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ทานอาจารยแหงภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว พรอมท้ังนัก
ศึกษาทุกทาน

วันนี้ อาตมาไดรับนิมนตมาบรรยาย ในหัวขอเรื่อง “พุทธ-
ศาสนกับการแนะแนว” ในแงของพุทธศาสนา ถาพิจารณากันดู ก็
เห็นวา ไมนาจะมีอะไรที่ตองมาพูดกันมากมาย เพราะพุทธศาสนา
เปนเรื่องของการแนะแนวอยูแลว

ท้ังนี้จะเห็นไดวา เรื่องการแนะแนวนี้มีมาตั้งแตสมัยโบราณ
นานนักหนาแลว เพราะวามนุษยทุกยุคทุกสมัยก็มีปญหาดวยกัน
ท้ังนั้น จะเกิดมาในถิ่นฐานใดดินแดนใด ในยุคใดสมัยใด ชีวิตก็
ลวนแตมีปญหา คนที่มีปญญาก็แสวงหาหนทางที่จะชวยเหลือกัน
ในบรรดามนุษยท้ังหลายที่หาทางชวยเหลือกันนั้น ตอมาก็เกิดมี
กลุมชนที่เราเรียกวาเปนนักบวชบาง ครูอาจารยบาง ตลอดจน
กระทั่งมีพอมดหมอผี หรือแมแตหมอดูผูทํ านายโชคชะตาตางๆ
บุคคลเหลานี้ไดทํ าหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการแนะแนวไมมากก็นอย

โดยเฉพาะในวงการการศึกษาสมัยใหมน้ี ไดมีประสบการณ
ในการแนะแนว สั่งสมสืบทอดกันมาเปนอันมาก เพราะการดํ าเนิน
กิจกรรมในดานการศึกษาแบบสมัยใหมท่ีเปนของตะวันตกนี้ ไดรับ
ความนิยมแพรหลายออกไป อยางที่เรียกไดวาทั่วโลก จึงไดมี
บุคคลผูมีสติปญญาชวยกันคิดคนปรับปรุง พัฒนาการแนะแนวนี้
ใหไดผลดี ทํ าใหการแนะแนวในวงการการศึกษาและวิทยาการ
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สมัยใหมเปนระบบที่มีระเบียบ มีเนื้อหามีเทคนิคอะไรตางๆ ในการ
ปฏิบัติเปนอันมาก ตองยอมรับวา การแนะแนวของการศึกษาสมัย
ใหมน้ี ไดผลดีไมใชนอยทีเดียว เพราะไดผานการปฏิบัติ การ
ทดสอบ การทดลอง การคนควาปรับปรุงมาเปนเวลานาน

เมื่อพูดในแงของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็เปน
ศาสนาที่เกี่ยวของกับการแนะแนว อยางนอยมองในแงพื้นฐานที่
วา เปนศาสนาที่ตองการชวยเหลือคน เริ่มตั้งแตทางดานจิตใจ ก็
ตองใหคํ าแนะนํ า ช้ีแนะ ใหคํ าสั่งสอน ซ่ึงตองเกี่ยวของกับการแนะ
แนว แตในสมัยปจจุบัน กิจกรรมดานนี้ผูท่ีเรานับวาเชี่ยวชาญ
พิเศษก็คือวงการการศึกษาสมัยใหม

อาจพูดไดวา หลักการหลายอยางในดานการแนะแนว จะ
เปนของในพระพุทธศาสนาก็ดี ในวงการการศึกษาสมัยใหมก็ดี ก็
คลายๆ กัน แตในแงของรายละเอียด ในยุคปจจุบันนี้ วงการการ
ศึกษาสมัยใหมไดมีการพัฒนาไปมาก สวนในวงการศาสนานั้น
เรามีหลักการดั้งเดิมเปนแนวความคิดใหญๆ สวนรายละเอียดใน
ทางปฏิบัติ เชน เทคนิคตางๆ ท่ีประยุกตใหเหมาะกับกาลสมัยอาจ
จะหาไดนอย เพราะกิจการพระพุทธศาสนาในดานการศึกษาใน
ระยะที่ผานมา คอนขางชะงักงัน แตถามาศึกษากันดู เราก็อาจจะ
ไดความคิดอะไรที่ชวยขยายสติปญญา ในการดํ าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการแนะแนวใหไดผลดียิ่งขึ้นไป
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การแนะแนวคือการชวยใหเขาพึ่งตนเองได
ในแงของพุทธศาสนานั้น เรามีหลักการที่ทุกคนคงจะไดยิน

ไดฟงมาแลวจากพุทธภาษิตที่วา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ แปลวา
ตนแลเปนที่พึ่งของตน ในสังคมไทยไดยินกันทั้งนั้น พุทธภาษิตขอ
น้ีแสดงวา พุทธศาสนานั้นเปนศาสนาแหงการพึ่งตนเอง

เมื่อพึ่งตนเองแลว เวลามีปญหาคนอื่นจะมาชวยอะไรอีกละ
ในเมื่อตนตองเปนที่พึ่งของตน แตทีน้ีมีปญหาวาบางทีคนพึ่งตน
เองไมได ตามหลักการก็ควรจะเปนอยางที่ทานวาคือ ตนตองเปน
ท่ีพึ่งของตน แตในเมื่อมีคนที่พึ่งตนเองไมไดเราจะทํ าอยางไร กอน
จะตอบคํ าถามนี้ เราจะตองยอมรับหลักการเบื้องตนเสียกอนวา
ชีวิตที่ดีน้ันตองเปนชีวิตที่พึ่งตนเองได ถาเปนชีวิตที่พึ่งตนเองไมได
ก็จะมีปญหา

อยางเราเดินทางรวมกันหลายๆ คน ถาเกิดมีใครคนหนึ่งเดิน
ไมไดเพราะหมดแรงก็ดี เพราะเกิดบาดเจ็บ หรือเพราะสาเหตุอะไร
อยางหนึ่งอยางใดก็ดี ก็จะเปนภาระขึ้นมาทั้งแกตนเองและผูอื่น
ตนเองเดือดรอนกอน ตอมาถาคนอื่นมีมนุษยธรรม มีความหวงใย
มีความรักใคร ก็ตองหาทางชวยเหลือกัน เมื่อชวยเหลือก็ตองทํ าให
คนอื่นพลอยลํ าบากลํ าบนไปดวย ทํ าใหการเดินทางขลุกขลักไป
หมด เพราะฉะนั้น ถาหากวาทุกคนพึ่งตนได ตางคนตางเดินทาง
ไดดี มีกํ าลังแข็งแรง การเดินทางนั้นก็เปนไปดวยดีโดยสะดวก

ตัวอยางที่จะเห็นไดงายๆ ก็คือ ทุกคนควรจะหาเลี้ยงชีวิต
ดวยตนเอง จะตองแสวงหาอาหารหาปจจัยสี่มา แตถาบุคคลบาง
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คนในหมู ในคณะหรือในชุมชนนั้นไมมีความสามารถที่จะหาเลี้ยง
ชีวิตได ก็จะเกิดเปนภาระแกหมูคณะนั้น

แตคนที่วาเลี้ยงชีวิตตนเองได พึ่งตนเองไดน้ัน ก็ไมจํ าเปนที่
จะตองไปแสวงหาปจจัยสี่ หรือทํ าอาหารนั้นดวยตนเอง การที่เขา
ทํ าหนาที่ของตนเองอยางใดอยางหนึ่ง ทดแทน ชดเชย หรือทํ าใหผู
อื่นไดรับความสะดวก แลวคนอื่นนั้นไปแสวงหาปจจัยสี่มาเลี้ยงดู
เขา ก็ช่ือวาเขาพึ่งตนเองเหมือนกัน แตถาใหคนอื่นมาเลี้ยงดูเขา
อยางเดียวก็แสดงวาพึ่งตนเองไมได ก็จะเกิดปญหาขึ้นมา ถาเปน
อยางนี้ก็เปนอันวาเขาจะเปนภาระแกสังคม และเกิดความทุกข
เกิดปญหาแกตัวเอง

อยางไรก็ตาม แมแตคนที่หากินเองไมได คนอื่นตองเลี้ยงนั้น
เขาก็ยังตองพึ่งตนเอง เมื่อถึงเวลารับประทาน เขาก็ยังตองตัก
อาหารรับประทานใสปากตัวเอง แตตอมาถาหากเขาเกิดพิการ แม
แตตักอาหารใสปากตัวเองก็ไมได การพึ่งตัวเองก็ลดลงไปอีก คน
อื่นก็ตองมาชวย โดยตักอาหารใสปากเขาคือปอน เชน ปอนขาวให
เขา การพึ่งตนเองก็ลดลงไปอีก แตถึงอยางนั้น เขาก็ยังพึ่งตนเอง
คือเคี้ยวเอง

ตอมาถาเขาพึ่งตัวเองดวยการเคี้ยวไมไดอีก ก็ตองใสอาหาร
ทางสายยาง ใสอาหารลงไปในกระเพาะใหเขาอีก ถึงขั้นนี้แลว เขา
ก็ยังตองพึ่งตัวเอง คือเขาตองยอยเอง ถาหากวาเขาไมยอย ก็ตอง
ฉีดโปรตีนและกลูโคสเปนตนเขาทางเสนเลือด แตเขาก็ยังตองพึ่ง
ตนเองอีก คือหัวใจตองสูบฉีดโลหิตใหพาอาหารไปบํ ารุงอวัยวะ
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ตางๆ ถาหัวใจไมทํ างานอีก ตอนนี้เขาพึ่งตนเองไมไดเลย ก็แตกดับ
คือ ตาย

เพราะฉะนั้น ไมวาจะอยูในสภาพไหนก็แลวแต คนตองพึ่ง
ตัวเอง ในระดับใดระดับหนึ่ง ชีวิตจึงดํ ารงอยูได ทีน้ีถาชีวิตพึ่งตัว
เองไดมากเต็มท่ีของมัน ชีวิตนั้นก็เปนชีวิตที่ดีงาม เปนชีวิตที่
สมบูรณ นอกจากพึ่งตนเองไดแลวก็ยังขยายออกไปชวยเหลือผูอื่น
ไดดวย

ในทางพระพุทธศาสนานั้น ถือหลักการพึ่งตนเองนี้เปน
สํ าคัญ คุณคาของพระพุทธศาสนา ก็อยูท่ีการชวยใหมนุษยพึ่งตัว
เองได อยางพระรัตนตรัยนี้ เราจะเห็นไดชัดวาเปนหลักของการพึ่ง
ตนเอง

ทานอาจจะแยงวา เอะ เวลาเราสมาทานศีล ตอนเริ่มตน
เขาเรียกวาไตรสรณคมน คือ ถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะวา พุทฺธํ
สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ตอไปก็มี ธมฺมํ
สรณํ คจฺฉามิ และ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปน
สรณะ ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนสรณะ คํ าวาสรณะ เราแปลกัน
วาเปนที่พึ่ง เอ ก็ถาอยางนั้น พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆก็
เปนที่พึ่งซิ จะพึ่งตัวเองอยางไร อันนี้ก็อยูท่ีความเขาใจใหถูกตอง

ความจริง ท่ีวาเปนที่พึ่งนั้น ก็หมายความวา ทานมาชวย
แนะแนวนั้นเอง คือชวยแนะนํ าบอกกลาวใหเรารูจักพึ่งตนเอง
เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษ คํ าวาสรณะนี้ยังแยงกันอยู บางพวกก็
แปลวา refuge แปลวา ท่ีพึ่ง อีกพวกหนึ่งแปลวา guide แปลวา ผู
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นํ าทาง หรือผูทํ าการแนะแนวนั้นเอง คือผูช้ีแนะแนวทาง หมายถึง
แนวทางชีวิตหรือดํ าเนินชีวิต

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆน้ัน เปนผูแนะแนวที่สํ าคัญ
หลักการของพระพุทธศาสนาสนับสนุนทัศนะที่วา พระพุทธศาสนา
เปนการแนะแนว เพราะวาพระพุทธเจาเปนผูคนพบทาง ทานบอก
วา พระพุทธเจาเปนผูคนพบทางดํ าเนินชีวิตที่ถูกตอง เมื่อพบแลว
ก็นํ าเอามาเปดเผย มาชี้แนะแนว บอกทางใหแกผูอื่น ดังที่พระองค
ตรัสไววา อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนเพียงผูบอก คือช้ีทางให
ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป สวนตัวการกระทํ านั้น เปนเรื่องที่ทานตอง
เพียรพยายามเอาเอง พระพุทธเจาเปนผูช้ีทาง เปนผูคนพบธรรม
แลวเอามาเปดเผยใหแกเรา

เมื่อทานชี้แนวทางใหแลว การที่จะปฏิบัติใหสํ าเร็จผล ก็ตอง
ทํ าดวยตนเอง คือนํ าเอาธรรมนั้นมาปฏิบัติ ธรรมนั้นเปนเรื่องของ
การที่ตองเขาใจดวยปญญา เมื่อรูเขาใจแลวก็ปฏิบัติไปตามนั้น
ธรรมเปนตัวชี้แนวทาง เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว ก็มีธรรม
ไวเปนหลัก แตถาไมมีใครชวยอธิบายชี้แจง ไมมีผูท่ีจะมาถายทอด
ธรรมก็จะเงียบหายไป ไมมาถึงเรา จึงตองมีพระสงฆทํ าหนาที่ถาย
ทอดชี้แนะแนวทางตอมา

ตกลงวา พระรัตนตรัยนั้นมีหนาที่หลักคือ การชี้แนะแนวทาง
จึงเปนเรื่องที่เขากับวิชาการแนะแนว ซ่ึงโดยหลักการก็คือ ชวยให
คนพึ่งตนเองได ดังนั้น หลักการที่สํ าคัญ ก็คือ อตฺตา หิ อตฺตโน
นาโถ ตนตองเปนที่พึ่งของตน
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โดยทั่วไป คนทั้งหลายยังชวยตัวเองไมไดเต็มท่ี หรือมีระดับ
แหงการพึ่งตนเองที่ยังไมสมบูรณ จึงตองการผูมาชวยแนะแนวเพื่อ
ใหชวยตัวเองไดในระดับสูงยิ่งขึ้นไป แตในระดับพื้นฐานทีเดียว คน
จํ านวนมากก็ยังพึ่งตนเองไมได เมื่อพึ่งตนเองไมไดก็ตองมีผูชวยให
พึ่งตนเองได โดยใชภาษา และกิจกรรมเปนตนเขามาชวย การชวย
คนใหพึ่งตัวเองได ก็คือ หนาที่ของการแนะแนว การแนะแนวก็เขา
มาที่ตรงนี้เอง

