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 Abstract 

 
Venerable Phra Brahmagunabhorn (Prayudh Payutto) is widely acknowledged and respected 
in Thailand, especially among Buddhist scholars and intellectuals of almost all spheres, as the 
author of Buddhadhamma and for his profound insight on how to apply Buddhist teachings to 
the world civilization and concrete modern problems. He has also written essays and 
published numerous booklets presenting Buddhist perspectives in many academic fields ; 
education, economics and the science, etc. The application of the Buddhadhamma to a wide 
range of social issues is thus a specific characteristic of Venerable Phra Brahmagunabhorn's 
writings. 
 

Phra Brahmagunabhorn  views American society as a model of progress and can be referred 
to as representative of Western societies. Many countries in the world admire the American 
society as their  model for creation of a peaceful and prosperous society. The progress of 
American society as the most developed country in the world related to and abundance of 
material goods, convenience and various comforts. But at the same time, American society 
now is experiencing a cultural crisis which may result in radical changes in the near future. 
The case of American society is cited and criticized by him in many places, especially in 
“Looking to America to solve Thailand’s problems” (1987),“Looking at the World Peace 
through the background of globalization civilization”(1999) “Getting to Know America, 
Turning Back to View Thai Potentiality”(2003) and others. 
                                                                                                                                                                                                                                          

Phra Brahmagunabhorn  investigates the background of American society in several aspects, 
i.e. human rights, democracy, education, family, equality, freedom and so on. He founded that 
American society as the symbol of the modern civilization now is turning to decline and is 
still far from desirable society. This means that, in his opinion, modern civilization is the 
legacy or bad Kamma have created by human beings in the twentieth century, which is going 
to exert an influence on humanity of the twenty-first century. The citizens of the twenty-first 
century are going to have to deal with problems which are the legacy of the twentieth century. 
He analyzed that  American society  is representative of capitalism. In his opinion, capitalism 
and socialism, ostensibly two different an opposing systems, are both, in reality, united under 
materialism. The collapse of communist socialism does not spell the soundness of capitalism. 
On the contrary, it implies that, of the two predominant forms of materialism, as the failure of 
one has been witnessed, that of the other can be expected. 
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In his perspective, Buddhist wisdom is very valuable as it can solve our problems and create 
modern civilization. Because the Buddhist wisdom see human beings as neighbors co-
habitants of  this world. We are all equal in the eyes of the natural laws, being equally subject 
to the laws of nature. This is a master wisdom in Buddhism because it is the source of 
knowledge and other principles. For him, Buddhist wisdom is the foundation of modern 
civilization. 
 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาไปสูความทันสมัยของสังคมไทย 
 นับเปนเวลาหลายศตวรรษที่พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขามายังดินแดน  อันเปนที่ต้ังของประเทศไทย    และได
กลายเปนสวนหน่ึงแหงวิถีชีวิตของคนไทย  และเปนสวนอันสําคัญที่ไดหลอหลอมวัฒนธรรมไทยใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว   
ที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมอื่น ๆ  กระบวนการดังกลาวนั้น  ไดดําเนินผานบทบาทของพระสงฆผูทรงศีลและภูมิปญญามา
ทุกยุคสมัย    ประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย    จึงเปนประวัติศาสตรของพระสงฆผูเพียรพยายามที่
จะเผยแผหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาใหเหมาะสมกับยุคสมัยตางๆ 
   ในแตละยุคที่ผานมา   จึงปรากฏมีพระสงฆในฐานะตัวแทนของสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีภูมิปญญาและแสดง
บทบาทที่โดดเดน  เชน ในสมัยเริ่มแรกการเขามาเผยแผของพระพุทธศาสนาในดินแดนของประเทศไทย  ก็จะเห็นบทบาท
ของพระโสณะและพระอุตตระ     ผูเปนพระอรหันตที่ไดดําเนินบทบาทในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
ดินแดนแถบนี้    ในสมัยสุโขทัย  ผานบทบาทของพระมหาเถรสังฆราช   พระมหาธรรมราชาลิไทย  ผูไดทรงออกผนวช
ช่ัวคราว   และไดทรงพระราชนิพนธหนังสือเตภูมิกกถา  หรือไตรภูมิพระรวง    ซึ่งเปนวรรณคดีที่มีอิทธิพลตอสังคมไทยมา
ต้ังแตสุโขทัย  จนถึงปจจุบัน(พระราชวรมุนี 2530 : 269 ; ชลธิรา  กลัดอยู  2527 : 168  )   ในสมัยลานนา  อันเปนยุคที่เรียกวา 
ยุคทองแหงวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา  ก็ปรากฏพระสงฆที่เปนนักปราชญ  ผูมีความสามารถที่โดดเดนเปนจํานวนมาก
เชนกัน   โดยเฉพาะในดานการรจนาคัมภีรทางพระพุทธศาสนา   ซึ่งบางเลมยังใชเปนตําราสําคัญในหลักสูตรการศึกษาของ
คณะสงฆไทยในปจจุบัน    เชน มงคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย      ชินกาลมาลีปกรณ ของพระรัตนปญญา        จาม
เทวีวงศของพระโพธิรังษี   สารัตถสังคหะ  ของพระนันทาจารยเปนตน   ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  แมจะไมปรากฏพระสงฆที่
โดดเดนเชนสมัยลานนา   
 ตอมา   สังคมไทยก็ไดกาวเขาสูจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  นั่นคือ การกาวไปสูความเปนสังคมสมัยใหมตาม
แบบอยางตะวันตก    ซึ่งเริ่มมาตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 4  ได
ทรงพยายามฟนฟูพระพุทธศาสนาโดยการอธิบายพระพุทธศาสนาในเชิงเหตุผล  เปนวิทยาศาสตรหรือสอดคลองกับ
วิทยาศาสตร  อันเปนตัวแทนวิทยาการตะวันตกที่ไหลบาเขามาสูสังคมไทยในสมัยนั้น    และในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 ไดทรงใชระบบการเมืองการบริหาร  เพื่อปรับประเทศเขาสูยุคใหม   กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไปสูความเจริญสมัยใหมนี้    สวนหนึ่งและเปนสวนสําคัญที่นอกจากบทบาทของทางฝาย
การเมืองแลว    ก็ไดอาศัยบทบาทของพระสงฆในการนําสังคมไทยเขาสูความเจริญสมัยใหมเชนกัน  นั่นคือ บทบาทของ
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส   ผูทรงถือกําเนิดในราชตระกูล  และทรงมีผลงานอยางมากมาย  ทั้งบท
บรรยาย   บทพระราชนิพนธ เปนตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือนวโกวาท   ซึ่งอาจถือเปนหนังสือ คูมือชาวพุทธไทย
สมัยใหมในสมัยนั้น  ที่พระองคไดทรงวางไวเพ่ือเปนธรรมนูญชีวิตที่จะคอยตรวจสอบและกํากับการเปนชาวพุทธที่ดี    ซึ่ง
อาจนับงานนิพนธที่  “ไมมีงานเขียนหรืองานนิพนธของบุคคลใด   ในประวัติศาสตรชาติไทยที่จะไดรับการพิมพเผยแพร
เปนจํานวนมากเทา  และเปนเวลานานเทางานพระนิพนธของพระองคทาน” (สุวรรณา  สถาอานันท 2529 : 20)  บทบาทของ
พระองคดงักลาว  เปนเครื่องสะทอนสําคัญถึงการปรับเปลี่ยนสังคมจารีตเขาสูความเจริญสมัยใหม  หรือเปนการเชื่อมโยงภูมิ
ปญญาดั้งเดิมเขาสูภูมิปญญาสมัยใหม (พระเทพเวที 2538 : 15-18) 
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  ในบรรดากลุมและขบวนการทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหมเปนจํานวนมากนั้น  พระพรหมคุณา
ภรณ(ประยุทธ  ปยุตฺโต)  นับเปนพระภิกษุสงฆอีกรูปหนึ่งที่มีความคิดและบทบาทในฐานะนักคิดชาวพุทธในปจจุบันที่
ไดรับการยอมรับและวิพากษวิจารณมากที่สุดทั้งในประเทศและตางประเทศวา เปนพระภิกษุสงฆสมัยใหม (modern monk) 
ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาของไทย ที่สามารถเชื่อมโยงพุทธธรรมและพุทธวิธีมาประยุกตใชกับชีวิตและสังคมใน
โลกสมัยใหมไดอยางมีคุณคาและเหมาะสม  โดยการเสนอแนวความคิดและทางออกในการแกไขปญหาในบริบทสังคมยุค
โลกาภิวัตนอยางเปนระบบ สืบตอจากสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสและพุทธทาสภิกขุ (Olson 1995 : 
14 – 15) โดยทานเปนพระภิกษุสงฆที่เปนนักวิชาการผูทรงความรูทางโลกและทางพระพุทธศาสนาอยางกวางขวางลึกซึ้ง   มี
ผลงานดานงานเขียนและการบรรยายเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ  ทั้งนี้มิใชเพราะทานจะมีทัศนะและมีการ
ตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนาประยุกตเขากับวิชาการสมัยใหมไดอยางเหมาะสมเทานั้น  หากแตรูปแบบวิธีการศึกษา
และวิธีการนําเสนอของทานยังเปนระบบตามหลักวิชาการสมัยใหมอีกดวย  ทานจึงเปนพระนักวิชาการ (a scholar monk) รูป
แรกที่มีการอางอิงงานอยางเปนระบบและอยางทั่วถึง (Jackson 1990 : 138) ผลงานของทานจึงไดรับการพิจารณาวา เปนงาน
ของนักวิชาการและเพื่อนักวิชาการโดยแท (ปรีชา ชางขวัญยืน 2535 : 57)  ในขณะเดียวกัน   ทานเองกลับมีสถานภาพเปน
พระภิกษุนักปฎิรูปตามแนวจารีตนิยม ที่มีแนวทางในการอธิบายและตีความคําสอนทางพระพุทธศาสนา ที่อิงอาศัยจารีต
ประเพณีและพยายามรักษาคําอธิบายตามตัวอักษรของพระไตรปฎกเปนหลัก  (ภัทรพร  สิริกาญจน 2532 : 6)  ผลงานของ
ทานจึงเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในหมูนักวิชาการและคนรุนใหม 
   
