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บนัทกึกํ ากับเลม

เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๓๓ คือ ๑๒ ป ๓ เดือนลวงมาแลว
รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ แหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนํ านิสิตชั้น
ปริญญาโท และปริญญาเอก ไปที่เขาดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
และขอนิมนตอาตมภาพบรรยาย-สนทนาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา

หลงัจากนั้นไมนาน รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ ไดแจงความประสงควาจะ
ขอพิมพคํ าบรรยายครั้งน้ันเปนเลมหนังสือเพื่อเผยแพรใหกวางขวางออกไป 
และใหเปนประโยชนระยะยาว ตอมาผูบรรยายไดตรวจชํ าระบทลอกเทปนั้น
จนเสร็จ และพระครูปลัดปฎกวัฒน ไดพิมพขอมูลลงในคอมพิวเตอร จน
กระทั่งไดจัดวางรูปใหเปนตนแบบที่พรอมจะนํ าไปตีพิมพในโรงพิมพ แตผู
บรรยายไดยบัยัง้ไวกอนดวยปรารถนาจะเพิม่เติมขยายความเรือ่งส ําคัญบางอยาง
ครั้นเวลาผานไปๆ ผูบรรยายก็ไมมีเวลาที่จะปรับขยายเพิ่มเติมตนฉบับน้ัน
ตามท่ีตั้งใจ ทาง รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ ก็ไดถามไถทวงมาทางพระครูปลัด
ปฎกวัฒน เปนระยะๆ โดยตลอด

เวลาผานมาถึงบัดน้ี ๑๒ ป รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ ยังมีความประสงคที่
จะพิมพเชนเดิม และยํ้ าวาถาเปนไปไดใครขอพิมพใหทันรับปใหม ๒๕๔๖ ผู
บรรยายเห็นดวยวาคงจะรอตอไปไมได เพราะยากที่จะมีเวลาหันกลับมาปรับ
ขยายเพิม่เติมอยางทีห่วงั อกีท้ังเม่ือเวลาผานไปนานมาก กนึ็กไมออกวาไดตัง้ใจ
จะเพิ่มเติมขยายความในสวนตอนใด จึงตกลงนํ าตนแบบที่จัดทํ าไวนานปแลว
น้ันขึ้นมาตีพิมพ

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเวลาที่บรรยายกับปจจุบันหางกันมากถึง ๑๒
ปเศษ เหตุการณบานเมืองและความเคลื่อนไหวในสังคมโลกกาวมาหลายอยาง
เรือ่งที่บรรยายไวนานแลวอาจพนสมัย แมจะพิมพอยางเดิม ก็ควรเชื่อมโยง
เหตุการณใหถึงปจจุบันในทางใดทางหนึ่ง จึงตกลงใจยกตนฉบับขึ้นมาอาน
ทวนทาน แลวทํ าเชิงอรรถเชื่อมโยงเหตุการณใหพอตอกับปจจุบัน พรอมท้ัง
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ตรวจชํ าระจัดปรับเรื่องปลีกยอยใหเกิดความเรียบรอยยิ่งขึ้นเทาที่พอจะทํ าได
ในเวลาสั้นๆ จนเสร็จสิ้นดังปรากฏเปนปจจุบัน

อน่ึง เม่ืออานทวนทานผานไป ก็นึกไดบางวา อยางนอยหัวขอสุดทาย
เปนท่ีสํ าคัญสวนหนึ่งที่ตองการขยายความเพิ่มเติม โดยจะใหเปนบทสรุปของ
หนังสือไปดวย แตคราวนี้ตองปลอยผานไปกอน จึงไดแตกํ าหนดใจไว

ตนแบบเดิม ไดตั้งชื่อหนังสือไววา “รุงอรุณแหงการศึกษา เพ่ือนํ าการ
พัฒนาในยุคใหม” แตไดตกลงใจเปลี่ยนต้ังชื่อหนังสือที่จะพิมพครั้งแรกนี้วา
รุงอรณุของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ย่ังยืน

ขอใหผูอานทราบวา เม่ือครั้งบรรยายเรื่องน้ี ๑๒ ปกอนโนน แมวาคํ า
วา sustainable development จะเกิดขึ้นมา ๒-๓ ปแลว (ดังกลาวถึงใน
หนา ๑๕ และไดทํ าเชิงอรรถลํ าดับเหตุการณไวในหนา ๓) แตในเมืองไทยยัง
ไมมีคํ าท่ีใชกันยุติวา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” การตั้งชื่อหนังสือน้ี เปนการปรับ
เปลี่ยนตามกาลเวลาที่นํ ามาตีพิมพ จึงขอใหทราบรวมกันไวดวย

ขออนุโมทนา รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ ที่มีความตั้งใจอัน
ยัง่ยืนม่ันคง ตลอดกาลเวลายาวนานผานมาถึง ๑๒ ป ไมจางคลาย และมีน้ํ า
ใจปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม และตอชีวิตของทุกๆ คน ที่จะใหไดรับคุณ
ประโยชนทางการศึกษา ดังเปนท่ีชัดเจนแนนอนวา กุศลฉันทะของทานไดเปน
แรงใหญและเปนปจจัยหลักที่ทํ าใหหนังสือเลมน้ีเกิดขึ้น

ในโอกาสมงคลขึ้นปใหม ๒๕๔๖ น้ี ขอคุณพระรัตนตรัยและบุญจริยา
ในการบํ าเพ็ญกุศลทางปญญาดวยธรรมวิทยาทานนี้ จงอํ านวยพรให รศ.ดร.
วชิัย วงษใหญ และอดีตนิสิตปริญญาโท-เอก ที่ไดไปฟงคํ าบรรยายอันเปนท่ี
มาของหนังสือน้ี พรอมดวยญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวโลก
ทัง้ปวง เจริญดวยจตุรพิธธรรม และบรรลุสันติสุขเกษมศานติ์ทั่วกัน ยั่งยืน
นานตลอดไป

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕



บันทึกในการพิมพครั้งที่ ๒

ไดทราบวา หนังสือเรื่อง รุงอรุณของการศึกษาฯ ที่ ร.ศ. ดร.วิชัย
วงศใหญ ริเริ่มขอจัดพิมพขึ้นเมื่อปลายปที่แลวนี้ มีผูตองการมาก ได
หมดไปอยางรวดเร็ว พระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร จินฺตาปฺโ) ได
แจงมาขอใหพิมพใหมเพ่ือมีไวแจกมอบแกผูตองการตามสมควร จึงตก
ลงพิมพขึ้นเปนครั้งที่ ๒

ในการพิมพครั้งนี้ ไดเห็นวามีเรื่องเกาบางอยางที่ควรทํ าเชิงอรรถ
ประกอบไวอีก จึงทํ าเชิงอรรถยาวเพิ่มอีก ๓ แหง และไดแทรกเสริมเติม
ศัพทและความหมายกํ ากับคํ าและขอความอีกหลายแหง รวมทั้งตั้งชื่อหัว
ขอเพิ่ม ๑ แหง

หวังวาหนังสือเลมนี้จะสํ าเร็จประโยชนพูนเพิ่มเสริมปญญาและ
ชวยใหพัฒนากาวไปในธรรมทัศนไดมากขึ้น

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๕ ก.พ. ๒๕๔๖
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กอนท่ีจะเขาสูเรื่อง ขอพูดถึงขอปรารภวา เราอยูในสังคมไทย
และอยูในสังคมโลก การพิจารณาเรื่องการศึกษาหรือเรื่องจริยธรรม
จะตองใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคม ตั้งแตวงแคบ
ในระดบัชมุชน ไปจนกระทั่งถึงสังคมโลกอันกวางขวาง จะตองรูวา
สภาพความจริงเปนอยางไร เพราะเราจะใชหลักการหรือหลักธรรม
อะไรตางๆ ก็ตองใชในทามกลางสภาพความเปนจริงอยางนั้น

เพราะฉะนัน้ ในตอนเริ่มแรกนี้ จึงจะพูดกันถึงเรื่องสภาพความ
เปนจริงในปจจุบันนิดหนอยกอน

                                                                                 
∗ บรรยายแก นิสิตปริญญาโท - เอก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร          

ณ สถานพํ านักสงฆ (ตอมาตั้งช่ือวา “สายใจธรรม”) บนเขาสํ าโรงดงยาง (เรียกส้ันๆ วา
เขาดงยาง) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๑๐ กันยายน ๒๕๓๓ ตามคํ าอาราธนาของ
รศ. ดร. วิชัย วงษใหญ

เชิงอรรถตอจากนี้ไป เขียนข้ึนในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ สํ าหรับการพิมพ
ครั้งที่ ๑ ที่จะใหทันข้ึนปใหม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ เพ่ือโยงเรื่องใหเช่ือมตอกับปจจุบัน
เพราะเนื้อเรื่องที่บรรยายไดพูดไวตามเหตุการณเม่ือ ๑๒ ปลวงแลว



- ๑ -

เขาสูยุคใหมของการพัฒนา

โลกกาวไปถึงไหน
เวลานี ้ เรามีปญหาเกี่ยวกับความเปนไปของสังคม และโลกนี้

มากมาย มีความรูสึกเปนเชิงคํ าถามกวางๆ อยูในใจอยางหนึ่งวา
ความเจรญิของโลกในปจจุบันนี้ไปกันถึงไหน สังคมปจจุบันมีสภาพ
อยางไร ถามองในระดับทั่วไปจริงๆ เดี๋ยวนี้มีการพูดกันมากขึ้นถึง
ค ําพูดหนึ่ง คือคํ าวา สังคมยุคขอมูลขาวสาร ค ํานี้ชักจะติด

เมื่อสักสาม-สี่ปกอน ค ํานียั้งไมเปนท่ีแนใจ ยังอยูในระยะที่ถก
เถยีงกนั คือ มีการเสนอคํ าเรียกชื่อสังคมยุคใหมนี้กันขึ้นมาหลายคํ า
แตละคนกพ็ยายามหนุนคํ าของตน ซึ่งท้ังหมดนั้นก็เริ่มมาจากสังคม
ฝรัง่ เพราะฝรัง่เปนผูท่ีมีความเจริญหรือพัฒนาสังคมมาถึงข้ันตอนนี้
แลว เขาจงึคิดคํ าตางๆ ข้ึนมาใช เชนคํ าวา postindustrial เมื่อ ๘-๙
ปกอนนั้นจะไดยินคํ านี้มาก คือใชในคํ าวา Postindustrial Society
(สงัคมทีผ่านพนอุตสาหกรรมแลว) บาง Postindustrial Age (ยุคหลัง
อุตสาหกรรม) บาง

มผีูเสนอคํ าวา Information Age ยุคขอมูลขาวสาร ถาเปน
สงัคมกเ็รยีกวา Information Society สังคมขอมูลขาวสาร และยังมี
ค ําอ่ืนๆ อีกหลายคํ า เชน Space Age, Technetronic Age, Super-
industrial Age เปนตน แตตอนนี้รูสึกวาคํ า Information Age จะ
ชนะ จะอยูตัว และใชกันมาก
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รวมความวา ในโลกมีความรูสึกกันวา มนุษย หรืออารยธรรม
ของมนุษย ไดกาวหนามาอีกขั้นหนึ่งแลว

ประเทศตะวันตก ท่ีถือตัววาพัฒนาแลว บอกวาหลังจากยุค
บพุกาล (Primitive Age) แลว สังคมของเขาไดพัฒนามาตามลํ าดับ
ผานยุคเกษตรกรรม (Agricultural Age) และยุคอุตสาหกรรม
(Industrial Age) จนขณะนี้ก็มาถึงยุคขาวสารขอมูล (Information
Age) ท่ีวานี้*

                                                                                 
* ควรสังเกตเหตุการณทางสังคมและสภาพจิตของมนุษยจากถอยคํ านิยมแหงยุคสมัย
ดวย โดยเฉพาะชวงหลัง พ.ศ.๒๕๓๓ มีคํ าเดนๆ ซึ่งคนไทยตื่นตามโลกตะวันตก คือ

“การพฒันาทีย่ั่งยนื” (sustainable development) เริม่แพรนบัแตคณะกรรมาธกิารโลก
วาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ของสหประชาชาติ ไดตีพิมพรายงานเปนเลมหนังสือ
ออกมาในป ๒๕๓๐ ช่ือวา Our Common Future, 1987 (มีผูเริ่มใชคํ าน้ีกอนน้ันบาง
แตไมเปนทีรู่กวางขวาง) ในเมืองไทย ค ําแปลนีเ้พ่ิงลงตวัเมือ่ราวสิน้ป ๒๕๓๕

“รีเอ็นยิเนียริ่ง” (reengineering บางทีแปลกันวา รื้อปรับระบบกันใหม) ตนแหลง
ที่ทํ าใหคนตื่นคํ าน้ี คือหนังสือ Reengineering the Corporation ของ Michael
Hammer & James Champy ซึ่งพิมพครั้งแรกในป ๒๕๓๖/1993 เมืองไทยพูดกัน
เกรอมากใน พ.ศ.๒๕๓๗-๘ แตเฟองอยูไมนานก็จืดจางไป

“โลกาภิวัตน” (globalization) เทาท่ีทบทวนได เริ่มเฟองในเมืองไทยเมื่อปลายป
๒๕๓๗/1994 โดยทานที่เริ่มแพรไดแปลวา “โลกานุวัตร” ตอมานับแตป ๒๕๓๘ คํ า
วา “โลกาภิวัตน” ก็แพรหลายทั่วไป และเปนคํ าที่นิยมเกรอยาวนานกระทั่งบัดน้ี (ถือ
กันวาโลกมาถึงยุคโลกาภิวัตนหลังส้ินสุดสงครามเย็นแลว คือหลังป ๒๕๓๒/1989)

“อีคิว” (E.Q. หมายถึงระดับการพัฒนาทางอารมณ คือทางจิตใจ เปนการใชเลียน
คํ าเกาคือ I.Q. ซึ่งหมายถึงระดับเชาวน ที่เปนดานปญญา) มีกํ าเนิดจากความคิดเก่ียว
กับ emotional intelligence ที่นักจิตวิทยาอเมริกัน ๒ คน คือ Peter Salovey
และ John Mayer ไดนํ าเสนอในป ๒๕๓๓/1990 แตแพรหลายข้ึนเพราะหนังสือ
Emotional Intelligence ของ Daniel Goleman ซึ่งพิมพเม่ือปลายป ๒๕๓๘/1995
ในเมืองไทยเพิ่งเกรอในป ๒๕๔๒ (emotional intelligence นี้ ยังไมมีคํ าแปลไทยที่
ลงตัว เคยลองคิดคํ าเทียบไวใหเลือกวา เจตวิทัต/เจตวิทัตต หรือ ปรีชาเชิงอารมณ)
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ไทยเราอยูที่ใด
 ทีนี ้ หันมามองดูสังคมไทยของเราซึ่งอยูในสังคมโลกนั้น เราก็

ตองรูจกัตวัเราเองดวย ตองรูวาสังคมของเราเปนอยางไร สังคมไทย
นัน้เราพูดกันมากถึงการที่จะเปนนิกส หรือไมเปนนิกส

การทีจ่ะเปนนิกสหรือไม คือ เราจะเปนประเทศอุตสาหกรรม
ใหม (NICS = newly industrialised countries ถาประเทศเดียวก็
เปน NIC) หรือไมเปนนี่ ก็ยังเปนปญหากันอยู แตมีแนวโนมมาก เมือง
ไทยเราอยากเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม การเปนประเทศอุตสาห-
กรรมนีเ้ปนเพียงระดับหนึ่งของความเจริญของสังคม หรือของการ
พฒันา ถาเทียบกับคํ าวา Information Society ก็เปนเรื่องคนละระดับ

ทีนีก้เ็ปนปญหาใหตองพจิารณาวา สงัคมของเรานีจ้ะเอาอยางไร
กนัแน ในขณะที่โลกนี้ไดเจริญมากจนมาถึงข้ันท่ีเปนยุค Information
และคนไทยเองก็พูดถึงความเจริญแบบนี้กันมาก โดยที่เราเองก็ไดรับ
ประโยชนจากสังคมแบบนี้และความเจริญแบบนี้ แตในเวลาเดียวกันนี้
เรากม็ปีญหาของตนเอง ท่ีอยากจะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม

มองไปอกีทหีนึ่ง สภาพความเปนจริงของสังคมที่กํ าลังเปนอยู
แทๆ  กค็อื สงัคมสวนใหญของเรานี้ ยังมีสภาพเปนสังคมเกษตรกรรม
ประชาชนสวนใหญประมาณ ๖๐-๗๐% อยูในภาคเกษตรกรรม แตเรา
กเ็ห็นแนวโนมที่ชัดเจนวา คนหลั่งไหลเขามา แรงงานหลั่งไหลเขามาใน
ภาคอุตสาหกรรมมาก

คนจากชนบท จากภาคเกษตรกรรม พยายามดิ้นรนเพื่อเขามา
เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ไปอยูตามโรงงานตางๆ ท้ิงถิ่นฐาน
ท้ิงหมูบานท้ิงชนบท เขามาอยูในกรุง หรือในเมืองอุตสาหกรรมตางๆ
มากมาย อันนีก้เ็ปนความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เราจะตองติดตาม
และรูเทาทัน
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เพยีงแคท่ีพดูมานี้ก็เห็นแลววา สังคมของเรามีปญหาในแงท่ีมี
ความไมชัดเจน คอนขางสับสน

เมือ่มองในแงความมุงหมายของสวนรวม ผูบริหารรัฐก็ตองคิด
มากวาจะเอาอยางไร ในเมื่อตามสภาพที่เปนจริง คนสวนใหญยังอยูใน
ภาคเกษตรกรรม แตพรอมกันนั้นเราก็ตองการเปนสังคมอุตสาหกรรม
ในขณะที่โลกไดกาวเขาไปสูยุคขาวสารขอมูลแลว และเราก็อยากจะ
อยูในยุคท่ีเปนอยางนั้นดวย แลวเราจะเอาอยางไรกับสังคมของเรา
จะเปนพรอมกันหมดทีเดียวทั้งสามยุคไดอยางไร นี่ก็เปนเรื่องท่ีนา
ล ําบากใจอยางหนึ่ง

ขอมองภาพอีกที ในภาคเกษตรกรรมนี่ อเมริกามีคนท่ีทํ างานใน
ภาคเกษตรกรรม เขาใหสถิติไว (ชวง พ.ศ. ๒๕๓๓) ๓% แตสังคมไทยมี
คนอยูในภาคเกษตรกรรม ๖๐-๗๐%

ขณะนี้ สหรัฐอเมริกามีคนทํ างานในภาคอตุสาหกรรม ๑๒%
ภาคขาวสารขอมูล ๖๕% ฉะนัน้เขาจึงพูดไดเต็มปากวาเขาเขาสูยุคขาว
สารขอมูล

แตของเราตรงกันขาม คนไทยยังอยูในภาคเกษตรกรรมตั้ง
๖๐-๗๐% กาวเขามาสูยุคอุตสาหกรรมแลวสักกี่เปอรเซ็นตยังไมแน
แตในภาคขาวสารขอมูลนั้น ตองนอยแน

ทางเลือกของสังคมไทย
ในเมือ่สงัคมเจริญมาถึงข้ันนี้แลว และเราก็จะตองอยูทามกลาง

สงัคมโลกทีเ่ปนอยางนี้ เราจะตองพิจารณามิใชเฉพาะปญหาของตัว
เองแตล ําพงัเทานั้น แตจะตองพิจารณาปญหานั้นโดยสัมพันธกับความ
เจรญิของโลกดวย วาเราจะเอาอยางไร

มหีนงัสอืดงัออกมาใหมเลมหนึ่งคอนขางลาสุดนี้ เขาศึกษา
เรือ่งสงัคมตางๆ และเขาก็รูเรื่องประเทศไทย เขาบอกวา ประเทศ
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ไทยนีม้แีนวโนมที่พรอมจะเปนสังคมอุตสาหกรรมได จะพนจากสังคม
เกษตรกรรมไปเปน industrialized country คือเปนประเทศอุตสาห-
กรรม ในระยะอีกสัก ๓-๔ ปขางหนา

แตเขาบอกวา ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพมากที่สุด ท่ีจะเปน
ประเทศแรก ซึ่งกาวขามยุคอุตสาหกรรมไปได โดยไมตองเปนประเทศ
อุตสาหกรรม คือ กาวทีเดียวจากยุคเกษตรกรรมไปสูยุคขาวสารขอมูล
เลย นีเ่ขาบอกไวอยางนี้ เขาเสนอความคิดไวอยางนี้ หมายความวา
จากการทีเ่ขาไดศึกษาสังคมไทยมาพอสมควร เมื่อมองในแงของเขา
ถอืวา ถาประเทศไทยฉลาด ก็นาจะกาวขามไปเลย และจะเปน
ประเทศแรกดวยที่ทํ าอยางนี้ได

ในแถบนี้เรามีประเทศที่เปนนิกส โดยเฉพาะประเทศที่เขาเรียก
วา ส่ีเสือ (The Four Tigers) ทางดานเศรษฐกิจของอาเซีย ไดแก ๑.
สงิคโปร ๒. ฮองกง ๓. เกาหลี ๔. ไตหวัน เขาเรียกวา Four Tigers
เปนสี่เสือแหงอาเซีย ซึง่ไดเปนนิกสไปแลว*

เขาบอกวา ประเทศเหลานี้กํ าลังกาวเขาไปสูยุคขาวสารขอมูล
โดยผานยุคอุตสาหกรรมเพียงเล็กนอย ผานบางเล็กนอย ไมใชขามไป
เลยโดยสิน้เชิง แตประเทศไทยนี้เปนประเทศแรก ท่ีจะสามารถผาน
ขามไปไดโดยสิ้นเชิง ไมตองเปนประเทศอุตสาหกรรมเลย ขามไปเปน

                                                                                 
* ตอมา ในชวงใกลจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ (ค.ศ.1997) ประเทศไทยไดสถานะ
ก้ํ าก่ึง บางครั้งก็ไดรับยกใหเปนเสือเศรษฐกิจแหงอาเซียกับเขาดวย (เพ่ิมเปน ๕ เสือ)
แตบางทีเขาก็ไมนับ
อยางไรก็ดี หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มที่ประเทศไทยในป ๒๕๔๐/1997 (จุด

กํ าหนด คอื วนัที ่๒ กรกฎาคม ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยหยดุเลิกความพยายามพยงุคา
เงนิบาททีต่กลงไปแลว ๑๗%) แทบไมมใีครพูดถึงความเปน “เสือ” หรอืเปน “นคิส” อกีเลย



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗

information economy*
 เปนระบบเศรษฐกิจแบบขาวสารขอมูลไดเลย

 ถาหากวาประเทศไทยไมขามไปเปนสังคมขาวสารขอมูลเลย
อยางท่ีวานั้น อนาคตของเราก็คือจะเปนประเทศที่ไปเก็บเอาอุตสาห
กรรมที่ถูกทิ้งจากประเทศนิกสข้ึนมาทํ า เขาบอกวา ไทยกับจีนแผนดิน
ใหญจะแขงกัน pick up the NIC's throwaway industries คือจะไป
เกบ็เอาอุตสาหกรรมที่เขาโยนทิ้งไปแลว ถาเราจะเปนไปในสภาพนั้น
ในขณะที่เรามีศักยภาพที่จะทํ าไดดีกวานั้น แลวเราจะเอาอยางไรดี นี่
เปนเรือ่งใหญท่ีเราจะตองพิจารณาสังคมของเรา

การทีจ่ะตัดสินใจทํ าใหถูกตองในเรื่องอยางนี้ได จะตองมีความ
รูเทาทัน โดยเฉพาะวงการศึกษา ซึ่งถือวาเปนผูนํ าทางปญญา จะตอง
น ําเสนอทิศทางใหแกสังคม เชนในเรื่องการวางหลักสูตร เปนตน

                                                                                 
* ราวปลายป ๒๕๔๐/1997 เริ่มมีการใชคํ าวา “new economy” (หมายถึงเศรษฐกิจแหง 

information age ที่มีความกาวหนาทางคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเปนฐาน โดย
เฉพาะ Internet) สหรัฐอเมริกาภูมิใจวาตนเปนศูนยกลางความเจริญของเศรษฐกิจ
ใหมนี้ และ new economy ไดทํ าใหศก ๒๕๔๒/1999 เปนปที่อเมริกามีเศรษฐกิจรุง
เรืองที่สุดแหงชวงเวลาอยางนอย ๓ ทศวรรษ เฉพาะอยางย่ิง เรียกไดวาพลิกฟนตรง
ขามกับชวงทศวรรษ 1980s โดยเฉพาะป ๒๕๓๐/1987
ในชวง 1980s นัน้ เศรษฐกจิของสหรฐัทรดุหนกั การคาขาดดลุปละกวาแสนลาน

เหรยีญ สหรัฐเปนลูกหนี้รายใหญที่สุดของโลก คนอเมริกันพากันครํ่ าครวญวาคงจะ
ถึง the end of the American century และหวาดกลัววาคงจะตองสูญเสียความ
เปนผูนํ าของโลกแกญี่ปุนและเยอรมันตะวันตก ซึ่งเจริญรุดหนามาอยางตอเน่ือง
แตเริ่มจากปลายป ๒๕๓๖/1993 ประชาชนก็มองเห็นวาเศรษฐกิจอเมริกันฟนตัว

ข้ึนๆ (ประจวบระยะที่ประธานาธิบดีคลินตันเดินหนาหนุนการคาเสรี/free trade เต็ม
ที)่ สวนญีปุ่นชวงนัน้ไดเริม่ประสบความผนัผวนของการเมืองในประเทศตอเน่ืองมาจน
ถูกกระทบดวยวิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มจากไทยในป ๒๕๔๐/1997 จึงทรุดลงไป ในขณะ
ที่เศรษฐกิจของเยอรมันตะวันตกก็ถอยทรุดลงตั้งแตรวมกับเยอรมันตะวันออกในป 
๒๕๓๓/1990 อีกทั้งสหภาพโซเวียตก็ไดส้ินสลายแลวตั้งแต ๒๕ ธ.ค. ๒๕๓๔/1991 
จึงทํ าใหสหรฐัอเมรกิากลายเปนอภิมหาอ ํานาจผูเดียวของโลกโดยไมมคีูแขง
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การที่จะทํ าสิ่งเหลานี้ใหเปนประโยชนแกสังคมอยางแทจริงได 
เราจะตองรูสภาพความเปนจริงอยางท่ีวามาเมื่อกี้วา สังคมของเรา
ขณะนี้เปนอยางไร มีปญหาอะไร รูสภาพของสังคมโลก

เริ่มตั้งแตวงแคบคือ อาเซียท่ีเรารวมอยู วาการเปลี่ยนแปลง
ของอาเซียมีแนวโนมอยางไร ประเทศอาเซยีประเทศไหนก ําลงัน ําใน
เรือ่งไหนเปนตน ตองรูเขาใจหมด

กวางออกไปก็รูสภาพปญหาของโลก รูวาโลกจะกาวไปในทิศ
ทางไหน คอืรูแนวโนม หมายความวา นอกจากรูปญหาและรูสภาพ
ของปญหาแลว จะตองรูแนวโนมของสังคมในทุกสวน อยางตอนนี้เขา
กํ าลังดูวาอเมริกามีแนวโนมในดานความเจริญซ่ึงเริ่มเปลี่ยนมาหลายป
แลว โดยขยับตัวจากทางภาคเหนือ เลื่อนไปทางภาคใต และจากตะวัน
ออกเลือ่นไปตะวันตก พวกนิวยอรค ชิคาโก นี่มีแตเสื่อมลง เพราะ
ความเจรญิเลือ่นมาอยูทางเท็กซัส ฟลอริดา และแคลิฟอรเนีย เปนตน

โดยเฉพาะตอนนี้ (ค.ศ.1990) แคลฟิอรเนียกํ าลังจะขึ้นมาก
เพราะประสานกับแนวโนมของโลกดวย กลาวคือเวลานี้สภาพการณ
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ประเทศที่เขาเรียกวา Pacific Rim
(Rim ของฝรัง่พอดีมาตรงกับริมในภาษาไทย) คือประเทศที่อยูริมฝง
มหาสมทุรแปซิฟก มีแนวโนมที่จะเฟองฟูข้ึน ประเทศอเมริกาสวนที่อยู
แถบ Pacific Rim ก็จะยิ่งเจริญข้ึน เชนเดียวกับประเทศทั้งหลายที่อยู
ในแถบ Pacific Rim คือริมฝงมหาสมุทรแปซิฟกจะเจริญข้ึนมา จะมี
ความเติบโตทางอุตสาหกรรมมาก

แนวโนมนีเ้ปนเพราะอะไร จะตองศึกษาเหตุปจจัยดวย รวม
ความวาแนวโนมนี้เปนสิ่งท่ีจะตองรูเทาทัน เพื่อจะไดมาวางแผนทาง
สงัคมของเราได

นอกจากจะรูแนวโนมแลว จะตองรูแนวความคิดที่นํ าของโลกดวย
หมายความวา ความคิดท่ีนํ าท่ีสุดในขณะนี้ ในดานสติปญญา เขามี
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ความคดิกนัอยางไร อันนี้จะตองทัน จะตองตามใหไดหมด เพราะคนที่
อยูในชัน้นํ าความคิดระดับโลก เมื่อเขาคิดและพูดอะไรออกมา ก็ทํ าให
เกดิความรูความเขาใจสถานการณเพิ่มขึ้น หรือมีความริเริ่มแปลกใหม
และมผีลตอกระแสความคิด และแนวโนมของสังคม

ตอไปกต็องรูความตองการ ท้ังความตองการของตนเอง และ
ความตองการของผูอ่ืน หรือรูเขา-รูเรา อยางท่ีใชกันบอยๆ โดย
เฉพาะรูสิ่งท่ีตองการวาจะเอาอยางไร

ความตองการนี้จะตองรูทุกระดับ รูท้ังระดับชีวิตของบุคคล
และในระดบัชวีิตของบุคคลนี้ก็ตองรูท้ังรางกายและจิตใจ ดานกาย
ตองการอยางไร ดานจิตใจตองการอยางไร และขยายออกไปในระดับ
ชมุชน วาชุมชนตองการอะไร โดยสอดคลองกับสภาพสังคมใหญของ
ประเทศและโลก รูสังคมในระดับประเทศชาติวา สังคมไทยของเรานี้
ตองการอะไร ควรจะเปนอยางไร แลวก็รูวิถีของโลก คือรูความ
ตองการแหงอารยธรรมของมนุษย

ขณะนี ้ ความตองการของโลกเปนเรื่องใหญท่ีจะตองรู ปจจุบัน
แนวทางของโลกกํ าลังมีการเปลี่ยนแปลงมาก เชนในยุคพัฒนาอุตสาห
กรรมที่ผานมานี้ มนุษยมุงมั่นตองการจะพชิิตธรรมชาต ิ (conquest of
nature หรอื dominion over nature หรือ mastery over nature)
อยางเตม็ที่ แตเวลานี้เปลี่ยนไป มนุษยกลับมีความตองการที่จะ
อนุรักษธรรมชาติ (conservation of nature and natural resources
ปจจุบันใชส้ันๆ วา conservation) ขณะนีเ้ราจะเห็นชัดวา ในระดับโลก
มนษุยก ําลังมีความตองการที่จะรักษาธรรมชาติแวดลอม อยางนี้เรียก
วาเปนความตองการซึ่งจะตองรู นี้เปนตัวอยาง ซึ่งจะตองรูเทาทัน

อนึง่ เรือ่งนี้มันเกี่ยวโยงไปถึงเหตุผลอีกอยางหนึ่งดวย คือการ
ท่ีโลกกํ าลังกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล เราจงึตองรูเทาทัน เพราะในยุค
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ขาวสารขอมูลนั้นเราจะตองอยูกันดวยความรูความเขาใจเรื่องราว เรา
ตองทนัในดานความรู และตองนํ าในทางปญญา

อีกอยางหนึ่ง ไมใชเพียงเพราะมีขาวสารขอมูลมากเทานั้น ท่ีทํ า
ใหเราตองรูเทาทัน แตเพราะวาโลกนี้ เดี๋ยวนี้มันเหมือนจะแคบลง จน
จะกลายเปนชุมชนอันเดียวกัน อยางท่ีเรียกวาชุมชนนานาชาติ หรือ
global village*

อนึง่ การที่โลกแคบเขามานี้ นอกจากจะทํ าใหมีการสื่อสารกันได
รวดเรว็รูถึงกันหมดแลว ก็มีความหมายอีกอยางหนึ่ง คือการที่วา มี
อะไรเกดิข้ึนท่ีไหน มีปญหาท่ีใดก็มีผลกระทบถึงกันหมด อันนี้ซิเปน
เรือ่งสํ าคัญ สํ าคัญมากกวาการที่รูดวยซํ้ า

เชนวามี pollution คือ มลภาวะเกิดท่ีเมืองไทย ก็มีผลกระทบ
ตอบรรยากาศของโลกทั้งหมดดวย มีฝนนํ้ ากรดเกิดข้ึนท่ีเมืองหนึ่งใน
เยอรมนั มนักม็ีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม ซึ่งคนท่ัวโลกจะตองไดรับ
ผลกระทบทั่วกันหมด

ปญหาอนันี้สิเปนเรื่องท่ีสํ าคัญมาก จนกระทั่งมีคํ าพูดใหขอคิด
วา เมือ่กอนนี้เรามี One Earth แตมีหลาย Worlds แตตอนนี้เรา
ก ําลงัเคล่ือน หรือกาวเขาสูความเปน One Earth One World

ภาษาองักฤษเขาชัดเจน แตไทยเราทั้งสองอยางใชคํ าวา “โลก”
เหมอืนกนั จึงแยกยาก One Earth วาโลกเดียวนี้มันแนนอนอยูแลว
หมายถงึโลกที่เปนลูกกลมๆ ซึ่งหมุนลอยอยูในอวกาศ หรือโลกคือแผน
ดนิ มโีลกเดียว แตในแง world เมื่อกอนเรามีหลาย Worlds ตอนท่ี

                                                                                 
* เม่ือประมาณป ๒๕๐๕/1962 นักปรัชญาชาวคานาดาชื่อ Marshall McLuhan ได
เขียนทํ านองทํ านายวา การสื่อสารคมนาคมในยุคอิเลกทรอนิคสจะยนยอโลกใหมวล
มนุษยเหมือนเปนหมูชนอันเดียว ความคิดของเขาถือกันวาเปนที่มาของคํ าวา “global
village” ซึ่งนิยมใชกันระยะหนึ่งตอนตนยุคโลกาภิวัตน กอนที่คํ าวา “globalization”
จะเขามาสูความนิยมใชทั่วไป
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อเมริกาเกิดข้ึนก็มี Old World และ New World มีโลกเกาโลกใหม
ตอมาเดีย๋วนีก้ม็กีารแบงเปน First World, Second World, Third World

First World โลกทีห่นึ่งก็เปนพวก industrialized nations คือ
ประเทศอุตสาหกรรม Second World โลกที่สองก็ไดแกประเทศฝาย
โซเวยีต Third World โลกที่สาม หมายถึงประเทศที่กํ าลังพัฒนา
และดอยพัฒนา ไทยเราก็จัดเขาในประเภทนี้ Third World นี้เปน
ปญหาส ําคัญของโลกอยางหนึ่ง แตรวมความก็คือมีการแบงกันเปน
โลกหรือ worlds ตางๆ

มาถงึตอนนี้เขาบอกวา มันจะตองเปน One World เพราะโดย
สภาพความเปนจริงนี่ ธรรมชาติไมอนุญาตใหเราแยกกันเปนคนละ
world แมเราจะแยกกันในเรื่องของการแยงชิงผลประโยชนซึ่งกัน
และกนั แตการแยงชิงผลประโยชนก็จะไปไมรอด เพราะวามันจะมา
ทํ าลายตวัเอง เนื่องจากในการแยงชิงกันนั้น ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจะ
กระทบตอทุกฝาย เชนตองแยงชิงทรัพยากร ซึ่งหมายถึง
ทรพัยากรธรรมชาตินั่นเอง แลวก็ทํ าใหธรรมชาติเสียหายรอยหรอ
ธรรมชาตเิสียก็สงผลกระทบไปทั่วโลก ทุกประเทศก็ตองไดรับผล
เพราะฉะนั้น ตอนนี้มันจะตองเปน One Earth One World

แนวคิดใหมในการพัฒนา
ฉะนัน้ แนวความคิดในการพัฒนาอะไรตางๆ ถึงตอนนี้ก็ตองมี

การเปลี่ยนแปลงมาก อันนี้ก็เปนจุดหนึ่ง คือเราอยูในโลกยุคท่ีมีการ
เปลีย่นแปลงครัง้สํ าคัญ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดดวย

เมือ่เกดิการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดแลว การปฏิบัติในเชิงของ
การสรางความเจริญ ท่ีเรียกวาการพัฒนา ก็จะตองเปลี่ยนไป ฉะนั้น
เราจึงไดยินคํ าใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา
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ค ําใหมๆ  เกีย่วกบัการพฒันานัน้จะเปนค ําท่ีสอดคลองกบัความคดิ
ท่ีเกดิข้ึนใหม ซึง่ขยายจากความคดิเดมิออกไป หรอืเปลีย่นแปลงไปเลย

ยกตวัอยางงายๆ เชนองคการสหประชาชาติไดประกาศออกมา
เมือ่สองปนี้ ให พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ เปน The World
Decade for Cultural Development คือเปนทศวรรษโลกเพื่อการ
พฒันาเชงิวฒันธรรม กระแสความคิดในเรื่องนี้แสดงถึงความเปลี่ยน
แปลงอยางชัดเจน

กอนท่ีจะออกมาเปนประกาศนี้ได คือกอนจะบอกใหประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลกปฏิบัติตาม ไดมีการเคลื่อนไหวทางความคิด มีหนังสือ
วชิาการออกมามากมาย ท่ีพูดถึงปญหาของโลก ซึ่งเกิดจากการพัฒนา
ในยุคท่ีผานมา ถือวาเปนแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาด ทํ าใหเกิด
ปญหาแกชวีติมนุษย เกิดปญหาแกสังคม เกิดปญหาแกสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะการเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมนี้ เปนเรื่องท่ีเนนกันมาก

มกีารพิจารณากันวา การพัฒนาท่ีผานมานี้ ทํ าไมจึงมีปญหามาก
มายเหลอืเกนิท่ีเปนโทษ เปนผลรายตอชวีติมนษุย ไปๆ มาๆ กล็งมตกินั
ไดวา การพัฒนาในยุคท่ีแลวมานี้ น ําเอาองคประกอบของการพัฒนา
เขามาไมพรอม ไมบริบูรณ ไมครบถวน ไปเนนเพียงบางดาน เชนวา

การพัฒนาในยุคท่ีแลวมา ในดานเปาหมาย เปนการพัฒนาท่ีมุง
ความพรัง่พรอมทางดานวัตถุ โดยใหมีการขยายตัวเติบโตทาง
เศรษฐกจิ และในดานวิธีการก็เนนท่ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
เอาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตัวการ เปนตัวเหตุปจจัย เปนเจา
บทบาทใหญ ในการสรางสรรคความเจริญ มุงแตจะใหมนุษยมีวัตถุ
พรัง่พรอม ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เขาวิเคราะหกันออกมาวาการพัฒนานี่แหละท่ีเปนตัวเหตุใหเกิด
ปญหามากมายในปจจุบัน แมกระทั่งสภาพแวดลอมธรรมชาติเสีย
ฉะนัน้ ถาจะแกปญหาของโลกก็จะตองเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
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พฒันาเสยีใหม ในที่สุด UNESCO ก็เปนผูเสนอเรื่องนี้ข้ึนมา แลวองค
การสหประชาชาติก็รับรองขอเสนอใหเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาใหม 
โดยถอืวาแนวทางการพัฒนาที่วามาเมื่อกี้นี้ผิดพลาด และประกาศให
ด ําเนนิงานพัฒนากันตามแนวคิดใหม

การพฒันาในยุคท่ีผานมานี้ ขาดองคประกอบดานไหน ก็ตอบวา
ดานคณุคาทางจิตใจ และดานวัฒนธรรม จึงตองเอาเรื่องคุณคาทาง
จติใจและวัฒนธรรมขึ้นมาเนนใหเปนแกนนํ าของการพัฒนา ดังท่ีเรียก
วาทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาในแงวัฒนธรรม หรือการพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม

ในระยะเดียวกันนี้ไมใชมีเฉพาะประกาศทศวรรษโลกเพื่อการ
พฒันาดานวฒันธรรมนี้เทานั้น องคการสหประชาชาติซึ่งในแงหนึ่งก็
เปนตวัแทน หรือเปนอาการปรากฏของเรื่องราวท่ีเปนไปในโลกนี้ ยัง
ไดรเิริม่เรื่องทํ านองนี้ข้ึนอีกหลายอยาง เชนอีกตัวอยางหนึ่งคือการตั้ง
The World Commission on Environment and Development
แปลวา คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสภาพแวดลอมและการพัฒนา

องคกรที่วานี้ชี้บอกถึงเรื่องราวท่ีเปนมาวา การพัฒนาในยุค
กอนหนานีจ้นถึงปจจุบันนั้น ไดคํ านึงถึงองคประกอบตางๆ ในการ
พฒันาที่ไมพรอม ไมบริบูรณ ไมสมบูรณ คือขาดไป บกพรอง ทํ าให
เกดิปญหาท่ีเดนท่ีสุดคือสภาพแวดลอมเสีย ซึ่งเวลานี้ประเทศที่เจริญ
แลวพากนัวติกเปนท่ีสุด สํ าหรับประเทศอยางพวกเรานี่ ไมคอยจะหวง
กงัวลกนัเทาไร แตปรากฏวาประเทศที่เจริญแลวหวั่นหวาดกังวลมากที่
สดุในเรือ่งสภาพแวดลอมเสีย หรือธรรมชาติเสียนี่แหละ

ความคิดใหมตามมาดวยถอยคํ าใหมๆ
ดวยเหตท่ีุวามานั้น ถึงตอนนี้ เรื่อง development หรือการ

พฒันาจึงตองมีตัวคูข้ึนมา คอื เมือ่ม ีdevelopment ก็จะตองคํ านึงถึง
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environment คอื เมือ่จะท ําการพัฒนา ก็ตองคํ านึงถึงธรรมชาติแวด
ลอมดวย คูกันไป ก็เลยมีสอง -ment นี้มาคูกัน

ดงันัน้ ส ําหรับการพัฒนาในยุคใหมตอไปนี้จะตองพูดสองคํ านี้คู
กัน คอื ถาม ี development ก็ตองคํ านึงถึง environment สองคํ านี้
เขาใหใชคูกันในปจจุบัน จนกระทั่งคลายๆ กับใหถือเปนหลักวา ถาการ
พฒันา หรือ development ใด ทํ าลายสภาพแวดลอม คือ
environment แลว development นั้นก็เปนกิจการ หรือกิจกรรมที่ผิด
พลาด ใชไมได

ฉะนัน้ ประเทศที่เจริญแลวก็หันมาสนใจเรื่องนี้ ผูนํ าหรือนักการ
เมอืงกจ็ะประกาศตัวใหเห็นวา ฉันนี่เอาใจใสสภาพแวดลอม เพราะ
ประชาชนเขาตื่นตัวในเรื่องนี้กันมาก

ประธานาธบิดี George Bush ก็ประกาศตัววา ขาพเจาจะเปน
Environmental President ขาพเจาจะเปนประธานาธิบดีแหงสภาพ
แวดลอม นีแ่สดงถึงกระแสของสังคมวาโนมไปไหลไปอยางไร คนท่ี
ตองการเอาใจประชาชน รูความตองการและกระแสของสังคมวาเปน
อยางนัน้ ก็จึงทํ าตัวใหสอดคลองกันอยางนั้น

Margaret Thatcher กเ็หมอืนกัน แสดงตัววาเอาใจใสสภาพ
แวดลอมมาก สนับสนุนการจัดประชุมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั้งระดับ
ชาตแิละนานาชาติ โดยเฉพาะเรื่องปญหาชองโหวใน ozone layer
และปญหา green-house effect เอากันเปนการใหญ

เปนปรากฏการณท่ีชัดเจนวา ประเทศที่พัฒนาแลวพากันวิตก
ทุกขรอนในเรื่องนี้เปนอยางย่ิง เปนอันวา เดี๋ยวนี้กระแสการพัฒนา
ออกมาในรูปนี้

ในการเขาสูยุคใหมแหงการพฒันา หรอืในการพฒันาแบบยคุใหมนี้
ค ําคูยังมาอีกชุดหนึ่ง นอกจากคูของ environment กับ development
กค็อื economy กับ ecology หรือเศรษฐกิจ กับ นิเวศวิทยา
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เปนธรรมดาที่สืบเนื่องกันมาวา การพัฒนา หรือ development
จะตองเนนท่ี economy คือใหความสํ าคัญแกเรื่องเศรษฐกิจ อยางไรก็
ตาม ตอนี้ไป แมวา economy จะยังเปนเรื่องท่ีตองเอาใจใสกันอยู แต
จะตองค ํานงึถึงองคประกอบอีกดานหนึ่งกํ ากับไวคูกันดวย ซึ่งเปนคํ า
ท่ีคลายๆ กนั คือ economy จะตองมาคูกับ ecology หมายความวา
นอกจากเอาใจใสเรื่องเศรษฐกิจแลว จะตองคํ านึงถึงผลตอธรรมชาติ
แวดลอมดวย พรอมไปดวยกัน เขาบอกวาใหสองคํ านี้มา marry กัน
ฉะนัน้ ตอนนีใ้นการพัฒนาจึงมีคํ าสองคํ าเขาคูกัน คือคํ าวา economy
กบัค ําวา ecology

เปนอันวาไดสองคู คูท่ีหนึ่งคือ environment กับ develop-
ment คูท่ีสองคอื ecology กับ economy ตอนนี้ประเทศที่พัฒนาแลว
ก ําลงัพดูกนัถงึการพัฒนาในลักษณะนี้ เวลาพูดถึง economy จะตอง
ค ํานงึถงึ ecology ดวย แมแตจะวางแผนจัดทํ างบประมาณ ก็ตองมี
การค ํานงึถงึความสิ้นเปลืองทางธรรมชาติแวดลอม เอาปจจัยตัวนี้เขา
มาคดิค ํานึงดวย เศรษฐศาสตรก็เปลี่ยน

เศรษฐศาสตรแตกอนนี้ มองเฉพาะในแงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มุงผลไดทางการเงินทองอยางเดียว แตตอนนี้ขยายกวางออกไปโดย
ค ํานงึถงึวา กิจกรรมนั้นๆ สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางไร ดัง
นีเ้ปนตน ทํ าใหวิชาการตางๆ เชนอยางเศรษฐศาสตร มกีารเปลี่ยน
แปลง นีก้เ็ปนเพียงตัวอยางดานหนึ่ง

ทีนี ้ การพัฒนาในรูปนี้ ท่ีคํ านึงท้ัง environment และ
development ไปพรอมกัน หรือท้ัง ecology และ economy นี้จะเปน
การพฒันาทีม่คี ําเรียกชื่ออยางหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงลักษณะที่พึงประสงค
ของการพฒันานั้น เปนคํ าท่ีไดยินกันแพรหลายมากในปจจุบัน คือคํ าวา
sustainable development
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ในประเทศทีพ่ฒันาแลวเดี๋ยวนี้ หนังสือตํ ารับตํ าราและบทความ
วชิาการตางๆ ใชคํ านี้กันท่ัวไปหมด sustainable เปนคํ าท่ีติดทีเดียว
คอืเวลาพดูถงึ development ก็จะตองมีคํ าวา sustainable develop-
ment แปลงายๆ วา การพัฒนาท่ีจะพากันไปรอดได หรือการพัฒนาท่ี
พอสมควรแกเหตุปจจัย

ค ําท่ีวานีห้มายถึง การพัฒนาท่ีระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอม
จะรองรบัไหว เปนการพัฒนาท่ีเปนไปได หรือไปรอดได ท้ังทาง
เศรษฐกจิและระบบนิเวศ คือ ท้ังเศรษฐกิจก็พัฒนาทั้งธรรมชาติแวด
ลอมกร็กัษาไวได หรือเปนการพัฒนาท่ีสนองความตองการของมนุษย
ในปจจุบัน โดยไมทํ าลายทรัพยากรที่จํ าเปนตองใชตอไปในอนาคต

พดูอีกอยางหนึ่งวา เปนการสนองความตองการของคนโดยไม
เกนิก ําลังสนองของธรรมชาติ คือเปนการพัฒนาท่ีชวยใหทุกคนเปนอยู
ด ี มสีิง่สนองความตองการขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึง โดยที่พรอมกันนั้นก็
ไมทํ าใหธรรมชาติแวดลอมหรือระบบนิเวศของโลกเสื่อมโทรมเสียหาย

แมแตในการปกครองบานเมือง ซึ่งคํ านึงกันนักในเรื่องความมั่น
คงปลอดภยั หรอื security แตกอนนี้ ความมั่นคงหรือ security นั้น
กม็ุงไปท่ีความมั่นคงทางทหาร และทางการเมือง คือ military and
political security ประเทศชาติตางๆ ท้ังใหญท้ังเล็ก ท้ังมหาอํ านาจ
ตลอดจนประเทศดอยพัฒนา พากันลงทุนลงแรงมากมายมหาศาล
ตองระแวงแขงขันกันในการสรางอาวุธยุทโธปกรณ เปนตน ก็เพราะ
อางวาจะรักษาความมั่นคงอันนี้

ตอมากม็คีวามมั่นคงเพิ่มเขามาอีก คือ economic security
หรอื ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แตเวลานี ้ ไดเกิดมีความมั่นคง ท่ีตองรักษาเพิ่มขึ้นมาเปนเรื่อง
ใหญอีกอยางหนึ่ง คือ environmental security หรือ ความมั่นคง
ดานสภาพแวดลอม
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ขณะนี ้ประเทศใหญๆ ท่ีพัฒนาแลวหันมาพูดถึงความมั่นคงดาน
สภาพแวดลอม ซึ่งเปน security ท่ีมีลักษณะพิเศษ ตางจาก security
อยางอ่ืนๆ หรอือยางเกาๆ ซึ่งเปนของเฉพาะตัวแตละประเทศ ตางคน
ตางแขงกันรักษา แต security ใหมนี้ เปนชะตากรรม และอนาคต
รวมกนัของทัง้โลก และย่ิงกวานั้น มันเปนความมั่นคงปลอดภัยท่ีกํ าลัง
ทัพกองทหารหรอือาวธุยุทโธปกรณใดๆ กพ็ทัิกษรกัษาไมได จะรกัษาไดก็
ดวยความมนีํ ้าใจเอือ้อาทร เอาใจใส อดออม คอยทะนบุ ํารงุเทานัน้

นีก้ค็อืความเปนไปของสังคมที่กํ าลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งทํ าใหแนว
โนมตางๆ แมแตในทางความคิดและถอยคํ าตองเปลี่ยนไปดวย แลว
เรือ่งนีโ้ยงกับอะไร มันก็โยงไปถึงหลักการที่วา ในทางความคิดนั้น คน
จะตองมองอะไรใหรอบดาน ใหทั่วถึงมากขึ้น ไมใชมองอยูแคเรื่องเดียว
ดานเดียว

จากความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
สูความประสานเปนองครวม

ทีนี ้จะพดูถงึความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดหลัก แนวคิดอะไรที่
เปลีย่น มนษุยในยุคท่ีแลวมา ไดสรางสรรคความเจริญ โดยศึกษาวิชา
การใหเปนเลิศในดานน้ันๆ และนึกวา เมื่อตัวมีความรูในดานไหน ก็ทํ า
ดานนัน้ใหเต็มที่ นั้นคือสรางความเจริญ เหมือนกับวาเมื่อตัวทํ าดาน
ของตวัดแีลว มันก็มารวมกันเปนความเจริญเอง

ความเจรญิแบบที่วามานี้ เปนความเจริญในยุคอุตสาหกรรม ซึ่ง
เกดิจากความคิดท่ีตองการเอาชนะธรรมชาติ เมื่อจะเอาชนะ และจัด
การกบัธรรมชาติใหเปนไปตามความตองการของเรา เราก็จะตองรูจัก
ธรรมชาต ิ ศึกษาแตละเรื่องของธรรมชาติใหลึกท่ีสุด ใหละเอียดท่ีสุด
พฒันาวทิยาศาสตรใหเต็มที่ แลวเอาความรูความสามารถจากการรูเรื่อง
ธรรมชาตินี้มาพิชิตธรรมชาติ โดยผลิตอุปกรณเทคโนโลยีขึ้นมา เปน



รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน๑๘

เครือ่งมอืท่ีจะจัดสรรควบคุมธรรมชาติ และสรางสรรคพัฒนา
บนัดาลใหเกิดความเจริญในดานตางๆ

