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บทคัดย่อ
บทความนีเป็ นบทความวิชาการทีผ# เู้ ขียนนําเสนอถึง พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ ซึ#งทุนมนุ ษย์ นับว่าเป็ น
ปั จจัยขับ เคลื#อนทีม# คี วามสําคัญเป็ นอย่างมากต่อทุกๆ องค์การในยุคปั จจุบนั และความสําเร็จขององค์การขึนอยู่กบั ทุน
มนุษย์ในองค์การ ในยุคปัจจุบนั ตัวบ่งชีทีส# าํ คัญของผลผลิตส่วนบุคคลและประเทศชาติกจ็ ะกลายเป็ นศักยภาพของมนุษย์ใน
ด้านความรู้ โดยการลงทุนทางมนุ ษย์ทงในเรื
ั
#องการศึกษา การฝึกอบรมและสุขภาพ เช่น ญี#ป่ ุน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้
และประเทศอื#นๆ อีกหลายประเทศ ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ เพื#อประชาชนมีความศึกษาดี สุขภาพดี มี
ความสามารถสูง และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด# ี นําพาประเทศไปสูค่ วามสําเร็จ ซึง# การสร้างเสริมความรูท้ างทฤษฎีทนุ มนุษย์จะเป็ น
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์นําไปสู่การพัฒนาองค์การและสังคม โดยทางพระพุทธศาสนานันมีหลักและวิถใี น
การพัฒนาทุนมนุษย์ ในการเพิม# พูนด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติทดี# ใี ห้กบั มนุ ษย์มศี กั ยภาพทีเ# ต็มเปี# ยมไป
ด้วยความเป็ น “มนุษย์ทส#ี มบูรณ์” พร้อมทัง “ความเก่งและดี” นําไปสูค่ วามเป็ น “ทุนมนุษย์” ทีม# คี ่าในยุคปั จจุบนั
คําสําคัญ: พุทธธรรม, การพัฒนา, ทุนมนุษย์

Abstract
This article was academic article that the author wish to present Buddhism for human capital
development. The human capital were the main important factors that drove the effectiveness in present
organization. The key performance indicators for production of person and nation would become to the potential
of person for their knowledge by investment in education, training and quality of life such as Japan, Taiwan
Hongkong, South Korea and another countries that thought that the human capital development for their best
education, good health, high ability and good quality of life that all would be brought the nation was
accomplished. The Buddhism had the method and way for human capital development by develop their
knowledge, skill, ability and good attitude and they would become to “The Complete human” and “ Good & Merit
person”
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บทนํา
การพัฒนาทุนมนุษย์มงุ่ เน้นทีค# วามสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในมนุ ษย์กบั ผลสําเร็จทีเ# กิดขึน และได้เปลีย# นแปลง
1
ไปตามสภาพแวดล้อมทีเ# ปลี#ยนไป ซึ#งกรอบความคิดเกี#ยวกับทุนมนุ ษย์ในปั จจุบนั จะมุ่งเน้นไปทีผ# ลผลิต ทีเ# กิดขึนจากการ
ลงทุนในตัวบุคลากรในองค์กรมากขึน โดยเฉพาะการลงทุนในเรือ# งการบริหารจัดการความรูใ้ นทรัพยากรมนุ ษย์ ยุคของทุน
มนุษย์ถอื ว่าเป็ นยุคของความรู้ (Knowledge Era) เปลีย# นจากยุคเกษตรกรรมและยุคอุตสาหกรรม ทังนีการบริหารจัดการ
ความรูใ้ นทรัพยากรบุคคลนันจะมุ่งเน้นไปทีส# นิ ทรัพย์ทจ#ี บั ต้องไม่ได้ (Intangible Assets) มากกว่าสินทรัพย์ทจ#ี บั ต้องได้
2
(Tangible Assets) ทีจ# ะนําองค์กรไปสูค่ วามได้เปรียบในการแข่งขันกับธุรกิจภายนอก ประเทศไทยยอมรับพุทธญาณวิทยา
ของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็ นสถาบันสังคมสถาบันหนึ#ง มีบทบาทอย่างยิง# ต่อสังคมไทยทีป# ระชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย
นับถือมากทีส# ุด พุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติไทย มีความเป็ นมาอย่างยาวนานตังแต่สมัย กรุงสุโขทัย เริม# เข้ามา
สถาปนาในประเทศไทยราวปี พ.ศ. 218 คนไทยนับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ 90 โดยเป็ นพุทธศาสนายุคเถรวาทแบบพระ
3
เจ้าอโศกมหาราช มาถึงยุคมหายาน ยุคเถรวาทแบบพุกาม จนกระทังยุ
# คเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในปั จจุบนั กล่ าวว่า
“ศาสนาเป็ นหนึ#งในพลังทีม# อี าํ นาจให้ความรูล้ กึ ซึง และมีอทิ ธิพลต่อชีวติ ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ และการเมือง ความเชือ#
และค่านิยมทางศาสนาเหนี#ยวนําการกระทําของมนุษย์ ศาสนาเป็ นลักษณะสําคัญของชีวติ และมิตทิ างสังคมก็เป็ นส่วนสําคัญ
ของศาสนา” ดังนันศาสนาพุทธก็เป็ นศาสนาหนึ#งทีม# อี ทิ ธิพลต่อวิถีชวี ติ ของมนุษย์เ ช่นเดียวกับศาสนาอื#นๆ อิทธิพลของ
ศาสนาพุทธ ในประเทศไทยจะเห็น ได้ชดั เช่น กรณีท#ีภาครัฐจะมีนโยบายสาธารณะโดยการออกกฎหมายที#ขดั แย้งกับ
หลักธรรมของศาสนาพุทธ เช่น การส่งเสริมการเล่นการพนันซึ#งเป็ นอบายมุข โดยการเปิ ดบ่อนคาสิโนทีถ# ูกกฎหมายก็จะ
ได้รบั การต่อต้านคัดค้านมาโดยตลอด พุทธศาสนาซึ#งเป็ นภูมปิ ั ญญาของตะวันออกมาอย่างยาวนาน มีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ
ของคนไทยและวิถชี วี ติ ของชนชาติอน#ื ๆ ทีน# บั ถือศาสนาพุทธ ซึง# พุทธธรรมมีจดุ เน้นทีก# ารพัฒนามนุษย์อยู่แล้ว ดังนันหากมี
การนําพุทธธรรมมาใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ก็จะเป็ นความสอดคล้องกับวิถชี วี ิต ความเชื#อ วัฒนธรรมที#
เป็ นอยู่ อีกทังยังช่วยแก้ปัญหาเรือ# งจริยธรรมในการทํางานซึง# เป็ นปั ญหาใหญ่ในปั จจุบนั ขององค์การภาครัฐในด้านการฉ้อ
ราษฎร์บงั หลวงของทังเจ้าหน้าทีข# องรัฐไม่ว่าจะเป็ นข้าราชการประจําหรือนักการเมืองก็ตาม การพัฒนาทุนมนุษย์โดยใช้พุทธ
ธรรมมาช่วยยกระดับจริยธรรมนันเป็ นประโยชน์ทส#ี าํ คัญ พุทธธรรมมิใช่เป็ นกฎธรรมชาติทจ#ี ะบอกมนุ ษย์เรือ# งความดีความชัว#
เท่านัน พุทธธรรมยังเป็ นเครื#องชีนํ าแนวทางในการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ไปสู่ชวี ิตทีด# ี (Well-Being) อีกด้ว ย ดังนันการ
ประยุกต์ใช้พทุ ธธรรมทัง ในระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรมในเรือ# งการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จงึ เป็ นประโยชน์ต่อมนุ ษย์
ทังในฐานะปั จเจกบุคคล ในฐานะทรัพยากรขององค์การและประเทศชาติ ทําให้คนเป็ นมนุษย์ทม#ี ที งความเก่
ั
ง ความดี และ
ความสุข

