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บทกล่าวนำ�
จำ � เดิ ม แต่ ป ระเทศไทยได้ จั ด ตั้ ง กระทรวงขึ้ น ทำ �
หน้าที่จัดการศึกษาเป็นต้นมา การศึกษาของฆราวาส
ก็ เ หิ น ห่ า งจากหลั ก ธรรมคำ � สอนในพระพุ ท ธศาสนา
มาตามลำ�ดับ แม้ว่าในระยะแรกจะเรียกชื่อกระทรวงที่
ดูแลการจัดการศึกษาว่า “กระทรวงธรรมการ” แต่ใน
ทางปฏิบัติ กระทรวงนี้ก็เกือบจะไม่ใส่ใจในการนำ�เอา
“พุ ท ธธรรม” อั น ประเสริ ฐ มาเป็ น หลั ก ในการจั ด การ
ศึกษาให้แก่ประชาชน หากหันไปเอาแบบอย่างการจัด
การศึกษามาจากตะวันตก โดยมองว่าแนวทางการจัด
การศึกษาแบบไทยๆ ซึ่งแนบแน่นมากับพระพุทธศาสนา
นั้น เป็นสิ่งโบราณล้าสมัย ไม่ทันและไม่สอดคล้อง
กั บ การเร่ ง รั ด พั ฒ นาบ้ า นเมื อ งให้ ก้ า วหน้ า ทั น นานา
อารยประเทศ แม้แต่อาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน
ฝึกหัดอาจารย์ ซึ่งสถาปนาขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็จ้างตรงมาจากประเทศ
อังกฤษ อันนับถือกันว่าเป็นประเทศที่ศิวิไลยิ่งนัก อยู่ใน
เวลานั้น
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นิสัยการเอาอย่างการจัดการศึกษามาจากตะวันตก
ได้ รั บ การสื บ ทอดต่ อ กั น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ยั ง ผลให้
ประเทศไทยเกือบจะสูญสิ้นแนวทางในการจัดการศึกษา
ของตนเอง การศึกษาและอ้างอิงความคิดและแบบอย่าง
ของตะวันตก กลายเป็นเกณฑ์กำ�หนดความรู้ความคิด
ของนักการศึกษาไทยไปโดยอัตโนมัติ การจัดการศึกษา
ของประเทศไทยในช่วงหนึ่งร้อยปีมานี้ ล้วนกำ�กับดูแล
โดยคนที่เรียนจบมาจากประเทศทางตะวันตก และนิยม
นับถือแนวคิดและแนวทางของตะวันตก โดยลืมไปว่า
เราเองก็มี “ปรีชาญาณทางการศึกษา” อยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์
ขุ ม ทรั พ ย์ แ ห่ ง ปรี ช าญาณทางการศึ ก ษาของ
ประเทศไทยก็คือ พุทธธรรมคำ�สอนในพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นศาสนาประจำ�ชาติไทยมาแต่โบราณกาลนั่นเอง
แต่ แ ล้ ว ผู้ นำ � ทางการศึ ก ษาของไทยก็ พ ากั น มองข้ า ม
ขุมทรัพย์นี้ แม้ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส จะทรงท้วงติง ให้หันมาสนใจนำ�เอา
คำ � สอนในพระพุ ท ธศาสนามาเป็ น หลั ก ในการจั ด การ
ศึกษาสำ�หรับคนไทย แต่แล้วผู้นำ�ทางการศึกษาไทยก็
ไม่ใส่ใจในข้อเสนอของพระองค์ท่าน โดยเห็นว่าคำ�สอน
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ในพระพุทธศาสนาเหมาะแต่จะนำ �ไปใช้ในการจัดการ
ศึ ก ษาสำ � หรั บ พระสงฆ์ เ ท่ า นั้ น แม้ แ ต่ ชื่ อ กระทรวงที่
จัดการศึกษาก็ถูกเปลี่ยนจาก “กระทรวงธรรมการ” มา
เป็น “กระทรวงศึกษาธิการ” การศึกษากับการศาสนาก็
ขาดสะบั้นจากกันแต่นั้นมา
ตราบจนเมื่อท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลารามได้เพียรพูดและเขียน เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของ
การนำ�เอาหลักธรรมคำ�สอนในพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษา นักการศึกษาไทยจึงเริ่ม
หันมาให้ความสนใจ แต่ก็ยังอยู่ในวงแคบ ส่วนใหญ่ยัง
มุ่งมองไปยังตะวันตกอยู่เหมือนที่เป็นกันมาแต่ในอดีต
ต่ อ เมื่ อ ปรากฏความคิ ด และงานเขี ย นอั น ลุ่ ม ลึ ก ของ
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ออกสู่สาธารณชน นักการ
ศึกษาไทยจึงเริ่มตื่นตัวหันมาสนใจพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่เป็นขุมทรัพย์แห่งปรีชาญาณทางการศึกษาของ
ไทย จนเกิดเป็นกระแสทางเลือกใหม่ในการจัดการศึกษา
ขึ้นในปัจจุบันนี้
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้อุทิศตนในการ
ศึ ก ษาและประมวลเอาเนื้ อ หาสาระแห่ ง คำ � สอนของ
พระบรมศาสดาสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ออกมาจากพระ
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ไตรปิฎกโดยตรง แล้วเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นใหม่อย่างเป็น
ระบบในหนังสือชื่อ “พุทธธรรม” หนังสืออันทรงคุณค่า
ประดุจเพชรน้ำ�เอกแห่งวงการศึกษาพระพุทธศาสนา
เล่มนี้ พระคุณท่านได้ใช้เวลาศึกษาและเรียบเรียงนาน
กว่ า สิ บ ปี เมื่ อ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ อ อกสู่ ส ายตาโลกก็ ไ ด้
รับการกล่าวขานสดุดีจากบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิต
น้อยใหญ่ว่า เป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดเล่มหนึ่งของโลกทีเดียว ถึงกับมีผู้กล่าวว่า วิสุทธิมรรค ซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆสาจารย์ เป็นงานนิพนธ์
อันเลิศแห่งลังกาทวีปในครั้งกระโน้นฉันใด พุทธธรรม ก็
มีคุณค่าปานๆ กัน สำ�หรับบุคคลในสมัยปัจจุบัน ฉันนั้น
อนึ่ง ควรจะได้ตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้ว่า นักการ
ศึกษาไทยจำ�นวนไม่น้อยยังเข้าใจว่า เรื่องของศาสนา
เป็ น เรื่ อ งของการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมเท่านั้น หารู้ไม่ว่าเนื้อแท้ของพุทธศาสนาเป็น
เรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาปัญญาโดยแท้ ผู้ที่ศึกษา
และฝึกฝนอบรมตนตามคำ�สอนของพุทธศาสนาจักเป็น
ผู้มีความรู้ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างลึกซึ้งและกว้าง
ขวาง ดังทีพ่ ระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า :
“ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา
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นอกจากทำ�ให้รู้เข้าใจตัวเองและพื้นฐานของ
สังคมไทยแล้ว ยังเชื่อมโยงออกไปให้เข้าใจ
สังคมและชีวิตจิตใจของชนชาติต่างๆ ในภาค
ตะวันออกได้ง่ายขึ้นด้วย ตลอดจนเป็นฐาน
เทียบเคียงให้เข้าใจสังคม และชีวิตจิตใจของ
ตะวันตกที่ต่างออกไป พร้อมทั้งมองเห็นสาย
สั ม พั น ธ์ ทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบที่ เ ป็ น เหตุ
ปัจจัยกันอยู่ในอารยธรรมของมนุษย์ชาติ”
ปัจจุบันนี้ นักการศึกษาชั้นนำ�ของไทยล้วนยอมรับ
โดยทั่วกันว่า พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นปราชญ์
ทางพุ ท ธศาสนาที่ ส ามารถเสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงการจั ด การศึ ก ษาไทยจากทั ศ นะของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นระบบ เห็นชัดทั้งในเรื่อง
ความหมายของการศึกษา จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ตลอดจนเนื้อหาสาระ และกระบวนการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน พระคุณเจ้ารูปนี้สามารถตรวจสอบและ
อัญเชิญพุทธพจน์จากพระบาลีออกมายืนยันทัศนะอัน
สุขุมลุ่มลึกของพระคุณท่านได้อย่างชัดเจน จนเป็นที่
ประจั ก ษ์ แ ล้ ว ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาแห่ ง การ
ศึ ก ษาโดยแท้ คงมิ เ ป็ น การเกิ น จริ ง หากจะกล่ า วว่ า
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พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธ
ศาสนาแต่เพียงรูปเดียวที่มีอยู่ในขณะนี้ สามารถทำ�ให้
เป็นที่ปรากฏแก่สายตาโลกว่า ปรีชาญาณทางการศึกษา
ที่จะยังประโยชน์สุขให้บังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ชาตินั้นมี
อยู่อย่างพร้อมมูลในคำ�สอนของพระพุทธศาสนา
แท้ที่จริง พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้สนใจ
การศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพุ ท ธธรรมกั บ การ
ศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อยังดำ�รงสมณศักดิ์ที่
พระศรีวิสุทธิโมลี พระคุณเจ้าเริ่มแสดงทัศนะทางการ
ศึกษาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก ในอีกสามปีต่อมา กล่าว
คือ ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ พระคุณท่าน
ได้รับอาราธนาไปบรรยายเรื่อง “แนวคิดเรื่องปรัชญา
การศึกษาไทย” ในการประชุมทางวิชาการ ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พระคุณท่านก็รับอาราธนาไปบรรยายว่าด้วยแง่มุมต่างๆ
ทางการศึกษามากขึ้นตามลำ�ดับ คำ�บรรยายของพระคุณ
ท่านได้รับการรวบรวมตีพิมพ์ขึ้นตามลำ�ดับ คำ�บรรยาย
ของพระคุ ณท่า นได้รับการรวบรวมตี พิ ม พ์ ขึ้ นเป็ นเล่ ม
ครั้งแรกในปี ๒๕๑๘ โดยใช้ชื่อหนังสือว่า “ปรัชญาการ
ศึ ก ษาไทย” ขณะนั้ น พระคุ ณ ท่ า นดำ � รงสมณศั ก ดิ์ ที่
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พระราชวรมุนี ในคำ�นำ�ของหนังสือเล่มนี้เองที่พระคุณ
ท่านได้ประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะอุทิศตน เพื่อการ
ศึกษาและ ประยุกต์ใช้พุทธธรรมเพื่อประโยชน์สุขของ
มวลมนุษย์ ดังข้อความต่อไปนี้
“การศึกษาพระพุทธศาสนาเท่าที่มีอยู่
ไม่ได้เตรียมบุคคลไว้ให้พร้อมที่จะทำ�หน้าที่
กล่าวคือ ไม่สามารถผลิตบุคคลที่รู้เข้าใจธรรม
แจ่มแจ้ง ทราบซึ้งในคุณค่า และสามารถนำ�
ธรรมมาแสดงให้คนปัจจุบันยอมรับได้ทั่วไป
ผู้ ใ ฝ่ ใจจึ ง มี ภ าระในการแสวงหาและศึ ก ษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าที่ควร ครั้งเมื่อ
ความสนใจในการศึกษาธรรมเกิดขึ้นแล้ว จะ
รอให้ ตั ว ผู้ ศึ ก ษาเองเข้ า ถึ ง ความหมายและ
คุณค่าอย่างพอเพียงเสียก่อน จึงจะเริ่มงาน
แสดงธรรมแก่ผู้อื่น ก็ดูเหมือนว่าสภาวะของ
โลกปัจจุบัน บีบให้รออยู่ไม่ได้ กลายเป็นว่า
ทั้งที่ศึกษาอยู่ก็ต้องเป็นผู้แสดงไปด้วย…
สิ่ ง ที่ ผู้ เ ขี ย นถื อ ว่ า สำ � คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ
ความเพียรพยายามในการกระทำ�นี้เกิดจาก
ความมั่นใจที่เป็นแรงอยู่ภายในว่า เท่าที่สติ
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ปัญญาของตนพอจะหยั่งไปถึงและส่องนำ�ให้
เห็น ได้คำ�ตอบขั้นสุดท้ายที่ครอบคลุมสำ�หรับ
ปัญหามนุษย์ มีอยู่ในพระพุทธศาสนา หรือ
ให้แน่ชัดลงไปอีกว่าในพุทธธรรม ด้วยเหตุนี้
หลักธรรมจึงมีค่าควรแก่การศึกษา และควร
แก่การที่จะพยายามนำ�มาแสดงให้เห็นทางใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของมนุษย์…..”
ล่วงมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลากว่าสองทศวรรษ
แล้วที่พระคุณท่านได้เพียรศึกษาและเพียรแสดงให้เห็น
ว่า “พุทธธรรม” สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการแก้
ปัญหาของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ในการแก้
ปัญ หาการจัดการศึกษา พระคุณท่านได้ แสดงทั ศนะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยละเอียดในการแสดงปาฐกถาเรื่อง
“การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา” และ
ปาฐกถาเรื่อง “การศึกษา : พัฒนาการหรือบูรณาการ”
เรื่องแรกรวมพิมพ์อยู่ในหนังสือชื่อ “การศึกษาที่สากล
บนพื้ น ฐานแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาไทย” ส่ ว นเรื่ อ งที่ ส องรวม
พิมพ์อยู่ในหนังสือชื่อ “เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย”
หนั ง สื อสำ � คัญสองเล่มนี้พิมพ์เผยแพร่ โดยคณะศึ ก ษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรที่นักการศึกษา
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ไทยยุคใหม่จะได้อ่านหนังสือดังกล่าวโดยทั่วกัน เพราะ
เป็นปาฐกถาที่ประมวลทัศนะทางการศึกษา อันตั้งอยู่
บนพื้นฐานแห่งพุทธธรรมไว้อย่างสมบูรณ์และเป็นระบบ
อย่างชัดเจน
บั ด นี้ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ส ายตาโลกแล้ ว ว่ า
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นทรัพยากรบุคคลที่
ทรงคุณค่าต่อวงการศึกษาของโลก ทัศนะทางการศึกษา
ของพระคุณท่านมิได้มีคุณค่าแต่เฉพาะวงการศึกษาไทย
ของคนไทย หากแผ่ไกลออกไปเพื่อคนทั้งโลก สมควร
อย่างยิ่งแล้วที่ UNESCO จะน้อมถวายรางวัลการศึกษา
เพื่อสันติภาพแด่พระคุณท่าน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๓๗ ในโอกาสที่เดินทางไปรับการถวายรางวัล ณ
กรุงปารีส พระคุณท่านได้กล่าวย้ำ�ต่อชาวโลกถึงแนวทาง
ที่ถูกต้องในการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ :
“มนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ ฝึ ก ได้ และจำ � เป็ น
จะต้องได้รับการฝึกฝนพัฒนาด้วยการศึกษา
ศักยภาพในการเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และสามารถ
กระทำ � การที่ ส ร้ า งสรรค์ นี้ แ หละ ที่ เ ป็ น พร
พิ เ ศษของความเป็ น มนุ ษ ย์ … ..การศึ ก ษาที่
เป็นกุศลและมีดุลยภาพ จะฝึกฝนมนุษย์ให้
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พั ฒนาความสามารถ มิใช่เพีย งในการที่ จ ะ
แสวงหาวัตถุมาเสพเท่านั้น แต่ให้เขาพัฒนา
ความสามารถที่ จ ะมี ค วามสุ ข ด้ ว ย เมื่ อ เรา
เป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้น ความต้องการวัตถุ
มาเสพก็ลดน้อยลงไป ทำ�ให้ทัศนะคติในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวพลอยลดน้อยลง
ไปตามคนที่มีความสุขอยู่ข้างใน แล้วก็มีจิตใจ
โน้มน้อมไปในทางที่จะช่วยให้คนอื่นมีความ
สุข ในเมื่อวัตถุบำ�เรอบำ�รุงต่างๆ มิใช่เป็น
ช่องทางเดียวที่จะทำ�ให้เขามีความสุข เขาก็
สามารถแบ่งปันวัตถุเหล่านั้นให้ผู้อื่นได้ความ
สุ ข ที่ แ ต่ ก่ อ นนี้ เ ป็ น แบบแก่ ง แย่ ง ช่ ว งชิ ง ก็
เปลี่ยนเป็นความสุขแบบเผื่อแผ่และประสาน
กลมกลืน…
ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ต้องเริ่มที่
ใจ ใจที่จะทำ�การเปลี่ยนแปลงนี้ได้สำ�เร็จก็คือ
จิตใจที่เข้าถึงความสงบ อิสรภาพและความ
สุขภายใน หากเราหวังจะสถาปนาสันติภาพ
ในโลกนี้ ใ ห้ สำ � เร็ จ เราจะต้ อ งฝึ ก ฝนพั ฒ นา
ตนเอง ให้สามารถประสบสันติสุขภายในและ
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ความสุ ข ที่ เ ป็ น อิ ส ระด้ ว ยความหลุ ด พ้ น จาก
ความใฝ่ทะยานหาสิ่งเสพบำ�เรอสุข ความใฝ่
แสวงอำ � นาจ และบรรดาทิ ฏ ฐิ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความแก่งแย่งและแบ่งแยกทั้งหลาย ภาระนี้
จะสำ�เร็จได้ก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาบุคคลซึ่งก็
คือ ภารกิจของการศึกษา”
คำ�ปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ต่อ
ชาวโลกดั ง ได้ ย กมาให้ พิ จ ารณาข้ า งต้ น คื อ คำ � สรุ ป
สาระสำ�คัญของการจัดการศึกษาในทัศนะของพระพุทธ
ศาสนาที่สมบูรณ์ทั้งในด้านอรรถและพยัญชนะ หนัก
แน่นและชัดเจนยิ่งนัก ในรอบหนึ่งร้อยปีมานี้ยากนักที่
จะหานักศึกษาของไทยคนใดแสดงความลุ่มลึกทางการ
ศึกษาได้ถึงเพียงนี้ เป็นความจริงตรงตามทีศ่ าสตราจารย์
สุมน อมรวิวัฒน์ ได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “ดิฉันคิดว่า
ในยุครัตนโกสินทร์นี้ หลังจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสแล้ว ก็จะมีพระธรรมโกศาจารย์
คื อ ท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ที่ ไ ด้ นำ � พระธรรมคำ � สั่ ง สอนมา
จัดให้เป็นระบบระเบียบและเสนอแนวคิดอันเฉียบคม
และหลังจากพระธรรมโกศาจารย์แล้ว ดิฉันคิดว่าพระ
ธรรมปิฎก…
ได้มีคุณูปการต่อการรื้อปรับระบบการ
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ศึกษาไทย ให้นักศึกษาไทยที่กำ�ลังงมงายอยู่กับทฤษฎี
ของตะวันตกนั้น ได้ตื่นขึ้นรื้อปรับการศึกษาใหม่ แล้วจัด
การศึกษาบนฐานของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย”
แท้ที่จริง พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เอง
ก็ได้เรียกร้องให้คนไทยหันมาศึกษาพุทธธรรมอันเป็น
ขุมทรัพย์ทางปัญญาของเรา แล้วเลือกสรรสิ่งที่ดีงาม
ซึ่ ง มี อ ยู่ อ ย่ า งมากมายออกมาเสนอต่ อ ชาวโลก โดย
พระคุณท่านได้ทำ�เป็นแบบอย่างให้เห็น จากการศึกษา
พุทธธรรมอย่างแตกฉานลุ่มลึก รวมเข้ากับความสนใจใฝ่
รู้อันกว้างขวาง ทำ�ให้พระคุณท่านมั่นใจว่าในพุทธธรรม
มีคำ�ตอบอยู่มากมายที่สามารถนำ�มาช่วยแก้ปัญหาของ
มนุษย์ในโลกโดยส่วนรวมได้ พระคุณท่านได้เสนอข้อคิด
ไว้ว่า :
“เราจะต้ อ งคิ ด กั น ให้ ชั ด ถ้ า พระพุ ท ธ
ศาสนาเป็นรากฐานสำ�คัญของวัฒนธรรมไทย
วั ฒ นธรรมไทยจะมี อ ะไรให้ แ ก่ ช าวโลก
พระพุ ท ธศาสนา ก็ ต้ อ งมี เ นื้ อ หาสาระที่
เสริ ม เติ ม แก่ อ ารยธรรมของโลกได้ เราจะ
ต้ อ งรู้ เข้ า ใจหลั ก การของพระพุ ท ธศาสนาให้
เพียงพอที่จะตัดสิน เรามีความมั่นใจหรือไม่ใน
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พระพุทธศาสนา คือความมั่นใจในธรรมของ
พระพุทธเจ้า เรามีญาณทัศนะในสัจธรรม มี
ความจริงอะไรที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาของโลกบ้าง…. ธรรมของพระพุทธ
ศาสนาที่ เ ป็ น เนื้ อ หาสาระคื อ ความจริ ง ของ
ธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั้น สามารถ
เอามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการแก้ ปั ญ หาสั ง คม
ปั จ จุ บั น ที่ เขากำ � ลั ง ประสบอยู่ ไ ด้ ผ ล ช่ ว ยให้
อารยธรรมของมนุษย์ก้าวรุดหน้าได้ต่อไป….
เวลานี้ จะต้องปลุกจิตสำ�นึกของคน
ไทยให้มีสภาพจิตแบบที่จะเป็นผู้นำ�บ้าง ไม่ใช่
เป็นแต่ผู้ตามเรื่อยไป…. ต่อไปนี้สังคมไทยจะ
ต้องสร้างจิตสำ�นึกใหม่ คือสร้างจิตสำ�นึกแห่ง
ความเป็นผู้นำ� และเป็นผู้ให้ไม่ใช่แค่คอยตาม
และรอรับเอา เรื่องนี้จะต้องพูดกันให้ชัด และ
คิดกันให้จริงจังเป็นเรื่องสำ�คัญขั้นสุดยอด”
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้พิสูจน์ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกแล้ว ว่าคนไทยสามารถ
เป็นผู้นำ�ทางความคิดทางการศึกษาของโลก สามารถ
เป็ น ผู้ เ สนอแนวทางในการจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ค่ า
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ต้ อ งการสร้ า งสรรค์ สั น ติ ภ าพ สั น ติ สุ ข และอิ ส รภาพ
เพื่ อ มนุ ษ ย์ ช าติ ชาวโลกยอมรั บ ว่ า สิ่ ง ที่ พ ระคุ ณ ท่ า น
นำ � ออกเสนอต่ อ วงการศึ ก ษาของโลกเป็ น แนวทาง
ใหม่ เป็นความหวังใหม่อย่างแท้จริง ดังที่ประธานคณะ
กรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ
ของ UNESCO ได้กล่าวไว้ในโอกาสพิธีถวายรางวัลแด่
พระคุณท่านว่า :
“คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
รู้ สึ ก ประทั บ ใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ท่ า นเป็ น ผู้
เพียบพร้อมทั้งด้านภูมิปัญญา ปรัชญาและ
คุณธรรม และสามารถใช้ทั้งภูมิปัญญาและ
คุ ณ ธรรมในการให้ ก ารศึ ก ษาและการสอน
เรื่องสันติภาพ…. พวกเราทุกคนเปี่ยมด้วย
ความชื่ น ชม สรรเสริ ญ อย่ า งสู ง สุ ด ต่ อ แนว
ความคิดของท่าน…. ท่านเจ้าคุณประยุทธ์
อารยางกูร ปยุตฺโต เสนอแนวปรัชญาใหม่
ในการแก้ ปั ญ หาสั น ติ ภ าพสากล ซึ่ ง เป็ น
นวัตกรรมอันแท้จริง…”
ข้ อ เสนอใหม่ เ พื่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ ช าวโลก
ยอมรับด้วยความชื่นชมว่าเป็น “นวัตกรรมอันแท้จริง”
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นั้น พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ศึกษา ค้นพบ และ
นำ�ออกมาจากพุทธธรรม อันเป็นขุมทรัพย์แห่งปรีชา
ญาณทางการศึกษาที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาช้านาน
กว่า ๗๐๐ ปีแล้วนั่นเอง
แม้ว่าพระคุณท่านจะมิได้มีหน้าที่โดยตรงในการ
จัดการศึกษาของประเทศ แต่แล้วกลับมีคุณูปการอันยิ่ง
ใหญ่ต่อวงการศึกษาไทย ด้วยภูมิธรรม ภูมิปัญญาอัน
แตกฉานลุ่มลึกทั้งในคดีธรรมและคดีโลก ทำ�ให้ข้อเขียน
และคำ�บรรยายว่าด้วยการศึกษาของพระคุณท่านกลาย
เป็ น ประที ป ส่ อ งทางให้ แ ก่ นั ก การศึ ก ษาไทย ช่ ว ยให้
นักการศึกษาไทยมองเห็นแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่ตั้ง
อยู่บนพื้นฐานแห่งปรีชาญาณของไทยเอง ทิศทางใหม่นี้
มิเพียงแต่จะช่วยให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาเท่านั้น หาก
ยั ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสการปฏิ รู ป ที่ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
อีก คือ การปฏิรูปจิตสำ�นึกของคนไทยจากการที่คอย
แต่จะลอกเลียนตะวันตกมาสู่การเป็นผู้นำ�ทางความคิด
ทางการศึกษาของโลก พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
ได้เพียรบุกเบิกแนวทางนี้ไว้ให้แล้ว ข้อสำ�คัญจึงอยู่ที่ว่า
นักการศึกษาไทยจะสามารถเดินตามแนวทางนี้ได้มาก
น้อยเพียงใดเท่านั้น
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อนึ่ง การสรรสาระจากบทนิพนธ์ของท่านเจ้าคุณ
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ต่อไปนี้ เพื่อผู้ศึกษา
ที่ ต้ อ งการศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หรื อ ที่ ม าของ
เอกสารนั้ น ๆ โปรดดู เ ลขในวงเล็ บ เลขที่ อ ยู่ ห น้ า
เครื่องหมาย / คือ ลำ�ดับเล่มของหนังสือในบรรณานุกรม
ส่วนเลขที่อยู่หลัง / จะระบุหน้าของหนังสือ อันเป็น
ที่มาของข้อความนั้น

