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อนุโมทนา

 “มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)” แจงวา
ไดรวมกบัมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา จดัใหมีโครงการจัดพิมพหนังสอืเกีย่ว
กับพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในโครงการน้ี มีเรื่อง
ราวท่ีอาตมภาพไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา รวมอยูดวย อาตมภาพขออนุโมทนา

การพมิพหนังสอือนัวาดวยการศึกษาตามหลกัไตรสกิขาขึน้มาเผยแพร เปน
งานสาํคัญท่ีสนองวตัถปุระสงคของมูลนิธิการศึกษาเพือ่สนัติภาพฯ ในแนวทางท่ี
จะสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการปลุกเตือนและสงเสริมใหนํา
เอาธรรม ซึง่เปนหลกัความจรงิของธรรมชาติมาปฏิบัติใหเกดิผล ในการแกปญหา
ของชีวิตและสังคมท่ีเปนอยูในบัดน้ี และพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนอนาคต
ของประเทศชาติในระยะยาว การศึกษาท่ีถกูตองน้ัน นอกจากเปนฐานของการ
พฒันาทุกดานของประเทศ และเปนการสรางอนาคตของชาติแลว ยงัเปนเครือ่งนํา
ใหการพัฒนาน้ันดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง และเปนหลักประกันใหชาติมี
อนาคตท่ีดีงามกาวไปในสันติสุขดวย

ขออนุโมทนาการใหธรรมสงเสริมการพัฒนาปญญาครั้งน้ี อันนับวาเปน
การแสดงนํ้าใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ขอใหกัลยาณฉันทะของ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมัฤทธ์ิ
ผลเพื่อความดีงามแหงชีวิต เพื่อความเจริญม่ันคงของประเทศชาติ และเพื่อ
สันติสุขของสังคม สมความมุงหมาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑



คํานํา

ดวยผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนท่ีประจักษชัด 
ท้ังโดยการเขียนหนังสือ การปาฐกถา การบรรยายธรรม การให
ความรูในรูปแบบตางๆ ของพระคุณเจาพระพรหมคุณาภรณ     
(ป. อ. ปยุตฺโต) น้ัน ไดรับการยกยองและยอมรับเปนอยางย่ิงจากผู
ท่ีสนใจศึกษาพุทธธรรมท้ังหลาย คุณคาของผลงานน้ันดูไดจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังในและตางประเทศกวา ๑๕ สถาบันได
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิใหในหลายสาขาวิชา  โดย
เฉพาะอยางย่ิงพระคุณเจาเปนพระสงฆองคแรกของโลกและเปน
คนไทยคนแรกท่ีไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จากองคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 
เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับเงินรางวัลท่ีไดรับมา
จํานวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท พระคุณเจาไดมอบใหแกกระทรวงศึกษา
ธิการ ซ่ึงไดมอบตอใหกรมการฝกหัดครูขณะน้ัน  จนเปนแรง
บันดาลใจใหนํามาจัดต้ัง “กองทุนการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” เพ่ือสืบทอดความหมายของการศึกษา
เพ่ือสันติภาพท่ีมีตอมนุษยชาติและสานตองานท่ีมีคุณคาย่ิงในการ
เช่ือมโยงคําวา สันติภาพตอสังคมโดยรวมใหยืนยงและมีความ
หมายแกทุกชีวิตและสังคม กองทุนฯ ไดดําเนินกิจการตางๆในแนว
ทางการสงเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพมาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ.  
๒๕๓๗ และตอมาไดพัฒนามาเปนมูลนิธิ  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๔๓



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ค

ตลอดระยะเวลาสิบกวาป  งานกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพ  พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)  ไดเกิดกิจกรรมท่ีเปนไป
เพ่ือสรางสรรคและสงเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพดังน้ี

๑. การจัดปาฐกถาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีมุง
แสวงหาแนวทางการศึกษาเพ่ือสันติภาพตามชวงจังหวะท่ีเกิดเหตุ
การณท่ีเปนปญหานาหวงใยตางๆในสงัคม  โดยนําพุทธธรรมมา
ประยุกตใชในการแกปญหา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดชวย
วิเคราะหใหขอคดิตางๆท่ีเปนประโยชน  และช้ีนําแนวทางในการ
สรางสนัติภาพ  และแกปญหาของสงัคมท่ีกําลงัถูกกระแสบริโภค
นิยมพัดโหมกระหนํ่าอยางรุนแรง

๒.  การวิจัย  เพ่ือแสวงหามลูเหตุของปญหาท่ีกอใหเกิดความ
แปลกแยก  ขัดแยง  รุนแรง  โดยเฉพาะอยางย่ิง  แนวคดิในการแก
ปญหาโดยยึดหลกัของ  “บวร”  คอื  บาน  วัด  โรงเรียนและสงัคม
โดยรวม  ผลการวิจัยท่ีสามารถชวยพัฒนาแนวทางไปสูการแกไขได
น้ันจะไดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาแกปญหาตอไป

๓. การเลือกคัดหนังสือธรรมะท่ีดีท่ีเหมาะสมเพ่ือพิมพเผย
แพรแกเยาวชนในวัยตางๆ โดยรวมกับหนวยงานการศึกษา เชน 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร สาํนักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแหงชาติ (สวช.) และพิมพเองโดยมลูนิธ ิ เพ่ือแจกจายเผยแพร
ไปตามสถานศกึษาทุกระดับและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ



ขอคิดเพื่อการศึกษาง

ง

๔. การสรรหาผูมีผลงานในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติ
งานเปนปกต ิ  ท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมการศกึษาเพ่ือสนัติภาพ  มผีล
งานเปนท่ีประจักษ ดวยกิจกรรมน้ีจึงมีสวนใหมูลนิธิไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูกับผูท่ีไดทํางานและดําเนินชีวิตบนแนวทางของ
การศกึษาเพ่ือสนัติภาพ  ท้ังเพ่ือตนเอง  และเชิญชวน  ช้ีนํา  ผูคน
ท้ังหลายใหเห็นคุณคา  และเดินไปในแนวทางน้ัน  แมจะจัดรางวลั
การสงเสริมการศึกษาเพ่ือสนัติภาพไดเพียงปละ ๑ รางวัล แตความ
รูและผลงานของทานท้ังหลายเหลาน้ัน ลวนมีคุณคาเกินกวาจะ
ประมาณได ทานจึงเปนครูของแผนดิน คนหน่ึงท่ีมคีณุคาย่ิง  ทาน
จึงเปน “เพชร”  ท่ีมคีณุคาในสงัคม เปนพุทธบุตรท่ีเปนกําลงัสาํคัญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคาย่ิงอีกทานหน่ึง การนําขอคิด
และวิถีทางในการดําเนินชีวิตของทานมาเผยแผ  ก็จะเกดิประโยชน
และมีคณุคาย่ิงแลว

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูพิลอดุลยเดช วันท่ี ๕  ธนัวาคม  
๒๕๕๐ ทางมลูนิธจึิงไดรวบรวมคดัเลอืก ปาฐกถา การบรรยายธรรม
ท่ีไดจากการสัมมนาทางวิชาการของแตละปตอเน่ืองมาตั้งแตการ
กอตัง้กองทุน/มลูนิธกิารศึกษาเพ่ือสนัติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตโฺต)  มาจัดพิมพเผยแพร จํานวน  ๑๐  เลม  เพ่ือประโยชนทาง
การศึกษาและปฏิบัติธรรม ซ่ึงหวังวาจะมีสวนชวยสรางเสริมแนว
ทางปฏิบัติท่ีจะนอมนําไปสูการสรางสันติสุข  ท้ังแกตนเองและ
สงัคม



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) จ

มูลนิธิไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีย่ิงจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีตระหนักถึงประโยชนในการเผยแผธรรมะ  

ในการสรางสรรคและแสวงหาแนวทางเพ่ือสรางสันติภาพ  จึงได

ชวยจัดพิมพและชวยดําเนินการเผยแพร  ทางมูลนิธิตองขอ

ขอบคุณเปนพิเศษในกุศลกรรมท่ีควรแกการสรรเสริญย่ิง

ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูไดรับรางวัลการสงเสริม

การศึกษาเ พ่ือสันติภาพทุกทานท่ีไดมารวมใหขอคิดท่ีเปน

ประโยชนและทําใหโครงการน้ีสําเร็จ  ขอขอบคุณคณะทํางานทุก

ทานท่ีไดทํางานท่ีไมงายเลยน้ีจนเปนผลสําเร็จดังท่ีปรากฏ  เพราะ

เปนงานท่ีตองทําตอเน่ืองยาวนาน

ขอบุญกุศลใหทุกทานทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจงประสบแต

ความสุขความเจริญในธรรม  ขอธรรมสวัสดีจงมีแกทานผูสนใจใฝ

ศึกษาธรรมทุกทาน

(ดร. นิเชต  สุนทรพิทักษ)
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)



สารบัญ

อนุโมทนา ก

คํานํา ของ ประธานมูลนธิกิารศึกษาเพือ่สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโฺต) ข

คํานํา ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉ

สารบัญ ซ

ขอคิดเพ่ือการศึกษา ๑

การศึกษาแทตองถึงธรรมชาติ

อุดมศึกษาตองโยงมาถึงฐาน ๑

การแกปญหาท่ีตรงไปตรงมา
คือใหชาวพุทธรูจักศาสนาท่ีตัวบอกวานับถือ ๑

จะจัดจะแกไขอะไร
ก็ตองรูจักสิ่งท่ีตัวจะจัดจะแกไขน้ัน ๓

การศึกษาท่ีแท
ก็คือตรงตามธรรมชาติท่ีเปนความจริงของชีวิต ๗

อุดมศึกษาจะสูงสุดจริง
ตองลงไปถึงบานท่ีเปนฐานของสังคม ๑๑



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ฌ

อะไรๆ ก็ใหมาถึงเหตุปจจัย ๑๓

บูรณาการวิชาเขากับชีวิตจริง ๑๔

บูรณาการระเบียบสังคมเขาไปในวิถีชีวิตของคน ๑๖

ย่ิงยาก ย่ิงอยากทํา ๑๙

จากการศึกษาจัดตั้ง สูการพ่ึงตนไดในการเรียนรู ๒๑

ตามใจ เพ่ือใหลูกไปอยูในโลกแหงความฝนใจ ๒๖

สังคมดี ท่ีใหมีสิทธิ์ คนดี ท่ีรูจักใชสิทธิ์ ๒๙

ใชเสรีภาพ อยางไรอิสรภาพ ๓๒

จากสุขจัดตั้ง สูสุขเองผุดขางใน ๓๘

คราวน้ี ขอสี่ขอ ๔๑

เหตุผลท่ีคิดในใจ กับเหตุปจจัยในความเปนจริง ๔๖

คิดเหตผุลในใจ ใหตรงกับเหตุปจจัยท่ีเปนจริง ๕๑

คิดเหตุผลในใจ แลวไปทําเหตุปจจัยท่ีเปนจริง ๕๔

ถาวาทําดีไมไดดี ถึงตรงน้ีหายสงสัยเสียที ๕๙

จะพัฒนากรรมไดดี ตองแยกแยะเหตุปจจัยท่ีซับซอนได ๖๖

คิดถึงความเจริญของฝร่ัง ตองรูเหตุปจจัยท่ีตางของเขา ๗๐

ประวัติยอของผูบรรยาย ๗๕

คณะผูจัดทํา ๗๘



ขอคิดเพ่ือการศึกษา:

การศึกษาแทตองถึงธรรมชาติ

อุดมศกึษาตองโยงมาถงึฐาน∗

~ ~

การแกปญหาที่ตรงไปตรงมา

คือใหชาวพุทธรูจักศาสนาที่ตัวบอกวานับถือ

ขออนุโมทนา ทานเลขาธิการและอธิการบดี ท่ีมีดําริเปนกุศล 
ระลึกถึงพระพุทธศาสนา และคํานึงถึงความเปนไทย

ตอนแรกท่ีทานเลขาธิการปรารภเก่ียวกับการนําพระพุทธ-
ศาสนามาใชใหเปนประโยชนในการแกปญหาการศึกษาของชาติ
น้ัน อาตมาก็มานึกถึงสิ่งท่ีเคยไดพูดไว ซ่ึงเปนเร่ืองกวางๆ ไมใช
เฉพาะประเด็นการศึกษา คิดวาเปนเร่ืองการแกปญหาของสังคม
ประเทศชาติ ท่ีตรงจุด ตรงประเด็น
                                                                         
∗ ธรรมกถาของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เก่ียวกับการประยุกตใชศาสนธรรม ในการ
ปฏิรูปการจัดอุดมศึกษาไทย ตามคําอาราธนาของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (บนัทกึวดีทิศัน 
เพือ่นาํไปเผยแพรในทีป่ระชมุของชาวราชภฏั ณ สถาบนัราชภฏัพระนคร ๓ กันยายน ๒๕๔๔)
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อยางท่ีทราบกันดีวา พลเมืองไทยน้ันเปนพุทธศาสนิกชน 

ประมาณ ๙๕% แตปญหาท่ีทราบกันอยูก็คือ คนท่ีเปนพุทธไมรูไม

เขาใจหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และเช่ือถืออะไรผิดๆ ทํา

อะไรๆ นอกลูนอกทาง เขวออกไปจากพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนท่ีมา

ของปญหาท้ังหมด

ในเมื่อคนไทยไมรูหลักคําสอนในศาสนาของตนเอง ไมรูจัก

ศาสนาของตัว เช่ือผิด ปฏิบัติผิด จึงเกิดปญหา เพราะฉะน้ัน ถาจะ

แกใหตรงจุด ก็ตองใหคนไทยเหลาน้ีไดรูจักคําสอนของพระพุทธ

ศาสนา ใหเช่ือใหถูก และปฏิบัติใหตรง ก็จะแกปญหาไปในตัวเทา

น้ันเอง

ปญหามีอยูแคน้ี น่ันคือ ทําใหคนไทยสวนใหญท่ีไมรูเร่ืองพุทธ

ศาสนา ท้ังท่ีมีช่ือวาเปนชาวพุทธ ใหรูเร่ืองพระพุทธศาสนา เช่ือให

ถูก ปฏิบัติใหถูก แคน้ีก็จะแกปญหาพื้นฐานของสังคมไทยได

เร่ิมดวย “วินัยชาวพุทธ” ซ่ึงเด๋ียวน้ีคนไทยแทบไมรูจัก เมื่อพูด

ถึงวินัยก็คิดแตวาพระตองมีวินัย ท้ังท่ีความจริงชาวบานก็มีวินัย 

ถามวาพุทธศาสนาสอนอะไร คนไทยท่ีบอกวาเปนพุทธสวนใหญ

ตอบไมคอยถูก อยาวาแตตอบไมถูกเลย ตอบไมเขาเคาเสียดวยซํ้า

ความเปนพุทธมีความสัมพันธกับความเปนไทยตรงท่ีวา คน

ไทยเปนชาวพุทธกันมานานแลว พุทธศาสนาจึงเขามาสูวิถีชีวิต 

กลายเปนวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสาํคัญของวัฒน-

ธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย แยกกันไมออก ท้ังดานรูปธรรมและ
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นามธรรม แมกระท่ังภาษา

จะเห็นไดวา ถอยคําท่ีเราใชมาจากพระพุทธศาสนา โดยทาง

ภาษาบาลีบาง สันสกฤตบาง แตความหมายเพี้ยนไปมากมาย คิด

วาเหลืออยูนอยคําท่ีคนไทยจะเขาใจตรงตามหลัก แมแตเมตตา 

กรุณา ก็เลือนลางไมรูวาความหมายอยูแคไหน แลวจะปฏิบัติ

อยางไรไดถูก ท้ังๆ ท่ีเราใชพูดกันอยูแตก็ไมรูไมเขาใจ เร่ืองท่ีพูดอยู

ใชอยูก็ยังพรามัวไมชัดเจน

เหมือนกับท่ีทานเลขาธิการวา คือเราไมรูจักตัวเองในความ

เปนไทย แตไปรูจักอะไรไมรูท่ีนําเขามาจากเมืองนอก คลายกับสิน

คาเขา สงคนของเราไปเรียนแลวรับเขามา สุกบาง ดิบบาง ก็เลย

กลายเปนปญหา

จะจัดจะแกไขอะไร

ก็ตองรูจักสิ่งที่ตัวจะจัดจะแกไขน้ัน

เร่ืองท่ียํ้าเปนเร่ืองใหญอันดับแรกก็คือ เมื่อเปนชาวพุทธก็ตอง

รูจักวาพุทธศาสนาคืออะไร และเช่ืออยางไรปฏิบัติอยางไรจึงจะถูก 

เมื่อพุทธศาสนาสัมพันธกับความเปนไทย ก็โยงไปสูสิ่งท่ีเรียกวา 

รากเหงาของความเปนไทย หรือรากฐานของสังคมไทย

คนไทย โดยเฉพาะคนท่ีมีการศึกษาสูง ตองรับผิดชอบตอ

สังคม จะตองมีความรูความเขาใจตนเองใหถูกตอง เพราะคนจะ
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ทําอะไรจะแกไขอะไร ก็ตองรูสิ่งท่ีตัวจะทํา การรูการเขาใจจะทําให

ทําอะไรๆ ไดถูก จะแกปญหาหรือสรางสรรคอะไรก็ทําได แตถาเรา

ไมรูจักสิ่งท่ีเราทํา เราจะแกไขใหถูกตองไดอยางไร

เราพูดวา “อุดมศึกษา” น้ันจัดข้ึนเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาไป

เปนผูนําบาง เปนผูสรางสรรคสังคมบาง ไปรวมแกไขปญหาของ

สังคมบาง แตถาผูสําเร็จการศึกษาไมรูจักประเทศไทย สังคมไทย 

วัฒนธรรมไทย น่ันคือไมรูจักสิ่งท่ีตนทํา ไมรูวาตรงไหนเปนอะไร

อยางไร ของน้ันทํามาอยางไร แลวจะไปแกไขไดอยางไร

ไมตองไปดูเร่ืองนามธรรมหรอก วัตถุน่ีแหละ ถาเราจะสราง

วัตถุแลวเราไมรูจักวัตถุน้ัน เราจะทําไดอยางไร ถาเราจะแกปญหา

สังคมไทย แตไมรูจักสังคมไทย เราก็ทําไมไดเร่ือง

ย่ิงกวาน้ัน เราไปเรียนเมืองนอกมา เราไมรูวาสังคมฝร่ังน้ัน

เปนอยางไร เชน เราไปเรียนในอเมริกาเพียง ๔-๕ ป และไมไดใส

ใจสืบคน ก็เขาไมถึงความเปนอเมริกันของเขา เราก็ไปไดมาอยาง

ไมสมบูรณ ก็เลยคร่ึงๆ กลางๆ

ในแงภูมิหลังทางประวัติศาสตร จะเห็นไดวา ภูมิหลังของ

สังคมไทย กับสังคมอเมริกันน้ันตางกัน สังคมอเมริกันเจริญมา

ตามคติ “frontier” คือ การบุกฝาขยายพรมแดน เปนวิถีชีวิตแบบ

บุกฝาไปขางหนา เร่ิมแตหนีภัยจากยุโรปมาหาอิสรภาพ มุงมาหา

ความสุขสมบูรณ หาดินแดนท่ีทํากินใหมท่ีอเมริกา พบแตปาดงพง

ไพร พบแตอันตราย ท้ังจากธรรมชาติ  ท้ังจากพวกอินเดียนแดง 
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ท้ังจากพวกมาหาอาณานิคม จึงตองบุกฝาไปขางหนา ขยาย

พรมแดนออกไปประมาณ ๓๐๐ ป เฉลี่ยปละ ๑๐ ไมล ๓๐๐ ปจึง

จบ ๓,๐๐๐ ไมล น่ีคืออดีตของอเมริกา

แตสังคมไทยมีลักษณะตามคติท่ีเราพูดกันวา “ในนํ้ามีปลา ใน

นามีขาว” สังคมไทยมีวิถีชีวิตแบบอยูกับท่ี ไมตองเคลื่อนยายไป

ไหน เพราะมีแตความอุดมสมบูรณ ภูมิหลังจึงตางกับอเมริกา เมื่อ

ภูมิหลังตางกัน อะไรท่ีใชกับอเมริกาจึงเขากับภูมิหลังไทยไดยาก

สังคมอเมริกันเปนสังคมแบบบุกฝาขยายพรมแดน คําวา 

“frontier” กลายเปนหัวขอจุดประกายท่ีใชในการหาเสียงของผูนํา

ของเขา เชน ประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคนเนดี้ ก็ใชประเด็นการ

บุกฝาขยายพรมแดนหาเสียงและต้ังนโยบาย “New Frontier” ข้ึน

มา คนอเมริกันขยายพรมแดนจากแอตแลนติคไปจดแปซิฟคจบไป

แลว เด๋ียวน้ีบุกฝาไปในอวกาศ แลวก็ขยายไปใน cyberspace วิถี

ชีวิตของอเมริกาเปนอยางน้ีมาหลายรอยป

แตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ  ชวนใหไมดิ้นรน

ขวนขวาย เพราะไมมีอะไรบีบเคน เราจึงควรคิดวาจะเอาคติอะไร

มาทําใหคนไทยมีความคิดสรางสรรค ไมน่ิงเฉยเฉื่อยชา เราจะตอง

จัดตองปรับสรางวิถีชีวิตท่ีเหมาะกับตนเอง หากเราไมรูจักตนเอง 

ไมรูจักความแตกตางของตนเองกับคนอื่นท่ีเก่ียวของ ก็จะทําใหเรา

จับจุดผิดพลาด
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เร่ืองน้ีเก่ียวของกับการอุดมศึกษา ซ่ึงความหมายของศัพทก็

บอกอยางชัดเจนอยูแลววาคือ การศึกษาข้ันสูงสุด ในการวัดผล

ผลิต เมื่อเปนอุดมศึกษา ก็ตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพสูงสุด ยอด

เย่ียม ดีงาม เปนเลิศ ประเสริฐ คนอยางน้ีจึงจะช่ือวาเปนผูสําเร็จ

อุดมศึกษา มีความดีเลิศ มีความประเสริฐในตนเอง และพรอมกัน

น้ันตองสามารถท่ีจะเปนผูนําสังคม หรือชุมชน

การศึกษาท่ีวามีความเปนเลิศน้ัน อยูท่ีทําใหไดคนอยางเลิศ 

หรือคนท่ีมีคุณภาพเปนเลิศ ไมใชเลิศท่ีรูปรางหรือบรรดารูปธรรม

ภายนอก

เปนงานสําคัญมากท่ีเราจะตองคิดในเร่ืองของอุดมศึกษา ท่ี

จะใหไดความหมายตรงตามหลักการน้ี คือ ใหไดคนท่ีมีคุณภาพถึง

ข้ันท่ีเลิศประเสริฐจริง

สภาสถาบันราชภฏัมนีโยบายจะสรางมหาวทิยาลยัท่ีมคีณุภาพ 

โดยมคีวามเปนไทยและสูความเปนไท ซ่ึงก็คอืจะตองมคีณุภาพ และ

คุณภาพน้ันจะตองสัมพันธกับพื้นฐานรากเหงาหรือภูมิหลังของตน

เอง ซ่ึงจะตองเชื่อมตอกันใหได อยางท่ีพูดแลวต้ังแตตน คือ

๑) ตองรูจักสิ่งท่ีตนเขาไปจัดทํา หรือจะแกไขก็แลวแต

๒) เมื่อสิ่งท่ีทําน้ันคือตัวของตัวเอง ก็ตองรูจักตัวเองใหชัด

เพียงพอ

ถาตัวของตนเองยังไมรูวาเปนใคร แลวจะปฏิบัติกับตัวเองได

อยางไร
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เร่ืองน้ีตองนํามาคิดใหชัดเจน แมแตแนวคิดปรัชญาท่ีใชใน

