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ยาบา ปญหาใหญที่ตองรวมใจกันแก
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:  ครับ เห็นบางคนติดยาเสพติดมานาน เดินตัว
ลอย ตาลอยดวย เพราะเซลลสมองถูกทํ าลาย อายุประมาณ ๓๐-๔๐ ปกวา
มหีลายคนไมรูตัวแลว เดินวนไปวนมา
พระธรรมปฎก:   อยางนี้ก็ไมไหว แลวคนที่มีอาการทางสมองอยางนี้ จะ
ทํ าอะไรได
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   สมองเสื่อมไปแลว ยาเสพติดตัวแอมเฟตตามีน
ท ําลายสมอง ๒ สวน คือ สวนความจํ า กับสวนรูช่ัวดี คือสวนเหตุผล สมอง
สวนความจํ าทํ าลายเกือบถาวรเลย ถาคนเสพสัก ๓ ป ก็จะจํ าอะไรไมได
พระธรรมปฎก:   แลวอยางนั้น คนใกลชิด พอ แม จะยังรูจักหรือเปลา
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   พอได แตถาเกิดมีตัวยากระตุน ในบางโอกาส
อาจจํ าไมไดเลย
พระธรรมปฎก:   กน็ีแ่หละ เดี๋ยวนี้ไดยินบอยๆ กรณีฆาพอ ฆาแม
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   ครับ ยาบา จริงๆ แลว เปนยาทํ าใหหายเครียด มัน
เกดิขึน้พอเหมาะกับชวงเวลายุคหนึ่งของสังคมไทยพอดี คือ

๑. เปนสังคมที่คอนขางยากจน ยาบาเขามาตอบสนองเรื่องธุรกิจได
ด ีขายกันทั่วไปหมด คนอยากขาย

๒. คนทีเ่ครยีดจริงๆ รูสึกวากินยาตัวนี้แลวดีกวาไมกิน ก็เลยทํ าให
แพรอยางรวดเร็ว

ไมคดิวาจะแพรเร็วอยางนี ้แลวกท็ีเ่มือ่สักครู พระคณุทานบอกวาระบาด
เขาไปในวัด ก็วัดเปนแหลงที่มีเงิน แหลงไหนที่มีเงินเขาก็จะเอาเขาไปขาย
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พระธรรมปฎก:   อีกอยางหนึ่งก็คือ ทางการไมอยากจะยุง เพราะเปนวัด
อยางต ํารวจก็ไมคอยอยากเขาไปยุง ก็เลยกลายเปนโอกาสใหเขา พวกนี้ก็
เขาไปซอนตัว อาศัยเปนที่หลบ
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   ใชครับ เขาใจวาเริ่มจากคนที่เขาไปบวชอยูกอน
แลวไมเขมแข็งพอ เครือขายพวกนี้ก็จะไปอาศัยชอง เอายาบาไปวางขาย
เจาะชองนี้ คือพวกนี้มีวงจรวาเมื่อซ้ือยามาแลว ตองรีบขาย ถาไมรีบขาย
เขาอาจจะถูกตํ ารวจจับ หรือวงจรการคาสะดุด เพราะฉะนั้นมีที่ไหนตอง
ขาย เรียกวาปลอยยา
พระธรรมปฎก:   เขาก็หาทางเต็มที่
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   ใช ก็หาทางเต็มที่ เจาะเขาตลาดเต็มที่เลย เพราะ
ฉะนัน้วดัเองอาจจะตองมีมาตรการในการดูแลตัวเองใหเขมแข็งดวย คือใน
ขณะนีภ้าพรวม พวกเรายังไมคิดวาวัดเปนแหลงจํ าหนาย แตเราคิดวาวัดยัง
ไมเขมแข็งพอที่จะปองกันเครือขายพวกนี้ ขณะที่เครือขายพวกนี้จองที่จะ
เขาทุกจุดที่เขาได ไมไดคิดเรื่องชั่วดีแลว
พระธรรมปฎก:   เขาไมคิดหรอก คิดแตวาทํ าอยางไรจะไดผลประโยชน
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   ครับ เปนเรื่องธุรกิจ เพราะเขามากับความยาก
จน เพราะชวงนี้คนยากจน คนเปนหนี้มาก บางคนเคยรวย แลวขณะนี้เปน
หนีเ้นือ่งจากไปทํ าธุรกิจไว มีตึกมีคอนโด แตตัวเอง มี NPL คางชํ าระอยู มี
หนีอ้ยูเปนรอยลาน ลูกเตามี พวกนี้ทํ าไดทุกอยางเหมือนกัน เอาคอนโดตั้ง
บอนกม็ ี เอาเงินที่เหลือมารวบรวมพลทํ าเปนกลุมขายยาก็มี เพราะฉะนั้น
คนทีท่ํ าการขายยาจึงมีสติปญญาคอนขางจะมากกวาธรรมดา
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พระธรรมปฎก:   นัน่ซ ิ แตเขาไปเห็นแกผลประโยชน แทนที่จะใชสติ
ปญญาในทางที่เปนการสรางสรรค ก็เลยมาทํ าลายสังคม
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   ท ําลายสังคม แมกระทั่งวัดเองก็ปองกันไมอยู
พระธรรมปฎก:   กไ็ดขาววาบางที่มีการไปหลอกพระ เชนใชวิธีวาเอา
อะไรไปถวายแลวใสพวกสารเสพติดเขาไป ก็ทํ าใหพระติด อยางนี้พระก็
ปองกันตัวยาก
รมช.ศธ.ดร.สิริกร มณีรินทร:   บาปกรรมจังเลยนะคะ
พระธรรมปฎก:   นัน่ซ ิพวกเขาไมคิด คือเขาจะหาเหยื่อเพิ่ม เชนเขามองวา
พระองคนีอ้ยูวัดนี้ ฐานะนาจะดี ถาไปทํ าใหติดยาได ตัวเองก็จะมีรายได
เพิม่ พระก็จะไดอยูในกํ ากับของเขา เขาจะคุมไดเลย อยางนี้ลํ าบาก

คดิวา ในการแกไขตองเปนการรวมมือกัน คือพระเอง เร่ืองอยางนี้ก็
ไมคอยทัน เพราะพระไมรูเร่ืองของโลกที่เปลี่ยนเร็วและวิธีการตางๆ ก็ไมรู
วาเขาใชเลหกลอยางไร ทางการควรชวยใหความรูทาน แลวก็มาชวยวาง
มาตรการวาทํ าอยางไรจะปองกันตัวได

อยางเมื่อวานนี้ อาตมายังลอหลวงลุงที่นี่ ทานอายุ ๘๙ แลว มีโยมมา
นมินตไปรับสังฆทาน แลวมาทราบทีหลังวาไปองคเดียว อาตมาก็บอกวา
ถาเขาเอาไปทํ าอะไรก็แยเลย ปกติตองมีลูกศิษยไปดวย คือสมัยนี้มันยาก
แลว คนแปลกหนามา จะไวใจไมได เขาอาจจะเอายาอะไรใหฉันก็ได แต
ถาไปทีด่ี ก็แลวไป พอดีโยมที่มาเมื่อวานเปนโยมที่ดี ซ่ึงก็ไมรูจักเลย แตไม
มปีญหา ถึงอยางไรก็ควรระวังไวบาง
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เศรษฐกิจกับศีลธรรม แทนที่จะขัดแยง ก็ใหมาหนุนกัน
รมช.ศธ.ดร.สิริกร มณีรินทร ดฉินัคิดวาคงตองชวยกันทุกฝาย
พระธรรมปฎก:   เจรญิพร ตองชวยกัน ตองรวมมือกัน โดยเฉพาะจะตอง
เนนตองมุงไปดวยวาสวนใดที่เปนแหลง เปนองคกร หรือเปนสถาบันที่
สํ าคญัตอชุมชน เชนวัดนี้ ถาเสียไปแลว มันไมเสียแตตัวเองเทานั้น แตจะมี
ผลตอชุมชนทั้งหมดดวย เพราะวาวัดเปนที่คนมาทํ าบุญ เปนศูนยรวมคน ที่
ท ํากจิกรรมแมแตมหรสพสํ าหรับชาวบาน แลวก็เปนที่คนมาบวชอยู ถา
ศนูยกลางนี้เสียแลว ถาบทบาทหนาที่ผันแปรไป คนมาบวชแทนที่จะไดรับ
ส่ิงทีด่ ีอยางนอยก็ไมไดประโยชน ถารายก็กลายเปนเสียไปเลย

แมแตอยูตามปกติ ญาติโยมชาวบานมาพบกับพระ ถาพระไมทํ า
หนาที่ที่ถูกตองสมควร ก็อาจกลายเปนวา พระไปถายทอดเผยแพรส่ิงไมดี
ใหแกญาติโยม และแกชุมชน เพราะฉะนั้น พระมีสวนสํ าคัญมาก เพราะ
โยมตองมาหา บางทีก็มาปรึกษา มีปญหาในบานในครอบครัว หรือในชุม
ชนของตัวเอง มีเร่ืองราวกับเพื่อนบานอะไรตางๆ ก็มาคุยกับพระ

ถาพระมีการศึกษา รูธรรมวินัย และไดรับการฝกฝนดานวิธีการ เชน
ใหรูจกัสั่งสอนอยางดี รูจักพูดจา แลวก็มีความตั้งใจดี มีเมตตา อยากจะทํ า
หนาทีช่วยเหลือชาวบาน ก็ชวยชาวบานไดเยอะ ชวยใหชุมชนตั้งตัวข้ึนมา
ได หรือรักษาตัวอยูได

แตถาทานไมมีสักอยาง ธรรมวินัยก็ไมรู วิธีการในการอบรมสั่งสอน
กไ็มไดรับการฝกฝนมา แลวแถมเจตนาอาจจะเสียดวย เชน เกิดอยากได
ลาภ อยากไดผลประโยชน เลยกลายเปนหลอกชาวบานไปเสีย ก็จบกัน
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พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   ตรงนีก้น็ากลัวครับ อาชีพตํ ารวจก็เหมือนกัน ผล
การวจิัยหลายๆ ที่ออกมาวา ประชาชนไมคอยศรัทธาขาราชการตํ ารวจ
ปญหาใหญก็คือทุจริต ซ่ึงเปนปญหาของสังคมไทย
พระธรรมปฎก:   เปนปญหาของสังคมนี้อยางยิ่ง
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   โดยเฉพาะอยางยิ่งตํ ารวจมีอํ านาจอยูในตัวเอง
บงัคบับุคคลได ในกฎหมายเกือบทุกฉบับ ในความรูสึกผมเองมีอยู ๒ เร่ือง
ทีท่ ําใหตํ ารวจทุจริต เร่ืองแรกคือ รายไดไมพอเพียง ไมสมดุลกับตัว พวกนี้
สวนมากเปนเด็กเกง ปหนึ่งคัดเลือกจากคนประมาณ ๒ หมื่นกวาคน เอาแค
๒๐๐ คน รอยตอหนึ่ง
พระธรรมปฎก:   ไดคนในระดับที่ดี
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   Cream เลย ระดับที่เพื่อนๆ เรียนหมอ เรียนวิศวะ
อะไรตางๆ พวกนี้ ในสังคมทั่วไป ชวงเศรษฐกิจดีพวกนี้จะไปไดเร็ว มี
ฐานะมอีาชพี ก็เปรียบเทียบกัน แตตํ ารวจเงินเดือนตํ่ า จบเปนนายรอย
ต ํารวจเทากับปริญญาตรีทั่วไป ๖ – ๗ พันบาท แตโอกาสเปด แลวก็มาเรื่อง
ที่สอง คือ จติใจไมเขมแข็งพอ

ผมคดิวาอยางหนึ่งคือ รายไดตํ่ า อีกอยางหนึ่งคือ ความเขมแข็งทาง
ใจไมพอ
พระธรรมปฎก:    ใช ทั้งสองอยาง คือ เร่ืองศีลธรรมเปนภูมิคุมกันในตัว
แตก ําลังที่จะคุมกันแตละคนมีไมเทากัน บางคนเงินหนึ่งลานไมเปนไร แต
สิบลานชักไมมั่นคงแลว บางคนสิบลานไมเปนไร แตรอยลานชักหวั่นไหว
เพราะฉะนัน้กต็องใหฐานะทางเศรษฐกิจเขาอยูไดดวย แลวก็มีภูมิคุมกัน
ทางศลีธรรมที่เขมแข็งดวย ตองไดทั้งสองอยาง โดยไมลืมวาเศรษฐกิจก็



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑
เปนเรื่องสํ าคัญ
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   ผมพยายามแกโดย ตอนนี้นายรอยตํ ารวจตรี ๓๐๐
กวาคน ซ่ึงตอนนี้อยูกับผม เขาจบไปเมื่อปที่แลว แตโรงเรียนนายรอย
ต ํารวจเก็บไว อยูกับเรา ๕ ป เรียนปริญญาตรี ๔ ป ปสุดทายเราเอาไวกับเรา
เพื่อไปฝกงานดานตางๆ

ตอนนี้มี ๓๐๐ กวาคนกํ าลังจะจบ ผมสอนอาชีพเสริมให เชิญอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณมาสอน เร่ืองการทํ าบัญชี วิธีทํ าบัญชีสวนตัวไมให
ใชจายฟุมเฟอย วิธีทํ าธุรกิจขนาดเล็กจะทํ าบัญชีอยางไร แลวก็เกือบทั้ง
อาทิตยเอาธุรกิจขนาดยอม SME มาสอนให เผ่ือวาเห็นชองทางจะได
ประกอบอาชีพเสริมดวยตัวเองสวนหนึ่ง ถาเขารักตัวเองควรจะเพิ่มเติมถารู
วาไมพอนะครับ

