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ถึงเวลา มาเข้าใจความหมาย
ของจริยธรรมกันใหม่
ความสับสนในเรื่องจริยธรรม ที่ควรผ่านไปได้แล้ว

จริยธรรมในความหมายของพุทธศาสนา กับความหมายที่
เราใช้ซงึ่ มาจากบัญญัตขิ องตะวันตก ไม่เหมือนกัน จริยธรรมทีเ่ ราใช้
กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นค�ำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมา สัก ๓๐ กว่า
ปีนี้ โดยบัญญัติให้ตรงกับค�ำว่า “ethics” ก่อนนั้นเราไม่มีค�ำนี้ เรา
ใช้ค�ำว่า “ศีลธรรม” และเวลานี้ค�ำว่าศีลธรรมก็ค่อยๆ เลือนหายไป
อย่างไรก็ตาม พอเอาเข้าจริง จริยธรรมก็ไม่ได้มคี วามหมาย
พิเศษอะไร ก็คือเรื่องศีลธรรมนั่นเอง เป็นแต่ว่าได้มีผู้พยายามให้
ความหมายว่า ท�ำไมจึงเรียกจริยธรรม ไม่เรียกศีลธรรม เช่นบอก
ว่า ศีลธรรม เป็นหลักความประพฤติดีงามที่อิงค�ำสอนของศาสนา
ส่วนจริยธรรม เป็นหลักความประพฤติปฏิบตั คิ วามดีงามทีเ่ ป็นของ
กลางๆ ไม่อิงศาสนาไหน นี้เป็นความหมายหนึ่ง
แม้แต่ในตะวันตกเอง ถ้าเอาศัพท์มาเทียบกัน เวลาเรา
พูดถึงศีลธรรมก็จะตรงกับค�ำฝรั่งว่า morality ส่วน ethics ก็เป็น
จริยธรรม กลายเป็นค�ำคู่ ฝรัง่ มี morality และ moral กับ ethics และ
ค�ำบรรยายแก่นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๙ ณ สถาน
พ�ำนักสงฆ์สายใจธรรม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
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ethic ส่วนไทยเราก็มศี ลี ธรรม กับ จริยธรรม เสร็จแล้วฝรัง่ เองก็ใช่วา่
จะแยกกันได้ชดั อย่างการศึกษาจริยธรรม ทีเ่ รียกว่าจริยศาสตร์ ซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญา ใช้ ethics นักปรัชญาบางคนก็ใช้ moral
philosophy ไปๆ มาๆ บางทีกบ็ อกว่า ethics คือ moral philosophy
ก็ไม่ไปไหน เรื่องของการที่จะแยกอะไรต่างๆ ก็เลยกลายเป็นเรื่อง
ของนักคิด นักปราชญ์ นักวิชาการบางท่านที่พยายามจะแยก หา
ใช่มีความหมายที่เด็ดขาดอะไรไม่ แล้วแต่ตกลงกันว่าจะยึดถือแค่
ไหนเพียงไร
เมืองไทยเราได้หนั มานิยมใช้คำ� ว่าจริยธรรม ก็เพราะมีการ
มองหรือเพ่งเล็งว่า การสั่งสอนความประพฤติดีงามในสังคมไทย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนา ต่อมาก็มีความ
คิดในเชิงต้องการให้เป็นการสอนจริยธรรมแบบกลางๆ ไม่ต้องอิง
ค�ำสอนศาสนา นี้ก็เป็นที่มาของแนวโน้มที่หันมาใช้ค�ำว่าจริยธรรม
ในสังคมไทย
นอกจากพู ด ถึ ง ค� ำ ว่ า จริ ย ธรรมแล้ ว ก็ จ ะมี ก ารพู ด ถึ ง
จริยธรรมสากล คือจริยธรรมทีเ่ ป็นกลางๆ ซึง่ นอกจากไม่องิ ศาสนา
ไหนแล้ว ก็ไม่จำ� เพาะเจาะจงสายความคิดอิทธิพลของสังคมใด เป็น
หลักความประพฤติกลางๆ แสดงถึงความดีที่ทุกสังคมยอมรับ
แนวความคิดนี้มาจากอิทธิพลของการเข้าใจว่า จริยธรรม
เป็นเรื่องที่มนุษย์ในสังคมนั้นๆ ได้ตกลงกันบัญญัติขึ้น ไม่ใช่เป็น
ของมีจริงตามธรรมชาติ เลยกลายเป็นว่ามีจริยธรรมที่ไม่เป็น
กลางๆ ไม่เป็นสากล เพราะว่าในเมื่อเป็นของที่มนุษย์บัญญัติกัน
ก็แล้วแต่ตกลง เช่น สังคมนี้ตกลงกันว่าสิ่งนี้ดี แต่อันเดียวกันนั้น
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อีกสังคมหนึง่ บอกว่าไม่ดี ส่วนทีส่ งั คมโน้นว่าดี สังคมนีก้ ลับบอกว่า
ไม่ดี เพราะฉะนัน้ จึงเป็นจริยธรรมเฉพาะกลุม่ เฉพาะสังคม เฉพาะ
วัฒนธรรมนั้นๆ เมื่อไม่เป็นสากลก็มีความพยายามจะท�ำให้เป็น
สากล ด้วยวิธีหาสิ่งที่ทุกสังคมถือตรงกันหรือยอมรับ
นี้เป็นแนวโน้มในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเวลานี้ก็ชักจะจางหาย
เพราะว่ามีความล้มเหลวหรือความผิดหวังเกีย่ วกับจริยธรรมในสาย
ตะวันตกแทบทัง้ หมด ซึง่ เป็นเรือ่ งใหญ่กว่าทีจ่ ะมาคิด เรือ่ งอย่างนี้
เพราะฉะนัน้ ความคิดเรือ่ งจริยะรรมแบบตะวันตกตอนนีก้ แ็ ทบจะ
ไม่มีเหลือ หันมาคิดแต่เพียงว่าท�ำอย่างไรจะให้คนมีจริยธรรมได้
ในสังคมอเมริกัน ก็เถียงกันว่าจะเอาจริยธรรมที่ไหนมาใช้
เวลานีค้ นไม่ประพฤติตามจริยธรรมแล้ว เมือ่ จะแก้ปญ
ั หาจริยธรรม
ก็เกิดการเถียงกันอีกว่าจะใช้จริยธรรมจากแหล่งไหน พวกหนึง่ ก็จะ
ให้หันเข้าหาศาสนา ว่าจะต้องเอาหลักศาสนาเข้ามา ให้มีการสวด
มี prayer ในโรงเรียน อีกพวกหนึ่งก็ค้านว่าขัดรัฐธรรมนูญ ต้อง
ขึ้นศาลกัน วุ่นวายกันมาเป็นสิบๆ ปีแล้ว ยังตกลงกันไม่ได้ พร้อม
กันนั้นปัญหาจริยธรรมมันก็ไม่รอ ในขณะที่คนเถียงกันหาข้อยุติ
ไม่ได้ แต่ปัญหาจริยธรรมหนักขึ้น จนกระทั่งเด็กโรงเรียนประถม
ในอเมริกาเอาปืนไปยิงกัน ถึงขนาดที่เขาบอกว่าเป็นภาพธรรมดา
สามัญ เด็กยิงกันตายด้วยเหตุต่างๆ เช่น แย่งชิงเสื้อผ้า เป็นต้น
เด็กอายุ ๑๔-๑๗ ปี มีสถิติฆ่ากันตายเพิ่มขึ้น ๑๒๔% ในช่วง ๕ ปี
อย่างนี้เป็นต้น สังคมระส�่ำระสายมาก จนกระทั่งจะรักษาไว้ไม่อยู่
พร้อมกันนั้น ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด
เป็ น ต้ น ก็ รุ น แรงเหลื อ เกิ น มี ก ารรื้ อ ฟื ้ น เอาจริ ย ธรรมเข้ า มา
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ศึกษา มีวชิ าใหม่เกีย่ วกับจริยธรรมเกิดขึน้ เช่น วิชา Business Ethics
คือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งกลายเป็นวิชาส�ำคัญมาก ตอนนี้หนังสือ
ใหม่ๆ บอกว่า ในอเมริกา มหาวิทยาลัยไม่ต�่ำกว่า ๙๐% จัดสอน
วิชา Business Ethics ซึง่ มีสาระส�ำคัญทีโ่ ยงไปหาสิง่ แวดล้อม คือจะ
ด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบหาผลประโยชน์อย่างไร จึงจะไม่ท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม
สองอย่างนีโ้ ยงกันมาก ธุรกิจต้องการให้ได้ผลก�ำไร เมือ่ คน
หาผลประโยชน์ คนทั้งเสพทั้งบริโภคมาก ก็ท�ำลายสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติรอ่ ยหรอ ด�ำเนินธุรกิจต้องโยงกับอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิต ทั้งท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและท�ำให้เกิด
มลภาวะ ผู้บริโภคก็ท�ำลายทรัพยากรและท�ำให้เกิดขยะ ปัญหา
ธรรมชาติแวดล้อมมันมากมายยิ่งใหญ่ ท�ำอย่างไรจึงจะแก้ได้ ใน
จริยธรรมธุรกิจก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไป แล้วยังมีจริยธรรมสิ่ง
แวดล้อมโดยตรง เรียกว่า Environmental Ethics ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็น
เรื่องใหญ่ในสังคมฝรั่งไป ไม่มาพูดกันแล้วว่าสากลไม่สากล เพียง
แต่ยังมีปัญหาว่าจะเอาจริยธรรมจากแหล่งไหนมาใช้ ยังหาข้อยุติ
ไม่ได้

จริยธรรมในความหมายเดิมแท้
คือการด�ำเนินชีวิตทั้งระบบ

ทีนหี้ นั มามองความหมายของจริยธรรมในทางพุทธศาสนา
ค�ำว่า จริยธรรม เป็นศัพท์บญ
ั ญัตใิ หม่ เรามาดูวา่ ทีม่ าเดิมแหล่งเดิม
มีใช้ในทางพุทธศาสนาหรือเปล่า ถ้าเราค้นหากันจริงๆ ปรากฏว่า
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จริยธรรมคือตัวจริยะ
ค�ำว่า จริยะ แท้ๆ โดยไม่มธี รรม นี่เป็นค�ำเก่า มีอยู่เป็น
ธรรมดาในพุทธศาสนา แต่อาจจะมีตัวอื่นมาน�ำ เช่น ธรรมจริยา
แทนทีจ่ ะเป็นจริยะก็เป็นจริยา หรืออีกตัวหนึง่ ทีใ่ ช้มากก็คอื พรหม
จริยะ แปลว่าจริยะอันประเสริฐ
จริยะเป็นค�ำกลางๆ แปลว่าการด�ำเนินชีวิต มาจากค�ำว่า
จร (จะระ) แปลว่าเทีย่ วไป คือเดินไปหรือเดินทาง แล้วท�ำตามหลัก
ไวยากรณ์ ให้เปลีย่ นจากตัวกิรยิ าเป็นนาม ก็เติมตัว อิ กับ ยะ เข้าไป
(จร+อิ+ณฺย) จร ก็เป็น จริยะ ก็คือการเดินทาง
ทีนี้ เดินทางเป็นศัพท์ทางรูปธรรม คือการเดินทางข้าง
นอกทางกาย เราก็เอามาใช้กับด้านในของชีวิตจิตใจด้วย หมาย
ถึงการเดินทางชีวิต ๆ ก็คือการด�ำเนินชีวิต เพราะฉะนั้น จริยะ ก็
คือการด�ำเนินชีวติ ซึง่ ใช้ในความหมายทีเ่ ทียบเคียงกับการเดินทาง
ภายนอก
ศัพท์สามัญทีใ่ ช้ในการเดินทางแบบรูปธรรม เราเอามาใช้ใน
ทางนามธรรม ยังมีอีก อย่างค�ำว่า ปฏิปทา หรือ ปฏิบัติ ตัวศัพท์
เดิมแปลว่าเดินทาง เราก็เอามาใช้กับเรื่องของการด�ำเนินชีวิตได้
หมายถึงการท�ำสิ่งต่างๆ ทั่วไป ไม่เฉพาะเดินถนน จริยะ ก็เช่น
เดียวกัน ก็หมายถึงการเดินทางชีวิต หรือการด�ำเนินชีวิต
จริยะนีย้ งั เป็นกลางๆ ดีหรือร้ายก็ไม่รู้ เพราะฉะนัน้ ท่าน ก็
เติมค�ำว่าพรหม ที่แปลว่าประเสริฐ เข้าไป เป็น พรหมจริยะ แปล
ว่า การด�ำเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซึ่งเราแผลงมาเป็นพรหมจรรย์ แล้ว
ก็มาสับสนกับความหมายอย่างอืน่ ทีเ่ ราใช้กนั อยูใ่ นภาษาไทย ทาง
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ที่ดีควรเรียกตามศัพท์บาลีเดิมเป็น พรหมจริยะ (พรหม แปลว่า
ประเสริฐ + จริยะ แปลว่า การด�ำเนินชีวิต) คือการด�ำเนินชีวิตที่
ประเสริฐ
ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเองตรัสไว้วา่ การด�ำเนินชีวติ ที่
ประเสริฐ ได้แก่มรรคมีองค์แปด เพราะมรรคแปลว่าทางเหมือนกัน
ตกลงก็ไม่ไปไหน ล้วนแต่เป็นเรื่องของการเดินทาง คือการด�ำเนิน
ชีวิต
มรรคมีองค์แปดก็รู้กันอยู่แล้ว มีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมา
สมาธิ ย่อลงเป็นสาม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งก็มาตรง กับหลัก
การศึกษา (สิกขา) ข้อส�ำคัญก็คือว่า จุดนี้ท�ำให้เห็นขอบเขตของสิ่ง
ที่เรียกว่าจริยะ ซึ่งถ้าเติม ธรรม เข้าไปก็เป็น จริยธรรม จริยะ หรือ
จริยธรรมที่พุทธศาสนาบอกว่าประเสริฐ ก็คือจริยธรรมที่ประกอบ
ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
หันมาดูความหมายของค�ำว่า ศีลธรรม เทียบกับค�ำว่า
จริยธรรม ศีลธรรม เป็นค�ำเก่า ใช้กันมาในสังคมไทยจนกระทั่งไม่รู้
ว่ามีความหมายอย่างไรแน่ ชาวบ้านก็เข้าใจคร่าวๆ ว่าเดีย๋ วนีค้ นมี
ศีลธรรมหรือไม่มศี ลี ธรรม โดยมุง่ ไปในเรือ่ งของการด�ำเนินชีวติ ด้าน
ภายนอกและการอยูร่ ว่ มกันในสังคมใหญ่ และความรูส้ กึ จะบอกว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
ทีนกี้ ม็ นี กั ปราชญ์บางท่านพยายามจะแยกว่ามันมาจากค�ำ
อะไร บางท่านก็บอกว่ามาจาก ศีลและธรรม ศีล ก็คอื ข้อห้าม ธรรม
ก็คอื สิง่ ทีแ่ นะน�ำให้ประพฤติ นีก่ ต็ คี วามกันไป ถ้าอย่างนัน้ ศีลก็เป็น
เรื่องในระดับของความประพฤติทั่วไป เช่นการอยู่ร่วมสังคม โดย
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เฉพาะก็คือการเว้นจากเบียดเบียนกัน จะได้อยู่ร่วมกันได้ดี ส่วน
ธรรมก็คือค�ำแนะน�ำสั่งสอน การท�ำความดีงามที่เหลือจากนั้น ซึ่ง
อาจจะโยงไปถึงจิตใจและปัญญาก็แล้วแต่ รวมทั้งสองอย่าง คือ
ศีลและธรรม เป็นศีลธรรม แต่ในความรู้สึกของคนทั่วไป ศีลธรรม
มันไม่เข้าถึงเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างนั้น มันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมเป็นใหญ่
เพราะฉะนัน้ จึงมีการให้ความหมายอีกอย่างหนึง่ ว่า ธรรม
เป็นค�ำที่กว้างครอบคลุมหมด เราก็มาแบ่งธรรมเป็นระดับต่างๆ
ธรรมในระดับศีล เรียกว่าศีลธรรม จากนั้นก็มีสมาธิธรรม และ
ปัญญาธรรมต่อไป เมือ่ เราพูดถึงศีลธรรมก็คอื เอาธรรมแค่ระดับศีล
ถ้าอย่างนั้นก็ตรงกับ morality ของฝรั่ง แล้วเราก็แปลกันอย่างนั้น
เพราะ morality มุ่งถึงความประพฤติดีงาม โดยเฉพาะในเรื่องของ
การอยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์เป็นใหญ่ ไม่ค่อยลงลึกไปในทางจิตใจ
เท่าไร แล้ว ethic และ ethics ก็เหมือนกัน ดังที่ใช้กลับไปกลับมา
กับ morality ในสังคมฝรัง่ จริยธรรมจึงเป็นเรือ่ งของการประพฤติสงิ่
ที่ดีงามที่เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคม ปัจจุบันก็ขยายไปถึงเรื่องสิ่ง
แวดล้อมทั่วไปด้วย ถึงอย่างไรก็อยู่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเอง คือ
หนึ่ง สิ่งแวดล้อมทางสังคม
สอง สิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติ
เป็นอันว่า จริยธรรมก็อยู่ในระดับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่อง
ความประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกตัว อย่างนี้ก็ตรงกับ
ค�ำว่าศีลธรรม ในความหมายที่ว่า ธรรมระดับศีล
ไปดูในสังคมอืน่ โดยเฉพาะในวงการพุทธศาสนาทีเ่ ขาแปล
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ถ้อยค�ำโดยเขาไม่รวู้ า่ สังคมไทยใช้อย่างไร เขาไม่เคยมาดูวา่ คนไทย
นีใ่ ช้ศพั ท์กนั อย่างไร เขาศึกษาธรรมตามหลักของพุทธศาสนาเท่าที่
เขาเห็น นักวิชาการทางพุทธศาสนาในสังคมอืน่ เขาแปลค�ำว่า ethic
เทียบกับศัพท์ในพุทธศาสนาว่า ศีล เท่านัน้ เอง เพราะฉะนัน้ ก็ลงกัน
ว่า ethic คือเรื่องศีล เป็นธรรมระดับศีล จริยธรรมในความหมาย
ของตะวันตกที่เราบัญญัติตาม ethic ก็หมายถึงเรื่องของศีล
สรุปว่า จริยธรรมของฝรั่งเป็นแค่ศีลเท่านั้นเอง แต่ใน
ความหมายทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าพรหมจริยะ แปลว่าจริยะ
อันประเสริฐ หมายถึงศีล สมาธิ ปัญญา ฉะนั้นก็เกิดความ ลักลั่น
ระหว่างความหมายของตะวันตกทีไ่ ทยเอามาใช้ หรือของฝรัง่ ทีไ่ ทย
เอามาเรียก กับพุทธศาสนา ไม่เท่ากัน จริยะ ในพุทธศาสนาได้แก่
มรรค มีศีล สมาธิ ปัญญา รวมหมดทั้งชุด ส่วนของตะวันตกได้แค่
ศีล นี่เป็นเรื่องของการพยายามหาความหมายตามศัพท์

จริยธรรมที่แท้ หยั่งถึงความจริง
และโยงสู่การพัฒนามนุษย์

ถาม: อย่างกรณีของแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยตรวจพบว่าเด็ก
ที่อยู่ในครรภ์จะพิการ หมอตัดสินใจว่าจะต้องเอาเด็กออก สังคม
ยุคก่อนอาจจะไม่ยอมรับ แต่ตอนนี้ยอมรับ กรณีเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจของแพทย์ ของพ่อแม่ และการเสียชีวิต ก�ำลังวิพากษ์
วิจารณ์กันว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ อยากเรียนถามว่าตัว
จริยธรรมจริงๆ มันคือตรงไหน จะอธิบายค�ำว่า จริยธรรม ในกรณี
นี้ได้อย่างไร
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ตอบ: นี่แหละที่เราไปเน้นในแง่สังคม จริยธรรมในความ
หมายตะวันตกจะเน้นในแง่สังคม สังคมยอมรับไหมอะไรต่างๆ
ก็เกิดความสับสน นี้แหละที่จะพูดต่อไปด้วยว่าจริยธรรมในความ
หมายทางพุทธศาสนาไม่เหมือนตะวันตก คือเราพูดถึงความจริง
ตามธรรมชาติกอ่ นว่าความจริงเป็นอย่างไร เมือ่ ความจริงเป็นอย่าง
นี้แล้วเราจะเอาอย่างไร รวมเป็นสองชั้น
เมื่อมีชีวิตเกิดขึ้น มีการท�ำลายก็เรียกว่าฆ่า นี่เป็นความ
จริง อย่าไปเลี่ยงว่า ท�ำลายด้วยวิธีอย่างนี้หรือแค่นี้ไม่เป็นการฆ่า
จะกลายเป็นว่า ถ้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของเรา เราก็เลีย่ ง
ไป ควรจะแยกให้ได้ ความจริงก็เป็นความจริง ต่อจากนัน้ เมือ่ ความ
จริงเป็นอย่างนีเ้ ราจะเอาอย่างไร ถ้าเราเห็นว่าการท�ำอย่างนีจ้ ำ� เป็น
หรือมีเหตุผลอย่างอื่น เราก็อาจจะบอกว่าผลเสียมันน้อยกว่าผลดี
เราตกลงใจเลือกเอาที่ผลดีมากกว่า โดยที่ว่าไม่ไปกลบความจริง
นั้นเสีย เรื่องนี้เป็นปัญหาในการวินิจฉัยข้อถกเถียงทางจริยธรรม
ในสังคมตะวันตก ที่จะปนเประหว่างตัวความจริงกับการที่มนุษย์
จะปฏิบัติอย่างไร
อย่างกรณีของโกลเบิร์ก (Kohlberg) ซึ่งถือว่าเป็นการ
พัฒนาจริยธรรมอย่างสูง ที่ก้าวมาถึงการใช้ปัญญา พิเศษกว่า
จริยธรรมในตะวันตกเดิมทั่วๆ ไป ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องปัญญา โดย
เฉพาะจริยธรรมสายหลักทีม่ อี ทิ ธิพลกว้างขวาง ซึง่ ถือว่า จริยธรรม
เป็นเรือ่ งของบัญญัตทิ างสังคม หรือเป็นบัญญัตจิ ากศาสนา เมือ่ ว่า
อย่างไรก็อย่างนัน้ ไม่มมี าถึงเรือ่ งจิตใจ ยิง่ ปัญญาก็แทบไม่เกีย่ วเลย
จริยธรรมแบบนั้นเป็นบัญญัติที่วางลงมาค่อนข้างตายตัว
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ทีนโี้ กลเบิรก์ ก้าวออกมาถึงการใช้เหตุผล และแยกจริยธรรม
เป็นหลายระดับ จนถึงอย่างสูงที่มีการใช้ปัญญา เขายกตัวอย่าง
สามีภรรยาคู่หนึ่ง ภรรยาป่วยเป็นโรคมะเร็ง ร้านค้าหนึ่งมียาดีซึ่ง
จะบ�ำบัดมะเร็งได้ แต่เมื่อไปซื้อเขาตั้งราคาแพงเหลือเกิน จะท�ำ
อย่างไร ไม่มสี ตางค์ซอื้ นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งของจริยธรรมตามทีเ่ ขาต้องการ
มีทางเดียวทีจ่ ะได้ยามาคือจะต้องลักขโมย จะลักหรือไม่ ภรรยาเป็น
มนุษย์ ชีวติ มนุษย์นนั้ ส�ำคัญ ชีวติ มนุษย์ประเสริฐกว่าทรัพย์ ก็ไปลัก
ยามาช่วยชีวิตภรรยา ถามว่าเป็นอย่างไร ดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ก็
วินจิ ฉัยได้วา่ ถูกต้อง เพราะว่า ชีวติ มีคา่ กว่าเงินทอง นีค้ อื การสรุป
ของเขา
แต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่านัน่ คือความสับสน เพราะเรา
แยกได้ ความจริงเป็นความจริง แล้วจะเอาอย่างไรก็วา่ อีกที และถ้าเรา
ยอมรับส่วนไหนดีสว่ นไหนไม่ดแี ล้วมันจะมีผลต่อไปอีก ผลอย่างไร
เราต้องยอมรับว่าการรักภรรยา และพยายามรักษาภรรยา
เป็นความดี แต่การลักขโมยที่ไม่ดี ก็ยังไม่ดีอยู่นั่นเอง ไม่มีการมา
สรุปโดยเอามาบวกลบคูณหารเสร็จแล้วว่าดี เพราะถ้าท�ำอย่าง
นี้ นอกจากกลบความจริงแล้วมนุษย์ก็จะไม่พัฒนาด้วย ในพุทธ
ศาสนานั้น จริยธรรมเป็นเรื่องของการศึกษา ถ้าเรายอมรับความ
จริงตามที่มันเป็น แล้วมันจะมีทางของการพัฒนามนุษย์ต่อไป
ส่ ว นที่ คุ ณ รั ก ภรรยาของคุ ณ มองเห็ น ว่ า ชี วิ ต ของเขา
ประเสริฐและส�ำคัญ อันนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่วิธีการของคุณไม่ดี ต่อ
ไปคุณจะต้องปรับปรุงตัว คุณอาจจะมีการพัฒนาด้วยการท�ำความ
ดีอย่างนี้อีก โดยไม่ต้องไปท�ำความเสียหายเลย ไม่ใช่ไปสรุปว่าถูก
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ต้อง เลยจบ ต่อไปท�ำอย่างนีอ้ กี ก็ถกู หมด จริยธรรมสัมพันธ์กบั การ
ศึกษา พุทธศาสนาถือการศึกษาเป็นเรื่องส�ำคัญ การศึกษาเป็นตัว
แท้และเป็นที่มาของจริยธรรม ถ้าจริยธรรมไม่ท�ำให้เกิดการศึกษา
พัฒนา ก็ไม่ใช่จริยธรรมที่ถูกต้อง
ในสังคมไทยก็มีตัวอย่างที่พูดกันแบบเดียวกับโกลเบิร์ก
เช่น เด็กยากจน แม่ป่วย เด็กก็ไปลักเงินเขามารักษาแม่ เมื่อถาม
ว่าถูกหรือผิด ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ถูกก็
ผิดไปเลย เช่น วินิจฉัยว่าการรักษาแม่ส�ำคัญกว่า ชีวิตส�ำคัญ หรือ
ว่าแม่มีพระคุณ ฉะนั้นการลักขโมยในกรณีนี้ไม่ผิด อย่างนี้เป็นต้น
ในพุทธศาสนาท่านว่าต้องใช้วิภัชวาท ต้องแยกไปตาม
ความจริง คือไม่มากลบความจริง เราบอกว่าการกตัญญูช่วย
เหลือพ่อแม่เป็นความดี แต่การลักขโมยก็ยังไม่ดีอยู่นั่นแหละ เป็น
อันว่าส่วนทีท่ ำ�ดีรกั ษาพ่อแม่ดแี ล้วทำ�ต่อไป แต่ทไี่ ปลักขโมยนีต่ อ้ ง
พยายามแก้ไข มันยังไม่ดี ต้องหาทางทีจ่ ะให้รกั ษาพ่อแม่ได้โดยต่อ
ไปไม่ตอ้ งลักขโมย เด็กก็ตอ้ งพัฒนาตนขึน้ ไปซึง่ เราก็ตอ้ งรูว้ า่ จุดไหน
ยังอ่อน จุดไหนดีแล้ว ก็พัฒนาไป อย่างนี้เป็นวิภัชวาท ซึ่งสัมพันธ์
กับการพัฒนามนุษย์ด้วย เพราะทำ�ให้เห็นช่องทางที่จะพัฒนาคน
ต่อไป ให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ โดยยอมรับว่ามนุษย์นน้ั ยังมีขอ้ บกพร่องอยู่
ทีนี้ ในกรณีที่ยกมา ที่ถามว่าจริยธรรมคือตรงไหน ก็ตอบ
ได้เลยว่า จริยธรรมมีอยู่ตลอดทั้งหมดนั่นแหละ ตั้งแต่ความรู้สึก
และท่าทีในจิตใจของแพทย์ต่อชีวิตของเด็กในครรภ์ ต่อมารดา
ที่ถือกันว่าเป็นเจ้าของครรภ์ ต่อชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป ตลอด
จนความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม ท่าทีการมองและความเข้าใจ
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ความหมายของชีวิต การคิดพิจารณาว่าจะปฏิบัติต่อชีวิตในกรณี
นั้นอย่างไร ความเพียรพยายามในการใช้สติปัญญาความสามารถ
ที่จะปฏิบัติต่อกรณีนั้นให้ได้ผลดีที่สุด ออกมาจนถึงปฏิบัติการใน
การลงมือท�ำกับเด็กในครรภ์และหญิงเจ้าของครรภ์นั้น ทั้งหมดนี้
เป็นเรื่องจริยธรรมทั้งนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เรื่องหรือกรณีเดียวนี้ มี
ทั้งด้านจิตใจ ด้านปัญญา และด้านพฤติกรรม สัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
อยู่ด้วยกันทั้งหมด คือครบทั้งศีล สมาธิ และปัญญา ที่ว่านี้หมาย
ถึงจริยธรรมทีแ่ ท้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งของระบบการด�ำเนินชีวติ ทัง้ หมด ไม่ใช่
จริยธรรมแยกส่วนอย่างที่มักมองกัน
จะเห็นว่า ในกรณีที่ยกมาถามนั้น ในแง่ความจริงของ
ธรรมชาติทเี่ ป็นเรือ่ งสัจธรรม จะมีสภาวะทีช่ ดั เจนแน่นอนอยูใ่ นตัว
ของมัน ไม่ว่าเราจะรู้เข้าใจหยั่งถึงหรือไม่ เช่นว่า เป็นการท�ำลาย
ชีวิตหรือฆ่าหรือไม่ เมื่อท�ำอย่างนั้นๆ แล้ว ชีวิตของเด็กและชีวิต
ของมารดาจะเป็นอย่างไร ดังนี้เป็นต้น แต่ในแง่ที่ว่า เมื่อความจริง
เป็นอย่างนัน้ แล้วเราจะเอาอย่างไร ซึง่ เป็นเรือ่ งจริยธรรม จะต้องขึน้
ต่อปัจจัยต่างๆ ในตัวเราทีจ่ ะเอามาประกอบกันเป็นผลรวมในการ
ตัดสินใจ จึงไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูป แต่เป็นเรื่องของการใช้ทางเลือก
ที่ดีที่สุด ยิ่งในยุคต่อไปนี้ที่ปัญหาทั้งหลายมีแง่มุมซับซ้อนแปลกๆ
ออกไป เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีเป็นต้น
คนจะยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาจริยธรรม ชนิดที่ไม่มีค�ำตอบต้นแบบ
มากยิ่งขึ้น
ถึงแม้จะไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูป แต่ก็มีหลักทั่วไปตามหลัก
จริยธรรมที่แท้ ส�ำหรับใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ ซึ่งเป็น
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หลักการที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ผู้ถือตนว่าอยู่ในยุคที่
โลกพัฒนามากแล้ว ว่าตัวคนเองจะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาทันกับโลก
แห่งเทคโนโลยีเป็นต้นนั้นหรือไม่
หลักการทางจริยธรรมนี้ สรุปเป็นหลักเกณฑ์ส�ำหรับใช้
เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานวัดการตัดสินใจ โดยพิจารณาองค์
ประกอบใหญ่ ๒ ประการในการตัดสินใจปฏิบตั นิ นั้ ว่าเป็นอย่างไร คือ
๑. ในด้านจิตใจ มีเจตนาดีที่สุด คือท�ำการนั้นด้วยความ
ตั้งใจดี มีแรงจูงใจดี ปรารถนาดี มีเมตตากรุณา เป็นต้น ต่อชีวิต
ของเด็กและของมารดา ต่อสังคม เป็นต้น อย่างดีที่สุด
๒. ในด้านปัญญา ใช้ปัญญาสูงสุด คือท�ำการนั้นโดย
แสวงหาความรู้ ด้วยการค้นคว้าสอบถามปรึกษา พินิจพิจารณาใช้
ปัญญาอย่างดีที่สุด
เมื่อตัดสินใจด้วยเจตนาที่ดีที่สุด และใช้ปัญญาสูงสุดแล้ว
ก็จะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่จะท�ำได้ในกรณีนั้น แล้วก็ลงมือ
ปฏิบัติการโดยใช้ทักษะทางพฤติกรรม ท�ำอย่างดีที่สุดตามความ
ช�ำนิช�ำนาญที่ตนมี เพื่อสนองเจตนาและปัญญาที่ดีและสูงสุดนั้น
ก็จะออกผลเป็นพฤติกรรมที่ดีที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
เมือ่ ครบ ๓ ด้านอย่างนี้ ก็เป็นจริยธรรมทีด่ ที สี่ ดุ ของบุคคล
นั้นที่จะท�ำได้ในกรณีนั้นๆ เพราะฉะนั้น ในการกระท�ำทุกอย่างก็
ตรวจสอบตนเองได้ โดยใช้เกณฑ์ที่ว่ามานี้ว่า เราได้ท�ำพฤติกรรม
นัน้ อย่างดีทสี่ ดุ ด้วยเจตนาทีด่ ที สี่ ดุ โดยแสวงหาและใช้ปญ
ั ญาอย่าง
สูงสุดแล้วหรือไม่ หรือแค่ไหนเพียงไร แล้วส�ำหรับกรณีนี้ ได้เท่าไรก็
เท่านั้น เป็นอันจบกรณีไป ไม่ต้องมัวเดือดร้อนใจ แต่ไม่ใช่จบจริง
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แค่นั้น จะต้องเปิดทางที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยมีข้อ ๓. ด้วย คือ
๓. ในการก้าวต่อของสิกขา เปิดช่องทางทีจ่ ะพัฒนาต่อไป
คือ ไม่มองการท�ำที่ดีที่สุดในกรณีนั้นครั้งนั้นว่าเป็นความเพียงพอ
แล้วหรือสมบูรณ์แล้ว แต่มองการท�ำดีที่สุดในกรณีนั้นว่าเป็นการ
ก้าวมาได้ดีที่สุดถึงแค่นี้ ซึ่งจะเป็นฐานให้เราก้าวต่อไปเพื่อในครั้ง
หน้าเราจะตัดสินใจและท�ำได้ดียิ่งกว่านี้ การมีท่าทีอย่างนี้เรียกว่า
เป็นความไม่ประมาทในสิกขา
ระบบจริยธรรมที่แท้ ซึ่งควบคู่ไปด้วยกันกับสิกขานี้ จะ
เห็นได้แม้แต่ในบัญญัติของสังคม เช่น กฎหมาย เพราะกฎหมาย
เป็นต้น เป็นบัญญัตธิ รรมทีเ่ ป็นผลปรากฏหรือเป็นทีแ่ สดงออกแห่ง
ความเจริญหรือพัฒนาการทางจริยธรรมของสังคมนัน้ หมายความ
ว่า กฎหมาย (ในระบบประชาธิปไตย) เป็นผลรวมแห่งเจตนา
และปัญญาของมวลชนในสังคมนั้น กฎหมายไม่ใช่เรื่องต่างหาก
จากจริยธรรม มิใช่เป็นอย่างที่บางคนอาจจะพูดว่า ศีลธรรมหรือ
จริยธรรมว่าอย่างนั้น แต่กฎหมายจะเอาอย่างนี้
แท้จริง กฎหมายที่ดีจะอิงอยู่กับพัฒนาการทางจริยธรรม
ของสังคมนั้นๆ กล่าวคือ เมื่อเจตนาและปัญญาที่เป็นผลรวมของ
คนในสังคมนั้น มีมาได้ถึงแค่นี้ ก็คือสังคมนั้นมีจริยธรรมได้แค่
นี้ แล้วสังคมนั้นก็เอาเจตนาและปัญญาเท่าที่มีนั้นมาตราขึ้นเป็น
กฎหมาย เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานพฤติกรรมของคนในสังคมนัน้ ได้แค่
นัน้ เราจึงต้องพูดใหม่วา่ จริยธรรมมาถึงแค่นี้ กฎหมายเอามาใช้ได้
เท่านี้ ข้อส�ำคัญก็คือการมองเชิงสิกขาที่ว่า สังคมจะก้าวต่อ คนใน
สังคมนั้นจะพัฒนากันต่อไป เราจะมีเจตจ�ำนงและปัญญาที่ดีกว่า
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หรือสมบูรณ์กว่านี้ แล้วเราก็จะปรับปรุงกฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ต่อไป ไม่ใช่จบเท่านี้
ในเรือ่ งของการแพทย์กเ็ หมือนกัน เราจะต้องจับให้ได้กอ่ น
ว่าจุดของความจริงอยู่ที่ไหน เช่นว่า ชีวิตเริ่มเมื่อไร วันนี้ เราเข้าถึง
ความจริงของธรรมชาติหรือยัง ถ้ายังก็มาช่วยกันหา และตกลงกัน
ก่อน และจุดนี้เมื่อยังไม่ถูก ต่อไปถ้าพบว่าผิดก็ต้องยอมรับว่าผิด
ส่วนในเรื่องผลดีผลเสียในแง่ที่เป็นเรื่องของยุคสมัย ก็ต้องยอมรับ
ว่านีเ้ ป็นเรือ่ งของยุคสมัยตกลงกันจะเอาอย่างนี้ เพราะมองเห็นว่า
ประโยชน์ในด้านนีส้ งู กว่า เราก็เลยตกลงตัดสินใจด้วยเหตุผลว่าผล
ดีมากกว่าผลเสีย
ด้วยการท�ำอย่างนีม้ นุษย์จะไม่สบั สนและไม่ไปท�ำลายหลัก
การที่แท้ เราจะรู้ขีดความรู้ความสามารถของเราในขณะนี้ว่ามีอยู่
และจะเอาแค่ไหน แล้วไม่ไปกีดกั้นมนุษย์ในยุคต่อไป ที่เขาจะหา
ทางที่ถูกต้องและพัฒนาต่อไป เพื่อให้เขาเกิดปัญญาที่จะท�ำสิ่งที่
สมบูรณ์กว่าเรา นี่คือปฏิบัติการแบบไม่ตีขลุมและก็ไม่ตีคลุมด้วย
เรามองว่าจริยธรรมตะวันตกเป็นการตีขลุม เขาสับสน
ระหว่างความจริงกับการที่มนุษย์ตกลงว่าจะเอาอย่างไร ในด้าน
ความจริงต้องหยั่งให้ลึกลงถึงธรรมชาติ ส่วนการปฏิบัติของมนุษย์
จะเอาอย่างไรก็ว่าไป โดยเล็งระหว่างผลดีผลเสียที่ต้องการและ
ไม่ต้องการ นี่เป็นจุดที่ส�ำคัญ คือ การแยกระหว่างความจริงตาม
ธรรมชาติ กับเรื่องการปฏิบัติของมนุษย์ที่เป็นทางเลือกในการก
ระท�ำ พร้อมกันนั้นก็ไม่ผูกขาดหรือปิดตัว แต่เปิดช่องแก่สิกขา ที่
จะพัฒนามนุษย์กันต่อไป
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จริยธรรมเป็นเรื่องของระบบสัมพันธ์
ในองค์รวมที่องค์ร่วมส่งผลสัมพันธ์กัน

