหมายอันน้ี ไมไดมีอะไรใหม ใหมแตในแงระบบ
วิธี แตเพ่ือสนองแนวความคิดอันเกา คือแนวความคิดท่ีจะเอาชนะ
การแขงขัน เพ่ือชิงผลประโยชน

เพราะอะไรจึงเกิด reengineering ก็เพราะในอเมริกา
บรรษัทตางๆ ลมละลาย ธุรกิจอุตสาหกรรมลมเหลว แมการแขงขัน
ในเวทีโลก ญ่ีปุนก็ข้ึนมานําในทางเศรษฐกิจ แยแลวจะทําอยางไร
เขาก็คิดคนกระบวนการทํางานข้ึนมาใหม บอกวาวิธีทํางานแบบ
เดิม ท่ีแบงงานกันทํา แมวาเคยไดผลในยุคกอน แตปจจุบันใชไมได
แลว ยุคน้ีถาจะใหไดผล จะตองปรับเปลี่ยนวิธีใหม

คุณแฮมเมอร (Michael Hammer) กับเพ่ือน ก็คิด
reengineering ข้ึนมา เพ่ือท่ีจะฟนฟูพวกบรรษัท และกิจการธุรกิจ
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อุตสาหกรรมในอเมริกาข้ึนมาใหกลับประสบผลสําเร็จ สามารถเอา
ชนะในเวทีการแขงขันทางธุรกิจ น่ีแหละเกงและสําคัญ แตก็เทาน้ัน
เอง คือแคสนองความคิดในระบบเดิม

สวนแนวความคิดท่ีจะแกปญหาของโลกท่ีแทจริง ยังไมมี
ใครเดินหนาไปไดเลย เชน ความคิดในเร่ือง sustainable
development (การพัฒนาท่ีย่ังยืน) ก็มีแตความคิดและหลักการ แต
ปฏิบัติการไมคืบหนา จึงไดแคเพียงนําเอาระบบ reengineering มา
ใชเพ่ือสนองแนวความคิดเดิม ท่ีจะเอาชนะในระบบการแขงขันแบบ
เกา ทําอยางไรจะเอาระบบวิธี reengineering ไปใชประโยชนสนอง
ระบบความคิดใหมท่ีจะแกปญหาของโลก ซ่ึงขณะน้ีไมมี น่ีคือ
ปญหาของมนุษยชาติในปจจุบัน ท่ีวาไมพนเทศะ

สําหรับสังคมไทยเรา เวลาน้ีตองคิดท้ังสองข้ันวา ในการอยู
ในกระแสโลกาภิวัตนปจจุบัน ทําอยางไรสังคมไทยเราจะเอาชนะเขา
ไดในการแขงขัน ซ่ึงอันน้ีเราก็ท้ิงไมได เพราะเราตกอยูในกระแสคา
นิยมของโลกปจจุบัน  ท่ีวาเปนกระแสโลกาภิวัตนแหงระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท่ีมุงเนนการแขงขัน “ทําอยางไรจะชนะการ
แขงขัน” ทุกชาติคิดอยางเดียวกัน รวมท้ังประเทศไทยดวย ก็จะตอง
เอาชนะในการแขงขัน อยางนอยไมใหถูกครอบงํา น่ีเปนข้ันท่ี ๑

แตเอาชนะการแขงขันอยางเดียว ไมพอ จะตองพฒันาใหเหนือ
การแขงขันดวย คอื ตองข้ึนไปเหนือกระแสโลกาภวัิตน เพราะกระแส
โลกาภวัิตนปจจุบันน้ีมแีนวโนมท่ีจะนําโลกไปสูหายนะมากกวา

อยาไปหลงนิยมชมชอบโลกาภิวัตนปจจุบันน้ี เพราะโลกา-ภิ
วัตนอยูใตกระแสน้ีท้ังหมด คือกระแสระบบการแขงขัน กระแสการ
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พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาทางวัตถุ ภายใตระบบความคิดท่ี
ถือวาการพิชิตธรรมชาติเปนความสําเร็จของมนุษย  โดยใช
เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ เราตองรูเทาทัน จึงจะแกปญหาใหโลกได

