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ความสับสนที่ตองสะสาง
คณะนักวิจัย: คณะนักวิจัยกําลังพัฒนาเครื่องมือวิจัยพัฒนาการเด็ก
แบบองครวมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ-จิตใจ สังคมและจริยธรรม
จึ ง ขอกราบนมัส การขอคํ าแนะนํ าหลัก ทางพระพุทธศาสนาที่จะนํ ามาใช
พัฒนาเครื่องมือวิจัยโดยเฉพาะพัฒนาการดานอารมณและจริยธรรม รวม
ทัง้ ขอคําแนะนําในการบัญญัติศัพทภาษาไทยของคําวา EQ จากทานเจาคุณ
อาจารยดวย
พระธรรมปฎก: เรื่อง EQ ซึง่ เกีย่ วกับอารมณ และเมื่อกี้คุณหมอ
โยงไปที่จริยธรรม ทําใหนึกถึงปญหาเรื่องศัพท คือเรื่องถอยคําสื่อความ
หมาย หรือเรื่อง concept ตางๆ ซึ่งเปนตัวสําคัญเริ่มแรก ถาเราไมชัดใน
เรือ่ งนี้ ความสับสนและปญหาตางๆ ก็จะเกิดขึ้น ทําใหเปนอุปสรรคขัดขวาง
การที่จะพัฒนาความรู เพราะพื้นฐานของเรื่องไมชัด เราจึงเสียเปรียบเมือง
ฝรัง่ เพราะถอยคําอยางนี้เปนคําศัพทที่เขาใชและเราเอามา
ขัน้ ที่ ๑ ศัพทของเขาเราก็ยังไมชัด
ขัน้ ที่ ๒ เมือ่ เราเอามาบัญญัตเิ ปนภาษาไทย ศัพทบญ
ั ญัตใิ หมบางศัพท
ไปตีกับศัพทเกา ทําใหเรายิ่งสับสน
∗

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) บรรยายในการตอบคําถามของคณะนักวิจัยโครงการ “พัฒนาการแบบ
องครวมของเด็กไทยฯ” และโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย ที่วัดญาณเวศกวัน ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓
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จริยธรรมตะวันตก – จริยธรรมไทย – จริยธรรมพุทธ?
ยกตัวอยางคําวา “จริยธรรม” เปนคําสําคัญที่เกิดความสับสนมาก
เราพยายามบัญญัติคํานี้ขึ้นมาสําหรับคําวา “ethic”
แตคําวา “จริยธรรม” เปนคําที่มีรากมาจากคําเดิมที่เปนภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งมีคําศัพทนี้ใชอยูกอนแลว แตใชในความหมายไมตรงกัน เราก็
ตองมาทําความเขาใจกันอีกวา จะเอาความหมายแคไหน เชนตองระบุลงไป
วาในกรณีนี้จะพูดถึง “จริยธรรม” ในความหมายแบบ “ethic” ของตะวัน
ตก ถาไมตกลงกันใหชัดเจน จะกลับยิ่งสับสนใหญ
ศัพทเดิมในบาลี-สันสกฤตไมมีจริยธรรมเต็มๆ มีแต “จริย” หรือมีคํา
ทีส่ ลับลําดับเปน “ธรรมจริยา” เปนตน
เมื่อเราบัญญัติคําวาจริยธรรมขึ้นใหม ความหมายก็ตางออกไปอีก
อยางหนึ่ง ทําใหเกิดความซับซอนมากขึ้นในภาษาไทย ซึ่งถาไมทําใหชัดเจน
ความซับซอนนั้นก็จะกลายเปนความสับสน เมื่อสับสนแลวก็ทําใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดกันทั้งหมด พลอยพรามัวคลุมเครือไปดวย
จึงเปนเรื่องที่เรียกวาเราเสียเปรียบมากในดานคําศัพท หรือเรื่อง concept
ดังนัน้ จะตองแกปญหาเรื่องนี้ใหสําเร็จ ตองตกลงกันใหชัดวาจะเอา
อยางไร เชนจะใชศัพทนั้นๆ ในความหมายของใคร จะเอาแนวคิดตะวันตก
เปนหลัก หรือจะยืนอยูบนพื้นฐานของเราเอง แลวเอาของเขามาเปนตัว
เทียบ โดยยึดของเราเองเปนหลัก

จุดเริ่มแนวคิด พัฒนาเด็กสี่ดาน - พัฒนาเด็กแบบองครวม
ขอยกตัวอยางเรื่อง “การพัฒนาเด็ก” ที่เราบอกวา ดานกาย ดานจิต
ใจ ดานอารมณ ดานสังคม ความจริงความหมายเดิมก็เปนแนวคิดทางการ
ศึกษาของสํานักที่ตองการพัฒนาเด็กแบบองครวมเหมือนกัน แตเขาแยก
อยางนี้เพื่อความสะดวกในการประเมิน หรือเขาเองก็อาจจะยังไมชัดนัก แต
เขาก็เรียกวาเปน development of the whole child
แนวคิดการศึกษาแบบนี้มาจาก progressive education ทีม่ ี จอหน
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ดิวอี้ เปนตัวชูโรง คือเปนคนสําคัญในแนวคิดนี้
ยังจําไดวาประมาณป ๒๕๐๐ เศษๆ ชวงนั้นกําลังเรียนอยู แนวคิดนี้
กําลังเฟองมาก ตอนนั้นทางวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเรียกเขาวา
จอหน ดุย เขามีชื่อเสียงมาก จอหน ดิวอี้ หรือจอหน ดุย เกิดป ค.ศ. ๑๘๕๙
สิ้นชีวิตในป ๑๙๕๒ เปนคนสํ าคัญที่ทํ าใหเกิดแนวคิด progressive
education ซึง่ มีลักษณะสําคัญคือเปน child-centered education.
Child-centered education นี้ จอหน ดิวอี้ ทําใหเปนที่นิยมกวาง
ขวาง (จุดเริ่มของความคิดคือรุสโซ ตอดวยเปสตาลอซซี) โดยมีแนวคิดวา
ใหมี development of the whole child “พัฒนาเด็กทั้งคน” ที่วาทั้งคนนั้น
แยกเปน ๔ ดาน คือ
Physical
Mental
Emotional
Social
แปลกันมาวา ดานกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ และดานสังคม ขอยก
มาเปนตัวอยางทีจ่ ะอธิบายใหเห็นวา เรามีความสับสนอยางไร แมแตศพั ท
ของฝรัง่ ทีเ่ อามาใชเราก็ยงั สับสนจนกระทัง่ เดีย๋ วนี้ เลยวนอยู กาวไปไหนไมได

child-centered กับ subject-centered ลงตัวหรือหันไปหันมา
เรื่อง development หรือพัฒนาการ ๔ ดานนี้ เฟองมาในอเมริกา
หลายปกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ จนกระทั่งในระยะ พ.ศ. ๒๕๐๐ เศษ แนวคิด
child-centered education ก็มาเฟองในเมืองไทย
ขณะที่ไทยกําลังเฟอง child-centered education ในอเมริกาก็ตก
ตําลง
่ เพราะวารัสเซียสงสปุตนิค ขึ้นไปในป ๑๙๕๗ คือ พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น ถือ
วามีชัยชนะดานอวกาศ อเมริกาหดหูใจ ก็หันมาโทษ child-centered
education วาเปนตัวการทําใหเด็กออน ทั้งออนวิชาและ ออนแอ คือ ออน
ทางกําลังสมอง และออนแอทางบุคลิกทั่วไป อเมริกาก็เลยหันกลับไปเนน
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subject-centered และ teacher-centered education เปนเวลานาน
จนถึงป ๑๙๘๐ กวา อเมริกาก็พลิกกลับอีกทีวา subject-centered
และ teacher-centered education ทําใหเด็กแปลกแยก เบื่อหนาย จิตใจ
ไมดี ไมมีความสุข แนวโนมตีกลับมาใช child-centered education อีก
เรื่องนี้เราตองคิดใหดีเหมือนกัน ฝรั่งเจาของความคิดเอง เดี๋ยว
child-centered education เดี๋ยว subject- centered และ teachercentered education แกวงไปแกวงมาอยูในวงจร เราตองดูใหชัดวาอยาง
ไหนมีขอดีขอเสียอยางไร สองอยางนั้นเปนเพียงสุดโตงหรือเปลา จะมีการ
ศึกษาที่เหมาะสม พอดีจริงๆ ไหม
child-centered education นัน้ ตรงตามหลักแนวา เด็กเปนศูนย
กลาง เพราะเด็กคือคนเรียน เปนเรื่องการศึกษาของเด็ก ก็ตองใหความ
สําคัญกับเด็ก นี่คือสิ่งที่แนนอน แต child-centered education กับ
subject-centered และ teacher-centered education เวลาเอาจริงแนว
คิดเปนอยางไร ปญหาอยูที่แนวคิดที่เปนรายละเอียดลงไป

mental = intellectual คือทางปญญา ไฉนจึงแปลวาทางจิตใจ
แนวคิด progressive education ที่เชิดชู child-centered
education นี้ ไดพูดถึง development ๔ ดาน ซึ่งเวลาแปลเปนไทยก็ยังสับ
สนกันมาจนกระทั่งปจจุบัน
Physical development : พัฒนาการทางกาย มีความหมายงายๆ ก็
คือพัฒนาการดานสุขภาพ ใหมีรางกายแข็งแรง เปนตน
แตพัฒนาการดานจิตใจและดานอารมณ เปนปญหา คือเราแปล
mental วาทางจิตใจ แปล emotional วาทางอารมณ ศัพทเหลานี้ กลาย
เปนถอยคําที่มีความหมายพราไปหมด
แทจริงนั้น mental เมื่อมาคูกับ emotional ในภาษาอังกฤษ mental
หมายถึง intellectual เราจะเจอวา ในชุดพัฒนาการ ๔ ดาน สองศัพทนี้
เปน alternative term คือเขาไมไดใชคงที่อยางเดียว
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สวนมากในภาษาอังกฤษ เขาใช physical, mental, emotional,
social แตบางที่เขาเอา intellectual มาแทน mental เปน physical,
intellectual, emotional, social ซึง่ ในภาษาอังกฤษถือเปนธรรมดา เพราะ
mental เปนศัพทคลุมเครือของฝรั่ง
mind หมายถึงจิตใจ ซึ่งไมชัด ไดทั้งดานความคิด หรือสมอง และ
ดานความรูสึกที่เราใชวาอารมณ
บางครั้งถาตองการแยก ฝรั่งเอา mind ไปใชทางสมอง ทางความคิด
แลวก็เอา emotion มาใชดาน “ความรูสึก” ที่เราเรียกวา “จิตใจ” เหมือน
head กับ heart คือหัวคิดกับหัวใจ เปนการเอาศัพทรูปธรรมมาใชแทน
รวมความก็คือ mental เปนศัพทที่ทําใหเราสับสน เราไปแปล
mental วาจิตใจ แลวแปล emotional วาอารมณ ก็เลยไมไปไหน มันก็อยูที่
เดียวกัน emotional ดานอารมณก็เรื่องของจิตใจ
แตที่จริง mental ในทีน่ เี้ ขาหมายถึงทางปญญา คือ intellectual
ยิง่ กวานั้น คําวาอารมณในภาษาไทย ซึ่งเอามาจากภาษาบาลีก็เพี้ยน
ไปกอนชั้นหนึ่งแลว
“อารมณ” ในภาษาบาลีเดิมหมายถึงสิ่งที่เรารับรู คือประสบการณ
ตางๆ สิ่งที่เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส เรียกวาอารมณ เชน รูป ก็เปนอารมณ
เรียกวา “รูปารมณ” เสียง ก็เปนอารมณ เรียกวา “สัททารมณ” กลิ่น ก็เปน
อารมณ เรียกวา “คันธารมณ” รส ก็เปนอารมณ เรียกวา “รสารมณ” สิ่งที่
สัมผัสกาย ก็เปนอารมณ เรียกวา “โผฏฐัพพารมณ” สิง่ ทีป่ รากฏในใจ หรือ
นึกคิด ก็เปนอารมณ เรียกวา “ธรรมารมณ”
คําวา “อารมณ” ที่ใชกันในภาษาไทยมีความหมายเพี้ยนมาเปนเรื่อง
ของความรูสึก
ความหมายที่เพี้ยนไปนี้ คงจะเกิดจากความสับสนตรงที่เรามองแค
“ธรรมารมณ” ซึง่ หมายถึงสิง่ ทีใ่ จรูห รือนึกคิด ซึง่ มีทกุ อยาง รวมทัง้ ความรูส กึ
คําวาอารมณทใี่ ชในภาษาไทย ก็เลยตรงกับภาษาอังกฤษวา emotion
พอไปใชเปน technical term เอาไปคูกับศัพทเดิม ก็เลยเพี้ยน
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ความหมายไปกันไมไดเลย อารมณของพระหมายถึงสิ่งที่เรารับรู แมแตมอง
เห็นเครื่องเทป บอกวาเทปนั้นเปนอารมณของตา เราก็สับสน

คําสื่อสารรีบจัดการใหชัด มิฉะนั้นการพัฒนาไมมีทางแขงขัน
ตอมาตอนนี้ วันหนึ่งฟงวิทยุ มีเสียงพูดออกมาบอกวาใหเด็กมี
พัฒนาการทางดานกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม ก็คิดวานี่คือ
เติมปญญาเขามา รวมเปน ๕ แสดงวาเรานึกวามันขาด ของฝรั่งมีอยูแลว ๔
อยาง แตเขาใช mental บาง intellectual บาง เปน alternative term
กันอยู คราวนี้เทากับวาของเราที่แปลมามีศัพทเกิน คือ จิตใจ กับอารมณ
โดยแยกเปน ๒ อยาง แลวยังแถมสติปญญา เพราะนึกวาขาด
ทีจ่ ริงนั้น ไมตองเติมหรอก เพราะจิตใจกับอารมณคืออันเดียวกัน จะ
เลือกอันใดก็เลือกสักอยาง แลวปญญาก็อยูใน ๔ ขอนั้นแลว คือ mental ใน
ทีน่ ี้ ตองแปลวาปญญา จะแปลวาจิตใจไมได เพราะ mental ในที่นี้หมายถึง
intellectual
นีเ่ ปนตัวอยางของความสับสน ความไมชัดเจนในเรื่องคําศัพท หรือ
เรื่อง concept แคเรือ่ งพัฒนาการ ๔ ดานเขามาเมืองไทย ๔๐–๕๐ ปแลว
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ก็พูดตามๆ กันไปอยางนั้นเอง เอาเปนแกนสารจริงจังไมได
เปนตัวอยางของการที่เราไปเอาศัพทของเขามา แตเราไมชัด แลวทําใหการ
พิจารณาเรื่องราวตางๆ เกิดความบกพรอง พรามัว ไมชัดเจน
ถาปลอยใหเปนกันอยูอยางนี้ จะเอาดีทางวิชาการไดยาก และจะหาง
ไกลจากการมีชัยชนะทางปญญา
เรือ่ งที่บรรยายตอไปนี้ ถึงแมจะใชคําวา “อารมณ” โดยอนุโลมไป
ตามความหมายที่ใชกันทั่วไป แตก็ขอใหรูตระหนักถึงความหมายที่แทจริงไป
พรอมกันดวย

๖
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-๒มิใชเพียงศึกษาตลอดชีวิต
แตชีวิตคือการศึกษา
จริยธรรมแคไหนแน:
การดําเนินชีวิตที่ดี VS พฤติกรรมที่พึงประสงคในสังคม
หันกลับมาพิจารณาคําวาจริยธรรมกันอีก ลองมาดูในความหมายทาง
ธรรม จริยธรรม เปนเรื่องใหญ ซึ่งขอแปลวาเรื่องของการดําเนินชีวิต
การดําเนินชีวิตนี้ หมายถึงเรื่องของชีวิตที่เปนอยูทั้งหมด ถาพูดตาม
หลักพุทธศาสนา ก็หมายถึง
๑. เรือ่ งความสัมพันธกบั โลกภายนอกดวยกาย วาจา และดวยอินทรีย
ตางๆ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย: การเห็น การไดยิน ฯลฯ แยกออกไป คือ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุอยางหนึ่ง ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมอยางหนึ่ง
๒. เรื่องของจิตใจ
๓. เรื่องของปญญา ความรู ความคิด
ทัง้ หมดนีเ้ ปนสวนประกอบแหงการดําเนินชีวิตของเรา ซึ่งจะแยกจาก
กันไมได รวมทั้งหมดนี้แหละเปน “จริย”
ฉะนั้น “จริย” คือการดําเนินชีวิตของเราทั้งหมด ซึ่งมีเรื่องของ
๑) พฤติกรรมทางกายวาจา และการใชอินทรีย ในการสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอม
๒) จิตใจของเรา ซึง่ มีเจตจํานง ความตัง้ ใจ แรงจูงใจทีจ่ ะทําใหเรามีพฤติ
กรรมสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมอยางไร ภาวะและคุณสมบัตติ า งๆ ของจิตใจนัน้
๓) ปญญา ความรู ซึ่งเปนตัวชี้ทางใหวาเราจะสัมพันธอยางไรจึงจะ
ไดผล และเปนตัวจํากัดขอบเขตวาเราจะสัมพันธกับอะไร จะใชพฤติกรรมได
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แคไหน เรามีปญญา มีความรูแคไหน เราก็ใชพฤติกรรมไดในขอบเขตนั้น ถา
เราขยายปญญาความรูออกไป เราก็มีพฤติกรรมที่ซับซอน และไดผลดียิ่งขึ้น
เรือ่ ง พฤติกรรมทางกาย-วาจา การสื่อสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวย
อินทรียต า งๆ เรื่องจิตใจ เจตจํานง ความตั้งใจ แรงจูงใจ ภาวะจิตใจ และ
ปญญา ความรู ความเขาใจ ทั้งหมดนี้เปนสวนประกอบของการดําเนินชีวิต
ทีไ่ มสามารถแยกจากกันได คือมันทํางานรวมกัน และเปนปจจัยแกกัน รวม
ทั้งหมดเรียกวา “จริย”
แตเรามาบัญญัติคําวาจริยธรรม ใหหมายถึง ethic ก็เลยไปเนนเรื่อง
พฤติกรรมในสังคมเปนสวนใหญ เพราะ ethic ของฝรั่งเนนเรื่องพฤติกรรม
ในสังคม คือ “ศีล” นั่นเอง
ถาจะแปลใหถูก ethic ตองแปลวาศีล ลองไปสํารวจดูในวงการพุทธ
ศาสนานอกประเทศไทย ที่เขาไมมารูเรื่องกับเราดวย แลวดูวาพวกตาง
ประเทศเขาแปล ethic เปนภาษาบาลีวา อยางไร ก็จะพบวาชาวพุทธดวยกัน
ในตางประเทศ เขาแปล “ethic” วา “ศีล” ชัดเลย
นี่คือปญหาในเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับศัพท หรือเรื่อง concept
ตางๆ ที่ทําใหสับสน

อารมณเปนองครวมในจริยธรรม
เมื่อวากันตามหลักที่แท “อารมณ” ตามความหมายที่ใชกันในปจจุบัน
นีก้ ็ไมไดไปไหนเลย อารมณคือความรูสึกตางๆ ก็อยูในจริยธรรม คือตาม
ศัพทเดิม อารมณเปนเพียงสวนหนึ่งของจริยธรรมในดานจิตใจ ซึ่งเปนปจจัย
ตอกันกับพฤติกรรม เชน เมื่อเรามีความรูสึกอยางไร มันก็มาปรุงแตงใหเรา
มีพฤติกรรมไปตามความรูสึกอยางนั้นๆ
อารมณ/ความรูสึกนี้ก็เกี่ยวของกับปญญา เชน เมื่อสัมพันธกับเพื่อน
มนุษย เราไปเห็นเขาหนาบึ้ง พูดไมดี ถาเราไมมีปญญา เราก็เกิดความรูสึก/
อารมณไมดี โกรธ แตถาเรามีปญญารูจักคิดพิจารณา ก็รูจักมองวา คนนี้เขา
อาจจะไมสบายใจ เขาอาจจะถูกคุณแมดุมา ฯลฯ นี่คือดานปญญามาทํางาน
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พอมีความรู เขาใจ มีความคิดขึ้นมาวา เขาอาจมีปญหา แทนที่เราจะ
โกรธ ก็จะเกิดความรูสึกสงสารเห็นใจ เปลี่ยนจากโกรธเปนสงสาร ปญญา
จะพลิกสภาพจิตหรืออารมณไดทันที
ฉะนั้น เราจึงพัฒนาปญญาขึ้นมาแกไขปรับเปลี่ยนตลอดจนปลด
ปลอยอารมณหรือสภาพจิต อยางนอยทําใหเปนอารมณบวก
ความสัมพันธเปนปจจัยแกกัน ระหวางพฤติกรรม จิตใจ/อารมณ และ
ปญญา อยางนี้ เปนเรื่องของชีวิตของเรา คือเปนกระบวนการดําเนินชีวิต