เมื่อพูดถึงการที่จะพึ่งตนเองนั้น ก็ยอมรวมไปถึงอะไรอื่นอีก
หลายอยาง ซ่ึงอาจจะเรียกวาองคประกอบ หรือคุณสมบัติท่ีจะทํ า
ใหพึ่งตัวเองได ยกตัวอยางเชน การรูจักตัวเองตามที่เปนจริง

รูจักตัวเองก็ยังไมพอ ตองรูจักสิ่งทั้งหลายที่อยูรอบตัวตาม
เปนจรงิ สิง่ทีอ่ยูรอบตวันีก้ม็ท้ัีงสงัคม และธรรมชาตแิวดลอม ตลอด
จนสิ่งทั้งหลายที่มนุษยสรางสรรค ประดิษฐข้ึนเปนเทคโนโลยี
เปนตน

นอกจากรูจักเขาใจตามที่เปนจริงแลว ก็ตองรูจักคิดเองได
ถาคิดดวยตนเองไมไดก็ยังพึ่งตัวเองไมได คิดดวยตัวเองนี้กินความ
รวมไปถึงการที่รูจักเลือกรูจักตัดสินใจดวยตัวเอง คิดเองเปนแลวก็
ตัดสินใจดวยตนเองเปน

เมื่อตัดสินใจเองไดดีก็เปนหลักสํ าคัญ ท่ีจะนํ าทางชีวิตของ
ตนเองไปได สวนสํ าคัญของการคิดตัดสินใจ และการดํ าเนินชีวิต
ของตนเองไดน้ัน แสดงออกที่การรูจักแกปญหาชีวิตของตัวเอง จึง
ตองรูจักแกปญหาดวยตัวเองเปน
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ในการที่จะแกปญหานั้น ปญหามีหลายขั้นหลายระดับ ยาก
มาก ยากนอย เราจะตองพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถในการ
แกปญหามากขึ้น จึงกินความรวมถึงการที่ตองรูจักปรับปรุงตัวเอง
พัฒนาตัวเองได วันนี้จึงจะตองพูดถึงเรื่องตางๆ ท่ีเปนคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการพึ่งตัวเอง ซ่ึงมีมากมายหลายอยาง

ธรรมชาติของมนุษย และกระบวนการของการศึกษา
ทีน้ี จะใหมองเห็นเรื่องนี้ชัดเจนก็ควรพูดถึงสาระในทาง

ความเขาใจขั้นพื้นฐานลงไปอีก ซ่ึงตั้งตนที่ความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษย การที่จะมองเห็นการแนะแนวนี้วามีความมุง
หมายอยางไร มีความสํ าคัญอยางไร จํ าเปนอยางไร มีแนวทาง
ปฏิบัติอยางไรนี้ ตองเกิดจากความเขาใจธรรมชาติของมนุษยกอน
เปนเบื้องตน เปนพื้นฐาน

ความเขาใจธรรมชาติของมนุษยน้ี รวมไปถึงความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาดวย เพราะกระบวนการของการศึกษา
ท่ีแทจริงนั้น เปนกระบวนการที่สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
ถาเปนกระบวนการศึกษาที่ไมสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
ก็จะเกิดความติดขัดแลวไมไดผลจริง เพราะฉะนั้น จึงตองยอน
กลับไปหาความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย

ทีน้ีธรรมชาติของมนุษยน้ัน ก็ไปเกี่ยวกับธรรมชาติท่ัวไปของ
โลกและชีวิตทั้งหมด ดังนั้น เมื่อพูดในแงของพุทธศาสน จึงตองดู
วาพุทธศาสนามองเรื่องความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตอยางไร
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พระพุทธศาสนามองความจริงวา คือความเปนไปตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ ธรรมชาติเปนไปตามธรรมดาของมันนั้น
เปนอยางไร ก็คือความเปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ความเปนไปอยางมกีฎเกณฑ เปนไปโดยความสมัพนัธแหงเหตแุละ
ผล อันนี้เรียกวา เปนธรรมดาของธรรมชาติ หรือกฎแหงธรรมชาติ

พระพุทธเจาตรัสแสดงถึงหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ี
มองสัจธรรมดวยทาทีท่ีวา ไมวาพระพุทธเจาจะเกิดขึ้นหรือไมก็
ตาม มันก็เปนความจริง เปนกฎธรรมดาอยูวาดังนี้ๆ เชนตรัสถึง
เรื่องไตรลักษณวา ถึงแมพระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไมก็ตาม ก็
เปนธรรมดาวาสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุปจจัยลวนไมเที่ยงไมคงที่ 
เรียกวาเปน อนิจจัง สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุปจจัยถูกปจจัยปรุง
แตงนั้น ลวนคงทนอยูในสภาพเดิมไมได เรียกวาเปน ทุกข และสิ่ง
ท้ังหลายทั้งปวงนั้นก็ไมเปนตัวของมันเอง ตั้งอยูโดยอาการที่
สัมพันธกับสิ่งอื่น มีความเปนไปของมันโดยสัมพันธกับสิ่งเหลาอื่น
เปนไปตามเหตุปจจัย เรียกวาเปน อนัตตา ไมเปนตัวตนของมันเอง
อันนี้เปนความจริงที่เปนธรรมดา ไมเกี่ยวกับวาพระพุทธเจาจะเกิด
ข้ึนหรือไม

หรอือยางกฎอกีกฎหนึง่ทีเ่รารูจักกนัด ีคอื กฎปฏจิจสมปุบาท
ก็ตรัสแบบเดียวกันวา พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไมก็ตาม ก็เปน
กฎธรรมดาวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด เมื่อ
สิ่งนั้นดับ สิ่งนี้จึงดับ อะไรทํ านองนี้ ยกตัวอยาง เชน เพราะอวิชชา
เปนปจจัย จึงเกิดสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงเกิดวิญญาณ
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ดังนี้เปนตน น่ีเรียกวาการมองความจริง หรือมองสัจธรรมตามแนว
ทางของพระพุทธศาสนา

เปนอันวา พระพุทธเจาสอนใหมนุษยเรารูจักความเปนจริง
ซ่ึงเปนธรรมดาของธรรมชาติดวยปญญาของตน สถานะของ
พระศาสดาเปนเพียงผูคนพบสัจธรรมแลว ดวยสติปญญาความ
สามารถ ก็เอาความจริงมาเปดเผย เอามาอธิบายชี้แจงใหเกิด
ความเขาใจงาย แตพระศาสดาจะชวยเราไดอยางไร ชวยไมไดใน
แงของการที่จะดลบันดาล แตชวยไดในแงท่ีมาชี้แนะแนวทางให
เราเกิดปญญาดวยตนเอง

สิ่งที่เราตองทํ าคืออะไร ก็คือตองรูตองเขาใจความจริงที่เปน
กฎเกณฑของธรรมชาติน้ัน เมื่อรูแลวก็เอาความรูน้ันมาใช
ประโยชน โดยทํ าเหตุปจจัยใหเกิดขึ้นตามกฎเกณฑน้ัน เมื่อ
ตองการสิ่งใด ก็เรียนรูเหตุปจจัยแลวทํ าเหตุปจจัยนั้นขึ้น กระบวน
การของกฎธรรมชาติก็ดํ าเนินไปใหเกิดผลตามที่เราตองการ แตถา
เราไมรูกฎเกณฑตามความเปนจริงของธรรมชาติแลว ไมปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑน้ัน มันก็ไมเกิดผลที่เราตองการ ก็แกปญหาไม
สํ าเร็จ เพราะฉะนั้นจุดสํ าคัญก็คือ ตองรูความจริงแลวปฏิบัติใหถูก
ตอง ตามกฎเกณฑแหงความเปนเหตุปจจัย หรือความสัมพันธ
แหงเหตุและผล ตามกฎธรรมชาติน้ัน อันนี้เปนหลักการทั่วไป

ทีน้ียอนมาถึงชีวิตมนุษย มนุษยเรานี้เกิดมาเบื้องตนทีเดียว
ก็มาพรอมดวยความไมรู คือเมื่อแรกเกิดมานั้นเรามีความไมรู
ความไรเดียงสา ความไมเขาใจตอสิ่งทั้งหลาย ไมรูจักโลก ไมรูจัก
ชีวิต ความไมรู ไมเขาใจนี้ เรียกวา อวิชชา เมื่อไมรูเราก็ปฏิบัติตอ
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สิ่งทั้งหลายไมถูกตอง เมื่อปฏิบัติไมถูกตองก็เกิดความติดขัด เกิด
ความบีบคั้น เพราะสิ่งเหลานั้นไมเปนไปตามที่ตองการ หรือไมเกิด
ผลตามที่ตองการ เมื่อปฏิบัติไมถูกตอง คือไมเปนไปตามความจริง
แลวเกิดความติดขัดบีบคั้นขึ้น เราเรียกวาเกิดปญหา ซ่ึงทางพระ
ทานเรียกวา ความทุกข รวมความวาเพราะชีวิตเกิดมาพรอมดวย
อวิชชา เมื่อปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไมถูกตอง เพราะมีอวิชชาก็เกิด
ความติดขัดบีบคั้นเปนปญหา เกิดความทุกขข้ึนมา

เมื่อเรามีปญหา เกิดการติดขัด แตชีวิตของเราก็จะตอง
ดํ าเนินตอไป เราจะทํ าอยางไร เมื่อมนุษยยังไมรูวิธีแกปญหาอยาง
ถูกตอง หรือวิธีดํ าเนินชีวิตที่ถูกตอง ซ่ึงตองมีความรู แตจะดํ าเนิน
ชีวิตไปใหได เพราะตองการจะอยูรอด เมื่อไมสามารถทํ าดวย
ความรูจะทํ าอยางไร ก็ไดแตทะยานดิ้นรนไป

อยางไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่เปนคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย
อยูก็คือความอยาก และความอยากที่เปนพื้นฐานก็คือความอยาก
ใหชีวิตรอด ความอยากใหชีวิตรอดนี้โยงกันอยูกับความอยาก
สนองความตองการของประสาทสัมผัส ซ่ึงเรียกงายๆ วา ความ
อยากเสพ เมื่อมนุษยไมรูไมเขาใจเกี่ยวกับชีวิตและสภาพแวดลอม
และไมรูวิธีท่ีจะปฏิบัติใหถูกตองตอชีวิตและสภาพแวดลอมน้ัน 
มนุษยก็ทะยานดิ้นรนไปตามความอยากเหลานี้ คือทะยานดิ้นรน
ไปแลวแตความอยากจะพาไป เพื่อใหไดเสพสนองความตองการ
และใหชีวิตอยูรอด

เมื่อไมมีความรู และเอาความอยากเปนตัวนํ าดิ้นรนไป
ทะยานไปตามอยาก แลวแตความอยากจะพาใหดิ้นรนพลานไป ก็
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ไมเกิดผลดีตามที่ตองการ เพราะวาเมื่อดิ้นรนทํ าไปแลว ถาไมถูก
ตองตามกฎความจริงของธรรมชาติ ก็ไมไดรับผลสํ าเร็จ แตถา
บังเอิญถูกตองตรงเขา ก็ไดผล

แตในกรณสีวนใหญ จะไมเกดิผลตามทีต่องการ เพราะปฏบัิติ
ไมถูกตองตามกฎเกณฑของความเปนจริงนั้น ก็จึงแกปญหาไม
สํ าเร็จ แตกลับทํ าใหเกิดปญหาใหมเพิ่มเขามาอีก

เพราะฉะนั้น เมื่อดิ้นรนทะยานไปดวยความอยาก เอาความ
อยากเปนตัวนํ าชีวิต ปญหาก็เกิดขึ้นมาซับซอนมากขึ้น ชีวิตก็มี
ความทุกขมากขึ้น

ความอยากที่เปนตัวนํ านี้ทานเรียกวาตัณหา อยากแลวก็ยึด
มั่นวาสิ่งทั้งหลายจะตองเปนอยางที่อยาก สิ่งนี้จะตองเปนอยางนี้
สิ่งนั้นจะตองเปนอยางนั้น ตามที่ตัวอยาก จะตองทํ าใหไดใหเปน
อยางที่ตัวอยาก ความยึดถือสํ าคัญมั่นหมายนั้นเรียกวา อุปาทาน

เมื่อเอาตัณหาคือตัวอยาก และอุปาทานคือการยึดมั่นวาจะ
ตองเปนอยางนั้นอยางนี้มาเปนตัวนํ า ปญหาก็ยิ่งหนักมากยิ่งขึ้น
เพราะสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ไมใชเปนไปตามที่
ใจตัวอยาก เพราะฉะนั้น เมื่อไมใชวิธีของความรู ยิ่งจะใหเปน
อยางที่ตัวอยาก ก็ยิ่งติดขัด ไมเปนไปอยางที่อยาก

โดยนยันี ้จากอวชิชาคอืความไมร ูกนํ็ าไปสกูารทะยานดิน้รน
พลานไปตามความอยาก คอื ตณัหา พรอมท้ังอปุาทาน ท่ียดึถอืมัน่
หมายวาจะตองเปนไปอยางที่ตัวอยาก แลวก็แกปญหาไมได แต
กลบัยิง่ตดิขดัคบัของถกูบบีคัน้เปนปญหามากขึน้ คอื ตกอยใูนทกุข



๑๓พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

ทีน้ีจะทํ าอยางไร ก็ตองแกปญหาใหถูก เพราะถาใชความ
อยากเปนตัวนํ าแลวยิ่งทํ าไปก็ยิ่งทุกขยิ่งเพิ่มปญหา ก็ตองกลับไปสู
หลักการใหญเมื่อกี้น้ี คือจะตองมีความรู และตองปฏิบัติการดวย
ความรู

เพราะฉะนั้น วิธีท่ีถูกตองก็คือ ตองสรางความรูข้ึนมา ตอง
พัฒนาสิ่งที่เรียกวา ปญญา เมื่อเราสรางปญญาขึ้นมา มีความรูเขา
ใจสิ่งทั้งหลายถูกตองตามความเปนจริง โดยรูเขาใจ

๑. ชีวิตของตัวเราเอง
๒. สิ่งทั้งหลายที่อยูแวดลอม ท้ังสังคมและธรรมชาติภาย

นอก
แลวเราก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายถูกตอง ก็แกปญหาได เรียก

วา แกปญหาเปน หรือดับทุกขเปน เพราะฉะนั้น วิธีแกปญหาที่ถูก
ตองก็คือ ตองพัฒนาปญญาขึ้นมา

