
67 ป พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต) 
พินิจธรรม เพ่ือพัฒนาสังคมไทย 

ผูชวยศาสตราจารยธนภณ สมหวัง 
หัวหนาหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป 

ตีพิมพในหนังสือพมิพมติชนรายวัน  ฉบับวันพุธที่  11  มกราคม  2549  หนา  7 

คงไมเปนการเกินเลยที่จะยอมรับในปจจุบันวา    อารยธรรมของมนุษยชาติไดกาวมาสูความ 
เจริญกาวหนาอยางท่ีไมมียุคไหนเทาเทียม    ในขณะเดยีวกัน  ก็ปฏิเสธไมไดเชนเดียวกนัวา    ไมมียคุไหนที่ 
มนุษยจะตองเผชิญหนากับปญหาสารพัดที่เกดิจากมนุษยดวยกันเอง    และที่เกิดจากธรรมชาติอยางท่ีไมเคยมี 
มากอน  และคงไมมียคุไหนที่มนษุยจะตองเผชิญหนากับปญหาอยางท่ัวถึงกันเชนกับยุคนี้ 

ปญหาตางๆ  เหลานี้    เปนส่ิงสะทอนใหเห็นวา  การพัฒนาเทาท่ีผานมาและเปนอยู    เปนการพัฒนาที่มีปญหา 
นอกจากจะไมสามารถแกไขปญหาเกาไดแลว    ยังไดสรางปญหาใหมๆ  ใหแกมวลมนษุยอีกดวย  จึงอาจกลาว 
ไดวา การพัฒนาที่ผานมาเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืนหรือเปนการพัฒนาที่ยับเยิน  เพราะเปนการพฒันาที่นําไปสู 
ความไมมั่นคงของมนษุย  ธรรมชาติ  และสังคม 

ในวาระมงคลวารครบ 67 ป ของพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) (12 มกราคม)  พระมหาเถระผูเปน 
พระนักปราชญของไทย  นับเปนโอกาสอันดีที่จะไดพินจิธรรมของทาน  โดยผูเขียนไดเรียบเรียงจากผลงาน 
ของทาน  เพ่ือเปนขอคิดในการฝกฝนพัฒนาตนเอง    และพัฒนาสังคมสังคมไทย  กาวไปสูการสรางสรรค 
อารยธรรมที่ยั่งยืนสืบไป 

อารยธรรมที่ผานมา คือ การพัฒนาที่ไมยั่งยนื 

เปนที่ยอมรับกันทัว่ไปวา    โลกยุคใหมในศตวรรษที่  21 นี้    โลกของเราไดพฒันากาวไปไกลมาก    โดยอาศัย 
ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ซ่ึงไดเขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนษุยแทบทุกดาน 
อยางท่ีไมเคยมีมากอน    ผลจากการพัฒนาดังกลาวนั้น  ไมเพียงแตจะทําใหมนษุยมคีวามพรั่งพรอมและความ 
เปนอยูในทางดานเศรษฐกิจที่ด ี   ทําใหสามารถกระทําการตางๆ  ไดอยางสะดวกสบายและรวดเรว็มากยิ่งขึ้น 
เทานั้น    หากแตไดทําใหความฝนของมนุษยกลายเปนความจริงในหลายๆ  เรื่อง    พรอมกับไดสรางความฝน 
ใหกับมนษุยตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุดอีกดวย    ทั้งนีก้็เพราะศักยภาพแหงความเจรญิกาวหนาของวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีในปจจุบนัที่นักวิทยาศาสตรเชื่อวา  ไดไขความล้ีลับของโลกและธรรมชาติเสร็จส้ินแลว
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ในศตวรรษใหมนี้  จึงปรากฏวา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาไปอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บทบาทของเทคโนโลยีทางดานชีววิทยาและอิเล็กทรอนิกส    ที่ทําใหนกัวิทยาศาสตรสามารถที่จะแยกตวั 
อะตอม(Atom)  และถอดรหัสดีเอ็นเอ  (DNA)  ซ่ึงเปนตัวถายทอดทางพันธุกรรม    ซ่ึงนําไปสูความหวังและ 
ความเช่ือที่จะวา    จะสามารถแกปญหาในโลกนี้ไดหลายอยาง    ทั้งปญหาความขาดแคลนอาหาร    พลังงาน 
ตลอดจนสามารถที่จะดัดแปลง    ปรับปรุงพืชและสัตวพันธุตางๆ    รวมทั้งสามารถสรางสรรคชีวิต    พืชพันธุ 
ชนิดใหมๆ ไดตามที่ตองการ 