จริยธรรม หรือการดําเนินชีวิตที่ดี คือชีวิตที่มีการศึกษา
กระบวนการดําเนินชีวิต กับกระบวนการศึกษา เปนอันเดียวกัน
กลาวคือ ในชีวิตที่เปนอยู เรายอมตองพบประสบการณตางๆ และตองเจอ
สถานการณใหมๆ ตลอดเวลาทุกวัน เมื่อเจอประสบการณใหม เราก็ตอง
เรียนรู และตองมีปฏิกิริยาตอบไป เมื่อมีสถานการณเกิดขึ้นใหม เราก็ตอง
คิดวาจะเอาอยางไร เราจะจัดการอยางไร จะแกปญหาอยางไร นี่คือการ
ศึกษา ดังนั้น การศึกษาจึงดําเนินไปตลอดเวลา ชีวติ คือการศึกษา
เคยมีคนพวกหนึ่งพูดวา ชีวิตคือการตอสู ซึ่งเปนแนวคิดที่เชื่อใน the
survival of the fittest คือพวกที่มีแนวคิดวิวัฒนาการแบบดารวิน
แตถามองในแงของธรรม คือความจริงของธรรมชาติ ชีวิตคือการ
ศึกษา เราไมพูดวาชีวิตคือการตอสู
ชีวติ คือการศึกษานี้ เปนของแนนอน แตปญหาอยูที่วาเราจะศึกษา
เปนหรือไมเปน ถาคนไมรูจักศึกษาก็มีชีวิตเปลาๆ หมายความวาเจอประสบ
การณใหมๆ ก็ไมไดอะไร เจอสถานการณใหมๆ ก็ไมรูจะปฏิบัติอยางไรใหถูก
ตอง ไมมีการเรียนรู ไมมีการพัฒนา ไมมีการแกปญหา เปนชีวิตที่เลื่อนลอย
ไมมีการศึกษา เปนชีวิตที่ไมดี พระทานเรียกวา “พาล”
คําวา “พาล” แปลวา มีชีวิตอยูสักแตวามีลมหายใจเขาออก
แตถาเปนชีวิตที่แท ชีวิตที่ดี ชีวิตนั้นก็เปนอันเดียวกันกับการศึกษา
เพราะชีวิตนั้นก็คือการเปนอยู การเปนอยูคือการมีประสบการณใหม และ
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เจอสถานการณใหม ซึ่งเราจะตองมีการเรียนรู มีการพิจารณาแกปญหา
ตลอดเวลา ชีวิตจึงขาดการศึกษาไมได ถาขาดการศึกษาก็ไมเปนชีวิตที่ดี ที่
จะอยูไดอยางดี
เพราะมองในแงนี้ ทางพระจึงจัดเรื่องการศึกษา กับชีวิต เปนเรื่อง
เดียวกัน
เราถือวาชีวติ เหมือนกับการเดินทางกาวไปๆ จึงเรียกวา “มรรค” หรือ
ปฏิปทา แปลวาทางดําเนินชีวติ หรือเรียกวา “จริย” แปลวาการดําเนินชีวติ
ในการเดินทางนั้น เราก็เจออะไรใหมๆ ไปเรื่อยๆ ซึ่งเราจะตองเรียนรู
คิด หาทางแกปญหา หรือจัดทําดําเนินการ เรียกวา “สิกขา” คือศึกษา
จริย มาจากคําวา “จร” ซึ่งแปลวา เดิน เชน พเนจร = วเนจร (เดิน
ในปา) มาเปนภาษาไทย เพี้ยนไปเปนวา เรรอน แตที่จริงศัพทเดิม “พเนจร”
แปลวา “เดินในปา” หรือ “จราจร” ก็แปลวา เดินไปเดินมา คนไหนเดินไป
เดินมาก็เปนจราจร
คําวา “จร” (จะ-ระ) ก็คือ เดินนั่นเอง เมื่อจะใหเปนนาม ก็เติมปจจัย
(suffix) เขาไปตามหลักภาษาบาลี จาก verb จร เปน noun ก็เปน จริย
แปลวาการเดิน/ดําเนิน พอมาใชกับนามธรรม เหมือนกับวาชีวิตของเราคือ
การเดินทาง “จริย” การเดิน ก็หมายถึงการดําเนินชีวิต
“จริย” คือ การดําเนินชีวิต จะเปนจริยธรรมคือการดําเนินชีวิตที่ดี ก็
ตองมีการศึกษา เรียนรู และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
จริยนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา “มรรค”
สวนการเรียนรู ฝกฝนตนเอง พัฒนาชีวิต ทานเรียกวา “สิกขา” ซึ่ง
เราใชเปนภาษาไทยวา “ศึกษา”
พอถึงตรงนี้ สิกขา คือการเรียนรู ฝกฝน พัฒนาชีวิต กับ จริย หรือ
มรรค ก็มาประสานกัน
จริยที่ดี เรียกวา “พรหมจริยะ” (จริยอยางประเสริฐ หรือการดําเนิน
ชีวิตที่ประเสริฐ) ก็เปนมรรคที่ถูกตองเรียกวา “อริยมรรค” (มรรคอัน
ประเสริฐ หรือทางดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ) ซึ่งก็คือจะตองมีสิกขา
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พัฒนาคนแบบองครวม เปนเรื่องธรรมดาของการศึกษา
สิกขาคืออะไร ก็คือการฝกศึกษาใน ๓ ดานของชีวิต คือ
๑. ดานการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดวยกาย วาจา และดวย
อินทรียตางๆ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ทั้งสัมพันธกับวัตถุ และสัมพันธกับ
สังคม ดานนี้ทั้งหมดเรียกเปนภาษาพระงายๆ วา “ศีล” ซึ่งคนไทยมาใช
แคบๆ โดยมากนึกถึงแค ศีล ๕
๒. ดานจิตใจ ในการสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมทุกครัง้ จะไมขาดองค
ประกอบดานจิต เราจะมีความรูส กึ สบาย หรือไมสบาย ชอบใจ หรือไมชอบใจ
และมีความตัง้ ใจอยางไร มีเจตนาอยางไร มีแรงจูงใจอยางไรตอสิง่ นัน้ อยาก
จะได อยากจะเอา อยากจะหนี หรืออยากจะทําลาย ซึง่ จะมีผลชักนําพฤติกรรม
ทัง้ หมด ตัง้ แตจะใหดอู ะไร หรือไมดอู ะไร จะพูดอะไร จะพูดกับใคร วาอยางไร
ดานจิตใจนีเ้ รียกชือ่ ตามคุณสมบัตสิ าคั
ํ ญทีเ่ ปนหัวหนาของมันวา “สมาธิ”
๓. ดานปญญา เรามีความรูความเขาใจเรื่องนั้นแคไหน มีความเชื่อ
มีทศั นคติ มีความยึดถืออยางไร เราก็มองสิ่งนั้นไปตามแนวคิด ความเขาใจ
หรือแมกระทั่งคานิยมอยางนั้น ทําใหชอบใจ ไมชอบใจ มีสุขมีทุกขไปตามนั้น
และเมือ่ เรามองเห็น เรารู เขาใจอยางไร เราก็ทาพฤติ
ํ กรรมของเราไปตามความ
รูค วามเขาใจและภายในขอบเขตของความรูน นั้ ดานนีเ้ รียกงายๆ วา “ปญญา”
ถาปญญา ความรู ความเขาใจเกิดมากขึ้น เราคิดเปน ก็ทําใหเราปรับ
แกพฤติกรรม และจิตใจ ของเราใหม
ยกตัวอยางที่วาเมื่อกี้ พอเราเจอประสบการณที่ไมดี เรารูสึกวาไม
ชอบใจ พอไมชอบใจก็ทุกข แตคนมีปญญามองวาสิ่งที่ไมดีถาเราเรียนรู เรา
ก็ไดความรู พอมองในแงเรียนรูก็จะกลายเปนได ความไมชอบใจหายไป
กลายเปนชอบสิ่งที่เคยไมชอบ พอไดความรูก็เกิดความสุข จากทุกขก็เปลี่ยน
เปนสุข ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมก็เปลี่ยนไป
หรืออยางที่วาเจอคนหนาบึ้ง พูดไมดี เราไมรูจักคิด เราไมมีปญญา
เราก็โกรธ แตพอใชปญญาคิดใหม ศึกษาหาเหตุ เชนมองความเปนไปได
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อยางอืน่ วาเขาอาจจะมีความทุกข มีเรื่องไมสบายใจ เพียงคิดแคนี้ก็เปลี่ยน
พลิกเลย จากโกรธก็อาจจะสงสาร อยากจะชวยเขาแกปญหา
ปญญาจึงเปนตัวชี้นํา บอกทาง ใหแสงสวาง ขยายขอบเขต ปรับแก
จิตใจและพฤติกรรม ตลอดจนปลดปลอยใหหลุดพน
หนาทีส่ ําคัญของปญญา คือ ปลดปลอย ทําใหเปนอิสระ เวลาเจอ
อะไร ถาเราไมรูวาเปนอะไร ไมรูจะปฏิบัติตอมันอยางไร ก็เกิดความอึดอัด
ทันที อะไรกันนี่ จะทําอะไรก็ทําไมถูก บีบคั้น จิตใจไมสบาย นี่คือทุกข แตพอ
เกิดปญญารูวาอะไรเปนอะไร จะทําอยางไร โลงเลยคราวนี้
ปญญาเปนตัวปลดปลอย ทําใหเปนอิสระ พฤติกรรมอัดอั้นอยู พอ
ปญญามา ก็ไปได จิตใจอัดอั้นอยู พอปญญามา ก็โลงไปหมด
การทํางานของชีวิต ๓ ดานนี้ดําเนินไปดวยกันตลอดเวลา จะแยก
จากกันไมได จึงเรียกวา “จริย”
เมือ่ เปนจริยะทีม่ สี กิ ขาทัง้ ๓ ดาน คือ มีศลี สมาธิ ปญญา ก็เปนจริยะที่
ประเสริฐ เรียกวาพรหมจริยะ มรรค ก็เปนทางดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ เรียก
วาอริยมรรค
รวมความก็คือ การมองชีวิตและการศึกษาแบบนี้ เปนการมองที่เปน
องครวมอยูแตเดิม เพราะเปนระบบเหตุปจจัยตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปน
ธรรมดาวาชีวิตประกอบดวยองครวมตางๆ มีขันธ ๕ มีรูปธรรม-นามธรรม
ทีท่ างานสั
ํ
มพันธกันเปนระบบ และคืบเคลื่อนไปเปนกระบวนการ

มององครวมตองเห็นองครวมทั้งหมด
มององครวมก็ตองโยงใหเห็นองครวม
พุทธศาสนามองสิ่งทั้งหลายแบบนี้ คือแยกแลวโยง หรือแยกเพื่อดู
ความสัมพันธ ไมใชแยกเพื่อศึกษาแตละเรื่องใหชัดเจนเทานั้น อันนี้ก็เปน
ความแตกตางอยางหนึ่งจากแนวคิดสมัยใหม
พุทธศาสนาก็เปนนักแยกสวน เรากําลังไปรังเกียจความคิดแยกสวน
วาเปน reductionist view ความจริงเพียงแตระวังอยาไปสุดโตง
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ถาเปนแค reductionist แยกสวนจนกลายเปน specialist เฉพาะ
อยางไป ไมเอาเรื่องอื่น ก็ไปสุดโตง แตถามองแคแบบ holistic ดูองครวม
แตมองแบบพรา คลุมเครือ ก็ไปสุดโตงอีก
ที่จริง reductionist ก็ดอี ยางหนึ่งคือ ทําใหชัดเฉพาะ ตองเห็นคุณคา
ของเขาเหมือนกัน แตมันเสียตอนที่ไปแยกสวนแลวไมมองอันอื่น ไมโยง
แยกแลวขาดหายไปเลย สวนพวก holistic ก็ดที ี่วาเห็นหมด ไมไดขามสวน
ไหนไป แตบางทีกลายเปนพรา ไมชัดสักอยาง จึงตองระวัง
นักแยกทางพระเรียก “วิภัชวาท” คือแยกสวน จําแนก วิเคราะหออก
ไป เวลามองคนก็บอกวาชีวิตนั้นแยกเปน กายกับใจ หรือรูปกับนาม ดาน
นามก็แยกออกไปอีก เปน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดานรูป ๑ กับ
ดานนาม ๔ รวมเปนชีวิต นี่คือ ขันธ ๕ ซึ่งเปนชีวิตที่แยกสวนของมันเอง
ตามธรรมชาติ
แตชีวิตนั้นที่ดําเนินไปทามกลางสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองพยายามเปน
อยูใ หดียิ่งขึ้นๆ ทานแยกใหมเปน ๓ ดาน คือ ศีล สมาธิ ปญญา ไดแกดาน
สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดานภายในจิตใจ และดานปญญา
จะเห็นวาพุทธศาสนาเปนนักแยกทั้งนั้น แตแยกเพื่อดูความสัมพันธ
ความมุงหมายในการแยก ไมใชเพียงเพื่อจะเห็นใหชัดเจนในสิ่งที่แยก แต
แยกเพื่อดูความสัมพันธของสิ่งนั้นวามันสัมพันธกับองคประกอบอื่นอยางไร
ถาเราแยกเพื่อดูความสัมพันธ เราจะไมหลง พอแยกออกไปก็ดูวา
องคประกอบทั้งหลายเหลานั้นสัมพันธกันอยางไร เชนระหวางกายกับใจ
ระหวางองคประกอบทางนามธรรมทุกอยางตอกัน วาเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ สัมพันธกันอยางไร ถาแยกแบบนี้ไมมีปญหา เพราะเปนทั้ง
reductionist และเปน holistic ไปพรอมกันเลย

มัวแกวงขามไปขางโนนขางนี้ ไมถึงทางสายกลางสักที
เราตองระวัง แนวคิดฝรั่งนี้มีขอสังเกตวามักไปสุดโตง พอไปทางนี้สุด
แลวก็ตีกลับไปตรงขามทางโนน เหมือนอยาง child-centered กั บ
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teacher-centered คือไปทางนี้สุด แลวก็ไปทางโนนสุด
เหมือนอยางบอกวา ที่ผานมาตะวันตกตองการพิชิตธรรมชาติ มุงจะ
เอาชนะธรรมชาติ และสรางสรรคอารยธรรมดวยแนวคิดพิชิตธรรมชาติมา
ตลอด แตตอนนี้ฝรั่งบอกไมไดแลว ผิด จะตองมองมนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ จะมองเปนตางหากแยกกันไมได เปนปรปกษไมได ตองกลมกลืน
กับธรรมชาติ คําวากลมกลืนกัน อาจจะหมายความวา ปลอยตามธรรมชาติ
ก็เลยไปอีกสุดโตง
บางที ฝ รั่ ง คิ ด ว า การปล อยตามธรรมชาตินี้เปนแนวคิดตะวันออก
เชน เปนพุทธ แตเปลาเลย ไมใชหรอก เราตองระวังอยาหลวมตัว พอฝรั่ง
บอกวาไมเอาแลวพิชิตธรรมชาติ เอาชนะธรรมชาติมันผิด แนวคิดตะวัน
ออกอยางพุทธนี่ดีนะอยูตามธรรมชาติ เรานึกวาฝรั่งชม อยาไปเชื่อเขา
พุทธไมใชศาสนาที่ปลอยตามธรรมชาติเปนอันขาด เพราะการปลอย
ตามธรรมชาตินั้นคือสุดโตง
พุทธศาสนามองวา มนุษยนั้นอยูในระบบความสัมพันธของสิ่งทั้ง
หลายในธรรมชาติทั้งหมด สิ่งทั้งหลาย จะเรียกวาโลก หรือธรรมชาติ ก็แลว
แต คือระบบความสัมพันธ ในระบบความสัมพันธนี้สิ่งทั้งหลายเปนเหตุปจจัย
สงผลกระทบตอกัน เมื่อระบบสัมพันธนี้ดําเนินไป ถาองคประกอบบางอยาง
มีพฤติกรรมหรือความเปนไปที่ไมดี ก็จะเกิดผลเสียตอระบบทั้งหมด
สภาพของระบบความสัมพันธของสิ่งทั้งหลายในปจจุบัน เทาที่เปนอยู
นี้ ทางพุทธศาสนาเห็นวา ยังไมนาพอใจ เรียกวายังมีทุกข ยังมีการเบียด
เบียนกันมาก หรือวาโลกยังมีการเบียดเบียนมาก
พุทธศาสนามองตอไปวา ในโลกหรือธรรมชาติทงั้ หมดทีเ่ ปนระบบความ
สัมพันธ ซึง่ ทุกอยางเปนหนวย เปนองคยอ ย สัมพันธกนั อยูน ี้ มนุษยเปนองค
ประกอบพิเศษ (แตไมใชประเสริฐ ถาพูดวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ก็ผดิ อีก)
พิเศษอยางไร คือเปนสัตวที่ฝกได พัฒนาได ในขณะที่องคประกอบ
อืน่ เปนไปตามเหตุปจจัยที่มาสัมพันธกันโดยไมมีเจตจํานงของมันเอง แมแต
สัตวทงั้ หลายก็ไปตามสัญชาตญาณเปนสวนใหญ ศึกษาแทบไมได แตมนุษย
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เปนสัตวที่ศึกษาได เรียนรูได พัฒนาได ฝกได นับเปนองคประกอบพิเศษ
เมือ่ เปนเชนนี้ ถาไดพฒ
ั นามนุษยใหมคี ณ
ุ สมบัตดิ แี ลว ก็จะเปนองค
ประกอบ เปนปจจัยทีด่ ใี นระบบองครวมนี้ ซึง่ จะชวยพัฒนาความสัมพันธใน
ระบบใหดขี นึ้ นีค่ อื ความตองการในพุทธศาสนา มนุษยควรจะภูมใิ จตรงนี้
ถ า มนุ ษ ย ไ ด พั ฒ นาตนเองให มี คุ ณ สมบั ติ ดี แ ล ว ตอนนี้ แ หละจะ
ประเสริฐ คือ เมื่อฝกศึกษาแลวจึงประเสริฐ ถายังไมฝก ก็ยังไมประเสริฐ
เมือ่ ฝกศึกษาพัฒนาดี เปนผูประเสริฐแลว มนุษยก็กลับมาเปนองค
ประกอบเกื้อหนุน ที่จะมาจัดทําใหความสัมพันธในระบบทั้งหมดที่เรียกวา
โลก หรือธรรมชาติ ที่เราเปนสวนรวมอยูดวย มันดีขึ้น
อยางนี้เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” เปนสายกลาง พอดีถกู ตองสอด
คลองกับความจริง ไมใชสดุ โตงขางหนึง่ ทีม่ องธรรมชาติเปนคูป รปกษ มุง จะ
เอาชนะธรรมชาติ จะไปจัดการกับมัน เอามันมารับใช และก็ไมใชสดุ โตงอีกขาง
หนึง่ ทีเ่ รือ่ ยเปอ ยจะปลอยไปตามธรรมชาติ
พุทธศาสนาถือวา โลกนีย้ งั มีทกุ ข มีการเบียดเบียนกันมาก มนุษยใน
ฐานะเปนองคประกอบพิเศษทีฝ่ ก ฝนพัฒนาได จึงควรจะพัฒนาตนใหดี แลวมา
เปนสวนรวมทีเ่ กือ้ หนุนใหระบบนีด้ ขี นึ้ ใหเขาถึงโลกทีเ่ ปนสุขไรการเบียดเบียน
เรื่องแนวคิดอยางนี้ตองระวัง ถามองฝรั่งก็ตองรูทันทีวาเขามีพื้นฐาน
มาอยางไร และเมื่อเขามองเรา เราก็ตองระวังอยาหลวมตัวใหเขาใสตราให

พัฒนาแบบองครวม ๔ ดาน สองสาย คลายวามาบรรจบกัน
เราตองมีความเขาใจพื้นฐานกอน ไมอยางนั้นการมองรายละเอียดก็
พลาดได คือตองดูวา เรามองโลก มองชีวติ อยางไร ความคิดองครวมเปนอยางไร
ตกลงวา ชีวิตของเราเองเปนองครวมอยูในตัว และการทํางานของ
ชีวติ คือการดําเนินชีวิต ก็เปนองครวม ซึ่งเปนระบบที่ฝรั่งแยกเปน ๔ อยาง
ของเราก็มีการแยกเปน ๔ โดยขยายออกไปจากสิกขา ๓ คือ ศีล
สมาธิ ปญญา
ศีล คือ เรือ่ งของการฝกศึกษาดานความสัมพันธกบั สิง่ แวดลอมทางวัตถุ
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และทางสังคม บางครัง้ ทานแยกยอยไปอีก คือ การพัฒนาความสัมพันธกบั
วัตถุ เรียกวา “กายภาวนา” และการพัฒนาความสัมพันธกบั เพือ่ นมนุษย เรียก
วา “สีลภาวนา”
“ภาวนา” แปลวา การพัฒนา หมายถึงการพัฒนามนุษย สวนคําวา
“พัฒนา” หรือ วัฒนา ในภาษาบาลีใชเปนศัพทชาวบาน หมายถึง เพิ่มพูน
ขึน้ ขยายตัวขึ้น เชน รางกายใหญโตขึ้น กองขยะใหญขึ้น เปนศัพทธรรมดา
แตเราเอามาใชเปน technical term
ที่จริง ถาใชเปน technical term ตองใชภาวนา
ภาวนา คือ การพัฒนามนุษยนั้น เมื่อแยกขอศีลในสิกขา ๓ ออก
เปนกายภาวนา กับศีลภาวนาแลว ก็กลายเปนภาวนา ๔ คือ
๑. การพัฒนาดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เรียกวา
“กายภาวนา” ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษวาphysical development เหมือน
ของฝรั่ง แตความหมายไมเหมือนกัน
ในภาษาอังกฤษ เขาหมายถึงการพัฒนารางกายใหแข็งแรงเจริญเติบ
โตมีสุขภาพดี แตในภาษาพระหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมทางดานกายภาพ เชน กินอาหาร ใชเสื้อผาเครื่องนุงหม เทคโนโลยี ฟง
วิทยุ ดูทีวี ฯลฯ อยางไร จึงจะถูกตอง
การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เครื่องใชไมสอย อาหารการกิน
สิง่ บริโภค สิ่งที่พบเห็นไดยินไดฟง คือประสบการณตางๆ ใหเกิดผลดี ทั้ง
หมดนี้เรียกวา กายภาวนา
๒. การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมกับเพื่อนมนุษย
การอยูรวมตั้งแตในครอบครัว เปนตนไป ใหเปนความสัมพันธที่ดี ชวยเหลือ
เกื้อกูล ไมเบียดเบียน เรียกวา ศีลภาวนา ตรงกับ social development
๓. การพัฒนาดานจิตใจ เชน เรื่องของคุณธรรม ความดี เรื่องของ
สมรรถภาพจิตใจ ความเขมแข็ง หมั่นเพียร อดทน ความมีสติ สมาธิ ฯลฯ
และดานความสุข ความสดชื่น เบิกบาน ทุกอยางที่อยูในจิตใจ กวางกวาคํา
วา emotion คือคลุม emotion ดวย เรียกวา จิตภาวนา
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๔. การพัฒนาดานความรู ความเขาใจ ซึ่งความหมายเกยๆ กันกับ
ของฝรั่ง แตไมตรงกันทีเดียว เพราะฝรั่งเนนดานการคิดเหตุผล ที่เขาเรียก
วา mental development ก็คือ intellectual development แตของเรา
เนนการรูตรงตามเปนจริง หรือรูตามที่มันเปน เรียกวา ปญญาภาวนา

