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การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต∗
ขอเจริญพร ทานนักการศึกษา ทานอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน
วันนี้ อาตมภาพไดรบั นิมนตใหมาพูดแกทปี่ ระชุม ในเรือ่ งสําคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เรามาพิจารณาเรื่องวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
กอนนีเ้ รียกวาวิชาพืน้ ฐาน แตเวลานีม้ กี ารใชในมหาวิทยาลัยตางแหงใน
ชือ่ ทีต่ า งกันไป สําหรับชือ่ นีเ้ ปนการกําหนดของทบวงมหาวิทยาลัย

พัฒนาคน หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขอพูดในประเด็นที่สําคัญวา
วิชาที่จัดใหศึกษากันอยูนี้
สามารถแบงเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ
๑. วิชาศึกษาทั่วไป
๒. วิชาเฉพาะและวิชาชีพตางๆ
แตกอ นนัน้ เราเรียกวิชาศึกษาทัว่ ไปวา “วิชาพืน้ ฐาน” คลายกับวา
กอนจะไปศึกษาวิชาเฉพาะหรือวิชาชีพทัง้ หลาย
เราก็ใหศกึ ษาวิชา
ประเภทพืน้ ฐานกอน เปนการเตรียมตัวบุคคลใหพรอมทีจ่ ะไปศึกษาวิชา
เฉพาะทีเ่ จาะลึก วิชาชีพทัง้ หลายโดยมากจะเปนประเภทเฉพาะอยางนัน้
และอีกแงหนึง่ ก็เปนการเตรียมพืน้ ฐานตัวบุคคลเพือ่ ใหเปนคนทีด่ ี
∗

ปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี” จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘
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ถาจะพูดใหสั้น เราอาจจะเปรียบเทียบระหวางวิชา ๒ ฝาย
คือ วิชาศึกษาทั่วไปนี้ฝายหนึ่ง และวิชาเฉพาะวิชาชีพอีกฝายหนึ่งวา
วิชาศึกษาทั่วไป มีจุดมุงหมายอยูที่การสรางคน
คําวา “สรางคน” ถาพูดถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยก็
คือ สรางบัณฑิต นั่นเอง หมายความวา
วิ ชาศึกษาทัว่ ไป มี จดุ หมายอยู่ทีก่ าร “สร้างบัณฑิ ต” ส่วน
วิ ชาเฉพาะวิ ชาชีพ เป็ นเหมื อนการ “สร้างเครื ่องมื อให้บณ
ั ฑิ ต”
ทั้งนี้เพราะวาคนที่จะไปทํางานทําการ ไปดําเนินชีวิตใหได
ผลดี ก็จะตองมีเครื่องมือ วิชาชีพวิชาเฉพาะตางๆ เปนเหมือนเครื่อง
มือ แตคนที่จะไปใชเครื่องมือนั้น เราตองการใหเขาเปนบัณฑิต เพื่อ
วาเขาจะไดใชเครื่องมือนั้นในทางที่ถูกตองตามวัตถุประสงคเพื่อ
ความดีงามสรางสรรคชีวิตและสังคม
ถาเราไมสามารถสรางคนใหเปนบัณฑิต แมวาเราจะสราง
เครื่องมือ และพัฒนาเครื่องมือนั้นอยางดีเหลือเกิน มีประสิทธิภาพ
มาก แตคนใชเครื่องมือไมเปนบัณฑิต ก็อาจจะนําเครื่องมือนั้นไปใช
ในทางที่เปนโทษ อยางที่โบราณกลาววา “ยื่นดาบใหแกโจร”
เพราะฉะนั้น การสรางคนใหเปนบัณฑิตจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
มาก และเราก็นําคําวาบัณฑิตมาใช สําหรับผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยดวย จบปริญญาตรีเรียกวาบัณฑิต จบปริญญา
โทเรียกวามหาบัณฑิต จบปริญญาเอกเรียกวาดุษฎีบัณฑิต
ความเปนบัณฑิต อยูที่ไหน ก็อยูที่คุณสมบัติในตัวคน และ
การสรางคุณสมบัติของตัวคนนี่แหละที่เปนเปาหมายของวิชาศึกษา
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ทั่วไป เราเอาคําวาบัณฑิตมาใช แสดงวาเราใหความสําคัญแกคุณ
สมบัติในตัวคน ที่จะใหเขาเปลี่ยนแปลงจากคนเปลาๆ ที่ไมมีคุณ
สมบัติ หรือจากคนดิบ ที่ไมพรอมจะอยูจะทําอะไร มาเปนคนที่มีคุณ
สมบัติเปนบัณฑิต
เปาหมายแทจริงของวิชาศึกษาทั่วไป คือการสรางบัณฑิต
หรือสรางคนใหเปนบัณฑิต สวนวิชาเฉพาะวิชาชีพทั้งหลายเปนการ
สรางเครื่องมือใหแกบัณฑิต และบอกวิธีที่จะทําใหเขาสามารถใช
เครื่องมือได แตคนใชเครื่องมือนั้นจะตองเปนคนที่ดี จะไดนําเครื่อง
มือไปใชเพื่อสรางสรรค ทําใหเกิดประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม ไม
ใชนําเครื่องมือไปเพียงเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนดวยความเห็น
แกตัว
แลวทํารายเบียดเบียนผูอื่นหรือกอความเสียหายทําลาย
สังคม ตลอดจนมนุษยชาติ ซึ่งเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน
เวลานี้ เรามักพูดถึงคําวา “พัฒนาทรัพยากรมนุษย” ซึ่งมอง
ไดวาเขากับสมัยนิยม คือ การพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
ในยุคปจจุบันนี้ เปนผลมาจากการพัฒนาในยุคที่ผานมา ซึ่งบัดนี้
ยอมรับกันแลววาเปนการพัฒนาที่ไมถูกตอง เพราะไปเนนแตความ
มุงหมายในทางเศรษฐกิจ มุงความเจริญพรั่งพรอมทางดานวัตถุ
มากเกินไป จนเกิดผลรายแกจิตใจและแกสังคม โดยเฉพาะแกสิ่ง
แวดลอม
ปจจัยสําคัญในการสรางสรรคความเจริญและพัฒนา
เศรษฐกิจนั้น ก็คือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อเห็นวาการพัฒนาแบบนั้นผิด ก็เลยหันมาคิดกันใหมวา
จะตองเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนา จนไดเกิดมีแนวคิดที่เรียกวา
“การพัฒนาแบบยัง่ ยืน” หรือ sustainable development ปรากฏ
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ขึ้นมาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ และใกลกันนั้นก็มีการประกาศแนวความคิด
“การพัฒนาเชิ งวัฒนธรรม” หรือ cultural development ดังที่ได
กําหนดให พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๐ เปนทศวรรษโลกแหงการพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งเหลืออีก ๒ ปจะจบ
การพัฒนา ๒ ชื่อนี้เปนแนวความคิดใหมในการพัฒนา ซึ่ง
เปลี่ยนจุดเนนของการพัฒนาจากเศรษฐกิจไปอยูที่จุดอื่น สําหรับ
การพัฒนาแบบยัง่ ยืน ก็หันไปเนนเรื่องการดํารงอยูของสิ่งแวดลอม
ใหควบคูกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายความวา ใหเปนการ
พัฒนาที่สิ่งแวดลอมก็อยูดีเศรษฐกิจก็ดําเนินไปได หรือวาเศรษฐกิจ
ก็ไปดีธรรมชาติแวดลอมก็อยูได ส่วนการพัฒนาเชิ งวัฒนธรรมก็เนน
ที่ตัวคน ซึ่งเปนการเปลี่ยนกระแสความคิดในการพัฒนา
ประเทศไทยเรามีแผนพัฒนาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ
๓๔ ปมาแลว แผนพัฒนาฉบับแรกเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
เดียว ตอมาก็เติม “และสังคม” เขาไป พอผานมาสัก ๔ แผนก็หันมา
เนนจิตใจมากขึ้น แลวก็เอาเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มเขาไป ตอน
หลังนี้ก็เนนเรื่องคนมากขึ้นๆ จนกระทั่งมาวางแผน ๘ ขณะนี้ก็เนน
เรื่องคนมากเปนพิเศษ
เวลานี้เราพูดกันมากเรื่องการ “พัฒนาคน” แตพูดถึงการ
พัฒนาคนในลักษณะที่พูดกันบอยวาพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เรื่องนี้จะตองมีความชัดเจนวา เราจะพัฒนาคนในฐานะ
อะไร คือ ในฐานะที่เปนคนหรือเปนมนุษย หรือในฐานะที่เปน
ทรัพยากรมนุษย สองอยางนี้คงไมเหมือนกัน
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คําวา “ทรัพยากรมนุษย” เกิดขึ้นเมื่อราวป ๒๕๐๔ เปนศัพท
ใหมซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่กระแสการพัฒนาที่เนนเศรษฐกิจกําลังแรง จน
กระทั่งเรามองคนเปนทรัพยากร คือเปนทรัพยสิน เปนทุน เปนเครื่อง
มือ หรือเปนปจจัยที่จะนําไปใชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนสังคม
อีกทีหนึ่ง สาระสําคัญคือมองคนเปนทุนหรือเปนสิ่งที่จะจัดสรรเอา
ไปใชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
คําวา “ทรัพยากรมนุษย” นี้กใ็ ชกันติดมาหลายป จนถึง
ปจจุบันนี้เราเปลี่ยนแนวความคิดใหม เราบอกวาการพัฒนาที่เนน
เศรษฐกิจนั้นไมถูกตอง แตศัพทคือคําวา “ทรัพยากรมนุษย” ก็ยังติด
อยู จนกระทั่งเวลานี้เราชักสับสน ทั้งๆ ที่หันมาเนนการพัฒนาตัวคน
แตศัพทที่ใชก็อยูในสายความคิดที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจ เราชอบ
ใชวา “พัฒนาทรัพยากรมนุษย”
ที่เปนอยางนี้ แสดงวา เรายังติดในแนวความคิดที่มุงเอาคน
ไปใชเปนทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือสักวาพูดไปโดย
ไมคิด หรือไมก็ใชโกๆ ไปอยางนั้นเอง โดยไมมีความชัดเจนอะไรเลย
ในเรื่องนี้เราจะตองมีความชัดเจน จะตองมีการแยกวาจะ
พัฒนาคนในฐานะที่เปนมนุษยหรือเปนตัวคน หรือจะพัฒนาคนใน
ฐานะที่เปนทรัพยากร สองคํานี้คนละอยาง
แตที่วานี้ก็ไมใชหมายความวาจะเลิกพัฒนาคนในฐานะที่
เปนทรัพยากร มนุษยในแงหนึ่งก็เปนทรัพยากรทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจ เพราะคนมีคุณภาพดีก็เอาไปใชพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไดผลดี แตเราคงไมหยุดแคนั้น คือในขั้นพื้นฐาน เราตอง
พัฒนาคนในฐานะที่เปนคน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ

๖

การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต

ความเปนคนที่สมบูรณ หรือมนุษยที่สมบูรณนั้นอยางหนึ่ง
ซึ่งไมจําเปนตองเปนเครื่องมือของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
หมายความวา
คนสามารถมี ความสมบูรณ์ ในตัวของเขาเอง การพัฒนาคน
คือการทําให้เขามี ชีวิตทีด่ ี งดงาม ประณี ต มี อิสรภาพ มี ความสุข มี
ความเป็ นคนเต็มคนในตัว
การพัฒนาคนในความหมายสองอยางนี้ นาจะทําใหเกิด
ความชัดเจน ถาเราแยกอยางนี้ได คือรูวาพัฒนาคนในฐานะที่เปน
การพัฒนามนุษย
คือพัฒนาตัวมนุษยใหมีความเปนมนุษยที่
สมบูรณ มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข มีอิสรภาพ อยางหนึ่ง และพัฒนา
คนนั้นในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษย คือเปนทุนที่จะนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกอยางหนึ่ง เราก็จะมองเห็นไดวา
ก) วิ ชาศึกษาทัว่ ไป เป็ นวิ ชาสําหรับพัฒนามนุษย์ หรื อ
พัฒนาคนในฐานะทีเ่ ป็ นตัวคน
จนกระทัง่ ให้คนนัน้ เป็ นบัณฑิ ต
อย่างทีว่ ่าสักครู่ นี้
ข) ส่วนวิ ชาประเภทวิ ชาเฉพาะวิ ชาชีพเน้นการพัฒนาคนใน
ฐานะทีเ่ ป็ นทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาคนใหเปนบัณฑิต หรือใหเพิ่มผลผลิต
ไหนๆ พูดถึงทรัพยากรมนุษยกันแลว ก็มาดูคํานี้กันใหชัดสัก
หนอย
เปนที่ทราบกันดีวา คําวา “ทรัพยากรมนุษย” นี้ เราแปลมา
จากคําภาษาอังกฤษวา human resources

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗

ไดกลาวแลววาคํานี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในยุค
ที่กระแสการพัฒนาที่มุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีกําลัง
แรง และคํานี้ก็เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูนําของ
ประเทศที่พัฒนาแลว (ประเทศอุตสาหกรรม)
พจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกซฟอรด คือ The Oxford
English Dictionary ฉบับตรวจชําระครั้งที่ ๒ พิมพครั้งที่ ๒ ค.ศ.
๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ซึ่งเปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุด
ในโลก (๑ ชุด มี ๒๐ เลม รวม ๒๑,๔๗๕ หนา) แสดงประวัติของคํา
“human resources” ไวในเลม ๗ หนา ๔๗๔ โดยยกหลักฐานมาให
ดูวา มีคํานี้อยูในเอกสารตีพิมพ เลขที่ ๗๒๐๕ ของกระทรวงการตาง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔)
พจนานุกรมใหญฉบับหนึ่งของอเมริกา ชื่อ Random House
Webster's Unabridged Dictionary วา คํานี้เกิดขึ้นระหวาง ค.ศ.
๑๙๖๕-๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๓)
อีกฉบับหนึ่งไมใหญนัก แตนิยมใชกันมากในหมูนักศึกษา
และนักวิชาการ คือ Merriam-Webster's Collegiate Dictionary
(ฉบับตรวจชําระครั้งที่ ๑๐) วาคํานี้เริ่มใชกัน ใน ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ.
๒๕๑๘)
พจนานุกรมของออกซฟอรดที่กลาวถึงขางตนนั้น ใหความ
หมายของ human resources (ทรัพยากรมนุษย) วา ไดแก “คน
(โดยเฉพาะบุคลากร หรือคนงาน) ซึ่งถือวาเปนทรัพยสินที่สําคัญ
อยางหนึ่งของธุรกิจ หรือองคกรอยางอื่น ตรงขามกับทรัพยากรวัตถุ
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(material resources) เปนตน; กําลังคน (manpower)...” (เลม ๗
หนา ๔๗๓)
คําที่พจนานุกรมตางๆ มักใชอธิบายความหมาย หรือบางที่
ใชเปนไวพจนของ human resources ไดแก personnel (บุคลากร)
manpower (กําลังคน) และ labour force (กําลังแรงงาน)
พจนานุกรมของ Random House ฉบับใหญที่กลาวถึงขาง
ตนนั้นใหความหมายวา “ทรัพยากรมนุษย ไดแก ๑. คน โดยเฉพาะ
บุคลากรที่จางงาน โดยบริษัท สถาบัน หรือกิจการทํานองเดียวกัน
นั้น ๒. ดู “human resources department” และ “human
resources department” ดู “personnel department” และ
“personnel department” ไดแก สวนงานในองคกร ซึ่งทํางานใน
เรื่องราวที่เกี่ยวกับลูกจาง เชน การจาง การฝกอบรม แรงงาน
สัมพันธ และผลประโยชน เรียกอีกอยางหนึ่งวา “human resources
department”
เพียงเทานี้ก็เพียงพอและชัดเจนแลววา คําวา “ทรัพยากร
มนุษย” เปนเรื่องของการมองคนเปนทุน เปนองคประกอบ หรือเปน
ปจจัยที่จะนําไปใชในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม
เฉพาะอยางยิ่งที่เดนชัดมาก คือในทางเศรษฐกิจ โดยอาจจะถือเปน
เพียงปจจัยในการผลิตอยางหนึ่ง ซึ่งจะตองพัฒนาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อจุดมุงหมายในการสรางความเจริญเติบโตหรือ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแตการเพิ่มผลผลิต
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๙

