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ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม
รองอธิการบดีฝา ยกิจการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนผแู นะแนวทีส่ ำคัญ พระพุทธศาสนาเปนการ
แนะแนว ก็เพราะวาพระพุทธเจาเปนผคู น พบทางดำเนินชีวติ ทีถ่ กู ตอง เมือ่ พบแลวก็นำมาเปด
เผย มาใหการแนะแนวชีบ้ อกทางใหแกผอู นื่ พระองคตรัสไววา อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปน
เพียงผบู อกคือชีท้ างให ตุมเฺ หหิ กิจจฺ ํ อาตปฺปํ สวนการกระทำนัน้ เปนเรือ่ งทีท่ า นตองพยายาม
กระทำเอาเอง การจะปฏิบตั ใิ หสำเร็จผลก็ตอ งทำดวยตนเอง คือนำเอาธรรมนัน้ มาปฏิบตั ิ การ
ปฏิบตั ธิ รรม เปนเรือ่ งของการทีต่ อ งเขาใจดวยปญญา เมือ่ รเู มือ่ เขาใจแลวก็ปฏิบตั ไิ ปตามทีเ่ รา
เขาใจ พระธรรมเปนตัวชีแ้ นวทาง เมือ่ พระพุทธเจาปรินพิ พานไปแลว ก็มพี ระธรรมไวเปนหลัก
ยึดถือในการปฏิบตั ิ แตถา หากไมมใี ครชวยอธิบายชีแ้ จงหรือผทู จี่ ะถายทอดหลักธรรมคำสอน
ในทางพระพุทธศาสนา ธรรมก็คงจะเงียบหายไปหรือสูญไป คงไมตกทอดมาถึงเราในปจจุบนั นี้
ฉะนัน้ พระสงฆทำหนาทีถ่ า ยทอดหลักธรรมของพระพุทธเจาชีแ้ นะแนวทางตอมา เปนการแนะ
แนวใหทราบวาสิง่ ใดควรประพฤติสงิ่ ใดควรละ หนทางไหนนำไปสคู วามเจริญ หนทางไหนจะนำ
ไปสคู วามเสือ่ ม ชีใ้ หเห็นทัง้ คุณประโยชนและโทษทัง้ สองฝาย หมายความวา พระรัตนตรัยมีหนาที่
หลัก คือการแนะแนว เพือ่ ใหทกุ คนพึง่ ตนเองได ดวยการเลือกปฏิบตั แิ ตสงิ่ ทีจ่ ะนำมาซึง่ ความ
สุข ความเจริญ ความเปนสิรมิ งคลแกชวี ติ

⌦
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการใหการศึกษาดานสติปญ
 ญาแกมนุษยชาติ โดยถือ
วามนุษยเปนผทู ฝี่ ก ฝนตนได และมนุษยทฝี่ ก ตนดีแลวเปนผปู ระเสริฐทีส่ ดุ พระพุทธเจาเปนผทู ี่
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ฝกพระองคเปนตัวอยาง ทรงบรรลุสงิ่ สูงสุดทีม่ นุษยผฝู ก ตนจะพึงได ทรงวางระบบฝกตนใหมนุษย
คนอืน่ ๆ ดำเนินตาม ดังคำสรรเสริญพระองควา สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ เปนครูผสู อนเทวดาและ
มนุษยทงั้ หลาย
หลักการของพระพุทธศาสนาตอการศึกษาก็คอื การใหการศึกษาเพือ่ ใหบคุ คลเปนผู