สวนทางดานจิตใจ ผมยังคิดอยูวา ถามีโอกาสจะตองเอาคณะที่สอน
ทางดานจิตใจ ดานคุณธรรม มากราบขอความกรุณาทาน จะคอยๆ ขอ
ความรูจากทานวา เราจะไปสอนกันอยางไรดี ใหนักเรียนนายรอยตํ ารวจ
เขมแขง็ในเรื่องพวกนี้ หรือจะมีตํ ารา หรือจะทํ าอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะ ซ่ึง
ผมคดิวานอกจากเปนประโยชนแลว พวกนี้เรียนกับผม ๔ ป ๕ ป จะทํ า
อยางไรใหเขามีตรงนี้ไดสมบูรณ เปนหลักธรรมในเรื่องนี้ แลวก็อาจเปน
ประโยชนกับตํ ารวจทั่วๆ ไป หรือขาราชการทั่วๆ ไป ที่จะเอาไปใช แตคง
ตองใชเวลา
พระธรรมปฎก:   เร่ืองสรางคนตองใชเวลา
รมช.ศธ.ดร.สิริกร มณีรินทร:   ทานนายกรัฐมนตรีก็เปนหวงมาก
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:  เร่ืองคณุธรรม ทานนายกรฐัมนตร ีกฝ็ากเรือ่งนีม้า



กาวใหมของโรงเรยีนนายรอยต ํารวจ กับการศกึษาเพ่ือสนัตสิขุของโลก๑๒

พระธรรมปฎก:   เร่ืองคุณธรรมของตํ ารวจ

วยัรุน-วัยแรง วัยเรียน-วัยรุง
พล.ต.ท.วงกต มณริีนทร:   เร่ืองการพัฒนาโดยใชการปฏิรูปการศึกษาเขาไป
เร่ืองปฏิรูปนี้ เปนเรื่องทางดานการศึกษา เนนเรื่องเด็กเปนศูนยกลาง คือพา
ไปเหน็เหตกุารณจริง เรียนจากเหตุการณจริง เด็กก็สนุก ชอบ ดีกวายืน นั่ง
ในหองแลวอานตํ ารา

เดีย๋วนีผ้มอนุญาตใหนอนดึกแลว จากสามทุมเปนเที่ยงคืน เพราะ
เดก็จะไดพัฒนาตัวเองได อานหนังสือได แตในตอนกลางวันตองไปดูเหตุ
การณตางๆ จริงๆ

แลวคดอีาญาปจจุบันนี้ เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะ สมัยกอน ลักระหัด
ลักเครือ่งมือพืชผลทางการเกษตร แตเดี๋ยวนี้กลายเปนเรื่องกักตุนสินคา
เปนเรื่องที่รุนแรงมากขึ้น เชน การกอการรายสากล เปน modern crime
ตอนนีเ้ราก็ตามทันโดยเอาเด็กไปดู หรือเอาเด็กไปเรียนตางประเทศ
ประเทศที่มีปญหาพวกนี้ เขาแกได แตเร่ืองที่ลึกๆ คือเร่ืองทางใจแกยาก
พระธรรมปฎก:   กต็องใหมีเครื่องปลุกใจขึ้นมา เพื่อใหไดดลุยกับฝายตรง
ขาม คือในดานราย มีเครื่องลอ ที่จะชักจูงลงเยอะ ถาเราไมมีเครื่องปลุกใจ
ใหเขมแข็งไว ใหมีเปาหมายสูงๆ เขาก็จะลงตํ่ างาย

เร่ิมดวยปลุกใจใหเห็นวาสภาพบานเมืองของเราเวลานี้เปนอยางนี้ 
ไมด ี เราจะตองชวยกันกูประเทศชาติขึ้นมา และบอกเลาใหเห็นสภาพของ
โลกวาเปนอยางไร ใหเห็นวาเราอยูทามกลางสังคมโลกที่เขาเปนอยางนั้นๆ
ประเทศของเราเวลานี้ตกตํ่ าอยางไร เราจะตองเดินหนาอยางนี้ๆ ตองสราง



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓
ความรูสึกสํ านึกขึ้นมาใหได

โดยเฉพาะพวกเด็กหนุมสาว เร่ืองปลุกใจสํ าคัญมาก วัยรุนกํ าลัง
ปลุกใจขึ้น ถาทํ าใหเขาเห็นวาอะไรตออะไรเรามีสวนรวมสํ าคัญ เราจะตอง
ท ํา ตองมีบทบาทรวมดวย จะตองกาวไป ตองพาประเทศชาติสังคมของเรา
ใหกาวหนา ใหเกิดกํ าลังใจขึ้นมา พอเกิดกํ าลังใจและมีจุดหมาย มีทิศทาง
ไป พวกนี้จะนํ ากํ าลังมาใชในทางที่ถูกตอง พรอมกับตานทานสิ่งเลวรายได
งายขึ้น
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:  ใหไดเห็นคนจนและความยากลํ าบากของสังคม
พระธรรมปฎก:   ใหเหน็วาสภาพสังคมของเราขณะนี้ มันแยอยางไร มีคน
อยูในฐานะที่ตกตํ่ า จะตองชวยเกื้อกูลกันอยางไร สภาพสังคมมีอะไรที่เลว
รายเยอะแยะจะตองแกไข และในโลกเวลานี้เราอยูในสถานะอยางไร
ประเทศที่เขาเจริญเขาเปนอยางไร เขาดิ้นรนบุกบั่นสรางสรรคประเทศชาติ
ของเขามาอยางไร ปลุกใหเกิดแรงใจขึ้นมา พอแรงใจนี้เกิดขึ้น ก็จะมี

๑. ก ําลังที่จะมุงหนาไป
๒. พรอมกบัก ําลังมุงหนานัน้ กจ็ะขม จะก ําราบพลงัชัว่รายไปไดดวย
ไดพรอมกันสองอยาง

รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   มัน่ใจไดนะคะวา แนวทางที่ทานผูบัญชา
การจะพฒันาคงจะถูก เพราะคิดวา จะกักนักเรียนนายรอยตํ ารวจอยูในโรง
เรียนไมไดแลว จะเปดโรงเรียน คือใหเด็กไปสัมผัสกับโลกภายนอก
พระธรรมปฎก:   ใหเขารู แตเราตองพูดใหเห็นดวย เพราะถาเขาไมมีความ
คดิทีถู่กตอง ตั้งทาทีไมถูก บางทีกลายเปนยิ่งไมดีใหญก็ได เชนเมื่อไปเห็น
สภาพไมดี บางคนก็เลยรังเกียจ ดูถูก เพราะมองไมเปน อยางนี้ตองมีคน



กาวใหมของโรงเรยีนนายรอยต ํารวจ กับการศกึษาเพ่ือสนัตสิขุของโลก๑๔
เบกิทางความคิดใหกอน คนที่พูดนํ านี้สํ าคัญ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ทีเ่ปนแบบอยางที่ดี
พระธรรมปฎก:   และพดูน ํา คือพูดปลุกความคิด เพื่อเปดชองใหเกิดแนว
ความคิดที่ถูกตอง เรียกวาโยนิโสมนสิการ พอคิดถูกทางขึ้นมาก็ไปไดเลย
แตถาเกิดมองในแงมุมผิด จิตเดินผิดทาง ก็จะเกิดความรูสึกในทางไมดีขึ้น
ท ําใหทัศนคติเสียไปเลย

ฉะนัน้ จุดสํ าคัญจึงอยูที่ตอนนี้ คือตอนที่วาจะไปสัมผัสกับสภาพนั้น
ดวยทาทีอยางไร ซ่ึงเริ่มตนดวยการมอง วามองดวยทัศนคติแบบไหน ซ่ึง
คนทีเ่ปนผูนํ าจะสรางทัศนคตินี้ขึ้น โดยพูดใหมองถูกแงถูกมุม

ทีว่านีห้มายความวา เร่ืองเดียวกันจะมองเปนนาดูถูกเหยียดหยาม นา
รังเกยีจกไ็ด จะมองเปนนาสงสาร อยากชวยเหลือก็ได เหมือนที่เคยยกตัว
อยางบอยๆ อยางลูกไปกับคุณพอคุณแม นั่งรถผานไปในชนบท หรือไป
ถ่ินไหนก็แลวแต ในที่ยากจนขนแคน

พอลูกมองเห็นเด็กแตงตัวซอมซอ สกปรก ถาพอแมพูดวา “ลูก! อยา
ไปมอง เดก็พวกนี้มันสกปรก” อะไรอยางนี้ เด็กก็เกิดทัศนคติดูถูกเหยียด
หยาม รังเกยีจ แตถาพอแมพูดวา “ลูกดูซิ คนที่เขายากจนขนแคน มีเยอะนะ
เขาไมมีโอกาส เขาจึงลํ าบาก เรามีโอกาสดีกวา เราตองชวยเหลือเขา” พอ
พดูอยางนี้ทัศนคติก็ไปอีกอยางหนึ่ง

ในสถานการณเดียวกัน เมื่อเด็กไปเจอ ถาเราไมมีการพูดนํ า บางที
เดก็มองแลวนึกในแงมุมที่ผิดกลับเกิดทัศนคติที่ผิด เลยเขาในทางความคิด
ทีไ่มดี อยางที่เรียกเปนศัพทวา อโยนิโสมนสิการ ถาไมมีโยนิโสมนสิการ
ความคิดเดินทางผิดก็ไปอีกทิศหนึ่งเลย



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕

พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   ตรงนี้ตองเปนหลักในการสอน
พระธรรมปฎก:   เรียกวาตองระวัง ใหตั้งแงมองที่ถูก แงมองตอนตน
สํ าคญัมาก บางทีเรารูอยูแลว วาจะใหเขาเจอกับอะไร และจะใหเขาได
ประโยชนอะไร เมื่อเราตองการใหเขาเจอและไดอะไร เราก็เตรียมเบิกทาง
ความคดิไวกอน โดยช้ีชองใหเขามองอยางนี้ๆ ถากระตุนใหเกิดจุดเริ่ม
ความคิดถูกตอง ก็เปนรุงอรุณแหงปญญา ทีจ่ะพฒันาชีวิตใหงอกงามตอไป

ติดอาวุธทางปญญา กลาในทางสรางสรรค
การชีช้องความคิดอยางนี้ เปนคนละอยางกับการชี้นํ าความคิดไป

ทางเดยีว และไมใชเปนเผด็จการทางความคิด แตเปนการกระตุนใหเกิด
การคดิ และทํ าใหเกิดทาทีที่ถูกตอง และเปนการเปดชองทางใหแกความ
คิดของเด็ก

เดก็จ ํานวนมาก ถาใหไปดูไปเห็น เชนไปทัศนาจร แกไดแคดูเห็น
เฉยๆ ไมเกิดความคิดเลยก็มี บางคนก็ติดอยูแคที่ตาเห็นหูไดยิน วนเวียนตัน
อยูเทานัน้ไมไปไหน ไมเกิดความคิดอะไรเลย บางทีก็มองอยูแควาสวยงาม
ใหญโตโออาหรือไม ตื่นเตนชอบใจไมชอบใจ แลวก็จบ ไมไดอะไร บางที
แถมนกึวาตัวโกไดไปดูส่ิงที่คนอื่นไมมีโอกาสไดดู

ทนีีถ้ามีครูหรือใครชี้ชองความคิดให เขามีทางใหความคิดเดินแลว
เขาอาจไปไดไกล เราไมไดกะเกณฑใหเขาคิดตามไป แตพอเขาไดชองทาง
ความคดิเดินแลว เขาอาจคิดไดในสิ่งใหมๆ ที่คนกระตุนก็นึกไมถึง นี้ก็
เหมอืนที่พูดวาเปนการจุดประกายความคิดขึ้น

รวมความวา การปลุกจิตกระตุนความคิดนั้น มีลักษณะ ๒ อยาง คือ



กาวใหมของโรงเรยีนนายรอยต ํารวจ กับการศกึษาเพ่ือสนัตสิขุของโลก๑๖
๑) เราปลุกหรือกระตุนใหคิด โดยเปดชองหรือแงมองใหเขาเขาสู

ทางที่ถูกตอง แลวเขาก็เกิดความคิดตอไปเอง
๒) เสนอแงคิดมุมมองหลายอยางใหเขาใชความคิดพิจารณาเลือกได

เอง วาเรื่องนี้จะมองอยางนี้ก็ได อยางนั้นๆ ก็ได แงนี้ มีจุดออน
จดุแขง็ แงดี แงเสีย เปนตนอยางไร ทํ าใหเขาฝกความคิด หรือลับ
อาวุธแหงปญญาไปเรื่อยๆ

รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   เปนหลักการสอนที่ใชไดกับเด็กวัยรุนใน
โรงเรียน
พระธรรมปฎก:   เร่ืองของวัยรุนนั้นสํ าคัญมาก จุดสํ าคัญอยูที่พูดนํ าใหเกิด
แงมองที่ถูก พอพูดถูกแงมุม เขาตั้งจิตพาความคิดไปอีกแบบเลย เชนพูดให
เหน็วาเราตองชวยกันนะ คนยากจนลํ าบาก และใหเห็นภูมิหลังเหตุปจจัยที่
ท ําใหเขาเดือดรอน มีความทุกข พอทัศนคติเกิดขึ้นในทางที่ดีงาม เมตตา-
กรุณาเกดิ ก็สบายใจได เปนการคิดแบบเรากุศล ซ่ึงโดยมากอยูที่
กลัยาณมิตรชวยปลุกให
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ตรงกับที่จะมากราบเรียนถามทานเจาคุณ
วาจะเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ไดอยางไร เพราะวาในสังคม มีส่ิงแวดลอม
รุมเราเขามามาก เด็กวัยรุนเดี๋ยวนี้ติดคานิยมที่จะใชของแพงๆ ตองมี
โทรศพัทมือถือ ติดวัตถุ ชอบแตความสนุก ความสบาย แลวก็ยังอยากผจญ
ภยั อยากจะลอง
พระธรรมปฎก:   ทีเ่ปนอยางนี้ ปจจัยสวนหนึ่งเปนเพราะวาเราไมคอยมี
การพดูแนะแนวทาง ใหแงคิด หรือแงมุมในการคิด เร่ิมตั้งแตวา จะใหเขา
มองหรอืตั้งทาทีตอส่ิงเหลานั้นอยางไร เราไมคอยพูด ส่ือทุกวันนี้ก็จะเนน



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗
ในเรือ่งโฆษณามาก แลวก็เราใจปลุกใจ ยั่วยวนใจเด็กในทางที่จะเสพ
บริโภคมากขึ้นอยางเดียว
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   นัน่สิคะ ถึงลํ าบาก เพราะวาเราตองสูกับ
ส่ิงแวดลอม
พระธรรมปฎก:   เปนการตอสูกันโดยไมมีอาวุธทางความคิด การศึกษาไม
ชวยตดิอาวุธทางปญญาใหเด็ก เขาก็เลยถูกสิ่งแวดลอมพาไปในทางที่ตํ่ า
เสยีเยอะ แตเราจะไปยอมไมได เราตองสู จึงตองมีทั้งความเขมแข็งและติด
อาวธุทางปญญาที่วานั้น แลวเราก็ตองคอยสังเกตดูวา แนวทางของสังคม
อยางพวกส่ือตางๆ เสนออะไรๆ มา เปนแบบไหน เราก็จับเอามาใหเขาสับ
ลับกับอาวุธทางปญญานั้น เราจะตองเนนแงนี้

เดก็วยัรุนถามาทางดี ก็เขมแข็ง เพราะฉะนั้น จะตองชวยกันปลุกเรา
ในทางที่ดี แตขณะนี้สังคมปลุกเราในทางที่รายเสียมาก

เร่ืองเดก็ที่วาอยากผจญภัย อยากลองนั้น ก็ขอใหมาจากความกลา
หาญจรงิๆ เถอะ จะไมวาเลย ก็รูกันอยูวาคนไทยชอบเอาอยางฝรั่ง แลวฝร่ัง
กช็อบผจญภัย ถาชอบผจญภัยและเอาอยางฝรั่งจริง ก็ตองผจญภัยจากความ
กลาหาญแบบสรางสรรค ชนิดมีจุดหมายที่จะทํ าใหเพื่อนรวมชาติไดรวม
ภมูใิจดวย

นกัผจญภัยที่ฝร่ังยกยองเชน ชารลส เอ. ลินดเบอรก (Charles A.
Lindbergh) ทีเ่ปนบุคคลแรกของโลกซึ่งไดขับเครื่องบินเดี่ยวรวดเดียว ๓๓
ช่ัวโมงครึ่ง (เครื่องบินเครื่องยนตเดียว) ขามมหาสมุทรแอตแลนติก จาก
นิวยอรก ไปปารสี ตั้งแตป ๒๔๗๐/1927 เมื่อเครื่องบินเพิ่งเกิดมีไมนาน
คราวนัน้ กระหึ่มไปทั้งโลก และทํ าใหการบินกาวหนาอีกขั้นใหญ
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ตอจากนั้นอีกเพียง ๕ ป คือ พ.ศ. ๒๔๗๕/1932 แอมิเลีย แอรฮารท

(Amilia Earhart) ผูหญิงอเมริกัน ก็ไดเปนสตรีคนแรกของโลกที่บินเดี่ยว
รวดเดียวขามมหาสมุทรแอตแลนติก จากนวิฟนดแลนดไปลงที่ไอรแลนด
แอรฮารทขบัเครือ่งบนิมาถงึแมแตเมอืงไทย (เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๐ = ค.ศ. 1937)

ทีฝ่ร่ังผจญภัยนั้น เขาภูมิใจในการริเร่ิมสรางสรรคใหมๆ ที่ทํ าไดยาก
ถาจะเอาอยางเขาก็ควรตามใหถูก ถากลาในทางราย หรือผจญภัยไรจุด
หมาย จะนาอายเสียมากกวา

ถามีความสุขจริงแท ก็เปนแสงเงินแสงทองแหงธรรม
อีกอยางหนึ่งคือเร่ืองความสุข เราไมชวยใหเด็กพัฒนาความสุขเลย

แตเราปลอยใหคนของเรา โดยเฉพาะเด็ก ถอยรนลงไปสูความสุขแบบพึ่ง
พาเสียมาก จนเขาไมสามารถมีความสุขของตนเอง แตกลายเปนคนที่สุขได
ยาก และตองพึ่งพาการเสพบริโภคแทบจะโดยสิ้นเชิง ไมพัฒนาขึ้นไปสู
การมีความสุขจากการกระทํ า หรือความสุขจากการสรางสรรค รวมทั้ง
ความสุขจากการทํ างาน

ความสุขจากการทํ าสิ่งที่ดีคือจุดเริ่ม ปญหาเกิดจากการที่เราไมมอง
จริยธรรมในแงความสุข ในพระพุทธศาสนาเนนมากวา จริยธรรมตองมา
กบัความสุข ธรรมะขอสํ าคัญที่แสดงถึงความกาวหนาทางจริยธรรม คือ
ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข และสมาธิ

โดยเฉพาะปราโมทย และปติ ทานเนนมาก ทานสอนใหมีปราโมทย
เปนสภาพจิตปกติ คนไหนมีปราโมทยมาก พระพุทธเจาตรัสวาใกล
นพิพาน อยางพุทธพจนวา ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ ผูมาก
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ดวยปราโมทย จะทํ าทุกขใหส้ินไป หมายความวา เราจะตองทํ าปราโมทย
ใหเปนสภาพจิตปกติของเรา

ปราโมทย กค็อืความเบิกบาน ความราเริง จิตใจราเริงเบิกบานอยู
เสมอ แลวก็ใหปราโมทยนั้นมากับปติ คือความอิ่มเอิบ ปลาบปลื้มใจ เชน
ไดท ําอะไรดีก็ปล้ืมใจ ไดทํ าอะไรชวยเหลือเพื่อนมนุษย ก็ปล้ืมใจ ไดชวย
เหลือบริการคน ก็ปล้ืมใจ ไดความสุขจากการทํ าดี เรียกวามีธรรมปติ

คนทีม่ปีตกิบัปราโมทยมาคูกนั และมปีตมิปีราโมทยอยูเสมอ ก็อยูกบั
ความดไีด ความดีไมเปนเรื่องฝนใจ แตถาใหความดีเปนเรื่องฝนใจ จริย-
ธรรมเปนเรื่องฝนใจ ก็แย คนก็ทองาย เดี๋ยวก็หมดแรง ตองใหปราโมทย
และปตมิา แลวทํ าดีไดปราโมทยและปติ กํ าลังที่จะทํ าความดีก็เกิด

เวลานี้เราไปมองจริยธรรมตามอยางที่ตองเรียกวาเปนแบบตะวันตก 
คอืเปนเรื่องฝนใจ ถูกบังคับจากขางนอก เชนจากกฎเกณฑของสังคม และ
มองความสุขวาเกิดจากการเสพ ตองไดบริโภคจึงจะสุข ทีนี้ถาตรงขาม คือ
ตองทํ า ก็ทุกข

การเสพบริโภค คือการไดรับการบํ ารุงบํ าเรอ เปนฝายรับแลวจึงจะ
สุข แตถาตองทํ าแลวกลายเปนทุกขไปเลย ทีนี้ ในการฝกคนที่ถูกตอง เมื่อ
ท ําอะไรที่ดีงาม คนจะมีความสุข เพราะฉะนั้นทางพระทานจึงเนนเรื่องให
มีความสุขจากการทํ าสิ่งที่ดีงาม

เมือ่ไรคนเริ่มมีความสุขจากการทํ าสิ่งที่ดี เขาจะเขาสูทางแหงความ
กาวหนาในธรรม หรือในจรยิธรรม หรือในชีวิตที่ดี หรือจะเรียกอยางไรก็
แลวแต ก็คือไปได เขาไปไดแนนอน ธรรมขอนี้ก็คือ ฉนัทะนั่นเอง
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คนมฉีนัทะก็คืออยากจะทํ าสิ่งที่ดี เชน เห็นพื้นบานสกปรกก็อยาก

จะท ําใหมันสะอาด ไปเห็นอะไรตออะไรที่ไมเรียบรอยก็อยากทํ าใหเรียบ
รอยใหดี ตัวนี้ทานเรียกวาฉันทะ คือมันไมเกี่ยวกับผลประโยชน และไม
เกีย่วกับตัวตน

ถาเราไปเจออะไรแลวอยากไดเพื่อตัว มันก็เปน ตณัหา แตถาไปเห็น
แลวอยากทํ าใหมันดี คือดีของมันอยางที่มันควรจะดี และเราอยากทํ าให
มนัดี อยางนี้เรียกวา ฉนัทะ

เคยเปรียบเทียบบอยๆ เหมือนอยางเราเหน็กระรอก คนหนึ่งเห็น
กระรอกแลวดีใจชอบใจเพราะอยากไดกระรอกเอามาลงหมอแกง เพื่อตัว
จะไดกิน อยางนี้เรียกวาตณัหา แตถาเห็นกระรอกแลวใจชื่นชมวา แหมมัน
นารัก มนัทํ าใหปานี้ร่ืนรมย สวยงาม อยากใหมันแข็งแรง อยากใหมันรูป
รางนารักตอไปเรื่อยๆ อยางนี้เรียกวา ฉนัทะ แลวกจ็ะมีเมตตา-กรุณาไปดวย
คอื ฉันทะนี้เปนที่มาของเมตตา-กรุณา

ฉนัทะเปนตัวเร่ิมตนของความดี ทานเรียกวาเปนรุงอรุณของความดี
ทั้งหลาย

แมแตเมตตา-กรุณากเ็กดิจากฉันทะ เชนเราไปเจอคนที่รางกายไมดี
พกิารหรอืออนแอ กะปลกกะเปลี้ย มีโรคภัยมาก เราอยากอยากใหเขาแข็ง
แรง อยากใหเขาหนาตาสดสวยงดงาม อยางนี้เรียกวามีฉันทะ เพราะเรา
อยากใหเขาดี

เราเจออะไรไมดี เราอยากใหมันดี พอเจอคนที่ไมพร่ังพรอมไม
บริบรูณ ขาดตกบกพรอง เราอยากใหดี ก็เกิดเปนเมตตา-กรุณา เพราะ
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ฉะนัน้ เมตตา-กรุณาก็เกิดจากฉันทะนั่นแหละ ฉันทะก็เลยเปนคุณธรรม
พืน้ฐานที่ใชไดกับทุกอยาง

เจอวตัถุ เจออะไรตออะไรอยากใหมันดี อยากใหมันเรียบรอย อยาก
ใหมนังดงาม อยากใหมันดียิ่งขึ้น เจอคนก็อยากใหเขามีความสุข อยากให
เขาอยูด ี อยากใหเขาแข็งแรง เด็กเจอลูกสุนัขหิว อยากใหมันไดกินอาหาร
เดก็เหน็ตนไมเหี่ยว อยากใหมันไดนํ้ า และพอไดชวยไดทํ าอยางนั้น ตัวเด็ก
เองก็มีความสุข นี่คือความสุขจากฉันทะ คือสุขจากการทํ าสิ่งที่ดีงาม

ฉนัทะตวันีท้ํ าใหเร่ิมตนอะไรตออะไรไปในทางที่ดี เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงตรัสวา ถาฉันทะเกิดขึ้น นี่คือแสงเงินแสงทองมาแลว
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   น ําไปใชไดกับนักเรียนนายรอยตํ ารวจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนอาชีวะ

คนยิ่งสุขไดยาก สังคมก็ยิ่งเสื่อมจากจริยธรรม
คนยิ่งมีสุขแบบพึ่งพา สังคมก็ยิ่งเพิ่มปญหาจริยธรรม

พระธรรมปฎก:   ถาปลุกฉันทะได ความสุขของเขาจะพึ่งสิ่งเสพนอยลง
เดี๋ยวนี้เราไปทํ าใหคนพัฒนาเฉพาะดานความสามารถที่จะไปหาสิ่งเสพ
บริโภคมาบํ าเรอความสุข จนกลายเปนความสุขแบบพึ่งพาสิ่งเสพบริโภค
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   เกรงวาจะไมมีวันสิ้นสุด เดี๋ยวโทรศัพทมือ
ถือรุนใหมออกมา
พระธรรมปฎก:   นีแ่หละ เราใหคนดานเดียว เอาแตความสามารถหาสิ่ง
เสพมาทํ าใหสุข แตเราไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข เร่ืองนี้ตองยํ้ า



