แงคิดเกี่ยวกับการศึกษา
โดย ดร. นิเชต สุนทรพิทักษ
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวติ และสังคม

ดร. นิเชต สุนทรพิทักษ ไดแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสไดรับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร จาก University of Newcastle ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2539 กองบรรณาธิการหนังสือ “การศึกษาเพื่อความ
เปนธรรมในสังคม” เห็นวาปาฐกถาพิเศษของทานมีประโยชนตอสวนรวม จึงนํามาตีพิมพ
เผยแพรไวในหนังสือนี้

ทานผูมีเกียรติที่เคารพ
ผมรู สึ ก เป น เกี ย รติ อ ย า งยิ่ ง ที่ ไ ด รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร จ าก
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแหงนี้ และยังไดรับเชิญใหกลาวสุนทรพจนในโอกาสอันสําคัญนี้ตอ
ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย โดยเฉพาะทานที่สําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตรและคณะ
พยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยในปนี้
เปนธรรมดาที่มหัศจรรยที่มนุษยเราเกิดมาแลวไมเหมือนกัน แมจะจัดใหอยูใน
สิ่งแวดลอมเดียวกัน ใหการศึกษาและฝกอบรมเหมือนกัน สวนปรุงแตงที่ทําใหแตกตางกัน
จนเกิดผลสอดรับกับทฤษฎีความนาจะเปนทางคณิตศาสตรที่วานั้นมีมากมายนัก ทั้งกรรม
เกาในอดีตชาติและกรรมใหมในปจจุบันชาติ มนุษยเริ่มตางกันตั้งแตแรกเกิดโดยเริ่มจาก
สภาพสังขาร และเมื่อรวมกับวิญญาณที่ลวนสั่งสมกรรมมาจากชาติกอน มนุษยผิดกับสัตว

อื่น เพราะสัตวอื่นนั้นจะอยูดวยสัญชาติญาณ บางเกิดมาก็เดินได วายน้ําได หากินได และ
ชวยตัวเองได แตสําหรับมนุษยเกิดมาจะยังชวยตัวเองไมได ถาถูกทอดทิ้งก็ไมสามารถอยู
รอดได แตมนุษยประเสริฐกวาสัตวทั้งหลายดวยมีธาตุของการเรียนรูและพัฒนาตนเองให
ไปสูศักยภาพสูงสุดได ศักยภาพจะเติบโตไดเพียงใดขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติของแตละบุคคล
มนุษยใชอายตนะหรืออินทรียทั้งหาที่ติดตัวมาคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เปนเครื่องมือ รับรู
ขอมูล เพื่อการเรียนรูและแสวงหาความรู และรับรูความรูสึก หรือรับความรูเปน เวทนา
อาจจะเปนทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนา คือรูสึกสบาย ไมสบาย และเฉยๆ ถามนุษยขาดการ
เรียนรู และดอยปญญา ตัณหา หรือความอยากก็จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม และ
ความรูสึกซึ่งยอมมีอันตรายทั้งตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม ที่สุดมนุษยก็ไมอาจจะอยู
รอดไดทามกลางสิ่งแวดลอมที่ชีวิตเขาไปสัมผัสและสัมพันธดวย ดังนั้น ดวยธาตุรู มนุษย
จึงตองเรียนรู แสวงหาปญญาเพื่อหาทางออกและแกปญหาใหอยูรอดอยางดีใหได ปราชญ
ไดพยายามแยกความอยากออกเปน 2 ประเภท
1. ตัณหา ความอยากในรสชาติที่เวทนาบอกเสนอ
2. ฉันทะ ความอยากในคุณคาที่ปญญาบอกเสนอ
ถาพิจารณาในเชิงพฤติกรรมของมนุษย จะเห็นที่มาไดเปน 2 แบบ คือ
อวิชชา (ไรการศึกษา) + ตัณหา พฤติกรรมสรางทุกข (กอปญหา)
ปญญา (มีการศึกษา) + ฉันทะ พฤติกรรมสลายทุกข (แกปญหา)
ดวยเหตุนี้พระคุณเจาธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ใหความหมายของการศึกษาเพื่อสะทอน
พฤติกรรมไดระดับหนึ่งวา “การศึกษา คือ การพัฒนาคนใหพนจากการมีชีวิตภายใตการบง
การของตัณหาที่จะดิ้นรน แสวงหาสุขเวทนา และหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาบนฐานของความไมรู
คือ อวิชชาที่ทําใหเวียนวนอยูในตาขายของการกอปญหา เพิ่มทุกข ไปสูการมีชีวิตอยูดวย
ปญญาซึ่งทําใหเกิดมีฉันทะที่จะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ทําใหเกิดความเปนอิสระ
ไรทุกข ปราศจากปญหา”
ในทางพุทธศาสนาจึงมีหลักการใหการศึกษาของมนุษยดวยการฝกฝนพัฒนาให
รูจักรับรูและรูจักปฏิบัติตอสิ่งที่เกี่ยวของในชีวิตอยางถูกตอง โดยการจัดการศึกษาที่มุงสราง