ย้อนกลับมาในเรื่องขอบเขตของจริยธรรม ที่สัมพันธ์กับ
มนุษย์และการพัฒนามนุษย์ ในเมือ่ พุทธศาสนามอง จริยะ ว่าคลุม
ทั้งเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา มีทั้ง
๑. ศี ล คื อ เรื่ อ งพฤติ ก รรมภายนอก ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง
แวดล้อม ทั้งทางสังคมและวัตถุตลอดจนธรรมชาติ
๒. สมาธิ คือเรือ่ งของจิตใจ บางทีทา่ นใช้คำ� ว่า “จิต” เหตุที่
เรียกว่าสมาธิเพราะสมาธิเป็นตัวแกนส�ำคัญในการพัฒนาทางด้าน
จิตใจ
๓. ปัญญา คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจ การมองเห็น
เหตุผล คุณค่า ตลอดจนเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ
ท�ำไมจึงว่ามีสามอย่าง ก็เพราะถือว่าตัวคนนี้เป็นองค์รวม
นีใ่ ช้ศพั ท์ปจั จุบนั คือชีวติ ของมนุษย์จะไปแยกส่วนออกเด็ดขาดจาก
กันไม่ได้ คุณสมบัตแิ ละความเป็นไปทัง้ หลายของชีวติ เป็นเพียงด้าน
ต่างๆ ของชีวิตนั้น โดยเฉพาะที่ส�ำคัญยิ่งก็คือว่ามันเป็นปัจจัยส่ง
ผลกระทบต่อกัน พฤติกรรมไม่สามารถแยกขาดจากจิตใจ จิตใจไม่
สามารถแยกขาดจากปัญญา พฤติกรรมกับปัญญาก็แยกกันไม่ได้
ยกตัวอย่างง่ายๆ พฤติกรรมจะแสดงออกมาอย่างไร ก็
เป็นไปตามเจตจ�ำนง มีเจตนาในใจเป็นจุดเริ่ม เกิดจากความตั้งใจ
แถมบางทียังมีแรงจูงใจแฝงอยู่ด้วย ว่าต้องการผลประโยชน์ส่วน
ตัว หรือต้องการแกล้งคนอื่น มีความคิดไม่พอใจ หรือขัดเคืองเขา
แล้วพฤติกรรมจึงออกมาตามเจตจ�ำนงและสภาพจิตนั้นๆ
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ถ้าจะท�ำพฤติกรรมดีแต่จติ ใจไม่ดี ก็เกิดการขัดแย้งระหว่าง
พฤติกรรมกับจิตใจ ท�ำให้ทำ� พฤติกรรมด้วยความฝืนใจ เกิดความไม่
สบายในจิตใจ ไม่มคี วามสุข เช่น เมือ่ เป็นทีย่ อมรับกันในสังคมแล้ว
ว่า คนเราควรช่วยเหลือกันและไม่ท�ำร้ายคนอื่น แต่ในใจยังโกรธ
อยู่ เมื่อจ�ำต้องยอมรับพฤติกรรมในระดับสังคม ก็เบียดเบียนเขา
ท�ำร้ายเขาไม่ได้ ไม่อยากช่วยก็ต้องช่วย จิตใจไม่พร้อม ก็เกิดการ
ขัดแย้งระหว่างจิตใจกับพฤติกรรม มีผลให้ท�ำพฤติกรรมนั้นอย่าง
ฝืนใจ ซึ่งอาจจะท�ำไม่เต็มที่ และจิตใจไม่สบาย มีความทุกข์ และ
เมือ่ จิตใจฝืน ไม่มคี วามสุข ก็สง่ ผลย้อนกลับให้พฤติกรรมทีท่ ำ� ดีนนั้
ไม่มั่นคง ไม่ยั่งยืนด้วย
เมื่อคนพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เขามีคุณธรรมเกิดขึ้น
ในใจ เช่น เกิดมีเมตตาหรือไมตรี มีความรัก คราวนี้พฤติกรรมที่ไม่
เบียดเบียนหรือช่วยเหลือกันนัน้ เขาท�ำอย่างเต็มใจเลย การทีจ่ ะไม่
เบียดเบียนนั้น ไม่ต้องไปบอกไปสั่ง มันเป็นไปเอง เพราะมันไม่คิด
จะเบียดเบียน และอยากช่วยเหลือเลยทีเดียว คราวนีพ้ ฤติกรรมกับ
จิตใจก็สอดคล้องกัน พอเต็มใจ พฤติกรรมก็สมบูรณ์ จริงจัง มั่นคง
คนที่ท�ำก็มีความสุข ท�ำให้พฤติกรรมที่ดีนั้นเต็มที่และยั่งยืน ฉะนั้น
พฤติกรรมกับจิตใจจึงต้องสอดคล้องกัน
ทีนี้ จิตใจกับปัญญา ถ้าปัญญารู้คุณค่า เห็นประโยชน์
เข้าใจเรื่องราว ก็ท�ำให้สภาพจิตเปลี่ยน เช่น จ�ำได้ตามที่ผู้ใหญ่
สอนมาว่า พฤติกรรมนี้ไม่เบียดเบียนและเป็นการสร้างสรรค์ แต่
จิตใจยังไม่เต็มใจที่จะท�ำ ต่อมาพอมีปัญญารู้ว่านี่นะพฤติกรรมนี้ดี
มีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า มีเหตุผลอย่างนัน้ ๆ ก็กลายเป็นเต็มใจ เพราะ
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ฉะนั้นปัญญาคือความรู้จึงเปลี่ยนสภาพจิตได้
บางครั้ง ปัญญาอาจจะเปลี่ยนสภาพจิตชนิดที่ถึงกับพลิก
ตรงข้ามไปเลย เช่น เราเห็นคนผู้หนึ่งเดินมามีกิริยาท่าทางและ
พูดจาไม่ดี เราก็มีปฏิกิริยา โกรธ จิตใจไม่ดี และพฤติกรรมก็มีหวัง
ไม่ดีด้วย แต่พอมีคนมาชี้แจงว่าที่ท่าทางและค�ำพูดของเขาไม่ดี
นี่ เพราะเขามีเรื่องกดดันไม่สบายใจ พอฟังค�ำอธิบายไปเราเกิด
ปัญญา รู้ เข้าใจเขา จากความโกรธเราเปลี่ยนเป็นสงสารเห็นใจ
เลย ปัญญานีม้ าท�ำให้สภาพจิตเปลีย่ นจากความขัดเคืองกลายเป็น
กรุณาสงสารเห็นใจ แล้วส่งต่อออกมายังพฤติกรรมให้ดีไปด้วย
กล่ า วโดยย่ อ ปั ญ ญามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลทั้ ง ต่ อ
พฤติกรรมและต่อจิตใจ กล่าวคือ ปัญญาเป็นตัวชี้น�ำ บอกทาง
ก�ำหนดและขยายขอบเขตการท�ำงานของพฤติกรรมและจิตใจ
ตลอดจนท�ำหน้าทีช่ ว่ ยปลดปล่อยพฤติกรรมและจิตใจให้เป็นอิสระ
ยกตัวอย่างเช่น เราจะท�ำพฤติกรรมต่างๆ ทางกายก็ตาม ทางวาจา
ก็ตาม ได้มากน้อยแค่ไหน ละเอียดซับซ้อนเท่าใด และได้ผลดีหรือ
ไม่ ก็อยูท่ ปี่ ญ
ั ญาของเรา เมือ่ เรารูเ้ ข้าใจมีปญ
ั ญามากขึน้ พฤติกรรม
และจิตใจของเราก็สามารถขยายขอบเขตการท�ำงานให้กว้างขวาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เราไปพบสถานการณ์อะไร หรือเจอปัญหาอันใด ถ้าเรา
ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร จิตใจจะ
รู้สึกอึดอัดบีบคั้นขัดข้อง พูดง่ายๆ ว่า เกิดความทุกข์ทันที แต่พอ
รูเ้ ข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร จะปฏิบตั ติ อ่ สิง่ นัน้ อย่างไร จะแก้ปญ
ั หาได้
อย่างไร คือปัญญามา ก็จะหลุดโล่ง หายอึดอัดขัดข้อง หมดทุกข์
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ทันที พร้อมกันนั้น พฤติกรรมที่ถูกจ�ำกัดหรือขัดข้องติดตันอยู่ก็
ด�ำเนินต่อไปได้ ปัญญาจึงเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจและพฤติกรรม
ให้เป็นอิสระ
จิตใจต้องอาศัยพฤติกรรม จิตใจมีความต้องการต่างๆ
และจิตใจก็อาศัยพฤติกรรมเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะสนองความต้องการ
ของมัน ความสมปรารถนา และการได้มาซึ่งความสุขของจิตใจ
มากมายทีเดียว เกิดจากพฤติกรรมเป็นตัวสนอง และในทางกลับกัน
พฤติกรรมใดทีช่ ว่ ยให้จติ ใจมีความสุข หรือมีความพอใจ พฤติกรรม
นั้นก็จะด�ำเนินไปได้อย่างแข็งขันคล่องแคล่วและจริงจังยั่งยืน
ณ จุดนี้ ขอให้สังเกตไว้ด้วยถึงความส�ำคัญของความสุข
ต่อการพัฒนาจริยธรรม (พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ่อยๆ ถึงสภาพจิต
๕ ประการ ของผู้เจริญงอกงามในจริยธรรม คือ ปราโมทย์/ ความ
ร่าเริงเบิกบานใจ ปีต/ิ ความอิม่ ใจ ปัสสัทธิ/ความผ่อนคลายสงบเย็น
กายใจ สุข/ความมีใจคล่องแคล่วชืน่ มืน่ และ สมาธิ/ความตัง้ มัน่ อยู่
ตัวของจิตใจ)
นอกจากนั้น พฤติกรรมท�ำให้เกิดสภาพจิต เมื่อเราเคยชิน
อย่างไร จิตใจเราจะยึด และเกิดความพอใจ ตลอดจนหาเหตุผล
เข้าข้าง และส�ำทับความพอใจติดใจนัน้ กลายเป็นความยึดติด แล้ว
ท�ำให้พฤติกรรมนั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แล้วแก้ยาก ฉะนั้นต้องระวัง
เรื่องพฤติกรรมเคยชินที่ส่งผลต่อความพอใจ พอกลายเป็นความ
เคยชินขึ้นมาแล้วคนก็จะติด พฤติกรรมจึงมีผลต่อจิตใจ
ปัญญาก็อาศัยพฤติกรรม คนจะพัฒนาปัญญาได้ จะต้อง
มีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ พฤติกรรมที่เอื้อก็ช่วยให้
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คนได้ปัญญา ถ้าไม่มีพฤติกรรมที่ดีปัญญาก็จะไม่เกิด เช่น ไม่รู้จัก
แสวงหาข้อมูล เป็นต้น การจะได้ปัญญาหรือไม่เพียงไร ขึ้นต่อการ
ที่ว่าจะไปหาข้อมูลความรู้ที่ไหน ไปหาข้อมูลอย่างไร เช่น ถ้ารู้จัก
ไปปรึกษารู้จักพูดจาไถ่ถามคนอื่น มีพฤติกรรมในการอยู่ร่วมและ
สัมพันธ์กับผู้อื่นดี รู้จักใช้ตาดูหูฟังใช้มือเท้าจับต้องคุ้ยค้น ฯลฯ ก็
ท�ำให้ตัวเองมีทางได้ปัญญา เวลาเขาพูดเขาแนะน�ำอะไร ตัวเองมี
ปฏิกริ ยิ าแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างไร ก็จะมีผลต่อการได้ความ
รู้ของตัวเอง
จิตใจก็มีผลต่อปัญญา ถ้าจิตใจเกียจคร้าน อ่อนแอ ขี้
เกียจคิด ปัญญาก็ไม่เกิด แต่คนขยัน อดทน ใจสู้ พยายามคิด เจอ
ปัญหาก็พยายามหาทางแก้ไข ไม่ยอมหยุดคิด ปัญญาก็เกิดก็พฒ
ั นา
ตลอดจนจิตใจมีสมาธิ แน่วแน่ สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เศร้าหมอง ไม่
วุ่นวาย สดชื่นผ่องใส ก็คิดได้ผลดีขึ้น มีก�ำลังในการคิด และความ
คิดก็ชัดเจน ความใฝ่รู้ (ฉันทะ) ความขยัน ความอดทน ความเพียร
พยายาม ไม่ยอมหยุด เป็นต้น ทีเ่ ป็นสภาพหรือคุณสมบัตขิ องจิตใจ
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้พัฒนาปัญญาได้
นี่คือระบบการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบ ๓
ด้าน สัมพันธ์สง่ ผลต่อกัน แต่ในทีน่ เี้ ป็นระบบการด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี ที่
เรียกว่า “จริยธรรม” (โดยสาระหมายถึงพรหมจริยะ) คือระบบการ
ด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี ทีอ่ งค์ประกอบทัง้ ๓ ด้านนัน้ สัมพันธ์เป็นปัจจัยต่อ
กัน โดยมีการเรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนา คืบเคลื่อนไปข้างหน้าในทางที่
ดีขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา
องค์ประกอบ ๓ ด้านนัน้ ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะ
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ชีวิตเป็นองค์รวมที่ไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ เด็ดขาดจากกัน แต่
จะต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
เป็นอันว่า เมื่อมองในแง่ของพุทธศาสนา จริยธรรมคือ
ระบบการด�ำเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ต้องครบทั้ง
สาม แยกเป็นส่วนๆ ต่างหากจากกันไม่ได้ แต่ถ้ามองในความ
หมายของตะวันตก จริยธรรมก็เป็นเพียงพฤติกรรมดีงาม ตรงกับที่
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “ศีล” ซึง่ เป็นเพียงด้านหนึง่ ของชีวติ มนุษย์
เป็นเรือ่ งของจริยธรรมแยกส่วนตามระบบความคิดของฝรัง่ ทีช่ อบ
แยกอะไรๆ ออกมาเป็นเรื่องๆ และศึกษาเป็นอย่างๆ ซึ่งดีในแง่
เจาะลึก แต่ลืมไปว่ามันต้องโยงกันอีกทีหนึ่ง
จริยธรรมตามแนวคิดแบบตะวันตกนั้น เมื่อแยกออกมา
เป็นส่วนๆ แล้วก็จะเกิดความขัดแย้งอย่างที่ว่ามาแล้ว เพราะมัน
ไม่ลงไปถึงจิตใจและปัญญา เช่น จะมีพฤติกรรมจริยธรรม แต่เกิด
การฝืนทางด้านจิตใจ และเมื่อไม่มีปัญญามาช่วย จริยธรรมก็ไม่
สัมฤทธิ์ผล
อนึง่ จริยธรรมตะวันตกทีเ่ ป็นแบบแยกส่วนนัน้ มักจะมาใน
แบบทีเ่ ป็นบัญญัตทิ างสังคม หรือมีแหล่งมาจากเทวบัญชา ซึง่ เป็น
ของตายตัว และในที่สุดก็มาลงท้ายที่ฝืนใจอีกนั่นแหละ เพราะถูก
บังคับ หรือแม้มศี รัทธาก็ไม่มกี ารพัฒนาจิตใจและปัญญาให้ครบทัง้
ระบบ
พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปด้วยดีอย่างประสานกลมกลืน ก็
เพราะสอดคล้องไปด้วยกันกับการพัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญา
ฉะนั้นจริยธรรมแบบตะวันตกที่แยกส่วนจึงด้วน และไปสิ้นสุดที่
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ความจ�ำใจฝืนใจ ดังจะเห็นว่าบางทีตะวันตกเขาให้ความหมายของ
จริยธรรม (คือ ethics) ว่าเป็น obligation ซึ่งหมายถึงข้อก�ำหนดใน
เชิงผูกมัด ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องทางสังคม ที่ท�ำให้คนต้องจ�ำใจยอม
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขาดจากระบบการพัฒนาคน และเสียผลในด้าน
การศึกษา ท�ำให้เกิดความขัดแย้งวกวนและติดตัน
ข้อส�ำคัญที่สุดในเรื่องนี้อยู่ที่ ค�ำว่าจริยธรรมตามแนวคิด
ของตะวันตก มีความหมายจ�ำกัดอยู่แค่พฤติกรรมเป็นส�ำคัญ โดย
คาบเกี่ยวไปถึงด้านจิตใจบ้างเพียงในแง่คุณธรรม ไม่ครอบคลุม
ระบบการด�ำเนินชีวติ ทัง้ หมดของมนุษย์ และเมือ่ ความเข้าใจความ
หมายของจริยธรรมที่ขาดวิ่นเว้าแหว่งนี้แผ่ขยายอิทธิพลออกไป
เป็นทีย่ ดึ ถือกันของคนสมัยใหม่ ก็กอ่ ให้เกิดช่องว่างหรือรูโหว่อย่าง
ใหญ่กว้างทางความคิด ท�ำให้คนสมัยใหม่ขาดถ้อยค�ำทีจ่ ะสือ่ ความ
หมายเพื่อโยงความคิดออกไปเชื่อมประสานกับระบบการด�ำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ที่เป็นจริง เป็นการตัดโอกาสที่จะก้าวไปสู่การมี
ระบบวิธีที่จะจัดการกับระบบการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ได้ผล
ครอบคลุม พร้อมกันนัน้ ก็ทำ� ให้การศึกษาไม่ประสานกับการด�ำเนิน
ชีวติ ระบบการศึกษาเชือ่ มโยงกับระบบการด�ำเนินชีวติ ไม่กลมกลืน
ไม่สนิท และการศึกษาก็เลยมีความหมายไม่ชดั เจนและไม่สมบูรณ์
ไปด้วย
เป็นอันว่า เราจะพัฒนาจริยธรรมในความหมายของตะวันตก
ที่ตรงกับศีลอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องพัฒนาจริยะทั้งระบบของ
ชีวติ เพราะชีวติ นีไ้ ม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ขาดลอยจากกัน จริยะ
ที่แท้ต้องมีทั้งศีล สมาธิ และปัญญา คือพฤติกรรม จิตใจ และ
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ปัญญาต้องไปด้วยกัน ให้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกัน เสริมซึ่งกันและ
กันในระบบความสัมพันธ์ เพราะชีวิตของเราก็เช่นเดียวกับสิ่งทั้ง
หลายในธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ทั้งนั้น ความ
สัมพันธ์อะไร ก็คือความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อกัน นี้คือ
ความคิดพื้นฐาน

จะได้จริยธรรมที่แท้ ต้องเห็นความจริงของธรรมชาติ
และโยงกับบัญญัติของสังคมได้

อีกประการหนึ่ง จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาเป็นเรื่อง
ทีส่ บื เนือ่ งจากธรรมชาติ เราจะไม่มาเถียงกันในแง่วา่ จริยธรรมเป็น
เรื่องที่คนบัญญัติตามที่สังคมนั้นสังคมนี้ว่าดีหรือไม่ดี นั่นเป็นอีก
ระดับหนึง่ เพราะศีลมีอยูส่ องระดับ คือระดับทีโ่ ยงอยูก่ บั ความจริง
ตามธรรมชาติ และระดับที่เป็นเรื่องของข้อก�ำหนดทางสังคม
พุทธศาสนามองว่า พฤติกรรมก็คอื กิจกรรมของชีวติ ทีเ่ ป็น
ธรรมชาติ ซึง่ เป็นความจริงพืน้ ฐานทีม่ อี ยูโ่ ดยตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว
พร้อมกันนัน้ อีกด้านหนึง่ มันก็มาสัมพันธ์กบั การทีม่ นุษย์จะก�ำหนด
เป็นข้อตกลงกันในทางสังคม หมายความว่า ศีล ที่แท้จริงนั้นเป็น
พฤติกรรมที่ถูกเรียกร้องจากธรรมชาติว่า เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีงาม
มีความสุขที่แท้ หรือโดยความเป็นไปของเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กัน
ทุกระดับ ในชีวิตก็ตาม ในสังคมก็ตาม การที่สิ่งทั้งหลายจะเป็นไป
ด้วยดี เรียกร้องให้เราต้องมีพฤติกรรมอย่างนี้ นีค่ อื เหตุผลในระบบ
เหตุปจั จัยทีแ่ ท้ ตอนนีเ้ รายังไม่มองทีบ่ ญ
ั ญัตทิ างสังคม ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ทีหลัง
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เป็นอันว่า ต้องลงไปหาความจริงแท้ตามธรรมชาติก่อน
ว่า ชีวิตดีงามที่เป็นไปตามความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย รวมทั้ง
ระบบความสัมพันธ์ของเหตุปจั จัยทีส่ ง่ ผลออกมาถึงระดับของสังคม
ความเป็นจริงตามเหตุตามผลที่จะให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปด้วยดีและ
ให้มนุษย์อยู่กันได้ด้วยดี มันเรียกร้องให้คนต้องประพฤติอย่างไร
นั่นแหละเป็นศีล ซึ่งมาจากธรรมชาติ ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงตัวนี้
จริยธรรมหรือศีลจะยุ่งหมด จะสับสนหมด
เรือ่ งนีม้ นุษย์จะมาเทีย่ วตกลงเอาเองไม่ได้ แต่จะต้องตกลง
กันโดยมองตรงนีก้ อ่ น แล้วจึงจะบัญญัตหิ รือวางข้อก�ำหนดในระดับ
ข้อตกลงของสังคมให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของธรรมชาตินั้น
ยิ่งสังคมไหนเข้าถึงตัวความจริงนี้มากเท่าไร เขาก็จะบัญญัติศีลใน
ระดับสังคมได้มั่นคง ถูกต้อง เป็นผลดียิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าเขาไม่
สามารถเข้าถึงตัวความจริงนี้แล้วบัญญัติของสังคมก็จะเป็นของ
ง่อนแง่นและไม่ยั่งยืน
ตกลงว่าจะต้องเข้าถึงความจริง ศีล คือพฤติกรรมที่ดีซึ่ง
เป็นความเรียกร้องจากความเป็นจริงของระบบปัจจัยสัมพันธ์ของ
สิ่งทั้งหลายในธรรมชาติ ที่จะให้ชีวิตและสังคมมนุษย์เป็นอยู่ด้วย
ดี เท่านั้นเอง ฉะนั้น จริยธรรมแม้แต่ในภาษาสมัยใหม่ที่หมายถึง
ศีล ก็ไม่แยกขาดจากสัจธรรม สัจธรรมต้องเป็นฐานมาก่อน นี้คือ
ระบบจริยธรรมที่แท้จริง
เป็นอันว่า ตัวความจริงของธรรมชาติเป็นพื้นฐานที่อิง
อาศัยของศีลที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันก็
หมายความว่า สัจธรรมต้องเป็นฐานของจริยธรรม ถ้าจริยธรรม
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เข้าไม่ถึงสัจธรรมก็ไปไม่รอด
ต่อมาก็ถึงขั้นบัญญัติในสังคมมนุษย์ คือ เมื่อตกลงกัน
แล้วว่าระบบความจริงในธรรมชาติมนั เรียกร้องให้เราต้องประพฤติ
อย่างนั้น เราก็มาตกลงกันบัญญัติเป็นข้อตกลงทางสังคมโดย
สัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมในกาลเทศะนั้น อาจจะมีข้อก�ำหนดใน
การลงโทษผู้ละเมิดเป็นต้นขึ้นมาด้วยก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องบัญญัติของ
สังคมทีต่ า่ งหากจากความจริงในธรรมชาติ นีแ่ หละจึงเกิดเป็นศีลใน
ระดับสังคมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง
เมือ่ เป็นบัญญัตใิ นระดับสังคมแล้ว พอเหตุปจั จัยแวดล้อม
เปลี่ ย นไป เนื่อ งจากสภาพไม่เหมือ นกัน ในแต่ ละถิ่ น หรื อถิ่ น
เดียวกันแต่คนละยุค เหตุปัจจัยเปลี่ยนไป บัญญัติที่วางไว้ในระดับ
สังคมก็จะไม่สอดคล้องกับความจริงนัน้ กลายเป็นว่าการท�ำอย่างนี้
เป็นความดีที่นี่หรือเวลานี้ แต่ตรงโน้นหรือเวลาโน้นกลายเป็นไม่ดี
แต่ถ้าเราจับหลักนี้ได้เราก็แยกได้ ไม่มีปัญหา เมื่อสภาพความเป็น
จริงตามเหตุปัจจัยไม่เหมือนกัน เราก็ต้องเข้าถึงปัจจัยตัวแปรแล้ว
ปรับให้สอดคล้องกัน โดยยืนอยู่บนฐานของความจริงอันเดียวกัน
ฉะนั้น ในระดับสังคมอย่าไปยึดตายตัว เราต้องเข้าถึงตัว
ความจริงในระดับของความสัมพันธ์ในธรรมชาติให้ได้ และปัญญา
จะเป็นตัวทีร่ กั ษาความเข้าถึง และความสามารถทีจ่ ะปรับเปลีย่ นนี้
ไว้ เป็นอันว่าศีลในระดับทีเ่ ป็นบัญญัตขิ องสังคมก็ปรับเปลีย่ นไปได้
ตอนนี้ ก็ แ ยกให้ ไ ด้ ร ะหว่ า งหลั ก ความประพฤติ ส องชั้ น
คือศีลที่แท้ ที่เรียกว่า จริยธรรม ในภาษาปัจจุบัน ต้องตั้งอยู่บน
ฐานของสัจธรรม เมื่อศีลหรือจริยธรรมนี้ออกมาเป็นบัญญัติของ
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สังคม และมีการประพฤติกนั ในสังคมนัน้ จนเป็นวิถชี วี ติ มันก็เข้าไป
อยูใ่ นวัฒนธรรม ถึงตอนนีร้ ปู แบบวัฒนธรรมก็จะห่อหุม้ จริยธรรมไว้
จะเห็นว่าจริยธรรมของสังคมส่วนใหญ่จะแฝงมา หรือบรรจุ
รวมอยูใ่ นวัฒนธรรม ช่วยให้มกี ารสืบต่อของจริยธรรมของสังคม ซึง่
หมายความว่าจริยธรรมนั้นลงไปอยู่ในวิถีชีวิตของสังคมแล้ว เช่น
ที่เราพูดกันว่าสังคมไทยมีวัฒนธรรมน�้ำใจ ซึ่งเกิดจากจริยธรรม
ประเภทเมตตากรุณา ส่วนสังคมตะวันตกก็หนักในวัฒนธรรมธุรกิจ
อย่างนี้เป็นต้น และบางทีก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างวัฒนธรรม
จึงต้องแยกให้ถูกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของตัวความจริงในธรรมชาติ
และตอนนีเ้ ป็นเรือ่ งของบัญญัตใิ นสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะในระดับ
วัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบห่อหุ้ม
จริยธรรมในระดับบัญญัติและวัฒนธรรมนี้ ส่วนมากจะ
เป็นเรื่องที่ขึ้นต่อกาลเทศะ เพราะเป็นเรื่องระดับสังคม ส่วนตัว
จริยธรรมที่แท้ที่เป็นศีลนั้น ต้องโยงไปหาตัวความจริงในธรรมชาติ
ให้ได้ เพราะแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงด้านหนึ่งในระบบการด�ำเนิน
ชีวิตของคน ที่ว่ามีทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
เมื่อถึงจุดนี้ก็โยงไปหาธรรมชาติทั่วไปในระบบเหตุปัจจัย
และโยงมาหาธรรมชาติของมนุษย์เอง จริยธรรมในความหมาย
เดิม (พรหมจริยะ) เป็นเรื่องของระบบการด�ำเนินชีวิตที่ดีงามตาม
ธรรมชาติ