มองอเมริกาหย่ังถึงอารยธรรมของโลก 
 กลาวไดวา  ในปจจุบัน  ไมมีพระภิกษุสงฆไทยรูปใด  ที่จะอธิบายหลักพุทธธรรมโดยเชื่อมโยงสัมพันธและ
ครอบคลุมถึงปญหาและความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันในมิติตางๆ   อยางรอบดานและเปนรูปธรรมเทากับพระ
พรหมคุณาภรณ 
 ผลงานหลายชิ้นของพระพรหมคุณาภรณ  ทานไดสืบสาว  วิเคราะหเหตุปจจัยความเปนมาของรากฐานความคิด
ของระบบตางๆ  ที่เปนพื้นฐานของสังคมยุคปจจุบัน  และใชหลักพุทธธรรมเปนหลักในการวิเคราะหระบบเหลานี้อยางถึง
แกน  ผลงานของทานจึงครอบคลุมศาสตรตางๆ  อันเปนรากฐานแหงระบบของมนุษย   ไมวาจะเปนเศรษฐศาสตร        
สังคมศาสตร    การศึกษา     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    นิติศาสตร    ศิลปศาสตร  สิทธิมนุษยชน  สันติภาพ  และอื่นๆ  
 นอกเหนือจากวิเคราะหรากฐานความคิดของระบบตางๆ  ในสังคมปจจุบันโดยตรงแลว  กรณีศึกษาที่ทานไดยกมา
เปนตัวอยางในการวิเคราะหที่เปนรูปธรรมมากที่สุด   เห็นจะไดแก  การหยิบยกเอาสังคมอเมริกันมาอธิบายและวิเคราะห
เพื่อใหเห็นถึงภูมิหลัง  พัฒนาการ    และสภาพของโลกยุคปจจุบัน   ผลงานหลักๆ  เชน   มองอเมริกามาแกปญหาไทย 
(2525),     ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย ( 2534)  การพัฒนาที่ยั่งยืน (2538)       มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารย
ธรรมโลกาภิวัตน  (2542),        พระธรรมทูตไทย : เบิกทางสูอารยธรรมใหม ( 2545)  รูจักอเมริกา  หันมาดูศักยภาพของไทย 
(2546) เปนตน 
   เหตุผลในการยกเอาสังคมอเมริกันมาเปนตัวอยางดังกลาวนี้  คงมิใชเพราะทานเห็นวาอเมริกาเปนประเทศผูนําของ
โลก   ที่มีความกาวหนาที่ยิ่งใหญ  และขยายอิทธิพลไปทั่วโลก  จนหลายๆ คนและหลายประเทศยึดถือเปนแบบอยางในการ
สรางสรรคชีวิตและสังคมของตนเทานั้น   แตเหตุผลสําคัญประการหนึ่งก็คือ  การสะทอนใหเห็นปญหาของอารยธรรม
ปจจุบันผานสังคมอเมริกัน  ดังทานกลาววา 