มนุษยพิชิตธรรมชาติเพ่ืออะไร? เพ่ือจะไดเอาธรรมชาติมา
เปนวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตดวยอุตสาหกรรม มนุษยจะไดมี
สิ่งบริโภคพร่ังพรอม แลวมนุษยก็จะมีความสุขจากการมีสิ่งเสพ
บริโภคพร่ังพรอม ความคิดท่ีวา เราจะมีความสุขมากท่ีสุดเมื่อเสพ
มากท่ีสุดน้ัน เปนแนวคิดท่ีครองโลกปจจุบัน

รวมเปนฐานความคิดใหญท่ีครอบงาํโลกขณะน้ี ๒ อยาง คอื
๑. การพิชิตธรรมชาติเพ่ือใหมนุษยเปนเจาใหญ มีอิสร-

ภาพ โดยเปนนายใหญเหนือธรรมชาติ
๒. มนุษยจะมีความสุขมากท่ีสุด จากการไดเสพมากท่ีสุด
วาท่ีจริง พวกท่ีอยูในประเทศพัฒนาแลว ก็รูตัวแลววา เวลา

น้ีแนวความคิดพิชิตธรรมชาติไดกอใหเกิดปญหา คือธรรมชาติแวด
ลอมเสีย เพราะฉะน้ัน จะตองแกไขปญหาน้ีวา ทําอยางไรมนุษยจะ
อยูได โดยท่ีวาแทนท่ีจะพิชิตธรรมชาติ ก็เปลี่ยนเปนมาอยูรวมกับ
ธรรมชาติดวยดี เรียกวาอยูรวมกันอยางสันติกับธรรมชาติ เปนการ
พัฒนาแนวความคิดท่ีจะอยูรวมกันโดยสันติ

แตกอนน้ี แนวคิดท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติน้ัน สําหรับใชกับ
มนุษยดวยกัน แตเวลาน้ีเขาเอามาใชกับธรรมชาติดวย เมื่อจะอยู
รวมกันอยางสันติกับธรรมชาติ ก็ตองมองธรรมชาติอยางไมเปนศัตรู
ไมมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แตใหมองมนุษยเปนสวน
หน่ึงของธรรมชาติ
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เวลาน้ีตะวันตกหันมาเนนความคิดน้ีกันมาก ตําราฝร่ังทาง

ดานเก่ียวกับสิ่งแวดลอม มักเขียนเนนวา ตอไปน้ีตองใหมองมนุษย
เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ เพราะอะไร เพราะฝร่ังแตเดิม ๒ พันกวา
ปแลว ไดมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และคิดท่ีจะพิชิต
ธรรมชาติมาตลอด

อยางไรก็ตาม มาถึงตอนน้ีฝร่ังก็เกิดความขัดแยงกัน คือ ท้ัง
ท่ีรูตัววา การท่ีจะแกปญหาของโลกได เราจะตองเลิกแนวความคิด
พิชิตธรรมชาติ เราจะตองไมเบียดเบียนธรรมชาติ ไมผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไมสรางมลภาวะ ไมทําธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมใหเสื่อมโทรม แตกระแสการแขงขันในระบบธุรกิจมันไม
อนุญาต เพราะการท่ีเราจะย่ิงใหญในเวทีแขงขันทางเศรษฐกิจ เรา
จะตองใชทรัพยากรมาก จะตองมีระบบอุตสาหกรรม จะตองระบาย
สินคา แตอุตสาหกรรมหนัก ใชทรัพยากรธรรมชาติมาก และกอมล
ภาวะมาก ก็เอาแคพนตัวกอน ปญหาของโลกก็ผัดไวกอน

ประเทศท่ีพัฒนาแลวจึงหาทางขยับขยายโดยไมทําในประเทศ
ของตนเอง แตยายอตุสาหกรรมหนักไปยังประเทศท่ีดอยพัฒนา ให
พวกน้ันรับเคราะหไป แตจะอยางไรก็ตาม เมือ่ผลติออกมา และเมือ่
บริโภค ปญหาสิง่แวดลอมก็เปนปญหารวมกันของโลกท้ังหมด

