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	 สังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน	 ที่กำลัง	 “ป่วยขั้นรุนแรง”		 

จากการโหมกระหน่ำของปัญหารอบด้าน	 จนผู้คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับ

ความทุกข์แบบไร้ทางออก...สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เรื้อรังมาช้านานของ

ระบบการศกึษา	ทีมุ่ง่เนน้สรา้ง	 “คนเกง่”	ปอ้นเขา้สู	่ “โลกทนุนยิม”...สมรภมูริบ

ขนาดใหญ่	 ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องแข่งขันกันทั้งเพื่อความอยู่รอดและเพื่อความ

ก้าวหน้าเหนือผู้อื่น	 จนทำให้	 “คุณธรรมความดีงาม”	ค่อยๆ	ถูกลบเลือนไป

จากหัวใจ...และเกิดเป็นวงจรชีวิตอันเลวร้ายแบบไม่รู้จบ														

 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	 เป็นผู้ท่ีเล็งเห็นถึงปัญหานี้มาตลอด
ระยะเวลาหลายสิบปี	 ท่านได้ตัดสินใจที่จะก้าวพ้นแรงฉุดกระชากทางสังคม	

(ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่อง)	 และก้าวเดินบนเส้นทางของการ	

“สร้างคนดี”	 ให้กับสังคม...เพราะเป็นหนทางเดียวที่ท่านเชื่อว่า	 จะสามารถ

แก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้	 และพวกเราในฐานะที่ได้มีโอกาส

ติดตามการทำงานของท่านอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา		 

ก็มีความเชื่อเช่นนั้น	

	 สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ	 สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

และพฒันาการเรยีนรู ้ สำนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	ทีท่ำใหเ้กดิโครงการ

จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ	 “คุณธรรมนำความรู้”	 ขึ้น	 และขอขอบพระคุณ		 
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	 พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวแทนของ		 
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	 เมื่อประมาณ	 30	 ปีที่แล้ว	 ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจาก

นักบุญท่านหนึ่งในประเทศอินเดีย	 คือ	 ท่านสัตยาไสบาบา	 ให้หันมา	 
สนใจการศกึษาของเดก็	 ซึง่ทำใหช้วีติผนัแปร	 จากนกัการเมอืง	 นกัธรุกจิ 

นักวิทยาศาสตร์	 มาสู่การเป็นครู	 โดยมุ่งเน้นการสร้างเด็กให้เป็นคนดี

เหนือสิ่งใด		

	 เมื่อเริ่มต้นที่จะอบรมครูในการก้าวไปสู่อุดมการณ์	 ผู้เขียนได้

อาศัยการฝึกสมาธิในการแสวงหาแนวทางที่จะใช้ในการถ่ายทอดความรู้

ให้กับครู	 	 วันหนึ่งบนยอดดอยสุเทพ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ในระหว่างที่ฝึก

สมาธิอยู่นั้นก็ได้ค้นพบกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์	 ซึ่งได้นำรูปแบบ

ดังกล่าวมาใช้ในการอบรมครูทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก	

	 หลังจากได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จึง

ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนในการสร้างคนดี

ต่อไป	 และจากการที่ได้มาตั้ง	 “โรงเรียนสัตยาไส”	 ที่จังหวัดลพบุรีขึ้น		 
ก็ยิ่งทำให้เกิดความรู้	 ประสบการณ์	 และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน

การสอนเพิ่มมากขึ้น	 

 

	 และเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (ศ.ดร.วิจิตร   
ศรีสอ้าน)	 ได้จัดโครงการอบรมครูขึ้นทั่วประเทศในปี	 พ.ศ.2550		 
โดยผู้ เขียนเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว	 จึงได้เขียนหนังสือ		 

“คุณธรรมนำความรู้”	 เพื่อใช้ประกอบการอบรม	 และได้กลายมาเป็น
พื้นฐานของหนังสือ	 “คุณธรรมนำความรู้” ฉบับปรับปรุงใหม่ เล่มนี้	ซึ่ง
ไดท้ำการเรยีบเรยีงใหมแ่ละเพิม่เตมิเนือ้หาทีน่า่สนใจ	 เพือ่ใหห้นงัสอืเลม่น้ี

มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น	

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อวงการครู	

รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศ	 ในการร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชน

ให้เป็นคนดีเหนือสิ่งใด 
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9
คุณธรรมนำความรู้

	 เราไม่อาจโทษได้เลยว่าความเสื่อมทางความคิดเหล่านี้คือ	 

ความผิดของเด็กและเยาวชน	 แต่เราต้องมองกลับไปที่ต้นเหตุแห่ง	 

ความต้องการมากมายอันเกินพอดีและไม่จำเป็นเหล่านี้ว่ามาจากที่ใด	

สาเหตุที่สำคัญมากประการหนึ่งก็คือ	 การที่เราเอาประเทศของเราไปผูก

ติดไว้กับค่า	 GNP	 แทนที่จะให้ความสำคัญกับค่า	 GNH	 ซึ่งจะทำให้
ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง	

 

 

 

 

 

 

 

 

	 การวัดค่า	 GNP	 หรือดัชนีมวลรวมของผลิตภัณฑ์	 คือ	 ยิ่ง

ประเทศของเราผลิตและขายของได้มากเท่าไร	GNP	ก็จะมีค่าสูงขึ้น	แต่
สิ่งที่หลายคนลืมไปก็คือความทุกข์ของประชาชนก็จะเพิ่มมากตามไป

ด้วย	 โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ	 เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศชาติจะอยู่เย็น

เป็นสุขได้อย่างไร	 เราจึงควรจะช่วยลดความทุกข์และเพิ่มความสุขให้แก่

เยาวชนของเรา	 รวมทั้งประชาชนทุกคนให้มีความสุขมากขึ้น	 ดังนั้น

ประเทศจึงควรจะใช้ดัชนีมวลรวมของความสุข	หรือ	GNH	มาวัดความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศจึงจะเป็นการดีที่สุด	

	 ในยุคนี้เป็นยุคแห่งเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือแบบนายทุน	

ระบบเศรษฐกิจเช่นนี้ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันสูง	 โรงงานต่างๆ	

จำต้องลดต้นทุนในการผลิตลง	 แต่ต้องผลิตสินค้าออกมาในปริมาณมาก	

เมื่อผลิตสินค้าออกมามากก็ต้องขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากเช่นกัน	 ดังนั้น

จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์	 สร้างแรงจูงใจลูกค้า	 มีการประชาสัมพันธ์

และการโฆษณาให้ดี	 และเมื่อศึกษาเกี่ยวกับการตลาด	 จะเห็นว่ากลุ่ม

เป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับระบบเศรษฐกิจเช่นนี้ก็คือเยาวชน	 นั่นก็
หมายความว่า	 เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม	 เป็นระบบที่สร้างกิเลสให้เกิดแก่