รู (พุทธะ) เปนบัณฑิตทีส่ มบูรณแบบคือมีทงั้ ความรแู ละทฤษฎีตา งๆ (วิชชฺ า) และอยใู นความ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ดี่ ี มีศลี ธรรม คุณธรรม มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย กฎกติกาตางๆ ของ
สังคม (จรณะ) ตามแบบอยางขององคพระพุทธเจา
ระบบการศึกษาของพระพุทธเจาที่เรียกวา “สิกขา” หรือ “ศึกษา” นี้ เปนระบบ
การศึกษาทีเ่ นนการฝกฝนขัดเกลา มากกวาวิชาการลวนๆ ตางกับการศึกษาในปจจุบนั ทีม่ งุ เนน
เฉพาะความรอู ยางเดียว คือเกงแตอาจไมดี
ตามหลักการศึกษาแนวพุทธผทู สี่ ำเร็จการศึกษาเปนพุทธบัณฑิตแลว ควรมีคณ
ุ สมบัติ
อันพึงประสงคดงั นี้
๑) มองในแงพัฒนา
บุคคลทีส่ ำเร็จการศึกษาแลว ควรมีการพัฒนาทัง้ ๔ ดาน คือ
(๑) พัฒนากาย (ภาวิตกาย) คือมีกายพัฒนาดี มีความสามารถนำเอาความรทู ี่
ตนมีไปทำใหสขุ ภาพรางกายของตนสมบูรณแข็งแรง
(๒) พัฒนาศีล (ภาวิตศีล) คือมีศลี พัฒนาดี มีความดีและความงามดานพฤติกรรม
ทางศีลธรรม
(๓) พัฒนาจิต (ภาวิตจิตตะ) คือมีจติ ใจทีพ่ ฒ
ั นาดีดว ยการฝกฝนอบรมจิต เปนจิต
ทีม่ นั่ คง ไมยดึ ติดมากจนเกินไป
(๔) พัฒนาปญญา (ภาวิตปญญา) คือมีปญญาพัฒนาดี มีความรูแจงเห็นจริง
เขาใจสิง่ ทัง้ หลายตามความเปนจริง
๒) มองโลกในแงการดำเนินชีวติ
บุคคลทีส่ ำเร็จการศึกษาตามแนวพุทธแลวถือวาเปนผทู ำประโยชนตนสมบูรณ มีความ
รแู บบเปนเหตุเปนผล จึงควรเปนทีพ่ งึ่ ของตนเองไดในทุกๆ ทาง และนอกจากจะเปนผดู ำเนิน
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ชีวติ ตนไดดแี ลว ยังควรเปนผพู รอมทีจ่ ะบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนเพือ่ ผอู นื่ สังคม ประเทศชาติ
ดวยความเสียสละ ไมเห็นแกตวั ชวยผอู นื่ ได และพึง่ ตนเองไดดว ยดีดว ย
๓) มองในแงคณ
ุ ธรรมทีเ่ ดน
บุคคลทีส่ ำเร็จการศึกษาตามแนวพุทธแลว ควรจะมีคณ
ุ ธรรมภายในทีเ่ ดน ดังนี้
(๑) มีปญ
 ญาสมบูรณ ขจัดอวิชชา ความโงเขลาใหหมดไป จนมีความรสู กึ รอบคอบ
มีความเห็นชอบ
(๒) เมือ่ เรียนรแู ลวสามารถลดละ หรือหลุดพนจากกิเลสทัง้ ปวง ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง
(๓) หลุดพนจากภาวะ “ตัวกู ของกู” หรือการยึดถือตัวเองเปนใหญ หลงตัวเอง
จนเกิดความเสียหายทัง้ ตอตนเองและผอู นื่
ดวยเหตุนี้ ผทู ศี่ กึ ษาหลักการศึกษาแนวพุทธแลว ควรนำหลักการพุทธไปพิจารณาและ
สำรวจตน เพือ่ สรางกระบวนการศึกษาใหเปนพุทธโดยสมบูรณแบบ คือใหตนเองมีทงั้ “วิชชา