เมื่อไดความหมายอยางนี้แลว ก็จะมองเห็นวา วิชาศึกษาทั่ว
ไป กับวิชาเฉพาะและวิชาชีพ มีบทบาทและหนาที่แตกตางกัน
(อยางนอยในแงจุดเนน) คือ วิชาศึกษาทั่วไป ทําหนาที่ทําคนใหเปน
บัณฑิต หรือสรางบัณฑิต มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคน เพื่อให
บุคคลแตละคนเปนคนที่สมบูรณ มีชีวิตที่ดีงาม ประณีต ประเสริฐ
สมกับความเปนมนุษย หรืออาจจะเรียกวาเปนคนเต็มคน เปนชีวิตที่
มีอิสรภาพ และมีความสุข
สวนวิชาเฉพาะและวิชาชีพ
มีหนาที่สรางเครื่องมือและ
ความสามารถที่จะใชเครื่องมือนั้นใหแกคน (ที่จะเปนบัณฑิต) โดย
พัฒนาคนนั้นในฐานะที่เปนทรัพยากรของสังคม เพื่อใหเขาเปนทุน
เปนองคประกอบ หรือเปนปจจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ใน
การรวมสราง (หรือที่จะถูกนําไปใชสราง) ความเจริญทางเศรษฐกิจ
และความเจริญดานอื่นๆ ของสังคม
สรุปวา เราสามารถนําเอาบทบาทและหนาที่ของวิชาศึกษา
ทั่วไป กับวิชาเฉพาะและวิชาชีพ มาเทียบกันไดดังนี้
วิชาศึกษาทั่วไป → พัฒนาคน = สรางบัณฑิต → ชีวิต
ที่ดีงามประเสริฐ
วิชาเฉพาะวิชาชีพ → พัฒนาทรัพยากรมนุษย = สราง
เครื่องมือใหบัณฑิต → เพิ่มผลผลิต
(คําวา “เพิ่มผลผลิต” ในที่นี้ มิใชมีความหมายจํากัดตามตัว
อักษร แตใชเชิงตัวอยาง ใหเปนคําแทนเปาหมายของการพัฒนาที่
มุงเนนเศรษฐกิจเปนใหญ)
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ที่เทียบกันอยางนี้ มิใชหมายความวาจะแยกจากกัน หรือจะ
เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง แตจะตองประสานใหเกื้อหนุนกัน โดยที่
วาการสรางบัณฑิตจะตองเปนแกน คือ สรางบัณฑิตผูมีเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใชเครื่องมือนั้นในทางที่เปนการสราง
สรรคใหเกิดประโยชนสุขที่แทจริงแกชีวิตและสังคม ที่จะดํารงอยู
ดวยดี ทามกลางธรรมชาติแวดลอมที่รื่นรมยเกื้อกูล

เอาปราชญมาสอนใหนาํ สังคมได
เอาผูเชี่ยวชาญมาสอนใหตามสนองสังคมทัน
ถ า เรามองการพั ฒ นาคนเพี ย งในแง ข องการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย ก็แนนอนวาจะทําใหเราใหการศึกษาประเภทที่
สนองความตองการของสังคมหรือตามสังคม เชน สังคมตองการ
พัฒนาเศรษฐกิจ หรือตองการพัฒนาสังคมในดานนั้น ตองการกําลัง
คนในดานนี้มาก เราก็จะผลิตคนใหสําเร็จวิชาชีพดานนั้นๆ มาใช คือ
เราจะผลิ ต คนมาเป น กําลั ง คนสําหรั บ สนองความต อ งการทาง
เศรษฐกิจและสังคม เราอาจจะมีบัญชีวา เวลานี้ประเทศชาติ
ตองการกําลังคนในดานนี้ ในวิชาการนี้ จํานวนเทานี้ๆ แลวก็ผลิต
คนออกมาใหสอดคลองกัน การใหการศึกษาแบบนี้จึงเนนการสนอง
ความตองการของสังคม พูดสั้นๆ ก็เปนการศึกษาที่ตามสังคม
แตการที่จะตามสังคมอยางเดียวคงไมถูกตอง การศึกษา
ควรทําหนาที่ไดดีและมากกวานั้น คือ การศึกษานัน้ แท้จริ งแล้วต้อง
นําสังคม ไมใชคอยตามสังคม
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๑๑

หมายความวา สังคมนี้อาจจะเดินทางผิดพลาดก็ได ถาเรา
ไดแคผลิตคนมาสนองความตองการของสังคม ใหไดกําลังคนมาใน
ดานนั้นๆ ถาสังคมเดินทางผิดพลาดการศึกษาก็ผดิ พลาดดวย กําลัง
คนทีไ่ ดมาเปนผลของการศึกษาก็ผดิ พลาด เหมือนอยางในระยะที่
แลวมา เราผลิตคนมาในฐานะเปนทรัพยากร และกระแสการพัฒนา
ผิดพลาด สังคมก็เลยผิดซ้ําเขาไป
คนจะต้องมี ความดีพิเศษยิ่ งกว่านัน้ ต้องมี คณ
ุ ภาพสูงกว่า
นัน้ ต้องมี สติ ปัญญาความรู้คิดมากกว่านัน้ เช่น จะต้องรู้เท่าทัน
สังคม รู้กระทัง่ ว่าสังคมเดิ นทางผิ ดหรื อเดิ นทางถูก แล้วจะแก้ไข
อย่างไร ซึ่งจะทําได้ก็ดว้ ยการพัฒนาตัวคนให้เป็ นผูน้ ําการเปลีย่ น
แปลงได้ ซึ่งเขาจะตองเกงกวาการที่จะเปนเพียงทรัพยากรแนนอน
และนี่ก็คือการพัฒนาตัวมนุษยแทๆ ซึ่งวิชาศึกษาทั่วไปนาจะทํา
หนาที่นี้ได ในขณะที่วิชาชีพตางๆ คงทําไมได เพราะวิชาชีพวิชา
เฉพาะเหลานั้น จะทําไดก็เพียงสนองความตองการของสังคม ดวย
การผลิตกําลังคนมาให
จากการเปรียบเทียบวิชา ๒ ฝายนี้ เราจะเห็นความสําคัญ
ของวิชาการศึกษาทั่วไปไดมาก นี่เปนแงคิดบางอยาง และเรื่องนี้จะ
เล็งไปถึงตัวผูสอนดวย การหาผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหไดผลดีจึง
เปนเรื่องใหญมาก
แตกอนเมื่อเราเรียกวาวิชาพื้นฐาน บางคนอาจจะนึกวาเปน
วิชาขั้นตนๆ คําวา “พื้นฐาน” นั้นมองไดหลายอยางหลายความ
หมาย ความหมายหนึ่งก็คือเปนขั้นตนๆ หรือขั้นเตรียมการ ก็เลย
ชวนใหนึกวาวิชาอยางนี้จะเอาครูอาจารยที่ยังไมเกงมาสอนก็ได
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ที่ไหนได วิชาพื้นฐานนี้แหละเปนการสรางตัวบัณฑิต เปน
การสรางคนใหมีคุณภาพขนาดที่จะไปนําสังคมได เพราะฉะนั้น วิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไปนี้ จึ ง เคยพู ด ไว ว า ต อ งใช ค นที่ เ ป น ปราชญ ส ว นวิ ช า
ประเภทวิชาเฉพาะวิชาชีพนั้นใชผูเชี่ยวชาญ
“จะสอนวิชาเฉพาะวิชาชีพ
แต่จะสอนวิชาพื้นฐาน

ให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ต้องใช้นักปราชญ์”

วิชาชีพวิชาเฉพาะตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใครก็สอน
ได ขอใหถนัดในเรื่องของตน
แตผูที่จะมาสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ตองสอนใหคนเขาใจ
สถานการณของโลก รูโลกและชีวิต เขาถึงสัจธรรมความจริง รูวา
อะไรเปนอะไร มีคุณโทษดีเสียเปนตนอยางไร สามารถที่จะนําการ
เปลี่ยนแปลงได อยางนอยก็สามารถมีชีวิตที่ดีงาม
การที่จะมีชีวิตที่ดีงาม สามารถดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
และสรางสรรคสังคมไดนั้น คนนั้นตองมีคุณสมบัติดีจริงๆ และคนที่
สอนยิ่งตองมีคุณสมบัติมากหรือสูงขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น จึงใชคํา
วา “ตองเปนนักปราชญ” และดวยเหตุนั้น วิชาศึกษาทั่วไปนี้จึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก นี่คือขอสังเกตทั่วไปที่ขอพูดในเบื้องตน
อยางไรก็ตาม เราตองยอมรับความจริงกอนวา การจัดแบง
วิชาตางๆ เหลานี้ แมแตในวิชาศึกษาทั่วไป ยังมีความสับสนไมนอย
บางทีก็เกิดความขัดแยงกัน เปนการดีที่ทบวงมหาวิทยาลัยปจจุบัน
ยังใหโอกาส ที่วาทางสถาบันแตละแหงมีความเปนอิสระที่จะจัดเขา
มาตามที่ตนเห็นสมควร ไมเฉพาะจะตองเปนไปตามกําหนดตายตัว
นี่ก็เปนแนวความคิดที่เรียกไดวาขยายกวางขึ้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

แตในการที่ขยายกวางขึ้นนั้นก็กลับกลายเปนวาผูที่จัดตองมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น และตองมีสติปญญามองเห็นกวางไกลมาก
ขึ้น มิฉะนั้นจะไมไดผลตามวัตถุประสงค จึงมีทั้งขอดีและขอเสีย
ที่พูดมานี้หมายความวา แบบเกาทานจัดมาเสร็จโดยวาง
ตายตัวไปเลยวาอยางนี้ๆ คงถือวา ผูที่วางนั้นคิดวาตัวเองมองดีที่สุด
แลว แตในการวางตายตัวก็มีจุดออน เชนปญหาเกี่ยวกับสถานการณความเปนไปของโลกปจจุบันนี้ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก และ
สภาพทองถิ่นที่ไมเหมือนกัน เปนตน เพราะฉะนั้นถาไมยืดหยุนไว ก็
อาจจะมีขอบกพรองและความไมเหมาะสมบางประการ จึงตองมี
การยืดหยุนขึ้นมา แตเมื่อยืดหยุนขึ้นมาก็ตองการสติปญญาเพิ่มขึ้น
ในการที่จะทําใหไดผล
เพราะฉะนั้น จึงกลายเปนวา การขยายโอกาสในการจัด ก็
กลายเปนวาทําใหมีความยากมากขึ้น ถาทําดี ก็ดีไปเลย ถาพลาดก็
เสียมากเหมือนกัน จึงตองตระหนักในความสําคัญและตั้งใจทําดวย
ความรอบคอบใหดีที่สุด

อาการฟูยุบในวงวิชาการ
ทีนี้ แนวความคิดในเรื่องเหลานี้ก็มาจากภูมิหลังที่มีความ
สับสนพรามัวพอสมควร เราตองรับรูวา แนวความคิดในการจัดวิชา
ตางๆ โดยแบงหมวดวิชาอยางในปจจุบันเปน ๓ คือ มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรนี้ เปนแนวความคิด
ที่เกิดขึ้นในตะวันตก และจัดกันเขารูปปจจุบันในมหาวิทยาลัยของ
อเมริกา เมื่อไมนานมานี้เอง คือในศตวรรษนี้แหละ ไมใชเรื่องยาว
ไกลอะไร และการจัดแมแต ๓ หมวดนี้ ก็ยังหาลงตัวเด็ดขาดไม

๑๔
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เรื่องนี้เริ่มมาตั้งแตสมัยที่มีการจัดวิชาการเปน liberal arts
ที่ไทยเราเรียกวา ศิลปศาสตร ซึ่งมีประวัติสืบมาตั้งแตยุคสมัยกรีก
หมายความวา เมื่อ ๒๕๐๐ ปก็มีมาแลว
แม ก ระทั่ ง แนวความคิ ด ในการจั ด วิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไปที่
ทบวงมหาวิทยาลัยตั้งความมุงหมายไววา ใหพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจ
ธรรมชาติของตัวเอง ของผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอและสื่อความหมายได
ดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณ
ค า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคม
ไดเปนอยางดี แนวความคิดนี้ ถาเราไปดูวัตถุประสงคของวิชา
liberal arts ในสมัยกรีก ก็จะเห็นวาคลายคลึงกัน
ที่พูดมานี้ก็เพื่อใหเห็นวา ความคิดในเรื่องนี้ก็เปนสิ่งที่ดี แตยังมี
ความพรามัวขัดแยงตลอดมา และตองคอยเปลี่ยนแปลงกันอยูเรื่อยๆ
เดิมความคิดของกรีกที่จัดเปนวิชา liberal arts นั้น เขา
หมายถึงวิชาของเสรีชน คือคนที่ไมใชขาทาส
ทั้งนี้เพราะกรีกแบงคนเปน ๒ พวก คือ พวกเสรีชน กับคนที่
เปนทาส วิชา liberal arts เปนวิชาสําหรับเสรีชน เปนของคนชั้นสูง
เปนผูดี เปนผูนําสังคม คูกับวิชาของขาทาส คือ servile arts ซึ่งได
แกวิชาใชแรงงานหรือฝมือ สมัยกอนเขาแบงอยางนั้น
เรื ่องนีถ้ า้ เรานํามาเปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั ก็เป็ นแง่คิดทีน่ ่า
พิจารณา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

วิชาชีพ เมื่อเทียบสมัยกรีก ก็มีความหมายใกลกับวิชาขาทาส
หรือวิชาประเภทแรงงาน สวนวิชาสําหรับเสรีชน คือ liberal arts นั้น
สําหรับฝกฝนพัฒนาคนใหเกิดความดีงามล้ําเลิศทางปญญาและศีล
ธรรม เปนวิชาการที่ยกระดับจิตใจและปญญา และแคบเขามาก็มุงสราง
ความชํานาญในการใชภาษาสื่อสาร รูจักพูด รูจักคิดหาเหตุผลไดดี

