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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

บทน�า
	 การพฒันาสงัคมในทางพระพุทธศาสนา	มเีป้าหมายส�าคญัคือการท�าให้บคุคลมคีวามเหน็ถกูต้อง

เป็นเบื้องต้นเสียก่อน	โดยความเห็นถูกต้องจะเกิดขึ้นกับบุคคลแต่ละคนได้นั้น	จักต้องพัฒนาจิตใจของ

บุคคลนั้นๆ	 เสียก่อน	 เมื่อบุคคลได้รับการพัฒนาจนกระทั่งมีมุมมองต่อชีวิตและสังคมถูกต้องตาม 

เป็นจริงแล้ว	 บุคคลนั้นก็จะมีการแสดงออกทางกายกรรม	 วจีกรรม	 ท่ีไม่เป็นปัญหาต่อสังคม	 แต่กลับ

กลายเป็นพลังให้กับสังคมนั้น	 กรอบแนวคิดตามกระบวนการนี้	 จักเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้แล้ว	สั่งสอนบุคคลผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์	มีปัญจวัคคีย์	และกลุ่มสหายของพระยสกุลบุตร	๕๔	คน	

เป็นต้น	ได้เข้ามาอปุสมบทในพระพทุธศาสนาแล้ว	จากนัน้พระพุทธเจ้าจึงได้ส่งพระสงฆ์สาวกผู้ผ่านการ

พัฒนาจิตใจจนเป็นเวไนยบุคคลแล้ว	ทั้ง	๖๐	รูปเหล่านั้น	ไปประกาศพระศาสนา	หรือไปพัฒนาสังคม	

โดยทรงก�าชับให้แต่ละคนเดินทางไปคนละเส้นด้วยพุทธพจน์ว่า

	 	 “...ภิกษุทั้งหลาย	 พวกเธอจงจาริกไป	 เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ�านวนมาก	 

เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก	 เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย	์ 

อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป	 จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น	 มีความงาม 

ในท่ามกลาง	และมคีวามงามในทีส่ดุ	จงประกาศพรหมจรรย์	พร้อมทัง้อรรถและพยญัชนะ

บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน...	 สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อย	 มีอยู่	 ย่อมเส่ือมเพราะไม่ได ้

ฟังธรรม	จักมีผู้รู้ธรรม…”
1
 

	 จากพุทธพจน์ว่า	เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ�านวนมาก...	และประโยคท้าย	ๆ	ว่า	สัตว์ทั้งหลายที่มี

ธุลีในตาน้อย	 มีอยู่...	 ข้างต้นนั้น	 ใจความส�าคัญของการพัฒนาสังคมจึงหมายถึงการพัฒนาบุคคล	 

โดยบุคคลผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเบื้องต้นคือผู้มีธุลีนัยน์ตาน้อย	 ซึ่งหมายถึงผู้พึงแนะน�าสั่งสอน

อบรมได้	เรียกผู้มีคุณสมบัตินี้ว่า	เวไนยบุคคล	

	 หากพจิารณาการพฒันาสงัคมของประเทศไทยในปัจจบุนัแล้ว	แม้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	 จะจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่คนไทยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพเป็นหลักเพื่อเอากายรอดเท่านั้น	 แต่ไม่ได ้

 1
 วิ.ม.	(ไทย)	๔/๓๒/๔๐.

22. ������������� (��.��������������� 287-297) .indd   287 24/11/2563   21:20:54



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓288

มุ่งพัฒนาจิตใจให้คนไม่เห็นแก่ตัว	 ดังนั้น	 คนไทยยิ่งมีการศึกษาสูงมากเพียงใด	 ยิ่งมีความเห็นแก่ตัว 

มากเพยีงนัน้	ผูเ้ขยีนจึงเสนอการพฒันาสงัคมตามหลักพระพุทธศาสนา	ทีมุ่ง่พัฒนาคนให้เป็นศนูย์กลาง

การพัฒนาว่าเป็นอย่างไร

ความหมายตามนัยพระพุทธศาสนา
	 “การพัฒนาสังคม”	โดยรูปศัพท์มีค�าส�าคัญอยู่	๒	ค�า	คือค�าว่า	“การพัฒนา”	กับ	ค�าว่า	“สังคม”	

โดยค�าว่า	 สังคม	 ในความหมายตามนัยพระพุทธศาสนานั้นจะชี้ให้เห็นความแตกต่างและความส�าคัญ 

ในพระพุทธศาสนา	 ซึ่งในบทความนี้จะขอนิยามความหมาย	 ๒	 นัยคือ	 การนิยามความหมายตามนัย 

ทั่วไป	กับ	การนิยามความหมายตามนัยพระพุทธศาสนา	ดังนี้

	 การนิยามความหมายตามนัยทั่วไป

	 กรอบแนวคดิของการพฒันาในทีน่ีห้มายถึง	การพัฒนาบคุคลแต่ละคนในสังคมนัน้	ๆ 	เพราะค�าว่า	

“สังคม”	เป็นค�านามธรรมไม่มีตัวตน	ในพจนานุกรม	ได้ให้ความหมาย	สังคม	หมายถึง	คนจ�านวนหนึ่ง

ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ	กฎเกณฑ์	โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญร่วมกัน	เช่น	สังคมชนบท	

ฯลฯ
2
	อีกความเห็นหนึ่ง	ค�าว่า	“สังคม”	มีนัยหมายถึง	การที่บุคคลหลาย	ๆ	คนมาอยู่รวมกัน	ณ	ที่ใด 

ที่หนึ่ง	ซึ่งภาวะที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมา”
3
	การมาอยู่รวมกันจนเกิดเป็นสังคมนั้น	มีความต้องการ

พื้นฐาน	 (Basic	 needs)	 ที่จ�าเป็นหลายอย่างโดยมีเหตุผลส�าคัญ	 เช่น	 ความต้องการเร่ืองปัจจัยส่ี	 

ความมีวัฒนธรรม	ความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน	ความต้องการความปลอดภัย
4
 