“การที่ยกเอาตัวอยางปญหาในสังคมอเมริกันขึ้นมากลาวนี้  มิใชหมายความวา  สังคมอเมริกันเปนสังคม
ที่เลวรายกวาสังคมอื่นๆ  ยังมีหลายประเทศที่มีปญหาสังคมที่เลวรายรุนแรงยิ่งกวาสังคมอเมริกัน  แตสังคม
อเมริกันนั้น  ปรากฏตัวเดนออกมาในยุคปจจุบันวา  เปนสังคมที่นิยมความเปนอิสระเสรี  มีสมานภาพ  และเปนตัว



 4 

ชูในเรื่องสิทธิมนุษยชน  พรอมกันนั้น  ผูคนจํานวนมากในโลกปจจุบันก็ช่ืนชมเชื่อถือดวยความไมรูชัดเจนถองแท  
ถึงกับเหมือนจะเอาสังคมอเมริกันเปนแบบอยางในการสรางสรรคสังคมแหงสันติสุข  อีกทั้งสังคมอเมริกันนั้น  ก็มี
ปญหาพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะของตนที่จะตองแกไขคลายปมอีกเปนอันมาก  บุคคลที่คิดสรางสรรคจะตองรูเขาใจ
อยางถูกตองและเทาทัน  ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหหลงละเลิง  เหอเหิมและตกอยูในความประมาท  แมแตวา  ถาใคร
ยอมรับสังคมอเมริกันวา  เปนสังคมที่เจริญรุงเรืองดีมีความสุขที่สุด  ก็จะไดคิดขึ้นวา  แมแตสังคมที่ถือวาอยูในกฎ
กติกาพัฒนาแลวอยางสูงสุดของโลกเวลานี้  ก็ยังอยูหางไกลจากความเปนสังคมที่พึงปรารถนา” (พระธรรม-         
ปฏก 2541 : 17)  

 
มองอเมริกามาแกปญหาของไทย 
 ยิ่งไปกวานั้น  เหตุผลสําคัญยิ่งประการหนึ่ง  ที่ทําใหทานวิเคราะหสังคมอเมริกันเปนพิเศษ  ก็เพราะทานเห็นวา 
“[สังคมอเมริกัน] มีอิทธิพลสงผลกระทบตอชีวิต ตอสังคมไทย  ของเรา  และตอชะตากรรมของโลก…  เปนชนชาติ  เปน
ประเทศ  และเปนสังคมที่มีกําลังอํานาจทั้งทางการเมือง  การทหาร  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญที่สุดในปจจุบัน  
และคนไทยก็มีคานิยมเลียนแบบวิถีชีวิตอยางอเมริกันนั้นดวย” (พระธรรมปฎก 2542 :(12) 
 ในหนังสือ “มองอเมริกามาแกปญหาไทย” (2525)   ที่ทานไดวิเคราะหถึงสภาพของสังคมอเมริกัน  โดยสืบถึงภูมิ
หลังของสังคมอเมริกันวา  สังคมอเมริกันและสังคมตะวันตกทั้งหมด  มีภูมิหลังทางสังคมเดิมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรม
อุตสาหกรรม    อันเปนวัฒนธรรมที่ชาวตะวันตกตองตอสูเพื่อเอาชนะความขาดแคลนตางๆ  เพื่อใหเกิดความพรั่งพรอมขึ้น 
จนกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม(industrial  society)  ที่ทําใหเกิดความพรั่งพรอมบริบูรณขึ้นในสังคมอเมริกัน  ในชวงทาย
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมนี้ไดเปนวัฒนธรรมที่มุงหมายหรือใฝถึงความสําเร็จ (success  culture) มากยิ่งขึ้น   และในเบื้อง
ปลายก็ไดกลายไปสูวัฒนธรรมแหงการแขงขัน   และกลายเปนสังคมนักบริโภค (consumer society)  ที่มีความพรั่งพรอม
สมบูรณตางๆ   จนปจจุบัน   สังคมอเมริกันไดเปนสังคมที่ผานอุตสาหกรรม (Post-industrial Society)    
   

