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สดุดีซินแคลร� ทอมป�สัน

 วิทยาลัยพระคริสตธรรมในประเทศไทยและสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได�ให�เกียรติแก�ผม
อย�างสูง  โดยเชิญให�แสดงปาฐกถาเป�นอนุสรณ�คร้ังท่ี ๖ สําหรับซินแคลร�  ทอมป�สัน  ประจําป� พ.ศ. ๒๕๑๒
นี้  ปาฐกถาในชุดอนุสรณ�นี้ที่แล�วมาทั้ง ๕ ท�านเป�นศาสนาจารย�และมหาเปรียญผู�เชี่ยวชาญในศาสนธรรม
และศาสนศาสตร�ทุกท�าน  ป�น้ีเป�นป�แรกท่ีท�านผู�อํานวยการเร่ืองน้ีได�นําเอาผู�ท่ีอยู�นอกศาสนจักรอย�างผมมา
แสดงปาฐกถาอนุสรณ�จึงทําให�ผมรู�สํานึกในเกียรตินี้เป�นพิเศษ  และรู�สึกหวั่นไหวอยู�ว�าคําบรรยายน้ีจะเป�น
ไปได�สมดังความประสงค�ของวิทยาลัยฯ และสภาคริสตจักรฯ หรอืไม�ประการใด
 วิลเลียม เจมส� ซินแคลร� ทอมป�สัน  เป�นศาสนาจารย�ซึ่งเข�ามาบําเพ็ญประโยชน�สอนศาสนาที่
วิทยาลัยนี้ตั้งแต�ป� ๒๔๘๐ ได�อุทิศสติป�ญญาความสุขส�วนตัวของท�านเพื่อศิษยานุศิษย�ในประเทศไทยทั้ง
ก�อนและหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒  ตลอดมาจนส้ินชีวิต  ท�านท้ังหลายคงจําได�ว�า อาจารย�ซินแคลร� ทอมป�สัน
ถึงแก�มรณกรรมโดยอุบัติเหตุรถไฟ  และในวันเดียวกันก�อนการเดินทางครั้งสุดท�ายของท�านนั้น ท�านได�
ช�วยอนุเคราะห�มูลนิธิโรคเร้ือนท่ีลําปางโดยแสดงปาฐกถา  โต�วาที  เก็บเงินบํารุงมูลนิธิน้ัน  อาจารย�ซินแคลร�
ทอมป�สัน  ได�ทําการค�นคว�าวิจัยวิชาศาสนาเปรียบเทียบโดยเฉพาะอย�างย่ิงการเปรียบเทียบระหว�างพุทธธรรม
และคริสตธรรม โดยละเอียด เป�นที่นาสรรเสริญยิ่งนัก  เพราะประการหนึ่งครูบาอาจารย�ที่ประเสริฐนั้น
ย�อมไม�พึงพอใจในการสอนศิษย�ด�วยพ้ืนความรู�เดิมของตนแต�อย�างเดียว  ย�อมต�องขวนขวายหาความรู�เพ่ิม
เติมด�วยการศึกษาวิจัยสืบสาววิชาการอันเลิศค�านํามาเผยแพร�ต�อไปอย�างมิวางมือ  อีกประการหนึ่งเมื่อนัก
ปราชญ�ทางศาสนาหนึ่ง นิกายหนึ่ง อย�างอาจารย�ทอมป�สันเบิกใจและสติป�ญญาให�กว�างศึกษาหลักธรรม
และรายละเอียดของอีกศาสนาหน่ึง  เพ่ือให�รู�แจ�งเห็นชัดน้ัน  ย�อมเป�นการกระทําท่ีนาสรรเสริญ  เพราะชอบ
ด�วยเหตุผลทั้งในด�านวิชาการและทางปฏิบัติ  สมควรแก�การสดุดีเป�นอย�างยิ่ง
 ดังที่ได�เรียนไว�ตอนต�น  ผมเองจัดได�ว�าเป�นฆราวาสนอกศาสนจักร  ปราศจากความรู�สึกซึ้งใน
พุทธธรรมและคริสตธรรมและด�อยในป�จจัยสําคัญในทางศาสนา คือความศรัทธาแบบศาสนนิยม  ถึงกระน้ัน
ก็ตามผมมีความรู�สึกสรรเสริญและนิยมท�านศาสนาจารย�ทุกศาสนา  ท่ีอุทิศโลกยสมบัติและสละความทะเยอ
ทะยานทางโลก  ใฝ�แต�ธรรมสาระและธรรมวินัย  นําเอาหลักธรรมเผยแพร�แก�สัตวโลก  โดยหวังช�วยให�
พ�นทุกข�  บรรลุถึงสุขอันประเสริฐโดยทั่วหน�า

ตอนที่ ๑
ลัทธิของคนที่ขาดศรัทธา

คริสตธรรมกับพุทธธรรมผสม
 เมื่อเด็ก ๆ ผมได�มีโอกาสเข�าศึกษาในโรงเรียนซึ่งศาสนาจารย�ทางคริสตจักรนิกายคาทอลิกเป�นผู�
ก�อตั้งและดําเนินการ  ได�ศึกษาอยู�เป�นเวลา ๙ ป�  และเป�นครูฆราวาสอยู�อีก ๔ ป�เศษในโรงเรียนนั้น  ได�
เร่ิมคุ�นกับคริสต�ศาสนาต้ังแต�เล็ก  ได�อ�านประวัติทั้งก�อนพระเยซูคริสต�และประวัติของพระเยซูโดยสรุปพอ
สมควร ครั้นต�อมาเมื่อออกไปศึกษาในยุโรป  ก็ได�คุ�นกับนิกายอื่นของคริสต�ศาสนาซึ่งแยกและแตกต�าง
จากนิกายคาทอลิกออกไป นับว�าไม�สู�จะมีข�อแก�ตัวมากนักที่จะอ�างว�าไม�รู�เรื่องศาสนาคริสต� ส�วนทางด�าน
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ศาสนาพุทธเล�าก็ได�รับการอบรมทางบ�านมาตั้งแต�จําความได�  ชะรอยจะเป�นเหตุนี้กระมังที่ท�านอาจารย�ใน
วิทยาลัยนี้และสภาคริสตจักรฯ ถือเป�นข�อสนับสนุนให�เรียกตัวมาบรรยายในคราวนี้  ทั้ง ๆ ที่ปราศจาก
ความเช่ียวชาญลึกซ้ึงในทางธรรม
 ถ�าจะจําแนกประเภทของผลแห�งการอบรมศึกษาศาสนาและจริยธรรมแล�ว คงจะจําแนกได�เป�นผล
ทางตรงประเภทหนึ่ง ผลทางอ�อมประเภทหนึ่ง  ผลทางตรงนั้นคือ  ก�อให�เกิดความเล่ือมใสศรัทธาเช่ือมั่น
ในคติสําคัญแห�งศาสนาน้ัน  เช�น  ในศาสนาคริสต�ก็เช่ือม่ันในพระผู�เป�นเจ�า เช่ือว�าความมุ�งหมายข้ันสุดท�าย
ของคริสตศาสนิกชนคือการมีชีวิตเร่ิมใหม�  ถือกําเนิดในอานุภาพและกฤดาภินิหารแห�งพระผู�เป�นเจ�าผู�ทรง
ไว�ซึ่งความจริงอันเลิศ  ความงามอันเลิศ และความดีอันเลิศ  ในศาสนาพุทธโดยแท�จริง (ไม�รวมถึงนิกาย
บางนิกายซึ่งถือพระพุทธเจ�าเป�นพระผู�เป�นเจ�าตามแบบไสยศาสตร�)  ความมุ�งหมายขั้นสุดท�ายได�แก�การ
บรรลุถึงโลกุตรธรรม  พ�นเสียจากความเกิดซึ่งเป�นต�นเหตุแห�งทุกข�หรืออีกนัยหนึ่งบรรลุถึงพระนิพพาน  
ผู�ที่สอนศาสนาย�อมมุ�งที่จะปลูกความศรัทธาเชื่อถือในจุดมุ�งหมายดังกล�าวเป�นลําดับ ซึ่งนับว�าเป�นผลทาง
ตรงของการสอนศาสนาน้ัน ๆ
 ส�วนผลทางอ�อมของการสอนศาสนา  ซึ่งในที่นี้มิได�หมายความว�าเป�นผลที่สําคัญด�อยกว�าผลทาง
ตรง ได�แก� การปลูกฝ�งให�ผู�รับการสอนนั้นประพฤติดี  มีธรรมจริยาวัตร รักษาศีล กลัวบาป เป�นต�น เป�น
โลกียธรรม คือ ธรรมะซึ่งรักษาความดี ความงาม และความจริงไว�ในหมู�มนุษย�  ทําให�มนุษย�แต�ละคนที่
ประพฤติตามคําส่ังสอนนัน้มีจิตใจผ�องแผ�ว อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในครอบครัว ในหมู�มิตรสหาย ในวงงานและใน
สังคมได� โดยมีสันติคือความสงบและโดยมีสุข
 ท่ีกล�าวมาข�างต�นน้ีเป�นความเข�าใจส�วนตัวของผม  อันเกิดจากความระลึกย�อนหลังไปถึงการส่ังสอน
อบรมที่ได�มาจากบ�านและโรงเรียนทั้งทางด�านศีลธรรมและศาสนา ผลที่ผมจะเสนอจากการประเมินตนเอง
พอจะสรุปได�ว�า ผลทางตรงคือความศรัทธา สําหรับตัวผมนั้นแทบจะไม�มี  แต�ผมเข�าใจว�าผมได�รับผลทาง
อ�อมทางศีลธรรมจรรยามากพอใช�  ซึ่งเห็นจะต�องขยายความให�ชัดสักเล็กน�อย ณ ที่นี้