	 การนิยามความหมายตามนัยพระพุทธศาสนา

	 ค�าว่า	 “บุคคล”	 ในทางพระพุทธศาสนา	หมายถึง	บุคคลแต่ละคนจะมีองค์ประกอบกันขึ้นจาก

ขนัธ์	๕	โดยมกีารแสดงออกท่ีเรยีกว่า	กระท�ากรรม	๓	ช่องทางคอื	กาย	วาจา	และจติใจ	จากองค์ประกอบ

ของบุคคลแต่ละคนที่เป็นขันธ์	๕	ดังกล่าว	สามารถตีความได้ว่า	บุคคลแต่ละคนมีความเป็นสังคมย่อย

สังคมหนึ่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติ	 ซึ่งหากส่วนประกอบทั้ง	 ๓	 ส่วนของแต่ละบุคคล	 มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกันและกัน	 เรียกสภาวะนั้นว่า	 “ปกติ”	 ซึ่งในพระพุทธศาสนา	 เรียกว่า	 “ศีล”	 แต่ถ้าหาก 

ในเวลาใด	กายกับวาจา	ไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน	และหรือกายกับวาจา	ไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับ

จติใจ	หรอืส่วนใดส่วนหนึง่ไม่สมัพนัธ์สอดคล้องกบัส่วนทีเ่หลือ	เช่น	วาจาพูดไปอย่างหนึง่	ส่วนกายกระท�า

 2
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ไปอีกอย่างหนึ่ง	 เป็นต้น	 จะเรียกสภาวะนั้นว่า	 “ผิดปกติ”	 ซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกว่า	 “ทุศีล”	 

ส่วนจติใจนัน้	ถ้าเวลาใดมคีวามเป็นปกต	ิในพระพทุธศาสนาจะเรยีกสภาวะปกติของจตินัน้ว่า	จติมสีมาธิ	

แต่ถ้าหากจิตผิดปกติไป	 เช่น	 จิตฟุ้งซ่าน	 เป็นต้น	 จะเรียกสภาวะนั้นว่า	 จิตไม่เป็นสมาธิ	 โดยถ้าจิต 

เป็นสมาธิก็จะมีพลัง	 จิตที่มีพลังจะส่งผลให้เกิดสติที่เข้มแข็ง	 จิตก็จะสามารถก�าหนดรู้	 เห็น	 สรรพสิ่ง 

ตามความเป็นจริงได้	 เรียกสภาวะนั้นว่า	ปัญญา	หรือเรียกว่า	มีความเห็นถูกต้อง	 (สัมมาทิฏฐิ)	ซึ่งเป็น

เบื้องต้นของมรรคมีองค์	๘	ข้อที่	๑	นั่นเอง	โดยธรรมชาติของปัญญาจะปราศจาก	โมหะ	คือความหลง	

ซึ่งความหลงเป็นอวิชชา	 ไม่รู้	 เห็น	 สรรพสิ่งตามเป็นจริง	 ซ่ึงในพระพุทธศาสนาเรียกว่า	 ความเห็นผิด	

(มิจฉาทิฏฐิ)	 เป็นสาเหตุของการน�ามาซึ่งความเห็นแก่ตัวอันเป็นต้นทางของปัญหาของชีวิตและสังคม	

นั่นเอง

	 การพัฒนาสังคม	 ตามนัยพระพุทธศาสนา	 จึงหมายถึง	 การพัฒนาบุคคลแต่ละคน	 ซึ่งบุคคล 

จะประกอบด้วยกาย	 วาจา	 (รูปธรรม)	 และจิตใจ	 (นามธรรม)	 โดยจิตใจมีอิทธิพลเหนือกาย	 วาจา	 

นั่นหมายความว่า	 เมื่อจะพัฒนาบุคคลนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจักต้องเร่ิมต้นท่ีการพัฒนาจิตใจ	

เพราะว่า	 “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า...ส�าเร็จแล้วด้วยใจ...”
5
	 กล่าวคือเมื่อจิตใจของบุคคล 

แต่ละคนในสงัคมนัน้	ๆ 	ได้รบัการพฒันาด้วยการยกระดบัจติใจจากปถุชุนมาสูก่ลัยาณชนได้แล้ว	เท่ากบั

ว่าสงัคมน้ัน	ๆ 	จักได้รบัการพฒันาไปโดยปรยิาย	ดงันัน้	การพฒันาสงัคมจงึหมายถงึการพฒันาจติใจของ

บุคคลแต่ละคน	ด้วยการยกระดับจิตจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกต้องนั่นเอง

หลักธรรมพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม	
	 การมองเวไนยบุคคลให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของการพัฒนานั้น	เพื่อจะประเมินผลว่า	ผู้เข้า

สู่กระบวนการพัฒนาเป็นผู้ได้บรรลุผลตามพุทธประสงค์แล้วหรือไม่	 มีความยั่งยืนหรือไม่	 อย่างไรนั้น	 

จักต้องอาศัยคุณธรรมท่ีพระพุทธเจ้าท้ังหลายได้ตรัสไว้แล้วเป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนา	 ซ่ึงคุณธรรม 

เหล่านั้นได้ใช้เป็นแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน	 เรียกว่า	 โอวาทปาติโมกฺข์	 

มีเนื้อความที่เป็นพุทธอุดมการณ์	๔	พุทธหลักการ	๓	และเป็นพุทธวิธีการ	๖	ตามล�าดับดังนี้	

	 	 	 	 	 	 “ความอดทนคืออดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง	

	 	 	 	 พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า	นิพพานเป็นบรมธรรม	

	 	 	 	 ผู้ท�าร้ายผู้อื่น	ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต	ผู้เบียดเบียนผู้อื่น	ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ	

	 	 	 	 	 	 การไม่ท�าบาปทั้งปวง	การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	

	 	 	 	 การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว	นี่คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 5
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	 	 	 	 	 	 การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น	การไม่เบียดเบียนผู้อื่น	ความส�ารวมในปาติโมกข์	

	 	 	 	 ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร	การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด	

	 	 	 	 การประกอบความเพียรในอธิจิต	นี้คือค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
6

