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ความสับสนที่ตองสะสาง

คณะนักวิจัย:  คณะนักวิจัยกํ าลังพัฒนาเครื่องมือวิจัยพัฒนาการเด็ก
แบบองครวมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ-จิตใจ สังคมและจริยธรรม 
จึงขอกราบนมัสการขอคํ าแนะนํ าหลักทางพระพุทธศาสนาที่จะนํ ามาใช
พัฒนาเครื่องมือวิจัยโดยเฉพาะพัฒนาการดานอารมณและจริยธรรม รวม
ทัง้ขอคํ าแนะนํ าในการบัญญัติศัพทภาษาไทยของคํ าวา EQ จากทานเจาคุณ
อาจารยดวย

พระธรรมปฎก:  เร่ือง EQ ซึง่เกีย่วกับอารมณ และเมื่อกี้คุณหมอ
โยงไปที่จริยธรรม ทํ าใหนึกถึงปญหาเร่ืองศัพท คือเร่ืองถอยคํ าสื่อความ
หมาย หรือเร่ือง concept ตางๆ ซึ่งเปนตัวสํ าคัญเร่ิมแรก ถาเราไมชัดใน
เร่ืองนี ้ความสับสนและปญหาตางๆ ก็จะเกิดขึ้น ทํ าใหเปนอุปสรรคขัดขวาง
การที่จะพัฒนาความรู เพราะพ้ืนฐานของเรื่องไมชัด เราจึงเสียเปรียบเมือง
ฝร่ัง เพราะถอยคํ าอยางน้ีเปนคํ าศัพทที่เขาใชและเราเอามา

ขัน้ที่ ๑ ศัพทของเขาเราก็ยังไมชัด
ขัน้ที ่๒ เม่ือเราเอามาบญัญัติเปนภาษาไทย ศพัทบญัญัติใหมบางศพัท

ไปตีกับศัพทเกา  ทํ าใหเรายิ่งสับสน
                                                                 
∗ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) บรรยายในการตอบคํ าถามของคณะนักวิจัยโครงการ “พัฒนาการแบบ
องครวมของเด็กไทยฯ” และโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย ท่ีวัดญาณเวศกวัน ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓
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จรยิธรรมตะวันตก – จริยธรรมไทย – จริยธรรมพุทธ?
ยกตัวอยางคํ าวา “จริยธรรม” เปนคํ าสํ าคัญที่เกิดความสับสนมาก  

เราพยายามบัญญัติคํ าน้ีขึ้นมาสํ าหรับคํ าวา “ethic”
แตคํ าวา “จริยธรรม” เปนคํ าที่มีรากมาจากคํ าเดิมที่เปนภาษาบาลี-

สนัสกฤต ซึ่งมีคํ าศัพทน้ีใชอยูกอนแลว แตใชในความหมายไมตรงกัน เราก็
ตองมาทํ าความเขาใจกันอีกวา จะเอาความหมายแคไหน เชนตองระบุลงไป
วาในกรณีน้ีจะพูดถึง “จริยธรรม” ในความหมายแบบ “ethic” ของตะวัน
ตก ถาไมตกลงกันใหชัดเจน จะกลับยิ่งสับสนใหญ

ศัพทเดิมในบาลี-สันสกฤตไมมีจริยธรรมเต็มๆ มีแต “จริย” หรือมีคํ า
ทีส่ลับลํ าดับเปน “ธรรมจริยา” เปนตน

เม่ือเราบัญญัติคํ าวาจริยธรรมขึ้นใหม ความหมายก็ตางออกไปอีก
อยางหนึ่ง ทํ าใหเกิดความซับซอนมากขึ้นในภาษาไทย ซึ่งถาไมทํ าใหชัดเจน 
ความซับซอนนั้นก็จะกลายเปนความสับสน เม่ือสับสนแลวก็ทํ าใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่จะพูดกันทั้งหมด พลอยพรามัวคลุมเครือไปดวย 
จงึเปนเร่ืองที่เรียกวาเราเสียเปรียบมากในดานคํ าศัพท หรือเร่ือง concept

ดังน้ัน จะตองแกปญหาเร่ืองนี้ใหสํ าเร็จ ตองตกลงกันใหชัดวาจะเอา
อยางไร เชนจะใชศัพทน้ันๆ ในความหมายของใคร จะเอาแนวคิดตะวันตก
เปนหลัก หรือจะยืนอยูบนพื้นฐานของเราเอง แลวเอาของเขามาเปนตัว
เทยีบ โดยยึดของเราเองเปนหลัก

จุดเริ่มแนวคิด พัฒนาเด็กส่ีดาน - พัฒนาเด็กแบบองครวม
ขอยกตัวอยางเร่ือง “การพัฒนาเด็ก” ที่เราบอกวา ดานกาย ดานจิต

ใจ ดานอารมณ ดานสังคม ความจริงความหมายเดิมก็เปนแนวคิดทางการ
ศึกษาของสํ านักที่ตองการพัฒนาเด็กแบบองครวมเหมือนกัน แตเขาแยก
อยางน้ีเพ่ือความสะดวกในการประเมิน หรือเขาเองก็อาจจะยังไมชัดนัก แต
เขาก็เรียกวาเปน development of the whole child

แนวคิดการศึกษาแบบนี้มาจาก progressive education ทีมี่ จอหน 
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ดิวอ้ี เปนตัวชูโรง คือเปนคนสํ าคัญในแนวคิดน้ี
ยงัจ ําไดวาประมาณป ๒๕๐๐ เศษๆ ชวงน้ันกํ าลังเรียนอยู แนวคิดน้ี

ก ําลังเฟองมาก ตอนนั้นทางวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเรียกเขาวา 
จอหน ดุย เขามีช่ือเสียงมาก จอหน ดิวอ้ี หรือจอหน ดุย เกิดป ค.ศ. ๑๘๕๙ 
สิ้นชีวิตในป ๑๙๕๒ เปนคนสํ าคัญที่ทํ าใหเกิดแนวคิด progressive 
education ซึง่มีลักษณะสํ าคัญคือเปน child-centered education.

Child-centered education น้ี จอหน ดิวอ้ี ทํ าใหเปนที่นิยมกวาง
ขวาง (จดุเร่ิมของความคิดคือรุสโซ ตอดวยเปสตาลอซซี) โดยมีแนวคิดวา
ใหมี development of the whole child “พัฒนาเด็กทั้งคน” ที่วาทั้งคนนั้น 
แยกเปน ๔ ดาน คือ

Physical
Mental
Emotional
Social
แปลกันมาวา ดานกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ และดานสังคม ขอยก

มาเปนตัวอยางทีจ่ะอธบิายใหเหน็วา เรามีความสบัสนอยางไร แมแตศพัท
ของฝร่ังทีเ่อามาใชเรากย็งัสบัสนจนกระทัง่เด๋ียวนี ้เลยวนอยู กาวไปไหนไมได

child-centered กับ subject-centered ลงตัวหรือหันไปหันมา
เร่ือง development หรือพัฒนาการ ๔ ดานนี้ เฟองมาในอเมริกา

หลายปกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ จนกระทั่งในระยะ พ.ศ. ๒๕๐๐ เศษ แนวคิด 
child-centered education กม็าเฟองในเมืองไทย

ขณะที่ไทยกํ าลังเฟอง child-centered education ในอเมริกาก็ตก
ต่ํ าลง เพราะวารัสเซียสงสปุตนิค ขึ้นไปในป ๑๙๕๗ คือ พ.ศ. ๒๕๐๐ น้ัน ถือ
วามีชัยชนะดานอวกาศ อเมริกาหดหูใจ ก็หันมาโทษ child-centered 
education วาเปนตัวการทํ าใหเด็กออน ทั้งออนวิชาและ ออนแอ คือ ออน
ทางก ําลงัสมอง และออนแอทางบุคลิกทั่วไป อเมริกาก็เลยหันกลับไปเนน  
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subject-centered และ teacher-centered education เปนเวลานาน
จนถงึป ๑๙๘๐ กวา อเมริกาก็พลิกกลับอีกทีวา subject-centered 

และ teacher-centered education ท ําใหเด็กแปลกแยก เบื่อหนาย จิตใจ
ไมดี ไมมีความสุข แนวโนมตีกลับมาใช child-centered education อีก

เร่ืองนี้เราตองคิดใหดีเหมือนกัน ฝร่ังเจาของความคิดเอง เด๋ียว 
child-centered education เด๋ียว subject- centered และ teacher-
centered education แกวงไปแกวงมาอยูในวงจร เราตองดูใหชัดวาอยาง
ไหนมีขอดีขอเสียอยางไร สองอยางน้ันเปนเพียงสุดโตงหรือเปลา จะมีการ
ศกึษาที่เหมาะสม พอดีจริงๆ ไหม

child-centered education น้ันตรงตามหลักแนวา เด็กเปนศูนย
กลาง เพราะเด็กคือคนเรียน เปนเร่ืองการศึกษาของเด็ก ก็ตองใหความ
ส ําคัญกับเด็ก น่ีคือสิ่งที่แนนอน แต child-centered education กับ 
subject-centered และ teacher-centered education เวลาเอาจริงแนว
คดิเปนอยางไร  ปญหาอยูที่แนวคิดที่เปนรายละเอียดลงไป

mental = intellectual คือทางปญญา ไฉนจึงแปลวาทางจิตใจ
แนวคิด progressive education ที่เชิดชู child-centered 

education น้ี ไดพูดถึง development ๔ ดาน ซึ่งเวลาแปลเปนไทยก็ยังสับ
สนกันมาจนกระทั่งปจจุบัน

Physical development : พัฒนาการทางกาย มีความหมายงายๆ ก็
คอืพัฒนาการดานสุขภาพ ใหมีรางกายแข็งแรง เปนตน  

แตพัฒนาการดานจิตใจและดานอารมณ เปนปญหา คือเราแปล 
mental วาทางจิตใจ แปล emotional วาทางอารมณ ศัพทเหลาน้ี กลาย
เปนถอยคํ าที่มีความหมายพราไปหมด

แทจริงน้ัน mental เม่ือมาคูกับ emotional ในภาษาอังกฤษ mental 
หมายถึง intellectual เราจะเจอวา ในชุดพัฒนาการ ๔ ดาน สองศัพทน้ี
เปน alternative term คอืเขาไมไดใชคงที่อยางเดียว
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สวนมากในภาษาอังกฤษ เขาใช physical, mental, emotional, 
social แตบางที่เขาเอา intellectual มาแทน mental เปน physical, 
intellectual, emotional, social ซึง่ในภาษาอังกฤษถือเปนธรรมดา เพราะ 
mental เปนศัพทคลุมเครือของฝร่ัง

mind หมายถึงจิตใจ ซึ่งไมชัด ไดทั้งดานความคิด หรือสมอง และ
ดานความรูสึกที่เราใชวาอารมณ

บางครั้งถาตองการแยก ฝร่ังเอา mind ไปใชทางสมอง ทางความคิด 
แลวก็เอา emotion มาใชดาน “ความรูสึก” ที่เราเรียกวา “จิตใจ” เหมือน 
head กบั heart  คอืหวัคิดกับหัวใจ เปนการเอาศัพทรูปธรรมมาใชแทน

รวมความก็คือ mental เปนศัพทที่ทํ าใหเราสับสน เราไปแปล 
mental วาจิตใจ แลวแปล emotional วาอารมณ ก็เลยไมไปไหน มันก็อยูที่
เดียวกัน  emotional ดานอารมณก็เร่ืองของจิตใจ

แตที่จริง mental ในทีน้ี่เขาหมายถึงทางปญญา คือ intellectual
ยิง่กวาน้ัน คํ าวาอารมณในภาษาไทย ซึ่งเอามาจากภาษาบาลีก็เพ้ียน

ไปกอนชั้นหนึ่งแลว
“อารมณ” ในภาษาบาลีเดิมหมายถึงสิ่งที่เรารับรู คือประสบการณ

ตางๆ สิ่งที่เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส เรียกวาอารมณ เชน รูป กเ็ปนอารมณ 
เรียกวา “รูปารมณ” เสียง กเ็ปนอารมณ เรียกวา “สัททารมณ” กลิ่น ก็เปน
อารมณ เรียกวา “คันธารมณ” รส กเ็ปนอารมณ เรียกวา “รสารมณ” สิ่งที่
สัมผัสกาย กเ็ปนอารมณ เรียกวา “โผฏฐัพพารมณ” สิง่ทีป่รากฏในใจ หรือ
นึกคิด ก็เปนอารมณ เรียกวา “ธรรมารมณ”

คํ าวา “อารมณ” ที่ใชกันในภาษาไทยมีความหมายเพี้ยนมาเปนเร่ือง
ของความรูสึก

ความหมายที่เพ้ียนไปนี้ คงจะเกิดจากความสับสนตรงที่เรามองแค 
“ธรรมารมณ” ซึง่หมายถงึสิง่ทีใ่จรูหรือนกึคดิ ซึง่มีทกุอยาง รวมทัง้ความรูสกึ 
ค ําวาอารมณทีใ่ชในภาษาไทย กเ็ลยตรงกบัภาษาองักฤษวา emotion

พอไปใชเปน technical term เอาไปคูกับศัพทเดิม ก็เลยเพี้ยน  
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ความหมายไปกันไมไดเลย อารมณของพระหมายถึงสิ่งที่เรารับรู แมแตมอง
เหน็เครื่องเทป บอกวาเทปนั้นเปนอารมณของตา เราก็สับสน

คํ าส่ือสารรีบจัดการใหชัด มิฉะนั้นการพัฒนาไมมีทางแขงขัน
ตอมาตอนนี้ วันหนึ่งฟงวิทยุ มีเสียงพูดออกมาบอกวาใหเด็กมี

พัฒนาการทางดานกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม ก็คิดวาน่ีคือ
เติมปญญาเขามา รวมเปน ๕ แสดงวาเรานึกวามันขาด ของฝร่ังมีอยูแลว ๔ 
อยาง แตเขาใช mental บาง intellectual บาง เปน alternative term 
กนัอยู คราวนี้เทากับวาของเราที่แปลมามีศัพทเกิน คือ จิตใจ กับอารมณ 
โดยแยกเปน ๒ อยาง แลวยังแถมสติปญญา เพราะนึกวาขาด

ทีจ่ริงน้ัน ไมตองเติมหรอก เพราะจิตใจกับอารมณคืออันเดียวกัน จะ
เลอืกอนัใดก็เลือกสักอยาง แลวปญญาก็อยูใน ๔ ขอนั้นแลว คือ mental ใน
ทีน้ี่ ตองแปลวาปญญา จะแปลวาจิตใจไมได เพราะ mental ในที่น้ีหมายถึง 
intellectual

น่ีเปนตัวอยางของความสับสน ความไมชัดเจนในเร่ืองคํ าศัพท หรือ
เร่ือง concept แคเร่ืองพัฒนาการ ๔ ดานเขามาเมืองไทย ๔๐–๕๐ ปแลว 
จนกระทั่งเด๋ียวนี้ ก็พูดตามๆ กันไปอยางน้ันเอง เอาเปนแกนสารจริงจังไมได 
เปนตัวอยางของการที่เราไปเอาศัพทของเขามา แตเราไมชัด แลวทํ าใหการ
พิจารณาเร่ืองราวตางๆ เกิดความบกพรอง พรามัว ไมชัดเจน

ถาปลอยใหเปนกันอยูอยางน้ี จะเอาดีทางวิชาการไดยาก และจะหาง
ไกลจากการมีชัยชนะทางปญญา

เร่ืองที่บรรยายตอไปนี้ ถึงแมจะใชคํ าวา “อารมณ” โดยอนุโลมไป
ตามความหมายท่ีใชกันทั่วไป แตก็ขอใหรูตระหนักถึงความหมายที่แทจริงไป
พรอมกันดวย
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- ๒ -
มิใชเพียงศึกษาตลอดชีวิต
แตชีวิตคือการศึกษา

จริยธรรมแคไหนแน:
การดํ าเนินชีวิตที่ดี VS พฤติกรรมที่พึงประสงคในสังคม

หนักลับมาพิจารณาคํ าวาจริยธรรมกันอีก ลองมาดูในความหมายทาง
ธรรม จริยธรรม เปนเร่ืองใหญ ซึ่งขอแปลวาเร่ืองของการดํ าเนินชีวิต

การดํ าเนินชีวิตน้ี หมายถึงเร่ืองของชีวิตที่เปนอยูทั้งหมด ถาพูดตาม
หลกัพุทธศาสนา ก็หมายถึง

๑. เร่ืองความสมัพันธกบัโลกภายนอกดวยกาย วาจา และดวยอนิทรยี
ตางๆ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย: การเห็น การไดยิน ฯลฯ แยกออกไป คือ 
ความสมัพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุอยางหน่ึง ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมอยางหน่ึง

๒. เร่ืองของจิตใจ
๓. เร่ืองของปญญา ความรู ความคิด
ทัง้หมดนีเ้ปนสวนประกอบแหงการดํ าเนินชีวิตของเรา ซึ่งจะแยกจาก

กนัไมได รวมทั้งหมดนี้แหละเปน “จริย”
ฉะนั้น “จริย” คือการดํ าเนินชีวิตของเราทั้งหมด ซึ่งมีเร่ืองของ
๑) พฤติกรรมทางกายวาจา และการใชอินทรีย ในการสัมพันธกับสิ่ง

แวดลอม
๒) จติใจของเรา ซึง่มีเจตจ ํานง ความต้ังใจ แรงจงูใจทีจ่ะท ําใหเรามีพฤติ

กรรมสมัพันธกบัสิง่แวดลอมอยางไร ภาวะและคณุสมบติัตางๆ ของจติใจน้ัน
๓) ปญญา ความรู ซึ่งเปนตัวช้ีทางใหวาเราจะสัมพันธอยางไรจึงจะ

ไดผล และเปนตัวจํ ากัดขอบเขตวาเราจะสัมพันธกับอะไร จะใชพฤติกรรมได
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แคไหน เรามีปญญา มีความรูแคไหน เราก็ใชพฤติกรรมไดในขอบเขตนั้น ถา
เราขยายปญญาความรูออกไป เราก็มีพฤติกรรมที่ซับซอน และไดผลดียิ่งขึ้น

เร่ือง พฤติกรรมทางกาย-วาจา การสื่อสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวย
อินทรยีตางๆ เร่ืองจิตใจ เจตจํ านง ความต้ังใจ แรงจูงใจ ภาวะจิตใจ และ
ปญญา ความรู ความเขาใจ ทั้งหมดนี้เปนสวนประกอบของการดํ าเนินชีวิต
ทีไ่มสามารถแยกจากกันได คือมันทํ างานรวมกัน และเปนปจจัยแกกัน รวม
ทั้งหมดเรียกวา “จริย”

แตเรามาบัญญัติคํ าวาจริยธรรม ใหหมายถึง ethic กเ็ลยไปเนนเร่ือง
พฤติกรรมในสังคมเปนสวนใหญ เพราะ ethic ของฝร่ังเนนเร่ืองพฤติกรรม
ในสังคม คือ “ศีล” น่ันเอง

ถาจะแปลใหถูก ethic ตองแปลวาศีล ลองไปส ํารวจดูในวงการพทุธ
ศาสนานอกประเทศไทย ที่เขาไมมารูเร่ืองกับเราดวย แลวดูวาพวกตาง
ประเทศเขาแปล ethic เปนภาษาบาลวีาอยางไร กจ็ะพบวาชาวพุทธดวยกัน
ในตางประเทศ เขาแปล “ethic” วา “ศีล” ชัดเลย

น่ีคือปญหาในเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับศัพท หรือเร่ือง concept 
ตางๆ ที่ทํ าใหสับสน

อารมณเปนองครวมในจริยธรรม
เม่ือวากันตามหลักที่แท “อารมณ” ตามความหมายที่ใชกันในปจจุบัน

น้ีก็ไมไดไปไหนเลย อารมณคือความรูสึกตางๆ ก็อยูในจริยธรรม คือตาม
ศพัทเดิม อารมณเปนเพียงสวนหนึ่งของจริยธรรมในดานจิตใจ ซึ่งเปนปจจัย
ตอกันกับพฤติกรรม เชน เม่ือเรามีความรูสึกอยางไร มันก็มาปรุงแตงใหเรา
มีพฤติกรรมไปตามความรูสึกอยางน้ันๆ

 อารมณ/ความรูสึกน้ีก็เกี่ยวของกับปญญา เชน เม่ือสัมพันธกับเพ่ือน
มนุษย เราไปเห็นเขาหนาบึ้ง พูดไมดี ถาเราไมมีปญญา เราก็เกิดความรูสึก/
อารมณไมดี โกรธ แตถาเรามีปญญารูจักคิดพิจารณา ก็รูจักมองวา คนนี้เขา
อาจจะไมสบายใจ เขาอาจจะถูกคุณแมดุมา ฯลฯ น่ีคือดานปญญามาทํ างาน
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พอมีความรู เขาใจ มีความคิดขึ้นมาวา เขาอาจมีปญหา แทนที่เราจะ
โกรธ กจ็ะเกิดความรูสึกสงสารเห็นใจ เปลี่ยนจากโกรธเปนสงสาร ปญญา
จะพลิกสภาพจิตหรืออารมณไดทันที

ฉะนั้น เราจึงพัฒนาปญญาขึ้นมาแกไขปรับเปลี่ยนตลอดจนปลด
ปลอยอารมณหรือสภาพจิต อยางนอยทํ าใหเปนอารมณบวก

ความสมัพันธเปนปจจัยแกกัน ระหวางพฤติกรรม จิตใจ/อารมณ และ
ปญญา อยางน้ี เปนเร่ืองของชีวิตของเรา คือเปนกระบวนการดํ าเนินชีวิต

จริยธรรม หรือการดํ าเนินชีวิตที่ดี คือชีวิตที่มีการศึกษา
กระบวนการดํ าเนินชีวิต กับกระบวนการศึกษา เปนอันเดียวกัน 

กลาวคือ ในชีวิตที่เปนอยู เรายอมตองพบประสบการณตางๆ และตองเจอ
สถานการณใหมๆ ตลอดเวลาทุกวัน เม่ือเจอประสบการณใหม เราก็ตอง
เรียนรู และตองมีปฏิกิริยาตอบไป เม่ือมีสถานการณเกิดขึ้นใหม เราก็ตอง
คดิวาจะเอาอยางไร เราจะจัดการอยางไร จะแกปญหาอยางไร น่ีคือการ
ศกึษา ดังน้ัน การศึกษาจึงดํ าเนินไปตลอดเวลา ชวิีตคือการศึกษา

เคยมีคนพวกหนึ่งพูดวา ชีวิตคือการตอสู ซึ่งเปนแนวคิดที่เช่ือใน the 
survival of the fittest คอืพวกที่มีแนวคิดวิวัฒนาการแบบดารวิน

แตถามองในแงของธรรม คือความจริงของธรรมชาติ ชีวิตคือการ
ศึกษา เราไมพูดวาชีวิตคือการตอสู

ชีวติคือการศึกษาน้ี เปนของแนนอน แตปญหาอยูที่วาเราจะศึกษา
เปนหรือไมเปน ถาคนไมรูจักศึกษาก็มีชีวิตเปลาๆ หมายความวาเจอประสบ
การณใหมๆ ก็ไมไดอะไร เจอสถานการณใหมๆ ก็ไมรูจะปฏิบัติอยางไรใหถูก
ตอง ไมมีการเรียนรู ไมมีการพัฒนา ไมมีการแกปญหา เปนชีวิตที่เลื่อนลอย 
ไมมีการศึกษา เปนชีวิตที่ไมดี พระทานเรียกวา “พาล”

ค ําวา “พาล” แปลวา มีชีวิตอยูสักแตวามีลมหายใจเขาออก
แตถาเปนชีวิตที่แท ชีวิตที่ดี ชีวิตน้ันก็เปนอันเดียวกันกับการศึกษา 

เพราะชีวิตน้ันก็คือการเปนอยู การเปนอยูคือการมีประสบการณใหม และ
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เจอสถานการณใหม ซึ่งเราจะตองมีการเรียนรู มีการพิจารณาแกปญหา
ตลอดเวลา ชีวิตจึงขาดการศึกษาไมได ถาขาดการศึกษาก็ไมเปนชีวิตที่ดี ที่
จะอยูไดอยางดี

เพราะมองในแงน้ี ทางพระจึงจัดเร่ืองการศึกษา กับชีวิต เปนเร่ือง
เดียวกัน

เราถอืวาชีวติเหมือนกบัการเดินทางกาวไปๆ จงึเรียกวา “มรรค” หรือ 
ปฏปิทา แปลวาทางดํ าเนินชีวติ หรือเรียกวา “จริย” แปลวาการดํ าเนินชีวติ