การศึกษาปจจุบัน ตองยอมรับวาเราไปนําเอามาจากยุโรป และ

จากอเมริกาเปนสวนใหญ ซ่ึงมีภูมิหลังไมเหมือนเรา เหตุปจจัยท่ี

ทําใหจัดอยางน้ันๆ จึงแปลกแยกจากตัวเรา

การศึกษาที่แท

ก็คือตรงตามธรรมชาติที่เปนความจริงของชีวิต

การศึกษาน้ันเกิดในชีวิตของคน การศึกษาจึงเร่ิมตนตั้งแตคน

เร่ิมมีชีวิต ตามหลักพุทธศาสนาถือวาชีวิตเปนการศึกษา ทําไมจึง

เปนเชนน้ัน เรามีชีวิตก็คือเราเปนอยู การเปนอยูก็คือการไดประสบ

การณใหม พบคนใหม เจอสถานการณใหม ท่ีจะตองหาทางปฏิบัติ

ตอสิ่งน้ันๆ ใหถูกตอง ตองเปนอยูใหถูกตอง ตองปฏิบัติตอสิ่งแวด

ลอมหรือสิ่งท่ีไดพบ ใหไดและใหใชประสบการณอยางถูกตอง การ

พยายามอยางน้ีเรียกวาการศึกษา เพราะฉะน้ัน ตราบใดท่ีเรายังมี

ชีวิต เราตองมีการศึกษาตลอดทุกเวลา

ถาคนไมมีการศึกษา ก็เรียกวาสักแตวามีลมหายใจ คนท่ีเปน

อยูสักแตมีลมหายใจ ทางพระเรียกวาเปนพาล ถาจะเปนคนใหถูก

ตอง ก็ตองเปนอยูดี มีการศึกษาตลอดเวลา เพราะฉะน้ันหลักพุทธ

ศาสนาจึงบอกวา ถาเราจะดําเนินชีวิตใหถูกตอง ก็ตองมกีารฝกอยู

ตลอดเวลา คือตองศึกษา ตองเรียนรู



ขอคิดเพื่อการศึกษา๘
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คนเราน้ี เปนสัตวพิเศษ เกิดมาทําอะไรไมเปน จะอยูดวยสัญ-

ชาตญาณก็ไมไหว จึงตองเรียนรูทุกอยาง เร่ิมดวยอาศัยพอแม 

เรียนรูแมกระท่ังการขับถาย แมแตน่ัง แมแตนอน ตองเรียนรูหมด

การเรียนคือการฝกตน พระพุทธเจาตรัสวามนุษยเปนสัตวท่ี

ตองฝกและฝกได เพราะฝกได จึงเปนสัตวท่ีประเสริฐ

คติของพุทธศาสนาจึงบอกวา ในหมูมนุษย คนท่ีฝกแลว คือผู

ท่ีมีการศึกษา จึงเปนผูประเสริฐ

การศึกษาเปนเร่ืองของชีวิตต้ังแตเกิด คือ การท่ีเราหาทางท่ี

จะเปนอยูดี การเปนอยูดี ก็คือการเปนคนมีการศึกษา เพราะ

ฉะน้ัน การศึกษาจึงตองเนนกันตั้งแตในบานในครอบครัว ดูวาเกิด

มาแลวจะเปนอยูอยางไร กิน บริโภคอยางไร แมแตการกินอาหารก็

เปนการศึกษา การใชเสื้อผา เคร่ืองนุงหมก็เชนกัน ทุกอยางเปน

การศึกษาหมด การใชตาดู หูฟง ก็เปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จะเห็นวา การศึกษาในพุทธศาสนาทานเร่ิมท่ีการรูจักกินอยูใช

สอยเสพบริโภคปจจัยสี่ อยางท่ีพูดแบบภาษาพระวา ปฏิสังขาโย 

คือบริโภคปจจัยสี่โดยพิจารณาใหรูวัตถุประสงคท่ีแทจริง เชนวา 

กินเพ่ืออะไร ใชตาดูหูฟงเปนหรือไม ดูฟงแลวเกิดมีอะไรข้ึนในจิต

ใจ ไดปญญา ไดความรู ไดคติ ไดประโยชน หรือไดโทษ ไดความ

ลุมหลง มัวเมา จมอยูใตโมหะ ท้ังหมดน้ีเปนการศึกษาท้ังน้ัน
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เมื่อเราใหการศึกษาถูกทาง เด็กก็เปนอยูถูกตอง มีชีวิตท่ีดี พอ

ท้ังสามดานของการดําเนินชีวิตประสานกัน คนก็เจริญงอกงาม

พัฒนา ท้ัง ๓ ดานท่ีประสานกัน คือ

๑) พฤติกรรม ท่ีแสดงออก การติดตอสื่อสารกับภายนอก 

และความสัมพันธกับบุคคลอื่น ซ่ึงจะดําเนินไปอยางไร ก็ข้ึนตอ

๒) คุณสมบัติในจิตใจ ท่ีเปนฐาน ถาคุณสมบัติในจิตใจพัฒนา

ไปพรอมกับการสัมพันธภายนอก ก็จะเปนการพัฒนาอยางดี แต

ท้ังหมดน้ีจะตองมี

๓) ความรู เขามาช้ีนําชองทางและขยายเขตแดนใหเดินหนาตอ

ไป

ท้ังหมดน้ีก็คอื ศลี สมาธ ิปญญา น่ันเอง

ศีล คือการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก ดวยกายวาจา

สมาธิ คือเร่ืองของจิตใจ ซ่ึงมีศูนยรวมอยูท่ีเจตนาจะนําไป ถา

พัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพ เจตนาก็นําออกมาสูพฤติกรรมการ

สัมพันธกับโลกภายนอกท่ีดี แตท้ังน้ีตองมี

ปญญา ซ่ึงทําใหสามารถปรับแกพฤติกรรมและปรับแกสภาพ

จิตใจใหดีข้ึน จนถึงทําใหเปนอิสระ

เมื่อพบอะไร ถาไมรู ขาดปญญา ก็ติดขัดคับของ พอเจอ

สถานการณใหม ไมรูวาคืออะไร ปฏิบัติไมถูก จิตใจก็อึดอัด พูด

สั้นๆ วาทุกขเกิดข้ึน แตพอมีปญญาก็เปนอิสระทันที เพราะฉะน้ัน

ปญญาจึงเปนคุณสมบัติสําคัญ และจึงตองใหศีล สมาธิ ปญญา 
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ประสานไปดวยกันตลอด

การดําเนินชีวิตท่ีประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญาก็เปนมรรค 

คือวิถีชีวิตท่ีดี ซ่ึงดําเนินไปดวยไตรสิกขา คือการศึกษาครบท้ังสาม

ดาน พูดสั้นๆ วา ฝกอยางไรก็ไดอยางน้ัน ไตรสิกขามาแคไหน 

มรรคก็ไดแคน้ัน น่ีเปนเร่ืองของหลักพุทธศาสนาท่ีนําความจริง

ของธรรมชาติมาใชประโยชนในการสรางวิถีชีวิตของมนุษย

ปจจุบันน้ี การศึกษาไมรูวาความหมายเปนอยางไรกันแน เรา

ก็วากันไปตามปรัชญา ตามสํานักโนนสํานักน้ี

การศึกษา สําหรับคนท่ัวไปมักมองความหมายแควา คือการ

ไปเรียนแลวไดมีวิชาชีพ ซ่ึงเปนเพียงสวนปลีกยอยอยางหน่ึงของ

การศึกษา ในขอบเขตองคท่ี ๕ ของมรรค คือสัมมาอาชีวะ ไดเพียง

ขอเดียว แถมยังไมเอาใจใสดวยวาเปนสัมมาอาชีวะหรือไม

ถาอยางน้ีก็ไปไมรอด จะเปนการศึกษาไดอยางไร การศึกษา

จะตองครบท้ังศีล สมาธิ ปญญา

การศึกษาท่ีวาเปนแนวใหม ก็คือแนวเดิมแทท่ีตรงตามความ

จริงของธรรมชาติ โดยเฉพาะธรรมชาติของชีวิต การนําเอาพุทธ

ธรรมมาใชเปนเร่ืองงายนิดเดียว คือการเขาใจธรรมชาติน่ันเอง 

หรือพูดอีกอยางหน่ึงวาเขาใจโลกและชีวิต ซ่ึงทําใหดูไดชัดวาชีวิต

ของเราจะเจริญกาวหนาไปทามกลางโลกแหงความเปนจริงได

อยางไร
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อุดมศึกษาจะสูงสุดจริง

ตองลงไปถึงบานที่เปนฐานของสังคม

การศึกษามีองคประกอบท่ีสําคัญคือ ปจจัยภายนอก และ

ปจจัยภายใน  เ ร่ิมจากพอแม เปนปจจัยภายนอกท่ีดี  เปน

กัลยาณมิตรคนแรก หรือคูแรก การศึกษาจะสมบูรณ ถาสถาบัน

การศึกษาสามารถโยงตลอดลงไปจนสามารถเปนตัวกระตุนการ

ศึกษาท่ีบานได

การศึกษาท่ีบานในเมืองไทยเวลาน้ีออนมาก อุดมศึกษาท่ีวา

สูงสุดน้ันจะตองเชื่อมโยงลงไปใหถึงการศึกษาพื้นฐานท่ีสุด คือการ

ศึกษาในบาน

สถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยท่ีใกลชิดอยูกับทองถ่ิน ทํา

อยางไรจะสื่อใหพอแมใหการศึกษาท่ีถูกตองแกเด็ก คือใหเปนพอ

แมท่ีดี ท่ีพระพุทธเจาเรียกวาเปน “ผูนําเสนอโลกแกลูก”

หนาท่ีแรกของพอแม คือแสดงโลกแกลูก เด็กจะเปนอยางไร

ข้ึนอยูกับผูท่ีแสดงโลกหรือนําเสนอโลก

ขณะน้ีพอแมแทบจะไมไดเปนผูนําเสนอโลก แตปลอยใหทีวี

ทําหนาท่ีแทน ทีวีนําเสนอโลกท่ีทารุณโหดราย เต็มไปดวยการแยง

ชิง มีแตการแสวงความสุขสําราญอยางเห็นแกตัวโดยไมถูกตอง 

เด็กจึงมีทัศนคติตอโลกแบบผิดๆ การศึกษาผิดตั้งแตท่ีบานแลว 

กวาจะไปถึงโรงเรียนก็แกยาก
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จึงคิดวาการศึกษาจะตองลงไปจัดวางรากฐานใหด ี อดุมศกึษา

เปนการศึกษาสงูสดุ แตการแกปญหาตองแกตัง้แตรากฐาน ไปชวย

พอแมใหการศึกษาใหลูกอยางถูกตอง ใหมีความสํานึกในฐานะพอ

แมท่ีพระพุทธเจาตรัสวาเปนพรหม คือเปนผูแสดงหรือนําเสนอโลก

แกลกู เปนบูรพาจารย คอืเปนอาจารยแรก หรือเปนครูตนใหได แลว

เราก็จะแกปญหาของสงัคมไทยได รวมท้ังปญหาเร่ืองจริยธรรมดวย

การศึกษาท่ีแท ซ่ึงเปนองครวม จะแกปญหาแบบบูรณาการไปดวยกัน

ศาสนาคือคําสอนธรรม เปรียบเสมือนนํ้า หรืออากาศท่ีจําเปน

สําหรับชีวิต จําเปนกวาสิ่งอื่น แตเมื่ออยูปกติธรรมดา คนเราจะไม

เห็นความสําคัญ แตพอเร่ิมขาดนํ้า หรือขาดอากาศเมื่อใด เราจึง

จะเห็นความสาํคัญท่ีสงูสดุ

เวลาน้ีเราขาดแคลนจริยธรรม ซ่ึงท่ีจริงก็คอืขาดการศึกษาแทท่ี

เปนไปตามธรรม ขาดศลี สมาธ ิปญญา เราจึงเร่ิมเห็นความสําคัญ

ของศาสนา แตเราจะนํามาใชถูกหรือไม เปนเร่ืองท่ีจะตอง

พยายามเพ่ือชวยกันสรางสรรคสังคมไทยดวยการศึกษา โดย

เฉพาะอุดมศึกษาท่ีจะโยงตลอดลงมาถึงฐานของสังคม

ขอใหมีกําลังใจ กําลังปญญา และกําลังความสามัคคี ใน

การท่ีจะทํางานน้ีใหบรรลุผลสําเร็จ เพ่ือเปนกําลังนําประเทศชาติ

ใหกาวไปในวิถีทางแหงความดีงามและสันติสุขอยางย่ังยืนนาน



ขอคิดเพ่ือการศึกษา:

อะไรๆ ก็ใหมาถึงเหตุปจจัย*

~ ~

กรรมการมูลนิธิ: คงเริ่มในจุดท่ีวา ทางสถาบันราชภัฏ รวมกับ
มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) จะ
จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง “การปฏิรูปกระบวนการเรยีนการ
สอนวิชาพุทธศาสนา ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน” ซ่ึงในปน้ี
และปหนาจะจัด ๓ คร้ัง คราวน้ีก็อยากจะกราบเรียนขอความคิด
เห็นจากทานเจาคุณอาจารยวา ในการที่ทางมูลนิธิฯ จะจัด
สัมมนาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนวิชาพุทธ
ศาสนาในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงเขาจะนํารูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ คือ การเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” มาเปน
แนวปฏิบัติน้ัน ตามความเห็นของทานเจาคุณอาจารย จะมีขอ
เสนอแนะตอกลุมท่ีจะปฏิบติังานและกลุมวิทยากรอยางไร อยากจะ
ขอคาํแนะนําตรงน้ี
                                                                         
* พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหสัมภาษณแก กรรมการมูลนิธิการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เรื่อง “การปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาพระ
พุทธศาสนา ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ณ วัดญาณเวศกวัน ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๔
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บูรณาการวิชาเขากับชีวิตจริง

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

กวางเหลือเกิน จะเร่ิมท่ีจุดไหนดี แตก็มีเร่ืองหนึ่งท่ีนาสังเกต 

คือการท่ีจะบูรณาการวิชาพุทธศาสนาเขาไปในวิชาตางๆ

กรรมการมูลนิธิฯ
ทานเจาคุณอาจารยไดอานวัตถุประสงคแลว ใชไหมเจาคะ

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

ก็อานแลว คือ ถาวาในแงของบูรณาการ คิดวานาจะเนนใน

แงท่ีเปนการบูรณาการเขาไปในวิถีชีวิตมากกวา หมายความวา 

บูรณาการเขาไปในชีวิตท่ีเปนอยูจริงของเด็ก แทนท่ีจะบูรณาการ

เขาไปในวิชาโนนวิชาน้ี เพราะวิชาเหลาน้ันเองก็แปลกแยกจาก

ชีวิตจริงอยูแลว แลวจะบูรณาการวิชากับวิชาไปทําไม วิชาการ

เหลาน้ันเองน่ันแหละ จะตองมาบูรณาการเขากับชีวิตท่ีเปนจริง 

และถาปฏิบัติถูกตอง วิชาการเหลาน้ันจะอาศัยวิชาพุทธศาสนาน่ี

เองเปนสื่อหรือเปนทางท่ีจะบูรณาการเขาไปในชีวิตคน จุดเนนอยู

ท่ีจะบูรณาการเขาไปในชีวิต และในสังคมท่ีเปนอยู

ปญหาขณะน้ีก็คือ วิชาการตางๆ แปลกแยกออกไปจากชีวิต 

แตเปาหมายของการศกึษาน้ันรวมอยูท่ีเดียว คอืบูรณาการวิชาการ

เหลาน้ันเขาไปในชีวิตและในสังคมท่ีมีอยูเปนอยูแลว ทีน้ี วิชาพุทธ
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ศาสนาน้ัน ถาเราเขาใจจริงคือเขาถึงเน้ือแท จะเปนวิชาท่ีบูรณาการ

เขาสูชีวิตซ่ึงเปนของจริงโดยตรง เพราะเปนเร่ืองของความจริงดวย

กัน คือความจริงกับความจริง และธรรมะก็คือ เร่ืองความจริงของ

ชีวิตของเราเอง และการท่ีชีวิตน้ันจะอยูอยางดีทามกลางธรรมชาติ

ในความเปนจริงของโลกไดอยางไร ซ่ึงจะโยงมาถึงวินัย ท่ีเปนเร่ือง

วิถีชีวิต ของมนุษยท่ีอยูรวมกันในชุมชนหรือในสังคม

พระพุทธเจาสอนธรรม ซ่ึงก็คือหลักความจริงท่ีมีอยูตาม

ธรรมดา รวมท้ังการท่ีจะปฏิบัติหรือดําเนินชีวิตของเราใหไดผลดีท่ี

สุดบนฐานแหงความจริงน้ัน ธรรมน้ันจะเรียกวาเปนวิชาหรือไมก็

ได ท่ีจริง การท่ีมาจัดเรียกเปนวิชาน้ัน เปนการทําใหซับซอนมาก

ข้ึน แตตัวแทของวิชาพุทธศาสนาคือธรรม เปนเร่ืองท่ีบูรณาการได

งายท่ีสุด เพราะเปนเร่ืองของชีวิตเองอยางท่ีวาแลว ก็คือการจัด

ปรับชีวิตใหเขากับความจริงในแงมุมหรือในวิถีทางท่ีชีวิตจะเปนอยู

ไดอยางดีท่ีสุด เจริญงอกงามท่ีสุด น่ีแหละจึงเปนการบูรณาการท่ี

ตรงจุด คือ เปนเร่ืองของการเขาไปจัดปรับชีวิตจริงน้ันเลยทีเดียว

ในเมื่อตัวแทของวิชาพุทธศาสนาคือธรรม เปนอยางน้ี ถาเรา

จะบูรณาการวิชาการอื่น เราก็ใชธรรมน่ันแหละมาบูรณาการวิชา

การเหลาน้ันเขากับชีวิตของคน  ไมตองไปคิดวาจะบูรณาการวิชา

พุทธศาสนาเขากับวิชาเหลาน้ัน ไมตองไปทําอยางน้ัน นาจะยาย

เปาหมายกันเลย เพราะวาการบูรณาการเขากับชีวิตจริง เปนเร่ือง

ตรงไปตรงมา และถาเขาถึงตัววิชาน้ันจริง ก็งาย
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นอกจากเขาใจตัววิชาท่ีจะบูรณาการแลว ก็ตองมองเห็นวา
เราจะใหชีวิตของเด็กและใหชุมชนหรือสังคมเปนอยางไร ซ่ึงก็มอง
ไดเปนข้ันเปนตอน

บูรณาการระเบียบสังคมเขาไปในวิถีชีวิตของคน

อยางเวลาน้ี ท่ีวากําลังจัดระเบียบสังคมกันอยูน้ัน ก็มองไปท่ี

รูปแบบ และการจัดต้ังวางระบบ ท่ีพูดดวยคําสั้นๆ วา “วินัย” โดย

มีหลักการตางๆ ท่ีเปนเร่ืองของขอปฏิบัติเบ้ืองตนหรือกติกาในทาง

สังคม อยางท่ีพูดกันถึงเร่ืองการละเวนอบายมุข เร่ืองศีล ๕ ซ่ึงโยง

ไปเขากับพื้นฐานทางวัฒนธรรม เปนตนดวย การท่ีเราจัดระเบียบ

สังคมน้ัน โดยสาระหรือเน้ือแทก็มุงใหไปท่ีจุดน้ีแหละ

แตเวลายกเร่ืองจัดระเบียบสังคมข้ึนมาพูด เราอาจจะนึกไป

ท่ีเร่ืองกฎหมาย หรือการวางกฎขอบังคับอะไรตางๆ ซ่ึงเปนวิธีการ

ช้ันนอกท่ีจะมาชวยใหมีผลเปนจริงข้ึนมา แตถาอยูแคช้ันนอก ไม

ลงมาถึงวัฒนธรรม ไมเขาไปถึงจิตใจ การจัดระเบียบสังคมก็ไม

สําเร็จ จิตใจก็ฝนเพราะรูสึกวาถูกบังคับ ทําโนนไมได ทําน่ีไมได 

เพราะมีกฎหมายมีระเบียบขอจํากัดบังคับ ก็ฝนใจตลอดเวลา การ

จัดระเบียบสังคมก็อยูดวยการบังคับเทาน้ัน พอเปดโอกาสเมื่อไร ก็

ลม น่ีก็คือบูรณาการเขาไปในชีวิตไมได
การจัดระเบียบสังคมจะสําเร็จลงตัวไดก็ดวยการบูรณาการ

เขาไปในชีวิตอยางท่ีวาน้ี คือ ถาไดอยางดีท่ีสุด ก็เมื่อคนมีปญญา
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มองเห็นเหตุผลคุณประโยชน เห็นดีเห็นงามดวย จิตใจพรอม เต็ม

ใจจะปฏิบัติ และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมท่ีดําเนินตาม แลวก็

กลายเปนวิถีชีวิตของคน ตรงน้ีแหละ ระเบียบสังคมท่ีเปนของจริง

ก็จะเกิดข้ึน คือระเบียบสังคมท่ีจัดวางขางนอก เขาไปเปนวิถีชีวิต

ในตัวคน ความสําเร็จอยูท่ีน่ี

ถาไมไดอยางดีท่ีวาน้ี อยางนอยก็หาทางตะลอมใหทํากันไป

ตามระเบียบท่ีจัดวางไวใหน้ันจนเคยชิน ก็กลายเปนวิถีชีวิตไปได

เหมือนกัน

ถาวางระเบียบสังคมข้ึนมาแลว แตยังจัดคนใหเขาระเบียบ

กันอยู ก็แสดงวายังไมสําเร็จ เปนเพียงความพยายามท่ีจะจัด

ระเบียบสังคม

เปนอันวา สิ่งท่ีตองการคือวิถีชีวิต และแตเดิมนานมาแลว 

เรามีวิถีชีวิตชาวพุทธ แตมันไดหายไปและคนก็เหลวไหลหลงทาง

ไปวุนวายกับอบายมุข และแยงชิงเบียดเบียนกัน วิถีชีวิตชาวพุทธก็

เสื่อมลงไป พอมันเลอะเทอะสับสน เราก็มาจัดระเบียบสังคมกัน

ใหม ซ่ึงยังไมรูวาจะไดวิถีชีวิตท่ีตองการข้ึนมาหรือไม

การจัดระเบียบสังคมควรจะเปนเร่ืองช่ัวคราวสั้นๆ  เปนเพียง

ข้ันตอนท่ีจะผานเขาไปเปนวิถีชีวิต ถาขืนอยูกันดวยการจัด

ระเบียบ ก็จะเปนสังคมแหงการบีบบังคับ คนก็จะฝนใจ มี

ความเครียด และไมไดผลจริงจังย่ังยืน

การท่ีจะอยูกันไดเปนระเบียบอยางน้ัน ก็คือขอปฏิบัติตางๆ 
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ไดลงไปสูชีวิตจริงท่ีคนเต็มใจทํา หรืออยูกันอยางเปนธรรมดาไป