เยาวชน	ซึง่กค็อืลกูหลานของเรานัน่เอง	ดว้ยเหตนุีจ้งึไมน่า่แปลกใจเลยวา่ 

เหตุใดเยาวชนในปัจจุบันจึงมีความต้องการสูงมาก		

		 ความต้องการของเยาวชนในยุคปัจจุบันมักสื่อออกมาในรูปแบบ

ของความอยากได้	อยากมีในวัตถุ	จนบางครั้งนำมาซึ่งอันตรายต่อสังคม	

เพราะเยาวชนบางคนไม่สามารถหาเงินมาสนองความต้องการดังกล่าว

ของตนเองได้	 จึงทำให้เกิดความเครียด	 เมื่อเครียดแล้วหาทางออกไม่ได้

ก็หันไปพึ่งสุรายาเสพติด	 โดยคิดว่าสิ่งมอมเมาเหล่านี้จะช่วยลด

ความเครียดได้	 แต่ครั้นฤทธิ์ของสิ่งมึนเมาหมดไป	 สิ่งที่ยังคงอยู่กลับ

กลายเปน็ความเครยีดทีด่เูหมอืนจะเพิม่พนูเขา้ไปอกี	 เรือ่งตอ่ไปทีพ่วกเขา

รู้สึกว่าตนเองต้องทำคือการหาเงิน	 และต้องหาให้ได้มากๆ	 เพื่อคลาย

ความเครียด	 บางคนถึงกับหันไปค้ายาเสพติด	 บางคนยอมขายตัวเพียง

เพือ่ตอ้งการเงนิมาใชจ้า่ย	 เมือ่เปน็เชน่นีไ้ปเรือ่ยๆ	 ในทีส่ดุ	 สงัคมของเรา	 

ก็คงต้องล่มสลายเข้าสักวัน	

GNP (Gross National Product)	ดัชนีมวลรวมของผลิตภัณฑ์		

GNH (Gross National Happiness)	ดัชนีมวลรวมของความสุข	SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 
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	 สาเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลส	 หรือความต้องการที่ไม่มี

ขอบเขต	 เมื่อเราลดความต้องการลงมา	 เราก็จะมีความสุขมากขึ้น	

โรงเรียนจึงต้องฝึกนักเรียนให้มีเพดานความต้องการ	 ทุกคนต้องรู้จักพอ	

อย่าให้ความต้องการทะลุเลยขึ้นไป	 เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 คือทางออกที่ดีที่สุดของ

สังคม	 ทุกโรงเรียนจะต้องร่วมมือช่วยกันลดความต้องการ	 รู้จักพอใจใน

สิ่งที่ตนมีและต้องฝึกนิสัยประหยัดให้แก่เด็กๆ	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องฝึก

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาหรือก่อนนั้นให้กลายเป็นนิสัย	 และจะได้ผลดี

ที่สุดเมื่อผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียน 

	 เมื่อปลายทางของการศึกษา	 ควรบรรจบลงที่อุปนิสัยอันดีงาม

ของผู้ได้รับการศึกษา	 แต่เหตุไฉนในยุคที่วงการศึกษากำลังเฟื่องฟู		 

เรามีจำนวนครูอาจารย์เพิ่มขึ้น	 เรามีสถาบันการศึกษาที่ทันสมัยและ	 

อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้หลากหลายสาขา	 แต่คุณภาพความเป็นมนุษย์

ของผู้คนกลับห่างไกลคำว่า	“คุณธรรมความดีงาม”	เข้าไปทุกที	

	 ก่อนอื่นเราคงต้องหันกลับมามองสภาพสังคมของเรา	 แล้วเราก็

จะพบว่าปัจจุบันสังคมของเรามีการแข่งขันในแทบทุกด้าน	 ทั้งด้าน	 

การค้า	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 เทคโนโลยี	 รวมทั้งการแข่งขันกันระหว่าง

ประเทศ	 และการแข่งขันก็ไม่ได้จำกัดไว้แต่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น	 แม้แต่

เยาวชนเองก็มีการแข่งกันในหลายเรื่อง	 ที่เห็นได้ชัดก็คือการแข่งขันใน

เรื่องของแฟชั่น	 และเมื่อมองเข้าไปที่วงการศึกษา	 ซึ่งควรจะเป็นแหล่ง	 

บ่มเพาะความดีงามให้แก่เด็กๆ	 เรากลับพบว่ามีระบบการแข่งขันต่างๆ	

แทรกตัวอยู่ในนั้นมากเสียจนน่าตกใจ	 เริ่มตั้งแต่กระแสของโรงเรียน	 

ที่มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง	 มีการจัดการแข่งขันทางด้านวิชาการ

และใหร้างวลัเพือ่เปน็การยกยอ่งเดก็ทีท่ำคะแนนไดส้งู	 เพราะจดุมุง่หมาย

ของโรง เ รี ยนมั ธยมส่ วนใหญ่ ใน เวลานี้ คื อต้ องการให้นั ก เ รี ยน	

ปลายทางของการศึกษา 
 

  “ปลายทางของการศึกษา คืออุปนิสัยที่ดีงาม” 

 ศรี สัตยา ไสบาบา 
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ในโรงเรียนของตนแข่งขันกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นในการสอบเข้า

มหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด	ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้อง

แข่งขันกันอย่างหนักหน่วงเพื่อมุ่งเอาชนะกัน	 ซึ่งเราคงต้องทบทวนกัน

ใหม่เสียแล้วว่า	 เด็กๆ	 ของเราได้อะไรจากการแข่งขันแบบนั้น	 และ

ประเทศของเรา	 รวมไปถึงโลกของเรา	 ได้อะไรบ้างจากการที่ทรัพยากร

มนุษย์มีแต่ความคิดที่จะแข่งขันและเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งบางที	

คำถามเหล่านี้อาจจะต้องเริ่มต้นโดยการย้อนกลับไปตั้งคำถามใหม่	 

แก่วงการศึกษาว่า	 เป้าหมายอันแท้จริงที่การศึกษาควรมอบให้แก่เด็กๆ	

นั้นคืออะไร	

 

สิ่งที่การศึกษาต้องมอบให้แก่เด็กๆ  

	 เนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มคนที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน	

โรงเรียนทุกโรงเรียนจึงต้องช่วยเตรียมตัวเด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษา

ให้มีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับตนเองและมีภูมิคุ้มกันจาก

ปัญหาต่างๆ	 รอบด้านจากสังคมในยุคปัจจุบัน	 การศึกษาจึงไม่ควร

มุ่งมั่นให้เด็กๆ	 แข่งขันช่วงชิงในด้านการเป็นคนเก่ง	 ในทางตรงกันข้าม	

การศึกษาจะต้องช่วยให้มนุษย์เป็นคนดีเหนือสิ่งอื่นใด	 ให้ทุกคนสามารถ

มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบ	 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 การศึกษาต้อง

ไม่ใช่แค่สอนให้เรามีความสามารถในการทำมาหากินเลี้ยงชีพเท่านั้น		 

แต่ควรสอนให้เรารู้จักเส้นทางไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์	 เห็นถึงคุณค่า

ความดีงาม	มากกว่าความเก่งซึ่งไม่ได้ช่วยจรรโลงส่วนรวมให้ดีขึ้น	

	 ในการผลิตทุกชนิด	 เราจะต้องมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ	ในกระบวนการศึกษาก็เช่นกัน	เด็กก็คือ

วัตถุดิบที่เราป้อนเข้าไป	 ส่วนผลผลิตที่ได้ก็คือ	 บุคคลที่มีลักษณะ  

อันพึงประสงค์ในสังคมของเรา	 ถ้าเราต้องการทราบว่า	 การศึกษาแบบ

ใดเหมาะสำหรับเด็กๆ	 และทำให้เราได้บุคคลอันพึงประสงค์ออกสู่สังคม

ก็ขอให้เราตอบคำถามพื้นฐาน	2	ข้อต่อไปนี้	

 คำถามข้อที่ 1	เราอยากให้เด็กๆ	ของเราเป็นคนแบบไหน	 
 คำถามข้อที่ 2	เราได้สอนอะไรให้แก่เด็กๆ	บ้าง	

 