ในการเดินทางนั้น เราก็เจออะไรใหมๆ ไปเร่ือยๆ ซึ่งเราจะตองเรียนรู 
คดิ หาทางแกปญหา หรือจัดทํ าดํ าเนินการ เรียกวา “สิกขา” คือศึกษา

จริย มาจากคํ าวา “จร” ซึ่งแปลวา เดิน เชน พเนจร = วเนจร (เดิน
ในปา) มาเปนภาษาไทย เพ้ียนไปเปนวา เรรอน แตที่จริงศัพทเดิม “พเนจร” 
แปลวา “เดินในปา” หรือ “จราจร” ก็แปลวา เดินไปเดินมา คนไหนเดินไป
เดินมาก็เปนจราจร

ค ําวา “จร” (จะ-ระ) ก็คือ เดินนั่นเอง เม่ือจะใหเปนนาม ก็เติมปจจัย 
(suffix) เขาไปตามหลักภาษาบาลี จาก verb จร เปน noun กเ็ปน จริย 
แปลวาการเดิน/ดํ าเนิน พอมาใชกับนามธรรม เหมือนกับวาชีวิตของเราคือ
การเดินทาง “จริย” การเดิน ก็หมายถึงการดํ าเนินชีวิต

“จริย” คือ การดํ าเนินชีวิต จะเปนจริยธรรมคือการดํ าเนินชีวิตที่ดี ก็
ตองมีการศึกษา เรียนรู และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

จริยนี้เรียกอีกอยางหน่ึงวา “มรรค”
สวนการเรียนรู ฝกฝนตนเอง พัฒนาชีวิต ทานเรียกวา “สิกขา” ซึ่ง

เราใชเปนภาษาไทยวา “ศึกษา”
พอถึงตรงน้ี สิกขา คือการเรียนรู ฝกฝน พัฒนาชีวิต กับ จริย หรือ 

มรรค ก็มาประสานกัน
จริยที่ดี เรียกวา “พรหมจริยะ” (จริยอยางประเสริฐ หรือการดํ าเนิน

ชีวิตที่ประเสริฐ) ก็เปนมรรคที่ถูกตองเรียกวา “อริยมรรค” (มรรคอัน
ประเสริฐ หรือทางดํ าเนินชีวิตที่ประเสริฐ) ซึ่งก็คือจะตองมีสิกขา
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พัฒนาคนแบบองครวม เปนเรื่องธรรมดาของการศึกษา
สกิขาคืออะไร ก็คือการฝกศึกษาใน ๓ ดานของชีวิต คือ
๑. ดานการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดวยกาย วาจา และดวย

อินทรียตางๆ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ทั้งสัมพันธกับวัตถุ และสัมพันธกับ
สงัคม ดานนี้ทั้งหมดเรียกเปนภาษาพระงายๆ วา “ศีล” ซึ่งคนไทยมาใช
แคบๆ โดยมากนึกถึงแค ศีล ๕

๒. ดานจิตใจ ในการสมัพันธกบัสิง่แวดลอมทกุคร้ัง จะไมขาดองค
ประกอบดานจติ เราจะมีความรูสกึสบาย หรือไมสบาย ชอบใจ หรือไมชอบใจ 
และมคีวามต้ังใจอยางไร มีเจตนาอยางไร มีแรงจูงใจอยางไรตอสิง่น้ัน อยาก
จะได อยากจะเอา อยากจะหน ีหรืออยากจะท ําลาย ซึง่จะมีผลชักนํ าพฤติกรรม
ทัง้หมด ต้ังแตจะใหดูอะไร หรือไมดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกบัใคร วาอยางไร 
ดานจติใจน้ีเรียกช่ือตามคณุสมบติัส ําคญัทีเ่ปนหวัหนาของมันวา “สมาธิ”

๓. ดานปญญา เรามีความรูความเขาใจเร่ืองนั้นแคไหน มีความเช่ือ 
มีทศันคติ มีความยึดถืออยางไร เราก็มองสิ่งน้ันไปตามแนวคิด ความเขาใจ 
หรือแมกระทั่งคานิยมอยางน้ัน ทํ าใหชอบใจ ไมชอบใจ มีสุขมีทุกขไปตามนั้น 
และเมือ่เรามองเหน็ เรารู เขาใจอยางไร เรากท็ ําพฤติกรรมของเราไปตามความ
รูความเขาใจและภายในขอบเขตของความรูน้ัน ดานนีเ้รียกงายๆ วา “ปญญา”

ถาปญญา ความรู ความเขาใจเกิดมากขึ้น เราคิดเปน ก็ทํ าใหเราปรับ
แกพฤติกรรม และจิตใจ ของเราใหม

ยกตัวอยางที่วาเม่ือกี้ พอเราเจอประสบการณที่ไมดี เรารูสึกวาไม
ชอบใจ พอไมชอบใจก็ทุกข แตคนมีปญญามองวาสิ่งที่ไมดีถาเราเรียนรู เรา
ก็ไดความรู พอมองในแงเรียนรูก็จะกลายเปนได ความไมชอบใจหายไป  
กลายเปนชอบสิ่งที่เคยไมชอบ พอไดความรูก็เกิดความสุข จากทุกขก็เปลี่ยน
เปนสุข ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมก็เปลี่ยนไป

หรืออยางที่วาเจอคนหนาบึ้ง พูดไมดี เราไมรูจักคิด เราไมมีปญญา  
เราก็โกรธ แตพอใชปญญาคิดใหม ศึกษาหาเหตุ เชนมองความเปนไปได
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อยางอ่ืน วาเขาอาจจะมีความทุกข มีเร่ืองไมสบายใจ เพียงคิดแคน้ีก็เปลี่ยน
พลกิเลย จากโกรธก็อาจจะสงสาร อยากจะชวยเขาแกปญหา

ปญญาจงึเปนตัวช้ีนํ า บอกทาง ใหแสงสวาง ขยายขอบเขต ปรับแก
จติใจและพฤติกรรม ตลอดจนปลดปลอยใหหลุดพน

 หนาทีส่ํ าคัญของปญญา คือ ปลดปลอย ทํ าใหเปนอิสระ เวลาเจอ
อะไร ถาเราไมรูวาเปนอะไร ไมรูจะปฏิบัติตอมันอยางไร ก็เกิดความอึดอัด
ทนัท ีอะไรกันนี่ จะทํ าอะไรก็ทํ าไมถูก บีบคั้น จิตใจไมสบาย น่ีคือทุกข แตพอ
เกดิปญญารูวาอะไรเปนอะไร จะทํ าอยางไร โลงเลยคราวนี้

ปญญาเปนตัวปลดปลอย ทํ าใหเปนอิสระ พฤติกรรมอัดอ้ันอยู พอ
ปญญามา ก็ไปได จิตใจอัดอ้ันอยู พอปญญามา ก็โลงไปหมด

การทํ างานของชีวิต ๓ ดานนี้ดํ าเนินไปดวยกันตลอดเวลา จะแยก
จากกันไมได จึงเรียกวา “จริย”

เม่ือเปนจริยะทีมี่สกิขาทัง้ ๓ ดาน คอื มีศลี สมาธ ิปญญา กเ็ปนจริยะที่
ประเสริฐ เรียกวาพรหมจริยะ มรรค ก็เปนทางดํ าเนินชีวิตที่ประเสริฐ เรียก
วาอริยมรรค

รวมความก็คือ การมองชีวิตและการศึกษาแบบนี้ เปนการมองที่เปน
องครวมอยูแตเดิม เพราะเปนระบบเหตุปจจัยตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปน
ธรรมดาวาชีวิตประกอบดวยองครวมตางๆ มีขันธ ๕ มีรูปธรรม-นามธรรม 
ทีท่ ํางานสัมพันธกันเปนระบบ และคืบเคลื่อนไปเปนกระบวนการ

มององครวมตองเห็นองครวมทั้งหมด
มององครวมก็ตองโยงใหเห็นองครวม

พุทธศาสนามองสิ่งทั้งหลายแบบนี้ คือแยกแลวโยง หรือแยกเพื่อดู
ความสัมพันธ ไมใชแยกเพ่ือศึกษาแตละเรื่องใหชัดเจนเทาน้ัน อันนี้ก็เปน
ความแตกตางอยางหน่ึงจากแนวคิดสมัยใหม

พุทธศาสนาก็เปนนักแยกสวน เรากํ าลังไปรังเกียจความคิดแยกสวน
วาเปน reductionist view ความจริงเพียงแตระวังอยาไปสุดโตง
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ถาเปนแค reductionist แยกสวนจนกลายเปน specialist เฉพาะ
อยางไป ไมเอาเร่ืองอื่น ก็ไปสุดโตง แตถามองแคแบบ holistic ดูองครวม
แตมองแบบพรา คลุมเครือ ก็ไปสุดโตงอีก

ที่จริง reductionist กดี็อยางหน่ึงคือ ทํ าใหชัดเฉพาะ ตองเห็นคุณคา
ของเขาเหมือนกัน แตมันเสียตอนที่ไปแยกสวนแลวไมมองอันอื่น ไมโยง 
แยกแลวขาดหายไปเลย สวนพวก holistic กดี็ที่วาเห็นหมด ไมไดขามสวน
ไหนไป แตบางทีกลายเปนพรา ไมชัดสักอยาง จึงตองระวัง

นักแยกทางพระเรียก “วิภัชวาท” คือแยกสวน จํ าแนก วิเคราะหออก
ไป เวลามองคนก็บอกวาชีวิตน้ันแยกเปน กายกับใจ หรือรูปกับนาม ดาน
นามกแ็ยกออกไปอีก เปน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดานรูป ๑ กับ
ดานนาม ๔ รวมเปนชีวิต น่ีคือ ขันธ ๕ ซึ่งเปนชีวิตที่แยกสวนของมันเอง
ตามธรรมชาติ

แตชีวิตน้ันที่ดํ าเนินไปทามกลางสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองพยายามเปน
อยูใหดียิ่งขึ้นๆ ทานแยกใหมเปน ๓ ดาน คือ ศีล สมาธิ ปญญา ไดแกดาน
สมัพันธกับสิ่งแวดลอม ดานภายในจิตใจ และดานปญญา

จะเห็นวาพุทธศาสนาเปนนักแยกทั้งน้ัน แตแยกเพ่ือดูความสัมพันธ 
ความมุงหมายในการแยก ไมใชเพียงเพ่ือจะเห็นใหชัดเจนในสิ่งที่แยก แต
แยกเพ่ือดูความสัมพันธของสิ่งน้ันวามันสัมพันธกับองคประกอบอื่นอยางไร

ถาเราแยกเพื่อดูความสัมพันธ เราจะไมหลง พอแยกออกไปก็ดูวา
องคประกอบทั้งหลายเหลาน้ันสัมพันธกันอยางไร เชนระหวางกายกับใจ 
ระหวางองคประกอบทางนามธรรมทุกอยางตอกัน วาเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ สัมพันธกันอยางไร ถาแยกแบบนี้ไมมีปญหา เพราะเปนทั้ง 
reductionist และเปน holistic ไปพรอมกันเลย

มัวแกวงขามไปขางโนนขางนี้ ไมถึงทางสายกลางสักที
เราตองระวัง แนวคิดฝร่ังน้ีมีขอสังเกตวามักไปสุดโตง พอไปทางนี้สุด

แลวก็ตีกลับไปตรงขามทางโนน เหมือนอยาง child-centered กับ
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teacher-centered คอืไปทางนี้สุด แลวก็ไปทางโนนสุด
เหมือนอยางบอกวา ที่ผานมาตะวันตกตองการพิชิตธรรมชาติ มุงจะ

เอาชนะธรรมชาติ และสรางสรรคอารยธรรมดวยแนวคิดพิชิตธรรมชาติมา
ตลอด แตตอนนี้ฝร่ังบอกไมไดแลว ผิด จะตองมองมนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ จะมองเปนตางหากแยกกันไมได เปนปรปกษไมได ตองกลมกลืน
กบัธรรมชาติ คํ าวากลมกลืนกัน อาจจะหมายความวา ปลอยตามธรรมชาติ 
กเ็ลยไปอีกสุดโตง

บางทีฝร่ังคิดวาการปลอยตามธรรมชาติน้ีเปนแนวคิดตะวันออก  
เชน เปนพุทธ แตเปลาเลย ไมใชหรอก เราตองระวังอยาหลวมตัว พอฝร่ัง
บอกวาไมเอาแลวพิชิตธรรมชาติ เอาชนะธรรมชาติมันผิด แนวคิดตะวัน
ออกอยางพุทธนี่ดีนะอยูตามธรรมชาติ เรานึกวาฝร่ังชม อยาไปเช่ือเขา

พุทธไมใชศาสนาที่ปลอยตามธรรมชาติเปนอันขาด เพราะการปลอย
ตามธรรมชาติน้ันคือสุดโตง

พุทธศาสนามองวา มนุษยน้ันอยูในระบบความสัมพันธของสิ่งทั้ง
หลายในธรรมชาติทั้งหมด สิ่งทั้งหลาย จะเรียกวาโลก หรือธรรมชาติ ก็แลว
แต คือระบบความสัมพันธ ในระบบความสัมพันธน้ีสิ่งทั้งหลายเปนเหตุปจจัย
สงผลกระทบตอกัน เม่ือระบบสัมพันธน้ีดํ าเนินไป ถาองคประกอบบางอยาง
มีพฤติกรรมหรือความเปนไปที่ไมดี ก็จะเกิดผลเสียตอระบบทั้งหมด

สภาพของระบบความสัมพันธของสิ่งทั้งหลายในปจจุบัน เทาที่เปนอยู
น้ี ทางพุทธศาสนาเห็นวา ยังไมนาพอใจ เรียกวายังมีทุกข ยังมีการเบียด
เบยีนกันมาก หรือวาโลกยังมีการเบียดเบียนมาก

พุทธศาสนามองตอไปวา ในโลกหรอืธรรมชาตทิัง้หมดทีเ่ปนระบบความ
สมัพันธ ซึง่ทกุอยางเปนหนวย เปนองคยอย สมัพันธกนัอยูน้ี มนุษยเปนองค
ประกอบพเิศษ (แตไมใชประเสรฐิ ถาพูดวามนุษยเปนสตัวประเสริฐ กผ็ดิอีก)

พิเศษอยางไร คือเปนสัตวที่ฝกได พัฒนาได ในขณะที่องคประกอบ
อ่ืนเปนไปตามเหตุปจจัยที่มาสัมพันธกันโดยไมมีเจตจํ านงของมันเอง แมแต
สตัวทัง้หลายก็ไปตามสัญชาตญาณเปนสวนใหญ ศึกษาแทบไมได แตมนุษย
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เปนสัตวที่ศึกษาได เรียนรูได พัฒนาได ฝกได นับเปนองคประกอบพิเศษ
เม่ือเปนเชนนี ้ ถาไดพัฒนามนษุยใหมีคณุสมบติัดีแลว กจ็ะเปนองค

ประกอบ เปนปจจยัทีดี่ในระบบองครวมนี ้ ซึง่จะชวยพัฒนาความสมัพันธใน
ระบบใหดีขึน้ น่ีคอืความตองการในพทุธศาสนา มนุษยควรจะภมิูใจตรงน้ี

ถามนุษยไดพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติดีแลว ตอนนี้แหละจะ
ประเสรฐิ คือ เม่ือฝกศึกษาแลวจึงประเสริฐ ถายังไมฝก ก็ยังไมประเสริฐ

เม่ือฝกศึกษาพัฒนาดี เปนผูประเสริฐแลว มนุษยก็กลับมาเปนองค
ประกอบเกื้อหนุน ที่จะมาจัดทํ าใหความสัมพันธในระบบทั้งหมดที่เรียกวา
โลก หรือธรรมชาติ ที่เราเปนสวนรวมอยูดวย มันดีขึ้น

อยางน้ีเรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” เปนสายกลาง พอดีถกูตองสอด
คลองกบัความจรงิ ไมใชสดุโตงขางหน่ึง ทีม่องธรรมชาตเิปนคูปรปกษ มุงจะ
เอาชนะธรรมชาต ิจะไปจดัการกบัมัน เอามันมารับใช และกไ็มใชสดุโตงอีกขาง
หนึง่ทีเ่ร่ือยเปอยจะปลอยไปตามธรรมชาติ

พุทธศาสนาถอืวา โลกนีย้งัมีทกุข มีการเบยีดเบยีนกนัมาก มนุษยใน
ฐานะเปนองคประกอบพเิศษทีฝ่กฝนพฒันาได จงึควรจะพฒันาตนใหดี แลวมา
เปนสวนรวมทีเ่กือ้หนนุใหระบบนีดี้ขึน้ ใหเขาถงึโลกทีเ่ปนสขุไรการเบยีดเบยีน

เร่ืองแนวคิดอยางน้ีตองระวัง ถามองฝร่ังก็ตองรูทันทีวาเขามีพ้ืนฐาน
มาอยางไร และเมื่อเขามองเรา เราก็ตองระวังอยาหลวมตัวใหเขาใสตราให

พัฒนาแบบองครวม ๔ ดาน สองสาย คลายวามาบรรจบกัน
เราตองมีความเขาใจพ้ืนฐานกอน ไมอยางน้ันการมองรายละเอียดก็

พลาดได คอืตองดูวาเรามองโลก มองชีวติอยางไร ความคดิองครวมเปนอยางไร
ตกลงวา ชีวิตของเราเองเปนองครวมอยูในตัว และการทํ างานของ

ชีวติคือการดํ าเนินชีวิต ก็เปนองครวม ซึ่งเปนระบบที่ฝร่ังแยกเปน ๔ อยาง
ของเราก็มีการแยกเปน ๔ โดยขยายออกไปจากสิกขา ๓ คือ ศีล 

สมาธิ ปญญา
ศลี คอื เร่ืองของการฝกศกึษาดานความสมัพันธกบัสิง่แวดลอมทางวตัถ ุ
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และทางสงัคม บางครัง้ทานแยกยอยไปอกี คอื การพัฒนาความสมัพันธกบั
วตัถ ุเรียกวา “กายภาวนา” และการพฒันาความสมัพันธกบัเพ่ือนมนษุย เรียก
วา “สลีภาวนา”

 “ภาวนา” แปลวา การพัฒนา หมายถึงการพัฒนามนุษย สวนคํ าวา 
“พัฒนา” หรือ วัฒนา ในภาษาบาลีใชเปนศัพทชาวบาน หมายถึง เพ่ิมพูน
ขึน้ ขยายตัวขึ้น เชน รางกายใหญโตขึ้น กองขยะใหญขึ้น เปนศัพทธรรมดา 
แตเราเอามาใชเปน technical term

ที่จริง ถาใชเปน technical term ตองใชภาวนา
ภาวนา คอื การพัฒนามนุษยน้ัน เม่ือแยกขอศีลในสิกขา ๓ ออก 

เปนกายภาวนา กับศีลภาวนาแลว ก็กลายเปนภาวนา ๔ คือ
๑. การพัฒนาดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เรียกวา 

“กายภาวนา” ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษวาphysical development เหมือน
ของฝร่ัง แตความหมายไมเหมือนกัน

ในภาษาอังกฤษ เขาหมายถึงการพัฒนารางกายใหแข็งแรงเจริญเติบ
โตมีสุขภาพดี แตในภาษาพระหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอมทางดานกายภาพ เชน กินอาหาร ใชเสื้อผาเคร่ืองนุงหม เทคโนโลยี ฟง
วทิย ุดูทีวี ฯลฯ อยางไร จึงจะถูกตอง

การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เคร่ืองใชไมสอย อาหารการกิน 
สิง่บริโภค สิ่งที่พบเห็นไดยินไดฟง คือประสบการณตางๆ ใหเกิดผลดี ทั้ง
หมดนี้เรียกวา กายภาวนา

๒. การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมกับเพ่ือนมนุษย 
การอยูรวมต้ังแตในครอบครัว เปนตนไป ใหเปนความสัมพันธที่ดี ชวยเหลือ
เกื้อกูล ไมเบียดเบียน เรียกวา ศลีภาวนา ตรงกับ social development

๓. การพัฒนาดานจิตใจ เชน เร่ืองของคุณธรรม ความดี เร่ืองของ
สมรรถภาพจิตใจ ความเขมแข็ง หม่ันเพียร อดทน ความมีสติ สมาธิ ฯลฯ 
และดานความสุข ความสดชื่น เบิกบาน ทุกอยางที่อยูในจิตใจ กวางกวาคํ า
วา emotion คือคลุม emotion ดวย เรียกวา จติภาวนา
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๔. การพัฒนาดานความรู ความเขาใจ ซึ่งความหมายเกยๆ กันกับ
ของฝร่ัง แตไมตรงกันทีเดียว เพราะฝร่ังเนนดานการคิดเหตุผล ที่เขาเรียก
วา mental development กค็ือ intellectual development แตของเรา
เนนการรูตรงตามเปนจริง หรือรูตามที่มันเปน เรียกวา ปญญาภาวนา

องครวมที่แท ตองเปนระบบสัมพันธที่องครวมเปนปจจัยแกกัน
ท ําไมจึงแยกสิกขา เปน ๓ (ไตรสิกขา) แตแยกภาวนา เปน ๔ ใน

ขณะทีข่องฝร่ังมีชุด ๔ อยางเดียว ตอบวาเพราะฝร่ังแยกโดยมีแนวคิดแบบ
แยกสวน แตของเรามีเหตุผลวากรณีใดแยก ๓ กรณีใดแยก ๔

 สิกขาแยก ๓ คอื “ไตรสกิขา” เปนศลี สมาธิ ปญญา เพราะเปน
การศกึษา ซึง่เปนการพัฒนาชวีติทีดํ่ าเนินไปพรอมกนัทัง้ ๓ ดาน แยกกนัไมได

ในเวลาที่เราสัมพันธกับสิ่งแวดลอมขณะหนึ่งๆ กรณีหนึ่งๆ เรา
สมัพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ หรือทางสังคม อยางใดอยางหน่ึง ดังน้ัน 
กายกับศีล ๒ ขอตนจึงตองรวมกัน เพ่ือจะใหมีการพัฒนา ๓ อยางเทาน้ัน

หมายความวา ในขณะหนึ่งๆ หรือในแตละกิจกรรมที่เปนอยู จะตองมี 
๓ อยางที่พัฒนาไปดวยกัน คือ

๑. ความสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม จะเปนวัตถุ หรือสังคม อันใดอันหนึ่ง
๒. สภาพจติใจ อารมณ/ความรูสึก ความสุขทุกข แรงจูงใจ คุณธรรม
๓. ปญญา ความรู ความเขาใจ
ในการดํ าเนินชีวิต คือ ในการศึกษาที่เปนจริง กระบวนการของการ

ศกึษา หรือกระบวนการของการดํ าเนินชีวิตทุกขณะ จะตองมีองค ๓ แยก
กนัไมได จึงตองใช ๓ ฉะนั้น ในกรณีของไตรสิกขา ศีลจึงคลุมไปถึงการ
สมัพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุดวย สวนสมาธิก็เปนเร่ืองจิต และปญญา
เปนเร่ืองความรูความเขาใจ

 สวนในเวลาวัดผล ยิ่งแยกละเอียดเทาไรก็ยิ่งดี จะไดเห็นชัดเจน ดัง
น้ันในเวลาวัดผลจึงแยกแบบภาวนา ๔ เชนจะดูวาเปนพระอรหันตหรือไม  
กดู็ที่ภาวนา ๔ ผูใดมีภาวนาครบ ๔ ผูน้ันเปนพระอรหันต
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โดยมากเราไปมองแงลบวา พระอรหันต “ละ” อะไรบาง เชนเปน
โสดาบนั ละสังโยชน ได ๓ เปน สกทาคามี ละสังโยชนไดเทาไร แตที่จริง
ทางบวกก็มี คือดูที่ภาวนา ๔ ถาผูใดพัฒนา ๔ ดานไดครบ เรียกวาเปนพระ
อรหันต หมายความวา ภาวนา ๔ เปนหลักในการวัดผลนั่นเอง

สรุปวา ภาวนา ๔ ใชในการวัดผล เพราะเวลาวัดผลยิ่งแยกชัดเจน
ออกไปเทาไรยิ่งดี จึงแยกอยางที่วาแลว คือ