องครวมที่แท ตองเปนระบบสัมพันธที่องครวมเปนปจจัยแกกัน
ทําไมจึงแยกสิกขา เปน ๓ (ไตรสิกขา) แตแยกภาวนา เปน ๔ ใน
ขณะทีข่ องฝรั่งมีชุด ๔ อยางเดียว ตอบวาเพราะฝรั่งแยกโดยมีแนวคิดแบบ
แยกสวน แตของเรามีเหตุผลวากรณีใดแยก ๓ กรณีใดแยก ๔
สิกขาแยก ๓ คือ “ไตรสิกขา” เปนศีล สมาธิ ปญญา เพราะเปน
การศึกษา ซึง่ เปนการพัฒนาชีวติ ทีด่ าเนิ
ํ นไปพรอมกันทัง้ ๓ ดาน แยกกันไมได
ในเวลาที่เราสัมพันธกับสิ่งแวดลอมขณะหนึ่งๆ กรณีหนึ่งๆ เรา
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ หรือทางสังคม อยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้น
กายกับศีล ๒ ขอตนจึงตองรวมกัน เพื่อจะใหมีการพัฒนา ๓ อยางเทานั้น
หมายความวา ในขณะหนึ่งๆ หรือในแตละกิจกรรมที่เปนอยู จะตองมี
๓ อยางที่พัฒนาไปดวยกัน คือ
๑. ความสัมพันธกบั สิ่งแวดลอม จะเปนวัตถุ หรือสังคม อันใดอันหนึ่ง
๒. สภาพจิตใจ อารมณ/ความรูสึก ความสุขทุกข แรงจูงใจ คุณธรรม
๓. ปญญา ความรู ความเขาใจ
ในการดําเนินชีวิต คือ ในการศึกษาที่เปนจริง กระบวนการของการ
ศึกษา หรือกระบวนการของการดําเนินชีวิตทุกขณะ จะตองมีองค ๓ แยก
กันไมได จึงตองใช ๓ ฉะนั้น ในกรณีของไตรสิกขา ศีลจึงคลุมไปถึงการ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุดวย สวนสมาธิก็เปนเรื่องจิต และปญญา
เปนเรื่องความรูความเขาใจ
สวนในเวลาวัดผล ยิ่งแยกละเอียดเทาไรก็ยิ่งดี จะไดเห็นชัดเจน ดัง
นัน้ ในเวลาวัดผลจึงแยกแบบภาวนา ๔ เชนจะดูวาเปนพระอรหันตหรือไม
ก็ดูที่ภาวนา ๔ ผูใดมีภาวนาครบ ๔ ผูนั้นเปนพระอรหันต
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โดยมากเราไปมองแงลบวา พระอรหันต “ละ” อะไรบาง เชนเปน
โสดาบัน ละสังโยชน ได ๓ เปน สกทาคามี ละสังโยชนไดเทาไร แตที่จริง
ทางบวกก็มี คือดูที่ภาวนา ๔ ถาผูใดพัฒนา ๔ ดานไดครบ เรียกวาเปนพระ
อรหันต หมายความวา ภาวนา ๔ เปนหลักในการวัดผลนั่นเอง
สรุปวา ภาวนา ๔ ใชในการวัดผล เพราะเวลาวัดผลยิ่งแยกชัดเจน
ออกไปเทาไรยิ่งดี จึงแยกอยางที่วาแลว คือ
๑. ดูความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เชน การกิน การอยู การ
บริโภค การใชสอย การดู การฟง วาเปนอยางไร (กายภาวนา)
๒. ดูความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานสังคม การอยูรวมกับผูอื่น วา
เบียดเบียนเขาไหม กอความเดือดรอนแกคนอื่นไหม ทํารายเขาไหม ละเมิด
เขาไหม หรืออยูรวมกับเขาไดดี มีความสัมพันธที่ดีงาม เกื้อกูล (สีลภาวนา)
๓. ดูดา นจิตใจวาเปนอยางไร ทั้งความรูสึก/อารมณ คือสภาพจิตใจ
ความสุข ความทุกข ความเขมแข็ง คุณธรรมตางๆ (จิตตภาวนา)
๔. ดูดานปญญา ความรู ความเขาใจ การรูจักคิด ความมีเหตุผล
การรูจักแสวงหาความรูและแสดงความคิดเห็น ฯลฯ (ปญญาภาวนา)
ขอทวนวา ในแงการศึกษาแยกไมได เพราะ ๓ ดานตองไปดวยกัน
ทุกกิจกรรมทุกขณะตองดูทั้ง ๓ ดาน เพราะในขณะที่เรามีความสัมพันธกับ
สิง่ ทัง้ หลาย ไมวาจะสัมพันธดวยกาย วาจา หรือดวยอินทรีย ตา หู จมูก ลิ้น
ก็ตาม ตอนนั้นจิตใจของเราก็มีความสัมพันธดวย เรามีความรูสึกอยางใด
อยางหนึ่งตอสิ่งที่เรากําลังเกี่ยวของอยู เชน ตอเพื่อนมนุษย หรือตอเครื่อง
ใชไมสอย อาหาร และในดานปญญาเราก็มีความรู เขาใจ ความคิด แนวคิด
ความเชื่อ หรือคานิยมตอสิ่งนั้นอยางใดอยางหนึ่งดวย ทุกดานทํางานไป
ดวยกัน มีอิทธิพลตอกัน แมวาเราจะไมรูตัว
เมือ่ ไดหลักนี้แลว ก็ตองดูการฝกศึกษาพัฒนา ๓ ดานไปดวยกัน คือ
๑. ความสัมพันธดวย กาย วาจา และอินทรียทั้ง ๕
๒. ความสัมพันธดวยจิตใจ
๓. ความสัมพันธดวยปญญา
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-๓การศึกษา พัฒนาชีวิตที่ดําเนินไปทั้งระบบ
เมื่อกระบวนการของชีวิตเริ่มตน
คนก็กาวสูกระบวนการของการศึกษา
เมื่อรูธรรมชาติของชีวิตอยางที่กลาวแลว เราก็ไดหลักในการใหการ
ศึกษาเด็ก ซึ่งเริ่มตั้งแตคนเริ่มมีชีวิต คือ พอเกิดมา ก็พบประสบการณและ
สถานการณตางๆ ซึ่งตองคิดวาจะเอาอยางไรกับมัน กระบวนการของชีวิต
และการศึกษาก็เริ่มทันที
แตตอนที่ยังไมพบประสบการณ ยังไมเจอสถานการณ ยังไมถือเปน
กระบวนการศึกษา เปนเพียงกระบวนการของชีวิต
เมื่อคนเกิดคือกระบวนการของชีวิตเริ่มขึ้น ยังมีความไมรู เด็กเกิดมา
เรามักพูดวาเด็กบริสุทธิ์ คําวา ”บริสุทธิ์” ในที่นี้หมายถึง วาง หรือวาง
เปลา ความวางที่สําคัญคือ “วาง” จากความรู คือมีความไมรู ซึ่งเปน
อันตราย เพราะเปนศักยภาพที่จะใหเกิดความเสียหายไดมากมาย
เมือ่ ไมมีความรู แตจะตองดําเนินชีวิต จะตองปฏิบัติตอสิ่งที่ประสบ ก็
เกิดปญหา คือ เมื่อเจอประสบการณ ไมมีความรู ก็ติดตันอัดอั้น นี้เรียกวา
ทุกขเกิด
ภาวะที่ไมมีความรูเรียกวา “อวิชชา” เมื่อมีอวิชชา พอเจอประสบ
การณ หรือสถานการณอะไร ทุกขก็มา เกิดปญหาทันที อวิชชาจึงเปนฐาน
หรือเปนมูลของทุกข เปนตนตอของปญหา
แตในทางตรงกันขาม พอมีปญญา รูวาอะไรดีหรือรายตอเรา เราจะ
ทําอยางไรกับมัน พอปญญามา ก็ “วิมุต” หลุดพน คือ หลุดพนจากทุกข
หมดปญหา เปนอิสระทันที
ชีวติ ที่ดีจะตองเปนอิสระมากขึ้นทุกขั้นตอน โดยมีปญญาเปนตัวปลด
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ปลอย ปญญาที่ตรงขามคูกับอวิชชา เรียกวาวิชชา
แตทานสงวนคําวาวิชชาไวสําหรับความรูที่เขาถึงความจริงของธรรม
ชาติ อย า งครบถ วนสมบู รณ ทั้ ง ระบบ สวนความรูในระหวางนี้ใชคํ าวา
“ปญญา” ไปพลางกอน เมื่อเกิดปญญาเพิ่มขึ้น ยิ่งพัฒนาปญญา ก็ยิ่งแก
ปญหาได จึงวิมุต หลุดพนเปนอิสระขึ้นเรื่อยๆ หรือในแตละครั้งนั้นๆ

จะกาวสูการศึกษา ก็ตองรูจักใชเครื่องมือที่ติดตัวมา
พอเด็กเกิดมากระบวนการชีวิตก็เริ่ม แตเด็กมีอวิชชา คือ ไมมีความรู
ก็อัดอั้นติดตันอยู ชีวิตจะดําเนินไปไดตองอาศัยกระบวนการเรียนรู หมาย
ความวาตอนนี้เราตองการความรู ในการที่จะดําเนินชีวิตอยูได เพื่อที่จะได
หลุดพนจากปญหา หลุดพนจากทุกข
เราตองการความรู แตยังไมมีความรู แตเรามีเครื่องมือที่จะหาหรือ
สรางความรูติดมากับตัว คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกวาอินทรีย ๖
เมื่อมีเครื่องมือนี้ติดมา เราก็ใชอินทรียติดตอสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
อินทรีย ๖ ทําหนาที่
๑. “รูสึก” (จะเรียกวารับความรูสึกก็แลวแต): พอเห็นอะไร ไดยิน
อะไร ความรูสึกก็มาทันที เชน รูสึกสบายหู สบายตา หรือไมสบายหู ไม
สบายตา สวยงามหรือไม ไพเราะหรือไม ฯลฯ
๒. “รู” (จะเรียกวารับความรูก็แลวแต): รูวาอันนี้เขียว อันนี้แดง
กวาง ใหญ ดิน นํ้า ตนไม ภูเขา เสียงนก เสียงกา เสียงดัง เสียงเบา
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทําหนาที่ ๒ อยาง คือ ดานรูสึกกับดานรู
การดําเนินชีวิตจะกาวไปดวยดี กระบวนการเรียนรู หรือการศึกษาจะเกิดขึ้น
อยูท วี่ าทําอยางไรจะใหหนาที่ทั้ง ๒ ดานของอินทรียทํางานดวยกัน เปน
ปจจัยแกกันในทางที่เปนการพัฒนา อยาใหดานแรกคือดานรูสึกมีอิทธิพล
ครอบงําจนปดกั้นดานรู
เริ่มตนมนุษยยังไมรู เราตองอาศัยความรูสึกมาชวย เพื่อจะปฏิบัติได
ทันทีพอใหชีวิตรอด เพราะกวาจะรู บางทีก็ไมทัน
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แตดานที่จะใหความมั่นคงแกชีวิตของเราได คือ "รู" ไมใชแค "รูสึก"
เราเพียงอาศัยความรูสึกมาชวยตอนตน แตตอ งใหรสู กึ เปนบันไดไปสูค วามรู
ใหได ถาเราติดอยูแ คความรูส กึ ก็จบ เพราะกระบวนการของชีวติ จะหักเหออก
จากการศึกษาไปเลย
ความรูสึกมาชวยชีวิตเราในเบื้องตน ความรูสึกมาทันที พอเห็น ถารู
สึกไมสบาย นาจะเปนภัยตอชีวิต ก็หนีกอนดีกวา พอรูสึกสบายก็ชอบใจ
อยากได อยากเอา นี่คือกระบวนการชีวิตในขั้นความรูสึก คือ เวทนา แปล
วาความรูสึกสุขหรือทุกข ตลอดเวลานี้อวิชชาแฝงเปนพื้นอยู เปนปจจัยเอื้อ
ปจจัยไมใชหมายความวาเปนเหตุสงตอ แตปจจัยคือตัวเงื่อนไขนั่นเอง เงื่อน
ไขในแงเปนตัวใหโอกาส
เมื่อมีอวิชชาอยู เราไมรูวาจะเอาอยางไรกับสิ่งนั้นๆ เราไมรูวามันเปน
พิษเปนภัยหรือเปนคุณ ก็ตองเอาตามที่รูสึกไวกอน อวิชชาจึงเปนเงื่อนไขที่
เปดโอกาสใหความรูสึกเขามามีอิทธิพล พอรูสึกสบาย ก็ชอบใจ จะเอา ไม
สบาย ก็ไมชอบใจ จะไป เวทนาคือความรูสึกนั้น ก็ตอดวยตัณหา คือ
ปฏิกริ ิยาตอความรูสึกที่สบาย-ไมสบาย กลายเปนความอยากได อยากเอา
หรืออยากหนี อยากทําลาย
ถาอยูแคในกระบวนการของความรูสึกและปฏิกิริยาตอความรูสึกนี้ ก็
ไมมีการศึกษา คือ อยูดวยความรูสึกชอบใจ ไมชอบใจ และความสุข-ความ
ทุกขทขี่ นึ้ อยูกับชอบใจ ไมชอบใจ เรียกวา อยูกับการเสพ อยางนี้เรียกวาใช
อินทรียเพื่อเสพ คือ ตาดู หูฟง เพื่อเสพความรูสึก หรือเสพเวทนาอยาง
เดียว เพื่อหาสุขและหนีทุกข

พอเริ่มใชอินทรียเพื่อเรียนรู คนก็กาวขึ้นสูการศึกษา
ชีวติ เราจะดีงาม จะอยูแครูสึกไมได ตองกาวตอไป ตองใชอินทรีย
เพือ่ การรู ถาเราไมติดแคความรูสึก และเราไมไหลไปตามอิทธิพลของมัน สู
การประสบปญหา เราก็กาวไปสูกระบวนการใชอินทรียเพื่อรู
ตัง้ แตทําความรูจักวามันคืออะไร มันเขียว มันแดง มันดํา คิดวามัน
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เปนอยางไร มีคุณ มีโทษอยางไร เปนมาอยางไร เปนไปอยางไร เปนเพราะ
อะไร ศึกษาคนหาเหตุปจจัย วิเคราะห วิจัย เรียกวารูจักคิดรูจักเรียนรู การ
เรียนรูก็เริ่ม ความรูก็มา การคิดก็พัฒนา
อินทรียเปนชองทาง พอใชถูก การเรียนรูก็เริ่ม การศึกษาคือชีวิต
เมื่อชีวิตของเราเปนอยูตลอดเวลา ก็ใหการศึกษาดําเนินไปตลอดเวลา พอ
เด็กเกิดมาการศึกษาก็เริ่มทันที ถาพอแมใหการศึกษาเปน ก็รูวาการศึกษา
เบือ้ งตนก็อยูที่อินทรียนี้แหละ ทําอยางไรจึงจะใหเด็กใชอินทรียเปน อยาให
ใชอินทรียเพียงเพื่อรูสึก ตองใหกาวสูการใชอินทรียเพื่อรู
เมื่อใชอินทรียเพื่อรูก็ตองเรียนรู ตอนนี้พอแมจะชักนําได คืออยาให
เด็กติดอยูแคความรูสึก มองแควาสวยไมสวย ชอบใจไมชอบใจ ถาอยางนั้น
เด็กจะไมพัฒนา เรียกวาอยูแคยินดียินราย พอใชตา หู จมูก ลิ้น ดู ฟง ดม
กลิ่น ลิ้มรส เจออารมณที่นาปรารถนาเปนอิฏฐารมณ ก็ยินดี เจออารมณที่
ไมนาปรารถนาเปนอนิฎฐารมณ ก็ยินราย ติดอยูกับความยินดียินราย ความ
ชอบใจ ไมชอบใจ สุขทุกขก็อยูที่นี่ แลวก็วนเวียนจมอยูไมไปไหนเลย เรียก
วาเปนกระบวนการของตัณหา ไมอาจจะพนไปจากทุกข
เพื่อใหเห็นปจจัยตัวสําคัญที่กํากับตรงนี้ จึงเติมตัณหาเขามาเปนตัว
กลาง เมื่อกี้บอกวาอวิชชานํามาสูทุกข หรือเปนปจจัยแกทุกข นั่นเปนการ
พูดอยางยอ
ถามองกระบวนการใหชัด ก็พูดขยายความวา เมื่อมีอวิชชาก็เปด
โอกาสใหตัณหาเขามารับชวงจากเวทนา จึงกาวไปสูการติดตันไมพนทุกข
แตถาเราเปลี่ยนกระบวนการ ใหใชอินทรียอยางมีปญญาและใหเกิด
ปญญา พอมีปญญา วิมุตติก็มา ก็หลุดพนจากทุกขไปเรื่อยๆ แลวก็ไดความ
สุขชนิดใหมดวย

การศึกษา คือการพัฒนาความสุข
เมื่อการศึกษาที่แทมา ก็ตองมีสุขไปดวย การศึกษาที่ถูกตองจะ
พัฒนาความสุข
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ความสุขนัน้ เกิดจากการไดสนองความตองการ และดังนัน้ จึงเปลีย่ นไป
ตามความตองการ ความจริงขอนี้เปนจุดที่การศึกษายุคปจจุบันไมคอยมอง
เพราะแนวคิดปจจุบันโดยมากมองความตองการเปนแบบเดียว
ความตองการเปลีย่ นแปลงพัฒนาได ความสุขจึงพัฒนาได และดังนัน้ เรา
จึงตองพัฒนาความตองการ การศึกษาตองทําหนาทีน่ ี้ เมือ่ เราเปลีย่ นแปลง
พัฒนาความตองการได ความสุขก็เปลีย่ นได เพราะความสุขขึน้ กับความตองการ
เมื่อมนุษยไดสนองความตองการก็จะเกิดความพึงพอใจ จึงเปนสุข
ถาเขาตองการเสพ ตองการเวทนาที่อรอย เชน รูปสวย เสียงเพราะ เมื่อ
เขาสนองความตองการนั้น คือ ไดเห็นรูปสวยๆ ไดยินเสียงเพราะ เปนตน
เขาก็สุข เพราะไดสนองความตองการนั้น
แตถาเราใชอินทรียเพื่อรู... เมื่อมีความอยากรู (ความอยากรูเกิดได
พัฒนาได) คือเกิดความตองการรู พอสนองความตองการรู ความสุขก็เกิด
จากการไดรู ตรงนี้เปนขั้วตอสําคัญของการศึกษา
พระพุทธเจาตรัสไววา รุงอรุณของการศึกษาอยูที่นี่ แสงเงินแสงทอง
ของชีวิตที่ดีงามอยูที่นี่ ดังพุทธพจนที่ตรัสไวมีสาระสําคัญวา กอนอาทิตย
อุทยั จะมีแสงเงินแสงทองมากอน ฉันใด วิถชี ีวิตที่ดีก็มีความตองการชนิด
ใหมเปนจุดเริ่ม ฉันนั้น ตรงนี้คือการศึกษาเริ่มเดินหนา
เมือ่ เด็กตองการรู ความสุขก็มีมิติใหม คือมีความสุขจากการรู แต
กอนนีต้ อ งเจอสิ่งที่ใหความรูสึกสบาย ชอบใจ จึงจะสุข แตถาเจอสิ่งที่รูสึกไม
สบาย ก็ไมชอบใจ และเปนทุกข วนอยูแคนั้น เปนกระบวนการของอวิชชาตัณหา-ทุกข มาตลอด แตพอรูจักใชอินทรียเพื่อการเรียนรู เกิดความอยากรู
ก็เขาสูกระบวนการของการศึกษาที่มีความสุขเชิงปญญา
การใชอินทรียเพื่อการเรียนรู ตางกับใชอินทรียเพื่อเสพความรูสึก
เพราะสิ่งทั้งหลายทุกอยางเปนวัตถุหรือเปนประสบการณเพื่อการเรียนรูได
ทุกอยาง โดยไมแบงแยก ไมวาเราจะชอบหรือไมชอบ ก็เรียนรูไดหมด
เมื่อเด็กรูจักใชอินทรียเพื่อการเรียนรู คือเพื่อสนองความตองการรู
เขาจะขามพนขั้นของความสุขที่ขึ้นตอการเสพความรูสึก ขามพนความสุข
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ทุกขจากชอบใจไมชอบใจ ขึ้นไปถึงขั้นของการมีความสุขไดทั้งจากสิ่งที่ชอบ
ใจและไมชอบใจ เพราะทุกสิ่งไมวาเขาจะชอบหรือไมชอบ เขาเรียนรูไดหมด
โดยเฉพาะสิ่งที่ไมชอบ บางทีจะไดเรียนรูมากกวา
ตอนนี้เด็กจะพนจากอํานาจครอบงําของสุขทุกขจากความชอบใจและ
ไมชอบใจ จะชอบใจหรือไมชอบใจ เด็กไมแครแลว แตเด็กหันมาชอบสิ่งที่ได
เรียนรู จึงสามารถชอบสิ่งที่ไมชอบ
ตอนที่เด็กสามารถชอบสิ่งที่ไมชอบนี้ ดีแทๆ เลย เพราะเด็กไมหลงจม
อยูแ คเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเสพ แตเด็กมีความสุขกับการเรียนรู
ตอนนี้ก็เขามาสูหลักของธรรมชาติมนุษยที่พุทธศาสนาบอกวา มนุษย
เปนสัตวประเสริฐดวยการฝก เพราะเปนสัตววิเศษ ที่ฝกได เรียนรูได ชีวิต
จะดีอยูที่การฝก
เราไมพูดลอยๆ วามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ถาพูดวามนุษยเปนสัตว
ประเสริฐ ยังไมใชภาษาพุทธ แตเปนภาษาชาวบาน ซึ่งเพี้ยน พุทธศาสนา
บอกวามนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก ฝกแลวประเสริฐ ดังพุทธพจน
วา ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ แปลวา ในหมูมนุษย ผูที่ฝกแลวประเสริฐ ตอง
ฝกจึงประเสริฐ ไมใชประเสริฐขึ้นมาเฉยๆ
มนุษยเปนสัตวที่ฝกได มนุษยจะดีก็ตองฝกตองศึกษา ตองใหเด็กเกิด
จิตสํานึกในการศึกษาวา ชีวิตของเราจะดี ตองฝกศึกษา ตองเรียนรู พอเด็ก
เริ่มใชอินทรีย พอแมก็คอยกระตุนนํา ใหเขาใชอินทรียเพื่อการเรียนรู
เมื่อใดเด็กมีความตองการรู เกิดความใฝรูขึ้นมา แกจะมองเห็นวา
สถานการณที่แกตองทําอะไรที่ยากลําบากมากกวา แกจะไดเรียนรูมากขึ้น
ถึงตอนนีเ้ ด็กก็จะเกิดจิตสํานึกในการฝกตน และยินดีหรือถึงกับชอบสิ่งที่ยาก
แกจะเขมแข็ง พรอมกับที่ความสุขก็เพิ่มขึ้น แลวการพัฒนาก็ยิ่งกาวหนา
ตางจากเด็กที่ไมมีจิตสํานึกในการศึกษา พอเจออะไรที่ยาก ซึ่งไมให
เวทนา/ความรูสึกที่เปนสุข ก็ตองทุกขอยางเดียว และเมื่อตองทํา ก็จําใจทํา
ไมเต็มใจ ตองฝนใจทํา จึงมีความทุกข
แตคนจะอยูโดยไมทําอะไรก็เปนไปไมได เมื่อตองทําดวยจําใจฝนใจอยู
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ตลอดเวลา ก็เปนสถานการณที่แย ชีวิตของเขาจึงมากไปดวยความทุกข
แตพอเราพัฒนาเด็กใหเกิดความใฝรูขึ้นมา เด็กมีจิตสํานึกในการฝก
ตน รูวาชีวิตของเราจะดีถาไดฝกตัวเอง แกก็รูวาถาเจอสิ่งที่ยาก หรือสถาน
การณยาก ก็จะไดฝกตัวเองมากขึ้น แกจึงกลับชอบสิ่งที่ยากเหลานี้
สิง่ ทีเ่ ด็กผูไมไดฝก ไมไดศึกษา เกลียดกลัว มีความทุกข กลับทําให
เด็กที่ใฝศึกษามีความสุข
เด็กทีไ่ มใฝศึกษา หากเจอสถานการณที่ตองทําโดยจิตใจไมชอบ ก็ฝน
ใจเปนทุกข ทําก็ไมไดผลและเสียสุขภาพจิต แตพอมีจิตสํานึกในการฝกตน
ตองการเรียนรู ตองการฝกตน เจอสิ่งที่ยากรูวาตัวเองจะไดฝกศึกษามาก ก็
ชอบใจ จึงทําดวยความเต็มใจ ทั้งสุขภาพจิตก็ดีมีความสุข และทําสําเร็จได
ผลดวย นีแ่ หละการศึกษาที่แท ดีอยางนี้

