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Abstract
The ICT overload society is like a very sharp weapon that could destroy the illiterate
users’ lives and properties. The destruction is unlimited. The unequal society makes it necessary
for ICT users to be literate in ICT.
Buddhist taught emphasizes wisdom--to know everything as it is. According to the Noble
truth, wisdom is the first among the eight paths to get to end the suffering. Ways to get to the
wisdom are by noble outsiders and self wisdom. Besides outsiders like parents, teachers, friends,
and mass media, one needs to be able to think creatively and carefully, be able to distinguish
between good and bad, know what are true and fake values without being biased.
Being a human being, one needs to do one’s duty by improving himself/ herself all the
time to get to awareness, consciousness, and wisdom and be ICT literate for the sake of his/ her
own benefits and those of the society as a whole.
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บทคัดย่ อ
สัง คมแห่ งความท่ วมท้นของเครืH องมื ออุ ป กรณ์ ด้านเทคโนโลยีก ารสืH อสาร หรื อ ไอซี ที
(Information and Communication Technology-ICT) เปรี ยบได้ดงั อาวุธทีHคมกริ บรอบด้าน พร้อม
เชือดเฉื อนผูใ้ ช้ทีHขาดทักษะความรู ้ความเข้าใจ ขาดทักษะการรู ้เท่าทัน จนกลายเป็ นเหยืHอทีHสูญเสี ยทั\ง
ชีวติ และทรัพย์สิน อย่างไม่ปรานีใคร เป็ นความสู ญเสี ยทีHยากจะประมาณค่า และไม่อาจเรี ยกคืนได้
ความไม่เท่าเทียมและความเหลืH อมลํ\าในสังคมทําให้เกิ ดความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ การใช้
ไอซี ทีอย่างรู ้เท่าทัน ด้วยปั ญญา
การศึกษาแนวพุทธเน้นการเกิ ดปั ญญา คือรู ้ ความจริ งของธรรมดา แล้วพัฒนาคนบนฐาน
ของธรรมชาติ พระพุทธศาสนาถือปั ญญาเป็ นยอดธรรม เป็ นแก่นธรรม เห็ นได้จากแนวปฏิบตั ิใน
วิถีแห่ งมรรคตามหลักอริ ยสัจสีH ทีHกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิเป็ นข้อแรก ตามแนวการปฏิบตั ิท\ งั แปดข้อเพืHอ
มุ่ ง สู่ ก ารบรรลุ ม รรคผล สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ ป็ นเรืH อ งของปั ญ ญาทางธรรม โดยปั จ จัย สํ า คัญ ทีH นํา ไปสู่
สัมมาทิฏฐิคือ ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
ปั จจัยภายนอกคื อกัลยาณมิ ตร ทีH ประกอบด้วย มารดา บิ ดา ครู อาจารย์ มิ ตรทีH ดี รวมทั\ง
สืH อมวลชน ทีHให้ความรู ้ ให้ปัญญาแก่ปัจเจกและแก่สังคม ส่ วนปั จจัยภายในคือโยนิ โสมนสิ การ การ
ใช้สติและปั ญญาในการใคร่ ครวญพิจารณาหาเหตุผลจากสิH งทีHกลั ยาณมิตรชี\ แนะให้ อย่างระมัดระวัง
รอบคอบ เห็นทั\งคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมของสิH งต่างๆ ตามความเป็ นจริ งอย่างเป็ นกลาง ทั\งในเชิ ง
การสร้างสรรค์และพัฒนา และการเป็ นช่องทางก่อเกิดโทษ เกิดความเสี ยหายของชี วิตและทรัพย์สิน
อย่างไม่อาจประมาณได้
หน้า ทีH สํา คัญของชาวพุ ท ธทีH ต้องใช้ไ อซี ที ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต คื อ ต้อ งพัฒ นาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ให้เกิดทั\งสติและปั ญญา ในการใช้ไอซี ทีอย่างสร้างสรรค์ และรู ้เท่าทัน ทั\งต่อตนเองและ
ส่ วนรวม เพืHอการอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์อย่างผาสุ กในสังคม
------------------การประชุมทางวิชาการประจําปี พ.ศ. 2555 เรืH อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืH อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism” ในวันเสาร์ ทีH 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ เลขทีH 20/29 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืH อสารเพืHอความเท่าเทียมกัน (ICT for All
Club) และภาคีองค์ กรร่ วมจัด สภาองค์ กรพระพุทธศาสนาแห่ งประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู้บริ โภคไทย สมาคม
รั ฐธรรมนูญเพื* อประชาธิ ปไตย สภาพัฒนาการเมื องภาคพลเมื อง และสมาคมวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่ งประเทศไทย
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ความเป็ นอยู่ของมนุ ษยโลกมีพฒั นาการทีHยาวนาน จากจุดเริH มต้นของความเป็ นธรรมชาติ
จนถึงความทันสมัยจากการสร้างสรรค์ทางวัตถุ โดยดัดแปลงจากวัสดุในธรรมชาติมาเป็ นเครืH องมือ
อุปกรณ์ ทีHช่วยให้การใช้ชีวิตของมนุ ษย์เป็ นไปโดยสะดวกสบายง่ายดายมากขึ\น เป็ นหลักฐานชี\ บ่ง
ความชาญฉลาดของบรรพบุรุษชนชาติต่างๆ แต่โบราณกาล
อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตแห่ งความสะดวกสบาย ท่ามกลางเครืH องมือและอุปกรณ์การสืH อสาร
ยุคใหม่ น่าจะเปรี ยบได้กบั อาวุธทีHมีความคมกริ ดรอบด้าน ความดืHมดํHาในรสชาติของความสบายด้วย
วัตถุ ทีH เสมื อนการเนรมิ ตให้ไ ด้สHิ ง ต่ า งๆดัง ใจหวัง ทํา ให้ม นุ ษ ย์ยHิง ถลํา ลึ ก ติ ดใจ อยากไขว่า คว้า
ครอบครองสิH งทีHจะอํานวยความสะดวกมาเป็ นของตนมากยิHงขึ\น และดูเหมือนความต้องการเหล่านี\
จะไม่มีขอบเขตเอาเสี ยเลย เห็นได้จากการแก่งแย่งต่อสู ้ช่วงชิ งเพืHอสนองความต้องการส่ วนตน โดย
ไม่ดูดายความทุกข์ยากลําบากเข็ญใจของผูอ้ ืHนทีHเกิดมากขึ\นทุกขณะ
อุ ปกรณ์ การสืH อสารทีH ใ ช้เทคโนโลยีล\ าํ สมัยทีH เรี ยกกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืH อสาร (Information and Communication Technology-ICT) หรื อ ไอซี ที เป็ นปั จจัยสําคัญในการ
เปลีH ยนแปลงดังกล่าว ส่ งผลให้การสืH อสารคมนาคมรวดเร็ ว ทัวH ถึง จนผูค้ นทัวH โลกกลายเป็ นชุ มชน
หนึHงเดียว
อย่างไรก็ ตาม ด้วยลําพังของตัวอุ ป กรณ์ ไอซี ที ย่อมไม่ สามารถก่ อให้เกิ ดอิ ท ธิ พ ลได้ถ้า
มนุ ษย์ไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้ ปั ญหาในสังคมมนุ ษย์ทีHเกิดซํ\าซากต่อเนืH องมายาวนาน มีความรุ นแรงมากขึ\น
ตามความเจริ ญก้า วหน้าของเทคโนโลยี ดู เสมื อนคู่ไปกับความเป็ นมนุ ษย์ทีH ลดน้อยลงทุ กที เมืH อ
พิจารณาปั ญหารู ปแบบต่างๆทีHเกิดขึ\นอย่างต่อเนืHอง
พระพุ ท ธศาสนาสอนชี วิ ต ทีH ดีง ามสู ง สุ ด เป็ นชี วิต ทีH มี ค วามสุ ข ด้ว ยความมี อิส รภาพ มี
อิสรภาพภายใน ซึH งเกิดจากการพัฒนาตน ด้วยการพัฒนาจิตปั ญญา จนกระทังH มีความสุ ขทีHเป็ นไทแก่
ตนเอง ทําให้เขาสามารถกลับมาเกื\ อกูลต่อธรรมชาติแวดล้อมและเพืHอนมนุ ษย์ได้ดียHิงขึ\ น ท่าที ทีH
ถูกต้องคือ มนุ ษย์อยู่กบั เพืHอนมนุ ษย์ดว้ ยเมตตา มนุ ษย์อยูก่ บั สัจธรรมด้วยปั ญญา (พระพรหมคุ ณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2553: 45-49)