แลว น่ันก็คือเปนวิถีชีวิตน่ันเอง และท่ีวาน้ี ไมเฉพาะในเร่ืองการจัด

ระเบียบสังคมท่ีเปนระดับภายนอกเทาน้ัน แมในเร่ืองของคุณธรรม

ความดีงามภายใน ก็จะตองเปนอยางน้ี มันตองใหเปนวิถีชีวิตข้ึน

มาใหได เพราะฉะน้ันจะตองเนนใหเปนวิถีชีวิต

เมื่อคนมีวิถีชีวิตท่ีทําใหสังคมเปนระเบียบ คนก็อยูกันรมเย็น

เปนสุข สามารถทําการสรางสรรคและพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมให

กาวหนางอกงามย่ิงข้ึน แตถาสังคมไมมีระเบียบ คนก็จะดอยคุณ

ภาพลงไป เพราะสังคมท่ีเปนสภาพแวดลอมไมเอือ้ตอการพัฒนา แต

เปดชองหรือลอเราใหหาชองท่ีจะทําการในทางเสือ่ม จะทําการสราง

สรรคอะไรก็มีอุปสรรคขัดขวางมาก ยากท่ีจะสําเร็จ คนดวยกันเอง

ก็ขัดขวางแกงแยงกัน กาวหนาไปไหนไมได เพราะฉะน้ัน ในข้ันพ้ืน

ฐาน ถาจะใหไดผลดีจริง ไมตองบูรณาการวชิาพุทธศาสนาเขากับ

วิชาอะไรหรอก แตควรจะมุงบูรณาการธรรมเขาไปในชวิีตท่ีเปนอยูน้ี

อยางไรก็ตาม ก็ตองมองในแงโอกาสดวย สังคมท่ีเปนอยูน้ี

ไมคอยเปดทางใหมีการบูรณาการธรรมเขาไปในวิถีชีวิต ก็จึงตอง

อาศัยระบบการศึกษาท่ีจัดตั้งไวน้ี มาหาชองท่ีจะเอาธรรมเขาไปสู

ชีวิต เมือ่ชองทางโดยตรงไมม ี ก็ไปหาชองแทรกตัวในวชิาการตางๆ 

ในกรณีอยางน้ี ถาจะทําใหถูกตอง ก็คงไมใชเปนการบูรณาการวิชา

พุทธศาสนาเขากับวิชาอืน่ๆ แตเปนการอาศัยวิชาการเหลาน้ัน เปน

ชองทางท่ีจะบูรณาการธรรมะเขาไปในชวิีตของเด็ก
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ย่ิงยาก ย่ิงอยากทํา

เวลาน้ี สภาพสังคมเปนอุปสรรคเสียเอง สังคมเสื่อมลงและ

หาหลักไมคอยได วานซืนน้ี อาจารยทานหน่ึงมาหาและบนถึงผู

ปกครอง คือ ในการศึกษาก็ตองมีวินัยบาง แตผูปกครองไมอยาก

ใหเด็กตองฝนใจ จะใหเด็กทําอะไร ก็กลัวเด็กฝนใจ เร่ืองแคน้ี คนก็

ไมเห็นทางคิด ไดแตมัวกลัวความฝนใจ ก็เปลี่ยนความฝนใจให

เปนความเต็มใจไปเสีย ก็เทาน้ันเอง

เมื่อพูดถึงคําวา “ฝนใจ” คนมักจะนึกถึงเร่ืองท่ียาก แตท่ีจริง

ฝนใจกับยากน้ัน มันคนละเร่ือง ฝนใจหรือไม มิใชอยูท่ียากหรือไม

ยาก แตอยูท่ีชอบหรือไมชอบ ถึงจะยาก แตถาชอบ ก็ไมฝนใจ ถา

เด็กไทยกลัวความยาก และเห็นความยากเปนเร่ืองฝนใจ การ

ศึกษาก็จะลมเหลว และสังคมก็จะลมเหลว

ไมวาอะไร ท่ีฝนใจก็อยูท่ีวาใจมันไมเอาดวย มันไมพรอม มัน

ไมรับ มันก็ฝนใจ แตถาใจจะเอาแลว มันก็ไมฝน ใชไหม

เอาแคเร่ืองงายๆ ช้ันเปลือกผิว คนเรานี้มักจะต่ืนไปตาม

กระแสสังคม ถาสังคมเกิดมีคานิยมยกยองความมั่งมีฟุงเฟอ ช่ืน

ชมความโกเก ชอบความมีหนามีตา ถือวายอดเย่ียม คนโดยมาก 

รวมท้ังเด็กท่ีอยากไดรับการยกยอง ก็จะตองพยายามแสดงตัววา

ฟุงเฟอ มั่งมี โกเก

แตถาสังคมเกิดมีคานิยมข้ึนมาวา ใครทําอะไรท่ียากๆ ได



ขอคิดเพื่อการศึกษา๒๐

สําเร็จ ถือวายอดเย่ียม อยางสังคมฝร่ังในยุคท่ีผานมา ซ่ึงเชิดชูคน

เอาชนะความยาก อยาง Charles A. Lindbergh ท่ีบินเด่ียวรวด

เดียวขามมหาสมุทรแอตแลนติกไดสําเร็จเปนคนแรก เมื่อ ๘๑ ป

กอนโนน ใน พ.ศ.๒๔๗๐ และยกยองคนอยาง Sir Edmund 

Hillary และ Tenzing Norgay ท่ีปนเขาพิชิต Mount Everest ยอด

หิมาลัยไดเปนคนแรก เมื่อป ๒๔๙๖ คือถือวาผูท่ีชนะความยาก

เปนคนยอดเย่ียม ตอนน้ันกระแสสงัคมก็เปลีย่นไปอกีแบบหน่ึง และ

คนก็จะชอบและพยายามไปทําสิ่งท่ียากแสนยากใหสําเร็จ

หันมาดูสังคมไทยในปจจุบัน คานิยมก็คือ ใครมีสิ่งเสพ

บริโภคฟุงเฟอมาก ก็โกเก ไดรับการช่ืนชม เปนคนเดนดังยอดเย่ียม

น่ีก็คือคานิยมท่ีตรงขามกับการมุงมั่นเอาชนะสิ่งท่ียาก สังคมท่ัวไป

เปลี่ยนทิศทางไปตามคานิยม คนท่ีอยูใตอิทธิพลหรือการครอบงาํ

ของคานิยมอยางน้ัน ก็เรียกวาตกอยูใตกระแสสังคม

ขณะน้ี เห็นไดชัดวา คนในสังคมไทยนิยมอวดมั่งมีอวดเสพ

บริโภค เมื่อมีคานิยมกันแบบน้ี คนก็จะสํารวย ฟุงเฟอ ออนแอ 

และอาจจะมักงาย ไมคอยยอมทําอะไร และทําอะไรๆ ไมคอยเปน

สังคมแบบฝร่ัง ถึงแมเราจะไมควรเอาอยางไปหมด แตเขาก็

มีแงท่ีควรจะศึกษาเปนเย่ียงอยาง ดังท่ีไดบอกวา สังคมฝร่ังท่ีเปน

มาน้ัน นิยมวาใครเอาชนะสิ่งท่ียากได น่ันคือยอดเย่ียม เปนความ

สําเร็จ คนในสังคมแบบน้ี จะเปนคนท่ีเขมแข็ง มุงมั่น อดทน ชอบ

บุกฝาผจญภัย ถาจะเขาสูสังคมในระบบแขงขัน และจะชนะใน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑

ระบบแขงขันน้ันได จะตองเปนอยางน้ี

คนท่ีพัฒนามากข้ึน จะไมเลื่อนลอยคอยไหลไปตามกระแส

สังคม แตจะมีหลักในการคิดพิจารณาเปนของตัวเองดวย อยาง

นอยก็รูจักคิดถึงเหตุผลและความถูกตอง

หันกลับมาดูเร่ืองความยากหรืองานยาก คนพวกหน่ึงพอเจอ

อะไรยาก ก็ไมชอบใจ ถอย ใจไมสู ถาตองทํา ก็ฝนใจ ทุกข แลวก็

ทําไมไดดีดวย แตคนอีกพวกหน่ึง เจออะไรท่ียาก ก็มองเปนเร่ือง

ทาทาย ใจสู จะเอาชนะมัน คิดแตวาจะตองทําใหสําเร็จ แทนท่ีจะ

ฝนใจ ก็กลายเปนใจมุงมั่นท่ีจะทํา

จากการศึกษาจัดต้ัง สูการพึ่งตนไดในการเรียนรู

เมื่อพูดเร่ืองน้ี ทําใหนึกถึงการศึกษาแบบ child-centered ท่ี

แปลกันวา “มเีด็กเปนศนูยกลาง” น่ีก็เปนปญหาในเร่ืองความเขาใจ

ถาไมศึกษาใหชัด ดูแคตัวถอยคําแลวตีความเอาเอง บางทีก็มอง

ความหมายพลาดเพีย้นไปหมด บางคนถึงขนาดเขาใจวา child-

centered เอาเด็กเปนศูนยกลาง คือเอาใจเด็ก หรือตามใจเด็ก ก็

เลยเถิดไปเสีย

วาอยางยนยอ การเอาเด็กเปนศูนยกลางน้ัน คือ เราใชการ

จัดต้ังในหองเรียน ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก เปนสื่อกระตุนใหเกิดคุณ

สมบัติท่ีตองการ ซ่ึงเปนปจจัยภายใน ข้ึนในตัวเด็ก เหมือนกับวา
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เราพาเขามาเขาทาง ใหเขามีจุดต้ังตนท่ีจะสามารถกาวตอไปดวย

ตนเอง เชน การเรียนใหสนุก-มีความสุขในการเรียน ก็คือเราใช

ความสุขจัดตั้ง เปนสื่อกระตุนใหเด็กเกิดมีความสนใจแลวก็ใฝรู ท่ี

จะนําไปสูการเรียนอยางมีความสุขดวยตนเอง

ถาใหเด็กศึกษาอยางถูกตอง จิตใจของเขาก็จะพัฒนาความ

ใฝรูและความปรารถนาจะฝกฝนตนเองข้ึนมา จากน้ัน คุณสมบัติ

อื่นๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเก้ือหนุนกันก็จะเกิดตามมาดวย เชน ความ

เขมแข็ง การรูจักควบคุมตนเอง ความมีวินัย สติ สมาธิ และความ

สุข เปนตน แตถามัวตามใจเด็กอยู ครูและโรงเรียนก็ไมไดทําหนาท่ี

ของปจจัยภายนอก แตอาจจะกลายเปนเคร่ืองบําเรอไป และเด็กก็

ไมไดฝกตน ไมมีการพัฒนา

แลวท่ีรายท่ีสุดก็คือ เด็กมิใชจะอยูในหองเรียนท่ีครูทําความ

สุขแบบจัดต้ังใหตลอดไป แตเขาจะตองไปอยูในโลกแหงความเปน

จริง ท่ีมันไมตามใจเราและไมจัดต้ังความสุขให เด็กท่ีโตข้ึนแบบนี้ 

ก็จะอยูในโลกแหงความฝนใจ และจะมีแตความยากลําบากและ

ความทุกขเร่ือยไป

เปนอันวา การจัดการเรียนใหสนุก-มีความสุขในการเรียน ท่ี

เปนการจัดตั้งความสุขน้ัน เปนวิธีการในการเอาปจจัยภายนอกมา

กระตุนใหเกิดปจจัยภายในข้ึนในตัวเด็ก เพ่ือเดินหนาไปสูเปา

หมาย คือการท่ีเด็กจะเรียนอยางเปนสุขดวยตนเองตอไป โดยท่ี

เขาจะไปศึกษาคนควาหาความรูอยางมีความสุขเร่ือยไป มิใชจะ
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ตองมาคอยพึ่งพาอาศัยครู ตองรอใหมีครูมาอยูมานํา เฝาแตรอวา

เมื่อไรจะถึงช่ัวโมงน้ีสักที จะไดเรียนสนุกอยางเปนสุข ซ่ึงก็ดีในข้ัน

ตนกอนถึงจุดหมาย แตถาไมกาวตอไปใหถึงข้ันท่ีวาแมจะไมมีใคร

มาชวยมาชักพา เขาก็ริเร่ิมและเรียนเองอยางมีความสุขได ถาไม

ไปใหถึงจุดน้ัน ก็จบกัน ตัวเด็กเองจะตองกาวไปมีความสุขดวยตัว

เองในการเรียน น่ันคือท่ีหมาย

กรรมการมลูนิธิฯ

พอทานเจาคุณอาจารยพูดอยางน้ี เหมือนกับวาเราตอง
สรางเด็กท่ีมีความใฝรูในทุกๆ ดานอยูตลอดเวลา คือเห็นอะไรก็
สามารถคิดได มันนาจะตอไปถึง อิทธิบาท ๔ ถูกตองไหมเจาคะ

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

ออ… ถาเขาทางแลว มันจะเปนไปของมันเอง เปนเร่ืองของ

เหตุปจจัยท่ีจะทําหนาท่ีของมัน เร่ิมแรกคือใหเขามีความใฝรูข้ึนมา

กอน เมื่อเขามีเปาหมายของเขาเอง คือเขาตองการรูเร่ืองอะไร เขา

ก็อยากคนควาหาความรูในเร่ืองน้ัน แลวเขาก็มีความสุขในการ

เรียนรูของเขาเอง

เมื่อกระตุนปจจัยภายในของเด็กข้ึนมาไดแลว เขาก็สามารถ

พ่ึงตนเองไดในการเรียนรู การศึกษาตองเปนกระบวนการท่ีทําใหคน

มคีวามสามารถในตัวของเขาเอง อยางท่ีบอกแลววา การท่ีครูมาชวย

ก็คือเปนปจจัยภายนอก ซ่ึงมาชวยนําเขาเขาสูทางเดินท่ีถูกตอง 

แตเวลาเดิน เขาตองเดินเอง ไมใชจะใหครูอุมครูแบกอยูตลอด
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เวลา หรือครูจะจูงอยูตลอดเวลาไมได ชีวิตจริงมันไมเปนอยางน้ัน

ชีวิตจริงไมใชอยูในหองเรียน แตหองเรียนตองนําเด็กเขาสู

ชีวิตจริง คือสามารถจัดทําดําเนินการใหเด็กเขาสูชีวิตจริงไดอยาง

งดงาม น่ีคือ ใหการศึกษาจัดต้ังมานําเด็กเขาสูการศึกษาท่ีแทจริง

ชีวิตของเด็กเปนของตัวเขาเอง ไมใชคนอื่นมาทําให คนอื่น

ทําไดแคมาเปนปจจัยหนุนนํา จึงตองใหเด็กมีความสามารถ มี

ความเขมแข็ง เร่ิมดวยมีความใฝรู อยากจะเรียนอยากจะฝกฝนตน

เอง อยากจะทําอะไรๆ ใหมันดี ใหมันงาม ใหมันสําเร็จ ใหมัน

สมบูรณ ถาคุณสมบัติตัวน้ี (คือ ฉันทะ) เกิดข้ึนมาแลว ความยากก็

กลายเปนความงาย หรือเปนภาวะท่ีทาทายความสามารถท่ีจะทําให

สาํเร็จ หรือไมก็เปนตัวเราความสนใจท่ีจะมาฝกตนในการทําแบบฝก

หัด น่ีก็คือเขาเต็มใจจะทํา เมื่อเต็มใจแลว ความยากก็ไมมีความ

หมายในทางลบ คือไมเปนเร่ืองฝนใจ แตกลับมีความหมายในทาง

บวก บอกวา ยิ่งยาก ก็ยิ่งไดฝกตนมาก ใจสู ใจพรอม เต็มใจ แลว

ก็ตามมาดวยสุขใจ

ในกรณีน้ี บทบาทของครูอยูท่ีสามารถพลิกความฝนใจให

เปนความเต็มใจ ถาครูไหนทําได ก็เกง ไมใชมวัแตคดิจะตามใจเดก็

กลวัเด็กฝนใจ แตครูตองปลกุจิตสาํนึกในการศึกษา คอืจิตสาํนึกใน

การฝกตนของเด็กข้ึนมา ใหความรูสกึฝน กลายเปนความคิดท่ีจะฝก

ดกัูนต้ังแตในครอบครัว ถาพอแมเห็นเด็กจะทําอะไรท่ียาก แลว

กลวัเด็กจะลําบาก กลวัเด็กจะฝนใจ ไมรูจักวิธพีลกิผนั ถาอยางน้ันก็
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ไมมีทาง เด็กจะไมพัฒนา แตกลายเปนถูกขัดขวางการพัฒนา ตอง

เขาใจวา ท่ีเราทําน้ีไมใชการบังคับ แตเปนการเปลี่ยนหรือปลูก

ทัศนคติในทางบวก และสรางคุณสมบัติท่ีดีข้ึนมาในจิตใจของเขา

ดังไดบอกแลว สังคมตะวันตกในยุคท่ีผานมา เปนสังคมของ

คนท่ีมุงมั่นจะเอาชนะความยาก หรือใฝรู-สูยาก เขาเลี้ยงดูกันมา

แบบน้ัน ใหเด็กมองอะไรตางๆ เปนสิ่งทาทาย คิดมุงมั่นท่ีจะเอา

ชนะความยาก ก็เลยทําใหเขมแข็งขยันหมั่นอุตสาหะ ดังเห็นไดชัด

ในคําวา “อุตสาหกรรม” (industry = ความขยันหมั่นมุง หรือความ

มุงมั่นบากบ่ัน) ฝร่ังไมไดออนแออยางพวกท่ีรอเสพรอบริโภคหรอก 

แตเขาเปนนักบุกฝา และเปนนักผลิตท่ีเขมแข็ง (อาจจะเลยไปเปน

เห้ียมโหดเสียดวยซํ้า)

สังคมของเราท่ีวานิยมตามฝร่ังน้ัน เราไมไดตามในข้ันถึงเน้ือ

ถึงตัวของเขาอยางท่ีวาน้ี คอื ในข้ันเน้ือหาสาระ เรายังตามเขาไมได

เราไมชอบตามในการทําเหตุ แตชอบตามในการเสพผล คนท่ีชอบ

เสพผลน้ัน ยอมไมอยากทําอะไร จึงตองเจอความฝนใจอยูเร่ือย 

ฉะน้ัน ถามวักลวัจะฝนใจกันอยู ก็แหมะอยูน่ี ไมตองกาวไปไหนแลว

เร่ืองก็อยูท่ีการปรับเปลี่ยนทาทีของจิตใจเทาน้ันเอง ซ่ึง

สัมพันธกับสังคมในเร่ืองคานิยม ถาสามารถทําใหเด็กๆ เกิดคา

นิยมชอบเอาชนะความยากข้ึนมา พอเขาเกิดความพอใจข้ึนมา

แลว ความฝนใจท่ีจะทํา ก็เปลี่ยนเปนความเต็มใจท่ีจะทํา แลว

อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปหมด เพราะฉะน้ัน การศึกษาตองทํางานน้ี คือ
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เปลี่ยนทาทีฝนใจตอเร่ืองท่ียาก ใหเกิดเปนความพอใจในการท่ีจะ

ฝกสรางความสําเร็จ การศึกษาทํางานน้ีได ดวยการบูรณาการ

ธรรมท่ีตรงเปาเขาไปในชีวิตของเด็ก ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

ในจิตใจของเขา คือพัฒนาจิตใจใหเปลี่ยนทาทีทัศนคติใหม

การศึกษาตองทํางานน้ี จึงจะช่ือวาทําหนาท่ี ไมใชมัวไปรอ

ตามใจคน ถาอยางน้ัน การศึกษาก็เปน passive คือไมไดทําอะไร ก็

ไมมีความหมาย ท่ีจริงคือไมเปนการศึกษา แตเรียกโดยสํานวนวา

เปนการศึกษาท่ีลมเหลว และก็จะพาใหสังคมลมเหลวดวย

ท่ีพูดไปแลวน้ี เปนเร่ืองของการเอาความฝนใจไปโยงกับ

ความยาก  ซ่ึงเปนคนละเร่ือง มันยากและฝนสําหรับคนท่ีใจไมเอา

ไมสู แตถาใจพรอมใจสูใจเอาแลว มันไมฝนใจ แตกลับเปนเร่ืองท่ี

ทาทายและเต็มใจ ถาจะเอาอยางฝร่ัง ก็ตองเอาแนวน้ี ไมใชวาแม

แตจะตามฝร่ัง ก็ตามไมถูก

ตามใจ เพื่อใหลูกไปอยูในโลกแหงความฝนใจ

ทีน้ี อีกแงหน่ึง เราเอา “ฝนใจ” ไปเปนคูตรงขามกับ “ตามใจ”

ไมอยากใหเขาฝนใจ ก็เลยตามใจ แตท่ีจริงน้ัน การตามใจลูกตาม

ใจเด็ก ก็คือการเลี้ยงลูกใหไปอยูในโลกแหงความฝนใจ เราย่ิงตาม

ใจเขา ก็ย่ิงทําใหเขาตองไปอยูกับความฝนใจ เพราะอะไร? เพราะ

วาเมื่อเด็กโตข้ึนไปอยูในโลกแหงความเปนจริงและมีชีวิตท่ีเปนจริง
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น้ัน โลกและชีวิตมันไมไดตามใจคน แตมันเปนไปตามเหตุปจจัย