เพราะฉะนั้น ใครศึกษาดานไหนก็ตองใหรูในดานของตัวนั้นให
ลกึซึง้ท่ีสดุ และแตกแขนงออกไป เชน ถารูทางดานการแพทยก็ตอง
แยกกนัไป เปนแพทยทางตา ทางหู ทางเดินอาหาร ทางระบบหายใจ
ทางการหมนุเวียนของเลือด เปนตน แยกกันไปเปนดานๆ แมแตระบบ
ทางเดนิของโลหิตก็อาจจะตองแยกซอยออกไปอีกเปนแตละเรื่อง

ย่ิงนานไป ความเจริญแบบนี้ก็มีแนวโนมที่จะซอยไปเปนเฉพาะ
ดานมากขึน้ ความเจริญแบบนี้จึงมีลักษณะพิเศษที่เรียกวา specializa-
tion คอืเปนความช ํานาญพิเศษเฉพาะทาง ในยุคอุตสาหกรรมที่ผานมา
ความเจริญสํ าเร็จดวยหลักการนี้

การทีจ่ะเขาถึงความชํ านาญพิเศษเฉพาะดานน้ี จะตองอาศัย
การศกึษาใหมีความรูเชี่ยวชาญพิเศษในดานน้ันๆ จนกระทั่งมีความเปน
เลศิทางวชิาการในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น เมื่อออกมาในรูปของการศึกษา
จงึตองมีความเปนเลิศทางวิชาการ ความเปนเลิศทางวิชาการเปนปจจัย
ตวัเอกทีจ่ะใหสํ าเร็จผลที่ตองการ คือความชํ านาญพิเศษเฉพาะทาง
หรอื specialization แลว specialization นั้นก็จะทํ าใหสามารถสราง
ความเจริญในแตละดานของตนไปได

อยางไรก็ตาม ในที่สุด specialization นี่แหละไดกลายมาเปน
ตวักอปญหาท่ีทํ าใหเกิดโทษภัยแกสังคม และแกมนุษยชาติในปจจุบัน
เพราะวา เมื่อเอาแตดานของตัวทํ าไปๆ ใหเจริญเต็มที่ ไปๆ มาๆ ก็ไมรู
วาท่ีตวัทํ าเต็มที่หรือดีท่ีสุดของตัวนั้น มันมีผลกระทบอยางไรตอพวก
อ่ืนดานอ่ืนบาง ดานอ่ืนของโลกและชีวิตจะเปนไปอยางไร ฉันไมรูดวย

ยกตวัอยางงายๆ เชนวา คนในยุคอุตสาหกรรมนั้นพยายามจะ
ทํ าเศรษฐกิจใหเจริญท่ีสุดโดยใหมีวัตถุพรั่งพรอมท่ีสุด จากการ
พยายามพฒันาทางเศรษฐกิจใหเต็มที่ โดยไมเคยคํ านึงเลยวาสภาพ
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แวดลอมจะเปนอยางไรนั้น ไปๆ มาๆ ก็เลยกลายเปนการทํ าลายสภาพ
แวดลอม แลวผลเสียตางๆ ก็เกิดข้ึน กวาจะรูตัว ก็เพิ่งแคสัก ๒๐ ปมา
นีเ่อง จงึเห็นชัดกันข้ึนมาวา โอโฮ นี่มันไปไกลแลว สภาพแวดลอมเสีย
มากแลวนี ่ เราจะแยแลว ก็เลยเกิดการตื่นตัวขึ้นมา จึงไดหันมา
พจิารณาใหมวา เอ ท่ีเราเดินมานี่ผิดหรือถูก

ประเทศตะวนัตก มองเห็นภัยธรรมชาติจากฝมือคนนี้ชัดเจน รู
ตวักอน และตื่นกลัวกันมาก แลวก็เคลื่อนไหวหาทางยับย้ัง แกไขกัน
เปนการใหญ ท้ังฝายรัฐและเอกชน

รฐับาลอเมริกันนั้น ถงึกบัตัง้หนวยราชการใหมท่ีใหญระดับเดียว
กบัสภาความมัน่คงแหงชาติ และ CIA ข้ึนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
คอืตัง้สภาคณุภาพสิง่แวดลอม (Council on Environmental Quality)
ข้ึน ในสํ านักบริหารของประธานาธิบดี ในป ๒๕๑๒/1969 และปตอมา
๒๕๑๓/1970 กต็ัง้ส ํานกังานพิทักษสิ่งแวดลอม (Environmental
Protection Agency; EPA) ข้ึนมาเปนหนวยงานอิสระอีกตางหาก

ทางฝายองักฤษ ก็ไปไกล ถึงกับตั้งกระทรวงสิ่งแวดลอมขึ้นมา
ในป ๒๕๑๓/1970  บอกวาเปนกระทรวงยักษ พรอมกับที่ตั้งกระทรวง
พาณชิยและอุตสาหกรรม นับแตนั้นมาความตื่นตัวเกี่ยวกับปญหา
ธรรมชาติแวดลอมเสีย ก็แผขยายมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปจจุบันอยางท่ี
วามาแลวขางตน

เวลานีก้ย็อมรับกันแลววา ปญหาและความผิดพลาดเหลานั้น
เกดิจากการที่คิดไปทํ าไปโดยมีทัศนะแบบที่วา จะเอาแตความเจริญ
เปนพเิศษในดานของตนๆ วิธีการแบบนี้เขาเรียกวา แนวคิดแบบแบง
ซอย หรือแยกสวน

เดีย๋วนีม้กีารบัญญัติศัพทข้ึน เพื่อใชเรียกแนวคิดของยุคท่ีผาน
มาแลว โดยใชศัพทวา reductionism ดังท่ีพูดกันวา แนวคิดในยุคอุต
สาหกรรมนี้ เปน reductionism คือ ลัทธิแบงซอย หรือแนวคิดแยก
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สวน มองอะไรเปนเชิงวิเคราะหหมด ซึ่งเกิดจากความคิดความเขาใจ
ทางวทิยาศาสตรตามแบบของ Descartes

Descartes เปนผูเริม่ตนแนวคิดทางวิทยาศาสตร ท่ีทํ าใหคนเห็น
ความส ําคญัของวิทยาศาสตรมาก ตามแนวคิดของเขานั้น มกีารแบง
กายกบัใจแยกกนัออกไปเลย แลวตอจากนัน้กแ็ยกซอยออกไปทกุดาน
แนวคดิแบบนีจ้งึน ําไปสูลทัธิแบงซอย หรอื reductionism

จาก reductionism หรือแนวคิดแบบแบงซอย ก็นํ าไปสูการ
สรางความเจรญิแบบ specialization คอืความช ํานาญพเิศษเฉพาะทาง
จนกระทัง่ปญหาตางๆ ไดเกิดข้ึนอยางท่ีบอกแลววา แตละฝายแตละ
ดานสรางความเจริญในดานของตัวอยางเต็มที่ เสร็จแลวผลกระทบ
ตอสวนอื่นเกิดอยางไรไมรูเลย พอรูตัวขึ้นมาปญหาก็มากมายจนแทบ
จะแกไมไหว จึงตองทบทวนกัน แลวไปๆ มาๆ ก็บอกวา แนวคดิท่ียึด
ถอืกนัมานีผ่ดิหมด กเ็ลยมแีนวโนมของความคดิใหมเกดิข้ึน

 แนวคดิใหมนั้นตรงขาม คือวา specialization ตอนนี้กํ าลัง
เปลีย่นไปโดยลดความสํ าคัญลงไปแลว คํ าท่ีไดยินมากในยุคปจจุบันคือ
integration ก ําลงัมคีวามสํ าคัญข้ึนมาแทน เพราะมนุษยไดมองเห็น
ตระหนกัแลววา specialization หรือความชํ านาญพิเศษเฉพาะทางนั้น
ไมชวยแกปญหาไดแทจริง

แตกอนนี้เราภูมิใจใน specialization ถือเปนเรื่องท่ีวิเศษสุด แต
ตอนนีอ้ะไรๆ ก็ตอง integrate คือบูรณาการหมด แมแตการพัฒนา
หรอื development นี้ก็ตองใหเปน integrated development ดวย
คอืตองเปนการพัฒนาท่ีบูรณาการ

sustainable development ท่ีวามาเมื่อกี้นี้ ก็เปน integrated
development คอืเปนการพัฒนา ท่ีบูรณาการการพิทักษทรัพยากร-
ธรรมชาติ เขาดวยกันกับการแกปญหาเศรษฐกิจ
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นอกจากนั้น ก็บูรณาการการสงวนพลังงานใหไปดวยกันกับการ
รกัษาสภาพแวดลอมใหสะอาด ปราศจากมลภาวะ

บูรณาการการรักษาสุขภาพของมนุษยใหไปดวยกันกับการใช
ทรพัยากรมนุษยเพื่อเพิ่มพูนการผลิตของชาติ ดังนี้เปนตน

เวลานีจ้ะทํ าอะไรมักพูดกันวาตองทํ าให “ครบวงจร” คํ าอยางนี้
ไดยินกนัไมนานมานี้เอง คํ าพวกนี้เกิดใหมๆ เพราะมีแนวคิดแบบบูรณา
การนี้เขามา

รวมความก็เปนอันวา specialization ตองยายไปเปน
integration ความช ํานาญเฉพาะดาน ตองเปดทางแกการประสาน
รวม ท่ีเรียกวา “บรูณาการ”

บรูณาการ หรือ integration นี้ เปนภาคปฏิบัติ หรือปฏิบัติการ 
สวนตัวแนวคิดท่ีเปนพื้นฐานกวานั้น ก็คือแนวคิดท่ีตรงขามกับ 
reductionism หรือความคิดแบบแบงซอย ไดแกแนวคิดท่ีมองสิ่ง
ตางๆ ในภาพที่เปนองครวม คือเปน holism หรือ holistic view

ฉะนัน้ สองค ํานี้จึงมาคูกัน คือ integration พวงกับ holism
เชนเดียวกับที่ specialization พวงกับ reductionism

สวนในทางขัดกัน specialization คูตรงขามกับ integration
และ reductionism ก็คูตรงขามกับ holism* หรอื reductionist view
คูตรงขามกับ holistic view

                                                                                 
* คํ า “holism” (adj.=holistic) นี้ พจนานุกรมฉบับสํ าคัญๆ ของฝรั่งแสดงประวัติตรง
กันวาเริ่มมีใชเม่ือป ๒๔๖๙/1926 แตระยะแรกยังไมดื่น แมวาแนวคิดแบบองครวมจะ
ไดแพรออกไปบางแลว เชนในจิตวิทยาสํ านักเกสตอลต/Gestalt psychology จาก
เยอรมัน ซึ่งเขามาอเมริกาต้ังแตตนคริสตศตวรรษที่ ๒๐ จนกระทั่งมาตื่นกันมากทาง
ดานการแพทย มีการเคลื่อนไหวในเรื่องการแพทยองครวมตั้งแตราวป ๒๕๐๘/1965 ถึง
กับตั้งเปนสมาคม เชน International Association of Holistic Health
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มุงหาระบบชีวิตที่มีดุลยภาพ
แนวคดิแบบองครวม หรือ holistic view นี้กํ าลังแพรหลาย

ก ําลงัข้ึนหนาข้ึนตา โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว และเรื่องนี้ก็นํ า
ไปสูการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการดํ ารงอยูของ
มนุษยในโลกนี้ดวย

แตกอนนี้เราถือวา มนุษยเปนศูนยกลางของโลก มนษุยจะตอง
ย่ิงใหญ จะตองเอาชนะธรรมชาติ แนวคิดในยุคท่ีแลวมา ซึ่งนํ ามนุษย
กาวเขาสูความเจริญในยุคอุตสาหกรรม คือความคิดพื้นฐานวา จะตอง
พชิิตธรรมชาติ (conquest of nature)

ในยุคท่ีผานมา มนุษยทํ าการเพื่อบรรลุเปาหมายนี้ มนุษยศึกษา
เพือ่ใหรูจักธรรมชาติแลวจะเอาชนะมัน โดยหวังวา ถาชนะธรรมชาติ
แลว มนษุยจะมีความเปนอยูสุขสมบูรณพรั่งพรอมไมมีท่ีสิ้นสุด มนุษย
คดิไวอยางนั้น แตไปๆ มาๆ ถึงตอนนี้ท่ีวาเกิดปญหามากมายจวนจะ
อับจนไปไมรอดความคิดนี้ก็เริ่มเสื่อมลงหรือจะเลิกไป ตอนนี้พวกที่คิด
แบบพชิติธรรมชาติ กลายเปนพวกลาหลัง แลวก็กลายเปนพวกที่ถูก
ประณาม คือถือกันวาคิดผิด

เวลานีค้วามคดิของมนษุยท่ีเจรญิแลวก ําลงัเปลีย่นไป แนวคิด
ใหมปรากฏออกมาในรูปที่วา จะตองอยูอยางประสานกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ แนวคิดนี้ทํ าใหเลิกคิดท่ีจะพิชิตธรรมชาติ

แตเพราะเวลานี้ ธรรมชาติเสียหายสูญสลายไปมากแลว ดังนั้น
แทนท่ีจะพชิติธรรมชาติและแทนท่ีจะแคอยูอยางประสานกลมกลืน ก็

                                                                                
Practitioners ในป ๒๕๑๓/1970 (เพ่ิงใชช่ือปจจุบันที่มีคํ า Holistic เม่ือป 
๒๕๒๔/1981) และ American Holistic Medical Association ในป ๒๕๒๑/1978
หลังป ๒๕๒๓/1980 แลว “Holistic Medicine” ก็ไดข้ึนเปนหัวศัพทหรือศัพทตั้ง 

(entry) ในสารานุกรมใหญๆ รวมทั้ง Encyclopaedia Britannica
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หันมาคดิท่ีจะ protect หรือคุมครองรักษาธรรมชาติ ตอนนี้มนุษยพา
กนัคิดหาทางอนรุักษธรรมชาติ (conservation) พยายามรักษาสภาพ
แวดลอมใหดี หรือใหกลมกลืน

ตอนนี ้ ความคิดท่ีกํ าลังเฟองข้ึนมาก็คือหลักการที่วามนุษยจะ
อยูดวยดี จะตองมรีะบบชวีติท่ีสมดลุ (balance; equilibrium; balanced
system) กลมกลืน คํ าวาครบวงจร การคดิแบบองครวม (holistic
thinking) หรือความคดิเปนระบบ (system thinking; systems
thinking) ก ําลงัไดรับความสนใจมาก คือจะตองมองสิ่งตางๆ ใน
ลกัษณะทีเ่ปนเรื่องของสวนประกอบเขามาประชุมกันเปนระบบ

โดยเฉพาะการดํ ารงอยูของมนุษยนี้เปนระบบ ซึ่งองคประกอบ
ท้ังหลายจะตองประสานกลมกลืนกันอยางมีดุลยภาพ มนุษยจะอยูดีได
มใิชดวยการเอาแตตัวเอง แตตองอยูรวมในระบบ

ในระบบแหงการดํ ารงอยูของมนุษยนั้น จะตองมองใหครบถวน
วามอีงคประกอบอะไรรวมอยูดวยบาง จึงตองแยกแยะออกมาดู แต
เปนการแยกเพื่อประโยชนในการประสาน ไมใชแยกเพื่อแกงแยงเอา
ชนะหรือทํ าลาย

ไดมีการแยกออกมาใหเห็นองคประกอบวา ในการที่มนุษยจะอยู
ดวยดนีัน้ ระบบการดํ ารงอยูมีองคประกอบอะไรบาง ท่ีจะตอง
ประสานกลมกลืนกัน ก็เห็นวาตองมี

๑. ตัวมนุษยเอง
๒. สังคม
๓. ธรรมชาติแวดลอม หรือระบบนิเวศ
มนษุยจะดํ ารงอยูดวยดี องคประกอบสามอยางนี้จะตองเปนไป

ดวยด ีไปดวยกันได ประสานกลมกลืน เกื้อกูลและสมดุลกัน
แมแตตวัของมนุษยเองคือชีวิตนี้ ก็แยกไดวามีกายกับใจ องค

ประกอบทัง้สองคือรางกายกับจิตใจนี้ ก็ตองประสานสอดคลองกลม
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กลนืและเกื้อกูลกัน
ท้ังหมดนีค้อืระบบการดํ ารงอยูดวยดีของมนุษย ซึ่งตองมีองค

ประกอบสาม คือ ชีวิต หรือตัวมนุษยเอง ซึ่งประกอบดวยกายกับใจ
แลวกส็งัคม และธรรมชาตแิวดลอม มนษุยจะพฒันาอะไรกต็าม จะตอง
ใหองคประกอบสามอยางนีไ้มกระทบกระเทอืนในทางเสยีหายตอกนั

ตอนนีค้ดิกนัอยางนี้ แตกอนนั้นไมคิด คิดเพียงวาจะเอาชนะ
ธรรมชาตอิยางเดียว ตอนนี้คิดวาจะตองไมใหธรรมชาติเสื่อมเสีย จะ
ตองใหไปดวยกันได

จากความคิดแบบนี้ ก็ทํ าใหมีการเนนลักษณะที่เรียกวา balance
คอื ดลุยภาพ หรือสมดุล และ harmony คอื ความสอดสมกลมกลืน
หรอืประสานสอดคลอง ฉะนั้น สมดุล หรือ ดุลยภาพ จงึเฟองข้ึนมา
เปนค ําหนึ่งท่ีใชกันบอยในยุคนี้ คือในยุคท่ีมีความคิดแบบองครวม
หรอื holistic view ก็เปนอันวา มนุษยกํ าลังเปลี่ยนแนวคิด

แยกตัวออกมาจะเปนนาย แตกลายเปนทํ าลายตัวเอง
การทีม่นษุยคิดจะพิชิตธรรมชาตินั้น เปนการมองธรรมชาติ

เหมอืนเปนปฏิปกษหรือเปนศัตรู และเมื่อทํ าไปทํ ามา ก็กลายเปนการ
ทํ าลายธรรมชาติ ท่ีคิดวาเราจะพิชิตธรรมชาตินั้น มันไมใชพิชิตเสีย
แลว แตมันกลายเปนทํ าลาย หรืออยางนอยก็เปนการเอาเปรียบ เรียก
วา exploit ธรรมชาติ

เมือ่มนุษยทํ าลายธรรมชาติแลว ผลเสียก็ยอนกลับมาสูมนุษย
จะเหน็วาปญหาท่ีเกิดข้ึนในยุคปจจุบันนี้ ไมวาจะเปนปญหาจากธรรม
ชาต ิ หรอืปญหาสังคม ตลอดจนปญหาในชีวิตของมนุษยเอง ลวนแต
เปนปญหาท่ีเกดิจากการกระท ําของมนษุยเองท้ังสิน้ ตางจากในยคุกอน

ในยุคกอน ตอนแรกที่เราคิดจะเอาชนะธรรมชาตินั้น ภัย
อันตรายยังอยูขางนอก เชน สัตวราย พายุแรง นํ้ าทวม เกิดความอด
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อยาก มคีวามแหงแลง อะไรตางๆ นั้น ลวนแตเปนภัยอันตรายขาง
นอกท่ีข้ึนตอธรรมชาติ

ตอมา เมื่อมนุษยคิดเอาชนะธรรมชาติและไดพัฒนามากขึ้น ภัย
อันตรายจากภายนอกก็แทบจะหมดไป แตปญหาไดเพิ่มขึ้นมาในรูปใหม

โรคภัยไขเจ็บในรางกายของเรานี้ แตกอนก็เปนภัยท่ีเกิดจาก
ภายนอก กาฬโรคอาจจะมาจากหนู อหิวาตมาจากแมลงวัน ไขทรพิษ
หรอืฝดาษ และโรคอะไรตางๆ มากมาย ก็มาจากธรรมชาติภายนอก
แตตอนน้ี โรคภัยไขเจ็บซึ่งเกิดข้ึนท่ีกายของมนุษย ไมใชมาจากธรรม
ชาตขิางนอก แตมาจากการดํ าเนินชีวิตท่ีผิดของมนุษยเอง คือการที่
มนษุยปฏบิตัผิดิพลาดตอชีวิตของตน และตอสิ่งแวดลอม มีการ
ด ําเนินชีวิตท่ีเสียสุขภาพ (unhealthy lifestyle) เมือ่มนุษยดํ าเนินชีวิต
ของตนเองผิดพลาด โรคภัยไขเจ็บจึงเกิดข้ึน

ขอยกตวัอยาง เชน ในประเทศที่พัฒนาแลว โรคภัยไขเจ็บแบบ
เกาท่ีมาจากธรรมชาติเอง เชนโรคระบาดตางๆ นั้นหมดไปแลว แต
โรครายๆ ก็ยังมีอยู โรคที่เปนกันมากก็คือโรคที่เกิดจากการดํ าเนินชีวิต
ของมนษุยไมถูกตอง เชน ในประเทศอเมริกา สาเหตุการตายมากที่สุด
ของคนอเมรกินัคือโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง

โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง เกิดจากการดํ าเนินชีวิตไม
ถกูตองนัน้ ชดัเจนอยูแลว แตโรคมะเร็งก็วาเกิดจากการดํ าเนินชีวิต
ผดิ และการที่มนุษยสรางสารเคมีตางๆ ท่ีเปนพิษดวย ซึ่งทํ าใหดิน นํ้ า
อากาศเปนพิษ เปนตน

นอกจากนั้น โรคพวกนี้ก็เกิดจากความเครียด (stress) ทางจิต
ใจดวย แมแตโรคมะเร็งก็มีสวนเกิดจากการดํ าเนินชีวิตท่ีผิดพลาด ซึ่ง
ทํ าใหเกิดความเครียด แลวความเครียดนั้นก็ไปกอโรคขึ้นแกรางกาย
เรยีกวาเปนโรคที่เกิดจากกรรม คือการกระทํ าของตัวเอง

สดุทายโรคเอดส ก็เกิดจากการปฏิบัติผิดทางสังคม มีความ
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ประพฤตเิคลื่อนคลาดจากธรรมทางเพศ
ตกลงวา มนษุยยุคนีเ้ปนโรคทีเ่กดิจากกรรมมากเปนพเิศษ เพราะ

โรคภยัไขเจ็บของเขา ท่ีเปนภัยรายแรง ลวนเกิดจากการกระทํ าของ
ตวัเอง แตกอนนีธ้รรมชาตท่ีิบบีคัน้มาท ํารายเรา แตเดีย๋วนีม้นษุยทํ าราย
ตวัเอง หรือไมก็ไปทํ าใหธรรมชาติเสีย แลวผลรายตีกลับมาหาตัวเอง

ท่ีเรยีกวาอันตรายจากธรรมชาตินั้น ปจจุบันนี้เปนอันตรายที่
มนษุยทํ าใหแกตัวเอง ฝนนํ้ ากรดเกิดจากอะไร มันก็เปนเรื่องท่ีมนุษย
ไปทํ าใหธรรมชาติเปนอยางนั้น ตกลงวา ภัยของมนุษยปจจุบันนี้ เปน
ภยัทีเ่กดิจากการกระทํ าของมนุษยเอง ฉะนัน้แนวคิดท่ีวามนุษยจะสุข
สมบรูณดวยการพิชิตธรรมชาติ จึงไปไมรอด

เลิกคิดพิชิตธรรมชาติ วิทยาศาสตรถึงจุดหักเล้ียว
ความคดิท่ีจะเอาชนะธรรมชาตินั้น โยงกันกับความหวังจาก

วทิยาศาสตร คือ มนุษยคิดฝนวาวิทยาศาสตรจะเปนพระเอกที่ชวยให
มนษุยพชิติธรรมชาติได โดยลวงรูความลับของธรรมชาติ แลวก็สราง
เครือ่งมอืเทคโนโลยีข้ึนมาเพื่อเอาชนะมัน ดวยการควบคุมและจัดสรร
ธรรมชาติใหเปนไปตามความหวังนั้น

ดวยเหตนุี ้ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหมในยุคปจจุบัน จึงทํ าให
เกดิการเปลีย่นแปลงทัศนคติตอวิทยาศาสตรดวย ดังท่ีเวลานี้ แนวคดิ
พืน้ฐานของวทิยาศาสตรไดเริม่เปลีย่นไป อยางนอยกเ็กดิอาการทีเ่รยีก
วา หายหลงใหลในวทิยาศาสตร หรอืเลกิคลัง่วทิยาศาสตร

มนษุยในยุคท่ีแลวมา คือในยุคอุตสาหกรรม มีความหวังวา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจะทํ าใหมนุษยพิชิตธรรมชาติได แลวจะ
สรางสรรคความพรั่งพรอมไดทุกอยางตามที่ตองการ แตปจจุบันนี้
อยางนอยมนุษยก็ไดมองเห็น limitation ของวิทยาศาสตร รูถึง
ขอบเขต หรือขีดจํ ากัดของมัน
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ในวงการวิทยาศาสตรเอง โดยเฉพาะวิทยาศาสตรท่ีเปนหลักที่
สดุ คอืวงการฟสิกส ก็มีการเปลี่ยนแปลง ตรงขามกับความเชื่อท่ีผาน
มาแลวในยุคอุตสาหกรรม คนท้ังหลายมองเห็นวา วิทยาศาสตรเองก็
ไมสามารถตอบคํ าถามของมนุษยไดท้ังหมด ไมสามารถแกไขปญหา
ของมนุษยไดอยางท่ีเคยฝน

เมือ่วทิยาศาสตรเจรญิใหมๆ  นัน้ มนษุยมคีวามเชือ่วาวทิยาศาสตร
จะตอบค ําถามทุกอยาง และแกไขปญหาท้ังหมดของมนุษยได นี่เปน
ความคดิความเชื่อเกา เปนความเขาใจเดิม แตตอนนี้เรามาถึงยุคท่ี
ยอมรบัวาวทิยาศาสตรไมสามารถตอบค ําถามทกุอยาง ไมสามารถแกไข
ปญหาไดท้ังหมด มนุษยยุคใหมพากันยอมรับความจริงขอนี้

ในวงการวิทยาศาสตรเองก็เห็นกันวา วิทยาศาสตรยังไมถึง
ความจรงิแท จึงพากันแสวงหาทางใหม จะเห็นวา นักฟสิกสพวกหนึ่ง
ไดหันไปสนใจเรื่องศาสนา เชน Fritjof Capra เขียนหนังสือ The
Tao of Physics ออกมา ซึง่ไดเปน best seller ตอมาตอนหลังแก
เขียน The Turning Point ออกมาอีก ซึ่งก็เปน best seller เหมือน
กนั เขาบอกวา แนวคิดใหมของวิทยาศาสตรมาประสานสอดคลองกับ
แนวคดิทางปรชัญาตะวันออก เชนเรื่องทางเตา ทางพุทธ ทางฮินดู
เปนตน แกก็วาของแกไป

ทีนีน้กัวทิยาศาสตรกลุมอืน่ บางพวกกไ็มเห็นดวยกบัแนวคดิแบบ
ของคาปรานี้ เขาบอกวา การที่จะเอาความคิดแบบวิทยาศาสตรมา
โยงกบัศาสนาตะวันออกนั้น ไมถูกตอง แตคนกลุมนี้เองก็อยูในพวกที่
ก ําลงัคดิถงึ new science คือเห็นวา ตอนนี้จะตองมีวิทยาศาสตรใหม
นายฟรติจอฟ คาปรา นัน้ พดูถงึ new physics คอืฟสกิสใหม แตคนอีก
พวกหนึง่ เชนนายพารเจลส เรียกชื่อวิทยาศาสตรใหมตามแนวคิดท่ีตน
มองเห็นวา the new sciences of complexity อยางนี้เปนตน
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ท่ีวานีห้มายความวา ไมวาจะอยางไรก็ตาม ความเขาใจตอวิทยา
ศาสตร และทาทีตอวิทยาศาสตรก็กํ าลังเปลี่ยนไป พวกที่เห็นวาจะ
ตองเปลีย่นเหลานั้น แมวาจะเห็นตางกัน ไมวาจะเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยตอกนัก็ตาม แตก็รวมกันอยางหนึ่ง คือยอมรับวา วิทยาศาสตรไม
สามารถตอบปญหาทุกอยาง ไมสามารถแกปญหาทุกอยาง แตจะเอา
อยางไรกนัแนนั้น เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตรเองก็ยังแสวงหาอยู รวมแลว
กจ็ะตองมี new science ข้ึนมา

แมแตความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ก็อาจจะเปลี่ยน เขา
บอกวา การที่จะกํ าหนดแนวคิดวาจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้ จะตอง
พสิจูนดวยวธีิการแบบนี้เทานั้นจึงจะเปนความจริง อันนี้ใชไมได ความ
คดิแบบนีเ้ขาถอืวาเริ่มมาตั้งแต Descartes ถึงตอนนี้จะตองเปลี่ยนไป
นีก่เ็ปนเรือ่งตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสแนวคิด

ความหวังของสังคมไทย
ทีจ่ะกาวเขาไปในยุคขาวสารขอมูล

เราอยใูนทามกลางสังคม และทามกลางความเจริญของโลกที่มี
การพฒันาในลักษณะนี้ หรือตามแบบนี้ โดยเฉพาะคนที่อยูในดานการ
ศกึษา ซ่ึงจะตองเปนผูน ําทางปญญา จะตองมาคดิพจิารณากนั เชน จะตอง
มีการวางแผนการศึกษาเพื่อเตรียมคนสํ าหรับใหไปอยูในโลกยุคตอไป 
ท่ีเขาก ําลังมีแนวโนมอยางนั้น ทํ าอยางไรเราจึงจะเตรียมคนไดทัน

อันนี้เปนเหตุท่ีทํ าใหเราจํ าเปนจะตองรูเรื่องราวทุกอยางท่ีเกิด
ข้ึนท้ังหมด โดยเฉพาะก็คือ การรูทนัความคิดที่นํ าที่สุดในยุคสมัย จะ
ตองตามดใูหไดวาตอนนี้เขาคิดกันอยางไร และแนวโนมในกระแสของ
โลกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร

อยางท่ีวาแลวเมื่อกี้ แมแตการที่วาจะเปนประเทศอุตสาหกรรม
หรอืไมเปน สํ าหรับเราก็เปนปญหามากมายแลว และประเทศไทยก็
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ก ําลงัเปนแดนท่ีตางประเทศอยากมาลงทุน เพราะมีเสนหมาก แรง
งานกร็าคาถูก ท่ีดินก็ราคาถูก เขาใหสถิติวา ในชวงสองปท่ีแลวมานี่
ญีปุ่นเขามาตั้งรานในไทย สัปดาหละ ๕ ราน ซึ่งเราอาจจะมองไมเห็น
วาเขาทํ าอะไรกันอยู นี่ก็เปนเรื่องทางดานเศรษฐกิจ

อยางท่ีบอกเมื่อกี้ ตามคํ าของนักทํ านายสังคมวา ไทยนี่มีศักย
ภาพมากที่สุด ท่ีจะกาวขามยุคอุตสาหกรรม ไปสูยุคขาวสารขอมูลได
เลย เปนประเทศแรก แตเราจะทํ าไดหรือไม คนของเรามีความพรอม
หรอืไม เขาใจสภาพความเปนจริงอยางไร เตรียมจิตเตรียมใจเตรียม
ลกัษณะความคดิไวพรอมหรือไม นี่เปนเรื่องสํ าคัญ คุณภาพของคนก็มี
ปญหา คนท่ีจะไปอยูในยุคขาวสารขอมูล หรือคนท่ีจะไปสรางสรรคยุค
ขาวสารขอมูล จะตองมีความพรอมในตนเอง

แมแตในดานการบริหารของรัฐ ก็มีปญหาตั้งแตเรื่องวัตถุ หรือ
เรือ่งอุปกรณตางๆ ยกตัวอยางงายๆ ถาเราจะเปนประเทศที่เจริญ
ทางดานขาวสารขอมูล เราก็ตองมีแนวโนมที่จะผลิตอุปกรณของยุค
ขาวสารขอมูล คือ information age นั้นได เชน ผลิตคอมพิวเตอร
เอง ซึง่ตอนนีก้็เริ่มมีบาง (ผลิตชิ้นสวนในกํ ากับของบริษัทตางชาติ)
แตไมไดเปนการทํ าอยางมีเปาหมาย ไมไดมีฐานทางนโยบายของรัฐ
เมอืงไทยเรามีศักยภาพที่จะทํ าได เขาจึงบอกวาเรามีศักยภาพนี้อยู แต
จะทํ าหรือไม

คนไทยปจจุบันนี้เสียเปรียบมาก ในเรื่องเครื่องอุปกรณ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะดานขาวสารขอมูล ท่ีเปนสิ่งสํ าคัญของยุคนี้
เคยลองค ํานวณดู เชน ถาจะซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสักเครื่องหนึ่ง คน
ไทยกับคนอเมริกันจะตางกันอยางไร

เครือ่งคอมพิวเตอร Macintosh Plus เมื่อสองปกอนนี่ ท่ี
อเมรกิาขายคิดเปนเงินไทย ๒๗,๐๐๐ บาท แตท่ีเมืองไทยขายขนาดลด
ราคาแลว ๑๕ เปอรเซนต ๘๓,๐๐๐ บาท ทีนี้ คนของเราจะสามารถ
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เขาถงึ หรือจะมีจะใชไดแคไหน ลองคิดดู ราคาก็แพงกวา รายไดเราก็
ตํ ่ากวา แลวคาของเงินของเราก็ถูกกวาดวย เสียเปรียบกันกี่อยาง

เครือ่งคอมพิวเตอรนั้น เขาสรางข้ึนในประเทศของเขา เมื่อเขา
มาเมอืงไทย รัฐบาลก็ไมปรากฏวาจะมีนโยบายในเรื่องนี้ชัดเจน เมือง
ไทยเกบ็ภาษีคอมพิวเตอร ๓๗% ในขณะที่ประเทศเพื่อนบาน บาง
ประเทศไมเก็บเลย สิงคโปรไมเก็บภาษีเลย ประเทศอื่นๆ ใกลๆ นี่เก็บ
ราวๆ ๖-๗% แตประเทศไทยเก็บ ๓๗%

เมื่อเร็วๆ นี้หนังสือพิมพลงขาววาจะเอาคอมพิวเตอรเขาอยู
ในรายการสินคาประเภทสงเสริมอุตสาหกรรม โดยจัดเปนอุปกรณ
อุตสาหกรรมแลวจะไดลดภาษี แตตอมาก็ไดขาววาไมเอา แคในแงท่ี
จะเปนยุคอุตสาหกรรมก็ไมเอาแลว คือเคร่ืองคอมพิวเตอรนี่ เปนฐาน
ความกาวหนาของอตุสาหกรรมอยางส ําคญั เพราะวามนัชวยในการเรง
รดัใหเกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม เรามาอยูในยุคอุตสาหกรรม
ชวงปลายนี้ ถาจะใหทันเขา ก็ตองใชคอมพิวเตอร เราจะสงเสริม
อุตสาหกรรม ยอมลดภาษีอุปกรณอุตสาหกรรมจาก ๓๐% เหลือ ๕%
แตไมยอมลดภาษีคอมพิวเตอร จะซื้อคอมพิวเตอรตองเสียภาษี ๓๗%*

ย่ิงกวานั้น ในทางปฏิบัติ บางทีเขาสั่งอุปกรณบางชิ้นเขามา ไม
ใชตวัคอมพิวเตอร ไมใชซีพียู แตเปนมอนิเตอร คือจอภาพขนาดใหญ
เปนจอตางหากสํ าหรับเอามาเสียบตอได เพื่อจะใหดูถนัด ปรากฏวา
เมอืงไทยเก็บภาษีเปนสิ่งบันเทิง เอา ๑๒๐% อยางนี้คนไทยจะไปมี
ทางใชและพฒันาทางดานคอมพิวเตอรไดแคไหน ฉะนั้นจึงเปนความ
เสียเปรียบหลายดาน

๑. ภาษแีพง ทํ าใหตองตั้งราคาสูงมาก

                                                                                 
* นีเ้ปนตวัเลขเมือ่ป ๒๕๓๓ ตอมารฐัไดลดภาษคีอมพวิเตอรลงเหลอืประมาณ ๕%
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๒. เราอยูในฐานะเปนผูบริโภค ถูกฝายผูผลิตเขาตองเอากํ าไร
ชัน้หนึ่งกอนแลว

๓. รายไดของคนไทย เชนเงินเดือน เราก็ตํ่ ากวาเขา
๔. คาเงินของเราก็ถูก
ลองค ํานวณดู ตอนนั้น ถาคนอเมริกันมีรายไดอยางตํ่ าท่ีสุด

เกบ็รายไดไว ๑๐% ใชเวลา ๑ ป ๑ เดือน ก็ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
Macintosh Plus ได  แตคนไทยที่มีรายไดอยางตํ่ าท่ีสุด เก็บรายไดไว
๑๐% จะตองใชเวลาถึง ๓๒ ป จึงจะซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร
Macintosh Plus ได กวาจะไดซื้อก็แกพอดี ใชไมไหวแลว แลวนี่เราจะ
เขาสูยุคขาวสารขอมูลไดอยางไร

ฉะนัน้ ทุกอยางจะตองไปดวยกัน ท้ังนโยบายของรัฐ และความ
พรอมของประชาชน โดยเฉพาะตัวประชาชนเอง มีคุณภาพที่พรอมจะ
อยูในยุคขาวสารขอมูลไหม นี่เปนเรื่องท่ีจะตองวากันตอไป

ตอนนีม้าถงึตวัคน ความพรอมของคนที่จะเปนผูสรางสรรค
สงัคมอยางนัน้และอยูในสังคมอยางนั้น ลองดูวาเรามีความพรอมแค
ไหน บางทีผูบริหารประเทศก็มองขามปจจัยหรือองคประกอบดานน้ี
มองอยูแคดานเทคนิค

ภาวะแปลกแยกจากสภาพที่เปนจริง
และเกษตรกรรมแบบพึ่งพา

เมือ่มองดคูวามพรอมของเราในยุคตางๆ ไมวาจะเปนยุคเกษตร
กรรม ยุคอุตสาหกรรม หรือยุคขาวสารขอมูล ดูแลวรูสึกวาจะมีปญหา
ไปทกุยุค คอืขณะนี้ ท้ังๆ ท่ีสภาพสวนใหญเปนสังคมเกษตร แตคน
ของเราไมชอบ ไมตองการจะอยู

แมแตคนท่ัวไปที่อยูในสังคมแบบนั้นเอง ก็อยากจะหนีออกมา
คนสวนมาก โดยเฉพาะเยาวชน มีความรูสึกดูถูกอาชีพเกษตรกรรม
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อยางนอยก็ไมชอบ ในดานเหตุปจจัยตางๆ ท่ีทํ าใหไมอยากอยู ก็ตอง
วเิคราะหกันไป แตรวมแลวผลที่ออกมาก็คือไมอยากอยู เพราะฉะนั้น
ทัศนคตจิงึไมเอื้อตอการที่จะพัฒนาเกษตรกรรม

เมือ่สองวันมานี้ก็ไดยินไดฟง พอดีเขายกเอามาพูดกันในสภา
เกีย่วกบัเรือ่งงบประมาณ ส.ส.คนหนึ่งพูดถึงวิทยาลัยเกษตรกรรมแหง
หนึง่ ในตางจังหวัด มีอาจารยอยู ๔๗ ทาน มีนักเรียน ๑๗ คน รัฐบาล
ในยุคกอนนั้นคิดจะสงเสริมเกษตรกรรม ก็สงเสริมใหตั้งวิทยาลัย
เกษตรกรรมขึ้น แตไปๆ มาๆ ตอนนี้ประเทศจะไปสูยุคอุตสาหกรรม
รฐับาลก็เลยไมไดดูแลในดานน้ี วิทยาลัยนั้นก็ยังอยู แตปรากฏวา
อาจารยมากกวาลูกศิษยเกือบสามเทา

ท่ีเปนอยางนี้ ก็เพราะวาประชาชนไมนิยมใหลูกหลานไปเรียน
เดก็เองก็ไมอยากเรียน ไมมีใครอยากไปอยูในอาชีพเกษตร แมแตทาที
หรอืทัศนคตกิไ็มดีเสียแลว มีความรูสึกดูถูกอาชีพ แลวก็ดูถูกบรรพ
บรุษุที่ประกอบอาชีพนั้นดวย

นอกจากนั้น ปจจุบันนี้เกษตรกรรมเปนอาชีพที่มีรายไดนอย
เหนด็เหนือ่ยมาก และมีความเสี่ยงสูง นอกจากเสี่ยงตอการทํ านาไมได
ผล เพราะภยัธรรมชาติเบียดเบียน ฝนแลง นํ้ าทวม เพลี้ยลง หนูกิน
เปนตนแลว แมแตทํ าไดผล ก็ยังเสี่ยงตอการขายไมไดราคา ถูกกด
ราคาอกี เพราะลักษณะของการทํ างานไมเอ้ือ ไมเปนตัวของตัวเอง
หรอืไมเปนอิสระ ตองข้ึนตอคนกลาง ถูกคนกลางกํ าหนดราคา

ท้ังๆ ท่ีตวัเองเปนผูผลิตขาวขึ้นมา เปนสินคาของตัวเอง แตตัว
เองกํ าหนดราคาสินคาของตนเองไมได และที่สํ าคัญย่ิงคือ เปนการ
ประกอบอาชีพโดยที่ตนเองไมสามารถพึ่งตนได ถาเกษตรกรรมไม
สามารถพึ่งตนเองได ก็ไมสามารถจะเปนเกษตรกรรมที่ดี

ในบรรดาอาชพีเกษตรกรรมทัง้หลาย เดีย๋วนีเ้ราพดูกนัวา ชาวนา
นีพ่ึง่ตนเองไมไดเลย แยกวาสมัยกอน สมัยกอนถึงจะผลิตอะไรไมได
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มาก เพราะไมมีเครื่องมือ แตก็เปนไปตามธรรมชาติ เขาก็ทํ าของเขา
ดวยตนเอง แตถึงตอนนี้ควายก็ขายไปหมดแลว เมื่อขายควายแลวจะ
เอาอะไรมาทํ านา ก็ตองเอารถไถ ซึ่งมีเองบางไมมีบาง สวนมากไมมี
กต็องจางเขามา ปจจัยการผลิตลวนแตตองลงทุนและตองข้ึนตอผูอ่ืน

รถไถกต็องอาศัยผูอ่ืน นอกจากซื้อรถแลว นํ้ ามันก็ตองซ้ือจาก
เมอืงนอก ดินก็ไมดี ตองใชปุยเคมี ปุยเคมีนั้นก็ตองซื้อจากขางนอก
แลวยังมศีตัรูพืช ซึ่งทํ าใหตองซ้ือยาฆาแมลง ยาฆาหนู ยาฆาปู ยาฆา
หญา ตกลงทุกอยางนี้ เอามาจากขางนอก ตองซ้ือเขาท้ังนั้น รวมแลว
ชาวนาไทยทุกวันนี้อยูดวยตนเองทํ านาไมได ถาไมซื้อปจจัยการผลิต
เหลานี้จากขางนอกมา ก็ทํ านาไมได

อยางนี้เขาเรียกวาเปนเกษตรกรรมแบบพึ่งพา เมื่อพึ่งพาเขา
ไมเปนตัวของตัวเองแลวก็หมดอิสรภาพ เปนการเกษตรที่สูญเสีย
อิสรภาพ ไมมคีวามเปนตัวของตัวเองและไมสามารถเปนตัวของตัวได
ถาอยางนี้ เกษตรกรรมของเราก็ไมสามารถอยูไดดวยดี

ในสภาพอยางนี้ โดยการผลิตก็พึ่งพาเขาแลว ในทางการตลาด
กข็าดอํ านาจตอรอง ไมเปนตัวของตัวเอง แคนั้นไมพอ แมแตการ
บรโิภคกต็องพึง่พาเขาอกี เพราะการบรโิภคกต็องอาศยัสนิคาจากทีอ่ื่น
ท้ังนัน้ แมแตของกินของใชเล็กๆ นอยๆ เชน สบู ยาสีฟน ตลอดข้ึนไป
จนถงึ โทรทศัน วดีโิอ รถมอเตอรไซด กต็องซือ้เขาทุกอยาง ไมสามารถ
สรางสรรคผลิตดวยตนเอง

อาชพีเกษตรกรรมนั้น ตามธรรมดาก็ตองพึ่งพาธรรมชาติอยู
แลว จะเพาะปลูกไดก็ตองพึ่งดิน นํ้ า ฟาฝน และการหมุนเวียนของฤดู
กาล ประเทศที่พัฒนาขึ้นมาเปนประเทศอุตสาหกรรมที่กาวหนานั้น ก็
เพราะไมพอใจที่ชีวิตความเปนอยูตองข้ึนตอธรรมชาตินี่แหละ จึงได
เพียรพยายามเอาชนะธรรมชาติ หาทางพชิิต และจัดสรรควบคุมธรรม
ชาตใิหได เพื่อจะไดมีความสะดวกสบายไดเต็มที่ โดยทํ าอะไรๆ ไดดวย
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ตนเอง ไมตองรอฟาฝนเปนตน ความเจริญกาวหนาหลายอยางก็เปน
คณุประโยชนจริงๆ แมตอเกษตรกรรม เชน การชลประทาน เครื่อง
สบูนํ้ า เปนตน

แตผลรวมทั้งหมดของความจริญท่ีผานมาในยุคอุตสาหกรรมนั้น 
แทนท่ีจะเปนการชนะธรรมชาติ กก็ลายเปนการท ําลายธรรมชาติ ทํ าให
ธรรมชาติเสีย แลวกลับมาเปนโทษแกมนุษยเอง

ปจจุบันมนุษยทุกพวกทุกคนตางก็ตองประสบโทษภัยนี้ท่ัวกัน 
แตพวกที่ประสบโทษภัยรายแรงที่สุดกลับจะเปนพวกประเทศกํ าลัง
พฒันาหรอืประเทศในโลกที่สาม ท่ีสวนใหญเปนอยูดวยอาชีพเกษตร
กรรม เพราะแตเดิมก็ตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ และแมปจจุบันก็ยัง
ตองพึง่อยู แตในอดีตโนน ธรรมชาติยังดีอยู พอพึ่งอาศัยได ครั้นถึง
ปจจบุนัธรรมชาตเิสือ่มโทรมเสยีหายไป ท้ังท่ียังตองพึง่อาศยัธรรมชาติ
แตกลายเปนธรรมชาติท่ีพึ่งไมได จึงแยย่ิงกวาเกา เชนอยางชาวนาใน
ประเทศไทยของเรานี้ ธรรมชาติท่ียังตองพึ่ง ก็ตกอยูในสภาพที่พึ่งไม
คอยไดเสียแลว

เฉพาะพึง่ธรรมชาติอยางเดียวก็แทบแยอยูแลว มิหนํ าซ้ํ ายัง
ขยายขอบเขตการพึ่งพากวางออกไปอีก คือ ตองพึ่งพาขึ้นตอพอคา
คนกลาง นายทุนตางๆ ท่ีขายหรือใหเชาอุปกรณประกอบอาชีพ เชน
รถไถ ปุย ยาฆาแมลง เปนตน อยางท่ีวามาแลว เรียกวาแทบจะหมด
อิสรภาพโดยสิ้นเชิง

ถาหากเกษตรกรจะฟนตัว ก็ตองสํ านึกรูตัวที่จะตัดการพึ่งพาให
นอยลง ใหเปนเกษตรกรรมที่พึ่งตนเองไดมากที่สุด มีอิสรภาพมากที่
สดุ เพราะล ําพังแตพึ่งพาธรรมชาติอยางเดียวก็มากพออยูแลว ไมควร
จะเพิม่เจานายขางนอกเขามาอีก ควรจะอยูอยางกลมกลืนและเกื้อกูล
กนักบัธรรมชาติ มีความสัมพันธกับธรรมชาติอยางฉลาด ดวยความรู
เทาทัน และปฏิบตัใินทางทีต่นเองกบัธรรมชาต ิจะเกือ้กลูกนัใหมากทีส่ดุ
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ทีนีแ้รงงานละ ตัวคนเอง ท่ีจะเปนแรงงานมีคุณภาพในภาค
เกษตรกรรม ก็ไปเปนแรงงานดอยคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม คน
หนุมสาวทีจ่ะเปนกํ าลังสรางสรรคชั้นนํ าในชนบท ก็ไปเปนคนดอยการ
ศกึษาทีเ่พิม่ปญหาใหแกเมือง เพราะวาเมื่อการเกษตรไมใหความหวัง
คนกน็ยิมไปทํ างานในภาคอุตสาหกรรม แรงงานเหลานี้สวนใหญจึงมา
จากชนบท แรงงานที่มีกํ าลัง คือคนหนุมคนสาวก็ท้ิงถิ่นไป ไปเขาโรง
งานอุตสาหกรรมหรือเปนแรงงานกอสรางในเมอืง เหลอืแตคนแก และ
เดก็ ชนบทกเ็ลยไมมกี ําลงัเหลอื

กอนหนานี้ เราก็มีการทิ้งถิ่นไปเพราะการศึกษาอยูแลว เนื่อง
จากมคีานิยมในการเลื่อนฐานะทางสังคมดวยการศึกษา ถาเด็กมีหัวดี
สมองด ี กเ็ขาสูวงจรการศึกษา ออกจากชนบทเขาเมืองไป แลวก็ไปมี
อาชพีอื่นอยูในเมืองนั้น ไมเวียนกลับมา

ถงึจะไมท้ิงถิ่นไปเขาเมือง ท้ังๆ ท่ีบานก็ยังอยูกับที่นานั่นแหละ
แตกไ็มทํ านา ในชนบทเวลานี้ หลายถิ่น โรงงานอุตสาหกรรมก็ไปตั้ง
อยูตามขางถนนใหญแลว เด็กหนุมสาวที่มีกํ าลัง ถึงจะอยูกับนา ก็ไม
ทํ านาแลว เชาก็แตงตัวเขาเคร่ืองแบบของโรงงาน มีรถของโรงงาน
มารบั เย็นเลิกงานแลวรถก็มาสงกลับบานถึงท่ี ไปทํ างานท่ีโรงงานดี
กวาทํ านา งานก็เบากวา แลวก็ไมตองเสี่ยง เพราะถึงเดือนถึงเวลาก็
ไดคาจางตามกํ าหนด แถมยังไดพบปะสังสรรคสนุกสนานกันมากกวา
ไมตองมีชีวิตท่ีเงียบเหงาอยูกับนาและคอกควาย

ย่ิงกวานั้น นอกจากทํ านานาเบื่อ ไปโรงงานสนุกสนานดีกวา
แลว ในระยะที่ผานมานี้ คนมีเงินนิยมกวานซ้ือท่ีดินกันมาก ราคาที่ดิน
พงุสงูลิว่อยางรวดเร็ว ชาวนาก็หวังเงินกอนใหญจากการขายที่ดิน ถึง
มนีากไ็มทํ า ไดแตรอเวลาที่จะขาย ท่ีขายไปแลว ก็ไมทํ า เพราะไมมีท่ีท่ี
จะท ําและมีเงินกอนสบายแลว ถาเงินท่ีขายนั้นหมด ก็ตองเชาท่ีเขา
ทํ านา หรือไมก็ไปรับจางทํ างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะตั้ง
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ข้ึนในท่ีท่ีเคยเปนนาของตนเองนั่นแหละ เวลานี้ท่ีดินของชาวนาเปลี่ยน
มอืไปเปนของนายทุนมากมายเหลือประมาณแลว ชาวนารุนลูกหลาน
อยาวาแตท่ีทํ ากินเลย ท่ีอยูก็จะไมมี*

กเ็ปนอันวา ภาคเกษตรกรรมนี้ตองสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ
ท้ังแรงงานสมองและแรงงานกาย แรงงานสมองก็เขาวงจรการศึกษา
ไป แรงงานกายก็ไปเขาโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีดินท่ีจะทํ ามาหากินก็
หมดไปๆ ฉะนั้นในแงเกษตรกรรม ท้ังๆ ท่ีสังคมของเราสวนใหญยัง
เปนเกษตร แตในสภาพอยางนี้ เราจะเปนสังคมเกษตรกรรมที่ดีไดยาก

ถาจะเปนสังคมอุตสาหกรรม ก็ตองมีชีวิตแบบนักผลิต
ตอไป ดทูางดานอุตสาหกรรม การที่จะเปนสังคมอุตสาหกรรม

ท่ีดไีดนัน้ ประชาชนจะตองเปนนักผลิต
นกัอตุสาหกรรมก็คือนักผลิต ตองมีความคิดในเชิงสรางสรรค

และขยนัในการผลิต แลวก็ตองมี specialization คือความชํ านาญ
พเิศษเฉพาะทางอยางท่ีวาเมือ่กี ้ แตการทีจ่ะม ี specialization ไดนัน้
มองในเชงิศลิปวทิยากต็องมคีวามเปนเลศิทางวชิาการ จะตองสราง
ความเปนเลศิทางวชิาการใหได แตเราพรอมไหมในแงอยางนี้

ลองมาดกูนัวา ความเปนนักผลิตก็ดี specialization† ท่ีโยงไป
ถงึความเปนเลิศทางวิชาการก็ดี อันนี้เมื่อวิเคราะหลงไปอีก เราขาด
แคลนอะไรที่จะทํ าใหเปนไดยาก

                                                                                 
* นี้คือสภาพหนึ่งของสังคมไทยยุคเศรษฐกิจฟองสบู ในทศวรรษจากป ๒๕๓๐
† specialization คือความชํ านาญพิเศษเฉพาะทางนี ้ในทางอตุสาหกรรม โยงไปยงัหลกั
การแบงงานซอยละเอยีด ("detailed" division of labour) ตามแนวคดิของ Adam
Smith นกัเศรษฐศาสตรคนสํ าคัญ ซึง่ท ําใหงานมปีระสทิธภิาพ ผลผลิตสูง แตคาแรงตํ ่า
การแบงงานซอยยบินี ้ ไดกาวหนาข้ันใหญในอเมรกิา เม่ือนาย Henry Ford จดัตัง้

ระบบสายพานประกอบชิน้สวน  (assembly line) ข้ึนในโรงงานของเขา เม่ือ ๗ ต.ค.
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เริม่แรก การมองความหมายของความเจริญ แมแตความเจริญ
นีก่ต็องวิเคราะหวา ความเจริญคืออะไร?

