สวัสดีครับทุกๆ คน . . .
เมื่อหลายเดือนกอนผมไดเขียนเอกสารขึ้นมาชุดหนึ่ง แลวพิมพแจกจายในกับพนักงานฝาย
ตลาดทุกคน เพราะเห็นวาเปนเรื่องราวที่นาสนใจ ถึงแมวาเอกสารชุดดังกลาวจะไมไดบอกเลา
รายละเอียดเกี่ยวกับการขายหรือเรื่องราวทางการตลาดโดยตรง แตโดยสวนตัวแลวผมก็เห็นวา
มันเกี่ยวกับการทํางานและอาจจะเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของใครๆ ก็ไดทั้งนั้น เพราะมัน
เกี่ยวกับการคิด การถามคําถาม และการสื่อสารที่เนนความเรียบงายชัดเจน
แมวาในระยะหลายเดือนตอมา ผมจะไดผานหูผานตากับหนังสือหนังหาที่ดีๆ หลายเลม แตดวย
เวลาที่จํากัด ผมก็ไมสามารถสรุปเรื่องราวยอๆ ออกมาไดอีก และไดแตหวังวาจะยังมีโอกาสใน
การที่จะบอกเลาเรื่องราวที่ตัวเองอานตัวเองคิด และถือเปนการแบงปนกันในระหวางพวกเรา
ทุกคนตอไป จึงไดสรางหัวกระดาษแบบที่เห็นนี้ขึ้นมาใหม เพือ่ ใชในกิจกรรมที่วานี้สําหรับสง
ตอๆ ถึงทุกคนไดทางเครื่อง FAX ของบริษัทฯ
ผมยังมองเห็นความสําคัญของการปรับปรุงวิธีคิด วิธีทํางานขององคกร ใหอยูในรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยอมรับความจริงเสมอวา ทุกๆ สิ่งที่ผานมายังไมใชดีที่สุด และจะไม
เคยดีที่สุดตลอดกาล ทุกอยางยังจําเปนที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขใหเหมาะแกภาวะที่
เปนจริง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ . . . และนั่นคือความเชื่อที่ทําใหเราหยุดอานหรือหยุดคิด
ไมได!!
มาคราวนี้ผมคัดหนังสือมาแบบดุนๆ ใหอานกันเลย เพราะเปนการเหมาะสมที่สุดแลวในการคง
สภาพของภาษาเดิมไวทั้งหมด โดยที่ผมไมตองเสนอหนาเขาไปดัดแปลงอะไรอีก และถือเปนอีก
ความตั้งใจหนึ่งที่อยากจะบอกเลาความคิดออกมาผานตําราที่ตัวเองเห็นดีเห็นงามดวย
หวังวามันควรจะเปนประโยชนแกทุกๆ คนครับ

วิรัช เหมพรรณไพเราะ
05.11.2001

Page 1 of 11

“

พฤติกรรมเคยชินระดับบุคคล – วาสนา
เมื่อพูดในขั้นพื้นฐาน ในบรรดาพฤติกรรมทั้งหลายนั้น พฤติกรรมเคยชินตองถือวาสําคัญที่สุด
และควรเอาใจใสมากที่สุด ในการแกปญหาเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการแกปญหา
สิ่งแวดลอมนี้ ไมควรมองขามเรื่องนี้ แมยังไมดําเนินการแกปญหาแบบตามระบบหรือเต็มระบบ
ก็อาจจะเริ่มที่การสรางพฤติกรรมเคยชินกอน
พฤติกรรมเคยชิน มีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งในแงที่วาชีวิตสวนใหญของแตละคนดําเนินไปตาม
ความเคยชิน คนเราอยูดวยพฤติกรรมเคยชินแทบทั้งสิ้น เขาจะแสดงออก กระทําหรือมีปฏิกิริยา
ตอสิ่งใดๆ ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม หรือทางวัตถุ ก็ทําไปตามความเคยชินของตน และ
อีกประการหนึ่ง พฤติกรรมเคยชินมีความสําคัญอยางยิ่ง ในแงที่วา ถาเมื่อพฤติกรรมใดลงตัว
กลายเปนพฤติกรรมเคยชินแลวก็จะอยูตัวอยางนั้น จะแกไขเปลี่ยนแปลงไดยาก สําหรับบางคน
จะถึงกับแกไขแทบไมไดเลย เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองสรางพฤติกรรมเคยชินที่ดี ที่เกื้อหนุน
การพัฒนาอยางยั่งยืน และเกื้อกูลตอสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น ตองเอาใจใสเรื่องนี้ใหมาก
เมื่อพฤติกรรมใดกลายเปนพฤติกรรมเคยชินแลว ทางดานจิตใจก็มักเกิดความยึดติด พอใจ มี
ความโนมเอียงที่จะเขาขางพฤติกรรมนั้น บางทีถึงกับรูสึกเปนปฏิปกษตอพฤติกรรมแบบอื่น
สภาพจิ ต ใจนี้ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ด า นป ญ ญาด ว ย การที่ ชี วิ ต ของเขาอยู กั บ พฤติ ก รรมอย า งนั้ น
ตลอดเวลา และมีสภาพจิตที่ยึดติด ก็ทําใหเขารูเขาใจมองเห็นเหตุผลแตในดานที่เปนอยางนั้น
ของตน จึงเสริมย้ําพฤติกรรมเคยชินใหแนนหนายิ่งขึ้น
พฤติกรรมเคยชินนั้น นอกจากมีผลในทางติดแลว ก็สงผลในทางตานดวย กลาวคือ เมื่อคนติด
ในพฤติกรรมเคยชินอยางหนึ่งแลว ก็มีความโนมเอียงที่จะตานการเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรม
อยางนั้น ดวยเหตุนี้ ถาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่ดี ก็เทากับวาเขาตอตานกีด
กั้นการพัฒนาตัวของเขาเอง เพราะฉะนั้นสําหรับคนจํานวนมาก พฤติกรรมเคยชินจึงกลายเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาตน ทําใหเขาไมยอมรับความเปลี่ยนแปลงและการแกไขปรับปรุง กับทั้ง
ขัดขวางตัวเขาเองใหไมสามารถเขาถึงความดีงามและความเปนเลิศที่พึงไดพึงถึง สวนคนผู
พรอมที่จะเรียนรู และทําการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยอมมีแตจะพัฒนายิ่งขึ้นไป เรียกวาเปนคนฝก
งาย แตก็หาไดยาก
มนุษยมีชีวิตอยู ก็ตองมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว ตองมีพฤติกรรม เมื่อเขาพบสถานการณ
อยางใดอยางหนึ่ง เขาก็จะเคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อครั้งแรก
เขามีพฤติกรรมอยางไรแลว พอเขาประสบสถานการณอยางนั้นอีกในครั้งตอไป เขาก็มีความ