ความจําเป�นของศรัทธา
 การท่ีกล�าวว�าผมยังไม�สามารถรับผลทางตรง  คือความศรัทธาเช่ือม่ันจากการศึกษาศาสนาน้ัน  ก็
เพราะยังไม�สามารถรับรองกับตนเองอย�างสุจริตใจว�า พระผู�เป�นเจ�ามีอยู�หรือไม�มี นิพพานเป�นจุดจบแท�จริง
อย�างสมบูรณ�แนชัดหรือไม� ท่ีกล�าวมาน้ีไม�ได�คัดค�านว�า พระผู�เป�นเจ�าหรือนิพพานไม�มีแน เพียงแต�ว�าไม�แน
ใจสนิทว�ามีแน ประเด็นเรื่องที่พ�นไปจากชีวิตในโลกป�จจุบันนั้นเป�นเรื่องนอกเหนือไปจากโลกมนุษย�อย�างที่
ในภาษาฝรั่งเรียกว�า Metaphysics  ถ�าผมจะลําเอียงไปก็คงจะลําเอียงไปทํานองบอดสีรับเอาแต�สิ่งที่เห็น
ประจักษ� ส่ิงท่ีไตร�ตรองได�ด�วยเหตุผลเป�นสําคัญ จะแย�งว�าถ�าไม�เช่ือไม�มีความศรัทธาแล�วจะไม�ดีก็ยังไม�เห็น
ว�าจะไม�ดีอย�างไร  เพราะการขาดศรัทธาดังกล�าวน้ี ถ�าจะถือเป�นข�อบกพร�องก็เป�นข�อบกพร�องเฉพาะตัว ไม�
มีผลทําให�เกิดเสียหายแก�ผู�ใด ตราบใดที่ยังยึดมั่นในศีลธรรม และผู�ที่ปฏิบัติตามธรรมะแล�ว ถ�าพระผู�เป�น
เจ�ามีจริง พระผู�เป�นเจ�าจะปล�อยให�ได�รับทุกข�ทรมานหรือ  คงเป�นไปไม�ได�สําหรับพระผู�เป�นเจ�าท่ีทรงพระมหา
กรุณาธิคุณอันไม�รู�จบ ถ�ามีพระนิพพานจริง ที่จะไม�บรรลุถึงความพ�นทุกข�นั้น คงเป�นไปไม�ได�เช�นเดียวกัน 
ฉะนั้นเมื่อไม�มีศรัทธาก็ต�องปล�อยไปตามบุญตามกรรม อนึ่ง การขาดความศรัทธาเชื่อมั่นในโลกุตรกรรม
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บางประการน้ัน  ก็ใช�ท่ีจะปราศจากหลักการเสียทีเดียว ในกาลามสูตรตามพุทธประวัติก็ปรากฏมีพุทธโอวาท
ดังนี้
 “ท�านทั้งหลาย  อย�าพึงเชื่อถือสิ่งใดเพียงแต�เพราะเหตุที่ได�ฟ�งตามกันมา  หรือเพราะเคยเป�นเช�น
นั้นต�อ ๆ กันมา ก็อย�าเชื่อ หรือโดยข�าวเล�าลือ  ก็อย�าเชื่อ  หรือโดยมีผู�อ�างตํารา  ก็อย�าเชื่อ หรือโดยพึง
เดาเอาเอง ก็อย�าเชื่อ หรือโดยคาดคะเนเอาเอง ก็อย�าเชื่อ หรือโดยการตรึกตรองตามอารมณ� ก็อย�าเชื่อ
หรือเพราะชอบใจว�าต�องกับลัทธิของตน ก็อย�าเช่ือ หรือเพราะเห็นว�าผู�พูดสมควรจะเช่ือถือ  ก็อย�าเช่ือ หรือ
เพราะเห็นว�าสมณะผู�น้ีเป�นครูเรา ก็อย�าเช่ือ แม�แต�คําของพระพุทธเจ�าท่ีสอนมาน้ี ก็อย�าพึงเช่ือ  ท�านจงเอา
ข�อที่ได�ยินได�ฟ�งไปตรึกตรองกรองดูด�วยเหตุผลจนเกิดความชัดแล�วจึงค�อยเชื่อ”
 แท�จริงการเช่ือถือพระอย�างฉาบฉวยโดยไม�มีศีลธรรมค้ําจุนอยู�โดยมั่นคงนั้น ตามความเข�าใจของ
ผมจะเป�นโทษยิ่งกว�าเป�นคุณ ผู�เรียกตนว�าพุทธศาสนิกชนไปเข�าวัดฟ�งเทศน�โดยมิขาด เช�าตักบาตรเป�น
นิจศีล แต�สาย ๆ หนอยพูดปด ฉ�อโกง และละเมิดศีลอื่น ๆ ย�อมเป�นคนเลว  ไม�ว�าจะใช�มาตรฐานอะไรมา
วัด เทียบได�กับคริสตศาสนิกชนซึ่งนึกว�ามีพิธีไถ�บาปทางศาสนาแล�วไม�กลัวบาป หรือนิสิตนักศึกษาซึ่งหัด
ให�สินบนเสียตั้งแต�เด็ก ๆ โดยบนบานพระเจ�าขอให�สอบได� จะนําเครื่องสักการะมาเซ�นไหว� ดังนี้ ผมคิดว�า
ไม�ได�ปฏิบัติตามทํานองคลองธรรม
 ป�ญหาท่ีผมใคร�จะวิสัชนาเก่ียวกับหัวข�อของคําบรรยายน้ีก็คือ  การท่ีขาดศรัทธาดังกล�าวมาแล�วน้ัน
เป�นอุปสรรคแก�การพัฒนาชาติหรือไม�  คําตอบโดยสรุปของผมก็คือ (ก) ถ�าขาดศรัทธาแต�ไม�ละเมิดศีลธรรม
ก็ไม�เป�นอุปสรรคต�อการพัฒนาชาติ (ข) ถ�ามีศรัทธาและมีท้ังศีลธรรม  ก็ย่ิงไม�เป�นอุปสรรคต�อการพัฒนา
ชาติ  อาจจะเป�นการสะดวกสบายสําหรับบุคคลผู�มีศรัทธาด�วยซ้ํา และ (ค) ถ�าผู�ใดมีแต�ศรัทธา แต�ละเมิด
ศีลธรรม ผู�นั้นจะเป�นปรป�กษ�แก�การพัฒนาชาติแนนอน
 เพ่ือให�เกิดความเข�าใจแจ�งชัดข้ึน  ผมเห็นสมควรท่ีจะกล�าวยํ้าว�า การท่ีผมบังอาจมากล�าวในวิทยาลัย
พระคริสตธรรมน้ีว�าศรัทธาไม�ใช�เป�นป�จจัยสําคัญย่ิงยอดในการพัฒนาน้ัน  จะได�ประสงค�ลบหลู�ท�านอาจารย�
ทั้งหลายและวิทยาลัยนี้ก็หาไม�  ความมุ�งหมายของผมต�องการแก�ความเข�าใจผิดในวงการศึกษาในประเทศ
ไทย ท่ียํ้าเร่ืองความศรัทธามากเกินไป  ไม�ว�าจะเป�นการศรัทธาแบบฉาบฉวยหรือหน�าไหว�หลังหลอกก็ยังรับ
กันว�าดี ส�วนศีลธรรมไม�ย้ําให�พอ  คําโฆษณาชวนเชื่อในวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลก็ยังพูดได�ว�า คนที่
ไม�เช่ือศาสนาน้ันเป�นคอมมิวนิสต�หรือผู�ก�อการร�าย เด็ก ๆ ครูสอนมาแบบน้ีจะเข�าใจไขว�เขว คนท่ีไม�มีศาสนา
แต�ประพฤติธรรมก็ควรได�รับการยกย�องนับถือ  เพราะเป�นธรรมจารี อน่ึง ผมใคร�เสนอว�าท�านศาสนาจารย�
ท้ังหลายท้ังทางพุทธและคริสต�  อบรมส่ังสอนให�คนเราท้ังศรัทธาและศีลธรรม  ถ�าสานุศิษย�ได�รับท้ังศรัทธา
และศีลธรรมไปจริง ๆ ก็เป�นส่ิงประเสริฐ  จะเป�นป�จจัยสําคัญในการพัฒนาชาติ  แต�แม�ว�าสานุศิษย�ของท�าน
จะบกพร�องไปในด�านศรัทธา หากมั่นคงทางด�านศีลธรรม ผลของการสั่งสอนอบรมของท�านก็เกิดเป�นบุญ
ได�โดยสมบูรณ�แล�วทางการพัฒนาชาติ
 ข�อเสนอดังกล�าวข�างต�นน้ี  ผมจะขอขยายความต�อไปในคําบรรยายน้ีท้ัง ๓ ช่ัวโมง  ในช้ันน้ีผมใคร�
จะกล�าวต�อไปถึงผลทางหลักศีลธรรมที่เราพึงได�จากศาสนาทั้งทางด�านคริสต�และด�านพุทธ และการนี้ก็
จําเป�นท่ีผมจะต�องพิจารณาระลึกถึงหลักศีลธรรมซ่ึงตนเองยึดถือ  อันเน่ืองมาจากการอบรมท้ังพุทธและคริสต�
รวมกันจนแยกไม�ออกชัดเจน หากผมนําเร่ืองของตนเองมากล�าวมากเกินควร ก็ขอได�โปรดให�อภัย
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หลักศีลธรรมประจําตัว
 หลักธรรมใหญ�ในชีวิตที่พอจะยึดถือได�นั้น  ผมได�มาจากคริสต�ซึ่งลําดับไว�ดี  ถูกใจผม  เพราะจํา
ง�ายและได�ความ  กล�าวคือความจริง ความงาม และความดี  แท�จริงทางศาสนาพุทธก็มีปรัชญาไปในทํานอง
เดียวกัน แต�มิได�ลําดับไว�ในตําราให�ครบถ�วนในท่ีเดียวกันอย�างน้ี  การลําดับโดยสมบูรณ�อย�างส้ัน ๆ น้ี  ทําให�
ยึดถือประจําได�ง�าย ทํานองเดียวกับท่ีทางพุทธสอนให�ท�องคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ� ซ่ึงถือประจําใจ
ได�ง�าย แต�ไม�ได�บ�งระบุตรงถึงหลักคุณธรรมที่เข�าใจชัด
 ความจริง ความงาม และความดี  ทั้ง ๓ ประการนี้เป�นคุณธรรมสําคัญในการพัฒนาทั้งบุคคล
แต�ละคนและชาติหมู�คณะให�เจริญก�าวหน�ารุ�งเรืองไปโดยสมบูรณ�ดังนี้
 ความจริงหรือท่ีทางพุทธเรียกสัจจะน้ัน  เป�นธรรมท่ีคนเราควรใฝ�หาท้ังทางโลกและทางธรรม  ท้ัง
ทางวิทยาศาสตร� มนุษยศาสตร� และสังคมศาสตร�  ท่ีเห็นได�ง�ายคือ  ความก�าวหน�าทางวัตถุ  การอยู�ดีกินดี
ซ่ึงอาศัยวิทยาศาสตร�ช�วยอยู�มิใช�น�อย และวิทยาศาสตร�จะเจริญก�าวหน�าข้ึนได�  ก็โดยมนุษย�เราสามารถค�นพบ
ความจริงจากโลกวิทยาศาสตร� แล�วนํามาใช�ได�เป�นประโยชน�แก�มนุษยชาติ ความจริงทางวิทยาศาสตร�อย�าง
เดียวย�อมไม�เพียงพอ จําเป�นจะต�องได�สัจจะทางสังคมศาสตร�ช�วยด�วยจึงจะแพร�ประโยชน�ทางวัตถุน้ันให�เป�น
ไปตามต�องการในหมู�ชนที่รวมกันเป�นสังคม ฉะน้ันสัจจะจึงเป�นป�จจัยสําคัญในการพัฒนาชาติอย�างหนึ่ง
 ความงามเป�นคุณธรรมที่จิตใจของมนุษย�เรียกร�อง  เพราะมนุษย�เราแตกต�างกับสัตว�เดรัจฉานก็
ตรงที่เราไม�ได�อยู�ด�วยวัตถุอย�างเดียว  เราต�องมีความพึงพอใจลึกซ้ึงเข�าไปในจิตใจด�วยภาพศิลปะที่งดงาม  
คนท่ีมีหน�าตารูปร�างแช�มช�อย  ภูมิประเทศท่ีตรึงใจ ดอกไม�สีสวยมีกล่ินหอม  คําพูดท่ีจับใจ  ดนตรีไพเราะ
จินตกวี นิพนธ� วีรกรรม และความเสียสละของมนุษย�  สิ่งเหล�านี้อยู�ในประเภทความงามทั้งนั้น รวมทั้ง
อาหารที่อร�อย  สิ่งที่ต�องใจเมื่อสัมผัส  และนักกีฬาที่สามารถกระทําสิ่งที่เกินปกติวิสัยของมนุษย� สิ่งที่มี
ความงามเหล�าน้ีทาํความเจริญให�แก�ใจ นับเป�นป�จจัยสําคัญของความจําเริญของมนุษย� ขาดเสียมิได�
 ความดีน้ันเป�นเคร่ืองหล�อเล้ียงและกํากับโลก ถ�าโลกเรามีแต�ความช่ัวเป�นเกณฑ� มนุษย�จะเบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน แทนที่จะช�วยกันบํารุงหมู�คณะให�เจริญ ในด�านความดีนี้ทั้งศาสนาพุทธและคริสต�ย้ําหนัก
ย้ําหนา ขั้นแรกก็คือให�รู�จักแยกว�าอะไรดีอะไรชั่ว คือทางพุทธเรียกว�าหิริโอตตัปปะ ทางคริสต�เรียกว�า
มโนธรรมหรือ Conscience ต�อมาก็มีศีลที่ห�ามมิให�ทําการบางอย�าง เพราะเป�นภัยแก�มนุษย� และมีคําสั่ง
สอนให�มีธรรมะ คือการกระทําเป�นหน�าท่ีต�อตนเอง ต�อครอบครัว และต�อหมู�คณะสังคมประเทศชาติ  ความดี
ก็เป�นป�จจัยสําคัญในการพัฒนาท้ังคนและชาติ
 สรุปความว�าหลักธรรมเรื่องความจริง ความงาม และความดีซึ่งเป�นหลักอันประเสริฐ  ทั้งในด�าน
คริสต�และด�านพุทธนั้น ใช�ได�เป�นป�จจัยข้ันมูลฐานแห�งการพัฒนาชาติ