ของมัน ทีน้ีเมื่อเด็กถูกเอาใจมาจนเคยตัวกับการตามใจ พอมาอยู

ในโลกท่ีมันเปนไปตามเหตุปจจัย คราวน้ีละ แกก็ตองอยูกับความ

ฝนใจตลอดไปเลย แกจะทุกขยากลําบากมาก

การศึกษาตองมาชวยใหเด็กพัฒนาตัวของเขา คนท่ีเขมแข็ง

มีความสามารถ จึงจะไปรับผิดชอบชีวิตของตนเองและทําการ

สรางสรรคตางๆ ได คนท่ีจะกาวหนาประสบความสําเร็จได ตอง

ฝกตองศึกษาตองพัฒนาตัวมาอยางน้ัน

พวกฝร่ังก็อยางท่ีวาน้ีแหละ วัฒนธรรมของเขาฝกคนใหหัด

กันมาต้ังแตเด็กเลย ใหเอาชนะ เขาไปจนสุดโตงเสียดวยซํ้า ถือกัน

กระท่ังวา ใครดี ใครอยู ใครแข็งแรง คนน้ันจึงอยูรอด ระบบแขงขัน

ท่ีเขาถือวาเปนแกนแหงการสรางความเจริญกาวหนาของเขา ก็คือ

การมุงสูชัยชนะ และการท่ีจะตองเอาชนะคนอื่น น่ีคือเน้ือตัวท่ีแท

ของฝร่ัง เพราะฉะน้ัน ท่ีเราวาคนไทยนิยมเอาอยางฝร่ังน้ัน แคตาม

ฝร่ัง เราก็ไปไมรอดแลว ไมตองคิดไปถึงวาจะใหเหนือกวาฝร่ัง

ฝร่ังพยายามเอาชนะธรรมชาติ ธรรมชาติมีกฎเกณฑความ

จริงอะไรอยูเบ้ืองหลัง ตองไปศึกษาหาความรูสืบคนใหไดความจริง 

เรียกวาไปลวงความลับของธรรมชาติ เพ่ือเอามาจัดการมันใหเปน

ไปตามความตองการของคน ความกาวหนาในการพยายามเอา

ชนะธรรมชาติน้ันคืออารยธรรมของเขา แมวาความคิดและความ

พยายามทําการอยางน้ีจะไมถูกตอง ก็จริง แตน่ีก็คือเบ้ืองหลัง
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ความสําเร็จของฝร่ัง ซ่ึงหมายถึงคุณสมบัติแหงความมุงมั่นบุกฝา 

และวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมคนใหเขมแข็งตองเรงรัดฝกตนอยูเสมอ

ถาเราจะมัวไมอยากฝนใจเด็ก แลวก็ตามใจเด็ก และไมรูจัก

พลิกความฝนใจใหกลายเปนความเต็มใจ ก็อยางท่ีวาน่ันแหละ คือ

เด็กจะย่ิงออนแอลง และอยางท่ีวา ถาเอาแตตามใจลูก ก็คือจะสง

ลูกใหเขาไปอยูในโลกแหงความฝนใจ และตอไปลูกจะลําบาก

เพราะจะเจอแตเร่ืองท่ีตองฝนใจไปทุกอยาง

เพราะฉะน้ัน จะตองมาตรวจสอบ ตองมาชําระสะสางซัก

ลางกันใหม ในเร่ืองการศึกษา ตั้งแตการเลี้ยงดูในบาน ท่ีเห็นไดไม

ยากวาผิดพลาดไปมากแลว อยางท่ีวา ท่ีเราติเตียนกันเองวาเราได

แตตามฝร่ังน้ัน ท่ีจริง แมแตแคตามฝร่ัง เราก็ยังตามไมถูก แคน้ีก็

พลาดแลว จําไวเลยวาฝร่ังไมฝกเด็กใหออนแอ เขาไมตามใจเด็ก 

เราจะตองพลิกความฝนใจใหเปนการฝกใหได อยางนอยใหเด็ก

เกิดจิตสํานึกท่ีจะเอาชนะความยาก หรือจะทําใหสําเร็จ อยางน้ีจึง

จะเรียกวาฝกแบบฝร่ัง

แตถาวาตามหลักของเราก็คือ ตองสรางฉันทะข้ึน เร่ิมตั้งแต

ใหมองเห็นคุณคาประโยชนของสิ่งท่ีจะทํา และใหสํานึกตระหนัก

ถึงความจริงของชีวิตท่ีวามันจะดีได ก็ตองฝกตองหัดตองพัฒนา 

อันน้ีแนนอน ไมมีทางหลีกเลี่ยง ปญญาคือความรูความเขาใจและ

ความสามารถในการคิด ก็ตาม คุณสมบัติและความสามารถดาน

อื่นๆ ของชีวิต ก็ตาม ไมมีใครจะหยิบย่ืนยัดใสใหเราได เรามีศักย-
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ภาพอยูแลว แตตองฝกหัดพัฒนาใหมันสําแดงตัวเปนจริงออกมา

ถาฝกกันถูกทางแลว แมแตจะใหเรียนอยางมีความสุข นักเรียน

โดยลําพังตัวเขาเองก็จะเรียนอยางมีความสุขได โดยไมตองรอเขา

ช้ันเรียนท่ีมีคุณครูคอยจัดใหเรียนอยางมีความสุข

สังคมดี ท่ีใหมีสิทธิ์ คนดี ท่ีรูจักใชสิทธิ์

กรรมการมูลนิธิ
จะใหเด็กไวผมส้ัน เด็กก็วาลิดรอนสิทธิมนุษยชน

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

สังคมท่ีพัฒนาแลว จะจัดต้ังวางระบบใหสิทธิมนุษยชนเปนท่ี

ยอมรับ หรือมีหลักประกันใหมีการยอมรับสิทธิมนุษยชน เพ่ือเปน

ฐานใหชีวิตและสังคมดํารงอยูดวยดี และมีโอกาสเจริญงอกงามย่ิง

ข้ึนไป

พรอมกันน้ัน มนุษยท่ีพัฒนาแลว ก็คือผูท่ีรูจักใชสิทธมินุษย-

ชนใหเปนฐานแหงการดํารงอยูดวยดีของชีวิตและสังคม โดย

อาํนวยโอกาสใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามไดย่ิงข้ึนไป

แคการมี กับการใช ก็ไมเหมือนกัน คนจะมีชีวิตอยูและมี

โอกาสเจริญงอกงามตอไปได จําเปนตองมีน่ันมีน่ี เชน ตองมีของ

กิน มีท่ีอยูอาศัย มีหยูกยารักษาบําบัดโรค หรือมีเงินทองไวใชจาย
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บาง เปนตน สังคมท่ีดีก็จัดวางหลักประกันใหคนมีสิ่งจําเปนเหลาน้ี

ใหคนอยูได และมีโอกาสกาวตอไปในความเจริญงอกงามตางๆ 

แตคนในสังคมน้ัน เมื่อมีสิ่งจําเปนแลว ก็ตองรูจักใช จึงจะเกิดผลดี 

แความีอาหาร แตถาไมรูจักกิน กินไมเปน ก็กลายเปนโทษได ดัง

น้ัน นอกจากไดอยูในสังคมท่ีดีแลว ตัวคนก็ตองมีการพัฒนาดวย

เห็นไดมากมายวา สังคมมีสิทธิมนุษยชนใหแลว คนใชสิทธิ

มนุษยชนกันไป แตไมรูจักใช กลายเปนขัดแยงเบียดเบียนกันไปก็

มากมาย บางทีก็กลายเปนการทําใหชีวิตของตนเองย่ิงเสื่อมทราม

นอกจากน้ัน สิทธิมนุษยชนเปนเพียงหลักประกันพ้ืนฐานข้ัน

ประถม แตไมเพียงพอสําหรับความดีงามพิเศษอยางอุดม

ยกตัวอยางวา ถาพอแมเลี้ยงลูกพอใหลูกไมเสียสิทธิมนุษย-

ชน และถาพอแมคอยรักษาสิทธิมนุษยชนของพอแมเองไว ไมให

เสียสิทธิของตนไปเพราะลูก ก็เลี้ยงลูกไดผล แตไดแคลูกอยูรอด 

ไมใชอยูอยางดี เชน ไมเจริญงอกงามเทาท่ีควร ไมอบอุนเปนสุข

ในการท่ีลูกจะเจริญเติบโตอยางดี ปรากฏวามีบอยคร้ังเหลือ

เกินท่ีพอแมตองยอมสละสิทธิมนุษยชนของตนเพ่ือทําอะไรตางๆ 

ใหแกลูก คือพอแมไมเห็นแกสิทธิมนุษยชนของตน และมิใชทํา

เพียงแคท่ีลูกจะไดตามสิทธิมนุษยชนของลูก แตท้ังยอมเสียสิทธิ

มนุษยชนของตนใหแกลูก และทําใหแกลูกเกินกวาท่ีลูกควรจะได

ตามสิทธิมนุษยชนของเขา

ในความดีงามและความเจริญงอกงามมีความสุขน้ัน สิทธิ
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มนุษยชนไมเพียงพอเลย พอแมยังตองมีคุณธรรม มีนํ้าใจ เชน มี

ความรัก มีเมตตา ทําใหแกลูก และแมแตเสียสละเพื่อลูกดวยใจรัก 

อีกท้ังความรักความเมตตาน้ันก็ตองประสานกับปญญา ท่ีตองเสีย

สละเรี่ยวแรงและเวลามาพยายามคิดไตรตรองพิจารณาหาทางวา

จะทําอะไรอยางไรจึงจะไดผลดีท่ีสุดแกลูก ดังน้ีเปนตน

ในแงหน่ึง พูดไดงายๆ วา สิทธิมนุษยชนเปนโอกาส และ

มนุษยท่ีฉลาดจึงรูจักใชโอกาสน้ันใหเปนคุณเปนประโยชน คือ คน

ท่ีพัฒนามีปญญาบางแลว มิใชแควาตนมีสิทธิมนุษยชน ก็ใชไป 

แตตองใชอยางมีความคิดวาจะใชอยางไร จึงจะไดผลดีเกิดมีความ

เจริญงอกงามแกชีวิตและสังคม

คนท่ีรูตระหนักอยูแกใจวา มนุษยเราน้ีจะดีงามเลิศประเสริฐ

ได ก็ดวยการฝกหัดพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนน้ี อยูในวัยท่ี

ควรเอาโอกาสท่ีมีอยูมาใชในการศึกษาพัฒนาชีวิตใหดี ท่ีสุด 

เพราะฉะน้ัน ก็จะมองดูในแงท่ีวา ในการท่ีจะฝกตนใหดีใหพัฒนา

น้ัน มีอะไรท่ีเราควรทําหรือตองทํา ก็เต็มใจทําเพ่ือใหการฝกน้ันได

ผลดี รวมท้ังการใชสิทธิก็ตองใหสนองวัตถุประสงคในการฝกน้ัน 

ซ่ึงหมายถึงการตระหนักรูทางปญญาดวยวา อะไรท่ีเปนไปเพ่ือ

ความดีงามของชุมชนของตน เพ่ือประโยชนสุขของสังคม เราก็ฝก

ตนปฏิบัติตัวเพ่ือใหไดผลตามวัตถุประสงคน้ัน มิใชจะใชสิทธิ

มนุษยชนเพียงเพื่อสนองความเห็นแกตัวหรือความปรารถนาของ

ตนเทาน้ัน
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การท่ีเด็กจะไวผมสั้นผมยาว และจะมองวาเปนการลิดรอน

สิทธิมนุษยชนหรือไม ก็พึงพิจารณาไดตามหลักการและเหตุผลท่ี

วามาน้ี

ใชเสรีภาพ อยางไรอิสรภาพ

ท่ีพูดมาน้ัน เปนการวาไปตามหลัก ท่ีเปนเหตุผลพื้นฐาน แต

เร่ืองอยางน้ียังมีปจจัยประกอบอื่นดวย คือเร่ืองสภาพแวดลอมท่ี

เอื้อหรือไม ถึงตรงน้ีก็มาเขากับเร่ืองท่ีไดพิจารณากันมาตั้งแตตน 

คือเร่ืองคานิยมของยุคสมัย หรือกระแสสังคม ซ่ึงอาจจะถึงข้ันสวน

ทางกัน ทําใหไมยอมมองเหตุผลอะไรท้ังน้ัน

อยางท่ีพูดมาขางตน ตอนน้ีก็ลําบาก สังคมไทยไดไถลลงไป

ลึกมากแลว ในกระแสบริโภคนิยม ในการหาสิ่งเสพ และการตาม

ใจเอาใจรอรับการบําเรอ เร่ิมตนความคิดก็มองไปท่ีความโกหรูหรา 

ใครมีเสพบริโภคมาก แสดงความโกเกหรูหราไดมาก คือยอดเยี่ยม 

ไมใชสังคมแบบฝร่ังอยางเกาท่ีสืบกันมาวาใครเอาชนะสิ่งยากได

คือยอดเยี่ยม ถาจะเปนอยางฝร่ัง ก็ตองเอาอยางเขาตามพ้ืนฐาน

แบบน้ัน แตสังคมไทยก็ไมมีวิถีทางท่ีจะเปนแบบนั้น เราอยูในวิถี

แหงความโกเกหรูหราท่ีเปนเพียงหนทางของคนออนแอ จับเอาแต

สภาพบริโภคนิยมท่ีเปนสวนเปลือกผิวของสังคมฝร่ังอยางเชน

อเมริกัน
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เมื่อกระแสนิยมของสังคมเปนอยางน้ันแลว คนต้ังหนาต้ังตา

แตจะเสพจะบริโภคจะบํารุงบําเรอแลว การใชสิทธิมนุษยชนก็มุง

ไปในทางท่ีจะสนองคานิยมเสพบริโภคโกเก ไมสนองจิตสํานึกใน

การฝกตน หรือจิตสํานึกน้ันจะไมมีเอาเสียดวยซํ้า ดังน้ัน ไมวาจะ

ทําการสรางสรรคอะไรๆ ก็เปนการฝนใจท้ังน้ัน ฝนใจขนาดหนัก

เลย เมื่อการศึกษาท่ีจัดตั้งไวกลับไปสนองวิถีของสังคมแบบน้ัน 

หรือไมอาจแกไขวิถีของสังคมท่ีเปนอยางน้ัน ก็จะเปนการศึกษาท่ี

ลมเหลว เมื่อการศึกษาลมเหลว ก็พาสังคมลมเหลว และประเทศ

ชาติลมเหลว

กระแสนิยมของสังคมน้ันเปลี่ยนได อาจจะไปในทางสุดโตง

ท่ีตรงขามก็ได บางทีมีการจัดต้ังท่ีปลุกเราสรางกระแสใหมข้ึนมาก็

ได ทําไมฮิตเลอรถึงเปลี่ยนเยอรมันได น่ันก็เปนตัวอยาง

ในกระแสท่ีตรงขามน้ัน คนไมใหคุณคาแกความหรูหรา ไม

เชิดชูความโกเก คนไมเอาดวยกับความโกเกหรูหรา แตใจหันไป

นิยมท่ีจะแสดงความเขมแข็งเห้ียมหาญเกรียงไกร พอกระแสน้ีแรง

ข้ึนมา แคน้ีแหละคนก็กลับไปชอบระเบียบวินัย มันเต็มใจเต็มท่ี

เลย น่ีก็อยูท่ีการเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย แลวกวางออกไปก็โยง

กับคานิยม กับทิฏฐิ ย่ิงมีศรัทธาเขามาเสริม ก็ย่ิงเขมขันจริงจังหรือ

ถึงกับรุนแรง พอเปลี่ยนทัศนคติได พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเลย สวน

ท่ีวาทัศนคติใหมน้ันจะดีหรือไมดี ก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง แตโดยหลัก

การ การศึกษาตองสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนได ไมใชไมทํา
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อะไร ไดแตรอสนองตามใจคน

ไมเฉพาะวาจะตามฝร่ังไมไดจริงในเร่ืองท่ัวไป แมแตในทาง

การศึกษา ท่ีวาเราตามฝร่ังน้ัน ก็ไมจริงอีกน่ันแหละ คือเราตามเขา

เพียงในดานระบบและรูปแบบ แตในเรื่องท่ีเปนเน้ือหาสาระ เรา

ตามเขาไมไดเลย

ฝร่ังเองก็ไมใชวาดี อยางท่ีบอกแลววาเขาสรางความสําเร็จ

และความเจริญดวยความพยายามเอาชนะธรรมชาติ ไมใชแคจะ

เอาชนะธรรมชาติ เขามุงจะเอาชนะคนดวยกัน คือความสําเร็จอยู

ท่ีมีชัยชนะในระบบแขงขัน การศึกษาของเขาก็จัดตั้งใหสนองเปา

หมายน้ีแมแตโดยไมรูตัว เร่ิมตั้งแตการเลี้ยงดูในครอบครัวก็ฝกเด็ก

ไปตามวัฒนธรรมตัวใครตัวมัน ใหสรางความสําเร็จดวยการเอา

ชนะคนอื่น ดังท่ีพอแมสอนลูกท่ีไปโรงเรียนวา ตอง one-up  คือตอง

ใหเหนือคนอื่น ตองชนะเพ่ือน

ในระบบแขงขันท่ีมีการเอาชนะเปนหัวใจน้ัน คนตองเขมแข็ง

ตองใฝหาความรู ตองเปนนักสู ท่ีเต็มไปดวยการเอาชนะความยาก 

ตองสู ตองดิ้นรนกันเต็มท่ี สังคมไทยเราบอกวาตัวเองเอาแบบฝร่ัง

แตความจริงกลับกลายเปนวาเราอยูในวิถีชีวิตแบบออนแอ และ

เมื่อตามใจเด็ก คนของเราก็ย่ิงทรุด ย่ิงปอแปปวกเปยก สังคมก็ย่ิง

กลายเปนเบ้ียลางของสงัคมฝร่ัง ไมมีทางทันหรือทัดเทียมเขา ท่ีจะ

เหนือกวาสังคมฝร่ังน้ัน ไมมีทาง ไมตองพูดถึง

รวมแลว สังคมไทย กับสังคมฝร่ัง ก็สุดโตงท้ังคู แตไปในทาง
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ตรงกันขาม สังคมไทยท่ีมีตั้งแตพอแมมาคอยตามใจ ไดแตรอเสพ 

ก็หลอหลอมคนใหออนแอ สวนสังคมฝร่ังท่ีมุงเอาชนะ แมจะทําให

คนเขมแข็ง แตนําไปสูความกระดาง การเบียดเบียนและเอารัดเอา

เปรียบกัน ซ่ึงก็จะตองแกไข

สังคมไทย นอกจากเนนการรอเสพท่ีเดนข้ึนๆ ในยุคปจจุบัน

แลว ก็มีพ้ืนฐานเดิมท่ีคนมีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันดวย เมื่อใช

ผิด ความเอื้อเฟอเผื่อแผพรอมท่ีจะชวยเหลือกันน้ี ก็ทําใหคนเกิด

นิสัยหวังและรอรับความชวยเหลือจากคนอื่น เลยย่ิงซํ้าใหคนออน

แอหนักลงไปอีก ถาเปนเด็ก ก็ไมยอมทําอะไร ถึงกับกลายเปนนัก

เรียกรองไปเลย

เพราะฉะน้ัน จะตองจับจุดพอดีใหได เอานิสัยใฝหาสิ่งเสพ

แบบไทยท้ิงไป สรางนิสัยใฝหาความรูสูความยากแบบฝร่ังข้ึนมา

แทน ไมรับแนวคิดรุกรานเอาชนะธรรมชาติและการเอาชนะคนใน

ระบบแขงขันของฝร่ัง แตก็ไมสรางสภาพจิตใจแบบรอรับความชวย

เหลือจากผูอื่น ในทางตรงขาม พัฒนาคนใหมีความเขมแข็งพรอม

ท่ีจะชวยเหลือผูอื่น เพ่ือไปอยูในสังคมท่ีเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน

กรรมการมูลนิธิ
กระผมใครขอความกรุณาพระคุณเจาไดใหทัศนะเกี่ยวกับ

มุมมองเรื่องสิทธิเสรีภาพในสังคมยุคปจจุบัน ความหมายของ
สิทธิมันเปลี่ยนไปได ในเมื่อทัศนคติมันเปลี่ยน สภาพจิตใจมัน
เปลี่ยน ความพอใจเปลี่ยน เร่ืองสิทธิก็เปลี่ยนหมด ตัวแปรอื่นใน
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สิทธิเปลี่ยนดวย จะไปตันอยูทําไมเร่ืองสิทธิ

พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต)

ในกระแสสังคมบริโภคนิยม มีเหตุปจจัยตัวใหญ คือ คานิยม

ท่ียึดถือการไดเสพบริโภคมากเปนความสุข และถือความฟุงเฟอ

หรูหราโกเกวาเปนความดีเลิศ เปนผลดีท่ีพึงถือเปนจุดหมาย ใครมี

เสพบริโภคมาก ก็หรูหราโกเกมาก น่ันคือยอดเยี่ยม

เมื่อสังคมมีคานิยมเปนอยางน้ี สิทธิเสรีภาพก็มีความหมาย

ท่ีจะมาสนองคานิยมน้ัน แลวก็เนนเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในการท่ี

จะเสพบริโภค อะไรก็ตามท่ีไมเอื้อไมเปดชองใหแกการบําเรอปรน

เปรอฟุงเฟอหาเสพหาบริโภคและการท่ีจะมีความโกหรูอยางน้ัน ก็

ถูกมองวาเปนการจํากัดขัดสิทธิและเสรีภาพ กลายเปนไมดีไปหมด

ถาเกิดวาสังคมน้ีแปรจุดหมายแหงความนิยมใหม คานิยม

เปลี่ยนไป ทัศนคติของคนก็เปลี่ยน และการมองความหมายของ

สิทธิเสรีภาพก็เปลี่ยนไปดวยกันหมดเลย ดังท่ีเคยยกตัวอยาง

สังคมท่ีมีคานิยมถือความเขมแข็งเห้ียมหาญมุงสรางความสําเร็จ

ดวยการพิชิตงานยาก การมองความหมายและการปฏิบัติในเร่ือง

สิทธิเสรีภาพก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง น่ีคือการท่ีเหตุปจจัยได

เปลี่ยนไป พาใหเกิดผลท่ีวาแมแตความหมายของหลักการอยาง

เร่ืองสิทธิเสรีภาพก็เลยเปลี่ยนตามไปดวย

เอางายๆ อยางในอเมริกา หลังเหตุการณภัยพิบัติใหญจาก
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การถูกกอการราย ๑๑ ก.ย. (๒๕๔๔) ความมั่นคงปลอดภัยกลาย

เปนเร่ืองใหญสูงสุดข้ึนมา การยึดถือปฏิบัติในเร่ืองสิทธิเสรีภาพก็

เปลี่ยนแปลงไป กลายเปนหันมาใหมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพ ถึงกับ

ออกกฎหมายใหสิทธิท่ีจะจํากัดสิทธิเสรีภาพ ไมใหเขาไปท่ีน่ันท่ีน่ี 

มีการตรวจคนเขมงวด ใหควบคุมคนพวกท่ีถูกสงสัยวาอาจจะกอ

การราย และมีสิทธิท่ีจะกักกันเปนเวลานานๆ ซ่ึงแตกอนทําไมได 

ใหสิทธิเจาหนาท่ีบานเมืองดักฟงโทรศัพท เหมือนพลเมืองถูก

ละเมิด มองในแงหน่ึงก็คือ คนเสียสิทธิถูกตัดเสรีภาพไปมากมาย

ไปสนามบินแตกอนข้ึนงายๆ แตเด๋ียวน้ี ฉันมีสิทธิกักกันก้ันคุณไว

กอน เกือบจะเหมือนกับวาคุณตองตามใจฉัน แลวแตใจฉัน ไม

ตามใจคุณ สังคมท่ีวามีเสรีภาพมาก กลายเปนถูกจํากัดสิทธิเสรี

ภาพมาก

มองอยางกวางๆ ถาไมทําความเขาใจกันใหชัดเจนวาสิทธิ

เสรีภาพมีความหมายอยางไร เพ่ืออะไรกันแน ความไมชัดน้ันก็จะ

ทําใหหลักการแหงสิทธิเสรีภาพเองน้ันแหละไมมีความมั่นคง หา

จุดพอดีไมได แลวก็จะผันแปรยืดหดไปตามเหตุปจจัยตางๆ ท่ีมา

กระทบบีบกด เชน ตอไปถาปลอยกันเหลวเละ เบียดเบียนกันมาก

ก็จะตองมีการจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพมากข้ึน จนกระท่ังถึงบางจุด 

