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วิกฤตการศึกษา วิกฤตอารยธรรม
หลายปมาแลว ตอเนื่องมานับทศวรรษ มีเสียงแสดงความ
วิตกกังวลบาง บนวาบาง ทัง้ เสียงพูดอยางชาวบานทีแ่ พรกระจาย
ไปในสังคม และเสียงแจงขาวและคํารายงานอยางเปนทางการใน
วงงานการศึกษาวา ประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาต่าํ เด็กนัก
เรียนไทยมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดอยลงไปๆ จนตองใชคาํ วาเปน
วิกฤติคณ
ุ ภาพของการศึกษาไทย
อยางไรก็ตาม เสียงทีพ่ ดู ทีว่ า กันนี้ มุง ไปยังผลการศึกษาใน
ระบบจัดตัง้ สําหรับผูเ ยาว ทีอ่ ยูใ นสถานศึกษา
มองกวางออกไป ในยุคสมัยทีถ่ อื กันวาเจริญกาวหนาอยางยิง่
แลว เปนยุคไอที ทีค่ นเขาถึงและใชขา วสารขอมูลไดทนั ทีอยางแทบ
ไมมขี ดี จํากัด หวังกันวา เมือ่ คนมีโอกาสในการศึกษาเต็มที่ การ
ศึกษาตลอดชีวติ จะสัมฤทธิ์ จะเปนสังคมอุดมปญญา
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แตสภาพทีเ่ ปนจริงปรากฏวา ไอทีมบี ทบาทเดนในสังคมไทย
เพียงในดานสนองการเสพบริโภค หาไดเปนเครื่องหนุนการศึกษา
อยางที่คาดหมายไม คนไทยก็ยังคงอยูในสถานะเปนนักเสพผล
ความเจริญ มิใชเปนผูส รางสรรคความเจริญ คนไทยทัว่ ไปยังคงมี
ลักษณะออนแอ รอรับผล ถูกกระทบและถูกกระทําโดยไอที มาก
กวาจะไดประโยชนจากไอที เปนเพียงนักบริโภคปากเติบ มิใชเปน
นักผลิตมือหนึง่
ขณะที่สังคมไทยประสบปญหาหนักในดานคุณภาพคน แต
กวางออกไป สังคมไทยนั้นก็อยูทามกลางกระแสความเจริญของ
โลกซึ่งคางคาอยูในยุคของการพัฒนาที่ไมยั่งยืน มนุษยชาติถูก
คุกคามอยางรุนแรงจากปญหาธรรมชาติเสีย สิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรม
จนบัดนีห้ นักถึงขัน้ เฉียดใกลตอ ความดับสิน้
ปญหาใหญนสี้ บื สาวไป ก็ชดั วาเกิดจากแนวคิดหลักทีข่ บั ดัน
อารยธรรมตะวันตกใหเจริญมาในทิศทางนี้ คือ แนวคิดทีจ่ ะพิชติ
หรือเอาชนะธรรมชาติ ซึง่ ดําเนินมาดวยกันกับการทีม่ นุษยมองตัว
เองแยกตางหากจากธรรมชาติ และมองธรรมชาติเปนปฏิปก ษ
แนวคิดพิชิตธรรมชาตินั้น นํามาสูปญหาที่รุนแรงแหงการ
พัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน ก็เพราะแนวคิดนัน้ ถูกนํามาใชขบั ดันการลงทุนลง
แรงของมนุษยในกิจกรรมแหงงานอุตสาหกรรม ทีจ่ ะผันวัตถุดบิ จาก
ธรรมชาติมาสนองจุดหมายทางเศรษฐกิจ ที่จะใหมนุษยมีสิ่งเสพ
บริโภคพรัง่ พรอม เพือ่ จะไดเปนสุขสมบูรณ
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๓

แตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรนั้น เปนแนวคิดแหงเศรษฐกิจ
เพื่อสนองความตองการเสพบริโภค ไมใชเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพ
ชีวติ หรือเพือ่ การมีชวี ติ ทีด่ ี เปนเศรษฐกิจเพือ่ การบํารุงบําเรอคน ไม
ใชเศรษฐกิจเพือ่ การพัฒนาชีวติ ของเขา
เศรษฐกิจเพือ่ สนองความตองการเสพบริโภค หรือเศรษฐกิจ
เพือ่ การบําเรอผัสสะของคนนัน้ ตัง้ อยูบ นฐานความคิดทีม่ องความ
สุขในมิติเดียววา มนุษยไดความสุขจากการสนองความตองการ
เสพบริโภค ยิง่ ไดเสพมาก ก็ยงิ่ ไดสขุ มาก
แนวคิดเศรษฐกิจแบบนี้ ทําใหการไดความสุขของมนุษย ขึน้
ต อ การล า งผลาญทรั พ ยากร ทําให ค วามเจริ ญ เติ บ ขยายของ
เศรษฐกิจ คือกระบวนการพัฒนาในยุคที่เปนมานี้ มีความหมาย
เปนการเบียดเบียนธรรมชาติ และทําลายสิง่ แวดลอม เปนแกนของ
ความขัดแยงในระบบการดํารงอยูข องมนุษย ทีป่ รากฏออกมาเปน
ปญหาการพัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน อยางทีก่ ลาวแลว
พรอมกันนัน้ มนุษยทแี่ สวงสุขจากการเสพบริโภค ซึง่ พากันหา
ทางเสพบริโภคใหมากทีส่ ดุ เพือ่ จะไดเปนสุขใหมากทีส่ ดุ ก็ตอ งแยง
ชิงความสุขกัน ดวยการแยงชิงทรัพยากร เปนตน ซึง่ นอกจากซ้าํ เติม
ปญหาสิง่ แวดลอมแลว ก็กอ ความขัดแยง ทําใหเกิดปญหาสังคม
ตั้งแตการทะเลาะวิวาทระหวางบุคคล จนถึงสงครามทั้งรอนและ
เย็นระหวางประเทศ ตลอดจนการครอบงําเอาเปรียบกันในเวทีโลก
มนุษยผแู สวงหาและเสพสุขจากการเสพบริโภค ซึง่ มีชวี ติ อยู
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ทามกลางความขัดแยงแยงชิง ทัง้ กับธรรมชาติ และกับเพือ่ นมนุษย
ดวยกันนัน้ แมจะมีความสุขในการบําเรอผัสสะ แตจติ ใจชัน้ ในของ
เขา ลึกเขาไป ก็ไมพบความสงบสุข
ยิง่ ปญญามองไปไมเห็นความสอดคลองกลมกลืน ไมปลอด
โปรงโลงเปนอิสระ ก็เกิดความขัดแยงหรือความสับสนทางปญญา
ยิง่ อยูน านไป ความขัดแยงในจิตใจของตัวเองก็ยงิ่ เพิม่ ทวี ไมมคี วาม
สุขที่แทจริง และยิ่งตองคอยหาเอาสุขจากการสนองผัสสะมากลบ
ภาวะขาดความสงบสุขภายในนัน้ ไว ทําปมปญหาใหซบั ซอนยิง่ ขึน้
จะเห็น วา จากปญ หาคุณภาพคน ซึ่ง สําคัญมากอยูแลว
สําหรับการพัฒนาสังคม เปนตน ลึกลงและกวางออกไป ยังมี
ปญหาในระดับฐานความรูเ ขาใจ และแนวคิด ซึง่ เปนเรือ่ งใหญยงิ่ กวา
นัน้ รองรับอยู ซึง่ เปนปญหาของอารยธรรมทัง้ หมด
ในหลายเรื่องหลายแง ยิ่งคนมีคุณภาพสูง ถานําคนนั้นไป
สนองแนวคิดทีผ่ ดิ ตัง้ จุดหมายผิดขึน้ มาแลว ก็ยงิ่ ทําใหผลในทางที่
ผิดนัน้ เกิดขึน้ มาก และรุนแรงหนักเขาไปอีก
กวางออกไป แนวคิดทีผ่ ดิ ทีเ่ อียง หรือสุดโตงนัน้ มักจะสราง
เจตจํานงที่ทรงพลัง ซึง่ ทําใหเกิดทัง้ ภัยพิบตั แิ ละสิง่ ทีเ่ รียกวาความ
เจริญอยางมุง ดิง่ และพุง โดงไปไดเขมแข็งแรงไกล
เปนอันวา ปญหาใหญรา ยแรงของโลก ซึง่ เปนจุดคับขันของ
อารยธรรม เปนปญหาทีเ่ กิดจากการกระทําของมนุษยเอง อันสืบ
เนื่องจากปญหาที่ลึกลงไป คือ ฐานความรูเขาใจที่เอียงตะแคง
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๕

แหวงเวา และแนวคิดทีเ่ ฉผิดทาง
ฐานความรูเ ขาใจ เปนทีร่ องรับและหนุนแนวคิด ตลอดจนเจต
จํานงทีส่ นองแนวคิดนัน้
ดูงา ยๆ ความคิดความเห็น ถูกนํา ถูกจํากัดและกําจัด โดย
ความรูค วามเขาใจ ดังเชน เมือ่ ยังไมรวู า เมฆฝนเกิดจากน้าํ ทะเลถูก
แดดเผาระเหยขึน้ มา ความคิดเห็นวาพญานาคพนน้าํ มาเปนฝน ก็
เกิดขึ้นได แตเมื่อความรูเรื่องน้ําทะเลระเหยเปนเมฆเกิดขึ้นแลว
ความคิดเห็นวาพญานาคพนน้าํ ก็หายไป