คำถามข้อที่ 1 เราอยากให้เด็กๆ ของเราเป็นคนแบบไหน 

	 พอ่แมผู่ป้กครองทัว่ๆ	 ไปมกัปรารถนาทีจ่ะเหน็บตุรหลานของตน

เตบิโตขึน้มาเปน็ผูท้ีม่คีวามรูท้ีส่ามารถชว่ยใหเ้ขาประกอบอาชพีหารายได้

ไดม้ากๆ	 อยา่งไรกต็าม	 ในศตวรรษที	่ 21	 นัน้เปน็ยคุแหง่ขอ้มลูขา่วสาร	

ใครๆ	 กส็ามารถหาความรูไ้ดอ้ยา่งงา่ยดายภายในเวลาอนัรวดเรว็	 ดงันัน้

เราจึงจำเป็นต้องมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลและใช้ข้อมูลที่ได้นั้น

อยา่งเหมาะสม	 มคีนเกง่และคนฉลาดหลายคนทีใ่ชค้วามรูค้วามสามารถ

ของตนไปในทางที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง	 แต่ในศตวรรษหน้าซึ่ง

ประชากรของโลกมีจำนวนมากกว่าหมื่นล้านคน	 สังคมจะต้องการคนที	่ 

ทำหนา้ทีต่า่งๆ	 ของตนโดยปราศจากความเหน็แกต่วั	 คนทีม่แีตค่วามรกั

ความเมตตา	 คอยรับใช้ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก	 โดยมิได้หวัง	
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สิ่งใดตอบแทน	 เราต้องการคนที่จะช่วยให้เกิดความสามัคคี	 มิใช่ความ

แตกแยกในสังคม	 เราต้องการให้เด็กๆ	 ของเรามีความสุขในชีวิต	 ซึ่ง

หมายความว่าพวกเขาจะต้องค้นพบความสงบสุขในตนเองเสียก่อน	

คุณลักษณะเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการสำหรับโลกของเราในศตวรรษที่

กำลังจะมาถึง	 เราอาจเรียกคุณลักษณะเหล่านี้รวมๆ	 กันได้ว่า	 “ความ

เป็นเลิศของมนุษย์”		

คำถามข้อที่ 2 เราได้สอนอะไรให้แก่เด็กๆ บ้าง 

 “คุณครูสอนอะไร” 

	 เมื่อเราถามคำถามนี้กับคุณครูแต่ละท่าน	 ก็มักจะได้คำตอบ

กลับมาว่า	

 “ผมสอนคณิตศาสตร์” 

 “ดิฉันสอนภาษา” 

	 หรือไม่ก็สอนในรายวิชาอื่นๆ	 แต่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับ

คำถามนี้ควรจะเป็น	“ผมสอนเด็ก” 

	 ปัจจุบันนี้ครูหลายคนหลงลืมไปว่าตนเองกำลังสอนเด็กอยู่	 แต่

มักคิดไปว่าตนกำลังสอนวิชานั้นวิชานี้	 ดังนั้นครูจึงพยายามป้อนข้อมูล

ความรูม้ากมายใหแ้กส่มองของเดก็ๆ	 และหวงัวา่เดก็ๆ	 จะจำสิง่ทีส่อนไป

เหล่านั้นได้	 เพื่อจะได้ทำคะแนนได้ดีเมื่อถึงเวลาสอบ	 คล้ายกับว่าเด็ก

เป็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง	 แต่เด็กไม่ใช่เครื่องจักร	

เด็กก็มีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกับผู้ ใหญ่	 พวกเขาต้องการความรัก	 

ความเอาใจใส่เพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาสู่ความเป็นเลิศของมนุษย์	

ระหว่างความดีกับความเก่ง  

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมบ่มเพาะเด็กพึงต้องระลึกถึงเป้าหมาย

ที่แท้จริงของการศึกษาอยู่เสมอ	 ไม่ว่าครูอาจารย์คนไหนก็อยากจะเห็น

ลูกศิษย์ของตนเป็นคนดีและเก่ง	 แต่เราต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสอง

คุณสมบัตินี้	 “ดีหรือเก่ง”	 สิ่งใดคือคุณสมบัติสำคัญที่เราจะต้องสร้างให้

เกิดแก่เด็กของเราก่อน	 ซึ่งคุณสมบัตินั้นต้องทำให้ลูกศิษย์ของเรา

สามารถพาชีวิตของตนไปสู่ความสุขสงบ	 	 มีภูมิต้านทานสิ่งเลวร้ายใน

หัวใจ	และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง	

บัณฑิตหนุ่มผู้รอบรู้ กับ คนแจวเรือ 

 

 

 

	 มีบัณฑติหนุม่อยู่คนหนึง่เพิง่สำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลัยท่ีมี

ชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ	 หลังจากได้รับปริญญาแล้ว	 บัณฑิตหนุ่ม	 

ก็เดินทางกลับหมู่บ้านของตนที่อยู่ ในชนบทอันห่างไกล	 หมู่บ้านแห่งนี	้ 

ถนนยังตัดเขา้ไปไม่ถงึ	 ดังนัน้ใครกต็ามท่ีจะเดนิทางเขา้ไปยังหมู่บา้นแห่งนี	้ 

กจ็ะตอ้งโดยสารทางเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	

10%
20%

30%
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	 การเดินทางโดยเรือใชเ้วลานานมาก	 บัณฑิตหนุ่มรูส้ึกเบื่อหน่าย

เพราะไม่มีอะไรทำ	จึงชวนคนแจวเรือพูดคุย	

 “นี่ลุง ลุงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนบ้างล่ะ ลุง

คิดว่ามันจะมีอิทธิพลต่อท้องถิ่นของเรามากน้อยแค่ ไหน” 

	 คนแจวเรือได้แต่ยิ้ม	 ก่อนจะตอบกลับไปว่า	 “กระผมไม่รู้อะไรใน

เรื่องนี้เลยครับ” 

 “โอย๊ ตายล่ะ”	 บัณฑิตหนุ่มอุทานดว้ยความผิดหวัง	 “ลุงไม่รู้เลย

หรือว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับโลกของเรามากแค่ ไหน ตอนนี้ ใครๆ ต่างก็ให้ความ  

สนใจกับเรื่องนี้กันทั้งนั้น แต่ลุงกลับไม่รู้อะไรเลย แบบนี้ก็เท่ากับชีวิตของลุง  

สูญเปล่าไป 25% แล้ว” 

	 คนแจวเรือไม่ ได้ตอบกลับบัณฑิตหนุ่มไปว่าอะไร	 เขาได้แต่ทำ

หน้าที่แจวเรือของเขาต่อไปเรื่อยๆ	 สักพักบัณฑิตหนุ่มก็ชวนคนแจวเรือคุย

แกเ้บื่ออีก		

 “นี่ลุง ลุงคิดว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเราเป็นอย่างไร ลุงว่าเขา

จะพาประเทศชาติของเราไปรอดรึเปล่า” 

	 คนแจวเรือตอบบัณฑิตหนุ่มว่า	“กระผมไม่รู้อะไรในเรื่องนี้เลยครับ” 

 บัณฑิตหนุ ่มทั้งผิดหวังและเสียใจในคำตอบของคนแจวเรือ		 

“อะไรกันลุง นี่มันเรื่องใหญ่ระดับประเทศเชียวนะ แต่ลุงกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลย 

อย่างนี้ก็เหมือนชีวิตของลุงสูญเปล่าไป 50% แล้ว” 

 คนแจวเรือไม่ ได้ว่าอะไรและยังคงทำหน้าที่แจวเรือของเขาต่อไป	

ตัวบัณฑิตหนุ่มเองนั้นไม่มีอะไรทำ	ก็รูส้ึกเบื่อ	จึงถามคนแจวเรือขึ้นมาอีก

ว่า	

 “นี่ลุง ลุงคิดว่าตลาดหุ้นของเราจะเป็นอย่างไร จะขึ้นหรือลง” 

 “ตลาดหุ้นหรือครับ” คนแจวเรือทวนคำเสียงฉงน	 “กระผมเองรู้จัก

แต่ตลาดสดที่ ไปจ่ายตลาด กับเอาผักเอาปลาไปขาย ตลาดหุ้นอะไรนี่กระผม  

ไม่เคยได้ยิน ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร” 