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ.
“ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุด คือคนที่ฝึกแล้ว”
[ขุ.ธ.๒๕/๓๓/๕๗]

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโ เทวมานุเส.
“ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจริยะ เป็นผู้ประเสริฐสุด
ทั้งในหมู่มนุษย์และมวลเทวา”
[สํ.นิ.๑๖/๗๒๔/๓๓๑]
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อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ
“ตนแลเป็นที่พึ่งของตน แท้จริงนั้น คนอื่นใครเล่า
จะเป็นที่พึ่งได้ มีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละ คือได้ที่พึ่งซึ่งหา
ได้ยาก
[ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖]

มนุสสฺ ภูตํ สมฺพทุ ธฺ ํ	 อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ ….
เทวาปิ ตํ นมสฺสนฺติ …………….
“พระสัมพุทธเจ้า ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละ แต่ทรง
ฝึกพระองค์แล้ว มีพระหฤทัยซึ่งอบรมถึงที่แล้ว แม้เทพ
ทั้งหลายก็น้อมนมัสการ”
[องฺ.ปญฺจก.๒๒/๓๑๔/๓๘๖]
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การศึกษากับการดำ�เนินชีวิต
“การศึกษามีความหมายอย่างหนึ่งว่า เป็นการ
ฝึกฝนพัฒนาคนให้รู้จักดำ�เนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม….
เมื่อพูดว่าดำ�เนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม…. เมื่อพูดว่า
ดำ�เนินชีวิตก็เท่ากับว่าเรามองการมีชีวิตอยู่หรือการเป็น
อยู่ของมนุษย์เหมือนเป็นการเดินทาง อย่างที่เรียกว่า
วิถีชีวิตหรือทางชีวิต และเมื่อมองการมีชีวิตเป็นการ
เดินทางก็บ่งชี้ต่อไปอีกว่า เรามองเห็นการมีชีวิตหรือ
การเป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ย์ นั้ น ว่ า เป็ น ไปเพื่ อ จุ ด หมาย….
จุดหมายของชีวิตที่ดีงามนั้น ถ้าพูดตามหลักพุทธธรรม
ก็คือ ความดับทุกข์ หรือ ภาวะไร้ปัญหา”
(๙/๒๑๑)

“ภาวะไร้ปัญหา คือการแก้ปัญหาได้ หรือการที่
เรื่ อ งราวและสิ่ ง ต่ า งๆ ไม่ เ กิ ด เป็ น ปั ญ หาขึ้ น แก่ ชี วิ ต
ตลอดจนชีวิตนั้นเองไม่เกิดเป็นปัญหา เพราะปฏิบัติต่อ
มันอย่างถูกต้องและเพราะแก้ไขให้ปัญหาหมดไปได้ซึ่ง
อาจจะเรี ย กว่ า ความหลุ ด พ้ น หรื อ อิ ส รภาพ เพราะ
ปลอดพ้ น ปราศจากความบี บ คั้ น กดดั น จำ � กั ด ขั ด ข้ อ ง
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บางทีก็เรียกว่า สันติและความสุข”
(๙/๒๑๑-๒๑๒)

“ทางหรื อ วิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี ง ามนั้ น ในฐานะที่ เ ป็ น
ทางสายกลางซึ่ ง สมดุ ล และพอดี ที่ จ ะนำ � ไปให้ ถึ ง จุ ด
หมาย เรี ย กว่ า มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา ในฐานะที่ เ ป็ น การ
ดำ�เนินชีวิตอย่างอุดมคติเรียกว่าพรหมจริยะ แปลว่า
จริยอันประเสิรฐ หรือจริยธรรมอันสมบูรณ์ และฐานะที่
เป็นทางชีวิตที่มีองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่ามรรค
มีองค์ ๘ หรือเรียกสั้นๆ ว่า มรรค”
(๙/๒๑๒)

“การฝึ ก หั ด พั ฒ นาคนและพั ฒ นาตนให้ เ ดิ น อยู่
และเดินไปในวิถีชีวิต ที่ถูกต้องดีงามนั้น เรียกว่า สิกขา
หรือ การศึกษา….. มี ๓ ด้าน คือ
(๑) ฝึกฝนพัฒนาในด้านการแสดงออกทางกาย
และวาจา (อธิศีล)
(๒) ฝึกฝนพัฒนาในด้านคุณภาพ สมรรถภาพ
และสุขภาพจิต (อธิจิต)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

(๓) ฝึกฝนพัฒนาในด้านปัญญา (อธิปัญญา)
จึงเรียกว่า ไตรสิกขา หรือการศึกษา ๓ ด้าน…”
(๕/๒๑๒)
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ความหมายของการศึกษา
“คำ�ว่า ศึกษา เป็นคำ�ที่มาจากสันสกฤต ถ้าเป็น
บาลี ก็คือ สิกขา เรียกได้ว่า เป็นคำ�เดียวกัน….สิกขา
คือ หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาและสิกขานั้นมี ๓
อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หลักสิกขานี้ครอบคลุมข้อ
ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา สิกขาเป็นหลักธรรม
ภาคปฏิบัติ เมื่อหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด
อยู่ในไตรสิกขา ก็กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนานั้นเป็น
ศาสนาแห่งการศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่อง
ของการศึกษาทั้งสิ้น”
(๒๓/๒-๓)

“ที่จริง คำ�ว่า ศึกษา เป็นการปฏิบัติ ไม่ใช่เล่าเรียน
เล่าเรียนเป็นเบื้องต้นของการศึกษา ถ้าพูดให้เต็มก็คือ
เรียนให้รู้เข้าใจ และทำ�ให้ได้ให้เป็นหรือเรียนรู้และฝึก
ทำ�ให้ได้ผลจึงจะเรียกว่าการศึกษาไม่ใช่เรียนแต่เนื้อหา
วิชาอย่างเดียว”
(๒๓/๔)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

“หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมวดหนึ่ง ท่าน
เรียกว่า สัทธรรม ๓ มี ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ปริยัติ
คือเล่าเรียน ปฏิบัติคือลงมือทำ� ปฏิเวธ คือ ประจักษ์แจ้ง
ผล สามอย่างนี้เป็นการครบวงจรของการศึกษา”
(๒๓/๕)

“สิกขาหรือการศึกษา แปลว่า การฝึกฝนพัฒนา
การฝึกฝนพัฒนาคนนั้น อิงอาศัยความเชื่อที่ว่า มนุษย์
มีศักยภาพที่พัฒนาได้หรือว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
ได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนา เมื่อฝึกฝนพัฒนาด้วยไตรสิกขา
ให้ชวี ติ ดำ�เนินตามวิถแี ห่งมรรค ในทีส่ ดุ ก็จะบรรลุจดุ หมาย
แห่งชีวิตที่ดีงามเป็นสัตว์ประเสริฐ มีคุณสมบัติบริบูรณ์
มีทั้งปัญญาที่หยั่งรู้สัจจธรรมเป็นอิสระ ดำ�เนินชีวิตด้วย
สันติสุข และน้อมชีวิตของตนออกไปเพื่อประโยชน์สุข
และอิสรภาพของเพื่อนร่วมโลก”
(๒๐/๔๖)

“แม้ว่าตัวการศึกษาที่แท้จะเป็นเรื่องของบุคคล
แต่สังคมก็ยังสามารถจัดปัจจัยต่างๆ เพื่ออำ�นวยให้การ
ศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น แก่ บุ ค คลได้ การจั ด ปั จ จั ย ต่ า งๆ เพื่ อ
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อำ�นวยให้การศึกษาเกิดขึ้นแก่บุคคลนี้เอง เรียกว่าการ
ให้การศึกษา”
(๒/๑๓)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

สาระสำ�คัญของการศึกษา
“การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นแหละ
เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นความหมายที่แท้ของการศึกษา”
(๕/๗๐)

“การศึ ก ษานั้ น เป็ น ทั้ ง ตั ว การพั ฒ นาและเป็ น
เครื่องมือสำ�หรับพัฒนา คือ เป็นการพัฒนาตัวบุคคล
ขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิต ตัวการ
พัฒนานั้นคือการศึกษา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษาอย่างนี้
แล้วก็จะเอาคุณสมบัติที่ตัวมีซึ่งเกิดจากการศึกษานี้ไป
เป็นเครื่องมือในการดำ�เนินชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของการพัฒนา”
(๙/๗๑)

“ปัจจุบันนี้ คำ�ว่า “Lifelong education” แปลว่า
การศึกษาตลอดชีวิต พระพุทธศาสนานั้นถือมาแต่ไหน
แต่ไรว่าการศึกษานั้นคือชีวิต ชีวิตนั้นคือการศึกษา แต่
ไม่ใช่ชีวิตเฉยๆ ต้องเป็นชีวิตที่ดำ�เนินอย่างถูกต้อง มี
การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะเป็นการศึกษา…. การศึกษา
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คือ การฝึกฝนพัฒนา ให้ชีวิตดำ�เนินไปอย่างถูกต้อง
การศึกษาคือการพัฒนาชีวิตที่ดำ�เนินไปตลอดจนกระทั่ง
บรรลุเป้าหมายคืออิสรภาพ และสันติสุข”
(๑๕/๔๗)

“ชี วิ ต ที่ มี ก ารศึ ก ษา ย่ อ มมี ส มรรถภาพและ
ประสิทธิภาพในการปรับตัวและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
จนถึงขนาดที่สามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์
แก่ตัวมันได้ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่จะทำ�ให้ชีวิต
หลุดพ้นจากอำ�นาจครอบงำ�ของสิ่งแวดล้อม และมีความ
เป็นใหญ่ในตัว ในการที่จะดำ�รงอยู่และเสวยประโยชน์
จากการดำ�รงอยู่นั้น ภาวะเช่นนี้เรียกเป็นคำ�ศัพท์สั้นๆ
ว่า อิสรภาพ….ตัวแท้ของการศึกษาจึงเป็นภารกิจของ
ชีวิตแต่ละชีวิต หรือ การศึกษาเกิดขึ้นแก่ชีวิตด้วยการ
กระทำ � ของชี วิ ต เองพู ด สั้ น ๆ ให้ ค รอบคลุ ม ว่ า การ
ศึกษาเป็นกิจกรรมของชีวิต โดยชีวิตและเพื่อชีวิต
(๒/๑๑)

“การศึ ก ษาเพื่ อ อิ ส รภาพจากสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น
ภารกิจของสังคมที่จะต้องทำ�สืบทอดกันเรื่อยไประหว่าง

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

คนต่างรุ่น แต่การศึกษาเพื่ออิสรภาพภายในของจิตใจ
เป็นภารกิจที่แต่ละบุคคลทำ�ให้สำ�เร็จได้ภายในชั่วชีวิต
อันสั้นของตน”
(๒/๒๐)
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา
“ ชี วิ ต มิ ใช่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น โ ด ย มี จุ ด ห ม า ย ห รื อ
วัตถุประสงค์ และจุดหมายก็มิใช่สิ่งที่มีติดมากับชีวิต แต่
เป็นสิ่งที่ควรกำ�หนดให้แก่ชีวิต ลำ�พังชีวิตเองก็คือความ
เป็นอยู่ ชีวิตที่มีจุดหมายก็คือชีวิตที่มีการศึกษา ปัญหา
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของชีวิตนั้น มิใช่การแสวงคำ�ตอบ
ว่า คือ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความควร แทนที่จะตั้ง
คำ�ถามว่า ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร ซึ่งไม่มีทางตอบได้และ
ไม่มีตัวสภาวะที่เป็นคำ�ตอบ ควรจะตั้งคำ�ถามใหม่ว่า
ชีวิตควรอยู่เพื่ออะไรและอย่างไร การศึกษาจะช่วยตอบ
ปัญหาข้อนี้”
(๒/๑๐)

“การศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทำ � ให้ ชี วิ ต เข้ า ถึ ง
อิสรภาพ คือ ทำ�ให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำ�นาจครอบงำ� ของ
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกให้มากทีส่ ดุ และมีความเป็นใหญ่
ในตัวในการที่จะกำ�หนดความเป็นอยู่ของตนให้ได้มาก
ที่สุด”
(๒/๔)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

“ถ้ามีใครถามว่าจะศึกษาไปเพื่ออะไร ก็เห็นจะ
ตอบได้ง่ายๆ ว่า ศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิต… ชีวิตมี
จุดมุ่งหมายอย่างไร การศึกษาก็เพื่อให้ชีวิตถึงจุดหมาย
อย่างนั้น หมายความว่า จุดหมายของการศึกษาเป็นสิ่ง
เดียวกันกับจุดหมายของชีวิต”
(๒/๙)

“บุคคลที่เข้าถึงอิสรภาพ มีสันติสุขที่แท้จริงอยู่
ภายใน หรือแม้เพียงกำ�ลังดำ�เนินเข้าในกระแสสู่ภาวะ
เช่ น นั้ น ย่ อ มเป็ น ผู้ มี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น อยู่ ด้ ว ยปั ญ ญาคื อ ใช้
ปัญญาเป็นตัวนำ�ในการดำ�เนินชีวิต มีท่าทีแห่งการมอง
สิ่งทั้งหลายทั้งโลกและชีวิตตามที่มันเป็น ตามความ
สัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย เป็นผู้พร้อมที่จะแก้ปัญหาทั้ง
หลายด้วยวิธีการแห่งปัญญา”
(๒๓/๓๘)

“อิสรภาพขั้นสุดท้ายที่แท้จริง ก็คือการมีอิสรภาพ
ภายในที่ จ ะทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ จั ด การกั บ ชี วิ ต ของตนเองได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งและเป็ น ผลสำ � เร็ จ ….มี ค วามโปร่ ง ว่ า ง
เต็ ม อิ่ ม ภายใน ซึ่ ง ทำ � ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะดำ � เนิ น ชี วิ ต และ
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ปฏิบัติในทางที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ทั้งทาง
ธรรมชาติและทางสังคม”
(๒๗/๓๕)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

การศึกษากับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
“พระพุทธศาสนามีลักษณะสำ�คัญอย่างหนึ่ง คือ
ยื น ยั น ในศั ก ยภาพสู ง สุ ด ของมนุ ษ ย์ ศั ก ยภาพนี้ เ ป็ น
ศัพท์สมัยใหม่ยืมเอามาใช้ เดิมนั้นเราพูดว่ามนุษย์เป็น
สัตว์ที่ฝึกได้ พระพุทธศาสนายอมรับความสำ�คัญของ
มนุษย์ว่า มีภาวะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และฝึกได้ถึงขั้นเป็น
สัตว์ประเสริฐ มองอีกแง่หนึ่ง ก็ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้อง
ฝึก และจะประเสริฐสุดได้ด้วยการฝึก….. ถ้ามนุษย์ไม่
พัฒนาตนไม่ฝึกตนแล้ว ก็จะเป็นสัตว์ที่ต่ำ�ทรามที่สุด”
(๒๐/๔๐)

“สัตว์อื่นนั้นพัฒนาได้แค่เป็นละครสัตว์ เก่งแค่
เป็นละครสัตว์หรือเอามาให้มนุษย์ใช้งาน…. ที่ฝึกให้ทำ�
อย่างนั้นได้ ก็ต้องให้มนุษย์ฝึกให้ แต่มนุษย์นั้นฝึกตนเอง
ได้ และฝึ ก แล้ ว ประเสริ ฐ สุ ด ….บุ ค คลที่ ฝึ ก ตนดี แ ล้ ว
พัฒนาศักยภาพดีแล้ว แม้แต่เทวดาและพรหมก็เคารพ
บูชา”
(๒๐/๔๐-๔๑)
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“ถ้าเรามีการพัฒนามนุษย์อย่างถูกต้อง มนุษย์ก็
จะมีความโน้มเอียงไปในการที่จะก้าวจากตัวเอง ไปสู่
การอยู่ด้วยดีในหมู่ของตน แล้วก้าวจากกลุ่มหรือหมู่ของ
ตน ไปสู่การอยู่ด้วยกันด้วยดีกับเพื่อนร่วมโลกทั้งหมด”
(๑๗/๒๕)

“ในทางพระพุ ท ธศาสนานั้ น ท่ า นถื อ ว่ า มนุ ษ ย์
ที่พัฒนาสมบูรณ์แล้ว จะกำ�จัด ละโลภ โกรธ หลง ได้
ทั้งหมด แต่มนุษย์จะต้องพัฒนาขึ้นไปตามลำ�ดับเป็น
ขั้ น ตอน สำ � หรั บ คนทั่ ว ไปคุ ณ สมบั ติ สำ � คั ญ ที่ จ ะใช้ วั ด
ระดับการพัฒนา ก็คือการหมดความเห็นผิด ซึ่งมีความ
สำ�คัญเป็นอย่างยิ่งในขั้นต้นๆ ของการพัฒนามนุษย์
ถ้าละความเห็นผิดโดยแก้ไขความเห็นให้ถูกต้องได้แล้ว
ถึงจะยังไม่หมดโลภะและโทสะ ยังมีความเห็นแก่ตัว ยัง
มีความโลภ มีความเกลียด โกรธชิงชังกันบ้าง ก็จะไม่มี
พิษสงมากนัก”
(๑๗/๔๖)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

จิตสำ�นึกในการพัฒนาตนของมนุษย์
“คำ�เรียกชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เป็นหลัก
การสำ�คัญเบื้องต้นนั้นเรียกว่า ตถาคตโพธิสัทธา…แปล
ว่า ความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความ
หมายว่าเป็นการเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพัฒนา
ตนให้ เ ป็ น พุ ท ธ ถึ ง ความเป็ น คนสมบู ร ณ์ ไ ด้ แ ละเมื่ อ
น้อมเอาความรู้สึกนี้เข้ามา มันก็เชื่อมเข้ามาถึงตัวเองใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเคย
เป็น พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ เราก็เป็นมนุษย์ ถ้าเชื่อ
ว่าตนเองนี้ในฐานะที่เป็นมนุษย์มีศักยภาพที่จะฝึกฝน
พั ฒ นาให้ เ ป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ไ ด้ ก็ คื อ เชื่ อ ในความเป็ น
มนุษย์ของตนเองซึ่งเป็นสัตว์ที่ฝึกได้”
(๙/๑๔๘-๑๔๙)