วิทยาศาสตร ขึ้นแลว แรมลง
ตลอดยุคสมัยใหมทผี่ า นมา ความคิดหมายทีจ่ ะเอาชนะธรรม
ชาติ ดวยการลวงใหรคู วามลับของมัน แลวจะไดจดั การมันไดตาม
ปรารถนา เปนแรงขับดันอยูเบื้องหลังพัฒนาการของวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรจึงไดเปนปจจัยหนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ที่อยู
เบื้องหลังความเจริญของอุตสาหกรรม ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหมนุษยบรรลุความพรั่งพรอมในสิ่งเสพ
บริโภคทีจ่ ะมีความสมบูรณพนู สุขสมหมาย
แตวทิ ยาศาสตรยอมรับ ศึกษา และรูค วามจริงของธรรมชาติ
เฉพาะด า นวั ต ถุ เ ท า นั้ น ไม ย อมรั บ และไม ศึ ก ษาธรรมชาติ ด า น
นามธรรมทางจิตใจ
วิทยาศาสตรแบบนีไ้ ดเปนใหญในการนําทางความเจริญกาว
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หนาของอารยธรรม เปนหลักอางอิง และเปนมาตรฐานตัดสินความ
จริงความถูกตองของสิง่ ทัง้ หลายมาตลอดเวลาเกือบ ๔๐๐ ป นับ
แตการปฏิวตั วิ ทิ ยาศาสตร (ค.ศ.1543/พ.ศ.๒๐๘๖)
ครัน้ แลว พอขึน้ คริสตศตวรรษที่ 20 ก็ไดเกิดความเปลีย่ น
แปลงครัง้ ใหญในวงการวิทยาศาสตร ทีถ่ งึ กับเรียกวาเปนการปฏิวตั ิ
วิทยาศาสตรครัง้ ที่ ๒ ซึง่ ไดสนั่ คลอนความมัน่ ใจในวิทยาศาสตรลงไป
พูดอยางชาวบานวา วิทยาศาสตรคลายความศักดิส์ ทิ ธิ์ โดย
เฉพาะไดทาํ ใหเกิดมี new physics ซึง่ การมองและความรูเ ขาใจ
ความจริงของธรรมชาติเปลีย่ นพลิกไปอยางแทบจะสิน้ เชิง
วิธีมองความจริงและความรูเ ขาใจของวิทยาศาสตรเทาทีเ่ ปน
มาอันเคยมัน่ ใจสนิท กลายเปนความผิดพลาด หรืออยางนอยไม
อาจปลงใจ คํากลาวของนักวิทยาศาสตรชนั้ นําสัก ๒-๓ ทาน ก็พอ
จะเปนคําสรุปภาวะแหงความเปลีย่ นแปลงนีไ้ ด
ดังที่ เซอร อาเธอร เอดดิงตัน กลาววา “... การสํารวจโลกภายนอก
ดวยวิธกี ารของวิทยาศาสตรทางฟสกิ ส จะไมนาํ เราไปถึงความจริงทีเ่ ปนตัวแท
ได แตพาเราไปถึงไดแคโลกแหงสัญลักษณทเี่ ปนแคเงา”๑ และ เซอร เจมส
จีนส วา “... เปนการยอมรับทัว่ ไปวา เรายังแตะไมถงึ ความจริงขัน้ สุดทาย”๒
๑

“We have learned that the exploration of the external world by the
methods of the physical sciences leads not to a concrete reality but
to a shadow world of symbols.”
[Sir Arthur Stanley Eddington, The Nature of the Physical World (new York:
Macmillan, 1929), p. 282]

๒

“... the most outstanding achievement of twentieth-century physics is
not the theory of relativity with its welding together of space and
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๗

การมองชีวติ มองโลก มองธรรมชาติเปลีย่ นไป ความคิดแยก
สวน (reductionism) และทัศนะจักรกล (mechanistic view) แบบ
นิวตัน (รวมทัง้ เดคารตส) ถูกตีตกไป
ตอมา ความคิดองครวม (holism) ก็เฟอ งขึน้ คนพูดกัน ตืน่
กัน กับถอยคําจําพวกวา องครวม ความคิดเชิงระบบ บูรณาการ
สมดุล ดุลยภาพ
ความกาวหนาที่เปนการเปลี่ยนแปลงใหญซึ่งมีฟสิกสเปนผู
นํานี้ มาประจวบกับชวงเวลาทีผ่ ลผลิต ผลพวง ผลพวง และผล
พลอยตางๆ อันเกิดจากวิทยาศาสตร ผานออกมาทางวิทยาศาสตร
ประยุกต เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ทีค่ นสมัยใหมไดเสพผลและ
นิยมชมชืน่ มานาน ไดเริม่ แสดงผลในทางลบขึน้ มา (สวนมากเปน
ดานเคมี สัมพันธกบั ชีววิทยา) แลวตอมาไมนาน ขาวในทางทีน่ า
หวาด นาระแวง พึงระวัง ก็ทยอยตามกันมา
เรือ่ งทีค่ นไทยรูก นั กวางขวาง มีตวั อยางเดนๆ เชน กรณียา
เม็ดสีชมพู (chloramphenicol) ทีเ่ ริม่ ผลิตเมือ่ ป 1949 (๒๔๙๒)
ชาวบานชืน่ ชมใชกนั เปนยาครอบจักรวาล วางขายกันเกลือ่ น ตอมา
คนตายกันไปๆ ไมรูเหตุ ไดความวาเพราะยานี้ทาํ ใหไขกระดูกไม
time, or the theory of quanta with its present apparent negation of the
laws of causation, or the dissection of the atom with the resultant
discovery that things are not what they seem; it is the general
recognition that we are not yet in contact with ultimate reality.”
[Sir James Jeans, The Mysterious Universe (Cambridge University Press, 1931), p.111]
(นักวิทยาศาสตรรนุ ใกลอยาง Stephen Hawking ก็พดู ทํานองนี้ ซึง่ ไมจาํ เปนตองยกมาอาง ใหยดื ยาว)
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ผลิตเลือด ตอมาก็กรณี ดีดที ี (DDT) ซึง่ แพรหลายยิง่ กวานัน้ แลวก็
กรณียาธาลิโดไมด (thalidomide) กระทั่งถึงกรณีสาร CFC
(chlorofluorocarbon) ทีใ่ ชกน
ั นาน กวาจะรูว า มันทําใหเกิดชอง
โหวในชัน้ โอโซน
เวลาผานมาๆ มวลชนทีเ่ คยตืน่ เตนนิยมใชผลิตภัณฑสารเคมี
ตัง้ แตในครัว ในบาน โรงพยาบาล สาธารณสถานทัง้ หลาย โดยชืน่
ชมในความออกผลศักดิส์ ทิ ธิ์ ก็คอ ยๆ เปลีย่ นทาที กลายเปนหวาด
ระแวง คอยระวัง พยายามเลีย่ ง ตลอดจนบางพวกไมยอมใชเลย
กลัวปญหาทัง้ ตอชีวติ ในเรือ่ งสุขภาพ และปญหาตอสิง่ แวดลอม
เมื่อแรงศรัทธาตอวิทยาศาสตรออนลง และอํานาจกุมใจ
กํากับปญญาของวิทยาศาสตรนนั้ ถอยกําลัง เรือ่ งลีล้ บั จําพวกไสย
ศาสตร ผีสาง โหราศาสตร (รวมอยูใ นเรือ่ งทีเ่ ดีย๋ วนีม้ คี าํ เรียกขึน้ มา
ใหมวา “จิตวิญญาณ” คือพวก the spiritual นัน่ เอง) ซึง่ ถูกหัวเราะ
เยาะ คนทีเ่ ชือ่ ถือเหนียมอาย ทําอยางแอบๆ ซอนๆ มานานตลอด
ยุคแหงความคลัง่ ไคลวทิ ยาศาสตร (scientism) ตอนนีก้ ก็ ลับเฟอ ง
ขึน้ มาใหม ปรากฏตัวแสดงตนอยางมีเกียรติ หรือโกทเี ดียว
เปนปรากฏการณทนี่ า หวงใยวา มนุษยทวี่ า เจริญก็ไมไปไหน
ไดแคแกวงจากสุดโตงขางหนึง่ กลับไปหาสุดโตงอีกขางหนึง่ เทานัน้
เมื่อวัต ถุนิย มเชิง ปญญาเสื่อมลง (ความนิยมวัตถุในเชิง
ตัณหาไมเสือ่ มลง แตดเู หมือนยิง่ แรงขึน้ ) เรือ่ งทางดานจิตใจก็ไดรบั
ความสนใจมีคณ
ุ คาสูงขึน้ มา
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๙