สถานการณ์ การใช้ ไอซีทใี นเชิงการสร้ างสรรค์ และพัฒนา
คุ ณ ลัก ษณะสํ า คัญ ของไอซี ที คื อ ไม่ มี พ รมแดนระหว่า งภู มิ ป ระเทศทางกายภาพ ไม่ มี
พรมแดนระหว่างชนชาติ เชื\อชาติ และวัฒนธรรมทีHแตกต่าง ไม่มีขอบเขตจํากัดในเรืH องพื\นทีHทีHบรรจุ
ข้อมูลมหาศาล ราวกับเป็ นแหล่งเก็บข้อมูลจากห้องสมุดทั\งโลกมาไว้ดว้ ยกัน
ไอซี ทีเป็ นเครืH องมื อจากการพัฒนาของฝรัHง ซึH งมุ่งพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปั ญญาทางวัตถุ
เจริ ญทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็ นการพัฒนาปั ญญาทีH ไ ม่ใช่ องค์รวม เป็ นปั ญญาแยกส่ วน ในขณะทีH
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ปั ญญาในไตรสิ กขา ตามวิถีพุทธ เป็ นปั ญญาในระบบองค์รวม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
2551: 153)
การใช้ไอซี ทีผา่ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ช่วยเอื\อการใช้ชีวิตและการศึกษา ในองค์กรต่างๆ
ทั\งภาคธุ รกิจ และภาคส่ วนต่างๆ ในสังคม
ในส่ วนขององค์กร มี การใช้ไอซี ทีเป็ นสืH อประชาสัมพันธ์ สร้ างภาพลักษณ์ ให้แก่องค์กร
เป็ นช่องทางการสืH อสารเพืHอส่ งเสริ มเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์และบริ การในรู ปลักษณ์ต่างๆ
ในส่ วนของแวดวงวิชาการ การศึกษา และความบันเทิง มีการใช้ไอซี ทีในระดับองค์กรและ
ระดับปั จเจกเพืHอการสื บค้นและเผยแพร่ แลกเปลีH ยนข้อมูลข่าวสาร เป็ นประโยชน์ท\ งั แก่ ผูส้ ่ งและ
ผูร้ ับสาร ไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา นักวิจยั นักเขียน และวงการอาชี พต่างๆ แม้แต่ผปู ้ ระกอบ
อาชี พอิสระ หรื อนักเขียนสมัครเล่น ในการสืH อข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างง่าย สะดวก รวดเร็ ว
ประหยัดทั\งเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรอืHนอย่างยากจะคํานวณ (ฐาปนะ วงษ์สาทิตศาสตร์ 2554;
จันทนา ทองประยูร 2551; ศรี สุดา รามเกียรติศกั ดิr 2548)
นอกจากนี\ ยงั มี ผ ลการวิจยั ด้านไอซี ทีทีH เป็ นประโยชน์ ต่อภาคธุ รกิ จ ในการเพิH มช่ องทาง
โอกาสทางการตลาด โดยสร้ างความภักดี ต่อองค์กรผ่านเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม มี ผ ลการวิจยั ทีH
พบว่าปั จจัยจูงใจในการสร้ างความภักดี ต่อเว็บไซต์เครื อข่ายของสังคม ได้แก่ ความมี คุณค่าของ
ข้อมูลข่าวสาร และความเป็ นสมาชิ กภาพในชุ มชน แม้จะมีปัจจัยทีHเป็ นอุปสรรคต่อความจูงใจคื อ
ความกังวลเรืH องความเป็ นส่ วนตัว และความกังวลในการแลกเปลีH ยนข้อมูลข่าวสาร (ธี รา ทิพย์สุข
และดิสสทัต ประเสริ ฐสกุล 2555)

สถานการณ์ ปัญหาจากการใช้ ไอซีที
ท่ามกลางคุ ณลักษณะทีHเอื\อต่อการสืH อสารการพัฒนาการรับรู ้ แลกเปลีH ยน และการพัฒนา
ด้านต่างๆ ไอซี ทีก็ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
สัง คมมัก ตํา หนิ ค วามก้า วหน้า และความทันสมัย ของอุ ป กรณ์ แทนทีH จะตํา หนิ ว่า มาจาก
มนุษย์ผใู ้ ช้ การใช้อุปกรณ์เครืH องมืออย่างไม่รู้เท่าและไม่รู้ทนั เป็ นปั จจัยสําคัญยิงH กว่าในการก่อให้เกิด
อิทธิ พลและผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะทางลบหรื อการทําลาย เสมือนแหล่งรวมทีHสุดแห่ งวาย
ร้ายเข้าไว้ดว้ ยกัน
สั ง คมไทยกํา ลัง จะสู ญ เสี ย วัฒ นธรรมแห่ ง ความเมตตา ในขณะทีH ย ัง ไม่ เ ดิ น หน้ า ใน
วัฒนธรรมแห่ งปั ญญา คนไทยกําลังจะโหดร้าย กําลังจะไม่มีเมตตากรุ ณา แม้คนในครอบครัวก็ทิ\ง
กันได้ แม่ทิ\งลูก ลูกฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ความเป็ นพีHเป็ นน้องกําลังจะหมด (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต
โต) (2551: 152)
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2553: 5) กล่าวถึ งเทคโนโลยีช\ นั สู งทีHเกีH ยวข้องกับ
ข่าวสารข้อมูล ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีน\ ี ถูกนํามาสนองโลภะ และ
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โทสะ ทําให้โลภะและโทสะแสดงฤทธิr ได้เต็มกําลังยิHงขึ\น มีการแก่งแย่งชิ งสิH งบริ โภค การครอบงํา
กัน การพยายามกําจัดกัน จากการรังเกียจ แบ่งแยกผิว เชื\ อชาติ ศาสนา เทคโนโลยีถูกนํามาใช้สนอง
ความโลภ หนุนให้ความเกลียดชังแบ่งแยกร้ายแรงยิงH ขึ\น
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2553-ค) ทรงนิ พนธ์ไว้ว่า เด็กไทยเดีu ยวนี\ ไม่
ค่อยมีความรู ้ความเข้าใจทีHชดั เจน จึงหวันH ไหวตามกระแสค่านิ ยม ใครว่าดีก็ดีตาม ไม่มีหลักของตัว
ขาดความมันH ใจทีH แท้ ได้แต่หวันH ไหว วอกแวก คอยตืH นเต้น คอยดู ก ระแส ทํา ให้พฒั นายาก เมืH อ
พัฒนาเด็กยาก ก็พฒั นาสังคมได้ยาก
ปริ มาณการใช้ไอซี ทีทีHเพิHมขึ\นอย่างไม่มีทีท่าจะหยุดยั\ง ก่อให้เกิ ดปั ญหามากมายในสังคม
เกิดบริ การมากมายเพืHอสนับสนุนผูใ้ ช้ เช่นเดียวกับบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network)
พื\นีHไซเบอร์ กลายเป็ นแหล่งพบปะ แลกเปลีHยนรู ปภาพ วิดีโอและอืHนๆ (พวงรัตน์ จินพล 2555; ชูชาติ
สิ งห์เปีH ยม 2548 ) ทําให้เกิดกลุ่มมิจฉาชี พออนไลน์ เรี ยกว่า “สแกมเมอร์ ” (พวงรัตน์ จินพล 2555)
บุคคลกลุ่มนี\มีโอกาสใช้ช่องทางผ่านไอซี ที ในการหลอกลวงผูอ้ ่อนด้อยกว่าทีHขาดความ็เท่าทัน ด้วย
วิธี ทีH หลากรู ป แบบ ผ่า นเว็บ ไซต์ทีH ไ ด้รับ ความนิ ย ม เช่ น เว็บ ไซต์รัก ออนไลน์ (Online Dating
Website) เฟสบุก๊ (Facebook) มายสเปซ (MySpace) เป็ นต้น คนกลุ่มนี\ จะเข้าไปตีสนิ ทกับเหยืHอและ
พยายามสร้ างสัมพันธภาพทีHดี และเน้นยํ\าเรืH องการแต่งงาน แล้วจึงตีจาก หรื อหลอกลวงเรืH องล็อต
เตอร์ รีH การหางานทํา การขายทองหรื อเพชร การขายหรื อการเช่ า เงิ นกู้ การบริ จาค หลอกให้เหยืHอ
โอนเงินผ่าน Western Union หรื อ Moneygram
สังคมยุคข้อมูลข่าวสารพบข่าวทีHสืHอมวลชนนําเสนอเนืองๆ ถึงพิษภัยจากการใช้ไอซี ทีอย่าง
ไม่ รู้เท่ า ทัน เกิ ดการสู ญเสี ย ทรั พ ย์สิ น จนถึ ง เสี ย ชี วิต โดยผูใ้ ช้ไ อซี ที เป็ นทั\ง ทีH ผูก้ ่ อเหตุ และเป็ น
ผูถ้ ูกกระทําหรื อผูส้ ู ญเสี ย ทําให้สังคมทีHรับรู ้ข่าวทีHน่าสังเวชเหล่านั\นเกิดความเศร้าสลด ดังเช่น การ
ทําปิ ตุฆาตและมาตุฆาต ผูใ้ ห้กาํ เนิ ดชี วิต ผูม้ ีพระคุณอันหาทีHสุดมิได้ เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่น่าจะเกิด
ในสัง คมพุ ทธและสัง คมแห่ งความเป็ นมนุ ษย์ทีHแต่ล ะปั จเจกควรได้รับ การฝึ กตนอย่า งมี ส ติ และ
สัมปชัญญะอยูต่ ลอด
ข่าวเด็กนักเรี ยนกระโดดตึกและเสี ยชี วิต จากการน้อยใจทีHบิดาไม่ให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์
เด็กวัยรุ่ นฆ่าแม่บงั เกิ ดเกล้าจากความโกรธแค้นทีHแม่ดุด่าว่ากล่าว กลายเป็ นกระแสข่าวทีHมีตน้ เหตุ
เกีHยวโยงกับการใช้ไอซี ที และเกมคอมพิวเตอร์
ประเด็นหลักของปั ญหาทีHเกิดขึ\น นอกจากการเลียนแบบพฤติกรรมทีHพบในอินเทอร์ เน็ตและ
เกมคอมพิวเตอร์ แล้ว ยังมีปัญหาเรืH องการใช้เวลาทีHไม่เหมาะสม เป็ นอีกหนึH งปั ญหาทีHส่งผลกระทบ
ต่อพฤติ กรรม และอาจส่ งผลไปยังการใช้ชีวิตในสังคมแห่ งความเป็ นจริ ง โดยไม่สามารถบังคับ
ตนเองโดยเฉพาะทางจิตใจ
(http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/featured/9419 (สื บค้น 13 พฤศจิกายน 2555)
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งานวิจยั เกีH ยวกับระดับสติปัญญากับผลสัมฤทธิr ทางการศึ กษาของวัยรุ่ นติดเกม (รวิพรรดิ
พูลลาภ และสาวิตรี ทยานศิลป์ 2555) พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นชาย 17-21 ปี ใช้เวลาเล่นเกมตั\งแต่ 5
ชัวH โมงขึ\นไป บางรายเล่นเกมต่อเนืH องถึง 72 ชัวH โมง โดยไม่ยอมรับว่าตนเองติดเกมขั\นรุ นแรง กลุ่ม
ตัวอย่างมีสติปัญญาอยูใ่ นระดับดี ประมาณ 111-135 แต่เกรดเฉลีHยประมาณ 2.00-2.90 เนืH องจากขาด
ความใส่ ใจในการเรี ยน ขาดวินยั และการพักผ่อน
ปั ญหาเวลานี\ ในสังคมไทย ศีลด้านปฏิเสวนา คือการเสพบริ โภคอ่อนมาก คนไทยจึงไหล
ไปตามกระแสค่านิ ยมได้ง่าย การศึกษาควรเริH มต้นเมืHอคนกินอยูเ่ ป็ น ถ้าเด็กหลงใหลไปตามกระแส
ค่านิยม เขาก็กินเพียงเพืHอเอร็ ดอร่ อย ตามค่านิยม โก้เก๋ อวดมังH มี แสดงฐานะแข่งกัน ไม่ใช้ปัญญา ไม่
รู ้ ความมุ่งหมายทีH แท้ของการกิ น ถ้าเขามีศีลด้านนี\ เขาจะรู ้ ว่ากิ นเพืHออะไร โดยมุ่งคุ ณค่าทีHแท้ ได้
คุณภาพและปริ มาณอาหารทีHพอดี ให้มีสุขภาพ ส่ วนการทําตามค่านิ ยม เป็ นเพียงการรู ้เท่าทันว่าอยู่
ในสังคมทีHนิยมกันอย่างนี\ อย่าให้เขาเสี ยความรู ้สึก แล้วปฏิบตั ิให้พอเหมาะ เข้าสังคมหรื อชุ มชนได้
แต่อย่างรู ้เท่าทัน เรี ยกว่าเด็กมีหลักหรื อมีศีล (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 2551: 157-158)
แต่เวลานี\ เด็กไม่มีหลัก มี แต่ถูกหลอก ชักจูง เร้ าใจ ยัวH ยุ ในทางเสพบริ โภค ตามกระแส
ค่านิ ยม ถ้าเพียงเด็กไทยได้ศีล กินอยูด่ ูฟังเป็ น สังคมไทยจะเข้มแข็งและก้าวไปได้ไกล (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 2551: 158)