ใหมีกําลังของศีล สมาธิ ปญญา ที่บริบูรณขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุงไปสูการลดละ และกําจัดกิเลสที่
ติดพวงมากับมนุษยทั้งหลาย คือ โลภะ โทสะ โมหะ ไมวามนุษยจะอยูในยุคใด สมัยใด
ความเจริญกาวหนาทางวัตถุจะกาวไกลไปเพียงใด
กิเลสดังกลาวก็ยังอยูคงเดิมไม
เปลี่ยนแปลง ยังคงความสําคัญที่จะทําใหเกิดผลทั้งสุข ทุกขแกมนุษยทั้งหลายตลอดไป
แนวทางที่จะพัฒนาใหมนุษยลดทุกข สรางสุข หรือให “สุขงาย ทุกขยาก” จึงอยูในแนวทาง
ที่ทาทายความสามารถของทุกคนวาจะใหการศึกษาชวยยกระดับจิตใจมนุษย ใหหลุดพน
จากการเกาะเกี่ยวรัดรึงของกิเลสดังกลาวไดอยางไร เพื่อใหเห็นแกตัวนอยลง มีความสุขใน
การใหมากยิ่งขึ้น และมีชีวิตที่เปนอิสระมากที่สุด จนสามารถอยูเหนือความอยากไดมาก
ที่สุด พระพุทธเจาสรรเสริญวานั่นคือความประเสริฐของการเกิดเปนมนุษย ถาเราสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในภาวะที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แมความรูอาจจํากัดในวงแคบก็อาจจะ
ดํารงชีวิตใหเปนสุขไดตามอัตภาพเหมือนประเทศที่ยังไมยอมเปดตัวเอง เหมือนผูแสวง
วิเวกโดยแยกตัวไปอยูโดดเดี่ยวในปา หรือทามกลางธรรมชาติที่ไมมีใครไปรบกวน และตาง
ก็มีวิธีปดกั้นตัวเองดวยวิธีการตางๆ อยางไรก็ตาม ชีวิตในโลกปจจุบัน ยากนักที่จะอยูอยาง
โดดเดี่ยวได ดวยความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง
ไดนําโลกไปสูยุคโลกาภิวัตน ยุคไรพรมแดน ยุคที่รั้วและกําแพงใดๆ ก็ไมอาจกีดกั้นกําลัง
แรงและการผลักดันที่เกิดจากความเจริญกาวหนาดานการสื่อสารคมนาคมในทุกรูปแบบได
แมในเรื่องปจจัยพื้นฐานของชีวิต 4 ประการ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยา
รักษาโรค และยังขยายไปยังปจจัยเสริมอีกมากมาย ดวยความเจริญทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทําใหโลกใบนี้เล็กและแคบลงอยางไมนาเชื่อ มนุษยอาจจะเรียนรูเรื่องไกลตัวยิ่ง
กวาเรื่องใกลตัว อาจจะรูจักคนอื่นยิ่งกวาตนเอง โลกทั้งโลกกําลังถูกทวมทับดวยขอมูล
ขาวสาร ทั้งจากดาวเทียม เครือขายคอมพิวเตอร ฯลฯ เปนความกาวหนาที่จะทําใหการ
ติดตอสื่อสารไมถูกจํากัดดวยขนาด ระยะทาง และเวลา เรามาถึงยุคที่แมไมอยากรูก็ตองรู
คุณภาพของความรูอยูที่ความสามารถของระบบการจัดการและเลือกคัดสาระของขอมูลที่
แพรกระจายและสงทอด ยุคกอนขอมูลรอบตัวมีไมมาก สิ่งที่ตองเรียนรูเพื่อใหดํารงชีวิตอยู
ดวยดี ไมยุงยากซับซอนมากมายนัก ชีวิตก็ยังพอดําเนินไดเปนปกติ ทุกวันนี้ขอมูลมากจน