ผลแหงการพัฒนาและความเจริญกาวหนาในดานตางๆ  ทีก่ลาวมาเพียงบางสวนนัน้    เปนสิ่งที่เห็นไดอยาง 
ชัดเจนในปจจุบนั  เพราะมนุษยในปจจุบันสวนใหญก็อยูในกระแสแหงความเจริญดังกลาว  อยางไรก็ตาม  คง 
ไมมีใครปฏิเสธไดวา  ผลจากการพัฒนาในปจจุบัน  ทําใหโลกกําลังประสบกับภาวะวิกฤตใินดานตาง ๆ อยาง 
มากมายชนิดทีไ่มเคยมีมากอนในประวตัิศาสตรของมนษุยชาติเชนกัน จนอาจนําไปสูการลมสลายของโลก 

ทั้งนี้เพราะวกิฤตการณตางๆ ที่เกิดขึ้นนัน้   ลวนแตนําไปสูภาวะวกิฤตทั้งส้ิน   ผลกระทบท่ีเกดิขึ้นจึงเกิดขึ้นทั้ง 
แกมนุษย  สังคม  และธรรมชาติส่ิงแวดลอม   กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ “ความเจริญกาวหนาของอารยธรรมที่ผาน 
มาท้ังหมดตลอดยุคสมัยใหม    เปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน”  ประวัติศาสตรแหงอารยธรรมที่ผานมา        จึงเปน 
ประวัติศาสตรแหงการพัฒนาทีไ่มยั่งยืนนั่นเอง 

พินิจพุทธธรรม  เพือ่พัฒนาสังคมไทยสูความยั่งยืน 
เม่ือพิจารณาใหดีแลว   จะพบวา การพฒันาและความเจริญกาวหนาดังกลาวมานั้น   ก็คือ   การพัฒนาและความ 
เจริญกาวหนาตามแบบอยางตะวันตก  และมกัจะหมายถึงการพัฒนาและความเจรญิกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ 
และทางดานวัตถุตามแบบอยางตะวันตก   หรือกลาวใหชัดเจนกค็ือ  การพัฒนาใหมีความทันสมัยตามแนวทาง 
ของประเทศตะวนัตก    ซ่ึงวางรากฐานอยูบนการเรงรัดและพัฒนาอุตสาหกรรม    ซ่ึงไดเขามาครอบงําการวาง 
นโยบายของประเทศในโลกที่สาม  รวมทั้งประเทศไทยดวย 

ความพยายามในการแกไขปญหา   จึงเปนไปตามแนวทางของตะวันตกดวย   นั่นคือ   การอาศัยความรูทางดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เหมือนกับวา  วิทยาศาสตรนัน้ตองเรียนผูกและเรียนแกในตวัเองเสร็จ    อยางไร 
ก็ตาม  เม่ือพิจารณาใหดีจะเห็นไดวา  ตนเหตุที่แทจริงของปญหาการพัฒนาในปจจุบนันั้น  มาจากทัศนคติของ 
มนุษยที่มีตอส่ิงตางๆ รอบตัวมนุษย  ไมวาจะเปนเพื่อนมนษุย  สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ทัศนคตินีไ้ดนําไปสูการปฏิบัติการตอส่ิงอ่ืน  ๆ  ตามพืน้ฐานทางดานความรูและทัศนคติที่มีตอส่ิงอ่ืน  ๆ 
ดังกลาวนัน้เปนสําคัญ  คือเนนความเจริญเติบโตทางดานวัตถุและเศรษฐกิจเปนสําคัญ    มองธรรรมชาติและ 
มนุษยเปนเพียงเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม
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พระพรหมคุณาภรณ    ไดนําเสนอกระบวนทัศนแบบพุทธ(Buddhist  Paradigm)  อันเปนแนวคิดพืน้ฐานแบบ 
ใหมที่เปนทางเลือกของมนษุยชาติ  เพราะเปนกระบวนทัศนที่จะชวยปรับเปล่ียนทิศทางความสัมพนัธระหวาง 
มนุษยกับธรรมชาติ  ที่ปจจุบันแยกมนษุยออกจากธรรมชาติหรือเนนการพิชติและครอบครองธรรมชาติ  มาสู 
การมองความจริงของสรรพส่ิงใหมวา  สรรพส่ิงลวนเช่ือมโยงอิงอาศัยกันและกนัเปนองครวม (Holistic)  ตาม 
หลักปฏิจจสมุปบาท (Dependent Origination)  ไมมีอะไรที่จะดํารงอยูไดโดยไมพึ่งพิงส่ิงอ่ืน 