สาเหตุของปัญหาจากการใช้ ไอซีที
การเกิ ดของไอซี ทีและสภาพการใช้ทีHแผ่ขยายไปในทุกระดับของความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์
ส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าทางวัตถุอย่างต่อเนืH อง เกิดเป็ นอารยธรรมทางวัตถุทีHยวHั เย้ากิเลสตัณหา
ของมนุษย์ให้กระพืออย่างยากจะดับได้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2553: 8, 12) กล่าวถึงอารยธรรมของมนุ ษย์วา่ อารย
ธรรมมนุษย์ถูกครอบงําด้วยมิจฉาทิฏฐิ 3 ประการ คือ การมองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติ เป็ น
เจ้าของครอบครองพิชิตธรรมชาติ จัดการธรรมชาติตามความปรารถนาของตน ประการทีHสอง การ
มองเพืHอนมนุ ษย์ไม่เป็ นเพืHอนมนุ ษย์ แต่มองแบบแบ่งแยกเป็ นพวกโน้นพวกนี\ ประการทีHสาม การ
มองความสุ ขว่าเกิดจากวัตถุบาํ รุ งบําเรอตนมากทีHสุด
การแก้ไขปั ญหาต้องมองสาเหตุให้ได้ครบทัวH ทิฏฐิเป็ นเรืH องของศาสนาโดยตรง ศาสนาเอง
ก็เป็ นทิฏฐิ การใช้ศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้โลก ศาสนาต้องเอื\ออํานวยให้เกิดทิฏฐิทีHถูกต้อง
สิH งทั\งหลายไม่มีอยู่โดยลําพังตน แต่อิงอาศัยซึH งกันและกัน คล้ายกับหลักสัมพันธภาพ ทีH
นิยมเรี ยกว่า “ปฏิจจสมุปบาท” หรื อ “อิทปั ปั จจยตา” ผลเกิดขึ\นเมืHอปั จจัยพรัHงพร้อม
พระพุทธศาสนาเน้นเรืH องปั ญญา แต่ทาํ ไมสังคมไทยจึงอ่อนในเรืH องการแสวงปั ญญา (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 2551: 151)
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ปั ญ ญา แปลว่า ความรู ้ ท วHั ตามสั จจะคื อความจริ ง มี แ ล้วเป็ นแล้ว อย่า งไร ก็ รู้ อย่า งนั\น
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2553-ก: 1)
ความรู ้ ในทางโลกนั\นเป็ นด้านสร้าง ไม่มุ่งถึงความดับทุกข์ จะมีมากเท่าไรก็ตาม ก็ยงั เป็ น
ด้านก่อทุกข์รH ําไป เพราะยังดับตัณหา คือ ความดิ\ นรนทะยานอยากไม่ได้ (สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช (2553-ก: 15)

แนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้ ไอซีที
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 58-60) กล่าวถึงลักษณะสําคัญประการหนึH งของ
พระพุทธศาสนาคือให้ความสําคัญทั\งแก่ปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายใน เป็ นหลักทีHเกีH ยวเนืH องกับ
การศึกษา เพืHอให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึH งเป็ นองค์แรกของมรรคในอริ ยสัจสีH เป็ นจุดเริH มต้นของการศึกษา
ทีHถูกต้อง
ปั จจัยสองประการทีHช่วยให้คนมีสัมมนาทิฏฐิ คือ ปั จจัยภายนอก หรื อ “ปรโตโฆษะ” และ
ปั จจัยภายในหรื อ “โยนิโสมนสิ การ” โดยไม่ดHิงไปข้างใดข้างหนึHงเพียงข้างเดียว
ปั จจัยภายนอกหรื อการมีปรโตโฆษะทีHดี คือ การมีกลั ยาณมิตรทีHดี มีพ่อแม่ทีHดี มีครู อาจารย์
ทีHดี มีมิตรทีHดี ซึH งให้ความรู ้ทีHถูกต้อง เป็ นตัวอย่างทีHดี มีแหล่งความรู ้ มีสืHอมวลชนทีHให้สติปัญญา เป็ น
สืH อสารทีHให้ขอ้ มูลทีHเป็ นประโยชน์ มีอุบายในการแนะนําหลักปฏิบตั ิทีHถูกต้องในการเจริ ญภาวนา
นอกจากปั จจัยภายนอก ยังต้องมีปัจจัยภายใน คือ ต้องมีโยนิ โสมนสิ การ การรู ้ จกั คิ ด คิ ด
เป็ น ถ้าคิดไม่เป็ น ไม่รู้จกั คิด จะไม่สามารถเอาสิH งทีHกลั ยาณมิตรแนะนําไปใช้ประโยชน์ ถึงจะได้รับ
ฟังคําแนะนําสัHงสอน ก็ไม่รู้จกั นําไปใช้ประโยชน์
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากการใช้ไอซี ทีในบทความนี\ แบ่งเป็ น แนวทางจากปั จจัยภายนอก
ได้แก่ ระดับสังคม ระดับสถานศึกษา และระดับครอบครัว ส่ วนแนวทางจากปั จจัยภายใน ใช้หลัก
ของโยนิโสมนสิ การ

แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ ไอซีท:ี ปัจจัยภายนอกระดับสั งคม
ปั ญหาสังคมทีHเกิ ดขึ\นอย่างต่อเนืH องจากเหตุปัจจัยต่างๆ ต้องได้รับการเยียวยาและหาทาง
แก้ไข ป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ\ าํ ซาก อันทีHจริ งการป้ องกันควรดําเนิ นการก่อนทีHจะเกิดปั ญหา แต่
ความไม่ใส่ ใจในอันตรายและผลกระทบทางลบทีH เกิ ดขึ\ น มักถู กซ่ อนไว้ในคราบของความเจริ ญ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จนเกิดการละเลยในการมองอีกคมหนึHงของอุปกรณ์ทีHทนั สมัยนั\น
การป้ องกันจําเป็ นต้องอาศัยผูอ้ ยูใ่ นสังคมทั\งหมด ทั\งระดับองค์กรและระดับปั จเจก
องค์กรทีHจาํ เป็ นต้องเข้ามาดูแลการใช้ไอซี ทีตามโครงสร้ างระดับบนของสังคมคือภาครัฐ ซึH งเป็ นผู ้
กําหนดนโยบายและทิศทางการบริ หารประเทศ รัฐต้องเข้ามาควบคุมปกป้ องประชาชนพลเมืองใน
การได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสารทีH ย วHั ยุ จนนํา ไปสู่ ก ารก่ อ เหตุ รุ นแรง มี ง านวิ จ ัย จํา นวนมากสนับ สนุ น
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แนวทางดังกล่าว (รวิพรรดิ พูลลาภ และสาวิตรี ทยานศิลป์ 2555; วิไลวรรณ พวงแก้ว 2553;
ประภาส เตโช 2549)
สืH อมวลชนก็มีบทบาทสําคัญ ในการชักจูงส่ งเสริ มค่านิ ยมทางสังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชน สืH อมวลชนและข้อมูลข่าวสารทุกชนิ ดสามารถช่ วยเหลื อทําประโยชน์แก่มวลมนุ ษย์ได้
เป็ นอย่างมากในการแก้ไขปั ญหาโลกในปั จจุ บ นั และในการพัฒนามนุ ษย์ (พระพรหมคุ ณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตโต) (2553: 39)
อย่ า งไรก็ ต าม ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถบริ ห ารคนทั\ง ประเทศได้ ถ้า ภาคส่ ว นอืH น ๆ ไม่ ช่ ว ย
สนับสนุนเกื\อกูล ทั\ง ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองค์กรทีHไม่แสวงกําไร และทีHสําคัญยิHงคือภาค
ครอบครัวและภาคสถานศึกษา
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึ งคุณสมบัติทีHทาํ ให้คนบรรลุ ถึงความเจริ ญในทางดี พึงประกอบด้วย
คุณสมบัติ 3 ข้อ ข้อแรก มีจกั ษุ มีปัญญารู ้จกั เหตุผล ทั\งทางเสืH อมทั\งทางเจริ ญ ข้อสอง มีความเพียร
พยายามเพืHอละความชัวH ทําความดี ข้อสาม ถึงพร้อมด้วยทีHอาศัย คือกัลยาณมิตร ซึH งเป็ นผูร้ ู ้ สามารถ
ให้คาํ แนะนําชี\แจง แก้ปัญหาต่างๆให้ได้ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555: 114)

แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ ไอซีท:ี ปัจจัยภายนอกระดับสถานศึกษา
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศกระตุ น้ กิ เลสตัณหาในมนุ ษย์ให้ลุกฮือไม่
หยุดยั\ง เกิ ดความต้องการแสวงหาวัตถุ เพืHอบํารุ งความต้องการอยู่ทุกขณะ ส่ งผลถึ งผูเ้ ป็ นหัวหน้า
หรื อผูป้ กครองเด็กในครอบครั วทีHไม่สามารถอบรมดู แลเด็กได้ เป็ นผลให้ครอบครั วส่ งผลผลิ ตทีH
สร้ างปั ญหาให้แก่ โรงเรี ยน ซึH งเป็ นภาคทีH ต้องรั บ ช่ วงการดู แลเด็กจากครอบครั ว โรงเรี ย นจึ งพบ
ปั ญหาจากเด็กนักเรี ยนจํานวนมาก ซึH งมาจากต่างครอบครัว หลายๆ ครอบครั วส่ งลู กหรื อเด็กใน
ความดูแลให้โรงเรี ยนช่ วยสัHงสอนอบรม โดยหวังว่าโรงเรี ยนคงสามารถจัดการปั ญหาทีHเกิดในตัว
เด็กได้ โรงเรี ยนจึงรับศึกหนักในการดูแลสัHงสอนเด็กทีHมีปัญหา
การศึกษามีความหนักแน่ นลงไปถึ งรากฐานมากกว่าสืH อมวลชน ผูเ้ กีH ยวข้องจึงต้องมุ่งเน้น
บทบาทสําคัญทีHสุดในการสร้างเสริ มทัศนคติหรื อทิฏฐิทีHเกื\อกูล สถาปนาสัมมาทิฏฐิในสังคม (พระ
พรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2553: 40) การศึกษาแนวพุทธคือรู ้ ความจริ งของธรรมดา แล้ว
พัฒนาคนบนฐานของธรรมชาติ
ยุค ปั จจุ บนั ทีH มีก ารปรั บเปลีH ย นโครงสร้ า งการบริ หารจัดการสถานศึ ก ษาทั\งประเทศ ครู
อาจารย์ตามโรงเรี ยนต้องสร้างและผลิตผลงานวิชาการเพืHอรองรับความมันH คงในการประกอบอาชี พ
ของตน ความใส่ ใจเด็กนักเรี ยนดังเช่ นครู อาจารย์สมัยก่อนจึงต้องผิดแผกอย่างไม่อาจหลี กเลีH ยงได้
และก็ ไ ม่ ค วรตํา หนิ ทีH ค รู อ าจารย์ห รื อ โรงเรี ย น เพราะเป็ นเรืH อ งธรรมดาสามัญ ทีH ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน
จําเป็ นต้องหาความมันH คงให้แก่ตนเองก่อนสร้ างความมันH คงในชี วิตให้แก่บุตรหลานของผูอ้ ืHน แต่
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ทั\งนี\ท\ งั นั\น การแก้ไขปั ญหาทีHจุดเริH มต้นน่าจะเป็ นทางออกทีHดี โดยการสัHงสอนอบรม ตั\งแต่เด็กเริH มรู ้
เดียงสา ด้วยการสอนการกินอยูแ่ บบรู ้เท่าทัน
เด็ ก มี ค วามไร้ เดี ย งสา หมายถึ ง ความยัง ไม่ รู้จกั ใช้ค วามคิ ดให้รู้เ หตุ ผ ล ความยัง ไม่ รู้จ ัก
รับผิดชอบ ไม่รู้จกั ยับยั\งชังH ใจ ผูป้ กครองควรบํารุ งเลี\ ยงดูให้อาหารใจทีH ดีอยู่เสมอ ภาวะทางจิตใจ
ของเด็กก็จะเติบโตขึ\นในทางดี ให้เด็กได้เสวนาคบหาคุน้ เคยกับบุคคลและสิH งแวดล้อมทีHดีทีHถูกต้อง
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2553-ข: 3-4)
รู ้เดียงสา มีความหมายว่า มีปัญญารู ้ความเริH มต้นทีHจะดํารงตนอยูใ่ นโลกด้วยตนเอง มนุ ษย์มี
สมบัติประเสริ ฐติ ดตนมาแต่กาํ เนิ ด คือกําเนิ ดปั ญญา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
2555: 1)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 159-160) กล่าวถึงการกินอยูข่ องเด็กไทยว่า ถ้า
เด็กไทยกินอยู่ เสพบริ โภค ดูฟังเป็ น ก็มีศีลอินทรี ยสังวร เขาจะปฏิบตั ิต่อสิH งแวดล้อมเป็ น ดูโทรทัศน์
เป็ น ใช้สืHออินเทอร์ เน็ตเป็ น รู ้ จกั บริ โภคด้วยปั ญญาและเพืHอปั ญญา ก็จะเกิ ดวัฒนธรรมทางปั ญญา
ทั\งหมดนี\ เป็ นเรืH องของชี วิตประจําวัน โดยทางโรงเรี ยนเป็ นตัวกลางกระตุ น้ ให้บา้ นทําหน้าทีH ให้
การศึกษานี\ โรงเรี ยนต้องไม่จาํ กัดบทบาทเฉพาะทีHโรงเรี ยน โดยช่ วยเป็ นพีHเลี\ ยงของพ่อแม่ดว้ ยใน
การจัดการการศึกษาให้ลูก
ครู อาจช่ วยได้โดยแนะนําว่าสิH งทีHสร้ างสรรค์น\ ี มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อชี วิตและสังคม เมืHอ
เด็กทําด้วยความรู ้ ความเข้าใจ เด็กก็มีความมันH ใจขึ\นในสิH งทีHทาํ จิตใจก็มีความสุ ขทีHจะทํา มีศรัทธา
เชืHอมันH ในสิH งทีHจะทํา มีความเพียรพยายามทีHจะทํา จิตก็สงบ มุ่งมันH นีH คือสมาธิ เป็ นสมาธิ แบบไดนา
มิก ถ้าเด็กไม่มีปัญญา จะไม่รู้วา่ สิH งทีHตนทํามีเหตุผลอย่างไร ดีต่อชีวติ และสังคมอย่างไร
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551: 145-147) กล่าวว่า เราต้องการให้เด็กทําความดี
ก้าวหน้าไปในความดี และในการสร้างสรรค์สHิ งทีHดี เราต้องการให้เด็กมีความมุ่งมันH แน่ วแน่ และมี
จิตใจทีHไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน ไม่กระวนกระวาย ในการเดินหน้าไปในทางแห่ งความดีงาม ถ้าเขา
มีความมันH ใจ มีความสงบมันH คงในการทําความดีแล้ว เขาจะไปได้ดี
การกระทําทุกอย่างทีHน่านิ ยมชมชอบ ก่อให้เกิ ดสุ ขประโยชน์ แก่ ตนเอง และแก่ผูอ้ ืH น คื อ
ความดี ส่ วนการกระทําทุกอย่างทีHน่าตําหนิ ติเตียน ก่อให้เกิดทุกข์โทษแก่ตนเองและผูอ้ ืHน คือความ
ชัวH โลกต้องเพิHงความดี ของคนทั\งหลายจึงเกิดความสุ ขความเจริ ญ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช (2553-ข: 15-16)
ถ้าเด็กเกิ ดความรู ้ และมีความมันH ใจทางปั ญญาแล้ว จะเป็ นความมันH ใจทีHแท้ เพราะปั ญญา
ปรับเปลีHยนสภาพจิต ถ้าคนเรามีความรู ้ชดั เจน แน่วแน่ ความมันH ใจจะเกิดเต็มทีH แต่ถา้ เขาไม่รู้แน่ชดั
ว่าสิH งนี\ดีหรื อไม่ เขาก็ตอ้ งไหวไปตามเสี ยงบอกบ้าง ตามกระแสค่านิ ยมบ้าง โดยเฉพาะในยุคทีHไอซี
ทีมีพลานุภาพ
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แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ ไอซีท:ี ปัจจัยภายนอกระดับครอบครัว
จุดตั\งต้นของปั ญหาทั\งมวลมาจากครอบครัวเป็ นหลัก เพราะเป็ นผูผ้ ลิ ต เป็ นผูส้ ร้ าง เป็ นผู ้
ก่อเกิดชีวติ ใหม่ และส่ งมอบชีวติ นั\นให้แก่สังคม
เมืHอผูใ้ กล้ชิดเด็กทีHเพิHงกําเนิ ดมาไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ ให้การอบรมเลี\ ยงดู ตามบทบาท
หน้าทีHทีHบิดามารดาหรื อผูป้ กครองพึงกระทํา โดยเฉพาะคุ ณธรรมและศีลธรรมพื\นฐานของการใช้
ชีวติ ร่ วมกันกับผูอ้ ืHนในสังคม ปั ญหาย่อมเกิดขึ\นทั\งทางกายและทางใจ
พ่อ แม่ ค วรถามลู ก เมืH อลู ก จะซื\ อ ของว่า ทีH ลู ก จะซื\ อ นีH ประโยชน์ ข องสิH ง นี\ อ ยู่ต รงไหน มี
ประโยชน์ต่อชี วิตของเราอย่างไร ความมุ่งหมายแท้จริ งในการซื\ อคืออะไร ให้เขารู ้ จกั ใช้ปัญญาคิด
เพืHอฝึ กศีล ซึH งเป็ นเรืH องทีH มีอยู่ในชี วิตตามธรรมดาตลอดเวลา เป็ นเรืH องทีH สัมพันธ์ กบั กิ จกรรมการ
เคลืHอนไหว ซึH งเหมาะสําหรับเด็ก (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 2551: 150)
เด็กทีH อยู่ในความดู แลของพ่อแม่และครู ควรได้รับการแนะนําสัHงสอนการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่หรื อไอซี ทีอย่างชาญฉลาดด้วยปั ญญาทั\งทางโลกและทางธรรม
ทั\งเด็กและผูใ้ หญ่มกั ทําผิดหรื อประพฤติตนไปในทางผิดทั\งรู ้วา่ ผิด คนทีHทาํ ไปโดยไม่รู้ก็มี
แต่น่าจะน้อยกว่า ด้วยมีความปรารถนาของจิตใจอย่างแรงทีHจะทํา ข่มความปรารถนาไว้ไม่ได้ เด็กทีH
ไม่ไ ปโรงเรี ยน ผูป้ กครองและครู ควรติ ดต่อกันโดยใกล้ชิด เพืHอนําเด็กเข่า สู่ ลู่ท างได้โดยเร็ ว ถ้า
ผูป้ กครองและครู ต่างพากันละเลย เฉยเมย เด็กทีHอ่อนความคิดจะถูกชักจูงไปในทางผิดได้ง่าย เด็กยัง
ต้องมีผใู ้ หญ่ช่วยปกครองโดยใกล้ชิด ผูใ้ หญ่เองอยูใ่ นภาวะทีHตอ้ งใช้ความคิดของตนเอง เพืHอให้เกิด
สติยบั ยั\งตนเองให้มาก เป็ นผูร้ ู ้ ลู่ทางทั\งชี วิต ทั\งความประพฤติ จึงจําต้องหยุดคิ ดให้ดีก่อนทีHจะทํา
อะไรลงไป ยิHง เป็ นทางทีH เสี ย ทีH ผิด ยิHง จํา ต้องพยายามคิ ดยับ ยั\ง ให้ไ ด้ หยุ ดคิ ด ข่ ม ใจ ยับ ยั\ง ความ
ปรารถนาทีHผิดเสี ย หยุดใจจากเรืH องทีHมุ่งมันH ปรารถนาอย่างแรงกล้าสักครู่ แล้วใช้ความคิดทบทวน
ทั\งในด้านสนับสนุนทั\งในเรืH องค้าน บางทีเพราะยังอยูใ่ นวัยคะนอง บางทีเพราะเหตุการณ์เร้าใจมาก
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555: 29-30)

แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ ไอซีท:ี ปัจจัยภายใน
ปั จจัยภายในคือการมีโยนิ โสมนสิ การ ซึH งเป็ นการใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้ จกั คิด คิดเป็ น
ทําในใจโดยแยบคาย มองสิH งทั\งหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิH งนั\นๆ
หรื อปั ญหานั\นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต) (2553-ค: 69)
การใช้ไอซี ทีเพืHอประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง อย่างรู ้เท่าและรู ้ทนั จนถึงการพึHงตนเองได้
ในระดับปั จเจก จําเป็ นต้องอาศัยปั จจัยภายในตน เนืH องจากไอซี ทีเป็ นปั จจัยสําคัญทีHมีส่วนกระตุน้
ความสะดวกสบายและความต้องการทีHไม่หยุดยั\งของปั จเจกชนและสังคม จนเป็ นภัยทีHก่อร่ างเป็ น
เงาดําขนาดใหญ่ข\ ึนอย่างไม่มีทีท่าจะหยุดยั\ง ถ้าระดับปั จเจกมีความสามารถรู ้ เท่าทันการใช้ไอซี ที
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ปั ญหาต่างๆ ทีHเกิดในระดับครอบครัวและสถานศึกษาและในสังคมย่อมลดน้อยลง เพราะสังคมเกิด
จากปั จเจกจํานวนมากมารวมกัน
การใช้ไอซี ทีอย่างรู ้เท่าทันนี\ มีผสู ้ อนและให้คาํ แนะนําไว้มากมาย ทั\งแนวทางทางโลกหรื อ
ความรู ้ทางวัตถุและแนวทางทางธรรมะหรื อทางจิตใจ
ลักษณะแห่ งพระพุ ทธศาสนามี หลายลักษณะ ทีH สําคัญประการหนึH งคื อ เป็ นศาสนาแห่ ง
ปั ญญา เชืHอว่ามนุษย์ประเสริ ฐ ด้วยการฝึ กฝนพัฒนา เป็ นศาสนาแห่ งการศึกษา ให้ความสําคัญทั\งแก่
ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ให้ตืHนตัวด้วยความไม่ประมาท
การหัดใช้ความคิดไปในลู่ทางแห่ งปั ญญา จะเจริ ญปั ญญาดี ยHงิ นัก จะตกลงใจทําอะไร ให้
หยุดคิดเสี ยก่อน ผูท้ ีHหยุดคิดเสี ยก่อน จะได้ความคิดว่าควรหรื อไม่ควร ถูกหรื อผิด (สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555: 26-27)
ในท้องถิHนทีHเจริ ญ ทางต่างๆยิHงมาก ทั\งทางดีและทางเสี ย อะไรเป็ นทางดี อะไรเป็ นทางเสี ย
ทุกคนยิงH เติบโตขึ\นก็ยงิH ทราบ จากคําบอกเล่ากล่าวสอนบ้าง จากประสบการณ์บา้ ง แม้บางอย่างจะยัง
ไม่รู้ บอกแนะกันนิดหน่อยก็รู้ หรื อนําทางไปเพียงครั\งสองครั\ง ก็รู้ได้จาํ ได้ ข้อสําคัญจึงอยูท่ ีH “วิธีใช้
ความคิดทีHจะทําให้เกิดสติ คือความระลึกสํานึ กตัวได้เองในทางผิดทางถูก จนเป็ นเหตุให้เกิดความ
ยับยั\ง ไม่ปล่อยตนเองให้เดินทางผิด แต่ส่งเสริ มตนเองให้เดิ นทางทีHถูกอยูเ่ สมอ” (สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555: 28)
คนทีHทาํ ตามความปรารถนาของใจเรี ยกว่า “ลุ อาํ นาจแห่ งความปรารถนา” มิใช่ น้อยทีHเกิ ด
ความเสี ยใจในภายหลัง เมืHอต้องพลาดพลั\งแล้ว ความรู ้สึกสํานึ กผิดชอบเกิดช้าไป ดังนั\นจึงสมควร
หัดบริ หารจิต ฝึ กข่มจิตไว้ให้ได้ ผูท้ ีH หัดทําใจให้มีสมาธิ ให้มีความสงบตั\งมันH อยู่ในทางทีHถูก และ
ฝึ กหัดทางปั ญญาด้วยการสดับ ศึ ก ษา และหัดใช้ค วามคิ ดดัง กล่ า วอยู่เสมอ จะสามารถเรี ย กเอา
“ความรู ้ สึกสํานึ กผิดชอบ” ใจทีHสงบเท่านั\น จึงจะใช้คิดให้เข้าถึ งเหตุผลตามทีHเป็ นจริ งได้ (สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555: 30-31)
ยิงH เป็ นผูใ้ หญ่ข\ ึนเพียงใด ก็ตอ้ งอาศัยวิธีเตือนตนเองมากเข้าเพียงนั\น พระพุทธเจ้าตรัสสอน
ให้ “เตือนตนด้วยตน สอบสวนตนด้วยตน” “ผูท้ ีHมีสติครองตน จักอยู่เป็ นสุ ข” (สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555: 33)