นี่ก็เกือบเหมือนกับความมุงหมายที่ทบวงมหาวิทยาลัยได
ระบุสําหรับวิชาศึกษาทั่วไป
วิชา servile arts หรือวิชาขาทาสนั้น ใชแรงงานและฝมือ มุง
ผลตอบแทน หรือมุงผลประโยชนทางวัตถุ สวน liberal arts วิชา
ของเสรีชน มุงพัฒนาสติปญญาใหเปนคนที่ดีงาม รูจักคิด รูจักรับ
ผิดชอบ เพราะฉะนั้น วิชาที่เขากับ liberal arts ก็คือวิชาศึกษาทั่วไป
เปนอันวา liberal arts เปนศัพทที่ยังคงอยูโดยมีวิวัฒนาการ
มาตั้งแตสมัยกรีก ในความหมายวาเปนวิชาของเสรีชน คูกับวิชาขา
ทาส เมื่อประมาณ ๒,๕๐๐ ป มาแลว จนกระทั่งประมาณ ๔๐๐ ป
ตอมา จึงมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องวิชา liberal arts หรือวิชาเสรีชน
ที่เราเรียกเปนภาษาไทยวาวิชาศิลปศาสตร คือมีการระบุแยกเปน ๗
วิชา
ครั้นถึงสมัยกลางในยุโรป เกือบ ๑,๕๐๐ ปมาแลว ก็มีการจัด
เปน ๒ กลุมวิชา คือกลุม ๓ (trivium) กับ กลุม ๔ (quadrivium) ถาจบ
กลุม ๓ ก็ไดปริญญาตรี ถาจบกลุม ๔ ก็ไดปริญญาโท
เรื่องนี้เปนมาจนถึงสมัยฟนฟูวิชาการ คือ Renaissance จึง
ขยายแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่อง liberal arts หรือศิลปศาสตรออก
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ไปใหกวางเปนวิชาทั่วๆ ไป ที่จะเสริมใหคนมีสติปญญาความรูความ
สามารถดี ใกลคําวา general education
ครั้นมาถึงปจจุบัน ก็มีความนิยมแบงวิชาเปน ๓ หมวด คือ
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และสังคมศาสตร
การแบงวิชาการเปน ๓ หมวดนี้ เกิดขึ้นในยุคที่วิทยาศาสตร
มีอิทธิพล พูดไดเลยวา การแบงวิชาเปน ๓ หมวดอยางนี้ เกิดจาก
อิทธิพลของวิทยาศาสตร เพราะเมื่อวิทยาศาสตรเกิดขึ้นมาและเจริญ
รุงเรือง ก็ไดทาํ ใหเกิดกระแสใหม กลายเปนวาคนมีความเชือ่ ถือชืน่ ชม
นิยมวิทยาศาสตรเปนอยางสูง จนกระทัง่ ถือวาศตวรรษที่ ๑๙ เปนยุคที่
คนนิยมวิทยาศาสตร หรือถึงกับคลัง่ วิทยาศาสตร (ยุค scientism)
นิยมหรือคลั่งวิทยาศาสตรอยางไร ตอบวานิยมหรือคลั่งไคล
ในลักษณะ ๒ ประการ คือ
๑. เอาวิทยาศาสตรเปนมาตรฐานวัดความจริง อะไรที่ไม
เปนไปตามแนวคิดวิทยาศาสตร ก็ถือวาไมเปนความจริง คือผิดหมด
ตอนนั้นถือกันขนาดนี้
๒. วิทยาศาสตรเปนเปาหมายแหงความใฝฝนของมนุษย
หมายความวา มนุษยคิดวา ดวยวิทยาศาสตรนี้แหละ จะทําให
มนุษยบรรลุความสุขสมบูรณ สามารถพิชิตธรรมชาติไดสําเร็จ แลว
มนุษยจะมีความพรั่งพรอมทุกอยาง
นี้เปนความคิดหมายและความใฝฝนของมนุษย
ในยุค
ศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งก็ไดเปนมาเรื่อย จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้จึงเริ่ม
เปลี่ยน เวลานี้ คนเชื่อถือและฝากความหวังไวในวิทยาศาสตรนอย
ลง โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

แตกอนที่วิทยาศาสตรจะมาถึงยุคเสื่อมไดเกิดอะไรขึ้น ใน
ยุคนิยมวิทยาศาสตรนั้น บรรดาวิชาการทั้งหลายตางก็อยากใหวิชา
ของตนมีความเปนวิทยาศาสตรกับเขาดวย เชน วิชาเศรษฐศาสตร
และวิชาการเมืองการปกครองหรือรัฐศาสตร
ก็พยายามเอาวิธี
วิทยา-ศาสตรมาใช จนเกิดมีวิชาสาขาใหมขึ้นมา คือวิชาสังคม
ศาสตร ซึ่งเกิดขึ้นมาได ๒๐๐ ปนี่เองหลังจากมีวิทยาศาสตรแลว
หมายความวาวิชาการตางๆ พากันอยากจะเปนวิทยาศาสตรบาง
เพราะวิทยา-ศาสตรเปนมาตรฐานวัดความจริง ก็เลยเกิดมีสังคม
ศาสตรขึ้นมา
สังคมศาสตรก็มาจากสายมนุษยศาสตร ซึ่งเดิมก็อยูในพวก
ศิลปศาสตรทงั้ หลายนัน่ เอง เชน วิชาการเมืองการปกครอง สมัยเพล
โต และอริสโตเติล เมื่อเกือบ ๒๕๐๐ ปมาแลวก็มี แตไมเปนสังคม
ศาสตร จนกระทั่งเมื่อมาใชวิธีวิทยาศาสตรเขาสัก ๒๐๐ ปมานี้ ก็จึง
มาเขาหมวดใหมที่เรียกวาสังคมศาสตร
นี่เปนแนวโนมที่ทําใหเกิดมีการแบงวิชาเปน ๓ หมวด เนื่อง
จากวิชาตางๆ พยายามไปเปนวิทยาศาสตรกันโดยเปนสังคมศาสตร
แตวิชาหลายอยางใชวิธีวิทยาศาสตรไมได
ก็ถูกจัดเปน
มนุษยศาสตร วิชามนุษยศาสตรซึ่งมาจากวิชาของเดิม เมื่อไมเขา
มาตรฐานของวิทยาศาสตร ก็เลยลดสถานะตกต่ําลงไปมาก คนไม
คอยเห็นความสําคัญ นี่เปนสภาพฟูยุบในวงวิชาการอยางหนึ่ง
อยางไรก็ตาม แมจะมีการแบงวิชาการเปน ๓ หมวดอยางนี้
แลว ก็ยังไมยุติลงไป อยางวิชาประวัติศาสตร และวิชาจิตวิทยาก็ยัง
หาที่ลงชัดเจนไมได บางทานก็จัดเขาในหมวดสังคมศาสตร บาง
ทานก็จัดเขาในหมวดมนุษยศาสตร

๑๘
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แมแตในมหาวิทยาลัยเมืองไทย เดี๋ยวนี้ก็หาความลงตัวไมได
เชน จิตวิทยานี้ 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
และศิลปศาสตรนั้นก็ขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมหมวดวิชาทั้ง ๓
สาขาที่กลาวมา
การทีม่ าจัดเขารูปบรรจบกันอยางนี้ ก็เพิง่ ยุตเิ มือ่ กลางคริสตศตวรรษปจจุบัน คือ คริสตศตวรรษที่ ๒๐ ไมนานนี้เอง ซึ่งที่จริง วิชา
การแตละอยางแตละหมวดนั้นไดมีมากอนชานานแลว แมแตสังคม
ศาสตรที่เปนนองสุดทองก็เริ่มเกิดขึ้นมาแลวประมาณ ๒๐๐ ป
การที่มาจัดอยางนี้ เหตุผลสําคัญก็คือ จะฟนฟูกูฐานะกลับให
ความสําคัญแกมนุษยศาสตร ที่ไดตกต่ําดอยคาดอยฐานะลงไปนานแลว
(ดูคํา “HUMANITIES” ใน Encyclopaedia Britannica, 1959, vol. 17, p. 878)

ในระยะนี้แหละที่รัฐสภาสหรัฐไดตรารัฐบัญญัติ
มูลนิธิ
ศิลปะและมนุษยศาสตรแหงชาติ ค.ศ. ๑๙๖๕ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ขึ้น
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๑๙

ซึ่งไดใหกําเนิดแก “กองทุนแหงชาติเพื่อมนุษยศาสตร” (National
Endowment for the Humanities) และถอยหลังไปกอนนั้น ๓ ทศ
วรรษ เมื่อมูลนิธิฟอรด (Ford Foundation) ตั้งขึ้น ใน ค.ศ. ๑๙๓๖
(พ.ศ. ๒๔๗๙) ก็ไดกําหนดวัตถุประสงคขอ ๔ วา “เพื่อพัฒนา
ทรัพยากร ในดานมนุษยศาสตร และศิลปะ”
การพยายามใหความสําคัญแกมนุษยศาสตร ไมไดหมาย
ความวาจะเลิกใหความสําคัญแกวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
เพียงแตใหลดการเนนที่เอียงหนักไปขางใดขางหนึ่งมากเกินไปจน
เสียดุล และจัดใหไดสัดสวนที่เหมาะสมพอดี
พรอมกันนั้นก็ไมไดหมายความวา ความพยายามนั้นจะตอง
ประสบความสําเร็จ เพราะการเนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแง
ที่หนุนความเจริญทางเศรษฐกิจระบบผลประโยชน แมจะรูวาเปน
โทษ อเมริกาและประเทศพัฒนาแลวทั้งหลายก็ลดไมได เพราะตัว
ติดพันผูกแนนอยูกับระบบแขงขัน ถึงขั้นที่อาจจะทําใหตองยอม
ทําลายโลก เพื่อรักษาชัยชนะของตัวไว
นอกจากนั้น การพยายามฟนฐานะของมนุษยศาสตร ก็มิใช
หมายความวาจะตองสําเร็จผลดวยดี โดยเฉพาะในชวงทศวรรษนี้
วงวิชาการมนุษยศาสตรของสหรัฐไดประสบปญหาปนปวนขัดแยง
เปนอยางมาก เนื่องจากการเฟองขึ้นมาของแนวคิด “หลังสมัยใหม”
(postmodernism) และปญหาอื่นๆ
จนกระทั่งอดีตประธานกองทุนแหงชาติเพื่อมนุษยศาสตร
(Lynne V. Cheney เปนประธานระหวาง ค.ศ. 1986-1992) ถึงกับ
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กลาววา “สามทศวรรษที่รัฐบาลอุดหนุน ไมไดชวยใหมนุษยศาสตรดี
ขึ้น แตตรงขาม ชวงเวลานี้กลับไดเห็นมนุษยศาสตรตกต่ําดิ่งลงไป”∗
แตนั้นก็เปนเรื่องภายในของอเมริกา ที่เกิดจากปญหาที่เปน
ภูมิหลังเฉพาะตัวของเขาเอง
แมวาวิชาการทั้งหลายเหลานี้จะมีความสําคัญ และเปน
ประโยชนอยางยิ่ง แตเราก็ควรจะศึกษาหรือเกี่ยวของอยางรูเทาทัน
โดยมองเห็นทั้งขอดีและขอดอย
ไมเฉพาะมนุษยศาสตรเทานั้น ที่ประสบชะตากรรมฟูยุบ ที่
จริง ทุกหมวดทั้ง ๓ สาขาตางก็ประสบภาวะไมมั่นคงดวยกันทั้งนั้น
แตในลักษณะที่แตกตางกัน
มนุษยศาสตรที่มีมาเกากอน และครองความยิ่งใหญตลอด
มานั้น เมื่อวิทยาศาสตรเกิดขึ้น ผูคนหันไปชื่นชมและฝากความหวัง
ไวกับวิทยาศาสตร ก็ทําใหมนุษยศาสตรอับแสงดอยคาลงไป
ยิง่ วิชาบางอยางไปเอาวิธวี ทิ ยาศาสตรมาใช และแยกตัวออกไป
เกิดเปนกลุม ใหมทเี่ รียกวาสังคมศาสตรแลว มนุษยศาสตรกย็ งิ่ ตกต่าํ
มนุษยศาสตรอับรัศมีในวงวิชาการมาชานาน อยางที่กลาว
แลววา จนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ ๒๐ นี้
ฝายสังคมศาสตร ที่เกิดขึ้นมาไดประมาณ ๒๐๐ ป เมื่อทํา
ตัวเปนวิทยาศาสตรแลวก็รุงเรืองขึ้นมาเปนอันมาก
วิชาเศรษฐ
ศาสตร และรัฐศาสตร เปนตน ไดมีบทบาทสําคัญยิ่งตลอดยุคแหง
การพัฒนาที่ผานมา แตกระนั้นก็มีความภูมิใจไดไมเต็มที่
∗

Lynne V.Cheny, Telling the Truth (New York: Simon & Schuster, 1995), p.115.
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นอกจากความไมลงตัวในการจัดเขาหมวดของบางวิชา ซึ่ง
ยังไมแนนอนจนบัดนี้แลว ก็ยังมีผูแคลงใจตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับการ
นําเอาวิธีวิทยาศาสตรมาใชวาเขากันไดกับวิชาสังคมศาสตรจริงหรือ
ไม (ดู คํา “social sciences” ใน The New Grolier Multimedia
Encyclopedia, 1993)
ยิ่งในยุคนี้ เมื่อแนวคิดองครวมเฟองขึ้นมา สังคมศาสตรก็
เปนเปาของการถูกวิจารณวามีความบกพรอง เนื่องจากอยูใตอิทธิพล
แนวคิดแบบแยกสวน (reductionism)
สวนวิทยาศาสตร เมือ่ เกิดขึน้ มาแลวก็เฟอ งฟูขนึ้ ๆ จนเปนตัวชู
แหงยุคสมัย และโดดเดนที่สุดในคริสตศตวรรษที่ ๑๙ โดยไดรับความ
นิยมเชื่อถือในฐานะเปนมาตรฐานวัดความจริงของทุกสิ่งทุกอยาง
และเปนที่หวังวาจะนํามนุษยไปสูความสุขสมบูรณ ดังไดกลาวแลว
แตเมื่อมาถึงศตวรรษปจจุบัน ฐานะของวิทยาศาสตรก็กลับ
สั่นคลอนลง ในเมื่อวิทยาศาสตรกาวหนาไปแลว กลับคนพบวา ศาสตร
ของตนไมสามารถเขาถึงความจริงแทได จนกระทั่งนักฟสิกสชั้นนํา
บางทานประกาศออกมาเองถึงความจริงนี้ (เชน เซอร เจมส จีนส/
Sir James Jeans กลาววา “วิทยาศาสตรจะไมสามารถนํามนุษย
เขาถึงความจริงขั้นสุดทายได” และเซอร อาเธอร เอดดิงตัน/Sir
Arthur Eddington กลาววา “...แตนําใหเขาถึงไดแคโลกแหง
สัญลักษณที่เปนเพียงเงาแหงความจริงเทานั้น”)
ยิ่งเมื่อความหวังที่จะพิชิตธรรมชาติ ซึ่งเปนพลังผลักดันอยู
เบื้องหลังความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรเอง ตองสะดุดชะงักลง
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ความฝนของมนุษยที่วาวิทยาศาสตรจะนําความสุขสมบูรณมาใหก็
สลายลงดวย และวงการวิทยาศาสตรกส็ ญ
ู เสียความภูมใิ จและความมัน่
ใจ พรอมกับทีค่ วามนิยมเชิดชูวทิ ยาศาสตรจากภายนอกก็ลดถอยลง

อยางไรก็ตาม วิทยาศาสตรแมจะตกต่ําลงไปบาง ความ
สําคัญที่เหลืออยู ก็ยังมีมหันต โดยเฉพาะในฐานะที่อยูเบื้องหลัง
ความกาวหนาของเทคโนโลยี (พรอมกับที่พลอยถูกติเตียนเพราะ
โทษภัยของเทคโนโลยีดวย) และขณะนี้ เมื่อวิทยาศาสตรขยาย
ขอบเขตแหงการแสวงหาความรูออกมาสูแดนของนามธรรมดวย
วิทยาศาสตรก็มีทีทาวาจะตีตื้นฟนฐานะสูงขึ้นอีก
แตกลาวโดยทั่วไป ยุคสมัยปจจุบันนี้ เปนชวงเวลาที่วงวิชาการ
สับสน และสูญเสียความภูมิใจและความมั่นใจลงไปอยางมาก บางคน
เรียกวาเปนวิกฤตการณทางปญญา เปนจุดเปลี่ยนแปลง จุดหักเลี้ยว
หรือหัวเลี้ยวหัวตอที่วงวิชาการจะตองปรับตัวปรับความคิดใหม
นอกจากนี้ ยังมีปญหาอื่นอีก ทั้งปญหาเกาที่สืบเนื่องมาจาก
เดิม และปญหาใหม เชน ความขาดสามัคคีในวงวิชาการ อยางใน
อเมริกาและอังกฤษปจจุบัน ปญญาชนสายมนุษยศาสตร กับนัก
วิชาการชั้นนําฝายวิทยาศาสตรก็ไมคอยลงรอยกัน อึดอัดตอกัน
วิจารณหรือถึงกับดูถูกดูแคลนกัน และยังมีปญหาอื่นๆ อีก ซึ่งเปน
สวนรวมซ้ําเติมวิกฤตการณของโลกยุคปจจุบัน∗
∗