ในสังคมไทยเอง  ในรอบ 4 - 5 ทศวรรษที่ผานมาท่ีมกีารเรงรัดและพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไปตามแนวโนม 
ของประเทศตะวนัตก ไดสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงขั้นพืน้ฐานตอวิถีชีวิตของคนไทยทั่วไป  ยิ่งในยคุปจจุบนั 
ที่โลกกวางไกลไรพรมแดนจนกลายเปนชุมชนหรือเหมือนเปนหมูบานอันเดียวกัน         แทนที่ผูคนในสังคมจะ 
อยูรวมกันดวยดีโดยความสงบเรียบรอยและปกติสุข    แตเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วไปกลับปรากฏในทางตรงกนั 
ขามและดูจะรนุแรงกวาเดิมดวยซํ้าไป 

ผูคนในยุคใหมยังมีจติใจที่คับแคบ  ตางฝายตางแบงแยกและแกงแยงกันมากขึ้น  แตละฝายตางมุงหา 
ผลประโยชนใหแกตนและพรรคพวก  มุงรกัษาและเสริมอํานาจความยิ่งใหญของตน  ทะเลาะววิาทกนัและทํา 
รายกันอยางรนุแรงทั้งในระดับบุคคล    ชุมชน    และประเทศชาติ        ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา“โลกสากล แต 
คนยิ่งสากรรจ ” 

พระพรหมคุณาภรณ(ประยุทธ  ปยุตฺโต) ไดวิเคราะหวิจารณอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดที่เปนเสมือนหนึ่ง 
ตัวแทนอารยธรรมของโลกในปจจุบัน  ลึกลงไปถึงฐานแนวคิดที่รองรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 
ปจจุบันวา  มีรากฐานมาจากแนวความคิด  ทัศนคติและคานิยมที่ผิดพลาดของประเทศตะวันตกที่ครอบงําโลก 
อยูในขณะนี้  ซ่ึงมีรากฐานมาจากอารยธรรมกรีก  อันเปนพื้นฐานอารยธรรมตะวันตกที่สําคัญ  2  ประการคือ 

ประการแรก  แนวความคดิในการพิชิตธรรมชาต ิ  หรือความเชื่อที่วา ความสําเร็จของมนุษยอยูทีก่ารพิชติหรือ 
เอาชนะธรรมชาติได    แนวความคดินีก้็คือการมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติแวดลอม    และเม่ือมอง 
มนุษยวาเปนตางหากจากธรรมชาติแลว    ก็มองตอไปวา    มนุษยนัน้อยูเหนือธรรมชาติ    เปนนาย    เปนผูพิชติ 
เปนผูสามารถเขาไปจัดการ  ควบคุมและบริโภคธรรมชาตไิดตามความพอใจและความสามารถของตน ซ่ึงเปน 
ที่มาของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม    ที่ทําใหโลกมีความเจริญกาวหนาอยาง 
ที่เปนอยูในปจจุบัน 

ประการที่สอง  ความสุขของมนุษยอยูที่การมีวัตถุปรนเปรอ  อันเปนแนวคิดที่พวงมากับการพัฒนา 
อุตสาหกรรม   ซ่ึงตอมาแนวความคิดนี้ก็พัฒนามาเปนวัตถุนิยมและแปรเปนบริโภคนิยมในที่สุด
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“มนุษยก็คิดวา  เมื่อไรเราเอาชนะธรรมชาติได  เราก็สามารถที่จะปรุงแตงประดิษฐ 
สรางสรรควัตถุ อะไรตาง ๆ ขึ้นมาบํารุงบําเรอตนใหพรั่งพรอม  เมื่อนั้นเราก็จะมี 
ความสุขอยางสมบูรณ  แลวก็คนคิด วิทยาการมาทําการตาง ๆ  ตามแนวคิดนี้ 
ความเจริญก็เกิดขึ้นมากมายในยุคที่ผานมา  ซ่ึงเรียกกันวา ยุ ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม … 
วิทยาศาสตรในยุคที่ผานมานี้  เปนวิทยาศาสตรที่รับใชอุตสาหกรรม” 

ทั้งนี้แมวาแตเดิมนั้น  วิทยาศาสตรเองก็มีจุดเริ่มตนที่ดี บริสุทธ์ิ  โดยวิทยาศาสตรและศาสนานั้น ก็มีจุดเริ่ม 
รวมกัน คือ การแสวงหาหรือการใฝรูความจริงของธรรมชาติอยางบริสุทธ์ิ  แตการที่วิทยาศาสตรมุงแตจะ 
รวบรวมขอมูลและพยายามที่จะพิสูจนหาความจริง  ทําใหวิทยาศาสตรกลายเปนระบบสืบสาวความรูในความ 
จริงอยางคอยเปนคอยไป  และจํากัดอยูในกลุมบุคคลที่มีความสนใจพิเศษเทานั้น 