 “อะไรกันลุง”	บัณฑิตหนุ่มโวยลั่น	“ในชีวิตมีอะไรที่ลุงจะรู้บ้างไหมนี่ 

ลุงไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรสักอย่าง แบบนี้ก็เท่ากับชีวิตของลุงสูญเสียไปแล้ว 75% 

เลยนะ” 

	 เนือ่งจากในเวลาน้ัน	 ภาวะโลกรอ้นเริม่ส่งผลกระทบคอืทำใหส้ภาพ

ดนิฟา้อากาศเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็	 จู่ๆ	 เมฆทะมนึกล็อยเขา้มาปกคลมุ

หนาแน่นในบรเิวณน้ัน	 ลมพัดแรงขึน้ทกุขณะคลา้ยพายจุะมา	 เรอืท่ีบัณฑติ

หนุม่น่ังโคลงเคลงอย่างน่ากลัว	จนในท่ีสดุนำ้กเ็ริม่ปริม่เขา้เรอื 
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 “ท่านครับ ท่านว่ายน้ำเป็นไหมครับ”	 คนแจวเรือเป็นฝ่ายถาม

บัณฑิตหนุ่มขึ้นเป็นครั้งแรก	

 “ผมว่ายน้ำไม่เป็น”	บัณฑิตหนุ่มตอบดว้ยเสียงตระหนก	

	 คนแจวเรือพูดว่า	 “ถ้าอย่างนั้นชีวิตของท่านก็กำลังจะสูญเสียไป 

100% แล้วล่ะครับ” 

 

 

 

	 การศกึษาในทกุวนันี	้ มุง่แตจ่ะใหเ้ดก็เปน็คนเกง่	 มคีวามรูร้อบตวั
มากมายหลายเรือ่ง	 แตป่รากฏวา่หลายครัง้ทเีดยีวทีค่วามรูเ้หลา่นัน้ไมอ่าจ
ช่วยให้พวกเขาเอาตัวรอดได้ในวิกฤติจากสถานการณ์จริง	 อย่างเช่น
บัณฑิตหนุ่มจากเรื่องเล่าข้างต้น	 ที่มีความรู้มากมาย	 สามารถคุยได้ทุก
เรื่องราว	 แต่พอถึงเวลากลับเอาตัวเองไม่รอด	 ดังนั้นการศึกษาจึงควรจะ
สอนให้เด็กเข้าใจและรู้จักตัวเอง	 สามารถค้นพบความสุขในชีวิตให้ได้		
เพราะคนเรานั้น	 หากชีวิตไร้ความสุข	 มีแต่ความเครียด	 บ้างก็เครียด
เรื่องการเรียน	 บ้างก็เครียดเรื่องงาน	 จนบางคนต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนี
ปัญหา	ถ้าการศึกษาไม่อาจช่วยให้คนเราหาทางออกที่ดีกว่านี้ได้	แล้วจะ

มีประโยชน์อันใด 

	 นอกจากนั้นในฐานะที่เป็นครูอาจารย์	 หรือพ่อแม่ผู้ต้องอบรม	 
สั่งสอนลูกก็ดี	 ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า	 การสอนให้เด็กๆ	 เก่งอย่าง
ฉาบฉวยแต่ขาดมโนสำนึกแห่งความดีงามนั้น	 เท่ากับกำลังร่างภาพ	 
ในอนาคตที่อันตรายและน่ากลัวให้แก่สังคม	 เพราะสุดท้ายความเก่ง
เหล่านั้นจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ใคร	 แต่จะทำร้ายคนอื่นๆ		 
รวมทั้งตัวของเขาเองด้วย	สังคมของเราต้องการคนดี	เพราะคนดีเท่านั้น
ที่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่น	 สังคม	 ประเทศชาติ	 และโลกของเราจะมีความ
สขุสงบไดก้ด็ว้ยพลานภุาพแหง่ความดงีาม	ในขณะทีค่นเกง่แตข่าดความดี
จะไม่คิดถึงเรื่องนี้เลย	 คนเก่งไม่ชอบให้คนอื่นเก่งเท่าตัวเอง	 คนเก่งมัก
จะเอาเปรียบผู้อื่น	ยกตัวอย่างเช่น	อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคนที่เก่งมาก	 เขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้
ประเทศของตนเองอยู่ในอันดับสูงสุดทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและ	 
โดยเฉพาะการเปน็มหาอำนาจ	 ประเทศของเขาจงึมอีาวธุรา้ยแรงมากมาย 

มากกว่าที่ทุกประเทศในโลกนี้มี	 แต่พอประเทศอื่นพยายามที่จะเก่งใน

เรือ่งนีเ้หมอืนกนั	คอืเริม่สรา้งอาวธุรา้ยแรงขึน้มาบา้ง	ประธานาธบิดทีา่นนี้

กไ็มย่อม	 รบีสง่ทหารเขา้ไปรบทนัท	ี ซึง่ทำใหเ้กดิสถานการณต์งึเครยีดไป

ทัว่โลกและทำใหส้ญูเสยีชวีติพลเมอืงและทหารไปมากมาย	 นีค่อืคนเกง่ที่

มกัจะคดิอยูเ่สมอวา่จะเอาชนะผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งไร	 หากเราสอนและสนบัสนนุ

ให้เด็กแข่งขันกันในโรงเรียน	 เด็กๆ	 ก็ต้องมุ่งแต่จะเอาชนะกันอยู่

ตลอดเวลา	เพราะเขาจะตอ้งพสิจูนต์วัเองใหไ้ดว้า่เขาเกง่กวา่คนอืน่ๆ 

100%
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	 ทุกวันนี้ระบบการศึกษากำลังสนับสนุนให้เกิดเด็กเก่งมากขึ้น	

มหาวิทยาลัยก็คัดเลือกแต่เด็กที่มีคะแนนสูงที่สุดให้เข้าไปเรียน	 นี่คือ	 

เหตุผลว่าทำไมการปฏิรูปการศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่าถึงไม่เคยประสบ	 

ผลสำเร็จเลยสักครั้ง	 เพราะว่าในที่สุดแล้ว	สังคมของนักเรียนนักศึกษาก็

ไม่ได้ดีขึ้น	 แต่ปัญหาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนกลับเพิ่ม

มากกว่าเดิม	 หากมหาวิทยาลัยคัดเลือกคนดีเข้าไปเรียนแทนที่จะเลือก

เฉพาะคนเก่ง	 ก็จะเห็นว่าคนดีนั้นสอนง่ายมาก	 และจะสอนคนดีให้

กลายเป็นคนเก่งก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีก	 เพราะคนดีจะเป็นคนเก่งได้โดย

อัตโนมัต	ิ เนื่องจากเขาไม่ฝักใฝ่ในอบายมุข	 เขาจึงขยัน	 ตั้งใจเรียน	

มุ่งมั่นศึกษา	 ดังนั้นคนดีจึงไม่เสียเวลาในชีวิตของตนไปโดยเปล่า

ประโยชน์		

	 ด้วยเหตุผลทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมา	 จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง

พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดการสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด	 ใน	 

ขณะเดียวกันก็ต้องมอบความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ผู้ เรียนควบคู่	 

กันไปด้วย	 เพื่อให้เขาสามารถผสานทั้งสองอย่างเข้ากับการดำเนินชีวิต

ในอนาคตได้อย่างสุขสมบูรณ์	

ความหมายของ “คนดี” 

	 แน่นอนว่าการเรียนการสอนในรูปแบบของคุณธรรมนำความรู้

นั้น	 เรามุ่งมั่นว่าจะปั้นเด็กให้เป็นคนดีเหนือสิ่งอื่นใด	แต่ความหมายของ	

“คนดี”	 คืออะไรนั้น	 เราต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนเพื่อที่จะสามารถ