ทางไปสู�ธรรมคติ
 เม่ือกําหนดแนแก�ใจแล�วว�า ความจริง ความงาม และความดีเป�นส่ิงท่ีพึงปรารถนาแล�ว จะมีหนทาง
ที่จะนําไปสู�เป�าหมายดังกล�าวอย�างไรบ�าง
 เร่ืองน้ีผมหาสูตรจากคําส่ังสอนทางครสิต�ได�ยาก  อาจจะเป�นเพราะไม�รู�แจ�งจริงก็เป�นได� แต�เม่ือจะ
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หวังพึ่งจากมรรค ๘ ของอริยสัจ ๔ ตามพุทธคติก็ไม�จุใจ เพราะมีแต�เรื่องให�คิดชอบทําชอบโดยไม�บอกว�า 
ชอบอย�างไร ที่สุดไปพอใจเอาจากคําเทศนาทางพุทธ  ซึ่งแสดงถึงจตุพละ คือ กําลัง ๔ ประการ ซึ่งพอจะ
นํามาใช�เป�นสูตรประจําใจสําหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาชาติได�
 กําลัง ๔ ประการ ซึ่งเป�นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการปฏิบัตินั้น ทางพุทธแสดงไว�ดังนี้
 ๑. ป�ญญาพละ   กําลังคือป�ญญา
 ๒. วิริยพละ        กําลังคือความพากเพียร
 ๓. อนวัชชพละ   กําลังคือการทําส่ิงที่ไม�เป�นโทษ
 ๔. สังคหพละ     กําลังคือการเก้ือกูลสงเคราะห�
 ผมชอบใจสูตรนี้ เพราะเห็นว�าครบถ�วนบริบูรณ�อยู�  การที่จะพึงรู�ว�าอะไรเป�นวิชาหรืออวิชชา อะไร
เป�นความงามนั้น ต�องอาศัยป�ญญาเป�นเบื้องต�น และต�องอาศัยป�ญญาอีก เพ่ือหาช�องทางไปสู�จุดหมายอัน
ประเสริฐ  แต�ป�ญญาอย�างเดียวไม�พอ  ถ�ารู�จริงแต�เกียจคร�านเสีย หรือเพิกเฉยเสีย ก็หาประโยชน�อันใด
มิได�  ฉะน้ัน จึงต�องใช�กําลังท่ี ๒ คือ ความพากเพียร  แต�มีเพียรและมีป�ญญา ก็เหมือนรถมีเคร่ืองยนต�  มี
ผู�ขับขี่ชํานาญไม�พอต�องมีห�ามล�อและหางเสือ  คือ สติ คอยเหนี่ยวรั้งไว�ไม�ให�ปฏิบัติสิ่งที่เป�นโทษและมีภัย  
นอกจากน้ันยังต�องคิดถึงผู�อ่ืน ต�องมีเมตตากรุณาเป�นท่ีต้ัง ทําการสงเคราะห�เก้ือกูลผู�อ่ืนให�พ�นทุกข�ได�ถึงสุข
จึงจะเป�นความงามและความดีจริง
 การท่ีนําเอาขนมของคริสต�มาผสมกับนํ้ายาของพุทธน้ีผมไม�ได�หมายความว�า จะชักชวนให�ท�านผู�ฟ�ง
กระทําตาม เพียงแต�ใคร�จะเรียนว�า หลักธรรมของพุทธและคริสตน้ันไม�ขัดกัน กลมกลืนกันได�ง�าย และหาก
เราเผอิญมีวาสนาได�รับทิพยรสของทั้ง ๒ ศาสนา เราก็จะมีกุศลบุญเพิ่มขึ้น เพราะมีให�เลือกได�ง�าย คิดเอา
แต�ที่ถูกใจและประทับใจ เป�นสูตรจําได�ง�าย  มาใช�ติดตัวเป�นสิ่งวิเศษประจําตัวได�สะดวกดายยิ่งข้ึน

หลักความเจริญแห�งสังคม
 ถึงแม�ว�าเราแต�ละคนจะได�รับรสธรรมทางพุทธ หรือทางคริสต� หรือทั้ง ๒ ทางมาใส�ใจ  ทําให�มี
หลักเกณ�ในการดําเนินชีวิตให�เป�นไปโดยดีก็ตาม  และถึงแม�ว�าหลักธรรมทางศาสนาทั้งสองจะมีลักษณะ
เป�นอมตะและอกาลิโก  คือใช�ได�ตลอดไปไม�มีวันตาย  และใช�ได�ทุกกาลเทศะก็ตาม  สําหรับผมเองรู�สึกว�า
ในสังคมป�จจุบันย�อยมีลักษณะพิเศษประจําสมัย  และหลักธรรมจากศาสนาโดยทั่วไปนั้น  แม�จะใช�ได�แก�
ลักษณะพิเศษน้ี  แต�ก็อาจจะมีความหมายกว�างขวางเกินท่ีมนุษย�ธรรมดาจะเข�าใจได�แนชัดประการหน่ึง  และ
อีกประการหนึ่งเห็นว�า ถ�าเราเอาหลักธรรมอมตะทั้ง ๒ ศาสนาน้ีมาเป�นรากฐานและปลูกฝ�งหลักข้ึนบนฐาน
อันมั่นคงนั้นเสียเอง  คงจะเหมาะสมและยึดเป�นคติประจําใจได�ง�ายกว�า  ด�วยเหตุนี้ผมจึงพยายามศึกษา
พยายามวางหลักซ่ึงเป�นของตนเอง  แต�มีพุทธธรรมและคริสตธรรมรองรับอยู�เป�นฐานสําหรับการศึกษาและ
พัฒนาสังคมในกาลป�จจุบันให�เจริญข้ึน แล�วนําหลักน้ันมาเสนอต�อนักเรียนในรุ�นป�จจุบัน  รู�สึกว�าสะดวกและ
ได�ผลดีกว�าที่จะเสนอคติธรรมตามแบบศาสนาโดยไม�ดัดแปลง
 ฉะน้ันเม่ือเราถามตัวเราเองว�า  สังคมป�จจุบันน้ีอาศัยคุณธรรมอะไรบ�างจึงจะเจริญพัฒนาได�  คําตอบ
ของผมก็จะเป�นดังนี้คือ
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  ๑. หลักสมรรถภาพ
  ๒. หลักเสรีภาพ
  ๓. หลักยุติธรรม
  ๔. หลักเมตตากรุณา
  ซ่ึงผมจะขอบรรยายความในปาฐกถาช่ัวโมงท่ี ๒ ต�อไป ในท่ีน้ีจะขออธิบายแต�เพียงว�าสมรรถภาพน้ัน  
เป�นคุณธรรมที่ใกล�เคียงกับหลักความจริง  และต�องใช�ป�ญญาพลังและวิริยะพลังเป�นเครื่องมือ  เสรีภาพ
และความยุติธรรมเก่ียวข�องกับจิตใจของมนุษย�ท่ีมีศักด์ิศรี ทํานองเดียวกับความงาม คือก�อให�เกิดความงาม
ขึ้นในสังคมมนุษย�  ต�องใช�อนวัชชพลังเป�นกําลังนําไปสู� ส�วนเมตตากรุณานั้นตรงกับความดีและอาศัย
สังคหพลังเป�นสื่อ
 ท�านนักธรรมท้ังทางพุทธและทางคริสต�อาจจะติเตียนผมได�ว�า ผมผสมผเสเอาแพะชนแกะปนกันยุ�ง
แต�ผมเช่ืออยู�แก�ใจของตนว�า อย�างน�อยก็เป�นเร่ืองท่ีเราแต�ละคนเข�าใจได�ง�าย  เหมือนอาหารท่ีเราปรุงข้ึนเอง
ให�ถูกปากของเรา