โน ม เอี ย งที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมซ้ํ า อย า งนั้ น อี ก ถ า เป น อย า งนี้ ส ามสี่ ห า ครั้ ง ก็ จ ะเริ่ ม กลายเป น
พฤติกรรมเคยชิน เชน ถาเด็กเจอดอกไม หรือเจอไกครั้งแรก เด็กเริ่มตนดวยทาทีความรูสึก
อย า งไร และแสดงออกด ว ยพฤติ ก รรมอย า งไร พอเจอดอกไม ห รื อ ไก อี ก ในครั้ ง ต อ ๆ ไป
กระบวนการเกิดพฤติกรรมเคยชินก็จะดําเนินไปอยางที่กลาวมาแลว ฉะนั้น พอแม คนเลี้ยง
ผู ใ หญ ครูอ าจารย เป น ต น จึ งต อ งเอาใจใส ชิ ง ให เ ด็ ก เกิ ด พฤติ ก รรมเคยชิ น ที่ ดี ใ นเรื่ อ งหรื อ
สถานการณนั้นๆ โดยไมเปดชองใหพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีไมเกื้อกูล เขามาครอบงําเอาเด็กไป
เสียกอน
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เปนอันวา มนุษยจะดําเนินชีวิตอยางไรและเปนอยางไรสวนใหญจะขึ้นตอพฤติกรรมเคยชิน
การศึกษาจึงตองใหความสําคัญตอพฤติกรรมเคยชินเปนเบื้องแรก อะไรก็ตามพอเปนพฤติกรรม
เคยชินแลว ก็อยูตัว มนุษยทั้งหลายที่ดําเนินชีวิตกันอยูทุกวันนี้ อยูดวยพฤติกรรมเคยชินเปน
สวนใหญ แตพฤติกรรมเคยชินทั้งหลายที่ไมเกิดจากการพัฒนาจะทําใหมนุษยเสียหายมาก และ
เมื่อเสียแลวก็แกยากอยางยิ่ง ดังไดกลาวแลววาพฤติกรรมเคยชินเปนสิ่งที่แกไขยากที่สุด เมื่อมัน
ติดตัวไปแลวพระทานเรียกวาเปน วาสนา ซึ่งจะสงผลอยางสําคัญ บันดาลความเปนไปในชีวิต
ของเจาตัวบุคคลนั้นเอง พรอมทั้งสงผลกระทบตอคนอื่นและสิ่งที่แวดลอมทั่วไป วาสนานี้แมแต
เปนพระอรหันตก็ยังแกไดไมหมด มีแตพระพุทธเจาเทานั้นที่ละวาสนาไดหมด
นาสังเกตวา คนไทยเอาวาสนามาใชเปนเรื่องที่ดีไปเลย และเขาใจผิดไปไกลถึงเห็นคลายกับเปน
สิ่งที่ลอยลงมาจากฟากฟา เปนอํานาจดลบันดาล คนไทยอยากจะมีวาสนา แตทางพระทานให
ละวาสนา อยางไรก็ตามวาสนานั้นละยากแกยาก เพราะฉะนั้นจึงตองฝกกันไปแตเล็ก ใหมี
วาสนาที่ดี เพราะถามีวาสนาเปนพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีติดไปแลวจะแกยาก
การที่จ ะพั ฒนามนุษ ยใ นการรั ก ษาสภาพแวดลอมก็เ หมื อนกั น การศึก ษาจะต อ งชว ยสรา ง
พฤติกรรมเคยชินที่ดีใหเด็กตั้งแตอยูในครอบครัว และเมื่อไปโรงเรียนก็ใหมีพฤติกรรมเคยชินใน
การดําเนินชีวิตทุกอยาง ไมวาจะเปนการกิน การอยู การเดิน การเลน การใชของ หรือทําอะไร
ก็ตาม ในลักษณะที่ไมทําลายสภาพแวดลอม แตใหเกื้อกูลตอสภาพแวดลอม ใหเปนสุขในการ
อยูกับตนไมดอกไมในธรรมชาติ ใหมีอาการเปนมิตรเอ็นดูกรุณาตอสัตวตางๆ และรูจักเรียนรู
จากธรรมชาติ
เมื่ อ ทุ ก อย า งกลายเป น พฤติ ก รรมเคยชิ น แล ว เราสร า งตั ว นี้ ขึ้ น มาได แ ล ว เราจะประสบ
ความสําเร็จมาก วินัยและกฎเกณฑตางๆ ตลอดจนกฎหมายของบานเมือง ที่จะไดผลดี ตองเนน
ในขั้นการใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน เมื่อเนนเรื่องพฤติกรรมเคยชิน ก็ตองเอาใจใสที่เด็ก ตองเริ่ม
แตยังเล็ก ตองจัดใหดีในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งรวมไปถึงการสรางสภาพแวดลอมที่ปองกัน
ไมใหคนทําสิ่งเสียหาย แตเปนสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทําสิ่งที่ดีงาม อันนี้เปนการ
พัฒนาคนในระดับตน ที่พื้นๆ ที่สุด แตยืนยงหนักแนนที่สุด
ขอเนนวา วิธีการสําคัญมากในการสรางพฤติกรรมเคยชินคือ วินัย เริ่มแตกฎเกณฑกติกาใน
ครอบครัว และในโรงเรียนเปนตนไป และพูดในทางยอนกลับวา การใชวินัย ควรมุงไปที่การ
สรางพฤติกรรมเคยชินนี้เอง ไมใชมองไปที่การบังคับควบคุมหรือใชอํานาจ ซึ่งจะทําใหเขว และ
เพราะเหตุนี้จึงตองพูดตอไปวา วินัยตองเริ่มฝกแตเด็กแตเล็ก
ในแงหนึ่งอาจพูดไดวา การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งการอนุรักษธรรมชาติ จะสําเร็จหรือไม ก็อยูที่
วาสนาของคนไทย แตเปนวาสนาในความหมายซึ่งอยูที่ตัวคนอันจะตองพัฒนาดังกลาวมานี้

พฤติกรรมเคยชินระดับสังคม – วัฒนธรรม
ที่กลาวมานั้นเปนพฤติกรรมเคยชินในระดับบุคคลหรือปจเจกชน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวาสนา
แตถาพฤติกรรมเคยชินนั้นกลายเปนคุณสมบัติของคนทั่วๆ ไป หรือคนสวนใหญในชุมชน ใน
สังคมหรือในประเทศชาติ ก็จะกลายเปนสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรม คือเปนวิถีชีวิตของชุมชนหรือ
ของสังคมนั้น ซึ่งจะมีการประพฤติปฏิบัติทําตามๆ กันไปแมโดยไมรูตัว
พฤติกรรมเคยชินระดับสังคม หรือวัฒนธรรมนี้ ยิ่งหนักแนนไดผลมาก เพราะกลายเปนวาคน
สวนใหญเปนอยางนั้น และมีการถายทอดตอๆ กันไปยังคนรุนที่ตามมา สามารถหลอหลอมให
คนรุนใหมเกิดมีพฤติกรรมเคยชินอยางนั้นๆ ไปดวยโดยไมรูตัว ถาพฤติกรรมเคยชินในทางที่
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เกื้อหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกื้อกูลตอสิ่งแวดลอม กลายเปนวัฒนธรรมแลว ก็พูดไดวา การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการอนุรักษธรรมชาติเปนตนนั้น สําเร็จผลโดยแทบไมตองลงทุนอะไรเลย
