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                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 ผูเขียนไมมั่นใจเหมือนกันวา เหตุผลใดสถานศึกษาจึงเรงมีการสนับสนุนใหเด็กนักเรียนฝก
วิธีคิดตาง ๆ ตั้งแตมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตนมา กระบวนการคิดของ
คนไทย ถูกหยิบยกขึ้นมาเปน “ปรากฏการณทางการศึกษา” (Educational Phenomena) ที่จะตองเรง
ขับเคลื่อนใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได  ที่ผานมาผูเขียนก็ยังไมมั่นใจวา คนไทยขาดวิธีคิดหรือเปลา  
หรือเปนกระบวนการ “การผลิตซํ้า” (Reproduction) ของกระทรวงศึกษาธิการที่อยากใหมี “งาน” 
เกิดขึ้นเสมอ  หรือวาตองอินกับวาทกรรมการพัฒนา ตองชวยกันคิดตอไป 
 ฐานคติ: วิธีคิดของคน 
 โดยสภาพความเปนจริงแลว ในสังคมมนุษยยอมมีวิธีคิดที่แตกตางกันถาเชื่อตามทฤษฎีทาง
พฤติกรรมศาสตรหรือจิตวิทยา มนุษยมีความคิดที่เกิดจากการถูกบมเพาะ ซ่ึงมาจากการเลี้ยงดู  และ
สถานศึกษา ดูเหมือนวาจะจริง แตในความเปนจริงแลว วิธีคิดของคนยอมมีความแตกตาง และยอม
มีความเหมือน  ทั้งนี้เปนเพราะปจจัยหลายประการไมวาจะเปนส่ิงแวดลอม ภูมิภาค  รวมทั้งการถูก
ขัดเกลาจากบรรพบุรุษที่ตองการใหเกิดวัฒนวิถีแหง “การดํารงอยู”  (Existence) และ “การเปนอยู”  
(Being) โดยผานการขัดเกลาใหเกิดวิธีคิดตามบทและปริบทของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงอาจเอยอางไดวา
เปนสิ่งที่พึงประสงคยิ่งนักของสังคม  วิธีคิดในฐานคติของผูเขียนที่อยากฉายภาพออกมาตาม
ภูมิภาคของโลก มีดังนี้ 

1. วิธีคิดของคนยุโรป 
จากประสบการณของผูเขียนที่โอกาสคลุกคลีกับชาวยุโรปและไดมีโอกาสในใชชีวิตชวง

เรียนหนังสือ   ถึงแมจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ  แตสามารถที่จะหยิบยกมาเปนหลักฐาน
ประวัติศาสตรเชิงบอกเลา (Oral history) และถายทอดออกมาใหแกทานผูอานไดรู นอกจากนี้ 
ผูเขียนยังไดสัมผัสกับญาติที่ใชชีวิตอยูในยุโรป จากความเปนอยูของเธอที่เปน “คนไทย”  จากนั้น
วิธีคิดและวัฒนวิถีของเธอดูเปลี่ยนไปพอสมควร นั่นเปนเพราะการถูกขัดเกลาทั้งทางตรงและ
ทางออมจากสภาพแวดลอมของคนยุโรป  ผูเขียนขอฉายภาพวา คนยุโรปสวนมากจะมีวิธีคิดใน
ประเด็นหลักไดดังนี้ 
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- วิธีคิดที่มีความยึดมั่นในความมีระเบียบวินัยตรงตอเวลา ส่ิงนี้มีมาตั้งแต
อาณาจักรออสโตรมัน-ฮังการี รวมถึงอาณาจักรอื่นๆ ในยุโรป ส่ิงที่ชัดเจน
ที่สุด คนยุโรปจะใหความสําคัญกับการตรงตอเวลาโดยเฉพาะการนัดหมาย 
รวมทั้งประพฤติประบัติตนตามระเบียบวินัยทางสังคมไดอยางยอดเยี่ยม ดังคํา
กลาวของ พระเจาหลุยสที่ 16 ที่วา “ความมีระเบียบวินัยถือวาเปนเรื่องสุด
ยอด” 

- วิธีคิดที่ตระหนักถึงสวนรวม    คนยุโรปจะคิดถึงความเปน  “ภาพรวม” 
มากกวาเปน “ภาพยอย”  

- วิธีคิดที่ไมชอบเอารัดเอาเปรียบและใหใครเอารัดเอาเปรียบ  ดังจะเห็นไดจาก
วา ทุกครั้งจะถือ “ประโยชนตน ประโยชนทาน” เปนหลัก 

- จริงจังกับการทํางาน มากกวาที่จะทําการดวย “การพูด” (Actions speak louder 
than words) 

- วิธีคิดของคนยุโรปเนนการรักษาสุขภาพ โดยถือวาการพักผอนหลังจาก
ทํางานหนักเปนเรื่องที่สมควรตระหนักอยางยิ่ง 

นี่เปนแคสวนยอย ที่ผูเขียนเอยอางฉายภาพออกมาใหเห็นเปนวัฒนวิถีโดยรวมของคนยโุรป 
ส่ิ ง เหล านี้  ผู อ านอาจจะไดมี โอกาสสัม ผัสกับบุค ลิกภาพของคนยุ โรปไมมากก็น อย                               
ลองพิจารณาดูวาใชหรือไม 

2. วิธีคิดของคนตะวันออก 
คนตะวันออกจะหมายถึง คนที่อยูในดินแดนแถบเอเชียไมวาจะเปนประเทศจีน ญี่ปุน 

อินเดีย หรือผูคนที่อยูตามลุมน้ําโขง ทั้ง 6 ประเทศ (ไทย พมา จีน ลาว เวียดนาม และ กัมพูชา) คน
ทางตะวันออกจะถูกกระบวนการ “ศัลยกรรมความคิด จากหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปน
หลัก เชื่อถึงความจริงสูงสุดที่วา Ultimate reality ที่วา สรรพส่ิงในโลกลวนตั้งอยูและดับไป (ทุก
ขัง อนิจจัง อนัตตา) สุดทายก็ไมมีตัวตน จึงทําใหวิธีคิดของคนตะวันออก จึงเชื่อและปฏิบัติ
ตามวัฒนวิถีดังกลาว ส่ิงเหลานี้ ผูเขียนคิดวาเปน “อํานาจนํา” (Hegemony) แตโดยภาพรวมวิธีคิด
ของคนตะวันออกสามารถประมวลไดดังนี้ 

- คิดคํานึงถึงความยิ่งใหญของบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการใหความเคารพในฐาน
คติที่บรรพบุรุษสามารถสรางความยิ่งใหญใหกับชุมชน รัฐ  และรัฐชาติ  

- คิดถึงบาปบุญคุณโทษ (กรรม) จึงทําใหเกิดสภาวะเชื่อตามการกระทํา 
(Action)   ทั้งนี้ จึง “สมยอม” และศิโรราบ ตามพุทธภาษิตที่วา กัมมุนา          
วัตตะติ โลโก  “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” 

- วิธีคิดของคนตะวันออก เคารพและสถาปนาความศักดิ์สิทธ์ิในวาทกรรม 
“อาวุโส”  ซ่ึงผูเขียนมองวา วิธีคิดเหลานี้กําลังจะถูกลบลางไป  แตไมมั่นใจวา
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จะไดผลหรือไม เพราะผูใหญบางคนก็มีวิธีคิดแบบเด็กๆ ซ่ึงเห็นเกลื่อนกลาด
ในสังคมไทย  สังคมบางครั้งทะเลาะกันแบบเด็กแตตัดสินแบบผูใหญ หรือ
ทะเลาะกันแบบผูใหญแตตัดสินแบบเด็ก ทานลองคิดดูแลวกัน 

- วิธีคิดของคนทางตะวันออก “รักสนุกสุขสบาย” ส่ิงนี้จริงอยู มนุษยไมวาจะ
เปนชาติพันธุใดยอมตองการความสุขสบายและเสวยสุขในขณะที่มีชีวิตอยูกัน
ทั้งนั้น แตคนทางตะวันออกที่เห็นความรักสนุกและความสุขสบายผานทั้งการ
สรางกระบวนการทางพิธีกรรมและพิธีการตาง ๆ ใหไดเห็นในประเพณีและ
พิธีกรรมของแตละชาติไดอยางชัดเจน  นี่เปนเพียงสวนหนึ่งที่พยายามมองให
เปนแคส่ิงที่ควรนํามาไตรตรองและปรับร้ือ (reconstruction) ใหเกิดสภาวะที่
เรียกวา ความเปน  “Globality” 

3. วิธีคิดของคนแอฟริกา 
คนแอฟริกาสวนใหญดูเหมือนวา “ถูกตีตรา” (Label) ใหเปนคนชายขอบของสังคมโลก 

ดวยประสบการณที่เคยตกเปนอาณานิคมของประเทศทางยุโรปและตองสมยอมกับสิ่งที่ประเทศ
แกน “Core” ใหมีวัฒนวิถีตามแบบประเทศนั้นๆ ที่ตองการในทุกๆ มิติ ไมวาจะเปน วัฒนธรรม 
สังคม การเมือง และวิธีคิด  ฉากทัศนที่เห็นของคนแอฟริกาสวนมากจะถูกครอบงําโดยประเทศ
ตางๆ ที่ผลัดเปลี่ยนกันเขาไปสรางทุนที่แตกตางใหกับประเทศในแถบแอฟริกา บทสรุปที่ชัดเจน
ที่สุด จึงทําใหคนแอฟริกาไมกลาลุกขึ้นมาคิดแบบแอฟริกา ดังจะเห็นไดจาก คํากลาวของ             
René Descartes นักปรัชญาผูยิ่งใหญชาวฝรั่งเศสที่มองคนในภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้  คนอเมริกาจะคิด         
I think therefore; I am. คนยุโรป I think therefore; I exit. สวนคนแอฟริกานั้น I think therefore;         
I related the others.  

จากภาพฉายทั้งหมด จึงไมแปลกเลยวา มนุษยจึงมีวิธีคิดแตกตางกัน เพราะมนุษยมีส่ิงเรา มี
องคประกอบ และมีชาติพันธุวรรณา รวมทั้งอัตลักษณที่แตกตางกัน ตางกรรม ตางวาระ จะอยางไร
ก็ตามเพียงแตคิดใหสมเหตุสมผล (rational) และคิดใหเปนเหตุเปนผล (reasonable) ก็พอ แคนีค้งสขุ
ใจไมนอย  แตถาคิดกับองคกร ผูเขียนคงบอกไดวา “ไมมีท่ีใดใหความรักไดเทากับบานตน ไมมีท่ีใด

ยิ่งใหญไปกวาแผนดินท่ีเราอาศัย” และที่นี่แผนดินรามคําแหง  