ท่ีผานมานี ่ เราตองการเจริญแบบฝรั่ง เราเห็นฝรั่งเจริญแลว
เรากอ็ยากจะเจริญอยางฝรั่ง เวลาบอกวาเจริญก็มองไปที่ฝรั่ง ทีนี้
ลองถามความหมายของคํ าวา “เจรญิอยางฝรั่ง” นีว้าเจริญอยางไร ก็
มคี ําตอบสองแบบ เรียกวาตอบแบบนักผลิต กับตอบแบบนักบริโภค

ถาตอบแบบนักบริโภค จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ความหมาย
จะออกมาวา เจริญอยางฝรั่งคือมีกินมีใชอยางฝรั่ง หมายความวา
ฝรัง่มอีะไร ฉันก็มีอยางนั้นดวย ฝรั่งมีทีวี ฉันก็มีทีวีดวย ฝรั่งมีรถยนต
ฉนักม็รีถยนตดวย  การมีกินมีใชอยางฝรั่ง นี้เรียกวาเจริญอยางฝรั่ง
แบบนกับริโภค นี่เปนคํ าตอบแบบที่หนึ่ง

ทีนีค้ ําตอบอีกแบบหนึ่ง เรียกวาค ําตอบแบบนักผลิต ค ําวาเจริญ
อยางฝร่ังคือทํ าไดอยางฝรั่ง หมายความวา ฝรั่งทํ าอะไรได เราก็ทํ า
อันนัน้ได ฝรั่งทํ ารถยนตได ฉันก็ทํ ารถยนตได ฝรั่งทํ าคอมพิวเตอรได
ฉนักทํ็ าคอมพิวเตอรได อยางนี้เรียกวาความเจริญในความหมายของ
นกัผลติ ขอใหวิเคราะหคนไทยวา พวกเราสวนมากมองความเจริญกัน

                                                                                
๒๔๕๖/1913 ท ําใหลดเวลาประกอบรถยนตคนัหนึง่ จาก ๑๒.๕ ชม. เหลือเพียง ๑.๕
ชม. อตุสาหกรรมอืน่ก็ท ําตามแลวพากันเฟองฟูมาก
พอดีปตอมา ๒๔๕๗/1914 เกิดสงครามโลกครัง้ที ่๑ ข้ึนในยุโรป พวกประเทศสมัพันธ

มติร กูเงินจากอเมรกิา แลวซือ้สินคารวมทัง้ยุทโธปกรณจากอเมรกิา อตุสาหกรรมของ
อเมรกิาย่ิงเตบิใหญ คนอเมรกัินเองกเ็ก็บออมเพราะหวัน่กลัวตอสถานการณ อเมรกิาเขา
รวมสงครามในป ๒๔๖๐/1917 ขณะทีคู่สงครามบอบชํ ้าหนกัแลวทัง้สองฝาย ปตอมา
๒๔๖๑/1918 สงครามจบลง ยุโรปทัง้ฝายแพและฝายชนะตางก็ยอยยับ อเมรกิาเพ่ิงลง
แรงไปไมนาน และเปนการไปรบนอกถิน่ ดนิแดนของตวัไมระคาย กลายเปนผูฟนฟู
ชวยยุโรป นบัแตนัน้มา อเมรกิาก็กลายเปนประเทศอตุสาหกรรมน ําหนา เปนมหาอ ํานาจ
ทัง้โดดเดนทางการเมอืง และรุงเรอืงทางเศรษฐกจิ
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ในความหมายไหน
เรือ่งความคดิความเขาใจ (ทางพระเรียกวาทิฏฐิ) นี้ เปนปจจัย

ท่ีส ําคญัมาก บางทีมันแฝงอยูโดยไมรูตัวเลย จากการเขาใจความ
หมายอยางนีก้็นํ าไปสูทัศนคติและคานิยม แลวมันก็กํ าหนดวิถีชีวิตและ
ระบบพฤติกรรมทั้งหมด

เพราะฉะนั้น ถาเรามองความเจริญในความหมายของนัก
บรโิภค เมือ่เราอยากเจริญแบบฝรั่ง เราก็จะมีพฤติกรรมตามแบบของ
คนท่ีอยากมีอยากใชอยางฝรั่ง แลวจะเปนอยางไร เราก็ตองซ้ือตอง
หา อาจจะกูหนี้ยืมสินก็แลวแต ตองหาเงินมาใหได เพื่อซ้ือมาบริโภค
หรอืครอบครองใหได เราจึงจะเจริญอยางฝรั่ง แตถาเรามองความ
หมายวาเจริญอยางฝรั่งคือทํ าไดอยางฝรั่ง พฤติกรรมของเราก็จะไม
เปนอยางนัน้ แตเราจะมีพฤติกรรมที่แตกตางไปเลย เฉพาะอยางย่ิง
จะนํ าไปสูการศึกษา และการผลิต

 ตกลงวา เรามีคานิยมบริโภค และคนไทยเรานี่มีคานิยมอีก
อยางหนึง่อยูแลว เรียกวาคานิยมอวดโก ซึ่งจะมาเขาคูกันคลองเลย
คานิยมบริโภค กับคานิยมอวดโก พอมนัเขาคูกันก็ไดความ ไปดวยกันดี
เลย เรากจ็ะมีจะบริโภคจะใชเพื่อจะอวดใหเขาดูวาเรานี่โก วาเรานี่แน
ย่ิงอวดโกก็ย่ิงบริโภคใหมากและใหแพงหรู ก็เลยไปกันไดดี แตรวม
แลวกไ็มสงเสริมการผลิตท้ังสิ้น ฉะนั้น ถาคนไทยยังมีปญหาเรื่องคา
นยิมบรโิภคและคานิยมอวดโกนี้ การสรางสรรคอุตสาหกรรมที่แทจะ
ทํ าไดยาก

ทีนี ้ คานิยมที่ตรงขาม คือคานิยมผลิตนี้ เชื่อมโยงกับอะไรลึก
ลงไปอกี เมื่อกี้นี้บอกแลววาการสรางสรรคอุตสาหกรรมจะตองมี
specialization คอืความช ํานาญพิเศษเฉพาะทาง ซึ่งอาศัยความเปน
เลิศทางวิชาการ ความเปนเลิศทางวิชาการนี้จะสํ าเร็จไดดวยความใฝรู

คนท่ีจะสรางสรรคพัฒนาอุตสาหกรรมได ตองมีความใฝรู คือ
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ตองการรูในเรื่องนั้นๆ อยางจริงจังลึกซึ้งถึงท่ีสุดจนเห็นแจมแจง ซึ่ง
เราเหน็ไดในลกัษณะการด ําเนนิชวีติของฝรัง่ ถาฝรัง่ตองการรูอะไร
เขาจะยอมสละทกุอยาง จะยอมแมแตอุทิศชวีติใหแกเรือ่งนัน้ ยอม
เสีย่งชวีติไป หรอืใหชวีติเปนเรือ่งนัน้เลย เพือ่ใหทํ าไดเตม็ที่

แตคนไทยเราจะยอมทํ าอยางนั้นไหม เราอาจจะพูดถึงความ
เปนเลศิทางวิชาการ แตไมไดมีฐานท่ีหนักแนน มหาวิทยาลัยก็บอกวา
ตองมคีวามเปนเลิศทางวิชาการ แตเราจะสรางไดหรือ ในเมื่อคนของ
เราไมมคีวามใฝรู ความใฝรูนี้เปนปจจัยท่ีสํ าคัญมาก จะตองสรางใหได
ความใฝรูนีจ้ะนํ าไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ แลวความชํ านาญ
พเิศษเฉพาะทาง หรือ specialization ก็จะสํ าเร็จดวย

ทีนี้ตอไป คือนิสัยรักงาน นสิยัรกังานนี้คอนขางจะตรงกันขาม
กบันสิยัสนกุสนานบันเทิง ตอนนี้เรากํ าลังมองถึงการทํ าอุตสาหกรรม
ใหส ําเรจ็เทานั้นนะ แงรายเรายังไมพูด ท่ีจริงมันมีแงรายดวย ฝรั่ง
สรางความเจริญมาดวยปจจัยตัวนี้จนสํ าเร็จ แตเสร็จแลวฝรั่งก็ไดรับ
ผลรายของมันดวย เชนความเครียดเปนตน

ฝรัง่บอกวา ตัวเขาเองประสบความสํ าเร็จในการสรางอุตสาห
กรรมดวย work ethic หรือจริยธรรมในการทํ างาน ฝรั่งพูดคํ านี้บอย
ตัง้แตยุคเริ่มอุตสาหกรรมเลย ฝรั่งเจริญมาดวยหลักขอนี้

ฝรัง่ผจญกบัความขาดแคลน เขามีไมพอบริโภค กินใชลํ าบาก
เพราะอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่บีบคั้น อากาศหนาวเย็น ทุกข
ทรมาน ตองดิ้นรนตอสูอยางหนัก ซึ่งนํ าไปสูความคิดท่ีจะเอาชนะ
ธรรมชาติดวย

ฝรัง่นกึวาการเอาชนะธรรมชาติไดคือความสํ าเร็จทุกอยาง เขา
จะมชีวีติท่ีเปนสุข ฉะนั้น ฝรั่งจึงดิ้นรนตอสู เมื่อประกอบการอาชีพก็
ขยันหมัน่เพียร ถึงจะผลิตไดมาก ก็ประหยัด เก็บหอมรอมริบไว ไม
ยอมฟุงเฟอบริโภคมาก ไมยอมบํ ารุงบํ าเรอตัวเอง แตเก็บไวเปนทุน
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สรางสรรค และทํ างานตอไป อันนี้เขาเรียกวา work ethic ขอสํ าคัญ
คอืตองมคีวามขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งหนาตั้งตาทํ างาน และ
ประหยัด อดออม

ฝรัง่สรางอุตสาหกรรมมาไดดวยวิธีการแบบนี้ เขาจึงมีนิสัยรัก
งาน และจงึไมเห็นแกความสนุกสนานบันเทิง จนกระทั่งวา คํ าวา
“งาน” หรอื work ของฝรั่งนี่ ตองมีคํ าวาหยอนใจ หรือ leisure มา
เปนคู เพื่อใหไดพักผอนไดสบายบาง เพราะตัวงาน คือ work นี่ มัน
เครงเครียด มันหนัก เปนเรื่องท่ีเหนื่อยยาก

concept หรอืการเขาใจความหมายของฝรั่ง ในเรื่องงาน หรือ
work ไมใชเปนเรื่องสนุกสนาน หรือสบาย แตสํ าหรับคนไทย คํ าวา
งาน เปนเรื่องสนุกสนานดวย งานวัดคืออะไร ลองนึกดู คนนึกถึงการ
ไปเทีย่ว ไปบันเทิง งานกฐิน งานผาปา ทํ าไมเปนงาน งานของเราสนุก
ท้ังนัน้ เรานกึถึงงานนี่สบายเลย แตฝรั่งนึกถึงงานตองเตรียมสูเต็มที่
concept มนัผดิกันหมด

ตอจากนี้ ก็ยังมีความขยันหมั่นเพียร การอดออมประหยัด คือ
ใชจายใหนอย จึงจะสะสมทุนได การทํ าอุตสาหกรรมตองมีการสะสม
ทุน อีกอยางหนึ่งท่ีสํ าคัญคือตองรูจักวางแผน

ฝรัง่เปนนกัวางแผน จะเชิญหรือนิมนตใครไปสอนที ตองเชิญ
หรอืนมินตลวงหนาเปนปสองป วางแผนกันนานเหลือเกิน แตของคน
ไทยนี่เอาไวใกลๆ จวนๆ คอยบอก ก็เปนอยางนี้ ตรงขามกับเขา เราจงึ
มชีวีติแบบอยูไปวันๆ หรือผานไปวันๆ แลวก็เลยไมเห็นคุณคาของเวลา

จะเหน็ชดัวา วัฒนธรรมของตะวันตก กับตะวันออก ในชวง
แรกทีเ่ขามานี่ขัดกันมาก เกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องเวลา ฝรั่งเห็น
ความส ําคัญของเวลาเหลือเกิน ถามีการนัดหมายอะไรตางๆ ทุกอยาง
ตองเปนไปตามเวลา การวางแผนและการนัดหมายอะไรตางๆ เปน
เรือ่งของเวลาท้ังนั้น แตคนไทยไมเห็นความสํ าคัญในเรื่องนี้เลย นัดไว
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๓ โมง ไป ๓ โมงครึ่ง การวางแผนก็ไมสํ าคัญเหมือนกัน นี่ก็เปน
ลกัษณะชีวิตของเรา

ตกลงวา ลักษณะชีวิตแบบอุตสาหกรรมที่สัมฤทธิ์ผลจะตองทํ า
อยางนี้ เรื่องทางดานวฒันธรรมนีไ้มใชเรื่องยอย แตเปนเรื่องใหญที
เดยีว ไมใชจะมัวไปมองดูแตความสามารถเชิงเทคนิคเทานั้น ถาไมมี
ทุนทางดานจิตใจและลักษณะนิสัยเหลานี้แลวไปไมรอด

บางทีคนของเราอาจจะหลั่งไหลไปเขาโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยไมไดมีจิตใจแบบนักผลิต หรือนักอุตสาหกรรมเลย เพียงแตอยาก
จะหนอีอกไปจากงานเกษตรที่เหน็ดเหนื่อย เบื่อหนาย และไรความ
หวงัเทานัน้ เขาไปในโรงงานดวยความอยากสะดวกสบายสนุกสนาน
ดวยซํ ้า ถาเรื่องมีแคนี้ การเขาสูยุคอุตสาหกรรมของเรา ก็จะเปน
เพยีงการเปนแรงงานทางดานกํ าลังกายใหเขาเทานั้น

ถาอยากจะเปนประเทศอตุสาหกรรมใหด ี การศกึษาจะตองผลติ
ก ําลงัคนท่ีมคีวามรูความสามารถ ท่ีมีจิตใจเปนนักผลิตข้ึนมาเปนแรง
งานบรหิาร เปนแรงงานสมอง และแรงงานฝมือ ท่ีจะนํ าสังคมใหกาว
หนาไปทางดานอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมชัน้น ํา ไมอยางนัน้แลวก็
จะเปนอยางท่ีวา คือจะเปนท่ีระบาย หรือจะตองไปเก็บเอาอุตสาห
กรรมที่เขาโยนทิ้ง ท่ีเรียกวา throwaway industries ของเขามา

เรือ่ง throwaway industries นี่ บางทีประเทศอุตสาหกรรมที่
เจรญิแลว เขาตองการระบายสิ่งท่ีทํ าใหเกิดมลภาวะออกไปไกลๆ ตัว
หนอย จริงอยู ในแงอุดมคติหรือในทางหลักการก็ยอมรับรวมกันวา
จะตองชวยกันแกปญหา เพราะวาปญหามลภาวะเกิดท่ีไหน สภาพแวด
ลอมกเ็สยีถงึกันหมด แตในทางปฏิบัติ คนก็ยังเห็นแกตัวอยูนั่นแหละ
เอาแคขอใหพนหนาบานฉันไปกอน คือใชวิธีปดสวะใหพนหนาบาน
ฉะนัน้ ประเทศใหญๆ จึงตองการใหโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะ
มากนี้ ออกไปใหพนประเทศของตน
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ถาเราไมระวังใหดี เราอาจจะเปนประเทศที่รับระบายสิ่งท่ีเขา
โยนทิง้เหลานั้นมา เราจะรับเอาโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่มีมล
ภาวะมากๆ เขามาตั้งในประเทศของเราใหเต็มไปหมด ในแงหนึ่ง
ประเทศทัง้หลายก็เอาเปรียบซึ่งกันและกันอยูเรื่อย เราจึงตองมีความ
รูเทาทัน อันนี้ก็เปนเหตุผลอยางหนึ่งท่ีทํ าใหตองคิดวา เรานาจะขามไป
สูยุคขาวสารขอมูลหรือไม เพราะถาเราจะเอายุคอุตสาหกรรม เรา
อาจจะตองมาตอสูกับมลภาวะนี้อยางหนัก

ถามลภาวะเกิดในประเทศไทย มันจะรายย่ิงกวาในประเทศฝรั่ง
อีก เพราะอะไร เพราะในประเทศฝรั่งนั้น ระบบชีวิตท่ีมีวินัยเขาเคยชิน
กนัมานาน เปนระเบียบที่มีการควบคุมกันจริงจัง แตของเรานี้ไมรูจัก
คมุ แมจะมกีฎหมายออกมาก็ควบคุมไมไดจริงจัง ถึงแมทํ าทาจะควบ
คมุ แตในที่สุดการควบคุมก็ไมไดผล ก็จะยิ่งแย 

อยางอากาศในกรุงเทพฯเดี๋ยวนี้ กับอากาศในอเมริกาเมือง
ใหญๆ  ใครจะแยกวากัน ไมแนใจ ของเราคงแยกวา เพราะวาประเทศ
ท่ีพฒันาแลวนั้น พอมีภัยแลวเขาไมประมาท เขาเอาจริงเอาจังในการ
ควบคมุพอสมควร แตของเรานี้เดี๋ยวก็มีปญหาเรื่องคอรัปชั่นบาง การ
ทํ าเหยาะแหยะบาง การขาดวินัยบาง ของเสียก็ระบายออกมาได ท้ังๆ
ท่ีมกีฎหมายควบคุมก็ไมสํ าเร็จ แคเรื่องควันดํ านี้เราก็แกกันไมรูจักจบ
เดีย๋วกทํ็ าทากันเสียที บอกวา เอา จะกวดขันเรื่องควันดํ านะ ไมใหมีรถ
ควนัด ํา ทํ าไปไดสักสิบวันย่ีสิบวันก็กลับมาเปนอยางเกาอีก ก็หมุนเวียน
กันอยูอยางนี้

นีก่เ็ปนเรื่องของยุคอุตสาหกรรม ท่ีวาเราจะไปดีไหม ถาเราตก
ลงวาจะเอาอุตสาหกรรม เราจะตองพัฒนาคนของเราใหมีคุณภาพ
อยางท่ีวามาน้ี เริ่มตั้งแตมีความใฝรู เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชา
การ ท่ีจะนํ าไปสู specialization จะตองมีคานิยมผลิต มองความ
หมายของความเจริญแบบนักผลิต มีนิสัยรักงาน มีการประหยัดเก็บ
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ออม รูจกัวางแผนอะไรตางๆ เหลานี้ ซึ่งเปนเรื่องของชีวิตในระบบอุต
สาหกรรม สวนในแงของโทษก็ตองวากันอีกดานหนึ่ง ฝรั่งเขาก็เปนมา
อยางนีแ้หละ และเวลานี้ฝรั่งก็ไดรับโทษจากสิ่งเหลานี้ เชนปญหาทาง
ดานจิตใจเปนตน

เขาสูยุคขาวสารขอมูล ไดเพิ่มทุนพัฒนาปญญา
หรือเอามาเสริมโมหะใหแกกลา

ตอไปก็เขาสูยุค information หรือ ยุคขาวสารขอมูล ซึ่งคนก็
จะตองมคีวามพรอมไปอีกแบบหนึ่ง ในยุคขาวสารขอมูลนี้ ขาวสารขอ
มลูจะมากมายเหลือเกิน ท้ังโดยปริมาณและโดยความรวดเร็วที่ผาน
ถาคนไมพรอม ก็จะไมสามารถถือเอาประโยชนจากขาวสารขอมูลเหลา
นี ้อันนีค้ือปญหาท่ีหนึ่ง ท่ีวาไมสามารถถือเอาประโยชนจากขาวสารขอ
มลู ท่ีมมีากมายพรั่งพรอม แถมบางทีกลับไดรับโทษอีกดวย ไดรับโทษ
อยางไร

๑. ไมรูจักใชเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสาร คือใชไมเปน คนท่ีใช
เปนเขาใชอยางไร ถาพูดตามศัพทสมัยปจจุบันก็เรียกวา ใชเทคโนโลยี
เพือ่พฒันาคณุภาพชีวิต และพัฒนาสังคม

ถาไมรูจักใช เราก็ไดแคเอาเทคโนโลยีมาทํ าใหเกิดความหลง
ระเรงิมวัเมา หรือใชในทางท่ีเปนการทํ าลายคุณภาพชีวิตดวยซํ้ า เชน
ไมไดใชทีวีเพื่อดูรายการที่เปนประโยชน เพื่อหาความรูท่ีจะเอามาใชทํ า
ประโยชนแกชีวิตและสังคมของตนเอง เอามาพัฒนาครอบครัว
พฒันาความเปนอยู

คนท่ีเขาดเูปนใชเปน เขานึกเขาคิด เชนนึกวาลูกของเรามี
ปญหาสขุภาพ เราหาดูรายการอะไรจึงจะไดความรูเรื่องอยางนั้น
อยางนีเ้รียกวารูจักใชเทคโนโลยี แตนี่เราคิดเพียงแควา โอ เรามี
เทคโนโลยี เรามีทีวี เราโก มีหนามีตา อวดชาวบานได และเราจะได
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ดรูายการสนุกๆ เอาแคนั้น ดูเพลินๆ แลวพอ
เมือ่ใชไมเปน ก็ไดแคความสนุกสนานบันเทิง เลยไปอีก ก็ลุม

หลงมวัเมา เสียงานเสียการ แลวยังเสียสุขภาพอีก เพราะนั่งแกรว
และนอนดกึเกินไป มัวแตดูรายการสนุก ตกลงไมไดอะไรเลย ดูทีวีท้ัง
วนัไมไดอะไร ดูท้ังเดือนท้ังปก็ไมไดอะไร มีแตเสีย เพราะใชเทคโนโลยี
ไมเปน นี่ก็เปนปญหา

 เราใชเทคโนโลยีเปนไหม คือไดใชเทคโนโลยีนั้นเพื่อพัฒนาคุณ
ภาพชวีติและสงัคมหรือเปลา หรือใชแลวกลับเปนโทษแกชีวิต อาตมา
ไปบานนอกทีไร เวลาไปวัดท่ีจังหวัดเดิมก็พบปญหา วัดอยูใกลตลาด
พอถงึวนัเสาร เสียงดังเอ็ดมาจากตลาด จากรานกาแฟ ปรากฏวา เขา
มงุดมูวยตูกนั มวยตูก็คือเขาเอาทีวีไปใชสํ าหรับพนันมวยกัน นี่เปนตัว
อยางของการที่เราดูทีวี ใชเทคโนโลยีเพื่อหาความสนกุอยางไมมจีดุ
หมาย ถาอยางนีก้เ็ปนปญหา เรยีกวาใชเทคโนโลยีไมเปน

๒. ปฏบิตัติอสื่อมวลชนไมถูกตอง ในฐานะที่สื่อมวลชนเปน
แหลงขาวสารขอมูล เรื่องนี้ก็คลายกับการใชเทคโนโลยี ในการใชสื่อ
มวลชน เชน อานขาว อานเรื่องราวตางๆ นี่ เรามีเจตนาของตัวเอง
ไหมวามุงหมายจะเอาอะไร จะเลือกหาสิ่งท่ีเปนประโยชนเปนสาระ
หรอืตองการตอบปญหาในเรื่องไหน ตองการหาความรูหรือขอมูลไป
ใชในเรื่องอะไร มีกี่คนท่ีมีความคิดอยางนี้

โดยมากก็สักแตวาใหมีอะไรมาอานใหสนุกสนาน อานเพื่อตื่น
เตนบาง อานเพื่อจะเอาไปคุยกับเขาได วาเรื่องนี้ฉันรูดีกวาแก อะไร
ทํ านองน้ี ถาอยางนี้ก็เรียกวาใชสื่อไมเปน ไมมีประโยชนในการพัฒนา
คณุภาพชวีิต แตกลายเปนทาส ท่ีจะถูกเขาชักจูงไป ย่ิงถาสื่อไมมีคุณ
ภาพดวยก็ย่ิงไปกันใหญ

สือ่มวลชนนัน้ ถาไมมีความรับผิดชอบ ก็สนองความตองการ
ตามความชอบใจของคนที่อานท่ีดู แลวก็ชักจูงไปในทางที่ผิด ทํ าให
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หลงผิด เขาใจผิด ทํ าใหหมกมุนวุนวายกับเรื่องไมเปนเรื่อง เรื่องท่ีเปน
ประโยชนก็ไมเลือกหามาให

ดวยเหตนุี ้ แมจะเขามาอยูในสงัคมยคุขาวสารขอมลู มแีหลงมี
ทุนท่ีจะสรางเสริมความรูความเขาใจพรั่งพรอมบริบูรณ แตถาปฏิบัติ
ไมถกูตอง แทนท่ีจะไดประโยชน เอาขอมูลขาวสารมาเปนเคร่ือง
พฒันาสตปิญญา กก็ลบักลายเปนวาไปพฒันาโมหะใหมากขึน้ กลายเปน
วาย่ิงลมุหลงมัวเมา และสับสน เตลิดไปในทางที่ผิดพลาดมากยิ่งข้ึน

ระวังจะไดแครับขาวสาร แตไมรูจักสรางสรรค
ท่ีวานีก้เ็ปนการปฏิบัติตอสื่อมวลชน ซึ่งจะตองดูวาคนของเรา

ใชสือ่มวลชนเปนหรือไม ถึงตอนนี้ก็ลึกเขาไปถึงตัวขาวสารขอมูล คือ
มาถงึข้ันตอนท่ีเรียกวา เลือกรับ อันนี้เปนข้ันท่ีหนึ่ง

เมือ่ถามวารูจักเลือกรับขาวสารไหม ก็โยงไปถึงการใช
เทคโนโลยีดวย คือ ถาเรารูจักเลือกหาเลือกรับขอมูล การใช
เทคโนโลยีก็จะเปนไปในทางที่มีคุณคา เชนในการดูทีวี กร็ูจกัเลอืกราย
การทีเ่ปนประโยชน เปนการใชทีวอียางมคีณุคา และใชอยางเปนนาย
ไมตกเปนทาสของสือ่

แมแตในรายการเดียวกัน ถาดูเปน ก็จะเลือกเก็บเอาสิ่งท่ีเปน
ประโยชน ใหไดความรู ไดขอมูล ไดสิ่งท่ีจะนํ ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต
พฒันาสงัคม ใชแกปญหาได ตอนแรกเลือกรับ คือเลือกดูรายการ ตอ
ไปเมือ่ถงึเวลารายการนั้นมา ก็ตองเลือกเก็บ คือ รูจักจับเอาสิ่งท่ีเปน
ประโยชน

ตอจากเลอืกเก็บแลว ก็ตองใหไดความรูจริง แมจะเลือกเก็บ
เอาแตสิง่ท่ีเปนประโยชนแลว แตกยั็งมปีญหาวาทํ าอยางไรจะใหเขาถงึ
ความรจูรงิ ดงันั้น เลือกเก็บแลวก็ยังไมพอ จะตองไดความรูท่ีแทดวย
การทีจ่ะไดความรูท่ีแทนั้น มีข้ันตอนท่ีจะตองทํ าหลายอยางทีเดียว คือ
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การทีจ่ะพยายามเพื่อเขาถึงความรูท่ีแทจริงนั้น ตองอาศัยความ
ใฝรู ความใฝรูจะทํ าใหตองการความรูท่ีจริงแท ไมใชเอาเพียงแคฟง
เขามา อาจจะตองตั้งขอสงสัยวาท่ีไดยินมานั้นจริงไหม สื่อมวลชนเปน
เพยีงจดุเริม่ตนใหเรา เราไมไดถือสื่อมวลชนเปนตัวตัดสินขอมูล แต
เปนจดุเริม่ตนใหเราไดสัมผัสกับเรื่องนั้นๆ จากนั้นก็พิจารณาวาเรื่องนี้
เราควรจะสนใจไหม เราตองการรูจริงหรือควรจะคนหาความจริงใน
เรือ่งนีไ้หม ถาตองการหรือสมควร เราจะสืบเขาไปหาแหลงเดิมเลย

เปนอันวา เราอาศัยสื่อมวลชนเปนจุดเริ่มตนและเปนตัวโยง
แลวจะตองกาวตอไปใหเขาถึงแหลงความรูท่ีแทจริง ผูใฝรูจะไมหยุด
จะตองเขาถึงแหลงความรู เพื่อจะใหไดความรูท่ีจริงแท ตองใหไดขอ
มลูท่ีถกูตอง ฉะนั้นจึงอาจจะตองเดินทางไป อาจจะตองไปถามไปหา
ไปคนอะไรตางๆ แลวก็ตามใหทันใหครบดวย ไมวาจะมีอะไรเกี่ยวกับ
เรือ่งนั้น ตองตามใหทัน

เมือ่เขาถงึแหลงแลว ตอนนี้ก็มาถึงตัวเอง คือการที่จะรูจัก
วเิคราะห ในยุคท่ีแลวมานี้ ท่ีวิทยาศาสตรเจริญ และการที่ทํ า
specialization ส ําเรจ็ได ก็เนื่องมาจากความคิดเชิงวิเคราะห

ยุคท่ีแลวมานี้ เขาถือวาเปนยุคแหงความคิดเชิงวิเคราะห คนแนว
หนาในยุคนั้นวิเคราะหเกง และเอาจริงเอาจัง เพื่อจะหาความจริงให
ได ตองสบืคนหาวาเบื้องหลังเรื่องราวขาวสารนั้น ขอมูลท่ีลึกลงไปอีก
เปนอยางไร ตองรูจักใชความคิดเชิงวิเคราะห พิจารณาแยกแยะ

ในขัน้ตอนท่ีตองใชความคดิวเิคราะหนี ้ มกัจะมปีญหาอยางหนึง่
คอื ในสงัคมทีไ่มพรอม คนจํ านวนมากจะมีความเมื่อยลาทางความคิด
สมองลา ข้ีครานจะคิด ย่ิงขอมูลเขามามากๆ ก็ย่ิงมีความลาท่ีจะคิด
ย่ิงเราไมไดตามยุคสมัยมาโดยตลอด และไมไดฝกกันเลยก็ย่ิงแย

สงัคมของเรา ไมไดสรางความเจริญแบบนี้ข้ึนมาเอง เราไมได
เจรญิมาตามลํ าดับขั้น จึงยอมจะมีปญหามาก สังคมของฝรั่งนั้น เขา
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สรางความเจริญของเขาขึ้นมาเอง เปนความเจริญท่ีเปนไปตามขั้น
ตอน ความเจริญนั้นจึงเกิดข้ึนในเนื้อในตัวของเขา และเปนไปตาม
ความตองการของเขา

แตของเรานี่ไปเจอความเจริญแบบสํ าเร็จรูปเขามาเลย เราไมได
เตรยีมตวัฝกวธีิปฏิบัติไว พอเจอเขาก็ไดแตติดเพลินกับรสสนุกสนาน
ตืน่เตน เมือ่ไมไดเตรียมพรอมมากอน แมแตในเชิงความคิด พอขอมูล
เขามา ก็เลยข้ีเกียจคิด เพราะมันมากเหลือเกิน สมองลา รับๆ เอาดี
กวา เขาวาอะไรก็วาไปตามนั้น รอเขาคิดให หรือใหเขาคิดแทน

อันนีเ้ปนสภาพปญหาท่ีสํ าคัญ เพราะขณะนี้ ไมใชเฉพาะ
ประเทศของเราเทานั้น แมแตประเทศที่เจริญแลวก็เปนดวย

พวกประเทศเจริญนั้นเขาคิดมามากแลว เดี๋ยวนี้ก็เลยชักขี้เกียจ
คดิ อยางในอเมริกา สังคมเริ่มเปนปญหา คนกํ าลังหาทางใหคนอ่ืนคิด
แทน โดยรอผูชํ านาญการ หรือยกใหผูเชี่ยวชาญ

สวนคนของเรานี่มีลักษณะที่วา รับไมทัน เพราะขอมูลทวมทน
เขามา ก็เลยข้ีเกียจคิด คิดไมไหว

สภาพคดิไมไหว และขี้ครานท่ีจะคิดนี่ ก็เปนปญหาสํ าคัญอยาง
หนึง่ เราจะแกอยางไร บางทีเราไมรูตัววาเราข้ีเกียจคิด ก็เลยทํ าให
เกดิลกัษณะตืน่ตมูตามขาวลือ นี่เปนลักษณะสํ าคัญอีกอยางหนึ่ง เมื่อ
ตืน่ตมูตามขาวลือก็ทํ าใหไมรูจริง

ถาจะใชศัพทใหรุนแรง ก็เรียกวาเปน ความมกังายทางความรูและ
ความคิด สภาพนี้มีมากขึ้น

ความมกังายในความรู ก็หมายความวา ไมตองสืบคนหาความรู
จรงิหรอก เขาวามาอยางไร สื่อมวลชนวามาอยางไร ก็เอาก็รับไปเลย

สวนมกังายทางความคิดก็หมายความวา ข้ีเกียจคิด ไมตองไป
คดิมนั เขาคิดมาใหเสร็จแลว

เมือ่มักงายอยางนี้ ก็ไมรูจริง เมื่อไมรูจริงก็ทํ าใหมองอะไรพราๆ
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มวัๆ คดิไมชดัเจน ปญญาก็ไมพัฒนา และไมเกิดผลในทางสรางสรรค

แยกไมได เลยไมรูจะเอาอะไรมาโยง
องคประกอบสํ าคัญอีกอยางหนึ่ง ท่ีจะทํ าใหการพัฒนาความคิด

และพฒันาปญญาดํ าเนินไปได คือ การจับประเด็นได รูปญหาวาอยูท่ี
ไหน ขอนี้อยูในความคิดวิเคราะหเหมือนกัน

ความคิดวิเคราะหจะตองมีจุดเดนอยางหนึ่งคือความสามารถ
จบัประเดน็ได เวลามีเรื่องอะไรเกิดข้ึน ถึงจะมีเหตุการณหรือปญหา
ซบัซอน หรือไดอานไดฟงเรื่องอะไร ถึงจะบรรยายยืดยาว ก็จับ
ประเดน็ไดถูกตอง เมื่อมีปญหาก็รูวาตัวปญหาและจุดแกอยูท่ีไหน นี่
เปนความสามารถทางความคิดเชิงวิเคราะห

 ขณะนีส้งัคมของเราเปนปญหามาก ในเรื่องท่ีวาจะตอนรับ
หรอืพฒันาขาวสารขอมูลไดหรือไม เวลามีเรื่องราวขึ้นมา สังคมมี
ปญหา ปรากฏวา คนสับสนมาก จับไมไดวาตัวปญหาของเรื่องคือ
อะไร ประเด็นของเรื่องอยูท่ีไหน นี่เปนดานของการรับความรูท้ังนั้น
เพราะการที่จับประเด็นตางๆ ได จะตองแยกแยะเรื่องใหถูกตอง จึง
อยูในเรื่องของการวิเคราะห

การจับประเด็น หรือจบัตวัปญหาได นี ้เปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญมาก
ถาไมถึงขั้นนี้ จะไมสามารถเขาถึงแกนหรือสาระของเรื่องได ปญญา
จะเดินหนาไมไดเลย

เมือ่จบัประเด็นหรือจับจุดของปญหาไดแลว ก็ประมวลเรื่องราว
ท่ีเกีย่วของ และลงลึกเขาไปในเนื้อหา โดยแยกแยะใหเห็นองค
ประกอบสวนยอย หรือรายละเอียดตางๆ และสืบสาวใหเห็นเหตุปจจัย
ตางๆ ท่ีสงทอดกันมาจนปรากฏผลเปนเรื่องนั้นหรือปญหานั้น

นอกจากนั้น ก็เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธระหวางองค
ประกอบหรือสวนยอยตางๆ ซึ่งจะทํ าใหมองเห็นหรือรูเขาใจเรื่องนั้น
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ทะลปุรงุโปรง ตลอดสายทั่วระบบ ตลอดกระบวนการ
พอถึงข้ันนี้ความคิดแยกกม็าถึงจุดท่ีตอกับความคิดโยง หรอืความ

คดิวเิคราะหก็มาถึงจุดท่ีสงตอใหแกการสังเคราะหได เพราะถา
วเิคราะหไมได ก็ไมรูจะเอาอะไรมาสังเคราะห แตเราเนนการวิเคราะห
ท่ีตองถงึข้ันใหมองเห็นระบบความสัมพันธท้ังหมด

ถาเรามคีวามสามารถถึงข้ันนี้แลว เราก็จะไดความรูท่ีเปนจริง
หรอืความรท่ีูดีสุดเทาท่ีจะได โดยมองเห็นภาพรวมที่ครบถวนและทั่ว
ตลอด อยางท่ีเรียกวาเปนองครวม

โดยเฉพาะยุคตอไปนี้ เขาถือวาเปนยุคแหงการคิดเชิง holistic
คอืความคดิแบบองครวม ซึ่งมีลักษณะเชิงสังเคราะห ตางจากยุคท่ี
ผานมานี้ท่ีถนัดในเชิงวิเคราะห

แมวาท่ีจริง การสังเคราะหก็เปนวิธีการที่ตองใชมาโดยตลอด
ดงัท่ีนกัวทิยาศาสตรทํ าการส ําเรจ็ไดกด็วยการรูจกัสงัเคราะห แตจดุเนน
ของเขาอยูท่ีการวเิคราะห การสงัเคราะหกเ็ลยเปนเพยีงการสงัเคราะห
เฉพาะเรือ่ง เพื่อเสริมหรือสนองงานดานการวิเคราะหเทานั้น

สังเคราะห จะตองกาวตอไปอีกขั้นหนึ่ง คือสามารถประมวล
ความคดิความรูข้ึนมา สรางสรรคเปนความรูใหมข้ึนได

นอกจากและตอจากความรูท่ีไดรับมาแลว คนท่ีมีสติปญญาดี
ยังมคีวามคิดตอไปอีกชั้นหนึ่ง คือเลยจากความเขาใจในเรื่องนั้นๆ
แลว ยังสามารถสรางสรรคไดความคิดใหม(ความหยั่งรูหย่ังเห็นใหม)
ข้ึนมาอกีดวย ถึงตอนนี้ความคิดริเริ่มสรางสรรคก็มา

ยกตวัอยาง คนหลายคนอานหนังสือเลมเดียวกัน จะไดไมเทา
กนั คนหนึง่อานแลวไดแคขอมูลท่ีเขาเขียนไวในนั้น เก็บไวเปนความจํ า
และยังไมเขาใจชัดดวย อีกคนหนึ่งอานแลวไดความเขาใจเรื่องราว อีก
คนหนึง่จบัประเดน็ไดชัดเจนวาเปนอยางไร แตอีกคนหนึ่งไดความคิด
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ใหมๆ  ดวย พออานหนังสือเลมนั้นจบ ก็มีความคิดของตัวเองเกิดข้ึน
ใหมๆ  สืบสานออกไป อันนี้คือสิ่งท่ีตองการ 

การพฒันาปญญาจะตองใหถึงขั้นนี้ คือไดความคิดข้ัน
สงัเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ อันนี้จะทํ าใหการพัฒนา
ปญญาเจริญงอกงามได

ในยุคขาวสารขอมูลนี้ สภาพชีวิตและสังคม มีลักษณะที่คลายๆ
กบัวาเรามีวัตถุดิบไวพรอมแลว ถามนุษยรูจักใชประโยชนจากขอมูล
เหลานี ้ก็จะสามารถสังเคราะหความรูใหมๆ ข้ึนมาไดมาก ปญหาอยูท่ี
วาเราจะใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเปนหรือไม

การศึกษาท่ีไดผล ตองใหคนสื่อสารเปนดวย
อีกอยางหนึ่งท่ีสํ าคัญ คือความสามารถสื่อสารถายทอด ถึง

ตอนนีเ้ราไดรับเอาความรูเขามาแลว สามารถวิเคราะหได แยกแยะได
และแมแตสังเคราะหก็ได ตอจากนั้น ถาจะใหเปนประโยชนกวางขวาง
กจ็ะตองถายทอดใหผูอ่ืนรูดวย จึงตองมีความสามารถในการถายทอด
ซึง่เปนเรื่องใหญเหมือนกัน

คนจ ํานวนมาก ไมมีความสามารถในการถายทอด และสื่อสาร
ไมเปน คนในยุคนี้จะตองพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ตองสื่อ
สารใหเปน ใหสํ าเร็จผลดี ผูท่ีสื่อสารเกงจะมีอิทธิพลมากในสังคมยุค
ขาวสารขอมูล เพราะเมื่อมีศิลปะในการสื่อสาร ก็สามารถชักจูงความ
คดิได ฉะนั้นคนท่ีอยูในสังคมอยางนี้

๑. ตองรูทันเขา เพราะในยุคนี้คนบางพวกมีความสามารถใน
การสือ่สาร แตมีเจตนาแอบแฝง และมีการใชการสื่อสารในงาน
โฆษณา หรือโฆษณาชวนเชื่อกันมาก เราจึงตองรูเทาทันวาเขาซื่อสัตย
จรงิใจตอเราหรือเปลา หรือเขาเพียงแตจะโฆษณาเอาประโยชนจาก
เรา คนท่ีอยูในยุคอยางนี้ ถาไมทันเขาก็ลํ าบาก ถาเปนชาวบานไมทัน
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เขา กต็กเปนเหย่ือของการโฆษณาไป เขาก็ตักตวงเอาผลประโยชน
อยางเดียว

๒. ตวัเองก็ตองสื่อสารเปนดวย ย่ิงสื่อสารเกงก็ย่ิงสามารถควบ
คมุสงัคมนีไ้วในอํ านาจไดมาก เพราะในสังคมขอมูลขาวสารนั้น ขาว
สารขอมลูมีอิทธิพลมาก คนย่ิงสื่อสารเกงก็ย่ิงมีอิทธิพลมาก จึงจะ
ตองพัฒนาความสามารถในการสื่อสารนี้ข้ึนมา

ในวงการของการศึกษาชอบพูดกันวา จะตองใหนักเรียน คิดเปน
ท ําเปน และแกปญหาเปน แตคตหิรอืแนวปฏิบัติอยางนั้น มาถึงเดี๋ยวนี้
ตองบอกวา เกาหรือลาสมัยไปเสียแลว อันนั้นเปนคติสํ าหรับยุคพัฒนา
อุตสาหกรรม ไมทันและไมพอกับยุคสมัย

ส ําหรับยุคตอไปนี้ ในสังคมยุคขาวสารขอมูลท่ีการสื่อสารเปน
ใหญ คตจิะตองปรับปรุงใหมใหทันกัน คือจะตองเปลี่ยนเปน “คิดเปน
พดูเปน ทํ าเปน และแกปญหาเปน”

พดูเปน คอือะไร ก็คือ สื่อสารเปน เพราะฉะนั้น พูดใหทันสมัย
กต็องวา “คิดเปน สือ่สารเปน ท ําเปน และแกปญหาเปน”

ท่ีผานมานี้ “ทํ าเปน” เปนหลกัสํ าคัญสํ าหรับยุคอุตสาหกรรม
จากคดิเปนก็กาวไปสูทํ าเปน คือผลิตเปน ถาจะเปนนักอุตสาหกรรมก็
ตองทํ าเปน ตองผลิตเปน แตในยุคขาวสารขอมูลนี้ ทํ าเปนเทานั้นไม
พอ ไมทันเขา ตองพูดเปน คือสื่อสารเปนดวย คือจากคิดเปน สูพูด
เปน นี้เปนเรื่องใหญท่ีเขามาในยุคน้ี

ในยุคอุตสาหกรรม การทํ าเปน เปนเรื่องสํ าคัญ ประเทศกาว
หนาน ําเขาได พลเมืองจะตองมีคุณภาพ เปนนักทํ า เปนนักผลิต แตใน
ยุคขาวสารขอมูล จะมีเครื่องมืออัตโนมัติมากมาย ท่ีทํ าอะไรๆ แทนคน
คนเพยีงแตสัง่ เครื่องมืออัตโนมัติก็ผลิตใหเสร็จ แตคนจะตองสั่งเปน
หรือรูจักใชคํ าสั่ง
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คนยุคตอไปแทบจะไมตองทํ าอะไรเอง ไมตองผลิตเอง การทํ า
คอืการผลติ หรือการผลิตดวยการทํ า เปลี่ยนเปนการพูดคือการผลิต
หรอืการผลติดวยการพูด เพราะฉะนั้น การพูดเปน หรือสื่อสารเปนจะ
ส ําคัญย่ิงในยุคนี้

"ทํ าเปน" ที่ยังจํ าเปน
แตส ําหรับประเทศไทย ท่ีอยากจะเปนสังคมอุตสาหกรรม และ

อุตสาหกรรมก็ยังจะอยูในระดับจักรกลไปอีกอาจจะนาน การทํ าเปนใน
แงของการผลิตเปน ก็ยังมีความสํ าคัญ พรอมกันนั้น สังคมของเราก็
จะตองเก่ียวของกับขาวสารขอมูลอยางมากตามยุคสมัย และเราก็
ควรจะกาวหนาใหทันหรือใหนํ าเขาไดดวย เราจึงจะตองท้ังพูดเปนหรือ
สือ่สารเปน โดยที่ก็ยังตองเนนทํ าเปนในแงผลิตเปนอยูดวย คนของ
เราจงึจะตองถือคติ คิดเปน พูดเปน ทํ าเปน และแกปญหาเปน

วาท่ีจรงิ ทํ าเปนนั้น ไมใชแคผลิตเปนเทานั้น คือมีความหมาย
กวางกวาผลติเปน แตเพราะพูดถึงยุคอุตสาหกรรม ก็จึงไดเนนในแง
ผลติเปน ท่ีแทนั้น แมจะไมเกี่ยวกับยุคอุตสาหกรรม ก็ยังตองใหทํ าเปน
ดวยอยูดี ซึ่งรวมทั้งการทํ าเปนในแงการทํ ากิจกรรมตางๆ อยางมีคุณ
คา ไมใหเกิดโทษแกชีวิตและสังคม แตใหเปนการสรางสรรคเกื้อกูล
ดงันัน้จงึอาจตองตั้งคติใหมใหชัดขึ้นอีกวา “คิดเปน สือ่สารเปน สราง
สรรคเปน และแกปญหาเปน”

ทํ าเปนในแงท่ีสัมพันธกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในยุค
อัตโนมตันิี ้ มีเหตุผลท่ีทํ าใหจํ าเปนจะตองยังคงรักษาเอาไวอีกคือ เมื่อ
มเีทคโนโลยีประเภทอัตโนมัติทํ างานแทนมนุษยไดแลว ก็มีความโนม
เอียงท่ีจะเกดิความเสื่อมและความสูญเสียแกมนุษย ๒ ประการ คือ

๑) มนษุยในยุค automation หรือยุคมีอุปกรณเทคโนโลยี
ชนดิอัตโนมตัิมากมายนี้ จะอยูอยางสบาย และเพลิดเพลินกับการที่
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อุปกรณอัตโนมัติเหลานั้นทํ างานแทนให จนไมไดมีการฝกฝนอินทรีย
ของตน อินทรียของมนุษย เชน ตา หู กายสัมผัส มือ เทา กลามเนื้อ
และประสาททั้งหลายจะสูญเสียหรือไมไดเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ไมมี
ความไว ความเฉียบคม ความนุมนวลควรแกงานอยางมนุษยในยุค
กอน ถาขาดเทคโนโลยี ก็จะทํ างานเองไมได หรือลํ าบากยากเย็นมาก
อยางท่ีเริม่เปนปญหาบางแลว ในสังคมที่พัฒนาไปมากแลวในดานน้ี

๒) สบืเนือ่งจากขอ ๑) นั้น มนุษยจะสูญเสียอิสรภาพ คือ
ชวีติจะตองข้ึนตอเทคโนโลยี ถาขาดเทคโนโลยีแลวก็ทํ างานหรือดํ ารง
ชวีติอยูแทบไมไดเลยทีเดียว อยางนอยก็ไมอาจจะมีความสุขไดโดย
ล ําพังตัวมนุษยเอง

เมือ่รูปญหาอยางนี้ มนุษยจึงควรไมประมาท ยังควรถือคติทํ า
เปนไว โดยฝกปรืออินทรียใหคมกลาดวยการทํ างานเองได แมจะมี
เทคโนโลยีถึงขั้นอุปกรณอัตโนมัติ ก็ถือเปนเพียงเครื่องชวยเสริมประ
สทิธิภาพขยายวิสัยแหงอินทรียของตน โดยที่ตนเองก็ยังดํ ารงรักษา
ประสทิธิภาพแหงอินทรียของตนไวได พรอมดวยอิสรภาพของมนุษยท่ี
เมือ่ถงึคราวจํ าเปน แมไมมีเทคโนโลยี ก็สามารถเปนอยูได การทํ าเปน
ยอมมีความหมายในแงนี้ดวย

ไดพดูเลยออกไปนอกเรื่องแลว ขอกลับเขามาในประเด็น รวม
ความวา ในยุคนี้ จะตองถือคติวา คิดเปน พูดเปน คือสื่อสารเปน ทํ า
เปน ท่ีถงึข้ันสรางสรรคเปน และแกปญหาเปน

ถาไดอยางนี้ ก็พอควรที่จะอยูในสังคมยุคขาวสารขอมูล โดยที่
วาจะสามารถสรางสรรคและนํ าสังคมแบบนี้ใหไปดีได ในทางการ
ศกึษาเราจะตองวางแผนใหคนของเรามีความพรอมอยางนี้
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อุปกรณที่เกื้อกูลแกคนคิดเปน
ในสงัคมอยางนี้ จะตองเนนความสํ าคัญของสื่อมวลชนใหมาก

ตองพยายามทํ าใหสื่อมวลชนทํ างานดวยความรับผิดชอบ เพราะสื่อ
มวลชนจะมีอิทธิพลในยุคนี้มากมาย ดูปจจุบันนี้สิ สังคมของเราทั้งๆ ท่ี
อยูในยุคเกษตรกรรม ในชีวิตของคนสวนใหญ อิทธิพลของสื่อมวลชน
กยั็งมากเหลือเกิน

ฉะนัน้ เราจะไปจํ ากัดตัวอยูในยุคไหนตามใจชอบ เห็นจะไม
ส ําเรจ็แลว อยูท่ีวาเราจะเลือกเอาอยางไรในเงื่อนไขของเหตุปจจัย
เราจะกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูลไหม แลวเราจะวางแผนอยางไรกันดี
ซึ่งตองถือวาการศึกษาเปนเจาบทบาทที่รับผิดชอบมากที่สุดในเรื่องนี้ 
จะตองรูเทาทันและคิดออกมาใหไดวาจะทํ าอยางไร

อีกประการหนึ่ง ก็อยางท่ีวามาแลว นอกจากสื่อมวลชนก็คือ
อุปกรณ ถาเราจะเขาสูยุคขาวสารขอมูลใหไดผลดี อุปกรณจะตองมี
พรัง่พรอม เราจะตองไมเปนเพียงผูบริโภคอุปกรณ แตจะตองเปนผู
ผลติอุปกรณเทคโนโลยีเองเปนดวย

เวลานีเ้ทคโนโลยีอยางคอมพิวเตอรนี่ผลิตที่ไหน สวนใหญก็มา
ผลติแถวอาเซีย ในญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน เกาหลี ในหลาย
กรณ ีย่ีหออยูอเมริกาจริง แตตัวของมาทํ าท่ีนี่ แมแตคอมพิวเตอรสอง
ระบบใหญ คือ ระบบ IBM กับ Macintosh ท่ีมีอิทธิพลมากในปจจุบัน

Macintosh ไมยอมเปดโอกาสใหทางอาเซียนี้ทํ า แตกอนนี้มีแต
ทํ าในอเมรกิาแหงเดียว ฉะนั้น Macintosh จึงแพงมาก สวน IBM นั้น
มเีครือ่ง PC ท่ีเปน IBM-compatible ซึ่งประเทศแถวนี้ ท้ังญี่ปุน
ไตหวนั ฮองกง ทํ ากันเยอะหมด ราคาก็ถูก ฉะนั้น คนมีเงินเพียงสอง
หมืน่ กซ็ื้อคอมพิวเตอร PC ได แตถาจะซื้อ Macintosh อยางถูกท่ีสุด
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ตองในราวสักหาหมื่นบาทขึ้นไป*