ตอนที่ ๒
ลักษณะของสังคมที่เจริญและหลักการพัฒนา

ทางเจริญของสังคม
 สังคมจะเจริญรุ�งเรืองได�ต�องเป�นสังคมที่สมรรถภาพ ๑ บุคคลในสังคมนั้นมีอิสระเสรีภาพ ๑ มี
ความยุติธรรมครอบงําอยู� ๑ และคนในสังคมนั้นมีความเมตตากรุณาซ่ึงกันและกัน ๑
 สมรรถภาพ ในที่นี้หมายถึง ความสามารถของบุคคลในสังคมที่จะประกอบกิจต�าง ๆ ให�มีผลเป�น
ประโยชน�แก�ตนและผู�อ่ืน อัตถประโยชน�ท่ีว�าน้ีแบ�งออกได�เป�น ๓ คือ  ประโยชน�ทางวัตถุ ประโยชน�ทางป�ญญา
และประโยชน�ทางธรรมะ  ประโยชน�ทางวัตถุได�แก� การอยู�ดีกินดี ทําให�สุขกาย  ประโยชน�ทางป�ญญา ได�แก�
การสร�างสรรค�ความงามให�เกิดขึ้นในประเภทต�าง ๆ ทําให�เจริญใจ  และประโยชน�ทางธรรมะได�แก� ความ
อ่ิบเอิบในดวงจิตเพราะความรู�สํานึกว�ามีอะไรดีเกิดข้ึน  ความสามารถมาจากป�ญญาโดยกําเนิดทางหน่ึง  และ
มาจากการศึกษาอบรมอีกทางหนึ่งและเมื่อบุคคลในสังคมมีความสามารถเป�นเบ้ืองต�นแล�ว บุคคลเหล�าน้ัน
ก็ย�อมจะรู�จักสะสมความสามารถขึ้นมาเป�นทุน ประกอบขึ้นเป�นเครื่องมือ  เครื่องจักร เครื่องกล ทําให�มี
สมรรถภาพสูงข้ึนสืบต�อไป  วิธีใช�เคร่ืองมือและความสามารถของบุคคลประกอบกันน้ัน  ก็ย่ิงส�งเสริมวิชาการ
และความถนัดให�สูงย่ิงข้ึน  เป�นมรกดตกทอดแก�ชนรุ�นต�อ ๆ ไป  ฉะน้ันสมรรถภาพในท่ีน้ีจึงควรแยกได�ว�า
เป�นท้ังสมรรถภาพในป�จจุบันและสมรรถภาพอันเป�นทุนสําหรับอนาคตของสังคม  การสะสมทุนทางวิชาการ
ต�องอาศัยการวิจัยเป�ยสําคัญ ฉะน้ัน ประเทศใดไม�มีการวิจัย เฉพาะอย�างย่ิงในมหาวิทยาลัย  หรือมีการวิจัย
แบบนั่งประชุมกันเฉย ๆ หรือแบบวิจัยด�วยลมปากอย�างบางแห�ง  ประเทศนั้นจะต�องด�อยในเชิงสะสมทุน
เป�นแน  อนึ่งความสามารถของบุคคลแต�ละคนเมื่อมีการประสานซึ่งกันและกันโดยวิธีจัดการที่ดีและวิธี
บริหารท่ีดี ย�อมทําให�เกิดความสามารถส�วนรวม  ซ่ึงสูงกว�าผลบวกธรรมดาของความสามารถของแต�ละคน
โดยสรุป สมรรถภาพของสังคมเป�นกําลังชักจูงให�สังคมและบุคคลในสังคมเจริญก�าวหน�าย่ิง ๆ ข้ึนไปน่ีแหละ
เป�นเร่ืองที่เราเรียกว�าการพัฒนา

6 ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ (พ.ศ.๒๕๑๒)

โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�



 เสรีภาพของมนุษย�เป�นสิ่งที่ทําให�มนุษย�แตกต�างกับสิ่งของปราศจากชีวิต  หรือเครื่องยนต�กลไก  
หรือสัตว�เดรัจฉาน  ถ�ามีแต�สมรรถภาพแต�ปราศจากเสรีภาพของบุคคล สังคมนั้นก็เป�นสังคมหุ�น แม�จะมี
กําลังทําให�เจริญได� ก็จะเจริญไปได�ไม�ดีนัก เพราะผลของความสามารถนั้นคงจะมีไปในทํานองเดียวกัน
สําหรับทุกคน  เสรีภาพทําให�มนุษย�เราสามารถเลือกจุดหมายและวิถีทางแห�งชีวิต  และการประกอบกิจของ
ตนได�ตามใจชอบ  และใจของมนุษย�รวมทั้งรสนิยมและความเอนเอียงย�อมต�าง ๆ กันออกไป  เม่ือมีความ
แตกต�างกัน สังคมนั้นย�อมจะมีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน อนึ่ง เม่ือมนุษย�เราทําอะไรด�วยใจชอบ  คือด�วยฉันทะ
ตามคติของพุทธศาสนา  ท�านว�าจะทําได�ผลดีกว�าทําโดยไม�ชอบ  ฝ�นใจทํา  เสรีภาพจึงเป�นสิ่งที่ส�งเสริม
ป�ญญา  อันเป�นอนุสนธิแห�งสมรรถภาพตามคริสตคติ  มนุษย�แต�ละคนเกิดมาย�อมมีศักดิ์ศรีของตนติด
ตัวมา  ต้ังแต�พระผู�เป�นเจ�าประทานให�  ศักด์ิศรีน้ีจะลบล�างเสียมิได� ฉะน้ันเสรีภาพจึงเป�นหลักสําคัญในการ
พัฒนาชาติ  ไม�ว�าจะพิจารณาจากแง�พุทธคติหรือคริสตคติ  และฉะน้ันหลักการประชาธิปไตยจึงเป�นหลักการ
ท่ีควรส�งเสริมสนับสนุนอย�างจริงจัง มิใช�แต�ลมปาก  อุปสรรคสําคัญของหลักประชาธิปไตย คือ ความโลภ
อย�างหนึ่ง กับความทะนงนึกว�าตนวิเศษอีกอย�างหนึ่ง เลยทําให�เพิกเฉยต�อและทําลายซ่ึงสิทธิและศักดิ์ของ
ผู�อื่น เป�นการเหน่ียวรั้งไว�ไม�ให�โอกาสที่ชาติบ�านเมืองจะเจริญพัฒนาได�อย�างสมบูรณ�
 มนุษย�เราในสังคมนั้น  ผูกพันให�อยู�ร�วมกันได�ก็โดยมีกฎแห�งความยุติธรรมกระชับอยู�  ทําดีได�ดี
ทําชั่วได�ชั่ว  เป�นคติของทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต�  การที่สังคมจะอยู�เป�นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือที่
เราเรียกว�ามีสามัคคีธรรมน้ัน  ก็ต�องอาศัยความยุติธรรมเป�นท่ีต้ัง ความน�อยใจ ความริษยา ความแก�งแย�ง
ชิงดี ย�อมเกิดจากความรู�สึกนึกหรือระแวงว�าอาจจะเกิดความอยุติธรรมข้ึน  และย�อมเป�นชนวนให�เกิดทุกข�
สันติสุขปลาสนาไป ท้ังน้ีไม�ว�าจะเป�นเร่ืองของสังคมเดียวของชาติเดียวกันเป�นเร่ืองระหว�างชาติ  ถ�าขาดความ
ยุติธรรมภายในชาติ บ�านเมืองไม�มีข่ือไม�มีแป  ก็จะเกิดเหตุร�ายจลาจลภายในชาติน้ัน ถ�าเป�นเร่ืองระหว�างชาติ
ก็ย�อมเกิดกลียุคและสงคราม  ฉะนั้น  จึงกล�าวได�ว�าความยุติธรรมนําไปสู�สันติ  และสันติเป�นมูลฐานแห�ง
การพัฒนา
 มนุษย�เราเกิดมามีร�างกายและป�ญญาสมองไม�เสมอกัน บางคนฉลาด บางคนโง� บางคนพิการ 
บางคนแข็งแรง และบางคนก็ประสบภัยพิบัติในระหว�างดํารงชีวิตอยู�  บางคนเกิดมาในถ่ินฐานท่ีมีช�องทางจะ
ศึกษาเล�าเรียนได�สะดวกดาย  บางคนอยู�ในชนบทห�างไกลความเจริญ  เหล�านี้เป�นต�น  เมื่อเริ่มต�นก็เกิด
ความอยุติธรรมเสียแล�วเช�นนี้  ก็เป�นหน�าที่ของสังคมที่จะขจัดป�ดเป�าความไม�เสมอภาคนั้นให�น�อยลงที่สุด
ท่ีจะกระทําได�  ดังท่ีประธานาธิบดีแมกไซไซกล�าวไว�ว�า “ใครเกิดมามีน�อย ควรจะได�รับให�มากจากกฎหมาย”
ธรรมข�อนี้ก็คือ  ความเมตตากรุณานั่นเอง  ตามความเห็นของผมกฎที่บางคนเรียกว�ากฎแห�งกรรม เช�น
เด็กเกิดมาตาบอดแล�วเราเฉยเสีย  อ�างว�าเพราะชาติก�อนเขาทําบาป  จึงมาตาบอดชาตินี้นั้น เป�นความเช่ือ
ท่ีภัยแก�พุทธคติอย�างย่ิง  และผู�ใดกอบโกยลาภยศด�วยมิจฉาชีพแล�วภายหลังพยายามไถ�บาปด�วยการให�ทาน
แบบที่เรียกกันว�า Charity นั้น การทําบุญให�ทานชนิดนี้ไม�ชอบด�วยหลักธรรมทั้งด�านพุทธและด�านคริสต� 
เป�นเร่ืองที่อนุโลมเข�าในหลักเมตตากรุณามิได�  หลักความเมตตากรุณาน้ีสืบเน่ืองสัมพันธ�กับหลักเสรีภาพ 
คือ ศักด์ิศรีของมนุษย�แต�ละคน ผู�ท่ีอ�อนแอกว�าย�อมพึงมีสิทธิเรียกร�อง  ไม�ใช�คอยรับทานจากผู�แข็งแรงกว�า
และผู�ท่ีแข็งแรงกว�าฉลาดกว�าจะต�องรู�จักยับย้ังไม�กอบโกยด�วยความโลภ เพ่ือเป�ดโอกาสให�มีความยุติธรรม
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ทางสังคม ความเมตตากรุณาเป�นธรรมะสําคัญของสังคม  เพราะสมรรถภาพอย�างเดียว  อาจจะทําให�เกิด
ความอยุติธรรม ต�องอาศัยความเมตตากรุณาด�วย สังคมนั้นจึงจะเจริญพัฒนาโดยสมบูรณ�

คติในการวางแผนพัฒนาชาติ
 เมื่อพิจารณาเห็นชัดแล�วว�า  ชาติที่จะเจริญได�ต�องมีลักษณะ ๔ ประการ ดังกล�าวมาข�างต�น  คือ  
มีความสามารถ  มีเสรีภาพ มีความยุติธรรม  และมีความเมตตากรุณาภายในชาตินั้นแล�วการวางแผน
พัฒนาก็ย�อมต�องกระทําภายในกรอบแห�งหลักทั้ง ๔ ประการน้ัน
 การวางแผนพัฒนาน้ัน คนส�วนใหญ�เข�าใจว�า เป�นเร่ืองเศรษฐกิจและสาธารณูปการ  (การศึกษาและ
สาธารณสุข)  เป�นสําคัญ และถือว�าเป�นเร่ืองของนักเศรษฐศาสตร�และนักสังคมศาสตร� แท�จริงถ�าพิเคราะห�
ไปโดยลึกซึ้งแล�ว  จะเห็นว�าเรื่องของการพัฒนาชาติเป�นเรื่องของวิชาการทุกแขนง  รวมทั้งวิชาศีลธรรม
จรรยาด�วย  เมื่อเราจะปลูกบ�าน  เราจะต�องปรับเนื้อที่ดินและก�อรากฐานให�แนนแฟ�นเสียก�อน  หรือถ�าเรา
จะปลูกพืชหวังผลเราก็จะต�องบํารุงที่ดิน  หาอาหารพืช  หาน้ํามาทด และจะต�องเตรียมคน  เตรียมพาหนะ  
เตรียมยุ�งฉางไว�เป�นอุปกรณ�ให�พร�อม
 ฉันใดก็ฉันน้ัน  การหว�านพืชพัฒนาจะหวังผลน้ัน ก็ต�องเตรียมส่ิงต�าง ๆ อันเป�นอุปกรณ�ไว�ให�พร�อม
จึงจะได�ผลดีและสมบูรณ�  ถ�าไม�เตรียมอุปกรณ�ไว�ให�พร�อมก็พัฒนาได�เหมือนกัน แต�จะไม�ได�ผลดีเท�าท่ีควร
เสมือนหว�านเมล็ดพืชลงไปในนาที่ขาดนํ้าหรือธาตุที่เป�นอาหารพืช
 สถานการณ�ต�าง ๆ อันเป�นคุณแก�การพัฒนาน้ัน พอจะสรุปได�ดังน้ี (ก) ชาติมีความสงบเรียบร�อย
ทั้งภายในและภายนอกและระบบการบริหารราชการแผ�นดินดีพอสมควร (ข) เป�าหมายในการพัฒนาดีและ
ถูกต�อง  (ค) กระบวนการดําเนินงานพัฒนาเป�นไปโดยรอบคอบ  (ง) มีการใช�อํานาจในการพัฒนาแต�พอ
ควรและมีวิธีการที่จะป�องกันมิให�ใช�อํานาจไปในทางท่ีเป�นภัย
 ทั้ง ๔ ประการน้ี  จะขอขยายความดังนี้
 (ก) ความสงบและการบริหารเรียบร�อย  การวางแผนพัฒนาเป�นการวางแผนลงทุนสําหรับชาติ  เพ่ือ
ให�เกิดผลในอนาคตทั้งใกล�และไกล  เพราะฉะนั้นการลงทุนและการเก็บผลจะกระทําไม�ได�ดีถ�าบ�านเมืองไม�
เป�นปกติสุข  ตัวอย�างที่เห็นได�ชัด คือชาวนา ชาวไร� ในเขตท่ีมีการรบพุ�งต�อสู�กัน  จะหว�าน จะปลูก จะเก็บ
เกี่ยวไม�ได�สะดวก  ประเทศเวียดนาม ลาว ไนจีเรีย และประเทศอื่น ๆ ที่มีสงครามขับเคี่ยวอยู�  ไม�มีทาง
วางแผนแม�แต�ล�วงหน�าเพียง ๒-๓ เดือน  เพราะไม�ทราบแนว�าจะเกิดอะไรข้ึน  สงครามระหว�างประเทศ และ
สงครามโลกย�อมขัดขวางการวางแผนพัฒนาอย�างที่เราเห็นกันอยู�แล�ว  แม�แต�เพียงมีการคุกคามว�าจะโจม
ตีกัน  เช�น  กรณีมาเลเซียกับอินโดนีเซียประจันหน�ากัน  ก็ทําความเสื่อมเสียแก�การจําเริญเศรษฐกิจและ
สังคมของทั้ง ๒ ประเทศ
 ความไม�สงบดังกล�าวข�างต�นไม�จําเป�นจะต�องเป�นการคุกคามด�วยอาวุธโดยชัดแจ�ง เม่ือใดการบริหาร
ราชการแผ�นดินบกพร�องถึงขนาดชนิดท่ีเราเรียกกันว�า  บ�านเมืองไม�มีข่ือมีแป  แม�ว�าจะไม�มีคอมมิวนิสต�มา
ก�อการร�าย ก็จะทําให�ชาติน้ันรวนแร  พัฒนาอย�างไรไม�สําเร็จ  ลักษณะของความระสํ่าระสายน้ีพอจะยกเอา
คําพรรณนาเร่ืองเมืองสาวัตถี  ในมูลบทบรรพกิจมาแสดงเป�นอุทาหรณ�ได� คือ
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   อยู�มาหมู�ข�าเฝ�า   ก็หาเยาวนารี
        ที่หน�าตาดีดี   ทํามโหรีที่เคหา
   เช�าคํ่ารํ่าสีซอ  เข�าแต�หอล�อกามา
  หาได�ให�ภริยา    โลโภพาให�บ�าใจ
   ไม�จําคําพระเจ�า  เหไปเข�าภาษาไสย
  ถือดีมีข�าไป   ฉ�อแต�ไพร�ใส�ข่ือคา
   คดีที่มีคู�   คือไก�หมูเจ�าสุภา
  ใครเอาข�าวปลามา  ให�สุภาก็ว�าดี
   ที่แพ�แก�ชนะ  ไม�ถือพระประเวณี
  ข้ีฉ�อก็ได�ด ี   ไล�ด�าตีมีอาญา
   ที่ซื่อถือพระเจ�า  ว�าโง�เง�าเต�าปูปลา
  ผู�เฒ�าเหล�าเมธา   ว�าใบ�บ�าสาระยํา
   ภิกษุสมณะ  เล�าก็ละพระสธรรม
  คาถาว�าลํานํา   ไปเร�ร่ําทําเฉโก
   ไม�จําคําผู�ใหญ�  ศีรษะไม�ใจโยโส
  ที่ดีมีอักโข   ข�าขอโมทนาไป
   พาราสาวะถี  ใครไม�มีปรานีใคร
  ดุดื้อถือแก�ใจ   ทีใครได�ใส�เอาพอ
   ผู�ที่มีฝ�มือ  ทําดุดื้อไม�ซื้อขอ
  ไล�คว�าผ�าที่คอ   อะไรล�อก็เอาไป
   ข�าเฝ�าเหล�าเสนา  มิได�ว�าหมู�ข�าไท
  ถือน้ํารํ่าเข�าไป   แต�น้ําใจไม�นําพา
   หาได�ใครหาเอา  ไพร�ฟ�าเศร�าเปล�าอุรา
  ผู�ที่มีอาญา   ไล�ตีด�าไม�ปรานี