เริ่มมีชีวิต ก็เริ่มศึกษา การศึกษาจึงตองเริ่มที่บานเปนธรรมดา
การศึกษาเริม่ ตนทีบ่ า น ถาพอแมไมไดฝก ลูกแบบทีว่ า ขางตน เด็กจะ
หาแตสงิ่ ทีช่ อบใจ แสวงสุขเวทนา มีชวี ติ อยูก บั ดานความรูส กึ การศึกษาก็ไมมา
ดังนัน้ จึงตองรูจ กั ใชอนิ ทรียก อ น คือใชอนิ ทรียเ พือ่ การรู ไมตดิ อยูแ คการรูส กึ
ดานรูส กึ นั้นเรายอมใหแกระดับหนึ่ง แตจะตองโยงใหความรูสึกเปน
ตัวกระตุนไปสูการรู สงเสริมเด็กใหใชอินทรียเพื่อการเรียนรูจนกระทั่งเกิด
เปนนิสัย ใหเขาเกิดความอยาก หรือความตองการใหม ที่เรียกวา ฉันทะ ที่
พระพุทธเจาตรัสวา ถาฉันทะมา รุงอรุณของการศึกษาก็มา และชีวิตที่ดีงาม
ก็มาแนนอน โดยไมตองเรียกรอง เพราะเปนปจจัยตามธรรมชาติ
หลักพุทธศาสนาสอนวา เมื่อปจจัยพรอมแลว เหตุมาแลว ผลก็ตาม
มาเอง ไมตองเรียกรอง เหมือนแมไกขึ้นฟกไข เมื่อถึงเวลาครบ เหตุปจจัย
พรอม ลูกไกก็ออกมา แตถาแมไกไมขึ้นฟกไข มายืนรองอยูขางเลา รองไป
จนไขเนา ลูกไกก็ไมออกมา
ฉันทะ คือความใฝรแู ละใฝสรางสรรค เปนปจจัยตัวนําของการศึกษา
เมือ่ เหตุปจ จัยครบ ผลจะมาเอง ไมตอ งเรียกรอง ดังนัน้ จึงตองใหเด็กมีฉนั ทะ
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เมือ่ เด็กมีฉนั ทะ มีความตองการใหม มีความอยากชนิดใหมแลว การ
ศึกษาก็ตามมาเอง ความสุขชนิดใหมทปี่ ลอดภัยก็ตามมาเอง ชีวติ ทีด่ งี ามก็ตาม
มาเอง พอแมไมตอ งไปเรียกรอง ไมตอ งคอยจําจี
้ จ้ าไช
ํ้ การศึกษาและความสุข
เชิงปญญามาเอง เพราะเด็กอยากรูแ ละอยากเห็นผลของการสรางสรรค
เอาละ นี่เทากับบอกวาการศึกษาเริ่มที่อินทรีย
เคยใชวิธีใหเด็กรูจักแยก เด็กประถมมาวัด ถามแกวา "หนูดูทีวี บอย
ไหม" ดูบอย วันละกี่ชั่วโมง วันธรรมดาดูเทานั้นเทานี้ชั่วโมง วันเสารอาทิตย ดูเยอะหนอย ทั้งวัน
แลวที่หนูดูทีวีนั้น ดูเพื่อศึกษากี่ % ดูเพื่อเสพกี่% เด็กไมเคยไดยิน
แตพอแยกได คนหนึ่งตอบวา ดูเพื่อเสพ ๙๙% ดูเพื่อศึกษาแทบไมมีเลย อีก
คนเปนนองชาย หนูใชคอมพิวเตอร เพื่อศึกษากับเสพเทาไร ตอบวา เสพ
๙๐ กวา% ใชเพื่อศึกษาแทบไมมีเลย
ถามตอวา ทําอยางนี้ถูกไหม ใหคิดเอง เด็กตอบวาไมถูก ไมถูกแลว
ทําอยางไร เด็กบอกวาตองแกไข แลวหนูจะแกยังไง ก็ตองศึกษาเพิ่มขึ้น
แลวหนูจะเอาไงละ หนูจะดูทีวี เพื่อเสพกี่% เพื่อศึกษากี่%
เด็กคิดไปมา แกก็ตอบ ๕๐:๕๐ อยางนี้สายกลางที่ผิด ไมใชสายกลาง
จริง แตเอาแคกึ่งกลาง ก็บอกวาเห็นใจเด็ก ยุคนี้ผูใหญเขาทําตัวอยางไวไมดี
เพราะฉะนั้นยอมใหเสพเยอะๆ ใหมีศึกษาสักหนอยก็แลวกัน ไมตอง ๕๐:๕๐
ในทีส่ ุดก็ตกลงกันได เด็กบอกวา ตอไปนี้จะดูเพื่อเสพ ๗๐% ดูเพื่อ
ศึกษา ๓๐% เอาละแคนี้ใชได ตอไปก็คอยๆ กาวหนาขึ้นเอง
เราตองแยกไดอยางนี้ คือ ใชอินทรียเพื่อไดความรู ใหดานรูมากขึ้น
แปลวาดูเปน ฟงเปน เปนตน ใหดูแลวไมใชไดแคลุมหลง เพลิดเพลิน เอาแต
สนุกสนาน มัวเมา แตดแู ลวใหไดความรู ไดความคิด ไดคติ ไดประโยชน
พอถึงขั้นนี้ โยนิโสมนสิการก็ไดชองที่จะเขามาทํางาน เด็กก็จะมองสิ่ง
ทีเ่ ขามาใหมในแงที่จะใหไดความรู และไดประโยชนอยางไร โยนิโสมนสิการ
จะพาไปเอง แตตอ งเปดชองใหมนั ทีว่ า นีเ้ ปนการใชอนิ ทรียม าเริม่ ตนการศึกษา
ในบาน จะตองใหเด็กเริ่มรูจักใชอินทรีย ใหดูเปน ฟงเปน นี้ก็คือการ
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พัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในขั้นกายภาวนา ซึง่ ในไตรสิกขาจัดเปน
ระดับศีล แตในเวลาสัมพันธจริงจะไดใชไดฝกครบหมด ทั้งพฤติกรรม+
อินทรียสัมพันธ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา พรอมทั้ง ๓ อยาง
ในเวลาที่เด็กสัมพันธดวยตา ดูทีวี หรือดูอะไรก็ตาม เขาก็มีเจตนา
ตัง้ ใจ มีแรงจูงใจ มีความรูสึก มีสุข มีทุกข มีใจราเริงเบิกบาน หรือขุนมัว
เศราหมอง มีความโลภ อยากได หรือเกลียดชัง มีคุณธรรมหรือมีกิเลส และ
จิตใจมีความเขมแข็ง มีความเพียร หรือออนแอทอถอย
มิใชวาพอเจอสิ่งที่ยาก ไมชอบ ก็รองไห หนี ไมเอาอยางเดียว สิ่งที่
นาจะรูก็ไมเรียน อยางนี้แสดงวาออนแอ ไมมีความเพียร ใจสูไมมี
ปญญาก็มาดวย เชน ดูอยางรูเขาใจ หรือดูอยางงมงายโงเขลา ถา
เด็กรูเห็นเหตุผล มองเห็นคุณคาวา ถาเรารูจักดูสิ่งเหลานี้ เราจะได
ประโยชน การเรียนรูก็ยิ่งกาวหนา
เปนอันวา ใหไปดวยกันทั้ง ๓ ดาน

ทํากิจกรรมทุกอยางใหเปนการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาในทุกกิจกรรม
เวลาเด็กจะทําอะไรสักอยาง พอแมอาจจะหัดใหคิด หรือในโรงเรียนก็
เชนกัน เวลาจะทํากิจกรรมอะไรสักอยาง ครูหรือหัวหนาอาจจะบอกวา เอา!
เราเตรียมพรอมแลวนะ มาหยุดยืนคิดกันสักนาทีหนึ่ง พิจารณารวมกัน
พรอมกันวา ในกิจกรรมที่เรากําลังจะทําอยูนี้
๑. กิจกรรมหรือการกระทํ าของเรานี้ จะกอความเดือดรอนเบียด
เบียน แกผูอื่นหรือแกสังคมหรือเปลา หรือเปนไปเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เปนกิจกรรมในทางสรางสรรคหรือทําลาย นี่คือดานศีล
๒. จิตใจของเราเปนอยางไร เราทําดวยความรูสึกเปนสุข เบิกบาน
ผองใส มีความตั้งใจหรือมีแรงจูงใจที่ดี อยากจะชวยเหลือ อยากจะทําให
เปนประโยชน หรือเพียงแตเห็นแกตัว อยากจะไดเพื่อตัวเอง หรือโกรธเคือง
อยากจะแกลงหรือทําลายใคร สภาพจิตของเราเปนอยางไร ถาสภาพจิตใจดี
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ก็ใชได นี่ดานจิตหรือดานสมาธิ
๓. ตอไปดูดานปญญา เรารูเขาใจสิ่งที่เรากําลังจะทําชัดเจนไหม เรา
มีเหตุผลอยางไรในการที่จะทํา ทําไปแลวจะเกิดผลดี-ผลเสียตามมาอยางไร
นี่ดานปญญา
ดานศีลก็ไมเบียดเบียนใคร เกื้อกูลสรางสรรค ดานจิตใจเราก็มีเจตนา
ดี มีแรงจูงใจดี ผองใสเบิกบาน ไมขุนมัว แลวดานปญญาเราก็มีความรูเขา
ใจเหตุผล มองเห็นจุดมุงหมายในการกระทําชัดเจน เออ…พรอมแลวก็ทําได
เมือ่ อยูบาน เวลามีกิจกรรมอะไรที่สําคัญ พอแมก็ใหพิจารณาทั้ง ๓
ดานนี้ ในทุกกิจกรรม เพราะวาศีล สมาธิ ปญญา ทํางานรวมกัน การ
ดําเนินชีวิตก็จะเปนการศึกษา และเปนจริยธรรมตลอดเวลา
อารมณก็อยูในนี้แหละ เพราะอารมณเปนสวนหนึ่งของจริยธรรม คือ
ใหเด็กมีจิตใจที่สดชื่น เบิกบาน ผองใส ราเริง มีความสุข และมีความรูสึก
ตอสิ่งแวดลอมดี ตอเพื่อนมนุษยดี มีความรูสึกเปนไมตรี ไมเคียดแคนชิงชัง
ไมมีความคิดรายตอใคร ดังนี้เปนตน
เมื่ออารมณคือสภาพจิตมา ก็เอาปญญามากํากับหรือปรับแกอารมณ
โดยที่ปญญานั้นอาจจะมาในแงความรูเหตุผล เชนเมื่อมองเห็นวา สิ่งที่เรา
ทํานี้ มีคุณคาเปนประโยชน เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น อารมณก็ยิ่งดี เมื่อ
อารมณคือสภาพจิตดี มีความสุข ความพอใจ ก็ไปหนุนพฤติกรรมใหยิ่งตั้งใจ
ทําสิ่งที่ดีงามมากขึ้น
ฉะนัน้ อารมณจึงเปนสวนหนึ่งของจริยธรรม มาดวยกันกับศีลและ
ปญญาในกระบวนการของการศึกษา ๓ ดานนี้ ไมตองไปแยกตางหาก แต
แยกเพียงเพื่อดูใหชัดและเพื่อทําใหถนัด

ดูการศึกษา ที่ชีวิตประจําวันในการกินอยู
เมือ่ กีบ้ อกแลววาเด็กสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย ในเรื่องอาหาร
การกิน เครื่องใช ปจจัย ๔ เราก็เริ่มฝกชีวิตที่ดีงามคือจริยธรรมและการ
ศึกษาตัง้ แตในการกินอาหารเลย โดยหัดใหเด็กกินเปน สวนปจจัยสี่และสิ่ง
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ของอยางอื่นก็หัดใหใชเปน บริโภคเปน คือรูจักกินใชดวยปญญา ไมบริโภค
เพียงดวยตัณหา คือ ไมบริโภคเพียงดวยตองการตอบสนองดานเวทนาความ
รูส กึ เทานั้น แตอยางนอยมองเห็นความหมายและเหตุผลในการกินใชบริโภค
นี่เปนกายภาวนาและเปนศีลในชีวิตประจําวัน โดยมากคนไมนึกวา
เรือ่ งนีเ้ ปนศีล ไปนึกแคไมฆาสัตว ไมตบยุง ไปเนนกับเด็กแตเรื่องนี้ ไมได
มองศีลในการกินอยู
พอกินอาหารเปน ศีลก็มาทันที อยางผูที่มาบวชเปนพระ เริ่มตนก็
ตองเตือนตัวเองดวยขอพิจารณาวา ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย จึง
บริโภคอาหารนี้ วามิใชเพื่ออยางนั้นๆ แตเพื่ออยางนี้ๆ
เราก็ตองถามเด็กวา กินอาหารเพื่ออะไร วัตถุประสงคที่แทของการ
กินอาหารคืออะไร เด็กอาจจะไมเคยคิดเลย เมื่อคิดเขาก็จะคนหาคําตอบได
จากคําถามก็ทําใหคิด วากินเพื่ออรอยใชไหม เพื่อสนองความอยาก
เสพรสใชไหม เมื่อคิดเขาก็จะรูวา เอะ! ทีจ่ ริงไมใชแคนั้น ในที่สุดก็รูวากิน
เพือ่ ใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี กินเพื่อสุขภาพ หรือตามภาษาสมัยใหม
วาเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อบํารุงและซอมแซมรางกาย เพราะรางกายจําเปน
ตองมีอาหารจึงจะอยูได
เมือ่ เด็กรูอ ยางนี้ ปญญาก็พัฒนา เขาจะกินอยางมีความมั่นใจดวย
ปญญาทีร่ เู ขาใจจุดหมายในการกิน ไมกนิ เลือ่ นลอยไรความคิดเพียงเพือ่ อรอย
ถาพอแมไมชักนําเด็กในการศึกษา เด็กก็ไดแคกินเพื่ออรอย ติดของ
ครุนคิดอยูแควาอรอยหรือไมอรอย แลวก็วุนอยูกับการที่จะหาอาหารอรอย
แถมดวยเรื่องโกเก อวดแสดงฐานะ ถาอยางนี้ก็แย การศึกษาไมเริ่มเลย
การศึกษาก็แคไปโรงเรียน ซึ่งที่จริงไมใช
การศึกษาอยูที่การที่จะใหชีวิตอยูไดอยางดี การใหชีวิตเปนอยูอยาง
ดี เปนการศึกษาทันที จึงตองกินเปน ถากินไมเปนจะอยูดีไดอยางไร
พอเด็กเริ่มรูจุดมุงหมายของการกิน มรรคก็เริ่มมา เพราะการรูจุด
หมายวากินเพื่อสุขภาพดี เปนความรูเขาใจมองเห็นความจริงถูกตองตาม
แนวสัมมาทิฏฐิ จึงเขาสู "มรรค" ซึ่งนําไปสูวิธีปฏิบัติจัดการวาจะกินอยางไร
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จะกินอยางไร ออ ก็ตอ งกินอาหารทีม่ คี ณ
ุ คาเปนประโยชน ตองกินไม
นอย-ไมมากเกินไป ถาเอาแตตณ
ั หากินเพือ่ อรอย เมือ่ ยังอรอยก็กนิ เขาไปจน
ทองกาง หรือจนกระทัง่ อืดแนนกินไมไหว จนยืนไมขนึ้ กลายเปนกินแลวเสียสุข
ภาพ ทําลายคุณภาพชีวติ บางทีกนิ อาหารอรอยและแพง แตเปนพิษเปนภัย
พอรูตระหนักในความมุงหมายของการกิน เด็กก็เริ่มมีตัวถวงดุล
ตัณหา และเดินเขาสูวิถีชีวิตแหงปญญา

ถาเด็กมีการศึกษาที่แท สังคมก็พัฒนาทันที
เราตองยอมรับวา คนก็มีดานความรูสึกซึ่งตองใหเขาบาง แตอยาลืม
วา ถาจะมีการศึกษาคนก็ตองพัฒนา เขาจะตองสรางดุลยภาพขึ้นแกชีวิต
ตองรูจักเหตุผลมากขึ้น การกินเพื่อสนองความตองการเสพรสจะตองเบาลง
และตองรูจักเริ่มหาวิธีที่จะกินเพื่อสนองความมุงหมายที่แท เพื่อการที่จะใหมี
สุขภาพดีและไดคุณภาพชีวิต
ตอไปก็เสือ้ ผา รองเทา กระเปา สิง่ ของตางๆ ทีจ่ ะซือ้ ใหเด็กหัดคิดกอนที่
จะซือ้ ใหชดั ตอความหมาย วัตถุประสงค และประโยชนทแี่ ทจริงของมันวาคือ
อะไร เพือ่ อะไร ตองไดคณ
ุ คาสนองปญญา เปนอันดับ ๑ จากนัน้ จึงยอมใหเรือ่ ง
ของคานิยม ความชอบ ความรูส กึ ซึง่ เปนคุณคาทางตัณหามาเปนอันดับ ๒
เด็กจะแยกไดทันทีวา คุณคาทางตัณหาคือสนองความตองการเสพรส
หรือเสพความรูสึก คุณคาทางปญญาคือสนองความตองการที่ตรงตามความ
เปนจริง โดยรูเขาใจในความมุงหมายที่แทจริง ที่เปนประโยชนแกชีวิต
เมื่อมีชีวิตเปนอยูอยางนี้ ศีลก็เริ่มพัฒนา เราเอาศีลคือการสัมพันธกับ
สิง่ แวดลอมมาเริ่มตน เพราะเปนตัวหยาบ เปนรูปธรรม และอยูในชีวิต
ประจําวัน ใหรูจักใชอินทรีย ดูเปน ฟงเปน กินเปน บริโภคเปน นี้คือการ
ศึกษาเริ่มตนในชีวิตที่เปนอยูตลอดเวลา
พอเริม่ อยางนี้ แคดูทีวีเปน เทานั้นแหละ ชีวิตก็เปลี่ยนทิศทางไปลิบ
เลย ไมเฉพาะชีวิตเทานั้นที่เปลี่ยน สังคมก็เปลี่ยนไป กลายเปนสังคมที่กาว
หนาและสรางสรรคทันที
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-๔การศึกษาพัฒนาชีวิตทั้งระบบ
อารมณจึงพัฒนาไปดวย
เมื่อการศึกษาถูกทาง
อารมณก็พัฒนาไปในระบบธรรมดาของมัน
พอการศึกษาเริ่มตน ชีวิตดีก็มาเองเลย รวมทั้งเรื่องอารมณดวย คือ
สภาพจิตที่ดีมาดวยเอง เพราะวา เมือ่ เปนการศึกษาที่ถูกตองแลว ทุกดานก็
พัฒนาพรอมกันหมด พฤติกรรมก็พัฒนาไปดวยกันกับจิตใจและปญญา ถึง
แมจะยอมรับวาบางครั้งตองมีการฝนบาง ในเมื่อจิตใจยังไมพรอม แตเมื่อ
เด็กมีจิตสํานึกในการศึกษา เด็กจะเขมแข็งใจสูขึ้นมา เพราะเด็กรูแลววา
ชีวิตจะดีตองมีการศึกษา ฝกฝน พัฒนา มนุษยเปนสัตวพิเศษตรงนี้
พอเจออะไรที่จะไดฝก เด็กก็จะชอบ เต็มใจ และมีความสุข การฝน
หายไปกลายเปนการฝก ความขุนมัวเศราหมองก็เปลี่ยนเปนความราเริงผอง
ใส เราสามารถเปลี่ยนทุกขเปนสุขไดทันทีเมื่อทาทีและความตองการเปลี่ยน
ไมใชไปตันอยูกับความสุขในความหมายอยางเดียว มองอะไรเพียงในแง
ความรูสึก ทุกขก็ทุกขอยูนั่น อยางนี้ก็แย การศึกษาก็พัฒนาเด็กไมได
โดยมากเรามองการศึกษาแบบนิง่ ตายตัว เปน static มองความหมาย
ของทุกขก็ทุกขอยูนั่น แตที่จริงอันเดียวกันใหเกิดทุกขก็ได ใหเกิดสุขก็ได
แลวทุกขทุกกรณีเปนสุขไดหมด ถาเด็กพัฒนา ก็จะพลิกเปลี่ยนไดหมด ใน
สถานการณทุกอยางทุกขเปลี่ยนเปนสุขได และปญหาก็เปลี่ยนเปนปญญาได

ทุกชีวิตตองพัฒนา โดยมีความแตกตางเฉพาะแตละบุคคล
ถาม: แมวาเด็กแตละคนมีความถนัด หรือจะเรียกวาเปนการที่เขามี
ฉันทะตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันจะงายถาเขาถนัด เด็กแตละคนจะมีความถนัด
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แตกตางกัน บางคนมีความออนดอยในบางเรื่อง เพราะฉะนั้นในการที่เราจะ
ปรับหรือฝนเขาในเด็กบางคนอาจพอไปได แตในเด็กหลายคนอาจจะลําบาก
มาก ทักษะการพัฒนาเด็กของฝรั่ง เขาเลยใชวิธีวา ก็พัฒนาดานที่เกงๆ
ถนัดไปเลย ดานที่ดอยอยาไปยุงกับมันมากนัก เพราะคงไปไดยาก หรือตอง
ฝนมาก ทําใหเด็กไมมีความสุข ขอทราบความเห็นของทานเจาคุณอาจารย
ตอบ: เราตองยอมรับทั้ง ๒ อยาง ทางพระเรียกวาความยิ่งและ
หยอนคือความแตกตางระหวางบุคคล เราตองมี “บุคคลัญุตา” คือการรู
จักบุคคลตามความแตกตาง ๒ ดาน
ดานที่ ๑ ความแตกตางแนวตั้ง เรียกวา ความแตกตางดานอินทรีย
เปนความแตกตางโดยระดับการพัฒนา วาเด็กพัฒนาไปไดแคไหน เชน มี
ปญญาแคไหน มีสติ มีสมาธิ แคไหน
ดานที่ ๒ ความแตกตางแนวนอน เรียกวา ความแตกตางดานอธิมุติ
เชน ความโนมเอียง ความสนใจ ความถนัด อัธยาศัย พื้นนิสัยที่ตางๆ กัน
ของฝรั่งมองรวมๆ ปนๆ กันไปอยางเดียว แตเราดูแยก ๒ ดาน ใน
ดานอินทรียตองใหเด็กทุกคนพัฒนา จะปลอยไมได แตในดานความถนัด เรา
ยอม แมแตพระอรหันต ก็ถนัดตางๆ กัน และดําเนินชีวิตตามอัธยาศัย
จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงตั้งพระอรหันตเปนเอตทัคคะในดานตางๆ
กัน องคนี้เปนนักอยูปา องคนี้เปนนักเทศนสอนประชาชน องคนี้ถนัดดาน
สังคม องคนี้ถนัดดานอยูเงียบๆ
รวมความวา ดานความถนัดอัธยาศัยนี้ทานยกใหหรือสงเสริมตามที่
เหมาะสม แตตอ งแยกจากการพัฒนาดานอินทรีย เพราะดานอินทรียน นั้ เราจะ
ตองใหเด็กพัฒนา โดยเอาดานทีถ่ นัดนัน่ แหละมาหนุนการพัฒนาดานอินทรีย
ดวย อยาใหสดุ โตง ไมใชจะยอมจนกระทัง่ เด็กตองสูญเสียหรือพลาดโอกาส
แมแตการพัฒนาดานอินทรียนั้น ก็มิใชทานใหฝน แตทานใหสราง
ปจจัยภายในตัวใหมขึ้นมา แลวปจจัยภายในตัวนี้ก็มาทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทาทีและสภาพจิตหรืออารมณ/ความรูสึก เชน ทําใหการฝนกลายเปน
การฝก การเสียกลายเปนการได ตลอดจนทําใหทุกขกลายเปนสุข
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อนึง่ อยาลืมวา การพัฒนาดานอินทรียนี้ รวมทั้งความเขมแข็งของ
จิตใจดวย อินทรียตัวหนึ่ง ก็คือ วิริยะ แมแตเมื่อยังมีความรูสึกฝนบางใน
ตอนแรก ถาเกิดวิรยิ ะขึน้ มา ภาวะจิตหรืออารมณดา นลบก็เปลีย่ นไปเปนบวก
อินทรียมีหลายอยาง รวมทั้งศรัทธา ความเชื่อ ความมั่นใจ ความมี
หลักการ ความมีจิตใจมุงสูเปาหมาย และวิริยะ ความเพียร กําลังใจ ความมี
ใจสู ความเขมแข็ง ความแกลวกลาที่จะกาวไปขางหนา เด็กบางคนเจออะไร
ทีไ่ มชอบ แตพอทําใหรูสึกทาทาย ก็ใจสู จะตองเอาชนะ ทําใหสําเร็จใหได
ในทางธรรมทานจึงไมกลัว เรามีวิธีหลายแบบ สําหรับเด็กที่ตางกัน
แบบที่ ๑ เด็กมีความโนมเอียงทางดานฉันทะ เราพยายามใหเขาเห็น
คุณคาหรือประโยชน เมื่อใจเขาชอบ หรือโนมที่จะชอบ ฉันทะมา เขาจะทํา
แบบที่ ๒ เด็กมีลักษณะชอบสิ่งทาทาย เรากระตุนใหรูสึกวาจะตอง
เอาชนะ แบบนี้เด็กไมตองชอบก็เอา เขาจะสู
แบบที่ ๓ เด็กที่ไมคอยสนใจอะไร และขาดความเพียร ตองทําใหเขารู
สึกตระหนักในความสําคัญของสิง่ นัน้ เชนวาสิง่ นัน้ เรือ่ งนัน้ มีความสําคัญตอ
ตัวเขา ตอความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ตออนาคตของเขา หรือตอคนตอ
ของทีเ่ ขารัก เชน อะไรจะเปนอันตรายตอชีวิต เขาจึงจะเอาใจใส สนใจ
แบบที่ ๔ พวกชอบความยักเยือ้ ง อยากทดลอง อยากรูว า ถาทําอยางนี้
จะเกิดอะไรขึน้ ถาเปลีย่ นไปอยางโนน จะเกิดผลอยางไร เด็กประเภทนีต้ อ ง
กระตุน ความอยากรูอ ยากลอง จึงจะชักนําความสนใจและเกิดความอยากทํา
ดังนัน้ เราอยาไปติดอยูแคคอยจองจับวาเด็กสนใจอะไร แลวรอที่จะ
หนุนอยางเดียว แตตอ งดูและตองใชปจ จัยทัง้ ๒ ดาน คือกระตุน ปจจัยภายใน
ขึน้ มา และใชปจจัยภายนอกนําหนุน
ดูวาปจจัยภายในของเด็กเปนอยางนี้ แตปจจัยตัวแปรจากขางนอก
อาจจะมาชวยปรับเปลีย่ นได ถาเอาปจจัยภายนอกมาชวย จะไปไดไหม ไมใช
มองอะไรเดีย่ วดิง่ ไปทางเดียว ตองมองทัง้ ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก รู
จักปรับหรือเสริมปจจัยนัน้ ๆ โดยสัมพันธกบั ความแตกตางทัง้ ๒ ดาน คือ
๑. ความแตกตางแนวตั้ง ในดานระดับอินทรีย เด็กมีความยิ่งหรือ
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หยอน ออนหรือแกกลา ในคุณสมบัติขอไหน แคไหน
๒. ความแตกตางแนวนอน ในดานอธิมุติ เด็กมีความถนัด ความสน
ใจ พื้นนิสัย เปนอยางไร
พระพุทธเจาจะสอนคนไมไดถา ไมทรงทราบความแตกตางระหวางบุคคล
๒ อยางนี้ ดังนัน้ พระองคจงึ ทรงมีทงั้ นานาธิมตุ ติกญาณ (รูจ กั คนทีแ่ ตกตาง
กันโดยอธิมุติ) และอินทริยปโรปริยัตตญาณ (รูจักคนที่ยิ่งและหยอนโดย
อินทรีย) คือรูค วามแตกตางของแนวโนมจิตใจ ความสนใจ เปนตน พรอมทัง้ รู
ความยิง่ และหยอนแหงอินทรีย เชน ปญญา ศรัทธา ความเขมแข็งมัน่ คง ฯลฯ
คนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ก็ตองปฏิบัติตอเด็กโดยรูความแตกตาง
ของแตละบุคคล