คําวา สมาธิ วิปส สนา สมถะ กรรมฐาน ซึง่ เมือ่ ๕๐ ปกอ น
เลือนรางลงไป กลายเปนคําครึ ทีค่ นสมัยใหมมองเหยียดๆ ฟงแลว
จะยิม้ หัว มาถึงยุคนี้ กลับเปนคําสําคัญ มีความหมาย คนพูดถึง
ดวยทาทีมองสูง
ทัง้ ทีเ่ นือ้ แทของวิทยาศาสตรกค็ อื การศึกษาใหรคู วามจริงของ
ธรรมชาติ สาระก็คือความรูเขาใจธรรมชาติ แตดวยเหตุที่วิทยาศาสตรแบบที่เรารูจักกันนี้ นอกจากมองเพียงความจริงดานวัตถุ
แลว ก็ปรากฏตัวออกมาทางวิทยาศาสตรประยุกต ทางเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม (บนฐานความคิดทีจ่ ะพิชติ ธรรมชาติ)
ไปๆ มาๆ กลายเปนวา ในความเขาใจของคนทัว่ ไป วิทยาศาสตร
นอกจากเปนเรือ่ งทางวัตถุแลว ก็เปนเรือ่ งตรงขามกับธรรมชาติ ไม
เปนธรรมชาติ ไมเอาธรรมชาติ อยางนอยก็หา งเหินจากธรรมชาติ
พอวิทยาศาสตรเสือ่ มภูมฐิ านลงไป แนวคิดแบงซอยแยกสวน
ถูกตําหนิ ตอนนี้ ระบบปฏิบตั ติ า งๆ ทีค่ าํ นึงถึงจิตใจ และใกลชดิ ถึง
กันกับธรรมชาติ มองเปนองครวม จัดการทัว่ ทัง้ ระบบ ก็ไดรบั การ
ฟน ฟูหรือไดรบั ความเอาใจใส เรือ่ งเกาๆ คืนชีพขึน้ อยางหมอนวด
ไทย สมุนไพร
เกิดมีคาํ ศัพทใหมๆ ทีไ่ มเคยไดยนิ มากอน ดังเชน ภูมปิ ญ
 ญา
ไทย ภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน การแพทยแผนไทย (แตกวาจะหวนกลับ
มาสนใจกันนี้ ไมทราบวาภูมปิ ญ
 ญาโบราณทีถ่ กู ละเลยทอดทิง้ มา
แสนนาน ไดสญ
ู หายหมดไปแลวเทาใด)
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ตลอดจนภูมิปญญาโบราณของอารยธรรมแหงบุรพทิศอยาง
จีนและอินเดีย ก็เดนขึน้ มา ในคําวาการแพทยองครวม การแพทย
ทางเลือก ก็โยงไปถึงการแพทยแผนจีน โยคะ อายุรเวท เปนตน

การศึกษา แคตามสนอง หรือตองนําหนา
เรื่องที่กลาวมาทั้งหมดนี้ อยูในขอบเขตแหงภารกิจของการ
ศึกษาทั้งสิ้น เพราะการศึกษาเปนการพัฒนาชีวิต ทําใหบุคคล
พร อ มและใฝ ที่ จ ะร ว มช ว ยสร า งสรรค ค วามดี ง ามงอกเงยและ
ประโยชนสขุ แกสงั คม แกไขปญหาและนําอารยธรรมไปในทิศทางสู
จุดหมายทีถ่ กู ตอง
การศึกษาไมใชเพียงเสมือนคอยตามผลิตคนมาสนองความ
ตองการของสังคม เฉพาะอยางยิง่ มิใชมคี วามหมายเพียงเปนการ
ฝกสอนวิชาหาเลี้ยงชีพ เหมือนวาเอาแคใหคนหากินไดเกงเทานัน้
แตจะตองทําหนาที่แตงสรรขับเคลื่อนชีวิตและสังคมไปในทิศทางที่
ถูกตองดีงามยัง่ ยืน
ถาชีวติ และสังคม ตลอดจนอารยธรรมเดินผิดทาง การศึกษา
ก็จะตองนําในการแกไข และพาหันกาวไปในทางที่ถูกตอง คือ
พัฒนาคนใหสามารถ มิใชเพียงทีจ่ ะรับใชสงั คม หรือคอยตามสนอง
กระแสสังคม แตใหสามารถนําสังคม อยางนอยรวมสรางสรรค
สังคมอยางมีจดุ หมายระยะยาวของความเปนมนุษย มิใชเพียงจุด
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๑๑

หมายแคการมีกนิ มีเสพใหเปนอยูไ ด
อยางไรก็ตาม การศึกษาแบบสมัยใหม ทีด่ าํ เนินตามแนวทาง
อยางตะวันตกนี้ แมวานักปราชญตะวันตกเองหลายทานจะให
ความคิดทางการศึกษาในเชิงสรางสรรคชวี ติ และสังคม แตในทาง
ปฏิบตั ิ พอดําเนินการจริง ก็เนนกันทีจ่ ะผลิตทรัพยากรคนดานตางๆ
มาสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ
บางทีในประเทศตะวันตกเอง เมือ่ สังเกตดู จะเห็นการศึกษา
ทีส่ นองจุดหมายสองชัน้ ทัง้ สนองสังคมทีเ่ ปนอยู และใหมคี นอยาง
เลิศทีส่ ามารถสรางสรรคปรับแกนาํ สังคมตอไปได แตประเทศทีน่ าํ
ระบบของเขามาใช อาจจะทําไดเพียงชัน้ เดียว
แมกระนัน้ ก็ตาม ในอารยธรรมสมัยใหมแบบตะวันตกนี้ ถึง
จะพัฒนาคนที่จะสามารถสรางสรรคสังคม แตเมื่อมีฐานความรู
แนวความคิดอยางทีว่ า มา ทัง้ แยกตัวเปนปฏิปก ษ จะเอาดีดว ยการ
พิชติ ธรรมชาติ ทัง้ มองความจริงเนนแตดา นวัตถุ ทัง้ มองความสุขมุง
ไปที่มิติของการหาวัตถุมาบําเรอผัสสะ จึงนําอารยธรรมเอียงขาง
ตะแคงและสุดโตงจนจวนเจียนจะนํามนุษยชาติใหกาวบนทางแหง
หายนะ ไปสูค วามพินาศ
เวลานี้ ก็เห็นชัดแลววา ตะวันตก หรืออารยธรรมปจจุบนั นัน้
ตระหนักในความผิดพลาด และหวัน่ ใจตอความวิบตั ขิ องมนุษยชาติ
ตองการหาทางออก แตยงั หาเห็นทางนัน้ ไม
ขอทีน่ า หวัน่ เกรงอยูท วี่ า มนุษย โดยเฉพาะชาวตะวันตกนัน้
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มักจะแลนไปสูค วามสุดโตง ดังทีเ่ ขาไดแสดงออกใหเห็นแลว เชน
ในยุควัฒนธรรมสวนกระแส (counterculture) พอรูต วั วาหางเหิน
จากธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเปนดังศัตรู ก็เปลีย่ นไปเปนอยูอ ยาง
ปลอยตัวตามธรรมชาติ (บางทีคดิ เอาเองดวยวาอยางนัน้ คือวิธแี บบ
พุทธศาสนา แตทแี่ ทเปนแคสดุ โตง) พอเห็นวาระบบสังคมของตัวที่
แขงขันแยงชิงกันนัน้ ไมดี ก็ละทิง้ สังคมไป ไมเอาระเบียบแบบแผน
กติกาของสังคม (บางทีคิดเอาเองดวยวาอยางนั้นคือวิธีแบบพุทธ
ศาสนา แตทจี่ ริงเปนเพียงปฏิกริ ยิ า) ดังนีเ้ ปนตน
ขณะทีอ่ ารยธรรมมีฐานความคิดเอียงตะแคงแหวงโหวอยูเ ชน
นัน้ การศึกษา ซึง่ ก็เปนสวนหนึง่ ของอารยธรรม และควรจะเปนสวน
สําคัญที่นําทางและปรับแกอารยธรรม แตการศึกษาก็ไมมีกาํ ลังที่
จะหยัง่ ลงไปจัดการใหถงึ ฐานความรูแ ละแนวคิดของอารยธรรม
ดังนัน้ การศึกษาแทนทีจ่ ะนําทางอารยธรรม บางทีเมือ่ ขัดกับ
ฐานความคิดของอารยธรรม การศึกษาก็ตองแกวงไปเพราะแรง
กระทบจากฐานความคิดของอารยธรรมนัน้ ในทีส่ ดุ ก็เลยมาวนอยู
กับการสนองกระแสสังคม
Child-Centered Ed. พองแลวยุบ

ยุบแลวพอง

จะเห็นไดดงั การศึกษาอยางทีเ่ รียกวา “มีเด็กเปนศูนยกลาง”
(child-centered education)