 ความยุ�งยากทั้งมวลที่พรรณนามานี้  สรุปได�ว�าเกิดเพราะ (๑) ความมัวเมาในกามตัณหา (๒) 
ความโลภ (๓) ไม�ถือศีลธรรมแต�ถือไสยศาสตร� (๔) การฉ�อราษฎร�บังหลวง (๕) โรงศาลไม�ให�ความ
ยุติธรรม (๖) ไม�เคารพความดี  เห็นผิดเป�นชอบ (๗) ใจเห้ียมโหดปราศจากเมตตากรุณา  ถืออาํนาจเป�น
ธรรม (๘) ข�าราชการไม�ปฏิบัติหน�าที่ และข�มเหงราษฎร
 ลักษณะวิบากเช�นนี้  วิธีแก�ไขมีอยู� ๒ ประการคือ การอบรมสั่งสอนศีลธรรมในมวลชนและ
ข�าราชการทั่วไปให�ได�ผล  ไม�ว�าจะใช�ศาสนาพุทธหรือคริสต�  หรือศาสนาอื่นใดเป�นหลักประการหนึ่ง อีก
ประการหน่ึงต�องพยายามเพ�งเล็งท่ีผู�ใหญ�ในราชการ  เพราะถ�าผู�ใหญ�ดีและควบคุมผู�น�อยได�  จะช�วยให�ผู�น�อย
เข�าทํานองคลองธรรมได�ง�ายขึ้น  พุทธภาษิตมีใจความว�า “ผู�นําควรตั้งอยู�ในธรรมเสียก�อน  หมู�คณะจึง
สวัสดีได�”  และขยายความว�า “เม่ือฝูงโคข�ามไปอยู� ถ�าโคผู�นําฝูงไปคด  โคเหล�าน้ันย�อมไปคดท้ังหมด  ในหมู�
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มนุษย�ก็เหมือนกัน  ผู�ใดได�รับสมมติให�เป�นผู�นํา ถ�าผู�นั้นประพฤติอธรรม  ประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติ
อธรรมเหมือนกัน  แว�นแคว�นทั้งหมดก็ได�ประสบความทุกข�  ถ�าฝูงใดโคนําฝูงไปตรง  โคเหล�านั้นย�อมไป
ตรงท้ังหมด  ในหมู�มนุษย�ก็เหมือนกัน  ผู�ใดได�รับสมมติให�เป�นผู�นํา  ถ�าผู�น้ันประพฤติธรรมประชาชนนอก
นี้ก็ย�อมประพฤติธรรมเหมือนกัน แว�นแคว�นทั้งหมดย�อมได�ประสบความสุข”
 (ข) เป�าหมายในการพัฒนา  การพัฒนาบ�านเมืองอย�างที่เราเข�าใจกันโดยทั่วไปนั้น  หมายถึงการ
เพิ่มรายได�ของประชาชนในบ�านเมืองให�อยู�ดีกินดีขึ้น  มีพลานามัยดี  และมีการศึกษาดี  จะทําอย�างไรให�
ถึงจุดหมายนี้  จะได�กล�าวในวรรคต�อไปตอนที่พูดถึงขบวนการดําเนินงาน  ในที่นี้จะขอยํ้าขยายความถึงคํา
ว�าพัฒนาท่ีกล�าวมาข�างต�นน้ันว�า  ยังไม�ได�ความบริบูรณ�จริง ๆ ถ�าไม�ขยายความให�ชัดและเป�าหมายบกพร�อง
อยู�  จะไม�ได�ผลสมความมุ�งหมาย
 เป�าหมายที่ถูกต�องสมบูรณ�ของการพัฒนาชาตินั้น  ต�องให�ครบองค� ๓ ประการคือ
 (๑) ต�องพยายามเพิ่มรายได�และสุขภาพของประชาชนในชาติ  โดยคํานึงถึงประโยชน�ป�จจุบันและ
ประโยชน�อนาคต ถ�าเราลงทุนมาก ทรัพย�ที่จะนํามากินและใช�ในป�จจุบันย�อมน�อยลง  ถ�าเราลงทุนน�อยเกิน
ไป  เราอาจจะอยู�ดีกินดีถึงขนาดในป�จจุบัน  แต�อนาคต ประโยชน�จะน�อยไป  ฉะนั้น จึงจําต�องรักษาดุล
ระหว�างป�จจุบันและอนาคตให�ดีให�เหมาะ ให�ความยุติธรรมแก�คนรุ�นนี้และรุ�นหน�าพอควร
 (๒) ต�องพยายามรักษาเสถียรภาพในการพัฒนา  คําว�าเสถียรภาพน้ีหมายความว�า สภาพท่ีไม�เป�น
การระส่ําระสาย  เพราะถ�าเกิดความระส่ําระสายในเศรษฐภาวะขึ้นแล�ว  ป�ญหาทางการเงิน เศรษฐกิจ และ
สังคมจะเกิดขึ้น  ทําให�พัฒนาไม�ได�ผล  ตัวอย�างเช�น สมมติว�ารัฐบาลเก็บภาษีอากรน�อยเกินควร คือน�อย
กว�าท่ีควรจะนํามาลงทุน  และเวลาจะลงทุนก็พิมพ�ธนบัตรข้ึนให�มาก เอาเงินท่ีสร�างจากอากาศธาตุน้ันมาใช�
จ�าย กฎแห�งเศรษฐกิจย�อมจะทําให�เกิดผล  คือเงินเฟ�อ  ราคาสินค�าอุปโภคบริโภคสูงข้ึนรวดเร็ว  เพราะคน
มีเงินมากกว�าของที่ซื้อ  ในกรณีเช�นนี้  การลงทุนของรัฐบาลและเอกชนย�อมไม�มีความแนนอน  คาดคะเน
ยาก  ไม�มีเสถียรภาพทั้งค�าของเงินตราและการประกอบอาชีพการพัฒนาย�อมมีผลรวนเรดังที่ปรากฏอยู�ใน
หลายประเทศ  เช�น  อินโดนีเซียเม่ือ ๔-๕ ป�ก�อน เป�นต�น  การรักษาเสถียรภาพเป�นวิชาทางการเงิน  การ
ธนาคาร  และการคลัง
 (๓) ต�องพยายามกระจายผลให�ทั่วถึงกันในหมู�ชาติเดียวกัน  ไม�ใช�แต�พิเคราะห�ดูแต�เฉพาะอัตรา
เฉล่ียส�วนรวมของชาติ อย�างในประเทศไทย  เราเห็นได�ชัดเจน คือ ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง  ประชาชน
มีรายได�เฉลี่ยถึงประมาณ ๓ เท�าของประชาชนในอีสาน และถ�าเรายิ่งพัฒนา  ผลของการพัฒนานั้นตกอยู�
กับคนในเมืองหลวงได�ง�ายกว�าท่ีจะไปได�แก�คนในชนบทในโลกน้ีคนท่ีรวยแล�วย่ิงรวยข้ึนง�ายกว�าคนจน  และ
คนจนย่ิงวันก็ยิ่งจน ถ�าเราใช�หลักความยุติธรรมและความเมตตากรุณาในสังคมเป�นที่ต้ังแล�ว  ก็จะต�องตั้ง
เป�ามุ�งพัฒนาให�เกิดผลมากเป�นพิเศษสําหรับชาวนาและชาวชนบท  ในทางปฏิบัติข�อน้ีหมายความว�า  ใช�เงิน
ลงทุนให�มากสําหรับชนบท  และยับยั้งไว�บ�างในเมืองหลวง  และแม�แต�ภายในเมืองหลวงเอง  ก็ควรมุ�งให�
เกิดประโยชน�แก�คนยากจนเป�นพิเศษ
 การวางเป�าหมายข�อนี้  นักพัฒนาจะต�องอาศัยศีลธรรมเป�นหลักสําคัญ
 (ค) กระบวนการดําเนินงานพัฒนา เรื่องนี้เป�นเรื่องทางวิชาการมากกว�าเรื่องอื่น ๆ ที่ได�บรรยาย
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มาแล�ว  แต�พอจะกล�าวง�าย ๆ โดยท่ัวไปว�า  การพัฒนาเป�นเร่ืองของการลงทนุและการคาดคะเนผล ฉะน้ัน
จึงต�องนําผลที่คาดคะเนต�าง ๆ นั้นมาเปรียบเทียบกัน ในการนี้หลักวิชาเศรษฐศาสตร�ที่นํามาใช�ก็เป�นหลัก
ธรรมดาไม�ใช�หลักพิสดารอะไรออกไป  และการดําเนินงานในกระบวนการพัฒนาก็เป�นการดําเนินงานโดย
แบบแผนระเบียบวิธีปฏิบัติธรรมดาไม�แตกต�างอะไรกับการประกอบกิจหรือปฏิบัติราชการโดยปกติ คือ 
ลงทุนให�น�อยท่ีสุด  ให�ได�ผลมากท่ีสุด และต�องกระทําโดยรอบคอบแม�ว�าจะต�องเร�งทํา  ผมขอยํ้าในเร่ืองหลัก
ธรรมดา ซึ่งตรงกันข�ามกับวิธีพัฒนาแบบอุตริ  ในกระบวนการพัฒนานั้น  เราจะทําให�เกิดผลดีได�ก็ด�วยมี
ความรอบรู�ลึกซึ้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ  เช�นนี้เรียกว�าใช�หลักธรรมดา  วิธีพัฒนาแบบอุตรินั้นหมาย
ถึงการละเลยเสียซึ่งทฤษฎี  ฝ�นหลักธรรมชาติ  มนุษย�เราฝ�นใจมนุษย�ด�วยกันได�นับว�าเก�ง  แต�มนุษย�ไม�
เก�งพอที่จะฝ�นหลักเศรษฐศาสตร�หรือทฤษฎีวิชาอื่นใด  ถ�าฝ�นเข�าเม่ือใดผลจะประสบเป�นหายนะเมื่อนั้น
 ข�อที่ควรคํานึงถึงเป�นพิเศษในกระบวนการพัฒนาก็คือ ควรจะทําอะไรก�อนอะไรหลัง  รัฐบาลควร
ทําอะไรและเอกชนควรทําอะไร
 เน่ืองด�วยทรัพยากรของชาติมีจํากัด  เวลาก็มีจํากัด  คนท่ีมีฝ�มือก็มีจํากัด  เราจะทําอะไรเพ่ือพัฒนา
พร�อม ๆ กันทุกอย�างคงไม�ได�แน  ฉะนั้นจึงจําต�องทําเรื่องสําคัญก�อน  เอาเรื่องสําคัญน�อยไปทําทีหลัง 
เรื่องที่สําคัญมากกว�าอื่น ๆ นั้น คือ เรื่องที่เมื่อทําสําเร็จแล�ว  จะช�วยให�ทําอย�างอื่นได�สะดวกและได�ผลดี