น่ีเปนตัวอยางปญหาของโลกปจจุบัน วิชาการศึกษาทั่วไป
จะมองแคท่ีจะตามคานิยมของโลก ในการเอาชนะการแขงขันในเวที
โลก ในระบบการแขงขันของระบบธุรกิจอุตสาหกรรมจึงไมพอ แตจะ
ตองมองกวางเลยตอไปอีกวา ทําอยางไรจะกาวไปสูการแกปญหา
ของโลก เพ่ือสรางสรรคอารยธรรมท่ีแทของมนุษยชาติใหสําเร็จ ซ่ึง
เปนปญหาที่ตอนน้ีประเทศตางๆ ก็ติดขัดกันท้ังน้ัน
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ในการท่ีจะทําอยางน้ีไดสําเร็จ คนไทยเรามีความพรอมแค

ไหน แมแตในระดับท่ี ๑ ท่ีวาพรอมจะเอาชนะในเวทีการแขงขันหรือ
ไม ไมตองถึงระดับโลกหรอก เพียงแคในภูมิภาคน้ี คนของเรามีคุณ
ภาพพอท่ีจะเอาชนะไหมในการแขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน คนท่ี
จะเอาชนะได จะตองมีคุณภาพอยางไร แลวดูภูมิหลังของเราวา เรา
มีความพรอมแคไหน คนของเราขณะน้ีมีคุณภาพอยางไร

ในสภาพแวดลอมปจจุบันแหงโลกาภิวัตน เรามองเนนไปท่ี
ความเจริญตางๆ โดยเฉพาะความพร่ังพรอมทางวัตถุ ท่ีทําใหสะดวก
สบาย แตพอมองมาท่ีสภาพของจิตใจ ในแงท่ีวาชอบสะดวกสบาย ก็
ปรากฏวาแนวโนมของคนไทยจะเปนไปในทางท่ีออนแอลง เปนคนใจ
เสาะเปราะบาง ชอบหวังพ่ึงปจจัยภายนอก และถายโอนภาระ

ทีน้ี สังคมในระบบการแขงขันน่ี ไมวาในสังคมยอยของ
ประเทศไทย หรือกวางออกไปจนกระท่ังถึงเวทีโลกก็ตาม ระบบชีวิต
และสังคมปจจุบันมีความซับซอนมาก คนออนแอจะอยูไมได จะทน
ไมไหว ย่ิงถาจะเอาชนะเขา ก็ย่ิงตองมีความเขมแข็ง จึงเกิดมกีระแส
ขัดแยงในตัวเอง ซ่ึงเปนปญหาในการพัฒนามนุษย

จะปรับตัวอยางไร ไทยจึงจะฟนตัวไดทัน
ท่ีพูดน้ีหมายความวา สภาพแวดลอมทางวัตถุปจจุบันมี

ความพร่ังพรอมสะดวกสบาย ชีวิตในยุคน้ี เปนชีวิตยุคกดปุม ฝร่ัง
บอกวา เด๋ียวน้ี ใชแตกลามน้ิว ไมตองใชกลามเน้ือ สมัยกอนเราจะ
ทําอะไรลําบาก ตองใชกลามเน้ือมาก เวลาน้ีไมตองใชกลามเน้ือ ใช
แคกลามน้ิว กดปุมเอาก็ไดแลว
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ในสภาพเชนน้ี คนท่ีเห็นแกความสะดวกสบาย จะออนแอลง

ไมอยากทําอะไร อยากทําแตงายๆ พบอะไรก็ไมอยากทํา ไมอยากสู
มีปญหาอะไรก็ไมอยากคิดแกไข แตพรอมกันน้ัน ระบบชีวิตและ
ระบบสังคมก็ซับซอนย่ิงข้ึน ทําใหคนจะตองมีความเขมแข็งข้ึน

ในสังคมใด เมื่อสภาพแวดลอมทางวัตถุทําใหคนออนแอลง
คนท่ีเปนผลิตผลของสังคมน้ัน ก็จะสูกับระบบความซับซอนในชีวิต
และสังคมไมได พอออนแอ สูระบบในสังคมของตนเองก็ไมไหว ย่ิง
ออกไปในระบบการแขงขันของเวทีโลก ก็ย่ิงไมไหว จะตองแกไขให
คนท่ีออนแอน้ัน เปนคนที่เขมแข็งใหได