มองเปน คิดเปน เห็นทางพัฒนาชีวิตไปไดไกล
การศึกษาเริม่ ตนในครอบครัว พระพุทธเจาทรงสอนวา ปุพพฺ าจริยาติ
วุจฺจเร พอแมเปนบูรพาจารย คือ เปนอาจารยคนแรก แตเราไมคอยใหพอ
แมทําบทบาทนี้
การฝกเด็กที่สําคัญ คือใหเขามีโยนิโสมนสิการ เมือ่ เด็กรูจักคิด เขาจะ
สามารถพลิกสถานการณ พลิกสิ่งที่กําลังเผชิญอยู ใหกลับรายเปนดีได เด็ก
จะมีความรูเทาทัน ปญญาที่ฝกอยูเรื่อย จะทําใหเขาไวขึ้น
อยาลืมวาคนเรานี้ฝกอะไรไว จะมีความไวในเรื่องนั้นดวย ไมใชมี
ความแกกลามากขึ้นเทานั้น แตมีความไวเขามาดวย เชน พอมองอะไรก็เห็น
ทั้งแงคุณและแงโทษเสร็จทีเดียวเลย ทําใหเปนคนที่ไมมองอะไรดานเดียว
แตมองทั้งดานคุณดานโทษ อันนี้มีสวนดีแงนี้ มีสวนเสียแงนี้
ไมมีอะไรที่มีแตสวนดีอยางเดียว หรือสวนเสียอยางเดียว ฉะนั้น ถามี
โยนิโสมนสิการ เราจึงเอาประโยชนไดจากทุกสถานการณ ถาเจอสิ่งที่ชอบ
เด็กตองรูทันทีวา สิ่งนั้นมิใชมีแตดี แตโทษก็มีดวย เราจะตองปฏิบัติตอมันให
ถูกตอง โดยรูตระหนักวาวัตถุประสงคของเราคือ ไดเรียนรู พัฒนาชีวิต
พัฒนาปญญา ใหไดประโยชนจากสิง่ นัน้ ๆ นีค่ อื โยนิโสมนสิการ ซึง่ มีหลายวิธี
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โยนิโสมนสิการ คือการรูจักคิด รูจักพิจารณา หรือมองเปน คิดเปน
มีหลักใหญ ๒ อยาง คือ
๑) เอาความจริงจากประสบการณนนั้ สถานการณนนั้ หรือสิง่ นัน้ ใหได
๒) เอาประโยชนจากมันใหได
คือ ไมวาเจออะไร ตองเอาความจริง หรือไมก็ประโยชน หรือทั้งสอง
อยางใหได เรียกวา มองใหเห็นความจริง และมองใหเห็นประโยชน ฉะนั้น
แมแตเจอสิ่งที่ราย ก็ตองหาประโยชนได นี่คือ หลักโยนิโสมนสิการ
ดวยเหตุนี้ พุทธศาสนาจึงไมใชแคสอนใหมองแงดี เพราะการมองแงดี
มักเปนการปลอบใจตัวเอง สวนการมองเอาประโยชนได ไมใชแคการปลอบ
ใจ แตเปนการเขาถึงความจริงอีกระดับหนึ่ง และนําไปสูการปฏิบัติดวย
ทุกอยางแมแตราย เราตองมองเอาประโยชนใหได เชน เราเกิดมา
จน จะไปทอแททําไม เรื่องนี้พูดบอยๆ ก็ดี บางทีเราไปนึกวา เราเกิดมาจน
เราแย แลวก็ทอแท มีความทุกขใจ แตถามองเปนก็จะเห็นวา คนทุกคนไมมี
ใครเสียเปรียบหรือไดเปรียบสมบูรณ ไมเปน absolute
คนที่เกิดในตระกูลเศรษฐีมั่งมีรํ่ารวย ก็อาจจะเสียเปรียบมาก ทําไม
ไดพดู มาแลววา มนุษยเปนสัตวที่จะดี จะประเสริฐไดดวยการฝก และในการ
ฝกก็ตองมีแบบฝกหัด ชีวิตที่ไมมีแบบฝกหัด ยอมยากที่จะพัฒนา
คนทีเ่ กิดมาทามกลางความสุข อะไรก็งาย อะไรก็สะดวกไปหมด ไม
เคยผจญปญหา ไมเคยมีอะไรตองทํา ไมเคยมีแบบฝกหัด ถาพอแมไมมี
ปญญา ไมรูจักคิด ไมหาแบบฝกหัดใหลูกทํา ลูกก็จะออนแอ ไมพัฒนา ทํา
อะไรไมเปน รับผิดชอบตัวเองไมได เด็กที่เกิดมารวยมีขอเสียเปรียบอยางนี้
จึงตองมีปญญาที่จะมาสรางดุล คือพอแมที่ฉลาด จะหาแบบฝกหัดใหลูกทํา
สวนเด็กทีเ่ กิดมาจน ก็สามารถไดเปรียบ ตรงทีว่ า มีแบบฝกหัดเยอะ
อยามัวไปทอแท ถาทําแบบฝกหัดเปน จะทําใหไดทงั้ พัฒนาความสามารถ ได
ทัง้ จิตใจทีเ่ ขมแข็ง และไดทงั้ การพัฒนาปญญา เพราะตองพยายามแกปญ
 หา
ตองคิด ตองทํา กวาจะทําอะไรไดสาเร็
ํ จก็ตอ งฝกตัวเองมากมาย ยิง่ ฝกก็ยงิ่ ได
โดยเฉพาะยิง่ ไดปญ
 ญามาก เพราะปญหาคูก บั ปญญา เมือ่ แกปญ
 หา
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สําเร็จ ก็คอื ปญญามา เมือ่ ปญญามา ปญหาก็หมด
คนมีโยนิโสมนสิการ ไมตอ งกลัวอะไร ไมมอี ะไรทีร่ า ยโดยสมบูรณ ทุก
อยางเอาประโยชนไดหมด
๑. ไดความจริง
๒. ไดประโยชน

การศึกษาเทียม ทําลายศักยภาพของมนุษยในทางสรางสรรค
ทุกสิ่งทุกอยางเราเรียนรูไดทั้งนั้น ซึ่งอยูที่ตองใชอินทรียเปน พอเด็ก
เริ่มใชอินทรียเพื่อการศึกษา เด็กก็เริ่มขามพนสุขและทุกขจากความรูสึก
ชอบใจและไมชอบใจ ขึ้นไปสูขั้นมีความสุขจากการสนองความอยากรูอยาก
ทํา และพรอมที่จะไปศึกษาตอในโรงเรียน
แตถาในบานไมเริ่มการศึกษาขั้นตนนี้ จนกระทั่งโตขึ้น ไปโรงเรียน
เด็กก็ไมไดเรื่อง จะอยูกับความตองการเสพอยางเดียว เด็กอยางนี้จะพัฒนา
อยางไร สรางชาติไมไหว มันออนแอ มันจะหาแตเสพ
ศักยภาพของมนุษย ดานที่จะไปแสวงหาความสุขจากการเสพ กําลัง
ไดรับการกระตุนมากในสังคมปจจุบัน ถาคนมุงไปหาความสุขจากการเสพ
บริโภค มีเทาไรก็ไมพอ พรอมกันนั้นศักยภาพดานที่จะสรางสรรคก็ไมได
พัฒนา ศักยภาพของชีวิตตองสูญไปเสียเปลา
นาเสียดาย ชีวิตคนจํานวนมากในสังคมปจจุบัน เกิดมาแลวไมได
พัฒนาศักยภาพในการสรางสรรค อยูไปเปลาๆ ไดแตบริโภคไปจนหมด
ชีวติ ไมมีการพัฒนาที่จะใหไปเจอสิ่งที่ประเสริฐ ทางดานจิตใจ และทาง
ปญญาที่สูงขึ้นไป ความสุขก็อยูแคการเสพรสความรูสึกทางอินทรียเทานั้น
เมือ่ แยงชิงกันหาเสพ ความสุขก็ยิ่งเสื่อมหาย ความสุขในสังคมกลาย
เปนความทุกขจากการเบียดเบียนกัน ความสุขทางรางกายกลายเปนเสียสุข
ภาพ ความสุขทางจิตใจก็ไมพัฒนา ความสุขทางปญญาก็ไมรูจัก ความสุขที่
จะพัฒนาไปขางหนาอีกมาก ไมไปเลย คนที่เกิดกันมาในสังคมแบบนี้แย เปน
สังคมบริโภคที่จมอยูกับความสุขขั้นตน จากการบริโภคอยางเดียว ความสุข
ทีค่ วรจะพัฒนาไดอีกมากก็ไมไดเลย จึงตองมาพัฒนาเด็กกันใหถูก
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เมื่อเด็กศึกษา ดูการพัฒนาไดทุกดาน รวมทั้งอารมณ
ถาม: ทานกรุณาบอกวาเมื่อกระบวนการเรียนรูในสังคมเปนอยางนี้
สังคมจะเปนอยางไร ทานบอกวาถาอยากจะวัด ควรจะดูที่ภาวนา
ตอบ: ดูทภี่ าวนา ๔ เพราะมันแยกใหเห็นชัด
ถาม: แตในเด็กเล็กแตละวัยเราจะมองเขาในเรื่องเหลานี้อยางไรวา
ครอบครัวไดกอรูปจริยะของเขาที่เหมาะสมแลวหรือยัง เราจะเติมในสวนที่
ขาดอยางไร หรือจะชวยใหเขาไปถึงจุดนั้นไดอยางไร
ตอบ: ก็ดทู งั้ หมด ดูในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เชน การดู
การฟง ตั้งแตดูทีวี การกินอยูบริโภค การใชสอยสิ่งตางๆ ดูไดหมด ถาดูดาน
จิตใจ เรื่องสภาพจิต/อารมณ/ความรูสึกตอสิ่งแวดลอม ตอนนี้เด็กไมไดดิ้น
รนหาเลี้ยงชีพเอง อยูที่พอแมให ก็ดูวาแกจะมีความรูสึกตอสิ่งนั้นอยางไร
ตอนนี้ถึงจะยังใหความรูไมคอยได ก็เนนที่ดานอารมณของแก ทาง
พระจึงใหคุณธรรมพอแมมา ๔ เริ่มดวย เมตตา-รัก พอแมจะตองมี
positive emotions เริ่มดวยความรักเปนขอตนเลย พอแมจะตองมีเมตตา
คือ ความรัก และเอาความรักของตนไปกระตุนความรูสึกที่ดี ใหเด็กมีการ
ตอบสนองในทางที่อบอุนและมีไมตรี
ถาพอแมแสดงความรักถูกตอง เด็กก็จะมีความรักตอบแทน พรอม
ดวยความรูสึกออนโยน คือ เมตตานั้นจะมากับความอบอุนและไมตรี ความ
สดชืน่ ความสุข ความออนโยน นุมนวล ไมกระดาง ไมแหงแลง พอแมก็ดู
วาเด็กมีการตอบสนองทางอารมณอยางไร คือพอแมจะตองนํา โดยมีเมตตา
กรุณา เมื่ออารมณดีไป อารมณดีก็มา
คําวา “อารมณ” นี้ ถาวาตามภาษาพระควรใชวา “สภาพจิต” หรือ
“ภาวะจิต” มากกวา เราก็ดูสภาพจิตของเด็กวา มีความสุขไหม สดชื่น เบิก
บาน ผองใส ราเริงไหม มีความรูสึกตอผูคนและสิ่งทั้งหลายอยางไร มีความ
รูส ึกในเชิงทําลายหรือมีความรูสึกในทางที่เปนมิตร จุดเริ่มนี้สําคัญ คือความ
รูส กึ ตอเพื่อนมนุษยและสิ่งทั้งหลาย ที่จะเปนความรูสึกเชิงลบหรือเชิงบวก
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มองเปน เห็นความไดเปรียบในความเสียเปรียบ
เห็นความสุขทามกลางความทุกข
ถาม: ชีวติ เปนสุขไดไหมคะ ถารางกายที่วามันเปนทุกขอยูมาก จะ
เอาการเขาใจ เอาปญญาไปเอาชนะความทุกขอันนั้น มันจะเปนไปไดแคไหน
พระคุณเจา
ตอบ: ตองไปพรอมๆ กัน เราตองยอมรับความจริงกอน ไมใชวาเรา
จะไมยอมรับวาความยากจน หรือความทุกขยากนี่มันไมดี เรายอมรับ หลัก
พุทธศาสนาบอกไวเลยวา “ความจนเปนทุกขในโลก” (ทลิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก)
จะตองแกไข แตอยางที่วาแลว เมื่อตองเผชิญกับมัน เราตองเอาประโยชน
จากมันใหได
ทีนี้เด็กที่วารูจักมอง ก็หมายความวา ไมมองดานเดียว ถามัวครุนคิด
ติดจมอยูกับความทุกข ก็ยิ่งแย แตเมื่อเจอมันแลวก็เอามาใชประโยชนใหได
เริ่มตั้งแตใชปญญามองกวางออกไปวา คนเราไมจําเปนตองอยูกับ
ความจนหรือความทุกขยากลําบากตลอดไป ใหรูความจริงของโลกของธรรม
ชาติ ที่มีความเปลี่ยนแปลง ความไมเที่ยงแทแนนอน
คนที่รํ่ารวยเกิดมาในความสุข แตไมพัฒนาตัวเอง ตอไป ชีวิตก็อาจ
จะตกตํ่ายากจนเดือดรอนยิ่งกวาเรานี้อีก เพราะไมเคยลําบากมากอน มัน
เปนไปได มันเปลี่ยนแปลงได
เราเองก็เปลี่ยนแปลงไดเหมือนกัน หนูอยากมีรถยนตขี่ จะเอาก็ได
เราก็พัฒนาตัวเอง ขยันหมั่นเพียร แตเราจะไมไปลุมหลงกับสิ่งเหลานั้นดวย
นะ เราจะดีกวาเขา ตรงที่วาเขามีแลวเขาลุมหลง แลวเขาไมพัฒนา แลวตอ
ไปเขาก็เสื่อม แตเรานี่ ตอนนี้ไมมีก็จริง ก็ยอมรับวาเรามีความทุกขอยู แต
เราก็ไมจํ าเปนตองอยูกับความทุกขนี้ สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงได การ
เปลีย่ นแปลงที่สําคัญก็ขึ้นอยูที่เรา เรามองใหเปน เราก็ไดประโยชน
ขั้นที่ ๑ เราตองมีความสุขไดมากที่สุด เทาที่สามารถเปนไปไดใน
ภาวะนี้ แลว
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ขั้นที่ ๒ เราก็พัฒนาตัวเอง เราอยากจะมีอยางนั้น เราก็ทําเหตุปจจัย
ของมัน ตอไปก็มีได เปนได
เขาถึงไดเอาตัวอยางประวัติชีวิตบุคคลสําคัญๆ มาชวยกระตุนใหเด็ก
ไดดู วาออ คนนี้เกิดมายากจนจะแยอยูแลว ตอมากลายเปนมหาบุรุษ เปนผู
ยิง่ ใหญ แลวมีมหาบุรุษกี่คนที่เกิดมาทามกลางความรํ่ารวย แตมหาบุรุษที่
เกิดมาทามกลางความจนนั้นเยอะแยะไป
คนที่เกิดมาในชีวิตที่ไมมีแบบฝกหัดนี่เสียเปรียบ ตองมองวาที่แทนี่
ความเสียเปรียบ-ไดเปรียบอยูที่ไหน ใหเด็กจับจุดใหได เพราะวาชีวิตมนุษยที่
ดีประเสริฐอยูที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดใชไหม จุดดีของมนุษยอยูนี่ คือ การที่
ไดฝกตน ฉะนั้น
ขั้นที่ ๓ อะไรทีท่ ําใหเรามีโอกาสเรียนรูฝกตน เราตองถือวานี่คือ
จุดไดเปรียบ เราจะเอาความทุกขยากมาเปนแบบฝกหัดใหตัวเราพัฒนา
พอจับจุดอยางนี้ไดก็ เออ ไมเปนไรแลว เรื่องทุกขยากลําบากอยาง
นั้นก็เบาลง สามารถเอาความสุขจากความทุกขได อยางพุทธภาษิตที่วา
“คนมีปญญา ถึงอยูทามกลางทุกข ก็หาสุขพบ”
ไมใชวาไมมีทุกขนะ แตมันเบาลง และมีความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งที่
คนอีกพวกหนึ่งไมรูจัก เพราะจับไดวา จุดไดเปรียบอยูที่นี่
สวนในดานคนรวย ก็ไมจําเปนตองยอมเสียเปรียบ ถาคิดเปนก็ เออ
เราตองรูจักเอาสถานการณที่มีความสุขเปนสภาพเอื้อโอกาส เพราะมีความ
คลองตัว แลวหาแบบฝกหัดมาทํา ก็กลับไดเปรียบอีก จึงอยูที่วาใครจะมอง
สถานการณเปน และรูจักเอาประโยชนจากสถานการณนั้น

อารมณบวกที่ตองพัฒนาขึ้นมาเปนหลัก
ทีนี้ก็กลับมาเรื่องอารมณตอ เรื่องอารมณ/ความรูสึกนี้ ก็อยางที่วา
แลว ตองเริ่มที่พอแม เพราะเปนผูสัมพันธกับเด็กแรกที่สุด
พอแมตองคิดวาจะใหเด็กมีอารมณหรือสภาพจิตอยางไร พอแมตองรู
ตระหนักกับตัวเองกอนวาเรากําลังทําหนาที่อยู การศึกษาของเด็กนี่ ขึ้นตอ
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ความสัมพันธและปฏิสัมพันธของเรานี่แหละ เราจะตองปฏิบัติตอเด็กดวย
ความรูสึก คือ emotion ทีด่ ี โดยเฉพาะเมตตาที่ประกอบดวยความออนโยน
ซึง่ พอแมพรอมอยูแลว เพราะมีความรัก แลวก็ใหเด็กมีความรูสึกนี้ดวย
เมือ่ แสดงความรักไปแลวก็คอยตรวจสอบ เพราะเมตตานี้ก็ตองระวัง
มันดีในแงทําใหเด็กมีความสุข สดชื่น อบอุน แลวเด็กก็มีความโนมเอียงใน
ทางทีจ่ ะมีไมตรี ออนโยนดวย แตถาเกินไปจะทําใหเด็กออนแอ และพึ่งพา
ทัง้ นี้เพราะพอแมเอาแตเมตตา อยูแคกรุณา กลัวเด็กลําบาก ไม
อยากใหเด็กทําอะไร เลยทําแทนใหหมด เด็กก็เลยไมไดฝกตน แตเพราะชีวิต
ทีแ่ ทจะดีไดดวยการฝกศึกษาเรียนรู เมื่อเด็กไมไดทําอะไร ก็ไมมีโอกาสที่จะ
พัฒนา ไมไดศึกษา ไมไดเรียนรู เด็กก็ตองพึ่งพาพอแมและคนอื่นเรื่อยไป
และถาโอเกินไป เด็กก็จะกลายเปนนักเรียกรอง ยิ่งเสียเลย
เมตตา (รวมทั้งกรุณา มุทิตา) นี้ ถาใชผิด ก็เสียดุล แทนที่จะเกิดผลดี
ก็เกิดผลเสีย ทําใหเด็กออนแอ พึ่งพา และเรียกรอง ฉะนั้นจะตองมีตัวดุลมา
ซึง่ ตรงนี้ละที่พระพุทธเจาประทานพรหมวิหารมา ๔ ขอ เพื่อดุลกันไว
ตอนนี้จะพูดเฉพาะดานอารมณบวกกอน เพราะอารมณบวกที่สําคัญก็
คือ ๓ ขอแรก ในหลักที่เรียกวา “พรหมวิหาร ๔”
๑. ในสถานการณทั่วไป ในยามเขาเปนปกติ พอแมก็มีความรูสึกรัก
ใคร อยากใหลูกเปนสุข เอาใจใสเลี้ยงดู ใหมีความอบอุน เรียกวามี เมตตา
๒. ในอีกสถานการณหนึ่ง เด็กเปนทุกข มีปญหา เดือดรอน เชน เจ็บ
ไข พอแมก็มีคุณธรรมที่เปนอารมณฝายดี ขอ กรุณา ซึง่ แปลวาความพลอย
มีใจหวัน่ ไหวไปกับทุกขของผูอื่น พอเห็นลูกทุกขไขไมสบาย พอแมก็หวั่นไหว
เรียกวา sensitive ไวตอความทุกขของลูก อันนี้คือกรุณา ซึ่งตางจากเมตตา
เยอะ แตโดยมากคนไทยแยกไมออกวาเมตตากับกรุณาตางกันอยางไร
เมตตา เปนสภาพจิตพืน้ ฐานในยามปกติ คือมีความรัก ความปรารถนา
ดี อยากใหเขาเปนสุข แตพอเขาทุกข เดือดรอน สถานการณเปลี่ยนตกตํ่า
ลงไป พอแมก็มีกรุณา จิตใจหวัน่ ไหวไปกับความทุกขของลูก พยายามชวย
เหลือปลดเปลื้องใหลูกหลุดพนจากความทุกข อันนี้เรียกวา กรุณา
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๓. สถานการณเปลีย่ นไปอีก เขาขึน้ สูง คือ เขามีความสุข กาวหนา
ทําอะไรๆ ไดดี ประสบความสําเร็จ ถาเด็กโตหนอยก็เรียนไดดี สอบไดดี ได
การงานทําดี เปนตน เราก็พลอยยินดีดว ย สงเสริมสนับสนุน เรียกวามี มุทติ า
ขอ ๒ และ ๓ นี้เปนเรื่องของการมีความรูสึกรวมหรือพลอย คือ
กรุณา พลอยมีใจหวั่นไหวไปกับความทุกขของเขา และ มุทิตา พลอยยินดีไป
ดวยกับความดีงามความสุขความสําเร็จของเขา
ใน ๓ สถานการณที่มนุษยทั่วไปตองประสบ พระพุทธเจาตรัสสอนไว
พรอมแลว ธรรม ๓ อยาง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา ถาใชศัพทฝรั่งก็เปน
positive emotions สําคัญ ๓ อยาง ที่มนุษยพึงมีตอเพื่อนมนุษย ๓ ขอ ซึ่ง
ใชไดทั่วไปหมด ไมเฉพาะในครอบครัว แตเริ่มกับเด็กกอนโดยใชกับลูก เมื่อ
พอแมมีตอลูก ก็จะชักนําลูกใหพัฒนาคุณธรรมเหลานี้ขึ้นมาดวย
เราก็คอยสังเกตดูวาเด็กจะมีการแสดงออกอยางนี้ไหม คือแสดงออก
ในทางที่สดชื่น เบิกบาน มีความสุข มีความรัก ออนโยน
พอเห็นอะไร เห็นสิ่งทั้งหลายแลว เด็กแสดงออกอยางไร ไมใชเห็นตัว
โนนตัวนี้ ก็อยากจะทําลายอยางเดียว กลายเปน negative emotions เปน
ความรูสึกเชิงปฏิปกษที่จะทําลาย แตตองใหเด็กมีความรูสึกในทางที่เปนมิตร
มีเมตตากรุณาและมุทิตา อยางที่วานั้น
นีก่ พ็ อจะดูเด็กในดานจิตใจไดแลว คือดูความสุข ความทุกข ความรัก
ความโกรธ ความเกลียด ความรูสึกตอสิ่งแวดลอม ตอเพื่อนมนุษย ตอสัตว
ทัง้ หลายวาเปนอยางไร มองเห็นการพัฒนาของเด็ก มองเห็นจริยะในดาน
จิตใจหรืออารมณคือสภาพจิต
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-๕ปญญากับอารมณ
ความสมดุลและสมบูรณในการพัฒนาคน
พอเด็กเริ่มใชอินทรียเปน-เพื่อเรียนรู เราก็เริ่มใหเด็กเรียนรูในแง
ตางๆ โดยอาจตั้งเปนคําถาม เชนวาคืออะไร เปนมาอยางไร เปนเพราะ
อะไร ใชทําอะไร ฯลฯ
เหมือนพาลูกไปหางสรรพสินคา เด็กเจออะไร สีแดง สีเขียว สะดุดตา
ก็วงิ่ ไปหา จะไปดูของเดนสวยและอยากรู ตอนนีก้ ถ็ งึ บทบาทของพอแม ถามุง
จะสนองในแงความรูส กึ ของเด็ก ก็จะเอาแตสวย-ไมสวย ชอบ-ไมชอบ แทนที่
จะใหเด็กไดใชอนิ ทรียเ รียนรูใ นแงวา คืออะไร เปนอยางไร ใชอยางไร มันเปน
มาอยางไร ก็ไมชกั นํา ไมไดจงู เด็กเขาสูโ ยนิโสมนสิการใหเกิดการเรียนรู
ทีจ่ ริงการเรียนรูก็เกิดในชีวิตประจําวัน ซึ่งไมใชอื่นไกล ก็อยูที่การใช
อินทรีย การสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การใชสอยบริโภค เหลานี้เอง ที่จะทํา
ใหการศึกษาเดินหนาไปเรื่อยๆ

