พุทธจริยธรรมกับการพัฒนานักพัฒนาสังคม

87

พุทธจริยธรรมกับการพัฒนานักพัฒนาสังคม
ศ.ดร.จำนงค อดิวฒ
ั นสิทธิ์
ทีป่ รึกษาอธิการบดี ดานกิจการตางประเทศ
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R

 
สังคมปจจุบนั กำลังเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ทิศทางการเปลีย่ นแปลงสังคมอาจเปน
ไปไดทงั้ ในเชิงบวก หรือเชิงกาวหนา สงผลทีพ่ งึ ปรารถนาแกผอู ยภู ายใตกระแสการเปลีย่ นแปลง
และเปนไปไดในทางตรงกันขาม คือ เชิงลบหรือเชิงถดถอย ซึง่ สงผลเปนความเสือ่ มโทรมและ
ความไมพงึ ปราถนาตาง ๆ แกบคุ คลในสังคม
สังคมอารยะทัว่ ไปมักจะกำหนดแนวทางการเปลีย่ นแปลงไปตามแผน เปนความตองการ
ของสมาชิกทัง้ หมดในสังคมในรูปของโครงการพัฒนารูปแบบตาง ๆ และผทู มี่ บี ทบาทสำคัญ ใน
การผลักดันใหโครงการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จตามแผนการพัฒนา มีหลายฝายหรือหลายภาคสวน
ซึง่ เรียกรวม ๆ วา กลมุ พหุภาคี อันประกอบดวย เจาหนาทีข่ องรัฐ ประชาชนในชุมชนนักวิชาการ
ผนู ำทางศาสนา หรือผนู ำทางจิตวิญญาณและธุรกิจเอกชน
ในบรรดากลมุ พหุภาคีเหลานี้ ผทู มี่ บี ทบาทสำคัญทีส่ ดุ ในการผลักดัน ดำเนินการ และ
รับผิดชอบโครงการพัฒนาตาง ๆ ในสังคมใหกา วหนาไปตามวัตถุประสงค ก็คอื นักพัฒนา (change
agent) อาจเปนเจาหนาที่ของรัฐ ผูนำชุมชน ผูนำทางศาสนา หรือผูนำองคกรเอกชนก็ได
นักพัฒนาเปนผมู บี ทบาทสำคัญยิง่ เปนกลไกประสานงานระหวางแหลงสนับสนุนโครงการพัฒนา
กับโครงการพัฒนาทีล่ งไปยังพืน้ ทีต่ า ง ๆ ในสังคมและชุมชน
โครงการพัฒนาตาง ๆ ในสังคมจะบรรลุผลสำเร็จมากนอยเพียงใด สวนหนึง่ ขึน้ อยกู บั
คุณสมบัตแิ ละความสามารถของนักพัฒนา ดังนัน้ เพือ่ ใหโครงการพัฒนาบรรลุถงึ เปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนทีพ่ งึ พอใจแกทกุ ฝาย จึงจำเปนตองพัฒนานักพัฒนา ใหมคี วามรคู วามสามารถ
มีทกั ษะ และมีความเปนผนู ำในการพัฒนาอยางสมบูรณ

88

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

 
นักพัฒนาสังคม (change agent of society) คือ นักเปลีย่ นแปลงสังคมไปในทิศทาง
ทีพ่ งึ ปรารถนา สังคมทีพ่ งึ ปรารถนาประกอบดวยสังคมทีม่ คี วามยุตธิ รรม (justice) สังคมทีม่ คี วาม
เสมอภาค (equality) สังคมทีม่ คี วามเปนปกแผนมัน่ คง เปนอยางหนึง่ อยางเดียวกัน (solidarity)
และเปนสังคมทีม่ สี มาชิกมีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยการเสียสละ จริงใจ (participation)
เพือ่ ใหสงั คมไดรบั การเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางดังกลาว จำเปนตองพัฒนานักพัฒนา
สังคมใหเพียบพรอมดวยคุณสมบัตทิ พี่ งึ ปรารถนา รายละเอียดดังตอไปนี้

 
พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนสำคัญเพื่อมุงพัฒนาบุคคลใหมีความรู (ปญญาอยาง
แทจริง เกีย่ วกับปรากฏการณตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับชีวติ สังคม และธรรมชาติ สิง่ แวดลอม ใหบคุ คล
เปนคนดีของสังคม (ศีล) มีวนิ ยั ในตัวเอง เขาใจระเบียบกฎเกณฑในสังคม และปรับตัวอยรู ว ม
กับบุคคลอืน่ ไดอยางมีความสงบสุข (สันติสขุ ) และใหบคุ คลมีจติ ใจหนักแนนในการทำความดี ดวย
ความขยัน (วิรยิ ะ) และไมหวัน่ ไหวกับอารมณตา ง ๆ ทีม่ ากระทบ โดยมีความมงุ มัน่ เพือ่ ใหจติ ใจ
มีความสวาง สงบ สะอาด ดวยวิธกี ารถูกตองในหลักการปฏิบตั ิ (สัมมาสมาธิ)
เพื่อใหบรรลุถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่สามารถ
ประมวลเปนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคคลทีเ่ ปนนักพัฒนาทัง้ หลายดังตอไปนี้
(๑) สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง (ฉันทะ) แรงจูงใจในการพัฒนา (Motivation
for development) หมายถึงความรัก ความกระตือรือรนในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและมี
คุณประโยชนตอ ตนเองและตอสังคม รวมทัง้ ตอสิง่ แวดลอม ความรักในการสรางสรรคทดี่ งี ามจะตอง
ปลูกฝงใหเกิดขึน้ อยางยัง่ ยืน การทีบ่ คุ คลจะมีความรักในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จะตองมองเห็นคุณคาของ
สิง่ นัน้ มนุษยเปนสัตวประเสริฐ เปนสัตวทมี่ คี า การเกิดเปนมนุษยไมใชเกิดขึน้ ไดงา ย การเกิด
เปนมนุษยเพราะไดทำสิง่ ทีม่ คี า มากอนและไดสงั่ สมคุณงามความดีมานาน แมจะเกิดมาในสังคม
ชุมชน หรือชาติตระกูลทีต่ า งกันไปบาง แตมนุษยกถ็ อื ไดวา เปนสัตวโลกทีไ่ ดทำคุณงามความดีมา
กอนทุกคน โดยมีระดับคุณงามความดีทที่ ำใหแตกตางกัน ผลของคุณงามความดีสง ใหผทู ำเกิด
เปนมนุษย ขอนีเ้ ปนการวิเคราะหตามหลักพระพุทธศาสนา ผนู ำจะตองมีความรักเปนพิเศษในบุคคล
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ทีอ่ อ นแอ ไมเขมแข็งและพึง่ ตนเองไมได โดยจะตองระลึกอยเู สมอวาตองชวยเหลือบุคคลเหลานี้
ใหพฒ
ั นาตนเองใหมคี ณ
ุ คาเพิม่ ขึน้ สวนหนึง่ บุคคลเหลานีไ้ ดเคยสรางคุณประโยชนบางอยางมา
แลวจึงเปนเหตุใหเกิดมาเปนมนุษย
(๒) ผูนำจะตองรูจักกระตุนใหบุคคลผูตามมีความกระตือรือรนในการสรางพลังแก
ตัวเองอยเู สมอ (พละ) ยุทธศาสตรในการกระตนุ ใหบคุ คลอืน่ ตืน่ ตัว มีกำลังความรักทีจ่ ะพัฒนา
ตัวเองใหกา วหนาไปตามลำดับ มีหลายขัน้ ตอน เชน
- กระตนุ ใหมคี วามเชือ่ มัน่ (ศรัทธา) ในการพัฒนาพลังความดีของตนเอง โดยเนนวา
ความดีคอื สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาเปนประโยชน การเกิดเปนคนนัน้ ถือวาเปนผลจากการกระทำความดีใน
ชาติกอ น เมือ่ เกิดความเชือ่ มัน่ วาความดีเปนสิง่ ทีม่ จี ริงสงผลใหเกิดเปนมนุษย บุคคลก็จะเกิดความ
กระตือรือรน มีกำลังใจมีความหวังทีจ่ ะทำดี และพัฒนาตนเองใหมศี กั ยภาพในการทำความดี
โดยเฉพาะอยางยิง่ ตองการกระตนุ ใหบคุ คลรวู า ตัวเองสามารถพัฒนาใหดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไปได
- กระตนุ ใหปฏิบตั ติ นตามระเบียบแบบแผน (ศีล) และธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องสังคมและ
ขององคกรทีบ่ คุ คลเปนสมาชิกอยู การปฏิบตั ติ นตามระเบียบแบบแผนทีด่ จี ะทำใหบคุ คลลดการยึด
มัน่ ในตัวตน (มานะ) และพรอมจะเปดใจรับฟงการแนะนำการอบรมจากผอู นื่ เสมือนทำตนให
เปนแกวน้ำทีว่ า งพรอมจะรับน้ำใสแกว ถาทำตัวเองเหมือนน้ำเต็มแกว ยึดมัน่ ในตัวตน ปดประตู
ตอนรับความคิดเห็นและการแนะนำจากบุคคลอืน่ ก็จะไมไดรบั สิง่ ใหม ๆ เจตคติกไ็ มเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมก็ไมมกี ารปรับปรุงใหดขี นึ้ ดังนัน้ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎเกณฑและการฝกใหเปน
คนมีวนิ ยั จึงเปนขัน้ สำคัญ อีกขัน้ หนึง่ ทีจ่ ะไดรบั การพัฒนา
(๓) กระตนุ ใหมคี วามขยันและพยายามอยางตอเนือ่ ง (วิรยิ ะ) กระบวนการขอที่ ๑ และ
ขอที่ ๒ เปนกระบวนการเตรียมตัวใหพรอมของผทู จี่ ะไดรบั การพัฒนา กระบวนการขัน้ ที่ ๓ นี้
เปนกระบวนการปฏิบตั ติ ามกระบวนการพัฒนา ในทีน่ นี้ กั พัฒนาจะตองกระตนุ ใหผรู บั การอบรม
มีความขยัน อดทน และพยายามดำเนินการศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเครงครัด
สม่ำเสมอ
(๔) การกระตนุ ใหเห็นแกประโยชนสว นรวม โดยยอมเสียสละประโยชนสว นตนบาง
(จาคะ) ทัง้ นีเ้ พือ่ มิใหมกี ารลมุ หลงยึดติดกับตัวเอง การกระตนุ นีเ้ ปนการดำเนินการตามวัตถุประสงค
ของการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง การมองเห็นประโยชนสว นรวมก็คอื การเขาใจถึงคุณคาและความ
สำคัญของสวนรวม โดยมองเห็นวาหากปราศจากสวนรวม เราก็อยไู มได เรามีชวี ติ อยไู ดเพราะ
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อาศัยการชวยเหลือของสวนรวม คุณคาของการอยรู ว มกับสวนรวมหรืออยรู ว มกับคนอืน่ ในชุมชน
มีมากมายนอกเหนือจากทีส่ ว นรวมชวยใหเรามีชวี ติ อยรู อด และสวนรวมใหความอบอนุ (คุณคา
ทางจิตใจ) ใหความบันเทิงเบิกบาน (คุณคาทางอารมณ) และใหสติปญ
 ญา (คุณคาทางปญญา)
การกระตนุ ในระดับนีเ้ ปนการเสริมสรางจิตสำนึกตอชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอมตามธรรมชาติ
(๕) การกระตุนใหแสวงหาและพัฒนาสติปญญา การพัฒนาสติปญญาจำเปน
ตองกระตนุ ผนู ำจะตองรวู ธิ พี ฒ
ั นาสติปญ
 ญาแกลกู นอง รูปแบบการพัฒนาสติปญ
 ญาอาจจะดำเนิน
การโดยศึกษาเลาเรียนทัง้ ในระบบ และนอกระบบ และรจู กั สังเกตและเลียนแบบตัวอยางทีด่ ี
นอกจากนี้ การพัฒนาสติปญ
 ญาตามแนวพุทธสามารถดำเนินการตอไปโดยใหรจู กั คิดอยางเปน
ระบบและแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) และการคบคนดี (กัลยาณมิตร) และสิ่งแวดลอมที่ดี
(ปรโตโฆสะ) รวมทัง้ การตอยอดดวยการปฏิบตั อิ ยางมีสติ (ภาวนา) ซึง่ ในระดับนีถ้ อื วาเปนระดับ
ของการรจู กั ประยุกตหลักการพัฒนาเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(๖) กระตนุ และพัฒนาลูกนองใหรจู กั นิง่ มีสมาธิในการทำงาน การทำทุกอยางจะสำเร็จ
ไดกโ็ ดยอาศัยจิตใจทีม่ สี มาธิ การมีสมาธิ หมายถึง ความตัง้ ใจแนวแนมนั่ คง และอุทศิ พลังงาน
ทั้งหมดใหแกงาน ไมวาจะเปนพลังงานทางรางกาย พลังทางสมองและพลังงานทางอารมณ
จิตใจทีอ่ อ นแอไมมนั่ คง จะทำใหงานเสีย ดังนัน้ ผนู ำทีด่ คี วรสรางบรรยากาศในการทำงานอยาง
มีสมาธิ และควรพัฒนาวัฒนธรรมการมีสวนรวม โดยใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะ วิธกี ารทำงานอยางสรางสรรค และอยางมีสมาธิ ความจริงการกระตนุ ใหเกิดสมาธิ จะตอง
อาศัยการกระตนุ ดานอืน่ ๆ พรอมกัน สมาธิจะเกิดขึน้ มาไดโดยอาศัยการปฏิบตั งิ านดวยความรัก
ความเมตตา ความเชือ่ มัน่ (ศรัทธา) ความพรอมในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีด่ งี าม (ศีล) การ
รจู กั เสียสละ (จาคะ) และการมีสติปญ
 ญาเปนพืน้ ฐาน

 
การพัฒนานักพัฒนาจะตองดำเนินการพรอมกันใน ๓ ดาน ดังตอไปนี้
๑. การพัฒนาตนเอง
๒. การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
๓. การพัฒนามนุษยสัมพันธ
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การพัฒนาตนเอง
นักพัฒนาจะตองมีตวั ตนทีไ่ ดรบั การฝกอบรมและการพัฒนาเปนพืน้ ฐานมากอน เปน
ความจริงทีว่ า กอนการพัฒนาใครจะตองพัฒนาตนเองกอน ถาตนเองไมไดรบั การพัฒนาเปนการ
ยากทีจ่ ะพัฒนาคนอืน่ พระพุทธศาสนาใหความสำคัญตอการพัฒนาตนเองสูงมาก
การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
การทำงานโดยเฉพาะอยางยิง่ การทำงานสุจริต เปนสิง่ ทีค่ วรสงเสริมและสนับสนุน
ใหทำอยางสม่ำเสมอ การทำงานทีม่ ผี ลตอบแทนเพือ่ การดำรงชีวติ ทีด่ งี าม ดวยวิธกี ารทีถ่ กู ตอง
เหมาะสม เรียกวา สัมมาอาชีพ ตรงกันขาม การทำงานทีม่ ผี ลตอบแทนดวยวิธกี ารทีไ่ มเหมาะสม
และมีผลทำใหบคุ คลอืน่ เดือดรอน เรียกวา มิจฉาอาชีพ
พระพุทธศาสนาใหคณ
ุ คาแกการทำงานสุจริตสูงมาก การทำงานทำใหผทู ำมีคณ
ุ คาและ
คุณประโยชน การทำงานทำใหผทู ำมีโอกาสพัฒนาสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ เขาใจบุคคลอืน่ โดย
ไมเอาตัวเองเปนศูนยกลางการทำงาน ทำใหผทู ำมีรายไดผลตอบแทน ชวยทำใหชวี ติ อยรู อด
การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ตามหลักพระพุทธศาสนา ตองดำเนินตามขัน้ ตอน
๕ อยาง คือ
๑. ความรักในงาน (ศรัทธา)
๒. ความกตัญู (กตัญูกตเวทิตา)
๓. ความรคู วามเขาใจระบบการทำงาน (กิจจญาณ)
๔. ความสามารถในการทำงาน (วสี)
๕. การมีปญ
 ญารจู กั ประเมินผลการทำงาน (วิมงั สา)
การพัฒนามนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธ คือ ความรักในการติดตอกับคนอืน่ ดวยจิตใจเต็มไปดวยไมตรี ผนู ำทีด่ ี
จะตองมีความรักในเพือ่ นมนุษยทกุ ระดับ ตัง้ แตระดับลางจนถึงระดับสูง ความรักในมนุษยเปน
กาวแรกในการสรางมนุษยสัมพันธ ปราศจากความรักในเพือ่ นมนุษยจะไมเกิดมนุษยสัมพันธ
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 ⌫ 
นักพัฒนาเปนผนู ำในการเปลีย่ นแปลงมาสสู งั คม บทบาทของนักพัฒนาจะปรากฏในที่
ทุกแหงทีต่ อ งการจะปรับปรุงสรางสรรคใหเกิดสิง่ ใหมและดีงาม ทดแทนสิง่ เกาทีม่ ปี ญ
 หาและลาหลัง
ซึง่ ไมเปนทีย่ อมรับของคนสวนใหญในสังคม
แตการทีจ่ ะนำเสนอการเปลีย่ นแปลงมาสสู งั คมได จะตองสรางความรสู กึ รวมใหเกิดขึน้
ในสังคมวา สังคมจะตองมีการปรับปรุงใหม และสรางสรรคสงิ่ ใหมทดี่ กี วาเกา ซึง่ ก็เปนบทบาท
ของนักพัฒนาทีจ่ ะดำเนินการสรางความรสู กึ อยากเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ แี กกลมุ บุคคลเปาหมาย
การทีป่ ระชาชนจะยอมรับและมีความรสู กึ รวมขึน้ มาได ประชาชนจะตองมีศรัทธาในตัวนักพัฒนา
และเชือ่ ในสิง่ ทีน่ กั พัฒนานำเสนอ
ตามหลักพระพุทธศาสนาจึงเปนสิง่ ทีจ่ ำเปนอันดับแรก ทีจ่ ะตองพัฒนาตน โดยเฉพาะ
ตัวผนู ำใหมคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองดีงามเพือ่ สรางศรัทธาแกผทู รี่ บั การ
พัฒนา

  ⌫ ⌫ ⌫

การเปลีย่ นแปลงทีด่ ี ก็คอื การพัฒนาเพือ่ มงุ ไปสจู ดุ มงุ หมายทีพ่ งึ ปรารถนาและเปนที่
ยอมรับของสังคม การทีจ่ ะบรรลุถงึ จุดมงุ หมายดังกลาวจำเปนตองดำเนินตามระบบการพัฒนาซึง่
ประกอบดวยการศึกษาปญหาและความตองการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรอืน่ ๆ รวมทัง้ นโยบาย
ทีม่ กี ารวางแผนอยางรัดกุม กระบวนการในการดำเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล
ทรัพยากรมนุษยจดั เปนองคประกอบทีส่ ำคัญยิง่ ในระบบการพัฒนาสังคม และทรัพยากร
มนุษยทสี่ ำคัญก็คอื ผนู ำ ซึง่ จะตองมีบทบาทสำคัญในการนำ การควบคุมและประเมินผลจากการ
พัฒนาโครงการ พัฒนาสังคมทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชุมชน หมบู า น หรือในระดับชาติ จะตอง
มีผนู ำและมีผบู ริหารโครงการทัง้ สิน้
การพัฒนาผนู ำการเปลีย่ นแปลงทีด่ จี ะตองพิจารณา มิตกิ ารพัฒนาใหครบทุกดาน
ดังนี้
๑. มิตทิ างดานจริยธรรมสวนบุคคล
๒. มิตทิ างดานวิชาการ
๓. มิตทิ างดานการนำ
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การพัฒนาจริยธรรมสวนบุคคลของผนู ำ
ผนู ำทีด่ จี ะตองไดรบั การพัฒนาใหมคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมสวนตัว พระพุทธศาสนากำหนด
คุณธรรมสวนตัวสำหรับผนู ำดังนี้
๑. เมตตา กรุณา (ความรักความเห็นอกเห็นใจบุคคลอืน่ )
๒. การรจู กั ใหและรจู กั แบงปน (ทาน)
๓. การปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎเกณฑของสังคม (ศีล)
๔. การไมเห็นแกตวั รจู กั เสียสละเพือ่ ประโยชนของสวนรวม (จาคะ)
๕. ความชือ่ สัตย (สัจจะ)
๖. ความกตัญูรพู ระคุณของผมู อี ปุ การะ
๗. การมีความอดทน (ขันติ) รจู กั ใหอภัย
๘. การปฏิบตั ติ นเปนกัลยาณมิตรกับผใู ตบงั คับบัญชาและประชาชนทัว่ ไป
การพัฒนาวิชาการของผูนำ
ผนู ำทีด่ จี ะตองไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ กลาวคือ ตองมีปญ
 ญา มีความรรู อบตัว และ
รจู กั บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติของตนเองอยางลึกซึง้ และถองแท
คุณลักษณะความเปนนักวิชาการทีด่ ขี องผนู ำซึง่ สมควรไดรบั การพัฒนาใหเกิดมีเปนการ
เฉพาะ มีดงั นี้
๑. ผนู ำทีด่ ตี อ งรจู กั ตัง้ คำถาม การตัง้ คำถามเปนศิลปะอยางหนึง่ ทีจ่ ะกระตนุ ใหผตู อบ
รจู กั คิด และพัฒนาสติปญ
 ญาของตนไปในตัว
๒. ผนู ำทีด่ ไี มควรเอาตนเองเปนตัวตัง้ หรือเปนศูนยกลางของการกระทำทุกอยาง การ
กระตนุ ใหลกู นองคิดเปน ทำเปนและแกปญ
 หาเปน เปนแนวทางทีส่ ำคัญยิง่ ทีจ่ ะชวยพัฒนาองคกร
ใหเจริญกาวหนา เปนการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
๓. ผูนำที่ดีควรมีเจตนาที่ดีที่จะนำผูคนที่มีศรัทธาในตนใหออกจากลัทธิดลบันดาล
ผนู ำทีด่ คี วรใชศรัทธาทีค่ นอืน่ มีตอ ตนในการพัฒนาคนอืน่ ใหเขมแข็ง ไมตอ งพึง่ คนอืน่ ตลอดไป
ไมตอ งรอใหคนอืน่ มาชวย แลวคอยชวยประคองคนทีม่ คี วามพยายามดวยตนเองใหเขาถึงจุดหมาย
ปลายทางดวยตัวของเขาเอง ดังเชน เทพธิดาเมขลาชวยพระมหาชนกใหถงึ ฝง โดยปลอดภัย หลัง
จากพระมหาชนกวายน้ำอยกู ลางทะเลเปนเวลา ๗ วัน ๗ คืน
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การพัฒนามิติทางดานการนำ
ผนู ำทีด่ คี วรทำตนเหมือนเทวดาทีด่ ี ผนู ำทีไ่ มดจี ะทำตนเหมือนเทวดาไมดี ซึง่ ก็คอื พญามาร
พญามารคือเทวดาทีม่ งุ ทำรายตอผอู นื่
วิธขี องมาร มี ๒ อยาง
๑. ทำลายลาง และขัดขวางคนทีจ่ ะทำความดี หรือคนทีจ่ ะทำการสรางสรรค
๒. หลอกลอใหคนติดสิ่งมัวเมาที่บำรุงบำเรออยูกับความสำราญ อุปกรณในการ
หลอกลอมี ๒ อยางคือ
(๑) เบ็ด คือ เครือ่ งลอเหยือ่
(๒) บวง คือ เครือ่ งมัดเหยือ่
ผนู ำตามคติพระพุทธศาสนา นาจะมี ๓ ประเภท คือ
๑. ผนู ำแบบเทวดา
๒. ผนู ำแบบมาร
๓. ผนู ำแบบกึง่ เทวดากึง่ มาร

   ⌫  ⌫  

พระพุทธศาสนาไดสอนวิธปี ฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมสำหรับผนู ำและสามัญชนหรือคนทัว่ ไป
ในการดำเนินชีวติ ประจำวัน ตามหลักการทีเ่ รียกวา อปณณกปฏิบตั ิ (ทางดำเนินทีไ่ มผดิ ) ซึง่ มี
๓ ขอดังนี้
๑. ความสำรวม ระมัดระวังในอินทรีย (อินทรียสังวร) ซึ่งก็คือการมีสัมมาสติ
ควบคุมอินทรียท งั้ หก (ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ)
๒. ความเปนผรู จู กั ประมาณในการบริโภค (โภชเนมัตตัญุตา)
๓. การรูจักตื่นตัว ไมประมาทหวั่นไหว (ชาคริยานุโยค) ซึ่งก็คือความขยันรูจัก
ทำงานอยางจริงจัง ไมเกียจคราน ไมเห็นแกนอน
ผนู ำทีด่ จี ะตองมีความสามารถในการนำตนเองใหรอดพนจากการเปนผนู ำแบบพญามาร
ซึง่ อาจเรียกวาแบบทรราชยกไ็ ด และจะตองนำตนเองใหพน จากกำลังภายนอกทีเ่ หนือกวาตนเอง
รวมทัง้ จากอำนาจกิเลสภายในของตนเองดวย นำตนเองใหพน จากการถูกกระทำจากกำลังทุก
ประเภททีอ่ าจจะครอบงำจนไมมอี สิ รภาพในการทำสิง่ ทีด่ งี าม
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พุทธจริยธรรมพืน้ ฐานสำหรับพัฒนาผนู ำ
พระพุทธศาสนาไดเสนอหลักการขัน้ พืน้ ฐานในการพัฒนาบุคคลทัว่ ไป ไมวา จะเปนผู
นำหรือผตู ามใหเปนคนดี ในหลักคำสอนทีป่ รากฏอยใู นพระไตรปฎกหลายแหง ผนู ำจำเปนตองมี
การปฏิบตั ติ ามคำสอนพืน้ ฐานเหมือนกับบุคคลทัว่ ไป ขณะเดียวกันก็จะตองปฏิบตั ติ ามคำสอนพิเศษ
ทีก่ ำหนดไวเฉพาะสำหรับผทู อี่ ยใู นสถานภาพผนู ำ
คำสอนของพระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปปรากฏอยูในพระไตรปฎก
ตัวอยางเชน ในพรหมชาลสูตรแหงพระสุตตันตปฎก พระพุทธเจาไดตรัสสอน ศีล ๓ ระดับแก
สาวกของพระองค คือ จูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล
ศีลระดับจูฬศีล เปนคำสอนใหงดเวนจากการประทุษรายชีวติ สัตว ชีวติ คนอืน่ ชีวติ ตนเอง
และตนไม ทัง้ ทางกายและทางวาจา
ศีลระดับมัชฌิมศีล เปนคำสอนสำหรับผทู ตี่ อ งการถือเครงในชีวติ ในระดับสูงขึน้ โดย
เฉพาะนักบวชทีป่ ระพฤติพรหมจรรยอยแู ลวจำตองหลีกเลีย่ ง จากการแสวงหาความเพลิดเพลิน
แบบชาวโลก รวมทัง้ ใชเครือ่ งอุปโภค บริโภคและสิง่ ประดับตกแตงทีช่ าวโลกนิยมกัน ก็จะตอง
งดดวยศีลในระดับนีร้ วมถึงขอหามการมิใหสมณะประกอบอาชีพเสริมทีไ่ มเปนไปตามพระธรรมวินยั
เชน รับทีน่ า ทีส่ วน ไวทำนา ทำสวน รับสัตวเลีย้ ง เชน แพะ ไก สุกร เพือ่ คาขายแลกเปลีย่ น
ศีลในระดับมหาศีล สามารถประยุกตใชโดยสามัญชน เพราะมีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วของกับ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพดวย เชน ไมโกงในการคาขาย ไมโกงดวยตาชัง่ และสำหรับ
ขาราชการหามมิใหรบั สินบน เปนตน
ขอความในพรหมชาลสูตร สามารถกลาวไดวา เปนหลักพุทธจริยธรรมขัน้ พืน้ ฐานเกีย่ ว
กับการดำรงชีวติ การประกอบอาชีพ และความสัมพันธกบั สิง่ แวดลอม ผปู ฏิบตั ติ ามศีลทัง้ ๓ ระดับ
ดังกลาว ยอมจะทำใหชวี ติ ประเสริฐสูงสงและมีคณ
ุ คาเพิม่ ขึน้
การพัฒนาคุณธรรมสำหรับผนู ำ
คุณธรรม คือ สิง่ ทีจ่ ะตองปลูกฝงใหเกิดมีขนึ้ ประจำอยใู นจิตใจของบุคคล คุณธรรม
จัดเปนลักษณะภายในและเปนพืน้ ฐานของการปฏิบตั จิ ริยธรรม บุคคลทีด่ จี ะตองมีคณ
ุ ธรรมประจำ
ชีวติ ตลอดเวลา และจะตองหนักแนนในเหตุผล มีสติตนื่ ตัว มีความรสู กึ ไวตอเพือ่ นมนุษย
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บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ธรรม คือบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ เดน และคุณธรรมยอมทำใหบคุ คล
เปนสัตวโลกทีป่ ระเสริฐ

 

การพัฒนาบุคคลเพือ่ ใหเปนผนู ำทีด่ นี นั้ เปนเปาหมายสำคัญอยางยิง่ ในการพัฒนาคน
ตามหลักทางพระพุทธศาสนา บุคคลทีพ่ ฒ
ั นาดีแลวยังมีความประพฤติเปนแบบอยางแกบคุ คลอืน่
ได ขณะเดียวกันก็เปนทรัพยากรมนุษยทมี่ คี า ของสังคม สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนานักพัฒนาสังคมตัง้ แตยคุ แรกเกิดมีพระสงฆขนึ้ ในสังคมมนุษย กลาวโดยเฉพาะใน
สังคมไทย พระสงฆเปนบุคลากรสำคัญมากทีส่ ดุ ในบรรดาทรัพยากรมนุษยของพระศาสนา การ
จะใหพระสงฆเปนผนู ำไดอยางสมบูรณ จะตองพัฒนาตนเองใหมคี วามสมบูรณพรอมกัน ๓ มิติ
คือ มิตทิ างคุณธรรม มิตทิ างปญญา และมิตกิ ารเปนผนู ำ สถาบันการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ
ลวนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคคลใหเปนผนู ำ พระสงฆจำนวนไมนอ ยกอนบวชและระหวาง
บวชเปนผลผลิตของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในสังคมมาแลว ดังนัน้ จึงสมควรประยุกตเอาความ
รทู างวิชาการทีไ่ ดรบั มาเปนแนวปฏิบตั ติ น และเปนแนวทางในการชีน้ ำสัง่ สอนแกประชาชน เพือ่
ความมีศรัทธาอยางยัง่ ยืนตอพระพุทธศาสนา และเพือ่ บรรลุถงึ ความเปนอริยบุคคลตามอุดมการณ
ของพระพุทธศาสนาอยางแทจริงตอไป