ยิ่งขึ้น การพัฒนาคนและแรงงานอยู�ในประเภทนี้  เพราะถ�ามีคนดีมีฝ�มือแล�วย�อมจะช�วยให�มีฝ�มือไปทํา
อย�างอ่ืนได�สะดวก  การจัดการ การคลัง การเงิน ให�มีระเบียบเรียบร�อย การตัดถนน การจัดการท�าเรือ และ
การขนส�งต�าง ๆ ให�มีสมรรถภาพดี  ย�อมอยู�ในประเภทสําคัญเหล�าน้ีท้ังน้ัน  อน่ึง  ในการดําเนินงานพัฒนา
น้ัน  นักเศรษฐศาสตร�มักจะเพ�งเล็งแต�เฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจ  ถ�าเป�นเช�นน้ีจะนับว�ามีการพัฒนาสมบูรณ�มิได�
จําต�องพิจารณาเลยไปถึงพัฒนาการทางสังคมด�วย  ซ่ึงหมายถึงการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปการ  และ
นอกจากน้ันนักเศรษฐศาสตร�ควรคํานึงถึงหลักใหญ�แห�งชีวิตคือ  ความงาม ศิลป กวีนิพนธ� และดนตรี ต�อง
อยู�ในข�ายแห�งการพัฒนาข้ันสําคัญ  การวิจัยในมหาวิทยาลัยเล�าก็เป�นการส�งเสริมสัจจะและป�ญญา  ควรเป�น
เร่ืองเอกของกระบวนการพัฒนาด�วย
 ในประเด็นท่ีเป�นป�ญหาระหว�างรัฐบาลและเอกชนน้ัน เป�นเร่ืองของลัทธิการเมืองอย�างหน่ึง  กับเป�น
เร่ืองของการเคารพสิทธิในบุคคลอีกอย�างหนึ่ง  ลัทธิคอมมิวนิวต�และโซเซียลิสต�อย�างจัดถือว�ารัฐบาลควร
ทําเสียทั้งหมดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ เอกชนควรเป�นเครื่องมือรัฐบาลเท�านั้น  ส�วนลัทธินายทุน
และเสรีนิยมนั้น  ถือว�ารัฐบาลควรทําน�อยที่สุด  เอกชนเป�นใหญ�  ลัทธิทั้งสองนี้สร�างความอยุติธรรมและ
มีผลร�ายทั้ง ๒ ฝ�าย  เพราะฝ�ายคอมมิวนิสต�ย�อมเพิกเฉยในศักดิ์ศรีของมนุษย�  ส�วนลัทธินายทุนถ�าปล�อย
ให�ดําเนินไปโดยเสรี  ย�อมทําให�เกิดการเบียดเบียนกันได�ง�าย  และความมั่งคั่งกับความยากจนจะรุนแรง
แตกต�างกันไปยิ่งมากขึ้นในสังคม  คนมีเสียเหลือหลาย  คนจนยิ่งจนทรุดลง  ฉะนั้นผมเห็นว�าวิธีที่เหมาะ
คือทางสายกลาง  รัฐบาลไม�แย�งราษฎรทําเสียทั้งหมด  และก็ไม�ปล�อยปละละเลยให�ทํากันไปโดยไม�มีขอบ
เขต  รัฐบาลจะต�องใช�มาตรการการคลังและการภาษีอากรกํากับการกระทําของเอกชน  และพยายามส�งเสริม
ให�เกิดผลส�วนรวมขึ้นโดยช�วยวางพื้นฐานในการพัฒนาให�ราษฎร
 ท่ีผมกล�าวถึงรัฐบาลในท่ีน้ีหมายถึงเอกชนผู�มีอํานาจในราชการด�วย  ผู�ท่ีมีอํานาจแล�วมักจะหลงเข�า
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ใจไปว�า  คนอื่นจะไม�สามารถทําอะไรได�เป�นประโยชน�แก�ชาติ  ทั้งนี้ไม�ต�องกล�าวถึงการแสวงหาลาภยศ
สมบัติกันด้ือ ๆ ผู�มีอํานาจบางคร้ังอาจจะคิดว�าตนต�องเป�นประธานบริษัทน้ันธนาคารน้ีให�ท่ัวไปหมด  ใครจะ
ทําอะไรไม�ได�  ถ�าไม�มาเซ�นไหว�เจ�าพ�อด�วยหัวหมูหรือบายศรี  ซึ่งในกรณีป�จจุบัน  หมายถึงหุ�นลม หุ�นฟรี 
และอภิสิทธิ์ในการเก็บภาษีเข�ากระเป�าของตนและลูกเมีย  ผลร�ายเกิดขึ้นเสมอในกรณีเช�นนี้  ทางแก�คือ
ถ�อมตนเองลงสักนิด และนึกถึงศักดิ์ศรีของผู�อื่นซึ่งควรเคารพบ�าง ซึ่งรวมทั้งชาวไร� ชาวนา พ�อค�า และนัก
อุตสาหกรรมหรืออีกนัยหนึ่งนึกถึงศีลธรรมบ�าง
 (ง) อํานาจในการพัฒนา  ในกระบวนการพัฒนาคือการลงทุนสําหรับส�วนรวมน้ัน  ย�อมอดเสียมิได�
ท่ีจะมีการใช�อํานาจมากกว�าปกติไปบ�าง  ในวงราชการย�อมมีการก�อสร�างมาก  จ�างคนมาก  เงินงบประมาณ
รายจ�ายย�อมสูงกว�าปกติ  และย�อมจะมีการดําเนินงานโดยเข�มแข็งกว�าปกติ  กล�าวกันง�าย ๆ ก็คือ พัฒนา
มาก  งานก็มาก เงินก็มาก ช�องทางที่จะโกงกัน ทุจริตกันก็มาก เงินคืองาน งานคือเงิน  บันดาลสุขให�แก�
ผู�มีอํานาจท่ีปราศจากหิริโอตตัปปะ ผู�ท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาจึงจําเป�นต�องสร�างระเบียบวิธีปฏิบัติป�องกัน
ทุจริตและการใช�อํานาจไปในทางมิชอบให�ได�  จึงจะพัฒนาให�ได�ผลสมบูรณ�จริง ๆ
 เวลาเราจะก�อสร�างอะไร  ถ�าเรามีเงินพอ  เราก็หาซื้อสิ่งที่ดีที่สุด ถูกที่สุดทั่วโลกได�  สําคัญอยู�ที่
วางระเบียบให�รัดกุมและหาคนซื่อสัตย�มาดําเนินการ  เท�านี้ยากพออยู�แล�ว  แต�ถ�าเราไม�มีเงินพอ ผู�ที่ต�อง
การจะขายของและถือโอกาสทําประโยชน�ส�วนตัว ย่ิงจะมีทางย่ัวยวนเราได�ง�าย โดยยอมให�ติดหน้ีไว� แต�ต�อง
ซื้อของของเขา (อย�างที่เราเรียกว�า Supplier’s Credit) กรณีเช�นนี้เป�ดช�องทางให�ทุจริตและเอารัดเอา
เปรียบได�ง�าย  เอกชนหรือรัฐบาลก็เหมือนกัน ฉะน้ัน จึงจําเป�นต�องระมัดระวังเป�นพิเศษ
 ในการพัฒนารัฐบาลจําเป�นจะต�องจ�ายเงินมากกว�ากรณีปกติและเพื่อการนี้รัฐบาลจะหวังเก็บภาษี
อากรมาใช�จ�ายทั้งหมดนั้นย�อมเป�นที่เดือดร�อน  จึงจําเป�นที่รัฐบาลจะต�องกู�เงินมาจ�ายพัฒนาการกู�เงินแบ�ง
ออกเป�นกู�ภายในประเทศและกู�จากต�างประเทศ การกู�เงินภายในประเทศน้ัน  มีข�อพึงระวังอยู�มิให�การกู�นั้น
ก�อให�เกิดเงินเฟ�อ  ถ�ากู�จากธนาคารกลางมาก ๆ แล�ว  ธนาคารกลางต�องพิมพ�ธนบัตรออกมามาก ๆ เพ่ือ
ให�กู�  ย�อมจะเกิดเงินเฟ�อได�ง�าย  การกู�จากประชาชนหรือบริษัทหรือกองทุนเอกชนซ่ึงเป�นเงินออม  จะผ�าน
ธนาคารออมสินหรือไม�ก็ตาม  เป�นการกู�ที่ไม�เกิดเงินเฟ�อ  ส�วนการกู�เงินจากต�างประเทศนั้น  มีประเด็นที่
จะต�องระวังคือ  อย�าให�เกิดพอกพูนเป�นหนี้สินล�นพ�นตัว  ควรจะกําหนดจํากัดไว�ให�แยบคายรอบคอบว�า  
ไม�ให�เกินความสามารถชําระหนี้แต�ละป�  โดยใช�หลักประมาณรายได�จากการส�งสินค�าขาออกเป�นเกณฑ�  
เรื่องนี้รัฐบาลไทยมีความรอบคอบพอได�วางหลักเกณฑ�กําหนดไว�ดังกล�าวข�างต�น  และได�มอบหมายให�
กรรมการบริหารของสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติและอนุกรรมการพิจารณาการก�อหนี้ (อ.พ.น.)  ของ
กรรมการบริหารนั้น  เป�นพนักงานคอยพิจารณาอยู�เสมอ
 มีเจ�าลัทธิประหลาดบางคนออกความเห็นว�า  ประเทศด�อยพัฒนาอย�างไทยเราน้ีป�องกันการโกงกัน
ได�ยาก และยิ่งมีการพัฒนาแล�วก็ยิ่งป�องกันยาก  และมิหนําซ้ํายังกล�าวต�อไปอีกว�าถ�าเราปล�อยให�โกงกัน
เสียบ�างจะพัฒนาได�เร็วขึ้น  ลัทธินี้เป�นลัทธิอุบาทว�  จะพัฒนากันให�พิสดารไปเช�นนั้นได�อย�างไร  ถ�าเราจะ
ปล�อยให�ศีลธรรมเสื่อมโทรมไปเพื่อพัฒนากันให�สะดวก  แม�ว�าจะเป�นความจริงก็อย�าพัฒนาเสียดีกว�า  อยู�
กันเฉย ๆ มีความสุขกว�า แม�ว�าจะด�อยวัตถุไปบ�าง  แต�ลัทธิอุตริดังกล�าวไม�มีหลักวิชาเศรษฐศาสตร�  รัฐศาสตร�  

