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พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ครับ เห็นบางคนติดยาเสพติดมานาน เดินตัว
ลอย ตาลอยดวย เพราะเซลลสมองถูกทําลาย อายุประมาณ ๓๐-๔๐ ปกวา
มีหลายคนไมรูตัวแลว เดินวนไปวนมา
พระธรรมปฎก: อยางนี้ก็ไมไหว แลวคนที่มีอาการทางสมองอยางนี้ จะ
ทําอะไรได
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: สมองเสื่อมไปแลว ยาเสพติดตัวแอมเฟตตามีน
ทําลายสมอง ๒ สวน คือ สวนความจํา กับสวนรูชั่วดี คือสวนเหตุผล สมอง
สวนความจําทําลายเกือบถาวรเลย ถาคนเสพสัก ๓ ป ก็จะจําอะไรไมได
พระธรรมปฎก: แลวอยางนั้น คนใกลชิด พอ แม จะยังรูจักหรือเปลา
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: พอได แตถาเกิดมีตัวยากระตุน ในบางโอกาส
อาจจําไมไดเลย
พระธรรมปฎก: ก็นแี่ หละ เดี๋ยวนี้ไดยินบอยๆ กรณีฆาพอ ฆาแม
พล.ต.ท.วงกตมณีรินทร: ครับ ยาบา จริงๆ แลว เปนยาทําใหหายเครียด มัน
เกิดขึน้ พอเหมาะกับชวงเวลายุคหนึ่งของสังคมไทยพอดี คือ
๑. เปนสังคมที่คอนขางยากจน ยาบาเขามาตอบสนองเรื่องธุรกิจได
ดี ขายกันทั่วไปหมด คนอยากขาย
๒. คนทีเ่ ครียดจริงๆ รูสึกวากินยาตัวนี้แลวดีกวาไมกิน ก็เลยทําให
แพรอยางรวดเร็ว
ไมคดิ วาจะแพรเร็วอยางนี้ แลวก็ทเี่ มือ่ สักครู พระคุณทานบอกวาระบาด
เขาไปในวัด ก็วัดเปนแหลงที่มีเงิน แหลงไหนที่มีเงินเขาก็จะเอาเขาไปขาย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๗

พระธรรมปฎก: อีกอยางหนึ่งก็คือ ทางการไมอยากจะยุง เพราะเปนวัด
อยางตํารวจก็ไมคอยอยากเขาไปยุง ก็เลยกลายเปนโอกาสใหเขา พวกนี้ก็
เขาไปซอนตัว อาศัยเปนที่หลบ
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ใชครับ เขาใจวาเริ่มจากคนที่เขาไปบวชอยูกอน
แลวไมเขมแข็งพอ เครือขายพวกนี้ก็จะไปอาศัยชอง เอายาบาไปวางขาย
เจาะชองนี้ คือพวกนี้มีวงจรวาเมื่อซื้อยามาแลว ตองรีบขาย ถาไมรีบขาย
เขาอาจจะถูกตํารวจจับ หรือวงจรการคาสะดุด เพราะฉะนั้นมีที่ไหนตอง
ขาย เรียกวาปลอยยา
พระธรรมปฎก: เขาก็หาทางเต็มที่
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ใช ก็หาทางเต็มที่ เจาะเขาตลาดเต็มที่เลย เพราะ
ฉะนัน้ วัดเองอาจจะตองมีมาตรการในการดูแลตัวเองใหเขมแข็งดวย คือใน
ขณะนีภ้ าพรวม พวกเรายังไมคิดวาวัดเปนแหลงจําหนาย แตเราคิดวาวัดยัง
ไมเขมแข็งพอที่จะปองกันเครือขายพวกนี้ ขณะที่เครือขายพวกนี้จองที่จะ
เขาทุกจุดที่เขาได ไมไดคิดเรื่องชั่วดีแลว
พระธรรมปฎก: เขาไมคิดหรอก คิดแตวาทําอยางไรจะไดผลประโยชน
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ครับ เปนเรื่องธุรกิจ เพราะเขามากับความยาก
จน เพราะชวงนี้คนยากจน คนเปนหนี้มาก บางคนเคยรวย แลวขณะนี้เปน
หนีเ้ นือ่ งจากไปทําธุรกิจไว มีตึกมีคอนโด แตตัวเอง มี NPL คางชําระอยู มี
หนีอ้ ยูเ ปนรอยลาน ลูกเตามี พวกนี้ทําไดทุกอยางเหมือนกัน เอาคอนโดตั้ง
บอนก็มี เอาเงินที่เหลือมารวบรวมพลทําเปนกลุมขายยาก็มี เพราะฉะนั้น
คนทีท่ ําการขายยาจึงมีสติปญญาคอนขางจะมากกวาธรรมดา
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พระธรรมปฎก: นัน่ ซิ แตเขาไปเห็นแกผลประโยชน แทนที่จะใชสติ
ปญญาในทางที่เปนการสรางสรรค ก็เลยมาทําลายสังคม
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ทําลายสังคม แมกระทั่งวัดเองก็ปองกันไมอยู
พระธรรมปฎก: ก็ไดขา ววาบางที่มีการไปหลอกพระ เชนใชวิธีวาเอา
อะไรไปถวายแลวใสพวกสารเสพติดเขาไป ก็ทําใหพระติด อยางนี้พระก็
ปองกันตัวยาก
รมช.ศธ.ดร.สิริกร มณีรินทร: บาปกรรมจังเลยนะคะ
พระธรรมปฎก: นัน่ ซิ พวกเขาไมคิด คือเขาจะหาเหยื่อเพิ่ม เชนเขามองวา
พระองคนอี้ ยูวัดนี้ ฐานะนาจะดี ถาไปทําใหติดยาได ตัวเองก็จะมีรายได
เพิม่ พระก็จะไดอยูในกํากับของเขา เขาจะคุมไดเลย อยางนี้ลําบาก
คิดวา ในการแกไขตองเปนการรวมมือกัน คือพระเอง เรื่องอยางนี้ก็
ไมคอยทัน เพราะพระไมรูเรื่องของโลกที่เปลี่ยนเร็วและวิธีการตางๆ ก็ไมรู
วาเขาใชเลหกลอยางไร ทางการควรชวยใหความรูทาน แลวก็มาชวยวาง
มาตรการวาทําอยางไรจะปองกันตัวได
อยางเมื่อวานนี้ อาตมายังลอหลวงลุงที่นี่ ทานอายุ ๘๙ แลว มีโยมมา
นิมนตไปรับสังฆทาน แลวมาทราบทีหลังวาไปองคเดียว อาตมาก็บอกวา
ถาเขาเอาไปทําอะไรก็แยเลย ปกติตองมีลูกศิษยไปดวย คือสมัยนี้มันยาก
แลว คนแปลกหนามา จะไวใจไมได เขาอาจจะเอายาอะไรใหฉันก็ได แต
ถาไปทีด่ ี ก็แลวไป พอดีโยมที่มาเมื่อวานเปนโยมที่ดี ซึ่งก็ไมรูจักเลย แตไม
มีปญหา ถึงอยางไรก็ควรระวังไวบาง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙

เศรษฐกิจกับศีลธรรม แทนที่จะขัดแยง ก็ใหมาหนุนกัน
รมช.ศธ.ดร.สิริกร มณีรินทร ดิฉนั คิดวาคงตองชวยกันทุกฝาย
พระธรรมปฎก: เจริญพร ตองชวยกัน ตองรวมมือกัน โดยเฉพาะจะตอง
เนนตองมุงไปดวยวาสวนใดที่เปนแหลง เปนองคกร หรือเปนสถาบันที่
สําคัญตอชุมชน เชนวัดนี้ ถาเสียไปแลว มันไมเสียแตตัวเองเทานั้น แตจะมี
ผลตอชุมชนทั้งหมดดวย เพราะวาวัดเปนที่คนมาทําบุญ เปนศูนยรวมคน ที่
ทํากิจกรรมแมแตมหรสพสําหรับชาวบาน แลวก็เปนที่คนมาบวชอยู ถา
ศูนยกลางนี้เสียแลว ถาบทบาทหนาที่ผันแปรไป คนมาบวชแทนที่จะไดรับ
สิง่ ทีด่ ี อยางนอยก็ไมไดประโยชน ถารายก็กลายเปนเสียไปเลย
แมแตอยูตามปกติ ญาติโยมชาวบานมาพบกับพระ ถาพระไมทํา
หนาที่ที่ถูกตองสมควร ก็อาจกลายเปนวา พระไปถายทอดเผยแพรสิ่งไมดี
ใหแกญาติโยม และแกชุมชน เพราะฉะนั้น พระมีสวนสําคัญมาก เพราะ
โยมตองมาหา บางทีก็มาปรึกษา มีปญหาในบานในครอบครัว หรือในชุม
ชนของตัวเอง มีเรื่องราวกับเพื่อนบานอะไรตางๆ ก็มาคุยกับพระ
ถาพระมีการศึกษา รูธรรมวินัย และไดรับการฝกฝนดานวิธีการ เชน
ใหรจู กั สั่งสอนอยางดี รูจักพูดจา แลวก็มีความตั้งใจดี มีเมตตา อยากจะทํา
หนาทีช่ ว ยเหลือชาวบาน ก็ชวยชาวบานไดเยอะ ชวยใหชุมชนตั้งตัวขึ้นมา
ได หรือรักษาตัวอยูได
แตถาทานไมมีสักอยาง ธรรมวินัยก็ไมรู วิธีการในการอบรมสั่งสอน
ก็ไมไดรบั การฝกฝนมา แลวแถมเจตนาอาจจะเสียดวย เชน เกิดอยากได
ลาภ อยากไดผลประโยชน เลยกลายเปนหลอกชาวบานไปเสีย ก็จบกัน
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พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ตรงนีก้ น็ ากลัวครับ อาชีพตํารวจก็เหมือนกัน ผล
การวิจัยหลายๆ ที่ออกมาวา ประชาชนไมคอยศรัทธาขาราชการตํารวจ
ปญหาใหญก็คือทุจริต ซึ่งเปนปญหาของสังคมไทย
พระธรรมปฎก: เปนปญหาของสังคมนี้อยางยิ่ง
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: โดยเฉพาะอยางยิ่งตํารวจมีอํานาจอยูในตัวเอง
บังคับบุคคลได ในกฎหมายเกือบทุกฉบับ ในความรูสึกผมเองมีอยู ๒ เรื่อง
ทีท่ าให
ํ ตํารวจทุจริต เรื่องแรกคือ รายไดไมพอเพียง ไมสมดุลกับตัว พวกนี้
สวนมากเปนเด็กเกง ปหนึ่งคัดเลือกจากคนประมาณ ๒ หมื่นกวาคน เอาแค
๒๐๐ คน รอยตอหนึ่ง
พระธรรมปฎก: ไดคนในระดับที่ดี
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: Cream เลย ระดับที่เพื่อนๆ เรียนหมอ เรียนวิศวะ
อะไรตางๆ พวกนี้ ในสังคมทั่วไป ชวงเศรษฐกิจดีพวกนี้จะไปไดเร็ว มี
ฐานะมีอาชีพ ก็เปรียบเทียบกัน แตตํารวจเงินเดือนตํ่า จบเปนนายรอย
ตํารวจเทากับปริญญาตรีทั่วไป ๖ – ๗ พันบาท แตโอกาสเปด แลวก็มาเรื่อง
ที่สอง คือ จิตใจไมเขมแข็งพอ
ผมคิดวาอยางหนึ่งคือ รายไดตํ่า อีกอยางหนึ่งคือ ความเขมแข็งทาง
ใจไมพอ
พระธรรมปฎก: ใช ทั้งสองอยาง คือ เรื่องศีลธรรมเปนภูมิคุมกันในตัว
แตกาลั
ํ งที่จะคุมกันแตละคนมีไมเทากัน บางคนเงินหนึ่งลานไมเปนไร แต
สิบลานชักไมมั่นคงแลว บางคนสิบลานไมเปนไร แตรอยลานชักหวั่นไหว
เพราะฉะนัน้ ก็ตองใหฐานะทางเศรษฐกิจเขาอยูไดดวย แลวก็มีภูมิคุมกัน
ทางศีลธรรมที่เขมแข็งดวย ตองไดทั้งสองอยาง โดยไมลืมวาเศรษฐกิจก็