ทีน้ีปญญาจะเกิดขึ้นไดอยางไร ปญญาคือความรูน้ีมีหลาย
ระดับ การที่คนจะมีความรูความเขาใจมากขึ้นก็จะตองมีการ
พัฒนาตัวเอง ซ่ึงรวมไปถึงการที่จะตองมีความอดทน มีความขยัน
หมั่นเพียร มีจิตใจสงบมั่นคง รูจักแสวงหาขอมูล รูจักคิด มีระเบียบ
ในการคิด ฯลฯ ซ่ึงลวนแตตองพัฒนาใหเปนคุณสมบัติข้ึนมา จึงจะ
มีปญญาที่จะมาแกปญหาได ก็เลยเกิดกิจกรรมใหมท่ีจํ าเปนขึ้นมา
คือ การพัฒนาตนเองของมนุษย ซ่ึงเราเรียกวา การศึกษา การ
ศึกษาก็คือการพัฒนาตัวเอง ในกระบวนการที่จะใหเกิดปญญา

ทีน้ี มีปญหาขึ้นมาวา มนุษยน้ันจะมีปญญาสามารถรูเขาใจ
สิ่งตางๆ ไดจริงหรือไม ทางพระพุทธศาสนาก็ตอบวา ได มนุษยน้ัน



พุทธศาสนกับการแนะแนว๑๔

๑๔

เปนสัตวท่ีฝกได พัฒนาได จนกระทั่งเปนผูมีปญญารูแจงสมบูรณ
ซ่ึงทานเรียกวาเปนพระพุทธเจา เปนปญญาที่เรียกวาโพธิญาณ
ซ่ึงทํ าใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายถูกตรงตามความจริงแท แกปญหาได
หมดสิ้น ปลอดพนจากความทุกข

คํ าตอบนี้บอกวา มนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได ซ่ึงเรียก
วา มีศักยภาพ เมื่อมนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาได เราก็สามารถ
วางหลักการในทางการศึกษา เพื่อใหคนพัฒนาตนเองได เรา
สามารถตั้งระบบ จัดเปนกระบวนการศึกษาหรือพัฒนาคนขึ้นมา

เมือ่มนุษยไดพฒันาตนแลว มปีญญาแลว รูเขาใจสิง่ทัง้หลาย
ถูกตองตามความเปนจริง รูกฎเกณฑความเปนไปของธรรมชาติดี
แลว ก็ดํ าเนินชีวิตถูกตอง ก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายถูกตอง เมื่อ
ดํ าเนินชีวิตถูกตอง และปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายถูกตอง ก็แกปญหา
ได ดับทุกขได ก็ถึงภาวะไรปญหา ไรทุกข

น่ีคือหลักการทั่วไป เปนเรื่องของความเขาใจธรรมชาติของ
มนุษย ท่ีสัมพันธกับกระบวนการการศึกษาตามทัศนะของพระ
พุทธศาสนา ซ่ึงพูดแบบงายๆ และรวบรัด

แนะแนวไดเพราะมนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดจนสูงสุด
จากที่พูดมานี้ก็สรุปไดวา การที่จะมีชีวิตเปนอยูดวยดีน้ัน ก็

คือรูจักแกปญหาได ดับทุกขได หรือพูดอีกอยางหนึ่งวาสามารถทํ า
ไมใหเกิดปญหา ไมใหเกิดทุกข ซ่ึงการที่จะทํ าอยางนี้ไดก็โยงไปหา
สิ่งที่จํ าเปนอื่นๆ อีกหลายอยาง เชน เราอาจพูดเปนลํ าดับวา เรา
จะแกปญหาไดก็ตองปฏิบัติถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย ท่ีวาปฏิบัติถูก



๑๕พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

ตองตอสิ่งทั้งหลายก็คือ ปฏิบัติถูกตองตอชีวิตของตน ตอสังคม ตอ
ธรรมชาติท่ีแวดลอมตัว ทีน้ีจะปฏิบัติถูกตองตอสิ่งเหลานั้น ก็ตองรู
สิ่งทั้งหลายเหลานั้นถูกตองตามเปนจริง ตองรูเขาใจตามที่มันเปน
ตามกฎเกณฑของธรรมชาติ

ทีน้ี จะรูเขาใจตามเปนจริง คือมีปญญา ก็ตองฝกฝนพัฒนา
ตนเอง ปรับปรุงตนเอง ปรับตัวใหดีข้ึน การที่จะปรับปรุงตัวเองใหดี
ข้ึนไป ก็ตองมีจิตสํ านึกในการที่จะพัฒนาตน หรือจิตสํ านึกในการ
ศึกษา จึงจะทํ าใหมีความเอาจริงเอาจัง หรือมีความคิดริเริ่มในการ
ท่ีจะพัฒนาตัวเอง

ท่ีเปนพื้นฐานลงไปอีก การที่คนจะเกิดจิตสํ านึกที่จะพัฒนา
ตนเองได เขาจะตองมีความมั่นใจในศักยภาพของตน ตองเชื่อวา
ตนเองนั้นเปนสัตวท่ีพัฒนาได และเปนสัตวท่ีจะตองพัฒนาจึงจะดี
ได อันนี้เปนหลักสํ าคัญเปนพื้นฐานทีเดียว ตองมีแตเบื้องตน คือ
ความมั่นใจในความเปนมนุษยของตน ท่ีเปนสัตวซ่ึงพัฒนาได ฝก
ฝนได พูดอีกสํ านวนหนึ่งวา มั่นใจในความเปนมนุษยของตน ซ่ึง
เปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝก

พระพุทธศาสนา ใหความสํ าคัญแกหลักการนี้มาก จะเห็น
วามีคํ าพูดประเภทที่บอกวา มนุษยน้ันพัฒนาตนเองได ฝกฝนตน
เองไดจนกระทั่งเปนผูประเสริฐสุด ทานบอกวา เมื่อมนุษยพัฒนา
ตนเองแลวนั้น แมแตเทพและพรหมก็นอมนมัสการ น่ีก็เปนหลักที่
ทํ าใหเกิดความมั่นใจแกมนุษย สรางความมั่นใจแกตนเอง พระ
พุทธเจาตรัสพุทธภาษิตแบบนี้มากมาย



พุทธศาสนกับการแนะแนว๑๖

๑๖

ธรรมดาแตกอนนั้น มนุษยเชื่อและเคารพบูชาเทพเจา เชื่อ
วาพระพรหมเปนผูสรางโลก เปนผูกํ าหนดชะตากรรมของมนุษย
และบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง เทพเจาทั้งหลายก็มีอํ านาจพิเศษ ท่ี
มนุษยท้ังหลายจะตองบวงสรวงออนวอน เพื่อใหชวยตนใหพนจาก
ภัยพิบัติ และใหไดรับสิ่งที่ตองการ น้ีเปนสภาพที่มีมากอนพระ
พุทธศาสนาเกิดขึ้น

เมือ่พระพทุธศาสนาเกดิขึน้ พระพทุธเจากท็รงประกาศอสิรภาพ
ใหแกมนุษยทันที พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนตัวแทนของ
มนุษย (ท่ีพัฒนาตนดีแลว) ไดทรงประกาศวา เราเปนผูเลิศแหง
โลก เราเปนผูประเสริฐสุดแหงโลก เราคือผูเปนใหญของโลก

คํ าประกาศนี้เรียกวา อาสภิวาจา เปนสัญลักษณของพระ
พุทธเจาในเวลาประสูติ การประสูติของพระพุทธเจา หมายถึง การ
ท่ีมนุษยจะพูดไดวาเราเปนเลิศแหงโลก คํ าวา โลก หมายถึงทั้ง
จักรวาล

 คํ าวาเราเปนผูประเสริฐสุดแหงโลกนี้ เปนการประกาศ
อสิรภาพใหแกมนุษย คอืเดมิน้ันเชือ่กนัวาพระพรหมเปนผูประเสรฐิ
สุด เพราะวาพระพรหมเปนผูสรางโลก เปนผูบันดาลทุกสิ่งทุก
อยาง แตเมื่อพระพุทธเจาประสูติ พระองคก็ประกาศอิสรภาพให
มนุษยเชื่อใหมวา มนุษยน้ันมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได และ
เมื่อพัฒนาสูงสุดแลวก็ประเสริฐยิ่งกวาพรหม ยิ่งกวาเทพทั้งหลาย

ถามนุษยเชื่อตามคํ าประกาศของพระพุทธเจานี้ มนุษยก็จะ
เปลี่ยนแนวความสนใจจากการไปหวังพึ่ง ไปคอยบวงสรวง ไปออน
วอนใหเทพเจาบันดาล เปลี่ยนมาเปนการพัฒนาตนเอง ทํ าใหมี



๑๗พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

การศึกษา คือฝกฝนปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน ซ่ึงเชื่อวาเมื่อพัฒนาสูง
สุดแลว แมแตเทพ พรหม ก็ยังมานอบนอมนมัสการ มาบูชา ดังมี
คํ ากลาวทํ านองนี้มากมาย เชนวา ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ แปลวา
ในหมูมนุษยน้ัน ผูท่ีฝกแลวหรือพัฒนาตนแลว คือมีการศึกษานั้น
เอง เปนผูประเสริฐท่ีสุด

น้ีเปนหลักการสํ าคัญที่แสดงวาพระพุทธศาสนาเนนเรื่องการ
พัฒนาตนเอง โดยใหมั่นใจในศักยภาพของมนุษย

องคประกอบในการศึกษาหรือพัฒนาศักยภาพ
ในคํ าสอนของพระพุทธเจานั้น หลักการที่หนึ่งซึ่งเปนจุดเริ่ม

ตน คือศรัทธา แตศรัทธานี้ไมใชศรัทธาที่ไปฝากความหวัง ฝาก
ความเชื่อไววางใจปลงใจใหกับผูอื่น

ศรัทธาของพระพุทธศาสนา คือ โพธิศรัทธา เราเรียกเต็มวา
ตถาคตโพธิสัทธา ไดแก ศรัทธา หรือความเชื่อในปญญาที่ทํ าให
มนุษยตรัสรูเปนพุทธะได

หลักโพธิศรัทธานั้นแสดงวามนุษยน้ีมีปญญาอยู มีเชื้อแหง
ปญญาที่พัฒนาได ฉะนั้น ในประเพณีของพระพุทธศาสนาจึงมี
ความเชื่อวาทุกคนมีสิทธิท่ีจะปรารถนาเปนพระพุทธเจาได ใครก็
ตาม เมื่อพรอมแลวก็สามารถตั้งความปรารถนา เรียกวา อธิษฐาน
จิต คือการตั้งใจแนวแนวา เราจะเปนพระพุทธเจา ซ่ึงจะเปนได
ดวยการบํ าเพ็ญบารมี คือพัฒนาตัวเองขึ้นไปตามลํ าดับ ใหมีคุณ
สมบัติขอน้ันๆ อยางพรอมบริบูรณ จนทํ าใหเกิดปญญาตรัสรูสัจ
ธรรมทั่วรอบ



พุทธศาสนกับการแนะแนว๑๘

๑๘

ตกลงวา ในทางพุทธศาสนาใหมนุษยมีความเชื่อในปญญา
ท่ีทํ าใหมนุษยตรัสรูเปนพุทธได ซ่ึงมีพระพุทธเจาเปนแบบอยาง
เมื่อเราเห็นพระพุทธเจาเปนแบบอยาง เราเชื่อวานี้คือมนุษยตัว
อยาง ซ่ึงเปนผูไดพัฒนาตนอยางสูงสุดแลว เปนผูหลุดพนจาก
ขอบเขตความบีบคั้นจํ ากัดแลว มีคุณสมบัติอยางนี้ๆ มีปญญาดี
อยางนี้ๆ แลวเราก็เกิดความมั่นใจในตัวเอง ท่ีจะพัฒนาตนโดย
ดํ าเนินตามแนวทางที่พระองคไดช้ีให น้ีเปนหลักเบื้องตน

ในการศึกษา เราจะตองสรางความมั่นใจในศักยภาพนี้ เมื่อ
มีศักยภาพนี้ มีความสํ านึกในการที่จะพัฒนาตนแลว ก็ดํ าเนินกิจ
กรรมการศึกษาตอไป

นอกจากมีความมั่นใจในศักยภาพของตนแลว เราจะลงมือ
พฒันาตนได ยังตองมีอะไรอีก จะลงมือพัฒนาตนไดก็ตองมีแรงจูง
ใจท่ีเอื้อตอการพัฒนาตนเองนั้น แรงจูงใจอะไรที่เอื้อตอการพัฒนา
ตนเอง ก็ไดแกความใฝรูความจริง เพราะทานบอกไวแลววาความ
จริงมันเปนไปตามธรรมดาของมัน เราจะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายถูก
ตอง จะดํ าเนินชีวิตถูกตองไดก็ตองรูความจริง เราจึงตองใฝรูความ
จริงนั้น

เพราะฉะนั้น เราจึงตองมีแรงจูงใจนี้ คือใฝความจริง ซ่ึงเมื่อ
พูดในเชิงการกระทํ าก็ไดแกความใฝรู เมื่อใฝรูแลว พรอมกันนั้น ก็
มีความใฝปรารถนาที่เปนคูกันดวย คือตองการใหชีวิตของเรานี้
พัฒนาไปสูความดีงาม ท่ีจะเปนผูสามารถแกปญหาได เปนผู
ดํ าเนินชีวิตไดถูกตองและปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตอง เรียก



๑๙พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

สั้นๆ วา ใฝความดีงาม ใฝความดีงามนั้น พูดในเชิงการกระทํ า
เรียกวา ใฝสรางสรรค

ขอใหมองดู ใฝความจริง ความจริงนี้เปนตัวกรรม ใฝความ
จริง ออกมาเปนการกระทํ าก็คือ ใฝรู ใฝความดีงาม ออกเปนการ
กระทํ าก็คือ ใฝสรางสรรค หรือ ใฝทํ า คืออยากทํ าใหเกิดความดี
งามนั่นเอง ดังนั้นจึงตองมีใฝรูและใฝทํ า หรือใฝสรางสรรค น้ีเปน
แรงจูงใจที่ทางพระเรียกวา ฉันทะ

พอถึงตอนนี้เรากํ าลังจะเปลี่ยนแปลงแลว เมื่อกี้น้ีเรามีแรง
จูงใจที่เรียกวาตัณหาเปนตัวนํ าชีวิต ตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาเปน
แรงจูงใจที่เรียกวาฉันทะ คือความใฝรู และใฝสรางสรรค และจะให
ฉันทะนี้เปนตัวนํ าชีวิตแทน