ตัวอย่างหนังสือ ที่ช่วยให้เห็นสภาพปัจจุบัน ของวงวิชาการอุดมศึกษาของอเมริกา
Bennett, William J. The De-valuing of America. New York: Summit Books, 1992.
Brockman, John. The Third Culture. New York: Simon & Schuster, 1995.
Gingrich, Newt. To Renew America. New York: Harper Collins Publishers, 1995.
Roche, George. The Fall of the Ivory Tower. Washington, D.C.: Regnery Publishing, Inc., 1994.
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การรูเรื่องราวและปญหาเหลานี้เปนสิ่งจําเปน เพื่อการเปน
อยูและดําเนินกิจการตางๆ ดวยความรูเทาทัน เพื่อความไมประมาท
ไมหลงตามเรื่อยๆ เปอยๆ และจะไดรวมแกไขปรับปรุงอยางมีอะไร
เปนของตนเอง ที่จะใหแกอารยธรรมของมนุษยชาติ

การปรับตัวปรับความคิดใหมในวงวิชาการ
ขอยอนกลับไปพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการที่วา
คนชักไมมองวิทยาศาสตรเปนมาตรฐานวัดความจริง เพราะวิทยาศาสตรเองก็เขาไมถึงความจริงแท
เมื่อมองอยางนี้ มนุษยศาสตรก็เริ่มตีตื้นขึ้นมา กลายเปนวา
วิธีวิทยาศาสตรไมเปนตัวตัดสินในการเขาถึงความจริง แตมีวิธีการ
อื่นอีกในการเขาถึงความจริง และเมื่อความหวังจากวิทยา-ศาสตร
ลดลง คนก็ยอมเห็นคุณคาของมนุษยศาสตรมากขึ้น
นอกจากนั้น เมื่อมองในแงหนึ่ง มนุษยศาสตรนี้กวางที่สุด
ยืดหยุนที่สุด เพราะวิชาอะไรที่เขาแนววิธีวิทยาศาสตรไมได ก็เขา
หมวดวิทยาศาสตรบริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตรธรรมชาติและเขาหมวด
สังคมศาสตรไมได เมื่อเขา ๒ หมวดนั้นไมไดก็ยังอยูในมนุษยศาสตร
เพราะฉะนั้นมนุษยศาสตรจึงครอบคลุมหมด
จะเห็นไดวา ความจริงอะไรตางๆ ที่แมแตนักวิทยาศาสตร
ชั้นนําผูกาวหนาคิดขึ้นมา แตยังใชวิธีวิทยาศาสตรพิสูจนไมได ก็เปน
วิชาสายมนุษยศาสตร เชนอยางความคิดของไอนสไตน ก็มีมาก
มายที่กาวเลยไปกวาที่วิทยาศาสตรจะคนถึงและพิสูจนได ความคิด

๒๔

การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต

ของไอนสไตนอยางนั้น ที่เปนวิทยาศาสตรไมได ก็ไปเปนปรัชญา แต
อาจจะเรียกวาปรัชญาวิทยาศาสตร หรือปรัชญาธรรมชาติ เปนตน
ในแงนี้ ปรัชญาก็เลยหนาวิทยาศาสตรไปอีก
ตกลงวา ในที่สุด มนุษยศาสตรกวางขวางยืดหยุนที่สุด ครอบ
คลุมหมด กลับกลายเปนวา วิทยาศาสตรธรรมชาติกับสังคมศาสตร
แคบ เพราะวาไดเฉพาะสวนที่เขากับวิธีวิทยาศาสตรแลวเทานั้น
โดยเฉพาะเวลานี้ สิ่งที่วิทยาศาสตรเคยปฏิเสธ กลับยอนมา
เปนจุดสนใจของวิทยาศาสตรอีก ขณะที่ในทางตรงกันขาม วิชา
อยางเชนวิชาจิตวิทยา เคยพยายามทําตัวเปนวิทยาศาสตร ถึง
ขนาดที่ในระยะหนึ่ง จิตวิทยาปฏิเสธ ไมศึกษาแลว ไมเอาแลวเรื่อง
จิตใจ เรื่องวิญญาณ เพราะไมสามารถพิสูจนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ก็เลยศึกษาแตเพียงพฤติกรรม จนกระทั่งบางทีเรียกวิชา
จิตวิทยา เปนวิชาพฤติกรรมศาสตร อะไรทํานองนี้
แตเสร็จแลว มาถึงยุคนี้เจาตัววิทยาศาสตรเอง ในหมูนัก
ฟสิกสใหมกลับไปสนใจเรื่องจิตใจ หันไปสนใจเรื่อง mind เรื่อง
consciousness อะไรทํานองนี้ ศึกษาวาคอมพิวเตอร มี mind ได
ไหม มี consciousness ไดไหม เรื่องอยางนี้กลับกลายเปนจุดสนใจ
ของวิทยาศาสตร นี่แหละเปนความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการ
เปนอันวา ตอนนี้ในการพัฒนาของวงวิชาการไดมีความ
เปลี่ยนแปลงใหม ความเชื่อถือและความหวังในคุณคาของวิทยาศาสตรไดเสื่อมหรือออนกําลังลง ฉะนั้น มนุษยศาสตรนี่แหละควร
จะมีความสําคัญมากขึ้น
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พรอมนั้น ในเวลาเดียวกัน กระแสการพัฒนาของโลกก็
เปลี่ยนแปลงไปอยางที่ไดบอกแลวเมื่อสักครูนี้วา คนไดเห็นพิษภัย
ของการพัฒนาที่มุงเนนทางดานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว
ในเมื่อเห็นวาการพัฒนาที่เนนเศรษฐกิจเปนโทษ การพัฒนาโดยใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญก็พลอยลดความสําคัญ
ลงไปดวย คนก็หันมาเนนการพัฒนาที่จะรักษาสิ่งแวดลอม แลวก็มา
เนนการพัฒนาคน บทบาทของมนุษยศาสตรก็นาจะเดนขึ้น
จะเห็นวา การพัฒนาแนวใหมก็สอดคลองกับความเจริญ
ทางวิชาการเหมือนกัน
คนหันมามองวาจะตองลดบทบาทของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลง และเบนจุดเนนของการพัฒนาจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจมาที่การพัฒนาคน หรืออยางนอยก็ใหประสาน
สอดคลองกัน
โดยมุงใหนําไปสูการดํารงอยูรวมกันดวยดีอยาง
เกื้อกูลกันขององค ๓ อยางนี้ คือ
๑) ตัวคน หรือชีวิตมนุษย
๒) สังคม
๓) ธรรมชาติแวดลอม
คนยุคปจจุบัน และตอไปนี้ จะตองคิดกันมากวา ทําอยางไร
จะใหองคประกอบ ๓ สวนนี้อยูดวยกันอยางดีโดยสอดคลอง
ประสานกลมกลืน แตเมื่อแนวความคิดเปลี่ยนไป ปฏิบัติการก็ไปไม
ทัน ไมสอดคลอง จึงยังมีความขัดแยง โดยเฉพาะประเทศที่กําลัง
พัฒนา กระแสความนิยมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังสูงอยู
ขณะที่ในประเทศที่พัฒนาแลว กระแสความนิยมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลดลงไปนั้น ประเทศที่กําลังพัฒนาก็ยังตื่น
เตนคลั่งไคลเทคโนโลยี นอกจากนั้น ความจําเปนของประเทศ เชน
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การพัฒนาอุตสาหกรรม ก็เขามาบีบบังคับอีกวา เราจะตองอาศัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จะเห็นวา ในประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศไทย วิชา
ประเภทมนุษยศาสตรก็ยังอยูในฐานะที่ต่ําตอยดอยอยู ทั้งๆ ที่โดย
กระแสของความเจริญทางวิทยาการ มันนาจะเจริญขึ้นมา
ประเทศไทยเรา เวลานี้ตองเนนมากในเรื่องการพัฒนาประเทศ
(ในดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพราะเรายังลาหลังไมทันประเทศตางๆ
ที่พัฒนาแลว เราจึงเนนใหมีการศึกษาหนักไปทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อหนุนอุตสาหกรรม ทั้งที่พอจะรูเขาใจวาอุตสาหกรรม
อยางที่เปนอยูมีพิษภัยอยางไร และในขณะที่ในกระแสของการพัฒนา
ใหม ควรจะเนนความสําคัญของมนุษยศาสตรมากขึ้น แตประเทศ
ไทยเรากลับไมคอยใหความสําคัญ ก็จึงเกิดความไมสอดคลอง
ถาประเทศไทยมองกวางมองไกลในแงที่คิดจะทําตัวใหเปน
ผูนําในโลก ก็คงยากที่จะสําเร็จ เพราะเรายังเปนผูตามชนิดที่ลาหลัง
อยูไกล คือ ยังอยูในกระแสการพัฒนาของยุคที่ผานไปแลว ที่ยังเนน
เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวชั้นนํา
เขาเขายุคที่ผานพนอุตสาหกรรม (postindustrial age) ไปแลว
เราแทบไมมีเวลาคิดถึงการแกปญหาความไมสมดุลทางวิชา
การ
เพราะตองมัววุนกับการเรงการศึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ยังหางเขาไกล
ทําอยางไรคนไทยเราจะรูเทาทันและประสานความคิดให
เกิดความพอดี เพื่อที่ประเทศไทยของเราจะไดมาถึงระดับที่สามารถ
เปนผูนํา หรืออยางนอยก็อยูในระดับที่ทันสากลเขาจริงๆ
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เรื่องวิชาศึกษาทั่วไป ถาตกลงตามที่วามานี้ ก็เปนอันวา เรา
จะสรางคน และจะสรางบัณฑิต สวนวิชาเฉพาะวิชาชีพ ก็ใหเปน
เครื่องมือของคนที่เปนบัณฑิตนั้น
ในการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปนี้ คงจะตองมองวาเรา
จะ เอาคนเปนหลัก ไมใชเอาวิชาเปนหลัก เอาคุณภาพของคนเปน
เปาหมาย ไมใชเอาการรูเนื้อหาวิชาเปนเปาหมาย
หมายความวา จุดหมายอยูที่วา คนอยางไรที่เราตองการจะ
สรางขึ้น จะใหเขามีคุณภาพอยางไร แลววิชาอะไรก็ตามที่จะใหได
คุณสมบัติที่จะสรางคนไดอยางนี้ เราก็เอาอยางนั้น
เทาที่ผานมา บางทีเราไปเนนที่วิชาการวาจะจัดวิชาการให
ครบตามนั้น ใหวิชาหมวดนี้เทานั้นหมวดนั้นเทานี้ กี่สวน คราวนี้จะ
ตองจัดใหไดทั้ง ๒ ประการ คือ ใหไดคุณภาพของคน และใหได
เกณฑทางวิชาการ วาทําอยางไรจะใหเกิดความพอดี ประสานเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
หมายความวา เมื่อความนิยมในปจจุบันที่แบงวิชาการเปน
๓ หมวด เปนอยูอยางนี้ เราก็จะตองใหไดสัดไดสวนในเชิงวิชาการ
ดวย แตจะตองใหสัดสวนนั้นประสานเขากับเปาหมายที่เนนคนเปน
หลัก เอาคนเปนเปา
ตกลงกันวา การศึกษายกคนเปนเปาหมายเปนหลัก แลวใน
ดานตัววิชาการก็จัดสรรมาจากหมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตร
หมวดวิทยาศาสตรธรรมชาติและคณิตศาสตร เอามาจัดใหลงตัวพอดีที่
จะใหคนเปนอยางนั้น แตจะอยางไรก็ตาม ตองเอาคนเปนหลักไว
กอน ไมใชเอาแตวิชาวาจะตองจัดใหครบหมวดตามนั้นตามนี้
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จะพัฒนาคน แตความคิดก็ยังพราสับสน
จะขอยกตัวอยางเกี่ยวกับความพราสับสนในทางวิชาการ
และความคิดอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาคนมาก
ดวย คือ ในการพัฒนาคนนี้มีองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง ไดแก
จริยธรรม ระยะนี้ก็มีการประชุมสัมมนาอะไรตางๆ เพื่อพิจารณา
เรื่องจริยธรรมกันมาก และในยุคปจจุบันนี้ ปญหาจริยธรรมก็มีทั้ง
ทางสังคมและธรรมชาติแวดลอม
แตกอนนี้เราถือวาปญหาสังคมสําคัญ และปญหาสังคมก็
มาก เราบอกวามนุษยขาดจริยธรรม เวลานี้มีปญหาสิ่งแวดลอมขึ้น
มาอีก ก็บอกวา มนุษยขาดจริยธรรมเชนเดียวกัน
การพัฒนาจริยธรรมจึงขยายกวางออกไป เดี๋ยวนี้ฝรั่งมีคําวา
environmental ethics คือจริยธรรมสิ่งแวดลอม ซึ่งถือวาเปนเรื่อง
สําคัญมาก แตเราควรรูทันวาจริยธรรมที่ผานมานี้เปนอยางไร
แนวความคิดจริยธรรมนี้ เปนแนวความคิดของตะวันตก
เพราะคําวาจริยธรรมเปนศัพทบัญญัติในประเทศไทย เพิ่งเกิดขึ้น
ประมาณ ๓๐ ป กอนนั้นเมืองไทยไมมีคําวา “จริยธรรม”
ในเมืองไทย กระแสความคิดเรื่องนี้ออกจากคําวา ศีลธรรม
มาสูคําวาจริยธรรม แตคําวาจริยธรรมเปนเพียงศัพทบัญญัติ เพื่อจะ
ใหตรงกับคําวา ethics ของฝรั่ง นี่ก็คือแนวความคิดมาจากเมืองฝรั่ง
แนวความคิดของฝรั่งนั้น มีความแคบและสับสนในเรื่องจริยธรรมตลอดมา และเวลานี้ก็ยังสับสนอยู เพราะวาเดิมนั้น จริยธรรม
ของฝรั่งมาในระบบศาสนาของตะวันตก ซึ่งเปนศาสนาที่เชื่อในพระผู
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เปนเจา จริยธรรมแบบนั้นเรียกวาจริยธรรมเทวบัญชา คือเปนคําสั่ง
หรือพระโองการของพระเจา ซึ่งสั่งมาวาตองทําอยางนี้ ตองไมทําอยาง
นั้น ถาปฏิบัติตามก็ไดรับรางวัล แตถาฝาฝนละเมิดก็จะถูกลงโทษ
เมื่อวิทยาศาสตรเกิดขึ้นมา วิทยาศาสตรก็บอกวา จริยธรรม
นั้นไมเปนความจริง ไมเปนวิทยาศาสตร จริยธรรมอะไรเปนเรื่องพระ
เจาสั่ง มีที่ไหน จริยธรรมก็มีสถานะตกต่ําลงทันที เพราะเวลานั้น
วิทยาศาสตรกําลังไดรับกระแสความนิยมสูงมาก และถือเปนมาตรฐานวัดความจริง จริยธรรมไมเปนวิทยาศาสตร เพราะฉะนั้นก็ไม
เปนความจริง
พอจริยธรรมลดสถานะลงไป คนก็ไมคอยสนใจจริยธรรม
แลววิทยาศาสตรก็ทําใหคนมองจริยธรรมไปอีกแบบหนึ่ง คือใหมอง
ไปวา ในเมื่อไมใชเปนบัญชาพระเจา ไมใชเปนเทวโองการ แลวจริยธรรมเปนอะไร
ในสังคมตะวันตกก็มองจริยธรรมวาเปนเพียงบัญญัติของ
มนุษยในสังคม หมายความวา หมูมนุษยมาตกลงกันวา นี่เปนหลัก
ความประพฤติที่ดี นี่ควรประพฤติ นั่นไมควรประพฤติ ดังจะเห็นได
วา สิ่งที่บัญญัติในสังคมนี้วาดีสังคมอื่นวาไมดี ที่วาดีในสังคมอื่น
สังคมนี้กลับวาไมดี เพราะฉะนั้น จริยธรรมจึงเอาแนไมได เปนเพียง
บัญญัติของสังคมมนุษยแลวแตจะตกลงกันวาอยางไร
ก็เลยเกิดกระแสของการมองจริยธรรมเปนเพียงคุณคา ซึ่ง
ไมมีความจริงในธรรมชาติ แตเปนเพียงคานิยมอยางหนึ่งเทานั้น
ในเมื่อจริยธรรมไมเปนวิทยาศาสตร คนที่นิยมวิทยาศาสตร
เขาก็ไมเอาใจใสจริยธรรม
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ตอมา เมื่อเรื่องจริยธรรมกลับมีความจําเปนขึ้นมาเพราะ
สังคมมีความเสื่อมในเรื่องความประพฤติ ศีลธรรมของมนุษยตกต่ํา
ลงไป นักวิชาการก็มาคิดกันในเรื่องจริยธรรมสากลวา หลักความ
ประพฤติอะไรที่สังคมตางๆ ทั้งที่โนนและที่นี่ยอมรับ เชน สังคมจีนก็
ยอมรับ สังคมฝรั่งก็ยอมรับ อังกฤษก็ยอมรับ อเมริกันก็ยอมรับ ควร
จะเอาจริยธรรมอยางนั้น แลวก็มาเรียกกันวา จริยธรรมสากล
นี่แหละ ฝรั่งมีแนวความคิดจะหาจริยธรรมขึ้นมาใหม ก็
เพราะถือวาจริยธรรมเปนเรื่องบัญญัติของสังคมมนุษย ดีหรือชั่วก็
แลวแตจะตกลงกัน ถาจะเอาบัญญัติในสังคมใดสังคมหนึ่งก็ไมแน
นอน จึงตองหาทางคัดเอาสิ่งที่ยึดกันเปนกลางๆ เหมือนๆ กันมาใช
เรียกวาเปนจริยธรรมสากล คือ สากลจากการที่วา ที่นี่ก็ยอมรับ ที่
โนนก็ยอมรับ เมืองไทยเราก็เขาสูกระแสความคิดนี้ดวย นี้ก็เปนแนว
โนมของเรื่องของจริยธรรม
ทีนี้ ตอมาเวลานี้ โลกโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว มอง
เห็นความสําคัญของจริยธรรมมากขึ้นอยางที่บอกเมื่อครูนี้ จึงมีการ
ฟนฟูจริยธรรมขึ้นมา โดยเฉพาะไดเกิดจริยธรรมสิ่งแวดลอม จน
กระทั่งในมหาวิทยาลัยตางๆ พากันเอาวิชาจริยธรรมเขาไปศึกษา
ไดเกิดมีวิชาจริยธรรมตางๆ อาทิ Business Ethics คือ จริยธรรม
ธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนําพากันนําเขาไปศึกษา
อยางไรก็ตาม ก็ยังมีปญหาในสังคมตะวันตก เพราะภูมิหลัง
ที่สับสนนั้น จึงวุนวายกันไปหมดวาจะเอาจริยธรรมที่ไหนมาใชหรือ
มาศึกษา จริยธรรมศาสนา(ของเขา) ก็เปนเทวบัญชา หรือจะวา
จริยธรรมเปนบัญญัติของสังคมมนุษย ก็เอาแนไมไดวาของสังคม
ไหนจะถูกตอง จะตองหาจริยธรรมสากล
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เออ… หรือวาจริยธรรมที่มีอยูทั้งหมดอาจจะไมถูกตอง นัก
คิดในทางการศึกษาอยางโกลเบอรก (Lawrence Kohlberg) และ
ซิมมอน (Sidney Simon) ก็มาคิดกันอีกวา จะเอาจริยธรรมอะไรดี ก็
เกิดการชักเยอ ยังเถียงกันวุนวาจะเอาจริยธรรมแบบไหน
แมแตในประเด็นปลีกยอย การฟนฟูจริยธรรมก็ยังมีปญหา
ความขัดแยงระหวางกลุมชนที่นับถือศาสนาตางลัทธินิกาย ซึ่งโยง
ไปถึงปญหาการเมืองการปกครอง
อยางประเทศอเมริกาเวลานีอ้ ยากจะฟน ฟูจริยธรรม บางพวก
คิดจะใหเด็กนักเรียนไดสวดมนตหรือสวดออนวอน ก็เกิดปญหา ยัง
เถียงกันวาการจัดสวดมนตในโรงเรียนผิดรัฐธรรมนูญหรือไม มีกรณีขนึ้
ศาลใหตอ งพิจารณาวินจิ ฉัยกันมาเรือ่ ยเปนระยะ เดีย๋ วนีก้ ย็ งั ไมจบ
จะเอาจริยธรรมในศาสนาหรือไม อีกพวกหนึ่งบอกไมได ไม
ถูก ตองเอาจริยธรรมใหม จึงมีบทความตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นสภาพ
ความสับสนในทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมวาจะเอาอยางไร
ซึ่งก็ยังตกลงกันไมได แลวปฏิบัติการจะเปนไปดวยดีไดอยางไร
ดังที่ไดมีผูเขียนบทความเรื่อง “Ethics Without Virtue”∗
(จริยธรรมโดยไมตองมีคุณธรรม) ซึ่งมุงจะแสดงสภาพของ “Moral
Education in America” (ชื่อรองของบทความนั้นเอง) คือ สภาพ
ความสั บ สนของจริ ย ศึ ก ษาในประเทศที่ถือ กันวา เปนผูนําในการ
พัฒนาของโลกปจจุบัน
ไทยเราก็พลอยวุนไปดวย ดังที่กระแสความคิดไดเบนจาก
ศีลธรรมมาเปนจริยธรรมราวๆ ๓๐ ปมาแลว
∗