ซึง่ เติบโตมากับแนวคิดการศึกษา
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แบบกาวหนา (บางทีเรียกรวมกันวา child-centered progressive
education) แมจะมีตน
 คิดในยุโรปตัง้ แตคริสตศตวรรษที่ 18 แต
มาจัดและพัฒนาเดนขึน้ ในอเมริกาเมือ่ จะยางขึน้ ค.ศต.ที่ 20
โดยมีบุคคลสําคัญที่เปนผูนําความคิดและเปนแกนในการสืบสาน
คือ John Dewey
การศึกษาแบบกาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนยกลางนี้ ใหคติที่ดี
และความคิดใหมๆ ที่สมชื่อวากาวหนา แกการพัฒนาการศึกษา
เปนอันมาก แตกถ็ กู วิจารณและคัดคานอยางแรงดวย
ทีจ่ ริง การศึกษาทีถ่ อื เด็กเปนศูนยกลางนี้ มีสาระสําคัญทีข่ ดั
กับพืน้ ฐานของสังคมอเมริกนั ดูงา ยๆ อเมริกาเปนสังคมทีเ่ ชิดชูการ
แขงขัน ถือการแขงขันเปนหัวใจของการสรางความเจริญกาวหนา
มุง ใหคนมีความเขมแข็งแกรงกลาสามารถในการแขงขัน
แนวคิดนี้มีฐานในพื้นเพภูมิหลังของอเมริกนั ทีส่ อดคลองและ
หนุนกันทุกชัน้ ตัง้ แตตนื้ ทีส่ ดุ คือลัทธิปจ เจกนิยมทางเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิย ม ซึ่ง อเมริกัน เคยไปไกลถึงขนาดเอาไปประสานกับลัท ธิ
ดารวินเชิงสังคม ใหมีการแขงขันกันเต็มที่อยางไมมียั้งไรขอจํากัด
(unrestricted competition) ใครดีใครอยู ใครออนแอ ใครแย ก็
อยาชวย ตองปลอยใหลม ละลายตายไป แลวสังคมก็จะไดคนและ
องคกรทีเ่ กงกาจยอดเยีย่ ม
ลึกลงไป ไดแกคติบกุ ฝาขยายพรมแดน (“frontier” หรือเรียก
เต็มวา “frontier expansion”) ทีค่ นอเมริกนั สรางชาติสรางประเทศ
ของตน นับแตหนีภยั จากยุโรปมาขึน้ ฝง อเมริกาดานมหาสมุทรแอต
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แลนติกเมือ่ ๔๐๐ ปกอ น แลวมุง ไปเอาโชคลาภขางหนา ดวยการ
ผจญภัยบุกฝาหาทีอ่ ยูท กี่ นิ ขยายดินแดนมาใชเวลา ๓๐๐ ป เฉลีย่ ป
ละ ๑๐ ไมล จึงไดดนิ แดนทัง้ หมดจดฝง มหาสมุทรแปซิฟก ตลอด
ระยะทาง ๓,๐๐๐ ไมล (เทียบตรงขามกับคติไทยทีว่ า “ในน้าํ มีปลา
ในนามีขา ว” เหมือนพูดวา อยูน สี่ บายดีแลว อยาไปไหนเลย)
แลวลึกลงไปอีก ก็คอื แนวคิดพิชติ ธรรมชาติ ทีว่ า ขางตน ซึง่
สอนใหคนสรางความสําเร็จและความมั่งคั่งพรั่งพรอมดวยการคิด
คนหาความรู แลวพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่จะมาจัดการกับ
ธรรมชาติใหสนองความตองการของตน
ฐานความคิดและเจตจํานงทุกระดับที่วามานั้น ปลุกปนคน
อเมริกนั ใหเขมแข็งแกรงกลาในการบุกฝาและแขงขัน ซึง่ ถือวาเปน
หัวใจของการสรางสรรคความเจริญกาวหนาดังทีว่ า มานัน้
แตการศึกษาที่ถือเด็กเปนศูนยกลาง ของพวกสายกาวหนา
(progressive) นี้ เนนการรวมมือกัน (cooperation) กับทัง้ คํานึงถึง
ตัวเด็กเปนสําคัญ
พวกฝายตรงขาม คือพวกสืบสายประเพณี (traditional) หรือ
ฝายอนุรกั ษ (conservative) ซึง่ เนนการแขงขัน (competition) และ
ยึดเกณฑกําหนดทั้งทางวิชาการ ทางระเบียบวินัยความประพฤติ
และคุณสมบัตทิ งั้ หลาย ทีต่ งั้ ไวเปนสําคัญ ถือวาเด็กจะตองทําใหได
ตามกําหนดใหถึงเกณฑนั้น ก็มองการศึกษาแบบกาวหนาถือเด็ก
เปนศูนยกลางนี้ วาจะทําใหเด็กออนแอ ทัง้ ออนวิชาความรู ออน
หยอนวินยั และออนแอในบุคลิกภาพ สํารวย หยิบโหยง
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พรอมกันนัน้ ก็มนี กั การศึกษาอีกไมนอ ย ทีม่ องวา สองพวกนี้
ทัง้ สายกาวหนา และสายสืบประเพณี หรือพวกอนุรกั ษนนั้ เปนพวก
สุดโตง อะไรดี ไมวา ของฝายไหน ก็ควรจะรูจ กั เลือกใช
ถาการศึกษาแบบถือเด็กเปนศูนยกลางนี้ ทําใหเด็กออนแอ
จริง ก็มแี งดใี หมองไดสาํ หรับสังคมอเมริกนั คือ ในเชิงการศึกษานี่
แหละ เมือ่ มองกวางออกไป ปจจัยในพืน้ ฐานและภูมหิ ลังของสังคม
ยังมีกาํ ลังในการหลอหลอมเด็กมากกวาการศึกษาในระบบ
ถามองในแงนี้ ในเมือ่ พืน้ ฐานของสังคมอเมริกนั นัน้ มีปจ จัย
ฝายทีจ่ ะสรางเด็กใหเขมแข็งเต็มพรัง่ พรอมอยูแ ลว จนจะทําใหแข็ง
กระดางเกินไป สําหรับสังคมอเมริกนั ทีเ่ ปนสังคมแข็ง มีแรงกดแรง
บีบกันหนักหนาอยูแลว การศึกษาแบบกาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนย
กลางนี้ ก็มาเปนปจจัยที่ชวยผอนใหคนอเมริกันโลงเบาและออน
โยนลงไดบา ง เปนสวนชวยตะลอมสูส มดุล
อยางไรก็ตาม การศึกษาแบบกาวหนาทีถ่ อื เด็กเปนศูนยกลาง
นี้ ก็ไดเจริญโดดเดนเปนที่นิยมอยูในอเมริกานานถึงครึ่งศตวรรษ
เศษ แตแลวกระแสความนิยมก็พลิกกลับตกต่าํ ลงแทบจะทันที
ทัง้ นี้ เพราะวา ในปลายป 1957 (พ.ศ.๒๕๐๐) สหภาพโซเวียต
ประสบความสําเร็จในการปลอยดาวเทียมลูกแรกชื่อ Sputnik I
เปนผูน าํ เบิกยุคอวกาศ ทําใหอเมริกาทัง้ เสียหนาและรูส กึ ดอย
คราวนัน้ ชาวอเมริกนั ซึง่ ตางก็รสู กึ ผิดหวัง เกิดความหดหูท อ
แท พากันหันมาติเตียนระบบการศึกษาของชาติตนวา เพราะ
child-centered education นีแ่ หละ จึงทําใหคนอเมริกน
ั ออนวิชา
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ความรู ออนแอในการทํางาน ทําใหเทคโนโลยีลา หลัง ไมทนั โซเวียต
จะตองแกไขปรับเปลีย่ นจัดการศึกษากันใหม
จากนั้น ชาวอเมริกันก็แหนงหนายเลิกราทิ้งการศึกษาแบบ
กาวหนาที่ถือเด็กเปนศูนยกลาง หันไปหาการศึกษาแบบถือครูและ
เนื้ อ หาวิชาเปนศูนยกลาง (teacher- and subject-centered
education) อันเปนแบบสายประเพณี ทีจ่ ะเรงรัดทางวิชาการและ
ระเบียบวินยั เพือ่ แขงขันชิงกับโซเวียตในความเปนผูน าํ โลก
เวลาผานมา ๒๐ กวาป ในชวงทศวรรษ 1980s ชาวอเมริกัน
รูสกึ อีกวา การศึกษาแบบถือครูและเนือ้ หาวิชาเปนศูนยกลางนี้ ทํา
ใหเด็กเครียดกันนัก จิตใจไมสบาย เกิดความรูส กึ แปลกแยก ก็ผละ
จากการศึกษาแบบถือครูและเนือ้ หาวิชาเปนศูนยกลางนัน้ ไปๆ มาๆ
อเมริกนั ก็หนั มาสนใจ child-centered education ใหมอกี
ทัง้ นี้ สมดังทีน่ กั วิชาการอเมริกนั เองกลาวไววา แนวคิด ๒
สายนีม้ โี ชคชะตาทีพ่ องยุบ-ยุบพอง ไปตามกาลเวลา๑

การศึกษาสากล ที่จะกูอารยธรรมใหอําไพ
อยางทีก่ ลาวแลววา เรามองอารยธรรมเปนผลรวมแหงความ
เจริญของมนุษย แตผลรวมนี้มิใชเปนเพียงการเก็บเอาของใหญ
๑