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

เปนเรื่องสําคัญ
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ผมพยายามแกโดย ตอนนี้นายรอยตํารวจตรี ๓๐๐
กวาคน ซึ่งตอนนี้อยูกับผม เขาจบไปเมื่อปที่แลว แตโรงเรียนนายรอย
ตํารวจเก็บไว อยูกับเรา ๕ ป เรียนปริญญาตรี ๔ ป ปสุดทายเราเอาไวกับเรา
เพื่อไปฝกงานดานตางๆ
ตอนนี้มี ๓๐๐ กวาคนกําลังจะจบ ผมสอนอาชีพเสริมให เชิญอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณมาสอน เรื่องการทําบัญชี วิธีทําบัญชีสวนตัวไมให
ใชจา ยฟุมเฟอย วิธีทําธุรกิจขนาดเล็กจะทําบัญชีอยางไร แลวก็เกือบทั้ง
อาทิตยเอาธุรกิจขนาดยอม SME มาสอนให เผื่อวาเห็นชองทางจะได
ประกอบอาชีพเสริมดวยตัวเองสวนหนึ่ง ถาเขารักตัวเองควรจะเพิ่มเติมถารู
วาไมพอนะครับ
สวนทางดานจิตใจ ผมยังคิดอยูวา ถามีโอกาสจะตองเอาคณะที่สอน
ทางดานจิตใจ ดานคุณธรรม มากราบขอความกรุณาทาน จะคอยๆ ขอ
ความรูจ ากทานวา เราจะไปสอนกันอยางไรดี ใหนักเรียนนายรอยตํารวจ
เขมแข็งในเรื่องพวกนี้ หรือจะมีตํารา หรือจะทําอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่ง
ผมคิดวานอกจากเปนประโยชนแลว พวกนี้เรียนกับผม ๔ ป ๕ ป จะทํา
อยางไรใหเขามีตรงนี้ไดสมบูรณ เปนหลักธรรมในเรื่องนี้ แลวก็อาจเปน
ประโยชนกับตํารวจทั่วๆ ไป หรือขาราชการทั่วๆ ไป ที่จะเอาไปใช แตคง
ตองใชเวลา
พระธรรมปฎก: เรื่องสรางคนตองใชเวลา
รมช.ศธ.ดร.สิริกร มณีรินทร: ทานนายกรัฐมนตรีก็เปนหวงมาก
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: เรือ่ งคุณธรรม ทานนายกรัฐมนตรี ก็ฝากเรือ่ งนีม้ า
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พระธรรมปฎก: เรื่องคุณธรรมของตํารวจ

วัยรุน-วัยแรง วัยเรียน-วัยรุง
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: เรือ่ งการพัฒนาโดยใชการปฏิรูปการศึกษาเขาไป
เรือ่ งปฏิรูปนี้ เปนเรื่องทางดานการศึกษา เนนเรื่องเด็กเปนศูนยกลาง คือพา
ไปเห็นเหตุการณจริง เรียนจากเหตุการณจริง เด็กก็สนุก ชอบ ดีกวายืน นั่ง
ในหองแลวอานตํารา
เดีย๋ วนีผ้ มอนุญาตใหนอนดึกแลว จากสามทุมเปนเที่ยงคืน เพราะ
เด็กจะไดพัฒนาตัวเองได อานหนังสือได แตในตอนกลางวันตองไปดูเหตุ
การณตางๆ จริงๆ
แลวคดีอาญาปจจุบันนี้ เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะ สมัยกอน ลักระหัด
ลักเครือ่ งมือพืชผลทางการเกษตร แตเดี๋ยวนี้กลายเปนเรื่องกักตุนสินคา
เปนเรื่องที่รุนแรงมากขึ้น เชน การกอการรายสากล เปน modern crime
ตอนนีเ้ ราก็ตามทันโดยเอาเด็กไปดู
หรือเอาเด็กไปเรียนตางประเทศ
ประเทศที่มีปญหาพวกนี้ เขาแกได แตเรื่องที่ลึกๆ คือเรื่องทางใจแกยาก
พระธรรมปฎก: ก็ตอ งใหมีเครื่องปลุกใจขึ้นมา เพื่อใหไดดลุ ยกับฝายตรง
ขาม คือในดานราย มีเครื่องลอ ที่จะชักจูงลงเยอะ ถาเราไมมีเครื่องปลุกใจ
ใหเขมแข็งไว ใหมีเปาหมายสูงๆ เขาก็จะลงตํ่างาย
เริ่มดวยปลุกใจใหเห็นวาสภาพบานเมืองของเราเวลานี้เปนอยางนี้
ไมดี เราจะตองชวยกันกูประเทศชาติขึ้นมา และบอกเลาใหเห็นสภาพของ
โลกวาเปนอยางไร ใหเห็นวาเราอยูทามกลางสังคมโลกที่เขาเปนอยางนั้นๆ
ประเทศของเราเวลานี้ตกตํ่าอยางไร เราจะตองเดินหนาอยางนี้ๆ ตองสราง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

ความรูสึกสํานึกขึ้นมาใหได
โดยเฉพาะพวกเด็กหนุมสาว เรื่องปลุกใจสําคัญมาก วัยรุนกําลัง
ปลุกใจขึ้น ถาทําใหเขาเห็นวาอะไรตออะไรเรามีสวนรวมสําคัญ เราจะตอง
ทํา ตองมีบทบาทรวมดวย จะตองกาวไป ตองพาประเทศชาติสังคมของเรา
ใหกา วหนา ใหเกิดกําลังใจขึ้นมา พอเกิดกําลังใจและมีจุดหมาย มีทิศทาง
ไป พวกนี้จะนํากําลังมาใชในทางที่ถูกตอง พรอมกับตานทานสิ่งเลวรายได
งายขึ้น
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ใหไดเห็นคนจนและความยากลําบากของสังคม
พระธรรมปฎก: ใหเห็นวาสภาพสังคมของเราขณะนี้ มันแยอยางไร มีคน
อยูใ นฐานะที่ตกตํ่า จะตองชวยเกื้อกูลกันอยางไร สภาพสังคมมีอะไรที่เลว
รายเยอะแยะจะตองแกไข
และในโลกเวลานี้เราอยูในสถานะอยางไร
ประเทศที่เขาเจริญเขาเปนอยางไร เขาดิ้นรนบุกบั่นสรางสรรคประเทศชาติ
ของเขามาอยางไร ปลุกใหเกิดแรงใจขึ้นมา พอแรงใจนี้เกิดขึ้น ก็จะมี
๑. กําลังที่จะมุงหนาไป
๒. พรอมกับกําลังมุง หนานัน้ ก็จะขม จะกําราบพลังชัว่ รายไปไดดว ย
ไดพรอมกันสองอยาง
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: มัน่ ใจไดนะคะวา แนวทางที่ทานผูบัญชา
การจะพัฒนาคงจะถูก เพราะคิดวา จะกักนักเรียนนายรอยตํารวจอยูในโรง
เรียนไมไดแลว จะเปดโรงเรียน คือใหเด็กไปสัมผัสกับโลกภายนอก
พระธรรมปฎก: ใหเขารู แตเราตองพูดใหเห็นดวย เพราะถาเขาไมมีความ
คิดทีถ่ กู ตอง ตั้งทาทีไมถูก บางทีกลายเปนยิ่งไมดีใหญก็ได เชนเมื่อไปเห็น
สภาพไมดี บางคนก็เลยรังเกียจ ดูถูก เพราะมองไมเปน อยางนี้ตองมีคน
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เบิกทางความคิดใหกอน คนที่พูดนํานี้สําคัญ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ทีเ่ ปนแบบอยางที่ดี
พระธรรมปฎก: และพูดนํา คือพูดปลุกความคิด เพื่อเปดชองใหเกิดแนว
ความคิดที่ถูกตอง เรียกวาโยนิโสมนสิการ พอคิดถูกทางขึ้นมาก็ไปไดเลย
แตถา เกิดมองในแงมุมผิด จิตเดินผิดทาง ก็จะเกิดความรูสึกในทางไมดีขึ้น
ทําใหทัศนคติเสียไปเลย
ฉะนัน้ จุดสําคัญจึงอยูที่ตอนนี้ คือตอนที่วาจะไปสัมผัสกับสภาพนั้น
ดวยทาทีอยางไร ซึ่งเริ่มตนดวยการมอง วามองดวยทัศนคติแบบไหน ซึ่ง
คนทีเ่ ปนผูนําจะสรางทัศนคตินี้ขึ้น โดยพูดใหมองถูกแงถูกมุม
ทีว่ า นีห้ มายความวา เรื่องเดียวกันจะมองเปนนาดูถูกเหยียดหยาม นา
รังเกียจก็ได จะมองเปนนาสงสาร อยากชวยเหลือก็ได เหมือนที่เคยยกตัว
อยางบอยๆ อยางลูกไปกับคุณพอคุณแม นั่งรถผานไปในชนบท หรือไป
ถิน่ ไหนก็แลวแต ในที่ยากจนขนแคน
พอลูกมองเห็นเด็กแตงตัวซอมซอ สกปรก ถาพอแมพูดวา “ลูก! อยา
ไปมอง เด็กพวกนี้มันสกปรก” อะไรอยางนี้ เด็กก็เกิดทัศนคติดูถูกเหยียด
หยาม รังเกียจ แตถาพอแมพูดวา “ลูกดูซิ คนที่เขายากจนขนแคน มีเยอะนะ
เขาไมมีโอกาส เขาจึงลําบาก เรามีโอกาสดีกวา เราตองชวยเหลือเขา” พอ
พูดอยางนี้ทัศนคติก็ไปอีกอยางหนึ่ง
ในสถานการณเดียวกัน เมื่อเด็กไปเจอ ถาเราไมมีการพูดนํา บางที
เด็กมองแลวนึกในแงมุมที่ผิดกลับเกิดทัศนคติที่ผิด เลยเขาในทางความคิด
ทีไ่ มดี อยางที่เรียกเปนศัพทวา อโยนิโสมนสิการ ถาไมมีโยนิโสมนสิการ
ความคิดเดินทางผิดก็ไปอีกทิศหนึ่งเลย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ตรงนี้ตองเปนหลักในการสอน
พระธรรมปฎก: เรียกวาตองระวัง ใหตั้งแงมองที่ถูก แงมองตอนตน
สําคัญมาก บางทีเรารูอยูแลว วาจะใหเขาเจอกับอะไร และจะใหเขาได
ประโยชนอะไร เมื่อเราตองการใหเขาเจอและไดอะไร เราก็เตรียมเบิกทาง
ความคิดไวกอน โดยชี้ชองใหเขามองอยางนี้ๆ ถากระตุนใหเกิดจุดเริ่ม
ความคิดถูกตอง ก็เปนรุงอรุณแหงปญญา ทีจ่ ะพัฒนาชีวิตใหงอกงามตอไป

ติดอาวุธทางปญญา กลาในทางสรางสรรค
การชีช้ องความคิดอยางนี้ เปนคนละอยางกับการชี้นําความคิดไป
ทางเดียว และไมใชเปนเผด็จการทางความคิด แตเปนการกระตุนใหเกิด
การคิด และทําใหเกิดทาทีที่ถูกตอง และเปนการเปดชองทางใหแกความ
คิดของเด็ก
เด็กจํานวนมาก ถาใหไปดูไปเห็น เชนไปทัศนาจร แกไดแคดูเห็น
เฉยๆ ไมเกิดความคิดเลยก็มี บางคนก็ติดอยูแคที่ตาเห็นหูไดยิน วนเวียนตัน
อยูเ ทานัน้ ไมไปไหน ไมเกิดความคิดอะไรเลย บางทีก็มองอยูแควาสวยงาม
ใหญโตโออาหรือไม ตื่นเตนชอบใจไมชอบใจ แลวก็จบ ไมไดอะไร บางที
แถมนึกวาตัวโกไดไปดูสิ่งที่คนอื่นไมมีโอกาสไดดู
ทีนถี้ า มีครูหรือใครชี้ชองความคิดให เขามีทางใหความคิดเดินแลว
เขาอาจไปไดไกล เราไมไดกะเกณฑใหเขาคิดตามไป แตพอเขาไดชองทาง
ความคิดเดินแลว เขาอาจคิดไดในสิ่งใหมๆ ที่คนกระตุนก็นึกไมถึง นี้ก็
เหมือนที่พูดวาเปนการจุดประกายความคิดขึ้น
รวมความวา การปลุกจิตกระตุนความคิดนั้น มีลักษณะ ๒ อยาง คือ
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๑) เราปลุกหรือกระตุนใหคิด โดยเปดชองหรือแงมองใหเขาเขาสู
ทางที่ถูกตอง แลวเขาก็เกิดความคิดตอไปเอง
๒) เสนอแงคิดมุมมองหลายอยางใหเขาใชความคิดพิจารณาเลือกได
เอง วาเรื่องนี้จะมองอยางนี้ก็ได อยางนั้นๆ ก็ได แงนี้ มีจุดออน
จุดแข็ง แงดี แงเสีย เปนตนอยางไร ทําใหเขาฝกความคิด หรือลับ
อาวุธแหงปญญาไปเรื่อยๆ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เปนหลักการสอนที่ใชไดกับเด็กวัยรุนใน
โรงเรียน
พระธรรมปฎก: เรือ่ งของวัยรุนนั้นสําคัญมาก จุดสําคัญอยูที่พูดนําใหเกิด
แงมองที่ถูก พอพูดถูกแงมุม เขาตั้งจิตพาความคิดไปอีกแบบเลย เชนพูดให
เห็นวาเราตองชวยกันนะ คนยากจนลําบาก และใหเห็นภูมิหลังเหตุปจจัยที่
ทําใหเขาเดือดรอน มีความทุกข พอทัศนคติเกิดขึ้นในทางที่ดีงาม เมตตากรุณาเกิด ก็สบายใจได เปนการคิดแบบเรากุศล ซึ่งโดยมากอยูที่
กัลยาณมิตรชวยปลุกให
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ตรงกับที่จะมากราบเรียนถามทานเจาคุณ
วาจะเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ไดอยางไร เพราะวาในสังคม มีสิ่งแวดลอม
รุมเราเขามามาก เด็กวัยรุนเดี๋ยวนี้ติดคานิยมที่จะใชของแพงๆ ตองมี
โทรศัพทมือถือ ติดวัตถุ ชอบแตความสนุก ความสบาย แลวก็ยังอยากผจญ
ภัย อยากจะลอง
พระธรรมปฎก: ทีเ่ ปนอยางนี้ ปจจัยสวนหนึ่งเปนเพราะวาเราไมคอยมี
การพูดแนะแนวทาง ใหแงคิด หรือแงมุมในการคิด เริ่มตั้งแตวา จะใหเขา
มองหรือตั้งทาทีตอสิ่งเหลานั้นอยางไร เราไมคอยพูด สื่อทุกวันนี้ก็จะเนน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