แตในทางตรงกันขาม ถาประชาชนมีวัฒนธรรมที่ไมเกื้อกูล การพัฒนาที่ยั่งยืนก็สําเร็จไดยาก
วิธีใชชีวิตของคน ที่ฝรั่งเรียกวา life-style ก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม วิธีใชชีวิตของคน
อเมริกันเปนเรื่องที่คนอเมริกันเองยกขึ้นมาชี้เปนตัวอยางใหเห็นชัดถึงวัฒนธรรมที่ไมเอื้อตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และนํามาตอวากันเองอยูเสมอ เพื่อใหแกไข เพราะเปนการใชชีวิตแบบนักเสพ
นักบริโภคที่ฟุงเฟอฟุมเฟอยลางผลาญทรัพยากร และพรอมกันนั้นก็เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็น
วา ปญหาระดับวัฒนธรรมนี้แกไขไดยากเพียงไร
วัฒนธรรมจัดเปนวินัยอยางหนึ่ง เพราะเปนแบบแผนของสังคม และเปนเครื่องฝกพฤติกรรม
ของคน ทําใหเปนไปในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งเฉพาะตัว ตลอดจนเปนเอกลักษณของสังคม
นั้นๆ แตเปนวินัยที่ไมตองประกาศหรือบังคับใช และไดผลกวาวินัยแบบอื่น
จริยธรรม ตามความหมายของตะวันตก (ethics) ที่เราเรียกวาศีลนั้น จะไดผลดีหรือเปนจริง
เปนจัง ถาลงตัวไปอยูในวัฒนธรรม การไมเบียดเบียน ไมทําราย พฤติกรรมที่มีเมตตากรุณา
การรักษาทรัพยสินหรือสมบัติของสวนรวม การใชทรัพยากรอยางประหยัด เปนตน ที่จะไดผลดี
มั ก ต อ งมี พื้ น ฐานอยู ใ นวั ฒ นธรรม ถ า จริ ย ธรรมที่ ต อ งการไม ล งไปอยู ใ นวั ฒ นธรรม หรื อ
วัฒนธรรมที่มีจริยธรรมนั้นเสื่อมไป การจะใหคนประพฤติตามจริยธรรม จะทําไดยาก เพราะจะ
เปนเรื่องจําใจฝนใจ ตอเมื่อใดทําใหลงตัวเปนวัฒนธรรมไดก็เบาใจไดเลยวาเปนความสําเร็จ
เพราะ จริยธรรมนั้นกลายเปนพฤติกรรมเคยชินของสังคมหรือของคนสวนใหญของสังคมนั้นไป
แลว อีกทั้งจะอยูไปอีกยืนนานดวย เพราะจะมีการถายทอดสงตอไปโดยไมตองรูตัว
ฉะนั้น จึงควรตั้งเปาหมายใหพฤติกรรมที่เกื้อหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกื้อกูลตอธรรมชาติ
แวดลอม ลงตัวเขาไปอยูในวิธีใชชีวิตของผูคนทั่วไป จนกลายเปนวัฒนธรรมของสังคมหรือของ
มนุษยชาติทั้งหมด

”
คัดจาก “การพัฒนาที่ยั่งยืน”, พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโด), สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง,
ฉบับพิมพครั้งที่ 7, มิถุนายน 2543, หนา 203-208
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“
ไตรสิกขา : หลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย
การฝกฝนและพัฒนามนุษยนั้น ทางพุทธศาสนาจัดวางเปนหลัก เรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ ปญญา ซึ่งถือวาเปนระบบการศึกษาที่ทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการ และใหมนุษย
เปนองครวมที่พัฒนาอยางมีดุลยภาพ
1. ศีล เปนเรื่องของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือที่ใชใน
การฝกศีล ก็คือ วินัย วินัยเปนจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและพัฒนามนุษย เพราะวา
วินัยเปน ตัวการจัดเตรียมชีวิตใหอยูในสภาพที่เอื้อตอการพัฒนา โดยจัดระเบียบความ
เปนอยู การดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม ใหเหมาะกับการพัฒนาและใหเอื้อ
โอกาสในการที่จะพัฒนา เมื่อฝกไดผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยนั้นแลวก็เกิด
เปนศีล
ดังนั้น โดยสรุป วินัยจะมาในรูปของการฝกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัดสภาพแวดลอม
ที่จะปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดี และเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค การฝกคน
ใหคุนกับพฤติกรรมที่ดี ตลอดจนการจัดระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย
2. สมาธิ เปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจ ไดแกพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของจิต
ทั้งในดานคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ในดานความสามารถ
ของจิต เชน ความเขมแข็งมั่นคง ความมีสติ สมาธิ และในดานความสุข เชน ความอิ่มใจ
ความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ พูดสั้นๆ วา พัฒนาคุณภาพ
และสุขภาพของจิต
3. ปญญา
เปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาในดานการรูความจริง เริ่มตั้งแตความเชื่อ
ความเห็น ความรู ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัยไตรตรอง ตรวจสอบ คิด
การตางๆ สรางสรรค เฉพาะอยางยิ่งเนนการรูตรงตามความจริง หรือรูเห็นตามที่มันเปน
ตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรูเทาทันธรรมดาของโลกและ
ชีวิต ที่ทําใหจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ
หลักทั้ง 3 ประการที่กลาวมานี้ เปนสวนประกอบของชีวิตที่ดีงาม เราก็ฝกคนใหเจริญงอกงาม
ในองคประกอบเหลานี้ และใหองคประกอบเหลานี้นําเขาสูการเขาถึงอิสรภาพและสันติสุขที่
แทจริง
........