วัดผลการพัฒนาของผู้เรียนได้	

	แบบประเมินคนดี	 

คำชี้แจง 
	 รายการในแบบสอบถามทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมของนักเรียน		 

จงวงกลมรอบตัวเลข	 0	 1	หรือ	 2	ตามที่ท่านรู้สึกว่าตรงกับพฤติกรรม

ของนักเรียน	

 ความหมายของตัวเลข  
สำหรับข้อ 1 - 23   สำหรับข้อ 24 - 36  

	 0	ไม่จริงเลย	 	 	 	 2	ไม่จริงเลย	

	 1	จริงบ้าง	เป็นครั้งคราว		 	 1	จริงบ้าง	เป็นครั้งคราว	

	 2	จริงเกือบตลอดเวลา	 	 	 0	จริงเกือบตลอดเวลา	

 

แบบสอบถาม 

1. มคีวามตัง้ใจเรยีนด ี    0 1 2 

2. มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที ่  0 1 2 

3. มกีารแบง่ปนัใหก้บัผูอ้ืน่   0 1 2 

4. มคีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่   0 1 2 

5. เขา้กบัผูอ้ืน่ไดง้า่ย    0 1 2 

6. มคีวามเมตตาตอ่สตัว ์   0 1 2 
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22. มคีวามอดทนอดกลัน้    0 1 2 

23. มคีวามมัน่ใจในตนเอง   0 1 2 

24. ชอบทะเลาะววิาท    2 1 0 

25. ชอบนอนหลบัในหอ้งเรยีน   2 1 0 

26. ชอบขโมยของผูอ้ืน่    2 1 0 

27. ขาดสมาธ ิหลงลมื    2 1 0 

28. ไมป่ฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งถกูตอ้ง   2 1 0 

29. มคีวามกา้วรา้ว    2 1 0 

30. ชอบเอะอะ โวยวาย เสยีงดงั   2 1 0 

31. ชอบตอ่สูก้บัผูอ้ืน่    2 1 0 

32. มคีวามโกรธ โมโหรา้ย   2 1 0 

33. ควบคมุตวัเองไมไ่ด ้    2 1 0 

34. ไมช่อบฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่  2 1 0 

35. มคีนอืน่ชอบแกลง้เรา    2 1 0 

36. มคีวามยดึมัน่ในตนเองสงู   2 1 0 

7. มคีวามรา่เรงิ แจม่ใส    0 1 2 

8. พดูความจรงิ     0 1 2 

9. เคารพครบูาอาจารย ์    0 1 2 

10. แตง่กายสะอาด เรยีบรอ้ย   0 1 2 

11. มสีขุภาพด ีและรกัษาสขุภาพตนเอง  0 1 2 

12. มสีต ิสมาธ ิในการทำงาน   0 1 2 

13. พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ืน่เมือ่มโีอกาส  0 1 2 

14. ดแูลทรพัยส์นิของตนเองและผูอ้ืน่เปน็อยา่งด ี 0 1 2 

15. ตรงตอ่เวลา     0 1 2 

16. พดูจาเรยีบรอ้ย มมีารยาท   0 1 2 

17. รูจ้กัความพอด ีเหมาะสมตามสถานการณ ์ 0 1 2 

18. มคีวามตัง้ใจทำงาน    0 1 2 

19. มคีวามคดิรเิริม่    0 1 2 

20. มคีวามตัง้ใจทีจ่ะฝกึสมาธ ิ   0 1 2 

21. มกีริยิามารยาททีด่ ี    0 1 2 
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คะแนนรวม	 สำหรบัขอ้	1-23		 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

คะแนนรวม	 สำหรบัขอ้	24-36	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

 

หมายเหต	ุ ขอ้	1-23		 	 เปน็พฤตกิรรมในทางบวก	

 	 ขอ้	24-36	 	 เปน็พฤตกิรรมในทางลบ	

(ดตูวัอยา่งการทดสอบจากโรงเรยีนลำนารายณไ์ดใ้นภาคผนวก)	

 

ข้อแนะนำในการประเมินคนดี 

	 1.	 ครูประจำชั้นเป็นผู้ประเมิน	 โดยครูจะต้องคอยสังเกตการ

เปลีย่นแปลง	 ในการประเมนินัน้ตอ้งไมใ่ชก้ารเปรยีบเทยีบระหวา่งเดก็	 แต่

เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงในเดก็คนนัน้เทา่นัน้	

	 2.	 ผู้ปกครองสามารถประเมินลูกของตนเองได	้ โดยการสังเกต

พฤตกิรรมของลกู	

 3.	 นักเรียนสามารถประเมินตัวเองได้	 โดยให้นักเรียนบันทึกว่า	 

ในแต่ละวันได้ทำความดีอะไรบ้าง	 เหมือนกับการบันทึกธนาคารแห่ง

ความดี	

	 4.	 เด็กๆ	 สามารถประเมินกันและกันได	้ โดยให้เพื่อนๆ	 ช่วย

ประเมนิเพือ่นของตนเอง	

ของฝากคณุครู 

ลงิพกหมอ้ 

	 ในสมยักอ่น	 ชาวบา้นในเขตพืน้ทีท่ีม่ลีงิเขา้มารบกวนมาก	 

มีวิธีการจับลิงที่ชาญฉลาด	 โดยการนำขนมที่ลิงชอบ	 ใส่ลงไปใน

หม้อดินปากแคบๆ	 แล้วนำไปวางไว้ใต้ต้นไม้ที่มีลิงอยู	่ สักพักลิง	 

ก็จะปีนลงมาเพื่อล้วงเอาขนมจากในหม้อ	 แต่ลิงก็ไม่สามารถ	 

ดงึขนมออกมาไดเ้พราะปากหมอ้แคบเกนิไป	 และเนือ่งจากมนัหวง

ขนมมาก	 พอชาวบ้านวิ่งไล	่ มันก็จะวิ่งหนีโดยลากเอาหม้อดิน	 

ไปดว้ย	

	 การทีล่งิตอ้งวิง่หนโีดย

พกหม้อดินหนักๆ	 ไปด้วย		 

ทำให้มันวิ่ง	 หรือปีนต้นไม้หนี

ไดไ้มค่ลอ่งแคลว่นกั	 ชาวบา้น

จงึจบัลงิไดใ้นทีส่ดุ 
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อุปนิสัยที่ดีงาม 
 

 

 

	 ทั้ง	 5	 ประการข้างต้นคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น

พื้นฐานสำหรับชีวิตของคนเรา	 หรือที่เรียกว่า	 “อุปนิสัยที่ดีงาม”	 คุณค่า

อื่นๆ	 นอกจากนี้เป็นคุณค่าย่อยๆ	 ของคุณค่าหลักทั้งห้า	 เหตุผลก็คือ

คุณค่าทั้งห้าประการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกๆ	 ด้านของ

มนุษย์	 ถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่	 เราก็ต้องพัฒนา

คุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งห้าข้อนี้ให้สำเร็จ	

	 เช่นเดียวกัน	 เด็กๆ	 เป็นผู้ที่ต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดัน

ให้เกิดศักยภาพอย่างเต็มที่	 ดังนั้นการศึกษาจึงควรบ่มเพาะให้เด็กๆ	 มี

อุปนิสัยที่ดีงามในตัวเองอย่างสมบูรณ์	 กล่าวคือ	 เราจะต้องยกระดับ

จิตสำนึกของเด็กให้ถึงระดับสูงสุด	และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เราก็จะ

