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พระพุทธศาสนากับความมั่นคงทางสั งคมจิตวิทยา
Buddhism for Psychological and Societal Stability
วิโรจ นาคชาตรี 1
Wiroj Nakchatri

บทคัดย่อ
พระพุทธศาสนาได้สอนถึงความมัน่ คงด้านสังคมจิตวิทยา คือ ประชาชนต้องมีอาชี พและรู ้หน้าที่ใน
อาชี พของตน ที่ สาคัญคื อ การเป็ นชาวพุทธที่ ดีตอ้ งมี ศรั ทธาในคาสอนที่ ถูกต้อง มี ศีล มุ่งหวังผลจากการ
ทางาน ขวนขวายในการอุปถัมภ์บารุ งพระพุทธศาสนา อันนามาสู่ ความเข้มแข็งของชุ มชนซึ่ งนามาสู่ ความ
มัน่ คงของชาติ ที่เรี ยกว่า “ความมัน่ คงของพระพุทธศาสนาคือความมัน่ คงของชาติ”
คาสาคัญ : พระพุทธศาสนา, ความมัน่ คงของชาติ, ความมัน่ คงทางสังคม
Abstract
The Buddhist teachings about psychological and societal stability. People should be responsible
in undertaking their careers. To be good Buddhists, they must be guided by moral principles. They should
expect achievements in their careers that are supported by the act of religiosity to bring the strength to the
community. This will finally bring integrity and to the community. A foundation of Buddhism is integrity
of the nation.
Keywords: Buddhism, National Security, Societal Stability
บทนา
ตั้งแต่โบราณมาแล้ว ชนชาติไทยได้นบั ถื อผีสาง เทวดา และไสยศาสตร์ ดังที่ เสฐี ยรโกเศศ (2515,
หน้า 188) ได้กล่าวว่า “ลัทธิ ถือผีสางเทวดาหรื อวิญญาณนิ ยม ได้แก่ การนับถื อผีที่เป็ นเทวดาอารั กษ์ เช่ น
รุ กขเทวดา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่ า เจ้าเขา (nature worship) การนับถือผีปู่ ย่า ตา ยาย ผีเรื อน การนับถือวีรบุรุษ
(hero) worship) และการการนับถือผีร้าย เช่น ผีห่า (demon worship)” เมื่อพุทธศาสนาได้เผยแพร่ เข้าสู่
ประเทศไทย คนไทยยังคงนับถื อผีและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งพระพุทธศาสนา เรี ยกได้ว่า “ผี พราหมณ์
พุทธ อยูใ่ นสายเลือด” ซึ่ งความเชื่ อทั้งสามคติน้ ี นับถือคละเคล้าปะปนกันไป จะถืออย่างไหนมากหรื อน้อย
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กว่ากันก็สุดแล้วแต่ชาติช้ นั และการศึกษาของคนในหมู่น้ นั ซึ่ งไม่เท่าเทียมกัน ใครจะถื อหนักไปทางไหน
ถ้าไม่เป็ นสิ่ งที่ทาให้ตนเองและผูอ้ ื่นเดือดร้อนก็ยอ่ มทาได้ตามศรัทธาของตน (เสฐียรโกเศศ, 2515, หน้า 293)
ประเทศไทยมี พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติและนับถื อพุทธศาสนามากกว่าร้ อยละ 94
และตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 9 ได้กล่าวว่าพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
พุทธมามกะ และทรงเป็ นอัครศาสนู ปถัมภก โดยมี การปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จ เช่ น การตักบาตร สวดมนต์ และ
รักษาศีลในวันพระและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา รวมถึง
วันสาคัญทางประเพณี เช่น วันขึ้นปี ใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง แม้กระทัง่ ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชี วิ ต ของคนไทยทั้ง งานวัน เกิ ด งานบวช งานแต่ ง งาน งานขึ้ นบ้ า นใหม่ งานศพ จนกล่ า วได้ ว่ า