ยิ่งกวานั้น ก็คือ วิทยาศาสตรสนใจเฉพาะความจริงทางดานวัตถุ  ไมไดสนใจในดานจิตใจ  ซ่ึงเปน 
องคประกอบที่สําคัญของมนุษย  ซ่ึงเปนอีกจุดหนึ่งท่ีนําไปสูปญหาในปจจุบัน     ดังนั้น ปญหาตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ในปจจุบัน  จึงมีสาเหตุสําคัญมาแตภายในจิตใจของมนุษย  ทําใหมนุษยแสดงบทบาทตางๆ ในโลก  มีสาเหตุ 
3  ประการ คือ 

1. ตัณหา  คือ ความตองการผลประโยชน  แสวงหาผลประโยชน  ซ่ึงเปนลักษณะปญหาสําคัญใน 
ปจจุบันที่ทําใหระบบของสังคมเปนตัวผลักดันใหคนมีสภาพจิตที่แสวงหาผลประโยชน  ใชระบบแขงขัน 
ระบบทุนนิยม ระบบวัตถุนิยม  และทําใหสังคมในปจจุบันนี้  กลายเปนสังคมบริโภคนิยม  คนในยุคปจจุบัน 
จึงตองมุงหาผลประโยชน   และหาวัตถุมาเสพใหมากที่สุดไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

2. มานะ  ความตองการอํานาจหรือแสวงหาความยิ่งใหญในดานตาง ๆ 
3. ทิฏฐิ  ความเช่ือ  ความเห็น  ความยึดถือในแนวความคิด  ลัทธินิยม  อุดมการณ  ศาสนา  มองวา 

ส่ิงที่ตัวเองเห็นหรือยึดถือเทานั้นเปนจริง  ถูกตอง 

ในสังคมไทย  จะเห็นไดวา  เม่ือวิทยาการและศาสตรตาง  ๆ  ที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีไดเริ่มไหลบาเขามาสูสังคมไทยนั้น    มีขอท่ีแตกตางไปจากแหลงกําเนดิเดิมในประเทศตะวันตก 
มาก   ที่เกดิมาจากภูมิหลังของสังคมและวัฒนธรรมท่ีตองเพียรพยายามที่จะแกไขปญหาความขาดแคลน  ตอสู 
สรางสรรคเพ่ือใหเกิดผลผลิตตาง ๆ ขึน้  จนทําใหเกิดระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา 

ทั้งนี้    จะเห็นวา  โดยรากศพัทแลว    อุตสาหะ  หรือ  Industry  ในภาษาอังกฤษ  แปลวา  ความขยันหมั่นเพียร 
ความอดทน อุตสาหะพากเพียร  อันเปนความหมายที่แทจริง    เพราะถาหากไมขยันหมั่นเพียรแลว   ตะวนัตกก็ 
ไมสามารถที่จะสรางอุตสาหกรรมไดสําเร็จ  วัฒนธรรมวทิยาศาสตรและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมนี้  จึงมีสวน 
ในการสรางพื้นฐานใหคนในสังคมตะวนัตกมีขอไดเปรียบในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพรอม
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กับสภาพจิตใจที่มคีวามใฝรูและสูส่ิงยาก  คนตะวนัตกจึงมีจิตใจแบบวิทยาศาสตรและไดพฒันาเทคโนโลยีมา 
พรอมกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร  คือ "การที่บุคคลมีลักษณะจิตใจแบบใฝรู  ชอบเหตุผล  ชอบพิสูจน  ทดลอง 
ไมยอมเชื่ออะไรงาย ๆ"  นั่นเอง 

ในขณะที่สังคมไทยเปนสังคมที่มีพื้นฐานแหงความอุดมสมบูรณ    มีภูมิอากาศภูมิประเทศที่อยูสบาย  ดังคติที่ 
แสดงภูมิลักษณของไทย คือ "ในน้ํามีปลา  ในนามขีาว"  ดังนั้น  จึงไมตองดิ้นรน  ตอสูหรือขยันหมั่นเพียรก็มี 
อยูมีกิน   และเม่ือเง่ือนไขตาง ๆ  เปล่ียนไป   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามา   คนไทยก็กาวไปสูการเปนนกั 
บริโภคที่ไมมคีวามสามารถในการผลิต   ความสัมพันธของคนไทยกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    มีปญหาที่ 
สําคัญอยู  2  ประการ 

