การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเท่าเทียมกันประจาปี พ.ศ. 2555

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-17.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
และภาคีองค์กรร่วมจัด: สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดภาพถ่ายและเอกสารประกอบการประชุม การนาเสนอของวิทยากรได้ที่

www.ictforall.org
www.facebook.com/ICTforAll.org

พระสัมโมทนียถา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
“...ปจจุบัน แมวาจะไดมีการแปลหลักธรรมคําสอนออกเปนภาษาตางๆ ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ และมีการเผยแพรไปยังประเทศตางๆ เปนภาษา
ตางๆ ทั่วโลก จนอาจกลาวไดวายุคนี้เปนยุคที่ธรรมะไปไกล ไปถึงทุกประเทศทุกมุมโลก
แตทวาความตองการศึกษาคนควาธรรมะ ยังไมมีที่สิ้นสุด เห็นไดจากผลสํารวจของสมาคม
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตที่พบวาตามโรงแรมและสถานพักผอนหยอนใจแหลงทองเที่ยว สถานที่
ติดตอธุรกิจและการงานตางๆ รวมถึงสถานที่สําคัญตางๆ ทั่วทุกมุมโลก และในประเทศไทยเองยัง
ขาดแคลนสื่อธรรมะในการหลักธรรม เมื่อเทียบกับศาสนาอื่นๆ
ประเทศไทย ในฐานะเปนประเทศชั้นนําที่เปนศูนย;กลางพระพุทธศาสนา จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเกิดการรวมตัวระหวางเครือขายคณะสงฆ;และคฤหัสถ;เพื่อรวมกันบริจาค ผลิตสื่อคําสอน
และหลักธรรมคําสอนที่เขาใจงาย ไมสลับซับซอนใหปรากฏทุกหนทุกแหงทั่วโลกอยางเปนรูปธรรม
ถือเปนภารกิจสําคัญที่จําเปนเรงดวนที่สมควรผลักดันและสนับสนุนใหเปนนโยบายของประเทศใน
การเปนศูนย;กลางเผยแผพระพุทธศาสนาสูทุกภาคสวนของประชาคมโลก...”

อัญเชิญมาจากพระสัมโมทนียกถาที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานแก พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผูทําคุณประโยชน;เพื่อพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย
และรองประธานกรรมการบริหารศูนย;สงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย
เพื่อนําพิมพ;ลงในหนังสือ “คําสอนในพระพุทธศาสนา (The Buddha’s Teachings)”
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สารจาก สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
และภาคีองค์กรร่วมจัด: สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

--------------------------------------

(นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สัมโมทนียกถาจาก พระไพศาล วิสาโล
เนื่องในโอกาสเปดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป" พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร'ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ห1องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีป2ญญาภิวัฒน' อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองค'กรรวมจัด สภาองค'กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู1บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร' เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

-------------------------------------พุทธศาสนาเป=นศาสนาที่เน1นการสร1างสรรค'ป2ญญาอันนําไปสูการพ1นทุกข'และเข1าถึงความสงบเย็น ป2ญญานั้น
จะเกิดขึ้นได1ต1องอาศัยกระบวนการการเรียนรู1ที่ถูกต1อง กระบวนการเรียนรู1ตามหลักพุทธศาสนานั้นเริ่มต1นด1วยการได1
ใกล1ชิดกับกัลยาณมิตรหรือสัตบุรุษ เมื่อใกล1ชิดก็ได1สดับฟ2งหรือรับรู1สิ่งที่ดีงาม จนเกิดโยนิโสมนสิการตามมา คือการ
รู1จักคิด คิดอยางเป=นเหตุผล หรือคิดอยางแยบคาย แตเทานั้นยังไมพอ ต1องมีการลงมือปฏิบัติที่เรียกวา ธรรมานุธรรม
ปฏิบัติ หรือการปฏิบัติโดยสมควรแกธรรม จึงจะเกิดป2ญญาชนิดที่ทําให1พ1นทุกข'ได1
กัลยาณมิตรหมายถึงป2จจัยแวดล1อมทางสังคม ซึ่งป2จจุบันต1องรวมถึงสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศด1วย
สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป=นกัลยาณมิตรได1ก็ตอเมื่อให1ข1อมูลและความคิดเห็นที่ถูกต1อง อยางไรก็ตาม
เมื่อได1รับข1อมูลและความคิดเห็นที่ถูกต1องแล1ว ก็ต1องรู1จักคิดรู1จักไตรตรองหรือวิเคราะห'ด1วย จึงจะเกิดประโยชน'
ทุกวันนี้ เทคโนโลยีส ารสนเทศมีความก1า วหน1าอยางมาก สามารถให1ข1อมู ลขาวสารแกเราได1 อยางรวดเร็ ว
เปดโอกาสให1เราเข1าถึงความรู1ทางด1านพระพุทธศาสนาอยางไมเคยมีมากอน แม1อยูบ1านเราก็สามารถค1นคว1าสาระใน
พระไตรปฎกและคัมภีร'ตาง ๆ ได1อยางสะดวก เกื้อกูลตอการคึกษาพระพุทธศาสนาเป=นอยางมาก อยางไรก็ตาม
ลําพังข1อมูลและความรู1นั้นยังไมทําให1เราเกิดป2ญญาจนกวาจะรู1จักคิดหรือมีโยนิโสมนสิการ จากนั้นก็ต1องลงมือปฏิบัติ
ให1เห็นความจริงอยางแจมแจ1งด1วยตนเอง
กลาวอีกนัยหนึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศให1ได1แตเพียงข1อมูลและความรู1 สวนป2ญญานั้นเราต1องสร1างเอง โดยมี
ครูบาอาจารย'หรือผู1รู1คอยให1คําชี้แนะ รวมทั้งกระตุ1นเร1าและให1กําลังใจ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศแม1มีประโยชน'
มากมาย แตก็ยังมีข1อจํากัด อีกทั้งยังไมสามารถมาทดแทนครูบาอาจารย'หรือกัลยาณมิตรที่เป=นบุคคลได1
สิ่งหนึ่ งที่ พึงตระหนักก็คือ แม1 กระทั่งข1อมู ล ความรู1 หรือความคิ ด เห็ น เราก็ไมสามารถพึ่ งพาเทคโนโลยี
สารสนเทศได1เ สี ย ทั้ งหมด เพราะทุกวั น นี้ มีป รากฏการณ' มากมายที่ ชี้ ว า ยุ คสารสนเทศหรื อการเข1 าถึ งเทคโนโลยี
สารสนเทศได1อยางสะดวก ไมได1เป=นหลักประกันเลยวาผู1คนจะมีข1อมูลที่หลากหลายรอบด1าน สามารถรอดพ1นจากการ
ตกเป=นเหยื่อของขาวลือขาวเท็จ ในทางตรงข1ามมันกลับเอื้อให1ผู1คนมีความคิดที่คับแคบหรือมีความเห็นสุดโตง จน
หลงเชื่อขาวลือขาวเท็จงายขึ้นด1วยซ้ํา ดังเห็นได1วาทุกวันนี้ขาวลือขาวเท็จแพรระบาดอยางกว1างขวางและรวดเร็วอยาง
ไมเคยมีมากอน

-๒-

อันที่จริงแล1วควรกลาวด1วยวาการติดตอสื่อสารที่สะดวกฉับไวมีสวนทําให1ผู1คนมีความคิดสุดโตงมากขึ้นด1วย
ทุกวันนี้มักพูดกันวาอินเตอร'เน็ตชวยยอโลกให1เล็กลง ในด1านหนึ่งมันชวยให1เข1าถึงคนที่อยูไกลได1งายขึ้น แตในอีกด1าน
หนึ่ ง มั น ทํ า ให1 ผู1 ค นติ ด ตอคบหากั บ คนที่ คิ ด แบบเดี ย วกั น ได1 ส ะดวกขึ้ น ไมจํ า เป= น ต1 อ งออกจากบ1 า น แคอยู หน1 า
คอมพิวเตอร'ก็สามารถแลกเปลี่ยนความเห็น ระบายอารมณ' กระตุ1นความโกรธเกลียด หรือปลอยขาวลือไปได1แล1ว
ยิ่งเป=นการหนุนเสริมตอกย้ําความเชื่อและอคติให1แกกันและกัน ทําให1ความโกรธ ความเกลียด ความกลัว และความ
เท็จกระจายไปอยางกว1างขวาง
ด1วยเหตุนี้สิ่งที่จําเป=นต1องมีอยางยิ่งในยามที่ต1องเกี่ยวข1องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากโยนิโสมนสิการ ก็
คือสติ ซึ่งจะชวยให1ไมหลงเชื่องาย และไมถูกครอบงําด1วยความโกรธ ความเกลียด และความกลัว สติจะชวยให1เรามี
วิจารณญาณอยางรอบด1าน รู1จักไตรตรองโดยอาศัยหลักกาลามสูตร ซึ่งแม1พระพุทธองค'ทรงแสดงไว1นานเกือบ ๒,๖๐๐
ป"แล1ว แตก็ยังจําเป=นและเหมาะอยางยิ่งในยุคป2จจุบัน
การศึกษาทําความเข1าใจเพื่อรู1เทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศและใช1ให1เกิดประโยชน'ทั้งทางโลกและทางธรรม
เป=นสิ่งสําคัญอยางยิ่งในป2จจุบัน อาตมภาพจึงขออนุโมทนาที่ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความ
เที ย มกั น ได1 จั ด ประชุ ม ทางวิ ช าการประจํ า ป" พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่ อง “เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารกั บ
พระพุทธศาสนา” อันเป=นการสอดคล1องกับที่ป"นี้เป=นป"แหงแหงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป"แหงการตรัสรู1ของ
พระพุทธเจ1า ขอให1การประชุมครั้งนี้สําเร็จด1วยดี มีสวนในการสร1างความเจริญก1าวหน1าทางด1านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค' ให1เกิดสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน'สุขแกมนุษย'และ
สรรพสัตว'สืบไป
พระไพศาล วิสาโล
วัดปNาสุคะโต ตําบลทามะไฟหวาน อําเภอแก1งคร1อ จังหวัดชัยภูมิ
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

สารจาก
สารจากพระฐิ
ตะวงษ' อนุตฺตโร
เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ.
พ ๒๕๕๕

เรื่อง “เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ธศาสนา”
วันเสาร"ที่ ๒๔๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น..
ณ ห'องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีป(ญญาภิวัฒน" อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองค"กรรวมจัด สภาองค"กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู'บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมื
ฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร" เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย
พระพุทธศาสนา เป4นศาสนาที่อยูในสังคมมาหลายพันปมีพระสงฆ"เป4นผู'นําในการเผยแผหลักธรรม โดยการ
ปฏิบัติตามพระธรรม พระวินัยและมีบทบาทอื่นๆ ที่ขัดตอสมณสารูปและเป4นประโยชน"สุขตอสังคม ในชุมชนตางๆ
จะมีวัดตั้งอยูในชุมชนและมีพระสงฆ"อยูจําพรรษาในทุกวัดไป พระสงฆ"กับชุมชนจึงความสัมพันธ"กันมายาวนานโดยมี
ผลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะพระสงฆ"อาศัยป(จจัย ๔ จากพุทธบริษัทในชุมในการดํารงชีวิต และชุมชนเองยังต'อง
อาศัยหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาในการกลอมเกลาจิตใจให'มีการอยูรวมกันอยางสันติสุขตลอดมา
การเผยแผหลักธรรมพระสงฆ"
ะสงฆ"ต'องอาศัยวิธีการที่หลากหลายในการสื่อความรู' ความเข'าใจไปยังประชาชนให'
ประชาชน
เข'าถึงกลุมคนทุกกลุม ในขณะเดียวกันสังคมได'พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายให'เหมาะกับกลุมผู'บริโภค
องค"กรทางพระพุทธศาสนาจําเป4นต'องมีการปรับตัวให'เข'ากับสภาพแวดล'อมของสังคมด'านการเทคโนโลยี
นก
สารสนเทศ
การสื่อสาร ที่สังคมกําลังมีความนิยมและสนใจอยูเพื่อให'มีโอกาสเข'าถึงกลุมชนเหลานั้น พระสงฆ"ซึ่งเป4นบุคลากรของ
พระพุทธศาสนาจําเป4นต'องมีการเรียนรู'ความเคลื่อนไหวความก'าวในสื่อสารสนเทศเหลานี
เหลานี้อยางนําสมัย มีการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบสุดแท'แตโอกาสของบุ
โอกาสของบุคคล
ฉะนั้น การเผยแผที่สําคัญที่สุดในป(จจุบันได'แกการเผยแผทางสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน" อินเทอร"
เ เน็ต เป4นต'น
เพราะสื่อเหลานี้อยูใกล'ตัวของประชาชนมากสามารถนําหลักธรรมเข'าถึงตัวของผู'บริโภคได'ทุกกลุมคานิยม การเผยแผ
ธรรมจึ ง ไมสามารถปฏิ เ สธในการใช'
ารใช' สื่ อ ตางๆ เหลานี้ ไ ด' สอดคล' อ งกั บ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ของพระมหาบุ ญ ไทย
*
ปุ>ฺญมโน ได'ศึกษาวิจัย เรื่อง "ศึศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ"ไทย
ในป(จจุบัน" พบวา คณะสงฆ"ไทยในป(จจุบันใช'อินเทอร"เน็ตเผยแผพระพุทธศาสนาเป4นจํานวนมาก แตมักจะดําเนินการ
มีข'อมูลเคลื่อนไหวมากกวา และทันสมัย มากกวา จึงทําให'มีประสิทธิผลในระดับดี สวนเว็
สวนเว็บไซต"ของวัดนั้น ยังไมคอยมี
ประสิทธิผลเทาที่ควร
ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกับ พระพุทธศาสนาจึ
ธศาสนาจึงมีแนวโน' มที่จ ะมีความสําคั ญและ
เกี่ยวข'องกันและกันมากขึ้น การใช'สื่อเทคโนโลยีจึงความจําเป4นตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในสังคมป(จจุบัน

(พระฐิตะวงษ" อนุตฺตโร)
เลขานุการสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร"
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
*

พระมหาบุญไทย ปุ>ฺญมโน, ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ'ไทย ในป*จจุบัน, ปริญญา
นิพนธ"ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุพุทธศาสนา,
ธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒ หน'าบทคัดยอ.

สารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร%ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ห/องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีป0ญญาภิวัฒน% อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองค%กรรวมจัด สภาองค%กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู/บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

-------------------------------------ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ในฐานะองค%กรภาคประชาชน
ซึ่งดําเนินงานเพื่อมุงลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในสังคม ดังเชนที่ปรากฏในเว็บไซต% www.ictforall.org มี
ความยินดีเปKนอยางยิ่งที่ได/รวมกับสภาองค%กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู/บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และสมาคมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงประเทศไทย ในฐานะภาคีองค%กรรวมจัดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
พระพุทธศาสนา” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อถวายเปKนพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรู/
แหงองค%พระสัมมาสัมพุ ทธเจ/ า และน/อมเกล/า ฯ ถวายเปKนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ/ าอยูหัว ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๕ สมเด็จ พระนางเจ/าฯ พระบรมราชิ นีน าถ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
พระพุทธศาสนาได/ดํารงอยูทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานถึง ๒๖๐๐ ป จนถึง
ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวได/เชื่อมโยงให/โลกมีความเปKนหนึ่งเดียวกัน
มวลมนุษยชาติสามารถเข/าถึงและรับรู/ข/อมูลขาวสารได/อยางรวดเร็ว ในมติของพระพุทธศาสนานั้น เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได/สงผลกระทบทั้งด/านบวกและด/านลบตอพระพุทธศาสนา ตัวอยางของผลกระทบ
ด/านบวก เชน การเผยแพรพระพุทธศาสนาได/อยางรวดเร็ว กว/างขวางทั่วโลก ผู/คนสามารถเข/าถึงพระธรรม
คําสอนผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได/โดยสะดวก ทุกที ทุกเวลา ในขณะเดียวกันก็สงผล
กระทบด/านลบ เชน การใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพรคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ไม
ถูกต/อง เหมาะสม การดูหมิ่นพระพุทธศาสนาโดยกลุมคนตางศาสนา เปKนต/น
การประชุมวิชาการในวันนี้ จึงมี เปVาหมายเพื่อระดมและแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นทางวิ ชาการจาก
ทุกภาคสวน เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับพระพุทธศาสนา รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู/เกี่ยวกับพระป0ญญาตรัสขององค%สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ/า ตลอดจนการนําคําสอนของพระพุทธองค%
มาประยุกต%ใช/ในชีวิตประจําวัน

(นายทศพนธ" นรทัศน")
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน

สารจาก สมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ. 2555

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร%ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ห1องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีป2ญญาภิวัฒน% อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองค%กรรวมจัด: สภาองค%กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู1บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

-------------------------------------สมาคมพัฒนาผู1บริโภคไทย สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย และสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
มีความยินดีเป?นอยางยิ่งที่ได1รวมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ในการจัด
ประชุมทางวิ ชาการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อความเทาเทีย มกั นประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง
“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อถวายเป?นพุทธบูชาเนื่องในโอกาส
ฉลองพุ ท ธชยั น ตี ๒๖๐๐ ป แหงการตรั ส รู1 แ หงองค% พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ1 า และน1 อ มเกล1 า ฯ ถวายเป? น
พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ1 า อยู หั ว ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ1าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นับเป?นความสําเร็จรวมกันของทุกภาคสวน ที่จะได1มีโอกาสรวมกันแสวงหาแนวทางในการใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนา และสงเสริมสนับสนุนให1ประชาชนนําหลักธรรม คําสอน
ขององค%พระสัมมาสัมพุทธเจ1า มาประยุกต%ใช1ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพื่อยังความสุข สงบ และสันติสุข
ให1เกิดขึ้นในสังคมไทย และสังคมโลก ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน%อันสับสน วุนวายในป2จจุบัน

(นายชาตวิทย, มงคลแสน)
นายกสมาคมพัฒนาผู1บริโภคไทย
นายกสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย
ผู1ประสานงานสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

สาร
นายกสมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงประเทศไทย (สวทน)
เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
ประจําป พ.ศ. 2555
เรือ
่ ง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสารที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
ณ หองประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองคกรรวมจัด สภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

.................................................................................................................................
สมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย (สวทน) มีพันธกิจในการบําเพ็ญ
ประโยชนและใหบริการวิชาการแกสังคมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในหลากหลาย
ชองทางโดยมิไดมุงแสวงหาผลกําไร จากอดีตจนถึงปจจุบัน สวทน ไดจัดทํากิจกรรมและโครงการ
บริการวิชาการตางๆ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง อาทิ เชน
* จัดการประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เรื่อง “บูรณาการฟสิกสวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และคณิตศาสตรกับ IT” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
* จัดการปาฐกถาพิเศษและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง
“บูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พรอมทั้งทําโครงการรวม
ทําดีเพื่อพอ ครั้งที่ ๑ จัดพิมพหนังสือเรื่องดังกลาวเผยแพรสูสังคม
* จัดการประชุมเสวนาเและนิทรรศการฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง “ พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร
สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา ” ใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ พรอมทั้งทําโครงการรวมทํา
ดีเพื่อพอ ครั้งที่ ๒ จัดพิมพหนังสือเรื่อง เดียวกันนี้เพื่อเผยแพร มอบใหหองสมุด วัด และโรงเรียน
ทั่วประเทศ

* จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เรื่อง “บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ การเผยแผพุทธศาสนา” ใน เดือนธันวาคม ๒๕๕๓
เปนตน ซึ่งโครงการตางๆ ที่ทาง สวทน ไดดําเนินการไปนั้นไดรับการตอบรับ และมีสวนรวมจาก
สังคมและประชาชนผูสนใจเปนอยางดีเสมอมา
หลายทานอาจสงสัยวาเหตุใด สวทน ซึ่งเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จึงมาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา อันที่จริงแลววิทยาศาสตรกับพุทธศาสนานั้นมีการเชื่อมโยง
กันโดยยึดมั่นอยูบนหลักการเดียวกัน คือ การใชปญญาและหลักเหตุผล การบูรณาการระหวางศาสตรทั้ง
สองนี้จะทําใหสังคมเรามีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการตางๆ อยางมีวัฒนธรรมแหงปญญาและ
กรุณา เปนสังคมที่พอเพียง และเปยมไปดวยความสุขอยางแทจริง มีตัวอยางที่เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวา
วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนามีความเกี่ยวของกันเชน นักวิทยาศาสตรผูมีชื่อเสียงของโลกไดใหความ
สนใจพุทธศาสนาเปนพิเศษ นับตั้งแตไอนสไตนเปนตนมา จนถึงปจจุบัน ไอนสไตนชื่นชมพุทธ
ศาสนาเปนอยางมากถึงขนาดปรารภวา ถาเขาจะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแลว พุทธศาสนาจะเปน
ศาสนาที่เขาเลือก นอกจากนี้เขายังกลาวยกยองพุทธศาสนาวา ในอนาคตศาสนาใดที่จะเปนศาสนา
สากล(Cosmic Religion) ศาสนานั้นควรจะเปนพุทธศาสนา เพราะวาพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เขากับ
ธรรมชาติไดดีที่สุด นอกจากนี้ไอนสไตนยังมีความเห็นวาศาสนาและวิทยาศาสตรตองควบคูกันไปเขา
กลาวว า “วิทยาศาสตรที่มีไมศาสนายอมพิ กลพิการ สวนศาสนาที่ ไม มีวิทยาศาสตรยอมมืดบอด”
(Science without religion is lame, religion without science is blind) หมายความวาวิทยาศาสตรที่
ปราศจากศาสนายอมขาดคุณธรรมจริยธรรม ไมสมบูรณเหมือนพิการ แตสําหรับศาสนาที่ไมยอมรับ
ความจริงทางวิทยาศาสตรก็จะมืดมนเหมือนคนตาบอด
ธรรมชาติยังมีสิ่งลี้ลับใหมนุษยคนหาจนกระทั่ง ในปพ.ศ.๒๕๕๐นักฟสิกสดาราศาสตรได
คนพบปรากฏการณมากมายในอวกาศซึ่งนาตื่นเตนและแปลกใหม เชน สสารมืด ( Dark Matter ) ดาว
ฤกษมีหาง เปนตน และยิ่งไปกวานี้ เมื่อเร็วๆนี้ คนตื่นตลึงไปทั้งโลก เมื่อนักฟสิกสจํานวนกวา ๒,๐๐๐
คนจาก ๓๐ กวาประเทศได ทําการทดลองเพื่อไขความลับของจักรวาล จากผลการทดลองที่ไดมีผู
พยายามนํามาเทียบเคียงกับเรื่องราวตางๆทางพุทธศาสนา เพื่อใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหวางพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร โดยจัดเทียบเปนเรื่องตอเรื่อง
ซึ่งการเทียบเคียงนี้ไมงายนักเพราะผูที่จะ
เปรียบเทียบตองมีความรูความเขาใจทั้งสองอยาง จะเขาใจเพียงอยางใดอยางหนึ่งไมได
มีปรากฏการณหลายๆปรากฏการณที่นักวิทยาศาสตรยังอธิบายไมไดทั้งนี้เพราะความรูทาง
วิทยาศาสตรยังไปไมถึง เปนที่นาประหลาดใจอยางยิ่งวาทําไมเวลาทําใหจิตนิ่ง(โดยการทําสมาธิ)จะเกิด
ความสุ ข สมองแจ ม ใส เกิ ด ป ญ ญาซึ่ ง สามารถแก ป ญ หาตา งๆได มี ค นพยายามทํ า การทดลองเพื่ อ
เชื่อมโยงกันระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรโดยหาความสัมพันธของการทํางานของสมองขณะเมื่อ
จิตมีสมาธิ นอกจากนี้ยังพยายามเชื่อมโยงกันระหวางเรื่องพลังงานมืด (Dark Energy) ซึ่งเปนเรื่องใหม
ในวงการวิทยาศาสตร และเรื่องของจิตวิญญาณ
หลักการทางพุทธศาสนาเกี่ยวของกับทั้งกายและจิต แตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเนน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ จิ ต ใจมากกว า โดยทรงหาวิ ธี ช ว ยดั บ ทุ ก ข ส ว นทางวิ ท ยาศาสตร เ น น เรื่ อ งร า งกาย

วิทยาศาสตรสรางเครื่องมือที่ใหความสะดวกสบายแกมนุษยแตไมสามารถสรางเครื่องมือดับทุกขได
ตองอาศัยพุทธศาสนาเปนเครื่องดับทุกข ดังนั้นวิทยศาสตรตองควบคูกับพุทธศาสนาจึงจะสมบูรณ ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของไอนสไตน
สํ า หรั บ การประชุ ม ทางวิ ช าการในครั้ ง นี้ เรื่ อ ง “เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกั บ
พระพุทธศาสนา” สวทน ไดเปนภาคีองคกรรวมจัด นับเปนครั้งแรกที่ สวทน เปนภาคีองคกรรวมจัด
โดยมี ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ( ICT for All Club) เปนผูจัด
แกนนํา ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งนี้เพราะวาชมรมนี้มี คุณทศพนธ นรทัศน เปนประธานชมรม ผูซึ่งมี
ความรูความสามารถทางไอซีทีเปนพิเศษ เปนผูกระตือรือลนและขยันขันแข็ง มีวิสัยทัศนกวางไกล
อีกทั้งภาคีองคกรรวมจัดอื่นก็ลวนแลวแตเกี่ยวของกับพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางออม จึงนับวา
โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมีประโยชน จัดในโอกาสที่เหมาะสมกับเปนปที่รัฐบาล ไดประกาศใหเปน
ปแหงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี อยางยิ่งใหญตลอดทั้งป เพื่อถวายเปนพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวาย
เปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประเทศไทยเราโชคดีอยางที่สุดที่มีประมุขของประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผูมี
พระอัจริยะภาพในดานพุทธศาสนา(นอกเหนือจากดานอื่นๆ เชนวิทยาศาสตร อักษรศาสตร ดนตรี
เปนตน ) ทรงเปนพุทธมามกะผูทรงพระผนวชแลวและไดทรงศึกษาพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง อีกทั้ง
ทรงปฏิบัติธรรมอยางเครงครัดและสม่ําเสมอ ทรงเปนผูนําในการปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาโดยการ
ดํารงพระองคอยูในทศพิธราชธรรม ไมเพียงแตพระองคจะทรงศึกษาและทรงปฏิบัติดวยพระองคเอง
แลว พระองคยังทรงมีจิตเปนกุศลที่จะเผยแผไปยังราษฎรของพระองคอีกดวย พระองค ทรงใชพระ
ปญญาถายทอดพุทธศาสนาสูพสกนิกร โดยทรงหาวิธีอันแยบคายที่จะปลูกฝงและถายทอดไปสูพสก
นิกรโดยไมใหเกิดความเบื่อหนาย วิธีหนึ่งในหลายวิธีคือทรงอาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังนั้นการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งนี้คงชวยกระตุนใหพสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ดําเนินตามรอยพระยุคลบาทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกับพุทธศาสนาดวย
กระผมในนามนายก สวทน หวังเปนอยางยิ่งวา โครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งนี้ จะกอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมเปนอยางมาก และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ขออวยพรใหชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ( ICT for All Club) ผูจัดแกนนําพรอมผูที่เกี่ยวของทุก
ทาน ดําเนินงานการประชุมนี้สําเร็จลุลวงตามความมุงหมายทุกประการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญสง ศิวโมกษธรรม
นายกสมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย (สวทน)

Speech by Prof. Manfred Krames
(Baden-Baden, Germany)
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
Novembe 24, 2555 B.E., 12:30-17:30 hrs.
November
Nonthaburi province, Kingdom of Thailand
Organized by The Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)
__________________________________________________

Dear Friends of the truth,
dear Friends of Eastern values!
I speak to you through a translator and hope that his translation is accurate. The
most vital message given by Lord Buddha is this:
Do not believe anything, unless you have proven and experienced it by yourself.
Do not believe anything, just because it is said so for many hundred years, or
because it is said by famous people etc. You must find out the truth by yourself.
In the Qu’ran, the holy book of the Muslims it says (17:36):
“You
u shall not accept any information unless you verify it for yourself. For that,
that
God has given you ears, eyes, speeches and other senses as a tool. Use them!”
Unfortunately this is not understood by most Moslems.
It is always easier to blindly follow somebody,
somebody, or to worship a god or an object.
But that is not the way Buddha was teaching. Rather than going to a temple and
asking a monk to solve our problems, we must use the teachings as an
instrument to solve problems by ourselves. Therefore, the teachings of
o Buddha
are not a religion. Religions are based on believe or blind faith, gods etc. Being
rooted in ourselves makes us strong and independent.
However, I noticed that Buddhists often feel alone. Not to have a god to worship,
worship
or to pray to somebody, can make lonely. It is easier to ask somebody for help.
But that must not be. The Buddhist community should be our support. Try to
create a lot of love in your life, too. Love makes us strong against obstacles and
doubts in life.

But don’t get lost in physical love or relationships. Those can be a trap. Try to
find out WHY you came into this world. What is your task, your mission, your
goal, your destiny? If you enjoy helping others, try to find out how you can help
others best. You don’t have to be a king to help your society. Do it in a small way
and you will find happiness for yourself and others.
Long time ago I met an elderly monk in Krungtep. His English was good and he
started a conversation with me. I asked him: “Venerable Monk. If you could
summarize the teachings of Buddha in 1 sentence – just the essence – what
would you say?”
He thought a while and then answered “Life is suffering.”
I was angry and left him immediately. This monk was a teacher at a large
meditation centre in Surath Thani but he not understands the core of Buddhism.
Now I am asking you! What will you reply? Think a moment. - - - - -

If life was suffering, that means we live in hell and never get out. Why then we
need a Guru, a teacher, a master, an enlightened Buddha? What a terrible
situation!
Buddha once said “Life is suffering . . . . “ but his sentence continued!!
“Life is suffering, but if we understand the cause of suffering, it can be eliminated!”
That is our salvation! If we can see the cause of our misery, if we understand how
and why it happened – misery will vanish.
Don’t worry too much about how to solve the problem. “From right understanding
comes the right action” Buddha said. So the 1st step is UNDERSTANDING. From
then on things are easy.
Be mindful in your daily life. Be good to others, but also to yourself! Try to learn as
much as possible from Buddha’s teachings, and also from your marvelous King.
However, do not worship them too much. They never asked for that. All they want
is that we learn from them, so we create a good and happy life, free from bad
Karma. Don’t believe what the society or media tells you. Believe in yourself only.
Trust your heart! Trust your 6th sense.
I hope to talk to you directly some day.
Take care!
Prof. Manfred Krames

Message from Frank Carter B.Ec.
Director, Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd.
for the Audience of the ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
November 24th, 2555 B.E., 12:30-17:30 hrs.
at Panyapiwat Technological College, Nonthaburi Province, Kingdom of Thailand
organized by the Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)
in Cooperation with the Assembly of Buddhist Organizations of Thailand Association,
the Thai Consumers Development Association, the Association for Constitutional Democracy, the Thai
Council of Civic Political Development, and the Science Technology and Innovation Association of Thailand (STIA)

-------------------------------------To all the Dignitaries, VIP’s, speakers, participants and guests of this symposium,
Thank you for your kind invitation to provide a short message.
Thank you for coming together to investigate, discuss and inform on the important role for
ICT in supporting, and indeed in some areas, leading the way in the dissemination of the
Buddha Dhamma in the world and for the governance of Buddhist organisations in
accordance with contemporary standard global business practice.
Your symposium will undoubtedly discuss many aspects of how ICT can be applied more
beneficially to our Buddhist core responsibilities of supporting the Buddha Sasane and
helping beings to know the Buddhist Path, realise the Path and to follow the Path in the many
ways this can be done.
Two limitations on the capability of some Buddhist organisations to fully employ ICT are
firstly the capital cost of the equipment, software and its installation and secondly the
technical knowledge and skills associated with the technologies adoption and application.
It is my message to the symposium to please consider the role of volunteerism as a valuable
and meaningful way to facilitate and support the introduction, application and development
of ICT to individual Buddhist organisations which may not themselves have the skill,
knowledge or finances to make the transition to effective use of ICT related technologies.
In Australia, for example, there exists well established volunteering opportunities, some of
which are available and managed online (for example www.probonoaustralia.com.au), where
professionals in many fields can offer their particular services to not for profit organisations
such as charities, religious organisations, community groups, and so on. These programs are
designed bring the benefits of the volunteers expertise and knowledge to those benevolent
organisations which otherwise may not have the resources themselves to develop such
capabilities.
The Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd for example has for many years been blessed
by the support of a volunteer IT technician who has managed all our system maintenance,
upgrades and development with a small amount of help by our own Members when needed.
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This practical help has enabled our centre to continue with our programs and work without
stress, either financial or technical when relying on our I.T. administered processes. Our
volunteer IT professional is not a member of our organisation.
In Australia also we have been able to take advantage of a support program run by Microsoft
called the Microsoft Authorised Reseller Program. Microsoft accredited resellers of
secondhand computers are authorised to sell PC’s and laptops to not for profit organisations
with an official Microsoft Windows XP or 7 operating system licence and MS Office 2007
licence for just A$20 per machine. As Buddhists we completely avoid the illegal use of
pirated software so for both cost and morality reasons it is encouraging to have access to
such a program.
It is also worth considering the use of second-hand IT equipment in some instances rather
than always choosing the installation of new equipment by default. In the case of the
Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd in our approximately 20 years of experience with
I.T. we have purchased only about 5% of equipment we have installed new. All the rest has
been purchased second hand or donated from business.
The growth of the I.T. industry worldwide has been due, in part, to the rapid technological
advancement incorporated as a paradigm of the industry whereby equipment which is
perfectly well suited to the needs of business applications appears to be made redundant by
the rapid release of successively improved technologies.
Whilst consideration does need to be given to the capability of equipment available secondhand, most of the applications we use at our centre are for basic business software such as
word processing, spreadsheets, database and the like, all of which can be run on fairly basic
machines running Windows XP.
In conclusion, please consider offering your skills to your local Buddhist organisation or
even, for example, the World Fellowship of Buddhists, headquartered in Bangkok, whose
business operations have certainly suffered from the lack of experienced I.T. personnel for
some years.
Thank you for your valuable time and attention.

Frank Carter B.Ec.
Director
Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd
Australia

www.bdcu.org.au

สารจาก รองศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน คุประตกุล
เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร%ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ห/องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีป0ญญาภิวัฒน% อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองค%กรรวมจัด สภาองค%กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู/บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

-------------------------------------พระพุทธศาสนากําเนิดขึ้นมาในประเทศอินเดียเมื่อ ๒,๖๐๐ ปมาแล/ว ( ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ ) เปDนศาสนาหลักของ
ประเทศอินเดีย ถิ่นกําเนิดของพุทธศาสนาในยุคสมัยของพระเจ/าอโศกมหาราช ( พ.ศ. ๒๓๙–๓๑๑ ) แตตอ ๆ มา ศาสนา
พุทธก็เสื่อมลง จนกระทั่งถึงป0จจุบัน ศาสนาหลักในประเทศอินเดียสามศาสนา ตามลําดับอัตราร/อยละของคนนับถือ คือ
ฮินดู ( ประมาณ ๘๑ % ) อิสลาม ( ประมาณ ๑๓ % ) และคริสต% ( ประมาณ ๒ % ) โดยไมมีศาสนาพุทธติดในสามอันดับ
แรกเลย ทําไมศาสนาพุทธจึงเสื่อมความนิยมลงในประเทศอินเดีย เปDนเพราะพุทธศาสนาปฏิเสธการแบงแยกมนุษย%เปDนชั้น
เปDนวรรณะ อันยึดถือกันมานานในสังคมอินเดีย ใชหรือไม ? ทําไมพุทธศาสนา จึงกลายมาเปDนศาสนาหลักของประเทศไทย
( ประมาณ ๙๕ % ของประชากรประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ ) ก็เพราะสังคมไทยไมมีการแบงแยกชั้นวรรณะ ใชหรือไม ?
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology หรือ ICT ) เปDนเสมือนกับ
ซูเปอร%ทางหลวงขาวสารของโลก ที่เชื่อมตอมนุษย%ทุกคนทั้งโลก ไมเลือกชั้นวรรณะ ไมวาจะเปDนอยางเปcดเผย และอยางเปDน
สวนตัว ให/สามารถเข/าถึงข/อมูลขาวสารแทบทุกรูปแบบได/อยางรวดเร็ว รวมทั้งแกนสาระของพระพุทธศาสนาด/วย ดังนั้น
คนเปDนจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก ก็จะมีโอกาสเข/าถึง ไตรตรอง ศึกษา พุทธศาสนาอยางละเอียด อยางรอบคอบ แล/วก็จะ
พบวา ศาสนาพุทธเปDนศาสนาที่อยูบนฐานของความจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความจริงแหงชีวิต ที่พิสูจน%ได/ ปฏิบัติได/ และให/
มรรคผล นําความสงบ สันติ และความสุขที่แท/จริง สูมนุษย%ได/ ...
แตในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็เปDนดังเชนเทคโนโลยีทุกชนิด ที่เปรียบได/กับมีดสองคม
คือ คมด/านดี และด/านเลวร/าย แถมยังเปDนเทคโนโลยีที่สามารถเข/าถึงจุดออน หรือสวนมืดของจิตสํานึกมนุษย%ได/อยางงาย ๆ
อีกด/วย จึงกลายเปDนเครื่องมือของอาชญากร ของคนฉลาด แตตอมคุณธรรมบกพรองอยางร/ายแรง กออาชญากรรม สร/าง
ความเสื่อมทรามเลวร/ายตอมนุษยชาติอยางไมเคยปรากฏมากอน
ทวา ทุกสิ่งทุกอยางก็ยังไมสายเกินไป และก็โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จับมือกันอยางแนนแฟfน
กับแกนแท/ของพระพุทธศาสนา ก็จะชวยมนุษยชาติ ให/ปลอดภัยจาก “ หลุมดํา “ ที่คุกคามมนุษยชาติ จาก “ จิตอันมืดบอด ”
ของมนุษย% เองได/

รองศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน คุประตกุล
นักวิทยาศาสตร%, นักสื่อสารทางวิทยาศาสตร%ดเี ดน พ.ศ. ๒๕๓๘,
อดีตประธานกรรมการสภาวิจยั แหงชาติสาขาวิทยาศาสตร%กายภาพและคณิตศาสตร% ,
อาจารย%พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ%ราชวิทยาลัย
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สารจาก รองศาสตราจารย ดร. มณีรัตน สวัสดิวัตน ณ อยุธยา
เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกันประจําป พ.ศ. 2555
เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร%ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
ณ ห/องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีป0ญญาภิวัฒน% อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
และภาคีองค%กรรวมจัด สภาองค%กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู/บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย

-------------------------------------เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองปพุทธชยันตี พุทธศักราช 2555 อันเป=นปที่พระพุทธศาสนาได/เจริญธรรมมาครบ
2600 ป พุทธศาสนิกชนทั่วโลกตางมีความปลื้มป@ติที่พระธรรมคําสั่งสอนขององค%พระสัมมาสัมพุทธเจ/าได/พิสูจน%แล/ววาเป=นสัจธรรม
อกาลิโก เป=นหลักธรรมในการดําเนินชีวิต ครองตนตามครรลองเพื่อให/อยูรวมกันอยางสันติสุข หากสามารถเข/าถึงและเข/าใจนําไปสู
การปฏิบัติได/อยางแท/จริง
การเข/าถึงธรรมะได/ในป0จจุบันนั้น ไมเป=นการยาก เนื่องจากมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป=นเครื่องชวย แตการเข/าใจได/
อยางถองแท/จนเกิดป0ญญาเห็นธรรมนั้น เป=นเรื่องยากหากไมสามารถครองสติเจริญป0ญญาตามครรลองธรรมะได/ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน% ที่ยิ่งมีความเจริญมากเทาใด ความแตกตางทางความคิดและการกระทํา ตลอดจนหลักการดําเนินชีวิต นับวัน
จะมีความเหลื่อมล้ํามากยิ่งขึ้น การลดความเหลื่อมล้ําของสารสนเทศเพื่อให/ถึงข/อมูล เป=นเพียงสวนหนึ่ง การลดความเหลื่อมล้ําใน
การครองธรรมะ เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข นับเป=นวาระที่เหมาะกับเวลาแหงปพุธชยันโตที่เหลาพุทธศาสนิกชนจะได/
ตระหนักถึงความสําคัญของพุทธป0ญญา และรวมมือรวมใจหาหนทางนําไปสูการประกาศชัยชนะของการเข/าใจในหลักธรรมะและ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติได/อยางทั่วถึง
ในนามของสมาคมอุตสาหกรรมการแปลแหงเอเชีย (The Association of Asian Translation Industry) ขอแสดง
ความชื่นชมกับความสําเร็จในการจัดการประชุมวิชาการที่เป=นประโยชน%อยางยิ่งครั้งนี้ เพื่อถวายเป=นพุทธบูชาในปพุทธชยันตี และ
น/อมเกล/าฯ ถวายเป=นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ/าฯ พระบรมราชินีน าถ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 80 พรรษา และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

รองศาสตราจารย% ดร. มณีรัตน% สวัสดิวัตน% ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการวิชาการราชบัณฑิตยสถาน
ประธานคณะกรรมการการแปล ลามและลามภาษามือ นโยบายภาษาแหงชาติ
ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการแปลแหงเอเชีย

สารจาก สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพือสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย)
เนืองในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน
ประจําปี พ.ศ. 2555

เรือง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร์ที 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
ณ ห้ องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน
และภาคีองค์กรร่วมจัด สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพือประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
***********************************************
ความจริงทีปฏิเสธไม่ได้ ประการหนึงเกียวกับมนุษย์ คือ ความเป็ น “สัตว์สงั คม” มนุ ษย์จึง
มิอาจอยู่โดดเดียวเพียงลําพัง เมือเป็ นเช่ นนั>นทําให้ ต้องมีการจัดระบบของการอยู่ร่วมเพือความ
เรี ยบร้ อยในสังคมมนุ ษย์ โดยตั>งอยู่บนฐานคิดทีต้ องมีการอิงอาศัยกัน และย่อมหลีกเลียงไม่ได้
จากการทีจะต้ อ งมี ท>ังฝ่ ายปกครอง และฝ่ ายทีถู ก ปกครอง ซึ งไม่ ว่ า จะได้ รั บ การจั ดวางอยู่ ใ น
ฝ่ ายปกครอง หรือฝ่ ายทีถูกปกครอง ต่างก็ต้องร่ วมมือร่ วมใจกันในการจัดระบบของการอยู่ร่วม
เพื อสร้ างความสุขสงบ สันติ ให้ เกิดขึ>นในสังคมทีตนเป็ นสมาชิกอยู่ ความแตกต่างทางเชื>อชาติ
ภาษา ศาสนา และความเชือใดๆ นอกจากจะมิใช่ เป็ นอุปสรรคของการบริ หารจัดการเพือการอยู่
ร่ วมในโลกของมนุ ษย์ทรัี กความสุข และไม่ปรารถนาความทุกข์แล้ ว ความหลากหลายของความ
แตกต่างดังกล่ าว ยังเป็ นปั จจัยสําคัญทีมนุ ษย์สามารถนํามาเป็ นเครื องมือในการจัดระบบเพื อให้
เกิดเป็ นความงามได้ อย่างลงตัวด้ วย โดยเฉพาะหลักความเชือทางศาสนา ทีได้ รับการนํามาวาง
เป็ นฐานรากในระบบของการอยู่ร่วม เนื องจากพลังแห่ งสันติภาพของศาสนาคือทางรอดของ
มวลมนุ ษยชาติ
อย่างไรก็ตาม แม้ มนุษย์รักความสุข และไม่ปรารถนาความทุกข์ แต่กิเลส ความอยากได้
อยากมี อยากเป็ น ทีเกิดแต่ใจมนุ ษย์ซึงเติบโตขึ>นพร้ อมกับร่ างกาย ก็ได้ กลายเป็ นอุปสรรคภายใน
อันสําคัญ ทีขัดขวางมิให้ มนุษย์ประสบความสําเร็จในการร่ วมกันสร้ างสังคมสันติสุขตามปรารถนา
และจนถึงทุกวั นนี>ความขัดแย้ งในสังคมทุกระดับทีรุ นแรงถึงขั>นก่อตัวไปสู่สภาวะ “สงคราม” ได้
ก็ยังคงเป็ นภาพคู่ขนานไปกับความพยายามในการยุติความขัดแย้ ง

-2สหพันธ์นานาชาติ และศาสนาเพือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมู ลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็ นส่วนหนึงขององค์กรทีตระหนักและเห็นคุณค่าของสันติภาพ
ทีมีศาสนาเป็ นฐานราก อีกทั>งได้ พิจารณาว่ าเป็ นหน้ าทีของภาคประชาสังคมทีต้ องก้ าวเข้ าไปมี
บทบาทในการรั ก ษาสัน ติ ภาพในกรอบของสหประชาชาติ ดั งปรากฏในกฎบั ตร (ข้ อ ๗๑) ที
อนุ โ ลมให้ ภาคประชาสั ง คม มี บ ทบาทในคณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ดังนั>น สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงกําหนดบทบาทอย่างมีขอบเขต ในการมีส่วนร่ วมสร้ าง
สันติภาพเพื อประโยชน์ของประชาคมโลกบนเวทีสหประชาชาติ และเพื อให้ มีบุคลากรเข้ ามา
ปฎิบัติภารกิจและสานสืบงานอย่างต่อเนือง จึงสถาปนา “ทู ตสันติภาพ” ขึ>น โดยดําเนินการครั> ง
แรกเมือเดือนมกราคม ๒๕๔๔ ในงานวัฒนธรรมโลก ครั>งที ๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึง
ในงานดังกล่าว สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้ มีส่วนร่ วมด้ วย
การจัดการประชุมระดับนานาชาติ เรือง “ครอบครัว ความคิด และสันติ”
หลั งจากนั> น ได้ มีการพั ฒนาเสริ มสร้ า งเครื อข่ ายของทู ตสันติ ภาพเพื อปฏิบัติงานสร้ า ง
สันติภาพอย่างต่อเนือง จนในปั จจุ บัน มีทูตสันติภาพจากหลากหลายเชื>อชาติ ภาษา ศาสนา และ
ความเชือ จํานวนมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน จากกว่ า ๑๘๐ ประเทศทัวโลก ซึงเป็ นทีน่าภาคภูมิใจว่ า
ท่ามกลางความแตกต่างทีหลากหลาย หาได้ เป็ นอุปสรรคในการดําเนินงานเพือสันติภาพไม่
ในโอกาสทีชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน และภาคี
องค์กร ได้ กาํ หนด เรื อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับพระพุทธศาสนา” มาเป็ น
หัวข้ อของจัดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั>น มีความน่าสนใจและควรชืนชมเป็ นอย่างยิง เพราะนอกจากจะเป็ นการ
ร่วมเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี” ๒๖๐๐ ปี แห่ งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ซึงหมายถึงวาระทีเลย
ล่วงมายาวนานถึง ๒๖๐๐ ปี ทีพระพุทธเจ้ าทรงมีชัยชนะต่อหมู่มารและกิเลสทั>งปวงอย่างสิ>นเชิง
แล้ ว ยังมีประเด็นเชือมโยงการดํารงอยู่ของพระพุทธศาสนาทียาวนานมาจนถึงยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ซึงเป็ นยุคทีอยู่ทา่ มกลางกระแสแห่งความเปลียนแปลงทีส่งผลกระทบ
ต่อพระพุทธศาสนาได้ ท>งั ด้ านบวกและด้ านลบด้ วย
ขอแสดงความชืนชมยินดี ในความระลึกถึงคุณอันประเสริฐแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า เชือมันว่าผลจากการประชุมทางวิชาการครั> งนี>จะเป็ นส่วนสําคัญทีช่วยผลักดันสังคมไปสู่
เส้ นทางแห่งสันติภาพทีรอคอย เพราะ “หัวใจของพระพุทธศาสนาคือสันติภาพภายในตัวของ
มนุ ษย์” และด้ วย “สันติ” ด้ วย “ความสงบ” ภายในจิตใจของมนุ ษย์น> ีเองทีจะเป็ นเครืองนําสังคม
ไปสู่สนั ติภาพ

เขียนโดย พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ทูตสันติภาพ
www.upf.or.th

Message from Ms Pennie White
Member, Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd.
for the Audience of the ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
November 24th, 2555 B.E., 12:30-17:30 hrs.
at Panyapiwat Technological College, Nonthaburi Province, Kingdom of Thailand
organized by the Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)
in Cooperation with the Assembly of Buddhist Organizations of Thailand Association,
the Thai Consumers Development Association, the Association for Constitutional Democracy, The Thai
Council of Civic Political Development, and the Science Technology and Innovation Association of Thailand (STIA)

-------------------------------------To all the Dignitaries, VIPs, speakers, participants and guests of this symposium,

We congratulate you on coming together for this important ICT for All Symposium
on “ICT and Buddhism”. We also congratulate the conveners, ICT for All Club, on
their efforts to reduce the Digital Divide and thank them for the opportunity to
contribute to this worthy symposium.
For Buddhist communities in the Digital Age, embracing technology is the obvious
next step. The Internet and Information and Communication Technology (ICT)
developments have had a significant impact on the networked learning organisations
aiming at immediate communications between people in different countries.
There is now a need for people to adapt to use these technologies in ways similar to
other segments of society. It is a natural progression to use the technologies in the
tradition of preserving and disseminating the sacred texts. The future Buddhists are
the generation.com and they are looking for the teachings in their online ‘always on’
world. We must embrace the technologies of the Digital Age to reach the goal of
being truly globally networked Buddhists.
This message is brought to you on behalf of the Buddhist Discussion Centre (Upwey)
Ltd. in Australia, a regional centre of the World Fellowship of Buddhists and an
Associated Institute of the World Buddhist University. Our Abbot, Anita Carter sends
her blessing to you all on this occasion and to all of you for the virtuous work you do
in your daily life.
Our late founder, John D. Hughes taught thousands of people Buddha Dhamma who
came to our Centre in person. However, it was our founder John, who had the vision
back in the eighties to see that ICT would be an important part of preserving and
disseminating the teachings of the Buddha Dhamma. At this time he developed a 20
year conceptual solution for our Centre in using ICT to support the work of our key
objectives to:
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•
•
•
•

To introduce a philosophy of life based on Buddha Dhamma
To encourage the study, practice and realisation of Buddha Dhamma
To provide beings with Buddha Dhamma training
To preserve the Buddha Dhamma at this Temple for at least 500 years.

As a student of Buddha Dhamma from 1999 with John D. Hughes as my teacher
I have been fortunate to be able to research a Masters thesis on the topic of “The use
of ICT by the World Buddhist University”. John D. Hughes introduced me to the
worldwide network of Buddha Dhamma institutions and scholars; making available
textual resources; encouraged this research to be done at the outset and supported me
throughout the research process.
The World Buddhist University faculty and students expressed their commitment to
putting into practice objectives to provide facility for research, learning and
communication through its network. The World Buddhist University is a new kind of
network, free from the traditional structure of education consisting of teachers,
students and a body of knowledge to be learnt.
The faculty and students of the World Buddhist University acknowledge both the
limitations of ICT in achieving their objectives and their personal limitations in using
ICT. In acknowledging this, many saw the need to change and adapt in order to make
the best use of ICT.
The website was seen as fundamental to the operation of the WBU because as a
virtual university the website is the face of the university. The WBU website contains
a webboard. This webboard needs to be moderated by a World Buddhist University
Staff Member to ensure that the content is appropriate (ethical and relevant). As a
globally networked organisation the WBUs participants speak different native
languages and this poses a challenge. To overcome this the WBU has a policy of
working globally and using English as the language for communication as most of the
online world is dominated by English.
The World Buddhist University network is being developed in two ways; electronically
and personally. Both elements were found to be important to the WBU. Participants
acknowledged the benefits of using technology for networking but found that, at this
stage, trust and rapport was easier to develop using face-to-face communication.
Buddhism as an academic pursuit can be aided by the use of ICT but it is questionable
whether Buddhism as a practice can be transmitted online because it is so subtle and
has been passed from teacher to student for centuries as recommended by the texts.
Buddhism is usually practiced in communities. The WBU must be wary of people
thinking they can achieve this through the technology alone. ICT could be a threat to
the traditional forms of Buddhist instruction and care needs to be taken not to
undermine the fundamental teachings.
The use of ICT is not contrary to the Buddhist teachings however there are some
caveats on this. Lay Buddhists who live a family life and keep five precepts (a code of
morality to abstain from killing, stealing, sexual misconduct, lying and taking
intoxicants that cloud the mind) may use ICT for any legal purpose not contrary to
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ICT for some purposes because many Monks adhere to 227 precepts including the
abstinence from entertainments (such as listening to music or theatrical plays or
dancing). Another issue for Monks using ICT or learning about worldly subjects is
that it must not interfere with their learning of the Pali language or study of Buddhist
texts. The main areas of study and development in Buddhism are morality,
concentration and wisdom as the means of reaching enlightenment.
On the topic of the the digital divide, participants explained that the WBU is located
in Thailand where ICT have only become available in the city areas in the last few
years and are not yet available in most of the villages. This was an issue for the WBU
because many of the staff and students had little exposure to the technologies.
Participants who resided in Australia have had better access to technology and have
had so for a longer time.
This research found that the World Buddhist University found their own strategy for
closing the gap around the generation divide. The senior WBU staff did not feel as
skilled as younger staff in using ICT. To work around this, senior and junior staff to
work collaboratively on the website displayed using a digital projector.
Buddhist online learning environment need to embrace a new pedagogy capable of
supporting Buddhist methods of learning.
As in the vision of John D. Hughes, there will come a time that in future, with more
advanced video and holographic technology, where a student may sit before a virtual
teacher using the Internet to provide a traditional teacher student face-to-face
relationship suitable for learning Buddhist teachings.
It is because of the fact that technology does not in itself bring equality or equal
access to education that the work you are doing today at this symposium is all the
more necessary and pertinent.
Thank you for this opportunity to share some thoughts with you at your symposium
on behalf of the Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd.
May the symposium strengthen the networks of those who are bringing the Buddha
Dhamma to all in the Digital Age.
Thank you,

Ms Pennie White
Member, Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd., Australia
Student, Monash University Clayton, Melbourne

ICT ก้าวหน้า
คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา

ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา
(ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)*
ขอเจริญพร ท่านสาธุชนผู้ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน
วันนี้อาตมภาพรู้สึกว่าเรามีเวลาน้อย เพราะฉะนั้นจะขอเข้าเรื่องกันเลย
สําหรับเรื่องที่ตั้งให้พูดนี้ ขอทําความเข้าใจก่อนสักนิดหน่อย
ประการแรก หัวข้อเรื่องที่ตั้งว่า “ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์” เดิมใช้
“ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์” ซึ่งถ้าตั้งเช่นนั้น เป้าจะอยู่ที่ตัวศาสนา หมายความว่า
ในขอบเขตเวลาที่เราเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์นั้น ศาสนาถูกเหตุการณ์หรือความ
เป็นไปต่างๆ ในโลกนี้กระทบกระทั่งอย่างไร หรือว่าถูกผลกระทบอะไรบ้าง ศาสนา
เป็นอย่างไร ศาสนาจะปรับตัวอย่างไร จุดเน้นไปอยู่ที่ศาสนา แต่ในที่นี้เห็นว่าเราไม่
*

คําบรรยายในการสัมมนา งาน “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน”
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ แสดงในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ เวลา ๐๙.๐๐–
๑๐.๔๐ น.
๑
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ควรเน้นเฉพาะที่ตัวศาสนา จึงเปลี่ยนหัวข้อเป็น “ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์” ให้
ศาสนาเป็ น ฝ่ า ยหนึ่ ง และยุ ค โลกาภิ วั ต น์ เ ป็ น อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง โดยที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และกระทําต่อกัน คือ มองได้ทั้งในแง่ที่ว่าศาสนาได้รับ
ผลกระทบอย่างไรจากยุคโลกาภิวัตน์ และศาสนาจะส่งผลต่อยุคโลกาภิวัตน์อย่างไร
ตลอดจนศาสนาจะช่วยมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร
อนึ่ง ขอทําความเข้าใจต่อไปด้วยว่า ศาสนาในที่นี้เป็นนามธรรม
หมายถึงตัวหลักธรรม ตัวหลักการ คือความจริงความถูกต้องดีงาม คือมุ่งไปที่ตัว
ธรรม หมายความว่า ทําอย่างไรจะช่วยให้โลกาภิวตั น์มผี ลในทางที่เป็นคุณเป็น
ประโยชน์ ถ้าเราสามารถทําได้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาทั้งสิ้น ฉะนั้น
ขอบเขตของเรื่องที่จะพูดนี้กว้างมาก และจะพูดเน้นในแง่ที่ว่าสภาพในยุคโลกาภิ
วัตน์เป็นอย่างไร และศาสนาจะช่วยอย่างไร มากกว่าที่จะพูดในแง่ที่ว่าศาสนาจะ
เป็นอย่างไร และจะรับผลกระทบอย่างไร
ประการทีส่ อง คําว่า โลกาภิวัตน์ เป็นคําที่เข้าใจกันมากพอสมควรแล้ว
ในปัจจุบัน อาจจะย้ําอีกทีว่า โลกาภิวัตน์ คือสภาพที่เกิดมีเป็นไปหรือแผ่ขยาย
กระจายไปทั่วโลก อย่างที่เรียกว่าไร้พรมแดน มีอะไรเกิดขึ้นในที่หนึ่งก็รู้หรือส่งผล
กระทบไปทั่วโลก อาจจะมีนัยแฝงอยู่ด้วยตามที่แฝงในภาษาไทยคือ มีอิทธิพล
ครอบงําโลกด้วย ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นความจริงอยู่ไม่น้อย โลกาภิวตั น์หลายอย่าง
เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีอิทธิพลครอบงํา ทําให้คนตกอยู่ใต้อํานาจของมัน

สภาพโลกาภิวัตน์
ว่าถึงสภาพโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้ก็มีมากมาย อย่างแรก ที่เราใช้เป็นชื่อ
ของยุคสมัยเลย ก็คือข่าวสารข้อมูล หรือสารสนเทศ หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่
เวลานี้เ ราเรีย กโลกยุ คปัจ จุบัน ว่า ยุคข่ าวสารข้อมู ล หรือที่ ฝรั่ง ผู้ริ เริ่ม เรีย กว่ า
Information Age และสังคมก็เป็นสังคมข่าวสารข้อมูลที่เรียกว่า information
๒
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society เรื่องข่าวสารข้อมูลเป็นสภาพโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลกว้างขวางอย่างยิ่ง
เป็นอันดับแรก จนกระทั่งเป็น ชื่อของยุคสมัย
อย่างที่สอง วิทยาศาสตร์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มี
อิทธิพลอย่างยิ่ง การที่ข่าวสารข้อมูลจะเป็นโลกาภิวัตน์ได้ ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (information
technology) ซึ่งมีความสําคัญมาก อย่างที่จัดขึ้นเป็นงานครั้งนี้ พูดได้ว่า ตัวเหตุ
ปัจจัยที่ทําให้ข่าวสารข้อมูลได้กลายเป็นโลกาภิวัตน์ก็คือเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศนี่เอง
สภาพโลกาภิวัตน์อย่างอื่นก็เช่น ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าขาย
เวลานี้ในทางเศรษฐกิจระบบแข่งขันกําลังขยายตัวแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับทั้ง
โดยตรงคือนิยมแล้วรับเข้ามาเอง และจําใจยอมรับ เพราะถูกครอบงําอย่างที่ว่า
แล้ว เวลานี้ระบบการแข่งขันในทางเศรษฐกิจแบบธุรกิจได้ครอบงําเศรษฐกิจของ
โลกแล้วเป็นอย่างมาก
ในด้านระบบการเมืองการปกครองเวลานี้ ที่เป็นสภาพโลกาภิวัตน์ก็คือ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะ ในเมื่อโซเวียตรัสเซียล่มสลายไป ระบบการเมืองแบบเสรี
ประชาธิปไตยก็ยิ่งแพร่หลายไปในโลกมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ในด้ านความเป็นไปในสังคม เช่น การที่มนุษย์จะอยู่กั น
อย่างมีสันติภาพได้อย่างไร เวลานี้สิ่งที่เป็นปัญหาน่าหวาดวิตกมากก็คือปัญหา
ความขัดแย้งและเบียดเบียนกัน ทั้งๆ ที่ว่าโลกนี้แคบเข้า ชุมชนโลกกลายเป็น
ชุมชนอันหนึ่งอันเดียวกันจนใช้คําว่า “global village” คือเป็นหมู่บ้านโลก แต่
มนุษย์ที่อยู่ในโลกกลับมีปัญหาขัดแย้งกัน แบ่งแยกกันเป็นกลุ่มเป็นพวก รบราฆ่า
ฟั น กั น เป็ น การสวนทางกั บ สภาพของโลกที่ ร วมกั น เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วทาง
เทคโนโลยีหรือทางวัตถุ และสภาพแวดล้อม กลายเป็นว่าในยุคที่โลกที่อยู่อาศัย
๓
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รวมเข้ามาถึงกันได้ โลกมนุษย์กลับยิ่งแบ่งแยกแตกกันออกไป หรือ คนเข้ามา
รวมอยู่ด้วยกัน แต่ใจยิ่งแบ่งแยกแตกกัน จนฝรั่งใช้คําว่าเป็นยุคที่มี tribalism คือ
เป็นยุคแห่งลัทธิแบ่งพวกแบ่งเผ่า โดยที่ tribalism นี้กลับเป็น globalized มัน
กลับกัน เป็นความจริงที่ดูย้อนแย้งในตัวของมันเอง เป็นที่น่าหวาดวิตกมาก จึงเป็น
สภาพโลกาภิวัตน์ที่ก่อปัญหาอย่างยิ่ง แล้วก็อาจจะเป็นจุดติดตันของมนุษยชาติ
เพราะยังหาทางแก้ไม่ได้
ในขณะที่มนุษย์ในสังคมมีความแบ่งแยกขัดแย้งกัน และเกิดภัยสงคราม
เป็นต้นนั้น อีกด้านหนึ่งที่คู่กันซึ่งร้ายแรงไม่น้อยกว่าก็คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็
เป็นโลกาภิวัตน์อย่างหนึ่งแต่เป็นด้านร้าย ซึ่งเวลานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งที่คุกคามต่อ
ความอยู่รอดของมนุษยชาติ และยังไม่เห็นทางปลอดโปร่งว่าจะแก้ไขได้
ปัญหา ๒ อย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ติดตันที่สุด ซึ่งยังไม่มองเห็นและไม่มี
ความมั่นใจว่าจะมีทางแก้ไขได้ เป็นโลกาภิวัตน์ใหญ่ ๒ อย่างคู่กันที่ครอบคลุมทั่ว
ทั้งหมด คือ สังคมมนุษย์ที่แบ่งแยกรบรากัน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม หรือ
พูดให้ชัดขึ้นอีกเป็นภาพของตัวมนุษย์ ผู้อยู่ในท่ามกลางสภาพที่ไม่มั่นคงปลอดภัย
ขณะที่ในสังคมคนอยู่ด้วยกันแบ่งแยกทะเลาะวิวาทไม่ไว้วางใจกัน สิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นที่อยู่อาศัยกลับรวมตัวพากันเสื่อมโทรมเป็นอันเดียวกันไปทั่ว
นอกจากนั้นยังมีความแปลกแยก ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติ
เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น โลกมนุษย์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ก็ปรากฏว่ามนุษย์ได้สร้างโลก
ของตัวเองให้เจริญมาก และโลกมนุษย์ที่เจริญนี้ก็เริ่มมีความแปลกแยกกับโลก
ธรรมชาติ ทําให้มนุษย์จํานวนไม่น้อยอยู่ในโลกของมนุษย์โดยแทบจะไม่รู้จัก
ธรรมชาติ และไม่รู้ตัวว่าตนเองอยู่ในโลกของธรรมชาติ หรือโลกธรรมชาติมันซ้อน
มันรองรับโลกมนุษย์นี้อยู่ ถ้าโลกมนุษย์จะแยกกับโลกของธรรมชาตินั้น เป็นไปได้
ไหมว่ามนุษย์จะอยู่ตามลําพังได้โดยไม่ต้องอาศัยโลกธรรมชาติ ถ้าสองโลกนี้แปลก
๔
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แยกและขัดแย้งกัน โลกมนุษย์จะอยู่โดยสวัสดีได้หรือไม่ เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้อง
พิจารณา
ที่ว่ามานี้เป็นการยกมาให้เห็นว่า เรื่องของโลกาภิวัตน์ต่างๆ มีมากมาย
หลายด้าน
อย่างไรก็ตาม งานนี้เป็นงานไอที เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ข่าวสารข้อมูล ดังนั้น การพูดในวันนี้ก็คงเน้นโลกาภิวัตน์ด้านไอที แต่กระนั้นก็ตาม
จะพูดให้กว้างถึงเทคโนโลยีทั่วไปด้วย เพราะเทคโนโลยีทั้งหลายมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน และเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตความเป็นไปของโลกใน
ปัจจุบัน เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้โลกาภิวัตน์ข้ออื่นทั้งหมดเป็นไปได้

บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยี
เมื่อทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดแล้ว ก็มาเริ่มกันที่เรื่อง
เทคโนโลยีก่อน เพราะเป็นโลกาภิวัตน์ที่สําคัญอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังได้พูดไป
แล้ ว ว่ า เทคโนโลยี ทํ า ให้ โ ลกเจริ ญ จนเป็ น อย่ า งทุ ก วั น นี้ จนกระทั่ ง เข้ า สู่ ยุ ค
Information Age และสังคมของโลกก็เป็น information society ซึ่งก็ยังไม่ได้
เป็นทั่ว แต่เอาเฉพาะประเทศผู้นําที่พัฒนาแล้วเป็นแบบอย่าง
ความจริงสังคมไทยก็ยังไม่ได้เป็นสังคมข่าวสารข้อมูล สังคมไทยกําลัง
พยายามที่จะก้าวจากการเป็นสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมด้วยซ้ํา
ไป พอดีสังคมไทยนี้มาอยู่ท่ามกลางความเจริญของโลกแบบนี้ ก็เลยกลายเป็นว่า
ตัวเองได้รับผลกระทบจากสภาพความเป็นไปของโลกในความเจริญทั้ง ๓ ขั้นของ
วิวัฒนาการ คือ ทั้งเป็นสังคมเกษตรกรรมด้วย สังคมอุตสาหกรรมก็พยายามจะ
เป็น และสภาพสังคมแบบข่าวสารข้อมูลก็พลอยได้รับผลมากมาย
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สังคมไทยจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนสังคมที่พัฒนาแล้ว ทําให้มีลักษณะ
จําเพาะของตัวเองที่จะเอาแบบอย่างคนอื่นไม่ได้ เราจะเอาอย่างสังคมอเมริกันก็
ไม่ได้ เพราะเขาเป็นสังคมที่ก้าวมาเป็นลําดับจนเขาพูดได้เต็มปากว่าเขาพ้นจาก
สั ง คมเกษตรกรรมมานานแล้ ว และก็ ก้ า วข้ า มพ้ น ยุ ค สมั ย ของการเป็ น สั ง คม
อุตสาหกรรมแล้วด้วย จนมาเป็นสังคมข่าวสารข้อมูล แต่ของเราพูดอย่างนั้นไม่ได้
เลย เราได้รับอิทธิพลและผลที่ปะปนกันจากความเป็นไปในสังคมทั้ง ๓ ขั้นตอนนั้น
อย่างไรก็ตาม ในที่นี้เราพูดในแง่ของประเทศผู้นํา พร้อมทั้งอิทธิพลที่แผ่
ไปทั่วโลก เมื่อพูดถึงโลกทั้งหมด เราก็เอาประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
เป็นตัวแทนหรือเป็นแบบอย่าง จึงเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุคสารสนเทศ หรือยุคข่าวสาร
ข้อมูล
เมื่อโลกมนุษย์เจริญมาอย่างนี้ก็มีแง่พิจารณาซึ่งขอย้ําไว้ว่า มันได้ทําให้
มนุษย์ปัจจุบันนี้มองเห็นภาพของการมีอํานาจและอิทธิพลเหนือโลกธรรมชาติ
เพราะว่าจิตสํานึกที่เป็นรากฐานของการสร้างความเจริญของปัจจุบันนั้น มาจาก
แนวความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ และเวลานี้เราก็รู้สึกกันไม่น้อยว่าโลกมนุษย์มี
อํานาจเหนือโลกธรรมชาติ จนกระทั่งบางทีบดบังโลกธรรมชาติไว้ ทําให้มนุษย์เข้า
ไม่ถึงโลกธรรมชาติ และในการที่มีอํานาจเหนือและบดบังโลกแห่งธรรมชาตินั้น
เป้าหมายของมนุษย์ก็คือการมุ่งจะพิชิตข่มบีบบังคับจัดการและหาผลประโยชน์
จากโลกแห่งธรรมชาติ จนไปๆ มาๆ กลายเป็นทําลายและเบียดเบียนโลกแห่ง
ธรรมชาติ ซึ่งมีผลสะท้อน กลับมากระทบต่อความเจริญของโลกมนุษย์เอง
ที นี้ ค วามสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี นั้ น ถ้ า พู ด อย่ า งชาวบ้ า นก็ มั ก ว่ า เป็ น
เครื่องมือ หรือเป็นเครื่องทุ่นแรง ทุ่นเวลา แต่ความจริงมิใช่แค่นั้น มีความหมาย
มากกว่านั้นอีก พูดอย่างภาษาชาวบ้านก็ว่า เทคโนโลยีเป็นฤทธิ์เดช หรือเป็น
ปาฏิหาริย์ทางวัตถุ อํานาจสําคัญของเทคโนโลยีอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่ว่า เทคโนโลยี
๖
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เป็นเครื่องขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ ขยายอย่างไร คือเทคโนโลยีทําให้
มนุษย์สามารถทําสิ่งที่อินทรีย์ธรรมดาของมนุษย์ทําไม่ได้
อินทรีย์คืออะไร ก็คืออวัยวะที่เป็นเจ้าหน้าที่ทํางานต่างๆ เช่น ตาเป็น
เจ้าหน้าที่ดู หูเป็นเจ้าหน้าที่ฟัง มือเป็นเจ้าหน้าที่จับยึดฉวยไว้ เท้าเป็นเจ้าหน้าที่ใน
การเหยียบการเดิน จนกระทั่งสมองก็เป็นเจ้าหน้าที่ใช้ความคิด
อินทรีย์เหล่านี้ของเรามีขอบเขตจํากัด แต่เมื่อมีเทคโนโลยีแล้ว มันก็ช่วย
ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของเราออกไป เช่น เมื่อเราขุดดินด้วยมือ ก็ขุดได้น้อยและ
เจ็บมือด้วย ลําบากยากเย็น เราก็ไปเอาไม้ท่อนหนึ่งมาบากเหลาเข้า ไม้ท่อนนี้ใช้ขุด
ดิน ก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราขุดดินได้สะดวกยิ่งขึ้น ต่อมาเราก็พัฒนาเป็นจอบ
เสียมขึ้นมา ก็ขุดได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ต่อมาก็พัฒนาเป็นรถขุด ซึ่งขุดได้ชนิดที่ว่าคนเป็น
ร้อยเป็นพันก็ขุดสู้ไม่ได้
อีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อเราใช้ตาเปล่าดูไปในท้องฟ้า ก็ดูได้ไม่ไกล เห็นดาว
ระยิบระยับ ก็ดูไม่ออกว่าเป็นดาวอะไร ต่อมามีคนประดิษฐ์กล้องดูดาวหรือกล้อง
โทรทรรศน์ ก็เห็นได้ไกลออกไปอีกมากมาย เพราะเทคโนโลยีนั้นขยายวิสัยแห่งตา
ของเราออกไปอีก หรือในทางตรงกันข้ามอย่างที่ดูของเล็กๆ ก็เหมือนกัน เช่น จะดู
เซลล์ หรือไวรัส ตาเราก็ไม่เห็น จะทําอย่างไร เราก็ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมา
ตาก็ได้รับการขยายวิสัยออกไปทําให้มองเห็นได้ แต่ก่อนโน้นเราเห็นเหตุการณ์ในที่
ใกล้ๆ พอเราทําทีวีขึ้นมา เราก็เห็นเหตุการณ์ในที่ไกลๆ ได้ เวลานี้เทคโนโลยีที่
สําคัญก็คือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอย่างน้อยก็ใช้แทนเครื่องคิดเลขได้ ถ้าใช้สมองคิด
ทศนิ ย มสี่ ห้ า หลั ก เราก็ แ ย่ แ ล้ ว แต่ พ อใช้ เ ครื่ อ งคิ ด เลขตลอดจนคอมพิ ว เตอร์
ทศนิยมหลายๆ สิบหลักเราก็ทําได้ ไม่มีปัญหา ง่ายและรวดเร็ว ประมวลผลได้
ครบถ้วนแม่นยํา
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อย่างเวลานี้พระไตรปิฎกก็เอาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ลง CD-ROM
ทําให้เราสามารถค้นคําได้ครบถ้วนและแม่นยําด้วย อย่างเช่น เราจะค้นพระไตร
ปิฎกที่มีจํานวนหน้าถึง ๒๒,๐๐๐ หน้า โดยประมาณ ถ้าเราค้นคําว่า “สภา” กว่า
จะค้นครบอาจใช้เวลาเป็นเดือน แล้วก็ไม่แน่ว่าจะครบทุกตัว เพราะใช้ตาดูบางทีก็
อาจจะผ่ า นไปได้ โ ดยไม่ เ ห็ น เสี ย อี ก ต้ อ งดู ท วนไปมาหลายรอบ แต่ ถ้ า เราใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียงเวลาไม่กี่วินาทีก็ดูคําว่า “สภา” ได้ครบถ้วน ว่าอยู่หน้า
ไหนข้อไหนบ้าง ในข้อความว่าอย่างไร หรืออย่างในเวลาที่จะศึกษาพุทธศาสนา
เวลานี้ก็มีบางท่านเอา Lord Buddha's Philosophy ลงใน Internet ทําให้
สามารถศึกษาไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของเทคโนโลยีที่จัด
ได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์

เทคโนโลยีสู่สภาพโลกาภิวัตน์
อย่างไรก็ตาม ที่บอกว่าเราขยายวิสัยต่างๆ ออกไปได้นั้น ยังไม่สามารถ
บ่งชัดว่าเป็นคุณหรือโทษ แม้ว่าที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดจะเป็นคุณทั้งนั้น แต่ต้องทํา
ความเข้าใจไว้ก่อนว่า มันอาจจะมิได้เป็นคุณเสมอไป เพราะว่าที่จริงนั้นเทคโนโลยี
ทําให้สะดวกและทําอะไรๆ ได้ผลมาก ทั้งในการทําความดีและความชั่ว คือ ได้ทั้ง
๒ ทาง เป็นการขยายวิสัยแห่งการทําความดีและความชั่ว คุณโทษ ประโยชน์และ
ผลร้าย เราอาจใช้ได้ทั้ง ๒ แง่
ตัวอย่างมีมากมาย เช่น ในการตัดต้นไม้ เครื่องมือคือเลื่อยไฟฟ้าที่เป็นผล
ประดิษฐ์จากเทคโนโลยีนี้ เรามุ่งหวังว่าจะใช้ประโยชน์ในการตัดต้นไม้ใหญ่ได้ใน
เวลาไม่กี่นาที ซึ่งเมื่อก่อนอาจใช้เวลาเลื่อยเป็นวัน แต่เวลานี้เรามีเลื่อยไฟฟ้าอย่างดี
ก็ตัดได้อย่างรวดเร็วไม่กี่นาที ซึ่งมีผลทั้งทางบวกและทั้งทางลบ ผลบวกคือเมื่อ
จําเป็นจะใช้ประโยชน์ก็ตัดต้นไม้มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลลบคือสามารถทําลาย
ธรรมชาติแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วมาก ป่าถูกทําลายหมดไป ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
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ของประเทศไทยและของโลกทั้งหมด เป็นต้น ปัจจุบันนี้ต้นไม้ที่ใช้เวลาปลูกเป็น
ร้อยเป็นพันปี ถูกตัดโค่นลงได้ในเวลาไม่กี่นาที
อย่างการประมงก็เหมือนกัน เรามีเครื่องมือลากอวนสมัยใหม่ที่จับปลา
จากท้องทะเลได้จํานวนมากมายมหาศาล ทําให้เราสามารถจับปลาได้หมดท้อง
ทะเล ทําให้ปลาสูญพันธุ์ไปก็ได้ หรืออย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ทํานองนั้น
ผู้ก่อการร้ายอยู่ในท้องถิ่นของประเทศต่างๆ หลายประเทศ อาจวางแผนร่วมกันนัด
หมายทําการก่อการร้ายพร้อมกันหลายจุดเลยก็ได้ แม้กระทั่งอาวุธสงคราม ก็มี
อานุภาพร้ายแรงอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเมื่อใช้ในทาง
ดีก็ดีมาก เมื่อใช้ในทางร้ายก็ร้ายมากเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความดีความชั่วเราจะยกไว้ก่อน จะพูดกว้างๆ
ออกไปว่าในโลกแห่ง วัตถุ ทั้งหลายนี้เ ทคโนโลยี มีบทบาทอย่างไร ที่ เห็นชั ด คื อ
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยตัวเอกของความเจริญทางอุตสาหกรรม ในยุคที่ผ่านมา
ประเทศไทยพยายามพัฒ นาประเทศให้เ ป็ น ประเทศอุต สาหกรรม จนบางคน
อาจจะภาคภูมิใจว่า เราจะได้เป็น NIC เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่ก็ได้มีการ
ถกเถียงกันมาก ว่าจะมีผลดีคุ้มกับผลเสียหรือไม่
การพัฒนาอุตสาหกรรมจะทําให้เกิดผลผลิตพรั่งพร้อม มนุษย์มีความสุข
ในความหมายว่ามีวัตถุอุดมสมบูรณ์ เมื่อความเจริญก้าวไปจนถึงขั้นหนึ่งแล้ว เขาก็
บอกว่ า พ้ น ยุ ค อุ ต สาหกรรมไปเลย อย่ า งปั จ จุ บั น นี้ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว เช่ น
อเมริกา ได้เจริญจนเป็นสังคมพ้นยุคอุตสาหกรรม (post-industrial society) มา
เป็นสังคมยุคบริโภค (consumer society) หรือว่าตามสภาพโลกาภิวัตน์ก็เป็น
สังคมยุค Information Age อย่างที่กล่าวมานี้
เทคโนโลยีนี้หนุนอุตสาหกรรม และในทํานองเดียวกันอุตสาหกรรมก็
หนุนเทคโนโลยี โดยเป็นปัจจัยเอื้อซึ่งกันและกัน คืออุตสาหกรรมเจริญได้เพราะ
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อาศั ย เทคโนโลยี เสร็ จ แล้ ว อุ ต สาหกรรมก็ ผ ลิ ต และพั ฒ นาเทคโนโลยี ขึ้ น อี ก
เทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีทั้งเทคโนโลยีฝ่ายเพื่อการผลิต ซึ่งเป็นตัวปัจจัยสําคัญของ
อุตสาหกรรม แล้วก็มีเทคโนโลยีเพื่อการบริโภคอีกด้านหนึ่ง
เทคโนโลยีสําคัญ ที่เป็นระบบใหญ่คือ การสื่อสารและขนส่งคมนาคมที่
ทํ า ให้ ข่ า วสารกระจายไปทั่ ว โลก และทํ า ให้ สิ่ ง บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
แพร่หลายไปในที่ต่างๆ ให้คนเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและทั่วโลก นี่ก็คือสภาพโลกาภิ
วัตน์ ในด้านสิ่งบริโภคต่างๆ สืบเนื่องจากการที่ว่า เทคโนโลยีหนุนอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมหนุนเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจึงนําความเจริญไปทั่วอย่าง
รวดเร็ว ด้วยความถี่สูงขึ้นทุกที
สมัยแรกเริ่มที่เกิดเทคโนโลยีขึ้นมา กว่าความเจริญจะแพร่จากตะวันตก
เข้ามาถึงเมืองไทยต้องใช้เวลานาน ยกตัวอย่างเช่น ทีวีเกิดขึ้นในโลกเมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๙ หรือ ค.ศ. ๑๙๒๖ แล้วได้ออกรายการเป็นประจําในเยอรมันเมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๘ หรือ ค.ศ. ๑๙๓๕ ต่อมาอีก ๓ ปี จึงได้ออกรายการประจําในอเมริกาเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๘๑ หรือ ค.ศ. ๑๙๓๘ ทีวีเข้ามาเมืองไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือ ค.ศ.
๑๙๕๕ ห่างจากอเมริกา ๑๗ ปี ทีวีเราเพิ่งมีได้ ๔๐ ปี เดี๋ยวนี้เจริญไปมากมายแล้ว
สภาพความรวดเร็วจะสูงขึ้นทุกที เวลานี้เทคโนโลยีอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองฝรั่งจะ
มาถึงเมืองไทยได้รวดเร็วขึ้น
สภาพโลกาภิวัตน์มีความเจริญ ไม่เฉพาะกว้างขวางทั่วโลกอย่างเดียว แต่
มันรวดเร็วขึ้นด้วย จนกระทั่งฝรั่งบอกว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นทันกาล
ทันเวลา จนเรียกว่าถึงยุค real time หมายความว่าทันที ทันใดในขณะนั้นเลย
ฉะนั้นเรื่องโลกาภิวัตน์จึงไม่ใช่เป็นโลกาภิวัตน์อย่างเดียว แต่เป็น “กาลาภิวัตน์”
ด้วย อันนี้น่าสังเกต บางทีเราไม่ได้นึกถึงในแง่ของกาลเวลา ซึ่งสําคัญมาก
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โลกาภิวตั น์อย่างเดียว ยังไม่สําคัญเท่าไร ที่เพิ่มความสําคัญก็คือความเร็ว
ถ้าไม่เร็วเรายังคิดทัน แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นทั่วโลก สมมุติว่าเกิดในอเมริกา กว่าจะถึง
เมืองไทย ๑๗ ปี เราก็ยังมีเวลาคิดว่าจะทําอย่างไรกับมัน แต่เวลานีม้ นั เร็วจนเราไม่
มีเวลาคิดแล้ว มันถึงตัวทันที ดังนั้นน่าจะคิดศัพท์ใหม่มาคู่กับโลกาภิวัตน์ อาจจะ
เรียกว่า “กาลาภิคัต” หรืออะไรทํานองนี้ อันนี้อย่าเพิ่งถือลงตัว เป็นศัพท์ที่พูดกึ่ง
เล่นๆ ไปหน่อย แต่เป็นอันว่าปัจจุบันนี้ ประเทศพัฒนาแล้วอย่างประเทศตะวันตก
มีอะไร เดี๋ยวเดียวเมืองไทยก็รู้แล้วก็มีด้วย และความเร็วก็จะยิ่งเพิม่ ขึ้นตามลําดับ
ขณะนี้ความเร็วยังไม่เต็มที่ ต่อไปจะเร็วกว่านี้ เอาละที่ว่ามานี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ควร
ตั้งเป็นข้อสังเกต

วิทยาศาสตร์กับเบื้องหลังความเจริญของเทคโนโลยี
เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีก็ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์เป็นธรรมดา เป็นของคู่กัน
เพราะว่าสองอย่างนี้เจริญ ควบคู่มาด้วยกัน บางทีเราพูดว่าเทคโนโลยีเจริญมา
เพราะวิทยาศาสตร์ เพราะเทคโนโลยีอาศัยวิทยาศาสตร์ และบางทีเราถึงกับให้
ความหมายว่า เทคโนโลยี คือการนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หรือ
นํามาใช้ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีไ ม่จําเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
แบบที่เข้าใจกันในความหมายแบบแคบๆ ที่จริงเทคโนโลยีเกิดก่อนยุควิทยาศาสตร์
แต่เ ป็น เทคโนโลยีแ บบง่า ยๆ พอถึง ยุค วิทยาศาสตร์ เจริ ญ เทคโนโลยีก็ มีค วาม
ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราให้ความหมายวิทยาศาสตร์ว่าเป็น
ความรู้ ใ นธรรมชาติ แ บบกว้ า งๆ แล้ ว เทคโนโลยี ก็ ต้ อ งอาศั ย วิ ท ยาศาสตร์ อ ยู่ ดี
อย่างไรก็ตาม เรามักจะให้ความหมายวิทยาศาสตร์ในขอบเขตที่จํากัดเป็นวิชาการ
อย่างที่เข้าใจกันทุกวันนี้ ถ้าอย่างนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นฐานของเทคโนโลยีมา
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ตลอดทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย แต่ ก็ เ ป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ พั ฒ นามา
โดยเฉพาะในแบบปัจจุบัน
ถ้ามองอีกแง่หนึ่ง ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็เป็นปัจจัยแก่
ความก้าวหน้าของกันและกัน หมายความว่า วิทยาศาสตร์เจริญก็ทําให้เทคโนโลยี
ก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวหน้าก็ทําให้วิทยาศาสตร์เจริญยิ่งขึ้น
ที่ว่าเทคโนโลยีอาศัยวิทยาศาสตร์ เราเห็นได้ง่าย ชัดมาก เพราะเราต้อง
ใช้ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ม าสร้ า งสรรค์ เ ทคโนโลยี แต่ ที่ ว่ า เทคโนโลยี ทํ า ให้
วิทยาศาสตร์เจริญหรือมีโอกาสเจริญนั้นบางทีเรามองไม่เห็น อย่างเช่นความรู้ทาง
ดาราศาสตร์ จะเจริญได้แค่ไหนถ้าใช้ตาเปล่า สมัยก่อนมีแต่ตา ความรู้ดาราศาสตร์
ก็แ คบ ต่ อมาเราประดิ ษฐ์ ก ล้ องดู ดาวได้ กล้อ งดูด าวนั้น เป็น เทคโนโลยี พอได้
เทคโนโลยีนี้ความรู้ทางดาราศาสตร์ก็ขยายกว้างขวางออกไป ดังนั้น เทคโนโลยีก็
เป็นตัวเอื้อให้วิทยาศาสตร์เจริญเช่นเดียวกัน
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ เ รามี เ ทคโนโลยี ที่ เ รี ย กว่ า คอมพิ ว เตอร์
คอมพิวเตอร์ก็เป็นความหวังของนักวิทยาศาสตร์ ว่าจะช่วยให้ศึกษาค้นพบความ
จริ ง ของธรรมชาติม ากยิ่ ง ขึ้น อย่ า งปั จ จุ บัน นี้ บางคนกํ าลั ง ศึก ษาว่ า จิต คื ออะไร
คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวเทียบของจิตใจได้หรือไม่ เทคโนโลยีจะพัฒนาไปถึงจุดที่มี
mind หรือมี consciousness คือมีจิตได้หรือเปล่า บางทีเถียงกันถึงกับเขียนตํารา
เป็นเล่มๆ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ รวมความว่าเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยเพิ่มความก้าว
หน้าของวิทยาศาสตร์ด้วย เป็นปัจจัยที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน
จุดที่ อยากเน้ นคือ ในเวลาที่เราเจริญๆ ไปโดยมีเทคโนโลยี ที่ก้า วหน้ า
มากมายนั้น สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกต ก็คือสิ่งที่เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์
ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเกิดขึ้นในอารยธรรมตะวันตก ก็คือ
แนวความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ ฝรั่งภูมิใจมากที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
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ประเทศตะวันตกล้ําหน้ากว่าชาติตะวันออก ก็เพราะแนวความคิดในการที่จะพิชิต
หรือเอาชนะธรรมชาตินี้
แต่ก่อนนี้ ในประวัติของวิชาวิทยาศาสตร์ นักวิชาการบอกว่า ตะวันออก
เจริญกว่าตะวันตกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ในประเทศจีนและ
อินเดียเมื่อสมัยย้อนไปเป็นพันๆ ปี แต่ต่อมา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
สังคมตะวันตกก็เจริญเลยหน้าตะวันออกไป ซึ่งเขามีความภูมิใจว่าเป็นเพราะ
เขามีความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ
ความคิ ด ที่ จะพิ ชิ ต ธรรมชาติ นี้เ ห็ น ได้ ชั ด ในอารยธรรมตะวั น ตก
นักวิชาการตะวันตกได้ค้นคว้ารวบรวมไว้เป็นบทๆ เลย อย่างเช่นในหนังสือ A
Green History of the World นาย Ponting ได้ประมวลแนวความคิดของ
ปราชญ์ตะวันตกมาทั้งหมด ตั้งแต่โสคราติส เพลโต อริสโตเติล และไม่เฉพาะนัก
ปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ แม้แต่นักจิตวิทยา กวี และนักประวัติศาสตร์ก็มี
ความคิดอย่างเดียวกันหมด ซึ่งมีหลักฐานยืนยันให้เห็น ดังเช่น Descartes ซึ่งเป็น
นักปรัชญาสําคัญ และถือกันว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วย แล้วก็ยังมี
ซิกมันด์ ฟรอยด์ และฟรานซิส เบคอน เป็นต้น ซึ่งได้กล่าวคําพูดหรือวาทะไว้ว่า
มนุษย์จะต้องพิชิตธรรมชาติ
บางคนพู ด ถึ ง ขนาดที่ ว่ า ต่ อ ไปเมื่ อ มนุ ษ ย์ เ จริ ญ ขึ้ น ด้ ว ยอาศั ย วิ ท ยา
ศาสตร์ เราจะจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจ เหมือนดังขี้ผึ้งอันอ่อนเหลวในกํา
มือที่จะปั้นเป็นอะไรก็ได้ นี่คือความหวังของตะวันตก ซึ่งเป็นแนวความคิดที่มีมาตั้ง
สองพันกว่าปีแล้ว แม้แต่ศาสนาในตะวันตกก็ถูกวิจารณ์ว่ามีแนวคิดแบบเดียวกัน
อย่างนั้น
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เทคโนโลยีเจริญอาจเพิ่มภยันตราย
อย่างไรก็ตาม มาถึงปัจจุบันนี้เรื่องกลับกลายเป็นว่า การพิชิตธรรมชาติ
นั้นมีผลร้าย คือเป็นการทําร้ายธรรมชาติ การเอาชนะธรรมชาตินั้นมีความหมาย
เป็นการข่มเหงเบียดเบียนธรรมชาติ จนกระทั่งเวลานี้ธรรมชาติแวดล้อมได้เสื่อม
โทรมลงไปและกลายเป็ น ปั ญ หาใหญ่ สํ า หรั บ มนุ ษ ย์ ทํ า ให้ แ นวความคิ ด พิ ชิ ต
ธรรมชาตินี้ถูกตั้งข้อสงสัย อย่างน้อยตอนนี้เขาถือว่าแนวความคิดที่ทางตะวันตก
มองมนุษย์แยกต่างหากกับธรรมชาติ ต้องเปลี่ยนใหม่ เวลานี้ตําราด้านสิ่งแวดล้อม
จะเน้นกันว่าให้มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
เมื่ อ พู ด มาถึ ง ขั้ น นี้ ก็ ก ลายเป็ น ว่ า ความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีได้ส่งผลร้ายให้แก่มนุษยชาติไม่น้อย ดังที่มีคนบ่นเรื่อยๆ ทั้งเรื่องเล็ก
เรื่องใหญ่ ไม่ต้องพูดถึงผลเสียต่อสภาพแวดล้อมที่ชัดมาก แม้แต่ผลเสียต่อชีวิต
จิตใจของมนุษย์เองก็หนักทีเดียว เช่น ปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย ปัญหาของจิตใจ
เริ่มแต่ความเครียด ซึ่งบ่นกันมากโดยเฉพาะในสังคมตะวันตก จนทําให้คนบางกลุ่ม
เกิดอาการที่เรียกว่า technophobia คือเป็นโรคกลัวเทคโนโลยี แต่พวกที่เป็น
อย่ า งนั้ น เขาก็ ถื อ ว่ า เขาอยู่ กั บ ความจริ ง แต่ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง หาว่ า เขาเป็ น
technophobia จะได้ยินว่าในตะวันตกมีมนุษย์ที่รวมกันต่อต้านเทคโนโลยีและขอ
อยู่ตามธรรมชาติ แม้ว่าความคิดนี้จะเป็นการเอียงสุดไปด้านหนึ่ง แต่ก็เป็นสิทธิ์ของ
เขา เพราะว่ า เป็ น ความจริ ง อย่ า งนั้ น อยู่ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ว่ า เทคโนโลยี ไ ด้ ทํ า ลาย
สิ่งแวดล้อม และทําลายสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ
จะขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง ซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญ ที่จะทําให้มนุษย์ต้องหัน
มาพิจารณาไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสียของเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวโยงมาถึงจิตใจของ
มนุษย์และการพัฒนามนุษย์ด้วย อย่างเวลานี้มเี ทคโนโลยีที่ทําให้เราสามารถรูเ้ พศ
ของเด็กในครรภ์ได้ เด็กยังไม่ทันคลอดก็รู้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ในอเมริกา
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ตอนนี้ก็มีรายงานของแพทย์เพิ่มขึน้ ว่า มีการทําลายเด็กในครรภ์มากขึ้น เพราะเด็ก
คนนั้นมีเพศไม่ตรงกับความประสงค์ของบิดามารดา ทั้งนี้เพราะเรารู้ล่วงหน้าก่อน
พอพ่อแม่รู้ว่าไม่เป็นเพศที่ตรงกับความต้องการก็อาจจะให้ทําลาย อันนี้ลองคิดดูว่า
จะเกิดอะไรขึ้น
นี่ เ ป็ น เรื่ อ งของเทคโนโลยี แต่ มั น สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว คน เราต้ อ งมองใน
ลักษณะที่ว่าเป็นปัจจัย ๒ ด้าน แต่ในด้านของเทคโนโลยีเองก็เป็นตัวเอื้อต่อการ
เกิด ปัญหา ปั ญหานี้จะมีผลกว้า งไกลอย่ างไร ในเมื่ อความเป็นไปในระบบของ
ธรรมชาติบางอย่างมนุษย์ยังรู้ไม่พอ ในการเกิดของลูก บางครอบครัวมีแต่ลูกชาย
บางครอบครัวมีแต่ลูกหญิง แต่พอมองสังคมทั้งโลก ธรรมชาติมันจัดอย่างไร (ที่
จริงคือสัมพันธ์กันอย่างไร) ไม่รู้ จนทําให้จํานวนคนทั้งชายและหญิงค่อนข้างสมดุล
กัน ไม่ค่อยผิดกันเท่าไร อันนี้มีกลไกอะไร วิทยาศาสตร์เข้าถึงหรือยัง แต่ถ้ามนุษย์
จัดการเรื่องนี้ตามความต้องการของตน ผลอะไรจะเกิดขึ้น ระบบของธรรมชาติที่
สร้างดุลยภาพในเรื่องของเพศชายเพศหญิง ที่ถูกมนุษย์จัดการตามใจชอบของตนนี้
อาจจะเกิดความเสียดุลเป็นอย่างยิ่งก็เป็นได้
สมมติว่าสังคมหนึ่งต้องการลูกผู้ชายอย่างเดียว ลูกผู้หญิงทําลายหมด
อย่างในประเทศจีนสมัยก่อน ก็เคยได้ยินใช่ไหมว่าเขาไม่ต้องการลูกผู้หญิง แต่ตอน
นั้นเมื่อเกิดเป็นคนแล้วก็ทําลายยาก แต่ต่อไปนี้ทําลายได้ง่ายตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่
ทันได้เห็น คนสามารถใช้เทคโนโลยีโดยไม่ทันได้รู้สึกอะไรเพราะยังไม่เคยเห็นกัน
คนนี้ถ้าไม่เคยเห็นกันก็ทําลายกันได้ง่าย ถ้าคนจัดการกันเองแบบนี้ โลกมนุษย์ก็
เสียดุล และอาจจะถึงความวิบัติ
ทีวีก็มีอิทธิพลอย่างยิ่งในสังคม มันเป็นเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลที่
สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง และมี อิ ท ธิ พ ลอาจเรี ย กว่ า สู ง สุ ด ก็ ไ ด้ ที่ จ ริ ง มั น เป็ น เทคโนโลยี
ประเภทปลุกเร้าบันเทิงอย่างสําคัญ ในสังคมอเมริกันกําลังมีการถกเถียงกันในเรื่อง
อิทธิพลของทีวีในด้าน violence คือความรุนแรง ซึ่งในสังคมอเมริกันขณะนี้มี
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ปัญหามากเหลือเกิน จนกระทั่งเป็นปัญหาของชาติ ต้องไปถกเถียงกันในรัฐสภาว่า
จะแก้ปั ญหากัน อย่างไร จะมี กฎหมายห้ามมีอาวุธ ปืนส่วนตัวไหม เพราะมีเด็ ก
ประถมเอาปืนไปยิงกันที่โรงเรียน ขนาดเด็กก็ยังใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่ผิด
ปัญหา violence คือความรุนแรงนี้ ถือว่าเกิดจากอิทธิพลของทีวีมาก
จนกระทั่งใหม่ๆ สดๆ นี้ก็เกิดการเคลื่อนไหวใหม่ในวงการการศึกษา มีกลุ่มที่อาจ
เรียกว่าขบวนการ TV-Free America แปลได้ว่าขบวนการอเมริกาปลอดทีวี เอา
ละซิ ในเมืองไทยใครเคยคิดบ้างว่าจะมีความเคลื่อน ไหวขนาดนี้ พวกครูอาจารย์
ในเมืองอเมริกาบอกว่าไม่ไหวแล้ว ทีวีนี่มีผลร้ายต่อชีวิตจิตใจของเด็กและต่อสังคม
มาก ผลดีผลร้ายบวกลบกันแล้ว ไม่เอาทีวีดีกว่า
ตอนนี้ เ อาเป็ น ว่ า อย่ า งน้ อ ยเขาพยายามให้ มี สั ป ดาห์ ที่ ป ลอดที วี สั ก
สัปดาห์หนึ่ ง ก็เลยมีการเคลื่อนไหวและชวนกัน ในโรงเรียนบางแห่ง ก็เริ่มแล้ ว
เรียกว่าอยากจะให้มี National TV-Turn-Off Week สัปดาห์ปิดทีวีแห่งชาติ
อย่างน้อยปีละครั้ง บางโรงเรียนประกาศว่าปีหน้าจะให้มี ๒ สัปดาห์

สังคมไทยกับเทคโนโลยี :
เรามีฐานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่
ลองคิดดู นี่ก็เป็นเรื่องของไอทีโดยตรง เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อเมริกา
เป็นอย่างไร ประเทศไทยน่าจะได้บทเรียนของเขามาใช้ประโยชน์ นี่คือบทเรียน
ของประเทศอเมริกา ถ้าเราเดินอย่างปัจจุบันก้าวหน้าไปในทิศทางนี้ สภาพที่รออยู่
ข้างหน้าของสังคมไทยจะเป็นคล้ายๆ สังคมอเมริกาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะต้อง
ถามว่าสังคมอเมริกันอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่าเป็นหรือน่าเอาอย่างไหม ที่ว่า
น่าเป็นนั้นเราได้ศึกษาดีหรือยัง
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คนไทยเราน่าจะใช้ไอทีแบบหนามบ่งหนาม คือใช้มันให้เป็นประโยชน์
แบบย้อนกลับในการศึกษาให้รู้เท่าทันอย่างจริงจัง ให้รู้เข้าใจสังคมที่พัฒนาแล้วว่า
เขาเป็นอย่างไรทั้งด้านดีและด้านร้าย และกลั่นกรองเลือกเอาแต่ประโยชน์ ไม่ใช่มัว
แต่ติดตามเฉพาะผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่จะเอามาเสพบริโภค
เท่านั้น เราต้องรู้เข้าใจสภาพสังคมของเขาด้วยว่ามีดีมีด้อยอย่างไร มีส่วนที่เป็น
ความเจริญและความเสื่อมอย่างไร อย่างน้อยเราควรแยกได้ว่าด้านไหนควรเป็น
อย่างเขา ด้านไหนไม่ควรเป็น
ขอพูดอย่างเบาะๆ ว่า ถ้าเราเดินตามทางนี้ต่อไปเราจะเป็นอย่างอเมริกา
ที่จริงเราอาจจะไม่เป็นอย่างอเมริกา แต่อาจร้ายยิ่งกว่าที่อเมริกาเป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพราะอะไร เพราะว่าสังคมไทยมีจุดอ่อนที่แย่กว่าอเมริกาอยู่บางอย่าง ซึ่งเป็น
จุดอ่อนที่สัมพันธ์กับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย ที่ว่าอเมริกาแย่ปัญหา
เยอะ ถ้าไทยไม่ระวังจะแย่ยิ่งกว่าเขา จะขอยกตัวอย่างในส่วนของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ประการแรก สังคมไทยเป็น สังคมที่ แทบจะถือได้ว่ าไม่ มีวั ฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เลย ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เสียฐานเลยทีเดียว วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เป็น
อย่างไร วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ก็คือวิถีชีวิตจิตใจของมนุษย์หรือผู้คนที่มีความใฝ่
รู้ คิดอะไรเป็นเหตุเป็น ผล ไม่เ ชื่อง่าย ไม่หลง งมงาย ชอบค้ นคว้า ชอบพิสูจ น์
ทดลอง พบอะไรแล้วพยายามวิเคราะห์องค์ประกอบสืบสาวหาเหตุปัจจัยให้เข้าถึง
ความจริงให้ไ ด้ ลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดมีขึ้นเป็นนิสัยจิตใจของผู้คนเราเรียกว่ามี
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ สภาพนี้สังคมไทยมีไหม พูดได้ว่าแทบตรงข้ามเลย
เราไม่มีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ผู้คนชอบเชื่ออะไรง่ายๆ หลงงมงาย ตื่น
ข่าว ใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลก็ไม่เป็น อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันต่อไป แต่อย่าง
น้อยเราบอกว่าขาดวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ถ้าอย่างนี้แล้วฐานเราเสีย เราจะแย่
กว่าเขา อเมริกายังมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควร
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ขอทํ า ความเข้ า ใจก่ อ นว่ า วั ฒ นธรรมวิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ ใ ช่ วั ฒ นธรรม
เทคโนโลยี ต้อ งแยกให้ ไ ด้ หลายคนเข้ าใจผิ ด พอถามว่า วิท ยาศาสตร์คื ออะไร
ความหมายที่เขาให้คือเทคโนโลยี อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลย แม้แต่ผู้บริหารชั้นสูงไม่
น้ อ ยก็ ยั ง แยกวิ ท ยาศาสตร์ กั บ เทคโนโลยี ไ ม่ อ อก นั บ ว่ า เป็ น อั น ตรายอย่ า งยิ่ ง
วัฒนธรรมเทคโนโลยีไม่ใช่วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวจะต้องพูดกันต่อไป
ในที่นี้จะพูดไว้ก่อนว่า ในแง่นี้เทคโนโลยีนั้นตรงกันข้ามกับวิทยาศาสตร์
เลย ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีไปกันได้กับไสยศาสตร์และความเชื่องมงาย แต่
วิท ยาศาสตร์ไ ปกั น ไม่ ไ ด้กั บ ไสยศาสตร์ แ ละความเชื่ อ แบบนั้ น เราอาจใช้
เทคโนโลยีผลิตวัตถุมงคลได้ทีละเป็นหมื่นเป็นแสน แทนที่จะทําได้ช้าๆ โดยปั้น
เสียเวลามากกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งๆ หรือถ้าเราพรมน้ํามนต์ด้วยมือไม่พอหรือไม่ทัน ก็
ใช้เทคโนโลยีฉีดเลยทีเดียวได้ทั่วห้องประชุม หรือจะใช้เทคโนโลยีด้านสื่อสารข้อมูล
โฆษณาฤทธิ์เดชของวัตถุมงคลก็ได้ ทําให้แพร่หลายไปไกลและมีผลกว้างขวางต่อ
สังคม เป็นโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริง พูดสั้นๆ ว่า เทคโนโลยีเอื้อต่อไสยศาสตร์ได้
มาก
ผลข้างเคียงของเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่ง คือการหนุนวัฒนธรรมบริโภค
เทคโนโลยีไปกันได้ดีกับค่านิยมบริโภค โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีที่ผลิต
และใช้กันเน้นในด้านการเสพบริโภค ทําให้คนหันไปมุ่งหาสิ่งบํารุงบําเรอความ
สะดวกสบาย สร้างนิสัยที่เป็นนักบริโภคมากยิ่งขึ้น ไม่เป็นนักผลิต อันจะเป็นเรื่องที่
มีผลร้ายแรงมาก ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นจะต้องพูด
ต่อไปถึงวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยขาด ที่พูดไปเมื่อกี้คือการขาดวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ พูดสั้นๆ ก็คือขาดความใฝ่รู้
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รู้จักไทย เข้าใจฝรั่ง : ผลต่างที่เกิดจากเทคโนโลยี
ประการต่อไป ขอแยกเทคโนโลยีเป็น ๒ แบบก่อน (เนื่องจากเทคโนโลยี
มีหลายลักษณะหลายประเภท) คือ เทคโนโลยีเพื่อการผลิต และเทคโนโลยีเพื่อการ
บริโภค เทคโนโลยีเพื่อการผลิตนี้สําคัญมาก ในฐานะเป็นฐานของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเจริญขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีเพื่อการผลิต เทคโนโลยีเพื่อการบริโภคเป็น
ผลผลิตของอุตสาหกรรม เรานํามาใช้เพื่อการบริโภค เช่น การเล่นเกมส์ เป็นต้น
เกมส์ต่างๆ นี้เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีเพื่อการบริโภค ถ้าแยกเรื่องนี้ได้แล้วเรา
จะเกิดความเข้าใจที่จะทําอะไรๆ ต่อไปเกี่ยวกับอนาคตของสังคม
เทคโนโลยีเพื่อการบริโภคเป็นปัจจัยสร้างนิสัยของนักบริโภค จึงไป
ด้ ว ยกั น กั บ วั ฒ นธรรมบริ โ ภค ส่ ว นเทคโนโลยี ด้ า นการผลิ ต จะหนุ น กั น มากั บ
วัฒนธรรมที่เรียกง่ายๆ ว่าวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ฝรั่งสร้างอุตสาหกรรมมาด้วย
เทคโนโลยีเพื่อการผลิต แล้วเขาก็สร้างนิสัยแบบนักอุตสาหกรรมคือนักผลิตขึ้นมา
ด้วย วัฒนธรรมอุตสาหกรรมเป็นวัฒนธรรมของนักผลิต แต่ไม่ใช่เป็นนักผลิต
อย่างเดียว ขอใช้คําว่าวัฒนธรรมที่ทําให้มีนิสัยสู้สิ่งยาก คือมีความเพียรพยายามสูง
มีความอดทน มีใจสู้ บากบั่นเพียรพยายามที่จะแก้ไขขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ
เพื่อผลิตและสร้างสรรค์ให้สําเร็จ วัฒนธรรมแบบอุตสาหกรรมสร้างนิสัยในการ
ผลิตและให้เป็นนักสู้
ฝรั่งได้เปรียบคือมีภูมิหลังที่ยากลําบาก ฝรั่งสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อ
อะไร ฝรั่งบอกเองว่าเพื่อแก้ไขความแร้นแค้นขาดแคลน อันนี้เป็นสภาพสังคมฝรั่ง
ก่อ นเกิ ด อุต สาหกรรม อุ ตสาหกรรมเกิ ดมาเพื่อ แก้ไ ขปั ญหาอัน นี้ ฝรั่ ง ทนทุ ก ข์
ลําบากในสภาพแวดล้อมที่ไม่อํานวย อากาศหนาวเย็นบีบคั้นและขาดแคลนสิ่ง
บริโภค เขาจึงสร้างอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยมีความเพียรพยายาม
อย่างสูงที่จะสู้ปัญหา และสร้างผลสําเร็จขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามของตน
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ท่ามกลางความพยายามอย่างนี้ เขาจึงต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยไม่หวังพึ่ง
สิ่งภายนอก พยายามใช้สติปัญญาคิดค้นและทําสืบกันมาอย่างต่อเนื่อง ในยุคนี้พ่อ
พยายามคิดแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่คิดไม่สําเร็จตลอดชีวิตจนตัวตายไป ลูกโตขึ้นมา
ก็คิดต่อ พยายามหาทางดิ้นรนขวนขวายไม่สําเร็จจนลูกตาย หลานก็มาต่ออีก คิด
ไปจนสําเร็จจนได้ ก็ทําให้เกิดความสําเร็จ ๒ ด้าน คือ ได้ผลผลิตเกิดความเจริญ
ด้วย และได้นิสัยสู้สิ่งยากเป็นนักผลิตด้วย อันนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง
ตกลงว่าฝรั่งมีวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ เป็นนัก
ผลิตและสู้สิ่งยาก ซึ่งใกล้ๆ กับความเป็นนักสร้างสรรค์
หันมาดูคนไทยเรา เรามีภูมิหลังของชีวิตที่สุขสบาย ในน้ํามีปลาในนามี
ข้าว ธรรมชาติอํานวย อุดมสมบูรณ์ ไม่เดือดร้อนเท่าไร มีอะไรจะต้องทําก็พอ
ผัดผ่อนได้ เช่นบอกกันว่าเดือนหน้าจะซ่อมบ้าน พอถึงเวลาก็ผัดว่าเดือนหน้าอีก
เดือนหนึ่ง ผัดไปเรื่อยๆ ไม่เป็นไม่ตายอะไร จนเป็นปีก็ไม่ได้ซ่อม แต่ในเมืองฝรั่งผัด
ได้ไหม เมื่อใกล้ฤดูหนาวจะมา ถ้าผัดไปปล่อยให้บ้านมีช่องให้ลมเข้าได้ก็หนาวตาย
มีเรื่องจะทําต้องทําทันที คนไทยมีชีวิตสุขสบายผัดวันประกันพรุ่งได้ ทําให้มีนิสัย
ที่โน้มไปในทางที่เห็นแก่ความง่าย ถ้าแรงก็กลายเป็นความมักง่าย เรียกง่ายๆ
ว่า เกิดความประมาท อันนี้สําคัญมาก อย่าว่าอาตมภาพติเตียนสังคมไทยแรง
เกินไป แต่ขอให้เรามาสํารวจตัวเองเพราะเราต้องการแก้ไขปรับปรุง
เราอยู่ กั น มาในสภาพอย่ า งนี้ พอเทคโนโลยี ม า เราก็ เ จอเทคโนโลยี
ประเภทเพื่อการบริโภคก่อนเลย และเป็นเทคโนโลยีสําเร็จรูปมาแล้ว คนอื่นเขา
สร้างมาเสร็จ เราได้ใช้โดยไม่ต้องผลิตเอง ปัญหาก็มาโดยไม่รู้ตัว เราไม่ได้คิดเพียร
พยายามทํา เราไม่ได้สร้างสรรค์มาเอง ตรงกันข้ามกับฝรั่งที่เขาจะได้มันมาเขาต้อง
ผลิตมันขึ้น ของเราไม่ต้องเลย พอเจอก็เจอเทคโนโลยีเพื่อการบริโภค ได้ใช้ทันที
โดยไม่ต้องสร้างสรรค์ เราก็มุ่งรับเทคโนโลยีเพื่อการบริโภค
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คนไทยรับเทคโนโลยีประเภทไหนมาก ขอถามหน่อย รับเทคโนโลยีเพื่อ
การผลิตหรือรับเทคโนโลยีเพื่อการบริโภคมาก คนไทยเน้นเทคโนโลยีเพื่อการ
บริโภคมากกว่า ใช่ไหม แม้แต่เทคโนโลยีอันเดียวกัน ในการนํามาใช้เราก็ใช้เพื่อ
การบริโภคมากกว่า ใช่ไหม อย่างเช่นทีวีเป็นเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล เวลาดู
ก็ดูเพื่อเสพเพื่อบริโภครายการบันเทิงสนุกสนาน ไม่ค่อยดูรายการที่จะหาความรู้มา
พัฒนาสติปัญญาและ คุณภาพชีวิต
เมื่อคนไทยของเราได้บริโภคผลผลิตที่ตนไม่ได้สร้างขึ้น มันก็มาพ่วงมา
หนุนกันกับนิสัยทางจิตใจที่ไม่ค่อยมีความเพียรบากบั่น เห็นแก่ความง่ายความ
สะดวก ทําให้เกิดความหลงระเริงเพลิดเพลินติดอยู่กับความตื่นเต้นสนุกสนาน พอ
มีนิสัยพื้นฐานแบบนี้ แล้ววัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งก็ได้ช่องเข้ามาขยายช่องทางให้
คือวัฒนธรรมทางไสยศาสตร์และ การหวังพึ่งอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าหรือปัจจัย
ภายนอกที่จ ะอ้อ นวอนดลบั นดาลให้ ต้ อ งการอะไรแทนที่ จะเพีย รพยายามใช้
สติปั ญญาคิดค้ นจนถึง ที่สุด ก็ไ ม่เอา กลับ ไปอ้ อนวอนขอให้สิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์บัน ดาล
ขอให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทําให้ ก็เป็นทางลัดที่ทําให้ตัวเองไม่ต้องกระทํา ไม่ต้องใช้ความ
เพียร และเป็นระบบถ่ายโอนภาระ พบปัญหาก็ไม่สู้ไม่พยายามแก้ไขด้วยตนเอง
แต่ยกปัญหาไปให้เทวดาแก้ให้
วัฒนธรรมอย่างนี้ก็ส่งเสริมความเห็นแก่ง่ายหนักเข้าไปอีก ต้องขออภัย
ถ้าจะต้องใช้ศัพท์แรงบ้างว่าความมักง่าย วัฒนธรรมแบบนี้ก็ส่งเสริมจิตใจให้เสีย
นิสัย คือเกิดความมักง่ายยิ่งขึ้น มีเรื่องราวปัญหาอะไร ก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย
ทําให้ไม่ต้องทําเอง ก็ได้ทั้งความเห็นแก่ง่าย ไม่สู้สิ่งยาก มักง่าย ขาดความเพียร
พยายาม เห็นแก่ความสนุกสนานสะดวกสบาย ติดในความสะดวกสบาย พูดสั้นๆ
ว่า ขาดความสู้สิ่งยาก
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ที่ ว่ า มานี้ เ ป็ น ปั ญ หาพื้ น ฐานสํ า คั ญ ในการที่ เ ราจะอยู่ ใ นโลกแห่ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป จุดนี้ต้องแก้ให้ได้ ถ้าแก้ไ ม่ไ ด้อย่าหวังเลยว่า
สังคมไทยจะอยู่ได้ด้วยดี ฉะนั้นขอย้ําว่าต้องแก้ให้ได้

ถ้าไม่ระวัง จะไม่ได้ทั้งบทเรียนและแบบอย่าง
เอาเป็นว่า ในความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ต้องยอมรับว่าฝรั่งมีข้อดีที่เขา
มีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เป็นนักค้นคว้าและมีความใฝ่รู้ แล้วก็มีวัฒนธรรม
อุ ต สาหกรรมในกระบวนการผลิ ต เทคโนโลยี และใช้ เ ทคโนโลยี ม าพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอีก ทําให้เป็นนักผลิตและเป็นคนสู้สิ่งยาก
อย่างไรก็ตาม เวลานี้ก็น่าเสียดายว่า ฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกันเป็นสังคมที่
พัฒนามาก จนตัวเขาก็ภูมิใจมากว่าเขาได้เปลี่ยนมาเป็น post-industrial society
คือเป็นสังคมที่ผ่านพ้นอุตสาหกรรมมาเป็น consumer society คือเป็นสังคม
บริโภคแล้ว คนฝรั่งในปัจจุบันไม่เคยได้รับรสความยากลําบากความขาดแคลน
อย่างบรรพบุรุษของตนเอง เกิดมาก็มีความพรั่งพร้อม อย่างที่คนไทยบอกว่าเกิด
มาคาบช้อนเงินช้อนทอง ฝรั่งก็เริ่มมักง่ายขึ้นมาบ้าง จะเห็นว่า เวลานี้ฝรั่งรุ่นเก่า
กําลังติเตียนฝรั่งรุ่นใหม่ว่ามักง่ายหยิบโหย่งสํารวย มีวัฒนธรรมแบบตามใจตัว
สังคมเริ่มเสื่อมมีปัญหา
ความตกต่ําของสังคมอเมริกันมีมากในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะที่สําคัญยิ่ง
คือการศึกษา ที่เขาติเตียนกันเองว่ามีผลสัมฤทธิ์ด้อยลงๆ ต่อเนื่องกันมาเกินกว่า
๒๐ ปีแล้ว เหตุปัจจัยที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือแนวความคิดที่เสียดุลเอียงดิ่งไปข้าง
เดียวในทางที่จะตามใจเด็ก โดยมัวแต่เน้นหนักในแง่ที่ว่า ทําอย่างไรจะให้บทเรียน
และกิ จ กรรมง่ า ย เป็ น ที่ ส นใจแก่ เ ด็ ก ถ้ า เด็ ก ไม่ ส นใจก็ ไ ม่ ต้ อ งเรี ย น แล้ ว ครู ก็
พยายามตามเอาใจ
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ที่จริงการสร้างบทเรียนและกิจกรรมให้น่าสนใจเป็นสิ่งที่ถูก แต่จะต้อง
ควบคู่ไปด้วยกันกับการฝึกเด็กให้มีความใฝ่รู้ ที่จะทําให้เขาสนใจอยากเรียนจนไม่
กลัวความยาก มิฉะนั้น ถ้าเอาแต่จะจัดการกับสิ่งภายนอกเพื่อเอาใจเด็ก โดยไม่มา
จัดการกับจิตใจของตัวเด็กเองด้วย พอไปถึงขั้นหนึ่งก็จะกลายเป็นสุดโต่งของการ
เอาใจและการตามเอาใจแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมา เด็กจะไม่สู้สิ่งยาก อะไร
ยากไม่เอาทั้งนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้น
เวลานี้สังคมอเมริกันกําลังได้รับผลอันนั้น ดังที่ปรากฏว่าสัมฤทธิผลทาง
สมองในการศึกษาตกต่ํามาก และเห็นได้ชัดในการแข่งขันระหว่างชาติ ในตอนนี้ก็
เกิดความริเริ่มของคนอเมริกันในการที่จะแก้ไขตัวเอง เพราะรู้สํานึก ว่าการศึกษา
ของตนในระดับประถมและมัธยมตกต่ํามาก ก็เลยคิดจัด การแข่งขันเพื่อหาทาง
ปรับปรุงประเทศของตนเอง ดังเช่นคราวหนึ่ง มีการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับ
โลก ๑๔ ประเทศ อเมริกาได้ที่ ๑๓ ประเทศที่ ๑๔ คือใคร คือประเทศไทย อันนี้
เป็นตัวเลขที่แท้จริง อาตมาไม่ได้พูดเล่น เวลานี้แข่งกันบ่อย เขาจัดให้สู้กันในเวที
โลก
ขณะนี้ระบบการแข่งขัน กําลังเข้ามาในวงการการศึกษาด้วยอย่างรุนแรง
มาก ในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกากําลังตกต่ําและคร่ําครวญถึงความเสื่อมสลายของ
สังคม ซึ่งเราจะต้องรู้เข้าใจเท่าทัน
สังคมอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมอุตสาหกรรม โดยศัพท์ก็บอกในตัวอยู่
แล้วว่าต้องขยันหมั่นเพียร เพราะอุตสาหกรรมมาจากคําภาษาอังกฤษว่า industry
ซึ่งแปลว่า ความขยันหมั่นเพียร ผู้บัญญัติศัพท์ภาษาไทยก็เอาตามภาษาอังกฤษ จึง
บัญญั ติเป็ นศัพ ท์ภาษาไทยว่ า อุ ตสาหกรรม แปลว่า การกระทําด้ วยความ
อุตสาหะ คือทนสู้ ฮึดสู้ เพียรบากบั่น ไม่ยอมระย่อท้อถอย แต่คนไทยเรามอง
อุ ต สาหกรรมเป็ น อะไร เรามองในแง่ ค วามสะดวกสบาย คล้ า ยกั บ จะพู ด ว่ า
อุตสาหกรรมคือกระบวนการผลิตสิ่งเสพสิ่งบริโภคที่จะอํานวยความสะดวกสบาย
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สุขสําราญ เราไม่เคยคิดถึงความหมายของอุตสาหกรรมว่าฝรั่งคิดขึ้นมาอย่างไร
วัฒ นธรรมอุ ต สาหกรรมที่ แ ท้เ ป็ น วั ฒ นธรรมของคนที่ สู้ สิ่ง ยาก มีค วามขยั น
อดทน
ถ้า คนของเราไม่ มี ค วามใฝ่ รู้จ ากวั ฒ นธรรมวิ ท ยาศาสตร์ และไม่ มี
ความสู้สิ่งยากจากวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐาน และเป็นภูมิต้านทาน
แล้ว เราก็หันไปมุ่งบริโภคเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมก็ถูกมองในแง่ผลที่ได้รับ
คือสิ่งบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ มันก็จะซ้ําผลร้ายให้เกิดแก่สังคมของ
ตัวเองเพราะการเห็นแก่ความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี ฤทธิ์เดชของเทคโนโลยี
ก็จะผาดแผลงขึ้นมาในทางตรงข้ามกับที่ต้องการ แทนที่มันจะทําให้สังคมของเรา
พัฒนา ก็กลับจะทําให้สังคมของเราตกต่ําลงไป เพราะเรามองเทคโนโลยีในด้าน
ของความสะดวกสบายที่จะบริโภคเท่านั้น

สภาพของมนุษย์ที่เป็นนักเสพเทคโนโลยี
ผลอะไรที่จะตามมา จากฤทธิ์เดชของเทคโนโลยีในด้านการเสพบริโภค
หรือใช้บํารุงบําเรอความสุข ก็ลองสรุปดู
๑. คนมักง่ายยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีแบบนี้ทําให้คนสะดวก จะทําอะไร
ก็เพียงแค่กดปุ่มเอา ไม่ต้องเพียรพยายาม จะใช้อะไรจะทําอะไรก็ง่ายไปหมดเพราะ
เทคโนโลยีช่วย ในเมื่อไม่มีนิสัยเก่าในการสู้สิ่งยาก ที่อยากจะทําการสร้างสรรค์
ต่อไปด้วยความเพียรพยายาม ฐานเดิมไม่ดีอยู่แล้ว ความสะดวกสบายไม่มีอะไรบีบ
คั้น และความรู้สึกอยากได้รับการบํารุงบําเรอจะได้สบายไม่ต้องทําอะไร ตัวนี้ก็จะ
มาซ้ํา ทําให้ยิ่งเห็นแก่ง่ายหนักขึ้น เทคโนโลยีกลายเป็นมาซ้ํานิสัยเสียคือเห็นแก่
ง่ายหรือมักง่ายยิ่งขึ้น
๒. คนกลายเป็นคนทุกข์ง่าย เพราะการที่ทําอะไรโดยไม่ต้องเพียร
พยายาม หาความสุขสะดวกสบายได้ง่าย ถ้าไม่มีความใฝ่สร้างสรรค์ มีแต่ความใฝ่
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เสพ คนไม่มีภูมิต้านทาน ก็จะอ่อนแอเปราะบาง พอขาดสิ่งบํารุงบําเรอนิดหน่อยก็
ทุกข์ทันที หันไปเจออะไรที่จะต้องทํา ก็ทุกข์ทันที คนในยุคนี้จะทุกข์ง่าย
หันไปดูในยุคก่อนๆ ที่คนในยุคนี้เห็นว่าเขามีความลําบากยากแค้น เมื่อ
เปรียบเทียบกันจะเห็นว่าคนยุคนั้นเป็นคนที่ทุกข์ได้ยาก แต่คนปัจจุบันนี้ทุกข์ง่าย
เพราะว่ า สบายจนเคย อะไรๆ ก็ง่ า ยไปหมด มี สิ่ งบํ า รุ งบํ า เรอเหลือ ล้ น คนจะ
เปราะบางอ่อ นแอ ขาดอะไรนิ ด ก็ทุ ก ข์ ไม่ ไ ด้อ ะไรอย่า งใจนิ ดก็ ทุ กข์ เจออะไร
จะต้องทําหน่อยก็ทุกข์ ไปๆ มาๆ เลยฆ่าตัวตายง่าย
สภาพนี้กําลังเป็นมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว ฉะนั้นสังคมยิ่งสบายคนยิ่ง
ฆ่าตัวตาย สถิติชัดมากในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในญี่ปุ่นก็มาก แถมคนที่ไม่น่า
ฆ่าตัวตายคือเด็กวัยรุ่นกลับมาฆ่าตัวตายมาก อเมริกากําลังหวั่นวิตกว่าทําไมวัยรุ่น
จึงฆ่าตัวตายกันมาก คนวัยสนุกมีความสุขสบายเหลือล้นทําไมจึงคิดฆ่าตัวตาย แต่
คนในสังคมที่ยากแค้นไม่คิดฆ่าตัวตาย ให้ท่านดูเถอะ ยิ่งยากแค้นยิ่งรักชีวิต อันนี้
เป็นข้อสังเกต
เป็นอันว่า คนที่อยู่ในสังคมแบบนี้เมื่อใช้เทคโนโลยีไม่เป็น ผลร้ายจะเกิด
คือเป็นคนทุกข์ง่ายแล้วก็จะฆ่าตัวตายง่าย สังคมไทยก็ชักจะมีแนวโน้มในลักษณะนี้
แล้ว
๓. อินทรีย์เสื่อมความเฉียบคม มนุษย์เราอยู่ในโลกนี้ต้องใช้อินทรีย์ คือ
ตาดู หูฟัง สมองคิด มือทํางานต่างๆ เราจึงต้องฝึกฝนอินทรีย์ทําให้มีความถนัด
ชํานาญจัดเจนยิ่งขึ้น แต่พอนําเทคโนโลยีมาขยายวิสัยของอินทรีย์ และมาทําหน้าที่
แทน เราก็ไม่ต้องใช้อินทรีย์ เราก็เลยลืมฝึกอินทรีย์ของเรา ต่อมาจะทําอะไรก็ใช้
เทคโนโลยีทําให้หมด เมื่อก่อนต้องคิดเลขในใจ มีวิชาเลขคิดในใจ หลายคนเก่ง
ขนาดเลขทศนิยมหลายตําแหน่งก็คิดได้ ฝึกสมองมาดี แต่พอมีเครื่องคิดเลข มี
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คอมพิวเตอร์ คนไม่คิดเอง ต่อ มากลายเป็นคนสมองนิ่มคิดเลขไม่ออก พอไม่ มี
เครื่องคิดเลขแล้วคิดไม่ได้เลย อันนี้เป็นเพราะไม่ฝึกฝนอินทรีย์
อินทรีย์นี่ยิ่งฝึกยิ่งได้ผล อย่างช่างบางคนฟังเสียงเครื่องยนต์ปั๊บ ก็บอก
ได้เลยว่าเสียที่จุดไหน แก้ได้ตรงจุด ตาก็เหมือนกันเมื่อฝึกก็เฉียบคมขึ้น หมอบาง
คนเห็นคนไข้ก็พอจะบอกได้เลยว่าเป็นโรคที่ส่วนนั้น พอถามอีก ๒ - ๓ คําก็รู้เลยว่า
เป็นโรคนี้ เวลานี้คนไข้มาหมอก็ส่งเข้าเครื่อง เอาไปเข้าโน่นเข้านั่น ใช้เครื่องแทน
หมด ถ้ า ไม่ ฝึ ก อิ น ทรี ย์ ไ ว้ ต่ อ ไปความเสื่ อ มของอิ น ทรี ย์ ก็ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น ถึ ง แม้
เทคโนโลยีเจริญแต่ตัวมนุษย์เองจะเสื่อม แล้วก็จะมีผลอีกอย่างหนึ่งตามมา เดี๋ยว
ค่อยพูด
พอเกิดความเสื่อมและด้านของอินทรีย์ สิ่งที่ตามมาก็คือ การพึ่งพา
เทคโนโลยี โดยไม่เป็นตัวของตัวเอง มนุษย์หมดอิสรภาพ เวลานี้อเมริกันกําลังวิตก
เหมื อ นกั น ว่ า มนุ ษ ย์ ยุ ค ต่ อ ไปอาจจะมี ส ภาพที่ เ รี ย กว่ า techno-logical
dependence คือการพึ่งพาเทคโนโลยี ถ้าไม่มีเทคโนโลยีแล้วทําอะไรไม่ได้ ไม่มี
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็หุงข้าวไม่เป็น ถ้าไม่ มีเครื่องซักผ้ าต่อไปก็ซักผ้ าไม่เป็น ไม่ มี
เครื่องคิดเลขก็คิดเลขไม่ได้ ไม่มีเครื่องยนต์กลไก ก็ทําอะไรไม่เป็นหมดเลย ชีวิต
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี อยู่ด้วยตนเองไม่ได้ คราวนี้จะเกิดปัญหาใหญ่
การพึ่งพาเทคโนโลยี เกิดขึ้นได้ ๒ ด้าน คือ
๑. การพึ่งพาในแง่การดําเนินชีวิตและการทํางาน ดังตัวอย่างที่กล่าว
มาแล้ว
๒. การพึ่งพาในด้านความสุข เมื่อคนลืมตัว มุ่งหาความสุขสบายจาก
เทคโนโลยี ความสุขก็จะไปขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีหมด ถ้าขาดเทคโนโลยีประเภท
บริโภคจําพวกสิ่งฟุ่มเฟือยบํารุงบําเรอต่างๆ คนจะไม่สามารถมีความสุข จะมีความ
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ทุกข์มาก ชีวิตหมดอิสรภาพ ความสุขต้องขึ้นกับเทคโนโลยี ก็คือ ต้องขึ้นต่อปัจจัย
ภายนอกหรือขึ้นต่อวัตถุ คนไม่มีความสุขเป็นของตนเอง
ที่ว่ามานี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไข ถ้าปล่อยอย่างนี้เทคโนโลยีจะเป็น
โทษมากกว่าเป็นคุณ จะมีสภาพที่เป็นทั้ง indolence คือการขาดความเพียร เฉื่อย
แฉะเกียจคร้าน indulgence เป็นคนหมกมุ่นหลงอยู่ในความสุขสําราญ แล้วก็
dependence คื อ พึ่ ง พามาก เป็ น อั น ว่ า เราจะต้ อ งหาทางแก้ ไ ขเพื่ อ ไม่ ใ ห้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดผลร้าย
นอกจากจะเกิดความเสียหายต่อคุณภาพของแต่ละคนแล้ว เทคโนโลยีที่
ปฏิบัติหรือใช้ไม่ถูก จะเกิดผลร้ายที่เป็นการพึ่งพาในระดับสังคมด้วย เมื่อกี้นี้เสีย
คุณภาพบุคคล ทีนี้ในระดับสังคม นอกจากคนเป็นทาสของเทคโนโลยีแล้ว สังคม
หรือประเทศชาติก็จะเป็นทาสของสังคมอื่นทางเทคโนโลยีด้วย
คนเป็นทาสของเทคโนโลยีคือ ต้องอาศัยเทคโนโลยี ขึ้นอยู่กับมัน ทีนี้
สังคมเป็นทาสในทางเทคโนโลยีคืออย่างไร คือจะถูกครอบงําโดยประเทศเจริญกว่า
ที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื่ อ งจากตั ว เองผลิ ต เทคโนโลยี ไ ม่ เ ป็ น ได้ แ ต่ บ ริ โ ภคก็ ต้ อ งพึ่ ง พา
ประเทศอื่น ต้องพึ่งพาการนําเข้าเทคโนโลยี เป็นการพึ่งพาในระดับสังคมหรือ
ประเทศชาติ
นอกจากนั้น เทคโนโลยีก็จะนําค่านิยมแบบ “วัตถุนิยม” เข้ามา ทําให้
เกิดความหลงไหลมัวเมายิ่งขึ้น แล้ววัฒนธรรมต่างชาติอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ก็จะ
หลั่งไหลเข้ามา และเราก็จะต้องถูกครอบงําในทางวัฒนธรรมอีกด้วย อันนี้เป็นเรื่อง
ในระดับสังคมที่มีผลกว้างไกล
ทีนี้ในแง่สังคมเดียวกัน ต่อไปสังคมอาจมีการแยกชนชั้นอีกแบบหนึ่ง
ชนชั้นหนึ่งคือคนจําพวกที่มีความถนัดจัดเจนหรือเป็นผู้ใช้ผู้ผลิตเทคโนโลยี ผู้ที่มี
ความสามารถเชิงเทคโนโลยีจะมีอํานาจครอบงําสังคม ส่วนคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ฝึกฝน
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อินทรีย์เพราะพึ่งพาเทคโนโลยีจนเกินไป ในที่สุดก็จะกลายเป็นทาส เป็นคนที่อยู่ใต้
อํานาจ ถ้าคนที่เป็นผู้สามารถทางเทคโนโลยีไม่ทําอะไรให้ คนพวกนี้จะอยู่ไม่ได้ คน
ส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหา
นี่คือเรื่องซึ่งเป็นข้อที่ควรจะสังเกตไว้ ซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวแก้ไขปัญหา
และทําการสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ถูกต้อง ทีนี้ในเวลาที่เหลือน้อยนี้จะขอพูดใน
แง่การแก้ไขบ้าง ว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร

การพัฒนามนุษย์เพื่อแก้ปัญหาจากเทคโนโลยี
การแก้ไขระยะยาวที่สําคัญ ที่จะเว้นไม่ได้คือเรื่องของการศึกษา การ
ศึกษาที่เตรียมคนให้มีทุนขั้นพื้นฐาน คือคุณภาพของคน เริ่มจากจิตใจหรือนิสัย
อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้ว ซึ่งขอนํามาทวนว่าจะต้อง
๑. สร้างความใฝ่รู้ ทําให้คนมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เข้า
มาเมืองไทยนานมากแล้ว นับแต่ในหลวงรัชกาลที่ ๔ ที่เราบอกว่าพระองค์ทรงเป็น
พระบิ ด าแห่ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย ก็ ร้ อ ยกว่ า ปี ม าแล้ ว แต่ เ มื อ งไทยเรายั ง ไม่ มี
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ไม่มีวิถีชีวิตวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นจะต้องสร้างคุณสมบัตินี้
โดยเฉพาะความใฝ่ รู้ ใ ห้ ไ ด้ และวั ฒ นธรรมวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ว่ า นี้ จะต้ อ งเป็ น
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ที่ปรับตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานความคิด
ที่ถูกต้อง
๒. สร้างความสู้สิ่งยาก คือ ความเพียรพยายามในการกระทําการให้
สําเร็จ หรือการที่จะต้องทําการให้สําเร็จให้ได้ด้วยความเพียรพยายามของตน ซึ่ง
สร้างได้ด้วยวัฒนธรรมอุตสาหกรรม แต่เป็นวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงใหม่
ต้องเน้นตรงนี้ไว้ด้วย เพราะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งเราก็ไม่ควรยอมรับ
จริงอยู่ฝรั่งใช้วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของเขาสร้างสังคมของเขามาให้เจริญรุ่งเรือง
พรั่งพร้อมได้ แต่วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งก็มีจุดด้อยคือความคับแคบ นํามา
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สู่ ปั ญ หาปั จ จุ บั น คื อ ความขั ด แย้ ง ในโลก ในสั ง คม และการทํ า ลายธรรมชาติ
แวดล้อม
จากวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งนั้น ผลร้ายก็ตามมาด้วย สิ่งที่ดีเราก็
ยอมรับ ส่วนชั่วเราก็ต้องรู้ เราต้องแก้ไขปรับวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งเสีย
ใหม่
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่ง มีข้อที่ควรสังเกตไว้ในการที่จะคิด
แก้ไขปรับปรุง คือ
ก) เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน ต่อมากระแสก็แรงเข้มขึ้น
ไปในทางที่จะคํานึงถึงความต้องการส่วนตัว เน้นความเห็นแก่ตัว สนองสิ่งที่เรียกว่า
ตัณหาหรือโลภะ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบมุ่งหาผลประโยชน์
ข) ผูกพันกับระบบแข่งขัน ซึ่งหมายถึงการที่จะต้องเอาชนะ และทําให้
ต้องมุ่งหาอํานาจและความได้เปรียบ ยิ่งในเวทีโลกก็ยิ่งต้องคิดหาวิธีการที่ซับซ้อน
ในการที่จะเพิ่มพูนรักษาอํานาจ การครอบงําและเอาเปรียบกัน
ค) ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ผิดคือความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติ ที่พูดว่ามี
มาตั้ ง สองพั น กว่ า ปี แ ล้ ว และได้ เ ป็ น รากฐานของการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ซึ่งมาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมอุตสาหกรรมอีกชั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้น
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมของฝรั่งจึงตั้งอยู่บนฐานของความคิดอันนี้ คือการคิดที่จะ
พิชิตธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันฝรั่งก็ยอมรับแล้วว่าผิด พร้อมทั้ง
ง) มีแนวความคิดอีกอย่างหนึ่ง ที่แฝงตัวคอยผลักดันอยู่โดยไม่รู้ตัว ซึ่ง
เป็นฐานของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของฝรั่ง คือ ความเชื่อว่ามนุษย์จะมี
ความสุ ข มากที่ สุ ด เมื่ อ เสพมากที่ สุ ด นี้ เ ป็ น ฐานทางความคิ ด ข้ อ ที่ ส องของ
อุตสาหกรรมที่พัฒนามา ซึ่งตอนนี้จะต้องปรับใหม่
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วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม จะต้องปรับใหม่ด้วย
การก้า วไปอีก ขั้น หนึ่ง คื อจะต้อ งรื้ อฟื้ นวัฒ นธรรมพุท ธขึ้ นมาประสาน หรื อมา
ปรับปรุงวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมนั้น วัฒนธรรมพุทธนี้
จะต้องระวังว่า ไม่ใช่วัฒนธรรมไสยศาสตร์ ต้องแยกกันให้ได้
วัฒนธรรมไสยศาสตร์ไม่ส่งเสริมความใฝ่รู้ และไม่หนุนไม่เกื้อการแสวง
ปัญญา ไสยศาสตร์เป็นเรื่องลึกลับก็คือไม่ต้องรู้ นอกจากไม่ต้องรู้แล้วยังไม่ต้องทํา
ด้วย มีแต่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์บันดาลผลสําเร็จให้ สิ่งที่เราต้องทําคืออะไร คืออ้อน
วอนและนอนรอ อ้อนวอนไปนอนรอไป การกระทําของไสยศาสตร์ก็คือไม่ต้องทํา
หรือการไม่ต้องทําคือการกระทําของไสยศาสตร์ โดยขอให้อํานาจลึกลับทําให้
ว่าโดยสาระ วัฒนธรรมไสยศาสตร์คือวัฒนธรรมที่ขัดขวางความใฝ่รู้และ
การสู้สิ่งยาก เพราะว่าใช้ระบบพึ่งพา ฝากความหวังไว้ในศรัทธาที่เชื่ออํานาจดล
บันดาลจากสิ่งลึกลับภายนอก ซึ่งมนุษย์เข้าไปสัมพันธ์ด้วยการอ้อนวอนและนอน
รอคอยผล ส่วนวัฒนธรรมพุทธศาสนา มีลักษณะที่สําคัญ คือ
ก) เป็นวัฒนธรรมแห่งการที่ต้องรู้ คือ ต้องรู้องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ
ต้องเข้าถึงเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย เพราะพุทธศาสนาสอนว่า สิ่งทั้งหลายเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย มนุษย์จะเป็นอยู่ด้วยดีและทําการต่างๆ อย่างได้ผลจะต้องเข้าถึง
เหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้น จึงต้องส่งเสริมปัญญา เป็นวัฒนธรรมแห่งปัญญาความใฝ่
รู้ และ
ข) เป็นวัฒนธรรมแห่งการที่ต้องทํา เพราะพระพุทธศาสนาสอนว่า
มนุษย์จะต้องพึ่งตนและทําตนให้เป็นที่พึ่งได้ การที่มนุษย์จะพึ่งตนได้ต้องทําได้ด้วย
ตนเอง ต้องมีความเพียร เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงมีชื่อว่ากรรมวาท และวิริย
วาท พระพุทธเจ้าเรียกพระองค์เองว่าเป็น “กรรมวาที” ผู้ประกาศหลักการแห่ง
การกระทํา และ “วิริยวาที” ผู้ประกาศหลักการแห่งความเพียรพยายาม นี่คือพุทธ
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ศาสนา ฉะนั้นจะต้องเพียรพยายามทําการให้สําเร็จโดยใช้สติปัญญา ต้องพึ่งตนให้
ได้ พุ ท ธศาสนาเน้ น อิ ส รภาพเริ่ ม ด้ ว ยการที่ ต้ อ งพึ่ ง ตนให้ ไ ด้ เราจะต้ อ งทํ า
ความสําเร็จที่ชอบธรรมให้ได้ด้วยตนเอง

พัฒนาคนบนฐานของวัฒนธรรมแห่งปัญญาและการเพียรทํา
วัฒนธรรมพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งยากอย่าง
มั่นคง แต่เวลานี้คนไทยที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธมีวัฒนธรรมแบบไหน อันนี้
เป็นเรื่องที่จะต้องตั้งข้อสังเกต ที่จริงเรื่องนี้เป็นหลักที่ไม่ยาก มองเห็นง่ายๆ
เราจําเป็นต้องเน้นวัฒนธรรมพุทธ เพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นอีกก้าว
หนึ่งจากวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ยังไม่พอ เพราะอะไร เพราะแม้ว่าวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ จะสร้ างความใฝ่ รู้ มีนิ สัย แห่ งความคิ ดมี เหตุมี ผล และวัฒ นธรรม
อุตสาหกรรมจะช่วยให้สู้สิ่งยากก็จริง แต่เรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่เคยพูดถึง คือ
การพัฒนาคน
วัฒนธรรมพุทธนั้นถือการพัฒนาคนเป็นหัวใจหรือเป็นแกนกลางของ
ทุกอย่าง อันนี้เป็นสิ่งสําคัญ การพัฒนาคนเพื่ออะไร ก็เพื่อให้มนุษย์มีอิสรภาพ
จุดหมายของพุทธศาสนาคือพัฒนาคนเพื่อให้มีอิสรภาพ
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้รู้เข้าใจธรรมชาติของวัตถุ เรียนรู้ความ
จริงของโลกแห่งวัตถุ เป็นการเรียนรู้ธรรมชาตินอกตัว แม้จะเรียนชีววิทยาก็ไม่ได้
มุ่งเรียนตัวชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆ แต่เรียนชีวิตทางด้านวัตถุหรือรูปธรรมด้านเดียวใน
ฐานะสิ่งที่เราจะมองดู ซึ่งเป็นธรรมชาติข้างนอก
นอกจากนั้น วิทยาศาสตร์เท่าที่เป็นมายังมีความคับแคบ เพราะมุ่งสนอง
ความคิดมุ่งหมายใฝ่ฝันที่จะพิชิตธรรมชาติ (ภายนอก) และมาประสานรับใช้สนอง
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ความมุ่ง หมายของวัฒนธรรมอุต สาหกรรม ซึ่ง ตั้งอยู่บนฐานแห่ งความเชื่อที่ว่ า
ความสุขอยู่ที่การมีวัตถุเสพบริโภค อย่างพรั่งพร้อม ยิ่งเสพมากก็ยิ่งสุขมาก ซึ่งทํา
ให้หันเหความสนใจออกไปจากการแก้ปัญหาทางด้านธรรมชาติในตัวของมนุษย์เอง
มุ่งสนองความต้องการของตน ส่งเสริมโลภะหรือตัณหา เพิ่มแรงของความเห็นแก่
ตัว ทําให้ชีวิตสูญเสียอิสรภาพ ขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภคมากยิ่งขึ้น ดังที่ได้กลายเป็น
สังคมของมนุษย์ที่มีวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม ฉะนั้นวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์จึงไม่
สัมพันธ์กับเรื่องของการพัฒนาคนไปสู่อิสรภาพ
ด้ว ยเหตุ นี้จึ ง จะต้ องให้ มี วั ฒ นธรรมพุ ทธเติ ม เข้ ามา เพื่ อที่ จ ะสร้ า ง
ความใฝ่รู้สู้สิ่งยาก พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาคนไปสู่อิสรภาพ และการพัฒนา
คนนั้นก็จะทําให้เทคโนโลยีไม่เป็นพิษเป็นภัยอีกด้วย เช่นว่าในขณะที่เราพัฒนา
เทคโนโลยีภายนอก เราก็พัฒนาอินทรีย์ของเราไปด้วยตลอดเวลา พุทธศาสนาเน้น
ความไม่ประมาท ไม่ใช่ว่าพออาศัยสิ่งภายนอกได้ เราก็สบายปล่อยตัว การปล่อย
ตัวนั้นเรียกว่าความประมาท
พุทธศาสนาสอนหลักธรรมใหญ่ที่สุด คือ ความไม่ประมาท พุทธโอวาท
ก่อนปรินิพพานมีว่า “เธอทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”
ความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมที่ครอบคลุม เหมือนรอยเท้าช้าง ถ้าเรามี
ความไม่ประมาทอย่า งเดี ยวเท่ านั้นก็ ไ ม่ต้ องกลั วความเสื่ อม และจะมีแต่ เจริ ญ
เท่านั้น ในทางตรงข้าม ถ้าประมาทเสียอย่างเดียว ถึงจะเรียนรู้ธรรมมากมายสักกี่
ข้อก็ไม่ได้รับการปฏิบัติ ธรรมที่เรียนมาก็ไปอยู่ในตู้คัมภีร์นอนหลับหมด แต่ถ้าไม่
ประมาท ธรรมเรียนมากี่ข้อก็ได้ปฏิบัติหมด
พุ ท ธศาสนาสอนเน้ น ความไม่ ป ระมาท ให้ มี ก ารพั ฒ นาตนอยู่
ตลอดเวลา ฉะนั้นขณะที่เราอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยทํางานทุ่นหรือแทนอินทรีย์
ของเรา เราจะต้องไม่ลืมพัฒนาอินทรีย์ของเราควบคู่กันไปด้วย เพื่อเราจะได้ไม่ต้อง
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มีชีวิตที่ขึ้นต่อเทคโนโลยี เมื่อเทคโนโลยีมีอยู่ เราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ แต่เราอยู่
เหนือเทคโนโลยีนั้นตลอดเวลา และถ้ามีเหตุขัดข้องขึ้นมาเราก็ใช้อินทรีย์ของเราได้
ฉะนั้น เราก็จะรักษาอิสรภาพไว้ได้ ทั้งในแง่อิสรภาพทางอินทรีย์คือการดําเนินชีวิต
ทํากิจการงาน และอิสรภาพทางความสุข
เนื่องจากเรื่องที่กําลังพูดอยู่นี้เป็นเรื่องใหญ่และมีความสําคัญมาก และ
ในที่นี้ยังไม่มีเวลาที่จะอธิบายขยายความให้ชัดเจนเพียงพอ เมื่อได้พูดไว้โดยย่อแล้ว
ก็ขอสรุปไว้อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นการพูดซ้ําๆ ดังนี้
วัฒนธรรมไสยศาสตร์ เป็นวัฒนธรรมแห่งการไม่ต้องรู้และไม่ต้องทํา
(ยอมสยบแก่ความเร้นลับ และหวังอํานาจดลบันดาลภายนอกทําให้)
วัฒนธรรมเทคโนโลยีเชิงบริโภค ที่ขาดลอยจากฐานทางวิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมแห่งการไม่ต้องรู้ และไม่ต้องทํา (มุ่งหาเทคโนโลยีสําเร็จรูปมาบํารุง
บําเรอ หรือทําแทนให้ เพื่อจะได้เสพเสวยความสุขโดยไม่ต้องทําอะไร)
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น
วัฒนธรรมแห่งการต้องรู้และต้องทํา (แต่คับแคบและเสียดุล เพราะมองด้านเดียว
เพียงธรรมชาติภายนอกตัวและเฉพาะด้านวัตถุ ด้วยทัศนะแบบเป็นปฏิปักษ์ โดย
ถูกอิทธิพลแนวความคิดทางปรัชญาครอบงํา และผลักดันให้มุ่งดิ่งไปในทางที่จะ
เอาชนะธรรมชาติ และถูกชักจูงด้วยแรงจูงใจแบบอุตสาหกรรมให้สนองความเชื่อ
ที่จะบรรลุความสุขสมบูรณ์ด้วยการมีวัตถุพรั่งพร้อม นําไปสู่การพัฒนาด้านเดียว
ทางวัตถุและเศรษฐกิจ โดยไม่ช่วยให้มีการพัฒนาคนขึ้นไปนําทางและอยู่เหนือการ
พัฒนาทางวัตถุและเศรษฐกิจนั้น)
วัฒนธรรมพุทธศาสตร์ เป็นวัฒนธรรมแห่งการต้องรู้และต้องทํา (ถือว่า
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่จะต้องรู้ และต้องทําให้ตรงตามเหตุปัจจัยนั้น)
พร้อมทั้งพัฒนาคนไปสู่อิสรภาพ (วัฒนธรรมแห่งความพอดี หรือมีดุลยภาพ)
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เมื่อพัฒนาคนถูกต้อง ชีวติ ก็เป็นอิสระและยิ่งมีความสุข
เมื่ อ ความคิ ด ความเชื่ อ ความเข้ า ใจพื้ น ฐานเอี ย งไปข้ า งเดี ย วแล้ ว
ทัศนคติและปฏิบัติการทุกอย่างที่ตามมาก็เคลื่อนคลาดพลาดผิด นําไปสู่ปัญหา
ต่างๆ และการแก้ปัญหาอย่างผิดพลาดที่ยิ่งเพิ่มปัญหาใหม่ เช่น ทัศนคติที่มองวัตถุ
เสพบริโภคหรือความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นจุดหมาย แทนที่จะมองมันในฐานะ
เป็นปัจจัยหรือสิ่งเกื้อหนุน ในการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้เข้าถึงความดี
งามยิ่งขึ้นไป และมองเห็นความสุขจบอยู่ที่การเสพบริโภควัตถุ แทนที่จะมองเห็น
ศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ ใ นการพั ฒ นาสู่ ค วามสุ ข ที่ ป ระณี ต ยิ่ ง ขึ้ น ไป ทํ า ให้ ม นุ ษ ย์
ดําเนินการพัฒนาไปสู่วิถีชีวิตที่พึ่งพาวัตถุเสพบริโภคมากขึ้น แทนที่จะพัฒนาสู่
ความเป็นอิสระยิ่งขึ้นไป ซึ่งในที่สุดก็เกิดผลคือการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืน ชนิดที่ยิ่ง
แก้ไขก็ยิ่งวกวนอยู่ในวงจรของปัญหา
มนุ ษ ย์ ที่ พั ฒ นาตนตามหลั ก การของพุ ท ธศาสนา จะทํ า ให้ ต นเองมี
ความสุขด้วยตนเองได้มากขึ้น และพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุน้อยลง ตรงข้ามกับกระแสการ
พัฒนาแบบอุตสาหกรรมที่ว่ายิ่งมีวัตถุบริโภคมาก ก็ยิ่งมีความสุขมาก แล้วก็เอา
ความสุขของตนไปขึ้นอยู่กับวัตถุมากขึ้นตามลําดับ ความสามารถมีความสุขใน
ตนเองน้อยลง จนกระทั่งกลายเป็นลักษณะของมนุษย์ยุคปัจจุบัน ที่ขอใช้คําว่า
เป็นมนุษย์ที่ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสุขยากขึ้น เมื่อกี้บอกว่าทุกข์ง่าย พร้อมกับทุกข์ง่ายนั้นก็
สุขยากด้วย
ให้สังเกตว่าคนในยุคนีเ้ ป็นคนสุขยาก เกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่นานไป แทนที่
จะเป็นคนสุขง่ายขึ้น เพราะเมื่อพัฒนาก็ต้องสุขง่ายขึ้น แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น
มนุษย์ปัจจุบันยิ่งโตขึ้นยิ่งสุขยากขึน้ ทุกที ตอนเป็นเด็กยังสุขง่ายกว่า แต่พอโตขึ้น
ยิ่งสุขได้ยาก มีเท่านี้แต่ก่อนก็เป็นสุข ต่อมามีเท่านี้กลับเป็นทุกข์ ต้องมีเท่าโน้นจึง
จะเป็นสุข พัฒนาศักยภาพที่จะเป็นทุกข์ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ
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มนุ ษ ย์ ใ นยุ ค ปั จ จุบั น เป็ น คนสุ ข ยาก เมื่ อสุ ข ยากก็สู ญ เสี ยอิ ส รภาพ
เพราะต้องเอาความสุข ไปขึ้น ต่อวัต ถุมาก ส่วนในกระบวนการพั ฒนาที่ ถูกต้อ ง
จะต้องสอนให้มนุษย์มีการพัฒนาเกี่ยวกับความสุขครบทั้ง ๒ ด้าน คือ
๑. พัฒนาความสามารถ ที่จะหาสิ่งเสพบําเรอความสุข ข้อนี้มนุษย์
ปัจจุบันพัฒนาเต็มที่ การศึกษาปัจจุบันเน้นด้านนี้ อันนี้เก่งนัก แต่อีกด้านหนึ่งคือ
๒. พัฒนาความสามารถ ที่จะมีความสุข ด้านนี้ถูกละเลยมองข้ามไป ไม่
ทํา จนกลายเป็นตรงข้ามคือสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุข
เมื่อ มนุษ ย์พัฒ นาด้ านเดีย ว เขาก็ หาสิ่ งเสพบํา เรอความสุ ขได้ เก่ง หา
ได้มาก แต่เขาสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นวัตถุที่
ต้องการก็ยิ่งต้องเพิ่มต้องหามาเสพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสุขเท่าเดิม กลายเป็น
คนที่สุขยาก กระทั่งในที่สุดก็หมดความสามารถที่จะมีความสุข มีวัตถุมากเท่าไรก็
ไม่มีความสุข เพราะหมดความสามารถที่จะมีความสุข ถึงจะมีวัตถุเสพมากเท่าไรก็
ไม่มีความสุข
ทีนี้ ในการพัฒนามนุษย์ที่มีดุลยภาพ จะต้องพัฒนาความสามารถที่จะ
แสวงหาสิ่งบํารุงความสุข พร้อมไปด้วยกันกับการพัฒนาความสามารถ ที่จะมี
ความสุข เมื่อเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข เราก็เป็นคนที่สุขง่ายขึ้น และ
เรากลั บ ต้ อ งการวั ต ถุ น้ อ ยลง พอต้ อ งการวั ต ถุ น้ อ ยลง วั ต ถุ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การมี
ความสุขของเราน้อยลง เราก็สุขง่าย จนกระทั่งในที่สุดเรามีความสุขเต็มอิ่มในตัว
เราตลอดเวลา วัต ถุภ ายนอกเป็น เพี ย งส่ วนเสริม เราก็มี ความสุข สองชั้ นเป็ น
ทวีคูณ พร้อมกับที่ชีวิตก็มีอิสรภาพมากขึ้น
นอกจากนั้น เมื่อวัตถุนั้นไม่จําเป็นต่อการให้เกิดความสุขแก่ตัวเราแล้ว
เราก็เอาวัตถุที่เกินจําเป็นไปเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น สามารถเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ไ ด้ดี
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ยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น การพัฒนามนุษย์นี้ทําให้มนุษย์แทนที่จะมีความสุขจากการได้
หรือการเอาอย่างเดียว กลับสามารถมีความสุขจากการให้ อีกด้วย
เมื่อความสามารถในการมีความสุขก็มาก ความสามารถในการหาวัตถุ
บํารุงความสุขก็มาก แถมยังมีความสุขจากการให้อีกด้วย มนุษย์ก็ยิ่งเกื้อกูลกันมาก
ขึ้น การพัฒนาแบบนี้จะแก้ไขปัญหาทั้งทางวัตถุ และทางจิตใจ ทั้งปัญหาชีวิตและ
ปัญหาสังคมไปพร้อมกัน กับทั้งแก้ไขปัญหาธรรมชาติแวดล้อมด้วยเพราะไม่ต้อง
บริโภคเกินความจําเป็น ด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละจึงเป็นความจําเป็นที่จะต้องให้มี
ทั้งอิสรภาพทางอินทรีย์ และอิสรภาพทางความสุข
อีกประการหนึ่ง อย่างที่พูดเมื่อกี้แล้วว่า เมื่อมนุษย์ยิ่งมีความมักง่ายยิ่ง
อ่อนแอ มนุษย์ก็จะยิ่งเจอทุกข์หนักขึ้นเพราะภูมิต้านทานความทุกข์น้อยลง เจอ
อะไรยากหรือต้องทํานิดหน่อยก็เป็นทุกข์ไปหมด ทีนี้เรื่องไม่จบเท่านั้น ในขณะที่
เทคโนโลยีทําให้คนอ่อนแอลงนั้น สังคมปัจจุบันนี้โลกมนุษย์ยิ่งมีความซับซ้อน วิถี
ชีวิ ตมี ปั ญหาที่ต้ อ งเผชิญ เพิ่ม ขึ้ น ฉะนั้ น คนที่ อ่อ นแอก็ จะเป็น คนที่ มี ความทุ ก ข์
มากมายเหลือเกิน ตรงข้ามกับการพัฒนาที่ถูกต้อง เมื่อพัฒนาให้คนมีความเข้มแข็ง
สู้งาน สู้สิ่งยาก เขาจะได้ความสุขจากความยากด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจไม่
คาดคิด สิ่งง่ายนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะสบายอยู่แล้ว แต่สิ่งยากทําให้คนเกิดความสุข
ได้อย่างไร
เมื่อคนมีจิตสํานึกในการศึกษาและพัฒนาตน เจอสิ่งยากก็จะเข้าหาก่อน
เลย เพราะอะไร เพราะสิ่งใดยากสิ่งนั้นก็ทําให้เขาได้ฝึกตนมาก ยิ่งยากยิ่งได้ฝึกตน
มาก พูดสั้นๆ ว่ายิ่งยากยิ่งได้มาก งานอะไรยากปัญหาอะไรที่ยากก็ยิ่งเป็นเครื่อง
พัฒนาความสามารถของเราได้มากยิ่งขึ้น คนเราที่จะพัฒนาจนเก่งกล้าสามารถได้
นั้น เพราะพบอุปสรรคหรือเจอปัญหา และได้พยายามใช้สติปัญญาในการแก้ไ ข
ปัญหา เพราะฉะนั้นเมื่อได้เจอสิ่งยาก คนที่พัฒนาตนจะชอบที่สุด สิ่งที่ง่ายๆ เขาไม่
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เอา เขาจะเข้าหาอันที่ยากเลยเพราะว่ายิ่งยากยิ่งได้มาก แล้วก็ดีใจที่ได้ฝึกตนจาก
สิ่งที่ยากนั้น
ส่วนคนที่ไม่ได้สร้างจิตสํานึกในการพัฒนาตน พอเจอสิ่งยาก หนึ่ง ทุกข์
สุขภาพจิตเสีย สอง ฝืนใจ ไม่เต็มใจทํา ผลงานก็เลยไม่ได้ไม่ดี แต่คนที่มี จิตสํานึก
ในการพัฒนาตน พอเจอสิ่งที่ยาก ก็ชอบใจดีใจ สุขภาพจิตก็ดีมีความสุข แล้วก็เต็ม
ใจทํา ก็จึงทําได้ผลดีด้วย
คนที่ขาดจิตสํานึกในการศึกษา อยู่ไปๆ ก็จะมีความสุขจากการเสพอย่าง
เดียว ความสุขอยู่ที่การได้รับการบํารุงบําเรอและไม่ต้องทําอะไร ถ้าต้องทําอะไรก็
เป็ น ความทุ ก ข์ ส่ ว นคนที่ มี จิ ต สํ า นึ ก ในการศึ ก ษา จะพึ่ ง พาสุ ข จากการเสพ
น้อยลง และมีความสุขจากการกระทํา หรือสุขจากการสร้างสรรค์ สําหรับคน
พวกแรก การกระทํ า คื อ ความทุ ก ข์ แต่ สํ า หรั บ พวกหลั ง การกระทํ า คื อ การ
สร้างสรรค์และความสุข
ฉะนั้นต้องพัฒนาจิตสํานึกในการฝึกตน พอมีจิตสํานึกนี้แล้วเขามาอยู่ใน
โลกแห่งเทคโนโลยีที่ช่วยให้ง่ายด้วย ก็สบายเลยคราวนี้ คนจะมีความสุขสองชั้น นี่
เป็นการพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี ถ้าเราพัฒนาคนให้มีคุณภาพแบบนี้ เรามั่นใจ
ได้เลยว่าสังคมไทยจะต้องเจริญแน่นอน ไม่มีทางที่จะไม่เจริญ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจกลายเป็นโทษ
เวลาจะหมด ยังเหลืออีก ๒ หัวข้อใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในตัวมันโดยตรง
เรื่องแรกคือ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที นี่คือเพิ่งมาเข้าเรื่องโดยตรงก็พอดีเวลา
หมด เอากันง่ายๆ ว่า เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลหรือสารสนเทศนี้ ในเมื่อมัน
เป็นเทคโนโลยีก็มีทั้งคุณและโทษ ข้อสําคัญอยู่ที่ปฏิบัติต่อมันถูกหรือผิด ขอถามว่า
ขณะนี้เราปฏิบัติต่อมันถูกหรือผิด เราได้คุณหรือได้โทษจากมันมากกว่ากัน
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ขอพูดรวบรัดว่า มนุษย์เราในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมไทย มีความ
สัมพันธ์กับเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลหรือตัวข่าวสารข้อมูลนั้น แบ่งได้เป็น ๔
ประเภท
๑. พวกตื่นเต้น คิดว่าเรานี้ทันสมัย ได้เสพข่าวสารที่ใหม่ๆ แปลกๆ มี
ของใหม่ๆ เข้ามาเราได้บริโภค แต่สัมผัสกับข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ อย่างผิวเผิน
เพียงแค่เอามาลือเอามาเล่าหรือวิพากษ์วิจารณ์ให้สนุกปาก ตื่นเต้นกัน คร้านที่จะ
สืบค้นหาความจริงด้วยใจเป็นกลาง จึงไม่รู้ความเป็นไปที่แท้จริงและไม่ได้อะไร
ขึ้นมาเลย นอกจากถูกชักจูงไป เรียกว่าตกอยู่ในกระแส ถูกกระแสพัดพาไหลไป
เรื่อยๆ ไม่เป็นตัวของตัวเอง
๒. พวกตามทัน พวกนี้ดีกว่าพวกตื่นเต้น คือมีข่าวสารข้อมูลอะไรเกิดขึ้น
ก็ตามทันหมด เอาใจใส่ติดตาม พวกนี้ก็ภูมิใจว่าเรานี่เก่ง ข่าวเกิดที่ไหนๆ รู้หมด
การเมืองที่นั่นเป็นอย่างไร เหตุการณ์แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว เกิดอีโบล่า อะไรที่
ไหนตามข่าวทันหมด ตามทันแต่ไม่รู้ทัน พวกนี้เป็นเยอะ รู้ตามข่าว แต่ไม่เข้าถึง
ความจริ ง ของมั น เช่ น รู้ ไ ม่ ทั น ว่ า มั น มี คุ ณ มี โ ทษอย่ า งไร มี เ หตุ ปั จ จั ย อย่ า งไร
เบื้องหลังมันเป็นอย่างไร
๓. พวกรู้ทัน นอกจากตามทันแล้ว ยังรู้เข้าใจเท่าทันมันด้วยว่า มัน
เป็นมาอย่างไร มีคุณมีโทษมีข้อดีข้อเสียอย่างไร จะมีท่าทีอย่างไร ให้ได้ประโยชน์
โดยไม่ถูกครอบงํา
๔. พวกอยู่เหนือมัน พวกนี้ยิ่งกว่ารู้ทันอีกคือขึ้นไปอยู่เหนือกระแส เป็น
ผู้ที่สามารถจัดการกับกระแสได้ คนไหนอยู่ในกระแสก็จะจัดการกับกระแสได้ยาก
คนที่ อ ยู่ เ หนือ กระแสจึ งจะสามารถจั ด การกั บกระแสได้ เป็ น ผู้ ส ามารถใช้ ก าร
เปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับ
ข่าวสารข้อมูลแบบเป็นนาย เป็นผู้จัดการ เป็นผู้ใช้มันอย่างแท้จริง
๓๘

ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา

เวลานี้ ค นในสั ง คมไทยเราอยู่ ใ นประเภทไหนมาก ขอให้ วิ เ คราะห์
สังคมไทยดูว่า เป็นพวกตื่นเต้นแค่ไหน เป็นพวกที่ตามทันแค่ไหน รู้ทันแค่ไหน อยู่
เหนือมันแค่ไหน
ในด้านโทษของข้อมูลข่าวสารนั้นขอพูดสั้นๆ กราดไปเลยว่า ยังมีภาวะ
ตื่นตูมเหมือนกับอยู่ในยุคข่าวลือ ทั้งที่อยู่ในยุคข่าวสารข้อมูล คนก็ยังหลงงมงาย
มาก กลายเป็นว่าข้อมูลยิ่งมาก โมหะยิ่งเพิ่ม คนจํานวนมากตกเป็นเหยื่อ โดยถูก
เขาใช้ข้อมูลมาหลอกล่อ เช่นตกเป็นทาสของการโฆษณา มี promotion มีการใช้
หน้าม้ากันดาษดื่นในเรื่องต่างๆ และคนก็ตามไม่ทัน อย่างอ่อนๆ ก็เป็นพวกที่ได้ยิน
ได้ ฟั ง ข่ า วสารข้ อ มู ล มาก แต่ ถู ก ข้ อ มู ล ท่ ว มทั บ เอา หรื อ ได้ รั บ แต่ ข ยะข้ อ มู ล
กลั่นกรองไม่เป็น เลือกสิ่งที่เป็นสาระไม่ได้ จมอยู่ใต้กองขยะข้อมูล ยิ่งมากยิ่งพร่า
ยิ่งมืดมัวสับสน อีกพวกหนึ่งก็เกิด information anxiety
มีฝ รั่ งคนหนึ่ง เขี ยนหนัง สื อ เล่ ม หนึ่ง มี ชื่อ ว่ า Information Anxiety
แปลว่า ภาวะจิตกระวนกระวายต่อข่าวสารข้อมูล เช่นกังวลกลัวไม่ทันข่าวสาร
ข้อมูล เป็นการล้อศัพท์ที่เรียกสังคมยุคนี้ว่า information society ยกตัวอย่างเช่น
นั ก ธุ ร กิ จ จะทํ า อะไรในยุ ค ปั จ จุ บั น ต้ อ งแข่ ง ขั น ต้ อ งทํ า การให้ ทั น เขา จึ ง ต้ อ งรู้
ข่าวสารข้อมูลให้ทันหรือให้มากกว่าเหนือกว่าเขา ก็เลยเกิดความวิตกกังวลว่าเรา
รู้ทันเขาหรือเปล่า ข่าวสารเรื่องนี้ตอนนี้เคลื่อนไหวไปอย่างไร ก็เกิด information
anxiety ซึ่งตอนนี้เป็นทุกข์อย่างใหม่ในปัจจุบัน
อีกเรื่องหนึ่ง คือสังคมยิ่งเจริญไวชีวิตและสังคมยิ่งมีปัญหาใหม่ แม้ว่า
สังคมที่พัฒนาแล้วจะแก้ปัญหา material scarcity คือ แก้ปัญหาความขาดแคลน
ทางด้านวัตถุได้ แต่กลับมาเกิดปัญหา time scarcity คือความขาดแคลนเวลา
ปัจจุบันนี้สังคมมีปัญหาหนักเกี่ยวกับ ความยากจนขัดสนเวลา คนปัจจุบันนี้จน
เวลามาก
๓๙

ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา

ทีนี้อีกด้านหนึ่ง ข่าวสารข้อมูลเข้ามามากก็เกิดภาวะสมองเมื่อย ซึ่ง
ตอนนี้เป็นกันเยอะขึ้นแล้ว ภาวะสมองเมื่อยสมองล้าเพราะข่าวสารข้อมูลมากมาย
เหลือเกิน รับไม่ทัน ทีนี้สองปัญหาก็มาบวกกัน คือเวลาก็ขาดแคลน สมองก็ล้า เลย
รับข้อมูลข่าวสารโดยไม่พินิจเรื่อยเปื่อยไป ก็ยิ่งถูกชักจูงง่าย ไหลตามกระแสง่าย
ไปกันใหญ่
เอาเฉพาะทีวี เวลานี้เป็นปัญหามาก ในเมื่อใช้ไ ม่เ ป็น เด็กหรือแม้แ ต่
ผู้ใหญ่ก็ละทิ้งงานการ เด็กๆ ไม่อ่านหนังสือ มาดูแต่ทีวี และเมื่อดูทีวีก็ดูไม่เป็น ไม่
รู้จั กดู ได้ แ ต่ห ลงเพลิด เพลิ นสิ่ ง บัน เทิง ต่ างๆ แล้ วก็ ไ ด้ ค่ านิ ย มที่ ไ ม่ดี จ ากที วี ได้
แบบอย่างที่ไม่ดีจากทีวี
ยิ่งกว่านั้น คนในครอบครัวเดียวกันต่างคนต่างก็หลงดูทีวีเรื่องที่ตัวชอบ
ต่างคนต่างดู ต่างคนอยู่กับทีวี ไม่เอาใจใส่กันเอง เวลาที่มีอยู่บ้างในยุคนี้ก็น้อยอยู่
แล้ว เพราะว่าเวลาหมดไปกับการทํามาหาเลี้ยงชีพและการเล่าเรียนหาความรู้ ซึ่ง
เอาเวลาในชีวิตเราไปเกือบหมด แล้วเวลาที่เหลืออยู่นิดหน่อยนั้นทีวีก็มาเอาไปอีก
พ่อบ้านก็ดูรายการหนึ่ง แม่บ้านก็ดูรายการหนึ่ง ลูกบ้านก็ดูรายการหนึ่ง
ต่างคนก็ต่างจ้องดูแต่ทีวี บางบ้านมีตั้ง ๒ - ๓ เครื่อง เสร็จแล้วเวลาที่จะมาสังสรรค์
กันในบ้านที่จะให้ได้รับความอบอุ่นในครอบครัวก็ไม่มี ทีวีก็เลยทําให้คนไม่เอาใจใส่
กันแม้แต่ในครอบครัว การเสียความสัมพันธ์อบอุ่นในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก นี่
เป็ นปั ญหาขั้น พื้น ฐาน แล้ว ต่อ ไปก็ ไม่ มี เวลาเอาใจใส่ เพื่ อ นมนุษ ย์ คิ ดจะดู แ ต่
รายการนั้นรายการนี้ซึ่งเขาคิดขึ้นมาล่อให้ดูอยู่เรื่อย คนก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว
เห็นแก่ความสุขของตนเองมากยิ่งขึ้น
ทีนี้การที่เทคโนโลยีเพื่อการบริโภคพัฒนามากขึ้น ก็มีสิ่งบริโภคเพิ่มขึ้น
คนแต่ก่อนนี้มีสิ่งที่จะบํารุงบําเรอหาความสุขน้อย มีเงินมากก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไร
เอาไปฝังเป็นขุมทรัพย์ ตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเรื่อย ก็ต้องหาเงินมาซื้อ หาเงิน
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มาซื้อให้มาก ตามไม่ทัน ทีนี้ก็ต้องแข่งขันหาเงินแย่งชิงหาผลประโยชน์ให้มาก ใน
การแข่งขันแย่งชิงกันหาเงินเพื่อซื้อเทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่ๆ นั้น มนุษย์ก็ยิ่งต้อง
หมกมุ่นวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองและเห็นแก่ตัวมากขึ้น เบียดเบียนแย่งชิงกั น
ยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ดูทีวีไ ปก็บั่นทอนสุขภาพของตนไปด้วย เพราะว่ามัวหลง
เพลินอยู่ ตาจ้องมากสายตาก็เสีย ไม่ได้ออกกําลังนั่งงอก่อขาดการบริหาร ในที่สุด
สุขภาพทั่วไปก็เสียอีก เลยยุ่งกันใหญ่

พัฒนาคน หมายความว่า
ไอที ต้องอยู่ใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา
เป็นอันว่า ถ้าใช้ไม่เป็น เทคโนโลยีก็เป็นพิษ ที่เน้นมากในสังคมฝรั่งเวลา
นี้ก็คือเรื่อง violence คือปัญหาความรุนแรง ซึ่งเป็นพิษภัยมาก พร้อมทั้งเรื่อง
advertising คือการโฆษณาล่อเหยื่อ สังคมไทยก็กําลังได้รับปัญหาเหล่านี้ ในแทบ
ทุกเรื่องที่ว่ามาแล้ว ทั้ง indulgence ความหมกหมุ่น ทั้ง dependence ความ
พึ่งพา และ violence ความรุนแรง ตลอดจน indolence ความเกียจคร้าน เฉื่อย
ชา ไม่อยากทํางาน
รวมแล้วถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นปัญหา เกิดความสูญเสียทั้งกายคือ สุขภาพ
กาย ทั้งทางสังคมคือความสัมพันธ์ในโลกมนุษย์ เช่นการแย่งชิงเบียดเบียนซึ่งกัน
และกั น และการขาดความอบอุ่ น ในครอบครั ว เป็ น ต้ น ส่ ว นทางจิ ต ใจก็ มี
ความเครียด ความวุ่นงุ่นง่าน ความกระวนกระวายใจในการแข่งขัน ความเหงา
ความเบื่อ ความเซ็ง และมีความทุกข์ง่ายสุขยากอย่างที่ว่ามาแล้ว พร้อมกันนั้น
ในทางปัญญา ข่าวสารข้อมูลเกิดมาก็ไม่เป็นประโยชน์ กลับเป็นสิ่งเพิ่มโมหะทําให้
หลงงมงายมากยิ่งขึ้น ตกเป็นทาสของข่าวสารข้อมูล ทุกอย่างเป็นปัญหา ซึ่งจะต้อง
แก้ไขกันให้ได้
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การแก้ไขโดยเฉพาะสําหรับทีวีหรือสื่อมวลชนต่างๆ เหล่านี้ คือ
ในแง่ผู้จัด ทําอย่างไรจะใช้ปัญญาเต็มที่ในการที่จะสร้างสรรค์ โดยมี
เจตนาที่ดีต่อผู้ชมผู้ฟัง จัดรายการด้วยความรับผิดชอบ
ส่วนผู้รับบริการคือผู้ใช้ผู้ชมหรือผู้ดูผู้ฟัง ก็ต้องรับอย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือพัฒนาตนทั้งภาครับและภาคใช้ คือ
๑. ในภาครับ เริ่มด้วยมีความชัดเจนในการรับ โดยเข้าถึงความจริงของ
สิ่งเหล่านั้น รู้จักเลือกรู้จักรับ ว่าข่าวสารข้อมูลรายการใดจะเป็นประโยชน์ส่งเสริม
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ก็ เ ลื อ กเอาอั น นั้ น ไม่ ใ ช่ ป ล่ อ ยตั ว หลงไปตามความ
เพลิดเพลินอย่างเดียว และดู ชม ฟัง ด้วยมนสิการเป็น ให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องชัดเจน
๒. นอกจากมีความเข้าใจชัดเจนแล้ว ในการรับข่าวสารข้อมูลนั้น ต้องจับ
ประเด็นได้ด้วย การจับประเด็นได้นี้เป็นเรื่องใหญ่ในยุคปัจจุบัน เช่น จะต้องรู้ว่าจุด
ปัญหาของเรื่องอยู่ตรงไหน ไม่ใช่พร่าไปหมด ทั้งๆ ที่รู้และตามทันก็จับประเด็น
ไม่ได้
๓. ในภาคการใช้ ก็ต้องสื่อสารเป็น จากข่าวสารก็มาสู่การสื่อสาร บางคน
ได้แต่รับข่าวสารแต่สื่อสารไม่เป็น พูดไม่เป็น แสดงความต้องการให้คนอื่นเข้าใจ
ไม่ได้ เขียนให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ ปัจจุบันการศึกษามีปัญหาเพราะทดสอบวัดผลกัน
เพียงด้วยแบบสอบถามที่ตอบด้วยการขีดถูกขีดผิด แบบปรนัย ทําให้คนไม่ได้ฝึก
ไม่ได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
๔. สามารถเอาความรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นมาเชื่อมโยงสร้างความคิดความ
หยั่งเห็นใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้พัฒนาต่อไปได้อย่างถูกทาง
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หลัก ๔ ข้อนี้ เป็นปฏิบัติการทางปัญญา มีชื่อเฉพาะว่า ปฏิสัมภิทา ๔
ประการ ได้แก่
๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในเนื้อความ ได้แก่ ชัดเจนในการ
รับ
๒. ธรรมปฏิสมั ภิทา ปัญญาแตกฉานในหลัก ได้แก่ จับประเด็นได้
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในภาษา ได้แก่ สื่อสารเป็น
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในความคิดทันการ ได้แก่ สร้าง
ความคิดความหยั่งเห็นใหม่ได้
ถ้ า เราพั ฒ นาคนได้ อ ย่ า งนี้ ข่ า วสารข้ อ มู ล ก็ จ ะพลิ ก จากโทษมาเป็ น
ประโยชน์ได้ทันที เราก็จะเอาข่าวสารข้อมูลมาใช้พัฒนาชีวิตและสังคมได้
ขอเน้ น อี ก นิ ด เดี ย วว่ า ในการปฏิ บั ติ ต่ อ ข่ า วสารข้ อ มู ล ขั้ น พื้ น ฐานคื อ
การศึกษา ผู้จัดสรรข่าวสารข้อมูลให้แก่เด็กในฐานะที่เรียกว่าเป็น กัลยาณ มิตร
จะต้ อ งทํ า หน้ า ที่ โ ดยพยายามจั ด สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด เช่ น เป็ น พ่ อ แม่ ก็ พ ยายามหา
สิ่งแวดล้อมข่าวสารข้อมูลที่ดีที่สุด หาสื่อที่ดีที่สุดให้แก่เด็ก แต่ในเวลาเดียวกัน
บุคคลนั้นหรือเด็กก็ควรได้รับการศึกษาชนิดที่ว่าจะทําให้เป็นคนที่สามารถเอา
ประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุด สองอย่างนี้คู่กัน ย้อนแย้งกัน แต่สําคัญมาก คือ
๑. ในฐานะผู้จัดให้ ต้องจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด
๒. แต่ในฐานะผู้รับคือผู้ศึกษา จะต้องสร้างความสามารถในการทีจ่ ะเอา
ประโยชน์ได้จากสิ่งแวดล้อมและข่าวสารข้อมูลที่เลวทีส่ ุด
ถ้าทํ าได้ อย่า งนี้ก็ จะอยู่ไ ด้อย่ างดี มี ความรอดปลอดภัย เป็น สุขอย่า ง
อิสระ และเป็นผู้พัฒนาสังคมนี้ได้
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ตกลงว่า จะต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี ไม่ว่าเทคโนโลยี จะ
เจริญไปเท่าไร ก็ต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยีนั้น อย่าให้ตํา่ กว่า อย่าให้คนเป็น
ทาสของเทคโนโลยี ถ้าเทคโนโลยีเหนือกว่าคนเมื่อไรอันตรายก็จะเกิดขึ้น ถ้าคนยัง
เหนือเทคโนโลยีก็มีทางรอด เพราะคนยังรักษาอิสรภาพอยู่ได้ ฉะนั้นข้อที่หนึ่งในแง่
ของคนก็เป็นอันว่า พัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยีเพื่อรักษาอิสรภาพไว้ให้ได้ตลอด
เทคโนโลยียังมีเรื่องต้องพูดอีกมาก อย่างน้อยน่าจะสนใจเป็นพิเศษใน
เรื่องเทคโนโลยีกับคนไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคน ในเมื่อเวลาไม่มี ก็ขอ
สรุปเรื่องที่เป็นปัญหาบางอย่างไว้
เวลานี้พูดได้ว่า คนไทยมองเทคโนโลยีในความหมายว่าเป็นเครื่องอํานวย
ความสะดวกสบายบํารุงบําเรอความสุข ตลอดจนเสริมความโก้เก๋ มากกว่าจะมอง
ในความหมายว่าเป็นเครื่องช่วยในการสร้างสรรค์ สังคมไทยเป็นสังคมของผู้บริโภค
เทคโนโลยี มากกว่าเป็นสังคมของผู้ผลิตเทคโนโลยี คนไทยใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เสพบริโภค มากกว่าจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสร้างสรรค์ และคนไทย
หาความสุขจากการเสพบริโภคเทคโนโลยี มากกว่าหาความสุขจากการสร้างสรรค์
ด้วยเทคโนโลยี
ถ้าจะให้สังคมไทยเจริญพัฒนาอย่า งถูกต้อง เพื่อให้ เป็นสังคมที่ดีงาม
หรือแม้แต่เพียงเพื่อให้เป็นสังคมที่มีชัยชนะในเวทีการแข่งขันของโลก จะต้องมี
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ที่จะพัฒนาคน โดยเฉพาะอนุชนคือเด็กและ
เยาวชน หรือลูกไทยหลานไทย ให้มีลักษณะความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีดังต่อไปนี้
๑. คนไทยจะต้องมองเทคโนโลยีในความหมายว่า เป็นปัจจัยหรือ
เครื่องช่วยในการสร้างสรรค์ มากกว่า จะมองในความหมายว่าเป็นเครื่องบํารุ ง
บําเรอเสริมความสะดวกสบาย
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๒. สังคมไทยจะต้องเป็นสังคมของผู้ผลิตเทคโนโลยีให้มากขึ้น และเป็น
สังคมของผู้บริโภคเทคโนโลยีให้น้อยลง
๓. คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย จะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและสร้างสรรค์ ให้มากกว่าจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการเสพบริโภค
๔. คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย จะต้องหาความสุขจากการใช้
เทคโนโลยีทําการสร้างสรรค์ มากกว่าจะหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี
ต่อไปในแง่ของธรรมชาติแวดล้อม งานของเราคือ ทําอย่างไรเราจะใช้
เทคโนโลยีเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้โดยไม่เบียดเบียนและทําลายธรรมชาติ
ให้การได้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นการเกื้อกูลธรรมชาติด้วย
เป้าหมายนี้ถ้าทําได้ก็เป็นความสําเร็จของอารยธรรมมนุษย์ที่สําคัญ และ
การที่จะทําให้สําเร็จได้ก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหากันอีกมาก ในหัวข้อต่อไป คิดว่า
จะพูดเรื่องนี้ แต่หมดเวลาแล้วอย่างที่ไม่สามารถยืดต่อไปได้ ฉะนั้น หัวข้อต่อไปซึ่ง
เป็นเรื่องของการพัฒนาคนเพื่อให้อยู่ในยุควิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงต้องทิ้ง
ค้างไว้ก่อน แต่เท่าที่พูดไปก็คงจะได้แนวทางพอสมควร
อาตมภาพหวั ง ว่ า ที่ ไ ด้ พู ด มาก็ อ าจเป็ น ประโยชน์ บ้ า งในการที่ เ ราจะ
ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาของสังคมแห่งมนุษยชาติ โดยเฉพาะสังคมไทยของเราที่
กําลังได้รับอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ แต่แล้วเรากลับมี
ปัญหาจากสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสังคมไทยโดยเฉพาะ พร้อมกับที่เป็น
ปัญหาร่วมกันของชาวโลกทั้งหมดด้วย เราจะต้องแก้ปัญหาให้กับสังคมของเรา
พร้อมกันนั้นถ้าเป็นไปได้ เราในฐานะที่เป็นสมาชิกของประชาคมโลก เป็นส่วน
หนึ่งของมนุษยชาติก็ควรจะพยายามแก้ไขปัญหาให้แก่โลกมนุษย์นี้ด้วย
เราต้องมุ่งจัดการศึกษาให้เด็กของเราเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์อารยธรรม
ของมนุษยชาติ อย่ามองแคบแค่สังคมไทยเท่านั้น เวลานี้เป็นโลกาภิวัตน์แล้ว
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อารยธรรมก็ต้องสร้างให้ทันกัน อารยธรรมที่ทันก็คือการที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาของโลกและสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษยชาติ
ขอจบปาฐกถาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน

๔๖
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ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เรือง “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้ างสรรค์ วัฒนธรรมแห่ งปัญญา”
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธรรมจิตโต), ศาสตราจารย์ ดร. (ราชบัณฑิต)
เรี ยน ท่านพระเถรานุ เถระ มีท่านผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ท่ านพระมหาวุฒิชยั เป็ นต้น ขอเจริ ญพร
ท่านประธานในพิธี ท่านปราโมทย์ ไม้กลัด ที*ปรึ กษากิตติมศักดิ. ของ สวทน ท่านศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร
(ราชบัณฑิต) ท่านนายกสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งประเทศไทย ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ท่านวิทยากร ท่านผูม้ ีเกียรติ และสาธุชนทุกท่าน
วันนี8 องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมมือกัน จัดการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ได้กาํ หนดหัวข้อเรื* องว่า พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้ างสรรค์ วัฒนธรรมแห่ ง
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เรอเนสซองซ์ แมน (Renaissance Man)
มีนัยที*สําคัญว่า คนในสั งคมควรจะมี ท>ังสองอย่ าง ทั8ง พุทธศาสนา และ วิทยาศาสตร์ ในวิถีชีวิต โดยนํา
เทคโนโลยีและพระพุทธศาสนา มาประสานกลมกลืนกัน คนที*มีลกั ษณะทั8งสองอย่างนั8น เรี ยกกันว่า เรอเนสซองซ์
แมน (Renaissance Man) ซึ* งอยูใ่ นยุคเรอเนสซองซ์ (Renaissance) ยุคฟื8 นฟูศิลปวิทยา
ของยุโรป ตัวอย่างผลงานที*ชดั เจนของอัจฉริ ยะที*สําคัญของโลก คือ ลีโอนาร์ โด ดาวินชี
(Leonardo da Vinci) ซึ* งเขียนภาพที* เ หมื อนจริ ง (Realistic) โดยศึ กษากายวิภาค
(Anatomy) ของคน และได้มีความดําริ ริเริ* มในประดิ ษฐ์กรรมหลายอย่าง จนถื อกันว่า
เป็ นอัจฉริ ยะ ที*สามารถรวมทั8งศาสตร์ ศิลปะ ศาสนาไว้ในคน ๆ เดียวกัน ซึ* งเป็ นเรื* อง
ยาก ที*สมองซี กซ้ายและซี กขวา จะทํางานได้อย่างกลมกลืนกันในคน ๆ เดียว และหลาย
ปี มาแล้ว มีคนกล่าวว่าในประเทศไทยเรามีบุคคลที*มีลกั ษณะของ เรอเนสซองซ์ แมน
เช่นกัน นั8นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ความสําเร็ จของพระองค์ในการได้รับการจดสิ ทธิ บตั รในสิ* งประดิษฐ์ เช่น กังหันชัยพัฒนา ฝนเทียม และอื*น
ๆ นั8น แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ อาตมาได้มีโอกาสเข้าไปในวังสวนจิ ตรลดา อาตมาเห็ นแต่
สิ* งประดิ ษ ฐ์และเครื* องทดลองทางนวัตกรรมทั8งหลาย เป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี* ไม่ ได้มีส*ิ งอํานวยความสะดวก หรื อ
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ฟุ้ งเฟ้ อในบริ เวณพระบรมมหาราชวัง ในขณะเดียวกัน พระองค์ได้มีความสนพระราชหฤทัย ในพระพุทธศาสนาอย่าง
ลึกซึ8 ง ผลงานเรื* องพระมหาชนก ถือเป็ นตัวอย่างที*รวมสองสิ* ง อยูใ่ นบุคคลคน ๆ เดียวกัน
ท่านพุทธทาสเรี ยกว่า "การไถนาด้ วยควาย ๒ ตัว" คือ ตัวรู้ กับ ตัวแรง ตัวรู้ คือ ศาสนาและจริ ยธรรม และ
ตัวแรง คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ปัญหา คือ ทําไมเราจึงไม่ สามารถรวมเอาทั>งตัวรู้ ตัวแรง ทั>งศาสนา วิทยาศาสตร์ ไว้ในคน ๆ เดียวกัน
เหตุ เพราะ ข้อจํากัดประการหนึ* งคือ เมื*อศึกษาวิทยาศาสตร์ มากขึ8น โดยเฉพาะอย่างยิง* เมื*อแยกศึกษาเฉพาะ
เจาะลงในแต่ละสาขามากขึ8น เราจึงไม่มีคนอย่าง ลีโอนาร์ โด ดาวินชี ในยุคเริ* มต้นวิทยาศาสตร์ อีกแล้ว ต่างคนต่างขุด
หลุ มแห่ ง ความรู้ แม้แ ต่ ศ าสนาเอง ยัง มี พ ยายามที* จ ะสร้ า งค่ า ย สร้ า งอาณาบริ เวณของตนเอง อย่ า งไรก็ ต าม
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะทีคล้ ายคลึงกัน คือ มุ่งแสวงหาความจริ ง เมื*อแสวงหาความจริ งไปถึงที*สุด
มันเหมือนกับขุดลงไปในดิน เพื*อค้นหาตานํ8า ตานํ8านั8น ในที*สุดจะมาบรรจบถึงกัน เชื*อมโยงเป็ นหนึ* งเดียวกัน และถ้า
เราไปถึงตรงจุดนั8น วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ จะเป็ นเรื* องที*ประสานกลมกลืนกัน อย่างไม่เกิดความแปลกแยก
แต่ ทําไมจึงเป็ นเรื องทีค่ อนข้ างจะขัดกัน เพราะเหตุว่า เราทุ กคนไม่ ได้ ม่ ุ งแสวงหาปั ญญา การเข้ าถึงธรรมะ
อาจจะเป็ นพวกทีมีศรัทธามาก เรี ยกว่า สั ทธาธิกะ

สัทธาธิกะ
การบรรลุธรรมมีท8 งั
ปัญญาธิกะ
หนักในทางปั ญญา
วิริยาธิกะ
หนักในการบําเพ็ญเพียร ขยันหมันเพียร และ
สั ทธาธิกะ
หนักในการมีความเชือเป็ นพื>นฐาน
ผูท้ ี*เป็ นสั ทธาธิกะนั8น อาจจะยึดติดในศาสนาเป็ น “Dogmatic” ติดคัมภีร์ หรื อ อาจจะศึกษาวิทยาศาสตร์ แต่
เอาวิทยาศาสตร์ มาเสริ มไสยศาสตร์ ดังที*มีผพู้ ยายามเอาทั8งเรื* องของศาสนา และ ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์
มาอธิ บายถึ ง กาละ การย่นระยะทาง อธิ บายอิ ทธิ ปาฏิ ห าริ ย ์ ซึ* งเป็ นไปได้ แต่ อิทธิ ปาฏิ หาริ ย ์ ในสมัยนี8 ไม่ตอ้ งพึ* ง
ศาสนาแล้ว เขาพึ*งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูท้ ี* เป็ น สั ทธาธิกะ หั นไปศึ กษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็ น “Scientism” งมงายในวิทยาศาสตร์ ไม่ได้
แสวงหาปัญญา วิทยาศาสตร์ วา่ อย่างไรจะว่าตามนั8น ไม่ได้แสวงหาความจริ ง เพราะฉะนั8น วันนี8 เราจะทําอย่างไรที*จะ
ไม่เ ป็ นประเภทงมงาย ทั8งในไสยศาสตร์ ทั8ง“Scientism” และ “Dogmatic” ทําอย่างไรที* จะศึ กษาทั8ง วิทยาศาสตร์
และ ศาสนา ให้ถึงแก่น ประเด็นนี8 คือ ทําอย่างไรในเมื*อเราได้ขดุ หาความจริ งลงไปถึงตานํ8าที*ลึกและเชื*อมโยงถึงกัน
หมายความว่า แท้ ทีจริ ง พระพุทธศาสนา กับ วิทยาศาสตร์ เสริ มซึงกันและกัน ขอเพียงแต่ ให้ ท่านทั>งหลายศึกษาด้ วย
ทิฐิทีถูกต้ องเท่ านั>นเอง
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ปรมัตถสัจจะ
คํา ว่ า เสริ ม ซึ* งกัน และกัน นั8น หมายความว่ า อย่า งไร ขอมองในมุ ม ของพระพุ ท ธศาสนาก่ อ น ทางด้า น
พระพุทธศาสนาถือว่า ปรากฏการณ์ ในโลกนั>น ช่ วยให้ เข้ าถึงธรรมะทั> งสิ> น “มองโลกให้ เป็ น เราจะเห็ นธรรม” ใน
สมัยก่อน มีบนั ทึกไว้ว่า “พระท่านฟั งเพลงขับที*เกี*ยวข้องกับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วสามารถบรรลุธรรมได้” ถ้า
สมัยนี8 เราฟังคําพูดของนักวิทยาศาสตร์ อาจจะบรรลุธรรมได้เช่นกัน วันนี8 ท่านทั8งหลายตั8งใจฟั งให้ดี อาจจะได้ดวงตา
เห็นธรรม เพราะฉะนั8น ธรรมะจึงมีอยูใ่ นทุกสิ* ง และเมื*อท่านทั8งหลายมองให้เห็ นความจริ ง ท่านจะเห็นธรรมะ ธรรมะ
ที*ว่านั8น คืออะไร คือ "ปรมัตถสัจจะ" ความจริ งในตัว และเมื*อเข้าสู่ ปรมัตถสัจจะในส่ วนของวิทยาศาสตร์
อาตมาขอยกตัวอย่างคนทีศึกษาฟิ สิ กส์ อย่ างลึกซึ>ง และเข้ าถึงแก่นของฟิ สิ กส์
คือ
อัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ (Albert Einstein)
เมื*อไอน์สไตน์ เข้าถึงสัจธรรมแห่ งทฤษฎีสัมพัทธ์ หรื อทฤษฎีอื*น ๆ ก็ตาม
ไอน์สไตน์บอกว่า สิ* งที*เขาค้นพบนั8น อาจมีส่วนช่วยให้ศาสนาเข้าใจถึงสัจธรรมของ
ศาสนาได้มากขึ8น ไอน์สไตน์ใช้คาํ ว่า "Scientific reasoning can aid religion in another
way, another sense" สิ* งที*เขาค้นพบ ช่วยนักศาสนาให้อธิบายศาสนาได้ดียง*ิ ขึ8น และใน
ขณะเดียวกัน ช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์ หันมาสนใจศาสนา ซึ* งไอน์สไตน์เรี ยกว่า “Cosmic Religion” เป็ นศาสนาแห่ ง
จักรวาล
เมื*อเรามองในมุมของนักวิทยาศาสตร์ น8 นั ศาสนาถือเป็ นวิถีชีวิตที*แยกไม่ออกจากวิทยาศาสตร์ ขอเพียงแต่ให้
ท่านทั8งหลายเข้าถึงแก่นของวิทยาศาสตร์
ถามว่าแก่นของวิทยาศาสตร์ คือ ฟิ สิ กส์ มันหมายถึงอะไร
ตอบโดยง่าย ๆ โดยสรุ ปว่า "เห็นสรรพสิ งเป็ นหนึงเดียว"
บนพื8นฐานของทฤษฎีสัมพัทธ์ สมการของไอน์สไตน์ที*ว่า E=MC2 หมายถึงอะไร หมายถึง พลังงานทั8งหมด
คือ มวลสาร สสาร สสารคือพลังงาน ถ้าเรามองสิ* งที*เราเห็นทั8งหมดเชื*อมโยงโดยความเป็ นสนามพลังงานทั8งหมด ทุก
สิ* งทุกอย่างจะเป็ นหนึ* ง แต่ความเป็ นหนึ* งนั8นไม่ได้บอกว่าเป็ นจิต เป็ นสสาร เป็ นวัตถุ เพราะมวลสารที*ว่านั8น ไม่มีมา
ยืนยัน
เพราะฉะนั8 นถ้า เราจะพู ด เรื* อ งนี8 ต่ อ ไป เท่ า กับ ว่ า ยิงวิท ยาศาสตร์ โดยเฉพาะสายฟิ สิ ก ส์ ซึ งเป็ นแกนนํ า
แสวงหาความจริ งพบมากขึ>นเท่ าไหร่ ยิงยืนยันสั จธรรมของพระพุทธศาสนาในเรื อง อนัตตา และ ปฏิจจสมุปบาท
มากเท่ านั>น
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ปฏิจจสมุปบาท
“ปฏิจจสมุปบาท” เป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา
คือ เมื*อเรามองเห็ นสิ* งต่าง ๆ อาศัยกันและกันเกิดขึ8นนั8น วิทยาศาสตร์ คน้ พบ ทฤษฎีสัมพัทธ์โดยควอนตัม
พระพุ ทธศาสนาค้นพบเช่ นกัน แต่ ว่ า มันต่ า งกันตรงไหน ต่ า งกันตรงที ว่ า การค้ น พบทางศาสนานั> น เน้ นการ
เปลียนแปลงวิถีชีวิ ต เปลียนแปลงจิ ต ใจ ให้ เ ป็ นคนดีขึ>น ประเสริ ฐขึ>น ในขณะที* การค้น พบโดยการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์น8 นั อาจจะไม่กระทบแก่นแห่ งความเป็ นบุคคล อาจจะไม่ได้ทาํ ให้ชีวติ ดีข8 นึ เลย
การค้นพบสัจธรรมในทางศาสนา ทําให้มีกรุ ณา ปัญญาจะคู่กรุ ณา ปั ญญาเห็นว่าสรรพสิ* งเชื*อมโยงกัน เรากับ
เขาไม่ต่างกัน แล้วเกิดความสงสัยหวัน* ใจที* จะช่ วยเหลือคนอื*น ถ้าเราเห็ นสรรพสิ* งเชื*อมโยงกันในเชิงวิทยาศาสตร์
ถามว่ านักวิ ทยาศาสตร์ ส งสาร หวัน* ใจ มี กรุ ณ าเพื* อ ช่ วยมนุ ษยชาติ หรื อ สร้ างระเบิ ด ปรมาณู เพราะฉะนั8นเมื* อ
ไอน์สไตน์ได้ทาํ หนังสื อยืนยันไปที*ประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา ว่า “ปรมาณูสร้ างได้ ระเบิดอะตอมมิค บอมบ์ สร้ าง
ได้ ” หลังจากเมื*อฮิโรชิม่า นางาซากิถูกโจมตีดว้ ยระเบิดนิ วเคลียร์ ไอน์สไตน์คิดอย่างไร วิทยาศาสตร์ เมื*อศึกษามาก ๆ
ขึ8นไปนั8น นําไปสู่ กรุ ณาคุณหรื อไม่
ในที*สุด ไอน์ สไตน์ จึงหันมาศึกษาเรื อง สิ งทีเราค้ นพบน่ าจะทําให้ เกิดความเชือมโยง เป็ นองค์ รวม (Holistic)
เป็ นเอกภาพ และมองสรรพสิ งเป็ นหนึงเดียว ช่ วยเหลือซึ งกันและกัน อันเป็ นที*มาของการนําเอาแนวคิดทางศาสนา
ของไอน์สไตน์ มาพูดกันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั
แต่หลังจากที*เกิดระเบิดนิ วเคลียร์ แล้ว การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เมื*อมองในมุมของศาสนา ช่วยยืนยันสัจ
ธรรมที*พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้เมื*อประมาณ ๒,๕๐๐ ปี ก่อน ในอดี ตเมื*อสมัย ๒,๐๐๐ ปี ก่อน สิ* งที*วิทยาศาสตร์
ค้นพบอาจจะขัดแข้งกับสิ* งที*พระพุทธเจ้าได้คน้ พบ จนเมื*อร้อยปี ที*แล้ว โลกเชื*อว่ามีอะตอม มีปรมาณู
อะตอม แปลว่า ไม่สามารถจะแบ่งย่อยไปได้อีก (Uncutable) ตั8งแต่สมัยกรี ก เมื* อกระทัง* ถึ งร้ อยปี ที* ผ่านมา
ก่อนพบอะตอมจริ ง ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ โลกเชื*อว่าสิ* งที*เป็ น มูลฐานของจักรวาลนี8 เมื*อย่อยไปที*สุดแล้ว มันจะไป
ถึงอณู ที*เล็กที* สุดที*เรี ยกว่า ปรมาณู หรื อ อะตอม แล้วแบ่งไปไม่ได้อีกแล้ว นั*นคือคําสอนที*พูดในทางปรัชญาว่าเป็ น
Substance สิ* งที*ดาํ รงคงอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวมันเอง ไม่สามารถจะแบ่งแยกไปได้ Substance ที*มีการตั8งอยูด่ ว้ ยตัวมันเองนั8น
ตรงข้ามกับ อนัตตา คําสอนเรื* องอนัตตาในพระพุทธศาสนา ท่ านอย่าไปเข้าใจว่า อนัตตา ในทางพุทธศาสนานั8น
หมายถึงไม่มีตวั ตน ไม่มี Self ไม่มีอตั ตา (Ego) เพราะพระพุทธเจ้าใช้คาํ ว่า "สั พเพ ธรรมา อนัตตา" สิ* งทั8งหลายทั8ง
ปวงไม่ว่าจะเป็ นนามธรรม เป็ นวัตถุธรรม เป็ นจิต เป็ นอนัตตาทั8งสิ8 น แม้แต่ไมโครโฟนที*อาตมาใช้อยูใ่ นขณะนี8 ถือ
เป็ นอนัตตาเช่นกัน ไม่มี Substance แต่ว่าโลกเกือบ ๒,๐๐๐ ปี ที*ผา่ นมา บอกว่ามี Substance มีอะตอม มีอตั ตาอย่างที*
ศาสนาพราหมณ์สอน มีส*ิ งที* แบ่งย่อยไม่ได้ มิฉะนั8นเขาคงไม่ใช้คาํ ว่า อะตอม ซึ* งแปลว่าแบ่ งแยกไม่ได้ อะตอม คือ
อัตตาในทางฟิ สิกส์
เวลาที*เราแปลคําว่า อนัตตา เป็ นภาษาอังกฤษ จึงได้เป็ นสองคําว่า "Non-ego" หรื อ "Non-self" กับ "Nonsubstantiality" ในเชิงวัตถุธรรมไม่มี Substance พระพุทธศาสนาไม่เคยไปทะเลาะกับใคร พระพุทธศาสนาเราสอน
เรื* อง อนัตตา ซึ* งถือเป็ นเสี ยงข้างน้อยมา ๒,๐๐๐ ปี ในบรรดาศาสนาสําคัญของโลก มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนา
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เดียวที*สอนเรื* อง อนัตตา แต่วิทยาศาสตร์ สมัยโบราณได้ให้การสนับสนุ นศาสนาอื*น ที*สอนเรื* อง อัตตา ทั8งพราหมณ์
ทั8งคริ สต์ และอิสลาม พุทธศาสนาไม่เคยไปโต้แย้งใคร หรื อ ศาสนาใด พุทธศาสนาค้นพบสัจธรรมอย่างไร ก็สอนไป
ตามที*พุทธศาสนาค้นพบเท่ านั8นเอง จนกระทัง* เมื*อ ๑๐๐ ปี ที*ผ่านมา การค้นพบอะตอมพร้ อมกับอิเล็กตรอน ซึ* งเป็ น
อนุ ภาคที* นักวิ ท ยาศาสตร์ ค ้นพบ แล้วขยายเป็ นโปรตรอน นิ ว ตรอนและขยายเป็ นโฟตอน และกลายเป็ นควอก
(Quark) จนเป็ นควอนตัมในปั จจุบนั และเข้ากันได้กบั พุทธศาสนา จนกลายเป็ นอนัตตาไปโดยปริ ยาย
พระพุ ทธศาสนาไม่ ได้อ อกมาแสดงความคิ ด เห็ น หรื อเรี ย กร้ องอะไร ไม่ ได้ย กเอาคําสอนเหล่ า นี8 มาใช้
ประโยชน์เพื*อส่ งเสริ มคําสอนพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดตลอดช่วงเวลา ๑๐๐ ปี ที*ผา่ นมา
เพราะฉะนั8นวันนี8 น่ าจะให้ท่านทั8งหลายได้มาช่วยกัน ลองนําเอาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ในรอบศตวรรษ
ที*ผ่านมา ซึ* งสามารถ Confirm ยืนยัน สั จธรรมในพุทธศาสนา คือ ปรมัตถสั จจะ เอามาพูดและเทียบเคียงให้เห็นกับ
คําสอนของพระพุทธเจ้า ดีหรื อไม่
ประการนี8 นี*เอง ที*อาตมาอยากจะบอกว่า เมื*อพระพุทธเจ้าได้สอนเช่นนี8 แต่ไม่ได้ให้ทรงทะเลาะกับใคร สิ* ง
ไหนที*สอดคล้องกับคําสอนทางพุทธศาสนา ให้นาํ มาใช้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า "นาหัง ภิกขะเว โลเกนะ วิวะทามิ ภิกษุ
ทั>งหลาย เราไม่ วิวาท ไม่ ทะเลาะกับชาวโลก" ธรรมะวาที ผูก้ ล่าวถึงความจริ งนั8น อะไรจริ งจะพูดในทางเดียวกันอยู่
แล้ว จะทะเลาะกันทําไม เมื*อวิทยาศาสตร์ พูดไปทางไหน ในทางที*เป็ นจริ ง สอดคล้องกับพุทธศาสนา เรานํามาสอน
ในพุทธศาสนาได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปทะเลาะกัน
ในกรณี น8 ี พระพุทธเจ้า จึ งบอกว่า สั จธรรม ไม่ ได้ ถูกผูกขาด โดยพระพุทธศาสนา "อุปปาทา ภิกขเว ตะถา
คตานั ง อนุ ป ปาทา วา ตะถาคตานั ง ตถาคตเจ้า จะอุ บัติ ห รื อไม่ ก็ต าม ธรรมธาตุ ธรรมฐิ ติ กฏแห่ ง ธรรมนิ ยาม
ปฏิจจสมุปบาทนั8นมันมีอยูแ่ ล้ว" พระพุทธเจ้ าเป็ นแต่ เพียงผู้ค้นพบ ประกาศ เปิ ดเผย กระทําให้ แจ้ ง และเมื*อวันหนึ* ง
พระพุทธเจ้าประกาศไปนานแล้ว นักวิทยาศาสตร์ จึงมาค้ นพบ มาประกาศ มาเปิ ดเผย มาทําให้ แจ้ ง แล้วจะมีอะไรที*
อัศจรรย์ นอกจาก ยืนยันในสิงทีพระองค์ได้ ค้นพบ
เพียงแต่ถามว่า แล้ววิธีคน้ พบนั8นใช้วิธีการอะไร ถ้าวิทยาศาสตร์ ใช้การทดลองในห้อง Lab เป็ น Emperical
Experiment อาตมาถือว่าในทางพุทธศาสนานั8นเป็ น Thought Experiment การทดลองในทางความคิด แต่ไม่ใช่เป็ น
Logical ไม่ใช้ตรรกะ ใช้วิปัสสนาญาณ และท่านอย่านึ กว่า วิทยาศาสตร์ น8 นั ทดลองโดยไม่ใช้
Thought Experiment นักปรั ชญานํามาใช้เช่ นกัน อาตมาศึกษาทางด้านปรั ชญา ทราบว่าเมื*อ
ฌอง ปอล ซาร์ ตร์ (Jean-Paul Sartre) นักปรั ชญาชาวฝรั* งเศส ผูไ้ ด้รับรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรมเมื*อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ จะพูดถึ งทฤษฎีโมเวฟั วร์ แบดเฟด จะยกสถานการณ์ จาํ ลอง
ขึ8นมาตามบทละคร เมื*อไอน์สไตน์จะทดลอง เพื*อปฏิเสธควอนตัม ได้ทาํ Thought Experiment
ในเรื* อง EPR Experiment เมื*อปี ๑๙๓๕ ทดลองให้เห็นว่า ตัวอนุ ภาคของแสง ซึ* งเรี ยกว่าโฟตอน แบ่งเป็ นขั8ว A กับ B
แยกไปคนละทาง แต่ไอน์สไตน์ทดลองในความคิด ใช้ทีม ๓ คน แล้วเขียนมาเป็ นบทความที*สําคัญ เพื*อปฏิเสธทฤษฎี
ควอนตัม ในปี ๑๙๓๕ แยกไปคนละขั8ว ประหลาดตรงที*ว่า A กับ B ซึ* งเป็ นอนุ ภาคโฟตอนด้วยกัน และมาจากแสง
ด้วยกัน เวลาเคลื*อนที* มันเคลื*อนที*ดว้ ยความเร็ วของแสง เวลาอยูค่ นละขั8วคนละมุม ทําไมมันรู ้จกั กัน ถ้าแยก A ไป
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เหนือแล้ว B จะไปทางเหนือด้วย ไอน์สไตน์บอกว่า มันสื* อถึงกันได้อย่างไร เพราะการจะสื* อถึงกันในเชิงวัตถุ ต้องไว
กว่าแสง
ในกรณี น8 ี แสดงว่า ยังมีส*ิ งที*พิสูจน์ไม่ได้ อะไรเป็ นตัวเชื*อมระหว่างทั8งสองอนุ ภาค นั*นคือ อนุ ภาค A กับ B
ซึ* ง เป็ นอนุ ภาคโฟตอนด้ว ยกัน อนุ ภาคทั8งสองนั8น ถึ ง ได้รู้แ ละเคลื*อ นที* ด ้วยกัน หมดทั8ง หมด เมื* อ พิสู จ น์ ไม่ ได้ว่า มี
ตัวเชื*อมกันอย่างไร แสดงถึงข้อบกพร่ องแห่ ง ทฤษฎีควอนตัม ที* ไม่สามารถอธิ บายได้ ไอน์สไตน์จึงปฏิ เสธทฤษฎี
ควอนตัม เพราะต้องการให้ส*ิ งต่าง ๆ อธิบายได้ท8 งั หมด เมื*ออธิ บายไม่ได้ ทําให้คนเกิดความสงสัยในวงกว้างเกี*ยวกับ
ทฤษฎีควอนตัม และเชื*อตาม Thought Experiment ของไอน์สไตน์ ว่ายังมีขอ้ บกพร่ องในทฤษฎีควอนตัม แม้ว่า ๑๐ –
๒๐ กว่าปี ยังคงเชื*อว่าตามความคิดของไอน์สไตน์ จนกระทัง* เมื*อประมาณเกือบ ๓๐ ปี ที*ผ่านมาจึง ได้ทาํ การพิสูจน์
ด้วยการสังเกต โดยการเอา A กับ B แยกกัน มันรู ้จกั กันจริ ง ๆ มันเคลื*อนที*ไปเหมือนกับมันกําลังส่ งสัญญาณ ถ้าพูด
ในทางศาสนา สงสัยว่ามันมีจิต จึ งรู ้จกั กันและรู้กนั ว่าจะให้เคลื*อนที*ส8 ันขึ8น ยาวขึ8น ทั8ง ๆ ที*มนั ไม่มีทางส่ งสารถึงกัน
เลย มันไปในทางเดี ยวกันหมด ทําไมเป็ นเช่น นั8น นักวิทยาศาสตร์ บอกว่า โดยทฤษฎี ของไอน์ ส ไตน์ ไม่สามารถ
อธิ บายได้ ต้องอธิ บายโดยทฤษฎีของควอนตัม ทฤษฎีของควอนตัมอธิ บายอย่างไร อธิ บายได้โดยทฤษฎีไอน์สไตน์
คือว่าทั8งสองอนุ ภาคนั8น มันมี ที*อยู่ เคลื* อนไปที*ไหน จะมีที*อยู่ของมัน มี Location อยู่ แยกออกจากกัน วิ*งหากัน
เพราะฉะนั8น มันสื* อสารถึงกัน มันคนละที* มันเป็ นอนุ ภาค มันเป็ น Particle แต่ทฤษฎีควอนตัมพิสูจน์แล้วว่า มันรู ้จกั
กันจริ ง ๆ มันไม่ใช่อนุ ภาค มันเป็ น Wave มันเป็ นคลื*น เพราะฉะนั8นความจริ งในระดับควอนตัม มันเป็ นคลื*น คือ มัน
เป็ นความจริ งเดียวกัน แต่มนั แผ่กระจายไป เหมือนเราโยนก้อนหิ นไปในสระนํ8า นํ8าแตกกระจายเป็ นวงกว้าง มันอัน
เดี ยวกัน แต่แปลกที* ว่าอนุ ภาค เวลาเราไปสั งเกตมัน มันเป็ นอนุ ภาค แต่เ วลาเราไม่ สังเกตมัน มันเป็ นคลื* น จึ งเกิ ด
ทฤษฎีเรื* อง Dual Reality ขึ8นมา ว่าสรรพสิ* งในโลกนี8 เมื*อย่อยไปถึงที*สุดแล้วมันมี "ทวิลักษณ์ " คือ เป็ นคลื*นและเป็ น
อนุภาค อนุ ภาค คืออยูท่ ี* Static นิ*ง เป็ นคลื*น คือ กระจาย เป็ นความจริ งที*แปลกแยก เดี{ยวปรากฏตรงนั8น ปรากฏตรงนี8
เพราะฉะนั8น A กับ B มันเป็ นอันเดี ยวกัน มันจึ ง ได้รู้กนั จึ ง เกิ ดนิ ยายวิท ยาศาสตร์ ที*ว่า คน ๆ เดี ยวสามารถใช้
Quantum Leave ได้ คือจะไปอยูท่ ี*ใด ๆ ได้ ในความเป็ นจริ งคืออะไร เขาเรี ยกว่า "Non separability" คือ การอาศัยซึ* ง
กันและกัน จนแยกกันไม่ออก ยืนยันทฤษฎี ความคิดทางพุทธศาสนา ที*เรี ยกว่า ปฏิจจสมุปบาท สรรพสิ* ง ถ้ามองใน
ฐานะที*เป็ นอะตอม เป็ นพลังงาน มันสื* อถึงกันโดยลักษณะโฟตอน เพราะฉะนั8นไม่ว่าอยูท่ ี*ไหน ต้องเห็นจักรวาลเป็ น
ภาพรวมเป็ นหนึ* ง ไม่ได้แยกกันเป็ นส่ วน ๆ อย่างที*เราคิด
ดังนั8นยิง* ศึกษา ควอนตัม Theory ควอนตัมฟิ สิ กส์ไปมากเท่าไร จึงเป็ นสิ* งยืนยันในเรื* อง ปฏิจจสมุปบาท การ
อาศัยซึ* งกันและกันมากขึ8นเท่ านั8น ต้องพูดให้ความเป็ นธรรมกับไอน์สไตน์ว่าทําไมเขาจึ งไม่ เ ห็ นด้วยกับเรื* องนี8
ไอน์สไตน์บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดลูกเต๋ า จักรวาลไม่ได้เกิดขึ8นโดยสิ* งที*พยากรณ์ เพราะถ้ามันเป็ นคลื*น เดี{ยวอยู่ที*
นัน* เดี{ยวอยูท่ ี*นี* เดี{ยวโผล่ที*นน*ั เดี{ยวโผล่ที*นี*แล้ว เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ8น
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กฎแห่ งกรรม
ถามว่า ทฤษฎีควอนตัม ขัดกับกฎแห่ งกรรมหรื อไม่ กฎแห่ งกรรมนั8น เป็ นกฎของเหตุและผล สัมพันธ์มาจาก
ปฏิจจสมุปบาท นั*นเอง กรรม นิ ยามมาจากธรรมนิ ยาม คือ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่ งกรรมเพียงแต่บอกว่า เมื*อมีส*ิ ง
หนึ* งอีกสิ* งหนึ* งจึงมี เมื*อท่านทําอย่างนี8 มนั จะเกิดสิ* งนี8 มันจะมาเป็ นสายอย่างนี8 เพราะฉะนั8นเพียงแต่บอกว่า สิ* งต่าง ๆ
เมื*อเกิดขึ8น มันเป็ นผลมาจากอะไร แต่ไม่ได้บอกว่า สิ* งที*เราทําในวันนี8 มันจะก่อให้เกิดผลอะไรได้เสมอไป คนไหน
เชื* อตามสิ* งที*เราทําทุกอย่าง พวกสแกนกรรมทั8งหลายมักจะนึ กว่า ทําตรงนี8 นะ ก.ข.ค นะ ต้องได้รับ ก.ข.ค ๓ อย่าง
เหมือนกันเลย ไปฆ่าเขา เขาจะฆ่าเรา ๕๐๐ ชาติ ไปตีหัวแมวเราจะปวดหัว ไปตีหัวแมวเราจะปวดหัวไปอีกหลายร้อย
ชาติ ไปสแกนกรรมกัน พวกสแกนกรรมเป็ น Determinism เป็ นกลุ่มนิยัตินิยม ทําอย่ างนีต> ้ องไปก่ อให้ เกิดสิงนั>น แต่
จริ ง ๆ แล้ว กฎแห่ งกรรม เหมือนกับ ทฤษฎีควอนตัม คือ กฎแห่ งกรรมเป็ น Unpredictable เพราะอะไร ทางตรรกะ
ทาง Logic ง่ าย ๆ คือ ถ้าท่ านทําอะไร ท่านทําผิดแล้วต้องรั บผล ๑๐๐% ตามสิ* งนั8น ท่านไม่มีทางที* จะไปนิ พพาน
นิพพานเป็ นไปไม่ได้ เพราะคนเราทําบาป ๕๐ ทําบุญ ๕๐ แล้วเกิดชาติหน้าไปใช้หนี8บาป ทําบาปไปอีก ๗๐ หนทางสู่
นรกอย่างเดียว คงจะไม่มีคนบนโลกใบนี8มากมายขนาดนี8
แต่เนื*องจาก เจตนาหัง ภิกขะเว กรรมมัง วทามิ เรากล่าวว่า เจตนา เป็ นกรรม พระพุทธเจ้าตรัส เจตนาในการ
ตัดสิ นใจ ต่ อให้ สิงเร้ ามา แต่ ถ้าเราไม่ ทําเขา เราจึงสามารถเปลียนกระแสกรรมได้ จึงสามารถเป็ นอริ ยบุคคลได้ เป็ น
พระอรหันต์ ได้ เพราะฉะนั8นบางคนจึงไปมองเรื* องกรรมเป็ นตัวตัดสิ น (Determinism) เป็ นสาเหตุและผลลัพธ์ (Cause
and Effect) ตายตัว ไม่ได้เข้าใจพุทธศาสนา และผลที*ตามมา นิ พพานจะเกิดขึ8นไม่ได้ ถ้าท่านทั8งหลายเชื*อเช่ นนั8น
ตามที* พวกสแกนกรรมเชื* อ เพราะไม่มาฟั งรายการปาฐกถาธรรมนี8 น*ันเอง ฉะนั8นท่านไม่ตอ้ งห่ วงเลยว่า ยิ*งมีทฤษฎี
Uncertainty ความไม่แน่นอนของควอนตัม จะไปลบล้างกฎแห่ งกรรม จะไปลบล้าง ปฏิจจสมุปบาท บางทีพวกเราไม่
เข้า ใจนัก วิท ยาศาสตร์ เราชาวพุ ท ธจะรี บ ไปปฏิ เ สธไม่ ฟั ง เลย จะทํา ให้ไ ม่ ไ ด้ป ระโยชน์ จ ากความก้า วหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์ที*มาอธิบายศาสนา

อัตตา (Ego)
ขอกล่าวถึงอีกประเด็นหนึ* ง นักวิทยาศาสตร์ บางท่ าน ทําไมจึงหันมาสนใจศาสนา คําตอบคือ ไม่เสมอไป
เพราะวิทยาศาสตร์ น8 ันศึ กษาความจริ ง พระพุทธศาสนานั8นศึ กษาความจริ งเช่ นกัน แต่ความจริ งทางพุทธศาสนา
เกี*ยวกับจิต จึ งสามารถเปลี*ยนสภาพจิ ตใจ ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีเมตตา มีกรุ ณา เชื*อมโยงสรรพสิ* ง แต่เมื*อใดที*
วิทยาศาสตร์ ในเชิ งฟิ สิ กส์ ที*เห็ นสรรพสิ* งเชื* อมโยงเป็ นหนึ* งเดียว ไม่แยกตัวกูของกู ไอน์ส ไตน์จึงบอกว่า เมื*อเห็ น
ทฤษฎีสัมพัทธ์ อย่างที*ว่า ไอน์สไตน์จึงบอกว่า เป้าหมายของศาสนาทุกศาสนาคือ ปลดปล่ อยมนุษยชาติจากทีคุมขัง
แห่ ง Ego แห่ งอัตตา เป้ าหมายของทุกศาสนา
ศัพท์ของไอน์สไตน์คือ Liberate การปลดปล่อยพวกเราจาก Bondness of Ego Centric Caving คือ การ
ปลดปล่อยจากพันธนาการแห่ งตัณหา ที*มีรากฐานอยูบ่ นอุปาทาน Ego Centric คือ อัตตวาทุปาทาน ถือว่า มีตวั กูของกู
ไอน์สไตน์บอกว่า ทําไมจึงต้องมีตวั กูของกู ไอน์สไตน์ใช้คาํ ว่า เพราะพวกเรามี "Optical Delusion" Optical Delusion
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คืออะไร เวลาเรามอง ท่านมองมา หรื ออาตมามองไปที*ท่าน ใครเป็ นศูนย์กลางของการมอง ตัวท่าน สัญญาของเรา (ที*
ตา) มันมี Point of Reference มีที*อา้ งอิง คือ ตัวฉัน และนัน* คือตัวท่าน ตัวคนอื*น เพราะฉะนั8น ตัวกูอยูท่ ี*นี* นัน* ตัวใคร
ไม่รู้ แยกกันโดยสัญญา เกิดมาเป็ นมนุษย์ มันไม่ตอ้ งทําอะไร เกิดมา ลืมตามา จะแยกเป็ นตัวฉันของฉันอยูแ่ ล้ว
พระพุทธศาสนาเรี ยกว่า "สั ญญาวิปลาส" วิ ปลาส ไม่ได้แปลว่ า วิป ริ ต บ้าบอ ศัพท์ทางศาสนา หมายถึ ง
บิดเบือน คือ Delusion “Optical Delusion” คือ สัญญาวิปลาส นัน* เอง แต่พุทธศาสนายังไปต่อ พอเห็นภาพบิดเบือน
เราจะไปคิดให้บิดเบือน มีตวั กู ทางพุทธศาสนาเรี ยกว่า จิตตวิปลาส วิปลาสไม่ใช่ภาษาไทย เป็ นภาษาพระ ไม่ถึงกับ
บ้า แล้วกลายเป็ น ทิฐิวิปลาส ในทางพุทธศาสนา คือ มีตัวฉั น ของฉั น มีอัตตา ในพระสู ตรที* ว่าด้วย “ปปั ญจสั ญญา
สั งขา” คือกระบวนการที*เริ* มจากอัตตา
ไอน์สไตน์บอกไว้ชดั เจนว่า วิปลาส ตัวกูของกู อันเกิดจาก Optical Delusion สัญญาวิปลาส แต่ไอน์สไตน์
ไม่ได้บอกถึง จิ ตตวิปลาส ทิฐิวิปลาส พุทธศาสนาเน้ นสอนวิธีกําจัดวิปลาส คือ กรรมฐาน ดังนั8นทําอย่างไรจึ งจะ
จํากัด จิ ตตวิปลาส ทิฐิวิปลาสได้ ซึ* งวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถบอกได้ เพราะฉะนั8น ไอน์สไตน์จึงบอกว่า ศาสนาต้อง
ช่วยทําลายสิ* งที*เชื*อมโยงกับตัณหา อุปทาน อันเกิดจาก Optical Delusion โดยใช้สัญชาตญาณของเราแล้ว เมื*อเราเห็น
สรรพสัตว์ท8 งั หลายเชื*อมโยงเป็ นหนึ* ง แล้วเราเกิดสิ* งที*เรี ยกว่า การช่วยเหลือซึ* งกันและกัน

ศาสนาแห่ งอนาคต (Cosmic Religion)
ฉะนั8น ไอน์ ส ไตน์ จึงบอกว่ า จากประเด็ นดัง กล่ าวเหล่ า นี8 ศาสนามีส่ ว นช่ วยพัฒนาให้เ กิด จริ ยธรรม และ
ศาสนาในอนาคต ต้องยอมรับสัจจะธรรมในทางวิทยาศาสตร์ และมีจริ ยธรรมที*ทาํ ลายอัตตาด้วย ท่ านทั8งหลายในที*
ประชุมแห่ งนี8 ลองพิจารณาว่ามีศาสนาใดบ้าง ที*มุ่งเน้นโจมตีไปที*อตั ตาโดยตรง เราไม่จาํ เป็ นต้องอ้างสิ* งที*ไอน์สไตน์
กล่าวว่า เราสามารถรู ้ได้ว่าศาสนานั8น คือ พุทธศาสนา นั*นเอง เพราะเราอ้างต่อ ๆ กันมา จนกระทัง* นักวิทยาศาสตร์
ถามว่า ท่ านเอามาจากหนังสื อเล่มไหน อ้างได้แนบเนี ยนมาก จนบัดนี8 อาตมายังค้นไม่พบข้อความที* ว่า ศาสนาใน
อนาคต คือ Cosmic Religion แล้วพุทธศาสนาสอดคล้องกับแนวคิดนี8 แต่เราอย่าปฏิ เสธว่า ไม่ใช่ ของไอน์สไตน์
เพราะเมื*อเราอ่านคําสอนและแนวคิดของไอน์สไตน์ท8 งั หมดแล้ว สุ ดท้ายจะนําสู่ การสรุ ปเช่นนี8อยูแ่ ล้วนัน* เอง
ตามที*อาตมาอ่านมาหลายเรื* องเกี*ยวกับ Cosmic Religion ไอน์สไตน์ได้อา้ งถึงพระพุทธเจ้าในบางแห่ ง และ
อ้างศาสนาของตะวันออกศาสนาอื*น ๆ ด้วย แนวคิดโดยสรุ ปคือ เพือลดอัตตา เชื อมโยงเป็ นหนึง วิทยาศาสตร์ ก็
เช่ นเดียวกัน สาขาบางสาขา ควรจะเพิ*มหรื อมีแรงจูงใจในการจะเข้าถึงความจริ ง สัจจะธรรม ไม่ ใช่ เพือปั ญญาเพียง
อย่ างเดียว แต่ เพือกรุ ณาด้ วย ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นฟิ สิ กส์ แต่ทาํ ไมเราจึงต้องแสวงหาความจริ งด้วยกรุ ณา เพื*อรักษา
โรคร้ ายทั8งหลาย มนุ ษยชาติทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บ แพทยศาสตร์ มีกรุ ณาธิ กะ มีกรุ ณาเป็ นพื8นฐานในการ
แสวงหาความจริ ง ไอน์สไตน์อาจจะเป็ นปั ญญาธิ กะ แต่ในที* สุดจึ งเกิดกรุ ณา แต่ทางด้านแพทยศาสตร์ หรื อศาสตร์
บางสาขา แม้กระทัง* เทคโนโลยี ไม่ ได้ ทําเพือมุ่งแต่ Wealth แต่ Health มุ่งสุ ขภาพของมนุ ษยชาติ ไม่ใช่มุ่งแสวงหาแต่
ความมัง* คัง* เพียงอย่างเดียว
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กรุ ณาเป็ นฐาน ดัง อตฺตานํ อุปมํ กเร เขียนไว้ทาํ ไม อตฺตานํ อุปมํ กเร คือการให้
นึกถึงคนอื*น พระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้เปรี ยบเทียบคนอื*น คนอื*นมี รัก สุ ข เกลียด ทุกข์ ฉัน
ใดก็เป็ นฉันนั8น ก็เป็ นอย่างนั8น เอาใจเขามาใส่ ใจเรา ถ้าเราคิดเช่นนี8 เริ* มวิทยาศาสตร์ ดว้ ย
ฐานกรุ ณา ปั ญญาก็จะเกิด และไม่ทิ8งความเป็ นมนุ ษยชาติ แต่ถา้ บอกว่า เริ* มเรี ยนแพทย์
เพราะจะรวย พอได้ ปั ญ ญาและอาวุ ธ มาแล้ว จะไม่ มี เรอเนสซองซ์ แมน แล้ ว
เพราะฉะนั8นต้องเริ* มว่า เราเรี ยนวิทยาศาสตร์ เพื*ออะไร เพื*อช่วยมนุ ษยชาติ พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื*ออะไร ออกบวชเพื*อ
อะไร เพื*อช่วยมนุ ษยชาติให้พน้ ทุกข์ ถ้าวิทยาศาสตร์ จะช่วยโลก ต้องเริ* มเหมือนศาสนา คือ กรุ ณา ความสงสาร นํ8าใจ
เป็ นพื8นฐาน หัวข้อการประชุ มเสวนานี8 อยากเสนอให้เพิ* ม “สร้ างสรรค์ วัฒนธรรมแห่ งปั ญญาและกรุ ณา” แล้วจะ
กลมกลืนกันทั8งศาสนาและวิทยาศาสตร์ เพื*อมนุ ษยชาติ เราเสี ยเงินทําโครงการ The Human Genome Project (HGP)
(ท่านผูอ้ ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ*มเติมได้ที* http://genomics.energy.gov) ไปเท่าไหร่ เพื*ออะไร Genome ที*ทาํ Gene
Mapping ๓,๐๐๐ ล้านเหรี ยญสหรัฐ เมื*อ ๑๐ ปี ที*ผา่ นมา โครงการ The Human Genome Project (HGP) ที*ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยที* ๑๐ ปี ที*ผา่ นมานี8 ๓,๐๐๐ ล้านเหรี ยญสหรัฐ เท่ากับเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื*อค้นพบ Gene
Mapping หมดแล้ว นักวิทยาศาสตร์หวังว่าเมื*อทํา Gene Mapping เสร็ จแล้ว นักวิทยาศาสตร์ จะรักษาโรคมะเร็ ง โรคที*
เป็ นกรรมพันธุ์ได้ท8 งั หมด เราชาวโลกตั8งใจรอคอย บริ ษทั ยาเป็ นผูล้ งทุ น เพราะถ้าค้นพบเสร็ จเมื*อไร บริ ษทั ยาจะได้
ผูกขาด และขายยาราคาแพง เหมือนกับกรณี ที*มีประเด็นในประเทศไทยอยูค่ รั8งหนึ* ง นั*นทั8งหมด เรี ยกว่า ความกรุ ณา
หรื อ เราจะพิจารณาว่าเป็ นการโชคดีหรื อโชคร้ายก็ไม่ทราบ เสี ยค่าใช้จ่ายไปเกือบแสนล้านบาท โดยยังคงไม่สามารถ
จะบอกได้ว่า Gene ตัวไหนทําให้เกิ ดมะเร็ ง ในปี ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป นักวิทยาศาสตร์ จะเริ* มโครงการใหม่ แทน
แทนที*จะบอกว่าเป็ น Genetic แต่เป็ น Epigenetic ซึ* งสู งกว่า Gene ในระดับเซลล์ ที*ทาํ ให้เกิดพันธุกรรม สามารถไป
อธิบายเรื* องยีราฟคอยาวได้ โดยผ่านทฤษฎีวิวฒั นาการ ไม่ได้มาจากพันธุ กรรมอย่างเดียว ใช้คอบ่อย ๆ คอจะยาวขึ8น
ได้ อันนี8 มนั ไม่ได้อยูท่ ี* DNA แล้ว กลายเป็ นการสั*งสมทางสิ* งแวดล้อมทางพันธุกรรม เพราะฉะนั8นใครที*ยงั ไม่ฉลาด
ในรุ่ นนี8 ยังไม่ตอ้ งไปทําลายเพราะไม่ถือว่า DNA ใช้ไม่ได้ นัง* กรรมฐาน นัง* ไปเรื* อย ๆ ๆ ๆ ต่อไปลูกหลานปั ญญายาว
ขึ8น ตามทฤษฎี Epigenetic ซึ* งมีความมัน* ใจว่าจะรักษาโรคมะเร็ งได้ อย่ารี บตาย อาตมาห่ วงอยูอ่ ย่างหนึ* ง ว่าคนจนจะ
ตายต่อไป เพราะผลิตยาได้แล้ว ราคาจะแพงแสนแพง เหมือนกับยารักษาโรค HIV เพราะฉะนั8นถ้าการแพทย์มีกรุ ณา
เป็ นพื8นฐาน จะช่วยมนุ ษยชาติ ท่านมาเรี ยนวิชานี8 เพื*อสิ* งนี8 รวมถึงวิทยาศาสตร์ ท8 งั ปวง จะไปโยงถึงมนุ ษยชาติท8 งั ปวง
เห็ นโลกเป็ นหนึ* ง เดี ยวเหมื อนไอน์ สไตน์ แล้ว จะเกิ ดกรุ ณ า เหมื อ นพระพุ ทธเจ้า มี ท>ั ง พระปั ญญาคุ ณ และ พระ
กรุ ณาธิคุณ เกิดแรงบัน ดาลใจในการเข้ าถึงสั จจะธรรม ถ้าเป็ นอย่า งนี8 ไม่ ว่า ศาสนาหรื อวิทยาศาสตร์ ต่ างมุ่ งไปสู่
ประโยชน์ พหุ ชนะหิ ตายะ พหุ ชนะสุ ขายะ โลกานุ กมั ปายะ ประโยชน์สุขแก่คนเป็ นอันมาก อนุ เคราะห์แก่ชาวโลก
ปัญญา กรุ ณา ไปด้วยกัน วัฒนธรรมแห่ งปั ญญากรุ ณา จะทําให้เกิด “เรอเนสซองซ์ แมน” ดังที*เริ* มต้นมานั8นเอง
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อายุ ๕๒ พรรษา ๓๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจ้ าคณะภาค ๒
เจ้ าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
๑. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ.ทีจบ
ระดับการศึกษา
การศึกษา
๒๕๑๒ นักธรรมชั8นเอก
๒๕๑๙

เปรี ยญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙)

๒๕๒๐
๒๕๒๑

ประโยคครู พิเศษมัธยม (พ.ม.)
ปริ ญญาตรี พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ* ง)

๒๕๒๓
๒๕๒๕
๒๕๒๗
๒๕๒๘

M.A .(Philosophy)
M.Phil. .(Philosophy)
Diploma in French
Ph.D. .(Philosophy)

ชื อสถานศึกษา
สํา นั ก เรี ย นวัด สุ ว รรณภู มิ อํา เภอเมื อ ง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
สํานักเรี ยนวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร
กรมการฝึ กหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
University of Delhi, India
University of Delhi, India
University of Delhi, India
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๒. ประวัตกิ ารทํางานและประสบการณ์
พ.ศ. ๒๕๔๘ - เป็ นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๘ - เป็ นกรรมการและเลขานุ การในคณะกรรมการประสานงานกรณี ธรณี พิบตั ิในภาคใต้
ตามมติมหาเถรสมาคม
- เป็ นประธานกรรมการจัดพิธีบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
กลางนํ8า ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา (๒๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๘)
- เป็ นประธานกรรมการอํานวยการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื* องใน
วันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๔๘ ณ ประเทศไทย
๓. ประวัติการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน (ในประเทศและต่ างประเทศ)
พ.ศ.๒๕๔๘ - นําคณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยลงพื8นที*ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
กรณี ธรณี พิบตั ิคลื*นใต้น8 าํ ณ ๖ จังหวัดภาคใต้
- เป็ นประธานที*ปรึ กษาการเจริ ญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต. ิ พระบรมราชินีนาถ “๑๒ สิ งหาพระบรมราชินี” เมื*อวันที* ๑๐ สิ งหาคม
ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรี สุดาราม เขต
บางกอกน้อย กรุ งเทพฯ
- เป็ นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประสานงานกรณี ธรณี พิบตั ิใน
ภาคใต้ ตามมติมหาเถรสมาคม
- เป็ นประธานกรรมการจัดพิธีบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
กลางนํ8า ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ๒๓ กุมภาพันธ์
- เป็ นประธานกรรมการอํานวยการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื*องใน
วันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๔๘ ณ ประเทศไทย
- จัดประชุมผูแ้ ทนผูน้ าํ ชาวพุทธนานาชาติเพื*อเตรี ยมการจัดกิจกรรม
เนื* องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําปี ๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุ วจั น์ ลิปตพัลลภ) เป็ นประธานเปิ ดการประชุม
- นําคณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที* มจร ๑๒๐ รู ป/คน ไปดูงานพระ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย ณ ประเทศกัมพูชา
๔. งานสอนและบรรยายพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็ นกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของผูร้ ับการพิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
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๕. งานการเผยแผ่
พ.ศ.๒๕๔๖-๔๗ - เป็ นประธานหลักสู ตรฝึ กอบรมครู สอนสาระการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนาใน
โรงเรี ยน ตามสาระการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ในหลักสู ตรการศึกษาขั8นพื8นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๖ - เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั8นพื8นฐาน
- เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสภาการศึกษาแห่ งชาติ
๖. งานบรรยาย เทศนา และปาฐกถาธรรม
พ.ศ.๒๕๓๑ – ปั จจุบนั – แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ.๒๕๔๘ - แสดงปาฐกถาในงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื*องในวันวิสาขบูชาโลก
ณ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ ถนนราชดําเนิ นนอก กรุ งเทพฯ
- บรรยาย “ความเชื*อ ศาสนา จริ ยธรรม และความจงรักภักดีในฐานะเป็ นปั จจัย
กําลังอํานาจแห่ งชาติ” ณ วปอ.
- ปาฐกถา ณ มูลนิ ธิพระธรรมปิ ฎก ณ ห้องประชุมสุ นนั ทานุสรณ์ ม.ราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา ใกล้หอสมุดแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ - แสดงปาฐกถาในงานประชุมเยาวชนทางศาสนาโลก ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุ งเทพฯ
- แสดงปาฐกถาในงานประชุมผูน้ าํ ชาวพุทธเนื*องในวันวิสาขบูชา
วันสําคัญสากล สหประชาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- แสดงปาฐกถาในงานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโลก
ณ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ ถนนราชดําเนิ นนอก กรุ งเทพฯ
พ.ศ.๒๕๔๖ - บรรยายในงานประชุมเยาวชนโลก ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี*ปุ่น
๗. ผลงานระดับนานาชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ - เป็ นประธานดําเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื*องในวันวิสาขบูชาโลก
ประจําปี ๒๕๕๐ กําหนดจัดระหว่างวันที* ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม ณ หอประชุ มพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุ งเทพฯ
- เป็ นประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุ ทธศาสนาโลก ซึ* งรั บการคัดเลือกเมื*อเดื อนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ มีมหาวิทยาลัยสมาชิก ๘๐ มหาวิทยาลัย จาก ๖๗ ประเทศ
- ปฏิ บตั ิ หน้า ที* แทนเจ้าประคุ ณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในพิ ธีฉลอง ๑๐ ปี แห่ ง การก่อตั8งเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ๓๐ มิถุนายน
- ดูงานกิจการมหาวิทยาลัยในฮ่องกง ๑-๓ กรกฎาคม

13

- นําผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที*มหาวิทยาลัยดูงานการศึกษาพระศาสนา ณ เมืองเกาสยง
จีนไต้หวัน ๑๔-๑๖ กรกฎาคม
- เข้าร่ วมประชุมกรรมการสภาผูน้ าํ ศาสนาโลก ณ ประเทศสิ งคโปร์ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม
- เข้า ประชุ มในโอกาส ๒๐ ปี แห่ ง ที* ป ระชุ ม ผูแ้ ทนศาสนาเพื* อ สั น ติ ภ าพ ณ เมื อ งเกี ย วโต
ประเทศญี*ปุ่น ๓-๕ สิ งหาคม
พ.ศ.๒๕๔๙ - เป็ นประธานดําเนิ นการจัดประชุ มชาวพุทธนานาชาติ เนื* องในวันวิ สาขบู ชาโลก ประจําปี
๒๕๔๙ กําหนดจัดระหว่างวันที* ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
และ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุ งเทพฯ
- นํา คณะผูบ้ ริ ห าร คณาจารย์ และเจ้า หน้ า ที* มจร ๘๐ รู ป /คน ไปดู ง านพระศาสนา และ
มหาวิทยาลัยในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
- เป็ นผูแ้ ทนคณะสงฆ์ไทยไปประชุ ม สภาผูน้ ํา ศาสนาและความเชื* อเพื* อสั น ติ ภาพโลก ณ
กรุ งอัสทานา ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน ๑๔ – ๑๖ กันยายน
- ดูงานศาสนาอิสลาม ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- ร่ วมอภิปรายพิ เ ศษ ในการประชุ มผูน้ ํา ชาวพุ ทธ ณ มณฑลจื อเจี ยง ประเทศ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
๘. ผลงานความร่ วมมือระหว่ างองค์ กร
พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงนามในความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก พ.ส.ล.
พ.ศ. ๒๕๔๗
ลงนามในความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ประเทศไทย
๙. ผลงานทีได้รับการตีพมิ พ์ เป็ นหนังสื อ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ทําอย่างไรให้เรี ยนเก่ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ - พุทธวิธีบริ หาร
- ธ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ธรรมรักษาใจสู ้ภยั สึ นามิ
- มนุษยศาสตร์ กับ การพัฒนาประเทศ
- การศึกษาเพื*อสร้างศาสนทายาท
๑๐. รางวัลทีได้ รับ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ได้ รั บ ปริ ญญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ. สาขาภาษาอั ง กฤษ จากสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้รับยกย่องเป็ น “ผูม้ ีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ” จากคุรุสภา
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ได้รับรางวัลกิตติคุณ “เสมาคุณูปการ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า
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พ.ศ. ๒๕๔๗ - ได้รับปริ ญญาศาสนศาสตรดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ตกิตติ มศักดิ. สาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ.สาขาการบริ หารองค์การ
จากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
๑๑. สมณศักดิi
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ได้รับพระราชทานเลื*อนสมณศักดิ. เป็ นพระราชาคณะชั8นธรรม ที* พระธรรมโกศาจารย์ สุ นทร
ญาณดิลก สาธกธรรมวิจติ ร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสั งฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ได้รับพระราชทานเลื*อนสมณศักดิ. เป็ นพระราชาคณะชั8นเทพ ที* พระเทพโสภณ
วิมลปริยัตกิ จิ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสั งฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ได้รับพระราชทานเลื*อนสมณศักดิ. เป็ นพระราชาคณะชั8นราช ที* พระราชวรมุนี
ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสั งฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ได้รับพระราชทานสมณศักดิ.ต8 งั เป็ นพระราชาคณะชั8นสามัญ ที*พระเมธีธรรมาภรณ์
๑๒. ตําแหน่ งบริหารและตําแหน่ งทางวิชาการในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้รับพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั8งให้เป็ นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ.
ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา ตั8งแต่วนั ที* ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบนั เป็ นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบนั เป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบนั เป็ นเจ้าคณะภาค ๒ รั บผิ ดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ได้รับแต่งตั8งเป็ นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั8งเป็ นศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรั ชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับพระพุทธศาสนา
ICT and Buddhism
ทศพนธ์ นรทัศน์
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน

ปี พุทธศักราช 2555 รัฐบาลไทย ได้ประกาศให้เป็ นปี แห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี อย่างยิงใหญ่ตลอดทัง, ปี โดย
เน้นหนักในด้านการปฏิบตั บิ ูชา และการมีสว่ นร่วมของประชาชน ตัง, แต่ระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับชาติ ให้ประชาชนได้
ปฏิบตั ิตนตามวิถีชาวพุทธอย่างแท้จริง อันจะทําให้เกิดความมันคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่าง
ยังยืน
"พุทธชยันตี " หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ทีมีต่อหมู่มารและกิเลสทัง, ปวงอย่างสิน, เชิง เพราะพระองค์ ทรง
ตรัสรูใ้ นวันวิสาขบูชา เมือ 2600 ปี ล่วงแล้ว ทําให้พระนามว่า "สัมมาสัมพุทธะ" ปรากฏขึ,นในโลก เป็ นจุดเริมต้นแห่งคํา
สอนของพระพุทธศาสนา อันเกิดจากปญั ญาตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ทําให้พุทธศาสนิกชน ได้มพี ระธรรมเป็ นหลักแห่งการ
ดําเนินชีวติ เฉพาะประเทศไทย มหาเถรสมาคม ได้มมี ติให้ เรียกงานฉลองนี,วา่ "พุทธชยันตี" 2600 ปี แห่งการตรัสรูข้ อง
พระพุทธเจ้า
พระพุท ธศาสนาได้ดํา รงอยู่ท่ ามกลางกระแสการเปลียนแปลงของโลกมายาวนานถึง 2600 ปี จนถึง ยุ คของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซึงเทคโนโลยีดงั กล่าวได้เชือมโยงให้โลกมีความเป็ นหนึงเดียวกัน มวลมนุ ษยชาติ
สามารถเข้าถึงและรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ในมติของพระพุทธศาสนานัน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ได้ส่ ง ผลกระทบทัง, ด้ า นบวกและด้า นลบต่ อ พระพุ ท ธศาสนา ตัว อย่ า งของผลกระทบด้า นบวก เช่ น การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวางทัวโลก ผู้คนสามารถเข้าถึงพระธรรม คําสอนผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารได้โดยสะดวก ทุกที ทุกเวลา ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบด้านลบ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร เผยแพร่คําสอนของพระพุทธศาสนาทีไม่ถูกต้อง เหมาะสม การดูหมินพระพุทธศาสนาโดยกลุ่มคนต่างศาสนา
เป็ นต้น
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ICT ก้ าวหน้ า คนต้องพัฒนาปั ญญาและวิ นัย”
ความสําคัญตอนหนึงว่า “...ในขอบเขตเวลาทีเราเรียกว่ายุคโลกาภิวตั น์ นัน, ศาสนาถูกเหตุการณ์หรือความเป็ นไปต่างๆ ใน
โลกนี, กระทบกระทังอย่างไร หรือว่าถูกผลกระทบอะไรบ้าง ศาสนาเป็ นอย่างไร ศาสนาจะปรับตัวอย่างไร จุดเน้นไปอยู่ที
ศาสนา แต่ในทีนี,เห็นว่าเราไม่ควรเน้นเฉพาะทีตัวศาสนา จึงเปลียนหัวข้อเป็ น ‘ศาสนากับยุคโลกาภิวตั น์ ’ ให้ศาสนาเป็ น
ฝา่ ยหนึง และยุคโลกาภิวตั น์ เป็ นอีกฝา่ ยหนึง โดยทีทัง, สองฝ่ายมีความสัมพันธ์ซงกั
ึ นและกัน และกระทําต่อกัน คือ มองได้
ทัง, ในแง่ทว่ี าศาสนาได้รบั ผลกระทบอย่างไรจากยุคโลกาภิวตั น์ และศาสนาจะส่งผลต่ อยุคโลกาภิวตั น์ อย่างไร ตลอดจน
ศาสนาจะช่วยมนุ ษย์ในยุคโลกาภิวตั น์ ได้อย่างไร...
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...ความสําคัญของเทคโนโลยีนัน, ถ้าพูดอย่างชาวบ้านก็มกั ว่าเป็ นเครืองมือ หรือเป็ นเครืองทุ่นแรง ทุ่นเวลา แต่ควม
จริงมิใช่แค่นัน, มีความหมายมากกว่านัน, อีก พูดอย่างภาษาชาวบ้านก็ว่า เทคโนโลยีเป็ นฤทธิ; เดช หรือเป็ นปาฏิ หาริ ย์
ทางวัตถุ อํานาจสําคัญของเทคโนโลยีอยู่ทไหน
ี ก็อยู่ว่า เทคโนโลยีเป็ นเครืองขยายวิ สยั แห่งอิ นทรียข์ องมนุษย์ ขยาย
อย่างไร คือเทคโนโลยีทาํ ให้มนุ ษย์สามารถทําสิงทีอินทรีย์ธรรมดาของมนุ ษย์ทาํ ไม่ได้...
...อย่างเวลานี, พระไตรปิ ฎกก็เอาเข้าเครืองคอมพิวเตอร์แล้ว ลง CD-ROM ทําให้เราสามารถค้นคได้ครบถ้วนและ
แม่นยําด้วย อย่างเช่น เราจะค้นพระไตรปิ ฎกทีมีจาํ นวนถึง 22,000 หน้ า โดยประมาณ ถ้าเราค้น คําว่า ‘สภา’ กว่าจะค้น
ครบอาจใช้เวลาเป็ นเดือน แล้วก็ไม่แน่ ว่าจะครบทุกตัว เพราะใช้ตาดูบางทีกอ็ าจจะผ่านไปได้โดยไม่เห็นเสียอีก ต้องดูทวน
ไปมาหลายรอบ แต่ถา้ เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียงเวลาไม่กวิี นาทีกด็ คู าํ ว่า ‘สภา’ ได้ครบถ้วน ว่าอยู่หน้ าไหนข้อไหน
บ้าง ในข้อความว่าอย่างไร หรืออย่างในเวลาทีจะศึกษาพุทธศาสนา เวลานี,กม็ บี างท่านเอา Lord Buddha’s Philosophy ลง
ใน Internet ทําให้สามารถศึกษาไปได้ทวโลกอย่
ั
างรวดเร็ว เป็ นเรืองของอิทธิฤทธิข^ องเทคโนโลยีทจัี ดได้ว่าเป็ นปาฏิหาริย์
อย่างหนึง โดยเป็ นเครืองมือขยายวิสยั แห่งอินทรียข์ องมนุ ษย์...
...คนไทยเราน่ าจะใช้ไอทีแบบหนามบ่งหนาม คือใช้มนั ให้เป็ นประโยชน์ แบบย้อนกลับในการศึกษาให้รเู้ ท่าทันอย่าง
จริงจัง ให้รูเ้ ข้าใจสังคมทีพ$ ฒ
ั นาแล้วว่า เขาเป็ นอย่างไรทัง) ด้านดีและด้านร้าย และกลั $นกรองเลือกเอาแต่ประโยชน์ ไม่ใช่มวั
แต่ตดิ ตามเฉพาะผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทจี $ ะเอามาเสพบริโภคเท่านัน) เราต้องรูเ้ ข้าใจสภาพสังคมของเขา
ด้วยว่ามีดมี ดี อ้ ยอย่างไร มีสว่ นทีเป็ นความเจริญและความเสือมอย่างไร อย่างน้ อยเราควรแยกได้ว่าด้านไหนควรเป็ นอย่าง
เขา ด้านไหนไม่ควรเป็ น...”
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ ห ัว ในฐานะทรงเป็ น พุ ท ธมามกะและอัค รศาสนู ปถัม ภก ก็ไ ด้ท รงตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นับเนืองแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเสด็จ
ประภาสโรงงานคอมพิวเตอร์ใหญ่ของไอบีเ อ็มทีซิลคิ อนวอลเล่ย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนี ย สหรัฐอเมริกา เมือเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2503 เพือจุดประกายให้วงการคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยให้ทดั เทียมประเทศทีเจริญแล้ว ทรงพระราชทานทุน
ทรัพ ย์ ส่ ว นพระองค์ พระราชดํ า ริแ ละพระบรมราชวินิ จ ฉั ย ในการออกแบบและจัด ทํ า โปรแกรมพระไตรปิ ฎ กฉบับ
คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมนี,ว่า BUDSIR: Buddhist Scriptures Information Retrieval) รวมทัง, มีพระราชวิจารณ์ ในการ
ออกแบบโปรแกรมสําหรับสืบค้นข้อมูลดังกล่าว
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ตัวอย่างเว็บไซต์ www.budsir.org

เนื องในโอกาสมหาธัมมาภิสมัย 2,600 ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้านี, ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารเพือความเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club: ICT for All Club) ในฐานะองค์กร
ภาคประชาชน ซึงดําเนินงานเพือมุง่ ลดความเหลือมลํ,าทางดิจทิ ลั (Digital Divide) ในสังคม จึงได้กําหนดจัดการประชุมทาง
วิชาการประจําปี พ.ศ. 2555 เรือง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับพระพุทธศาสนา” ICT for All Symposium
2012 on “ICT and Buddhism” ขึ,น เพือถวายเป็ นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็ นพระราชกุศลเนืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประชุ ม วิช าการในครัง, นี, คาดว่าจะมีพ ระภิกษุ สงฆ์ สามเณร ประชาชาชน เด็กและเยาวชน ทีสนใจเข้า
ร่วมงาน จํานวนประมาณ ๒๐๐ รูป/คน ซึงประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เพือถวายเป็ นพุทธบูชาและ
น้ อมเกล้าฯ ถวายเป็ นพระราชกุศลเนื องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (84 พรรษา) ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที 5
ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที 12 สิงหาคม 2555 และ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วัน ที 28 กรกฎาคม 2555
นอกจากนี, พระภิกษุ สงฆ์ สามเณร ประชาชาชน เด็กและเยาวชน ทีเข้าร่วมการประชุ มก็จะได้มคี วามรู้ ความเข้าใจที
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ถูกต้อง และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือประโยชน์ ในการเข้าถึง
และเผยแพร่พระพุทธศาสนา รวมทัง, ชมรมฯ จะได้นําผลของการประชุมครัง, นี, มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็ นความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือประโยชน์ในการเข้าถึงและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ต่อหน่ วยงานทีเกียวข้องต่อไป

ตัวอย่างเว็บไซต์ BuddhaNet ebook Library หนังสือทางด้านศาสนาพุทธ การทําสมาธิ ประวัติ
และศิ ลปทางพุทธ และหนังสือเด็ก (www.buddhanet.net)
สําหรับท่านทีสนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการประจําปี พ.ศ. 2555 เรือง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารกับพระพุทธศาสนา” ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism” ในวันเสาร์ท ี 24 พฤศจิกายน 2555
เวลา 12.30 -17.30 น. สถานที ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปญั ญาภิวฒ
ั น์ เลขที 20/29 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนน
งามวงศ์วาน อําเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน
(ICT for All Club) และภาคีองค์กรร่วมจัด สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนู ญเพือ$ ประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งประเทศไทย ...ท่านทีส$ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม$ เติม และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที $
นายทศพนธ์ นรทัศน์ โทร. 08-1261-0726 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ www.ictforall.org

ICT and Buddhism
Thossaphol NORATUS
thossaphol@ictforall.org
President of the ICT for All Club

The year 2555 B.E. (2012 A.D.) is a Buddha Jayanti 2600 year, the Celebration of 2600 years of
Buddha's Enlightenment. On this occasion the Buddhists will emphasize the practice of worship of the Buddha.
All Buddhists around the world have participation of this occasion, from the family to the national level as well
as behaving as true Buddhists. This will lead to stability and sustainable Buddhism.
The Buddha Jayanti day is a very important occasion in Buddhism. The origin of the term Buddha
Jayanti stems from the Pali word 'jaya,' which means victory. This term refers to the complete victory of the
Buddha over Mara and all mental impurities, a victory which enabled the perfectly enlightened Buddha to come
into existence. Buddha Jayanti thus refers to both the enlightenment and the coming into existence of the
Buddha. In modern times the term Buddha Jayanti is also interpreted as the victory of Buddhism and the victory
by individual Buddhists.
Buddhism has now existed amongst the changes in the world for almost 2,600 years to the era of
Information Technology and Communications (ICT). This technology has been linked to global unity.
Humanitarian access and obtaining information very quickly. ICT has both positive and negative impacts on
Buddhism. For example, the positive impacts are such as using ICT for Worldwide Buddhist dissemination via
the Internet, which is very quick. People can reach Buddha's teachings through ICT with ease anytime
anywhere. Venerable Pannyavaro, Webmaster of Buddhanet, President of the Buddha Dharma Education
Association, said in his article “E-Learning Buddhism on the Internet” that: “…While for some it may seem rather
futuristic, broadband and interactive technology promises an enormous expansion of the potential of the World
Wide Web to create a true online community and enhance online learning. On the other hand, we have to work
with the current limitations until the interactive technology matures. And especially, we will have to come to terms
with the realities in Buddhist countries that are being left behind in the information revolution. One way to address
this problem is the use of hybrid technology. To this end we are developing ways to deliver e-learning content via
text-based material on the Web or through Intranets using CD-ROM. For example, BuddhaNet has produced a CDROM on "Buddhist Studies for Primary and Secondary Students" that can be used on an Intranet in schools or
Dharma centers. The CD is actually a web page (HTML files) that includes Adobe PDF (Portable Document Files)
documents of all of the material, which when printed can then be photocopied. Also we have produced a
multimedia CD that interfaces with our web site, and includes over sixty Buddhist eBooks. The traditional temples
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and bricks and mortar centers will continue to service peoples’ needs for the Dharma, yet this can be expanded
and enhanced, and may evolve to a Cyber Sangha, which needs resources, and is supported in its aim to develop
the Dharma online using the latest technology that is available. Because a teaching is ancient that doesn't mean
that it cannot sit comfortably with new technology. If the Buddha were alive today, he would surely be at ease in
the digital world. There is a new generation growing up with the Internet technologies, who regard it as the natural
place to find information, for online learning and for spiritual and emotional support. Can we hope that it will be a
place that one goes to have a meaningful experience of the Buddha's Dharma as well - it's the future!”
While the negative impact may use of ICT for disseminating incorrect Buddha's teachings, or to insult
Buddhism by people who may have different religious beliefs.
Bhikkhu P.A. Payutto said in his book “Advanced ICT, But the Need to Develop Wisdom and
Discipline of the People”, which can be summarized as: “...In the current era of Globalization, let us examine
the effects the globalization has on religion beliefs. What is the future of our beliefs? How can religious beliefs
be integrated into the ever changing progress. It has long been focused on the religion solely. In this
discussion, I would like to discuss ‘Religion in the Era of Globalization’. Let us set religious beliefs on one side
and globalization era on the other. Each side has effect on the other. How is globalization effect the religion
beliefs and how can religious beliefs aids human in this era?...
... The importance of technologies is not only seen as a tool that helps us save time and energy. It
should also be viewed as a miraculous discovery. Technologies represent human ever-growing visions. They
enable us into achieving something that our previous generation has not even dreamt of....
...For example, our scripture, Tripitaka, has been downloaded onto CD-ROM. We are now able to
search the lengthy Tripitaka containing 22,000 pages approximately. To find out word ‘Sabha’ manually,
previously took weeks or even months to obtain, but now can be achieved at an unheard of speed. With just
one click of a keyword, all information of that keyword will appear within seconds on the computer screen.
Technology provides easy and convenient access in the study of Buddhism. I consider this a miracle. It
expands human visions...
...Thais should try to fully understand the capabilities of Information Technology. We must utilize its
capacities. We must realize the Pros and Cons of this new tool. We then must select the beneficial outcome of
technology. We should not focus solely on the commercial benefits. We must also focus on the effects of its
output to society as a whole. The output should be identified as favorable or harmful. Least of all, we should be
able to identify which outcome of the new technology we can adapt into our society and which to avoid...”
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His Majesty King Bhumibol Adulyadej, is a Buddhist and upholder of all religions in the Kingdom of
Thailand. Prof. Dr. Srisakdi Charmonman said in his paper “Major ICT Leadership from HM the King of
Thailand” that “…HM the King provided the most significant inspiration for Thai Information Technology by
visiting the IBM plant in San Jose, Silicon Valley, California, USA, in July 1960. That event encouraged Thailand
to start thinking about computerization, using the computer in social and economic development of the country to
keep abreast with developed countries. In May 2001, HM the King kindly donated 1,472,900 Baht to Mahidol
University to develop computerized system for the study of Buddhist Scripture and related statements. The
project was completed and presented to HM the King and HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. The
presentation was made on January 18th, 1995 under the name ‘Buddhist Scriptures Information Retrieval IV
(BUDSIR IV)’...”
The BUDSIR for Windows contains 115 volumes, or 50,189 pages of text. The data can be divided into
two groups as follows: (1) The Pali Tipitaka, 45 volumes. (2) The Atthakatha and other important scriptures, 70
volumes. The data from each volume was entered twice and verified by a computer program which pin-pointed
any discrepancies between the two versions, which were then corrected until the two versions were completely
identical. This was done by eighty typists, each working at a rate of thirty Pali words a minute, or on average of
15 pages a day. The BUDSIR for Thai Translation contains 160 volumes in all, consisting of 115 volumes in Pali
text as in the product of BUDSIR for Windows, and 45 volumes of Tipitaka in Thai translation which is
convenient for comparison with the original Pali source.

www.budsir.org
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For all of Buddhists should rethink about applying Buddha's teachings to everyday life. Prof. Manfred
Krames, (Baden-Baden, Germany) said in his speech that “…Be mindful in your daily life. Be good to others, but
also to yourself! Try to learn as much as possible from Buddha’s teachings, and also from your marvelous His
Majesty King Bhumibol Adulyadej. However, do not worship them too much. They never asked for that. All they
want is that we learn from them, so we create a good and happy life, free from bad Karma. Don’t believe what
the society or media tells you. Believe in yourself only. Trust your heart!”
In celebration of His Majesty the King’s 84th Birthday Anniversary, Her Majesty the Queen’s 80th
Birthday Anniversary and His Royal Highness the Crown Prince’s 60th Birthday Anniversary, the Information and
Communication Technology for All Club (ICT for All Club) as shown in www.ictforall.org, is a non-profit
organization run in the civil sector which strives to reduce the Digital Divide as much as it can. We will hold an
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism” November 24th, 2012, at Panyapiwat Technological
Collage, Nonthaburi province, Kingdom of Thailand. It will be held as part of our activities and on the occasion of
“Celebrating 2600 Years of Buddhajayanti of the Buddha’s Enlightenment”. The goal of this Symposium is to
bring together interested academics from all areas to share their knowledge and exchange their experiences in
the role of ICT in Buddhism as well as to discuss topics related to the area of the Enlightenment of Buddha, and
how can we can apply Buddha's teachings to everyday life.
In this Symposium, we expect approximately 200 attendees such as Buddhist monks, novices, children
& young people, and others.. All of the participants will participate in academic activities, to practice worship of
the Buddha. Charity will be dedicated to the auspicious occasion of His Majesty the King’s 84th Birthday
Anniversary (December 5, 2555 B.E.), Her Majesty the Queen’s 80th Birthday Anniversary (August 12, 2555
B.E.) and His Royal Highness the Crown Prince’s 60th Birthday Anniversary (July 28, 2555 B.E.)
Buddhist monks, novices, children & young people and others who participate in the Symposium will
have the right knowledge, the correct understanding, and provide comments and suggestions regarding the use
of ICT for the purpose of access to the Buddha’s Teachings and dissemination of Buddhism. The ICT for All
Club will bring the results of this Symposium to analyze and synthesize the suggestions and recommendations
about “Using Information and Communication Technologies for Buddhism” to related agencies or organizations
and the public.
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BuddhaNet ebook Library (www.buddhanet.net)
To attend the ICT for All Symposium 2012 on "ICT and Buddhism" on , November 24th, 2555 B.E. at
12:30-17:30 hrs., at Panyapiwat Technological College, 20/29 Soi-Ngam-Wong- Wan 23, Ngam-Wong- Wan Rd.,
Mueang Nonthaburi district, Nonthaburi province, Kingdom of Thailand, organized by the Information Technology
and Communication for All Club (ICT for All Club) and the Party organizations: The Assembly of Buddhist
Organizations of Thailand Association, The Thai Consumers Development Association, The Association for
Constitutional Democracy, The Council of Political Development by The People, National Science Technology
and Innovation Association, or require more information, please contact Mr. Thossaphol NORATUS, +668-12610726 or register to join the Symposium at www.ictforall.org.

*Special thanks to Prof.Dr. Brian Sheehan for kindly reviewing this article and Khun Kiewsai for translating some
parts of the article from Thai-English.
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Abstract
The Wisdom of ICT Usage in Buddhist Way
By Chantana Thongprayoon,
School of Communication Arts, Sukhothai Thammathirat Open University
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.

Keywords:

ICT usage, Buddhist Wisdom
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การใช้ ICT ด้ วยปัญญาตามวิถีพทุ ธ
โดย จันทนา ทองประยูร*
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

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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การใช้ ICT ด้ วยปัญญาตามวิถีพทุ ธ
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)
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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
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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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บทคัดย!อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศไดG มีบ ทบาทสํ าคั ญในการเปลี่ ย นวิ ถีชีวิ ต ของมนุษยชาติ ยุคโลกาภิวั ต น? โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศไดGชวยใหGมนุษย?สามารถเขGาถึงขGอมูลขาวสาร ความรูGตางๆ ไดGโดยงาย สะดวก รวดเร็ว
ภายใตGแนวคิด “ทุกที่ ทุกเวลา” ในดGานพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีสารสนเทศไดGเขGามามีบทบาทสําคัญในการ
ที่จะชวยใหGพุทธบริษัทและประชาชนทั่วไป สามารถเขGาถึงพระพุทธศาสนาไดGโดยสะดวก รวดเร็ว อันเปZน
ประโยชน?ตอพระสงฆ? และพุทธศาสนิกชนในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหGกวGางขวางออกไปอยางไมมีขีดจํากัด
ตามจํานวนของประชากรที่มีแนวโนGมเขGาถึงคอมพิวเตอร?และอินเทอร?เน็ตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อั น จะเปZ น การสื บ ทอดพระพุ ท ธศาสนาอั น เปZ น ศาสนาแหงสั น ติ ภ าพใหG คงอยู คู กั บ มวล
มนุษยชาติสืบไป
คําสําคัญ: การเขGาถึง เผยแผ พระพุทธศาสนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
As globalization continues, Information Technology (IT) is playing a major role in the
development of human culture. IT helps people access information quickly and easily
anytime and anywhere. In Buddhism, IT has a key role in that it gives people and Buddhists
quick and easy access to the Buddha’s Teachings, improving the dissemination of Buddhism.
The number of people with access to computers and the Internet continues to grow, both in
Thailand and the World, and this growth shows no signs of slowing. Increased access
supports the doctrines of Buddhism as a religion of peace that will remain with mankind
forever.
Keywords: Access; Dissemination; Buddhism; Information Technology

บทนํา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศไดG มีบ ทบาทสํ าคั ญในการเปลี่ ย นวิ ถีชีวิ ต ของมนุษยชาติ ยุคโลกาภิวั ต น? โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศไดGชวยใหGมนุษย?สามารถเขGาถึงขGอมูลขาวสาร ความรูGตางๆ ไดGโดยงาย สะดวก รวดเร็ว
ภายใตGแนวคิด “ทุกที่ ทุกเวลา” ในดGานพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีสารสนเทศไดGเขGามามีบทบาทสําคัญในการ
ที่จะชวยใหGพุทธบริษัทและประชาชนทั่ วไปสามารถเขG าถึงพระพุทธศาสนาไดGโ ดยสะดวก รวดเร็ว อัน เปZ น
ประโยชน?ตอพระสงฆ? และพุทธศาสนิกชนในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหGกวGางขวางออกไป ตามจํานวน
ประชากรที่ มี แนวโนG มเขG า ถึ งคอมพิ ว เตอร? และอิ น เทอร? เ น็ ต เพิ่ มขึ้ น อยางตอเนื่ อง ทั้ งภายในและภายนอก
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
วันเสาร?ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ หGองประชุม ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีปIญญาภิวัฒน? อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- ๒ประเทศ อันจะเปZนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอันเปZนศาสนาแหงสันติภาพใหGคงอยูคูกับมวลมนุษยชาติ
สืบไป แตอยางไรก็ตามการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขGาถึงและเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ในฐานะชาว
พุทธเราตGองใชGเทคโนโลยีและซอฟต?แวร?อยางมีคุณธรรม จริยธรรม ไมละเมิดสิทธิ์ซอฟต?แวร? หรือลิขสิทธิ์
ทางดG า นเนื้ อหาของบุ คคลอื่ น จึ งจะถื อไดG ว าเปZ น การใชG เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศไดG อยางเหมาะสมตามหลั ก
พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระพุทธศาสนาไดGถือกําเนิดขึ้นมาในโลกนี้กวา ๒,๖๐๐ ป! ในขณะที่ยุคสารสนเทศ (Information
Age) ยุคคอมพิวเตอร? (Computer Age) หรือยุคดิจิทัล (Digital Age) ไดGถือกําเนิดขึ้นในตอนปลายยุค 1970s
หรือประมาณ ๓๓ ป!ลวงมาแลGว แตก็ไมไดGมาหักลGางธรรมของพุทธองค?เลย ดังที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
(๒๕๔๘: คํานําสํานักพิมพ?) ไดGกลาวไวGวา “...พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจGาซึ่งเปZนปIญญาและความรูGของ
มนุ ษย? อันสู งสุด แจมแจG งที่ สุด และจริ งที่ สุ ด หาปI ญญาและความรูG อื่น ใดมาเปรีย บเที ยบมิ ไดG เพราะตั้งแต
พระพุทธเจGาไดGตรัสรูGธรรมนั้น และทรงสั่งสอนธรรมแกเวไนยสัตว?เปZนตGนมา ปIญญาและความรูGของมนุษย?
ทั้งหลายทั้ งปวงซึ่งเกิดขึ้ นภายหลั งก็มิไดGเ คยปรากฏวามาหักลGางธรรมของพระพุทธเจGาไดG มี แตเปZนเครื่อง
ประกอบและเปZนเครื่องพิสูจน?ใหGเห็นวาธรรมของพระพุทธเจGาเปZนธรรมอันประเสริฐและเปZนความจริงอันเที่ยง
แทGแนนอนเทานั้น” รวมทั้งนักวิทยาศาสตร? นักคิดผูGยิ่งใหญของโลก ก็ไดGสดุดีพระพุทธศาสนาไวGอยางนาสนใจ
เชน อัลเบิร#ต ไอน#สไตน# (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร?ผูGยิ่งใหญ กลาววา “ถาหากจะมีศาสนาใดที่
สามารถสนองความตองการของวิทยาศาสตรสมัยใหมได ศาสนานั้นคือพระพุทธศาสนา” เซอร# เอ็ดวิน อาร#
โนลด# (Sir Edwin Arnold) กวีผูGยิ่งใหญไดGแสดงถึงความชื่นชมเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาวา “ขาพเจาได
กลาวมาแลวบอยๆ และขาพเจาก็ จะกลาวซ้ํ า แลวซ้ํ าเลาวา ในระหวางพระพุ ทธศาสนาและวิ ทยาศาสตร
สมัยใหม ปรากฏวามีสายสัมพันธทางป0ญญาอยางใกลชิดกัน” (สมาคมผูGทําคุณประโยชน?เพื่อพระพุทธศาสนา
แหงประเทศไทย, ๒๕๕๔ : คําสดุดี)
เทคโนโลยีสารสนเทศก็ไดGเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย?ชาติอยางรวดเร็ว ทั้งในดGานบวกและดGานลบ
พระพรหมคุณาภรณ# (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๓ก: ๑-๑๗) ไดGกลาวไวGในหนังสือ “ICT กาวหนา คนตองพัฒนา
ป<ญญาและวินัย” ความสําคัญตอนหนึ่งวา “...ความสําคัญของเทคโนโลยีนั้น ถGาพูดอยางชาวบGานก็มักวาเปZน
เครื่องมือ หรือเปZนเครื่องทุนแรง ทุนเวลา แตความจริงมิใชแคนั้น มีความหมายมากกวานั้นอีก พูดอยางภาษา
ชาวบGานก็วา เทคโนโลยีเป=นฤทธิ์เดช หรือเป=นปาฏิหาริย#ทางวัตถุ อํานาจสําคัญของเทคโนโลยีอยูที่ไหน ก็อยู
วา เทคโนโลยีเป=นเครื่องขยายวิสัยแห!งอินทรีย#ของมนุษย# ขยายอยางไร คือเทคโนโลยีทําใหGมนุษย?สามารถทํา
สิ่งที่อินทรีย?ธรรมดาของมนุษย?ทําไมไดG...
...อยางเวลานี้พระไตรปqฎกก็เอาเขGาเครื่องคอมพิวเตอร?แลGว ลง CD-ROM ทําใหGเราสามารถคGนไดG
ครบถGวนและแมนยําดGวย อยางเชน เราจะคGนพระไตรปqฎกที่มีจํานวนถึง ๒๒,๐๐๐ หนGา โดยประมาณ ถGาเรา
คGนคําวา ‘สภา’ กวาจะคGนครบอาจใชGเวลาเปZนเดือน แลGวก็ไมแนวาจะครบทุกตัว เพราะใชGตาดูบางทีก็อาจจะ
ผานไปไดGโดยไมเห็นเสียอีก ตGองดูทวนไปมาหลายรอบ แตถGาเราใชGโปรแกรมคอมพิวเตอร?เพียงเวลาไมกี่วินาทีก็
ดูคําวา ‘สภา’ ไดGครบถGวน วาอยูหนGาไหนขGอไหนบGาง ในขGอความวาอยางไร หรืออยางในเวลาที่จะศึกษาพุทธ
ศาสนา เวลานี้ก็มีบางทานเอา Lord Buddha’s Philosophy ลงใน Internet ทําใหGสามารถศึกษาไปไดGทั่ว
โลกอยางรวดเร็ว เปZนเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของเทคโนโลยีที่จัดไดGวาเปZนปาฏิหาริย?อยางหนึ่ง โดยเปZนเครื่องมือ
ขยายวิสัยแหงอินทรีย?ของมนุษย?...
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
วันเสาร?ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ หGองประชุม ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีปIญญาภิวัฒน? อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- ๓...คนไทยเรานาจะใชGไอทีแบบหนามบงหนาม คือใชมันใหเป3นประโยชนแบบยอนกลับในการศึกษาให
รูเทาทันอยางจริงจัง ใหรูเขาใจสังคมที่พัฒนาแลววา เขาเป3นอยางไรทั้งดานดีและดานราย และกลั่นกรองเลือก
เอาแตประโยชน ไมใชมัว แตติด ตามเฉพาะผลผลิตทางอุต สาหกรรมและเทคโนโลยีที่จะเอามาเสพบริโภค
เทานั้น เราตGองรูGเขGาใจสภาพสังคมของเขาดGวยวามีดีมีดGอยอยางไร มีสวนที่เปZนความเจริญและความเสื่อม
อยางไร อยางนGอยเราควรแยกไดGวาดGานไหนควรเปZนอยางเขา ดGานไหนไมควรเปZน...”
หากพิจารณาถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอพระพุทธศาสนา ก็มีทั้งในดGานบวก และ
ดGานลบ โดยผลกระทบในดGานบวกที่เห็นไดGอยางชัดเจนก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศไดGมีสวนสําคัญในการที่ถูก
ใชGเปZนเครื่องมือเผยแพรพระพุทธศาสนาใหGกวGางขวางออกไปอยางไมมีขีดจํากัด ประชาชนสามารถเขGาถึง
พระธรรม คําสอนขององค?พระสัมมาสัมพุทธเจGาไดGโดยสะดวกและรวดเร็ว ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งตัวอักษร
ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) การสนทนาธรรมออนไลน? การเรียน
ธรรมะออนไลน? สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหGประชาชนสามารถใกลGชิดธรรมะไดGโดยงาย ไมจําเปZนตGองเสียเวลาในการ
เดินทางไปที่วั ดเชนในอดีต ดังที่พระป<ญญาวโร (Venerable Pannyavaro, 2002), เว็บ มาสเตอร?
Buddhanet, นายกสมาคมพุทธธรรมศึกษา (President of the Buddha Dharma Education
Association), ออสเตรเลีย ไดGกลาวไวGในสุนทรพจน?เรื่อง “e-Learning Buddhism on the Internet”
ความตอนหนึ่งวา “…แมGวาวัดแบบดั้งเดิมในรูปแบบที่เปZนถาวรสถาน จะยังคงเปZนสถานที่ที่รองรับประชาชนที่
ตGองการเขGาถึงธรรมตอไป แตเราก็สามารถขยายและยกระดับไปสูสิ่งที่เรียกวาสังฆะไซเบอร? (Cyber Sangha)
ซึ่งจํา เปZ นตG องมีทรั พยากรและการสนั บสนุน ในการพั ฒ นา “ธรรมะออนไลน? ” โดยใชGเ ทคโนโลยี ที่ทันสมั ย
เพราะการสอนพระพุทธศาสนาไมจํา เปZ น ตGองอยู ในรู ป แบบดั งเดิ ม โดยไมพึ่ งพาเทคโนโลยีส มั ย ใหม หาก
พระพุทธองคยังคงมีพระชนมชีพอยูในปจจุบัน แนนอนวาพระองคจะทรงเผยแผพระพุทธศาสนาได$
โดยงายในโลกของดิจิทัล คนรุนใหมเติบโตขึ้นมาพร$อมกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ ต คนเหลานี้ จะใช$
อินเทอรเน็ตเป-นแหลงในการสืบค$นข$อมูล การเรียนรู$ และเพื่อความจรรโลงใจ ความบันเทิงใจตางๆ เราจึง
มีความหวังวา อินเทอรเน็ตจะมีความหมายอยางยิ่งตอการเผยแผธรรมะของพุทธองคในอนาคต!”
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศก็สงผลกระทบดGานลบ เชน การใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เผยแพรคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ไมถูกตGอง ไมเหมาะสม การดูหมิ่นพระพุทธศาสนาโดยกลุม
คนตางศาสนา เปZนตGน ซึ่งปรากฏเปZนขาวทางสื่อตางๆ มาอยางตอเนื่อง รวมทั้ง การใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในทางที่ไมเหมาะสม ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ# (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๓ข: ๕) ไดGกลาวไวGวา
“...เมื่อวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีเจริญกGาวหนGามากขึ้น ตลอดจนเกิดมี High Technology หรือเทคโนโลยี
ขั้นสูง ซึ่งเกี่ยวขGองกับขาวสารขGอมูลขึ้นมา ก็ปรากฏวาความเจริญกGาวหนGาทางวิทยาศาสตร? และเทคโนโลยี
เหลานั้น ถูกนํามาสนอง โลภะ และโทสะ คือถูกใชGเปZนเครื่องมือรับใชGโลภะ และโทสะ ใหGแสดงฤทธิ์เดชไดGเต็ม
แรงเต็มกําลังยิ่งขึ้น...ความเจริญของเทคโนโลยีทางดGานขาวสารและการสื่อสาร ไดGถูกใชGในการนํามากลอม
มนุษย?ใหGเพลิดเพลินลุมหลงอยูในความมัวเมาตางๆ มากกวาจะใชGในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาตัว
มนุษย?เอง เทคโนโลยีเหลานั้นถูกใชGเปZนเครื่องมือแสวงหาสิ่งบําเรอความสุขสนองความโลภ และพรGอมกันนั้นก็
ใชGเปZนเครื่องมือสนองโทสะรับใชGการทําลายดGวยความเกลียดชังกัน มีการแยงชิงสิ่งบริโภคกัน การครอบงํากัน
และการพยายามกําจัดกัน เนื่องจากการรังเกียจแบงแยกพวก ผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเกลียดชังแบงแยกกัน
ก็มีอยูแลGว ความโลภยังมาหนุนใหGเกลียดชัง แบงแยกนั้นรGายแรงยิ่งขึ้นไปอีก…”

แนวทางการเขาถึงพระพุทธศาสนาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่ อเทคโนโลยี ส ารสนเทศสามารถอํ า นวยประโยชน? ใ นการเขG า ถึ ง พระพุ ทธศาสนาไดG โ ดยสะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต? จดหมายอิเล็กทรอนิกส? เครือขายสังคมออนไลน? CD-ROM,
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
วันเสาร?ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ หGองประชุม ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีปIญญาภิวัฒน? อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- ๔DVD, VDO/Audio Clip, บทเรียนธรรมะอิเล็กทรอนิกส?ออนไลน? (e-Learning) แอพพลิเคชันสําหรับแทบเล็ต,
โทรศั พ ท? ส มาร? ท โฟน เปZ น ตG น แตสิ่ ง ที่ น ากั ง วลกลั บไมใชเรื่ องการเขG า ถึ ง พระพุ ท ธศาสนาดG ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ แตเปZนเรื่องของการพิจารณา ไตรตรองวาพระธรรม คําสอน หรือเนื้อหาทางธรรมะที่บิดเบือนไป
จากพระวินัยที่พุทธองค?บัญญัติ และพระธรรมที่พุทธองค?ทรงแสดง พระพรหมคุณาภรณ# (ป.อ. ปยุตฺโต)
(อGางถึงใน สุชาติ สุขประสิทธิ์, ๒๕๕๕: ๔๑) ไดGกลาวไวGวา “...ชาวพุทธเวลาจะศึกษาคGนควGาอะไร ตGองเปZนการ
สืบคGน ไมใชอGางขึ้นมาลอยๆ หรือคิดเขGาขGางตัวเอง…” ดังนั้น การพิจารณาไตรตรอง และสอบทานกับแหลง
อGางอิงที่เชื่อถือไดG หรือผูGรูG จึงเปZนสิ่งจําเปZนสําหรับการเลือกรับ หรือเชื่อในสารที่ไดGรับนั้นวาถูกตGองตามพระ
ธรรม คําสอนของพุทธองค?หรือไม
สําหรับผูGที่มีความสนใจเขGาถึงพระพุทธศาสนา ตลอดจนความรูGตางๆ เกี่ยวกับธรรมะ สามารถเขGาถึง
ไดGจากเว็บไซต?ที่สําคัญ โดยมีแนวทาง ดังนี้
๑. กรณีคนหาความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรมคําสอนของพุทธองค# ธรรม
นิ พ นธ# หนั ง สื อ ธรรมะต! า งๆ สามารถคG น หาไดG จ ากเว็ บ ไซต? สื บ คG น ขG อ มู ล เชน www.google.com,
www.yahoo.com เปZนตGน โดยใชGคําคGนที่สนใจ เชน คําวา “ธรรมะ” “พุทธศาสนา” “พุทธประวัติ”
“Dharma” “Buddhism” “สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา” “สถานีโทรทัศน?พระพุทธศาสนา” เปZนตGน ก็จะไดG
ผลลัพธ?การสืบคGน เพื่อนําไปสูเนื้อหาที่ตGองการตอไป ดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ ตัวอยางผลลัพธ?การสืบคGนจากเว็บไซต? Google.com
ดGวยคําวา “พุทธศาสนา” ซึ่งปรากฏผลลัพธ?ประมาณ ๕,๕๖๐,๐๐๐ รายการ

๒. กรณีคนหาวีดิทัศน# หรือโสตทัศน#เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรมคําสอนของ
พุทธองค# พระธรรมเทศนา ธรรมบรรยาย เสียงอ!า นหนั งสื อธรรมะต!า งๆ สามารถคG นหาไดGจ ากเว็บไซต?
Youtube.com หรือเว็บไซต?อื่นใดที่เก็บรวบรวมไฟล?ขGอมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียดังกลาวขGางตGน โดยใชG
คําคG นที่ สนใจ เชน คํ าวา “ธรรมะ” “พุทธศาสนา” “พุ ทธประวั ติ” “พระพรหมคุ ณาภรณ?” “พระธรรม
โกศาจารย?” “พระธรรมเทศนา” “Dharma” “Buddhism” เปZนตGน ก็จะไดGผลลัพธ?การสืบคGน เพื่อนําไปสู
เนื้อหาที่ตGองการและสามารถคลิกเขGาไปรับฟIงเนื้อหาที่สนใจตอไป ดังภาพที่ ๒

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
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- ๕-

ภาพที่ ๒ ตัวอยางผลลัพธ?การสืบคGนจากเว็บไซต? Youtube.com
ดGวยคําวา “พระพรหมคุณาภรณ?” ซึ่งปรากฏผลลัพธ?ธรรมบรรยายของพระพรหมคุณาภรณ? (ป.อ. ปยุตฺโต) ประมาณ ๑๒๒ รายการ

๓. กรณีเครือข!ายสังคมออนไลน# ก็สามารถคGนหาดGวยคําคGนที่เกี่ยวกับ “ธรรมะ” “พุทธศาสนา”
“ปฏิ บั ติ ธ รรม” “Dharma” “Buddhism” ฯลฯ ไดG จ ากเว็ บ ไซต? เ ครื อ ขายสั ง คมออนไลน? นั้ น ๆ เชน
Facebook.com, Google+, Tweeter.com เปZนตGน ซึ่งผูGใชGก็สามารถสมัครเขGาเปZนสมาชิก (Member)
ติดตาม (Following) หรือเขGารวมกลุมตางๆ ไดGตามความสนใจ ดังภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓ ตัวอยางผลลัพธ?การสืบคGนจากเว็บไซต? Facebook.com ดGวยคําวา “ธรรมะ” ซึ่งปรากฏผลลัพธ?เปZนจํานวนหลายรายการดังภาพ

เมื่อทุกคนสามารถเขGาถึงพระพุทธศาสนา ตลอดจนความรูGตางๆ เกี่ยวกับธรรมะ สามารถเขGาถึงไดGจาก
เว็บไซต?ไดGโดยสะดวก สามารถเขGาถึงธรรมะไดGตลอดเวลา แมGขณะทํางาน เชน การเปqดฟIงพระธรรมเทศนาจาก
เว็บไซต? Youtube.com ไปพรGอมๆ กับการทํางาน ก็จะไดGประโยชน?ไปพรGอมกัน ในยุคสมัยที่มีเวลาอันจํากัด
ในแตละวัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ เมื่อไดGอาน ไดGฟIงธรรมแลGว นGอมนํามาประพฤติปฏิบัติ ก็ถือไดGวานี้คือการปฏิบัติธรรม
ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ# (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๕: ๕-๗) ไดGกลาวไวGในหนังสือ “ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง”
ความสําคัญตอนหนึ่งวา “...การปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมมาใชGนั้นเอง ใชGใหGเกิดประโยชน?แกชีวิตของเรา
เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมก็จึงเปZนเรื่องกวGางๆ ไมเฉพาะการที่จะปลีกตัวออกจากสังคม ไปอยูที่วัด
ไปอยูที่ปˆา แลGวก็ไปนั่งบําเพ็ญสมาธิอะไรอยางนั้นไมใชแคนั้น อันนั้นเปZนเพียงสวนหนึ่ง เปZนการพยายามนํา
ธรรมมาใชGในขั้นลึก ในการที่จะฝŠกฝนจิตใจอยางจริงๆ จังๆ
ถGาจะเรียกเปZนภาษาสมัยใหม การปลีกตัวไปปฏิบัติแบบนั้นก็เรียกวาเปZนการปฏิบัติแบบ Intensive
เปZนการปฏิบัติแบบเขGมขGน หรือลงลึกเฉพาะเรื่อง
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
วันเสาร?ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ หGองประชุม ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีปIญญาภิวัฒน? อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- ๖ที่จริงนั้น การปฏิบัติธรรมตGองมีตลอดเวลา เรานั่งกันอยูในที่นี้ ก็ตGองมีการปฏิบัติธรรม คือธรรมมาใชG
เมื่อปฏิบัติสิ่งนั้น ทําสิ่งนั้นอยางถูกตGอง ก็เปZนการปฏิบัติธรรม
เมื่อทํางานหรือทําหนGาที่ของตนอยางถูกตGอง ตั้งใจทําใหGดี ใหGเกิดคุณประโยชน? ใหGสําเร็จความมุง
หมายที่ดีงาม ก็เปZนการปฏิบัติธรรม
ดังนั้น ถGาตนมีหนGาที่ศึกษาเลาเรียน แลGวศึกษาเลาเรียนอยางถูกตGอง มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเลา
เรียน เลาเรียนใหGไดGผล ก็เปZนการปฏิบัติธรรม เชน เลาเรียนโดยมีอิทธิบาท ๔ มีฉันทะ พอใจรักในการเรียนนั้น
มีวิริยะ มีความเพียร ใจสูG มีจิตตะ เอาใจใสรับผิดชอบ มีวิมังสา คอยไตรตรอง ตรวจสอบ ทดสอบ ทดลองใหG
ไดGผลดียิ่งขึ้นไป อยางนี้ก็เรียกวาปฏิบัติธรรม
หรือในการทํางานก็เหมือนกัน เมื่อมีอิทธิบาท ๔ เอา อิทธิบาท ๔ มาใชGในการทํางานนั้น ก็เปZนการ
ปฏิบัติธรรม
แมGแตออกไปในทGองถนน ไปขับรถ ถGาขับโดยรักษากฎจราจร ขับเรียบรGอยดีไมประมาท มีความสุภาพ
หรือลึกเขGาไป แมGกระทั่งวา ทําจิตใจใหGสบาย ไมเครียด มีความผองใสสบายใจในเวลาที่ขับรถนั้นไดG ก็เปZนการ
ปฏิบัติธรรมในระดับตางๆ
แลGวแตวาใครจะสามารถเอาธรรมาใชGในการดําเนินชีวิต หรือในการทํากิจหนGาที่นั้นๆ ใหGไดGผลแคไหน
เพียงไร ก็เรียกวาปฏิบัติธรรมทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมที่แทGจริงนั้น ตGองมีอยูตลอดเวลา เพราะเราทุกคนมีหนGาที่ตGองดําเนิน
ชีวิตใหGดีงามถูกตGอง
แมGแตการนั่งฟIงปาฐกถานี่ก็มีการปฏิบัติธรรม ในมงคล ๓๘ ก็มีขGอปฏิบัติที่วา “กาเลน ธมฺมสฺสวนํ”
การฟIงธรรมตามกาลเปZนมงคลอันอุดม นี่ก็เปZนธรรมขGอหนึ่ง เมื่อตั้งใจฟIง ฟIงเปZน ใชGความคิดพิจารณาไตรตรอง
สิ่งที่รับฟIงนั้น ทําใหGเกิดปIญญาขึ้น ก็เปZนการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น
เปZนอันวา การปฏิบัติธรรมนี้ เป=นเรื่องที่กวางมาก หมายถึง การนําเอาธรรมมาใชใหเป=นประโยชน#
แก! ชี วิต หรื อ การทํ า กิ จ ทํ า งานทํ า หนาที่ ใ หถู ก ตอง ทํ า ทุ ก เรื่ อ งทุ ก อย! า งใหถู ก ตอง ใหดี ใหเกิ ด ผลเป= น
ประโยชน#นั่นเอง เป=นการปฏิบัติธรรม…”

แนวทางการเผยแผ!พระพุทธศาสนาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ถือเปZนเครื่องมือที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเผย
แผพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรมคําสอนของพุทธองค? พระธรรมเทศนา ธรรมบรรยาย ธรรมนิพนธ?
ความรูGตางๆ เกี่ยวกับธรรมะ ดังเชนที่ พระฐิตะวงษ# อนุตฺตโร (๒๕๕๕: ๑) ไดGกลาวไวGวา “การเผยแผ
หลักธรรมพระสงฆ?ตGองอาศัยวิธีการที่หลากหลายในการสื่อความรูG ความเขGาใจไปยังประชาชนใหGเขGาถึงกลุมคน
ทุกกลุม ในขณะเดียวกันสังคมไดGพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายใหGเหมาะกับกลุมผูGบริโภค องค?กร
ทางพระพุทธศาสนาจําเปZนตGองมีการปรับตัวใหGเขGากับสภาพแวดลGอมของสังคมดGานการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร ที่ สังคมกํ าลังมีความนิยมและสนใจอยูเพื่อใหGมีโ อกาสเขGาถึงกลุมชนเหลานั้น พระสงฆ?ซึ่งเปZ น
บุคลากรของพระพุทธศาสนาจําเปZนตGองมีการเรียนรูGความเคลื่อนไหวความกGาวในสื่อสารสนเทศเหลานี้อยาง
นําสมัย มีการศึกษาทั้งในและนอกระบบสุดแทGแตโอกาสของบุคคล
ฉะนั้น การเผยแผที่สําคัญที่สุดในปIจจุบันไดGแกการเผยแผทางสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน? อินเทอร?เน็ต
เปZนตGน เพราะสื่อเหลานี้อยูใกลGตัวของประชาชนมากสามารถนําหลักธรรมเขGาถึงตัวของผูGบริโภคไดGทุกกลุม
คานิยม การเผยแผธรรมจึงไมสามารถปฏิเสธในการใชGสื่อตาง ๆ เหลานี้ไดG สอดคลGองกับผลการศึกษาวิจัย
ของพระมหาบุญไทย ปุ‹ฺญมโน1 ไดGศึกษาวิจัย เรื่อง "ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการใชGเทคโนโลยี
1

พระมหาบุญไทย ปุ ฺ ญมโน. ศึ กษาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ ไทย ในปั จจุบัน. ปริ ญญานิ พนธ์
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ประจําป! พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
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วันเสาร?ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ หGองประชุม ชั้น ๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีปIญญาภิวัฒน? อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- ๗สารสนเทศของคณะสงฆ?ไทย ในปIจจุบัน"พบวา คณะสงฆ?ไทยในปIจจุบันใชGอินเทอร?เน็ตเผยแผพระพุทธศาสนา
เปZนจํานวนมาก แตมักจะดําเนินการโดยบุคคลเดียว ในสวนขององค?กรอิสระ (องค?กรที่ไมใชวัด) จากการวิจัย
พบวามีขGอมูลเคลื่อนไหวมากกวา และทันสมัย มากกวา จึงทําใหGมีประสิทธิผลในระดับดี สวนเว็บไซต?ของวัด
นั้น ยังไมคอยมีประสิทธิผลเทาที่ควร ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนาจึงมี
แนวโนGมที่จะมีความสําคัญและเกี่ยวขGองกันและกันมากขึ้น การใชGสื่อเทคโนโลยีจึงความจําเปZนตอการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสังคมปIจจุบัน”
พระมหาบุ ญ ไทย ปุ Xฺ ญ มโน (๒๕๕๒) ระบุ ว า “การเผยแพรพระพุ ท ธศาสนาไมมี ห นวยงาน
รับผิดชอบโดยตรง มีเพียงสถาบันการศึกษาของสงฆ? และบางองค?กรเทานั้น ที่มีหนวยงานรองรับ ขณะที่เว็บของ
บางวั ดมี ขG อมู ลที่ ไมเคลื่ อนไหว เพราะเนG นการนํ าเสนอในสวนที่ เปZ นประวั ติ ความเปZ น มามากกวาจะเสนอ
ขาวสาร…จากการวิจัยยังพบวาการเผยแผพระพุทธศาสนาทางอินเทอร?เน็ตเขGาถึงคนไดGเปZนจํานวนมากและใน
วงกวGาง แตประชาชนบางคนยังมองพระสงฆ?มีหนGาที่เกี่ยวกับการใชGอินเทอร?เน็ตในทางที่นาสงสัยวาอาจจะไมใช
ใชGในการจัดทําเนื้อหาทางศาสนาอยางเดียว พระสงฆ?บางกลุมหากไมมีกฎระเบียบในการใชGอินเทอร?เน็ตอาจจะ
กอใหGเกิดความเสียหายไดGงาย ดังนั้น คณะสงฆ?ควรมีองค?กรสนับสนุน ควบคุมดูแลการใชGอินเทอร?เน็ต...”
สําหรับวัด องค?กรทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ? หรือประชาชนทั่วไปผูGที่มีความสนใจที่จะชวยกัน
เผยแผพระพุทธศาสนาใหGกวGางขวางออกไปทั่วโลกผานทางเครือขายอินเทอร?เน็ต สามารถมีแนวทางดําเนินการ
จากงายไปหายาก ไดGดังนี้
๑. การเผยแผ!พระพุทธศาสนาผ!านทางเว็บไซต#เครือข!ายสังคมออนไลน# เชน Facebook.com,
+
Google , Tweeter.com เปZนตGน โดยสมัครเขGาเปZนสมาชิก หรือสรGางกลุม (Group) ตามความสนใจ เชน
กลุมศึกษาพุทธประวัติ กลุมผูGปฏิบัติธ รรม กลุมศึ กษาธรรม ชมรมธรรมะไทย ฯลฯ ทั้งนี้ สามารถนําเสนอ
เนื้อหาไดGทั้งในรูปแบบขGอความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน? (VDO Clip) แตตGองไมเปZนการลิขสิทธิ์ของผูGอื่น
เวGนแตไดGรับอนุญาต หรือมีการอGางอิงที่ถูกตGองตามหลักวิชาการ ดังภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔ ตัวอยางการเผยแผพระพุทธศาสนาผานเครือขายสังคมออนไลน?ของเว็บไซต? Facebook.com

๒. การเผยแผ!วีดิทัศน#เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พระธรรมคําสอนของพุทธองค#
พระธรรมเทศนา ธรรมบรรยาย เสียงอ!านหนังสือธรรมะต!างๆ ผานเว็บไซต? Youtube.com หรือเว็บไซต?อื่น
ใดที่อนุญาตใหGเผยแพรไฟล?ขGอมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียดังกลาวขGางตGน โดยการสมัครเปZนสมาชิกเว็บไซต?
ดังกลาวก็สามารถนําขึ้นคลิปวีดิทัศน? (VDO Clip) ที่ตGองการเผยแพรไดG อยางไรก็ตามการที่สมัครเปZนสมาชิก
ทั่วไปจะมีขGอจํากัดเรื่องขนาดและความยาวของวีดิทัศน? เชน ไมเกิน ๑๕ นาที เปZนตGน หากตGองการนําเสนอวีดิ
ทัศน?ที่มีความยาวมากกวานั้นในไฟล?เดียว จําเปZนตGองดําเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ Youtube.com
หรือเว็บไซต?นั้นๆ กําหนดโดยสามารถเขGาดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดGทางเว็บไซต?นั้นๆ แตสิทธิดังกลาวจะถูกเพิก

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,กรุ งเทพมหานคร, ๒๕๕๒ หน้าบทคัดย่อ.
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- ๘ถอนทันทีหากพบวามีการอัพโหลดวีดิโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตัวอยางการเผยแผวีดิทัศน?เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ดังภาพที่ ๕

ภาพที่ ๕ ตัวอยางการเผยแผวีดิทัศน?พระธรรมเทศนา
ของพระธรรมโกศาจารย? (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ผานเว็บไซต? Youtube.com

๓. การพัฒนาเว็บไซต#ของวัด สํานักสงฆ# หรือองค#กรทางดานพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผขGอมูล
ประวัติความเปZนมา ขGอมูลขาวสาร หนังสือธรรมะ ธรรมนิพนธ? ธรรมบรรยาย ตางๆ ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต?นั้น
จําเปZนตGองมีคาใชGจายในการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต? (Domain Name) และเชาพื้นที่สําหรับเก็บขGอมูลเว็บไซต?
(Web Hosting) ซึ่งมีคาใชGจายโดยรวมประมาณ ๑,๕๐๐ บาท/ป! ทั้งนี้ อาจแตกตางจากนี้เล็กนGอยขึ้นกับผูG
ใหGบริการแตละราย ตัวอยางการพัฒนาเว็บไซต? ปรากฏดังภาพที่ ๖

ภาพที่ ๖ ตัวอยางเว็บไซต?วัดญาณเวศกวัน (www.watnyanaves.net)
ซึ่งนําเสนอธรรมนิพนธ?และธรรมบรรยายของพระพรหมคุณาภรณ? (ป.อ. ปยุตฺโต) อันเปZนคุณูปการตอพระพุทธศาสนายิ่ง

๔. การพั ฒ นาหองสมุ ด พระพุ ท ธศาสนาออนไลน# บทเรี ย นธรรมะออนไลน# ใ นลั ก ษณะของ
e-Learning การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั น ธรรมะสํ า หรั บ แทบเล็ ต หรื อสมาร# โ ฟน ซึ่ ง จะเอื้ ออํ า นวยใหG ผูG ใ ชG
สามารถเขGาถึงธรรมะไดGงายขึ้น ซึ่งการพัฒนาในขั้นนี้ จําเปZนตGองมีการเรียนรูGเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบ การ
พัฒนาบทเรียน การเขียนโปรแกรม รวมถึงการมีผูGเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกตGองของเนื้อหาดGวย
ตัวอยางการพัฒนาในดGานตางๆ ดังกลาวขGางตGน มีดังนี้
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- ๙๔.๑) พัฒนาหองสมุดพระพุทธศาสนาโลก (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไดGลงนามความรวมมือหGองสมุดอิเล็กทรอนิกส? หรือ "World Buddist
E-library" กับสมาคมพุทธธรรมศึกษา (ออสเตรเลีย) การพัฒนาหGองสมุดอิเล็กทรอนิกส?ของโลกนั้น จะมีการ
พัฒนาเว็บไซต?ใหม คือ www.buddhist-elibrary.org เปZนแหลงรวบรวมขGอมูลวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ทุกชาติ ทุกภาษา โดยใหGผูGสนใจทั่วโลกไดGเขGามาใชGฐานขGอมูลรวมกัน รวมถึงการนําขGอมูลมาจัดเก็บรวมกัน ใหG
เปZนศูนย?กลางพระพุทธศาสนาอยางสมบูรณ?แบบ และเปqดโอกาสใหGองค?กรหรือสมาคมทางพระพุทธศาสนาเขGา
เปZนสมาชิก รวมทั้งนําขGอมูลมาไวGดGวย โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อเปZนคาใชGจายใน
การดําเนินงาน
พระธรรมโกศาจารย# (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศ.ดร.) อธิการบดี มจร. กลาววา เว็บ Buddhist
E-Library จะเปZ น ศู น ย? ขG อ มู ล กลางดG า นพระพุ ท ธศาสนา และหลายภาษา โดยเฉพาะบทความดG า น
พระพุทธศาสนาที่เปZนภาษาอังกฤษ รวมถึงจะมีการแปลเนื้อหาที่อยูในเว็บไซต?เปZนภาษาตางๆ เรื่องเดียวกันจะ
ทําใหGเ ผยแผสูทุกชาติทุกภาษา เหมื อนกับสารานุ กรมดGา นพระพุทธศาสนา โดยผูGพัฒนายั งคงเปZ นเจGา ของ
ลิขสิทธิ์ แตทุกองค?กรมีสิทธิ์ในการเขGาไปศึกษาขGอมูล ทํา Link Buddhist E-Library และเว็บไซต?ของ
มหาวิทยาลัย www.mcu.ac.th ไวGหนGาเว็บไซต? Buddhanet ดGวย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะตGองพัฒนาเนื้อหาที่
เปZนภาษาอังกฤษใหGมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเปZนครูตGนแบบมาทําการฝŠกอบรมใหG
สามารถพัฒนาเนื้อหาเขGาสูเว็บไซต? ซึ่งจะทําใหGเว็บไซต?ของมหาวิทยาลัยไปสูเวทีโลกตอไป

ภาพที่ ๗ ตัวอยางเว็บไซต?หGองสมุดพระพุทธศาสนาโลก (www.buddhist-elibrary.org)

๔.๒) BuddhaNet เปZนการดําเนินงานสวนหนึ่งของสมาคมพุทธธรรมศึกษา (Buddha Dharma
Education Association Inc: BDEA) ซึ่งไดGรับการกอตั้งครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๒ โดยในขณะนั้นใชGชื่อวา
“Vipassana Meditation Centre” ที่เมืองซิดนีย? โดยพระปIญญาวโร (Australian meditation monk Ven.
Pannyavaro.) BuddhaNet จะใหGบริการสารสนเทศและการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเต็มรูปแบบผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผูGเขGาใชGบริการเว็บไซต? www.buddhanet.net ซึ่งเปZนศูนย?
การเรียนรูGพระพุทธศาสนาที่สําคัญของโลก ไมต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ ครั้งตอวัน BuddhaNet บริหารงานโดย
พระปIญญาวโร และอาสาสมัคร (Buddha Dharma Education Association Inc, 2012)
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-๑๐-

ภาพที่ ๘ ตัวอยางเว็บไซต? www.buddhanet.net ซึ่งเปZนศูนย?การเรียนรูGพระพุทธศาสนาที่สําคัญของโลก

๔.๓) หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน#ทางพระพุทธศาสนาแห!งแรกในประเทศไทย (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดGเห็นชอบหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ ดGวย
ระบบการเรี ย นการสอนทางไกล โดยมี ค ณะสั ง คมศาสตร? เ ปZ น ผูG รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร พระธรรม
โกศาจารย# (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต ศ.ดร.) อธิ การบดี ม หาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย กลาววา
"มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดGลงทุนดGานเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก เพื่อเปZนเครื่องมือใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย พัฒนา Application ตางๆ มาพอสมควร สรGางเครือขายเพื่อการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยเอง MCUNet เชื่อมโยงสาขามหาจุฬาฯ มีความพรGอมในเรื่องเทคโนโลยีฯ ประกอบ
กับปIจจุบันมหาวิทยาลัยกําลังกอสรGางวิทยาพุทธศาสน?นานาชาติในพื้นที่ ๘๔ ไร, มีสภาสมาคมมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาโลก ที่มีสมาชิกทั่วโลก มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วังนGอย อยุธยา และในอีก ๓ ป!หนGา ก็จะเขGาสูประชาคมอาเชียน หลักสูตรการสอนทางไกลฯ
จะเปZนหลักสูตรแรกของพระพุทธศาสนา จําเปZนตGองเปZนตGนแบบในการพัฒนาตอยอดในอนาคตดGวย"
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝˆายกิจการทั่วไป ผูGอํานวยการหลักสูตร กลาววา
"หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธ เรียนออนไลน? ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
ไดG ผ านการพิ จ ารณาของผูG เ กี่ ย วขG อ งตามลํ า ดั บ โดยมี ผูG ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผูG เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางมาดู แ ลกํ า กั บ
มีระบบติดตามประเมินผล กลุมเป“าหมาย พระสังฆาธิการ ระดับเจGาอาวาส รองเจGาอาวาส ที่มีภาระดูแลวัดวา
อาราม ไมสะดวกที่จะเดินทางมาเรียนในหGองเรียน ใหGสามารถเรียนผานอินเทอร?เน็ตไดG"
พระมหาชํานาญ มหาชาโน ผูGอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบดGาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย กลาววา "ปIจจุบันมหาวิทยาลัยมีความพรGอมในดGานการจัดการ โดยไดG
พัฒ นาโปรแกรมตางๆ เชน ระบบทะเบี ยนนิ สิต ระบบถายทอดสดผานอิ น เตอร? ระบบการเรี ย นการสอน
ทางไกล วิดีโอออนดีมาน หGองเรียนที่ทันสมัย หGองเรียนอิเลคทรอนิกส? หรือหGองเรียนอัจฉริยะ (e-Classroom)
ดGานเครือขายมีความพรGอมอยางเต็มที่ จึงพรGอมสนับสนุนในการเปqดหลักสูตรออนไลน?อยางเต็มที่"
พระมหาศรีทนต# สมจาโร ผูGอํานวยการสวนหอสมุดกลาง กลาววา "ดGานความพรGอม
หนั ง สื อ เอกสาร ตํ า ราทางวิ ช าการ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส? สวนหอสมุ ด กลาง สํ า นั ก หอสมุ ด และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดGนําฐานขGอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส? หรือ e-Books มากกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ เลม ครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มจํานวนหนังสือภาษาตางประเทศและแกGไขจํานวนหนังสือ
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-๑๑ภาษาตาง ประเทศที่มีอยูจํานวนนGอย และสนองการเปqดหลักสูตรตางๆ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่เนGน
ห นั ง สื อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต? ฐ า น ขG อ มู ล อ อ น ไ ล น? ฐานขG อมู ลวิ ทยานิ พนธ? มจร.
(www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php) ฐานขGอมูลงานวิจัย (www.mcu.ac.th/site/researchcontent.php)
ฐานขGอมูลวิทยานิพน?มหาวิทยาลัยตางๆ (ฐานขGอมูล สกอ.) (www.thailis.uni.net.th/dc.php) ฐานขGอมูลบทความ
ทางวิชาการ (www.mcu.ac.th/site/articlecontent.php) ฐานขGอมูลหGองสมุดหนังสือ มจร. (vtls.mcu.ac.th)
ฐานขGอมูลหนังสือภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ ๒ ลGานเลม ๑๘ ภาษา (http://community.ebooklibrary.org
/?AffiliateKey=Mahachulalong) ฐานขGอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส?เฉพาะทาง (e-Book) สาขาวิชาการ
บริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร? การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ความสัมพันธ?ระหวาง
ประเทศ กรณีศึกษาในกลุม ประเทศเอเชียอาคเนย? ศึกษาศาสตร? ภาษาและภาษาศาสตร? วิทยาศาสตร?และ
เทคโนโลยี เปZนตGน สามารถคัดลอกไฟล?, พิมพ?, ดาวน?โหลดไดGที่ http://portal.igpublish.com มีการสแกน
พระไตรปqฎก ฉบับรัชกาลที่ ๕ เปZนหนังสืออิเล็กทรอนิกส? (http://portal.igpublish.com) โดยใหGบริการเฉพาะในรูปแบบ
อินทราเน็ต ฐานขGอมูลกฤตภาคออนไลน? (หนังสือพิมพ?ยGอนหลัง)(http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx)"
๔.๔) พระไตรปeฎก ประมวลคัมภีร# และแหล!งคนพุทธศาสน# ฉบับคอมพิวเตอร# (BUDSIR:
BUDdhist Scriptures Information Retrieval ) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบ CD-ROM และใชGงานผานอินเทอร?เน็ต
โดยจะบรรจุขGอมูลพระไตรปqฎกภาษาบาลี ๔๕ เลม พระไตรปqฎกชุดแปลเปZนภาษาไทย ๔๕ เลม อรรถกถา
ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร?สําคัญอื่น ๆ เปZนภาษาบาลีจํานวน ๑๐๗ เลม นอกจากนี้ ยังไดGรวมหนังสือพุทธธรรม
พจนานุกรมพุทธศาสตร? ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน? ฉบับประมวลศัพท? ของพระพรหม
คุณาภรณ? (ป. อ. ปยุตฺโต) พรG อมทั้งภาพพุ ทธประวั ติและพุทธสถาน จํา นวน ๑๙๐ ภาพ ทั้งนี้ ซอฟต? แวร?
ดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจGาอยูหัว ไดGทรงพระราชทานทุนทรัพย?สวนพระองค? พระราชดําริและพระบรม
ราชวินิจฉัยในการออกแบบและจัดทําโปรแกรมพระไตรปqฎกฉบับคอมพิวเตอร? รวมทั้งมีพระราชวิจารณ?ในการ
ออกแบบโปรแกรมสําหรับสืบคGนขGอมูลดังกลาว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดGที่ www.budsir.org)
๔.๕) E-Tipitaka โปรแกรมสําหรับคGนหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปqฎก โดยเนGนเรื่อง
ความรวดเร็ว และ ถูกตGองเปZนสําคัญ อีกทั้งปรแกรม E-Tipitaka สามารถใชGงานไดGบนหลายระบบปฏิบัติการ เชน
Windows, Linux, Mac OS, Android และ iOS (iPhone, iPad, iPod touch) (สุธี สุดประเสริฐ, ๒๕๕๓)
ทั้งนี้ ในการเผยแพรพระพุทธศาสนาใหGไดGผลนั้น จะตGองมีการฝŠกอบรมการใชGคอมพิวเตอร? ซอฟต?แวร?
คอมพิ วเตอร? การพั ฒนาเว็ บไซต? การเขี ยนโปรแกรม การพั ฒนาแอพพลิ ชั น ตางๆ รวมถึ งเนื้ อหาเกี่ ยวกั บ
พระพุทธศาสนา แกพระสงฆ? สามเณร เจGาหนGาที่ อาสาสมัคร และผูGที่สนใจโดยทั่วไปในการเผยแผพระพุทธศาสนา

บทวิเคราะห#เกี่ยวกับโอกาสและความทาทายในการเขาถึงและเผยแผ!พระพุทธศาสนาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแนวโนGมของกระแสโลกาภิวัตน? เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร?เน็ตไดG
ทําใหGวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป โดยอยูกับโลกออนไลน?มากขึ้น สงผลใหGแนวโนGมการเขGาถึงและเผย
แผพระพุทธศาสนาไดGเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิม ไปอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส?บนเครือขายอินเทอร?เน็ตมาก
ขึ้น สอดคลGองกับผลการศึกษาของ พระมหาบุญไทย ปุ‹ฺญมโน (๒๕๕๒) ซึ่งระบุวา “...มีแนวโนGมวาวัดตางๆ
จะเผยแผพระพุทธศาสนาทางอินเทอร?เน็ตมากขึ้น เพราะจํานวนเว็บไซต?ของวัดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยในป!
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีจํานวน ๗๐๙ เว็บไซต? แตป! พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวามีจํานวนถึง ๑,๐๒๖ เว็บไซต?”
สอดรับกับแนวโนGมการใชGอินเทอร?เน็ตของประชากรโลก และประชากรไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากประไทยสามารถใหGบริการเครือขายโทรศัพท?ยุคที่ ๓ (3G) หรือสูงกวาไดG อยางเต็ ม
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-๑๒รูปแบบ สถิติจากการใชGอินเทอร?เน็ตในระดับโลก (Internet Usage Statistics, The Internet Big Picture;
World Internet Users and Population Stats) ขGอมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒ ปรากฏดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ สถิติการใชGอินเทอร?เน็ตในระดับโลก (ขGอมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๒)
ภูมิภาค
Africa
Asia
Europe
Middle East
North America
Latin America
/ Caribbean
Oceania /
Australia
รวมทั้งโลก

ประชากร
(2012 Est.)

จํานวนผูใช
Internet เมื่อ ๓๑
ธ.ค. ค.ศ. ๒๐๐๐

จํานวนผูใช
อินเทอร#เน็ต
ณ ๓๐ มิ.ย. ค.ศ.
๒๐๑๒)

อัตราการเขาถึง
อินเทอร#เน็ต
(% ประชากร)

อัตราการเติบโต
ค.ศ. ๒๐๐๐๒๐๑๒

จํานวนผูใช
อินเทอร#เน็ต
คิดเป=นรอยละ
ภายในตารางนี้

1,073,380,925
3,922,066,987
820,918,446
223,608,203
348,280,154

4,514,400
114,304,000
105,096,093
3,284,800
108,096,800

167,335,676
1,076,681,059
518,512,109
90,000,455
273,785,413

15.6 %
27.5 %
63.2 %
40.2 %
78.6 %

3,606.7 %
841.9 %
393.4 %
2,639.9 %
153.3 %

7.0 %
44.8 %
21.5 %
3.7 %
11.4 %

593,688,638

18,068,919

254,915,745

42.9 %

1,310.8 %

10.6 %

35,903,569

7,620,480

24,287,919

67.6 %

218.7 %

1.0 %

7,017,846,922

360,985,492

2,405,518,376

34.3 %

566.4 %

100.0 %

NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics are for June 30, 2012. (2) Demographic (Population) numbers are based on data from the US Census Bureau and local census
agencies. (3) Internet usage information comes from data published by Nielsen Online, by the International Telecommunications Union, by GfK, local ICT Regulators and other reliable
sources. (4) For definitions, disclaimers, navigation help and methodology, please refer to the Site Surfing Guide. (5) Information in this site may be cited, giving the due credit
towww.internetworldstats.com. Copyright © 2001 - 2012, Miniwatts Marketing Group (2012). All rights reserved worldwide.

สําหรับในประเทศไทย จากรายงานสรุปผลที่สําคัญสํารวจการมีการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (๒๕๕๕: ๑-๒) พบวา ในป! พ.ศ. ๒๕๕๔ มีจํานวน
ประชากรอายุ ๖ ป!ขึ้นไปทั้งสิ้นประมาณ ๖๒.๔ ลGานคน ในจํานวนนี้มีผูGใชGคอมพิวเตอร? ๑๙.๙ ลGานคน หรือ
รGอยละ ๓๒.๐ ผูGใชGอินเทอร?เน็ต ๑๔.๘ ลGานคน หรือรGอยละ ๒๓.๗ และผูGใชGโทรศัพท?มือถือ ๔๑.๔ ลGานคน หรือ
รGอยละ ๖๖.๔ เมื่อเปรียบเทียบระหวางเขตการปกครอง ในเขตเทศบาลมีสัดสวนผูGใชGคอมพิวเตอร? รGอยละ
๔๔.๓ ผูGใชGอินเทอร?เน็ต รGอยละ ๓๖.๐ และผูGใชGโทรศัพท?มือถือ รGอยละ ๗๔.๘ ในขณะที่นอกเขตเทศบาลมีผูGใชG
คอมพิวเตอร? รGอยละ ๒๕.๕ ผูGใชGอินเทอร?เน็ต รGอยละ ๑๗.๒ และผูGใชGโทรศัพท?มือถือ รGอยละ ๖๒.๐ เมื่อ
พิจารณาแนวโนGมการใชGคอมพิวเตอร? อินเทอร?เน็ต และโทรศัพท?มือถือของประชาชนอายุ ๖ ป!ขึ้นไปในระหวาง
ป! พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๔ พบวา ผูGใชGคอมพิวเตอร?มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรGอยละ ๒๔.๕ (จํานวน ๑๔.๕ ลGานคน)
เปZนรGอยละ ๓๒.๐ (จํานวน ๑๙.๙ ลGานคน) ผูGใชGอินเทอร?เน็ตเพิ่มขึ้นจากรGอยละ ๑๒.๐ (จํานวน ๗.๑ ลGานคน)
เปZนรGอยละ ๒๓.๗ (จํานวน ๑๔.๘ ลGานคน) และผูGใชGโทรศัพท?มือถือเพิ่มขึ้นจากรGอยละ ๓๖.๗ (จํานวน ๒๑.๗
ลGานคน) เปZนรGอยละ ๖๖.๔ (จํานวน ๔๑.๔ ลGานคน) ดังแผนภูมิที่ ๑
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-๑๓-

แผนภูมิที่ ๑ รGอยละประชากรอายุ ๖ ป!ขึ้นไปที่ใชGคอมพิวเตอร? อินเทอร?เน็ต และโทรศัพท?มือถือ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๔

จากแนวโนGมที่ประชากรไทยและประชากรโลกมี การใชGงานคอมพิวเตอร? และอินเทอร? เน็ต รวมถึ ง
โทรศั พ ท? มื อ ถื อ เพิ่ ม ขึ้ น อยางตอเนื่ อง และจะเพิ่ ม มากขึ้ น หากประเทศไทยมี ก ารเปq ด ใหG บ ริ ก ารเครื อ ขาย
โทรศั พ ท? เ คลื่ อ นที่ ยุ ค ที่ ๓ อยางเต็ ม รู ป แบบ กอปรกั บ การที่ ป ระเทศไทยไดG ป ระกาศเปZ น ศู น ย? ก ลาง
พระพุทธศาสนาโลก ทําใหGเปZนโอกาสและความทGาทายในการเผยแผพระพุทธศาสนาผานเครือขายอินเทอร?เน็ต
ในรูปแบบตางๆ เชน เว็บไซต? เครือขายสังคมออนไลน? VDO on Demand, e-Learning, สถานีวิทยุ
สถานีโทรทัศน?พระพุทธศาสนาออนไลน? แอพพลิเคชันตางๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สําหรับโทรศัพท?มือถือ
เปZนตGน ดังแผนภาพที่ ๙
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-๑๔-

แผนภาพที่ ๙ แนวทางการเปZนประตูสูศูนย?กลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทย
ที่มา: Ministry Of Culture, Religious Affairs Department and Mahachulalongkornrajavidyalaya University (2006: 3)

บทสรุปและขอเสนอแนะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปZนเครื่องมือสําคัญในการเขGาเขGาถึงและเผยแผพระพุทธศาสนาใหGกวGางขวางไป
ทั่วโลก ภายใตGบริบทและแนวโนGมของประชากรโลกที่จะใชGชีวิตในโลกออนไลน? หรืออินเทอร?เน็ตเพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่อง ผานเครื่องมือตางๆ ทั้งเครืองคอมพิวเตอร?และโทรศัพท?เคลื่อนที่ ดังนั้น ประเทศไทยควรใชG
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปZนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศใหGเปZนศูนย?กลางพระพุทธศาสนาโลก
แตการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ตGองเปZนไปอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต?แวร?และ
เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ รวมทั้ง ไมเปZนการบิดเบือนพระธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาตามพะไตรปqฏก
สํ า หรั บ ขG อ เสนอแนะในการใชG เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ประโยชน? ใ นการเขG า ถึ ง และเผยแผ
พระพุทธศาสนา มีดังนี้
๑. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร?การเปZนศูนย?กลางพระพุทธศาสนาโลกอยางจริงจัง และตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่ ง การพั ฒ นาเว็ บ ไซต? หG องสมุ ด พระพุ ทธศาสนาโลก (www.buddhist-elibrary.org) ใหG
ประสบความสําเร็จอยางเปZนรูปธรรม
๒. การฝŠ ก อบรมแกพระสงฆ? สามเณร และผูG ที่ส นใจโดยทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ การใชG ค อมพิ ว เตอร? และ
อินเทอร?เน็ต เพื่อการเขGาถึงและเผยแผพระพุทธศาสนา รวมถึงกําหนดแนวปฏิบัติในการใชGคอมพิวเตอร?และ
อินเทอร?เน็ตที่เหมาะสม ถูกตGองตามพระธรรมวินัย สําหรับพระสงฆ? สามเณร
๓. สงเสริมและสนับสนุนใหGวัด สํานักสงฆ?ที่มีความพรGอมเปZนที่ตั้งของศูนย?การเรียนรูGไอซีทีชุมชน และ
เปZนศูนย?การศึกษาพระพุทธศาสนาผานระบบ e-Learning
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-๑๕๔. พัฒ นา Course Ware หรือแอพพลิ เคชัน ที่มีเ นื้อหาเกี่ย วกั บธรรมะ สํา หรั บแท็ บเล็ต และ
โทรศัพท?เคลื่อนที่ เผยแพรในทุกระดับชั้นการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
๕. สนับสนุนใหGวัดตางๆ ทั่วประเทศ มีเว็บไซต?ของวัด เพื่อเปZนการสื่อสารสองทางกับประชาชน ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมใหGคนมีความใกลGชิดธรรมะมากขึ้น ทั้งนี้ โดยภาครัฐควรเปZนผูGสนับสนุนคาใชGจายในการจดทะเบียน
ชื่อเว็บไซต?และการเชาพื้นที่จัดเก็บขGอมูลของเว็บไซต?
๖. ควรมีองค?กรและผูGทรงคุณวุฒิที่ทําหนGาที่กําหนดมาตรฐานและตรวจสอบเนื้อหาของธรรมะที่เผยแพรใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส? โดยเฉพาะทางเว็บไซต? ทั้งนี้ เพื่อใหGมั่นใจไดGวาเนื้อหานั้น มีความถูกตGองตามพระไตรปqฎก
๗. สนับสนุนใหGมีการแปลหนังสือธรรมะเปZนภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แลGวนําขึ้น
เผยแพรทางเว็บไซต? หรือในรูปแบบ e-Book เพื่อใหGผูGที่สนใจ โดยเฉพาะชาวตางประเทศสามารถเขGามาศึกษาไดG

กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ Kiapi K. Freddie and Mekki MacAulay ที่กรุณาชวยตรวจสอบ
ไวยากรณบทคัดยอภาษาอังกฤษ
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World Buddhism Gateway
The Buddhist Knowledge Based,
Learning, Research
and Propagation Centre

• Ministry Of Culture
• Religious Affairs
• Mahachulalongkornrajavidyalaya U.

Background
Thailand is predominant Buddhism country with His Majesty
the King being the supreme patron of Buddhism. Throughout
the Kingdom, Thailand has 33
33,,902 Buddhist temples. Thailand
has long been accepted as the centre of world Buddhism. This
fact was underlined in 2005’s
2005’s World Buddhist Summit
participated by Buddhist leaders from 43 countries all over the
world.
Thailand would like to introduce the teachings of Lord Buddha
to the world community in order to bring about peace and
harmony in line with the goals of the United Nations.

Thailand is the World Buddhism Centre
Knowledge on Buddhism of the Buddhist Countries

Buddhist Doctrines
(Tipitaka = Buddhist Scripture)
Seminar and
workshop

Buddhist Sites
and Arts
Collection and
classification the items

Buddhist Rites,
Rituals and Ceremonies
Collection and
classification the items

Buddhist Prominent
Personalities
Collection and
classification

To translate the Buddhist teaching into 9 languages
(Thai,English,French,Chinese,Russian, Spanish, Japanese,German,Italian etc.)

Internet

Satellite

- Multimedia Dynamic Website
- e-Book
- e-Learning
- Video Conference
- Virtual Class
- Video On Demand
- Radio Online
- etc.

- 3D of Satellite System
and live Broadcasting from
original sites
- Live Broadcasting
- etc.

Peace and Harmony
of the World Community

Objectives
1.To introduce to the world community the
teachings of Lord Buddha through advanced
information technology.
2.To promote Thailand as a centre for the study,
research and exchange of ideas and information
about Buddhism through modern technology.
3.To introduce Thailand as the Gateway for
Buddhism unity.

Thailand Buddhist
Gateway

เชียงราย
แม่ฮ่องสอน

พะเยา
น่าน

เชียงใหม่
ลําปาง
ลําพูน

หนองคาย

แพร่
อุตรดิตถ์

นครพนม
เลย

สุโขทัย

Main Regional Node: 12

สกลนคร

อุดรธานี

หนองบัว
ลําภู

ตาก

กาฬสินธุ์
กาํ แพงเพชร

พิจิตร

เพชรบูรณ์

มหาสารคาม

ชัยภูมิ

ร้อยเอ็ด

มุกดาหาร

ยโสธร

นครสวรรค์
อุทยั ธานี

นครราชสีมา
บุรีรัมย์

สุพรรณ
สระบุรี
บุรี พระนครศรี
นครนายก
ปราจีนบุรี
ปทุมธานี
นนทบุรี

ราชบุรี

สมุ ทรปราการ

สระแกว้
ฉะเชิงเทรา

สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ระยอง

เพชรบุรี

จันทบุรี

ประจวบ
คีรีขนั ธ์

ตราด

ชุมพร
ระนอง

สุราษฏร์ธานี
พังงา
กระบี1

นครศรี ธรรมราช

ภูเก็ต
ตรัง
พัทลุง
สตูล

สงขลา

เจริ ญ

อุบลราชธานี

ลพบุรี
สิ งห์
บุรี

กาญจนบุรี

Province Religion Office Node: 76

อํานาจ

ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

สุรินทร์

ศรี สะเกษ

Local Site (Wat): 33,902
The World Connection

Scope
Knowledge management of Buddhism using
information technology in fourth areas:
1. Buddhist Doctrines, Sites, Arts, Rites, Rituals,
Ceremonies and Prominent Personalities
2. Buddhist Knowledge Based and Media Centre
3. Buddhist Gateway : Satellite, Internet, Intranet
4. Network Infrastructure

Activities (1
(1)
1. Knowledge Management of Buddhist Doctrines
This will mainly involve the application of Tipitaka to be
disseminated through modern technology:
1.1 Organizing the world conference on creation of
knowledge from the Tripitaka participated by Buddhist
leaders and academics both Sangha and laymen, from
all over the world.
1.2 Translating knowledge gained from the world
conference into many languages which have large
Buddhist population, i.e. Thai, English, Laos, Khmer,
Burmese, Chinese, Japanese, etc.
1.3 Publishing and disseminating the translated versions
through internet; PDAs, EE-books, EE-learning, etc.

Activities (2
(2)
2. Knowledge Management of Buddhist Sites
and Arts
2.1 Compiling knowledge and setting-up
database on Buddhist sites and arts in
languages which have large Buddhist
population, i.e. Thai, English, Laos, Khmer,
Burmese, Chinese, Japanese, etc.
2.2 Creating 3D global mapping of Buddhist
sites and arts.

Activities (3
(3)
3. Knowledge Management of Buddhist Rites,
Rituals and Ceremonies
3.1 Live broadcasting Buddhist rites, rituals and
ceremonies, for example, Ordination, Visakh,
Asalhapucha, Vassa or Buddhist Lent, etc., in different
languages, through internet.
3.2 Live broadcasting Buddhist rites, rituals and
ceremonies, for example, Ordination, Visakh,
Asalhapucha, Vassa or Buddhist Lent, etc. in different
languages, through satellite TV and Thai TV Channel
5 Global Network.

Activities (4
(4)
4. Knowledge Management of Key Buddhist
Prominent Personalities
4.1 Compiling, translating information on lives
and works Key Buddhist Prominent
Personalities and disseminating through
video, online radio programmes and internet.

Output
1. Teleconference hosted by Thailand with the 43 member
states which recognize Thailand as the World Buddhism
Centre.
2. An international Tripitaka, translated into the 9 key
languages.
3. Database with entries of Buddhist sites and arts from no
less than 43 countries.
4. Database with entries of Buddhist rites, rituals and
ceremonies from no less than 43 countries.
5. Database with entries of Buddhist prominent
personalities.
6. A number channels of internet and satellite TVs to
disseminate the above mentioned information.

Expected Outcome
1. Knowledge on Buddhism is transferred to fellow
Buddhist communities all over the world.
2. Thailand is a gateway to study and practice
Buddhism
3. Buddhist pilgrimage access to Buddhist sites all
over the world.

Implementing Period
3-5 Years

Thailand : The World Buddhism Centre

World Buddhist Leaders
Conference

Mahachulalongkorn Buddhist
University

Buddhamonthon
The World Buddhist Centre

World Buddhist Summit

World Youth Peace Summit

International Conference on
the United Nations of Vesak Day

Thank you
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French Buddhist monk Matthieu Ricard is
world's HAPPIEST MAN - thanks to
meditation
Is this the world's happiest man? Brain scans
reveal French monk has 'abnormally large
capacity' for joy - thanks to meditation
• Brain

scans reveal Buddhist monk Matthieu Ricard has
largest capacity for happiness ever recorded
• Meditation 'completely changes your brain and therefore
changes what you are', says 66-year-old
66

Ricard: 'Meditation is not just blissing out under a mango tree but it completely changes your brain'

A French genetic scientist may seem like an unusual person to hold the title - but
Matthieu Ricard is the world's happiest
happiest man, according to researchers.

The 66-year-old turned his back on Parisian intellectual life 40 years ago and moved
to India to study Buddhism. He is now a respected western scholar of religion.
Now it seems daily meditation has had other benefits - enhancing Mr Ricard's
capacity for joy.
Neuroscientist Richard Davidson wired up the monk's skull with 256 sensors at the
University of Wisconsin as part of research on hundreds of advanced practitioners of
meditation.
The scans showed that when meditating on compassion, Ricard's brain produces a
level of gamma waves - those linked to consciousness, attention, learning and
memory - 'never reported before in the neuroscience literature', Davidson said.
The scans also showed excessive activity in his brain's left prefrontal cortex
compared to its right counterpart, giving him an abnormally large capacity for
happiness and a reduced propensity towards negativity, researchers believe.
Research into the phenomenon, known as "neuroplasticity", is in its infancy and
Ricard has been at the forefront of ground-breaking experiments along with other
leading scientists across the world.
'We have been looking for 12 years at the effect of short and long-term mind-training
through meditation on attention, on compassion, on emotional balance,' he said.
'We've found remarkable results with long-term practitioners who did 50,000 rounds
of meditation, but also with three weeks of 20 minutes a day, which of course is more
applicable to our modern times.'

Andy Francis (left) and associate scientist and Antoine Lutz (right) outfit Matthieu Ricard
with a net of 128 sensors

A computer monitor displays graphic renderings of Matthieu Ricard's brain during an MRI
test at the University of Wisconsin-Madison
Wisconsin

He added to AFP:
P: 'It's a wonderful area of research because it shows that meditation
is not just blissing out under a mango tree but it completely changes your brain and
therefore changes what you are.'
He believes meditation can alter the brain and
improve people's happiness in the same way that
lifting weights puts on muscle.
Francois Revel and
The son of philosopher Jean-Francois
abstract watercolour painter Yahne Le Toumelin,
became something of a celebrity after writing'The
writing
Monk And The Philosopher' with his father. This
Thi
was a dialogue on the meaning of life.
He followed up with a practical guide in 2011 called
'The Art Of Meditation' making the case for why
others should follow the same path.
MATTHIEU RICARD ON WHY YOU SHOULD MEDITATE
AND HOW YOU CAN DO IT

The Art of Meditation is published by Atlantic Books
Mattieu Ricard has spoken about The Art of Meditation in a video hosted by the charity RSA. Here are
some hints and tips...

• From a contemplative perspective the healthy mind should act like a mirror. Many
faces can be reflected in a glass but none of them stick. In the same way thoughts should be
allowed to pass through the mind but not held on to.
• Usually we are affected and swayed by thoughts and have no control over the mind.
When you meditate you notice this process as you become aware of all the thoughts.
• It's impossible to stop thoughts from coming. Meditating on a sound or the breathe
going in and out calms the mind giving greater clarity. Controlling the mind is not about
reducing your freedom, it's about not being a slave to your thoughts. You are directing your
mind like a boat rather than drifting.
• You can spend time noticing the sensations of the natural process of the breath and if
you notice your mind wandering simply bringing it back to the breath. This is known as
mindfulness. You can apply it to other sensations to bring you into the 'now' rather than
dwelling on the past or future. Examples are heat and cold and sounds that you hear.
• Once you've achieved some skill in this you can use that to cultivate qualities such as
kindness, or dealing with disturbing emotions. He says everyone has felt all-consuming love
but usually it lasts for about 15 seconds, but you can hold on and nurture this vivid feeling by
focusing on it in meditation. If you feel it becoming vague you can consciously revive it.
• Like when playing the piano, practising the feeling for 20minutes has a far greater
impact over time than a few seconds. Regular practise is also needed like watering a plant.
• You can then use meditation to gain some space from negative emotions. Ricard says:
'You can look at your experience like a fire that burns. If you are aware of anger you are not
angry you are aware. Being aware of anxiety is not being anxious it is being aware.' By being
aware of these emotions you are no longer adding fuel to their fire and they will burn down.
• You will see benefits in stress levels and general wellbeing as well as brain changes
with regular practise in a month. Those who say they don't have enough time to meditate
should look at the benefits: 'If it gives you the resources to deal with everything else during
the other 23 hours and 30minutes, it seems a worthy way of spending 20 minutes,' Ricard
says.

Mr Ricard has undergone a battery of tests, including an MRI (left) to reveal how his 'enlightened'
mind works

A computer monitor displays data being recorded during an EEG test conducted with Mr Ricard

Ricard said: 'That was the end of my quiet time because it was a bestseller.
Suddenly I was projected into the western world. Then I did more dialogues with
scientists and the whole thing started to spin off out of control.
'I got really involved in science research and the science of meditation.'
A prominent monk in Kathmandu's Shechen Monastery, Ricard divides his year
between isolated meditation, scientific research and accompanying the Dalai Lama
as his adviser on trips to French-speaking countries and science conferences.
He addressed the World Economic Forum in Davos at the height of the financial
crisis in 2009 to tell gathered heads of state and business leaders it was time to give
up greed in favour of "enlightened altruism".
He was awarded the French National Order of Merit for his work in preserving
Himalayan culture but it is his work on the science of happiness which perhaps
defines him best.
Ricard sees living a good life, and showing compassion, not as a religious edict
revealed from on high, but as a practical route to happiness.
'Try sincerely to check, to investigate,' he said.
'That's what Buddhism has been trying to unravel - the mechanism of happiness and
suffering. It is a science of the mind.'

---------- Forwarded message ---------From: Norkyel Tseten <norkyel@rocketmail.com>
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Forwarded to ICT for All Club by Prof. (h.c.) Manfred Krames

Lecturer/Author on holistic health

สิ่งที่สFงมาดHวย ๑
โครงการประชุมทางวิชาการประจําป พ.ศ. 2555
เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
วันเสาร=ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
สถานที่ ณ หองประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน"
20/29 ซอยงามวงศ"วาน 23 (ซอวัดบัวขวัญ) ถนนงามวงศ"วาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
และภาคีองคกรรวมจัด สภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู#บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย
www.ictforall.org

..............................................................................
หลักการและเหตุผล
ป2พุทธศักราช 2555 รัฐบาลไทย ไดประกาศใหเป9นป2แห;งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี อย;างยิ่งใหญ;ตลอดทั้งป2 โดยเนนหนัก
ในดานการปฏิบัติบูชา และการมีส;วนร;วมของประชาชน ตั้งแต;ระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับชาติ ใหประชาชนไดปฏิบัติตนตาม
วิถีชาวพุทธอย;างแทจริง อันจะทําใหเกิดความมั่นคง แห;งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย" อย;างยั่งยืน
"พุทธชยันตี" หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจา ที่มีต;อหมู;มารและกิเลสทั้งปวงอย;างสิ้นเชิง เพราะพระองค" ทรงตรัสรูใน
วั น วิ ส าขบู ชา เมื่ อ 2600 ป2 ล; วงแลว ทํ าใหพระนามว; า "สั ม มาสั ม พุ ท ธะ" ปรากฏขึ้ น ในโลก เป9 น จุ ด เริ่ มตนแห; ง คํ า สอนของ
พระพุทธศาสนา อันเกิดจากปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ทําใหพุทธศาสนิกชน ไดมีพระธรรมเป9นหลักแห;งการดําเนินชีวิต เฉพาะ
ประเทศไทย มหาเถรสมาคม ไดมีมติให เรียกงานฉลองนี้ว;า "พุทธชยันตี" 2600 ป2 แห;งการตรัสรูของพระพุทธเจา
พระพุทธศาสนาไดดํารงอยู;ท;ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานถึง 2600 ป2 จนถึงยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเทคโนโลยีดังกล;าวไดเชื่อมโยงใหโลกมีความเป9นหนึ่งเดียวกัน มวลมนุษยชาติสามารถเขาถึงและรับรู
ขอมูลข;าวสารไดอย;างรวดเร็ว ในมติของพระพุทธศาสนานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดส;งผลกระทบทั้งดานบวกและ
ดานลบต;อพระพุทธศาสนา ตัวอย;างของผลกระทบดานบวก เช;น การเผยแพร;พระพุทธศาสนาไดอย;างรวดเร็ว กวางขวางทั่วโลก
ผูคนสามารถเขาถึงพระธรรม คําสอนผ;านทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดโดยสะดวก ทุกที ทุกเวลา ในขณะเดียวกันก็
ส;งผลกระทบดานลบ เช;น การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร;คําสอนของพระพุทธศาสนาที่ไม;ถูกตอง เหมาะสม
การดูหมิ่นพระพุทธศาสนาโดยกลุ;มคนต;างศาสนา เป9นตน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู;หัว ในฐานะทรงเป9นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก ก็ไดทรงตระหนักถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศต; อ การเผยแผ; พระพุ ทธศาสนา นั บ เนื่ อ งแต; พระบาทสมเด็จ พระเจาอยู; หั ว ทรงเสด็ จประภาสโรงงาน
คอมพิวเตอร"ใหญ;ของไอบีเอ็มที่ซิลิคอนวอลเล;ย" มลรัฐแคลิฟอร"เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2503 เพื่อจุดประกาย
ใหวงการคอมพิวเตอร"ของประเทศไทยใหทัดเทียมประเทศที่เจริญแลว ทรงพระราชทานทุนทรัพย"ส;วนพระองค" พระราชดําริและ
พระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบและจัดทําโปรแกรมพระไตรปIฎกฉบับคอมพิวเตอร" (โปรแกรมนี้ว;า BUDSIR: Buddhist
Scriptures Information Retrieval) รวมทั้งมีพระราชวิจารณ"ในการออกแบบโปรแกรมสําหรับสืบคนขอมูลดังกล;าว
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เนื่องในโอกาสมหาธัมมาภิสมัย 2,600 ป2 แห;งการตรัสรูของพระพุทธเจานี้ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club: ICT for All Club) ในฐานะองค"กร
ภาคประชาชน ซึ่งดําเนินงานเพื่อมุ;งลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide) ในสังคม จึงไดกําหนดจัดการประชุมทาง
วิชาการประจําป2 พ.ศ. 2555 เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” ICT for All Symposium 2012
on “ICT and Buddhism” ขึ้น เพื่อถวายเป9นพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวายเป9นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู;หัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

วัตถุประสงค=
1. เพื่อถวายเป9นพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวายเป9นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู; หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธั น วาคม 2554 (84 พรรษา) ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 28
กรกฎาคม 2555
2. เพื่อใหพระภิกษุสงฆ" สามเณร ประชาชาชน เด็กและเยาวชน ที่เขาร;วมการประชุมไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
สามารถใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึง
และเผยแพร;พระพุทธศาสนา
3. เพื่อจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึงและ
เผยแพร;พระพุทธศาสนา ต;อหน;วยงานที่เกี่ยวของต;อไป

เปKาหมาย
เชิงปริมาณ : พระภิกษุสงฆ" สามเณร ประชาชาชน เด็กและเยาวชน ที่สนใจเขาร;วมงาน จํานวน ๒๐๐ รูป/คน
เชิงคุณภาพ : ผูที่เขาร;วมประชุมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง รวมถึงการใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึงและเผยแพร;พระพุทธศาสนา

ผลที่คาดวFาจะไดHรับ
1. ประชาชนทุกหมู;เหล;าไดร;วมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อถวายเป9นพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวายเป9นพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู; หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554 (84 พรรษา) ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2555
2. พระภิกษุสงฆ" สามเณร ประชาชาชน เด็กและเยาวชน ที่เขาร;วมการประชุมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และใหความเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึงและเผยแพร;พระพุทธศาสนา
3. ทําใหไดความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน"ในการเขาถึงและ
เผยแพร;พระพุทธศาสนา ต;อหน;วยงานที่เกี่ยวของต;อไป
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กําหนดการประชุมทางวิชาการประจําป พ.ศ. 2555
เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”
ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
วันเสาร=ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
สถานที่ ณ หองประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน"

๑๒.๓๐–๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน-รับเอกสาร
๑๓.๐๐-๑๓.๒๕ น. กล;าวตอนรับผูเขาร;วมประชุม
โดย นายสุวิทย= กิ่งแกHว
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล" จํากัด (มหาชน)
และนายกสมาคมพัฒนาผูประกอบการ
๑๓.๒๕-๑๓.๓๐ น. อัญเชิญพระสัมโมทนียกถาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาอ;าน
ต;อที่ประชุม
๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. พิธีเปIดและแสดงสัมโมทนียกถา โดย พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร)
เจาอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง หรือผูHแทน
กล;าวถวายรายงาน โดย นายทศพนธ= นรทัศน=
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท;าเทียมกัน
๑๓.๔๕-๑๔.๐๐ น. อ;านสารจากองค"กรและบุคคลสําคัญทางดานพระพุทธศาสนา และมอบของที่ระลึกแก;ผูใหการสนับสนุนโครงการ
๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทไอทีกับพระพุทธศาสนา"
โดย ศาสตราจารย= ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บุรุษคอมพิวเตอร"แห;งเอเชีย บิดาอินเทอร"เน็ตไทย
อาจารย=พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๑๔.๔๕-๑๔.๕๐ น. มอบของที่ระลึกแด; ศาสตราจารย" ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน และอาจารย"พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
๑๔.๕๐-๑๕.๓๕ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ"
โดย อาจารย=วรเดช อมรวรพิพัฒน= เลขาธิการสภาองค"กรพระพุทธศาสนาแห;งประเทศไทย
๑๕.๓๕-๑๕.๔๐ น. มอบของที่ระลึกแด; อาจารย"วรเดช อมรวรพิพัฒน"
๑๕.๔๐-๑๖.๑๐ น. การแลกเปลี่ยนเรียนรูHประสบการณ=ในการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสFงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
โดย อาจารย=สุรวัฒน= เสรีวิวัฒนา อาจารย"ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ{าและคอมพิวเตอร" คณะวิศวกรรมศาสตร" มจพ.
๑๖.๑๐-๑๖.๑๕ น. มอบของที่ระลึกแด; อาจารย"สุรวัฒน" เสรีววิ ัฒนา
๑๖.๑๕-๑๖.๒๕ น. บรรยาย เรื่อง "การใชH ICT ดHวยปXญญาตามวิถีพุทธ"
โดย รองศาสตราจารย= จันทนา ทองประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๖.๒๕-๑๖.๓๐ น. มอบของที่ระลึกแด; รองศาสตราจารย" จันทนา ทองประยูร
๑๖.๓๐-๑๖.๔๐ น. บรรยาย เรื่อง "แนวทางการเขHาถึงและเผยแผFพระพุทธศาสนาดHวยเทคโนโลยีสารสนเทศ"
โดย นายทศพนธ= นรทัศน= ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท;าเทียมกัน
๑๖.๔๐-๑๗.๑๐ น. เปIดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย นายชาตวิทย= มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย
๑๗.๑๐-๑๗.๒๐ น. สรุปการประชุม โดย นายกสมาคมวิทยาศาสตร= เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหFงประเทศไทย
๑๗.๒๐-๑๗.๓๐ น. ใหโอวาทปIดการประชุมและมอบเกียรติบัตรที่ระลึกแก;ผูเขาร;วมประชุมฯ โดย
พระภิกษุผูHมีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม
อาจารย=ชนะ รุFงแสง นายกสภาวิทยาลัยเซาธ"อีสท"บางกอก
_________________________________________________
หมายเหตุ: บริการอาหารวางและเครื่องดื่มในห#องประชุม
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ขอขอบพระคุณ
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พระโสภณสุตาลังการ (ไสว สุขวโร) เจาอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง และผู0แทน
พระไพศาล วิสาโล
พระฐิตะวงษ4 อนุตฺตโร เลขานุการสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมณะบินก0าว อิทธิภาโว (ชาวหินฟ9า), วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม
พระภาณุ จิตฺตทนฺโต กลุ'มเสขิยธรรม เครือข'ายพุทธชยันตี-สังฆะเพื่อสังคม (วัดพระรามเกากาญจนาภิเษก)
สภาองค4กรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย
สมาคมพัฒนาผู0บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย
สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สมาคมวิทยาศาสตร4 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงประเทศไทย
นายสุวิทย4 กิ่งแก0ว รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
และนายกสมาคมพัฒนาผูประกอบการ
อาจารย4ชนะ รุงแสง
นายกสภาวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
ศาสตราจารย4 ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บุรุษคอมพิวเตอรแห'งเอเชีย บิดาอินเทอรเน็ตไทย
อาจารย4พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อาจารย4วรเดช อมรวรพิพัฒน4 เลขาธิการสภาองคกรพระพุทธศาสนาแห'งประเทศไทย
อาจารย4สุรวัฒน4 เสรีวิวัฒนา
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ:าและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ.
นายชาตวิทย4 มงคลแสน
นายกสมาคมพัฒนาผูบริโภคไทย นายกสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย
ผูประสานงานสภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ผู0ชวยศาสตราจารย4 ดร.บุญสง ศิวโมกษธรรม นายกสมาคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห'งประเทศไทย
รองศาสตราจารย4 สาโรช ศิวโมกษธรรม เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห'งประเทศไทย
ประธานชมรมครูฟ=สิกสแห'งประเทศไทย
รองศาสตราจารย4 จันทนา ทองประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวสุวิมล เชื้อชาญวงศ4 นักวิชาการอิสระ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงาน
นางสาวพรรณราย ขันธกิจ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงาน
นางสาววัชรา ไชยสาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปBญญาภิวัฒน4 (CP All) สนับสนุนสถานที่จัดงาน รวมทั้งผูบริหารและเจาหนาที่ที่อํานวยความ
สะดวกในการจัดงาน
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• วัดญาณเวศกวันใหความอนุเคราะหหนังสือธรรมนิพนธและ CD ธรรมบรรยายของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เพื่อแจกจ'ายเปEนธรรมทานแก'ผูเขาร'วมงาน จํานวน 200 ชุด และสําหรับวิทยากร แขกผูใหญ' จํานวน 25 ชุด
• ผู0ชวยศาสตราจารย4 ดร.อรนุช สูงสวาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
• ศาสตราจารย4 แมนเฟรด คราเมส (บาเดน-บาเดน, สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) | Prof. Manfred Krames (BadenBaden, Federal Republic of Germany)
• สหพันธ4นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ4สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
• Frank Carter B.Ec. Director, Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd., Australia
• รองศาสตราจารย4 ดร. ชัยวัฒน4 คุประตกุล
• รองศาสตราจารย4 ดร. มณีรัตน4 สวัสดิวัตน4 ณ อยุธยา
• Ms Pennie White, Member, Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd., Australia
• Mr. Mekki MacAulay, Research Assistant, Schulich School of Business, York University และ
President/Lead Consultant, OSStrategy.org, Toronto, Ontario แคนาดา
• Professor Dr. Brian Sheehan, President, Asian Forum on Business Education
• สํานักงานทรัพย4สินสวนพระมหากษัตริย4
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สํานักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• สํานักพิมพ4กรีน ปBญญาญาณ
• ผู0เข0ารวมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ทุกทาน
_________________________________________________
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-------------------------------------------ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน มีวตั ถุประสงคเพือ่
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูพิการ ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยาง
เทาเทียมกัน
2. การใหบริการทางดานวิชาการในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประชาชนทุกกลุมในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม
3. รณรงคและสงเสริมใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เห็นความสําคัญในการพัฒนา
ซอฟตแวรและฮารดแวรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหรองรับตอผูใชงานทุกกลุมใน
สังคม
4. ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารเพื่ อความเท าเที ยมกั นในสังคม ทั้ งในระหวางมวลหมูสมาชิ ก และกับ หนวยงาน องค กร
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
5. ไมเกี่ยวของกับการเมือง

“รวมเปนสวนหนึ่ง...ในการสรางความเทาเทียมกัน
ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
...สมัครสมาชิกชมรมฟรี”

ผูประสานงานโครงการ
นายทศพนธ นรทัศน
ตู ปณ.2 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401
โทร. 08-1261-0726
e-Mail: info@ictforall.org
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