ลักษณะหนึMงของพระพุทธศาสนาคือถือปัญญาเป็ นยอดธรรม
ปั ญญาเป็ นธรรมแกนกลาง ธรรมทั\งหลายทั\งปวงมีปัญญาเป็ นยอดยิHง (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตโต) 2551: 37) พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่ งปั ญญา ไม่ใช่ศาสนาแห่ งศรัทธา โดยให้
อิสรภาพทางปั ญญาแก่คนมาก ให้มีทศั นคติทีHมองสิH งทั\งหลายตามความสัมพันธ์แห่ งเหตุปัจจัย แต่
ถ้า ไม่ มี การศึ ก ษากันจริ ง จัง ก็ไ ม่ สามารถเข้าถึ งปั ญญาทีH แท้จริ ง ได้ สาระสําคัญของศักยภาพคื อ
ปั ญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 2551: 47)
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ปั ญญาคื อ ความรู ้ ฉลาด หรื อความฉลาดรู ้ ในทางเจริ ญ ในทางเสืH อม และในวิธีทีHดาํ เนิ น
หลี กเลีH ยงทางเสืH อมไปสู่ ทางเจริ ญ ความรู ้ ทีHเข้าถึ งความจริ งตามเหตุผล หรื อความรู ้ เหตุผลตามเป็ น
จริ ง
ปั ญญา เป็ นเครืH องวินิจฉัยว่า อะไรเป็ นทางเจริ ญ อะไรเป็ นทางเสืH อม อะไรเป็ นวิธีดาํ เนิ นตน
ไปสู่ ทางเจริ ญ หรื ออะไรจริ ง อะไรไม่จริ ง อย่างประกอบด้วยเหตุผล ทุกคนย่อมมีปัญญาทีHเป็ นพื\น
และทีHอบรมขึ\นใหม่ พอจะดํารงตนอยูไ่ ด้ตามสมควรแก่ภูมิปัญญาของตน (สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช 2555: 112)
ทางเกิ ด ปั ญ ญาคื อ การศึ ก ษา การศึ ก ษาทีH ไ ม่ ต้อ งอาศัย โรงเรี ย นหรื อ มหาวิ ท ยาลัย คื อ
การศึ ก ษาด้วยตนเองในกิ จการทีH พึ ง ทํา ทั\งปวง ใช้ตาใช้หูอ่า นฟั ง สํา เหนี ยกกํา หนด ใช้ค วามคิ ด
ใคร่ ครวญพิจารณาและลงมือทํา แล้วปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข\ ึนเรืH อยๆ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช 2555: 94, 96)
ความฉลาดทีH ส ร้ า งขึ\นด้วยการศึ ก ษาด้วยตนเองในการงาน จึ งสู ง ขึ\นไปกว่า ความรู ้ จาก
การศึกษาในโรงเรี ยน ทั\งนี\ ตอ้ งอาศัยสติขวนขวายทําการศึกษาด้วยตนเองอยูเ่ สมอในการงานทีHพึง
ทําทั\งปวง ซึH งทุกคนสามารถทําได้ เพราะต่างมีอุปกรณ์ แห่ งการศึกษานี\อยู่ คือ ตา หู ความคิด และ
มือทีHจะทํา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555: 97-98)
ปั ญญาทีHรู้หรื อใช้เหตุผลทีHถูกต้องไม่ใช่สHิ งทีHจะพึงได้จากโรงเรี ยนโดยตรง แต่เกิดจากตัวเอง
ทีHตอ้ งมีศีลคือความสํารวม (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2553-ก: 16) เป็ นปั ญญาทีH
ได้โดยไม่มีหลักสู ตรและไม่มีโรงเรี ยน แต่เกิดจากการปฏิบตั ิอบรมให้มาก
พระพุทธศาสนายอมรับความสําคัญของมนุ ษย์วา่ มีภาวะเป็ นสัตว์ทีHฝึกได้ และจะประเสริ ฐ
สุ ดด้วยการฝึ ก มนุ ษย์มีศกั ยภาพสู งสุ ดในการฝึ ก ซึH งหมายถึงการพัฒนาตน ไม่ตอ้ งฝากชะตากรรม
ไว้กบั เทพเจ้า ไม่ตอ้ งบวงสรวงอ้อนวอนรอให้เทวดาโปรดปราน แต่มนุ ษย์มีความโน้มเอียงอย่าง
หนึHง คือประมาทในศักยภาพของตน จึงมัวหวังเพิHงปั จจัยภายนอก สิH งเหล่านี\ เป็ นเรืH องทีHผใู ้ กล้ชิดกับ
เด็กจําเป็ นต้องให้คาํ แนะนําสัHงสอน รวมทั\งต้องทําตนเป็ นแบบอย่างให้เด็กได้ประพฤติตาม
พระพุทธเจ้าทรงนําทางให้เรานับถื อตนเอง แต่อย่าหยิHงลําพอง อย่านึ กว่าเราเป็ นมนุ ษ ย์
ประเสริ ฐแล้ว แต่ตอ้ งระลึกทีHจะฝึ กฝน ต้องพัฒนาตนอยูเ่ สมอ จะทําให้เราเป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตน
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 2551: 49, 51, 53)

ร่ างกายคนเป็ นเครืMองมือสืM อปัญญา
ร่ างกายของคนเรามีเครืH องมือเป็ นสืH อปั ญญาอยูพ่ ร้ อมสรรพ คือประสาททั\งห้า ได้แก่ ตา หู
จมูก ลิ\น กับกายประสาท พร้อมทั\งมันสมองซึH งเป็ นใจกลางของสืH อปั ญญาทั\งหมด (สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555: 2)
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เครืH องหลอกลวงทั\งหลายเกิ ดทางตาและหู นีHแหละมาก ในสมัยทีHโลกเจริ ญดังในทุกวันนี\
เครืH องหลอกลวงมีมากขึ\นด้วย ถ้าใครมีจิตใจไม่มนHั คงเพียงพอ ก็จะพลอยเสี ยไปได้ง่าย จึงสมควร
หัดบริ หารจิตให้ต\ งั มันH ในทางทีHชอบ ใช้หูตาเป็ นเครืH องมือ เล่าเรี ยนศึกษาให้เจริ ญปั ญญา ปั ญญานี\จะ
ช่วยวินิจฉัยสิH งทีHได้ยนิ ได้เห็น เป็ นจริ งหรื อหลอก ดีหรื อชัวH ถูกหรื อผิด ควรทําหรื อไม่ควรทํา มีหูตา
สว่างต่อโลก ไม่ถูกเครืH องหลอกลวงทางหูทางตา ชักพาไปในทางทีHผดิ ได้ แต่ควรฉวยประโยชน์จาก
สิH งเหล่านี\ เพืHอดํารงตนอยู่ในโลกได้โดยสวัสดี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555:
12-13)

การพัฒนาปัญญา
ผูม้ ีจิตตั\งมันH เป็ นสมาธิ ย่อมรู ้ ตามเป็ นจริ ง คือได้ปัญญา ได้ความรู ้ ตามความเป็ นจริ ง เมืH อ
อ่านหรื อฟั งจะต้องตั\งใจ ด้วยการรวมใจมาอยู่ทีHสHิ งทีHอ่านหรื อเรืH องทีHฟังจึงจะรู ้ เรืH อง ความตั\งใจดัง
กล่ าวคือความทําจิ ตให้เป็ นสมาธิ ความรู ้ ตอ้ งอาศัยความตั\งใจทุ กคราว ผลโดยตรงของสมาธิ คือ
ปั ญญา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555: 6)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555: 113-116) ทรงนิ พนธ์ไว้ว่าน่ าแปลกทีH
ความเชืH ออย่างไร้เหตุผล ยังมีแก่คนทีHมีวิชาความรู ้ อยูไ่ ม่น้อย เพราะสมัครทีHจะเชืH อของตนอย่างนั\น
เมืHอปั กใจเชืH อลงไปเสี ยแล้ว ก็ไม่ใช้ปัญญาทีHมีอยู่ มีวิชาแม้ท่วมท้นก็เหมือนไม่มีวิชา จึงเป็ นอวิชชา
กันตอนนี\ เผลอสติไป เพราะความโลภ โกรธ หลง รวมเรี ยกว่าเผลอปั ญญา ขาดสติ
ถ้าตนยังไม่มีปัญญา คือไม่มีความรู ้ ในเรืH องใด ก็คน้ คว้าไต่ถามผูร้ ู ้อืHนๆ เพราะไม่มีใครจะรู ้
อะไรไปทุกอย่าง ปั ญญาของตนไม่มี ก็อาจอาศัยปั ญญาของคนอืHนได้
ปั ญญาต้องใช้อยูเ่ สมอ จึงจะคล่องแคล่วและคมขึ\น โดยใช้เพ่งพินิจ คิดพิจารณา ตรึ กตรอง
สิH งต่างๆ ก็จะมีความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ งขึ\น ความรู ้ทีHแท้จริ งในทางธรรมหรื อในทางโลก ก็เกิด
จากพิจารณาสิH งต่างๆ ด้วยปั ญญานี\
ปั ญญาเท่านั\นทีHจะทําให้โมหะหรื อความหลงผิดลดลงได้ จึงต้องตั\งใจจริ ง พากเพียร อบรม
ปั ญญาในทางพระพุทธศาสนาให้สมํHาเสมอ
อันการจะปฏิบตั ิให้เกิดสติปัญญาในธรรมนั\น ในชั\นต้น ท่านให้อาศัยสัญญา คือ การจําได้
หมายรู ้ สัญญาความจําได้ในสัจธรรมทีHทรงสอนไว้จะเป็ นเครืH องช่วยยับยั\งความหลงผิดได้ มากหรื อ
น้อย แล้วแต่กาํ ลังของสติและปั ญญา ความสกปรกล้างได้ดว้ ยนํ\าสะอาดฉันใด โมหะความหลงผิด ก็
ทําลายได้ดว้ ยปั ญญาฉันนั\น (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2552: 21-34)