“Such conservative and progressive ideas ... The fortunes of the two
perspectives tend to wax and wane in accordance with the times.”
[“teacher education,” Encyclopædia Britannica 2009]
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นอยตางชิ้นมากมายมาหอรวมเขาดวยกัน แตมันเปนระบบแหง
องคาพยพที่หนวยทั้งหลายเปนสวนประกอบซึ่งสัมพันธเปนปจจัย
แกกนั โดยมีความเขาใจใฝปรารถนาบางอยางเปนฐาน และมีแนว
คิดความมุงหมายหรือเจตจํานงที่สนองความเขาใจใฝปรารถนานัน้
เปนแรงขับกํากับทิศทางใหเคลือ่ นสูจ ดุ หมาย
ความเขาใจใฝปรารถนา และแนวคิดความมุง หมายหรือเจต
จํานงนัน้ อยูใ นตัวมนุษย ซึง่ เขาถายทอดสืบตอกันมา และอารยธรรมนัน้ เราก็เรียกวาอารยธรรมมนุษย
การศึกษาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของอารยธรรม เปน
หน ว ยย อ ยอั น หนึ่ ง แห ง องคาพยพของอารยธรรม แต เ ป น องค
ประกอบสําคัญในระบบความสัมพันธ โดยเปนปจจัยที่พัฒนา
มนุ ษ ย ใ นด า นต า งๆ รวมทั้ ง สามารถแต ง สรรค ค วามเข า ใจใฝ
ปรารถนาและแนวคิดความมุง หมายหรือเจตจํานงในตัวของเขา
ในอารยธรรมสมัยใหมทเี่ ปนใหญครอบงําโลกอยูใ นบัดนี้ เทา
ทีเ่ ปนมา จะเห็นไดวา การศึกษาทํางานพัฒนาคนเพียงแคบนฐาน
ความเขาใจใฝปรารถนาอยางเกาๆ และสนองแนวคิดความมุง
หมายหรือเจตจํานงทีส่ บื มาอยางเดิม (เชน แนวคิดพิชติ ธรรมชาติ)
คนที่ผานกระบวนการศึกษาสําเร็จไปนั้น เขามาโดยมีฐาน
ความเขาใจและแนวคิดอยางไร ก็ออกไปอยางนัน้ หรือเสริมย้าํ ให
แนนขึน้ อีก
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แนวคิดทางการศึกษาอันหลากหลายนัน้ ทีด่ ๆี ก็มมี าก ทีด่ ี
มากๆ ก็มไี มนอ ย แตเมือ่ มองในภาพรวมของอารยธรรม แนวคิด
ทางการศึกษาเหลานัน้ ก็เปนเพียงสวนประกอบยอยๆ ทีเ่ ลือ่ นไหล
รวมไปดวยในกระแส โดยเปนแรงที่สนองทิศทางทําใหกระแสมี
กําลังมากขึน้
เมื่ออารยธรรมตั้งอยูบนฐานความเขาใจที่เอียงตะแคงและมี
แนวคิดผิดเพี้ยน ถาแนวคิดและระบบการศึกษานั้นผลิตคนไดดีมี
คุณภาพ คนทีเ่ กงออกมา ก็ยงิ่ ชวยเรงหรือเสริมความเสียหายใหรนุ
แรงมากขึน้
การศึกษาทีแ่ ทนนั้ มิใชมหี นาทีเ่ พียงแคสนอง ไมตอ งพูดถึง
วาจะสนองกระแสสังคม แตไมสนองแมแตกระแสอารยธรรม
การศึกษานัน้ มีปญ
 ญาเปนแกนนํา จะตองรูเ ทาทันหยัง่ ลงไป
ถึงฐานความเขาใจและแนวคิดใหญของอารยธรรม และพัฒนาคน
ใหมฐี านความเขาใจและแนวคิดอยางถูกตอง ทีจ่ ะนําอารยธรรมไป
สูค วามเกษมศานตอนั ยัง่ ยืน
เวลานี้ก็ชัดเจนเต็มที่แลววา คนสมัยใหม โดยเฉพาะชาว
ตะวันตก พากันตื่นตระหนกตอภยันตรายอันอุกฤษฏที่เปนผลสืบ
เนื่องจากกระแสอารยธรรมของตน มีปญหาสิ่งแวดลอมเปนตน
และพวกคนที่เปนผูนําทางปญญาของอารยธรรมสมัยใหมนั้น ก็
ประกาศกันไปทัว่ วา สาเหตุแหงปญหาเหลานัน้ ก็คอื ฐานความเขาใจ
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และแนวคิดทีผ่ ดิ พลาดในอารยธรรมของเขา ซึง่ จับไดทลี ะเรือ่ ง ทีละ
อยาง แยกสวนออกไปเปนเสีย่ งๆ
หันไปทางโนน ดูที่ธรรมชาติ คนก็มองตัวแยกตางหากจาก
ธรรมชาติ มองธรรมชาติเปนปฏิปก ษ มีแนวคิดพิชติ ธรรมชาติ
ดูทสี่ งั คมมนุษย คนก็เรงรัดวิง่ ชิงซอกแซกหาทางแซงหนา กด
บีบเบียดเบียน เอาเปรียบกัน วุน กับการแขงขันยือ้ แยงผลประโยชน
ดูที่การมองความหมายของชีวิต คนก็พากันหวังความสุขสูง
สุด จากการเสพบริโภคบํารุงบําเรอใหมากทีส่ ดุ
ดูเขาไปขางในใจ คนก็ทกุ ขเหงาเศราวาเหว มีความเครียดกัน
มาก ฯลฯ
เขาตระหนักปญหา พอเขาใจสาเหตุ แตยงั ไมเห็นทางออก
เขารูวาแนวคิดความเขาใจทีม่ มี านัน้ ผิด แตยงั จับไมไดวา ทีถ่ กู เปน
อยางไร
ดวยเหตุนี้ โลกจึงตองการฐานความเขาใจและแนวคิด ทีเ่ ปน
หลักสากลของการศึก ษา คือ เปน ความจริง ของธรรมชาติตาม
ธรรมดา ที่มวลมนุษยสามารถนําไปใชแกปญหาและสรางสรรค
ความดีงามอยางไดผลจริงเสมอเหมือนทั่วกันหมดทั้งสิ้น ซึ่งพระ
พุทธศาสนาไดแสดงไว เพือ่ ใหไดพนิ จิ พิจารณากัน
เมื่อชัดเจนวาตรงจุดของปญหา และมองเห็นสวางวาจะแก
ปญหาไดจริง ก็จะไดนาํ ไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล บรรลุจุดหมายที่
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หวังดังประสงค
นีก้ ค็ อื การแกปญ
 หาและการสรางสรรค ใหตรงเหตุปจ จัย ใน
ระบบความสัมพันธของสิง่ ทัง้ หลาย ทีโ่ ยงถึงกันเปนอันหนึง่ อันเดียว
ซึ่งสามารถจะกูอารยธรรมมนุษยที่กําลังกรอนโทรมดวยสารพัน
ปญหา ใหกลับฟน คืนขึน้ มาสูค วามมีคณ
ุ คาทีร่ งุ เรืองอําไพ

การศึกษาวิถพี ทุ ธ คือความหวังทีแ่ นชดั ของมนุษยชาติ
มนุษยยคุ ปจจุบนั ไดเจริญมาถึงขัน้ ตอนหนึง่ ทีถ่ อื ไดวา เปน
จุดสูงสุดแหงอารยธรรม และ ณ จุดนี้ อารยธรรมก็ไดนาํ ปญหาทีเ่ ปน
ความทุกขครบทุกดานมามอบใหแกมนุษย กลาวคือ ปญหาชีวติ
ปญหาสังคม ทีบ่ รรจบถึงความครบถวนดวยปญหาสิง่ แวดลอม
พรอ มนั้น ก็ชัด เจนวา อารยธรรมที่เจริญมาสูงสุดอยางนี้
สามารถมอบปญหาที่เปนความทุกขใหแกมนุษยไดอยางครบถวน
แตไมสามารถนํามนุษยใหหลุดพนจากทุกขแหงปญหาเหลานัน้ ได
ปญหาแหงความทุกขทงั้ หมด ของมวลมนุษย ทีค่ รบเต็มทีใ่ น
บัดนี้ อาจแสดงใหเห็นเปนวงกลมซอน ๓ ชัน้
วงในที่สุด คือปญหาชีวิต และปญหาชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดคือ
ปญหาความทุกขในจิตใจของมนุษย แมเพียงอยางหยาบทีส่ ดุ คือ
ความเครียด ก็เปนปญหาหนักยิง่ ของมนุษยยคุ ปจจุบนั
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จากตัวเองออกมาขางนอก ในวงกวางออกไป คือ ปญหา
สังคม อันเปนความทุกขทเี่ กิดจากความสัมพันธทผี่ ดิ ซึง่ กลายเปน
ความรุนแรงเบียดเบียนกันระหวางมนุษย
วงนอกสุด ทีล่ อ มรอบตัวมนุษยและสังคม ก็คอื ประดาสิง่ แวด
ลอม โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึง่ เวลานีไ้ ดเกิดปญหารายแรงทีส่ ดุ ซึง่
คุกคามตอความอยูร อดของมนุษยชาติ
ปญหาสิง่ แวดลอมนี้ เปนทีย่ อมรับกันแลววา เกิดจากแนวคิด
ผิดพลาด ทีเ่ ปนฐานของอารยธรรมปจจุบนั คือ ความคิดความเชือ่
ทีม่ องเห็นมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แลวใหมนุษยมที ศั นคติ
ทีเ่ ปนปฏิปก ษตอ ธรรมชาติ มุง จะเอาชนะและมีอาํ นาจทีจ่ ะจัดการ
กับธรรมชาติ เพือ่ สนองความตองการผลประโยชนของมนุษย
การที่จะแกปญหานี้ได มนุษยตองการฐานความเขาใจและ
แนวคิดใหม ใหแกอารยธรรมของมนุษย
นีก้ ค็ อื หลักการและทางปฏิบตั สิ ายกลาง บนฐานแหงความรู
เขาใจตามเปนจริงวา ธรรมชาติเปนระบบแหงความสัมพันธของสิง่
ทัง้ ปวง รวมทัง้ มนุษยดว ย ซึง่ ลวนเปนองคประกอบทีอ่ งิ อาศัยเปน
เหตุปจ จัยแกกนั
มนุษยเปนองคประกอบพิเศษในระบบความสัมพันธนนั้ โดย
เปนสวนทีเ่ รียนรูฝ ก หัดพัฒนาได
เมื่อมนุษยนั้นไดพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติดีงาม ทั้งในดาน