พระพุทธศาสนาเป็ นวิถีชีวิตของคนไทยและเป็ นวัฒนธรรมของชาติไทย (สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ, 2535,
หน้า 6) ทาให้เห็นความสาคัญและดีงามด้านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้วา่ “ชีวิตของคนไทย
ผูกพัน อิงอาศัยกับพระพุทธศาสนาเต็มตลอด ตั้งแต่เกิดจนตาย” (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2535,
หน้า 3) สถาบันทางศาสนา เป็ นแหล่ ง ให้ก ารศึ ก ษาตลอดชี พแก่ ชุ มชน โดยผูท้ าหน้า ที่ ข อง สถาบัน คื อ
พระสงฆ์ เป็ นผูแ้ นะนาสั่งสอนความรู ้และวิชาชีพที่นอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ชุ มชนไทยที่เป็ น
ชาวพุทธก็มีวดั เป็ นแหล่งวิทยาการต่าง ๆ มาตั้งแต่โบราณสื บต่อมาจนถึง ปั จจุบนั จนมีคาพูดกันติดปากว่า
“บวชเรี ยนเขียนอ่าน” วัด เป็ นสถานที่เรี ยน อ่าน เขียน คิดเลข และงานฝี มือต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัด
และสอนโดยพระสงฆ์ของวัดนั้น ๆ เป็ นต้น สถาบันศาสนาเป็ นระบบย่อยของสังคมไทยซึ่ งมีวดั เป็ นศาสน
สถาน มี พ ระสงฆ์เ ป็ น ศาสนบุ ค คลที่ จ ะท าให้ พ ระพุ ท ธศาสนาช่ ว ยในการพัฒ นาชุ ม ชน สั ง คมและ
ประเทศชาติ อย่างสาคัญยิง่ คนไทยสมัยโบราณหันหน้าเข้าวัด ใกล้ชิดวัด สนิ ทกับวัดมาก และวัดก็ทาหน้าที่
ที่สาคัญเพื่อชาวบ้านไม่นอ้ ย (ฉวีวรรณ สุ วรรณาภา, 2559)
อย่า งไรก็ ต าม สถานการณ์ พ ระพุ ท ธศาสนาอยู่ใ นภาวะที่ ไ ม่ อ าจประมาทได้ เนื่ อ งจากมี ความ
เปลี่ ย นแปลงเกิ ดขึ้ นในสังคมด้วยการไหลบ่ าของวัฒนธรรมต่ างแดน ซึ่ งบางอย่างก็เป็ นประโยชน์ และ
บางอย่างก็มีอิทธิ พลในทางลบต่อความรู ้สานึ กคิดของประชาชนในชาติ ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อความมัน่ คง
ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ นยัง มี ค ณะบุ ค คลที่ ท าตนเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ
พระพุทธศาสนา หวังทาลาย จนบางกรณี เกิ ดเป็ นวิกฤตการณ์ ทางศรั ทธาและปั ญญา ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัย
ความร่ วมมือในการแก้ไข (พุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย, 2537, หน้า 45) ดังนั้น การศึกษาคาสอนทางพุทธ
ศาสนาที่ ว่าด้วยความมัน่ คงของชาติ จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จะช่ วยให้คนไทยเข้าใจหน้าที่ ของชาวพุทธที่มีต่อ
ประเทศชาติ เพื่อให้สังคมไทยและชาติไทยมีความสงบมัน่ คง
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ความมั่นคงทางสั งคมจิตวิทยา
ความมัน่ คงทางสังคมจิตวิทยา คือ การนาความรู ้ เกี่ ยวกับสังคม สังคมวิทยา จิ ตวิทยาและจิตวิทยา
สังคมมาประยุกต์ใช้ท้ งั ในส่ วนของบุคคล กลุ่มคน เพื่อพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริ ญ โดยยึดหลัก
ความเข็มแข็งของประชาชน คือ ทาให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีวฒั นธรรม จริ ยธรรมและศีลธรรม
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพลเมืองและต่อสังคม ตลอดจนมีจิตสานึกและภาคภูมิใจในความเป็ น
ชาติและเกียรติภูมิของบรรพบุรุษ
พระพุทธศาสนาถื อว่าประชาชนเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของชาติ ความมัน่ คงทางสังคมจิตวิทยาตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาจึงให้ความสาคัญกับประชาชน และเห็นว่าประชาชนเป็ นรากฐานความมัน่ คงของ