อยางในสภาพไรข่ือแป คนก็จะสูญเสียสิทธิเสรีภาพ จนหมดสิทธิ

เสรีภาพไมเหลือเลย
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เร่ืองสิทธิเสรีภาพไดพูดไวท่ีอื่นเยอะแลว* ขอรวบรัดสรุปบาง

แงท่ีสําคัญวา

- สิทธิเสรีภาพเปนหลักประกันพ้ืนฐาน ซ่ึงในสังคมท่ีพัฒนามี

อารยธรรมจัดอาํนวยไวเพ่ือใหบุคคลอยูดมีโีอกาสเจริญงอกงาม

- บุคคลท่ีมีการพัฒนา จะรูจักใชสิทธิเสรีภาพใหเปนโอกาสใน
การพัฒนาชีวิตและรวมสรางสรรคสังคม

- ในสังคมท่ีพัฒนามีอารยธรรม มักถือกันวา สิทธิตองมากับ
หนาท่ี และเสรีภาพตองมากับความรับผิดชอบ

- เสรีภาพท่ีแทเปนของคนมีอิสรภาพ คนท่ีขาดอิสรภาพอาจใช
เสรีภาพผิดใหเปนโทษแกชีวิตของตนเองและแกสังคม เชน ใน
การเลนเกม เด็กบางคนใชเสรีภาพเลนอยางเต็มท่ี แตเขาสูญ
เสียอิสรภาพไปหมดสิ้นเพราะตกเปนทาสของการติดเกมน้ัน
อยางไมอาจถอนตัวได (คนท่ีติดสิ่งเสพติดก็ทํานองเดียวกัน)

จากสุขจัดต้ัง สูสุขเองผุดขางใน

กรรมการมูลนิธิ
จุดท่ียากท่ีมองเหน็อยูอกีจุดหน่ึง กค็อืวา การท่ีจะสอนใหเด็ก

เกดิการใฝรูและมีความรักท่ีจะเรียนอยูตลอดเวลานัน้ ตัวครูเองอาจ
จะเขาใจผดิหรือเปลา แตท่ีมองด ู ตัวครูกมี็หลกัสูตร หลกัสูตรเปน
ตัวกําหนดครู แตในการที่จะสอนตามนั้น ครูบางทานจะรูจักดัด
                                                                         
* เชน สิทธิมนุษยชน: สรางสันติสุข หรือสลายสังคม (พิมพครั้งท่ี ๗, ก.ย. ๒๕๔๖) 
นิติศาสตรแนวพุทธ (พิมพครั้งท่ี ๖, ม.ค. ๒๕๕๐)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙

แปลงหรือจัดในการท่ีจะทําอยางไรใหนาสนใจ แตสวนใหญเอา
ตามนัน้ และโดยทีค่รูเองไมไดเปนผูอํานวยการใหเกดิการเรียนรู 
ฉะน้ันจุดน้ีก็เปนปญหาหน่ึงท่ีวา แมแตตัวครูเองก็ยังไมไดเปนผู
ใฝรู หรือมองเห็นวาจุดน้ีนาจะใหนักเรียนรูและคิดเองเปน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

เร่ืองน้ีมีขอพิจารณา  ๒  ช้ัน

๑. ในข้ันพ้ืนฐาน ตวัครูเองขาดคุณสมบัติ ตัวเองก็ไมมีความ

ใฝรู แลวยังขาดทัศนคติในทางการศึกษาอีกดวย ไมคอยมีความ

คิดความมุงหมายในการทําหนาท่ี จิตสํานึกในความเปนครูท่ีจะ

สอนเด็กดวยความมุงมั่นใหไดผลดีเลิศ ใหเด็กเปนเด็กดี ก็มีนอย

๒. ในข้ันปฏิบัติการ ก็วางเปาหมายไวช้ันเดียว คือ มุงแตวา

จะสอนอยางไรใหเด็กสนใจ เชนท่ีวาใหเรียนอยางมีความสุข ก็มอง

แควา ใหเด็กสนุก ใหช้ันเรียนมีบรรยากาศท่ีเด็กมีความสุข แตไมมี

เปาหมายแทท่ีซอนลึกเขาไปวา ทําอยางไรจะใหเด็กไดฝกตน สูจุด

หมายท่ีวา แมเมื่อพนจากครูไปแลว ก็จะเรียนอยางมีความสุขดวย

ตัวเอง ใหมีคุณสมบัติน้ีในตัว โดยไมติดจมอยูแคในข้ันพ่ึงพาการ

จัดต้ังของครู

ถาเด็กอยูแคในข้ันมีความสุขแบบจัดต้ังไปเร่ือย ครูก็ไดแต

สาละวนจัดช้ันเรียนจัดบรรยากาศแลวก็เหน่ือยในการหาทางทําให

เด็กสนใจใหสนุก ความสุขก็พ่ึงพาครู เปนความสุขแบบพึ่งพา แลว

เด็กจะพัฒนาไดอยางไร ก็อยางท่ีบอกแลววา เราใชการจัดต้ัง การ
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สรางบรรยากาศ การเรียนในช้ันอยางมีความสุข โดยครูมีสื่อการ

สอนใหเด็กมีความสุข เรียนไดผล สนใจ เปนวิธีการข้ันตน ซ่ึงมี

ความมุงหมายท่ีแทจริงอยูท่ีวาจะนําไปสูการพัฒนาคุณสมบัติใน

ตัวเด็กใหเขามีความสนใจใฝรู อยากเรียนรู และมีความสุขในการ

เรียนของเขาเอง เมื่อถึงจุดหมายน้ันจึงจะสําเร็จ

ถายังอยูแคเรียนเปนสุขในชั้น ตองบอกวาน่ันคือความลม

เหลว เปนความสําเร็จข้ันเดียวของครู ท่ีไปไมถึงเปาหมาย คือติด

แคในข้ันพ่ึงพา ยังอาศัยปจจัยภายนอก แตปจจัยภายนอกเขามาก็

เพ่ือสื่อใหปจจัยภายในเกิดข้ึน เมื่อเด็กยังตองอาศัยปจจัยภาย

นอกอยู ปจจัยภายในยังไมเกิด ก็อยูดวยตัวเองไมได พ่ึงตนไมได 

ไปไหนก็ตองพ่ึงคนอื่น อยูในบานก็พ่ึงพาพอแม ไปโรงเรียนก็พ่ึงพา

ครู เปนระบบพึ่งพา ในท่ีสุดสังคมก็จะออนแอไปไมไหว

เร่ืองการเรียนอยางมีความสุขน้ี ตองเขาใจกันใหชัด การ

ศึกษาท่ีมีเด็กเปนศูนยกลาง มีความหมายแคไหน ถาเขาใจไมถูก

ก็เปนปญหาแกสังคม ฝร่ังเจาตํารับเองก็เคยเกิดปญหา child-

centered education ในสมัยกอนป  ๒๕๐๐ น้ัน ในอเมริกานิยมกัน

มาก มีจอหน ดิวอี้ (John Dewey) เดนชูโรงมา แตพอรัสเซียปลอย

ดาวเทียมลูกแรก ช่ือ Sputnik ข้ึนไปสําเร็จ คนอเมริกันก็หันมาติ

เตียนระบบการศึกษาของตัวเอง บอกวา น่ีแหละ เพราะใช child-

centered education จึงทําใหวิชาการไมแข็ง คนไมเขมแข็ง วินัย

หยอน จึงตองพายแพแกโซเวียต อเมริกาสูญเสียความเปนผูนําใน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑

การบุกเบิกอวกาศ

ถึงตอนน้ี ตัง้แตประมาณ ค.ศ.1957 child-centered education

คอืการศกึษาท่ีมเีด็กเปนศูนยกลาง ท่ีเคยเฟองฟูมา ก็เสือ่มจากความ

นิยม วงการการศึกษาหันกลบัไปหา teacher- and subject-centered

education กันอีก จนกระท่ังหลังป 1980 จึงเกิดความเห็นพลิก

กลับมาอีกวา เด็กเรียนหนักเกินไป ทําใหเครียด ใจไมสบาย เปน

ทุกขและแปลกแยก ก็เลยบอกวาตองกลับมาใช child-centered 

education ฝร่ังเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราก็ดูจากภูมิหลังของเขา

วามีความเสื่อมความเจริญเปนมาอยางไร ลมเหลวหรือสําเร็จแค

ไหน ดานใด เพราะอะไร มีขอดีขอดอยตรงไหน แตอยางนอยตอง

แกปมน้ีใหได คือการท่ีครูของเรายังเขาใจไมคอยชัดวา child-

centered education ท่ีวาเอาเด็กเปนศูนยกลางน้ัน  คืออยางไร

คราวนี้ ขอสี่ขอ

กรรมการมูลนิธิ
การสัมมนาคร้ังน้ี กรอบความคิดท่ีเขาจะนํามาใช จะมี

องคประกอบอยู ๔ ประการ คือ ๑. เกิดความมุงม่ันดวยศรัทธา 
๒. ใฝหาความรู คูคุณธรรม ๓. นําความรูไปใชอยางฉลาด 
๔. ไมประมาท ตรวจสอบ พัฒนา อยากทราบแนวทางที่จะ
ดําเนินการใหไปถึงจุดน้ี
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พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต)

เร่ิมตนดวย ขอ ๑. ศรัทธา เปนแรงใจท่ีผูกไวกับปจจัยภาย

นอก ศรัทธาเปนคุณสมบัติในข้ันท่ีพ่ึงพาอาศัยปจจัยภายนอก หรือ

ข้ึนตออิทธิพลของปจจัยภายนอกน้ัน เมื่อครูมีศรัทธาในความเปน

ครู ในภารกิจของอาชีพ และในหลักวิชาของครู ตัวครูเองก็มีแรงใจ

ในการทําหนาท่ี แลวครูก็เปนกัลยาณมิตร และเปนสื่อหลักท่ีจะ

สรางศรัทธาข้ึนมาในตัวเด็ก ถาครูมีความรู มีสติปญญาดี มีความ

สามารถและดําเนินชีวิตดี ถูกตอง นาเคารพ มีเมตตาตอศิษย หวัง

ดีตอเด็กดวยใจจริง และสอนไดผลดี เด็กก็เกิดศรัทธา

เมื่อมีศรัทธาข้ึนมาแลว สิ่งหรือบุคคลซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงศรัทธา

ก็จะเช่ือมโยงหรือแมแตจูงผูศรัทธาไปหาไปทําอะไรๆ ไดมากมาย

หรือแมแตทุกอยางสดุแตศรัทธาจะแรงเทาใด ถาเด็กศรัทธาในตวัครู 

พอศรัทธาในครูแลว ครูจะไปแนะไปบอกอะไร เด็กก็เช่ือก็ทําตาม

อะไรๆ ก็เลยงายไปหมด ครูก็จะนําใหเด็กศรัทธาในคณุงามความดี

ศรัทธาในศาสนา ในวัฒนธรรม ศรัทธาในการทําความดีสรางสรรค

สังคม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอสิ่งตางๆ ศรัทธาชวยไดหมด 

ศรัทธาเปนจุดรวมพลัง เปนจุดเร่ิมตน และเปนแรงสงสูจุดหมาย 

ตองทําใหไดท้ังใหครูมีศรัทธาในงานของครู และใหเด็กมีศรัทธาใน

ครู ซ่ึงจะทําใหครูสามารถทําหนาท่ีเปนปจจัยภายนอกท่ีดีท่ีสุด

ขอ ๒. ใฝหาความรู คูคุณธรรม พอครูมีศรัทธาและสราง

ศรัทธาได จิตใจก็โนมไปแลวท่ีจะมีความใฝรู ถาครูมีศรัทธาในวิชา
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และอาชีพครู ก็จะเกิดแรงความอยากจะรูและทําหนาท่ีครูใหดีท่ี

สุด อยากจะสอนใหเด็กดีอยางเย่ียมยอด ซ่ึงก็จะนําไปเองสูการคน

ควาหาความรูท่ีจะมาสนองความปรารถนาท่ีเปนกุศลน้ัน และ

ศรัทธาน้ันก็จะทําใหเกิดแรงมุงมั่นท่ีจะเปนครูท่ีดี ซ่ึงพาเอาคุณ

ธรรมพวงมาดวยเอง

เมื่อครูเปนครูท่ีดีมีศรัทธาอยางท่ีวาน้ัน ก็โนมใจเด็กให

ศรัทธาในตัวครูข้ึนมาอยางแทบจะเปนไปเองเลย ทีน้ีครูก็คํานึงอยู

เสมอ โดยมีความตระหนักวา ตัวครูน้ีเปนปจจัยภายนอก จุดหมาย

ของงานไมใชจบท่ีเราท่ีเปนปจจัยภายนอก แตเราจะตองกระตุนให

ปจจัยภายในคือคุณสมบัติในตัวเด็กเกิดข้ึน ครูก็ใชความเปน

ปจจัยภายนอกน้ัน โยงไปเชื่อมกับแรงศรัทธาตอครูท่ีมีอยูในตัวเด็ก 

ก็กระตุนเราใหเด็กเกิดความใฝรูข้ึนในตัวเขาเอง เมื่อศรัทธาใน

อะไร เชน มั่นใจวาอันน้ันสิ่งน้ันเร่ืองน้ัน จริงแท ดีแน เปนประโยชน 

ก็มุงแนวไปในการคนควาศึกษาอันน้ันเพ่ือจะทําใหปรากฏผลสม

จริง ความใฝรูก็นําไปสูการกระทําท่ีสรางสรรค

พรอมกันน้ัน ดวยศรัทธาท่ีเช่ือมใจถึงกัน ก็ชักนําคุณธรรม

เขาไปในตัวเด็กดวย เปนแรงดูดดึงดังแมเหล็กใหเด็กพลอยอยาก

ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีพึงปรารถนา น่ี

คือโยงจากปจจัยภายนอกเขาไปเหน่ียวนําปจจัยภายในไดสําเร็จ  

ขอ ๓. นาํความรูไปใชอยางฉลาด เมื่อเร่ิมตนดีดวยศรัทธาท่ี

ถูกทางแลว กระบวนการก็เคลือ่นคืบหนาไปไดไมยาก เพราะแทบจะ
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เปนไปเอง แตตอนน้ีคุณสมบัติตัวสาํคัญจะตองเขามา น้ีก็คือข้ัน

ตอนของปญญา คือศรัทธาตองสงตอมาใหถึง “ปญญา” อันไดแก 

ความรูความเขาใจ และความสามารถในการคิด ท้ังคิดเพ่ือเปด

ทางท่ีจะเขาถึงความรูความเขาใจท่ีย่ิงข้ึนไป และคิดเพ่ือจะเอา

ความรูเขาใจน้ันไปใชไปทําใหเปนประโยชน

ตอนน้ีเปนข้ันตอนท้ังของการใชปญญา และการพัฒนา

ปญญาใหแตกฉานหยั่งรูหย่ังเห็นย่ิงข้ึนไป ก็ตองรูจักคิด หรือคิด

เปน เพราะคนถึงจะมีความรู แตถาคิดไมเปน ความรูน้ันก็ไมเกิด

ประโยชน สวนคนท่ีคิดโดยไมรู ก็เลื่อนลอยเหลวไหล ไดแตคิดไป

ตามความรูสึก ท่ีชอบใจหรือไมชอบใจ วาไปตามอารมณ

ตอนน้ีก็มีองคประกอบอีกตัวหน่ึง ท่ีจะมาเปนเคร่ืองมือของ

ปญญา เรียกวา “โยนิโสมนสิการ” ซ่ึงจะทําใหคิดอยางไดผล ท้ัง

ในแงท่ีจะกาวไปในการเขาถึงความจริง และในการทําใหเกิดผลดี

มีการสรางสรรคหรือกอประโยชน โยนิโสมนสิการน้ีก็เปนเคร่ืองมือ

ท่ีจะพึงพัฒนากันตอไป

รวมความก็คือวา ศรัทธาเปนแรงเรียกระดมเอาความใฝรูมา 

แลวก็มุงหนาหาความรู พรอมกับรูจักคิดใหเกิดความรูความเขาใจ 

และคิดท่ีจะนําความรูไปใชประโยชน ไปสรางสรรค ไปแกปญหา 

ทํากิจกรรม  มีการจัดการดําเนินการและทํางานอะไรตางๆ 

ประยุกตความรูความคิดในการปฏิบัติ และใชงานจริง โดยมี

โยนิโสมนสิการ
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ขอ ๔. ไมประมาท ตรวจสอบ พัฒนา ขอน้ีคือมุงท่ีจะทําใหได

ผลจริง ท้ังใหมั่นใจ และจะไดกาวเดินหนาตอไป จึงตองมีความไม

ประมาท จะไดระวังใหงานท่ีทําไปน้ันรอบคอบรอบดาน กันเผลอ

พรองและไมใหผิดพลาด ไมประมาทท้ังในขณะทําการ และทําแลว

ก็ไมประมาทดวยการตรวจสอบ จากนั้น เมื่อไดเห็นจุดออนจุด

หยอนจุดพรอง ก็จัดเขาในแผน แลวก็เดินหนาแกไขปรับปรุงเพ่ิม

เติมใหพัฒนาตอไป มิใชวาพอเห็นวาสําเร็จ ก็หยุดแคน้ัน

คนท่ีมีคุณสมบัติน้ี จะคอยตรวจดูจุดออนขอบกพรองของ

ตน ไมมัวแตลําพองตัว ไมมัวเพลิดเพลินมัวเมาในความสําเร็จ

หรือมัวกระหย่ิมอยูในสิ่งท่ีตนทําได แตจะแกไขปรับปรุงทําใหดีย่ิง

ข้ึนไปเร่ือยๆ

ในเร่ืองน้ี องคธรรมสําคัญก็คือ

๑) ไมประมาท คือ มีสติ ไมใหเผลอ ไมใหพรอง ไมใหพลาด 

ไมละเลย และไมใหเสียโอกาส

๒) วิมังสา ใชปญญาอีกแงหน่ึง คือ คอยพิจารณาตรวจสอบ 

ทดลอง มองแงมุมหนทางท่ีจะแกไขปรับปรุง สูความสมบูรณ

๓) ไมสันโดษในกุศลธรรม คือ ไมอิ่มไมเต็มไมรูจักพอในผล

สําเร็จท่ีดีงาม หรือความกาวหนาไปในกุศล จนกวาจะถึงความ

สมบูรณ สองขอกอนน้ันเปนข้ันออกสูปฏบัิตกิาร สวนขอน้ี ตองมเีปน

พ้ืนใจ เปนแรงขับใหสองขอแรกน้ันตองทํางานอยางจริงจังเต็มท่ี

“ความไมสันโดษในกศุลธรรม” (อสนฺตฏุ ิตา กุสเลส ุ ธมฺเมสุ) 
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น้ี เปนหลักธรรมท่ีสําคัญย่ิง พระพุทธเจาตรัสยํ้าไววาเปนคุณ

สมบัติท่ีทําใหพระองคตรัสรู คือความไมรูจักอิ่มไมรูจักพอในการ

พัฒนากุศล คือเพ่ิมพูนคุณสมบัติดีๆ สรางสรรคทําสิ่งท่ีดีงาม

เหตุผลท่ีคิดในใจ กับเหตุปจจัยในความเปนจริง

กรรมการมูลนิธิ
ถาทําอยางน้ีได ก็สามารถทําใหเกิดการเรียนแบบฉลาดรู

ได แตมีอีกจุดหน่ึงท่ียังสงสัยคือวา จริงๆ ศาสนาคือหลักของเหตุ
ผล คราวน้ีก็มีเหตุผลของแตละบุคคลและเหตุผลท่ีเปนจริง จะยึด
ถืออันไหนเปนหลัก

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

เหตุผล ซ่ึงเปนความคิดท่ีอยูในสมองของคน มิใชเปนของแท

ของจริง มันไมใชเปนจุดเร่ิม แตท้ังจุดเร่ิม จุดทาย จุดหมาย และ

จุดยืน อยูท่ีเหตุและผล หรือเหตุ-ผล ซ่ึงเปนความจริงท่ีมีอยูตาม

ธรรมดาในธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย

คําวา “เหตุผล” น้ัน เราใชกันโดยหมายถึงเร่ืองของความคิด

ในสมองของคน ท่ีเหมือนกับเปนการพยายามจําลองภาพความ

เปนไปของเหตุและผลท่ีเปนความจริงในธรรมชาติ

บางคร้ัง เมื่อเรายังมองไมเห็นความสัมพันธของเหตุกับผล

หรือยังไมเขาใจความเปนไปตามลําดับจากเหตุสูผลท่ีมันเปนจริง
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ของมัน เราก็ใชการคิดของเราชวยเชื่อมโยงเหตุกับผล จากเหตุข้ึน

ไปหาผลบาง ยอนจากผลลงมาหาเหตุบาง เพ่ือใหเราเขาใจหรือจับ

ไดวาความสัมพันธระหวางเหตุกับผลท่ีเปนความจริงของมันเอง

น้ัน เปนอยางน้ันๆ

การคิดเปนการหาหรือพยายามไลมองใหเห็นความจริง ไม

ใชเปนตัวความจริง เพราะฉะน้ัน ตัวตัดสินก็คือภาวะท่ีเปนเหตุ

และเปนผล ท่ีเปนความจริงอยูในธรรมชาติ ดังน้ัน เราจึงพยายาม

คิดเหตุผล เพ่ือจับใหไดใหตรงไปถึงตัวเหตุและเปนผล ท่ีเปนความ

จริงในธรรมชาติ อยางท่ีวาไปแลว

บางคร้ังเราก็คิดออกมาเปนคําพูดอธิบายเหตุผล ซ่ึงเปนการ

พยายามท่ีจะใหคนอื่นเขาใจหรือมองเห็นเหตุและผล ท่ีเปนความ

จริงน้ัน

บางคร้ัง เราก็ฟงและตรวจสอบคนอื่นวาเขาพูดมีเหตุผล คือ

แสดงความสัมพันธของเร่ืองราว ซ่ึงสอดคลองกับตัวเหตุและผล ท่ี

เปนความจริงหรือไม

ในท่ีสุด ตัวแทท่ีตองการ หรือตัวตัดสิน ก็คือตัวเหตุและผล ท่ี

เปนความจริงในธรรมชาติน้ันแหละ

จึงไดบอกวา เหตุและผลท่ีเปนความจริงตามธรรมดาใน

ธรรมชาติ เปนท้ังจุดเร่ิมท่ีเรานึกถึงจึงต้ังความคิดเหตุผลน้ันข้ึนมา 

เปนจุดทายหรือจุดหมายท่ีเราตองการไปใหถึง และเปนจุดยืนตัวท่ี

อยูของมันอยางน้ันท่ีจะเปนตัวช้ีขาดตัดสิน



ขอคิดเพื่อการศึกษา๔๘

เพราะฉะน้ัน เราจึงตองไปคนหาเหตปุจจัย ท่ีอยูในความเปน

จริงตามสภาวะของมัน ไมใชอยูแคหาเหตุผลในหัวสมองหรือใน

ความคดิเทาน้ัน เหตผุลในความคดิของเราเปนเคร่ืองชวยเราในการ

สบืเสาะคนสิง่ช้ีบงจับรองรอยจนเปนกระบวนท่ีจะกาวไปใหถึงความ

จริง คอืวา เมือ่เรายังไมรูไมเห็นยังไมประจักษความจริง เราก็จึงเร่ิมท่ี

ความคิดเหตุผลน้ัน แตจะหยุดอยูหรือจบลงแคท่ีเหตุผลไมได

พระพุทธศาสนาสอนความจริงท่ีมีอยูตามธรรมดา และใน

ความจริงน้ัน สิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย จึงเกิดเปนผล เปน