ในเรือ่ งโฆษณามาก แลวก็เราใจปลุกใจ ยั่วยวนใจเด็กในทางที่จะเสพ
บริโภคมากขึ้นอยางเดียว
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: นัน่ สิคะ ถึงลําบาก เพราะวาเราตองสูกับ
สิ่งแวดลอม
พระธรรมปฎก: เปนการตอสูกันโดยไมมีอาวุธทางความคิด การศึกษาไม
ชวยติดอาวุธทางปญญาใหเด็ก เขาก็เลยถูกสิ่งแวดลอมพาไปในทางที่ตํ่า
เสียเยอะ แตเราจะไปยอมไมได เราตองสู จึงตองมีทั้งความเขมแข็งและติด
อาวุธทางปญญาที่วานั้น แลวเราก็ตองคอยสังเกตดูวา แนวทางของสังคม
อยางพวกสื่อตางๆ เสนออะไรๆ มา เปนแบบไหน เราก็จับเอามาใหเขาสับ
ลับกับอาวุธทางปญญานั้น เราจะตองเนนแงนี้
เด็กวัยรุนถามาทางดี ก็เขมแข็ง เพราะฉะนั้น จะตองชวยกันปลุกเรา
ในทางที่ดี แตขณะนี้สังคมปลุกเราในทางที่รายเสียมาก
เรือ่ งเด็กที่วาอยากผจญภัย อยากลองนั้น ก็ขอใหมาจากความกลา
หาญจริงๆ เถอะ จะไมวาเลย ก็รูกันอยูวาคนไทยชอบเอาอยางฝรั่ง แลวฝรั่ง
ก็ชอบผจญภัย ถาชอบผจญภัยและเอาอยางฝรั่งจริง ก็ตองผจญภัยจากความ
กลาหาญแบบสรางสรรค ชนิดมีจุดหมายที่จะทําใหเพื่อนรวมชาติไดรวม
ภูมใิ จดวย
นักผจญภัยที่ฝรั่งยกยองเชน ชารลส เอ. ลินดเบอรก (Charles A.
Lindbergh) ทีเ่ ปนบุคคลแรกของโลกซึ่งไดขับเครื่องบินเดี่ยวรวดเดียว ๓๓
ชั่วโมงครึ่ง (เครื่องบินเครื่องยนตเดียว) ขามมหาสมุทรแอตแลนติก จาก
นิวยอรก ไปปารีส ตั้งแตป ๒๔๗๐/1927 เมื่อเครื่องบินเพิ่งเกิดมีไมนาน
คราวนัน้ กระหึ่มไปทั้งโลก และทําใหการบินกาวหนาอีกขั้นใหญ
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ตอจากนั้นอีกเพียง ๕ ป คือ พ.ศ. ๒๔๗๕/1932 แอมิเลีย แอรฮารท
(Amilia Earhart) ผูห ญิงอเมริกัน ก็ไดเปนสตรีคนแรกของโลกที่บินเดี่ยว
รวดเดียวขามมหาสมุทรแอตแลนติก จากนิวฟนดแลนดไปลงที่ไอรแลนด
แอรฮารทขับเครือ่ งบินมาถึงแมแตเมืองไทย (เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๐ = ค.ศ. 1937)
ทีฝ่ รัง่ ผจญภัยนั้น เขาภูมิใจในการริเริ่มสรางสรรคใหมๆ ที่ทําไดยาก
ถาจะเอาอยางเขาก็ควรตามใหถูก ถากลาในทางราย หรือผจญภัยไรจุด
หมาย จะนาอายเสียมากกวา

ถามีความสุขจริงแท ก็เปนแสงเงินแสงทองแหงธรรม
อีกอยางหนึ่งคือเรื่องความสุข เราไมชวยใหเด็กพัฒนาความสุขเลย
แตเราปลอยใหคนของเรา โดยเฉพาะเด็ก ถอยรนลงไปสูความสุขแบบพึ่ง
พาเสียมาก จนเขาไมสามารถมีความสุขของตนเอง แตกลายเปนคนที่สุขได
ยาก และตองพึ่งพาการเสพบริโภคแทบจะโดยสิ้นเชิง ไมพัฒนาขึ้นไปสู
การมีความสุขจากการกระทํา หรือความสุขจากการสรางสรรค รวมทั้ง
ความสุขจากการทํางาน
ความสุขจากการทําสิ่งที่ดีคือจุดเริ่ม ปญหาเกิดจากการที่เราไมมอง
จริยธรรมในแงความสุข ในพระพุทธศาสนาเนนมากวา จริยธรรมตองมา
กับความสุข ธรรมะขอสําคัญที่แสดงถึงความกาวหนาทางจริยธรรม คือ
ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข และสมาธิ
โดยเฉพาะปราโมทย และปติ ทานเนนมาก ทานสอนใหมีปราโมทย
เปนสภาพจิตปกติ คนไหนมีปราโมทยมาก พระพุทธเจาตรัสวาใกล
นิพพาน อยางพุทธพจนวา ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ ผูมาก
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ดวยปราโมทย จะทําทุกขใหสิ้นไป หมายความวา เราจะตองทําปราโมทย
ใหเปนสภาพจิตปกติของเรา
ปราโมทย ก็คอื ความเบิกบาน ความราเริง จิตใจราเริงเบิกบานอยู
เสมอ แลวก็ใหปราโมทยนั้นมากับปติ คือความอิ่มเอิบ ปลาบปลื้มใจ เชน
ไดทาอะไรดี
ํ
ก็ปลื้มใจ ไดทําอะไรชวยเหลือเพื่อนมนุษย ก็ปลื้มใจ ไดชวย
เหลือบริการคน ก็ปลื้มใจ ไดความสุขจากการทําดี เรียกวามีธรรมปติ
คนทีม่ ปี ต กิ บั ปราโมทยมาคูก นั และมีปต มิ ปี ราโมทยอยูเ สมอ ก็อยูกบั
ความดีได ความดีไมเปนเรื่องฝนใจ แตถาใหความดีเปนเรื่องฝนใจ จริยธรรมเปนเรื่องฝนใจ ก็แย คนก็ทองาย เดี๋ยวก็หมดแรง ตองใหปราโมทย
และปตมิ า แลวทําดีไดปราโมทยและปติ กําลังที่จะทําความดีก็เกิด
เวลานี้เราไปมองจริยธรรมตามอยางที่ตองเรียกวาเปนแบบตะวันตก
คือเปนเรื่องฝนใจ ถูกบังคับจากขางนอก เชนจากกฎเกณฑของสังคม และ
มองความสุขวาเกิดจากการเสพ ตองไดบริโภคจึงจะสุข ทีนี้ถาตรงขาม คือ
ตองทํา ก็ทุกข
การเสพบริโภค คือการไดรับการบํารุงบําเรอ เปนฝายรับแลวจึงจะ
สุข แตถาตองทําแลวกลายเปนทุกขไปเลย ทีนี้ ในการฝกคนที่ถูกตอง เมื่อ
ทําอะไรที่ดีงาม คนจะมีความสุข เพราะฉะนั้นทางพระทานจึงเนนเรื่องให
มีความสุขจากการทําสิ่งที่ดีงาม
เมือ่ ไรคนเริ่มมีความสุขจากการทําสิ่งที่ดี เขาจะเขาสูทางแหงความ
กาวหนาในธรรม หรือในจริยธรรม หรือในชีวิตที่ดี หรือจะเรียกอยางไรก็
แลวแต ก็คือไปได เขาไปไดแนนอน ธรรมขอนี้ก็คือ ฉันทะนั่นเอง
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คนมีฉนั ทะก็คืออยากจะทําสิ่งที่ดี เชน เห็นพื้นบานสกปรกก็อยาก
จะทําใหมันสะอาด ไปเห็นอะไรตออะไรที่ไมเรียบรอยก็อยากทําใหเรียบ
รอยใหดี ตัวนี้ทานเรียกวาฉันทะ คือมันไมเกี่ยวกับผลประโยชน และไม
เกีย่ วกับตัวตน
ถาเราไปเจออะไรแลวอยากไดเพื่อตัว มันก็เปน ตัณหา แตถาไปเห็น
แลวอยากทําใหมันดี คือดีของมันอยางที่มันควรจะดี และเราอยากทําให
มันดี อยางนี้เรียกวา ฉันทะ
เคยเปรียบเทียบบอยๆ เหมือนอยางเราเห็นกระรอก คนหนึ่งเห็น
กระรอกแลวดีใจชอบใจเพราะอยากไดกระรอกเอามาลงหมอแกง เพื่อตัว
จะไดกิน อยางนี้เรียกวาตัณหา แตถา เห็นกระรอกแลวใจชื่นชมวา แหมมัน
นารัก มันทําใหปานี้รื่นรมย สวยงาม อยากใหมันแข็งแรง อยากใหมันรูป
รางนารักตอไปเรื่อยๆ อยางนี้เรียกวา ฉันทะ แลวก็จะมีเมตตา-กรุณาไปดวย
คือ ฉันทะนี้เปนที่มาของเมตตา-กรุณา
ฉันทะเปนตัวเริ่มตนของความดี ทานเรียกวาเปนรุงอรุณของความดี
ทั้งหลาย
แมแตเมตตา-กรุณาก็เกิดจากฉันทะ เชนเราไปเจอคนที่รางกายไมดี
พิการหรือออนแอ กะปลกกะเปลี้ย มีโรคภัยมาก เราอยากอยากใหเขาแข็ง
แรง อยากใหเขาหนาตาสดสวยงดงาม อยางนี้เรียกวามีฉันทะ เพราะเรา
อยากใหเขาดี
เราเจออะไรไมดี เราอยากใหมันดี พอเจอคนที่ไมพรั่งพรอมไม
บริบรู ณ ขาดตกบกพรอง เราอยากใหดี ก็เกิดเปนเมตตา-กรุณา เพราะ
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ฉะนัน้ เมตตา-กรุณาก็เกิดจากฉันทะนั่นแหละ ฉันทะก็เลยเปนคุณธรรม
พืน้ ฐานที่ใชไดกับทุกอยาง
เจอวัตถุ เจออะไรตออะไรอยากใหมันดี อยากใหมันเรียบรอย อยาก
ใหมนั งดงาม อยากใหมันดียิ่งขึ้น เจอคนก็อยากใหเขามีความสุข อยากให
เขาอยูด ี อยากใหเขาแข็งแรง เด็กเจอลูกสุนัขหิว อยากใหมันไดกินอาหาร
เด็กเห็นตนไมเหี่ยว อยากใหมันไดนํ้า และพอไดชวยไดทําอยางนั้น ตัวเด็ก
เองก็มีความสุข นี่คือความสุขจากฉันทะ คือสุขจากการทําสิ่งที่ดีงาม
ฉันทะตัวนีท้ ําใหเริ่มตนอะไรตออะไรไปในทางที่ดี เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงตรัสวา ถาฉันทะเกิดขึ้น นี่คือแสงเงินแสงทองมาแลว
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: นําไปใชไดกับนักเรียนนายรอยตํารวจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนอาชีวะ

คนยิ่งสุขไดยาก สังคมก็ยิ่งเสื่อมจากจริยธรรม
คนยิ่งมีสุขแบบพึ่งพา สังคมก็ยิ่งเพิ่มปญหาจริยธรรม
พระธรรมปฎก: ถาปลุกฉันทะได ความสุขของเขาจะพึ่งสิ่งเสพนอยลง
เดี๋ยวนี้เราไปทํ าใหคนพัฒนาเฉพาะดานความสามารถที่จะไปหาสิ่งเสพ
บริโภคมาบําเรอความสุข จนกลายเปนความสุขแบบพึ่งพาสิ่งเสพบริโภค
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เกรงวาจะไมมีวันสิ้นสุด เดี๋ยวโทรศัพทมือ
ถือรุนใหมออกมา
พระธรรมปฎก: นีแ่ หละ เราใหคนดานเดียว เอาแตความสามารถหาสิ่ง
เสพมาทําใหสุข แตเราไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข เรื่องนี้ตองยํ้า
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บอยๆ วา สมัยนี้พัฒนากันแตความสามารถหาสิ่งบําเรอความสุข แตไม
พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข
ถาความสามารถที่จะมีความสุขมันเกิดขึ้นในตัวแลว เราจะพึ่งพา
วัตถุนอ ยลง และเราจะมีความสุขงายขึ้น แตในทางตรงขาม กลายเปนวา
คนเดีย๋ วนีข้ าดสิ่งภายนอกไมได ขาดวัตถุไมได ถาขาดแลวเปนทุกข ไมมี
ความสุข ความสุขยิ่งตองพึ่งพามากขึ้น เลยกลายเปนคนที่พึ่งพาความสุข
ภายนอก และเปนสุขไดยาก พรอมกับเปนทุกขงายขึ้นดวย
ในการพัฒนาคน เราตองใหเขามีความสามารถที่จะมีความสุขดวย
ตนเองมากขึ้น ใหเขามีความสุขงายขึ้น และเปนทุกขไดยาก
ยิง่ กวานั้น เมื่อเราพึ่งพาวัตถุนอยลง เราก็สามารถทําเพื่อผูอื่นมากขึ้น
แลวความสุขก็จะพัฒนาไปเปนขั้นๆ
เรือ่ งการพัฒนาความสุขนี้เราไมไดเนนกันเลย คือความสุขนี้พัฒนา
ไดหลายขั้น ตอจากสุขเมื่อไดเสพ เมื่อคนพัฒนาขึ้นไป เขาก็มีความสุขจาก
การทําสิ่งที่ดีงาม หรือการกระทําที่ใหเกิดการสรางสรรค เมื่อทําก็มีความ
สุข ทําสําเร็จแลวก็มีความสุข
อีกดานหนึ่ง ก็มีความสุขที่เกิดจากการไดเห็นคนอื่นเปนสุข เชน พอ
แมมเี มตตารักลูก อยากใหลูกเปนสุข เมื่อทําอะไรใหลูกเปนสุขได ตัวเองก็
มีความสุข ถาครูอยากใหเด็กนักเรียนมีความสุข ถาเด็กอยากใหเพื่อนๆ มี
ความสุข เขาก็ตองหาทางทําใหนักเรียนหรือใหเพื่อนนั้นมีความสุข และ
เมือ่ เห็นคนนั้นๆ มีความสุข เราก็สุขดวย ความสุขตัวนี้สําคัญมาก จะทําให
สังคมดี นี้ก็คือมีเมตตาความอยากใหคนอื่นเปนสุข

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เมตตานี้บางทีเราก็แปลงายๆ วา ความปรารถนาดี แตความ
ปรารถนาดีคืออะไร ก็คืออยากใหเขาเปนสุข ซึ่งทําใหหาทางทําใหเขาเปน
สุข พอทําใหเขาเปนสุขไดเราก็พลอยสุขดวย พูดอีกสํานวนหนึ่งวา การที่มี
ความสุขตอเมื่อเห็นคนอื่นเปนสุข พอเห็นคนอื่นเปนสุขเราก็มีความสุข
คุณธรรมขอนี้จะชวยสังคม เพราะเปนความสุขแบบรวมกัน ไมใช
เปนความสุขแบบแยงกัน
เดีย๋ วนีค้ นมุงหาแตความสุขแบบแยงกัน และความสุขแบบพึ่งพา คือ
ฉันตองไดฉันจึงจะมีความสุข เขาจะอดเขาจะทุกขก็ชางเขา ซึ่งก็คือความ
สุขแบบพึ่งพาสิ่งเสพบริโภค ตองหาใหไดมากที่สุด ตองแยงคนอื่น ฉันได
แกก็อด ฉันสุขแกก็ทุกข เปนความสุขจากการเอาทุกขไปใสคนอื่น
ทีนี้ พอเรามีเมตตา เราอยากใหสิ่งทั้งหลายดี อยากใหคนหนาตาดี
อยากใหเขาแข็งแรง อยากหาทางทําใหเขาเปนสุข ตอนนี้ความสุขของเรา
จะรวมกับเขา เขาสุขเมื่อไรเราก็สุขดวยเมื่อนั้น
เวลานีเ้ ราไมเนน หรือแมกระทั่งไมมองกันเลยในเรื่องการพัฒนา
ความสุข จริยธรรมในแงหนึ่ง ก็คือการพัฒนาความสุขนั่นเอง คือไมติดอยู
แคความสุขจากการเสพบริโภค ถาคนไมพัฒนาความสุขขั้นสูงขึ้นไป จริย
ธรรมก็มาไดยาก เพราะความสุขจากการเสพบริโภคตองแยงชิงกัน ยิ่งเรา
พึง่ พาสิง่ เสพบริโภคมากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งแยงชิงมากเทานั้น แลวสังคมก็ยิ่ง
เบียดเบียนกันมาก สังคมแบบนี้ก็ตองวุนวายแนนอน
ถาเราอยากใหคนมีศีลธรรม มีจริยธรรม เราก็ตองใหเขาพัฒนาใน
ดานความสุข ใหเขารูจักความสุขอยางใหม เชน รูจักมีความสุขจากการคน
ควาหาความรู รูจักมีความสุขจากการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม รูจักมีความสุข
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จากการทําใหผูอื่นเปนสุข รูจักเปนสุขจากการอยูกับธรรมชาติที่งดงามนา
รื่นรมย
ความสุขเหลานี้มันมีเปนพื้นๆ อยูแลว แตเราไมพัฒนามัน ไมชวย
สงเสริมมัน กลับเอาความสุขที่เกิดจากการพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคไปกลบมัน
กระตุน ยัว่ ยุแตในเรื่องการเสพบริโภค จนคนแทบมองไมเห็นทางอื่นที่จะมี
ความสุข คนก็เลยแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคยิ่งขึ้น โดยพรอมกัน
นัน้ ก็ยงิ่ ทําลายความสุขที่ดีงามเหลานี้ใหหมดไปๆ ขณะที่ตัวคนเองก็ยิ่งเรา
รอน ตกไปเปนทาสของวัตถุมากขึ้นๆ และหันมาเบียดเบียนคนดวยกัน
หนักหนายิ่งขึ้น

อารยธรรมจะสิ้นความหมาย
ถาความสุขพื้นฐานทั้งสามถูกทําลาย
เบือ้ งตนควรทราบวา ความสุขพื้นฐานของมนุษย มี ๓ อยาง ซึ่งมา
กับตัวมนุษยโดยธรรมชาติ เมื่อมนุษยเกิดมา เมื่อเขายังไมมีอะไร เขามี
ศักยภาพแหงความสุขพื้นฐาน ๓ อยาง
๑. ความสุขกับธรรมชาติ ชีวติ ของมนุษยเปนธรรมชาติ เปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ อยูทามกลางธรรมชาติ และเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ ความสุขพื้นฐานที่สุดของมนุษยก็คือ ความสุขกับ
ธรรมชาติแวดลอม เราเห็นตนไมเขียว รมรื่น ดอกใบสะพรั่ง
สมบูรณ เห็นนํ้าใส มีลมเย็นพัดมา ทองฟาแจมใส ก็มีความสุขใช
ไหม นีค่ อื ความสุขพื้นฐานอยางที่หนึ่ง ซึ่งมาเองจากธรรมชาติ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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๒. ความสุขทางสังคม ชีวติ ของเราอยูกับมนุษยดวยกัน เรามีความ
สุขกับเพือ่ นมนุษย เริ่มตั้งแตในครอบครัว เด็กเกิดมาเจอพอแมที่
มีเมตตารักเขา เขาก็มีความสุข จากนั้นก็มีความรักพี่รักนอง ถา
พัฒนาถูกตอง ความรักนี้ก็ขยายกวางตอๆ ไปในสังคม และใน
โลก ความสุขทางสังคมตองเริ่มจากครอบครัว เมื่ออยูในครอบ
ครัวมีความรักมีความอบอุน ก็มีความสุขจากการไดชวยเหลือ
เกือ้ กูลทําอะไรใหแกกัน
เมตตานีป้ ลูกฝงจากครอบครัว จุดเริม่ คือพอแมรกั ลูก อยาก
ใหลกู เปนสุข แลวหาทางใหลูกเปนสุข ทําใหลูกพัฒนาจิตใจที่ดี
มีความซาบซึ้งในพระคุณของพอแม และรูจักมีเมตตาตอคนอื่น
โดยขยายไปที่พี่นอง แลวก็ขยายความรักพี่นองไปสูเพื่อนมนุษย
วัฒนธรรมไทยเราใหเรียกคนอื่นเปนพี่ นอง ลุง ปา นา อา
หมด นีค้ ือความรักหรือเมตตาที่ขยายออกไป ใหมองคนเปนพี่
เปนนอง เปนญาติเปนมิตรไปหมด การไดสังสรรคพูดจากันดวย
นําใจรั
้ ก นี้เรียกวา ความสุขทางสังคม หรือความสุขจากนํ้าใจ
ไมตรี เปนความสุขพื้นฐานอยางที่สองของมนุษย
๓. ความสุขจากกิจกรรมของชีวิต คนเราไมอยูเฉย ตองเคลื่อนไหว
ตองทําโนนทํานี่ และเปนธรรมดาวา คนเราปกติยอมทําสิ่งที่พอ
ใจ นีค่ อื ทําดวยฉันทะ อยากทําโนนทํานี่ เพราะอยากใหมันดี
อยางที่ตองการ เมื่อไดทํา เวลาทําก็สุข เมื่อทําใหมันสําเร็จขึ้นมา
ก็มีความสุข
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คนจะตองมีความสุข ๓ อยางนี้ เปนพื้นฐานประจําชีวิต ตอจากนั้น
เมือ่ เราไปหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค ก็เปนสุขเสริมซอนขึ้นมา แตถา
ไมระวัง การหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคนั้นจะทําใหเรากลับมาทําลาย
ความสุข ๓ อยาง ที่เปนพื้นฐานของชีวิตใหเสียไป ทางที่มันจะเปนโทษ
ก็คือ
๑. ความสุขจากการเสพบริโภคนั้น ตองหาเอามาใหตัวเสพ มันจึงทํา
ใหเราแยงชิงกัน ทําใหเพื่อนมนุษยหวาดระแวงกัน มีความหวงแหนกีดกัน
จนทําใหไมมีความสุขในการอยูรวมกัน คิดแตระแวงวา เขาจะเอาหรือ
เปลา จะมาแยงหรือเปลา จนกระทั่งวาเมื่อเห็นแกการเสพบริโภคกันมาก
เขา พอเห็นเพื่อนมนุษยก็ไมมีความสุขเสียแลว เพราะมีแตกลัวหรือขยาด
หวาดระแวง
๒. ความสุขจากธรรมชาติเสื่อมเสียไป เพราะจิตใจมัวหมกมุนกับ
การหาผลประโยชน และการหาทางแยงชิงกัน ทั้งที่อยูทามกลางธรรมชาติ
แตใจไมอยู เพราะใจไปหวงกังวล หวาดระแวง คิดเรื่องจะไดหรือไมได ก็
เลยไมไดรับรสความสุขจากธรรมชาติแวดลอมที่งดงาม ตัวอยูใจไมอยู
หวัน่ กลัวบาง กังวลบาง อะไรบาง ขุนมัว ไมโลง ไมโปรง ไมสบาย
๓. กิจกรรมตางๆ ของชีวิต แทนที่จะทําใหมีความสุข กลับทําดวย
ความเบื่อหนายเปนทุกข พอเรื่องหาผลประโยชนเขามา คราวนี้เราไมไดทํา
กิจกรรมนัน้ ๆ ดวยใจรักแลว แตทําเพราะเปนเงื่อนไขที่จะใหไดผล
ประโยชน เชน สมัยนี้คนจํานวนมากตองทํางานหาเงินโดยใจไมไดรักงาน
ทีท่ านั
ํ น้ แตจําใจวาถาเราไมทําเราจะไมไดเงิน การทํางานก็เลยกลายเปน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เงือ่ นไข เขาทําเพราะเปนเงื่อนไข เมื่อทําเพื่อผลตามเงื่อนไขมันก็ไมมีความ
สุข เพราะผิดธรรมชาติที่วาคนตองรักสิ่งที่จะทํา คือเขาอยากทําเขาจึงทํา
เวลานี้ความสุขพื้นฐานของมนุษยตามธรรมชาติเดิมสามอยางนี้แทบ
จะหมดไป
คนฉลาดหรือคนดีมีปญญา ไมวาจะหาความสุขเพิ่มเติมอยางไร ก็
ไมยอมทําลายหรือทําใหเสียหายตอความสุขทีเ่ ปนทุนเดิมทัง้ ๓ ประการนี้