ต้องพัฒนาเด็กๆ	ในทุกๆ	ด้านไปพร้อมๆ	กัน 

	 ขอให้คุณครูทำความเข้าใจกับอุปนิสัยที่ดีงามทั้งห้าประการ	

และนำคุณค่าทั้งห้าไปบูรณาการเข้ากับการสอนที่จะมอบให้แก่เด็กๆ	

อย่างเอาใจใส่	 ในการณ์นี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ครูและนักเรียนจะเป็นผู้ที่มี

อุปนิสัยที่ดีงามไปพร้อมๆ	กัน	

• ความประพฤตชิอบ 
• ความสงบ 

• ความจรงิ 

• ความรกัความเมตตา 
• การไมเ่บยีดเบยีน 

	 คุณครูทุกท่านโปรดจำนิทานเรื่องนี้ไว้เพื่อเตือนใจ	 

ตนว่า	 มนุษย์เรานั้นมักจะเป็นเช่นเดียวกับลิงในเรื่องนี้	 คือ	 

ไม่รู้จักปล่อยวาง	 เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็มักไม่ยอมเลิกงานตาม

เวลา	 กลับเก็บปัญหาใส่กระเป๋าเอากลับไปเครียดต่อที่บ้าน	

เพราะว่าเราเอาปัญหาใส่ตัวของเรา	พอถึงเวลานอน	แทนที่จะ

ได้นอน	 กลับไปคิดนั่น	 คิดนี่	 พยายามแก้ไขปัญหาหลายๆ	

อย่าง	 ทำให้นอนไม่ค่อยหลับ	 ซ้ำยังจะฝันร้ายเสียอีก	 ตื่นเช้า

ขึ้นมาจึงรู้สึกอ่อนเพลีย	 ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อการทำงาน	 

แต่ประการใด	 คุณครูทุกท่านควรรู้จักการปล่อยวาง	 ดูอย่าง

เจา้ลงิในเรือ่ง	 เพยีงแคม่นัปลอ่ยมอืจากขนมในหมอ้ดนิ	 เพยีงแค่

มันหยุดความอยากความต้องการของมัน	 มันก็จะได้เป็นอิสระ

ทันที	คุณครูทุกท่านก็เช่นเดียวกัน	ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ครูให้ดีที่สุดในแต่ละวัน	 และเมื่อเลิกงานกลับบ้านไปก็จง

ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง	 เอาเวลาหลังการทำงานไปอยู่กับ

ครอบครัวให้มีความสุข	 เมื่อถึงเวลานอนก็นอนหลับให้สนิท	

ไม่ต้องนำเรื่องใดๆ	 มาคิดในขณะเวลานั้น	 พอตื่นเช้ามาก็จะ

สดชื่น	 สมองแจ่มใสพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆ	 ที่รออยู่	 และ

พร้อมที่จะสอนเด็กต่อไป	 ทำให้สามารถทำงานในฐานะครูได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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	 ลองดูภาพนี้แล้วถามตนเองว่า	“เราเห็นอะไรบ้าง?” 

 

 

 

	 หลายคนให้คำตอบเหมือนๆ	 กันว่า	 “ผมเห็นจุดดำ”	 แต่นี่ยัง	 

ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์		

	 คำตอบที่ถูกควรจะเป็น	“ผมเห็นสีขาวทั่วๆ ไป และมีจุดดำอยู่

ตรงกลาง” 

	 นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราในการรับรู้ข้อมูลจากภายนอก	 คือ	

เราจะเห็นในสิ่งที่อยากจะเห็นและละเลยสิ่งอื่นๆ	 ที่เราไม่สนใจ	 เมื่อเรา

มองดูคนอื่น	เรามักจะเห็นความผิดหรือจุดบกพร่องของเขา	ทั้งๆ	ที่เขา

อาจจะมีข้อดีอยู่หลายประการ	 เวลาที่คนนินทากัน	 เขาก็มักจะ

สนุกสนานในการพูดเรื่องข่าวอื้อฉาวหรือข้อเสียของผู้อื่น	 เขาไม่เคย

นินทากันในเรื่องความดีของคนอื่น	 หนังสือพิมพ์ก็มีแต่การพาดหัวข่าว

ด้วยเรื่องหายนะทุกข์ภัยต่างๆ	 อาชญากรรม	 หรือข่าวอื้อฉาว	 หน้าแรก

ของหนังสือพิมพ์ก็มีแต่ข่าวทำนองเดียวกัน	 ดูเหมือนว่าสังคมของเรามี

ข่าวเกี่ยวกับความดีน้อยเหลือเกิน	

ความประพฤติชอบ 
 

 

“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น 

เหมือนกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา… 

นั่นคือธรรมะ” 

ศรี สัตยา ไสบาบา 

	 ชีวิตคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 อาจจะมีบางช่วงของชีวิตเราที่

การเรียนรู้หยุดนิ่ง	 ตลอดทั้งวันเราได้รับข้อมูลจากสิ่งต่างๆ	 รอบตัวโดย

ผ่านทางประสาทสัมผัส	 จิตใจของเราสัมผัสกับโลกภายนอกโดย	 

ประสาทสัมผัสทั้งห้า	 ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกจิตใจให้รู้จักรับข้อมูล

จากภายนอกได้อย่างถูกต้อง	 เพื่อจะได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นๆ		 

เมื่อเราได้รับข้อมูลเข้ามา	 เราควรจะต้องเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆ		 

ทุกนาทีที่ผ่านไป	 เนื่องจากเด็กของเราไม่ได้รับการสอนให้รู้จักการรับรู้	 

ที่ถูกต้อง	เมื่อเขาได้ยินอะไรไม่ถูกใจก็หงุดหงิด	หรือเห็นบางสิ่งบางอย่าง

ก็เกิดอารมณ์ได้โดยง่าย	เมื่อเป็นเช่นนี้	จิตใจก็จะตกต่ำแทนที่จะสูงขึ้น	
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 เราควรจะเข้าใจว่า เมื่อเราคิดอย่างไร เราก็เป็นเช่นนั้น  

	 ถ้านักเรียนได้อ่านแต่ข่าวไม่ดี	 หรือดูภาพยนตร์ที่รุนแรงทาง

โทรทัศน์	 เด็กก็จะเติบโตขึ้นมาอย่างคนที่เต็มไปด้วยความรุนแรง	 และมี

ความคิดในแง่ลบอยู่เสมอ	 ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกให้เด็กๆ	 มองเห็น

แต่สิ่งที่ดีงามในทุกๆ	 สิ่ง	 เราสามารถเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว	

แม้แต่จุดดำที่เราเห็นในภาพก็ยังให้บทเรียนแก่เราได้		

	 ตัวอย่างเช่น	

	 เมือ่มคีนกำลงัทะเลาะกนั	 และกำลงัเริม่ตอ่สูท้ำรา้ยซึง่กนัและกนั 

เราไม่ควรชี้นิ้วตราหน้าพวกเขา	 และบอกแก่เด็กๆ	 ว่าพวกเขาทั้งหลาย

เป็นคนไม่ดี	 แต่เราควรสอนให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เห็น	 ในกรณีนี้

คุณครูควรจะถามเด็กๆ	ว่า	

 “หนูชอบในสิ่งที่เห็นหรือไม่” 

	 เดก็ๆ	กจ็ะตอบวา่ไมช่อบ	ครกูใ็ชโ้อกาสนีส้อนเดก็ไดต้อ่ไปอกีวา่ 

 “เมือ่เราไมช่อบสิง่ไหน เรากไ็มค่วรทีจ่ะทำสิง่นัน้ ถา้เราไมช่อบที่

จะเหน็คนทะเลาะหรอืตอ่สูก้นั เรากจ็งอยา่ไปทะเลาะหรอืตอ่สูก้บัคนอืน่” 