การฝึ กปัญญาด้ วย “การละ” และ “การทํา”
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555: 36-39) ทรงนิ พนธ์วา่ วิธีการฝึ กปั ญญา
ด้วยการปฏิบตั ิ ใช้ความตั\งใจ ความรวมใจ ความคิดตริ ตรอง ควบคุมจิตให้มีสมาธิ ในการเรี ยน การ
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งาน จะได้ปัญญา คือความรู ้ จากการเรี ยน การคิ ดตริ ตรอง ซึH งเป็ นผลจากการลงมือทํา เมืHอนําสิH งทีH
เรี ยนทีHคิดตริ ตรองดีแล้วไปทําให้เป็ นการเป็ นงานขึ\น ก็จะสําเร็ จประโยชน์ ทั\งจะให้เกิดเป็ นความรู ้ทีH
เชีHยวชาญขึ\น ข้อสําคัญของการลงมือปฏิบตั ิคือ “การละ” และ “การทํา”
สิH งทีHรู้แน่ หรื อควรเชืH อได้ว่ามีโทษ เป็ นสิH งทีH ไม่ควรลองทําดู เช่ น การเป็ นโรคร้ าย การติ ด
สารเสพติด การติดคุ ก การให้งูพิษกัด เว้นแต่คนทีHเสี ยจริ ต ถือทิฏฐิ หรื อทฤษฎีทีHตอ้ งลองทําดู เพืHอ
ศึกษาให้รู้ดว้ ยตนเองทุกอย่าง
ทุกคนต้องยอมเชืH อตํารา หรื อคําแนะนําสัHงสอนในสิH งต่างๆ แม้ผรู ้ ู ้ทีHไม่ยอมเชืH อในสิH งทีHไม่รู้
ก็ยงั ต้องเชืH อตามคําบอกของผูอ้ ืH นคนละไม่น้อย เช่ น วันเวลาเกิ ด เมืH อเติ บโตขึ\นก็ใช่ จะรู ้ ในทุกสิH ง
น่าจะกล่าวได้วา่ ยังไม่รู้เดียงสาอีกมาก
ดัง นั\น ผูม้ ี ค วามคิ ด จึ ง ยอมรั บ เชืH อ ฟั ง คํา แนะนํา สัH ง สอนอัน มี เ หตุ ผ ลควรเชืH อ ได้ข องผูร้ ู ้
ทั\งหลาย เมืHอท่านแนะนําว่า สิH งนี\มีโทษ อย่าทํา ก็เชืHอฟัง คือเว้นไม่ทาํ เช่น ยอมรับเชืH อฟั ง ข้อบัญญัติ
ของศาสนาทีH นบั ถื อ ยอมรับเชืH อฟั งกฎหมายของบ้านเมือง ยอมรับเชืH อฟั งคําห้ามปรามของมารดา
บิดา ครู อาจารย์ และผูร้ ู ้ทีHพูดด้วยความใคร่ ครวญด้วยหวังดี คือ “ยอมรับเชืH อฟั งในสิH งทีHควรเชืH อฟั ง”
ซึH งส่ วนใหญ่ ย่อมมีเหตุผลทีHอาจตรองตามให้เห็นจริ งได้ หากมีจิตใจทีHไม่ลาํ เอียง
การละ จึงหมายถึง การไม่ควรทดลองทําในสิH งทีHห้ามทั\งหลาย แต่ควรเชืH อฟั ง ยอมรับไม่ทาํ
หรื อละเว้น “ละสิH งทีHควรละ” ไม่จาํ เป็ นต้องจําแนกแจกแจงอีกว่าคืออะไรบ้าง อะไรทีHรู้อยูแ่ ล้วว่าผิด
ชัวH ไม่ดี เป็ นสิH งทีHควรละเว้น คือ ไม่ทาํ
ข้อยากของการละเว้นคือ ความอยากทําสิH งทีHไม่ควรทํา เพราะมีเครืH องยัวH เย้าต่างๆ ให้อยาก
เมืHอความอยากแรง ก็ทาํ ให้ละเว้นไม่ได้ จึงต้องบริ หารจิตให้มีความสงบตั\งมันH อยูใ่ นทางทีHถูกต้อง
ไม่ให้แพ้ใจตนเอง ไม่ให้แพ้ความอยากแห่งใจของตน ไม่ให้แพ้ความโกรธ ความหลง เป็ นทาสของ
ความอยาก
การละเว้นดูเหมือนไม่ได้ทาํ อะไร แต่ตอ้ งทํามาก เป็ นการละเว้นความอยากของใจ โดยต้อง
ต่อสู ้ความอยากในจิตใจของตน ต้องมีสติ มีความอดทน มีความละอายแก่ใจ การอดทนต่อความ
อยาก ถ้าทําง่าย คงมีความเว้นความชัวH ร้ายมากกว่านี\ ทั\งนี\ ไม่มีเครืH องห้ามอืHนใดจะดีเท่าสติ (สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555: 52)
การทําให้มีให้เป็ น เป็ นสิH งสําคัญทีHสุด ทุกอย่างทีHคนทํา แม้ในกิ จประจําวัน เกิดจากการทํา
ให้มีให้เป็ น การพูดก็เกิดจากการทําให้เป็ น หัดพูดให้เป็ นตั\งแต่เล็กๆ
การฝึ กทางปั ญญา ถ้ามิได้ทาํ ความรู ้สาํ นึก หรื อความรู ้หยังH ถึง ทีHเป็ นตัวปั ญญาให้เกิดมีข\ ึน ก็
คงขาดปั ญญาอยูน่ นHั เอง จึงต้องอาศัยการทําให้มีให้เป็ น ทําให้มีสมาธิ ให้มีปัญญาขึ\น
รวมความแล้ว ปั ญญาเจริ ญเติบโตจากเหตุ 3 อย่าง คือ หนึH ง การฟั งหรื อการอ่าน เป็ นการ
เรี ย นทางตาหู สอง การคิ ดพิ นิจพิ จารณา หรื อการใช้ค วามคิ ด และสาม การทํา ให้มี ใ ห้เป็ นขึ\ น
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555: 41-43)

15

การฝึ กสติเพือM พัฒนาตน มุ่งการใช้ ไอซีทอี ย่ างรู้ เท่ าทัน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2555: 56-59) ทรงกล่าวถึงสติวา่ มีลกั ษณะเป็ น
“ความระลึกได้” “ความรู ้ตวั ทีHเกิดขึ\นก่อนจะทําจะพูดอะไร” และ “ความสํานึ กระลึกได้ถึงผิดชอบ
ชัวH ดี” หัดทําสติยบั ยั\งตนเอง ไม่ทาํ สิH งทีHไม่ควรทํา ไม่พูดเรืH องทีHไม่ควรพูด ด้วยหัดระลึกให้เกิดความ
สํานึกในผิดชอบ ทีHเรี ยกว่า “ปลูกสติ”
สติ เป็ นความระลึ กได้ ถึ งความรู ้ ความจําต่างๆ ทีH จะใช้จดั การแก้ไขเหตุการณ์ ทุกอย่างทีH
เกิ ดขึ\ นเฉพาะหน้า ทั\ง ใหญ่ และเล็ ก ไม่ ว่า เกิ ดขึ\ นโดยฉับ พลันไม่ ท นั คิ ด หรื อเกิ ดขึ\ นโดยปรกติ
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555: 59-60)
สติ เป็ นเครืH องรักษาตน คนทีH มีสติ รักษาตน จะเป็ นคนทีH คิดและรู ้ ก่อนทีH จะทําจะพูดอะไร
ออกไป จึงเป็ นคนรอบคอบ ไม่ผลุนผลัน ขณะทีHทาํ ทีHพูด ก็ถูกทีHถูกทาง เรี ยบร้อย ไม่ผิดเรืH อง มีความ
ระลึกจดจําดี เว้นข้อทีHควรเว้น ทําข้อทีHควรทํา ต่างจากคนทีHขาดสติ ขาดความรอบคอบ ผลุนผลัน ทํา
พูดอะไรจึงมักผิดพลาด ขาดความสํานึกทีHจะห้ามใจจากสิH งทีHไม่ควร เป็ นคนใจลอย เผลอตัว เผลอใจ
คุมตัวเองไม่ค่อยได้ จึงควรฝึ กหัดปลูกสติไว้
ผูม้ ีสติรักษาตัว รักษาใจ เพียงพอ จะระงับใจได้ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายเกินไป จนถึงเสี ยหาย และจะ
ระลึกได้วา่ ควรทําอย่างไรต่อไป
ความระลึกได้น\ ี คือ ระลึกถึงการทีHทาํ คําทีHพดู แม้นานแล้วได้ หมายรวมถึงความจําต่างๆ ใน
วิชาความรู ้ทีHได้เล่าเรี ยนศึกษามา และทีHเคยประสบมา ในความรู ้ ความจําเหล่านี\ ย่อมมีท\ งั วิชาทีHได้
จากมารดาบิ ดาทีH บ ้า น จากครู อาจารย์ทีH โรงเรี ย น จากศาสนาทีH วดั และจากทีH ต่ า งๆ เมืH อประสบ
เหตุการณ์ คนทีHมีสติรักษาตน จักมีสติคุมตัวเอง คือคุ มใจไว้ให้สงบ เป็ นปรกติ ระลึ กได้ถึงความรู ้
ความจําต่างๆ ทีHจะนํามาใช้จดั การ หรื อแก้ไขสถานการณ์ขณะนั\นได้ทนั ท่วงที
ถ้าความรู ้ ความจําทีHมีอยู่ยงั ไม่พอ ผูม้ ีสติมีความรู ้ ตวั จะแสวงหาความรู ้ จดั การแก้ไขต่อไป
แต่ถา้ เป็ นเหตุการณ์ทีHรอไม่ได้ ผูม้ ีสติยอ่ มรักษาใจให้สงบเยือกเย็น จะได้ความคิดทีHแยบคายอย่างดี
ทีHสุดเท่าทีHตนจะพึงได้ จากกําลังแห่งความรู ้และแห่งใจของตนเท่าทีHมีอยูใ่ นการจัดการแก้ไข
ความระลึกได้ เป็ นเครืH องรักษาตน ประคองตน ปกป้ องตน เป็ นเครืH องห้ามความอยากได้ทีH
ผิด เป็ นความระลึกได้ถึงการควรไม่ควรทํา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2555: 61,
71, 73)
เรืH องการควรไม่ควรทํานี\ เป็ นเรืH องทีHทุกคนรู ้จกั เป็ นความรู ้ทีHได้จากการเล่าเรี ยนศึกษา หรื อ
สดับตรับฟัง ตั\งแต่เล็กๆ จากสามัญสํานึกตามธรรมดาของคน ถ้าเกิดความโลภ ความคิดจะทําทุจริ ต
สติเกิดไม่ทนั นึ กไม่ได้วา่ นี\ ผิด ไม่ควรทํา การทําทุจริ ตต่างๆก็จะเกิดขึ\น แต่ถา้ มีสติระลึกขึ\นได้วา่ นีH
ผิด ไม่ควรทํา สามัญสํานึ กตนก็รับรองว่าผิด ไม่ดี สติน\ ี จะห้ามความโลภและความคิดทําทุจริ ตได้
ระลึ กเอาความรู ้ ทีHตนมีอยู่ อันเกิ ดจากการทําการพูดแม้นานแล้ว ถ้าเผลอสติ ก็เป็ นอันเผลอปั ญญา