ทีน้ี แรงจูงใจที่วานี้จะไดผล ก็ตองรูจักคิดรูจักพิจารณา เรียก
วา คิดเปน ถาไมรูจักคิด ไมรูจักพิจารณา คิดไมเปนแลว ถึงมีแรง
จูงใจก็พัฒนาปญญาไมได จึงตองรูจักคิด หรือคิดเปนดวย

ทีน้ีการรูจักคิด หรือคิดเปนนี้ จะตองมีจุดเริ่มตน จุดเริ่มตน
อยูท่ีไหน ก็อยูท่ีการมีทาที หรือมีเจตคติท่ีถูกตองตอสิ่งทั้งหลายทุก
อยาง ทาทีท่ีถูกตองตอสิ่งทั้งหลายนี้เปนจุดเริ่มตน เพราะเปนจุดที่
เราเพิ่งพบกับประสบการณตางๆ มนุษยเรานี้เริ่มตนจะมีความรูได
หรือจะทํ าอะไรไดก็ดวยการมีประสบการณ

ปญหาและปญญาของมนุษย เริ่มจากประสบการณ เมื่อเรา
พบประสบการณหรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง แลวเราไมมี
ความรูจึงปฏิบัติไมถูกตองก็เกิดปญหา แตถาเราเริ่มดวยปญญามี



พุทธศาสนกับการแนะแนว๒๐

๒๐

ความรู ก็ปฏิบัติไดถูก ไมเกิดปญหาหรือแกปญหาได จุดเริ่มตนจึง
อยูท่ีการพบกับประสบการณ วาจะพบกับมันอยางไร

การพบประสบการณท่ีเปนจุดเริ่มตนนั้น เปนจุดเริ่มตนที่
เปนจุดแยกหรือเปนตนทางสองแพรงดวย คือจะเปนการพบกับ
ประสบการณดวยทาทีท่ีผิดพลาด หรือดวยทาทีท่ีถูกตอง ถาเริ่ม
ตนจากการมีทาทีหรือการมีเจตคติท่ีมองสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง 
ก็จะนํ าไปสูการปฏิบัติถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย เริ่มตั้งแตการปฏิบัติ
ถูกตองตอชีวิตของตน แลวก็นํ าไปสูการแกไขปญหาไดสํ าเร็จ

ดังนั้น วนไปเวียนมา ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่อยู
รอบตัวเรานี้เอง เมื่อตองการจะปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายใหถูกตอง จุด
เริ่มตนก็ตองมีทาทีท่ีถูกตองตอสิ่งทั้งหลายที่ไดพบเห็น เพื่อใหเปน
ทาทีท่ีถูกตองในการที่จะทํ าใหเกิดความรูและพัฒนาปญญาขึ้นมา

ตอนนี้เราพูดมาจบกระบวนการแลว ก็ขอยอนกลับมาอีกที
หนึ่งวา จุดเริ่มตนของการแนะแนวอยูท่ีวามนุษยตองการการแนะ
แนว เพราะมนุษยน้ันยังชวยตัวเองไมได เราจึงตองชวยใหเขาชวย
ตัวเองได ทีน้ีคนนั้นชวยตัวเองไมไดเพราะอะไร เราตองหาเหตุแลว
ไปแกท่ีเหตุน้ัน การที่จะวิเคราะหหาเหตุก็ดูจากที่พูดมาเมื่อกี้น้ี ซ่ึง
ก็จะมองเห็นวา ถามนุษยขาดคุณสมบัติหรือองคประกอบตางๆ ท่ี
พูดมาเมื่อกี้แลว มนุษยก็จะตกอยูในสภาพของการพึ่งตัวเองไมได

องคประกอบตางๆ ท่ีขาดแลวพึ่งตัวเองไมได มีอะไรบาง เริ่ม
ดวยขาดความรูความเขาใจ คือขาดปญญา อันนี้มองเห็นไดงาย
แลวขาดอะไรอีก อาจขาดจิตสํ านึกในการพัฒนาตน ไมมีจิตสํ านึก



๒๑พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๑

ในการฝกฝนปรับปรุงตนเอง ก็จึงไมนํ าไปสูการเพียรพยายาม หรือ
เอาใจใสในการพัฒนาตนเอง

ตอจากนั้นขาดอะไรอีก ลึกลงไปกวานั้น ก็คือขาดความมั่น
ใจในศักยภาพของตน ไมเชื่อมั่นในตนเอง ไมมองตนเองในฐานะ
เปนสัตวท่ีฝกฝนและพัฒนาตนเองได วาเรามีความสามารถในการ
ท่ีจะพัฒนาตนจนถึงขั้นสูงสุด แลวขาดอะไรอีก

พูดใหครบสิ่งที่พูดมาแลว คือขาดแรงจูงใจที่ถูกตอง หรือ
ขาดแรงจูงใจที่เอื้อตอการพัฒนาตนหรือพัฒนาศักยภาพ ขาด
ความรูจักคิด คิดไมเปน แลวสดุทายมทีาทไีมถกูตองตอสิง่ทัง้หลาย
คอืตอประสบการณท้ังหลายที่รับเขามา

องคประกอบอีก ๒ อยาง ก็สํ าคัญมาก ถึงจะไมใชเนื้อใน
ของเรื่อง แตก็ขาดไมไดเหมือนกัน เพราะเปนตัวเรง และเปนตัวจัด
สรรควบคุม

ตัวเรง ก็คือ ความกระตือรือรนขวนขวาย ความเรงรัดตัวเอง
ใหลงมือทํ า ไมเฉื่อยชา ไมปลอยปละละเลย คุณสมบัติขอน้ี เกิด
จากการมีจิตสํ านึกในความเปลี่ยนแปลง เห็นความไมคงที่ถาวร
หรือความไมเที่ยงแทแนนอน แลวมองเห็นความสํ าคัญของกาล
เวลา จึงไมยอมปลอยเวลาใหผานไปเปลา และเรงทํ าการแกไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใหกระแสของความเปลี่ยนแปลงดํ าเนิน
ไปในทางที่ดีงามเปนประโยชนอยางทันเวลา องคประกอบขอน้ี
เรียกวา ความไมประมาท

ตัวจัดสรรและควบคุม ก็คือ ความมีวินัย วินัยน้ันเปนการจัด
ระเบียบชีวิตของตน และระเบียบการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ใน



พุทธศาสนกับการแนะแนว๒๒

๒๒

ดานหนึ่ง มันเปนการจัดสรรลํ าดับและจังหวะเปนตน ซ่ึงทํ าใหมี
ชองมีโอกาสที่จะทํ าอะไรๆ ไดสะดวกและมากขึ้น และอีกดานหนึ่ง
มันเปนการรูจักบังคับควบคุมกายวาจาหรือพฤติกรรมการเคลื่อน
ไหวทํ าการตางๆ ของตนใหสอดคลองกับลํ าดับ จังหวะ หรือชอง
โอกาสที่จัดสรรไว

คนที่ไมมีวินัย คือ คนที่จัดสรรบังคับควบคุมพฤติกรรมของ
ตน หรือการเคลื่อนไหวใชกายวาจาของตนไมได นอกจากจะทํ าให
ชีวิตของตนเองสับสนไมเปนระเบียบแลว ก็พาใหชุมชนและสังคม
วุนวายระสํ่ าระสายดวย เพราะตองเกิดความขัดแยง และการลวง
ละเมิดตอกัน กลายเปนการรุกราน เบียดเบียน ขมเหง เอาเปรียบ
และความไมเปนธรรมตางๆ แลวก็ทํ าใหทุกคนสูญเสียโอกาสใน
การพัฒนาตนและสรางสรรคประโยชนตางๆ

ความมีวินัยจึงมีความจํ าเปนมาก เพราะจะชวยจัดสรรควบ
คุมใหองคประกอบอื่นๆ มีโอกาสทํ าหนาที่และออกผลในการ
พัฒนาบุคคลไดเต็มท่ี คนที่รักษาวินัยหรือประพฤติตนตามวินัย
เรียกวาคนมีศีล ความมีวินัย จึงเรียกงายๆ วาศีลน่ันเอง

สรุปทายตอนนี้วา เราไดทราบแลว ท้ังวงจรปญหา และ
กระบวนการแกปญหา

วงจรปญหา หรือวังวนแหงทุกข เริ่มดวยอวิชชา คือเมื่อไมรู
และไมปฏิบัติการในวิถีทางของความรู ก็ทะยานพลานไปตาม
ความอยาก คือตัณหา ไดแตดิ้นรนเพื่อใหอยูรอดและไดเสพสนอง
ประสาทสัมผัส โดยไมไดปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายใหถูกตอง ก็ติดตัน
เกิดความบีบคั้น เปนปญหา ตกลงไปในทุกข แลวก็ดิ้นรนทะยาน



๒๓พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓

ไปในวิถีทางของอวิชชาและตัณหาอยางเดิม จึงสะสมปญหาและ
วายวนอยูในทุกขเรื่อยไป

ในทางตรงขาม กระบวนการแกปญหา มีแกนกลางอยูท่ี
ปญญา เริ่มดวยบุคคลมีความใฝปญญาที่เรียกวา ฉันทะ คือใฝรู
ความจริงและปรารถนาจะทํ าชีวิตใหดีงาม จึงสืบสาวหาความรูใน
เหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลายที่สัมพันธอิงอาศัยกัน แลวดํ าเนินชีวิต
และปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายใหถูกตองตามความจริงนั้น ก็แกปญหา
ได และปลอดพนจากทุกข

ทาทีตอประสบการณ: จุดเริ่มของ ปญญา หรือ ปญหา
ประสบการณท้ังหลายที่รับเขามานั้น เรามีทาทีตอการรับ

อยางไร ประสบการณเขามาทางทวารหรืออายตนะ หรืออินทรียท่ี
ทํ าการรับรู ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และพอรับเขาไปแลวก็มาอยู
ในใจ ระลึกขึ้นมาเปนความจํ า เปนประสบการณเกา ตลอดจน
ประสบการณทางใจในเวลานั้นๆ เชน ความรูสึกรัก ความรูสึกชัง
ความรูสึกเกลียด ความรูสึกเครียด น้ีเปนประสบการณท่ีเปนความ
รูสึกทางจิตใจ ซ่ึงไมมีทางตา หู จมูก ลิ้น

ประสบการณตางๆ น้ี เปนสิ่งที่มนุษยจะตองรับอยูเสมอ
ทานเรียกวากระทบ มนุษยตองกระทบกับสิ่งที่เรียกวาอารมณ หรือ
ประสบการณเหลานี้ ในเมื่อมนุษยกระทบกับประสบการณเหลานี้
แลว มนุษยเราจะมีทาทีในการตอบรับอยางไร

ประสบการณท่ีเขามา หรือสิ่งที่ถูกรับรู หรือท่ีเรียกวา
อารมณน้ี เขามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ



พุทธศาสนกับการแนะแนว๒๔

๒๔

ปรากฏในใจ เรียกวา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ หรือสิ่งที่ไดรู ไดเห็น ไดยิน เปนตน สิ่งเหลานี้ โดยมาก
จะมีเปน ๒ ประเภท คือ

๑. ประเภทที่ทํ าใหรูสึกสบายใจ ถูกใจ
๒. ประเภทที่ไมสบายใจ ไมถูกใจ
ถาอยูกึ่งกลางระหวางสองประเภทนี้ ก็เรียกวาเฉยๆ อยูใน

ประเภทเพลินๆ ก็อยูในพวกสบายนั้นแหละ แตโดยปกติแลวจะมี
สบายกับไมสบาย ถูกใจกับไมถูกใจ พอมีประสบการณเขามา มัน
จะปรากฏแกมนุษยโดยมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งในสองอยาง
น้ีติดมาดวย

พอรับประสบการณเขามา พรอมท้ังคุณสมบัติท่ีปรากฏแก
มนุษย มนุษยก็จะมีทาทีตอบสนอง ถาถูกใจสบายใจ ก็ชอบใจ ถา
ไมถูกใจ ไมสบายใจ ก็เกิดปฏิกิริยา คือไมชอบหรือเกลียด ทางพระ
เรียกวาถูกใจก็ยินดี ไมถูกใจก็ยินราย หรือชอบกับชัง น่ีเปนทาที
ของมนุษยธรรมดาตั้งแตเกิดมา ซ่ึงเกิดจากเอาความอยากเปนตัว
นํ า ปฏิกิริยาชนิดนี้จะหนาแนนยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเกิดขึ้นซํ้ า
แลวซํ้ าอีกอยางสอดคลองไปดวยกันวา ถาถูกกับความอยากก็
ชอบใจ ถาไมถูกกับความอยากก็ชัง เกิดความยินดียินราย อันนี้
เปนธรรมดา

จากความยินดี ชอบใจ หรือจากความยินราย ไมชอบใจ ก็
คิดไปตางๆ ตามอิทธิพลของความชอบชัง หรือยินดียินรายนั้น
เรียกวาเปนความคิดปรุงแตง ตอจากความคิดปรุงแตง ก็แสดง
ออกมาเปนการพูดการทํ าตางๆ ซ่ึงไมเปนไปดวยความรู เอาแต
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๒๕

ความอยากเขาวา เขากับกระบวนการเมื่อกี้ คือทํ าใหเกิดปญหา
เพราะไมรูความจริง แลวปฏิบัติไมถูกตองตามกฎของความจริง
เรียกวาเปนทาทีการมองสิ่งทั้งหลายตามแบบของมนุษยท่ียังไมมี
การศึกษา

พอมีการศึกษา ทาทีแบบยินดียินรายนี้เปลี่ยนไปเปนทาที
ของการเรียนรู เราเริ่มพัฒนาปญญาตั้งแตการเริ่มเปลี่ยนทาทีตอ
ประสบการณน้ีแหละ จะเริ่มเปลี่ยนอยางไร ตอบวา พอคนเรามีจิต
สํ านึกในการศึกษาพัฒนาตน ทาทีตอประสบการณก็เปลี่ยนไป สิ่ง
ท้ังหลายที่เขามา ไมทํ าใหเกิดปฏิกิริยาชอบชัง แตกลายเปนขอมูล
ของความรูไปท้ังหมด

ตอนแรกนั้น ประสบการณเขามาในลักษณะของสิ่งที่ถูกใจ
ไมถูกใจ แตตอนนี้มันเปลี่ยนเปนขอมูลของความรู เราจะมองเห็น
สิ่งทั้งหลายในแงท่ีเปนสิ่งซึ่งเราจะไดเรียนรู เปนขอมูลท่ีเราจะนํ า
มาใชในการฝกฝนพัฒนาตน หรือทํ าประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง

ในเวลาที่ไดรับประสบการณ เราจะมองวาจากสิ่งนี้หรือ
ประสบการณน้ี เราไดความรูหรือไดประโยชนอะไรบางที่จะนํ าไป
ใชในการฝกฝนพัฒนาตน เราไดขอมูลอะไรที่จะนํ าไปใชในการแก
ปญหา ตอนนี้การมองสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไป น่ีคือจุดเริ่มตนของ
การศึกษา คือ การที่ทาทีตอประสบการณตางๆ เปลี่ยนแปลงไป

มนุษยท่ีจะศึกษานั้น แทนที่จะมองสิ่งทั้งหลายดวยความ
ชอบใจไมชอบใจ หรือยินดียินราย ก็เปลี่ยนเปนมองสิ่งทั้งหลาย
เปนการไดเรียนรูท้ังหมด เห็นคนหนาบึ้งมาก็มองในทางเรียนรูวานี่
เขาเปนอยางไร เขามีทุกขอะไร หรือเขามีปญหาอะไร แลวสืบสาว



พุทธศาสนกับการแนะแนว๒๖
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คนหาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรมของเขาตอไป ไมมองแบบเอาตัวตน
เขาไปรับกระทบ วาเขาชอบใจเราหรือไมชอบใจเรา หรือวาเขา
อยางนั้นอยางนี้กะเรา ไมมองอยางนั้น แตมองเปนขอมูลของการ
เรียนรู แลวก็คิดในแนวทางของการแกปญหา

การมองตามความเปนจริง ก็คือมองตามเหตุปจจัยวาสภาพ
ท่ีประสบพบเห็นนั้น เปนมาอยางไร มีเหตุปจจัยสงทอดมาอยางไร
และมองถึงความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางสิ่งทั้งหลาย พอ
ปฏิบัติอยางนี้ปญญาก็เดินหนา

แตถามีทาทีของการชอบชัง ปญญาจะไมเกิดเลย ปญญา
หยุดทันที ไมมีปญญาตั้งแตเริ่มตน แลวอะไรจะเกิดขึ้นแทน ก็คือ
อารมณ แตเปนอารมณในภาษาไทย ไมใชภาษาบาลี (อารมณใน
ภาษาบาลีคือสิ่งที่เปนประสบการณ อารมณในภาษาไทยคือ
ความรูสึก โดยเฉพาะพวกกิเลส) กิเลสก็เกิดขึ้น มีความรูสึกชอบชัง
ความโกรธ เกลียด ความรูสึกอยางนั้นอยางนี้ตามมา ไมเกิด
ความรู ไมเกิดปญญา แตเกิดปญหา

แตถามองเปนการเรียนรูแลว เราจะไดปญญา ไดความรู ได
ขอมูลไปหมด น้ันคือการมองตามความเปนจริง อันนี้คือทาทีตอ
ประสบการณอันเปนพื้นฐานเบื้องตน เปนจุดนํ าไปสูการศึกษา
และพัฒนาตนเอง

การแนะแนว: หนาที่ของปจจัยภายนอก
ไดพูดถึงตัวประกอบตางๆ ในกระบวนการพัฒนาตน หรือ

การศึกษาของมนุษย ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยมาแลว
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๒๗

ขางตน ถาขาดองคประกอบเหลานี้ไป กระบวนการศึกษาหรือ
พัฒนาตน หรือการดํ าเนินชีวิตถูกตองก็ไมเกิดขึ้น

เมื่อปจจัยเหลานี้ ซ่ึงเรียกวาเปนปจจัยภายในตัวมนุษยไม
ทํ างาน เชน ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ก็ไมมี จิตสํ านึก
ในการพัฒนาตนก็ไมมี ความรูจักคิด คิดเปนก็ไมมี ถาปจจัยภาย
ในเหลานี้ไมทํ างาน ก็ตองอาศัยปจจัยภายนอกมาชวยกระตุน

พอถึงตอนนี้ ก็มาถึงจุดเริ่มของการแนะแนว คือ เมื่อปจจัย
ภายในไมทํ างาน จึงตองอาศัยปจจัยภายนอกมาชวยกระตุน ตรงนี้
คือตํ าแหนงหนาที่ของการแนะแนว และบุคคลผูทํ าหนาที่แนะแนว
คือ ใหปจจัยภายนอกมาชวยกระตุนปจจัยภายในเหลานั้นให
ทํ างาน หรือใหเกิดขึ้น

ตัวปจจัยภายนอกที่มาชวยกระตุนนี้ เรียกตามศัพททางพุทธ
ศาสนาวา กัลยาณมิตร อันนี้เปนศัพทธรรมดาที่เราก็ใชกันมาก
แลว แตความหมายจะเปนอยางไร ก็ตองมาชี้แจงกันอีกทีหนึ่ง ใน
ความหมายของพุทธศาสนา กัลยาณมิตร ก็คือปจจัยภายนอก ท่ี
มาชวยกระตุนใหปจจัยภายในเกิดขึ้นและทํ างาน

ทีน้ี ปจจัยภายในที่พูดมานั้นก็มีมากมายหลายอยาง คง
ประมาณ ๖ อยาง แตตัวที่ทานเนนที่สุด เปนตัวที่โยงไปสูการแก
ปญหาโดยตรงก็คือ ตัวที่เรียกวา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทํ า
ในใจโดยแยบคาย คือ การรูจักคิดหรือคิดเปน อันนี้เปนตัวเดน ซ่ึง
ทานจัดเปนคูกันกับกัลยาณมิตร บอกวาเปนปจจัยสองอยางใน
กระบวนการพัฒนาปญญาของมนุษย คือปจจัยภายนอก หรือองค



พุทธศาสนกับการแนะแนว๒๘
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ประกอบภายนอก ไดแก กัลยาณมิตร คูกับปจจัยภายในเมื่อกี้น้ี
คือ โยนิโสมนสิการ การรูจักคิดหรือคิดเปน

ปจจัยภายนอก คือกัลยาณมิตรนี้ ควรจะชวยกระตุนโยนิโส-
มนสิการใหเกิดขึ้น เมื่อคนรูจักคิด หรือคิดเปนแลว ก็จะเกิด
ปญญา และแกปญหาไดถูกตอง ในตอนแรกก็จะเกิดความเขาใจ
ถูกตองกอน เรียกวา สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ ก็คือองคประกอบขอ
แรกในระบบการดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม ซ่ึงแกปญหาไดถูกตอง ท่ีเรา
เรียกวา อริยมรรค ซ่ึงมีองคแปดประการ

เปนอันวา เมื่อมีกัลยาณมิตรมากระตุนปจจัยภายในใหเกิด
ข้ึน โดยเฉพาะทํ าใหรูจักคิดขึ้นแลว ก็เกิดความรูเขาใจถูกตอง ทํ า
ใหแสดงออกโดยรูจักปฏิบัติถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย เริ่มตั้งแตปฏิบัติ
ถูกตองตอชีวิตของตน จึงแกปญหาได

เมื่อเราจับกระบวนการอันนี้ไดแลว ก็ออกมาสูภาคปฏิบัติวา
ในการกระตุนใหปจจัยภายในทํ างานหรือใหเกิดขึ้นนั้น กัลยาณ-
มิตรหรือผูแนะแนวจะตองทํ าอะไรบาง หมายถึงสิ่งที่เราจะตองทํ า
หรือสิ่งที่ควรจะกํ าหนดไวในใจ เวลาคนหรือเด็กนักเรียน นักศึกษา
เกิดปญหาขึ้นมา ซ่ึงเราควรจะมีจุดพิจารณาหรือมีสิ่งที่คํ านึงไว
โดยเฉพาะควรตรวจสอบวาเขาขาดอะไรไป เพื่อเราจะไดชวยแนะ
แนวนํ าทางเขา ใหพัฒนาสิ่งเหลานั้นใหเกิดขึ้น

ตรวจสอบกอน เพื่อทํ างานใหตรงเปา
สิ่งที่เปนจุดเนนอยางสํ าคัญที่เราควรจะชวยใหเขาสรางขึ้น 

ซ่ึงเราควรพิจารณาตรวจตราวาเขาขาดอะไรหรือไม ก็คือสิ่งที่พูด
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๒๙

มาแลวนั้น ซ่ึงเปนจุดพื้นฐาน คือองคประกอบในการพัฒนาตน
หรือองคประกอบในการดํ าเนินชีวิตที่ดีงามขางตนนั้น เราเอาเปน
ตัวตรวจสอบ เมื่อขาดอันไหนก็พยายามที่จะใหเขาพัฒนาสรางอัน
น้ันขึ้นมา

องคประกอบในการพัฒนาตน ท่ีจะตองตรวจตรา ท่ีวามา
แลวขางตน จะขอทวนอีกทีหนึ่ง คือ

๑. ทาทีท่ีถูกตองตอประสบการณท้ังหลาย ไดแกการมอง
สิ่งทั้งหลายเปนการเรียนรู ไมใชมองตามความรูสึกชอบใจไมชอบ
ใจ มองตามที่มันเปน ไมใชมองตามที่เราอยากใหมันเปน หรือตาม
ท่ีคิดใหมันเปน คนเรานี้จะมีปญหามากก็ท่ีจุดเริ่มตนนี้แหละ เมื่อ
พบกับประสบการณตางๆ คนจะมองในแงชอบชัง แลวก็มองใหมัน
เปนตามที่เราคิดใหมันเปน ไมใชมองตามที่มันเปนของมัน เราจะ
ตองเปลี่ยนทาทีน้ีใหได พระพุทธศาสนาเนนมาก

เมื่อมองตามที่มันเปน ก็นํ าไปสู ยถาภูตญาณ คือ ความรู
ตามที่มันเปน ไมใชรูตามที่เราคิดอยากใหมันเปน แตมนุษยสวน
มาก ซ่ึงมองตามที่คิดใหมันเปนหรือตามที่อยากใหมันเปน ก็จะรู
ตามที่คิดใหมันเปน และรูตามที่อยากใหมันเปน ก็จึงแกปญหาไม
ได และยิ่งทํ าใหเกิดปญหามากขึ้น ดังนั้น ในการพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาปญญา จึงตองเปลี่ยนเปนวารูตามที่มันเปน ซ่ึงจะเปน
การรูความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัยตางๆ น่ีคือการมี
ทาทีหรือมีเจตคติท่ีถูกตอง



พุทธศาสนกับการแนะแนว๓๐
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๒. ความมัน่ใจในศกัยภาพของมนษุยท่ีมอียูในตน ดวูา เขา
มีความมั่นใจในตัวเอง เขาเชื่อวาพัฒนาตนได และเห็นวาจะตอง
พัฒนาตนนั้นหรือไม

๓. จิตส ํานกึในการพฒันาปรบัปรุงตนเอง ถาเขามจิีตส ํานกึ
น้ีอยู ก็จะทํ าใหเอาใจใสในการที่จะพัฒนาตน เริ่มตั้งแตเอาใจใส
ในการที่จะเรียนรู แตถาไมมีจิตสํ านึกในการที่จะพัฒนาตน หรือไม
มีจิตสํ านึกในการศึกษาแลว เขาก็จะไมเอาใจใสในการที่จะพัฒนา
ตนเองขึ้นไป จึงตองสํ ารวจดูดวย

๔. แรงจูงใจที่เอื้อตอการพัฒนาตน ตองตรวจสอบดูวา
เขามีความใฝความจริง ใฝความดีงาม หรือใฝจริงใฝดี คือมีความ
ใฝรูใฝสรางสรรค หรือพูดงายๆ วา ใฝปญญาหรือไม

๕. จิตสํ านึกตอกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง ท่ีทํ าให
เกิดความกระตือรือรน เรงรัดตัวเองในการทํ าหนาที่การงาน ไมน่ิง
เฉยเฉื่อยชา รูจักใชเวลาใหเปนประโยชน และเอาจริงเอาจังในการ
ท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตน อยางที่เรียกสั้นๆ วาไมประมาท

๖. ความรูจักคิด รูจักพิจารณา ท่ีเรียกงายๆ วาคิดเปน
เชน คิดตามแนวทางความสัมพันธแหงเหตุปจจัย หรือตามแนว
ทางของความเปนเหตุเปนผล ดูวา เมื่อมีประสบการณ หรือตกอยู
ในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเขามองและคิดอยางไร เขาคิด
กอนวาอันนี้คืออะไร อันนี้มีคุณมีโทษอยางไร คิดสืบสาวคนไปหา
เหตุของมันวาเหตุปจจัยเปนอยางไร หรือวาคิดไมเปนกระบวนหรือ
ไมคิดเลย ปลอยตัวใหประสบการณท่ีเขามานั้นนํ าพาไปเลย
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ท่ีวาคิดเปนนั้นมีหลายอยาง คิดสืบสาวตามเหตุปจจัยก็มี
คิดในแงรูจักคุณรูจักโทษของมันตามเปนจริงก็มี มองและคิดในแง
ท่ีจะใหสิ่งนั้นเปนคุณเปนประโยชนแกชีวิตของตนก็ได

ของอยางเดียว แตความคิดของคนตอของนั้นไมเหมือนกัน
คนมองสิ่งของนั้นตางกันไป ตามพื้นฐานภูมิหลังประสบการณท่ี
สะสมมา ท้ังนี้ตัวกํ าหนดอันสํ าคัญที่จะหักเหได ก็คือการคิดหรือ
กระบวนการคิดของเขา

แมแตคนคนเดียว ตางเวลาตางโอกาสก็ยังคิดไมเหมือนกัน
พบประสบการณหรือสิ่งหนึ่งในเวลาหนึ่ง คิดนึกและรูสึกไปอยาง
หนึ่ง พอผานไปอีกระยะหนึ่งเห็นสิ่งเดียวกันนั้น กลับคิดนึกรูสึกไป
อีกอยางหนึ่ง สมัยหนึ่งชอบสมัยหนึ่งชัง อะไรตางๆ เหลานี้ ท้ังๆ ท่ี
สิ่งนั้นมันก็เปนของมันอยางนั้นเอง แตคนเรามีกระบวนการคิด มี
ตัวกํ าหนด มีปจจัยในการคิดนั้นตางกันไป