มีสิ่งสําแดงหลายอยางท่ีแสดงวา คนไทยเรามีความออนแอ
เราจะตองพรอมท่ีจะพัฒนาคนของเราข้ึนมา

เร่ิมตั้งแตสภาพแวดลอมเดิมในสังคมไทยท่ีมีความอุดม
สมบูรณ “ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว” ก็ทําใหคนไทยมีจิตใจโนมไปใน
ทางเห็นแกความสะดวกสบาย

ตอไปประการที่สอง ในยุคท่ีแลวมา เมื่อเร่ิมติดตอกับตะวันตก
(ท่ีจริงตองวา เมื่อแรกท่ีฝร่ังเขามา) เราไดรับเทคโนโลยีสําเร็จรูปโดย
ไมตองผลิต และเปนเทคโนโลยีสําเร็จรูปประเภทบริโภค ซ่ึงก็มาเสริม
ความสะดวกสบายใหแกเรา ทําใหคนไทยสะดวกสบายย่ิงข้ึน เลยมี
ความโนมเอียงท่ีจะเห็นแกความสะดวกสบาย และออนแอลงไปอีก

สภาพภูมิหลังน้ี ตางจากสังคมตะวันตกท่ีวา ธรรมชาติแวด
ลอมบีบคั้นกวาเรา และเทคโนโลยีก็เปนเทคโนโลยีท่ีเขาผลิตจากนํ้า
มอืหรือฝมือของเขา เขาผลิตมันข้ึนมา และพัฒนาเทคโนโลยีมากวา
จะสําเร็จสักอยางเปนเวลารอยๆป เทคโนโลยีท่ีกวาจะผลิตมาสําเร็จ
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อยางท่ีเห็นในสภาพปจจุบันน้ี ท่ีไดเห็นวาเจริญอยางน้ี ตองผานชวง
ของการเพียรพยายามคิดคนสรางสรรคมาเปนรอยๆป

ฝร่ังตองผานท้ัง วฒันธรรมวิทยาศาสตร์ เพราะเขาอาศัย
วิทยาศาสตรมาสรางเทคโนโลยี และพัฒนาวิทยาศาสตรข้ึนมา
พรอมกับการเพาะนิสัยใฝรู มีความคิดเปนเหตุเปนผล ชอบทดลอง
ชอบพิสูจน และตองผานกระบวนการอุตสาหกรรม เพ่ือทําการผลิต
ดวยอุตสาหะ จนเกิดมี วฒันธรรมอตุสาหกรรม แหงความขยันอดทน
บากบ่ันสูสิ่งยาก ฝร่ังตองพัฒนาอุตสาหกรรมมาเปนรอยๆ ป กวาจะ
พัฒนาเทคโนโลยีอยางน้ีได และเอาเทคโนโลยีน้ีไปใชในการพัฒนา
อุตสาหกรรมน้ันดวย

จะเห็นวา เทคโนโลยีในประเทศตะวันตก ท่ีพัฒนามาถึง
ขนาดน้ี มีความหมายวาไดผานกระบวนการสรางสรรคพัฒนามา
ดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ท่ีทําใหเขาได
นิสัยจิตใจเปนคนใฝ่รู้ และสู้สิ่งที่ยาก มีความเขมแข็งขยันหมั่นเพียร
เปนนักคิด และเปนนักผลิต ซ่ึงตอนน้ีเพ่ิงกําลังมาตกตํ่าเสื่อมถอยลง

เวลาน้ีฝร่ังเองก็กําลังโอดครวญวา คนรุนใหมของเขา ซ่ึงเกิด
มาทามกลางความพร่ังพรอม ก็เห็นแกความสะดวกสบาย เปนคน
หยิบโหยง สํารวย แตนิสัยท่ีเขาไดมาเปนรอยปน้ัน ยังคงอยูพอสมควร