	 จากพุทธพจน์ดังกล่าว	 มีคุณธรรมท่ีทรงวางไว้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลว่า	 การพัฒนาสังคม

ผ่านการพัฒนาเวไนยบุคคลน้ัน	 ได้บรรลุตามพุทธประสงค์หรือไม่นั้น	 ภายหลังจากการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้าแล้ว	 เมื่อเวลาล่วงไปถึงวันอาสาฬหบูชา	 (คือนับจากวันเพ็ญเดือน	๘	ในปีเดียวกับที่ตรัสรู้	

จนถึงวันเพ็ญเดือน	๓	ของปีถัดมา)	มีพระภิกษุที่เป็นพระสาวกขณะนั้นกว่า	๑,๓๐๐	รูปแล้ว	พระสาวก

เหล่านั้น	 พระพุทธองค์ได้ทรงส่งออกไปพัฒนาสังคมโดยไปยังเมืองต่าง	 ๆ	 ส่วนพระองค์ประทับอยู่	 ณ	

วดัเวฬวุนั	หรอืวดัป่าไผ่	กรงุราชคฤห์	แคว้นมคธ	ทีพ่ระเจ้าพิมพิสารมอบถวายแก่สงฆ์ให้เป็นวดัแห่งแรก

ในพระพุทธศาสนา	ในวันเพ็ญเดือน	๓	ซึ่งห่างจากวันที่ตรัสรู้	๙	เดือน	พระสาวกเหล่านั้นเดินทางมาเฝ้า

พระพุทธเจ้า	ณ	วัดเวฬุวัน	จึงก�าหนดเรียกวันนี้ว่า	วันจาตุรงคสันนิบาต	โดยใจความในโอวาทปาติโมกข์

ที่ทรงแสดง	 ดังที่ยกมาอ้างแล้วข้างบนนั้น	 เป็นการประกาศ	 “คุณธรรมส�าคัญ”	 ที่ถือเป็นเครื่องช้ีวัด

คุณสมบัติของบุคคลท่ีพัฒนาแล้ว	 โดยเป็นกระบวนการพัฒนาที่สืบเน่ืองถึงกัน	 เริ่มต้นจากการพัฒนา

จากภายในของบคุคล	คอืการพฒันาจติแล้วให้จติใจก�ากบัการแสดงออกทางกาย	และวาจา	และจากนัน้

จึงก�าหนดการบริหารตนเองเมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและสังคมวงกว้างออกไป	 เรียกว่า	 

เกณฑ์	๓	ระดับคือ	พุทธอุดมการณ์	๔	พุทธหลักการ	๓	และพุทธวิธีการ	๖	ซึ่งสาระส�าคัญของเกณฑ์ 

แต่ระดับมีรายละเอียด	ดังนี้

	 ๑.	คุณธรรมที่เป็น	พุทธอุดมการณ์	๔	ประการ	

	 จากพุทธพจน์ในคาถาที่	๑	พระพุทธองค์ตรัสถึง	พุทธอุดมการณ์	หมายถึงการกระท�าที่สูงส่งของ

พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา	มีลักษณะแตกต่างจากศาสนาอื่น	๔	ประการ	คือ	๑)	ความอดทน	

คือความอดกลั้น	เป็นตบะอย่างยิ่ง	๒)	พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า	นิพพานเป็นบรมธรรม	๓)	ผู้ท�าร้าย

ผู้อื่น	ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต	และ	๔)	ผู้เบียดเบียนผู้อื่น	ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ	ซึ่งคุณธรรมแต่ละข้อ	อธิบาย

ความได้ตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 ๑)	ขันติ	 คือความอดกลั้น	 เป็นตบะอย่างยิ่ง	 โดยพุทธอุดมการณ์ข้อนี้	 ทรงช้ีให้เห็นว่า	 

ความอดทน	 อดกลั้น	 เป็นคุณธรรมสูงส่งที่บุคคลเมื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมต้องใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันาตนเพือ่ให้ก้าวข้ามปัญหาและอปุสรรคนานปัการของชวีติท่ีก�าลังด�าเนนิไปแต่ละลมหายใจจนกว่า

ชีวิตจะถึงเป้าหมายชีวิตคือความพ้นทุกข์	 หากไม่มีคุณธรรมข้อความอดทนคืออดกล้ันนี้แล้วชื่อว่า 

 6
 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๙๐/๕๐-๕๑
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ได้ละเลยต่อเหตท่ีุจกัท�าให้บรรลเุป้าหมายไปเสยี	จงึต้องเชือ่ม่ันในความอดทนอดกล้ันนีว่้า	เป็นคณุธรรม

ทีจ่ะพฒันาตนและช่วยให้ตนอยู่ในสงัคมเพือ่ท่ีจะร่วมมอืกบับคุคลอืน่ๆ	ในสงัคมจนกลายเป็นพลงัในการ

พัฒนาสังคมและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ส�าเร็จได้	

	 	 ๒)	พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า	 นิพพาน	 เป็นบรมธรรม	 โดยพุทธอุดมการณ์ข้อน้ี	 ทรงชี ้

ให้เห็นว่า	 ความดับเย็น	 หรือ	 ความสงบระงับของกิเลส	 ตัณหา	 เป็นสุขอย่างยิ่ง	 เป้าหมายหลักของ 

ผูอ้อกบวช	(หรอืการอยูร่่วมกนักบับุคคลอืน่ในสังคม)	มใิช่สิง่อืน่แต่เพือ่ความสงบเยน็	ผูเ้ป็นเวไนยบคุคล

ต้องเชื่อมั่นว่า	ความสุขอย่างอื่น	 (ที่ใครๆ	ก็ล้วนแสวงหากันนั้น)	ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากความเข้าไป

สงบระงับของอกุศลมูลทั้ง	๓	คือ	ความโลภ	(โลภะ)	ความโกรธ	(โทสะ)	ความหลง	(โมหะ)	ไม่มี	โดยเมื่อ

เวไนยบคุคลเช่ือมัน่อย่างนีแ้ล้วด�าเนนิชวีติของตนไปสูภ่าวะความสงบระงบัอกศุลมลูทัง้	๓	นัน้ได้	จงึเป็น

บุคคลที่ชื่อว่า	ได้รับการพัฒนาแล้ว	และสังคมใดก็ตามที่มีบุคคลผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ส่วนรวม	หรือ

เรียกว่า	บุคคลผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วดังกล่าว	สังคมนั้นจึงได้ชื่อว่า	เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว

	 	 ๓)	ผูท้�าร้ายคนอืน่	ไม่ชือ่ว่าเป็นบรรพชิต	โดยพุทธอดุมการณ์ข้อนี	้ทรงชีใ้ห้เหน็ว่า	บรรพชติ

ในพระพุทธศาสนา	หมายถึงผู้ถือการบรรพชาและอุปสมบทแล้ว	รวมถึงผู้ที่สมาทานตนเองเป็นอุบาสก	

อุบาสิกา	 เป็นพุทธศาสนิกชนด้วย	 ไม่พึงท�าผู้อื่นให้ล�าบากด้วยการท�าความทุกข์ทางกาย	 หรือทุกข์ 

ทางใจให้กับผู้นั้น	ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งผู้เป็นเวไนยบุคคลต้องเชื่อมั่นว่า	การท�าร้าย	ท�าลายตน

และคนอื่นด้วยกาย	ด้วยวาจา	อยู่นั้น	เวไนยบุคคลผู้นั้น	ก็ไม่ได้ชื่อว่า	เป็นผู้มีจิตใจที่พัฒนาแล้ว	และใน

ระดับสังคมก็จะยังไม่ได้ชื่อว่า	เป็นสังคมที่พัฒนาแล้วเช่นกัน	

	 	 ๔)	ผู้เบียดเบียนคนอื่น	ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ	โดยพุทธอุดมการณ์ข้อนี้	ทรงชี้ให้เห็นว่า	สมณะ

คือผู้ต้องการความสงบ	 หมายถึงพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาไม่พึงไปเบียดเบียนทายกคือ 

การไม่ไปเอ่ยปากขอปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างฟุ่มเฟือยจนท�าให้ทายกทายิกาเดือดร้อนด้วยอาการ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 รวมถึงอุบาสก	 อุบาสิกา	 พุทธศาสนิกชนทุกคน	 ไม่พึงเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 

ซึง่ผูพั้ฒนาตนเองแล้วต้องเชือ่มัน่ว่า	การไม่เบยีดเบยีนกนัและกนั	มกีารท�าร้ายท�าลายกันด้วยกาย	มกีาร

ลกัทรพัย์	เป็นต้น	การไม่เบยีดเบียนกนัด้วยวาจา	มกีารพูดเทจ็	พูดส่อเสียด	เป็นต้น	และการไม่เบยีดเบยีน

กันด้วยจิตใจ	มีการอิจฉา	ริษยา	คิดประทุษร้ายคนอื่น	เป็นต้น	นั้น	เป็นเกณฑ์ที่จะเรียกบุคคลนั้นได้ว่า	

เป็นผู้มีความสงบ	และเรียกสังคมนั้นได้ว่า	เป็นสังคมที่สงบสันติสุขอย่างแท้จริง

	 จะเหน็ว่า	กระบวนการพฒันาบคุคลในสงัคมของพุทธอดุมการณ์ท้ัง	๔	หากเทียบเคยีงกบัร่างกาย

ของบุคคลแล้ว	จะเทียบได้กับสติปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์	(vision)	กรอบแนวคิด	(mindset)	

ที่เป็นส่วนจิตใจ	 หรือเป็นมันสมองของบุคคลและสังคม	 ซึ่งหากส่วนที่เป็นจิตใจได้รับการพัฒนาให้ม ี

ความเห็นถูกต้องโดยมีความไม่เห็นแก่ตัวได้แล้ว	 จะมีความเป็นเหตุเป็นผลที่อิงอาศัยกัน	 สนับสนุน 

22. ������������� (��.��������������� 287-297) .indd   291 24/11/2563   21:20:56



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓292

กันและกันให้เกิดขึ้นตามล�าดับ	โดยเริ่มจากเมื่อมีความอดทนเป็นเหตุ	ก็จะมีความดับเย็นเป็นผล	เมื่อมี

ความดบัเยน็ไม่วุน่วายเป็นเหตแุล้ว	กจ็ะไม่เข้าไปท�าลายท�าร้ายคนอืน่เป็นผล	เมือ่ไม่มกีารท�าลายท�าร้าย

กันเป็นเหตุแล้ว	ก็จะไม่มีการเบียดเบียนกันและกันทั้งทางกาย	วาจา	ใจ	เป็นผล	หรืออาจจะพิจารณา

แบบปฏิโลมก็ได้ว่า	 เมื่อไม่มีการเบียดเบียนกันและกันทางกาย	 วาจา	 ใจเป็นผลแล้ว	 ก็แสดงว่าไม่มี 

การท�าร้ายท�าลายกันเป็นต้นเหตุ	 เมื่อมีความสงบเย็นปรากฏให้เห็นเป็นผลแล้ว	 ก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้น

หรือสังคมนั้น	 ๆ	 มีแต่ความอดกลั้นอดทนต่อกันและกันเป็นเหตุ	 เมื่อบุคคลมีความอดทนอดกั้นต่อ 

เป็นผล	 จึงท�าให้บุคคลมีจิตใจที่พัฒนาแล้วและหรือสังคมก็ได้รับการพัฒนาไปด้วยสืบเนื่องเพราะได้

ปฏิบัติธรรมข้อคุณธรรมที่เป็นพุทธอุดมการณ์	

	 ๒.	คุณธรรมที่เป็น	พุทธหลักการ	๓	ประการ	

	 พระพทุธเจ้าตรสัคณุธรรมท่ีใช้เป็นเกณฑ์พฒันาสงัคมผ่านการพฒันาบคุคลเพือ่เป็นเคร่ืองชีวั้ดว่า	

บคุคลผูไ้ด้รบัการพฒันาแล้วจะมคีวามยัง่ยนืหรอืไม่นัน้	ต้องอาศยัการประเมนิผลบุคคลผูน้ัน้ผ่านการใช้