ชาติ เรี ยกว่า “ความเข้มแข็งมัน่ คงของพลเมือง” ประกอบด้วย ความมัน่ คงของชี วิตประชาชน ศาสนาและ
การศึกษา
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติศีล หรื อสิ กขาบทในทางพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงมีวตั ถุ ประสงค์
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อุปาลิสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงเรื่ องความสาคัญของศีลนี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของชน
ทุกระดับ ทุ กองค์กร ทั้งระดับปั จเจกชน สังคมและประเทศชาติ ดังมีพระพุทธพจน์ที่แสดงถึ งคุ ณค่าของ
สิ กขาบท (ศีล) ดังนี้วา่
(1) เพื่อความรับว่าดีของสงฆ์ (การยอมรับความดีงามของคนในสังคม)
(2) เพื่อความผาสุ กแก่สงฆ์ (สังคมมีความสันติสุข)
(3) เพื่อข่มบุคคลผูเ้ ก้อยาก (ผูท้ ี่กาลังจะล่วงละเมิดศีลหรื อล่วงละเมิดศีลแล้วไม่มีความ
ละอาย)
(4) เพื่อความผาสุ กแก่เหล่าผูม้ ีศีลดีงาม (ทาให้ผมู ้ ีศีลสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ไม่ถูกคนทุศีลเบียดเบียน)
(5) เพื่อกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะเกิดในปั จจุบนั (ปิ ดกั้นความชัว่ )
(6) เพื่อกาจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต (ป้ องกันความชัว่ )
(7) เพื่อความเลื่อมใสของบุคคลที่ยงั ไม่เลื่อมใส (ทาให้เกิดความไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน)
(8) เพื่อความเลื่อมใสยิง่ ขึ้นของบุคคลที่เลื่อมใสแล้ว (ไว้วางใจกันมากขึ้น)
(9) เพื่อความตั้งมัน่ แห่งพระสัทธรรม (มีหลักธรรมในการปฏิบตั ิร่วมกัน)
(10) เพื่อเอื้อเฟื้ อพระวินยั (เชิ ดชู ค้ าจุน ประคับประคองพระวินยั )
ดังนั้นการขาดความมัน่ คงของมนุษย์ ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา มีฐานรากมาจากการที่
ประชาชนละเมิดศีล ไม่ดารงตนอยูใ่ นศีล 5
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ความมั่นคงของชีวติ ประชาชน
ธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เกี่ ยวข้องกับความมัน่ คงของชี วิตประชาชน แบ่งเป็ น 3 ประการ คื อ
ความมัน่ คงในตนเอง ความมัน่ คงของครอบครัว ความมัน่ คงของชุมชนและสังคม
1. ความมัน่ คงในตนเอง คือ มีสุขภาพจิตดี มีหน้าที่การงาน รู ้จกั การปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ในสังคม
โดยยึดหลักธรรมที่สาคัญคือ
1.1 ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ (อธิ ษฐานธรรม) หมายถึง ธรรมที่ควรใช้เป็ นที่ประดิษฐานตนเพื่อให้
สามารถยึดเอาผลสาเร็ จสู งสุ ดอันเป็ นที่ หมายไว้ได้โดยไม่เกิ ดความสาคัญตนผิดและไม่เกิ ดสิ่ งมัวหมอง
4 ประการ คือ (1) ความรู้ชดั (ปัญญา) (2) ความจริ ง (สัจจะ) คือ การดารงมัน่ ในความจริ ง พูดจริ ง ทาจริ งและ
รักษาสัจจะ (3) ความสละ (จาคะ) คือ สละสิ่ งอันเคยชิ นและเพิ่มพูนการเสี ยสละ และ (4) ความสงบ (อุปสมะ) คือ
ทาจิตใจตนเองให้สงบ (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 11, 2525, หน้า 241)
1.2 ธรรมน าชี วิ ต ไปสู่ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง ที่ เ รี ย กว่า “จัก ร” 4 ประการ คื อ (1) อยู่ใ นถิ่ น ที่ ดี
มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม (2) สมาคมกับสัตบุรุษ (3) ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นาตนไปถูกทาง และ
(4) ความเป็ นผูไ้ ด้ทาความดีไว้ก่อนแล้ว เรี ยกได้วา่ มีพ้ืนเดิมดี ได้สร้างสมคุณความดี เตรี ยม พร้อมไว้แต่ตน้
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “พหุการธรรม” คือธรรมมีอุปการะมาก เป็ นเครื่ องช่วยให้สามารถสร้างสมความดีอื่น ๆ
และช่วยให้ประสบความเจริ ญก้าวหน้าในชีวติ (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่11, 2525, หน้า 293)
2. ความมัน่ คงของครอบครั ว เพราะครอบครั วเป็ นพื้ นฐานของความมัน่ คงของชี วิต โดยสอน
หลักธรรมเพื่อการมีครอบครัวที่ดี มี 4 ประการ คือ
2.1 ธรรมสาหรับการครองเรื อน (ฆราวาสธรรม) เป็ นหลักธรรมเพื่อให้ครอบครัวมีความสุ ขอย่าง
มัน่ คง 4 ประการ คือ (1) ความจริ ง (สัจจะ) คือ ความซื่ อตรง ซื่ อสัตย์ จริ งใจ พูดจริ ง ทาจริ ง (2) การฝึ กฝน
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(ทมะ) คือ การฝึ กข่มใจ ควบคุมจิตใจ (3) ความอดทน (ขันติ) คือ เข้มแข็งอดทน ทนทาน ไม่หวัน่ ไหว และ
(4) ความเสี ยสละ (จาคะ) คือ สละความสุ ขสบาย ไม่คบั แคบเห็นแก่ตน
2.2 ธรรมสาหรับดารงความมัง่ คัง่ ของตระกูลให้ยงั่ ยืน (กุลจิรัฏฐิติธรรม) เป็ นเหตุที่ทาให้ตระกูล
มัง่ คัง่ อยู่ได้นาน 4 ประการ คือ (1) รู ้ จกั หาของมาไว้ ไม่ให้ของหาย ไม่ให้ของหมด (2) ของเก่าของชารุ ด
รู ้ จกั บู ร ณะซ่ อ มแซม (3) รู ้ จ ัก ประมาณในการกิ นการใช้ และ (4) ตั้ง ผูม้ ี ศี ล ธรรมเป็ นพ่ อบ้า นแม่ เ รื อ น
(พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 21, 2525, หน้า 333)
2.3 การบูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยใส่ ใจ (อัคคิปาริ จริ ยา) หรื อไฟที่ควรบารุ ง หมายถึง บุคคลที่ควร
บู ช าด้วยใส่ ใ จบ ารุ ง เลี้ ย งและให้ ค วามเคารพนับ ถื อ ตามควรแก่ ฐ านะ ดุ จไฟบู ช าของผูบ้ ู ช าไฟเป็ นการ
ปรนนิ บตั ิดูแลเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม 3 ประการ คื อ (1) ไฟอันควรแก่ของคานับบูชา คื อ
บิดามารดา (2) ไฟของเจ้าบ้าน คือ บุตรภรรยาและคนในปกครอง และ (3) ไฟอันควรทักษิณา คือ สมณ
พราหมณ์ ท่านผูท้ าหน้าที่สั่งสอนผดุ งธรรม ผูป้ ระพฤติดี ปฏิ บตั ิชอบ (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 11,
2525, หน้า 229)
2.4 ธรรมของคู่ชีวิต (สมชี วิธรรม) คื อธรรมที่ทาให้คู่สมรสมีชีวิตสม่ าเสมอกลมกลื นอยู่ครอง
ยืนนาน 4 ประการ คือ มีศรัทธาสมกัน มี ศีลสมกัน มีจาคะสมกันและมีปัญญาสมกัน (พระไตรปิ ฎกฉบับ
หลวง เล่ มที่ 21, 2525, หน้า 80)
3. ความมัน่ คงของชุ มชนและสังคม เริ่ มจากประชาชนเป็ นคนดี เพื่อคนดีจะได้นาคาสอนต่าง ๆ มา
สร้างความมัน่ คงให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่ งคาสอนที่มุ่งให้เกิดความมัน่ คงของชุมชนและสังคมที่สาคัญ คือ
3.1 การปฏิบตั ิต่อบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิด (ทิศ 6) เป็ นการปฏิบตั ิอนั เป็ นหลักพื้นฐานสังคม 6 ประการ
คือ “...มารดาบิ ดาเป็ นทิ ศเบื้ องหน้า อาจารย์เป็ นทิ ศ เบื้ องขวา บุ ตรภรรยาเป็ นทิ ศ เบื้ องหลัง มิ ตรอามาตย์
เป็ นทิ ศเบื้ องซ้าย ทาสกรรมกรเป็ นทิศเบื้ องต่ า สมณพราหมณ์ เป็ นทิ ศเบื้ องบน คฤหัสถ์ในสกุลผูส้ ามารถ