“ความเชื่อในความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้ หรือ
เชื่ อ ในความเป็ น มนุ ษ ย์ ว่ า เป็ น สั ต ว์ ที่ พั ฒ นาได้ ก็
ทำ�ให้เกิดจิตสำ�นึกที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตน ซึ่งแสดง
อาการออกมาเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตน อันชี้บ่งถึง
ความเป็นผู้พร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาตนนั้นขึ้นไป เฉพาะ
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อย่างยิ่งจิตสำ�นึกในการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาตนจะ
ทำ�ให้บุคคลมีท่าทีต่อประสบการณ์ทั้งหลายอย่างที่เรียก
ว่ามองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ หรือรับรู้ประสบการณ์
ต่างๆ อย่างสำ�เหนียกที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการ
ฝึกฝนพัฒนาตนให้เกิดการศึกษาขึ้น ไม่รับรู้ด้วยท่าที
แห่งความชอบชัง ความติดข้องหรือรับกระทบ ซึ่งเป็น
ท่าทีแห่งการก่อทุกข์และสร้างปัญหา”
(๙/๑๕๓)
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ระบบบูรณาการแห่งการพัฒนาตนของมนุษย์
“หลักตถาคตโพธิสัทธานั้น โยงต่อโดยตรงไปยัง
หลักที่เรียกว่า พระรัตนตรัย หรือไตรสรณะ… หรือหลัก
นำ�ทางชีวิตและสังคม ๓ ประการ
๑. มนุษย์ พัฒนาสูงสุด โดยค้นพบหลักความจริง
และเข้าถึงความดีงามสูงสุดกลายเป็น พุทธะ
๒. หลักความจริง ความดีงาม ที่พระพุทธเจ้า
ค้นพบหรือเข้าถึง คือ สาระของธรรมชาติ ที่
ปรากฏแก่มนุษย์นั้น เรียกว่า ธรรมะ
๓. สั ง คม หรือ หมู่ชนซึ่ง ประกอบด้ วยบุ ค คลที่
พัฒนาตนเข้าถึงธรรมตามอย่างพุทธะ เรียก
ว่า สังฆะ
เพราะฉะนั้น ข้อที่หนึ่ง พุทธะ เป็นแม่แบบของ
มนุษย์…. ทำ�ให้มนุษย์ประจักษ์ในศักยภาพของตน ข้อ
ที่สอง ธรรมะ ก็เป็นแม่แบบของธรรมชาติเป็นสาระ
ที่แท้จริงของธรรมชาติ… ซึ่งมนุษย์จะต้องรู้จักเข้าใจ
และปฏิ บั ติ ต่ อ มั น ให้ ถู ก ต้ อ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพจึ ง
จะดำ�เนินไปได้ และข้อที่สาม สังฆะหรือสงฆ์ เป็น
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แม่แบบของสังคม เป็นสังคมในอุดมคติของมนุษยชาติ
คือ ชุมชนของคนที่มีการศึกษาหรือได้พัฒนาตนแล้ว”
(๙/๑๕๖-๑๕๗)

“ในการศึกษาพัฒนาตน มนุษย์จะต้องคำ�นึงรำ�ลึก
อยู่เสมอถึงองค์ประกอบทั้งสามนี้เป็นหลักนำ�ทางในการ
พัฒนาตน แล้วก็ก้าวจากจุดของมนุษย์ขึ้นไปสู่ความเป็น
พุทธะ โดยเข้าถึงธรรมชาติ ให้รู้แก่นแท้ ที่เรียกว่าธรรมะ
มากขึ้นเรื่อยไป แล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ให้มนุษย์ที่เป็น
พุทธะมีจำ�นวนมากขึ้น จนเกิดสังฆะขึ้นมาเป็นสังคมใน
อุดมคติ นี้คือหลักพระรัตนตรัยซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ระบบบูรณาการแห่งการพัฒนาตนของมนุษย์”
(๕/๑๕๙)
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การพัฒนามนุษย์ที่รอบด้าน
“การพั ฒ นาที่ ร อบด้ า นครอบคลุ ม นั้ น นั ก
การศึ ก ษาปั จ จุ บั น ว่ า มี ๔ อย่ า ง ซึ่ ง ตรงพอดี กั บ ใน
พุทธศาสนา…. เรียกว่า การพัฒนา ๔ ด้าน :
ก. พัฒนากาย… แยกได้เป็นหลายอย่าง อย่าง
ง่ายที่สุดก็คือพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง
มีสุขภาพดี
หายโรคหายภัย ปราศจากโรค เท่าที่เป็นไปได้…แต่
พุทธศาสนายังพูดต่อไปอีกถึงการพัฒนากายในความ
หมายว่ า เป็ น การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางกายภาพอย่ า งถู ก ต้ อ งดี ง าม…ตั ว การพั ฒ นาการ
เรียกว่า กายภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตกาย
ข. พัฒนาศีล… คือการพัฒนาการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยดี อย่างเกื้อกูลเป็นประโยชน์ และมีอาชีพที่
ถูกต้อง…พัฒนาศีลนี่ปัจจุบันเขาเรียกว่า “พัฒนาการ
ทางสังคม” ….ทางพระเรียกเป็นศัพท์ว่า ศีลภาวนา ถ้า
เป็นคนได้พัฒนาศีลแล้วก็เรียกว่า ภาวิตศีล
ค. พั ฒ นาจิ ต … เป็ น การฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า ง
จิตใจให้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้ง ๓ ด้านคือ
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๑) คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมต่างๆ คือ
สร้างเสริมจิตใจให้ดีงาม
๒) สมรรถภาพจิต หรือความสามารถของจิต
๓) สุขภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพดี
ง. พัฒนาปัญญา… แบ่งอย่างคร่าวๆ ดังนี้
(ขั้นที่ ๑) คือ ปัญญาที่เป็นความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปวิทยาการ…
(ขั้นที่ ๒) ลึกซึ้งลงไปอีก คือ การรับรู้เรียนรู้
อย่างถูกต้องตามความจริง ไม่บิดเบือนหรือเอนเอียง
ด้วยอคติ….
(ขั้นที่ ๓) เหนือจากการรับรู้ไป… คือการคิด
การวินิจฉัย ซึ่งหมายถึงการคิดวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญา
โดยบริสุทธิ์ใจ…
(ขั้นที่ ๔) คือปัญญาที่รู้จักเข้าใจโลก และชีวิต
ตามความเป็นจริงรู้ทางเสื่อมทางเจริญและเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รู้วิธีแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ความสำ�เร็จ ที่
ทำ�ให้พัฒนาคน พัฒนาชีวิตและสังคม ให้เจริญดีงาม
ยิ่งๆ ขึ้นไป
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(ขั้นสุดท้าย) ได้แก่ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดา
ของสังขาร คือ โลกและชีวิต เข้าถึงความจริงแท้ ถึง
ขั้นทำ�ให้จิตในเป็นอิสระ หลุดพ้นจากความทุกข์โดย
สมบูรณ์…
…การพัฒนาทางปัญญานี้เรียกว่า ปัญญาภาวนา
ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตปัญญา…”
(๙/๗๔-๘๑)

“ในพัฒนาการระดับสูงสุด ปัญญา คุณธรรม และ
ความสุข หรือความมีอิสรภาพไร้ทุกข์นี้ เป็นองค์ประกอบ
ร่วมของสภาวะอันหนึ่งอันเดียวกันที่บูรณาการเข้าด้วย
กัน เป็นหลักการที่เราจะต้องทำ�ให้ได้ในการศึกษา”
(๙/๖๖)

39

40

หยาดเพชร หยาดธรรม

จุดเริ่มต้นของการศึกษา
“ตั ว แท้ ข องการศึ ก ษานั้ น เป็ น กระบวนการที่
ดำ�เนินไปภายในตัวบุคคลแกนนำ�ของกระบวนการแห่ง
การศึกษา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น แนว
ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เกื้อกูลแก่ชีวิต
และสังคม สอดคล้องกับความเป็นจริง เรียกสั้นๆ ว่า
สัมมาทิฏฐิ”
(๙/๒๓๗)

“โดยสรุป แหล่งที่มาเบื้องต้นของการศึกษาเรียก
ว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อย่าง คือ
๑. ปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่า
เสียงจากผู้อื่นหรือเสียงบอกจากผู้อื่น ได้แก่ การรับ
ถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น พ่อ
แม่ ครู อาจารย์ เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และ
วัฒนธรรม ซึ่งให้ข่าวสารที่ถูกต้อง สั่งสอน อบรม แนะนำ�
ชักจูงไปในทางที่ดีงาม
๒. ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า
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การทำ�ในใจโดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี ความ
รู้จักคิด หรือคิดเป็น”
(๙/๒๓๙)

“ปัจจัยข้อที่ ๒ คือ โยนิโสมนสิการเป็นแกนกลาง
หรือเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการศึกษา การศึกษาจะ
สำ�เร็จผลแท้จริงบรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็เพราะปัจจัยข้อที่
๒ ปัจจัยข้อที่ ๒ นี้อาจทำ�ให้เกิดการศึกษาได้โดยไม่มีข้อ
ที่ ๑ แต่ปัจจัยข้อที่ ๑ จะต้องนำ�ไปสู่ปัจจัยข้อที่ ๒ ด้วย
จึงจะสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาที่แท้”
(๙/๒๔๗)

“ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น หมายถึงการคิดอย่าง
มี ร ะเบี ย บหรื อ คิ ด ตามแนวทางแนวทางของปั ญ ญา
คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ
เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุ
ปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่ง
นั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ และตามความ
สั ม พั น ธ์ สื บ ทอดแห่ ง เหตุ ปั จ จั ย โดยไม่ เ อาความรู้ สึ ก
ด้วยตัณหาอุปาทานของตนเองเข้าจับหรือเคลือบคลุม
(๙/๒๔๖)
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“บุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณ์แล้ว เมื่อคิดก็จะคิด
อย่ า งมี โ ยนิ โ สมนสิ ก ารเมื่ อ ไม่ คิ ด ก็ จ ะอยู่ อ ย่ า งมี ส ติ
ครองใจ คือมีจิตกำ�กับอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำ�และ
พฤติกรรมที่กำ�ลังดำ�เนินไปอยู่ของตน”
(๙/๒๕๓)

“แกนกลางแห่งศักยภาพของมนุษย์ที่เราต้องการ
แท้จริงคือ ปัญญา ปัญญาเป็นองค์ธรรมที่ทำ�ให้เรารู้
ความจริงของธรรมชาติทำ�ให้เราเข้าถึงสัจธรรม เมื่อเรา
เข้าถึงสัจธรรมรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้ว เราก็จะได้
เอาความรู้ในความจริงนั้นมาใช้ประโยชน์”
(๒๑/๖๘)

“เราพัฒนาคุณสมบัติอื่นๆ ขึ้นมามากมาย ก็เป็น
ตัวประกอบ เป็นบริวารแวดล้อมปัญญานี้ ปัญญาเป็น
ตัวแท้ที่ต้องการ เป็นแก่นเป็นแกนแท้จริง”
(๒๑/๖๘)
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รุ่งอรุณของการศึกษา
“การดำ � เนิ น ชี วิ ต และการฝึ ก ฝนอบรมตามหลั ก
พระพุทธศาสนา… ได้แก่มรรคและไตรสิกขา โดยเฉพาะ
จะเน้ น กั น มากกว่ า การที่ จ ะบรรลุ ถึ ง จุ ด หมายของ
พระพุทธศาสนาได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์
๘… แต่ก็มีปัญหาว่าคนทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ห่าง
จากทาง และไม่รู้จักทางเลย ทำ�อย่างไรจะให้คนเหล่า
นั้นหันมาสนใจ รู้จักจุดเริ่มต้นของทาง และหันเหชักจูง
เขาให้มาเข้าสู่ทาง เพื่อจะได้เริ่มต้นเดินทางต่อไป”
(๙/๒๑๒-๒๑๓)

“ความจริง พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำ�คัญแก่
หลักปฏิบัติก่อนมรรคหรือการนำ�เข้าสู่ทางนี้เป็นอย่าง
มาก โดยทรงแสดงหลักธรรมไว้หมวดหนึ่งมี ๗ ข้อเรียก
ว่า บุพนิมิตแห่งมรรค คือสิ่งที่ส่อแสดง หรือเครื่องหมาย
นำ�หน้าซึ่งส่อแสดงว่า การปฏิบัติตามมรรคกำ�ลังจะเกิด
ขึ้น ใช้คำ�ไทยง่ายๆ ว่า แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
ถ้าโยงเข้ามาหาการศึกษาก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่งอรุณของ
การศึกษา”
(๙/๒๑๓)
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“รุ่งอรุณของการศึกษา เป็นชุดขององค์ธรรม ๗
ประการ เหมือนดังลำ�แสงที่กระจายรัศมีเป็นสีทั้ง ๗
กล่าว คือ
๑. กัลยาณมิตตตา ความมีกลั ยาณมิตร หมายถึง
การมีสภาพแวดล้อมทางสังคมทีด่ ี เฉพาะอย่าง
ยิง่ การได้แหล่งความรูแ้ ละแบบอย่างทีด่ ี
๒. สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล หรือการ
ทำ�ศีลให้ถึงพร้อม หมายถึง การมีวินัยในการ
ดำ�เนินชีวิต และในการอยู่ร่วมในสังคม…
๓. ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ หรือ
การทำ � ฉั น ทะให้ ถึ ง พร้ อ ม หมายถึ ง การรั ก
ความจริง รักความดีงาม ที่แสดงออกเป็น
แรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
๔. อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความเห็น
ความเข้าใจ หรือการทำ�ตนให้ถึงพร้อม หมาย
ถึงการพัฒนาตนให้เต็มที่ จนถึงความสมบูรณ์
แห่งศักยภาพ…
๕. ทิ ฏ ฐิ สั ม ปทา ความถึง พร้อมด้ วยความเห็ น
ความเข้าใจ หรือการทำ�ความเห็นความเข้าใจ
ให้ ถึ ง พร้ อ ม หมายถึ ง การมี ค วามเชื่ อ ถื อ
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แนวความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ และค่านิยม
ที่ดีงามถูกต้อง…
๖. อัปปมาทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความ
ไม่ประมาท หรือการทำ�ความไม่ประมาทให้
ถึงพร้อม หมายถึงความตืน่ ตัวทีจ่ ะกระตือรือร้น
เร่งรัดจัดทำ�การต่างๆ ด้วยจิตสำ�นึกต่อกาล
เวลาและความเปลี่ยนแปลง ไม่ปล่อยปละ
ละเลย ทอดธุระ หรือนิ่งเฉยเฉื่อยชาปล่อย
เวลาล่วงเปล่า
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วย
โยนิโสมนสิการ หรือการทำ�โยนิโสมนสิการให้
ถึงพร้อม หมายถึง ความรู้จักคิด รู้จักพิจารณา
รู้จักสำ�เหนียก กำ�หนดมองสิ่งทั้งหลายให้ได้
คุณค่า คิดเป็น แก้ปัญหาได้ รู้จักคิดวิเคราะห์
สืบสาวให้เข้าถึงความจริง
ในบรรดาองค์ประกอบ ๗ ประการ… ข้อที่ท่านให้
ความสำ�คัญเป็นพิเศษ มี ๒ ข้อ คือ ความมีกัลยาณมิตร
และโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นข้อต้นและข้อสุดท้าย เรียกได้
ว่าเป็นตัวคุมหัวคุมท้ายขบวน”
(๙/๒๑๔-๒๓๑)
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“เมื่อองค์ประกอบ ๗ ประการข้างต้นนี้เกิดขึ้น
ในตัวบุคคล ก็คือรุ่งอรุณของการศึกษา และแสงเงิน
แสงทองของชีวิตที่ดีงามได้เริ่มต้นแล้ว ถึงจะไม่เพียร
พยายามและไม่ปรารถนา การศึกษาและการดำ�เนินชีวิต
ที่ดีงามก็จะต้องเกิดมีตามมาอย่างแน่นอน”
(๙/๒๓๔)
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สาระของบัณฑิต
“บัณฑิต หรือมนุษย์ที่สมบูรณ์…. จะมีคุณสมบัติ
สำ�คัญ ๓ ประการ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีปัญญา รู้สัจจธรรม สอดคล้องกับจุด
หมายอันดับแรกของการศึกษา กล่าวคือ การ
ที่เราเล่าเรียนศึกษาสิ่งต่างๆ ก็เพื่อที่จะเข้าถึง
ความจริงของสิ่งนั้นๆ
๒. เมื่อรู้สัจจธรรมด้วยปัญญาแล้ว ก็ปฏิบัติต่อ
ชีวิตและสังคมได้ถูกต้อง โดยใช้ปัญญาที่รู้
สัจจธรรมนั้นมาดำ �เนินชีวิตของตนเองและ
ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลาย ให้เกิดผลเกื้อกูลไร้โทษ
การดำ�เนินชีวิตและปฏบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูก
ต้องนี้ เรียกว่าเป็นจริยธรรม พูดง่ายๆ คือ
เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามสัจจธรรมให้เกิดผลดี ก็
เรียกว่าเป็นจริยธรรม
๓. เมื่ อ ดำ � เนิ น ชี วิ ต และปฏิ บั ติ ต่ อ สิ่ ง ทั้ ง หลาย
อย่างถูกต้อง คือทำ�ตามหลักจริยธรรมแล้ว ก็
แก้ปัญหาได้สำ�เร็จ ถึงจุดหมายเป็นบุคคลที่
สามารถแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาได้ พ้น
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ทุกข์พบความสุข และบรรลุอิสรภาพ

(๒๑/๓๑-๓๒)

“ในความหมายที่แท้จริงในเชิงนามธรรม หรือ
ความหมายเดิมแท้ ความเป็นบัณฑิตก็คือความเป็นผู้ที่
ได้พัฒนาแล้วทั้งทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจ และทาง
ปัญญา… พร้อมที่จะดำ�เนินชีวิตที่ดีงามด้วยตนเอง และ
รับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมได้ด้วยดี”
(๑๘/๒๓๐)

“บัณฑิตทุกสาขามีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกันคือความเป็น
บัณฑิต เราต้องการให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทุก
คน จากทุกมหาวิทยาลัย จากทุกสาขาวิชาทุกคนเป็น
บัณฑิต…. แต่บัณฑิตแต่ละคนนั้นก็มีความต่างกัน กล่าว
คือ แต่ละคนมีอุปกรณ์เฉพาะตัวที่จะทำ�อะไรได้พิเศษ
กว่าคนอื่นๆ ได้แก่ วิชาเฉพาะชำ�นาญพิเศษด้านนั้นๆ”
(๒๘/๒๓๑)

“ในการพัฒนาคนไปจนมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญานี้ ผู้
ที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญานั้นก็เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษา เรียก
ว่า บัณฑิต บัณฑิตนั้นแปลตามศัพท์ว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญา
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หรือดำ�เนินชีวิตด้วยปัญญา
(๙/๘๒)

“บัณฑิตนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งในขั้นที่สูงว่าเป็น
“พุทธ” ในพระพุทธศาสนา คำ�ว่า “บัณฑิต” นั้น บาง
ครั้งเป็นศัพท์ใช้แทนกันได้กับคำ�ว่าพุทธ ผู้ที่เป็นบัณฑิต
ที่แท้จริงก็เป็นพุทธด้วย คำ�ว่าพุทธนั้นไม่ใช่ใช้เฉพาะกับ
พระพุทธเจ้าเท่านั้น… ผู้ที่รู้ตามเมื่อเข้าใจคำ�สอนคำ�
ประกาศของพระสัมมาสัมพุทธแล้ว ก็เป็นพุทธเหมือน
กัน เรียกว่า “สาวกพุทธ” ….แม้แต่คนที่ยังศึกษาอยู่ ยัง
ไม่หมดกิเลส แต่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นอย่างดี… เป็นพุทธ
ประเภทหนึ่ง เรียกว่า “สุตพุทธ” จัดเป็นบัณฑิตแล้วก็จะ
พัฒนาไปเป็นพุทธที่แท้ในที่สุดได้ด้วย”
(๒๑/๘๓)
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ปัญหาพื้นฐานของการศึกษา
“เมื่อพูดถึงปัญหาการศึกษานั้น จะต้องมองไปที่
ปัญหาของสังคมทั้งหมด หรือปัญหาทั้งโลก ฉะนั้น จะ
ต้องแยกให้ถูกต้อง เราจะนึกถึงปัญหาการศึกษาวนอยู่
ในวงการของการศึกษาเท่านั้นไม่ได้ ….การที่จะใส่ใจ
เอาใจใส่ต่อปัญหาการศึกษาก็คือ มองปัญหาของสังคม
ทั้งหมดหรือทั้งโลก เพราะว่าปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด
นั้น เราพูดได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากคนแล้วการศึกษา
ก็มีหน้าที่ที่จะสร้างคนหรือพัฒนาคน ทำ�ให้เป็นคนดีมี
คุณภาพถ้าคนยังมีปัญหามาก ก็แสดงว่าการศึกษายังทำ�
หน้าที่ได้ไม่สำ�เร็จผลด้วยดี”
(๙/๑๑)

“คุณภาพของการศึกษานั้น มองได้ ๒ ด้าน ด้าน
ที่หนึ่ง คือวิชาการและวิชาชีพ ก็มีเสียงพูดกันมากหรือ
ร้องทุกข์กันมากว่าเด็กสมัยนี้เรียนไปแล้ววิชาอ่อนรู้ไม่
จริงบ้าง รู้แล้วทำ�ไม่ได้จริงบ้าง คือมีวิชาเรียนไปแต่ว่า
เอาไปประกอบอาชีพทำ�งานไม่ได้จริง บางทีเรียนจบ
ชั้นนั้นชั้นนี้ก็อ่านหนังสือไม่ค่อยออก ซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่
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เป็นปัญหาเฉพาะประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็น
ปัญหาเช่นเดียวกัน ทีนี้มองต่อไปในด้านความประพฤติ
ยิ่งมีปัญหามากขึ้นไปอีก การศึกษาสมัยนี้ไม่ช่วยให้เด็ก
มีความประพฤติที่ดีงาม เด็กนักเรียนไม่มีวินัย สำ�เร็จไป
แล้วก็เป็นผู้มีความประพฤติไม่ดี เป็นพลเมืองที่ไม่มีวินัย
เป็นพลเมืองที่ไม่มีค่านิยมและคุณสมบัติที่เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญ นอกจากนั้นปัญหาอีกด้าน
หนึ่งที่สำ�คัญ ก็คือ มีความแปลกแยกกับวัฒนธรรมของ
ตนเอง รวมแล้วก็เหมือนกับว่าการศึกษานี้ช่วยเด็กไม่ได้
หรือเราให้การศึกษาที่ดีไม่ได้”
(๙/๑๐-๑๑)
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การศึกษากับความสุข
“ความสุขมีหลายชั้น มีความประณีตลึกซึ้งขึ้นไป
ตามลำ�ดับ แต่จำ�แนกโดยประเภทใหญ่ๆ เป็น ๒ ระดับ
คื อ ความสุ ข ที่ อ าศั ย สิ่ ง ปลุ ก เร้ า ขึ้ น ต่ อ สิ่ ง สนองจาก
ภายนอก กับความสุขที่เกิดขึ้นภายใน ไม่ขึ้นต่อสิ่งสนอง
จากภายนอก… การศึกษาเป็นการแนะนำ�และฝึกฝน
พัฒนาคนให้รจู้ กั ดำ�เนินชีวติ อย่างถูกต้อง เมือ่ ดำ�เนินชีวติ
ถูกต้องก็มีความสุข การศึกษาที่ถูกต้องทำ�ให้คนมีความ
สุขหรือรู้จักที่จะทำ�ตนให้มีความสุข แต่ความสุขในที่นี้
หมายถึงความสุขประเภทที่สอง ที่เป็นเนื้อในของชีวิต”
(๙/๑๐๖)

“ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง …มี ส าระสำ � คั ญ ตรงกั น หรื อ
เท่ า กั น กั บ สั น ติ แ ละอิ ส รภาพ สั น ติ คื อ ความสงบ
หรื อ ภาวะที่ ค วามเดื อ ดร้ อ นวุ่ น วายและความบี บ คั้ น
กระวนกระวายระงับดับสิ้นไป เรียบและราบรื่น อิสรภาพ
คื อ ความเป็ น อิ ส ระ ปลอดพ้ น จากปั ญ หาปราศจาก
ความทุกข์ ไม่มีสิ่งที่ครอบงำ�  บีบคั้นหรือขัดข้อง เป็น
ไทยแก่ตน โดยนัยนี้ การศึกษาในความหมายที่กล่าว
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มา จึงพูดให้เต็มได้ว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่
จะมีสันติสุข อิสรภาพ และแผ่ขยายสันติสุข อิสรภาพให้
แพร่หลายกระจายออกไป”
(๙/๑๐๘-๑๐๙)

“ความสุขจึงเป็นเป้าหมายสำ�คัญอย่างหนึ่งของ
การศึกษา เพราะสุขเป็นองค์ประกอบของจริยธรรม ไม่
แยกต่างหากจากจริยธรรม …คนที่มีความสุขนั้นจัดได้
ในระดับหนึ่งว่าเป็นคนไม่มีปัญหา คนที่มีปัญหาคือ คน
ที่มีความทุกข์”
(๙/๑๐๗)

“พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์สามารถหาความสุขที่
ประณีตกว่าการบำ�เรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ความสุขแบบ
นั้นท่านเรียกว่าเป็นความสุขที่ประณีตขึ้น ซึ่งมีลักษณะ
สำ�คัญคือเป็นอิสระ มนุษย์มีความสุขได้โดยลำ�พัง ตัวเอง
ในใจ และไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอก
(๑๑/๘)

“ถ้าเรามีความสุขข้างในแล้ว ความสุขทีไ่ ด้ขา้ งนอก
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ก็เป็นความสุขที่เติมเข้ามาเป็นของแถม หรือกำ�ไรพิเศษ
และอิ่มอยู่เสมอ แต่ถ้าเราไม่มีความสุขในจิตใจ มีใจ
เร่าร้อนกระวนกระวาย หรือมีความเบื่อ มีความเครียด
มี ปั ญ หาอยู่ ภ ายในใจของตนเองแล้ ว พอหาวั ต ถุ ม า
บำ�เรอตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็จะต้องมีปัญหาต่อไปอีก”
(๑๑/๑๐)

“การศึกษาจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทำ�ให้คนมี
ความสุข ปัจจุบันนี้มีปัญหาว่าเราได้ถือหน้าที่นี้เป็นสิ่ง
สำ � คั ญ หรื อ ไม่ การศึก ษาปัจจุบันทำ � คนให้ มี ค วามสุ ข
หรือทำ�ให้คนเป็นคนหิวโหยกระหายความสุข ถ้าดำ�เนิน
การศึกษาผิดพลาด ก็จะทำ�ให้คนไม่มีความสุข แต่การ
ศึกษาจะกลายเป็นเครือ่ งมือดูดสูบความสุขออกจากคน”
(๙/๗๘)

“คนที่มีการศึกษา ในความหมายหนึ่งก็คือคนที่ได้
รับการฝึกฝนพัฒนาแล้วรู้จักแก้ปัญหาดับทุกข์ทำ�ตนให้
เป็นสุขได้ และต่อจากนั้นก็สามารถแสวงหาความสุขที่
ประณีตยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมทั้งสามารถเผื่อแผ่ขยายความ
สุขแก่ผู้อื่นได้กว้างขวางออกไปด้วย”
(๙/๗๙)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

“ในทางพุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า การฝึ ก ฝนหรื อ การ
ศึกษานี้เป็นสิ่งสำ�คัญ ดังพุทธพจน์ว่า ในบรรดามนุษย์
ทั้งหลาย มนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุด …เราถือว่ามนุษย์
หรื อ สั ต ว์ ที่ มี ก ารศึ ก ษาฝึ ก ดี แ ล้ ว ประเสริ ฐ แม้ ยิ่ ง กว่ า
เทวดาและพระพรหม”
(๙/๗๒)
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การศึกษา กับ การเข้าถึงความสุขที่แท้
“มนุ ษ ย์ โ ดยทั่ ว ไปในปั จ จุ บั น นี้ ดำ � เนิ น ชี วิ ต ตาม
แนวความคิด ซึ่งสืบมาจากหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตก คือถือว่ามนุษย์จะมีความสุขต่อ
เมื่อมีวัตถุบำ�เรอพรั่งพร้อมที่สุด …เป็นความคิดที่เป็น
ฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม ….อุตสาหกรรม ตั้ง
อยู่บนฐานของเทคโนโลยี แล้วเทคโนโลยีก็ต้องอาศัย
วิ ท ยาศาสตร์ แต่ ทั้ ง หมดทั้ ง ระบบทั้ ง กระบวนการนี้
ก็ มาจากฐานความคิดที่ว่ามนุษย์จะมี ค วามสุ ข ได้ เ มื่ อ
มี วั ต ถุ บำ � รุ ง บำ � เรอ พรั่ ง พร้ อ มที่ สุ ด …ความคิ ด แบบ
อุตสาหกรรมจึงตีโยงไปเข้ากับฐานความคิดที่ว่ามนุษย์
แยกต่างหากจากธรรมชาติ จะต้องเป็นเจ้านายเข้าไป
ครอบครองจัดการธรรมชาติ เอาธรรมชาติมาจัดสรรรับ
ใช้สนองความต้องการของมนุษย์ …ไม่เห็นว่าธรรมชาติ
เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยแห่งความมีแก่นสารของ
ชีวิตและความสุขของมนุษย์”
(๒๕/๖๒-๖๔)

“ถ้าบุคคลเข้าถึงธรรมชาติ เขาจะมีความสุขเพิ่ม
อีกอย่างหนึ่งคือความสุขกับธรรมชาติ ….เป็นความสุข

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

พื้นฐานที่มีได้ง่ายๆ เป็นของธรรมดาหาได้ตลอดเวลา
เมื่อเรามีความสุขชนิดนี้เป็นฐานอยู่ก็เท่ากับเรามีความ
สุขเป็นทุนอยูก่ บั ตัวส่วนหนึง่ แล้ว …ทำ�ให้เราไม่ตอ้ งทุม่
ตัวไปหวังความสุขจากวัตถุบำ�รุงบำ�เรอเพียงอย่างเดียว
…การที่จะต้องดิ้นรนหาความสุขจากวัตถุมาบำ�รุงบำ�เรอ
นัน้ ก็จะมีขอบเขตขึน้ มาทันที คือจะเกิดความพอดี เป็น
ไปอย่างพอดี ไม่เกิดโทษแก่ชวี ติ และสังคม และเราก็มี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ธรรมชาติ …จึงเป็นความสุขพืน้ ฐาน
ทีท่ กุ คนควรจะมีส�ำ หรับการมีชวี ติ ทีด่ งี ามอยูใ่ นโลก…
ในขั้นสูงสุด ความสุขที่แท้จริงก็เป็นความสุขที่
เนื่องด้วยธรรมชาติอีก คือความสุขในความเป็นอิสระ
ที่เกิดจากการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ ความสุข
ระดั บ นี้ เ ป็ น สิ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ธ รรมชาติ เ ป็ น องค์
ประกอบในการพัฒนามนุษย์โดยตรง”
(๒๕/๖๕-๖๖)

“มนุษย์ต้องพัฒนาปัญญา ถ้าไม่มีปัญญามนุษย์
จะไม่สามารถเข้าใจความจริงนี้ได้ …แต่พอมีพัฒนาการ
ทางปัญหาขึ้น มีการศึกษาขึ้น เขาก็รู้จักว่าอะไรเป็น
ประโยชน์แท้จริงแก่ชีวิตของตนเอง เขารู้จักที่จะปฏิบัติ
ต่อชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น อย่างได้ผลมากขึ้น …
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การศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีปัญญาที่จะรู้เข้าใจ แยกได้
ตั้งแต่ระดับความหมายของผลประโยชน์… ประโยชน์
เบื้องต้นที่สุดก็คือผลประโยชน์จะได้สิ่งเสพมาปรนเปรอ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของตัวเอง แล้วต่อมาก็ประโยชน์แก่
ชีวิตที่แท้จริง ทั้งสองอย่างนี้ยังเป็นส่วนตัว แล้วก็ขยาย
ออกไปเป็นประโยชน์ของชุมชน ของสังคม ต่อมาก็เป็น
ประโยชน์ของระบบชีวิตทั้งหมด ที่มีทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช
รวมอยู่ด้วยกันแล้วก็มาถือประโยชน์ของระบบชีวิตที่ดี
งาม ที่เป็นนามธรรม เป็นขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นของความ
สุข ที่มีอิสรภาพที่แท้จริง”
(๒๕/๘๔-๘๘)

“ถ้ า หากว่าการศึก ษาทำ�ให้คนมี ค วามรู้ ม ากขึ้ น
แต่ มี ค วามสุ ข น้ อ ยลง มี ค วามทุ ก ข์ ม ากขึ้ น ก็ แ สดง
ว่าการศึกษานั้นคงจะผิด”
(๑๖/๖๔)

“ถ้าหากว่าการศึกษาทำ�ให้คนมีความรู้มากขึ้น แต่
มีความดีงามน้อยลง มีความชั่วมากขึ้น การศึกษานั้นก็
คงจะผิด”
(๙๑/๖๔)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

“ถ้าหากว่าคนมีความดีงามโดยไม่มีความรู้ ก็ผิด
เหมือนกัน เพราะเป็นความดีงามโดยความหลงงมงาย
ไม่ได้เป็นไปด้วยความรู้ ไม่ได้เป็นไปด้วยปัญญา”
(๙/๖๔)

ผิดอีก”

“ถ้ามีความสุขโดยไม่มีปัญญา ไม่มีความดีงาม ก็
(๙/๖๔)

“วิมุตติ คือความเป็นอิสระหรืออิสรภาพ วิสุทธิ
คือความบริสุทธิ์ หมดจด สันติ คือความสงบ และสุข คือ
ความสุข ทั้งหมดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน … ปัญญา
ที่แท้จึงมากับความสุขหรือพาเอาความสุขมาด้วย แล้ว
พร้อมกับนั้นเอง มันก็ไปสัมพันธ์กับความดีงาม เพราะ
ว่าเมื่อมีอิสรภาพ มีภาวะไร้ทุกข์ ก็หมายความว่ามีความ
ปลอดโปร่งผ่องใส ปราศจากความชั่ว ความเสียหาย”
(๙/๖๕)
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สรุปหน้าที่ของการศึกษา
“กล่ าวโดยสรุป หน้าที่ของการศึกษาในความ
หมายนี้ มีดังนี้
ก. ฝึกฝนพัฒนาคนให้รู้จักปฏิบัติต่อชีวิต หรือ
ดำ�เนินชีวิตอย่างถูกต้องมีความสุข
ข. ฝึ ก ฝนให้ ค นรู้ จั ก แก้ ปั ญ หาชี วิ ต และหา
ทางออกจากความทุกข์ ได้ด้วยดี โดยไม่ก่อ
ให้เกิดโทษ พิษภัยแก่ผู้อื่นและแก่สังคม
ค. พั ฒ นาคนให้ รู้ จั ก แสวงหาและเสพความ
สุ ข ทางวั ต ถุ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งปราศจากโทษ
พิษภัย ไร้การเบียดเบียนและพร้อมที่จะใช้
สิ่งอำ�นวยความสุขนั้นๆ ในทางที่เกื้อกูลแก่
ผู้อื่นและแก่สังคม
ง. พัฒนาคนให้พร้อมและมีความสามารถบาง
อย่างในการที่จะเอื้ออำ�นวยความสุขแก่ผู้อื่น
และแผ่ขยายความสุขออกไปในสังคม”
(๙/๑๐๘)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

พระพุทธศาสนา กับ การศึกษา
“การศึกษาจะต้องกล้าเผชิญหน้าความจริง ถ้า
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ อยู่ ใ น
กระบวนการสืบทอดต่อเนื่องของสังคมไทย ไม่ว่าโดย
ฐานะที่ เ ป็ น สถาบั น สั ง คมอั น กว้ า งใหญ่ ก็ ดี โดยเป็ น
รากฐานของวัฒนธรรมไทยก็ดี โดยเป็นสภาพแวดล้อม
ที่ ค รอบคลุ ม สั ง คมไทยก็ ดี โดยเป็ น มรดกและเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไทยก็ดี โดยเป็นระบบจริยธรรมที่
สังคมไทยได้ยอมรับถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานกันมาก็ดี
การศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ดำ � เนิ น การ ให้ ค นไทยได้ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา ทั้งในแง่ที่เป็นองค์ความรู้ และในแง่ที่
เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตและสังคม”
(๑๔/๒๒-๒๓)

“แม้คำ�สอนของพระพุทธเจ้าจะแตกต่างกันเป็น
หลายระดับ แต่สาระสำ�คัญที่เป็นแกนกลาง คงเป็นแนว
เดียวกันคือ การดำ�รงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหรือมีชีวิตอยู่
อย่างผู้รู้จักชีวิต รู้เท่ากันกระแสโลก”
(๔/๙๒)
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“ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา นอกจาก
ทำ � ให้ รู้ เข้ า ใจตัว เองและพื้นฐานตนเองของสั งคมไทย
แล้ว ยังเชื่อมโยงออกไปให้เข้าใจสังคมและชีวิตจิตใจของ
ชนชาติต่างๆ ในฝ่ายตะวันออกได้ง่ายขึ้นด้วย ตลอด
จนเป็นฐานเทียบเคียงให้เข้าใจสังคมและชีวิตจิตใจของ
ตะวันตกที่ต่างออกไป พร้อมทั้งมองเห็นสายสัมพันธ์ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ ที่แล่นร้อยเป็นเหตุปัจจัยกันอยู่
ในอารยธรรมของมนุษยชาติ ….การศึกษาที่จะรับมือ
กับความเจริญของโลกในยุคที่กำ�ลังมาถึงข้างหน้า จะ
ต้องมองไกลออกไปให้ครอบคลุมถึงจุดหมายของการ
ศึกษาในระดับของการสร้างสรรค์คนให้เป็นสมาชิกที่ดีมี
คุณภาพ ผู้สามารถช่วยสร้างสรรค์พัฒนามนุษยชาติได้
ด้วย การศึกษาที่มนุษยชาติต้องการ จึงได้แก่การศึกษา
เรื่องราวที่มีฐานโยงกว้างไกล ทั้งในด้านกาละและเทศะ
ดังเช่นการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งสนองจุดมุ่งหมาย
เช่นว่านี้สำ�หรับสังคมไทย”
(๑๓/๗๗-๗๘)

“การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนานั้ น อาจจั ด แยก
ออกได้เป็น ๒ หมวดใหญ่ คือ ๑. การศึกษาภาคเนื้อหา
ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ความรู้ ห รื อ สิ่ ง ที่ ค วรรู้ เ กี่ ย วกั บ พระพุ ท ธ
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ศาสนา…. ๒. การศึกษาภาคปฏิบัติการ ได้แก่การพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งพร้อมที่จะอยู่ร่วม
ด้วยดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม …การศึกษา
ภาคเนื้อหาเป็นสิ่งสำ�คัญ และมีความจำ�เป็นในขั้นพื้น
ฐาน แต่ถ้าหยุดอยู่เพียงนั้นก็จะไม่เป็นการศึกษาที่แท้
จริง พราะจะไม่เกิดการฝึกฝนพัฒนาแก่ชีวิตของบุคคล
และไม่สำ�เร็จประโยชน์แก่สังคม”
(๑๓/๘๘-๘๙)

“หลั ก ธรรมอะไรที่ ถื อ ว่ า เป็ น แกนกลางของ
พระพุทธศาสนา ถ้าจะกล่าวโดยทั่วๆ ไปแล้วจะมีอยู่ ๕
ข้อใหญ่ๆ คือ
๑. หลักอริยสัจ ๔
๒. หลักขันธ์ ๕ หรือเบญขันธ์
๓. หลักปฏิจจสมุปบาท
๔. หลักไตรลักษณ์
๕. หลักมัชฌิมาปฏิปทา
ผู้ ที่ เข้ า ใจหลั ก ธรรมดั ง กล่ า วจะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ รู้
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง”
(๒/๑๔๓)
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ธรรมวินัย กับ การพัฒนามนุษย์
“ธรรม เป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นกฎเกณฑ์
ที่มีในธรรมชาติ ส่วนวินัยเป็นเรื่องของมนุษย์จัดตั้งขึ้น
พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้ที่จัดตั้งระบบแบบแผน
ของมนุษย์ คือเป็นการจัดวางระบบสังคมเพื่อช่วยมนุษย์
ให้เข้าถึงธรรมนั้นเอง
ดังนั้น วินัยจึงต้องอาศัยธรรมเป็นฐานอิง โดยมี
จุดหมายเพื่อจะนำ�ไปถึงบั้นปลาย คือเพื่อดำ�เนินไปให้
เข้าถึงธรรมนั้นเอง วินัย เป็นวิธีการของมนุษย์เพื่อทำ�ให้
ธรรมออกผลในสังคม ดังนั้น ในการฝึกอบรมมนุษย์จึง
ต้องมีทั้งสองอย่าง คือธรรมและวินัย”
(๒๓/๒๑)

“วินัยที่แท้จริงนั้น ท่านกำ�หนดวางบัญญัติขึ้น
เพื่ อ จั ด สรรโอกาสให้ ก ระบวนการพั ฒ นาคน พั ฒ นา
มนุษย์ พัฒนาสังคม เดินหน้าไปได้ และช่วยให้ความ
เป็นอยู่ การดำ�เนินชีวิต หรือกิจการของหมู่คณะของ
สังคมราบรื่นเป็นไปด้วยดี”
(๒๖/๓๖)
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“ในความหมายที่ แ ท้ จ ริ ง วิ นั ย หมายถึ ง ระบบ
แบบแผนการจัดตั้งทั้งหมด ถ้าเทียบกับสังคมปัจจุบัน
การจัดวางระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครอง วัฒนธรรมประเพณี อยู่ในเรื่องวินัยทั้งสิ้น
(๒๓/๒๓)
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พระรัตนตรัย กับ การพัฒนามนุษย์
“มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนไปจนสูงสุด แล้ว
กลายเป็นพุทธ …เมื่อรู้ความจริงในธรรมชาติถึงที่สุดก็
เป็นพุทธ …การที่เป็นพุทธก็คือการเข้าถึงความจริง ที่
มีอยู่ในธรรมชาติ ความจริงคือสาระหรือแก่นแท้ของ
ธรรมชาตินั้นเรียกว่า ธรรม ….เมื่อมนุษย์ทั้งหลายใน
สังคมพัฒนาตนขึ้นไปเป็นจำ�นวนมากแล้ว เรามีศัพท์
บัญญัติเรียกชนกลุ่มนี้ว่า สังฆะ ….สังฆะคือสังคม ซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกที่พัฒนาตนเป็นพุทธแล้ว … รวม
สามอย่างนี้เป็นคุณค่าสูงสุดสำ�หรับมนุษย์”
(๒๓/๑๖-๑๙)

จะต้ อ งระลึ ก อยู่ เ สมอว่ า เราจะต้ อ งพั ฒ นา
ศั ก ยภาพของตนตามแนวทางที่ จ ะเป็ น พุ ท ธ จะต้ อ ง
เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ และปฏิบัติตามความจริง
คือธรรมนั้น และจะต้องพัฒนาสังคมให้ประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นพุทธเพื่อรวมกันเข้าเป็นสังฆะ นี้เป็นหลัก
นำ�ทางชีวิตและสังคม …เป็นแม่บทใหญ่ของระบบความ
คิดที่เรียกว่า พุทธธรรม”
(๒๓/๑๙)
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อริยสัจสี่ กับ การพัฒนามนุษย์
“การพัฒนาตนนั้นเป็นการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาในการดับทุกข์ ในการบรรลุถึงอิสรภาพ
…หลักอริยสัจสี่เป็นวิธีการแห่งปัญญาในระบบการแก้
ปัญหาตามเหตุผล ….อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค ซึ่งเป็นหัวข้อง่ายๆ แต่เป็นเรื่องใหญ่ ครอบคลุม
พระพุทธศาสนาทั้งหมด …ทุกข์ ได้แก่ ปัญหา หรือสิ่ง
บีบคั้นจำ�กัด ขัดข้อง สมุทัย สาเหตุของปัญหา นิโรธ
หลักการและจุดหมายของการแก้ปัญหา มรรค วิธีการ
ปฏิบัติของมนุษย์ในการแก้ปัญหาของมนุษย์ให้สำ�เร็จ”
(๒๓/๒๔-๒๖)

