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สู การศึกษาแนวพุทธ∗ 
 
 

 

เรื่องโรงเรียนแนวพุทธ*หนึ่ง ท่ีคิดจัดคิดทํากันนี้ เทาที่ไดรับ
ฟง มองไดเปน ๒ แง หรือ ๒ ระดับ 

๑. ขอปรารภที่เดน คือการที่มองเห็นวา คนไทยที่เปน
ชาวพุทธ เชนเด็กนักเรียนที่ช่ือวาชาวพุทธ มีช่ืออยางนั้น แตไมรู
เรื่องพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนไมสมกับความเปน
ชาวพุทธ ทําอยางไรจะใหเด็กนักเรียนเหลานี้ไดเรียนรูเรื่อง
พระพุทธศาสนา และประพฤติตนเปนชาวพุทธที่ดี หรือสมกับ
ความเปนชาวพุทธได อันนี้เปนแงหนึ่ง  

๒. มองกวางออกไป โรงเรียนแนวพุทธ เปนเรื่องของการ
จัดการศึกษาแนวพุทธ ซ่ึงหมายถึงตัวแนวคิดหรือหลักการในการ
จัดการศึกษา ท่ีสัมพันธกับการมองชีวิตมนุษยและธรรมชาติ
ท้ังหมด เปนการพูดถึงตัวหลักการ เหมือนกับเราพูดถึงการจัด
การศึกษาตามแนวคิดของจอหน ดิวอี้ (John Dewey) 

                                                                                          
∗ ขอคิดความเห็นของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสที่รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร นําคณะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัด
การศึกษารูปแบบใหม ไปนมัสการปรึกษา ที่วัดญาณเวศกวัน เม่ือ ๑๔ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ 

หนึ่ง*”โรงเรียนแนวพุทธ” เปนคําที่ใชพลางกอนในระยะเริ่มการ ตอมา ทาง ศธ. ไดยุติ
ใหใชคําวา “โรงเรียนวิถีพุทธ” 
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หรือเปสตาลอซซี (Pestalozzi) หรือรุสโซ (Rousseau) 
หรืออะไรก็วาไป  

ที่เรียกวา “การศึกษาแนวพุทธ” คือรูความจรงิ       
ของธรรมดา แลวพัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ  

ในแงท่ี ๒ น้ี เราดูวา การจัดการศึกษาแนวไหนจึงจะ
ถูกตองตามความเปนจริง คือเอาความจริงเปนที่ตั้ง การที่อาตมา
เขียนอะไรตออะไร น่ีหมายถึงตัวเอง อาตมาก็มองวาแนวคิดของ
พุทธศาสนานี่ มองตรงตามความเปนจริงที่สุด คือเริ่มจาก
มองเห็นชีวิตของมนุษยวาเปนอยางไรๆ แลวจากการรูเขา
ใจความเปนจริงก็มาจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความจริงนั้น 
ไมใชเปนเรื่องของบัญญัติหรือคําสั่ง 

เรื่องนี้ ท่ีวาเปนการจัดการศึกษาตามหลักของ
พระพุทธศาสนา ท่ีเราเรียกวาแนวพุทธ ก็คือแนวของคนที่มี
ปญญารูความจริงเทานั้นเอง  

พระพุทธเจาก็ตรัสแลววา พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไม 
ความจริงก็มีอยูตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจาทรงคนพบ
ความจริงนั้นแลวนํามาเปดเผยแสดง การจัดการศึกษาท่ีเรียกวา
แนวพุทธก็คือการจัดตรงตามความเปนจริงของธรรมชาติเทานั้น
เอง คอืทางพระพุทธศาสนาเราถือวาพระพุทธเจาไมไดมาทรง
บัญญัติอะไรขึ้นเอง ไมไดมาสั่งการอะไร แตพระองคทรงคนพบ
ความจริงของธรรมชาติแลวก็มาสอนตามนั้น เพราะฉะนั้นเรื่อง
ของพระพุทธศาสนาจึงเปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ  
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ถึงตอนนี้ เรื่องจึงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คือไมมีการแบงแยกวา
เปนศาสนาไหนๆ เวลานี้คนมีปญหามาก มนุษยน้ียังขามไมพน
ความคับแคบ ท้ังที่เรียกตัวเองวาเจริญมากี่พันปแลว ก็ยังมาติด
อยูกับการแบงแยกวาศาสนานั้นศาสนานี้  

อยางเชนบอกวา การศึกษาน้ี ใชหลักพุทธ บางคนก็
สะดุดวา อาว! ทําไมเปนชื่อศาสนานั้นศาสนานี้ เริ่มกลัวเสยีแลว 
แลวเราไมเคารพหรือ วาเรื่องนั้นๆ หลักการนั้นๆ เปนความคิด
ของใคร ใครเปนผูแสดงหลักการนั้น ก็พูดไปตามตรง  

ทําไมเราพูดไดวา จอหน ดิวอี้ (John Dewey), เปสตา-
ลอซซี (Pestalozzi), รุสโซ (Rousseau) ทําไมพูดได แลวทําไม
เวลาจะพูดถึงหลักการของพระพุทธเจา คนไทยพูดไมได ตองรอ
ใหฝร่ังยกขึ้นมาพูด ทําไมไมยอมรับความเปนจริงอันนี้ ใครแสดง
มาก็วาไปตามนั้น ขอสําคัญอยูท่ีวา หลักการนั้นตรงตามความ
เปนจริงหรือไม พูดอยางภาษาสมัยนี้วาเปนเรื่องทางวิชาการ ก็วา
ไปตามหลัก ไมมาเกี่ยงมากลัวอยางนั้นอยางนี้ 

พระพุทธศาสนาบอกวาสอนหรืออธิบายไปตามธรรมชาติ 
ถาใครเห็นวาไมเปนจริง เราก็เถียง ทานก็เปดโอกาสใหเถียงอยู
แลว ไมไดบังคับใคร  

น่ีเราก็ดูวาชีวิตคนเปนอยางไร มนัอยูในทามกลาง
ธรรมชาติแวดลอมอยางไร มีความเปนไปที่เรียกวาธรรมดาของ
มันอยางไร และเพื่อใหชีวิตมนุษยพัฒนาอยูไดดีในทามกลาง
สิ่งแวดลอมตางๆ เหลานี้ เขาควรจะดําเนินชีวิตอยางไร เราก็ดูไป
ตามความเปนจริงนั้น ท้ังของโลกและชีวิต แลวก็มาจัดระบบ
พัฒนาคนใหอยูไดอยางดีทามกลางความเปนจริงอยางนั้น ก็
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เทานี้แหละ มันก็เลยเกิดเปนการศึกษาแนวพุทธ อยางที่พูดกัน 
เทานั้นเอง 

ทีน้ี เมื่อเปนการศึกษาแนวพุทธอยางนี้ มันก็จะมี ๒ ระดับ 
ระดับท่ี ๑ คือ ระดับรูปแบบ หมายความวา เปนธรรมดา

ของมนุษยท่ีอยูในสังคมหรือชุมชนอันใดอันหนึ่ง ยอมมีวิถีชีวิตที่
สืบทอดกันมาโดยวัฒนธรรม โดยสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอะไร
ตางๆ ซ่ึงลงตัวตามที่สังคมนั้นเขาถือวาดี เหมือนอยางชาวพุทธ
ไทยเราก็พัฒนาวิถีความเปนอยูท่ีเปนวัฒนธรรมแบบพุทธไทย
ข้ึนมา ลังกาเขาก็มีพุทธแบบลังกา อะไรอยางนี้ ซ่ึงเปนรูปแบบที่
ถือกันหรือตกลงกันวาดีแลว  

เราก็อาจจะเนนวา การที่จะเปนคนไทย ซ่ึงไดช่ือวาเปน
ชาวพุทธ จะตองใหไดความหมายและมรูีปแบบอยางนี้ แลวก็จะมี
ภาพหรือรูปแบบของชีวิตที่มีวัฒนธรรม เชนการกราบการไหวอะไร
ตออะไร อันนี้ถือวาเปนรูปแบบเทานั้น แตเรายอมรับกันแลววา
เปนรูปแบบที่ดี คือเหมาะสมกับคนที่เรียกวาเปนชาวพุทธแบบไทย  

ระดับท่ี ๒ คือตัวแทตัวจริง ไดแกความเปนจริงตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ ท่ีอยูลึกลงไปอีกทีหนึ่ง ซ่ึงอนันั้นเปนของ
กลาง ไมข้ึนตอประเทศชาติหรือวัฒนธรรมไหนทั้งสิ้น ใครจะไป
ปรับไปจัดระบบวัฒนธรรมอยางไร ใหมีวิถีชีวิตอยางไร ก็จัดไป 
ฉะนั้นในแงน้ีจะไมมีปญหา  

รวมความวา จะตองพูดกันเปนระดับๆ ตั้งแตระดับกวาง
ท่ีสุด คือตัวหลักการที่สอดคลองกับความเปนจริงตามธรรมดา
ของธรรมชาติ ในขั้นนี้เราจะจัดการศึกษากันอยางไร ใน
ความหมายแงน้ีเราก็ใชช่ือวา “แนวพุทธ” คือเปนแนวพุทธใน
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ความหมายที่วารูเขาใจถึงความจริงของธรรมชาติตามธรรมดา 
แลวจัดกระบวนการของการศึกษาใหไดผลตามธรรมดาของ
ความจริงนั้น  

จากนั้น แคบเขามา คือในแงของรูปแบบ ท่ีวาเราจะจัดให
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย ใหคนที่มีช่ือวาชาวพุทธเปนอยาง
น้ีๆ เราอาจจะเห็นวารูปแบบอยางนั้นๆ เมื่อดีแลว ยอมรับแลว ก็
มาทําใหแนนแฟนยิ่งขึ้น แลวอันไหนที่ควรจะปรับปรุงเพิ่มเติม ก็
พัฒนาตอไป  

เรื่องวัฒนธรรมนี้ก็ควรจะแกไขปรับปรุงใหมีความ
เจริญกาวหนา ไมอยางนั้นจะเปนวัฒนธรรมประเภทปกปองตัว 

วัฒนธรรมสวนที่ตัวมอียู                                
ก็ควรจะรูเขาใจใหถึงรากถึงฐาน 

เคยพูดบอยๆ วา การรักษาวัฒนธรรมนั้น ตองระวังนะ 
ถาเปนวัฒนธรรมแบบปกปองตัวเมือ่ไร กแ็สดงวาเปนฝายตั้งรับแลว 
แยเลย ไมเจริญกาวหนา  

วัฒนธรรมที่ดีงามตองมีความเจริญกาวหนา พัฒนา
ตัวเองตอไป และกาวไปในสังคมโลกไดอยางดี สามารถเปนผูนํา
แกผูอื่น ใหเขาอยากทําตาม ไมใชคอยหวาดกลัวฝายอื่นจะบุก
เขามา ตองคอยปกปองตัวเอง ถาอยางนั้นก็แสดงวาแยแลว  

ขณะนี้เรารักษาวัฒนธรรมแบบปกปองตัวเสียมาก 
คลายๆ วาเราแยแลว สูเขาไมไดแลว เขาบุกเขามา แสดงวาเราไม
มีความเปนผูนํา ถาเราเกงจริง วัฒนธรรมของเราจะตองนาชื่นชม 
จนคนอื่นเขาอยากจะรับอยากจะตาม ขอสําคัญอยูท่ีวาเรามี
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อะไรบางที่เปนสาระซึ่งจะทําใหเราภูมิใจ แลวเขาอยากจะตาม
เรา น่ันก็คือเราตองมีอะไรที่จะใหแกเขา จะเปนเรื่องภูมิธรรมหรือ
ภูมิปญญาก็ตาม โดยเฉพาะสิ่งที่เหนือกวาเขาทางภูมิปญญา 

ตอนนี้สังคมของเรามันหนักในแงท่ีมองไมเห็นวามีดีอะไร
ของตัวที่จะใหแกคนอื่น มีแตมองวาคนอื่นเขามีดีอยางนั้นๆ แลว
ก็อยากจะไปรับของเขามา ก็เลยตองดอยอยูเรื่อยไป  

เมื่อมองในแงการศึกษาแนวพุทธที่พูดมา ก็ถือวา
พระพุทธศาสนาสอนความจริงตามธรรมดาธรรมชาติ แลวเราก็
มาดูวาหลักการที่มีช่ือวาศีล สมาธิ ปญญา น้ี วางขึ้นตามความ
จริงตามธรรมดาของธรรมชาติ แตพอมาอยูในวัฒนธรรมไทยแลว 
มันก็วิวัฒนาการเปนรูปแบบขึ้นมา เปนวัฒนธรรมเฉพาะเทศะ 
เมื่อเราไมรูตัว ไมรูจักแยก เราก็ชักจะมองแคบ ความหมายของ
ศีล สมาธิ ปญญา ก็เหลือแคเปนรูปแบบตางๆ ไป  

อันนี้เปนเรื่องที่เราจะตองแยกใหชัดวา ศีล สมาธิ ปญญา 
ท่ีเปนรูปแบบ ซ่ึงอาจจะแคบลง แลวก็รัดตัว แลวบางทีก็เพี้ยน กับ
ศีล สมาธิ ปญญาที่แทจริงสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ 
ท่ีพระพุทธเจาสอนแทๆ น้ัน คืออะไร ตอนนี้ตองแยกใหได  

อยางเวลาพูดถึงศีล เราก็อาจจะมองไปตามความหมาย
ของเรา เชน ศีล ๕ บางทีพูดกันไปวาเปนขอหาม วาหามอยาง
น้ันๆ ซ่ึงที่จริงถาวากันโดยเครงครัด พระพุทธศาสนาไมมีศีลท่ี
เปนขอหาม  

จะตองรูกันใหชัดวา ถาพูดกันโดยเครงครัด ศีลอยางศีล 
๕ ไมใชเปนขอหาม เปนธรรมดาวาในศาสนาอื่นทั่วๆ ไป ศีลเปน
ขอหาม ท่ีจริงเขาก็ไมไดเรียกของเขาวาเปนศลี แตชัดเจนวาของ
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เขาเปนบัญญัติ หรือเปนโองการบัญชา เปน commandment 
ตามธรรมดาของหลักการที่วามีพระผูเปนเจา เปนผูสราง เปนผู
บันดาล เมื่อเปนผูสราง ผูบันดาล ทานก็ตองวางบัญญัติวาเธอ
ตองทําตามนี้ เธอตองไมทําอันนี้ ทานก็หามก็สั่ง แลวเมื่อคนทํา
หรือไมทําตามนั้น ทานก็ใหรางวัลหรือลงโทษไปตามที่บัญญัติ  

ในทางตรงขาม พระพุทธเจาตรัสวา พระพุทธเจาจะเกิด
หรือไมเกิด ความจริงก็เปนอยางนี้ แตพระองคคนพบแลวก็มา
เปดเผยแสดง เมื่อความจริงเปนอยางนี้ ความจริงมันก็เรียกรอง
เราวา เราจะตองดําเนินชีวิตอยางนี้ๆ จึงจะไดผล เหมือนอยางไฟ 
ความจริงมันรอน ถาคุณไมอยากใหตัวคุณเปนอันตราย คุณก็
อยาเอาไฟมาเผาตัว หรือถาคุณตองการใหไดประโยชนจากไฟ 
คุณก็เรียนใหรูวาจะเอาไปใชไดอยางนั้นๆ ยิ่งรูเทาไรก็ยิ่งดี  

ธรรมที่พระพุทธเจาสอนก็เปนอยางนี้ คือบอกความจริง 
แลวก็สอนขอเรียกรองจากความจริงนั้นตอเราวา ถาเราตองการ
ดําเนินชีวิตใหดีเราจะตองทําอยางไร ก็เทานั้นเอง  