ระบบไตรสิกขา เพื่อใหองครวมพัฒนาอยางมีดุลยภาพ
ไดกลาวแลววา ในกระบวนการพัฒนาของไตรสิกขานั้น องคทั้ง 3 คือ ศีล สมาธิ ปญญา จะ
ทํางานประสานโยงสงผลตอกัน หรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
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แตเมื่อมองไตรสิกขานี้โดยภาพรวมที่เปนระบบใหญของการฝก ก็จะเห็นองค 3 นั้น เดนขึ้นมาที
ละอยางตามลําดับ คือชวงแรก เดนที่ศีล ก็เปนขั้นศีล ขั้นที่สอง เดนที่สมาธิ ก็เปนขั้นสมาธิ ชวง
ที่สาม เดนที่ปญญา ก็เปนขั้นปญญา แตในทุกขั้นนั้น องคอีก 2 อยางก็ทํางานรวมอยูดวยโดย
ตลอด การมองเปนภาพรวมของระบบใหญอยางนี้ ขอเรียกวา รอบใหญ
เมื่อเราไมมองภาพรวมของรอบใหญอยางนั้น แตมาดูการทํางานของกระบวนการศึกษาหรือ
ฝกฝนพัฒนานั้นในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม เราก็จะเห็นองคทั้งสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา นั้น
ทํางานอยูดวยกันและสัมพันธกันตลอดเวลา ขอเรียกการมองการทํางานในชวงสั้นๆ นี้วา รอบ
เล็ก
ในการฝกไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา แบบรอบเล็กนั้น สามารถเริ่มจากจุดไหนกอนก็ได
เชนถาเรามีความพอใจ จิตแนบสนิทหรือสนิทใจกับพฤติกรรมอยางใด (สมาธิ) เราก็จะมีความ
โนมเอียงไปสูพฤติกรรมอยางนั้น (ศีล) หรือถาเราพิจารณาเห็นโดยเหตุผลวาพฤติกรรมอีก
อยางหนึ่งดีกวา เราเห็นวาทําอยางนั้นจะดีกวา จะเปนประโยชนกวา (ปญญา) เราก็จะทํา
พฤติกรรมตามที่เราคิดวาดีกวานั้น (ศีล)
แตบางทีอาจจะมีพฤติกรรมเกิดขึ้นกอน เชน พอแม ครูอาจารย โรงเรียน หรือสถาบันทางสังคม
เขาจัดระเบียบความเปนอยู คือวางระเบียบวินัยเปนกฎเกณฑกติกาขึ้นมาแลว เราเขาไปอยูใน
หมูในพวกก็ทําตามเขาไป (ศีล) ตอมา จากความเคยชินในพฤติกรรมอยางนั้นไปเรื่อย โดยไม
ขัดขืนฝนใจ เราก็เกิดความพอใจสนิทใจกับพฤติกรรมนั้น (สมาธิ) แลวบางทีก็เลยมองเห็น
คุณคาของสิ่งที่เปนระเบียบหรือกฎเกณฑกติกาของพฤติกรรมนั้นวาดี มีประโยชน (ปญญา)
พอปญญาเห็นเหตุผลและคุณคาของพฤติกรรมอยางนั้นแลว ก็ยิ่งทําพฤติกรรมอยางนั้นหนัก
แนนจริงจังขึ้นอีก (ศีล) แลวก็ยิ่งมีความสุขความพอใจสนิทใจกับพฤติกรรมนั้นมากขึ้น (สมาธิ)
ฯลฯ
เพราะเหตุที่มีการโยงสงผลตอไปมาอยางนี้ ก็ทําใหเรามีการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมมีผลดี
ยิ่งขึ้นไดอีก
ในกาฝกนี้จะเห็นวา ทั้งศีล สมาธิ และปญญา 3 อยางนี้ ตองอาศัยซึ่งกันและกัน ถาอยางใด
อยางหนึ่งไมพรอม หรือไมรวมประสาน ก็จะทําใหกระบวนการฝกไมไดผลดี
ยกตัวอยางเชน ในการฝกระเบียบวินัย (ขั้นศีล) ถาจิตใจของผูถูกฝกไมมีความสุข ทําใหเกิดการ
ฝนใจขึ้น ก็เสียองคประกอบดานจิต (ขั้นสมาธิ) การฝกนั้นก็มีความโนมเอียงที่จะไดผลยาก
แตถาในการฝกพฤติกรรมนั้นจิตใจของผูถูกฝก มีความพึงพอใจ มีความสุขในการทําพฤติกรรม
นั้น พฤติกรรมนั้นก็จะมั่นคง
ยิ่งถาเขามีปญญามองเห็นเหตุผล และคุณคาของการฝกพฤติกรรมนั้นวาเปนสิ่งที่ดีมีคุณคา
เกื้ อ กู ล เป น ประโยชน ด ว ย ก็ จ ะยิ่ ง มี ค วามมั่ น คงและมั่ น ใจ พร อ มทั้ ง มี ค วามสุ ข ในการทํ า
พฤติกรรมนั้นมากยิ่งขึ้นไปอีก
ดังนั้น องคทั้ง 3 อยางจึงตองสัมพันธกัน
การพัฒนาไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก ที่ควรปฏิบัติใหไดเปนประจํา และเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดจริง
โดยไมยากเลย ก็คือการนําไตรสิกขาเขาสูการพิจารณาของโยนิโสมนสิการ หรือการโยนิโส
มนสิการในไตรสิกขา กลาวคือ
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ในการกระทําทุกครั้งทุกอยาง ไมวาจะแสดงพฤติกรรมอะไร หรือมีกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เรา
สามารถฝกฝนพัฒนาตนและสํารวจตรวจสอบตนเองตามหลักไตรสิกขานี้ ใหมีการศึกษาครบทั้ง
สามอยาง ทั้งศีล สมาธิ และปญญา พรอมกันไปทุกครั้งทุกคราว คือเมื่อทําอะไรก็พิจารณาดูวา
พฤติกรรมหรือการกระทําของเราครั้งนี้ มีการเบียดเบียน จะทําใหเกิดความเดือดรอนแกใคร
หรือไม หรือวาเปนไปเพื่อความเกื้อกูล ชวยเหลือ สงเสริม และสรางสรรค (ศีล)
ในการกระทําเดียวกันนี้ จิตใจของเราเปนอยางไร เราทําดวยจิตใจที่เห็นแกตัว มุงรายตอใคร
ทําด วยความโลภ โกรธ หลง หรือไม หรือทําดว ยความเมตตา มีความปรารถนาดี ทํา ดว ย
ศรัทธา ทําดวยสติ มีความเพียร มีความรับผิดชอบ เปนตน และขณะที่ทําเรามีสภาพจิตใจเปน
อยางไร เรารอน กระวนกระวาย ขุนมัว เศราหมอง หรือวามีจิตใจที่สงบ ราเริงเบิกบาน เปนสุข
เอิบอิ่ม ผองใส (สมาธิ)
การกระทําครั้งนี้ เราทําดวยความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา มองเห็นเหตุผล รูเขาใจหลักเกณฑ
และความมุงหมาย มองเห็นผลดีผลเสีย และหนทางแกไขปรับปรุงพรอมดีแลวหรือไม (ปญญา)
เพราะฉะนั้น คนที่ฉลาดจึงสามารถบําเพ็ญสิกขา คือฝกฝนพัฒนาตน และสํารวจตรวจสอบ
วัดผลการพัฒนาตนไดเสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลา เปนการบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก
(คือครบทั้งสามสิกขาในพฤติกรรมเดียวหรือกิจกรรมเดียว)
พรอมกันนั้นก็เจริญไตรสิกขาในระดับรอบใหญ (คือคอยๆ พัฒนาขึ้นไปทีละสวน) ไปดวย ชนิด
ที่ดูภายนอกก็เหมือนศึกษาไปตามลําดับทีละอยาง โดยที่การบําเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็ก
นี้ก็จะชวยใหการเจริญไตรสิกขาในระดับรอบใหญกาวหนาไปดวยดี
แลวในทางยอนกลับ การเจริญไตรสิกขาในระดับรอบใหญ ก็จะสงผลใหการบําเพ็ญไตรสิกขาใน
ระดับรอบเล็กมีความมั่นคงและสมบูรณยิ่งขึ้นจนเต็มเปยมในที่สุด
ตามที่กลาวมานี้ ตองการใหมองเห็นความสัมพันธอยางอิงอาศัยซึ่งกันและกันขององคประกอบ
ที่เรียกวาสิกขา 3 ในกระบวนการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม เปนการมองรวมๆ อยางสัมพันธ
ถึงกันหมดในรอบเล็ก โดยไมไดแยกออกเปนเรื่องๆ
แตถามองในแงของชวงยาว จุดเนนจะตางกันในกระบวนการฝกนี้ กลาวคือ เริ่มตนจุดเนนอยูที่
ศีล สวนสมาธิและปญญาจะเปนตัวแทรกเสริมหรือแฝงอยู ตอมาในชวงที่ 2 เมื่อศีลมั่นคงดีแลว
ก็จะเนนเรื่องสมาธิโดยมีศีลเปนฐานรองรับ และปญญาก็คอยดูแลอยู จึงมองเห็นเปนภาพรวม
แบบหยาบๆ วา ขั้นแรกฝกศีล ขั้นที่สองฝกสามาธิ และขั้นสุดทายฝกปญญา คนที่จะฝกปญญา
ไดดีนั้น ดานศีล ดานสมาธิ ตองมั่นคงเปนฐานอยูแลว

วินัยคือการจัดสรรใหเกิดโอกาสในการพัฒนา
อนึ่ง ขอแทรกวาในการฝกระดับศีลหรือพัฒนาศีลนั้น ตามปกติจะใชวินัยเปนเครื่องฝก แตเมื่อ
พูดถึงวินัย หลายคนจะมีภาพในใจที่ไมคอยถูกตอง ซึ่งจะทําใหเสียผลตอการศึกษา จึงควรจะยก
เรื่องนี้ขึ้นมาทําความเขาใจกันสักหนอย กลาวคือ
เราจะตองเนนการมองวินัยในแงบวก คือวินัยนั้นในความหมายที่ถูกตองจะไมเปนเรื่องของการ
บังคับ ซึ่งเปนนัยลบ แตเปนเรื่องของการจัดสรรใหเกิดโอกาสในการพัฒนานั่นเอง
แนวทางที่จะทําใหมองวินัยในทางบวกนั้นมีหลายอยาง
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วินัย เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรามีวัตถุประสงคที่มุงประโยชนแกชีวิตและสังคม เชน เราตองการที่
อยูอาศัยที่เรียบรอยอยูสบาย ตองการโอกาสในการที่จะทํางาน ตองการความคลองตัวในการ
ดําเนินกิจการ ตองการการอยูรวมกันอยางสันติสุข เราจึงดําเนินการจัดขาวของอุปกรณใหเปน
ที่เปนทางไมเกะกะ และใชสะดวก จัดระเบียบการอยูรวมกันในบาน ในที่ทํางาน ในทองถนน
จัดลําดับการใชเวลาเปนตน
เมื่อเราจัดระเบียบไวดีและพากันปฏิบัติตามระเบียบนั้น เราก็มีเวลาและโอกาส ตลอดจนความ
คลองตัวมากขึ้นในการทํางาน และทําการตางๆ ที่ปรารถนา
เพราะฉะนั้นวัตถุประสงคที่แทของวินัย คือ การจัดสรรโอกาส ใหมนุษยสามารถทําอะไรๆ ได
สะดวกและมากขึ้นอันเปนการเอื้อโอกาสตอการพัฒนา
อนึ่ง วินัยนั้นสัมพันธกับจิตสํานึกของมนุษย คือจิตสํานึกในการพัฒนาตน ถามนุษยมีจิตสํานึก
ในการพัฒนาตนวินัยก็จะไดผลและจะเกิดผลดีทางจิตใจดวย เชน มีความสมปรารถนา ความ
ภูมิใจ และมีความสุข แตถาไมมีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง ก็จะเสี่ยงตอการฝนใจ แลวความ
ทุกขก็ตามมา
คําวา จิตสํานึก ในที่นี้ หมายความวา เรามองเห็นหรือยึดถือเปนเรื่องสําคัญที่ผูกพันกับตนเอง
วาเราจะตองฝกตัว การฝกตัวเปนสิ่งที่ดี เปนสิ่งจําเปนในชีวิตของเรา เพื่อใหชีวิตดีงามขึ้นเรา
จําเปนตองฝกตน คือการมองเห็นประโยชน คุณคา ความสําคัญของการฝก ที่จะตองเอาตัวเขา
ไปปฏิบัติ
เมื่อมีจิตสํานึกอยางนี้ เขาก็จะมองเห็นวาการฝกนั้นเปนเรื่องที่เรา “ได” และการฝนใจจะไม
เกิดขึ้น
เมื่อพบสิ่งที่ทํายาก พอนึกวาเราจะไดฝกตัว ความยากนั้นก็กลายเปนการไดขึ้นมาทันที เราจะ
รูสึกอิ่มใจที่จะทําสิ่งนั้น ดังนั้น องคประกอบทางดานจิตจึงเขามาสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
รักษาวินัยอยูเรื่อยๆ
และปญญาจะทําใหรูวาวินัยนั้นชวยจัดสรรโอกาสใหแกการมีชีวิตที่ดีอยางไรๆ เมื่อไดเห็นคุณคา
เชนนั้น ก็ยิ่งเกิดความพอใจ ดังนั้นการฝกพฤติกรรมจึงมีความสัมพันธกับปญญา
ดวยเหตุนี้ ทางที่ดีกอนจะวางระเบียบจึงตองควรชี้แจงใหเห็นเหตุผลและใหเกิดความซาบซึ้งใน
คุณคาของระเบียบหรือกฎเกณฑกติกานั้นๆ กอน
อีกอยางหนึ่ง วินัยมีความหมายเปนกติกาของสังคม คือเปนขอตกลงวาเพื่อการอยูดีรวมกัน ทุก
คนจะถือปฏิบัติตามกฎเกณฑที่วางกันไววาจะทําหรือไมทําอะไรๆ อยางไรๆ ถาใครไมทําตาม
หรือลวงละเมิดจะตองไดรับโทษอยางไร ตรงนี้เปนวินัยในความหมายของกติกาสังคม คือสิ่งที่
หมายรูรวมกัน เพื่อจะไดปฏิบัติตัวหรือวางตัวไดถูกตอง
สําหรับคนที่ยังไมพัฒนาก็จะรูสึกวากติกาเหลานี้เปนเครื่องปดกั้นบีบคั้นตนเอง แตสําหรับคนที่
พัฒนาแลวมีปญญามองเห็นเหตุผลกลับมองวา กติกาเหลานั้นเปนเครื่องชวยใหเขาทําตัวได
ถูกตอง มันเปนเพียงสิ่งหมายรูรวมกันวาเราจะอยูรวมกันในสังคมอยางไร เพราะถาคนมาอยู
รวมกันมากๆ แลวไมมีกติกา แตละคนก็จะอึดอัดขัดของทําอะไรไมถูก ดังนั้นวินัยในความหมาย
หนึ่งจึงเปนกติกาของสังคม หรือสิ่งหมายรูรวมกันเพื่อชวยใหปฏิบัติตัววางตน และทํากิจการ
ตางๆ ไดถูกตอง
ดวยเหตุนี้วินัยจึงตองอาศัยปญญาดวย และวินัยนั้นจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความถูกตอง จึง
จะสัมฤทธิ์ผลใหเกิดศีล ตามวัตถุประสงคของการศึกษา
Page 8 of 11

ขอควรสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาในระดับพฤติกรรม
ไดพูดถึงหลักการใหญโดยทั่วไปอยางกวางๆ มาแลว คราวนี้จะพูดจํากัดวงแคบเขามา โดยเนน
การพัฒนาในระดับพฤติกรรม จะขอเริ่มดวยการตอบคําถามเกี่ยวกับการฝกความรับผิดชอบ
กอน แลวจะพูดถึงขอควรสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาในระดับพฤติกรรมโดยทั่วไป
ในการฝ ก หรื อ พั ฒ นาคนให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบนั้ น ถ า เริ่ ม จากศี ล ก็ จ ะเป น เรื่ อ งของการวาง
ขอกําหนด กฎเกณฑ ระเบียบ เปนวินัยขึ้นมา โดยมากจะใชวินัยนี้เปนฐานกอน ทําใหคนที่ไมมี
ความรับผิดชอบตองมีความรับผิดชอบ โดยที่เขาตองทําตามกฎกติกานั้น แตในขณะนี้ ถาความ
สํานึกในจิตของเขายังไมมี การปฏิบัติของเขาก็ไดแคพฤติกรรมที่แสดงออกมาในขั้นศีลเทานั้น
ศีลอยางนี้ยังไมมั่นคง เพราะไมไดเกิดจากจิตสํานึก ไมมีการพัฒนาดานจิตมาชวยหนุน จึงตอง
ฝกดานจิตเขามารวมดวย เชนใหมีบรรยากาศที่ดีงาม มีความสบายใจ มีความสุขในการทํางาน
ที่ตนรับผิดชอบ และถาจะใหดีกวานั้นก็มีปญญามาชวยอีกดวย คือใหเขาเห็นประโยชนหรือ
คุณคาในการที่เขาทําอยางนั้น ซึ่งอาจจะตองมีการจัดชี้แจงอบรมทางดานความรูใหเขาเห็น
เหตุผลในการที่จะตองมีความรับผิดชอบ
แตในเบื้องตนของการฝกจะเริ่มดวยสวนที่เปนรูปธรรมที่เปนของหยาบ มองเห็นงาย ศีลจึงมา
กอน เพื่อสรางพฤติกรรมเคยชินไว เมื่อพฤติกรรมมีความเคยชินแลวก็ถิอไดวาสําเร็จไปแลวขั้น
หนึ่ง คือในขั้นของศีล
ในเรื่องของศีลนี้มีหลักการอยูอยางหนึ่งวา มนุษยตองมีความเคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวนั้น
ก็ตองเปนไปในรูปลักษณอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเคลื่อนไหวในรูปลักษณอยางใดอยางหนึ่งนั้น
ครั้งหนึ่งแลว พอจะมีการเคลื่อนไหวเชนนั้นใหมอีก เขาก็มักจะดําเนินตามรูปลักษณของการ
เคลื่อนไหวอยางนั้นซ้ําอยางเดิม และเมื่อทําอยางนั้นตอๆ ไป การเคลื่อนไหวในรูปลักษณนั้นก็