ตีพิมพใน The American Scholar, Volume 53, Number 3, Summer, 1984.
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ทีนี้ในเมืองไทยเวลานี้ เราเองก็เห็นความสําคัญของจริยธรรม จึงมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมกันขึ้นบอยๆ
ตอมาเราเห็นวา จริยธรรมเปนเรื่องของความประพฤติภาย
นอก เกี่ยวกับการแสดงออกในสังคม และการอยูรวมกัน จริยธรรม
(อยางที่วา)นี้ จะดีไมไดถาสภาพจิตใจไมดี จึงจะตองมีจิตใจที่มีคุณ
ธรรมดวย เพราะฉะนั้น จะพัฒนาจริยธรรมอยางเดียวไมพอ ตอง
พัฒนาคุณธรรมดวย
ฉะนั้น ตอมาตอนหลังๆ นี้ จะเห็นวา เวลามีการจัดประชุม
สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม จะตองเติมคําวา “คุณธรรม” เขาไป
ดวย เปนการประชุมสัมมนาเกีย่ วกับการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
แมจะไมเอาชื่อเขามาเปนหัวขอ แตเวลาบรรยายก็ตองพูดถึงคุณธรรม
นี่แสดงวา เราเห็นวาจริยธรรมนี้เปนอยางหนึ่ง และคุณธรรม
เปนอีกอยางหนึ่ง คือ จริยธรรม เปนพฤติกรรมภายนอก โดยเฉพาะ
ในการอยูรวมกันในสังคมมนุษย สวน คุณธรรม เปนสภาพความดี
ในจิตใจ หรือเปนคุณสมบัติภายในจิตใจ
ที่เปนเชนนี้เพราะเราเห็นวาคุณธรรมนี้สําคัญ จะตองมีใน
จิตใจเปนพื้นฐาน ถาจิตใจไมมีคุณธรรมแลวจริยธรรมก็จะดีไมได
เพราะไมมีพ้นื ฐาน และจะไมมีความมั่นคง
แตหารูไมวา ความคิดความเขาใจนี้แสดงวา เราไมมีความ
ชัดเจนในเรื่องการพัฒนามนุษย เราไดตกลงไปในหลุมแหงความคิด
แยกสวนของตะวันตก และพลอยมีความคับแคบสับสนในเชิงจริยธรรมไปกับฝรั่งดวย จริยธรรมของเราก็เลยพลอยไมชัดเจน
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เมื่อพูดวา พัฒนาจริยธรรม เราบอกวาไมพอ ตองพัฒนา
คุณธรรมดวย แตถามอีกวา “พัฒนาคุณธรรมพอหรือไม?”
ตอไปก็จะรูวา พัฒนาคุณธรรมก็ยังไมพอ เพราะวา จริยธรรม
ที่จะเกิดขึ้นในคนนั้น ตองมีปญญาดวย คือตองมีความรูความเขาใจ
ตองรูเหตุรูผลวาทําไมเราจึงตองมีความประพฤติอยางนี้
ความ
ประพฤติดีงาม หรือหลักความประพฤติจริยธรรมนี้ มีประโยชน มีคุณ
คา เปนผลดีตอชีวิตและสังคมอยางไร เมื่อรูเขาใจเหตุผล รูคุณคาแลว
เราจึงจะมีความเต็มใจที่จะประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติไดถูกตอง เมื่อ
เต็มใจจะประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติไดถูกตอง จริยธรรมจึงจะมีความ
มั่นคงได เพราะฉะนั้น จะตองมีองคประกอบดานปญญาดวย
นอกจากนั้น ถาคนมีจิตใจไมเปนสุข มีความทุกข มีความฝน
ใจ จริยธรรมก็ไมมั่นคง ก็ตองใสความสุขดวย
แลวทีนี้ เมื่อจริยธรรมก็ไมพอ เติมคุณธรรมก็ไมพอ ตองเติม
ปญญาดวย ตองใหมีความสุขดวย ตอไปคงตองตั้งชื่อการสัมมนาจ
ริยธรรมใหมวา “การประชุมสัมมนาเรื ่องการพัฒนาจริ ย-ธรรม คุณ
ธรรม ความสุข และปั ญญา” อะไรทํานองนี้
รวมความก็คือวา เราไมมีความชัดเจนในเรื่องนี้
เพราะฉะนัน้ จะตองยอมรับวา เวลานีเ้ รามีความสับสน แมใน
ตะวันตกเอง เราก็ตอ งรูด ว ยวา ขณะนีเ้ ขามาถึงจุดทีส่ บั สนมากในทาง
วิชาการ แมแตการแบงวิชาเปน ๓ หมวดทีเ่ ราเอามาใชเปนแบบนี้ แม
เราจําเปนตองใชเพือ่ เขากับโลกได จะเรียกวาเพือ่ ความเปนสากลหรือ
อยางไรก็ตาม แตเราจะตองรูต ระหนักดวยวา ระบบนีก้ ย็ งั ไมถงึ จุดทีม่ ี
ความชัดเจนลงตัว และวงวิชาการเองก็มปี ญ
 หาอยางทีว่ า แลวขางตน
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ยิ่งกวานั้น แมแตความเปนสากลก็ไมพอ เวลานี้เราตองพน
เลยขึ้นไปเหนือความเปนสากลดวยซ้ํา โดยเฉพาะจริยธรรมจะตอง
เหนือความเปนสากลจากการยอมรับตรงกัน ขึ้นไปสูความเปนจริงที่
ตรงกับธรรมชาติของมัน
นี่เปนเพียงตัวอยางใหเห็นวา การศึกษาของเรานี้ ไดมี
ปญหาจากความสับสนของพัฒนาการในวงวิชาการ