ครอบครัว คือศูนยกลางการสรางสรรคสังคม
เริ่มดวยบทบาทพอแมในการนําเสนอโลกแกลูก
อยากจะเติมตรงนี้ ที่ทานสอนวาพอแมทําหนาที่พระพรหมนั้น หนาที่
สําคัญของพระพรหมก็คือ การแสดงโลกนี้แกลูก
บทบาทนีเ้ รามักจะลืม บทบาทในการแสดงโลกนี้แกลูก ถาใชภาษา
สมัยใหมก็เรียกวา นําเสนอโลกนี้แกลูก
พอแมจะนําเสนอโลกในภาพอยางไร นี่แหละสําคัญที่สุด เด็กจะเห็น
โลกอยางไร มีทัศนคติ มีทาทีตอโลกอยางไร อยูที่พอแมเปนผูชักนํา โดยรู
ตัวบาง ไมรูตัวบาง ถาพอแมไมฉลาดก็อาจจะทําใหเด็กไดภาพของโลกที่เลว
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รายรุนแรง ทําใหเกิด emotions และ attitudes คือ ความรูสึกและทัศนคติ
ตอโลกในทางลบที่เสียหาย
ในการแสดงโลกแกลูกนี้ ตัวพอแมเองซึ่งเปนมนุษย ก็เปนตัวแทนของ
มนุษยทั้งหมด พอเด็กเกิดมาก็เจอมนุษยคูแรก คือ พอแม พอเปนตัวแทน
ของผูชายทั้งโลก แมก็เปนตัวแทนของผูหญิงทั้งโลก ทีนี้ พอเด็กเจอ
มนุษยสองคนแรก ก็เปนคนดีตอเขา รักเขา ก็ทําใหเขามีความรูสึกที่ดีและ
มองเพื่อนมนุษยในทางที่ดี
จากนั้น เมื่อเด็กมีความรูสึกตอพอแมดีแลว ก็โยงความรูสึกนี้ตอไปยัง
พีน่ อ ง โดยพอแมเองก็จะชักจูงใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอพี่นองสําทับเขาไปอีก
ตอมาลุงปานาอา ญาติมิตรมาหา พอแมก็แนะนําดวยทาทีแหงความรักใคร
ไมตรีมีเมตตา ทําใหเด็กมองโลกมองเพื่อนมนุษยอยางเปนมิตร มีไมตรี
นีค่ อื การนําเสนอโลกแกลกู โดยเอาตัวเองออกแสดง พอแมเปนเหมือน
ตัวละครคูแ รกทีป่ รากฏแกลกู ถาตัวแสดงคูแ รกแสดงผิดบท ก็เสียหมดเลย
ในการแสดงโลกนี้แกลูก พอแมตองเริ่มดวยตัวเอง โดยเปนตัวแทนที่
ดีของมนุษยชาติ แลวทําใหลูกเกิดความรูสึกและทัศนคติที่ดี ดวยความ
สัมพันธอยางที่วาเมื่อกี้คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา
ตอไปก็ใหมีความสัมพันธตอสิ่งแวดลอม โดยมองสิ่งทั้งหลายในแงที่
เปนสิ่งที่นารูนาศึกษา เมื่อเด็กอยากรู ก็จะถาม พอแมก็สนองตอบใหความรู
วานั่นคืออะไร มันเปนอยางไร มันเปนเพราะอะไร เด็กก็ไดเรียนรู และไดชื่น
ชมธรรมชาติแวดลอม ที่สดสวยงดงาม มีความรูสึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม รัก
ธรรมชาติ แลวตอมาเห็นเรื่องราวในทีวี แตพอแมดูอยูดวย คอยชวยอธิบาย
เด็กนึกถึงบทบาทของตัวเอง โดยเห็นโลกนี้ซึ่งมีทั้งแงดี แงไมดี เด็ก
มองและคิดวาเราจะออกไปอยูร ว มในโลก พอแมกช็ กั นําความรูส กึ ชักนําทัศนคติ
วา ออ เราจะตองไปรวมแกปญ
 หา ไปสรางสรรคใหโลกนีอ้ ยูก นั ดี มีความสุข
การแสดงโลกอยางนี้ทําใหไดพรอมเสร็จ ทั้งดานความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอม(ดวยพฤติกรรมและอินทรีย) ทั้งดานอารมณ/ความรูสึกที่ดีงาม
และคุณธรรม ทั้งดานปญญา ครบหมด
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รวมความวา หนาที่แสดงโลกนี้แกลูก หรือนําเสนอโลกนี้แกลูก ถาพอ
แมทาถู
ํ กตอง เด็กก็จะไดความรูสึกและทัศนคติพื้นฐานที่ดี คือ
๑) มีความรูสึกตอเพื่อนมนุษยในทางที่ดี เปนมิตร มีไมตรี
๒) มีความรูสึกตอโลก ตอธรรมชาติแวดลอม ในทางที่มองเห็นความ
งาม ความนาชื่นชม สรางความรูสึกที่ดี
๓) สรางความรูสึกตอสิ่งทั้งหลายในแงที่นาจะไปเรียนรู หรือกระตุน
ใหเรียนรู อยากศึกษา อยากไปรูวา มันคืออะไร เปนอยางไร
๔) สรางความรูสึกตอโลกคือสังคมมนุษยนี้ ในแงที่ตนเองจะไปมีสวน
รวมในการแกปญหา และสรางสรรค ทําใหดีงามมีความสุขยิ่งขึ้น
ทัง้ หมดนี้เปนบทบาทที่พอแมทําได ดวยการนําเสนอโลกนี้แกลูกอยาง
ถูกตอง
การที่เนนเรื่องนี้เพราะอะไร ก็เพราะเวลานี้พอแมละเลยบทบาทนี้กัน
มาก แตปลอยใหทีวี วิดีโอ และสื่ออะไรตางๆ นําเสนอโลกแกลูกในลักษณะ
ทีเ่ ลวรายนากลัว ซึ่งโนมนําอารมณความรูสึกไปในทางไมดี
• เห็นแตความโหดเหี้ยม ความรุนแรง การฆาฟน ตามลาสังหาร
การแยงชิง ทําลายกัน ชายมองหญิง หญิงมองชาย เปนกามวัตถุ
เปนวัตถุเสพ ไมมองเปนเพื่อนมนุษย หรือพี่นองรวมโลก แลวก็
โนมนําความรูสึกไปในทางที่มีแตราคะ/โลภะ โทสะ และโมหะ
• มีความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่กระตุนการเสพบริโภค ไมใช
กระตุนการเรียนรู ไมไดอยากไปศึกษา หรืออยากเรียนรู แตอยาก
ไปหาความสุขอยางเห็นแกตัว
• ไมไดมองโลกในแงความงดงามสดใส แตมองในแงที่เลวรายนา
กลัว เปนแดนแหงการหํ้าหั่นขมเหงครอบงํากันตางคนตางจะเอา
• มองบทบาทของตัวเองในแงที่จะไปแยงชิงกับเขา ไปแขงขันเอา
ชนะ ไปกําจัดมัน เพื่อใหเราสําเร็จ
เด็กเจริญมาในโลกปจจุบัน โดยมีทีวี วิดีโอ เปนตน เปนตัวนําเสนอ
โลกอยางนี้ แลวก็ดูเถอะ เด็กจะโตขึ้นไปอยางไร พัฒนาการทางอารมณ คือ
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ภาวะทางจิตใจของเด็กจะเปนอยางไร นี่คือการศึกษาไมมีแลว เสียตั้งแตตน
ฉะนั้นจึงตองเนนบทบาทของพอแมในการแสดงโลกนี้ หรือนําเสนอ
โลกนีแ้ กลูก จะตองจําไวใหแมนวา ตองนําเสนอโลกนี้แกลูก
๑) ใหลูกไดความรูสึกที่ดีตอเพื่อนมนุษย เปนมิตร มีไมตรี
๒) ไดความรูสึกและทาทีที่ดีตอสิ่งแวดลอม มองเห็นโลกนี้สวยงาม มี
ธรรมชาตินาชื่นชม
๓) มีความรูสึกตอสิ่งทั้งหลายในโลกวานาจะไปศึกษา นาจะไปเรียนรู
๔) มองบทบาทของตัวเองในสังคมวาจะไปมีสวนรวมสรางสรรค
เวลานี้ไมไดสักขอ แตไดสิ่งที่ตรงขาม อันนี้ก็เรื่อง emotion คือ
อารมณความรูสึกดวย

อารมณบวกเยี่ยมยอด คือความรัก
ไหนๆ พูดมาถึงนี่แลว ก็พูดใหครบบทบาทของพอแม ที่เรียกวา บท
บาทพระพรหม ซึง่ ไดพดู มาแลวในแงการแสดงหรือนําเสนอโลกนีแ้ กลกู
โดยทัว่ ไป พอเราไดยินธรรมะของพระพุทธเจาสอนวา พอแม คือ
พระพรหมของลูก เราก็เขาใจแควา พอแมเปนผูใ หกาเนิ
ํ ด ทานใหชวี ติ เรามา ก็
จบ เราไมไดมองวาทีแ่ ทนนั้ พอแมทาอะไร
ํ
และทีว่ า พอแมเปนบูรพาจารยกไ็ มรู
วาพอแมสอนอะไร
การเปนพระพรหมนั้นตองทําหนาที่ใหครบ พระพรหมก็คือ ผู
๑) สรางโลก
๒) บํารุงรักษาอภิบาลใหโลกดํารงอยูดวยดี
พระพรหมของพราหมณมีบทบาทเปนพระเจาผูสราง แลวตอมาก็มี
พระนารายณมาเปนผูรักษา และพระอิศวรมาเปนผูทําลาย แตในยุคเดิมมี
พระพรหมองคเดียว พระอิศวรและนารายณเกิดทีหลัง แลวก็มาชิงความ
เปนใหญกัน ๓ องค ใครจะใหญกวากัน เดี๋ยวนี้พระพรหมตกอันดับไปแลว
เหลือแตพระนารายณกับพระศิวะแขงกันอยู
พระพุทธเจาไมทรงยอมรับพระพรหมเทพเจาแบบนั้น พระองคตรัสวา
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พอแมและทุกคนนี่แหละตองเปนพรหมเอง ตางจากของพราหมณที่เขาตอง
รอใหพระพรหมสรางโลก ทางพุทธศาสนาถือวาโลกของมนุษยคือสังคม
มนุษย มนุษยเปนผูสราง มนุษยเปนผูรักษา เพราะฉะนั้นมนุษยทุกคนจึงตอง
เปนพรหม และจะตองทําหนาที่เปนผูสรางและอภิบาลโลก
จะเปนผูร กั ษาอภิบาลโลกไดอยางไร ก็ตอ งมีคณ
ุ ธรรม ๔ ประการนีค้ อื
พรหมวิหาร ๔ ซึง่ เปนธรรมประจําใจของพรหม อยางทีว่ า เมือ่ กี้ ขยายจากลูก
ไปจนถึงเพือ่ นมนุษยทงั้ หมด เพราะวาครอบครัวนีเ้ ปนสังคมตัวแทน คือเปน
สังคมยอยซึง่ เปนตัวแทนของสังคมทัง้ หมด ลูกก็เรียนรูบ ทบาทพระพรหมจาก
สังคมยอยนี้ แลวก็ไปใชกบั สังคมใหญ ฉะนัน้ จึงตองมีธรรม ๔ ขอนีต้ อ ทุกคน คือ
๑) เขาอยูเปนปกติ เราก็เมตตา มีไมตรี รักใคร ปรารถนาดี อยากให
เขาเปนสุข
๒) เขาทุกขยาก เดือดรอน ตกตํ่า เราก็มีกรุณา พลอยหวั่นไหวใน
ทุกขของเขา และหาทางชวยเหลือ
๓) เขาประสบความสําเร็จ ทําดีกาวหนา เราก็พลอยยินดีสนับสนุน
สามอยางนี้ ตองมี เปนอารมณความรูสึกดานที่ดี ถาใชศัพทแบบฝรั่ง
ก็วา เปนอารมณบวก (positive emotions)

แตความรักก็ตองอยูในขอบเขตของความรู
อยางไรก็ตาม พอแมจะมีแตดานความรูสึกไมพอ การที่จะเลี้ยงลูกให
พัฒนาไดสมบูรณ เต็มทั้งคน พอแมตองใชความรูดวย
คุณธรรม ๓ อยางที่พูดมานี้ เปนอารมณ/ความรูสึกที่ดีที่สุดแลว ซึ่ง
พอแมมีตอลูกครบทั้ง ๓ สถานการณ
แตถามีเพียงดานรูสึก ก็จะเปนอยางที่วา คือ รักมาก ไมอยากใหลูกทํา
อะไรยาก คอยกลัววาลูกจะลําบาก เด็กไดการบานมา หนูคดิ จะเหนือ่ ยสมอง
เดีย๋ วปวดหัว พอแมก็ทําแทนให หรือพอแมสมัยกอน ตอนใชกระดานชนวน
เด็กตองเขียนดวยดินสอหิน มันแข็งเจ็บมือ พอแมก็กลัววาลูกเรียนหนังสือ
เขียนกระดานชนวน จะเจ็บมือ ก็เลยไมใหเรียน เด็กก็เลยไมไดพัฒนา
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นีแ่ หละ ถาพอแมมีแตเมตตา กรุณา มุทิตา อยูแคดานความรูสึก
อยางเดียว ก็จะเสียดุล เด็กก็จะเปนอยางที่วาเมื่อกี้ เชน ออนแอ แลวก็พึ่ง
พา แลวก็เรียกรอง แตยิ่งกวานั้นก็คือ ไมรูจักกฎเกณฑ กติกา ซึ่งมนุษยที่อยู
ในโลก อยูในสังคม และอยูกับความจริงของธรรมชาติ จะตองรูและปฏิบัติ
ใหถูกตองดวย แตเพราะเลี้ยงกันมาดวยความรูสึก เด็กโตขึ้น โดยไมรูหลัก
การ ไมสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายดวยปญญาที่รูความจริง จะเอาแตความรูสึก
ฉะนั้นพอแมตองใชดานความรูคือปญญาดวย ก็เอาเปนวา พอแมตอง
รูว า ลูกเรานี้ ไมไดอยูกับเพื่อนมนุษยอยางเดียว แตชีวิตของเขา เปนธรรม
ชาติ และเปนไปตามกฎธรรมชาติ เขาอยูทามกลางธรรมชาติที่ไมเขาใคร
ออกใคร ธรรมชาติมันไมตามใจเรา
พอแมรักลูก เพราะฉะนั้นพอแมก็ตามใจได ทําเพื่อลูกไดทุกอยาง แต
พอถึงธรรมชาติ มันไมทําเพื่อลูกนะ ลูกจะตองรูมัน แลวก็ทําใหถูกตามความ
จริงของมัน หรือตามกฎของมัน ตอนนี้แหละคือที่เรียกวาปญญา พอแมตอง
ใชปญญากับลูก ตองรูวามนุษยนี้มีภาวะ ๒ ดาน คือดานที่เปนบุคคลใน
สังคม กับดานที่เปนชีวิตในธรรมชาติ อันนี้คือลักษณะที่เปนองครวมอีก
อยางหนึ่ง ซึ่งศาสตรสมัยใหมเอาไปแยกกระจายหายจากกันหมด

คนเปนบุคคลที่พึงสัมพันธในสังคมดวยอารมณแหงความรัก
คนเปนชีวิตที่เปนไปตามกฎธรรมชาติที่ตองปฏิบัติดวยปญญา
ขอแทรกนิดหนึ่งวา แมแตตัวคนนี้ ศาสตรสมัยใหมก็แยกกระจายไป
๑) ศึกษามนุษยโดยเรียนชีวิตที่เปนธรรมชาติ เรียกวาวิทยาศาสตร
แตเรียนธรรมชาติเฉพาะดานกาย หรือดานวัตถุรูปธรรม
๒) ศึกษามนุษยในแงเปนบุคคลที่อยูรวมในสังคม โดยแยกไปเปน
สังคมศาสตร
๓) ศึกษามนุษยดานคุณคา โดยยกไปใหมนุษยศาสตร
แตแทจริงนั้น คนนี้จําแนกได แตแยกไมได มนุษยนั้นในเวลาเดียวกัน
เขาเปน ๒ อยาง คือ
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๑) คนเปนชีวิต ซึง่ เปนธรรมชาติ และเปนไปตามกฎธรรมชาติ ทั้งนี้
หมายถึงชีวิตทั้ง ๒ ดาน คือทั้งกายและใจเปนธรรมชาติ มีกฎเกณฑการ
ทํางานตามความเปนจริงของธรรมชาติ ตองขึ้นตอกฎธรรมชาติ
๒) คนเปนบุคคล ทีอ่ ยูรวมในสังคม มีความสัมพันธตอกันโดยขื้นตอ
เจตจํานง ซึ่งมีแรงจูงใจตางๆ และประกอบดวยอารมณ/ความรูสึก
เราตองมองคนทีเดียวสองดานหรือสองสถานะ แลวก็มองใหโยงถึง
กัน โดยเฉพาะมองคนตองใหถึงชีวิต แตเรามักจะมองคนแคบุคคล ซึ่งเปน
ดานสังคม
ตองยํ้าวา คนนี้มี ๒ ดาน ดานที่หนึ่งเปนชีวิต อยูในธรรมชาติ เปนไป
ตามกฎธรรมชาติ ดานที่สองเปนบุคคล ซึง่ เปนสมาชิก อยูรวมในสังคม
ทีนี้ในแงเปนบุคคล เรามีความสัมพันธที่ดี โดยมีเมตตา กรุณา มุทิตา
มีอารมณความรูสึกที่ดี ที่เปนดานบวก แตแคนี้ยังไมพอ พอแมตองรูดวยวา
ออ ลูกของเรานี่ เขามีชีวิตที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ แมแตรางกายของเขา
กินอาหารผิด กฎธรรมชาติก็ไมเขาใครออกใคร มันก็เกิดเปนพิษ ลูกจะตองรู
การที่จะอยูกับธรรมชาติ ตองอยูดวยปญญา ไมเหมือนอยูกับเพื่อน
มนุษย ที่พออยูกันไดดวยอารมณ/ความรูสึกที่ดี แตในการอยูกับธรรมชาตินี่
เราเอาอารมณที่ดีไปใชไมได เราตองใชปญญา แตเอาอารมณดี มาชวยให
ปญญาเดินคลอง
ตอนนี้แหละ พอบอกวา ลูกนี่เปนชีวิตดวยนะ พอแมจะตองรูวา ลูก
ตองอยูกับความจริงของโลกและชีวิต ที่ไมเขาใครออกใคร และเพราะเราไม
ไดอยูกับลูกตลอดไป ฉะนั้นเราจึงตองเตรียมลูกใหอยูกับโลกและชีวิตที่เปน
จริงนัน้ ใหดีดวย เวลานี้คือโอกาสซึ่งเรามีอยู ที่จะชวยลูกใหเตรียมพรอมที่จะ
ไปอยูใ นโลกและชีวิตที่เปนจริง ทั้งในบัดนี้และโดยเฉพาะในเบื้องหนา
ฉะนัน้ เด็กจะไปมีชีวิตใหดีไดอยางไร เราตองเตรียมเขาไวตั้งแตบัดนี้
นีค่ อื หนาที่ของพรหมวิหารขอ ๔ ไดแก อุเบกขา
พอถึงอุเบกขา ตอนนี้หยุดกอน พอแมไมทําให ตางจากเมตตา กรุณา
มุทติ าทีจ่ ะทําใหลูกทาเดียว แตพอถึงขอ ๔ นี่หยุด พอแมไมทําให เพราะ
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อะไร เพราะปญญาบอกวา เรื่องนี้ลูกตองเตรียมตัวไวนะ ลูกตองฝกหัดรับ
ผิดชอบตัวเอง เรื่องนี้ลูกตองเปน ลูกตองเกง ตอนนี้แหละ มาถึงสถาน
การณที่ลูกจะตองฝกหัดรับผิดชอบตัวเองหรือฝกทําใหเปน นั่นคือ พอแม
ตองใชอุเบกขา คือวางทีเฉยดู ไมใชเฉยเมยนะ แตเฉยดู เฉยมอง
ถาเฉยเมย หรือเฉยเมิน ก็กลายเปน อัญญาณุเบกขา แปลวา เฉยโง
แตอเุ บกขาที่ถูกตองคือเฉยดวยปญญา เฉยดวยรู จึงเฉยดูอยู การที่เฉยดูก็
เพราะรูวา เรื่องนี้เด็กจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง จึงตองใหเขาหัดทํา
เราไมทําให แตก็ไมทอดทิ้ง อุเบกขาก็ทําหนาที่คอยดูแล “ดูใหเขาทํา”
โดยเปนที่ปรึกษา แลวก็รอจังหวะ ชวยแกไข แนะนํา ใหเขาทําไดถูกตอง
และไดผลดี อันนี้คือหนาที่อเุ บกขา
ทีนกี้ ค็ อยมองดูวามีเรื่องอะไรที่เด็กจะตองหัด จะตองทํา จะตองผจญ
จะตองทําใหเปนเอง พอแมจะตองหยุดขวนขวายทําใหหรือทําแทน แตให
เด็กหัดทํา แลวก็คอยเปนที่ปรึกษา คอยแนะนํา
ยิง่ กวานั้นยังหมั่นคิดที่จะหาแบบฝกหัดมาใหลูกทําอีกดวย โดยไมมัว
รอใหมีเรื่องตองทํา เพราะนี่คือโอกาสที่เราจะชวยเขาได เพราะตอไป ถา
เด็กโตแลว เราไมอยูดวย เขาไปเจอสถานการณอยางนี้ เขาทําไมถูก ก็ไมมี
ใครชวยฝก ตอนนี้เปนโอกาสแลว ที่เราจะชวยใหลูกฝกตัวเองอยางไดผลดี
แลวเด็กจะเกงดวยขอนี้แหละ
โดยมากเด็กจะพัฒนาดวยขออุเบกขาของพอแม ถาพอแมมีแต
เมตตา กรุณา มุทิตานี่ ดีไมดี พอแมจะกลายเปนตัวขัดขวางการพัฒนาของ
ลูก ฉะนั้นอุเบกขาก็คือหลักปฏิบัติที่ทานใหมาเพื่อเปดโอกาสที่จะชวยลูกให
พัฒนาตัวของเขา คือเจอสถานการณที่ตองฝก ก็ใหเขาฝก ถาไมมีสถาน
การณนั้น เราก็หาแบบฝกหัดมาใหเขาทําซะเลย

