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เลี้ยงลูกอยางไร? ใหคิดเปนทําเปน
ผูชวยศาสตราจารย.สุกิจจา จันทะชุม1
เปนทีท่ ราบกันดีอยูแ ลววา สังคมในปจจุบนั ทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศ ตางก็มกี ารแขงขันกันคอนขางสูง
ไมวาเรื่องการทํางาน การทําธุรกิจการคา แมกระทั้งการ
ดํารงชีวติ ในแตละวัน ทุกคนตองปรับตัวตามกระแสสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อความอยูรอดสังคมใน
ปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู ทุกคนจะตองแสวงหา
ความรู เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถนําความรูไปใชให
เป น ประโยชน ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น คิ ด ค น
นวัตกรรมใหมๆ สามารถนําไปแขงขันกับคนอื่นได หรือ
สามารถแก ป ญ หา อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อ ย า งถู ก ต อ ง
บุคคลทีม่ คี วามสามารถ ดังทีก่ ลาวมานีจ้ ะตองเปนคนใฝรู
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และที่สําคัญจะตองเปน
คนคิดเปน ทําเปน
เลี้ยงลูกอยางไรที่จะทําใหลูก คิดเปน ทําเปน
ปรั ช ญาคิ ด เป น อยู บ นพื้ น ฐานความคิ ด ที่ ว า
ความตองการของแตละบุคคลไมเหมือนกัน แตทุกคนมี
จุดรวมของความตองการที่เหมือนกัน คือ ทุกคนตองการ
ความสุข คนเราจะมีความสุขเมือ่ เราและสังคมสิง่ แวดลอม
ประสมกลมกลืนกันได โดยการปรับปรุงตัวเราใหเขากับ
สังคมหรือสิง่ แวดลอม หรือโดยการปรับปรุงสังคมและสิง่
แวดลอมใหเขากับตัวเรา หรือปรับปรุงทัง้ ตัวเราและสังคม
สิ่งแวดลอมใหประสมกลมกลืนกัน หรือเขาไปอยูในสิ่ง
แวดลอมทีเ่ หมาะสมกับตน คนทีท่ าํ ไดเชนนี้ ตนเองมีความ
สุขสามารถคิดแกปญ
 หา รูจ กั ตนเองและรูจ กั ธรรมชาติสง่ิ
แวดลอม จึงจะเรียกไดวา ผูนั้นเปนคนคิดเปน หรืออีกนัย
หนึง่ ปรัชญาคิดเปนมาจากความเชือ่ พืน้ ฐานตามแนวพุทธ
ศาสนา ทีส่ อนใหบคุ คลสามารถพนทุกข และพบความสุข
ไดดว ยการคนหาสาเหตุของปญหา สาเหตุของทุกข ซึง่ สง
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ผลใหบุคคลผูนั้นสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
คิดเปน เชือ่ วามนุษยทกุ คนมีพนื้ ฐานชีวติ แตกตาง
กันมีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน มีความตองการ
ทีแ่ ตกตางกัน แตทกุ คนลวนมีความตองการทีจ่ ะมีความสุข
ตามอัตภาพเชนกัน
เมือ่ ทุกคนตองการมีความสุข จึงตองมีกระบวนการ
เพื่อใหเกิดความสุขคือกระบวนการคิดเปนโดยมีพื้นฐาน
ขอมูลทางวิชาการ ทางสังคมสิ่งแวดลอมและขอมูลของ
ตนเองมาเปนตัวการในการชวยตัดสินใจเมื่อตัดสินใจได
แลวจึงเลือกหนทางในการดําเนินชีวิตก็จะเกิดความสุข
จากการตัดสินใจถูกตองหากดําเนินการแลว และยังเกิด
ปญหา หรือยังไมเกิดความสุขจึงกลับมายอนดูความผิด
พลาดจากขอมูลวาวิเคราะหขอมูลครบหรือยัง แลวจึง
ตัดสินใจใหมวนเปนวัฎจักร เพือ่ การแกปญ
 หาทีย่ งั ยืน แลว
เกิดความสุขตามอัตภาพแหงตน เปาหมายสุดทายของ
การเปนคน “คิดเปน” คือ ความสุข คนเราจะมีความสุข
ก็ตอเมื่อตัวเราและสังคมสิ่งแวดลอมประสมกลมกลืนกัน
อยางราบรื่นทั้งทางดาน วัตถุ กาย และใจ
ความหมายของ “คิดเปน” ดร.โกวิท วรพิพฒ
ั น
ไดใหคาํ อธิบายเกีย่ วกับ “คิดเปน” วา บุคคลทีค่ ดิ เปนจะ
สามารถเผชิญปญหา ในชีวิตประจําวันไดอยางมีระบบ
บุคคลผูน จี้ ะสามารถพินจิ พิจารณาสาเหตุของปญหาทีเ่ ขา
กําลังเผชิญอยู และสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ ไดอยาง
ครอบคลุมเกี่ยวกับทางเลือก เขาจะพิจารณาขอดีขอเสีย
ของแตละเรือ่ ง โดยใชความสามารถเฉพาะตัว คานิยมของ
ตนเอง และสถานการณที่ตนเองกําลังเผชิญอยู ประกอบ
การพิจารณา
การ “คิดเปน” เปนการคิดเพื่อแกปญหา คือ
มีจุดเริ่มตนที่ปญหาแลวพิจารณายอน ไตรตรองถึงขอมูล
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3 ประเภท คือ ขอมูลดานตนเอง ดานสังคมและดานสิ่ง
แวดลอม ตลอดจนขอมูลวิชาการ ตอจากนั้นก็ลงมือ
กระทํา ถาหากสามารถทําใหปญ
 หาหมดไป กระบวนการ
ก็ยุติลง แตหากบุคคลยังไมพอใจแสดงวายังมีปญหาอยู
บุคคลก็จะเริม่ กระบวนการพิจารณาทางเลือกใหมอกี ครัง้
และกระบวนการนี้ยุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมีความสุข
โดยสรุป ความหมายของ “คิดเปน” คือ การวิเคราะห
ปญหาและแสวงหาคําตอบหรือทางเลือก เพื่อแกปญหา
โดยอาศัยขอมูลตนเองขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม และ
ขอมูลทางวิชาการ
หลักการและแนวคิดของคนคิดเปน
1. หลักการของการคิดเปน
1.1 คิดเปนเชื่อวา สังคมเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา กอใหเกิดปญหาซึง่ ปญหานัน้ สามารถแกไขได
1.2 คนเราจะแก ไขป ญ หาต า งๆได อ ย า ง
เหมาะสมทีส่ ดุ โดยใชขอ มูลมาประกอบการตัดสินใจอยาง
นอย 3 ประการ คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมและสิ่ง
แวดลอม และวิชาการ
1.3 เมื่ อ ได ตั ด สิ น ใจแก ไขป ญ หาด ว ยการ
ไตรตรองรอบคอบ โดยใชขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมสิ่ง
แวดลอม และวิชาการทัง้ 3 ดานนีแ้ ลวยอมกอใหเกิดความ
พอใจในการตัดสินใจและควรรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
นั้น
1.4 เมือ่ สังคมเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลาการ
คิดตัดสินใจอาจจะตองเปลีย่ นแปลงปรับปรุงใหมใหเหมาะ
สมกับสภาพและสถานการณที่เปลี่ยนไป
2. แนวคิดเรื่อง คิดเปน
ดังไดกลาวมาแลววา“คิดเปน” เปนกระบวน
การคิดที่เกิดขึ้นจากหลักการและแนวคิดของ ดร.โกวิท ว
รพิพัฒน ซึ่งเปนนักการศึกษาไทย กลาวถึงแนวคิดเรื่อง
“คิดเปน” วาไดนาํ มาใชในวงการศึกษานอกโรงเรียน แลว
กําหนดเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการศึกษาไทยทุก
ระดับและใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยนักการศึกษาไทย
หลายทานพยายามนําเรื่อง“การคิดเปน” มาพัฒนาการ
จัดการศึกษาไทยและสรางเอกลักษณความเปนไทยจน

เปนทีย่ อมรับและเกิดเปนเปาหมายของการจัดการศึกษา
ไทยที่วา“การจัดการศึกษาตองการสอนคนให คิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปน”การคิดเปนของ ดร.โกวิท วรพิ
พัฒน เปนกระบวนการคิดและตัดสินใจแกปญ
 หาดวยการ
ใชขอมูล 3 ดานไดแกขอมูลตนเองขอมูลสังคมและสิ่ง
แวดลอมและขอมูลวิชาการมาประกอบการคิดและการ
ตัดสินใจ
นอกจากนี้ ทองอยู แกวไทรฮะ และจันทร
ชุมเมืองปก อางอิงจากชีวิตพอเลา : ดร.โกวิท วรพิพัฒน.
(2544) อธิบายเพิ่มเติมวา คน “คิดเปน”คือคนที่มีความ
สุขเมื่อไดปรับปรุงตนเองและสังคมสิ่งแวดลอมใหผสม
กลมกลืนกันดวยกระบวนการแกปญหาหรือการตัดสินใจ
แกปญหาโดยพิจารณาขอมูลอยางนอย 3 ประการคือ
ประการที่ 1 การรูจักตนเองอยางถองแท
เที่ยงธรรม หรือ ตน (Self) โดยพิจารณาความพรอมใน
ดานการเงิน สุขภาพอนามัย ความรู อายุ และวัย รวมทั้ง
ความมีเพื่อนฝูง และอื่นๆ
ประการที่ 2 สังคมและสิง่ แวดลอม (Society
and Environment) หมายถึง คนอื่นนอกเหนือ จากเรา
และครอบครัว จะเรียกวาบุคคลที่สาม ก็ได คือดูวาสังคม
เขาคิดอยางไรกับการตัดสินใจของเรา เขาเดือดรอนไหม
เขารังเกียจไหม เขาชื่นชมดวยไหม เขามีใจปนใหเราไหม
รวมตลอดถึงเศรษฐกิจและสังคมนัน้ ๆ เหมาะกับเรือ่ งทีเ่ รา
ตัดสินใจหรือไม ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมและ
คานิยมของสังคม
ประการที่3 ความรูทางวิชาการ เปนความรู
ทางวิทยาศาสตรหรือความรูว ชิ าการในเรือ่ งทีต่ รงกับการ
ที่เราจะตองตัดสินใจ ซึ่งถือเปนหนังสือหลัก
แนวความคิ ด เรื่ อ งคิ ด เป น มี อ งค ป ระกอบ
ทีส่ าํ คัญในเชิงปรัชญา 3 สวน กลาวคือ เปาหมายสูงสุดของ
ชีวิตมนุษย คือ ความสุข มนุษยจึงแสวงหาวิธีการตางๆ
เพื่อที่จะมุงไปสูความสุขนั้น แตเนื่องจากมนุษยมีความ
แตกตางกันโดยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ อารมณ สังคม
จิตใจและสภาวะแวดลอม ทําใหความตองการของคน
แตละคนมีความแตกตางกัน การใหคุณคา และความ
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หมายของความสุขของมนุษยจงึ แตกตางกัน การแสวงหา
ความสุขทีแ่ ตกตางกันนัน้ มนุษยตอ งปรับตัวใหสอดคลอง
กันสภาพแวดลอมของตนเองซึ่งโดยหลักใหญๆ แลววิธี
การปรับตัวของมนุษย ไดแก การปรับตัวใหเขากับสภาพ
แวดลอม หรือไมกป็ รับสภาพแวดลอมใหเขากับตนอง หรือ
อาจปรับทั้งตนเองและสภาพแวดลอมเขาหากัน จนที่สุด
แลว ไมสามารถปรับตัวไดมนุษยกจ็ าํ เปนจะตองหลีกออก
จากสภาพแวดลอมนัน้ ไปหาสภาพแวดลอมใหม เพือ่ ทีจ่ ะ
ปรับตัวใหมีความสุขไดใหม แตแทจริงแลว การที่มนุษย
จะเลือกปรับตัวอยางใดอยางหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับการตัดสิน
ใจของคนแตละคน การตัดสินใจนั้น จําเปนจะตองใช
ขอมูลอยางรอบดาน ซึ่งโดยหลักการของการคิดเปน
มนุษยควรจะใชขอมูลอยางนอย 3 ดานคือ ขอมูลตนเอง
ซึง่ เปนขอมูลเกีย่ วกับตนเอง ทัง้ ทางดานกายภาพ สุขภาพ
อนามัย ดานจิตใจและความพรอมตางๆ ขอมูลสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เป น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ ม
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี คานิยม
ตลอดจนกรอบคุณธรรม จริยธรรม และขอมูลวิชาการ
คือ ความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองคิด ตัดสินใจนั้นๆ วา
มีหรือไม มีเพียงพอ ทีจ่ ะนําไปใชหรือไม การใชขอ มูลอยาง
รอบดานนีจ้ ะชวยใหการคิดตัดสินใจเพือ่ แสวงหาความสุข
ของมนุษยเปนไปอยางรอบคอบ เรียกวิธีการคิดตัดสินใจ
นี้วา “คิดเปน” และเปนพลวัตคือ ปรับเปลี่ยนไดเสมอ
เมื่อขอมูลเปลี่ยนแปลงไป เปาหมายชีวิตก็จะเปลี่ยนไป
ลักษณะของคนคิดเปน ลักษณะของคนคิดเปน
มี 8 ประการ
1. มีความเชือ่ วาปญหาทีเ่ กิดขึน้ เปนสิง่ ธรรมดา
สามารถแกไขได
2. การคิดที่ดีตองใชขอมูลหลายๆดาน (ตนเอง
สังคมและสิ่งแวดลอม วิชาการ)
3. รูวาขอมูลเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
4. สนใจที่จะวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ
5. รูวาการกระทําของตนมีผลตอสังคม
6. ทําแลวตัดสินใจแลว สบายใจและเต็มใจรับ
ผิดชอบ
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7. แกปญหาชีวิตประจําวันอยางมีระบบ
8. รูจักชั่งนํ้าหนักคุณคากับสิ่งรอบๆ ดาน
สมรรถภาพของคนคิดเปน สมรรถภาพของคน
คิดเปนมี 3 ประการ
1. เผชิญปญหาในชีวิตประจําวันอยางมีระบบ
2. สามารถที่จะแสวงหาและใชขอมูลหลายๆ
ดานในการคิดแกไขปญหา
3. รูจักชั่งนํ้าหนัก คุณคาและตัดสินใจหาทาง
เลื อ กให ส อดคล อ งกั บ ค า นิ ย มความสามารถและ
สถานการณหรือเงือ่ นไขสวนตัวและระดับความเปนไปได
ของทางเลือกตางๆ
กระบวนการคิดเปนอาจจําแนกใหเห็นขั้นตอนตางๆ
ที่ประกอบกันเปนกระบวนการคิดไดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสํารวจปญหาเมื่อเกิดปญหายอมตอง
เกิดกระบวนการคิดแกปญหา นั่นคือการรับรูปญหาที่
กําลังเผชิญอยูและคิดแสวงหาทางแกปญหานั้นๆ
ขั้นที่ 2 ขั้นหาสาเหตุของปญหา เปนการศึกษา
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาเพื่อทําความเขาใจปญหา
และสถานการณนั้นๆ โดยจําแนกขอมูลออกเปน 3 ดาน
คือ
ขอมูลตนเอง : ไดแกขอ มูลเกีย่ วกับตัวบุคคล
ซึ่ ง จะเป น ผู ตั ด สิ น ใจ เป น ข อ มู ล ทั้ ง ทางด า นกายภาพ
พื้นฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพ ความพรอมทั้งทาง
อารมณ จิตใจ เปนตน
ขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม : ไดแกขอมูล
เกีย่ วกับสภาพแวดลอมทีอ่ ยูร อบๆ ตัว ปญหาสภาพสังคม
ของแตละบุคคล ตั้งแตครอบครัว ชุมชนและสังคมทั้งใน
แงเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิง่ แวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ คานิยม เปนตน
ขอมูลวิชาการ: ไดแกขอมูลดานความรูใน
เชิงวิชาการทีจ่ ะชวยสนับสนุนในการคิดการดําเนินงาน ที่
เกี่ยวของกับปญหาที่กําลังดําเนินการอยู
ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห หาทางแกปญหา เปนการ
วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา หรือการประเมินคา
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ขอมูลทั้ง 3 ดาน คือ ขอมูลดานตนเอง ดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม และดานวิชาการ ชวยในการคิดหาทางแก
ปญหาภายในกรอบแหงคุณธรรม ประเด็นเดนของขัน้ ตอนนีค้ อื
ระดับของการตัดสินใจทีจ่ ะแตกตางกันไปแตละคนอันเปน
ผลเนื่องมาจากขอมูลในขั้นที่ 2 ความแตกตางของตัดสิน
ใจดังกลาวมุงไปเพื่อความสุขของแตละคน
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ตัดสินใจเมือ่ ไดทางเลือกแลวจึงตัดสิน
ใจเลือกแกปญ
 หาในทางทีม่ ขี อ มูลตางๆพรอมสมบูรณทสี่ ดุ
การตัดสินใจถือเปนขั้นตอนสําคัญของแตละคนในการ
เลือกวิธีการหรือ ทางเลือกในการแกปญหา ขึ้นอยูกับวา
ผลของการตัดสินใจนั้นพอใจหรือไม หากไมพอใจก็ตอง
ทบทวนใหม
ขั้นที่ 5 ขั้นตัดสินใจไปสูการปฏิบัติเมื่อตัดสินใจ
เลือกทางใดแลวตองยอมรับวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุดใน
ขอมูลเทาทีม่ ขี ณะนัน้ ในกาละนัน้ และในเทศะนัน้ เปนการ
ปฏิบัติตามสิ่งที่ไดคิดและตัดสินใจแลว หากพอใจยอมรับ
ผลของการตัดสินใจ มีความสุขก็เรียกไดวา “คิดเปน” แต
หากตัดสินใจแลวไดผลออกมายังไมพอใจ ไมมีความสุข
อาจเปนเพราะขอมูลที่มี ไมรอบดาน ไมมากพอ ตองหา
ขอมูลใหมคิดใหมตัดสินใจใหม แตไมถือวาคิดไมเปน
สรุปไดวา ความเชือ่ พืน้ ฐานของการ “คิดเปน”มา
จากธรรมชาติของมนุษยที่ตองการความสุข มนุษยจะมี
ความสุขเมือ่ ตัวเองและสังคมสิง่ แวดลอมประสมกลมกลืน
กันอยางราบรืน่ ซึง่ แตละคนแตละกลุม สามารถทําได ดังนี้
1. ปรับปรุงตนเองใหเขากับสังคมและสิง่ แวดลอม
2. ปรับปรุงสังคมและสิง่ แวดลอมใหเขากับตัวเอง
3. ปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดลอมทั้ง
สองดานใหประสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน
4. หลีกสังคมและสิ่งแวดลอมหนึ่งไปสูสังคม
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับตน
เมือ่ เกิดปญหาขึน้ คนทีค่ ดิ เปน จะใชกระบวนการ
แกปญหาดวยการปรับตัวเอง สังคมและสิ่งแวดลอมให
ประสมกลมกลืนกัน โดยอาศัยขอมูลประกอบการคิด 3
ดาน คือ ขอมูลตนเองขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม และ
ขอมูลวิชาการ แลวจึงตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจแลวลงมือ

ปฏิบตั ิ ดูวา ผลออกมาเปนอยางไร ถาพอใจก็จะมีความสุข
 หาจนกวาจะพอใจ
แตถา ไมพอใจก็หาวิธใี หมในการแกปญ
คิดอยางไรเรียกวา “คิดเปน”
“คิดเปน”เปนการคิดแบบพอเพียง พอประมาณ
ไมมาก ไมนอยเปนทางสายกลาง สามารถอธิบายไดดวย
เหตุผล พรอมทีจ่ ะรับผลกระทบทีเ่ กิดโดยมีความรอบรูใ น
วิชาการที่เกี่ยวของอยางรูจริง สามารถนําความรูมาใช
ประโยชนได มีคณ
ุ ภาพใชสติปญ
 ญาในการดําเนินชีวติ ซึง่
แนวคิดนี้สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั่นเอง เปนการบูรณาการ
เอาการคิด การกระทํา การแกปญ
 หา ความเหมาะสมและ
ความพอดี มารวมไวในคําวา “คิดเปน” คือ การคิดเปน
ทําเปนอยางเหมาะสมกับตน เกิดความพอดี และแก
ปญหาไดดวย
จากหลักการปรัชญา และแนวคิดเรื่อง คิดเปน
เปนสิง่ จําเปนที่ ครู อาจารย และผูป กครองโดยเฉพาะคุณ
พอคุณคุณแม ที่ใกลชิดลูกมากที่สุด จะตองเขาใจ เรื่อง
“คิดเปน” ผูเขียนเคยเปนทั้งลูกและเปนทั้งพอของลูก
อาศัยประสบการจริงและไดแรงบันดานใจทีจ่ ะเขียน เรือ่ ง
“เลี้ยงลูกอยางไรที่จะทําใหลูกคิดเปน ทําเปน หรือแก
ปญหาเปน”จากที่ไดอานหนังสือของทาน ศาสตราจารย
ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ เรื่อง “คิดเปน ทําเปน”
และจากคําสอนของทานคือ “ตัวอยางทีด่ ี ดีกวาคําสอน”
เปนแรงจูงใจ อีกประการหนึง่ คือไดประสบการณจริงจาก
ผูใกลชิดและผูเขียนเอง จึงอยากถายทอดความคิดและ
ประสบการณใหกับสังคมหรือบุคคลอื่นที่สนใจ
ผูเขียนไดมีโอกาสทํางานในสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเปนอาจารยสอนหนังสือนักศึกษา
เปนเวลา ไมตํ่ากวา 42 ปขณะเดียวกันก็เปนผูบริหารไป
พรอมกันเกือบ30 ป เปนทัง้ เลขานุการคณะ ผูอ าํ นวยการ
จนถึงตําแหนงรองอธิการในปจจุบัน กอปรกับสถานที่
ทํางานอยูใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เปนดินแดนแหง
ธรรมะมีพระอาจารยสายปฏิบตั ิ (สายพระอาจารยมนั่ ภูริ ทัตโต)
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 4
สมัยกรุงรัตนโกสินทร เปนผูกอตั้ง ผูเขียนไดพบและ
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ไดสนทนาธรรมกับพระอาจารยหลายองคเชน หลวงปูข าว
อนาลโย หลวงปูแหวน สุจิณโน หลวงพอมหาบุญทัน
ปุญญทัตโต วัดปาบานคอ ซึง่ ผูเ ขียนไดฝากตัวเปนลูกศิษย
และไดพบสัจธรรมที่แทจริงคือ ผูที่ปฏิบัติตามศีล 5 ขอ
ตามคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็จะดําเนินชีวิ
ติอยางมีความสุข สําหรับผูเขียนเองได 3 ขอเต็มๆแตยัง
ขาดบางก็คือขอมุสาวาทาฯ และขอสุราเมระยะฯ โกหก
บางเชนซื้อของแพงก็บอกวาถูกเพื่อใหสังคมครอบครัว
สงบสุข และดื่มสุราบางเปนบางครั้งแตไมเคยเมาจนเสีย
สติ จากการที่ผูเขียนพยายามปฏิบัติรักษาศีล 5 เปนเวลา
กวา 20 กวาป ทําใหผเู ขียนคิดอะไร หรือคาดเดาอะไรมัก
จะถู ก ต อ งเสมอ ไม ว า เป น เรื่ อ งเล็ ก หรื อ เรื่ อ งใหญ ย ก
ตัวอยางเชนระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
ทีผ่ เู ขียนคิดขึน้ ใหนกั ศึกษาสามารถลงทะเบียนหรือตรวจสอบ
ขอมูลสวนตัวไดทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
ผ า นทางอิ น เทอร เ น็ ต (Internet) ผลงานชิ้ น นี้ ทํ า ให
มหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนประมาณ 60 กวาแหง
มาดูงานและนําไปใชเปนตนแบบ
ผูเ ขียนมีความเชือ่ วาคําสอนของพระพุทธองค ศีล
สมาธิ ปญญา หมายถึง เมือ่ มีศลี ถึงจะมีสมาธิ เมือ่ มีสมาธิ
จึงจะเกิดปญญา เปนสัจธรรม นอกจากนีย้ งั มีงานอีกหลาย
อย า งผู เขี ย นมี ป ระสบการณ จ ริ ง แต ไ ม นํ า มาเขี ย นใน
บทความนี้
จากความขางตนที่กลาวมาผูเขียนมีความเชื่อ
วาการคิดเปน ทําเปนจะตองมีเรือ่ งธรรมะเขามาเกีย่ วของ
ดวยเพราะผูท จี่ ะเปนคนดีนนั้ จะตองมีธรรมะอยูใ นใจ ไมวา
นับถือศาสนาใด ตอไปนี้ผูเขียนขอพูดถึงเรื่องธรรมชาติ
หรืออาจกลาวไดวามีวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของบางใน
การที่จะเปนคน คิดเปน ทําเปน โดยทั่วไปคนที่เรียนเกง
มักจะคิดเลขเกง หรือเรียนวิชาคณิตศาสตรไดคะแนนสูง
และผลการเรียนวิชาอื่นๆก็ดีเชนกันที่เปนเชนนี้ก็เพราะ
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทางปรัชญา ไมใชวชิ าทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เปนเรือ่ งการคิดฝกสมองใหรจู กั คิดประมวลผล
ถาเราฝกการใชสมองบอยๆเชนคิดเลขในใจ สมัยผูเขียน
เปนเด็กชัน้ ประถมศึกษาคุณครูใหคดิ เลขในใจทุกเชากอนเรียน
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วิชาอืน่ แตปจ จุบนั ไมมแี ลวทุกวันนีม้ แี ตสอนใหเด็กจําและ
ใชเครื่องคิดเลขแทน ผูเขียนเห็นวาการฝกใชสมองคิด
บอยๆจะทําใหกลามเนือ้ เละเสนประสาทในสมองแข็งแรง
และสมบูรณสามารถสงถายขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว
เปรียบเสมือนถนนที่ดี และขนาดใหญรถสามารถวิ่งได
สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนีก้ ารใชหลักทางคณิตศาสตร
ลอจิก (Logic) เปนเหตุเปนผล จะชวยใหการคิดมีทั้งเหตุ
และผล มีผูรูพูดอยูเสมอวาแมเรียนดีลูกก็จะเรียนดีตาม
โดยเฉพาะคณิ ต ศาสตร เมื่ อ ลู ก อยู ใ นท อ งแม แม จ ะ
ถายทอดคุณลักษณะ ทีแ่ มทาํ ไปสูล กู ทัง้ ดานความคิดและ
อารมณ คําโบราณกลาวไววา ดูชา งใหดหู าง ดูนางใหดแู ม
ถาจะดูใหแนๆใหดถู งึ ยาย สวนลูกจะไดจากพอก็คอื ความ
อบอุนและจากคําสอน
ผูเขียนขอเขียน เรื่องเถาแกฮง (นามสมมุติ) ซึ่ง
ขายของชําในตลาด เลาใหผเู ขียนฟงวาสมัยเถาแกเปนเด็ก
หลังเลิกเรียนบิดาจะใหชว ยขายของหนารานแทน เริม่ แรก
ก็ใหชว ยเก็บเงินและทอนเงิน เปนการฝกคิดเลขสมัยกอน
ไมมีเครื่องคิดเลขมีแตลูกคิด เถาแกฮง เรียนตั้งแต ม.1
จนถึง ม.3 สอบไดทหี่ นึง่ ตลอด เถาแกฮงอยากเรียนตอแต
บิดาไมมีใครชวย เลยอดเรียน เถาแกฮงอยากเปนหมอ
สุดทายคนทีเ่ ปนหมอคือลูกของ เถาแกฮงแทน เถาแกเลา
วาใชหลักการเดียวกันกับบิดาสอนไวเชนชวยขายของหนา
ราน ทําการบานเองไมตอ งไปกวดวิชาใหอา นหนังสือเรียน
เอง อาหารสวนใหญจะเปนปลา อาหารประเภทโปรตีนที่
บํารุงสมองไดดี
ทุกวันนี้มีหลายคนที่บอกตอๆกันมาวาถาอยาก
ใหลูกมีอารมณดีขณะที่แมตั้งทองตองเปดเพลงคลาสสิค
เบาๆใหคณ
ุ แมฟง ลูกในทองก็ไดฟง ดวย ผูเ ขียนเชือ่ วาเมือ่
แมอารมณดลี กู ทีเ่ กิดมาก็จะอารมณดตี าม สําหรับผูเ ขียน
คุณแมเกงคณิตศาสตรคณ
ุ พอเปนครูใหญกเ็ กงคณิตศาสตร
คุณแมเปนแมบา นคุณพอขอใหคณ
ุ แมทาํ อาหารและขนม
ไปขายทีโ่ รงเรียนซึง่ เปนโรงเรียนในตางจังหวัดมีเด็กยากจน
จํานวนมากคุณพอใหขายในราคาถูกและเลือกอาหารที่
เปนประโยชนตอรางกายและสมอง นักเรียนที่โรงเรียนนี้
สมัยกอนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 สอบเรียนตอโรงเรียน
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เตรียมอุดม ที่กรุงเทพฯไดปละหลายคน สําหรับผูเขียน
ตัง้ แตมธั ยม 2 วิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเต็มมาตลอดจน
ถึงมัธยมศึกษา 8 (สมัยนั้นระบบการศึกษาของไทยยังมี
มัธยมศึกษา 8 ซึ่งเทียบเทามัธยมศึกษาปที่ 6 ในปจจุบัน)
ผูเขียนมั่นใจวาเหตุผลที่สําคัญสวนหนึ่งคือการทํางาน
ทีบ่ า นไมวา ทําความสะอาดบาน หุงขาว ใหอาหารสัตวเลีย้ ง
แมกระทั้งชวยคุณแมทําอาหารกอนไปโรงเรียนหรือหลัง
เลิกเรียน สวนคุณพอก็ใหชว ยขุดดินปลูกตนไม สอนวิธปี ลูก
แลวก็ปลอยทําตอผูเขียนตองคิดและหาวิธีที่จะทําตอเอง
ถาถามบางครัง้ ก็จะโดนดุ ทุกวันนีเ้ มือ่ คิดดูกพ็ บวาเมือ่ พอ
ทําเปนตัวอยางแลวใหลูกทําตาม แลวใหคิดเองทําใหได
นั่นคือจะฝกใหลูก คิดเปนและทําเปน และจากคําพูด
“ตั ว อย า งที่ ดี ดี ก ว า คํ า สอน” ซึ่ ง เป น สํ า นวนที่
ศาสตราจารย ดร. นายแพทย กระแส ชนะวงศ ผูร บั ใบอนุญาต
ก อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย นํ า มาเป น แบบอย า งใน
คําสอนของทานกับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียในปจจุบนั สมัยทีผ่ เู ขียนเปนเด็กก็จะนอยใจ
คุณพอทีใ่ ชงานตลอด แตเมือ่ โตเปนผูใ หญแลวถึงคิดไดวา
สิ่งที่ทานใหทํานั้นเปนการฝกการทํางานและบางครั้งให
ทํางานคนเดียว ตองคิดเองทําอยางไรงานจึงจะสําเร็จ
นัน่ คือฝกใหคดิ เอง ทําเอง บางครัง้ ก็พลาดแตคณ
ุ พอก็ไมบน
คุณพอเปนคนเจาระเบียบ ก็พยายามใหเปนคนมีระเบียบ
เชนใหผูเขียนไปหยิบหนังสือจากชั้นวางหนังสือเมื่ออาน
เสร็จแลวก็ใหไปเก็บที่เดิมปรากฏวาคุณพอเดินตามไปดู
ผูเขียนไมไดสังเกตวาวางผิดสลับที่แถมสลับหัวสลับหาง
เลยโดนฝามือตีกน หรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบเชนไกที่
ผู เขี ย นนํ า มาเลี้ ย งถ า ยมู ล บนบ า น คุ ณ พ อ ก็ ไ ม ใ ห ใ คร
ทํ า ความสะอาดต อ งรอผู เขี ย นกลั บ จากโรงเรี ย นมา
ทําความสะอาดบางครัง้ ทิง้ ไวหลายๆวันก็มี จนกวาผูเ ขียน
จะกลับมาเปนการฝกใหมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่เราทํา
สิ่งที่คุณพอไมดุคือผูเขียนชอบรื้อนาิกาปลุกดวยความ
อยากรูวาเข็มเดินไดอยางไร หรือรื้อไฟฉายจนเสียหายใช
ไมไดหลายอัน แตกท็ าํ ใหผเู ขียนสามารถมีไฟหัวเตียงนอน
โดยใชถา นไฟฉายหลายๆกอนตอกันแลวเชือ่ มกับหัวเทียน
เปดใชอา นหนังสือแทนตะเกียงได สมัยกอนในหมูบ า นยัง

ไมมีไฟฟาใช
จากการที่ไดรับการสอนใหคิดเปน และทําเปน
ทุกวันนี้เมื่อของใชในบานไมวาหลอดไฟฟาขาด ทอนํ้า
ประปาชํารุด ชักโครกมีปญหานํ้าไหลไมหยุดหรือลูกบิด
ประตู ชํ า รุ ด ใช ก ารไม ไ ด ทั้ ง ๆที่ ไ ม เ คยเรี ย นรู ม าก อ น
ก็สามารถดู ศึกษาและคิดทํา จนซอมไดไมตองวาจางชาง
มาทํา แมกระทั่งตัดหญาหนาบานตกแตงตนไม ก็ทําเอง
ทําใหประหยัดคาใชจา ยและก็มคี วามสุขในการทําหลายๆ
อยางทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ จนปจจุบนั ผูเ ขียนอายุได69ป เชือ่ วา
สิ่งที่ทําไดเกิดจากการสอนของคุณพอคุณแมที่ทําใหผู
เขียนคิดเปนและทําเปนและเอาตัวรอดได เมื่อผูบังคับ
บัญชามอบหมายงานก็กลารับและทําไดสําเร็จบางเรื่อง
อาจไมไดรอยเปอรเซ็นตแตก็ผานไปไดดวยดี
ในทางตรงกันขามผูเขียนขอยกตัวอยางเพื่อน
บานที่อยูใกลชิดบางคน ชวงเปนเด็กที่บานมีคนรับใช2-3
คน เพื่อนบานคนนี้ไมไดทําอะไรนอกจากเรียนหนังสือ
เรียนหนังสือเกงจบมัธยม.6 จากตางจังหวัด สอบเขาเรียน
ตอที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได (ม.7 ม.8) สมัยกอน
พ.ศ. 2500 และยังสอบเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา ที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได ปจจุบันแตงงานมีครอบครัว
มีรถยนต ก็รูแตวิธีขับ ไมเคยลางรถ หรือตรวจเช็ครถเลย
นอกจากนี้หลอดไฟเสีย จะใส starter ยังไมเปน ของใช
ในบานเล็กๆนอย เวลาชํารุด ก็ซอมแซมไมเปนแมกระทั้ง
กระจกบานเกร็ดแตก ภรรยาซื้อมาใหเปลี่ยนก็ทําไมได
ตองเดือดรอนคนขางบานซึ่งเปนผูเขียนเอง นี่เปนเพียง
สวนหนึ่ง จะเห็นไดวา นอกจากจะไมคิดแลว ก็ยังไมคิด
ทีจ่ ะทําหรือแกปญ
 หา การทีไ่ มเคยแกปญ
 หาก็จะไมกลาคิด
ไมกลาทํา เพราะสมัยเปนเด็กไมเคยทําอะไรเลย เพราะมี
คนอื่นทําให
สิ่งที่ผูเขียนอยากจะใหผูอานไดรับรูเรื่องที่สําคัญ
อีกเรือ่ ง คือ ผูเ ขียนมีลกู 2 คน เปนผูช ายทัง้ คู เมือ่ มีลกู คน
แรกดวยความที่ผูเขียนถูกคุณพอตีบอยก็ตั้งใจไววาจะ
พยายามและไมตีลูกโดยพยายามพูดใหเหตุผลแกเขา แต
ดวยความที่เปนลูกคนแรก เมื่อเห็นลูกทําก็ไมพอใจและ
เกรงลูกจะทําไมไดเลยทําใหหมด สุดทายลูกทําอะไร
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ไมเปน ไมกลาทํา ครัง้ หนึง่ เคยพาไปทัศนะศึกษาทีป่ ระเทศ
จีนเมื่อกลับมาครูที่โรงเรียนใหลูกชายเลาเรื่องที่ไปเที่ยว
มาใหเพื่อนฟงปรากฏวายืนบิดอยูหนาหองเปนเวลานาน
ไมพดู อะไรเลยจนครูใหเลิกพูด คุณครูไดเลาเรือ่ งใหผเู ขียน
ฟงผูเขียนจึงคิดไดวา เลี้ยงลูกผิดวิธี ทําอะไรใหลูกหมด
ไมยอมใหลูกทําเองบาง นึกถึงคุณพอคุณแมเลี้ยงเรามา
อยางไร เลยตองปรับวิธเี ลีย้ งใหมเกือบไมทนั การ เริม่ ดวย
ใหลูกเลนกีฬาไปแขงกีฬากับเพื่อนใหชวยทํางานในบาน
บางเรื่อง ก็เริ่มกลาแสดงออก บางครั้งทํากับขาวกินเอง
บางใหชว ยดูแลรถยนต ชวยขับรถบาง ลูกก็เริม่ มีความเชือ่
มั่ น ในตั ว เอง ช ว งเรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ข อให เขาเป น
ประธานชมรมกอลฟเปนนักกีฬากอลฟของโรงเรียนและ
ของมหาวิทยาลัยใหเขาชมรมบริดจและหมากกระดาน
เพื่อฝกใหคิด ปจจุบันเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
แลวแรกๆ ผูเ ขียนก็ฝากงานใหระยะหลังก็ลาออกจากงาน
แลวหางานใหมเอง ผูเขียนเองก็พอใจที่เราปรับวิธีการ
เลีย้ งลูกไดทนั สวนคนทีส่ องไมแนใจเหมือนกันวาปลอยเขา
ม า ก เ กิ น ไ ป ห รื อ ไ ม ห ลั ง จ า ก ส อ บ เข า เรี ย น ที่
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่กรุงเทพฯ ไมคอยกลับบานจะโทรศัพทหาคุณแมก็เมื่อ
เวลาขอเงินเทานั้น ผูเขียนกําลังพิจารณาดูวาเลี้ยงผิดอีก
หรือเปลา แตเชื่อวาลูกคงเอาตัวรอดไดบางคนบอกวา
ถาอยากใหลกู มีอปุ นิสยั ใจคอเหมือนพอแมกจ็ ะตองใหอยูใ กล
คืออยูดวยกันไปไหนก็ไปดวยกัน โดยความเชื่อสวนตัว
ผูเขียนเชื่อวาอุปนิสัยใจคอจะถูกซึมซับตั้งแตลูกยังอยูใน
ทองคุณแมแลว แตระยะแรกอายุ 1-11 ป คุณพอคุณแม
ควรเลีย้ งเองเพือ่ สรางความอบอุน และใหลกู ชวยเหลือตัว
เองบางในบางเรือ่ งเพือ่ ใหลกู คิดเองตัดสินใจเอง ใหแนวคิด
หรือวิธีคิด เพื่อใหเขา คิดเปน ทําเปนและ แกปญหาเปน
พอแมบางคนทุกวันนี้ ไมอยากใหลูกทําอะไร กลัวลูก
เหนื่อย ทําอะไรใหหมด แมกระทั้งการบานจากโรงเรียน
ไมเชื่อความสามารถของลูก ลักษณะเชนนี้มักจะพบกับ
ครอบครัวที่มีฐานะดีเปนสวนใหญ พอลูกโตขึ้น เอาตัว
ไมรอดตองอาศัยพอแมอยูต ลอดเวลา ทีโ่ รงเรียนระดับมัธยมตน
จนถึ ง มั ธ ยมปลาย เท า ที่ ท ราบมั ก จะฝ ก หั ด ให เ ด็ ก
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จํามากกวาที่จะใหเด็กคิด ซึ่งตางจากประเทศยุโรปหรือ
อเมริกา ถาดูพื้นฐานการเลี้ยงลูก เด็กที่อเมริกา จะฝกให
นอนคนเดียวตั้งแตยังเด็ก สวนบานเราอยูระดับมัธยมยัง
นอนกับพอแมอยูเ ลยถึงเวลาแลวทีพ่ อ แมทกุ คนจะตองฝก
ใหลูก กลาคิด กลาทํา คิดเอง ทําเอง แลวตอไป จะเปน
เด็กที่กลาแสดงออก คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน
จะทําใหลกู ดํารงชีวติ ไดอยางมีความสุข ใหเกิดผล เปนคน
คิด พูดดี ทําดี
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