การท่ีเราเสียเปรียบก็เพราะวา หน่ึง ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว
สอง ไดใชเทคโนโลยีสําเร็จรูป โดยตัวเองไมตองผลิต ไมผาน
กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมมา จึงไมไดนิสัย
ใฝรู-สูสิ่งยาก สาม แถมมีวัฒนธรรมนํ้าใจท่ีคอยชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึง
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กันและกันอีก ไมเหมือนวัฒนธรรมฝร่ังแบบตัวใครตัวมัน ท่ีตองรับ
ผิดชอบตัวเอง ถือกฎเกณฑกติกา ซ่ึงทําใหตองดิ้นรนขวนขวาย

วัฒนธรรมนํ้าใจของไทยเรา ทีพ่รอมจะชวยเหลือกัน เม่ือใชโดย
ประมาท กท็าํใหคนจํานวนมากออนแอ คอยหวังพ่ึงผูอ่ืน ไมพ่ึงตนเอง

แลวมาปจจุบันน้ี ส่ี เรายังหวังพ่ึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ไสยศาสตร
อะไรตางๆ อีก ไมอยากเผชิญความยากลําบาก ไมอยากคิดแก
ปญหา ก็ไปหาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใหทานชวย เอาเคร่ืองเซนสังเวยไปออน
วอนทาน เพ่ือใหทานชวยทําแทน ซ่ึงขอเรียกวา “ระบบถายโอนภาระ”
คือ โอนภาระจากตัวเองไปใหสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทําให

คนไทยชอบสะดวกสบาย ไมตองพยายาม ไมเปนคนหมั่น
เพียร ขาดความใฝรู-สูสิ่งยาก เปนคนไมมีความเขมแข็ง ตองระวังให
ดี น่ีเปนเร่ืองท่ีใหญมากสําหรับสังคมไทย

ถาจะเอาชนะในเวทีการแขงขันของโลก เราจะตองเปนคน
เขมแข็ง ใฝรู-สูสิ่งยาก น้ีเปนหนาท่ีอยางหน่ึงของวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
จะตองทําใหได

เราจะตองมีจุดเนน เชนวา สําหรับกาลเทศะของยุคน้ี สังคม
ไทยเปนอยางไร โดยเทศะ ก็คือสังคมไทยของเราในประชาคมโลก
โดยกาละ ก็คือสภาพและสถานการณปจจุบัน ภูมหิลังของคนไทย
เปนอยางน้ี เราจะแกไขเตรียมคนของเราอยางไร เราจะใหคนของ
เราเปนอยางไร หรือเราตองการคนอยางไร น่ีก็ระดับหน่ึง

สวนในอีกระดับหน่ึง คือเทศะระดับโลก ความเปนสากลของ
ปจจุบัน ยังใชไมได เพราะเปนโลกาภิวัตนท่ีมีปญหา เราจะตองสราง
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มนุษยชาติ และสรางสรรคอารยธรรมของโลกใหม ใหเปนอารยธรรม
ท่ีย่ังยืน

เร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ีใหญมาก เราไมมีเวลาท่ีจะลงรายละเอียด
แมแตเร่ืองความใฝรู-สูสิ่งยาก ก็มีปญหาโยงมาแมกระท่ัง
ประชาธิปไตย

เวลาน้ี เราจะสรางประชาธิปไตยใหสําเร็จไดอยางไร ถาคน
ไทยเรายังมัวแตหวังพ่ึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ มีแนวโนมดานจิตใจ ท่ีจะไมพ่ึง
ตนเอง เวลาจะทําอะไร ไมใชปญญาพิจารณาคิดแกปญหา แตเอา
ภาระไปโยนใหกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ จิตท่ีหวังพ่ึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์น้ี เปนการ
หวังพ่ึงอํานาจดลบันดาลจากภายนอก

ผูมีอํานาจภายนอกอยางหน่ึง ก็คือ อํานาจเหนือธรรมชาติ
และอยางท่ีสอง คืออํานาจของมนุษยท่ีมีอิทธิพลความย่ิงใหญ