๒๒

สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

พฤติกรรม ทีจ่ ะเปนไปในทางเกือ้ กูลกัน ในดานจิตใจ ใหมเี จตจํานง
ในทางสรางสรรค และในดานปญญา ใหเขาใจถูกตองถึงระบบ
ความสัมพันธที่อิงอาศัยกันวาจะตองใหระบบสัมพันธนั้นดําเนินไป
ดวยดีไดอยางไร
เมื่อมนุษยพัฒนาดีมีคุณภาพมากขึ้น ก็ยิ่งรูจักดําเนินชีวิต
และจัดดําเนินการทัง้ หลาย ทีจ่ ะเกือ้ หนุนใหระบบความสัมพันธแหง
ธรรมชาติทั้งปวง อันรวมทั้งตัวมนุษยเองดวยนั้น เปนไปในทางที่
สมานเกื้อกูลกันมากขึ้น โดยที่วา ทั้งในตัวมนุษยเองก็มีความ
สามารถทีจ่ ะเปนสุขไดงา ยอยางเปนอิสระมากขึน้ พรอมทีจ่ ะเกือ้ กูล
ผูอื่นและมีความสุขดวยกันไดมากขึ้น และสามารถพัฒนาความ
สัมพันธกบั สิง่ แวดลอมในแนวทางทีเ่ อือ้ ตอความอยูด ขี องกันและกัน
ยิง่ ขึน้ สูจ ดุ หมายทีจ่ ะใหมนุษยเขาถึงโลกทีเ่ ปนสุขไรการเบียดเบียน
นีก่ ค็ อื การพัฒนาคนใหเจริญงอกงามขึน้ เปนมนุษยชน เปน
กัลยาณชนหรือธรรมิกชน จนกระทัง่ เปนอริยชน
แทจริงนัน้ ความเจริญกาวหนาของคนจะเปนอารยธรรมได ก็
ตอเมื่อมีการศึกษาที่พัฒนาคนใหเปนอริยชน อยางนอยก็ใหมีคน
จํานวนมากทีเ่ ปนกัลยาณชนหรือธรรมิกชน
หากมนุษยยังกาวไปในวิถีแหงการสรางความเจริญตามแนว
คิดทีจ่ ะพิชติ ธรรมชาติอยางทีเ่ ปนมานี้ คําวา “อารยธรรม” ก็จะเปน
สักวาชื่อเรียกที่ไรความหมาย เพราะทั้งแนวคิดนั้นและปญหาใน
ปจจุบนั บอกอยูช ดั ๆ วา มันเปนความเจริญทีท่ าํ ลายธรรมชาติ เปน
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อารยธรรมที่แปลกแยกจากธรรมชาติ ซึ่งก็คือเปนอารยธรรมทีเ่ ปน
ปฏิปก ษตอ โลกนัน่ เอง จึงเปนอารยธรรมตรงตามชือ่ ทีแ่ ทจริงไมได
สรุปอีกชั้นหนึ่งวา พระพุทธศาสนามอบใหฐานความรูเ ขาใจ
และแนวคิดอยางใหม ทีเ่ ปลีย่ นวิถที างการพัฒนามนุษย จากการ
เปนคูป รปกษทจี่ ะชิงชัยกับธรรมชาติ มาสูค วามเปนองคประกอบที่
เกือ้ กูลตอระบบแหงการอยูร ว มกันของธรรมชาตินนั้ โดยทีต่ วั มนุษย
เองก็อยูด มี สี ขุ และอยูร ว มสังคมทีม่ คี วามสุขอยางสมาน
พูดสัน้ ๆ วา จะเกิดมีอารยธรรมทีแ่ ทจริง สัมฤทธิจ์ ดุ หมายแหง
การมี ชีวติ ทีส่ ขุ เกษมดีงาม ธรรมชาติทรี่ นื่ รมย สังคมทีส่ นั ติสขุ
การศึกษาทีพ่ ฒ
ั นามนุษย บนฐานความรูเ ขาใจและแนวคิด ที่
หยั่งเห็นมนุษยรวมอยูในระบบความสัมพันธของธรรมชาติที่โยงถึง
กันเปนอันเดียว ใหมนุษยเจริญกาวไปในความดีงามความสามารถ
และความเปนอิสระ โดยอยูดีมีสุขดวยกันอยางเกื้อกูลกับเพื่อน
มนุษยและธรรมชาติแวดลอม อยางนีแ้ หละคือ การศึกษาวิถพี ทุ ธ ที่
บูรณาการไตรสิกขา ใหเกิดการพัฒนา (ภาวนา) ครบทัง้ ๔ ประการ
การศึกษาทีเ่ ปนระบบแหงบูรณาการอยางนี้ จึงจะเปนการแก
ปญหาทีถ่ กู ตอง ซึง่ ทําใหความทุกขของมนุษยในวงกลมทัง้ ๓ ชัน้
สงบระงับสิน้ ไปในเวลาเดียวพรอมดวยกัน
ในการศึกษาแนวนี้ ทีถ่ งึ คนถึงธรรม หรือประสานไปดวยกัน
ทัง้ กับสังคมและกับธรรมชาตินี้ ขอสําคัญทีไ่ มพงึ มองขามไป ก็คอื
จะตองคํานึงอยูเสมอถึงองคประกอบที่เกี่ยวของทุกดาน ทั้งดาน
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ชีวติ ดานสังคม และดานสิง่ แวดลอม และการทีจ่ ะใหการพัฒนา
ดําเนินไปอยางเกือ้ กูลกลมกลืนกัน กับทัง้ สามารถจัดการความขัด
แยงแตกตางใหเกิดผลในทางทีด่ งี ามงอกเงย
การศึกษาอยางนี้ จะเรียกวา พอดี เปนสายกลาง (ไมสดุ โตง)
ตรงตามและสอดคลองกับธรรมชาติ (แตไมใชปลอยตามธรรมชาติ)
เปนระบบ ครอบคลุม (ไมยดึ ติดเพียงบางแงบางดาน) กาวหนา (ไม
หยุดหรือนิง่ เฉย ไมละเลยประมาทในการพัฒนา) ก็ไดทงั้ นัน้
อีกอยางหนึง่ ซึง่ สําคัญไมนอ ย ก็คอื เมือ่ ระบบและกระบวน
การศึกษาตัง้ อยูบ นฐานความรูเ ขาใจและดําเนินไปดวยแนวคิดทีถ่ กู
ตองแลว ก็จะพบวา ขอคิด คติ วิธกี ารทางการศึกษาใดๆ ของใคร ที่
ไหนก็ตาม ทีด่ งี าม เปนประโยชน ไดผล ก็สามารถนํามาใชไดทงั้ สิน้
ทัง้ นี้ เปนไปตามหลักการทีก่ ลาวแลวขางตนวา แบบแผนวิธี
การทางการศึกษาใดผลิตคนไดดมี คี ณ
ุ ภาพ ถาคนมีคณ
ุ ภาพนัน้ ไป
สนองแนวคิดที่ผิด ก็ยิ่งทําใหเกิดผลเสียหายมากมายและรุนแรง
มากขึน้ แตในกรณีนี้ กลายเปนวา เมือ่ นําวิธกี ารนัน้ แหละมาใช ก็ได
คนมีคณ
ุ ภาพ ทีจ่ ะมาสนองแนวคิดทีถ่ กู ตอง ใหเกิดผลดีมากยิง่ ขึน้
เพียงแตจะตองทําดวยความรูเทาทัน และมีความชัดเจนวา
จะนําแบบแผนวิธกี ารนัน้ มาใชในสวนใด ดวยเหตุผลและเพือ่ ความ
มุง หมายในขอบเขตใดและอยางไร แตพดู งายๆ วา เปนการศึกษาที่
ชัดเจนในหลักการ ซึง่ มีความสวางทีท่ าํ ใหเปดโลงเห็นกวางตลอดทัว่
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ไดพดู มาแลว ก็ขอย้าํ อีกทีวา เวลานี้ โลกเปนปญหากันนัวเนีย
หนักนักในทุกดาน ทั้งปญหาชีวิตจิตใจ ปญหาสังคม และปญหา
สิ่งแวดลอม ที่รายก็คือ ปญหาเหลานั้นลวนสะสมมานานจนหนัก
หนวงและทวีความรุนแรงขึน้ จนถึงขัน้ ทีค่ กุ คามตอความอยูร อดของ
มนุษยชาติ และถึงจุดทีห่ วัน่ วาจะทําโลกใหถงึ ความพินาศจบสิน้
ปญหาเหลานี้ที่แรงรายจนนาหวาดหวั่นถึงอยางนั้น เปนที่รู
กันชัดเจนแลววาเพราะเปนปญหาที่เกิดจากมนุษยเปนตัวการกอ
ใหเกิดขึ้น เหตุปจจัยในตัวมนุษยนั้นมีมากมาย แตที่ยืนพื้นเปนปม
หลักอันควรถือเปนจุดเนนที่การศึกษาจะสะสาง คือเรื่องความสุข
คนไมมีความสุขหรือขาดแคลนความสุข พากันเที่ยววิ่งไล
ไขวควาหาความสุข และการหาความสุขนั้น ก็เปนการหาแบบที่
ตองเที่ยวลาแยงชิงเบียดเบียนกัน พอตัวเองไดความสุข คนอื่นก็
อดความสุข ฉันได-เธออด เธอได-ฉันอด ถาแรงขึ้นไปก็ถึงขั้นที่วา
ฉันจะสุข-เธอตองทุกข เธอจะสุข-ฉันตองทุกข
ความสุขแบบทีต่ อ งหา ก็ตอ งวุน วายกับการแยงชิงกันอยางนี้
เรื่องจึงชัดอยูแลววาจะไมมีทางพนจากการเบียดเบียนกัน แลว
ปญหาจะจบสิ้นไปไดอยางไร
ทีนี้ ถามนุษยพัฒนาดี มีการศึกษาที่ถูกตอง ความสุขของ
เขาก็จะพัฒนาขึ้นดวย อยางนอยก็พัฒนาพนจากความสุขแบบ
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แย ง ชิ งเบียดเบียนกัน ขึ้นมาเปนความสุขแบบประสานที่คนมี
ความสุขไดดวยกัน เราสุข เขาก็สุขดวย เหมือนอยางพอแมจะสุข
ตอเมื่อลูกเปนสุข ถาลูกไมเปนสุข พอแมก็สุขไมได
โลกที่ดี ที่วามีการพัฒนา มีอารยธรรม จะตองมีลักษณะ
อยางที่วานี้ คือเปนโลกที่คนมีความสุขแบบประสาน คนรูจักสุข
ดวยกัน ถึงแมจะยังอยูในขั้นหาความสุข ก็รูจักหาความสุขแบบที่
เปนการรวมกันสุข ไมใชทําไดแคหาความสุขแบบแยงกัน
ขณะนี้ สังคมจมอยูใตปญหา ไมกาวหนาในการแกไข ก็
เพราะหากันแตความสุขแบบแยงกันสุข เมื่อเปนความสุขแบบ
แกงแยง ก็เปนธรรมดาที่จะตองเบียดเบียนกัน เหมือนกับทําให
การเบียดเบียนกันกลายเปนความจําเปน และการแกปญหาก็เปน
สักวาการปลอบใจ
เพราะฉะนั้น เราจึงตองเขามาสูการศึกษาที่ถูกตองตามแนว
วิถีพุทธนี้ ที่ใหฝกใหหัดที่จะพัฒนาความสุข ใหรูจักที่จะมีความสุข
แบบประสาน ที่วาสุขดวยกัน หรือรวมกันสุข เมื่อเราสุข คนอื่นก็
สุขดวย เรายิ่งสุขเขาก็ยิ่งสุข เขายิ่งสุขเราก็ยิ่งสุข ถาพัฒนาในแนว
ทางอยางนี้ ก็ชัดเจนและแนนอนวา สังคมจะตองดีขึ้น
แตถาทําไมได สังคมก็จะมีสภาพที่ตรงขาม อยางที่เปนและ
เห็นกันอยูนี่แหละ เมื่อคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งหาความสุข และได
ความสุขมา อีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็อดสุข หรือตองทุกข ก็ตอง
เบียดเบียนกัน แลวอยางนี้โลกจะเปนสุขไดอยางไร
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ในเมื่อวิถีของโลกที่เจริญมาจนถึงปจจุบันเปนอยางนี้ คือมี
แตการแยงกันหาความสุข แลวก็เบียดเบียนกัน ก็ไมตองไปทํานาย
หรอก มันชัดเจนตัง้ แตตน แลว ก็เห็นอยูช ดั ๆ แลววา โลกทีเ่ ดือดรอน
กันมาแลว ก็จะตองเดือดรอนตอไปและเรือ่ ยไปอยางแนนอน
มนุษยตางกลุมตางพวกไดสรางสิ่งที่เรียกวาความเจริญขึ้น
มา ในนามของอารยธรรม ความเจริญของมนุษยกลุมหนึ่งพวก
หนึ่งมักหมายถึงหายนะหรือความพินาศของมนุษยกลุมอื่นพวก
อื่น ประวัติศาสตรแหงอารยธรรมจึงกลายเปนประวัติศาสตรแหง
การแยงชิงประหัตประหารและการทําลายลางกันของหมูมนุษย
ถาไมเปนการขมเหงทําลายแบบปลาใหญกินปลาเล็ก ก็เปนการ
ชนกันของชางสาร
นอกจากนั้น มนุษยสรางความเจริญขึ้นในที่ใด ก็หมายถึง
การทําลายทรัพยากรและสภาวะแหงธรรมชาติทแี่ วดลอมตัวเขาใน
ทีน่ นั้ แลวในทีส่ ดุ ความเสือ่ มโทรมของธรรมชาติทแี่ วดลอมตัวเขา ก็
หมายถึงความทุกขยากขาดแคลนคงอยูไ มไดของมนุษยเหลานัน้
โดยนัยนี้ อารยธรรมใหญนอยทั้งหลาย จึงลมสลายไปแหง
แลวแหงเลา
จนกระทั่งเมื่อความเจริญเริ่มขยายกวางไปถึงกัน การขัด
แยงทําลายลางกันนั้น ก็พัฒนาขึ้นมาเปนสิ่งที่เรียกวาสงครามโลก
ซึ่งไดเกิดขึ้นถึง ๒ ครั้งแลว และพอมองเห็นกันไดวา ถาสงคราม
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ใหญอยางนั้นเกิดขึ้นอีก ทั้งมวลมนุษยก็จะตองวอดวาย และโลกที่
มนุษยอยูก็จะพินาศ ไมอาจเปนที่อาศัยตอไปไดอีกดวย
อารยธรรมมาถึงปจจุบันในภาวะที่เปนโลกาภิวัตน ไมเฉพาะ
ความเจริญซึ่งเกิดมีที่หนึ่งจะถึงกันแกคนทั้งโลก แมปญหาความ
ทุ ก ข ค วามเดือดรอ นซึ่งเกิดในที่ห นึ่งก็แผกระจายอยางฉับพลัน
ทันใดไปทั่วโลก และเมื่ออารยธรรมเจริญมาถึงขั้นนี้ การณกลับ
กลายเปนวา โลกาภิวัตนที่โดดเดนคือดานที่เปนปญหาแรงรายที่
จะทําลายมวลมนุษย
เมื่อแรกนั้น ผูคนพากันตื่นเตนวาไดมาอยูในยุคโลกาภิวัตน
แตเดี๋ยวนี้ เขาเริ่มตระหนักรูวา สิ่งที่เปนโลกาภิวัตนอยางสําคัญ ก็
คือความทุกขและปญหา ความสุขของเขามีแคไดบันเทิงสนุก มัน
ฉาบฉวยและผานเผิน เหมือนแคทาแปงอยูชั่วฉาบหนา
ที่เปนอยางนี้ ก็เพราะมนุษยมุงแตสรางความเจริญหาความ
สุขใหแกตนและพวกของตัว เขามองอารยธรรมออกไปขางนอก
เปนความเจริญของตนบนความยอยยับเสื่อมสลายของฝายอื่น ไม
วาจะเปนมนุษยดวยกัน หรือธรรมชาติ แตแกนของอารยธรรม ที่
เปนตัวขับเคลื่อนอยูในขางใน เขาไมไดพัฒนา
มนุษยบอกวาเขามีอารยธรรม เอาชนะธรรมชาติได เจริญรุง
เรืองมีบานเมืองใหญโต แตตัวมนุษยเองนั้นก็ยังอยูกันดวยกฎปา
หาไดพัฒนาตัวเองใหมีอารยธรรมไม ครั้งเปนคนปาคนดอย เคย
คิดอยากจะเอา อยากจะได จะห้ําหั่นทําลายกัน เคยคิดอยางไร
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แมจะเจริญขึ้นมาถึงยุคไอที สวนใหญก็ยังมีจิตใจแคอยางนั้น
จนในที่สุด อารยธรรมก็กัดกรอนทําลายตัวมันเอง หาก
อารยธรรมเดินหนาตอไปในทิศทางเดิมนั้น ก็มองเห็นกันชัดๆ วา
ทั้งมนุษยชาติและทั้งโลก ก็จะตองพินาศจบสิ้นไปดวยกัน
เมื่อตระหนักรูปญหาแลว ถึงเวลาที่จะตองหันมากอบกู
อารยธรรม มนุษยรุนตอไปนี้ จะตองนําอารยธรรมขึ้นสูทิศทางใหม
หมดสมัยสําหรับการศึกษาที่ส นองความปรารถนาในการสราง
อารยธรรมแบบเกา มนุษยตองการการศึกษาที่สรางมนุษยผูมี
ปญญาและพลังความสามารถที่จะหันเหกระแสอารยธรรมได
ในสภาพโลกาภิวัตนที่มนุษยมีความเสื่อมความเจริญถึงกัน
นี้ ก็คือเขามีสุขมีทุกขรวมกัน มนุษยจะตองเลิกการหาความสุข
สรางความเจริญบนความทุกขความพินาศของคนอื่นฝายอื่นและ
ของธรรมชาติ แตจะตองพัฒนาความสามารถที่จะสรางสรรค
ความเจริญและความสุขอยางที่ทุกคนทุกฝายจะไดประสบรวมกัน
นั่นก็คือศักยภาพของระบบการศึกษาที่ครบกระบวนเปนไตรสิกขา
มนุษยพูดกันมานานนักถึงการที่จะใหมีประชาธิปไตยเปน
ความจริงขึน้ มา เราบอกกันถึงขัน้ ทีว่ า ประชาธิปไตยนั้นไมใชแคเปน
ระบอบการปกครอง แตมันเปนวิถีชีวิตเลยทีเดียว
เขาพูดกันถึงการพัฒนาประชาธิปไตย พูดกันนักหนาถึงการ
ใหทุกคนมีสวนรวม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทานหนึ่ง เขียนไปใน
สาสนถึงรัฐสภาวา “การที่ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการของ
การปกครอง เปนแกนแทของประชาธิปไตย” (Lyndon B. Johnson,
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May 25, 1967: “Public participation in the process of
government is the essence of democracy.”)