เมื่อเปนอยางนี้ ระบบแหงธรรมของพระพุทธศาสนา เมื่อ
พูดอยางเครงครัดจึงไมมีคําสั่งหรือคําหาม แลวก็ไมมีการลงโทษ
หรือใหรางวัล แตคนทําอะไร เขาก็ไดรับผลเองตามกฎธรรมดา
ของธรรมชาติ กฎแหงกรรมอะไรๆ ก็เปนเรื่องของเหตุของผล 
หมายความวาทําเหตุอยางนี้ ผลจึงเกิดขึ้นอยางนั้น เปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมมีใครมาตัดสินลงโทษ  

หลักพระพุทธศาสนาที่เปนเหตุผลอยางนี้ คนจะตอง
เรียนรูเขาใจจึงจะเอามาใชหรือปฏิบัติไดถูกตอง เพราะฉะนั้น ใน
สิ่งที่พระพุทธเจาสอน เมื่อเราพูดกันตอๆ ตามๆ กันมา โดยไมได
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ทบทวนศึกษา จึงเคลื่อนคลาดเลือนลางไดงาย ดังที่ทุกอยางมีแง
คิดทั้งนั้น เชน เวลาใหศีล ในตัวศีลท่ีเรารับ ไมมีคําวาหามวาสั่ง 
เราเองเปนผูตัดสินการกระทําของตนวา 

ปาณาติปาตา เวรมณี-สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ  =  ขาพเจา
ขอรับถือปฏิบัติขอศึกษาในการงดเวนจากการฆาสัตว 

ศึกษากันใหชัดวา ศีลท่ีแทคืออะไร พระพุทธเจาทรงสอน
วา น่ีนะ เปนความจริงวาสัตวทุกตน ท้ังคนทั้งสัตวอื่น ลวนรักสุข 
เกลียดทุกขดวยกันทั้งนั้น เราฉันใด เขาก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้นจึง
ไมควรเบียดเบียนกัน จริงไหม เราก็เห็นดวยวา เออ จริงนี่ ก็
ยอมรับ ถาอยางนั้นเราไมควรเบียดเบียนกันใชไหม ใช  

ถาอยางนั้น ตกลงเราจะไมทํารายใคร แตฉันยังใจไม
เขมแข็ง ยังมีโลภ มโีกรธมาก เพราะฉะนั้นก็เลยคลายๆ มา
สัญญากับพระหนอย ขอใหขาพเจาไดปฏิญาณตอทานวา 
ขาพเจาขอถือขอปฏิบัติท่ีจะฝกตนใหงดเวนจากการฆาสัตว น่ี
เห็นไหม ไมมีคําสั่งของใครทั้งนั้น แตเราเองเปนผูท่ีตกลงยอมรับ
ปฏิบัติอยางนั้น 

เมื่อเรารับแลวปฏิบัติอยางนั้น ผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย 
และเมื่อเราปฏิบัติไปตามน้ัน ก็เกิดเปนศีล คือเปนความประพฤติ
ปกติประจําตัวของเรา อาตมาลอพระบอยๆ วา น่ี โยมมาขอศีล 
พระไมเคยใหศีล พระจะบอกวาศีลอาตมาใหไมได  

โยมมาบอกวา ขาพเจาขอศีล ๕ “มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห 
ป ฺจ สีลานิ ยาจาม” แปลวา ขาพเจาขอศีล ๕ พรอมท้ังไตร
สรณะ แตพระไมใหศีล ใหดูเถอะ พระบอกเปนนัยวา เออ คุณขอ
ศีล แตฉันใหไมไดนะ ใครปฏิบัติ คนนั้นก็มีศีลเอง คุณตองการมี
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ศีล คุณก็เอาขอฝกหัดเหลานี้ไปปฏิบัติ เมื่อคุณปฏิบัติตาม คุณก็
เปนผูมีศีล  

ดังนั้น แทนที่จะใหศีล พระก็บอกขอปฏิบัติ เรียกวา
สิกขาบท ใหญาติโยมเอาไปฝกตัว พูดสั้นๆ วา ชาวบานขอศลี 
พระบอกสิกขาบท  

สิกขาบท = สิกขา (ศึกษา) + บท (บท, ขอ) แปลวาขอฝก 
ขอศึกษา ขอเรียนรู ขอฝกตัวเอง หรือบทเรียน ภาษาพระขั้นหลัก
แทๆ เรียกวาสิกขาบท ๕ ไมเรียกศีล ๕ เพราะศีลเปนคุณสมบัติท่ี
เกิดในตัวคน เมื่อคุณปฏิบัติถูกตองแลวคุณมีความประพฤติ
อยางนั้น ก็เปนศีลของคุณ  

แตขอปฏิบัติอะไรที่จะทําใหคุณมีศีล พระก็บอกวา 
สิกขาบทขอฝกนี่ ถาคุณปฏิบัติตามแลวคุณก็จะมีศีล เชน ปาณา
ติปาตา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ขาพเจาขอถือขอปฏิบัติใน
การฝกตนที่จะงดเวนจากการทําลายชีวิต ทุกขอมีแตสิกขาบท
เหมือนกันหมด พระบอกสิกขาบท ชาวบานก็รับไปปฏิบัติ เมื่อ
ปฏิบัติแลวก็เกิดเปนศีล พระไมเรียกศีล ๕ แตเรียกสิกขาบท ๕ 
คือ เปนขอฝกหรือขอศึกษาเพื่อใหมีศีล  

ทุกอยาง ท้ังศีล สมาธิ ปญญา ใหไมไดท้ังนั้น แตทุกคน
จะตองไปพัฒนาโดยฝกใหเกิดขึ้นในตัว  

ชาวบานขอวา ฉันอยากมีสมาธิ พระบอกวา ฉันเอาสมาธิ
ใหคุณไมได คุณเอากรรมฐานไปฝก  

ขอศีล พระบอกสิกขาบทใหไปฝก แลวก็มีศีลเอง 
ขอสมาธิ พระใหกรรมฐานไปทําเอา แลวเกิดสมาธิ  
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ขอปญญา พระใหขอมูลความรู ทางพระเรียกวาใหสุตะ ก็
บอกสุตะให  

สุตะ คือสิ่งที่เลาเรียนสดับฟง พระหรือครูอาจารยบอกสิ่ง
ท่ีเลาเรียนสดับฟง ถายทอดใหไป คุณเอาไปคิดไปพิจารณา 
ปญญาก็เกิดขึ้น  

ฉะนั้น ศีล สมาธิ ปญญา เราตองฝกฝนพัฒนาข้ึนใน
ตัวเอง อันนี้ก็เปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ 

สามแดนของชีวิต ก็เปนสามดานของการศกึษา 
ตามธรรมดาของธรรมชาติน้ัน ชีวิตของเรามี ๓ ดาน คือ  
๑. เรามีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยการรับรู ดู ฟง 

ฯลฯ ทางอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนทวาร คือประตู
ฝายเปดรับ ๖ และโดยการแสดงออกสื่อสารสัมพันธทําการตางๆ 
ทางกาย วาจา ใจ ท่ีเรียกวากรรม เปนทวาร คือประตูฝายเปด
ออก ๓ หมายความวามีความสัมพันธกับโลกภายนอกทางการ
รับรู และทางดานการกระทํา น้ีคือแดนของศีลท้ังหมด รวมอยูใน
การสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

ถามองอยางนี้เราจะรูเลยวา คําวา ศีล ไมใชแคศีล ๕ แต
หมายถึงการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพ และทางสงัคม 
ดวย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วาจา เปนดานที่ติดตอกับขางนอก  

๒. ทีน้ีลึกลงไป พฤติกรรมการสัมพันธกับโลกภายนอก
ของเราจะเปนไปอยางไร ก็เกิดจากเจตจํานง มีความตั้งใจ แลว
เบื้องหลังของเจตจํานง หรือความตั้งใจนั้น ก็มีแรงจูงใจ และ
คุณสมบัติตางๆ ในจิตใจ ท้ังฝายดีและฝายราย เชน ความรัก 
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ความโกรธ ความเชื่อ ฯลฯ เปนตัวปรุงแตงใหแสดงออกมาที่
พฤติกรรม ตลอดจนการรับรูทางอินทรียตางๆ สวนนี้ก็เปนแดน
ของจิตใจ  

๓. เหนือจากนั้นอีกแดนหนึ่งก็คือ มนุษยจะสื่อสารมี
พฤติกรรมสัมพันธกับโลกภายนอกไดมากนอย ตื้นเขินหรือ
ซับซอนเทาไหน จะมีจิตใจที่อึดอัดโลงโปรงแคบกวางเพียงใด จะ
มีความรูสึกไดแคไหน จะมีสภาพจิตใจเปนอยางไร ก็อยูท่ีความรู  

ถาเรารูวาสิ่งนี้เปนอันตรายตอเรา จิตใจของเราจะมี
ปฏิกิริยาอยางหนึ่ง ถาเรารูวาสิ่งนี้เราจะจัดการอยางไร เราก็จะมี
ความรูสึกสบายโปรงโลงเปนอิสระ แตถาเราไปเจออะไรแลว ไมรู
วาจะทําอยางไร ปญญาไมมี ความรูไมมี เราจะอึดอัดเปนทุกข
ทันที ฉะนั้นความรูจึงเปนตัวการที่ทําใหสภาพจิตเปลี่ยนแปลงไป 
และเปนตัวจํากัดและขยายขอบเขตของพฤติกรรม เราจะทําอะไร
ตออะไรไดแคไหน ก็อยูท่ีความรูแหงปญญา เปนแดนที่สาม 

พระพุทธศาสนาบอกวา ชีวิตคนก็มี ๓ แดนนี้แหละ คือ
แดนติดตอสัมพันธกับโลกภายนอก แดนของจิตใจที่ออกทาง
เจตจํานง แลวก็แดนของความรูเขาใจ ชีวิตทั้ง ๓ แดนนี่ทํางาน
ตลอดเวลา ฉะนั้นมนุษยจะตองพัฒนา ๓ แดนนี้ เพื่อจะดํารง
และดําเนินชีวิตใหอยูไปไดดี  

การพัฒนาแดนที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม เรียกวา ศีล 
เพียงแคพัฒนาศีลข้ันตนๆ ถาทําอยางถูกตอง การศึกษาก็ชัด
ข้ึนมาทันที   

เริ่มดวยอินทรียสังวร การรูจักใชอินทรีย ดู ฟง เปนตน ศีล
แคน้ี ในเมืองไทยนี่ เราก็ไมรูจักแลว ท้ังๆ ท่ีในพระพุทธศาสนาถือ
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เปนเรื่องสําคัญมากวา ตองดูเปน ฟงเปน คุณดูอยางมีสติไหม 
คุณดูไดความรูไหม ถาดูแลวลุมหลง ไดแตชอบใจ-ไมชอบใจ 
แสดงวาอยูแคความรูสึก ท้ังๆ ท่ีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรานี่ 
มันทําหนาที่ ๒ อยางพรอมกัน แตเราไมรู เราก็พูดแควารับรู  

ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ ของเรานี่ในเวลาเดียวกัน มันมี
ความรูสึก กับ รู ใชไหม ตาดู เราก็รูสึกวาสวยงาม สบายตา ไม
สบายตา แลวก็ชอบใจไมชอบใจ น้ีดานรูสึก สวนดานรูก็คือรูวา
เขียวขาวดําแดง ยาวใหญ แคบกวาง เปนแมว เปนหมู เปนตนไม 
ฯลฯ หูฟง ดานรูสึกก็วาไพเราะไมไพเราะ สบายหูไหม แลวก็ชอบ
ใจไมชอบใจ สวนดานรูก็วาเปนเสียงอะไรๆ  

สองดานนี่ การศึกษาของเรา ขออภัยตามแบบตะวันตก 
ไมชัดออกมาเลย แตในพระพุทธศาสนา เราบอกวาอินทรียทํา
หนาที่ ๒ ดาน คือ ดานรู กับ ดานรูสึก เมื่อรูสึกแลวคุณไปตาม
ชอบใจ-ไมชอบใจ รับรูดวยยินดี-ยินราย ชอบ-ชัง ถาติดอยูแคน้ี 
ถาไมไปทางความรู ก็ตันเลย การศึกษาไมมี การพัฒนาไมมี การ
เรียนรูไมมี การศึกษาจึงตองไปทางอินทรียเพื่อรู  

พอรูปบ ตั้งแตรูวาเขียวขาวดําแดงไป แลวทีน้ีถาโยนิโส-
มนสิการเขามา ก็กาวหนาไปกันไดไกล เชน สืบสาวหาเหตุปจจัย 
แยกวิเคราะหองคประกอบ ไปไดหมด ฉะนั้น การใชอินทรียจึง
เปนจุดเริ่มท่ีมนุษยจะไดเรียนรู การศึกษาก็อยูท่ีน่ี  

น่ีแหละจึงวาการศึกษาอยูท่ีเรื่องธรรมดา การศึกษาไมมี
อะไรมาก รวมความวา การศึกษาตอง 

๑. เปนเรื่องของธรรมดา ตามความจริงของธรรมชาติ  
๒. เปนเรื่องงายๆ อยูกับชีวิตประจําวัน ตั้งแตเกิด  
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เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงตองเริ่มท่ีบาน ในครอบครัว 
ตั้งแตการกินอยู การสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การใชตาดู หูฟง ดู
ทีวี ดูสิ่งทั้งหลาย ใชหูฟงอะไรตางๆ วาไดความรู หรือไดความลุม
หลง ติดอยูแคความชอบใจไมชอบใจเทานั้น หรือไปถึงความคิด
พิจารณาดวยเปนตน ก็แคน้ีแหละ  

พอเริ่มการศึกษาเพียงแคขั้นศีล                             
ชีวิตและสังคมก็มีหลักประกันความมั่นคงขึ้นมาทันที 

ทีน้ี การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมีอะไรบาง 
พระพุทธศาสนาก็แยกศีลออกเปนหมวดๆ  

๑. อินทรียสังวร การรูจักใชอินทรีย เชน ตาดู หูฟง ใหดู
เปน ฟงเปน ดูใหไดความรู มีสติ ไมไหลไปตามความยินดียินราย 
ชอบชังเทานั้น  

๒. ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอีกดานหนึ่งก็คือ การเสพ
บริโภค ชีวิตจะเปนอยูไดดวยอาศัยอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยู
อาศัย ปจจัยเครื่องใชสอยตางๆ รวมไปถึงพวกอุปกรณเทคโนโลยี
ท้ังหลาย ซ่ึงจะมาสัมพันธกับปญญาทันทีเลย  

ถาเสพไดแคอรอยเปนตน ก็ไมปลอดภัย เพราะเปนแค
รูสึก ตองมีปญญารูดวย พอรูวา ออ ท่ีเรากินนี่กินเพื่ออะไร ใน
การสัมพันธกับอาหารนั้น พระพุทธศาสนาสอนทันทีเลยวา ปฏิสัง
ขา โยนิโส ปณฑะปาตัง บอกใหพิจารณาเขาใจแลววา เรา
รับประทานอาหารมิใชเพียงเพื่อแคน้ีๆ มิใชเพียงเพื่อเอร็ดอรอย 
เพื่อโกเก เพื่อสนุกสนานมัวเมา แตรับประทานเพื่อใหชีวิตนี้
เปนอยูเปนไปโดยมีสุขภาพดีแข็งแรง และเอาชีวิตนี้ไปใชทํา
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ประโยชนได แคน้ีก็ช่ือวาศีลแลว ศีลน้ีเรียกวา ปจจยปฏิเสวนา 
หรือ ปจจัย-  สันนิสิตศีล  

ศีลอยางที่วานี้เปนศีลเบื้องตนยิ่งกวาศีล ๕ อีก แตคน
ไทยไมรูจัก น่ีศีลหมวดใหญๆ สองแลว คือ การใชอินทรีย ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย สัมพันธกับสิ่งแวดลอมตางๆ และการเสพบริโภค
สิ่งทั้งหลายดวยปญญารูเขาใจ ใหไดประโยชนท่ีแทแกชีวิต ไมใช
เพียงเพื่อสนุกสนานโกเกเทานั้น จะเห็นไดงายวา เพียงแครูจักกิน
อาหารเทานั้น นอกจากชีวิตของตัวเองจะเปนอยูดี เชนมีสุขภาพ
แลว ยังลดการละเมิดศีล ๕ ตลอดจนอบายมุขตางๆ ไปมากมาย  