มนุษย์ คือสัตว์ผู้ต้องศึกษา
ชีวิตที่ดี คือชีวิตแห่งการศึกษา
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ธรรมชาติของชีวติ มนุษย์เป็นอย่างไร ธรรมชาติของมนุษย์ก็
คือ เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก หรือต้องศึกษา และฝึกได้ หรือศึกษาได้ด้วย
การที่มนุษย์เราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะต้องศึกษาฝึกฝน
พัฒนาตัวเองให้ดขี นึ้ ไป ในระบบการด�ำเนินชีวติ ของเราซึง่ ประกอบ
ด้วยพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เมือ่ เราฝึกฝนพัฒนา มีการศึกษา
ก็ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของเราดีขึ้น แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ฝึก เราที่
เป็นมนุษย์นั้นก็จะด�ำเนินชีวิตให้ดีไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะมนุษย์อยู่
ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่พอ
สัญชาตญาณนี้มนุษย์อาศัยได้น้อยเหลือเกิน ไม่เหมือน
สัตว์ชนิดอื่นที่อาศัยสัญชาตญาณได้มาก จนกระทั่งว่ามันแทบจะ
ไม่ต้องเรียนรู้ ไม่ต้องฝึกฝนอะไรเลย และมันก็ฝึกได้น้อยเรียนรู้ได้
น้อย อย่างดีก็ต้องให้มนุษย์ฝึกให้จนพอท�ำอะไรได้บ้างในขอบเขต
ที่จ�ำกัดยิ่ง ตรงข้ามกับมนุษย์ที่อาศัยสัญชาตญาณแทบไม่ได้เลย
การด�ำเนินชีวิตต้องเรียนรู้ต้องฝึกทั้งหมด การด�ำเนินชีวิตที่ดีของ
มนุษย์ต้องอาศัยการลงทุน คือต้องเรียนรู้ต้องฝึก
หลักการของพระพุทธศาสนาสอนตามธรรมชาติวา่ มนุษย์
เป็นสัตว์ทตี่ อ้ งฝึกและฝึกได้ ฝึกไปท�ำไม ก็ฝกึ ให้ดำ� เนินชีวติ ได้ดยี งิ่
ขึ้นไป จะได้มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข เป็นอิสระ และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีสนั ติสขุ ในสังคมและในโลก ท�ำไมจึงต้องฝึก เพราะชีวติ ของ
เราที่เกิดมาตั้งแต่เริ่มต้น เราได้เรียนรู้มา ได้ฝึกได้หัดมา เราจึงอยู่
รอดมาได้และอยู่ได้ด้วยดี
อย่างทีเ่ ห็นกันอยูว่ า่ มนุษย์เกิดมาอาศัยสัญชาตญาณแทบ
ไม่ได้เลย เราต้องเรียนรู้และต้องฝึกต้องหัดเอาทั้งนั้น พอเกิดมาก็
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ต้องมีคนอืน่ อุม้ ชูกอ่ น ต้องเลีย้ งดูเป็นเวลาหลายปี ในระหว่างทีเ่ ขา
เลี้ยงดูนั้น ตัวเองท�ำอะไร ตัวเองก็เรียนรู้และฝึกหัดไป ต้องเรียน
ต้องฝึกทั้งนั้น ทั้งการนั่ง การนอน การยืน การกิน การขับถ่าย จน
กระทัง่ มาเดิน มาพูด ต้องฝึกต้องหัดหมด จึงบอกว่าการด�ำเนินชีวติ
ของมนุษย์แทบไม่มอี ะไรได้มาเปล่าๆ มนุษย์ตอ้ งลงทุนทัง้ นัน้ ด้วย
การหัด ด้วยการฝึก ด้วยการเรียนรู้ เราจึงได้การด�ำเนินชีวิตที่ดีมา
เป็นอันว่าการด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี ทีเ่ รียกว่า จริยะ สัมพันธ์กบั การเรียนรู้
คือ การศึกษา
การด�ำเนินชีวิตที่ดี ที่เรียกว่าจริยะนี้ ได้มาด้วยสิกขา คือ
การศึกษา เพราะฉะนัน้ ชีวติ ของมนุษย์ถา้ จะเป็นชีวติ ทีด่ ี ต้องมีการ
ศึกษาตลอดเวลา คือต้องเป็นชีวิตแห่งการศึกษา จะพูดว่า ชีวิตที่ดี
คือ ชีวิตแห่งการศึกษา ก็ได้ เพราะชีวิตที่ดี ต้องมีการฝึกฝนพัฒนา
เราไม่สามารถได้ชีวิตที่ดีมาเปล่าๆ
พร้อมกันนัน้ การด�ำเนินชีวติ ก็เป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้มนุษย์ได้
เรียนรู้หรือได้ศึกษา กล่าวคือ มนุษย์ก็ได้ศึกษาหรือเรียนรู้จากการ
ด�ำเนินชีวิตนี่แหละ เพราะฉะนั้น การด�ำเนินชีวิตที่ดีจึงเป็นการ
ด�ำเนินชีวิตพร้อมไปด้วยกันกับการเรียนรู้ และจึงกล่าวว่า ชีวิตที่ดี
คือชีวิตแห่งการเรียนรู้ (สิกขา) และมนุษย์ยิ่งเรียนรู้ ก็ยิ่งมีชีวิตที่ดี
(จริยะ/มรรค)
แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่รู้ตัว ไม่รู้หลักการ ไม่รู้ธรรมชาติ
อันนี้ การเรียนรู้ การฝึก การหัดนั้นจ�ำเป็นเพื่อให้ตัวด�ำเนินชีวิต
อยู่ได้ ก็เรียน ก็ฝึก ก็หัดไปด้วยความจ�ำเป็นจ�ำใจ พอท�ำให้อยู่รอด
ได้ก็หยุดฝึก จึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร ถ้าเขารู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของ
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ตนเอง รู้หลักการของชีวิตมนุษย์อย่างนี้ว่า ชีวิตที่ดีของมนุษย์ได้
มาด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา ต้องมีสิกขา ถ้าเราฝึกฝนพัฒนา
เรียนรู้อยู่เรื่อย ชีวิตของเราก็จะดีงาม เขาก็จะสิกขาต่อไปเรื่อยๆ
จนมีชีวิตที่ประเสริฐ อย่างน้อยก็อยู่ดี มิใช่แค่อยู่รอด
ชีวติ ทีม่ กี ารศึกษา คือเรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนาอยูเ่ รือ่ ย จะเป็นชีวติ
ทีป่ ระเสริฐ เรียกว่า “ชีวติ ประเสริฐเกิดจากการศึกษา” ดังพุทธพจน์
ที่ย�้ำอยู่เรื่อยๆ ว่า ทนฺโต เสฏฺโมนุสฺเสสุ แปลว่า ใน หมู่มนุษย์นั้น
ผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐ หรือเรียกอีกตัวอย่างหนึ่งว่า มนุสฺสภูตํ
สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ แปลว่า พระสัมพุทธเจ้านี้ ทั้งที่เป็น
มนุษย์ แต่ฝกึ พระองค์แล้ว มีพระทัยอบรมถึงทีแ่ ล้ว แม้เทพทัง้ หลาย
ก็น้อมนมัสการ กลายเป็นพลิกกลับเลย แต่พอมนุษย์ต้องไหว้
กราบเคารพเทวดา แต่พอมนุษย์ฝกึ ดีแล้ว เทวดากลับมาไหว้มนุษย์
ที่ว่านี้เป็นการพูดในสภาพแวดล้อมเก่า พระพุทธศาสนา
เกิดในสังคมที่บูชาเทพเจ้า มนุษย์มีความโน้มเอียงที่คอยแต่จะไป
หวังพึง่ อ�ำนาจดลบันดาลจากภายนอก พระพุทธเจ้าต้องให้กำ� ลังใจ
ว่า อย่ามัวไปอ้อนวอน อย่ามัวไปหวังพึ่ง ตัวคุณนี้แหละพัฒนาได้
และถ้าคุณพัฒนาตัวดี เทวดาและแม้แต่พระพรหมก็หันมานับถือ
มาเคารพคุณ นี้เป็นการตรัสตามสภาพแวดล้อมของยุคสมัย เพื่อ
ให้คนเกิดก�ำลังใจ ไม่ใช่มัวงอมืองอเท้า ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกอยู่
ตกลงว่า ในคติพุทธศาสนา เรื่องจริยะหรือจริยธรรมไม่ได้
แยกจากการศึกษาเลย แต่เป็นเรือ่ งเดียวกัน เพือ่ ให้มจี ริยะ คือการ
ด�ำเนินชีวิตที่ดีงาม ที่ประเสริฐเป็นพรหมะ ก็ต้องมีการศึกษา คือ
ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาไป และเมื่อคนมีจริยะคือด�ำเนินชีวิตที่ดีงาม
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ไป เขาก็ยงิ่ ได้สกิ ขาคือได้เรียนรูฝ้ กึ ฝนพัฒนามากขึน้ จึงได้อา้ งพระ
ด�ำรัสของพระพุทธเจ้าทีต่ รัสว่า พรหมจริยะ คือ จริยะอันประเสริฐ
ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึง่ มาเป็นสิกขาคือการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา
ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ๓ อย่างเหมือนกัน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา บอกชัดอยู่แล้วว่าฝึก ๓
อย่าง ฝึกอะไร ก็ฝึกพฤติกรรม ฝึกจิตใจ ฝึกปัญญา แล้วก็เกิดจริยะ
ที่ดีงาม (พรหมจริยะ) คือการด�ำเนินชีวิตที่ดีงาม ท�ำให้มีพฤติกรรม
สภาพจิตใจ และปัญญาที่ดียิ่งขึ้นไป ฝึกอะไรก็ได้สิ่งนั้น ฝึกที่ไหน
ฝึกที่ศีล สมาธิ ปัญญา
คติของสัตว์ชนิดอื่นว่า เกิดมาด้วยสัญชาตญาณใด ก็ตาย
ไปด้วยสัญชาตญาณนั้น แต่ของมนุษย์ไม่อย่างนั้น คติของมนุษย์
ว่า ฝึกอย่างไรได้อย่างนั้น จึงเป็นหลักการของมนุษย์ว่าจะต้องมี
การฝึก คือเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนา เพราะนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์
ผู้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้
ค�ำว่า ต้องฝึก แสดงถึงความเสียเปรียบของมนุษย์ ที่ว่า
สัตว์อื่นมันไม่ต้องฝึก ไม่ต้องหัด ไม่ต้องเรียนรู้ มันก็อยู่ได้ ส่วน
มนุษย์นี่แย่กว่า ต้องฝึกจึงอยู่ได้ แต่ ฝึกได้ แสดงความพิเศษที่เป็น
ข้อดีของมนุษย์ว่ามนุษย์นี้ฝึกได้ จนกลายเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐ ส่วน
สัตว์อื่นฝึกไม่ได้ สัตว์อื่นมันไม่ต้องฝึกและมันก็ฝึกไม่ได้ด้วย ไม่ใช่
ฝึกไม่ได้เลย มันเรียนรู้และฝึกได้ในขอบเขตจ�ำกัดมาก และต้องให้
มนุษย์ฝึกให้ ส่วนมนุษย์นั้น
๑. ฝึกได้
๒. ฝึกตัวเองได้ด้วย
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ฝึกตนได้นี่แหละที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา
ที่แท้ได้ผลสูงสุดอยู่ที่ตัวเอง ขยายความว่า รู้จักเรียนรู้เอาสิ่งทั้ง
หลายเป็นปัจจัยในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง
ที่ว่ามาทั้งนี้ก็ด้วยต้องการให้เห็นชัดในเรื่องระบบจริยะใน
พุทธศาสนา ว่าเป็นเรือ่ งของชีวติ ทัง้ ชีวติ ทีเ่ ป็นองค์รวม เป็นระบบ
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย ๓ ด้าน ที่ส่งผลต่อกัน จะไปแยกจาก
กันไม่ได้ ต้องพัฒนาไปด้วยกัน และการที่จริยะนั้นจะเป็นพรหมะ
คือจะเป็นการด�ำเนินชีวิตที่ดีงามได้นั้น จริยะก็ต้องเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ ที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องเรียนรู้ คือต้องศึกษา
เพราะฉะนั้น จริยะจึงแยกจากการศึกษาไม่ได้ และดังนั้นเรื่องการ
ศึกษากับเรื่องของจริยะจึงแทบจะเป็นเรื่องเดียวกัน
แต่เวลานี้เรามองจริยธรรมเป็นส่วนเศษนิดเดียวของการ
ศึกษา และการศึกษาที่เราพูดถึงกันนั้นเมื่อมองในแง่ของพุทธ
ศาสนา ก็เป็นเศษนิดเดียวในระบบการศึกษาของพุทธศาสนา
เพราะการศึกษาปัจจุบันมองพร่าแล้ว
การศึกษาในความหมายของคนทั่วไปจะมองเน้นไปใน
เรื่องของการเล่าเรียนวิชาชีพ ทั้งๆ ที่นักการศึกษาบอกว่าไม่ใช่แค่
นั้น แต่เวลาจัดการศึกษาในเชิงปฏิบัติ เราก็มักจะเอาอย่างนั้น จน
กระทั่งชาวบ้านก็มองเป็นอย่างนั้นว่า การศึกษาคืออะไร คือไป
เล่าเรียนวิชาการ เพื่อจะได้เอามาท�ำมาหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนเอา
ไปเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ อย่างดีก็เอามาพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาสังคม จนกระทัง่ ไปๆ มาๆ ตัวคนเองก็กลายเป็นทรัพยากร
มนุษย์ รวมแล้ว การศึกษาจะไปได้แค่ตัววิชาชีพท�ำมาหากิน
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-๒-

พัฒนาคนอย่างไร
จะได้อารยธรรมที่ยั่งยืน
พอสบาย ไม่ฝึก คนก็อ่อนแอลง
กลายเป็นทุกข์ง่าย แต่สุขได้ยาก

ตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ กับตัวการศึกษาหรือระบบการฝึกฝน
พัฒนาคน
เป็นอันว่า ชีวิตที่ดี ที่เรียกว่าจริยะอันประเสริฐ ต้องได้มา
ด้วยสิกขา คือการเรียนรูฝ้ กึ ฝนพัฒนา จากหลักการใหญ่ทเี่ ป็นหัวใจนี้
เราก็กา้ วมาสูก่ ารแก้ปญ
ั หาสังคมของยุคสมัย แม้จะเป็นโลกาภิวตั น์
หรืออะไรก็ตาม ก็ต้องน�ำหลักการนี้มาใช้
ในการน�ำหลักการนี้มาใช้ในยุคสมัย เราสามารถเริ่มได้ที่
ทุกจุดแห่งวิถชี วี ติ ของมนุษย์ ขอยกตัวอย่างทีเ่ ป็นเรือ่ งใหญ่ ซึง่ เป็น
จุดเด่นของยุคปัจจุบนั กล่าวคือ มนุษย์ในยุคนีไ้ ด้พฒ
ั นาสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้นมามากมาย ชีวิตก็มี
ความสะดวกสบาย มนุษย์นั้นมักจะฝึกหัดและเรียนรู้เพราะความ
จ�ำเป็นบังคับ เมือ่ ชีวติ มีความสะดวกสบาย ไม่มเี หตุจำ� เป็นบังคับก็
ไม่คอ่ ยฝึกตัวเอง พอถึงตอนนีก้ จ็ ะมีปญ
ั หา มนุษย์ทดี่ เี ป็นอารยชน
นั้น ย่อมจะฝึกฝนพัฒนาตนโดยไม่ต้องรอให้เหตุจ�ำเป็นบังคับแล้ว
จึงมาฝึกโดยไม่รู้ตัว แต่เขาจะฝึกโดยรู้ตัวและตั้งใจเลยทีเดียว เมื่อ
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มนุษย์เอาแต่แค่จ�ำเป็น ก็เกิดปัญหา
พวกมนุษย์ที่สร้างเทคโนโลยีขึ้นมานั้นเป็นพวกที่ต้องฝึก
จริงๆ ต้องเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ แต่พอมีเทคโนโลยีพรัง่
พร้อมขึ้น คนก็อยู่ง่าย สบาย เมื่อมีเทคโนโลยีพรั่งพร้อม สภาพ
อย่างหนึ่งที่จะเกิดคือ มนุษย์นั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร เขา
ก็มีความโน้มเอียงที่จะมองสภาพแวดล้อมนั้นเป็นสภาพปกติของ
เขา หมายความว่าเป็นเรื่องสามัญธรรมดา
อย่างเด็กสมัยนีเ้ กิดท่ามกลางเทคโนโลยีทสี่ ะดวกสบายทุก
อย่าง ความสะดวกสบายนี้ก็เป็นสภาพปกติของเขา ไม่ได้มีอะไร
พิเศษ แต่พอสภาพปกตินนั้ ขาดตกบกพร่องลงไปนิดหน่อยก็กลาย
เป็นทุกข์ทนั ที เช่น เด็กอยูใ่ นสังคมทีเ่ จริญพัฒนาแล้วมากๆ เขาเดิน
ไปถึงประตูๆ ก็เปิดเองโดยไม่ต้องไปใช้มือดึง แต่ถ้าเกิดคราวไหน
ต้องไปเปิดประตูเอง โดยใช้ก�ำลังนิดหน่อย เขาก็จะทุกข์ จึงกลาย
เป็นทุกข์ง่าย หมายความว่าสภาพที่สะดวกสบายไม่ต้องท�ำอะไรนี้
เป็นปกติ เพราะฉะนัน้ ถ้าไปเจออะไรต้องท�ำปับ๊ ก็ทกุ ข์ทนั ที ขาดนิด
เดียวก็ทุกข์ เรียกว่าสภาวะทุกข์ง่ายเกิดขึ้นแล้ว ทีนี้สภาพปกตินี้มี
ความพรั่งพร้อมอยู่แล้ว จึงเติมได้ยาก พอเติมยากก็สุขได้ยาก จึง
กลายเป็นว่า สภาพทีพ่ รัง่ พร้อมนีท้ ำ� ให้คนทุกข์ได้งา่ ย แต่สขุ ได้ยาก
ฉะนั้น เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ที่เรียกว่า
สุขสบาย จึงต้องระวังมากทีเดียว ถ้าไม่พัฒนาคนให้ดี แทนที่จะ
ได้ประโยชน์ กลับจะได้โทษ
หันไปดูสภาพอีกแบบหนึ่ง อาจจะเป็นสังคมเดียวกันแต่
คนละยุคสมัยย้อนหลังไปในอดีตเมื่อยังไม่พัฒนา หรือแม้แต่ยุค
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เดียวกันแต่เป็นสังคมอื่นที่มีความไม่พรั่งพร้อมในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน ถ้ามองจากสายตาของคนในสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อม ก็
เห็นว่าชีวติ อย่างนัน้ ล�ำบาก แต่ถา้ มันไม่ลำ� บากจนกระทัง่ ว่าอยูแ่ ทบ
ไม่ได้ ถึงกับตัดรอนชีวติ สภาพอย่างนัน้ ก็เป็นเรือ่ งปกติของเขา เช่น
ในสังคมไทยนี้เอง สมัยก่อน เด็กๆ ตื่นขึ้นมา อาจจะต้องไปเก็บ
ผักหักฟืน แล้วก็มาหุงข้าวก่อไฟ เอาข้าวใส่หม้อ ซาวข้าว ตั้งหม้อ
หุงข้าว เช็ดน�้ำ อะไรต่างๆ แต่อันนั้นก็เป็นสภาพปกติของเขา ซึ่ง
เขาก็ไม่รู้สึกอะไรมากมาย แต่ถ้าเด็กที่อยู่ในสภาพมั่งคั่งพรั่งพร้อม
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน วันไหนต้องไปท�ำอย่างเด็กปกติในสมัย
นั้น เขาจะทุกข์แสนทุกข์เลยใช่ไหม ทั้งที่อันนั้นเป็นสภาพปกติของ
เด็กสมัยโน้น
ทีนี้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวยนัก ที่ต้องใช้
แรงก�ำลังบ้าง ซึ่งเป็นสภาพปกติส�ำหรับเขา แต่มองในแง่ของเรา
ว่ายากล�ำบาก เหน็ดเหนือ่ ย เม่อื่ เขาท�ำอะไรเสร็จไปนิดหน่อย หรือ
เขาได้อะไรมาช่วยเอือ้ อ�ำนวยความสะดวกเพิม่ ขึน้ นิดหน่อย เขาจะ
สุขทันที และจะสุขมาก ในขณะที่คนสมัยนี้เฉยๆ แต่เขาจะสุข เป็น
อันว่าเขาจะเกิดภาวะที่เรียกว่าสุขได้ง่ายกว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งก็
คือการกระท�ำอะไรที่เหน็ดเหนื่อยนั้นเป็นธรรมดาของเขา พอเจอ
เรื่องอื่นที่ต้องท�ำมันก็เท่านั้นแหละ ซึ่งอาจจะเบากว่าด้วยซ�้ำ สิ่งที่
ต้องไปท�ำอีกอันหนึง่ ยังเบากว่าทีเ่ ขาท�ำอยูแ่ ล้ว มันก็ไม่เห็นจะต้อง
ทุกข์ เพราะฉะนั้นจะเกิดภาวะที่เรียกว่าทุกข์ได้ยาก ซึ่งตรงข้ามกับ
เด็กสมัยนี้ที่ทุกข์ได้ง่าย แต่สุขได้ยาก
นี่คือภาวะที่สิ่งแวดล้อมภายนอกมีผลสัมพันธ์กับสภาพ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

35

จิตใจทีเ่ ป็นสัมพันธ์ ซึง่ ต้องระวังมากในทางการศึกษา ฉะนัน้ การที่
สังคมมั่งคั่งพรั่งพร้อม มีเทคโนโลยีอ�ำนวยความสะดวกสบายมาก
จึงไม่เป็นหลักประกันว่ามนุษย์จะมีความสุข ยิง่ ในปัจจุบนั นี้ มนุษย์
ไปมุ่งพัฒนาแต่ภายนอก ที่จะสร้างสิ่งเสพมาบ�ำเรอตัวเอง โดยไม่
พัฒนาตัวเองให้ทัน ตัวเองก็ยิ่งอ่อนแอลง สิ่งเพิ่มภายนอกที่จะมา
บ�ำรุงบ�ำเรอปรนเปรอ เพิม่ ขึน้ เท่าไร ตัวก็ยงิ่ อ่อนแอลงเท่านัน้ กลาย
เป็นเพิ่ม ๑ ลด ๑ ก็ศูนย์เท่าเดิม จึงอยู่ในระดับศูนย์ตลอดเวลา ก็
เลยไม่ช่วยให้มีความสุขมากขึ้น
ยิง่ กว่านัน้ เมือ่ คนอ่อนแอลง ก็จะเกิดปัญหาทางด้านสภาพ
จิตใจมากขึ้นด้วย ซึ่งจะเห็นได้ง่าย จากการเปรียบเทียบระหว่าง
อเมริกากับเม็กซิโก อเมริกาเป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อม มีความ
เจริญสูงสุดในทางเทคโนโลยี เป็นสังคมกดปุ่มมานานแล้ว คือไม่
ต้องใช้กล้ามเนื้อ ใช้แต่กล้ามนิ้ว คนแสนจะสุขสบาย ส่วนสังคม
เม็กซิโกนัน้ แสนจะยากจนแร้นแค้น คนหาทางหลบหนีเข้ามาท�ำงาน
ในอเมริกาตลอดเวลา ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจชายแดนตลอด
เวลา แล้วเป็นอย่างไร ลองวัดความสุขความทุกข์กันดู
วิธีวัดอย่างหนึ่งก็คือ ดูสถิติฆ่าตัวตาย ในสังคมอเมริกัน
คนฆ่าตัวตายแสนละ ๑๒.๕ ส่วนในเม็กซิโกคนฆ่าตัวตาย แสนละ
๑.๗ หมายความว่า คนในอเมริกาฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโก โดย
อัตราส่วน ๗.๔ เท่า ท�ำไมจึงเป็นอย่างนี้ ในสังคมทีย่ ากล�ำบากแสน
จะทุกข์ ท�ำไมคนฆ่าตัวตายน้อย ไม่ค่อยฆ่าตัวตาย แต่ในสังคมที่
มัง่ คัง่ พรัง่ พร้อมท�ำไมคนฆ่าตัวตายง่าย แล้วทีร่ า้ ยก็คอื เด็กหนุม่ สาว
ฆ่าตัวตายมากด้วย
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ในสังคมอเมริกันยุคก่อนที่ยังสร้างเนื้อสร้างตัว คือ ยุค
อุตสาหกรรม คนฆ่าตัวตายมากคือคนแก่ ยุคนั้นคนแก่ฆ่าตัวตาย
มากเพราะอะไร เพราะว่าเป็นสังคมที่คนมุ่งท�ำงานท�ำการ ไม่มี
เวลาเอาใจใส่ดูแลกัน คนแก่ถูกทอดทิ้ง ก็เหงา ว้าเหว่ จึงฆ่าตัว
ตายมาก แต่เวลานี้สังคมอเมริกัน เขาเรียกว่าเป็น post-industrial
society ผ่านพ้นยุคอุตสาหกรรมมา เป็นสังคม consumer society
คือเป็นสังคมบริโภค พอผ่านพ้นอุตสาหกรรมมาเป็นนักบริโภค
สถิติก็เปลี่ยนจากคนแก่ฆ่าตัวตายมาก มาเป็นเด็กหนุ่มสาวฆ่าตัว
ตายมากด้วย นีเ่ พราะอะไร เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งระวังให้มาก นีแ่ หละคือ
เรื่องของจริยะและเรื่องของการศึกษา เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่า
การศึกษาจะต้องพัฒนาคนให้ทันและเหนือยุคสมัย
หนึ่ง ทัน เพื่อจะได้รับประโยชน์จากยุคสมัยให้ดีที่สุด
สอง เหนือ เพื่อน�ำยุคสมัยไปในทางที่ถูกต้อง
ข้อสองนัน้ รวมทัง้ แง่ทวี่ า่ ถ้ายุคสมัยนีผ้ ดิ พลาด ก็จะได้แก้ไข
ด้วย
ถ้าการศึกษาท�ำอย่างนีไ้ ม่ได้ ก็ได้แต่ตามสังคม จะถูกสังคม
หล่อหลอมมากกว่าทีจ่ ะมาช่วยน�ำสังคม หรือแก้ไขสังคมให้ดำ� เนิน
ไปในทางที่ดีงาม
เวลานีแ้ ม้แต่ทนั ก็ยงั ไม่คอ่ ยจะทันเลย ใช่ไหม คือท�ำอย่างไร
จะให้คนของเราอยูไ่ ด้ดที สี่ ดุ ในสังคมทีเ่ ป็นอย่างนี้ แค่นเี้ รียกว่าทัน
สังคม แต่ตอ้ งเหนือกว่านัน้ คือ สามารถแก้ไขสังคมทีเ่ ดินทางผิดให้
ไปในทางที่ถูกต้อง เพราะเราจะหวังไม่ได้ว่าสังคมจะเดินทางถูก
ตลอดเวลา และโดยมากสังคมจะเดินทางผิด หรืออย่างน้อยก็ตอ้ งมี
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ข้อบกพร่อง และมนุษย์เท่านัน้ ทีจ่ ะมาเป็นผูแ้ ก้ ถ้าไม่พฒ
ั นามนุษย์
ให้เหนือสังคมแล้ว สังคมจะไปดีได้อย่างไร เพราะสังคมนัน้ คือมวล
รวมทั้งหมดของหมู่มนุษย์ ซึ่งอยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่างกัน และ
ในระดับการพัฒนาทีแ่ ตกต่างนัน้ มนุษย์สว่ นมากจะยังพัฒนาน้อย
ฉะนัน้ ในผลรวมทีอ่ อกมา สังคมก็จะต้องมีจดุ อ่อนและข้อผิดพลาด
เป็นธรรมดา จึงจะต้องมีมนุษย์อยูส่ ว่ นหนึง่ ทีจ่ ะมาเป็นผูค้ อยแก้ไข
ปรับปรุงสังคมอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาคนให้เหนือสังคมไว้

ถ้าคนมีการศึกษาดี ก็จะได้ประโยชน์จากเทค.เต็มที่

การฝึก คือการศึกษา จะมาช่วยให้การด�ำเนินชีวิตเป็นไป
ด้วยดี และได้รับผลดีที่สุดจากสภาพปัจจุบันอย่างไร เช่น ในเรื่อง
เทคโนโลยีที่กล่าวแล้ว ค�ำตอบก็คือ เราจะต้องฝึกมนุษย์ แทนที่
จะปล่อยให้มนุษย์เป็นผลที่ถูกหล่อหลอมไป โดยมีสภาพจิตที่อยู่
ใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อม คือเมื่อมีเทคโนโลยีอ�ำนวยความ
สะดวกสบาย จิตใจก็มีความโน้มเอียงที่จะเห็นแก่ความง่าย และ
ความสะดวกสบาย แล้วก็ออ่ นแอ ส�ำรวย หยิบโหย่ง ใจเสาะ เปราะ
บาง มนุษย์ที่ถูกหล่อหลอมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเทคโนโลยี
จะเป็นอย่างนี้ คือมีความอ่อนแอ ใจเสาะ เปราะบาง ไม่สู้ความ
ยากล�ำบาก
ชีวติ มนุษย์เป็นชีวติ แห่งการศึกษา คือ เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา
จึงต้องสู้ สู้อย่างไร ก็ต้องมีจิตส�ำนึกในการศึกษา แต่เราได้สร้าง
จิตส�ำนึกนี้หรือเปล่า นี่คือตัวแกนเลยทีเดียว ถ้าเราให้การศึกษา
ไป แต่คนไม่มจี ติ ส�ำนึกในการศึกษา มันจะไปไหวได้อย่างไร เพราะ
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ฉะนั้น เมื่อรู้แล้วว่าการศึกษาคือชีวิตของมนุษย์ หรือชีวิตที่ดีคือ
ชีวิตแห่งการศึกษา มนุษย์จะต้องรับเป็นหลักการเลยว่าการศึกษา
เป็นเนือ้ หาแห่งชีวติ ของตน ชีวติ ของเราจะต้องมีการศึกษา คือต้อง
สร้างจิตส�ำนึกในการศึกษาขึ้นมา
ในเมื่อมนุษย์ทั่วไปเขาไม่รู้ด้วย เขายังไม่เข้าใจธรรมชาตินี้
ก็เป็นเรือ่ งของมนุษย์ผทู้ ำ� หน้าทีท่ เี่ รียกว่าเป็นกัลยาณมิตร เช่นเป็น
ผูใ้ หญ่กว่า จะต้องคอยสร้างจิตส�ำนึกในการศึกษาให้แก่เด็กหรือคน
รุ่นใหม่ และอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท�ำให้เขาพัฒนาได้
เป็นอันว่า ในเมือ่ ชีวติ มนุษย์เป็นชีวติ แห่งการศึกษา ก็สร้าง
จิตส�ำนึกแห่งการศึกษาขึ้นมา พอสร้างจิตส�ำนึกนี้ขึ้นมาได้ก็สบาย
เลย เขาจะมีทั้งภูมิคุ้มกันและความสามารถที่จะก้าวไป คือ
๑. จะอยู่ได้ด้วยดี มีชีวิตที่ดีงามในสภาพแวดล้อมนั้น
๒. สามารถเอาประโยชน์ได้สูงสุดจากสภาพแวดล้อมที่ตัว
อยู่ร่วม
๓. สามารถปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้ดยี งิ่ ขึน้
ด้วย
ตัวคนเป็นแกน สิ่งที่เกิดขึ้นในอารยธรรมมนุษย์นี้ เกิดจาก
ความสัมพันธ์ในระบบของเหตุปัจจัย แต่ตัวกระท�ำคือมนุษย์ เหตุ
ปัจจัยด้านอืน่ เป็นตัวประกอบไปหมด ตัวกระท�ำคือมนุษย์ซงึ่ จะต้อง
คอยระวังให้ดี ให้เป็นตัวกระท�ำที่ดีที่ถูกต้อง จึงต้องพัฒนามนุษย์
อยู่เรื่อย เริ่มแต่สร้างจิตส�ำนึกในการศึกษาขึ้นมา คนที่มีจิตส�ำนึก
ในการศึกษานี้ เท่ากับยอมรับโดยไม่รู้ตัวว่า หลักการแห่งชีวิตของ
มนุษย์คือการศึกษา ว่ามนุษย์มีชีวิตที่ดีได้ด้วยการศึกษา
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จิตส�ำนึกในการศึกษา ก็คอื การทีร่ ะลึกอยูเ่ สมอและใฝ่ใจ
ที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีจิตส�ำนึกนี้แล้ว
การรับประสบการณ์ก็จะมีท่าทีต่างไป ปฏิกิริยาตอบสนอง และ
การมองอะไรต่างๆ จะต่างไปหมด
ถ้าไม่มจี ติ ส�ำนึกในการศึกษา เวลาเจออะไรก็จะมองในแง่ที่
ว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจ มันถูกใจเราหรือไม่ มันบ�ำรุงบ�ำเรอตัวเรา
หรือไม่ ท่าทีอย่างนี้ก็คือการตกเป็นทาสของสภาพแวดล้อม อย่าง
ที่ว่ายิ่งอยู่ไปก็ยิ่งอ่อนแอลงไปทุกที เพราะขึ้นต่อมันและฟูยุบตาม
มัน แต่พอมีจติ ส�ำนึกในการศึกษา ก็กลายเป็นว่าประสบการณ์และ
สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าดีหรือร้าย รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าปัญหา คือ
สิ่งที่จะท�ำให้เราได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝนพัฒนา
พอมีจิตส�ำนึกนี้ เราก็มองประสบการณ์และสถานการณ์
ทุกอย่างในแง่ที่เราจะได้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาทั้งนั้น แล้วมัน
ก็จะมีความรู้สึกโดยไม่รู้ตัวว่า เมื่อเราได้เรียนรู้ ก็คือเราได้ เมื่อ
เราได้ ฝ ึ ก หั ด ก็ คื อ เราได้ โดยเฉพาะคื อ ได้ ป ั ญ ญามาพั ฒ นาตั ว
เอง ประสบการณ์ทุกอย่างที่เราเจอคือการที่เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
สถานการณ์ทเี่ ป็นปัญหาเกิดขึน้ มาเราก็ได้เรียนรูจ้ ากมัน พอเจอมัน
ก็ไม่รสู้ กึ ว่าเป็นความยากล�ำบาก แต่เป็นสิง่ ทีท่ �ำให้เราเกิดมีโอกาส
ฉะนั้น เมื่อฝึกไป พอเจอปัญหาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเป็น
โอกาสของการเรียนรู้และฝึกตัวเอง พอไปเจองานปั๊บ ก็นึกว่านี่
คือโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเอง นี่คือโอกาสที่จะได้ฝึกและเรียนรู้ ก็
ไม่กลัว เพราะฉะนัน้ จิตส�ำนึกนี้จงึ เป็นภูมิตา้ นทานและเป็นพลังใน
ตัวทีท่ ำ� ให้สบาย จะอยูใ่ นสถานการณ์อะไรก็ใช้ได้ นึกอยูเ่ รือ่ ยว่าจะ
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เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา ยิ่งเจอปัญหาหรือสถานการณ์อะไรที่ยากมาก
เราก็ยิ่งได้เรียนรู้มาก ได้ฝึกมาก ได้พัฒนามาก ซึ่งเป็นความจริง
อย่างนั้น เป็นความจริงโดยธรรมชาติ อะไรที่ยิ่งยาก เมื่อมนุษย์ท�ำ
มนุษย์ก็ยิ่งได้เรียนรู้มาก ถ้ามันง่ายก็ได้เรียนรู้น้อย ถ้าไม่ต้องท�ำ
อะไร ก็ไม่ได้เรียนรู้ แล้วก็อยู่เท่าเดิม
คนที่เป็นอย่างนี้จะมีสภาพจิตที่ต้องการจะท�ำเกิดขึ้น ซึ่ง
ทางพระเรียกว่า ฉันทะ นีค่ อื จุดเริม่ ของการศึกษา พอมีฉนั ทะอยาก
ท�ำเพราะจะได้เรียนรู้ ก็เกิดการศึกษา พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า พอมี
ฉันทะ รุ่งอรุณของการศึกษาก็มา พอเจอปัญหาใจก็สู้ เพราะรู้ว่า
ยิ่งยากยิ่งได้มาก
หนึ่ง ความเต็มใจ ความสุข ความยินดีที่จะได้จากการสู้
ปัญหา ได้ท�ำ เกิดขึ้น ท�ำให้มีความสุขความเต็มใจ และมีสุขภาพ
จิตดี
สอง เมื่อเต็มใจ ก็ตั้งใจท�ำ และท�ำให้ได้ผลดีด้วย