อยางไรก็ตาม  แมวาสังคมอเมริกันจะมีความพรั่งพรอมทางดานวัตถุ  แตก็ไมไดชวยใหชาวอเมริกันมีความสุขที่
แทจริง  ในขณะเดียวกันระบบแขงขันของวัฒนธรรมใฝสําเร็จก็ไดกลายเปนสภาพที่บีบคั้นชีวิต  กอใหเกิดความกดดัน
กลายเปนความทุกขในชีวิตและสังคม  ลักษณะดังกลาวนี้จึงไดกลายเปนวิกฤตการณทางวัฒนธรรม (cultural crisis) ที่ทําให
เกิดความสับสนในทางจิตใจ  และกอใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวา “Young America Turns Eastward – อเมริกันคนหนุมสาว
หันไปทางตะวันออก”  คือ กระบวนการที่คนรุนใหมไดหันมาสนใจศาสนาในทางตะวันออก  ไมวาจะเปนศาสนาฮินดู  
พุทธศาสนานิกายตางๆ (มองอเมริกาฯ น. 18) 
 สภาพของสังคมอเมริกันดังกลาวนี้  แตกตางกันอยางยิ่งกับสภาพภูมิหลังของสังคมไทยที่มิไดมีภูมิหลังและ
รากฐานทางสังคมอุตสาหกรรม    และไมมีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมแบบตะวันตก  หากแตสังคมไทยเปนสังคมที่รับเอา
แบบอยางความเจริญของสังคมตะวันตก  กาวขั้นตอนมาเปนสังคมบริโภค  ดังทานไดพูดถึงการตามฝรั่งของคนไทย (พระ  
ราชวรมุนี 2528 : 92) วา  

"บางอยาง เราตามแตเปลือก ไมไดเอาเนื้อมาดวย 
บางอยาง เราตามฝรั่ง  แตลํ้าหนาเลยฝรั่งไป 
บางอยาง เราตามฝรั่ง  แตตามไมครบกระบวน 
บางอยาง ไปตามเรื่องที่ฝรั่งเองก็ผิดอยูแลว ก็เลยผิดไปดวย"  

  ลักษณะดังกลาวนี้  ลองวิเคราะหดูก็จะเห็นไดไมยากวา   มีสวนไหนบางที่เราเปนอยางที่วานี้  แตผลแหงการตาม
ฝรั่งนี้  ทําใหนักวิจัยฝรั่งคนหนึ่งที่ทานอางถึง คือ Norman  Jacobs ซึ่งเขามาวิจัยเรื่องการพัฒนาในประเทศไทย  แมจะเปน
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งานวิจัยเมื่อ 30 กวาปกอน  แตก็ทําใหเห็นภาพของการที่ประเทศไทยจะพยายามที่จะเจริญใหทันสมัยอยางประเทศตะวันตก 
ในหนังสือช่ือ “Modernization Without Development-ทันสมัยแตไมพัฒนา”   ซึ่งมีความหมายวา  ประเทศไทยมีความ
ทันสมัยจริง แตไมไดพัฒนา  ดังทานกลาววา “คําวา ทันสมัยนั้นอยางหนึ่ง  พัฒนาก็อยางหนึ่ง  ไมใชอยางเดียวกัน ประเทศ
ไทยอาจจะมีความเจริญรุงเรืองในภายนอก  ในทางวัตถุ  มีตึกรามบานชอง  ถนนหนทางมากมาย  มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  มีระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกอะไรตางๆ  แตในแงเนื้อหาแลว  ไมมีการพัฒนาเลย”(พระราชวรมุนี 2528 
:93) 
รูจักอเมริกาหันมาดูศักยภาพของไทย 
 ในหนังสือที่ทานไดวิเคราะหภูมิหลังและความเปนมาของสังคมอเมริกันลาสุด (2546)  คือ “รูจักอเมริกา  หันมาดู
ศักยภาพของไทย ” ทําใหเห็นถึงเหตุปจจัยที่ทําใหอเมริกากาวมาสูการเปนประเทศผูนําโลกในปจจุบัน สามารถแผอิทธิพล
ไปเปนโลกาภิวัตน  และสามารถเปนผูจัดระเบียบโลกใหมได  โดยผานอุดมคติบุกฝาพรมแดน (idea of the frontier)  อุดมคติ
แหงอิสระเสรีภาพ (ideal of freedom)  อุดมคติแหงความกาวหนา (ideal of progress)   และอุดมคติแหงประชาธิปไตย(ideal 
of democracy)   อุดมคติเหลานี้ทําใหคนอเมริกันมุงมั่นในการบุกฝาพรมแดนออกไปเรื่อยๆ  จนล้ําออกไปถึงพรมแดนแหง
การสื่อสารอวกาศ (frontier of space) ความกาวหนาดานคอมพิวเตอร(frontier of cyberspace)    
 พระพรหมคุณาภรณเห็นวา  ภูมิหลังและความเปนมาของสังคมอเมริกานี้  มีความแตกตางจากสภาพของสังคมไทย
มาก  ทั้งนี้เพราะสังคมไทยมีอดีตที่ยาวนานกวาสังคมอเมริกา  และคนไทยสวนใหญอยูในดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณทาง
วัตถุเปนพื้นฐาน ดังคําพูดที่วา  “ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว”   ทานไดช้ีใหเห็นวา  สภาพดังกลาวนี้  สะทอนใหเห็นไดจากคํา
ไทย  2  คํา ที่แสดงถึงคตินิยมและวิถีชีวิตของคนไทยอยางชัดเจน คือ คําวา “สนุก”  และคําวา “บุญ” 

“ “สนุก” เปนอาการของความรื่นเริงพอใจและเสวยผลแหงความพรั่งพรอมสุขสบายทางวัตถุและทาง
สังคม  คือ ความพึงพอใจราเริงรวมกัน  สังคมที่อุดมสมบูรณอยูสุขสบาย  จะไมคอยมีเรื่องราวใหตระหนกตกใจ
และภัยอันตรายใหต่ืนเตนบอยนัก…  พรอมกับความสนุก  ซึ่งเปนอาการแสดงออกดานรูปธรรม  คนไทยมีคําวา 
“บุญ” เปนหลักเชิดชูทางนามธรรม  เปนทั้งความหวังและใฝนิยมทางจิตใจ  “บุญ” นี่แหละเปนจุดหมายที่คนไทย
มุงไปเอาหรือไปใหถึง  “บุญ” เช่ือมโยงลงไปถึง “กรรม”  และ “ธรรม” ที่เปนฐานลึกลงไป” (พระธรรมปฎก 
2546 : 47-48) 