อยางไรก็ตาม เวลานี้แมแต Macintosh เอง ถึงแมจะยังไม
ยอมใหย่ีหออ่ืนผลิตเครื่องในระบบของตน แตถึงอยางนั้น ท้ังท่ีบริษัท
ยังออกในชือ่ของอเมริกา แตตัวเครื่องมาผลิตท่ีฮองกง เดี๋ยวนี้เขาใช
วธีิอยางนี ้ เพราะวาแรงงานแถวนี้ราคาถูก แลวก็เริ่มนโยบายใหม
ขายราคาถูกลง เพื่อสูตลาดกับ PC โดยออกเครื่องรุนใหม เรียกวา
Macintosh Classic ราคาในอเมริการาว ๒๕,๐๐๐ บาท ในเมืองไทย
ซือ้ไดตํ่ ากวา ๕๐,๐๐๐ บาท

ประเทศแถบอาเซียพวกนี้ เริ่มดวยการพัฒนาตัวเองในทาง
อุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมจักรกลมาเปนอุตสาหกรรมอิเล็คทรอ
นกิส แลวกาวจากยุคอุตสาหกรรมมาสูยุคขาวสารขอมูล การเปลี่ยน
จากเทคโนโลยีประเภทจักรกล มาเปนเทคโนโลยีประเภทอิเล็คทรอ
นกิส เปนหัวใจของการกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล

ประเทศในอาเซียแถบนี้ เปลี่ยนมาเปนอิเล็คทรอนิกส ดวยวิธี
เปนผผูลติใหแกบริษัทในเมืองฝรั่งกอน แลวตอมาก็ผลิตเองเลย โดย
ออกเปนย่ีหอของตัวเอง คอมพิวเตอร PC ถาจะผลิตในอเมริกาก็คา
แรงงานสูง เขาก็มาอาศัยทํ าแถวนี้ แมแตอุปกรณเล็กๆ นอยๆ ก็
Made in Hong Kong, Made in Taiwan, Made in Korea แตตี
ตราชื่อบริษัทเปนท่ีโนน ก็ใชกันอยางนี้

ประเทศไทยเรานี้ ตอนนี้ก็เกงนะ อิเล็คทรอนิกส เราก็ทํ าได
เยอะ แตปญหาอยูท่ีเรามีนโยบายจะเนนแคไหนเทานั้น นี่ก็คือปญหาท่ี
บอกเมื่อกี้

                                                                                 
* ราคาครั้งนั้น คือในป ๒๕๓๓ ปจจุบันน้ี ราคาลดลงไปมากแลว
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มบีางทานตั้งคํ าถามแทรกเขามาตอนนี้วา “เรามีทางเลี่ยงไหม
ท่ีจะไมเขาในยุคอุตสาหกรรม กระแสอะไรมันดูดเราเขาไป จึงทํ าให
เรานี ้ท้ังท่ีสภาพจะพรอมหรือไมพรอม ก็ตองเขาไปอยู ถาไมพรอมเรา
กน็าจะอยูของเราตามสภาพ”

เรือ่งนีข้อตอบวา เปนความจํ าเปนตามเหตุปจจัย ไมมีทางเลี่ยง
ในเมือ่ยุคแตละยุคมาถึง เราพรอมหรือไมพรอม เราก็ตองเขาสูยุคนั้น
หรอืรบัผลของยุคนั้น ถึงแมเราจะไมอยากเขาไป แตเหตุปจจัยท่ีเราจะ
ทํ าเพือ่หลีกออกไป ไมเพียงพอที่จะหักลางเหตุปจจัยท่ีจะผลักดันเรา
เขาไป

ฉะนัน้ ปญหาจึงอยูท่ีวา เราจะเขาไปอยางไรใหดีท่ีสุด หรือถา
เรารเูทาทันเพียงพอ และมีความตั้งใจจริง ก็กาวขามเขาสูยุคขาวสาร
ขอมลูไปเลย อยางท่ีมีผูแนะนํ าขางตน และไมวาจะอยางไรก็ตาม เรา
กจ็ะตองไดรับผลกระทบจากความเจริญในยุคขาวสารขอมูล ดวยเหตุ
นัน้ เราจงึจะตองเตรียมพัฒนาตัวเราเอง นี่แหละคือภารกิจของการ
ศึกษา

ท่ีพดูมาทัง้หมดนี้กํ าลังเขาสูหัวขอเกี่ยวกับการคิดเปน เพราะวา
แกนของการปฏิบัติตอขาวสารขอมูล ท่ีวามาเมื่อกี้นี้อยูท่ีการคิดเปน
ซึง่จะแสดงออกในรูปตางๆ
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"คิดเปน" จะสมบูรณ เมื่อบรรจบกับ "คิดดี"
“คดิเปน” กับ “คิดดี” นี่ไมถึงกับเหมือนกันทีเดียว แตเราอาจจะ

มจีรยิธรรม ในการที่จะพยายามทํ าใหคิดเปนนั้นเปนคิดดีดวย ถาไมมี
จรยิธรรมเขามา ความคิดเปนก็อาจจะแยกตัวออกไปเปนความคิดท่ีไม
ตองค ํานึงถึงวา จะดีดวยหรือไม

อยางไรก็ตาม ความคิดเปนในข้ันสุดทายจะขาดจริยธรรมไมได
เพราะอะไร อันนี้มันจะเปนไปเองตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติ เมื่อถึง
ข้ันสดุทาย ความคิดเปนจะมาบรรจบกับจริยธรรมเอง คือคิดเปนตอง
เปนคิดดีดวย

เมือ่ถงึข้ันนัน้ เราจะเขาถึงภาวะที่รูองคประกอบของชีวิตทุก
ดาน และมองเห็นความสัมพันธอิงอาศัยกันขององคประกอบเหลานั้น
เมือ่ถงึตอนนั้น สัจธรรมก็จะบรรจบกับจริยธรรม แลวการที่จะเปนอยู
ใหด ี หรอืระบบของชีวิตท่ีดีงามก็จะสอดคลองกับจริยธรรมไปเอง
หรอืท่ีแทก็คือเปนตัวจริยธรรมนั่นเอง

แตกอนนี้เราคิดไมครบ เราจึงไมรูวา เมื่อทํ าอะไรไปอยางหนึ่ง
ซึง่เรานกึวาดีแลว จะเกิดผลเสียอยางไร ตอไปการบูรณาการจะตอง
มาบรูณาการจริยธรรมเขาไปดวย ขณะนี้ประเทศที่พัฒนาแลว กํ าลัง
หันมาบูรณาการจริยธรรมเขาไปดวยในบรรดาองคประกอบที่ตอง
บรูณาการ

ความคดิท่ีมองสิง่ท้ังหลายเปนองครวมนัน้ ถาไมมจีรยิธรรม องค
รวมกไ็มครบ เดี๋ยวเราจะพูดถึงความหมายของจริยธรรมตอไป

รวมความวา จริยธรรมเปนองคประกอบสํ าคัญอยูในองครวมนี้
ดวย ท่ีวา คดิเปน นี ่ กห็มายถึงการคิดใหเกิดเปนประโยชนแกชีวิต
จรงิๆ ถาไมมีจริยธรรม ความคิดเปนก็จะไมเปนผลดีแทจริง เพราะ
ฉะนั้น ถาขาดจริยธรรม ความคดิเปนก็ไมสมบูรณ
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 ความคดิเปนอาจจะแบงเปนหลายขั้น ในขั้นตนๆ ความคิดเปน
กม็องเพยีงวา เปนการคิดท่ีทํ าใหผลท่ีตองการสํ าเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีเปนกรณีเฉพาะนั้นๆ หรือในขอบเขตที่ปญญามองเห็นในขณะนั้นๆ
แตผลเสยีในบางดานบางอยางมองไมเห็น จนกระทั่งมีปญญามองเห็น
สจัธรรม รูองคประกอบและเหตุปจจัยท่ัวถึง การคิดเปนจึงทํ าใหเกิด
ผลดีแทจริง

ดงันัน้ ถาเปนความคิดเปนท่ีสมบูรณจึงตองมีจริยธรรม คือ
ตองเปนความคิดท่ีดีดวย ผลดีจึงจะเกิดข้ึนพรอมบริบูรณ หรือไดผลท่ี
ตองการแลวก็ไมเกิดผลเสียดานอ่ืน ซึ่งเปนการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ปญหาจึงอยูท่ีวา แตกอนนียั้งมององคประกอบไมครบ จึงคิดเปน
ดานๆ เฉพาะดานๆ ไป คราวนี้ไดองคประกอบครบถวนและมองเห็น
ความสมัพันธท่ัวรอบ เปนบูรณาการสมบูรณ

ขอยกตวัอยางในทางเศรษฐกิจสักเรื่องหนึ่ง คือในเมืองไทยเรา
นีเ้อง เมือ่สกั ๔๐-๕๐ ปมาแลว ตอนนั้นความคิดเชิง Marxism กํ าลัง
เริม่เขามาใหมๆ มีการเนนเรื่องเศรษฐกิจกันมาก ทานผูหนึ่งท่ีมีความ
คดิกาวหนาทางดานน้ี ไดเขียนหนังสือข้ึนมาเลมหนึ่ง อธิบายเรื่อง
เศรษฐกจิ ตอนหนึ่งทานเขียนวา พระพุทธรูปองคหนึ่งกับปุยคอกบุงกี๋
หนึง่ อาจจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจเทากัน

ความคดิอยางนี้ เดี๋ยวนี้เราเห็นไดชัดวาเปนความคิดแบบ
reductionist คอืเปนความคิดแบบแยกสวน ซึง่โยงกันกับ
specialization คอืความช ํานาญพิเศษในดานของตน ซึ่งมักทํ าใหมอง
อะไรแงเดยีว คิดแงเดียว นึกวา ถาแกปญหาเรื่องนี้ๆ ไดก็เสร็จ นัก
เศรษฐกจิกม็องแคดานเดียวนี้ คือคิดวา ใหไดมีเงินใช มีของกินพอ ก็
นกึวาจะหมดปญหากันเทานั้น แตตอๆ มามันกลับมีปญหามากขึ้นไป
อีกแบบหนึ่ง
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พฒันาเศรษฐกิจกันไป ตอมาปรากฏวา ปญหาธรรมชาติเกิดข้ึน
มากมาย ไปถึงไหนแลว เพิ่งจะรูตัว หรืออยางในการรับประทานสุรา
ผลติสรุาหนึ่งขวด มีมูลคาทางเศรษฐกิจเทานี้ ถาขายไดเทานี้ จะได
รายไดเขาประเทศเทานี้ ก็คิดไป แตไมคิดใหครบวงจร เขาถือวาเขา
เสรจ็หนาท่ีของเขาแลว หมดเรื่อง ตอจากนี้ไปเปนหนาท่ีของสวนอื่น
ฉนัไมเกี่ยว

คนท่ีซือ้เหลาไปกินแลวนี่ เสื่อมสมรรถภาพ เสื่อมประสิทธิภาพ
ทํ าใหการงานเสียไป ทํ างานไมไดผลดีอยางเดิม มูลคาทางเศรษฐกิจ
ลดลง ไมคิด หรือคนท่ีกินเหลานั้น ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ เกิดผลเสีย
ทางเศรษฐกจิอกี ท้ังเกิดผลเสียตอชีวิต และเกิดปญหาตอสังคม ก็ไม
คดิอีกเหมอืนกนั คนนั้นตองออกจากงาน กลายเปนคนวางงาน ครอบ
ครวัเดอืดรอน เปนปญหาครอบครัว และทํ าใหศีลธรรมเสื่อมโทรม
เปนผลเสียแกสังคมในระยะยาว พันกันไปหมด

แตตอนนี ้ ความคิดแบบที่วาครบวงจร เปนเชิง holistic คือ
ตองไปโยงกับเรื่องอ่ืนท้ังหมดกํ าลังข้ึนมาแทน จะคิดแบบเกาไมได ถา
คดิแบบเกากต็ดัตอนแยกออกไป บอกวาฉันเสร็จเรื่องของฉันแลว ฉัน
ขายเหลาไดเงินมาแลว ก็เกิดมูลคา เปนผลไดทางเศรษฐกิจแลว ก็จบ
กนัไป คณุซือ้เหลาไปกิน ก็ไดกินเหลาแลว บริโภคเสร็จ ไดสนองความ
ตองการ เกิดความพอใจแลว ก็จบกัน

แตตอนนีเ้ขาบอกวาจะคิดแคนั้นไมได การแกปญหาแบบ
ช ํานาญพเิศษเฉพาะดาน specialization ของ specialist ตามแนวคิด
แบบแบงซอย แยกสวน หรือ reductionist view ไมสํ าเร็จ แตกลับทํ า
ใหเกดิปญหาอยางปจจุบัน ฉะนั้นจึงตองคิดใหครบวงจร จะตอง
บรูณาการ จะตองเอามาคิดโยงสัมพันธกันทุกสวน

อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงอยางท่ีวานี้ ก็ยังเปนเรื่องใน
ระดบัความคดิ และอยูในขั้นตอนของความรูสึกสํ านึกเสียมากกวา คือ
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เปนท่ียอมรับกันในหลักการ และตื่นตัวกันอยูในหมูพวกชั้นนํ า แตใน
ระดบัปฏบิตักิาร และในวงการของพวกที่มีกํ าลังอํ านาจ หรือในโลก
แหงความเปนจริง ความคิดแบบเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีพุงดิ่งไปทาง
เดยีว หรอืมองดานเดียว ก็ยังคงครอบงํ าอยู ยังมีอิทธิพลมาก อยาง
นอยควนัหลงของความคิดแบบนี้ก็ยังจะมีไปอีกนาน

พวกทีผ่ลติสารเคมีบางอยาง ซึ่งมีผลกระทบทํ าลายธรรมชาติ
แวดลอม ก็ยังคงพยายามพัฒนาผลผลิตของตนใหออกฤทธิ์รุนแรง
เดด็ขาดย่ิงข้ึน โดยไมคํ านึงถึงวาผลผลิตของตนจะมีผลทํ าลายธรรม
ชาตแิวดลอมรุนแรงขึ้นเพียงใด

พวกนกัการตลาด ก็จะยังคงใชความสามารถของตนผลักดันสิน
คาท่ีตนสงเสริมและไดผลประโยชน ใหแพรหลายเขาถึงผูบริโภคให
มากทีส่ดุ ขยายตลาดใหกวางท่ีสุด ใหไดกํ าไรสูงสุด โดยโฆษณาแตผล
ท่ีสนองความตองการ ปกปดโทษภัยของสินคานั้น โดยไมคํ านึงวาจะ
เกดิอันตรายอยางไรตอชีวิต และตอสังคมในระยะยาว จะขาด
มนุษยธรรม หรือเสียจริยธรรมอยางไรไมคํ านึง

ในวงการนัน้ ใครมัวจะคํ านึงถึงความเสียหายตอสภาพแวดลอม
ใครจะคดิถึงมนุษยธรรม หรือเปนหวงจริยธรรม พวกที่เปนหมูใหญจะ
บอกวาเขาโง ตองทํ าอยางพวกเขาจึงจะฉลาด

พวกเขามีความฉลาดชนิดท่ีจะพาโลกและเพื่อนมนุษยไปสูความ
หายนะ คนเหลานี้จะภูมิใจในความโงท่ีตนเองเห็นเปนความฉลาดกันไป
อีกนาน บางทีอาจจะนานจนถึงหายนะหรือความพินาศเสียกอน จึงได
รูตัววาโง

ความคดิไมครบวงจร หรือความคิดแหวงองครวม ท่ีขาดองค
ประกอบดานธรรมชาติแวดลอมนั้น เดี๋ยวนี้คนรูและตื่นตัวกันมาก
หนอย อาจจะแกไขกันขึงขังแข็งขันอยูบาง แตความคิดแหวงองครวม
หรอืความคดิไมครบวงจร ท่ีขาดองคประกอบดานจริยธรรม เวลานี้
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คนนอยนกัทีจ่ะรูสึกนึกถึง และที่จะถึงข้ันตื่นตัวปฏิบัติการกันจริงจัง
คงจะเปนเพียงความหวังตอไปอีกนาน

ไมวาจะอยางไรก็ตาม เปนหนาท่ีของผูมีความรับผิดชอบตอ
สงัคม ท่ีจะเพียรพยายามใหมีการศึกษาเพื่อแกปญหาเหลานี้ แมวาจะ
เห็นอยูวายาก เพราะแมแตตัวแนวคิดแบบองครวมนี้เอง ก็ยังเปนของ
ใหมสํ าหรับโลกยุคนี้

จุดแยกเขาสูทางแหงการคิดเปน
และกระบวนการพัฒนา

เรือ่งนี ้ ตอนแรกอยาไปหวังผลวาจะไดความรูถูกตองสมบูรณ
แตอยางนอยก็จะไดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ ทํ าใหความคิดเดินเปน
ระบบ ด ําเนินไปแบบมีข้ันตอน ไมใชพรา สับสน ไมชัดเจน ท่ีเรียกวา
“คิดไมเปน” ซึง่มลีกัษณะส ําคัญตั้งแตพบกับเรื่องหรือปญหา คือ

๑. พอเจอเรื่องอะไรก็ติดตันอยูแคนั้น วนเวียน ไมไปไหน
๒. พอเจอเรื่อง ก็คิดเตลิดไปเลย ฟุงซานหมด
 ท้ังสองอยางนี้ถือวาใชไมได
ทํ าอยางไรจึงจะชวยใหคนคิดอยางมีระบบ มีข้ันมีตอน คือใหมี

แนวทางทีจ่ะไดความจริง ถาทํ าใหเขามีลักษณะอยางนี้ไดแลว ก็มีทาง
ท่ีเขาจะพฒันาตนเองได เราถือวาคนจะตองพัฒนาตนอยูตลอดเวลา
เราไมถอืวาเขาสมบูรณแลว ฉะนั้นจึงควรใหเขาพัฒนาไป ใหมีลักษณะ
นี ้ ในเรือ่งวธีิการคิดเปนตน ใหคิดอยางมีระเบียบ หรือคิดอยางเปน
ระบบ อยางนอยใหเขามีนิสัยในการรูจักคิด

พอมขีอมูลเขามา ก็ไมรับขอมูลนั้นอยางเลื่อนลอย โดยสัก
แตวาฟง หรือไมคิดเลย เขาวามาก็เชื่อไปเฉยๆ แตใหเริ่มมีการคิด
โดยอาจจะตัง้คํ าถาม ซึ่งเปนวิธีในทางปฏิบัติ การฝกความคิดนี้ โดย
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มากจะเริ่มดวยการตัง้ค ําถามวา คืออะไร เปนอยางไร ทํ าไมจึงเปน
อยางนี้ เปนตน

ในการฝกเด็กก็เหมือนกัน เราเคยฝกเด็กในกระบวนการคิดท่ีจะ
ใหคดิเปนบางหรือเปลา เริ่มตั้งแตเด็กอยูกับครอบครัว ยังไมเขาโรง
เรยีน เรากต็องมีการฝกความคิดแลว เพราะการคิดนั้นมีทางแยกไป
ระหวางรูจักคิด กับไมรูจักคิด

เดก็มคีวามพรอม หรือมีศักยภาพที่จะเดินไดท้ังสองสาย แลว
แตวาจะมผีูชี้แนะหรือไม เด็กบางคนอาจจะเกงมาก จนกระทั่งวาถึง
จะไมมผีูชีแ้นะ แกก็ไปได แตสวนมากจะตองมีผูชี้แนะ ผูชี้แนะจะชวย
น ําทางความคิด

ยกตวัอยางเชน พอแม พาเด็กไปรานขายของ แคนี้ก็เปนการให
การศกึษาแลว พอไปเห็นของ เด็กก็ตื่นตาตื่นใจ โดยมากเด็กจะตื่นกับ
ส ี เชนสเีขียว สีแดง ซึ่งเปนสิ่งท่ีชัดเจน ทํ าใหเกิดความรูสึกมาก เมื่อ
เห็นสตีางๆ และเห็นของที่แปลกๆ โดยรูปราง ทรวดทรงเปนตน แกก็
สนใจ เด็กจะมีท้ังความอยากบริโภค และอยากทํ า หรืออยากผลิตอยู
ดวยกนั อยางนอยกอ็ยากรู ตอนนีป้ญหาอยูท่ีวาเราจะน ําเดก็ไปทางไหน

พอแมสวนมาก เอาในเมืองไทยเรากอน พอเด็กเห็นและสนใจ
พอแมมกัจะบอกวา โอ อันนี้สวยกวา อันนั้นสวยกวา อยางนี้ดีกวา
เอาอนันี้ดีกวา สวยกวาอันนั้น อะไรตางๆ มักจะอยูแคนี้ ไมคอยนํ า
ความคดิไปในเชิงท่ีจะใหรูวา นี้คืออะไร ใชทํ าอะไร และทํ ามาไดอยาง
ไร ตอไปจนกระทั่ง เมื่อรูมากขึ้นก็ใหรูจักแยกวาอันนี้มีแงดีอยางนี้ อัน
โนนมแีงดอียางนั้น ดีกวากันในแงนี้ๆ ทํ าใหมีความคิดในเชิงวิเคราะห
ตอไป

ฉะนัน้ การศึกษาในครอบครัวจึงสํ าคัญมาก ยังไมถึงโรงเรียน
หรอก เดก็จะไดฝกฝนในทางความคิดไปแตตนแลว ถาไดรับการชี้ชอง
แบบแรก เดก็จะไมพัฒนาศักยภาพทางความคิด แตจะมุงบริโภค หรือ
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สนองความอยากอยางเดียว เห็นอะไรก็อยากได อยากใช อยาก
บรโิภค เอาสวยเอางามเขาวา แลวคานิยมบริโภคก็เกิดข้ึน

แตถาฝกใหเด็กรูจักคิด ดวยการซักถามเปนตนบาง หรือเรา
บอกแนะบาง วานี่คืออะไร เขาใชทํ าอะไร เขาทํ ามาอยางไร เด็กก็จะ
ไดขอมลูความรู และพัฒนาความคิดตอไป นี่เปนเรื่องของชีวิตประจํ า
วนัเลยทีเดยีว จะเปนการพัฒนาตัวเองอยูเรื่อยตลอดเวลา

คนท่ีรูจกัคดิแบบนี ้ จะพฒันาตวัเองอยูตลอดเวลาดวยการคดินัน้
เพราะคนยอมมเีรือ่งเขามาดวยประสบการณตางๆ อยูเสมอ การพฒันา
ตนจงึเปนไปเองอยางเพิ่มทวีโดยอัตโนมัติ ในขณะที่อีกคนหนึ่งย่ํ าอยู
กบัที ่ และนีเ่ปนเคร่ืองแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคลวา
ทํ าไมคนจึงแตกตางกันออกไปไดมากมาย

"คิดเปน" ทํ าใหเห็นแงมุมและทางเลือกที่จะไป
การคดิเปนนี่ มีชื่อเฉพาะซึ่งคงจะไดยินกันมาแลว เรียกวา

โยนิโสมนสิการ ธรรมขอนี้เปนหลักสํ าคัญเกี่ยวกับการคิด ท่ีเรียกวา
คดิเปน

การ “คดิเปน” นั้นมีลักษณะที่เปนระบบ มีข้ัน มีตอน มีลํ าดับ
หมายความวา มันมีการดํ าเนินหรือเดินหนาไป ไมใชตันอยูกับที่ และก็
ไมใชเตลิดไป

การคดิเปนนี้ มีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ มันทํ าใหเห็นความเปน
ไปไดหลายๆ อยาง ทํ าใหผูนั้นสามารถที่จะเลือกเอาอันดีท่ีสุด เหมือน
อยางเราฝกเด็ก

การทีเ่ราฝกเด็กนั้น เราฝกแบบประชาธิปไตย คือเราไมไดไป
ครอบง ําความคิดเขาวา เธอตองคิดอยางนั้นนะ อยางนี้นะ แตเราเปน
ผเูสนอแนะคือ เรานํ าเสนอใหเขา
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เชนถามีสถานการณอยางนี้เกิดข้ึน เราชี้ใหเด็กมองเห็นวา นี่นะ
เรือ่งนีค้ดิอยางนี้ก็ได คิดอยางนั้นก็ได คิดอยางโนนก็ได มีทางเลือก
หรอืความเปนไปไดหลายอยาง แตละอยางนั้นๆ จะมีขอดีขอเสียอยาง
ไร แลวกระตุนใหเด็กรูจักและมีความรับผิดชอบ ท่ีจะพิจารณาแลวตัด
สนิใจดวยตนเองวาอันนี้หรืออันนั้นดีท่ีสุด เปนประโยชนท่ีสุด มีขอเสีย
นอยท่ีสุด หรือเขากับกรณีไดดีท่ีสุด การคิดเปนก็ออกมาในรูปนี้ ไมใช
ไปสัง่วา เธอตองคิดอยางนี้ เมื่อชี้ชองคิดและชี้ทางเลือกใหแลวเด็ก
จะคดิเปนเอง

ตอไป พอเขาคิดดวยตนเองไดแลว เขาเห็นความเปนไปไดหรือ
ทางเลอืกหลายอยางแลว เวลามองอะไรเขาจะมองหลายแง มอง
หลายมมุ แลวก็หลายชั้น ไมใชมองแงเดียวชั้นเดียว จะมีความคิดแบบ
ไมตขีลมุ ชนดิท่ีวาพอมองแงเดียวก็ลงความเห็นไปเลยวา อันนี้เลว
อันนีด้ ีหรอือะไรทํ านองนี้ เด็กที่ไดฝกคิดมาแบบนี้จะรูจักแยกแยะ จะ
มคีวามคดิเชงิวเิคราะห จะแยกไดวา อันนี้ดีในแงนี้ ไมดีในแงนั้น
อยางนี้เปนตน

ฉะนัน้ ถาเราจะฝกกันในการที่จะคิดเปน วิธีฝกเบื้องตน ก็คือ
๑. การใชคํ าถาม เชนถามวา คืออะไร ทํ าไมจึงเปนอยางนี้ หรือ

เกิดข้ึนมาไดอยางไร มีคุณมีโทษอยางไร
ค ําถามในแงความเปนจริงวา คืออะไร เปนอยางไร ทํ าไมจึง

เปนอยางนี้ เปนตน เปน objective แตเมื่อถามวามีคุณมีโทษอยางไร
กเ็ริม่เปน subjective แตมันไมใช subjective แท คือเปนเรื่องของ
ความสมัพนัธแลวแตวาจะสัมพันธกับอะไร ถาสัมพันธกับเรื่องนี้ มีแงท่ี
จะเกดิผลดเีปนประโยชนอยางไร ก็มีเหตุผลท่ีจะไปสัมพันธกับเรื่องนั้น
ถาสมัพนัธกับเรื่องนั้น มีแงท่ีจะเกิดผลเสียเปนโทษอยางนั้น จึงไมควร
เขาไปสมัพันธ คือคิดพิจารณาวา ถาใชในแงนี้จะมีคุณ ถาใชในแงนั้น
จะมโีทษอยางนั้นๆ ทํ าใหรูจักคิด รูจักแยกแยะออกไปไดตางๆ
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๒. การทํ าใหเห็นทางเลือก คือ ในเวลาฝก นอกจากตั้งคํ าถาม
อยางท่ีวาแลว ก็ใหมีทางเลือกมากๆ ใหเห็นความเปนไปไดตางๆ ใน
ทางความคดิ เพื่อเด็กจะไดเห็นทางคิด แลวจะไดนํ าไปฝกกับตนเองได
งาย เมือ่เดก็มองเหน็วาประสบการณหรอืสถานการณอันนี้ๆ  มทีางเปน
ไปไดในทางความคิดตั้งหลายๆ อยาง เด็กก็จะสามารถคิดไดดวยตน
เองวา ทางเลอืกไหนด ี แตละอยางหรอืแตละทางมขีอดขีอเสยีอยางไร
แลวกเ็ลอืกเอาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เทาท่ีปญญาของเขามองเห็น แลวก็
พฒันาปญญาท่ีจะเลือกนั้นตอไปอีก

"คิดเปน" ในระบบแหงการดํ าเนินชีวิตเปน
เรื่องโยนิโสมนสิการนี ้ อยากจะใหเห็นตํ าแหนงอีกหนอย คือ

ความคดิเปนนี้ก็อยูในระบบแหงชีวิตของเรานี่เอง เรานาจะรูวา มันอยู
ท่ีต ําแหนงไหนในการดํ าเนินชีวิตของเรา และมันสัมพันธอยางไร กับ
กจิกรรมสวนอื่นในชีวิตของเรา เรื่องของความสัมพันธกับสวนอื่นๆ
ของชวีตินีก้ส็ ําคัญ เพราะวา ถาเราไมเห็นตํ าแหนงของมันชัดเจน
ความคดิเปนนั้นก็ไมชัดดวย

ความคดิเปนนี ้ ก็เปนสวนหนึ่งของการดํ าเนินชีวิตท่ีดีงาม ท่ีถูก
ตอง ท่ีไดผลนั่นเอง ถาเราจะมองใหเห็นความหมาย ความสัมพันธ
และต ําแหนงแหงท่ีของมัน ก็มาดูท่ีระบบชีวิตของเรานี่เองวา ชีวิต
ของเราหรอืการดํ าเนินชีวิตของเราคืออะไร เมื่อมองดูสวนตางๆ ของ
การด ําเนนิชวีิตทีละอยาง เราก็จะเห็นตํ าแหนงของความคิดเปน

การด ําเนินชีวิตของเรานี้คืออะไร ถามแคนี้กอน ถาตอบอยาง
งายท่ีสดุ กว็า “ชีวิต คือการเปนอยู” แตแคนี้ยังไมชัดพอที่จะเห็นทาง
ปฏบิตั ิ ในทีน่ี้จะลองมองดูหลายๆ แง จะขอยกความหมายที่ฝรั่งชอบ
พดูถึงกอน
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ฝรัง่บางพวกชอบพูดวา “ชีวิต คือการตอสู” คํ าพูดนี้มีความ
หมายเปนอยางไร ความหมายก็คือการที่วา ชีวิตของเรานี้ เกิดมาแลว
กต็องพบสิง่ท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางบีบคั้น ท่ีเรียกวาปญหา มนุษยเรานี้
ชวีติจะตองเจอปญหา การตอสูก็คือการพยายามแกปญหา ฉะนั้น ถา
ใชภาษาทางวิชาการ ในแงนี้ “ชีวิต ก็คือการแกปญหา” (พูดใหลึกลง
ไปอีกวา “ชีวิต คือการศึกษา”)

เมือ่เรายังด ําเนินชีวิตอยู เราจะตองแกปญหาตลอดเวลา มี
เรือ่งข้ึนมาทีจ่ะตองทํ า ตองพูด ตองคิด ก็เปนปญหาท่ีตองแก เรา
ด ําเนนิชวีติไปก็แกปญหาไป แมแตเรื่องเล็กๆ นอยๆ บางทีเราไมรูวา
เปนปญหา แตท่ีจริงมันก็คือปญหาท่ีจะตองแก แมจะทํ าอะไรสักเรื่อง
หนึง่หรอืชิน้หนึง่ ก็ตองคิดวาจะเอาอยางไรและตองมีการตัดสินใจ
ชวีติของเราในแงนี้ ก็คือการแกปญหา

ทีนี ้ เราจะดํ าเนินชีวิตใหดี ก็ตองแกปญหาใหสํ าเร็จ และใหได
ผลดแีกชีวิตของเรา ถาเราสามารถแกปญหาไดดี ไดสํ าเร็จ เราก็
ด ําเนนิชวีติไดดี การแกปญหาไดสํ าเร็จผลดี เรียกวาเปนการรูจักแก
ปญหา หรือแกปญหาเปน

ฉะนัน้ ถาใหความหมายของการดํ าเนินชีวิตวาคือการแกปญหา
การด ําเนนิชีวิตท่ีดี ก็คือการแกปญหาเปน นี่เปนความหมายที่หนึ่ง
ฉะนัน้ การแกปญหาเปนจึงเปนสาระสํ าคัญอยางหนึ่งในการศึกษา
เพราะเราตองการใหคนดํ าเนินชีวิตอยางไดผลดี

อยางไรก็ตาม ความหมายของการดํ าเนินชีวิตนั้น มองไดหลาย
แง ในความหมายอีกอยางหนึ่ง การดํ าเนินชีวิตของเราคืออะไร การที่
มนษุยเรามีชีวิตอยูวันหนึ่งๆ นี้เปนอยางไร “ชีวิตของเราก็คือการทํ ากิจ
กรรมตางๆ” ถาพูดดวยภาษาทางพระทานเรียกวาการทํ ากรรม ทํ า
กรรม คือทํ าโนน ทํ านี่ อยางมีเปาหมาย คือทํ าโดยเจตนา หรอืมเีจต
จ ํานง ซึง่แสดงออกสามดาน ไดแก ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
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วนัหนึง่ๆ นี่ ชีวิตของเราอยูกับการทํ ากรรมทางกายบาง ทาง
วาจาบาง ทางใจบาง ทํ ากรรมทางใจ เราเรียกวาการคิด ทางวาจา
เราเรียกวาการพูด และทางกายเราเรียกวาการทํ า ฉะนั้น การที่ชีวิต
ของเราด ําเนินอยู ก็คือ การทํ า พูด คิด ในวันหนึ่งๆ เราก็วุนอยูกับ
การท ํา พดู คิด นี่แหละ การดํ าเนินชีวิตของเราคืออันนี้ วันหนึ่งๆ เรา
มีอะไรนอกจากนีไ้หม กม็แีตทํ า พดู คดิ ดงันัน้ “ชวีติของเรากค็อืการ
ทํ ากรรม” สามอยางนี้ กลาวคือ ทํ า พูด คิด การทํ า พูด คิด เปนท้ัง
หมดแหงชีวิตของเรา

เมือ่ชวีติของเราคือการทํ ากรรม หรือทํ า พูด คิด การดํ าเนิน
ชวีติท่ีด ีกค็อืการทํ า พูด คิด ใหไดผลดี ใหเปนคุณแกชีวิตของเรา การ
ทํ าใหส ําเร็จผลดีก็คือ การรูจักคิด รูจักพูด รูจักทํ า หรือการคิดเปน
พดูเปน ทํ าเปน ฉะนั้น การดํ าเนินชีวิตท่ีดี ก็คือ การทํ าเปน พูดเปน
และคิดเปน

แตท้ังนีจ้ะตองใหครบ ถาเอาแคคิดเปน ทํ าเปน ก็ไมครบ ถึงจะ
เอาคดิเปน ทํ าเปน ไปบวกกับแกปญหาเปนดวย อยางท่ีชอบพูดกันใน
วงการของการศึกษาสมัยปจจุบันวา คิดเปน ทํ าเปน และแกปญหา
เปน กไ็มครบ การดํ าเนินชีวิตคือการทํ ากรรมสามนี้ตองใหครบชุด คือ
ตองคดิเปน พูดเปน ทํ าเปน จึงจะครบ ถาสามอยางนี้ครบ ก็เปนอัน
วาด ําเนินชีวิตไดผลดี

เฉพาะอยางย่ิง ในขณะนี้ท่ีสังคมกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล ซึ่ง
“การสือ่สารเปน” กํ าลังมีความสํ าคัญมากยิ่งข้ึน “การพูดเปน” ใน
ความหมายที่ครอบคลุมการสื่อสารเปน จึงเปนคุณสมบัติท่ีขาดไมได
ส ําหรบับคุคลท่ีจะชื่อวามีการศึกษา ถายังจะพูดแบบที่นิยมกันในวง
การศกึษาอยางขางตน ก็ตองเติมใหเต็มวา คิดเปน พูดเปน ทํ าเปน
และแกปญหาเปน หรือ คิดเปน สื่อสารเปน ทํ าเปน/สรางสรรคเปน
และแกปญหาเปน อยางท่ีเคยพูดไวครั้งหนึ่งแลวขางตน
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ดํ าเนินชีวิตเปน ยังครอบคลุมอีกหลาย "เปน"
ตอไปอกีความหมายหนึ่ง การดํ าเนินชีวิตของเราคืออะไร การที่

เรามชีวีติอยู หรือชีวิตของเราที่เปนอยูวันหนึ่งๆ นี้เปนไปอยางไร มอง
อีกแงหนึ่ง “ชีวิตก็คือการรับประสบการณตางๆ”

 ในวนัหนึง่ๆ นี้ มีสิ่งท่ีรับรูเขามาทางตาบาง ทางหูบาง ทาง
จมกูบาง ทางลิ้นบาง ทางกายบาง ปรากฏขึ้นในใจบาง ตลอดเวลาตั้ง
แตตืน่นอนจนหลับไป ชีวิตของเราก็คือการรับรูประสบการณ ทางดาน
ตางๆ เหลานี้ หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา การดํ าเนินชีวิตของเรา ก็คือ
การใชตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ รับรูเรื่องราว อารมณ หรือประสบ
การณตางๆ

ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ ท่ีเปนชองทางรับรูประสบการณตางๆ
นัน้ ทางพระเรียกวา อายตนะ หรือ ทวาร การรับรูประสบการณตางๆ
ทางอายตนะหรือทวารเหลานี้ ก็คือความเปนไปในชีวิตท้ังหมดของเรา
ดงันัน้ ชวีติในวันหนึ่งๆ นี้ ก็คือการไดเห็น การไดยิน การไดกลิ่น
เปนตน เราอยูกับกิจกรรมเหลานี้ท้ังวัน เรื่องราวหลากหลายผานเขา
มา เรารบัประสบการณเขามาตลอดเวลา ฉะนั้น ประสบการณจึงเปน
สิง่สํ าคัญมาก

การรบัประสบการณนี้ เปนจุดเริ่มตนท่ีจะทํ าใหมนุษยดํ าเนิน
ชวีติไดผลดีหรือไม เรียกวาทํ าใหเกิดปญหาหรือไมเกิดปญหา ถารับ
ประสบการณไมเปน ก็จะเกิดปญหา ถารับประสบการณเปน ก็จะเปน
เครือ่งชวยในการแกปญหา เปนคุณแกชีวิต

การศกึษาสมัยใหมมักจะมองขามจุดนี้ มองแตเพียงวาการรับ
ประสบการณ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการรับรู แตไมมีการสอนวา
จะรบัรูประสบการณอยางไรจึงจะไดผลดี

ในเมือ่ชวีิตของเรา ก็คือการรับประสบการณ ฉะนั้น การดํ าเนิน
ชวีติท่ีจะไดผลดี ก็คือการรับประสบการณอยางไดผลดี คือการรูจักรับ
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ประสบการณ หรือการรับประสบการณเปนนั่นเอง ดวยเหตุนั้น เพื่อ
การด ําเนนิชีวิตท่ีดีของมนุษย จึงจะตองมีการฝกตั้งแตการรับรูประสบ
การณ วารับประสบการณอยางไรจึงจะไดผลดีแกชีวิต จะตองดูเปน
ฟงเปน เปนตน คือ รูจักใชอายตนะทั้งหกนั้น ตาก็ตองดูเปน หูก็ตอง
ฟงเปน ฯลฯ

ถาใชตาดูไมเปน ก็เกิดโทษ กอปญหาแกตัวเอง แตถาดูเปนก็ได
ความรู ไดสิ่งท่ีมีคุณคาเปนประโยชนท่ีจะนํ ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ดัง
นัน้ ในการศึกษาจะตองมีการฝกในเรื่องการรับประสบการณกันตั้งแต
เดก็ คอืจะตองฝกในเรื่องการดูเปน ฟงเปน เปนตน โดยถือเปนหลัก
ใหญขอหนึ่ง

ในการศกึษาของเรา ปญหาหนักอยางหนึ่งก็คือ เรื่องดูไมเปน
ฟงไมเปน ยังไมตองพูดถึงทํ าเปน คิดเปนหรอก แมแตดูก็ไมเปน ฟงก็
ไมเปน นี้เปนดานแรกยิ่งกวาคิดเปน ทํ าเปนเสียอีก ฉะนัน้จะตองเอาใจใส
ในเรื่องท่ีเด็กดูไมเปน ฟงไมเปน

ปญหาของเราในปจจุบัน ทีว่าใชเทคโนโลยีไมเปนก็คือ ดูไมเปน
ฟงไมเปน เปนตนนี่เอง ซึ่งหมายถึงการรับรูประสบการณไมเปน ไมรู
จกัเลอืกด ู ดูแลวก็ไมรูจักเลือกเก็บ ไมรูจักคัดเอาสิ่งท่ีเปนประโยชน
เชน ดทีูว ีฟงวิทยุไมเปน เปนตน ซึ่งเปนปญหาอยูท่ัวไป ฉะนั้นจะตอง
ฝก การศกึษาจะตองเริ่มตั้งแตการเรียนรูและฝก ในการรับประสบ
การณ ตองรับใหเปน ซึ่งถามีเวลาเราจะพูดกันอีกในเรื่องนี้

สรปุความในแงนี้วา การดํ าเนินชีวิตท่ีดี คือ การดูเปน ฟงเปน
ดมเปน ลิ้มรสเปน สัมผัสเปน และคิดเปน

มองอีกดานหนึ่ง ชีวิตของเราคืออะไร ชีวิตของเราที่ดํ าเนินอยู
ในแตละวันๆ นี้ ก็คือการเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เราเขาไป
เกีย่วของกบัสิ่งแวดลอมเพื่อเอาประโยชนใหแกชีวิตของเรา ชีวิตของ
เราทีด่ ําเนินอยูแตละวันนี่ เปนการพยายามไปเอาประโยชนจากสิ่งแวด



รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน๗๐

ลอม ถาเอาประโยชนไมเปน เราก็ไดโทษเขามาแทน ถาเอาประโยชน
เปน กไ็ดประโยชนมา ไดสิ่งท่ีเรียกวาคุณภาพชีวิต สิ่งท่ีเปนประโยชน
ทํ าใหเกิดผลดี ทํ าใหแกปญหาและสรางสรรคตางๆ ได

การเกี่ยวของเพื่อเอาประโยชนจากสิ่งท้ังหลายนี้ ทํ าใหสิ่งท้ัง
หลายมคีณุคาข้ึนมา เราจึงพูดถึงคํ าวา “คุณคา” คุณคาก็เกิดจากการ
สนองความตองการของเรานั่นเอง คุณคาคือความสามารถที่จะสนอง
ความตองการ ถาสิ่งนั้นมีอะไรสนองความตองการของเรา ท่ีจะเอา
ประโยชนจากมัน มันก็มีคุณคาแกเรา ถาเราสามารถเอาประโยชนจาก
สิง่นัน้อยางถูกตอง และไดสิ่งท่ีเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริง ก็
เรยีกวา เรารูจักถือเอาประโยชน หรือเอาประโยชนเปน แตถาเอาไม
เปนกก็ลบัเปนโทษ เชนทํ าใหเกิดความลุมหลงมัวเมา หรือทํ าใหเกิด
ความเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง

การถือเอาประโยชนจากสิ่งท้ังหลายนี้ เราเรียกวาการเสพหรือ
บรโิภค แตถาเปนการเขาไปเกี่ยวของสัมพันธเพื่อเอาประโยชนจาก
บคุคล เราเรียกวา คบ หรือ คบหา ซึ่งภาษาพระก็เรียกวา “เสพ”
เหมอืนกัน ดังท่ีเรานิยมใชในรูปศัพทวา “เสวนา” (ทางพระใช
“เสวนา” ท้ังกับคนและของ)

เมือ่พดูในแงนี้ ชีวิต ก็คือการเกี่ยวของสัมพันธท่ีจะใหไดรับ
ประโยชนจากสิ่งแวดลอม หรือพูดสั้นๆ วา “ชีวิต คือการเสพสิ่งแวด
ลอม”

การศกึษามีหนาท่ีสํ าคัญ ท่ีจะตองชวยใหคนฝกฝนพัฒนาตนที่
จะด ําเนนิชวีติอยางถูกตอง หรือรูจักดํ าเนินชีวิตใหเปน จึงตองมีการ
ศกึษาใหรูจักเสพ รูจักบริโภค รูจักคบหา ซึ่งพูดงายๆ การดํ าเนินชีวิตท่ี
ด ีกค็อื การกินเปน ใชเปน บริโภคเปน และคบคนเปน

การด ําเนินชีวิตท่ีดีของเราคือ การเกี่ยวของกับสิ่งท้ังหลาย
อยางไดผลดีใหไดประโยชน เริ่มแตกินอาหารก็ตองกินเปน ใหไดคุณ
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คาท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต ทํ าใหมีสุขภาพดี การใชสิ่งของตางๆ ตอง
พจิารณาวาจะใชอยางไรใหเกิดประโยชนแกชีวิต ตองรูจักเลือก เชน
มองในแงวาใชใหทนทานและประหยัด ใชใหเปนประโยชนนานท่ีสุด
และใชใหสนองสัมฤทธิ์คุณคาท่ีแทจริง ตลอดจนรูจักใชเวลา หรือ
บรโิภคเวลาเปน รวมแลวก็เปนเรื่องของการรูจักถือเอาประโยชนจาก
สิง่ท้ังหลาย

“คิดเปน” คือแกนกลางของระบบการดํ าเนินชีวิตเปน
รวมความวา ชีวิตของเรานี้มิใชมีดานเดียว การมองความหมาย

ของการด ําเนินชีวิตนั้น มองไดหลายดาน แตละอยาง จะตอง “เปน”
ท้ังนัน้ ถาด ําเนินชีวิตเปนก็ไดผลดีแกชีวิต แมวาจะตองเปนในหลาย
ดาน แตกม็ารวมกันท่ีคํ าวาดํ าเนินชีวิตเปนนั่นเอง คือรูจักดํ าเนินชีวิต
ใหไดผลดี ใหเกิดแตคุณไมเกิดโทษ ใหพัฒนาสูอิสรภาพและสันติสุข

เปนอันวา การด ําเนินชีวิตเปน นัน้ มองในความหมายตางๆ ได
หลายดาน คือ 

ถามองวา การดํ าเนินชีวิตคือการแกปญหา การดํ าเนินชีวิตเปน
กค็อื การแกปญหาเปน

ถามองวา การดํ าเนินชีวิตคือ การทํ า พูด คิด การดํ าเนินชีวิต
เปน ก็คือ คิดเปน พูดเปน ทํ าเปน

ถามองไปที่การรับประสบการณ การดํ าเนินชีวิตเปน ก็คือ ดู
เปน ฟงเปน เปนตน

ถามองไปทีก่ารถอืเอาประโยชนจากสิง่แวดลอม การด ําเนนิชีวิต
เปน กค็อื คบหา กิน ใช และบริโภคเปน หรือเสพเสวนาเปน

ฉะนัน้ เรือ่ง “เปน” นี้จึงมีหลายอยาง จะตองใหครบวงจรชีวิต
การศกึษาจะตองชวยใหคนพัฒนาตนจนไดความ “เปน” ในดานตางๆ
ใหครบหมด ซึ่งรวมสรุปลงทายท่ีการดํ าเนินชีวิตเปน
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ทีนี ้“คดิเปน” นี่สํ าคัญอยางไร ตอบงายๆ วา “คิดเปน” เปนตัว
โยง “เปน” ท้ังหมดทุกอยางท่ีวามา

เริม่ตัง้แตดานรับประสบการณ อายตนะตางๆ คือ ตา หู จมูก
ลิน้ กาย รับประสบการณเขามา ตัวสุดทายคือใจ ทวารใจ อายตนะใจ
หรอือินทรยีคอืใจนี้ เปนตัวคิด การคิดเปนจะชวยโยงตั้งแตดูเปนไปจน
ถงึการรบัรูทุกอยาง ทํ าใหถูกตองไปหมด การคิดท่ีถูกตองมีอิทธิพล
ตอการดูเปน ฟงเปน ฯลฯ

ในดานการทํ ากรรมสาม คือคิดเปน พูดเปน ทํ าเปน การคิดก็
เปนตวัทํ าการหรือเปนตนทางท่ีมีอิทธิพลตอการพูด และการทํ า เมื่อ
คดิเปน ก็ทํ าใหพูดเปน และทํ าเปน

ในแงท่ีเห็นวาชีวิตคือการแกปญหา คิดเปนก็ทํ าใหแกปญหาเปน
ในดานการใช หรือการบริโภค คิดเปนก็เปนตัวการสํ าคัญท่ีจะ

ทํ าใหมีการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการกินหรือการบริโภคเสีย
ใหม กอนนีเ้คยกินมาแลว ไมเคยคิดวามันผิด ไมคิดวามันจะไมไดผลดี
เมือ่คดิเปนข้ึนมา รูวาท่ีกินมาบริโภคมานั้นไมถูก ก็เปลี่ยนแบบแผน
พฤตกิรรมในการกินใหม บริโภคใหม กลายเปนกินเปน บริโภคเปน

“คดิเปน” จงึเปนตัวแกนกลาง เปนตัวโยงทั้งหมด แตถาจะพูด
ใหครบ ก็ตองโยงใหไดวามันโยงไปหาอะไรบาง เพื่อใหการคิดเปนของ
เรามผีลสมบรูณ ตองคิดเปนใหออกผลไปที่ดูเปน ฟงเปน เปนตนดวย
ตองคดิเปนใหออกผลไปที่พูดเปน ทํ าเปนดวย ตองคิดเปนใหออกผล
ไปทีก่ารกนิเปน ใชเปน บริโภคเปนดวย และตองคิดเปนใหโยงไปสูการ
แกปญหาเปนดวย รวมเปนดํ าเนินชีวิตเปน

พดูในทางกลบักนัวา ตองเอาทัง้การรบัรูดูฟง ทัง้การคดิพดูท ํา ทัง้การ
กนิใชเสพเสวนา และทัง้การแกไขปญหา ทัง้หมดนัน้ เปนแดนฝกการคดิเปน
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การบอกวาใหคิดเปนเฉยๆ นั้น เปนเรื่องเลื่อนลอย ถึงจะรูวา
ส ําคญั แตก็มองไมเห็นตํ าแหนงของมันในชีวิตของคน ทํ าใหไมรูวาจะ
โยงกันตรงไหน ก็เลยไมชัดเจน

โดยเฉพาะในเรื่องคิดเปน พูดเปน ทํ าเปนนั้น ในยุคขาวสารขอ
มลูนีจ้ะตองเนนเรื่องการ พูดเปน หรือ ส่ือสารเปน ใหหนักแนนมากขึ้น
สวนท ําเปนก็คลุมไปถึงผลิตเปน ซึ่งเปนหลักของยุคอุตสาหกรรม ดัง
ไดพูดไปแลว

"เปน" ที่สมบูรณ คือ พอดี ที่เรียกวามัชฌิมา
ทีนี ้ท่ีวาเปนนั้น เปน คืออยางไร “เปน” กอ็ยางท่ีวาแลว คือทํ า

ใหไดผลดี หรือย้ํ าวา ท้ังใหสํ าเร็จ และใหเกิดผลดี
ชวีติของเรานี้ ท่ีแทแลวก็มีจุดมุงหมายที่จะใหเปนชีวิตคือความ

เปนอยูท่ีดีท่ีสุด แตบางทีเราไมรูวาจะเปนอยูอยางไรจึงจะดี
เหมอืนกบัมนุษยในยุคท่ีผานมา ท่ีพัฒนาผิด ท่ีจริงเขาก็ตองการ

ผลท่ีดท่ีีสดุแกมนุษย แตเขาไมรูวายังมีสิ่งท่ีเขาคิดไมถึง มองไมเห็น
เหตปุจจัยท่ีอยูนอกเหนือการพิจารณา เมื่อทํ าไปแลวมันกลับมาเปนผล
ราย กอปญหา กลายเปนเคร่ืองทํ าลายตัวเขาเอง

ฉะนัน้ ความคิดของเขา เราจึงบอกวาไมรอบดาน ไมท่ัวถึง ไม
ครบวงจร ไมเห็นครบถวนเปนองครวม ถึงแมวาความมุงหมายที่แท
เปนอยางเดียวกัน คือจะใหไดผลดี แตผลท่ีนึกวาดีกลายเปนไมดีจริง

ท่ีวาด ําเนนิชีวิตเปนในแงดานตางๆ นั้น แตละดานก็เพื่อใหไดผล
ดเีทานัน้เอง แตปญหาอยูท่ีวาเหตุปจจัยท่ีจะใหไดผลดีนั้นครบหรือไม
ครบ และผลดนีัน้จึงดีจริงหรือดีไมจริง ซึ่งข้ึนอยูกับวาความคิดนั้นจะ
ถงึท่ีหรอืไม ครบถวนหรือไม ครบองคประกอบขององครวมนั้นหรือไม
รวมความกค็อืวา มันไดผลดีเกิดข้ึนสมวัตถุประสงค แตวัตถุประสงค
นัน้จะสมบูรณหรือไม ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
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ลกัษณะทีทํ่ าใหสํ าเร็จผลสมประสงคนี้ ก็คือท่ีบอกวา "เปน" แต
ท่ีวา เปน นั้น ยังสัมพัทธอยู สัมพัทธในแงท่ียังไมแนวาจะสมบูรณหรือ
ไม ยังตองพิจารณาวาครบองคประกอบทุกอยางไหม การคิดของเรา
นัน้ถาขาดองคประกอบบางอยางไป ก็ทํ าใหขาดความสมบูรณ

