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สังคมไทยในปที่ผานมา ไดเผชิญหนากับปญหาตางๆ 
มากมาย ทั้งปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
และส่ิงแวดลอม ซึ่งบางปญหานั้นจัดอยูในขั้นวิกฤตเลย
ทีเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานเศรษฐกิจและ
การเมือง  

ปญหาตางๆ เหลานี้ ไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอ
สังคมไทยในวงกวางเทานั้น หากแตกําลังฝงรากลึกลง
ไปในวัฒนธรรมไทยจนอาจยากตอการเยียวยาแกไข  

ในโอกาสวันเสารที่ 12 มกราคมที่ผานมา เปนมงคลวาร
วันคลายวันเกิด 69 พรรษา ของพระพรหมคุณาภรณ 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม 
พระมหาเถระผูเปนนักปราชญรวมสมัยท่ีไดกระตุนเตือน
สังคมไทยไดหันมาทบทวนและพัฒนาตนเองบน
รากฐานวัฒนธรรมไทย ดวยความไมประมาทไดเวียนมา
อีกครั้งหนึ่ง  



จึงเห็นควรนําเสนอทรรศนะของทานเกี่ยวกับการพัฒนา
สังคมไทยใหกาวไปบนพื้นฐานวัฒนธรรมแหงความใฝรู
สูสิ่งยาก  

พระพรหมคุณาภรณไดชี้ใหเห็นมาตลอดวา การพัฒนาที่
มุงเนนวัตถุตามแบบอยางตะวันตกที่ผานมาไดนําไปสู
ปญหาวิกฤตท้ังแกชีวิตมนุษย ธรรมชาติและสังคม การ
พัฒนาโลกในแนวทางนี้ จึงเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน 
ทั้งนี้ ทานเห็นวา วิกฤตการณตางๆ ที่มนุษยประสบอยู
ในขณะนี้ มีรากฐานความคิดท่ีผิดพลาดมาจากอารย
ธรรมกรีก ซึ่งเปนพื้นฐานของอารยธรรมตะวันตกที่
สําคัญ 2 ประการคือ  

ประการแรก แนวความคิดในการพิชิตธรรมชาติ หรือ
ความเชื่อท่ีวา ความสําเร็จของมนุษยอยูที่การพิชิตหรือ
เอาชนะธรรมชาติได แนวความคิดนี้ก็คือการมองมนุษย
แยกตางหากจากธรรมชาติแวดลอม และเมื่อมองมนุษย
วาเปนตางหากจากธรรมชาติแลว ก็มองตอไปวา มนุษย
นั้นอยูเหนือธรรมชาติ เปนนาย เปนผูพิชิต สามารถเขา
ไปจัดการ ควบคุมและบริโภคธรรมชาติไดตามความ
พอใจและความสามารถของตน ซึ่งเปนที่มาของการ
พัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ที่ทําใหโลกมีความเจริญกาวหนาอยางที่
เปนอยู  

ประการที่สอง ความสุขของมนุษยอยูที่การมีวัตถุ
ปรนเปรอ อันเปนแนวคิดท่ีพวงมากับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งตอมาแนวความคิดนี้ก็พัฒนามาเปน
วัตถุนิยมและแปรเปนบริโภคนิยมในที่สุด มนุษยใน
ปจจุบันจึงมีปญหาความสัมพันธทั้งในระดับ



ความสัมพันธกับธรรมชาติและความสัมพันธกับเพื่อน
มนุษยดวยกัน อันนําไปสูการเปนปฏิปกษตอธรรมชาติ
และแกงแยงหาผลประโยชนแบบเห็นแกตัวโดยอาศัย
เทคโนโลยีสมัยใหม  