“ปัญหาของมนุษย์แก้ไขได้ด้วยการกระทำ�ของ
มนุษย์เอง ด้วยสติปัญญาของมนุษย์เอง โดยไม่จำ�เป็น
ต้ อ งอาศั ย อำ � นาจดลบั น ดาลจากภายนอก นี้ เ ป็ น
แนวทางของอริยสัจ และเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา
ชีวิตนี้เอง เกี่ยวกับการดำ�รงอยู่แห่งชีวิตของเรานี่เอง
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด …. เป็นเรื่องของทุกคนและทุก
ชีวิต ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะสนใจก็ได้ ไม่สนใจก็ได้”
(๒๓/๒๘)
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“ชีวิตนี้มีปัญหา คือชีวิตมีสิ่งบีบคั้นจำ�กัดขัดข้อง
ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไข …มนุ ษ ย์ ต้ อ งการฝึ ก ฝนพั ฒ นาความ
สามารถในการแก้ปัญหา และการศึกษาก็เป็นเครื่องช่วย
ฝึกฝนพัฒนาคนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือ
เป็นผู้พร้อมที่จะแก้ปัญหาได้อย่างสำ�เร็จผล …ถ้าชีวิต
ไม่มีปัญหา ไม่มีทุกข์ ก็ไม่จำ�เป็นต้องมีการศึกษา”
(๙/๙-๑๑)

“อริยสัจนี้เป็นหลักแม่บทในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาตนในการสร้างอิสรภาพของมนุษย์ เรียกว่าเป็น
วิธีแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาหรือการแก้ปัญหาตาม
ระบบวิธีของเหตุและผล ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักอริยสัจ
คือเป็นหลักที่ต้องใช้ปัญญาโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุ
อิสรภาพซึ่งเป็นภาวะที่หลุดพ้นปลอดปัญหา”
(๒๓/๒๖)

“อริยสัจนี้เป็นหลักการแก้ปัญหาตามเหตุผล ถ้า
เรียงลำ�ดับตามหลักการของเหตุผล ท่านเรียงผลก่อน
เหตุเป็นคู่ๆ คือ …ข้อหนึ่ง ทุกข์เป็นผล ข้อสองสมุทัย
เป็นเหตุ อีกคู่หนึ่งนิโรธคือจุดหมายที่ต้องการ ก็เป็นผล
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ส่วนมรรคเป็นวิธีปฏิบัติให้สำ�เร็จผล ก็เป็นเหตุ …การ
เรียงผลก่อนเหตุตามวิธีของอริยสัจนี้ เป็นหลักการแก้
ปัญหาในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและใช้ได้ผลจริงในการ
สอนก็ตามการปฏิบัติตาม จะให้ได้ผลจริงต้องเรียงเช่น
นี้”
(๒๓/๒๖)
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การศึกษาเพื่อสันติภาพ
“สันติภาพก็คือภาวะแห่งสันติ …สันติแปลว่า
ความสงบ สันติหรือความสงบนี้เป็นชื่อหนึ่งของพระ
นิพพาน”
(๒๔/๕)

“ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นพระพุ ท ธศาสนานั้ น เรี ย กกั น ว่ า
สิกฺขา สิกขาก็แปลว่า การศึกษานั่นเอง ….ในเมื่อข้อ
ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นสิกขา ดังที่เรา
เรียกว่า ไตรสิกขา พระพุทธศาสนาก็เป็นการศึกษา …
ตัวพระพุทธศาสนา คือไตรสิกขาซึ่งเป็นการศึกษานั้นก็
เพื่อบรรลุสันติ คือพระนิพพาน เพราะฉะนั้น คำ�ว่าการ
ศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพที่ เขาเอาไปตั้ ง เป็ น ชื่ อ รางวั ล นั้ น
ความจริงก็เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นเอง”
(๒๔/๕-๖)

“คนที่พัฒนาถูกต้อง มีการศึกษาถูกต้องเท่านั้น
จึงจะเป็นอิสระ ไม่ต้องขึ้นกับอามิส สามารถมีความสุข
ด้วยตนเอง จนกระทั่งเป็นภาวะประจำ�จิตใจ มีความสุข
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สมบูรณ์ จึงไม่มีอะไรต้องทำ�เพื่อตนเองอีก เพราะฉะนั้น
ชี วิ ต ของเขาจึ ง ไม่ มี ปั ญ หาแก่ ใ ครทั้ ง แก่ ตั ว เองและแก่
ผู้อื่น และพร้อมที่จะบำ�เพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลก …
เมื่อเป็นอย่างนี้ ก็มีแต่จะเกิดสันติ ตัวเองก็สันติภายใน
แล้วก็สร้างสันติให้เกิดขึ้นในโลก นี้คือการศึกษาที่ถูก
ต้อง อย่างนี้เป็นทั้งการศึกษาสันติ และเป็นการศึกษา
เพื่อสันติ ด้วย”
(๒๔/๕๑)
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การศึกษาที่สมบูรณ์
“ในจริ ย ศาสตร์ ต ะวั น ตก มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
สิ่งดีงามสูงสุด คือ ภาวะสมบูรณ์ที่เรียกว่า the highest
good นั้น แยกออกเป็น ๓ พวก และแต่ละพวกก็ยึดถือ
คนละอย่าง พวกหนึ่งว่าสิ่งดีงามสูงสุดคือความสุข อีก
พวกหนึ่งว่า คุณธรรมหรือหน้าที่ อีกพวกหนึ่งว่า การ
พัฒนาเต็มบริบูรณ์แห่งศักยภาพ แต่ในพระพุทธศาสนา
ท่านชี้ให้เห็นว่า ทั้งสามอย่างนี้ในที่สุดก็ต้องมีพร้อม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้ามันยังไม่มาบรรจบเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันแท้จริง เวลานั้นตราบนั้นเราถือว่าการ
รู้สัจจธรรมยังไม่สมบูรณ์การปฏิบัติตามจริยธรรมยังไม่
สมบูรณ์ และชีวิตของมนุษย์ก็ยังไม่สมบูรณ์”
(๙/๓๒๔-๓๒๕)

“สั จ จธรรมที่ ส มบู ร ณ์ หมายถึ ง สั จ จธรรมซึ่ ง
สมบูรณ์อยูใ่ นตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว มาปรากฏแก่ปญ
ั หา
ของมนุษย์ท่ีรู้แจ้งธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ จริยธรรมที่
สมบูรณ์ คือความดีงามในการดำ�เนินชีวติ และปฏิบตั ติ อ่
สังคมและธรรมชาติอย่างถูกต้อง ซึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้น
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มาในการพยายามเข้าถึงสัจจธรรม และเกิดมีพรั่งพร้อม
กลายเป็นการดำ�เนินและปฏิบัติได้ ถูกต้องสมบูรณ์ข้ึน
มาเมื่อมนุษย์เข้าถึงสัจจธรรมนั้น และชีวิตที่สมบูรณ์
ได้แก่การที่มนุษย์ผู้มีปัญญารู้แจ้งความจริงโดยสมบูรณ์
และมีความดีงามในการดำ�เนินชีวิต และปฏิบัติได้ถูก
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สั จ จธรรมแล้ ว นั้ น เข้ า ถึ ง ภาวะไร้
ปัญหาปลอดพ้นจากความทุกข์ เป็นอิสระโดยสมบูรณ์”
(๙/๓๒๕)

“ปั ญ ญาที่ ส มบู ร ณ์ ค วามดี ง ามที่ ส มบู ร ณ์ แ ละ
อิสรภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการพัฒนา
ศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ห รื อ การศึ ก ษาที่
สมบูรณ์นั่นเอง เพราะฉะนั้น บุคคลที่ถือว่าสูงสุดใน
อุดมคติของพระพุทธศาสนาจึงมีคุณสมบัติสามประการ
นี้ ดังที่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามประการ
คือ
๑. ปัญญาคุณ ปัญญาที่รู้สัจจธรรม …
๒. กรุณาคุณ มีความดีงาม ทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรมสมบูรณ์…
๓. วิสุทธิคุณ ซึ่งท่านมักเรียกว่าวิมุตติ ได้แก่
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ความเป็ น อิ ส ระของจิ ต ใจ… เป็ น ความสุ ข
สมบูรณ์หรือภาวะไร้ทุกข์…”

(๙/๓๒๕-๓๒๖)

“คนที่เรียกว่ามีการศึกษานั้น จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบดูเสมอว่า ได้พัฒนาไปโดยมีองค์ประกอบ ๓
อย่างนี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่”
(๑๖/๖๔)
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ความดี – ความชั่ว
“เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเรามาเน้นมาห่วงกันมากในเรื่องที่
ว่าทำ�ดีได้ดี ทำ�ดีไม่ได้ดี ไม่ค่อยเน้นกันในเรื่องของความ
มั่นคงทนทานในการทำ�ดี …ผลดีที่ว่าทำ�ดีได้ดี หรือ
ไม่ดีนี้ ผลดีมีสองอย่าง คือผลดีตามธรรมชาติ ตาม
กฎธรรมดาของมัน กับผลดีในทางสังคม
ผลดีทางสังคม เป็นผลดีทส่ี งั คมบัญญัติ สิง่ ทีส่ งั คม
บัญญัติข้ึนนี้ไม่แน่นอน ต้องขึ้นอยู่กับสภาพสังคมส่วน
ใหญ่และความนิยมตามกาลเวลา ….ถ้าสมัยไหนสังคม
เสื่อม มีคนไม่ดีมาก คนที่ไหนเขาจะมาช่วยเหลือหรือ
มาเอาใจใส่เชิดชูยกย่องตอบแทนคนดี ในสมัยที่สังคม
เสือ่ มถอย คนไม่ดมี ใี นสังคมมาก คนดีกย็ อ่ มอับเฉา…
ผลดีที่แท้ตามธรรมดาธรรมชาติ ก็คือตัวธรรมตัว
กุศล ได้แก่ ความดีงามของชีวิต ของสังคม การบรรลุ
ธรรมบริสุทธิ์ ความหลุดพ้นหรือโพธิญาณ การที่จะ
มองเห็นและดำ�รงอยู่เพื่อผลดีในขั้นนี้ได้จะต้องมีความ
เข้มแข็งทางจริยธรรม …โลกต้องการคนดี มิใช่เพื่อให้
มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยทำ�ชีวิตและสังคมให้มันดี”
(๑/๗๑-๗๓)
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“การทำ�ความดีที่สมบูรณ์และปลอดภัยสิ้นเชิง ก็
คือการกระทำ�ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ รู้ตามความเป็นจริง
และเหตุผลว่าสิ่งนั้นดีงามเป็นประโยชน์ควรทำ�  และ
กระทำ�ด้วยจิตใจที่หลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งมีความเบิกบาน
ผ่องใสในเวลาที่กระทำ�”
(๙/๙๗)

“การมีอุดมคตินั้นเป็นสิ่งที่ดีและไม่ใช่สิ่งที่ทำ�ได้
ง่ า ยๆ ต้ อ งอาศั ย ความเข้ ม แข็ ง มั่ น คงและความใฝ่ ดี
อย่างแรงกล้า และปัญหาความเสื่อมโทรมต่างๆ ของ
สังคมปัจจุบันนี้ จะแก้ไขได้ไม่ใช่ง่ายๆ ต้องอาศัยคน
มีอุดมคติทำ�การกันอย่างแน่วแน่แข็งขัน จึงจะแก้ได้ …
คนมีอุดมคติจึงนับว่าเป็นคนดีมาก ควรเชิดชูยกย่อง
สรรเสริญ แต่กระนั้นก็อย่าประมาท คนดีมีอุดมคติก็
ทำ�ให้เสียได้
“ทางเสียของคนดีมีอุดมคติก็คือการถืออุดมคติ
โด่ไว้ ยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรง โลดแล่นไปด้วยอุดมคติ
อุดมการณ์อย่างไม่ลมื หูลมื ตา จนอุดมคติหรืออุดมการณ์
นั้นกลายเป็นเครื่องจำ�กัดตัวให้แคบ เป็นเครื่องกีดกั้น
ปิดบังปัญญาของตนเอง….
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คนมีอุดมคติจะต้องมีศีล คือมีศีลธรรม ประพฤติ
ตนตามหลั ก จริ ย ธรรมและที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ คนมี
อุดมคติจะต้องใช้ปัญญากำ�กับอุดมคติหรืออุดมการณ์
ของตนอยู่เสมอ”
(๑/๘๘-๘๙)
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การศึกษา กับ การเปลี่ยนแปลง
“การศึกษามีความมุ่งหมายประการหนึ่ง คือไม่ให้
คนเป็นทาสของความเปลี่ยนแปลง แต่ให้เป็นผู้สามารถ
นำ�การเปลี่ยนแปลงได้ คือให้เป็นอิสระอยู่เหนือการถูก
กระทบกระแทกชักพาโดยความเปลี่ยนแปลง และกลับ
นำ�ความรู้เท่าทันต่อเหตุปัจจัยของความเปลี่ยนแปลง
นั้นมาชี้นำ� จัดสรรความเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปในทางที่
เป็นผลดีแก่ตนได้”
(๒๑/๔๘)

“ความทันสมัยและนำ�สมัยที่แท้ จะต้องประกอบ
ด้วยปัญญาเพราะทันนั้นก็คือความรู้ทัน และนำ�ก็คือ
เป็นต้นคิด เป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้นำ�ทางการเปลี่ยนแปลง
…ประกอบด้วยความรู้ เป็นการรู้ทันหรือรู้เท่าทัน หยั่ง
เห็นลงไปถึงเหตุปัจจัยของเรื่องนั้นๆ คุณและโทษของ
สิ่งหรือการกระทำ�นั้น …ดำ�เนินการนำ�การเปลี่ยนแปลง
ให้เป็นไปด้วยปัญญาที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีงาม
เป็นผลดีแก่ชีวิตและสังคม เรียกได้ว่า เป็นนายของยุค
สมัยและเป็นนายของเหตุการณ์”
(๒๑/๕๒-๕๓)
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การศึกษา กับ เทคโนโลยี
“การศึกษาจะต้องช่วยให้คนเจริญเท่าทันยุคสมัย
ในความหมายว่าอย่างน้อ ยจะต้อ งตื่ น ตั ว รู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ
ความเป็นไปและปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต และความเสื่อมความเจริญของสังคม …การศึกษา
จะต้องเน้นบทบาททำ�ให้คนรู้จักปฏิบัติต่อเทคโนโลยี
และข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้องด้วยการพัฒนาคน เพื่อ
ให้เทคโนโลยีเป็นคุณ”
(๑๗/๙๑-๙๒)

“เทคโนโลยี ไม่วา่ จะเจริญก้าวหน้าเท่าใด ก็เป็น
เพี ย งส่ ว นเสริ ม หรื อ ตั ว การพิ เ ศษในระบบการดำ � รง
อยู่ของมนุษย์ โดยที่มันเป็นเครื่องมือขยายวิสัยแห่ง
อินทรีย์ของมนุษย์ ทำ�ให้มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย เป็น
ปัจจัยข้างฝ่ายมนุษย์ ที่เกิดเพิ่มเข้ามาในกระบวนการ
แห่งเหตุปัจจัยนั้น เพื่อสนองความประสงค์ของมนุษย์
เอง”
(๑๗/๗๐)
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“เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขยายวิสัยแห่งอินทรีย์
ของมนุษย์ และเทคโนโลยีก็ได้เข้ามาสัมพันธ์กับระบบ
การดำ�รงอยู่ของมนุษย์ …เป็นสภาพแวดล้อมอย่างใหม่
ขึน้ มา เป็นสภาพแวดล้อมทีม่ นุษย์สร้างขึน้ สภาพแวดล้อม
ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น นี้ บางที ก็ ไ ปรุ ก รานหรื อ ขั ด แย้ ง กั บ
สังคมและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเดิม… ทำ�ให้
เสียดุลยภาพ ทำ�ให้เสียดุลในระบบของมนุษย์ธรรมชาติ
สั ง คม แล้ ว ก็ ขั ด ขวางความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ที่ เ กี้ อ กู ล กั น
ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามอย่างนั้น …มนุษย์จะต้อง
แก้ ปั ญ หานี้ โดยพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะที่ จ ะ
ทำ�ให้เกิดการประสานและเกื้อกูลกันภายในระบบความ
สั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบสามอย่ า งแห่ ง การดำ � รงอยู่
ของมนุษย์นั้น และใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น”
(๒๒/๔๓-๕๐)

“แม้ ว่ามนุษย์จะพัฒ นาเทคโนโลยี เจริ ญ ไปมาก
เท่าไรก็ตาม สิ่งที่จะต้องเจริญคู่กันไปก็คือการที่จะต้อง
พัฒนามนุษย์ ต้องพัฒนาคน การพัฒนาคนนั้น ไม่ใช่
พัฒนาเฉพาะในด้านความรู้และความชำ�นาญทางด้าน
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เทคนิค …หรือในเรื่องวิทยาการต่างๆ เท่านั้น แต่หมาย
ถึงการพัฒนาคุณภาพในด้านชีวิตจิตใจ พัฒนาศีล สมาธิ
ปัญญา โดยเฉพาะในการที่จะใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน
มากขึ้นก็ยิ่งต้องการความมีสติรอบคอบ ความละเอียด
ถี่ถ้วน ความไม่ประมาทมากขึ้น”
(๑๕/๙๗-๙๘)

“เทคโนโลยี ที่ ส ร้ า งและใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ก็ คื อ
เทคโนโลยี ที่ จ ะมาช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ มี โ อกาสในการที่ จ ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพของตนในการที่จะ
เข้าถึงธรรมด้วยปัญญา มีคุณธรรม และความสุขเป็นที่
บรรจบประสานกัน เมื่อทั้งสามสิ่งนี้ประสานกัน สมดุล
และสมบูรณ์ได้ อันนี้ก็คือจุดบรรจบของพุทธธรรมกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
(๑๗/๑๐๑)

“ในสังคมปัจจุบันที่มีความวุ่นวายมากนี้ คนเริ่มมี
ความรู้สึกตัวกันถึงความที่เทคโนโลยีและความเจริญ
สมัยใหม่ต่างๆ นี้มันไม่สามารถให้ความหมายที่แท้จริง
แก่ชีวิตได้ มันไม่สามารถนำ�มนุษย์ไปสู่ความสุขที่แท้
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จริงได้ …เราต้องมาทบทวนพิจารณาความหมายของ
วิทยาการและอุปกรณ์ต่างๆ ของความเจริญ”
(๑/๖๐-๖๑)

“โลกนี้ก็ประสบปัญหา
มีความทุกข์มากมาย
เหลื อ เกิ น จนกระทั่ ง บางที ก็ รู้ สึ ก กั น ว่ า ความเจริ ญ
สมัยใหม่ถึงความมืดตันแล้ว และสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุ
ก็คือความงมงายในวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ทำ�ให้เกิดโทษ
แก่โลกนี้ มามากพอสมควร …ความจริงวิทยาศาสตร์
ไม่ใช่เรื่องของความงมงาย …แต่คนสามารถงมงายใน
วิทยาศาสตร์ได้และเป็นกันไม่น้อยเสียด้วย”
(๑/๖๒)
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การศึกษา กับ เศรษฐศาสตร์
“ถ้าเศรษฐศาสตร์จะมีความหมายอย่างแท้จริง
เศรษฐศาสตร์จะต้องมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ ในการทำ�ให้มนุษย์มีความสามารถในการดำ�รง
ชีวิตที่ดีงาม มีความสุขสมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นด้วย มิฉะนั้น
เศรษฐศาสตร์จะมีไว้เพื่ออะไร ….ผลที่ต้องการในทาง
เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวของมันเอง แต่
เป็นมรรคาคือเป็นฐานสนับสนุนกระบวนการพัฒนาตน
ของมนุษย์ เพื่อชีวิตที่ยิ่งขึ้น เพื่อให้เขาบริโภคอาหาร
แล้วไม่ใช่อิ่มเฉยๆ …แต่ให้เขาอิ่มเพื่อให้เขามีกำ�ลังกาย
มีกำ�ลังความคิด จะได้ฟังได้พิจารณาเรื่องที่เจริญปัญญา
ต่อไป …พระพุทธเจ้าให้คนจัดหาอาหารให้คนเข็ญใจรับ
ประทาน รับประทานเสร็จแล้ว ไม่ใช่จบแค่นั้น แต่เพื่อให้
เขาได้ฟังธรรมต่อไป”
(๒๒/๔๓-๔๔)

“ผลได้ ที่ ต้ อ งการในทางเศรษฐศาสตร์ นี้ ไม่ ใช่
จุดหมายในตัวของมันเองเป็น means คือมรรคา ส่วน
end คือจุดหมายของมัน ก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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และการพั ฒนามนุษย์ …กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ผลของมันเป็นฐานหรือเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยสนับสนุน
การมีชีวิตที่ดีงาม และการพัฒนาตน พัฒนาสังคมของ
มนุษย์”
(๒๒/๕๐)

“การสร้ า งความพรั่ ง พร้ อ มในทางเศรษฐกิ จ ก็
เป็ น ภารกิ จ สำ � คั ญ ที่ จ ะต้ อ งทำ � แต่ เราจะต้ อ งให้ ค วาม
เจริญก้าวหน้าพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจนั้นสัมพันธ์กับ
จุดหมายให้เป็นไปเพื่อจุดหมาย คือให้เกิดคุณภาพชีวิต
ซึ่งทำ�ให้มนุษย์พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ สร้างสรรค์
หรือปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงาม …สิ่งสำ�คัญที่เศรษฐศาสตร์
จะต้ อ งทำ � ก็ คื อ การหาจุ ด สั ม พั น ธ์ ข องตนกั บ วิ ช าการ
แขนงอื่นๆ ว่าจะร่วมมือกับเขาที่จุดไหนในวิชาการนั้นๆ
จะส่งต่อรับช่วงกันอย่างไร เช่น ในเรื่องการศึกษา
เศรษฐศาสตร์จะสัมพันธ์หรือร่วมมือกับการศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาของมนุษย์ที่จุดไหน”
(๒๒/๕๑-๕๒)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