ความร”ู และ “จรณะ ความประพฤติ” เพียบพรอมไปพรอมกัน ตนขาดสวนใดก็เสริมดานนัน้
ใหเติมเต็ม ไมควรเนนสุดโตงไปทางใดทางหนึง่ ผศู กึ ษาจึงควรหมัน่ ฝกฝนตนใหเปนไปตามแนว
ทางการศึกษาแนวพุทธ เพือ่ สรางหลักประกันในการดำเนินชีวติ ทีด่ พี รอม


สังคมสงเคราะหตามแนวพุทธ หมายถึง การใหความอนุเคราะหชว ยเหลือเกือ้ กูล
แกบคุ คลทัว่ ไป ซึง่ อาจจะเปนบุคคลทีช่ ว ยเหลือตนเองไดหรือชวยเหลือตนเองไมไดกไ็ ด โดยอาจ
เปนการสงเคราะหเกือ้ กูลดวยวัตถุสงิ่ ของ (อามิสสังคหะ) หรือสงเคราะหเกือ้ กูลดวยน้ำใจอัน
งามทางกาย วาจา หรือใจ (ธัมมสังคหะ) ก็ได
พระพุทธศาสนาวางหลักสังคมสงเคราะหสำหรับเปนเครือ่ งผูกสัมพันธ สนับสนุนการ
ใหการชวยเหลือไว ๔ หลัก เรียกวา “สังคหวัตถุ ๔” มีรายละเอียดดังนี้
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๑) ทาน การใหการเอือ้ เฟอ เผือ่ แผแบงปนน้ำใจแกคนอืน่ ทานซึง่ จัดเปนสังคมสงเคราะห
ตามแนวพุทธนัน้ มี ๓ วิธี คือ
๑) การใหดว ยจิตใจคิดอนุเคราะห
๒) การใหเพือ่ บูชาความดี
๓) การใหอภัยกันและกันแกผไู ดกระทำผิดบกพรอง
๒) ปยวาจา คำพูดจาเกิดจากจิตใจเปย มดวยความรักและความหวังดี
ทางพระพุทธศาสนาถือวาการพูดปยวาจามีคณ
ุ คาทางจิตใจผตู ดิ ตอสือ่ สารดวย
๑) ปยวาจา ทำใหผมู าติดตอขอรับการสงเคราะหรสู กึ ประทับใจในคำพูดของผู
ใหการสงเคราะห แสดงความเปนมิตรไมตรีกนั ไมคดิ ตอตาน
๒) ปยวาจา ทำใหผรู บั สารไดประโยชน แมคำพูดนัน้ อาจไมมคี วามจริงอยเู ลย
ก็ตาม คำพูดอยางนีท้ างจิตวิทยาเรียกวา “ปดขาว” เชน การใหกำลังใจคนปวยทีเ่ ปนมะเร็ง
ระยะสุดทาย เพือ่ เปนการสรางกำลังใจ
๓) ปยวาจา เปนลักษณะการพูดแนะนำใหคำปรึกษา การพูดจาวากลาวตักเตือน
และการพูดใหกำลังใจ กระตนุ ใหผรู บั สารมีความมุมานะ กระทำการสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ใหสำเร็จลุลว ง
ไปดวยดี
๓) อัตถจริยา การบำเพ็ญตนหรือประพฤติตนใหเปนประโยชนแกคนอืน่ หรือสังคม
สวนรวม การสังเคราะหสงั คมอาจทำไดถงึ ๓ ทางดวยกัน คือ
๑) ทำดวยกาย (กายกรรม) คือ การใหการชวยเหลือหรือรวมทำในกิจกรรมการ
งานของคนอืน่ หรืองานของสังคมสวนรวมดวยแรงกายของตน
๒) ทำดวยคำพูด (วจีกรรม) คือ การพูดจาดี พูดในทางสรางสรรคตอคนอื่น
ในทางเสริมสราง ความสามัคคีของหมคู ณะ ชุมชนหรือสังคมสวนรวม พูดชีแ้ นะแสดงเหตุผล
ใหเปนทีเ่ ขาใจกัน
๓) ทำดวยจิตใจ (มโนกรรม) คือ แสดงความคิดเห็นดี คิดสรางสรรคเปนประโยชน
ตอคนอืน่ และสังคมสวนรวม การคิดถึงใจเขาใจเรา
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๔) สมานัตตตา การวางตนหรือประพฤติตนเหมาะสมกับฐานะตน
หลักสังคมสงเคราะหขอ นีก้ ค็ อื การวางตนพอเหมาะพอดีกบั ฐานะทีค่ วรจะเปนและที่
ตนเปนอยู เขากันไดกบั ผจู ะมาขอรับการสงเคราะหไมเยอหยิง่ ถือตัว หลักการวางตนดีในฐานะ
เปนคุณสมบัตขิ องผทู ำหนาทีส่ งเคราะหสงั คม อาจแสดงออกในลักษณะดังนี้
๑. ทำหนาตายิม้ แยมแจมใส
๒. ทำตัวเสมือนเปนมิตรสหาย
๓. ทำตนวางทาทีนา เลือ่ มใส
๔. ทำตนเขาไดกบั ทุกคน
๕. ไมทำตัววางทาถือตน เยอหยิง่ ยโส
การศึกษาหลักสังคมสงเคราะหตามแนวพุทธ ไดสะทอนใหเห็นแนวคิดบางประการที่
อาจจะนำไปสกู ารประยุกตใชในชีวติ ประจำวัน
๑. การนำหลักการชวยเหลือคนอืน่ ตามหลักสังคมสงเคราะหตามแนวพุทธไปใช
การเรียนรเู รือ่ งหลักการสงเคราะหตามแนวพุทธ ทำใหรวู ธิ กี ารสงเคราะหคนอืน่ วา
สามารถทำไดหลายทาง มีหลายๆ คนคิดวา การจะสงเคราะหคนอืน่ ไดนนั้ ตองมีเงิน และมี
วัตถุพรัง่ พรอมจึงจะชวยเหลือคนอืน่ ได แตอนั ทีจ่ ริงมิใช พระพุทธศาสนาบอกวาการสงเคราะห
คนอืน่ ทำไดแมวา จะไมมเี งิน และวัตถุสงิ่ อืน่ ใดเลยก็สามารถทำได ดวยกาย ดวยการใชแรงกาย
ของตนใหความชวยเหลือในสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนตอ ผอู นื่ ทำดวยวาจาดวยการพูดจาใหการแนะ
นำ ใหกำลังใจ พูดกระตนุ เตือนผอู นื่ และทำดวยใจดวยการนอมนึกในทางทีด่ ี คิดเห็นใจคนอืน่
๒. การนำหลักผูกมิตรไมตรีไปใชในชีวติ ประจำวัน
การศึกษาหลักสังคมสงเคราะหตามแนวพุทธ ทำใหรวู ธิ กี ารผูกมิตร และการทำตน
ใหเปนประโยชนชว ยเหลือคนอืน่ การผูกมิตรและการอยรู ว มกันกับผอู นื่ ดวยดีเปนหลักปฏิบตั
คิ กู นั ควรสรางสรรคใหเกิดมีขนึ้ เปนคุณธรรมในตนเปนอยางยิง่ มนุษยมอิ าจอยคู นเดียวไดดว ย
ดีถา ไมมเี พือ่ น และเพือ่ นนัน้ อาจผูกขึน้ และสรางไดดว ยการมีหลักปฏิบตั ทิ เี่ รียกวา “สังคหวัตถุ
๔” อันเปนหลักสังคมสงเคราะหตามแนวพุทธเริม่ ดวยการให การเสียสละ รจู กั การแบงปนให
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กัน (ทาน) การพูดจาไพเราะ หวังดีและจริงใจ ตักเตือนบางเปนบางครัง้ (ปยวาจา) การชวย
เหลือเอือ้ ประโยชน (อัตถจริยา) และการวางตนดีเสมอตนเสมอปลาย (สมานัตตตา) นำไปใช
เปนหลักผูกมิตรไดในสังคมทีอ่ ยกู นั เปนชุมชนหรือสังคมทุกแหง



หลักความสัมพันธระหวางกันนีเ้ รียกตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาวา “ทิศ ๖”๑
โดยตามแนวคิดหลักธรรมไดจดั แบงความสัมพันธไปตามความสัมพันธระหวางบุคคลออกเปน ๖
กลมุ คือ
๑. ความสัมพันธระหวางบุตรธิดากับบิดามารดา
๒. ความสัมพันธระหวางลูกศิษยกบั ครูอาจารย
๓. ความสัมพันธระหวางสามีกบั ภรรยา
๔. ความสัมพันธระหวางเพือ่ นกับเพือ่ น
๕. ความสัมพันธระหวางเจานายกับลูกนอง
๖. ความสัมพันธระหวางฆราวาสกับพระภิกษุสงฆ
พระพุทธเจาสอนใหพทุ ธศาสนิกชนไหวทศิ ๖ เหลานี้ โดยวิธปี ฏิบตั ติ นไปตามหนาที่
ทีค่ วรปฏิบตั ติ อ บุคคลประเภทตางๆ ทีเ่ ปรียบประหนึง่ ทิศ ๖ นัน้ ตามสมควรแกฐานะ หรือให
บุคคลประเภทตางๆ นัน้ ปฏิบตั ติ ามหนาทีข่ องตนอยางสมบูรณบริบรู ณ และเปนไปดวยดีทงั้
๒ ฝาย ดุจดังทิศทัง้ ๖ ทีอ่ ยรู อบตัว มีตวั เราอยตู รงกลาง คือทิศเบือ้ งหนา ทิศเบือ้ งหลัง ทิศ
เบือ้ งขวา ทิศเบือ้ งซาย ทิศเบือ้ งบน และทิศเบือ้ งลาง
๑. ความสัมพันธระหวางบุตรธิดากับบิดามารดา
บิดามารดาไดชอื่ วาเปน “ทิศเบือ้ งหนา” คือ ทิศตะวันออก เพราะทานเปนบุพการี
ชนผมู อี ปุ การคุณแกบตุ รธิดามากอน ในฐานะเปนทิศเบือ้ งหนา บิดาและมารดาควรสรางความ
๑

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖.
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สัมพันธทดี่ ตี อ บุตรธิดาของตนกอนดังนี้
(๑) หนาทีข่ องบิดามารดาตอบุตรธิดา
- หามมิใหทำความชัว่
- สอนใหตงั้ อยใู นความดี
- ใหศกึ ษาเรียนรศู ลิ ปวิทยาตามความเหมาะสม
- หาคคู รองทีส่ มควรให
- มอบทรัพยสมบัตใิ หในเวลาทีเ่ หมาะสม
(๒) หนาทีข่ องบุตรธิดาตอบิดามารดา
- เลีย้ งดูทา นตอบแทน
- ชวยทำกิจการงานของทาน
- ดำรงวงศตระกูล
- ประพฤติตนใหเหมาะสม ควรแกการรับมรดก
- ทำบุญอุทศิ สวนกุศลไปใหเวลาทานลวงลับ
๒. ความสัมพันธระหวางสามีกบั ภรรยา
ภรรยาไดชอื่ วาเปน “ทิศเบือ้ งหลัง” คือ ทิศตะวันตกเพราะเธอมีขนึ้ ภายหลังและคอย
เปนกำลังสนับสนุนอยขู า งหลัง
(๑) หนาทีข่ องสามีตอ ภรรยา
- ยกยองนับถือวาเปนภรรยาของตน
- ไมดหู มิน่ เหยียดหยาม
- ซือ่ สัตยไมประพฤตินอกใจ
- มอบความเปนใหญในเรือนให
- ใหเครือ่ งแตงตัวในโอกาสตางๆ
(๒) หนาทีข่ องภรรยาตอสามี
- จัดการงานบานใหเรียบรอย
