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พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนผแูนะแนวทีส่ำคญั พระพทุธศาสนาเปนการ
แนะแนว กเ็พราะวาพระพทุธเจาเปนผคูนพบทางดำเนนิชวีติทีถ่กูตอง เมือ่พบแลวกน็ำมาเปด
เผย มาใหการแนะแนวชีบ้อกทางใหแกผอูืน่ พระองคตรสัไววา อกขฺาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปน
เพียงผบูอกคอืชีท้างให ตมุเฺหห ิกจิจฺ ํอาตปปฺ ํสวนการกระทำนัน้ เปนเรือ่งทีท่านตองพยายาม
กระทำเอาเอง การจะปฏบิตัใิหสำเรจ็ผลกต็องทำดวยตนเอง คอืนำเอาธรรมนัน้มาปฏบิตั ิการ
ปฏบิตัธิรรม เปนเรือ่งของการทีต่องเขาใจดวยปญญา เมือ่รเูมือ่เขาใจแลวกป็ฏบิตัไิปตามทีเ่รา
เขาใจ พระธรรมเปนตวัชีแ้นวทาง เมือ่พระพทุธเจาปรนิพิพานไปแลว กม็พีระธรรมไวเปนหลกั
ยดึถอืในการปฏบิตั ิ แตถาหากไมมใีครชวยอธบิายชีแ้จงหรอืผทูีจ่ะถายทอดหลกัธรรมคำสอน
ในทางพระพทุธศาสนา ธรรมกค็งจะเงยีบหายไปหรอืสญูไป คงไมตกทอดมาถงึเราในปจจบุนันี้
ฉะนัน้พระสงฆทำหนาทีถ่ายทอดหลกัธรรมของพระพทุธเจาชีแ้นะแนวทางตอมา เปนการแนะ
แนวใหทราบวาสิง่ใดควรประพฤตสิิง่ใดควรละ หนทางไหนนำไปสคูวามเจรญิ หนทางไหนจะนำ
ไปสคูวามเสือ่ม ชีใ้หเหน็ทัง้คณุประโยชนและโทษทัง้สองฝาย หมายความวา พระรตันตรยัมหีนาที่
หลกั คอืการแนะแนว เพือ่ใหทกุคนพึง่ตนเองได ดวยการเลอืกปฏบิตัแิตสิง่ทีจ่ะนำมาซึง่ความ
สขุ ความเจรญิ ความเปนสริมิงคลแกชวีติ

⌦
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาแหงการใหการศกึษาดานสตปิญญาแกมนษุยชาต ิโดยถอื

วามนษุยเปนผทูีฝ่กฝนตนได และมนษุยทีฝ่กตนดแีลวเปนผปูระเสรฐิทีส่ดุ พระพทุธเจาเปนผทูี่


ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษธนาคม
รองอธกิารบดฝีายกจิการทัว่ไป

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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ฝกพระองคเปนตวัอยาง ทรงบรรลสุิง่สงูสดุทีม่นษุยผฝูกตนจะพงึได ทรงวางระบบฝกตนใหมนษุย
คนอืน่ๆ ดำเนนิตาม ดงัคำสรรเสรญิพระองควา สตถฺา เทวมนสุสฺาน ํเปนครผูสูอนเทวดาและ
มนษุยทัง้หลาย

หลกัการของพระพทุธศาสนาตอการศกึษาก็คอื การใหการศกึษาเพือ่ใหบคุคลเปนผู
ร ู (พทุธะ) เปนบณัฑติทีส่มบรูณแบบคอืมทีัง้ความรแูละทฤษฎตีางๆ (วชิชฺา) และอยใูนความ
ประพฤตปิฏบิตัทิีด่ ีมศีลีธรรม คณุธรรม มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย กฎกตกิาตางๆ ของ
สงัคม (จรณะ) ตามแบบอยางขององคพระพทุธเจา