กาวใหมของโรงเรยีนนายรอยต ํารวจ กับการศกึษาเพ่ือสนัตสิขุของโลก๒๒
บอยๆ วา สมัยนี้พัฒนากันแตความสามารถหาสิ่งบํ าเรอความสุข แตไม
พฒันาความสามารถที่จะมีความสุข

ถาความสามารถที่จะมีความสุขมันเกิดขึ้นในตัวแลว เราจะพึ่งพา
วตัถุนอยลง และเราจะมีความสุขงายขึ้น แตในทางตรงขาม กลายเปนวา
คนเดีย๋วนีข้าดสิ่งภายนอกไมได ขาดวัตถุไมได ถาขาดแลวเปนทุกข ไมมี
ความสุข ความสุขยิ่งตองพึ่งพามากขึ้น เลยกลายเปนคนที่พึ่งพาความสุข
ภายนอก และเปนสุขไดยาก พรอมกับเปนทุกขงายขึ้นดวย

ในการพัฒนาคน เราตองใหเขามีความสามารถที่จะมีความสุขดวย
ตนเองมากขึ้น ใหเขามีความสุขงายขึ้น และเปนทุกขไดยาก

ยิง่กวานั้น เมื่อเราพึ่งพาวัตถุนอยลง เราก็สามารถทํ าเพื่อผูอ่ืนมากขึ้น
แลวความสุขก็จะพัฒนาไปเปนขั้นๆ

เร่ืองการพัฒนาความสุขนี้เราไมไดเนนกันเลย คือความสุขนี้พัฒนา
ไดหลายขั้น ตอจากสุขเมื่อไดเสพ เมื่อคนพัฒนาขึ้นไป เขาก็มีความสุขจาก
การทํ าสิ่งที่ดีงาม หรือการกระทํ าที่ใหเกิดการสรางสรรค เมื่อทํ าก็มีความ
สุข ทํ าสํ าเร็จแลวก็มีความสุข

อีกดานหนึ่ง ก็มีความสุขที่เกิดจากการไดเห็นคนอื่นเปนสุข เชน พอ
แมมเีมตตารักลูก อยากใหลูกเปนสุข เมื่อทํ าอะไรใหลูกเปนสุขได ตัวเองก็
มคีวามสขุ ถาครูอยากใหเด็กนักเรียนมีความสุข ถาเด็กอยากใหเพื่อนๆ มี
ความสขุ เขาก็ตองหาทางทํ าใหนักเรียนหรือใหเพื่อนนั้นมีความสุข และ
เมือ่เหน็คนนั้นๆ มีความสุข เราก็สุขดวย ความสุขตัวนี้สํ าคัญมาก จะทํ าให
สังคมดี นี้ก็คือมีเมตตาความอยากใหคนอื่นเปนสุข
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เมตตานี้บางทีเราก็แปลงายๆ วา ความปรารถนาดี แตความ

ปรารถนาดีคืออะไร ก็คืออยากใหเขาเปนสุข ซ่ึงทํ าใหหาทางทํ าใหเขาเปน
สุข พอทํ าใหเขาเปนสุขไดเราก็พลอยสุขดวย พูดอีกสํ านวนหนึ่งวา การที่มี
ความสุขตอเมื่อเห็นคนอื่นเปนสุข พอเห็นคนอื่นเปนสุขเราก็มีความสุข

คณุธรรมขอนี้จะชวยสังคม เพราะเปนความสุขแบบรวมกัน ไมใช
เปนความสุขแบบแยงกัน

เดีย๋วนีค้นมุงหาแตความสุขแบบแยงกัน และความสุขแบบพึ่งพา คือ
ฉนัตองไดฉันจึงจะมีความสุข เขาจะอดเขาจะทุกขก็ชางเขา ซ่ึงก็คือความ
สุขแบบพึ่งพาสิ่งเสพบริโภค ตองหาใหไดมากที่สุด ตองแยงคนอื่น ฉันได
แกกอ็ด ฉันสุขแกก็ทุกข เปนความสุขจากการเอาทุกขไปใสคนอื่น

ทนีี ้ พอเรามีเมตตา เราอยากใหส่ิงทั้งหลายดี อยากใหคนหนาตาดี
อยากใหเขาแข็งแรง อยากหาทางทํ าใหเขาเปนสุข ตอนนี้ความสุขของเรา
จะรวมกับเขา เขาสุขเมื่อไรเราก็สุขดวยเมื่อนั้น

เวลานีเ้ราไมเนน หรือแมกระทั่งไมมองกันเลยในเรื่องการพัฒนา
ความสุข จริยธรรมในแงหนึ่ง ก็คือการพัฒนาความสุขนั่นเอง คือไมติดอยู
แคความสุขจากการเสพบริโภค ถาคนไมพัฒนาความสุขขั้นสูงขึ้นไป จริย
ธรรมก็มาไดยาก เพราะความสุขจากการเสพบริโภคตองแยงชิงกัน ยิ่งเรา
พึง่พาสิง่เสพบริโภคมากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งแยงชิงมากเทานั้น แลวสังคมก็ยิ่ง
เบยีดเบยีนกันมาก สังคมแบบนี้ก็ตองวุนวายแนนอน

ถาเราอยากใหคนมีศีลธรรม มีจริยธรรม เราก็ตองใหเขาพัฒนาใน
ดานความสุข ใหเขารูจักความสุขอยางใหม เชน รูจักมีความสุขจากการคน
ควาหาความรู รูจักมีความสุขจากการสรางสรรคส่ิงที่ดีงาม รูจักมีความสุข
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จากการทํ าใหผูอ่ืนเปนสุข รูจักเปนสุขจากการอยูกับธรรมชาติที่งดงามนา
ร่ืนรมย

ความสขุเหลานี้มันมีเปนพื้นๆ อยูแลว แตเราไมพัฒนามัน ไมชวย
สงเสริมมัน กลับเอาความสุขที่เกิดจากการพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคไปกลบมัน
กระตุนยัว่ยุแตในเรื่องการเสพบริโภค จนคนแทบมองไมเห็นทางอื่นที่จะมี
ความสขุ คนก็เลยแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคยิ่งขึ้น โดยพรอมกัน
นัน้กย็ิง่ท ําลายความสุขที่ดีงามเหลานี้ใหหมดไปๆ ขณะที่ตัวคนเองก็ยิ่งเรา
รอน ตกไปเปนทาสของวัตถุมากขึ้นๆ และหันมาเบียดเบียนคนดวยกัน
หนกัหนายิ่งขึ้น

อารยธรรมจะสิ้นความหมาย
ถาความสุขพ้ืนฐานทั้งสามถูกทํ าลาย

เบือ้งตนควรทราบวา ความสุขพื้นฐานของมนุษย มี ๓ อยาง ซ่ึงมา
กบัตวัมนษุยโดยธรรมชาติ เมื่อมนุษยเกิดมา เมื่อเขายังไมมีอะไร เขามี
ศักยภาพแหงความสุขพื้นฐาน ๓ อยาง

๑. ความสุขกับธรรมชาติ ชีวติของมนุษยเปนธรรมชาติ เปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ อยูทามกลางธรรมชาติ และเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ ความสุขพื้นฐานที่สุดของมนุษยก็คือ ความสุขกับ
ธรรมชาติแวดลอม เราเห็นตนไมเขียว รมร่ืน ดอกใบสะพรั่ง
สมบูรณ เห็นนํ้ าใส มีลมเย็นพัดมา ทองฟาแจมใส ก็มีความสุขใช
ไหม นีค่อืความสุขพื้นฐานอยางที่หนึ่ง ซ่ึงมาเองจากธรรมชาติ
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๒. ความสุขทางสังคม ชีวติของเราอยูกับมนุษยดวยกัน เรามีความ
สุขกบัเพือ่นมนุษย เร่ิมตั้งแตในครอบครัว เด็กเกิดมาเจอพอแมที่
มเีมตตารักเขา เขาก็มีความสุข จากนั้นก็มีความรักพี่รักนอง ถา
พฒันาถกูตอง ความรักนี้ก็ขยายกวางตอๆ ไปในสังคม และใน
โลก ความสุขทางสังคมตองเริ่มจากครอบครัว เมื่ออยูในครอบ
ครัวมคีวามรักมีความอบอุน ก็มีความสุขจากการไดชวยเหลือ
เกือ้กูลทํ าอะไรใหแกกัน

เมตตานีป้ลูกฝงจากครอบครวั จดุเริม่คอืพอแมรักลูก อยาก
ใหลูกเปนสุข แลวหาทางใหลูกเปนสุข ทํ าใหลูกพัฒนาจิตใจที่ดี
มคีวามซาบซึ้งในพระคุณของพอแม และรูจักมีเมตตาตอคนอื่น
โดยขยายไปที่พี่นอง แลวก็ขยายความรักพี่นองไปสูเพื่อนมนุษย

วฒันธรรมไทยเราใหเรียกคนอื่นเปนพี่ นอง ลุง ปา นา อา
หมด นีค้ือความรักหรือเมตตาที่ขยายออกไป ใหมองคนเปนพี่
เปนนอง เปนญาติเปนมิตรไปหมด การไดสังสรรคพูดจากันดวย
นํ ้าใจรัก นี้เรียกวา ความสุขทางสังคม หรือความสุขจากนํ้ าใจ
ไมตรี เปนความสุขพื้นฐานอยางที่สองของมนุษย

๓. ความสุขจากกิจกรรมของชีวิต คนเราไมอยูเฉย ตองเคลื่อนไหว
ตองทํ าโนนทํ านี่ และเปนธรรมดาวา คนเราปกติยอมทํ าสิ่งที่พอ
ใจ นีค่อืท ําดวยฉันทะ อยากทํ าโนนทํ านี่ เพราะอยากใหมันดี
อยางที่ตองการ เมื่อไดทํ า เวลาทํ าก็สุข เมื่อทํ าใหมันสํ าเร็จขึ้นมา
ก็มีความสุข
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 คนจะตองมีความสุข ๓ อยางนี้ เปนพื้นฐานประจํ าชีวิต ตอจากนั้น

เมือ่เราไปหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภค ก็เปนสุขเสริมซอนขึ้นมา แตถา
ไมระวัง การหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคนั้นจะทํ าใหเรากลับมาทํ าลาย
ความสขุ ๓ อยาง ที่เปนพื้นฐานของชีวิตใหเสียไป ทางที่มันจะเปนโทษ
ก็คือ

๑. ความสุขจากการเสพบริโภคนั้น ตองหาเอามาใหตัวเสพ มันจึงทํ า
ใหเราแยงชงิกนั ทํ าใหเพื่อนมนุษยหวาดระแวงกัน มีความหวงแหนกีดกัน
จนท ําใหไมมีความสุขในการอยูรวมกัน คิดแตระแวงวา เขาจะเอาหรือ
เปลา จะมาแยงหรือเปลา จนกระทั่งวาเมื่อเห็นแกการเสพบริโภคกันมาก
เขา พอเห็นเพื่อนมนุษยก็ไมมีความสุขเสียแลว เพราะมีแตกลัวหรือขยาด
หวาดระแวง

๒. ความสุขจากธรรมชาติเสื่อมเสียไป เพราะจิตใจมัวหมกมุนกับ
การหาผลประโยชน และการหาทางแยงชิงกัน ทั้งที่อยูทามกลางธรรมชาติ
แตใจไมอยู เพราะใจไปหวงกังวล หวาดระแวง คิดเรื่องจะไดหรือไมได ก็
เลยไมไดรับรสความสุขจากธรรมชาติแวดลอมที่งดงาม ตัวอยูใจไมอยู
หวัน่กลัวบาง กังวลบาง อะไรบาง ขุนมัว ไมโลง ไมโปรง ไมสบาย

๓. กิจกรรมตางๆ ของชีวิต แทนที่จะทํ าใหมีความสุข กลับทํ าดวย
ความเบื่อหนายเปนทุกข พอเร่ืองหาผลประโยชนเขามา คราวนี้เราไมไดทํ า
กจิกรรมนัน้ๆ ดวยใจรักแลว แตทํ าเพราะเปนเงื่อนไขที่จะใหไดผล
ประโยชน เชน สมัยนี้คนจํ านวนมากตองทํ างานหาเงินโดยใจไมไดรักงาน
ทีท่ ํานัน้ แตจํ าใจวาถาเราไมทํ าเราจะไมไดเงิน การทํ างานก็เลยกลายเปน
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เงือ่นไข เขาทํ าเพราะเปนเงื่อนไข เมื่อทํ าเพื่อผลตามเงื่อนไขมันก็ไมมีความ
สุข เพราะผิดธรรมชาติที่วาคนตองรักสิ่งที่จะทํ า คือเขาอยากทํ าเขาจึงทํ า

เวลานี้ความสุขพื้นฐานของมนุษยตามธรรมชาติเดิมสามอยางนี้แทบ
จะหมดไป

คนฉลาดหรือคนดีมีปญญา ไมวาจะหาความสุขเพิ่มเติมอยางไร ก็
ไมยอมท ําลายหรอืท ําใหเสยีหายตอความสขุทีเ่ปนทนุเดมิทัง้ ๓ ประการนี้