ตามทรรศนะของพระพรหมคุณาภรณ สายความคิดของ
อารยธรรมตะวันตกเกือบทั้งหมดทั้งในฝายทุนนิยมหรือ
สังคมนิยม ลวนตั้งอยูบนรากฐานความคิดนี้ทั้งส้ิน 
พัฒนาการแหงการสรางสรรคความเจริญกาวหนาของ
โลกในปจจุบัน ที่แสดงออกผอนอารยธรรมตะวันตกจึง
กอใหเกิดปญหาใหมๆ ใหกับโลก ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญ
รายแรงไมเบาไปกวาความสําเร็จเหมือนกัน  

ทานเห็นวา ความผิดพลาดดังกลาวนั้น จะตองนําไปสู
การทบทวนบทบาทในการพัฒนาใหมโดยหันมาเนน
ปจจัยทางดานวัฒนธรรมมากขึ้น  

ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมนั้น มิใชเปนเพียงผลรวมของการ
สั่งสมส่ิงสรางสรรคและภูมิธรรมภูมิปญญาที่ถายทอดสืบ
ตอกันมาของสังคมหนึ่งๆ เทานั้น หากแตรวมไปถึงวิถี
ชีวิตความเปนอยูทั้งหมดของสังคม จิตใจ คานิยม 
คุณธรรม ลักษณะนิสัย แนวความคิด สติปญญา ทาที
และวิธีปฏิบัติของมนุษยตอรางกายและจิตใจ ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางมนุษย รวมไปถึงความรู ความ
เขาใจทาทีการมองและการปฏิบัติของมนุษยตอ
ธรรมชาติแวดลอมดวย  

การพัฒนาที่จะนําไปสูความยั่งยืน จึงตองอาศัยปจจัย
ทางดานวัฒนธรรมเปนปจจัยหลัก คือ จะตองมี การ
นําเอาประสบการณ ความจัดเจนและภูมิธรรมภูมิปญญา



ที่ไดสั่งสมสืบกันไวในสังคมของตนออกมาใชเปน
เครื่องมือในการที่จะเผชิญ ตอนรับ ปรับดัดแปลงและ
สรางสรรคจัดทําสิ่งใหมๆ ใหเขากันและบังเกิดคุณคา
อํานวยประโยชนแกชีวิตและสังคม จนผสมกลมกลืน
กลายเปนสวนประกอบของวัฒนธรรมในที่สุดดังนั้น การ
ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจึงตองมีการปรับปรุงและ
ปรับตัวทางดานวัฒนธรรม  

โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมไทยที่ไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่
แตกตางไปจากสังคมไทย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทยอยางมหาศาล ทานจึงไดเสนอการพัฒนา
สังคมไทยดวยการสรางสรรควัฒนธรรมสําหรับ
สังคมไทยโดยเฉพาะ  

วัฒนธรรมที่สําคัญและเปนวัฒนธรรมที่คนไทยจะตอง
สรางสรรคขึ้นมาในทามกลางวัฒนธรรมของโลกใน
ปจจุบัน คือ วัฒนธรรมความใฝรู สูสิ่งยาก  

ทานเห็นวา การที่สังคมไทยไดรับเอาความเจริญแบบ
ตะวันตกเขามา ไมวาจะเปนแนวคิดทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ระบบอุตสาหกรรม ทําให
สังคมไทยรับเอาความเจริญตามแบบอยางตะวันตก
อยางเต็มท่ี แตการรับเอาวัฒนธรรมดังกลาวนั้นไม
สอดคลองกับภูมิหลังของสังคมไทย เพราะคนไทย
มักจะรับในเขามาในแงของการเสพบริโภคหรือรับเอาแต
สิ่งที่เปนเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย ทําใหคนไทย
ที่แตเดิมมีวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมและมีความเปนอยู
ที่สะดวกสบายอยูแลว กลับเสพติดความสบายจาก
วัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นและกลายเปนคนมักงาย



มากยิ่งขึ้น โดยขาดพื้นฐานของวัฒนธรรมวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่เปนวัฒนธรรมแหงการใฝรู
และสูสิ่งยาก ดังทานไดกลาวไววา  