มองเทคโนโลยีเป็นปัจจัย
ไม่ใช่เอาชีวิตและความสุขไปขึ้นต่อมัน

เมื่ อ มนุ ษ ย์ เ ป็ น อย่ า งนี้ ก็ จ ะมองเทคโนโลยี แ ละความ
สะดวกสบายเป็นเรื่องประกอบ เป็นเครื่องมือที่รับใช้เรา เรียก
ว่ามองอย่างเป็นปัจจัย ไม่ใช่มองในเชิงเสพ คือรู้ตระหนักว่า
เทคโนโลยีนเี้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราผลิตขึน้ มาเพือ่ ช่วยการด�ำเนินชีวติ งานบาง
อย่างเราท�ำได้ยากหรือไม่สำ� เร็จ แต่เมือ่ เราอาศัยเทคโนโลยีกท็ ำ� ได้
ส�ำเร็จหรือท�ำได้ง่ายขึ้น อย่างน้อยก็ทุ่นเวลาของเรา ใจก็จะมองไป
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ถึงสิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำต่อไป ว่าเทคโนโลยีมาช่วยให้เราทุน่ เวลา เพือ่ จะ
ได้เอาเวลาไปใช้ทำ� หรือสร้างสรรค์สงิ่ อืน่ ทีด่ งี ามยิง่ ขึน้ ไป ไม่ใช่หยุด
แค่นี้
คนมีจติ ส�ำนึกในการศึกษาไม่มองเป็นฝ่ายรับว่าเทคโนโลยี
มาช่วยบ�ำเรอเรา แล้วเราจะนอนสบาย แต่เขามองด้วยความรู้สึก
ว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งรับใช้เรา มาช่วยให้เราสามารถก้าวต่อไปใน
การท�ำการสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งกว่านี้ ถ้ามีท่าทีอย่างนี้ไม่เสีย และ
เทคโนโลยีก็จะไม่เป็นพิษ
คนทีไ่ ม่มกี ารฝึกฝนพัฒนา ขาดจิตส�ำนึกในการศึกษา เมือ่
ได้หนึง่ ก็ลบหนึง่ เพราะข้างนอกเพิม่ หนึง่ แต่ขา้ งในลบหนึง่ เลยเป็น
ศูนย์ตลอดเวลา ส่วนคนทีเ่ รียนรูฝ้ กึ ฝนพัฒนานัน้ ได้ทงั้ สองด้าน ข้าง
นอกก็ได้หนึ่ง ข้างในก็ได้หนึ่ง ก็เป็นบวกสอง เพราะว่า
๑. ความสามารถทีจ่ ะได้ความสุขจากสภาพแวดล้อมก็ยงั มี
อยู่เท่าเดิม ไม่ได้สูญเสียความสามารถนี้ไป การอยู่กับสิ่งแวดล้อม
การที่ได้เผชิญสถานการณ์ การที่จะได้ท�ำงาน การที่จะได้สู้ปัญหา
เป็นความสุขไปหมด
๒. แล้วยังแถมมีความสุขจากเทคโนโลยีมาช่วยอีก
เทคโนโลยีก็เป็นตัวเสริมสุข โดยที่ตัวเองยังมีความพร้อม
ที่จะมีความสุขของตัวเองเท่าเดิม เพราะฉะนั้น คนอย่างนี้จึงได้
ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของอารยธรรมอย่างเต็มที่โดย
สมบูรณ์
ส่ ว นคนที่ ไ ม่ พั ฒ นาตั ว เองนั้ น ไม่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากสิ่ ง
แวดล้อมและแม้แต่จากเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น ทั้งๆ ที่มีสิ่ง
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อ�ำนวยความสะดวกมากมาย แต่สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับความสุขของเขา เทคโนโลยีนั้นกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ความสุขของเขา ถ้าขาดมันแล้วเขาก็ไม่มีความสุข เขาจึงแย่ แต่
ส�ำหรับคนที่พัฒนาตัวเอง มีการศึกษาดี เทคโนโลยีก็จะมาเป็นสิ่ง
เสริมสุข โดยทีต่ วั เองเขาสามารถมีความสุขอยูแ่ ล้ว ถึงไม่มมี นั ฉันก็
อยู่ได้ มีความสุขได้ แต่เมื่อมีมันมาเสริม ฉันก็ยิ่งสุขเพิ่มเข้าไปอีก
ฉะนั้น ความหมายและท่าทีต่อเทคโนโลยี ตลอดจนสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกสบายบ�ำรุงความสุขทั้งหลายจะต้องเปลี่ยน
ถ้าคนมองว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับความสุข แสดงว่าไป
ไม่รอด ตัวเขาเองจะไม่มีการศึกษา และจะพัฒนาลักษณะพึ่งพา
เทคโนโลยีขึ้นมาสองประการ ซึ่งก�ำลังเริ่มเป็นปัญหาในสังคมฝรั่ง
ท�ำให้เขาคิดหวาดเกรงว่า ต่อไปจะมีปัญหาเรื่องนี้ในสังคมแค่ไหน
สภาพนี้เรียกว่า technological dependence คือ สภาพพึ่งพา
เทคโนโลยี ที่เป็นไปใน ๒ ประการ
๑. ในการด�ำเนินชีวิตและท�ำการงาน
๒. ในแง่ความสุข
๑. เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งขยายวิสยั แห่งอินทรียข์ องมนุษย์
ท�ำให้มนุษย์ท�ำอะไรได้สะดวกสบาย ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น เราเคยใช้ตาดูดาวได้แค่นี้ พอมีเทคโนโลยีคือกล้อง
ดูดาว ก็เห็นไกลและเห็นใหญ่ สายตาของเราดูสิ่งเล็กๆ ได้แค่นี้
เมื่อมีกล้องจุลทรรศน์ก็เห็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แม้แต่ไวรัส เรามีรถ
แบคโฮก็ขุดดินได้สบาย ทั้งง่าย รวดเร็วและมากมาย อะไรอย่างนี้
เทคโนโลยีเหล่านี้ก็มาเสริม มาขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์
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ท�ำให้เราท�ำงาน และด�ำเนินชีวิตได้สะดวกสบาย อย่ า งไรก็ ต าม
เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องฝึกอินทรีย์ของตัวเอง ให้ตาเห็น
คมชัด ให้สัมผัสดีขึ้น ให้หูฟังอะไรต่ออะไรได้ชัดละเอียดยิ่งขึ้น ใน
การเรียนวิชาอะไรก็ตอ้ งฝึกอินทรียท์ จี่ ะใช้งานในวิชานัน้ เพือ่ จะให้
ท�ำงานได้ดี เช่นอินทรีย์ตา แพทย์ก็จะฝึกดูคนไข้จนท�ำให้วินิจฉัย
โรคได้ง่าย ฝึกสัมผัสเอามือมาช่วย และใช้หูฟัง สิ่งเหล่านี้คือการ
ฝึกอินทรีย์
พอเรามีเทคโนโลยี มันขยายวิสัยอินทรีย์ของเรา แต่ไปๆ
มันก็อาจจะท�ำงานแทนเรา ต่อมาเราลืม เราไม่ฝึกตัวเอง อินทรีย์
ของเรานีห้ ยุดฝึก แต่เราไปยกงานให้เทคโนโลยีทำ� แทนเลย ตอนนีส้ ิ
จะเกิดผลร้าย คือเมือ่ เทคโนโลยีมาท�ำงานแทนเรา เราไม่ทำ� และเรา
ไม่ฝกึ ตัวเอง ต่อไป พอขาดเทคโนโลยี เราก็ทำ� งานไม่ได้เลย ด�ำเนิน
ชีวติ ด้วยดีไม่ได้เลย เช่น ถ้าขาดหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ก็หงุ ข้าวไม่ได้ ถ้า
ขาดเครื่องซักผ้าไฟฟ้า ก็ซักผ้าไม่เป็น หรือขาดเครื่องคิดเลข ก็คิด
เลขไม่ได้ ซึ่งในสังคมที่เจริญมาก คนมักจะลืมตัว ไม่ฝึก ไม่พัฒนา
อินทรีย์ของตัว พอขาดเครื่องคิดเลข ฝรั่งก็คิดเลขไม่ออก ไปตาม
ร้าน มีคนมาซือ้ สินค้า ตายละ ไม่มเี ครือ่ งคิดเลข คนขายคิดไม่ออก
ถ้าฝึกอินทรีย์ไว้ก็คิดเลขในใจได้ บางทีคิดได้ซับซ้อนมากมาย
เป็นอันว่า ถ้าไม่พัฒนามนุษย์ควบคู่กันไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยี แ ละพั ฒ นาวั ต ถุ ทั้ ง หลาย มนุ ษ ย์ ก็ จ ะสู ญ เสี ย ความ
สามารถของอินทรียไ์ ป แล้วเขาก็จะต้องพึง่ พาเทคโนโลยี จนกระทัง่
ถ้าปราศจากเทคโนโลยี เขาก็จะอยู่ไม่ได้ จะด�ำเนินชีวิตที่ดีไม่ได้
ท�ำงานไม่ได้ นี่คือสภาพพึ่งพาเทคโนโลยีข้อที่หนึ่ง
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๒. การพึ่งพาเทคโนโลยีในแง่ความสุข เทคโนโลยีมาบ�ำรุง
บ�ำเรอเราให้สขุ สบาย ต่อมาเราต้องมีเทคโนโลยี ถ้าไม่มแี ล้วเราอยู่
ไม่ได้ ไม่มีความสุข ถ้าขาดมันเราก็เป็นทุกข์หนักเลย ทั้งที่แต่ก่อน
ไม่มีมันแต่ท�ำไมคนอยู่ได้ เป็นสุขได้ ฉะนั้น มนุษย์จะต้องรักษา
อิสรภาพของชีวติ นีไ้ ว้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแห่งความเจริญของ
อารยธรรม เช่นรักษาอิสรภาพจากเทคโนโลยี ว่าเทคโนโลยีมาเป็น
ส่วนเสริมนะ ไม่ใช่มาแทนที่
มนุษย์ต้องรักษาอิสรภาพและฝึกความสามารถ จะต้อง
พัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดเวลา ไม่เอาเทคโนโลยีหรือความ
เจริญภายนอกมาเป็นข้ออ้างให้เราหยุดพัฒนาศักยภาพของตน
มนุษย์สมัยนี้มีปัญหาในเรื่องนี้มาก คือ พอมีอะไรมาช่วยข้างนอก
ก็หยุดฝึกข้างในตัวเอง นีค่ อื เรือ่ งของการปฏิบตั ผิ ดิ หรือถูก และการ
ที่จะได้รับผลดีหรือผลร้ายจากอารยธรรม
เราจึงต้องสิกขา เรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนาตลอดเวลา ถ้าเรามี
สิกขา สิง่ ทีม่ าจากภายนอกจะเป็นตัวเสริมตลอด ไม่มาเป็นตัวแทน
แล้วมันจะไม่เกิดโทษ เราจะยังคงสภาพของผู้สร้างสรรค์อยู่ได้ เรา
จะได้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อม จากความเจริญเหล่านัน้ อย่างเต็มที่

จากเทคโนโลยี ฝรั่งได้ความใฝ่รู้-สู้สิ่งยาก
เจอเทคโนโลยี ไทยจะเสพสุขนอนสบาย?

การศึ ก ษามี เรื่ อ งต้ อ งพู ด กั น มากในแง่ ข องการฝึ ก ยก
ตัวอย่างสังคมฝรั่ง มีการฝึกมาในเรื่องศักยภาพจากวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดนิสัยใฝ่รู้-สู้สิ่ง
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ยาก ซึ่งตอนนี้ต้องขอเน้นอยู่เรื่อย
ฝรัง่ ได้ความใฝ่รจู้ ากวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และได้ความสู้
สิ่งยากจากวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ซึ่งออกมาเป็นผลิตผลปัจจุบัน
คืออุปกรณ์เทคโนโลยี เพราะฉะนัน้ เทคโนโลยีสำ� หรับฝรัง่ จึงมีความ
หมายมาก เพราะว่าเทคโนโลยีของฝรั่งที่เห็นในปัจจุบัน ก็คือผล
งานแห่งความเพียรพยายามสร้างสรรค์ของเขาที่มีมาหลายร้อยปี
โดยผ่านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ซึ่ง
ท�ำให้เขาได้นิสัยที่ฝังลึกลงในจิตใจ กลายเป็นนิสัย ใฝ่รู้-สู้สิ่งยาก
จะเห็นได้ว่า ในด้าน ใฝ่รู้ ฝรั่งต้องการรู้อะไรนิดเดียว
เขายอมเสี่ยงชีวิต หรือสละชีวิตทั้งชีวิตให้ได้ เขาต้องการค้นคว้า
หาความรูน้ ดิ เดียวนัน้ เขาอาจดัน้ ด้นไปสุดหล้าฟ้าเขียว เพือ่ หามัน
ให้ได้ แต่คนไทยเราไม่ค่อยเอา
สู ้ สิ่ ง ยาก ก็ ม าด้ ว ยกั น คื อ นั บ แต่ ป ฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม
มา ๒๕๐ ปี ฝรั่งได้พัฒนาอุตสาหกรรมมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยวิทยาศาสตร์ และ
ต้องอาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแก่ฝรั่ง
ปัจจุบัน เขาไม่ได้มาเปล่าๆ แต่ได้มาจากภูมิหลังของการเพียร
พยายามสร้างสรรค์ โดยผ่านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมเป็นร้อยๆ ปี ท�ำให้เขาได้นสิ ยั ของจิตใจทีใ่ ฝ่รู้ สูส้ งิ่ ยาก
ขนาดฝรั่งมีภูมิหลังฝังลึกมายาวนานอย่างนี้ พอผ่านพ้น
ยุคอุตสาหกรรม เปลี่ยนมาเป็นสังคมบริโภค ก็ยังแทบแย่ ฝรั่งยุค
นีแ้ ม้จะได้นสิ ยั ใฝ่ร-ู้ สูส้ งิ่ ยาก ทีห่ ลงเหลือจากอดีตมาอยู่ แต่กระนัน้
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ก็ยงั อ่อนแอลงเยอะ จนกระทัง่ ฝรัง่ รุน่ เก่าก�ำลังโอดครวญต่อว่าฝรัง่
รุ่นใหม่ว่าท�ำไมจึงอ่อนแอ ส�ำรวย หยิบโหย่ง ไม่ขยันขันแข็ง ขาด
จริยธรรมในการท�ำงาน (work ethic) มีคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมาก
หันมาดูสงั คมไทย เทคโนโลยีมคี วามหมายส�ำหรับคนไทย
ต่างกันไกลกับฝรัง่ เริม่ ต้นคนไทยก็เจอเทคโนโลยีสำ� เร็จรูปเลย ฝรัง่
ท�ำมาเสร็จ แล้วก็เป็นเทคโนโลยีประเภทบริโภค พอเจอกับฝรัง่ ก็เจอ
เทคโนโลยีบริโภคและส�ำเร็จรูป เกิดขึน้ มีขนึ้ โดยไม่ได้ผา่ นการเพียร
พยายามสร้างสรรค์ของตน ฉะนั้นคนไทยจึงได้เปรียบ เหมือนว่า
ฝรั่งมารับใช้เรา เราได้ของมาง่ายๆ สบาย แต่เราเสียเปรียบคือไม่
ได้ทุนทางด้านชีวิตจิตใจ เราไม่ได้ผ่านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ไม่
ได้ผา่ นวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเลย เราก็ไม่ได้นสิ ยั ใฝ่ร-ู้ สูส้ งิ่ ยาก แต่
เราได้เทคโนโลยีในลักษณะความหมายที่เป็นสิ่งบ�ำรุงบ�ำเรอความ
สะดวกสบาย ท�ำให้มีจิตใจโน้มเอียงไปในทางที่จะเห็นแก่ความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ตอนนี้จึงต้องมาเน้นเรื่องสังคมไทยเป็นพิเศษ เพราะ
คนไทยเราผ่านภูมิหลังมาคนละแบบ โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อ
เทคโนโลยีนจี้ ะต้องมีความหมายต่างออกไป ไม่เหมือนสังคมตะวันตก
ขอสรุปว่า สังคมไทยมีเหตุให้คนของเราอ่อนแอ ๔ ประการด้วยกัน
๑. ภูมิหลังที่มีธรรมชาติแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ในน�้ ำมี
ปลา ในนามีข้าว ท�ำให้คนของเรามีจิตใจโน้มเอียงไปในทางชอบ
สะดวกสบายอยู่แล้ว
๒. ต่อมาเราก็เจอกับเทคโนโลยีประเภทส�ำเร็จรูป โดยไม่
ต้องผ่านการเพียรพยายามสร้างสรรค์ ซึ่งมาเสริมความสะดวก
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สบายเข้าไปอีกซ�้ำสอง เลยยิ่งมีความโน้มเอียงที่จะเห็นแก่ความ
สะดวกสบาย เอาแต่ที่ง่าย ไม่สู้ความยากล�ำบาก หนีปัญหา
๓. ยิง่ กว่านัน้ ยังมีวฒ
ั นธรรมน�ำ้ ใจมาช่วย ท�ำให้คนหวังพึง่
กันได้ ไม่มตี วั บีบให้ดนิ้ รนขวนขวาย ไม่เหมือนวัฒนธรรมตะวันตก
ซึง่ เป็นวัฒนธรรมตัวใครตัวมัน ถ้าคุณไม่ชว่ ยตัวเองคุณตาย เพราะ
ฉะนั้นต้องดิ้น
ในสังคมไทย วัฒนธรรมน�้ำใจอาจกลายเป็นพิษได้ ไม่ใช่มี
แต่สว่ นดี เพราะท�ำให้คนจ�ำนวนมากหวังพึง่ คนอืน่ ได้ โดยตัวเองไม่
ต้องท�ำ เช่น หวังว่าถ้าเราเดือดร้อนก็ไปหาผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้ช่วย
อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความอ่อนแอของสังคมไทย
๔. สังคมไทยมีทางเลือกให้ง่าย ทางเลือกอะไร คือคน
ของเรามีความโน้มเอียงที่จะเอาง่ายสะดวกสบายอยู่แล้ว พอมี
ทางเลือกว่าจะต้องเหนื่อยกับไม่ต้องเหนื่อย จะเอาอันไหน เขาก็
มีความโน้มเอียงที่จะเอาทางที่ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องท�ำ
ทีนี้ในสังคมไทยมีกระแสความเชื่อทางศาสนาอยู่ ๒
กระแส คือ
หนึ่ง สายการนับถืออ�ำนาจเร้นลับดลบันดาล คือเรื่อง
ของเทวดา เทพเจ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่ ไสยศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลัทธิ
พราหมณ์กับผีมีในสังคมไทยก่อนพุทธ หลักการของลัทธิเหล่านี้ ก็
คือ มีอำ� นาจดลบันดาลจากภายนอก ทีเ่ ราจะต้องไปอ้อนวอนยอม
สยบ ลัทธิแบบนี้ก็ท�ำให้คนมีความสัมพันธ์กับ อ�ำนาจเร้นลับแบบ
ไปอ้อนวอนหวังพึ่ง ให้อ�ำนาจภายนอกบันดาลผล
อีกสายหนึ่ง มาทีหลัง คือพุทธศาสนา ที่ให้พึ่งตนเอง ต้อง
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เพียรพยายามท�ำเหตุให้เกิดผล
เมื่อพุทธศาสนาเจริญขึ้นมาเป็นใหญ่ในสังคมไทยแล้ว
เนื่องจากไม่มีหลักการในการที่จะบังคับความเชื่อ เพราะถือหลัก
เสรีภาพ ซึ่งจะว่าเป็นจุดอ่อนของพุทธศาสนาก็ได้ แต่ก็เป็นจุดดี
เพราะให้ใช้ปัญญาและเปิดเสรีภาพ เมื่อไม่บังคับก็ท�ำให้ลัทธิเก่า
อยูไ่ ด้สบาย กลายเป็นว่า ในสังคมไทยความเชือ่ สองสายนีอ้ ยูค่ กู่ นั
มาตลอด เวลาไหนพุทธศาสนาแรงก็สอนให้พึ่งตนเอง เวลาไหน
อ่อนแอ ลัทธิอ�ำนาจดลบันดาลจากภายนอกก็เข้ามาครอบง�ำ จน
แม้กระทั่งจะเข้ามาในพุทธศาสนาเอง จนบางทีถ้าจับหลักไม่ได้ ก็
แยกกันไม่ออก
ทีนี้ คนไทยมีความโน้มเอียงที่จะไม่สู้ปัญหาเนื่องจาก ๓
ปัจจัยที่ว่าไปแล้ว พอมีทางเลือกสองอย่างจะเอาอันไหน ถ้าเอา
พุทธศาสนา ก็ต้องเพียรพยายาม แต่ถ้าเอาอ�ำนาจดลบันดาลเร้น
ลับภายนอก คือไสยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีเทวดา ก็คือมีผู้รับภาระ
ไปท�ำแทน เราก็โอนภาระให้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิช์ ว่ ยท�ำให้ โยนปัญหาไปให้
เทวดาช่วยแก้ ก็เกิดลัทธิ คติ หรือสภาพพฤติกรรมที่แพร่หลายใน
สังคม คือระบบถ่ายโอนภาระ หมายความว่า พอเจอปัญหาอะไร
จะต้องท�ำก็ไม่ท�ำ ก็โอนภาระไปให้เทวดาช่วยท�ำแทน โดยไปเซ่น
ไหว้อ้อนวอน
พอเราเลือกทางนี้ ปัจจัยตัวนี้ก็กลับมาเสริมความอ่อนแอ
หนักเข้าไปอีก นี้คือสภาพสังคมไทยที่มีปัจจัย ๔ ประการ อันเป็น
ปัญหาของเราที่ท�ำให้ภูมิหลังไม่เอื้อที่จะท�ำให้เข้มแข็ง ตรงข้ามกับ
ระบบปัจจุบันซึ่งเป็นระบบที่เรียกร้องความเข้มแข็ง ต้องต่อสู้
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แม้ว่าด้านเทคโนโลยีและวัตถุเสพจะอ�ำนวยความสะดวก
สบายก็จริง แต่เทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบายที่เกิด
ตามธรรมชาติ มันต้องอาศัยการสร้างสรรค์ของมนุษย์ นอกจากนัน้
สภาพของสังคมปัจจุบนั ยิง่ ซับซ้อนด้วย มันจึงเกิดภาวะทีข่ ดั แย้งกัน
ในตัว ซึ่งมีผลร้ายต่อชีวิตของคนไทย
ขออธิบายหน่อยหนึ่งว่า ในแง่ของสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
สบาย เรามีความโน้มเอียงทีจ่ ะหาความสะดวกสบายเห็นแก่งา่ ยอยู่
แล้ว แต่พร้อมกันนั้น สภาพการด�ำเนินชีวิตเต็มไปด้วยการแข่งขัน
แย่งชิง และกลไกของสังคมก็ซับซ้อนผจญได้ยาก ความที่อ่อนแอ
ด้านหนึง่ แล้วมาอยูท่ า่ มกลางสภาพสังคมทีเ่ รียกร้องความเข้มแข็ง
ก็ยิ่งท�ำให้มีความทุกข์มาก เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงต้องทันต่อ
สภาพความเป็นจริงอันนี้
ชีวติ เหมือนจะสะดวกสบายทุกอย่าง มีเทคโนโลยีชว่ ย แต่
เทคโนโลยีนั้นเราไม่ได้มาเปล่าๆ นะ คุณต้องหาสตางค์มาซื้อ ใช่
ไหม มันไม่เหมือนของในธรรมชาตินี่ ธรรมชาติถ้าสบายก็สบาย
ได้เลย นอกจากนั้น กลไกของสังคมก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วย เราต้องมี
ความเข้มแข็ง เก่งที่จะอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้ เมื่อเกิดสภาพขัด
แย้งตรงกันข้ามอย่างนี้ คนอ่อนแอก็ยิ่งอยู่ไม่ได้
ฉะนั้นจึงต้องพัฒนาคนให้มีความใฝ่รู้-สู้สิ่งยาก ยิ่งระบบ
แข่งขันเข้ามาครอบง�ำ ทั้งแข่งขันกันเองในสังคมนี้ และแข่งขันกับ
สังคมอืน่ ถ้าจะไม่ให้ถกู ครอบง�ำ ตัวเองก็ตอ้ งเข้มแข็ง ต้องเอาชนะ
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ในระบบแข่งขัน จึงต้องเก่ง นับว่าเป็นปัญหาในด้านตรงข้ามทีส่ วน
ทางกันในตัว ถ้าเราพัฒนาคนไม่ทัน จะล�ำบาก เพราะคนมีความ
โน้มเอียงที่จะอ่อนแอ ในขณะที่สภาพความเป็นอยู่ต้องการความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น
เป็นอันว่า จะต้องใช้หลักการศึกษาให้เป็นประโยชน์ ถ้า
เราพัฒนาคนถูกต้องแล้วเราไม่กลัว เมื่ออยู่ในระบบการแข่งขันก็
จะต้องเข้มแข็งที่จะสู้ ไม่ให้ถูกครอบง�ำ และเอาชนะให้ได้
แต่พร้อมกันนั้น ระบบการแข่งขันของมนุษย์ก็คือระบบ
ท�ำลายโลก เพราะเป็นระบบการแย่งชิงผลประโยชน์ จนกระทัง่ ต้อง
สร้าง business ethics ที่พูดตั้งแต่ต้น เพราะว่าธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่างๆ ก็คือการสนองและกระตุ้นเร้าความต้องการของมนุษย์ใน
สิ่งเสพบริโภค ซึ่งจะต้องได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อมนุษย์
เสพมากบริโภคมาก แล้วกระตุ้นกันให้บริโภคมากเพื่อได้ก�ำไรมาก
ก็สนองระบบธุรกิจผลประโยชน์ ที่แข่งขันกันเพื่อได้ผลประโยชน์
มากทีส่ ดุ ซึง่ ก็หมายถึงการรักษาความยิง่ ใหญ่หรืออ�ำนาจให้คงอยู่
ได้ด้วยผลประโยชน์นั้น แต่ก็หมายถึงการท�ำลายธรรมชาติมากขึ้น
ด้วย มันพันกันไปหมด
ชาติที่เป็นผู้น�ำแล้วก็จะต้องรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ ท�ำ
อย่างไรอ�ำนาจจะอยูไ่ ด้ ก็ตอ้ งมีผลประโยชน์ ถ้าตัวเองยอมสละผล
ประโยชน์ ก็เสียอ�ำนาจ เมื่อจะรักษาอ�ำนาจก็ต้องได้ผลประโยชน์
มาก ผลประโยชน์มากจะได้มาอย่างไร ก็ต้องมีผู้บริโภคมาก เพื่อ
ให้ตัวได้ผลประโยชน์ และชนะการแข่งขัน
หนึ่ง ก็ต้องไปครอบง�ำประเทศก�ำลังพัฒนาให้เป็นแหล่ง
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ป้อนทรัพยากร
สอง ต้องไปกระตุ้นให้คนในประเทศเหล่านั้นบริโภคมาก
เสพมาก มีค่านิยมบริโภค จะได้มาซื้อให้มาก การหาผลประโยชน์
จะได้ส�ำเร็จ และรักษาอ�ำนาจไว้ได้ มันก็พันกันไปหมด
เวลานีจ้ ะสงวนทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อมก็
ท�ำไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ตก เพราะว่าติดผลประโยชน์ในระบบแข่งขัน
ถ้าเราไม่พฒ
ั นาคนให้เข้มแข็งในระบบผลประโยชน์ เราก็ถกู ครอบง�ำ
เพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาคน
ขั้นที่ ๑ ให้ชนะการแข่งขัน
ขัน้ ที่ ๒ ให้เหนือการแข่งขัน ขึน้ ไปสูข่ นั้ ทีส่ ามารถกลับลงมา
แก้ปญ
ั หาของระบบการแข่งขันนี้ ซึง่ หมายถึงการแก้ปญ
ั หาทีแ่ ท้จริง
ของโลก โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งสามารถเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมเสียใหม่
เวลานีโ้ ลกมีแต่ปญ
ั หาสภาพขัดแย้งทีส่ วนทางกันในตัว เข้า
สู่ยุคที่ถึงจุดติดตันของอารยธรรม ไปไหนไม่ได้ เพราะจะแก้ด้าน
หนึ่ง ก็เสียด้านหนึ่ง ไม่รู้จะเอาอย่างไร เกิดความขัดแย้งไปหมด
แม้แต่ในการหาความสุขของมนุษย์ มนุษย์ปัจจุบันเชื่อว่าตัวเอง
จะมีความสุขจาการเสพบริโภควัตถุ แต่ถ้าตัวเสพบริโภควัตถุมาก
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ ธรรมชาติแวดล้อมเสีย ตัวเองก็อยู่
ไม่ได้ ครั้นจะให้ธรรมชาติอยู่ได้ตัวเองก็ต้องยอมอดหรือลดความ
สุข ถ้าอดความสุขฉันก็แย่สิ เพราะฉะนั้นเวลานี้วัฒนธรรมและ
อารยธรรมทุกระดับติดขัดหมด ติดตันหมด ฝรั่งก็มาจนตรงนี้ ไป
ไม่รอด จึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
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ในที่สุด อารยธรรมของมนุษย์ก็มาจบลงด้วยค�ำว่า การ
พัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เมื่อมนุษย์หาทางให้การพัฒนายั่งยืน ก็คือ
การบั่นทอนความสุขของมนุษย์ เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ
เศรษฐกิจก็เจริญได้ และธรรมชาติกอ็ ยูด่ ี หรือธรรมชาติกอ็ ยูด่ ี
และเศรษฐกิจก็เจริญได้ ให้ควบคู่กันทั้งสองอย่าง
แต่ในความหมายของมนุษย์นั้น ถ้าเศรษฐกิจจะเจริญ
ดี ธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้ เพราะถ้าเศรษฐกิจเจริญดีมนุษย์บอกว่า
ก็คือจะมี ค วามสุขจากการได้เสพมาก ซึ่ง ก็ห มายถึ งการท� ำ ให้
ธรรมชาติพินาศ ถ้ามนุษย์จะยอมให้ธรรมชาติอยู่ได้ก็ต้องลดการ
เสพบริโภค ตัวเองก็หมดความสุขอีก เพราะฉะนั้นจึงเกิดจริยธรรม
แบบประนีประนอม ว่ามนุษย์ต้อง compromise (ประนีประนอม)
กับธรรมชาติ ซึ่งก็คือการฝืนใจ ไม่สุขจริง เลยกลายเป็น จริยธรรม
ที่ไม่ยั่งยืน
จริยธรรมแบบนีไ้ ม่ยงั่ ยืนเพราะเป็นแบบแยกส่วนด้านเดียว
ด้วน ๆ เช่น พัฒนาด้านพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม แต่
จิตใจไม่ไปด้วย
แม้แต่หลักการที่สหประชาชาติ คือ UN ประกาศ ซึ่งอยู่ใน
กรอบแนวคิดกระแสหลักของตะวันตกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
เศรษฐกิจเจริญดี โดยธรรมชาติก็อยู่ได้นั้น ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะ
การพัฒนาจะยั่งยืนได้ ต้องไม่ใช่แค่นั้น
เราจะต้องกลับมาสู่ระบบจริยธรรมที่เป็นองค์รวม ซึ่ง
บูรณาการ ๓ ด้าน ทัง้ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยพัฒนาไปด้วย
กัน เช่นว่า ถ้าจะให้คนเราเสพน้อยลง แต่สุขมากขึ้น เป็นไปได้ไหม
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เราบอกว่า มนุษย์สามารถจะฝึกตนให้สุขได้ง่ายด้วยการ
เสพวัตถุน้อยลง อาจจะท�ำได้ถึงขนาดตรงข้ามกับความคิดบริโภค
นิยมที่บอกว่า เสพมากที่สุด จะสุขมากที่สุด โดยเราบอกว่า สุข
มากที่สุด ด้วยการเสพให้น้อยที่สุด คนไหนท�ำได้ คนนั้นเก่ง
เวลานี้มนุษย์บอกว่าต้องเสพมากที่สุด จึงจะสุขมากที่สุด
ก็จบกัน นี่ก็คือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งมาตันที่ว่าจะเสพมากที่สุด
เพือ่ สุขมากทีส่ ดุ ไม่ได้ แต่ตอ้ งยอมอดหรือลดความสุขบ้าง โดยยอม
ให้ธรรมชาติอยู่ อย่างนี้จริยธรรมก็ไม่ยั่งยืน ก็ไปไม่รอดอีก เพราะ
ฉะนั้น จะต้องท�ำให้จริยธรรมยั่งยืนด้วย การพัฒนาจึงจะยั่งยืน
จริยธรรมที่ยั่งยืน ก็คือ การพัฒนาคนด้วยการศึกษาตาม
หลักการที่ว่า จริยธรรมเป็นระบบการด�ำเนินชีวิตดีงาม ที่เกิดจาก
การศึกษาพัฒนาคนแบบองค์รวม เมือ่ พัฒนาคนแบบองค์รวม โดย
พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาอย่างประสานเกือ้ หนุนกันและ
สอดคล้องกัน เริ่มแต่ให้พฤติกรรมที่ดีกับจิตที่เป็นสุขสอดคล้องกัน
เราก็สามารถฝึกคนได้ แม้แต่ให้มีคติว่า สุขได้ง่ายด้วยสิ่งเสพน้อย
ที่สุด ซึ่งมนุษย์จ�ำนวนมากไม่นึกว่าจะฝึกได้ เคยแต่นึกว่าต้องเสพ
มากทีส่ ดุ จึงจะสุขมากทีส่ ดุ แต่ทจี่ ริงฝึกได้ และสุขง่ายด้วยวัตถุนอ้ ย
นั้น สุขยิ่งกว่าสุขมากที่สุดด้วยการเสพมากที่สุด
เวลานี้อารยธรรมไม่ยั่งยืน ก�ำลังจะสลายสู่ความพินาศ
เพราะว่าการพัฒนาไม่ยั่งยืน แล้วจะแก้ก็ติดที่จริยธรรมไม่ยั่งยืน
ตอนนี้เราบอกว่า สุขง่าย ด้วยวัตถุเสพน้อยที่สุด เมื่อเราท�ำได้
มนุษยก็ยังมีความสุข โดยไม่ต้องท�ำลายธรรมชาติ เพราะฉะนั้น
หนทางในการพัฒนาที่ถูกต้องและยั่งยืนมีอยู่ มันไม่ได้ติดขัดฝืน
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ใจหรือท�ำลายความสุข เราจึงมีจริยธรรมที่ยั่งยืน ที่ท�ำให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และน�ำไปสู่อารยธรรมที่ยั่งยืน
ระยะนี้ชอบพูดกันว่า จะต้องรีเอนยีเนียริง หรือรื้อปรับ
ระบบและกระบวนการท�ำงานกันใหม่ แต่แค่นั้นไม่พอ เราบอก
ว่าจะต้องพัฒนาคนเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ถ้าจะ
ให้การพัฒนายั่งยืนได้จริง สิ่งที่จะต้องรีเอนยีเนียริง ก็คือ ต้องรื้อ
ปรับระบบและกระบวนการพัฒนาคนนัน่ เองกันใหม่ทงั้ หมด แต่จะ
รื้อปรับกันอย่างไร ก็จบลงด้วยเวลาอันจ�ำกัดเท่านี้ก่อน
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ภาคผนวก ๑