ใหเศรษฐกิจเปนปจจัย
ให ‘สบาย’ เปนฐานของการพัฒนา

พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   ผมเคยคุยกับเพื่อนที่เปนผูใหญหลายคนที่เปน
นักเศรษฐศาสตรนะครับ ผมเห็นดวยกับทานตรงที่วาความสุขพื้นฐานทาง
ดานธรรมชาติและทางดานสังคมหรือการทํ างาน มันมีอยูหลายอยางซึ่งเรา
สามารถจัดหาให โดยไมตองใหไปดิ้นรนผานตัวเงิน อยางเชน การมีที่อยู
อาศัยที่รมร่ืน มีบานพอสมควรกับอตัภาพ เกิดมาก็มีความสุข ดีกวาเกิดมา
แลวไมมีบาน หรือบานชํ ารุดทรุดโทรม ขางลางตองเล้ียงวัวเล้ียงควาย ลูก
เกดิมาตองดมกลิ่นควาย เหมือนบางที่

พืน้ฐานอยางนี้ ที่จริงรัฐควรจะจัดหาให โดยไมตองผานกระบวน
การทีใ่หไปตอสูดิ้นรนเพื่อหาเงิน ซ่ึงบางคนหาเงินไมเปน บางคนยากที่จะ
หาเงนิแมกระทั่งเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แตเขามีจิตใจที่ดี บางคนเกิดมาใน
สภาพแวดลอมที่ดี ตรงนี้เปนความขัดแยงกันอยูพอสมควร ระหวางการหา
เงนิในทางโลกมาเพื่อจะเจือจุนตัวเอง กับความมีปติหรือมีปราโมทยในจิต
ใจ เปนความสุขที่เราสะสมมาที่เปนพื้นฐานจริง ตรงนี้ขัดกันอยู
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ผมก็บอกหลายๆ คนบอกวา ผมเองมองดูสังคมบางสังคม เชน เวียด

นาม ปจจุบันนี้ ระบบคอมมวินสิมหรือวาระบบสังคมนิยมทั่วไป พยายาม
จะจดัหาพื้นฐานตรงนี้ให สวนสาธารณะที่สวยงาม ธรรมชาติรมร่ืน รัฐจัด
หาให บานที่พออยูได ถาไมมีบานก็เปนทุกข ลูกออกมาก็เปนทุกข ปจจัยส่ี
เบือ้งตนของครอบครัว รัฐก็จัดหาให

ผมเปรยีบเทียบกับสังคมไทยบอกวา รัฐทํ าอยางนี้ไดไหม อยาง
สังคมยากจนจริงๆ ในบางที่ไมตองใหไปชวยเหลือผานตัวเงิน ไมตองไป
เสรมิอาชีพให ไมตองไปทํ าอาชีพเพื่อที่จะกลับมาปลูกบาน ก็ปลูกใหเสีย
เลย จะขัดไหมในระบบ

เร่ืองเมด็เงิน เร่ืองระบบกลไกทางเศรษฐกิจ เร่ืองนี้ก็ยังมีความเห็น
แตกแยกกนัอยู เชน บอกวาใหเทาไรกไ็มพอ ถาคดิในเชงิเศรษฐศาสตรอาจจะ
ใหได โดยไมท ําใหเสยีหายในเรือ่งเมด็เงนิ แตใหแลวดเูหมอืนวาจะตองการ
ไมมีที่ส้ินสุด คือตองการบาน พอมีบานเสร็จแลว ก็ตองการใหญขึ้น
พระธรรมปฎก:   อันนัน้กเ็ปนจริงในแงหนึ่ง เราจึงตองใหพรอมกันสอง
ดาน คอื ดานหนึ่งก็ใหวัตถุ อีกดานหนึ่งก็ใหแนวคิดจิตใจ สรางทัศนคติ
และใหเขาใจดวย หมายความวา ใหฉันทะ ที่จะทํ างานดวยใจรักหรือมอง
เหน็คณุคา และใหปญญา ที่จะรูเขาใจวาชีวิตของเราที่แทตองการอะไร มัน
จะสุขดวยอะไร
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ตองกลับมาที่เร่ืองใหการศึกษา
พระธรรมปฎก:   การศกึษาจะตองใหเขาเขาใจวา ที่จริงเราไมตองเอาความ
สุขของเราไปพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมากมาย จนกลายเปนฟุงเฟอมัวเมา ซ่ึง
บางทีรัฐก็มองขามไป คือแทนที่จะมองความสุข ๓ อยางที่กลาวแลว ก็
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เหมอืนไปนึกวาเขาจะมีความสุขตอเมื่อมีส่ิงเสพบริโภคเยอะ มีโนนมีนี่ มี
วัตถุส่ิงของที่เปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อันนั้นเปนสวนแถมหรือสวน
เกนิ ไมวาจะอยางไร เราจะตองรักษาความสุขพื้นฐานไว

หมายความวา จะใหมีความสุขอะไรทางวัตถุเพิ่มขึ้นมาก็แลวแต ก็
อยาใหสูญเสียความสุขสามอยางนี้ สุขสามอยางนี้ตองรักษาเปนสิ่งจํ าเปน
พืน้ฐานไวกอน ไมใชวาไปไดความสุขทางวัตถุเสพบริโภคมาก แตพรอม
กนันัน้กลับสูญเสียความสุขพื้นฐานทั้งสามนี้ไปหมดเลย มันก็ไมคุม ไมได
เร่ืองเลย
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   แตวัตถุพื้นฐานก็ตองมีบาง
พระธรรมปฎก:  วตัถุพืน้ฐานนั้นจํ าเปนทีเดียว ตองมี อันนี้ก็คือหลักการที่
เราถอืวา เงนิทองวตัถเุปนปจจยั แตไมใชเปนจดุหมาย ไมใชมวัรอความสุข
จากสิง่เสพบ ํารุงบ ําเรอ วตัถุจ ําเปนตองมเีทาทีเ่ปนปจจยั แลวกเ็ปนสวนเสรมิ
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   ถาปจจัย ๔ เปนพื้นฐาน ไมถือวาเปนสิ่งเสพ
หรือครับ
พระธรรมปฎก:   อยางทีว่าแลว วตัถุนัน้เปนสิง่จ ําเปนในขัน้เปนปจจยัหรือ
สวนซึง่ตองอาศยั ทางธรรมทานใหความส ําคญัวา จะอยูจะท ําอะไร ตองให
ไดใหม ี“สัปปายะ” แมแตพระจะไปทํ าสมาธิก็ตองมสัีปปายะ

สัปปายะก็คือคํ าเดิมที่เรามาแปลวา สบาย แตสัปปายะแปลวา
เกือ้กูล ส่ิงที่เอื้อ ส่ิงเกื้อหนุนตอการทํ าหนาที่การงานตามวัตถุประสงค

ภาษาไทยเราเอาศัพทของพระมาใช แตความหมายเคลื่อนคลาด
กลายไปในเชิงที่ทํ าใหไมมีการกระทํ า ที่จริงศัพทพระ มีความหมายโยงไป
ถึงการกระท ํา เชนวา พระจะไปบ ําเพญ็สมาธ ิกต็องการสปัปายะ ทีว่าสปัปายะ



กาวใหมของโรงเรยีนนายรอยต ํารวจ กับการศกึษาเพ่ือสนัตสิขุของโลก๓๐
กค็อืสภาพเอื้อตอการทํ าหนาที่ของทาน ซ่ึงในกรณีนี้ คือ การบํ าเพ็ญสมาธิ
สภาวะทีเ่อื้อตอความเปนอยูและทํ าการนั้นแหละ เรียกวาสัปปายะ

แตของเรา เมื่อแปลสปัปายะวาสบายแลว เราก็มองแบบไมมีจุด
หมาย คลายวาสบายก็คือไมตองทํ าอะไร แลวก็จบ แมแตจะแปลคํ าวาความ
สุข เราก็มองความสุขในความหมายวาไมตองทํ าอะไร ในขณะที่ของทาน
สัปปายะคือเกื้อหนุนการกระทํ า หมายความวา เรามีวัตถุประสงค มีส่ิงที่จะ
ท ําอยูแลว เราก็ดูวามีสภาพตางๆ ที่เอื้อหรือไม เชนไปบํ าเพ็ญสมาธิ ก็หา
สัปปายะ จะเรียนจะอานหนังสือ ก็จัดสถานที่และบรรยากาศใหเอื้อคือ
สบาย (แตไมใชวาพอสบายแลวก็นอนเลย)

เร่ืองสปัปายะหรือสบายนี้ ทานใหจัดหาประมาณ ๗ ประการ เรียก
งายๆ วา สบายทั้ง ๗ คือ

๑. อุตุสบาย หมายความวา สภาพแวดลอมเอื้อ เชน ดิน ฟา อากาศ
ความหนาว-รอน ไมเกินไป รอนจัดก็บํ าเพ็ญสมาธิไมไดผล หนาวจัดก็ไม
ไดผล ส่ิงแวดลอม ดิน ฟา อากาศ สดชื่น พอดี ตนไมรมร่ืน บริเวณสะอาด
เรียบรอย ร่ืนรมย

๒. อาหารสบาย อาหารการกินไมลํ าบากขัดสน เปนปุถุชนก็ใหถูก
ล้ินพอสมควร มีเพียงพอ หาไมยาก และมีคุณคาเกื้อกูลตอสุขภาพรางกาย
บางทีก็เรียกวา โภชนะสบาย

๓. เสนาสนะสบาย ทีอ่ยูที่อาศัย สถานที่ พอดี ไมคับแคบเกินไป
สะอาดเรียบรอย มั่นคงปลอดภัย อยูไดไมลํ าบาก ไมใชวารอนแดดเกินไป
หรือฝนร่ัวตองคอยระแวงระวังหนีหลบกันอยูเร่ือย



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๑
๔. บุคคลสบาย มบีคุคลที่เอื้อเฟอเกื้อหนุน มีไมตรีตอกัน ไดคนที่

ถูกกบันิสัยของเรา มีกัลยาณมิตร มีคนที่ดีมีสติปญญาเปนที่ปรึกษาที่ดีได
หรืออยางนอยพูดคุยปรึกษากันได ปรับทุกขกันได อยางนอยก็ไมมีโจรผู
ราย ไมมีคนที่เปนภัยอันตรายหรือเบียดเบียนกัน

๕. โคจรสบาย มทีี่ไปหาอาหาร แสวงหาสิ่งของเครื่องใชสอยใน
ชีวติประจํ าวันไมลํ าบาก เชนไมไกลตลาดเกินไป แตก็ไมพลุกพลานจอแจ
เกินไป

๖. อิริยาบถสบาย คอื ไดบริหารอิริยาบถ มีการเคลื่อนไหวของราง
กาย ไดนั่งนอนยืนเดินอยางสมดุลและเพียงพอ บริหารรางกายไดคลองไม
ติดขัด เอื้อตอสุขภาพ

๗. สวนะสบาย (ค ําเต็มวา ธรรมสวนสัปปายะ หรือภสัสสัปปายะ)
คอื มโีอกาสไดยินไดฟงถอยคํ า เนื้อความ และเรื่องราวที่ใหเกิดปญญา
ความรูความเขาใจในหลักความจริง ความดีงาม ที่เปนธรรม เปนวิทยา
ตลอดจนการพูดคุยถกเถียงสนทนาแลกเปลี่ยนความรูความคิด พูดตามยุค
สมัยวา มีโอกาสเขาถึงขาวสารขอมูลที่สรางสรรค ผดุงจิตใจ จรรโลง
ปญญา เอื้อตอการศึกษา เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยสาระก็คือตองมสัีปปายะ อันไดแกสภาพแวดลอมที่เอื้อตอชีวิต
ความเปนอยูการงานกิจกรรม ที่จะหนุนใหเราพัฒนาตัวเองได ไมวาจะเปน
บาน โรงเรียน สถานศึกษา ที่ทํ างาน วัด ก็ตองจัดใหมสัีปปายะ หรือ
“สบาย” ทั้ง ๗ นี้

สบาย ๗ นี้ เหมือนเปนมาตรฐานที่บอกเราดวยวา ส่ิงเสพบริโภค
และวตัถุทั้งหลายนั้น เราตองการแคไหน จะเอาแคไหน



กาวใหมของโรงเรยีนนายรอยต ํารวจ กับการศกึษาเพ่ือสนัตสิขุของโลก๓๒
บางทีพูดวาสบายๆ แตพูดลอยๆ พราๆ มัวๆ ไปอยางนั้นเอง ไมรูวา

สบายทีแ่ทมีความหมายวาอยางไร และไมเคยวัดดูวาสบายของตัวมีแลวแค
ไหน เปนสบายที่จะใหอยูไดดีตอไปหรือเปลา

บางคน บางกลุม บางพวก เที่ยวหาเสพมัวเมาหมกมุนกับการเสพ
บริโภค บํ ารุงบํ าเรอความสุข ใชจายสิ้นเปลืองมากมาย ทํ าอวดโกหรูหราฟู
ฟาไป แตพอดูที่ “สบาย” ทัง้ ๗ นี้ ปรากฏวาไมไดเร่ือง เงินก็ผลาญใหหมด
ไป ครอบครัวก็ไมสบาย ชีวิตของตัวก็ตกอบาย

แตถาปฏิบัติถูกตอง เมื่อไดสัปปายะแลว ดานวัตถุหรือดานสิ่งเสพ
บริโภคกน็บัวาพอแลว ทีนี้ก็เอามันเปนปจจัยที่จะมุงหนาพัฒนาชีวิตใหกาว
สูงขึน้ไปสูความดีงามและความสุขขั้นที่ประณีตตอๆ ไปอีก โดยไมมัวมา
ลุมหลงมัวเมาจมอยูกับสิ่งเสพบริโภค อยางนี้เรียกวา เศรษฐกิจเปนปจจัย
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ไดประโยชนทั้งโรงเรียนนายรอย และ
กระทรวงศึกษาธิการ