๓. ศีลดานตอไปเปนเรื่องของอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพ 
ฉะนั้นอาชีวะ ท่ีเปนสัมมาอาชีวะ จึงเปนศีลสําคัญในมรรคมีองค 
๘ ดวย ซ่ึงเห็นกันอยูชัดๆ แตคนไทยมองแคศีล ๕ จึงไมรูจักศีล
ดานอาชีวะ ถาเราเอาศีลท่ีเปนองคมรรคออกมา เราจะเห็นชัด  

การเลี้ยงชีพ หรือการทํามาหาเลี้ยงชีพนี้เปนเรื่องใหญ
มากในสังคมมนุษย อยางที่วา โลกมนุษยเปนไปตามกรรม กรรม
ใหญก็คือการเลี้ยงชีพของมนุษย อยางที่แยกเปนเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ การ
ประกอบอาชีพตางๆ น่ีแหละ ทําใหโลกเปนไป อารยธรรมจะมี
ความเจริญในแนวไหน ก็เปนไปตามอาชีวะ 

ถาเปนเด็กๆ อาชีวะที่ถูกตองก็หมายความวา ตองปฏิบัติ
หนาที่ของตัวเองใหสมกับการเลี้ยงดูของพอแม เรียกวามี
สัมมาอาชีวะ หรืออยางพระก็ตองอยูในธรรมวนัิย ทําหนาที่สืบ
ตอพระศาสนาแลว ญาติโยมเขามีศรัทธา เห็นวาธรรมจําเปน
สําหรับสังคม ก็เลยมาอุปถัมภบํารุงใหพระสามารถอยูไดเพื่อจะ
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ไดรักษาธรรมไวใหแกสังคม อยางนี้ก็เปนสัมมาอาชีวะของพระ 
ถาพระไปขอชาวบานเมื่อไรก็มีหวังผิดทันที เปนมิจฉาอาชีวะ 
เพราะเขาไมไดถวายดวยศรัทธา  

เรื่องสัมมาชีพนี่เปนเรื่องใหญของสังคมมนุษย อาชีพทุก
อยางมีข้ึนเพื่อจุดหมายในการแกปญหาชีวิตสังคมและเพื่อการ
สรางสรรคอยางใดอยางหนึ่ง ถาทําถูกตองตามวัตถุประสงคน้ัน 
เชน อาชีพแพทยมีเพื่ออะไร เพื่อบําบัดโรค และชวยใหคนมี
สุขภาพดี ถาทําเพื่อการนี้ ก็เปนสัมมาอาชีวะ แตถาทําเพียงเพื่อ
เงิน ก็แสดงวาเขวแลว ฉะนั้น จึงตองประกอบอาชีพที่ไม
เบียดเบียนเพื่อนมนุษย ไมกอความเดือดรอนแกใครๆ 
สัมมาอาชีวะจึงเปนศีลอีกหมวดใหญ  

๔. อีกหมวดหนึ่งที่สําคัญก็คือ ศีลท่ีเปนหลักกํากับชุมชน 
หมายความวา ชุมชนแตละชุมชน ตลอดจนสังคมประเทศชาติ 
ตองมีระบบระเบียบในการเปนอยู มีหลักการ มีกฎ มีกติกา  

หลักการ กฎ กติกาที่คุมใหชุมชนอยูกันดี เปนศีลประเภท
ท่ีเรียกวาปาฏิโมกข ชาวบานมีศีล ๕ พระมีศีล ๒๒๗ ก็คือศีล
ประเภทนี ้ (วาโดยเครงครดั จะเปนปาฏิโมกข ตองมีระบบสงัฆะ
ชัดเจน) 

หมายความวา อยางนอยสําหรับชาวบานนี่ สงัคมจะอยู
ไดไมลุกเปนไฟก็ตอเมื่อคนยังพอรักษาศีล ๕ กันไดโดยเฉลี่ย คือ 
ไมทํารายรางกายทําลายชีวิตกัน ไมลักขโมยละเมิดกรรมสิทธกัน 
ไมลวงละเมิดทางเพศกัน ไมทําลายผลประโยชนกันดวยการ
กลาวเท็จหลอกลวง แลวก็ไมคุกคามสรางความรูสึกพรั่นพรึงให
ประชาชนสูญเสียความรูสึกมั่นคงปลอดภัยดวยการเสพ
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ยาเสพติด จะเห็นวาพอมีใครเสพยาเสพติด คนอื่นก็จะสูญเสีย
ความมั่นคงปลอดภัยทันที  

หลักศีล ๕ จึงเปนการชวยใหสังคมนี้ปลอดภัย พออยูกัน
ได เพราะฉะนั้นศีล ๕ จึงเปนฐานของระเบียบสังคม ดังที่ปรากฏ
วา จากศีล ๕ น่ีก็พัฒนาเปนกฎหมาย เปนระเบียบกฎเกณฑอะไร
ตออะไรขึ้นไปอีกทีหนึ่ง 

โดยมากกฎหมายของเราก็อาศัยศีล ๕ น่ีแหละเปนฐาน 
ขยายออกไปจากเรื่องศีลน้ีแหละ เปนเรื่องชีวิตรางกาย เรื่อง
ทรัพยสิน เรื่องครอบครัว เรื่องทางเพศ เรื่องของการใชวาจา และ
เรื่องสิ่งเสพติดมัวเมา ซ่ึงเปนหลักใหญในการสรางกฎหมาย  

ตกลงวาศีลก็แคน้ีแหละ ๔ หมวดนี่ เปนการศึกษาที่เริ่ม
ตั้งแตในบาน พอเด็กเกิดมาก็ตองรูจักเปนอยู ตั้งแตรูจักอยู
รวมกับพอแมพี่นอง ตองรูวากินอาหารเพื่ออะไร นุมหมเสื้อผา
เพื่ออะไร ความหมายและคุณคาที่แทของมันอยูท่ีไหน ตลอดจน
ดูโทรทัศนเปน ฟงวิทยุเปน แคน้ีก็มีศีล  

ศีลประเภทนี้เราไมคอยเอาใจใส ท้ังที่มันเปนเรื่องของ
ธรรมชาติตามธรรมดา  

ศึกษาไปพรอมดวยกนัทั้ง ๓ ดาน                       
แลววัดผลโดยดูพัฒนาการที่แยกเปน ๔ 

ท่ีวาแนวพุทธก็น่ีแหละ คือพัฒนาคนใหรูจักเปนอยูได
อยางดี โดยสอดคลองกับความจริงของชีวิตที่เปนไปตามธรรมดา
น่ีเอง  
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เราเอาความจริงของธรรมดานี่แหละมาใชประโยชนใน
การพัฒนามนุษย ก็เรียกวา การศึกษา  

การศึกษานั้นเปนระบบที่การพัฒนาดานความสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม แลวก็ดานจิตใจเจตจํานง และดานปญญาความรู
เขาใจ ดําเนินประสานไปดวยกัน และสงผลตอกัน โดยเจตจํานง
ของจิตใจแสดงตัวออกมาสูพฤติกรรมและการสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ปญญาที่รูเขาใจก็มาพัฒนาพฤติกรรมใหทําไดผลดี
ยิ่งขึ้น และทําใหจิตใจมีขอบเขตขยายออกไปแลวมีสภาพที่ดีข้ึน 
เชนเมื่อรูเขาใจเหตุผล รูวาคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นจึงไมควรไปทํารายเขา แตควรจะมีเมตตากรุณา การ
พัฒนาเมตตากรุณาจึงตองอาศัยปญญาความรูเขาใจ ถา
ไมอยางนั้น ก็ไดแคความเคยชิน เปนการพัฒนาแคระดับศีล  

เมื่อท้ังสามสวนนี้ประสานกันไป ความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมก็จะเปนดานที่สนองและปอนเลี้ยงดานจิตและดาน
ปญญา สงผลหนุนกันไป 

๑. การพัฒนาในดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
เรียกวาศีล  

๒. การพัฒนาดานเจตจํานง ลงไปถงึคุณสมบัติในจิตใจ 
ก็เปนสมาธิ ซ่ึงรวมถึงเรื่องของคณุธรรมความดี เรื่องของ
สมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ เชนความเขมแข็ง หนัก
แนน เพียรพยายาม สติ สมาธิ แลวก็เรื่องความสุข ความราเริง
เบิกบานผองใส ฯลฯ ท่ีเปนคุณสมบัติสําคัญของจิตใจ  
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๓. การพัฒนาดานปญญา ความรูความเขาใจ การรูจัก
มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน และความสามารถแยกแยะ
วิเคราะหสืบสาวหาเหตุปจจัยอะไรตางๆ 

สามแดนนี้จะตองพัฒนาไปดวยกัน เปนระบบ ท่ีเรา
เรียกวาบูรณาการก็มาในระบบที่เรียกวาไตรสิกขานี้แหละ และ
เมื่อไตรสิกขาพัฒนาคนไปอยางนี้แลว ก็วัดผลดวยภาวนา ๔ 
ดังที่โรงเรียนทอสี กับโรงอนุบาลหนูนอย ทดลองคนหากันไปมาก็
บอกวาตกลงใชหลักนี้แหละ  

ในตอนที่พัฒนาคน เพราะวามันเปนองครวม ท้ังสาม
อยางนี้ตองไปดวยกันในแตละเรื่อง คือตองใชท้ัง ๓ เพราะฉะนั้น 
ทานจึงถือหลัก ๓ ไมวาในเรื่องใด ทุกเรื่องเรามีท้ังสาม คือ ศลี 
สมาธิ ปญญา ตองสืบเนื่องกันมา คือในขณะที่เรามี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เราก็มีเจตจํานงตอสิ่งนั้น มีทาที
ความตั้งใจตอมันอยางใดอยางหนึ่ง พรอมกันนั้นเราก็ทําไดใน
ขอบเขตของความรู และเราตองเรียนรูมันไปตลอดเวลา  

แลวในการที่เราเรียนรูเพิ่มข้ึน เราก็จะพัฒนาได สภาพจิต
ของเราก็เปลี่ยนไป การมีพฤติกรรมสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็จะ
เปลี่ยนจะพัฒนาไปดวย ก็ไปดวยกันทั้งหมด ฉะนั้นจึงมี ๓ อยาง  

แตพอวัดผล ทานแยกเปน ๔ คือ แยกเปน ภาวนา ๔ 
เพราะตอนแยกนี่ ไมใชตอนทํางานแลว แตตองการความชัดเจน
วาดานไหนไปไดแคไหน จึงแยกเปน  

๑. กายภาวนา การพัฒนาดานความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมท่ีเปนกายภาพ หรือทางวัตถุ  
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๒. ศีลภาวนา การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคม ดานเพื่อนมนุษย รวมทั้งสัตวท้ังหลายอื่นดวย  

อันนี้แยกไดชัด กายภาวนาสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เชนพวกธรรมชาติ พวกวัตถุ พวกสิ่งเสพบริโภค สิ่งที่ตา
ดู หูฟง อะไรตาง สวน ศีลภาวนา เปนการสัมพันธกับเพื่อนมนุษย
คือทางสังคม  

๓. จิตตภาวนา การพัฒนาดานจิตใจ ท่ีอาศัยสมาธิเปนตัว
แกนในการฝก และมีบทบาทออกมาทางเจตจํานง 

๔. ปญญาภาวนา การพัฒนาดานปญญา ความรูความ
เขาใจ คิดได หยั่งเห็น 

เรื่องนี้แปลกมากที่เรามาเจอภายหลังวา ของฝรั่งมี 
physical development, mental development, emotional 
development, social development  อาว ของพระพุทธศาสนา
ก็มี ๔ และวามาตั้งสองพันกวาปแลว พอมาเจอก็ตรงกันเลย แต
ขอบเขตไมเทากัน  

ของฝรั่ง physical development เนนเรื่องการใหสุขภาพ
รางกายแข็งแรง สวนของพระพุทธศาสนา กายภาวนา หมายถึง
การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดานกายภาพทั้งหมด วา
สัมพันธเปนไหม ไดผลดีไหม เสพบริโภคเปนไหม กินอาหารเปน
ไหม เปนตน เชนเมื่อกินเปน สุขภาพดีก็มาดวย  

ศีลภาวนา ก็คือดาน social development แลวจิตต
ภาวนา ก็ emotional development แตเราไปแปล mental 
development เปนพัฒนาจิตใจ ขออภัย พลาดมาก  
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mental development น่ีของฝรั่งเขาใชเปน alternative 
term กับ intellectual development ลองไปดูเถอะ ฝร่ังจะใช 
mental development บาง intellectual development บาง 
สองตัวนี้ใชแทนกัน หมายถึงดานปญญา สวน emotional 
development คือดานจิตใจ  

รวมแลวก็มีพัฒนาดานกาย  พัฒนาดานสังคม ซ่ึงของเรา
เรียงไมตรงกับฝร่ัง คือของเราเรียง social development กอน 
ถือวามองจากขางนอกเขามา แลวก็พัฒนาดาน emotional 
development คือดานจิตใจ แลวจบดวย intellectual 
development หรือ mental development แตอันนี้เราไมนิยมใช 
เราจะใชวา wisdom development การพัฒนาปญญา  

ตอนนี้ใชในการวัดผล จึงเปนภาวนา ๔ แตในเวลาศึกษา 
คือขณะปฏิบัติในชีวิตจริงเปนไตรสิกขา  การที่มาแยกเปนภาวนา 
๔ ก็เพื่อใชในการที่จะดูใหชัด แยกดูได ๔ ดาน แตในเวลาปฏิบัติ
จริง กายภาวนา และศีลภาวนา เปนขอเดียวกัน คือในเรื่องหนึ่ง
หรือในขณะหนึ่งนี่ เราสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง 
คือทางกายภาพหรือทางสังคม ตองเอาอยางเดียว  

ฉะนั้น ๒ ขอแรกในภาวนา ๔ น้ี เวลาเปนไตรสิกขาจึง
รวมกันเปนขอเดียว เพราะเอาตามที่เปนจริงในชีวิต ซ่ึงเปนองค
รวม อันนี้ก็คือเรื่องของระบบงายๆ  

ท่ีวามานี้เปนการพูดในแงใหเห็นวา อันนี้คือความเปนจริง
ตามธรรมดาของธรรมชาติ การศึกษาก็มาจากธรรมดานี่แหละ 
เพราะมนุษยมีชีวิตที่แบงไดเปนสามแดน ท่ีไปดวยกันอยางนี้ 
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ฉะนั้นการจัดการศึกษาก็จึงเปนศีล สมาธิ ปญญาขึ้นมาตาม
ธรรมดา ก็เทานั้นเอง 

ถาไมระวังไว ศีลก็จะไมครบ สมาธิก็จะไดแครูปแบบ  
ทีน้ี ขอพูดตอไป อยางที่มีคําถามเมื่อกี้วา การสอนและ

จัดกิจกรรมในเรื่องศีล ก็พอจะเห็น แตในขั้นสมาธิยังไมคอยเห็น
วาจะจัดอยางไรดี 

ขอยอนหนอยวา ท่ีวาศีลก็พอจะเห็นนั้น ถาดูกันจริงๆ ก็
ยังไมคอยครบนะ อยางเรื่องการรับประทานอาหารดวยความรู
เขาใจวา เรารับประทานเพื่ออะไร ก็ไมเคยถามกันเลย  

จึงอยากเสนอวา บางแหงใหเอาอยางพระไปใชเลย เวลา
พระฉันนี่ บางวัดก็วาในใจ จนกระทั่งไมรูไมเขาใจ นึกวาเสกขาว 
คือทานใหพิจารณาตามบทปฏิสังขา-โย วาขาพเจาพิจารณาแลว
โดยแยบคาย จึงรับประทานอาหารนี้วา มิใชเพียงเพื่อเอร็ดอรอย 
สนุกสนาน โกเก มัวเมา แตเพื่อใหชีวิตนี้ดํารงอยูได เพื่อใหอาหาร
น้ีเปนเครื่องชวยเกื้อหนุนแกการดําเนินชวีิตที่ดีงาม เพื่อการดํารง
อยูโดยไมมีความหิวความเดือดรอนทางกายของตน และไม
กอใหเกิดความเสียหายเบียดเบียนใครอื่น  