พุทธหลักการ	 ๓	 เป็นเกณฑ์ชี้วัดในการปฏิบัติของบุคคล	 ซึ่งพุทธหลักการนี้กล่าวกันว่า	 เป็นการสรุป 

รวบยอดหลักพุทธธรรมเพื่อให้พุทธบริษัทเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาได้	 เรียกว่า	 เป็นหัวใจ

ของพระพุทธศาสนา	๓	 ประการ	 คือ	 ๑)	 การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง	๒)	 การบ�าเพ็ญแต่ความดี	 และ	 

๓)	การท�าจิตของตนให้ผ่องใส
7
		ซึ่งคุณธรรมแต่ละข้อ	อธิบายความได้ตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 ๑) การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง 	 หมายถึง	 การไม่ประพฤติผิดในทุจริตธรรม	 ๓	 อย่าง	 ได้แก่	 

กายทุจริต	วจีทุจริต	และมโนทุจริต	แต่ควรประพฤติสุจริตธรรม	๓	อย่างแทน	ได้แก่	กายสุจริต	วจีสุจริต	

และมโนสุจริต	 ความหมายโดยรวมขอ งการไม่ท�าบาปทั้งหมด	 คือผู้เป็นเวไนยบุคคลต้องเว้นจากการ

ประพฤติทุจริตธรรมทั้งปวง,	 ประ พฤติแต่สุจริตธรรมเท่านั้น	 หมายความว่า	 ที่เรียกว่า	 ด�าเนินชีวิต 

ตามกุศลกรรมบถ	๑๐	ประการ	ดังนี้

	 	 	 ๑)		ประพฤตกิายสจุรติ	คอืไม่ท�าบาปด้วยกายกรรม	๓	ข้อ	ได้แก่	๑)	ไม่ฆ่าสัตว์	๒)	ไม่ลักทรัพย์	

และ	๓)	ไม่ประพฤติผิดในกาม,	

	 	 	 ๒)		ประพฤติวจีสุจริตคือการไม่ท�าบาปด้วยวาจา	 ๔	 อย่าง	 ได้แก่	 ๔)	 การไม่พูดเท็จคือ 

พูดโกหก	 ๕)	 การไม่พูดด่าคือค�าหยาบ	 ๖)	 การไม่พูดส่อเสียดคือพูดแทงใจคนให้เจ็บช�้าน�้าใจ	 และ	 

๗)	การไม่พูดเพ้อเจ้อคือพูดทีเล่นทีจริง	พูดไร้สาระ,	

	 	 	 ๓)		ประพฤตมิโนสจุรติคอืการไม่ท�าบาปด้วยใจทีเ่ป็นมโนกรรม	๓	อย่าง	ได้แก่	๘)	การไม่คดิ

พยาบาทคิดปองร้ายใคร	๙)	การไม่คดิโลภอยากได้ของๆ	เขา	และ	๑๐)	การไม่มคีวามเหน็ผดิจากท�านอง

ครองธรรม	ซึง่เมือ่ผูเ้ป็นเวไนยบุคคล	มปีกตเิว้นจากการประพฤตทิจุรติธรรมได้และเจริญแต่การประพฤติ

 7
 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๙๐/๕๐-๕๑
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สจุรติธรรมแล้วไซร้	ชือ่ว่ายงัเป็นผูส้ามารถมวีถิชีวีติทีด่�าเนนิตนให้เป็นไปในครรลองของพทุธอดุมการณ์	

๔	ได้

	 	 ๒)	การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	หมายถึง	การรู้ในการด�าริชอบ	หรือการมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง	

ซึ่งค�าว่า	ถูกต้องในที่นี้หมายเอา	ท�าให้จิตไม่เกิดอกุศลมูล	หรือ	ไม่ให้อกุศลมูลเข้าไปเจืออยู่ในจิตจนจิต

เศร้าหมอง	 ไม่ผ่องใส	 พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้พุทธบริษัทด�าริออกจากอกุศล	 เพราะเป็นสาเหตุให้จิต 

มีกิเลสมูล	หรือ	อกุศลมูล	คือโลภะ	โทสะ	โมหะ	ครอบง�าจิตอยู่	ซึ่งอกุศล	๓	ประการ	ได้แก่	

	 	 	 ๑)		ด�าริในการออกจากกาม	โดยความหมายของค�าว่า	กาม	ได้แก่	อารมณ์หรือความรู้สึก

ยินดี	ยินร้าย	ที่มีต่อการได้รับรู้ในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	และธัมมารมณ์	ที่ชวนให้รัก	ชักน�าให้เกิด

ความใคร่	พาใจให้ไหลหลง	เมื่อเกิดยินดียินร้ายต่อการรับรู้ขึ้นแล้ว	จึงเรียกว่า	เกิดกิเลสกาม	

	 	 	 ๒)	ด�าริในการไม่มุ่งร้าย	ค�าว่า	ด�าริในการไม่มุ่งร้าย	ได้แก่	อาการที่คิดเห็นอยู่ในใจที่ชอบ

มองคนในแง่ร้ายอยู่เสมอๆ	ด้วยการคิดว่าร้าย	ใส่ร้ายคนอื่นที่เกิดขึ้นอยู่ในใจ	และ	

	 	 	 ๓)		ด�าริในการไม่เบียดเบียน	ค�าว่า	ด�าริในการไม่เบียดเบียน	ได้แก่	อาการที่คิดเห็นในทาง

พยาบาทปองร้ายคนอื่นอยู่เสมอๆ	จึงเป็นที่มาแห่งการเบียดเบียนท�าร้ายได้

	 	 การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	ท่านมีกุศโลบายผ่านการภาวนาในใจเสมอ	เช่น	“อย่ายินดียินร้าย...

อย่าว่าร้ายใคร...อย่าคดิร้ายใคร...”	เป็นต้น	เมือ่เวไนยบคุคล	ได้ท่องบ่นภาวนาไว้เสมอ	ๆ 	ในชวีติประจ�าวนั	

จะท�าให้เกิดสติระลึกรู้	 ไม่ให้บาปและอกุศลจิตเกิดข้ึน	 จิตเวไนยบุคคลก็จะเกิดเป็นกุศลจิตท่ีเจือปน 

อยู่แต่ในกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งเมื่อผู้เป็นเวไนยบุคคล	 มีปกติความเพียรที่ชอบในการท่องภาวนา

เป็นปกติอย่างนี้เพื่อเป็นการท�ากุศลให้ถึงพร้อมไว้ในจิตของตนอยู่ตลอดเวลาแล้ว	 จึงมีผลประเมิน 

จนเรียกได้ว่า	เป็นผู้ได้รับการพัฒนาแล้วที่ยั่งยืนแล้ว

	 	 ๓)	ท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว	หมายถงึ	เมือ่เรามคีวามเพยีรชอบในการเจรญิสตด้ิวยการภาวนา

อยู่ตลอดเวลา	 จนจิตมีสติท�าความสงบนิ่งได้แล้ว	 ผู้เป็นเวไนยบุคคล	 ต้องมีปกติตามดูรู้เห็นจิตของตน 

ไว้เสมอ	 อย่าให้จิตมารมาคอยดลจิตดลใจ	 ให้จิตนึกไปในสิ่งท่ีล่วงไปแล้ว	 (ได้แก่	 ความจ�าได้หมายรู ้

ในสัญญาขันธ์)	หรือที่อยากจะท�าสิ่งต่าง	ๆ	 เพราะจะท�าให้จิตหลงคิด	จนเกิดเป็นความฟุ้งซ่าน	 ให้เรา

พิจารณาถึงความไม่ควรยึดมั่นถือมั่น	ในสิ่งที่ก�าลังนึกคิดนั้น	เพราะเป็นเหตุให้จิตเกิดทุกข์	ความยึดถือ

ในสิ่งที่นึก-คิดนั้น	 จัดเป็นสมุทัย	 คือใจเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์	 ควรละความยึดมั่นถือมั่นในการ 

นึก-คิดนั้นเสีย	 เมื่อเรารู้พิจารณาท�าได้อย่างนี้ไว้ตลอดก็จักเป็นผู้รู้ช�าระจิตของตน	 จะท�าให้จิตของเรา 

มีความขาวรอบยิ่งขึ้น	มีความผ่องใสมีสติปัญญา	ควรต่อการบรรลุคุณธรรมชั้นสูงยิ่ง	ๆ	ขึ้นไปจนบรรลุ

พระนิพพานได้	
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 อย่างไรก็ตาม	 พุทธหลักการ	 หากเทียบเคียงกับร่างกายของบุคคลแล้ว	 จะเทียบได้กับกาย 

และวาจาที่ถือเป็นกิริยาของจิตใจ	 คือเป็นอวัยวะที่รองรับการแสดงพฤติกรรมของจิตที่เรียกว่า	 ศีล	 

โดยสอดคล้องกับหลักไตรสิกขา	 คือศีล	 สมาธิ	 และปัญญา	 เพราะการไม่ท�าความชั่วทั้งปวงคือการ 

รักษาศีล	 การท�ากุศลให้ถึงพร้อม	 กล่าวคือการเอาใจใส่ในการบ�าเพ็ญแต่ความดีนั้นคือการท�าให้จิต 

ตั้งมั่นเป็นสมาธิ	 ไม่วอกแวกไปกับสิ่งที่จะน�าพาให้ออกนอกทางบุญ	 ทางกุศล	 ส่วนการท�าจิตของตน 

ให้ผ่องใสนั้น	เป็นผลจากการที่บุคคลนั้นถึงพร้อมด้วยศีลและการมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ	จะส่งผลท�าให้

ปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ	ไตรสิกขากับพุทธหลักการ	ทั้ง	๓	ข้อนี้	ทั้งโดยเหตุและโดยผลแล้วที่แท้ก็คือ

สิ่งเดียวกัน	 และเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าทุก	 ๆ	 พระองค์	 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่พุทธบริษัททุกคน	 

โดยเฉพาะเวไนยบุคคล	ต้องน�าไปประพฤตปิฏิบัตใินวถิชีวิีต	การทีบ่คุคลในฐานะสมาชกิของสงัคมปฏบิตัิ

ตนตามพุทธหลักการ	๓	ข้อนี้ได้อย่างสม�่าเสมอแล้ว	 เท่ากับเป็นผลที่จิตของบุคคลนั้นได้รับการพัฒนา

จากพุทธอุดมการณ์จนมีสภาพของจิตที่มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งแล้ว

คุณธรรมที่เป็นพุทธวิธีการ	๓	ประการ	
	 หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสถึงพุทธอุดมการณ์	และพุทธหลักการแล้ว	ในส่วนที่	๓	พระองค์ก็ตรัส

ถึงพุทธวิธีการ	๖
8
 	เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติตนของพระธรรมทูตที่มีบริบทชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม	

โดยมีภารกิจเดินออก ไปท�าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้นักเผยแผ่แต่ละรูปมีวิธีปฏิบัติตนต่อ 

ศาสนิกของศาสนาอ่ืน ด้วยรูปแบบเดียวกัน	 แต่เมื่อจักน�าพุทธวิธีการมาปรับใช้เป็นวิธีการพัฒนาสังคม	

ผ่านการพัฒนาบุคคลในฐานะสมาชิกของสังคมที่เป็นเป้าหมายส�าคัญแล้ว	การประเมินผลว่า	บุคคลนั้น

มีการพัฒนาไปแล้วมากหรือน้อยอย่างไรนั้น	สามารถใช้เกณฑ์	พุทธวิธีการ	นี้วัดคุณภาพจิตของบุคคคล

ผู้รับการพัฒนาแล้ว ได้เช่นเดียวกัน	 เพราะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกให้เห็นทางกาย	 วาจา	 นั้น 

เป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพของจิตบุคคลผู้นั้นได้ว่า	มีจิตพัฒนาแล้วอย่างไร	ดังนี้

	 	 ๑.		การไม่กล่าวร้าย	หมายถึง	การไม่ใช้วจีกรรม	หรือการใช้ค�าพูด	ไปกล่าวร้าย	กล่าวหาว่า

ร้ายให้ใคร	 ๆ	 โดยเฉพาะผู้ท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว	 จักต้องมีพฤติกรรมทางวาจาที่ไม่ไปกล่าวร้ายให้กับ

บคุคลใด	ๆ 	บคุคลผูช้ือ่ว่ามกีารพฒันาแล้ว	เช่น	อบุาสก	อบุาสกิา	รวมถงึผูส้มาทานเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว	

จะต้องไม่ใช้อกุศลมูลผ่านทางวจีกรรม	๔	มี	 (๑)	 การพูดเท็จ	 (๒)	พูดส่อเสียด	 (๓)	พูดค�าหยาบ	และ	 

(๔)	พูดเพ้อเจ้อ	เหลวไหล	อันเป็นวจีกรรมที่ไปกล่าวร้ายคนอื่น	ๆ	(เพราะความเป็นชาวพุทธก็มีสถานะ

ที่ไม่แตกต่างจากพระธรรมทูตผู้ท�าหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา	ซึ่งต้องไม่ไปกล่าวร้ายโจมตี	ดูถูก	ความเชื่อ

ของผู้อื่น) 

 8
 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๙๐/๕๐-๕๑
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  ๒.		การไม่ท�าร้าย	หมายถึง	การไม่ใช้กายกรรมเข้าไปท�าร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคม	โด 

ยเฉพาะผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องมีพฤติกรรมทางกาย	ที่ไม่ไปท�าร้ายให้ใคร	ๆ	เกิดความเจ็บปวด	

ซึ่งบุคคลผู้ชื่อว่ามีการพัฒนาแล้ว	อย่างเช่น	อุบาสก	อุบาสิกา	รวมถึงผู้สมาทานเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว	

จะต้องไม่ใช้อกุศลมูลผ่านทางกายกรรม	 ๓	 มี	 (๑)	 การฆ่าหรือการท�าร้าย	 (๒)	 การลักทรัพย์	 และ	 

(๓)	การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย	ไปท�าร้ายให้กับคนอื่น	ๆ 	เหมือนกับพระธรรมทูตผู้ท�าหน้าที่เผยแผ่

ศาสนานั้น	จะต้องไม่ไปใช้ก�าลังบังคับข่มขู่ด้วยวิธีการต่าง	ๆ	เพื่อให้เขามาเลื่อมใสศรัทธาในศาสนธรรม

ของตน

	 	 ๓.		การส�ารวมในปาติโมกข์	หมายถึง	 การส�ารวมระวังในการปฏิบัติตนด้วยการละเว้นข้อที่

ได้ทรงห้ามไว้	และให้ท�าตามข้อทีท่รงอนญุาต	โดยเฉพาะผูท้ีช่ือ่ว่า	ได้รบัการพฒันาแล้ว	อย่างเช่น	อบุาสก	

อุบาสิกา	รวมถึงผู้สมาทานตนเป็นพุทธศาสนิกชน	จะต้องมีการแสดงออกทางกายกรรม	แสดงออกทาง

วจีกรรม	 ให้เป็นผู้ท่ีน่าเคารพ	 น่าเชื่อถือต่อสถานภาพของตนเอง	 เหมือนกับพระธรรมทูตผู้ท�าหน้าที่

เผยแผ่พระศาสนานั้น	จักต้องมีพฤติกรรมทางกาย	ทางวาจา	เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา	เป็นพื้นฐานของ

การท�าหน้าที่จึงจะได้รับการยอมรับจากบุคคลและสังคมส่วนรวม

	 	 ๔.		ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร	 หมายถึง	 การรู้จักประมาณตนในการบริโภคและ

เครือ่งอปุโภคทกุชนดิทีเ่ป็นเครือ่งอาศยัของการด�ารงชพี	ซึง่บคุคลผูช้ือ่ว่า	มกีารพฒันาแล้วนัน้	ต้องรูจ้กั

เครื่องบริโภคเน้นเรื่องการทานอาหาร	 รู้จักทานอย่างระมัดระวัง	 เพื่อรักษาสุขภาพให้ชีวิตได้สร้าง

ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นได้อย่างเต็มที่	 และเครื่องอุปโภค	กล่าวคือข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่าง

ที่เรียกว่า	ปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตอย่างรู้คุณค่าของสิ่งนั้น	ๆ	ใช้สิ่งนั้น	ๆ	ให้เกิดประโยชน์ตามหน้าที่

ของมัน	 และเหมือนกับพระธรรมทูตผู้ท�าหน้าที่เผยแผ่พระศาสนานั้น	 จักต้องรู้จักอาหารที่จะทาน	 

รู้จักข้าวของเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับตนเอง	 อันเป็นการท�าตนให้เป็นบุคคลเลี้ยงง่ายเพื่อให้กลายเป็น 

แบบอย่างในการด�าเนนิชวีติ	จนท�าให้ผูพ้บเหน็	ผูไ้ด้สมัผสัในวถีิชวีติ	เกดิความเลือ่มใสศรทัธาจนเอาเป็น

แบบอย่างและให้การสนับสนุน

	 	 ๕.		การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด	 หมายถึง	 การเลือกท่ีอยู่ท่ีพักท่ีอาศัยต้องให้มีความสงบ	 

ห่างไกลจากความพลกุพล่านของผูค้น	สงดัจากเสยีงอกึทกึครกึโครม	เพือ่ให้ตนเองมโีอกาสในการบ�าเพญ็

เพยีรเตม็ที	่ซึง่บคุคลผูช้ือ่ว่ามีการพฒันาแล้ว	นอกจากจะต้องไม่เป็นผู้ท�าเสียงดังทีส่ร้างความน่าร�าคาญ

ให้กับคนอื่นแล้ว	 จักต้องรู้จักหาที่พักอาศัยให้เอ้ือต่อการที่ใช้ความสงบสงัดจากที่นั้น	 ๆ	 พัฒนาจิตใจ 

ของตนเอง	 เหมือนกับพระธรรมทูตผู้ท�าหน้าที่เผยแผ่ศาสนานั้น	 จักต้องรู้จักเลือกสถานท่ีนั่งท่ีนอนให้

เอื้อต่อการบ�าเพ็ญเพียรทางจิตใจเพื่อจะได้เห็นช่องทางในการท�าหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาเพ่ือเข้าไป

พฒันาจิตใจอันจกัเป็นการแก้ปัญหาสงัคมและสร้างความสงบสขุสนัตใิห้เกดิขึน้กบัศาสนกิชนในวงกว้าง

ออกไปให้มากที่สุด	ตามก�าลังความรู้ความสามารถของตน	ๆ
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	 	 ๖.		การประกอบความเพียรในอธิจิต	หมายถึง	 การพัฒนาจิตด้วยการช�าระจิตของตนจาก

อารมณ์ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	อันเป็นความเศร้าหมองนานัปการจนจิตมืดมน	มองชีวิตและ

สรรพสิง่ไม่เห็นตามความเป็นจรงิ	การหมัน่ประกอบความเพยีรในการช�าระจติของตนให้ขาวรอบอยูอ่ย่าง

สม�่าเสมอน้ัน	 จักเป็นการเริ่มต้นพิจารณาตนเอง	 เพ่ือท่ีจะบอกตนเองได้	 ใช้ตนเองเป็น	 เห็นตนเองชัด	

เพื่อจักขจัดอกุศลมูลให้ออกไปจากตนได้	 แล้วก็จะท�าให้สามารถด�ารงตนเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน

เพื่อจะได้พัฒนาคนอื่นได้มากขึ้น	 (พัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ	 ไม่ใช่ว่าเอาแต่สอนคนอื่นแต่ตนเอง

ไม่กระท�าอย่างที่สอน)

	 พุทธวิธีการ	 ๖	 ประการ	 ดังกล่าวน้ีบ่งช้ีให้เห็นว่า	 การที่บุคคลผู้ที่มีจิตใจท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 

จะสร้างความเชื่อถือ	 เป็นบุคคลท่ีเป็นศูนย์รวมใจของคนเป็นจ�านวนมากได้นั้น	 ผู้เป็นเวไนยบุคคลต้อง

ส�ารวมระวังด้วยการบริหารกาย	บริหารวาจาใน	๓	ข้อเบื้องต้น	ส่วน	๓	ข้อเบื้องปลายนั้น	เป็นเรื่องการ

บรหิารจิตใจของตนให้เอือ้ต่อความสงบสงดัเพือ่จกัได้พฒันาปัญญาให้มองเหน็ปัญหาและทางแก้ไขตาม

เป็นจริง	ซึ่งผู้เป็นอุบาสก	อุบาสิกา	และผู้สมาทานตนเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว	โดยเฉพาะพระธรรมทูต

จกัต้องรกัษาภาพลกัษณ์ให้ดจีนสามารถเป็นตวัแบบทีจ่ะน�ามาซ่ึงความเล่ือมใส	ศรัทธา	ของสาธชุนทีไ่ด้

สัมผัสและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

สรุป	
	 คุณธรรมส�าคัญ	๓	ระดับในโอวาทปาติโมกข์	ผู้เขียนได้ตีความพุทธอุดมการณว์่า	เป็นส่วนของ

วิสัยทัศน์	 หรือเป็นส่วนจิตใจ	 ท�าหน้าที่เป็นมันสมองของบุคคลและสังคม	 ต้องพัฒนาให้มีความเห็น 

ถูกต้องและใช้ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการพัฒนา	ทั้งในระดับบุคคลและระดับ

สังคม	ส่วนพุทธหลักการนั้น	ผู้เขียนตีความว่าเป็นส่วนของกาย	วาจา	เพราะจิตใจแสดงอาการผ่านทาง

กาย	 วาจา	 หากบุคคลในฐานะสมาชิกของสังคมปฏิบัติตนโดยไม่เห็นแก่ตัวแล้ว	 นับว่าเป็นการท�าตน 

เป็นพลังแก่สังคม	นั่นเท่ากับว่า	บุคคลและสังคมนั้น	ๆ	มีความเห็นถูกต้องแล้วจึงปฏิบัติตนบนพื้นฐาน

พุทธอุดมการณ์ได้	ส่วนพุทธวิธีการนั้น	ผู้เขียนตีความว่า	เป็นวิธีการบูรณาการของบุคคลในการด�าเนิน

ชีวิตในสังคมให้อยู่ร่วมกันและสามารถร่วมมือกับทุกคนผ่านการบริหารกาย	 บริหารวาจาของตน	 ๆ	 

ไม่ให้เป็นปัญหาต่อสังคม	 และบริหารจิตตน	 ๆ	 ให้ผ่องแผ้ว	 เป็นการแสดงให้เห็นต้นแบบชีวิตวิถีพุทธ	 

ที่เป็นผู้มีวิถีชีวิตสุขสงบเย็นที่ประจักษ์ต่อสังคม	ซึ่งการพัฒนาสังคมตามนัยพระพุทธศาสนา	แท้จริงคือ

การศกึษาจดัการศกึษาพระพทุธศาสนา	บูรณาการกบัศาสตร์สมยัใหม่	เพือ่เป็นการพัฒนาจติใจของตน	ๆ 	

แล้วอุทิศตนเป็นฐานการรับใช้สังคม	ในนามบัณฑิต	มหาบัณฑิต	และดุษฎีบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา	

ที่รู้จักช�าระจิตของตน	ๆ	ให้มีความเห็นถูกต้องตลอดเวลา	อย่างนี้ชื่อว่า	ได้เกิดมรรคผลเป็นสัมมาทิฏฐิ
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บุคคล	 จนกลายเป็นพลังป้องกันและแก้ไขปัญหาตนและสังคมทุกวันเวลา	พร้อมทั้งยังมุ่งสร้างสรรค ์

บารมีธรรมด้วยการสืบสานสังคมอุดมสุขอันเป็นการหมุนกงล้อธรรมจักรให้เคลื่อนไปโดยอัตโนมัติ	
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