	 อย่างนี้คุณครูก็ได้ปลูกฝังความประพฤติชอบไว้ในหัวใจของ

เด็กๆ	แล้ว 

	 ดูภาพลิง	3	ตัวข้างล่างนี้	และจำไว้ให้มั่น	

 

 

 

 

 

	 ลิงทั้ง	3	ตัวกำลังบอกเราว่า	

“อย่ามองสิ่งไม่ดี” 

“อย่าฟังสิ่งไม่ดี” 

“อย่าพูดสิ่งไม่ดี” 

 

	 แน่นอนล่ะว่าเราไม่อาจปิดตาแล้วเดินข้ามถนน	 เพราะถ้าทำ

อย่างนั้นเราก็อาจถูกรถชนได้	 แต่เราควรจะเรียนรู้ที่จะมองเห็นความดี	 

ในทุกคนและทุกสิ่ง	 พร้อมกันนั้นก็จงมองเห็นบทเรียนและเรียนรู้จาก	 

สิ่งนั้นๆ	ตลอดเวลา	
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	 แน่นอนล่ะว่าเราไม่อาจปิดหูเพื่อปิดกั้นข่าวสารข้อมูลที่สื่อมาถึง

เรา	 แต่ใจของเราสามารถเลือกที่จะไม่รับฟังสิ่งที่ไม่ดีได้	 และเราจะฟัง

แต่ในสิ่งที่ดี	

	 แน่นอนล่ะว่าเราไม่อาจปิดปากของเราได้โดยตลอด	 แต่เราก็

เลือกที่จะใช้ปากของเราในทางที่สร้างสรรค์ได้ด้วยการพูดแต่ความจริง	

พูดถึงแต่เรื่องที่ดีๆ	และมีประโยชน์	ลิงตัวสุดท้ายนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ

คำพูดของเราเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงการกระทำของเราอีกด้วย	 นั่นคือ	

เราจะไม่ทำชั่ว	 เราจะทำแต่ความดี	 เราจะรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่น	 

อยู่เสมอ	

	 การกระทำของเราจะเป็นความประพฤติชอบได้นั้น	 จะต้องมี

ความรักความเมตตาเป็นพื้นฐาน	 เพราะความรักที่ปราศจากความ	 

เห็นแก่ตัวในหัวใจของเราจะปรากฏออกมาเป็นการกระทำของเราใน	 

รูปของการรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 เมื่อตาและหูของเราเต็มไปด้วย

ความรักความเมตตา	 เราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่ดีและได้ยินแต่สิ่งที่ดี

เท่านั้นอย่างไม่ต้องสงสัย	 และเมื่อเราพูดด้วยความรักความเมตตา		 

คำพูดของเราก็จะอ่อนหวานไพเราะเสนาะหูสำหรับทุกคน	

 

ความสงบ 

“ทุกคนแสวงหาความสงบ  

แต่ความสงบมิได้หาได้จากโลกภายนอก 

ความร่ำรวยและอำนาจมิได้นำมาซึ่งความสงบ 

ความสงบเกิดได้จากความสงบภายในเท่านั้น” 

ศรี สัตยา ไสบาบา 

หญิงชรากับเข็มเย็บผ้าที่หายไป 

	 กลางดึกคืนหนึ่ง	 หญิงชรา

ผู้หนึ ่งกำลังนั ่งหาของบางอย่าง	 

ใต้แสงไฟของเสาไฟฟ้า	 ตรง	 

บาทวิถี	 นางพยายามค้นหาของ	 

สิ ่งน ั้นไปทุกๆ	 ท ี ่	 ท ั้งในถ ังขยะ	 

ใตเ้สาไฟ	 และรอบๆ	 บริเวณ	 แต่ก็

ไม่สามารถหาของนั้นพบ	
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	 วัยรุน่ชายกลุม่หนึง่เดนิผ่านมา	 เหน็หญงิชราง่วนกับการหาของอยู่

จึงถามอย่างมีน้ำใจว่า	

 “ยายครับ ยายกำลังหาอะไรอยู่หรือ ให้พวกเราช่วยหาให้เอาไหม

ครับ” 

	 หญิงชราดีใจมาก	 ตอบว่า	 “ดีจริงๆ เลย ยายกำลังเย็บผ้าอยู่  

แล้วทำเข็มเย็บผ้าตกหายไปน่ะ หลานๆ ช่วยยายหาหน่อยเถอะนะ” 

	 พวกเด็กหนุ่มช่วยหญิงชราหาเข็มเย็บผ้าอยู่นานสองนาน	 แต่ก็	 

ไม่มีวี่แววว่าจะพบ	เด็กหนุ่มคนเดิมจึงถามหญิงชราว่า		

 “ยายครับ ยายทำเข็มเย็บผ้าตกที่ ไหนครับ เราจะได้เริ่มต้นหากันจาก

จุดนั้น” 

	 หญิงชราตอบว่า	“ตอนนั้นยายกำลังเย็บผ้าอยู่ ในบ้าน แล้วก็ทำเข็ม

ตกไป บ้านของยายมืด มองอะไรไม่ค่อยจะชัด แต่ตรงนี้มันสว่างดี ยายเห็น

อะไรได้ชัดเจน ยายก็เลยมาหาที่นี่” 

	 เด็กหนุ่มไดฟ้ังดังนั้นจึงหัวเราะ	แลว้กล่าวกับคุณยายว่า	

 “โธ่เอย๋ ยาย ยายก็ต้องหาเข็มจากบริเวณที่ยายทำตกสิครับ ยายมา

หาเอาที่อื่นแบบนี้ หายังไงก็ไม่มีทางเจอหรอกครับ” 

	 เราทุกคนต่างแสวงหาความสงบ	 แต่พวกเราก็เหมือนหญิงชรา

คนนี้	 คือ	 เราแสวงหาความสงบกันผิดที่ เราไปแสวงหาความสงบใน	 

แสงส	ีในสถานบนัเทงิ	เราอาจรบัความสนกุสนานตืน่เตน้จากทีน่ัน่	แตม่นั

ไม่ใช่ความสงบที่เรากำลังแสวงหากันอยู่	 เราก็เลยหากันทุกที่	 เดินทาง

ไปโน่นมานี่	 แต่เราก็ยังแสวงหาความสงบสุขที่แท้จริงไม่พบ	 เราควรจะ

ถามตนเองเหมือนกับที่เด็กหนุ่มถามหญิงชราว่า	 “เราทำความสงบสุข

ของเราหายไปตรงไหน”	 ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้ทำมันหายที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอินเดีย	 และเราก็ไม่ได้ทำความสงบของเรา

หายไปในสถานบันเทิงด้วย	 แต่ความสงบมันหายไปจากตัวเรา	 หายไป

จากหัวใจของเรา	 ดังนั้นเราจึงต้องตั้งต้นค้นหาจากหัวใจของเรา	 เราไม่

อาจค้นหาความสงบได้จากที่อื่น	

	 ศัตรูที่แท้จริงของเราและทำให้เราห่างไกลจากความสงบก็คือ

ความโกรธ	 ราคะ	 ความอิจฉา	 ความโลภ	 ความหยิ่งยโส	 ความเกลียด	

ความยึดมั่น	 ความกลัว	 และความวิตกกังวล	 สิ่งเหล่านี้ถูกเก็บไว้ใน

จิตใต้สำนึกของเรา	 เราต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะมัน	 อย่าปล่อยให้มันมา

ปรากฏในจิตสำนึกของเราได้	 และมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปเก็บกด

อารมณ์ความรู้สึกของเรา	 หากเปรียบอารมณ์นั้นเป็นดังเช่นลูกโป่ง	 ถ้า

เราไปกดลูกโป่งไว้	 มันจะมีแรงดันของอากาศมากขึ้น	 ยิ่งถ้าเรากด	 

มากขึ้นๆ	 แรงดันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ถ้าเรายิ่งกดมันไว้อีก	 แรงดันก็จะ

เพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุด	 แล้วลูกโป่งก็จะระเบิด	 ในทำนองเดียวกัน	 ถ้าเรา

เก็บกดอารมณ์ของเราไว้	 เราก็จะรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันภายในตัวเรา	

ส่งผลให้เราเครียดมากขึ้นๆ	 ถ้าเรายังคงเก็บกดต่อไปเรื่อยๆ	 ในที่สุด	 

วันหนึ่งมันก็ต้องระเบิดออกมา	 แล้วเราก็อาจจะต้องไปเข้ารับการรักษา

จากโรงพยาบาลจิตเวชก็เป็นได้	
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	 แล้วเราจะควบคุมอารมณ์ของเราไม่ให้มันมาปรากฏในจิตสำนึก
ของเราได้อย่างไร?	