หมายความวา การรับประทานของเรานี่จะไมใหเกิด
ผลเสียตอตนเอง ตอผูอื่น ตอสังคม ตอสิ่งแวดลอม ไมเกิดโทษทั้ง
แกตนเองและผูอื่น แลวก็ใหการรับประทานของเรานี้ เปนไปเพื่อ
ชีวิตที่เปนอยูผาสุก 

คําพิจารณาอาหารขางตนนั้น อยางที่วัดนี่ เดี๋ยวนี้ เวลา
จะฉันก็สวดออกมาดังๆ เลย แตวาเปนภาษาบาลี ทําใหนึกถึงวา
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ฝร่ังก็มีการสวดกอนรับประทานอาหาร แตเขาสวดออนวอนพระ
เจา เขาขอบคุณพระเจา แลวก็รับประทานอาหาร แตของชาว
พุทธเรามีมานานแลว คือใหพิจารณากอนวาเรารับประทานเพื่อ
อะไร ใหเปนการรับประทานดวยปญญา  

ตอนนี้ก็เลยเสนอบางแหงที่จัดกิจกรรมอบรมเด็ก บอกวา 
เราไมลองสวดแบบพระหรือ อาจจะแปลเปนภาษาไทยก็ได พอ
เด็กจะรับประทานก็บอกวา อาว พรอมกันนะ กลาวคําพิจารณานี้
เลย วาเรารับประทานอาหารเพื่ออยางนี้ๆ  

ของพระนั้นทานใหวาหมด เปนประเพณีมาแตโบราณ 
คนที่จะบวชตองทองบทปฏิสังขา-โย เวลาจะฉันพระจะตักขาว
เปลาขึ้นมาชอนหนึ่ง แลวก็วาในใจ เวลาเย็นค่ําก็จะสวดบทนี้ 
เปนการยอนอดีตอีกทีหนึ่ง  

อันนี้ก็เปนเรื่องที่วา ศีลจะมาชวยโยงกับสมาธิโดยมี
ปญญามานํามาหนุนดวย แตตอนนี้จะตองมองศีลใหกวางขึ้น 
คือหมายถึงกิจกรรมในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทุกอยาง ท้ัง
กายภาพ วัตถุ ธรรมชาติ และก็ท้ังเพื่อนมนุษย  

ทีน้ีก็มาถึงสมาธิ คือดานจิตใจ ในที่น้ีสมาธิเปนตัวแทน
ของคุณสมบัติทางจิตใจท้ังหมด ไมใชหมายถึงสมาธิอยางเดียว 
เรื่องสมาธิน่ี สําหรับเด็กๆ ควรจะเนนกิจกรรม เพราะเด็กตองการ
เคลื่อนไหว ไมอยากใหเนนมากในแงไปใหเด็กนั่งเฉยๆ การนั่งนิ่ง
ก็เอาบาง แตใหนอยๆ หนอย อยาไปเนน แตใหมุงไปทางกิจกรรม  

เรื่องนี้โบราณทํามาดีแลว โบราณเนนสวดมนต เพราะ
อะไร เพราะสวดมนตเปนการโยงไปถึงพฤติกรรมชวยใหเรียบรอย
ดวย แตในเวลาเดียวกันการสวดมนตก็ชวยทําใหจิตสงบ  
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อยางผูเขากรรมฐาน เขาใหมีการสวดมนตเพื่อเตรียมจิต 
เพราะจิตใจของคนทั่วไปมันวุนวาย เนื่องจากพบอารมณขางนอก
มาเยอะแยะ ก็เลยใหมานั่งสวดมนตกันกอน จิตก็จะสํารวมอยู 
คําสวดนั้นก็เปนถอยคําดีงาม และโนมจิตใจใหไปอยูกับสิ่งที่ดี
งาม ก็สงบมั่นคงขึ้น จิตก็เริ่มเขาสูแนวของสมาธิ  

เพราะฉะนั้นสําหรับเด็กการสวดมนตน่ีจะเหมาะกวา เรา
ก็เลือกเอาบทสวดมนตท่ีมีความหมาย ใหสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมของโลกปจจุบันในการดําเนินชีวิตของเขา เอา
พุทธภาษิตที่ดีๆ แลวมาเลือกกัน  

เคยใหตัวอยางแกบางทาน แตทําเปนบทสวดมนตงายๆ 
เปนพุทธภาษิตที่แปลใหดวย เด็กจะสวดดวยกันกับคุณครูหรือ
กับคุณพอคุณแมก็ได พอสวดจบ จิตใจสงบสบายด ีคุณพอคุณแม
หรือคุณครูก็อธิบาย บอกวาเรามาคุยกันเรื่องบทสวดมนตวันนี้นะ  

ในคําสวดนั้นมีสาระทั้งนั้น วาเราจะดําเนินชีวิตกันอยางไร 
เชน บทสวดที่เรียกวา วัฒนมุข ซ่ึงตรงขามกับอบายมุขที่เปนฝาย
ไมดี วัฒนมุข คือปากทางแหงความเจริญ มี ๖ อยาง คือ 

๑. รักษาสุขภาพดี  
๒. มีระเบียบวินัย  
๓. ไดคนดีเปนแบบอยาง  
๔. ตั้งใจเรียนใหรูจริง  
๕. ทําแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม  
๖. มีความขยันหมั่นเพียร  
เราเอามาเปนบทสวด เสร็จแลวคุณพอคุณแมหรือคุณครู 

ก็อาศัยบทสวดนี้เปนขอปรารภในการคุยกับเด็ก แลวก็อธิบาย
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พรอมท้ังยกตัวอยางหรือเลานิทานใหฟง เด็กก็ไดมีสวนรวม เปน
กิจกรรมที่เปนเรื่องสมาธิดวย และเปนเรื่องศีลดวย แลวยังได
ความรู เปนเรื่องปญญา ไปดวยกันหมดเลย  

สมาธิแบบน้ีแหละนาจะเนนกัน แลวก็อาจจะนั่งสงบสัก
ตอนหนึ่งดวย สมาธิรูปแบบนั้นสักกี่นาทีก็ได แลวแตตกลง ก็ได
ดวย เปนสวนหนึ่ง แตอยาลืมในสวนที่จะไดแทน้ัน โบราณเนนที่น่ี 

อาตมายังจําได ตัวเองเมือ่ยังเด็กๆ พอรับประทานอาหาร
เย็นเสร็จเรียบรอย ลางถวยลางชามแลว โยมก็ชวนมาตั้งวงคุยกัน  

ในการคุยกันนั้น โยมก็จะเลานิทาน เชนชาดกใหฟง พวก
เราเด็กๆ ก็สนุกสนาน เปนเรื่องตลกก็มี บางทีลุกขึ้นเตนเลย 
อยางนี้แทบจะเปนประจําวัน ในครอบครัว ถามีอยางนี้ก็เปน
การศึกษาดวย และไดความคุนเคยสนิทสนม ความสัมพันธท่ีดี 
ความรักความผูกพันก็เกิดขึ้น  

แตเดี๋ยวนี้กิจกรรมอยางนี้เลือนลางหายไป เด็กไปอยูกับ
ทีวี ไปอยูกับอะไรอยางอื่นหมดเลย ความสัมพันธในครอบครัวไม
มี จะตองฟนขึ้นมาใหได น่ีคือการศึกษาที่เปนชีวิตจริง  

เพราะฉะนั้น สวดมนตน่ีจะตองเนนในแงกิจกรรม แลวให
ไปเชื่อมกับสมาธิ คือเรื่องจิตใจ แลวโยงไปใหถึงปญญา  

ศีลก็เนนในแงความสัมพันธในครอบครัว เพราะวา
ความสัมพันธในครอบครัวก็เปนเรื่องความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนศีลน่ันเอง และในครอบครัวนี้เรื่องศีลก็คลุมไป
ถึงการมีวินัย การตั้งกติกาอะไรตางๆ ข้ึนมา ซ่ึงก็เปนเรื่องของศีล
ในหมวดที่เรียกวาขอปฏิบัติหรือกฎกติกากํากับชุมชน เราก็หัดกัน
ตั้งแตวินัยในบาน ในครอบครัว วินัยในโรงเรียนอะไรตางๆ แลวก็
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ใหไปโยงไปอิงกับเรื่องสมาธิท่ีอยากจะใหเนนในแงเคลื่อนไหว 
เปนกิจกรรม 

ใจทีส่งบมัน่มุงแนวไปในการสรางสรรคทําความดี     
นี้คือสมาธทิี่ชีวิตและสังคมกําลงัตองการ 

สาระของสมาธิอีกอยางหนึ่งหมายถึงการไมติดในรูปแบบ
ดวย บางคนก็ไปติดในรูปแบบนั่ง ความจริงการนั่งเปนรูปแบบ เปน
เพียงวิธีท่ีชวยในการฝกจิต จุดมุงหมายอยูท่ีการพัฒนาในจิตใจ  

ทีน้ีรูปแบบก็มีเยอะ แตอยาลืมวาสมาธิในพระพุทธศาสนา 
เปนสมาธิในไตรสิกขา และในมรรค ซ่ึงเปน dynamic เปนการคืบ
เคลื่อนเดินหนา และเปนการประสานกับองคประกอบอื่น สมาธิ
จะเกิดผลจริงก็ตอเมื่อไปเชื่อมประสานกับปญญา แลวไดศีลมา
เปนตัวคอยค้ําจุน ไมใชอยูโดดเดี่ยวลําพัง  

สมาธิเปนเรื่องของการพัฒนาชีวิตใหกาวไปในมรรค ซ่ึง
ประสานกับองคประกอบทุกดานในมรรคนั้น 

เราตองการใหเด็กทําความดี การกาวหนาไปในความดี
และในการสรางสรรคสิ่งที่ดี แนนอนละยอมเปนสิ่งที่เราตองการ 
เราตองการใหเด็กมีความมุงมั่นแนวแน และมีจิตใจที่ไมฟุงซาน 
ไมพลุงพลาน ไมกระวนกระวาย ในการที่จะเดินหนาไปในทาง
แหงความดีงาม ถาเขามีความมั่นใจ มีความสงบมั่นคงในการทํา
ความดีแลว เขาจะไปไดดี สภาพจิตนี้เราตองการ ทําอยางไรจะ
ไดผลน้ี  

ครูอาจชวยใหเด็กรูเขาใจโดยแนะนําชี้แจงแกเขาวา ออ 
สิ่งที่เราจะสรางสรรคน้ี มันดี มันมีคุณคามีประโยชนแกชีวิตแก
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สังคมอยางนั้น มีเหตุผลอยางนั้น ควรทํา เมื่อเด็กทําดวยความรู
ความเขาใจ เด็กก็มีความมั่นใจข้ึนในสิ่งที่จะทํา จิตใจก็มี
ความสุขที่จะทํา มีศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทํา มีความเพียร
พยายามที่จะทํา แลวจิตก็สงบมุงมั่น แนวไป น่ีคือสมาธิ ซ่ึงมี
วิริยะและสติประกอบอยูดวย ตามหลักของสมาธิในมรรค 

สมาธิในการทําความดี ไมใชหมายความวาจะตองมานั่ง 
แลวใจแนวนิ่งอยูเฉยๆ อยางนั้นเปนการฝกสมถะเอาแคใหจิตอยู
กับอารมณหนึ่งเดียว แตในกรณีน้ี เปนสมาธิท่ีจิตมุงแนวสงบไป
ในสิ่งที่ทํา สมาธิน้ีเปนสมาธิท่ี dynamic ซ่ึงจะพัฒนาไปเรื่อย 
และประสานกับองคประกอบอื่น สมาธแิบบน้ีเราก็ตองการมาก  

เราตองการใหเด็กของเรามีความแนวแนมั่นใจในการทํา
ความดีและในการสรางสรรค ถาเขาเกิดสมาธิแบบน้ีก็สบายใจได
เลย แตทําอยางไรเด็กจะมีสมาธิอยางนี้ไดละ เด็กตอนนี้พลุง
พลาน กระวนกระวาย ใชไหม เขาฟุงซาน นึกถึงโนนนี่ ใจไมแนว
แน ไมมั่นใจในสิ่งที่ทํา เพราะปญญาก็ไมมี เลยไมรูวาสิ่งที่ตนทํา
มีเหตุผลอยางไร ดีตอชีวิตดีตอสังคมอยางไร  

ถาเด็กเกิดความรู และมีความมั่นใจทางปญญาแลว จะ
เปนความมั่นใจที่แท เพราะปญญาเปนตัวปรับเปลี่ยนสภาพจิต 
ถาคนเรามีความรูอะไรชัดเจนแนใจแลว ความมั่นใจจะเกิดเต็มท่ี 
แตถาเขาไมรูชัดวาอันนี้ดีหรือไมดี เขาก็ตองไหวไปตามเสียงบอก
บาง ตามกระแสคานิยมบาง อะไรบาง  

เด็กไทยเดี๋ยวนี้ไมคอยมีความรูเขาใจอะไรชัดเจน จึง
หวั่นไหวไปตามกระแสคานิยม ใครวาดีก็ดีตามไป ไมมีหลักของ
ตัว ขาดความมั่นใจที่แท อยางนี้ก็หมดแลว สมาธิไมมี เด็กไดแค
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หวั่นไหวไป วอกแวกไป ไดแตตาม คอยตื่นเตน คอยดูกระแสวา
จะเปนอยางไร ถาเปนอยางนี้ ก็พัฒนายาก  

เมื่อพัฒนาเด็กยาก ก็พัฒนาสังคมไดยาก แตถาเด็กของ
เรามีความรูความเขาใจมั่นใจในสิ่งที่ทํา มองเห็นเหตุผลชัดเจน รู
วาความจริงเปนอยางนี้ เราจึงควรทําอยางนี้ แลวใจก็จะสงบมั่น
แนวเปนสมาธิ ซ่ึงไปพรอมกับปญญา และพฤติกรรมก็จะดีอยาง
แนนแฟนดวย ถึงขั้นนี้ศีล สมาธิ ปญญา ก็มาดวยกัน พัฒนาได
แน  

จะเห็นไดวาสมาธิอยางนี้แหละที่เราตองการมาก ลองนึก
ดู ท่ีเปนหวงวาเรื่องสมาธิยังมองไมคอยเห็นนั้น อยางนี้เอาไหม 
สมาธิแบบน้ี ท่ีเชื่อมโยงชีวิตทั้งหมด คือเราจะตองมองศีล สมาธ ิ
ปญญา ใหเห็นในการดําเนินชีวิตแตละขณะนี้ไปเลย  

ลองแยกดูวา สวนไหนเปนศีล สวนไหนเปนสมาธิ สวน
ไหนเปนปญญา แลวเราจะเห็นไตรสิกขาในทุกกิจกรรม ซ่ึง
สอดคลองกับความเปนจริงที่เปนอยางนั้น คือการดําเนินชีวิตของ
เรานี้ มันสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มันตองมีเจตจํานง โดย
ประกอบดวยคุณสมบัติทางจิตใจ เชนแรงจูงใจเปนตน แลวก็ตอง
มีความรูความเขาใจ รวม ๓ แดนนี้สัมพันธไปดวยกัน  