จะกลายเปนพฤติกรรมเคยชิน
พอเปนพฤติกรรมเคยชินแลวแกไขยาก ถาเปนพฤติกรรมเคยชินที่ดีก็จะเปนประโยชนตอไป
ตลอด แตถาเปนพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีก็เปนการเสียหายแกชีวิตของเขา เชน เสียบุคลิกภาพ
นารังเกียจ เสียความรูสึกของผูพบเห็น หรือสรางความรูสึกเปนปฏิปกษ เปนตน
เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จึงเปนจุดชวงชิงที่วาจะทําอยางไรใหคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีไดกอน
โดยเฉพาะสําหรับเด็กๆ เรื่องนี้สําคัญมาก การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ฯลฯ เปนที่จับของ
พฤติกรรมเคยชินไดทั้งนั้น ดังนั้น การวางระเบียบวินัยตางๆ ในความหมายหนึ่ง ก็คือระบบการ
สรางพฤติกรรมเคยชินที่มุงใหเกิดพฤติกรรมเคยชินที่ดี และพฤติกรรมเคยชินที่ดีนี่แหละเปน
ศีล ซึ่งแปลวาพฤติกรรมดีงามที่เปนปกติของเขา
เมื่อคนปฏิบัติตามวินัยแลว ความประพฤติอยางนั้นก็ลงตัวกลายเปนความเคยชินเปนปกติของ
เขาอยางนั้น เชน มารยาทในการขับรถ มารยาทของคนเดินถนน เปนตน
ดังนั้น จุดสําคัญที่จะตองตั้งเปนเปาหมายอันดับแรกก็คือ ทําอยางไรจึงจะใหเด็กหรือคนที่เขามา
ใหมไดพฤติกรรมที่ดีติดตัวไป โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการฝกนอย พอเคยชินอยางไรก็จะ
อยูแคพฤติกรรมนั้น จะติดจะยึดอยูกับพฤติกรรมเคยชินนั้น จะแกไขปรับใหมไดยากหรือไมได
เลย จะพัฒนาเหนือกวานั้นยาก ตางจากคนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ซึ่งสามารถปรับปรุง
ตัวเองไดเสมอ ไมอยูในความครอบงําของความเคยชิน แตคนประเภทนี้มีจํานวนนอยอยางยิ่ง
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เราจะตองระลึกไววา ในแงของสังคมนั้นเราพูดถึงคนสวนใหญ เรากําลังเอาหลักการนี้มาใชกับ
คนสวนใหญซึ่งชีวิตติดอยูในกรอบของพฤติกรรมเคยชิน การพัฒนาระดับศีลจึงมีความสําคัญ
มาก เราจึงตองเนนเรื่องการสรางพฤติกรรมเคยชินที่ดี
สําหรับคนสวนใหญที่วานั้น เมื่อเขามีพฤติกรรมเคยชินอยางไรแลว ก็จะเกิดการยึดติดวาอันนี้
แหละดี เขาเคยทํามาอยางนี้ ใครทําอยางอื่นจะแปลก เขาจะไมเห็นดวย คนพวกนี้อาจจะไมใช
ปญญา อาจจะไมยอมคิดพิจารณาเลยดวยซ้ํา เขาเพียงแตยึดติดในสิ่งที่ตนเองเคยทํามาเทานั้น
ในเมื่อมนุษยอยูในสภาพอยางนี้มาก เราจึงตองใชหลักธรรมชาติเหลานี้ใหเปนประโยชน คือชิง
สรางระบบพฤติกรรมเคยชินที่ดีใหสะสมขึ้นมากอน
เรื่องของแบบแผน ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนกฎเกณฑกติกาที่ออกมาในรูปของ
บัญญัติทางสังคมเปนกฎหมายเปนตนนั้น ก็รวมอยูในหลักการนี้
ถาเราวางระบบใหดี จนลงตัวติดเปนพฤติกรรมเคยชินของคนรุนหนึ่งไดแลว มันก็จะเกิดการ
สะสมและถายทอดจากคนรุนเกาไปสูคนรุนใหม เพื่อที่จะไดปฏิบัติตามๆ กันไป แลวก็สงผลไปที่
จิตใจใหเกิดความชื่นชมและยึดถือดวยเวลาจะประพฤติอยางนั้น ความชื่นชมยึดถือในจิตใจก็จะ
สงแรงเสริมเจตจํานงใหเจตนามุงไปที่จะทําที่จะประพฤติอยางนั้น
เปนอันวาการฝกฝนพัฒนาในขั้นศีลเปนขั้นที่สําคัญมาก โดยเฉพาะสําหรับคนสวนใหญในสังคม
ถาบุคคลเกิดพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีแลว การที่จะเปลี่ยนแปลงก็ทําไดยาก
แตอยางไรก็ตาม ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือหลักสิกขาแหงการฝกฝนพัฒนาคน การปรับปรุง
พัฒนาแมจะทําไดยาก ก็ถือวาตองพยายามทํา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ก็สามารถทํา
ไดโดยใชหลักไตรสิกขานี่แหละ เพราะไตรสิกขานั้นเมื่อมองในแงของการพัฒนา สิ่งที่จะตองทํา
อยางหนึ่งก็คือการแกไขปรับปรุงความเคยชิน ดานหนึ่งนั้นมันเปนการสรางพฤติกรรมที่ดี แต
พรอมกันนี้อีกดานหนึ่งก็เปนเรื่องของการแกไขพฤติกรรมเคยชินที่ไมดีดวย
ยิ่งกวานั้นยังกาวตอไปสูการปรับปรุงแมแตพฤติกรรมเคยชินที่ดีอยูแลว ใหเปนไปดวยจิตใจและ
ปญญาที่ถูกตองใหดียิ่งขึ้นไปอีก อยางเชน วัฒนธรรมของสังคมที่ถายทอดกันมาดวยความเคย
ชินจนเปนแบบแผนนั้น เปนสิ่งที่มีความซับซอนมาก บางอยางในวัฒนธรรมนั้น ที่วาดีในสมัย
หนึ่ง เมื่อผานมาถึงอีกสมัยหนึ่ง อาจกลายเปนไมดี หรือบางอยางที่ดีอาจตกมาถึงปจจุบันในรูป
ที่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปแลว หรือบางอยางที่วาดีอาจเหลือเพียงรูปแบบภายนอก แตสาระ
หรือความหมายที่แทจริงสูญหายไปแลว หรือยิ่งกวานั้น อาจจะมีความหมายอื่นที่เปนโทษเขาไป
แทนที่ ดังนี้เปนตน
ความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนและโทษเหลานี้ บางทีเราก็ไมรู จนกระทั่งมีผูมีสติปญญามาชี้ใหเห็น
จุด เห็ น แง ที่ จะปรับ ปรุ ง แกไ ข (บางที ส ติป ญ ญาไมพ อดีก็ ชี้ ผิด เสีย อี ก )
จึ งได เ กิ ด มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนากันตอไป (บางทีผูที่ติดก็ตานอยางหนัก)
เรื่องพฤติกรรมเคยชินของมนุษย แมแตในระดับสังคม ก็ตองมีการแกไขพัฒนาอยูเรื่อย ถาพูด
ถึงในระดับบุคคลก็ยิ่งตองพัฒนากันตลอดเวลา
ดังที่กลาวแลววา คนสวนมากมักจะไดแคพฤติกรรมเคยชิน จะพัฒนาเหนือกวานั้นไปไดยาก คน
ที่พัฒนาตนเองไดดี ก็คือคนที่สามารถอยูเหนืออํานาจของความเคยชิน คนประเภทนี้จะปรับตัว
พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งถือวาเปนความสามารถพิเศษ
พฤติกรรมที่ลงตัวโดยเคยชินอยางละเอียดออน เรียกวา วาสนา (แปลวาการสั่งสมอบรมมา ซึ่ง
ก็คือการสั่งสมพฤติกรรมเคยชินนั่นเอง) ไดแก แบบแผนพฤติกรรมที่บุคคลนั้นไดสะสมมากับ
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ตนเอง จนกลายเปนลักษณะประจําตัวของเขา เชน จังหวะทวงทีในการเดิน การพูด คําติดปาก
เปนตน ซึ่งแตละคนจะแสดงออกแตกตางกัน ถือเปนวาสนาของแตละคน
เมื่อบุคคลมีวาสนาอยางไร วาสนานั้นก็จะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะนําชีวิตของเขาไปใน
แนวทางหนึ่งโดยเฉพาะ แมแตความเคยชินทางความคิดที่เปนพฤติกรรมทางจิต เชนวาชอบ
อะไรไมชอบอะไร เปนตน ก็เปนวาสนาเชนเดียวกัน เมื่อเขามีวาสนาเกี่ยวกับอะไรในทางใด มัน
ก็ชักจูงเขาไปในทางนั้น ไปหาสิ่งนั้น วาสนาก็เลยกลายเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของเขาไป
นอกจากนั้น วาสนายังเปนตัวกระทบที่ทําใหคนอื่นมีปฏิกิริยาตอเขาในรูปใดดวย เชนดึงดูดหรือ
ผลักไล ทําใหชอบหรือทําใหกลียด ในความสัมพันธกับคนหมูมาก หรือเปนปฏิกิริยาเฉพาะตัว
กับบางคน ดังจะเห็นไดในลักษณะการพูดของแตละบุคคล บางคนพูดสละสลวยรื่นหู บางคนพูด
กระโชกโฮกฮาก บางคนพูดแลวคนชอบฟง บางคนพูดแลวคนรําคาญ ฯลฯ ซึ่งลวนมีผลตอความ
เปนไปในชีวิตของเขาทั้งนั้น
วาสนาเมื่อเกิดขึ้นแลวก็แกไขยาก เพราะเปนสิ่งที่ลงรองลึก ผูที่ละวาสนาไดหมดมีเพียงบุคคล
เดียวคือพระพุทธเจา หมายความวาพฤติกรรมเคยชินหมดไป เพราะพฤติกรรมอยูภายใตการ
นําของสติปญญาอยางเดียว คือทําไปดวยสติปญญา ไมไดทําไปดวยความเคยชิน สวนพระ
อริยบุคคลอื่นแมแตพระอรหันต ก็แกไขละไดแตวาสนารายแรงที่เปนโทษตอชีวิตและสังคม สวน
วาสนาที่ไมรายแรงก็ยังคงอยู เชนบางทานพูดจาไมเพราะหู บางทานเดินไมคอยชวนดู เปนตน
รวมความวา เรื่องของวาสนามีทั้งดีและไมดี และวาสนานั้นก็เปนผลกรรมสวนหนึ่ง
ในเรื่องกรรมนั้น พอเกิดปญญาขึ้นมาแลว เจตนาที่เปนตัวกรรมก็คอยๆ เปลี่ยนจากการอยูใต
บงการของตัณหามาอยูใตการชี้นําของปญญา จนในที่สุดเจตนาเองก็จะหมดหนาที่ไปดวย ซึ่ง
เปนขั้นสุดทายที่ชีวิตจะเปนอยูดวยปญญา นี่คือภาวะที่เรียกวาสิ้นกรรม เพราะพฤติกรรมไมตอง
อยูใตบงการของเจตนาที่มุงเลือกวาตัวเราจะเอาอยางไร แตเปลี่ยนมาเปนอยูและทําการตางๆ
ดวยปญญา ดวยความรู หรือปฏิบัติการดวยความรูความเขาใจ ไมใชปฏิบัติการดวยความจํานง
จงใจวาตัวเราตองการเอาอยางนั้นอยางนี้
อยางไรก็ตาม ในระดับของปุถุชนที่ยังไมพนจากพฤติกรรมที่เปนไปดวยเจตนา เมื่อมีการศึกษา
พั ฒ นาตนขึ้ น ป ญ ญาก็ จ ะเข า มาช ว ยชี้ ท าง ทํ า ให มี ก ารเลื อ กตั ด สิ น ใจที่ ดี ง ามถู ก ต อ ง
ประกอบดวยความรูความเขาใจและความมีเหตุผลมากขึ้น และทําการตางๆ ดวยฉันทะที่จะ
นําไปสูความไรทุกข ลดปญหา ตลอดจนมีอิสรภาพและสันติสุขทั้งในชีวิตและในสังคมมากขึ้นๆ
ตามระดับการพัฒนา
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