  ในสังคมไทยที่ผานมา  ความสนุกและบุญ  จึงเปนคติและวิถีชีวิตของคนไทยที่แสดงออกอยางชัดเจน  และนับเปน 
“ความวิเศษอยางหนึ่งของวัฒนธรรมไทย  ที่สามารถบูรณาการความสนุกกับบุญเขาดวยกัน”   
 เมื่อสังคมไทยไดเปลี่ยนไปสูสังคมสมัยใหม  คตินิยมและวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมแบบเดิมดังกลาวก็เริ่มเลือนลาง
และเสื่อมหายขาดตอนไป  เหลือแตรูปแบบ  “แมแตคติ “ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว” ก็แทบจะกลายเปนคําแหงความทรงจํา
ในอดีต”  
 การกาวไปสูระบบการแขงขันแบบตะวันตกภายใตอิทธิพลโลกาภิวัตนนี้  พระพรหมคุณาภรณเห็นวา  สังคมไทย
จะตองตระหนักถึงภูมิหลังของสังคมไทยที่อยูกับสภาพความสะดวกสบาย  ไมตองดิ้นรนตอสู  จะตองปรับตัวเขาให
ความสําคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎกติกาในสังคม  มีสติปญญารูตระหนักตอสถานการณตางๆ    และจะตองตระหนักถึง
ภูมิหลังทางสังคมที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับสังคมอเมริกา   ดังทานไดต้ังขอสังเกตวา 

  “ อเมริกามีแตจริยธรรมสําหรับสังคมยุคบุกฝา    พอสังคมถึงที่หมาย  อยูสบาย  ก็ไมมีจริยธรรมที่จะรับ
ชวงตอไป  ประเทศของเขาแมจะกาวหนาดานวัตถุเทคโนโลยีและอํานาจ  แตชีวิตและภายในสังคมอบตนเองฟอน
เผะดังที่เขาเองก็วิตกกังวลกันอยูนักหนา   สวนสังคมของเรานั้นตรงกันขาม  กลาวคือ สังคมไทยเคยมีจริยธรรม
เหมาะกับยามสุขสบาย  แตถึงยุคตองบุกฝา  จริยธรรมถึงจะมี  ก็คนขึ้นมาใชไมทัน” (พระธรรมปฎก 2546 : 61-62)  
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 ในระบบแหงการแขงขันในยุคปจจุบัน  ทานจึงไดเตือนใหสังคมโลกตระหนักถึงภาวะความเปนจริงแหงระบบ
ดังกลาว   โดยทานไดวิเคราะหเจาะลึกลงไปถึงสวนยอยแหงความเจริญในยุคปจจุบัน   ช้ีใหเห็นถึงการแขงขันที่เปนสภาพ
โลกาภิวัตน   ที่ผูคนตางมุงหวังวา  ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุจะนําพาไปสูความมั่งคั่งและความสุขสมบูรณ     ภาวะ
ดังกลาวนี้อาจนําไปสูความพินาศเสื่อมโทรมของโลกได  ดังทานไดกลาววา   

“เวลานี้  ถือกันวาโลกเปนเวทีของการแขงขัน  ประเทศชาติตางๆ  ก็คิดถึงแตการที่จะแขงขันกัน  
เมืองไทยเราก็พลอยรับเอาลัทธินี้เขามาดวย  และพูดกันเกรอถึงการพยายามแขงขันใหสูเขาได  เมื่อมองในแงนี้  ก็
เปนการเอาแตตัวของแตละประเทศ  แตในการแกปญหาของโลก  ระบบการแขงขันแบบนี้ไมมีทางแกปญหาได
สําเร็จ  มีแตจะทําใหโลกพินาศ  เพราะในที่สุด  มันจะกลับมาซ้ําเติมปญหาที่วามาทั้งหมด  เชน ทําใหธรรมชาติ
แวดลอมแกไมได  เพราะวาเมื่อตางคนตางแขงขันหาผลประโยชน  หรือวาตางคนตางคิด  แบงแยกกัน  มันก็แก
ไมได  มนุษยจึงมาถึงจุดติดตัน” (พระธรรมปฎก 2546 : 105) 

  
และทานไดช้ีใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของมนุษยในระบบแหงการแขงขันไววา  

“ศักยภาพที่แทจริงของมนุษย  มิใชการเอาชนะธรรมชาติ  แตเหนือกวานั้น  คือ ความสามารถที่จะทําให
ชีวิต  สังคม  และธรรมชาติดําเนินไปดวยดีอยางเกื้อกูลแกกันและกันมากยิ่งขึ้น ๆ เบียดเบียนกันนอยลงๆ จนกระทั่ง
เปนโลกที่เปนสุข  ไรการเบียดเบียน  อารยธรรมที่เปนเชนนี้แหละคืออารยธรรมที่แท  ซึ่งเกิดจากการแกไขปรับปรุง
อารยธรรมปจจุบันที่อยูในแนวทางของตะวันตก ไปเปนอารยธรรมใหม” (พระธรรมปฎก 2546 :145) 