พัฒนาอยางไร จะไดคนเต็มคน
อีกอยางหนึ่ง เราพูดกันวาจะพัฒนาคนทั้งคน เพราะตอนนี้
ความคิดองครวมกําลังเดน แตการพัฒนาที่ผานมาเปนการพัฒนา
แยกสวน เชนอยางจริยธรรม ก็เปนจริยธรรมแยกสวนอยางชัดเจน
เพราะไปมุงพฤติกรรมการแสดงออกภายนอก การอยูรวมสังคม
และการปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม แตคนนี้เปนระบบขององคประกอบที่
มาประชุมกันเขา คือเปนระบบองครวมนั่นเอง ก็จึงยังมีความลักลั่น
ขัดแยงกันเองอยูในตัว
จําเปนจะตองทําความเขาใจในเรื่องนี้ใหชัดลงไป มิฉะนั้น
คําวา “พัฒนาคนทั้งคน” ก็จะเปนเพียงคําพูดลอยๆ ไปตามนิยมเทา
นั้นเอง
ในระบบองครวมนั้น ก็มี องครวม องครวมตางๆ หรือองค
ประกอบตางๆ นั้น จะตองมีความสัมพันธตอกันอยางไดสัดสวน มี
ดุลยภาพ อยางที่เรียกวา บูรณาการ
เมื่อมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง เกิดความพอดีขึ้น ก็ทํา
ใหองครวมดํารงอยู และดําเนินไปดวยดี
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การพัฒนาแบบองครวมจะเกิดขึ้นไดอยางไร ไดบอกเมื่อสัก
ครูนี้วา ตองพัฒนาคนทั้งคน
ที่วาคนทั้งคนนั้น ก็ดูวาคนเรานี้ดําเนินชีวิตอยางไร การ
ดําเนินชีวิตของเรานั้น เปนระบบอยางหนึ่ง
ระบบการดําเนินชีวิตนั้นประกอบดวยดานตางๆ ของการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งมี ๓ ดาน และทั้ง ๓ ดานนั้นจะตองสัมพันธซึ่งกันและ
กัน โดยมีการพัฒนาที่ประสานเสริมซึ่งกันและกันเปนบูรณาการ จะ
แยกสวนไปพัฒนาอยางเดียวไมได
คนเรานี้ดําเนินชีวิตอยูดวยระบบการดําเนินชีวิตที่แยกได
เปน ๓ ดาน
ดานที่ ๑ ด้ านพฤติกรรม คือ ดานความสัมพันธที่แสดงออก
ตอสิ่งแวดลอม ไดแกสิ่งแวดลอมทางสังคมคือเพื่อนมนุษยอยางหนึ่ง
และสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เชน ปจจัย ๔ สิ่งบริโภค เครื่องใช อุปกรณ
เทคโนโลยี และธรรมชาติแวดลอมทั้งหลาย ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่เรา
เขาไปสัมพันธดวยพฤติกรรมทางกายและวาจา พรอมทั้งอินทรีย คือ
ตา หู จมูก ลิ้น และกาย นี้เปนดานหนึ่งของชีวิตมนุษย
มองเผินๆ ในชั้นนอก ชีวิตมนุษยเราก็เปนอยูโดยมีพฤติ
กรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แตเมื่อมองลึกลงไปอีกดานหนึ่ง
การที่เราจะมีพฤติกรรมอยางนี้ ก็มีสภาพและอาการของจิตใจเปน
อิทธิพลอยูเบื้องหลัง ฉะนั้น
ดานที่ ๒ ด้ านจิตใจ คือ ในการมีพฤติกรรมนัน้ ถาใจเรามี
ความสุข จิตใจของเราสบาย เราก็มพี ฤติกรรมอยางหนึง่ ถาใจเราชอบ
พฤติกรรมก็เปนอยางหนึง่ ถาใจเราไมชอบ พฤติกรรมก็เปนอีกอยางหนึง่
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ในการทําพฤติกรรมทุกครั้ง เรามีเจตจํานง มีความจงใจ ตั้ง
ใจ พฤติกรรมนั้นเปนไปตามความตั้งใจ และแรงจูงใจ โดยโยงไปถึง
สภาพจิตใจที่มีคุณธรรม หรือมีสิ่งที่ตรงขามกับคุณธรรม คือมีกิเลส
มีความชั่วราย ซึ่งพฤติกรรมจะเปนไปโดยสอดคลองกัน
ขอยกตัวอยาง เชน เราตองการใหคนมีพฤติกรรมทางสังคม
ดีงาม ที่เรียกวาจริยธรรมวา คนไมควรเบียดเบียนกัน ควรชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ถาสภาพจิตใจมีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีความรัก
เพื่อนมนุษย การไมเบียดเบียนหรือการชวยเหลือนั้น ก็ทําไดงาย
อยางเปนไปเอง และทําใหเกิดความสุข เพราะจิตใจพอใจ อีกทั้ง
พฤติกรรมนั้นก็จะมั่นคงดวย
แตในกรณีที่จิตใจโกรธ อยากทําราย งุนงาน ถาจําเปนจะ
ตองมีพฤติกรรมที่ไมเบียดเบียน ตองเกื้อกูล ใจก็ไมเอาดวย ตองฝน
ใจ ใจมันก็ทุกข เมื่อใจทุกข พฤติกรรมก็ไมมั่นคง อาจจะละเมิดเมื่อ
ไรก็ได เพราะฉะนั้น จึงตองพัฒนาจิตใจมาเปนฐานใหสอดคลองกัน
ดานที่ ๓ ด้ านปั ญญา ถามีปญญา มีความรูความเขาใจ รู
วาทําไมเราตองไมเบียดเบียนกัน ทําไมเราตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เมื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันไมเบียดเบียนกัน จะเปนผลดีตอชีวิตของเรา
อยางไร เปนผลดีตอสังคมอยางไร พอเราเห็นคุณคาเห็นประโยชน
และเห็นเหตุผลแลว เราก็เกิดความพอใจมากขึ้นในการที่จะแสดง
พฤติกรรมที่ไมเบียดเบียน และเมื่อมีพฤติกรรมที่ไมเบียดเบียน เราก็
เกิดความพอใจ ก็มีความสุขในการมีพฤติกรรมอยางนั้น
ฉะนั้น ความรูความเขาใจเหตุผล คือปญญา จึงทําใหจิตใจ
มีความพรอม และมีความสุข ในการที่จะมีพฤติกรรมนั้น
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อยางนี้เรียกวา เปนระบบประสานกลมกลืนสามดานของ
ชีวิต คือ พฤติกรรม สภาพจิตใจ และปญญา ทั้ง ๓ สวนนี้สัมพันธ
เปนปจจัยตอกัน และดําเนินไปดวยกัน ในระบบการดําเนินชีวิต
ฉะนั้น ในการพัฒนาคน ทั้ง ๓ สวนจึงตองพัฒนาไปดวยกัน
เมื่อเรามองดูพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาคลายๆ กัน
แตสภาพจิตใจเหมือนกันไหม คนหนึ่งอาจแสดงพฤติกรรมนั้นดวย
จิตใจที่ฝนทนดวยความทุกข แตอีกคนหนึ่งทําดวยความเต็มใจมี
ความสุข คนหนึ่งไมมีความรูความเขาใจ ก็ทําฝนๆ ไปอยางนั้นเอง
แตอีกคนหนึ่งทําดวยความรูเขาใจเหตุผล ก็เอาจริงเอาจังทําตรงจุด
ฉะนั้น พฤติกรรมเดียวกัน แมจะเปนพฤติกรรมทางจริยธรรม แตมีความหมายในระบบชีวิตไมเหมือนกัน มีผลและคุณคา
ตางกันไปหมด เราจึงบอกวาตองพัฒนาคนทั้งคน
การพัฒนาคนในแดนพฤติกรรม แยกยอยออกไปเปนหลาย
สวน แตพฤติกรรมสวนใหญออกมาในการประกอบอาชีพหรือในการ
ทํามาหากิน เพราะฉะนั้น การทํามาหาเลี้ยงชีพของมนุษยจึงเปน
แดนสําคัญที่ระบบชีวิตของมนุษยจะดําเนินไป
ระบบชีวิตทั้งดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา สามารถ
ใชการประกอบอาชีพทํามาหากินนี้ เปนที่ฝกฝนพัฒนาไดทั้งหมด
- เริ่มตั้งแตอาชีวะ คือการประกอบอาชีพของคน ไมกอความ
เบียดเบียน ไมกอความเดือดรอนทําลายสังคมและสิ่งแวดลอม แต
เปนไปในทางสรางสรรคเกื้อกูล
- พรอมกันนัน้ การประกอบอาชีพก็เปนโอกาสใหเขาพัฒนาตัว
เองของเขาดวย ทัง้ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เพราะอาชีพทีด่ จี ะทํา
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ใหคนไดพฒ
ั นาพฤติกรรม เชนในการอยูร ว มกับเพือ่ นมนุษยวา เราจะ
อยูร ว มและทํางานรวมกับคนอืน่ อยางไร จึงจะอยูก นั ไดดี ทัง้ งานก็ไดผล
ตัวเองก็เปนสุข ชีวติ ก็เจริญกาวหนา และสังคมก็มสี นั ติสขุ ดวย
- ในดานจิตใจ เขาก็จะพัฒนาความรูสึกรับผิดชอบ พัฒนา
ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความมีสติยั้งคิดควบคุมตนเองได
และความมีสมาธิจิตใจแนวแนในการงาน เปนตน
- พรอมกันนี้ เขาก็จะพัฒนาความรูความเขาใจ ความถนัด
จัดเจน จากการที่ประสบปญหาแลวพยายามหาทางแกไข ตลอดจน
การที่จะหาทางบริหารจัดการและสรางสรรคใหสําเร็จ ทําใหพัฒนา
ปญญาความรูความเขาใจ ความรูคิด และความหยั่งรูใหมๆ ขึ้นมา
เราจะต อ งหาทางใช วิ ช าชี พ เป น แดนพั ฒ นามนุ ษ ย ใ ห ไ ด
เวลานี้เราสอนวิชาชีพโดยมุงเพียงวา ใหเขารู และมีความเชี่ยวชาญ
ในวิชานั้น เพื่อเอาไปทํามาหากิน แตเราไมตระหนักในเรื่องที่วาเรา
จะอาศัยวิชาชีพเปนแดนพัฒนาคนไดอยางไรบาง
เพราะฉะนั้นจึงเกิดเปนปญหาขึ้นมาจากการพัฒนาคนแบบ
แยกสวน เชน เอาวิชาชีพไปเปนเรื่องหนึ่ง เอาวิชาจริยธรรมไปเปน
เรื่องหนึ่ง เอาเนื้อหาวิชาอะไรตางๆ ที่เรียนไปเปนเรื่องหนึ่ง โดยไม
สัมพันธซึ่งกันและกัน
ฉะนั้น ในการพัฒนามนุษย ที่บอกวาจะพัฒนาคนทั้งคนนี้
เราจะตองนําความคิดแบบองครวมที่แทจริง มาใชบูรณาการ
แนวคิดของตะวันตกที่ผานมานี้ ตะวันตกเองก็ยอมรับวา
เปนแนวความคิดแบบแยกสวน ดังที่เขาเรียกยุคที่แลวมาวาเปนยุค
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reductionism คือเปนยุคแนวความคิดแบบแยกสวน ไมเปนบูรณาการ เวลานี้แนวความคิดแบบองครวมกําลังเปนที่นิยมกันขึ้นมา แต
ขอสําคัญก็คือ เราจะใชไดจริงหรือไม
ตกลงวา
ขณะนี้เราพูดกันในแงของหลักการวาจะตอง
พัฒนาคนทั้งคน
การ “พัฒนาคนทั้งคน” ก็คือ การพัฒนาระบบองค์รวมแห่ง
การดําเนิ นชีวิตของคน ให้ทงั้ ๓ ด้าน คือ พฤติ กรรม จิ ตใจ และ
ปั ญญา เจริ ญงอกงามขึ้นอย่างประสานสัมพันธ์ สอดคล้องส่งผล
เกื อ้ กูลต่อกันไปด้วยดีทงั้ ระบบ
นี่แหละคือบูรณาการที่แทจริงของการพัฒนาคนทั้งคนให
เปนคนเต็มคน

รูอยางไรวา พัฒนาแลว เปนคนเต็มคน
ตอไป จุดหมายของการพัฒนาใหเปนคนเต็มคน คือเปนคน
ที่สมบูรณ
คนที่สมบูรณมีมาตรฐานวัดอยางไร คนที่สมบูรณเปนคน
เต็มคนแลว ในทางการศึกษาก็มีวิธีการวัด ที่อาจจะยกมาเปนตัว
อยาง ซึ่งคลายกับทางพระพุทธศาสนา
ในพระพุทธศาสนานั้น ทานใหดูการพัฒนาของมนุษยวา
เปนไปครบ ๔ ดานไหม หลักเกณฑนี้ใชวัดแมแตพระอรหันต ถาถาม
วา พระอรหันตคือใคร? ก็ตอบวา พระอรหันต คือคนที่พัฒนาตน
สมบูรณทั้ง ๔ ดาน คือ
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๑)
๒)
๓)
๔)

พัฒนากาย
พัฒนาศีล
พัฒนาจิตใจ
พัฒนาปญญา

(ความสัมพันธทางกาย)
(ความสัมพันธทางสังคม)
(คุณธรรม ความมั่นคง ความสุข)
(ความรู-คิด-เขาใจ-หยั่งเห็น)

ดานที่ 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 อยางนี้เปนตน
อยางเด็ก เราก็มองวา เขาดูทีวีเปนไหม ดูแลวไดประโยชน
หรือไดโทษ ดูแลวไดคุณภาพชีวิต ไดความรู ไดสติปญญา หรือได
ความลุมหลง มัวเมา เสียเวลา เสียสุขภาพ เสียการศึกษาเลาเรียน
และไดตัวอยางที่ไมดี ฟงเปนไหม ฟงแลวไดความรูไหม ฯลฯ อะไร
ตางๆ เหลานี้ รวมทั้งความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
ดานที่ ๒ พัฒนาศีล หมายถึงพัฒนาความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมทางสังคม คือกับเพื่อนมนุษยวา อยูรวมกับเพื่อนมนุษยได
ดีขึ้นไหม มีพฤติกรรมทั่วไปและการประกอบอาชีพที่กอความเดือด
รอนเบียดเบียน หรือเปนไปในทางชวยแกปญหาและสรางสรรค
สังคม อะไรอยางนี้
ดานที่ ๓ พัฒนาจิตใจ เชนวา จิตใจมีคุณธรรมไหม มีเมตตา
กรุณาไหม มีศรัทธาไหม มีความเคารพ มีความกตัญูกตเวที มี
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หิริโอตตัปปะ มีคุณธรรมตางๆ ที่จะมาเปนฐานของพฤติกรรมที่เรา
เรียกวาจริยธรรม ที่ทําใหเกิดความมั่นคงและความสอดคลองใน
ระบบชีวิตทางจริยธรรม
รวมทั้งการที่วาจิตใจมีความสุข หรือมีความทุกข มีความขุน
มัว เศราหมอง มีความกระวนกระวาย ถาพัฒนาในทางที่ดี ก็ตองมี
จิตใจที่เบิกบาน ผองใส สงบ มีความสุข ถาคนยังไมมีความสุข แต
ยังมีความทุกขมาก ก็ถือวาขาดการพัฒนาเหมือนกัน
ดานที่ ๔ พัฒนาปญญา เชนวา มีความรูความเขาใจสิ่งทั้ง
หลายถูกตองตามความเปนจริงไหม เขาถึงความจริงของสิ่งตางๆ มี
ความรับรูโดยไมมีอคติ สามารถพิจารณาวินิจฉัยปญหาตางๆ อยาง
ไมเอนเอียง สามารถนําความรูความคิดมาประยุกตในการแกปญหา
และในการสรางสรรคตางๆ รวมทั้งในการบริหารจัดการดําเนินการ
ตางๆ ตลอดจนทําจิตใจของตนใหเปนอิสระเหนือการกระทบกระทั่ง
ของสิ่งแวดลอมไดหรือไม เปนตน
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เราจะตองวัดออกมา ซึ่งโดยหลักการก็
คือ เราจะตองมีแนวความคิดบางอยางในการวางมาตรฐานวาจะ
พัฒนาคนใหเปนอยางไร คนที่ถือวาสมบูรณ ควรจะมีคุณสมบัติ
อยางไร ทั้งนี้ก็พูดไดแตเพียงแนวความคิดที่เปนหลักการ
แมจะตั้งหลักการใหญๆ ไดแลว ก็ตองไมลืมความเปนจริงที่
อยูตอหนาวา เราจัดการศึกษานี้ทามกลางยุคสมัยและสภาพแวด
ลอมในปจจุบัน
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การจัดการศึกษา โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป ทีเ่ ปนการพัฒนา
ตัวคนทีจ่ ะใหเปนบัณฑิตนี้ จะตองมีการแยกระดับความมุง หมาย โดย
ตองมีจดุ มุ่งหมาย ๒ ระดับ ทัง้ โดยกาละ และโดยเทศะ คือ