การศึกษา กับ ประชาธิปไตย
“ลักษณะสำ�คัญ ๒ อย่างของสังคมประชาธิปไตย
คื อ วิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความพอดี ที่ เ ป็ น สายกลาง ซึ่ ง องค์
ประกอบและปฏิบัติการทั้งหลาย ได้สัดส่วนสมดุลกัน
…อีกอย่างหนึ่งคือการยอมรับศักยภาพของมนุษย์ ว่า
บุคคลแต่ละคนมีความสามารถที่พัฒนาได้ ….ศักยภาพ
นั้นจะต้องได้รับการพัฒนา คือต้องมีการศึกษา เพื่อให้
บุคคลมีสติปัญญา สามารถคิดวินิจฉัย เลือกตัดสินใจ
และใช้เสรีภาพเป็นต้น ได้อย่างถูกต้องพอดี….
การจะมีประชาธิปไตยที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เอา
อย่างรูปแบบเขามาใช้ตามไปเท่านั้นก็สำ�เร็จ แต่มีสิ่งที่
จะต้องเพียรพยายามทำ�ด้วยความตั้งใจจริงเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ต้องมีการแสวงหาปัญญา และใช้ปัญญาอย่างจริงจัง
โดยให้บุคคลมีเสรีภาพที่จะพัฒนาศักยภาพของตน และ
ให้ศักยภาพนั้นอำ�นวยผลดีในการที่จะใช้เสรีภาพในการ
ที่จะเกื้อกูลต่อชีวิตและสังคม ทำ�ให้เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสมดุล โดยเป็นเสรีภาพของ
คนที่ปกครองตนเองได้”
(๑๐/๗๑-๗๓)
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“สังคมประชาธิปไตย จะต้องมีเครื่องผูกพันคนให้
มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน… การร่วมมือกันและ
อยู่ร่วมกันด้วยดีนั้นมีลักษณะการแสดงออกต่างๆ ซึ่ง
เน้นความมีเมตตาปรารถนาดี หวังประโยชน์สุขต่อกัน
อันจะโยงไปหาหลักการพื้นฐาน คือการที่คนเราจะต้อง
ใช้ ปั ญ ญา….เป็ น สั ง คมแห่ ง สามั ค คี เ อกภาพ ที่ ค นมี
เมตตาหรือไมตรีต่อกันเป็นพื้นฐานรองรับความเป็นอยู่
และการแสดงออกเสรีที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน”
(๑๐/๙๖-๙๘)

“ประชาธิปไตยจะไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยที่ดี
ถ้าหากไม่ถึงธรรมาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยที่เป็น
อัตตาธิปไตยนัน้ ไม่ดไี ปกว่าราชาธิปไตยทีเ่ ป็นอัตตาธิปไตย
คือนำ�ไปสูค่ วามพินาศเช่นเดียวกัน… จะเป็นธรรมาธิปไตย
ก็ต้องเริ่มตั้งแต่รู้ว่าอะไรเป็นธรรม
ความรู้เกิดขึ้นได้
ก็ต้องอาศัยปัญญา จะให้มีปัญญาก็ต้องมีการศึกษา
ฉะนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่ให้การศึกษา”
(๕/๕๓)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

“การศึกษาที่พรั่งพร้อม ที่จะให้เกิดประชาธิปไตย
ก็ต้องมี ๓ องค์… คือมีทั้งศีล มีทั้งสมาธิ มีทั้งปัญญา…
การศึกษาที่ขาดศีล ขาดระเบียบวินัย ขาดสมาธิ ขาดการ
สร้างจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง จึงไม่อาจจะเป็นพื้นฐานที่ดี
ของการสร้างประชาธิปไตยได้”
(๕/๕๖)
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การศึกษา กับ ภารกิจทางวัฒนธรรม
“ในแง่วัฒนธรรมนี้ เรามีภารกิจที่จะต้องทำ�อย่าง
น้อย ๓ ประการ….
ประการที่ ๑ เรายั ง มี ภ ารกิ จ มากที่ จ ะทำ � ให้
คนไทยภู มิ ใจในวั ฒ นธรรมไทย
ภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย เห็ น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่มีมา
แต่เดิม
ประการที่ ๒ ซึ่งสืบเนื่องต่อจากประการที่ ๑
นัน้ คือการเชือ่ มประสานระหว่าง
วัฒนธรรมไทย ที่มีมาข้างในกับ
วั ฒ นธรรมใหม่ ที่ เ ข้ า มาจาก
ภายนอก โดยเฉพาะวัฒนธรรรม
ตะวันตก ว่าเราจะทำ�อย่างไรให้
วั ฒ น ธ ร ร ม ทั้ ง ส อ ง ส า ย นั้ น
ประสานสอดคล้ อ ง…ให้ ไ ด้
ประโยชน์ ที่ ค วรจะได้ ให้ มั น
กลายเป็ น ความเจริ ญ งอกงาม
ของสังคมอย่างแท้จริง

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

ประการที่ ๓ คื อ การที่ จ ะสื บ ต่ อ เก่ า กั บ ใหม่
ทำ � ให้ เ ก่ า กั บ ใหม่ ม าสื บ ทอด
ต่ อ กั น จนเป็ น กระแสธารอั น
เดียวกัน…
เพื่อความเจริญ
งอกงามของสังคมไทยสืบต่อไป
ทัง้ หมดนี้ จะสำ�เร็จได้ตอ้ งอาศัยเหตุปจั จัยทีส่ �ำ คัญ
คือการพัฒนาสติปัญญา…”
(๘/๑๖๕-๑๖๗)
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การศึกษา กับ การเผชิญหน้าทางวัฒนธรรม
“เมื่อเราสัมผัสกับวัฒนธรรมภายนอก ไม่เฉพาะ
วัฒนธรรมตะวันตกจะเป็นวัฒนธรรมใดก็ตาม เราจะ
ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่า ทำ�อย่างไรจะเอามันมาใช้
ประโยชน์ได้ คือการที่ต้องรู้จักเลือกเอาส่วนที่ดี มองจับ
เอาคุณค่า ที่เป็นประโยชน์ โดยแยกแยะวิเคราะห์และ
ที่สำ�คัญ เมื่อใช้ปัญญารู้จักเลือกแล้ว ก็ต้องรู้จักดูดย่อย
ให้กลายมาเป็นเนื้อเป็นตัวของเรา แล้ววัฒนธรรมของ
เราก็จะอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น…สังคมใดๆ ก็ตาม ที่จะมี
การเจริญวัฒนาต้องรู้จักเลือกรับจากภายนอก ไม่ใช่มัว
ยืนตัวปิดตายอยู่ ถ้าเป็นสังคมที่ปิดตายก็จะมีวัฒนธรรม
ที่นิ่งตายเช่นเดียวกัน”
(๒๙/๓๖-๓๘)

“ถ้ า เรารั บ วั ฒ นธรรมอื่ น ในลั ก ษณะที่ เรี ย กว่ า
เป็นการเลียนแบบ ก็จะเป็นการถูกครอบงำ�…แทนที่จะ
เลียน ก็เปลี่ยนเป็นเรียน…เมื่อเราเรียนก็คือการที่เรา
สามารถถือเอาประโยชน์จากของเขาได้ และเอาใช้ให้
เป็นประโยชน์เข้ามาเสริมเนื้อตัวของเรา”
(๒๙/๓๘-๓๙)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

“การที่เราจะสามารถสืบสานวัฒนธรรมได้ จะ
ต้องมีความรู้หลายอย่างเช่น รู้สภาพสังคมไทย รู้ปัญหา
สังคมไทย รู้ความต้องการของสังคมไทย รู้ปัญหาความ
เสื่อมความเจริญของสังคมโลกทั้งหมด รู้เท่าทันความ
เป็นไปของอารยธรรม และต้องรู้จักโยงปัจจุบัน อดีต
อนาคต เข้าด้วยกัน….
การศึกษาของเราจะต้องทันทางปัญญาประเทศ
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่พัฒนาสูงสุด มีความคิดอะไร มีความ
รู้ความเข้าใจอะไรใหม่ๆ เราต้องจับทัน… จะต้องจับ
จุดคอยดูว่าคนชั้นนำ�เองเขาคิดอะไร วงการชั้นนำ�ทาง
ปัญญาของเขาขณะนี้ก้าวไปถึงไหน เราต้องเข้าถึงจุด
นั้นและจับให้ได้ทันที มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำ�สังคม
ของเราไปได้ ในทางที่จะทำ�ให้วัฒนธรรมของเรานี้ เป็น
วัฒนธรรมที่ก้าวหน้า
ประการต่อไปก็คอื การสร้างความมัน่ ใจในตัวเอง
ที่ว่าเรามีอะไรดีที่จะให้แก่ผู้อื่นได้…เมื่อเรามีอะไรจะให้
แก่เขาได้ ความเป็นผู้นำ�ก็จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จะ
ต้องปลูกจิตสำ�นึกในความเป็นผู้นำ�”
(๒๙/๖๗-๖๘)
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การศึกษา กับ การเชื่อมโยง
อดีต ปัจจุบัน อนาคต
“อดีตเป็นเรื่องสำ�คัญ เพราะเป็นรากฐานที่สืบ
ต่อถ่ายทอดมาถึงปัจจุบัน…การโยงอดีตเข้ามา ให้เห็น
ถึงรากฐานที่มาของปัจจุบันและการที่นำ�สาระจากอดีต
นั้นมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ปัจจุบัน…คือการวาง
รากฐานสำ�หรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต
อนาคตเป็ น ส่ ว นที่ เ รามุ่ ง หมาย แต่ ถ้ า เรา
ต้องการทำ�อนาคตให้ดี เราก็ต้องโยงมาหาปัจจุบัน และ
ย้อนกลับไปหาอดีตได้ ทั้ง ๓ ส่วนนี้ คือ อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต จะต้องมาประสานสอดคล้องเกือ้ กูลกันได้ จึง
จะเป็นการสำ�เร็จในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม”
(๘/๑๗๙/๘๐)

“การศึกษาและการพัฒนาที่ถูกต้อง น่าจะวัดด้วย
การที่มนุษย์มีความสามารถมากขึ้น ในการที่ทำ�ให้อดีต
ปัจจุบัน และอนาคต โยงประสานเกื้อกูลกัน และทำ�ให้
บุคคล สังคม และธรรมชาติ เจริญไปด้วยกันได้”
(๘/๑๘๓)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

ความสำ�คัญของครูอาจารย์
“เราจะต้ อ งมี ก ารยกฐานะของครู ทั้ ง ในด้ า น
คุณธรรม ความรู้ วิชาการ และยกฐานะในทางเศรษฐกิจ
และสังคมไปด้วย ปัจจุบันนี้ ฐานะของครูนั้นทรุดหมด
เลย…เมื่อมองเห็นความสำ�คัญของการศึกษา ก็ต้องมอง
เห็นความสำ�คัญของครู…การส่งเสริมคุณภาพครูนี้พึง
ถือเป็นเป้าหมายอันสำ�คัญของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลควร
จะเอาใจใส่ในเรื่องนี้ให้เต็มที่ ครูควรได้รับการยกย่องให้
เป็ น บุ ค คลชั้ น นำ � ของสั ง คม… เราจะต้ อ งหั น กลั บ มา
ทำ�ให้ครูเป็นอาชีพอันดับหนึ่ง เพราะเป็นคนที่สอนคน
ในอาชีพอื่นทุกอาชีพ เป็นครูเขาแต่กลับมาอยู่ในสภาพ
ที่ด้อย…เมื่อปล่อยปละละเลยกัน แม้แต่ในเรื่องที่รู้กัน
อยู่อย่างเต็มอกเต็มที แล้วสังคมนี้มันจะก้าวหน้าไปได้
อย่างไร”
(๓/๒๐๓)

“คำ�ว่า “นักศึกษา” นั้นแสดงความหมายอยู่ในตัว
ว่าเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า แสวงปัญญา และฝึกหัดการ
ใช้ปัญญาอย่างเอาจริงเอาจัง…ภารกิจที่สำ�คัญอย่างยิ่ง
ของนักศึกษาในปัจจุบันก็คือ การที่จะแสวงปัญญา และ
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ฝึกหัดการใช้ปัญญา…
ครูอาจารย์ทำ�หน้าที่หลายอย่าง…อย่างหนึ่งเรา
เรียกว่าเป็นสิปปทายกหรือศิลปทายก… แปลว่าผูถ้ า่ ยทอด
หรือให้ศิลปวิทยา…. หน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือความเป็น
กัลยาณมิตร…. คือการแนะนำ�ชี้ช่องทางในการแสวง
ปัญญาให้ศิษย์รู้จักใช้ปัญญา และฝึกอบรมในการใช้
ปัญญานั่นเอง”
(๗/๑๑๑-๑๑๒)
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การศึกษา กับ การสร้างผู้นำ�รุ่นใหม่
“การศึกษาเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะสร้างคนชั้นนำ� หรือ
ปัญญาชนชั้นนำ�  การศึกษาของเรานี้ควรเป็นการศึกษา
ที่ ผ ลิ ตคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ�ได้จริ ง คื อเป็ นคนที่ รู้จั ก
สังคมไทย เป็นคนที่พูดกับชาวบ้านรู้เรื่องอยู่กับชาวบ้าน
ได้ เป็นคนที่ชาวบ้านเชื่อถือและนับถือจนนำ�ชาวบ้าน
ได้ ไม่ใช่เป็นการศึกษาที่แยกคนรุ่นใหม่ออกจากสังคม
ไทย ทำ�ให้คนไทยกับคนไทยรู้สึกแปลกหน้ากัน แต่ต้อง
เป็ น การศึ ก ษาที่ ทำ � ให้ ค นไทยเข้ า ใจกั น และรู้ เ ท่ า ทั น
คนนอก ไม่ใช่สร้างคนไทยที่ฝากใจกับคนนอก …การ
ศึกษาเท่าที่เป็นมาได้มีส่วนแยกคนไทยออกจากสังคม
ไทยไม่น้อย เราจึงจะต้องพยายามสร้างคนไทยชั้นนำ�
รุ่นใหม่ที่เป็นคนของสังคมไทยเองให้มานำ�ชุมชนไทย”
(๑/๘๓-๘๔)

“เวลานี้คนไทย รวมทั้งเด็กและเยาวชน จะต้อง
เป็นคนที่มองให้กว้าง คิดให้ไกล ใฝ่ให้สูง
มองให้กว้าง คือ ไม่มองแคบๆ อยู่แค่สังคมของ
ตนเอง คิดให้ไกล คือคิดยาวออกไปทั้งอดีต ปัจจุบัน

95

96

หยาดเพชร หยาดธรรม

อนาคต ไม่ใช่คิดสั้นๆ อยู่แค่ปัญหาเฉพาะหน้า และ
ใฝ่ให้สูง คือใฝ่อย่างพระโพธิสัตว์...มุ่งหมายปรารถนา
จะเข้ า ถึ ง สั จ จธรรมความจริ ง ที่ สู ง สุ ด และปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะบำ�เพ็ญความดีงาม สร้างสรรค์ชีวิต
และสังคมให้เข้าถึงประโยชน์สุขอย่างสูงสุด”
(๒๙/๖๘-๖๙)

“ตามหลักพระพุทธศาสนา ชาวพุทธจะต้อง มอง
กว้าง คิดไกล ใฝ่สูง …มองกว้างอย่างไร ไม่ให้มองอยู่
แค่ตัวเอง ไม่ให้มองแค่สังคมของเรา แต่ให้มองทั้งโลก
ให้มีปัญญามองเห็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
ในสรรพสิ่งในธรรมชาติทั้งหมด …คิดไกลไปข้างหน้า
จนกว่าจะถึงจุดหมายสูงสุดให้มีชีวิตอยู่กับปัจจัย โดยมี
ปัญญาสืบค้นหยั่งรู้เหตุปัจจัยยาวไกล ไปในอดีต และมี
ความไม่ประมาทที่จะป้องกันความเสื่อมและสร้างสรรค์
เหตุปัจจัยให้พร้อมที่จะนำ �ไปสู่ความเจริญงอกงามใน
อนาคต …ใฝ่สูงก็คือ ใฝ่ธรรม มุ่งแสวงหาความรู้ให้
เข้าถึงความจริงแท้ ปรารถนาจะสร้างสรรค์ความดีงาม
บำ�เพ็ญประโยชน์สุขแก่สังคม ให้ชีวิตและสังคมบรรลุ
ความดีงาม ประเสริฐเลิศด้วยธรรม…”
(๓๐/๓๓-๓๕)
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“ค่ า นิ ย มในการตามสั ง คมตะวั น ตกหรื อ ตาม
วัฒนธรรมตะวันตกนี้ ได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของคนไทย
จนกลายเป็นสภาพจิตที่ขอเรียกว่า เป็นสภาพจิตแบบ
ผู้ตามและผู้รับ เวลานี้คนไทยเราไม่รู้ตัวเลย ว่าเรานี้เป็น
ผู้ตามและเป็นผู้รับตลอดเวลา สภาพจิตนี้มันฝังแน่น
จนติดเป็นนิสัย …ฉะนั้น เวลานี้จึงต้องขอย้ำ�จุดเน้น
ที่สำ�คัญคือต้องปลุกจิตสำ�นึกของคนไทยในความเป็น
ผู้นำ�และเป็นผู้ให้ …จิตสำ�นึกนี้เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้อง
สร้างขึ้นให้ได้…”
(๓๐/๒๗-๒๙)
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การพัฒนาการศึกษาที่ถูกต้อง
“การศึกษานั้นมีสองแบบคือ การศึกษาแบบตาม
สนองสังคมกับการศึกษาแบบนำ�ทางสังคม การศึกษา
ที่แท้นั้นจะต้องเป็นการศึกษาที่นำ�ทางสังคมไม่ใช่การ
ศึกษาที่ตามสนองสังคม ปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นไปใน
ลักษณะการตามสนองสังคมมาก อย่างน้อยก็มุ่งเพียง
จะทำ � หน้ า ที่ ผ ลิ ต กำ � ลั ง คนให้ แ ก่ ป ระเทศชาติ … การ
สนองความต้องการอย่างนี้ก็เป็นภาระด้านหนึ่งของการ
ศึกษา แต่มันไม่ใช่เนื้อแท้ของการศึกษา มันเป็นส่วน
นอก หรือส่วนวงนอกของการศึกษา และเป็นส่วนปลีก
ย่อย …การศึกษาที่แท้ต้องเป็นตัวนำ�สังคม …ถ้าสังคม
เดินทางผิด การศึกษาก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มัน
เดินทางให้ถูก”
(๒๘/๗๓-๗๔)

“ขณะนี้ถึงเวลาที่เราต้องการความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมแล้วและการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงถึงขึ้นรากฐานถึงขั้นความคิดจิตใจ ถึงขั้น
ค่านิยม ถึงขั้นภูมิปัญญา …ขณะนี้เราต้องการเปลี่ยน
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แม้กระทั่งสภาพจิตของคนไทย จากความเป็นผู้ตามและ
ผู้รับ ให้ขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นำ�และเป็นผู้ให้ …คนไทย
เราเคยสำ�รวจตัวเองไหมว่าเรามีอะไรที่จะให้แก่ผู้อื่นบ้าง
อย่างน้อยก็ให้ได้ชื่อว่าประเทศไทยเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์อารยธรรมของโลก ….การศึกษาจะต้อง
สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จุดยืนนี้ สภาพจิตที่เคยชิน
ที่ฝังลึกกันมานานเป็นร้อยปี จะต้องเปลี่ยนแปลงเสียที
ถ้ามิฉะนั้นแล้ว การศึกษาของประเทศไทยจะไม่เดิน
หน้า”
(๒๘/๗๔-๗๖)

“การศึกษาทีแ่ ท้ไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาเพือ่ สนอง
สังคมเท่านั้น การศึกษาที่แท้จริงนั้นเป็นตัวการพัฒนา
สังคม เป็นตัวแก้ไขปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาสังคม
และเป็นผู้นำ�ทางให้แก่สังคม”
(๒๓/๑๓๙)

“ปัจจุบันนี้ สิ่งที่ครอบงำ�สังคมก็คือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี …ยังมีอีกสิ่งหนึ่งมีมักจะถูกหลงลืมไป
…สิ่งนั้นก็คือ ศาสนธรรมและวัฒนธรรม…
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การพัฒนาการศึกษาที่ถูกต้อง ก็คือจะทำ�อย่างไร
ให้ศาสนธรรมและวัฒนธรรม ฝ่ายหนึ่งกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อีกฝ่ายหนึ่ง มาประสานสัมพันธ์เกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน อย่างน้อยก็ให้มาควบคุมกันได้ คือเมื่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญไป เราก็มีศาสนธรรม
และวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องควบคุมไม่ให้เผลอ ไม่ให้
พลาด ไม่ให้ทำ�ลายประโยชน์ของสังคม ไม่ให้ชีวิตของ
มนุษย์ผิดพลาดไป ถ้าหากสองฝ่ายนี้มาประสานเกื้อกูล
กันได้ก็จะเป็นความสำ�เร็จในการศึกษาและการพัฒนา”
(๘/๑๘๔)
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จุดเน้นของการจัดการศึกษาในอนาคต
“การศึก ษาในยุคต่อ ไปของประเทศไทยนี้ น่ า
จะให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนจิตสำ�นึก เพราะคงจะ
ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เรามีลักษณะจิตใจแบบผู้รับและ
ผู้ตาม จนกระทั่งไม่ลืมหูลืมตา ฝังลึกจนกระทั่งทำ�ไปโดย
ไม่รู้สึกตัวเลย ฉะนั้น จะต้องตื่นขึ้น แล้วก็เตือนกันแล้วก็
พยายามฝึกฝนกันขึ้นมา พัฒนากันขึ้นมา ให้มีจิตสำ�นึก
ที่จะเป็นผู้นำ�และผู้ให้
(๑๙/๓๕)

“เราควรจะก้าวออกไป คือไม่ใช่เป็นสังคมที่ตาม
เขาหรืออย่างที่ว่ามีความรู้สึกด้อยอยู่เรื่อยไป ทำ�อย่างไร
เราจึงจะก้าวเข้าไปอยู่ในวงของกลุ่มชนผู้นำ�ที่จะคิดแก้
ปัญหาของโลก พูดง่ายๆ ว่า มีดีอะไรที่จะให้แก่เขาบ้าง
…ขณะนี้เราไม่ค่อยรู้สึกต่อการที่ว่าเรามีดีอะไรบ้างหรือ
เปล่า เพราะเราไม่เคยคิดหรือไม่เคยที่จะมอง”
(๑๙/๓๔)
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“ด้วยการมาศึกษาค้นคว้าวิจยั เรือ่ งพระพุทธศาสนา
นี้ เราจะมีอะไรใหม่ๆ ให้แก่วิชาการของโลก ที่ไม่เป็น
การไปทำ�ซ้ำ�อยู่เฉพาะแค่ตามฝรั่ง รอรับของฝรั่งหรือ
ทำ�อะไรเท่าที่ฝรั่งเขาทำ�อยู่เท่านั้น ….การวิจัยพระพุทธ
ศาสนามีทางเป็นไปได้มากที่จะทำ�ให้เราเป็นผู้นำ�และ
เป็นผู้ให้ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับและผู้ตาม”
(๑๙/๘๗-๘๘)