ระบบการศึกษาของพระพุทธเจาที่เรียกวา “สิกขา” หรือ “ศึกษา” นี้ เปนระบบ
การศกึษาทีเ่นนการฝกฝนขดัเกลา มากกวาวชิาการลวนๆ ตางกบัการศกึษาในปจจบุนัทีม่งุเนน
เฉพาะความรอูยางเดยีว คอืเกงแตอาจไมดี

ตามหลกัการศกึษาแนวพทุธผทูีส่ำเรจ็การศกึษาเปนพทุธบณัฑติแลว ควรมคีณุสมบตัิ
อนัพงึประสงคดงันี้

๑) มองในแงพัฒนา
บคุคลทีส่ำเรจ็การศกึษาแลว ควรมกีารพฒันาทัง้ ๔ ดาน คอื

(๑) พฒันากาย (ภาวติกาย) คอืมกีายพฒันาด ี มคีวามสามารถนำเอาความรทูี่
ตนมไีปทำใหสขุภาพรางกายของตนสมบรูณแขง็แรง

(๒)พฒันาศลี (ภาวติศลี) คอืมศีลีพฒันาด ีมคีวามดแีละความงามดานพฤตกิรรม
ทางศลีธรรม

(๓) พฒันาจติ (ภาวติจติตะ) คอืมจีติใจทีพ่ฒันาดดีวยการฝกฝนอบรมจติ เปนจติ
ทีม่ัน่คง ไมยดึตดิมากจนเกนิไป

(๔) พัฒนาปญญา (ภาวิตปญญา) คือมีปญญาพัฒนาดี มีความรูแจงเห็นจริง
เขาใจสิง่ทัง้หลายตามความเปนจรงิ

๒) มองโลกในแงการดำเนนิชวีติ
บคุคลทีส่ำเรจ็การศกึษาตามแนวพทุธแลวถอืวาเปนผทูำประโยชนตนสมบรูณ มคีวาม

รแูบบเปนเหตเุปนผล จงึควรเปนทีพ่ึง่ของตนเองไดในทกุๆ ทาง และนอกจากจะเปนผดูำเนนิ
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ชวีติตนไดดแีลว ยงัควรเปนผพูรอมทีจ่ะบำเพญ็ตนใหเปนประโยชนเพือ่ผอูืน่ สงัคม ประเทศชาติ
ดวยความเสยีสละ ไมเหน็แกตวั ชวยผอูืน่ได และพึง่ตนเองไดดวยดดีวย

๓) มองในแงคณุธรรมทีเ่ดน
บคุคลทีส่ำเรจ็การศกึษาตามแนวพทุธแลว ควรจะมคีณุธรรมภายในทีเ่ดน ดงันี้

(๑) มปีญญาสมบรูณ ขจดัอวชิชา ความโงเขลาใหหมดไป จนมคีวามรสูกึรอบคอบ
มคีวามเหน็ชอบ

(๒) เมือ่เรยีนรแูลวสามารถลดละ หรอืหลดุพนจากกเิลสทัง้ปวง ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง

(๓) หลดุพนจากภาวะ “ตวัก ูของก”ู หรอืการยดึถอืตวัเองเปนใหญ หลงตวัเอง
จนเกดิความเสยีหายทัง้ตอตนเองและผอูืน่

ดวยเหตนุี ้ผทูีศ่กึษาหลกัการศกึษาแนวพทุธแลว ควรนำหลกัการพทุธไปพจิารณาและ
สำรวจตน เพือ่สรางกระบวนการศกึษาใหเปนพทุธโดยสมบรูณแบบ คอืใหตนเองมทีัง้ “วชิชา
ความร”ู และ “จรณะ ความประพฤต”ิ เพยีบพรอมไปพรอมกนั ตนขาดสวนใดกเ็สรมิดานนัน้
ใหเตมิเตม็ ไมควรเนนสดุโตงไปทางใดทางหนึง่ ผศูกึษาจึงควรหมัน่ฝกฝนตนใหเปนไปตามแนว
ทางการศกึษาแนวพทุธ เพือ่สรางหลกัประกนัในการดำเนนิชวีติทีด่พีรอม


สงัคมสงเคราะหตามแนวพทุธ หมายถงึ การใหความอนเุคราะหชวยเหลอืเกือ้กลู

แกบคุคลทัว่ไป ซึง่อาจจะเปนบคุคลทีช่วยเหลอืตนเองไดหรอืชวยเหลอืตนเองไมไดกไ็ด โดยอาจ
เปนการสงเคราะหเกือ้กลูดวยวตัถสุิง่ของ (อามสิสงัคหะ) หรอืสงเคราะหเกือ้กลูดวยน้ำใจอนั
งามทางกาย วาจา หรอืใจ (ธมัมสงัคหะ) กไ็ด

พระพทุธศาสนาวางหลกัสงัคมสงเคราะหสำหรบัเปนเครือ่งผกูสมัพนัธ สนบัสนนุการ
ใหการชวยเหลอืไว ๔ หลกั เรยีกวา “สงัคหวตัถ ุ๔” มรีายละเอยีดดงันี้
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๑) ทาน การใหการเอือ้เฟอเผือ่แผแบงปนน้ำใจแกคนอืน่ ทานซึง่จดัเปนสงัคมสงเคราะห
ตามแนวพทุธนัน้ม ี๓ วธิ ีคอื

๑) การใหดวยจติใจคดิอนเุคราะห
๒) การใหเพือ่บชูาความดี
๓) การใหอภยักนัและกนัแกผไูดกระทำผดิบกพรอง

๒) ปยวาจา คำพดูจาเกิดจากจิตใจเปยมดวยความรกัและความหวงัดี

ทางพระพทุธศาสนาถอืวาการพดูปยวาจามคีณุคาทางจติใจผตูดิตอสือ่สารดวย
๑) ปยวาจา ทำใหผมูาตดิตอขอรบัการสงเคราะหรสูกึประทบัใจในคำพดูของผู

ใหการสงเคราะห แสดงความเปนมติรไมตรีกนั ไมคดิตอตาน
๒) ปยวาจา ทำใหผรูบัสารไดประโยชน แมคำพดูนัน้อาจไมมคีวามจรงิอยเูลย

กต็าม คำพดูอยางนีท้างจติวทิยาเรยีกวา “ปดขาว” เชน การใหกำลงัใจคนปวยทีเ่ปนมะเรง็
ระยะสดุทาย เพือ่เปนการสรางกำลงัใจ

๓) ปยวาจา เปนลกัษณะการพดูแนะนำใหคำปรกึษา การพูดจาวากลาวตักเตือน
และการพดูใหกำลงัใจ กระตนุใหผรูบัสารมคีวามมมุานะ กระทำการสิง่ใดสิง่หนึง่ใหสำเรจ็ลลุวง
ไปดวยดี

๓) อตัถจรยิา การบำเพญ็ตนหรอืประพฤตตินใหเปนประโยชนแกคนอืน่หรอืสงัคม
สวนรวม การสงัเคราะหสงัคมอาจทำไดถงึ ๓ ทางดวยกนั คอื

๑) ทำดวยกาย (กายกรรม) คอื การใหการชวยเหลอืหรอืรวมทำในกจิกรรมการ
งานของคนอืน่ หรอืงานของสงัคมสวนรวมดวยแรงกายของตน

๒) ทำดวยคำพูด (วจีกรรม) คือ การพูดจาดี พูดในทางสรางสรรคตอคนอื่น
ในทางเสรมิสราง ความสามคัคขีองหมคูณะ ชมุชนหรอืสงัคมสวนรวม พดูชีแ้นะแสดงเหตผุล
ใหเปนทีเ่ขาใจกนั