รับไมไหว แตละประเทศถูกบังคับใหตองเปดรับขอมูลรอบดาน มนุษยถูกลอมกรอบดวย
เทคโนโลยี
ถาไมรูการใชที่เหมาะสมก็จะถูกบังคับใหเสมือนลาหลังและนานเขาก็จะหลายเปน
เสมือนคนพิการ
การศึกษาจึงตองเนนใหรูจักการเรียนรูเพื่อปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ใหรูจักวิเคราะห สังเคราะห วาอะไรดีและมีคาแกชีวิต การศึกษาจะตองเนน
แนวทางในการสรางกําลังแหงเหตุ-ผล เนนการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ในแนวทางที่
ถูกตองเปนธรรม การเรียนการสอนโดยใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร ดูจะเปนแนวทาง
ที่ทรงคุณคาตลอดไป ดวยเปนกระบวนการที่รอบคอบ รัดกุมในการเนนใหรูจัก แยกแยะ
ประเด็นปญหา ประมวลหาและกลั่นกรองขอมูลที่เกี่ยวของใหเชื่อถือได แลวนํามาพิจารณา
เพื่อสรางแนวทางหรือสมมุติฐานในการแกปญหา ปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อนํามาสูการ
ปรับแกที่ถูกตองยิ่งขึ้น กระบวนการวิทยาศาสตรยังเปนแนวทางการศึกษาที่ใหผลลัพธที่
ถูกตองและเชื่อถือไดตลอดไป ถาการจัดการศึกษายังยึดมั่นอยูในแนวทางนี้ ก็จะสามารถ
เพิ่มคุณภาพในการวิเคราะห สังเคราะห ไดโดยอัตโนมัติและจะสามารถทําใหผูเรียนอยูใน
โลกนี้ไดอยางรูเทาทัน ในยุคหนึ่งเราเชื่อวาเพียงคิดและทําเพื่อตัวเอง เพื่อชุมชน เพื่อ
ประเทศชาติของเราเทานั้นก็ถือวามากพอแลว แตในยุคที่โลกไรพรมแดน แนวคิดเดิมจะ
คอยๆ เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ สูแนวทางที่กวางขึ้น และเพื่อการดํารงอยูของประเทศของ
เราที่ตองเปนมิตรกับประชาคมโลก และเพราะปญหาหลักๆ ทั้งหลายลวนมีผลกระทบตอ
โลกใบนี้รวมกันไมวาจะเปนเรื่องมลภาวะ สิ่งแวดลอม การตัดไมทําลายปา ยาเสพติด เอดส
ประชากร ผูกอการราย และการทดลองนิวเคลียร เปนตน ดวยพลังอํานาจความเจริญทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานสื่อสารคมนาคม ไดเพิ่มพลังอํานาจของการ
สื่อสารและการกระจายขอมูลไปไดอยางมหาศาล เพิ่มอํานาจของการทําลายของอาวุธนานา
ชนิดใหสะเทือนไดทั้งโลก ทุกปญหามิสามารถจํากัดอยูเพียงที่ใดประเทศใดโดยเฉพาะ แต
กลายเปนปญหารวมกันของทั้งโลก ดวยภาวะเชนนี้ จึงเปนเหตุใหนักการศึกษาทั้งหลายตอง
คิดถึงการจัดการศึกษาที่จะนําไปสูการแกปญหา นําไปสูการสรางความเขาใจรวมกัน
รับผิดชอบรวมกัน จริงใจตอกัน และการพยายามใหทุกคนมีจิตสํานึกวาเปนเจาของโลกใบนี้