๑. ดูความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุ เชน การกิน การอยู การ
บริโภค การใชสอย การดู การฟง วาเปนอยางไร (กายภาวนา)

๒. ดูความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานสังคม การอยูรวมกับผูอ่ืน วา
เบยีดเบียนเขาไหม กอความเดือดรอนแกคนอื่นไหม ทํ ารายเขาไหม ละเมิด
เขาไหม หรืออยูรวมกับเขาไดดี มีความสัมพันธที่ดีงาม เกื้อกูล (สีลภาวนา)

๓. ดูดานจิตใจวาเปนอยางไร ทั้งความรูสึก/อารมณ คือสภาพจิตใจ 
ความสุข ความทุกข ความเขมแข็ง คุณธรรมตางๆ (จติตภาวนา)

๔. ดูดานปญญา ความรู ความเขาใจ การรูจักคิด ความมีเหตุผล 
การรูจักแสวงหาความรูและแสดงความคิดเห็น ฯลฯ (ปญญาภาวนา)

ขอทวนวา ในแงการศึกษาแยกไมได เพราะ ๓ ดานตองไปดวยกัน  
ทกุกจิกรรมทุกขณะตองดูทั้ง ๓ ดาน เพราะในขณะที่เรามีความสัมพันธกับ
สิง่ทัง้หลาย ไมวาจะสัมพันธดวยกาย วาจา หรือดวยอินทรีย ตา หู จมูก ลิ้น  
ก็ตาม ตอนนั้นจิตใจของเราก็มีความสัมพันธดวย เรามีความรูสึกอยางใด
อยางหน่ึงตอสิ่งที่เรากํ าลังเกี่ยวของอยู เชน ตอเพ่ือนมนุษย หรือตอเครื่อง
ใชไมสอย อาหาร และในดานปญญาเราก็มีความรู เขาใจ ความคิด แนวคิด 
ความเช่ือ หรือคานิยมตอสิ่งน้ันอยางใดอยางหน่ึงดวย ทุกดานทํ างานไป
ดวยกัน มีอิทธิพลตอกัน แมวาเราจะไมรูตัว

เม่ือไดหลักน้ีแลว ก็ตองดูการฝกศึกษาพัฒนา ๓ ดานไปดวยกัน คือ
๑. ความสัมพันธดวย กาย วาจา และอินทรียทั้ง ๕
๒. ความสัมพันธดวยจิตใจ
๓. ความสัมพันธดวยปญญา
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- ๓ -
การศึกษา พัฒนาชีวิตท่ีดํ าเนินไปทั้งระบบ

เมื่อกระบวนการของชีวิตเริ่มตน
คนก็กาวสูกระบวนการของการศึกษา

เม่ือรูธรรมชาติของชีวิตอยางที่กลาวแลว เราก็ไดหลักในการใหการ
ศกึษาเด็ก ซึ่งเร่ิมต้ังแตคนเร่ิมมีชีวิต คือ พอเกิดมา ก็พบประสบการณและ
สถานการณตางๆ ซึ่งตองคิดวาจะเอาอยางไรกับมัน กระบวนการของชีวิต
และการศึกษาก็เร่ิมทันที

แตตอนที่ยังไมพบประสบการณ ยังไมเจอสถานการณ ยังไมถือเปน
กระบวนการศึกษา เปนเพียงกระบวนการของชีวิต

เม่ือคนเกิดคือกระบวนการของชีวิตเร่ิมขึ้น ยังมีความไมรู เด็กเกิดมา
เรามักพูดวาเด็กบริสุทธิ์ ค ําวา ”บริสุทธิ์” ในที่น้ีหมายถึง วาง หรือวาง
เปลา ความวางที่สํ าคัญคือ “วาง” จากความรู คือมีความไมรู ซึ่งเปน
อันตราย เพราะเปนศักยภาพที่จะใหเกิดความเสียหายไดมากมาย

เม่ือไมมีความรู แตจะตองดํ าเนินชีวิต จะตองปฏิบัติตอสิ่งที่ประสบ ก็
เกดิปญหา คือ เม่ือเจอประสบการณ ไมมีความรู ก็ติดตันอัดอ้ัน น้ีเรียกวา
ทกุขเกิด

ภาวะที่ไมมีความรูเรียกวา “อวิชชา” เม่ือมีอวิชชา พอเจอประสบ
การณ หรือสถานการณอะไร ทุกขก็มา เกิดปญหาทันที อวิชชาจึงเปนฐาน
หรือเปนมูลของทุกข เปนตนตอของปญหา

แตในทางตรงกันขาม พอมีปญญา รูวาอะไรดีหรือรายตอเรา เราจะ
ท ําอยางไรกับมัน พอปญญามา ก็ “วิมุต” หลุดพน คือ หลุดพนจากทุกข 
หมดปญหา เปนอิสระทันที

ชีวติที่ดีจะตองเปนอิสระมากขึ้นทุกขั้นตอน โดยมีปญญาเปนตัวปลด
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ปลอย ปญญาที่ตรงขามคูกับอวิชชา เรียกวาวิชชา
แตทานสงวนคํ าวาวิชชาไวสํ าหรับความรูที่เขาถึงความจริงของธรรม

ชาติอยางครบถวนสมบูรณทั้งระบบ สวนความรูในระหวางน้ีใชคํ าวา 
“ปญญา” ไปพลางกอน เม่ือเกิดปญญาเพ่ิมขึ้น ยิ่งพัฒนาปญญา ก็ยิ่งแก
ปญหาได จึงวิมุต หลุดพนเปนอิสระขึ้นเร่ือยๆ หรือในแตละครั้งน้ันๆ

จะกาวสูการศึกษา ก็ตองรูจักใชเครื่องมือที่ติดตัวมา
พอเด็กเกิดมากระบวนการชีวิตก็เร่ิม แตเด็กมีอวิชชา คือ ไมมีความรู 

ก็อัดอ้ันติดตันอยู ชีวิตจะดํ าเนินไปไดตองอาศัยกระบวนการเรียนรู หมาย
ความวาตอนนี้เราตองการความรู ในการที่จะดํ าเนินชีวิตอยูได เพ่ือที่จะได
หลดุพนจากปญหา หลุดพนจากทุกข

เราตองการความรู แตยังไมมีความรู แตเรามีเคร่ืองมือที่จะหาหรือ
สรางความรูติดมากับตัว คอื ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกวาอินทรีย ๖  
เม่ือมีเคร่ืองมือนี้ติดมา เราก็ใชอินทรียติดตอสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

อินทรีย ๖ ทํ าหนาที่
๑. “รูสึก” (จะเรียกวารับความรูสึกก็แลวแต): พอเห็นอะไร ไดยิน

อะไร ความรูสึกก็มาทันที เชน รูสึกสบายหู สบายตา หรือไมสบายหู ไม
สบายตา สวยงามหรือไม ไพเราะหรือไม ฯลฯ

๒. “รู” (จะเรยีกวารับความรูก็แลวแต): รูวาอันนี้เขียว อันนี้แดง 
กวาง ใหญ ดิน น้ํ า ตนไม ภูเขา เสียงนก เสียงกา เสียงดัง เสียงเบา

ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ ทํ าหนาที่ ๒ อยาง คือ ดานรูสึกกับดานรู  
การดํ าเนินชีวิตจะกาวไปดวยดี กระบวนการเรียนรู หรือการศึกษาจะเกิดขึ้น 
อยูทีว่าทํ าอยางไรจะใหหนาที่ทั้ง ๒ ดานของอินทรียทํ างานดวยกัน เปน
ปจจัยแกกันในทางที่เปนการพัฒนา อยาใหดานแรกคือดานรูสึกมีอิทธิพล
ครอบงํ าจนปดกั้นดานรู

เร่ิมตนมนุษยยังไมรู เราตองอาศัยความรูสึกมาชวย เพ่ือจะปฏิบัติได
ทนัทีพอใหชีวิตรอด เพราะกวาจะรู บางทีก็ไมทัน



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยตุโฺต) ๒๑

แตดานที่จะใหความม่ันคงแกชีวิตของเราได คือ "รู" ไมใชแค "รูสึก" 
เราเพียงอาศัยความรูสึกมาชวยตอนตน แตตองใหรูสกึเปนบนัไดไปสูความรู
ใหได ถาเราติดอยูแคความรูสกึกจ็บ เพราะกระบวนการของชวีติจะหกัเหออก
จากการศกึษาไปเลย

ความรูสึกมาชวยชีวิตเราในเบื้องตน ความรูสึกมาทันที พอเห็น ถารู
สกึไมสบาย นาจะเปนภัยตอชีวิต ก็หนีกอนดีกวา พอรูสึกสบายก็ชอบใจ
อยากได อยากเอา น่ีคือกระบวนการชีวิตในขั้นความรูสึก คือ เวทนา แปล
วาความรูสึกสุขหรือทุกข ตลอดเวลานี้อวิชชาแฝงเปนพ้ืนอยู เปนปจจัยเอื้อ 
ปจจยัไมใชหมายความวาเปนเหตุสงตอ แตปจจัยคือตัวเงื่อนไขนั่นเอง เงื่อน
ไขในแงเปนตัวใหโอกาส

เม่ือมีอวิชชาอยู เราไมรูวาจะเอาอยางไรกับสิ่งน้ันๆ เราไมรูวามันเปน
พิษเปนภัยหรือเปนคุณ ก็ตองเอาตามที่รูสึกไวกอน อวิชชาจึงเปนเงื่อนไขที่
เปดโอกาสใหความรูสึกเขามามีอิทธิพล พอรูสึกสบาย ก็ชอบใจ จะเอา ไม
สบาย ก็ไมชอบใจ จะไป เวทนาคือความรูสึกน้ัน ก็ตอดวยตัณหา คือ
ปฏกิริิยาตอความรูสึกที่สบาย-ไมสบาย กลายเปนความอยากได อยากเอา 
หรืออยากหนี อยากทํ าลาย

ถาอยูแคในกระบวนการของความรูสึกและปฏิกิริยาตอความรูสึกน้ี ก็
ไมมีการศึกษา คือ อยูดวยความรูสึกชอบใจ ไมชอบใจ และความสุข-ความ
ทกุขทีข่ึน้อยูกับชอบใจ ไมชอบใจ เรียกวา อยูกับการเสพ อยางน้ีเรียกวาใช
อินทรียเพ่ือเสพ คือ ตาดู หูฟง เพ่ือเสพความรูสึก หรือเสพเวทนาอยาง
เดียว เพ่ือหาสุขและหนีทุกข

พอเริ่มใชอินทรียเพื่อเรียนรู คนก็กาวขึ้นสูการศึกษา
ชีวติเราจะดีงาม จะอยูแครูสึกไมได ตองกาวตอไป ตองใชอินทรีย

เพ่ือการรู ถาเราไมติดแคความรูสึก และเราไมไหลไปตามอิทธิพลของมัน สู
การประสบปญหา เราก็กาวไปสูกระบวนการใชอินทรียเพ่ือรู

ต้ังแตทํ าความรูจักวามันคืออะไร มันเขียว มันแดง มันดํ า คิดวามัน
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เปนอยางไร มีคุณ มีโทษอยางไร เปนมาอยางไร เปนไปอยางไร เปนเพราะ
อะไร ศึกษาคนหาเหตุปจจัย วิเคราะห วิจัย เรียกวารูจักคิดรูจักเรียนรู การ
เรียนรูก็เร่ิม ความรูก็มา การคิดก็พัฒนา

อินทรียเปนชองทาง พอใชถูก การเรียนรูก็เร่ิม การศึกษาคือชีวิต  
เม่ือชีวิตของเราเปนอยูตลอดเวลา ก็ใหการศึกษาดํ าเนินไปตลอดเวลา พอ
เด็กเกิดมาการศึกษาก็เร่ิมทันที ถาพอแมใหการศึกษาเปน ก็รูวาการศึกษา
เบือ้งตนก็อยูที่อินทรียน้ีแหละ ทํ าอยางไรจึงจะใหเด็กใชอินทรียเปน อยาให
ใชอินทรียเพียงเพ่ือรูสึก ตองใหกาวสูการใชอินทรียเพ่ือรู

เม่ือใชอินทรียเพ่ือรูก็ตองเรียนรู ตอนนี้พอแมจะชักนํ าได คืออยาให
เด็กติดอยูแคความรูสึก มองแควาสวยไมสวย ชอบใจไมชอบใจ ถาอยางน้ัน
เด็กจะไมพัฒนา เรียกวาอยูแคยินดียินราย พอใชตา หู จมูก ลิ้น ดู ฟง ดม
กลิ่น ลิ้มรส เจออารมณที่นาปรารถนาเปนอิฏฐารมณ ก็ยินดี เจออารมณที่
ไมนาปรารถนาเปนอนิฎฐารมณ ก็ยินราย ติดอยูกับความยินดียินราย ความ
ชอบใจ ไมชอบใจ สุขทุกขก็อยูที่น่ี แลวก็วนเวียนจมอยูไมไปไหนเลย เรียก
วาเปนกระบวนการของตัณหา ไมอาจจะพนไปจากทุกข

เพ่ือใหเห็นปจจัยตัวสํ าคัญที่กํ ากับตรงนี้ จึงเติมตัณหาเขามาเปนตัว
กลาง เม่ือกี้บอกวาอวิชชานํ ามาสูทุกข หรือเปนปจจัยแกทุกข น่ันเปนการ
พูดอยางยอ

ถามองกระบวนการใหชัด ก็พูดขยายความวา เม่ือมีอวิชชาก็เปด
โอกาสใหตัณหาเขามารับชวงจากเวทนา จงึกาวไปสูการติดตันไมพนทุกข

แตถาเราเปลี่ยนกระบวนการ ใหใชอินทรียอยางมีปญญาและใหเกิด
ปญญา พอมีปญญา วิมุตติก็มา ก็หลุดพนจากทุกขไปเร่ือยๆ แลวก็ไดความ
สุขชนิดใหมดวย

การศึกษา คือการพัฒนาความสุข
เม่ือการศึกษาที่แทมา ก็ตองมีสุขไปดวย การศึกษาที่ถูกตองจะ

พัฒนาความสุข
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ความสขุน้ันเกดิจากการไดสนองความตองการ และดงัน้ันจงึเปลีย่นไป
ตามความตองการ ความจริงขอนี้เปนจุดที่การศึกษายุคปจจุบันไมคอยมอง 
เพราะแนวคิดปจจุบันโดยมากมองความตองการเปนแบบเดียว

ความตองการเปลีย่นแปลงพฒันาได ความสขุจงึพัฒนาได และดงัน้ันเรา
จงึตองพฒันาความตองการ การศกึษาตองท ําหนาทีน้ี่ เม่ือเราเปลีย่นแปลง
พัฒนาความตองการได ความสขุกเ็ปลีย่นได เพราะความสขุขึน้กบัความตองการ

เม่ือมนุษยไดสนองความตองการก็จะเกิดความพึงพอใจ จึงเปนสุข 
ถาเขาตองการเสพ ตองการเวทนาที่อรอย เชน รูปสวย เสียงเพราะ เม่ือ
เขาสนองความตองการนั้น คือ ไดเห็นรูปสวยๆ ไดยินเสียงเพราะ เปนตน 
เขาก็สุข เพราะไดสนองความตองการนั้น

แตถาเราใชอินทรียเพ่ือรู... เม่ือมีความอยากรู (ความอยากรูเกิดได 
พัฒนาได) คือเกิดความตองการรู พอสนองความตองการรู ความสุขก็เกิด
จากการไดรู ตรงน้ีเปนขั้วตอสํ าคัญของการศึกษา

พระพุทธเจาตรัสไววา รุงอรุณของการศึกษาอยูที่น่ี แสงเงินแสงทอง
ของชีวิตที่ดีงามอยูที่น่ี ดังพุทธพจนที่ตรัสไวมีสาระสํ าคัญวา กอนอาทิตย
อุทยั จะมีแสงเงินแสงทองมากอน ฉันใด วิถีชีวิตที่ดีก็มีความตองการชนิด
ใหมเปนจุดเริ่ม ฉันนั้น ตรงน้ีคือการศึกษาเร่ิมเดินหนา

เม่ือเด็กตองการรู ความสุขก็มีมิติใหม คือมีความสุขจากการรู แต
กอนนีต้องเจอสิ่งที่ใหความรูสึกสบาย ชอบใจ จึงจะสุข แตถาเจอสิ่งที่รูสึกไม
สบาย ก็ไมชอบใจ และเปนทุกข วนอยูแคน้ัน เปนกระบวนการของอวิชชา-
ตัณหา-ทุกข มาตลอด แตพอรูจักใชอินทรียเพ่ือการเรียนรู เกิดความอยากรู 
กเ็ขาสูกระบวนการของการศึกษาที่มีความสุขเชิงปญญา

การใชอินทรียเพ่ือการเรียนรู ตางกับใชอินทรียเพ่ือเสพความรูสึก 
เพราะสิ่งทั้งหลายทุกอยางเปนวัตถุหรือเปนประสบการณเพ่ือการเรียนรูได
ทกุอยาง โดยไมแบงแยก ไมวาเราจะชอบหรือไมชอบ ก็เรียนรูไดหมด

เม่ือเด็กรูจักใชอินทรียเพ่ือการเรียนรู คือเพ่ือสนองความตองการรู 
เขาจะขามพนขั้นของความสุขที่ขึ้นตอการเสพความรูสึก ขามพนความสุข
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ทกุขจากชอบใจไมชอบใจ ขึ้นไปถึงขั้นของการมีความสุขไดทั้งจากสิ่งที่ชอบ
ใจและไมชอบใจ เพราะทุกสิ่งไมวาเขาจะชอบหรือไมชอบ เขาเรียนรูไดหมด 
โดยเฉพาะสิ่งที่ไมชอบ บางทีจะไดเรียนรูมากกวา

ตอนนี้เด็กจะพนจากอํ านาจครอบงํ าของสุขทุกขจากความชอบใจและ
ไมชอบใจ จะชอบใจหรือไมชอบใจ เด็กไมแครแลว แตเด็กหันมาชอบสิ่งที่ได
เรียนรู จึงสามารถชอบสิ่งที่ไมชอบ

ตอนที่เด็กสามารถชอบสิ่งที่ไมชอบนี้ ดีแทๆ เลย เพราะเด็กไมหลงจม
อยูแคเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเสพ แตเด็กมีความสุขกับการเรียนรู

ตอนนี้ก็เขามาสูหลักของธรรมชาติมนุษยที่พุทธศาสนาบอกวา มนุษย
เปนสัตวประเสริฐดวยการฝก เพราะเปนสัตววิเศษ ที่ฝกได เรียนรูได ชีวิต
จะดีอยูที่การฝก

เราไมพูดลอยๆ วามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ถาพูดวามนุษยเปนสัตว
ประเสริฐ ยังไมใชภาษาพุทธ แตเปนภาษาชาวบาน ซึ่งเพ้ียน พุทธศาสนา
บอกวามนุษยเปนสัตวประเสริฐดวยการฝก ฝกแลวประเสริฐ ดังพุทธพจน
วา ทนโฺต เสฏโ มนุสฺเสสุ แปลวา ในหมูมนุษย ผูที่ฝกแลวประเสริฐ ตอง
ฝกจึงประเสริฐ ไมใชประเสริฐขึ้นมาเฉยๆ

มนุษยเปนสัตวที่ฝกได มนุษยจะดีก็ตองฝกตองศึกษา ตองใหเด็กเกิด
จติส ํานึกในการศึกษาวา ชีวิตของเราจะดี ตองฝกศึกษา ตองเรียนรู พอเด็ก
เร่ิมใชอินทรีย พอแมก็คอยกระตุนนํ า ใหเขาใชอินทรียเพ่ือการเรียนรู

เม่ือใดเด็กมีความตองการรู เกิดความใฝรูขึ้นมา แกจะมองเห็นวา
สถานการณที่แกตองทํ าอะไรที่ยากลํ าบากมากกวา แกจะไดเรียนรูมากขึ้น 
ถงึตอนนีเ้ด็กก็จะเกิดจิตสํ านึกในการฝกตน และยินดีหรือถึงกับชอบสิ่งที่ยาก 
แกจะเขมแข็ง พรอมกับที่ความสุขก็เพ่ิมขึ้น แลวการพัฒนาก็ยิ่งกาวหนา

ตางจากเด็กที่ไมมีจิตสํ านึกในการศึกษา พอเจออะไรที่ยาก ซึ่งไมให
เวทนา/ความรูสึกที่เปนสุข ก็ตองทุกขอยางเดียว และเมื่อตองทํ า ก็จํ าใจทํ า  
ไมเต็มใจ ตองฝนใจทํ า จึงมีความทุกข

แตคนจะอยูโดยไมทํ าอะไรก็เปนไปไมได เม่ือตองทํ าดวยจํ าใจฝนใจอยู
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ตลอดเวลา ก็เปนสถานการณที่แย ชีวิตของเขาจึงมากไปดวยความทุกข
แตพอเราพัฒนาเด็กใหเกิดความใฝรูขึ้นมา เด็กมีจิตสํ านึกในการฝก

ตน รูวาชีวิตของเราจะดีถาไดฝกตัวเอง แกก็รูวาถาเจอสิ่งที่ยาก หรือสถาน
การณยาก ก็จะไดฝกตัวเองมากขึ้น แกจึงกลับชอบสิ่งที่ยากเหลาน้ี

สิง่ทีเ่ด็กผูไมไดฝก ไมไดศึกษา เกลียดกลัว มีความทุกข กลับทํ าให
เด็กที่ใฝศึกษามีความสุข

เด็กทีไ่มใฝศึกษา หากเจอสถานการณที่ตองทํ าโดยจิตใจไมชอบ ก็ฝน
ใจเปนทุกข ทํ าก็ไมไดผลและเสียสุขภาพจิต แตพอมีจิตสํ านึกในการฝกตน 
ตองการเรียนรู ตองการฝกตน เจอสิ่งที่ยากรูวาตัวเองจะไดฝกศึกษามาก ก็
ชอบใจ จึงทํ าดวยความเต็มใจ ทั้งสุขภาพจิตก็ดีมีความสุข และทํ าสํ าเร็จได
ผลดวย นีแ่หละการศึกษาที่แท ดีอยางนี้

เริ่มมีชีวิต ก็เริ่มศึกษา การศึกษาจึงตองเริ่มที่บานเปนธรรมดา
การศกึษาเริม่ตนทีบ่าน ถาพอแมไมไดฝกลกูแบบทีว่าขางตน เด็กจะ

หาแตสิง่ทีช่อบใจ แสวงสขุเวทนา มีชีวติอยูกบัดานความรูสกึ การศกึษากไ็มมา 
ดังน้ันจงึตองรูจกัใชอินทรยีกอน คอืใชอินทรยีเพ่ือการรู ไมติดอยูแคการรูสกึ

ดานรูสกึน้ันเรายอมใหแกระดับหนึ่ง แตจะตองโยงใหความรูสึกเปน
ตัวกระตุนไปสูการรู สงเสริมเด็กใหใชอินทรียเพ่ือการเรียนรูจนกระทั่งเกิด
เปนนิสัย ใหเขาเกิดความอยาก หรือความตองการใหม ที่เรียกวา ฉันทะ ที่
พระพุทธเจาตรัสวา ถาฉันทะมา รุงอรุณของการศึกษาก็มา และชีวิตที่ดีงาม
กม็าแนนอน โดยไมตองเรียกรอง เพราะเปนปจจัยตามธรรมชาติ

หลกัพุทธศาสนาสอนวา เม่ือปจจัยพรอมแลว เหตุมาแลว ผลก็ตาม
มาเอง ไมตองเรียกรอง เหมือนแมไกขึ้นฟกไข เม่ือถึงเวลาครบ เหตุปจจัย
พรอม ลูกไกก็ออกมา แตถาแมไกไมขึ้นฟกไข มายืนรองอยูขางเลา รองไป
จนไขเนา ลูกไกก็ไมออกมา

ฉันทะ คอืความใฝรูและใฝสรางสรรค เปนปจจยัตัวนํ าของการศกึษา 
เม่ือเหตุปจจยัครบ ผลจะมาเอง ไมตองเรียกรอง ดังน้ันจงึตองใหเด็กมีฉนัทะ
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เม่ือเด็กมีฉนัทะ มีความตองการใหม มีความอยากชนดิใหมแลว การ
ศกึษากต็ามมาเอง ความสขุชนิดใหมทีป่ลอดภยักต็ามมาเอง ชีวติทีดี่งามกต็าม
มาเอง พอแมไมตองไปเรยีกรอง ไมตองคอยจํ ้าจีจ้ํ ้าไช การศกึษาและความสขุ
เชิงปญญามาเอง เพราะเด็กอยากรูและอยากเหน็ผลของการสรางสรรค