ในกรณีอยางนี้ ถามีโยนิโสมนสิการ ก็จะเริ่มจากทาทีการ
มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนของมัน มีการสืบสาวหาเหตุปจจัย
หรือไมก็มองในแงท่ีจะทํ าใหเกื้อกูลตอจิตใจ และเกิดประโยชน
เชน ไปพบเห็นคนยากจนนอนเจ็บปวย คนหนึ่งมองดวยพื้นจิตใจ
อยางหนึ่งก็เกิดความรังเกียจ แตอีกคนหนึ่งมองดวยพื้นจิตใจอีก
อยางหนึ่ง หรือรูจักคิด มองไปแลวกลับเกิดความรูสึกสงสาร ไม
เหมือนกัน ทํ าไมถึงเปนอยางนี้ น่ีก็เปนเรื่องของการรูจักคิด

การแนะแนวนี้จะทํ าใหคนรูจักคิด คิดในทางที่ใหเกิดความรู
และผลดี รวมเปน ๒ อยางใหญๆ คือ
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๑. มองในแงของความรู และคดิในทางทีทํ่ าใหเหน็ความจรงิ
ใหเกิดความรูความเขาใจถูกตอง แลวจะไดปฏิบัติถูกตอง และ

๒. อีกแงหนึ่งคือ ถาไมใชเรื่องที่ตองการความรูหรือความ
จริง ก็คิดในทางที่จะทํ าใหเกิดผลดีแกชีวิต ท้ังผลดีแกชีวิตของตน
เอง และผลดีตอสังคมในการอยูรวมกันของมนุษย

การคิดแบบที่หนึ่ง ก็คือ การคนหาความจริง โดยมองและ
คิดตามที่มันเปน เชน การสืบสาวหาเหตุปจจัย สวนการคิดแบบที่
สอง ก็อยางที่วาเมื่อกี้น้ี เชนเรามองเห็นคนๆ หนึ่งอดโซอยู เนื้อตัว
มอมแมม ถาคิดไปในทางหนึ่งแลวเกิดความรูสึกรังเกียจเหยียด
หยาม อยางนี้เปนผลดีแกชีวิตของเราไหม ก็ไมดี เปนผลดีแกจิตใจ
ของเราไหม ก็ไมดี เปนผลดีแกสังคมไหม ก็ไมดี มีแตกอใหเกิดโทษ
ดังนั้นการคิดอยางนี้ไมดี ไมควรคิด ตองพัฒนาวิธีคิดใหม โดยใช
โยนิโสมนสิการ คือคิดในทางที่ใหเกิดความรูสึกสงสาร อยากจะ
ชวยเหลือ เกิดความเมตตากรุณา จิตใจตัวเองก็สบาย พรอมกัน
น้ันก็เปนไปในทางที่จะแกปญหา เกื้อกูลตอกัน ทํ าใหอยูรวมกัน
ดวยดีในสังคม

ท้ังหมดนี้ก็อยูท่ีการรูจักคิด หรือคิดเปนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น
สิ่งเดียวกันนี้ปรากฏแกคนที่รูจักคิด และคิดเปนแลว ก็จะมีความ
หมายไปในทางที่ทํ าใหเกิดความรูความเขาใจตามที่มันเปนจริง 
และทํ าใหเกิดความดีงาม
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รอยตอ: จุดตรวจที่มองเห็นงาย
อีกดานหนึ่งของชีวิตของเขา ท่ีจะตองตรวจดูดวย ซ่ึงมักจะ

ปรากฏใหเห็นไดงายกวา เปนสวนเชื่อมตอระหวางองคประกอบ
ภายใน กับความเปนไปภายนอก มักเปนพฤติกรรมที่ปรากฏใหคน
อื่นเห็นได คือ ความมีวินัยในชีวิต และในการอยูรวมสังคม

วินัย คือการจัดระเบียบชีวิตของตน ใหมีลํ าดับ ใหมีจังหวะ
ในความเปนอยูและทํ าการตางๆ โดยเฉพาะในกิจกรรมประจํ าวัน
เชน การจัดลํ าดับเวลาและทํ าเปนเวลาเปนตน ทํ าใหการดํ าเนิน
ชีวิตไมสับสน และมีชองมีจังหวะมีโอกาสที่จะทํ าอะไรตางๆ ได
มากขึ้น

กวางออกไป วินัย คือการจัดสรรและรักษาระเบียบในการอยู
รวมในสังคม โดยจัดวางและรักษากฎเกณฑและกติกาของหมู
คณะและแบบแผนของสังคมสวนรวม ทํ าใหไมเบียดเบียนกัน ไม
ลวงละเมิด ไมเอาเปรียบกัน ทํ าใหการอยูรวมกันไมวุนวาย ไมสับ
สน แลวแตละคนก็จะมีโอกาสดํ าเนินชีวิตของตน และทํ ากิจกรรม
ตางๆ ไดสะดวก คลองตัว ตามวัตถุประสงค ภายในกฎเกณฑและ
กติกานั้น โดยไมตองหวั่นหวาดระแวงการขัดขวางบีบคั้นกลั่น
แกลงกัน

คนที่มีวินัยตามความหมายที่ถูกตอง ก็จะมีโอกาสดํ าเนิน
ชีวิตที่ดีงาม และทํ าการพัฒนาตนไดสะดวก และไดมากที่สุด
เพราะสภาพชีวิตของตนและสภาพสังคมที่เปนระเบียบเรียบรอย
ชวยเอื้ออํ านวย เปนผูรักษาประโยชนของตน และชวยรักษา
ประโยชนรวมกันของสังคมพรอมไปดวย
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ถาไมมีวินัย ชีวิตก็จะสับสนยุงเหยิง และสังคมก็จะวุนวาย
ระสํ่ าระสาย ทํ าลายโอกาสในการที่จะดํ าเนินชีวิตที่ดีงามและ
โอกาสในการพัฒนาตนของทุกคน จึงตองดูความมีวินัยเปนองค
ประกอบอยางหนึ่งดวย

ความขาดวินัย หรือความไมมีศีล แสดงถึงการขาดความ
สามารถที่จะบังคับควบคุมกายวาจา หรือพฤติกรรมเคลื่อนไหว
การแสดงออกตางๆ ของตน พูดสั้นๆ วา ไมสามารถบังคับควบคุม
ตนเอง จึงเปนความบกพรองที่ควรเอาใจใสตรวจดูแตเบื้องตน
เพราะวาในดานภายใน เขาก็จะไมสามารถจัดสรรควบคุมใหองค
ประกอบตางๆ ท่ีกลาวถึงแลวทํ างานใหไดผลดี และดานภายนอก
พฤตกิรรมของเขากจ็ะเปนภยัอนัตราย หรอืกอผลเสยีหายตอสงัคม

ความขาดวินัย อาจจะแสดงออกชัดเจน เปนพฤติกรรมที่
ทํ าลายความเปนระเบียบและสงบเรียบรอยของสังคม การละเมิด
กฎเกณฑตางๆ ซ่ึงจะเปนเครื่องฟองถึงความคลาดเขวออกจากวิถี
ชีวิตที่ดีงาม และจากแนวทางของการศึกษาพัฒนาตน ความมี
วินัยจึงเปนเรื่องที่จะตองเอาใจใสในระดับพื้นฐาน

เปนอันวา เทาที่พูดมานี้ เปนจุดพื้นฐานที่จะตองพิจารณา
เมื่อฟงคนมาปรับทุกข มาระบายปญหา หรือออกไปมองและออก
ไปชวยแกปญหา ถาเรามีหลักเหลานี้อยู เราก็ใชเปนตัวตรวจสอบ
ไดวาเขาขาดอะไรหรือเปลา แลวก็พยายามที่จะชวยใหเขาสรางสิ่ง
เหลานี้ข้ึนมา เพราะวาองคประกอบเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐาน ใน
การดํ ารงชีวิตอยูดวยดีของมนุษย เปนปจจัยพื้นฐานในการศึกษา
พัฒนาตนของมนุษย และเปนปจจัยพื้นฐานในการแกปญหา ถา
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ไมมีสิ่งเหลานี้แลวจะแกปญหาไดยาก สวนขอพิจารณาอื่นๆ เปน
เรื่องที่มีรายละเอียดมากมายก็คอยๆ วากันไป แตอันนี้ตองวางเปน
พื้นฐานไวกอน

สามดานที่ควรผานการตรวจ
ทีน้ีแคบเขามาอีก ก็คือกระบวนการในการดํ าเนินชีวิต

ประจํ าวัน ซ่ึงแยกไดเปนสามชวง เราจะใหคนรูจักสํ ารวจตัวเอง
และเราก็ชวยสํ ารวจ จะโดยเขารูตัวหรือไมก็ตาม ใหเขาดูตัวเอง
หรือดูตัวเขาใหถูกตอง

ในการที่จะใหชีวิตงอกงาม จะมีการปฏิบัติในสามชวงของ
กระบวนการ คือ

๑. ชวงรับเขามา อันนี้ก็คลายๆ กับท่ีพูดมาแลว แตในที่น้ี
นํ าเสนออีกแบบหนึ่ง เปนการนํ าเสนอในชวงของชีวิต
ประจํ าวัน

๒. ชวงแสดงออก หรือชวงสรางความสัมพันธท่ีดีกับสภาพ
แวดลอม

๓. ชวงสรางสรรคพฒันาตนเองขึน้ไป หรอืชวงเจรญิงอกงาม
สองชวงตนเปนเรื่องธรรมดา แตชวงที่สามสุดทายนี้บางคน

กม็บีางคนกไ็มม ีการด ําเนนิชวีติทีด่งีามจะตองครบสามชวง ท้ังชวง
รับเขา ชวงแสดงออกไป และชวงทีส่ามคอื ชวงเจรญิงอกงามยิง่ขึน้
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อธิบายประกอบ
ชวงที่หนึ่ง คือในชวงที่รับประสบการณเขามา ซ่ึงจะตองมี

ทาทีตอประสบการณท้ังหลาย และทาทีตอสถานการณตางๆ
อยางที่บอกแลววาเมื่อรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางใจ ก็
ใหรับรูในลักษณะที่เปนการเรียนรู ใหไดขอมูลของความรู ใหรับรู
โดยมองตามที่มันเปนของมัน ไมใชมองตามที่เราอยากใหมันเปน
หรือคิดใหมันเปน ไมคิดปรุงแตงไปตามอิทธิพลของความยินดียิน
รายชอบชัง ไมใหอคติ ไมใหความโลภ ไมใหความโกรธ และไมให
ความหลงมาครอบงํ าจิตใจของเราได เมื่อรับรูประสบการณตางๆ
ก็ใหรับรูในลักษณะที่เปนการเรียนรู น้ันคือชวงที่หนึ่ง

ชวงที่สอง คือชวงแสดงออก ไดแกการที่เรากระทํ ากิจกรรมที่
เปนการตอบสนองออกไป โดยมีปฏิกิริยาออกไปตอบุคคล ตอ
สภาพแวดลอม ตอสถาบัน ตอสังคมสวนรวม

เราจะแสดงออกอยางไร จึงจะชื่อวาเปนการแสดงออกอยาง
ถูกตองและเหมาะสม คือมีการแสดงออกไปขางนอก ท่ีทํ าใหเกิด
ผลดีแกชีวิตของตนเอง แกสิ่งแวดลอม แกสังคม คํ าตอบก็คือการ
แสดงออกที่ไมเปนการเบียดเบียน ไมเปนภัยอันตราย หรือกอผล
เสียหายแกผูอื่น แตเปนการกระทํ า ท่ีทํ าใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอ
การพัฒนาตนเอง หรือพัฒนาสังคมและสภาพแวดลอม

ในการแสดงออกของคนเรา เมื่อคํ านึงถึงการที่จะพัฒนาตน
เองใหมีชีวิตที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้น เราก็จะทํ าการแสดงออกที่มี
ลักษณะของความมุงหมายในทางที่ดีงาม ไมกระทํ าในลักษณะ
ของการที่มีกิเลสเขามาครอบงํ า



๓๗พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๗

เราจะตองชัดในความมุงหมายวา การแสดงออกนี้ ท่ีเปน
การกระทํ าถูกตองดีงามเกื้อกูลตอผูอื่น หรือตอสังคม หรืออยาง
นอยไมเปนการเบียดเบียนกอความเสียหายนั้น ยอมมีความหมาย
เปนการพัฒนาตนเอง หรือทํ าใหเกิดการพัฒนาตนของตัวเราเอง
ดวย เมื่อคํ านึงวา เราจะแสดงออกตอบุคคลนั้น ตอสิ่งนั้น ตอกิจ
กรรมนั้นอยางไรจึงจะเกิดผลดี ดวยวิธีน้ีก็จะมีความมุงหมายเกิด
ข้ึน การแสดงออกก็จะมีลักษณะที่วาเรามีการควบคุมตนเองได มี
สติสัมปชัญญะ

มีสติ คือ การระลึกได ท่ีจะควบคุมตนเองใหอยูกับความมุง
หมายนั้น มีสัมปชัญญะ คือรูตระหนักวาความมุงหมายนี้มีคุณคา
ท่ีสัมพันธและเกื้อกูลตอการพัฒนาชีวิตของเราไดอยางไร น้ีคือการ
แสดงออกที่มีผลดี เพราะฉะนั้น การแสดงออกของคนที่มีการ
ศึกษา หรือกํ าลังพัฒนาตนเองนี้ ก็จะเปนการแสดงที่เกื้อกูลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จะทํ าใหชีวิตของตนเองเปนชีวิตที่ดีงาม แลว
ก็เปนชีวิตที่ดีของสังคม และเปนชีวิตที่เกื้อกูลตอโลกดวย อันนี้เปน
ชวงที่สองที่พูดมาพอคราวๆ

ชวงที่สาม คือชวงเจริญงอกงาม เปนชวงที่วาชีวิตที่ดีงามนี้มี
ความสัมพันธในชวงกอนๆ ดีมาแลว ถาเปนทาที ก็เปนทาทีของ
การเรียนรูอยูแลว เปนทาทีของการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริงอยูแลว พรอมท้ังมีการแสดงออกในลักษณะที่เปนการเกื้อกูล
ตอการพัฒนาชีวิตที่ดีงามอยูแลว พอถึงตอนนี้ก็มีความพรอม ใน
การที่จะเอาขอมูลท่ีไดจากประสบการณตางๆ ท่ีเรารับเขามาอยาง



พุทธศาสนกับการแนะแนว๓๘

๓๘

ดีน้ัน เอามาใชในการพัฒนาชีวิตของตนเอง ทํ าการแกไขปรับปรุง
ใหชีวิตเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป น้ีเปนชวงที่สาม