ปรากฏการณท้ังหลายท่ีเราไดประสบ เราพูดสั้นๆ วา ผลเกิดจาก

เหตุ พูดยาวๆ ใหครอบคลุมวา เกิดจากเหตุปจจัย ดังน้ัน ถาจะให

เกิดผลอะไร ก็ตองรูเหตุปจจัยของมัน แลวก็ทําเหตุปจจัยน้ันๆ ถา

ตองการทําอะไรใหสําเร็จ ก็ตองจับเหตุปจจัยในความเปนจริงของ

มันใหได ถาจับไมไดไมตรง ก็ทําไมสําเร็จ เปนอันวา จะอยูแค

ความคิดเหตุผลไมได ตองไปใหถึงตัวความจริง คือเหตุปจจัยใน

ระบบของธรรมชาติ

ยกตัวอยางงายๆ เราจะปลูกตนไม เรามีความรูเร่ืองเหตุ

ปจจัยในความเจริญงอกงามเติบโตของตนไม เรารูลําดับเหตุและ

ผลในการเจริญเติบโตของมัน ก็นับวาเราพรอมท่ีจะปลูกตนไมน้ัน

ได ตอนน้ี ในความคิดของเราน้ัน เรารูเขาใจเหตุผลเลยวาถาจะเอา

เมล็ดลง ควรจะขุดดินใสหลุม และหลุมควรจะลึกเทาไร ควรจะใส

ปุยและอะไรลงไปดวยเทาไร ทําไมจะตองรดนํ้าพรวนดินอยางน้ัน
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อยางน้ี ซ่ึงเหตุผลท้ังหมดน้ันก็วาไปตามความจริงของเหตุและผล

ในธรรมชาติน่ันเอง น่ีคือเหตุผลในความคิดของเราโยงตรงกับเหตุ

ปจจัยและผลท่ีเปนของจริงในธรรมชาติ และเพราะรูเขาใจเหตุผล

น้ี เราจึงทํางานปลูกตนไมไดสําเร็จผลดี

แตท้ังน้ี เราจะอยูแคน่ังคิดเหตุผล หรือรูเขาใจเหตุผลอยูใน

ใจอยางเดียวไมได ตนไมมันก็ไมงอกข้ึนมา เหตุผลท่ีคิดเห็นใน

สมองก็คอืท่ีฝร่ังเรียกวา reason ซ่ึงไมใชเปนเหตุและผลอยางท่ีฝาย

ฝร่ังเรียกวา cause and effect ท่ีเปนของจริงในธรรมชาติหรือตาม

สภาวะของมัน เมื่อรูเขาใจมองเห็นผลจากเหตุปจจัยในธรรมชาติ

วาตนไมงอกข้ึนมาจากเมล็ด หรืออาศัยก่ิงตอนมา แลวยังตองมี

ปจจัยอื่น เชน อุณหภูมิระดับไหน  เราก็ตองปฏิบัติไปตามน้ัน เมื่อ

ทําเหตุปจจัยครบถวนถูกตอง ผลก็เกิดข้ึน

เปนอันวา จากความคิดสืบคนเหตุปจจัย โดยอาศัยความรู

ในความจริงท่ีไดพบไดเจอมาแลวเทาท่ีเรามีอยู เราก็มาเช่ือมโยง

จนไดเหตุผลข้ึนมาในสมองของเรา เมื่อเห็นเหตุผลอันน้ีแลว ก็เปน

ชองเปนแนวทางใหเราตอไปถึงความจริงท่ีเปนของแท ซ่ึงเปนข้ัน

ตอไปท่ีเรายังไมประจักษ น่ีคือมันไมจบท่ีเหตุผลของเรา แตไปจบ

ท่ีความจริงแท คือท่ีเหตุปจจัยท่ีเปนธรรมชาติ ถาเหตุผลในความ

คิดของเราสอดคลอง เราก็กาวไปพบไดประสบตัวความจริงอีกที 

แตตองมีสติระลึกวา เหตุผลท่ีเราคิดบางทีก็ผิดได จึงตองไปลงตัว

ท่ีความจริงซ่ึงมีอยูตามธรรมดาน้ัน
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พระพุทธเจาตรัสวา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด ความจริงก็มี

อยูตามธรรมดาของมัน น้ีคือจุดเร่ิมของพุทธศาสนาวา ความจริงมี

อยูตามธรรมดาของธรรมชาติ

เร่ืองเหตุผล ท่ีนําไปสูการสืบคนใหพบเหตุปจจัยตัวจริงน้ี คือ

สิ่งท่ีทาทาย เปนเร่ืองท่ีซับซอนแสนยาก และไดทําใหวิทยาศาสตร

เจริญข้ึนมา พระพุทธเจาก็ตรัสรูเพราะไดคนจนพบสิ่งท่ียากน้ี

น่ีจึงเทากับยอนไปยํ้าสิ่งท่ีพูดไวขางตนแลววา คนผูมีการ

พัฒนาท่ีถูกตอง จะไมกลัวความยาก ถาคนกลัวความยาก ชีวิตก็

พัฒนาไมได สังคมก็พัฒนาไมไป

ถากลัวความฝนใจ ก็ใหรูจักแก และมันก็แกได อยางท่ีบอก

แลววา เราสามารถเปลี่ยนความฝนใจของเด็กใหเปนความเต็มใจ

พลิกความฝนใจเปนความเต็มใจไปเลย ถาเราเกงจริง ก็สามารถ

เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความตองการได พัฒนาคุณสมบัติใหมๆ

ข้ึนมาในใจในชีวิตได ทําบัญชีปจจัยภายในท่ีพึงประสงคข้ึนมา

แลวสรางมันเลย ความเปลี่ยนแปลงท่ีดีงามก็จะเกิดข้ึน น่ีคือการ

พัฒนา ไมใชยอมแพปลอยกันอยูแคน้ัน ถาการศึกษาชวยอันน้ีไม

ได จะเรียกวาเปนการศึกษาไดอยางไร
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คิดเหตุผลในใจ ใหตรงกับเหตุปจจัยท่ีเปนจริง

กรรมการมูลนิธิ
ขอความกรุณาชวยอธิบาย คําวาเหตุผล และหลักธรรมอีก

สักหนอยเจาคะ

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

พูดอยางสั้นๆ ธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติท่ีมีอยูตาม

ธรรมดาของมัน เชนการท่ีมันสัมพันธกันและเปนไปตามเหตุปจจัย

ของมัน สวนเหตุผลเปนความคิดของคนท่ีมองดูความจริงของ

ธรรมชาติ เหมือนมองเห็นภาพของการท่ีมันสัมพันธกันและเปนไป

ตามเหตุปจจัยอยางน้ันๆ

หลักธรรมน้ัน วารวมๆ ก็คือหลักเหตุและผล ท่ีจริง ในกรณีน้ี 

เราพยายามเลี่ยงจะไมใชคําวาเหตุผล เพราะวา คําวา “เหตุผล”

น้ัน ตัวศัพทมาจากภาษาบาลีก็จริง แตมันเปนคําท่ีเราใชในภาษา

ไทย เพ่ือสื่อความหมายท่ีเทียบไดกับคําอังกฤษวา reason เราหัน

ไปใชคําวาเหตุและผล หรือคําวาเหตุปจจัย ซ่ึงเนนดานเหตุ ใหตาง

ออกไปไกลสักหนอย เพ่ือไมใหมายุงกับคําวาเหตุผลในหัวสมอง ท่ี

ตรงกับคําฝร่ังวา reason น้ัน แตใหตรงไปท่ีของจริงตามสภาวะของ

มัน อยางท่ีคําฝร่ังเรียกวา cause and effect

เหตุและผล หรือความเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน เปนความ
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จริงตามสภาวะของมัน เปนอิสระจากคน ไมข้ึนตอการคิดของคน 

และเมื่อรูมันแลว ก็ลงมือปฏิบัติทํากับมันได มิใชอยูเพียงในความ

คิด แมแตการท่ีจะใหความคิดกาวหนาไปและพิสูจนความคิดของ

เรา ก็ดวยการรูตัวเหตุปจจัยและตัวผลท่ีเปนของจริงซ่ึงอยูขางนอก

ความคิดน้ัน คือใหรูวาสิ่งท่ีเราคิดหรือเห็นอยูในใจน้ี เปนของมีอยู

เปนจริงของมันเอง

การหาความรูกับการคิดน้ันกาวไปดวยกัน เม่ือหาความรูมา

ได ก็เปนฐานใหคิดไดกาวหนาตอไป เมื่อคิดกาวหนาไป ก็โยงไป

ถึงความรูท่ีสูงข้ึน ท่ีกาวไปสูความจริงท่ีลึกซ้ึงหรือชัดเจนย่ิงข้ึน เมื่อ

ไดความรูมา ก็คิดตอไปไดอีก ความคิดกับความรูก็จึงหนุนกัน

ขอแทรกหนอยวา เรามักมีความโนมเอียงท่ีจะมองจะจับเอา

อะไรๆ แตเพียงแงเดียว เลยไดอะไรๆ แคเปนเศษเปนเสี้ยว  เชน ท่ี

พูดกันในวงการศึกษาบอกวา ใหหัดใหเด็กคิดเปน แตบางทีก็เอา

แตดานการคิด ไมโยงไปเชื่อมกับการหาความรู ก็เลยคิดไมไดผล

ท่ีจริงน้ัน เราเนนวาใหเด็กมีความใฝรู ซ่ึงนําไปสูการหา

ความรู และการหาความรูน้ัน ก็ตองมาคูกับการรูจักคิด การท่ีคิดก็

เพ่ือใหย่ิงรู และเมื่อย่ิงรู ก็ย่ิงคิดไดดี ความสําเร็จก็คือรูความจริง 

แลวก็คิดเอาความรูมาใชมาทําใหเปนประโยชน

การรูจักคิด หรือคิดเปน ท่ีกาวไปดวยกันกับการหาความรู 

จึงมีลักษณะท่ีวา

๑.  นําความรูมาใชประโยชนทําการสรางสรรคได
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๒. กาวไปสูการรูความจริงท่ีชัดเจนตรงแทย่ิงข้ึน

พระพุทธเจาคิดทําไม? การคิดอยางสําคัญของพระองคก็คือ 

คิดหาความรูหรือคิดใหไดความรู เพ่ือจะเขาถึงความจริง ตัวอยาง

เชน พระองคทรงคิดสืบสาวใหรูเหตุปจจัย พอมีความรูสึกอยาง

หน่ึงเกิดข้ึนมา พระองคก็ทรงตรวจสอบสืบคนวาความรูสึกน้ันเกิด

ข้ึนมาอยางไร ทรงถามพระองคเองวา กอนมคีวามรูสึกน้ี มีอะไร

เกิดข้ึนกอน การคิดอยางน้ีก็นําไปสูกระบวนการสืบคนหาความ

จริง และเมื่อคนไปในของจริง ก็พบความจริง ไดความไปตาม

ลําดับวา กอนจะมีความรูสึกอันน้ีเกิดข้ึน มีอันน้ันเกิดข้ึนกอน การรู

เห็นกระบวนการเหตุปจจัยท่ีแทในความจริงของธรรมชาติ ก็จึง

ดาํเนินไปดวยกันกับการคิดหาเหตุผลในใจ คูกันไปเลย

ในกระบวนการสืบคนแหงการตรัสรูของพระพุทธเจาน้ี จึง

เห็นชัดวา ตอนแรกพระองคทรงคิดเหตุผลวาอะไรเกิดกอน แลวอัน

น้ีจึงเกิดข้ึน น้ีคือการคิดหาเหตุผล (Reasoning) แลวพระองคก็ทรง

พิสูจนเหตุผล (Reason) ดวยการตรวจสอบคนหาสืบสาวจนพบตัว

เหตุปจจัยท่ีเปนความจริง ทําใหทรงทราบวา เพราะมีอันน้ีเปนเหตุ

ปจจัย จึงมีอันน้ีเปนผลเกิดข้ึน

เปนอันวา การคิดเหตุผลในใจ กับการสืบคนตรวจสอบเหตุ

ปจจัยท่ีเปนตัวจริงในธรรมชาติ สองดานน้ีตองใหประสานกัน อยา

ใหท้ิงกัน ไมใชเอาแคเหตุผลมาเถียงกัน อยูแคความคิดในหัว

สมองคนโนนกับในหัวสมองคนน้ี ไมโยงไปใหถึงตัวความจริง ก็เลย
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เถียงกันไมรูจบ ตกลงวาจะตองเอาความคิดเหตุผลเปนสื่อ ท่ีจะนํา

การสืบคนพิสูจนจนเขาถึงความจริง เปนกระบวนการพัฒนา

ปญญา ใหการเกิดข้ึนมาและเจริญกาวหนาของความรู ดําเนินไป

คูกับการพัฒนาความคิด

คิดเหตุผลในใจ แลวไปทําเหตุปจจัยท่ีเปนจริง

เวลาน้ีชอบเนนกันนัก บางทีนักการศึกษาก็มาพูดบอกวา

เด็กไทยไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น จะใหเด็กไทยเกงในการ

แสดงความคิดเห็น

ในเร่ืองน้ี ถาเด็กไทยไมรูจักหาความรู แตชอบแสดงความ

คิดเห็น ระวังใหดีเถิด จะกลายเปนการแสดงความคิดเห็นแบบ

เลื่อนลอย หรือแสดงไปตามความรูสึก ไดแควาไปตามท่ีชอบใจ

หรือไมชอบใจ คนท่ีคิดและแสดงความคิดเห็นน้ัน ถาไมมีความรู

เร่ิมตั้งแตไมมีขอมูล และไมแสวงหาความรู ก็แสดงความคิดเห็น

ไปแคตามชอบใจและไมชอบใจ แลวก็จบ ไมไดอะไรข้ึนมา น่ีคือ 

ชอบแสดงความคิดเห็น แตไมหาความรู
เพราะฉะน้ัน จะตองเอาการหาความรู  มาเขาคูกับการรูจัก

คิดและแสดงความคิดเห็น  เพ่ือให

๑.  แสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค

๒.  สามารถใชความรูท่ีมีอยูใหเปนประโยชน
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๓. เกิดการแสวงหาความรูและเขาถึงความรูความเขาใจใน

ความจริงย่ิงข้ึนไป

ท่ีจริง การแสดงความคิดเห็นน้ัน สัมพันธกับกระบวนการหา

ความรู และมันเปนสวนหน่ึงของกระบวนการหาความรูเลยทีเดียว

การหาความรูเปนท้ังฐาน และเปนจุดหมายอยางหน่ึงของการ

แสดงความคิดเห็น อยางนอยจะตองแสดงความคิดเห็นบนฐาน

ของความรู ไมใชแสดงไปอยางเลื่อนลอย ตามความชอบใจ-ไม

ชอบใจ แลวแตอารมณพาไป

เรายังไมทันจะไดเนนกระบวนการหาความรู ก็กลับขามข้ัน

ไปเนนท่ีการแสดงความคิดเห็น เด็กจะตองใฝรู ตองเนนใหมีฉันทะ

อยางสูง ตองมุงมั่นในการหาความรู แลวก็มาประสานกับการรูจัก

คิด และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น

ถาเด็กไมมีความใฝรู ไมรูจักท่ีจะหาความรู ไมเขาสูกระบวน

การพัฒนาความรู ก็พัฒนายาก น่ันก็คือสังคมประเทศชาติไม

พรอมท่ีจะพัฒนา

กรรมการมูลนธิิ
ขอกราบเรียนถามวา พระคุณเจาจะมีอุบายแนะนํานักการ

ศึกษาใหเขาใจความแตกตางของเหตุผล กบัเหตุปจจัยอยางไรครับ

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

เด๋ียวจะกลายเปนวามาวนเวียนอยูกับเร่ืองเหตุผล เหตุและ

ผล แลวก็เหตุปจจัย ไมรูจบ เอาละ ลองมาทวนกันดูอีกที
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ในโลก ในธรรมชาติท่ัวไปทั้งหมด สิ่งท้ังหลายท่ีเปนไปกันอยู

ตางๆ นานาน้ี ก็เปนเร่ืองของเหตุและผลน่ันเอง จากเหตุก็ทําให

เกิดผล และผลก็เกิดมาจากเหตุ เราก็พูดสั้นๆ วา ความจริงของ

ธรรมชาติ เปนเร่ืองของเหตุและผล

ทีน้ี คนเราเมื่ออยูในโลก อยูในธรรมชาติน้ี ก็อยูกับเหตุและ

ผลน้ัน และตองปฏิบัติ ตองทําอะไรๆ ไปตามเหตุและผลน้ันใหถูก

ตอง คนก็จึงตองรูเขาใจเหตุและผลน้ัน ตองคิดตองพูดตองทําให

ถูกตองสอดคลองตามเหตุและผลน้ัน โดยเฉพาะท่ีสําคัญอยางย่ิง

คือสามารถรูจักคิดโยงจากเหตุไปหาผล จากผลมาหาเหตุ หรือโยง

ระหวางเหตุและผลใหได ย่ิงชัดเจนเทาไรก็ย่ิงดี แลวก็พูดใหคนอื่น

เขาใจถึงเหตุและผลน้ันไดดวย

ความคิดของคน ท่ีโยงระหวางเหตุและผลไดน้ี ก็เปนเหตุผล

สมจริง ตามเหตุและผลท่ีเปนความจริงของธรรมชาติ ความคิด

ของคนน้ัน เราก็เรียกวาเปนเหตุผล

น่ีแหละ เหตุผลจึงเปนความคิดของคน ซ่ึงเทียบเคียงกับเหตุ

และผลตัวจริงในธรรมชาติ และเหตุและผลตัวจริงในธรรมชาติ ก็

เปนตัวตัดสินความถูกตองของความคิดเหตุผลของคน

สวนคําวา “เหตุปจจัย” ก็ไมมอีะไร เปนเพียงวิธพูีดหรือสาํนวน

พูดอกีอยางหน่ึง ใชแทนกันไดกับคาํวา “เหตุและผล” คอื ในเหตุและ

ผลน้ัน คาํวา “เหตุ” ถาจะพดูใหเต็ม ยังมปีจจัยตางๆ อกีมากรวมอยู

ดวย ดังน้ัน ถาจะพูดใหเต็ม จึงควรบอกวา “เหตุปจจัยและผล” แต
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ถาพูดอยางน้ัน ก็ยืดยาดยาวเกินไป ก็เลยตดัเอาแควา “เหตปุจจัย”

คือละคําวาผลไวในฐานเขาใจกันหรือรูกันเอง และในกรณีน้ี ก็เลย

ไปเนนดานเหตุ แลวก็พูดใหเต็มใจใหพอแกใจไปเลยวา เหตปุจจยั

เปนอันวา ใชคําวา “เหตุปจจัย” แทนและหมายถึงคําวา 

“เหตุและผล” น่ันเอง และเมื่อพูดวา “เหตุปจจัย” ก็มีแงดีอีกอยาง

หน่ึงดวย คอื คาํวา “เหตุและผล” น้ันใกลกันกับคาํวา “เหตุผล” จะทํา

ใหสบัสนกนังาย พอเราพูดวาเหตปุจจัย คาํพูดก็ตางกันชัด ไมสบัสน

ก็จึงทวนท่ีพูดไวขางตนอีกทีหน่ึงวา “เหตุผล” ท่ีเปนความคิด

ในสมองของคน จะตองใหสมจริงตาม “เหตุปจจัย” ท่ีเปนความจริง

ในธรรมชาติ

เพราะความไมรูจักแยกระหวาง ๒ อยาง คือ ระหวางความ

คิดเหตุผลในสมองของคน กับเหตุและผลหรือเหตุปจจัยและผลท่ี

เปนกระบวนการของความจริงในธรรมชาติ และโยงมาสัมพันธกัน

ไมไดชัดเจน ก็ทําใหติดอยูแคเหตุผลในหัวมนุษย ซ่ึงแมจะเปนการ

พัฒนาทางปญญาไดระดับหน่ึงแลว แตก็ยังไปไมถึงตัวความจริง 

ปญหาจึงยังคงอยูวา ทําอยางไรจะโยง ๒ ดานหรือ ๒ ตอนน้ีมาตอ

กันใหมันตลอดจนจบไปเลย

ท่ีแทน้ัน เราตองการรูเหตุปจจัยและผลท่ีเปนความจริงใน

ธรรมชาติ ไมใชตองการเหตุผลในหัวคน ซ่ึงเปนเพียงตรรกะ บางที

เรารูสึกวาเหตุผลในความคิดของเราน้ีมันสอดคลองดูทาวาสมจริง

ดี เราก็เลยเพลินติดอยูกับความคิดน่ัน ไมไปตอ
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เพราะฉะน้ัน ในพุทธศาสนา พระพุทธเจาจึงตรัสบอย ไมให

เช่ือเพียงเพราะตรรกะ ไมใหเช่ือเพียงเพราะสอดคลองเขากันไดกับ

ทฤษฎีของเราท่ีเราพอใจอยูแลว แตตองไปใหถึงความจริงในธรรม

ชาติ ตามท่ีมันเปนของมัน ไมใชแคตามท่ีเราคิดวามันเปน หรือคิด

ใหมันเปน

บอกแลววา เราคิดเหตุผล ก็เพ่ือโยงไปถึงความจริงท่ีมีอยู

ตามธรรมดา ท่ีเปนกฎธรรมชาติ คือเร่ืองความจริงตามเหตุปจจัย 

หรือจะเรียกวาเหตุและผลก็แลวแต ดังท่ีไดยกตัวอยางแลว ในเร่ือง

ท่ีวา พระพุทธเจาเองท่ีจะตรัสรู แมแตในเรื่องนามธรรม ก็ทรงใชท้ัง

การคิดเหตุผล และการหาความรูเหตุปจจัยท่ีแทจริงในธรรมชาติ

หนุนคูกันไป ให ๒ ตอนน้ีโยงตอกันได แตจุดหมายจบลงท่ีความ

จริงตามเหตุปจจัยหรือเหตุและผลในธรรมชาติ อันน้ันเปนตัวตัด

สิน ไมใชถูกหรือผิดแคเหตุผลท่ีคิดในสมอง

น้ีก็คือตองใหชัดวา เราเอาเหตุผลท่ีคิด เปนเคร่ืองชวยใน

กระบวนการหาความรูของมนุษย ท่ีจะไปเขาถึงเหตุปจจัยและผล

ในธรรมชาติ ตองชัดตรงน้ี

ฝร่ังก็พัฒนาไปมากในเร่ืองการคิดเหตุผล (reasoning) อะไรๆ 

ก็ตองมีเหตุผลสมจริง สมเหตุสมผล เปน rational ซ่ึงก็ดีไปข้ันหน่ึง

แตตองระวังวาจะไปติดกับทฤษฎีอะไรๆ ท่ีอยูแคในข้ันของการคิด

เหตุผล อยูแค reasoning น้ัน พอคิดไดเหตุผลดูนาจะสมจริงดี มัน

สมเหตุสมผลเขาที ก็สรางเปนทฤษฎข้ึีนมา แลวก็เช่ือ จนถึงกับยึดมัน่
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แลวก็ทําตาม หรือทําใหเปนไปตามน้ัน กลายเปนทิฐิ แลวก็กลายเปน

กรอบก้ันกีดขวางตัวเองไมใหเขาถึงความจริงในธรรมชาติ

พระพุทธเจาจึงตรัสเตือนไว ใหไมประมาทในการศึกษา ให

ตรวจสอบความคิดความเช่ือของตัวเอง ไมใหติดในทิฐิ ใหระวังไว

ไมใหหลง และใหพัฒนาปญญาใหถึงความจริงในธรรมดาของมันเอง

ใหการคิดเหตุผลหนุนการสืบคนเหตุปจจัยจนพบความจริง แลวก็

ทําการมิใชเพียงตามความคิดเหตุผล แตทําตรงเหตุปจจัยท่ีรูอยาง

เพียงพอ

ถาวาทําดีไมไดดี ถึงตรงนี้หายสงสัยเสียที

กรรมการมูลนิธิ
มันคอนขางยาก ไปไมถึง แมแตครูก็ไปไมถึง และแลวส่ิงท่ี

ปรากฏออกมาก็คือวา เด็กยึดครูเปนใหญ และครูมี ๒ ดาน คือ 
ทําถูก ทําผิด แตดวยเหตุผลอะไร ความเช่ือมโยงจากเหตุผลของ
ครู กับความเปนจริงท่ีอธิบายได มันยากตรงน้ีสวนหน่ึง

แลวอีกอยางหน่ึง สังคมซึ่งมีแตแค “เหตุผล” (reason) ไม
ไดมอง “เหตุและผล” (cause and effect) จะทําใหเห็นอยางชัด
เจนวาทําไมมันไมเห็นเปนอยางน้ันเลย คนทําดีไมไดดี คนทําช่ัว
ซิ ยังลอยนวลอยู  ซ่ึงครูมีแคเหตุผลของตัวเองท่ีจะไปอธิบาย จะ
มีวิธีการอยางไรท่ีจะใหครูไปถึง
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

เร่ืองน้ีมันหลายช้ัน หลายข้ันตอน เอาแคในข้ันเหตุผล แมแต

ความคิดเหตุผลก็ยังไมพัฒนา

บอกแลววา เราคิดเหตุผลโดยมองโยงไปท่ีเหตุปจจัยและผล

ท่ีเปนความจริงในโลกในธรรมชาติ ตองใหเหตุผลในความคิดของ

เราไปสมจริงตามเหตุปจจัยและผลท่ีมันเปนของมันในธรรมชาติ

น้ัน ทีน้ี เราคิดไปไดแคไหน ก็นึกวาฉันคิดสมจริงแลว มันไมเห็นจะ

เปนอยางท่ีทานบอกไวเลย ก็จึงเปนปญหาข้ึนมา แตท่ีเราวาเหตุ

ผลของเราสมจริงน้ัน ความคิดเหตุผลของเราเพียงพอท่ีจะตรงตาม

ผลตรงตามเหตุปจจัยท่ีเปนความจริงแนแทหรือเปลา ตรงน้ีแหละ

ท่ีตองดูใหดี ใหชัดเจน

ยํ้าวา เหตุผลในความคิดของเราน้ี เพียงพอท่ีจะตรง ท่ีจะ

เต็ม ตามเหตุปจจัยและตามผลในธรรมชาติจริงหรือไม

การมองเหตุปจจัยในระบบความจริงธรรมชาติ ท่ีเอามาจัด

สรางเปนเหตุผลในความคิดของเราน้ัน เรามักจะบอกวาครบวาพอ

วาสมจริงแลว แตพอตรวจสอบใหชัด มักจะไมครบ ไมพอ ไมสม

จริงอยางท่ีเราวา

ขอยกมาพูดกันสักเร่ืองหนึ่ง คือ เร่ืองลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียว

คนปจจุบันท่ัวไป หรือแทบท้ังหมด ตดิอยูในลทัธเิหตุเดียว-ผลเดียวน้ี 

ขอยํ้าวา แมแตวิทยาศาสตรท่ีไดพัฒนามาจนเห็นเคาของความจรงิ 

แตในทางปฏบัิตก็ิยังติดอยูใตลทัธเิหตุเดียว-ผลเดยีวน้ี
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ในพุทธศาสนามีคําสอนท่ีบอกวา ผลหลากหลาย จากปจจัย

อเนก คือ ผลอยางหน่ึงเกิดจากปจจัยหลากหลาย และในทํานอง

เดียวกัน ปจจัยอยางหน่ึงก็หนุนใหเกิดผลข้ึนมาหลากหลาย

ผลอยางหน่ึงเกิดจากปจจัยหลากหลาย หมายความวา ผล

อันหน่ึงมิใชเกิดข้ึนจากเหตุอยางเดียว แตจะเกิดข้ึนไดตองอาศัย

ปจจัยหลากหลาย ถึงจะมีเหตุอยางหน่ึงแลว แตถาปจจัยไมพรอม

ผลก็ไมเกิด ดังท่ียกตัวอยางบอยๆ เชนวา ตนมะมวงจะเกิดข้ึนมา 

อะไรเปนเหตุ เราบอกวามีเม็ดมะมวงเปนเหตุ แตคุณมีเม็ดมะมวง

อยางเดียว บอกวาไดเหตุแลว ตนไมเกิดข้ึนมาไหม บอกไดเลยวา

ไมข้ึน ทําไมละ ออ… เพราะวามันตองมีปจจัยท้ังหลายพรอมดวย

เชนวา ตองมีดิน มีปุย มีนํ้า มีแกส มีอุณหภูมิพอดี ฯลฯ ปจจัย

พรอมเมื่อไร ตนไมก็งอกข้ึนมาเมื่อน้ัน (น่ีก็เปนเหตุผลท่ีทําใหนิยม

ใชคําวา “เหตุปจจัย” มากกวาพูดแควา “เหตุ”)

ทีน้ีมาดูในเร่ืองกรรม ก็หลักเดียวกัน ผลอยางหน่ึงจะเกิดข้ึน

ได ตองมีปจจัยพรอม และปจจัยน้ันก็มีหลากหลาย ท้ังปจจัยภาย

ใน ปจจัยภายนอก รวมท้ังปจจัยทางสังคม ซ่ึงก็แยกยอยออกไป

อีกมากมาย เชน ความสัมพันธในสังคม ระบบงาน ความสุจริต

และทุจริตในวงการน้ัน ตลอดจนคานิยมก็เปนปจจัยท้ังน้ัน ท้ังน้ี ก็

ตองดูตามแงของผลท่ีตองการดวย

ผลท่ีคนตองการน้ัน มักจะซับซอนหลายชั้นหลายเชิง ดังเชน

ในวงงานการศึกษาน้ี แคจะทําเหตุปจจัยใหครบใหพรอมท่ีจะเกิด
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ผลข้ันพ้ืนฐานโดยตรงของการศึกษา คือทําอยางไรจะใหเกิดผลท่ี

วาเด็กจะเจริญเติบโตพัฒนาข้ึนมาไดอยางดี ก็อยางท่ีรูกันอยูน้ีวา

ยังยากนักหนา

แคจะใหเกิดผลข้ันพ้ืนฐานน้ี นักการศึกษาท้ังหลายก็คิดเหตุ

ผลกันตางๆ นานา เพ่ือจับใหไดวาจะตองทําเหตุปจจัยอะไรบาง 

จึงจะพอท่ีจะใหสัมฤทธิ์ผลแกเด็กดังท่ีวาน้ัน ถึงกับไดเกิดทฤษฎี 

เกิดสํานักปรัชญาการศึกษาข้ึนมามากมาย มีตําราวิชาการศึกษา 

ตําราประวัติการศึกษาเลมโตๆ แทบจะเรียนกันไมไหว แลวก็ยังถก

เถียงกันวาทฤษฎีไหนถูก สํานักใดไดผลจริง ยังไมยุติ คือยังจับเหตุ

ปจจัยไดไมชัด ไมครบ ไมตรง (แมแตผลท่ีตองการ ก็ยังไมคอยชัด

กันวาจะใหเปนอยางไรแน จะเอาผลอะไรบาง แลวจะจับเหตุปจจัย

ใหชัดตรงครบพอไดอยางไร)

การเรียนการสอน การทํางานของครู และอะไรตางๆ ซ่ึงเปน

เร่ืองของการศึกษาน้ี ก็คือการทําเหตุ รวมท้ังทําปจจัยประกอบท้ัง

หลาย ท่ีจะใหเกิดผล คือใหเด็กพัฒนาเจริญงอกงามในดานตางๆ 

(ดานไหนบางก็วากันไป หรือถกเถียงกันไป) น่ีคือผลข้ันพ้ืนฐาน

โดยตรงของงานการศึกษา และก็อยางท่ีวาแลว แคการทําดี-ไดดี 

คือทําเหตุปจจัยดี ไดผลดี ในข้ันน้ี ก็ยังไมแนใจ ไมมั่นใจกันวา จะ

ทําเหตุปจจัยอะไรบาง แคไหนจะพอใหเกิดผลดีท่ีตองการ ในแงน้ีก็

เรียกวา ยอมรับและรูอยูวา “ทําดี ไดดี” คือทําเหตุปจจัยดี จะไดผล

ดี แตยังไมรูเหตุปจจัยดีท่ีจะตองทําวาอะไรแคไหนจึงจะพอ
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ทีน้ี ครูผูทํางานการศึกษาหลายทาน เมื่อทําดี ใหไดผลดี มิ

ใชตองการผลดีแคผลดีโดยตรงตามเหตุปจจัยทางการศึกษา ซ่ึงจะ

เกิดแกเด็กเทาน้ัน แตตองการผลดีแงอื่นดวย เชน การไดเลื่อนช้ัน

เลื่อนข้ัน การไดรับการยกยองเชิดชู เปนตน (ถาพูดเครงครัด ก็

เรียกวาตองการผลดีขางเคียงของการทํางานการศึกษาน้ัน)

ตอนน้ี ครูก็ตองมองดูปจจัยประกอบเพ่ิมข้ึนมาอีกวา เมื่อ

ทํางานการศึกษาเปนเหตุท่ีดีแลว จะตองมีปจจัยอันน้ีๆ ประกอบ

ดวย จึงจะเกิดผลดีในแงท่ีตนตองการน้ัน เชน ปจจัยดานระบบราช

การ สภาพของวงงานการศึกษา คานิยมของยุคสมัย สภาพของ

สายงานการบังคับบัญชา สภาพตัวบุคคล เชน ผูบังคับบัญชา 

บุคลิกภาพของตนเอง ความสัมพันธกับผูรวมงาน ความสัมพันธ

กับชาวบาน ฯลฯ

คุณครูจะตองพิจารณาวา เพ่ือจะใหไดผลดีในแงท่ีตน

ตองการน้ัน จะตองทําปจจัยตัวไหนประกอบหรือเพ่ิมข้ึนอีกบาง

ถาทํางานแลว ยังไมไดผลดีท่ีตัวตองการ ก็ตรวจสอบสืบคน

วาท่ีตนทํางานไปน้ัน ปจจัยตัวไหนยังขาดยังพรองไป จะไดแกไข

ปรับปรุงการทํางานโดยเพ่ิมปจจัยตัวท่ียังขาดยังพรองน้ันเขาไป 

ไมใชมัวทอแท จับเจา หรือบนวาทําดี แตไมไดดี

ถาปฏิบัติตามหลักกรรมอยางท่ีวามาน้ี ก็จะไดฝกการคิด

เหตุผล ไดพัฒนาปญญาไปเร่ือยๆ และจะมีการแกไขปรับปรุง

พัฒนาการทํากรรมใหดีย่ิงข้ึนไปๆ (น่ีก็คือการศึกษาหรือสิกขาน่ัน
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เอง) และกรรมก็จะเปนเร่ืองท่ีมีความหมาย เปนของจริงในชีวิต ซ่ึง

นาสนใจ เราใจใหอยากศึกษามัน อยากจัดการมัน

บางที พอเห็นความจริงอยางน้ีแลว ครูหลายทานอาจจะได

ความคิดวา ตอไปน้ี ผลดีขางเคียงท้ังหลายน่ีเราไมเอาแลว เราจะ

มุงทําใหเกิดผลดีของการทําเหตุปจจัยทางการศึกษาแทๆ คือใหได

เด็กดี ใหไดเด็กท่ีพัฒนามีชีวิตดีงาม เราเอาอยางเดียวแคน้ี

ขอท่ีตองยํ้า คือ หลักความจริงวา ผลหลากหลายจากปจจัย

อเนก ผลอยางหน่ึงเกิดจากปจจัยหลายอยาง และปจจัยหน่ึงสงผล

มากมาย ไมใชเหตุเดียวผลเดียว เพราะฉะน้ัน เราจะตองศึกษาสืบ

คนรูจักแยกแยะเหตุปจจัยละเอียดซับซอนมาก ใหรูเขาใจการท่ี

ผลเดียวเกิดจากเหตุปจจัยหลากหลาย และการท่ีปจจัยตัวเดียว

โยงไปยังผลมากมาย

เพราะเรามัวไปติดอยูกับความคิดท่ียึดถือเหตุเดียวผลเดียว 

ก็เลยตองมาบนวาฉันทําเหตุดีแลวไมเห็นไดผลดี ก็เลยตันอยูน่ัน 

คราวน้ีคิดใหมใหถูกทาง ถาคุณตองการผลอะไร คุณก็ดูซิวาผลน้ัน

จะเกิดไดดวยเหตุปจจัยอะไรบาง เมื่อทําเหตุคือทําความดีน้ีแลว ก็

จะมีผลดีท่ีตรงตามเหตุ แตถาจะใหไดผลดีในแงน้ีๆ จะตองมีปจจัย

อื่นใดเพ่ิมอีกบาง คุณตองไปตามสืบใหครบ แลวคุณทําปจจัย

เหลาน้ันครบหรือยังท่ีจะใหผลแงน้ันๆ เกิดข้ึน

ไมใชวาอยูๆ ฉันทํากรรมดีคือทํางานการศึกษาแลว ไมได

เลื่อนข้ัน เลยบอกวาไมเห็นไดผลดี อยางน้ีก็ไมฉลาด คือเขาไมถึง
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ความจริงเลย งานการศึกษาท่ีเปนกรรมดี เปนเหตุปจจัยท่ีดีน้ัน ให

เกิดผลดีคือการท่ีเด็กมีชีวิตท่ีพัฒนางอกงามข้ึนไป สวนการจะได

เลื่อนข้ันน้ัน เปนผลดีท่ีเราตองการทางสังคม ก็ตองมีปจจัยทาง

สังคมพวงมาอีก เรารูปจจัยตัวน้ันหรือไมและไดทํามันดวยหรือ

เปลา ถาเราทําปจจัยไมครบไมพอ ผลดานน้ันแงน้ันก็ไมเกิดข้ึน น่ี

เปนธรรมดาของความจริงตามกฎของเหตุปจจัยในธรรมชาติ ตรง

ไปตรงมา

เมื่อรูหลักความจริงของกรรมตามเหตุปจจัยน้ีแลว เราก็มา

พัฒนากรรมของเรา เพ่ือใหเราทํากรรมท่ีเปนกุศลซ่ึงไดผลพรอม

บริบูรณย่ิงข้ึน พอทํากรรมท่ีวาเปนกรรมดีน้ีไปแลว ท้ังท่ีไดทําอยาง

น้ันแลว ผลดีก็ยังไมเกิด เราก็มาวิเคราะหแยกแยะวา ปจจัยตางๆ 

ท่ีจะนําไปสูผลอันน้ันแงน้ัน อันไหนยังบกพรอง คร้ังตอไปเราจะได

ปรับแกและทําปจจัยน้ันๆ ข้ึนมาใหครบ

อยางท่ีบอกแลว แมแตผลของกรรมดีเราก็ตองการไมเหมือน

กัน คนน้ันตองการผลกรรมดีในแงโนน คนน้ีตองการผลดีในแงน้ี 

คนน้ันตองการผลเชิงสังคม คนน้ีตองการผลเชิงพัฒนาชีวิต คนน้ัน

ตองการผลดานประโยชนสวนตัว ผลดีท่ีตองการก็ไมเหมือนกัน 

การมองผลก็ไมตรงกัน ถาไมรูจักคิดเหตุผล ไมรูจักแยกแยะเหตุ

ปจจัย มองไมถึงหลักผลหลากหลายจากปจจัยอเนก ก็ตองบนวา

ทําดีไมไดดี แตทําไมดี ทําไมจึงไดดี อยูอยางน้ีเร่ือยไป แลวก็เสีย

โอกาสในการฝกความคิดเหตุผล และในการพัฒนาการทํากรรม
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จะพัฒนากรรมไดดี ตองแยกแยะเหตปุจจัยทีซ่บัซอนได

กรรมการมูลนิธิ

ตัวอยางท่ีทานเจาคุณอาจารยกลาวถึงเหตุปจจัยในแงตน
มะมวง คิดวา ถาสอนวิทยาศาสตรกันเกงๆ ก็จะเขาใจความแตก
ตางระหวางเหตุผลและเหตุปจจัยได

พระคุณเจาจะมีตัวอยางอะไรทางดานสังคมศาสตรไหมครับ
ใหเขาใจเหน็ชัดๆ วา นักการศึกษาจะทําความเขาใจอยางไรใน
การสอนขั้นพื้นฐาน เร่ืองเหตุผล กับเหตุปจจัย วามันตางกัน

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

ในทางสังคม เหตุปจจัยเปนเร่ืองท่ีซับซอนมาก เพราะมัน

เปนเร่ืองของคน และเมื่อเปนเร่ืองของคน มันก็โยงไปถึงองค

ประกอบท่ีเปนเหตุปจจัยในจิตใจของคน ซ่ึงท้ังละเอียดออนและ

ผันผวนปรวนแปรรวดเร็วหลากหลาย กําหนดหรือจับไดยากกวา

เหตุปจจัยท่ีเปนรูปธรรม

ยกตัวอยางงายๆ คานิยมเปนปจจัยตัวแปรสําคัญในทาง

สังคม และคานิยมน้ันก็เปนเหตุเปนปจจัยกันกับสภาพจิตใจของ

คน เชน ความชอบใจ และความไมชอบใจ ถาเราตองการผลท่ี

ประสงค (ท่ีเราเรียกวาผลดี) ก็ตองคาํนึงถึงปจจัยดานคานิยมน้ีดวย

เราเปนนักดนตรีมีฝมือเกงในเคร่ืองเลนท่ีนิยมกันมากใน

สังคมหน่ึง แตถาไปอยูในสงัคมอืน่ท่ีเขาไมนิยมอยางน้ัน เราต้ังใจ

เลนอยางดี ทําดีทุกอยางเต็มท่ีสุดฝมือ แตไมไดผลอยางท่ีคิด
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หมาย  หรือในสังคมท่ีเคยนิยมดนตรีแบบน้ันแหละ ตอมายุคสมัย

เปลี่ยนไป คนหันไปนิยมอยางอื่น เราแสนจะเกงเลนดนตรีน้ันได

อยางแสนดี แตไมประสบความสําเร็จ หรือวาสังคมกําลังประสบ

อุบัติภัยรุนแรง คนกําลังวุนวายหนีตายกัน ไมมีใครเอาใจใสการ

เลนดนตรีของเราเลย เราจะไปร่ํารองวาฉันทําดีแตไมไดดี ก็เปน

ความผิดของเราเอง น่ีก็คือเหตุปจจัยไมพรอม ไมอํานวยใหเกิด

ผลอยางน้ัน เราตองมองปจจัยตางๆ หลากหลายมากมายท่ีเขามา

เก่ียวของท้ังหมด

อีกตัวอยางหน่ึงก็งายเหมือนกัน พระพุทธเจาเคยตรัสวา ใน

หมูพระสงฆน้ีแหละ ในสมัยท่ีพระอธรรมวาที (พระนอกลูนอกทาง

ไมถือตามธรรม) มีกําลัง พระธรรมวาที (พระท่ีอยูในหลัก ท่ีถือตาม

ธรรม) ก็เงียบเสียง พูดไมออก ท้ังท่ีพูดความจริงหรือทําถูกตอง 

เขาก็ไมเห็นคุณคา ไมเปนท่ียอมรับ

ในยุคท่ีสังคมมีคานิยมไมเอื้อ อยางสังคมไทยขณะน้ี ท่ีมี

กระแสนิยมเชิดชูความหรูหราฟูฟาฟุมเฟอย ชอบแตโกเก ใครไป

ทําอะไรท่ีดีงามสรางสรรค ก็ไมคอยมีคนสนใจ ไมมีใครสงเสริม แต

คนกลับไปชื่นชมยกยองพวกท่ีโกเกเดนโดงท่ีไมไดสาระ แตทีน้ี ใน

ทางตรงขาม ในยุคสมัยหรือในถ่ินท่ีสังคมช่ืนชมใหคุณคาแกสิ่งท่ี

เปนสาระ ช่ืนชมงานสรางสรรคและการทํางานท่ีประสบความ

สําเร็จดวยฝมือและความเขมแข็งพากเพียร ในกาละและเทศะ

แบบน้ี ก็ไมมีใครเอาดวยกับพวกท่ีโฉงฉางฉาบฉวย
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เร่ืองการเมือง เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองการคาขาย เร่ืองอะไรๆ ก็