	 ธรรมชาติเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรื่องนี้ได้	

	 เมื่อสังเกตทัศนียภาพก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น	 ทุกสิ่งทุกอย่างดู
มืดมนไปหมด	แต่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น	ความมืดนั้นก็หายไป	พระอาทิตย์
ต้องต่อสู้กับความมืดหรือต้องขับไล่ความมืดไปหรือไม่...คำตอบคือ	
เปล่าเลย	 สิ่งที่พระอาทิตย์ทำคือลอยสูงขึ้นแล้วกระจายแสงสว่างไปทั่ว	
เพียงเท่านั้นความมืดก็หายไปได้แล้ว	 เพราะที่ใดมีแสงสว่าง	 ความมืด
ย่อมไม่สามารถอยู่ในที่นั้นได้	

	 ศัตรูที่อยู่ภายในของเราเปรียบเสมือนความมืดในหัวใจของเรา		
สิ่งที่เราต้องทำก็คือ	 ทำให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยแสงสว่าง	 ความสงบ	
ความรักความเมตตา	 ความบริสุทธิ์	 ความคิดที่ดี	 ฯลฯ	 แล้วเมื่อนั้น	
ความโกรธ	ราคะ	ความอิจฉา	ความโลภ	ความหยิ่งยโส	ก็จะเริ่มมลาย
หายไป	 เพราะพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะช่วยให้เกิดความสงบคือ	
ความรักความเมตตา	ซึ่งเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว	

	 ขอให้สังเกตตรงนี้ว่า	 อารมณ์ความรู้สึกนั้นไม่อาจถูกทำลายได้	

มันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกเสมอ	 เมื่อแสงสว่างอ่อนลงไป	 ความมืดก็จะเริ่ม

ปรากฏขึ้นมาอีก	 ดังนั้นเราจึงต้องเฝ้าระวังไว้	 ดูว่าเรามีแต่ความรัก	

ความสงบสุข	 และความคิดที่ดีตลอดเวลาหรือไม่	 เพื่อศัตรูของเราจะได้

ไม่มาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราอีก 

	 จิตใต้สำนึกของคนเรานั้นมีอำนาจมาก	 แต่หากเราฝึกมันให้

ถูกต้อง	มันจะช่วยพัฒนาความจำ	เปลี่ยนนิสัย	ช่วยให้เราประสบความ

สำเร็จในชีวิต	 รักษาสุขภาพที่ดีให้คงอยู่กับเรา	 และเหนือกว่าสิ่งอื่นใด	

จิตใต้สำนึกจะช่วยให้เราค้นพบความสงบสุขที่แท้จริงของชีวิตได้	

ความจริง 

“ความจริงคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” 

ศรี สัตยา ไสบาบา 

	 นับตั้งแต่เราเกิดมา	 เรามีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับทุกสิ่ง	 

ที่อยู่รอบตัวของเรา	 เรามีความกระหายที่จะค้นพบความจริง	 เราเริ่มต้น

การค้นหาของเราด้วยการออกไปข้างนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเรา		 

ถ้าเปรียบแล้ว	ความรู้ก็เหมือนกับวงกลม	สิ่งที่อยู่ในวงกลมก็คือสิ่งที่เรารู้	
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	 นักวิทยาศาสตร์ทำการค้นคว้าอยู่บริเวณเส้นรอบวงของวงกลม	

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำการค้นพบอะไรใหม่ๆ	จากการค้นคว้า	ก็ยิ่งทำให้

วงกลมนั้นขยายกว้างขึ้นไปอีก	 แต่แล้ว	 เรากลับค้นพบความจริงที่

ตรงกันข้ามว่า ยิ่งเรารู้มากเท่าไร เราก็ยิ่งไม่รู้มากเท่านั้น เมื่อวงกลม	 

ยังเล็ก	 เราคิดว่าเรารู้ทุกอย่าง	 แต่เมื่อวงกลมขยายขึ้น	 เส้นรอบวงก็ยิ่ง
กว้างขึ้น	 สิ่งที่อยู่นอกวงกลมก็ยิ่งมากขึ้นๆ	 เราจึงค้นพบว่ามีอีกหลายสิ่ง

หลายอย่างที่เรายังไม่รู้ 

	 มีทางออกสำหรับปัญหานี้หรือไม่?	

	 มีอะไรไหมที่เมื่อเราค้นพบแล้วจะทำให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง...ทั้ง

ความรู้ภายในและภายนอกวงกลม?	

	 เราเริ่มตระหนักว่า	 วิทยาศาสตร์ทำให้วงกลมความรู้ขยายขึ้นไป	

แต่มิได้ให้อะไรที่นอกเหนือไปจากวงกลมนั้น	 เราค้นหาไปทุกสถานที่		 

ทั้งบนโลก	 ดาวเคราะห์	 ดวงดาวต่างๆ	 และกาแล็กซี	 แต่มีอยู่ที่เดียว	 

ที่เราไม่เคยไปค้นหาเลย	 นั่นก็คือภายในตัวเรา	 เมื่อเราค้นลึกเข้าไป	 

ในตัวเรา	 เราจะค้นพบความจริงหรือปัญญาที่เรากำลังค้นหาอยู่	 เมื่อนั้น

ก็จะไม่มีวงกลมความรู้อีกต่อไป	 คือไม่มีสิ่งที่อยู่ภายนอกวงกลมอีก	

เพราะเรารูท้กุสิง่ทกุอยา่งแลว้	 การคน้หาของเรากจ็ะสิน้สดุลง	 การเดนิทาง

ค้นหาซึ่งเริ่มต้นจากตัวเรา	 และได้ไปยังทุกๆ	 ที่	 แต่ในที่สุดก็กลับมา

สิ้นสุดและค้นพบที่ภายในตัวของเราเอง	

	 แล้วอะไรล่ะ	คือความจริงที่เราควรจะค้นให้พบ?	

	 ขอให้มาเข้าใจความหมายของความจริงกันก่อน	

 ความจริง	คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง	ถ้าจริงในวันนี้ก็จะต้องจริงใน

วันพรุ่งนี้และวันต่อๆ	 ไปด้วย	 สรุปคือไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ต้องเป็นจริง	

ซึ่งหมายความว่าความจริงนี้จะยังคงเป็นจริงตลอดไปในอนาคต	

เช่นเดียวกัน	ถ้ามันเป็นจริงในวันนี้	ก็ต้องเป็นจริงเมื่อวานนี้และในอดีตที่

ผ่านๆ	มาด้วย	นั่นคือก่อนมีจักรวาล	และหลังมีจักรวาล	ความจริงก็ยัง

เป็นความจริงอยู่เช่นเดิม	

	 ขอให้เราค้นหาความจริงที่ว่านี้ในจักรวาลของเรา	 ยกตัวอย่าง

เช่น	เก้าอี้ไม้ตัวนี้		
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