และในเมืองไทย
ระยะใกลๆ นี้ ก็ไ ดยิน วา ย้ํากัน นัก ถึง หลัก การมีสว นรว มนี้
แต บ อ ยครั้ ง ทั้ ง ที่ บ อกว า ประชาชนได มี ส ว นร ว มในการ
ปกครอง แตสวนรวมนั้นก็เปนแคเลหกลหรือเปนของหลอกๆ ซึ่ง
เขาไมถึงตัวประชาธิปไตย การมีสวนรวมดวยพฤติกรรม บางทีก็ได
แครูปแบบ ไมเปนหลักประกันวาจะมีประชาธิปไตยจริง
ทางฝายพวก “ประชาธิปไตยของประชาชน” (คอมมูนิสต) ก็
บอกวา ตองมีสวนรวมในการครองโภคทรัพย (share of wealth)
ทีจ่ ริง การมีสว นรวมอยางทีว่ า นัน้ ไมวา จะมีสว นรวมออกเสียง
รวมเลือกตัง้ รวมมี รวมกิน รวมได รวมใช รวมบริโภค ก็ควรใหมีทั้ง
นั้น แตปญหาอยูที่วา นอกจากบอยครั้งสวนรวมไมใชของจริงแลว
ผูที่ถือหลักการมีสว นรวมนัน้ พอจับการมีสว นรวมแงไหนขึน้ มาถือ ก็
เอียงดิ่งโดงสุดโตงไปแงเดียว จนไมรูตัววาไดเอาการมีสว นรวมแง
นัน้ เปนจุดหมายไปเสีย ก็เลยไปไมถงึ จุดหมายที่แทจริง ในที่สุดผล
ออกมา กลายเปนวา สังคมยังมีการเบียดเบียนกันมาก หรือไมก็
อยูใตการบีบคั้น คนไมมีความสุข
ทีถ่ กู นัน้ วาอยางรวบรัด ก็เอาการมีสว นรวมในการปกครอง
นัน้ แหละ โยงไปประสานกับการมีสว นรวมดานอืน่ ๆ แตทงั้ หมดนัน้
จะตองไมใหขาดพลาดจุดหมายแท ที่จะใหเอื้อตอการพัฒนาตัว
ของแตละคน และการที่เขาจะมีความสุขตามที่เหมาะกับภาวะ
แหงการพัฒนาตัวของเขานั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๑