เพราะฉะนั้น เราจึงตองศึกษาโดยฝกฝนพัฒนาชีวิต ๓ 
แดนนี้ แดนแหงความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็เรียกวา ศีล แดนที่
เปนดานจิตใจ ออกมาทางเจตจํานง ก็เรียกวา สมาธิ แดนที่เปน
ความรูความเขาใจก็เรียกวา ปญญา เราก็เอา ๓ แดนนี้มา
ประสานกันเขาไป การพัฒนามนุษยก็จะเปนไปดวยดี  
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เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไมใชใหเราปฏิบัติแตลําพัง
ศีลเฉยๆ ถาศีลเฉยๆ เดี๋ยวก็ไปเขาระบบบังคับ แตศีลท่ีตรัสไวน้ี 
เชนใหมีศีลในการเสพบริโภคใชปจจัยสี่ จะรับประทานอาหารก็
ใหพิจารณา การพิจารณาก็คือการใชปญญา กลายเปนวาเอา
ปญญามาชวยทําใหเกิดศีล  

จึงเริ่มมีศีลดวยหลักที่วาขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบ
คาย จึงรับประทานอาหารนี้วา มิใชรับประทานเพียงเพื่อ
เอร็ดอรอย สนุกสนาน โกเก มัวเมา แตรับประทานเพื่อจะ
เกื้อหนุนชีวิตที่ดีงาม เพื่ออยางนั้นๆ อะไรก็วาไป น่ีคือปญญามา  

เมื่อปญญามาก็ทําใหเรารับประทานอาหารอยางได
คุณคา เมื่อมองเห็นคุณคาแลวเราก็รูสึกพอใจ มีความสุขในการ
รับประทานอาหารที่มีคุณคาเปนประโยชน แมมันจะไมอรอยมาก
นัก ปญญาทําใหเราพนจากการครอบงําของการติดหลงในการ
เสพ และเกิดสภาพจิตที่มีความสุขอีกแบบหนึ่ง เปนความสุขซึ่ง
ไมจําเปนตองเกิดจากการเสพรสอรอยอยางเดียว แตเกิดจาก
ความรูความเขาใจ เห็นคุณคาประโยชนท่ีแทจริง  

พอเห็นคุณคาประโยชนท่ีแทจริง เราอาจจะรับประทาน
อาหารมื้อน้ันที่แมจะไมอรอยเทาไร แตเรารูสึกวาเปนประโยชน
ตอสุขภาพของเรา เราก็มีความสุขได ปญญาก็มาปรับสภาพจิต 
แมแตสรางความสุข เปลื้องความทุกข แลวเราก็จะดําเนิน
พฤติกรรมที่ถูกตองดีงามไปไดอยางมั่นคงและมั่นใจ  

อยางนี้จึงจะเปนบูรณาการที่แท คือบูรณาการของ
ไตรสิกขา ในระบบองครวมที่เปนเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ 
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แมแตคนที่เจอความทุกข พอมีโยนิโสมนสกิารเกิด
ความคิดในทางปญญาวา โอ เราเจอความทุกขแลว คนที่เจอ
ความทุกขน่ี  

๑. เทากับไดบททดสอบตัวเองวา เราจะเขมแข็งสามารถ
ผานความทุกขยากไปไดไหม 

๒. คนเราจะเจริญพัฒนาดวยการเจอความยากและรูจัก
ทําแบบฝกหัด คนที่เจอแตความสุขสะดวกสบาย ไมไดทํา
แบบฝกหัด จะพัฒนายาก เราเจอทุกขน่ีดีแท เราจะไดฝกตัวเอง
ในการแกปญหา เราจะเขมแข็งดวยปญญา และจะพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาตอไป ชีวิตจะดี จะพัฒนามาก 

พอปญญามา ทุกขก็กลายเปนสุขไป ฉะนั้นคนที่ฉลาดจึง
สามารถหาสุขจากทุกขได อันนี้คือระบบแหงการพัฒนามนุษยท่ี
ไปดวยกันพรอมทีเดียวหมด ท้ังศีล สมาธิ ปญญา อิงอาศัย
เกื้อหนุนกันไป 

สมาธิแบบของพุทธศาสนา เปนสมาธิในระบบแหงไตรสิกขา 
จึงตองใหชัดวาอิงอาศัยไปดวยกันกับพฤติกรรมและปญญา 

ตองมองวา การศึกษาแนวพุทธในที่น้ีเปนเรื่องเนื้อหา
สาระและหลักการ ไมมีการแบงแยกเปนศาสนาอะไรทั้งนั้น แต  

หนึ่ง เปนเรื่องของความจริงตามธรรมดา เมื่อไดความรูน้ี
มา เราก็มองเห็นวา เออ มันโยงไปหาความจริง เราก็เอามาใชจัด
สภาพชีวิต ใหเปนการพัฒนามนุษยท่ีสอดคลองกับความเปนจริง
ของธรรมชาติ  
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สอง เมื่อเปนเรื่องธรรมดา มันก็เปนเรื่องงายๆ เปนเรื่องที่
อยูกับชีวิตทุกขณะ ตั้งแตเกิดมา การศึกษาจึงตองเริ่มท่ีบาน และ
ดําเนินไปกับกิจกรรมของชีวิตทุกขณะ ตั้งแตการกินอยู 
รับประทานอาหาร ใชเสื้อผาเครื่องนุงหม เสพบริโภคสิ่งตางๆ  

เด็กจะซื้ออะไร คุณพอคุณแมก็อาจจะถามสักหนอยวา 
เออ ท่ีลูกจะซือ้น่ี ประโยชนของสิ่งนี้อยูตรงไหน มันมีประโยชนตอ
ชีวิตของเราอยางไร ความมุงหมายแทจริงในการที่จะซื้อมันมา
น้ันคืออะไร ทํานองนี้ ใหเขารูจักใชปญญาคิด เพื่อจะฝกศีล ซ่ึงจะ
เปนเรื่องงายๆ เปนเรื่องที่มีอยูในชีวิตตามธรรมดาตลอดเวลา  

แคน้ีก็คงมองเห็นการฝกสมาธิใหเปนเรื่องที่สัมพันธกับ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว ซ่ึงเหมาะสําหรับเด็ก แลวก็ประสานกับ
องคประกอบอื่นในระบบของมรรคหรือไตรสิกขา ใหเปนเรื่องที่
คืบเคลื่อน หรือ dynamic ไมใชเอาแตจะมานั่งนิ่ง  

ตองระวังกันหนอยดวยวา ถาเปนสมาธิน่ิงอยูอยางเดียว 
อาจจะกลายเปนสมาธิแบบโยคีในอินเดีย โยคีในอินเดียนั้นเขา
ทําสมาธิเพื่อทําใหจิตนิ่งดื่มด่ํา แลวจิตของเขาจะไดไปรวมกับ
อะไรอยางหนึ่ง แลวเขาก็ดูดดื่มลงไปในนั้น แลวเขาก็ทําฌาน
กีฬา คือเลนฌาน แลวเขาก็ไมไปไหน ไมยุงไมเกี่ยวกับเพื่อน
มนุษย เรียกวาตัดขาดจากสังคมไปเลย  

แตสมาธิในพระพุทธศาสนานี่ตางจากสมาธิของโยคีน้ัน 
เพราะวาพระพุทธเจาทรงไดบทเรียนจากสมาธิของโยคีวามันไม
ถูก จึงไดมาตรัสสอนสมาธิท่ีประสานโยงในระบบไตรสิกขา คือ
ศีล สมาธิ ปญญา สมาธิน้ันจะตองเกื้อหนุนปญญา โดยสราง
สภาพจิตที่เหมาะแกการใชงาน พอจิตเหมาะกับการใชงาน โดย
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เฉพาะงานใชปญญา ก็พัฒนาปญญากาวไป แลวก็โยงกันไปท้ัง
ระบบ ไตรสิกขาก็จึงเปนระบบ แลวก็เปนองครวมในตัว มันก็
บูรณาการกันเสร็จไปในตัวอยางนี้แหละ  

สังคมไทยมีดีคือวัฒนธรรมแหงเมตตา                  
แตตองกาวไปในวัฒนธรรมแสวงปญญา 

ขอท่ีอยากจะย้ําอยางหนึ่งก็คือ สังคมไทยเรานี้ สําหรับ
อาตมภาพมองวา เรารับพระพุทธศาสนาเขามา แตเราน้ัน น่ีวา
โดยรวมนะ คือถาวาโดยบุคคลอาจจะมีบางทานที่เขาถึงบางใน
บางชวงบางเวลา แตเมื่อวาโดยสังคมสวนรวม เราพยายามกาว
เขาไปในพระพุทธศาสนา และเราก็กาวไปไดระดับหนึ่ง  

ดานหนึ่งที่เรากาวไปไดดีพอสมควร ก็คือดานจิตใจ 
โดยเฉพาะดานเมตตากรุณานี่ เรากาวไปไดด ี จนกระทั่งเปน
สังคมที่มีนํ้าใจ เปนสังคมที่เดนในเรื่องของการชวยเหลือเกื้อกูล
กัน ขอใชคําวามีวัฒนธรรมแหงเมตตาสูง  

แตอีกดานหนึ่งที่พระพุทธศาสนาเนนมากและเปนตัวจริง
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเลยขั้นจิตใจ และเปนองคประกอบที่จะ
มาทําใหจิตใจพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง ไปจนถึงอิสรภาพ ก็คือดาน
ปญญา ในดานนี้สังคมไทยยังกาวไมคอยถึง  

หมายความวา เมื่อพูดโดยรวม สังคมไทยรับ
พระพุทธศาสนาเขามา แลวเราก็พยายามนําสังคมไปในวิถีแหง
พระพุทธศาสนา แตเรามาไดแคระดับจิตใจ ไดวัฒนธรรมแหง
เมตตา ซ่ึงเราก็ควรจะภูมิใจ แตในดานวัฒนธรรมทางปญญา 
แมแตความใฝรูใฝแสวงปญญานั้น เราออนเหลือเกิน  
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ทําไมนะ ท้ังๆ ท่ีพระพุทธศาสนาเนนเรื่องปญญา แต
ทําไมสังคมไทยจึงออนนักในเรื่องการแสวงปญญา ตองถาม
ตัวเองแลว  

วัฒนธรรมน้ันเหมือนกับเปนทุนเดิมท่ีสังคมไดสะสมมาจน
อยูตัวในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะชวยเปนฐานใหบุคคลทั้งหลายในสังคม
อาศัยเปนเครื่องเอื้อโอกาสใหสามารถกาวไปสูจุดหมายที่สูงขึ้น
ไป และเมื่อบุคคลกาวหนาไป ก็เทากับเพิ่มทุนใหแกสังคม พา
สังคมใหเขยิบฐานสูงขึ้นไปดวย 

ฉะนั้น เราจะตองเดินหนาตอไป ถาจะใชการศึกษาแนว
พุทธ ก็ตองกาวไปสูวัฒนธรรมระดับปญญาใหได แตก็อยาทิ้ง
วัฒนธรรมแหงเมตตา เวลานี้เรากําลังจะสูญเสียอันเกาที่ไดแลว 
และอันที่ยังไมไดทําก็ไมเดินหนาดวย  

ท่ีวานี้หมายความวา วัฒนธรรมแหงเมตตาที่เคยทําไดดี
มาแลวก็กําลังจะสูญเสียหมดไป คนไทยกําลังจะโหดราย กําลัง
จะไมมีเมตตากรุณา แมแตในครอบครัวก็ท้ิงกันได แมท้ิงลูก ลูก
ฆาแม ฆาพอ ความเปนพี่เปนนองก็กําลังจะหมดไป ในขณะที่
วัฒนธรรมแหงปญญาก็ไมพัฒนาดวย  

ถาอยางนี้ก็เสียสอง คือ ดีท่ีมีอยูก็รักษาไวไมได ดีท่ียัง
ไมไดก็ไมพยายามทําใหมีข้ึนมา ฉะนั้นตองกาวไปใหไดท้ัง  

๑. รักษาวัฒนธรรมแหงเมตตาไวใหดี 
๒. กาวไปในวฒันธรรมแหงปญญาที่ยังไปไมถึงใหได 
ขอพูดในแงสวนตัว สําหรับอาตมามั่นใจวา ถาเราพัฒนา

ใหดี ดานปญญานี้เราจะไปไดดีกวาฝรั่ง เรื่องนี้มั่นใจมาก คือใน
วัฒนธรรมฝรั่งนั้น ดานวัฒนธรรมแหงปญญาเขาเนนมาก แต
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วัฒนธรรมแหงเมตตานี่เขาไมคอยได วฒันธรรมแหงปญญาที่วา
น้ัน คือวัฒนธรรมแสวงปญญา เขาไปไดเกง  

แตการแสวงปญญาของฝรั่งมาจากเหตุบีบคั้นในภูมิหลัง 
เปนเรื่องของภูมิหลังทางสังคม และสิง่แวดลอม หรือธรรมชาติ 
ซ่ึงบีบคั้นเขามาก ทําใหเขาตองคิดหาทางแกปญหา แลวก็ทําให
เขาเกิดความใฝรู แลวพัฒนาระบบแหงการแสวงปญญาขึ้นมา  

อยางไรก็ตาม ฝร่ังนั้นมุงโดงไปพัฒนาวัฒนธรรมแสวง
ปญญาทางวัตถุ ก็เจริญทางวิทยาศาสตร แตเปนการพัฒนา
ปญญาที่ไมเปนองครวม ปญญาของเขา เปนปญญาแยกเปน
เสี่ยงๆ เปนปญญาแยกสวน ไมใชปญญาองครวม แตถาเราเขา
ตามแนวไตรสิกขานี้ ก็จะเปนปญญาในระบบองครวม 

คนไทยจะตองรักษาสิ่งดีท่ีตัวมีไวใหได พรอมท้ังกาวไป
เอาสิ่งดีท่ียังไมมีใหสําเร็จดวย  

เปนเรื่องที่ชัดเจนอยูแลววา ในพระพุทธศาสนานี้ ตัว
ตัดสินอยูท่ีปญญา ถาไมพัฒนาปญญา โพธิก็ไมเกิด การตรัสรูก็
ไมมา พระพุทธเจาตรัสรูดวยปญญา ไมใชตรัสรูดวยเมตตา  

ยิ่งกวานั้น เมื่อมีปญญาถึงที่สุดแลวจะกลับมาทําใหเปน
เมตตากรุณาที่แท ถาเราไมมีปญญาเต็มท่ี ยังไมเขาถึงสัจธรรม 
เมตตากรุณาของเราก็จะเปนเพียงการสรางสภาพจิตดวยความ
เคยชินเปนตน และเปนความโนมเอียงเทานั้น แตยังไมเปนเมตตา
กรุณาที่แท ฉะนั้นจึงตองทําจิตใหมีคุณสมบัติสมบูรณ และเขาถึง
อิสรภาพดวยปญญา คนไทยจะตองกาวตอไปใหถึงขั้นนี้ใหได 
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การนําสังคมเปนงานหลักของการศึกษา                    
แตมิใชไมนําพางานรองที่ตามสนองสังคม 

คําวาโรงเรียนแนวพุทธนี้ เราจะใชดวยความรูสึกมั่นใจ
และสบายใจ ถาเขาใจความหมายและหลักการตางๆ อยางชัดเจน  

เมื่อเราชัดเจนและมั่นใจในหลักการที่เปนสาระของความจริง
ท่ียืนตัวแลว ก็ตองมาปฏิบัติในระดับกาลเทศะใหเห็นผลจริงดวย 

ในระดับกาลเทศะนี้เราก็ดูสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และ
โลกทั้งหมดวา ในบริบททั้งหมดนั้นสังคมไทยเปนอยางไร มีความ
ตองการในระดับไหนดานไหนมาก จะตองเนนวิชาการแงไหน 
เปนตน เพื่อใหเปนการศึกษาที่ชวยใหชีวิตดีสังคมดีกันอยางเห็นๆ  

ในขั้นนี้ ความรูหลักการพื้นฐาน คือการศึกษาระยะยาว 
เปนหลักเปนพื้นฐานอยูแลว การศึกษาเพื่อกาลเทศะก็เขามา 
เพื่อสนองความตองการของสังคมเปนตน ถาอยางนี้ก็จะไดท้ังสอง 
คือเปนทั้งการศึกษาที่นําสังคม และการศกึษาที่ตามสนองสังคม  