๓) ทำดวยจติใจ (มโนกรรม) คอื แสดงความคดิเหน็ด ีคดิสรางสรรคเปนประโยชน
ตอคนอืน่และสงัคมสวนรวม การคดิถงึใจเขาใจเรา
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๔) สมานตัตตา การวางตนหรอืประพฤตตินเหมาะสมกบัฐานะตน
หลกัสงัคมสงเคราะหขอนีก้ค็อื การวางตนพอเหมาะพอดกีบัฐานะทีค่วรจะเปนและที่

ตนเปนอย ูเขากันไดกบัผจูะมาขอรบัการสงเคราะหไมเยอหยิง่ถอืตวั หลกัการวางตนดใีนฐานะ
เปนคณุสมบตัขิองผทูำหนาทีส่งเคราะหสงัคม อาจแสดงออกในลกัษณะดงันี้

๑. ทำหนาตายิม้แยมแจมใส
๒. ทำตวัเสมอืนเปนมติรสหาย
๓. ทำตนวางทาทนีาเลือ่มใส
๔. ทำตนเขาไดกบัทกุคน
๕. ไมทำตวัวางทาถือตน เยอหยิง่ยโส

การศกึษาหลกัสงัคมสงเคราะหตามแนวพทุธ ไดสะทอนใหเหน็แนวคดิบางประการที่
อาจจะนำไปสกูารประยกุตใชในชวีติประจำวนั

๑. การนำหลกัการชวยเหลอืคนอืน่ตามหลกัสังคมสงเคราะหตามแนวพทุธไปใช
การเรยีนรเูร่ืองหลกัการสงเคราะหตามแนวพทุธ ทำใหรวูธิกีารสงเคราะหคนอืน่วา

สามารถทำไดหลายทาง มหีลายๆ คนคดิวา การจะสงเคราะหคนอืน่ไดนัน้ ตองมเีงนิ และมี
วตัถพุรัง่พรอมจงึจะชวยเหลอืคนอืน่ได แตอนัทีจ่รงิมใิช พระพทุธศาสนาบอกวาการสงเคราะห
คนอืน่ทำไดแมวาจะไมมเีงนิ และวตัถสุิง่อืน่ใดเลยกส็ามารถทำได ดวยกาย ดวยการใชแรงกาย
ของตนใหความชวยเหลอืในสิง่ทีเ่ปนประโยชนตอผอูืน่ ทำดวยวาจาดวยการพดูจาใหการแนะ
นำ ใหกำลงัใจ พดูกระตนุเตอืนผอูืน่ และทำดวยใจดวยการนอมนกึในทางทีด่ ีคดิเหน็ใจคนอืน่

๒. การนำหลกัผกูมติรไมตรไีปใชในชวีติประจำวนั
การศกึษาหลกัสงัคมสงเคราะหตามแนวพทุธ ทำใหรวูธิกีารผูกมติร และการทำตน

ใหเปนประโยชนชวยเหลอืคนอืน่ การผกูมติรและการอยรูวมกนักบัผอูืน่ดวยดเีปนหลกัปฏบิตั
คิกูนั ควรสรางสรรคใหเกิดมขีึน้เปนคณุธรรมในตนเปนอยางยิง่ มนษุยมอิาจอยคูนเดยีวไดดวย
ดถีาไมมเีพือ่น และเพือ่นนัน้อาจผกูขึน้และสรางไดดวยการมหีลกัปฏบิตัทิีเ่รยีกวา “สงัคหวตัถุ
๔” อนัเปนหลกัสงัคมสงเคราะหตามแนวพทุธเริม่ดวยการให การเสยีสละ รจูกัการแบงปนให
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กนั (ทาน) การพูดจาไพเราะ หวงัดแีละจรงิใจ ตกัเตือนบางเปนบางครัง้ (ปยวาจา) การชวย
เหลอืเอือ้ประโยชน (อตัถจริยา) และการวางตนดเีสมอตนเสมอปลาย (สมานตัตตา) นำไปใช
เปนหลกัผกูมติรไดในสงัคมทีอ่ยกูนัเปนชมุชนหรอืสงัคมทกุแหง


หลกัความสมัพนัธระหวางกนันีเ้รียกตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาวา “ทศิ ๖”๑

โดยตามแนวคดิหลกัธรรมไดจดัแบงความสมัพนัธไปตามความสมัพนัธระหวางบคุคลออกเปน ๖
กลมุ คอื

๑. ความสัมพันธระหวางบุตรธิดากับบิดามารดา
๒. ความสมัพนัธระหวางลกูศษิยกบัครอูาจารย
๓. ความสมัพนัธระหวางสามกีบัภรรยา
๔. ความสมัพนัธระหวางเพือ่นกบัเพือ่น
๕. ความสมัพนัธระหวางเจานายกบัลกูนอง
๖. ความสมัพนัธระหวางฆราวาสกบัพระภกิษสุงฆ

พระพทุธเจาสอนใหพทุธศาสนกิชนไหวทศิ ๖ เหลานี ้ โดยวธิปีฏบิตัตินไปตามหนาที่
ทีค่วรปฏบิตัติอบคุคลประเภทตางๆ ทีเ่ปรยีบประหนึง่ทศิ ๖ นัน้ตามสมควรแกฐานะ หรอืให
บคุคลประเภทตางๆ นัน้ ปฏบิตัติามหนาทีข่องตนอยางสมบรูณบรบิรูณ และเปนไปดวยดทีัง้
๒ ฝาย ดจุดงัทศิทัง้ ๖ ทีอ่ยรูอบตวั มตีวัเราอยตูรงกลาง คอืทศิเบือ้งหนา ทศิเบือ้งหลงั ทศิ
เบือ้งขวา ทศิเบือ้งซาย ทศิเบือ้งบน และทศิเบือ้งลาง

๑. ความสัมพนัธระหวางบตุรธดิากับบดิามารดา
บดิามารดาไดชือ่วาเปน “ทศิเบือ้งหนา” คอื ทศิตะวนัออก เพราะทานเปนบพุการี

ชนผมูอีปุการคณุแกบตุรธดิามากอน ในฐานะเปนทศิเบือ้งหนา บดิาและมารดาควรสรางความ

๑ ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๒๐๖.
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สมัพนัธทีด่ตีอบตุรธดิาของตนกอนดงันี้
(๑) หนาทีข่องบดิามารดาตอบตุรธดิา

- หามมใิหทำความชัว่
- สอนใหตัง้อยใูนความดี
- ใหศกึษาเรยีนรศูลิปวทิยาตามความเหมาะสม
- หาคคูรองทีส่มควรให
- มอบทรพัยสมบตัใิหในเวลาทีเ่หมาะสม

(๒) หนาทีข่องบตุรธดิาตอบดิามารดา
- เลีย้งดทูานตอบแทน
- ชวยทำกจิการงานของทาน
- ดำรงวงศตระกลู
- ประพฤตตินใหเหมาะสม ควรแกการรบัมรดก
- ทำบญุอทุศิสวนกศุลไปใหเวลาทานลวงลบั

๒. ความสมัพนัธระหวางสามกีบัภรรยา
ภรรยาไดชือ่วาเปน “ทศิเบือ้งหลงั” คอื ทศิตะวนัตกเพราะเธอมขีึน้ภายหลงัและคอย

เปนกำลงัสนบัสนนุอยขูางหลงั
(๑) หนาทีข่องสามตีอภรรยา

- ยกยองนบัถอืวาเปนภรรยาของตน
- ไมดหูมิน่เหยยีดหยาม
- ซือ่สตัยไมประพฤตนิอกใจ
- มอบความเปนใหญในเรอืนให
- ใหเครือ่งแตงตวัในโอกาสตางๆ

(๒) หนาทีข่องภรรยาตอสามี
- จดัการงานบานใหเรียบรอย
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- สงเคราะหญาตพิีน่องของสามี
- ซือ่สตัยไมประพฤตนิอกใจ
- รกัษาทรพัยทีส่ามมีอบให
- ขยนัไมเกียจคราน

๓. ความสมัพนัธระหวางลกูศษิยกบัครอูาจารย
ครอูาจารยไดชือ่วา เปน “ทศิเบือ้งขวา” คอื ทศิใตเพราะทานควรแกการเคารพบชูา

คณุ ดวยเปนผปูระสทิธิป์ระสาทความรตูางๆ ใหแกตนอยางเปนทางการ
(๑) หนาทีข่องครอูาจารยตอลกูศษิย

- แนะนำพร่ำสอนดี
- ใหเรียนดี
- สอนความรใูหครบถวน
- ยกยองใหปรากฏในหมเูพือ่น
- ทำความปองกนัในทศิทัง้หลาย

(๒) หนาทีข่องลกูศษิยตอครอูาจารย
- ลกุขึน้ยนืรบัทำความเคารพ
- เขาไปยนืคอยรบัใช
- เชือ่ฟงไมดหูมิน่ดแูคลน
- อปุฏฐากรบัใชในคราวเจบ็ปวย
- เรยีนรดูวยความเคารพ

๔. ความสมัพนัธระหวางเพือ่นกบัเพือ่น
เพือ่นไดชือ่วาเปน “ทศิเบือ้งซาย” คอื ทศิเหนอื เพราะเปนผชูวยใหขามพนอปุสรรค

อนัตรายและเปนกำลงัใจสนบัสนนุใหประสบความสำเรจ็
(๑) หนาทีข่องเพือ่นตอเพือ่น

- ใหปนโดยการแบงปนกนักนิ
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- พดูเจรจาดีไพเราะ
- ประพฤตสิิง่ทีเ่ปนประโยชนตอเพือ่น
- วางตนเสมอตนเสมอปลาย
- พดูจริงและจรงิใจตอเพือ่น

(๒) หนาทีข่องเพือ่นตอเพือ่น
- รกัษาเพ่ือนทีเ่ผลอตนประมาทไป
- รกัษาทรพัยของเพือ่นทีเ่ผลอประมาทไป
- เมือ่มภียัเปนทีพ่ึง่พำนกัของเพือ่นได
- ไมละทิง้ในยามวบิตัิ
- นบัถอืวงศญาตขิองเพือ่น

๕. ความสมัพนัธระหวางฆราวาสกบัพระภกิษุสงฆ
พระสงฆไดชือ่วาเปน “ทศิเบือ้งบน” เพราะทานเปนผสูงูสงดวยคณุธรรม และเปนผู

นำดานจติวญิญาณ
(๑) หนาทีข่องพระภกิษสุงฆตอฆราวาส

- หามมใิหทำชัว่
- สอนใหตัง้อยใูนความดี
- อนเุคราะหดวยน้ำใจอนังาม
- ใหไดฟงสิง่ทีไ่มเคยไดฟง
- อธบิายสิง่ทีไ่ดเคยฟงแลว
- บอกทางสวรรคให

(๒) หนาทีข่องฆราวาสตอพระภกิษสุงฆ
- ทำดวยความรกัเปนทีต่ัง้
- พดูดวยความรกัเปนทีต่ัง้
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- คดิดวยความรกัเปนทีต่ัง้
- ไมปดประตบูานหามทานเขาบาน
- ใหความอปุถมัภบำรงุทาน

๖. ความสมัพนัธระหวางเจานายกบัลกูนอง
ลกูนองไดชือ่วาเปน “ทศิเบือ้งต่ำ” เพราะเปนผชูวยงานหรอืกจิการตางๆ เปนฐาน

กำลงัให
(๑) หนาทีข่องเจานายตอลกูนอง

- จดังานใหทำตามความสามารถ
- ใหเงนิเหมาะสมกบังานและตำแหนง
- จดัใหมสีวสัดกิารในคราวเจบ็ปวย
- ใหเงนิรางวลัพเิศษเปนครัง้คราว
- มวีนัหยดุใหตามกาลสมยั

(๒) หนาทีข่องลกูนองตอเจานาย
- มาทำงานตรงตอเวลา
- เลกิงานตรงตอเวลา
- ถอืเอาแตสิง่ทีเ่จานายให
- ขยนัทำงาน พฒันาใหดยีิง่ข้ึน
- นำคณุของเจานายไปสรรเสรญิในทีต่างๆ

หลกัความสมัพนัธระหวางบคุคลตามแนวพทุธใหความร ูความสมัพนัธทีต่องเปนไปดวย
กนัทัง้ ๒ ฝาย สมัพนัธภาพระหวางกันกจ็ะยัง่ยนืและยนืยงคงอยไูดนาน
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การแนะแนวทางพระพทุธศาสนา คอื การชวยใหคนพึง่ตนเองได จากพทุธภาษติที่

วา “อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ แปลวา ตนเปนทีพ่ึง่ของตน” พทุธภาษติขอนีย้นืยนัวาพระพทุธ
ศาสนานั้นเปนศาสนาแหงการพ่ึงตนเอง การดำเนินชีวิตที่ดีที่ถูกตองนั้นตองเปนชีวิตที่
พึง่ตนเองได

พระรตันตรยั คอื พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ นัน้มหีนาทีห่ลกัคอื การชีแ้นะ
แนวทาง จึงเปนเรื่องที่เขากันไดกับวิชาการแนะแนว ซึ่งโดยหลักการก็คือ ชวยใหคน
พึง่ตนเองได

โดยทัว่ไป คนทัง้หลายยงัชวยตวัเองไมไดเตม็ทีห่รอืมรีะดบัแหงการพึง่ตนเองทีย่งัไม
สมบรูณ จงึตองการผมูาชวยแนะแนวเพือ่ใหชวยตวัเองไดในระดบัสงูยิง่ข้ึนไป การชวยคนใหพึง่
ตนเองได กค็อื หนาทีข่องการแนะแนว

การที่ทำการแนะแนวไดเพราะมนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดจนถึงที่สุด พระพุทธ
ศาสนาใหความสำคัญแกหลักการนี้มากจะเห็นวามีคำพูดประเภทที่บอกวา มนุษยนั้นพัฒนา
ตนเองได ฝกฝนตนเองไดจนกระทัง่เปนผปูระเสรฐิทีส่ดุ

เมือ่พระพทุธศาสนาเกดิขึน้ พระพทุธเจากท็รงประกาศอสิรภาพใหแกมนษุยทนัท ี ได
ทรงประกาศวา เราเปนผเูลศิแหงโลก เราเปนผปูระเสรฐิสดุแหงโลก เราคอืผเูปนใหญแหงโลก
คำวา เราเปนผปูระเสรฐิสดุแหงโลกนี ้ เปนการประกาศอสิรภาพใหแกมนษุยคอืเดมินัน้เชือ่กนั
วาพระพรหมเปนผปูระเสรฐิสดุ ดลบนัดาลทกุสิง่ทกุอยางให ถามนษุยเชือ่ตามคำประกาศของ
พระพทุธเจานี ้มนษุยกจ็ะเปลีย่นแนวความคดิเลกิความสนใจจากการไปหวงัพึง่ ไปคอยบวงสรวง
ไปคอยออนวอนใหเทพเจาบันดาล เปลี่ยนมาเปนการพัฒนาตนเอง จนในที่สุดก็สามารถ
พึง่ตนเองได
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