 ระบบการแขงขันในสายอารยธรรมโลกตามแนวตะวันตกปจจุบันนี้   จึงเปนการพัฒนาไปสูความไมยั่งยืน   การ
นําพาโลกไปสูอารยธรรมใหมในวิถีแหงภูมิปญญาแบบพุทธศาสนา   และการพัฒนาสังคมไทยไปสูฐานแหงการพัฒนาที่
ยั่งยืน   พระพรหมคุณาภรณเห็นวา  สังคมไทยจะตองยอมรับความเปนจริงของสังคมไทยในปจจุบัน  และเรียนรูความเปน
จริงของสังคมโลก  มองเห็นระบบความสัมพันธที่เช่ือมโยงมนุษย  ธรรมชาติ  และสังคมเขาดวยกัน   สามารถพัฒนาและ
สรางสรรคความรูและปญญาใหเขาถึงความจริงของสิ่งตางๆ    เพื่อที่จะนําชีวิตและโลกไปสูสันติสุขและอารยธรรมที่ยั่งยืน
ได   เมื่อทําไดดังนี้  สังคมไทยก็สามารถที่จะกาวไปสูการเปนผูนําในโลกแหงการแขงขันไดอยางแทจริง  ดังทานไดช้ีใหเห็น
ถึงความจริงและศักยภาพของสังคมไทยวา   

“ยอมรับหรือไมวา  เวลานี้สังคมไทยของเราไดมีสภาพจิตของความเปนผูตามและผูรับ  จนกระทั่งไม
รูตัว  เพราะไดแฝงฝงลงไปอยูในจิตไรสํานึกแลว  ถายอมรับ  ก็จะตองปลุกกันใหต่ืนขึ้นมา  คือ ตองปลุกเรา
จิตสํานึกในความเปนผูนําและเปนผูให  โดยรําลึกตระหนักวา  การที่จะเปนผูนําไดก็ตองเปนผูให  คือมีอะไรดีที่จะ
ใหแกเขา   ความคิดวา  เจริญอยางฝรั่งคือมีกินมีใชอยางฝรั่งนั้น  เปนความคิดที่ลาหลังหางไกล  แมแตความคิดวา
เจริญอยางฝรั่งคือทําไดอยางฝรั่ง  ก็ยังไมเพียงพอ  ภารกิจของผูนําโลกเวลานี้  ตองถึงขั้นที่วา  มีอะไรที่จะนํามาใช
แกปญหาที่ฝรั่งไดทําไว  และนําโลกไปสูวิถีแหงการพัฒนาอยางใหม  ซึ่งเปนภารกิจของผูนําซึ่งมีดีที่จะใหอยาง
แทจริง” (มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก 2546 : 28) 