เวลานี้เราเนนกันแตในแงการศึกษาเพื่อสนองความ
ตองการของสังคม ซ่ึงเปนการศึกษาแบบตามสังคม ถาอยางนี้
การศึกษาก็ชวยสังคมไมไดมาก  

สังคมมีความตองการแรงงานดานนี้เทานี้ ตองการ
ผูเชี่ยวชาญดานนี้เทานี้ สถาบันการศึกษาก็ไปจัดการศึกษา
พัฒนาคนใหมีความรูเชี่ยวชาญดานนั้นขึ้นมา ถาสังคมเดินทาง
ผิด การศึกษาก็ชวยอะไรไมไดเลย เพราะเปนการศึกษาแบบตาม
สังคม ไดแตสนองเขาเทานั้น และก็อาจจะซ้ําเติมสังคมดวย 
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การศึกษาที่ดีจะตองนําสังคม เปนตัวปรับตัวแก 
ตรวจสอบ และใหสติวาสังคมอยางนี้ใชไมไดนะ เดนิทางผิดแลว 
การศึกษาตองนําสังคม  

เพราะฉะนั้น การศึกษาจะตองทําสองอยางนี้ไปดวยกัน 
ควบคูกัน การศึกษาที่นําสังคมจะตองเปนตัวยืน สวนการศึกษาที่
ตามสนองความตองการของสังคม ก็เปนเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะ
หนา คือตอนนี้เราพูดถึงหลักการใหญของการศึกษาในแงท่ีจะนํา
สงัคมแลว ก็มาพูดถึงบทบาทเฉพาะกาลเทศะเพื่อสนองความ
ตองการเฉพาะหนาวา เวลานี้เราอยูทามกลางโลกที่เปนอยางนี้ 
ประเทศที่พัฒนาแลวเขาไปอยางนี้ กระแสของโลกเปนอยางนี้ 
ประเทศของเรามีความขาดแคลนดานนี้ บกพรองดานนี้ จะตอง
เนนจุดหมายในชวงเวลาเทานั้นๆ อยางนี้ๆ  

การสนองสังคมอยางนี้ก็ตองเอา ท้ิงไมไดเหมือนกัน ตรง
น้ีก็เปนจุดที่เราจะตองมาสรางความชัดเจนเหมือนกันวา 
สังคมไทยขณะนี้ โดยเปรียบเทียบกับสังคมอื่น มีจุดออน
จุดบกพรองอะไร เราก็ตองสรางความแนนหนา และความเขมแข็ง
ดานนั้นๆ ข้ึน แตความเขมแข็งทางปญญาตองเปนอันดับหนึ่ง 
เมื่อความเขมแข็งทางปญญาที่แทเกิดแลว ความเขมแข็งทาง
จิตใจและความมั่นใจก็จะมาจริงๆ  

ถึงแมเราจะเรงเราใหคนเขมแข็งทางจิตใจ แตถาปญญา
มันงอนแงน ก็ไปไมรอด และจะใหเขมแข็งทางพฤติกรรม ก็ไปไม
ไหว จิตใจก็ไมอาจจะเขมแข็งไดจริง เมื่อปญญาไมรูชัด ไม
เขมแข็ง ถึงจะทําอะไรๆ ไป ในที่สุดพฤติกรรมก็งอนแงน  
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การศึกษาเริ่มตนตั้งแตการกินอยูที่บาน               
ร.ร.ตองประสานกับอาจารยคนแรก คือ พอแม 

สวนที่มีขอสงสัยวา เรานับถือพระพุทธศาสนากันมาตั้งแต
เกิด เปนชาวพุทธตั้งเกาสิบกวาเปอรเซนต  แตทําไมเวลาพูดถึง
โรงเรียนแนวพุทธ จึงยกตัวอยางไดแคสองโรงเรียน ความจริง
อาจจะมีอยูแลวหลายโรงเรียน แตเรายังไมไดระบุข้ึนมา ใช
หรือไม? 

ก็ใชอยู กลาวคือ เมื่อพูดอยางกวางๆ ก็บอกไดวาโรงเรียน
แนวพุทธมี ๒ แบบ อยางที่พูดมาแตตน คือ แบบที่โรงเรียนหลาย
แหงจัดกันมา ตามวัฒนธรรมเอื้อ คือ ตามที่ถือกันมา สืบกันมา รู
ตามกันมาวาอยางนี้แหละเปนชาวพุทธ ก็เลยทําอยางนั้น อันนี้
เปนเรื่องของวัฒนธรรมเอื้อ และอีกแบบหนึ่ง คือ การจัดอยาง
โรงเรียนที่ออกชื่อมานั้น หมายความวาเขาไดศึกษาในแงหลักการ
วา สาระของพระพุทธศาสนาเปนอยางนี้ เขาก็ไปถึงขั้นจัดให
เปนไปตามหลักการ 

เรื่องหลักการนั้น โรงเรียนทั้งหลายสามารถนําไปจัดปรับ
ใหเหมาะกับตนเองและทองถิ่น หมายความวา ตัวหลักการ ก็อัน
เดียวกัน แตเมื่อลงสูรายละเอียด จะไปสัมพันธกับกาลเทศะ ซ่ึงถา
รูเขาใจทั้ง ๒ ดาน (ท้ังหลักการ และกาลเทศะ) และฉลาดใน
วิธีการ ก็จัดไดสบายเลย ขอสําคัญ ขอใหเขาใจหลักการพื้นฐานก็
แลวกัน  

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ตองทําคือ 
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๑. พูดถึงความเปนจริงของโลกและชีวิต ใหรูเขาใจ
ธรรมดาของธรรมชาติ 

๒. พูดถึงหลักการพื้นฐานใหรูเขาใจพรอมไวกอน  
๓. จัดวางจุดเนนสําหรับสังคมไทย และสําหรับแตละถิ่น
แตละชุมชน ท่ีเปนเรื่องของกาลเทศะ ซ่ึงก็ขาดไมได 

สวนที่มีคําถามวา สมมุติวามีโรงเรียนที่ผูบริหารเอาใจใส
มาตั้งแตตน มีรากฐานของโรงเรียนที่ดี และมีเมตตากรุณาดูแล
เด็กอยางดี ไมท้ิงภาระหนาที่ อันนั้นจะจัดวาเปนโรงเรียนแนว
พุทธหรือไม 

อยางนี้แหละ คือท่ีวาเปนแนวพุทธแบบวัฒนธรรมเอื้อ คือ
อยางนอยก็ไดในแงวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมทั่วไป รวมทั้งคุณคาใน
ระดับจิตใจ (ระดับจิตตภาวนาหรือสมาธิ) ซ่ึงหมายถึงวาความดี
งามในจิตใจก็จะพาศีลมาดวย เพราะคนที่มีจิตใจดีงามตามปกติ
ก็จะรักษาความประพฤติและความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมไดดี
ดวย  

อยางไรก็ตาม ในกรณีอยางนี้ พฤติกรรมดีงามหรือศีล
ของเขาอาจจะเปนเรื่องของจริยธรรมทางสังคม สวนศีลในการ
ปฏิบัติตอวัตถุเสพบริโภคนี่เขาอาจจะยังหยอน  

เวลานี้ในสังคมไทย ศีลดานปฏิเสวนาคือการเสพบริโภค
น้ีหยอนมาก คนไทยจึงไหลไปตามกระแสคานิยมไดงาย ทําให
ตองเนนตอนนี้วา การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกินอยูเปน  

จะตองรูจักแยกระหวางการกินดวยความรูเขาใจอยางมี
ปญญา กับการกินที่เปนเพียงการเสพรสของตัณหา ถาเด็ก
หลงไหลไปตามกระแสคานิยม เขาก็กินเพียงเพื่อเอร็ดอรอย กิน
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ตามคานิยมโกเก อวดมั่งมี แสดงฐานะแขงกัน โดยไมไดคํานึงวา
จะไดคุณภาพหรือไม ไมใชปญญา ไมรูความมุงหมายที่แทของ
การกิน  

ถาเขามีศีลดานนี้ ก็จะรูตัวอยูวากินเพื่ออะไร และมุงใหได
คุณคาที่แท คือการไดคุณภาพและปริมาณอาหารซึ่งพอดีท่ีจะให
มีสุขภาพ คนกินที่มีศีล ก็คือกินดวยความรูเขาใจความมุงหมาย
ของการกิน แลวก็กินพอดี จึงหมดปญหา สวนเรื่องการที่จะทํา
ตามคานิยม ก็เปนเพียงการรูเทาทัน วาเราอยูในสังคมนี้ เขานิยม
กันอยางนี้ ก็อยาใหเขาเสียความรูสึก แลวก็ปฏิบัติใหพอเหมาะ
พอสม เขาสังคมหรือชุมชนได แตรูเทาทัน ไมหลงใหลตามเขาไป 
อยางนี้เรียกวาเด็กมีหลัก ก็คือมีศีลน่ันเอง 

แตเวลานี้ เด็กไมมีหลัก มีแตโดนเขาหลอก เขาลอจูง เรา
ใจ ยั่วยุ ในทางที่จะไปเสพบริโภค ก็ไปตามกระแสคานิยม เลย
ไมไดอะไรขึ้นมา เพราะฉะนั้น ศีลขอเสพบริโภคนี้ จะตองเนนให
มากในยุคปจจุบัน ถาเด็กไทยไดศีลแคกินอยูดูฟงเปนเทานั้น
แหละ สังคมไทยจะเขมแข็งและกาวไปไดไกล 

ถาเด็กไทยกินอยู เสพบริโภค ดูฟงเปน ก็มีศีลอินทรีย-
สังวร เขาจะปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมอยางไดผล จะดูโทรทัศนเปน 
ใชสื่อพวกอินเทอรเนตเปน เด็กไทยไดศีลเทานี้แหละ สังคมไทยก็
เดินหนา เพราะรูจักบริโภคดวยปญญา และเพื่อปญญา แลว 
วัฒนธรรมทางปญญาก็มาไดแน  

จึงถามเด็กบอยๆ วา หนูดูทีวีเพื่อเสพกี่เปอรเซ็นต ดูทีวี
เพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นต 
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แคน้ีแหละ เด็กไมเคยคิด แตพอถาม ปบเดียวเด็กเขาใจ 
เด็กประถมบอกวา หนูดูเพื่อเสพ ๙๙% ดูเพื่อศึกษาไมถึงหนึ่ง
เปอรเซ็นต  

ถามตอไปวาแลวหนูทําอยางนั้นถูกไหม เด็กบอกวาไมถูก 
ถามวาเมื่อไมถูกแลวจะทําอยางไร เด็กบอกวาหนูจะตองแกไข 
อาว ถาอยางนั้น หนูลองคิดดูซิวาจะแกอยางไร  

เด็กบอกวา ตอไปนี้หนูจะดูเพื่อเสพ ๕๐% ดูเพื่อศึกษา 
๕๐% บอกวามากไปๆ  สังคมไทยเวลานี้ เขานิยมไปทางเสพ
มาก ตอนนี้ยอมใหหนูเสพมากๆ ก็ได  

ตกลง หนูเสนอวา เอาเสพ ๗๐% ศึกษา ๓๐% บอก
วาไมเปนไร เริ่มแคน้ีก็ได แลวก็คอยๆ แกไขปรับปรุงกันตอไป 

สวนที่บางทานยังอาจจะมีขอวิตกวา การศึกษาที่เตรียมจะ
ทําอยางนี้ มีความเปนไปไดหรือไมน้ัน เรื่องนี้ไมนากลัวเลย  
เพราะมันสอดคลองกับความเปนจริงของธรรมชาติ ชีวิตตองเปน
อยางนี้ น่ีคือการศึกษาที่อยูกับชีวิตความเปนจริง เพราะการกินอยู
ดูฟง การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตางๆ การมีเจตจํานง มี
ความรูสึก มีความดีความชั่วในจิตใจ มีสุขมีทุกข มีปญญา
ความรูเขาใจ ท้ังหมดนี้เปนเรื่องของชีวิตประจําวัน ทุกขณะ เปน
แตเพียงวา เราปฏิบัติตอมันถูกตองหรือไม เอามันมาใชใหเปน
ประโยชนไดแคไหน 

ขอพูดตอไปถึงความคิดอยางหนึ่งวา เพราะเหตุท่ี
การศึกษาเปนเรื่องของชีวิตที่มีความเปนจริงอยางนี้ มันก็เริ่ม
ตั้งแตเด็กเกิด ดังนั้น บุคคลผูใหการศึกษาท่ีสําคัญ ก็อยางที่
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พระพุทธศาสนาบอกแลววา พอแมเปนบูรพาจารย คือเปนครูตน 
ฉะนั้นการศึกษาจึงตองเริ่มตนที่บาน  

ทีน้ีก็มานึกวาในแงน้ี ทําอยางไรจะใหโรงเรียนชวยโยง
การศึกษาไปถึงบาน โดยเปนตัวกลางที่กระตุนใหบานทําหนาที่
ทางการศึกษาอันนี้ ถาทําอันนี้ได คิดวาสังคมไทยจะประสบ
ความสําเร็จมาก คือ โรงเรียนจะตองไมจํากัดบทบาทอยูเฉพาะที่
โรงเรียน  

โรงเรียนจะตองทําหนาที่เปนตัวกระตุน หรือจะเรียกวา
นําหรืออะไรก็แลวแต ใหการศึกษาที่บานดําเนินไปดวย และชวย
เปนพี่เลี้ยงของพอแมดวย ในเรื่องการจัดการศึกษาใหแกลูก  

เมื่อใครมีลูก ก็ใหตระหนักในบทบาทของพอแมในฐานะ
เปนครูตน ท่ีพระเรียกวาเปนบูรพาจารย คือเปนอาจารยคนแรก 
แลวก็ชวยเด็กใหพัฒนาชีวิตไปอยางมีการศึกษา เชน กินอยูเปน 
ดูเปน ฟงเปน ฯลฯ อยางที่พูดมาแลว 

ถาโรงเรียนทําหนาที่น้ีได ไปประสานกับบาน จะเปนกาว
ใหญกาวหนึ่งของการศึกษา ซ่ึงเปนกาวที่นาจะเปนเนื้อแทดวย 
คิดวาอยางนั้น  

เม่ือการศึกษาไดผล ในตัวคนก็มใีจราเริงเบกิบาน      
และประสานกับคนอื่นโดยแผขยายความรักใครไมตร ี

ขอเติมอีกนิด คือดานการพัฒนาจิตใจที่เปนเรื่องในกลุม
สมาธิน่ีนะ เรามักจะไมคอยเนนกัน ในเรื่องคุณสมบัติท่ีคูกับ
สมาธิ  
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สมาธิท่ีเราพูดนี่ เรียกเต็มวาจิตตสมาธิ เปนสมาธิของจิต 
คือ อาการที่จิตใจแนวแนมั่นคง อยูกับสิ่งที่ทํา ไมวอกแวก ไม
ฟุงซานไป แตในการที่จิตตสมาธิจะเกิดนั้น มันมีธรรมสมาธิเปน
ตัวนํา 

ขอใหสังเกต หลักที่พระพุทธเจาตรัสไวในเรื่องนี้สําคญัมาก 
เมื่อคนปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เจริญไปในไตรสิกขา จะมี
ธรรมสมาธิเกิดขึ้น และเมื่อธรรมสมาธิเกิดแลว ก็จะเกิดจิตตสมาธิ  

ธรรมสมาธิ ก็คือ การประสานแนวของธรรม คือ
คุณสมบัติตางๆ ของจิตใจมั่นแนวลงสูสมาธิ ซ่ึงมี ๕ ประการ ถา
เด็กหรือใครก็ตามมีคุณสมบัติเหลานี้ จะเปนสุขภาพจิตที่ดีอยาง
ยิ่ง จึงเปนคุณสมบัติท่ีควรสรางขึ้นใหได พระพุทธเจาทรงเนนไว
บอย ไดแก 

๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานแจมใส ขอน้ีเปน
คุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจ คือสภาพจิตสามัญ เด็กจะตองเปน
อยางนี้ คือมีปราโมทย เปนคนที่มีจิตใจราเริงเบิกบาน 
พระพุทธเจาตรัสวา ผูท่ีมากดวยปราโมทย จักทําทุกขใหหมดสิ้น 
คือจะบรรลุนิพพาน ใครมีปราโมทยอยูเสมอ ก็เรียกไดวาอยูใกล
นิพพาน  

๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ ถาเราทําอะไรดวยใจ
รัก พอทําไดกาวไป คืบหนาไป ก็จะมีปติ อิ่มใจ ปลื้มใจ  

แมแตกวาดบาน ถาเราทําดวยใจรัก อยากใหมันสะอาด 
พอกวาดไป ไดเห็นความสะอาดเพิ่มข้ึนๆ ทีละนอย ก็ปติ อิ่มใจ 
ปลื้มใจ ไปเรื่อยเลย เราจะไมทํางานดวยความเครียด จะไม
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ทํางานดวยความเหนื่อยหนาย ทอแท แตจะมีกําลังใจ ทําดวย
ความสุข ทําอะไรก็ปติ อิ่มใจไดเรื่อย จึงมีสุขภาพจิตดี 

๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็นผอนคลาย เปนคุณสมบัติท่ีคู
ตรงขามกับสภาพจิตของคนปจจุบัน คือความเครียด อันนี้ผอน
คลาย พอมีปราโมทย มีปติ แลวปสสัทธิก็มา ก็ผอนคลายสบาย  

๔. สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ คลองใจ ไมมีอะไรบีบคั้น 
๕. สมาธิ ความมีใจมั่นแนว คือใจอยูกับสิ่งที่ทํา แนวแน 

ไมฟุงซาน ไมวอกแวก มั่นคง  
ยิ่งถามีปญญามาชวยโดยมองเห็นเหตุผล เห็นคุณคา 

เห็นประโยชนของสิ่งที่ทํา ก็จะยิ่งมั่นใจใหญ สมาธิจะยิ่งแนว 
แลวสมาธิน้ีก็จะมาทําใหพฤติกรรมหนักแนนมั่นคงไดผลดียิ่งขึ้น 

ท่ีเราพูดกันวา การพัฒนาดาน emotion คือ 
emotional development น้ัน ก็น่ีแหละจะเห็น 
emotion ดีๆ ท่ีสําคัญ โดยเฉพาะปติ ปราโมทย และสวนนี้
เปนการพัฒนาจิตใจดานภายใน เปนสภาพจิตที่ตองการ หรือ
เปน emotion ท่ีพึงประสงค  

พรอมกันนั้น คูกับ emotion ดีๆ ฝายภายใน ก็คือ 
emotion หรือสภาพจติดีๆ ฝายที่แผออกไปภายนอก 
โดยเฉพาะชุดพรหมวิหาร เริ่มดวยเมตตากรุณา 

ขางในก็มีใจราเริงเบิกบานแจมใส ขางนอกก็อยูกับคนอื่น
ดวยความรูสึกรักใครมีไมตรี 

สองดาน สองชุดนี้เปน emotion หรือสภาพจิตที่พึง
ประสงคอยางแทจริง ท่ีควรจะพัฒนาใหเกิดขึ้น เรียกวาเปน 
emotional development คือการพัฒนาดานจิตใจ 
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หรือจิตต-ภาวนา ซ่ึงจะประสานรวมเปนธรรมสมาธิ และเกิด
จิตตสมาธิ  

จึงตองตั้งจุดหมายใหเด็กมีปราโมทย ปติ ปสสัทธ ิ สุข 

สมาธ ิ เปนคุณสมบัติประจําใจ พระพุทธเจาทรงเนนอยูเรื่อย ถา
เรากาวหนาไปในหลักปฏิบัติของพระองค ก็จะมีภาวะจิตที่ดี ๕ 
อยางนี้  

น่ีคือสภาพจิตที่พึงประสงคขางใน ๕ ประการ เอาไป
ประสานกับสภาพจิตที่พึงประสงคดานแผออกขางนอก คือ เมตตา
ไมตรีเปนตน อีก ๔ ก็จะเปน emotional development 
อยางยอดเยี่ยม ถาไดอยางนี้ก็จะไมตองมาหวงเรื่อง EQ กันให
วุนวายไป 

สภาพจิต ๒ ดาน ๒ ชุดนี้ จําเปนหลักไวไดเลย ย้ําอีกที 
ชุดที่ ๑ เจริญขึ้นขางใน ๕ อยาง คือ ปราโมทย ปติ 

ปสสัทธ ิสุข สมาธิ 
ชุดที่ ๒ แผออกไปขางนอก ๔ อยาง คือ เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา 
สองชุดนี้ เปน positive emotions ระดับแกนของ

จริยธรรม และทั้งสองชุดสามารถเปนปจจัยเกื้อหนุนกัน ประสาน
ไปดวยกัน  

ถามีฉันทะ ก็เปนจุดเริ่มใหกาวไปทั้งสองดาน ใหไดท้ังสอง
ชุด 

ฉันทะ เปนธรรมหรือคุณสมบัติท่ีสําคัญยวดยิ่ง ควรเอา
มาพูดกันใหมาก ในที่น้ีก็จะพูดไวสักหนอย 
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พุทธศาสนา คือคําสอนวาดวยการพัฒนาความสุข 
การศึกษา คือการพัฒนาความสุข 

ขอเติมอีกนิดเดียว คือ เรื่องความสุข อันนี้เปนเรื่องใหญ 
เรามักลืมมองแงหรือดานนี้ของพระพุทธศาสนา ถาเปดดู
พระไตรปฎกและสังเกตใหดีจะเห็นวา ความสุขเปนเรื่องใหญท่ี
พระพุทธเจาตรัสไวมาก เชนที่พูดไปแลววา ผูปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาจะเจริญกาวหนาในความสุข ซ่ึงกลาวไวในชุด
คุณสมบัติ ๕ อยาง คือ ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ  

พระพุทธเจาตรัสวา ผูใดเห็นนิพพานเปนทุกข ผูน้ันไมมี
ทางจะไดบรรลุนิพพาน ผูใดมองเห็นนิพพานวาเปนสุข ก็มีทางที่
จะบรรลุได ทานผูบรรลุธรรมเปนพระอรหันต มีความสุขอยางยิ่ง
อยางที่บางทานอุทานอยูเสมอวา “สุขจริงหนอๆ” พระพุทธเจา
เองก็ทรงยืนยันพระองควาทรงเปนสุข  

มีผูถามเทียบวา พระองคเที่ยวจาริกไป ไมมีท่ีอยูท่ีสบาย 
เดินทางไปโปรดคน เขาลักษณะที่วานอนกลางดิน กินกลาง
ทราย อยางนี้จะมีความสุขอะไร 

พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา แลวคุณวาใครมีความสุข เขา
คงนึกไมออก ไมรูวาจะเอาใครดี ก็เลยนึกถึงพระเจาแผนดิน
แควนนั้น ซ่ึงมีทุกอยาง บอกวาพระเจาพิมพิสารเปนสุขที่สุด 
พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา พระเจาพิมพิสารจะประทับน่ังเสวยสุข
ท้ังวันไดไหม เขาคิดไปคิดมาบอกวาทําไมได  

พระพุทธเจาตรัสวา เราสุขตลอดเวลาเลย จะไมด ู ไมฟง 
น่ังเฉยๆ ใหเปนสุขตลอดทั้งวันก็ได  
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พระพุทธศาสนาเนนมากในเรื่องความสุข จนกระท่ังวา พูด
ในแงหนึ่ง พระพุทธศาสนาก็คือหลักคําสอนวาดวย การพัฒนา
ความสุข  

คนทั่วไป เมื่อพูดถึงความสุข มักนึกไดแคความสุขจาก
การเสพบริโภค ท่ีเปนสุขอยางหยาบของปุถุชน แตถาคนมีการ
พัฒนาเริ่มเขาสูการศึกษา เขาจะมีความสุขเพิ่มข้ึน เริ่มดวย
ความสุขจากการกระทํา ความสุขขอน้ีสําคัญมาก สําหรับ
เด็กไทยตองทําใหได  

เด็กไทยตองไมใชเปนเพียงแคนักบริโภค แตตองเปนนัก
ผลิต และเปนนักสรางสรรค ทีน้ี ในการที่จะกาวไปสูข้ันเปนนัก
สรางสรรคน้ัน เขาจะตองมีความสุขจากการกระทําดวย  

แตเวลานี้เด็กไทยกําลังขาดความสุขขั้นนี้อยางหนัก 
เด็กไทยทั่วไปไมมีความสุขจากการกระทํา ไดแคหาความสุขจาก
การเสพบริโภค และถึงกับเห็นการกระทําเปนเรื่องทุกข ถาอยาง
น้ีก็ใกลอวสาน สังคมไทยจะไปไมรอด  

การศึกษาจะตองชวยเด็กไทย ใหพัฒนาถึงขั้นมีความสุขจาก
การกระทําใหได  

พอเด็กมีปญญา รูเขาใจ มองเห็นคุณคาของสิ่งที่ดีงาม
สมบูรณ ฉันทะ คือความชื่นชมอยากเห็นสิ่งนั้นๆ มันดี ก็เกิดขึ้น 

ขอแทรกหนอยวา เดี๋ยวนี้คนไทยมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อน และแคบมาก เวลาพูดถึงความอยาก ก็จะมอง
เหมาไปเลยวาความอยากไมดี  

ท่ีจริงในทางธรรมทานแยกไวชัดวา ความอยากมี ๒ 
อยาง คือ ความอยากที่เปนกุศล กับ ความอยากที่เปนอกุศล  
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อยางเราไปเห็นกระรอก ถาคิดอยากขึ้นมาในแบบที่วา 
ทําอยางไรจะไดกระรอกตัวนี้มาลงหมอแกง จะไดกินใหอรอย 
อยางนี้เรียกวาเปนความอยากแบบอกุศล เปนพวกตัณหา  

แตถาเห็นกระรอกแลว ช่ืนชมในความงามความนารัก
ของมัน ดูมันวิ่งไปวิ่งมา มันทําทาอยางนั้นอยางนี้ นาดู แลวก็อยู
ในธรรมชาติแวดลอมท่ีร่ืนรมย ความชื่นชมตอสภาพที่ดีอยางนี้ 
แลวอยากใหมันมีสุขภาพดีสวยงามอยางนั้นตอไป ความอยาก
อยางนี้ไมเกี่ยวกับตัวเราที่จะไดจะเอา ความอยากตอสิ่งนั้น ช่ืน
ชมอยากใหมันดีงามสุขสมบูรณอยางนี้แหละ เรียกวา ฉันทะ  

ความอยากที่เรียกวา ฉันทะ ตัวนี้มาเมื่อไร พระพุทธเจา
ตรัสวาเปนรุงอรุณของการศึกษา เปนความอยากที่ถูกตอง  

แตถาเห็นอะไร มีแตอยากจะเสพ อยางนี้ไปไมรอด 
เพราะความสุขทุกขจะเวียนวนขึ้นอยูกับความชอบใจ-ไมชอบใจ
เทานั้น  

ในทางตรงขาม พออยาก ชอบ ช่ืนชมในสิ่งที่ดี หรือ
อยากใหมันดีตอไป หรือดียิ่งขึ้น อยางนี้แหละ ฉันทะมาแลว เปน
ความอยากตอสิ่งนั้นๆ โดยไมเกี่ยวกับตัวตน ไมใชอยากจะได
อยากจะเอา น่ีคือเขาสูทางของการศึกษา 

พอไปเห็นหญาเรียบ เขียวขจี สวยงาม ก็ช่ืนชม อยากให
มันเรียบรอยงดงามดีอยางนั้นตอไป พอความชื่นชมอยากอยาง
น้ันมาแลว ถามันรก มีอะไรเกะกะ ก็อยากจะรีบไปหยิบเอาไปทิ้ง 
อยากจะจัดใหเรียบรอย อยางนี้แหละเรียกวาฉันทะเกิด คืออยาก 
ทําใหมันดี อยากทําใหมันสมบูรณ  
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เห็นตนไม สวยงาม เขียว รมร่ืน ใบดก ดอกก็สวย เกิด
ความชื่นชม มีฉันทะ อยากใหมันเปนของมันอยางนั้น แตหันไป
เห็นตนไมอีกตนหนึ่งเหี่ยว เฉา รวงโรย ก็อยากทําใหมันดี คือให
มันสวยงามสมบูรณข้ึนมา ก็เลยตองรีบไปรดน้ํามัน ไปแตงมัน 
อยางนี้ฉันทะมา มีแตดี ทําใหสรางสรรค แลวก็สุขจากการ
สรางสรรคน้ัน 

เด็กที่มีฉันทะอยางนี้จึงอยากทํา ตรงกับท่ีทานแปลฉันทะ
วาอยากทํา เพราะชื่นชมที่มันดี อยากใหมันดีของมัน ถามันไมอยู
ในภาวะที่ดี ก็อยากทําใหมันดี แลวเมื่ออยากทําใหมันดี ก็ไปทํา
ใหมันดี พอทําใหมันดี ก็สนองความตองการของตัวเอง แลวก็มี
ความสุขจากการกระทํา(ใหมันดี)น้ัน  

ฉะนั้น คนไหนมีฉันทะ ก็จะมีความสุขจากการกระทํา
ทันที ถาเด็กไทยมีฉันทะนี้ ก็จะกาวหนาในการสรางสรรคอยาง
แนนอน ไมมีปญหาเลย น่ีจึงเปนรุงอรุณของการศึกษา 

ถาคนไทยยังเขาใจและเขาสูฉันทะไมได ก็อยาหวังเลยวา
จะมีการศึกษาที่กาวหนานําใครได  

พระพุทธเจาตรัสวา เมื่ออาทิตยจะอุทัย มีแสงเงินแสง
ทอง เปนบุพนิมิตมากอน ฉันใด เมื่อภิกษุจะกาวไปในมรรคมีองค 
๘ ประการ ก็มีฉันทะ เปนบุพนิมิตมากอน ฉันนั้น 

ขอใหจํากันไวใหแมนทีเดียววา พระคุณสมบัติของ
พระพุทธเจาอยางหนึ่งใน ๑๘ ประการ ท่ีเรียกวา พุทธธรรม ๑๘ 
คือ พระพุทธเจาทรงมีฉันทะไมลดถอยเลย (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ) จึง
ทรงเพียรพยายามเที่ยวจาริกไปโปรดผูคนมากมาย เพื่อชวยให
เขาพนทุกข เปนคนดี มีความสุข อยางไมทรงเห็นแกความเหน็ด
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เหนื่อยยากลําบาก และก็ทรงมีความสุขในการทรงบําเพ็ญฉันทะ 
ดวยกําลังแหงมหากรุณานั้น 

เมื่อเปนชาวพุทธ ถานึกหลักพุทธศาสนาขอไหนๆ ก็ไม
ออก ยังไมคอยรูเขาใจอะไร ก็ปฏิบัติตัวตามอยางพระพุทธเจาใน
หลักแหงความมีฉันทะนี้ ก็นับวาเปนชาวพุทธได 

ตองเนนเรื่องสรางฉันทะใหได ถาฉันทะไมมา คิดวาไม
ไหวแลว การแกปญหาสังคม เรื่องอบายมุข และเรื่องเลวราย
อะไรตออะไร จะหนักหนาใหสังคมไปไมรอด เพราะตอนนี้เอาแต
หาความสุขจากการเสพบริโภคกันหมด คนที่มีความสุขจากการ
กระทําแทบไมมี  

เมื่อใดเด็กมีความสุขจากการทําแลว เขาก็จะมีความสุข
จากการหาความรูดวย เปนเรื่องตามมาเอง เพราะเปนธรรมดาวา
คนที่จะทําอะไรใหไดผลน้ัน การทําใหสําเร็จยอมเรียกรองการหา
ความรู พออยากใหสิ่งนั้นๆ มันดี ก็ตองคิดตองหาทางวา ทํา
อยางไรจะใหมันดี ตนไมตนนี้เฉา จะทําใหมันงามเหมือนตนนั้น
ไดอยางไร ก็ตองไปหาความรู เดี๋ยวก็ไปสอบถามคนหาความรู 
แลวก็มาทํา แลวทั้งหาความรู ท้ังทํา ก็จะเปนความสุขไปหมด 