ถาเราไมระมัดระวัง คนของเราไมมีการศึกษาที่พัฒนาให
ถูกจังหวะใหถูกจุด มันจะทําใหคนของเรามีนิสัยแบบ
เปนคนลวกๆ ไมชอบเผชิญปญหาและเปนคนออนแอ
เปราะบางตลอดจนเปนคนมักงาย ชอบหวังลาภลอย
จากส่ิงเล่ือนลอย พรอมกันนั้น ในยุคนี้ สภาพชีวิตมนุษย
มีความสับสนซับซอนมาก พอเจอเขามาอยางนี้ก็จะทํา
ใหคนของเรานี้กลายเปนคนที่นอกจากไมสูความยาก
และไมชอบแกปญหาแลว ก็จะกลายเปนคนที่ปลอยตัว
และลมเหลวไดงาย  

ทานจึงไดเสนอแนะใหสังคมไทยในเวลานี้จะตองสราง
วัฒนธรรมของความใฝรู สูสิ่งยากขึ้นมาเพื่อพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป โดยการสรางจิตใจของ
นักผลิตและนักสรางสรรคขึ้นมา ซึ่งก็คือการสรางจิตใจ
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร อันเปนลักษณะ
ของความใฝรู รักความจริง ชอบเหตุผลนิยมปญญา 
ชอบคนควา แสวงหาสืบสาว ตรวจสอบ และการทดลอง
จนคนพบความจริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝ
สรางสรรค และจิตใจแหงนักอุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่น
สูสิ่งยาก ดังทานไดกลาวไดวา  

ถาคนไทยมองเทคโนโลยีโยงไปถึงวิทยาศาสตรอยางนี้ 
ก็จะสรางจิตใจของนักผลิตและนักสรางสรรคขึ้นมาได 
ทําใหเกิดคุณสมบัติคูกันที่ครบวงจร คือ วิทยาศาสตร
สรางวัฒนธรรมแหงความใฝรู และเทคโนโลยีสราง
วัฒนธรรมแหงความใฝสรางสรรค ซึ่งเมื่อประสานเขากับ



วัฒนธรรมแหงความบากบั่นสูสิ่งยาก ของอุตสาหกรรม 
ก็นําไปสูความเจริญขยายตัวของวิทยาการและการผลิต
การสรางสรรค พรอมท้ังความกาวหนาทางวัตถุและ
ความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจอยางนาอัศจรรย  

นอกจากคนไทยจะตองหันมาสรางวัฒนธรรมแหงความ
ใฝรูสูสิ่งยากแลว ทานยังเห็นวา คนไทยยังจะตองมี
วัฒนธรรมแหงการมองกวาง คิดไกล และใฝรู อีกดวย
นั่นก็คือ คนไทยจะตองไมมองเห็นเฉพาะประโยชนของ
ตัวเอง ของพวกพอง หรือมองเห็นเฉพาะประโยชน
เฉพาะหนาเทานั้น แตจะตองมองใหกวางออกไปใน
สังคม โลก และธรรมชาติ ซึ่งมิไดจํากัดขอบเขตอยูกับ
เพียงสังคมใดสังคมหนึ่ง และจะตองมองในลักษณะของ
การสรางสรรควัฒนธรรมอีกดวย นั่นคือ การท่ีจะ
สรางสรรคไดจะตองมีความใฝรูในสิ่งตางๆ อยูเสมอ  

นอกจากนี้แลว คนไทยยังตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม 
จากการที่เปนผูที่คอยเปนผูรับจากทางตะวันตกหรือจาก
ผูอื่น มาสูวัฒนธรรมแหงการเปนผูนําและเปนผูใหกับ
โลกบาง นั่นคือ คนไทยจะตองคิดในการที่จะนําพา
วัฒนธรรมโลกไปสูวัฒนธรรมที่ยั่งยืนกวา การท่ีคนไทย
สามารถพัฒนาวัฒนธรรมแหงการเปนผูนําได ก็เทากับ
วา คนไทยไดเปนผูที่สามารถที่จะใหสิ่งสรางสรรคกับ
โลกไดอยางแทจริง  