12 ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ (พ.ศ.๒๕๑๒)

โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�



หรือศีลธรรมสนับสนุนประการใด ถ�าประเทศใดมีการโกงกันมากเท�าใด  ก็ย�อมเป�นอุปสรรคในการพัฒนา
มากเท�านั้น และพอเป�ดโอกาสให�โกงกันได�  ก็จะยิ่งโกงกันใหญ�  ตัวอย�างประเทศที่ได�รับความเสียหายใน
เร่ืองน้ีก็มีอยู�ในระยะก�อนป�จจุบันหลายประเทศ เช�น อินโดนีเซีย ฆานา และประเทศอ่ืน ๆ ในอาฟริกาหลาย
ประเทศ

ตอนที่ ๓
การพัฒนาคน

 ในช่ัวโมงสุดท�ายน้ีผมต้ังใจจะพูดให�น�อย  เพ่ือเป�ดโอกาสให�ท�านผู�ฟ�งได�อภิปรายโต�แย�งคําบรรยาย
ของผม  หรือตั้งคําถามเพ่ือให�ขยายความท่ียังบรรยายมิได�แจ�มแจ�ง  และหวังว�าท�านผู�ฟ�งจะร�วมมือในการ
นี้ แต�ก�อนที่จะเป�ดอภิปรายทั่วไป ผมใคร�จะเสนอความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญยิ่งสําหรับ
ทั้งศาสนา ศีลธรรม และการพัฒนา เร่ืองนั้นคือ เร่ืองของคน
 การพัฒนาคน หมายถึง การศึกษาสําหรับคนที่ยังเยาว�วัยและเข�าสถานการศึกษา แต�ความหมาย
กว�างขวางรวมถึงคนที่พ�นจากวัยและเกณฑ�การศึกษาแล�ว  เราจะช�วยคนทั้ง ๒ ประเภทนี้ให�เป�นคนดีมี
ความรู� มีความสามารถทํางานท่ีเป�นประโยชน�แก�ตนเองและสังคมได�อย�างไร  เร่ืองท่ีควรจะพูดเร่ืองน้ียืดยาว
มากพอท่ีจะเป�นหัวข�อปาฐกถาอนุสรณ� ซินแคลร� ทอมป�สัน อีก ๑ ป� ผมจะขอเสนอแต�เฉพาะหัวข�อสําคัญ ๆ 
สั้น ๆ
 สําหรับเด็กเล็กตั้งแต� ๖-๗ ขวบขึ้นไป  รัฐบาลมีหน�าที่ที่จะอํานวยการศึกษาให�ทั่วถึง  ขณะนี้เรา
ยังไม�สามารถทําให�เด็กทุกคนเข�าเรียนได�ตามกําหนด แต�การแก�ป�ญหาข�อนี้เป�นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง
ในการพัฒนาชาติ  ตราบใดที่เด็กของเรายังไม�สามารถอ�านเขียนได� ผู�ใหญ�ทั้งหลายควรจะมีความละอาย
ใจเพราะบกพร�องในหน�าที่ ทั้งด�านศีลธรรมและการพัฒนา
 การอํานวยการประถมศึกษาน้ี  เจ�าหน�าที่ฝ�ายการศึกษาอ�างว�าทําเร็วไม�ได�  เพราะครูส�วนมากขาด
คุณวุฒิ  ข�ออ�างนี้ผมไม�เห็นด�วยเลย คุณวุฒิสําหรับครูที่สอนชั้นประถมศึกษานั้นไม�สูงนักสําหรับวิชาการ 
(ป�ญญา) แต�สูงย่ิงนักสําหรับความอุตสาหะ (วิริยะ) ครูเป�นจํานวนมากต�องการจะปรับปรุงวิทยฐานะของตน
จนลืมไปว�าตนมีหน�าท่ีสอนเด็ก  บางคนไม�เอาใจใส�การสอน  แต�เอาใจใส�การเรียนและการสอบเล่ือนวิทยฐานะ
ของตนเองมากเกินไป  และครูใหญ�  ศึกษาธิการส�วนใหญ�มักจะไม�กวดขันตรวจตราการปฏิบัติงานของครู 
การเทิดทูนวิทยฐานะของครูแทนความอุตสาหะวิริยะของครูนั้น  เป�นการละเมิดศีลธรรมและขัดขวางการ
พัฒนา
 การศึกษาชั้นมัธยมศึกษานั้น  ไม�บังคับสําหรับเด็กทุกคนในป�จจุบันนี้  แต�ถ�ามีเด็กเข�าเรียนในชั้น
มัธยมมากเพียงใดบ�านเมืองก็จะมีช�องทางเจริญได�เร็วขึ้นเพียงนั้น  ญี่ปุ�นเป�นตัวอย�างที่ดีในเรื่องนี้ การ
อํานวยการศึกษาช้ันมัธยมน้ีต�องกระทาํโดยมีความมุ�งหมาย ๒ ประการ  ประการหน่ึง ให�วิชาการแตกฉาน
ดีพอสมควร  และอีกประการหนึ่ง  ต�องส�งเสริมให�นักเรียนแยกออกเป�น ๒ ทาง คือ ผู�ที่จะเรียนชั้นอุดม
ต�อไปทางหนึ่ง  กับผู�ที่จะเรียนจบชั้นมัธยมและออกไปทํางานประกอบอาชีพ  ฉะนั้นจึงควรจะจัดการศึกษา
ให�สูงทางวิชาการสําหรับนักเรียนประเภทแรกและให�สูงพอทางวิชาชีพ (อาชีวศึกษา) สําหรับนักเรียน
ประเภทหลัง
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 สําหรับนักเรียนที่ออกจากการศึกษาในโรงเรียนไปในชั้นประถมก็ดี  หรือในชั้นมัธยมก็ดี  ยังจัด
ว�าได�รับความรู�เพียงพอแก�สถานการณ�ป�จจุบันและความต�องการด�านพัฒนามิได�  เพราะเรียนน�อยเกินไป  
รัฐบาลจําต�องจัดการศึกษาอบรมนอกโรงเรียนต�อไปให�ด�วย  และต�องทําเป�นการจริงจัง  โดยให�หนักไปใน
ด�านให�รู�หนังสือสําหรับชั้นประถม และฝ�กอาชีพให�ความรู�พิเศษสําหรับนักเรียนที่ออกชั้นมัธยม
 นักเรียนชั้นอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น  นับได�ว�าเป�นชั้นป�ญญาชน  การศึกษาจําต�องอํานวย
ให�นักเรียนชั้นนี้รอบรู�วิชาการทั่วไปกว�างขวางพอสมควร  ให�รู�จักหน�าที่ความรับผิดชอบของป�ญญาชนใน
ประเทศ  และให�รู�วิชาเฉพาะของตนให�ลึกซ้ึงจริงจนประกอบอาชีเป�นผู�นําคนอื่นได�
 แต�ไม�ว�าจะเป�นนักเรียนช้ันประถม มัธยม หรืออุดม พวกเราท่ีเป�นผู�ใหญ�ควรจะถือเป�นหน�าท่ีท่ีจะให�
ความรู�ทางศีลธรรมให�รู�ผิดรู�ชอบ ให�ถือทัศนคติทางธรรมอันถูกต�อง มิใช�คะนองเห็นการเสพสุรา เสเพล 
การโกง เป�นการประพฤติที่คนเก�งควรกระทําเป�นปกติวิสัย  และการกระทําเร่ืองนี้ให�ได�ผลจริง ผู�ใหญ�ต�อง
ทําเป�นตัวอย�างให�เห็น  ไม�ใช�บอกว�าผู�ใหญ�ทําได�อย�างหนึ่งแต�เด็กต�องทําอีกอย�างหนึ่ง  และตัวอย�างที่ต�อง
การให�ทําน้ันต�องเร่ิมต้ังแต�บ�าน บิดามารดา ต�อมาถึงครูบาอาจารย� และผู�ท่ีมีช่ือเสียงในวงราชการและสังคม
ทั้งหลาย  ความประพฤติชั่วของเด็กและเยาวชนนั้นไม�ใช�เกิดจากการละเมิดศีลธรรมของเด็กและเยาวชน  
แต�มีสาเหตุมาจากการละเมิดศีลธรรมของผู�ใหญ�เป�นสําคัญ
 ทุกวันนี้เราบ�นกันว�า  เด็กนักเรียนเกกมะเหรกเกเร  นักศึกษาและนิสิตก�อการไม�สงบ หัวแข็ง ยก
พวกตีกัน ขว�างระเบิดกันและกัน บ�นก็บ�นไป  และพวกเราบิดามารดาครูบาอาจารย�จะทําอย�างไรกัน  ผมอด
คิดไม�ได�ว�า  ผู�ใหญ�เรานี้ช�วยตัวเองและช�วยเด็กได�  ด�วยวิธีซึ่งศาสนาทั้งพุทธและคริสต�สั่งสอนไว�  วิธีนั้น
คืออาศัยความรัก ความเมตตา และการปฏิบัติตนเป�นตัวอย�าง เม่ือเด็กและผู�ใหญ�มีความรักผูกพันกันจริง  
เด็กและผู�ใหญ�จะเกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  พูดจากันพอเชื่อฟ�ง  ความรักเป�นอาหารทิพย�เลี้ยงโลก  
ไม�ว�าเราจะถือกําเนิดมาเป�นชาวพุทธหรือชาวคริสต�
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