อยาเอาเลย ความเปนอิสระเสรี ที่อยูภายใตการครอบงํ า
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   ผมเลยถามเรื่องโรงเรียนเสียเยอะ เพราะติดอยู
ในใจผม รอบที่แลวผมเขามาอยู ๘ ป มาสรางหลักสูตร ขยายองคกร เตรียม
กองวชิาการ แลวก็ทํ าหองเรียน ทํ าอาคารสถานที่ใหพรอม แลวก็เวนไป
ประมาณตั้งแตป ๒๕๓๘ จนถึงตอนนี้ ๗ ป จึงเขามาอีกที

อะไรที่ไมคอยทันสถานการณโลก ก็เปนเรื่องตองแกไขจัดทํ า
รมช.ศธ. ดร.สริิกร มณริีนทร: สังคมทั้งภายในภายนอก ๗ ป เปลี่ยนไปมาก
พระธรรมปฎก:   สภาพตัวคนก็เปลี่ยน



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๓

รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ต ํารวจก็ตองไปเผชิญกับสังคมที่เปลี่ยนไป
เหลานี้ดวย
พระธรรมปฎก:   จะตองมีกํ าลังใจที่จะแก
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   ผมกอ็าศัยทางกระทรวงศึกษาธกิารชวยเยอะ
ครับ เผอญิชวงนี้เปนจังหวะดี ทานนายกรัฐมนตรีก็เปนศิษยเกาที่นี่ รุน
เดยีวกนั แลวก็ทานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.วรเดช
จันทศร ก็เปนศิษยเกาที่นี่
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ทานรัฐมนตรีปุระชัยก็เปนศิษยเกาที่นี่
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   เรียนรุนใกลๆ กัน ทุกคนก็ปรารถนาดีตอที่นี่
เพราะฉะนั้นทรัพยากรอะไรตางๆ จะเอามาชวยโรงเรียนไดมาก อยางเชน
การเชื่อมโยงฐานความรู เชื่อมโยงขอมูลทางดานการศึกษา หองสมุดอิเล็ค-
โทรนคิ เราทํ าไดสะดวกขึ้น
พระธรรมปฎก:   ทนีีก้อ็ยูที่สรางจุดหมายและทิศทาง
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   แลวก็สรางจิตใจ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ตองหารือกันวาจะเรียนเชิญทั้งทานนายก
รัฐมนตรี ทั้งทานรัฐมนตรีปุระชัย ทานวรเดชมาแลว หมุนเวียนกันเขาไป
แนะนํ านักเรียน
พระธรรมปฎก:   กด็สิี เหมือนกับเปนรุนพี่ มาพูดใหกํ าลังใจรุนนอง
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   แลวกน็ํ านักเรียนนายรอยตํ ารวจสามพราน
ออกไปสัมผัส จะไปรัฐสภา ไปทํ าเนียบ
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   อาทติยหนาทั้งอาทิตยนี้นักเรียนนายรอยตํ ารวจ
ทีก่ ําลังจะจบไปดูที่รัฐสภาทั้งสองแหง แลวไปดูทํ าเนียบ



กาวใหมของโรงเรยีนนายรอยต ํารวจ กับการศกึษาเพ่ือสนัตสิขุของโลก๓๔

รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ส่ิงสํ าคัญไปดูความทุกขยากของชุมชน ไป
ดโูรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนบาง แลวก็ไปพัฒนาโรงเรียนนครปฐม
พระธรรมปฎก:   ตอนทีจ่ะไปดูที่สํ าคัญ เปนโอกาสที่จะชี้แนะเหมือนกับ
น ําจติและเปดชองความคิด ใหมีทิศทางหรือทัศนคติ แลวก็มีแงมองที่ถูก
ตอง พรอมทั้งจุดที่วาจะไปไดประโยชนมา

ถาจะมกีารชี้แจง อยางนอยก็ไดเสนอแนะมุมมอง และแงคิดตางๆ
ซ่ึงท ําใหนักเรียนมีการเตรียมจิตเตรียมใจ ตั้งทาที วางแนวคิดไดถูกตอง
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ตอนกลับมาอาจจะใชวิธีที่มีในหลักสูตร
พระพทุธศาสนาใหมที่ทานเจาคุณพระเทพโสภณเปนประธาน คือใชวิธี
สัมมนาใหไดคิดวาไปพบแลวคิดเห็นอยางไร กลับมาถามใหถูกหลักและ
จะชวยในสวนของการสัมมนาพระพุทธศาสนา
พระธรรมปฎก:   ก็มี ๒ ชวง ชวงแรก คอืกอนไป มีทาทีทัศนคติอยางไร
ชวงหลัง คอืไปดูมาแลวไดอะไร และคิดจะทํ าอะไร

แตตอนจะไปสํ าคัญมาก เพราะถาเขาตั้งแงมองถูกตองแลวเดินความ
คดิถูกทางและรูจักจับ ก็จะไดมาก แลวก็จะมองเห็นแงมุมที่เอาไปเชื่อมโยง
กบัเรื่องราวและงานการตางๆ ของประเทศชาติ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   ไปแบบมีทิศทางนะคะ
พระธรรมปฎก:   ใหใจมทีิศทาง เด็กบางคนไปโดยไมนึกคิดอะไรเลย ดูๆ
แลวกผ็านไป มองแตเพียงวา มีนั่นนี่สวยหรือไม โกไหม ยิ่งสังคมเวลานี้มี
ทศันคตแิบบที่มองแงโกไมโก ถาเด็กไปแลวมีแตความรูสึกวา แหมเราวัน
นีแ้น ไดมาเยี่ยมทํ าเนียบ ไดมารัฐสภา คิดวนเวียนอยูแคนั้น ไมไปไหน ก็
ไมไดอะไรเลย
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รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   คดิแตวาอาจจะไดไปสนุก
พระธรรมปฎก:   ทนีีถ้าเราไดเสนอแนะเกี่ยวกับมุมมอง แงคิด แนวทาง
การตัง้จติ และทัศนคติไวบางแลว เขาก็จะไปแตกความคิดเอาเอง เราเพียง
แตเสนอแนะ จุดประกายหรือตั้งแงสังเกตใหแลวเขาก็ไป เด็กบางคนพอเรา
กระตุนใหคิดหรือช้ีแนะแงมุมที่จะมอง เปดชองความคิดใหแลว เพียงให
เขาตัง้ทาทีขึ้นมา และเริ่มมอง เขาก็มองเห็นตอออกไป เขาไปกระจายแง
มมุไดอีกเยอะ ทํ าใหศกัยภาพของเขาไดรับการกระตุนใหเกิดการพัฒนา
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   เปนแงมุมที่บางคนอาจจะลืมไปแลว แง
มมุทีอ่าจจะมองขามไป เลยตองนํ าไปแนะนํ าครูที่โรงเรียนดวย
พระธรรมปฎก:   อันนีสํ้ าคัญ เพราะวาเด็ก ถาไมมีการปลุกความคิดหรือ
กระตุนทางปญญา แกจะอยูแคความรูสึก ก็ไดแตมองซึมๆ ไป ตื้อๆ ตันๆ ที
นีพ้อเราจีค้วามคิด กระตุน เขาก็เกิดแงใหความคิดเดินตอไป เรียกวาเขามี
ศกัยภาพภายในอยูแลว ส่ิงที่เราพูดไปกระตุน แลวเขาก็คิดตอได เขาอาจจะ
ไดเพิ่มอีกมากจากที่เราพูด
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร:   แนวคดินี้ก็จะนํ าไปปรับกับการที่เรา
พยายามจะปรับปรุงระบบเอ็นทรานซเขามหาวิทยาลัย ใหเขาไดมีกิจกรรม
สรางสรรคสังคม แงมุมที่พระเดชพระคุณแนะ ก็คงจะตองนํ าไปปรับกับ
ระบบการใหเด็กไดทํ ากิจกรรมสรางสรรคสังคม
พระธรรมปฎก:   เฉพาะอยางยิ่ง เวลานี้กระแสสังคม พวกคานิยม เสียง
โฆษณาตางๆ มายั่วยุปลุกปนจิตใจ และครอบงํ าความคิดของคนเปนอยาง
มาก บางทีนาขํ า คนสมัยนี้นึกวาตัวมีเสรีภาพ จะซื้อหาเสพบริโภคอะไรก็
ไดตามใจปรารถนา เขานึกวาอยางนี้คือเปนอิสระเสรี แตที่แทนั้น เขาถูก
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ครอบง ําใหคิดอยูในกรอบของคานิยม และแรงพัดพาของกระแส อยางไมรู
ตวั โดยไมมีความคิดอะไรเปนของตัวเองเลย ถูกลอเราใหทํ าแมแตส่ิงที่
เปนพิษภัยตอชีวิตของตนเอง

อยางนี้ไมใชอิสระเสรี เพราะอิสระ คือเปนใหญในตัว และเสรี คือ
เคลือ่นไหวไปไมถูกกีดกั้นกํ ากับ แตนี่เขาถูกกํ าหนดครอบงํ าอยู แถมไมรู
ตวัเสียดวย เหมือนหลับใหล ถาจะเปนไดก็ตองเรียกวา ทาสยเสรี คือเสรี
ภายใตการถูกครอบงํ าเทานั้น ไมใชอิสระเสรี

เพราะฉะนั้น ตอนนี้ตองปลุกกัน ปลุกทั้งทางจิตใจ และปลุกปญญา
ไมใชปลุกใจอยางเดียว ปลุกใจก็ใหเขมแข็ง ตื่นตัว มีความเพียรพยายาม มี
ก ําลังใจ แตปลุกปญญาสํ าคัญมาก ทํ าใหเกิดแงมุมมอง แงความคิด รูจัก
มองขอดี-ขอเสีย คุณ-โทษ สืบสาวเหตุปจจัยตางๆ ใหเขารูจักคิด ใหมีความ
เปนอิสระเสรีที่แทจริง อยางนอยก็คิดอยางรูตัว และรูทัน

กเ็ลยขอถือโอกาสพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนาเปนหวงมาก คือเร่ืองสังคม
ของเรานี้ เวลาจะทํ าอะไรมักจะดิ่งไปแงเดียว

การแสดงความเห็น ตองมากับการหาความรู
อยางเวลานี้ ชอบเนนกันนักเรื่องการแสดงความเห็น พูดกันนักวา

เดก็ไทยไมคอยชอบแสดงความเห็น จึงจะสงเสริมใหเด็กกลาแสดงความ
เหน็ ทนีีถ้าแสดงความเห็นแตไมมีความรู ก็เปนการแสดงความเห็นเลื่อน
ลอย ฟุงซาน ไมไดเร่ือง

การแสดงความเห็นตองคูกับการหาความรู และการหาความรูนี้เปน
เร่ืองใหญที่ขาดในสังคมไทย จุดที่ขาดมากในสังคมไทยคือการหาความรู



พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๗
ถาไมหาความรูและไมมีความรู ก็ไมมีอะไรเปนสาระที่จะแสดงความเห็น

ถาไปปลุกการแสดงความเห็น โดยไมเนนใหหาความรู การแสดง
ความเหน็ก็จะเลื่อนลอย ฟุงซาน จะยิ่งยุง เพราะฉะนั้นตองเนนการแสวงหา
ความรู เนนใหมากที่สุด แลวการแสดงความเห็นจะมีฐานมั่นคงและจะมี
ความรับผิดชอบดวย

ถาแสดงความเห็นโดยไมหาความรู ก็เปนการขาดความรับผิดชอบ
อยางหนึ่ง จะถือวาเสียจริยธรรมก็ได เพราะไมมีความรับผิดชอบ ไดแต
แสดงความคิดเห็นไปอยางนั้นเอง

ถาหาความรูมาใชในการแสดงความเห็น ก็เกิดความรับผิดชอบขึ้น
มา แลวก็ไดสาระ เปนความเห็นไมเล่ือนลอย ไดประโยชน แลวก็ปลุกให
ไปหาความรูตออีก

การทีเ่ราแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็เพื่อกระตุนใหเห็นแงมุมที่เราจะ
ตองหาความรูเพิ่ม เราแสดงความเห็นไปแลว เราก็ไดหาความรูเพิ่มเติม มัน
กเ็ปนกระบวนการเพิ่มปญญา แตถาไปแสดงความเห็นอยางเดียว บางทีมัน
เปนเพียงการแสดงความตองการ หรือความชอบใจ-ไมชอบใจเทานั้นเอง
ไมไดอะไรขึ้นมา

ทีจ่ริง การแสดงความเห็น และการหาความรูนี้ เปนขั้นตอนอยูใน
กระบวนการพัฒนาปญญา ซ่ึงเมื่อจะทํ า ก็ตองใหตลอดกระบวนการ หรือ
พดูใหงายๆ วาใหครบกระบวน ซ่ึงแบงไดเปน ๓ ขั้นตอน คือ

๑. การหาความรู ตองมีความอยากรู ใฝรู และรูจักวิธีการแสวงหา
ความรู ใหไดความรูที่จะแจงชัดเจน ซ่ึงรวมทั้งการทดลองและปฏิบัติการ
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๒. การรูจักคิด ตองรูจักคิด ทั้งในแงคิดเพื่อหาความรู ขยายความรู
คดิใหเขาถึงความจริง และคิดเพื่อนํ าความรูมาใชประโยชน หรือสราง
ความรูใหม ไมใหเปนความรูที่เปนหมัน หรือเปนแคความจํ าอยางนกแกว
นกขุนทอง