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่ดีหรือในกระบวนการที่จะใหเกิดชีวิตที่
ดีงามดวยการศึกษานั้น ก็ตองทํ าใหครบกระบวนการทั้งสามชวง
ตองดูวาคนที่มีปญหานั้นเขาเปนอยางไร ในชวงที่หนึ่งเขามีทาทีใน
การรับประสบการณเขามาอยางไร เปนทาทีท่ีถูกตองเกื้อกูลตอ
ชีวิตหรือไม ในชวงที่สองเขามีการแสดงออกอยางไร เปนพฤติ
กรรมที่เกื้อกูลหรือไม และในชวงที่สาม มีการนํ าเอาขอมูลความรู
จากประสบการณตางๆ มาใชพัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไปหรือไม อันนี้ก็เปนประเด็นหนึ่ง ถือวาเปนหลักที่จะ
พิจารณาตรวจสอบ

แกนกลางของปฏิบัติการในการแนะแนว
ขอตอไปในการแกปญหาของบุคคล ก็คือดูเจาะลึกลงไปใน

การคิดเปนวา ท่ีวาเขาคิดเปนหรือไมน้ัน เขารูจักแกปญหาตาม
แนวทางของเหตุผล หรือตามแนวทางของกฎแหงเหตุปจจัยหรือไม
เรียกตามศัพททางพุทธศาสนาวา “การแกปญหาตามแนวอรยิสจัจ”
คือ รูความเปนเหตุ รูความเปนผล แลวแกปญหาตามแนวทางของ
เหตุและผลนั้น อันนี้จะเปนขั้นตอนหนึ่งที่สํ าคัญ ในการนํ าเอาสิ่งที่
ไดเรียนรูท้ังหมดมาใชประโยชน ในชีวิตและการทํ างานอีกทีหนึ่ง
และดูวาจะแกปญหาไดสํ าเร็จหรือไม



๓๙พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
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การแกปญหา ตามกระบวนการแหงเหตุและผล หรือตามวิธี
การแหงความเขาใจกฎแหงเหตปุจจัยนี ้ เปนขัน้ตอนของการใชปญญา
เปนตัวนํ าชีวิต ไมใชเอาตัณหาคือความอยากเปนตัวนํ าชีวิต

นอกจากความรคูอืปญญาทีเ่ขาใจความจรงิ เขาใจเหตปุจจัย
แลวก็ตองมีความเขมแข็งเปนพื้นฐาน เพราะในระหวางการพัฒนา
ท่ีปญญายังไมเจริญเต็มท่ี หากจิตใจไมมีความเขมแข็งเพียงพอ
ก็จะเปนชองทางใหตัณหากับอวิชชาเขามามีอิทธิพล ขัดขวางการ
พัฒนาปญญา ดวยเหตุน้ี จึงตองมีการพัฒนาจิตใจ โดยเฉพาะ
การสรางสมาธิควบคูกันไป และเปนพื้นฐานแกการพัฒนาปญญา

เปนอันวา คนเราจะพัฒนาตนได จะตองมีความเขมแข็ง ท่ี
จะใหปญญาอยูเหนือตัณหา ไมเชนนั้นก็จะกลับไปหาอวิชชา กลับ
ไปหาตัณหา กลับไปเอาความอยากเปนตัวนํ าชีวิต เพราะขาด
ความเขมแข็ง คลายๆ กับเปนลักษณะเบื้องตนที่วาเมื่อไมรูจะทํ า
อยางไร ก็จะเอาอยางนี้ละ คือปลอยพฤติกรรม แลวแตความไมรู
และความอยากจะพาไป วาไปตามทีเ่ราอยากจะคดิใหมนัเปน แลว
กเ็ลยฝากความหวงัไวกบัปจจัยภายนอก ท่ีจะมาชวยเหลอืทํ าแทนให

เหมือนอยางแตกอนนี้ ท่ีเคยฝากโชคชะตาไวกับเทพเจา
ฝากชะตากรรมใหกับเทพเจา แลวแตพระพรหมจะบันดาล แลวแต
เทพเจาจะกํ าหนด อันนี้เรียกวาฝากความหวังไวกับสิ่งภายนอก ซ่ึง
เปนพฤติกรรมที่เกิดจากความอยากและความหลงผิด คือ ตัณหา
และอวิชชา และสงเสริมตัณหาและอวิชชายิ่งขึ้นไป เพราะเมื่อเรา
ฝากความหวังไวกับเทพเจาแลว ปญญายอมไมเกิด เพราะไมตอง
คิดอะไร ไดแตรอใหเทพเจาชวย



พุทธศาสนกับการแนะแนว๔๐
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ตอจากการออนวอนเทพเจา ก็มีวิธีทางไสยศาสตร วิธีการนี้
ทํ าใหเกิดความกลาขึ้น แตก็ไมไดกลาดวยตนเอง ยังพึ่งตนเองไม
ได มนุษยไดแตฝากความหวังไวกับสิ่งเหลานี้ อยางนี้ก็เรียกวาฝาก
ความหวังไวกับปจจัยภายนอก หรือไมก็ฝากโชคชะตาไวกับหมอดู
เมื่อฝากความหวังไวกับหมอดูก็สุดแลวแตหมอจะวา แลวก็รอไป

หากเราฝากความหวังไวกับสิ่งภายนอกแลว เราก็ไม
สามารถพัฒนาตนเองได เพราะตองพึ่งและรอความชวยเหลือของ
ผูอื่นเรื่อยๆ ไป ในเมื่อมนุษยฝากชะตากรรมไวกับเทพเจาบาง
ไสยศาสตรบาง หมอดูอะไรตางๆ บาง การศึกษาเพื่อจะใหมนุษย
พึ่งตนเองก็สํ าเร็จไมได

เพราะฉะนั้น เราจึงตองหัดใหคนแกปญหาตามแนวทางของ
เหตุผล ตามแนวทางของอริยสัจจ เริ่มตั้งแตมีปญหาเกิดขึ้น ก็ตอง
สืบสาวคนหาเหตุท่ีเรียกวาสมุทัย เหตุแหงปญหานั้นอยูท่ีไหน เมื่อ
สืบหาพบเราจะไดกํ าจัดใหตรงเหตุน้ัน พรอมน้ันก็มองดูจุดหมาย
ดูความตองการของเราวาคืออะไร วางจุดหมายนั้นแลวจึงกํ าหนด
วิธีปฏิบัติข้ึนมา เพื่อหาทางทํ าลายเหตุของปญหา แลวก็ทํ าใหเขา
ถึงจุดหมาย วิธีปฏิบัติน้ีเรียกวา “มรรค” เมื่อไดวิธีปฏิบัติแลวก็ลง
มือปฏิบัติดํ าเนินการ การที่คนเราจะพัฒนาตนเองก็ตองพัฒนา
ตามวิธีการดังกลาวมานี้ จึงจะแกปญหาได

ทีน้ี การที่จะใหคนเราแกปญหาดวยปญญาของตนเองได
ก็ตองมีกระบวนการที่จะสรางปญญา พรอมกันไปกับการสราง
ความเขมแข็งในตัวของบุคคล หากเขมแข็งไมพอก็จะหวนกลับไป
หาสิ่งภายนอก มนุษยโดยทั่วไปมักมีความเขมแข็งไมพอ เราอาจ



๔๑พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๑

จะตองประนีประนอมบาง แตก็ตองไมใหเสียกระบวนการ ไมยอม
ใหเสียผล หรือยอมใหเกิดความปนปวนขึ้นกับกระบวนการพัฒนา
ตนเองของมนุษยใหนอยที่สุด อันนี้นาหวง

อาจารยแนะแนวจะตองระวัง ไมใหตัวเองกลายไปเปน
เหมือนดังเทพเจา หรือหมอไสยศาสตร หรือหมอดูเสียเอง จน
กลายเปนวาเด็กฝากความหวังไวกับอาจารยแนะแนวแลว เลยไมรู
จักคิดเอง ไมรูจักพึ่งตนเอง คิดไมเปน

บางทีตัวอาจารยแนะแนว และหรือบางทีตัวเด็กเองก็มีความ
เขมแข็งไมเพียงพอ จึงหวังพึ่งสิ่งภายนอก หวังพึ่งหมอดู ถาจะมี
การยืดหยุนบางก็ตองดูวา ทํ าอยางไรจึงจะไมเสียหลักในการ
พัฒนาตนเอง ในขณะที่เรายังชวยใหเขากาวไปเองไมได หลักทั่ว
ไปก็คือ สิ่งที่เอาเขามาเสริม จะตองไมใชเปนเหตุใหหยุดรอหวัง แต
จะตองเปนตัวที่ชวยหนุนใหเขมแข็งที่จะทํ าตอไป โดยถูกทาง

ในขั้นสุดทาย เมื่อมนุษยมีความเขมแข็งพอ มีสติปญญาพอ
ก็สามารถชวยตนเองดวยตัวของเขาเองได จนกระทั่งพึ่งตัวเองได
อยางเต็มท่ี น้ีเปนหลักในแงของพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับการแนะ
แนว สํ าหรับใชตรวจสอบบุคคลที่มีความทุกขและมีปญหา เพื่อ
ชวยใหเขาพัฒนาตนเองไดตอไป

คุณสมบัติของครูผูแนะแนว
คุณสมบัติของครูแนะแนว ควรจะเปนคุณสมบัติของครูและ

ผูแนะแนวทั่วไปนั้นเอง โดยบริการแนะแนว จะเปนบริการจาก



พุทธศาสนกับการแนะแนว๔๒
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“กัลยาณมิตร” ซ่ึงมีหลัก หรือองคความประพฤติ ๗ ประการ เรียก
วาธรรม ๗ ประการของกัลยาณมิตร คือ

๑. นารัก
๒. นาวางใจ
๓. นาเจริญใจ
๔. รูจักพูดหรือพูดเปน
๕. รูจักฟงหรือฟงเกง
๖. แถลงเรื่องลึกซึ้งได
๗. ไมชักจูงไปนอกเรื่อง

อธิบายประกอบ
๑. นารัก คํ าวานารักในที่น้ีหมายความวา เปนบุคลิกภาพ

ท่ีชวนใหเขาหา ผูแนะแนวควรตองมีลักษณะที่วา เมื่อเด็กมีปญหา
เกิดความทุกข ก็อยากเขาไปหาหรือเขาไปปรึกษา เพราะวาผูท่ีมี
ปญหาก็คิดหาที่ปรึกษา เมื่อเห็นผูแนะแนวที่มีคุณสมบัติดีแลวก็
อยากจะเขาไปปรึกษาดวย คํ าวานารักในภาษาบาลีเรียกวา “ปโย”

๒. นาวางใจ ครูแนะแนวตองมีลักษณะที่นาไววางใจได
หนักแนน นาเคารพนับถือ นาเชื่อถือ ทํ าใหรูสึกวาไมมีภัยอันตราย
อบอุนมั่นคงปลอดภัย ควรเขาไปขอคํ าปรึกษาได ถามีลักษณะทา
ทางไมนาไววางใจ ก็ไมไหว ลักษณะที่นาเคารพนาไววางใจนี้
ภาษาบาลีเรียกวา “ครุ”

๓. นาเจริญใจ คือบุคลิกทาทางตางๆ ท่ีแสดงออกดูแลว
ทํ าใหเกิดความรูสึกวาเปนผูมีภูมิรู มีภูมิธรรมภูมิปญญาสูง เปน
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คนมีการศึกษาพัฒนาตนดีแลว ซ่ึงผูเขาหานั้นรูสึกภูมิใจท่ีไดเขา
ใกลชิด และเห็นวานาเอาอยาง คือชวนใหอยากปฏิบัติตาม ในทาง
ภาษาบาลีเรียกวา “ภาวนีโย”

๔. รูจักพูดหรือพูดเปน ขอน้ีเปนลักษณะสํ าคัญมาก สาม
ขอแรกนั้นเปนบุคลิกภาพที่จะทํ าใหเกิดการปรึกษาและการแนะ
แนวขึ้น โดยนํ ามาสูการพบปะและการทํ ากิจกรรมอื่นๆ ตอไป แต
ขอ ๔ และขอตอจากนี้เปนสวนประกอบตางๆ ในการทํ าหนาที่

การเปนนักพูดที่ดีไมใชหมายความวา จะตองพูดเองไปหมด
ผูท่ีมีความทุกข หรือตองการคํ าปรึกษา เขาก็จะพูดไปตามทางของ
เขา ชัดเจนบาง สับสนบาง บางทีก็ไมกลาพูด หรือพูดแลวพูดไม
ถูก พูดไมแจมกระจาง ผูแนะแนวตองรูจักพูดใหเขากลาที่จะแสดง
ออกมา กลาระบายความทุกขออกมา หรือสามารถที่จะแสดงออก
ซ่ึงปญหาอยางชัดเจน โดยผูแนะแนวจะตองชวยใหเขารูจัก และ
เขาใจปญหาของเขาเองไปทีละดานสองดาน ตามลํ าดับ

ตัวอยาง เมื่อมีบุคคลผูใดผูหนึ่งเขามาหาพระพุทธเจา จะมา
ถามหาคํ าตอบจากพระองค บางทีพระองคก็ทรงชวยใหเขาตอบ
ปญหาของเขาเอง โดยที่พระองคทรงใชวิธีท่ีทรงกลายเปนผูถาม
ซ่ึงบุคคลนั้นก็จะพบคํ าตอบไดดวยตนเอง นักแนะแนวควรนํ าวิธีน้ี
ไปใชในการเปนนักพูด โดยเปนผูชวยใหเขาพูด จนกระทั่งทํ าใหเขา
ตอบปญหาของตนเองได หากเขาหาคํ าตอบไมไดจริงๆ เราก็มีวิธี
การที่จะเสนอแนะใหเขาพบคํ าตอบได ใหเห็นทางออกในการแก
ปญหา ลกัษณะทีเ่ปนนกัพดูอยางไดผลน้ี ภาษาบาลเีรยีกวา “วตตฺา”



พุทธศาสนกับการแนะแนว๔๔

๔๔

๕. รูจักฟงหรือฟงเกง หมายถึง ความเกงในการฟง นอก
จากหมายถึงจับเรื่องไดไวและชัดเจนแลว ก็รวมถึงการมีความอด
ทนในการฟงดวย อดทนตอการรับฟงปญหา อดทนตอการระบาย
ความทุกข เพื่อจะไดรูเหตุปจจัย และคิดคนวิธีการแกปญหา โดย
เฉพาะการรูจักตัวเขาและปญหาของเขาอยางแทจริง เชน รูวาเขา
ทํ าอะไร บกพรองอยางไร จุดที่จะแกไขอยูตรงไหน เรียกในภาษา
บาลีวา “วจนกฺขโม”