แตวาโดยแงของสาระสํ าคัญก็อยางนี้ คือ ในการที่คิดเปน ทํ า
เปน เปนตนนั้น เปน คือลักษณะที่จะใหไดผลตามวัตถุประสงค แต
“เปน” ท่ีหนกัแนนไดท่ี มีองคประกอบครบถวน ไมขาดไมเกิน ไดสัด
สวนสมดลุกนั เหมาะเจาะแทๆ เปนลักษณะที่เรียกชื่อพิเศษวา “พอดี”
คือ เปน ชนิดท่ี พอดี

พอดเีปนอยางไร คือทํ าแลวพอดีท่ีจะไดผลอยางนั้น ทํ าให
ส ําเรจ็ผล ถาไมพอดี ก็ไมเกิดผลอยางนั้น แตนอกจากเกิดผลสํ าเร็จ
แลวยังเรียบรอยสมบูรณอีกดวย คือไมมีขอบกพรองเสียหายใดๆ
เพราะแมนยํ า เหมาะเจาะ หมดจด ดวยองคประกอบทุกสวนที่
ครบถวน ไดสัดสวนกัน จะคิดจะทํ า จะแกปญหาอะไร ก็ไดพอดีของ
มนั พอดท่ีีจะใหเกิดผลสํ าเร็จอันนั้น โดยมีองคประกอบเหตุปจจัยพอดี
เพราะฉะนั้น ตัวพอดีนีจ้งึเปนลกัษณะสํ าคัญท่ีตัดสินคุณคาของ “เปน”

ในทางธรรม ความจริงเรามีศัพทอยูแลว คํ าวา “พอดี” เปนตัว
แสดงคณุลกัษณะที่เหมาะ ลงตัว ซึ่งสมัยนี้เราก็เนนกันมาก ไดแกสม
ดลุหรือดุลยภาพ

ความ “พอดี” นี้ ศัพทบาลีเรียกวา มัชฌิมา ท่ีเราแปลวา สาย
กลาง ความพอดีก็คือตัวมัชฌิมานี้แหละ หลักปฏิบัติในพระพุทธ
ศาสนาเรยีกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลวาขอปฏิบัติมีในทามกลาง
แปลงายๆ วา ทางสายกลาง

ท่ีวาทามกลางเปนอยางไร คือไมตึง ไมหยอน ไมเลย ไมเกินไป
พอดท่ีีจะใหไดผลอันนั้น ใหผลท่ีตองการสํ าเร็จไดดวยดี ไมบกพรอง
และไมเสียหาย
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ความเปนสายกลาง คือความพอดีท่ีใหผลสํ าเร็จเกิดข้ึนมาอยาง
เรียบรอยสมบูรณ

มชัฌมิาปฏปิทา หรือทางสายกลาง ก็คือมรรค อันไดแกวิถีชีวิต
หรอืทางด ําเนินชีวิต หมายถึงการดํ าเนินชีวิตพอดีท่ีจะใหเกิดผลสํ าเร็จ
ตามความมุงหมาย

ความมุงหมายของชีวิตคืออะไร คือความไรทุกข ไมมีทุกขเหลือ
อยู มแีตความสุขเหลืออยู หรือภาวะปลอดปญหา เนื่องจากแกปญหา
ไดส ําเร็จ ลุถึงอิสรภาพ มีสันติสุข

ขอปฏบิตัท่ีิพอดี ท่ีจะใหเกิดผลสํ าเร็จตามความมุงหมายนี้ เรียก
วาเปน มัชฌิมาปฏิปทา และในฐานะที่เปนวิถีชีวิตที่ดีงามก็เปน
อรยิมรรค เรียกกันงายๆ วา มรรค

เพราะฉะนัน้ “มรรค” ก็คือการดํ าเนินชีวิตเปน ท่ีพอดีใหเกิดผล
ส ําเรจ็ลุลวงปลอดพนปญหา

ความจรงิ ศัพทเหลานี้ในภาษาบาลีเดิม ก็เปนถอยคํ าธรรมดานี่
เอง ไมใชศัพทยากเย็นอะไร มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ไข
ความวาไดแกมรรค แลวมรรคคืออะไร มรรคก็คือวิถีชีวิตที่ดี ไขความ
วาไดแกการดํ าเนินชีวิตท่ีถูกตอง คืออยางไร ก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา
คอืการปฏบิตัท่ีิพอดี ท้ังปฏิบัติตอชีวิตของตนเองถูกตองพอดี และ
ปฏบิตัติอสิง่แวดลอมทั้งหลายถูกตองพอดี ท่ีจะใหเกิดผลดีแกชีวิต ให
ชวีติลวงทุกข ปลอดพนปญหา บรรลุอิสรภาพ และสันติสุข

มชัฌมิา คอืตวัเปน แตหมายถึง “เปน” ท่ีถึงขั้น “พอดี” เพราะ
ฉะนัน้ ถาด ําเนินชีวิตเปนอยางพอดี ก็คือมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเทากับ
มรรคนัน่เอง แลวเราก็ไดคํ าวาดํ าเนินชีวิตพอดีข้ึนมา

อันนีเ้ปนการโยงไปใหเห็นระบบของชีวิต เพราะการพิจารณา
เรือ่งเฉพาะอยางเชนการคิดเปน เปนตนเหลานี้ จะตองคํ านึงหรือมอง
ใหถงึระบบชีวิตท้ังหมดดวย
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คุณสมบัติหลักของคนมีประสิทธิภาพในยุคขาวสารขอมูล
ทีนี ้หลกัทีว่าใหคิดเปนนี้ ไมใชท้ังหมด ถึงจะเปนหลักสํ าคัญ แต

กยั็งมสีิง่อ่ืนท่ีตองทํ าดวย เพราะวาเมื่อพูดตลอดกระบวนตั้งแตรับขอ
มูลไปก็มีท้ังการคดิเปน การรูจกัใชเทคโนโลยี ตลอดกระทัง่การรจูกัสือ่
สารถายทอด คราวนีจ้ึงจะพูดถึงหลักใหญหลักหนึ่งท่ีอยากจะโยงไปหา

มหีลกัธรรมอยูชุดหนึ่ง เปนหลักใหญ ท่ีแบงแยกออกไปเปนขอ
ปฏบิตั ิ ๔ อยาง โดยเฉพาะในยุคขาวสารขอมูลนี้ ถือวา สํ าคัญมาก
เปนหลกัทีค่รอบคลุม ซึ่งเราอาจจะเอาขอปฏิบัติตางๆ ท่ีพูดไวเมื่อกี้มา
จดัใสในกรอบนี้ไดหมด เปนหลักธรรมที่บอกขอบเขตการปฏิบัติในการ
พฒันาปญญาท่ีไดผล คือ

๑. เมือ่รับฟงขอมูลขาวสาร ตองเขาใจท่ัวตลอด คือ เขาใจ
ความหมายของสิ่งท่ีเขาพูด-เขียน หรือขอมูลท่ีเขาสงมาใหเรารับ ท่ีวา
เขาใจความหมายนั้น รวมถงึเขาใจความมุงหมาย และเปนความเขาใจที่
ทํ าใหสามารถอธบิายขยายความไดตอไปดวย คอืจากค ําพดูเพยีง ๒-๓
ค ํา เมือ่เขาใจแลวกม็องเหน็แงมมุความหมาย ท่ีจะขยายความไดกวาง
ขวางละเอียดออกไป  พูดงายๆ ขอท่ีหนึ่งนี้ คือการเขาใจความหมาย
นัน่เอง เมื่อไดรับขอมูลมาตองเขาใจชัดเจน

๒. ถาเรื่องราวหรือขอมูลนั้น ซับซอนหรือมากมายละเอียด
พสิดาร หรอืเปนคํ าอธิบายขยายความอยูแลว เมื่อรับอานรับฟงแลว
ตองจบัสาระสํ าคัญ จับจุด จับประเด็นได กลั่นกรองเอาสาระของ
เรือ่งได รูวาตัวเรื่องตัวปญหาอยูท่ีไหน สิ่งท่ีตองการคือ จับหลักได
จบัประเด็นได

๓. เมือ่ท้ังเขาใจความหมาย ท้ังจับประเด็นไดแลว ตอนนี้ก็จะมา
ถงึข้ันสือ่สารได หรือสื่อสารเปน คือรูจักใชถอยคํ า และวิธีถายทอด ท่ี
จะพดูใหคนอ่ืนเขาใจความหมายของเรา ตัวเราเองรูเรื่อง เขาใจความ
หมายแลว จบัประเด็นไดแลว แตตองสามารถพูดใหคนอื่นเขาใจอยาง
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ท่ีเราเขาใจไดดวย เมื่อเรามีความตองการอะไร ก็พูดใหเขารูตรงตามที่
เราตองการ รวมความวา พูดใหเขาเขาใจความหมาย ความมุงหมาย
และความตองการของเรา หรือทํ าใหเขารูสิ่งท่ีเราสื่อ อันนี้เปนความ
สามารถในการสื่อสารถายทอด

๔. ความสามารถในการนํ าความรูท่ีมีอยู มาใชประโยชนใน
สถานการณใหมไดเหมาะเจาะกับเรื่อง และทันการ มีลักษณะสํ าคัญ
๒ อยาง คือ

หนึ่ง ตองเหมาะ หมายความวาตองเขากับเรื่องนั้น เรียกวาใช
ความรูเปน คนจํ านวนมากทั้งท่ีตนเองมีความรู มีขอมูลขาวสารอยู
แลว แตเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน มีเรื่องเกิดข้ึน ก็ใชไมได ใชไมเปนความรูท่ี
ตนมีอยูก็ไมเกิดประโยชน

อยางไรก็ตาม แคนั้นยังไมพอ บางทีเขาเสร็จเรื่องไปแลว
ปญหาผานไปนานแลว จึงคิดได เชนไปคิดข้ึนไดอีก ๕ วันขางหนา ถึง
จะเขาเรื่อง ก็ไมทันการ เพราะฉะนั้น นอกจากเอามาใชไดเขากับเรื่อง
นัน้แลว จึงตองมีลักษณะที่สอง คอืทันการดวย

เปนอันวา ขอสี่นี้คือ ตองสรางความรูใหม หรือสังเคราะห
ความรูใหมข้ึนมาใชประโยชนไดเหมาะ ถูกเรื่อง ทันการ พูดงายๆ วา
ถกูเรือ่งทันการ หรือเหมาะเจาะทันการ คือ เอาความรูท่ีตัวมีอยู มาใช
แกปญหา และทํ าการอะไรใหมๆ ได หรือสามารถประยุกตนั่นดอง

นีค้อืหลกั ๔ อยาง ซึ่งเปนหลักธรรมสํ าคัญ สวนท่ีพูดมาขางตน
นัน้คลายๆ วาเปนรายละเอียด แต ๔ ขอนี้เปนตัวสาระ คือ

ขอ ๑. เขาใจความหมาย
ขอ ๒. จับประเด็น จับสาระได มองเห็นจุดของปญหา
ขอ ๓. สื่อสารถายทอดได
ขอ ๔. เอาความรูนั้นมาใชประโยชนไดถูกเรื่องทันการ
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หลกั ๔ อยางนี้ทางพระเรียกวา ปฏิสัมภิทา ๔ แปลวา ปญญา
แตกฉาน ๔ ประการ แยกเปนหัวขอตามชื่อเดิม คือ

๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในความหมาย ฟงแลวเขา
ใจ เขาพูดอะไรมารูเรื่องชัดเจน

๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในหลักหรือตัวประเด็น เขา
พดูอะไรมาจับประเด็นได รูวาเรื่องอะไร

๓. นริตุติปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในนิรุกติ คือความ
สามารถในการใชภาษา สื่อสารถายทอดใหสํ าเร็จผล จะชักจูงหรือ
อยางไรก็แลวแตจะนํ าไปใช

๔. ปฏภิาณปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในความคิดทันการ
(ปฏภิาณไมไดมีความหมายแคบเหมือนอยางท่ีเราเขาใจ) คือ สามารถ
สงัเคราะหความรูท่ีมีอยูเอามาใชประโยชนไดถูกเรื่องทันการ

ปฏสิมัภทิา ๔ อยางนี้ เปนหลักสํ าคัญสํ าหรับยุคขาวสารขอมูล
เราตองการสรางคนใหมีคุณสมบัติท้ังสี่นี้ ถามีคุณสมบัติเหลานี้แลว
เขาจะอยูในยุคขาวสารขอมูลไดดี

มองหาจริยธรรมไดในระบบชีวิต
ที่เปนไปตามกฎเกณฑของสัจธรรม

เรือ่งคดิเปนนี้จะขอผานไปกอน ตอนนี้อยากจะโยงไปถึงเรื่อง
“แนวคดิแบบองครวม” ท่ีพูดพาดพิงไวบางแลว แมแตการคิดเปนนี้ ก็
มงุใหไดผลถึงข้ันนี้ดวย คือใหคิดเปนนั้นคลุมไปถึงองคประกอบทุก
อยาง คดิจนกระทั่งไดผลดีแกชีวิตจริงๆ ซึ่งในที่สุดแลว คิดเปนนั้นจะ
ตองไปถึงจริยธรรมอยูดี คือ ถาคดิเปนเต็มที่ จริยธรรมก็มีมาเอง
เพราะความคิดเปนท่ีแท เปนจริยธรรมอยูในตัวของมันเอง

เบือ้งแรกจะตองมาทํ าความเขาใจกันกอนวา จริยธรรม คือ
อะไร? เรามกัจะเขาใจจริยธรรมวา เปนเรื่องของหัวขอความประพฤติ
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เหมอืนรายการบัญชีสินคา จริยธรรมแบบนี้เปนขอปฏิบัติของผูมีจริย
ธรรมแลว คือ ผูท่ีมีจริยธรรมอยูแลว ก็อยากจะไดคูมือ หรือตองการ
ค ําแนะน ําสํ าหรับจะลงไปในรายละเอียดบางอยาง เหมือนกับคนที่
ตองการใชสินคา หรือตองการเครื่องใชของบริโภคแลว เขามีความ
ตองการอยูแลว เขาก็ไปดูรายการสินคาเพื่อเลือกเอาของที่จะใชตรง
กบัเรื่องมา

จรยิธรรมก็คลายๆ อยางนั้น คนท่ีมีจริยธรรม ก็มีความ
ตองการทีจ่ะด ําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามอยูแลว และก็รูถึงแนวทางของ
การด ําเนนิชวีิตท่ีถูกตองดีงาม วาเปนอยางไร แตในเรื่องวิธีปฏิบัติบาง
เรือ่งหรอืเทคนิคบางอยาง ท่ีเปนขอปลีกยอย เปนรายละเอียด เขา
อาจจะไมชํ านาญ ถาไดหัวขอเหลานี้มาแลว เขาจะทํ าถูกตองและไดผล
ดมีากขึน้ จริยธรรมที่เปนหัวขอนั้น จึงมิใชเปนตัวจริยธรรมเอง แต
เปนขอปฏิบัติสํ าหรับเสริมประสิทธิภาพของผูมีจริยธรรม

จริยธรรมคืออะไร? กต็องดท่ีูระบบชีวิตของเราอีกนั่นแหละ คน
เราทีเ่กดิมานี้ ตองการชีวิตท่ีดี มีความสุข ไรทุกข ปราศจากปญหา
อันนีเ้ปนเรือ่งท่ีแนนอน แตในความจริง พอคนเกิดมาก็มีปญหาทันที
คอืจะตองเจอนั่นเจอนี่ท่ีเปนสิ่งติดขัด ทํ าใหดํ าเนินชีวิตไมไดสะดวก
สิง่ท่ีตดิขัดบีบคั้นเรานี้ เรียกวา ปญหา หรือทุกข ชวีติจงึเปนอยางท่ี
บอกเมื่อกี้วามันตองเจอปญหาอยูเรื่อย

ทีนีถ้าเจออะไรแลวเราปฏบิตัติอมนัไดถกูตอง คอืเรารูแลวด ําเนนิ
ไปได มนักไ็มเปนปญหา เรยีกวา หมดปญหา พนปญหา ไรปญหา หรอื
ปลอดปญหา แตเพราะเราปฏิบัติไมถูก ไมรูจะทํ าอยางไรกับมัน มันถึง
ไดเปนปญหา

ทีนีโ้ดยมาก คือตามปกติท่ัวๆ ไป สิ่งท้ังหลายนี่ พอเราไปเจอ
เขา เราไมรูจะทํ าอยางไรดี เมื่อเราไมรูจะทํ าอยางไรกับมัน แมแตชีวิต
ของเรา เราก็ปฏิบัติตอมันไมถูก เมื่อไมรูวาจะทํ าอยางไร ทํ าไมได ทํ า
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ไมถกู มนัก็ติดขัด ปญหาก็เกิดข้ึน เพราะอะไร ก็เพราะไมรูนั่นเอง
ปญหาจงึเกิดข้ึน เพราะไมรูจะทํ าอยางไร ไมรูจะปฏิบัติอยางไรมันจึง
เปน ปญหา นีแ่หละเรียกวา ทกุข

ความไมรูนี้ทางพระเรียกวา "อวิชชา" คือ ชีวิตของเรานี้ท่ีมันติด
ขัดอะไรตางๆ มีทุกข เปนปญหา ก็เพราะมันไมมีความรู มันมีอวิชชา

วธีิท่ีจะท ําใหดํ าเนินชีวิตไปไดดวยดี ไดถูกตอง ไดเปนผลสํ าเร็จ
ใหแกปญหาได หรือปลอดพนปญหา ก็คือจะตองรู เมื่อเรารูจักปฏิบัติ
ตอสิง่นัน้ๆ ไดถูกตอง ก็คือการแกปญหาได หรือทํ าใหไมมีปญหา

ในการด ําเนนิชวีติของเรา เมือ่เจออะไรท ําไดถกูตอง กเ็พราะเรา
รูมนันัน่เอง เพราะฉะนั้นจึงตองพัฒนาสิ่งท่ีตรงขามกับความไมรู คือ
พฒันาความรูหรือปญญาข้ึนมา เพราะฉะนั้น ปญญา จงึเปนคุณสมบัติ
ท่ีตองสรางข้ึนมา เพื่อแกปญหาใหแกชีวิต ทํ าใหชีวิตนี้แกปญหาได
หรือท ําชีวติใหไมมีปญหา

การทีเ่รารูนั้น เรารูอะไร พูดงายๆ ก็คือรูความจริง รูจักสิ่งนั้น
มนัเปนอยางไรก็รูวามันเปนอยางนั้น แตยังไมใชแคนั้น สิ่งท้ังหลายที่
มนัเปนไปของมันตางๆ นั้น ถาเรารูลึกซึ้งลงไป เราจะสามารถปฏิบัติ
ตอมนัไดถูกตอง ถูกขั้นถูกตอนจนกระทั่งวา คาดขางหนาก็ได โยงขาง
หลังก็ได

ท่ีเปนอยางนี้ และทํ าไดอยางนี้ ก็เพราะสิ่งท้ังหลายมีกฎเกณฑ
กลาวคอืกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย ในระบบแหงความ
สมัพนัธ สิง่ท้ังหลายมีกฎเกณฑของมัน คือความเปนไปตามเหตุปจจัย
หรอืกฎเกณฑแหงเหตุและผล เราจะตองรูความจริงของกฎธรรมชาติ
แลวเราจงึจะปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไดถูกตอง คือการรูเขาใจเหตุปจจัย
ของมนั แลวปฏิบัติตอมันใหตรงตามเหตุปจจัยนั้น ก็แกปญหาได
เพราะฉะนัน้ เราจึงตองรูความจริงของสิ่งท้ังหลาย
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เราพฒันาคนเพื่ออะไร ก็เพื่อใหรูเขาใจความจริงของสิ่งท้ัง
หลาย จนกระทั่งรูกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ แลว
ด ําเนนิชวีติและปฏิบัติการตางๆ อยางไดผลถูกตอง อันนี้เปนความ
หมายเริม่แรกของการใหการศึกษา คือการใหปญญาแกคนนั่นเอง แต
แทท่ีจรงิเปนการชวยใหคนพัฒนาปญญาของเขาขึ้นมา ใหคนรูและเขา
ใจ จะไดแกปญหาได เมื่อเขาพัฒนาตัวเองข้ึนมา โดยพัฒนาปญญา ให
มคีวามรูเขาใจ รูกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยของเรื่อง
นัน้ๆ แมแตเฉพาะเรื่อง ก็แกปญหาของเรื่องนั้นได

ตอนแรกเมือ่เราไมรูกฎเกณฑท่ัวไป ก็รูเฉพาะเรื่อง รูความเปน
ไปของเรือ่งนั้น ก็ทํ าใหเราปฏิบัติตอเรื่องนั้นไดถูกตอง แกปญหากับ
เรื่องนั้นได

ฐานะของจริยธรรม ในองครวมแหงระบบชีวิตที่ดี
เรือ่งท่ีพดูมาตอนนี้ ถาเอามาวิเคราะหแยกแยะลํ าดับขั้นตอน

ซอยออกไป ก็จะมองเห็นเปนหลัก ๓ ขอตอไปนี้
๑. การรคูวามจริง โดยเฉพาะความจริงของความเปนไปตาม

เหตปุจจัย หรือกฎเกณฑของธรรมชาตินั้นเอง จากนั้น
๒. เมือ่รูความจริงแลว ก็ทํ าใหเราปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นถูก

ตอง และ
๓. เมือ่ปฏบิตัติอสิ่งเหลานั้นถูกตองแลว ก็ปลอดปญหาหรือ

แกปญหาได
ตกลงม ี๓ อยางในการดํ าเนินชีวิตท่ีเราจะตองทํ า คือ
ขอ ๑. รคูวามจริง รูเขาใจกฎแหงความจริง เขาถึงกฎธรรม

ชาติ
ขอ ๒.ปฏบิตัใิหถูกตอง ท้ังตอชีวิตของเรา และตอสิ่งแวดลอม

ท้ังหมด ท่ีเราเขาไปเกี่ยวของ
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ขอ ๓. เมื่อปฏิบัติถูกตองแลวก็แกปญหาไดสํ าเร็จ เขาถึงและ
อยูในภาวะปลอดพนปญหา

๑. ในการรูความจริงนั้น ความจริง รวมทั้งกฎเกณฑแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัยนั้นคืออะไร ก็คือ สัจธรรม คนจะตองพัฒนาตน
ใหมปีญญาท่ีจะรูและเขาถึงสัจธรรม คือเขาถึงความจริง

๒. เมือ่รูความจริงแลว ก็สามารถปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎ
เกณฑแหงความจริงนั้น คือเอาความรูในกฎเกณฑแหงความจริงนั้นไป
ปฏบิตั ิ ใหเปนประโยชนในการดํ าเนินชีวิตของตนได การปฏิบัติอยาง
นั้นเรียกวา จริยธรรม จรยิธรรมก็คือการนํ าเอาความรูในสัจธรรมไปใช
ด ําเนินชีวิตใหไดผลดี

๓. ผลดีท่ีเกิดข้ึน คือแกปญหาได การแกปญหาไดคือความไร
ทุกข เพราะวาตัวปญหาคือสิ่งบีบคั้น เรียกวา ความทุกข เพราะฉะนั้น
ภาวะทีเ่ปนจุดหมาย ก็คือความไรทุกข หมดทุกข ความเปนอิสรภาพ
คอืหมดหรอืปลอดพนจากความบีบคั้น เรียกวา “วิมุตติ” แปลวาความ
หลดุพน จะเติมธรรม เพื่อใหเขาชุดกัน เปน วมิตุติธรรม ก็ได

วมิตุต ิหรือวิมุตติธรรมนี้ ในภาษาไทยเรียกวาอิสรภาพ ถาเรียก
ใหเปนภาวะในทางบวก ก็คือความเปนสุข แตท่ีจริงคือไรทุกขนั่นเอง
หมายความวาหมดปญหา โปรงโลงไปได ไมถูกบีบคั้น

นีค่อื หลักเกณฑใหญ มี ๓ ขอ คือ สัจธรรม จริยธรรม และ
วมิตุติธรรม หรอืเรียกใหเปนคํ าวิชาการยิ่งข้ึนวา สภาวธรรม ปฏิบัติ
ธรรม และปฏิเวธธรรม ตามล ําดับ พูดเรียงหัวขอสั้นๆ ดังนี้

๑. รูสัจธรรม
๒. ทํ าตามจริยธรรม
๓. เขาถึงวิมุตติธรรม
เขียนใหดูงายไดดังนี้

รูความจรงิ  ดํ าเนนิชีวติ/ปฏิบตัติอทกุส่ิงถกูตอง  พนปญหา/ปลอดทกุข
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หรือ
รูสัจธรรม  มีจริยธรรม  เขาถึงวิมุตติธรรม/อิสรภาพ

ถาจับหลักนี้ได จะเห็นวาจริยธรรมไมไดอยูท่ีไหนเลย แคนี้เอง
จรยิธรรมเกดิข้ึนตั้งแตเรารูจักท่ีจะปฏิบัติ โดยสอดคลองกับความเปน
จรงิ แหงความเปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งท้ังหลาย แลวทํ าใหเรา
ด ําเนนิชีวิตอยางถูกตอง ซึ่งนํ าไปสูการแกปญหาได

ถาไมเขาถึงจริยธรรมที่แท
ก็ไดแคหัวขอความประพฤติที่ดี

ส ําหรบัคนทั่วไป เรื่องท่ีวามานี้ยังอาจจะซับซอน ความจริงพูด
แคนีก้ง็าย แตจะใหรูท่ัวถึงน้ันยาก ท่ีนี้สํ าหรับคนทั่วไปที่ยังไมเขาถึงสัจ
ธรรม ยังไมรูความจริงแท เพื่อจะชวยใหเขาดํ าเนินชีวิตอยางถูกตอง
จะไดเกิดปญหานอย หรือไมเกิดปญหา ทานก็เลยชวยวางขอปฏิบัติ
อะไรตางๆ ไวใหเยอะแยะเปนรายการสินคาไป หัวขอจริยธรรมก็เลยมี
มากมาย เชนบอกวา คุณจะตองมีสตินะ คุณจะตองมีความเพียรนะ

คณุธรรมและขอปฏิบัติเหลานี้ เปนหัวขอหรือองคประกอบใน
ระบบการดํ าเนินชีวิตท่ีจะแกปญหาได ตัวจริยธรรมก็คือการปฏิบัติ
สอดคลองกับความรูในความจริง แลวทํ าใหกัน/แกปญหาไดเทานั้นเอง

ปญหาก็คือ เราไมไดจริยธรรมที่เปนจริยธรรมจริง เพราะไมเขา
ถงึสจัธรรม คือ เพราะไมรูความจริง แตเขาใจผิดวาตัวรูแลว ก็เลยทํ า
ใหมนษุยเขาใจผิดตอไปอีกวา ตัวทํ าอยางนี้จะแกปญหาไดสํ าเร็จ แลว
กลายเปนกอปญหาใหมากขึ้น ตัวอยางเชนเรื่องการพัฒนาในยุคท่ีผาน
มา มนษุยคิดวาทํ าอยางนั้นๆ จะแกปญหาสํ าเร็จ แตเพราะมนุษยรูเหตุ
ปจจยัไมท่ัวถึง ไมถวนทั่ว เสร็จแลวตอมาในระยะยาวก็เกิดปญหาอ่ืน
ข้ึนมา กลายเปนแกปญหาหนึ่งแลวทํ าใหเกิดอีกปญหาหน่ึง ท้ังนี้ก็
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เพราะมนษุยรูสัจธรรมไมท่ัวถึง ปญหาจึงไมรูจักสิ้นสุด เรื่องก็แคนี้
แหละ

ถาทํ าถูกตองก็หมดปญหาเลย แตมนุษยท่ัวไปยังไมเขาถึงสัจ
ธรรม ทํ าอยางไรจะใหมนุษยเขาถึงสัจธรรม คือเขาถึงความจริงของ
สิง่ท้ังหลาย ซึง่จะตองเขาใจจริงๆ แลวจึงจะปฏิบัติไดถูกตองจริงๆ
เปน จรยิธรรมจริงๆ แลวจึงจะไดผลดีจริงๆ หมดทุกขหมดปญหา
จรงิๆ กเ็ทานั้นเอง เพราะฉะนั้น จริยธรรมจึงมีแคนี้เอง เปนเรื่องท่ี
เหมอืนกับงายๆ แตถาจับจุดไมถูก ก็เขาถึงไมงายเลย

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะยาก แตตอนนี้เราเอาแคความเขาใจใน
ตวัหลกั หรือ concept รวมกอน ซึ่งมันก็แคนี้เอง

สรปุความตอนนี้วา จรยิธรรม ก็คือ การดํ าเนินชีวิตถูกตอง หรือ
การด ําเนนิชีวิตท่ีดีงาม คือการรูจักดํ าเนินชีวิตใหไดผลดี หรือการ
ด ําเนนิชีวิตเปน (อยางถึงข้ันพอดี) นั่นเอง

เมือ่ขยายความออกไป ก็จึงไดความหมายวา จริยธรรมนั้น เปน
การด ําเนนิชวีิตท่ีเกิดจากการรูเขาใจความจริง รูถึงกฎเกณฑแหงความ
เปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งท้ังหลายแลว ก็เอาความรูนั้นมาใช ทํ าให
ปฏบิตัติอชวีติของตนเอง และปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายรอบตัวไดถูกตอง
สอดคลองกบัความจริงแหงเหตุปจจัยนั้น ก็ทํ าใหผานพนสิ่งติดขัดบีบ
คั้น ทํ าใหปญหาไมเกิดข้ึน หรือแกปญหาได ปญหาหมดไป ไรทุกข มี
อิสรภาพ และสันติสุข อยางนี้จึงเรียกวา ดํ าเนินชีวิตเปน ซึ่งทํ าให
หมดปญหาไดจริง นี่แหละ คือจริยธรรม

พดูอีกสํ านวนหนึ่งวา จรยิธรรม คือ การนํ าเอาความรูในสัจธรรม
ไปใชดํ าเนินชีวิตใหไดผลดีปลอดพนปญหา

ส ําหรบัคนที่เขาถึงสัจธรรม รูความจริงแทแลว การดํ าเนินชีวิต
หรอืปฏบิตัติอสิ่งท้ังหลาย ก็ถูกตองสอดคลองกับความจริง ทํ าให
ปลอดพนปญหาอยางเปนไปเอง จึงเปนจริยธรรมที่แทจริง
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แตส ําหรับคนที่ยังไมเขาถึงสัจธรรม ยังไมรูจริงแท ก็ไดแตเลา
เรยีนอานฟง และนํ าหัวขอการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมที่ทานผูรู
ก ําหนดวางหรือแนะนํ าไว เอามาใชดํ าเนินตาม เปนจริยธรรมในขั้น
ของการฝกเพื่อใหมีจริยธรรม

โดยเฉพาะสํ าหรับคนทั่วไป ซึ่งยังไมสามารถรูเขาใจสัจธรรมได
มาก ยังไมสามารถคิดไดมาก ก็อยากจะไดของสํ าเร็จเอาไปใช จริย
ธรรมที่เปนหัวขอแบบรายการสินคานั้นก็คือของสํ าเร็จที่เอามาใชได
เลย คลายๆ วาผูรูไดเคยพิสูจนมาแลว ไดเคยทดลองใชสิ่งเหลานี้มา
กเ็ลยเอามาบอกไววาอันนี้ดีนะ มีประโยชนอยางนี้ ใชไดอยางนี้ เราก็
ไปดรูายการวา เออ สินคาอันนี้ใชทํ างานนั้นได สินคาอันนั้นใชทํ าเรื่อง
นัน้ได ไดผลดีในแงนั้น เราก็มาหยิบเอาไปใชเลย มันก็ไดผล นี่คือเรา
ยังไมรูวิธีท่ีดีกวานั้น แตบางทีก็ใชผิดๆ ถูกๆ ไปบาง

แตถาเรามีจริยธรรมที่แทอยูในตัวเองแลว จริยธรรมแบบหัวขอ
รายการสนิคานี้ ก็จะเปนประโยชนมากยิ่งข้ึน เหมือนคนท่ีเปนชางเอง
อยูแลว สามารถใชเครื่องมือตางๆ ไดคลองแคลวและสํ าเร็จประโยชน
เตม็ที ่ถงึแมมีเครื่องมือนอย ก็รูวาจะตองทํ าอยางไร จะหาทางปฏิบัติ
ไดดกีวา แตถามเีครือ่งมอืพรอมดวย กทํ็ าไดคลองไว ไดผลเตม็ทีไ่ปเลย

เพราะฉะนั้น ผูท่ีเขาถึงสัจธรรมโดยสมบูรณ บางทีอาจจะยังไม
เคยมาเรียนจริยธรรมแบบนักเรียนเลย ไมเคยเรียนหัวขอวามีอะไร
บาง แตเขาก็ดํ าเนินชีวิตถูกตอง มีจริยธรรมอยูในตัวเขาเอง

จากทีก่ลาวมานี้จะเห็นวา จริยธรรมคือการดํ าเนินชีวิตเปนนั้น
เปนองครวมของกิจกรรมที่ปฏิบัติอยางถูกตองในการดํ าเนินชีวิตท้ัง
หมด ซึง่ครอบคลุมการคิดเปนเขาไวดวย ดังนั้น การคิดเปน ซึง่เปน
องคประกอบอยางหนึ่งของการดํ าเนินชีวิตเปนนั้น จึงเปนสวนหนึ่ง
ของจรยิธรรม หรือเปนจริยธรรมสวนหนึ่งดวย นี่ก็คือแงท่ีวาการคิด
เปนโยงไปถึงจริยธรรมอยางไร
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คิดเปน มองเห็นการพัฒนาเปนองครวม
โยงกลบัมาหาการคิดเปน คิดเปนท่ีถึงขั้นจริงๆ ไดผลดีจริงๆ ก็

คอื การปฏบิตัท่ีิทํ าใหเกิดผลดีแกชีวิตอยางแทจริง ครบถวนทุกดาน
ถาถงึข้ันนี ้การคิดเปนนั้นก็จะโยงไปถึงจริยธรรม แลวความคิดนั้นก็จะ
มจีรยิธรรมอยูในตัว เพราะการคิดเปนนั้นเปนองคประกอบสวนหนึ่ง
ของการด ําเนินชีวิตเปน มันจึงนํ าไปสูการที่จะดํ าเนินชีวิตไดถูกตอง
และแกปญหาไดสํ าเร็จ

การคิดเปนนี้จะมีปญหาก็ในตอนท่ีเปนการคิดเฉพาะกรณีหรือ
มุงผลเพยีงในขอบเขตหนึ่ง คือจะใหไดผลแคท่ีตองการตามวัตถุ
ประสงคระดับหนึ่ง คือเปนสัมพัทธ จึงอาจจะไปมีปญหาในอีกระดับ
หนึง่ ดงันัน้ เพื่อผลในทางปฏิบัติ เราจึงพูดถึงการคิดเปนในแงท่ีวาเอา
อยางนอยท่ีสุดไวกอน พอใหเปนแนววิธีปฏิบัติ แลวตอไปเขาก็จะรูจัก
ท่ีจะพฒันาตวัเขาเอง แลวทํ าใหการคิดเปนนั้น กาวไปถึงขั้นท่ีไดองค
ประกอบทุกอยางเขามาครบถวนที่จะทํ าใหแกปญหาไดทุกดาน ไมใชวา
แกไดดานหนึ่ง แลวไปปูดเปนปญหาอีกดานหนึ่งอยางท่ีเปนอยู

ทีนี ้เพือ่ท่ีจะใหครบถวน ก็มาสูความคิดแบบองครวม แตเราจะ
ไปรูอยางไรตลอดทุกอยางใหท่ัวถึง มันเปนไปแทบไมไดเลย คุณพูด
งายนี ่ รูความจริงหมด ก็ปฏิบัติถูกตอง ก็แกปญหาได แตทํ าอยางไร
จะรูหมดละ ในเมื่อเราไมรูจักทุกสิ่งทุกอยางรอบดาน จึงตอบในขั้นตน
นีว้า กใ็หไดองคประกอบสํ าคัญเปนหลักขึ้นมากอน ถึงตอนนี้เราก็เขา
สูเรือ่งขององคประกอบแหงระบบการดํ าเนินชีวิตของมนุษย

การด ําเนินชีวิตของมนุษย มีองคประกอบ ๓ เวลานี้มนุษยมาถึง
ยุคของการตื่นตัวหรือตาสวางข้ึนแลว เรียกวามี enlightenment ครั้ง
ใหมแลว มนุษยรูตระหนักถึงปญหาแลว ตอนนี้ จึงกํ าลังเอาองค
ประกอบที่ขาดหายไปเขามารวมดวย แตกอนนี้มนุษยในยุคพัฒนาไม



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗

เคยเอา environment หรือ ecology เขามาพิจารณาในการพัฒนา
เลย แตเดี๋ยวนี้เอามาใสแลว

ฉะนัน้ ตอไปน้ี ในการคิดเปน ไมวาจะคิดท่ัวถึงขนาดไหนก็ตาม
อยางนอยก็ใหได ๓ อยางนี้เขาไวกอนเปนหลัก คือ ในการดํ าเนินชีวิต
เฉพาะตัวของเราก็ดี ในการอยูรวมกันก็ดี ในการทํ าโครงการตางๆ ก็ดี
โดยเฉพาะในการทํ าการพัฒนาท้ังหลาย ใหคํ านึงถึงองคประกอบ ๓
อยางนี้ วาจะไดรับผลกระทบอยางไร

ถาทํ าไดแคนี้เปนอยางนอยแลว การคิดของเราก็จะเปนการคิด
ท่ีมรีะเบยีบวิธี มีหลัก มีระบบ เชน จะทํ าการพัฒนาอะไรสักอยางหนึ่ง
สมมตวิาจะพัฒนาประเทศละ ก็ใหค ํานงึถงึผลกระทบตอองคประกอบ ๓
อยาง วาเรือ่งนีเ้มือ่ทํ าข้ึนแลว

๑. ดานชีวิต หรอืตวัมนษุย การพัฒนานั้นจะมีผลกระทบตอชีวิต
อยางไรบาง ท้ังสองสวน คือ ดานรางกายจะเปนอยางไร ดานจิตใจจะ
เปนอยางไร

๒. ดานสังคม การพฒันานั้นจะมีผลกระทบอยางไร ตอสังคม
ระดบัตางๆ ตัง้แตระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับ
ประเทศ ตลอดจนระดับโลก

๓. ดานธรรมชาติแวดลอม ผลกระทบจะเปนอยางไร อยาง
งายๆ ก็ดูธรรมชาติรอบตัว สัตว พืช ตนไม ปา เปนอยางไร ดิน นํ้ า
ลม (อากาศ) ไฟ (ความรอนความเย็น หรืออุณหภูมิ) เปลี่ยนแปลง
อยางไร หรือมองเปนระบบทั้งหมด

ในขัน้ตน คิดเปนแคนี้ก็พอไปได เรียกวามีหลัก นี่คือความคิด
เปนในยุคนี้ ท่ีใหมองการพัฒนาเปนองครวม ก็เอาพอไดแคนี้กอน พอ
คดิเปนอยางนี้แลว จริยธรรมก็จะตามมา เพราะการดํ าเนินชีวิต จะมี
การปฏบิตัถิกูตองข้ึนตอสิ่งท้ังหลายที่ชีวิตเกี่ยวของ ซึ่งถามองเปนจุด
ใหญๆ  กจ็ะเห็นวาครบถวน สวนรายละเอียดในแตละหัวขอ ก็เปนอีก



รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน๘๘

เร่ืองหนึง่ อันนั้นใครเกง ก็ไปหาความรูเพิ่มขึ้น ย่ิงไดความรูในราย
ละเอยีดมากขึน้กย่ิ็งด ีเราจะไดมแีงมมุและเทคนคิในการปฏบิตัมิากขึน้

ขอสํ าคัญจะตองย้ํ าวา ถาไมเขาใจจริยธรรมใหถูกตอง ก็จะ
ไดจรยิธรรมแบบรายการสินคา ท่ีวางไวเปนขอๆ ก็เลยไมเขาถึงจริย
ธรรมที่แทจริง จริยธรรมที่แทจริงอยูท่ีนี่ คืออยูท่ีการรูจักดํ าเนินชีวิต
ใหถกูตอง ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย ท่ีจะใหผลดี
เกิดข้ึนอยางแทจริง

เพราะฉะนัน้ ถามีความคิดเปนท่ีแทแลว ก็ไมมีทางหลีกเลี่ยง
จรยิธรรม จริยธรรมจะถูกโยงถึง และตามมาเอง เพราะจริยธรรมคือ
การด ําเนนิชีวิตเปน ท่ีจะใหแกปญหาไดสํ าเร็จดวยดีเทานั้นเอง

พดูอีกส ํานวนหนึ่งวา จริยธรรมคือการดํ าเนินชีวิต ใหสอด
คลองกบัความจริงของสิ่งท้ังหลาย เพื่อใหไดผลดีแกชีวิตของเรา เรารู
ความจรงิของสิ่งท้ังหลาย ก็เพื่อท่ีจะปฏิบัติใหไดผลดีแกชีวิตของเรา

ตกลงวา ความคิดแบบองครวม ก็มาบรรจบกันท่ีความคิดเปน
ตอนนีเ้อาแคใหไดองคประกอบ ๓ อยางนี้

กระบวนการพัฒนาในยุคน้ีก็จึงเอาองคประกอบ ๓ อยางนี้เปน
หลกั เวลาพิจารณาก็ดูวามันไปกระทบ ๓ สวนนี้แตละอยางอยางไร
บาง แลวพยายามใหเกิดผลดีข้ึน อยางกลมกลืนกัน โดยมีสมดุล
เกือ้กูลกัน และไปดวยกันได

คิดเปน จะเกิดมีขึ้นไดอยางไร
ยุคน้ีเปนยุคของแนวคิดแบบ holistic คือคิดแบบองครวม ซึ่ง

สอนวาแยกแลวตองโยง แนวคดิเกาบอกวามีอะไรแยกได ตองแยกๆ
ซอยยิบเลย นี่เปนการคิดแบบนักวิเคราะหซึ่งยุคกอนนี้เกงมาก แตมา
ถงึยุคน้ี เราบอกวา ยุคท่ีแลวขาดการโยง คือไมรูจักสังเคราะห แมวา
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จะสงัเคราะหได ก็จํ ากัดแคบเฉพาะในดานน้ันๆ คือในดานของตวัเอง
แลวนกึวาสงัเคราะหหมด แตไมจรงิ เปนแคปฏบิตักิารเฉพาะกจิ

ตอนนีค้วามคดิแบบองครวมบอกวา ตองสังเคราะหใหหมด
การสงัเคราะหคือการโยง เพราะฉะนั้น ตอนนี้แยกแลวตองโยงได
ดวย ตองได ๒ ชั้น กอนนี้เราสามารถในเชิงวิเคราะหแยกแยะ เสร็จ
แลวตอนนีเ้ราตองสามารถโยง โยงใหความรูแตละดานน้ันมาเชื่อม
ประสานกนัเปนระบบ ใหเห็นวาอันนี้ๆ  อยูท่ีต ําแหนงไหนในระบบนี ้แลว
มนัจะไปเชือ่มกับอันอ่ืนอยางไร ตองคิดอยางนี้จึงจะแกปญหาไดจริง

หลกัวชิาการทั้งหลายนั้นสัมพันธกันเปนระบบ มันไมใชเปนชิ้นๆ
อยางๆ ตางหากกัน อยางนอยมันก็โยงกับระบบชีวิตของเรา ชีวิตของ
เรานีเ้ปนระบบ อวัยวะหรือองคประกอบตางๆ ตลอดข้ึนมาจนถึงราง
กาย และจิตใจ ลวนเปนระบบนอยใหญ มีสวนยอยท่ีสัมพันธอิงอาศัย
ซึง่กนัและกนั เปนเหตุปจจัยตอกัน เพราะฉะนั้นจะดูอะไรๆ ก็เห็นเปน
ระบบหมด

ตอนนีเ้รามาพดูกันถึงวา การคิดเปนนี้ เปนสิ่งสํ าคัญมาก ใน
การพฒันาชวีิต หรือพัฒนาคน เพื่อท่ีจะใหแกปญหา หรือดํ าเนินชีวิต
ไดถกูตอง แตก็มีคํ าถามแทรกเขามาวาแลวความคิดเปนจะเกิดข้ึนได
อยางไร และจะดํ าเนินไปไดอยางไร

คนท้ังหลายท่ัวๆ ไป สวนมากยังคิดไมคอยเปน นอยคนท่ีจะมี
โยนิโสมนสิการไดด ี เมื่อไมมีโยนิโสมนสิการดวยตนเอง ทํ าอยางไรจะ
เกดิโยนโิสมนสิการ ทํ าอยางไรจะรูจักคิด หรือคิดเองได ก็ตองอาศัย
องคประกอบจากภายนอกมาชวย เพราะโยนิโสมนสิการเปนองค
ประกอบภายในตัว เมื่อมันยังไมยอมเกิด ก็ตองอาศัยปจจัยภายนอก
มาชวยกระตุน ปจจัยภายนอกนี้คืออะไร ก็คือมนุษยดวยกันท่ีพัฒนาไป
กอนแลว ย่ิงพัฒนาไปมากแลวเทาไรก็ย่ิงดี
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มนษุยท่ีพฒันาไดดแีลว เปนผรูจูกัคดิเองเปน และรจูกัแกปญหา
กจ็ะมาชวยผูอ่ืนได อันนี้ก็คือ เราอาศัยจุดเริ่มตรงที่วา เมื่อเด็กยังไมมี
โยนโิสมนสิการ จะทํ าอยางไร ก็ไปเอาปจจัยภายนอก คือคนอ่ืนมาเปน
ตวักระตุน มาเปนตัวชี้แนะ เชนเพียงแตเขาพูดข้ึนมาวา เรื่องนี้คิดได
อยางนี้ๆ  เด็กก็จะเริ่มเห็นแงเห็นมุม เห็นชองเห็นทาง ท่ีจะคิดตอไปได
อันนีเ้รยีกวาปจจัยภายนอกเกิดข้ึนแลว ก็จึงมีคูข้ึนมา เปนตัวที่มาชวย
คือ ปรโตโฆสะ แปลวาเสียงจากอื่น หรือเสียงจากภายนอก

เสยีงจากภายนอกนีก้เ็ปนกลางๆ อาจจะเปนเสยีงท่ีชีแ้นะในทาง
ท่ีผดิ เชนอาจจะมาลอลวง หรือใหขอมูลผิดๆ เพราะฉะนั้น จึงตองมี
ค ําก ํากับวาจะตองเปนปรโตโฆสะที่ดี ท่ีมุงมาเกื้อกูลผูอ่ืน มีนํ้ าใจ และ
มคีวามสามารถที่จะชวย ซึ่งเราใหชื่อเฉพาะเรียกวา กลัยาณมิตร
กลัยาณมติรกค็อืปรโตโฆสะที่เปนบุคคล ซึ่งมีคุณภาพ และมีนํ้ าใจท่ีจะ
มาชวยเหลือเกื้อกูล เปนองคประกอบที่มาเขาคู กัลยาณมิตรนีจ้ะเปน
ตวัชวยชี้แนะใหเกิดโยนิโสมนสิการ กเ็ลยมอีงคประกอบในเรื่องนี้คูกัน
เปน ๒ ขอ

ส ําหรบัคนท่ัวไป ปรโตโฆสะที่เปนกัลยาณมิตรนี้ สํ าคัญอยางย่ิง
ในทางพระพทุธศาสนาถึงกับวางเปนหลักวา ความมีกัลยาณมิตรนี้
เปนท้ังหมดของระบบการดํ าเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา หมายความ
วา ถาไดกัลยาณมิตร ก็จะไปไดลุลวงตลอดจนถึงจุดหมายสูงสุดของ
ชวีติท่ีดีงาม

บางทีแมแตคนขนาดที่พัฒนาไปแลวมากๆ ก็คิดบางเรื่องยังไม
ออก เหมอืนกับมีเสนผมบังภูเขาอยู แลวก็ติดอยูแคนั้นตลอดเวลา
หลายสบิปจนจะตลอดชีวิต แตพอไปเจอกัลยาณมิตรเขา ปบเดียวคิด
ไดทะลโุลงไปเลย ทํ านองนี้ เพราะฉะนั้น กัลยาณมิตรจึงสํ าคัญมาก
พระพทุธเจาก็เรียกพระองคเองวาเปนกัลยาณมิตรโดยตรัสวา เราเปน
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กลัยาณมติรของสัตวท้ังหลาย ในการศึกษาจึงตองเนนปจจัยขอนี้มาก
คอืองคประกอบภายนอกที่จะมาชวยใหคนรูจักคิดใหเปน

การศึกษาเริ่ม เมื่อไดตัวเราที่จะปลุกความคิดเปน
องคประกอบภายนอกที่เปนกัลยาณมิตรนี้ มองในแงหนึ่งก็คือ

แหลงความรูหรือแหลงขอมูล สิ่งท่ีกัลยาณมิตรใหแกเราก็คือความรู
และความดงีาม นอกจากนั้นก็ยังชี้แนะวิธีคิดตางๆ ใหดวย สํ าหรับเด็ก
ควรจะเนนในแงเปนแบบอยางท่ีดีดวย เพราะสํ าหรับเด็กนั้น ตัวอยาง
หรอืแบบอยางเปนเรื่องท่ีสํ าคัญมาก กัลยาณมิตรจึงมาในรูปของ
แหลงความรูและแบบอยาง

ความหมายของการมีกัลยาณมิตรแยกไดเปน ๒ ข้ัน
ข้ันท่ี ๑ คือ สังคม หรือผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบ ชวยจัดสรร

กลัยาณมติรให หรือเปนกัลยาณมิตรให เริ่มแตครูอาจารยก็ตาม พอ
แมกต็าม โดยเจตนาของเขาตั้งใจทํ าหนาท่ีกัลยาณมิตร ไปเปน
กลัยาณมติรใหแกเด็กเลย ตลอดจนผูปกครองประเทศ และผูบริหาร
การศกึษา ดํ าเนินการจัดสรรกัลยาณมิตรใหแกเด็ก เชน จัดสรรสภาพ
แวดลอมทางสังคมที่ดี แมการจัดหาหนังสือดีใหอาน เปนตน ก็อยูใน
หลกันีท้ั้งหมด เพราะหนังสือก็แทนคนนั่นเอง

เมือ่จดัหองสมุดให จัดหาสื่อมวลชนที่ดีให จัดรายการโทรทัศนท่ี
ดใีห กเ็รียกวาจัดสรรกัลยาณมิตรให รวมทั้งตัวเองก็ไปเปน
กลัยาณมติรใหดวย เชนนักปกครองก็เปนนักปกครองที่มีคุณธรรม
เปนแบบอยางท่ีดีใหแกเด็ก ก็เรียกวาเปนกัลยาณมิตรให นี่เปนข้ันท่ี ๑

ข้ันท่ี ๒ คอื ตวัเดก็เอง รูจกัเลอืกหาแหลงความรูและแบบอยาง
ตอนนีเ้ปนข้ันท่ีสํ าคัญ ในทางพระพุทธศาสนาถือวา การศึกษาจะเริ่มก็
ตอเมือ่ถึงข้ันท่ี ๒ ในขั้นท่ี ๑ เมื่อผูอ่ืนจัดใหหรือเปนใหนั้น การศึกษา
ยังไมเริ่ม ตอเมื่อใดเด็กรูจักเลือกหากัลยาณมิตรเอง ตอนนั้นจึงจะ
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สบายใจได เพราะฉะนั้นข้ันท่ี ๒ จึงเปนข้ันสํ าคัญ จะตองใหเด็กรูจัก
เลอืกหากลัยาณมิตร คือรูจักเลือกหาแหลงความรู และเลือกถือตาม
แบบอยางท่ีดี เมื่อถึงตอนนี้เด็กจะรูจักเลือกรายการโทรทัศน รูจัก
เลอืกอานหนังสือ รูจักคนควาเขาหองสมุด เมื่อตองการอะไร ก็ไปหา
ความรูในเรื่องนั้น รูจักคิดวาจะอานหนังสืออะไรดี รูจักเลือกหา

กลัยาณมิตรขั้นท่ี ๒ นี้ เปนข้ันตอนท่ีเขาสูหลักใหญ ท่ีเรียกวา
“รุงอรุณของการศึกษา” พอเดก็เริม่รูจักเลือกแหลงความรู รูจักเลือก
แบบอยาง รุงอรุณก็มาทันที คือการศึกษาเริ่มขึ้นในตัวเด็กแลว เด็กจะ
กาวไปไดเอง ไมเหมือนกอนหนานี้ซึ่งยังตองมีคนอื่นชวยจัดสรรให