1. ความหมายของการพัฒนามนุษย์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
การพัฒนาทุนมนุษย์มเี ป้ าหมายอยู่ทม#ี โนกรรมซึง# เป็ นต้นกําเนิดแห่งอารยธรรมของมนุ ษย์ชาติทป#ี รากฏในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นความเห็น ความเชือ# เจตจํานงหรือทัศนคติ เป็ นต้น ซึง# ส่งผลให้เกิดกายกรรม และวจีกรรม ตามมาอย่าง
มีความสัมพันธ์ซ#ึงกันและกัน กล่าวคือเมื#อคิดอย่างไรก็จะทําและพูดเช่นนัน หรือเมื#อทําและพูดอย่างไรก็จะสะท้อนถึง
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ความคิดว่าเป็ นอย่างไร ดังนันการมีความเข้าใจในมโนกรรมว่ามีความสําคัญและส่งผลอย่างไร ทังต่อตนเองและต่อโลก
ย่อมจะทําให้เราสามารถเลือกทีจ# ะประกอบมโนกรรมทีถ# ูกต้อง และส่งผลดีทงต่
ั อตนและต่อโลก นัน# คือการทําให้เกิดการ
4
พัฒ นาตนและโลกไปในทิศ ทางที#ถูก ต้อ งพร้อมกันไป เมื#อมนุ ษ ย์เ ป็ น ผู้สร้างอารยธรรมต่าง ๆ ทีเ# กิดขึนในโลกโดยมี
มโนกรรมอยู่เ บืองหลัง ซึ#ง เป็ นต้นกํา เนิดของสิง# เหล่ า นี ดัง นัน การพัฒ นาทุน มนุ ษ ย์ท#อี าศัย มโนกรรมที#ถู กต้อ ง จึง มี
5
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง# ต่อการสร้างอารยธรรม สร้างสังคมทีม# คี วามสงบสุขต่อไปและด้วยเหตุทม#ี โนกรรมเป็ นตัวชีวัดถึง
ทิศทางแห่งการพัฒนามนุษย์ ความหมายของคํานีจึงสามารถเป็ นตัวบอกนัยของมโนกรรมได้ทางหนึ#ง
ดังนันจึงมีความหมายคําว่า “การพัฒนาทุนมนุษย์” ตามนัยโดยทัวไปและนั
#
ยทางพระพุทธศาสนาดังนี
คําว่า “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลว่า ความเจริญ มาจากบาลีว่า “วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ”
แปลว่า ความเจริญ ความงดงาม เพิม# ขยายขึน ฝึกฝน ทําให้ยนื ยาวขึน และนํามาใช้ในภาษาไทย ก็มคี วามหมายว่า ความ
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เจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย ส่วนคําว่า “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษาบาลีนนแปลว่
ั
า รก คือ รกอย่างหนาแน่น
เช่น รกหญ้า ผมบนศีรษะรก ก็เรียกว่าพัฒนา คือเป็ นความเจริญด้วยเหมือนกัน ถ้าบุคคลมีความประพฤติหรือการกระทําที#
ไม่มปี ระโยชน์อะไรในโลกนี ก็เรียกว่า คนทําโลกให้รก รวมความคําว่า “พัฒนา” แปลว่า ทําให้รก หรือสร้างความรก ถ้าจะ
ให้รกไปด้วยคนดี หรือทรัพยากรมนุษย์ทด#ี แี ล้วจําเป็ นต้องส่งเสริมปลูกสร้าง ทัศนคติโดยต้องพัฒนาทางจิต ซึง# เป็ นผูน้ ําของ
กาย ถ้า จะให้ร กไปด้ว ยปั ญ หายุ่ ง ยาก รกไปด้ว ยความโกลาหลวุ่ นวาย ก็ต้องพัฒ นาวัตถุ การพัฒ นาที#ส มบูร ณ์ แ บบ
จําเป็ นต้องพัฒนาให้ครบทัง 2 ด้าน กล่าวคือ ควรพัฒนาทังทางวัตถุและทางจิตใจให้ควบคู่และทัศนคติ โดยเฉพาะทัศนคติ
เป็ นการพัฒนาทางด้านจิตใจจะต้องเน้นเป็ นพิเศษ เพราะการพัฒนาถูกต้องดีแล้ว ก็จะสามารถควบคุมการพัฒนาทางด้าน
วัตถุให้เป็ นไปในทิศทางทีถ# ูกต้องได้และการพัฒนาจิตทีถ# ูกต้องก็คอื พัฒนาจิตให้มธี รรมเป็ นเครือ# งยึดเหนี#ยวจิตใจจนกระทัง#
พัฒนาจิตให้มสี มาธิ ตังมัน# มันคง
# สะอาด สว่าง จากกิเลสเครือ# งเศร้าหมองทังหลาย จนเป็ นจิตทีค# วรแก่การทํางาน สามารถ
7
จะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
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นักปราชญ์ผรู้ ศู้ พั ทศาสตร์ได้ให้ความหมายคําว่า “มนุษย์” เมือ# ประมวลแล้วคงได้ความหมายเป็ น 1 ประการ คือ
(1) คําว่า “มนุษย์” หมายความว่า เป็ นเหล่ากอ, เชือสายหรือลูกหลานของมนู
(2) คําว่า “มนุษย์” หมายความว่า เป็ นผูร้ เู้ หตุและมิใช่เหตุ ซึ#งได้แก่ผูท้ ร#ี จู้ กั ดี, รูจ้ กั ชัว,# รูจ้ กั เหตุรจู้ กั ผล, รูจ้ กั บาป
บุญ คุณและโทษนันเอง ผูร้ จู้ กั ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
(3) คําว่า “มนุษย์” หมายความว่า ผูม้ ใี จสูง สูงโดยหนาขึน มากขึน พอกพูนขึน ก่อขึน สังสมขึ
# น คือ ปฏิบตั ฝิ ึ กหัด
อบรมสังสมขึ
# นนันเอง ใจทีป# ระกอบด้วยมนุษยธรรม คุณธรรม มีศลี ธรรมหรือใจทีค# ดิ เป็ นบุญเป็ นกุศล
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ส่วนอีกนัยหนึ#งหมายถึงการวัดผลแห่งการปฏิบตั วิ ่ามนุษย์มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร โดยใช้หลัก
ภาวนา 4 ซึง# ผูท้ ส#ี ามารถพัฒนาครบทัง 4 ด้านโดยสมบูรณ์ ก็คอื คุณสมบัตขิ องพระอรหันต์
พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญต่อเรือ# งจิต เพราะจิตเป็ นผูบ้ งการให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ ได้ ในการพัฒนาจิต
ของบุคคลตามแนวพุทธนีเป็ นการฝึ กให้บุคคลมีจติ ใจสงบถือว่าเป็ นการทําให้บุคคลได้พฒ
ั นาคุณธรรมและจริยธรรมตามที#
สังคมต้องการ ผูท้ ไ#ี ด้รบั การอบรมทางจิตให้ถูกวิธจี ะสามารถพัฒนาจิตได้ คํากล่าวทีว# ่า “จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว” จึงเป็ น
ความจริง เพราะเมื#อบุคคลมีจติ ใจสงบและคิดแต่ในสิง# ทีด# แี ล้วก็จะมีผลทําให้ร่างกาย พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบตั ิ
เป็ นไปแต่ในสิง# ทีด# งี าม การพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานัน บุคคลทุกคนจําเป็ นทีจ# ะต้องลงมือฝึ กปฏิบตั ดิ ้วย
ตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาจิตได้ เพราะการพัฒนาจิตใจ ในลักษณะนีเป็ นการฝึกจิตให้ลดจากกิเลสและเกิดความอดกลันต่อ
สิง# ยัวยุ
# ทงหลาย
ั
การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คอื ภาวนา หมายถึง การทําให้เป็ นให้มขี น,
ึ การฝึกอบรม, การ
พัฒนา ซึง# มีการพัฒนาอยู่ 4 ประเภทคือ
1. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรม ให้รจู้ กั ติดต่อเกีย# วกับสิง# ทังหลายภายนอกทางอินทรีย์
ทังห้าด้วยดี และปฏิบตั ติ ่อสิง# เหล่านันในทางทีเ# ป็ นคุณ มิให้เกิดโทษให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสือ# มสูญ การพัฒนา
ความสัมพันธ์กบั สิง# แวดล้อมทางกายภาพ
2. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตงอยู
ั ่ในระเบียบวินยั ไม่เบียดเบียนหรือ
ก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยูร่ ว่ มกันกับผูอ้ น#ื ได้ดว้ ยดี เกือกูลแก่กนั
3. จิ ต ตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึ กอบรมจิตใจ ให้เ ข็มแข็งมันคง
# เจริญงอกงามด้วยคุณ ธรรม
ทังหลาย เช่น มีการเมตตา มีฉนั ทะ ขยันหมันเพี
# ยร อดทน มีสมาธิ และสดชืน# เบิกบาน เป็ นสุขผ่องใส เป็ นต้น
4. ปั ญญาภาวนา คือ การเจริญปั ญญา พัฒนาปั ญญา การฝึ กอบรมปั ญญา ให้รูเ้ ข้าใจสิง# ทังหลายตามเป็ นจริง
รูเ้ ท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวติ ตามสภาวะ สามารถทําให้เป็ นอิสระ ทําตนให้บริสุทธิจากกิ
~ เลสและปลอดพ้นจากความทุกข์
แก้ไขปั ญหาทีเ# กิดขึนได้ดว้ ยปั ญญา
ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานันต้องพัฒนาร่วมกันหลายอย่างเช่น การพัฒนา
กาย การพัฒนาจิต การพัฒนาปั ญญา เข้าด้วยกันจึงจะเป็ นการพัฒนาทีย# งยื
ั # น โดยไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ#ง

2.จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ความคิดพืนฐานทางพระพุทธศาสนามองว่า สิง# ทังหลายทังปวงเป็ นธรรมชาติทม#ี อี ยู่และเป็ นไปตามธรรมชาติใน
ระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปั จจัยและมนุ ษย์ก็เ ป็ นส่วนหนึ#งในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาตินัน เมื#อ
ธรรมชาติเ ป็ นระบบความสัมพันธ์ของเหตุปั จ จัย มนุ ษ ย์ซ#ึงเป็ นธรรมชาติส่ว นหนึ#งด้ว ย ก็จึง เป็ นส่ว นหนึ#งอยู่ใ นระบบ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปั จจัยทีเ# ป็ นองค์รวมอันนี การที#สงิ# ทังหลายเป็ นไปตามเหตุปัจจัยนี เราเรียกว่าความเป็ นไปตาม
กระบวนการของเหตุปัจจัย โลกทังโลก จักรวาลทังจักรวาล เป็ นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยทังสิน เมือ# มนุษย์มาเป็ น
พวกหนึ#งหรือประเภทหนึ#งอยู่ในระบบนี มันก็อยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนีด้วย จะเรียกว่าเป็ นส่วนหนึ#งของ
ธรรมชาติหรือไม่เป็ น ก็เป็ นไปโดยอัตโนมัตเิ ท่านี ในเมือ# มนุ ษย์อยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ ชีวติ
และการกระทําของมนุษย์ ก็ย่อมเป็ นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนัน เพราะฉะนัน มนุษย์ทาํ อะไรขึนมา ก็มผี ล
ในระบบเหตุปั จ จัย นี กระทบต่ อสิ#งภายนอกบ้า ง กระทบตัว เองบ้าง และในทํานองเดีย วกัน สิ#งที#เ กิด ขึนภายนอก ก็ม ี
ผลกระทบต่อตัวมนุษย์ดว้ ย คือทังในมุมกิรยิ าและปฏิกริ ยิ า ตัวเองทําไปก็กระทบสิง# อื#น สิง# อื#นเป็ นอย่างไรก็มากระทบตัวเอง

ข้อสําคัญคือมองไปให้ครบตลอดทัวระบบความสั
#
มพันธ์นี ว่าชีวติ และกิจกรรมการกระทําของตนเอง ทังเป็ นไปตามระบบ
เหตุปัจจัยแล้วก็ทาํ ให้เกิดผลตามระบบเหตุปัจจัยนันด้วย
เมื#อ มนุ ษ ย์เ ป็ นสัตว์ท#ฝี ึ ก ได้ และต้องฝึ ก ทางพระเรียกว่า เป็ น ทัม มะ คือเป็ น สัตว์ท#พี ฒ
ั นาได้ ข้อนีถือ ว่า เป็ น
ความคิดรากฐานทีส# าํ คัญทีส# ดุ การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึนมาก็เพราะถือว่ามนุษย์เป็ นสัตว์ทฝ#ี ึ กได้และต้อง
ฝึก หลักนีเป็ นแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึง# ทําให้จริยธรรมมีความหมายเท่ากับการศึกษา และเพราะเหตุ
ทีม# นุ ษย์เป็ นสัตว์ทฝ#ี ึ กฝนพัฒนาได้ จริยธรรมจึงเป็ นระบบทีม# คี วามประสานกลมกลืน เช่นทําให้จริยธรรมกับความสุข เป็ น
สภาพทีพ# ฒ
ั นาไปด้วยกันได้หรือเป็ นจริยธรรมแห่งความสุข หลักการนีถือว่า ความประเสริฐของมนุษย์อยู่ทก#ี ารฝึกฝนพัฒนา
ถ้าไม่พฒ
ั นาแล้วมนุษย์ไม่ประเสริฐ และมนุ ษย์นันเมือ# พัฒนาแล้วสามารถเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้จริง อันนีเป็ นข้อ
ยืนยันของพระพุทธศาสนาว่า มนุ ษย์เป็ นสัตว์ทพ#ี ฒ
ั นาได้จนประเสริฐสุดเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้จริง ความสามารถ
ของมนุษย์ทพี# ฒ
ั นาแล้วอย่างหนึ#ง คือการทําให้ความแตกต่าง กลายเป็ นความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ#งกันและกัน
ทําให้เกิดความสมบูรณ์และดุลยภาพ เมือ# มนุษย์ยงั ไม่พฒ
ั นา ทําให้เกิดความแตกต่างเป็ นขัดแย้ง หรือเกิดความสับสนแล้ว
ความแตกต่างก็กลายเป็ นความขัดแย้ง ศักยภาพของการพัฒนาคือการทําให้คนสามารถทําให้ความขัดแย้งมีความหมาย
เป็ นความประสานเสริม การพัฒนามนุษย์อย่างนีจะต้องมาประยุกต์เข้ากับการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมทังหมด
ดังนันเครื#องวัดการพัฒนาของมนุ ษย์ทแ#ี ท้จริง คือการทีค# วามสามารถยิง# ขึน ๆ ในการทําให้ความเป็ นอยู่ร่วมกัน
ระหว่างมนุ ษย์และสรรพสิง# ทังหลายเกือกูลเอือประโยชน์ แก่กนั มากขึนเบียดเบียนกันน้อยลง และทําให้โลกอุดมสมบูรณ์
9
งดงามเหมาะแก่การอยูอ่ าศัยมากยิง# ขึน
พระพุทธศาสนาได้แบ่งจุดหมายของชีวติ ออกเป็ น 2 ระดับ คือ จุดหมายระดับโลกียะและระดับโลกุตตระ การจะ
เข้าถึงแต่ ละจุดหมายนันมีวิธีการทีแ# ตกต่างกันและคุณ สมบัตขิ องผู้สําเร็จในแต่ ละเป้ าหมายก็แตกต่างกันเช่นกัน ดัง มี
รายละเอียด ดังนี
1. จุดหมายระดับโลกียะ
ในการจะเข้าถึงจุดหมายระดับโลกียะนัน สามารถทําได้โดยการดําเนินชีวติ ให้บรรลุประโยชน์ทเ#ี ป็ นจุดหมายของ
การมีชวี ติ ในปั จจุบนั และในเบืองหน้า
ทิ ฏฐธัมมิกตั ถะ
จุดหมายขันตาเห็นหรือประโยชน์ปัจจุบนั ทีส# าํ คัญ คือ
ก) มีสขุ ภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค งามสง่า อายุยนื ยาว
ข) มีเงิน มีงาน มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต พึง# ตนได้ทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เป็ นทีย# อมรับในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศ์ตระกูลให้เป็ นทีน# บั ถือ
2. สัมปรายิกตั ถะ จุดหมายขันเลยตาเห็นหรือประโยชน์เบืองหน้า ทีเ# ป็ นคุณ ค่าของชีวติ ซึ#งให้เกิดความสุขลําลึก
ภายใน โดยเฉพาะ
ก) ความอบอุน่ ซาบซึงสุขใจ ด้วยศรัทธา มีหลักใจ
ข) ความภูมใิ จในชีวติ ทีส# ะอาด ทีไ# ด้ประพฤติแต่ความดีงามสุจริต
ค) ความแกล้วกล้ามันใจ
# ด้วยมีปัญญาทีจ# ะแก้ปัญหานําพาชีวติ ไป
ง) ความโปร่งโล่งมันใจ
# ว่าได้ทาํ กรรมดี มีหลักประกันวิถสี ภู่ พใหม่
9

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที[ยงยื
ั [ น, พิมพ์ครังที# 6, กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 2550, หน้า 151.

2. จุดหมายระดับโลกุตตระ
จุดหมายระดับโลกุตตระนัน จัดเป็ นจุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิง# ในพระพุทธศาสนา คือ การมีปัญญา
รูเ้ ท่าทันความจริง เข้าถึงธรรมชาติของโลกและชีวติ อันทําให้จติ ใจเป็ นอิสระ โดย
ก) ไม่หวันไหว
#
หรือถูกครอบงําด้วยความผันผวนปรวนแปรต่างๆ
ข) ไม่ผดิ หวังโศกเศร้าบีบคันจิตเพราะความยึดติดถือมันในสิ
# ง# ใดๆ
ค) ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดชืน# เบิกบานใจตลอดเวลา
ง) เป็ นอยู่และกระทําการด้วยปั ญญาซึง# มองทีเ# หตุปัจจัย
พระพุทธศาสนาตังจุดหมายสูงสุดไว้ทก#ี ารบรรลุนิพพาน ซึ#งจัดว่าเป็ นจุดหมายทีม# นุ ษย์สามารถพัฒนาตนเองให้
บรรลุถึงได้ด้ว ย “การพัฒนา” ซึ#งในพระพุทธศาสนาใช้คําว่า “ภาวนา” แปลว่า การทําให้มี ทําให้เ ป็ น และการบรรลุ
นิพพาน มีความสัมพันธ์กบั บุคคลและเงือ# นไขต่าง ๆ ในการบรรลุนพิ พาน ซึง# จะขอนําเสนอเป็ น 3 ประเด็น
นิพพานเป็ นภาวะทีท# กุ คนอาจบรรลุได้ในชาตินี
คุณลักษณะอย่างหนึ#งของนิพพานทีว# ่า “สนฺ ทฏิ ฐิก” หมายถึง เห็นชัดได้เอง, ประจักษ์ได้ในชีวติ นี และ “อกาลิก”
หมายถึง ไม่จาํ กัดกาล, ไม่ขนต่
ึ อเวลา เหล่านีเป็ นการแสดงถึงการบรรลุนิพพาน เป็ นสิง# ทีส# ามารถบรรลุได้ในชาตินี ดังมี
พุทธพจน์ตรัสไว้ดงั นี
บุรุษเป็ นวิญ•ู ไม่โอ้อวด ไม่มมี ารยา เป็ นคนตรง จงมาเถิด เราจะสังสอน
#
เราจะแสดงธรรม เมือ# เขาปฏิบตั ติ าม
คําสังสอนก็
#
จกั ประจักษ์แจ้งด้วยปั ญญาอันยิง# ขึนเองซึ#งประโยชน์ยอดเยีย# ม ทีก# ุลบุตรทังหลาย ผู้ออกจากเรือน บวชเป็ น
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อนาคาริกโดยชอบ อันเป็ นจุดหมายของพราหมณ์ เข้าถึงอยู่ในปั จจุบนั นีทีเดียว
นิพพานเป็ นจุดหมายทีท# กุ คนเข้าถึงได้ ไม่จาํ กัดชาติ ชัน หญิง ชาย
เมือ# บุคคลใด มีฉนั ทะ เพียรพยายาม มีความพร้อมแล้ว ก็สามารถบรรลุได้ ไม่มขี อ้ จํากัดว่าจะต้องเป็ นคนชาติชนั
วรรณะใด มีฐานะอย่างไร ยากจน มังมี
# เป็ นหญิงหรือชาย เป็ นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ดังมีพุทธพจน์ตรัสได้ดงั นี
ทางนัน ชือ# ว่าทางสายตรง ทิศนันชือ# ว่าทิศไม่มภี ยั รถ ชือ# ว่าไร้เสียง ประกอบด้วยล้อคือธรรม มีหริ เิ ป็ นฝา มีสติเป็ น
เกราะกัน ธรรมรถนัน เราบอกให้มสี มั มาทิฏฐินําหน้าเป็ นสารภี บุคคลใดมียานเช่นนีจะเป็ นสตรีหรือบุรุษก็ตาม เขาย่อมใช้
11
ยานนันถึงในสํานักแห่งนิพพาน
การบรรลุนิพพาน แม้จะอาศัยความสําเร็จทางจิต (เจโตวิมตุ ติ) คือ ฌานสมาบัติ เป็ นพืนฐานไม่มากก็น้อย และผู้
บรรลุนิพพานก็มคี วามเกี#ยวข้องกับความสําเร็จทางจิตนันอยู่เรื#อย ๆ ในการดําเนินชีวติ แต่นิพพานก็เป็ นภาวะต่างจาก
12
ความสําเร็จทางจิตเหล่านัน ซึง# พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้สรุปเกีย# วกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพานไว้ 5
ประการ คือ
1. ทําให้เกิดความหลุดพ้นขันสุดท้ายโดยสินเชิง เช่นในทางจริยธรรม มีความไม่เห็นแก่ตวั ทีแ# ท้จริง กล่าวคือเป็ น
อาการของการทีไ# ด้ทาํ ลายความยึดมันในตั
# วตนลงได้ ด้วยปั ญญาทีม# องเห็นสภาวะของสิง# ทังหลาย จึงทําให้ความไม่เห็นแก่
ตัวนันสามารถทําได้โดยไม่ตอ้ งฝืน ไม่ตอ้ งอาศัยกําลังจิต
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(ที. ปา. (ไทย) 11/31/58)
(ม.ม. (ไทย) 13/10/650)
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(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม. พิมพ์ครังที# 6, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,2538), หน้า 374.
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2. ในการทีจ# ะประจักษ์แจ้งนิพพานนัน ไม่ว่าผู้ปฏิบตั จิ ะได้บรรลุความสําเร็จทางจิตไว้แล้วสูงเพียงใดก็ตาม เขา
จะต้องหลุดพ้นจากความติดใจพอใจในผลสําเร็จทางจิตนัน กล่าวคือการข้ามพ้นซึ#งความผูกพันในผลสําเร็จเหล่านันไปได้
ก่อนจึงจะบรรลุนิพพานได้ ซึ#งถือเป็ นส่วนเติมเต็มของความสําเร็จทางจิต โดยผลสําเร็จทางจิตเท่าใดก็ตามทีต# นเคยได้ไว้
แล้ว ผูบ้ รรลุนพิ พานสามารถใช้ประโยชน์ได้ทงหมด
ั
เช่น ใช้เป็ นทีพ# กั ผ่อนหาความสุขยามว่างอย่างทีเ# รียกว่า ทิฏฐธรรมสุข
วิหารคือเป็ นการนํ าเอาฌานสมาบัติมารับใช้การดําเนินชีวิตประจําวัน เป็ นต้น และผลสําเร็จทางจิตที#เคยได้ไว้แล้ว ซึ#ง
ตามปกติยงั อาจเสือ# มถอยได้ กลายเป็ นภาวะไม่เสือ# มถอย นอกจากนียังเป็ นการเพิม# ความสามารถและขยายวิสยั แห่งการ
เสวยผลสําเร็จทางจิตให้กว้างขวางลึกซึงยิง# ขึน
3. การบรรลุนิพพานทําให้กเิ ลสและความทุกข์นนสู
ั ญเสียไปได้ดว้ ยปั ญญา โดยการดับเฉพาะสิง# ทีช# วร้
ั # ายซึ#งได้แก่
อวิชชา ตัณหา อุปทาน ดับภพชาติ เป็ นต้น และเมือ# ดับสิง# เหล่านีแล้ว ก็กลับมีคุณลักษณะทีด# เี ด่นขึนมาแทน กล่าวคือ เป็ น
การดําเนินชีวติ ด้วยปั ญญาและการบําเพ็ญกิจด้วยกรุณา ซึง# เป็ นสิง# ทีล# าํ พังความสําเร็จทางจิตไม่อาจให้เกิดขึนได้
4. การบรรลุนิพพาน ทําให้เกิดความเปลี#ยนแปลงขันพืนฐานในตัวมนุ ษย์ เป็ นการเปลีย# นจิตใจ เปลีย# นลักษณะ
ความคิด เปลีย# นบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์และชีวทัศน์อย่างใหม่ มีระบบพฤติกรรมมันคง
# ด้วยเหตุทม#ี คี วามเปลีย# นแปลงในทาง
จิตใจทีส# าํ คัญ 2 ด้าน คือ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความเชือ# ถือ อันเป็ นเรือ# งทางด้านอวิชชาและปั ญญาอย่าง
หนึ#งและความรู้สกึ เกีย# วกับคุณ ค่าหรือการสนองความต้องการ อันเป็ นเรื#องทางด้านตัณ หาและฉันทะอีกอย่างหนึ#ง ซึ#งผู้
บรรลุนิพพานจะสามารถมองเห็นโลกและชีวติ ตามสภาวะของธรรมดาแห่งธรรมชาติ มองเห็นสิง# ทังหลายพ้นจากการติดยึด
ในเวทนาทีจ# ะเสพเสวย มองเห็นสิง# ทีจ# ะต้องปฏิบตั ติ ่อสิง# ทังหลายไปตามความสอดคล้องกับสภาพทีเ# ป็ นจริง เป็ นบุคลิกภาพ
และระบบพฤติกรรมอย่างใหม่ทล#ี อดพ้นจากโลกธรรม หรือแม้จะอยู่ในโลก แต่ไม่ตดิ โลก
5. การสนองความต้องการของมนุ ษ ย์ต้อ งเป็ น ไปทังด้า นทิฏฐธัม มิก ตั ตะ สัมปรายิกกัตถะ และปรมัตถะด้ว ย
กล่าวคือ ความต้องการของมนุษย์มใิ ช่ตอ้ งการเพียงในเรื#องของวัตถุทเ#ี ป็ นเรื#องของประโยชน์ปัจจุบนั เท่านัน แต่มนุ ษย์ยงั
ต้องการในเรือ# งของจิตใจด้วย ซึง# ถือเป็ นประโยชน์เบืองหน้า และความต้องการในประโยชน์ขนสู
ั งสุด ซึ#งในความสําเร็จทาง
จิตยังจัดอยู่ในระดับสัมปรายิกตั ตะ คือประโยชน์ หรือจุดหมายทีล# ําลึกเลยหน้าออกไปจากทิฏฐธัมมิกตั ถะ เป็ นระดับถัด
ออกไป หรือขันรอง ยังจะต้องก้าวออกไปอีกสู่ขนสุ
ั ดท้าย คือ นิพพาน ซึ#งเป็ นปรมัตถะหรือจุดหมายสูงสุด อันเป็ นความสุข
สมบูรณ์ทแ#ี ท้จริง
ลักษณะสําคัญทีเ# ป็ นพืนฐานทางความประพฤติหรือการดําเนินชีวติ ของผูบ้ รรลุนิพพาน คือกรุณา พระอรหันต์เป็ น
ผูด้ บั กรรมหรือสินกรรม การกระทําของท่านจึงไม่เป็ นกรรม แต่เป็ นกริยา(มีปัญญา) เป็ นแรงจูงใจ และมีกรุณาเป็ นคุณธรรม
เกิดแทรกโดยเป็ นผลสืบเนื#องจากปั ญญาและความมีจติ ใจเป็ นอิสระ ดังนันกิจหรืองานหลักของท่าน จึงได้แก่ การแนะนําสัง#
สอน ให้ความรู้ ส่งเสริมสติปัญญา และคุณธรรมต่าง ๆ ตลอดจนการดําเนินชีวติ และทําตัวเป็ นแบบอย่างในทางทีม# คี วามสุข
มีคณ
ุ ธรรมและเป็ นชีวติ ทีด# งี าม
ภาวะทางปั ญญา ภาวะทางจิต และภาวะทางความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตของผู้บรรลุนิพ พาน ทังหมด
รวมอยู่ทห#ี ลัก 3 ประการ คือ วิชา วิมุตติ และกรุณา ซึ#งหมายถึง ความหลุดพ้น เป็ นอิสระโดยอาศัย ความรู้ การมองเห็น
สรรพสิง# ตามความเป็ นจริง และส่งผลให้เ ป็ นพลังแผ่ป รีชาญาณออกไปสู่ผู้อ#นื โดยการอุทศิ ตนและบําเพ็ญประโยชน์ แก่
ส่วนรวม

3. หลักธรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา
การพัฒนาทุนมนุ ษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานันต้องพัฒนาตนให้เป็ นคนดีก่อน สังคมก็จะดีไปด้วย ซึ#งตรงกับ
ข้อความทีว# ่า “หลักแห่งความประพฤติ” หรือ แนวทางของการประพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบของการดําเนินชีวติ ของมนุษย์ เพราะ

หลักศีลธรรมเป็ นแนวทางประพฤติปฏิบตั ติ นทีส# ร้างสรรค์ชวี ติ คนให้เป็ นคนดี ทังเป็ นพืนฐานในการดําเนินชีวติ เพื#อให้บรรลุ
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ถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต หลักพืนฐานของมนุ ษย์มจี ุดหมายทีเ# หมือนกันคือ การมีชวี ิตทีไ# ม่มโี ทษภัยอยู่ใน
สังคมทีป# กติสขุ จึงสร้างกฎระเบียบขึนในสังคมมนุษย์ คือ ศีล 5 เป็ นเสมือนระเบียบปฏิบตั ขิ องสังคม ได้แก่ การเว้นจากการ
ปลงชีวติ สัตว์ทม#ี ชี วี ติ ชีวติ ทังหลายมีคา่ เท่าเทียมกันทังหมด ซึง# การทีท# าํ ให้มนุษย์อยู่รว่ มกันโดยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
และเป็ นทีร# องรับของธรรมทังหลายทีเ# ป็ นกุศล จากการเว้นถือเอาของทีเ# ขามิได้ให้ การไม่เบียดเบียนเกี#ยวกับการดําเนิน
ชีวติ ด้านทรัพย์สนิ ของบุคคลอืน# โดยไม่ได้รบั อนุญาต การเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม งดเว้นจากความประพฤติในการที#
จะล่วงละเมิดคู่ครองหรือการทีไ# ม่ล่วงเกินในขอบเขตแห่งความเป็ นสามีภรรยากันซึ#งดําเนินไปทางกาย ในการประพฤติ
เมถุนด้วยประสงค์ในการเสพอสัทธรรม โดยมีเจตนาล่วงเกินอคมนียฐาน คือฐานะมิควรถึง ได้แก่ สตรีหรือบุรุษทีม# เี จ้าของ
คุม้ ครอง การเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากความประพฤติในการทีจ# ะกล่าวด้วยคําพูดทีบ# ดิ เบียนจากความเป็ นจริง โดยมี
ความจงใจเพือ# ให้ผูฟ้ ั งเข้าใจผิดคิดว่า คําทีก# ล่าวเท็จนันเป็ นความจริง โดยการแสดงออกทางกาย วาจา การแสดงออกทาง
กายนันหมายถึงกิรยิ าอาการทีแ# สดงให้คนอืน# เข้าใจผิด ส่วนด้านวาจา หมายถึงการพูดให้ผอู้ น#ื เชือ# ด้วยถ้อยคําเท็จโดยเจตนา
การพูดคําหยาบคายด้วยถ้อยคําทีค# นทัวไปไม่
#
นิยมพูด การพูดส่อเสียดเพือ# ให้ผูอ้ น#ื แตกแยกกัน การเว้นจากของเมาคือสุรา
และเมรัย อัน เป็ น ที#ต ังแห่ ง ความประมาท สุ ร าและเมรัย อัน เป็ นที#ตังแห่ ง ความประมาท เป็ น สิ#ง เสพติด ที#ทํ า ให้เ สีย
สติสมั ปชัญ ญะเป็ นสิ#งที#ควรงดเว้น เพราะสุร าและเมรัย เป็ นเหตุทําให้ผู้ท#ีด#ืมมึนเมา ขาดความยังคิด หลงลืมเลือนดัง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ด้วยโทษของการดืม# สุราเมรัย 6 ประการ ดังปรากฏในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สิงคาลกสูตรว่า
ดูก่อนคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซึง# การดื#มนํ าเมาอันเป็ นทีต# งแห่
ั งความประมาท 6 ประการ คือ
ความเสือ# มทรัพย์อนั ผูด้ ม#ื พึงเห็นเอง 1 ก่อการวิวาท 1 เป็ นบ่อเกิดแห่งโรค 1 เป็ นเหตุเสียชือ# เสียง 1 เป็ นเหตุไม่รจู้ กั อาย 1
เป็ นเหตุบนทอนกํ
ั#
าลังปั ญญา 1
การละเมิดศีล 5 ย่อมก่ อให้เ กิดความไม่ดีงามสําหรับตนเองและสังคม ความไม่สงบเรีย บร้อยในสังคม ความ
ประพฤติผดิ ในระดับพืนฐานเป็ นเหตุของความทุกข์ความเดือดร้อน จึงเกิดความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบ จะทําอะไรก็แสดง
ออกไปตามความวู่วาม ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสเหล่านัน คือไม่มคี วามเข้มแข็งในการควบคุมตน เมื#อมีการละเมิดศีล 5
สภาพของจิตใจและร่างกาย ก็จะกลายเป็ นเครื#องช่วยในการดําเนินชีวติ ทีร# า้ ยหรือสนับสนุ นการสร้างปั ญหาของมนุษย์ให้
มากยิง# ขึน พระพุทธองค์ตรัสสอนให้ยดึ หลักสําหรับใช้ในชีวติ คือ หนทางการดําเนินชีวติ มนุษย์ มีความประพฤติดปี ฏิบตั ิ
ชอบ ประกอบกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต การปฏิบตั ติ ามศีลธรรมซึง# เป็ นเป็ นขันพืนฐานของการพัฒนามนุ ษย์ทส#ี าํ คัญที#
จะแก้ไขปั ญหาเรื#องความทุกข์ เพื#อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี วามสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ ดับกิเ ลสได้
สินเชิง การประพฤติปฏิบตั จิ ะต้องสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวติ คือการบรรลุถงึ นิพพาน อันเป็ นความสุข
อย่า งยิ#งที#ชวี ิตมนุ ษ ย์ทุก ๆ ชีว ติ ต้องการ รวมทัง หลักสัป ปุริสธรรม 7 เป็ นอีกหลักธรรมหนึ#งทีม# นุ ษย์ปฏิบ ตั ติ ามแล้ว
สามารถทําให้บรรลุนพิ พานได้หรืออาจกล่าวได้ว่าหลักธรรมทีเ# ป็ นหลักธรรมทีส# ามารถพัฒนามนุ ษย์ให้อย่างยิง# ประการหนึ#ง
ซึง# ประกอบด้วย
1. ธัมมัญ_ุตา รูจ้ กั หลักการ รูจ้ กั เหตุผล รูก้ ฎเกณฑ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และเข้าใจสิง# ทีต# นจะต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิ คือ รูว้ ่าตําแหน่ง หน้าทีก# ารงาน ฐานะ อาชีพ รูจ้ กั รับผิดชอบตลอดถึงผลสําเร็จขันสูงสุด คือ ตามธรรมชาติ
ของความเป็ นจริง ไม่ตกเป็ นทาสของความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธศาสนากับปรัชญา. (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พรินติงกรุ๊ฟ, 2533), หน้า 31.

2. อัตถัญ_ุต า รูค้ วามมุ่งหมายและรูจ้ กั ผล คือ รูค้ วามหมายทีต# นปฏิบตั ิ เข้าใจวัตถุประสงค์ทต#ี นกระทํา รูว้ ่า
หลักการนันมุ่งหมายอะไร การดําเนินชีวติ อย่างนันๆ เพื#อประโยชน์ อะไรเป็ นผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงขึนสูงสุดที#เ ป็ น
ประโยชน์ทเ#ี ป็ นสาระแก่นสารของชีวติ
3. อัตตัญ_ุตา รูจ้ กั ตนตามความเป็ นจริง โดยฐานะภาวะ เพศ ความรู้ กําลังความสามารถ คุณธรรมทีจ# ะประพฤติ
ปฏิบตั ชิ อบได้อย่างเหมาะสมและรูจ้ กั แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องถูกต้องตามจุดมุ่งหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
4. มัตตัญ_ุตา การรูจ้ กั ประมาณในการบริโภค การใช้จา่ ยทรัพย์สนิ คือ รูจ้ กั พอดีพอเหมาะรูจ้ กั คิด พูด กระทํากิจ
ต่าง ๆ แต่พอดี แม้การพักผ่อนสนุกสนาน ก็เช่นกัน
5. กาลัญ_ุต า รู้กาลเวลาอันควร รู้เ วลาไหน ควรทํา อะไร ที#ไ หน ใช้เ วลาแต่พ อดีใ นการดําเนิ น การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ หรือประกอบกิจการหน้าทีก# ารงานต่างๆ
6. ปริ สญ
ั _ุตา การรูจ้ กั ชุมชน สังคม สิง# แวดล้อม ในถิน# ควรมีกริยาวาจาอย่างไร มีระเบียบวัฒนธรรมประเพณี
อย่างไร ควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับสังคม และสิง# แวดล้อมนันๆ
7. ปุคคลัญ_ุตา การรูบ้ ุคคล และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลทีจ# ะต้องเกีย# วข้องซึง# กันและกัน
ธรรมทีพ# ฒ
ั นามนุษย์และทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ค่า และเป็ นคุณสมบัตขิ องคนดี ซึ#งถือว่าเป็ นการพัฒนาทีถ# ูกต้อง
และยังยื
# น นอกจากหลักสัปปุรสิ ธรรมดังกล่าวนีแล้ว ยังมีหลักธรรมซึง# เป็ นหลักธรรมประจําใจทีป# ระเสริฐ ทีจ# ะเป็ นตัวช่วยใน
การพัฒนามนุษย์ทางด้านจิตใจได้เป็ นอย่างดี หลักธรรมทีก# ล่าวถึงคือ พรหมวิหารธรรม ซึง# ประกอบด้วย
1. เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซึง# มิตรภาพไมตรีของสังคมมนุษย์ โดยปรารถนาแผ่เมตตาจิต
ให้ทกุ คนมีความสุขกาย สบายใจ
2. กรุณา ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อ#นื ให้พน้ จากทุกข์ ปั ญหาหรืออุปสรรคทังหลาย บําบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของทรัพยากรมนุ ษย์ให้ประสบผลสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง สิง# สําคัญอย่ากรุณาจนเกินประมาณ ต้องรูจ้ กั ปฏิบตั ิ
ตนให้เหมาะสมในการทําการสงเคราะห์ควรประกอบด้วยอุเบกขากํากับ
3. มุทิตา ความรูส้ กึ ยินดีดว้ ยเมือ# เห็นบุคคลอื#นได้ดมี คี วามสุข ตัวเองก็มจี ติ ใจแช่มชืน# เบิกบาน พลอยยินดีปลาบ
ปลืมใจไปด้วย เมือ# เห็นเขาเหล่านันประสบผลสําเร็จ มีความเจริญงอกงามในตําแหน่งหน้าทีก# ารงานยิง# ขึนไป
4. อุเบกขา ความมีใจเป็ นกลาง ต้องรักษาความยุตธิ รรมถูกต้อง สมควรแก่เหตุทต#ี นได้กระทําไว้ และปฏิบตั ติ าม
ความเทีย# งธรรม โดยไม่เห็นแก่หมูพ่ วกพีน# ้อง
หลักพรหมวิหารธรรมนี จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายขององค์ธรรมแต่ละข้อ จึงจะไม่เกิดความเสียหาย เป็ น
14
อคติ อันจะมีผลร้ายต่อสังคมและทรัพยากรมนุษย์ได้ และหลักธรรมทีเ# ป็ นสิง# ยึดเหนี#ยวใจบุคคล และประสานหมูช่ นไว้ใน
ความสามัคคี หลักการสงเคราะห์ซง#ึ กันและกัน เพือ# ให้มนุษย์มกี ารช่วยเหลือกัน คือ สังคหวัตถุ 4
1. ทาน การให้ เอือเฟื อเผือ# แผ่ เสียสละ แบ่งปั น ช่วยเหลือกันด้วยสิง# ของ ตลอดถึงความรูแ้ ละแนะนําสังสอน
#
(ที.
ปา. (ไทย) 11/40/167) ทานในสังคหวัตถุนี มุ่งเพื#อให้สงเคราะห์ผรู้ บั มีความมุ่งหมายอยู่ทผ#ี ูร้ บั เป็ นสําคัญ เช่น ช่วยเหลือ
สงเคราะห์กนั ด้วยปั จจัย 4 คือ เครื#องนุ่ งห่ม อาหาร ทีอ# ยู่อาศัย และยารักษาโรค ฉะนัน การให้ทานจึงควรให้ด้วยความ
เมตตาเป็ นทีต# งั เพือ# แสดงนําใจไมตรี สร้างเสริมมิตรภาพ ให้ดว้ ยกรุณา ต้องการช่วยปลดเปลืองความทุกข์ ความเดือดร้อน
แก่กนั ให้ดว้ ยมุทติ า ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ผูท้ าํ ความดี มีความเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนัน การให้ด้วยวัตถุสงิ# ของจึงมุ่ง
ประโยชน์แก่ผรู้ บั (สุชนิ (พระมหา) สุชโี ว, 77)
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(องฺ.ป•ฺจก. (ไทย) 22/192/252. อภิ.สํ. (ไทย) 34/190/75)

2. ปิ ยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็ นทีร# กั กล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานฉันท์ สามัคคี ให้เกิดไมตรี
และความรักใครนับถือ ตลอดถึง คําแสดงประโยชน์ ป ระกอบด้ว ยเหตุผลเป็ นหลักฐานจูง ใจให้นิย มยินดี (ที.ปา. (ไทย)
11/40/167) การพูดดีมคี ุณค่า เป็ นสือ# สร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี คนทีพ# ดู ดี จะช่วยให้การทํางานสําเร็จ การสือ# สัมพันธ์อนั
ดีตอ่ กันของมนุษย์ เมือ# มีการพูดคุยกันอย่างเป็ นมิตรก็เกิดสัมพันธไมตรีอย่างดีของมนุษย์
ปิ ยวาจา คือ คําพูดทีก# ล่าวออกมาจากใจ จริงใจ จับใจ และจูงใจ การพูดควรประกอบด้วยหลักการ 4 ประการ คือ
1. แจ่มแจ้ง คือ ข้อความทีก# ล่าวมีความชัดเจน
2. จูงใจ คือ พูดแล้ว จูงใจให้คนทําดี มีกาํ ลังใจ
3. แกล้วกล้า คือ ทําให้มคี วามกระตือรือร้น มุง่ มันที
# จ# ะพัฒนาตนเอง
4. ร่าเริง คือ ทําให้ผฟู้ ั งมีความสนุก ร่าเริง บันเทิงใจ
3. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณะ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุง
ส่งเสริมในทางจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ บําเพ็ญ
ประโยชน์ รวมทังช่วยเหลือแก้ไข สามารถรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไว้ได้ ความเป็ นผูม้ ี
ในเอือเฟื อเอาธุระของคนอืน# หรือสังคมด้วยแรงกาย ด้วยปั ญญาหรือด้วยทรัพย์ จนเต็มความสามารถทีจ# ะช่วยได้ เป็ นเหตุ
ให้รกั นับถือกันอย่างมันคง
# ช่วยให้การพัฒนาทีม# นคงและเข้
ั#
มแข็งต่อไป
4. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบตั สิ มํา# เสมอในชนทังหลาย และเสมอในสุข
ทุกข์โดยร่วมรับรูร้ ว่ มแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิง# แวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่
ละกรณี การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบตั สิ มํ#าเสมอต่อมนุษย์ดว้ ยกัน เพือ# ให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ด้วยการร่วมสุข
ร่วมทุกข์ไม่ถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุ ษย์ไว้ได้เป็ นอย่างดี
เพราะมนุ ษย์ทงหลาย
ั
รักนับถือความวางตนสมํ#าเสมอไม่ถอื ตัว เป็ นธรรมดาประจําโลกทีม# นุ ษย์ทงหลายย่
ั
อมไม่เ สมอกัน
ด้วยทรัพย์ ยศศักดิ ~ บริวาร ศิลปวิทยา และปั ญญา ทีย# งิ# หย่อนกันกว่ากัน หากเราเคารพในความเป็ นมนุษย์ ในคุณค่าของ
ความเป็ นมนุ ษ ย์อย่างมีศ กั ดิศรี
~ เสมอกันในฐานะเป็ นมนุ ษ ย์เ หมือนกันกับเรา (สุชนิ (พระมหา) สุชโี ว, 35) การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดประสิทธิภาพและรูท้ นั ต่อสิง# ต่าง ๆ เข้ามาในชีวติ มนุ ษย์ คือ หลักธรรมที#
สําคัญประการหนึ#งซึ#งเป็ นหลักธรรมทีก# ล่าวถึงความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงทีท# าํ ให้ปุถุชนเป็ น
พระอริยะ ประกอบด้วยองค์ธรรม 4 ประการ หรือ อริยสัจ 4 มีดงั นี
1. ทุกข์ ความทุกข์ สภาพทีท# นได้ยาก สภาวะทีบ# บี คัน สภาวะทีข# ดั แย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและความเทีย# งแท้
ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริงหรือเรียกกันในสํานวนชาวบ้านว่า ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย การประจวบกับสิง# อันไม่เป็ นทีร# กั การพลัดพรากจากสิง# ทีร# กั ความปรารถนาทีไ# ม่ได้ดงั หวัง
2. สมุทยั เหตุเกิดแห่งทุก ข์สาเหตุให้ทุกข์เ กิด ได้แก่ ตัณ หา ความทะยานอยาก ความดินรน ความเสน่ หาใน
อารมณ์ จําแนกเป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 กามตัณหา คือ ความทะยานอยากด้วยอํานาจความใคร่ หมายถึงความอยากในอารมณ์ มรี ปู เป็ น
ต้น ทีเ# กิดขึนด้วยอํานาจความอยากได้กามคุณคือสิง# สนองความต้องการทางประสาทสัมผัสทัง 5 (ตา หู จมูก ลิน กาย) หรือ
ความทะยานอยากในอารมณ์ทน#ี ่าใคร่ น่าปรารถนา ชักให้ใคร่ พาใจให้กาํ หนัด เช่น รูปทีส# วย เสียงทีเ# พราะ กลิน# ทีห# อม รสที#
อร่อย สัมผัสทีอ# ่อนนุ่ม ในกรณีทค#ี นเราเกิดความอยากกินข้าวอยากดืม# นํา อันเป็ นความต้องการทางร่างกาย เช่นนีไม่จดั เป็ น
ตัณหา ส่วนความต้องการอย่าร้างกับภรรยา ซึง# เป็ นเรือ# งของกามคุณ จัดเป็ นกามตัณหาโดยแท้

2.2 ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากเป็ นโน่นเป็ นนี# หมายถึงความอยากในภาวะของตัวตนทีจ# ะได้จะ
เป็ นอย่ างใดอย่างหนึ#ง อยากเป็ น อยากคงอยู่ตลอดไป ความติดใจอยู่ในรูป ภพ อรูป ภพหรือติดใจในฌานสมาบัติ ซึ#ง
ประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าอัตตาและโลกเทีย# ง อยากอยู่ในกามสุขนาน ๆ อยากอยู่ในวัยหนุ่มสาวตลอดไป
2.3 วิ ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากไม่เป็ นโน่ นไม่เป็ นนี# หมายถึงความอยากในความพรากพ้นไป
แห่งตัวตนจากความเป็ นอย่างใดอย่างหนึ#งอันไม่น่าปรารถนา โดยอยากทําลาย อยากให้ดบั สูญซึ#งประกอบด้วยอุจเฉททิฏฐิ
ความเห็นว่าตายแล้วสูญ เช่น อยากฆ่าตัวตายเพือ# ให้พน้ จากความคับแค้นในชีวติ ปั จจุบนั
ตัณหานันเป็ นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะเป็ นเหตุให้สตั ว์เ วียนว่ายตายเกิดในภพทัง 3 คือ กามภพ คือ กามภูม ิ 11
(อบายภูม ิ 4 โลกภูม ิ 1 สวรรค์หรือเทวโลก 6) รูปภพ (พรหมโลกทีม# รี ปู ขันธ์) อรูปภพ (พรหมโลกทีป# ราศจากรูปขันธ์) อย่าง
ไม่รจู้ กั จบสินและการเกิดบ่อย ๆ ก็เป็ นทุกข์ร#าํ ไป
3. นิ โรธ ความดับทุกข์ ความดับตัณหาได้อย่างสินเชิง ภาวะทีต# ณ
ั หาดับสินไป ภาวะทีเ# ข้าถึงได้เมือ# กําจัดอวิชชา
สํารอกตัณหาสินแล้ว ภาวะทีห# ลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็ นอิสระ หรือเรียกว่า ภาวะนิพพาน การบรรลุนิพพาน คือ ความ
ดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
4. มรรค ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ หรือเรียกว่า อริยมรรค หมาถึงปั ญญาอันเห็นชอบว่า สิง# นีเป็ นทุกข์ สิง# นี
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เป็ นเหตุให้เกิดทุกข์ สิง# นีคือความดับทุกข์ สิง# นีคือทางให้ถงึ ความดับทุกข์ ยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักธรรมสําหรับการอยู่ครอง
เรือน 4 ประการ หรือ ฆราวาสธรรม 4 คือ
1. สัจจะ สัตย์ซ#อื ต่อกัน การดํารงมันในสั
# จจะ คือการมีความจริง ความซื#อตรง ซื#อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทําจริง โดย
จะทําอะไรก็ให้เป็ นทีเ# ชื#อถือไว้วางใจกัน ความสัตย์ซ#อื ต่อกันนีเป็ นคุณธรรมทีส# ําคัญของคนผู้อยู่เรือนเดียวกัน เช่น สามี
ภรรยาต้องมีความซือ# ตรงจริงใจต่อกัน โดยมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันด้วยความบริสทุ ธิในไม่
~ ปิดบังอําพรางกัน และข้อสําคัญ
คือไม่คดิ นอกใจกัน เช่นนีก็จะทําให้ชวี ติ ครอบครัวดําเนินไปได้อย่างราบรืน# การทํางานต้องมีความซื#อสัตย์ต่อเจ้านายหรือ
ผูบ้ งั คับบัญชา และต่อหน้าทีข# องตน
2. ทมะ รูจ้ กั ข่มจิตของตน การรู้จกั ฝึ กฝนตนเอง บังคับควบคุมตนเองได้หรือข่มใจ รู้จกั ควบคุมจิตใจ แก้ไข้
ข้อบกพร่อง ฝึกนิสยั ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาโดยข่มอารมณ์ของตนเองได้ สามารถระงับยับยังใจตนเอง
ได้ใ นทุกกรณี ไม่เ ป็ น คนเจ้า อารมณ์ ไร้เ หตุผล ไม่โกรธง่ายในเมื#ออีกฝ่ ายหนึ#ง ทําหรือพูดไม่ถูกใจ ต้องให้อภัย กัน ใน
ขณะเดียวกันก็จาํ เป็ นต้องหาวิธปี รับปรุงตนให้ดยี งิ# ๆ ขึนไปในทุก ๆ ด้าน
3. ขันติ ความอดทนมุง่ ทําหน้าทีก# ารงานด้วยความขยันหมันเพี
# ยร เข้มแข็ง มันในจุ
# ดหมาย ไม่หวันไหวระย่
#
อต่อ
อุปสรรคแห่งชีวติ โดยคนเราต้องมีความอดทนได้เสมอเมือ# เผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ต้องมีใจหนักแน่น ทนต่อความล่วงลํา
เกินกัน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย ๆ ไม่ใจเสาะเกินไป ไม่แสดงอาการอ่อนแอออกมา เป็ นต้น ความอดทนได้นีเป็ นเหตุให้
คนเรากล้าทํางาน ไม่หลบเลีย# งงาน
4. จาคะ สละให้ปันสิง# ของของตนแก่คนทีค# วรให้ปัน คือมีนําใจ มีความเสียสละ สามารถเสียสละความสุขสบายและ
ประโยชน์ส่วนตนเพือ# ประโยชน์สว่ นรวมหรือความมีนําใจช่วยเหลือเกือกูลพร้อมทังจะรับฟั งความทุกข์ ความคิดเห็น และ
ความต้องการของผูอ้ น#ื ไม่คบั แค้นเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัวเอง
ฆราวาสธรรมทัง 4 ประการนี สรุปเป็ นคําคล้องจองเพื#อจําง่ายว่า “จริงใจ ฝึ กฝน ทนได้ ให้ปัน” เป็ นหลักธรรม
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โดยตรงของฆราวาส เป็ นหลักธรรมช่วยควบคุมให้บคุ คลมีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน (ส.ส.(ไทย) 15/845/316; ขุ.
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(ที.ม. (ไทย) 10/299/348, ม.มู. (ไทย) 12/149/123)

สุ. (ไทย) 25/31/316) และคุณธรรมทีเ# ป็ นต้นกําเนิดเป็ นบ่อเกิดหรือมูลเหตุแห่งความดีหรือการสร้างสรรค์ความดีทุกอย่าง มี
3 ราก หรือกุศลมูล 3 อย่าง คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ดังนี
1. อโลภมูล รากเหง้าแห่งความไม่โลภ คือ ความไม่อยากได้ของของผู้อ#นื มาเป็ นของตนด้วยอาการอันไม่ชอบ
ธรรมหรือในทางทุจริต มีความยินดีพอใจสิง# ของอันเป็ นของตนอย่างสงบเสงีย# มมีศกั ดิศรี
~ อโลภะนีเมือ# เกิดขึนแล้วเป็ นเหตุให้
กุศลธรรมอืน# ๆ เช่น ความไม่เพ่งเล็ง ความมักน้อย ความเสียสละ ความสันโดษ ความซื#อสัตย์สุจริต ความโอบอ้อมอารี
เป็ นต้น ทีย# งั ไม่เกิดขึนก็เกิดขึน ทีเ# กิดขึนแล้วก็เจริญ เพิม# พูนมากขึน
2. อโทสมูล รากเหง้าแห่งความไม่คดิ ร้าย หมายถึงความไม่คดิ ทําร้ายผู้อ#นื เพราะมีเมตตา กรุณาเป็ นทีต# งหรื
ั อ
ความไม่คดิ อาฆาตผูกพยาบาท ไม่พยายามคิดสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผูอ้ น#ื อโทสะนีเมือ# เกิดขึนแล้วเป็ นเหตุให้
กุศลธรรมอืน# ๆ เช่น ความไม่จองล้างจองผลาญ มีความเมตตา กรุณา ความเป็ นมิตร การรูจ้ กั ให้อภัย การมีวจีไพเราะ เป็ น
ต้น ทีย# งั ไม่เกิดก็เกิดขึน ทีเ# กิดขึนแล้วก็เจริญเพิม# พูนมากขึน
3. อโมหมูล รากเหง้าจากความไม่หลง หมายถึง ความรูต้ ามสภาพเป็ นจริงว่าอะไรผิด อะไรถูก อะไรควร อะไรไม่
ควร โดยมีเหตุมผี ลคิดรูเ้ ท่าทันเหตุการณ์เรือ# งราวทีเ# กิดขึนตามความจริง มีความรอบคอบไตร่ตรองด้วยเหตุผลทีช# อบธรรม
อโมหะนีเมือ# เกิดขึนแล้วเป็ นเหตุให้กศุ ลธรรมอืน# ๆ เช่น ความไม่ลบหลู่คุณท่าน ความมีศรัทธาประกอบด้วยปั ญญา ความรู้
จักพลอยยินดี ความว่าง่ายสอนง่ายและความเห็นชอบ เป็ นต้น ทีย# งั ไม่เกิดก็เกิดขึน ทีเ# กิดขึนแล้วก็เจริญเพิม# พูนมากขึน
กุศลมูลทัง 3 จัดเป็ นภาเวตัพพธรรม คือธรรมทีค# วรเจริญฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในจิตสันดานของตน เพราะเป็ นเหตุ
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ให้กศุ ลธรรมอืน# ๆ ทีย# งั ไม่เกิดก็จะเกิดขึน กุศลธรรมอืน# ๆ ทีเ# กิดขึนแล้ว ก็จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ยงิ# ขึน
สรุปได้ว่าหลักธรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาแนวทางของการประพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบของการ
ดําเนินชีวติ ของมนุษย์ เพราะหลักศีลธรรมเป็ นแนวทางประพฤติปฏิบตั ติ นทีส# ร้างสรรค์ชวี ติ คนให้เป็ นคนดี ทังเป็ นพืนฐานใน
การดําเนินชีวติ เพือ# ให้บรรลุถงึ จุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวติ

4. แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา
วิถที างแห่งปั ญญา ซึง# ดําเนินการแก้ปัญหาตามเหตุผล ตามปั จจัย เป็ นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของบุคคลด้วยปั ญญา
ของตัวบุคคลเอง ไม่ตอ้ งอาศัยการดลบันดาลจากสิง# ศักดิสิ~ ทธิทั~ งหลาย เป็ นความจริงทีเ# กีย# วกับชีวติ ของคนทุกคน ไม่ว่าจะ
อยูใ่ นสถานทีใ# ด อยู่ในเพศภาวะใด จะต้องประสบด้วยกันทังสิน เป็ นหลักความจริงทีเ# ป็ นกลางทีต# ดิ เนื#องสัมพันธ์กบั ชีวติ ของ
บุคคลตลอดเวลา ไม่ว่า บุ ค คลจะแสวงหาวิธ ีการแก้ปั ญ หาชีวิต ขึนมาใหม่แล้ว สูญ สลายไปอย่ างไร หลัก นี ยัง คงอยู่ไ ม่
เปลี#ยนแปลง ฉะนัน อริยสัจ 4 จึงเป็ นหลักความจริงอันประเสริฐ หลักความจริงอันมันคง
# โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาชีวติ
มนุษย์ในสังคม เราสามารถนําหลักอริยสัจ 4 มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวติ และทรัพยากรมนุษย์ได้ตามลําดับขันตอน
ดังนี
1. ขันd ที[ 1 ทุกข์ เรียกว่าขันตัวปั ญหา หมายถึงสภาพปั ญหาหรือความไม่พอใจ ความติดขัด บกพร่องทีบ# ุคคลได้
ประสบหรือ เกิดขึนในชีวิตของตน ในขันนี พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลกําหนดรู้ ยอมรับ ทําความเข้าใจ และกําหนด
ขอบเขตของมันให้แจ่มชัดว่าเป็ นปั ญหาหรือไม่ เป็ นปั ญหาใหญ่หรือปั ญหารอง จัดเป็ นขันแถลงปั ญหาทีจ# ะต้องทําความ
เข้าใจและรูข้ อบเขต เรียกว่า ปริญญากิ จ
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2. ขันd ที[ 2 สมุทยั เรียกว่าขันสาเหตุปัญหา หมายถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทีเ# ป็ นตัวก่อให้เกิดปั ญหา เกิดความติดขัด
บกพร่องในชีวิตบุคคล ในขันนีพระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลเฟ้ นหาสาเหตุแห่งปั ญหาหรือความทุกข์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ชัดเจน และต้องเป็ นสาเหตุตน้ ตอจริง ๆ ทีเ# กิดจากตัวเองเป็ นส่วนใหญ่มใิ ช่ไปโทษดินฟ้ าอากาศหรือโชคชะตาซึ#งเป็ นเรือ# ง
นอกตัวออกไปท่าเดียว จัดเป็ นขันวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปั ญหาซึง# จะต้องแก้ไขกําจัดให้หมดสินไป เรียกว่า ปหาน
กิ จ
3. ขันd ที[ 3 นิ โรธ เรียกว่าขันd ดับทุกข์ หมายถึงความหลุดพ้นจากปั ญหา เป็ นขันที#ต้องทําให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจ
หรือทําให้เป็ นจริงเป็ นจังขึนมา เป็ นขันกําหนดจุดหมายปลายทางทีแ# น่ นอน พร้อมทังกําหนดจุดหมายและเป้ าหมายรองไว้
ด้วยว่าแต่ละขันต้อนนันมีจุดหมายและเป้ าหมายเพียงใด แค่ไหน จัดเป็ นขันชีบอกภาวะปราศจากปั ญหาซึง# เป็ นจุดหมายที#
ต้องการให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็ นไปได้และจุดหมายนันควรเข้าถึงซึง# จะต้องทําให้สาํ เร็จ เรียกว่า สัจฉิ กิริยากิ จ
4. ขันd ที[ 4 มรรค เรียกว่าขันลงมือแก้ปัญหา หมายถึงข้อปฏิบตั หิ รือวิธกี ารเพื#อแก้ปัญหา เป็ นขันลงมือทําการ
แก้ปัญหาไปตามขันตอน เป็ นวิธกี ารอย่างละเอียดเพือ# แก้ปัญหา เช่น กําหนดวางวิธกี าร วางแผนงาน และรายการทีจ# ะต้อง
ทําให้ละเอียด จัดเป็ นขันกําหนดวิธกี ารและรายละเอียดทีจ# ะต้องปฏิบตั ใิ นการลงมือแก้ปัญหา เรียกว่า ภาวนากิ จ
และแนวทางหรือ ข้อปฏิบ ัติท#ใี ห้ถึงความดับ ทุกข์อนั เป็ นจริย ธรรมสายกลางที#สร้า งปุ ถุ ชนให้เ ป็ นอริย ชนเป็ น
คุณธรรมส่งเสริมการศึกษา ประกอบด้วยองค์ธรรม 8 ประการ หรือมรรคมีองค์ 8 คือ
1. สัมมาทิ ฏฐิ ความเห็นชอบ การมีความเห็นถูกต้องตามหลักธรรม แยกอธิบายเป็ น 2 ระดับ
1. ระดับโลกิ ยะ ได้แก่ การมีความเห็นถูกต้องตามคลองธรรม คือเห็นว่าบุญบาปมีจริง ผลแห่งทานทีใ# ห้
แล้วมีจริง มารดาบิดามีบุญคุณจริง หรือการมีความเชือ# ว่าทําดีแล้วได้ดี ทําชัวแล้
# วได้ชวั # เป็ นต้น ความเห็นชอบในระดับนี
เป็ นการเตรียมความพร้อมทีจ# ะทําให้บุคคลประพฤติปฏิบตั ดิ พี ฒ
ั นาตนเข้าสูก่ ารฝึกอบรมช่วงแรกตามหลักศีลธรรม และ
2. ระดับโลกุตตระ ได้แก่การมีความเห็นถูกต้องตามความเป็ นจริง คือมีความเห็นตรงตามสภาวะหรือ
ตามเหตุปัจจัย หรือปั ญญาอันเห็นชอบในอริยสัจ 4 คือทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไตรลักษณ์ คือความไม่เทีย# ง ความเป็ น
ทุกข์ของสังขารทีป# รุงแต่งคุม้ กันเข้าเป็ นรูปร่างจากส่วนย่อยต่างๆ ความเป็ นอนัตตาของสภาวธรรม รูว้ ่าอะไรเป็ นอกุศลและ
อกุศลมูล อะไรเป็ นกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นว่าสภาวธรรมทังปวงอาศัยกันและกันเกิดขึน สรรพสิง#
เป็ นเหตุเป็ นผลกันเกิดขึน ตังอยู่ และดับไป เมือ# มีสงิ# นีเป็ นเหตุ จึงมีสงิ# นีเป็ นผลตามมา เป็ นต้น
2. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ หมายถึงความคิดถึงนึกตรึกตรองทีถ# กู ต้องเป็ นกุศลทีป# ระกอบด้วยมโนสุจริต เป็ นไป
ใน 3 เรือ# ง คือ
1. ความคิดนึก ตรึก ตรองทีป# ลอดจากกาม หรือ ความนึก คิดในทางเสีย สละ ไม่ติด ใจเพลินใจในการ
ปรนเปรอสนองความอยากของตน
2. ความคิดนึก ตรึก ตรองที#ป ลอดจากพยาบาทหรือความคิดทีป# ระกอบด้ว ยเมตตา ไม่ข ดั เคือ งหรือ
เพ่งมองผูอ้ น#ื สัตว์อน#ื ในแง่รา้ ย
3. ความคิดนึกตรึกตรองทีป# ลอดจากการเบีย ดเบียนหรือความคิดทีป# ระกอบด้วยกรุณา ไม่คดิ มุ่งร้าย
ทําลายผูอ้ น#ื
3. สัมมาวาจา วาจาชอบ หมายถึง การใช้วาจาหรือคําพูดติดต่อสือ# สารเกีย# วข้องกับผูอ้ น#ื อย่างถูกต้องตามหลักวจี
สุจริต 4 คือ
1. ละเว้นขาดจากการกล่าวเท็จ คือไม่ยอมพูดปดเพราะเหตุตนเอง ผูอ้ น#ื หรือเพราะเห็นแก่ประโยชน์ใด ๆ
เป็ นคนพูดคําสัตย์ ยึดมันในคํ
# าสัตย์ เป็ นทีไ# ว้ใจได้ ควรแก่การเชือ# ถือ ไม่เป็ นคนลวงโลก

2. ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด คือ เป็ นคนช่วยสมานคนทีแ# ตกร้าวกัน ส่งเสริมคนทีส# มัครสมานกัน
ชอบกล่าวถ้อยคําทีส# ร้างสามัคคี
3. ละเว้นขาดจากการพูดคําหยาบ คือพูดแต่คํานิ#มนวล สุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะเสนาะหู มีไมตรี และ
เป็ นคําอันเป็ นทีพ# อใจของคนส่วนมาก
4. ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ คือพูดถูกกาล พูดตามความเป็ นจริง พูดคําทีม# ปี ระโยชน์ พูดถูกธรรม
ถูกวินยั ถูกกฎกติกามารยาทของสังคม พรังพร้
# อมไปด้วยเหตุผล พอเหมาะพอควรและมีความหมาย เรียกว่ามีคาํ พูดประดุจ
ขุมทรัพย์
4. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ หมายถึง การมีพฤติกรรมทีแ# สดงออกทางกายอย่างถูกต้องตามหลักกายสุจริต 3
คือ
1. ละเว้นขาดจากการฆ่า การเบียดเบียนทําลายล้างผูอ้ #นื สัตว์อ#นื คือเป็ นคนทีป# ราศจากการมีอาวุธไว้
ครอบครอง มีความรูส้ กึ ผิดชอบ เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผูอ้ #นื โดยมีความปรารถนาประโยชน์เกือกูลต่อมวลมนุ ษย์
และสรรพสัตว์
2. ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือเป็ นคนทีเ# คารพกรรมสิทธิในทรั
~ พย์สนิ ของผูอ้ #นื ไม่ถือเอาสิง# ของที#
เจ้าของไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมย ไม่ถอื เอาทรัพย์สนิ ทีอ# ยู่ในบ้านหรือในป่ า (สิง# ของสาธารณะ) มาเป็ นสมบัตขิ องตน
3. ละเว้นขาดจากการประพฤติผดิ ในกาม คือไม่เป็ นคนประพฤติล่วงละเมิดประเวณีทางเพศ ไม่สาํ ส่อน
ทางเพศ ไม่เป็ นชูก้ บั สามีภรรยาผูอ้ น#ื เป็ นต้น
5. สัมมาอาชี วะ เลีdยงชีพชอบ หมายถึงการเว้นขาดจากมิจฉาชีพคือวิธเี ลียงชีวติ ในทางทีผ# ดิ เช่น การทําการ
หลอกลวง การใช้เล่หเ์ หลีย# ม การมีกลโกง การขูดรีด การฉ้อฉล การค้ากําไรเกินควร หรือเว้นขาดจากมิจฉาวณิชชา การค้า
ขายทีไ# ม่ชอบธรรมก่อให้เกิดโทษ 5 อย่าง คือ การค้าขายอาวุธเครือ# งประหาร การค้าขายมนุ ษย์ การค้าขายสัตว์สาํ หรับฆ่า
เพือ# เป็ นอาหาร การค้าขายสิง# เสพติดมึนเมาให้โทษ และการค้าขายยาพิษหรือเว้นขาดการมีอาชีพทีเ# บียดเบียนทําลายชีวติ
ผูอ้ น#ื โดยประกอบแต่สมั มาชีพทีต# รงกันข้ามกับมิจฉาชีพ
6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ หรือเพียรชอบ หมายถึงการมีความเพียรพยายามทีถ# ูกต้องโดยเร่งระดมเพียร
ละความชัว# สร้างและรักษาแต่ความดีตามหลักการสร้างความเพียรชอบ 4 คือ
1. เพียรระวังไม่ให้ความชัวเกิ
# ดขึนในจิตใจตน
2. เพียรละกําจัดความชัวที
# เ# กิดขึนแล้วให้หมดไป
3. เพียรทํากุศลธรรมหรือบําเพ็ญคุณความดีทย#ี งั ไม่เกิดให้เกิดมีขนึ
4. เพียรรักษากุศลธรรมทีเ# กิดขึนแล้วให้ตงมั
ั นและให้
#
เจริญยิง# ขึนไป
7. สัมมาสติ ชอบ ระลึกชอบ หมายถึงการมีสติระลึกรูก้ ่อนทํา พูด คิดหรือขณะทํา พูด คิดอยู่เสมอ เพื#อไม่ให้
พลังเผลอประมาทจนเป็ นเหตุให้ทาํ ชัว# พูดชัว# คิดชัวอั
# นเป็ นอกุศลกรรม กล่าวในชันสูง ได้แก่การตังสติกําหนดพิจารณาสิง#
ทังหลายให้รเู้ ห็นตามความเป็ นจริงคือตามทีส# งิ# นัน ๆ มันเป็ นของมันเอง ซึง# เรียกว่า การเจริญสติปัฏฐาน 4 คือตังสติกําหนด
พิจารณาหรือเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานให้รเู้ ห็นตามเป็ นจริงในเรือ# งใกล้ตวั หรือภายในตัวของคนเราทีส# าํ คัญ 4 เรือ# ง คือกาย
เวทนา จิต และสภาวธรรม ว่าเป็ นแต่เพียงกาย เวทนา จิต และสภาวธรรม ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัว ตน เราเขาทีจ# ะเข้าไป
กําหนดยึดมันถื
# อมัน# ซึ#งมีว ธิ ีปฏิบ ตั ิหลายอย่างหลายขันตอน เช่น การกํา หนดลมหายใจเข้า – ออก การกําหนดรู้ทนั
อิรยิ าบถ การมีสติรชู้ ดั จิตของตน เป็ นต้น
8. สัมมาสมาธิ ตังd ใจมันชอบ
[
หมายถึงการมุ่งมันบํ
# าเพ็ญทําจิตให้มภี าวะแน่ วแน่ อยู่ในอารมณ์ ทแ#ี สดงออกมา
ในทางกุศลโดยส่วนเดียวและสามารถข่มระงับนิวรณ์กเิ ลสไว้ได้ พร้อมทังจิตมันคงแน่
#
วแน่ ในการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ด้วย

หลักการฝึ กจิตให้เป็ นสมาธิที#จดั ลําดับเป็ นขัน ๆ ตังแต่ขนหยาบไปจนถึ
ั
งขันละเอียด ซึ#งมี 4 ขัน เรียกว่า รูปฌาน 4 คือ
ปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน เป็ นต้น
สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาทุนมนุ ษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาได้แก่อริยมรรคมีองค์ 8 พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็ น
ทางเก่าทีเ# คยมีท่านผู้เดินทางถูกต้องเคยเดินกันมาในกาลก่อนแล้ว พระองค์เพียงแต่ทรงค้นพบแล้วทรงเปิ ดเผยแก่มวล
มนุษย์ ทรงทําหน้าทีแ# นะนําบอกทางนีแก่เวไนยชน ดังนัน มรรคมีองค์ 8 นีจึงเป็ นวิธปี ฏิบตั ขิ องมนุษย์ทจ#ี ะทําให้เกิดผลตาม
กระบวนการดับทุกข์ เป็ นหลักประมวลความประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบหรือระบบจริยธรรมทังหมด ยังมีหลักธรรมสําหรับการ
ครองชีวติ ทีด# ขี องมนุษย์ คือ คนทีม# เี หย้าเรือน มีครอบครัว หรือทีเ# รียกว่า คฤหัสถ์ ซึ#งจะเป็ นคนทีม# ฐี านะมันคง
# มีครอบครัว
เป็ นปึ กแผ่นมันคง
# มีความสุขตามวิสยั ของชาวบ้านทัวไป
# จะต้องรูจ้ กั ปรับปรุงตนเองให้กา้ วหน้า รูจ้ กั ปลูกฝั งกุศลธรรมให้
เกิดขึนในใจ
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