นอบน้อมทิ ศเหล่ านี้ บัณฑิ ตผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยศี ลเป็ นคนละเอี ยดและมี ไหวพริ บ มี ความประพฤติ เจี ยมตัว
ไม่ด้ือ กระด้าง ผูเ้ ช่นนั้นย่อมได้ยศ” (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 11, 2525, หน้า 172-173) ซึ่ งวิธีการ
ปฏิบตั ิต่อบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิดนี้ในพระไตรปิ ฎกได้อธิ บายเพิ่มเติม ดังนี้
3.1.1 บิดา มารดา ซึ่ งบุตรควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เมื่อท่าน
แก่ชราต้องเลี้ยงท่านทดแทนบุญคุณ (2) ช่วยทากิจการของท่านด้วยความตั้งใจ (3) ดารงวงศ์ตระกูลให้เจริ ญ
สื บไป (4) ประพฤติตนให้เหมาะแก่การรับมรดก และ (5) เมื่อท่านสิ้ นไปแล้ว ทาบุญอุทิศส่ วนกุศลไปให้
ซึ่ งบิดา มารดาพึงอนุเคราะห์บุตร 5 สถานะ คือ ห้ามไม่ให้ทาความชัว่ ให้ต้ งั อยูใ่ นความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา
หาภรรยาที่สมควรให้ และมอบทรัพย์ให้ในกาลอันควร
3.1.2 ครู อาจารย์ ซึ่ งศิษย์ควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการคือ (1) เมื่อครู อาจารย์ผ่านมา
ลุกขึ้นยืนเคารพท่าน (2) เข้าไปคอยรับใช้ท่าน (3) เชื่อฟังคาสอนด้วยความเคารพ (4) ปรนนิบตั ิครู อาจารย์
และ (5) ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนไม่เกียจคร้าน ส่ วนอาจารย์พึงอนุ เคราะห์ศิษย์ ด้วย 5 สถานะ คือ (1) แนะนาดี
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(2) ให้เรี ยนดี (3) บอกศิลปะให้สิ้นเชิ ง ไม่ปิดบังอาพราง (4) ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง และ (5) ทาความ
ป้ องกันในทิศทั้งหลาย (ไปในทิศทางไหนก็ไม่อดอยาก)
3.1.3 ภรรยา ซึ่ งสามีควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) ยกย่องว่าเป็ นภรรยา(2) ไม่ดูหมิ่น
ภรรยาของตน (3) ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน (4) มอบความเป็ นใหญ่ในครอบครัวให้ และ(5) หาของ
ก านัล มาให้ ใ นโอกาสอัน ควร ส่ ว นตัว ภรรยาอนุ เ คราะห์ ส ามี ด้ว ย 5 สถานะ คื อ (1) จัด การงานดี
(2) สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี (3) ไม่นอกใจสามี (4) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ และ (5) ขยันไม่เกียจ
คร้านในกิจการทั้งปวง
3.1.4 มิตรสหาย ซึ่ งมิตรควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) เผื่อแผ่แบ่งปั นสิ่ งของที่
มิตรต้องการ (2) พูดจานุ่มนวลน่าพอใจ (3) ให้ความช่วยเหลือเมื่อมิตรเดือดร้อน (4) ทาตนเสมอต้นเสมอ
ปลาย และ (5) ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ไม่อาพรางความจริ งต่อเพื่อน โดยมิตรสหายอนุ เคราะห์ดว้ ยการ (1) เมื่อเพื่อน
ประมาทช่วยรักษาป้ องกัน (2) เมื่อเพื่อนประมาทช่ วยรักษาสมบัติของเพื่อน (3) ในคราวมีภยั เป็ นที่พ่ ึงได้
(4) ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก และ (5) นับถือตลอดวงศ์ญาติของมิตร
3.1.5 ทาสและกรรมกร ซึ่ งผูเ้ ป็ นนายควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) จัดการงาน
ให้สมควรแก่กาลัง (2) เลี้ยงดูให้อิ่มและให้รางวัลบางโอกาส (3) ช่ วยเหลื อให้การรักษาในคราวเจ็บป่ วย
(4) เมื่อมีอาหารแปลกๆ ควรแบ่งปั นให้บา้ ง (5) ปล่อยให้พกั ผ่อนตามกาลอันควร ส่ วนทาสพึงอนุ เคราะห์