เอาละ น่ีเทากับบอกวาการศึกษาเร่ิมที่อินทรีย
เคยใชวิธีใหเด็กรูจักแยก เด็กประถมมาวัด ถามแกวา "หนูดูทีวี บอย

ไหม"  ดูบอย  วันละกี่ช่ัวโมง  วันธรรมดาดูเทาน้ันเทาน้ีช่ัวโมง วันเสาร-
อาทิตย ดูเยอะหนอย ทั้งวัน

แลวที่หนูดูทีวีน้ัน ดูเพ่ือศึกษากี่ % ดูเพ่ือเสพกี่%  เด็กไมเคยไดยิน 
แตพอแยกได คนหนึ่งตอบวา ดูเพ่ือเสพ ๙๙% ดูเพ่ือศึกษาแทบไมมีเลย อีก
คนเปนนองชาย หนูใชคอมพิวเตอร เพ่ือศึกษากับเสพเทาไร  ตอบวา เสพ  
๙๐ กวา%  ใชเพ่ือศึกษาแทบไมมีเลย

ถามตอวา ทํ าอยางน้ีถูกไหม ใหคิดเอง เด็กตอบวาไมถูก ไมถูกแลว
ท ําอยางไร เด็กบอกวาตองแกไข แลวหนูจะแกยังไง  ก็ตองศึกษาเพ่ิมขึ้น  
แลวหนูจะเอาไงละ หนูจะดูทีวี เพ่ือเสพกี่% เพ่ือศึกษากี่%

เด็กคิดไปมา แกก็ตอบ ๕๐:๕๐ อยางน้ีสายกลางที่ผิด ไมใชสายกลาง
จริง แตเอาแคกึ่งกลาง ก็บอกวาเห็นใจเด็ก ยุคนี้ผูใหญเขาทํ าตัวอยางไวไมดี 
เพราะฉะนั้นยอมใหเสพเยอะๆ ใหมีศึกษาสักหนอยก็แลวกัน ไมตอง ๕๐:๕๐

ในทีสุ่ดก็ตกลงกันได เด็กบอกวา ตอไปนี้จะดูเพ่ือเสพ ๗๐% ดูเพ่ือ
ศกึษา ๓๐%  เอาละแคน้ีใชได ตอไปก็คอยๆ กาวหนาขึ้นเอง

เราตองแยกไดอยางน้ี คือ ใชอินทรียเพ่ือไดความรู ใหดานรูมากขึ้น 
แปลวาดูเปน ฟงเปน เปนตน ใหดูแลวไมใชไดแคลุมหลง เพลิดเพลิน เอาแต
สนกุสนาน มัวเมา แตดูแลวใหไดความรู ไดความคดิ ไดคติ ไดประโยชน

พอถึงขั้นนี้ โยนโิสมนสิการก็ไดชองที่จะเขามาทํ างาน เด็กก็จะมองสิ่ง
ทีเ่ขามาใหมในแงที่จะใหไดความรู และไดประโยชนอยางไร โยนิโสมนสิการ
จะพาไปเอง แตตองเปดชองใหมัน ทีว่าน้ีเปนการใชอินทรยีมาเร่ิมตนการศกึษา

ในบาน จะตองใหเด็กเร่ิมรูจักใชอินทรีย ใหดูเปน ฟงเปน น้ีก็คือการ
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พัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในขั้นกายภาวนา ซึง่ในไตรสิกขาจัดเปน
ระดับศีล แตในเวลาสัมพันธจริงจะไดใชไดฝกครบหมด ทั้งพฤติกรรม+
อินทรยีสัมพันธ (ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปญญา พรอมทั้ง ๓ อยาง

ในเวลาที่เด็กสัมพันธดวยตา ดูทีวี หรือดูอะไรก็ตาม เขาก็มีเจตนา 
ต้ังใจ มีแรงจูงใจ มีความรูสึก มีสุข มีทุกข มีใจราเริงเบิกบาน หรือขุนมัว
เศราหมอง มีความโลภ อยากได หรือเกลียดชัง มีคุณธรรมหรือมีกิเลส และ
จติใจมีความเขมแข็ง มีความเพียร หรือออนแอทอถอย

มิใชวาพอเจอสิ่งที่ยาก ไมชอบ ก็รองไห หนี ไมเอาอยางเดียว สิ่งที่
นาจะรูก็ไมเรียน อยางน้ีแสดงวาออนแอ ไมมีความเพียร ใจสูไมมี

ปญญาก็มาดวย เชน ดูอยางรูเขาใจ หรือดูอยางงมงายโงเขลา ถา
เด็กรูเห็นเหตุผล มองเห็นคุณคาวา ถาเรารูจักดูสิ่งเหลาน้ี เราจะได
ประโยชน การเรียนรูก็ยิ่งกาวหนา

เปนอันวา ใหไปดวยกันทั้ง ๓ ดาน

ท ํากิจกรรมทุกอยางใหเปนการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาในทุกกิจกรรม

เวลาเด็กจะทํ าอะไรสักอยาง พอแมอาจจะหัดใหคิด หรือในโรงเรียนก็
เชนกนั เวลาจะทํ ากิจกรรมอะไรสักอยาง ครูหรือหัวหนาอาจจะบอกวา เอา!
เราเตรียมพรอมแลวนะ มาหยุดยืนคิดกันสักนาทีหนึ่ง พิจารณารวมกัน 
พรอมกันวา ในกิจกรรมที่เรากํ าลังจะทํ าอยูน้ี

๑. กิจกรรมหรือการกระทํ าของเรานี้ จะกอความเดือดรอนเบียด
เบยีน แกผูอ่ืนหรือแกสังคมหรือเปลา หรือเปนไปเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
เปนกิจกรรมในทางสรางสรรคหรือทํ าลาย น่ีคือดานศีล

๒. จติใจของเราเปนอยางไร เราทํ าดวยความรูสึกเปนสุข เบิกบาน 
ผองใส มีความต้ังใจหรือมีแรงจูงใจที่ดี อยากจะชวยเหลือ อยากจะทํ าให
เปนประโยชน หรือเพียงแตเห็นแกตัว อยากจะไดเพ่ือตัวเอง หรือโกรธเคือง
อยากจะแกลงหรือทํ าลายใคร สภาพจิตของเราเปนอยางไร ถาสภาพจิตใจดี 
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ก็ใชได น่ีดานจิตหรือดานสมาธิ
๓. ตอไปดูดานปญญา เรารูเขาใจสิ่งที่เรากํ าลังจะทํ าชัดเจนไหม เรา

มีเหตุผลอยางไรในการที่จะทํ า ทํ าไปแลวจะเกิดผลดี-ผลเสียตามมาอยางไร  
น่ีดานปญญา

ดานศีลกไ็มเบียดเบียนใคร เกื้อกูลสรางสรรค ดานจิตใจเราก็มีเจตนา
ดี มีแรงจูงใจดี ผองใสเบิกบาน ไมขุนมัว แลวดานปญญาเราก็มีความรูเขา
ใจเหตุผล มองเห็นจุดมุงหมายในการกระทํ าชัดเจน เออ…พรอมแลวก็ทํ าได

เม่ืออยูบาน เวลามีกิจกรรมอะไรที่สํ าคัญ พอแมก็ใหพิจารณาทั้ง ๓ 
ดานนี้ ในทุกกิจกรรม เพราะวาศีล สมาธิ ปญญา ทํ างานรวมกัน การ
ดํ าเนินชีวิตก็จะเปนการศึกษา และเปนจริยธรรมตลอดเวลา

อารมณก็อยูในนี้แหละ เพราะอารมณเปนสวนหนึ่งของจริยธรรม คือ 
ใหเด็กมีจิตใจที่สดช่ืน เบิกบาน ผองใส ราเริง มีความสุข และมีความรูสึก
ตอสิ่งแวดลอมดี ตอเพ่ือนมนุษยดี มีความรูสึกเปนไมตรี ไมเคียดแคนชิงชัง 
ไมมีความคิดรายตอใคร ดังน้ีเปนตน

เม่ืออารมณคือสภาพจิตมา ก็เอาปญญามากํ ากับหรือปรับแกอารมณ 
โดยที่ปญญาน้ันอาจจะมาในแงความรูเหตุผล เชนเม่ือมองเห็นวา สิ่งที่เรา
ท ําน้ี มีคุณคาเปนประโยชน เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น อารมณก็ยิ่งดี เม่ือ
อารมณคือสภาพจิตดี มีความสุข ความพอใจ ก็ไปหนุนพฤติกรรมใหยิ่งต้ังใจ
ท ําสิ่งที่ดีงามมากขึ้น

ฉะนัน้ อารมณจึงเปนสวนหนึ่งของจริยธรรม มาดวยกันกับศีลและ
ปญญาในกระบวนการของการศึกษา ๓ ดานนี้ ไมตองไปแยกตางหาก แต
แยกเพียงเพ่ือดูใหชัดและเพื่อทํ าใหถนัด

ดูการศึกษา ที่ชีวิตประจํ าวันในการกินอยู
เม่ือกีบ้อกแลววาเด็กสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกาย ในเร่ืองอาหาร

การกนิ เคร่ืองใช ปจจัย ๔ เราก็เร่ิมฝกชีวิตที่ดีงามคือจริยธรรมและการ
ศกึษาต้ังแตในการกินอาหารเลย โดยหัดใหเด็กกินเปน สวนปจจัยสี่และสิ่ง
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ของอยางอ่ืนก็หัดใหใชเปน บริโภคเปน คือรูจักกินใชดวยปญญา ไมบริโภค
เพียงดวยตัณหา คือ ไมบริโภคเพียงดวยตองการตอบสนองดานเวทนาความ
รูสกึเทาน้ัน แตอยางนอยมองเห็นความหมายและเหตุผลในการกินใชบริโภค

น่ีเปนกายภาวนาและเปนศีลในชีวิตประจํ าวัน โดยมากคนไมนึกวา
เร่ืองนีเ้ปนศีล ไปนึกแคไมฆาสัตว ไมตบยุง ไปเนนกับเด็กแตเร่ืองนี้ ไมได
มองศีลในการกินอยู

พอกินอาหารเปน ศีลก็มาทันที อยางผูที่มาบวชเปนพระ เร่ิมตนก็
ตองเตือนตัวเองดวยขอพิจารณาวา ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย จึง
บริโภคอาหารนี้ วามิใชเพ่ืออยางน้ันๆ แตเพ่ืออยางน้ีๆ

เรากต็องถามเด็กวา กินอาหารเพื่ออะไร วัตถุประสงคที่แทของการ
กนิอาหารคืออะไร เด็กอาจจะไมเคยคิดเลย เม่ือคิดเขาก็จะคนหาคํ าตอบได

จากคํ าถามก็ทํ าใหคิด วากินเพ่ืออรอยใชไหม เพ่ือสนองความอยาก
เสพรสใชไหม เม่ือคิดเขาก็จะรูวา เอะ! ทีจ่ริงไมใชแคน้ัน ในที่สุดก็รูวากิน
เพ่ือใหรางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี กินเพ่ือสุขภาพ หรือตามภาษาสมัยใหม
วาเพ่ือคุณภาพชีวิต เพ่ือบํ ารุงและซอมแซมรางกาย เพราะรางกายจํ าเปน
ตองมีอาหารจึงจะอยูได

เม่ือเด็กรูอยางน้ี ปญญาก็พัฒนา เขาจะกินอยางมีความม่ันใจดวย
ปญญาทีรู่เขาใจจดุหมายในการกนิ ไมกนิเลือ่นลอยไรความคดิเพียงเพ่ืออรอย

ถาพอแมไมชักนํ าเด็กในการศึกษา เด็กก็ไดแคกินเพ่ืออรอย ติดของ
ครุนคิดอยูแควาอรอยหรือไมอรอย แลวก็วุนอยูกับการที่จะหาอาหารอรอย 
แถมดวยเร่ืองโกเก อวดแสดงฐานะ ถาอยางน้ีก็แย การศึกษาไมเร่ิมเลย 
การศึกษาก็แคไปโรงเรียน ซึ่งที่จริงไมใช

การศึกษาอยูที่การที่จะใหชีวิตอยูไดอยางดี การใหชีวิตเปนอยูอยาง
ดี เปนการศึกษาทันที จงึตองกินเปน ถากินไมเปนจะอยูดีไดอยางไร

พอเด็กเร่ิมรูจุดมุงหมายของการกิน มรรคก็เร่ิมมา เพราะการรูจุด
หมายวากินเพ่ือสุขภาพดี เปนความรูเขาใจมองเห็นความจริงถูกตองตาม
แนวสมัมาทิฏฐิ จึงเขาสู "มรรค" ซึ่งนํ าไปสูวิธีปฏิบัติจัดการวาจะกินอยางไร
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จะกนิอยางไร ออ กต็องกนิอาหารทีมี่คณุคาเปนประโยชน ตองกนิไม
นอย-ไมมากเกนิไป ถาเอาแตตัณหากนิเพ่ืออรอย เม่ือยงัอรอยกก็นิเขาไปจน
ทองกาง หรือจนกระทัง่อืดแนนกนิไมไหว จนยนืไมขึน้ กลายเปนกนิแลวเสยีสขุ
ภาพ ท ําลายคณุภาพชวีติ บางทกีนิอาหารอรอยและแพง แตเปนพิษเปนภยั

พอรูตระหนักในความมุงหมายของการกิน เด็กก็เร่ิมมีตัวถวงดุล
ตัณหา และเดนิเขาสูวิถีชีวิตแหงปญญา

ถาเด็กมีการศึกษาที่แท สังคมก็พัฒนาทันที
เราตองยอมรับวา คนก็มีดานความรูสึกซึ่งตองใหเขาบาง แตอยาลืม

วา ถาจะมีการศึกษาคนก็ตองพัฒนา เขาจะตองสรางดุลยภาพขึ้นแกชีวิต 
ตองรูจักเหตุผลมากขึ้น การกินเพ่ือสนองความตองการเสพรสจะตองเบาลง  
และตองรูจักเร่ิมหาวิธีที่จะกินเพ่ือสนองความมุงหมายที่แท เพ่ือการที่จะใหมี
สขุภาพดีและไดคุณภาพชีวิต

ตอไปกเ็สือ้ผา รองเทา กระเปา สิง่ของตางๆ ทีจ่ะซือ้ ใหเด็กหดัคดิกอนที่
จะซือ้ ใหชัดตอความหมาย วตัถปุระสงค และประโยชนทีแ่ทจริงของมันวาคอื
อะไร เพ่ืออะไร ตองไดคณุคาสนองปญญา เปนอนัดับ ๑ จากน้ันจงึยอมใหเร่ือง
ของคานิยม ความชอบ ความรูสกึ ซึง่เปนคณุคาทางตัณหามาเปนอนัดับ ๒

เด็กจะแยกไดทันทีวา คุณคาทางตัณหาคือสนองความตองการเสพรส
หรือเสพความรูสึก คุณคาทางปญญาคือสนองความตองการที่ตรงตามความ
เปนจริง โดยรูเขาใจในความมุงหมายที่แทจริง ที่เปนประโยชนแกชีวิต

เม่ือมีชีวิตเปนอยูอยางน้ี ศีลก็เร่ิมพัฒนา เราเอาศีลคือการสัมพันธกับ
สิง่แวดลอมมาเร่ิมตน เพราะเปนตัวหยาบ เปนรูปธรรม และอยูในชีวิต
ประจํ าวัน ใหรูจักใชอินทรีย ดูเปน ฟงเปน กินเปน บริโภคเปน น้ีคือการ
ศึกษาเร่ิมตนในชีวิตที่เปนอยูตลอดเวลา

พอเร่ิมอยางน้ี แคดูทีวีเปน เทาน้ันแหละ ชีวิตก็เปลี่ยนทิศทางไปลิบ
เลย ไมเฉพาะชีวิตเทาน้ันที่เปลี่ยน สังคมก็เปลี่ยนไป กลายเปนสังคมที่กาว
หนาและสรางสรรคทันที
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- ๔ -
การศึกษาพัฒนาชีวิตท้ังระบบ
อารมณจึงพัฒนาไปดวย

เมื่อการศึกษาถูกทาง
อารมณก็พัฒนาไปในระบบธรรมดาของมัน

พอการศึกษาเร่ิมตน ชีวิตดีก็มาเองเลย รวมทั้งเร่ืองอารมณดวย คือ
สภาพจิตที่ดีมาดวยเอง เพราะวา เม่ือเปนการศึกษาที่ถูกตองแลว ทุกดานก็
พัฒนาพรอมกันหมด พฤติกรรมก็พัฒนาไปดวยกันกับจิตใจและปญญา ถึง
แมจะยอมรับวาบางครั้งตองมีการฝนบาง ในเม่ือจิตใจยังไมพรอม แตเม่ือ
เด็กมีจิตสํ านึกในการศึกษา เด็กจะเขมแข็งใจสูขึ้นมา เพราะเด็กรูแลววา
ชีวิตจะดีตองมีการศึกษา ฝกฝน พัฒนา มนุษยเปนสัตวพิเศษตรงนี้

พอเจออะไรที่จะไดฝก เด็กก็จะชอบ เต็มใจ และมีความสุข การฝน
หายไปกลายเปนการฝก ความขุนมัวเศราหมองก็เปลี่ยนเปนความราเริงผอง
ใส เราสามารถเปลี่ยนทุกขเปนสุขไดทันทีเม่ือทาทีและความตองการเปลี่ยน 
ไมใชไปตันอยูกับความสุขในความหมายอยางเดียว มองอะไรเพียงในแง
ความรูสึก ทุกขก็ทุกขอยูน่ัน อยางน้ีก็แย การศึกษาก็พัฒนาเด็กไมได

โดยมากเรามองการศกึษาแบบนิง่ตายตัว เปน static มองความหมาย
ของทุกขก็ทุกขอยูน่ัน แตที่จริงอันเดียวกันใหเกิดทุกขก็ได ใหเกิดสุขก็ได 
แลวทกุขทุกกรณีเปนสุขไดหมด ถาเด็กพัฒนา ก็จะพลิกเปลี่ยนไดหมด ใน
สถานการณทุกอยางทุกขเปลี่ยนเปนสุขได และปญหาก็เปลี่ยนเปนปญญาได

ทุกชีวิตตองพัฒนา โดยมีความแตกตางเฉพาะแตละบุคคล
ถาม:  แมวาเด็กแตละคนมีความถนัด หรือจะเรียกวาเปนการที่เขามี

ฉันทะตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันจะงายถาเขาถนัด เด็กแตละคนจะมีความถนัด
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แตกตางกัน บางคนมีความออนดอยในบางเรื่อง เพราะฉะนั้นในการที่เราจะ
ปรับหรือฝนเขาในเด็กบางคนอาจพอไปได แตในเด็กหลายคนอาจจะลํ าบาก
มาก ทักษะการพัฒนาเด็กของฝร่ัง เขาเลยใชวิธีวา ก็พัฒนาดานที่เกงๆ 
ถนัดไปเลย ดานที่ดอยอยาไปยุงกับมันมากนัก เพราะคงไปไดยาก หรือตอง
ฝนมาก ทํ าใหเด็กไมมีความสุข ขอทราบความเห็นของทานเจาคุณอาจารย

ตอบ: เราตองยอมรับทั้ง ๒ อยาง ทางพระเรียกวาความยิ่งและ
หยอนคือความแตกตางระหวางบุคคล เราตองมี “บุคคลัญุตา” คือการรู
จกับุคคลตามความแตกตาง ๒ ดาน

ดานที่ ๑ ความแตกตางแนวต้ัง เรียกวา ความแตกตางดานอินทรีย 
เปนความแตกตางโดยระดับการพัฒนา วาเด็กพัฒนาไปไดแคไหน เชน มี
ปญญาแคไหน มีสติ มีสมาธิ แคไหน

ดานที่ ๒ ความแตกตางแนวนอน เรียกวา ความแตกตางดานอธิมุติ 
เชน ความโนมเอียง ความสนใจ ความถนัด อัธยาศัย พ้ืนนิสัยที่ตางๆ กัน

ของฝร่ังมองรวมๆ ปนๆ กันไปอยางเดียว แตเราดูแยก ๒ ดาน ใน
ดานอินทรียตองใหเด็กทุกคนพัฒนา จะปลอยไมได แตในดานความถนัด เรา
ยอม แมแตพระอรหันต ก็ถนัดตางๆ กัน และดํ าเนินชีวิตตามอัธยาศัย

จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงต้ังพระอรหันตเปนเอตทัคคะในดานตางๆ 
กนั องคน้ีเปนนักอยูปา องคน้ีเปนนักเทศนสอนประชาชน องคน้ีถนัดดาน
สังคม องคน้ีถนัดดานอยูเงียบๆ

รวมความวา ดานความถนัดอัธยาศัยนี้ทานยกใหหรือสงเสริมตามที่
เหมาะสม แตตองแยกจากการพฒันาดานอนิทรยี เพราะดานอนิทรยีน้ันเราจะ
ตองใหเด็กพัฒนา โดยเอาดานทีถ่นัดน่ันแหละมาหนนุการพัฒนาดานอนิทรยี
ดวย อยาใหสดุโตง ไมใชจะยอมจนกระทัง่เด็กตองสญูเสยีหรอืพลาดโอกาส

แมแตการพัฒนาดานอินทรียน้ัน ก็มิใชทานใหฝน แตทานใหสราง
ปจจัยภายในตัวใหมขึ้นมา แลวปจจัยภายในตัวน้ีก็มาทํ าใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทาทีและสภาพจิตหรืออารมณ/ความรูสึก เชน ทํ าใหการฝนกลายเปน
การฝก การเสียกลายเปนการได ตลอดจนทํ าใหทุกขกลายเปนสุข
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อนึง่ อยาลืมวา การพัฒนาดานอินทรียน้ี รวมทั้งความเขมแข็งของ
จติใจดวย อินทรียตัวหนึ่ง ก็คือ วิริยะ แมแตเม่ือยังมีความรูสึกฝนบางใน
ตอนแรก ถาเกดิวริิยะขึน้มา ภาวะจติหรืออารมณดานลบกเ็ปลีย่นไปเปนบวก

อินทรียมีหลายอยาง รวมทั้งศรัทธา ความเช่ือ ความม่ันใจ ความมี
หลกัการ ความมีจิตใจมุงสูเปาหมาย และวิริยะ ความเพียร กํ าลังใจ ความมี
ใจสู ความเขมแข็ง ความแกลวกลาที่จะกาวไปขางหนา เด็กบางคนเจออะไร
ทีไ่มชอบ แตพอทํ าใหรูสึกทาทาย ก็ใจสู จะตองเอาชนะ ทํ าใหสํ าเร็จใหได 
ในทางธรรมทานจึงไมกลัว เรามีวิธีหลายแบบ สํ าหรับเด็กที่ตางกัน

แบบที ่ ๑ เด็กมีความโนมเอียงทางดานฉนัทะ เราพยายามใหเขาเหน็
คณุคาหรือประโยชน เม่ือใจเขาชอบ หรือโนมที่จะชอบ ฉันทะมา เขาจะทํ า

แบบที่ ๒ เด็กมีลักษณะชอบสิ่งทาทาย เรากระตุนใหรูสึกวาจะตอง
เอาชนะ แบบนี้เด็กไมตองชอบก็เอา เขาจะสู

แบบที่ ๓ เด็กที่ไมคอยสนใจอะไร และขาดความเพียร ตองทํ าใหเขารู
สึกตระหนักในความส ําคญัของสิง่น้ัน เชนวาสิง่น้ันเร่ืองนัน้มีความส ําคญัตอ
ตัวเขา ตอความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ตออนาคตของเขา หรือตอคนตอ
ของทีเ่ขารัก เชน อะไรจะเปนอันตรายตอชีวิต เขาจึงจะเอาใจใส สนใจ

แบบที ่๔ พวกชอบความยกัเยือ้ง อยากทดลอง อยากรูวาถาท ําอยางน้ี
จะเกดิอะไรขึน้ ถาเปลีย่นไปอยางโนน จะเกดิผลอยางไร เด็กประเภทนีต้อง
กระตุนความอยากรูอยากลอง จงึจะชักนํ าความสนใจและเกดิความอยากท ํา

ดังน้ัน เราอยาไปติดอยูแคคอยจองจับวาเด็กสนใจอะไร แลวรอที่จะ
หนนุอยางเดียว แตตองดูและตองใชปจจยัทัง้ ๒ ดาน คอืกระตุนปจจยัภายใน
ขึน้มา และใชปจจัยภายนอกนํ าหนุน