จดุหมายอยูท่ีคิดเองเปน คือมีโยนิโสมนสิการ แตเมื่อเด็กรูจัก
เลอืกหาแหลงความรู ก็หมายความวา ความคิดเปนไดสงตอใหรูจัก
เลอืกหากลัยาณมิตร คือเริ่มตนคิดไดเองแลววา เราควรจะหาความรู
ในเรือ่งนี ้ เราจะตองไปหาแหลงความรูท่ีใหขอมูลใหความคิดเกี่ยวกับ
เรือ่งนีท่ี้นัน่ท่ีนี่ นี่คือจุดท่ีความคิดเปนโยงไปหากัลยาณมิตร พอคิดเปน
ก็มองเห็นกลัยาณมิตร กไ็ปหองสมุดหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาอาน
แลวก็คนควาเปน

หลกั ๒ อยาง คือ ความมีกลัยาณมิตร (ข้ันท่ี ๒) และโยนิโส
มนสกิารนี ้ เปนปจจยัใหญท่ีสดุในการศกึษา เปนหัวขอส ําคญัท่ีสดุในหลัก
ท่ีเรยีกวา รุงอรุณของการศึกษา ถามีปจจัย ๒ อยางนี้ เดก็จะพัฒนา
ได ไมวาจะอยูในสังคมแบบไหน ไมวาจะเปนสังคมเกษตรกรรม สังคม
อุตสาหกรรม หรือสังคมขอมูลขาวสาร เด็กที่เปนอยางนี้อยูไดหมด

ไมใชรูจักหากัลยาณมิตรเทานั้น
ตัวเองก็ตองเปนกัลยาณมิตรดวย

หลกัทีว่า ใหรูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางท่ีดีนี้ พูด
สัน้ๆ เปนคํ าศัพทก็คือ รูจักเลือกหากัลยาณมิตร หรือรูจักคบหา
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กลัยาณมติรนั่นเอง หลักหรือองคประกอบขอนี้ ตัวศัพทเดิมในทาง
ธรรมเรียกสั้นๆ วา กลัยาณมิตตตา แปลวา ความมีกัลยาณมิตร แต
พรอมกนันั้น ก็แปลไดอีกอยางหนึ่งวา ความเปนกัลยาณมิตร

การรจูกัเลือกหาแหลงความรู และแบบอยางท่ีดีนั้น แสดงถึง
การรจูกัถือเอาประโยชนจากสังคม หรือจากการอยูรวมสังคมกับผูอ่ืน
คือการรูจักทํ าใหสภาพแวดลอมทางสังคมอํ านวยประโยชนเกื้อกูลแก
การพฒันาตนเอง ตามนัยนี้ ยอมถือไดวาเปนความหมายของกัลยาณ-
มติตตา ในแงท่ีแปลวา ความเปนผูมีกัลยาณมิตร

อยางไรก็ดี การคบหาหรือการอยูรวมสังคมนั้น เปนการกระทํ า
ตอกนัระหวางบุคคลกับบุคคล หรือตอกันกับกลุมชน การที่ขอใหเขา
เปนมติรดแีกเรา หรือเอาเขาเปนมิตรที่ดีของเรา ตามปกติก็เหมือนกับ
บอกอยูในตัววา เราจะเปนมิตรดีของเขาดวย

การทีท่านจดัหลกักลัยาณมติตตา เปนขอตนในองคประกอบชดุท่ี
เรยีกวา รงุอรณุของการศกึษานี ้ แสดงวาพระพทุธศาสนาถอืวาการอยู
รวมสงัคม และการปฏิบัติถูกตองในการอยูรวมสังคมเปนสิ่งสํ าคัญ
มาก คอืเปนตนทางของการมีชีวิตท่ีดีงาม และนํ าไปสูการพัฒนาตน
อยางถกูตองของบุคคล โดยที่วาจะตองท้ังรูจักถือเอาประโยชนจาก
การอยูรวมสังคม และทั้งทํ าประโยชนใหแกสังคม

ในการทีจ่ะเปนกัลยาณมิตรแกผูอ่ืน หรือแกสังคมนั้น ผูเรียนจะ
พฒันาตนดวยการหมั่นคํ านึงพิจารณาถึงประโยชนสุขของสังคม และ
การที่จะทํ าการตางๆ ท่ีเปนการเกื้อกูลตอผูอ่ืน

การพัฒนาตนของบุคคลจึงดํ าเนินควบคูไปดวยกันกับการมีสวน
รวมในการพัฒนาสังคม โดยที่การชวยพัฒนาสังคมหรือการทํ า
ประโยชนแกสังคมนั้น ก็เปนการปฏิบัติในการพัฒนาตนอยางหนึ่งดวย

การปฏบิตัถิกูตองตอตนเอง และปฏิบัติถูกตองตอสังคม ท่ี
ด ําเนนิควบคูไปดวยกันในกระบวนการพัฒนาตนของบุคคลนั้น จะเห็น
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ไดในองคประกอบขอตอๆ ไป ของหลักรุงอรุณของการศึกษานี้ดวย
โดยเฉพาะขอท่ี ๒ คือขอตอจากนี้ไป ไดแกการมีชีวิตและอยูรวม
สงัคมเปนระเบยีบดวยวินัย คือมีวินัยท้ังในการดํ าเนินชีวิตสวนตัว และ
มวีนิยัในการอยูรวมสังคม ทํ าใหเกิดความมีระเบียบในการดํ าเนินชีวิต
และท ําใหการอยูรวมสงัคมมคีวามเรยีบรอย อันเปนสภาพทีเ่อ้ืออํ านวย
โอกาสแกการพัฒนาตนของบุคคลนั้นเอง ดังจะไดพูดในขอตอไป

วินัย คือการจัดสภาพใหเอื้อโอกาสแกการพัฒนา
องคประกอบที่เรียกวารุงอรุณของการศึกษานั้น มี ๗ ประการ

ดงันั้น นอกจากกลัยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ ท่ีเปนองคประกอบ
ใหญ ๒ อยางแลว จึงยังมีองคประกอบอื่นอีก ๕ ประการ ซึ่งเรียกได
วาเปนตวัชวยหรือตัวสนับสนุนหรือเปนตัวเสริมแรงในระหวาง ในที่นี้
ขอเรียกงายๆ วา ตัวชวย ๕ ซึง่เปนแรงหรือเปนพลังอุดหนุนสงเสริม
ใหกาวไปไดสะดวกและเขมแข็งมั่นคง

ตวัชวยที่ ๑ คือการดํ าเนินชีวิตท่ีมีระเบียบ และการอยูรวม
สงัคมทีเ่รยีบรอย คอื ทํ าใหชวีติความเปนอยูของตนเองและการอยูรวม
กบัคนอืน่ ไมมาเปนอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง นี่ก็คือ ความมีวินัย
ซึง่มคีวามสํ าคัญเหมือนเปนการเตรียมพื้นท่ี หรือจัดพื้นใหเรียบรอย

ความมวีนิยันั้น มีความมุงหมายเพื่อใหชีวิตนี้มีโอกาสท่ีจะพัฒนา
ตวัเองไดเต็มที่ พรอมที่จะใชประโยชนจากสิ่งท้ังหลายไดเต็มที่

ถาชวีิตไมมีวินัย สังคมอยูกันไมเรียบรอย ไมมีวินัย วุนวายสับ
สน กไ็มมีโอกาสท่ีจะใชประโยชนจากสิ่งท้ังหลายที่มีอยูแลว เอาสิ่ง
เหลานั้นมาใชพัฒนาตนไมได หรือไมสะดวก

ปญหาคอื ไมรูแมแตวาวินัยมีความมุงหมายอยางไร บางทีคิด
วาจะฝกวนิัย แตเพราะไมรูวาวินัยเพื่ออะไร ก็เลยสักแตวาทํ าใหเครง
ครดั เขมงวด
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วนิยันัน้เพื่อเอื้อโอกาสในการที่จะพัฒนา เชนวา เมื่อเราจัดสรร
ชวีติใหมรีะเบียบ นอนเปนเวลา ตื่นเปนเวลา กินเปนเวลา ทํ าอะไรเปน
เวลา กม็เีวลาที่จะทํ าอะไรไดมาก ชองโอกาสในชีวิตเกิดข้ึนจากการจัด
สรรชวีิตของตัวใหเรียบรอย มีลํ าดับ มีท่ีกํ าหนด

อีกดานหนึง่คือ เมื่ออยูรวมในสังคม ถามัวไปทะเลาะเบาะแวง
กบัคนนัน้คนนี ้ก็จะเปนอุปสรรคไปหมด แมแตจะไปใชหองสมุดก็ไมได
เพราะระแวงหรือหวาดกลัววานายคนนั้นจะมาลอบตีศีรษะอะไรอยาง
นีเ้ปนตน ตกลงวาตองจัดสรรวินัยคือระเบียบการเปนอยูในสังคม

เปนอันวา การมีวินัยนั้น มี ๒ ดาน คือ
ก) มรีะเบียบชีวิตของตนเอง
ข) มีระเบียบในการอยูรวมสังคม
เมือ่คนมวีนิยัข้ึนมาแลว ก็เรียกวามีศีล ในทางศัพทพระ วินัยคือ

ตวัการจดัระเบียบ ภาวะที่บุคคลมีระเบียบหรือตั้งอยูในระเบียบนั้นคือ
ศลี คนจ ํานวนมากแยกไมถกูวาวนิยัคอือะไร ศลีคอือะไร ตางกนัอยางไร
แมแตวินัยก็ไมรูความมุงหมาย

ตกลงวา วินัยก็คือการจัดระเบียบชีวิต และระเบียบการอยูรวม
กบัผูอ่ืน ใหเรียบรอย เพื่อเอื้ออํ านวยโอกาสในการทํ าอะไรตางๆ ท่ีจะ
เปนการพัฒนาตนตอไป ถาไมมีวินัยคือการจัดระเบียบอยางนี้แลว จะ
ทํ าอะไรกทํ็ าไมสะดวก จะติดขัดไปหมด คนท่ีจัดระเบียบชีวิตและอยู
รวมในสงัคมไดด ีกส็บาย มลี ําดบั มจีงัหวะ มชีอง มโีอกาสทีจ่ะท ําอะไร
ตางๆ ไดมาก เชนแมแตเพยีงแบงเวลาเปน กทํ็ างานไดวนัหนึง่มากมาย
แลว การจัดระเบียบนี้เรียกวา วินัย สวนการมีวินัยนั้นเรียกวา ศีล

ศลีเบือ้งตน เนนดานการอยูรวมกนัในสงัคม ไมใหเบยีดเบยีนกนั
ไมใหทํ ารายชวีติรางกายกนั ไมเบยีดเบยีนทํ าลายกนัทางดานกรรมสทิธ์ิ
ในทรพัยสิน คูครอง ไมทํ ารายกันดวยวาจา และไมทํ าลายความรูสึก
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มั่นคงปลอดภัยของผูรวมสังคมดวยการเสพสุราสิ่งเสพติดท่ีทํ าใหสญู
เสยีสตสิมัปชญัญะ นีค้อืระเบยีบสงัคมทีเ่รยีกวา ศลี ๕

สงัคมมรีะเบียบแคนี้ก็ไดพื้นฐานแลว คนก็อยูรวมกันไดดี จะไป
ไหนจะท ําอะไรก็ปลอดภัย สะดวกคลองตัวในสังคมพอสมควร เพราะ
ฉะนัน้ ศลี ๕ จึงเปนพื้นฐาน เมื่อใครประพฤติตามนี้ก็เรียกวามีศีล
สวนความมุงหมายก็เปนอยางท่ีวาเมื่อกี้ ตกลงวาจะตองจัดระเบียบ
ชวีติและสังคมใหดี เพื่อใหเปนการเอื้อโอกาสแกการที่จะทํ าอะไรๆ ใน
การทีจ่ะพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมตอไปได

ตวัชวยขอนี้ เรียกตามศัพทของทานวา สลีสัมปทา แปลวา
ความถงึพรอมดวยศีล หรือการทํ าศีลใหถึงพรอม

การพัฒนาจะกาวไป เมื่อมีแรงจูงใจใฝรูใฝสรางสรรค
ตอไปตวัชวยที่ ๒ คนเราจะทํ าอะไรตองมีแรงจูงใจ ถาแรงจูงใจ

ผดิ กทํ็ าใหเดินผิดทาง ถาแรงจูงใจถูก ก็เดินหนาไปในการพัฒนา
แรงจงูใจแบบแรกที่พบไดท่ัวไป ก็คือ ความตองการเสพ

ตองการบริโภค ตองการที่จะเอาสิ่งตางๆ มาบํ ารุงบํ าเรอสนองความ
พอใจทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขอใหถูกตา ถูกหู เอร็ดอรอย เปนใช
ได เอาทั้งนั้น จะเปนคุณหรือเปนโทษ จะสงเสริมหรือทํ าลายคุณภาพ
ชวีติ เปนประโยชนแทจริงหรือไม ไมคิดท้ังนั้น จะดูโทรทัศนก็เอาแควา
มนัสวยงามถูกตาสนุกสนาน จะฟงวิทยุก็พอใหเพลินไปเทานั้น ไมเอา
ความร ู ไมเอาสาระ คนท่ีเปนอยูแคหาเสพความรูสึกอยางนี้ เรียกวา
อยูดวยตณัหา

แรงจงูใจแบบที่ ๒ คือ ความใฝรูใฝสรางสรรค จะดู จะฟง
หรอืจะท ําอะไร ก็ไมมุงเพียงจะสนุกสนานบันเทิง หรือหาความ
เพลดิเพลนิอยางมัวเมา แตมุงหาความรู อยากไดคติหรือแนวทางท่ีจะ
สรางสรรค ท่ีจะทํ าใหเกิดความดีงาม หรือสิ่งท่ีมีคุณคาเปนประโยชน



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๗

คนตองมแีรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค ถาไมมีแรงจูงใจอันนี้ก็
เกดิปญหา เพราะจะไปติดอยูกับแรงจูงใจที่ผิด แรงจูงใจใฝเสพจะเขา
มาทนัที คอื อยากจะสนองตา สนองหู ใหเพลิดเพลินไป เทานั้น แต
พอมแีรงจงูใจใฝรูใฝสรางสรรคเขามา ก็ไลความใฝเสพนั้นไปเลย คือ

พอมีความใฝรูข้ึนมา กเ็กดิความคิดวา โอ ไมไดแลว จะมัวเพลิน
อยูไมได เราตองการความรู อยากจะรูวาความจริงของเรื่องนี้เปน
อยางไร เพียงแคนี้ก็เดินหนาไปไดแลว แรงจูงใจนี้จะพาไปหา
กลัยาณมิตรที่เปนหลักขอท่ี ๑ ดวย

แรงจูงใจใฝสรางสรรค คอืตองการทํ าสิ่งท่ีดีงามใหเกิดข้ึน เมื่อ
มองเห็นอะไรวานี้เปนสิ่งท่ีดี ควรจะเกิดข้ึน ควรจะเปนไป ก็คิดวาฉัน
จะตองทํ าใหมันเกิดมีเปนจริงข้ึนมา นี้เรียกวา ใฝสรางสรรค

แรงจงูใจใฝรู วาตามตัวศัพทก็คือใฝความจริง การที่เราใฝรูนั้น
เพราะอะไร ก็เพราะเราใฝความจริง เราตองการความจริง ความจริง
จะตองเขาถึงดวยการรู เมื่อตองการความจริง ก็ตองการความรู ดัง
นัน้ ความตองการความจริงก็คือความใฝรูนั่นเอง ถาคนใดใฝความ
จรงิ คนนั้นก็ใฝรู นี้เปนธรรมดาของเหตุปจจัย

แรงจงูใจทีด่ีมีอีกความหมายหนึ่ง คือ นอกจากใฝความจริงแลว
กใ็ฝความดงีามดวย คือ ตองการใหสิ่งท้ังหลายดีงาม ใหสิ่งท้ังหลาย
อยูในภาวะที่ดีท่ีสุดของมัน ตองการใหความดีงามและสิ่งท่ีดีงามเกิด
ข้ึน ตองการใหชีวิตของตนเปนชีวิตท่ีดีงาม มีสุขภาพดี มีคุณคา
ตองการใหคนท้ังหลาย ตองการใหครอบครัวของเรา พอแมพี่นอง
ของเรามีความสุข

ความตองการภาวะที่ดีงามอยางนี้ จะนํ าไปสูการที่ตองทํ าให
ความดงีามหรอืสิ่งดีงามนั้นเกิดข้ึน จึงทํ าใหมีความตองการที่จะสราง
สรรค เพือ่ทํ าใหความดีงามนั้นสํ าเร็จผลขึ้นมา ท้ังในแงของการสราง
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เสรมิความดงีามในตนเอง และในแงของการสรางสรรคประโยชนสุข
แกผูอ่ืนและแกสังคม

ดวยการแสวงหาความรู เนื่องจากแรงจูงใจใฝรูก็ดี ดวยการทํ า
สิง่ท่ีดงีาม บ ําเพ็ญประโยชนสุขแกเพื่อนมนุษยและแกสังคม เนื่องจาก
แรงจงูใจใฝสรางสรรคก็ดี ก็จะทํ าใหเกิดการพัฒนาตนย่ิงข้ึนไป ท้ังใน
ดานปญญาและความสามารถอื่นๆ ท่ีเปนเคร่ืองประกอบ

ดงันัน้ ความใฝความจริง และใฝความดีงาม ก็คือความใฝรู
และใฝสรางสรรค อันนี้คือแรงจูงใจที่ถูกตอง พอมีแรงจูงใจนี้ พลังก็
เกดิข้ึน เดนิหนาไปได เพราะฉะนั้น ตัวชวยที่ ๒ ท่ีตองมาคือ แรงจูงใจ
ท่ีถูกตอง ไดแก ความใฝรูใฝสรางสรรค เรยีกเปนศัพทธรรมคํ าเดียววา
ฉันทะ

ตวัชวยที ่ ๒ นี้มีชื่อเต็มตามศัพทเดิมวา ฉนัทสัมปทา แปลวา
การทํ าฉันทะใหถึงพรอม

เมื่อมั่นใจในศักยภาพ ก็มุงมั่นพัฒนาตนใหเต็มที่
ตอไปตวัชวยที่ ๓ ท่ีจะมาเอื้อ เปนไปตามหลักการที่วา มนุษย

เรามศีกัยภาพที่พัฒนาได พูดดวยภาษาทางพระวามนุษยเปนสัตวท่ีฝก
ได และประเสริฐไดดวยการฝก

เรามกัจะพดูวา มนุษยเปนสัตวประเสริฐ แตไมถูกตอง ตาม
หลกัธรรมไมไดบอกวามนุษยเปนสัตวประเสริฐ ทานวา มนุษยเปนสัตว
ประเสริฐดวยการฝก ถาไมฝกก็ไมประเสริฐ ถาไมฝกไมพัฒนาแลวมนุษย
นีแ้ยมาก สูสัตวเดรัจฉานก็ไมได สัตวเดรัจฉานหลายชนิดเกิดมา
อาศยัสญัชาตญาณพึ่งตนเองได หากินได แตมนุษยทํ าเองไมไดเลย
อาศยัสญัชาตญาณไดนอย ตองฝกตองสอนจึงทํ าได แตเมื่อไดฝกได
ศกึษาแลวจะเลอเลิศยอดเย่ียมในทุกดาน เพราะฉะนั้น มนุษยจึงเปน
สตัวท่ีประเสริฐดวยการฝก
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สตัวท้ังหลายที่เอามาฝกนั้น วาตามคํ าบาลีวา วรมสสฺตรา ทนตฺา
เปนตน ซึง่มใีจความวา ชางมาเอามาฝกแลว ก็เปนสัตวท่ีประเสริฐ ใช
งานได เอามาเลนละครสัตวตางๆ ตามที่เคยพูดก็ได แตมนุษยนี่ถาฝก
แลว ประเสริฐกวานั้นมากมาย

สตัวท้ังหลายเอามาฝกใหประเสริฐได ก็แคท่ีมนุษยฝกให มันมี
ขีดจ ํากดัแคนั้น แตมนุษยนี่สิ ฝกตัวเองไปไดโดยตลอด ในเมื่อมนุษย
เปนสตัวท่ีประเสริฐดวยการฝก จึงตองมีการพัฒนา และมนุษยนั้นก็มี
ศกัยภาพในการพัฒนาสูงสุดถึงข้ันเปนพระพุทธเจาได

การทีเ่รามีหลักพระรัตนตรัย ก็เพราะเรายึดเอาพระพุทธเจา
เปนเคร่ืองเตือนใจใหระลึกวา มนุษยมีศักยภาพในการฝก ขนาดใหเปน
บคุคลท่ีประเสริฐถึงอยางนี้ก็ได หลักพระรัตนตรัยเปนเคร่ืองเตือนใจ
ใหระลกึถึงศักยภาพของตนเองที่มีอยู โดยเปนแบบอยางใหเห็นวา
อยางนี้ เราก็ทํ าไดนะ

ตกลงวา มนุษยมีศักยภาพ ซึ่งจะตองฝกตองพัฒนาขึ้นมา จึง
เปนเคร่ืองเตือนใจ ทํ าใหเราตองมีจิตสํ านึกในการที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตน โดยเตือนตัวเองอยูเสมอวา เราจะตองพัฒนาศักยภาพของ
ตนใหเตม็ที่ เริ่มแตตองมีความเชื่อในศักยภาพที่ฝกได และมีจิตสํ านึก
ในการพัฒนาตนอยูเสมอวา เราจะตองฝกตน เราจะตองพัฒนาตนให
เตม็ที ่ นีก่็เปนตัวชวยที่สํ าคัญ ถาไมมีหลักขอนี้ แรงสงก็จะขาดไป
อยางหนึง่ เพราะฉะนั้นจะตองมีตัวชวยนี้ดวย ศัพททางพระเรียกหลัก
นี้วา อัตตสัมปทา แปลวา การทํ าตนใหถึงพรอม

จะพัฒนาตนได ตองมีทาทีตอสิ่งทั้งหลายถูกตอง
ตอไปขอท่ี ๔ เปนตัวเอื้อ หรือตัวชวยที่สํ าคัญ คือ มนุษยนี้เมื่อ

ไปเกีย่วของกับสิ่งท้ังหลาย เริ่มตั้งแตรับประสบการณ ก็จะมีทาทีตอ
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สิง่นัน้อยางใดอยางหนึ่ง แลวก็มีทศันคติเกดิข้ึน และตอไปอีกอยาง
หนึง่ท่ีมอิีทธิพลอยางย่ิงตอการดํ าเนินชีวิตอยูในโลกก็คือ คานิยม

ทัศนคติและคานิยมนี้จะทํ าใหเราปฏิบัติและเกี่ยวของกับสิ่งท้ัง
หลาย ตลอดจนดํ าเนินชีวิตอยูในโลก ตามวิถีกํ าหนดของมันเปนสวน
ใหญ เพราะฉะนัน้ ทัศนคติและคานิยมจึงเปนสิ่งท่ีสํ าคัญย่ิง ซึ่งจะตอง
ทํ าใหถกูตองและมีผลดี เริ่มตั้งแตการวางทาทีตอประสบการณตางๆ
ดงัท่ีวามากอนหนานี้แลววา จะตองรับประสบการณเปน

ทาทีตอประสบการณท้ังหลายนัน้ วาโดยหลกัใหญม ี๒ แบบ คอื
ทาทีแบบที่ ๑ เรียกวาแบบยินดียินรายชอบชัง เปนทาทีแบบที่

ไมตองใชความคิด หรือความพยายามอะไรเลย เรียกวาเปนไปเอง
ตามสญัชาตญาณท่ีมนุษยท่ัวไปจะเปนอยางนั้น คือมีความตองการให
เกดิความสบายตา สบายหู เปนตน หรือตองการสนองความตองการ
ของอายตนะ เมื่อไดรับการสนองตามที่อยาก ก็เรียกวา ถูกตา ถูกหู

เพราะฉะนั้น ถาสิ่งใดเขามาใหตาเราเห็นแลวสบาย เราก็ชอบใจ
ถาไมสบาย เราก็ไมชอบใจ ทางพระเรียกวายินดียินราย นี่เปนทาทีใน
การรบัรูประสบการณของคนทั่วไปที่ยังไมมีการพัฒนา ซึ่งจะเปนอยาง
นีม้าตัง้แตเกิด ทุกคนมีไดโดยไมตองฝกเลย

พออะไรเขามา สนองตา สนองหู ในแงของการเสพ ก็ถูกตา
ถกูห ู ก็พอใจ ถาเปนไปในทางตรงขาม ก็ไมถูกตา ไมถูกหู ก็ไมพอใจ
เรยีกวารับรูดวยทาทีของการยินดียินราย หรือชอบชัง ไมพอใจ

ถารบัรแูบบนี้ ก็จะมีการบิดเบือน เพราะพอรับรูดวยความชอบ
ชงัแลว ความชอบชังนั้นก็จะเขาครอบงํ ากระบวนการคิดข้ันตอไป ทํ า
ใหไมคดิเห็นตามที่มันเปน แตจะคิดเห็นตามที่อยากใหมันเปน โดยเอา
ความยินดยิีนรายหรือชอบชังนั้นเปนเคร่ืองปรุงแตง แปลงสีสันและ
รสชาตเิปนตน ไปตามความรูสึกนั้น ซึ่งเรียกงายๆ วาเปนความคิดปรุง
แตง
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กระบวนการคิดของคนสวนมาก จะเปนการคิดตามที่อยากให
มนัเปน และมองตามที่อยากใหมันเปน ซึ่งทํ าใหเกิดการบิดเบือน ไมรู
เห็นตามเปนจริง เพราะฉะนั้นจึงตองตัดตอน เปลี่ยนจากทาทีของการ
รบัรูแบบยินดียินรายชอบชัง มาเปนทาทีแหงการเรียนรู

ทาทีแบบที่ ๒ เปนทาทีแบบเรียนรู ทาทีตอประสบการณแบบ
การเรยีนรูเปนอยางไร เมื่อกี้นี้รับรูแบบชอบชัง ตอนนี้เปลี่ยนเปน
เรยีนรู เรียนรูคือไดความรูความเขาใจ และไดขอมูลสํ าหรับเก็บไวใช
ประโยชนตอไป พูดสั้นๆ วา ไดความรูและไดขอมูล หมายความวา ได
ท้ังความรูความเขาใจ ชนิดท่ีมองเห็นตามที่มันเปน แลวก็ไดขอมูลเก็บ
สะสมไวใชประโยชนขางหนา เพราะการดํ าเนินชีวิตของเรา ตองอาศัย
ขอมลูของความรูท่ีไดสะสมไว ขอมูลท่ีเราไดมาและสะสมไวก็จะเปน
ความจํ าท่ีถูกนํ าไประลึกขึ้นมาใชประโยชนในโอกาสตอไป

ดวยเหตุนี้ ทางพระจึงแยกทาทีในการรับประสบการณออกเปน
๒ แบบ การรับรูแบบแรก เรียกวา รบัรูแบบชอบชัง หรือแบบยินดียิน
ราย ศพัทตอนนี้ไมจํ าเปนตองจํ า เพียงแตฟงผานๆ ไปวา ทางยินดี
เรยีกวา “อนนุยั” ยินรายกเ็ปน “วโิรธ” อยางท่ีเรามาใชเปนพโิรธ ยังมีศพัท
อ่ืนอีก ซึง่รวมแลวก็คือ ยินดียินราย หรือชอบกับชัง อยางท่ีวามาแลว

การรับรูแบบที่สอง เรียกวา รบัรูแบบเรียนรู ในการรับรูแบบ
เรยีนรนูัน้ แทนท่ีจะมีความชอบชังหรือความยินดียินราย ก็จะไดสิ่งท่ี
เปนประโยชน ๒ อยาง คือ

๑. ไดตัว ญาณ คอืความรู
๒. ไดตัว สติ คอืความระลึก หมายถึงการไดสิ่งซึ่งเปนขอมูล

ท่ีจ ําไวสํ าหรับระลึกขึ้นมาใชตอไป เปนการเก็บขอมูลไวใชประโยชน
ตวัความรูเรียกวา ญาณ ตวัระลึกใชเรียกวา สติ
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การรบัรูท่ีถูกตองจะเปนอยางนี้ ซึ่งเรียกวามีทาทีของการเรียน
ร ู ในเวลาที่รับรูประสบการณ ก็จะรับรูในแงวา มันคืออะไร มันเปน
อยางไร มันใชทํ าอะไร มันมีเหตุปจจัยเปนมาอยางไร เปนตน

การรบัรูแบบนี้ซึ่งเรียกวาทาทีแหงการเรียนรู จะตองพัฒนาขึ้น
มาใหเปนทัศนคติ จนมีลักษณะพฤติกรรมเปนแบบที่วาพอไปเจออะไรก็
มองไปในแงของการที่จะเรียนรูทันที คือไมมองในแงวาชอบใจเราหรือ
ไมชอบใจเรา

พวกหนึง่มองวาอันนี้เราชอบใจหรือเราไมชอบใจ อีกพวกหนึ่ง
มองวาเรื่องนี้เราจะไดประโยชนอะไร เราจะไดความรูอะไร หรือจะใช
ใหเปนประโยชนไดอยางไร จะตองพัฒนาการมองอยางหลังนี้ใหเปน
ทัศนคติข้ึนมา

การศกึษาจะตองเริ่มตนตั้งแตการรับประสบการณ คือใหมีทาที
ของการเรียนรู ใหรูจักรับประสบการณอยางไดประโยชน

ถาตัง้ทาทีไดถูกตองจนมีทัศนคติแหงการเรียนรู กระบวนการ
คดิกจ็ะเปลีย่นแนวใหมท้ังหมด แลวจะไมมีปญหา เริ่มตนตั้งแตการรับ
รกูไ็มมีปญหา เพราะจะไมมีตัวตนขึ้นมารับการกระทบกระทั่ง ไมมีการ
แบงแยกขึ้นมาเปนฝายผูทํ ากับผูถูกกระทํ า จะมีแตกระบวนการของ
เหตปุจจยัท่ีสืบทอดตอเนื่องกันไปเปนกระแส มีการรับรูอยางเปน
กลางๆ โดยไมมีตัวตน มีแตการไดความรู วาอันนี้คืออะไร เปนอยาง
ไร ใครจะพดูดี หรือพูดราย ก็มองแตในแงท่ีจะจับเอาความรูและเอา
ประโยชนท้ังนั้น คือมองในแงวา ท่ีเขาพูดวาอยางนี้มีอะไรที่จะเอาไป
ใชประโยชนได ชวยใหรูเขาใจขอเท็จจริงอะไรบาง

ถาทํ าใหเด็กพัฒนาไดถึงขั้นนี้ ก็จะสบายมาก เบาใจ จะไมมี
ปญหา ถาไมอยางนั้น เด็กไปเจออะไร ก็มีแตถูกใจกับไมถูกใจ จะเอา
จะได หรือไมก็ขัดใจจะชกจะตีกันทาเดียว จะตองชวยใหเด็กพัฒนา
อยางถูกตอง ใหมีทาทีแหงการเรียนรู
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เมื่อรูจักมองตามเหตุปจจัย ก็ไดเคร่ืองนํ าการพัฒนา
ทั้งดานปญญาและการสรางสรรค

ตอจากทาทีและทัศนคติ ก็ไปถึงคานิยม คานิยมที่ถูกตอง คือคา
นยิมทีเ่ปนเหตุเปนผล ทาทีแหงการเรียนรู วัดดวยอะไร ก็วัดดวยการ
มองตามเหตุปจจัย คานิยมที่ถูกตองก็เปนเรื่องในกระแสเดียวกัน คือ
เปนเรื่องในกระบวนการของการมองตามเหตุปจจัย

การมองตามเหตุปจจัยนี้ เปนไปตามความจริงพื้นฐาน ซึ่งนํ าไป
สูความเชื่อหรือคานิยม และแนวคิดท่ีถือเปนหลักการทีเดียว คือหลัก
การแหงการมองตามเหตุปจจัย ซึง่ทางพระพุทธศาสนา เรียกวาเปน
สัมมาทิฏฐิ แปลวาเห็นชอบ คือมีหลักการที่เชื่อถือหรือยึดเปนคานิยม
อันถกูตอง ไดแกการมีความเชื่อวา สิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย

เมือ่เชือ่และถือเปนหลักการอยางนี้แลว เวลามองอะไรก็จะ
มองตามเหตปุจจัย ซึ่งสอดคลองกับทาทีแหงการเรียนรู แลวก็จะสง
ผลใหมคีานิยมตางๆ ท่ีสอดคลองกับหลักการแหงการมองอะไรๆ ตาม
เหตุปจจัย

เมือ่เห็นหรือไดยินอะไรแลวมองอยางเรียนรู คืออะไร ก็คือมอง
ตามเหตปุจจยันั่นเอง จึงไดความรูวา ออ อันนี้มันสืบทอดกันมาอยาง
นี้ๆ  แลวความรูอยางนี้ก็นํ าไปสูการแกปญหาได คือเมื่อมองไปตามเหตุ
ปจจยั กไ็ดความรูในเหตุปจจัยท่ีจะนํ ามาใชแกปญหา เรื่องก็รับกันได
สอดคลองตอเนื่องกันหมด

คานยิมตางๆ ท่ีสอดคลองกับหลักการนี้ จะมีลักษณะของการ
สรางสรรคและการผลิต เพราะเปนการมองตามเหตุปจจัย ซึ่งเปน
เรือ่งของความเปนเหตุเปนผล และการคิดการมองในแงท่ีวาจะทํ าให
สิง่นัน้ๆ เกิดผลข้ึนมาไดอยางไร ตรงขามกับทาทีแหงการรับรูแบบ
ชอบชงั ซึง่จะตองนํ าไปสูคานิยมบริโภคโดยไมตองสงสัย เพราะจะ
เอาแตความถูกตา ถูกหู และมุงจะเสพจะบริโภคทาเดียว



รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน๑๐๔

เพราะฉะนัน้ ทาที ทัศนคติ หลักความเชื่อ และคานิยมตางๆ
จงึตองจดัวางใหถูกตองสอดคลองกับความจริง เมื่อจัดวางหรือปรับ
ทัศนคตแิละคานิยมไดถูกตองแลว กระบวนการพัฒนาก็ย่ิงเดินหนาไป
ด ีเพราะมีองคประกอบมาชวยเพิ่มอีกดานหนึ่ง

การมทัีศนคติและคานิยมแบบนี้เรียกวา ทิฏฐิสัมปทา แปลวา
การทํ าทิฏฐิใหถึงพรอม ทิฏฐิในภาษาไทยแปลกันวุน ในที่นี้ใหเขาใจวา
ทิฏฐิ หมายถงึความเชื่อ หลักการที่ยึดถือ แนวความคิด ทัศนคติ และ
คานิยมตางๆ

ถาไดความตื่นเราเปนตัวเรง การพัฒนาก็ยิ่งไปไดรวด
ตอไป ตวัชวยที่ ๕ ในอันดับสุดทาย เปนตัวเรง ไดแก จิตสํ านึก

ท่ีมองเห็นความสํ าคัญของกาลเวลา จิตสํ านึกตอกาลเวลานั้นเกิดจาก
อะไร กเ็กิดจากความสํ านึกในการเปลี่ยนแปลง หรือในความไมเท่ียง

หลกัความไมเท่ียง ซึ่งเปนหลักธรรมสํ าคัญ บอกวาสิ่งท้ังหลาย
เกดิดบัตลอดเวลา ไมย่ังยืน มีความเปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยน
แปลงไปนี ้ เปนท่ีปรากฏของกาลเวลา การที่เรานับเวลากันไดนี้ ก็นับ
ดวยความเปลี่ยนแปลง

เมือ่เรามจีติสํ านึกในการเปลี่ยนแปลง เราก็จะเห็นความสํ าคัญ
ของเวลา วาชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมเท่ียงแท ไมย่ังยืน
ไมคงอยูตลอดไป และไมอาจรูไดแนนอน อาจจะแตกดับไปเมื่อไรก็ได
ในเวลาหนึง่เวลาใดที่เราไมอาจกํ าหนดได เพราะฉะนั้น เราจะนิ่งนอน
ใจอยูไมได เวลาที่มีอยูนี้ทุกขณะจะตองใชใหเปนประโยชน นี้คือหลักที่
เรียกวา ความไมประมาท

เราจะตองไมประมาท ตองเรงรัดตัวเอง มีอะไรที่ควรทํ าตอง
รบีท ํา มีกิจหนาท่ีหรือมีอะไรที่จะทํ าใหชีวิตดีงามมีคุณคา ตองรีบ
ขวนขวาย
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พงึสงัเกตวา หลักความจริงเหลานี้สัมพันธกันทุกหลัก หลัก
อนจิจงับอกวาสิ่งท้ังหลายมีความเปลี่ยนแปลง แตมันก็ไมไดเปลี่ยน
แปลงไปอยางเลื่อนลอย สิ่งท้ังหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย
เพราะฉะนัน้ หลักอนิจจังก็โยงไปหาหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย ท่ี
เรียกวาปฏจิจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา

ขอย้ํ าวา ความเขาใจถึงความสัมพันธนี้สํ าคัญมาก คนสวนมาก
มกัจะหยดุความคดิอยูแคชั้นเดียวขาดตอน พอคิดถึงการเปลี่ยนแปลง
กห็ยุดอยูแคการเปลี่ยนแปลง บางทีก็ปลงเลยวา โอ สิ่งท้ังหลายมี
ความเกดิข้ึน ตัง้อยู แลวก็ดับไปเปนธรรมดา สิ่งท้ังหลายเจริญข้ึนแลว
กต็องเสือ่ม เมื่อมันเสื่อมไปแลว หรือดับไปแลวก็แลวกันไป มันจะ
เสือ่มกเ็สือ่มไป เราก็พิจารณาปลงเสีย แลวเราก็ทํ าใจสบาย จบแคนั้น
อยางนีป้ญญาไมเกิด ไดแตผลทางจิตใจทํ าใหสบายใจ หายหวงหาย
เศรา แตปญญาท่ีจะใหทํ าการไมมี

การคดิอยางท่ีวานี้ไมจบกระบวนการ บางคนมองวาเปนการ
ปลอยวาง แตท่ีจริงไมใช ท่ีแทนั้นมันเปนการปลอยปละละเลย คอืความ
ประมาทนั่นเอง

ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง ทานใหใชธรรมใหครบ ๒ ข้ันคือ
ข้ันท่ี ๑ รูเทาทันความจริงของสิ่งท้ังหลาย วาจะเอาตามที่เรา

ตองการไมได มันไมเปนไปตามความปรารถนาของเรา แตมันเปนไป
ตามเหตปุจจยัของมัน เมื่อคิดดวยความรูเทาทันอยางนี้แลวก็ปลงใจได
แลวใจก็สบายเปนอิสระออกไป ปลอดโปรงผองใสได ในขั้นนี้ ขางใน
ใจสบาย แตปญหาขางนอกยังอยู

ข้ันท่ี ๒ สบืคนความจริง เพราะรูตระหนักอยูถึงความจริงท่ีวา
สิง่ท้ังหลายไมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางเลื่อนลอย แตมันเปนไปตามเหตุ
ปจจยั เราจึงตองศึกษาหาเหตุปจจัยของมัน แลวก็ไปกระทํ าท่ีเหตุ
ปจจยั สิ่งท่ีตองทํ าก็คือการสืบคนหาเหตุปจจัย
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พอถงึข้ันนี้ การเรียนรูก็เริ่มตนและการศึกษาก็ตามมา เมื่อจับ
เหตปุจจยัไดแลว เราก็ปฏิบัติใหตรงตามเหตุปจจัย เราก็แกปญหาได
หรือทํ าการไดผล เมื่อถึงข้ันนี้ ทัง้ใจกส็บาย ทั้งปญหาก็แกไดสํ าเร็จ

เพราะฉะนัน้ จะตองมีการศึกษา วาอะไรเปนเหตุปจจัย ท่ีจะนํ า
ไปสูความเสื่อม อะไรเปนเหตุปจจัยท่ีจะใหเกิดความเจริญ เมื่อมอง
เห็นวาอะไรเปนเหตุปจจัยใหเกิดความเสื่อม ก็แกไขปองกัน อะไรเปน
เหตปุจจยัใหเกิดความเจริญ ก็รีบสรางสรรคข้ึนมา การกระทํ าอยางนี้
เรยีกวา ความไมประมาท

ความไมประมาท คอื ไมเพิกเฉย ไมผัดเพี้ยน ไมเฉื่อยชา ไม
ปลอยปละละเลย ระวังไมใหถลํ าพลาดไปทางราย ไมท้ิงโอกาสที่จะทํ า
การอนัด ีมคีวามกระตือรือรน เรงรัดตัวใหกระทํ าสิ่งท่ีควรทํ าดวยมีสติ
ระลกึเหน็ตามที่ปญญาบอกวา สิ่งท้ังหลายที่วาเปนไปตามเหตุปจจัย
นัน้ อะไรคอืเหตุปจจัยของมัน จะตองทํ าเหตุปจจัยอะไร เพื่อใหเกิดผล
ด ีและหลกีเลี่ยงผลรายเสีย แลวก็ทํ าไปตามที่กํ าหนดไวดวยสติ ตามที่
ไดรูไดเห็นดวยปญญานั้น

ความเขาใจในหลักความเปลี่ยนแปลง และมีจิตสํ านึกในความ
เปลีย่นแปลง ยอมทํ าใหเกิดจิตสํ านึกตอกาลเวลา ทํ าใหเห็นความ
ส ําคญัของกาลเวลา แลวก็มีความไมประมาท เรงรัดทํ าการที่ควรทํ า
โดยเฉพาะการพัฒนาตัวเองนั้น เปนสิ่งท่ีตองเรงทํ า จะหยุดอยูนิ่งไม
ได เพราะฉะนั้น ผูท่ีรูจักดํ าเนินชีวิต ก็จะเรงรัดพัฒนาตนเอง โดยใช
ความไมประมาทนี้เปนตัวเรงคอยกระตุน

ตวัชวยอยางท่ี ๕ นี้เรียกวา อัปปมาทสัมปทา แปลวา การทํ า
ความไมประมาทใหถึงพรอม
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การศึกษาตลอดชีวิต กับทั้งชีวิตที่เปนการศึกษา
การศึกษาท่ีชีวิตตองหา กับชีวิตที่เปนการศึกษาอยูในตัว

เปนอันวา ไดตัวชวย ๕ อยางแลว ครบชุด เอาตัวชวยหนุน ๕
ตวันีม้าบวกเขากับตัวนํ า ๒ ตัว ท่ีพูดไวตอนตน คือ กลัยาณมิตร กับ
โยนิโสมนสิการ กเ็ปน ๗ ขอ รวมกันหมดทั้งชุด ๗ ขอนี้ทานเรียกวา
รุงอรุณของการศึกษา กเ็ลยมาจบที่หลักรุงอรุณของการศึกษา

พอไดรุงอรุณของการศึกษา ทานบอกวา การศึกษาก็ตามมา
เอง โดยไมตองเรียกรองปรารถนา พุทธธรรมบอกวา สิ่งท้ังหลายเปน
ไปตามเหตปุจจัย เพราะฉะนั้น ถาเราทํ าเหตุปจจัยถูกตอง เหตุปจจัย
นัน้กจ็ะทํ าใหกระบวนการดํ าเนินไปสูผลของมันเอง

ฉะนัน้ เราจะตองใหการศึกษาชนิดท่ีทํ าใหการศึกษาเกิดข้ึนมา
เอง โดยไมตองไปเรียกรอง คือ ถาเราทํ าเหตุถูกตองแลว ผลก็ยอม
เกดิข้ึนมาเองตามเหตุนั้น เมื่อทํ าเหตุปจจัยของการศึกษาแลว การ
ศกึษาทีเ่ปนผลก็ตองเกิดตามมาอยางแนนอน ชนิดท่ีเรียกไดวาอยูใน
ตวัของเดก็เลยทีเดียว ซึ่งจะทํ าใหกระบวนการดํ าเนินชีวิตของเด็กนั้น
เปนกระบวนการของการศึกษาอยูในตัว

ส ําหรับทุกคนที่มีลักษณะอยางนี้ ชีวิตของเขายอมเปนการ
ศกึษาตลอดชวีิต จะตองศึกษากันเรื่อยไปจนกวาเขาจะจบการศึกษา
คอืเปนพระอรหันต เพราะฉะนั้น ไมตองกลัววาคนจะไมศึกษา เพราะ
จะมกีารศกึษาตลอดชีวิต ชนิดท่ีอยูในตัวของเขาเอง เพราะชีวิตของ
เขาคือการศึกษา

เมือ่ชวีติของเขาเปนชีวิตท่ีดํ าเนินถูกตอง การดํ าเนินชีวิตนั้นก็
เปนมรรค ในการดํ าเนินชีวิตท่ีเปนมรรคนั้น ก็มีการฝกฝนพัฒนาตนอยู
ตลอดเวลา และการฝกฝนพัฒนานั้นแหละ ก็คือการศึกษาหรือสิกขา
เพราะฉะนัน้ จึงไดบอกวาชีวิตของเขาเปนการศึกษาอยูตลอดเวลา ย่ิง
กวาเปนการศึกษาตลอดชีวิตเสียอีก และนี่ก็คือ ความสัมพันธอยาง
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ชนดิเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางมรรคกับสิกขา หรือการดํ าเนิน
ชวีิตกับการศึกษา ในทางพระพทุธศาสนาศัพทท้ังสองนั้นก็ใชเปนคูกัน
โดยชี้ไปถึงขอปฏิบัติอยางเดียวกัน

มรรค ประกอบดวย องค ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา
สิกขา กเ็ปนไตรสิกขา แปลวา สิกขา ๓ ไดแก ศีล สมาธิ

ปญญา
ลองดูวา มรรคกบัสิกขาแยกตางกันอยางไร จุดท่ีแตกตางก็คือ

มรรคเปนตวัวถิีชีวิต หรือตัวชีวิตนั้นเอง แตในที่นี้เจาะจงเอามรรคที่
เปนอริยะ จึงใหความหมายวา

ชวีติท่ีดํ าเนินอยางถูกตอง เปน มรรค
สวนการเรยีนรูท่ีทํ าใหชวีติด ําเนนิไปอยางถกูตอง เปน สิกขา
ชวีติควรจะดํ าเนินไปอยางไร ก็ตองพัฒนาฝกฝนชีวิตใหเปน

อยางนัน้ มรรคเปนอยางไร ก็ศึกษาใหเปนอยางนั้น จึงลงตัวเปนอัน
เดยีวกนั เมือ่เราปฏิบัติถูกตอง ชีวิตคนนั้นก็เปนการศึกษาไปในตัวเลย
ตลอดเวลา ตกลงวาการศึกษาเขาไปอยูในตัวของชีวิตเองแลว ก็จบ นี่
แหละชีวิตท่ีเปนการศึกษา

ตามหลักธรรมถือวา ชีวติคือการศึกษา แตหมายถึงชีวิตท่ีดํ าเนิน
ถกูตอง เมือ่ดํ าเนินชีวิตถูกตองก็เปนการศึกษาทันที เพราะชีวิตอยาง
นัน้จะมกีารพัฒนาตลอดเวลาดวยการเรียนรูจากประสบการณ และ
การพยายามแกปญหา เปนตน ดังปรากฏในหลักที่เรียกวารุงอรุณของ
การศึกษา ท่ีกลาวมาแลว

เมื่อมีเหตุปจจัย ชีวิตก็กลายเปนการศึกษาไปเอง
รุงอรุณของการศึกษานัน้ ถาจะเปรียบเทียบเพื่อใหจํ างายๆ ก็

คลายกบัวา ตัวนํ าและตัวหนุนท้ัง ๗ ตัวนี้เปนองคประกอบ ๗ สีของ
แสงรุง หรอืรุง ๗ สี กลาวคือลํ าแสงของพระอาทิตยท่ีสงมาแยกได
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เปนแสงสตีางๆ ท่ีเปนองคประกอบ ๗ สี รวมกันเขาเปนแสงพระ
อาทิตยท่ีสองมา

เมือ่แสงสองข้ึนมาท่ีเรียกวารุงอรุณแลว พระอาทิตยก็จะขึ้นแน
นอน เรากจ็ะไดความสวางจากแสงอาทิตย หลักธรรมชุดนี้ จึงเรียก
ชือ่ ๒ อยาง คือ ในแงการศึกษา เรียกวา รุงอรุณของการศึกษา ใน
แงมรรค เปนวิถีชีวิต เรียกวา บุพนิมิตของชีวิตท่ีดีงาม

บพุนมิติคอืสิง่สอแสดงเบื้องตน หรือสิ่งสองนํ า มาจาก นิมิต
แปลวาเคร่ืองหมาย กับ บพุ แปลวาเบือ้งตน ธรรมชุดนี้เปนบุพนิมิต
แหงมรรค จงึแปลวา เครื่องหมายแสดงเบื้องตนของวิถีชีวิตที่ดีงาม
แปลเปนไทยงายๆ วา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม

ชวีติท่ีดงีามจะเริ่มตนในเมื่อมีหลักธรรมชุดนี้ ก็เลยเรียกอีก
อยางหนึ่งวา “หลักธรรมกอนมรรค” หรือ “ธรรมนํ าหนามรรค”

เวลาศกึษาหลักธรรม เรามักจะเนนไปท่ีมรรค และไตรสิกขา
โดยไมไดดูวา กอนมรรค และเบื้องตนท่ีจะเขาสูไตรสิกขามีอะไร องค
ประกอบกอนมรรค หรือขอปฏิบัติเบื้องตนท่ีจะนํ าเขาสูไตรสิกขา ก็คือ
ธรรม ๗ อยางนี้เอง ซึ่งมีความสํ าคัญมาก

เราตองการมีชีวิตท่ีดี ก็ใชแลว แตทํ าอยางไรเราจึงจะมีชีวิต
อยางนัน้ได เราก็ตองมีธรรม ๗ ตัวนี้ เราพูดวา ชีวิตท่ีดีตองมีสัมมา-
ทิฏฐิ เปนตน รวม ๘ อยาง คือ มีความเห็นชอบ แลวก็มีความคิดชอบ
มกีารกระทํ าทางกายชอบ พูดชอบ ทํ าอาชีพชอบ เพียรพยายามชอบ
มสีตชิอบ มสีมาธิชอบ นั้นคือตัวชีวิตท่ีดี แตทํ าอยางไรจะไปถึงจุดนั้น
ได คอืจงึจะมชีีวิตท่ีประกอบดวยความเห็นชอบ เปนตนนั้นได นี่แหละ
เราไมไดพดูกันถึงตัวตนทางหรือชวงตนกอนเขาสูทางน้ี วาจะตองมีตัว
น ําวถินีี ้แลวตัวนํ าวิถีนี้จึงนํ าตัวจริงของวิถีนั้นมา

ตวัจรงินัน้เพยีงบอกใหรูวา วิถีชีวิตท่ีดีเปนอยางนี้ แตพอมีสวน
ประกอบของรุงอรุณ ๗ อยางนี้แลว องคท้ัง ๘ ของวิถีนั้นก็ตามมา
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เอง ดวยเหตุนี้จึงไดนํ าหลักรุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการ มา
แสดงไว และจะขอพูดใหเปนคํ าไทยงายๆ (ถาใครจะชวยกันคิดหาคํ าท่ี
สัน้กระทดัรดักวานี้ และเปนคํ าคลองจองใหดวยก็ย่ิงดีแตในที่นี้จะขอ
เสนอไวกอน)

ธรรมที่เปน รุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการ คือ*

๑. รูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี
๒. มชีีวิตและอยูรวมสังคมเปนระเบียบดวยวินัย
๓. พรอมดวยแรงจูงใจใฝรู ใฝสรางสรรค
๔. มงุมั่นพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ
๕. ปรบัทัศนคติและคานิยมใหสมแนวเหตุผล
๖. มสีติกระตือรือรน ตื่นตัวตลอดเวลา
๗. แกปญหาและพึ่งพาตนไดดวยความรูคิด
เรื่องท่ีพูดมาทั้งหมด ก็จบลงดวยหลักรุงอรุณของการศึกษา

ถามหีลกัรงุอรุณนี้แลวไมตองกลัว ไมวาจะเปนสังคมแบบเกษตร หรือ
อุตสาหกรรม หรือขอมูลขาวสาร คนท่ีการศึกษาของเราผลิตออกมา
ยอมเปนผูพรอมที่จะอยูไดอยางดีในทุกสภาพชีวิต