“ขณะนี้สังคมโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนา
แล้ว ได้มาถึงจุดที่ยอมรับปัญหา พากันแสวงหาทางออก
และน้ อมตั วเข้ามาสนใจแล้ว ไฉนเรามี สมบัติ เหล่า นี้
แล้วจะปล่อยโอกาสหรือทิ้งให้เขาไปเสีย …ที่จริงเราอยู่
ในฐานะที่จะศึกษาได้ดีกว่าเขา ทำ�ไมเราจะไม่นำ�หน้า
Maslow บ้าง? ทำ�ไมเราจะไม่นำ�หน้า Fritjof Capra หรือ
Schumacher บ้าง?”
(๑๙/๘๘-๙๙)

“การที่จะแก้ปัญหาการศึกษา หรือจะแก้ปัญหา
สังคมไทยได้นั้น อาตมภาพถือหลักว่า จะต้องเข้าถึงพื้น
ฐานของไทย และจะต้องไล่ให้ทันความคิดชีวิตสังคมฝรั่ง
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ต้องทั้งสองอย่างจึงจะสำ�เร็จ…อะไรเป็นสิ่งที่เรามีให้แก่
อารยธรรมของโลกบ้าง…อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราจะต้อง
ฉลาดที่จะรู้จักเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเขามาเสริมให้แก่
ตน”
(๖/๖๑-๖๒)

“สิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า เป็ น ความเจริ ญ ของฝรั่ ง ที่ เ ป็ น มา
แล้วก็ดี ของญี่ปุ่นที่กำ�ลังแซงขึ้นมาก็ดี แท้จริงแล้วก็มี
ทั้งส่วนดีและส่วนเสีย มีทั้งส่วนที่เจริญและส่วนที่เสื่อม
อยู่พร้อมกัน …คนที่มีปัญญาเป็นของตัวเอง ถ้ารู้จักดู
รู้จักแยก รู้จักทำ�ให้เป็น เมื่ออยากจะเจริญให้ดี ก็มีแต่ได้
ประโยชน์จากเขา ถึงจะเจริญก็ไม่จำ�เป็นต้องเจริญแบบ
ฝรั่งไม่จำ�เป็นต้องเจริญแบบญี่ปุ่น”
(๑๓/๑๔๔)
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การปฏิรูปการศึกษา
“การปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นเรื่องใหญ่ …คำ�ว่า
“ปฏิรูป” เป็นคำ�ที่น่าศึกษา ปฏิรูปนั้นมีความหมาย ๒
อย่าง คือ
๑. ทำ�ให้กลับเข้ารูปเดิม เพราะคำ�ว่า “ปฏิ” ก็
คือกลับไปเป็นอย่างเก่า หรือกลับเข้าที่ …
“ปฏิรูป” จึงแปลว่า ปรับรูป หรือปรับให้กลับ
เข้าที่ คืออาจจะเกิดความเคลื่อนคลาดออก
ไป ก็ทำ�ให้เข้ารูปเดิมที่ถูกต้อง
๒. ทำ�ให้เหมาะสม หมายความว่าปรับแก้ให้
เหมาะกั บ สภาพที่ เ ป็ น อยู่ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลดี
ตามวัตถุประสงค์
การปฏิรูปในที่นี้ (การปฏิรูปการศึกษา-ผู้รวบรวม)
อาจจะมีความหมายได้ทั้ง ๒ อย่าง คือในบางกรณีก็เป็น
ความหมายแรก บางกรณีก็เป็นความหมายที่ ๒…”
(๓๑/๒)

“….การปฏิรูปการศึกษา คือกลับไปหาธรรมชาติ
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ที่มนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนรู้ …ถ้ามองในแง่นี้การ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาก็ ก ลั บ ไปเป็ น การปฏิ รู ป ที่ ใช้ ใ นความ
หมายแรก …เพราะว่าเมื่อเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้เราสร้างศัพท์ใหม่คิดค้นว่าโก้
แต่ก็จริงบุคคลแห่งการเรียนรู้ก็คือนักเรียนนี่แหละใช่ไหม
เป็นศัพท์เก่าที่สุด นักเรียนก็คือผู้ที่เอาจริงเอาจังในการ
เรียน บุคคลแห่งการเรียนรู้ ก็คือนักเรียนนั่นเอง…”
(๓๑/๑๐)

“…ทางพระถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก เรียก
ง่ายๆ ว่าเป็นสัตว์แห่งการเรียนรู้ คือการดำ�เนินชีวิต
ของเขา โดยเฉพาะดำ�เนินชีวิตที่ดีงาม ไม่ใช่ได้มาเปล่าๆ
เขาต้องลงทุนด้วยการเรียนรู้และฝึกหัด ก็คือการศึกษา
นั่นเอง…”
(๓๑/๑๑)

“…การที่จะบอกว่าเราจะสร้างบุคคลให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นเรื่องเก่าเหลือ
เกิน แต่เก่านี้เป็นเก่าตามหลักการของธรรมชาติ ไม่ใช่
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เก่าเพียงเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ แต่เก่าในที่นี้ก็คือ
คืนไปสู่ธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง เพราะธรรมชาติ
มนุษย์นั่นคือเป็นสัตว์ที่ต้องฝึก หรือเป็นสัตว์ที่จะมีชีวิต
ที่ดีงามได้ด้วยการเรียนรู้…”
(๓๑/๑๓)

“…ระยะนี้ชอบพูดกันว่า จะต้องรีแอนยีเนียริง
หรือ รื้อปรับระบบและกระบวนการทำ�งานกันใหม่ แต่
แค่นั้นไม่พอ เราบอกว่าจะต้องพัฒนาคนเพื่อเป็นฐาน
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ถ้าจะให้การพัฒนายั่งยืนได้
จริง สิ่งที่จะต้องรีเอนยีเนียริ่ง ก็คือต้องรื้อปรับระบบ
และกระบวนการพัฒนาคนนั่นเองกันใหม่ทั้งหมด…”
(๓๑/๖๓)
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พัฒนาคน กับ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
“…คำ�ว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เกิดขึ้นเมื่อราว
ปี ๒๕๐๔ เป็นศัพท์ใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่กระแสการ
พัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจกำ�ลังแรง จนกระทั่งเรามองคน
เป็นทรัพยากร คือเป็นทรัพย์สิน เป็นทุน เป็นเครื่องมือ
หรือเป็นปัจจัยที่จะนำ�ไปใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตลอด
จนสังคมอีกทีหนึ่ง สาระสำ�คัญคือมองคนเป็นทุน หรือ
เป็ น สิ่ ง ที่จะจัดสรรเอาไปให้เพื่อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคม…”
(๓๒/๕)

“…ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ เรา
บอกว่าการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจนั้นไม่ถูกต้อง แต่ศัพท์
คือคำ�ว่า “ทรัพยากรมนุษย์” ก็ยังคิดอยู่ จนกระทั่ง
เวลานี้เราชักสับสน ทั้งๆ ที่หันมาเป็นการพัฒนาตัวคน
แต่ศพั ท์ทใ่ี ช้กอ็ ยูใ่ นสายความคิดทีเ่ ป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
…แสดงว่าเรายังคิดในแนวคิดที่มุ่งเอาคนไปใช้เป็นทุน
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม หรื อ สั ก ว่ า พู ด ไป
โดยไม่คิด หรือไม่ก็ใช้โก้ๆ ไปอย่างนั้นเอง…”
(๓๒/๕-๖)
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“…เราต้องมีความชัดเจน จะต้องมีการแยกว่า
จะพัฒนาคนฐานะที่เป็นมนุษย์หรือเป็นตัวตน หรือจะ
พัฒนาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากร สองคำ�นี้คนละอย่าง
แต่ที่ว่านี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเลิกพัฒนาคนในฐานะ
ที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นแง่ ห นึ่ ง ก็ เ ป็ น ทรั พ ยากรทาง
สังคมและทางเศรษฐกิจ เพราะคนมีคุณภาพดีก็เอาไป
ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ผลดี แต่เราคงไม่หยุดแค่
นั้น คือในขั้นพื้นฐาน เราต้องพัฒนาคนในฐานะที่เป็น
คน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์….”
(๓๒/๖)

“…ถ้าเราแยกอย่างนี้ได้
คือรู้ว่าพัฒนาคนใน
ฐานะที่เป็นการพัฒนามนุษย์
คือพัฒนามนุษย์ให้มี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข
มีอิสรภาพ
อย่างหนึ่ง และพัฒนาคนนั้นในฐานะที่
เป็นทรัพยาการมนุษย์ คือเป็นทุนที่จะนำ�ไปใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกอย่างหนึ่ง…”
(๓๒/๖-๗)
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“…วิชาศึกษาทั่วไป ทำ�หน้าที่ทำ�คนให้เป็นบัณฑิต
หรือสร้างบัณฑิต มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคน
เพื่อให้บุคคลแต่ละคนเป็นคนที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่ดีงาม
ประณีต ประเสริฐ สมกับความเป็นมนุษย์ หรืออาจจะ
เรียกว่าเป็นคนเต็มคน เป็นชีวิตที่มีอิสรภาพและมีความ
สุข
ส่วนวิชาเฉพาะและวิชาชีพ มีหน้าทีส่ ร้างเครือ่ งมือ
และความสามารถที่จะใช้เครื่องมือนั้นให้แก่คน (ที่จะ
เป็นบัณฑิต) โดยพัฒนาคนขึ้นในฐานะที่เป็นทรัพยากร
ของสังคม เพื่อให้เขาเป็นทุน เป็นองค์ประกอบหรือเป็น
ปัจจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการร่วมสร้าง
(หรือจะถูกนำ�ไปใช้สร้าง) ความเจริญทางเศรษฐกิจ และ
ความเจริญด้านอื่นๆ ของสังคม…”
(๓๒/๙-๑๐)

“…ในแง่จุดหมายระยะยาว การศึกษาจะต้ อง
พัฒนาคนให้เป็นคนเต็มคน ผู้มีชีวิตที่สมบูรณ์ ให้เป็น
บุคคลที่พัฒนาแล้ว ทั้งด้านพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมในการสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทางวัตถุ (รวมทัง้
ธรรมชาติ) หรือพฤติกรรมในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
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ทางสังคม คือเพื่อนมนุษย์ทั้งด้านจิตใจและด้านปัญญา
อย่ า งน้ อ ยให้ ไ ด้ คุ ณ สมบั ติ เ หล่ า นี้ ใ นฉบั บ ง่ า ยที่ พู ด ได้
สั้นๆ ว่าให้เป็นคนที่เก่ง ดี และมีความสุข…”
(๓๒/๕๗)
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จิตสำ�นึกในการศึกษา
“…การศึกษาคือชีวิตของมนุษย์ หรือชีวิตที่ดีคือ
ชีวิตแห่งการศึกษา มนุษย์จะต้องรับเป็นหลักการเลย
ว่าการศึกษาเป็นเนื้อหาแห่งชีวิตของตน ชีวิตของเราจะ
ต้องมีการศึกษา คือต้องสร้างจิตสำ�นึกในการศึกษาขึ้น
มา…”
(๓๓/๔๓)

“…จิตสำ�นึกในการศึกษา ก็คือ การที่จะระลึกอยู่
เสมอและใฝ่ใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนอยู่ตลอด
เวลา เมื่อมีจิตสำ�นึกนี้แล้ว การรับประสบการณ์ ก็จะมี
ท่าทีต่างไป ปฏิกิริยาตอบสนองและการมองอะไรต่างๆ
จะต่างไปหมด …พอมีจิตสำ�นึกนี้ เราก็มองประสบการณ์
และสถานการณ์ ทุ ก อย่ า งในแง่ ที่ เราจะได้ เรี ย นรู้ แ ละ
ฝึกฝนพัฒนาทั้งนั้น …ยิ่งเจอปัญหาหรือสถานการณ์
อะไรที่ยากมาก เราก็ยังได้เรียนรู้มาก ได้ฝึกมาก ได้
พัฒนามาก ซึ่งเป็นความจริงอย่างนั้น เป็นความจริงโดย
ธรรมชาติ อะไรยิ่งยาก เมื่อมนุษย์ทำ�มนุษย์ก็ยังได้เรียน
รู้มาก…”
(๓๓/๔๔-๔๕)
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“…คนมีจิตสำ�นึกในการศึกษาไม่มองเห็นฝ่ายรับ
ว่าเทคโนโลยีมาช่วยบำ�เรอเรา …แต่เขามองด้วยความ
รู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งรับใช้เรา มาช่วยให้เราสามารถ
ก้าวต่อไปในการทำ�การสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งกว่านี้…”
(๓๓/๔๖)
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สื่อมวลชน
คำ�ว่า สื่อมวลชน นี้ เท่าที่เราให้ความหมายกัน
มักจะเน้นในแง่ของการที่เป็นสื่อกลางในการกระจาย
ข่าวและความรู้ไปสู่ประชาชนคล้ายๆ ว่าเป็นศูนย์กลางที่
รวบรวมเอาข่าวสารความรู้ แล้วก็ถา่ ยทอดไปให้ประชาชน
รับทราบ แต่ความเป็นสื่อกลางหรือศูนย์กลางในแง่นี้ ยัง
รู้สึกว่าไม่สมบูรณ์ เท่าที่มองดูบทบาทของสื่อมวลชน
ไม่ ใ ช่ เ ท่ า นั้ น นอกจากจะเป็ น ศู น ย์ ก ลางรวบรวม
ประมวลข่าวสารความรู้ส่งกระจายไปให้ประชาชนแล้ว
สื่อมวลชนยังเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับบุคคล
กลุ่ม หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ที่กำ�ลังมี
ปัญหาหรือกำ�ลังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องอะไรก็ตาม เช่น เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับ
ประชาชน ซึ่งไม่ใช่เป็นสื่อกลางที่ทำ�งานข้างเดียวคือ
ไม่ ใช่ เ ป็ น เพี ย งกระจายข่ า วสารจากฝ่ า ยรั ฐ บาลไปสู่
ประชาชนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนเสียงของประชาชนมา
ให้รัฐบาลรับทราบด้วย เพราะฉะนั้นในแง่นี้สื่อมวลชน
จึ ง เป็ น สื่ อ กลางที่ ไ ม่ ใช่ ทำ � งานออกไปสู่ ป ระชาชนข้ า ง
เดียว แต่รับฟังเสียงจากประชาชนมาให้ส่วนงาน หรือ
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บุคคล หรือองค์กร อะไรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
นั้นๆ ได้รู้ได้ทราบปัจจุบันนี้สื่อมวลชนทำ�งานเหล่านี้
ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงมีความหมายกว้างขวางกว่า
คำ�จำ�กัดความที่มักเอามาอ้างกัน
(๓๕/๒-๓)

รวมความง่ายๆ ว่า หน้าที่และบทบาทสำ�คัญ
ของสื่อมวลชน ในปัจจุบันนี้ คือ
๑. ทำ�หน้าที่พื้นฐานในฐานะเป็นแหล่งข่าวสาร
ข้อมูลที่ถูกต้องที่ว่ามาแทนที่ข่าวลือ
๒. เป็ น ยามระวั ง ภั ย ให้ แ ก่ สั ง คม มี อ ะไรที่ จ ะ
เป็นปัญหา ที่จะทำ�ให้เกิดภัยอันตรายแก่
สังคม สื่อมวลชนจะต้องยกเรื่องนั้นขึ้นมา
พิจารณา มาช่วยบอกกล่าว มาช่วยบอกให้รู้
เป็นการเตือนภัยเพื่อสังคม จะได้พยายาม
หลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้น
๓. เป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์บอกแหล่งโชคลาภแก่สังคม
ข้อสามนี้เป็นด้านบวกซึ่งก็สำ�คัญเหมือนกัน มี
ความหมายรวมถึงการให้ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งที่
เกิดขึน้ ใหม่ๆ สิง่ ทีเ่ ป็นความริเริม่ สร้างสรรค์ทด่ี ี สือ่ มวลชน
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ก็เอามาบอกกล่าวคนในสังคมนี้ ใครมีความคิดริเริ่ม มี
การค้นพบ หรือได้ความรู้อะไร มีความคิดใหม่ๆ ทำ�
อะไรๆ ที่เป็นการสร้างสรรค์ สื่อมวลชนก็เอามาสนับ
สนุน เอามาช่วยเผยแพร่ให้ อันนี้จะเป็นประโยชน์มาก
๔. ข้อสุดท้าย คือ เป็นผู้นำ�ในทางสร้างสรรค์ที่
จะพาสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็น
เรื่องของการนำ�ในทางความคิด ที่บอกว่า
เป็นผู้สร้างทัศนคติ ค่านิยม มติมหาชน และ
กระแสความคิดที่ถูกต้อง
ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ที่ขอกล่าวโดยย่อ ซึ่งทาง
สื่อมวลชนย่อมทราบกันดีอยู่แล้ว
(๓๕/๘-๙)

แต่สื่อมวลชนที่พึงประสงค์ของสังคม น่าจะเป็น
สื่อที่สะท้อนภาพที่แท้จริงของสังคม เป็นกระจกเงาที่
เรียบเสมอ พร้อมทั้งมีไฟฉายที่ส่องให้สังคมรู้เห็นและ
รู้ตัวถึงจุดสำ�คัญที่ควรแต่งแก้เสริมตัว ตลอดจนเมื่อช่วย
ให้แต่งตัวได้ดีเสร็จแล้ว ยังส่องนำ�ให้เห็นทางที่พึงเดิน
ข้างหน้าสืบต่อไปด้วย
(๓๕/๑๑)
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อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ สำ � คั ญ ก็ คื อ ได้ บ อกแล้ ว ว่ า
สื่อมวลชนนั้นมีฐานะเป็นผู้นำ�สังคม โดยเฉพาะบทบาท
ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้นำ�ที่สำ�คัญในสังคมไทยปัจจุบัน
นี้ สื่ อ มวลชนมี อิ ท ธิ พ ลมากในการเป็ น ผู้ นำ � ของสั ง คม
สื่อมวลชนจะทำ�หน้าที่นี้ได้ดีจะต้องเข้าถึงรากฐานและ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมของตัวเองด้วย เรียก
ง่ายๆ ว่า ต้องรู้จักสังคมของตนเองอย่างเพียงพอ อีก
ด้านหนึ่งก็คือ ต้องรู้เท่าทันสังคมโลกด้วย ความเป็นไป
ในสังคมที่พัฒนาแล้ว โลกส่วนที่เจริญอย่างที่สุด คือ
ประเทศที่เจริญสูงสุดเขาเป็นอย่างไร ต้องรู้เท่าทันทั้ง
สองด้าน จึงจะนำ�สังคมนี้ไปสู่ความเจริญได้
ในด้านที่หนึ่งคือ ต้องรู้จักสังคมของตนเอง ต้อง
เข้าถึงรากฐานทางวัฒนธรรมของตน เพราะถ้าเราไม่รู้จัก
สังคมของตนเองดี เราจะสร้างสรรค์สังคมนั้นได้อย่างไร
เราจะสร้างสรรค์สังคมที่เราไม่รู้จักได้อย่างไร ถ้าเราจะ
สร้างสรรค์สังคมใด เราจะต้องรู้จักสังคมนั้นอย่างดีก่อน
แล้วเราจึงจะรู้จุดอ่อนจุดแข็ง จุดบกพร่อง จุดดีจุดเด่น
และอะไรอื่นๆ ที่เราควรจะแก้ไขหรือส่งเสริม
(๓๕/๑๕-๑๖)
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อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ สิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า เสรี ภ าพของ
หนังสือพิมพ์ หรือ Freedom of the press อันนี้ก็เป็น
สิ่งสำ�คัญ ในสังคมไทยของเรา เราเคยขาดแคลนสิ่ง
นี้มากมานาน จนกระทั่งเวลานี้เราได้ขึ้นมาเยอะจาก
การที่ขาดแคลนมานานแล้วก็ได้ขึ้นมาใหม่ๆ นี้ ก็มีจุด
ที่ต้องระวังอย่างหนึ่ง เรียกว่า ความไม่ประมาท คือ
นักการเมืองเหลิงอำ�นาจได้ฉนั ใด สือ่ มวลชนก็อาจจะเหลิง
อำ�นาจได้ฉันนั้น การที่มีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร
ข้อมูลนี้ เมื่อทำ�ไปๆ บางทีอิสรภาพและเสรีภาพก็ทำ�ให้
เราเหลิงได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในการที่จะรักษา
สถานะให้เป็นที่น่านับถือของสังคม สื่อมวลชนก็จะต้อง
ระมัดระวังโดยมีความรับผิดชอบในการที่จะรักษาและใช้
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารนี้ มิฉะนั้น วันหนึ่งเสรีภาพ
นี้ก็อาจจะสูญเสียไปได้ บางทีก็ไม่ใช่สูญเสียแก่ใครที่จะ
มายึดอำ�นาจหรอก อันนั้น ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่อีกปัจจัย
หนึ่ ง ที่ สำ � คั ญ ก็ คื อ การถู ก ตี ก ลั บ จากประชาชนทำ � ให้
กลายเป็ น ว่ า เสรี ภ าพของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับจากประชาชนหรือประชาชนต่อต้านเสรีภาพ
ของหนังสือพิมพ์
(๓๕/๒๐)
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ระดับ