ตอบข้อสงสัย ในเรื่องการพัฒนามนุษย์
ถาม: ขอเรียนถามว่า ในการพยายามฝึก บางครั้งมันก็
มีความยาก อาจเป็นเพราะเรื่องปัญญาหรือเปล่า สิ่งที่คิดว่ายาก
ทีส่ ดุ คือเรือ่ งการรักษาค�ำพูด ทีจ่ ะไม่พดู อะไรทีไ่ ม่ถกู ต้องแต่เวลาอยู่
ในสังคม การพยายามทีจ่ ะท�ำอย่างนัน้ มันช่างยากเหลือเกิน บางที
ถ้าพูดปดสักนิดเดียวทุกอย่างจะคลีค่ ลาย เมือ่ เป็นอย่างนีแ้ ล้วถ้าไม่
พยายามท�ำสิ่งที่ผิด ก็รู้สึกว่าต้องหาทางออกที่ดี แล้วรู้สึกยุ่งยาก
ท�ำอย่างไรจะมีทางออกโดยไม่ต้องพูดปด นี่เป็นปัญหาที่เกิดจาก
ปัญญาหรือจิต
ตอบ: เริ่มแรกต้องเข้าใจความหมายและความมุ่งหมาย
ของศีลก่อน เช่นในการเว้นมุสาวาท การพูดเท็จ ตัวตัดสินอยู่ที่
เจตนาที่พูดเท็จ แกล้งท�ำให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดย
มุ่งจะท�ำลายผลประโยชน์ของเขา คือเป็นการท�ำร้ายนั่นเอง การ
งดเว้นของศีลก็คอื พยายามไม่ทำ� ร้ายเขา คนเราท�ำร้ายกันด้วยกาย
และด้วยวาจา วาจาประทุษร้ายก็คือหลอกเขา หรือท�ำให้เขาเสีย
ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวาจา อันนี้จะเป็นตัวมุสาวาท
ที่แท้ แต่ถ้าไม่ตัดรอนประโยชน์ของเขา ไม่ท�ำร้ายเขา ก็ยังไม่เป็น
มุสาวาทแท้ นีเ่ ป็นตัวตัดสินทีส่ ำ� คัญ ถ้าแม้จะพูดเท็จ แต่ไม่มเี จตนา
ทีเ่ ป็นเรือ่ งของการมีจติ คิดจะท�ำร้ายเขา ก็ยงั ดี ยังไม่เสียหลัก เพราะ
โดยเจตนา เราไม่ได้ต้องการท�ำร้ายเขา
ส่วนในการฝึกนั้น ทุกด้านสัมพันธ์กัน เพราะเป็นระบบ
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สัมพันธ์ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ยกตัวอย่างในกรณีที่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับความเข้มแข็งของจิตใจ ประการแรกจิตใจเรามีความ
เข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมไหม เราต้องยอมรับความจริงว่า
อะไรที่เคยชินแล้วแก้ยาก ไม่ว่าจะเป็นความเคยชินทางพฤติกรรม
ก็ตาม ทางจิตใจก็ตาม แม้แต่กระแสความคิด เคยคิดแบบไหนก็
จะลงร่องแบบนั้น ฉะนั้นเมื่อชินอย่างไรแล้วแก้ยาก นี่ต้องยอมรับ
ความจริงเป็นขั้นที่หนึ่ง
ในการแก้ไขฝึกฝน ต้องอาศัยสามด้านมาช่วยกัน เพื่อให้
พฤติกรรมนั้นเป็นไปได้ส�ำเร็จ ต้องอาศัยปัญญา ความรู้เข้าใจ เห็น
เหตุผล ยิ่งเห็นเหตุผลชัดพอเท่าไร ก็เกิดก�ำลังใจ มั่นคง แน่วแน่
หนักแน่นยิ่งขึ้น ในการที่จะท�ำพฤติกรรมนั้น
พร้อมกันนั้น อีกด้านหนึ่ง ถ้าจิตใจของเรามีความมั่นคง
เข้มแข็ง หรือมีการตั้งเป้าหมายอย่างเด็ดเดี่ยว ก็จะเป็นตัวช่วย
อีก ฉะนั้น บางครั้งเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม เราต้อง
ใช้วิธีที่ว่า ตั้งจุดมุ่งหมายเป็นความเด็ดเดี่ยวขึ้นมา ที่ท่านเรียกว่า
ปณิธาน ไม่งั้นพระโพธิสัตว์จะต้องบ�ำเพ็ญบารมีท�ำไม ถ้ามันง่าย
การประพฤติสิ่งที่ดีงามแม้กระทั่งพฤติกรรมนี่ไม่ใช่ง่าย ๆ เพราะ
ฉะนั้นจะต้องพัฒนาทางด้านจิตใจมาก เพื่อให้เกิดแหล่งพลังใน
ทางจิตที่จะมายืนหยัดในแนวพฤติกรรมอันนี้ ก็ต้องตั้งปณิธานขึ้น
มา พอไฟแรงขึ้นมาพอแล้วก็มีทางท�ำพฤติกรรมอันนั้นได้
ถาม: ก่อนทีจ่ ะไปเรือ่ งวิชาชีพ ขอถามตรงทีท่ า่ นบอกว่าเรา
จะต้องเรียนรูว้ า่ ความจริงธรรมชาติเป็นอย่างไร เราถึงจะพัฒนาได้
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ทีนี้มันส�ำคัญอยู่ที่ว่า เรายังไม่มีปัญญารู้ว่าตัวสัจธรรมจริง ๆ มัน
คืออะไร เพราะบางทีเราเกิดมาในสังคม เราถูกบอกว่านี่คือสิ่งที่
ถูกต้อง แล้วเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่านีค้ อื ตัวความจริงขัน้ บัญญัตธิ รรม
หรือความจริงที่เป็นสัจธรรม
ตอบ: ตัวผูป้ ระพฤติยงั อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ยังไม่มคี วาม
รู้ถึงขนาดนี้ คือคนทั่วไปไม่มีความรู้ถึงขนาดนี้ แต่เราส�ำหรับก�ำลัง
พูดถึงตัวระบบที่เป็นฐานมาเลย ว่ามันเกิดจากอะไร ว่าตัวแท้มัน
จะต้องมาอย่างนี้ เราก�ำลังพูดกับผู้ที่ท�ำงานด้านการศึกษา หรือผู้
ที่จัดการศึกษาว่า จะต้องมีความรู้ความเข้าใจความจริงถึงขั้นนี้ จึง
จะไปช่วยให้คนพัฒนาได้ถูกต้อง
แต่เวลามาดูในความเป็นจริงทางปฏิบัติ ชีวิตแต่ละคนที่
พัฒนาเพื่อให้เข้าถึงความดีงามนี้ ก็เริ่มจากเรื่องของพฤติกรรม
ภายนอก เช่นที่มาจากข้อตกลงทางวัฒนธรรมเป็นต้น วัฒนธรรม
มาก่อนเลย เพราะว่าไม่ต้องพูด ไม่ต้องสอน ไม่ต้องบังคับอะไรทั้ง
นั้น พอเกิดขึ้นมาท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างนี้ มัน
ก็ไปตามเขาเอง
เด็กเกิดในสังคมฝรั่ง ตามพ่อแม่ไปเข้าสถานที่สาธารณะ
เช่น เข้าชมภาพยนตร์ เขาเข้าแถวเรียงกัน ก็เข้าแถวด้วย วิถชี วี ติ มัน
เป็นอย่างนั้นเอง ใช่ไหม นี่คือเรื่องความเป็นจริงในการฝึกมนุษย์
แต่ในฐานะนักการศึกษาจะต้องรูเ้ ข้าใจ ว่าตัวความจริงเป็นอย่างไร
เหตุปัจจัยมาจากไหน ไม่ใช่มามัวจับผิดจับถูกกันอยู่ อย่างน้อย
จะได้รู้ว่า การฝึกมนุษย์เราต้องท�ำเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มแต่อาศัย
วัฒนธรรมมาช่วย
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วัฒนธรรมเป็นผลสะสมแห่งการเรียนรู้คือการศึกษาของ
สังคมมนุษย์ ก็เลยเป็นแหล่งใหญ่ของการศึกษาที่จะใช้พัฒนา
มนุษย์ ถ้าวัฒนธรรมมันดี ลงตัว และคนยังอยู่ในวัฒนธรรมนั้น
ก็แทบจะไม่ต้องสอนเลย เหมือนได้มาเอง คือศึกษาโดยไม่รู้ตัว
วัฒนธรรมก็คือความเคยชินของสังคม เมื่อสังคมเคยชินอย่างไร
แล้ว มนุษย์ในหมู่นั้นก็ถูกหล่อหลอมไปเอง ไม่ต้องมาปากเปียก
ปากแฉะ แต่ในที่สุดวัฒนธรรมจะต้องเป็นฐานที่ช่วยให้คนเข้าถึง
สัจธรรมที่อยู่ในธรรมชาติ คือมนุษย์จะต้องแหวกทะลุวัฒนธรรม
ที่เป็นบัญญัติธรรมและเข้าถึงสัจธรรม ถ้าปฏิบัติไม่ถูก วัฒนธรรม
อาจบังมนุษย์จากสัจธรรมไปเลย
แม้แต่ในระดับบุคคล การสร้างความเคยชินของบุคคล ก็
สร้างโดยอาศัยความเคยชินของสังคม คือวัฒนธรรมทีถ่ า่ ยทอดท�ำ
ตามกันมา แต่ก็จะมีความเคยชินเฉพาะตัวด้วย พ่อแม่ก็ช่วยท�ำให้
เกิดความเคยชิน เด็กอยู่ในบ้านเกิดมา พ่อแม่ท�ำอย่างไร ตัวก็ท�ำ
ไปตาม ถึงแม้จะมีความเคยชินที่ได้รับถ่ายทอดมาจากแหล่งใหญ่
คือวัฒนธรรมอย่างนี้ แต่การสร้างความเคยชินนั้นก็เป็นระบบ
ปฏิสัมพันธ์ ดังนั้น เมื่อตรวจดูให้ละเอียด ก็จะเห็นว่า ในความ
เหมือนกันนั้น ก็มีความแปลกหรือความต่างที่เป็นของเฉพาะตัว
บุคคลนั้นอยู่พร้อมกัน ความเคยชินส่วนตัวที่เป็นผลรวมนี้ ก็เป็น
ทีม่ าของวิถชี วี ติ ส่วนบุคคลของผูน้ นั้ ดังนัน้ บุคคลจึงเป็นทัง้ ผลรวม
การสั่งสมที่เป็นตัวแทนของสังคมด้วย แล้วก็เป็นผลรวมการส่งผล
เฉพาะตัวด้วยพร้อมกัน
ในด้านที่หนึ่ง ตัวบุคคลนั้น ได้ประโยชน์จากการศึกษาใน
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รูปของวัฒนธรรมที่เป็นเสียงบอกจากข้างนอก แต่อีกด้านหนึ่งตัว
เขาเองก็มีศักยภาพที่จะโยงตัวจากฐานนั้น ไปเข้าถึงความจริงใน
ธรรมชาติที่เป็นแหล่งแห่งตัวของเขาเอง ฉะนั้น ในการอยู่ในโลก
การฝึกคนจึงต้องมาดูกันเป็นขั้น ๆ เริ่มแต่ความเคยชินนั้น ส�ำคัญ
นะเรือ่ งความเคยชิน พฤติกรรมเคยชินต้องเอาก่อน พ่อแม่รตู้ วั อยู่
แล้ว เด็กเขายังไม่รู้ เราต้องพยายามให้เด็กของเราได้ความเคยชิน
ในพฤติกรรมที่ดีเสียก่อน เพราะถ้าเด็กไปได้พฤติกรรมเคยชินที่ไม่
ดีเสียแล้วจะแก้ยาก
ในเมื่อชีวิตในเชิงปฏิบัติเป็นอย่างนี้ ก็เลยกลายเป็นเรื่อง
ของวิธีการ เราก็มาถึงขั้นวิธีการในการฝึกคน เป็นอันว่า ตัวเรา
เข้าใจแล้วว่า ระบบจริยธรรมที่แท้เป็นอย่างไร แต่เมื่อเอามาใช้กับ
ผู้ที่เขาเพิ่งจะเริ่มฝึก เราก็ต้องมีวิธีการ ตัวคนจะไปเข้าใจทันทีได้
อย่างไร ถ้าเขาเข้าใจหมดเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าสิ หมายความว่า
พัฒนาเสร็จแล้ว แต่ตอนนีเ้ ราก�ำลังพูดถึงความจริงทีจ่ ะให้มองเห็น
ว่าจะพัฒนาให้ส�ำเร็จได้อย่างไร
ถาม: อย่างสมมุติว่าเราอยู่ในสังคม บางอย่างมันไม่ถูก
ต้อง เราจะบอกได้อย่างไรว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้อง
ตอบ: อันนี้อยู่ที่การเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ พร้อม
ทัง้ สามารถมองเห็นเหตุปจั จัยต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กนั ซึง่ โยงมาถึงความ
เป็นไปในสังคม ถ้าเรามีปัญญาดีกว่า และมองเห็นความจริงถึง
ขนาดนี้ เมื่อคนในสังคมเขาท�ำพฤติกรรมนั้นๆ โดยที่เขาไม่รู้ หลง
ผิด เราก็ต้องหนักหน่อย คือต้องหาทางช่วยให้เขาเรียนรู้ ให้เขา
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ได้ฟังเหตุผล ท�ำความเข้าใจ อธิบาย เหมือนอย่างพระพุทธเจ้ามา
เที่ยวสอนชาวบ้านชาวโลก ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดา
สังคมมีคนอยู่ในระดับต่างๆ ของการพัฒนา คนที่พัฒนา
เหนือกว่า มีปัญญาดีกว่า มีจิตใจดีกว่า ก็มองสังคมแบบหนึ่ง แล้ว
ด้วยความปรารถนาดี มีความสัมพันธ์ที่ดี ก็เกื้อกูลในการช่วย
แนะน�ำชี้ช่องทางให้เขาพัฒนาขึ้น นี่แหละจึงต้องมีการ ศึกษา ถ้า
พูดรวบรัดก็บอกว่า ถ้าคุณอยู่แค่ปรโตโฆสะ คุณก็ต้องว่าตามเขา
แต่ถา้ คุณมีโยนิโสมนสิการ ถ้าเขาผิด คุณคุณก็จะเลยต่อไปถึงความ
จริงได้
ถาม: วินัยกับศีลต่างกันอย่างไร จะฝึกอย่างไร
ตอบ: ได้เคยพูดแล้วว่า วินยั คือเครือ่ งฝึกพฤติกรรม จึงอยู่
ในส่วนศีล ถ้าพูดให้ตรงแท้ วินัยนั่นแหละเป็นศีลในระดับบัญญัติ
ทางสังคม ส่วนศีลที่แท้คือส่วนที่เป็นธรรมชาติ คือส่วนที่ไปเป็น
คุณสมบัติของคน เมื่อคนมีพฤติกรรมอย่างนั้นๆ ก็กลายเป็นศีล
ของเขา คือเป็นคุณสมบัติของชีวิตของคนนั้น
เพราะฉะนัน้ ในความหมายทีเ่ คร่งครัด ต้องแยกว่า ศีลนัน้
เป็นคุณสมบัตใิ นตัวคน คือการทีเ่ ขามีพฤติกรรมอย่างนัน้ เป็นเรือ่ ง
ของชีวติ ของบุคคล ส่วนวินยั เป็นแบบแผนทางสังคม ทีจ่ ะมาเป็นก
รอบส�ำหรับพฤติกรรมของคน แล้วก็เป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมไปใน
ตัวด้วย จึงบอกว่า
ในความหมายหนึ่ง วินัยคือตัวการฝึก
ในอี ก ความหมายหนึ่ ง วิ นั ย คื อ ตั ว แบบแผน รู ป แบบ
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บัญญัติ กฎหมาย กติกาสังคมที่ใช้ฝึก
เมื่อเราฝึกตัวด�ำเนินตามวินัยจนมีพฤติกรรมที่เป็นไปตาม
วินัยนั้น คือมีเจตนาที่จะประพฤติอย่างนั้น นั่นเป็นศีล เพราะเป็น
เรื่องของชีวิตคนแล้ว ศีลอยู่ในระบบการด�ำเนินชีวิตของคน เป็น
ส่วนของชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ส่วนวินัยเป็นแบบแผนบัญญัติข้าง
นอก คือ เมื่อเรารู้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้จะเกื้อกูลต่อชีวิต ท�ำให้
ชีวิตดีงาม เอื้อต่อสวัสดิภาพของสังคม เราก็วางเป็นบัญญัติสังคม
ว่าให้คนมีพฤติกรรมอย่างนั้นๆ พอบัญญัติก็เกิดเป็นวินัยขึ้นมา
หมายความว่าสังคมยอมรับหรือนักปราชญ์ยอมรับ คนก็ฝึกตาม
พอฝึกตามก็มีศีลขึ้นมา แยกกันอย่างนี้ ตอนนี้คนสับสนระหว่าง
บัญญัติของสังคม กับระบบชีวิตของคนที่เป็นธรรมชาติ เป็นอันว่า
วินัยเป็นตัวแบบแผนของสังคม ซึ่งเป็นแบบแผนในด้านพฤติกรรม
พฤติกรรมที่เป็นไปตามวินัย (คือศีล) จะสร้างได้ดีก็ต้อง
อาศัยธรรมชาติของมนุษย์ทวี่ า่ เคยชินอย่างไรแล้วแก้ไขยาก เพราะ
ฉะนั้นก็เอาวินัยมาเป็นเครื่องฝึกความเคยชิน ดังนั้นเราจะเห็นว่า
หัวใจของวินัย คือการฝึกความเคยชิน หรือฝึกพฤติกรรมเคยชิน
ถ้าเราได้พฤติกรรมเคยชินตามนั้นแล้วก็สบาย และเมื่อพฤติกรรม
นั้นแพร่ขยายออกมาในสังคม ก็กลายเป็นวัฒนธรรม
วิ นั ย ในระดั บ สั ง คมก็ เ ป็ น วั ฒ นธรรม พออยู ่ ตั ว เป็ น
วัฒนธรรมแล้ว ก็สบายไปเลย แต่ก็ต้องระวัง พอเปลี่ยนยุคสมัย
เหตุปจั จัยในสภาพแวดล้อมเปลีย่ นไป วัฒนธรรมทีอ่ ยูต่ วั นัน้ เกิดไป
ขัดแย้ง ไม่เหมาะไม่สอดคล้อง กลายเป็นว่าแบบแผนหรือรูปแบบ
นั้นไม่เหมาะแล้ว กลับกลายเป็นผลเสีย ถึงตอนนี้ก็แก้ยาก
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เรือ่ งของมนุษย์มนั ล�ำบากทีว่ า่ มีปญ
ั หาอย่างนี้ คือเป็นผลดี
ในระยะหนึง่ แต่พอเหตุปจั จัยเปลีย่ นไป ซึง่ ขึน้ ต่อกาลเวลายุคสมัย
พฤติกรรมเคยชินนั้นกลับเป็นผลเสียไป แล้วก็กลับมา
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ภาคผนวก ๒

รุ่งอรุณของการศึกษา
ในวงการศึกษานั้น ถ้าถือตามหลักพระพุทธศาสนาจะ
มองเห็นตรงนี้เป็นจุดส�ำคัญ เราจะเห็นว่า พระพุทธศาสนาแสดง
หลักการอะไรบ้าง ประการที่หนึ่ง ต้องมีตถาคตโพธิสัทธา เชื่อใน
ปัญญาตรัสรู้ของมนุษย์ ที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเป็นพุทธะ
ได้ เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ก่อน ในการศึกษา ก็เหมือนกัน ต้อง
มีความเชือ่ นี้ แล้วก็ตอ้ งมีบพุ นิมติ ๗ ประการเหมือนกัน ถ้าจะดูวา่
ตรงกันไหม อย่างน้อยต้องดูวา่ พระพุทธศาสนาเสนออะไร ทีจ่ ะมา
น�ำมรรคและการศึกษาโดยดูที่ บุพนิมิต ๗ ประการนี้ บุพนิมิตนั้น
ไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นลางหรือเป็นเครือ่ งหมายทีส่ อ่ แสดงว่า เราจะเข้า
ถึงมรรคเท่านั้น แต่เป็นปัจจัยส�ำคัญซึ่งท่านบอกว่า จะท�ำให้มรรค
ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น มรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเต็มบริบูรณ์ด้วย
หมายความว่า มันเป็นเครื่องช่วยในระหว่างเดินทางด้วย กล่าว
คือ ตอนแรกมันเป็นเครื่องช่วยน�ำเข้าสู่ทาง แล้วต่อไประหว่างเดิน
ทาง มันก็เป็นเครื่องช่วยให้เราเดินทางได้ผลดีจนกระทั่งบรรลุจุด
มุ่งหมายด้วย เพราะฉะนั้น จึงเป็นทั้งตัวน�ำและตัวช่วย

ตัวน�ำและตัวช่วยที่เรียกว่าบุพนิมิตของมรรค หรือ
บุพภาคของการศึกษา ๗ ประการ คืออะไรบ้าง

๑. กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร ข้อนี้ พูดกัน
บ่อยๆ อยูแ่ ล้ว ท่านเอามายกเป็นข้อทีห่ นึง่ เลย ความมีกลั ยาณมิตร
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ถ้าพูดอย่างภาษาง่ายๆ ก็คือมีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี ซึ่งถ้า
จ�ำกัดแคบเข้ามาก็เป็นตัวบุคคล เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยเฉพาะ
ครูอาจารย์ซึ่งท�ำหน้าที่ส�ำคัญที่สุดของกัลยาณมิตร คือการช่วย
แนะน�ำชี้แจงชักน�ำเด็กเข้าสู่ทางที่ถูกต้อง ชักน�ำเข้าสู่การศึกษา ครู
มีหน้าที่ในแง่นี้ จึงเป็นบุพนิมิตของการศึกษา
เพราะฉะนั้น พูดในความหมายหนึ่ง ครูท�ำหน้าที่เป็น
บุพนิมติ ของการศึกษา ไม่ใช่เป็นตัวการศึกษา ครูไม่สามารถให้การ
ศึกษาแก่เด็กได้ แต่ครูเป็นผูส้ ามารถชักน�ำเด็กเข้าสูก่ ระบวนการของ
การศึกษา เพราะท�ำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ตลอดไปจนกระทั่งถึง
สือ่ มวลชนทีด่ ี สือ่ มวลชนปัจจุบนั ท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญในทางการศึกษา
มาก รวมทัง้ ท�ำลายการศึกษาด้วย ถ้าเป็นสือ่ มวลชนทีไ่ ม่ดกี ท็ �ำลาย
การศึกษา ถ้าเป็นสื่อมวลชนที่ดีก็ท�ำหน้าที่ให้การศึกษา ปัจจุบันนี้
ดูเหมือนว่าสื่อมวลชนจะท�ำบทบาททางการศึกษามากยิ่งกว่าครู
อาจารย์ในโรงเรียนด้วยซ�้ำไป อันนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญประการแรก คือ
จะต้องมีกัลยาณมิตร
อย่างไรก็ตาม การมีกัลยาณมิตรนั้น ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะ
มาเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างเดียว ตัวเองก็ต้องรู้จักเลือกคบหา
กัลยาณมิตรด้วย จริงอยู่เป็นหน้าที่ของสังคม โดยเฉพาะหัวหน้า
ที่รับผิดชอบ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้ปกครองจะต้องท�ำตัว
เป็นกัลยาณมิตร สรรหา และสรรค์สร้างกัลยาณมิตรให้แก่คนใน
ความรับผิดชอบของตน เช่น สรรหาและสรรค์สร้างรายการทาง
สื่อมวลชนที่ดีๆ เป็นต้น แก่เด็กและประชาชน แต่ตัวเด็กและตัว
คนนั้นๆ เอง ก็ต้องรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรเองด้วย เช่น รู้จัก