แตจิตใจท่ีหวังพ่ึงอํานาจภายนอกท้ังสองอยางน้ี จะเปนจิต
ใจแบบเดียวกัน คือ เวลามีอะไรก็ไมตองคิด ไมตองพยายามเอง แต
ใหผูมีอํานาจคิดใหทําให แทนท่ีจะพ่ึงตนเองและใชปญญา เมื่อเปน
อยางน้ี การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยจะสําเร็จไดอยางไร

เร่ืองท่ีวามาน้ีสัมพันธกันหมด ถาเราพัฒนาคนไมสําเร็จ
ประชาธิปไตยก็ไมสําเร็จ เวลาน้ีในสังคมไทย คนไมอยากใชความ
คิดของตนเอง ไมอยากใชความเพียรพยายามของตนเอง แตไปหวัง
พ่ึงอะไรตอมิอะไรภายนอก อํานาจเรนลับบาง อํานาจไมเรนลับบาง
อํานาจมนุษยบาง อํานาจเหนือธรรมชาติบาง
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ในดานผลท่ีตองการ ก็โยนไปใหอํานาจภายนอกบันดาลให

สวน ในดานเหตุปจจัย วาเปนเพราะอะไร และเพราะใคร ก็ซัดทอด
กัน ซัดกันไปซัดกันมา ซัดจนทรุดไปดวยกัน เร่ืองน้ีมีขอปลีกยอยท่ี
จะพูดกันในรายละเอียดมากมาย

ขอยํ้าวา ตองมีแนวความคิด และมีจุดมุงหมายท้ัง ๒ ข้ัน ท่ี
วา

- ท้ังโดยกาละ และเหนือกาละ ท้ังโดยเทศะ และเหนือเทศะ
- ท้ังเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และเพ่ือความเปน
มนุษยท่ีมีประสิทธิภาพทามกลางสภาพเฉพาะหนา

นอกจากน้ัน เราจะตองไดท้ัง
ข้ันท่ี ๑ สูเขาไดในเวทีการแขงขันของโลก ตามทันโลก ชนะ

เขาได และ
ข้ันท่ี ๒ ตองเหนือการตามโลก เหนือกระแสโลกาภิวัตน

ปจจุบัน เหนือการแขงขัน เพราะวาโลกปจจุบันน้ีมิใชเพียงยังเขาไม
ถึงสันติสุข แตกลายเปนโลกในยุคท่ีเสี่ยงภัยพิบัติมากท่ีสุด และใน
การแกปญหาน้ัน แมแตประเทศท่ีพัฒนานําสูงสุดแลว ก็ยังติดกัน
อยู ยังคิดไมออก ยังหาทางกันอยู หรือแมบางทีเห็นทางบางแลว ก็
ทําไมไดตามท่ีรูเห็น เพราะฉะน้ัน ถาเราจะตามเขาอยู ไมมีทางแก
ปญหาของโลกและของมนุษยชาติได เราจะตองเหนือข้ึนไป จะตอง
มีอะไรท่ีคิดไดดี เหนือกวาท่ีเขารูและทําไดในปจจุบัน
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พัฒนาทั้งใหเปนคนไทย
และใหเปนคนที่สรางสรรคอารยธรรม

ในแงจุดหมายระยะยาว การศึกษาจะตองพัฒนาคนใหเปน
คนเต็มคน ผูมีชีวิตท่ีสมบูรณ ใหเปนบุคคลท่ีพัฒนาแลว ท้ังดาน
พฤติกรรม ไมวาจะเปนพฤติกรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
วัตถุ (รวมท้ังธรรมชาติ) หรือพฤติกรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมทางสังคมคือเพ่ือนมนุษย ท้ังดานจิตใจ และดานปญญา อยาง
นอยใหไดคุณสมบัติเหลาน้ีในฉบับงาย ท่ีพูดไดสั้นๆ วา ใหเปนคนที่
เกง ดี และ มีความสุข

ขอยกเปนขอสรุปวา จะตองผลิตคน ใหไดคุณสมบัติท้ัง ๓
อยาง คือ หน่ึง เกง สอง ดี สาม มีความสุข ไมใชวาจะเนนเกงอยาง
เดียว เนนเกงไมพอ ตองดีดวย แตดีก็ยังไมพอ ตองมีความสุขดวย