เมื่อพอแมมีทั้งอารมณดี และมีปญญาดุล เปนพอแมที่สมบูรณ
ลูกก็จะพัฒนาเปนองครวมแหงชีวิตและเปนบุคคลที่สมบูรณ
พอแมที่ฉลาด ยอมรูจักเฉยนิ่ง หรือหยุดขวนขวายขางนอก แตขาง
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ในปญญาไมหยุด ไมนิ่ง ไมเฉย จะมองจะคิดไปขางหนา วาเด็กของเราจะ
ตองเกงในเรื่องอะไรบาง จะตองทําอะไรเปนบาง แลวก็หาแบบฝกหัดมาให
ลูกทํา ตอนนี้แหละลูกจะเกงจริงๆ
พอไดอยางนี้ คือไดทั้งดานรูสึก และไดทั้งดานรู ก็พัฒนาสมบูรณเลย
เด็กจะโตเต็มคนแลวเกงจริงๆ ดวย
ดานอารมณ/ความรูส กึ ก็ดี จิตใจดี มีเมตตา มีไมตรี รูจ กั เห็นใจเพือ่ น
มนุษย อยากชวยเหลือ มีความรัก มีนาใจ
ํ้ สดชืน่ อบอุน ออนโยน ละมุน
ละไม แตพรอมกันนัน้ ก็ไมออ นแอ มีความเขมแข็ง มีใจสู รูจ กั ฝกตน รูจ กั รับ
ผิดชอบ มีปญ
 ญาคิดแกไขสถานการณตา งๆ เจริญงอกงามไปดวยกันทัง้ หมด
ฉะนั้นอุเบกขานี่สํ าคัญมาก อยาไดทิ้ง คนไทยพลาดมากที่ขาด
อุเบกขา คนไทยเกงในเรื่องเมตตา กรุณา มุทิตา ตอลูก แลวก็เกงเมตตา
กรุณา แตไมคอยมุทิตา ตอเพื่อนมนุษย คอยๆ หลุดไปทีละขอ คือ
ตอลูกนีห้ ลุดไปขอทาย คืออุเบกขา เหลือเมตตา กรุณา มุทติ า แตพอ
ออกไปสังคมหลุดขอ ๓ มุทติ าหายไปอีก ไมสง เสริมคนดี เหลือแตเมตตา กรุณา
เมือ่ พอแมมีพรหมวิหารครบ ๔ เด็กก็จะพัฒนาสมบูรณ สามขอแรก
อธิบายไปมากแลว ขอยํ้าขอที่ ๔ คือ อุเบกขา ซึ่งใชใน
๑) สถานการณที่เด็กจะตองฝกหัดรับผิดชอบตัวเอง อยางทีพ่ ดู ไปแลว
๒) สถานการณทเี่ ด็กตองรับผิดชอบการกระทําของเขา คือ ฝกการมี
ชีวติ จริงอยูในสังคม ดวยการมีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ เชน กติกาในบาน
วินัยในครอบครัว ความสัมพันธระหวางลูก เปนตน ใครทําผิดก็เปนผิด ทํา
ถูกก็เปนถูก อันนีค้ อื ขออุเบกขาในแงใหความเปนธรรม ตอจากนัน้ อีกขัน้ หนึง่
๓) สถานการณที่ลูกรับผิดชอบตัวเองไดแลว คือ ลูกโตแลว เรียนจบ
แลว มีการมีงานทําแลว มีครอบครัวของเขาเองแลว พอแมก็ตองวาง
อุเบกขา ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตและครอบครัวของเขา ไมใชวา
เห็นแกความรัก แลวไปวุนวายในครอบครัวของเขา ไปจัดโนนแตงนี่ เลยทํา
ใหเขาอึดอัดไมเปนสุข ผิดหลักอุเบกขา ทั้งๆ ที่ยังมีเมตตา กรุณา มุทิตา แต
เสียทีข่ าดอุเบกขา เลยเกิดเปนปญหาใหมขึ้นมา
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รวมเปนอุเบกขา ใน ๓ สถานการณ คือ
๑) เมื่อลูกตองฝกหัดรับผิดชอบตัวเอง
๒) เมื่อลูกตองรับผิดชอบการกระทําของตัวเอง
๓) เมือ่ ลูกรับผิดชอบตัวเขาเองไดแลว

การศึกษาพัฒนาเด็กทั้งตัวคน
คือพัฒนาการดําเนินชีวิตครบทั้งระบบ
นีค่ อื หลักการพัฒนาเด็ก ที่จะใหเปนคนสมบูรณเต็มคน ตามหลักที่วา
ชีวติ เปนการศึกษาในตัว และเมื่อคนดําเนินชีวิตใหถูก การศึกษาก็จะมาเอง
โดยมีการพัฒนา ๓ ดาน คือ
๑) ดานการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งแยกยอยเปน ๒ ดาน คือสิ่ง
แวดลอมทางวัตถุ กับทางสังคม
๒) ดานจิตใจ แลวก็
๓) ดานปญญา
นี่ก็คือศีล สมาธิ ปญญา ในทุกขณะ ทุกกิจกรรม ซึ่งมี ๓ ดานนี้ไป
ดวยกัน และเมื่อวัดผลก็วัดดวยภาวนา ๔ ก็เปนอันวาจบไวแคนี้ก็แลวกัน
พูดมาเยอะแยะแลว
ถาม: ขออนุญาตทบทวนที่พระคุณเจาไดกรุณาใหแนวคิด แสดงวา
เราทําวิจยั input คือตัวปจจัยนําเขาทีจ่ ะมองในองคประกอบ ๔ ลักษณะนะคะ
ทีว่ า รักเพื่อนมนุษย รักสิ่งแวดลอม สนใจใฝรู และก็เห็นประโยชนสวนรวม
ตอบ: เห็นแกประโยชนสวนรวม ก็ใช แตอาจจะเปนเพียงความรูสึก
หรือเปนจิตสํานึก ตองใหเปนทัศนคติเลย ใหมีเจตคติเชิงรุกในการที่จะไป
รวมสรางสรรค คือ พอนึกถึงสังคมปบ มองวาเราจะไปรวมสรางสรรค
ถาม: องคประกอบที่ ๒ ก็มีพรหมวิหาร ๔ ซึ่งประกอบดวยเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งก็จะตองไปมองรายละเอียดแตละประเด็น
ตอบ: หลักสําคัญคือ ใหมีดุลยภาพระหวาง ดานรูสึก กับดานรู ดาน
รูสึกมี ๓ ตัว คือ เมตตา กรุณา มุทิตา สวนดานรูมีอุเบกขา มาเปนตัวเชื่อม
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ไปสูปญญา
อนึ่ง มีการแยกดวยวา ดานรูสึก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา ประสาน
คนกับคน คือระหวางตัวเรากับคนอื่น สวนดานรู คือ อุเบกขา เราอยูกลาง
และชวยใหคนอื่นเขาไปประสานกับธรรม
เรื่องพรหมวิหาร มีแงมุมที่มองไดหลายอยาง การใชพรหมวิหารตอง
ขึน้ ตอสถานการณที่ตางกัน เราแยกสถานการณที่ลูกหรือเด็ก หรือคนอื่น
เขาอยูหรือตกอยูในสถานการณไหน
๑) สถานการณที่เขาเปนปกติ ก็มีเมตตา ไมตรี
๒) สถานการณที่เขาตกตํ่า เดือดรอน ก็มีกรุณา
๓) สถานการณที่เขาดีขึ้น ก็มีมุทิตา
๔) สถานการณที่ตองเปนไปตามธรรม ซึ่งเขาจะตองรับผิดชอบตอ
ชีวติ ของเขา ตอความจริงของชีวิตและโลก ตอกฎธรรมชาติ และตอกฎ
กติกาของสังคม ก็มีอุเบกขา ซึ่งโยงไปหาปญญา โดยเฉพาะการใชอุเบกขา
ในสถานการณที่จะใหเขาฝกหัดพัฒนาตัวเอง
เพราะฉะนั้นจึงไดพูดเมื่อกี้นี้วา บางทีเด็กที่เกิดมายากจน และขาดผู
ดูแล คือ ขาดเมตตา กรุณา มุทิตา แตเขาจะไดขออุเบกขา ซึ่งแมจะเปน
อุเบกขาประเภทเฉยโง หรือเฉยเมิน เฉยเมย ก็ยังไดประโยชน ถาเด็กคิด
เปน เพราะเด็กที่คิดเปนนั้น หรือแมแตจับพลัดจับผลูคิดถูกทางขึ้นมา ก็จะ
ใชสถานการณรายนี้เปนแบบฝกหัดที่จะทําใหเขาเขมแข็ง มีปญญาความ
สามารถที่จะกาวไปดวยตนเอง
เพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาลําบาก ทุกขยาก ขาดแคลนนี่นะ บางทีจึง
ประสบความสําเร็จ เพราะวาตองผานตองผจญแบบฝกหัดมากมาย ก็จึงเขม
แข็ง แตเพราะขาดเมตตา กรุณา มุทิตา ที่เปนดานความรูสึก หรือดาน
emotion ทีด่ ี จึงมักจะเปนคนแข็งกระดาง แหงแลง เหี้ยมเกรียม ก็เสียไป
อยางหนึ่ง
นอกจากนั้น เหตุผลที่ตองมีขออุเบกขา ก็คือ สังคมมนุษยจะอยูได
ดวยกฎ กติกา เพราะฉะนั้นสังคมที่หนักในอุเบกขา ไมคอยเหลียวแลกัน
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หยอนในดานเมตตา กรุณา มุทิตา ก็ตองเนนหนักในดานกฎเกณฑกติกาเปน
หลัก ไมงั้นสังคมก็อยูไมได
สวนสังคมที่หนักในเมตตา กรุณา มุทิตา ก็ชวยกันไป แตถาขาด
อุเบกขา ก็อาจเลยเถิดกลายเปนระบบอุปถัมภ ที่ชวยเหลือกันสวนตัว จนละ
เลยกฎเกณฑกติกา ก็เสียดุล ฉะนั้นจะพิจารณากันเปนสังคมๆ ไปเลยก็ได
มีสงั คมที่เอียงสุดโตงไป ๒ แบบ คือ
๑. สังคมที่เอียงไปทางความรูสึก หนักในเมตตา กรุณา มุทิตา ขาด
อุเบกขา ก็เปนสังคมที่จิตใจดีงาม มีนํ้าใจ อบอุน มีความสุข เอื้อเฟอไมตรี
แตไมเอาหลักเอาเกณฑ ละเลยกฎเกณฑกติกา และไมคอยเขมแข็ง
๒. สวนสังคมที่หนักในอุเบกขา ขาดเมตตา กรุณา มุทิตา ก็อยูดวย
กฎเกณฑกติกา พวกนี้จะเขมแข็ง และรักษากติกาได กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ แต
แลงนํ้าใจ ตัวใครตัวมัน วาเหว เหงา เครียด เปนโรคจิตกันมาก
ถาจับหลักนี้ไว ก็ใชไดหมดเลยทุกสังคม ขอที่ขอยํ้าคือ สังคมไทยก็
เสียดุล เพราะวาทิ้งอุเบกขา ถึงขั้นไมรูจัก และมุทิตาก็ออน
ถาม: องคประกอบที่ ๓ คือ การตอบสนองอินทรีย แบบรูสึกและรู
และในสวนของกระบวนการก็คือ ไตรสิกขา ที่เปนศีล สมาธิ ปญญา ตรงนั้น
output ก็คอื ในสวนที่เปนภาวนา ๔ อันนี้ถูกตองใชไหมคะ
ตอบ: ในการสรุป นั่นก็เปนวิธีพูดที่ถูกตองอยางหนึ่ง ขออนุโมทนา
ดวย
วันนีค้ ุยกันมานานจนเกินเวลาเยอะแลว จะตองยุติ แตก็ขอแถมนิด
หนอย เนื่องจากคณะนักวิจัยมาถามโดยเนนเรื่อง “อารมณ” ก็จะพูดเพิ่ม
เติมในเรื่องอารมณนั้น แตจะพูดยาวก็ไมได คงพูดไดแคเปนหัวขอและเปน
แนวทางที่จะหาความรูกันตอไป
ขอยํ้าวา คําวา “อารมณ” ทีเ่ ราใชกันนี้ เปนคําเพี้ยนความหมาย ถา
ใชคาไทยก็
ํ
ใกลกับคําวา ความรูสึก ถาจะใชศัพททางธรรมก็เปนเรื่องสภาพ
จิต หรือภาวะจิต คือเปนเรื่องของจิตใจ
อารมณหรือสภาพจิตที่พึงประสงค คืออารมณฝายบวก ซึ่งเปนสวน

๕๔

พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทยฯ

หนึ่งของจริยธรรม (จริยธรรมในความหมายวา ระบบการดําเนินชีวิตที่ดี
งาม) และเพราะฉะนั้น ก็จึงเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการศึกษา ที่จะพัฒนา
คนใหมีชีวิตเปนอยูอยางดีงาม
อารมณฝายบวก หรือสภาพจิตดีงามนั้น ในที่นี้ควรพูดถึงชุดที่สําคัญ
๒ ชุด คือ
๑. สภาพจิต หรืออารมณฝายบวก ดานพัฒนาการทางสังคม
๒. สภาพจิต หรืออารมณฝายบวก ดานพัฒนาการของชีวิต

สภาพจิตหรืออารมณเอื้อดานสังคม
ชุดที่ ๑ อารมณฝายบวก ดานพัฒนาการทางสังคม ซึง่ จะตอง
สรางหรือพัฒนาขึ้นมาใหได เปนคุณสมบัติประจําใจ ที่จะทําใหมีความ
สัมพันธที่ดีงามกับผูอื่น อยูรวมสังคมอยางสรางสรรค และเปนสุขรวมกันทั้ง
ดวยตนเอง และกับผูอื่น คือ
๑. เมตตา ในสถานการณปกติ (ความรัก ปรารถนาดี มีไมตรี อยาก
ใหคนอื่นเปนสุข)
๒. กรุณา ในสถานการณที่ผูอื่นตกตํ่าเดือดรอน (มีใจพลอยหวั่นไหว
ไวตอความทุกขของผูอื่น อยากชวยใหเขาพนจากทุกข)
๓. มุทิตา ในสถานการณที่ผูอื่นกาวขึ้นสูความสุข ความดีงาม ความ
สําเร็จ (มีใจพลอยยินดีกับความสุขความดีงามความสําเร็จของเขา อยากสง
เสริมสนับสนุน)
สภาพจิต หรืออารมณบวกทั้ง ๓ นี้ เปนปจจัยใหเกิดพฤติกรรมที่ดี
งามเกื้อกูลในความสัมพันธทางสังคม พูดสั้นๆ วา เปนปจจัยแกศีล ทําใหไม
เบียดเบียนกัน และเปนเครื่องประสานสังคม โดยนําไปสูการใหเผื่อแผแบง
ปน (ทาน) การชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยวาจา (ปยวาจา) และการบําเพ็ญ
ประโยชน (อัตถจริยา)
สภาพจิต หรืออารมณบวกเหลานี้ เกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตของตน
เองไปพรอมกันดวย โดยทําใหเกิดสภาพผอนคลายสงบสุขภายใน ทั้งกาย

๕๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

๕๕

และจิตใจ ซึ่งไปรวมศูนยที่สมาธิ ซึ่งเปนภาวะอยูตัวเขาสูดุลยภาพของจิต
จึงจัดอยูในหมวดแหงการศึกษาพัฒนาดานจิตใจ ที่เรียกสั้นๆ วา สมาธิ
(และเปนวิธีปฏิบัติอยางหนึ่งที่จะใหเกิดสมาธิดวย)
ถาไมมสี ภาพจิต หรืออารมณบวก ๓ อยางนี้ ก็จะเกิดสภาพจิตฝาย
ตรงขามทีไ่ มดี ทีเ่ ปนดานลบ คือ ความหงุดหงิดขัดเคืองไมพอใจ ความกาวราว
คุกคามอยากขมเหงแกลงรังแก ความริษยาเห็นเขาไดดที นไมได ตามลําดับ
หรือไมก็อาจจะเกิดสภาพจิตฝายลบอีกชุดหนึ่ง คือ แทนที่จะเมตตาก็
เกิดราคะหรือเสนหา แทนที่จะกรุณาก็เกิดความเศราใจหรือโทมนัส แทนที่
จะมุทติ าก็ไดแคดีใจสมใจตัว (ไมใชพลอยยินดีที่จะสงเสริมเขา)
มิฉะนัน้ ก็อาจจะเกิดสภาพจิตเฉยเมยดวยโมหะ ที่เรียกวา อุเบกขา
ซึง่ เปนอัญญาณุเบกขา คือเฉยโง (เฉยไมรูเรื่อง-ไมเอาเรื่อง-ไมไดเรื่อง) อัน
เปนอารมณ/ความรูสึกฝายลบ เปนสภาพจิตที่ขาดการศึกษา ไมพัฒนา
ถึงแมจะมีสภาพจิตหรืออารมณบวก ๓ อยาง คือ เมตตา กรุณา
มุทติ า นั้น แตอาจเกิดความผิดพลาดเปนผลเสีย คือในทางสังคม อาจชวย
เหลือสงเสริมสนับสนุนบุคคล แตทําใหลําเอียงเสียความเปนธรรม ละเมิด
หลักการ ทําลายกฎเกณฑกติกา ตลอดจนชวยเหลือไมสมเหตุผล ทําให
บุคคลออนแอพึ่งพาเปนตน และในดานชีวิตของตนเอง ทําใหโศกเศราเสียใจ
เปนทุกข เมื่อไมอาจชวยเหลือเขาไดตามที่ปรารถนา เปนตน
ดังนั้น สภาพจิตที่ดีหรืออารมณฝายบวก ซึ่งเปนดานความรูสึกนั้น จึง
ตองมาบรรจบกับดานรู คือปญญา โดยปญญาที่รูความจริงความถูกตอง
เขาถึงธรรม หรือกฎธรรมชาติ และรูหลักการกติกาที่รักษาสังคมมนุษย จะ
มาจัดปรับใหเกิดสภาพจิตที่เปนกลางลงตัวพอดี ไมเอนเอียง และอยูตัวมั่น
คง ซึ่งก็เรียกวา “อุเบกขา” แตเปนอุเบกขาที่ประกอบดวยปญญา เปน
สภาพจิตที่ทําใหสมดุลและสมบูรณ ครบชุดพรหมวิหาร ๔ คือ
๔. อุเบกขา ในสถานการณที่ตองรักษาธรรม คือหลักการ ความจริง
ความดีงามถูกตอง (วางใจเปนกลาง เรียบ สงบนิ่ง ไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง
ใหปญญาทําหนาที่ไปตามธรรม)
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สภาพจิตอุเบกขาดวยปญญานี้ ทําใหรักษาธรรม และรักษาหลักการ
กฎกติกาของสังคมไวได พรอมทั้งรักษาจิตใจของตนเองใหสงบเขาสูดุลย
ภาพโดยสมบูรณ อยางที่ทานเปรียบไวในแงหนึ่งวา เหมือนจิตใจของสารถีผู
เชีย่ วชาญชํ่าชองในการขับรถ มีความคลองแคลวและสงบสบายตลอดเวลา
เมือ่ นํารถเขาสูทาง รถวิ่งตามความเร็วที่ตองการแลว ก็นั่งสงบสบาย ใจนิ่ง
แตไวและพรอมตลอดเวลาที่จะแกไขความผิดปกติทุกอยาง

สภาพจิตหรืออารมณเอื้อ ที่แสดงพัฒนาการของจิตใจ
ชุดที่ ๒ อารมณฝายบวก ดานพัฒนาการของชีวิต หรือการพัฒนา
ภายในตนเอง เปนสภาพจิตที่แสดงถึงความกาวหนาของจิตใจ ในการพัฒนา
ชีวติ ตามหลักไตรสิกขา หรือจะเรียกวาในการปฏิบัติธรรมก็ได ซึ่งควรทําให
เกิดมีเปนคุณสมบัติประจําใจของตน (เรียกวา ธรรมสมาธิ) มี ๕ อยาง คือ
๑. ปราโมทย ความราเริง เบิกบานใจ
๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มดีใจ (ในเรื่องที่ดีงามเปนธรรม)
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลาย (ตรงขามกับความเครียด)
๔. สุข ความคลองสะดวกใจ ปราศจากสิ่งบีบคั้นติดขัดคับของ
๕. สมาธิ ภาวะที่จิตตั้งมั่นแนวลงได อยูตัวสงบ อยูกับสิ่งที่ดีงาม ไม
มีอะไรรบกวน
ผูท ปี่ ฏิบัติธรรมถูกตอง คือกาวไปในการศึกษาแท ที่เปนไตรสิกขา จะ
มีสภาพจิตเหลานี้ โดยเฉพาะขอแรกคือปราโมทย จะเปนตัวนําเริ่มแรก และ
เปนปจจัยสงตอใหเกิดขออื่นๆ ตามมา ทานจึงเนนใหรักษาจิตใจและปรุง
แตงจิตใจใหมีปราโมทย คือความราเริง เบิกบานใจ อยูเสมอ (มีพุทธภาษิต
วา ผูมากดวยปราโมทยจักบรรลุนิพพาน)
เมือ่ มีอารมณบวกหรือสภาพจิตดีงามชุดนี้ ก็จะแกไขและปดกั้นโอกาส
ไมใหเกิดสภาพจิตเศราหมอง หรืออารมณฝายลบตางๆ โดยเฉพาะความซึม
เศราเหงาหงอยหดหู (depression) ความเครียด (stress) ความกระวน
กระวาย (anxiety) ความฟุงซาน (restlessness) ซึง่ เปนปญหาทางจิตที่
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สําคัญของคนยุคปจจุบัน
ถาพูดรวบรัด อารมณฝายลบ หรือสภาพจิตเลวราย ที่กอปญหาและ
เปนปฏิปกษกับอารมณฝายบวก ๕ ขอขางตนนั้น ก็มี ๕ อยาง เรียกวา
นิวรณ ๕ (สิ่งที่ครอบงําปดกั้นจิต กดถวงจิตใหไมกาวหนาและขัดขวางการ
พัฒนาปญญา) ซึ่งก็ครอบคลุมปญหาจิตใจที่พูดถึงเมื่อกี้ เชน ความซึมเศรา
เปนตน นิวรณ ๕ คือ
๑. กามฉันทะ ความอยากไดโนนไดนี่ ติดใครใฝหาสิ่งเสพ
๒. พยาบาท ความหงุดหงิด ขัดเคือง คับแคน ชิงชัง ไมพอใจ
๓. ถีนมิทธะ ความหดหู เซื่องซึม เหงาหงอย งวงงุน ทอแท
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน กังวล กลัดกลุม รําคาญใจ
๕. วิจิกิจฉา ความลังเล เคลือบแคลง สงสัย ของใจ
เมือ่ พัฒนาจิตใจกาวหนาไป มีสภาพจิต หรืออารมณบวก ๕ อยางขางตน
ก็จะพนไปจากนิวรณ ๕ เหลานี้ โดยเฉพาะจิตจะเปนสมาธิไดตอเมื่อนิวรณ ๕
นีห้ มดหายไป หรือพูดกลับกันวา เมื่อไมมีนิวรณ ๕ นี้ จิตก็จะเปนสมาธิ
เมื่อทําจิตใหเปนสมาธิได ถือวาเปนการพัฒนาดานจิตใจที่บรรลุผล
สําเร็จ สมาธินั้นจะเปนศูนยกลางการพัฒนาของคุณสมบัติทุกอยางของจิต
ใจ และทําใหจิตเปน “กัมมนีย” คือ เหมาะแกการใชงาน ทั้งมีกําลัง เขม
แข็ง มัน่ คง สงบสุข และผองใส โดยเฉพาะเอื้อตอปญญา จึงเปนบาทฐาน
ของการกาวไปในการพัฒนาปญญาดวย
เมือ่ พัฒนาการทางจิต ทําใหเกิดสภาพจิตที่เปนอารมณบวก ซึ่งเอื้อ
ตอปญญาแลว การบรรจบประสานของดานจิตกับดานปญญา ก็จะทําให
ปญญาสงผลตอจิตใจอีก โดยปญญาจะปลดปลอยจิตใหเปนอิสระ และทําให
เกิดสภาพจิตอุเบกขา ซึ่งทําใหจิตอยูตัว มีดุลยภาพอยางที่กลาวแลว
สภาพจิต ๕ อยางในชุดที่ ๒ นี้ เปนชุดหลัก จึงอาจเกิดรวมกับสภาพ
จิตหรืออารมณบวกชุดแรก (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ดวย
ขอยําว
้ า จะตองมองอยูเสมอถึงหลักใหญวา อารมณหรือสภาพจิตที่ดี
งามเหลานี้ เปนองคประกอบดานจิตใจ (ดานสมาธิ) อยูในระบบสัมพันธของ
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การดําเนินชีวิต ๓ ดาน คือ การสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (พฤติกรรมและการ
ใชอนิ ทรีย) คุณสมบัติทางจิต และความรู-คิด-เขาใจ ที่เรียกสั้นๆวา ศีล
สมาธิ ปญญา
จะตองไมลืมวา ทั้ง ๓ ดาน ( ⌫  ) นัน้ เปนปจจัยตอกัน
ในกระบวนการพัฒนาชีวิต หรือการศึกษา ที่จะชวยใหชีวิตเปนอยูหรือ
ดําเนินไปไดอยางดี เปนจริยะ หรือมรรค อันประเสริฐ