รวมกันและใหถือเปนหนาที่ของทุกคน ทุกหมูเหลา ทุกประเทศ ที่จะตองชวยกันสรางสันติ
สุขแกโลกใบนี้ ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะตองคิดถึงการจัดการศึกษาไมเพียงใหรูวิชาเพื่อไป
ประกอบอาชีพ เพื่อมีโอกาสที่ดีและฐานะร่ํารวยกวาคนอื่น หากตองเบนเข็มของการศึกษา
เพื่อไปสูการสรางสันติภาพใหตนเอง ใหชุมชนทุกขนาดและขยายกวางไปสูทั้งโลก การศึกษา
เพื่อลดความขัดแยง ลดชองวางโดยเฉพาะทางจิตใจของมนุษยชาติใหนอยลง จนอยูรวมกัน
ไดโดยสันติ แทนการจัดการศึกษาเพื่อมุงตนเองและคิดถึงเพียงประเทศของตนเทานั้น ซึ่ง
จะนําไปสูการสงเสริมอัตตา เพิ่มความขัดแยงและขยายชองวางยิ่งขึ้น เพราะที่สุดตางก็แยง
ชิงทรัพยากรในโลกอันเดียวกันเพื่อตนและหมูตน การศึกษาที่มุงใหคนแสวงหาความสุขจาก
เครื่องปรนเปรอความสะดวกสบายทางวัตถุนานาชนิด มีแตจะนําไปสูการสะสมความอยาก
ใหสูงขึ้น ตองการทุกอยางเพื่อตน เปนความสุขที่นําไปสูการทําลายธรรมชาติและสภาวะ
แวดลอมมากขึ้น เห็นแกตัวมากขึ้น และที่สุด เดินไปสูแนวทางของพฤติกรรม “สุขยาก
ทุกขงาย” การศึกษาควรมุงใหคนแสวงหาความสุขทางจิตใจที่ไมตองอิงกับวัตถุจนเกินพอดี
ใหมีชีวิตที่เรียบงาย กินพอดี อยูพอดี มีความสุขในการให มีแตความสุขแนวนี้เทานั้นที่จะ
ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได จะจัดการศึกษาอยางไรจึงจะทําใหมนุษยสามารถ
สรางสมดุลทางวัตถุและจิตใจไดอยางกลมกลืน ซึ่งยอมนําไปสูภาวะ “สุขงาย ทุกขยาก”
ลวนเปนคําถามที่ทาทายมนุษยชาติตลอดไป การรักษาสุขภาพโดยรูคุณคาของอาหาร รูจัก
เลือกรับประทาน กินพอดี อยูพอดี ทํางาน ออกกําลังกายและพักผอนใหเหมาะสม เมื่อ
รางกายแข็งแรงยอมเปนฐานไปสัมพันธกับการพัฒนาสุขภาพจิตในเสนทางของศีล สมาธิ
ปญญา เพื่อดึงจิตใหพนจากกิเลสเปนอิสระ แมการทํางานปกติประจําวัน ถาเดินอยูใน
เสนทางที่ถูกตองดีงาม มีธรรมะ ก็ยอมถือวาเปนการปฏิบัติธรรม และยอมถือไดวาการ
ปฏิบัติงานก็คือการปฏิบัติธรรม ดวยบารมีแหงความดีและธรรมที่ไดปฏิบัติ สภาพจิตใจก็จะ
โปรงเบาจากเรื่องเศราหมองจากความทุกขมากขึ้น และดวยคุณภาพของกายและจิตดังกลาว
ก็จะนําไปสูผล คือชีวิตที่ “สุขงาย ทุกขยาก” ไปสูจิตใจที่สงบและเย็น ไปสูการเปนผูมี
ความสุขในการให คณะศึกษาศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร ยอมเกี่ยวของยิ่งนักกับ
ภาวะดังไดกลาวมา ทานทั้งหลายจึงเปนผูที่จะตองเดินในเสนทางนี้ เปนเสนทางที่มีคุณคายิ่ง

ตอมนุษยชาติ เพราะทานลวนมีหนาที่ที่ตองดูแลสวนสําคัญที่สุดของชีวิต คือ รางกายและ
จิตใจของมนุษยชาติเพื่อใหเกิด “The Sound Mind in Sound Body”
ในโลกกวางที่ไรพรมแดน
ยังมีงานและปญหาที่เปลี่ยนรูปและทาทายรออยูตลอดไป
ขอใหทุกทานจงโชคดีและมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจที่สําคัญที่รอทานอยู จง
พัฒนาพลังของการวิเคราะหและสังเคราะหใหเขมแข็ง แตกฉาก และรัดกุมยิ่งๆ ขึ้น เพื่อ
อนาคตอันสดใสของทานเอง และเพื่อสันติภาพในโลก…
ขอบคุณ…
นิเชต สุนทรพิทักษ