ก) โดยกาละ
๑. การศึกษาเพือ่ ยุคสมัย คือการที่จะพัฒนาคนใหสอดคลอง
หรือรับมือไดทันกับสภาพแวดลอมของยุคสมัยที่เปนอยู วาทําอยาง
ไรจะใหคนมีคุณภาพที่จะไปดําเนินชีวิตที่ดี สามารถทําการสราง
สรรคไดในสภาพสังคมอยางนี้
มนุษยเกิดมาในยุคสมัยใด ก็ตองมีสภาพแวดลอมของยุคสมัย
นั้น ที่เขาจะตองเขาไปเกี่ยวของ และดําเนินชีวิตใหไดผลดี และ
พรอมกันนั้น
๒. การศึกษาทีเ่ หนือยุคสมัย อยางที่ศัพทพระเรียกวา อกาลิ โก
คือ การพัฒนาความเปนมนุษยที่ไมขึ้นตอกาลสมัย ไดแกการศึกษา
เพื่อสงเสริมคุณคาที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย หมายความวา วิชา
การศึกษาทั่วไปนี้ จะสรางคนใหเปนอยางไร เพื่อความเปนคนที่
สมบูรณ ซึ่งไมขึ้นตอกาลสมัย หรือไมเกี่ยวกับสภาพของยุคสมัย
พรอมกับการที่วาเขาก็เปนคนที่มีประสิทธิภาพสําหรับยุคสมัยนี้ ซึ่ง
จะทําใหเขาดําเนินชีวิตจนเขาถึงจุดมุงหมายที่สมบูรณนั้นไดดวย
เพราะวา ถาเขาไมสามารถจัดการกับยุคสมัยไดดี เขาจะเขาถึง
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ ที่พนยุคสมัย ก็ยอมไมได คือไมสําเร็จ
ดวยเหมือนกัน
ฉะนั้น ตองใหไดจุดหมายทั้ง ๒ ระดับนี้ ที่เรียกวา “โดยกาละ”
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ข) โดยเทศะ
๑. การศึกษาที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของถิ่น เชนวา เรา
อยูในสังคมไทย สังคมไทยก็ไมเหมือนสังคมอเมริกัน เราจะตอง
สรางคนของเราใหพรอมที่จะมาอยูในสังคมไทยไดดี และสามารถ
เปนสวนรวมที่จะพัฒนาสังคมไทยอยางไดผลดวย ไมใชวา เรียนมา
เรียนไป กลายเปนคนที่จะไปพัฒนาสังคมอเมริกัน เด็กของเราบางที
เรียนจบแลว กลายเปนคนสําหรับไปอยูในสังคมอเมริกัน แทนที่จะ
เตรียมมาอยูในสังคมไทย อยางนี้เรียกวา ผิดเทศะแลว
เพราะฉะนั้น ในแงเทศะ การศึกษาทั่วไปจะตองทําใหคน
ของเรามาอยูในเทศะเฉพาะของตนนี้ไดอยางดี
๒. การศึกษาที่พนจากเทศะเฉพาะ เพื่อความเปนคนของโลก
ในแงหนึ่ง คนทุกคนเปนสมาชิกของโลก ยิ่งโลกยุคนี้ก็แคบเขามา
ดวย กลายเปน global village เปนประดุจหมูบานเดียวกัน หรือเปน
ประชาคมเดียวกันเล็กๆ มีอะไรเกิดขึ้นก็ถึงกันหมด ดังที่เราเรียกวา
เปนโลกาภิวัตน
มนุษยทุกคนเปนสมาชิกของโลก เปนผูมีสวนรวมในอารยธรรมของโลก ตลอดจนสิ่งแวดลอมโลก ถาเปนสมาชิกที่ดีของเทศะ
ไมได ก็เปนสมาชิกที่ดีของโลกไมไดดวย แตพรอมกันนั้น ถาเราลืม
ความเปนสมาชิกของโลก เราก็จะเขากับสภาพปจจุบันที่เปนอยูไม
ได ไมทัน และชวยเทศะของเราไมไดจริง พรอมกับที่จะไมสามารถ
รวมสรางสรรคพัฒนาอารยธรรมของโลก
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กระแสโลกาภิวัตน ที่ไทยตองปรับตัวใหทัน
สภาพปจจุบันของโลกเปนอยางไร เวลานี้ทั้งโลกคิดแตจะ
เอาชนะกัน ลองดูซิ ในเวทีการแขงขันระดับโลก ญี่ปุนก็จะเอาชนะ
อเมริกา อเมริกาก็จะเอาชนะญี่ปุนใหได ทั้งๆ ที่รูแลววาเวลานี้มี
ปญหารายแรงรวมกัน ซึ่งเปนปญหาระดับโลก เชน ปญหาสิ่งแวด
ลอม เปนตน แตไมมีประเทศใดสามารถกาวขามพรมแดนของ
ประเทศ คือทองถิ่น หรือสังคมตนเอง เพราะการหวงความยิ่งใหญ
และความเปนผูนําในเวทีโลก
เขาคิดกันแตวา ทําอยางไรจะเอาชนะพวกอื่นได เชน
อเมริกันก็มีวัฒนธรรมใฝสําเร็จ ความใฝสําเร็จของเขามีความหมาย
เฉพาะคือ ทําอยางไรจะชนะการแขงขันเอาผลประโยชนมาใหตนได
มากที่สุด แมแตระบบความคิด reengineering เกิดขึ้นมา ก็เพียง
เพื่อสนองความมุงหมายอันนี้ ไมไดมีอะไรใหม ใหมแตในแงระบบ
วิธี แตเพื่อสนองแนวความคิดอันเกา คือแนวความคิดที่จะเอาชนะ
การแขงขัน เพื่อชิงผลประโยชน
เพราะอะไรจึงเกิด reengineering ก็เพราะในอเมริกา
บรรษัทตางๆ ลมละลาย ธุรกิจอุตสาหกรรมลมเหลว แมการแขงขัน
ในเวทีโลก ญี่ปุนก็ขึ้นมานําในทางเศรษฐกิจ แยแลวจะทําอยางไร
เขาก็คิดคนกระบวนการทํางานขึ้นมาใหม บอกวาวิธีทํางานแบบ
เดิม ที่แบงงานกันทํา แมวาเคยไดผลในยุคกอน แตปจจุบันใชไมได
แลว ยุคนี้ถาจะใหไดผล จะตองปรับเปลี่ยนวิธีใหม
คุณแฮมเมอร (Michael Hammer) กับเพื่อน ก็คิด
reengineering ขึ้นมา เพื่อที่จะฟนฟูพวกบรรษัท และกิจการธุรกิจ
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อุตสาหกรรมในอเมริกาขึ้นมาใหกลับประสบผลสําเร็จ สามารถเอา
ชนะในเวทีการแขงขันทางธุรกิจ นี่แหละเกงและสําคัญ แตก็เทานั้น
เอง คือแคสนองความคิดในระบบเดิม
สวนแนวความคิดที่จะแกปญหาของโลกที่แทจริง ยังไมมี
ใครเดินหนาไปไดเลย เชน ความคิดในเรื่อง sustainable
development (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ก็มีแตความคิดและหลักการ แต
ปฏิบัติการไมคืบหนา จึงไดแคเพียงนําเอาระบบ reengineering มา
ใชเพื่อสนองแนวความคิดเดิม ที่จะเอาชนะในระบบการแขงขันแบบ
เกา ทําอยางไรจะเอาระบบวิธี reengineering ไปใชประโยชนสนอง
ระบบความคิดใหมที่จะแกปญหาของโลก ซึ่งขณะนี้ไมมี นี่คือ
ปญหาของมนุษยชาติในปจจุบัน ที่วาไมพนเทศะ
สําหรับสังคมไทยเรา เวลานี้ตองคิดทั้งสองขั้นวา ในการอยู
ในกระแสโลกาภิวัตนปจจุบัน ทําอยางไรสังคมไทยเราจะเอาชนะเขา
ไดในการแขงขัน ซึ่งอันนี้เราก็ทิ้งไมได เพราะเราตกอยูในกระแสคา
นิ ย มของโลกป จ จุ บั น ที่ ว า เป น กระแสโลกาภิ วั ต น แ ห ง ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มุงเนนการแขงขัน “ทําอยางไรจะชนะการ
แขงขัน” ทุกชาติคิดอยางเดียวกัน รวมทั้งประเทศไทยดวย ก็จะตอง
เอาชนะในการแขงขัน อยางนอยไมใหถูกครอบงํา นี่เปนขั้นที่ ๑
แตเอาชนะการแขงขันอยางเดียว ไมพอ จะตองพัฒนาใหเหนือ
การแขงขันดวย คือ ตองขึน้ ไปเหนือกระแสโลกาภิวตั น เพราะกระแส
โลกาภิวตั นปจ จุบนั นีม้ แี นวโนมทีจ่ ะนําโลกไปสูห ายนะมากกวา
อยาไปหลงนิยมชมชอบโลกาภิวัตนปจจุบันนี้ เพราะโลกา-ภิ
วัตนอยูใตกระแสนี้ทั้งหมด คือกระแสระบบการแขงขัน กระแสการ
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พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาทางวัตถุ ภายใตระบบความคิดที่
ถื อ ว า การพิ ชิ ต ธรรมชาติ เ ป น ความสําเร็ จ ของมนุ ษ ย โดยใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ เราตองรูเทาทัน จึงจะแกปญหาใหโลกได
มนุษยพิชิตธรรมชาติเพื่ออะไร? เพื่อจะไดเอาธรรมชาติมา
เปนวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตดวยอุตสาหกรรม มนุษยจะไดมี
สิ่งบริโภคพรั่งพรอม
แลวมนุษยก็จะมีความสุขจากการมีสิ่งเสพ
บริโภคพรั่งพรอม ความคิดที่วา เราจะมีความสุขมากที่สุดเมื่อเสพ
มากที่สุดนั้น เปนแนวคิดที่ครองโลกปจจุบัน
รวมเปนฐานความคิดใหญทคี่ รอบงําโลกขณะนี้ ๒ อยาง คือ
๑. การพิชิตธรรมชาติเพื่อใหมนุษยเปนเจาใหญ มีอิสรภาพ โดยเปนนายใหญเหนือธรรมชาติ
๒. มนุษยจะมีความสุขมากที่สุด จากการไดเสพมากที่สุด
วาที่จริง พวกที่อยูในประเทศพัฒนาแลว ก็รูตัวแลววา เวลา
นี้แนวความคิดพิชิตธรรมชาติไดกอใหเกิดปญหา คือธรรมชาติแวด
ลอมเสีย เพราะฉะนั้น จะตองแกไขปญหานี้วา ทําอยางไรมนุษยจะ
อยูได โดยที่วาแทนที่จะพิชิตธรรมชาติ ก็เปลี่ยนเปนมาอยูรวมกับ
ธรรมชาติดวยดี เรียกวาอยูรวมกันอยางสันติกับธรรมชาติ เปนการ
พัฒนาแนวความคิดที่จะอยูรวมกันโดยสันติ
แตกอนนี้ แนวคิดที่จะอยูรวมกันอยางสันตินั้น สําหรับใชกับ
มนุษยดวยกัน แตเวลานี้เขาเอามาใชกับธรรมชาติดวย เมื่อจะอยู
รวมกันอยางสันติกับธรรมชาติ ก็ตองมองธรรมชาติอยางไมเปนศัตรู
ไมมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แตใหมองมนุษยเปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ
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เวลานี้ตะวันตกหันมาเนนความคิดนี้กันมาก ตําราฝรั่งทาง
ดานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม มักเขียนเนนวา ตอไปนี้ตองใหมองมนุษย
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ เพราะอะไร เพราะฝรั่งแตเดิม ๒ พันกวา
ปแลว ไดมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และคิดที่จะพิชิต
ธรรมชาติมาตลอด
อยางไรก็ตาม มาถึงตอนนี้ฝรั่งก็เกิดความขัดแยงกัน คือ ทั้ง
ที่รูตัววา การที่จะแกปญหาของโลกได เราจะตองเลิกแนวความคิด
พิชิตธรรมชาติ เราจะตองไมเบียดเบียนธรรมชาติ ไมผลาญ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไมสรางมลภาวะ ไมทําธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมใหเสื่อมโทรม
แตกระแสการแขงขันในระบบธุรกิจมันไม
อนุญาต เพราะการที่เราจะยิ่งใหญในเวทีแขงขันทางเศรษฐกิจ เรา
จะตองใชทรัพยากรมาก จะตองมีระบบอุตสาหกรรม จะตองระบาย
สินคา แตอุตสาหกรรมหนัก ใชทรัพยากรธรรมชาติมาก และกอมล
ภาวะมาก ก็เอาแคพนตัวกอน ปญหาของโลกก็ผัดไวกอน
ประเทศที่พัฒนาแลวจึงหาทางขยับขยายโดยไมทาํ ในประเทศ
ของตนเอง แตยา ยอุตสาหกรรมหนักไปยังประเทศทีด่ อ ยพัฒนา ให
พวกนัน้ รับเคราะหไป แตจะอยางไรก็ตาม เมือ่ ผลิตออกมา และเมือ่
บริโภค ปญหาสิง่ แวดลอมก็เปนปญหารวมกันของโลกทัง้ หมด
นี่เปนตัวอยางปญหาของโลกปจจุบัน วิชาการศึกษาทั่วไป
จะมองแคที่จะตามคานิยมของโลก ในการเอาชนะการแขงขันในเวที
โลก ในระบบการแขงขันของระบบธุรกิจอุตสาหกรรมจึงไมพอ แตจะ
ตองมองกวางเลยตอไปอีกวา ทําอยางไรจะกาวไปสูการแกปญหา
ของโลก เพื่อสรางสรรคอารยธรรมที่แทของมนุษยชาติใหสําเร็จ ซึ่ง
เปนปญหาที่ตอนนี้ประเทศตางๆ ก็ติดขัดกันทั้งนั้น
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ในการที่จะทําอยางนี้ไดสําเร็จ คนไทยเรามีความพรอมแค
ไหน แมแตในระดับที่ ๑ ที่วาพรอมจะเอาชนะในเวทีการแขงขันหรือ
ไม ไมตองถึงระดับโลกหรอก เพียงแคในภูมิภาคนี้ คนของเรามีคุณ
ภาพพอที่จะเอาชนะไหมในการแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน คนที่
จะเอาชนะได จะตองมีคุณภาพอยางไร แลวดูภูมิหลังของเราวา เรา
มีความพรอมแคไหน คนของเราขณะนี้มีคุณภาพอยางไร
ในสภาพแวดลอมปจจุบันแหงโลกาภิวัตน เรามองเนนไปที่
ความเจริญตางๆ โดยเฉพาะความพรั่งพรอมทางวัตถุ ที่ทําใหสะดวก
สบาย แตพอมองมาที่สภาพของจิตใจ ในแงที่วาชอบสะดวกสบาย ก็
ปรากฏวาแนวโนมของคนไทยจะเปนไปในทางที่ออนแอลง เปนคนใจ
เสาะเปราะบาง ชอบหวังพึ่งปจจัยภายนอก และถายโอนภาระ
ทีนี้ สังคมในระบบการแขงขันนี่ ไมวาในสังคมยอยของ
ประเทศไทย หรือกวางออกไปจนกระทั่งถึงเวทีโลกก็ตาม ระบบชีวิต
และสังคมปจจุบันมีความซับซอนมาก คนออนแอจะอยูไมได จะทน
ไมไหว ยิ่งถาจะเอาชนะเขา ก็ยิ่งตองมีความเขมแข็ง จึงเกิดมีกระแส
ขัดแยงในตัวเอง ซึ่งเปนปญหาในการพัฒนามนุษย