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- สงเคราะหญาติพนี่ อ งของสามี
- ซือ่ สัตยไมประพฤตินอกใจ
- รักษาทรัพยทสี่ ามีมอบให
- ขยันไมเกียจคราน
๓. ความสัมพันธระหวางลูกศิษยกบั ครูอาจารย
ครูอาจารยไดชอื่ วา เปน “ทิศเบือ้ งขวา” คือ ทิศใตเพราะทานควรแกการเคารพบูชา
คุณ ดวยเปนผปู ระสิทธิป์ ระสาทความรตู า งๆ ใหแกตนอยางเปนทางการ
(๑) หนาทีข่ องครูอาจารยตอ ลูกศิษย
- แนะนำพร่ำสอนดี
- ใหเรียนดี
- สอนความรใู หครบถวน
- ยกยองใหปรากฏในหมเู พือ่ น
- ทำความปองกันในทิศทัง้ หลาย
(๒) หนาทีข่ องลูกศิษยตอ ครูอาจารย
- ลุกขึน้ ยืนรับทำความเคารพ
- เขาไปยืนคอยรับใช
- เชือ่ ฟงไมดหู มิน่ ดูแคลน
- อุปฏ ฐากรับใชในคราวเจ็บปวย
- เรียนรดู ว ยความเคารพ
๔. ความสัมพันธระหวางเพือ่ นกับเพือ่ น
เพือ่ นไดชอื่ วาเปน “ทิศเบือ้ งซาย” คือ ทิศเหนือ เพราะเปนผชู ว ยใหขา มพนอุปสรรค
อันตรายและเปนกำลังใจสนับสนุนใหประสบความสำเร็จ
(๑) หนาทีข่ องเพือ่ นตอเพือ่ น
- ใหปน โดยการแบงปนกันกิน

การแนะแนวทางพระพุทธศาสนา

273

- พูดเจรจาดีไพเราะ
- ประพฤติสงิ่ ทีเ่ ปนประโยชนตอ เพือ่ น
- วางตนเสมอตนเสมอปลาย
- พูดจริงและจริงใจตอเพือ่ น
(๒) หนาทีข่ องเพือ่ นตอเพือ่ น
- รักษาเพือ่ นทีเ่ ผลอตนประมาทไป
- รักษาทรัพยของเพือ่ นทีเ่ ผลอประมาทไป
- เมือ่ มีภยั เปนทีพ่ งึ่ พำนักของเพือ่ นได
- ไมละทิง้ ในยามวิบตั ิ
- นับถือวงศญาติของเพือ่ น
๕. ความสัมพันธระหวางฆราวาสกับพระภิกษุสงฆ
พระสงฆไดชอื่ วาเปน “ทิศเบือ้ งบน” เพราะทานเปนผสู งู สงดวยคุณธรรม และเปนผู
นำดานจิตวิญญาณ
(๑) หนาทีข่ องพระภิกษุสงฆตอ ฆราวาส
- หามมิใหทำชัว่
- สอนใหตงั้ อยใู นความดี
- อนุเคราะหดว ยน้ำใจอันงาม
- ใหไดฟง สิง่ ทีไ่ มเคยไดฟง
- อธิบายสิง่ ทีไ่ ดเคยฟงแลว
- บอกทางสวรรคให
(๒) หนาทีข่ องฆราวาสตอพระภิกษุสงฆ
- ทำดวยความรักเปนทีต่ งั้
- พูดดวยความรักเปนทีต่ งั้
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- คิดดวยความรักเปนทีต่ งั้
- ไมปด ประตูบา นหามทานเขาบาน
- ใหความอุปถัมภบำรุงทาน
๖. ความสัมพันธระหวางเจานายกับลูกนอง
ลูกนองไดชอื่ วาเปน “ทิศเบือ้ งต่ำ” เพราะเปนผชู ว ยงานหรือกิจการตางๆ เปนฐาน
กำลังให
(๑) หนาทีข่ องเจานายตอลูกนอง
- จัดงานใหทำตามความสามารถ
- ใหเงินเหมาะสมกับงานและตำแหนง
- จัดใหมสี วัสดิการในคราวเจ็บปวย
- ใหเงินรางวัลพิเศษเปนครัง้ คราว
- มีวนั หยุดใหตามกาลสมัย
(๒) หนาทีข่ องลูกนองตอเจานาย
- มาทำงานตรงตอเวลา
- เลิกงานตรงตอเวลา
- ถือเอาแตสงิ่ ทีเ่ จานายให
- ขยันทำงาน พัฒนาใหดยี งิ่ ขึน้
- นำคุณของเจานายไปสรรเสริญในทีต่ า งๆ
หลักความสัมพันธระหวางบุคคลตามแนวพุทธใหความรู ความสัมพันธทตี่ อ งเปนไปดวย
กันทัง้ ๒ ฝาย สัมพันธภาพระหวางกันก็จะยัง่ ยืนและยืนยงคงอยไู ดนาน
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การแนะแนวทางพระพุทธศาสนา คือ การชวยใหคนพึง่ ตนเองได จากพุทธภาษิตที่
วา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ แปลวา ตนเปนทีพ่ งึ่ ของตน” พุทธภาษิตขอนีย้ นื ยันวาพระพุทธ
ศาสนานั้นเปนศาสนาแหงการพึ่งตนเอง การดำเนินชีวิตที่ดีที่ถูกตองนั้นตองเปนชีวิตที่
พึง่ ตนเองได
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นัน้ มีหนาทีห่ ลักคือ การชีแ้ นะ
แนวทาง จึงเปนเรื่องที่เขากันไดกับวิชาการแนะแนว ซึ่งโดยหลักการก็คือ ชวยใหคน
พึง่ ตนเองได
โดยทัว่ ไป คนทัง้ หลายยังชวยตัวเองไมไดเต็มทีห่ รือมีระดับแหงการพึง่ ตนเองทีย่ งั ไม
สมบูรณ จึงตองการผมู าชวยแนะแนวเพือ่ ใหชว ยตัวเองไดในระดับสูงยิง่ ขึน้ ไป การชวยคนใหพงึ่
ตนเองได ก็คอื หนาทีข่ องการแนะแนว
การที่ทำการแนะแนวไดเพราะมนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดจนถึงที่สุด พระพุทธ
ศาสนาใหความสำคัญแกหลักการนี้มากจะเห็นวามีคำพูดประเภทที่บอกวา มนุษยนั้นพัฒนา
ตนเองได ฝกฝนตนเองไดจนกระทัง่ เปนผปู ระเสริฐทีส่ ดุ
เมือ่ พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ พระพุทธเจาก็ทรงประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยทนั ที ได
ทรงประกาศวา เราเปนผเู ลิศแหงโลก เราเปนผปู ระเสริฐสุดแหงโลก เราคือผเู ปนใหญแหงโลก
คำวา เราเปนผปู ระเสริฐสุดแหงโลกนี้ เปนการประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยคอื เดิมนัน้ เชือ่ กัน
วาพระพรหมเปนผปู ระเสริฐสุด ดลบันดาลทุกสิง่ ทุกอยางให ถามนุษยเชือ่ ตามคำประกาศของ
พระพุทธเจานี้ มนุษยกจ็ ะเปลีย่ นแนวความคิดเลิกความสนใจจากการไปหวังพึง่ ไปคอยบวงสรวง
ไปคอยออนวอนใหเทพเจาบันดาล เปลี่ยนมาเปนการพัฒนาตนเอง จนในที่สุดก็สามารถ
พึง่ ตนเองได
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