ว่าโดยย่อ ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนนั้นมี ๒

ระดับที่หนึ่ง ระดับข้อมูล จะเรียกว่าระดับความรู้
ก็ได้ คือระดับของการเสนอข่าวสารข้อมูลแท้ๆ ความรับ
ผิดชอบเป็นเพียงเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ�  ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส่งผลเฉพาะกรณีระยะสั้น เพราะข้อมูลข่าวสาร
มักเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเฉพาะ ส่วนระยะสั้นเพียงว่า
รู้ผิดหรือรู้ถูก ถ้าพลาดไป ก็อาจจะทำ�ให้การปฏิบัติการ
ในเรื่องนั้นผิดพลาดไปด้วย แต่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวระยะ
สั้น ทีนี้อีกระดับหนึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญมาก
ระดับทีส่ อง ระดับความคิด ทางพระเรียกว่าระดับ
ทิฏฐิ ระดับทิฏฐิ คือ ตอนที่เป็นความเชื่อ เป็นทัศนคติ
เป็นค่านิยม เป็นแนวความคิดของสังคม ซึ่งเป็นเรื่อง
ระยะยาวแล้วถ้าผิดก็เป็นปัญหาใหญ่ ถ้าเราสร้างความ
เชื่อ แนวความคิด ทัศนคติหรือค่านิยมอย่างใดขึ้นมา
แล้วก็จะเป็นเรื่องที่มีผลต่อสังคมระยะยาวมาก เพราะ
ฉะนั้น ความรับผิดชอบจึงต้องมีทั้ง ๒ ระดับ
(๓๕/๒๑-๒๒)

สำ � หรั บ ผู้ ที่ ทำ � งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล
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ท่านสอนหลักการว่า จะต้องมีปัญญาชุดหนึ่ง ในระดับ
ของวิธีการที่จะจัดการกับข่าวสารข้อมูล ปัญญาในการ
จัดการกับข่าวสารข้อมูลนี้ มี ๔ ข้อที่สำ�คัญคือ
ข้อทีห่ นึง่ ชัดเจนในเนือ้ หา หมายความว่าเราจะ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่กำ�ลังพูดจากล่าวถึง
นัน้ ๆ อย่างชัดเจนเพียงพอ เรียกว่าเมือ่ มองหรือนึกถึง
เรื่องนั้นๆ แล้ว เรามองเนื้อหาของมันได้ชัดว่ามีอะไร
บ้างและเป็นอย่างไร สามารถลำ�ดับเรือ่ งราวได้ พรรณนา
ได้ บรรยายได้ ใ นใจของเรา นี้เรี ย กว่ า มี ค วามเข้ า ใจ
เนื้อหาสาระความเป็นไปของเรื่องราวนั้นอย่างเพียงพอ
อั น นี้ เ ป็ น ประการแรกในการที่ เราจะทำ � งานเกี่ ย วกั บ
ข่าวสารข้อมูล ต้องได้อนั นีก้ อ่ น ต้องถามตัวเองว่าเรามี
ความเข้าใจเรือ่ งนีเ้ พียงพอไหม ชัดเจนไหม ถูกต้องไหม
รูค้ วามจริงไหม ถามตัวเองให้ชดั ก่อน ถ้ายังไม่ชดั จะได้
รีบค้นหาสืบสาวให้ชดั มิฉะนัน้ แล้ว ถ้าขัน้ นีพ้ ลาด เราก็
พลาดหมดเลย แล้วจะทำ�หน้าที่ไม่ได้แม้แต่ในการที่จะ
เสนอข่าวสารให้ถูกต้องแม่นยำ�  จะต้องถามตัวเองให้ได้
ในข้อนีก้ อ่ น
ข้อที่สอง จับประเด็นได้ คือ จะต้องรู้ว่าเรื่องที่
เกิดขึ้นนี้หรือเรื่องราวความเป็นไปหรือเนื้อความทั้งหมด
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นี้ตัวประเด็นอยู่ที่ไหน จุดของปัญหา อยู่ที่ไหน จะเห็น
ว่าหลายคนสำ�หรับเรื่องราวนี่ตัวเองพอจะรู้เข้าใจ หรือ
รู้รายละเอียดชัดเจน แต่จับประเด็นไม่ถูก ทำ�ให้เจาะจง
เรื่องไม่ถูกและไปไม่ได้ไกล เพราะฉะนั้น ในประการที่
สอง ผู้ทำ�งานสื่อมวลชนจะต้องถามตัวเองว่า ในเรื่องนี้
ตัวประเด็นอยูท่ ไ่ี หน จุดของปัญหาอยูท่ ไ่ี หน แล้วตัวเอง
มีควมชัดในตัวประเด็นหรือไม่
ข้อที่สาม ใช้ภาษาเป็น คือ มีความสามารถใน
การใช้ภาษาสื่อสาร จะต้องสามารถใช้ภาษาสื่อความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน ให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราเสนอได้ถูก
ต้องแม่นยำ�ชัดเจน ตรงตามที่เราต้องการให้เขาเข้าใจ
ถ้าสามารถมากกว่านั้น สื่อมวลชนบางคนเก่งก็สามารถ
แม้แต่ชักจูงความคิดเห็นความเชื่อได้ ถึงขึ้นที่เรียกว่า
สร้างประชามติได้ สร้างมติมหาชนได้ สร้างทัศนคติได้
ผู้ ที่ ส ามารถถึ ง ขั้ น นี้ จะต้ อ งให้ ค วามสามารถ
พัฒนาไปพร้อมกับคุณธรรมความรับผิดชอบ ทั้งในแง่
การใช้ตัวภาษาที่ถูกต้องดีงามเป็นแบบอย่างได้ และใน
การโน้มน้าวชักจูงประชาชนในทางที่ดีงามด้วยเจตนา
ที่เป็นกุศล แต่อย่างน้อยจะต้องใช้ภาษาสื่อสารให้เขา
เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
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ข้อที่สี่ ให้ความรู้ความคิดใหม่ คือ สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ต่างๆ มาสร้างสรรค์ความคิด
หรือความรู้ใหม่ๆ เกิดเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือ
แนวทางที่จะแก้ปัญหา ข้อนี้ก็คือ การเอาความรู้ที่มีอยู่
แล้วนั่นเอง มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน สร้างความรู้ในการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ใหม่ๆ
ผู้ใดมีปัญญาในด้านการจัดการข่าวสารข้อมูลสี่
ประการนี้ ผูน้ น้ั ก็มคี วามพร้อมในการทำ�หน้าทีส่ อ่ื มวลชน
สื่ออย่างนี้ก็เป็นธรรมะในพุทธศาสนานั่นเอง
(๓๕/๒๗-๒๘)

วิธปี ฏิบตั อิ ย่างง่ายๆ เมือ่ เสนอข่าวหรือโดยเฉพาะ
เมื่อเขียนบทความหรือข้อเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม
ลองถามคำ�ถาม ๔ ข้อต่อไปนี้กับตัวเอง ว่าเรื่องที่เราพูด
หรือเขียนหรือนำ�เสนอนี้
๑. เรารู้ชัดเจนแน่ใจตรงตามความจริงและเข้าใจ
เนื้อหาเรื่องราว โล่งตลอดดีหรือไม่?
๒. เราจับประเด็นได้ถูกต้อง หรือมองเห็นจุดของ
ปัญหาแน่นอนหรือว่าคืออะไร
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๓. คำ�ความสำ�นวนทำ�นองภาษาที่ใช้ดีงามสื่อ
ความได้ชัดเจน ตรงประเด็น และมั่นใจว่าจะ
ได้ผลอย่างที่ต้องการไหม?
๔. ที่เราพูดหรือเขียนนี้ มีอะไรเสนอที่มีคุณค่า
ในการแก้ ปั ญ หาหรื อ ให้ ค วามคิ ด เชิ ง สร้ า ง
สรรค์ใหม่ๆ บ้างหรือไม่?
สี่ข้อนี้เป็นบทฝึกหัดอย่างดีสำ�หรับผู้เข้าสู่วงการ
สื่อสารมวลชน ถ้าตอบได้คะแนนบวกทั้งสี่ข้อ ก็เชื่อได้
ว่า หนทางแห่งความเจริญก้าวหน้าในวงการนี้รออยู่แล้ว
ข้างหน้า
ถ้าผู้ทำ�งานสื่อมวลชนมีคุณลักษณะ ๔ อย่าง
นี้แล้ว ก็มีความพร้อมในการจัดการกับข่าวสารข้อมูล
แต่จากนี้ก็อยู่ที่คุณธรรมว่า ในการใช้ปัญญาแตกฉาน
นั้น เรามีคุณธรรมหรือไม่ และมีเจตนาอย่างไรในการที่
จะเอาความสามารถนี้มาใช้จัดการกับข่าวสารข้อมูล ถ้า
สื่อมวลชนมีเจตนาดีบริสุทธิ์ใจ ต้องการจะสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขแก่สังคมอย่างแท้จริง เราก็ใช้ความสามารถ
ในการจั ด การกั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล นั้ น ให้ สำ � เร็ จ ผลตาม
วัตถุประสงค์ได้
(๓๕/๒๙-๓๐)

ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย

การศึกษากับนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
ปัญหาของโลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็คือ มนุษย์
ต่ า งคนต่ า งคิ ด และวางระบบตามความคิ ด ที่ แ ยกส่ ว น
แบบชำ�นาญพิเศษเฉพาะด้านๆ ของตน ทำ�ให้มีระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
เป็นต้น หลายรูปหลายแบบ โดยที่ระบบเหล่านี้ตั้งอยู่
บนฐานของทฤษฎีคนละอย่าง และมนุษย์ยิ่งเจริญขึ้น ก็
ดูเหมือนว่าระบบและทฤษฎีต่างๆ จะยิ่งแยกเป็นเฉพาะ
ส่วนเฉพาะด้านออกไปๆ และก็ยิ่งไม่ชัดหรือถึงกับไม่
คำ�นึงว่าทฤษฎีเหล่านั้นได้เข้าถึงธรรมคือความจริงในกฎ
ธรรมชาติหรือไม่
ทฤษฎีก็คือการพยายามที่จะเข้าถึงความจริงที่
เรียกสั้นๆ ว่า ธรรมนั้น และจากทฤษฎีก็ไปจัดโครงสร้าง
วางระบบตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นในสังคม แต่ถ้าทฤษฎีไม่เข้าถึง
ธรรมคือความจริง ระบบที่เขาตั้งบนฐานทฤษฎีนั้น ก็ไม่
สามารถให้ประโยชน์ที่แท้จริงยั่งยืน
(๓๔/๓๑)
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วินัยไม่ใช่เป็นเพียงระเบียบความประพฤติของคน
เท่านั้น แต่วินัยหมายถึงระบบการจัดสรรสังคมทั้งหมด
การจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การจัดระเบียบ
กิจการของสังคม ซึ่งจะให้เป็นอย่างไรก็ต้องมีกติกา มีข้อ
กำ�หนดที่ให้หมายรู้ว่าจะดำ�เนินไปอย่างไร
เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงครอบคลุมความเป็น
อยู่และการดำ�เนินกิจการทั้งหมดของสังคมมนุษย์ (ใน
ขอบเขตของประเทศหนึ่ ง ๆ เป็ น ต้ น ) กิ จ การด้ า น
เศรษฐกิจจะดำ�เนินไปอย่างไร กฎหมายก็เป็นตัวบ่งบอก
การปกครองดำ�เนินไปอย่างไร กฎหมายก็เป็นตัวกำ�หนด
การดำ�เนินชีวิตของบุคคลจะมีขอบเขตแค่ไหน คนจะ
สัมพันธ์กันภายในขอบเขตอย่างไร กิจการใดจะดำ�เนิน
ไปอย่างไร กฎหมายก็จะก้าวเข้าไปคุมทั้งหมด ดังนั้น
วิชากฎหมายจึงคุมกิจกรรมทุกอย่างในการดำ�เนินชีวิต
และกิจการทุกอย่างของสังคม และจึงมีทั้งกฎหมายที่คุม
คน คุมความประพฤติของคน และกฎหมายที่วางระบบ
กิจการที่ดำ�เนินการโดยคน คือเรื่องของคนที่อยู่ในสังคม
นี้ กฎหมายคุมหรือครอบคลุมหมด
(๓๔/๓๕)
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การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนา
จึงเป็นการปกครองเพื่อการศึกษา การปกครองและ
ความสงบเรียบร้อยที่เกิดจากการปกครองนั้นมิใช่เป็น
จุดหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัยคือ สภาพเอื้อ เพื่อ
ช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุจุดหมายแห่งการศึกษา หรือ
เพื่อเป็นหลักประกันของการศึกษา จึงถือเป็นคติได้ว่า
การปกครองที่มีขึ้นเป็นเรื่องของการศึกษาและเพื่อการ
ศึกษาทั้งสิ้น
ในสั ง คมไทยยุ ค ก่ อ นๆ จะเห็ น ได้ ชั ด ว่ า ความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองจะเป็นแบบ
อาจารย์กับศิษย์ เช่น เจ้าอาวาสเราเรียกว่าอาจารย์
อาจารย์คือผู้ที่สอน แนะนำ� ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ
ฝึกฝนต่างๆ ดังที่เรายังเรียกเจ้าอาวาส คิดมาถึงปัจจุบัน
นี้ว่าเป็นอาจารย์ ทั้งๆ ที่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ค่อยได้ทำ�หน้าที่
นั้นแล้ว เพราะสังคมวิปลาสคลาดเคลื่อนไป
ความจริงนั้น การศึกษานั่นแหละครอบคลุมการ
ปกครองอยู่ในตัว กล่าวคือ ในความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับศิษย์นั้น เมื่ออาจารย์ผู้สอน และศิษย์เป็น
ผู้ได้รับความรู้ อาจารย์ก็กลายเป็นผู้ปกครองโดยมีลูก
ศิษย์ เป็นผู้ใต้ปกครอง อาจารย์ก็คอยดูแลให้ศิษย์อยู่ใน
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ความดีงาม และฝึกฝนเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไป เข้ากับ
หลักการที่ว่าการปกครองในความหมายของพระพุทธ
ศาสนาเป็นการปกครองเพื่อการศึกษา
และในที่สุด
การปกครอง ก็เป็นเรื่องของการศึกษา ด้วยการศึกษา
และเพื่อการศึกษา ดังที่เห็นกันอยู่ว่าอาจารย์ปกครอง
ศิษย์ด้วยการศึกษา ซึ่งเป็นการปกครองในตัวด้วยความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ ศิ ษ ย์ ที่ มี ค วามเคารพเป็ น หลั ก
ประกันทำ�ให้มีความเชื่อถือและเชื่อฟังด้วยดี
(๓๔/๕๔-๕๕)

กฎหมายแม้จะมีความสำ�คัญ แต่ก็ไม่เพียงพอ
และไม่เป็นหลักประกันว่าจะทำ�ให้ชีวิตดีงามและสังคม
มีสันติสุขได้ โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย ที่มีและ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของประชาชน คนจะ
ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักการพื้นฐาน
และจิตใจที่เข้ากันได้ เช่น ไม่แบ่งแยกรังเกียจเดียดฉันท์
กัน ด้วยเรื่องชนชั้น ผิวพรรณ เชื้อชาติ และลัทธิศาสนา
มีความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นต้น สังคม
จึ ง จะมี ค วามมั่ น คงยั่ ง ยื น อยู่ ไ ด้ ฉะนั้ น สามั ค คี ห รื อ
เอกภาพจึงเป็นหลักการพื้นฐานที่สำ�คัญอย่างยิ่งในการ
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ดำ � รงรั ก ษาสั ง คม และจะต้ อ งมี ห ลั ก ความประพฤติ
ปฏิบัติต่างๆ ที่จะทำ�ให้เกิดความสามัคคี เช่นนั้น การที่
สังคมบัญญัติวินัย คือ กฎหมายต่างๆ ขึ้นก็เพื่อมาหนุน
ให้คนดำ�รงอยู่ในหลักการต่างๆ เหล่านั้น อันจะทำ�ให้
สังคมหรือสังฆะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว จะ
ได้มีความมั่นคงยั่งยืนและมีสันติสุขตามวัตถุประสงค์
(๓๔/๗๑)

เพราะฉะนั้น กฎหมายแท้มีหลักอยู่ในใจที่ต้อง
การรั ก ตั ว ธรรม (เช่ น รั ก ความเป็ น ธรรม) และรั ก
ประโยชน์สุขของสังคม พูดง่ายๆ ก็คือ กลับไปหลักเก่า
ที่ว่าต้องมีทั้งตัวเจตนา คือเจตจำ�นง ที่มีเมตตา มีความ
ใฝ่ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และต่อสังคม ตลอดจน
มนุษย์ชาติและมีความรู้แจ้ง คือมีปัญญาที่เข้าถึงความ
จริง จนกระทั่งถือธรรมเป็นใหญ่ เมื่อไรนักกฎหมายถือ
ธรรมเป็นใหญ่ ก็เรียกว่า เป็นธรรมาธิปไตย คือถือเอา
ความจริง ความถูกต้อง ความดีงามเป็นใหญ่ แต่จะถือ
ธรรมเป็นใหญ่ได้ก็ต้องมีปัญญา รู้ธรรม รู้ว่าอะไรจริง
อะไรถูกต้องดีงาม มันพันกันอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นอย่าง
น้อยต้องมี ๒ อย่างนี้ คือ รักธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ โดย
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รู้ด้วยปัญญาและมีเจตนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจะทำ�ให้มี
พื้นฐานที่จะบัญญัติกฎหมายที่ดี
เนื่องจากกฎหมายและนิติบัญญัติมีความสำ�คัญ
ต่อชีวิตและสังคมตลอดจนอารยธรรมของมนุษยชาติ
เป็นอย่างมากเช่นนี้ และนักกฎหมายหรือผู้ทำ�หน้าที่
นิ ติ บั ญ ญั ติ จ ะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เข้ า ถึ ง ธรรมทั้ ง ด้ ว ย
ปัญญา ด้วยจิตใจ และด้วยพฤติกรรม อีกทั้งต้องมีความ
สามารถในการจัดตั้งวางระเบียบระบบที่เป็นสมมติเพื่อ
สื่อธรรมออกมาสู่วินัยอย่างได้ผลดี ดังที่กล่าวแล้ว การ
ศึกษาด้านนิติศาสตร์จึงเป็นเรื่องใหญ่ ที่มีขอบข่ายกว้าง
ขวางลึกซึ้งมาก ไม่ใช่เป็นเพียงการเรียนวิชากฎหมายใน
ความหมายตามตัวอักษรเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาเพื่อ
สื่อสัจจธรรมในธรรมชาติสู่อารยธรรมของมนุษยชาติ
ทั้งหมด
และเพื่อรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติให้
ดำ � รงอยู่ ใ นดุ ล ยภาพแห่ ง สั จ จธรรมของธรรมชาติ ที่
จะเอื้ออำ�นวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างดีที่สุด ซึ่ง
ต้องการปัญญาที่กว้างขวางยิ่งใหญ่
(๓๔/๑๒๒-๑๒๓)
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๒๕๒๓.
๒. พระราชวรมุนี (ป. อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษา
ไทย. สำ�นักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๕.
๓. พระราชวรมุนี (ป. อ. ปยุตฺโต), ทางสายกลางของ
การศึกษาไทย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ๒๕๓๐.
๔. พระราชวรมุนี (ป. อ. ปยุตฺโต), เทคนิคการสอน
ของพระพุทธเจ้า. มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๑.
๕. พระราชวรมุนี (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับ
สังคมไทย. สำ�นักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง,
๒๕๒๖.
๖. พระราชวรมุนี (ป. อ. ปยุตฺโต), มองอเมริกามา
แก้ปัญหาไทย. สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.
๗. พระราชวรมุนี (ป. อ. ปยุตฺโต), ลักษณะสังคม
พุทธ. สำ�นักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๗.
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๘. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), กระแสธรรมเพื่อ
ชีวิตและสังคม. กองทุนวุฒิธรรม, ๒๕๓๖.
๙. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากล
บนพืน้ ฐานแห่งภูมปิ ญ
ั ญาไทย. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๒.
๑๐. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), การสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๖.
๑๑. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), กระแสธรรมเพื่อ
ชีวิตและสังคม. กองทุนวุฒิธรรม, ๒๕๓๖.
๑๒. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), ทางสายกลางของ
การศึกษาไทย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ๒๕๓๐.
๑๓. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), ทางสายอิสรภาพ
ของการศึกษาไทย. มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๔.
๑๔. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), ทำ�ไมคนไทยจึง
เรียนพระพุทธศาสนา. มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๑.
๑๕. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับการศึกษา
ของไทย. คณะคุรศุ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๓๑.
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๑๖. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), เพื่ออนาคตของ
การศึกษาไทย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ๒๕๓๑.
๑๗. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับชีวิต
ในสังคมเทคโนโนโลยี. สำ�นักพิมพ์ มูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๓๒.
๑๘. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์. มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๓๕.
๑๙. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), มหาวิทยาลัยกับ
งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา. มหาวิยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
๒๐. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), ลักษณะแห่ง
พระพุทธศาสนา. มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๒.
๒๑. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), ศิลปศาสตร์แนว
พุทธ. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
๒๒. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ. สำ�นักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๑.
๒๓. พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต), หลักการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา. คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑.
๒๔. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่อ
สันติภาพ. มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘.
๒๕. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับป่า.
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๗.
๒๖. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พิธีกรรมใครว่า
ไม่สำ�คัญ. มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๗.
๒๗. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีแก้ปัญหา
เพื่อศตวรรษที่ ๒๑. มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๗.
๒๘. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), สถานการณ์
พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา. ทุนส่งเสริม
พุทธธรรม, ๒๕๓๖.
๒๙. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), สืบสานวัฒนธรรม
ไทย บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้. มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๗.
๓๐. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), อุดมธรรม
นำ�จิตสำ�นึกของสังคมไทย.
มูลนิธิพุทธธรรม
๒๕๓๗.
๓๑. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), แง่คิดข้อสังเกต
เกีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษา. กรมวิชาการ ๒๕๔๑.
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๓๒. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่อ
สร้ า งบั ณ ฑิ ต หรื อ การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐.
๓๓. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลามารื้อปรับ
ระบบพัฒนาคนกันใหม่. คณะครูและผู้ปกครอง
โรงเรียนรุ่งอรุณ พิมพ์เป็นธรรมทาน, ๒๕๔๑.
๓๔. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนว
พุทธ. มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑.
๓๕. สมาคมนักข่าว มุมมองสองปราชญ์. พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) นิธิ เอียวศรีวงศ์. สมาคม
นักข่าวแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๗.
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