เวลาน้ี แมแตเกง เราก็ยังไมได อยาไปนึกวาเราเกงแลว เดิม
น้ันเนนท่ีเกง แตตอมาเราบอกวาไมถูก ตองมีดีดวย แลวเราก็เพ่ิมจุด
เนนวาดีดวย น่ีทําเหมือนกับวาตัวเองเกงแลว

แตหันไปดูท่ีวาเกงน้ัน เกงพอท่ีจะเอาชนะในเวทีการแขงขัน
โลกไหม ตอบไดเลยวาเด๋ียวน้ีก็ยังเกงไมพอ และดีก็ตองเขามา เพ่ือ
ใหความเกงเปนไปในทางสรางสรรค แลวเพ่ือใหความเกงและความ
ดีมั่นคงย่ังยืน ก็ตองมีความสุข เพราะถาไมมีความสุข ความดีไมมี
ทางย่ังยืน

ถาเด็กสําเร็จการศึกษาไปไมมีความสุขเปนคุณสมบัติในตัว 
ก็จะเปนนักหาความสุข ก็จะเขาระบบฝนอเมริกัน (American
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dream) ฝร่ังอเมริกันพัฒนาประเทศมาเปนรอยๆ ป เขามีฝน
อเมริกัน ซ่ึงประการหน่ึงก็คือ การแสวงหาความสุข แตเปนความสุข
ท่ีอยูขางนอก วัฒนธรรมของเขามีแนวความคิดหลักประการเดียว
คือถือวา ความสุขอยูท่ีการเสพวัตถุ นึกวามีวัตถุพร่ังพรอมแลว ก็มี
ความสุขท่ีสุด อยางท่ีวาเมื่อสักครูน้ี

ทีน้ี เมื่อเปนนักแสวงหาความสุข ก็ตองกลายเปนคนขาด
ความสุข คนท่ีหาความสุข คอืคนที่ขาดความสุข สําเร็จการศึกษาไป
ไมมีความสุขในตัวเอง แตเปนผูมีความสามารถในการหาความสุข
ก็โลดแลนไปในสังคมดวยความหิวโหยกระหายความสุข

เมื่อหิวโหยกระหายความสุข หาความสุขใหกับตนเอง ก็ตอง
เบียดเบียนสังคม กอความเดือดรอน

เพราะฉะน้ัน จะตองสรางความสุขใหเปนคุณสมบัติในใจ
ของเขา

การศึกษาจะตองทําหนาท่ีน้ีใหได คือ เมื่อเรียนอยู ก็ตองมี
ความสุขเปนคุณสมบัติในใจ

เมื่อเขามีความสุข ถาเขาเปนคนเกง เมื่อออกไปในสงัคม
เขาไมตองเบียดเบียนคนอื่นในการหาความสุข เขาก็สามารถระบาย
ความสุขออกไป คนท่ีมีความทุกขก็ระบายทุกข คนท่ีมีความสุขก็
ระบายความสุขใหแกสังคม และใชความเกงในการสรางสรรคเพ่ือ
ประโยชนสุขรวมกันท่ัวสังคม

เพราะฉะน้ัน จะตองสรางคนใหมีคุณสมบัติท้ัง ๓ คือ ท้ัง
เก่ง ดี และ มีความสุข
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พรอมกันน้ัน ในกระบวนการน้ีก็ตองสรางคุณสมบัติท่ีเนน

เปนพิเศษ ซ่ึงจะตองทําใหได สําหรับกาละ และเทศะท่ีเปนอยู
เฉพาะหนา คือ ความใฝรู-สูสิ่งยาก หรือขยายใหเต็มวา ใฝ่รู้ (วัฒน-
ธรรมวิทยาศาสตร) ใฝ่สร้างสรรค์ (วัฒนธรรมเทคโนโลยี ในความ
หมายท่ีแท) และบากบั่นสู้สิ่งยาก (วัฒนธรรมอุตสาหกรรม)