ใหเศรษฐกิจเปนปจจัย
ให ‘สบาย’ เปนฐานของการพัฒนา
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ผมเคยคุยกับเพื่อนที่เปนผูใหญหลายคนที่เปน
นักเศรษฐศาสตรนะครับ ผมเห็นดวยกับทานตรงที่วาความสุขพื้นฐานทาง
ดานธรรมชาติและทางดานสังคมหรือการทํางาน มันมีอยูหลายอยางซึ่งเรา
สามารถจัดหาให โดยไมตองใหไปดิ้นรนผานตัวเงิน อยางเชน การมีที่อยู
อาศัยที่รมรื่น มีบานพอสมควรกับอัตภาพ เกิดมาก็มีความสุข ดีกวาเกิดมา
แลวไมมีบาน หรือบานชํารุดทรุดโทรม ขางลางตองเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ลูก
เกิดมาตองดมกลิ่นควาย เหมือนบางที่
พืน้ ฐานอยางนี้ ที่จริงรัฐควรจะจัดหาให โดยไมตองผานกระบวน
การทีใ่ หไปตอสูดิ้นรนเพื่อหาเงิน ซึ่งบางคนหาเงินไมเปน บางคนยากที่จะ
หาเงินแมกระทั่งเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แตเขามีจิตใจที่ดี บางคนเกิดมาใน
สภาพแวดลอมที่ดี ตรงนี้เปนความขัดแยงกันอยูพอสมควร ระหวางการหา
เงินในทางโลกมาเพื่อจะเจือจุนตัวเอง กับความมีปติหรือมีปราโมทยในจิต
ใจ เปนความสุขที่เราสะสมมาที่เปนพื้นฐานจริง ตรงนี้ขัดกันอยู
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ผมก็บอกหลายๆ คนบอกวา ผมเองมองดูสังคมบางสังคม เชน เวียด
นาม ปจจุบันนี้ ระบบคอมมิวนิสมหรือวาระบบสังคมนิยมทั่วไป พยายาม
จะจัดหาพื้นฐานตรงนี้ให สวนสาธารณะที่สวยงาม ธรรมชาติรมรื่น รัฐจัด
หาให บานที่พออยูได ถาไมมีบานก็เปนทุกข ลูกออกมาก็เปนทุกข ปจจัยสี่
เบือ้ งตนของครอบครัว รัฐก็จัดหาให
ผมเปรียบเทียบกับสังคมไทยบอกวา รัฐทําอยางนี้ไดไหม อยาง
สังคมยากจนจริงๆ ในบางที่ไมตองใหไปชวยเหลือผานตัวเงิน ไมตองไป
เสริมอาชีพให ไมตองไปทําอาชีพเพื่อที่จะกลับมาปลูกบาน ก็ปลูกใหเสีย
เลย จะขัดไหมในระบบ
เรือ่ งเม็ดเงิน เรื่องระบบกลไกทางเศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็ยังมีความเห็น
แตกแยกกันอยู เชน บอกวาใหเทาไรก็ไมพอ ถาคิดในเชิงเศรษฐศาสตรอาจจะ
ใหได โดยไมทาให
ํ เสียหายในเรือ่ งเม็ดเงิน แตใหแลวดูเหมือนวาจะตองการ
ไมมีที่สิ้นสุด คือตองการบาน พอมีบานเสร็จแลว ก็ตองการใหญขึ้น
พระธรรมปฎก: อันนัน้ ก็เปนจริงในแงหนึ่ง เราจึงตองใหพรอมกันสอง
ดาน คือ ดานหนึ่งก็ใหวัตถุ อีกดานหนึ่งก็ใหแนวคิดจิตใจ สรางทัศนคติ
และใหเขาใจดวย หมายความวา ใหฉันทะ ที่จะทํางานดวยใจรักหรือมอง
เห็นคุณคา และใหปญญา ที่จะรูเขาใจวาชีวิตของเราที่แทตองการอะไร มัน
จะสุขดวยอะไร
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ตองกลับมาที่เรื่องใหการศึกษา
พระธรรมปฎก: การศึกษาจะตองใหเขาเขาใจวา ที่จริงเราไมตองเอาความ
สุขของเราไปพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมากมาย จนกลายเปนฟุงเฟอมัวเมา ซึ่ง
บางทีรัฐก็มองขามไป คือแทนที่จะมองความสุข ๓ อยางที่กลาวแลว ก็

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เหมือนไปนึกวาเขาจะมีความสุขตอเมื่อมีสิ่งเสพบริโภคเยอะ มีโนนมีนี่ มี
วัตถุสิ่งของที่เปนผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม อันนั้นเปนสวนแถมหรือสวน
เกิน ไมวาจะอยางไร เราจะตองรักษาความสุขพื้นฐานไว
หมายความวา จะใหมีความสุขอะไรทางวัตถุเพิ่มขึ้นมาก็แลวแต ก็
อยาใหสูญเสียความสุขสามอยางนี้ สุขสามอยางนี้ตองรักษาเปนสิ่งจําเปน
พืน้ ฐานไวกอน ไมใชวาไปไดความสุขทางวัตถุเสพบริโภคมาก แตพรอม
กันนัน้ กลับสูญเสียความสุขพื้นฐานทั้งสามนี้ไปหมดเลย มันก็ไมคุม ไมได
เรื่องเลย
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: แตวัตถุพื้นฐานก็ตองมีบาง
พระธรรมปฎก: วัตถุพนื้ ฐานนั้นจําเปนทีเดียว ตองมี อันนี้ก็คือหลักการที่
เราถือวา เงินทองวัตถุเปนปจจัย แตไมใชเปนจุดหมาย ไมใชมวั รอความสุข
จากสิง่ เสพบํารุงบําเรอ วัตถุจาเป
ํ นตองมีเทาทีเ่ ปนปจจัย แลวก็เปนสวนเสริม
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ถาปจจัย ๔ เปนพื้นฐาน ไมถือวาเปนสิ่งเสพ
หรือครับ
พระธรรมปฎก: อยางทีว่ า แลว วัตถุนนั้ เปนสิง่ จําเปนในขัน้ เปนปจจัยหรือ
สวนซึง่ ตองอาศัย ทางธรรมทานใหความสําคัญวา จะอยูจ ะทําอะไร ตองให
ไดใหมี “สัปปายะ” แมแตพระจะไปทําสมาธิก็ตองมีสัปปายะ
สัปปายะก็คือคําเดิมที่เรามาแปลวา สบาย แตสปั ปายะแปลวา
เกือ้ กูล สิ่งที่เอื้อ สิ่งเกื้อหนุนตอการทําหนาที่การงานตามวัตถุประสงค
ภาษาไทยเราเอาศัพทของพระมาใช แตความหมายเคลื่อนคลาด
กลายไปในเชิงที่ทําใหไมมีการกระทํา ที่จริงศัพทพระ มีความหมายโยงไป
ถึงการกระทํา เชนวา พระจะไปบําเพ็ญสมาธิ ก็ตอ งการสัปปายะ ทีว่ า สัปปายะ
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ก็คอื สภาพเอื้อตอการทําหนาที่ของทาน ซึ่งในกรณีนี้ คือ การบําเพ็ญสมาธิ
สภาวะทีเ่ อื้อตอความเปนอยูและทําการนั้นแหละ เรียกวาสัปปายะ
แตของเรา เมื่อแปลสัปปายะวาสบายแลว เราก็มองแบบไมมีจุด
หมาย คลายวาสบายก็คือไมตองทําอะไร แลวก็จบ แมแตจะแปลคําวาความ
สุข เราก็มองความสุขในความหมายวาไมตองทําอะไร ในขณะที่ของทาน
สัปปายะคือเกื้อหนุนการกระทํา หมายความวา เรามีวัตถุประสงค มีสิ่งที่จะ
ทําอยูแลว เราก็ดูวามีสภาพตางๆ ที่เอื้อหรือไม เชนไปบําเพ็ญสมาธิ ก็หา
สัปปายะ จะเรียนจะอานหนังสือ ก็จัดสถานที่และบรรยากาศใหเอื้อคือ
สบาย (แตไมใชวาพอสบายแลวก็นอนเลย)
เรื่องสัปปายะหรือสบายนี้ ทานใหจัดหาประมาณ ๗ ประการ เรียก
งายๆ วา สบายทั้ง ๗ คือ
๑. อุตุสบาย หมายความวา สภาพแวดลอมเอื้อ เชน ดิน ฟา อากาศ
ความหนาว-รอน ไมเกินไป รอนจัดก็บําเพ็ญสมาธิไมไดผล หนาวจัดก็ไม
ไดผล สิ่งแวดลอม ดิน ฟา อากาศ สดชื่น พอดี ตนไมรมรื่น บริเวณสะอาด
เรียบรอย รื่นรมย
๒. อาหารสบาย อาหารการกินไมลําบากขัดสน เปนปุถุชนก็ใหถูก
ลิน้ พอสมควร มีเพียงพอ หาไมยาก และมีคุณคาเกื้อกูลตอสุขภาพรางกาย
บางทีก็เรียกวา โภชนะสบาย
๓. เสนาสนะสบาย ทีอ่ ยูที่อาศัย สถานที่ พอดี ไมคับแคบเกินไป
สะอาดเรียบรอย มั่นคงปลอดภัย อยูไดไมลําบาก ไมใชวารอนแดดเกินไป
หรือฝนรั่วตองคอยระแวงระวังหนีหลบกันอยูเรื่อย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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๔. บุคคลสบาย มีบคุ คลที่เอื้อเฟอเกื้อหนุน มีไมตรีตอกัน ไดคนที่
ถูกกับนิสัยของเรา มีกัลยาณมิตร มีคนที่ดีมีสติปญญาเปนที่ปรึกษาที่ดีได
หรืออยางนอยพูดคุยปรึกษากันได ปรับทุกขกันได อยางนอยก็ไมมีโจรผู
ราย ไมมีคนที่เปนภัยอันตรายหรือเบียดเบียนกัน
๕. โคจรสบาย มีที่ไปหาอาหาร แสวงหาสิ่งของเครื่องใชสอยใน
ชีวติ ประจําวันไมลําบาก เชนไมไกลตลาดเกินไป แตก็ไมพลุกพลานจอแจ
เกินไป
๖. อิริยาบถสบาย คือ ไดบริหารอิริยาบถ มีการเคลื่อนไหวของราง
กาย ไดนั่งนอนยืนเดินอยางสมดุลและเพียงพอ บริหารรางกายไดคลองไม
ติดขัด เอื้อตอสุขภาพ
๗. สวนะสบาย (คําเต็มวา ธรรมสวนสัปปายะ หรือภัสสสัปปายะ)
คือ มีโอกาสไดยินไดฟงถอยคํา เนื้อความ และเรื่องราวที่ใหเกิดปญญา
ความรูความเขาใจในหลักความจริง ความดีงาม ที่เปนธรรม เปนวิทยา
ตลอดจนการพูดคุยถกเถียงสนทนาแลกเปลี่ยนความรูความคิด พูดตามยุค
สมัยวา มีโอกาสเขาถึงขาวสารขอมูลที่สรางสรรค ผดุงจิตใจ จรรโลง
ปญญา เอื้อตอการศึกษา เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยสาระก็คือตองมีสปั ปายะ อันไดแกสภาพแวดลอมที่เอื้อตอชีวิต
ความเปนอยูการงานกิจกรรม ที่จะหนุนใหเราพัฒนาตัวเองได ไมวาจะเปน
บาน โรงเรียน สถานศึกษา ที่ทํางาน วัด ก็ตองจัดใหมสี ัปปายะ หรือ
“สบาย” ทั้ง ๗ นี้
สบาย ๗ นี้ เหมือนเปนมาตรฐานที่บอกเราดวยวา สิ่งเสพบริโภค
และวัตถุทั้งหลายนั้น เราตองการแคไหน จะเอาแคไหน

๓๒

กาวใหมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ กับการศึกษาเพือ่ สันติสขุ ของโลก

บางทีพูดวาสบายๆ แตพูดลอยๆ พราๆ มัวๆ ไปอยางนั้นเอง ไมรูวา
สบายทีแ่ ทมีความหมายวาอยางไร และไมเคยวัดดูวาสบายของตัวมีแลวแค
ไหน เปนสบายที่จะใหอยูไดดีตอไปหรือเปลา
บางคน บางกลุม บางพวก เที่ยวหาเสพมัวเมาหมกมุนกับการเสพ
บริโภค บํารุงบําเรอความสุข ใชจายสิ้นเปลืองมากมาย ทําอวดโกหรูหราฟู
ฟาไป แตพอดูที่ “สบาย” ทัง้ ๗ นี้ ปรากฏวาไมไดเรื่อง เงินก็ผลาญใหหมด
ไป ครอบครัวก็ไมสบาย ชีวิตของตัวก็ตกอบาย
แตถาปฏิบัติถูกตอง เมื่อไดสปั ปายะแลว ดานวัตถุหรือดานสิ่งเสพ
บริโภคก็นบั วาพอแลว ทีนี้ก็เอามันเปนปจจัยที่จะมุงหนาพัฒนาชีวิตใหกาว
สูงขึน้ ไปสูความดีงามและความสุขขั้นที่ประณีตตอๆ ไปอีก โดยไมมัวมา
ลุม หลงมัวเมาจมอยูกับสิ่งเสพบริโภค อยางนี้เรียกวา เศรษฐกิจเปนปจจัย
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ไดประโยชนทั้งโรงเรียนนายรอย และ
กระทรวงศึกษาธิการ