ดูวาปจจัยภายในของเด็กเปนอยางน้ี แตปจจัยตัวแปรจากขางนอก
อาจจะมาชวยปรบัเปลีย่นได ถาเอาปจจยัภายนอกมาชวย จะไปไดไหม ไมใช
มองอะไรเดีย่วด่ิงไปทางเดยีว ตองมองทัง้ปจจยัภายใน และปจจยัภายนอก รู
จกัปรับหรอืเสริมปจจยันัน้ๆ โดยสมัพันธกบัความแตกตางทัง้ ๒ ดาน คอื

๑. ความแตกตางแนวต้ัง ในดานระดับอินทรีย เด็กมีความยิ่งหรือ
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หยอน ออนหรือแกกลา ในคุณสมบัติขอไหน แคไหน
๒. ความแตกตางแนวนอน ในดานอธิมุติ เด็กมีความถนัด ความสน

ใจ พ้ืนนิสัย เปนอยางไร
พระพุทธเจาจะสอนคนไมไดถาไมทรงทราบความแตกตางระหวางบคุคล

๒ อยางน้ี ดังน้ัน พระองคจงึทรงมีทัง้ นานาธมุิตติกญาณ (รูจกัคนทีแ่ตกตาง
กันโดยอธิมุติ) และอินทริยปโรปริยัตตญาณ (รูจักคนที่ยิ่งและหยอนโดย
อินทรยี) คอืรูความแตกตางของแนวโนมจติใจ ความสนใจ เปนตน พรอมทัง้รู
ความยิง่และหยอนแหงอินทรยี เชน ปญญา ศรัทธา ความเขมแขง็ม่ันคง ฯลฯ

คนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ก็ตองปฏิบัติตอเด็กโดยรูความแตกตาง
ของแตละบุคคล

มองเปน คิดเปน เห็นทางพัฒนาชีวิตไปไดไกล
การศกึษาเริม่ตนในครอบครวั พระพุทธเจาทรงสอนวา ปพฺุพาจริยาติ

วุจฺจเร พอแมเปนบูรพาจารย คือ เปนอาจารยคนแรก แตเราไมคอยใหพอ
แมทํ าบทบาทนี้

การฝกเด็กที่สํ าคัญ คือใหเขามีโยนิโสมนสิการ เม่ือเด็กรูจักคิด เขาจะ
สามารถพลิกสถานการณ พลิกสิ่งที่กํ าลังเผชิญอยู ใหกลับรายเปนดีได เด็ก
จะมีความรูเทาทัน ปญญาที่ฝกอยูเร่ือย จะทํ าใหเขาไวขึ้น

อยาลืมวาคนเรานี้ฝกอะไรไว จะมีความไวในเรื่องนั้นดวย ไมใชมี
ความแกกลามากขึ้นเทาน้ัน แตมีความไวเขามาดวย เชน พอมองอะไรก็เห็น
ทั้งแงคุณและแงโทษเสร็จทีเดียวเลย ทํ าใหเปนคนที่ไมมองอะไรดานเดียว 
แตมองทั้งดานคุณดานโทษ อันนี้มีสวนดีแงน้ี มีสวนเสียแงน้ี

ไมมีอะไรที่มีแตสวนดีอยางเดียว หรือสวนเสียอยางเดียว ฉะนั้น ถามี
โยนโิสมนสิการ เราจึงเอาประโยชนไดจากทุกสถานการณ ถาเจอสิ่งที่ชอบ 
เด็กตองรูทันทีวา สิ่งน้ันมิใชมีแตดี แตโทษก็มีดวย เราจะตองปฏิบัติตอมันให
ถกูตอง โดยรูตระหนักวาวัตถุประสงคของเราคือ ไดเรียนรู พัฒนาชีวิต 
พัฒนาปญญา ใหไดประโยชนจากสิง่น้ันๆ น่ีคอื โยนโิสมนสกิาร ซึง่มีหลายวธิี
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โยนิโสมนสิการ คอืการรูจักคิด รูจักพิจารณา หรือมองเปน คิดเปน 
มีหลักใหญ ๒ อยาง คือ

๑) เอาความจรงิจากประสบการณน้ัน สถานการณน้ัน หรือสิง่น้ันใหได
๒) เอาประโยชนจากมันใหได
คอื ไมวาเจออะไร ตองเอาความจริง หรือไมก็ประโยชน หรือทั้งสอง

อยางใหได เรียกวา มองใหเห็นความจริง และมองใหเห็นประโยชน ฉะนั้น
แมแตเจอสิ่งที่ราย ก็ตองหาประโยชนได น่ีคือ หลักโยนิโสมนสิการ

ดวยเหตุน้ี พุทธศาสนาจึงไมใชแคสอนใหมองแงดี เพราะการมองแงดี 
มักเปนการปลอบใจตัวเอง สวนการมองเอาประโยชนได ไมใชแคการปลอบ
ใจ แตเปนการเขาถึงความจริงอีกระดับหนึ่ง และนํ าไปสูการปฏิบัติดวย

 ทกุอยางแมแตราย เราตองมองเอาประโยชนใหได เชน เราเกิดมา
จน จะไปทอแททํ าไม เร่ืองนี้พูดบอยๆ ก็ดี บางทีเราไปนึกวา เราเกิดมาจน
เราแย แลวก็ทอแท มีความทุกขใจ แตถามองเปนก็จะเห็นวา คนทุกคนไมมี
ใครเสียเปรียบหรือไดเปรียบสมบูรณ ไมเปน absolute

คนที่เกิดในตระกูลเศรษฐีม่ังมีร่ํ ารวย ก็อาจจะเสียเปรียบมาก ทํ าไม 
ไดพูดมาแลววา มนุษยเปนสัตวที่จะดี จะประเสริฐไดดวยการฝก และในการ
ฝกกต็องมีแบบฝกหัด ชีวิตที่ไมมีแบบฝกหัด ยอมยากที่จะพัฒนา

คนทีเ่กดิมาทามกลางความสุข อะไรก็งาย อะไรก็สะดวกไปหมด ไม
เคยผจญปญหา ไมเคยมีอะไรตองทํ า ไมเคยมีแบบฝกหัด ถาพอแมไมมี
ปญญา ไมรูจักคิด ไมหาแบบฝกหัดใหลูกทํ า ลูกก็จะออนแอ ไมพัฒนา ทํ า
อะไรไมเปน รับผิดชอบตัวเองไมได เด็กที่เกิดมารวยมีขอเสียเปรียบอยางน้ี 
จงึตองมีปญญาที่จะมาสรางดุล คือพอแมที่ฉลาด จะหาแบบฝกหัดใหลูกทํ า

สวนเด็กทีเ่กดิมาจน กส็ามารถไดเปรียบ ตรงท่ีวามีแบบฝกหดัเยอะ 
อยามัวไปทอแท ถาท ําแบบฝกหดัเปน จะท ําใหไดทัง้พัฒนาความสามารถ ได
ทัง้จติใจทีเ่ขมแขง็ และไดทัง้การพัฒนาปญญา เพราะตองพยายามแกปญหา 
ตองคดิ ตองท ํา กวาจะท ําอะไรไดส ําเร็จกต็องฝกตัวเองมากมาย ยิง่ฝกกย็ิง่ได

โดยเฉพาะยิง่ไดปญญามาก เพราะปญหาคูกบัปญญา เม่ือแกปญหา
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ส ําเร็จ กค็อืปญญามา เม่ือปญญามา ปญหากห็มด
คนมโียนโิสมนสกิาร ไมตองกลวัอะไร ไมมีอะไรทีร่ายโดยสมบรูณ ทกุ

อยางเอาประโยชนไดหมด
๑. ไดความจริง
๒. ไดประโยชน

การศึกษาเทียม ทํ าลายศักยภาพของมนุษยในทางสรางสรรค
ทกุสิ่งทุกอยางเราเรียนรูไดทั้งน้ัน ซึ่งอยูที่ตองใชอินทรียเปน พอเด็ก

เร่ิมใชอินทรียเพ่ือการศึกษา เด็กก็เร่ิมขามพนสุขและทุกขจากความรูสึก
ชอบใจและไมชอบใจ ขึ้นไปสูขั้นมีความสุขจากการสนองความอยากรูอยาก
ท ํา และพรอมที่จะไปศึกษาตอในโรงเรียน

แตถาในบานไมเร่ิมการศึกษาขั้นตนนี้ จนกระทั่งโตขึ้น ไปโรงเรียน
เด็กก็ไมไดเร่ือง จะอยูกับความตองการเสพอยางเดียว เด็กอยางน้ีจะพัฒนา
อยางไร สรางชาติไมไหว มันออนแอ มันจะหาแตเสพ

ศกัยภาพของมนุษย ดานที่จะไปแสวงหาความสุขจากการเสพ กํ าลัง
ไดรับการกระตุนมากในสังคมปจจุบัน ถาคนมุงไปหาความสุขจากการเสพ
บริโภค มีเทาไรก็ไมพอ พรอมกันนั้นศักยภาพดานที่จะสรางสรรคก็ไมได
พัฒนา ศักยภาพของชีวิตตองสูญไปเสียเปลา

นาเสียดาย ชีวิตคนจํ านวนมากในสังคมปจจุบัน เกิดมาแลวไมได
พัฒนาศักยภาพในการสรางสรรค อยูไปเปลาๆ ไดแตบริโภคไปจนหมด
ชีวติ ไมมีการพัฒนาที่จะใหไปเจอสิ่งที่ประเสริฐ ทางดานจิตใจ และทาง
ปญญาที่สูงขึ้นไป ความสุขก็อยูแคการเสพรสความรูสึกทางอินทรียเทาน้ัน

เม่ือแยงชิงกันหาเสพ ความสุขก็ยิ่งเสื่อมหาย ความสุขในสังคมกลาย
เปนความทุกขจากการเบียดเบียนกัน ความสุขทางรางกายกลายเปนเสียสุข
ภาพ ความสุขทางจิตใจก็ไมพัฒนา ความสุขทางปญญาก็ไมรูจัก ความสุขที่
จะพัฒนาไปขางหนาอีกมาก ไมไปเลย คนที่เกิดกันมาในสังคมแบบนี้แย เปน
สงัคมบริโภคที่จมอยูกับความสุขขั้นตน จากการบริโภคอยางเดียว ความสุข
ทีค่วรจะพัฒนาไดอีกมากก็ไมไดเลย จึงตองมาพัฒนาเด็กกันใหถูก
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เมื่อเด็กศึกษา ดูการพัฒนาไดทุกดาน รวมทั้งอารมณ
ถาม:  ทานกรุณาบอกวาเม่ือกระบวนการเรียนรูในสังคมเปนอยางน้ี 

สงัคมจะเปนอยางไร ทานบอกวาถาอยากจะวัด ควรจะดูที่ภาวนา
ตอบ:  ดูทีภ่าวนา ๔ เพราะมันแยกใหเห็นชัด
ถาม:  แตในเด็กเล็กแตละวัยเราจะมองเขาในเรื่องเหลาน้ีอยางไรวา 

ครอบครัวไดกอรูปจริยะของเขาที่เหมาะสมแลวหรือยัง เราจะเติมในสวนที่
ขาดอยางไร หรือจะชวยใหเขาไปถึงจุดน้ันไดอยางไร

ตอบ:  กดู็ทัง้หมด ดูในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถ ุเชน การดู 
การฟง ต้ังแตดูทีวี การกินอยูบริโภค การใชสอยสิ่งตางๆ ดูไดหมด ถาดูดาน
จิตใจ เร่ืองสภาพจิต/อารมณ/ความรูสึกตอสิ่งแวดลอม ตอนนี้เด็กไมไดด้ิน
รนหาเลี้ยงชีพเอง อยูที่พอแมให ก็ดูวาแกจะมีความรูสึกตอสิ่งน้ันอยางไร

ตอนนี้ถึงจะยังใหความรูไมคอยได ก็เนนที่ดานอารมณของแก ทาง
พระจึงใหคุณธรรมพอแมมา ๔ เร่ิมดวย เมตตา-รัก พอแมจะตองมี 
positive emotions เร่ิมดวยความรักเปนขอตนเลย พอแมจะตองมีเมตตา
คอื ความรัก และเอาความรักของตนไปกระตุนความรูสึกที่ดี ใหเด็กมีการ
ตอบสนองในทางที่อบอุนและมีไมตรี

ถาพอแมแสดงความรักถูกตอง เด็กก็จะมีความรักตอบแทน พรอม
ดวยความรูสึกออนโยน คือ เมตตาน้ันจะมากับความอบอุนและไมตรี ความ
สดช่ืน ความสุข ความออนโยน นุมนวล ไมกระดาง ไมแหงแลง พอแมก็ดู
วาเด็กมีการตอบสนองทางอารมณอยางไร คือพอแมจะตองนํ า โดยมีเมตตา 
กรุณา เม่ืออารมณดีไป อารมณดีก็มา

คํ าวา “อารมณ” น้ี ถาวาตามภาษาพระควรใชวา “สภาพจิต” หรือ 
“ภาวะจิต” มากกวา เราก็ดูสภาพจิตของเด็กวา มีความสุขไหม สดช่ืน เบิก
บาน ผองใส ราเริงไหม มีความรูสึกตอผูคนและสิ่งทั้งหลายอยางไร มีความ
รูสึกในเชิงทํ าลายหรือมีความรูสึกในทางที่เปนมิตร จุดเร่ิมน้ีสํ าคัญ คือความ
รูสกึตอเพ่ือนมนุษยและสิ่งทั้งหลาย ที่จะเปนความรูสึกเชิงลบหรือเชิงบวก



พัฒนาการแบบองครวมของเดก็ไทยฯ๓๘

๓๘

มองเปน เห็นความไดเปรียบในความเสียเปรียบ
เห็นความสุขทามกลางความทุกข

ถาม:  ชีวติเปนสุขไดไหมคะ ถารางกายที่วามันเปนทุกขอยูมาก จะ
เอาการเขาใจ เอาปญญาไปเอาชนะความทุกขอันนั้น มันจะเปนไปไดแคไหน 
พระคุณเจา

ตอบ:  ตองไปพรอมๆ กัน เราตองยอมรับความจริงกอน ไมใชวาเรา
จะไมยอมรับวาความยากจน หรือความทุกขยากนี่มันไมดี เรายอมรับ หลัก
พุทธศาสนาบอกไวเลยวา “ความจนเปนทุกขในโลก” (ทลทิฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก) 
จะตองแกไข แตอยางที่วาแลว เม่ือตองเผชิญกับมัน เราตองเอาประโยชน
จากมันใหได

ทน้ีีเด็กที่วารูจักมอง ก็หมายความวา ไมมองดานเดียว ถามัวครุนคิด
ติดจมอยูกับความทุกข ก็ยิ่งแย แตเม่ือเจอมันแลวก็เอามาใชประโยชนใหได

เร่ิมต้ังแตใชปญญามองกวางออกไปวา คนเราไมจํ าเปนตองอยูกับ
ความจนหรือความทุกขยากลํ าบากตลอดไป ใหรูความจริงของโลกของธรรม
ชาติ ที่มีความเปลี่ยนแปลง ความไมเที่ยงแทแนนอน

คนที่ร่ํ ารวยเกิดมาในความสุข แตไมพัฒนาตัวเอง ตอไป ชีวิตก็อาจ
จะตกต่ํ ายากจนเดือดรอนยิ่งกวาเราน้ีอีก เพราะไมเคยลํ าบากมากอน มัน
เปนไปได มันเปลี่ยนแปลงได

เราเองก็เปลี่ยนแปลงไดเหมือนกัน หนูอยากมีรถยนตขี่ จะเอาก็ได 
เรากพั็ฒนาตัวเอง ขยันหมั่นเพียร แตเราจะไมไปลุมหลงกับสิ่งเหลาน้ันดวย
นะ เราจะดีกวาเขา ตรงที่วาเขามีแลวเขาลุมหลง แลวเขาไมพัฒนา แลวตอ
ไปเขาก็เสื่อม แตเราน่ี ตอนนี้ไมมีก็จริง ก็ยอมรับวาเรามีความทุกขอยู แต
เราก็ไมจํ าเปนตองอยูกับความทุกขน้ี สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงได การ
เปลีย่นแปลงที่สํ าคัญก็ขึ้นอยูที่เรา เรามองใหเปน เราก็ไดประโยชน

ขั้นที่ ๑ เราตองมีความสุขไดมากที่สุด เทาที่สามารถเปนไปไดใน
ภาวะนี้ แลว
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ขั้นที่ ๒ เรากพั็ฒนาตัวเอง เราอยากจะมีอยางน้ัน เราก็ทํ าเหตุปจจัย
ของมัน ตอไปก็มีได เปนได

เขาถึงไดเอาตัวอยางประวัติชีวิตบุคคลสํ าคัญๆ มาชวยกระตุนใหเด็ก
ไดดู วาออ คนนี้เกิดมายากจนจะแยอยูแลว ตอมากลายเปนมหาบุรุษ เปนผู
ยิง่ใหญ แลวมีมหาบุรุษกี่คนที่เกิดมาทามกลางความรํ่ ารวย แตมหาบุรุษที่
เกดิมาทามกลางความจนนั้นเยอะแยะไป

คนที่เกิดมาในชีวิตที่ไมมีแบบฝกหัดน่ีเสียเปรียบ ตองมองวาที่แทน่ี 
ความเสียเปรียบ-ไดเปรียบอยูที่ไหน ใหเด็กจับจุดใหได เพราะวาชีวิตมนุษยที่
ดีประเสริฐอยูที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดใชไหม จุดดีของมนุษยอยูน่ี คือ การที่
ไดฝกตน ฉะนั้น

ขั้นที่ ๓ อะไรทีท่ํ าใหเรามีโอกาสเรียนรูฝกตน เราตองถือวานี่คือ
จุดไดเปรียบ เราจะเอาความทุกขยากมาเปนแบบฝกหัดใหตัวเราพัฒนา

พอจบัจุดอยางน้ีไดก็ เออ ไมเปนไรแลว เร่ืองทุกขยากลํ าบากอยาง
น้ันก็เบาลง สามารถเอาความสุขจากความทุกขได อยางพุทธภาษิตที่วา 
“คนมปีญญา ถึงอยูทามกลางทุกข ก็หาสุขพบ”

ไมใชวาไมมีทุกขนะ แตมันเบาลง และมีความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งที่
คนอกีพวกหน่ึงไมรูจัก เพราะจับไดวา จุดไดเปรียบอยูที่น่ี

สวนในดานคนรวย ก็ไมจํ าเปนตองยอมเสียเปรียบ ถาคิดเปนก็ เออ 
เราตองรูจักเอาสถานการณที่มีความสุขเปนสภาพเอื้อโอกาส เพราะมีความ
คลองตัว แลวหาแบบฝกหัดมาทํ า ก็กลับไดเปรียบอีก จึงอยูที่วาใครจะมอง
สถานการณเปน และรูจักเอาประโยชนจากสถานการณน้ัน

อารมณบวกที่ตองพัฒนาขึ้นมาเปนหลัก
ทน้ีีก็กลับมาเร่ืองอารมณตอ เร่ืองอารมณ/ความรูสึกน้ี ก็อยางที่วา

แลว ตองเร่ิมที่พอแม เพราะเปนผูสัมพันธกับเด็กแรกที่สุด
พอแมตองคิดวาจะใหเด็กมีอารมณหรือสภาพจิตอยางไร พอแมตองรู

ตระหนักกับตัวเองกอนวาเรากํ าลังทํ าหนาที่อยู การศึกษาของเด็กน่ี ขึ้นตอ
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ความสัมพันธและปฏิสัมพันธของเรานี่แหละ เราจะตองปฏิบัติตอเด็กดวย
ความรูสึก คือ emotion ทีดี่ โดยเฉพาะเมตตาที่ประกอบดวยความออนโยน 
ซึง่พอแมพรอมอยูแลว เพราะมีความรัก แลวก็ใหเด็กมีความรูสึกน้ีดวย

เม่ือแสดงความรักไปแลวก็คอยตรวจสอบ เพราะเมตตานี้ก็ตองระวัง 
มันดีในแงทํ าใหเด็กมีความสุข สดช่ืน อบอุน แลวเด็กก็มีความโนมเอียงใน
ทางทีจ่ะมีไมตรี ออนโยนดวย แตถาเกินไปจะทํ าใหเด็กออนแอ และพึ่งพา

ทัง้น้ีเพราะพอแมเอาแตเมตตา อยูแคกรุณา กลัวเด็กลํ าบาก ไม
อยากใหเด็กทํ าอะไร เลยทํ าแทนใหหมด เด็กก็เลยไมไดฝกตน แตเพราะชีวิต
ทีแ่ทจะดีไดดวยการฝกศึกษาเรียนรู เม่ือเด็กไมไดทํ าอะไร ก็ไมมีโอกาสที่จะ
พัฒนา ไมไดศึกษา ไมไดเรียนรู เด็กก็ตองพ่ึงพาพอแมและคนอื่นเร่ือยไป 
และถาโอเกินไป เด็กก็จะกลายเปนนักเรียกรอง ยิ่งเสียเลย

เมตตา (รวมทั้งกรุณา มุทิตา) น้ี ถาใชผิด ก็เสียดุล แทนที่จะเกิดผลดี 
กเ็กดิผลเสีย ทํ าใหเด็กออนแอ พ่ึงพา และเรียกรอง ฉะนั้นจะตองมีตัวดุลมา 
ซึง่ตรงน้ีละที่พระพุทธเจาประทานพรหมวิหารมา ๔ ขอ เพ่ือดุลกันไว

ตอนนี้จะพูดเฉพาะดานอารมณบวกกอน เพราะอารมณบวกที่สํ าคัญก็
คอื ๓ ขอแรก ในหลักที่เรียกวา “พรหมวิหาร ๔”

๑. ในสถานการณทั่วไป ในยามเขาเปนปกติ พอแมก็มีความรูสึกรัก
ใคร อยากใหลูกเปนสุข เอาใจใสเลี้ยงดู ใหมีความอบอุน เรียกวามี เมตตา

๒. ในอกีสถานการณหนึ่ง เด็กเปนทุกข มีปญหา เดือดรอน เชน เจ็บ
ไข พอแมก็มีคุณธรรมที่เปนอารมณฝายดี ขอ กรุณา ซึง่แปลวาความพลอย
มีใจหวัน่ไหวไปกับทุกขของผูอ่ืน พอเห็นลูกทุกขไขไมสบาย พอแมก็หวั่นไหว 
เรียกวา sensitive ไวตอความทุกขของลูก อันนี้คือกรุณา ซึ่งตางจากเมตตา
เยอะ แตโดยมากคนไทยแยกไมออกวาเมตตากบักรุณาตางกนัอยางไร

เมตตา เปนสภาพจติพ้ืนฐานในยามปกต ิคอืมีความรัก ความปรารถนา
ดี อยากใหเขาเปนสุข แตพอเขาทุกข เดือดรอน สถานการณเปลี่ยนตกตํ่ า
ลงไป พอแมก็มีกรุณา จติใจหวัน่ไหวไปกับความทุกขของลูก พยายามชวย
เหลอืปลดเปลื้องใหลูกหลุดพนจากความทุกข อันนี้เรียกวา กรุณา
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๓. สถานการณเปลีย่นไปอกี เขาขึน้สงู คอื เขามีความสขุ กาวหนา 
ท ําอะไรๆ ไดดี ประสบความส ําเร็จ ถาเด็กโตหนอยกเ็รียนไดดี สอบไดดี ได
การงานท ําดี เปนตน เรากพ็ลอยยนิดีดวย สงเสริมสนบัสนนุ เรียกวามี มทุติา

ขอ ๒ และ ๓ น้ีเปนเร่ืองของการมีความรูสึกรวมหรือพลอย คือ 
กรุณา พลอยมใีจหว่ันไหวไปกับความทุกขของเขา และ มุทิตา พลอยยินดีไป
ดวยกับความดีงามความสุขความสํ าเร็จของเขา

ใน ๓ สถานการณที่มนุษยทั่วไปตองประสบ พระพุทธเจาตรัสสอนไว
พรอมแลว ธรรม ๓ อยาง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา ถาใชศัพทฝร่ังก็เปน 
positive emotions สํ าคัญ ๓ อยาง ที่มนุษยพึงมีตอเพ่ือนมนุษย ๓ ขอ ซึ่ง
ใชไดทั่วไปหมด ไมเฉพาะในครอบครัว แตเร่ิมกับเด็กกอนโดยใชกับลูก เม่ือ
พอแมมีตอลูก ก็จะชักนํ าลูกใหพัฒนาคุณธรรมเหลาน้ีขึ้นมาดวย