ประการแรก  สังคมไทยไมมีพืน้ฐานวัฒนธรรมวิทยาศาสตร    คือ  คนไทยขาดวิถีชีวิตจติใจที่ชอบใฝรู    ชอบ 
เหตุผล  ไมเชื่องาย    ไมหลงงมงาย    ชอบคนควา    ชอบพิสูจนทดลอง    และชอบวิเคราะหสืบสาวหาเหตุปจจัย 
หรืออาจจะเรียกวา ขาดความใฝรู 

ประการที่สอง สังคมไทยไมมีพื้นฐานวัฒนธรรมอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมแหงการสรางสรรค    สังคมไทย 
ไมมีฐานแหงการเปนนกัผลิต    ทั้งนี้ก็เพราะวาสังคมไทยมภีูมิหลังของชีวิตที่สุขสบาย    ถือคติวา  ในน้ํามีปลา 
ในนามขีาว ธรรมชาติอํานวย  มีความอุดมสมบูรณ จึงไมตองดิ้นรนตอสูหรือสรางสรรคส่ิงใด ๆ และยิ่งเมื่อรับ 
เทคโนโลยีที่คนอื่นผลิตแลวเขามา    ก็ยิ่งสงเสริมการเสพบริโภคมากยิ่งขึ้น    และนําไปสูความเปนคนมกังาย 
ขาดความเพียรพยายาม  เห็นแกความสนุกสนานและสะดวกสบาย  หรืออาจจะเรียกวา ขาดความสูส่ิงยาก 

ลักษณะดังกลาวนี้    จึงเปนปญหาพื้นฐานสําหรับสังคมไทย    การที่จะแกไขปญหาตางๆ  ในสังคมไทยไดนัน้ 
คนไทยจะตองมีวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่ง    ที่กาวจากวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและวฒันธรรมอุตสาหกรรมที่ยังมี 
ขอบกพรอง    ไมสมบูรณอยู    นั่นคือ  จะตองรื้อฟนวัฒนธรรมพุทธศาสนาซ่ึงเปนรากฐานของสังคมไทยขึ้นมา 
ซ่ึงมีลักษณะสําคัญคือ  เปนวัฒนธรรมแหงการที่ตองรูหรือวัฒนธรรมแหงปญญาความใฝรู    และเปน 
วัฒนธรรมแหงการที่ตองทําหรือพึ่งตนและทําตนใหเปนทีพ่ึ่งได  ดังที่ทานเสนอวา 

"วัฒนธรรมพุทธศาสนาเปนวัฒนธรรมแหงความใฝรู และสูส่ิงยากอยางม่ันคง… วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรยังไมพอ เพราะอะไร   เพราะแมวาวัฒนธรรมวิทยาศาสตรจะสรางความใฝรู  มี 
นิสัยแหงความคดิมีเหตุมีผล และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมจะชวยใหสูส่ิงยากกจ็ริง       แต 
เรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตรไมเคยพดูถึง   คือ   การพัฒนาคน วัฒนธรรมพุทธนั้นถือการพฒันา 
คนเปนหัวใจหรือแกนกลางของทุกอยาง… เพ่ือใหมนุษยมีอิสรภาพ … วิทยาศาสตร 
เทาที่เปนมายังมีความคับแคบ เพราะมุงสนองความมุงหมายใฝฝนที่จะพิชิตธรรมชาติ 
(ภายนอก) และมาประสานรับใชสนองความมุงหมายของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม       ซ่ึง
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ตั้งอยูบนฐานแหงความเชื่อที่วา ความสุขอยูที่การมวีัตถุเสพบริโภคอยางพรั่งพรอม ยิ่งเสพ 
มากก็ยิ่งสุขมาก… วัฒนธรรมวิทยาศาสตรจึงไมสัมพนัธกับเรื่องของการพฒันาคนไปสู 
อิสรภาพ ดวยเหตุนีจ้ึงจะตองใหมีวัฒนธรรมพุทธเติมเขามา  เพ่ือที่จะสรางความใฝรูสูส่ิงยาก 
พรอมทั้งใหมีการพฒันาคนไปสูอิสรภาพ และการพัฒนาคนนั้นก็จะทําใหเทคโนโลยีไมเปน 
พิษเปนภัยอีกดวย" 

ส่ิงที่ทาทายการพัฒนาสังคมไทยในปจจุบนั  ในทรรศนะของทานจึงอยูที่การพัฒนาศกัยภาพในการพึ่งตนเอง 
เปนสําคัญ