การท่ีคนไทยจะสามารถพัฒนาวัฒนธรรมตางๆ ดังกลาว
มาไดนั้น พระพรหมคุณาภรณไดนําเสนอ วัฒนธรรม
พุทธ หรือ วัฒนธรรมพุทธศาสตร เปนตัวแบบในการ
สรางสรรควัฒนธรรมใหม เพื่อเปนการรื้อฟนวัฒนธรรม
แบบพุทธขึ้นมา หรือเปนการปรับปรุงวัฒนธรรม



วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ที่กําลัง
ครอบงําโลกอยูในปจจุบันนี้  

ทั้งนี้ ทานเห็นวา วัฒนธรรมที่ผานมาของมนุษยชาตินั้น 
ลวนมีขอบกพรองดวยกันทั้งส้ิน รวมท้ังวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรเองดวย ที่แมเปนวัฒนธรรมแหงความรูและ
ตองทําก็จริง แตคับแคบและเสียดุลเปนอยางยิ่ง เพราะ
มองความจริงเพียรดานเดียว คือ ธรรมชาติภายนอกและ
เฉพาะทางดานวัตถุเทานั้น  

ในขณะที่วัฒนธรรมแบบพุทธนั้น นอกจากเปนวัฒนธรรม
แหงการที่ตองรูและตองทําตามเหตุปจจัยตางๆ แลว ยัง
เปนวัฒนธรรมแหงการพัฒนามนุษยอยางครอบคลุมรอบ
ดานอีกดวย ดังที่ทานไดกลาวไววา  

วัฒนธรรมพุทธศาสนา มีลักษณะที่สําคัญคือ ก) เปน
วัฒนธรรมแหงการที่ตองรูคือ ตองรูองคประกอบของสิ่ง
ตางๆ ที่ตองเขาถึงเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลาย....ข) เปน
วัฒนธรรมแหงการที่ตองทํา เพราะพระพุทธศาสนาสอน
วา มนุษยจะตองพึ่งตนและทําตนใหเปนที่พึ่งได การที่
มนุษยจะพึ่งตนไดตองทําไดดวยตนเอง ตองมีความ
เพียร...(ดังนั้น) วัฒนธรรมพุทธศาสนา (จึง) เปน
วัฒนธรรมแหงความใฝรูและสูสิ่งยากอยางมั่นคง...เรา
จําเปนตองเนนวัฒนธรรมพุทธ เพราะอะไร เพราะวามัน
เปนอีกกาวหนึ่งจากวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมวิทยาศาสตรยังไมพอ 
เพราะอะไร เพราะแมวาวัฒนธรรมวิทยาศาสตรจะสราง
ความใฝรู มีนิสัยแหงความคิดมีเหตุมีผล และวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมจะชวยใหสูสิ่งยากก็จริง แตเรื่องหนึ่งที่
วิทยาศาสตรไมเคยพดูถึง คือ การพัฒนาคน วัฒนธรรม



พุทธนั้น ถือการพัฒนาคนเปนหัวใจหรือเปนแกนกลาง
ของทุกอยาง...  

การพัฒนาสังคมไทยที่จะกาวขามไปจากวิกฤตการณที่
เผชิญหนาอยูในขณะนี้ก็ดี การพัฒนาประเทศใหมี
ศักยภาพเพื่อกาวไปสูการแขงขันกับนานาชาติก็ดี หรือ
การท่ีจะกาวไปสูการเปนผูนําในเวทีโลกก็ดี  

จึงจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม โดยหันมา
เนนในการสรางวัฒนธรรมแหงความใฝรูและสูสิ่งที่ยาก 
ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาวจะเกิดขึ้นไดนั้น ก็ดวยการศึกษา
หรือพัฒนาคนใหมีศักยภาพน่ันเอง  

หนา 7  
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