อยาเอาเลย ความเปนอิสระเสรี ที่อยูภายใตการครอบงํา
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ผมเลยถามเรื่องโรงเรียนเสียเยอะ เพราะติดอยู
ในใจผม รอบที่แลวผมเขามาอยู ๘ ป มาสรางหลักสูตร ขยายองคกร เตรียม
กองวิชาการ แลวก็ทําหองเรียน ทําอาคารสถานที่ใหพรอม แลวก็เวนไป
ประมาณตั้งแตป ๒๕๓๘ จนถึงตอนนี้ ๗ ป จึงเขามาอีกที
อะไรที่ไมคอยทันสถานการณโลก ก็เปนเรื่องตองแกไขจัดทํา
รมช.ศธ. ดร.สิรกิ ร มณีรินทร: สังคมทั้งภายในภายนอก ๗ ป เปลี่ยนไปมาก
พระธรรมปฎก: สภาพตัวคนก็เปลี่ยน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๓

รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ตํารวจก็ตองไปเผชิญกับสังคมที่เปลี่ยนไป
เหลานี้ดวย
พระธรรมปฎก: จะตองมีกําลังใจที่จะแก
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ผมก็อาศัยทางกระทรวงศึกษาธิการชวยเยอะ
ครับ เผอิญชวงนี้เปนจังหวะดี ทานนายกรัฐมนตรีก็เปนศิษยเกาที่นี่ รุน
เดียวกัน แลวก็ทานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.วรเดช
จันทศร ก็เปนศิษยเกาที่นี่
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ทานรัฐมนตรีปุระชัยก็เปนศิษยเกาที่นี่
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: เรียนรุนใกลๆ กัน ทุกคนก็ปรารถนาดีตอที่นี่
เพราะฉะนั้นทรัพยากรอะไรตางๆ จะเอามาชวยโรงเรียนไดมาก อยางเชน
การเชื่อมโยงฐานความรู เชื่อมโยงขอมูลทางดานการศึกษา หองสมุดอิเล็คโทรนิค เราทําไดสะดวกขึ้น
พระธรรมปฎก: ทีนกี้ อ็ ยูที่สรางจุดหมายและทิศทาง
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: แลวก็สรางจิตใจ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ตองหารือกันวาจะเรียนเชิญทั้งทานนายก
รัฐมนตรี ทั้งทานรัฐมนตรีปุระชัย ทานวรเดชมาแลว หมุนเวียนกันเขาไป
แนะนํานักเรียน
พระธรรมปฎก: ก็ดสี ิ เหมือนกับเปนรุนพี่ มาพูดใหกําลังใจรุนนอง
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: แลวก็นํานักเรียนนายรอยตํารวจสามพราน
ออกไปสัมผัส จะไปรัฐสภา ไปทําเนียบ
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: อาทิตยหนาทั้งอาทิตยนี้นักเรียนนายรอยตํารวจ
ทีก่ าลั
ํ งจะจบไปดูที่รัฐสภาทั้งสองแหง แลวไปดูทําเนียบ
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รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: สิง่ สําคัญไปดูความทุกขยากของชุมชน ไป
ดูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาง แลวก็ไปพัฒนาโรงเรียนนครปฐม
พระธรรมปฎก: ตอนทีจ่ ะไปดูที่สําคัญ เปนโอกาสที่จะชี้แนะเหมือนกับ
นําจิตและเปดชองความคิด ใหมีทิศทางหรือทัศนคติ แลวก็มีแงมองที่ถูก
ตอง พรอมทั้งจุดที่วาจะไปไดประโยชนมา
ถาจะมีการชี้แจง อยางนอยก็ไดเสนอแนะมุมมอง และแงคิดตางๆ
ซึง่ ทําใหนักเรียนมีการเตรียมจิตเตรียมใจ ตั้งทาที วางแนวคิดไดถูกตอง
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ตอนกลับมาอาจจะใชวิธีที่มีในหลักสูตร
พระพุทธศาสนาใหมที่ทานเจาคุณพระเทพโสภณเปนประธาน คือใชวิธี
สัมมนาใหไดคิดวาไปพบแลวคิดเห็นอยางไร กลับมาถามใหถูกหลักและ
จะชวยในสวนของการสัมมนาพระพุทธศาสนา
พระธรรมปฎก: ก็มี ๒ ชวง ชวงแรก คือกอนไป มีทาทีทัศนคติอยางไร
ชวงหลัง คือไปดูมาแลวไดอะไร และคิดจะทําอะไร
แตตอนจะไปสําคัญมาก เพราะถาเขาตั้งแงมองถูกตองแลวเดินความ
คิดถูกทางและรูจักจับ ก็จะไดมาก แลวก็จะมองเห็นแงมุมที่เอาไปเชื่อมโยง
กับเรื่องราวและงานการตางๆ ของประเทศชาติ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ไปแบบมีทิศทางนะคะ
พระธรรมปฎก: ใหใจมีทิศทาง เด็กบางคนไปโดยไมนึกคิดอะไรเลย ดูๆ
แลวก็ผานไป มองแตเพียงวา มีนั่นนี่สวยหรือไม โกไหม ยิ่งสังคมเวลานี้มี
ทัศนคติแบบที่มองแงโกไมโก ถาเด็กไปแลวมีแตความรูสึกวา แหมเราวัน
นีแ้ น ไดมาเยี่ยมทําเนียบ ไดมารัฐสภา คิดวนเวียนอยูแคนั้น ไมไปไหน ก็
ไมไดอะไรเลย

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: คิดแตวาอาจจะไดไปสนุก
พระธรรมปฎก: ทีนถี้ า เราไดเสนอแนะเกี่ยวกับมุมมอง แงคิด แนวทาง
การตัง้ จิต และทัศนคติไวบางแลว เขาก็จะไปแตกความคิดเอาเอง เราเพียง
แตเสนอแนะ จุดประกายหรือตั้งแงสังเกตใหแลวเขาก็ไป เด็กบางคนพอเรา
กระตุน ใหคิดหรือชี้แนะแงมุมที่จะมอง เปดชองความคิดใหแลว เพียงให
เขาตัง้ ทาทีขึ้นมา และเริ่มมอง เขาก็มองเห็นตอออกไป เขาไปกระจายแง
มุมไดอีกเยอะ ทําใหศกั ยภาพของเขาไดรับการกระตุนใหเกิดการพัฒนา
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เปนแงมุมที่บางคนอาจจะลืมไปแลว แง
มุมทีอ่ าจจะมองขามไป เลยตองนําไปแนะนําครูที่โรงเรียนดวย
พระธรรมปฎก: อันนีส้ าคั
ํ ญ เพราะวาเด็ก ถาไมมีการปลุกความคิดหรือ
กระตุน ทางปญญา แกจะอยูแคความรูสึก ก็ไดแตมองซึมๆ ไป ตื้อๆ ตันๆ ที
นีพ้ อเราจีค้ วามคิด กระตุน เขาก็เกิดแงใหความคิดเดินตอไป เรียกวาเขามี
ศักยภาพภายในอยูแลว สิ่งที่เราพูดไปกระตุน แลวเขาก็คิดตอได เขาอาจจะ
ไดเพิ่มอีกมากจากที่เราพูด
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: แนวคิดนี้ก็จะนําไปปรับกับการที่เรา
พยายามจะปรับปรุงระบบเอ็นทรานซเขามหาวิทยาลัย ใหเขาไดมีกิจกรรม
สรางสรรคสังคม แงมุมที่พระเดชพระคุณแนะ ก็คงจะตองนําไปปรับกับ
ระบบการใหเด็กไดทํากิจกรรมสรางสรรคสังคม
พระธรรมปฎก: เฉพาะอยางยิ่ง เวลานี้กระแสสังคม พวกคานิยม เสียง
โฆษณาตางๆ มายั่วยุปลุกปนจิตใจ และครอบงําความคิดของคนเปนอยาง
มาก บางทีนาขํา คนสมัยนี้นึกวาตัวมีเสรีภาพ จะซื้อหาเสพบริโภคอะไรก็
ไดตามใจปรารถนา เขานึกวาอยางนี้คือเปนอิสระเสรี แตที่แทนั้น เขาถูก
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ครอบงําใหคิดอยูในกรอบของคานิยม และแรงพัดพาของกระแส อยางไมรู
ตัว โดยไมมีความคิดอะไรเปนของตัวเองเลย ถูกลอเราใหทําแมแตสิ่งที่
เปนพิษภัยตอชีวิตของตนเอง
อยางนี้ไมใชอิสระเสรี เพราะอิสระ คือเปนใหญในตัว และเสรี คือ
เคลือ่ นไหวไปไมถูกกีดกั้นกํากับ แตนี่เขาถูกกําหนดครอบงําอยู แถมไมรู
ตัวเสียดวย เหมือนหลับใหล ถาจะเปนไดก็ตองเรียกวา ทาสยเสรี คือเสรี
ภายใตการถูกครอบงําเทานั้น ไมใชอิสระเสรี
เพราะฉะนั้น ตอนนี้ตองปลุกกัน ปลุกทั้งทางจิตใจ และปลุกปญญา
ไมใชปลุกใจอยางเดียว ปลุกใจก็ใหเขมแข็ง ตื่นตัว มีความเพียรพยายาม มี
กําลังใจ แตปลุกปญญาสําคัญมาก ทําใหเกิดแงมุมมอง แงความคิด รูจัก
มองขอดี-ขอเสีย คุณ-โทษ สืบสาวเหตุปจจัยตางๆ ใหเขารูจักคิด ใหมีความ
เปนอิสระเสรีที่แทจริง อยางนอยก็คิดอยางรูตัว และรูทัน
ก็เลยขอถือโอกาสพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนาเปนหวงมาก คือเรื่องสังคม
ของเรานี้ เวลาจะทําอะไรมักจะดิ่งไปแงเดียว

การแสดงความเห็น ตองมากับการหาความรู
อยางเวลานี้ ชอบเนนกันนักเรื่องการแสดงความเห็น พูดกันนักวา
เด็กไทยไมคอยชอบแสดงความเห็น จึงจะสงเสริมใหเด็กกลาแสดงความ
เห็น ทีนถี้ าแสดงความเห็นแตไมมีความรู ก็เปนการแสดงความเห็นเลื่อน
ลอย ฟุงซาน ไมไดเรื่อง
การแสดงความเห็นตองคูกับการหาความรู และการหาความรูนี้เปน
เรือ่ งใหญที่ขาดในสังคมไทย จุดที่ขาดมากในสังคมไทยคือการหาความรู

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ถาไมหาความรูและไมมีความรู ก็ไมมีอะไรเปนสาระที่จะแสดงความเห็น
ถาไปปลุกการแสดงความเห็น โดยไมเนนใหหาความรู การแสดง
ความเห็นก็จะเลื่อนลอย ฟุงซาน จะยิ่งยุง เพราะฉะนั้นตองเนนการแสวงหา
ความรู เนนใหมากที่สุด แลวการแสดงความเห็นจะมีฐานมั่นคงและจะมี
ความรับผิดชอบดวย
ถาแสดงความเห็นโดยไมหาความรู ก็เปนการขาดความรับผิดชอบ
อยางหนึ่ง จะถือวาเสียจริยธรรมก็ได เพราะไมมีความรับผิดชอบ ไดแต
แสดงความคิดเห็นไปอยางนั้นเอง
ถาหาความรูมาใชในการแสดงความเห็น ก็เกิดความรับผิดชอบขึ้น
มา แลวก็ไดสาระ เปนความเห็นไมเลื่อนลอย ไดประโยชน แลวก็ปลุกให
ไปหาความรูตออีก
การทีเ่ ราแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็เพื่อกระตุนใหเห็นแงมุมที่เราจะ
ตองหาความรูเพิ่ม เราแสดงความเห็นไปแลว เราก็ไดหาความรูเพิ่มเติม มัน
ก็เปนกระบวนการเพิ่มปญญา แตถาไปแสดงความเห็นอยางเดียว บางทีมัน
เปนเพียงการแสดงความตองการ หรือความชอบใจ-ไมชอบใจเทานั้นเอง
ไมไดอะไรขึ้นมา
ทีจ่ ริง การแสดงความเห็น และการหาความรูนี้ เปนขั้นตอนอยูใน
กระบวนการพัฒนาปญญา ซึง่ เมื่อจะทํา ก็ตองใหตลอดกระบวนการ หรือ
พูดใหงายๆ วาใหครบกระบวน ซึง่ แบงไดเปน ๓ ขั้นตอน คือ
๑. การหาความรู ตองมีความอยากรู ใฝรู และรูจักวิธีการแสวงหา
ความรู ใหไดความรูที่จะแจงชัดเจน ซึ่งรวมทั้งการทดลองและปฏิบัติการ
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๒. การรูจักคิด ตองรูจักคิด ทั้งในแงคิดเพื่อหาความรู ขยายความรู
คิดใหเขาถึงความจริง และคิดเพื่อนําความรูมาใชประโยชน หรือสราง
ความรูใ หม ไมใหเปนความรูที่เปนหมัน หรือเปนแคความจําอยางนกแกว
นกขุนทอง
๓. การรูจักแสดงความเห็น ตองรูจักสื่อสาร พูดเปน ทั้งใหความรู
ความคิดเห็นแกผูอื่นไดชัดเจน มีสาระมีเหตุผล อยางมีความรับผิดชอบ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อใหไดแงมุมความรูความคิดเพิ่มเติม
และไดจุดไดประเด็นที่จะไปหาความรูตอไปอีก
รวมความก็คือ ตองหาความรูเปน คิดเปน และแสดงความเห็นเปน
รูก ต็ อ งชัด คิดก็ตองชัด แสดงความเห็นก็ตองชัด และใหทั้ง ๓ ขั้นตอนมา
หนุนเนือ่ งกัน ในการที่จะกาวไปในการพัฒนาปญญา และการสรางสรรค
ดวยปญญาที่พัฒนาเพิ่มขึ้นๆ
ถาปฏิบัติถูกตองตลอดกระบวนการ
การแสดงความเห็นเปนจุด
ปรากฏตัวของความรูและความคิด ดังนั้น เราสามารถเอาการแสดงความ
เห็นของคน เปนจุดตรวจสอบความรูและความคิดของเขาไดดวย
แตถงึ อยางไร ในสังคมไทยก็ตองเนนใหมากในเรื่องการหาความรู
เพราะนอกจากเปนฐานใหแก ๒ ขั้นตอนตอไปแลว ก็ขาดแคลนมากใน
สังคมไทยดวย
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ในประเด็นนี้ก็ถือโอกาสกราบเรียนทานเจา
คุณวา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน จะเปนวันการประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งคงจะ
เปนวันที่ฉลองการประถมศึกษาแหงชาติครั้งสุดทาย เพราะวาตอไปเราจะ
เปลีย่ นเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงสรางใหม
ก็จะถือโอกาสนี้