เรากค็อยสังเกตดูวาเด็กจะมีการแสดงออกอยางน้ีไหม คือแสดงออก
ในทางที่สดช่ืน เบิกบาน มีความสุข มีความรัก ออนโยน

พอเหน็อะไร เห็นสิ่งทั้งหลายแลว เด็กแสดงออกอยางไร ไมใชเห็นตัว
โนนตัวน้ี ก็อยากจะทํ าลายอยางเดียว กลายเปน negative emotions เปน
ความรูสึกเชิงปฏิปกษที่จะทํ าลาย แตตองใหเด็กมีความรูสึกในทางที่เปนมิตร 
มีเมตตากรุณาและมุทิตา อยางที่วาน้ัน

น่ีกพ็อจะดูเด็กในดานจิตใจไดแลว คือดูความสุข ความทุกข ความรัก 
ความโกรธ ความเกลียด ความรูสึกตอสิ่งแวดลอม ตอเพ่ือนมนุษย ตอสัตว
ทัง้หลายวาเปนอยางไร มองเห็นการพัฒนาของเด็ก มองเห็นจริยะในดาน
จติใจหรืออารมณคือสภาพจิต
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- ๕ -
ปญญากับอารมณ

ความสมดุลและสมบูรณในการพัฒนาคน

พอเด็กเร่ิมใชอินทรียเปน-เพ่ือเรียนรู เราก็เร่ิมใหเด็กเรียนรูในแง
ตางๆ โดยอาจตั้งเปนคํ าถาม เชนวาคืออะไร เปนมาอยางไร เปนเพราะ
อะไร ใชทํ าอะไร ฯลฯ

เหมือนพาลกูไปหางสรรพสนิคา เด็กเจออะไร สแีดง สเีขยีว สะดดุตา 
กว็ิง่ไปหา จะไปดขูองเดนสวยและอยากรู ตอนนีก้ถ็งึบทบาทของพอแม ถามุง
จะสนองในแงความรูสกึของเด็ก กจ็ะเอาแตสวย-ไมสวย ชอบ-ไมชอบ แทนที่
จะใหเด็กไดใชอินทรยีเรียนรูในแงวาคอือะไร เปนอยางไร ใชอยางไร มันเปน
มาอยางไร กไ็มชักนํ า ไมไดจงูเด็กเขาสูโยนโิสมนสกิารใหเกดิการเรียนรู

ทีจ่ริงการเรียนรูก็เกิดในชีวิตประจํ าวัน ซึ่งไมใชอ่ืนไกล ก็อยูที่การใช
อินทรยี การสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การใชสอยบริโภค เหลาน้ีเอง ที่จะทํ า
ใหการศึกษาเดินหนาไปเร่ือยๆ

ครอบครัว คือศูนยกลางการสรางสรรคสังคม
เริ่มดวยบทบาทพอแมในการนํ าเสนอโลกแกลูก

อยากจะเติมตรงน้ี ที่ทานสอนวาพอแมทํ าหนาที่พระพรหมนั้น หนาที่
สํ าคัญของพระพรหมก็คือ การแสดงโลกนี้แกลูก

บทบาทนีเ้รามักจะลืม บทบาทในการแสดงโลกนี้แกลูก ถาใชภาษา
สมัยใหมก็เรียกวา นํ าเสนอโลกนี้แกลูก

พอแมจะนํ าเสนอโลกในภาพอยางไร น่ีแหละสํ าคัญที่สุด เด็กจะเห็น
โลกอยางไร มีทัศนคติ มีทาทีตอโลกอยางไร อยูที่พอแมเปนผูชักนํ า โดยรู
ตัวบาง ไมรูตัวบาง ถาพอแมไมฉลาดก็อาจจะทํ าใหเด็กไดภาพของโลกที่เลว
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รายรุนแรง ทํ าใหเกิด emotions และ attitudes คอื ความรูสึกและทัศนคติ
ตอโลกในทางลบที่เสียหาย

ในการแสดงโลกแกลูกน้ี ตัวพอแมเองซึ่งเปนมนุษย ก็เปนตัวแทนของ
มนุษยทั้งหมด พอเด็กเกิดมาก็เจอมนุษยคูแรก คือ พอแม พอเปนตัวแทน
ของผูชายทั้งโลก แมก็เปนตัวแทนของผูหญิงทั้งโลก ทน้ีี พอเด็กเจอ
มนุษยสองคนแรก ก็เปนคนดีตอเขา รักเขา ก็ทํ าใหเขามีความรูสึกที่ดีและ
มองเพ่ือนมนุษยในทางที่ดี

จากน้ัน เม่ือเด็กมีความรูสึกตอพอแมดีแลว ก็โยงความรูสึกน้ีตอไปยัง
พ่ีนอง โดยพอแมเองก็จะชักจูงใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอพ่ีนองสํ าทับเขาไปอีก 
ตอมาลุงปานาอา ญาติมิตรมาหา พอแมก็แนะนํ าดวยทาทีแหงความรักใคร
ไมตรีมีเมตตา ทํ าใหเด็กมองโลกมองเพื่อนมนุษยอยางเปนมิตร มีไมตรี

น่ีคอืการน ําเสนอโลกแกลกู โดยเอาตวัเองออกแสดง พอแมเปนเหมือน
ตัวละครคูแรกท่ีปรากฏแกลกู ถาตัวแสดงคูแรกแสดงผดิบท กเ็สยีหมดเลย

ในการแสดงโลกนี้แกลูก พอแมตองเร่ิมดวยตัวเอง โดยเปนตัวแทนที่
ดีของมนุษยชาติ แลวทํ าใหลูกเกิดความรูสึกและทัศนคติที่ดี ดวยความ
สัมพันธอยางที่วาเม่ือกี้คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา

ตอไปก็ใหมีความสัมพันธตอสิ่งแวดลอม โดยมองสิ่งทั้งหลายในแงที่
เปนสิ่งที่นารูนาศึกษา เม่ือเด็กอยากรู ก็จะถาม พอแมก็สนองตอบใหความรู 
วาน่ันคืออะไร มันเปนอยางไร มันเปนเพราะอะไร เด็กก็ไดเรียนรู และไดช่ืน
ชมธรรมชาติแวดลอม ที่สดสวยงดงาม มีความรูสึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม รัก
ธรรมชาติ แลวตอมาเห็นเร่ืองราวในทีวี แตพอแมดูอยูดวย คอยชวยอธิบาย

เด็กนึกถงึบทบาทของตัวเอง โดยเห็นโลกนี้ซึ่งมีทั้งแงดี แงไมดี เด็ก
มองและคดิวาเราจะออกไปอยูรวมในโลก พอแมกชั็กนํ าความรูสกึ ชักนํ าทศันคติ
วา ออ เราจะตองไปรวมแกปญหา ไปสรางสรรคใหโลกน้ีอยูกนัดี มีความสขุ

การแสดงโลกอยางน้ีทํ าใหไดพรอมเสร็จ ทั้งดานความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอม(ดวยพฤติกรรมและอินทรีย) ทั้งดานอารมณ/ความรูสึกที่ดีงาม 
และคุณธรรม ทั้งดานปญญา ครบหมด
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รวมความวา หนาที่แสดงโลกนี้แกลูก หรือนํ าเสนอโลกนี้แกลูก ถาพอ
แมท ําถูกตอง เด็กก็จะไดความรูสึกและทัศนคติพ้ืนฐานที่ดี คือ

๑) มีความรูสึกตอเพ่ือนมนุษยในทางที่ดี เปนมิตร มีไมตรี
๒) มีความรูสึกตอโลก ตอธรรมชาติแวดลอม ในทางที่มองเห็นความ

งาม ความนาช่ืนชม สรางความรูสึกที่ดี
๓) สรางความรูสึกตอสิ่งทั้งหลายในแงที่นาจะไปเรียนรู หรือกระตุน

ใหเรียนรู อยากศึกษา อยากไปรูวา มันคืออะไร เปนอยางไร
๔) สรางความรูสึกตอโลกคือสังคมมนุษยน้ี ในแงที่ตนเองจะไปมีสวน

รวมในการแกปญหา และสรางสรรค ทํ าใหดีงามมีความสุขยิ่งขึ้น
ทัง้หมดนี้เปนบทบาทที่พอแมทํ าได ดวยการนํ าเสนอโลกนี้แกลูกอยาง

ถูกตอง
การที่เนนเร่ืองนี้เพราะอะไร ก็เพราะเวลานี้พอแมละเลยบทบาทนี้กัน

มาก แตปลอยใหทีวี วิดีโอ และสื่ออะไรตางๆ นํ าเสนอโลกแกลูกในลักษณะ
ทีเ่ลวรายนากลัว ซึ่งโนมนํ าอารมณความรูสึกไปในทางไมดี

• เหน็แตความโหดเหี้ยม ความรุนแรง การฆาฟน ตามลาสังหาร 
การแยงชิง ทํ าลายกัน ชายมองหญิง หญิงมองชาย เปนกามวัตถุ 
เปนวัตถุเสพ ไมมองเปนเพ่ือนมนุษย หรือพ่ีนองรวมโลก แลวก็
โนมนํ าความรูสึกไปในทางที่มีแตราคะ/โลภะ โทสะ และโมหะ

• มีความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางที่กระตุนการเสพบริโภค ไมใช
กระตุนการเรียนรู ไมไดอยากไปศึกษา หรืออยากเรียนรู แตอยาก
ไปหาความสุขอยางเห็นแกตัว

• ไมไดมองโลกในแงความงดงามสดใส แตมองในแงที่เลวรายนา
กลวั เปนแดนแหงการหํ้ าหั่นขมเหงครอบงํ ากันตางคนตางจะเอา

• มองบทบาทของตัวเองในแงที่จะไปแยงชิงกับเขา ไปแขงขันเอา
ชนะ ไปกํ าจัดมัน เพ่ือใหเราสํ าเร็จ

เด็กเจริญมาในโลกปจจุบัน โดยมีทีวี วิดีโอ เปนตน เปนตัวนํ าเสนอ
โลกอยางน้ี แลวก็ดูเถอะ เด็กจะโตขึ้นไปอยางไร พัฒนาการทางอารมณ คือ 
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ภาวะทางจิตใจของเด็กจะเปนอยางไร น่ีคือการศึกษาไมมีแลว เสียต้ังแตตน
ฉะนั้นจึงตองเนนบทบาทของพอแมในการแสดงโลกนี้ หรือนํ าเสนอ

โลกนีแ้กลูก จะตองจํ าไวใหแมนวา ตองนํ าเสนอโลกนี้แกลูก
๑) ใหลูกไดความรูสึกที่ดีตอเพ่ือนมนุษย เปนมิตร มีไมตรี
๒) ไดความรูสึกและทาทีที่ดีตอสิ่งแวดลอม มองเห็นโลกนี้สวยงาม มี

ธรรมชาตินาช่ืนชม
๓) มีความรูสึกตอสิ่งทั้งหลายในโลกวานาจะไปศึกษา นาจะไปเรียนรู
๔) มองบทบาทของตัวเองในสังคมวาจะไปมีสวนรวมสรางสรรค
เวลานี้ไมไดสักขอ แตไดสิ่งที่ตรงขาม อันนี้ก็เร่ือง emotion คือ

อารมณความรูสึกดวย

อารมณบวกเยี่ยมยอด คือความรัก
ไหนๆ พูดมาถึงน่ีแลว ก็พูดใหครบบทบาทของพอแม ที่เรียกวา บท

บาทพระพรหม ซึง่ไดพูดมาแลวในแงการแสดงหรอืน ําเสนอโลกนีแ้กลกู
โดยทัว่ไป พอเราไดยินธรรมะของพระพุทธเจาสอนวา พอแม คือ 

พระพรหมของลูก เรากเ็ขาใจแควาพอแมเปนผูใหก ําเนิด ทานใหชีวติเรามา ก็
จบ เราไมไดมองวาทีแ่ทน้ันพอแมท ําอะไร และทีว่าพอแมเปนบรูพาจารยกไ็มรู
วาพอแมสอนอะไร

การเปนพระพรหมนั้นตองทํ าหนาที่ใหครบ พระพรหมก็คือ ผู
๑) สรางโลก
๒) บ ํารุงรักษาอภิบาลใหโลกดํ ารงอยูดวยดี
พระพรหมของพราหมณมีบทบาทเปนพระเจาผูสราง แลวตอมาก็มี

พระนารายณมาเปนผูรักษา และพระอิศวรมาเปนผูทํ าลาย แตในยุคเดิมมี
พระพรหมองคเดียว พระอิศวรและนารายณเกิดทีหลัง แลวก็มาชิงความ
เปนใหญกัน ๓ องค ใครจะใหญกวากัน เด๋ียวนี้พระพรหมตกอันดับไปแลว 
เหลอืแตพระนารายณกับพระศิวะแขงกันอยู

พระพุทธเจาไมทรงยอมรับพระพรหมเทพเจาแบบนั้น พระองคตรัสวา 
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พอแมและทุกคนนี่แหละตองเปนพรหมเอง ตางจากของพราหมณที่เขาตอง
รอใหพระพรหมสรางโลก ทางพุทธศาสนาถือวาโลกของมนุษยคือสังคม
มนุษย มนุษยเปนผูสราง มนุษยเปนผูรักษา เพราะฉะนั้นมนุษยทุกคนจึงตอง
เปนพรหม และจะตองทํ าหนาที่เปนผูสรางและอภิบาลโลก

จะเปนผูรักษาอภบิาลโลกไดอยางไร กต็องมีคณุธรรม ๔ ประการนีค้อื 
พรหมวหิาร ๔ ซึง่เปนธรรมประจ ําใจของพรหม อยางทีว่าเม่ือกี ้ขยายจากลกู
ไปจนถงึเพ่ือนมนษุยทัง้หมด เพราะวาครอบครวัน้ีเปนสงัคมตวัแทน คอืเปน
สงัคมยอยซึง่เปนตัวแทนของสงัคมทัง้หมด ลกูกเ็รียนรูบทบาทพระพรหมจาก
สงัคมยอยนี ้แลวกไ็ปใชกบัสงัคมใหญ ฉะนัน้จงึตองมีธรรม ๔ ขอนีต้อทกุคน คอื

๑) เขาอยูเปนปกติ เราก็เมตตา มีไมตรี รักใคร ปรารถนาดี อยากให
เขาเปนสุข

๒) เขาทุกขยาก เดือดรอน ตกต่ํ า เราก็มีกรุณา พลอยหวั่นไหวใน
ทกุขของเขา และหาทางชวยเหลือ

๓) เขาประสบความสํ าเร็จ ทํ าดีกาวหนา เราก็พลอยยินดีสนับสนุน
สามอยางน้ี ตองมี เปนอารมณความรูสึกดานที่ดี ถาใชศัพทแบบฝรั่ง

กว็าเปนอารมณบวก (positive emotions)

แตความรักก็ตองอยูในขอบเขตของความรู
อยางไรก็ตาม พอแมจะมีแตดานความรูสึกไมพอ การที่จะเลี้ยงลูกให

พัฒนาไดสมบูรณ เต็มทั้งคน พอแมตองใชความรูดวย
คุณธรรม ๓ อยางที่พูดมาน้ี เปนอารมณ/ความรูสึกที่ดีที่สุดแลว ซึ่ง

พอแมมีตอลูกครบทั้ง ๓ สถานการณ
แตถามีเพียงดานรูสึก กจ็ะเปนอยางที่วา คือ รักมาก ไมอยากใหลูกทํ า

อะไรยาก คอยกลัววาลูกจะลํ าบาก เด็กไดการบานมา หนคูดิจะเหนือ่ยสมอง 
เด๋ียวปวดหวั พอแมก็ทํ าแทนให หรือพอแมสมัยกอน ตอนใชกระดานชนวน
เด็กตองเขียนดวยดินสอหิน มันแข็งเจ็บมือ พอแมก็กลัววาลูกเรียนหนังสือ
เขยีนกระดานชนวน จะเจ็บมือ ก็เลยไมใหเรียน เด็กก็เลยไมไดพัฒนา



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยตุโฺต) ๔๗

น่ีแหละ ถาพอแมมีแตเมตตา กรุณา มุทิตา อยูแคดานความรูสึก
อยางเดียว ก็จะเสียดุล เด็กก็จะเปนอยางที่วาเม่ือกี้ เชน ออนแอ แลวก็พ่ึง
พา แลวก็เรียกรอง แตยิ่งกวาน้ันก็คือ ไมรูจักกฎเกณฑ กติกา ซึ่งมนุษยที่อยู
ในโลก อยูในสังคม และอยูกับความจริงของธรรมชาติ จะตองรูและปฏิบัติ
ใหถูกตองดวย แตเพราะเลี้ยงกันมาดวยความรูสึก เด็กโตขึ้น โดยไมรูหลัก
การ ไมสัมพันธกับสิ่งทั้งหลายดวยปญญาที่รูความจริง จะเอาแตความรูสึก

ฉะนั้นพอแมตองใชดานความรูคือปญญาดวย ก็เอาเปนวา พอแมตอง
รูวา ลูกเราน้ี ไมไดอยูกับเพ่ือนมนุษยอยางเดียว แตชีวิตของเขา เปนธรรม
ชาติ และเปนไปตามกฎธรรมชาติ เขาอยูทามกลางธรรมชาติที่ไมเขาใคร
ออกใคร ธรรมชาติมันไมตามใจเรา

พอแมรักลูก เพราะฉะนั้นพอแมก็ตามใจได ทํ าเพ่ือลูกไดทุกอยาง แต
พอถงึธรรมชาติ มันไมทํ าเพ่ือลูกนะ ลูกจะตองรูมัน แลวก็ทํ าใหถูกตามความ
จริงของมัน หรือตามกฎของมัน ตอนนี้แหละคือที่เรียกวาปญญา พอแมตอง
ใชปญญากับลูก ตองรูวามนุษยน้ีมีภาวะ ๒ ดาน คือดานที่เปนบุคคลใน
สังคม กับดานที่เปนชีวิตในธรรมชาติ อันนี้คือลักษณะที่เปนองครวมอีก
อยางหนึ่ง ซึ่งศาสตรสมัยใหมเอาไปแยกกระจายหายจากกันหมด

คนเปนบุคคลที่พึงสัมพันธในสังคมดวยอารมณแหงความรัก
คนเปนชีวิตที่เปนไปตามกฎธรรมชาติที่ตองปฏิบัติดวยปญญา

ขอแทรกนิดหนึ่งวา แมแตตัวคนนี้ ศาสตรสมัยใหมก็แยกกระจายไป
๑) ศึกษามนุษยโดยเรียนชีวิตที่เปนธรรมชาติ เรียกวาวิทยาศาสตร 

แตเรียนธรรมชาติเฉพาะดานกาย หรือดานวัตถุรูปธรรม
๒) ศึกษามนุษยในแงเปนบุคคลที่อยูรวมในสังคม โดยแยกไปเปน

สังคมศาสตร
๓) ศกึษามนุษยดานคุณคา โดยยกไปใหมนุษยศาสตร
แตแทจริงน้ัน คนนี้จํ าแนกได แตแยกไมได มนุษยน้ันในเวลาเดียวกัน

เขาเปน ๒ อยาง คือ
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๑) คนเปนชีวิต ซึง่เปนธรรมชาติ และเปนไปตามกฎธรรมชาติ ทั้งน้ี 
หมายถึงชีวิตทั้ง ๒ ดาน คือทั้งกายและใจเปนธรรมชาติ มีกฎเกณฑการ
ทํ างานตามความเปนจริงของธรรมชาติ ตองขึ้นตอกฎธรรมชาติ

๒) คนเปนบุคคล ทีอ่ยูรวมในสังคม มีความสัมพันธตอกันโดยขื้นตอ
เจตจ ํานง ซึ่งมีแรงจูงใจตางๆ และประกอบดวยอารมณ/ความรูสึก

เราตองมองคนทีเดียวสองดานหรือสองสถานะ แลวก็มองใหโยงถึง
กนั โดยเฉพาะมองคนตองใหถึงชีวิต แตเรามักจะมองคนแคบุคคล ซึ่งเปน
ดานสังคม

ตองยํ้ าวา คนนี้มี ๒ ดาน ดานที่หนึ่งเปนชีวิต อยูในธรรมชาติ เปนไป
ตามกฎธรรมชาติ ดานที่สองเปนบคุคล ซึง่เปนสมาชิก อยูรวมในสังคม

ทน้ีีในแงเปนบุคคล เรามีความสัมพันธที่ดี โดยมีเมตตา กรุณา มุทิตา 
มีอารมณความรูสึกที่ดี ที่เปนดานบวก แตแคน้ียังไมพอ พอแมตองรูดวยวา 
ออ ลูกของเรานี่ เขามีชีวิตที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ แมแตรางกายของเขา
กนิอาหารผิด กฎธรรมชาติก็ไมเขาใครออกใคร มันก็เกิดเปนพิษ ลูกจะตองรู

การที่จะอยูกับธรรมชาติ ตองอยูดวยปญญา ไมเหมือนอยูกับเพ่ือน
มนุษย ที่พออยูกันไดดวยอารมณ/ความรูสึกที่ดี แตในการอยูกับธรรมชาติน่ี 
เราเอาอารมณที่ดีไปใชไมได เราตองใชปญญา แตเอาอารมณดี มาชวยให
ปญญาเดินคลอง

ตอนน้ีแหละ พอบอกวา ลูกน่ีเปนชีวิตดวยนะ พอแมจะตองรูวา ลูก
ตองอยูกับความจริงของโลกและชีวิต ที่ไมเขาใครออกใคร และเพราะเราไม
ไดอยูกับลูกตลอดไป ฉะนั้นเราจึงตองเตรียมลูกใหอยูกับโลกและชีวิตที่เปน
จริงน้ันใหดีดวย เวลานี้คือโอกาสซึ่งเรามีอยู ที่จะชวยลูกใหเตรียมพรอมที่จะ
ไปอยูในโลกและชีวิตที่เปนจริง ทั้งในบัดน้ีและโดยเฉพาะในเบื้องหนา

ฉะนัน้ เด็กจะไปมีชีวิตใหดีไดอยางไร เราตองเตรียมเขาไวต้ังแตบัดน้ี 
น่ีคอืหนาที่ของพรหมวิหารขอ ๔ ไดแก อุเบกขา

พอถึงอุเบกขา ตอนนี้หยุดกอน พอแมไมทํ าให ตางจากเมตตา กรุณา 
มุทติาทีจ่ะทํ าใหลูกทาเดียว แตพอถึงขอ ๔ น่ีหยุด พอแมไมทํ าให เพราะ
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อะไร เพราะปญญาบอกวา เร่ืองนี้ลูกตองเตรียมตัวไวนะ ลูกตองฝกหัดรับ
ผดิชอบตัวเอง เร่ืองนี้ลูกตองเปน ลูกตองเกง ตอนนี้แหละ มาถึงสถาน
การณที่ลูกจะตองฝกหัดรับผิดชอบตัวเองหรือฝกทํ าใหเปน น่ันคือ พอแม
ตองใชอุเบกขา คือวางทีเฉยดู ไมใชเฉยเมยนะ แตเฉยดู เฉยมอง

ถาเฉยเมย หรือเฉยเมิน ก็กลายเปน อัญญาณุเบกขา แปลวา เฉยโง 
แตอุเบกขาที่ถูกตองคือเฉยดวยปญญา เฉยดวยรู จึงเฉยดูอยู การที่เฉยดูก็
เพราะรูวา เร่ืองนี้เด็กจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง จงึตองใหเขาหัดทํ า

เราไมทํ าให แตก็ไมทอดทิ้ง อุเบกขาก็ทํ าหนาที่คอยดูแล “ดูใหเขาทํ า”
โดยเปนที่ปรึกษา แลวก็รอจังหวะ ชวยแกไข แนะนํ า ใหเขาทํ าไดถูกตอง
และไดผลดี อันนี้คือหนาที่อุเบกขา

ทน้ีีกค็อยมองดูวามีเร่ืองอะไรที่เด็กจะตองหัด จะตองทํ า จะตองผจญ 
จะตองทํ าใหเปนเอง พอแมจะตองหยุดขวนขวายทํ าใหหรือทํ าแทน แตให
เด็กหัดทํ า แลวก็คอยเปนที่ปรึกษา คอยแนะนํ า

ยิง่กวาน้ันยังหม่ันคิดที่จะหาแบบฝกหัดมาใหลูกทํ าอีกดวย โดยไมมัว
รอใหมีเร่ืองตองทํ า เพราะน่ีคือโอกาสที่เราจะชวยเขาได เพราะตอไป ถา
เด็กโตแลว เราไมอยูดวย เขาไปเจอสถานการณอยางน้ี เขาทํ าไมถูก ก็ไมมี
ใครชวยฝก ตอนนี้เปนโอกาสแลว ที่เราจะชวยใหลูกฝกตัวเองอยางไดผลดี 
แลวเด็กจะเกงดวยขอนี้แหละ

โดยมากเด็กจะพัฒนาดวยขออุเบกขาของพอแม ถาพอแมมีแต
เมตตา กรุณา มุทิตาน่ี ดีไมดี พอแมจะกลายเปนตัวขัดขวางการพัฒนาของ
ลูก ฉะนั้นอุเบกขาก็คือหลักปฏิบัติที่ทานใหมาเพ่ือเปดโอกาสที่จะชวยลูกให
พัฒนาตวัของเขา คือเจอสถานการณที่ตองฝก ก็ใหเขาฝก ถาไมมีสถาน
การณน้ัน เราก็หาแบบฝกหัดมาใหเขาทํ าซะเลย

เมื่อพอแมมีทั้งอารมณดี และมีปญญาดุล เปนพอแมที่สมบูรณ
ลูกก็จะพัฒนาเปนองครวมแหงชีวิตและเปนบุคคลที่สมบูรณ

พอแมที่ฉลาด ยอมรูจักเฉยนิ่ง หรือหยุดขวนขวายขางนอก แตขาง



พัฒนาการแบบองครวมของเดก็ไทยฯ๕๐

๕๐

ในปญญาไมหยุด ไมน่ิง ไมเฉย จะมองจะคิดไปขางหนา วาเด็กของเราจะ
ตองเกงในเร่ืองอะไรบาง จะตองทํ าอะไรเปนบาง แลวก็หาแบบฝกหัดมาให
ลกูท ํา ตอนนี้แหละลูกจะเกงจริงๆ

พอไดอยางน้ี คือไดทั้งดานรูสึก และไดทั้งดานรู กพั็ฒนาสมบูรณเลย 
เด็กจะโตเต็มคนแลวเกงจริงๆ ดวย

ดานอารมณ/ความรูสกึ กดี็ จติใจดี มีเมตตา มีไมตรี รูจกัเหน็ใจเพือ่น
มนุษย อยากชวยเหลอื มีความรัก มีน้ํ าใจ สดช่ืน อบอุน ออนโยน ละมนุ
ละไม แตพรอมกนันัน้ กไ็มออนแอ มีความเขมแขง็ มีใจสู รูจกัฝกตน รูจกัรับ
ผดิชอบ มีปญญาคดิแกไขสถานการณตางๆ เจริญงอกงามไปดวยกนัทัง้หมด

ฉะนั้นอุเบกขานี่สํ าคัญมาก อยาไดทิ้ง คนไทยพลาดมากที่ขาด
อุเบกขา คนไทยเกงในเร่ืองเมตตา กรุณา มุทิตา ตอลูก แลวก็เกงเมตตา 
กรุณา แตไมคอยมุทิตา ตอเพ่ือนมนุษย คอยๆ หลุดไปทีละขอ คือ

ตอลกูน้ีหลดุไปขอทาย คอือเุบกขา เหลอืเมตตา กรุณา มุทติา แตพอ
ออกไปสงัคมหลดุขอ ๓ มุทติาหายไปอกี ไมสงเสริมคนด ีเหลอืแตเมตตา กรุณา

เม่ือพอแมมีพรหมวิหารครบ ๔ เด็กก็จะพัฒนาสมบูรณ สามขอแรก
อธบิายไปมากแลว ขอยํ้ าขอที่ ๔ คือ อุเบกขา ซึ่งใชใน

๑) สถานการณที่เด็กจะตองฝกหดัรับผดิชอบตวัเอง อยางทีพู่ดไปแลว
๒) สถานการณทีเ่ด็กตองรับผดิชอบการกระท ําของเขา คือ ฝกการมี

ชีวติจริงอยูในสังคม ดวยการมีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ เชน กติกาในบาน 
วนัิยในครอบครัว ความสัมพันธระหวางลูก เปนตน ใครทํ าผิดก็เปนผิด ทํ า
ถกูกเ็ปนถกู อันนีค้อืขออเุบกขาในแงใหความเปนธรรม ตอจากนัน้อกีขัน้หนึง่

๓) สถานการณที่ลูกรับผิดชอบตัวเองไดแลว คือ ลูกโตแลว เรียนจบ
แลว มีการมีงานทํ าแลว มีครอบครัวของเขาเองแลว พอแมก็ตองวาง
อุเบกขา ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตและครอบครัวของเขา ไมใชวา
เหน็แกความรัก แลวไปวุนวายในครอบครัวของเขา ไปจัดโนนแตงน่ี เลยทํ า
ใหเขาอึดอัดไมเปนสุข ผิดหลักอุเบกขา ทั้งๆ ที่ยังมีเมตตา กรุณา มุทิตา แต
เสยีทีข่าดอุเบกขา เลยเกิดเปนปญหาใหมขึ้นมา
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รวมเปนอุเบกขา ใน ๓ สถานการณ คือ
๑) เม่ือลูกตองฝกหัดรับผิดชอบตัวเอง
๒) เม่ือลูกตองรับผิดชอบการกระทํ าของตัวเอง
๓) เม่ือลูกรับผิดชอบตัวเขาเองไดแลว

การศึกษาพัฒนาเด็กทั้งตัวคน
คือพัฒนาการดํ าเนินชีวิตครบทั้งระบบ

น่ีคอืหลักการพัฒนาเด็ก ที่จะใหเปนคนสมบูรณเต็มคน ตามหลักที่วา 
ชีวติเปนการศึกษาในตัว และเมื่อคนดํ าเนินชีวิตใหถูก การศึกษาก็จะมาเอง 
โดยมีการพัฒนา ๓ ดาน คือ

๑) ดานการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งแยกยอยเปน ๒ ดาน คือสิ่ง
แวดลอมทางวัตถุ กับทางสังคม

๒) ดานจิตใจ แลวก็
๓) ดานปญญา
น่ีก็คือศีล สมาธิ ปญญา ในทุกขณะ ทุกกิจกรรม ซึ่งมี ๓ ดานนี้ไป

ดวยกัน และเมื่อวัดผลก็วัดดวยภาวนา ๔ ก็เปนอันวาจบไวแคน้ีก็แลวกัน 
พูดมาเยอะแยะแลว

ถาม:  ขออนญุาตทบทวนที่พระคุณเจาไดกรุณาใหแนวคิด แสดงวา
เราท ําวจิยั input คอืตัวปจจยัน ําเขาทีจ่ะมองในองคประกอบ ๔ ลกัษณะนะคะ
ทีว่ารักเพ่ือนมนุษย รักสิ่งแวดลอม สนใจใฝรู และก็เห็นประโยชนสวนรวม

ตอบ:  เหน็แกประโยชนสวนรวม ก็ใช แตอาจจะเปนเพียงความรูสึก
หรือเปนจิตสํ านึก ตองใหเปนทัศนคติเลย ใหมีเจตคติเชิงรุกในการที่จะไป
รวมสรางสรรค คือ พอนึกถึงสังคมปบ มองวาเราจะไปรวมสรางสรรค

ถาม:  องคประกอบที่ ๒ ก็มีพรหมวิหาร ๔ ซึ่งประกอบดวยเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งก็จะตองไปมองรายละเอียดแตละประเด็น

ตอบ:  หลกัสํ าคัญคือ ใหมีดุลยภาพระหวาง ดานรูสึก กับดานรู ดาน
รูสึกมี ๓ ตัว คือ เมตตา กรุณา มุทิตา สวนดานรูมีอุเบกขา มาเปนตัวเช่ือม
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ไปสูปญญา
อนึ่ง มีการแยกดวยวา ดานรูสึก คอื เมตตา กรุณา มุทิตา ประสาน

คนกับคน คือระหวางตัวเรากับคนอื่น สวนดานรู คอื อุเบกขา เราอยูกลาง 
และชวยใหคนอื่นเขาไปประสานกับธรรม

เร่ืองพรหมวิหาร มีแงมุมที่มองไดหลายอยาง การใชพรหมวิหารตอง
ขึน้ตอสถานการณที่ตางกัน เราแยกสถานการณที่ลูกหรือเด็ก หรือคนอื่น 
เขาอยูหรือตกอยูในสถานการณไหน

๑) สถานการณที่เขาเปนปกติ ก็มีเมตตา ไมตรี
๒) สถานการณที่เขาตกต่ํ า เดือดรอน ก็มีกรุณา
๓) สถานการณที่เขาดีขึ้น ก็มีมุทิตา
๔) สถานการณที่ตองเปนไปตามธรรม ซึ่งเขาจะตองรับผิดชอบตอ

ชีวติของเขา ตอความจริงของชีวิตและโลก ตอกฎธรรมชาติ และตอกฎ
กติกาของสงัคม ก็มีอุเบกขา ซึ่งโยงไปหาปญญา โดยเฉพาะการใชอุเบกขา
ในสถานการณที่จะใหเขาฝกหัดพัฒนาตัวเอง

เพราะฉะนั้นจึงไดพูดเม่ือกี้น้ีวา บางทีเด็กที่เกิดมายากจน และขาดผู
ดูแล คอื ขาดเมตตา กรุณา มุทิตา แตเขาจะไดขออุเบกขา ซึ่งแมจะเปน
อุเบกขาประเภทเฉยโง หรือเฉยเมิน เฉยเมย ก็ยังไดประโยชน ถาเด็กคิด
เปน เพราะเด็กที่คิดเปนนั้น หรือแมแตจับพลัดจับผลูคิดถูกทางขึ้นมา ก็จะ
ใชสถานการณรายนี้เปนแบบฝกหัดที่จะทํ าใหเขาเขมแข็ง มีปญญาความ
สามารถที่จะกาวไปดวยตนเอง

เพราะฉะน้ันเด็กที่เกิดมาลํ าบาก ทุกขยาก ขาดแคลนนี่นะ บางทีจึง
ประสบความสํ าเร็จ เพราะวาตองผานตองผจญแบบฝกหัดมากมาย ก็จึงเขม
แขง็ แตเพราะขาดเมตตา กรุณา มุทิตา ที่เปนดานความรูสึก หรือดาน 
emotion ทีดี่ จงึมักจะเปนคนแข็งกระดาง แหงแลง เหี้ยมเกรียม ก็เสียไป
อยางหน่ึง

นอกจากนั้น เหตุผลที่ตองมีขออุเบกขา ก็คือ สังคมมนุษยจะอยูได
ดวยกฎ กติกา เพราะฉะนั้นสังคมที่หนักในอุเบกขา ไมคอยเหลียวแลกัน 
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หยอนในดานเมตตา กรุณา มุทิตา ก็ตองเนนหนักในดานกฎเกณฑกติกาเปน
หลกั ไมงั้นสังคมก็อยูไมได

สวนสังคมที่หนักในเมตตา กรุณา มุทิตา ก็ชวยกันไป แตถาขาด
อุเบกขา ก็อาจเลยเถิดกลายเปนระบบอุปถัมภ ที่ชวยเหลือกันสวนตัว จนละ
เลยกฎเกณฑกติกา ก็เสียดุล ฉะนั้นจะพิจารณากันเปนสังคมๆ ไปเลยก็ได

มีสงัคมที่เอียงสุดโตงไป ๒ แบบ คือ
๑. สงัคมที่เอียงไปทางความรูสึก หนกัในเมตตา กรุณา มุทิตา ขาด

อุเบกขา ก็เปนสังคมที่จิตใจดีงาม มีน้ํ าใจ อบอุน มีความสุข เอ้ือเฟอไมตรี 
แตไมเอาหลักเอาเกณฑ ละเลยกฎเกณฑกติกา และไมคอยเขมแข็ง

๒. สวนสังคมที่หนักในอุเบกขา ขาดเมตตา กรุณา มุทิตา ก็อยูดวย
กฎเกณฑกติกา พวกน้ีจะเขมแข็ง และรักษากติกาได กฎหมายศักด์ิสิทธิ์ แต
แลงน้ํ าใจ ตัวใครตัวมัน วาเหว เหงา เครียด เปนโรคจิตกันมาก

ถาจบัหลักน้ีไว ก็ใชไดหมดเลยทุกสังคม ขอที่ขอยํ้ าคือ สังคมไทยก็
เสยีดุล เพราะวาทิ้งอุเบกขา ถึงขั้นไมรูจัก และมุทิตาก็ออน

ถาม:  องคประกอบที่ ๓ คือ การตอบสนองอินทรีย แบบรูสึกและรู 
และในสวนของกระบวนการก็คือ ไตรสิกขา ที่เปนศีล สมาธิ ปญญา ตรงน้ัน 
output กค็อื ในสวนที่เปนภาวนา ๔ อันนี้ถูกตองใชไหมคะ

 ตอบ: ในการสรุป น่ันก็เปนวิธีพูดที่ถูกตองอยางหน่ึง ขออนุโมทนา
ดวย

วนันีคุ้ยกันมานานจนเกินเวลาเยอะแลว จะตองยุติ แตก็ขอแถมนิด
หนอย เน่ืองจากคณะนักวิจัยมาถามโดยเนนเร่ือง “อารมณ” กจ็ะพูดเพ่ิม
เติมในเร่ืองอารมณน้ัน แตจะพูดยาวก็ไมได คงพูดไดแคเปนหัวขอและเปน
แนวทางที่จะหาความรูกันตอไป

ขอยํ้ าวา คํ าวา “อารมณ” ทีเ่ราใชกันนี้ เปนคํ าเพ้ียนความหมาย ถา
ใชค ําไทยก็ใกลกับคํ าวา ความรูสึก ถาจะใชศัพททางธรรมก็เปนเร่ืองสภาพ
จติ หรือภาวะจิต คือเปนเร่ืองของจิตใจ

อารมณหรือสภาพจิตที่พึงประสงค คืออารมณฝายบวก ซึ่งเปนสวน
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หนึ่งของจริยธรรม (จริยธรรมในความหมายวา ระบบการดํ าเนินชีวิตที่ดี
งาม) และเพราะฉะนั้น ก็จึงเปนสวนหนึ่งที่สํ าคัญของการศึกษา ที่จะพัฒนา
คนใหมีชีวิตเปนอยูอยางดีงาม

อารมณฝายบวก หรือสภาพจิตดีงามนั้น ในที่น้ีควรพูดถึงชุดที่สํ าคัญ 
๒ ชุด คือ

๑. สภาพจิต หรืออารมณฝายบวก ดานพัฒนาการทางสังคม
๒. สภาพจิต หรืออารมณฝายบวก ดานพัฒนาการของชีวิต

สภาพจิตหรืออารมณเอื้อดานสังคม
ชดุที ่ ๑ อารมณฝายบวก ดานพัฒนาการทางสังคม ซึง่จะตอง

สรางหรือพัฒนาขึ้นมาใหได เปนคุณสมบัติประจํ าใจ ที่จะทํ าใหมีความ
สมัพันธที่ดีงามกับผูอ่ืน อยูรวมสังคมอยางสรางสรรค และเปนสุขรวมกันทั้ง
ดวยตนเอง และกับผูอ่ืน คือ

๑. เมตตา ในสถานการณปกติ (ความรัก ปรารถนาดี มีไมตรี อยาก
ใหคนอื่นเปนสุข)

๒. กรุณา ในสถานการณที่ผูอ่ืนตกต่ํ าเดือดรอน (มีใจพลอยหวั่นไหว
ไวตอความทุกขของผูอ่ืน อยากชวยใหเขาพนจากทุกข)

๓. มุทิตา ในสถานการณที่ผูอ่ืนกาวขึ้นสูความสุข ความดีงาม ความ
ส ําเร็จ (มีใจพลอยยินดีกับความสุขความดีงามความสํ าเร็จของเขา อยากสง
เสริมสนับสนุน)

สภาพจิต หรืออารมณบวกทั้ง ๓ น้ี เปนปจจัยใหเกิดพฤติกรรมที่ดี
งามเกื้อกูลในความสัมพันธทางสังคม พูดสั้นๆ วา เปนปจจัยแกศีล ทํ าใหไม
เบยีดเบียนกัน และเปนเครื่องประสานสังคม โดยนํ าไปสูการใหเผื่อแผแบง
ปน (ทาน) การชวยเหลือเกื้อกูลกันดวยวาจา (ปยวาจา) และการบํ าเพ็ญ
ประโยชน (อัตถจริยา)

สภาพจิต หรืออารมณบวกเหลาน้ี เกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตของตน
เองไปพรอมกันดวย โดยทํ าใหเกิดสภาพผอนคลายสงบสุขภายใน ทั้งกาย 
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และจติใจ ซึ่งไปรวมศูนยที่สมาธิ ซึ่งเปนภาวะอยูตัวเขาสูดุลยภาพของจิต 
จงึจดัอยูในหมวดแหงการศึกษาพัฒนาดานจิตใจ ที่เรียกสั้นๆ วา สมาธิ 
(และเปนวิธีปฏิบัติอยางหน่ึงที่จะใหเกิดสมาธิดวย)

ถาไมมีสภาพจติ หรืออารมณบวก ๓ อยางน้ี กจ็ะเกดิสภาพจติฝาย
ตรงขามทีไ่มดี ทีเ่ปนดานลบ คอื ความหงดุหงดิขดัเคอืงไมพอใจ ความกาวราว
คกุคามอยากขมเหงแกลงรังแก ความริษยาเหน็เขาไดดีทนไมได ตามล ําดับ

หรือไมก็อาจจะเกิดสภาพจิตฝายลบอีกชุดหนึ่ง คือ แทนที่จะเมตตาก็
เกดิราคะหรือเสนหา แทนที่จะกรุณาก็เกิดความเศราใจหรือโทมนัส แทนที่
จะมุทติาก็ไดแคดีใจสมใจตัว (ไมใชพลอยยินดีที่จะสงเสริมเขา)

มิฉะนัน้ ก็อาจจะเกิดสภาพจิตเฉยเมยดวยโมหะ ที่เรียกวา อุเบกขา 
ซึง่เปนอัญญาณุเบกขา คือเฉยโง (เฉยไมรูเร่ือง-ไมเอาเร่ือง-ไมไดเร่ือง) อัน
เปนอารมณ/ความรูสึกฝายลบ เปนสภาพจิตที่ขาดการศึกษา ไมพัฒนา

ถงึแมจะมีสภาพจิตหรืออารมณบวก ๓ อยาง คือ เมตตา กรุณา 
มุทติา น้ัน แตอาจเกิดความผิดพลาดเปนผลเสีย คือในทางสังคม อาจชวย
เหลอืสงเสริมสนับสนุนบุคคล แตทํ าใหลํ าเอียงเสียความเปนธรรม ละเมิด
หลกัการ ทํ าลายกฎเกณฑกติกา ตลอดจนชวยเหลือไมสมเหตุผล ทํ าให
บคุคลออนแอพึ่งพาเปนตน และในดานชีวิตของตนเอง ทํ าใหโศกเศราเสียใจ 
เปนทุกข เม่ือไมอาจชวยเหลือเขาไดตามที่ปรารถนา เปนตน

ดังน้ัน สภาพจิตที่ดีหรืออารมณฝายบวก ซึ่งเปนดานความรูสึกน้ัน จึง
ตองมาบรรจบกับดานรู คือปญญา โดยปญญาที่รูความจริงความถูกตอง 
เขาถึงธรรม หรือกฎธรรมชาติ และรูหลักการกติกาที่รักษาสังคมมนุษย จะ
มาจดัปรับใหเกิดสภาพจิตที่เปนกลางลงตัวพอดี ไมเอนเอียง และอยูตัวม่ัน
คง ซึ่งก็เรียกวา “อุเบกขา” แตเปนอุเบกขาที่ประกอบดวยปญญา เปน
สภาพจิตที่ทํ าใหสมดุลและสมบูรณ ครบชุดพรหมวิหาร ๔ คือ

๔. อุเบกขา ในสถานการณที่ตองรักษาธรรม คือหลักการ ความจริง 
ความดีงามถูกตอง (วางใจเปนกลาง เรียบ สงบนิ่ง ไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง 
ใหปญญาทํ าหนาที่ไปตามธรรม)
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สภาพจติอุเบกขาดวยปญญาน้ี ทํ าใหรักษาธรรม และรักษาหลักการ
กฎกติกาของสังคมไวได พรอมทั้งรักษาจิตใจของตนเองใหสงบเขาสูดุลย
ภาพโดยสมบูรณ อยางที่ทานเปรียบไวในแงหนึ่งวา เหมือนจิตใจของสารถีผู
เช่ียวชาญช่ํ าชองในการขับรถ มีความคลองแคลวและสงบสบายตลอดเวลา 
เม่ือน ํารถเขาสูทาง รถวิ่งตามความเร็วที่ตองการแลว ก็น่ังสงบสบาย ใจน่ิง 
แตไวและพรอมตลอดเวลาที่จะแกไขความผิดปกติทุกอยาง

สภาพจิตหรืออารมณเอื้อ ที่แสดงพัฒนาการของจิตใจ
ชดุที ่๒ อารมณฝายบวก ดานพัฒนาการของชีวิต หรือการพัฒนา

ภายในตนเอง เปนสภาพจิตที่แสดงถึงความกาวหนาของจิตใจ ในการพัฒนา
ชีวติตามหลักไตรสิกขา หรือจะเรียกวาในการปฏิบัติธรรมก็ได ซึ่งควรทํ าให
เกดิมีเปนคุณสมบัติประจํ าใจของตน (เรียกวา ธรรมสมาธิ) มี ๕ อยาง คือ

๑. ปราโมทย ความราเริง เบิกบานใจ
๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มดีใจ (ในเร่ืองที่ดีงามเปนธรรม)
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลาย (ตรงขามกับความเครียด)
๔. สุข ความคลองสะดวกใจ ปราศจากสิ่งบีบคั้นติดขัดคับของ
๕. สมาธิ ภาวะที่จิตต้ังม่ันแนวลงได อยูตัวสงบ อยูกับสิ่งที่ดีงาม ไม

มีอะไรรบกวน
ผูทีป่ฏบิัติธรรมถูกตอง คือกาวไปในการศึกษาแท ที่เปนไตรสิกขา จะ

มีสภาพจิตเหลาน้ี โดยเฉพาะขอแรกคือปราโมทย จะเปนตัวนํ าเร่ิมแรก และ
เปนปจจัยสงตอใหเกิดขออื่นๆ ตามมา ทานจึงเนนใหรักษาจิตใจและปรุง
แตงจิตใจใหมีปราโมทย คอืความราเริง เบิกบานใจ อยูเสมอ (มีพุทธภาษิต
วา ผูมากดวยปราโมทยจักบรรลุนิพพาน)

เม่ือมีอารมณบวกหรือสภาพจิตดีงามชุดน้ี ก็จะแกไขและปดกั้นโอกาส 
ไมใหเกิดสภาพจิตเศราหมอง หรืออารมณฝายลบตางๆ โดยเฉพาะความซึม
เศราเหงาหงอยหดหู (depression) ความเครียด (stress) ความกระวน
กระวาย (anxiety) ความฟุงซาน (restlessness) ซึง่เปนปญหาทางจิตที่
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ส ําคัญของคนยุคปจจุบัน
ถาพูดรวบรัด อารมณฝายลบ หรือสภาพจิตเลวราย ที่กอปญหาและ

เปนปฏิปกษกับอารมณฝายบวก ๕ ขอขางตนนั้น ก็มี ๕ อยาง เรียกวา
นิวรณ ๕ (สิ่งที่ครอบงํ าปดกั้นจิต กดถวงจิตใหไมกาวหนาและขัดขวางการ
พัฒนาปญญา) ซึ่งก็ครอบคลุมปญหาจิตใจที่พูดถึงเม่ือกี้ เชน ความซึมเศรา 
เปนตน นิวรณ ๕ คือ

๑. กามฉันทะ ความอยากไดโนนไดน่ี ติดใครใฝหาสิ่งเสพ
๒. พยาบาท ความหงุดหงิด ขัดเคือง คับแคน ชิงชัง ไมพอใจ
๓. ถีนมิทธะ ความหดหู เซื่องซึม เหงาหงอย งวงงุน ทอแท
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน กังวล กลัดกลุม รํ าคาญใจ
๕. วิจิกิจฉา ความลงัเล เคลือบแคลง สงสัย ของใจ
เม่ือพัฒนาจติใจกาวหนาไป มีสภาพจติ หรืออารมณบวก ๕ อยางขางตน

กจ็ะพนไปจากนิวรณ ๕ เหลาน้ี โดยเฉพาะจิตจะเปนสมาธิไดตอเม่ือนิวรณ ๕ 
น้ีหมดหายไป หรือพูดกลับกันวา เม่ือไมมีนิวรณ ๕ น้ี จิตก็จะเปนสมาธิ

เม่ือทํ าจิตใหเปนสมาธิได ถือวาเปนการพัฒนาดานจิตใจที่บรรลุผล
สํ าเร็จ สมาธิน้ันจะเปนศูนยกลางการพัฒนาของคุณสมบัติทุกอยางของจิต
ใจ และทํ าใหจิตเปน “กัมมนีย” คอื เหมาะแกการใชงาน ทั้งมีกํ าลัง เขม
แข็ง ม่ันคง สงบสุข และผองใส โดยเฉพาะเอื้อตอปญญา จึงเปนบาทฐาน
ของการกาวไปในการพัฒนาปญญาดวย

เม่ือพัฒนาการทางจิต ทํ าใหเกิดสภาพจิตที่เปนอารมณบวก ซึ่งเอ้ือ
ตอปญญาแลว การบรรจบประสานของดานจิตกับดานปญญา ก็จะทํ าให
ปญญาสงผลตอจิตใจอีก โดยปญญาจะปลดปลอยจิตใหเปนอิสระ และทํ าให
เกดิสภาพจิตอุเบกขา ซึ่งทํ าใหจิตอยูตัว มีดุลยภาพอยางที่กลาวแลว

สภาพจิต ๕ อยางในชุดที่ ๒ น้ี เปนชุดหลัก จึงอาจเกิดรวมกับสภาพ
จติหรืออารมณบวกชุดแรก (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ดวย

ขอยํ ้าวา จะตองมองอยูเสมอถึงหลักใหญวา อารมณหรือสภาพจิตที่ดี
งามเหลาน้ี เปนองคประกอบดานจิตใจ (ดานสมาธิ) อยูในระบบสัมพันธของ
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การดํ าเนินชีวิต ๓ ดาน คือ การสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (พฤติกรรมและการ
ใชอินทรีย) คุณสมบัติทางจิต และความรู-คิด-เขาใจ ที่เรียกสั้นๆวา ศีล 
สมาธิ ปญญา

จะตองไมลืมวา ทั้ง ๓ ดาน ( ⌫  ) น้ัน เปนปจจัยตอกัน
ในกระบวนการพัฒนาชีวิต หรือการศึกษา ที่จะชวยใหชีวิตเปนอยูหรือ
ดํ าเนินไปไดอยางดี เปนจริยะ หรือมรรค อันประเสริฐ

ความคิดทางจิตวิทยา ที่แยกสวน และคลุมเครือ
เน่ืองจากวิชาการตางๆ ที่เลาเรียนและใชงานกันเวลานี้ เปนไปตาม

แนวคิดของตะวันตก เม่ือยกเอาแนวคิดอ่ืนอยางพุทธศาสนาขึ้นมาพูด จึง
ตองระวังความสับสนปนเปที่นํ าไปสูความเขาใจยากหรือเขาใจผิด

จึงขอตั้งขอสังเกตบางอยางไว เกี่ยวกับลักษณะของความคิดความ
เขาใจของชาวตะวันตก ในเร่ืองสภาพจิตหรืออารมณ/ความรูสึกตางๆ น้ี ซึ่ง
จะชวยใหเกิดวิธีมองที่ทํ าใหเขาใจหลักธรรมทางจิตงายขึ้น

ประการแรก จติวิทยาตะวันตก แตเดิมมาสนใจเฉพาะ negative 
emotions คืออารมณหรือสภาพจิตดานลบ เพราะจิตวิทยาตะวันตกน้ัน
พัฒนาขึ้นมาจากการทํ างานแกปญหาและดูแลรักษาผูปวยทางจิต จึงเอา
สภาพจิตหรืออารมณดานลบเปนจุดเร่ิม และเอาสภาพจิตของมนุษยปุถุชน
ทัว่ไปเปนมาตรฐานหรือเปนจุดหมาย คือพยายามแกไขปญหาของคนไขโรค
จติ ใหหายปวยกลับมาเปนอยางคนทั่วๆ ไปที่ถือวาเปนปกติ

ตอมา เม่ือจิตวิทยาตะวันตกน้ันพัฒนามากขึ้น ก็หันมาสนองความ
ตองการของมนุษยในสังคมตะวันตกน้ัน ซึ่งปรารถนาจะมีชีวิตอยางดีที่
ประสบความสํ าเร็จ ในยุคอุตสาหกรรม และยุคธุรกิจอุตสาหกรรม

พัฒนาการในขั้นนี้ ทํ าใหแมแตคํ าวา “จิตวิทยา” เอง บางทีมีความ
หมายเปนการใชวิธีการทางจิตใจเพ่ือใหบุคคลนั้นสํ าเร็จความมุงหมายของ
ตนเอง หรือเปนความหมายเชิงธุรกิจ เชน คํ าวา “คนนี้มีจิตวิทยาดี” “เขา
พูดมีจิตวิทยา” “ยิ้มอยางมีจิตวิทยา” หรือ “อยามาจิตวิทยากับฉันนะ”
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สวนในทางพุทธศาสนา ถือวา มนุษยปุถุชนธรรมดาทั่วไปนี้ยังบก
พรอง จะตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ใหเปนอริยชน หรืออารยชน จนกระทั่งเปน
พระอรหันต จึงเอาสภาพจิตหรืออารมณของคนทั่วไปเปนจุดเร่ิม และตั้ง
สภาพจิตของพระอริยะเปนจุดหมาย

นอกจากนั้น ถือวา เร่ืองสภาพจิต/อารมณน้ันอยูในระบบการดํ าเนิน
ชีวิตที่มีความเปนจริงของมันเองตามธรรมชาติ การพัฒนาสภาพจิต หรือ
พัฒนาการทางอารมณ เปนเพียงสวนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตที่ดีงามทั้ง
ระบบ ซึ่งมีความสัมพันธเปนเหตุปจจัยในระบบของมันเอง ความดีงาม
สมบูรณของระบบการดํ าเนินชีวิตน้ันเปนจุดหมายของมันเองโดยธรรมชาติ 
และวัดผลไดโดยธรรมชาติ

โดยนยันี ้ การมีอารมณ/สภาพจติทีดี่ จงึมิใชเปนการพัฒนาทางจติใจ
เพ่ือสนองแนวคดิคานิยมของสงัคม แตสภาพจติทีดี่จะเกือ้หนนุและพวงมากบั
ความสมัพันธทางสงัคมทีดี่งามเอง ตามกฎธรรมชาติของความสมัพันธเปนเหตุ
ปจจยัแกกนั ดังน้ัน สภาพจติหรืออารมณบวกจงึวดัดวยมาตรฐานความสมัพันธ
ทีเ่ปนจริงในธรรมชาติของมันเอง และเปนจดุสนใจของพทุธศาสนามาแตตน

ประการตอไป สบืเนือ่งจากประการแรกนั้นเอง จิตวิทยาตะวันตกจึง
มองความหมายของ positive emotions หรืออารมณฝายบวกตางจากพระ
พุทธศาสนา เชน เขามองวา ambition (มักแปลกนัวาความทะเยอทะยาน) 
เปน positive emotion เพราะเกือ้หนนุตอการสรางความส ําเร็จของบคุคล 
(เชน เกยีรติยศ ความยิง่ใหญ ความม่ังคัง่ ตลอดจนความส ําเร็จตามแนวคดิ
เชิงธรุกจิ หรือแนวคดิวตัถนิุยม อยาง success culture ของอเมรกินั) ท ําใหคน
คกึคกัมีก ําลงัทีจ่ะท ํากจิกรรมหรือท ํางานการเพ่ือใหตนบรรลผุลส ําเร็จทีว่าน้ัน

ในกรณีอยางน้ี จิตวิทยาตะวันตกจับเอาแคความสํ าเร็จตามคานิยม
หรือแนวคิดของสังคมนั้นๆ และยุคสมัยนั้นๆ เปนเกณฑวัด ไมไดมองที่ความ
ดีงามของชีวิต สันติสุขของสังคม และความดํ ารงอยูดวยดีของระบบแหง
ธรรมชาติทั้งหมดโดยรวม ซึ่งควรจะเปนจุดหมายที่แทจริงของอารยธรรม
มนุษย และเปนเกณฑวัดความเปน positive ที่แท
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แยกสวนออกไป ตองใหแตละอยางชัดเจน
แยกแลวตองโยงได ใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัย

อีกประการหนึ่ง เปนที่รูและยอมรับกันวา อารยธรรมตะวันตกในชวง 
๒๐๐–๓๐๐ ป ที่ผานมานี้ เจริญมาตามแนวคิดแบบแยกสวน เจาะลึก
ละเอียดลงไปเปนจุดๆ เร่ืองๆ ไมเปนระบบสัมพันธแบบองครวม

ยิ่งกวาน้ัน ถาพิจารณาใหดี จะเห็นวา ความคิดแยกสวนของตะวันตก
กจ็ ําแนกไดผลเฉพาะในดานรูปธรรม คือเดนทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนดาน
วตัถเุทาน้ัน แตในเร่ืองนามธรรม การวิเคราะหจํ าแนกแยกแยะของตะวันตก
ยังพราคลุมเครือ ไมตองพูดถึงวาจะมองเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยที่
โยงสวนเฉพาะนั้นๆ กับสวนอื่น

ขอยอนไปยกค ําวา ambition ขึน้มาพิจารณาเปนตัวอยางอีกคร้ัง ความ
จริง ทีฝ่ร่ังวา ambition เปน positive emotion หรืออารมณบวกน้ัน กไ็มใช
ผดิเสยีทเีดียว แตปญหาอยูทีว่า ตะวนัตกมองคลมุเครือและเพงไปดานเดียว

คํ าวา ambition น้ันเอง มีความหมายกํ้ ากึ่งและคลุมเครือ คือไมใช
หมายถึงความทะเยอทะยานใฝหาเกียรติยศความมั่งคั่งยิ่งใหญ และความ
ส ําเร็จเพ่ือตัวเอง หรืออยางเห็นแกตัวเทาน้ัน เพียงแตชาวตะวันตกไมแยก
ในทีท่ีค่วรจะแยก และมีความโนมเอียงที่จะมองความหมายตามความเคยชิน
ทางวฒันธรรมแหงการแสวงหาความสํ าเร็จของตน

แทนทีจ่ะแปล ambition วาความทะเยอทะยาน กอ็าจจะแปลวา 
ความใฝสงู ความใฝท ําการทีย่ิง่ใหญใหส ําเร็จ สิง่ทีป่รารถนาจะท ําน้ันอาจเปน
ความส ําเร็จเพ่ือตนเองกไ็ด หรืออาจจะเปนความสํ าเร็จแหงงานสรางสรรค
เพ่ือสงัคมหรอืมนษุยชาติกไ็ด เร่ืองนีฝ้ร่ังไมแยก แตทางพุทธศาสนาแยกชดั

ถาพูดดวยภาษาแบบพุทธ ก็อาจแยกเปน ambition แบบตัณหา-
มานะ (อยากได-อยากมี-อยากเปน-อยากยิ่งใหญ-อยากเอาเพื่อตน) กับ 
ambition แบบฉันทะ-เมตตากรุณา (อยากรูสัจธรรม-อยากชวยเหลือ-
อยากทํ าการสรางสรรค-อยากทํ าใหทั้งโลกเปนสุข)
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นักรบยิ่งใหญในประวัติศาสตรยกทัพไปรุกรานแยงชิงดินแดน หา
ความม่ังคั่งยิ่งใหญ ก็ทํ าดวย ambition แตมหาบุรุษบางคนก็อาจทํ างานยิ่ง
ใหญเพ่ือประโยชนสุขของมนุษยชาติ ดวย ambition อีกแบบหนึ่ง

พระเจาอโศกมหาราช ยกทัพไปทํ าสงครามรุกรานดินแดนอื่น ฝร่ังก็
วาพระเจาอโศกมี ambition ตอมาพระเจาอโศกทรงเห็นโทษของการเบียด
เบยีน ทรงละเลิกสงคราม หันมาสงเสริมการเผยแพรธรรม เพ่ือสันติสุขของ
มวลมนุษย ตํ าราฝร่ังก็เรียกวาเปน ambition (ดู “Ashoka’s edicts,” 
Encyclopaedia Britannica, 1999)

พระคุณสมบัติสํ าคัญอยางหน่ึงของพระพุทธเจา ในชุด พุทธธรรม ๑๘ 
ประการ คือ ทรงมีฉันทะไมลดถอย จงึไมทรงมีความระยอหรือถดถอยเลย
ในการบ ําเพ็ญพุทธกิจ เพ่ือสรางประโยชนสุขแกชาวโลก เม่ือจะอธิบายพระ
คณุสมบติัน้ีดวยภาษาอังกฤษ ก็อาจจะประสบความยากลํ าบากในการหาคํ า
ศพัทภาษาอังกฤษมาใช เพราะไมมีคํ าที่จะแยกความหมายไดชัดเจน

เม่ือพิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนา ambition ทีจ่ะเปนอารมณ
บวก กต็องเปนความใฝดี การมีพลังจิตใจที่มุงจะสรางสรรคทํ าประโยชนแก
โลกหรือแกมนุษยชาติ

สวน ambition ในความหมายวาทะเยอทะยานปรารถนาความมั่งคั่ง
ยิ่งใหญของตน ยอมเปนความเห็นแกตัว เปนสภาพจิตอกุศล หรือเปน
อารมณฝายลบ มันเปนอกุศลหรือฝายลบ เพราะโดยธรรมชาติของมันเอง 
ไมเกือ้กลูตอชีวิตจิตใจ ทํ าจิตใหไมสบาย คับแคบ เปนปจจัยใหเกิดความขุน
มัว เศราหมอง และความเครียด เปนตน (ไมตองพูดถึงผลในเชิงสังคม เชน
การแยงชิง เบียดเบียนกัน) จัดเขาในประเภทความโลภ ตัณหา และมานะ

ถาจะแยกสวน ก็ตองซอยความสัมพันธใหหายซับซอน
ไมใชเพียงแยกเฉือนออกไปๆ ใหกลายเปนยิ่งสับสน

ในกรณีทั่วไป ความโลภหรือเห็นแกตัวก็ไมใชตัวนํ าสูความสํ าเร็จ 
เพราะความโลภเปนความอยากได มิใชอยากทํ า ถามองแคตัวความโลภ ที่
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อยากได คนจะหาทางได (โดยไมตองทํ า) จึงนํ าไปสูการลักขโมย แยงชิง 
การทุจริต การขอ การรอรับ การออนวอน เปนตน

ความโลภนั้นจะนํ าไปสูการกระทํ าใหเกิดผลสํ าเร็จ ตอเม่ือมีปจจัยตัว
อ่ืนมาประสาน คือมีการวางเงื่อนไข เชน ระบบกติกาของสังคมวา “ตองทํ า
จงึจะได” หรือจะไดตอเม่ือทํ า พรอมทั้งมีการบังคับใชกติกาหรือกฎหมาย
อยางศกัด์ิสิทธิ์ เพ่ือใหแนใจวาตองทํ าจึงจะได ไมมีทางหลบเลี่ยง

ในเมื่อคนทั่วไปเปนปุถุชน ยังมากดวยความโลภ ก็จึงตองมีการ
บริหารสังคม โดยจัดวางระบบเงื่อนไขนี้ใหม่ันคงรัดกุม เพ่ือแปรความโลภให
เปนปจจัยแกการทํ างาน

(คนไทยดูเหมือนวาไมชอบความคิดที่ซับซอน จึงไมชอบฟงคํ าสอนเชิง
ปญญาจากพุทธศาสนา ในขณะที่ตะวันตกเกงในการจัดต้ังระบบเงื่อนไข โดย
ไมตองรูเขาใจหลักความจริงน้ี เพราะประสบการณในภูมิหลังแหงการด้ินรน
ตอสูของสังคมของเขาผลักดันใหเปนไป)

ในเวลาเดียวกัน มีมนุษยจํ านวนหนึ่ง แมจะไมมาก แตมีความอยาก
ความปรารถนาที่จะทํ าการสรางสรรค มนุษยพวกน้ีถึงจะไมได ก็ทํ า เพราะ
อยากทํ า มิใชอยากได สภาพจิตน้ีเรียกวาความอยากทํ า คือฉันทะ

มนุษยจํ านวนนอยพวกนี้แหละ คือตัวจริงของผูสรางสรรคอารยธรรม
โลก ผูบริหารสังคมจะตองจับตา และวางมาตรการสงเสริมสนับสนุน (ใชวิธี
การตางจากที่ใชกับพวกโลภ)

สภาพจติอ่ืนๆ อีกหลายอยาง ฝร่ังก็แยกไมออกระหวางบวกกับลบ
โดยสภาวะของธรรมชาติ เขามองความเปน positive หรือ negative แต
ในเชิง conventional

อีกตัวอยางหน่ึง คือความสงสัย เม่ือมองคลุมเครือแบบฝรั่ง ก็อาจจะ
พูดวาความสงสัยนี้ดี เพราะผลักดันใหคนคนหาความรู ทํ าใหเกิดความเจริญ
ทางวชิาการหรือเจริญปญญา ทํ าไมพุทธศาสนาจึงวาความสงสัยไมดี (เปน
นิวรณอยางหนึ่ง) จะไมใหสงสัยหรืออยางไร

เร่ืองนี้จะตองแยกแยะใหชัด เชน พูดถึงธรรมชาติของความสงสัย
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ตอนหนึง่ และพูดถึงวิธีปฏิบัติตอความสงสัยอีกตอนหนึ่ง จึงจะเขาใจชัดเจน
ความสงสัยแคลงใจ ที่วาเปนสภาพจิตฝายลบ ก็เพราะโดยธรรมชาติ

ของมัน เม่ือเกิดขึ้นแลว มันจะรบกวนจิต ทํ าใหไมสบาย ไมสงบ แมกระทั่ง
วาวุน อันนี้เปนธรรมดาของมัน จึงเปนฝายลบหรืออกุศล

สวนในวธิปีฏบิติั เม่ือเปนฝายลบ หรืออกศุล กต็องก ําจดั แตจะก ําจดั
อยางไร กต็องก ําจดัดวยการท ําใหรู หรือหาความรู ใหเหน็ความจรงิ และหมด
ความสงสยั หมายความวา เม่ือเกดิความสงสยั ไมใหปลอยไว แตใหแกไขดวย
การหาความรูใหสิน้สงสยั

ทานไมไดหามสงสยั ดังเชนในกาลามสตูร ทีพ่ระพุทธเจาตรัสสอนไมให
เช่ืองาย พระองคตรัสถงึความสงสยัของพวกกาลามะนัน้วา “ควรทีท่านจะ
สงสยั ความสงสยัของทานเกดิขึน้ในฐานะทีค่วรสงสยั”

แตเร่ืองไมใชแคน้ัน ปจจัยที่ทํ าใหพยายามหาความรู ไมใชความสงสัย 
แตเปนความอยากรู หรือความใฝรู ถาคนใดมีความใฝรู ความสงสัยจะเปน
ปจจยักระตุนความใฝรู ใหไปเพียรหาความรู ยิ่งมีความใฝรูสูงมาก ความ
สงสยักจ็ะกระตุนความใฝรูใหมีกํ าลังในการที่จะเพียรพยายามมาก

แตถาคนไหนไมมีความใฝรู พอเกดิความสงสยัขึน้ เขากไ็มเพียรพยายาม
หาความรู ไดแตปลอยความสงสยัใหคางคารบกวนใจของตนอยูอยางน้ันเอง

ฉะนั้น สภาพจิตที่เราจะตองพัฒนา คือความใฝรู หรืออยากรู ไมตอง
ไปพัฒนาความสงสัย เม่ือพัฒนาความใฝรูขึ้นมาแลว กระบวนการแหงเหตุ
ปจจยัจะท ํางานของมันเอง ความสงสยัเกดิขึน้เม่ือใด กจ็ะกระตุนใหความใฝรู
น้ันท ํางาน คนใฝรูจะเพยีรหาความรู จนกวาจะก ําจดัความสงสยัใหหมดสิน้ไป

หลักการนี้เรียกวา อกุศลเปนปจจัยแกกุศล ถาแยกซอย ก็ตอง
จ ําแนกใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุปจจัยอยางน้ีดวย

อนึง่ ขอใหสังเกตวา เร่ืองราวดานจิตใจหรือนามธรรมนี้ วิชาการฝาย
ตะวนัตกมักแยกซอยแบบกระจัดกระจาย สวนในพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ตางๆ ที่จํ าแนกออกไป จะเห็นวาพระพุทธเจามักตรัสแสดงไวเปนชุดๆ โดยมี
ล ําดับหรอืความสมัพันธเชิงระบบทีเ่ปนเหตุผลในการทีจ่ะจดัเปนชุดๆ อยางน้ัน
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Emotional Intelligence และ EQ
เวลานี้ คนไทยกํ าลังต่ืนไปดวยกับเร่ือง EQ ซึง่ก็คือวาตามฝร่ัง ที่พา

คนทั่วโลกติดอยูกับ IQ มาหลายทศวรรษ มองลึกลงไปก็คือความกาวหนา
ของความคิดแบบแยกสวน

แตกอนโนน ฝร่ังอยูกับ moral หรือ ethic ของศาสนา ตอมาวิทยา
ศาสตรเจริญ ศาสนาเสื่อมอิทธิพล คนก็หันมาเนนเร่ืองปญญาในดานความ
คดิเหตุผล จึงมาช่ืนชมกับ intelligence ซึง่เปนคุณสมบัติสํ าคัญในการสราง
ความกาวหนาและความสํ าเร็จของยุคสมัยนั้น

แตเวลานี ้คนชกัจะผดิหวงัหรือชักจะเบือ่หรอืลากบัการหาความส ําเร็จ
ในการท ํางานหนกั เปลีย่นมาเนนเร่ืองความสขุและความส ําเร็จเชิงสงัคมและ
ธรุกจิ กก็าวมาเหน็ความส ําคญัของสภาพจติหรืออารมณ คอื emotion

มองในแงดี การกาวหนาของความคิดแบบแยกสวนนั้น ก็ทํ าใหใกล
เขามาสูระบบความสัมพันธแบบองครวม แมจะโดยไมรูตัว ดังจะเห็นวา ใน
ความคิดเร่ือง EQ น้ัน ไมใชพูดเฉพาะเร่ือง emotion อยางเดียว แตพูดถึง
ความสัมพันธระหวางอารมณ หรือ emotion น้ันกับเชาวนปญญา และพฤติ
กรรมทางสังคมไปดวย ซึ่งก็คือเฉียดระบบศลี-สมาธิ-ปญญา เขามา

ตอนนีเ้รากเ็พียงระวงัวาอยาติดอยูกบัค ําศพัทวา emotion เด๋ียวจะ
แยกสวนติดอยูแงเดียวอกี จะใชศพัทอยางไรกใ็หเขาใจตระหนกัถงึระบบความ
สมัพันธแบบองครวมของพฤติกรรม-จติใจ-ปญญา ไวตลอดเวลา ถาสามารถหา
ถอยค ําทีแ่สดงความสมัพันธทัง้ระบบนีม้าใชแทน EQ ของฝร่ังไดกย็ิง่ดี (เดิม
เรามีค ําทีพ่อหาได เชน ภาวติ-, วนิิต-, ทนัตภมิู แตสือ่กบัคนยคุนีย้ากหนอย)

เคยมีทานที่มาปรึกษาหารือคํ าไทยสํ าหรับ emotional intelligence
กไ็ดคิดไวสํ าหรับเลือกหลายคํ า เชน ปรชีาเชิงอารมณ เจตวิทัตต เจตโกศล
ฯลฯ สวนคํ าวา EQ กค็งใชแบบเทียบเคียงกับ IQ ถงึจะบัญญัติคํ าอะไรขึ้น
มา คนก็คงนิยมเรียกทับศัพทวา อีคิว อยูน่ันเอง

เร่ืองนี้ ขอจบไวพอเปนขอพิจารณากันเทาน้ีกอน
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