เมื่อใดคนหาความสุขจากการเรียนรูและจากการทํา เขา
จะพัฒนาตลอดเวลา และจะเขมแข็งดวย 

ท้ังนี้ รวมท้ังฉันทะของผูท่ีจะจัดการศึกษาแนวพุทธ หรือ
ดําเนินการโรงเรียนแนวพุทธดวย ฉันทะตัวนี้จะเกิดไดจากการรู
เขาใจจริง ถารูเขาใจชัดเจนวามันเปนความจริงอยางนั้น มันมี
คุณคาเปนประโยชนแท อยางนี้ละก็ ฉันทะมาได  
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แลวก็ไปบวกกับเมตตาความรักความปรารถนาดีตอเด็กๆ 
ตอนักเรียน ตอสังคมไทย ถาน้ําใจอยางนี้เกิดขึ้น น่ีละคือฉันทะท่ี
พรอมจะผลักดันใหการศึกษาไทยสัมฤทธิ์ผลสมหมายอยาง
แนนอน 

หลังจากนี้คอยคุณกันอีกก็ไดในเรื่องการพัฒนาความสขุ 
เพราะความสุขมีวิธีพัฒนาเยอะ แตเวลานี้คนมองความสุขในมิติ
เดียว จากการเสพ ก็เลยตัน ก็จบกัน  

ตอจากความสุขในการเสพ ก็กาวไปสูความสุขจากการ
ทํา ความสุขจากการหาความรู ความสุขจากการให และการทํา
ใหคนอื่นเปนสุข น่ีเปนตัวอยางของความสุขในขั้นตางๆ ซ่ึงเปน
ท้ังการพัฒนากาวหนาของชีวิตตนเองที่มีความสุขขยายขอบเขต
ออกไป มมีิติมากขึ้น พรอมกับเปนการเกื้อหนุนสังคมไปดวย 
เพราะความสุขที่พัฒนาเหลานี้ ไมมีพิษมีภัยเลย มีแตเปน
ประโยชนอยางเดียว  

คนบางคนมีความสุขในการทําใหผูอื่นเปนสุข เชนอยาง
พระโพธิสัตว เมื่อทําใหผูอื่นเปนสุขไดตนเองจึงจะชื่นใจ มี
ความสุข ท้ังนี้ก็เพราะอยากใหเขาเปนสุข  

ตัวอยางในชีวิตจริงที่เห็นงายๆ ก็เริ่มจากพอแม พอแม
เปนสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข พอแมอยากใหลูกเปนสุข แลวก็อยาก
ทําใหลูกเปนสุข เมื่อทําใหลูกเปนสุขแลว ตัวเองก็เปนสุขดวย  

ทําอยางไรเราจะใหมีความสุขอยางนี้ข้ึนมา แลวก็
ความสุขในการอยูกับธรรมชาติ ตลอดไปถึงความสุขจากการเห็น
ความจริงของธรรมชาติ โลก ชีวิต ความสุขอะไรตางๆ เหลานี้ มี
เยอะเหลือเกิน ลวนแตมีจุดเริ่มจากฉันทะ และเปนความสุขที่
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จะตองพัฒนาขึ้นมา จึงมาถึงหลักที่วา การพัฒนาความสุข ก็คือ
การศึกษา



ภาคผนวก 

 

ขอเสนอแนะ∗ 
สําหรับ 

หนวยการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
 
แมวาการจัดทาํหนวยการเรียนรูนีจ้ะถงึขั้นใกลเสร็จส้ิน คงจะ

ยากตอการจัดปรับแทรกเสรมิ แตถายงัมชีองทาง ขอเสนอแนะขอคิด
บางอยางไวสุดแตจะพิจารณาเหน็สมควร 
๑. ความสัมพันธระหวางเนื้อหากับจุดหมาย โดยเฉพาะควรเนน

จุดหมายวา ตองการใหเดก็เปนคนที่มีคุณภาพอยางไรบาง และ
จัดทําเนื้อหาสาระใหสนองจุดหมายนั้น (ไมเผลอมองแตในแงวา
จะใหเด็กเรียนและรูอะไรบาง แตใหชัดวาตองการคุณภาพอะไร) 

๒.  นาจะมีจุดเนนเจาะจงสิ่งที่มุงมั่นวาจะตองทาํใหได คือในบรรดา
เนื้อหาสาระดีๆ  ที่สรรมาใหเรียนรูนั้น อาจจะมีการเจาะจง
จําเพาะบางอยางวา ส่ิงนี้ขอนี้จะตองใหรูเขาใจ และหรือทําใหได 

                                                                                          
∗ บันทึกที่พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดเขียนข้ึน ในโอกาสที่คณะอนุกรรมการ
จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ฝากขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวัน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
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๓. การเรียนการสอนจะตองมั่นใจวาใหผูเรียนเกิดมีฉันทะที่จะนําไป
ประพฤติปฏิบัติหรือใชประโยชนและศึกษายิ่งขึน้ไป โดย
มองเหน็ความจริงและซาบซึง้ในคุณคา พรอมทั้งเกิดมีจติสํานึก
ตอสวนรวม เกิดความใฝปรารถนาจะรวมแกปญหาและ
สรางสรรคพฒันาสงัคม 

๔.  ความสัมพันธระหวางหลักการที่เปนมาตรฐานกลาง กับการ
ประยุกตเขากับกาลเทศะ คือ ยึดหลกัการที่เปนมาตรฐานกลาง
ของพระพทุธศาสนาไวใหไดแลว ก็มีชองทางหรือแนวทางที่จะ
ใหชุมชนหรือทองถิน่ มีโอกาสนาํหลักการกลางนั้นไปทําความ
เขาใจและปรับใชกับชุมชนหรือทองถิ่นของตน เชนหาความรู
เกี่ยวกับวัด ปูชนียวัตถุ บุคคล ตํานาน เร่ืองราวในชุมชน/
ทองถิน่/จังหวดั เปนตนของตน ซึง่เปนเหมือนสวนขยายหรือ
ดานประยกุตของหลักการกลางนั้นๆ และเนนการเรียนรูใหเหน็
วาเรื่องราวเหตุการณของชมุชนหรือทองถิ่นอันนัน้ๆ เปนไปตาม
หลักการ ชวยนําหลักการออกสูการปฏบัิติ หรือเชิดชูหลักการ
อยางไร 

๕.  ความสมดุลระหวางการรูจดรูจํา กับการรูคิดรูทํา ไมควรไป
สุดโตงขางเดียว แบบเอาแตจําเปนนกแกวนกขุนทอง หรือ
แบบมีแตความคิดเห็นที่เลื่อนลอยโดยไมมฐีานขอมูล ตองให
สองดานนัน้เกือ้หนนุกนัและไดประโยชนจากกนัและกนั 

๖. การบูรณาการวิชาพุทธศาสนา จะเปนจริง ตองถึงขัน้บรูณาการ
พระพทุธศาสนา และการบูรณาการพระพุทธศาสนานัน้ 
หมายถงึบูรณาการเขาไปในชีวิตหรือการดําเนนิชีวิตที่เปนอยู
จริง ซึง่ควรเนนวิธกีารสําคญั ๓ อยาง คือ 
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บูรณาการในการเรียนการสอน ดวยการเรียนการสอนที่ถึง (א 
ข้ันใหเขาใจมองเหน็ธรรมวาเปนความจรงิ ทีม่ีอยูตาม
ธรรมดาในธรรมชาต ิ เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัยของ
ส่ิงทัง้หลาย ซึ่งทกุคนจะตองรูเขาใจ และปฏิบัติใหถกูตอง 
จึงจะเปนอยูดีได เมื่อเขาใจธรรมตามความหมายที่แทอยาง
นี้แลว กพ็ูดไดวาธรรมในธรรมชาติจะเรียกรองเอง ใหคน
เรียกหาธรรมที่จะตองปฏิบัติในชีวิต แลวการสอนพุทธ
ศาสนาก็จะเปนการสนองความตองการของชีวิตของผูเรียน 

บูรณาการในวถิีชีวิต ดวยการสรางระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม ที่ (ב 
เรียกวาวิถีชวีติแบบพุทธ หรือวินัยของคฤหัสถ หรือวนิัยชาว
พุทธขึน้มา เมื่อมีวิถีชวีิตทีส่อดคลองรองรับแลว หลกัธรรม
คําสอนตางๆ ก็สามารถเขาไปกลมกลนืในวิถีชีวิตนั้นได 

บูรณาการไตรสิกขาเขาในชีวิตประจาํวัน หรือ ทาํชีวิตให (ג 
เปนการศึกษา ดวยการดําเนินชีวิตตามปกติธรรมดาทั้ง ๓ 
ดานใหมีการพัฒนาครบไตรสิกขา เมื่อจะทํากิจกรรมใดๆ ก็
ตาม ทุกครั้ง ใหมีการเตรียมและตรวจสอบวามีสิกขา ๓ 
ดาน ครบหรือไม คือ 
๑) ดานพฤติกรรมกาย-วาจา และการใชอินทรีย วา

กิจกรรมที่จะทาํหรือไดทํานัน้ไมเปนไปเพื่อการ
เบียดเบียนกอความเสยีหาย แตเปนไปในทางเกื้อกูล
สรางสรรค ⎯ ศีล 

๒) ดานจิตใจ วาทาํกิจกรรมนัน้โดยมีแรงจงูใจที่ดี ไมทํา
ดวยโลภ โกรธ หลง แตมีเมตตากรุณา ไมออนแอ ระยอ
ทอแท แตแกลวกลาเขมแขง็ มีฉันทะ ไมทุกขเศราขุนมวั
เศราหมอง แตผองใสเบิกบานมีความสุข ⎯ จิต 
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๓) ดานปญญา วาทาํกิจกรรมนัน้ๆ ดวยความรูความเขาใจ 
มองเหน็เหตุผล รูจักคาดหมายผลดีผลเสียที่จะเกิด
สืบเนื่องตอไป พรอมทัง้แนวทางแกไขปรับปรุง ⎯ 
ปญญา 

๗. การนั่งสมาธินั้น สําหรับเด็กนาจะใหนําดวยการสวดมนต หรือ
เนนการสวดมนต อยางนอยใหสมดุลกับการสวดมนต เพราะ
เด็กยังตองการเคลื่อนไหวมาก การสวดมนตเปนการนําสมาธิ
อยางหนึ่ง โดยเอาการเคลื่อนไหวทางวาจามาชวยใหเกิดความ
สงบนิ่งทางกาย และความสงบเย็นเขมแข็งแนวแนทางจิตใจ 
พรอมทั้งสามารถโยงไปสูปญญาดวย 

  อนึ่ง บทสวดมนตนั้นสามารถจัดใหเหมาะกับวัยและยุค
สมัย เชนเลือกบทสวดมนตที่มีเนื้อหาความหมายเหมาะกับเด็ก
ยุคปจจุบัน และใหส้ันลงตามขอบเขตเวลาเทาที่มีหรือเทาที่
เหมาะ เชน อาจยาวหนอยอยางมงคลสูตร หรือส้ันๆ พรอมทั้ง
คําแปล ดังตัวอยาง 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ 
จบ) 

อาโรคยะมิจเฉ  ปะระมัญจะ  ลาภัง 
สีลัญจะ  พุทธานุมะตัง  สุตญัจะ 
ธัมมานุวัตตี  จะ  อะลีนะตา  จะ 
อัตถัสสะ  ทวารา  ปะมุขา  ฉะเฬเต-ติ 

(แปล)  มาเถิดนะ รักษาสุขภาพด ีที่เปนลาภอันประเสริฐ 
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มีวินยั ใฝคนดเีลิศเปนแบบอยาง 
ต้ังใจเรียนใหรูเชี่ยวชาญ ประพฤติการอันถูกตองดีงาม 
มีความเพียรขยันหมั่นเรื่อยไปไมระยอ 
หกขอจําไว เปนประตูชัยสูความเจริญงอกงาม 

  อาจจะสวดบทสั้นๆ อยางนี้ และจัดเตรียมไวหลายบทเพื่อ
เปลี่ยนไปเปนบทสวดประจาํสําหรับแตละวัน 

   นอกจากนัน้ ใหการสวดมนตโยงไปสูกิจกรรมการเรียนอยาง
อ่ืนไดดวย เชน สวดมนตจบแลว แตละครั้งครูยกเอาเนื้อหาจุด
หนึง่แงหนึง่ในบทสวดที่แปลนั้นมาคุยกบัเด็ก อธิบาย ชักชวน 
เลานทิานประกอบ เปนตน จบกิจกรรมแลว จงึนัง่สมาธปิดทาย
ไมตองนานนกั 

   พรอมกันนัน้ ควรใหการสวดมนตนี้ประสานกบัวิถีชวีิตใน
ครอบครัวหรือที่บานดวย โดยจัดบทสวดมนตนัน้ใหพอแมมีไว
ดวย และใหพอแมนําเดก็สวดประจําวนั บางทีถาทางฝาย
โรงเรียนมีเวลาจํากัด อาจใหทางพอแมทําบทบาทคุย อธิบาย
เนื้อหา เลานทิาน เชนชาดกประกอบบทสวดมนตนัน้แกเด็กที่
บาน หรือทําคูเคียงกนัไปทัง้สองแหง ทัง้ทีบ่านและโรงเรยีน 

๘. การสังเกตพัฒนาการของเด็ก แทนที่จะใชระบบพุทธิพิสัย – 
ทักษะพิสัย – จิตพิสัย ถาใชระบบ ศีล – สมาธิ – ปญญา นาจะ
กวางขวางครอบคลุมกวา และตรงกวา เพราะเทากับดูตามดาน
ที่ฝก คือ  

- ศีล:  พฤติกรรมดีงามทั้งกาย-วาจา และอินทรียท้ัง ๖ เคยชิน 
แคลวคลอง อยูตัว เปนวินัย เขาสูวิถีชีวิต 

- สมาธิ:  จิตใจมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
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- ปญญา: ความรูคิด เขาใจ การมองเห็นความจริง เทาทัน ท้ังระบบ
ความสัมพันธ ถึงเหตุถึงผล เชื่อมโยงประยุกตใชสรางความรู
ใหมได 

อาจขยายตามระบบ ภาวนา ๔ คือ กายภาวนา – ศีลภาวนา – 
จิตตภาวนา – ปญญาภาวนา ก็ได 
๙.  อาจจะเสริมการประเมินผลอีกระดับหนึ่ง โดยดูอัตราการ

พัฒนาวุฒิภาวะทางธรรมจริยา ตามหลักอริยวัฒิ ๕ คือ 
๑)  ศรัทธา  วามีความเชื่อที่ไมงมงาย มีเหตุผล ประกอบดวย

ปญญา ซึ่งไมเบียดเบียนชีวิตและสังคม 
๒)  ศีล  วามีความประพฤติและวิถีชีวิตไมเบียดเบียน แต

เกื้อกูล มีวินัย เอื้อตอวัฒนธรรม 
๓)  สุตะ  วามีความรูขาวสารขอมูล ทันตอเหตุการณ

สถานการณ และมีความรูเหมาะพอแกการดําเนิน
ชีวิต กิจการของตน 

๔)  จาคะ  วามีจิตใจกวางขวาง ไมคับแคบเห็นแกตัว รูจัก
สละให บําเพ็ญประโยชน 

๕)  ปญญา  วารูคิดเขาใจ ทาํการตางๆ ดวยปญญา รูจัก
แยกแยะดี-ชั่ว คุณ-โทษ ประโยชน-มิใชประโยชน 
มองส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง หยั่งถึงเหตุ
ปจจัยและความสัมพันธระหวางสิ่งทั้งหลาย 

 
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
 



สู การศึกษาแนวพทุธ ๑๗๕
 





สู การศึกษาแนวพุทธ 

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 





 
 
 
 
 
 
 