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ประกาศเปน “ปแหงการอานและการเรียนรู” คงจะสงเสริมใหเด็กไดอาน
หนังสือมากขึ้น แลวก็จะเนนใน ๕ สาระหลัก คือ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรวิทยาศาสตร แลวก็จะเชิญ
ชวนใหชวยกันบริจาคหนังสือที่เปนหนังสือดีในดวงใจที่เด็กไทยควรจะ
อาน ในแงมุมทั้งของเด็ก ของผูใหญ ของผูทรงคุณวุฒิ
การอานการเรียนรูเปนปจจัยหนึ่ง เปนพื้นฐานที่ดี
พระธรรมปฎก: สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงโปรดการอานหนังสือมากใชไหม
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ใชคะ ก็คิดวาสิ่งเหลานี้จะเสริมกัน ขอ
อนุญาตกราบเรียนใหทานเจาคุณสบายใจวา คงจะตองพยายามทําทุกทาง
พระธรรมปฎก: ตองเนนเรื่องนี้ ปลุกใหเด็กเกิดนิสัยใฝรู หาความรู สราง
วัฒนธรรมแหงปญญา
หรือจะเรียกวาวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา
สังคมของเราขาดวัฒนธรรมทางปญญา และเติมแสวงเนนเขาไปอีกตัวยิ่งดี
เปนวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ก็คดิ วาการอานหนังสือ การสืบคนความรู
การเรียนรู บูรณาการกันทั้ง ๕ สาขาหลัก คงไมใชหมายความวา พลศึกษา
ไมสําคัญ แตในที่สุดก็จะบูรณาการกันได
พระธรรมปฎก: บูรณาการเปนหลักการใหญ แตพรอมกันนั้นก็เนนในแง
วาจุดไหนที่สังคมของเราขาด เราจะตองเนนพิเศษ จุดที่ขาดมากคือวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา สังคมไทยเรามีวฒ
ั นธรรมแหงเมตตา อันนี้เราดี
แตเวลานี้วฒ
ั นธรรมแหงเมตตาของเราก็กําลังจะสูญเสียไป กําลังแยลง
ขณะที่วฒ
ั นธรรมแสวงปญญาก็ไมไดมา จึงแยทั้งคู
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ฝรั่งเขามีวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา วัฒนธรรมแหงเมตตาเขา
คอนขางขาด เราหนักทางวัฒนธรรมแหงเมตตา ปญญาเราไมคอยแสวง เรา
ควรจะรักษาจุดดีของเราไว คือวัฒนธรรมแหงเมตตาก็รกั ษาไว แลวก็พฒ
ั นา
วัฒนธรรมแหงการแสวงปญญาขึ้นมา ถาไดครบคูเมื่อไร ก็สมบูรณ
ตองมีทั้งวัฒนธรรมแหงเมตตา และวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา
ตอนนีก้ าลั
ํ งจะเสียอยางหนึ่ง แลวอีกอยางหนึ่งก็ไมได จึงแยที่สุด หมดตัว
เลย ดีที่ตัวมีอยูก็ไมรักษา ดีใหมก็ไมหามาใสตัว ไมสราง
สังคมตองมีจุดเนน อยางนอยตองมีจุดหมายวาอันนี้ตองทําใหได
อันนีข้ าดไปชัดเจนตองใสเขามา
ตองแกไขภาวะขาดแคลนวัฒนธรรม
แสวงปญญาของเรา เพราะถาเราไมรีบแกไข เรื่องการแสดงความเห็นจะยิ่ง
เสียใหญ กลายเปนการซํ้าเติมสังคมใหยิ่งทรุด
เวลานี้นาเปนหวงเรื่องการแสดงความเห็นโดยขาดองคประกอบ
ใหญ คือการหาความรู เพราะฉะนั้นตองไปเนนการหาความรูใหหนัก เด็ก
จะตองใฝหาความรู อยากจะรูแลวตองเรียนวิธีหาความรู ถาแกไมมีความ
อยากรู ไมคิดแสวงหาความรู แกก็ไมหาวิธีศึกษา ไมหาวิธีวาจะแสวงหา
ความรูไ ดอยางไร ก็ไปตื่นจะแสดงความเห็นอยางเดียว
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ประเด็นนี้เชื่อมโยงกับครูดวยคะ คงจะตอง
ชีแ้ จงใหครูเขาใจมากๆ
พระธรรมปฎก: เรือ่ งนี้ครูจะตองไปปลุกนักเรียนใหถูกทาง

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑

เมื่อคนดีไดรับการบูชา เด็กก็ไดเสวนากัลยาณชน
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: วันนีน้ อกจากมากราบเพื่อขอรับทราบแนว
ทางกับพระเดชพระคุณแลว ก็ขออนุญาตวา ถาไดรายชื่อหนังสือซึ่งทาน
เจาคุณไดเขียนไว หรือสามารถใชแนะนําทั้งเปนภาษาอังกฤษ และภาษา
ไทย จะไดประกอบกันเปนหนังสืออานนอกเวลาของเด็ก หรือเปนหนังสือ
ทีจ่ ะเขาเว็บไซต ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งกับการประกาศปแหงการอาน
และการเรียนรูคะ เพราะคิดวาในวิชาภาษาอังกฤษนั้น เด็กๆ นาจะไดอาน
บทความหรือบทที่ตัดตอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนภาษาอังกฤษดวย
พระธรรมปฎก: ใหเด็กรูจักฝกเรื่องนี้ขึ้นมาบาง ก็จะเปนชองทางหาความรู
ใหเกง พอมีเชื้อไวแลวแกก็ไปพัฒนาของแก
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: สังเกตวาเด็กไทยเวลาจบแลวไปตาง
ประเทศ จะพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเปนภาษาอังกฤษไมเปน
พระธรรมปฎก: นีแ่ หละไปถูกฝรั่งถาม เพราะฝรั่งเขาเห็นวามาจากประเทศ
ไทย ซึง่ รูกันวาเปนดินแดนพระพุทธศาสนา เขาก็ถามเรื่องพระพุทธศาสนา
เด็กไทยไมไดเตรียมไป ก็เลยแย นี่แหละเราไมรูจักใชทุนที่มีอยู
เด็กจะชอบเรื่องประวัติเหตุการณ ความเปนไปตางๆ เชน เรื่องพระ
เจาอโศกมหาราช อาจจะสนุกหนอย ถาเอาเฉพาะเนื้อหาธรรมะบางทีแกก็
หนัก ถาเปนเรื่องเหตุการณประวัติศาสตร และความเปนไปในสังคม
ตลอดจนเรือ่ งประวัติชีวิตคน ก็ดี สมัยกอนเขาปลุกใจเด็กดวยหนังสือพวก
หนึง่ ก็คือประวัติบุคคลสําคัญ ที่เปนแบบอยางได เทากับใหหนังสือนํา
กัลยาณมิตรมาใหแกเด็ก และหนังสือนั้นเองก็เปนกัลยาณมิตรของเด็ก เมื่อ
เด็กอานหนังสืออยางนั้น ก็เทากับวาเด็กไดเสวนากัลยาณมิตร
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รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ตอนนี้เรากําลังจะนําเอาชาดกมาใช
พระธรรมปฎก: นอกจากชาดกแลว หมายถึงประวัติบุคคลสําคัญตัวจริง
แมแตของฝรั่ง เด็กตื่นฝรั่ง ก็ตองใหเด็กรูจักฝรั่งที่ดีดวย ฝรั่งที่สรางสรรค
ประเทศชาติของเขามา อยางเอดิสัน เขาสรางงานของเขาอยางไร เปนนัก
ประดิษฐอยางไร เดิมเปนคนยากจนขนแคนขนาดไหน เขามีจิตใจใฝรูใฝ
สรางสรรคอยางไร เด็กจะไดสิ่งดีงาม หรือแนวทางของชีวิตจากประวัติ
บุคคลสําคัญมาก เพราะเด็กชอบเชิดชูตัวแบบของเขา และเอาอยาง
เพราะชอบเลียนแบบและเอาอยางนี่แหละ พอดูทีวีก็เลยไปเอาอยาง
ตัวละครในทีวี ซึ่งมักจะมีแตเรื่องโลภ โกรธ หลง อิจฉาริษยา แยงชิง ทํา
รายกัน เลยไมไดเรื่อง ทีนี้ถาเราไดประวัติบุคคลสําคัญ ที่มีคติชีวิตดีๆ วา
เขาสรางชีวิตของเขาใหกาวหนา และทําอะไรใหแกสังคมอยางไร แลวเด็ก
ก็อยากจะทําตาม
คนทีด่ ๆี ในสังคมปจจุบันก็มีไมนอย หรือไดตัวอยางจากบุคคลใน
ประวัติศาสตร เด็กบางคนอยากเปนอยางนโปเลียนก็ไปทางหนึง่ บางคน
อยากเปนอยางเอดิสนั ก็ไปอีกทางหนึง่
หรือบางคนอาจจะชอบเปนแบบ
ลินดเบอรก แบบแอรฮารท ทีพ่ ดู ถึงขางตน ทัง้ หมดนี้ ครูกส็ ามารถมีสว น
รวมโดยชีแ้ นะแงมมุ ทีจ่ ะมองเห็นแงดแี งเสียและไดคติตา งๆ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: หนังสือเหลานี้คงจะหาไมยาก
พระธรรมปฎก: ไมยาก ของฝรั่งเยอะ แตของไทยซิคงไมคอยมี ของไทย
เรายังใหความสําคัญเรื่องนี้นอย เด็กควรเห็นตัวอยางจากประวัติบุคคล
สําคัญหรือคนมีชื่อเสียงของเรา วาเขาสรางตัวมาอยางไร