ความคิดทางจิตวิทยา ที่แยกสวน และคลุมเครือ
เนือ่ งจากวิชาการตางๆ ที่เลาเรียนและใชงานกันเวลานี้ เปนไปตาม
แนวคิดของตะวันตก เมื่อยกเอาแนวคิดอื่นอยางพุทธศาสนาขึ้นมาพูด จึง
ตองระวังความสับสนปนเปที่นําไปสูความเขาใจยากหรือเขาใจผิด
จึงขอตั้งขอสังเกตบางอยางไว เกี่ยวกับลักษณะของความคิดความ
เขาใจของชาวตะวันตก ในเรื่องสภาพจิตหรืออารมณ/ความรูสึกตางๆ นี้ ซึ่ง
จะชวยใหเกิดวิธีมองที่ทําใหเขาใจหลักธรรมทางจิตงายขึ้น
ประการแรก จิตวิทยาตะวันตก แตเดิมมาสนใจเฉพาะ negative
emotions คืออารมณหรือสภาพจิตดานลบ เพราะจิตวิทยาตะวันตกนั้น
พัฒนาขึ้นมาจากการทํางานแกปญหาและดูแลรักษาผูปวยทางจิต จึงเอา
สภาพจิตหรืออารมณดานลบเปนจุดเริ่ม และเอาสภาพจิตของมนุษยปุถุชน
ทัว่ ไปเปนมาตรฐานหรือเปนจุดหมาย คือพยายามแกไขปญหาของคนไขโรค
จิต ใหหายปวยกลับมาเปนอยางคนทั่วๆ ไปที่ถือวาเปนปกติ
ตอมา เมื่อจิตวิทยาตะวันตกนั้นพัฒนามากขึ้น ก็หันมาสนองความ
ตองการของมนุษยในสังคมตะวันตกนั้น ซึ่งปรารถนาจะมีชีวิตอยางดีที่
ประสบความสําเร็จ ในยุคอุตสาหกรรม และยุคธุรกิจอุตสาหกรรม
พัฒนาการในขั้นนี้ ทําใหแมแตคําวา “จิตวิทยา” เอง บางทีมีความ
หมายเปนการใชวิธีการทางจิตใจเพื่อใหบุคคลนั้นสําเร็จความมุงหมายของ
ตนเอง หรือเปนความหมายเชิงธุรกิจ เชน คําวา “คนนี้มีจิตวิทยาดี” “เขา
พูดมีจิตวิทยา” “ยิ้มอยางมีจิตวิทยา” หรือ “อยามาจิตวิทยากับฉันนะ”
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สวนในทางพุทธศาสนา ถือวา มนุษยปุถุชนธรรมดาทั่วไปนี้ยังบก
พรอง จะตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ใหเปนอริยชน หรืออารยชน จนกระทั่งเปน
พระอรหันต จึงเอาสภาพจิตหรืออารมณของคนทั่วไปเปนจุดเริ่ม และตั้ง
สภาพจิตของพระอริยะเปนจุดหมาย
นอกจากนั้น ถือวา เรื่องสภาพจิต/อารมณนั้นอยูในระบบการดําเนิน
ชีวิตที่มีความเปนจริงของมันเองตามธรรมชาติ การพัฒนาสภาพจิต หรือ
พัฒนาการทางอารมณ เปนเพียงสวนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตที่ดีงามทั้ง
ระบบ ซึ่งมีความสัมพันธเปนเหตุปจจัยในระบบของมันเอง ความดีงาม
สมบูรณของระบบการดําเนินชีวิตนั้นเปนจุดหมายของมันเองโดยธรรมชาติ
และวัดผลไดโดยธรรมชาติ
โดยนัยนี้ การมีอารมณ/สภาพจิตทีด่ ี จึงมิใชเปนการพัฒนาทางจิตใจ
เพือ่ สนองแนวคิดคานิยมของสังคม แตสภาพจิตทีด่ จี ะเกือ้ หนุนและพวงมากับ
ความสัมพันธทางสังคมทีด่ งี ามเอง ตามกฎธรรมชาติของความสัมพันธเปนเหตุ
ปจจัยแกกนั ดังนัน้ สภาพจิตหรืออารมณบวกจึงวัดดวยมาตรฐานความสัมพันธ
ทีเ่ ปนจริงในธรรมชาติของมันเอง และเปนจุดสนใจของพุทธศาสนามาแตตน
ประการตอไป สืบเนือ่ งจากประการแรกนั้นเอง จิตวิทยาตะวันตกจึง
มองความหมายของ positive emotions หรืออารมณฝายบวกตางจากพระ
พุทธศาสนา เชน เขามองวา ambition (มักแปลกันวาความทะเยอทะยาน)
เปน positive emotion เพราะเกือ้ หนุนตอการสรางความสําเร็จของบุคคล
(เชน เกียรติยศ ความยิง่ ใหญ ความมัง่ คัง่ ตลอดจนความสําเร็จตามแนวคิด
เชิงธุรกิจ หรือแนวคิดวัตถุนยิ ม อยาง success culture ของอเมริกนั ) ทําใหคน
คึกคักมีกาลั
ํ งทีจ่ ะทํากิจกรรมหรือทํางานการเพือ่ ใหตนบรรลุผลสําเร็จทีว่ า นัน้
ในกรณีอยางนี้ จิตวิทยาตะวันตกจับเอาแคความสําเร็จตามคานิยม
หรือแนวคิดของสังคมนั้นๆ และยุคสมัยนั้นๆ เปนเกณฑวัด ไมไดมองที่ความ
ดีงามของชีวิต สันติสุขของสังคม และความดํารงอยูดวยดีของระบบแหง
ธรรมชาติทั้งหมดโดยรวม ซึ่งควรจะเปนจุดหมายที่แทจริงของอารยธรรม
มนุษย และเปนเกณฑวัดความเปน positive ที่แท
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แยกสวนออกไป ตองใหแตละอยางชัดเจน
แยกแลวตองโยงได ใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัย
อีกประการหนึ่ง เปนที่รูและยอมรับกันวา อารยธรรมตะวันตกในชวง
๒๐๐–๓๐๐ ป ที่ผานมานี้ เจริญมาตามแนวคิดแบบแยกสวน เจาะลึก
ละเอียดลงไปเปนจุดๆ เรื่องๆ ไมเปนระบบสัมพันธแบบองครวม
ยิ่งกวานั้น ถาพิจารณาใหดี จะเห็นวา ความคิดแยกสวนของตะวันตก
ก็จาแนกได
ํ
ผลเฉพาะในดานรูปธรรม คือเดนทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนดาน
วัตถุเทานั้น แตในเรื่องนามธรรม การวิเคราะหจําแนกแยกแยะของตะวันตก
ยังพราคลุมเครือ ไมตองพูดถึงวาจะมองเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยที่
โยงสวนเฉพาะนั้นๆ กับสวนอื่น
ขอยอนไปยกคําวา ambition ขึน้ มาพิจารณาเปนตัวอยางอีกครัง้ ความ
จริง ทีฝ่ รัง่ วา ambition เปน positive emotion หรืออารมณบวกนัน้ ก็ไมใช
ผิดเสียทีเดียว แตปญ
 หาอยูท วี่ า ตะวันตกมองคลุมเครือและเพงไปดานเดียว
คําวา ambition นัน้ เอง มีความหมายกํ้ากึ่งและคลุมเครือ คือไมใช
หมายถึงความทะเยอทะยานใฝหาเกียรติยศความมั่งคั่งยิ่งใหญ และความ
สําเร็จเพื่อตัวเอง หรืออยางเห็นแกตัวเทานั้น เพียงแตชาวตะวันตกไมแยก
ในทีท่ คี่ วรจะแยก และมีความโนมเอียงที่จะมองความหมายตามความเคยชิน
ทางวัฒนธรรมแหงการแสวงหาความสําเร็จของตน
แทนทีจ่ ะแปล ambition วาความทะเยอทะยาน ก็อาจจะแปลวา
ความใฝสงู ความใฝทาการที
ํ
ย่ งิ่ ใหญใหสาเร็
ํ จ สิง่ ทีป่ รารถนาจะทํานัน้ อาจเปน
ความสําเร็จเพือ่ ตนเองก็ได หรืออาจจะเปนความสําเร็จแหงงานสรางสรรค
เพือ่ สังคมหรือมนุษยชาติกไ็ ด เรือ่ งนีฝ้ รัง่ ไมแยก แตทางพุทธศาสนาแยกชัด
ถาพูดดวยภาษาแบบพุทธ ก็อาจแยกเปน ambition แบบตัณหามานะ (อยากได-อยากมี-อยากเปน-อยากยิ่งใหญ-อยากเอาเพื่อตน) กับ
ambition แบบฉันทะ-เมตตากรุณา (อยากรูสัจธรรม-อยากชวยเหลืออยากทําการสรางสรรค-อยากทําใหทั้งโลกเปนสุข)
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นักรบยิ่งใหญในประวัติศาสตรยกทัพไปรุกรานแยงชิงดินแดน หา
ความมั่งคั่งยิ่งใหญ ก็ทําดวย ambition แตมหาบุรุษบางคนก็อาจทํางานยิ่ง
ใหญเพื่อประโยชนสุขของมนุษยชาติ ดวย ambition อีกแบบหนึ่ง
พระเจาอโศกมหาราช ยกทัพไปทําสงครามรุกรานดินแดนอื่น ฝรั่งก็
วาพระเจาอโศกมี ambition ตอมาพระเจาอโศกทรงเห็นโทษของการเบียด
เบียน ทรงละเลิกสงคราม หันมาสงเสริมการเผยแพรธรรม เพื่อสันติสุขของ
มวลมนุษย ตําราฝรั่งก็เรียกวาเปน ambition (ดู “Ashoka’s edicts,”
Encyclopaedia Britannica, 1999)
พระคุณสมบัติสําคัญอยางหนึ่งของพระพุทธเจา ในชุด พุทธธรรม ๑๘
ประการ คือ ทรงมีฉันทะไมลดถอย จึงไมทรงมีความระยอหรือถดถอยเลย
ในการบําเพ็ญพุทธกิจ เพื่อสรางประโยชนสุขแกชาวโลก เมื่อจะอธิบายพระ
คุณสมบัตินี้ดวยภาษาอังกฤษ ก็อาจจะประสบความยากลําบากในการหาคํา
ศัพทภาษาอังกฤษมาใช เพราะไมมีคําที่จะแยกความหมายไดชัดเจน
เมื่อพิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนา ambition ทีจ่ ะเปนอารมณ
บวก ก็ตองเปนความใฝดี การมีพลังจิตใจที่มุงจะสรางสรรคทําประโยชนแก
โลกหรือแกมนุษยชาติ
สวน ambition ในความหมายวาทะเยอทะยานปรารถนาความมั่งคั่ง
ยิ่งใหญของตน ยอมเปนความเห็นแกตัว เปนสภาพจิตอกุศล หรือเปน
อารมณฝายลบ มันเปนอกุศลหรือฝายลบ เพราะโดยธรรมชาติของมันเอง
ไมเกือ้ กูลตอชีวิตจิตใจ ทําจิตใหไมสบาย คับแคบ เปนปจจัยใหเกิดความขุน
มัว เศราหมอง และความเครียด เปนตน (ไมตองพูดถึงผลในเชิงสังคม เชน
การแยงชิง เบียดเบียนกัน) จัดเขาในประเภทความโลภ ตัณหา และมานะ

ถาจะแยกสวน ก็ตองซอยความสัมพันธใหหายซับซอน
ไมใชเพียงแยกเฉือนออกไปๆ ใหกลายเปนยิ่งสับสน
ในกรณีทั่วไป ความโลภหรือเห็นแกตัวก็ไมใชตัวนํ าสูความสําเร็จ
เพราะความโลภเปนความอยากได มิใชอยากทํา ถามองแคตัวความโลภ ที่
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อยากได คนจะหาทางได (โดยไมตองทํา) จึงนําไปสูการลักขโมย แยงชิง
การทุจริต การขอ การรอรับ การออนวอน เปนตน
ความโลภนั้นจะนําไปสูการกระทําใหเกิดผลสําเร็จ ตอเมื่อมีปจจัยตัว
อืน่ มาประสาน คือมีการวางเงื่อนไข เชน ระบบกติกาของสังคมวา “ตองทํา
จึงจะได” หรือจะไดตอเมื่อทํา พรอมทั้งมีการบังคับใชกติกาหรือกฎหมาย
อยางศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหแนใจวาตองทําจึงจะได ไมมีทางหลบเลี่ยง
ในเมื่อคนทั่วไปเปนปุถุชน ยังมากดวยความโลภ ก็จึงตองมีการ
บริหารสังคม โดยจัดวางระบบเงื่อนไขนี้ใหมั่นคงรัดกุม เพื่อแปรความโลภให
เปนปจจัยแกการทํางาน
(คนไทยดูเหมือนวาไมชอบความคิดที่ซับซอน จึงไมชอบฟงคําสอนเชิง
ปญญาจากพุทธศาสนา ในขณะที่ตะวันตกเกงในการจัดตั้งระบบเงื่อนไข โดย
ไมตอ งรูเขาใจหลักความจริงนี้ เพราะประสบการณในภูมิหลังแหงการดิ้นรน
ตอสูของสังคมของเขาผลักดันใหเปนไป)
ในเวลาเดียวกัน มีมนุษยจํานวนหนึ่ง แมจะไมมาก แตมีความอยาก
ความปรารถนาที่จะทําการสรางสรรค มนุษยพวกนี้ถึงจะไมได ก็ทํา เพราะ
อยากทํา มิใชอยากได สภาพจิตนี้เรียกวาความอยากทํา คือฉันทะ
มนุษยจํานวนนอยพวกนี้แหละ คือตัวจริงของผูสรางสรรคอารยธรรม
โลก ผูบริหารสังคมจะตองจับตา และวางมาตรการสงเสริมสนับสนุน (ใชวิธี
การตางจากที่ใชกับพวกโลภ)
สภาพจิตอื่นๆ อีกหลายอยาง ฝรั่งก็แยกไมออกระหวางบวกกับลบ
โดยสภาวะของธรรมชาติ เขามองความเปน positive หรือ negative แต
ในเชิง conventional
อีกตัวอยางหนึ่ง คือความสงสัย เมื่อมองคลุมเครือแบบฝรั่ง ก็อาจจะ
พูดวาความสงสัยนี้ดี เพราะผลักดันใหคนคนหาความรู ทําใหเกิดความเจริญ
ทางวิชาการหรือเจริญปญญา ทําไมพุทธศาสนาจึงวาความสงสัยไมดี (เปน
นิวรณอยางหนึ่ง) จะไมใหสงสัยหรืออยางไร
เรือ่ งนี้จะตองแยกแยะใหชัด เชน พูดถึงธรรมชาติของความสงสัย
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ตอนหนึง่ และพูดถึงวิธีปฏิบัติตอความสงสัยอีกตอนหนึ่ง จึงจะเขาใจชัดเจน
ความสงสัยแคลงใจ ที่วาเปนสภาพจิตฝายลบ ก็เพราะโดยธรรมชาติ
ของมัน เมื่อเกิดขึ้นแลว มันจะรบกวนจิต ทําใหไมสบาย ไมสงบ แมกระทั่ง
วาวุน อันนี้เปนธรรมดาของมัน จึงเปนฝายลบหรืออกุศล
สวนในวิธปี ฏิบตั ิ เมือ่ เปนฝายลบ หรืออกุศล ก็ตอ งกําจัด แตจะกําจัด
อยางไร ก็ตอ งกําจัดดวยการทําใหรู หรือหาความรู ใหเห็นความจริง และหมด
ความสงสัย หมายความวา เมือ่ เกิดความสงสัย ไมใหปลอยไว แตใหแกไขดวย
การหาความรูใ หสนิ้ สงสัย
ทานไมไดหา มสงสัย ดังเชนในกาลามสูตร ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสสอนไมให
เชือ่ งาย พระองคตรัสถึงความสงสัยของพวกกาลามะนัน้ วา “ควรทีท่ า นจะ
สงสัย ความสงสัยของทานเกิดขึน้ ในฐานะทีค่ วรสงสัย”
แตเรื่องไมใชแคนั้น ปจจัยที่ทําใหพยายามหาความรู ไมใชความสงสัย
แตเปนความอยากรู หรือความใฝรู ถาคนใดมีความใฝรู ความสงสัยจะเปน
ปจจัยกระตุนความใฝรู ใหไปเพียรหาความรู ยิ่งมีความใฝรูสูงมาก ความ
สงสัยก็จะกระตุนความใฝรูใหมีกําลังในการที่จะเพียรพยายามมาก
แตถา คนไหนไมมคี วามใฝรู พอเกิดความสงสัยขึน้ เขาก็ไมเพียรพยายาม
หาความรู ไดแตปลอยความสงสัยใหคา งคารบกวนใจของตนอยูอ ยางนัน้ เอง
ฉะนั้น สภาพจิตที่เราจะตองพัฒนา คือความใฝรู หรืออยากรู ไมตอง
ไปพัฒนาความสงสัย เมื่อพัฒนาความใฝรูขึ้นมาแลว กระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยจะทํางานของมันเอง ความสงสัยเกิดขึน้ เมือ่ ใด ก็จะกระตุน ใหความใฝรู
นัน้ ทํางาน คนใฝรจู ะเพียรหาความรู จนกวาจะกําจัดความสงสัยใหหมดสิน้ ไป
หลักการนี้เรียกวา อกุศลเปนปจจัยแกกุศล ถาแยกซอย ก็ตอง
จําแนกใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอยางนี้ดวย
อนึง่ ขอใหสังเกตวา เรื่องราวดานจิตใจหรือนามธรรมนี้ วิชาการฝาย
ตะวันตกมักแยกซอยแบบกระจัดกระจาย สวนในพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ตางๆ ที่จําแนกออกไป จะเห็นวาพระพุทธเจามักตรัสแสดงไวเปนชุดๆ โดยมี
ลําดับหรือความสัมพันธเชิงระบบทีเ่ ปนเหตุผลในการทีจ่ ะจัดเปนชุดๆ อยางนัน้
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พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทยฯ

Emotional Intelligence และ EQ
เวลานี้ คนไทยกําลังตื่นไปดวยกับเรื่อง EQ ซึง่ ก็คือวาตามฝรั่ง ที่พา
คนทั่วโลกติดอยูกับ IQ มาหลายทศวรรษ มองลึกลงไปก็คือความกาวหนา
ของความคิดแบบแยกสวน
แตกอนโนน ฝรั่งอยูกับ moral หรือ ethic ของศาสนา ตอมาวิทยา
ศาสตรเจริญ ศาสนาเสื่อมอิทธิพล คนก็หันมาเนนเรื่องปญญาในดานความ
คิดเหตุผล จึงมาชื่นชมกับ intelligence ซึง่ เปนคุณสมบัติสําคัญในการสราง
ความกาวหนาและความสําเร็จของยุคสมัยนั้น
แตเวลานี้ คนชักจะผิดหวังหรือชักจะเบือ่ หรือลากับการหาความสําเร็จ
ในการทํางานหนัก เปลีย่ นมาเนนเรือ่ งความสุขและความสําเร็จเชิงสังคมและ
ธุรกิจ ก็กา วมาเห็นความสําคัญของสภาพจิตหรืออารมณ คือ emotion
มองในแงดี การกาวหนาของความคิดแบบแยกสวนนั้น ก็ทําใหใกล
เขามาสูระบบความสัมพันธแบบองครวม แมจะโดยไมรูตัว ดังจะเห็นวา ใน
ความคิดเรื่อง EQ นั้น ไมใชพูดเฉพาะเรื่อง emotion อยางเดียว แตพูดถึง
ความสัมพันธระหวางอารมณ หรือ emotion นัน้ กับเชาวนปญญา และพฤติ
กรรมทางสังคมไปดวย ซึ่งก็คือเฉียดระบบศีล-สมาธิ-ปญญา เขามา
ตอนนีเ้ ราก็เพียงระวังวาอยาติดอยูก บั คําศัพทวา emotion เดีย๋ วจะ
แยกสวนติดอยูแ งเดียวอีก จะใชศพั ทอยางไรก็ใหเขาใจตระหนักถึงระบบความ
สัมพันธแบบองครวมของพฤติกรรม-จิตใจ-ปญญา ไวตลอดเวลา ถาสามารถหา
ถอยคําทีแ่ สดงความสัมพันธทงั้ ระบบนีม้ าใชแทน EQ ของฝรัง่ ไดกย็ งิ่ ดี (เดิม
เรามีคาที
ํ พ่ อหาได เชน ภาวิต-, วินติ -, ทันตภูมิ แตสอื่ กับคนยุคนีย้ ากหนอย)
เคยมีทานที่มาปรึกษาหารือคําไทยสําหรับ emotional intelligence
ก็ไดคิดไวสําหรับเลือกหลายคํา เชน ปรีชาเชิงอารมณ เจตวิทัตต เจตโกศล
ฯลฯ สวนคําวา EQ ก็คงใชแบบเทียบเคียงกับ IQ ถึงจะบัญญัติคําอะไรขึ้น
มา คนก็คงนิยมเรียกทับศัพทวา อีคิว อยูนั่นเอง
เรือ่ งนี้ ขอจบไวพอเปนขอพิจารณากันเทานี้กอน
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