๓. การรูจักแสดงความเห็น ตองรูจักสื่อสาร พูดเปน ทั้งใหความรู
ความคดิเห็นแกผูอ่ืนไดชัดเจน มีสาระมีเหตุผล อยางมีความรับผิดชอบ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อใหไดแงมุมความรูความคิดเพิ่มเติม
และไดจุดไดประเด็นที่จะไปหาความรูตอไปอีก

รวมความก็คือ ตองหาความรูเปน คิดเปน และแสดงความเห็นเปน
รูกต็องชัด คิดก็ตองชัด แสดงความเห็นก็ตองชัด และใหทั้ง ๓ ขั้นตอนมา
หนนุเนือ่งกัน ในการที่จะกาวไปในการพัฒนาปญญา และการสรางสรรค
ดวยปญญาที่พัฒนาเพิ่มขึ้นๆ

ถาปฏิบัติถูกตองตลอดกระบวนการ การแสดงความเห็นเปนจุด
ปรากฏตัวของความรูและความคิด ดังนั้น เราสามารถเอาการแสดงความ
เหน็ของคน เปนจุดตรวจสอบความรูและความคิดของเขาไดดวย

แตถึงอยางไร ในสังคมไทยก็ตองเนนใหมากในเรื่องการหาความรู
เพราะนอกจากเปนฐานใหแก ๒ ขั้นตอนตอไปแลว ก็ขาดแคลนมากใน
สังคมไทยดวย
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ในประเด็นนี้ก็ถือโอกาสกราบเรียนทานเจา
คณุวา วนัที่ ๒๕ พฤศจิกายน จะเปนวันการประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงคงจะ
เปนวนัที่ฉลองการประถมศึกษาแหงชาติคร้ังสุดทาย เพราะวาตอไปเราจะ
เปลีย่นเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงสรางใหม ก็จะถือโอกาสนี้
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ประกาศเปน “ปแหงการอานและการเรียนรู” คงจะสงเสริมใหเด็กไดอาน
หนงัสอืมากขึ้น แลวก็จะเนนใน ๕ สาระหลัก คือ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรวิทยาศาสตร แลวก็จะเชิญ
ชวนใหชวยกันบริจาคหนังสือที่เปนหนังสือดีในดวงใจที่เด็กไทยควรจะ
อาน ในแงมุมทั้งของเด็ก ของผูใหญ ของผูทรงคุณวุฒิ

การอานการเรียนรูเปนปจจัยหนึ่ง เปนพื้นฐานที่ดี
พระธรรมปฎก: สมเดจ็พระเทพรตันฯ ทรงโปรดการอานหนงัสอืมากใชไหม
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ใชคะ ก็คิดวาสิ่งเหลานี้จะเสริมกัน ขอ
อนญุาตกราบเรียนใหทานเจาคุณสบายใจวา คงจะตองพยายามทํ าทุกทาง
พระธรรมปฎก: ตองเนนเรื่องนี้ ปลุกใหเด็กเกิดนิสัยใฝรู หาความรู สราง
วฒันธรรมแหงปญญา หรือจะเรียกวาวฒันธรรมแหงการแสวงปญญา
สังคมของเราขาดวฒันธรรมทางปญญา และเติมแสวงเนนเขาไปอีกตัวยิ่งดี
เปนวฒันธรรมแหงการแสวงปญญา
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: กค็ดิวาการอานหนังสือ การสืบคนความรู
การเรียนรู บูรณาการกันทั้ง ๕ สาขาหลัก คงไมใชหมายความวา พลศึกษา
ไมสํ าคัญ แตในที่สุดก็จะบรูณาการกันได
พระธรรมปฎก:  บูรณาการเปนหลักการใหญ แตพรอมกันนั้นก็เนนในแง
วาจดุไหนที่สังคมของเราขาด เราจะตองเนนพิเศษ จุดที่ขาดมากคือวัฒน-
ธรรมแหงการแสวงปญญา สังคมไทยเรามวีฒันธรรมแหงเมตตา อันนี้เราดี
แตเวลานี้วฒันธรรมแหงเมตตาของเราก็กํ าลังจะสูญเสียไป กํ าลังแยลง
ขณะที่วฒันธรรมแสวงปญญาก็ไมไดมา จึงแยทั้งคู
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ฝร่ังเขามวีัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา วฒันธรรมแหงเมตตาเขา

คอนขางขาด เราหนักทางวฒันธรรมแหงเมตตา ปญญาเราไมคอยแสวง เรา
ควรจะรกัษาจดุดขีองเราไว คอืวฒันธรรมแหงเมตตากรั็กษาไว แลวกพ็ฒันา
วฒันธรรมแหงการแสวงปญญาขึ้นมา ถาไดครบคูเมื่อไร ก็สมบูรณ

ตองมีทั้งวัฒนธรรมแหงเมตตา และวัฒนธรรมแหงการแสวงปญญา
ตอนนีก้ ําลังจะเสียอยางหนึ่ง แลวอีกอยางหนึ่งก็ไมได จึงแยที่สุด หมดตัว
เลย ดทีี่ตัวมีอยูก็ไมรักษา ดีใหมก็ไมหามาใสตัว ไมสราง

สังคมตองมีจุดเนน อยางนอยตองมีจุดหมายวาอันนี้ตองทํ าใหได
อันนีข้าดไปชัดเจนตองใสเขามา ตองแกไขภาวะขาดแคลนวฒันธรรม
แสวงปญญาของเรา เพราะถาเราไมรีบแกไข เร่ืองการแสดงความเห็นจะยิ่ง
เสยีใหญ กลายเปนการซํ้ าเติมสังคมใหยิ่งทรุด

เวลานี้นาเปนหวงเรื่องการแสดงความเห็นโดยขาดองคประกอบ
ใหญ คอืการหาความรู เพราะฉะนั้นตองไปเนนการหาความรูใหหนัก เด็ก
จะตองใฝหาความรู อยากจะรูแลวตองเรียนวิธีหาความรู ถาแกไมมีความ
อยากรู ไมคิดแสวงหาความรู แกก็ไมหาวิธีศึกษา ไมหาวิธีวาจะแสวงหา
ความรูไดอยางไร ก็ไปตื่นจะแสดงความเห็นอยางเดียว
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ประเดน็นี้เชื่อมโยงกับครูดวยคะ คงจะตอง
ช้ีแจงใหครูเขาใจมากๆ
พระธรรมปฎก:   เร่ืองนี้ครูจะตองไปปลุกนักเรียนใหถูกทาง
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เมื่อคนดีไดรับการบูชา เด็กก็ไดเสวนากัลยาณชน
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: วนันีน้อกจากมากราบเพื่อขอรับทราบแนว
ทางกบัพระเดชพระคุณแลว ก็ขออนุญาตวา ถาไดรายช่ือหนังสือซ่ึงทาน
เจาคณุไดเขียนไว หรือสามารถใชแนะนํ าทั้งเปนภาษาอังกฤษ และภาษา
ไทย จะไดประกอบกันเปนหนังสืออานนอกเวลาของเด็ก หรือเปนหนังสือ
ทีจ่ะเขาเว็บไซต ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งกับการประกาศปแหงการอาน
และการเรยีนรูคะ เพราะคิดวาในวิชาภาษาอังกฤษนั้น เด็กๆ นาจะไดอาน
บทความหรือบทที่ตัดตอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนภาษาอังกฤษดวย
พระธรรมปฎก: ใหเดก็รูจักฝกเรื่องนี้ขึ้นมาบาง ก็จะเปนชองทางหาความรู
ใหเกง พอมีเชื้อไวแลวแกก็ไปพัฒนาของแก
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: สังเกตวาเด็กไทยเวลาจบแลวไปตาง
ประเทศ จะพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเปนภาษาอังกฤษไมเปน
พระธรรมปฎก: นีแ่หละไปถูกฝร่ังถาม เพราะฝรั่งเขาเห็นวามาจากประเทศ
ไทย ซ่ึงรูกันวาเปนดินแดนพระพุทธศาสนา เขาก็ถามเรื่องพระพุทธศาสนา
เดก็ไทยไมไดเตรียมไป ก็เลยแย นี่แหละเราไมรูจักใชทุนที่มีอยู

เดก็จะชอบเรื่องประวัติเหตุการณ ความเปนไปตางๆ เชน เร่ืองพระ
เจาอโศกมหาราช อาจจะสนุกหนอย ถาเอาเฉพาะเนื้อหาธรรมะบางทีแกก็
หนกั ถาเปนเรื่องเหตุการณประวัติศาสตร และความเปนไปในสังคม
ตลอดจนเรือ่งประวัติชีวิตคน ก็ดี สมัยกอนเขาปลุกใจเด็กดวยหนังสือพวก
หนึง่ กค็ือประวัติบุคคลสํ าคัญ ที่เปนแบบอยางได เทากับใหหนังสือนํ า
กลัยาณมติรมาใหแกเด็ก และหนังสือนั้นเองก็เปนกัลยาณมิตรของเด็ก เมื่อ
เดก็อานหนังสืออยางนั้น ก็เทากับวาเด็กไดเสวนากัลยาณมิตร
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รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ตอนนี้เรากํ าลังจะนํ าเอาชาดกมาใช
พระธรรมปฎก:   นอกจากชาดกแลว หมายถึงประวัติบุคคลสํ าคัญตัวจริง
แมแตของฝรั่ง เด็กตื่นฝรั่ง ก็ตองใหเด็กรูจักฝร่ังที่ดีดวย ฝร่ังที่สรางสรรค
ประเทศชาติของเขามา อยางเอดสัิน เขาสรางงานของเขาอยางไร เปนนัก
ประดษิฐอยางไร เดิมเปนคนยากจนขนแคนขนาดไหน เขามีจิตใจใฝรูใฝ
สรางสรรคอยางไร เด็กจะไดส่ิงดีงาม หรือแนวทางของชีวิตจากประวัติ
บคุคลสํ าคัญมาก เพราะเด็กชอบเชิดชูตัวแบบของเขา และเอาอยาง

เพราะชอบเลียนแบบและเอาอยางนี่แหละ พอดูทีวีก็เลยไปเอาอยาง
ตวัละครในทีวี ซ่ึงมักจะมีแตเร่ืองโลภ โกรธ หลง อิจฉาริษยา แยงชิง ทํ า
รายกัน เลยไมไดเร่ือง ทีนี้ถาเราไดประวัติบุคคลสํ าคัญ ที่มีคติชีวิตดีๆ วา
เขาสรางชีวิตของเขาใหกาวหนา และทํ าอะไรใหแกสังคมอยางไร แลวเด็ก
กอ็ยากจะทํ าตาม

คนทีด่ีๆ  ในสังคมปจจุบันก็มีไมนอย หรือไดตัวอยางจากบุคคลใน
ประวัติศาสตร เด็กบางคนอยากเปนอยางนโปเลยีนกไ็ปทางหนึง่ บางคน
อยากเปนอยางเอดสัินกไ็ปอกีทางหนึง่ หรือบางคนอาจจะชอบเปนแบบ
ลินดเบอรก แบบแอรฮารท ทีพ่ดูถึงขางตน ทัง้หมดนี ้ ครูกส็ามารถมสีวน
รวมโดยชีแ้นะแงมมุทีจ่ะมองเหน็แงดแีงเสยีและไดคตติางๆ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: หนงัสือเหลานี้คงจะหาไมยาก
พระธรรมปฎก:  ไมยาก ของฝรั่งเยอะ แตของไทยซิคงไมคอยมี ของไทย
เรายงัใหความสํ าคัญเรื่องนี้นอย เด็กควรเห็นตัวอยางจากประวัติบุคคล
สํ าคัญหรือคนมีช่ือเสียงของเรา วาเขาสรางตัวมาอยางไร
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ตวัอยางเศรษฐีไทยทานหนึ่งสมัยกอนก็จน ที่จริงเศรษฐีใหญๆ ก็จน

มากอนแทบทั้งนั้น ทีนี้ทานก็จนมาก แตเปนคนมีความคิด เรียกไดวามี
โยนโิสมนสิการ เราเอามายกเปนตัวอยางอธิบายโยนิโสมนสิการได

ในสมยัทีย่งัเริ่มสรางตัวนั้น แกเห็นเขาขายขาวเหนียวมะมวง แมคา
รานไหนขายขาวเหนียวมะมวงอรอยคนชอบกินก็ไปซื้อกันเยอะ แกดูวา
รานนีม้ะมวงอรอย ก็เอากระบุง บุงกี๋ ไปตั้งใหรานนั้น แลวก็อาสาเขา บอก
วาขยะผมจะเทใหเอง คุณทิ้งเม็ดมะมวงเปลือกมะมวงใสในนี้ พอเย็นแกก็
มาเอาไป แลวแกก็คัดเอาเม็ดมะมวง เพราะรานนี้มีแตเม็ดมะมวงพันธุดีทั้ง
นัน้จงึอรอย แกก็รวมเม็ดมะมวงไว เอาไปปลูกตนมะมวง ตอมาแกก็พัฒนา
ฐานะจนรวยเปนเศรษฐี นี่ก็เปนวิธีสรางตัวของคน อยางนี้เด็กควรจะได
เหน็ แลวเขาจะไดแงมุมความคิด มันไมเล่ือนลอยเหมือนไปดูทีวีหลายราย
การ ที่มีแตสนุกสนานเฮฮากันไป ไมไดเร่ืองไดราว