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๓

ตัวอยางเศรษฐีไทยทานหนึ่งสมัยกอนก็จน ที่จริงเศรษฐีใหญๆ ก็จน
มากอนแทบทั้งนั้น ทีนี้ทานก็จนมาก แตเปนคนมีความคิด เรียกไดวามี
โยนิโสมนสิการ เราเอามายกเปนตัวอยางอธิบายโยนิโสมนสิการได
ในสมัยทีย่ งั เริ่มสรางตัวนั้น แกเห็นเขาขายขาวเหนียวมะมวง แมคา
รานไหนขายขาวเหนียวมะมวงอรอยคนชอบกินก็ไปซื้อกันเยอะ แกดูวา
รานนีม้ ะมวงอรอย ก็เอากระบุง บุงกี๋ ไปตั้งใหรานนั้น แลวก็อาสาเขา บอก
วาขยะผมจะเทใหเอง คุณทิ้งเม็ดมะมวงเปลือกมะมวงใสในนี้ พอเย็นแกก็
มาเอาไป แลวแกก็คัดเอาเม็ดมะมวง เพราะรานนี้มีแตเม็ดมะมวงพันธุดีทั้ง
นัน้ จึงอรอย แกก็รวมเม็ดมะมวงไว เอาไปปลูกตนมะมวง ตอมาแกก็พัฒนา
ฐานะจนรวยเปนเศรษฐี นี่ก็เปนวิธีสรางตัวของคน อยางนี้เด็กควรจะได
เห็น แลวเขาจะไดแงมุมความคิด มันไมเลื่อนลอยเหมือนไปดูทีวีหลายราย
การ ที่มีแตสนุกสนานเฮฮากันไป ไมไดเรื่องไดราว
ก็คลายกับในชาดกที่วา เศรษฐีคนหนึ่ง เรื่องนี้อาตมาอาจจะเลาบอย
ไปหนอย คือ เศรษฐีสมัยพุทธกาลถือเปนตําแหนง ตองไปเฝาพระราชาวัน
ละ ๒ ครั้ง เดินไปก็มีคนรับใชติดตาม ทีนี้วันหนึ่งก็เดินผานกลางทาง มีหนู
ตัวหนึง่ ตายนอนอยูขางทาง เศรษฐีเดินมาถึงก็ชี้ไปที่หนูตาย แลวพูดวา “นี่
นะ คนทีม่ ีสติปญญา สามารถตั้งตัวไดดวยหนูตายตัวเดียว”
เจาคนติดตามเศรษฐีไมใชคนโง เปนคนรูจักคิด และมีความเพียร
เมือ่ ทานเศรษฐีทดสอบปญญา แกก็เลยคิดดูวาจะทําอยางไร แกก็เอาเจาหนู
ตายตัวนีไ้ ปตามบานตางๆ ที่เขาเลี้ยงแมว บังเอิญบานหนึ่งมื้อนั้นเกิดขาด
อาหารทีจ่ ะใหแมว ไดอะไรก็เอา นายคนนี้ก็เอาหนูตายไปเสนอขาย ไดเงิน
มานิดหนอย แกก็เอาไปทําทุนอยางหนึ่ง แลวพัฒนาตัวมาจนรวย และได
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รับแตงตั้งเปนเศรษฐีประจําเมืองอีกคนหนึ่ง ศัพทบาลีใชคําวา พระราชา
บูชาบุคคลผูนี้ดวยตําแหนงเศรษฐี
คําวา “บูชา” ในภาษาบาลีหมายถึงยกยอง ไมใชหมายความวาเอาไป
ขึน้ หิง้ การใหเกียรติยกยองคนโดยอางอิงความดีงาม ความสามารถ เรียกวา
บูชาทั้งนั้น ทานจึงเรียกวา “บูชาบุคคลที่ควรบูชา” คือบุคคลไหนทําความดี
ทําความสําเร็จมาในทางที่ดีงาม ก็บูชา คือยกยองเขา
ทีนใี้ นสังคมของเรา การที่เราเอาบุคคลที่ดีงามมาเปนแบบอยาง เอา
บุคคลสําคัญมายกยองเชิดชู ก็คือบูชาคนที่ควรบูชา เพื่อใหเปนแบบอยาง
แกอนุชนไว แลวเขาก็จะไดแนวทางที่ดีงาม เขาจะไดสรางสรรคพัฒนา
ชีวติ ตัวเอง เมื่อพัฒนาชีวิตถูกทาง เขาก็พัฒนาสังคมประเทศชาติไปดวย
พรอมกัน
สังคมของเราไมปฏิบัติตามหลักมงคลสูตร ที่วาใหบูชาคนที่ควร
บูชา คือยกยองคนที่ควรยกยอง ไวเปนแบบอยางของสังคม สังคมของเราก็
สะเปะสะปะ กลายเปนวาพวกสื่อสักวามาทําหนาที่นี้ เชน ทีวีก็ไมรูไปบูชา
คนประเภทไหน เดี๋ยวนี้สังคมไทย โดยมีสื่อมวลชนไทยเปนตัวแทน บูชา
คนประเภทไหนไมรูนะ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: วันนีไ้ ดประโยชนทั้งโรงเรียนนายรอย
ประจํา และกระทรวงศึกษาธิการดวย
พระธรรมปฎก: ก็อนุโมทนาทานรัฐมนตรี และทานนายพล
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ผมจะเอาไปแยกแยะ แลวก็ทําเปนหลักปฏิบัติได
เยอะเลยครับ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๕

รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เชนเดียวกันคะ รวมทั้งเรื่องแนวทางในการ
พัฒนาความสุขของเด็ก ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก

จะกูสังคมไทย ตองใหชุมชนเขมแข็ง
จะใหชุมชนเขมแข็ง วัดตองเปนแหลงธรรมแหลงปญญา
พระธรรมปฎก: ตอนนีเ้ ปนระยะเวลาที่จะสรางชาติกันแลว จะเรียกวา
สราง หรือจะฟนฟู หรือจะกู ก็แลวแต แตก็คือยกขึ้นมาพัฒนาสรางสรรค
ใหมันพนวิกฤต
เรือ่ งวิกฤตนี้เคยพูดวา วิกฤตทางเศรษฐกิจยังไมหนักเทาวิกฤติทาง
สังคม และวิกฤตทางสังคมก็คือวิกฤตจากจิตใจ คือเกิดสภาพวิกฤตทางจิต
ใจขึน้ ออกมาเปนวิกฤตสังคม แลวก็เปนวิกฤตเศรษฐกิจ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: สามีของดิฉันกับดิฉันมีกําลังใจที่ดี เพราะวา
ไดพบคนดีๆ ขณะนี้ ทางดานพระพุทธศาสนา ไดรับความเมตตาจากพระ
เถระ เมือ่ วันกอนประชุมกันจนถึง ๔ ทุม เห็นวาประชุมกันดึกๆ ทุกคืน ทั้ง
ฝายสงฆฝายฆราวาส หลายคนมองเห็นวา ถึงเวลาแลว ถาไมชวยกัน ไมได
แลว
พระธรรมปฎก: โดยเฉพาะจะตองกูวัดในชนบทขึ้นมาใหได ถาตั้งเปนเปา
หมายไดกจ็ ะดี วัดในชนบทตองกูขึ้นมาใหทําหนาที่ตอชุมชนใหได เพราะ
วาอันนี้คือหัวใจของชุมชน เราเคยพูดวา “บวร” คือ บาน-วัด-โรงเรียน
เดีย๋ วนีบ้ า นก็แย โรงเรียนก็ทรุด วัดก็จะไปเสียอีก ชุมชนก็แยหมด สาม
หนวยหรือสามสถาบันนี้ จะตองฟนขึ้นมาใหได
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วัดนัน้ ทีจ่ ริงก็เปนที่รวมของโรงเรียนกับบานดวย บานก็แตละครอบ
ครัว โรงเรียนก็รวมเด็กจากบานทั้งหลายเชื่อมกัน แตขอบเขตไมเทาวัด วัด
กวางใหญทั้งโดยเขตสถานที่และครอบคลุมตัวบุคคล เปนที่รวมทั้งชาว
บานคือครอบครัว และโรงเรียน ถาใหมีการพัฒนาที่ดีถูกตอง วัดจะชวยชุม
ชนไดมากมาย
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เรือ่ งของยาเสพติด สังเกตวาที่ใดมีวัดดี และ
พระทีเ่ ขมแข็งชวยกัน เด็กจะหายเร็ว และเด็กจะไมกลาโกหกพระ พระจะมี
วิธกี ารที่ดี จะตองทําใหขยายผลมากยิ่งขึ้น
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ทานหวงตรงวัด ทานอยากจะใหชวยในหนวย
ไหนบางครับ
พระธรรมปฎก: ชุมชนชนบทเปนฐานของประเทศไทย เรามุงไปที่ชนบท
ทัง้ ในแงรักษาใหวฒ
ั นธรรมเปนตนคงอยูได ทั้งในแงปองกันไมใหความ
เสือ่ มความรายจากเมืองจากกรุงไหลเขาไป และในแงการสรางสรรคใหม
ใหชุมชนเดินไปถูกทาง
วัดในชนบทเปนสถาบันหลักของชุมชน และเปนทรัพยากรที่มีอยู
แลว มองอยางงายๆ เหมือนกับวาแมแตทรัพยากรที่มีอยูแลวเราก็ไมรูจักใช
กลายเปนของเสียเปลา แถมถามันมีอยูแลวเกิดเสื่อมโทรมลงไป ก็ยิ่งกลาย
เปนการซํ้าเติมชุมชน จะทําใหชุมชนนั้นทรุดหนักลงไปอีก
ฉะนัน้ จะตองตั้งเปนเปาหมายเลยวา จะตองฟนวัดขึ้นมาใหได ไม
ใหกลายเปนวา สิ่งที่พึงหวังวาจะเปนที่พึ่ง กลับเปนตัวมาซํ้าเติมชุมชนเสีย
อีก ก็แย
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๔๗

วัดเปนสมบัติใหญที่ชุมชนแตละแหงสรางขึ้น ใชประโยชน และสง
มอบตอกันมา ถาวัดเสื่อมโทรม ก็เปนเครื่องฟองวาชุมชนนั้นหมดความ
สามารถ ไรสมรรถภาพอยางยิ่งแลว บางทีชุมชนบางแหงจะเอาสถาน
อบายมุขเขามาแทนวัด มองวาลงนรกดีกวาไปสวรรค
เพราะฉะนัน้ จะตองใหวัดทําหนาที่ใหได ตองตั้งเปาเลยวาจะพัฒนา
ใหวดั มีคุณภาพ สามารถทําหนาที่ตอชุมชน ใหเจาอาวาสรูธรรม และมี
ความสามารถสื่อธรรมสื่อปญญาแกประชาชน
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: เรียนทานนายกรัฐมนตรี แลวไปฝากกระทรวง
วัฒนธรรม
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: แตคดิ วาหลายกระทรวงตองชวยกัน
พระธรรมปฎก: ตองชวยกัน แตเปาก็คือเราตองใหวัดทําหนาที่ใหได ให
เจาอาวาส ใหพระในวัดสามารถสื่อธรรมสื่อปญญาแกประชาชน
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: จะรับเรื่องไปฝากทานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ทานไมตองเปนหวงครับ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: แตตรงนี้ ศาสนาพุทธสวนใหญไปขึ้นกับ
สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ จะนําไปกราบเรียนทานนายกรัฐมนตรี
และทานรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ ซึ่งกํากับสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ
พระธรรมปฎก: คงจะตองใหสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติหันมาเนน
งานนีใ้ หได ตองไปฟนวัดในชนบทใหได ใหพระใหเจาอาวาสมีคุณสมบัติ
และไดทําหนาที่ มีบทบาทตอชุมชนในทางที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย

๔๘

กาวใหมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ กับการศึกษาเพือ่ สันติสขุ ของโลก

รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ขณะนี้การพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนา
อยูใ นขั้นตอนของการทําแผนถวายความรูแกพระ แลวก็อบรมครูเพื่อให
โรงเรียนนิมนตพระเขาไปสอน ทีนี้พระบางรูปไมมีทักษะในการสอน
พระธรรมปฎก: ขาดความสามารถเชิงวิธีการ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เพราะฉะนั้นตรงนี้ ทางคณะกรรมการกําลัง
เรงทํา เพราะคิดวาพระที่ไดรับการอบรม ไดรับการถวายความรู จะเปน
กําลังสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการได
ขณะนีม้ หาวิทยาลัยสงฆทั้ง ๒ แหง ก็มารวมกันทําแผน รวมทั้งที่
สถาบันพัฒนาผูบริหารกําลังจะชวยกัน ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู
บริหารโรงเรียน ตรงนี้มีหลายบุคคลทีเดียว ซึ่งก็คงจะนําความหวงใยของ
ทานเจาคุณไปรวมในการทําแผน
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ลาทาน
พระธรรมปฎก: ขออนุโมทนา โดยเฉพาะในโอกาสที่ทานนายพลไดมา
รับตําแหนงงานที่นี่ซึ่งเปนงานสําคัญ ถือวาเปนบุพนิมิตหรือเปนแสงเงิน
แสงทอง เปนรุงอรุณ ที่จะทําใหกิจการการศึกษาของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ เจริญกาวหนามาเปนสวนรวมสําคัญในการสรางสรรคประเทศชาติ
หรือมาชวยกันฟนฟูกูประเทศชาติของเรา ใหสังคมของเราเจริญงอกงาม
ขึน้ มา มีความเปนเขมแข็งมั่นคงไดอีก ขอเจริญพร
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คําโปรยปกหลังหนังสือ

“สมัยนี้พัฒนากันแตความสามารถหาสิ่งบําเรอความสุข
แตไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข…
ในการพัฒนาคน เราตองใหเขามีความสามารถที่จะมี
ความสุขดวยตนเองมากขึ้น ใหเขามีความสุขงายขึ้น และเปน
ทุกขไดยาก…
เรื่องการพัฒนาความสุขนี้เราไมไดเนนกันเลย คือ
ความสุขนี้พัฒนาไดหลายขั้น ตอจากสุขเมื่อไดเสพ เมื่อคน
พัฒนาขึ้นไป เขาก็มีความสุขจากการทําสิ่งที่ดีงาม หรือการ
กระทําที่ใหเกิดการสรางสรรค เมื่อทําก็มีความสุข ทําสําเร็จ
แลวก็มีความสุข…
…มีศักยภาพแหงความสุขพื้นฐาน ๓ อยาง
๑. ความสุขกับธรรมชาติ …
๒. ความสุขทางสังคม …
๓. ความสุขจากกิจกรรมของชีวิต …”
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