อยางนอยเพื่ออยูไดดใีนสภาพโลกาภิวัตนปจจุบัน และเอา
ชนะการแขงขันใหได

ท้ังน้ี จะตองระลึกตลอดเวลาวา การศึกษาจะตองใหคนกาว
ไปไกลกวาน้ัน คือมิใชเพียงพัฒนาเขาใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการ
เพ่ิมผลผลิตเปนตนเทาน้ัน แตจะตองพัฒนาเขาในฐานะเปนตัวคน
ใหเปนบัณฑิต ผูมีชีวิตท่ีดีงาม เปนอยูดวยปญญาอยางรูเทาทันโลก
และชีวิต มีจิตโปรงใส เปนสุข

ความรูเทาทันน้ัน รวมท้ังรูขอดีขอเสีย สวนดีสวนดอย ของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ท่ีพูดถึงไปแลวน้ันดวย 
เพ่ือกาวไปสูการแกปญหาที่แทจริงของโลก อันอยูสูงไกลเกินกวาท่ี
ระบบการแขงขันของโลกปจจุบันจะเอื้อมถึง  เพ่ือจะสรางสรรค
อารยธรรมท่ีย่ังยืนของมนุษยชาติใหสําเร็จไดตอไป

ในสวนรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองของระบบการพัฒนาคน 
เชนวา ทําไมสังคมไทยเราจึงสรางคนมาไดแบบน้ี ใหมีระบบนํ้าใจ
ระบบวัฒนธรรมชวยเหลือเก้ือกูล แลวระบบน้ีมีคุณมีโทษ มีขอดี
และขอบกพรองอยางไร เราผิดหรือ หรือเราเพียงแตไมครบ บางที
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เราคิดวาเราผิด เรานึกวาสังคมฝร่ังดี เพราะสังคมฝร่ังตัวใครตัวมัน
ทําใหคนเขมแข็ง ดังน้ี เปนตน ยังมีอะไรท่ีควรจะพูดอีกมาก

ในท่ีน้ีจะเพียงต้ังขอสังเกตวา ถาเรามองวาสิ่งหน่ึงดี สิ่งหน่ึง
ไมดี สิ่งหน่ึงถูก สิ่งหน่ึงผิด เราอาจจะพลาด เพราะการมองเพียงสิ่ง
หน่ึงดีหรือไมดี ยังไมพอ สิ่งหน่ึงไมดี แตอีกดานหน่ึงอาจจะดี ทํา
อยางไรจึงจะสมบูรณ ตองเติมใหเต็ม น้ีเปนจุดสําคัญ

โดยมากวิธีคิดของคนออกมา ๒ อยาง เปนสุดข้ัว คือ ผิด กับ
ถูก พอสิ่งน้ีผิด ไมเอาแลว พอถือวาผิด อีกสิ่งหน่ึงตองถูก คิดวาสิ่ง
โนนถูกสมบูรณแลว แตเปลา สิ่งน้ันถูก ก็ไมจริง สิ่งน้ีผิด ก็ไมจริง วา
โดยสมบูรณ ไมเต็มท้ังคู

ฉะน้ัน ตองมีวิธีคิดเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดองครวมท่ีสมบูรณ ในท่ี
น้ีหมดเวลาพูด เพราะฉะน้ันจึงขอฝากไวเปนแงคิดตอไป

เร่ืองวิชาศึกษาท่ัวไปเปนเร่ืองสําคัญ ดังท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน
ทานท่ีดําเนินการเก่ียวกับวิชาการน้ีสําคัญมาก มีความรับผิดชอบสูง
เพราะอยางท่ีวาเมื่อสักครูน้ีวา คนท่ีจะสําเร็จวิชาศึกษาท่ัวไปน้ันเปน
บัณฑิต คนท่ีจะสอนบัณฑิตไดตองเปนนักปราชญ

ขออนุโมทนาทุกทานท่ีมาประชุม ขอใหการประชุมน้ี ซ่ึงมี
เปาหมายเปนกุศล เปนความดีงาม จงสัมฤทธิ์ผลดวยดี เพ่ืออํานวย
ประโยชนสุขแกสังคมและมวลมนุษยชาติ ขอทุกทานจงประสบ
จตุรพิธพรชัยโดยท่ัวกัน