 
พระพุทธศาสนากับการกาวไปสูความทันสมัยของสังคมไทย : จากวัฒนธรรมไสยศาสตรสูวัฒนธรรมพุทธศาสตร  และจาก
วัฒนธรรมเทคโนโลยี สูวัฒนธรรมวิทยาศาสตร 
 พระพรหมคุณาภรณไดต้ังขอสังเกตถึงการพัฒนาประเทศไทยโดยการตามสังคมตะวันตกหรือสังคมอเมริกัน  ซึ่ง
ถือเปนตัวแทนอารยธรรมตะวันตกวา  โลกในยุคที่ผานมา  เปนโลกที่เจริญดวยวิทยาศาสตรมาก  มนุษยก็มักจะนิยม
วิทยาศาสตรหรือคลั่งวิทยาศาสตร (Scientism)  มีความภาคภูมิใจในวิทยาศาสตร  จนกระทั่งวิทยาศาสตรมีสถานะสูงสุด  
ดวยเหตุผลสําคัญ  2  ประการ (พระธรรมปฎก 2543 :82)  คือ ประการแรก  วิทยาศาสตรเปนความหวังและความฝนอัน
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สูงสุดของมนุษยชาติวา  จะนํามนุษยไปสูความสุขสมบูรณ  และประการที่สอง  วิทยาศาสตรไดกาวเขามาเปนมาตรฐาน
สําหรับวัดความจริงทุกสิ่งทุกอยาง  และวิชาการทั้งหลายก็พยายามปรับตัวใหเปนวิทยาศาสตรดังกลาวมา  เชน 
เศรษฐศาสตร  จิตวิทยาเปนตน  ซึ่งทานเห็นวา 
   "มองดูแงหนึ่งก็เปนการสวนทางกันและนาขํา  ในยุคที่ผานมา  พวกนักจิตวิทยาไดพยายามไป
  เปนวิทยาศาสตร  ถึงขนาดที่ยุคหนึ่งบอกวา จิตใจนี่ไมรูจะดูไดอยางไร  มองไมรู ก็เลยเอาจิตวิทยามาเปน
  ศาสตรแหงพฤติกรรมไปเลย  จิตวิทยาตามตัวอักษร  แปลวาวิชาวาดวยจิตใจ  แตไป ๆ มา ๆ เรื่องจิต
  ทําไมกลายเปนเรื่องพฤติกรรมไป  นี่คือจิตวิทยาสมัยใหม  แตตอนนี้ที่นาแปลกก็คือ นักวิทยาศาสตร
  ใหมฝายฟสิกสที่เปนฝายรูปธรรมเอง  กลับมาสนใจเรื่องจิต  ขณะที่นักจิตวิทยาหันไปศึกษาเรื่อง 
  รูปธรรม"(พระธรรมปฎก 2543 :86)   
  พระพรหมคุณาภรณ  นอกจากจะวิเคราะหถึงสภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว  ยังไดวิเคราะหใหเห็นถึง
ลักษณะของสังคมไทยวา  เมื่อวิทยาการและศาสตรตาง ๆ ที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเริ่มไหล
บาเขามาสูสังคมไทยนั้น มีขอที่แตกตางไปจากแหลงกําเนิดเดิมในประเทศตะวันตกมาก   ที่เกิดมาจากภูมิหลังของสังคมและ
วัฒนธรรมที่ตองเพียรพยายามที่จะแกไขปญหาความขาดแคลน  ตอสูสรางสรรคเพื่อใหเกิดผลผลิตตาง ๆ ขึ้น  จนทําใหเกิด
ระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา  ซึ่งโดยรากศัพทแลว  อุตสาหะ หรือ Industry ในภาษาอังกฤษ แปลวา ความขยันหมั่นเพียร  ความ
อดทน อุตสาหะพากเพียร  อันเปนความหมายที่แทจรงิ  เพราะถาหากไมขยันหมั่นเพียรแลว  ตะวันตกก็ไมสามารถที่จะสราง
อุตสาหกรรมไดสําเร็จ  ซึ่งทานเรียกวา เปนวัฒนธรรมอุตสาหกรรม  หรือวัฒนธรรมแหงการสูสิ่งยาก  ซึ่งทานเห็นวา  
วัฒนธรรมวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมนี้ไดมีสวนในการสรางพื้นฐานใหคนในสังคมตะวันตกมีขอไดเปรียบ
ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพรอมกับสภาพจิตใจที่มีความใฝรูและสูสิ่งยาก (พระธรรมปฎก 2543 :42)    คน
ตะวันตกจึงมีจิตใจแบบวิทยาศาสตรและไดพัฒนาเทคโนโลยีมาพรอมกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร    คือ  "การที่บุคคลมี
ลักษณะจิตใจแบบใฝรู  ชอบเหตุผล  ชอบพิสูจน  ทดลอง  ไมยอมเชื่ออะไรงาย ๆ"  นั่นเอง  ในขณะที่สังคมไทยเปนสังคมที่
มีพ้ืนฐานแหงความอุดมสมบูรณมาก  มีภูมิอากาศภูมิประเทศที่อยูสบาย ดังคติที่แสดงภูมิลักษณของไทย คือ "ในน้ํามีปลา  
ในนามีขาว"  ดังนั้น  จึงไมตองดิ้นรน  ตอสูหรือขยันหมั่นเพียรก็มีอยูมีกิน  และเมื่อเงื่อนไขตาง ๆ เปลี่ยนไป  วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเขามา  คนไทยก็กาวไปสูการเปนนักบริโภคที่ไมมีความสามารถในการผลิต พระพรหมคุณาภรณจึงเห็นวา 
ความสัมพันธของคนไทยกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีปญหาที่สําคัญอยู  2  ประการ คือ ) ประการแรก สังคมไทยไมมี
พ้ืนฐานวัฒนธรรมวิทยาศาสตร  คือ คนไทยขาดวิถีชีวิตจิตใจที่ชอบใฝรู  ชอบเหตุผล ไมเช่ืองาย  ไมหลงงมงาย  ชอบคนควา  
ชอบพิสูจนทดลอง  และชอบวิเคราะหสืบสาวหาเหตุปจจัย  หรืออาจจะเรียกวา ขาดความใฝรู  และประการที่สองสังคมไทย
ไมมีพ้ืนฐานวัฒนธรรมอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมแหงการสรางสรรค    สังคมไทยไมมีฐานแหงการเปนนักผลิต  ทั้งนี้ก็
เพราะวาสังคมไทยมีภูมิหลังของชีวิตที่สุขสบาย  ถือคติวา ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว ธรรมชาติอํานวย  มีความอุดมสมบูรณ 
จึงไมตองดิ้นรนตอสูหรือสรางสรรคสิ่งใด ๆ และยิ่งเมื่อรับเทคโนโลยีที่คนอื่นผลิตแลวเขามา  ก็ยิ่งสงเสริมการเสพบริโภค
มากยิ่งขึ้น  และนําไปสูความเปนคนมักงาย  ขาดความเพียรพยายาม  เห็นแกความสนุกสนานและสะดวกสบาย  หรืออาจจะ
เรียกวา ขาดความสูสิ่งยาก  ดงัทานไดต้ังขอสังเกตวา 
   "โดยทั่วไปถือวา      วิทยาศาสตรคูกับเทคโนโลยี แตนาสังเกตวา เวลานี้คนไทยไมคอยรูจัก
  และไมสนใจวิทยาศาสตร  แตชอบใชเทคโนโลยี (เชิงเสพเชิงบริโภค ยิ่งกวานั้น     ยังจับคูใหมเอา 
  เทคโนโลยีมาเขาคูกับไสยศาสตร   โดยเชื่อไสยศาสตรและใชเทคโนโลยี    กลายเปนวา          
  ไสยศาสตรกับเทคโนโลยีเกื้อหนุนกันไปได ดีในสังคมไทย"(พระธรรมปฎก 2543 :87)   
 นอกจากนี้  ทานไดต้ังขอสงสัยเกี่ยวกับสถานภาพของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมไทยในที่เดียวกันอีกวา 
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"วิทยาศาสตรเขามาเมืองไทย 100 กวาปแลว  ในยุคแรกกระแสความเชื่อวิทยาศาสตรไหลแรงมาก  แตสภาพปจจุบันของ
สังคมไทย ก็คือ ความกลาดเกลื่อนแพรหลายของไสยศาสตร  นาจะถามเชนเดียวกันวา  วิทยาศาสตรทํางานไมสําเร็จใน
สังคมไทย  หรือวาคนไทยไมสามารถเขาถึงวิทยาศาสตรเอง"  
  อยางไรก็ตาม  ก็มิไดหมายความวา ทานจะยอมรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวา เปนทางออกที่ดีทีสุดสําหรับ
สังคมไทยในปจจุบัน ทั้งนี้ทานไดต้ังขอสังเกตวา  วัฒนธรรมวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของตะวันตกเองนั้น 
ยังมีขอบกพรองที่จะตองปรับปรุงหลายประการ เชน การที่มุงเนนการตอบสนองการมุงแสวงหาผลประโยชนและเอาชนะ
คูแขงขัน  แสวงหาอํานาจและความไดเปรียบในทุกวิถี  และที่สําคัญยิ่งก็คือ ต้ังอยูบนฐานความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติหรือ
เอาชนะธรรมชาติ  เพื่อนํามาตอบสนองและปรนเปรอความสุขใหกับตนเองใหมากที่สุด  ลักษณะปญหาที่เกิดจากการพัฒนา
ดังกลาวจะเห็นตัวอยางไดจากประเทศตะวันตกไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งอเมริกาที่ไดพัฒนาประเทศไปโดยอาศัย
รากฐานแหงวัฒนธรรมเชนนี้ แมวาจะมีการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาขึ้นในอเมริกาก็ตาม  ก็เกิดจากความตองการเปนที่หนึ่ง
ในโลกไมวาจะเปนเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและการทหาร [44] ลักษณะดังกลาวนี้จึงทําใหโลกตองประสบกับปญหา
มากมาย  อันนําไปสูผลรายนานาประการดังที่ประสบอยูในปจจุบัน การที่จะออกไปจากปญหาดังกลาวไดนั้น พระธรรม
ปฎกเห็นวา การที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสูความยั่งยืนไดนั้น  คนไทยจะตองมีความเขาใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางชัดเจนวา  เปนกระบวนการคิด  การคนควาหาความรูอยางเปนระบบ  สืบสาวเหตุปจจัยใหพบความจริงของสิ่งตาง ๆ  
มิใชเปนองคความรูสําเร็จรูปที่จะตองทองจําแลวนํามาใช  ดังทานเสนอวา 