จะปรับตัวอยางไร ไทยจึงจะฟนตัวไดทัน
ที่พูดนี้หมายความวา สภาพแวดลอมทางวัตถุปจจุบันมี
ความพรั่งพรอมสะดวกสบาย ชีวิตในยุคนี้ เปนชีวิตยุคกดปุม ฝรั่ง
บอกวา เดี๋ยวนี้ ใชแตกลามนิ้ว ไมตองใชกลามเนื้อ สมัยกอนเราจะ
ทําอะไรลําบาก ตองใชกลามเนื้อมาก เวลานี้ไมตองใชกลามเนื้อ ใช
แคกลามนิ้ว กดปุมเอาก็ไดแลว
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ในสภาพเชนนี้ คนที่เห็นแกความสะดวกสบาย จะออนแอลง
ไมอยากทําอะไร อยากทําแตงายๆ พบอะไรก็ไมอยากทํา ไมอยากสู
มีปญหาอะไรก็ไมอยากคิดแกไข แตพรอมกันนั้น ระบบชีวิตและ
ระบบสังคมก็ซับซอนยิ่งขึ้น ทําใหคนจะตองมีความเขมแข็งขึ้น
ในสังคมใด เมื่อสภาพแวดลอมทางวัตถุทําใหคนออนแอลง
คนที่เปนผลิตผลของสังคมนั้น ก็จะสูกับระบบความซับซอนในชีวิต
และสังคมไมได พอออนแอ สูระบบในสังคมของตนเองก็ไมไหว ยิ่ง
ออกไปในระบบการแขงขันของเวทีโลก ก็ยิ่งไมไหว จะตองแกไขให
คนที่ออนแอนั้น เปนคนที่เขมแข็งใหได
มีสิ่งสําแดงหลายอยางที่แสดงวา คนไทยเรามีความออนแอ
เราจะตองพรอมที่จะพัฒนาคนของเราขึ้นมา
เริ่ ม ตั้ ง แต ส ภาพแวดล อ มเดิ ม ในสั ง คมไทยที่ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” ก็ทําใหคนไทยมีจิตใจโนมไปใน
ทางเห็นแกความสะดวกสบาย
ตอไปประการที่สอง ในยุคที่แลวมา เมื่อเริ่มติดตอกับตะวันตก
(ที่จริงตองวา เมื่อแรกที่ฝรั่งเขามา) เราไดรับเทคโนโลยีสําเร็จรูปโดย
ไมตองผลิต และเปนเทคโนโลยีสําเร็จรูปประเภทบริโภค ซึ่งก็มาเสริม
ความสะดวกสบายใหแกเรา ทําใหคนไทยสะดวกสบายยิ่งขึ้น เลยมี
ความโนมเอียงที่จะเห็นแกความสะดวกสบาย และออนแอลงไปอีก
สภาพภูมิหลังนี้ ตางจากสังคมตะวันตกที่วา ธรรมชาติแวด
ลอมบีบคั้นกวาเรา และเทคโนโลยีก็เปนเทคโนโลยีที่เขาผลิตจากน้ํา
มือหรือฝมือของเขา เขาผลิตมันขึ้นมา และพัฒนาเทคโนโลยีมากวา
จะสําเร็จสักอยางเปนเวลารอยๆป เทคโนโลยีที่กวาจะผลิตมาสําเร็จ
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อยางที่เห็นในสภาพปจจุบันนี้ ที่ไดเห็นวาเจริญอยางนี้ ตองผานชวง
ของการเพียรพยายามคิดคนสรางสรรคมาเปนรอยๆป
ฝรั่งตองผานทั้ง วัฒนธรรมวิ ทยาศาสตร์ เพราะเขาอาศัย
วิทยาศาสตรมาสรางเทคโนโลยี
และพัฒนาวิทยาศาสตรขึ้นมา
พรอมกับการเพาะนิสัยใฝรู มีความคิดเปนเหตุเปนผล ชอบทดลอง
ชอบพิสูจน และตองผานกระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อทําการผลิต
ดวยอุตสาหะ จนเกิดมี วัฒนธรรมอุตสาหกรรม แหงความขยันอดทน
บากบั่นสูสิ่งยาก ฝรั่งตองพัฒนาอุตสาหกรรมมาเปนรอยๆ ป กวาจะ
พัฒนาเทคโนโลยีอยางนี้ได และเอาเทคโนโลยีนี้ไปใชในการพัฒนา
อุตสาหกรรมนั้นดวย
จะเห็นวา เทคโนโลยีในประเทศตะวันตก ที่พัฒนามาถึง
ขนาดนี้ มีความหมายวาไดผานกระบวนการสรางสรรคพัฒนามา
ดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ที่ทําใหเขาได
นิสัยจิตใจเปนคนใฝ่ รู้ และสู้ส่ งิ ที่ยาก มีความเขมแข็งขยันหมั่นเพียร
เปนนักคิด และเปนนักผลิต ซึ่งตอนนี้เพิ่งกําลังมาตกต่ําเสื่อมถอยลง
เวลานี้ฝรั่งเองก็กําลังโอดครวญวา คนรุนใหมของเขา ซึ่งเกิด
มาทามกลางความพรั่งพรอม ก็เห็นแกความสะดวกสบาย เปนคน
หยิบโหยง สํารวย แตนิสัยที่เขาไดมาเปนรอยปนั้น ยังคงอยูพอสมควร
การที่เราเสียเปรียบก็เพราะวา หนึ่ง ในน้ํามีปลา ในนามีขาว
สอง ไดใชเทคโนโลยีสําเร็จรูป โดยตัวเองไมตองผลิต ไมผาน
กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมมา จึงไมไดนิสัย
ใฝรู-สูสิ่งยาก สาม แถมมีวัฒนธรรมน้ําใจที่คอยชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
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กันและกันอีก ไมเหมือนวัฒนธรรมฝรั่งแบบตัวใครตัวมัน ที่ตองรับ
ผิดชอบตัวเอง ถือกฎเกณฑกติกา ซึ่งทําใหตองดิ้นรนขวนขวาย
วัฒนธรรมน้าํ ใจของไทยเรา ทีพ่ รอมจะชวยเหลือกัน เมือ่ ใชโดย
ประมาท ก็ทาํ ใหคนจํานวนมากออนแอ คอยหวังพึง่ ผูอ นื่ ไมพงึ่ ตนเอง
แลวมาปจจุบันนี้ สี่ เรายังหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร
อะไรตางๆ อีก ไมอยากเผชิญความยากลําบาก ไมอยากคิดแก
ปญหา ก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหทานชวย เอาเครื่องเซนสังเวยไปออน
วอนทาน เพื่อใหทานชวยทําแทน ซึ่งขอเรียกวา “ระบบถายโอนภาระ”
คือ โอนภาระจากตัวเองไปใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให
คนไทยชอบสะดวกสบาย ไมตองพยายาม ไมเปนคนหมั่น
เพียร ขาดความใฝรู-สูสิ่งยาก เปนคนไมมีความเขมแข็ง ตองระวังให
ดี นี่เปนเรื่องที่ใหญมากสําหรับสังคมไทย
ถาจะเอาชนะในเวทีการแขงขันของโลก เราจะตองเปนคน
เขมแข็ง ใฝรู-สูสิ่งยาก นี้เปนหนาที่อยางหนึ่งของวิชาศึกษาทั่วไปที่
จะตองทําใหได
เราจะตองมีจุดเนน เชนวา สําหรับกาลเทศะของยุคนี้ สังคม
ไทยเปนอยางไร โดยเทศะ ก็คือสังคมไทยของเราในประชาคมโลก
โดยกาละ ก็คือสภาพและสถานการณปจจุบัน ภูมหิ ลังของคนไทย
เปนอยางนี้ เราจะแกไขเตรียมคนของเราอยางไร เราจะใหคนของ
เราเปนอยางไร หรือเราตองการคนอยางไร นี่ก็ระดับหนึ่ง
สวนในอีกระดับหนึ่ง คือเทศะระดับโลก ความเปนสากลของ
ปจจุบัน ยังใชไมได เพราะเปนโลกาภิวัตนที่มีปญหา เราจะตองสราง
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มนุษยชาติ และสรางสรรคอารยธรรมของโลกใหม ใหเปนอารยธรรม
ที่ยั่งยืน
เรื่องนี้เปนเรื่องที่ใหญมาก เราไมมีเวลาที่จะลงรายละเอียด
แมแตเรื่องความใฝรู-สูสิ่งยาก
ก็มีปญหาโยงมาแมกระทั่ง
ประชาธิปไตย
เวลานี้ เราจะสรางประชาธิปไตยใหสําเร็จไดอยางไร ถาคน
ไทยเรายังมัวแตหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีแนวโนมดานจิตใจ ที่จะไมพึ่ง
ตนเอง เวลาจะทําอะไร ไมใชปญญาพิจารณาคิดแกปญหา แตเอา
ภาระไปโยนใหกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตที่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ เปนการ
หวังพึ่งอํานาจดลบันดาลจากภายนอก
ผูมีอํานาจภายนอกอยางหนึ่ง ก็คือ อํานาจเหนือธรรมชาติ
และอยางที่สอง คืออํานาจของมนุษยที่มีอิทธิพลความยิ่งใหญ
แตจิตใจที่หวังพึ่งอํานาจภายนอกทั้งสองอยางนี้ จะเปนจิต
ใจแบบเดียวกัน คือ เวลามีอะไรก็ไมตองคิด ไมตองพยายามเอง แต
ใหผูมีอํานาจคิดใหทําให แทนที่จะพึ่งตนเองและใชปญญา เมื่อเปน
อยางนี้ การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยจะสําเร็จไดอยางไร
เรื่องที่วามานี้สัมพันธกันหมด ถาเราพัฒนาคนไมสําเร็จ
ประชาธิปไตยก็ไมสําเร็จ เวลานี้ในสังคมไทย คนไมอยากใชความ
คิดของตนเอง ไมอยากใชความเพียรพยายามของตนเอง แตไปหวัง
พึ่งอะไรตอมิอะไรภายนอก อํานาจเรนลับบาง อํานาจไมเรนลับบาง
อํานาจมนุษยบาง อํานาจเหนือธรรมชาติบาง
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ในดานผลที่ตองการ ก็โยนไปใหอํานาจภายนอกบันดาลให
สวน ในดานเหตุปจจัย วาเปนเพราะอะไร และเพราะใคร ก็ซัดทอด
กัน ซัดกันไปซัดกันมา ซัดจนทรุดไปดวยกัน เรื่องนี้มีขอปลีกยอยที่
จะพูดกันในรายละเอียดมากมาย
ขอย้ําวา ตองมีแนวความคิด และมีจุดมุงหมายทั้ง ๒ ขั้น ที่
วา
- ทั้งโดยกาละ และเหนือกาละ ทั้งโดยเทศะ และเหนือเทศะ
และเพื่อความเปน
- ทั้งเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
มนุษยที่มีประสิทธิภาพทามกลางสภาพเฉพาะหนา
นอกจากนั้น เราจะตองไดทั้ง
ขั้นที่ ๑ สูเขาไดในเวทีการแขงขันของโลก ตามทันโลก ชนะ
เขาได และ
ขั้นที่ ๒ ตองเหนือการตามโลก เหนือกระแสโลกาภิวัตน
ปจจุบัน เหนือการแขงขัน เพราะวาโลกปจจุบันนี้มิใชเพียงยังเขาไม
ถึงสันติสุข แตกลายเปนโลกในยุคที่เสี่ยงภัยพิบัติมากที่สุด และใน
การแกปญ
 หานั้น แมแตประเทศที่พัฒนานําสูงสุดแลว ก็ยังติดกัน
อยู ยังคิดไมออก ยังหาทางกันอยู หรือแมบางทีเห็นทางบางแลว ก็
ทําไมไดตามที่รูเห็น เพราะฉะนั้น ถาเราจะตามเขาอยู ไมมีทางแก
ปญหาของโลกและของมนุษยชาติได เราจะตองเหนือขึ้นไป จะตอง
มีอะไรที่คิดไดดี เหนือกวาที่เขารูและทําไดในปจจุบัน

๕๔

การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต

พัฒนาทั้งใหเปนคนไทย
และใหเปนคนที่สรางสรรคอารยธรรม
ในแงจุดหมายระยะยาว การศึกษาจะตองพัฒนาคนใหเปน
คนเต็มคน ผูมีชีวิตที่สมบูรณ ใหเปนบุคคลที่พัฒนาแลว ทั้งดาน
พฤติกรรม ไมวาจะเปนพฤติกรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
วัตถุ (รวมทั้งธรรมชาติ) หรือพฤติกรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมทางสังคมคือเพื่อนมนุษย ทั้งดานจิตใจ และดานปญญา อยาง
นอยใหไดคุณสมบัติเหลานี้ในฉบับงาย ที่พูดไดสั้นๆ วา ใหเปนคนที่
เกง ดี และ มีความสุข
ขอยกเปนขอสรุปวา จะตองผลิตคน ใหไดคุณสมบัติทั้ง ๓
อยาง คือ หนึ่ง เกง สอง ดี สาม มีความสุข ไมใชวาจะเนนเกงอยาง
เดียว เนนเกงไมพอ ตองดีดวย แตดีก็ยังไมพอ ตองมีความสุขดวย
เวลานี้ แมแตเกง เราก็ยังไมได อยาไปนึกวาเราเกงแลว เดิม
นั้นเนนที่เกง แตตอมาเราบอกวาไมถูก ตองมีดีดวย แลวเราก็เพิ่มจุด
เนนวาดีดวย นี่ทําเหมือนกับวาตัวเองเกงแลว
แตหันไปดูที่วาเกงนั้น เกงพอที่จะเอาชนะในเวทีการแขงขัน
โลกไหม ตอบไดเลยวาเดี๋ยวนี้ก็ยังเกงไมพอ และดีก็ตองเขามา เพื่อ
ใหความเกงเปนไปในทางสรางสรรค แลวเพื่อใหความเกงและความ
ดีมั่นคงยั่งยืน ก็ตอ งมีความสุข เพราะถาไมมีความสุข ความดีไมมี
ทางยั่งยืน
ถาเด็กสําเร็จการศึกษาไปไมมีความสุขเปนคุณสมบัติในตัว
ก็จะเปนนักหาความสุข ก็จะเขาระบบฝนอเมริกัน (American
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dream) ฝรั่งอเมริกันพัฒนาประเทศมาเปนรอยๆ ป เขามีฝน
อเมริกัน ซึ่งประการหนึ่งก็คือ การแสวงหาความสุข แตเปนความสุข
ที่อยูขางนอก วัฒนธรรมของเขามีแนวความคิดหลักประการเดียว
คือถือวา ความสุขอยูที่การเสพวัตถุ นึกวามีวัตถุพรั่งพรอมแลว ก็มี
ความสุขที่สุด อยางที่วาเมื่อสักครูนี้
ทีนี้ เมื่อเปนนักแสวงหาความสุข ก็ตองกลายเปนคนขาด
ความสุข คนที่หาความสุข คือคนที่ขาดความสุข สําเร็จการศึกษาไป
ไมมีความสุขในตัวเอง แตเปนผูมีความสามารถในการหาความสุข
ก็โลดแลนไปในสังคมดวยความหิวโหยกระหายความสุข
เมื่อหิวโหยกระหายความสุข หาความสุขใหกับตนเอง ก็ตอง
เบียดเบียนสังคม กอความเดือดรอน
เพราะฉะนั้น จะตองสรางความสุขใหเปนคุณสมบัติในใจ
ของเขา
การศึกษาจะตองทําหนาที่นี้ใหได คือ เมื่อเรียนอยู ก็ตองมี
ความสุขเปนคุณสมบัติในใจ
เมื่อเขามีความสุข ถาเขาเปนคนเกง เมื่อออกไปในสังคม
เขาไมตองเบียดเบียนคนอื่นในการหาความสุข เขาก็สามารถระบาย
ความสุขออกไป คนที่มีความทุกขก็ระบายทุกข คนที่มีความสุขก็
ระบายความสุขใหแกสังคม และใชความเกงในการสรางสรรคเพื่อ
ประโยชนสุขรวมกันทั่วสังคม
เพราะฉะนั้น จะตองสรางคนใหมีคุณสมบัติทั้ง ๓ คือ ทั้ง
เก่ ง ดี และ มีความสุข
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การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต

พรอมกันนั้น ในกระบวนการนี้ก็ตองสรางคุณสมบัติที่เนน
เปนพิเศษ ซึ่งจะตองทําใหได สําหรับกาละ และเทศะที่เปนอยู
เฉพาะหนา คือ ความใฝรู-สูสิ่งยาก หรือขยายใหเต็มวา ใฝ่ รู้ (วัฒนธรรมวิทยาศาสตร) ใฝ่ สร้ างสรรค์ (วัฒนธรรมเทคโนโลยี ในความ
หมายที่แท) และบากบั่นสู้ส่ งิ ยาก (วัฒนธรรมอุตสาหกรรม)
อยางนอยเพื่ออยูไดดใี นสภาพโลกาภิวัตนปจจุบัน และเอา
ชนะการแขงขันใหได
ทั้งนี้ จะตองระลึกตลอดเวลาวา การศึกษาจะตองใหคนกาว
ไปไกลกวานั้น คือมิใชเพียงพัฒนาเขาใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการ
เพิ่มผลผลิตเปนตนเทานั้น แตจะตองพัฒนาเขาในฐานะเปนตัวคน
ใหเปนบัณฑิต ผูมีชีวิตที่ดีงาม เปนอยูดวยปญญาอยางรูเทาทันโลก
และชีวิต มีจิตโปรงใส เปนสุข
ความรูเทาทันนั้น รวมทั้งรูขอดีขอเสีย สวนดีสวนดอย ของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ที่พูดถึงไปแลวนั้นดวย
เพื่อกาวไปสูการแกปญหาที่แทจริงของโลก อันอยูสูงไกลเกินกวาที่
ระบบการแขงขันของโลกปจจุบันจะเอื้อมถึง เพื่อจะสรางสรรค
อารยธรรมที่ยั่งยืนของมนุษยชาติใหสําเร็จไดตอไป
ในสวนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของระบบการพัฒนาคน
เชนวา ทําไมสังคมไทยเราจึงสรางคนมาไดแบบนี้ ใหมีระบบน้ําใจ
ระบบวัฒนธรรมชวยเหลือเกื้อกูล แลวระบบนี้มีคุณมีโทษ มีขอดี
และขอบกพรองอยางไร เราผิดหรือ หรือเราเพียงแตไมครบ บางที
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เราคิดวาเราผิด เรานึกวาสังคมฝรั่งดี เพราะสังคมฝรั่งตัวใครตัวมัน
ทําใหคนเขมแข็ง ดังนี้ เปนตน ยังมีอะไรที่ควรจะพูดอีกมาก
ในที่นี้จะเพียงตั้งขอสังเกตวา ถาเรามองวาสิ่งหนึ่งดี สิ่งหนึ่ง
ไมดี สิ่งหนึ่งถูก สิ่งหนึ่งผิด เราอาจจะพลาด เพราะการมองเพียงสิ่ง
หนึ่งดีหรือไมดี ยังไมพอ สิ่งหนึ่งไมดี แตอีกดานหนึ่งอาจจะดี ทํา
อยางไรจึงจะสมบูรณ ตองเติมใหเต็ม นี้เปนจุดสําคัญ
โดยมากวิธีคิดของคนออกมา ๒ อยาง เปนสุดขั้ว คือ ผิด กับ
ถูก พอสิ่งนี้ผิด ไมเอาแลว พอถือวาผิด อีกสิ่งหนึ่งตองถูก คิดวาสิ่ง
โนนถูกสมบูรณแลว แตเปลา สิ่งนั้นถูก ก็ไมจริง สิ่งนี้ผิด ก็ไมจริง วา
โดยสมบูรณ ไมเต็มทั้งคู
ฉะนั้น ตองมีวิธีคิดเพื่อที่จะทําใหเกิดองครวมที่สมบูรณ ในที่
นี้หมดเวลาพูด เพราะฉะนั้นจึงขอฝากไวเปนแงคิดตอไป
เรื่องวิชาศึกษาทั่วไปเปนเรื่องสําคัญ ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น
ทานที่ดําเนินการเกี่ยวกับวิชาการนี้สําคัญมาก มีความรับผิดชอบสูง
เพราะอยางที่วาเมื่อสักครูนี้วา คนที่จะสําเร็จวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเปน
บัณฑิต คนที่จะสอนบัณฑิตไดตองเปนนักปราชญ
ขออนุโมทนาทุกทานที่มาประชุม ขอใหการประชุมนี้ ซึ่งมี
เปาหมายเปนกุศล เปนความดีงาม จงสัมฤทธิ์ผลดวยดี เพื่ออํานวย
ประโยชนสุขแกสังคมและมวลมนุษยชาติ
ขอทุกทานจงประสบ
จตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน