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

65

เลือกคบคน รู้จักหาแหล่งความรู้ แหล่งความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
เลือกบุคคลที่จะนิยมเป็นแบบอย่างในความประพฤติหรือในการ
ครองชีวิต เป็นต้น
การศึ ก ษาจะเริ่ ม ต้ น จริ ง เมื่ อ คนนั้ น เองเริ่ ม รู ้ จั ก หา
กัลยาณมิตร พูดง่ายๆ ว่า ถ้าเด็กเริ่มรู้จักเลือกดูรายการโทรทัศน์
รูจ้ กั เลือกอ่านหนังสือทีม่ ปี ระโยชน์ รูจ้ กั คบหาหรือเลือกปรึกษาคน
นัน่ คือการศึกษาเริม่ ต้นแล้ว ช่องทางแห่งชีวติ ทีด่ งี ามหรือมรรค ได้
เปิดขึ้นแล้ว
ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมลงลึกในด้านจิตตภาวนา เช่น จะ
ไปท�ำกรรมฐาน ถ้าได้อาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรหรือรู้จักเลือก
กัลยาณมิตร รู้จักสอบถามปรึกษา แม้แต่รู้จักเลือกอ่าน ค้นคว้า
หนังสือคู่มือค�ำอธิบาย ก็เป็นเครื่องหมายส่อแสดงถึงความหวัง
ในการที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่ความส�ำเร็จในการปฏิบัติธรรมนั้น
๒. สีลสัมปทา การท�ำศีลให้ถึงพร้อม ศีลคืออะไร ศีล คือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยราบรื่นในการด�ำเนินชีวิต และการอยู่
ร่วมในสังคม เริม่ ต้นแต่ความมีวนิ ยั และข้อปฏิบตั ใิ นการอยูร่ ว่ มกัน
ด้วยดีในสังคม ความสัมพันธ์ในสังคมที่ดี
ในข้อ ๑ เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคม เป็นเรื่องที่ว่าเราได้
จากสังคมมาให้กบั ตัว แต่มาถึงข้อที่ ๒ นี้ เรามีสว่ นร่วมทีจ่ ะต้องให้
แก่สังคมบ้าง และเป็นการเริ่มฝึกตนเองแล้วด้วย คือฝึกตัวเองให้มี
วินยั ทีจ่ ะไม่ให้ตวั เองไปเป็นเครือ่ งก่อกวนให้เสียความเรียบร้อยของ
สังคม แต่ให้เป็นส่วนร่วมที่ช่วยสร้างความเรียบร้อยราบรื่น
สีลสัมปทามีความหมายว่าท�ำศีลให้สมบูรณ์ ท�ำศีลให้เต็ม
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ขึ้นมา การท�ำให้มีศีลขึ้นมานี้ก็หมายถึงว่า ต้องสร้างสรรค์ความมี
ศีลสัมปทาในทีน่ คี้ อื การสร้างสรรค์หรือท�ำให้สมบูรณ์ ท�ำให้มขี นึ้ มา
เต็มที่ สีลสัมปทาคือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ทดี่ ใี นสังคม ตัวเองจะ
ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีด้วย ต้องเกื้อกูลแก่สังคมด้วย ไม่ใช่
เป็นฝ่ายรับจากกัลยาณมิตรอย่างเดียว ตัวเองจะต้องแสดงออก
ต่อผู้อื่นในทางที่ไม่เบียดเบียน ไม่ท�ำความเดือดร้อนแก่สังคม จะ
ต้องมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อ สังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ แล้วก็จัด
ระเบียบการด�ำเนินชีวิตของตนให้ดี
ท�ำไมจะต้องมีศีล ถ้าอุปมาจะเข้าใจง่าย ในบ้านหรือที่
ท�ำงาน หรือในห้องที่อยู่ของเรา ถ้าข้าวของเครื่องใช้วางสุมเกะกะ
สับสนไปหมด จะเคลื่อนไหวจะท�ำอะไรจะหยิบอะไรใช้ก็ติดขัด ไม่
สะดวก ไม่มชี อ่ งทีจ่ ะลง หาของทีจ่ ะใช้กไ็ ม่เจอ จึงต้องจัดวางสิง่ ของ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เป็นที่เป็นทาง จึงจะอยู่สบาย และ
ท�ำอะไรๆ ได้คล่องสะดวก
ชีวติ ของเราและสังคมก็เหมือนกัน ถ้าสับสนวุน่ วายไม่เป็น
ระเบียบ เช่นวันหนึ่งๆ ไม่รู้เลยว่าจะท�ำอะไรเวลาไหน อยู่ด้วยกัน
มีแต่การเบียดเบียน ต้องหวาดกลัวคอยระแวงระวังอันตราย ก็ไม่
เป็นอันท�ำอะไร ไม่มที างจะท�ำอะไรให้ชวี ติ และสังคมเจริญงอกงาม
ขึ้นไปได้ จะท�ำอะไรก็ไม่มีช่องที่จะลง จึงต้องมีการจัดระเบียบชีวิต
และจัดระเบียบสังคม อย่างน้อยไม่ให้เป็นอยู่อย่างสับสนวุ่นวาย
ไม่ให้สังคมเต็มไปด้วยการเบียดเบียน ละเมิดต่อกัน
เมือ่ จัดระเบียบชีวติ และการอยูร่ ว่ มสังคมให้เรียบร้อยดีแล้ว
สภาพชีวติ และความสัมพันธ์ทางสังคมนัน้ ก็เอือ้ โอกาสแก่การทีจ่ ะ
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ท�ำความดีงาม ท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือท�ำกิจกรรมอย่างอื่นๆ
ในทางที่จะพัฒนาชีวิตและพัฒนาสังคมนั้นให้มากและให้ได้ผลดี
ต่อไป
ความมีชวี ติ และการอยูร่ ว่ มกันทีเ่ ป็นระเบียบเรียบร้อย เรียก
ว่าศีล การจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันให้เรียบร้อยราบรื่น
เรียกว่าวินัย พูดอีกอย่างหนึ่งในทางกลับกันว่า วินัย คือ การจัด
ระเบียบชีวติ และความสัมพันธ์ในสังคมให้เรียบร้อย เพือ่ เอือ้ โอกาส
ต่อการสร้างสรรค์พฒ
ั นายิง่ ๆ ขึน้ ไป และศีล ก็คอื ความมีวนิ ยั หรือ
ความเป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัยนั้น พูดให้สั้นอีกส�ำนวนหนึ่งว่า วินัย คือ
การจัดระเบียบให้เอือ้ โอกาสต่อการพัฒนาของชีวติ และสังคม และ
ศีล คือความเป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัยนั้น การที่จะฝึกให้มีศีล ข้อส�ำคัญ
ก็คือการมีวินัย โดยเฉพาะส�ำหรับพระจะเห็นว่า การที่จะมีศีลนั้น
หลักส�ำคัญก็คือการฝึกในเรื่องวินัย วินัยก็คือระเบียบการด�ำเนิน
ชีวิต และการอยู่ร่วมในสังคม
เพราะฉะนั้น หลักข้อนี้ก็คือการที่จะต้องสร้างสรรค์ความ
สัมพันธ์ที่ดีในทางสังคม การรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี โดยไม่
เบียดเบียนกัน โดยเกือ้ กูลกัน และมีระเบียบในการด�ำเนินชีวติ อัน
นี้ก็เป็นบุพนิมิตของการศึกษา
๓.ฉั น ทสั ม ปทา การท� ำ ฉั น ทะให้ ส มบู ร ณ์ ก็ คื อ การ
สร้างสรรค์แรงจูงใจที่เรียกว่าฉันทะ แรงจูงใจเป็นสิ่งส�ำคัญมากใน
การศึกษา ถ้าไม่มีแรงจูงใจเราจะก้าวเดินไปได้ยาก เราจะเดินไม่
ออกหรือไม่ยอมออกเดิน เพราะฉะนั้น จะต้องมีแรงจูงใจ แต่ต้อง
เป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องคือ ฉันทะ ที่แปลสั้นๆ ว่า ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี
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และใฝ่ท�ำให้ดี หรือใฝ่ศึกษาและใฝ่สร้างสรรค์อย่างน้อยก็อยากรู้
อยากท�ำ ไม่ใช่เอาแต่อยากได้ อยากมี อยากเสพ ส�ำหรับปัจจุบัน
ถ้าท�ำฉันทะให้ถงึ ขัน้ สมบูรณ์ไม่ไหวอย่างน้อยต้องให้เกิดค่านิยมใน
การผลิตขึน้ มาแทนหรือมาดุลค่านิยมบริโภค โดยเลือกผลิตแต่สงิ่ ที่
ดีงาม มีคุณค่าส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๔.อัตตสัมปทา การท�ำตนให้สมบูรณ์ หรือพัฒนาตน
ให้เต็มที่ อัตตสัมปทานี้ขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อย คือพอดีมีค�ำ
ภาษาอังกฤษที่เขาใช้มาตรงกันเข้า เรียกว่า self-actualization ใน
จิตวิทยาการศึกษาปัจจุบัน หลักการนี้มีความส�ำคัญอยู่พอสมควร
self-actualization ที่จริงอยู่ในอัตตสัมปทานี้เอง เรามีความเชื่อใน
ศักยภาพของมนุษย์อยู่แล้วตามหลักโพธิสัทธา มาถึงตอนนี้ การ
สร้างสรรค์ตนเองให้สมบูรณ์ ก็คือการพัฒนาศักยภาพนั้นให้เต็มที่
อัตตสัมปทานี้เป็นศัพท์ธรรมที่เรามองข้ามไป แปลกเหมือนกัน
ว่าท�ำไมเราจึงข้ามหลักนี้ไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับข้ออื่นๆ ในชุด
เดียวกันรวมเป็น ๗ ข้อ และเรียงล�ำดับไว้อย่างนี้ แต่ธรรมชุดนี้ถูก
มองข้ามไป ไม่มใี ครสนใจพูดถึง ข้อไหนบังเอิญปรากฏในทีอ่ นื่ ด้วย
ก็มีคนรู้จัก แต่หลายข้อในชุดนี้ เป็นหลักธรรมที่คนไม่คุ้นเลย จึง
ต้องเอามาทบทวนกัน
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุพนิมิตของมรรคข้อที่ ๔ คือ อัตตสัมปทา การสร้างสรรค์ตนเองให้สมบูรณ์ หรือพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้เต็มที่ หมายความว่า ต้องท�ำศักยภาพของตนให้
เต็มบริบูรณ์ ผู้ที่เป็นปุถุชนก็ต้องพัฒนาตนให้เป็นอารยชน หรือ
อริยบุคคล ผู้ที่เป็นอริยบุคคลอยู่แล้ว ก็ต้องพัฒนาให้สูงขึ้นไป ถ้า
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เป็นโสดาบันก็ก้าวต่อไปให้เป็นพระสกทาคามี และพระอนาคามี
ตามล�ำดับ จนกว่าจะส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ ถึงความเป็นพระอเสขะ
หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ จบกระบวนการของการศึกษา
อย่างไรก็ตาม ข้อนีจ้ ะไม่อธิบายมาก เพราะในความหมาย
ทั่วไปสมัยปัจจุบันก็อธิบายกันอยู่แล้ว เพียงแต่ให้เห็นว่าพระพุทธ
ศาสนาได้แสดงไว้เป็นข้อที่ ๔ ในบุพนิมิตของการศึกษา ส่วนที่จะ
ต่างกันก็คือ ที่ว่าเต็มบริบูรณ์นั้นคืออย่างไร และการท�ำให้เต็มนั้น
คือท�ำอย่างไร
๕.ทิฏฐิสมั ปทา การท�ำทิฏฐิให้ถงึ พร้อม หรือการสร้างสรรค์
ทิฏฐิให้สมบูรณ์
ทิฏฐิคืออะไร ทิฏฐิคือ ทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเห็น
ท่าทีของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ เจตคติ หรือ ทัศนคติ และค่านิยมมี
ความส�ำคัญมากในการศึกษา พระพุทธเจ้าสอนว่า จะต้องมีทิฏฐิ
มีทัศนคติมีค่านิยมที่ถูกต้อง ในการศึกษานั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องท�ำ
ก็คอื การพัฒนาในเรือ่ งทัศนคติและค่านิยม ซึง่ เรียกว่าทิฏฐิสมั ปทา
ทัศนคติและค่านิยมที่ส�ำคัญซึ่งพระพุทธศาสนาย�้ำก่อนอื่น ถือว่า
เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น ก็คือการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
ไปแห่งเหตุปัจจัย อันนี้เป็นทัศนคติส�ำคัญในการมองโลกเพื่อจะ
ให้เห็นสิง่ ทัง้ หลายตามความเป็นจริง เด็กของเราได้ฝกึ การมองโลก
มองชีวิตแบบนี้บ้างไหม
หลักการต่างๆ ในชุดนี้ ว่าที่จริงก็สัมพันธ์กันหมด แม้แต่
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์และในการใฝ่รู้ ถ้าเรามีทัศนคติในการ
มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย ก็จะสนับสนุน
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ให้เราอยากรู้อยากเข้าถึงความจริง ท�ำให้เราสืบค้นเหตุปัจจัยของ
สิ่งทั้งหลาย เพราะการที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายได้นั้น
จะต้องค้นหาเหตุปัจจัยของมัน
หลักความจริงประการส�ำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความเป็นไป
ตามเหตุปจั จัย พระพุทธศาสนาประกาศหลักการแห่งความเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย ทัศนคติหรือท่าทีของมนุษย์ต่อโลก ที่ควรจะต้องมี
เป็นประการแรก ก็คอื การมองสิง่ ทัง้ หลายตามความสัมพันธ์ หรือ
ตามความเป็นไปแห่งเหตุปจั จัย จะต้องพยายามฝึกกันให้มที ศั นคติ
นี้ ส่วนท่าทีหรือทัศนคติและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์อย่างอืน่ จะตามมา
ทีหลัง เช่นค่านิยมในการผลิต เป็นต้น ถ้าเรารูจ้ กั มองสิง่ ทัง้ หลายตาม
ความเป็นจริง มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปจั จัยแล้ว มันก็สง่ เสริม
การสร้างสรรค์ เพราะการมองเห็นเหตุปจั จัย ก็คอื การมองเห็นกระบวน
การเกิดมีขึ้นของสิ่งต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลาย
การมองในแนวทางที่จะสืบค้นเหตุปัจจัยย่อมส่งเสริมการ
อยากรู้ความจริง และการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้น เพราะใน
การเรียนรูก้ ระบวนการแห่งเหตุปจั จัยนัน้ จะท�ำให้มองเห็นอาการที่
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ เกิดมีขนึ้ และการทีส่ งิ่ ทีเ่ กิดมีขนึ้ แล้วนัน้ เป็นเหตุปจั จัย
ให้เกิดผลดีหรือผลร้ายสืบทอดต่อไปอีกอย่างไรๆ ท�ำให้อยากเห็น
การเกิดขึน้ ของสิง่ ทีด่ งี าม และอยากรูค้ วามจริงในกระบวนการแห่ง
เหตุปจั จัยนัน้ ในทางกลับกัน ความใฝ่รแู้ ละใฝ่สร้างสรรค์ ก็สง่ เสริม
การมองหาเหตุปัจจัยด้วย เพราะเมื่อเด็กอยากจะท�ำอะไร อยาก
จะสร้างสรรค์อะไร แกจะต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยว่า สิ่งนี้ท�ำขึ้นมาได้
อย่างไร มีเหตุมปี จั จัย มีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเ่ ขาจะต้องท�ำเพือ่
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สร้างสรรค์มนั ขึน้ มา อย่างน้อย ผูท้ ดี่ ำ� เนินชีวติ อยูใ่ นโลกอยูใ่ นสังคม
ท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือปฏิบัติธรรมอะไรก็ตาม เมื่อมองดู
ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว ความเจริญหรือความเสื่อมของ
ตนเองก็ตาม ของผู้อื่นก็ตาม ถ้ามีทัศนคติที่มองตามเหตุปัจจัย ก็
จะได้พจิ ารณาสืบค้นหาเพือ่ จะได้แก้ไขป้องกันหรือส่งเสริมตามเหตุ
ปัจจัยอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เอาแต่โทษคนโน้นคนนี้ สิ่งโน้นสิ่งนี้เรื่อย
ไปอย่างเลื่อนลอย นอกจากนั้น ท่าทีของการมองตามเหตุปัจจัย
ยังไปสนับสนุนตัวท้ายทีจ่ ะพูดต่อไปด้วย คือท�ำให้รจู้ กั คิดพิจารณา
สืบสาวหาเหตุปจั จัย ตามหลักโยนิโสมนสิการ เพราะฉะนัน้ จึงให้มี
การสร้างเสริมหรือสร้างสรรค์ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง คือให้
มีทิฏฐิสัมปทา เป็นประการที่ ๕
๖.อัปปมาทสัมปทา การสร้างสรรค์ความไม่ประมาทให้
สมบูรณ์
ความไม่ประมาทนั้นคือการมีจิตส�ำนึกในเรื่องกาลเวลา
และความเปลี่ยนแปลง คนที่จะมีความไม่ประมาท ก็เพราะส�ำนึก
ในเรื่องกาลเวลาว่า เวลาเคลื่อนไปผ่านไปตลอดเวลา เดี๋ยววันๆ
เดีย๋ ววันหมดไป เดีย๋ วคืนเวียนมา เดีย๋ วเดือนหนึง่ เดีย๋ วปีหนึง่ กาล
เวลาและวารีไม่รอใคร จะท�ำอะไรต้องรีบท�ำ เพราะฉะนั้น จะต้อง
มีความกระตือรือร้น เร่งขวนขวายท�ำสิง่ ต่างๆ อันนีค้ อื จิตส�ำนึกใน
กาลเวลา ทีนี้ความส�ำนึกในกาลเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลง กาลเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไร กาลเวลา
ก�ำหนดด้วยการเปลี่ยนแปลง ที่มีวันมีคืนก็เกิดจากโลกหมุนรอบ
ดวงอาทิตย์ โลกหมุนรอบตัวเองรอบหนึ่ง ก็เป็นวันหนึ่ง หมุนรอบ
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ดวงอาทิตย์ไปได้รอบหนึ่งเต็มบริบูรณ์ก็เป็นปีหนึ่ง กาลเวลาผ่าน
ไป พร้อมด้วยการเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงของสิง่ ทัง้ หลาย รวมทัง้
ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่ไม่อยู่นิ่งตลอดเวลา ทุกส่วนใน
ชีวติ ของเราทัง้ รูปธรรมนามธรรม มีการเกิดดับอยูต่ ลอดเวลา ชีวติ
ของเราจะต้องแตกดับอย่างแน่นอน และชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อ
ไปก็ไม่แน่นอน แล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก จึงต้อง
ขวนขวายเรียนรู้และกระท�ำเหตุปัจจัยเท่าที่เราท�ำได้ให้ดีที่สุดด้วย
ความไม่ประมาท พระพุทธศาสนาสอนนักสอนหนาในเรื่องความ
เปลี่ยนแปลง สอนหลักอนิจจังว่ามีการเกิดขึ้นและการดับสลาย ก็
ด้วยต้องการให้เรามีความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมวาจา
วาจาสุดท้ายที่ตรัสก่อนปรินิพพาน เหมือนกับวาจาสั่งเสียของ
พระองค์ คือ ค�ำว่า
วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.
แปลว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
ท่านทัง้ หลายจงยังความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อม หรือแปลว่า จงท�ำ
กิจให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท หรือที่นิยมแปลกันให้ได้ความ
เต็มที่ว่า จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท พุทธพจน์นี้แสดงถึงการที่พระองค์น�ำเอาหลัก
อนิจจัง หรือหลักความไม่เที่ยงนี้มาสัมพันธ์กับความไม่ประมาท
คือ ตรัสเรื่องความเปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยง เพื่อกระตุ้นเร้าให้
ไม่ประมาท แต่เรามองข้ามพระพุทธพจน์ส�ำคัญที่เป็นปัจฉิมวาจา
หรือวาจาสุดท้ายนี้ไป การที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียสิ่งใด ก็แสดงว่า
พระองค์ตอ้ งถือว่าสิง่ นัน้ ส�ำคัญมาก แต่ชาวพุทธไม่คอ่ ยเอาใจใส่คำ�
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สัง่ เสียของพระศาสดา พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไม่ประมาท เพราะ
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง เราจึงควรมีจิตส�ำนึกในกาลเวลาและจิตส�ำนึก
ในความเปลี่ยนแปลง และให้จิตส�ำนึกในความเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็นตัวกระตุน้ เร้าให้มคี วามไม่ประมาท เพราะฉะนัน้ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็น
บุพนิมิตของการศึกษา หรือเป็นเครื่องน�ำเข้าสู่การเดินตามมรรค
หรือการปฏิบัติธรรม ก็คือความกระตือรือร้น ความเร่งขวนขวาย
ไม่ประมาท
หลักพระพุทธศาสนาย�้ำเตือนเราไม่ให้เป็นคนเฉื่อยชา ไม่
ให้เป็นคนอยู่นิ่งเฉย ให้มีสติ ระลึกระวัง ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ปล่อย
เวลาให้ผ่านไปเปล่า มีอะไรเกิดขึ้น จะเป็นเหตุของความเสื่อม ก็
เร่งหลีกละแก้ไขป้องกัน อะไรจะเป็นเหตุของความเจริญ ก็เร่ง
ปฏิบัติจัดท�ำ อัปปมาทธรรมนี้ พระพุทธเจ้าตรัสย�้ำไว้ไม่รู้กี่ครั้ง
ย�้ำในฐานะบุพนิมิตของการศึกษา ย�้ำในฐานะปัจฉิมวาจา ย�้ำใน
ฐานะทีเ่ ป็นธรรมทีค่ รอบคลุมการปฏิบตั ทิ งั้ หมดเหมือนกับรอยเท้า
ช้าง หลายท่านคงเคยได้ยิน พระพุทธเจ้าตรัสว่า รอยเท้าของสัตว์
บกทั้งหลาย ย่อมรวมลงได้ในรอยเท้าช้าง ฉันใด ธรรมทั้งหลายก็
รวมลงได้ในความไม่ประมาท ฉันนั้น ถ้ามีความไม่ประมาทแล้ว
ก็สามารถปฏิบัติธรรมทุกข้อ แต่ถ้าประมาทเสียอย่างเดียว ธรรม
ทั้งหลายที่เรียนมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะไม่เอามาปฏิบัติ ไม่เอา
มาใช้ เพราะฉะนั้น จึงให้มีความไม่ประมาท ตกลงว่า อัปปมาทสัมปทา การสร้างสรรค์ความกระตือรือร้น ความเร่งขวนขวาย
หรือการมีจติ ส�ำนึกในเรือ่ งกาลเวลาและความเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้
กระตือรือร้นอยู่เสมอนี้ เป็นหลักส�ำคัญที่เรียกว่า เป็นบุพนิมิต
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ประการที่ ๖ ของการศึกษา
๗.โยนิโสมนสิการสัมปทา การท�ำโยนิโสมนสิการให้ถึง
พร้อม หรือสร้างสรรค์โยนิโสมนสิการให้สมบูรณ์
โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท�ำในใจโดยแยบคาย คือการ
รูจ้ กั พิจารณาโดยแยบคาย แปลแบบภาษาสมัยใหม่วา่ รูจ้ กั คิด หรือ
คิดเป็น โดยเฉพาะการพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามแนวทางของเหตุ
ปัจจัย ถ้าเรามีทฏิ ฐิสมั ปทา มีทา่ ทีแห่งการมองสิง่ ทัง้ หลายตามเหตุ
ปัจจัยแล้ว ก็หวังได้วา่ เราจะใช้โยนิโสมนสิการ และถ้าเราใช้โยนิโสมนสิการ เราก็จะเจริญยิ่งขึ้นในทิฏฐิสัมปทา ความจริง หลักเหล่า
นี้สัมพันธ์กันหมด เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็โน้มเอียงที่จะพา
ตัวอื่นๆ เกิดตามมาด้วย ดังนั้น เมื่อมีแรงจูงใจที่ถูกต้องตามหลัก
ฉันทสัมปทาซึ่งเป็นข้อที่ ๓ ก็จะเร้าใจให้คิดพิจารณาสืบค้นเหตุ
ปัจจัยเป็นต้น โยงมาถึงข้อสุดท้ายคือโยนิโสมนสิการด้วยเช่นกัน
แม้แต่ข้อที่ ๑ คือ ความมีกัลยาณมิตร ก็สัมพันธ์กับ
โยนิโสมนสิการนี้อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น การรู้จักเลือกหา
กัลยาณมิตร ท�ำให้เด็กรูจ้ กั เลือกดูรายการทีวี และเลือกอ่านหนังสือ
ที่มีประโยชน์ จากนั้นโยนิโสมนสิการนี้ก็พาลึกลงไปอีก คือท�ำให้
เด็กรู้จักดูรู้จักอ่านรู้จักพิจารณาให้ได้สารประโยชน์จากรายการที่
ดู และจากหนังสือที่อ่านนั้นอย่างแท้จริง เพราะถ้าเรามีโยนิโสมนสิการ เราก็จะมองสิ่งทั้งหลายโดยพิจารณาว่า เหตุปัจจัยของ
มันเป็นอย่างไร แยกแยะให้เห็นว่าองค์ประกอบของมันเป็นอย่างไร
มองสิง่ ทัง้ หลายตามความเป็นจริงว่ามีคณ
ุ มีโทษอย่างไร มีทางแก้ไข
อย่างไร จะเอาอะไรไปใช้ประโยชน์ได้บา้ งอย่างไร ผูท้ ดี่ ำ� เนินชีวติ อยู่
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ในโลกในสังคม หรืออยู่กับตนเอง หรือจะปฏิบัติธรรมอะไรก็ตาม
ก็ต้องรู้จักคิดพิจารณา รู้จักท�ำใจต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง รู้จัก
พิจารณาประสบการณ์ทเี่ ข้ามา เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ และสถานการณ์
ที่เผชิญ ในทางที่จะให้เกิดกุศลธรรม เกิดความรู้สึกที่ดีงาม ไม่เกิด
โทษแก่ชีวิต และเกิดปัญญาที่จะแก้ไขโดยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจน
รู้เข้าใจเท่าทันโลกและชีวิตหรือสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงว่ามี
อาการแห่งไตรลักษณ์อย่างไร จนถึงขั้นมีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้น
ปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสด้วยความรู้แจ้งได้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่อง
ของ โยนิโสมนสิการทั้งสิ้น หลักประการที่ ๗ คือโยนิโสมนสิการนี้
ได้พูดในที่อื่นมากแล้ว จึงไม่จ�ำเป็นต้องย�้ำอีก
ตกลงว่า บุพนิมิตของการปฏิบัติธรรม หรือ รุ่งอรุณของ
การศึกษา ๗ ประการด้วยกัน ในการให้การศึกษา จะต้องเน้นองค์
๗ ประการนี้ เมื่อองค์ ๗ ประการนี้เกิดขึ้นแล้ว ตัวการศึกษาก็จะ
เกิดขึ้นตามมาแน่นอน เหมือนสีทั้งเจ็ดที่เป็นองค์ประกอบของรุ้ง
เจ็ดสี กลมกลืนกันเข้าเป็นแสงตะวันส่องโลกให้สว่างหายมืดมนพ้น
อันธการ ตัวการศึกษานั้นเริ่มที่สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นแสงสว่างเริ่มต้น
ของดวงปัญญา คือ ย่างเข้าสู่มรรคาหรือตัวมรรคนั่นเอง เมื่อเรา
ท�ำตัวให้เดินตามมรรค ก็คือศึกษา ศึกษาก็มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน
ศีล สมาธิ ปัญญา แล้วแยกออกไปเป็น สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ
แต่บพุ นิมติ ของมรรคและของการศึกษานัน้ คืออะไร เราอย่าลืม ถึง
ตอนนี้ บางท่านอาจจะสงสัย ก็เลยขอแทรกค�ำถามเข้ามาว่า หลัก
ธรรมที่เป็นบุพนิมิต ๗ ข้อนี้ไม่ได้อยู่ในมรรคหรือ เช่นอย่างศีลนี้
ไม่ได้อยู่ในมรรคหรือ ตอบว่า ใช่ หลัก ๗ ข้อนี้ ที่จริงก็อยู่ในมรรค
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แล้ว แต่ก็มีเหตุผลที่ต้องยกมาตั้งไว้ต่างหากอีก จะขออุปมาให้ฟัง
เหมือนกับเราพูดว่า แพทย์ พระภิกษุ ครูอาจารย์ นีเ้ ป็นผูม้ อี ปุ การคุณ
เป็นบุคคลที่มีประโยชน์แก่สังคมหรือแก่ประชาชน ก็ต้องถามว่า
แล้วแพทย์ พระภิกษุ ครูอาจารย์นั้น ไม่ได้เป็นประชาชนหรือ ก็
เป็นใช่ไหม แต่เป็นการแยกพูดเพื่อความประสงค์พิเศษ เรื่องนี้ก็
เหมือนกัน หลัก ๗ ข้อนี้ ก็รวมอยู่ในมรรคนั่นแหละ แต่แยกออก
มาตั้งไว้ส�ำหรับท�ำหน้าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง ในความหมายแบบ
เดียวกับที่ว่า แพทย์ พระภิกษุ ครูอาจารย์ แม้จะเป็นประชาชน
เหมือนกัน แต่ในบางกรณีเราพูดแยกออกมาจากประชาชนว่าเป็น
บุคคลต่างๆ ที่บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน ค�ำว่า ต�ำรวจ ทหาร
ข้าราชการ และประชาชน ก็เหมือนกัน อาจมีคนสงสัยได้ว่า ท�ำไม
ไปแยกอย่างนั้น ต�ำรวจ ทหาร ข้าราชการไม่ได้เป็นประชาชนหรือ
ก็เป็นเหมือนกัน แต่พดู แยกเพือ่ ความหมาย หรือเพือ่ วัตถุประสงค์
บางอย่าง นี่ก็เหมือนกัน
ตกลงว่า ตอนนี้เราพูดถึงบุพนิมิตของการศึกษาได้ครบ
แล้วทั้ง ๗ ประการ ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่ที่
บ้าน หรือไปเป็นนักเรียนอยูก่ บั ครูอาจารย์ในโรงเรียน คนทีท่ ำ� งาน
อยู่ ในองค์กรและหน่วยราชการต่างๆ ตลอดจนถึงผู้ที่ไปบ�ำเพ็ญ
จิตตภาวนา เจริญสมถกรรมฐานอยูใ่ นป่า อยูใ่ นทีส่ งัดหลีกเร้น หรือ
บ�ำเพ็ญวิปสั สนาอยูใ่ นทีใ่ ดก็ตาม ก็ควรจะต้องสร้างสรรค์หลักบุพนิมติ
๗ ประการนี้ ให้มีประจ�ำตัว จะได้เป็นหลักประกันในการที่จะ
ก้าวหน้าต่อไปในการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ๆ จนกว่าจะบรรลุความเจริญ
งอกงามเต็มบริบูรณ์แห่งศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีในตน
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ปัจจัยตัวเอกของการศึกษา ในบรรดาหลักบุพนิมิต ๗
ประการนี้ จะเห็นว่ามีหัวข้อส�ำคัญอยู่เป็นตัวต้นกับตัวท้าย ๒ ตัว
คือ ตัวควบหัวกับควบท้าย พระพุทธเจ้าทรงจับเอามาวางเป็นหลัก
ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ จัดเป็นชุดว่ามี ๒ อย่าง เป็นหลักใหญ่ซงึ่ ถือว่า
เป็นตัวการที่จะน�ำเข้าสู่การศึกษาที่แท้จริง คือตัวต้นกับตัวท้าย
ได้แก่ ตัวที่ ๑ กับตัวที่ ๗ ได้ชื่อพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น ปัจจัย
แห่งสัมมาทิฏฐิ กล่าวคือ
ข้อที่ ๑ กัลยาณมิตร ท�ำหน้าที่ช่วยให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง เช่นครูอาจารย์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะชักน�ำเด็กเข้า
สู่การศึกษา โดยชักน�ำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ และ
ข้อที่ ๒ โยนิโสมนสิการ การรู้จักคิด คิดเป็น จะท�ำให้เกิด
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องพร้อมกับการพึง่ ตนเองได้ เป็นปัจจัยภายในที่
ท�ำให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
ท่านแยกเป็นปัจจัย ๒ อย่าง คือ ปัจจัยภายนอกกับปัจจัย
ภายใน กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยภายนอก เป็นอิทธิพลจากภายนอก
ที่เรียกว่าปรโตโฆสะที่ดี ส่วนโยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยภายใน
ตกลงว่า ตัวน�ำของการศึกษาจะมาเน้นที่ปัจจัยหลัก ๒ ตัว
นี้ เพราะฉะนัน้ ครูอาจารย์จะมีบทบาทส�ำคัญในการศึกษามากก็ใน
ฐานะทีเ่ ป็นกัลยาณมิตร แล้วบทบาทท้ายสุดและส�ำคัญทีส่ ดุ ก็อยูท่ ี่
ตัวเด็กเอง ที่จะต้องมีโยนิโสมนสิการ
ตอนสุดท้าย เหลือ ๒ ปัจจัย ใน ๗ ประการ คือปัจจัยตัว
นอก เช่นครูอาจารย์ ที่เป็นกัลยาณมิตรฝ่ายหนึ่ง และตัวเด็กเองที่
มีโยนิโสมนสิการฝ่ายหนึ่ง ปัจจัยส�ำคัญ ๒ ตัวนี้จะเป็นตัวการเอก
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ทีน่ ำ� เข้าสูก่ ารศึกษา ถ้ามองในแง่การจัดการศึกษาอบรมโดยท�ำเป็น
กิจกรรม และกิจการ กัลยาณมิตรที่ดีจะท�ำหน้าที่กระตุ้นบุพนิมิต
ทั้ง ๗ ประการได้หมดเลย คือ กัลยาณมิตรกระตุ้นให้เด็กเป็นคน
รู้จักเลือกหากัลยาณมิตร ให้เด็กรู้จักจัดระเบียบการด�ำเนินชีวิตให้
เป็น และมีความสัมพันธ์ทางสังคมทีด่ ี สร้างเสริมแรงจูงใจทีถ่ กู ต้อง
เร้าให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองขึน้ ไปจนสมบูรณ์ น�ำให้เด็กมี
ทัศนคติและค่านิยมทีถ่ กู ต้อง ท�ำให้เด็กมีจติ ส�ำนึกในกาลเวลาและ
ความเปลีย่ นแปลง ปลุกให้มคี วามกระตือรือร้นขวนขวาย ตลอดจน
กระตุน้ ให้เกิดโยนิโสมนสิการก็ได้ ครูทำ� หน้าทีช่ ว่ ยให้เกิดการพัฒนา
องค์ประกอบทั้ง ๖ อย่างที่เหลือ พร้อมทั้งช่วยให้เด็กรู้จักแสวงหา
แหล่งความรู้ แหล่งการสร้างสรรค์ อันเป็นหลักกัลยาณมิตตตาทีแ่ ท้
ซึ่งเกิดขึ้นในตัวเด็กเอง รวมเป็นบุพนิมิตครบทั้ง ๗ ประการ แต่ถ้า
ยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรมาคอยช่วย เด็กนัน้ คนนัน้ ก็ยงั พึง่ ตนเอง
ไม่ได้จริง ต่อเมือ่ ใดเด็กรูจ้ กั ใช้โยนิโสมนสิการได้ดี ก็พงึ่ ตนเองได้จริง
ในกระบวนการของการศึกษา
เพราะฉะนั้น ในขั้นสุดท้าย ท่านจึงยกเอาตัวต้นกับตัว
สุดท้ายมาย�ำ้ อีกทีหนึง่ ว่าเป็นปัจจัยของสัมมาทิฏฐิ และเมือ่ ถึงทีส่ ดุ
หรือถึงแก่นทีแ่ ท้จริง ตัวสุดท้ายคือโยนิโสมนสิการจะเป็นตัวตัดสิน
เป็นอันว่า ในทีน่ กี้ ไ็ ด้เห็นบทบาทความส�ำคัญของครู ในฐานะทีเ่ ป็น
กัลยาณมิตร แม้จะไปบ�ำเพ็ญกรรมฐานไปท�ำสมาธิ ท่านก็สอนว่า
เริ่มต้นให้เข้าไปหากัลยาณมิตร เพราะอะไร ก็เพราะว่าการเข้าไป
หากัลยาณมิตรนั้นแหละ เป็นการปฏิบัติตามหลักบุพนิมิตข้อแรก
แล้วกัลยาณมิตรนั้นก็จะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้บุพนิมิตทั้ง ๖ ประการ
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หลังเกิดขึ้น โดยในที่สุดก็ไปยุติที่ต้องรู้จักใช้โยนิโสมนสิการด้วย
ตนเอง และถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรที่สามารถ เราก็ต้องพยายามใช้
โยนิโสมนสิการให้มาก
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ภาคผนวก ๓

ข้อคิดในงานการศึกษา

จาก
ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก
ณ วัดญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
อ.ประภาภัทร เราพยายามจะท�ำให้สถานศึกษา คือ
โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนที่แท้จริง เป็นบุพภาคแห่งการศึกษา
พยายามหนีจากวิธกี ารทีเ่ ราคิดว่าไม่ใช่โรงเรียนทีแ่ ท้จริง แต่ปญ
ั หา
คือรูปแบบไหนที่เป็นโรงเรียนจริงๆ คือเราพบอยู่อย่างหนึ่งว่า
โรงเรียนที่ท�ำกันอยู่ในปัจจุบันนี้
๑. น�ำเด็กถอยห่างออกมาจากความเป็นจริง ผู้ปกครอง
เตรียมทุกอย่างที่ส�ำเร็จรูปพร้อมไว้ส�ำหรับลูก เด็กจะไม่เคยได้รับ
รู้เลยว่า พ่อแม่ต้องผ่านอะไรมาบ้าง เด็กไม่ต้องรับรู้เรื่องต่างๆ ที่
เป็นโลกแห่งความเป็นจริง พอไปถึงโรงเรียน เด็กก็ถูกจับเข้าไปอยู่
ในห้อง แล้วก็เรียนในสิ่งซึ่งคนอื่นบอกว่าต้องเรียน ไม่รู้ว่าท�ำไมจึง
ต้องเรียน เรียนแล้วเอาไปใช้ ไปเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงได้อย่างไร สิ่ง
นัน้ ตัวเองอยากรูห้ รือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะฉะนัน้ เราจึงคิดว่าวิธนี ไี้ ม่นา่
จะใช่การศึกษาที่แท้จริง
๒. วิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ไม่นา่ จะ
function ได้ เพราะว่าคนแต่ละคนต้องการการสือ่ สาร เมือ่ ใดทีเ่ กิด

82

ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

การสื่อสาร เมื่อนั้นจะเกิดการเรียนรู้ แต่วิธีการศึกษาในโรงเรียน
เป็นการตัดการสือ่ สาร เป็นการส่งสาร แต่ไม่สอื่ กัน ดูเหมือนคล้าย
ว่าจะสื่อ แต่ไม่ได้สื่อ เพราะครูมีสารอยู่แล้วก็ส่งสารนั้นออกมาให้
นักเรียนที่นั่งอยู่ในห้อง ก็เป็นอันหมดหน้าที่ แล้วก็วัดว่านักเรียน
รับสารนั้นได้มากน้อยเท่าไหร่ วิธีนี้ก็ไม่น่าจะเป็นวิธีการของการ
ศึกษาที่แท้จริง
โรงเรียนได้พยายามกลับเข้ามาสูก่ ารใช้การสือ่ สารระหว่าง
กัน ทั้งในระดับครูด้วยกันเอง และครูต่อนักเรียน เราได้พบวิธีนี้ก่อ
ให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะหลีกไป
ใช้สื่อใดๆ ก็ตาม มนุษย์กับมนุษย์ สามารถสื่อสัมพันธ์ได้ทั้งสอง
ทาง และจะได้เรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากเรื่องความรู้ ทั้ง
ในเรื่องของกระบวนทัศน์ เรื่องของพฤติกรรม ฯลฯ เพราะสื่อไป
ให้นกั เรียน นักเรียนก็มปี ฏิกริยาตอบกลับ ครูจะเห็นได้ทนั ทีวา่ เด็ก
เข้าใจหรือไม่ วิธีสงสัย วิธีนิ่งเงียบโดยปราศจากค�ำถามของเด็กจะ
ท�ำให้ครูเหงื่อตกได้เหมือนกัน
ในประเด็นเรื่องของการให้เด็กเข้าสู่ความเป็นจริง คือการ
ให้เด็กได้ลงมือกระท�ำ ได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ด้วยตัวของเขาเอง
เช่นเมื่อมีการเรียนเรือ่ งพืช เราก็มกี ารเพาะต้นไม้กนั จริงๆ ถ้าปลูก
ผักที่กินได้ เมื่อผักโตแล้วก็เอาไปท�ำอาหาร นี่ก็เป็นการ
เรียนที่จริงขึ้นไปเรื่อยๆ
อ.บุราณี ของอนุบาลเราก็เรียนรู้จากหลักการเดียวกัน
คือการสัมผัส เด็กเล็กๆ จิตใจของเขายังบริสุทธิ์ ค่อนข้างจะว่าง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

83

ค�ำถาม คือเราจะใช้กระบวนการอย่างไรมาช่วยให้เด็กมีสติ มีสมาธิ
การจากท�ำงาน และมีปญ
ั ญาในขัน้ สูงต่อไป ซึง่ ถ้าหากจะฝึกฝนกัน
ตัง้ แต่อนุบาลจนถึงมัธยม เราควรจะท�ำเรือ่ งใดบ้าง แต่เท่าทีส่ งั เกต
เห็น เด็กจะมีสมาธิในเรื่องของการเล่น ถ้าเขาเล่นอะไรแล้วจะมี
สมาธิมาก แต่การจะสานต่อไปจะท�ำอย่างไร
อ.ประภาภัทร หลักสูตรหรือแผนการสอนประจ�ำวันของ
โรงเรียนเราทุกวันนี้ ก็ยงั เปลีย่ นทุกวัน เด็กมัธยม ๑ ของเรามีปญ
ั หา
เรือ่ งพูดไม่ชดั เราแก้ดว้ ยการฝึกให้รอ้ งเพลง มีปญ
ั หาเรือ่ งการใช้คำ�
เราแก้ดว้ ยการเล่นกลบท อันนีไ้ ม่ทราบว่าเป็นปรากฏการณ์ของเด็ก
วัยรุ่นโดยทั่วไปหรือเปล่า
อ.ศีลวัต เด็กวัยนีเ้ ป็นวัยทีช่ อบดูตวั เอง เวลาให้มาพูดหน้า
ห้องมักจะติด เมือ่ ติดแล้วท�ำให้พดู ไม่ออกจึงต้องเลียนแบบบุคลิกที่
เขามองเห็นจากโทรทัศน์ วิธีใช้ค�ำพูดก็ไปขอยืมมาจากที่เคยได้ยิน
ในวิทยุ เขาหยิบเอามาใช้เพราะคิดว่าเป็นวิธีที่คนอื่นจะเห็นว่าเขา
สูง (กว่าคนอื่นนั่นเอง)
อ.ประภาภัทร เราจึงต้องให้ร้องเพลง เพื่อให้รู้จักเปล่ง
เสียงที่เป็นถ้อยค�ำไพเราะ
อ.กราย เมื่อผมดูจากสไลด์ จากกิจกรรมต่างๆ แล้วลอง
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมเรียนในตอนเด็กๆ ผมรู้สึกว่าการเอาแต่
เรียนนัน้ มันทุกข์ทรมาน มันเจ็บปวด แต่โรงเรียนนีเ้ ขาเรียนกันอย่าง
สนุกสนาน ผมเคยได้ยินท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนให้เป็นสุข
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การพัฒนาตนเอง เราน่าจะมีการสร้างท่าทีของการเรียนรู้การใฝ่รู้
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนจะท�ำให้เกิดฉันทะขึ้นมา เมื่อท�ำไปเรื่อยๆ มันก็มี
ความสุข การเรียนอย่างมีความสุขจะก่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้
ท่านเจ้าคุณ การที่เราเกิดความใฝ่รู้ ก็คือเราก�ำลังพัฒนา
ความต้องการชนิดใหม่ขึ้นมา อันได้แก่ความต้องการที่จะรู้ เมื่อมี
ความต้องการ เราก็ต้องหาทางสนอง เมื่อเราได้เรียนรู้ ก็คือเราได้
สนองความต้องการนั้น เราก็มีความสุข แต่ถ้าเด็กมีความใฝ่เสพ
เด็กจะต้องการได้รบั ความบ�ำรุงบ�ำเรอและไม่ตอ้ งการจะท�ำ ปัญหา
ทีต่ ามมาคือเด็กจะมองว่าความสุขคือการไม่ตอ้ งท�ำอะไร ถ้าจะท�ำ
อะไรก็คือทุกข์
ถ้าเราพัฒนาความต้องการขึ้นใหม่ให้เด็กต้องการรู้ และ
ต้องการท�ำ การรูแ้ ละการท�ำก็กลายเป็นความสุขยิง่ กว่านัน้ เมือ่ ได้
รู้ก็จะท�ำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งทั้งหลาย ซึ่งท�ำให้เกิด
การเปรียบเทียบว่าอันนี้ดี อันนี้สมบูรณ์ อันนั้นไม่ดี อันนั้นยังไม่
สมบูรณ์ ต่อจากนั้นก็จะเกิดความอยากให้ดีให้สมบูรณ์เรียกว่าใฝ่
ดี พอใฝ่ดีคืออยากให้มันดี เขาก็ต้องการจะท�ำให้มันดี พอไปท�ำ
เขาก็ได้สนองความต้องการ เขาก็สุขจากการท�ำ
แต่ถา้ เด็กหาความสุขด้วยการได้รบั การสนองจากภายนอก
เด็กก็จะอ่อนแอเพราะเขาไม่ตอ้ งการท�ำอะไร ความสุขคือไม่ตอ้ งท�ำ
และการกระท�ำคือความทุกข์ ถ้าเด็กใฝ่รแู้ ละใฝ่ดี คืออยากจะเรียน
รู้ และอยากท�ำให้ดี ก็จะเกิดความสุขจากภายใน ซึ่งเป็นความสุขที่
เกิดจากการได้สนองความต้องการทีจ่ ะรูแ้ ละความต้องการทีจ่ ะท�ำ
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ในการสื่อสารเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างครูกับเด็ก หรือ
เด็กกับเด็กก็ตาม ก็พยายามท�ำให้เป็นบรรยากาศของความรัก คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา ความสัมพันธ์ด้วยความรักนี้มีผลดีหลาย
ประการ โดยเฉพาะ
๑. เด็กมีความสุข
๒. มีบรรยากาศที่ชื่นชม อบอุ่น เกิดก�ำลังใจ เอื้อต่อการ
ศึกษา
๓. เด็กได้รบั ความรักแล้ว ก็จะรูจ้ กั รักผูอ้ นื่ แผ่ความรักและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกว้างออกไป
อย่างไรก็ดี ความรักนั้นถ้าเราไม่มีระบบดุลยภาพ คือไม่มี
ตัวช่วยคุมไว้ ปล่อยให้เลยเถิดหรือเกินพอดีไป เช่น คอยโอ๋ทางที่
จะเสียก็คือ
๑. เด็กจะโน้มไปทางที่จะให้คนอื่นตามใจ และเรียกร้อง
การเอาใจ หรือต้องให้พะเน้าพะนอ
๒. อาจเกิดนิสัยชอบพึ่งพา และมีความสุขแบบพึ่งพา
๓. โน้มเอียงไปในทางที่จะท�ำให้เกิดความอ่อนแอ
๔. ถ้าความรักเอนเอียงไปในเชิงเอาอกเอาใจที่จะให้
สนุกสนานอย่างขาดเป้าหมาย อาจกลายเป็นการกระตุ้นความใฝ่
เสพใฝ่บริโภค ท�ำให้เขวออกจากการศึกษาไปเลย
การที่เราสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เด็กมีความสุข
นั้น ไม่ใช่จุดหมาย แต่เป็นการสร้างปัจจัยที่เอื้อให้ก้าวสู่จุดหมาย
ข้างหน้าต่อไป เช่น เพื่อหนุนการเรียนรู้และการท�ำอะไรที่เป็น
สร้างสรรค์ ข้อสังเกตบางอย่างในเรื่องนี้ คือ
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๑. ถ้าเด็กได้รบั รักแล้วไม่รวมศูนย์เข้าหาตัว แต่ขยายความ
รักออกไป รักครู รักเพื่อน ฯลฯ อันนี้ถูก
๒. แทนทีจ่ ะกลายเป็นการพึง่ พา ก็ให้เกิดลักษณะพึง่ พาซึง่
กันและกัน ก็จะเป็นสังคมที่พึงปรารถนา
๓. มีตัวดุลไม่ให้อ่อนแอลง ความรักนี้เป็นด้านความรู้สึก
ก็ต้องมีความรู้มาดุล ตัวดุลก็คือให้เขาตระหนักรู้ถึงความจริงว่า
โลกธรรมชาติย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งไม่เข้าใครออก
ใคร มันไม่ได้เป็นไปตามใจใครทัง้ นัน้ เด็กจะต้องยอมรับความจริงนี้
และเขาก็จะต้องรูจ้ กั รับผิดชอบตัวเองว่า ถึงเวลาทีจ่ ะต้องท�ำก็ตอ้ ง
ท�ำ ซึง่ เป็นเหตุเป็นผลตามความเป็นจริง แม้ครูกท็ ำ� ให้ไม่ได้ ครูชว่ ย
ได้เพียงช่วยให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะ
(๑) อยู่กับผู้คนด้วยกันโดยมีความสัมพันธ์ที่ดี มีเมตตาต่อ
กัน และ
(๒) อยู ่ กั บ ความเป็ น จริ ง ของโลกและชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น กฎ
ธรรมชาติที่เราจะต้องท�ำให้ถูกต้องตามความจริงนั้น เพราะมันจะ
ไม่มาตามใจเรา ถ้าเด็กเกิดความตระหนักรูแ้ ละปรับตัวเข้ากับความ
เป็นจริงนี้ได้ ก็จะไม่อ่อนแอและจะรับผิดชอบตนเองได้
ความรักความเมตตาของครูเป็นต้น ท�ำให้เด็กมีความสุข
แต่เป็นความสุขที่อาศัยปัจจัยภายนอก ยังไม่เป็นอิสระ แต่ความ
สุขทีเ่ กิดจากปัจจัยภายในตัวของเขาเองคือความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์
เป็นตัวแท้ที่จะท�ำให้เขาเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขด้วยตัวของ
เขาเอง พอเขามีความสุขจากการกระท�ำที่สร้างสรรค์ เขาก็จะเข้ม
แข็ง ไม่อ่อนแอ การมีความเอื้อเฟื้อ มีความรัก หรือเมตตากรุณา
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ทีพ่ อดี ก็จะหนุนให้เกิดความปรารถนาทีจ่ ะช่วยคนอืน่ โดยไม่คดิ ถึง
แต่ตนเอง
ขอพูดโดยสรุปว่า การศึกษาจะต้องช่วยให้เด็กมีความสุข
ทั้งจากปัจจัยภายนอก และจากปัจจัยภายใน
ในด้านปัจจัยภายนอก เด็กมีความสุขจากความสัมพันธ์ ที่
ดี ในบรรยากาศแห่งความรัก ด้วยเมตตากรุณามุทติ า ในด้านปัจจัย
ภายใน เด็กมีความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นปัจจัย
ภายในตัวของเขาเอง คือสนองความใฝ่รู้ และใฝ่ท�ำให้ดี หรือใฝ่
ศึกษาและใฝ่สร้างสรรค์ (รวมทัง้ ความใฝ่ทจี่ ะส่งเสริมช่วยเหลือผูอ้ นื่ )
ด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับปัจจัยภายนอกนั้น จะต้องไม่ให้
กลายเป็นการน�ำไปสูค่ วามใฝ่รอความรักและใฝ่รบั ความช่วยเหลือ
แต่ให้ก้าวไปสู่ความรักและใฝ่ช่วยเหลือผู้อื่น
เพราะฉะนั้น ถึงแม้มีความสุขในด้านความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยภายนอกแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีความสุขจากการสนองปัจจัย
ภายในตนเองซึ่งเป็นของตัวเขาเองแน่นอน เด็กจะยังพึ่งพา พึ่ง
ตนเองไม่ได้ ไม่เป็นอิสระ จึงยังไม่ปลอดภัย
ในการเรียน เป้าหมายไม่ใช่แค่สนุกสนานแล้วจบ เพราะถ้า
จบเท่านี้ เด็กก็จะชอบแต่สิ่งเสพบ�ำรุงตัวเอง แล้วเด็กก็จะตัน และ
วนอยูก่ บั ความใฝ่เสพ คอยรับการบ�ำรุงบ�ำเรอและอยากมีความสุข
โดยไม่ต้องท�ำ อย่างนี้ถือว่าพลาดไปแล้ว
ศาสตร์อนั อุดมสมบูรณ์ ทีย่ กเรือ่ งนีข้ นึ้ มาพิจารณาก็เพราะ
มีความส�ำคัญ ปัจจุบันเป็นยุคบริโภคนิยม คนจะมีความสุขกับการ
ได้เสพ ได้รบั การบ�ำรุงบ�ำเรอ (อยากมีความสุขโดยไม่ตอ้ งท�ำ) ตรงนี้
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เป็นจุดอ่อนทีส่ ดุ ในวัฒนธรรม เป็นตอนทีอ่ ารยธรรมของมนุษย์จะ
เสือ่ มลง ทีอ่ ารยธรรมก้าวหน้าขึน้ มาเพราะมีการท�ำหรือสร้างสรรค์
แต่บางทีเป็นการท�ำเพราะต้องท�ำ ไม่ใช่ทำ� เพราะใฝ่รแู้ ละใฝ่ทำ� เราจะ
หาทางสายกลางก็คอื ให้ทำ� เพราะใฝ่ทำ� ไม่ใช่ทำ� เพราะจ�ำใจต้องท�ำ
เท่าที่เป็นมาอารยธรรมโดยทั่วไปเจริญขึ้นด้วยการท�ำ
เพราะจ�ำเป็นต้องท�ำ เป็นไปตามธรรมชาติของการถูกกระทบจาก
ปัจจัยภายนอก คือเพราะถูกทุกข์บบี คัน้ ภัยคุกคาม จึงลุกขึน้ ดิน้ รน
ขวนขวาย ถ้าคนเข้ากระแสนี้ จะไม่พัฒนา พอมีอันตรายมีความ
ทุกข์ นอนไม่ได้แล้ว จึงต้องลุกขึ้นท�ำเพราะจ�ำเป็น แต่พอบรรลุจุด
หมายหรือพ้นปัญหาไปได้ ก็นึกว่าเออ . . . แหมเราล�ำบากมาแทบ
ตาย พ้นไปได้เสียที ทีนี้ก็หยุด
ในภาษาไทยทีพ่ ดู กันทัว่ ไป สบาย มักมีความหมายในเชิง
ที่จะหยุด นอน ไม่มีความหมายในเชิงที่จะท�ำ ความจริงสบายค�ำ
เดิมคือ สัปปายะ หมายถึงสภาพที่เหมาะที่เอื้อที่จะท�ำ เช่นเดียว
กับ สุข ซึ่งแปลว่า คล่อง สะดวก ง่าย ก็เป็นความหมายเชิงกระท�ำ
เราต้องแปลความหมายของค�ำว่าสุขสบายเสียใหม่ให้ถูกต้อง ให้
มีความหมายในเชิงที่จะท�ำ เพราะถ้าแปลสุขสบายแบบปัจจุบัน ก็
จะต้องหยุดหรือเฉือ่ ย การด�ำเนินชีวติ ควรเป็นขบวนการทีค่ บื หน้า
เรื่อยไป เป็นเรื่องของการเดินหน้า เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อให้มี
ชีวิตที่ดีขึ้น
เวลานี้สังคมไทยมองอะไรแบบขาดลอย แบบหยุด ไม่ส่ง
ผลเป็นกระบวนการ ถ้ามองแบบกระบวนการก็จะต้องหนุนเนื่อง
กันไปเรือ่ ย อย่างเช่นทีเ่ ราไปนัง่ สมาธิเมือ่ เรารูส้ กึ ไม่สบายใจ ก็โน้ม
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ไปในทางหยุด ได้พกั ใจ แต่ไม่ได้แก้ปญ
ั หา ต้องใช้เป็นองค์ประกอบ
ของสิกขา จึงจะได้ผลที่ต้องการของสมาธิ คือ เอาสมาธิมาท�ำจิต
ให้พร้อมที่จะท�ำงาน อันนี้คือตัวผลที่ต้องการ แต่ถ้าใช้สมาธิเพื่อ
หาความสุขแล้ว ถ้าไปหลงไปติดก็จะกลายเป็นประมาท สมาธิ
เป็นองค์หนึ่งในไตรสิกขา เมื่อได้สมาธิแล้วมันจะต้องส่งผลต่อไป
สู่ปัญญาในการที่จะคิดจะปฏิบัติอะไรต่อไปได้
ที่ว่ามานี้คือการที่ต้องค�ำนึงถึงความสัมพันธ์เชิงปัจจัย
ระหว่างพฤติกรรม จิตใจและปัญญา เช่นว่าท�ำอย่างไรจะให้
พฤติกรรมมีผลต่อการพัฒนาจิตใจ พร้อมกันนั้นก็ให้ได้ปัญญาได้
ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ทีนี้พอเขาเรียนรู้มีปัญญาขึ้นก็จะมาหนุน
พฤติกรรมให้กา้ วหน้า จิตใจของเขาก็มคี วามสุขในการท�ำงานให้ได้
ผลดียิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นเขาก็สามารถพัฒนาจิตใจในแง่ที่ว่าพอตัว
เองท�ำได้ แล้วสามารถเผื่อแผ่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อื่น ก็ได้ฝึก
เมตตาด้วย ในบางกิจกรรมนอกจากมีความสุขในการได้ท�ำแล้ว ก็
อาจจะก้าวไปสู่การช่วยเหลือคนอื่นๆ หนุนสังคมให้ท�ำอะไรต่อ
อะไรในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
อ.บุราณี ถ้าเราจะรักษาตัวนี้ให้เข้ามาอยู่ในทุกขณะจิต
ของกระบวนการการศึกษา ไม่วา่ เด็กจะรับประทานอาหาร ก็ให้รบั
ประทานอย่างมีสติ ความเมตตาทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไปมันจะต้องสัง่ สม
จากวิถีชีวิตประจ�ำวันในกระบวนการตรงนั้น เราจะปรับอย่างไรให้
เหมาะกับเด็กเล็กๆ ที่มีอายุ ๓-๕ ขวบ ให้ต่อเนื่องกันไปจนโต แต่
กระบวนการศึกษาที่เราท�ำกันอยู่ ณ ปัจจุบัน เราก็มีบทพิจารณา
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อาหารสั้นๆ หรือสวดมนต์ตอนเช้าก็จะมีฉบับแปล เป็นการสร้าง
สมาธิที่ไม่เป็นการบังคับ จะไม่ใช่ว่าให้ทุกคนสวดมนต์ไหว้พระ
แล้วท�ำเสียงดุแบบครูทั่วไป แต่เราจะท�ำด้วยความอ่อนโยนหรือ
ก่อนนอนเราก็แผ่เมตตาสั้นๆ นี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดกันได้ในปัจจุบัน
พยายามที่จะรักษาความสงบของเด็กไปเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าเราจะมีอะไรเสริมต่อหรือไม่ ที่เหมาะกับเด็กเล็กๆ แต่ตอนนี้ยัง
คิดไม่ออก ในขณะทีส่ อนเด็กให้ท�ำสิง่ ต่างๆ ครูกพ็ ยายามทีจ่ ะสอด
แทรกในการที่จะเอื้อต่อสิ่งอื่น สมมติว่าเราเรียนเรื่องดิน เราก็จะ
บอกว่าดินมีประโยชน์มากโดยที่ไม่เคยที่จะเรียกร้องอะไร ดินเป็น
ที่อยู่ของมด และสัตว์ต่างๆ มากมาย เป็นต้น ซึ่งตรงนี้ครูจะสอด
แทรกสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การเดินทางแบบนี้ของส่วนอนุบาล
ก็พยายามที่จะท�ำในใจก็คิดว่าถูกต้อง เพราะส่วนนี้เป็นสัจธรรมที่
จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง ทีนี้ก�ำลังมองว่า
ถ้าจะรักษาจิตตรงนี้ไปเรื่อยๆ จะท�ำอย่างไร
ท่านเจ้าคุณ อย่างแรกก็ต้องท�ำจนคุ้นเคยขึ้นเป็นปกติ
อย่างทีส่ องก็ให้ฝกึ ท�ำในสิง่ ทีย่ ากขึน้ เพือ่ ให้เดินหน้าต่อไป กิจกรรม
ทีง่ า่ ยจะน�ำไปสูก่ จิ กรรมทีย่ ากขึน้ จึงน่าจะพัฒนาให้มคี วามซับซ้อน
ยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องให้เด็กมีความใฝ่ที่จะท�ำ แล้วเด็กก็จะมีความสุข
พร้อมกับความเข้มแข็ง เด็กจะก้าวไปสูก่ ารท�ำอะไรทีย่ ากขึน้ แต่จะ
ไม่รู้สึกฝืนใจ
ถ้าเมื่อไร เด็กเจอสิ่งยากแล้วเกิดก�ำลังใจ ใฝ่ท�ำ ไม่รู้สึกฝืน
ใจ ไม่ทุกข์ เด็กก็จะเข้มแข็งด้วย สร้างสรรค์ด้วย และสุขด้วย พร้อม
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กันนัน้ การพัฒนาตนก็ไปช่วยเกือ้ กูลผูอ้ นื่ ด้วย อันนีก้ เ็ ป็นหลักการที่
ว่า ในตัวก็ประสานพฤติกรรม กับจิตใจและปัญญา เกิดการพัฒนา
ตัวเอง พร้อมกันนั้นก็เกื้อหนุนผู้อื่น
ในการเกื้ อ หนุ น ผู ้ อื่ น ก็ จ ะท� ำ ได้ ทุ ก ทาง แม้ แ ต่ ก ารรั บ
ประทานอาหาร มีอะไรดีๆ ก็จะชวนคนอื่น หรือแบ่งอะไรต่ออะไร
ให้ หรือช่วยบริการบ้าง เป็นการกระท�ำให้กลมกลืนกัน หลักธรรม
ก็คือการพัฒนาตัวเองไปด้วย เกื้อหนุนผู้อื่นไปด้วย ควบคู่กันไป
ท�ำอย่างไรจะให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อันนี้ก็เป็นเรื่อง
ของปัจจัยต่อเนื่อง คือการที่เราต้องมีระบบของการช่วยเกื้อหนุน
และพร้อมกันนั้นก็ไม่มองข้ามหน้าที่สุดท้ายคือการเป็นตัวกลาง
การเป็นตัวกลางที่จะช่วยโยงผู้เรียนไปสู่การตระหนักรู้และปฏิบัติ
ต่อความเป็นจริงของโลกและชีวิต ในการเป็นตัวกลางนั้นเราจะ
ช่วยจัดสรรประสบการณ์ ช่วยเฝ้าดูช่วยตะล่อมเพื่อให้เขาได้เรียน
รู้อย่างเข้าถึงความเป็นจริง ซึ่งจะท�ำให้เกิดการพัฒนาตนอย่างถูก
ต้องมัน่ คง ถ้าท�ำอย่างนีไ้ ด้กถ็ อื ว่าประสบความส�ำเร็จเพราะเขาจะ
พึง่ ตัวเองได้ ตราบใดทีเ่ รายังต้องช่วยเกือ้ หนุนเกือ้ กูล ก็คอื เขายังพึง่
ตัวเอง รับผิดชอบตัวเองไม่ได้ เราจึงต้องพยายามให้เขาประสานกับ
ตัวความจริงให้ชัดให้ได้
ความจริงก็คือการที่สิ่งทั้งหลายนั้นมีกฎธรรมชาติของมัน
อยู่ ซึ่งเราจะต้องรู้ เราต้องเข้าใจมันให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของธรรมชาติ หรือตามกฎของธรรมชาติ และปฏิบัติต่อมันให้ถูก
ต้อง หรือแม้แต่เอาความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ นี่ก็คือการช่วยให้เขาเรียนรู้เข้าถึงตัวธรรม ไม่ใช่ให้เขา
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หยุดอยู่แค่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน (ด้วยเมตตากรุณา
มุทติ า) แต่ให้เขาก้าวไปถึงความสัมพันธ์กบั ธรรมโดยเข้าถึงมัน (ด้วย
ปัญญา) และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนในขั้นสูงสุด ก็คือการ
ช่วยให้เขาเข้าถึงธรรม คือความเป็นจริงของโลกและชีวิตนี้ จนรู้จัก
ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องดีด้วยตนเอง เพราะฉะนั้น
การเรียนรู้ที่เราจะช่วยอย่างดีที่สุดจึงยังมีขอบเขต
การช่วยเกื้อหนุนหรือน�ำเข้าสู่การเรียนรู้มีหลายระดับ
อย่างเช่นเราไปบอกข้อมูลให้ ๑๐๐ เขาอาจจะรับไปได้แค่ ๗๐-๘๐
คือเขาจะได้น้อยลง คุณภาพจะลดลง... วิธีนี้จึงยังไม่ใช่วิธีสอนที่ดี
วิธีที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น คือการช่วยกระตุ้น เช่น
กระตุ้นให้คิด หรืออาจจะกระตุ้นให้เกิดพลังทางจิตใจ เช่นปลุกเร้า
คุณธรรมให้มคี วามเข้มแข็ง หรือเร้าให้เกิดความซาบซึง้ เกิดความสุข
อะไรต่างๆ แต่ก็ยังมีความเสี่ยง ถ้าผู้กระตุ้นมา กระตุ้นด้วยเจตนา
ร้ายก็อาจกระตุ้นเร้าให้เป็นไปในทางที่เขาต้องการ
อีกขั้นหนึ่ง ผู้กระตุ้นเพียงสร้างจุดกระทบให้เขาเกิดความ
คิดความเข้าใจของเขาเอง และอาจจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือมาน�ำ
เสนอปัญหา หรือน�ำเสนอช่องทางที่เป็นทางเลือกขึ้น เช่นสร้าง
ปัญหาหรือสถานการณ์การเรียนรูข้ นึ้ แล้วน�ำเสนอว่าเรือ่ งนีอ้ าจจะ
คิดอย่างนี้ก็ได้ อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ เสนอทางเลือกหลายอย่าง
เด็กก็มโี อกาสทีจ่ ะพิจารณาว่าคิดอย่างไหนดีกว่า และจากตัวอย่าง
ทางเลือกนั้น เขาจะแตกความคิดของเขาเองออกไป เขาอาจจะได้
ทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีก และพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง
วิธีหลังนี้ถือว่าเป็นการสอนได้อย่างดีมาก แต่ถึงอย่างไร
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ก็ยังมีการพึ่งพา จึงต้องท�ำอย่างมีเป้าหมาย เป้าหมายของเราก็
คือต้องการให้เด็กเป็นอิสระ ในขณะที่กระตุ้นนี้จึงพยายามให้เขา
รู้วิธีคิด จนกระทั่งให้เขาสามารถที่จะมองเองคิดเอง เรียนรู้จาก
สถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เมือ่ ไรที่ถงึ จุดนี้ ก็จะกลายเป็นว่า
สิง่ ทีเ่ ป็นกลางๆ ไม่มผี มู้ าน�ำเสนอหรือกระตุน้ เร้ากลับเป็นเสรีภาพ
ที่กว้างที่สุด
การทีเ่ ราบอกให้หรือ เดินหน้าได้ แต่คนไม่รกู้ ไ็ ม่มไี ปกระตุน้
ก็ยงั อยูใ่ นขอบเขตจ�ำกัดของเรา บางทีสงิ่ ทีเ่ ราน�ำมาบอกเล่านัน้ อาจ
จะมีแง่มมุ หรือด้านทีต่ วั เราเองก็อาจจะมองไม่เห็นด้วย ผูท้ มี่ คี วาม
สามารถในการคิดจะมองสิง่ ทัง้ หลายตามทีม่ นั เป็นอยูน่ นั้ แล้วเกิด
ความคิดได้มากมายอย่างไม่มีขอบเขต ไปๆ มาๆ มันจึงเหมือน
กับการวกกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่า เมื่อคนมีความรู้คิดดีแล้ว ข้อมูล
ดิบ หรือสิ่งทั้งหลายที่ตั้งอยู่ตามธรรมดาของมัน โดยไม่ถูกความ
คิดของผู้น�ำเสนอหรือกระตุ้นเร้าแตะต้องเลยนั่นแหละ กลายเป็น
ภาวะเปิดเสรีภาพที่กว้างที่สุด กลายเป็นเสรีภาพที่สมบูรณ์
ตอนทีเ่ ราต้องกระตุน้ ยังขึน้ อยูก่ บั แง่มมุ ทีเ่ ราไปน�ำเสนอไป
กระตุน้ ซึง่ อาจจะกลายเป็นไปปิดกัน้ บังความรูด้ า้ นอืน่ ขัน้ อืน่ เข้าก็ได้
ครูจึงจะต้องท�ำหน้าที่ให้ถึงขั้นที่ว่าจะท�ำอย่างไรให้เป็นสื่อเชื่อม
ไปถึงขั้นสุดท้ายนี้ได้ เหมือนกับว่าวงจรนั้นกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีก
ในตอนเริ่มต้นนั้น ถ้าไม่มีการชี้แนะหรือกระตุ้นเร้า เด็กไม่
ได้เรียนรูอ้ ะไรเลย แต่นนั่ หมายถึงว่าฝ่ายผูฟ้ งั ไม่มคี วามสามารถใน
การคิด แต่พอผูฟ้ งั หรือผูม้ องมีความสามารถในการคิด สภาพตาม
ทีม่ นั เป็นนีก้ ลับกลายเป็นโอกาสทีก่ ว้างทีส่ ดุ ทีเ่ ปิดให้เสรีภาพสูงสุด
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ทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้ทกุ ขัน้ ทุกมุมมอง แล้วตอนนีผ้ เู้ รียนก็จะเป็นตัวของตัว
เอง ที่ว่าจะมีความคิดริเริ่มอะไรก็ได้ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในของ
เขาเอง ที่มากระทบกับสิ่งเรียนรู้นั้นโดยตรง ถ้าเราไปไม่ถึงขั้นนี้ก็
เดินหน้าไปตัน เพราะเราจะอยู่ในวงจ�ำกัดและเหมือนขีดวงให้เขา
นักเรียนที่มีความสามารถของตนเองจะเดินเลยไปจากที่
ครูพูดแนะหรือกระตุ้น เขาสามารถมองธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย
ที่มันเปิดตัวของมันอยู่ตลอดเวลา การตรัสรู้ก็มาในรูปนี้ บางครั้ง
พระพุทธเจ้าก็อาจจะต้องเอาอะไรไปมอบให้ เป็นการกระตุน้ เบือ้ ง
ต้นแล้วก็ปล่อยให้เขาไปท�ำของเขาเอง แต่ในขั้นสุดท้ายเขาต้องมี
ปัญญาหยัง่ เห็นหยัง่ รูส้ งิ่ ทัง้ หลายทีอ่ ยูต่ ามปกติของมัน ท�ำอย่างไร
จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งที่เขาเรียนรู้จากปัจจัยภายในของเขาเอง
ว่าโดยสรุป ทุกคนด�ำรงชีวติ อยูโ่ ดยมีความสัมพันธ์ ๒ ระดับ
๑) ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อน
มนุษย์ ซึ่งเรามุ่งที่จะพัฒนาให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยความรัก
ความปรารถนาดี ช่วยเหลือส่งเสริมกัน
๒) ลึกลงไปภายใต้การอยูร่ ว่ มสังคมนัน้ เรามีความสัมพันธ์
กับความเป็นจริงของโลกและชีวิต ซึ่งทุกคนจะต้องพัฒนาความ
สามารถทีจ่ ะรับผิดชอบตนเอง ในการปฏิบตั ติ อ่ มันให้ถกู ต้องเป็นผลดี
อ.ประภาภัทร ถ้าเรามาเพิ่มเติมเขาทีละน้อย ทีละน้อย
ท่านเจ้าคุณ อย่างนัน้ ก็ได้ ก็คงอย่างนัน้ ด้วย วิธที โี่ รงเรียน
ท�ำก็คงจะถูกอยู่ ตอนแรกเราก็ควรปลุกเร้ากระตุน้ ให้มกี ารน�ำเสนอ
ปัญหาอะไรต่างๆ แต่อย่างที่ว่าแล้ว เราต้องรู้ว่าเรามีขอบเขตหรือ
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ขีดจ�ำกัดที่คุมการท�ำหน้าที่ของเราอยู่ ถ้าไม่รู้ตัวเราก็จะท�ำหน้าที่
นี้ด้วยความเคยชิน ท�ำให้เกิดการพึ่งพาและการจ�ำกัดขอบเขตขึ้น
ซึ่งอาจจะถึงกับเป็นการปิดกั้นบังขึ้นมาก็ได้ จึงต้องมีอุเบกขาเข้า
มาให้เราเป็นตัวกลางระหว่างผูเ้ รียนกับความเป็นจริงของโลก และ
จัดสรรโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความเป็นจริง เรียนรู้ในความจริง
และพัฒนาไปด้วยปัจจัยภายในของเขาทีถ่ งึ กันกับสิง่ นัน้ ๆ โดยตรง
ในแง่ไหนที่เป็นเรื่องของความเป็นจริง ความเป็นเหตุเป็นผลของ
โลกและชีวติ ตามธรรมชาติ ทีเ่ ขาจะต้องเข้าถึงด้วยตัวเขาเอง เราไม่
เข้าไปสอดแทรก เหมือนเราแยกสถานการณ์เป็น ๔ อย่าง อย่าง
หยาบๆ คือ ในสถานการณ์ที่เขาปกติเราเป็นมิตรมีน�้ำใจ เขาตกต�่ำ
เดือดร้อนเราช่วยเหลือ เขามีความสุขเราก็สนับสนุนส่งเสริม แต่
ในกรณีที่เป็นเรื่องของความเป็นจริงความเป็นเหตุเป็นผลเขาจะ
ต้องหัดรับผิดชอบกับความเป็นจริงนั้น ตรงนี้เขาจะต้องเรียนรู้ที่
จะปฏิบัติต่อมันด้วยตนเอง สถานการณ์อื่นเป็นของเรา แต่ที่จริง
มันไม่ได้แยกกันเด็ดขาด มันก็รวมๆ ปนๆ ซ้อนๆ กันอยู่ เราต้อง
ทันกับมันที่จะเข้าช่องให้พอดี คือมันไปด้วยกันหมด เพราะในทุก
สถานการณ์ที่คนมีปฏิสัมพันธ์กันนั้นจะมีทั้งการที่จะเป็นมิตร ทั้ง
การที่จะต้องเกื้อหนุนดึงขึ้นมา ทั้งในแง่ที่จะต้องส่งให้สูงขึ้นไป ทั้ง
ในแง่ที่จะต้องกันตัวเองไว้ แล้วให้เขาเข้าถึงสิ่งนั้นเอง
การเรียนรูใ้ นระดับทีเ่ ด็กทุกคนต้องเรียนรูค้ วามจริงของโลก
และชีวติ มีอยูท่ กุ วัย เราต้องเป็นผูท้ ชี่ ว่ ยให้เขาเรียนรูแ้ ละเข้าถึง เรา
มาช่วยตะล่อมให้เขาได้รจู้ กั เรียนรู้ เขาอาจจะไม่มองหรืออาจจะไม่
สังเกต เราจึงต้องช่วยกระตุน้ ให้ในเบือ้ งต้น หรือดึงความสนใจไม่ให้
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เขาเหออกไป แต่ในชีวิตจริงเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองได้
เขาอยู่ในโลกเขาก็ต้องด�ำเนินชีวิตให้ดีอย่างที่ว่ารับผิดชอบตัวเอง
ได้ แต่ใครทีไ่ ปดีไม่ได้เราก็ตอ้ งช่วย เป็นการร่วมเผชิญความเป็นจริง
โดยไม่เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง แต่ต้องตั้งเป้าให้ถึงขั้นว่าท�ำอย่างไรจะ
ให้เขาเรียนรูไ้ ด้เองจากสภาพตามทีม่ นั เป็น ช่องนีจ้ ะต้องเปิดเอาไว้
อย่างน้อยต้องให้มกี ารตระหนักรูข้ องฝ่ายครูในแง่ทวี่ า่ ในทีส่ ดุ ทีแ่ ท้
ที่จริง ตัวเขาจะต้องเข้าถึงและเข้าใจความเป็นจริง ไม่อย่างนั้นเรา
จะกลายเป็นผู้จ�ำกัดหรือปิดกั้นโอกาส (หรือจะว่าจ�ำกัดเสรีภาพก็
แล้วแต่)โดยไม่รู้ตัว
อ.ศีลวัต เด็กบางคนติดครู เพราะว่าชอบที่จะถูกกระตุ้น
จากคนนั้น จะไม่เอาคนอื่น
ท่านเจ้าคุณ มันก็กลายเป็นสถานการณ์ชอบพึง่ พาคนอืน่
แต่บางครั้งก็ต้องใช้วิธีนี้(เป็นอุบาย) การติดในบางครั้งถ้าเรามีเป้า
หมายต่อก็ช่วยให้เดินหน้าได้ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วบางทีเด็กไม่
ยอม เด็กบางคนจะไม่เอาใครทัง้ นัน้ พอมีคนทีต่ ดิ อยูค่ นหนึง่ แล้วแก
ยอมหมด อันนี้คือระบบศรัทธา เราต้องใช้ศรัทธาให้เป็นประโยชน์
ศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี เราต้องใช้ศรัทธาเป็นตัวเชื่อมให้เขาก้าวไปสู่
ปัญญา ท�ำอย่างไรให้เขาได้อาศัยเราด้วยศรัทธาไปสูป่ ญ
ั ญา ให้เขา
พึ่งเราเพื่อเราจะได้ช่วยให้เขาพึ่งตนเองได้ต่อไป แล้วก็จะถึงความ
เป็นอิสระ แต่ถ้าอยู่ด้วยศรัทธาตลอดก็มาจบตรงพึ่งพา
ความจริงของโลกและชีวิตไม่เข้าใครออกใคร ครูต้องมี
ความรู้ตระหนัก แล้วจะรู้ขึ้นมาเองว่า ถึงจุดนี้นะที่เด็กจะต้องก้าว
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ไปด้วยตนเอง ไม่อย่างนั้นเราก็เพลิน เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ท�ำให้
โดยไม่ได้เผือ่ เอาไว้ให้เขาเป็นผูท้ ำ� การท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางนีเ้ ป็น
อุเบกขา เหมือนกับเป็นสื่อเงียบที่ช่วยให้เขาสัมผัสกับความจริง
อุเบกขาไม่ใช่เฉยเพราะไม่รู้เรื่อง แต่เฉยด้วยปัญญา ว่าที่
จริงก็ไม่เฉยด้วยซ�ำ้ แต่หมายถึงความเป็นกลาง ถ้าแปลตามศัพท์ก็
คือเฝ้าคอยดู คือเราไม่ได้ทงิ้ เลย แต่เราให้โอกาสทีเ่ ขาจะเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตัวเอง ถ้าไม่อย่างนัน้ แล้วจะกลายเป็นว่าเราไปขัดขวางการ
พัฒนาของเด็ก คือถ้าเราใช้เมตตากรุณา มุทติ า มากเกินไป เราจะ
ไม่รตู้ วั ว่าด้วยความหวังดีนนั้ เราไปขัดขวางไม่ให้เขาพัฒนา อุเบกขา
นี่เป็นตัวเอื้อโอกาสให้เด็กพัฒนา
แต่ก็อีกนั่นแหละ บางทีโดยไม่รู้ตัว แม้แต่อุเบกขาก็กลาย
เป็นอุเบกขาโง่ มีศัพท์พิเศษเรียกว่า อัญญาณุเบกขา คือไม่ได้ท�ำ
ด้วยปัญญา อาจจะกลายเป็นเฉยเมย แต่ถึงอย่างนั้นถ้าเด็กมีการ
วางท่าทีทถี่ กู ต้อง ก็เกิดโยนิโสมนสิการ หรือแม้แต่สถานการณ์บาง
อย่างมาช่วยเอือ้ ให้เด็กมีการต่อสู้ เด็กนัน้ กลายเป็นคนเข้มแข็งเอา
ตัวรอดได้ แต่อาจจะเป็นคนที่เหี้ยมเกรียมไปก็ได้ เพราะขาดความ
ซาบซึ้งในความสัมพันธ์แบบเมตตากรุณา
จะเห็นว่าเด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ บางคนเก่ง เข้มแข็งมาก แต่เด็กที่
พ่อแม่รกั เมตตากรุณามากกลับอ่อนแอช่วยตนเองไม่ได้ แก้ปญ
ั หา
ไม่คอ่ ยได้ เพราะความไม่สมดุล คือไปสุดโต่ง ฝ่ายหนึง่ ก็โดนทอดทิง้
อีกฝ่ายก็ถกู โอ๋เกินไป ถ้ามีการปฏิบตั ทิ พี่ อดี เด็กก็จะเป็นคนทีอ่ อ่ น
โยน แต่ไม่ใช่กลายเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง เด็กจะได้ความรู้สึกที่ดี
ได้ความรัก แล้วก็แผ่ความรักไปยังผู้อื่นคือรู้จักที่จะรักผู้อื่น พร้อม
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กันนั้นก็มีขอบเขตว่าไม่อ่อนแอแล้วก็ไม่พึ่งพา แต่สามารถพัฒนา
ตนเองและพึ่งตนเองได้
การพัฒนาอย่างสมดุลนีก้ ค็ อื พร้อมกับการมีความสัมพันธ์
ที่ดีจากภายนอกก็ต้องพยายามช่วยให้เด็กสร้างปัจจัยภายในขึ้น
มา ซึ่งรวมทั้งการมีความต้องการใหม่ ถ้าเราพัฒนาความต้องการ
ใหม่ได้สำ� เร็จก็เรียกว่าเป็นความส�ำเร็จของการศึกษา เด็กจะพัฒนา
จริงๆ คือมีความเปลี่ยนแปลงในระบบการด�ำเนินชีวิต แทนที่
จะต้องการเสพก็ต้องการท�ำ การเกิดฉันทะก็คือการเกิดความ
ต้องการที่จะท�ำนี้ ซึ่งหมายถึงความต้องการที่จะท�ำให้ดี ความ
ต้องการนี้เรียกว่ารุ่งอรุณของการศึกษา และความต้องการใหม่นี้ก็
จะท�ำให้เกิดความสุขชนิดใหม่ ที่แต่ก่อนเขาไม่เคยมี เป็นความสุข
ที่เกิดภายในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น ตอนนี้ก็จะเดินควบคู่กัน
ภายนอกก็มีบรรยากาศที่เป็นมิตร เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน มีความสุขภายในก็เจริญเติบโต มีความสุขของตัว
เอง และพึ่งตนได้
อ.ศีลวัต สังเกตว่าตอนนี้ที่โรงเรียนเด็กเริ่มเป็นฝ่ายขอ
เพราะว่าเราไม่ได้เปิดช่องให้เด็กไปชนกับความจริงบ้าง ก็เลยคิด
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลักสูตร เกิดอะไรขึ้นกับการศึกษา ก็เลยย้อน
มองดูวา่ เกิดอะไรขึน้ กับโรงเรียน เหมือนกับด้วยท่าทีอนั หนึง่ ซึง่ เรา
เริม่ จากว่าความรูเ้ ป็นสิง่ ซึง่ มีไว้ฝกึ มีไว้เตรียมอะไร แล้วเราก็เอาเด็ก
ไปอยูใ่ นสถานการณ์ของการเรียนรู้ แล้วเราก็เตรียมให้เต็มที่ แต่ละ
เรื่องแต่ละเรื่อง จากจุดตรงนี้ก็มาสู่ห้องเรียนสู่โรงเรียน โรงเรียนจึง
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กลายเป็นที่สมมติที่เรามีเอาไว้ฝึก เอาไว้เตรียม เอาไว้ซ้อม แล้วก็
สมมติกนั ไปเรือ่ ยๆ ถ้าท�ำอย่างนีต้ อ่ ให้วธิ ขี องเราดีอย่างไรเด็กก็จะ
ไม่แข็ง แล้วผมมาสรุปตอนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เตือนเมื่อคราว
ที่แล้วที่ประชุมกรรมการ แล้วผมก็เลยน�ำมาเขียนบทความส่งให้
กับ อ.ประภาภัทร ว่าจะท�ำอย่างไรดี ถึงจะเปิดโรงเรียนออกสู่โลก
จริง เปิดห้องเรียนออกสู่โลกจริง เปิดการเรียนออกสู่โลกจริง เปิด
นักเรียนออกสู่โลกจริงโดยที่เขาไม่ได้จริงแบบโดดเดี่ยว ก็จริงแต่ก็
มีเราเข้าไปอยู่ด้วย ท�ำด้วย
ท่านเจ้าคุณ ด้วยวิธจี ดั เตรียมให้นเี้ ราก็เป็นผูแ้ ทรกแซง แม้
เราจะพยายามให้เป็นชีวิตที่เป็นจริงให้มากที่สุด แต่ก็ยังไม่พ้น จึง
ต้องพยายามช่วยให้เขาเข้าถึงความจริงโดยจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้
ให้เขาได้พบกับความจริงนั้นด้วยความระมัดระวังให้มาก
อ.ศีลวัต ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ ไม่ทราบว่าท่าน
อาจารย์จะมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไร ที่โรงเรียนเราให้นักเรียน
ท�ำหนังสือพิมพ์ขึ้นมาฉบับหนึ่ง แล้วเห็นว่าหนังสือพิมพ์ต้องจริง
ขึ้น ดังนั้นหนังสือพิมพ์ต้องมีสมาชิกในโรงเรียน
อ.ประภาภัทร มองว่าต่อไปหนังสือพิมพ์นี้ควรจะจริง
ขนาดไปฝากตัวเป็นคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึง่ ในหนังสือพิมพ์จริงข้าง
นอกบ้างแล้วให้พวกเด็กที่ท�ำได้รับการตอบสนองจากคนอ่าน มา
วิจารณ์บา้ งลงข่าวบ้าง อย่างนีถ้ อื ว่าเป็นการเปิดช่องให้ออกไปโลก
จริงไหมครับ
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ท่านเจ้าคุณ ก็เปิดเหมือนกัน แต่ก็อยู่ที่ความพร้อมด้วย
ขณะหนึ่งสมมุติว่าเราตามไม่ทันก็อาจจะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่
เป็นปัญหา ก็อาจจะต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป
อ.ประภาภัทร ก่อนทีเ่ ขาจะออกไปสูโ่ ลกอย่างนัน้ เลยก็มา
คิดว่าจะมีบนั ไดเชือ่ ม โดยการให้เขาท�ำสมุดสือ่ สารทีเ่ ชือ่ ม ระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน ก่อนจะก้าวไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ท่านเจ้าคุณ ในแง่หนึ่งมันก็จริงทุกขั้น แต่ให้เขามีความ
ตระหนักรู้ตัวว่าขณะนี้เขาอยู่กับความเป็นจริงและจะเรียนความ
จริงในขอบเขตไหน แล้วยังมีอะไรต่อไปอีก อย่าให้เขาสับสนว่านี่
มันหมดแล้ว คือตรงไปตรงมาว่าเป็นความจริงในขอบเขตนี้ อันนี้
เราอยู่ในโรงเรียนของเรา ต่อไปเรามีโลกข้างนอกแต่ในโลกเขาท�ำ
กันแบบนี้ ต่อไปเราไปอยู่ในโลกเราจะต้องพบกับอะไร สมมุติว่า
ระหว่างโรงเรียนกับบ้านเราก็บอกว่าขอบเขตความจริงของเราแค่นี้
เราท�ำแค่นี้ก่อน ต่อไปโลกของความเป็นจริงทั้งหมดยังมีต่อ เด็กมี
ความตระหนักรู้อยู่ด้วย เพราะการตระหนักรู้ถึงความจริงก็คือการ
อยู่กับความจริงเหมือนกัน
อ.ศีลวัต ผมคิดกิจกรรมอันหนึ่ง ไม่ทราบจะมีประโยชน์
อะไร ผมคิดอยากจะให้เด็กมองความจริงที่ซ้อนกันอยู่ เป็นต้นว่า
ผมพาไปพิพิธภัณฑ์ เรื่องที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นเรื่องที่จัดขึ้น ทีนี้
เมือ่ ไปพิพธิ ภัณฑ์เด็กจะต้องไปดูวา่ ความจริงทีป่ รากฏในพิพธิ ภัณฑ์
ต้องรู้ว่าพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นของรัฐบาล หรือเอกชน ท�ำไมต้องจัด