รวมแลวก็คือ ใหคนมีสวนรวมในการปกครอง รวมเปนเจา
ของ รวมมี รวมกิน รวมได รวมใช รวมบริโภค รวมรูเ ขาใจ รวมจิตรวม
ใจ และในทีส่ ดุ ขาดไมได ก็มสี ว นรวมในความสุข คือรวมสุขดวย
ตอเมือ่ ใดมีสว นรวมพรอม ทัง้ ทางพฤติกรรม ทางปญญา และ
ทางจิตใจ จนถึงสุขทุกขสมานกันได นัน่ จึงจะเปนการมีสว นรวมทีแ่ ท
เมื่อมนุษยเจริญมาจนถึงขั้นเปนสังคมยุคไอทีขนาดนี้แลว
ถาไอทีนั้นรับใชการศึกษาที่ครบเปนไตรสิกขา ประชาธิปไตยก็จะ
บรรลุจุดหมาย ใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบการปกครองและ
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนั้นไดอยางแทจริง
นี่ก็เหมือนกับวา เรามาถึงขั้นที่ตองสรางมนุษยพันธุใหม แต
คงมิใชเปนการสรางดวยการตัดแตงยีนตามวิธที างพันธุวศิ วกรรม ให
ไดม นุษ ยที่ม าสนองรับ ใชแ นวคิด ของอารยธรรมที่ผิด อยางมี
ประสิทธิภาพไดผลแรงรายหนักขึ้น แตเปนการสรางดวยวิธีพัฒนา
คนทั้งตัวของเขาดวยการศึกษา ใหมีปญญาซึ่งมาสานแนวคิดอัน
ถูกตอง ทีจ่ ะตัง้ เจตจํานง ในการสือ่ สารสัมพันธและดําเนินพฤติกรรม
ในทางแหงการสรางสรรคอารยธรรมแบบสมานสุขดวยดุลยบริโภค
ใหเกิดเปนความจริงขึ้นมา
แมวาอารยธรรมโดยรวมจะออกผลสุดทายเปนการทําลาย
แตอารยธรรมนั้นกาวมาไดเพราะมีความเพียรในการสรางสรรค
รวมอยู ด ว ยในกระแสของมั น ดั ง ที่ บั ด นี้ เรามี ส รรพอุ ป กรณ
เทคโนโลยีที่ทวีสมรรถนะในการทํางานและการผลิตของมนุษย
บาง ที่ขยายวิสัยแหงอินทรียบาง ตลอดจนไอทีที่ทําใหขอมูลขาว
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สารเปนโลกาภิวัตน ทันทีและทั่วถึงกัน ชวยใหมนุษยทําอะไรๆ ได
สําเร็จตามตองการ ในขอบเขตและปริมาณ อันเกินจะกลาว อยาง
แทบไมอาจนึกไปถึงได
ถามนุษยกลับตัวกลับใจเสียใหม ก็กลายเปนความประจวบ
เหมือนไดจังหวะพอดีวา เขามีความพรอม โดยการสนับสนุนของ
สรรพอุปกรณนั้น อันจะอํานวยประโยชนที่แทของความเจริญ ก็คือ
การทีม่ นุษยพนั ธุใ หมนี้ พอนึกจะทําการอันสนองแนวคิดทีถ่ กู ตองขึน้
มา ก็สามารถนําอุปกรณเหลานัน้ ไปใชไดโดยพลัน ในการสรางสรรค
ความเจริญแบบมีสว นรวมมีรว มใชรว มรูเ ขาใจไดสมานสุขทัว่ หนากัน
ข อ สําคัญ หัวใจของเรื่อ งอยูที่ตองมีการศึกษาซึ่งพัฒนา
มนุษยไดถูกทาง ใหไดมนุษยที่มีคุณภาพใหม และอารยธรรมจะ
ตองเปลี่ยนไป
แทนที่ ม นุ ษ ย ผู มุ ง หน า ไปในการแย ง ชิ ง ซึ่ ง เกงในการหา
ความสุข เราจะมีมนุษยทเี่ กงในการทําใหคนทัง้ หลายเปนสุข ผูท ใี่ ช
และพั ฒ นาอุ ป กรณ เ ทคโนโลยี ใ นการทํางานและการผลิ ต เพื่ อ
ประโยชนสุขอันรวมกัน
โดยเฉพาะในสภาพโลกาภิวัตนแหงยุคไอทีนี้ ที่อุดมดวยทุน
ทางปญญา เราจะตองพัฒนามนุษยใหสามารถใชทุนไอทีนั้นใน
การพัฒนาปญญาใหไดสมจริง
นั่นก็คือ มนุษยผูซึ่งจะไมมัวหลงใหลในการเสพ ที่ถูกมอม
เมา ปลุกปน ยั่วยุ ใหเปนเพียงเหยื่อผูถูกกระทําหรือถูกลากจูงไป
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โดยเทคโนโลยี แตเปนอิสรชนผูที่ทั้งตนเองก็เกงกาจสามารถใน
การที่จะมีความสุข และสามารถใชไอทีใหเปนประโยชนไดสม
ความมุ ง หมายของมั น ในการที่ จ ะสร า งสรรค แ ละแผ ข ยาย
ประโยชนสุขใหเปนโลกาภิวัตนอันไพบูลย
นี่ก็คือการศึกษาที่เรียกวาวิถีพุทธตามระบบแหงไตรสิกขา
เรามาช ว ยกั น ทํา ให ค นพั ฒ นาตามหลั ก ไตรสิ ก ขานี้ เ ถิ ด
โลกจะมี สั น ติ สุ ข โดยที่ ทุ ก อย า งจะประสานกลมกลื น และ
เกื้อ กูล กัน ไปหมด
แลวก็จะเห็นวา โอโฮ! นี่การศึกษา ทําใหมนุษยดีงาม สุข
สันต เกงกลา มีความสามารถขึ้นไดอยางนี้เชียวหรือ นี่เปนความ
สามารถที่ดีแท วิเศษจริงๆ เพราะเปนความสามารถที่เกื้อกูลตอ
สังคม เกื้อกูลตอชีวิตของตนและผูอื่นไปดวยกันทั้งหมด ทุกอยาง
กลมกลืนประสานกันลงตัวจริงๆ
การศึกษาอยางนี้จึงสมที่จะเรียกวาเปนระบบ จะเรียกวา
เปนองครวม หรือเปนบูรณาการ หรือจะเรียกวาอะไรที่ดีๆ ก็ไดทั้ง
สิ้น แตเวลานี้ ถอยคําเหลานั้น เขาพูดกันแคเปนศัพทขลังๆ ไปเทา
นั้นเอง แตเนื้อตัวมันไมบูรณาการ มันไมเปนองครวม มันไมสมดุล
มันไมสอดคลอง ไมสมจริงเลย
เพราะฉะนั้น เราตองมาชวยกัน เมื่อมั่นใจในหลักการของ
ไตรสิกขา วาเปนการศึกษาทีถ่ กู ตอง ก็จะมัน่ ใจวา การศึกษาทีเ่ รียก
วาเปนแนวพุทธ เปนวิถีพุทธนี้ จะทําใหชีวิต และสังคม รวมตลอด
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สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

ทั้งโลกที่รองรับและแวดลอมรอบตัวนี้ ดีงาม รื่นรมย นาชื่นชม
สดใส มีสันติสุขไดอยางแนนอน
ขอใหทุกทานมีความมั่นใจนี้
ที่จริง ตองหวังวาทุกทานมั่นใจอยูแลว และจงมีความเขม
แข็งในการที่จะเดินหนากาวไปสูความสําเร็จ ซึ่งไมใชหมายถึง
เพียงความสําเร็จของตัวเรา อยางที่ในสังคมเวลานี้มักจะเขาใจกัน
ที่วาพอตัวฉันมีความสําเร็จ คนอื่นก็ดอยลงหรือเดือดรอน แต
หมายถึงความสําเร็จแหงหลักการนี้ คือหลักการที่จะทําใหเกิด
ความดีงาม ความรมเย็นเปนสุขดวยกันและทั่วกัน ดังที่กลาวมา
ขออนุโมทนา โรงเรียนอนุบาลหนูนอย และบานพุทธประถม
ที่รวมอยูในชื่อบัดนี้วา โรงเรียนสยามสามไตร ทั้งโยมผูบริหาร ครู
อาจารย ผูปกครองทั้งหลาย ตลอดถึงบุคคลที่สําคัญ ซึ่งเปนเปา
หมายของเรา คือเด็กนักเรียน ขอใหทุกทานเจริญงอกงามไพบูลย
ในธรรม เจริญดวยประโยชนตน และประโยชนทา น ตลอดทัง้ พัฒนา
ขึ้นไปในประโยชน ทั้งขั้นทิฏฐธัมม และขั้นสัมปราย พรอมทุก
ประการ
ขอใหทุกทานมีความรมเย็นงอกงามในธรรม และชวยกันนํา
ความรมเย็นเปนสุขนั้น มาใหแกสังคมและแกโลกนี้ ใหมีความสุข
รวมกันยั่งยืนนานสืบไป