นายด้วยสถานะ 5 ได้แก่ (1) ลุ กขึ้นทางานก่อนนาย (2) เลิกการงานทีหลังนาย (3) ถือเอาแต่ของที่นายให้
(4) ทาการงานให้ดีข้ ึน และ (5) นาคุณของนายไปสรรเสริ ญ
3.1.6 สมณพราหมณ์ ผูค้ รองเรื อนพึงบารุ งด้วยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) ประพฤติทางกาย
ด้วยความเมตตา เคารพ (2) พูดด้วยภาษา วาจา ที่นุ่มนวล (3) นึกถึงด้วยความเคารพ (4) ยินดีตอ้ นรับท่านทุก
เมื่ อ เมื่ อท่ านมาถึ งบ้า น และ (5) ถวายทานตามสมควร โดย สมณพราหมณ์ พึงอนุ เคราะห์ กุลบุตรด้วย
5 สถานะ คือ (1) ห้ามไม่ให้กระทาความชัว่ (2) ให้ต้ งั อยูใ่ นความดี (3) อนุ เคราะห์ดว้ ยน้ าใจอันงาม (4) ให้
ได้ฟังสิ่ งที่ยงั ไม่เคยฟัง (5) อธิ บายสิ่ งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งและ (6) บอกทางสวรรค์ให้
3.2 การปฏิ บตั ิ ต่อบุ ค คลทัว่ ไป เพื่ อการปฏิ บตั ิ ต่อบุ ค คลทัว่ ไปที่ อยู่ในสั งคมเป็ นไปเพื่อการ
สงเคราะห์ เพื่อการยึดเหนี่ ยวจิตใจและประสานสามัคคีในหมู่ชน ที่สาคัญคือ สังคหวัตถุ และพรหมวิหาร
3.2.1 สั งคหวัตถุ คื อ หลักค าสอนเพื่อการสงเคราะห์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ทาน คื อ การ
แบ่งปั นเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ (2) ปิ ยวาจา คื อ การกล่ าวคาสุ ภาพไพเราะน่ าฟั ง (3) อัตถจริ ยา คือ การประพฤติ
ประโยชน์ (4) สมานัตตตา คือ ทาตนเสมอต้นเสมอปลาย
3.2.2 พรหมวิหาร คื อธรรมเครื่ องอยู่อย่า งประเสริ ฐ เป็ นหลัก ธรรมประจาใจเพื่ อความ
ประพฤติที่บริ สุทธิ์ ดาเนินชีวติ ตนเองและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้โดยชอบ 4 ประการ ได้แก่
- เมตตาคือ ความรักใคร่ ปรารถนาดี
- กรุ ณา คือ ความสงสารคิดช่วยให้พน้ ทุกข์
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- มุทิตาคือความยินดีเมื่อผูอ้ ื่นอยูด่ ีมีสุข
- อุเบกขา คือ วางใจเป็ นกลาง มีจิตใจสงบเที่ยงธรรม
3.3 การรู้จกั หน้าที่ในอาชีพของตน คือ “การทาหน้ าที่ในอาชี พของตน” ให้ถูกต้องเพราะการที่
ประเทศชาติ จะมัน่ คงได้ประชากรต้องมี หน้าที่การงานที่ มนั่ คง มีอาชี พที่ มนั่ คงและมิใช่ การอ้างตาแหน่ ง
เพราะแม้วา่ ผูแ้ สดงตนว่ามีอาชี พนั้นๆ แต่ไม่รู้จกั หน้าที่ในอาชี พของตน ย่อมไม่อาจกล่าวได้วา่ ตนประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึ งเรื่ องการรู ้จกั หน้าที่ในอาชี พของตนเอง ที่ได้กล่าวถึง พราหมณ์
หนุ่ ม 2 คนที่ ถ กเถี ย งเรื่ อ งเกณฑ์ ก าหนดคุ ณสมบัติ ข องพราหมณ์ โดยที่ ภารทวาชมาณพ ให้ ใ ช้เ กณฑ์
ชาติ กาเนิ ด แต่เสฏฐมาณพให้ใช้เกณฑ์ค วามประพฤติ ต่ อมาทั้งสองได้ไ ปทู ล ขอให้พ ระพุ ทธเจ้าตัดสิ น
พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างของมนุษย์อยูท่ ี่การกระทา เช่น
“....ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ ดเลี้ยงชีวติ ด้วยศิลปมากอย่าง ท่านจงรู ้อย่างนี้วา่ ผูน้ ้ นั เป็ นศิลปิ น...
ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ ดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีวติ ท่านจงรู ้อย่างนี้วา่ ผูน้ ้ นั เป็ นพ่อค้า...
ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ ดอาศัยของที่เขาไม่ให้เลี้ยงชีวติ ท่านจงรู ้อย่างนี้วา่ ผูน้ ้ ีเป็ นโจร...
ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ ดอาศัยศาสตราวุธเลี้ยงชีวติ ท่านจงรู ้อย่างนี้วา่ ผูน้ ้ นั เป็ นทหาร...
...และเราก็ไม่เรี ยกบุคคลผูเ้ กิดในกาเนิดไหนๆ หรื อเกิดจากมารดา (เช่นใดๆ) ว่าเป็ นพราหมณ์”
ด้วยเหตุน้ ี พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลรู ้จกั หน้าที่ในอาชีพของตน และรู ้จกั การทาหน้าที่ในอาชี พ
มิใช่การอ้างชาติกาเนิ ด เพราะแม้วา่ ผูแ้ สดงตนว่ามีอาชี พนั้นๆ แต่ไม่รู้จกั หน้าที่ในอาชี พของตน ย่อมไม่อาจ
กล่าวได้วา่ ตนประกอบอาชีพนั้น ๆ
2. ศาสนา เมื่อประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา และปฏิบตั ิตามคาสอนในพระพุทธศาสนาจนเป็ น
วิถีชีวิต สิ่ งจาเป็ นที่ชาวพุทธต้องมี คือศรั ทธาในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
เพื่อให้เกิดความสามัคคีและอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข โดยยึดหลักปฏิบตั ิพ้นื ฐานที่สาคัญ 2 ประการคือ
1) ธรรมของอุบาสกที่ดี (ธรรมของอุบาสกรัตน์) 5 ประการ
1. มีศรัทธา
2. มีศีล
3. ไม่ถือมงคล ตื่ นข่าว เชื่ อกรรม ไม่เชื่ อมงคลตามโลกนิ ยม คือ ให้มุ่งหวังผลจากการ
กระทาและการงานมิใช่จากโชคลางและสิ่ งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์
4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา คือ ไม่แสวงบุญในศาสนาอื่น
5. สนับ สนุ น พระพุ ท ธศาสนา คื อ ขวนขวายในการอุ ป ถัม ภ์บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนา
(พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 22, 2525, หน้า 230)
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2) ธรรมที่ เป็ นไปเพื่ อความเจริ ญของอุบาสก (สัมปทาของอุ บาสก) ดังที่พ ระไตรปิ ฎก
เล่ม 23 หน้า 26-27 บันทึกไว้วา่ มี 7 ประการ คือ
1. ไม่ขาดการเยีย่ มเยือนพบปะพระภิกษุ
2. ไม่ละเลยการฟังธรรม
3. ศึกษาในอธิศีล
4. มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุท้ งั หลายทั้งที่เป็ นเถระ นวกะ และปูนกลาง (ปลานกลาง)
5. ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน
6. ไม่แสวงหาบุญนอกคาสอนของพระพุทธศาสนา
7. กระท าความสนั บ สนุ น พระพุ ท ธศาสนาคื อ ขวนขวายในการอุ ป ถั ม ภ์ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนา (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 23, 2525, หน้า 26-27)
การที่พุทธศาสนิ กชนมีความศรัทธา ปฏิ บตั ิและส่ งเสริ มสนับสนุ นพระพุทธศาสนาและไม่แสวงบุญ
ในศาสนาอื่นย่อมทาให้พุทธศาสนิกชนมีความสามัคคี ชุ มชนเข้มแข็งและพระพุทธศาสนาเจริ ญมัน่ คงอันนามาสู่
ความมัน่ คงของชาติกล่าวได้วา่ “ความมัน่ คงของพระพุทธศาสนาคือความมัน่ คงของชาติ”
3. การศึกษา พระพุทธศาสนาได้วางหลักการศึกษาไว้ 2 ระดับ คือ
1. ผูป้ กครองศึกษาการสงคราม การปกครอง อักษรศาสตร์และศาสนา
2. ประชาชนศึกษาการประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกรรม การค้าและช่างฝี มือ
นอกจากนี้ ผปู ้ กครองยังต้องสนับสนุ นการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาประชาชน โดยเริ่ มจาก
การสอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบตั ิดี โดยปฏิบตั ิตามหลักคาสอนพื้นฐาน คือ ศีลและธรรม
1) ศี ล คื อ ข้อ ปฏิ บ ัติ ใ นการเว้น จากความชั่ว หรื อ การควบคุ ม ตนให้ ต้ งั อยู่ใ นความไม่
เบียดเบียน 5 ประการ คือ
(1) เจตนางดเว้นจากการฆ่า
(2) เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่ งของที่เขามิได้ให้
(3) เจตนางดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
(4) เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
(5) เจตนางดเว้นจากสิ่ งเสพติด สุ รา น้ าเมาอันเป็ นที่ต้ งั แห่งความประมาท
2) ธรรม คือ คุณธรรมที่เป็ นประโยชน์เกื้อกูล 5 ประการ คือ
(1) ความปรารถนาให้ผอู ้ ื่นมีความสุ ขและความสงสารคิดช่วยให้พน้ จากทุกข์
(2) การหาเลี้ยงชีพในทางสุ จริ ตและแบ่งปั นเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
(3) สารวมรู ้จกั ยับยั้ง ควบคุมตนเองไม่ให้หลงในกามารมณ์
(4) ความซื่อตรง
(5) ฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยั้งคิดรู ้เสมอว่าสิ่ งใดควรทา ไม่ควรทาและไม่ประมาท
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พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลรู้จกั หน้าที่ในอาชี พ ของตน คือ “การทาหน้ าที่ในอาชี พของตน” ให้
ถูกต้อง เพราะการที่ประเทศชาติจะเจริ ญมัน่ คงได้ ประชากรต้องมีหน้าที่มีอาชี พการงานที่มนั่ คง ที่สาคัญคือ
ปั จจุบนั คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ 94.6 “และยังคงตักบาตร สวดมนต์ รักษาศีลโดยเฉพาะการ
ปฏิ บตั ิศาสนกิ จดังกล่ าวในวันพระและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่ น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา” (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2555, หน้า 6) รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักพุทธศาสนพิธีในวันสาคัญ
ทางประเพณี เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง แม้กระทัง่ ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคน
ไทยทั้งงานวันเกิด งานบวช แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ จนกล่าวได้วา่ พระพุทธศาสนาเป็ นวิถีชีวิตคนไทย
เป็ นวัฒนธรรมของชาติไทย สถาบันทางศาสนาเป็ นเครื่ องมือเสริ มสร้างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของ
ชุมชน บุคคลเมื่อมีความเชื่ อและศรัทธาในสิ่ งเดี ยวกันทาให้เกิดความรู ้ สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกันและ
กัน เกิดสายสัมพันธ์ทางจิตใจนามาซึ่ งกิ จกรรมที่เป็ นผลดีต่อส่ วนรวมอื่น ๆ อีกมากมาย การมี ความรู ้ และ
ความเชื่ ออย่างเดียวกันทาให้บุคคลมีแนวความคิด โดยเฉพาะความรู ้ ความเข้าใจ ความ รู ้สึกนึ กคิดเกี่ ยวกับ
สิ่ งอันเป็ นธรรมชาติ เกี่ยวกับชีวติ และสังคม พิธีกรรมทางศาสนาทาให้แต่ละ คนได้รู้ข่าวคราว ความทุกข์สุข
ได้ศึกษาปั ญหา ให้ขอ้ คิดเห็นและช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันตามโอกาส ชุ มชนก็จะมีแต่ความกลมเกลี ยวสามัคคี
เป็ นปึ กแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ฉวีวรรณ สุ วรรณาภา, 2559)
เมื่อคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาและวัดยังคงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เป็ นศูนย์กลางของ
สังคมและมีความสาคัญต่อวิถีชีวติ ของคนไทย จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่คนไทยจะต้องเป็ นชาวพุทธที่ดีคือ ศรัทธา
ในคาสอนที่ถูกต้อง มีศีล มุ่งหวังผลจากการทางาน ขวนขวายในการอุปถัมภ์บารุ งพระพุทธศาสนา และที่
สาคัญที่สุดคือ การที่คนไทยมีหลักการดาเนินชีวติ ตามคาสอนในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ถือกาเนิ ดจนถึงวันที่
ตายไปแล้ว เรี ย กได้ว่า “พระพุ ทธศาสนาเป็ นวิถี ชีวิตของคนไทย” และ “พระพุ ทธศาสนาเป็ นรากฐาน
วัฒนธรรมไทย” พระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญแนบแน่นกับความเป็ น “ไทย” และมีความสาคัญอย่างยิ่ง
กับชนชาติไทย ชาวไทยจึงควรทราบตระหนักถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา และสนับสนุ นส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาให้คงอยูใ่ นวิถีชีวติ ของคนไทยสื บต่อไป
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