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

101

แบบนี้ หรือพาไปสวนสัตว์ สัตว์ที่อยู่ในกรงก็ไม่ใช่ความเป็นจริง
แต่ความเป็นจริงก็คือสวนสัตว์ เมื่อเด็กไปสวนสัตว์เด็กจะต้องเห็น
ว่า สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเด็กคือสวนสัตว์ ไม่ใช่สัตว์ป่า แต่ป่าเป็นเรื่องที่
มนุษย์หวังประโยชน์อะไร แล้วก็สร้างสถานการณ์ตัวนี้ขึ้น มันจะ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กปลดภาพสมมติให้เห็นภาพจริง
ท่านเจ้าคุณ เด็กควรจะรู้ความเป็นจริงเท่าที่เป็น เช่นเมื่อ
ไปสวนสัตว์กเ็ พือ่ ไปเรียนรูว้ า่ สัตว์ตวั จริงมันเป็นอย่างนี้ แต่มนั ไม่ได้
อยูใ่ นทีอ่ ยูจ่ ริงของมัน แต่ถา้ ไม่ทำ� อย่างนี้ หนูอาจจะไม่มโี อกาสได้
ดู เพราะเดี๋ยวนี้มันก็หายาก เขาเอามาใส่ไว้ในที่นี้ก็เพื่อให้พวกเรา
มีโอกาสได้ดู คล้ายๆ บอกให้เห็นเหตุผลว่าท�ำไมมันถึงได้เกิดอันนี้
ขึน้ แล้วก็อยูใ่ นขอบเขตแค่นี้ เป็นปรากฏการณ์ทเี่ ชือ่ มไปถึงตัวความ
จริงที่มาเป็นล�ำดับ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ให้มองต่อไปที่
ตัวความจริงที่ครบบริบูรณ์
สิ่ ง ที่ เ ป็ น อยู ่ นั้ น ไม่ ใช่ ไ ม่ จ ริ ง มั น ก็ จ ริ ง ขึ้ น มาในสภาพ
อย่างนั้นโดยความมีเหตุมีผลอย่างนั้น เหตุผลที่ว่าสัตว์พวกนี้มัน
กระจัดกระจายอยู่ในป่าและเหลืออยู่น้อย โอกาสที่จะเจอก็ยาก
ก็เลยจับเอามาไว้ให้ดูได้ง่ายๆ หรือจะมีเหตุผลอื่นๆ ต่อไปอีก
เช่น จะสูญพันธุ์แล้ว จึงเอามาช่วยรักษาไว้ก็ได้ แต่อย่างน้อยแกก็
รูค้ วามจริงทัง้ ของสิง่ นัน้ ทัง้ ความสัมพันธ์ และความเป็นมาทีก่ ว้าง
ขึ้นด้วย เป้าหมายที่แท้ก็คือให้รู้จักสัตว์
อีกเรื่องหนึ่ง คือการเลี้ยง เรามักมองความหมายของการ
เลี้ยงกันไม่ค่อยถูกต้อง ท�ำแต่ขอให้พ่อแม่มักเน้นที่การให้อาหาร
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การเอาของมาบ�ำรุงบ�ำเรออ�ำนวยความสะดวกสบาย นึกว่านี่คือ
การเลี้ยง อันที่จริงสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงปัจจัยเกื้อหนุน ตัวการ
เลี้ยงที่แท้จริงก็คือการช่วยเกื้อหนุนให้เขาเรียนรู้ที่จะด�ำรงชีวิตอยู่
ได้ด้วยดี ตรงนี้ เมื่อพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ตัวการเรียนของเด็ก ที่จะให้
เด็กเกิดความสามารถในการด�ำรงชีวติ ทีด่ ไี ด้ดว้ ยตนเอง แต่ไปจัดหา
ของฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ บ�ำเรอความสุขมาให้ ก็กลับตรงข้ามคือไป
บั่นทอนกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ก็เลยเลี้ยงไม่ได้ผล
การเลี้ยงก็เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะด�ำรงชีวิตได้ด้วย
ตนเอง ถ้าเมื่อไหร่เขาด�ำรงชีวิตที่ดีได้ด้วยตนเองเราก็เลิกเลี้ยง ทีนี้
จะต้องเข้าใจความหมายของการเลี้ยงว่าคู่กับการเรียน การเลี้ยง
คือการช่วยให้เด็กด�ำเนินชีวิตที่ดีได้ด้วยตนเอง การเลี้ยงจึงได้แก่
กระบวนการช่วยเกือ้ หนุนให้เด็กได้เรียนรูท้ จี่ ะด�ำเนินชีวติ ทีด่ ไี ด้ดว้ ย
ตนเอง ขณะที่พ่อแม่เลี้ยงเด็กก็เรียน
อ.ประภาภัทร เราต้องดูของประเทศอื่นด้วย เมื่อ ๓-๔ ปี
ทีแ่ ล้วเขาก็มาในกระแสนี้ ขณะนีม้ กี ลุม่ หนึง่ เขาเหวีย่ งกลับสูก่ ระแส
เดิม เพราะพบว่ากระแสนี้มีจุดอ่อน การที่เขาเหวี่ยงกลับไปขั้วเดิม
นี้เกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เราเห็นปรากฏการณ์อย่างเช่น หนังสือเล่มนี้
Geography Review เป็นหนังสือภูมิศาสตร์ส�ำหรับเด็กชั้นมัธยม
ปลาย ในนั้นเป็นการเรียนรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ แต่ก็มีตัวปัญหาที่
ตั้งขึ้นเพื่อให้หาค�ำตอบ แต่เขามีความก้าวหน้ามาก เพราะมีกลุ่ม
กัลยาณมิตรทางการศึกษา ท�ำไมเขาถึงได้หลงกลว่ามาสุดโต่งทาง
ด้านนี้แล้วถึงเบนกลับไปทางด้านเดิม การเรียนตอนนี้ก็กลับไปสู่
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การนัง่ เรียนในห้องเรียน ทีม่ คี รูเป็นผูส้ ง่ สาร แล้วมีนกั เรียนเป็นผูร้ บั
เขาพบว่านักเรียนของเขาชักจะแข่งขันไม่ชนะคณิตศาสตร์ในระดับ
นานาชาติ คนอืน่ ชักจะเก่งกว่าในเรือ่ งการสอน ก็เลยเป็นปัญหาให้
เขากลับไปแบบเดิม
ท่านเจ้าคุณ อันนีเ้ ป็นปัญหาจากการขัดกับระบบของโลก
ขณะนี้เรายังแก้ปัญหาระดับใหญ่ของโลกไม่ได้ เราก็พยายามมา
แก้ปัญหาในขั้นพื้นฐาน แต่ระบบใหญ่ก็บีบเราอยู่ เมื่อเราท�ำของ
เราไปมันก็อาจจะไม่สนองระบบนี้ ก็ต้องมีปัญหา ซึ่งเราจะต้องรู้
เท่าทัน เราไม่ได้ยอมรับว่าระบบที่ครอบง�ำโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ถูก
ต้อง เวลานีร้ ะบบแข่งขันแย่งชิงหาผลประโยชน์ครอบง�ำโลกอยู่ ถ้า
เขาไปมองแค่นนั้ ว่าทีเ่ ขาสอนไปนีม้ นั ไม่ได้ชว่ ยให้เด็กก้าวไปได้ดใี น
ระบบแข่งขัน ถ้าไปคิดหวังอย่างนี้ก็จะบอกว่าเด็กของตัวแข่งขันไม่
เก่ง ก็เลยหันกลับมาเข้าระบบใหญ่ แล้วก็ไปส่งเสริมระบบนัน้ อีกให้
เกิดปัญหากันมากขึ้น ที่นี้ท�ำอย่างไรเราจะรักษาความถูกต้องไว้ได้
คือเราต้องไม่ไปหลง แต่ต้องรู้ทันในความเป็นจริงของโลก
ในระบบแข่งขันแย่งชิงนั้น ความเข้มแข็งเกิดจากการบีบ
ด้วยระบบแข่งขันนัน้ เอง อาตมาเคยใช้คำ� ว่าระบบทุกข์ภยั ประดิษฐ์
มนุษย์เราเมือ่ ถูกทุกข์บบี คัน้ ภัยคุกคามก็ลกุ ขึน้ ดิน้ รนขวนขวาย พอ
พ้นทุกข์มาได้สุขสบายก็หยุด ทีนี้ระบบแข่งขันมันก็เอาสภาพกิเลส
ปุถุชนมาใช้ คือบีบกันให้มันมีภัยอยู่ตลอดเวลา สร้างระบบสังคม
แบบตัวใครตัวมัน ถ้าใครไม่ดนิ้ รน ไม่วงิ่ ไปข้างหน้าให้เร็วทีส่ ดุ ก็จะ
ตายคือไม่รอด ความหวาดกลัวจะแพ้จะล้าหลังจะอะไรมันบีบคั้น
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อยูต่ ลอดเวลา ก็ทำ� ให้ตอ้ งวิง่ ไปข้างหน้าและต้องพยายามท�ำให้ได้
ต้องหาทางให้ได้เปรียบหรือต้องเขีย่ คนอืน่ ออก แล้วก็เอากฎเกณฑ์
กติกาเข้ามากันไว้ไม่ให้รกุ ล�ำ้ สิทธิของกันและกัน เป็นการเอาระบบ
มาบีบให้แต่ละคนต้องดิ้นรน เมื่อดิ้นรนก็จะเอาแต่ตัวเองและจะ
ต้องท�ำร้ายคนอื่น ก็จึงเอากฎกติกามากั้นไว้ ก็อยู่กันด้วยกฎกติกา
แต่คนก็ไม่มีความสุข และสังคมก็ไม่มีสันติที่แท้จริง
ทีนถี้ า้ เราไปอีกระบบตรงข้าม ทีไ่ ม่มที กุ ข์ภยั บีบคัน้ ไม่เป็น
แบบตัวใครตัวมัน ระบบตรงข้ามก็คือเมตตากรุณาที่ช่วยเหลือกัน
เต็มที่ คนก็อ่อนแอพึ่งพาอีก
ระบบแข่งขันก็บีบให้เก่ง แต่เหี้ยมเกรียม ระบบเมตตา
ก็อ่อนแอไป ท�ำอย่างไรการศึกษาจึงจะพอดี เราก็ต้องพยายาม
สร้างทางสายกลางขึน้ มาให้ได้ ต้องพัฒนาโลกมนุษย์ ไม่ใช่เฉพาะที่
โรงเรียนเท่านัน้ แต่พฒ
ั นาทัง้ โลก ไม่อย่างนัน้ มันก็จะอยูใ่ นระบบที่
ว่าต้องถูกทุกข์บบี คัน้ ภัยคุกคามจึงลุกขึน้ ดิน้ รนขวนขวาย พอสบาย
ก็นอนเสวยสุข ก็อยู่กันไปอย่างนี้ พอเจริญแล้วก็เสื่อม
ท�ำอย่างไรเราจะอยู่กันด้วยสติปัญญา โดยมีความไม่
ประมาท มีความตระหนักรู้ว่าอะไรควรท�ำไม่ควรท�ำ ทั้งๆ ที่สุข
สบาย เมือ่ รูว้ า่ อะไรควรท�ำ ก็ขวนขวายท�ำไป ไม่ผดั เพีย้ นหรือเฉือ่ ย
ชา ทัง้ ทีส่ ขุ สบายก็ไม่ประมาท อันนีเ้ ป็นจุดเปลีย่ น ถ้าพัฒนามาถึง
ตรงนี้ได้ก็แก้ปัญหาได้
มนุษย์นั้นพอสุขสบาย ก็โน้มเอียงที่จะผัดเพี้ยนปล่อย
ละเลย เรือ่ ยเปือ่ ย เฉีอ่ ยชา นอน ทีนถี้ า้ เราสุขสบายก็ยงั ไม่ประมาท
เราถือเป็นโอกาสที่ว่าพอเราสุขสบายก็เกิดสภาพเอื้อหรือสภาพ
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คล่อง (สุข แปลว่าคล่อง สบาย แปลว่าเอื้อ) แล้วท�ำอะไรให้ดียิ่ง
ขึ้น ยิ่งสร้างสรรค์ใหญ่ มันก็จะดีไปเลย
ตรงนีใ้ นทางพุทธศาสนาท่านเอาความไม่ประมาททีแ่ ท้มา
ตัดสินการพัฒนามนุษย์ ว่าคนทีจ่ ะไม่ประมาทได้จริง ไม่มที างทีจ่ ะ
ประมาท คือจะไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา ก็คือพระอรหันต์ นอก
นั้นแล้วยังมีโอกาสที่จะประมาท แม้แต่พระโสดาบัน สกทาคามี
อนาคามี ก็ยังมีโอกาสที่จะประมาท
แม้แต่เราพัฒนาในคุณธรรม ถ้าเราพัฒนาไปได้เราจะรู้สึก
ภูมิใจ แล้วก็พอใจ พอรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ชักจะชะลอเฉื่อยลง จึง
ต้องคอยกระตุ้นกันไว้ ถ้าไม่ใช้ระบบแข่งขันมากระตุ้น คนก็ต้องมี
สติกระตุ้นตัวเองได้ตลอด เพื่อให้ปัญญาท�ำงานคู่กันไปกับความ
ขยันหมั่นเพียร
ในระบบแข่งขันนัน้ การพยายามขยันหมัน่ เพียรท�ำอะไรต่อ
อะไรนั้นไม่ได้ท�ำด้วยสติปัญญากระตุ้นขึ้นมาจากภายใน แต่ต้อง
อาศัยปัจจัยภายนอกมาบีบ คือต้องวิ่งเพราะว่าถูกไฟลน ระบบ
แข่งขันก็คือระบบไฟลน พอเอาไฟลนไว้ตลอดมันจึงวิ่งไม่หยุด แต่
พอสบายปั๊บก็หยุดทันที ก็เหมือนสังคมอเมริกันปัจจุบันที่เราเห็น
อยู่ว่าเขาก�ำลังโอดครวญ ปัญหามาจากยุคที่การบีบเบาลง
ยุคก่อนนีฝ้ รัง่ มีตวั บีบมากมาย เริม่ ตัง้ แต่ธรรมชาติแวดล้อม
ที่ล�ำบาก เช่นความหนาว และความขาดแคลน แล้วก็เอาค�ำสอน
ทางศาสนามาช่วยบอกให้อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เราต้องช่วยกัน
ขยันหมั่นเพียร แล้วต่อไปเราจะมีความพรั่งพร้อม ตอนนี้อย่าไป
คิดอะไรเลย อย่าไปหาความสุขอะไรเลย ขยันท�ำงานกันไป ผลิต
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สร้างเรื่อยไป แล้วถ้ามีรายได้ก็ไม่เอามาใช้บ�ำรุงบ�ำเรอตัวเอง แต่
ให้เอาไประดมทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เนื้อแท้ก็คือการบีบ ซึ่งเร่งรัด
ให้ขยันหมั่นเพียรมาเรื่อย
ทีนี้สังคมอเมริกันตอนหลังก็มาภาคภูมิใจในตัวเองว่าเป็น
สังคมที่พรั่งพร้อม แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสังคมบริโภค (consumer
society) เป็นการเปลีย่ นจากสังคมแห่งความขยันท�ำจะมาเป็นสังคม
เสวยสุข แต่นสิ ยั ขยันท�ำเก่าก็ยงั ต่อเนือ่ งมาอยู่ ก็ยงั ก�ำ้ กึง่ กันอยู่ ถ้า
เมื่อไรเป็นสังคมบริโภค เป็นนักเสวยสุขจริงๆ ก็จบแน่นอน
สังคมอเมริกนั แต่กอ่ นเป็น Industrial Society คือสังคมแห่ง
ความขยัน industry แปลว่าความขยัน คือการที่เขาต้องพยายาม
สร้างผลผลิต ระยะก่อนจึงเป็นสังคมแห่งการผลิต และขยันหมั่น
เพียร แต่พอพรั่งพร้อมขึ้นมาก็เหมือนกับลืมตัว ชักจะกลายเป็น
นักบริโภค พอเห็นแก่บริโภคก็เริม่ อ่อนแอลง เราจะเห็นหนังสือของ
อเมริกันที่ออกมาใหม่ๆ ของคนที่ค่อนข้างอายุมากหน่อย จะโอด
ครวญติเตียนคนรุ่นใหม่ว่าส�ำรวย อ่อนแอ ใจเสาะ ไม่ขยัน work
ethic หายไป
มีหนังสือหลายเล่มออกมาบอกว่า ท�ำไมอเมริกาจึงสูญเสีย
work ethic จริยธรรมในการท�ำงานหายไปไหน เล่มหนึ่งตั้งชื่อว่า
Why America Does not Work หนังสือท�ำนองนี้จะบอกว่าคน
อเมริกันรุ่นใหม่ขาด work ethic เพราะฉะนั้นจึงต้องสูญเสียความ
เป็นผูน้ ำ� ในโลกไปให้ญปี่ นุ่ และเยอรมัน คือชักจะสูไ้ ม่ไหว แต่ในการ
ค้นหาสาเหตุเขาก็มองวนเวียนกลับไปทีเ่ ก่า ว่าทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะ
ว่าคนอเมริกันสูญเสียความพร้อมที่จะแข่งขัน เขามองได้แค่นั้น
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การใช้ระบบแข่งขันก็อย่างที่ว่า คือระบบเอาไฟลนให้ลุก
ขึ้นวิ่ง แล้วก็ตัวใครตัวมัน ถ้าแกไม่รีบขยันหมั่นเพียรก็จะตาย ไม่มี
ใครช่วย วนเวียนอยูอ่ ย่างนี้ เราก็เห็นอยูแ่ ล้วว่าระบบทุนนิยมแบบ
ตัวใครตัวมันเป็นภัยแก่โลกนี้ ทีนี้เราจะลงไปอยู่ใน สังสารวัฏนั้น
ด้วยหรือไม่ เราจะมีทางออกไหม ถ้าเราจะให้การศึกษาทีค่ นพัฒนา
จริงอย่างถูกต้อง จะเป็นไปได้ไหม เราก็ต้องมาพยายามกันดู แต่ก็
ไม่ใช่ไปสุดโต่งที่กลายเป็นว่าไปโอ๋ไปอะไรให้กลายเป็นการพึ่งพา
และอ่อนแอไป
ส�ำหรับระบบแข่งขันนั้น อเมริกันใช้ระบบนี้มาก็ท�ำให้เดิน
หน้าไปได้เยอะ แต่กไ็ ปดิง่ เฉพาะด้านเดียวใช่ไหม ทีเ่ ข้มแข็งรุดหน้า
ไปนั้นก็ไปมุ่งกันที่วัตถุ ตอนหลังอเมริกันก็เริ่มอ่อนลง การศึกษาก็
เริม่ ทีจ่ ะผ่อนตามคนว่าท�ำอย่างไรจะให้กจิ กรรมสนุก ท�ำอย่างไรจะ
จูงใจเด็กให้อยากเรียน จนกระทั่งกลายเป็นเอาใจเด็ก ทีนี้พอสอบ
แข่งขันระหว่างประเทศก็แพ้ญี่ปุ่น แพ้ฮ่องกง ฯลฯ เพราะประเทศ
พวกนี้ให้เด็กแข็ง ไม่ตามใจเด็ก ให้เด็กสู้ เด็กที่สู้ก็แข็งซิ มันก็ชนะ
เพราะฉะนั้นเด็กฮ่องกง เด็กญี่ปุ่น เด็กอิสราเอลชนะเด็กอเมริกัน
หมด อเมริกาก็ถอยไปลิ่วเลย อเมริกาก็กลับไปคิดว่าท�ำอย่างไร
เราจะกลับไปหนุนระบบแข่งขันให้เด็กมี competitiveness จุดเน้น
ส�ำคัญของอเมริกนั อยูต่ รงนี้ คือว่า ท�ำอย่างไรจะฟืน้ ฟู competitiveness คืนมา
ทีนี้เรามีทางเลือกอื่นไหมว่า เราไม่ต้องให้เด็ก competitive เราไม่ต้องใช้ระบบแข่งขันบีบก็สามารถท�ำให้คนแข็งได้ แล้ว
สร้างสรรค์ความเจริญได้ ว่าถึงสังคมไทยเรานี่ อาตมาก็มองในแง่
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ไม่ดีเหมือนกันว่าเราปล่อยเสียจนกระทั่งเอาแต่เมตตากรุณา จน
กระทั่งท�ำให้คนอ่อนแอ และมีนิสัยพึ่งพา แล้วก็อยู่ในภาวะอยาก
จะเอาแต่สุขสบาย พอสุขสบายก็ประมาท แล้วยังมองความหมาย
ของสุขสบายแบบหยุด ไม่มองสุขสบายแบบสภาพเอือ้ และคล่องที่
จะท�ำ สังคมไทยขาดแคลนนักศึกษาผู้เรียน
อ.ศี ล วั ต ตอนที่ผ มต้อ งมาเป็นครู ผมก็ ต้ องมาดู สิ่งที่
โลกก�ำลังท�ำอยู่ที่เรียกว่า student center ครั้งแรกที่ผมชิมเข้าไป
สัญชาตญาณมันบอกว่านี่เป็นผลิตผลของสังคมบริโภค แล้วยิ่ง
หวนกลับมาตอนหลังจากที่ท่านอาจารย์ชี้เตือนที่ห้องประชุม ผม
กลับไปสังเกตในห้องก็ดูเหมือนจะเป็นดังเช่นที่ท่านอาจารย์กล่าว
เอาไว้
ท�ำได้

อ.ประภาภัทร ถ้าเราเลีย้ งตัวให้ดแี ล้วเปิดช่องไว้กส็ ามารถ

อ.กราย ที่ท่านเคยพูดถึงงานบอกว่าการงานท�ำให้เรามี
ความสุข
ท่านเจ้าคุณ การงานคือความสุข ความสุขก็อยู่ที่การงาน
แต่ถ้าท�ำไม่ถูกงานก็ไม่ใช่ความสุข แต่กลายเป็นความทุกข์ที่เกิด
จากการงาน จุดส�ำคัญก็อย่างที่ว่าแล้ว ถ้าเราสร้างความต้องการ
ใหม่ขึ้นมาได้ คือความต้องการที่จะท�ำให้ดีที่เรียกว่าฉันทะ งานก็
เป็นความสุข เพราะมนุษย์อยู่ได้ด้วยความต้องการ เมื่อมีความ
ต้องการก็ต้องสนอง แล้วไม่ใช่ได้เฉพาะการกระท�ำเพื่อสนอง
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เท่านัน้ พฤติกรรมในการกระท�ำก็ได้ ความสุขก็เกิดขึน้ ด้วยพร้อมกัน
แล้วเมื่อท�ำไปก็มีการเรียนรู้ไปด้วยในตัว พอท�ำก็ได้เรียนรู้ พอได้
เรียนรู้ก็พัฒนา แล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลง จิตใจก็เปลี่ยนแปลง
ปัญญาก็เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น
อ.อัจฉรา มีความสงสัยว่า ในสมัยพุทธกาลมีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างพระ-เณรอย่างไร
ท่านเจ้าคุณ ในสมัยพุทธกาลตามเรื่องที่ติดมาในคัมภีร์
เราไม่ได้เห็นชัดเจนเต็มที่ แต่ว่าโดยทั่วไป เป็นเรื่องของการเรียน
ด้วยชีวิตจริง หรือเอาชีวิตเป็นการเรียน เริ่มตั้งแต่ผู้บวชทุกบุคคล
ก็อยู่กับอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ เรียนกันในชีวิตจริงอย่างพ่อแม่กับ
ลูก แต่ชวี ติ ด้านบริโภควัตถุอย่างในครอบครัวมีนอ้ ยมาก การเรียน
หรือสิกขาจึงครองเวลาแทบทั้งหมด ในวัดก็มีทั้งที่แสดงธรรมแบบ
ฟังกันมากๆ เช่นธรรมสภา และมีห้องประชุมที่พระมาสนทนาถก
เถียงฟังกันเอง ที่เรียกว่าอุปัฏฐานศาลา
ในการสอนการเรียน มีอุปกรณ์น้อย เช่น พระพุทธเจ้าก็
ทรงน�ำเอาของที่มีอยู่ธรรมดา เช่น ขันน�้ำ มาใช้ตามเหตุการณ์ใน
ขณะนั้นๆ คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เอาขันนี้วางหงายวางคว�่ำแล้ว
ก็ถามถ้าคว�่ำแล้วเป็นอย่างไร หงายแล้วเป็นอย่างไร เทียบกับเรื่อง
ของความดี หรือคุณธรรมในบุคคล เห็นไหมว่าภาชนะทีต่ งั้ อยูอ่ ย่าง
นีม้ นี ำ�้ ใช่ไหม ตอบว่าใช่ แล้วถ้าคว�ำ่ ลงอย่างนีเ้ ป็นอย่างไร น�ำ้ ก็หมด
ไม่เหลือ พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเหมือนกับคนพูดเท็จ คุณความ
ดีอะไรต่ออะไรก็หมดไป และที่ใช้มากก็คืออุปมาอุปไมย
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ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

สมัยก่อนนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือของใช้ในชีวิตประจ�ำวันหรือ
ธรรมชาติ แม้แต่ผู้ใหญ่ พระพุทธเจ้าก็สอนโดยเปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่รู้ๆ เห็นๆ กันอยู่ เช่นสอนพวกชฎิลที่บูชาไฟ ท่านก็ชี้ไปที่กอง
ไฟทีก่ ำ� ลังลุกอยูว่ า่ ในตัวเรานีม่ อี ะไรลุกเป็นไฟอยู่ แล้วก็โน้มเข้ามา
ที่ตัวว่าอะไรคือไฟที่เผาผลาญเรา ก็ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ดังนี้
เป็นต้น
อ.ศีลวัต เคยได้ยินว่ามีเณรอายุ ๑๒ ที่สามารถบรรลุ
ธรรม ไม่ทราบว่าเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรหรือเปล่า
ท่านเจ้าคุณ ก็เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรนี่แหละ เป็นเณร
พระสารีบตุ รท่านขึน้ ชือ่ ทางนี้ คือท่านดูแลเด็ก ท่านเป็นเอตทัคคะ
ทางปัญญา เวลาท่านไปไหนบางทีไปเจอเด็กยากจน ก�ำพร้า ผ้า
ผ่อนเก่าๆ ขาดรุง่ ริง่ เทีย่ ววิง่ ท�ำอะไรอยู่ ท่านก็ทกั ทายไต่ถาม แล้ว
รับเด็กมาบวชเณรอยูด่ ว้ ย สามเณรใน ปกครองของท่านมีเก่งหลาย
องค์ บรรลุธรรมตั้งแต่อายุน้อยๆ
อ.ศีลวัต เด็กอายุ ๑๐ กว่านี่ก็บรรลุธรรม
ท่านเจ้าคุณ บรรลุธรรมได้ ๗ ขวบก็มี
อ.อัจฉรา จะหาตัวอย่างการสอนของท่านได้ที่ไหนคะ
ท่านเจ้าคุณ เรื่องการสอนเด็ก ไม่ค่อยมีเรื่องเล่าไว้ ใน
พระไตรปิฎกท่านมุ่งรวบรวมเนื้อหาสาระ หรือตัวหลักธรรม ส่วน
ในอรรถกถาจะมุง่ ไปในทางเล่าเหตุการณ์ และในเรือ่ งเกีย่ วกับเด็ก
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ก็คือเรื่องสามเณร ท่านก็เน้นไปทางอิทธิปาฏิหาริย์ เอามาปลุกใจ
พวกเด็กๆ ก็เหมือนเด็กสมัยนี้นิยม เพราะฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับ
สามเณรก็จะเป็นเณรที่เก่งเหลือเกิน เช่นเณรองค์หนึ่งมีฤทธิ์มาก
เป็นพระอรหันต์ด้วยนะ พระตั้งเป็นร้อยองค์ถูกโจรจับ ไปติดอยู่
แล้วเณรองค์นอี้ งค์เดียวสามารถไปช่วยพระทัง้ หมดออกมาได้ แล้ว
ยังกลับใจโจรด้วย เรื่องท�ำนองนี้ ให้เห็นว่าเณรนี่เก่งนะ
สาระส�ำคัญก็คอื จะให้เด็กเกิดก�ำลังใจแล้วก็โน้มไปหาความ
ดี ความเก่งจะเป็นในเรื่องของความดี อย่างเรื่องที่ว่านี้ เณรมีฤทธิ์
มาก แต่แทนที่จะไปรุกรานท�ำร้ายผู้อื่น ก็กลายเป็นไปช่วยพระที่
ไปติดอยู่ในหมู่โจร แล้วแถมยังไปกลับใจโจรเสียอีก ท�ำให้โจรเป็น
คนดี ทีนเี้ รือ่ งทางทีวแี ละวีดโี อปัจจุบนั ไม่คอ่ ยมุง่ ทีค่ วามดีงามและ
การสร้างสรรค์อย่างนี้ อย่างเรือ่ งปาฏิหาริยก์ ไ็ ปเน้นเรือ่ งการปราบ
ท�ำร้ายกัน แทนที่จะมองว่าจะเอาไปช่วยแก้ปัญหาและสร้างเสริม
สันติสุขให้ยั่งยืนนาน					