                                                                                 
* รุงอรณุของการศกึษา หรอืแสงเงนิแสงทองของชวีติทีด่งีาม หรอืบพุนมิติแหงมรรค หรอื
องคธรรมกอนมรรค ๗ ประการนี ้มหีวัขอและค ําแปลในหนงัสือ ธรรมนญูชีวติ ดงันี้
๑. กัลยาณมติตตา (มกัีลยาณมติร) แสวงแหลงปญญาและแบบอยางทีด่ี
๒. สีลสัมปทา (ท ําศีลใหถึงพรอม)  มวีนิยัเปนฐานของการพฒันาชีวติ
๓. ฉนัทสัมปทา (ท ําฉันทะใหถึงพรอม) มจีติใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔. อตัตสมัปทา (ทาํตนใหถึงพรอม) มุงมัน่ฝกตนจนเตม็สุดภาวะทีค่วามเปนคนจะใหถึงได
๕. ทฏิฐสัิมปทา  (ท ําทฏิฐิใหถึงพรอม ) ถือหลักเหตปุจจยัมองอะไรๆตามเหตแุละผล
๖. อปัปมาทสมัปทา  (ท ําความไมประมาทใหถึงพรอม)  ตัง้ตนอยูในความไมประมาท
๗.โยนโิสมนสกิารสมัปทา (ท ําโยนโิสมนสกิารใหถงึพรอม) ฉลาดคดิแยบคาย
ใหไดประโยชนและความจรงิ
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เขาจะปรับตัวเองใหเขากับสถานการณ และสภาพนั้นได จะเขา
กบัสงัคมแตละแบบนั้นได โดยรูจุดเนนท่ีจะตองปรับตัวหรือตองแกไข
เปนพเิศษ จะท ําใหชีวิตและสังคมที่เขารวมอยูนั้นๆ เปนชีวิตและสังคม
ท่ีดท่ีีสุด เทาท่ีจะเปนไปได เชน

ถาอยูในสังคมเกษตร จะตองรูจักอยูอยางกลมกลืนและเกื้อกูล
กนักบัธรรมชาติ ดวยความรูเทาทันวิถีของธรรมชาติ สามารถใชสิ่งท่ีมี
ท่ีเปนในธรรมชาติใหเปนประโยชนอยางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีการ
เกษตรที่พึ่งตนเองได

ถาเขาสูสังคมอุตสาหกรรม จะตองเปนนักผลิต ไมใชเปนแคนัก
บรโิภค ตองมีนิสัยรักงาน ตองมีความชํ านาญพิเศษเฉพาะดาน และ
ตองมคีวามเปนเลิศทางวิชาการ พรอมกันนั้น ก็ตองสามารถรักษาสุข
ภาพจติและอนรุักษธรรมชาติแวดลอมไวไดดวยดี ควบคูไปกับการ
พฒันาอุตสาหกรรม

ถาเขาสูสังคมขอมูลขาวสาร จะตองสื่อสารเปน โดยรูจักเลือก
รบั จดัสรร ถายทอด และใชขอมูลขาวสารใหเปนประโยชน ใหขอมูล
ขาวสารเปนเคร่ืองพัฒนาสติปญญา มิใชเปนเคร่ืองเพิ่มพูนโมหะ

ดงันีเ้ปนตน พอรุงอรุณแลว ก็จะสวางตอไปอยางแนนอน



- ๓ -

ฟาสาง ใหเห็นทางพัฒนาในสังคมไทย

จะพัฒนาสังคมไทย
ก็ตองรูเขาใจปญหาเฉพาะของตัวเอง

 ไดพดูถงึหลกัทั่วๆ ไป แลว ควรจะหันมาสูปญหาเฉพาะหนา ท่ี
เปนปญหาเฉพาะในสังคมไทยของเรา เพราะเราจะตองเอาหลักเกี่ยว
กบัการศึกษานี้ มาประยุกตใชในสภาพความเปนจริง

เมือ่เราเตรยีมคนแตละคนใหมีการศึกษา โดยมีความพรอมดวย
คณุสมบตัท่ีิจะไปอยูรวม และไปพัฒนาสรางสรรคสังคมดีแลว คนผู
พรอมท่ีจะไปทํ างานนั้น ก็ยังจะตองรูสภาพสังคมที่ตัวจะไปอยูรวมและ
ไปพฒันาดวย วาเปนอยางไร มีปญหาอะไร เมื่อเราอยูในสังคมไทย
เรากต็องศกึษาสภาพความเปนจริง ตองรูปญหาสังคมไทยของเรา จึง
อยากจะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับปญหาของสังคมไทยนี้

แงท่ีหนึง่ ซึง่ไดพูดไปแลว คือไดบอกวา สังคมของเรานี้ ไมได
อยูในยุคใดยุคหนึ่งชัดเจน อยางท่ีแบงกันเปนยุคเกษตรกรรม ยุค
อุตสาหกรรม และยุคขาวสารขอมูล

ยุคแรกกอนนั้น คอืยุคบพุกาล หรือ primitive age ไมเอา ไม
ตองพดูถงึ มาพูดกันถึงยุค agricultural ยุค industrial และยุค
information เลย ใน ๓ ยุคนี้เราอยูในยุคไหนก็ไมชัดเจน แตเราอยู
พรอมทีเดยีวทั้ง ๓ ยุค นี่คือสิ่งท่ีเราตองรูตระหนักไววาสังคมของเรา
มลีกัษณะพเิศษเฉพาะของเราเอง ท่ีไมเหมือนกับสังคมที่พัฒนาแลว
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เวลาจะพฒันาสังคมของเรานี่ เรามักจะเอาสังคมที่พัฒนาแลว
มาเปนตวัอยาง แลวเราก็จะเอาหลักการและวิธีปฏิบัติของเขามาใช
เลย โดยไมเขากับสภาพความเปนจริง

สงัคมของเรานี่ไมเหมือนของเขา แตเปนสังคมอยางท่ีบอกเมื่อ
กีแ้ลว คอื คนสวนใหญของเรายังมีชีวิตแบบเกษตรกรรม แตพรอมกัน
นัน้กอ็ยากจะทิ้งเกษตรกรรม เขาสูยุคอุตสาหกรรม ซึ่งยังไมไดเปน ได
แตอยากเปน ไดแตหวังจะเปน โดยที่สภาพชีวิตจิตใจยังเปนแบบ
เกษตรมากกวา พรอมกันนั้นก็ไดรับผลจากความเจริญในสังคมขาว
สารขอมูลดวย ก็เลยเปนสังคมที่สับสนซับซอนหนอย

เราจะตองรูสภาพความเปนจริงของเรา อันนี้เปนเรื่องหลัก
เบือ้งตน จากหลักการรูสภาพความจริงของตนเองน้ีแหละจึงทํ าใหเรา
ตองตามทันขาวสารขอมูล อยางท่ีพูดมาทั้งหมด เชน ปญหาของโลก
ปจจบุนันีม้อีะไรบาง ประเทศที่พัฒนาแลวกํ าลังวิตกเรื่องอะไรกันมาก
ประเทศอเมริกากํ าลังมีปญหาอะไรที่เปนเรื่องใหญ ตั้งแตปญหาสังคม
เชน ยาเสพติด โดยเฉพาะโคเคน ปญหาโรคภัยไขเจ็บ เชนโรคเอดส
หรอืในแงจติใจมีปญหาความเครียด ปญหาการฆาตัวตายในหมูเด็กวัย
รุนสงูข้ึน ตลอดกระทั่งสุดทาย ก็คือปญหาธรรมชาติแวดลอม ซึ่งเปน
ภยัรายแรงที่สุด กํ าลังเปนเรื่องท่ีสนใจกันมากในประเทศที่พัฒนาแลว
เราก็ตองตามเรื่องนี้ใหทัน

โดยเฉพาะคนในวงการการศึกษา ตองรูวาอะไรเกิดข้ึน อะไร
เปนอะไร เปนอันวาตองตามทันขาวสารขอมูล ย่ิงยุคนี้เปนยุคขาวสาร
ขอมลูแลวดวย เราย่ิงตองทันและเอาประโยชนจากยุคนี้ใหได
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ตองรูเทาทันทั้งปญญาและปญหา
ของสังคมที่พัฒนานํ าหนาเราไป

การรูเทาทันขาวสารขอมูล ในดานท่ีจะตองเนนเฉพาะคือ การรู
เทาทันสังคมอุตสาหกรรม เพราะวา ประเทศที่นํ าหนาเราในการ
พัฒนาแลว ซึ่งกํ าลังมีปญหามากมายอยางท่ีเปนอยูนี้ ก็คือประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นนํ าท้ังหลาย เราตองรูเทาทันประเทศเหลานี้

เราตองรูเทาทันวา ประเทศพัฒนาแลวพวกนี้ขณะนี้มีสภาพเปน
อยางไร มีแนวโนมอยางไร อยางประเทศอเมริกา ขณะนี้ มีแนวโนมที่
จะเปนอยางไร ท้ังแนวโนมในดานเสื่อม และในดานเจริญ ตลอดจน
แนวโนมในแงของความปรารถนา หรือใฝฝน มองดูวาเขาตองการให
สงัคมของเขาเปนอยางไร ท่ีส ําคญัข้ันรากฐาน คอื ตองรูแนวโนมในทาง
ความคดิวาเปนอยางไร มีความคิดใหมๆ อะไร ตองตามใหทันใหหมด

ไมเฉพาะแนวโนมที่จะเกิดตอไปเทานั้น เราจะตองรูเทาทันอดีต
ดวย โดยจะตองศึกษาอดีตในแงของการมองเหตุปจจัย เชนวา อะไร
ทํ าใหอเมริกาเปนอยางนี้ จะตองวิเคราะหสังคมอเมริกัน อยางนอยให
ไดอยางท่ีอเมริกันวิเคราะหเรา อเมริกาเขามาวิเคราะหสังคมไทยมาก
เหลอืเกิน ใหทุนคนเขามาวิจัย ทํ าวิทยานิพนธ เก็บขอมูลอะไรตออะไร
เอาไปเยอะแยะหมด เขาไดประโยชน เพราะเขาจะปฏิบัติตอเรื่อง
อะไร เขาก็ตองรูเรื่องนั้น

อันนีเ้ปนหลกักลางๆ อยางท่ีวามาแตตนแลววา จะปฏิบัติตอ
อะไรไดถกูตอง ก็ตองรูเรื่องนั้น ถาเราจะเปนประเทศอุตสาหกรรม
หรอืเปนประเทศพัฒนา แตเราไมรูเรื่องของประเทศอุตสาหกรรม ไม
รูปญหาของประเทศพัฒนาแลว เราจะเปนประเทศอุตสาหกรรม และ
เปนประเทศพัฒนาท่ีดีไมไดเลย

เพราะฉะนั้น เราจะตองรูจักประเทศอเมริกาใหดีกวาท่ีคน
อเมรกินัรู ในบางแงท่ีมีความสํ าคัญตอสังคมของเราและประโยชนสุข
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ของมนษุยชาติ เปนความจริงวา เรื่องของอเมริกาบางแงเรารูไดดี
กวาท่ีคนอเมริกันรู เพราะวา คนตางวัฒนธรรม มักมองเห็นวัฒน-
ธรรมทีต่างนั้นชัดเจนกวาเจาของวัฒนธรรมเอง เหมือนอยางคน
อเมริกันมาศึกษาเรา เขามองเห็นหลายอยางท่ีเราไมเคยมอง หรือ
มองไมเห็น*

เราจะตองศกึษาวิเคราะหสังคมที่เจริญแลว ท้ังอเมริกาทั้ง
ญีปุ่น และประเทศที่กาวลํ้ านํ าหนาท้ังหลาย จะตองกํ าหนดไวใน
นโยบายของรัฐ

โดยเฉพาะในทางการศึกษา จะตองมีการตั้งกลุมวิเคราะหวิจัย
สังคมอเมริกัน วิเคราะหวิจัยสังคมญี่ปุน วาเปนอยางไร ทุกแงทุกดาน**

ลองมองดท่ีูฝรั่งวิเคราะหเรา อยางตอนท่ีการเมืองของ
Southeast Asia เปนปญหา เขาก็ตั้งแผนก/โครงการ/ศูนยศึกษาเรื่อง
Southeast Asia ข้ึนมา ไมใชตั้งเฉพาะหนวยงานทางการเมือง แต
มหาวิทยาลัยตางๆ ก็ตั้ง เชน มหาวิทยาลัย Northern Illinois ก็มี
Center for Southeast Asian Studies มหาวทิยาลยั Cornell กม็ี
Southeast Asia Program และยังมใีนมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ อีกหลายแหง

สถาบนัเหลานี้บางแหงก็เนนมาที่เมืองไทย อยางท่ีมหาวิทยาลัย
คอรเนลล เขามีสายอยูในเมืองไทย เขาใหบริษัทหรือรานคาบางราน
รบัท ําหนาท่ีหาหนังสือใหเขา เมืองไทยมีหนังสืออะไรใหมเกิดข้ึน แม
แตในงานศพ เขาก็ใหรวมทุกเลมสงไปไวท่ีหองสมุดภาษาไทยของเขา

                                                                                 
* หนังสือที่พูดถึงสภาพและภูมิหลังสังคมอเมริกัน ของผูบรรยายเรื่องนี้เอง ก็มี
หลายเลม เชน มองอเมริกา มาแกปญหาไทย (๒๕๒๕) รูจักอเมริกา หันมาดู
ศักยภาพของไทย (๒๕๔๔) การพัฒนาที่ย่ังยืน (๒๕๓๘) มองสันติภาพโลก ผาน
อารยธรรมโลกาภิวัตน (๒๕๔๒)

** หลังยุคสงครามเยน็แลว (สงครามเย็นส้ินสุดพรอมกับส้ินป ๒๕๓๒/1989 คอื ๙ เดือน
กอนบรรยายเรื่องนี้) ตองรูจักจีนและกลุมชาติอาหรับใหมากดวย



รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน๑๑๖

เขาเอาถงึขนาดนี้ ในเรื่องขอมูลขาวสารนั้นเขาใหความสํ าคัญมานาน
แลว เขาวามากอนเรา เขารูเรื่องของเรามากมาย จนเราจะกลายเปน
ผูตามเขา แมแตในเรื่องของตัวเราเอง

ท่ีหองสมุดภาษาไทย อยางท่ีมหาวิทยาลัย Northern Illinois
ในระยะทีม่ปีญหา Southeast Asia โดยเฉพาะสงครามเวียดนามกํ าลัง
แรง หนังสือพิมพรายวันไทยทุกฉบับ มีในไมโครฟลมของศูนยศึกษา
อาเซียตะวันออกเฉียงใตของมหาวิทยาลัยแหงนั้น

ฉะนัน้ ถาเราจะเขาสูยุคขาวสารขอมูล แตเราไมรูจักใชขาวสาร
ขอมลูใหเปนประโยชน ก็ยากที่จะกาวไปดวยดี เราตองทันเขา ตอง
วเิคราะห ตองรูจักสังคมของเขา ตลอดจนรูเหตุปจจัยแหงความเจริญ
และความเสื่อมของเขา รูเหตุปจจัยท่ีทํ าใหเขามาเปนอยางนี้

คนโงตื่นเตนกับผลความเจริญที่มองเห็น แตคนฉลาดจะมองคนหา
เหตแุหงความเจริญของเขา

คนฉลาดมองดอูยางคนท่ีคิดเปน ยอมไมมัวแตตื่นเตนกับภาพ
ความเจรญิท่ีเปนผล แตจะมองวิเคราะหสืบสาวไปหาเหตุปจจัยวา ท่ี
เขาเจรญิไดอยางนี้เปนมาอยางไร ถาไมรูจักคิด ก็ไดแคตื่นเตนท่ีเขา
เจรญิ และคอยมองวาเขาจะมีอะไรให เทานั้นก็จบ

เปนอันวา เราจะตองรูเทาทันสังคมอุตสาหกรรม และสังคมที่
พฒันาแลว รวมทั้งแนวโนม ปญหา และเหตุปจจัยทุกอยางท่ีเกี่ยวของ

โดยเฉพาะแนวคิดชั้นนํ าระดับหัวกะทิ ตองตามใหทันและจับให
ไดหมด มฉิะนั้นเราจะเปนผูตามเขาตลอด ความคิดของเขาไปขางหนา
โนนแลว เรายังตามไปเรียนความคิดเกาๆ ขางหลังเขาไปเรื่อยๆ ถา
เปนอยางนีเ้ราจะเปนผูลาหลังเรื่อยไป ดังนั้น จะตองเขาถึงวงการชั้น
น ําในทางความคิด มีความคิดอะไรใหมๆ ตองทันหมด เพื่อจะนํ าเอา
มาเทียบเคียงในการที่จะพัฒนาสังคมตอไป
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มผีูถามวา ทํ าไมทั้งๆ ท่ีก็นาจะเห็นวาประเทศฝรั่งท่ีพัฒนากันไป
แบบนัน้แลวตองพบปญหาตางๆ อะไรบาง และทางเลือกท่ีจะใหเรา
หลีกหลบปญหาเหลานั้นไปได ก็นาจะมี อยางท่ีวาแมแตจะขามยุค
อุตสาหกรรม เขายุคขาวสารขอมูลไปเลยก็ได แตทํ าไมประเทศไทยเรา
กยั็งจะเดินเขาไปหาปญหาเหลานั้น และจะหนักกวาเขาเสียอีก

เรือ่งนี ้ถาตอบอยางกวางๆ ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพคนของ
เรานัน่แหละ เปนเรื่องท่ีคนไทยทั้งหมดมีสวนรวมกันทํ าเหตุปจจัย จะ
ตองรับผิดชอบดวยกัน

แตถาจะมองใหแคบเขามา เปาท่ีจะโทษก็ตองเนนไปที่ผูนํ า เปน
ปญหาในดานบรหิาร หรอืหนกัไปทางดานบรหิาร สาเหตขุองเรือ่งนี ้คอื
นกับรหิาร หรือผูปกครองประเทศของเรา ไมใชผูท่ีมาทางสายความ
คดิ แตสวนมากเปนผูท่ีถนัดหรือเกงทางดานกํ าลัง

การท่ีจะแกปญหาก็ลํ าบากอยู เราจะทํ าอยางไร เราก็ตองให
ความคดิ แมวาเขาจะไมคอยเห็นความสํ าคัญของความคิดนัก แตก็
ตองกระตุนเขา ใหรูจักดูท่ีอ่ืนบาง

ท่ีวาจะเจริญอยางอเมริกา เรารูจักอเมริกาหรือเปลา หรือมอง
เห็นแคภาพผวิเผินเทานั้น แลวดูประเทศใกลเคียง ประเทศที่เขากํ าลัง
พฒันาทีอ่ยูในระดับกาวหนา พวกนี้เราตองทัน ไมวาจะเปนฮองกง
เกาหล ี ใตหวัน สิงคโปร จนกระทั่งญี่ปุน เราตองรูวาขณะนี้เขาเปน
อยางไร เริ่มตั้งแตสภาพการศึกษา

แนวทางของเขานั้นชัดทีเดียว ท่ีเขานํ ามาไดนี่ เพราะเขาพัฒนา
ทางดานการศึกษาขึ้นมานํ าการพัฒนาเทคโนโลยี ถาเขาจะกาวทัน
ความเจรญิทางอุตสาหกรรม เขาจะตองวางแผนดานกํ าลังคนใหเขม
พอ ตองใหการศึกษาทางวิทยาศาสตรอยางดีใหเปนฐานของการ
พฒันาเทคโนโลย ีท่ีจะมาสรางความกาวหนาทางอุตสาหกรรม
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แตเราจะไมเอาแคนั้น คือ ตอนแรกเรารูตระหนักวาการศึกษา
จะตองสอดคลองกับเปาหมาย และแนวทางในการพัฒนา และใหการ
ศกึษาเปนสวนที่นํ าการพัฒนา แตนอกเหนือข้ึนไปกวานั้น เราตองมอง
ดวยวาประเทศเหลานั้นมีปญหาอะไรที่เปนจุดออนเปนขอบกพรอง 
เราจะตองเติมใหเต็ม

ในสวนทีพ่วกนั้นยังมีปญหา หรือยังขาดตกบกพรองอยู เราจะ
ตองทํ าใหดีย่ิงกวาเขาข้ึนไปอีก ซึ่งท้ังหมดนี้ตองแกดวยการศึกษาทั้ง
นัน้ ประเทศที่เปนนิกส ก็มีปญหาท้ังนั้น เพราะพอเปนนิกสเขา สภาพ
สงัคมกเ็ดนิตามปญหาสังคมของประเทศที่พัฒนาแลว

เมือ่วานนี้มีคนท่ีไปเยอรมันมาเลาใหฟง พอดีขณะนี้ประเทศ
เยอรมนัก ําลงัจะรวมกนั อีกไมกีว่นัขางหนา* แตกอนนีเ้ยอรมนัตะวนัออก
ปดประเทศ อาตมาเคยไปเทีย่วกอน กเ็ขาไมได จะไปเบอรลนิตะวนัตก
กต็องบนิขามไป เราก็ไดแตดูกํ าแพงเบอรลิน ไปขึ้นบันไดแลวก็มอง
ตอนนีเ้ขาเปดโอกาสใหเขาไปดูได เขาบอกวาสภาพมันตางกัน

เยอรมันตะวันออกนี่เหมือนกับเมื่อ ๔๐-๕๐ ปกอน ตอนท่ีถูก
ระเบดิเปนอยางไร ก็อยูอยางนั้น แลวคนก็หนีออกไปจนแทบจะเปน
เมอืงราง เปนแถบๆ ไปเลย คนเยอรมันตะวันออกหนีมาเขาเยอรมัน
ตะวนัตก แลวก็มีคนทางประเทศที่กํ าลังพัฒนาเขาไปทํ างาน เพราะไม
มกี ําลงัคนท่ีจะทํ างาน ก็เลยตองเอาคนจากพวกประเทศที่กํ าลังพัฒนา
เขาไปทํ า ชีวิตก็อยูในสภาพอยางนี้ อันนี้ก็เปนดานหนึ่ง

ทีนีหั้นมาดเูยอรมันตะวันตก ฝายนี้รุงเรืองเจริญ มีวัตถุทันสมัย
เยอรมนัตะวันตกกาวหนาไปไกลลิบลับ ตางจากเยอรมันตะวันออก
หางกันราวฟากับดิน

                                                                                 
* เยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออก รวมประเทศในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓/

1990 (หลังจากบรรยายเรื่องนี้ ๒๓ วัน)
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แตทามกลางความเจริญอยางนั้น เมื่อเดินดู ก็พบสภาพ ชีวิต
อีกดานหนึง่ท่ีไมพึงปรารถนา มองเห็นคนนั่งฉีดยาเสพติดตามสถานที่
ตางๆ ตามท่ีนั่งพักขางถนน มองเห็นกันชัดๆ ท้ังท่ีเจริญมาก แตก็มี
ความเสือ่มแฝงอมอยูในตัว อันนี้ก็เปนบทเรียนแกเรา

นีเ้ปนตวัอยางท่ีควรจะมอง เปนสุดโตง ๒ แบบ โลกเรานี้มักจะ
ไปในทางสดุโตง ขณะนี้คายคอมมิวนิสตไดเปลี่ยนไปมากแลว พลิก
กลบัมา ฝายพวกทุนนิยมก็ดีใจบอกวา เห็นไหม พวกนั้นมันไปไมรอด
ตองมาเปนอยางเรา มาเปน market system ตองหันมาหาระบบ
ตลาด แตท่ีจริงพวกทุนนิยมนี้ก็มีขอบกพรอง มีปญหาท่ีไมควร
ประมาทเหมือนกัน ซึ่งจะทํ าใหไปไมรอด

 วาท่ีจรงิ พวกประเทศอุตสาหกรรมที่เปนฝายทุนนิยมนี่แหละ
ท่ีเปนตวัการสํ าคัญในการสรางปญหาทางดานการพัฒนา เชน ทํ าให
ธรรมชาตแิวดลอมเสียอยูในปจจุบัน ถามองใหดีก็จะพบวาพวกนี้ก็มี
ปญหามากมาย เชนอยาง การติดโคเคน (cocaine)

ขณะนีค้นท่ีมาจากอเมริกา ทํ างานเปนพยาบาลที่นั่นก็เลาใหฟง
เสรมิย้ํ าขาวทางสื่อมวลชนของเขาที่เขาไดยินไดฟงอยูแลว เขาเลาถึง
เรือ่งปญหายาเสพติดท่ีแพรหลายในอเมริกา ถึงขนาดท่ีวา แมแตเด็ก
เกดิใหม โรงพยาบาลก็ตองสรางแผนกเด็กคลอดใหม ท่ีเปนลูกของคน
ตดิยาเสพตดิ เพราะเด็กพวกนี้ติดยามาตั้งแตอยูในทอง ตองไดรับการ
ดแูลรกัษาเปนพิเศษ

ประเทศอเมริกาก็จึงแย โรคเอดส ก็เฟองฟูท่ีนั่น ปญหายาเสพ
ตดิงอมแงม กท่ี็นั่น ปญหาจิตใจจนกระทั่งฆาตัวตายกันมาก ก็ท่ีนั่น*

                                                                                 
* นี่เปนสภาพเม่ือบรรยายในป ๒๕๓๓ แตมาถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ เมืองไทยแทบจะนํ าหนา
อเมริกาในทุกปญหาที่เก่ียวเน่ืองกับการเสพเหลาน้ี สวนทางดานการผลิต เมืองไทย
แทบไมมีอะไรกาวหนามาเลย
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เพราะฉะนั้น เราจะตองมองใหท่ัว ทํ าอยางไรจะได
มชัฌมิาปฏปิทา ใหรูจักดํ าเนินชีวิตท่ีพอเหมาะพอดี ซึ่งประเทศที่
พฒันาแลวก ําลังแสวงหากันอยู ขณะนี้แนวโนมในทางความคิดของ
โลกก็มาทางนี้แลว

ความเจริญที่รับเขามา แตไมยอย
ในดานของตัวเราเอง เราก็ตองศึกษาวิเคราะหกันใหชัด ปญหา

ของสังคมไทยที่ผานมาเกิดข้ึนเพราะลักษณะการพัฒนาของเราเปน
ปญหาอยูในตัวมันเอง ซึ่งเราจะตองรูตัว คือ สังคมของเรานี้มี
ลกัษณะการพัฒนาไมเหมือนกับสังคมตะวันตก

นอกจากไมอยูในยุคไหนชัดเจน ไมเปนลํ าดับ คละปนกันไปหมด
แลว ลกัษณะอีกอยางหนึ่งของสังคมไทยก็คือ การสรางความเจริญ
ของประเทศ ไมเกิดจากความตองการในตัวของตัวเอง ตางจากสังคม
ฝร่ังท่ีเขาพัฒนาตัวขึ้นจากการพยายามแกปญหาภายในของเขาเอง
มาตามลํ าดับ

การทีป่ระเทศตะวันตกจะเปนสังคมอุตสาหกรรม ก็เพราะเขามี
ความจ ําเปน คือมีความตองการที่จะแกไขความขาดแคลนเปนตน ซึ่ง
ทํ าใหเขาตองพยายามแกปญหานั้น

 สวนในสังคมของเรานี้ เราก็อยูของเรามาเรื่อยๆ อยูมาวันหนึ่ง
เราเหน็ฝรัง่มีของใชดีๆ มีความเจริญอยางนั้นๆ เราเองโดยที่ความจํ า
เปนหรอืความตองการแทๆ ยังไมมี แตเราก็ชอบที่จะไดจะมีอยางนั้น
เรากไ็ปรับเอาจากเขามา ความเจริญอยางนี้ เรียกวาไมไดเกิดจาก
ปจจยัท่ีเปนความตองการในเนื้อตัวของตัวเอง ซึ่งเราตองรูตัวไวดวย

ในเมื่อความเจริญนั้นไมเกิดจากความตองการในตัวของตนเอง 
มนักเ็ปนความเจริญท่ีไมไดสรางข้ึนในเนื้อตัวดวย คือมันไมไดเกิดข้ึน
ดวยการสรางสรรค ใหเปนเนื้อตัวของตัวเองข้ึนมาตามลํ าดับ แตเรา
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ไปรบัเอาของสํ าเร็จมาจากที่อ่ืน เมื่อเขาผลิตสํ าเร็จแลวเราจึงไปรับเอา
มา ฉะนัน้ การพัฒนาท่ีผานมาจึงไมเปนไปโดยประสานสอดคลอง ไม
เกดิเพิม่พนูขยายขึ้นในเนื้อตัวของตัวเอง แตเปนของภายนอก ท่ีเอา
มาพอกเพิม่หอหุมคลุมตัวไว จึงเปนความเจริญท่ีมีปญหามาก

เพราะฉะนัน้ เราจะตองมาคิดกันใหหนักวา เราจะพัฒนากันตอ
ไปอยางไรใหเหมาะกับตัวเอง หรือใหสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
สงัคมของตน ท่ีไมเหมือนกับสังคมอื่นท่ีเราไปตามอยาง คือเราจะตอง
ศกึษาความตองการของสังคมของเราวาเปนอยางไรแน เพราะวาท่ี
เปนอยูนี ้มันไมไดเปนไปตามความตองการของตัวเองแทจริง

ฉะนัน้ เราจะตองคนใหพบวา ความตองการหรือความจํ าเปนท่ี
แทจริงของเราคืออะไร นี้ก็อยางหนึ่ง

เปนอันวา ตอไปนี้ จะตองพิจารณาใหชัดเจนวา เราจะพัฒนา
อยางไร ใหสนองความตองการที่เปนจริงของตัวเอง และทํ าใหความเจริญ
นัน้เกิดขึ้นในเนื้อตัว โดยสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของเรา

 ถาเราจับจุดนี้ไมได ถาเรามองไมชัด การพัฒนาท่ีเกิดขึ้นก็จะไม
สอดคลอง ไมเพิ่มขยายขึ้นมาในเนื้อตัวจากภายใน นอกจากนั้น ความ
เจรญิท่ีรับเอาของสํ าเร็จจากภายนอกเขามา ก็จะไมยอยเขาเปนเนื้อ
ตวัของเรา

ตกลงวา ตอนน้ีก็มีขอสํ าคัญท่ีวา สังคมของเรานี้มีลักษณะตาง
จากประเทศทีพ่ฒันาแลว ซึ่งเราจะตองคํ านึงถึง และรูตัวตระหนักอยู
เสมอ ซึง่เปนเคร่ืองเตือนใจใหเราตองศึกษาความตองการของสังคม
ของเราใหชัดเจน แลวพัฒนาใหตรงกับความตองการของสังคมของ
เรา แลวก็พัฒนาใหประสานยอยเขาเปนเนื้อตัวของเราเองได ไมใช
เปนของแปลกแยกแปลกปลอมที่เอามาเปนเปลือกหุมหอตัว อยางท่ี
เปนอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งเปนปญหา เพราะวาไมยอย คือเอามาแลวยอย
เขาในตัวไมได
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ความเรงรอน ที่นํ ามาซึ่งความลักล่ัน
การพฒันาของเราท่ีผานมา ซึ่งเปนการสรางความเจริญแบบ

ตะวนัตกนัน้ ไดเริ่มมาประมาณหนึ่งศตวรรษ ตั้งแตรัชกาลที่ ๕ การ
พฒันาในชวงนี้มีลักษณะสํ าคัญอีกอยางหนึ่ง คือความลักลั่นไมสมดุล
หมายความวา องคประกอบทั้งหลายของสังคม ไมดํ าเนินไปอยาง
ประสานพรอมเพรียง ไมสมํ่ าเสมอกัน เพราะอะไร เพราะมีเหตุปจจัย
๒ อยาง คือ

๑ เมือ่ฝรัง่เขามา กพ็าเอาความเจรญิเขามาใหเห็น เราเหน็ฝรัง่
เจรญิกอ็ยากเจริญอยางฝรั่ง อันนี้เปนขอเดนท่ีนิยมชมชื่นหนึ่ง

๒. ฝรัง่เขามาพรอมกบัลทัธิอาณานคิม เขามาจะเอาเราเปนเมอืง
ข้ึน เราจะตองรักษาตัวรอด อันนี้เปนขอท่ีบีบคั้นไมชอบใจ

เมือ่ฝรัง่จะเอาเราเปนเมืองข้ึน เราก็ตองพยายามหาทางเอาตัว
รอด แนวความคิดของไทยคือ

๑) แกปญหาเฉพาะหนา เอาตัวรอดไปทีหนึ่งกอน
๒) ระยะยาว จะตองมีความเขมแข็งพอที่จะตอสูฝรั่ง ตาน

ทานไมใหเขาเอาเราเปนเมืองข้ึนได
เหตผุลขอ ๒) นี้ ก็ทํ าใหตองพัฒนาตัวเองใหเจริญอยางฝรั่ง
รวมความวา เหตุผล ๒ ประการนี้ ลวนแตทํ าใหไทยตองการที่

จะเจรญิอยางฝรั่ง หรือเจริญแบบฝรั่ง คือ
๑. เราเห็นฝรั่งเจริญ เราชอบโดยอยากไดของใชของบริโภคที่

เปนผลผลิตของฝรั่ง เราจึงอยากเจริญอยางฝรั่ง
๒. เราจะตองตอสู ตานทานฝรั่งไมใหเอาเราเปนเมืองข้ึน เรา

จงึตองการเจริญใหทันฝรั่ง
เหตผุลท้ังสองขอนี้ ทํ าใหเราตองการเจริญอยางฝรั่ง แตเหตุ

ผลขอแรก ทํ าใหอยากเจริญเพียงแคใหไดมีไดใชอยางฝรั่งเทานั้น
(เจรญิอยางฝรั่งแบบนักบริโภค) สวนเหตุผลแทจริงท่ีทํ าใหเราทํ าการ
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สรางสรรคความเจริญแบบจะทํ าใหไดอยางฝรั่ง (เจริญอยางฝรั่งแบบ
นกัผลติ) คือขอท่ี ๒ ซึ่งเปนการคิดดิ้นรนตอสู

จากเหตุผลขอท่ี ๒ คือการพยายามตอสูปองกันลัทธิอาณานิคม
นัน้ กน็ ําไปสูการที่จะตองเรงรัดสรางความเจริญใหทันฝรั่งและทันตอ
เหตกุารณ ตอนนั้น ทานใชคํ าวา “ใหเทียมบาเทียมไหลอารยประเทศ”
ค ําพดูสมยันัน้วาอยางนั้น คือเรามองเห็นวาประเทศตะวันตกเหลานั้น
เปน “อารยะ” เปน civilized ซึ่งเราจะสรางความเจริญใหทันให
เหมือนอยางเขา

 สวนไหนท่ีจํ าเปน เพื่อใหประเทศไทยเขมแข็งเจริญสูฝรั่งได
ตองรบีท ําอันนั้นกอน นี่คือหลักการสรางความเจริญในสมัยนั้น เพราะ
เปนการเรงรัดรีบดวนที่เขาเขามาแลว จะมาเอาเราเปนเมืองข้ึน เขา
มาคกุคามอยูตอหนา จะไปรอชาไดอยางไร ฉะนั้น เราจึงตองพัฒนา
ในสวนที่จํ าเปนกอนสํ าหรับทํ าใหประเทศเขมแข็งตานทานเขาได

ดวยเหตุนี้ ในทางวิชาการ เราจึงรับเอาวิชาการสมัยใหมท่ีจะ
พฒันาประเทศใหเจริญแบบฝรั่ง จะเห็นวาในยุคนั้น วิชาจํ าพวก
ปรชัญา ไมเขามาเลย มีแตวิชาชีพชั้นสูง ท่ีเรียกวาพวก professions
เขามาตัง้เปนคณะตางๆ เมืองไทยตอนนั้นไมเนนเรื่องมนุษยศาสตร
แตไปเอาพวกวิชาชีพชํ านาญการ

พดูใหสัน้ เกี่ยวกับเรื่องวิชาการ และการปรับปรุงการศึกษา
ระดบัสงูนี้ มีขอสังเกตสํ าคัญ ๒ อยาง คือ

๑. มุงวิชาช้ันสูง ท่ีจ ําเปนตองใชในการปรับปรุงประเทศชาติ ให
เจรญิทัดเทียมอารยประเทศ เชน การปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย
การปกครองหรือรัฐศาสตร การพาณิชย วิศวกรรม สถาปตยกรรม
การแพทย เปนตน พวกนี้เปนการพัฒนาดานวิชาการ

๒. มุงสรางกํ าลังคนใชงานแบบทันการ คอื ตองการกํ าลังคนท่ีจะ
ใชงานไดไว ใกลมือ จึงตองพัฒนากลุมขาราชการขึ้นมา และกลายเปน



รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน๑๒๔

การศกึษาเพื่อเอาคนเขารับราชการ จนกระทั่งตอมากลายเปนการ
สรางคานิยมในการที่จะเลาเรียนเพื่อเขารับราชการ และมีความหมาย
เปนการศกึษาเพื่อเลื่อนสถานะทางสังคม เพื่อจะไดเปนเจานายหรือ
ขุนนาง

นอกจากนัน้ ความเรงดวนนี้ก็ทํ าใหตองระดมเสริมกํ าลังท่ีศูนย
กลางกอน ทํ าใหการจัดการศึกษาชั้นสูงก็ตาม กิจการในการสราง
ความเจรญิดานอ่ืนๆ ก็ตาม ตองจัดทํ าท่ีศูนยกลางใกลตัว คือเมือง
หลวงกอน

ดงันัน้ การปรับปรุงสรางความเจริญของประเทศชาติแบบ
ตะวนัตกในยุคแรกเริ่ม จึงไดเอาเมืองหลวงเปนหลัก ชนบทก็ตองถูก
ปลอยกอนหรือเอาใจใสนอย หรือกลายเปนสวนที่ปอนกํ าลังใหแก
เมอืงหลวง

รวมความวา อะไรก็ตามที่เปนสวนสํ าคัญหรือจํ าเปน ในการเรง
รดัใหประเทศเจรญิเทียมบาเทียมไหลทันฝรัง่ กต็องทํ าอันนัน้กอน

เมื่อพัฒนาไมสมดุล องคประกอบก็ไมประสานเกื้อกูล
วาท่ีจรงิ ในยุคแรกเริ่มเรงรัดสรางความเจริญแบบตะวันตก ใน

สมยั ร. ๕ นั้น ทางดานการศึกษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ
ไมไดทรงมองขามการศึกษาศาสนาและปรัชญาแตประการใด แตตรง
ขาม ทรงใหความสํ าคัญอยางมาก ดังท่ีไดทรงย้ํ าเนนความสํ าคัญของ
การสอนพระพุทธศาสนาและศีลธรรมในวงการการศึกษาเปนอยาง
มาก ในยุคปรับปรุงประเทศครั้งนั้น

อยางไรก็ตาม ไทยเราตองการเพียงความรูสมัยใหมของฝรั่งท่ี
เราไมม ี (และกํ าลังตื่นกํ าลังเหอ) จึงมุงเนนท่ีจะรับเอาวิชาการเหลา
นัน้เขามา สวนเรื่องศาสนาและปรัชญา เราถือวาของไทยเรามีอยูแลว
และเรามัน่ใจในความประเสริฐของสมบัติท่ีเรามีอยูแลว คือหลักพระ
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พทุธศาสนา ไปๆ มาๆ กลายเปนวาคนไทยไดลืมเลือนเหินหางแปลก
แยกออกไปจากพื้นเพท้ังพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง

ในระยะยาวตอมา ความตื่นเตนตอความเจริญแบบตะวันตกที่มี
ภาพเดนในดานความพรั่งพรอมทางวัตถุก็ดี ความชื่นชมตื่นเตนตอวิชา
การสมยัใหมของตะวันตกก็ดี ไดนํ าไปสูผลท่ีกระทบตอภูมิธรรมภูมิ
ปญญาไทยอยางนอย ๒ ประการ คือ

๑. ความเสื่อมของคุณคาทางจิตใจ ความไมสนใจในศาสนาและ
ค ําสอนทางศีลธรรม พรอมกับการหันไปมีคานิยมแสวงหาความเจริญ
พรัง่พรอมทางวัตถุ

๒. ความหางเหินตลอดจนมีทัศนคติในทางดูถูกวัฒนธรรมพื้น
เดมิของบานเมือง และละเลยทอดท้ิงภูมิธรรมภูมิปญญาไทย

พดูโดยสรปุ ภาพรวมของการสรางความเจริญอยางเรงดวน
ของประเทศไทย เนื่องจากภาวะบีบรัดทางการเมืองนี้ ก็คือ ความลัก
ลัน่ ไมสมดุล ไมสมํ่ าเสมอกัน ขององคประกอบทั้งหลายของสังคม
ไทย ท่ีเจริญเติบโตและกาวหนาไปอยางไมประสานกลมกลืนกัน และ
ชองวางในดานตางๆ เชน

• ความเจรญิกาวหนาของวิชาชีพชั้นสูง กับการละเลยวิชาการ
ทางดานความคิดและคุณธรรม

• การเฟองฟูของคานิยมทางวัตถุ กับความลดตํ่ าของคุณคา
ทางจิตใจ

• ความหลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก กับการดูถูกวัฒนธรรม
พืน้บาน

• ความเจรญิเติบโตอยางรวดเร็ว โดยกระจุกอยูในเมืองหลวง
กบัความลาหลังแรนแคนลงของชนบทหางไกล
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• ความหางเหินระหวางพระสงฆกับคนรุนใหม และชองวาง
ระหวางกลุมชนที่มีการศึกษาสมัยใหม กับชุมชนชาวบาน
ตามประเพณี

ซึง่มผีลในทางซํ้ าเติมปญหา ชองวางระหวางขาราชการกับ
ประชาชน ความเจริญของภาคราชการ กับความเสื่อมทรุดของ
ชมุชนชาวบาน ดังนี้เปนตน
ผลท่ีเกดิข้ึนจากการสรางความเจริญอยางเรงรัด มีท้ังผลดีและ

ผลราย ผลดีก็คือ เราสามารถแกปญหาเฉพาะหนาตกไป รอดพน ไม
ตกเปนอาณานิคม แตในระยะยาว เมื่อคนรุนหลังตามความเจริญแบบ
ตะวนัตกมาเรื่อยๆ มุงแตจะใหทันอยางเขา ก็ไมรูตัววาสภาพของตน
เองในการสรางความเจริญนั้นเปนอยางไร จับประเด็นไมไดวา ท่ีเรา
ทํ าอยางนั้นเพราะอะไร และเราไมไดทํ าอะไรบาง ก็เลยปลอยกระแส
การสรางความเจริญแบบนี้ ใหดํ าเนินสืบมาโดยไมไดปรับตัวใหม

จนกระทัง่ในระยะยาวปรากฏวา สังคมลักลั่นไปหมด สวนนี้แซง
หนา ลํ ้าไปโนน สวนโนนลาหลังอยูนั่น องคประกอบของสังคมไมกลม
กลนื ไมประสานกัน ไปดวยกันไมได เปนปญหาแกการพัฒนาใน
ปจจบุนั นีค่อืสภาพปญหาของประเทศชาติท่ีไดเปนมาและยังเปนอยู

แมแตในชุมชนเล็กๆ ขอยกตัวอยางเชนในชนบทขณะนี้ เรานิยม
พดูกนัวา ชุมชนยอยๆ ในชนบทนี้แบงเปนองคประกอบ ๓ อยาง คือ
บาน วัด และโรงเรียน ผลจากการพัฒนาท่ีเปนมาตั้งแตยุคนั้นปรากฏ
ผลระยะยาว คือการหางเหิน และลักลั่นกัน ขอใหดูวา บาน วัด กับ
โรงเรยีน สวนไหนเปนชุมชนสมัยใหม สวนไหนเปนชุมชนแบบประเพณี
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และชมุชนเหลานี้พูดกันรูเรื่องแคไหน มีความลักลั่นกันแคไหน นี่คือตัว
อยางของการพัฒนาท่ีลักลั่นไมสมดุล*

ถาการพฒันาเปนไปดวยดี องคประกอบทุกสวนจะตองสมาน
กลมกลนื ประสานกัน เกื้อกูลกัน และเปนไปโดยสมดุล ไปกันได ชวย
กนัได แลวชมุชนจะพึ่งตัวเองไดดวย แตตามที่เปนอยูนี้ บาน วัด และ
โรงเรยีน มีความรูความเขาใจอะไรตางๆ ไปคนละอยาง คนละขั้น
ชวยกนัไมคอยไดเลย สวนทางฝายราชการ แทนท่ีจะไปเปนตวัประสาน
ไปชวยเอื้ออํ านวยความสะดวกใหชุมชนเขาพัฒนากันเอง แตบางที
กลายเปนวาราชการไปทํ าใหเสียหมด ทํ าใหองคประกอบทั้ง ๓ ของชุม
ชนนัน้ไมหัด และไมรูจักที่จะรวมมือกันชวยตัวเอง

นีก่เ็ปนปญหาการพัฒนาประเทศอยางหนึ่ง ท่ีเปนเรื่องสํ าคัญ
มาก จะตองจับจุดใหได อยางนอยตองรูตัวไว และพยายามที่จะแกไข
โดยสรางความสมดุลข้ึนมา ทํ าอยางไรจะใหชุมชนยอย ท่ีประกอบ
ดวยบาน-วดั-โรงเรยีน นี่ ปรับตัวขึ้นมาสูระดับที่ประสานกลมกลืน ไป
ดวยกนัได พูดกันรูเรื่อง แลวก็มาเอื้ออํ านวยแกกันเองได แลวชมุชน
จะพึง่ตนเองได ถาทํ าไมได ชมุชนนัน้กพ็ึง่ตนเองไมไดตลอดไป

คอยตามและรับจนเคย เลยลืมที่จะเปนผูนํ าและให
ตอไป ขอท่ีอยากจะเนนเปนพิเศษสํ าหรับการแกปญหาสังคม

ไทยในระยะนี้ ก็คือ จากการสรางความเจริญในยุคท่ีผานมา ตลอด
เวลายาวนาน และทํ ามาเรื่อยๆ โดยไมรูตัว ตอมาความคิดนึกและ
พฤตกิรรมตางๆ ก็จับตัวหรือลงรอง จนกระทั่งกลายเปนลักษณะจิตใจ
คอืเราเห็นฝรั่งเจริญ ก็จะตามอยาง คอยดูวาเขามีอะไรใหมๆ เพื่อจะ

                                                                                 
* ขอใหดูดวยวา ตั้งแตพูดเรื่อง “บวร” คือ บาน-วัด-โรงเรียน กันมาเปนทศวรรษ ถึงบัด
นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนบาง
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คอยรบัเอามาใชเอามาบริโภค นานๆ เขาก็เลยกลายเปนคนท่ีคอยตาม
รบัจากเขา ตามแลวก็รับ ตามแลวก็รับ ตามเพื่อจะรับ คือตามดู เห็น
เขามีอะไรก็คอยรับเอา จนกระทั่งมีลกัษณะจิตใจแบบผูตามและผูรับ
พรอมกนันั้นลักษณะที่ขาดหายไป ก็คือความเปนผูนํ าและเปนผูให

สงัคมนี ้ ถาตองการสรางสรรคความเจริญ หรือจะพัฒนาให
ส ําเรจ็ จะตองแกตรงนี้ใหได คือจะตองปรับตัวใหม ใหมีจิตสํ านึก และ
ลกัษณะจติใจแบบเปนผูนํ าและเปนผูให อันนี้นาจะกํ าหนดเปนแนวทาง
หรอืทิศทาง และเปนเปาหมายสํ าคัญของการศึกษาของสังคมไทยใน
ยุคตอไป

เราจะตองสรางสรรคคนของเรา ใหเปนผูนํ าและเปนผูให จน
ถงึข้ันท่ีมลีกัษณะจิตใจเปนแบบนั้นเลยทีเดียว ถาไมอยางนั้น เราจะไม
รจูกัแมแตท่ีจะสํ ารวจของดีของตนเอง เพราะความเคยชินในการตาม
และรบั จะทํ าใหคอยมองดูวาเขามีอะไรที่จะใหเรารับและตามอีกบาง
เราจะรูสกึนิยมเชิดชูเขา และรูสึกวาเขาสูงกวาเหนือกวา พรอมกับจะ
รูสกึดถูกูตนเองวาเปนผูท่ีตํ่ าตอย ดอยคา ไรศักดา ไมมีอะไร

การทีเ่รากลายเปนผูตามและเปนผูรับ ก็เพราะเรานึกวาเราไมมี
จงึตองคอยรอรับ เราจะมองแตเพียงวาอันนั้นอันนี้เราไมมี แลวก็คอย
รบัเอาจากเขา เลยมองเห็นแตในแงท่ีเขามี ท่ีเขาดีกวา เหนือกวาเรา
ไมเห็น ไมมองสิ่งท่ีตนมี ไมเห็นคุณคาของตนเอง และมีความรูสึก
ดอยและตํ่ าตอย

แตถาเปล่ียนมาเปนผูนํ าและผูให ก็จะมองวาเรามีอะไรดีบางท่ี
จะใหแกผูอ่ืน ท่ีจะไปมีสวนรวมในการพัฒนาอารยธรรมของโลก ทํ าให
ตองมองตวัเอง และสํ ารวจสิ่งดีท่ีตัวมีบาง เสร็จแลวก็จะมองเห็นข้ึน
มาเลยทีเดียววา เราก็มีอะไรบางอยางดีๆ ท่ีจะใหแกคนอ่ืนเหมือนกัน

ในสวนของตะวันตก เราก็ยอมรับความจริงวาเขามีดี เขามีสิ่งท่ี
เจรญิ ซึง่เราก็ควรจะไปเรียนรูเอามา แตในเวลาเดียวกัน สิ่งดีท่ีเรามี
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เรากต็องรูตามเปนจริง และถาเรามีอะไรดีเราก็จะมีสิ่งท่ีจะใหแกคน
อ่ืนดวย ไมใชวาจะใหประเทศไทยนี้ ไมมีชื่ออยูในการรวมสรางสรรค
อารยธรรมของโลกเสียเลย เพราะเปนไดแตผูตามเขาและรับสิ่งท่ีคน
อ่ืนเขาสรางไวหรือสรางใหอยางเดียว

ถาสรางจิตสํ านึก และลักษณะจิตใจแบบผูนํ าและผูใหข้ึนมาได
คนไทยก็จะเปนผูท่ีมีสวนรวมในการสรางสรรคอารยธรรมของโลก 
และแทจรงิแลวประเทศไทย สังคมไทย และคนไทย ก็มีศักยภาพที่จะ
ทํ าเชนนัน้ได แตเราไมไดสรางจิตสํ านึกนี้ข้ึนมา จึงไมไดมองสิ่งดีท่ีตนมี
และไมคิดทํ าสิ่งดีท่ีจะใหแกใครอื่น

โดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้ ขณะที่ประเทศพัฒนาแลว เขากํ าลัง
มปีญหาตดิตนักันอยูอยางท่ีวาแลวขางตน ถึงกับตองมาทบทวนกัน
ใหม ตัง้แตความคิดพื้นฐาน หลักวิชาการ ตลอดจนระบบวิธีตางๆ ใน
กระบวนการพัฒนา เขากํ าลังพิจารณากันใหม และหาทางออกกันอยู

บางพวกกม็าสนใจแนวคิดแบบตะวันออก ซึ่งก็เปนของที่เรามี
อยูนี่แหละ แตเราปลอยใหเขามาศึกษาโดยที่เราเองไมศึกษา จน
กระทัง่เขาเอาไปวิเคราะหแยกแยะที่ประเทศของเขา แลวทีนี้ถาเขา
เอาไปใชไดสํ าเร็จ หรือคิดอะไรขึ้นได เราก็ไปรอรับสิ่งท่ีเปนของเรา
จากเขาอีก

ฉะนัน้ เราจึงนาจะสรางจิตสํ านกึของผูนํ าและผูใหนีข้ึ้นมา แลว
เรากจ็ะคดิศึกษาสํ ารวจดูของดีท่ีเรามี หรือทํ าอะไรขึ้นใหม เพื่อจะเอา
ไปให ไปเสริมกันกับสวนที่คนอ่ืนมี เปนการเขาไปมีสวนรวม ในการ
ชวยแกปญหาของโลกยุคปจจุบัน

ถาทํ าไดอยางนี้ ก็จะมีความหมายวาเรารูจักใชทรัพยสมบัติท่ีมี
อยใูหเปนประโยชน มิฉะนั้นแลวทรัพยากรในดานภูมิธรรมภูมิปญญา
ซึง่เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู ก็จะไมไดใชประโยชนอะไร แต
กลายเปนถูกทอดทิ้ง เสื่อมหายเลือนลางไป
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ถาเราเอามาใชประโยชนได ท้ังทุนเดิมที่มีอยูเกา ท้ังสิ่งดีท่ีรูจัก
เลอืกรบัเพิ่มเขามาจากภายนอก และสิ่งท่ีคิดข้ึนไดใหม ก็จะกลายเปน
ความมัง่คัง่ของวัฒนธรรม ท่ีจะทํ าใหเดินหนากันตอไปไดอยางดี

การปรับเปล่ียนทาทีคร้ังใหญ
ในกระบวนการพัฒนาของมนุษย

ตอนตอไปนี้ เปนการเขาสูหลักการบางอยาง ซึ่งไมคอยจํ าเปน
ตองพดู เพราะไดพดูไวในโอกาสอืน่มากแลว