ข้ึนตอเหตุปจจัยอยางน้ีท้ังน้ัน เชน สินคาแบบน้ีเคยขายไดดีใน

สังคมยุคน้ีหรือถ่ินน้ี เพราะสนองตรงกับคานิยมของสังคมน้ัน แต

ตอมาคานิยมเปลี่ยนไป สินคาแบบน้ันกลายเปนขายไมออก คน

หันไปนิยมสินคาอีกแบบหน่ึง ฯลฯ น่ีก็คือวา เหตุปจจัยทางสังคม

เปนตัวแปรผลท่ีจะตองคํานึงอยางสําคัญ

คนทํากรรมดี เมื่อตองการผลดีทางสังคม ก็ตองฉลาดรูเหตุ

ปจจัยเก่ียวของซ่ึงจะตองทําใหครบท่ีจะใหไดผลดีเชิงสังคมน้ัน

ดวย เวลาจะทําอะไร ก็ตองตระหนักรูวากรรมน้ันการน้ันจะใหเกิด

ผลดีอะไร และเราตองการผลดีขางเคียงอะไรดวยไหม นอกจากดู

เหตุปจจัยหลักแลว ก็ตองดูปจจัยแวดลอมเกี่ยวของท้ังหลาย รูวา

ปจจัยตัวไหนจะทําใหผลท่ีตองการอันใดเกิดข้ึน ตองรูจักวิเคราะห

เหตุปจจัยในธรรมชาติ โดยใชความคิดเหตุผลในสมองนําทาง เมื่อ

ชัดแลว ก็ลงมือทําเหตุปจจัยน้ันๆ ใหเกิดผลเปนจริงข้ึนมา

เน่ืองจากผลดีเชิงสังคมท่ีเปนผลขางเคียง โดยเฉพาะท่ีสนอง

คานิยม มักเปนผลดีท่ีชอบใจ แตไมเปนผลดีท่ีปลอดภัย การ

ศึกษาจึงไมมุงท่ีจะสงเสริมการหวังผลดีแบบน้ี แตบางทีตองแกไข 

เชน พยายามเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคม และสนับสนุนใหคน

เขมแข็งมุงหวังผลดีท่ีตรงไปตรงมาของกรรมดี โดยไมหวงไมหวัง

ผลดีขางเคียงตามคานิยม

ควรใหเด็กฝกการคิดเหตุผล ควบคูไปกับการสืบคนและทํา
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เหตุปจจัยใหสําเร็จผลจริง เวลามีเร่ืองราวความเปนไปในชุมชน

หรือในสงัคม หรือมเีหตุการณตางๆ ของประเทศชาต ิ ก็ยกข้ึนมาให

เด็กไปคนควาหาความรูและคิดกันดูวา เร่ืองน้ีเปนผลเกิดข้ึนมาจาก

เหตุปจจัยอะไรบาง ถาเราตองการเปลีย่นผล เราจะตองทําเหตปุจจัย

ตัวไหน ตอไปก็จะมีความสามารถในการคิดเหตุผลและพัฒนา

ปญญา อยางนอยตองฝกคิดเหตผุลในการคนหาเหตุปจจัยโดย

๑. วิเคราะหแยกแยะองคประกอบ
๒. คนควาสืบสาวเหตุปจจัย และมองใหเห็นความเช่ือมโยง

สัมพันธระหวางสิ่งท้ังหลาย
ถาติดอยูแคเหตุเดียว-ผลเดียว ก็ไปไมตลอด ความคิดก็ไม

พัฒนา ปญญาก็ไมแตกฉาน แตพอมองเห็นเหตุปจจัยหลากหลาย
แงมุม ความคิดก็เดินหนาไปไดเร่ือย ตองหมั่นฝกไว ความคิดและ
ความรูเขาใจก็จะแลนโลง และละเอียดลงไปๆ

กรรมการมูลนิธิ
อาจจะเกิดปญหาเพราะสรุปไมเปน เจอะเหตุโนนเหตุน้ีเลย

สรุปไมได

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

ควรยกเอาปญหาหรือผลท่ีตองการข้ึนเปนตัวต้ัง แลวเนน

การวิเคราะหแยกแยะองครวมและสืบสาวสอบคนเหตุปจจัย ยังไม

เนนการสรุป โดยเฉพาะไมพยายามสรุปแบบเหมารวม ควรเนนให

ดานวิเคราะหและสืบคนชัดเจนกอน การสรุปจึงจะตามมาไดดี
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กรรมการมูลนิธิ
ดังน้ันเปนคนที่ดี วิสัยทัศนก็กวาง และสามารถจะวิเคราะห

แยกแยะไดคอนขางจะลกึซ้ึงดวยใชไหมครับ ผมจะตองมีครูอยางน้ี

พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)

อยางนอย ก็เร่ิมจากหลกัท่ีถูกตอง พอตัง้หลกัข้ึนมาวา ผลหน่ึง

เกิดจากปจจัยหลากหลาย และปจจัยหน่ึงสงตอสูผลหลากหลาย ก็

เดินหนาความคิดได มันจะไมตัน พอบอกเหตุให ก็มองหาปจจัยท่ี

เก่ียวของหรือท่ีเขากับเร่ืองดวย ก็จะเห็นกระบวนความเปนไป 

อะไรๆ ก็ชัดข้ึน

ท้ังน้ี ก็ตองฝกครูใหนําเด็กไดถูกทาง ใหรูจักใชโยนิโส-

มนสิการ ซ่ึงยังขาดกันมาก จะเอาอยางฝร่ัง ก็ไมไดอยางฝร่ัง  บอก

วาตามฝร่ังมาน่ีไมดี แตแมแคท่ีตาม ก็ตามไมถูกและไมทัน หาง

เลย ถาจะตาม ตองตามใหทัน แตจะใหดี ตองเหนือกวาน้ัน ตอง

นําเขาไดดวย

คิดถงึความเจริญของฝร่ัง ตองรูเหตุปจจัยทีต่างของเขา

กรรมการมูลนิธิ

อยากจะเขาใจเร่ืองเหตุปจจัย และนํามาสอนไดจะดีมาก 
จะทําไดอยางไร กราบเรียนวาความจริงทางวิทยาศาสตรพอจะ
เห็นทาง คือถาสอนวิทยาศาสตรกันดีๆ เกงๆ เขาใจธรรมชาติได  
แตเราก็สอนกันแบบจําๆ สมัยกอนสอนวา ใบไมพืชสีเขียวเทา
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น้ันท่ีจะตองใชแสงจากดวงอาทิตย อเมริกาพบมากอนเรา ๑๐ ป  
วาพืชใตทะเลท่ีแสงอาทิตยสองไมถึงก็ใชความรอนของอุณหภูมิ
นํ้าได ของเราสอนอยางน้ี ๑๐ ป วาพืชไมมีคลอโรฟลไมได  คือมี
เหตุเดียวปจจัยเดียว เหตุเดียวผลเดียว ในสังคมศาสตรยากท่ีสุด

พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต)

ก็ลองคิดดู ของเราบอกมาต้ังเกินกวา ๒ พันปแลว บอกวา

การมองเหตุเดียวผลเดียว เปนลัทธิท่ีผิด จนกระท่ังเด๋ียวน้ีชาวพุทธ

เองก็ยังแทบไมรูกัน จึงไดเพ่ิมเติมเร่ืองน้ีเขามาในหนังสือพุทธธรรม

เลมเล็ก ในบทท่ีวาดวยปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงเก่ียวกับเร่ืองเหตุปจจัย 

เพ่ือใหมองโลกอยางแยกแยะเหตุปจจัยไดกวางขวางท่ัวตลอด

ทานปฏิเสธ เอกการณวาท คือลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียว รวมท้ัง

เหตุเดียวใหเกิดผลทุกอยาง คําน้ีไมไดมาในพระไตรปฎก แตอยูใน

อรรถกถา คือเปนการอธิบายของอรรถกถาตอจากพระไตรปฎกอีก

ที ทานยกตัวอยางลัทธิเหตุเดียว-ผลเดียว เชนวาลัทธิพระผูเปนเจา

สรางโลก ก็เปนลัทธิเหตุเดียว แตพุทธศาสนาสอนหลักการวา ผล

หลากหลายจากปจจัยอเนก หรือวาเหตุปจจัยหลากหลายสูผล

อเนก น่ีเปนเร่ืองของการพัฒนาปญญา ตองชวยกันหนอย อยาง

นอยก็ทําใหเร่ิมมองอะไรๆ กวางข้ึน เขาถึงเร่ืองท่ีซับซอนไดมากข้ึน 

และรูจักเช่ือมโยงความสัมพันธของสิ่งท้ังหลายไดดีข้ึน แลวก็ใชได

ท้ังทางดานธรรมชาติ และใชไดท้ังทางสังคม

พูดถึงเร่ืองสงัคมมนุษย นาจะเนนไวอกีเร่ืองหนึง่ ท่ีจะเปนการ
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รูจักอารยธรรมตะวันตกอยางสําคัญ คือ ในดานหน่ึง ตองรูวาแนว

คิดวิวัฒนาการของดารวิน (Darwinism) ไดมีอิทธิพลตอสังคมฝร่ัง

มาก คือการถือหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)

ซ่ึงบอกวาพืชสัตวท้ังหลายท่ีอยูในทามกลางธรรมชาติ ตองด้ินรน

ตอสูเพ่ือใหอยูรอด พืชสตัวใดเขมแข็งก็อยูได ท่ีออนแอก็ลมหายตาย

ตลอดจนสญูสิน้พันธุไป เรียกวาเปนการคัดเลอืกโดยธรรมชาติ

ท่ีสําคัญย่ิงข้ึนไปอีก ก็คือวา มีการพัฒนานําเอาแนวคิดน้ีมา

ใชเชิงสังคมวา มนุษยท่ีอยูรวมกันในสังคม ก็เปนไปตามกฎธรรม-

ชาติน้ี ดังท่ีปรากฏเดนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หาก

ธุรกิจใดเขมแข็ง ก็อยูได สวนธุรกิจหรือกิจการใดออนแอ ก็ตองลม

หายวอดวายไป และธุรกิจหรือกิจการท่ีเขมแข็งคงอยู ก็จะย่ิงเขม

แข็งพัฒนามากข้ึน จึงตองใหมีการแขงขันกันอยางไมมีขอจํากัดขีด

ข้ัน มิใหรัฐบาลเขาไปแทรกแซง แลวกิจการธุรกิจพรอมท้ัง

เศรษฐกิจจะย่ิงเจริญกันใหญ เพราะคนย่ิงแขงขัน ก็ย่ิงเขมแข็ง ใคร

อยูรอดมาได คนน้ันจะดีพิเศษยอดเย่ียมจริงๆ น้ีคือท่ีเรียกวาลัทธิ

ดารวินเชิงสังคม (Social Darwinism) ซ่ึงเขามาครอบงําสังคม

อเมริกันเมื่อ ๑๐๐ กวาปท่ีแลว

ชาวอเมริกัน รวมท้ังมหาเศรษฐีอยาง คารเนกี (Andrew 

Carnegie) และรอกกิเฟลเลอร (John D. Rockefeller) พากันช่ืนชม

ลัทธิน้ีมาก เมื่อ Herbert Spencer ผูตนลัทธิ Social Darwinism ซ่ึง

ใหแนวคิดความอยูรอดของผู ท่ีเหมาะท่ีสุด หรือใครดีใครอยู 
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(survival of the fittest) น้ี มาอเมริกาในป 1883 ก็ไดรับการตอนรับ

อยางดีพิเศษเลยทีเดียว

ลัทธิน้ีครอบงําความคิดของอเมริกามานาน แมตอมาจะเบา

ลง เสื่อมอิทธิพลลงไป แตก็ยังเขมอยูในจิตใจและสายเลือดของ

คนอเมริกัน เปนพลังขับดันระบบแขงขัน ทําใหคนอเมริกันมีวิถี

ชีวิตแนนแฟนในวัฒนธรรมแหงการแขงขัน มุงมั่นเอาชนะใหได

เร่ืองน้ีคือตัวอยางท่ีชัดเจนใหเห็นวา คนไทยท่ีวาตามฝร่ังน้ัน 

ตามไมจริง เราออนแอขาดความมุงมั่น ไมเหมือนฝร่ังท่ีถือวา การ

แขงขันเปนหัวใจในการสรางความเจรญิของเขา เขาคิดตลอดเวลาวา

ทําอยางไรจะแขงขันจะเอาชนะไดสาํเร็จ นําไปสูระบบตัวใครตวัมัน 

ใครดีใครอยู อยางท่ีวาจะสอนลูก ก็ตองบอกใหเหนือคนอื่นเขาไว

เบ้ืองหลังความเจริญของฝร่ังคือ การแขงขันเอาชนะ จะตอง

สรางคนของเขาใหเปนนักสู เขมแข็ง ไมกลวัสิง่ยาก แนวคิดของฝร่ัง

ปลกูฝงมาบนพืน้ฐานวัฒนธรรมของ “ผูยอดเยีย่ม คอืผูชนะส่ิงท่ียาก”

แคน้ีเรากไ็มเอาแลว แคเร่ืองฝนใจ ก็กลวัแลว ไมรูจักพลกิความฝนใจ 

ใหเปนความเต็มใจ ก็เลยพัฒนาคนไมไป การศึกษาถาขืนเปน

อยางน้ี ก็คงตองรอความลมเหลว แลวก็พาประเทศชาติใหลม

เหลว ตองแกไขกันในข้ันลงลึก ใหเปลี่ยนแปลงชัดๆ จึงจะสําเร็จ

เปนอันวา อยาไปคิดเลยวาเราไดตามฝร่ังมา เราตามไมจริง

หรอก ถาวาตาม ก็ตามไมถูก ตามไมทัน ตามไมตรงทาง ไปจับเอามา

ผดิๆ ถูกๆ ท่ีจริงคือไมไดตาม ไดแตถูกครอบ หรือตกเปนเหย่ือไป
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แตท่ีวามาน้ี ก็ไมใชจะสงเสริมใหตามเขา เราไมตองเอา
อยางเขาหรอก แตก็ควรเอาเย่ียงในแงของความเขมแข็งมุงมั่นใน
การกระทําใหบรรลุจุดหมาย

กรรมการมูลนิธิ

วันน้ีพวกเราไดแงคิดอะไรมากมาย ท่ีนาจะเปนประโยชน
ตอคณะผูเตรียมจัดงานสัมมนามากเลย และก็รบกวนเวลาของ
ทานเจาคุณอาจารยมากเหลือเกิน ตองขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูง ก็จะนําเทปอันน้ีไปใหคณะทํางานไดฟงและไดพิจารณา
ดวย คงจะถายสําเนาหัวขอผลหลากหลายจากปจจัยอเนกไปให
เขาดูประกอบดวย ก็คิดวาไดแนวทางที่จะนําไปปรับปรุงตอไป

พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต)

ทีน้ีก็ไมตองสรุปอะไรมาก อยากจะเนนเร่ืองการศึกษาของ
เรา ท่ีจะตองใหสามารถเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนจิตใจคนได ตอง
สรางปญญาข้ึนมาใหไดจริงๆ ใหสามารถมองอะไรตออะไรเปลี่ยน
ไปจากเดิมได เหมือนอยางพระอรหันตท่ีทานเปลี่ยนการมองโลก
ใหม โดยมีทาทีและมีสภาพจิตใจท่ีเปลี่ยนไป พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ความตองการได มีความสามารถแทจริง ถึงเจอเร่ืองยาก ก็ไมตอง
ฝนใจ ถาจะทําอะไร ก็สรางความเต็มใจได ถึงมีทุกขก็เปลี่ยนเปน
สุขได หาความสุขจากความทุกขก็ได เจอสิ่งท่ีเปนโทษ ก็หา
ประโยชนจากมันได เผชิญสิ่งราย ก็ทําใหมันกลายเปนดี ไมวาจะ
พบอะไร ก็มองใหถึงความจริง น้ีคือเร่ืองของการพัฒนาท่ีเปนงาน
ของการศึกษาท้ังน้ัน   
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นามเดิม ประยุทธ อารยางกูร เกิด ณ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที ่อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบรีุ เปนบตุรของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร

ก) การศึกษาเบื้องตน

พ.ศ. 2488-2490 ประถมศึกษา ท่ี ร.ร. ชัยศรปีระชาราษฎร อ.ศรปีระจนัต จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2491-2493 มัธยมศึกษา ท่ี ร.ร. มัธยมวดัปทุมคงคา (ไดทุนเรยีนดี กระทรวงศึกษาธิการ)

บรรพชา ณ ๑๐ พ.ค. ๒๔๙๔ ทีว่ดับานกราง อ.ศรีประจนัต มีพระครูเมธธีรรมสาร 
เปนอุปชฌาย
พ.ศ. 2495 ไปอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนตอพระปริยัติธรรม 

ไดเขาฝกวิปสสนา จบแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติชวนไปอยูประจํา
ในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม

พ.ศ. 2496 มาอยูวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร

ข) การศึกษาในเพศบรรพชิต

พ.ศ. 2494-2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก
พ.ศ. 2498-2504 สอบได ป.ธ. ๓ – ๙ ขณะยังเปนสามเณร
พ.ศ. 2505 สอบไดปรญิญาพุทธศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดับ ๑) จากมหาจฬุาฯ
พ.ศ. 2506 สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.

เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ พระอโุบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๔

ค) ศาสนกิจ

พ.ศ. 2505-2507 สอนในแผนกบาลีเตรยีมอดุมศึกษา มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
พ.ศ. 2507-2517 สอนช้ันปรญิญาตร ี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจฬุาฯ (บางป บรรยายท่ี

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และโครงการศาสนาเปรยีบเทียบ ม.มหิดล)
พ.ศ. 2507-2517 ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และตอมา เปนรองเลขาธิการมหาจุฬา-

ลงกรณราชวทิยาลัย
พ.ศ. 2515-2519 เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
พ.ศ. 2515 บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ท่ี University Museum, 

University of Pennsylvania
พ.ศ. 2519 บรรยายวชิาพระพุทธศาสนา ท่ี Swarthmore College, Pennsylvania
พ.ศ. 2524 เปน Visiting Scholar ท่ี Center for the Study of World 

Religions และบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาใหแก Divinity 
Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

พ.ศ. 2537 เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
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ง) วุฒิฐานะ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2524 เปน Research Fellow in World Religions
Faculty of Divinity, Harvard University

พ.ศ. 2525 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2529 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรัชญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พ.ศ. 2529 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาหลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (ศึกษาศาสตร-การสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พ.ศ. 2531 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2531 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (สาขาภาษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2533 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรัชญาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2536 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (สาขาศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

พ.ศ. 2538 ประกาศวุฒิคุณเปน ตรีปฏกาจารย
Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย

พ.ศ. 2538 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2539 เปน Honorary Fellow
The Royal College of Physicians of Thailand

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2544 ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 เปน ศาสตราจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2545 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

พ.ศ. 2545 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวชิาการบริหารองคการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2547 เปน เมธาจารย (Most Eminent Scholar)
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก

พ.ศ. 2549 เปน ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ราชบัณฑิตยสถาน
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จ) ประกาศเกียรติคุณและรางวัล

พ.ศ. 2525 ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร

พ.ศ. 2525 รางวัลวรรณกรรมช้ันท่ี ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธ พุทธธรรม
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

พ.ศ. 2532 พระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ”
พ.ศ. 2532 โลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2533 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2537 รางวัล “การศึกษาเพ่ือสันติภาพ” จากองคการยูเนสโก (UNESCO

Prize for Peace Education)
พ.ศ. 2538 ประกาศเชิดชูเกียรติเปน “ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม” จากคณะกรรม

การวัฒนธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2541 รางวัล TTF Award สําหรับผลงานวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
พ.ศ. 2544 รางวลั “สาโรช บัวศรี ปราชญผูทรงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ฉ) สมณศักดิ์

พ.ศ. 2512 เปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ท่ี พระศรีวิสุทธิโมลี
พ.ศ. 2516 เปนพระราชาคณะช้ันราช ท่ี พระราชวรมุนี
พ.ศ. 2530 เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ท่ี พระเทพเวที
พ.ศ. 2536 เปนพระราชาคณะช้ันธรรม ท่ี พระธรรมปฎก อดุลญาณนายก   

ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2547 เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ท่ี พระพรหมคณุาภรณ สนุทรธรรมสาธก

ตรีปฎกปรยัิตโิกศล วมิลศลีาจาร ศาสนภารธรุาทร มหาคณิสสร บวรสงัฆาราม คามวาสี
ช) ผลงานทางพระพุทธศาสนาและวิชาการทั่วไป

งานนิพนธ และงานถอดจากคําบรรยาย กวา ๓๒๗ เร่ือง เชน พทุธธรรม, พจนานกุรมพทุธ
ศาสตรฯ, ธรรมนญูชีวติ, ทางสายกลางของการศึกษาไทย, การศกึษาเร่ิมตน เมือ่คนกินอยูดฟูงเปน,
พทุธศาสนา…รากฐานของวทิยาศาสตร, ทกุขสาํหรับเหน็ แตสขุสาํหรับเปน, นติศิาสตรแนวพุทธ, มอง
สนัตภิาพโลกฯ, สทิธมินษุยชนฯ, ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ, เมือ่วนิยัไมม ีเสรีภาพก็หายไป,
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Buddhist Economics เปนตน

นอกจากนี ้ม ีCD ธรรม ทีจั่ดทาํเผยแพรในระบบ MP3 จํานวนมาก จัดเปนชุดตาง  ๆเชน
เรียงสาระ: ชุด ตามพระใหมไปเรยีนธรรม ชุด จารกิบุญ-จารกึธรรม ชุด จากจติวิทยา สูจติภาวนา

ชุด ฟงทีไร ไดสขุทุกที ชุด ธรรมะกบัการศึกษา ชุด ธรรมะสูการเมอืง
ชุด บูชาพระพรหมจนพังฯ ชุด จะถือพุทธ … อยาใหเพ้ียน ชุด งานก็ไดผล คนก็เปนสุข

เรียงกาละ: ชุด ธรรมะจากเหตุการณ 2544 ชุด ฟงธรรมตามกาล 2545 ชุด ธรรมะหลากหลาย 2546ชุด
ธรรมะมองโลก 2547 ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548 ชุด ธรรมไมท้ิงโลก 2549
ชุด ธรรมน้ี มไิกล 2550
อีกดานหนึง่ นบัแต พ.ศ.๒๕๓๐ เปนตนมา ไดรับนมินตเปนทีป่รึกษาของมหาวทิยาลยั

มหดิล ในการจัดทาํพระไตรปฎกฉบบัคอมพวิเตอร ซ่ึงสาํเร็จสมบรูณเปนฉบบัแรกของโลก



คณะผูจัดทํา

ท่ีปรึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ  (อินศร จินฺตาปฺโ)

ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ

รศ.ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช

นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล

นายกลาย กระจายวงศ

ผศ.ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล

บรรณาธิการ

นางรัตนา ถัดทะพงษ

ผศ.สุนีย ศรณรงค

ผศ.อรุณี เรืองวิเศษ

นางสาวจุฑานันท ธรรมมาศัย

ผูออกแบบปก

พระชัยยศ พุทฺธิวโร
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