"การมองเทคโนโลยี จะตองมองลงไปถึงความหมายพื้นฐาน คือตัวภูมิปญญา หรือ ตัวความรู 
และการมองอยางนี้จะโยงไปหาวิทยาศาสตรจะเห็นวา science คูกับ technology คือวิทยาศาสตรคูกับ
เทคโนโลยี ถาเทคโนโลยีไมมีวิทยาศาสตรเปนฐาน เทคโนโลยีพัฒนาไมได จึงตองพัฒนาวิทยาศาสตร
มาเปนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี คนไทยเรามักติดอยูแคเทคโนโลยี ไมเขาถึงวิทยาศาสตร ถาเราจะ
กาวขึ้นไปในการกระทําคือการผลิตและการสรางสรรค เราจะตองมองเทคโนโลยีในความหมายที่
ถูกตอง คือมองลึกลงไปถึงตัวความหมายที่แท ที่ลงไปถึงเหตุ คือการนําความรูโดยเฉพาะวิทยาศาสตรมา
ใชสรางสรรค" (พระธรรมปฎก 2542 :86)   

  นอกจากนี้  ทานยังเห็นวา จะตองมีวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่ง  ที่กาวจากวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมที่ยังมีขอบกพรอง  ไมสมบูรณอยู  นั่นคือ จะตองรื้อฟนวัฒนธรรมพุทธศาสนาขึ้นมา  ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่เปน
รากฐานของสังคมไทย  ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ เปนวัฒนธรรมแหงการที่ตองรูหรือวัฒนธรรมแหงปญญาความใฝรู  และเปน
วัฒนธรรมแหงการที่ตองทําหรือพ่ึงตนและทําตนใหเปนที่พ่ึงได  โดยทานเสนอวา 
    "วัฒนธรรมพุทธศาสนาเปนวัฒนธรรมแหงความใฝรู   และสูสิ่งยากอยาง 
  มั่นคง…   วัฒนธรรมวิทยาศาสตรยังไมพอ     เพราะอะไร       เพราะแมวาวัฒนธรรมวิทยา 
  ศาสตรจะสรางความใฝรู  มีนิสัยแหงความคิดมีเหตุมีผลและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมจะ 
  ชวยใหสูสิ่งยากก็จริง       แตเรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตรไมเคยพูดถึง   คือ   การพัฒนาคน        
  วัฒนธรรมพุทธนั้นถือการพัฒนาคนเปนหัวใจหรือแกนกลางของทุกอยาง…    เพื่อให 
  มนุษยมีอิสรภาพ …  วิทยาศาสตรเทาที่เปนมายังมีความคับแคบ  เพราะมุงสนองความ 
    คิดมุงหมายใฝฝนที่จะพิชิตธรรมชาติ(ภายนอก)    และมาประสานรับใชสนองความมุง 
   หมายของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยูบนฐานแหงความเชื่อที่วา ความสุขอยูที่การ 
  มีวัตถุเสพบริโภคอยางพรั่งพรอม ยิ่งเสพมากก็ยิ่งสุขมาก…      วัฒนธรรมวิทยาศาสตร 
  จึงไมสัมพันธกับเรื่องของการพัฒนาคนไปสูอิสรภาพ           ดวยเหตุนี้จึงจะตองใหมี 
  วัฒนธรรมพุทธเติมเขามา    เพื่อที่จะสรางความใฝรูสูสิ่งยาก พรอมทั้งใหมีการพัฒนา 



 9 

  คนไปสูอิสรภาพ และการพัฒนาคนนั้นก็จะทําใหเทคโนโลยีไมเปนพิษเปนภัยอีกดวย"  
(พระธรรมปฎก 2543 :126-127)    

  ดังนั้น  "ไมวาเทคโนโลยีจะเจริญกาวหนามากเทาใด  ก็เปนเพียงสวนเสริมหรือเปนตัวการพิเศษในระบบการดํารง
อยูของมนุษย" (พระธรรมปฎก 2543 :126-127)   
 การพัฒนาสังคมไทยเพื่อกาวไปสูความทันสมัยในทรรศนะของพระพรหมคุณาภรณ  จึงตองมีรากฐานสําคัญอยูที่
คนไทยจะตองรูจักตัวตนคือสังคมไทยใหแจมแจง  ซึ่งตัวตนคนไทยในที่นี้มีพระพุทธศาสนาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด  
ในทรรศนะของทาน  การที่จะพัฒนาสังคมไทยไดดวยดีนั้น  จึงตองมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานที่สําคัญเสมอ  และการ
พัฒนาสังคมไทยที่มีพระพทุธศาสนาเปนรากฐานนี้  มีศักยภาพที่จะเปนทางออกของการพัฒนาอารยธรรมโลกได 
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