กค็ลายกับในชาดกที่วา เศรษฐีคนหนึ่ง เร่ืองนี้อาตมาอาจจะเลาบอย
ไปหนอย คือ เศรษฐีสมัยพุทธกาลถือเปนตํ าแหนง ตองไปเฝาพระราชาวัน
ละ ๒ คร้ัง เดินไปก็มีคนรับใชติดตาม ทีนี้วันหนึ่งก็เดินผานกลางทาง มีหนู
ตวัหนึง่ตายนอนอยูขางทาง เศรษฐีเดินมาถึงก็ช้ีไปที่หนูตาย แลวพูดวา “นี่
นะ คนทีม่ีสติปญญา สามารถตั้งตัวไดดวยหนูตายตัวเดียว”

เจาคนติดตามเศรษฐีไมใชคนโง เปนคนรูจักคิด และมีความเพียร
เมือ่ทานเศรษฐีทดสอบปญญา แกก็เลยคิดดูวาจะทํ าอยางไร แกก็เอาเจาหนู
ตายตวันีไ้ปตามบานตางๆ ที่เขาเลี้ยงแมว บังเอิญบานหนึ่งมื้อนั้นเกิดขาด
อาหารทีจ่ะใหแมว ไดอะไรก็เอา นายคนนี้ก็เอาหนูตายไปเสนอขาย ไดเงิน
มานดิหนอย แกก็เอาไปทํ าทุนอยางหนึ่ง แลวพัฒนาตัวมาจนรวย และได
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รับแตงตั้งเปนเศรษฐีประจํ าเมืองอีกคนหนึ่ง ศัพทบาลีใชคํ าวา พระราชา
บชูาบุคคลผูนี้ดวยตํ าแหนงเศรษฐี

คํ าวา “บูชา” ในภาษาบาลีหมายถึงยกยอง ไมใชหมายความวาเอาไป
ขึน้หิง้ การใหเกียรติยกยองคนโดยอางอิงความดีงาม ความสามารถ เรียกวา
บชูาทั้งนั้น ทานจึงเรียกวา “บูชาบุคคลที่ควรบูชา” คอืบุคคลไหนทํ าความดี
ท ําความสํ าเร็จมาในทางที่ดีงาม ก็บูชา คือยกยองเขา

ทนีีใ้นสังคมของเรา การที่เราเอาบุคคลที่ดีงามมาเปนแบบอยาง เอา
บคุคลสํ าคัญมายกยองเชิดชู ก็คือบูชาคนที่ควรบูชา เพื่อใหเปนแบบอยาง
แกอนชุนไว แลวเขาก็จะไดแนวทางที่ดีงาม เขาจะไดสรางสรรคพัฒนา
ชีวติตวัเอง เมื่อพัฒนาชีวิตถูกทาง เขาก็พัฒนาสังคมประเทศชาติไปดวย
พรอมกัน

สังคมของเราไมปฏิบัติตามหลักมงคลสูตร ที่วาใหบูชาคนที่ควร
บชูา คอืยกยองคนที่ควรยกยอง ไวเปนแบบอยางของสังคม สังคมของเราก็
สะเปะสะปะ กลายเปนวาพวกสื่อสักวามาทํ าหนาที่นี้ เชน ทีวีก็ไมรูไปบูชา
คนประเภทไหน เดี๋ยวนี้สังคมไทย โดยมีส่ือมวลชนไทยเปนตัวแทน บูชา
คนประเภทไหนไมรูนะ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: วนันีไ้ดประโยชนทั้งโรงเรียนนายรอย
ประจํ า และกระทรวงศึกษาธกิารดวย
พระธรรมปฎก:  กอ็นโุมทนาทานรัฐมนตรี และทานนายพล
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ผมจะเอาไปแยกแยะ แลวก็ทํ าเปนหลักปฏิบัติได
เยอะเลยครับ
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รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เชนเดยีวกันคะ รวมทั้งเรื่องแนวทางในการ
พฒันาความสุขของเด็ก ซ่ึงเปนสิ่งสํ าคัญมาก

จะกูสังคมไทย ตองใหชุมชนเขมแข็ง
จะใหชุมชนเขมแข็ง วัดตองเปนแหลงธรรมแหลงปญญา

พระธรรมปฎก:  ตอนนีเ้ปนระยะเวลาที่จะสรางชาติกันแลว จะเรียกวา
สราง หรือจะฟนฟู หรือจะกู ก็แลวแต แตก็คือยกขึ้นมาพัฒนาสรางสรรค
ใหมันพนวิกฤต

เร่ืองวกิฤตนี้เคยพูดวา วิกฤตทางเศรษฐกิจยังไมหนักเทาวิกฤติทาง
สังคม และวิกฤตทางสังคมก็คือวิกฤตจากจิตใจ คือเกิดสภาพวิกฤตทางจิต
ใจขึน้ ออกมาเปนวิกฤตสังคม แลวก็เปนวิกฤตเศรษฐกิจ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: สามขีองดิฉันกับดิฉันมีกํ าลังใจที่ดี เพราะวา
ไดพบคนดีๆ ขณะนี้ ทางดานพระพุทธศาสนา ไดรับความเมตตาจากพระ
เถระ เมือ่วันกอนประชุมกันจนถึง ๔ ทุม เห็นวาประชุมกันดึกๆ ทุกคืน ทั้ง
ฝายสงฆฝายฆราวาส หลายคนมองเห็นวา ถึงเวลาแลว ถาไมชวยกัน ไมได
แลว
พระธรรมปฎก:  โดยเฉพาะจะตองกูวัดในชนบทขึ้นมาใหได ถาตั้งเปนเปา
หมายไดกจ็ะดี วัดในชนบทตองกูขึ้นมาใหทํ าหนาที่ตอชุมชนใหได เพราะ
วาอนันี้คือหัวใจของชุมชน เราเคยพูดวา “บวร” คือ บาน-วัด-โรงเรียน
เดีย๋วนีบ้านก็แย โรงเรียนก็ทรุด วัดก็จะไปเสียอีก ชุมชนก็แยหมด สาม
หนวยหรือสามสถาบันนี้ จะตองฟนขึ้นมาใหได
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วดันัน้ทีจ่ริงก็เปนที่รวมของโรงเรียนกับบานดวย บานก็แตละครอบ

ครัว โรงเรียนก็รวมเด็กจากบานทั้งหลายเชื่อมกัน แตขอบเขตไมเทาวัด วัด
กวางใหญทั้งโดยเขตสถานที่และครอบคลุมตัวบุคคล เปนที่รวมทั้งชาว
บานคือครอบครัว และโรงเรียน ถาใหมีการพัฒนาที่ดีถูกตอง วัดจะชวยชุม
ชนไดมากมาย
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เร่ืองของยาเสพติด สังเกตวาที่ใดมีวัดดี และ
พระทีเ่ขมแขง็ชวยกัน เด็กจะหายเร็ว และเด็กจะไมกลาโกหกพระ พระจะมี
วธีิการที่ดี จะตองทํ าใหขยายผลมากยิ่งขึ้น
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: ทานหวงตรงวัด ทานอยากจะใหชวยในหนวย
ไหนบางครับ
พระธรรมปฎก: ชุมชนชนบทเปนฐานของประเทศไทย เรามุงไปที่ชนบท
ทัง้ในแงรักษาใหวฒันธรรมเปนตนคงอยูได ทั้งในแงปองกันไมใหความ
เสือ่มความรายจากเมืองจากกรุงไหลเขาไป และในแงการสรางสรรคใหม
ใหชุมชนเดินไปถูกทาง

วดัในชนบทเปนสถาบันหลักของชุมชน และเปนทรัพยากรที่มีอยู
แลว มองอยางงายๆ เหมือนกับวาแมแตทรัพยากรที่มีอยูแลวเราก็ไมรูจักใช
กลายเปนของเสียเปลา แถมถามันมีอยูแลวเกิดเสื่อมโทรมลงไป ก็ยิ่งกลาย
เปนการซํ้ าเติมชุมชน จะทํ าใหชุมชนนั้นทรุดหนักลงไปอีก

ฉะนัน้ จะตองตั้งเปนเปาหมายเลยวา จะตองฟนวัดขึ้นมาใหได ไม
ใหกลายเปนวา ส่ิงที่พึงหวังวาจะเปนที่พึ่ง กลับเปนตัวมาซํ้ าเติมชุมชนเสีย
อีก ก็แย
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วดัเปนสมบัติใหญที่ชุมชนแตละแหงสรางขึ้น ใชประโยชน และสง

มอบตอกันมา ถาวัดเสื่อมโทรม ก็เปนเครื่องฟองวาชุมชนนั้นหมดความ
สามารถ ไรสมรรถภาพอยางยิ่งแลว บางทีชุมชนบางแหงจะเอาสถาน
อบายมุขเขามาแทนวัด มองวาลงนรกดีกวาไปสวรรค

เพราะฉะนัน้ จะตองใหวัดทํ าหนาที่ใหได ตองตั้งเปาเลยวาจะพัฒนา
ใหวดัมีคุณภาพ สามารถทํ าหนาที่ตอชุมชน ใหเจาอาวาสรูธรรม และมี
ความสามารถสื่อธรรมสื่อปญญาแกประชาชน
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: เรียนทานนายกรัฐมนตรี แลวไปฝากกระทรวง
วัฒนธรรม
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: แตคดิวาหลายกระทรวงตองชวยกัน
พระธรรมปฎก:  ตองชวยกัน แตเปาก็คือเราตองใหวัดทํ าหนาที่ใหได ให
เจาอาวาส ใหพระในวัดสามารถสื่อธรรมสื่อปญญาแกประชาชน
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร: จะรบัเรื่องไปฝากทานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒน-
ธรรม ทานไมตองเปนหวงครับ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: แตตรงนี้ ศาสนาพุทธสวนใหญไปขึ้นกับ
สํ านกัพระพุทธศาสนาแหงชาติ จะนํ าไปกราบเรียนทานนายกรัฐมนตรี
และทานรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ ซ่ึงกํ ากับสํ านักพระพุทธศาสนาแหงชาติ
พระธรรมปฎก:  คงจะตองใหสํ านักพระพุทธศาสนาแหงชาติหันมาเนน
งานนีใ้หได ตองไปฟนวัดในชนบทใหได ใหพระใหเจาอาวาสมีคุณสมบัติ
และไดทํ าหนาที่ มีบทบาทตอชุมชนในทางที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย



กาวใหมของโรงเรยีนนายรอยต ํารวจ กับการศกึษาเพ่ือสนัตสิขุของโลก๔๘

รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: ขณะนี้การพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนา
อยูในขั้นตอนของการทํ าแผนถวายความรูแกพระ แลวก็อบรมครูเพื่อให
โรงเรียนนิมนตพระเขาไปสอน ทีนี้พระบางรูปไมมีทักษะในการสอน
พระธรรมปฎก:   ขาดความสามารถเชิงวิธีการ
รมช.ศธ. ดร.สิริกร มณีรินทร: เพราะฉะนั้นตรงนี้ ทางคณะกรรมการกํ าลัง
เรงท ํา เพราะคิดวาพระที่ไดรับการอบรม ไดรับการถวายความรู จะเปน
กํ าลังสํ าคัญของกระทรวงศึกษาธกิารได

ขณะนีม้หาวิทยาลัยสงฆทั้ง ๒ แหง ก็มารวมกันทํ าแผน รวมทั้งที่
สถาบนัพัฒนาผูบริหารกํ าลังจะชวยกัน ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู
บริหารโรงเรียน ตรงนี้มีหลายบุคคลทีเดียว ซ่ึงก็คงจะนํ าความหวงใยของ
ทานเจาคุณไปรวมในการทํ าแผน
พล.ต.ท.วงกต มณีรินทร:   ลาทาน
พระธรรมปฎก:  ขออนโุมทนา โดยเฉพาะในโอกาสที่ทานนายพลไดมา
รับต ําแหนงงานที่นี่ซ่ึงเปนงานสํ าคัญ ถือวาเปนบุพนิมิตหรือเปนแสงเงิน
แสงทอง เปนรุงอรุณ ที่จะทํ าใหกิจการการศึกษาของโรงเรียนนายรอย
ต ํารวจ เจริญกาวหนามาเปนสวนรวมสํ าคัญในการสรางสรรคประเทศชาติ
หรือมาชวยกันฟนฟูกูประเทศชาติของเรา ใหสังคมของเราเจริญงอกงาม
ขึน้มา มีความเปนเขมแข็งมั่นคงไดอีก ขอเจริญพร
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คําโปรยปกหลังหนังสือ 
 
 
 
“สมัยนี้พัฒนากันแตความสามารถหาสิ่งบําเรอความสุข 

แตไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข… 
 
ในการพัฒนาคน เราตองใหเขามีความสามารถที่จะมี

ความสุขดวยตนเองมากขึ้น ใหเขามีความสุขงายขึ้น และเปน
ทุกขไดยาก… 

 
เรื่องการพัฒนาความสุขนี้เราไมไดเนนกันเลย คือ

ความสุขนี้พัฒนาไดหลายขั้น ตอจากสุขเมื่อไดเสพ เมื่อคน
พัฒนาขึ้นไป เขาก็มีความสุขจากการทําสิ่งที่ดีงาม หรือการ
กระทําที่ใหเกิดการสรางสรรค เมื่อทําก็มีความสุข ทําสําเร็จ
แลวก็มีความสุข…  

 
…มีศักยภาพแหงความสุขพื้นฐาน ๓ อยาง  

๑.  ความสุขกับธรรมชาติ … 
๒. ความสุขทางสังคม … 
๓.  ความสุขจากกิจกรรมของชีวิต …” 
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