16

เป็ นอันเผลอในมนุษยภาวะของตนด้วย สติจึงเป็ นธรรมทีHพึงปรารถนาเหมือนอย่างพึงปรารถนาลม
หายใจอัน จะขาดเสี ย ไม่ ไ ด้ และสติ เ ป็ นสืH อทีH นํา ให้เ กิ ด ปั ญ ญา (สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช 2555: 73-83)
การทําการพูดทีHเป็ นปรกติ ปฏิบตั ิประจําวัน จําต้องใช้สติ ไม่ปล่อยใจให้วHิงเร็ วเกินไป ตาม
ความรู ้ความคิด และแสดงออกมาทันที ดังทีHเรี ยกว่า “มีปัญญาแต่ขาดสติ” หรื อ “ฉลาดแต่ไม่เฉลียว”
ใช้ความนึ กระลึ กเสี ยก่ อน แล้วจะได้ความระลึ กได้ทีHเรี ยกว่า สติ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช 2555: 69) ถ้าทําได้ดงั นี\ ปั ญหาเหตุการณ์ทีHเกิดจากการใช้ไอซี ทีดว้ ยขาดความรู ้เท่าทัน
ก็จะไม่เกิดขึ\น หรื อเกิดน้อยทีHสุด แต่การทําความระลึกได้น\ ีตอ้ งสมํHาเสมอและต่อเนืHอง

การแยกแยะสิM งอันควรและไม่ ควร
นักเรี ยนทีHเว้นความเกียจคร้านในการเรี ยน ย่อมบ่งถึงมีความขยันในการเรี ยน สิH งทีHควรเว้น
ย่อมตรงข้ามกับสิH งทีHควรทํา ผูใ้ ดเว้นความชัวH ได้ ผูน้ \ นั ย่อมทําความดีได้ การละเว้นจึงเป็ นส่ วนหนึH ง
ของการปฏิบตั ิ ต้องมีคู่กนั กับการทําให้มีให้เป็ น ซึH งเป็ นภาคปฏิบตั ิโดยตรง (สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช 2555: 40)
การกระทํา ทุ ก อย่า ง ทั\ง ดี และไม่ ดี เมืH อทํา แล้ว ไม่ ล บเลื อนไปไหน จะสัH ง สมตัวเองอยู่
ตลอดเวลา อยู่ภายในใจของผูก้ ระทํานั\นเอง เป็ นพื\นฐานแห่ งจิ ตใจของผูก้ ระทํานั\นเอง ทําดี มาก
พื\นฐานจิตใจก็ดีมาก ทําไม่ดีมาก พื\นฐานของจิตใจก็ไม่ดีมาก แต่ผมู ้ ีโมหะหรื อความหลงมากมักจัก
ไม่ยอมรับความจริ งนี\ จักกล่าวว่าทําแล้วก็แล้วกันไป ไม่มีผลเหลืออยูเ่ ป็ นความดีความชัวH ทีHยงHั ยืนทุก
ภพทุกชาติ บุคคลประเภทนี\ จะทําอะไรลงไป โดยไม่คิดถึงอดีต ไม่คิดถึงอนาคต ทีHก่อความเสี ยหาย
ไม่มีเครืH องยับยั\ง ต้องการทําเป็ นทํา การทําลายโมหะดังกล่าว ต้องหมันH สอนใจตัวเองไว้เสมอ ขอ
เพียงได้สนใจและมีความตั\งใจจริ งทีHจะอบรมตนเองเท่านั\น เห็นได้จากข่าวหนังสื อพิมพ์ประจําวัน
หรื อเรืH องราวทีHได้ยนิ ได้ฟังจากคนนั\นคนนี\ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2552: 11, 13)
การใคร่ ค รวญหาเหตุ ผ ลในเรืH องความคิ ด ว่า ทํา ไมจึ ง คิ ดเช่ นนั\น อะไรทํา ให้คิ ดเช่ นนั\น
ขณะทีHใจคิดหาเหตุผลเช่นนั\น ความคิดเดิมอันเป็ นเหตุให้เกิดอารมณ์กิเลส จะลดความแรงลง เพราะ
ลดอารมณ์ โลภ โกรธ หลง ขณะทีHความคิดเป็ นเหตุ เหตุเช่นใดย่อมก่อให้เกิ ดผลเช่ นนั\น เหตุดียอ่ ม
ก่อให้เกิดผลดี เหตุร้ายย่อมก่อให้เกิดผลร้าย (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2553-ค: 15)
ความคิดจะไม่ลบหายไปจากจิตใจ จะฝังลงเป็ นพื\นฐานของจิตใจ ความคิดดีก็จะฝังลงเป็ น
พื\นฐานทีHดี ความคิดชัวH ก็จะฝั งลงเป็ นพื\นฐานทีH ชวHั คิดดี นานก็จะฝั งลงเป็ นพื\นฐานทีHดีมาก คิดชัHว
นาน ก็จะฝังลงเป็ นพื\นฐานทีHชวHั มาก การพยายามควบคุมความคิดให้ถูกต้องไว้เสมอ เป็ นสิH งทีHทุกคน
ควรทํา (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 2553-ค: 17)
การใช้ไอซี ทีอย่างรู ้ เท่าทัน ไม่ตกเป็ นเหยืHอของมิ จฉาชี พ หรื อผูไ้ ม่หวังดี โดยถู กกระทํา
ซํ\าซากและต่อเนืH อง จึงต้องอาศัยการบริ หารจิตคือหัดควบคุมจิตให้มีสมาธิ ในการเรี ยน การงาน จะ
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ได้ปัญญา คือ ความรู ้จากการเรี ยน การคิดตริ ตรอง เป็ นผลการลงมือทํา บริ หารจิตให้มีกาํ ลังอํานาจทีH
เกิดจากการรวมใจ เจริ ญปั ญญาไปในตัว

สรุป
การใช้ไอซี ทีเปรี ยบได้ดงั อาวุธทีHมีความคมกริ บรอบด้าน ในเชิ งการสร้ างสรรค์และพัฒนา
มนุ ษย์ใช้ไอซี ทีสร้างอารยธรรม เอื\อให้การใช้ชีวิตความเป็ นอยูง่ ่าย สะดวก ประหยัด แต่ก็เป็ นการ
พัฒนาทางโลกหรื อทางวัตถุ ความคมกริ บในมุมอืHนของการใช้ไอซี ทีดูน่าสยดสยองจนดูเหมือนจะมี
โทษทีHประมาณมิได้ ก่อเกิดความเสี ยหายของชีวติ และทรัพย์สินอย่างไม่อาจหยุดยั\ง
การใช้ไอซี ทีท่ามกลางสภาวะแวดล้อมของความเจริ ญทางวัตถุ จึ งจําต้องอาศัยปั ญญาทีH
รู ้เท่าทันเหตุการณ์ ตามความเป็ นจริ ง ด้วยความคิดตริ ตรอง พิจารณาใคร่ ครวญอย่างเป็ นกลาง เพืHอ
ไม่ให้ผูใ้ ช้ถลําดิH งลงไปในหลุ มแห่ งความโลภ ความโกรธ และความหลง แต่เป็ นผูใ้ ช้ทีHเปีH ยมด้วย
ปั ญญา เฉลี ย วฉลาด โดยน้อมนํา หลัก ธรรมคํา สอนของสมเด็ จพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ทีH ท รงให้
ความสําคัญด้านปั ญญา ซึH งถือเป็ นยอดธรรม มาสู่ การปฏิบตั ิ
การใช้ไอซี ทีอย่างรู ้ เท่าทันด้วยสติและปั ญญาตามวิถีพุทธ จะเอื\อให้เกิ ดความเป็ นผูฉ้ ลาด
และเฉลียว โดยไม่ตกเป็ นเหยือH ของอาวุธทีHมีท\ งั คุณอนันต์และโทษมหันต์น\ ี
การแก้ไขปั ญหาจากการใช้ไอซี ทีจาํ เป็ นต้องใช้ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน แต่ตราบใดทีH
ความเท่าเทียมในทุกมิติยงั ไม่เกิดขึ\นในสังคมไทย การเกิดของกัลยาณมิตรยังไม่สมบูรณ์ ผูใ้ ช้ไอซี ที
ทุ ก คน ทั\ง ผูใ้ หญ่ แ ละเด็ ก จํา เป็ นต้อ งสร้ า งและพัฒ นาการรู ้ เ ท่ า ทันด้ว ยปั ญ ญาตามหลัก โยนิ โ ส
มนสิ การ คือการพิจารณาคุ ณและโทษโดยแยบคาย รู ้ คุณและรู้ โทษ และรู ้ จกั เลื อกใช้เทคโนโลยี
เพืHอให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ต่อการพัฒนาครอบครั ว ต่อการพัฒนาองค์กร ต่อการ
พัฒนาสังคม ตามหลักแห่งพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีHทรงให้ความสําคัญ
แก่ปัญญา ถือปั ญญาเป็ นยอดธรรม โดยใช้ร่างกายตนเป็ นเครืH องมือสืH อปั ญญา ฝึ กปั ญญาด้วยการละ
ในสิH งทีHควรละ และการทํา ในสิH งทีHควรทํา ฝึ กสติเพืHอพัฒนาตน เพืHอมุ่งการใช้ไอซี ทีอย่างรู ้ เท่าทัน
เป็ นประโยชน์เกื\อกูลสังคมอย่างสมดุลและมีความเป็ นอยูอ่ ย่างผาสุ ก
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