แตท่ีควรกลาวถงึอยางหนึง่กค็อื เรือ่งองคประกอบ ๓ ประการ
แหงระบบการดํ ารงอยูท่ีดีของมนุษย ท่ีพูดมาครั้งหนึ่งแลว แตเปน
เรือ่งท่ีเนนกันในปจจุบัน ซึ่งการพัฒนาทุกอยางทุกดานจะตองคํ านึงอยู
เสมอ จึงขอนํ ามาสรุปอีกทีหนึ่ง

คราวนีเ้รามาดูลักษณะแหงทาทีการปฏิบัติของมนุษย ตอองค
ประกอบ ๓ อยางนั้น คือ ธรรมชาติ สังคม และตัวของมนุษยเอง วา
เปนอยางไร ระหวางยุคท่ีผานมา กับยุคตอไป

 ๑. ธรรมชาติ มนษุยมทีาทีตอธรรมชาติแบบไหน ไดบอกแลววา
ในยุคอุตสาหกรรมนั้น มนุษยมีทาทีตอธรรมชาติแบบจะ “เอาชนะ” คือ
ตองการจะปราบหรือจะพิชิต จะควบคุมใหอยูในอํ านาจ และใชงาน
ตามปรารถนา จนกลายเปนการเอาเปรียบ เบียดเบียน และทํ าลาย
ธรรมชาติ

แตมาถึงยุคนี้ แนวโนมก็เปลี่ยนไป กลายมาเปนการที่จะอนุรักษ
อยูรวมแบบประสานกลมกลืน และรักษาสมดุล

๒. สังคม ในยุคท่ีแลวมา ลักษณะการดํ าเนินชีวิตของมนุษยท่ีจะ
ใหสํ าเร็จความมุงหมายของอุตสาหกรรม คือการ “แขงขัน” ศัพท
ส ําคญัมากในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ competition แปล
วา การแขงขัน
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แตพอมาถงึยุคนี้ แนวคิดแนวปฏิบัติก็มาเนนมาย้ํ ากันใหเปลี่ยน
ไปสแูนวทางที่ตรงขามกับการแขงขัน คือเปลี่ยนไปสูความรวมมือ
เปลี่ยนจาก competition มาเนน cooperation

ยุคน้ีเนนการรวมมือมาก ขณะนี้ ไมวาท่ีไหน หนังสือ หรือตํ ารับ
ต ําราใหมๆ ตลอดจนองคการสหประชาชาติเนนแตเรื่องนี้ บอกวา
ตองมี cooperation

cooperation ท่ีวานี้ ไมใชแครวมมือกันในหมูในกลุมเทานั้น ไม
ใชรวมมอืกันในพวกของตน เพื่อจะไปแขงกับพวกอื่นหรือประเทศอื่น
แตตองรวมมือกันท่ัวโลกทีเดียว เพราะวาปจจุบันนี้ ปญหาเกิดข้ึนท่ี
หนึง่ท่ีเดยีว ก็กระเทือนไปทั่วโลก เราตองรับปญหารวมกัน ตองพบ
แรงกระทบทกุอยางรวมกันหมด อยางท่ีบอกไวแตตนวา เดี๋ยวนี้เปน
one earth one world แลว จะตองมี cooperation ถาตอนท่ีเปน
three worlds อาจจะยังตองแขงขันกันอยู

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ มนุษยก็ยังไมเจริญถึงข้ันนี้หรอก
อันนีว้าถงึอุดมคต ิ คือเปนเรื่องของความคิดและปญญาท่ีรูวาควรจะ
เปน เพราะเห็นแลววามันตองการและจํ าเปน*

๓. มนุษย คอืชวีติคนหรือตัวมนุษยเอง มนุษยในยุคอุตสาห
กรรมทีเ่ปนมานั้น มีความมุงหมายใฝฝนวา จะ “เสพ-บริโภค” ใหไดมาก
ท่ีสดุ จะสนองความตองการของตนใหไดมากที่สุด การที่จะพิชิตธรรม
ชาต ิและการที่แขงขันกัน ก็เพื่อใหไดผลสนองหรือบรรลุจุดหมายอันนี้
คอืใหมนุษยไดเสพไดบริโภคไดมากที่สุด และถือวาการเสพบริโภคได
มากที่สุด คือมีความสุขมากที่สุด

                                                                                 
* เร่ืองความรวมมือ หรือ cooperation นี้ก็เชนเดียวกัน ขอใหดูวาน่ีคือในระดับโลก
ย้ํ ากันมาเปนทศวรรษ มีอะไรคืบหนาบาง ขณะที่ทั้งโลกตองรับปญหารวมกัน แตคน
ในโลกก็ยังตั้งหนาแกงแยงกัน
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แตถงึปจจุบันนี้ มนุษยรูตัวแลววา การทํ าเชนนั้นเปนไปไมได
มนษุยจะตองรูจักยับย้ังควบคุมตนเอง ตองรูจักประมาณ หรือพูด
งายๆ วา รูจักพอ

นกัวชิาการอเมริกันบอกเองวา ประเทศอเมริกามีประชากร
๖% ของโลก แตบริโภคทรัพยากร ๕๐% ของโลก ถาทุกประเทศจะ
เปนอยูสุขสบายแบบอเมริกัน จะเอาทรัพยากรที่ไหนมากินมาใชได
เพยีงพอ ในเมื่อคนเพียง ๖% กินหมดไป ๕๐% ของทรัพยากรแลว

ถาเพิม่คนประเทศอื่นมาบริโภคอยางคนอเมริกันอีก ๖% เปน
๑๒% ก็กินทรัพยากรหมดโลกแลว คนท่ีเหลืออีก ๘๘% ก็ไมตองกิน
อะไรใชไหม มันเปนไปไมได

การพฒันาแบบนี้ ท่ีจะใหมนุษยเสพหรือบริโภคใหไดมากที่สุด
เอาแตวตัถ ุ เอาแตเทคโนโลยี เอาแตดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาท่ี
ตนัแนๆ  ธรรมชาติก็เสียหายกลายเปนพิษ ทรัพยากรก็ไมพอ มนุษยจะ
ตองแยงชิงกัน เอารัดเอาเปรียบกันอยางหนัก

อยางไรก็ตาม พวกนักนิยมเทคโนโลยีพวกหนึ่งบอกวาไมเปนไร
ถงึโลกนีจ้ะพินาศ ก็จะไปพัฒนาโลกพระอังคารอยูใหม จริงๆ นะ พวก
นีเ้ขาวาอยางนั้น

ตอนนีใ้นอเมริกาก็มีคนสุดโตง ๒ พวก พวกหนึ่ง ปฏเิสธ
เทคโนโลยี ไมเอาท้ังนั้น เทคโนโลยีไมเอา จะอยูกับธรรมชาติ สวนอีก
พวกหนึ่ง ตดิหลงเต็มที่ อะไรๆ ก็ตองเทคโนโลยี

พวกทีส่องน้ีบอกวา ถึงแมสภาพแวดลอมจะเสื่อมสิ้น โลกนี้อาจ
จะโทรมจนอยูไมได แตเทคโนโลยีจะชวยใหมนุษยรอด เขาฝนถึงวิธีแก
ปญหาวา ตอนแรกจะไปสรางสถานีอวกาศ แลวจากนั้นก็จะไปพัฒนา
ดาวพระองัคารใหเปนถิ่นท่ีอยูของมนุษย ก็แลวแตเขาจะคิดกันไป
พวกนีส้ดุโตง ไมใชเปนการแกปญหาท่ีแทจริง



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓๓

เมื่อยังไมพัฒนา เห็นความพอดีวาเปนทุกข
แตผูไดพัฒนารูวา ความพอดีเปนมรรคาแหงสุข

เปนอันวา มนุษยในยุคท่ีผานมา มุงเสพมุงบริโภคใหมากที่สุด
แตพอมาถงึยุคนี้ มนุษยจะตองรูจักประมาณ และก็ไดมีแนวโนมมาสู
การรูจักประมาณ คอืรูจักพอดีนัน่เอง ดงัท่ีเดี๋ยวนี้ชอบพูดกันถึงความ
สมดุล หรือดุลยภาพในดานตางๆ

ท่ีแทนัน้ เรามีหลักอยางนี้อยูแลวในพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส ําคญัอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกวา มัตตัญุตา แปลวาความ
รจูักประมาณ เชน โภชเนมัตตัญุตา คอืความรูจักประมาณในการ
บรโิภค หรอืการบริโภคเปน คือบริโภคแตพอดี เชนรูวากินอยางไรจึง
จะเปนคุณเปนประโยชนแกชีวิต และกินไมเกินขอบเขต

วาท่ีจรงิ ความรูจักประมาณหรือรูจักพอดีนี้ เปนประโยชน มีผล
ดตีอชวีติของมนุษยโดยตรงทีเดียว โดยเฉพาะเปนภาวะที่เกื้อกูลตอ
สขุภาพเปนอยางย่ิง

แตสํ าหรับมนุษยท่ีเห็นวาความสุขของเขาอยูท่ีการไดเสพอยาง
เตม็ที ่ ไดบริโภคใหมากที่สุด ไดบํ ารุงบํ าเรอปรนเปรอตนเองตามใจ
อยากใหถึงท่ีสุด การบริโภคแตพอดี หรือรูจักประมาณนี้ กลับกลาย
เปนเคร่ืองกีดขวางการหาความสุขของเขา เพราะทํ าใหเขาตองสะดุด
ตองชะงกั ตองยับย้ังตัวเอง ทํ าใหหาความสุขไดไมเต็มที่หรือไมเต็มใจ
อยาก ท้ังๆ ท่ีแทจริงแลว การปรนปรือความอยากของเขาอยางนั้น
เปนภยัอันตรายตอชีวิต ทํ าใหเสื่อมเสียสุขภาพเปนการทํ ารายตัวเอง

ในเมือ่ปจจุบันนี้เหตุการณไดเปนไปเอง โดยที่ปจจัยแวดลอมได
บบีบงัคบัใหมนุษยจํ าเปนจะตองเปนอยู เสพบริโภค อยางรูจัก
ประมาณ มนุษยท่ีเคยชินกับทิฏฐิและนิสัยท่ีจะมีความสุขตอเมื่อไดเสพ
ไดบรโิภคตามใจอยากอยางถึงท่ีสุด ยอมจะตองเผชิญกับความจํ าเปน
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ในการยับย้ังตนเองใหอยูในขอบเขตของความรูจักประมาณนี้ และเขา
กจ็ะมคีวามรูสึกบีบคั้น ทุกขทรมาน หรืออยางนอยก็ไมมีความสุข

ถงึตอนนีแ้หละ ท่ีมนุษยจะตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวเสียใหม ใน
ดานหนึง่ เขาจะตองปรับตัวใหเขากันได ใหมีความสุขความพอใจกับ
การกนิ การเสพพอดีอยางรูจักประมาณนั้น

อีกดานหนึง่ เขาจะตองรูจักแสวงหาความสุขอยางอ่ืนแบบอื่นท่ี
ดกีวาหรอืย่ิงกวา ท่ีจะมาชดเชย หรือแทนท่ีความสุขที่อืดเฟอจากการ
ปรนเปรอตนดวยการเสพใหมากที่สุดนั้น

ณ จดุนีแ้หละท่ีการพัฒนาตนตามแนวพุทธธรรมจะมาชวยตอบ
ปญหา จะชวยใหมนุษยพบทางออก ประสบความสํ าเร็จในการปฏิบัติ
ดงักลาวนัน้ได และแทท่ีจริงก็เปนความตองการของชีวิต เปนความจํ า
เปนของการศึกษา ท่ีจะตองใหคนพัฒนาตนขึ้นมาถึงระดับนี้

ความจรงิ ถาวากันตรงไปตรงมา คนท่ีหาสุขจากเสพจนบริโภค
เกนิพอดนีัน้ ก็เพราะขาดปญญา เนื่องจากไมไดรับการศึกษาที่ถูกตอง
พดูสัน้ๆ วา คนกินเสพที่แทก็เพราะความตองการของชีวิต ถากินเสพ
แลวกลบัเปนอันตรายตอชีวิต ก็ผิดวัตถุประสงค แลวจะมีอะไร ถาไม
ใชขาดปญญา (หรือปญญายอมเปนทาสรับใชตัณหา)

ถามปีญญา ก็สามารถทํ าใหพอดีกับความตองการของชีวิต ท่ี
จะใหชวีติเปนอยูดวยดี และเมื่อเขารูจักกินเสพแคพอดีกับความ
ตองการของชีวิต ท่ีทํ าใหชีวิตอยูดี เขาก็ชวยอนุรักษธรรมชาติ และ
รวมมอืเกือ้กูลสังคมไปพรอมกันดวย นี้คือท่ีพูดสั้นๆ วารูจักประมาณ

คนท่ีพฒันาตนดแีลวนั้น ดานหนึ่งก็เปนอยูดวยปญญาท่ีมองเห็น
วาการเปนอยู เสพบริโภคพอดี มีผลดีตอชีวิต เขาจึงมีความพอใจ เต็ม
ใจ และมคีวามสุขดวยการเปนอยูกินเสพอยางรูจักประมาณ พรอมทั้ง
หลกีเลีย่งละเวนการกินเสพบริโภคเกินพอดี ท่ีเขารูวาเปนโทษตอชีวิต
โดยความตั้งใจปฏิบัติดวยตัวของเขาเอง
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อีกดานหนึ่ง เขารูจักความสุขที่ประณีตสูงข้ึนไป เหนือข้ึนไปอีก
ซึง่เกดิจากการพัฒนาทางจิตและปญญา อันจะทํ าใหเขาไมมาหวง
กงัวล หรือแมแตรูสึกขาดอะไรไปในการที่ไมไดเสพ หรือปรนเปรอ
สนองความอยาก โดยที่เขามองเห็นตระหนักวา การรูจักประมาณ
หรอืการบริโภคพอดีนั้นเสียอีก ท่ีเปนปจจัยเอ้ือตอการที่เขาจะไดเสวย
ความสุขที่ประณีตเชนนั้น

เขารวูาการบริโภคอยางรูประมาณนั้น ไมใชเปนจุดหมาย แตมัน
เปนมรรควิธีท่ีจะชวยใหเขาเขาถึงจุดหมายที่สูงข้ึนไป

ตกลงวา ทาทีตอองคประกอบ ๓ อยางนี้เปลี่ยนไปแลว เปลี่ยน
หมดทุกขอเลย

ธรรมชาติ เปลีย่นจากพิชิตธรรมชาติ มาอยูอยางประสาน
กลมกลืนและเอื้อกันกับธรรมชาติ

สังคม เปลีย่นจากการแขงขัน มาสูการรวมมือ
มนุษย เปลีย่นจากการเสพหรือบริโภคใหมากที่สุด มา

เปนการรูจักประมาณ เสพบริโภคแตพอดี พูดใหสั้นวา รูจักพอ
มนษุยจะตองเปลี่ยนแปลงตนเอง ในยุคตอไปมนุษยจะตองมี

การเปลีย่นแปลงถึงข้ันพื้นฐาน จะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติถึงขั้นภาย
ในจติใจ เพือ่จะใหโลกอยูรอด ถาไมอยางนัน้ โลกจะถงึคราววบิตัิ

จะใหรักและอนุรักษธรรมชาติ
ก็ตองทํ าเหตุปจจัยที่จะใหรักและอนุรักษ

ขอแทรกเขามานิดหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องท่ีเปนปญหาสํ าคัญเหมือน
กนั คอืโลกยคุปจจุบันนี้ รูตระหนักแลวถึงความสํ าคัญของธรรมชาติ
และส ํานกึวามนุษยจะตองอนุรักษธรรมชาติ ปญหาก็คือ เมื่อตองการ
อนรุกัษธรรมชาติแลว ทํ าอยางไรจึงจะอนุรักษธรรมชาติไวได นี่คือสิ่ง
ท่ีการศึกษาจะตองถาม
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ทํ าอยางไรจะใหคนอนุรักษธรรมชาติ เราก็สอนกันไป ออกคํ า
ขวญัและค ําแนะนํ าทางวิทยุและโทรทัศน คิดหรือทํ าอะไรได ก็ทํ าก็วา
กนัไป แตไดผลหรือเปลา หรือไดผลแคไหน ก็อีกเรื่องหนึ่ง อยางนอย
กเ็ปนการเตือนสติกันไวบาง

มคี ําตอบหนึ่งซึ่งดูจะมีเหตุผลดี บอกวา จะใหอนุรักษธรรมชาติ
กต็องทํ าใหคนรักธรรมชาติ ถาคนรักธรรมชาติแลว เขาก็จะอนุรักษ
ธรรมชาติ สิง่ส ําคญัคอืตองรักธรรมชาติกอน ถาเขารักแลวเขาก็จะ
อนุรักษเอง

แตกต็องถามตอไปอีกวา ทํ าอยางไรจะใหรักธรรมชาติ คํ าตอบ
กค็อื ตองใหสามารถมีความสุขที่จะอยูกับธรรมชาติ ถาเมื่อใดคนมี
ความสขุทีจ่ะอยูกับธรรมชาติ เมื่อนั้นเขาก็จะรักธรรมชาติเอง แลวเขา
กจ็ะอนรุักษธรรมชาติเอง ถาไมไปใหถึงขั้นนั้น ถึงจะพูดไปใหปากเปยก
ปากแฉะ บอกใหรักธรรมชาติ จะรักขึ้นมาไดอยางไร เราจะตองทํ า
เหตุปจจัยท่ีจะใหรัก

ถาสรางเหตุปจจัยข้ึนมาแลว กระบวนการของเหตุปจจัยก็จะ
ด ําเนนิไปเอง เหตุปจจัยของการรักธรรมชาติอยางแทจริง ก็คือการมี
ความสขุทีจ่ะอยูกับธรรมชาติ เพราะฉะนั้นถาใหคนมีความสุขในการ
อยูกบัธรรมชาติ เขาก็รักธรรมชาติเอง แลวเขาก็จะอนุรักษธรรมชาติ
อยางแนนอน

กระบวนการแหงเหตุปจจัยในเรื่องนี้ จะเปนดังนี้
สุขกับธรรมชาติ  รกัธรรมชาติ  อนรุักษธรรมชาติ
ทีนี ้ อุปสรรคในเรื่องนี้ก็คือ มนุษยในยุคท่ีผานมานี้ สอนกันวา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จะทํ าใหมนุษยมีวัตถุพรั่งพรอมทุกอยาง
มนษุยหวงัความสุขจากความสะดวกสบายทางวัตถุ จนกระทั่งมนุษย
เห็นวา ธรรมชาติเปนสิ่งท่ีเราจะตองพิชิต เปนอุปสรรคตอการได
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ความสขุกบัธรรมชาต ิ เพราะเหน็ธรรมชาตเิปนศตัร ู เห็นธรรมชาตเิปน
ตวักอกวน เห็นธรรมชาติเปนอุปสรรคกีดขวาง ทํ าใหไมไดรับความสุข

ในยุคท่ีผานมานี้เราใหการศึกษาฝกฝนอบรมกันอยางนี้ จะโดยรู
ตวักต็าม ไมรูตัวก็ตาม

 ยุคท่ีผานมา คือยุคอุตสาหกรรมนี้ ไดพัฒนาในแบบที่ทํ าใหคน
เห็นธรรมชาตเิปนอุปสรรคตอความสุข จะตองพิชิตมัน คนมีความรู
สกึเปนปฏปิกษตอธรรมชาติ มีความรูสึกแปลกแยก เห็นเปนคนละ
พวกกนั อันนีแ้หละคือปญหาท่ีตองแก คนจะตองไมเห็นธรรมชาติเปน
ศตัร ู ไมเห็นธรรมชาติเปนสิ่งท่ีตองทํ าลาย คนท่ีไดรับการอบรมมา
แบบเปนปฏิปกษกับธรรมชาติ จะไมสามารถมีความสุขในการอยูกับ
ธรรมชาติ เพราะเขาเห็นธรรมชาติเปนขวากหนามตลอดเวลา

ทีนี ้ จะทํ าอยางไรใหคนมีความสุขที่จะอยูกับธรรมชาติได คํ า
ตอบคอื จะตองวางทาทีตอธรรมชาติใหถูกตอง จึงจะแกปญหาได
การศกึษาจะตองทํ าใหคนมีความสุขที่จะอยูกับธรรมชาติ แลวความรัก
ธรรมชาตกิ็จะตามมาเอง พรอมกันนั้นการอนุรักษธรรมชาติก็จะตาม
มาดวย

ปรับเปล่ียนทาทีใหมแลว ผลดีที่จะไดคืออะไร
ท่ีวามานี ้ เปนขอปฏิบัติตอองคประกอบทั้งสามแหงการดํ ารง

อยูดวยดีของมนุษย คือ
ธรรมชาติ เราตอง อนุรักษ
สังคม เราตอง รวมมือ(กัน)
ชีวิต เราตอง อยูพอดี หรือรูจักพอ(ดีของมัน)
แตสภาพที่ตองการ ซึ่งเปนจุดหมายของขอปฏิบัติสามอยางนี้

คอือะไร เราทํ าอยางนั้นเพื่อใหองคประกอบทั้งสามนั้นเปนอยางไร
กลาวคอื การที่เราใหชีวิตเปนอยูพอดีนี่ เพื่อใหชีวิตไปถึงจุดหมายโดย
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มุงจะใหชีวิตเปนอยางไร สังคมที่เราใหคนรวมมือกันนี้ เพื่อใหสังคม
นัน้เปนอยางไร และธรรมชาติท่ีเราใหชวยกันอนุรักษนี้ เพื่อใหมันเปน
อยางไร

เมือ่กีน้ีไ้ดพูดในขั้นปฏิบัติหรือวิธีการ ตอนนี้จะพูดในแงความมุง
หมาย ซึ่งจะเปนดังนี้

ธรรมชาตินั้น ดํ ารงอยูดวยสมดุลหรือดุลยภาพ การที่เรา
พยายามอนุรักษธรรมชาติดวยวิธีการตางๆ นานา ก็เพื่อรักษาสภาพที่
เปนจุดหมาย คือ ดุลยภาพ (balance) การทีจ่ะตองรกัษาดลุไวใหไดนี่
แหละ เปนสภาพทีต่องการ เปนจุดหมายของการอนุรักษ ท่ีเปนขอ
ปฏิบัติหรือวิธีการ

สงัคมทีเ่ราใหคนท้ังหลายรวมมือกันนี้ จุดมุงหมายคืออะไร
ตอบวาเพือ่สนัติภาพ คือเพื่อใหมนุษยอยูรวมกันโดยสันติ ตั้งแตระดับ
ครอบครวัจนถึงระดับโลก ตลอดทุกระดับ พูดสั้นๆ วา สันติภาพ เปน
สภาพทีต่องการ เปนจุดมุงหมายของการรวมมือกัน ท่ีเปนขอปฏิบัติ
หรือวิธีการ

ชวีติน้ีกอ็ยางท่ีบอกไวแลว คือแบงเปนกายกับใจ จึงมีจุดหมาย
๒ สวน ดานหนึ่งคือสุขภาพกาย อีกดานหนึ่งคือสุขภาพใจ พูดสั้นๆ วา
สุขภาพ(กายใจ) การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ เปน
สภาพทีต่องการ ซึ่งเปนจุดหมายของการดํ าเนินชีวิตพอดี หรือรูจัก
ประมาณ ท่ีเปนขอปฏิบัติหรือวิธีการ

อยางไรก็ดี เมื่อมองเลยตอไปอีก ก็จะเห็นวา สุขภาพของชีวิต
ท้ังกายและจิตใจก็ดี สันติภาพของสังคมก็ดี ดุลยภาพของธรรมชาติก็ดี
ยังมใิชเปนจุดหมายสุดทาย คือมิใชเปนจุดหมายที่จบสิ้นในตัวของมัน
เอง แตเปนจุดหมายในระหวาง คือ มันเปนจุดหมายของการปฏิบัติท่ี
กลาวมาแลว แตตัวมันเอง เมื่อบรรลุถึงแลว ก็เปนสภาพที่เอ้ืออํ านวย
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ส ําหรบัการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดหมายที่สูงข้ึนไปอีก เพราะฉะนั้น จึง
เรียกวาเปน สภาพที่ตองการ

ในการมองเรื่องจุดหมายนี้ เรามุงเอาจุดหมายของมนุษย และ
จดุหมายสดุทายของมนุษย ก็คือ ความหลุดพนปลอดจากปญหา หรือ
ความไรทุกข ท่ีเรียกวาอิสรภาพนั่นเอง อิสรภาพหรือความปลอด
ปญหา ไรทุกขนี ้มนษุยเขาถงึไดดวยการพฒันาตนทีเ่รยีกวา การศกึษา

ฉะนั้น สุขภาพของชวีิตท้ังจิตและกาย สันติภาพของสังคม และ
ดุลยภาพของธรรมชาติ จึงเปนสภาพที่ตองการ ในความหมายวา เปน
สภาพที่เอ้ืออํ านวยตอการศึกษา ท่ีมนษุยจะพัฒนาตนและชวยกันและ
กนัใหพัฒนา เพื่อบรรลุถึงอิสรภาพ

ผลรวมของสภาพทัง้สามนัน้ จงึมุงน ําไปสูอิสรภาพทีเ่ปนจดุหมาย
รวมรวบยอดทั้งหมด

มนษุยตองการมีชีวิตท่ีเปนอิสระ อิสรภาพนี้ในความหมายของ
มนษุย จะครอบคลุมหมด รวมถึงสันติภาพดวย คือมีความปลอดพน
จากภยัท่ีคกุคามตอชีวิต และสิ่งท่ีบีบคั้นท้ังหลาย จุดหมายของการ
พฒันาของเราก็อยูท่ีอิสรภาพที่แทจริง ซึ่งจะตองอาศัยสังคมที่มีสันติ
ภาพ อาศยักายใจที่มีสุขภาพ และจะตองรักษาดุลยภาพของธรรมชาติ
ดวย มฉิะนั้นมนุษยจะไมสามารถเขาถึงอิสรภาพที่แทจริงไดเลย

จดุหมายอยางนี้ มีตั้งแตจุดหมายสัมพัทธท่ีเขาถึงในแตละขั้นไป
จนถงึจดุหมายสูงสุด ซึ่งหมายถึงการที่มนุษยจะตองพัฒนาตนอยู
เรือ่ยๆ เพือ่เขาถึงจุดหมายเหลานี้ไปตามลํ าดับ ท้ังนี้ เพราะวาคนนี้
แปลกหรอืพเิศษกวาสัตวอ่ืน ในฐานะที่เปนสัตวท่ีเกง และประเสริฐได
ดวยการฝกฝนพัฒนา

ชวีติของมนษุยแตละคนที่เปนตัวผูปฏิบัติเอง ท้ังกายและใจ ก็
ตองมกีารพยายามรักษาสุขภาพอยูเสมอ สังคมก็ตองมีการพยายาม
รกัษาสนัติภาพไว และธรรมชาติก็ตองมีการพยายามรักษาดุลยภาพให
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คงอยู แตในการที่จะใหเปนอยางนั้น ทุกอยางตองอาศัยการพัฒนาตน
ของมนษุยท้ังนั้น เพราะมนุษยเปนผูกระทํ าตอสิ่งเหลานั้น

พดูอีกอยางหน่ึงวา มนุษยตองพัฒนาชีวิตของตน และในการ
พฒันาชวีติของตนนั้น ก็ตองสรางเสริมสันติภาพของสังคม ตองรักษา
ดลุยภาพในธรรมชาติ และตองบริหารสุขภาพของตนไปดวย โดยที่
การพฒันาชีวิตของตนอยางถูกตอง ใหเปนอยูพอดี ก็จะเปนการดูแล
สขุภาพของตวัเอง เปนการสรางเสริมสันติภาพของสังคม และรักษา
ดลุยภาพในธรรมชาติไปพรอมกันดวย จนสามารถเขาถึงอิสรภาพและ
สันติสุขในท่ีสุด

เมือ่กายใจมีสุขภาพดี สังคมมีสันติภาพ และธรรมชาติดํ ารงอยู
ในดลุยภาพ ก็จะเปนสภาพที่เอ้ืออํ านวยชวยใหมนุษยศึกษาพัฒนาตน
ไดสะดวกสบายขึ้น เพื่อใหเขาถึงจุดหมายสูงสุดนั้น อันเปนข้ันท่ีมนุษย
เองก็จะมสีขุภาพจิตสมบูรณแทจริง ท่ีจะเปนหลักประกันใหสันติภาพ
ของสังคมและดุลยภาพในธรรมชาติคงอยูไดย่ังยืน

จะเหน็วา แกนกลางของระบบทั้งหมดที่กลาวมานี้ ก็คือ การ
พฒันาตน หรอืการที่มนุษยจะตองพัฒนาตนอยูตลอดเวลา และนี่
แหละคือการศึกษา

การศกึษา ก็คือการพัฒนาคน พัฒนาชีวิต หรือพัฒนาตนของ
คน ถาทํ าไดสํ าเร็จตามนี้ ก็จะมีภาพออกมาวา มนุษยจะมีวัตถุพอดีท่ี
จะบรโิภคกนัไดไมขาดแคลน พอที่จะใหอยูดวยความเปนสุข คืออยูพอ
ดท่ีีจะเปนสขุ มีสุขภาพกายดี มีจิตใจสุขสบาย ดวยความพึงพอใจ เปน
สขุภาพจติท่ีด ี ไมตองเบียดเบียนกัน เปนสังคมที่มีสันติภาพ และไม
ตองทํ าลายดุลยภาพของธรรมชาติ ซึ่งก็จะเอื้ออํ านวยโอกาสใหตัว
มนษุยเอง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนตอไปไดจนถึงท่ีสุด

ถามวีตัถพุรั่งพรอมพอดี เอ้ืออํ านวยตอการพัฒนาตนใหมีชีวิตท่ี
ดงีาม รางกายแข็งแรง ใจสบาย มีสุขภาพดี และอยูในสังคมที่มีสันติ
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ภาพ ทามกลางธรรมชาติท่ีเกื้อกูล มีดุลยภาพ เมื่อโอกาสเอื้ออํ านวย
เชนนีแ้ลวกพ็ฒันาจิตใจ และพัฒนาปญญาตอไป มนุษยก็จะเปนสัตวท่ี
ประเสรฐิข้ึนไป จนบรรลจุดุหมายสงูสดุดวยการพฒันาหรอืฝกฝนเชนนัน้

รวมความตอนนี้วา เราจะมีการปฏิบัติตอองคประกอบ ๓ อยาง
เพือ่ใหมีสภาพที่ตองการ ซึ่งเปนจุดหมาย ดังตอไปนี้

๑. ธรรมชาติ ตองปฏบิตัิดวยการอนุรักษ เพื่อสภาพท่ีตองการ
คือ ดุลยภาพ

๒. สังคม ตองปฏบิตัดิวยความรวมมือ เพื่อสภาพท่ีตองการคือ
สันติภาพ

๓. ชีวิต หรือตัวมนุษย ตองปฏบิัติดวยการรูจักเปนอยูพอดี เพื่อ
สภาพท่ีตองการคือ สุขภาพ

ดวยการพัฒนาตน และชวยกันใหพัฒนา ในสภาพที่เอ้ือหรือ
เกือ้กลูนี ้ มนุษยก็จะพรั่งพรอมดวยโอกาสที่จะบรรลุจุดหมายคือภาวะ
ลวงพนปญหา ไรทุกข ท่ีเรียกในที่นี้วาวมิตุติธรรม หรืออิสรภาพ

พัฒนาครบถวน จึงจะเขาถึงอิสรภาพ
ค ําวา “พัฒนา” นี้ เพิ่งจะมาใชกันในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต

ตอนนัน้มหีนวยราชการที่มีชื่อวา “-พัฒนา-” เกิดข้ึนมากมาย แมแตใน
ระดบักระทรวงก็มีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ซึ่งเดี๋ยวนี้ไมมีแลว
ยุคนัน้มกีรมการพัฒนาชุมชน มีสํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท มีกรม
พฒันาทีด่นิ พัฒนากันใหญ ถึงกับเรียกวาเปน “ยุคพัฒนา”

ทีนีค้ํ าวาพัฒนาเองนี้กเ็ปนศัพทใหม แตก็มาจากภาษาบาลีเกา
คอืคํ าวา “วฒันา” นัน่เอง

พฒันา แปลวา ทํ าใหเจริญ ทํ าใหขยายตัว เติบโตขึ้น แตคํ าเดิม
นัน้ไมเปน technical term เราเอามาบัญญัติใชใหม ใหมคีวามหมายมุง
ไปในแงของการสรางความเจรญิทางวตัถ ุ สรางถนนหนทาง ตึกราม
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บานชอง สิ่งอํ านวยความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีตางๆ มากมาย
ซึง่รวมอยูในคํ าวาพฒันาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม

อีกดานหนึ่งคือการพฒันาคน ซึง่เราเพิ่งจะมาเริ่มเนนกันตอนนี้
โดยเฉพาะในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗
กอนนีใ้นแผนพัฒนาฉบับที่ ๖ ก็เริ่มใหความสํ าคัญบาง พัฒนาคนมี
แกนกลางอยูท่ีการพฒันาจิตใจ

ทีนี ้ การพฒันาจิตใจ ตลอดจนพัฒนาคนทั้งหมดทุกดานน่ีท่ีจริง
เราม ี technical term อยูกอนในพระพุทธศาสนา ทานมีศัพทท่ีใช
ส ําหรบัการพัฒนาคนโดยเฉพาะ คือคํ าวา ภาวนา ภาวนาไมใชแปลวา
ทองบน สวดมนต แต ภาวนา แปลวา การฝกอบรม หรือทํ าใหเจริญ
สํ าหรับการพฒันาคนและพัฒนาชีวิต มีศัพทเฉพาะวา ภาวนา

ฉะนัน้ ถาเราจะพัฒนาคนก็ควรใชคํ าวาภาวนา พัฒนาอยางอ่ืน
จงึจะใชคํ าวาพัฒนา คือ คํ าวาพฒันาส ําหรับใชกับพวกรูปธรรม ถาใช
กบัชวีติคน ซึ่งเปนนามธรรม ก็ใชคํ าวาภาวนานี้

พฒันาคนนัน้ ไมใชพัฒนาแตจิตใจเทานั้น จะเห็นวา ภาวนาใน
พระพทุธศาสนามี ๔ อยาง แตในที่นี้ จะไมเอามาอธิบาย เพราะได
อธิบายไวแลวในหนังสือหลายเลม แสดงไวแตหัวขอวา ในพระพทุธ
ศาสนาทานจ ําแนกไววา คนเรานีจ้ะตองภาวนา ๔ ดาน คอื

๑. พัฒนาดานกาย เรียกวา กายภาวนา
๒. พัฒนาดานศีล เรียกวา ศลีภาวนา
๓. พัฒนาดานจิต เรียกวา จิตภาวนา
๔. พัฒนาดานปญญา เรียกวา ปญญาภาวนา
เปนเรือ่งแปลกที่วา ภาวนานี้เปนของเกามาก แตจํ าเพาะมาใกล

กนัมากกับ development ๔ อยาง ของวงการการศึกษาสมัยใหม ซึ่ง
กลาวถงึการพัฒนาท่ีแปลจากของฝรั่งวา development ๔ ดาน หรือ
growth ๔ ดาน คือ
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๑. Physical development พัฒนาการทางกาย
๒. Social development พฒันาการทางสังคม
๓. Emotional development พฒันาการทางอารมณ
๔. Intellectual development พัฒนาการทางปญญา
(ท่ีอางอิงกันท่ัวไป ขอ ๔ เปน Mental และเรียงลํ าดับเปน

Physical, Mental, Emotional, Social แตในที่นี้ ใช Intellectual แทน
Mental เพราะคนไทยมักเขาใจความหมายของ Mental ในกรณีนี้ผิด
ไป โดยแปล Mental เปน “จิตใจ” ท้ังท่ีแทจริงนั้น Mental ในที่นี้
หมายถงึดานปญญา เพราะดานจิตใจอยูท่ี Emotional ดังท่ีฝรั่งเจา
ของตํ าราใช Mental กบั Intellectual เปน alternative terms แทน
กันไปมา; สวนในการเรียงลํ าดับขอ ฝรั่งบางตํ าราบางคราวก็เรียง
ล ําดบัอยางขางบนนี้ ซึ่งสะดวกแกการเทียบกับในทางพระพุทธศาสนา
ท่ีจะกลาวตอไป)*

เรือ่งนีเ้ราพูดกันมาหลายสิบปแลว แตไมเคยพูดถึงภาวนา ๔
อยางในพระพุทธศาสนา คํ าวา ภาวนานี่ ใหไปดู dictionary ภาษา
บาล-ีอังกฤษ เขาแปลเปน development ท้ังนั้น ภาวนา เราแปลวา
พฒันา ฝรัง่แปลวา development ตรงกันเลย แลวภาวนาก็มี ๔
development กม็ี ๔ ตรงกันอีก คือ

๑. พฒันากาย หรอืพัฒนาทางกาย ไดแก physical
development ตรงกับ กายภาวนา

๒. พัฒนาศีล หรอืพฒันาทางสังคม ไดบอกแลววา ศีลคือการ

                                                                                 
* ตัวอยางที่หาไดงาย เชน Encarta Encyclopedia 2001 หัวขอ “Nursery

Education” (ฉบับป ๒๕๔๕ คือ Encarta Reference Library DVD 2002 หัวขอ
“Preschool Education”) เขียนตรงกับที่แสดงไวนี้ทั้งถอยคํ าที่ใชและการเรียงลํ าดับ
คือเปน “…physical, social, emotional, and intellectual development,…”
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อยูรวมสงัคมโดยไมเบียดเบียนกัน แตมีชีวิตที่เกื้อกูลตอกันและมีวินัย
จงึไดแก social development ตรงกับ ศลีภาวนา

๓. พัฒนาจิตใจ หรอืพฒันาทางอารมณ เรื่องอารมณท่ีเพี้ยน
มาในภาษาไทยปจจุบัน ก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเอง พัฒนาดานน้ี จึงได
แก emotional development ตรงกับ จติภาวนา

๔. พฒันาปญญา หรอืพฒันาทางปญญา ไดแก intellectual
development ตรงกับ ปญญาภาวนา

พัฒนาสี่ดาน แตโยงกันเปนระบบอันเดียว
เปนอันวา ภาวนา ๔ กบั development ๔ ก็ตรงกันหมด แต

ความหมายมนียัท่ีแยกกนั ตางกนั กวางกวากนั หรอืลกึกวากนับาง คอื
กายภาวนา พทุธศาสนาไมเนนท่ีการท ําใหรางกายเตบิโตแขง็แรง

แตถอืวาการรูจกักนิอาหารใหไดคณุคา กนิพอดี ดวยความรูจกัประมาณ
ใหรางกายอยูผาสกุ มสีขุภาพด ีเปนฐานใหแกการพฒันาดานอ่ืนๆ ตอไป

การมีรางกายที่ระบบภายในตางๆ ทํ างานเรียบรอยดี ทานเรียก
วาเปน ปธานิยังคะ อยางหนึง่ คือเปนองคหนึ่งของสภาพชีวิตท่ีเหมาะ
แกการใชความเพียรพยายามในการพัฒนาชีวิต แตการพัฒนากายไม
ใชแคนั้น การพัฒนากายนี่ ทานเนนท่ีอะไร

การทีเ่ราดํ ารงชีวิตอยูในโลกนี้ สวนของรางกายที่สัมพันธกับ
สภาพแวดลอมในการดํ ารงอยู ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น และประสาทกาย
ท่ีเรยีกวา อินทรีย ฉะนั้น การพัฒนากาย ในพระพุทธศาสนาจึงเนนไป
ท่ีการพฒันาอินทรีย ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อันได
แก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใหใชงานไดดี เกิดประโยชนสูงสุด มีผลใน
ทางสงเสรมิคุณภาพชีวิต เชน พัฒนาการใชตาใหดูเปน พัฒนาการใชหู
ใหฟงเปน ฯลฯ การพัฒนากาย จะตองไมลืมเรื่องนี้
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การพัฒนาอินทรีย คือ การฝกใชอินทรียใหเปนประโยชนแก
ชวีติ ไมใชใชอินทรียใหเกิดโทษ ฉะนั้น การศึกษาตองมีกายภาวนา ซึ่ง
ไมใชเฉพาะเพียงฝกใหรางกายเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพดีเทานั้น แต
ตองพฒันาใหใชอินทรียเปน นอกจากนั้น การพัฒนาทักษะตางๆ ใน
ทางอาชพี ก็รวมอยูในขอนี้ดวย แตท่ีเปนแกนกลางก็คือการพัฒนา
อินทรยีนี้ จนพูดไดวา การพัฒนากายก็คือการพัฒนาอินทรีย

สวนศลีภาวนา ท่ีวาเปนการพัฒนาทางสังคมนั้น ไมมุงแตการ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดดีโดยไมเบียดเบียนกันเทานั้น แตมุงถึงการฝกอบรม
กายวาจา ใหเปนฐานในการพัฒนาจิตตอดวย กลาวคือ การฝกอบรม
ใหรูจกัควบคุมตนในเรื่องกาย วาจานั้น เริ่มดวยการไมเบียดเบียนผูอ่ืน
ใหอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดดี เปนไปในทางที่เกื้อกูลตอกันในสังคม อันนี้
เปนศลีข้ันพื้นฐาน แตนอกเหนือจากนั้น ยังมีการศึกษาอบรมกายวาจา
ใหประณตีย่ิงข้ึนไปอกี โดยทีค่วามสามารถในการฝกพฤตกิรรมทางกาย
วาจาของตนนัน้ จะเปนฐานแกการพฒันาจติใจตอไปดวย

เมือ่เรารูจักควบคุมฝกหัดกายและวาจาของเรา เราจะไดฝกฝน
พฒันาจติใจพรอมไปดวย มันจะสงผลตอกันตามหลักปจจัยสัมพันธ
หมายความวา ภาวนา ๔ ดานน้ี จะตองโยงเปนระบบเดียวกัน ไมใช
แยกกนัเปนดานๆ ไมใชเปนความคิดแยกสวนแบบ reductionist
เพราะพวกนั้นแยกแลวไมโยง คือแยกภาวนา หรือพัฒนา ๔ ดาน แยก
ออกไปไดหมด แตไมไดดูวา ๔ ดานน้ัน สัมพันธกันอยางไร ทางท่ีถูก
ตองโยงดวยวา ๔ ดานน้ีเกื้อกูลและอาศัยกันอยางไรอีกที แยกแลว
ตองโยงดวย

ทางดานการพัฒนาจิตใจก็ตองโยงวา เมื่อพัฒนาจิตใจดี ก็สง
ผลดอีอกมาตอรางกาย เชน ใจไมโกรธไมเครียด ชวยใหมีสุขภาพดี
และมผีลในการสัมพันธหรือในการอยูรวมสังคมดวย ทํ าใหการสัมพันธ
กบัโลก และสภาพแวดลอมภายนอกพลอยดีไปดวย และการพัฒนาจิต
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ใจนัน้ เชน เมื่อมีสมาธิ ใจไมวาวุนสับสน ก็เปนฐานใหแกการพัฒนา
ปญญาตอไป

เมือ่พฒันาปญญาดีแลว ก็ทํ าใหจิตใจเปนอิสระ เพราะรูวาจะทํ า
จะปฏบิตัติออะไรอยางไร แกไขขอติดขัดขจัดปญหา หายอึดอัดหลุด
โลงไปได ตลอดจนรูเทาทันชีวิตและโลกตามเปนจริง รูเทาทันเหตุ
ปจจยั มอีะไรเกิดข้ึนก็รูจักมองตามเหตุปจจัย ก็ไมมีอะไร มาบีบคั้นตัว
อยางนอยก็ไมคอยมีการกระทบกระแทก เพราะทํ าตามปญญา ไมใช
ทํ าตามใจอยาก

การพฒันาปญญาตามหลักพระพุทธศาสนานี้ จะใชคํ าวา
intellectual กไ็มคอยตรง เพราะคํ าวา intellectual เนนไปท่ีความคิด
เหตผุล ซึง่เปนเพียงขั้นหนึ่งหรือดานหนึ่งของปญญา

 ปญญาในพระพุทธศาสนา มีอยูหลายข้ัน เริ่มตั้งแตการรูจักรับ
รูประสบการณใหตรงตามเปนจริง การคิดตามเปนจริง โดยไมถูก
ครอบง ําดวยอคติ หรือโลภะ โทสะ โมหะ จนถึงความรูเขาใจโลกและ
ชวีติตามเปนจริง ท่ีทํ าใหมีจิตใจเปนอิสระ ดวยเหตุนี้ ปญญาภาวนา
อาจจะตองใชคํ าวา wisdom development

ภาวนา ๔ นีเ้ปนหลกัส ําคญัอีกชดุหนึง่ ขอพดูโดยรวบรดัวา ภาวนา
หรอืพฒันานี่ แสดงถึงหนทางในการพัฒนาคน เมือ่พดูแยกเปนแงดาน
ตางๆ แลว ก็ตองเอามาโยงเขาดวยกันใหเปนภาพรวมอันหนึ่งอันเดียว
กันอีกที

จุดหมายของการศึกษา คือ จุดหมายของชีวิต
การพัฒนาสูอิสรภาพ ผานจุดหมายหลายระดับ

ตอไปกจ็ะตองมีเรื่องจุดหมายในการพัฒนาคน ซึ่งเปนจุดหมาย
ของการศกึษา ซึ่งพูดสั้นๆ ไดวา จุดหมายนั้นก็คือ การพัฒนาตนของ
แตละคนใหเขาถึง อัตถะ คอืเขาถงึจุดมุงหมายของชีวิตในระดับตางๆ



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔๗

คอื*

๑. เริม่ดวยชีวิตระดับรูปธรรม หรือชีวิตดานนอก ซึ่งเกี่ยวของ
กบัสิง่ท่ีตามองเห็น เชนใหพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ใหพึ่งตนไดใน
ทางสังคม โดยอยูรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความเจริญกาวหนาในสังคม มี
ฐานะต ําแหนงเปนท่ียอมรับนับถือ เปนตน ซึ่งเปนข้ันท่ีทางพระเรียก
วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ คอืประโยชนท่ีตามองเห็น อันเปนประโยชนในขั้น
ของจดุหมายสามัญ เปนอิสรภาพของชีวิตดานนอก หรืออิสรภาพทาง
กายภาพและทางสังคม

ข้ันนีแ้มจะสํ าคัญ แตไมเพียงพอ ถามีไดเพียงขั้นนี้ ไมมีข้ันท่ี ๒
จะไมปลอดภัย

๒. ตองเขาถึงจุดหมายในทางชีวิตจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป คือมีจิตใจ
ท่ีดงีาม เชือ่มั่นในความดีและการกระทํ าสิ่งท่ีถูกตองดีงาม มีคุณธรรม
และรูจกัเสียสละสรางสรรคทํ าประโยชนตางๆ มีปญญากอปรดวย
วจิารณญาณ ซึ่งทํ าใหเกิดความมั่นใจและความสุขในบุญกุศล หรือการ
มชีวีติท่ีมีคุณคา ซึ่งเรียกวา สมัปรายิกัตถะ คอื ประโยชนท่ีลํ้ าเลยจาก
ท่ีตามองเหน็ เปนอิสรภาพของชีวิตดานใน ท่ีปลอดพนจากความชั่ว
รายตกตํ่ าและความทุกขท่ีรายแรงข้ันท่ีเรียกวาตกอบาย

๓. สุดทายคือ ปรมัตถะ แปลวา ประโยชนสูงสุด คือถึงข้ันท่ีมี
จติใจเปนอิสระดวยปญญาท่ีรูความจริง อยางท่ีเรียกวารูแจงสังขาร
หรอืรูเทาทันโลกและชีวิต ไมตกเปนทาสของสิ่งท้ังหลาย ไมหวั่นไหว
ตามความเปนไปภายนอก เปนภาวะเต็มอิ่มสมบูรณ ซึ่งมีแตความสุข
ท่ีโปรงเบา ไรทุกข เปนอิสรภาพขั้นสูงสุดหรือข้ันสุดทาย ท่ีความเปน

                                                                                 
* เรื่อง อัตถะ คือจุดหมายของชีวิต ๓ ข้ัน ตามอธิบายในที่นี้ อาจจะเยิ่นเยอจับความ
ยากไปบาง และยังไมมีเวลาปรับปรุงคํ าอธิบายนี้ ผูที่ตองการคํ าอธิบายที่กระทัดรัด
พึงดูในหนังสือ วินัยชาวพุทธ หนา ๙–๑๐ หรือ ธรรมนูญชีวิต หนา ๘–๙
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อิสระของชวีติจติใจถึงข้ันเปนภาวะเด็ดขาดสิ้นเชิง เพราะปญญากํ าจัด
เหตปุจจยัแหงความติดของของจิตหมดสิ้นแลว

แมแตความสุขก็แบงไดเปนหลายประเภท หลายระดับ เชนท่ี
แบงอยางงายๆ วา ความสุขของมนุษยแยกออกเปน ๒ แบบ คือ

๑. สามิสสุข ความสุขที่อาศัยอามิส และ
๒. นิรามิสสุข ความสุขที่ไมอาศัยอามิส
ส ําหรบัคนธรรมดาทั่วๆ ไป ท่ียังมีจิตใจไมเปนอิสระ ไมถึง

ปรมตัถ ก็ตองอาศัยสิ่งภายนอกมาเปนปจจัยชวยใหไดรับความสุข
ความสขุของเขาขึ้นตอวัตถุ ตองอาศัยสิ่งบํ ารุงบํ าเรอ หรือแหลง
ความสุขจากภายนอก ถาไมมีอะไรภายนอกมาชวยใหไดเสพไดบริโภค
เปนตน ก็เปนทุกข ไมสบาย ไรความสุข อยางนี้เรียกวามีแตสามิสสุข
พดูสัน้ๆ วา ความสุขที่ยังพึ่งพาวัตถุ

แตถาไดพัฒนาตนขึ้นไปถึงปรมัตถแลว หรือแมแตในแนวทาง
ของปรมตัถ ก็จะมีนิรามิสสุข สุขท่ีไมตองอิงอาศัยอามิส ไมตองข้ึนตอ
สิง่ภายนอก มคีวามสขุไดโดยล ําพงัตวั เปนตวัของตวัเอง เปนความสขุ
แบบอสิระ เปนการพึง่ตวัเองไดดวยความมอิีสรภาพทางจติทางปญญา

การพึง่ตนได ก็มีหลายข้ันเปนระดับๆ ข้ึนมา เริ่มแตพึ่งตนได
ทางรูปธรรม ไมตองข้ึนตอผอ่ืูนในดานวตัถภุายนอก ในทางสงัคม ในทาง
จติใจ จนถงึพึง่ตนเองไดในทางปญญา จึงเขาถึงอิสรภาพอยางแทจริง

รวมความวา การพึ่งตนไดก็คือ อิสรภาพในระดับตางๆ จนถึง
อิสรภาพสงูสุด ท้ังหมดนี้จึงกลับเขาสูหลักขางตน ท่ีวา

๑. รคูวามจริงของสิ่งท้ังหลาย เขาถึงสัจธรรม
๒. จึงปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไดสอดสมกลมกลืนตามหลักความ

จรงิ คือดํ าเนินชีวิตไดถูกตองดี มีจริยธรรม
๓. จงึแกปญหาได ไรทุกข เกิดมีอิสรภาพ ลถุึงวมิตุติธรรม
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ไดพดูมาก็พอสมควร ขออนุโมทนาอาจารย พรอมทั้งคณะนิสิต
ทุกทาน ท่ีไดมาเย่ียมเยียนสถานพํ านักสงฆแหงนี้ ท่ีภูเขาในตํ าบลหนอง
แหน อํ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันนี้ ไดมาสังสรรค
กนั แลวกไ็ดมาฟงธรรม รวมทั้งเรื่องของวิชาการ ดังท่ีไดสนทนากัน
มาตามสมควร

ในแงหนึง่ การมา ณ ท่ีนี้เปนการสละเวลา สละเรี่ยวแรงกํ าลัง
กาย เดนิทางกันมาดวยความลํ าบากพอสมควร เพราะทางก็ไมคอย
สะดวก จงึตองขออนุโมทนาดวย ถือวาเปนการแสดงนํ้ าใจไมตรี โดยมี
ความปรารถนาดีตอกัน

ดวยนํ ้าใจไมตรีมีเมตตาตอกันนี้แหละ จึงขอใหเปนพรแกทุกทาน
โดยอางอิงคุณพระรัตนตรัย อภิบาลรักษาใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธ
พรชยั มกี ําลังกาย กํ าลังใจ กํ าลังปญญา ท่ีจะศึกษาคนควาใหกาวหนา
และบรรลคุวามสํ าเร็จ เพื่อจะไดทํ ากิจหนาท่ีการงาน ดํ าเนินชีวิตให
เปนประโยชนท้ังแกตัวเองและสวนรวม แลวก็มีความรมเย็นเปนสุขใน
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน




