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เลี้ยงลูกอยางไร? ใหคิดเปนทําเปน

ผูชวยศาสตราจารย.สุกิจจา จันทะชุม1

 เปนท่ีทราบกนัดอียูแลววา สงัคมในปจจบุนัทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศ ตางก็มกีารแขงขนักนัคอนขางสูง 

ไมวาเรื่องการทํางาน การทําธุรกิจการคา แมกระทั้งการ

ดาํรงชวีติในแตละวนั ทกุคนตองปรบัตวัตามกระแสสงัคม

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อความอยูรอดสังคมใน

ปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู ทุกคนจะตองแสวงหา

ความรู เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถนําความรูไปใชให

เปนประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน คิดคน

นวัตกรรมใหมๆ สามารถนําไปแขงขันกับคนอื่นได หรือ

สามารถแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 

บคุคลท่ีมคีวามสามารถ ดงัทีก่ลาวมาน้ีจะตองเปนคนใฝรู 

กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และที่สําคัญจะตองเปน

คนคิดเปน ทําเปน 

เลี้ยงลูกอยางไรที่จะทําใหลูก คิดเปน ทําเปน

 ปรัชญาคิดเปน อยูบนพื้นฐานความคิดท่ีวา 

ความตองการของแตละบุคคลไมเหมือนกัน แตทุกคนมี

จุดรวมของความตองการที่เหมือนกัน คือ ทุกคนตองการ

ความสุข คนเราจะมีความสุขเม่ือเราและสังคมส่ิงแวดลอม
ประสมกลมกลืนกันได โดยการปรับปรุงตัวเราใหเขากับ

สงัคมหรือสิง่แวดลอม หรอืโดยการปรบัปรงุสงัคมและส่ิง

แวดลอมใหเขากบัตวัเรา หรอืปรบัปรงุทัง้ตวัเราและสงัคม
สิ่งแวดลอมใหประสมกลมกลืนกัน หรือเขาไปอยูในสิ่ง

แวดลอมท่ีเหมาะสมกับตน คนท่ีทาํไดเชนนี ้ตนเองมีความ

สขุสามารถคิดแกปญหา รูจกัตนเองและรูจกัธรรมชาติสิง่

แวดลอม จึงจะเรียกไดวา ผูนั้นเปนคนคิดเปน หรืออีกนัย

หน่ึงปรัชญาคิดเปนมาจากความเช่ือพืน้ฐานตามแนวพุทธ

ศาสนา ทีส่อนใหบคุคลสามารถพนทกุข และพบความสขุ
ไดดวยการคนหาสาเหตขุองปญหา สาเหตขุองทกุข ซึง่สง

ผลใหบุคคลผูนั้นสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 คดิเปน เชือ่วามนษุยทกุคนมพีืน้ฐานชวีติแตกตาง

กันมีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน มีความตองการ

ทีแ่ตกตางกัน แตทกุคนลวนมีความตองการท่ีจะมีความสุข

ตามอัตภาพเชนกัน
 เมือ่ทกุคนตองการมคีวามสขุ จงึตองมกีระบวนการ

เพื่อใหเกิดความสุขคือกระบวนการคิดเปนโดยมีพื้นฐาน

ขอมูลทางวิชาการ ทางสังคมส่ิงแวดลอมและขอมูลของ

ตนเองมาเปนตัวการในการชวยตัดสินใจเม่ือตัดสินใจได

แลวจึงเลือกหนทางในการดําเนินชีวิตก็จะเกิดความสุข

จากการตัดสินใจถูกตองหากดําเนินการแลว และยังเกิด

ปญหา หรือยังไมเกิดความสุขจึงกลับมายอนดูความผิด

พลาดจากขอมูลวาวิเคราะหขอมูลครบหรือยัง แลวจึง

ตดัสนิใจใหมวนเปนวฎัจกัร เพือ่การแกปญหาทีย่งัยนื แลว

เกิดความสุขตามอัตภาพแหงตน เปาหมายสุดทายของ

การเปนคน “คิดเปน” คือ ความสุข คนเราจะมีความสุข

ก็ตอเมื่อตัวเราและสังคมสิ่งแวดลอมประสมกลมกลืนกัน

อยางราบรื่นทั้งทางดาน วัตถุ กาย และใจ

 ความหมายของ “คดิเปน” ดร.โกวทิ วรพพิฒัน 
ไดใหคาํอธบิายเกีย่วกบั “คดิเปน” วา บคุคลท่ีคดิเปนจะ
สามารถเผชิญปญหา ในชีวิตประจําวันไดอยางมีระบบ 

บคุคลผูนีจ้ะสามารถพนิจิพจิารณาสาเหตขุองปญหาทีเ่ขา
กําลังเผชิญอยู และสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ ไดอยาง

ครอบคลุมเก่ียวกับทางเลือก เขาจะพิจารณาขอดีขอเสีย

ของแตละเรือ่ง โดยใชความสามารถเฉพาะตัว คานยิมของ
ตนเอง และสถานการณที่ตนเองกําลังเผชิญอยู ประกอบ

การพิจารณา

 การ “คิดเปน” เปนการคิดเพื่อแกปญหา คือ 

มีจุดเร่ิมตนที่ปญหาแลวพิจารณายอน ไตรตรองถึงขอมูล 

1 รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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3 ประเภท คือ ขอมูลดานตนเอง ดานสังคมและดานส่ิง

แวดลอม ตลอดจนขอมูลวิชาการ ตอจากนั้นก็ลงมือ

กระทํา ถาหากสามารถทําใหปญหาหมดไป กระบวนการ

ก็ยุติลง แตหากบุคคลยังไมพอใจแสดงวายังมีปญหาอยู 

บคุคลก็จะเร่ิมกระบวนการพิจารณาทางเลือกใหมอกีครัง้ 

และกระบวนการนี้ยุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมีความสุข 

โดยสรุป ความหมายของ “คิดเปน” คือ การวิเคราะห

ปญหาและแสวงหาคําตอบหรือทางเลือก เพื่อแกปญหา

โดยอาศัยขอมูลตนเองขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม และ

ขอมูลทางวิชาการ 

หลักการและแนวคิดของคนคิดเปน 

 1.  หลักการของการคิดเปน

  1.1 คิดเปนเช่ือวา สังคมเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา กอใหเกดิปญหาซึง่ปญหานัน้สามารถแกไขได

  1.2 คนเราจะแกไขปญหาตางๆไดอยาง

เหมาะสมท่ีสดุ โดยใชขอมลูมาประกอบการตัดสนิใจอยาง

นอย 3 ประการ คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมและส่ิง

แวดลอม และวิชาการ

  1.3 เมื่อไดตัดสินใจแกไขปญหาดวยการ

ไตรตรองรอบคอบ โดยใชขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมสิ่ง

แวดลอม และวชิาการทัง้ 3 ดานนีแ้ลวยอมกอใหเกิดความ
พอใจในการตัดสินใจและควรรับผิดชอบตอการตัดสินใจ

นั้น
  1.4 เมือ่สงัคมเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลาการ

คดิตัดสนิใจอาจจะตองเปล่ียนแปลงปรับปรุงใหมใหเหมาะ
สมกับสภาพและสถานการณที่เปลี่ยนไป

  2. แนวคิดเรื่อง คิดเปน

  ดงัไดกลาวมาแลววา“คดิเปน” เปนกระบวน

การคิดที่เกิดขึ้นจากหลักการและแนวคิดของ ดร.โกวิท ว
รพิพัฒน ซึ่งเปนนักการศึกษาไทย กลาวถึงแนวคิดเรื่อง 

“คดิเปน” วาไดนาํมาใชในวงการศึกษานอกโรงเรียน แลว

กําหนดเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการศึกษาไทยทุก

ระดับและใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยนักการศึกษาไทย

หลายทานพยายามนําเรื่อง“การคิดเปน” มาพัฒนาการ
จัดการศึกษาไทยและสรางเอกลักษณความเปนไทยจน

เปนทีย่อมรับและเกิดเปนเปาหมายของการจัดการศึกษา

ไทยที่วา“การจัดการศึกษาตองการสอนคนให คิดเปน

ทําเปน แกปญหาเปน”การคิดเปนของ ดร.โกวิท วรพิ

พฒัน เปนกระบวนการคิดและตดัสนิใจแกปญหาดวยการ

ใชขอมูล 3 ดานไดแกขอมูลตนเองขอมูลสังคมและส่ิง

แวดลอมและขอมูลวิชาการมาประกอบการคิดและการ

ตัดสินใจ

  นอกจากน้ี 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 รวมท้ัง

ความมีเพื่อนฝูง และอื่นๆ 
  ประการท่ี 2 สงัคมและส่ิงแวดลอม (Society

and Environment) หมายถึง คนอื่นนอกเหนือ จากเรา

และครอบครัว จะเรียกวาบุคคลที่สาม ก็ได คือดูวาสังคม

เขาคิดอยางไรกับการตัดสินใจของเรา เขาเดือดรอนไหม 

เขารังเกียจไหม เขาชื่นชมดวยไหม เขามีใจปนใหเราไหม 

รวมตลอดถงึเศรษฐกจิและสงัคมนัน้ๆ เหมาะกับเรือ่งทีเ่รา

ตัดสินใจหรือไม ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมและ

คานิยมของสังคม

  ประการท่ี3 ความรูทางวิชาการ เปนความรู

ทางวทิยาศาสตรหรอืความรูวชิาการในเร่ืองทีต่รงกบัการ

ที่เราจะตองตัดสินใจ ซึ่งถือเปนหนังสือหลัก 

  แนวความคิดเร่ืองคิดเปนมีองคประกอบ

ทีส่าํคัญในเชิงปรัชญา 3 สวน กลาวคือ เปาหมายสูงสดุของ
ชีวิตมนุษย คือ ความสุข มนุษยจึงแสวงหาวิธีการตางๆ 

เพ่ือที่จะมุงไปสูความสุขนั้น แตเน่ืองจากมนุษยมีความ

แตกตางกันโดยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ อารมณ สังคม 

จิตใจและสภาวะแวดลอม ทําใหความตองการของคน

แตละคนมีความแตกตางกัน การใหคุณคา และความ
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หมายของความสุขของมนุษยจงึแตกตางกนั การแสวงหา

ความสุขท่ีแตกตางกันนัน้ มนษุยตองปรับตวัใหสอดคลอง

กันสภาพแวดลอมของตนเองซ่ึงโดยหลักใหญๆ แลววิธี

การปรับตัวของมนุษย ไดแก การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอม หรือไมกป็รบัสภาพแวดลอมใหเขากบัตนอง หรอื

อาจปรับท้ังตนเองและสภาพแวดลอมเขาหากัน จนที่สุด

แลว ไมสามารถปรับตัวไดมนษุยกจ็าํเปนจะตองหลีกออก

จากสภาพแวดลอมน้ัน ไปหาสภาพแวดลอมใหม เพือ่ทีจ่ะ

ปรับตัวใหมีความสุขไดใหม แตแทจริงแลว การที่มนุษย

จะเลือกปรับตัวอยางใดอยางหน่ึงนั้นขึ้นอยูกับการตัดสิน

ใจของคนแตละคน การตัดสินใจนั้น จําเปนจะตองใช

ขอมูลอยางรอบดาน ซึ่งโดยหลักการของการคิดเปน 

มนุษยควรจะใชขอมูลอยางนอย 3 ดานคือ ขอมูลตนเอง 

ซึง่เปนขอมลูเก่ียวกับตนเอง ทัง้ทางดานกายภาพ สขุภาพ

อนามัย ดานจิตใจและความพรอมตางๆ ขอมูลสงัคมและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอม

ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี คานิยม

ตลอดจนกรอบคุณธรรม จริยธรรม และขอมูลวิชาการ 

คือ ความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองคิด ตัดสินใจน้ันๆ วา

มหีรือไม มเีพยีงพอ ทีจ่ะนาํไปใชหรอืไม การใชขอมลูอยาง

รอบดานนีจ้ะชวยใหการคดิตดัสนิใจเพือ่แสวงหาความสขุ

ของมนุษยเปนไปอยางรอบคอบ เรียกวิธีการคิดตัดสินใจ
นี้วา “คิดเปน” และเปนพลวัตคือ ปรับเปล่ียนไดเสมอ 

เมื่อขอมูลเปลี่ยนแปลงไป เปาหมายชีวิตก็จะเปลี่ยนไป
 ลักษณะของคนคิดเปน ลักษณะของคนคิดเปน 

มี 8 ประการ

 1.  มคีวามเชือ่วาปญหาท่ีเกดิขึน้เปนส่ิงธรรมดา

สามารถแกไขได
 2.  การคิดที่ดีตองใชขอมูลหลายๆดาน (ตนเอง 

สังคมและสิ่งแวดลอม วิชาการ)

 3. รูวาขอมูลเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
 4.  สนใจที่จะวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ

 5.  รูวาการกระทําของตนมีผลตอสังคม

 6.  ทําแลวตัดสินใจแลว สบายใจและเต็มใจรับ

ผิดชอบ

 7. แกปญหาชีวิตประจําวันอยางมีระบบ

 8.  รูจักชั่งนํ้าหนักคุณคากับสิ่งรอบๆ ดาน

 สมรรถภาพของคนคิดเปน สมรรถภาพของคน

คิดเปนมี 3 ประการ

 1.  เผชิญปญหาในชีวิตประจําวันอยางมีระบบ

 2.  สามารถท่ีจะแสวงหาและใชขอมูลหลายๆ

ดานในการคิดแกไขปญหา

 3. รูจักชั่งนํ้าหนัก คุณคาและตัดสินใจหาทาง

เลือกใหสอดคลองกับคานิยมความสามารถและ

สถานการณหรือเง่ือนไขสวนตัวและระดับความเปนไปได

ของทางเลือกตางๆ

กระบวนการคิดเปนอาจจําแนกใหเห็นขั้นตอนตางๆ

ที่ประกอบกันเปนกระบวนการคิดไดดังนี้

 ขั้นที่ 1 ขั้นสํารวจปญหาเมื่อเกิดปญหายอมตอง

เกิดกระบวนการคิดแกปญหา นั่นคือการรับรูปญหาที่

กําลังเผชิญอยูและคิดแสวงหาทางแกปญหาน้ันๆ

 ขั้นที่ 2 ขั้นหาสาเหตุของปญหา เปนการศึกษา

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาเพ่ือทําความเขาใจปญหา 

และสถานการณนั้นๆ โดยจําแนกขอมูลออกเปน 3 ดาน

คือ

  ขอมลูตนเอง : ไดแกขอมลูเกีย่วกบัตวับคุคล 

ซึ่งจะเปนผูตัดสินใจ เปนขอมูลทั้งทางดานกายภาพ 

พื้นฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพ ความพรอมทั้งทาง

อารมณ จิตใจ เปนตน

  ขอมูลสังคมและส่ิงแวดลอม : ไดแกขอมูล

เก่ียวกับสภาพแวดลอมทีอ่ยูรอบๆ ตวั ปญหาสภาพสงัคม

ของแตละบุคคล ตั้งแตครอบครัว ชุมชนและสังคมทั้งใน
แงเศรษฐกิจ การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอม วฒันธรรม 

ประเพณี ความเชื่อ คานิยม เปนตน

  ขอมูลวิชาการ: ไดแกขอมูลดานความรูใน

เชงิวชิาการทีจ่ะชวยสนบัสนนุในการคดิการดาํเนนิงาน ที่

เกี่ยวของกับปญหาท่ีกําลังดําเนินการอยู

 ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห หาทางแกปญหา เปนการ

วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา หรือการประเมินคา
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ขอมูลทั้ง 3 ดาน คือ ขอมูลดานตนเอง ดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม และดานวิชาการ ชวยในการคิดหาทางแก

ปญหาภายในกรอบแหงคณุธรรม ประเด็นเดนของข้ันตอนน้ีคอื 

ระดบัของการตัดสนิใจทีจ่ะแตกตางกนัไปแตละคนอนัเปน

ผลเนื่องมาจากขอมูลในขั้นที่ 2 ความแตกตางของตัดสิน

ใจดังกลาวมุงไปเพ่ือความสุขของแตละคน

 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ตดัสนิใจเมือ่ไดทางเลอืกแลวจงึตดัสนิ

ใจเลอืกแกปญหาในทางทีม่ขีอมลูตางๆพรอมสมบรูณทีส่ดุ

การตัดสินใจถือเปนขั้นตอนสําคัญของแตละคนในการ

เลือกวิธีการหรือ ทางเลือกในการแกปญหา ขึ้นอยูกับวา

ผลของการตัดสินใจนั้นพอใจหรือไม หากไมพอใจก็ตอง

ทบทวนใหม

 ขั้นที่ 5 ขั้นตัดสินใจไปสูการปฏิบัติเมื่อตัดสินใจ

เลือกทางใดแลวตองยอมรับวาเปนทางเลือกท่ีดีที่สุดใน

ขอมลูเทาทีม่ขีณะนัน้ในกาละนัน้และในเทศะนัน้เปนการ

ปฏิบัติตามสิ่งที่ไดคิดและตัดสินใจแลว หากพอใจยอมรับ

ผลของการตดัสนิใจ มคีวามสขุกเ็รยีกไดวา “คดิเปน” แต

หากตัดสินใจแลวไดผลออกมายังไมพอใจ ไมมีความสุข 

อาจเปนเพราะขอมูลที่มี ไมรอบดาน ไมมากพอ ตองหา

ขอมูลใหมคิดใหมตัดสินใจใหม แตไมถือวาคิดไมเปน

 สรุปไดวา ความเช่ือพ้ืนฐานของการ “คดิเปน”มา

จากธรรมชาติของมนุษยที่ตองการความสุข มนุษยจะมี
ความสุขเม่ือตวัเองและสังคมส่ิงแวดลอมประสมกลมกลืน

กนัอยางราบรืน่ ซึง่แตละคนแตละกลุมสามารถทาํได ดงันี้
 1.  ปรับปรงุตนเองใหเขากบัสงัคมและสิง่แวดลอม
 2.  ปรบัปรงุสงัคมและสิง่แวดลอมใหเขากบัตวัเอง

 3.  ปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดลอมทั้ง

สองดานใหประสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน

 4. หลีกสังคมและสิ่งแวดลอมหน่ึงไปสูสังคม

และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับตน
 เมือ่เกิดปญหาข้ึน คนทีค่ดิเปน จะใชกระบวนการ

แกปญหาดวยการปรับตัวเอง สังคมและสิ่งแวดลอมให

ประสมกลมกลืนกัน โดยอาศัยขอมูลประกอบการคิด 3 

ดาน คือ ขอมูลตนเองขอมูลสังคมและส่ิงแวดลอม และ

ขอมูลวิชาการ แลวจึงตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจแลวลงมือ

ปฏบิตั ิดวูาผลออกมาเปนอยางไร ถาพอใจก็จะมีความสุข 

แตถาไมพอใจก็หาวิธใีหมในการแกปญหาจนกวาจะพอใจ

คิดอยางไรเรียกวา “คิดเปน”

 “คดิเปน”เปนการคดิแบบพอเพยีง พอประมาณ 

ไมมาก ไมนอยเปนทางสายกลาง สามารถอธิบายไดดวย

เหตผุล พรอมทีจ่ะรบัผลกระทบท่ีเกดิโดยมคีวามรอบรูใน

วิชาการที่เก่ียวของอยางรูจริง สามารถนําความรูมาใช

ประโยชนได มคีณุภาพใชสติปญญาในการดําเนนิชวีติ ซึง่

แนวคิดนี้สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั่นเอง เปนการบูรณาการ

เอาการคดิ การกระทาํ การแกปญหา ความเหมาะสมและ

ความพอดี มารวมไวในคําวา “คิดเปน” คือ การคิดเปน 

ทําเปนอยางเหมาะสมกับตน เกิดความพอดี และแก

ปญหาไดดวย

 จากหลักการปรัชญา และแนวคิดเรื่อง คิดเปน 

เปนสิง่จาํเปนที ่คร ูอาจารย และผูปกครองโดยเฉพาะคณุ

พอคุณคุณแม ที่ใกลชิดลูกมากท่ีสุด จะตองเขาใจ เร่ือง 

“คิดเปน” ผูเขียนเคยเปนท้ังลูกและเปนท้ังพอของลูก 

อาศยัประสบการจรงิและไดแรงบนัดานใจทีจ่ะเขยีน เรือ่ง 

“เล้ียงลูกอยางไรท่ีจะทําใหลูกคิดเปน ทําเปน หรือแก

ปญหาเปน”จากท่ีไดอานหนังสือของทาน ศาสตราจารย 

ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ เรื่อง “คิดเปน ทําเปน” 

และจากคาํสอนของทานคอื “ตวัอยางท่ีด ีดกีวาคําสอน” 

เปนแรงจงูใจ อกีประการหนึง่คอืไดประสบการณจริงจาก

ผูใกลชิดและผูเขียนเอง จึงอยากถายทอดความคิดและ

ประสบการณใหกับสังคมหรือบุคคลอื่นที่สนใจ

 ผูเขียนไดมีโอกาสทํางานในสถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครฐัและภาคเอกชนเปนอาจารยสอนหนงัสอืนกัศกึษา

เปนเวลา ไมตํ่ากวา 42 ปขณะเดียวกันก็เปนผูบริหารไป

พรอมกนัเกอืบ30 ป เปนท้ังเลขานกุารคณะ ผูอาํนวยการ 

จนถึงตําแหนงรองอธิการในปจจุบัน กอปรกับสถานท่ี

ทาํงานอยูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่เปนดินแดนแหง
ธรรมะมพีระอาจารยสายปฏบิตั ิ(สายพระอาจารยมัน่ภรู ิทตัโต) 

ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 4 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร เปนผูกอต้ัง ผูเขียนไดพบและ
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ไดสนทนาธรรมกบัพระอาจารยหลายองคเชน หลวงปูขาว 

อนาลโย หลวงปูแหวน สุจิณโน หลวงพอมหาบุญทัน 

ปญุญทตัโต วดัปาบานคอ ซึง่ผูเขยีนไดฝากตวัเปนลกูศษิย 

และไดพบสัจธรรมที่แทจริงคือ ผูที่ปฏิบัติตามศีล 5 ขอ 

ตามคําสอนขององคพระสัมมาสัมพทุธเจา กจ็ะดําเนินชวีิ

ติอยางมีความสุข สําหรับผูเขียนเองได 3 ขอเต็มๆแตยัง

ขาดบางก็คือขอมุสาวาทาฯ และขอสุราเมระยะฯ โกหก

บางเชนซ้ือของแพงก็บอกวาถูกเพื่อใหสังคมครอบครัว

สงบสุข และด่ืมสุราบางเปนบางคร้ังแตไมเคยเมาจนเสีย

สติ จากการท่ีผูเขียนพยายามปฏิบัติรักษาศีล 5 เปนเวลา

กวา 20 กวาป ทาํใหผูเขยีนคดิอะไร หรอืคาดเดาอะไรมกั

จะถูกตองเสมอ ไมวาเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญยก

ตัวอยางเชนระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง
ทีผู่เขยีนคดิข้ึนใหนกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนหรอืตรวจสอบ
ขอมูลสวนตัวไดทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 

ผานทางอินเทอรเน็ต (Internet) ผลงานช้ินนี้ทําให
มหาวิทยาลัยทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนประมาณ 60 กวาแหง

มาดูงานและนําไปใชเปนตนแบบ

 ผูเขียนมีความเช่ือวาคาํสอนของพระพุทธองค ศลี 

สมาธ ิปญญา หมายถึง เมือ่มศีลี ถงึจะมสีมาธ ิเมือ่มสีมาธิ

จงึจะเกิดปญญา เปนสจัธรรม นอกจากน้ียงัมงีานอีกหลาย

อยางผู เขียนมีประสบการณจริงแตไมนํามาเขียนใน

บทความน้ี

 จากความขางตนที่กลาวมาผูเขียนมีความเชื่อ

วาการคดิเปน ทาํเปนจะตองมเีรือ่งธรรมะเขามาเกีย่วของ
ดวยเพราะผูทีจ่ะเปนคนดีนัน้จะตองมธีรรมะอยูในใจ ไมวา

นับถือศาสนาใด ตอไปนี้ผูเขียนขอพูดถึงเรื่องธรรมชาติ

หรืออาจกลาวไดวามีวิทยาศาสตรเขามาเก่ียวของบางใน

การท่ีจะเปนคน คิดเปน ทําเปน โดยทั่วไปคนที่เรียนเกง

มักจะคิดเลขเกง หรือเรียนวิชาคณิตศาสตรไดคะแนนสูง 
และผลการเรียนวิชาอ่ืนๆก็ดีเชนกันท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะ

วชิาคณิตศาสตรเปนวชิาทางปรัชญา  ไมใชวชิาทางวิทยาศาสตร 

คณติศาสตร เปนเรือ่งการคิดฝกสมองใหรูจกัคดิประมวลผล

ถาเราฝกการใชสมองบอยๆเชนคิดเลขในใจ สมัยผูเขียน

เปนเดก็ชัน้ประถมศกึษาคณุครใูหคดิเลขในใจทกุเชากอนเรยีน

วชิาอืน่แตปจจบุนัไมมแีลวทกุวนันีม้แีตสอนใหเดก็จาํและ

ใชเคร่ืองคิดเลขแทน ผูเขียนเห็นวาการฝกใชสมองคิด

บอยๆจะทําใหกลามเน้ือเละเสนประสาทในสมองแข็งแรง

และสมบูรณสามารถสงถายขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 

เปรียบเสมือนถนนท่ีดี และขนาดใหญรถสามารถว่ิงได

สะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ีการใชหลกัทางคณิตศาสตร

ลอจิก (Logic) เปนเหตุเปนผล จะชวยใหการคิดมีทั้งเหตุ

และผล มีผูรูพูดอยูเสมอวาแมเรียนดีลูกก็จะเรียนดีตาม

โดยเฉพาะคณิตศาสตร เมื่อลูกอยูในทองแม แมจะ

ถายทอดคุณลกัษณะ ทีแ่มทาํไปสูลกูท้ังดานความคิดและ

อารมณ คาํโบราณกลาวไววา ดชูางใหดหูาง ดนูางใหดแูม 

ถาจะดใูหแนๆ ใหดถูงึยาย สวนลกูจะไดจากพอกค็อืความ

อบอุนและจากคําสอน

 ผูเขียนขอเขียน เรื่องเถาแกฮง (นามสมมุติ) ซึ่ง

ขายของชาํในตลาด เลาใหผูเขยีนฟงวาสมยัเถาแกเปนเดก็ 

หลงัเลิกเรียนบดิาจะใหชวยขายของหนารานแทน เร่ิมแรก

กใ็หชวยเก็บเงนิและทอนเงนิ เปนการฝกคดิเลขสมยักอน

ไมมีเครื่องคิดเลขมีแตลูกคิด เถาแกฮง เรียนตั้งแต ม.1 
จนถงึ ม.3 สอบไดทีห่นึง่ตลอด เถาแกฮงอยากเรยีนตอแต

บิดาไมมีใครชวย เลยอดเรียน เถาแกฮงอยากเปนหมอ 

สดุทายคนทีเ่ปนหมอคอืลกูของ เถาแกฮงแทน เถาแกเลา

วาใชหลกัการเดยีวกนักบับดิาสอนไวเชนชวยขายของหนา

ราน ทาํการบานเองไมตองไปกวดวชิาใหอานหนงัสอืเรียน

เอง อาหารสวนใหญจะเปนปลา อาหารประเภทโปรตีนที่

บํารุงสมองไดดี

 ทุกวันนี้มีหลายคนท่ีบอกตอๆกันมาวาถาอยาก

ใหลูกมีอารมณดีขณะท่ีแมตั้งทองตองเปดเพลงคลาสสิค
เบาๆใหคณุแมฟงลูกในทองกไ็ดฟงดวย ผูเขยีนเชือ่วาเมือ่

แมอารมณดลีกูทีเ่กิดมากจ็ะอารมณดตีาม สาํหรบัผูเขยีน

คณุแมเกงคณติศาสตรคณุพอเปนครูใหญกเ็กงคณติศาสตร
คณุแมเปนแมบานคณุพอขอใหคณุแมทาํ อาหารและขนม

ไปขายท่ีโรงเรียนซ่ึงเปนโรงเรียนในตางจังหวัดมเีดก็ยากจน

จํานวนมากคุณพอใหขายในราคาถูกและเลือกอาหารที่

เปนประโยชนตอรางกายและสมอง นักเรียนท่ีโรงเรียนน้ี

สมัยกอนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 สอบเรียนตอโรงเรียน
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เตรียมอุดม ที่กรุงเทพฯไดปละหลายคน สําหรับผูเขียน

ตัง้แตมธัยม 2 วชิาคณติศาสตร ไดคะแนนเต็มมาตลอดจน

ถึงมัธยมศึกษา 8 (สมัยนั้นระบบการศึกษาของไทยยังมี

มัธยมศึกษา 8 ซึ่งเทียบเทามัธยมศึกษาปที่ 6 ในปจจุบัน) 

ผูเขียนมั่นใจวาเหตุผลที่สําคัญสวนหนึ่งคือการทํางาน
ทีบ่านไมวาทําความสะอาดบาน หงุขาว ใหอาหารสัตวเลีย้ง

แมกระทั้งชวยคุณแมทําอาหารกอนไปโรงเรียนหรือหลัง

เลกิเรยีน สวนคณุพอกใ็หชวยขดุดนิปลกูตนไม สอนวธิปีลกู

แลวก็ปลอยทําตอผูเขียนตองคิดและหาวิธีที่จะทําตอเอง

ถาถามบางคร้ังก็จะโดนดุ ทกุวนันีเ้มือ่คดิดกูพ็บวาเม่ือพอ

ทําเปนตัวอยางแลวใหลูกทําตาม แลวใหคิดเองทําใหได 

นั่นคือจะฝกใหลูก คิดเปนและทําเปน และจากคําพูด 

“ตัวอยาง ท่ีดี  ดีกวาคําสอน”  ซึ่ ง เปนสํานวนท่ี

ศาสตราจารย ดร. นายแพทย กระแส ชนะวงศ ผูรบัใบอนุญาต
กอตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย นํามาเปนแบบอยางใน

คําสอนของทานกับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย

บณัฑติเอเซยีในปจจบุนั สมัยทีผู่เขยีนเปนเดก็กจ็ะนอยใจ

คณุพอทีใ่ชงานตลอด แตเมือ่โตเปนผูใหญแลวถงึคดิไดวา

สิ่งที่ทานใหทํานั้นเปนการฝกการทํางานและบางครั้งให

ทํางานคนเดียว ตองคิดเองทําอยางไรงานจึงจะสําเร็จ 
นัน่คอืฝกใหคดิเอง ทาํเอง บางครัง้กพ็ลาดแตคณุพอกไ็มบน
คณุพอเปนคนเจาระเบยีบ กพ็ยายามใหเปนคนมรีะเบยีบ

เชนใหผูเขียนไปหยิบหนังสือจากช้ันวางหนังสือเม่ืออาน

เสร็จแลวก็ใหไปเก็บที่เดิมปรากฏวาคุณพอเดินตามไปดู

ผูเขียนไมไดสังเกตวาวางผิดสลับที่แถมสลับหัวสลับหาง 

เลยโดนฝามอืตีกน หรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบเชนไกที่

ผูเขียนนํามาเล้ียงถายมูลบนบาน คุณพอก็ไมใหใคร

ทําความสะอาดตองรอผู เขียนกลับจากโรงเรียนมา

ทาํความสะอาดบางคร้ัง ทิง้ไวหลายๆวันกม็ ีจนกวาผูเขยีน

จะกลับมาเปนการฝกใหมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่เราทํา 
สิ่งที่คุณพอไมดุคือผูเขียนชอบรื้อนาิกาปลุกดวยความ

อยากรูวาเข็มเดินไดอยางไร หรือรื้อไฟฉายจนเสียหายใช

ไมไดหลายอนั แตกท็าํใหผูเขยีนสามารถมไีฟหัวเตียงนอน

โดยใชถานไฟฉายหลายๆกอนตอกนัแลวเชือ่มกบัหวัเทยีน

เปดใชอานหนงัสอืแทนตะเกยีงได สมยั กอนในหมูบานยงั

ไมมีไฟฟาใช

 จากการที่ไดรับการสอนใหคิดเปน และทําเปน 

ทุกวันนี้เมื่อของใชในบานไมวาหลอดไฟฟาขาด ทอนํ้า

ประปาชํารุด ชักโครกมีปญหาน้ําไหลไมหยุดหรือลูกบิด

ประตูชํารุดใชการไมได ทั้งๆท่ีไมเคยเรียนรูมากอน

ก็สามารถดู ศึกษาและคิดทํา จนซอมไดไมตองวาจางชาง

มาทํา แมกระทั่งตัดหญาหนาบานตกแตงตนไม ก็ทําเอง

ทาํใหประหยดัคาใชจายและก็มคีวามสขุในการทาํหลายๆ 

อยางทีเ่กิดขึน้ในชวีติจนปจจบุนัผูเขยีนอายุได69ป เชือ่วา

สิ่งท่ีทําไดเกิดจากการสอนของคุณพอคุณแมที่ทําใหผู

เขียนคิดเปนและทําเปนและเอาตัวรอดได เม่ือผูบังคับ

บัญชามอบหมายงานก็กลารับและทําไดสําเร็จบางเรื่อง

อาจไมไดรอยเปอรเซ็นตแตก็ผานไปไดดวยดี

  ในทางตรงกันขามผูเขียนขอยกตัวอยางเพ่ือน

บานท่ีอยูใกลชิดบางคน ชวงเปนเด็กท่ีบานมีคนรับใช2-3 

คน เพ่ือนบานคนนี้ไมไดทําอะไรนอกจากเรียนหนังสือ 

เรยีนหนังสอืเกงจบมัธยม.6 จากตางจังหวัด สอบเขาเรียน

ตอท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได (ม.7 ม.8) สมัยกอน 

พ.ศ. 2500 และยังสอบเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา ที่

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได ปจจุบันแตงงานมีครอบครัว 

มีรถยนต ก็รูแตวิธีขับ ไมเคยลางรถ หรือตรวจเช็ครถเลย 

นอกจากน้ีหลอดไฟเสีย จะใส starter ยังไมเปน ของใช

ในบานเล็กๆนอย เวลาชํารุด ก็ซอมแซมไมเปนแมกระทั้ง 

กระจกบานเกร็ดแตก ภรรยาซื้อมาใหเปลี่ยนก็ทําไมได 

ตองเดือดรอนคนขางบานซึ่งเปนผูเขียนเอง นี่เปนเพียง

สวนหนึ่ง จะเห็นไดวา นอกจากจะไมคิดแลว ก็ยังไมคิด
ทีจ่ะทาํหรอืแกปญหา การทีไ่มเคยแกปญหากจ็ะไมกลาคิด

ไมกลาทํา เพราะสมัยเปนเด็กไมเคยทําอะไรเลย เพราะมี

คนอื่นทําให

  สิ่งที่ผูเขียนอยากจะใหผูอานไดรับรูเรื่องท่ีสําคัญ
อกีเรือ่ง คอื ผูเขยีนมลีกู 2 คน เปนผูชายทัง้คู เมือ่มลีกูคน

แรกดวยความท่ีผูเขียนถูกคุณพอตีบอยก็ตั้งใจไววาจะ

พยายามและไมตีลูกโดยพยายามพูดใหเหตุผลแกเขา แต

ดวยความท่ีเปนลูกคนแรก เม่ือเห็นลูกทําก็ไมพอใจและ

เกรงลูกจะทําไมไดเลยทําใหหมด สุดทายลูกทําอะไร
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ไมเปน ไมกลาทาํ ครัง้หน่ึงเคยพาไปทัศนะศึกษาท่ีประเทศ

จีนเมื่อกลับมาครูที่โรงเรียนใหลูกชายเลาเรื่องที่ไปเที่ยว

มาใหเพ่ือนฟงปรากฏวายืนบิดอยูหนาหองเปนเวลานาน

ไมพดูอะไรเลยจนครใูหเลกิพูด คณุครไูดเลาเรือ่งใหผูเขยีน

ฟงผูเขียนจึงคิดไดวา เลี้ยงลูกผิดวิธี ทําอะไรใหลูกหมด

ไมยอมใหลูกทําเองบาง นึกถึงคุณพอคุณแมเลี้ยงเรามา

อยางไร เลยตองปรบัวธิเีล้ียงใหมเกอืบไมทนัการ เริม่ดวย

ใหลูกเลนกีฬาไปแขงกีฬากับเพื่อนใหชวยทํางานในบาน
บางเรื่อง ก็เริ่มกลาแสดงออก บางครั้งทํากับขาวกินเอง

บางใหชวยดแูลรถยนต ชวยขบัรถบาง ลกูกเ็ริม่มคีวามเชือ่

มั่นในตัวเอง ชวงเรียนมหาวิทยาลัยก็ขอใหเขาเปน

ประธานชมรมกอลฟเปนนักกีฬากอลฟของโรงเรียนและ

ของมหาวิทยาลัยใหเขาชมรมบริดจและหมากกระดาน

เพ่ือฝกใหคิด ปจจุบันเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

แลวแรกๆ ผูเขียนกฝ็ากงานใหระยะหลังกล็าออกจากงาน

แลวหางานใหมเอง ผูเขียนเองก็พอใจท่ีเราปรับวิธีการ

เล้ียงลูกไดทนัสวนคนท่ีสองไมแนใจเหมอืนกันวาปลอยเขา

ม า ก เ กิ น ไ ปห รื อ ไ ม  ห ลั ง จ า ก สอบ เข า เ รี ย นที่  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่กรุงเทพฯ ไมคอยกลับบานจะโทรศัพทหาคุณแมก็เม่ือ

เวลาขอเงินเทานั้น ผูเขียนกําลังพิจารณาดูวาเลี้ยงผิดอีก

หรือเปลา แตเช่ือวาลูกคงเอาตัวรอดไดบางคนบอกวา
ถาอยากใหลกูมอีปุนสิยัใจคอเหมอืนพอแมกจ็ะตองใหอยูใกล

คืออยูดวยกันไปไหนก็ไปดวยกัน โดยความเช่ือสวนตัว 

ผูเขียนเชื่อวาอุปนิสัยใจคอจะถูกซึมซับตั้งแตลูกยังอยูใน
ทองคุณแมแลว แตระยะแรกอายุ 1-11 ป คุณพอคุณแม

ควรเล้ียงเองเพ่ือสรางความอบอุนและใหลกูชวยเหลือตวั

เองบางในบางเรือ่งเพือ่ใหลกูคดิเองตดัสินใจเอง ใหแนวคดิ

หรือวิธีคิด เพื่อใหเขา คิดเปน ทําเปนและ แกปญหาเปน 

พอแมบางคนทุกวันนี้ ไมอยากใหลูกทําอะไร กลัวลูก
เหน่ือย ทําอะไรใหหมด แมกระท้ังการบานจากโรงเรียน 

ไมเชื่อความสามารถของลูก ลักษณะเชนนี้มักจะพบกับ

ครอบครัวท่ีมีฐานะดีเปนสวนใหญ พอลูกโตขึ้น เอาตัว

ไมรอดตองอาศัยพอแมอยูตลอดเวลา ทีโ่รงเรียนระดับมัธยมตน

จนถึง มัธยมปลาย เทาที่ทราบมักจะฝกหัดใหเด็ก

จํามากกวาที่จะใหเด็กคิด ซึ่งตางจากประเทศยุโรปหรือ

อเมริกา ถาดูพื้นฐานการเล้ียงลูก เด็กท่ีอเมริกา จะฝกให

นอนคนเดียวตั้งแตยังเด็ก สวนบานเราอยูระดับมัธยมยัง

นอนกับพอแมอยูเลยถึงเวลาแลวทีพ่อแมทกุคนจะตองฝก

ใหลูก กลาคิด กลาทํา คิดเอง ทําเอง แลวตอไป จะเปน

เด็กที่กลาแสดงออก คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

จะทําใหลกูดํารงชีวติไดอยางมีความสุข ใหเกิดผล เปนคน

คิด พดูดี ทําดี 
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