๖. แถลงเรื่องลึกซึ้งได คือ เมื่อมีปญหาที่ยากหรือลึกซึ้งก็
สามารถคลี่คลายใหเขาใจได ในการศึกษาและในการแกปญหา
จะตองพบกับปมและเรื่องที่ยากหรือลึกซึ้งอยูเรื่อยๆ ผูท่ีทํ าหนาที่
แนะแนวตองสามารถอธิบายเนื้อหาเรื่องราวและคลี่คลายปม
ประเด็นตางๆ ใหเห็นชัดเจนและเขาใจไดงาย อะไรที่ซับซอนก็ตอง
จับเอามาหรือหยิบยกออกมาพูดใหเห็น และอธิบายใหกระจาง อัน
น้ีเปนความสามารถในการปฏิบัติท่ีเรียกวา “คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา”

๗. ไมชักจงูไปในทางทีผ่ดิหรอืนอกเรือ่ง คอืจะตองมทิีศทาง
ท่ีชัดเจนในการแนะแนว โดยมีเปาหมายและนํ าไปสูจุดหมายซึ่งจะ
แกปญหาได ดวยวิธีท่ีถูกตอง หากผูแนะแนวปฏิบัติไมถูกตองออก
นอกเรื่องราว หรือชักจูงไปในทางเสียหาย โดยแนะนํ าผิดๆ หรือ
แนะนํ าวิธีการที่ไมถูกตอง แนะแนวไปแทนที่เขาจะแกปญหาได ก็
กลับกลายเปนสรางปญหา อันนี้เรียกวา “โน จฏาเน นิโยชเย”

รวมเปน ๗ ประการ เรียกวา คุณธรรมหรือองคคุณของ
กัลยาณมิตร ซ่ึงเราใชเปนคุณสมบัติของครูโดยทั่วไป ซ่ึงผูทํ าหนา
ท่ีแนะแนวควรมีคุณสมบัติเชนนี้เปนพิเศษ
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๔๕

คณุสมบัติที่ควรใหมีในผูรับการแนะแนว
ตอไปน้ี จะพูดถึงคุณสมบัติของคนที่ไดรับการแนะแนว ผูให

การแนะแนวควรมองวา มนุษยท่ีดีควรจะเปนอยางไร มีคุณสมบัติ
อยางไร เพื่อเราจะไดนํ ามาใชกับคนที่มีปญหาดวย หลักเกณฑคุณ
สมบัติท่ีดีของมนุษย ก็คือหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการนั้นเอง ซ่ึง
จะพูดยอๆ คือ

๑. รูจักเหตุ  ๒. รูจักผล
๓. รูจักตน ๔. รูจักประมาณ
๕. รูจักกาล ๖. รูจักชุมชน
๗. รูจักบุคคล

อธิบายประกอบ
๑. รูจักเหตุ คือรูหลักการ หมายถึงหลักการที่จะปฏิบัติให

เกิดผลที่มุงหมาย เชน เมื่อเราเขามาศึกษาในวิทยาลัยแหงนี้ ก็ตอง
รูจักหลักเกณฑของการศึกษาในวิทยาลัย ทํ าอาชีพอะไรก็ตองรู
หลักและกฎเกณฑของอาชีพนั้นๆ วาจะตองปฏิบัติตองกระทํ า
อยางนั้นๆ จึงจะไดผลของอาชีพ ขอน้ีเรียกวา “ธัมมัญุตา”

๒. รูจักผล คือรูความมุงหมาย รูผลท่ีตองการในการปฏิบัติ
รูจักจุดหมายวา หลักการหรือกฎเกณฑน้ีเพื่อจุดหมายอะไร จะให
เกิดผลอะไรขึ้น อันนี้เรียกวารูจักความมุงหมาย ทํ าใหรูทิศทางใน
การปฏิบัติ ซ่ึงถาไมรูก็อาจทํ าใหเกิดผลเสียหายได ขอน้ีเรียกวา
“อัตถัญุตา”



พุทธศาสนกับการแนะแนว๔๖

๔๖

๓. รูจักตน คือ รูจักวาตนเองมีภาวะ ฐานะ ความสามารถ
ความถนัดอยางไร มีภูมิธรรม ภูมิปญญาตางๆ แคไหน มีพื้นฐาน
มาอยางไร เปนตน เมื่อรูจักตนเองตามความเปนจริง ก็สามารถทํ า
ใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง หากเราไมรูจักตนเอง
ตามความจริง เราก็ปรับปรุงตนเองไมถูก หรืออาจไมคิดที่จะ
พัฒนาตนเองเลย ขอน้ีเรียกวา“อัตตัญุตา”

๔. รูจักประมาณ คือ รูจักความพอดี ในการปฏิบัติตอสิ่ง
ท้ังหลาย ถาตองการใหเกิดผลดีก็ตองรูจักความพอดีในการปฏิบัติ
มิฉะนั้น มันจะไมลงตัว เมื่อไมลงตัวก็ไมเกิดผลดีตามที่ตองการ ถา
เรารูจักความพอดีในทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาเปนการกิน การนอน
การเลน การทํ างาน รูวาแคไหนพอดี แลวทํ าแคพอดีท่ีจะใหผลดี
มันก็จะสํ าเร็จและไมเกิดโทษ ขอน้ีเรียกวา “มัตตัญุตา”

๕. รูจักกาล คือ จะทํ าอะไรก็ตองรูจักกาลเวลา เชน รูเวลา
เริ่ม ระยะเวลาที่ทํ า เวลาสิ้นสุด จังหวะที่ดีของการกระทํ าเปนตน
อาตมามาพูดนี้ก็ตองรูจักเวลาเหมือนกัน วาขณะนี้จะหมดเวลา
แลว น่ีก็เปนเรื่องของ “กาลัญุตา”

๖. รูจักชมุชน เชน รูจักวานีเ้ปนชมุชนประเภทไหน พดูเรือ่ง
อะไรจงึจะเหมาะสมและพอด ี หากไมรูจักชมุชน ไมเขาใจชมุชน ก็
ปฏิบัติตอชุมชนนั้นไมถูก เชน ไมถูกตองตามวัฒนธรรมประเพณี
ไมถูกมารยาท ไมถูกกับแนวความสนใจหรือระดับความรูความ
สามารถ การปฏิบัติน้ันก็ไมไดผลดี การรูจักชุมชนนี้เรียกวา
“ปริสัญุตา”
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๗. รูจักบุคคล เชน รูจักวาบุคคลนี้เปนอยางไร มีนิสัยใจคอ
เปนอยางไร มีภูมิธรรม ภูมิปญญาแคไหน มีความสามารถถนัดจัด
เจนอยางไร สนใจเรื่องอะไร อยูในฐานะ หรือภาวะอยางไร มีภูมิ
หลังมาอยางไร ควรคบหาหรือไม จะไดประโยชนในแงใด ควรใช
งานหรือไม จะชวยเหลือหรือขอความชวยเหลือเขาไดอยางไร เมื่อ
รูจักบุคคลแลว รูจักความแตกตางของบุคคลแลว การดํ าเนินชีวิต
และการทํ างานก็ไดผลดี อันนี้เรียกวา “ปุคคลัญุตา” เปนคุณ
ธรรมขอสุดทาย

หลักการทํ าตนใหเปนที่พ่ึงของตนได
ตอไปนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูด จึงตองขอเวลาอีกหนอย

คือ เรื่องพึ่งตนเองได มีลักษณะอยางไร คนที่จะพึ่งตนเองตองมี
หลักธรรมคือคุณสมบัติท่ีทํ าใหพึ่งตนได คือ

๑. ประพฤติดีมีวินัย ไมกอความเดือดรอนตอตนเองและ
สังคม ไมกอความเดือดรอนวุนวายในการอยูรวมกัน ทํ าใหมี
ระเบียบวินัยในสังคมประเทศชาติ คนเรานี้หากเปนผูมีความ
ประพฤติดี มีระเบียบวินัย ก็เปนอันวาหมดปญหาขั้นพื้นฐานไปที
เดียว เทากับเปดทางสะดวกใหมีโอกาสทํ าอะไรตางๆ เพื่อกาวหนา
ตอไปไดดวยดีในกระบวนการศึกษาพัฒนาตน

๒. ไดศึกษาสดับมาก การฟง การอาน เลาเรียน การแสวง
หาความรูอยูเสมอ ทํ าใหไดขอมูลมาก จึงชวยใหแกไขปญหาได
มาก เพราะการแกปญหาตางๆ ตองอาศัยขอมูลความรู จึงควรจะ
ศึกษาเลาเรียน อาน ฟง ใหมาก



พุทธศาสนกับการแนะแนว๔๘

๔๘

๓. รูจักคบคนดี คือ รูจักคบเพื่อน รูจักคบมิตร ซ่ึงชักจูงไป
ในทางที่ดีงาม รูจักคบครูอาจารย หาแหลงวิชา รูจักแสวงหาแหลง
ความรู ซ่ึงจะทํ าใหความรูท่ีไดเลาเรียนอานสดับฟง เพิ่มพูนและชดั
เจนชํ ่าชองยิง่ขึน้ ขอน้ีเปนลกัษณะส ําคญัของคนทีพ่ฒันาตนเอง
เรียกวารูจักคบหากัลยาณมิตร

๔. เปนคนที่พูดกันงาย คือ เปนผูท่ีรับฟงผูอื่น เมื่อคบหาผู
รูและคนดีแลว ก็พรอมท่ีจะรับฟงคํ าแนะนํ าเปนตนของทานเหลา
น้ัน เพราะอยากไดขอมูลในการพัฒนาตนเอง โบราณวา “วานอน
สอนงาย” ในสมัยนี้กลัววาคนจะเขาใจความหมายผิด ก็เรียกวา
“เปนคนที่พูดกันงาย”

๕. ขวนขวายกิจของหมู คือ เปนผูพรอมท่ีจะรวมมือชวย
เหลือ เอาใจใสขวนขวายกิจของเพื่อนรวมชุมชนและงานของสวน
รวม คนที่พึ่งตนเองไดน้ีจะมีลักษณะไมคิดเรียกรองจากผูอื่น หรือ
คิดเรียกรองเอาจากชุมชนหรือสังคม คนจํ านวนมากมักเรียกรอง
จากสังคม หากเปนเชนนี้ เราจะพึ่งตนเองไมได จะตองรอรับความ
ชวยเหลือจากคนอื่นอยูร่ํ าไป หากเปนประเทศก็เปนประเทศที่พึ่ง
ตนเองไมได ควรเปลี่ยนทาทีใหมวาเราจะทํ าอะไรใหแกผูอื่นไดบาง
หรือแกชาติไดบาง อันนี้ก็เปนหลักหนึ่งในการพึ่งตนเองได

๖. เปนผูใฝรูใฝธรรม ไดแก ชอบแสวงหาความจริง ใฝ
ศึกษาเลาเรียน ชอบสนทนาถกเถียงหาความรูความเขาใจ โดยมี
สภาพจิตใจและลักษณะของการแสดงออก ท่ีชวนใหคนอื่นอยาก
ปรึกษาหารือรวมสนทนาดวย สงเสริมบรรยากาศแหงการแสวงหา
ความรู
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๗. มีความเพียรขยัน คือ มีจิตใจเขมแข็ง กาวหนาไมทอ
ถอย สูกิจสูงาน รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักทุกอยางในขอกอนๆ
ดวยความจริงจัง

๘. มีสันโดษรูพอดี สันโดษในที่น้ีคือ การไมแสวงหาความ
บํ ารุงบํ าเรอฟุงเฟอสุรุยสุราย ไมฟุมเฟอย แตเปนอยูงาย รูจักพอใน
เรื่องวัตถุ แลวใชเวลามุงหนาทํ ากิจของตน คนปจจุบันมีปญหา
จากความฟุงเฟอมาก ปลอยเวลาและแรงงานสูญเสียไปกับเรื่อง
ของการบรโิภคเสยีมาก อนันีจ้ะตองเปลีย่นใหมมาเปนแนวทางของ
การที่จะเปนผูบริโภคแตพอดี แลวนํ าเอาเวลาและแรงงานไปใชใน
การทํ าหนาที่ และทํ ากิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและพัฒนาสังคม

๙. มีสติคงมั่น คือ ควบคุมตนเองได มีสํ านึกในการกระทํ า
สิ่งตางๆ ดวยความรอบคอบ ไมประมาท และเทาทันเหตุการณ รู
เทาทันวาอะไรอยางไหนจะทํ าใหเกิดความเสื่อมความเสียหายก็ไม
ทํ า อันไหนจะทํ าใหเกิดความเจริญดีงามก็ทํ า ทํ ากิจกรรมตางๆ
โดยมีความรอบคอบระมัดระวัง

๑๐. มีปญญาเหนืออารมณ คนจํ านวนมากมักเอาอารมณ
ความรูสึกมานํ าหนาในการแสดงออก หรือแสดงออกทางดาน
อารมณ ควรเปลี่ยนเปนวาเอาวิจารณญาณมาเปนตัวนํ าในการ
กระทํ า น้ีคือปญญาของคนที่พึ่งตนเองได

สิบประการนี้ ทางพระเรียกวา “นาถกรณธรรม” บาลีจะไม
พูดเพราะคนหาเองได
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จดุหมายของชีวิตที่ผูแนะแนวควรชี้นํ า
ตอไปน้ีเปนหมวดสุดทาย จะจบแลว ขอพูดไววา คนที่

พัฒนาตนเองได มีปญญา มีชีวิตที่ดี ควรรูจุดหมายของชีวิต การที่
เรารูจุดหมายของชีวิตนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร

๑. เพื่อจะไดมีแนวทางในการดํ าเนินชีวิตที่ดีงาม
๒. เพื่อใชสํ ารวจตนดวยตนเอง และเพื่อจะไดมีความมั่นใจ

ในตนเอง ในการที่จะพัฒนาตนใหยิ่งขึ้นไป
พุทธศาสนาสอนวา ชีวิตที่ดีงามจะตองดํ าเนินใหบรรลุถึงจุด

หมาย ๓ ช้ัน คือ
๑. ประโยชนปจจุบัน หรือจุดมุงหมายที่มองเห็นของชีวิตนี้

คือ ประโยชนทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เชน มี
ทรัพยสินที่จะพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ทางสังคมก็มีเพื่อนฝูง
รักใคร มีบริวาร มีสถานะเปนที่ยอมรับของคนทั้งหลาย เหลานี้
เรียกวา เปนประโยชนเบื้องตน

๒. ประโยชนเบื้องหนา คือ มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณคา มีคุณ
ธรรมความดี เปนประโยชน ทํ าใหมีความมั่นใจในคุณคาของชีวิต
ของตน เริ่มตั้งแตเปนผูมีความประพฤติดีงาม มีปญญารูเขาใจโลก
และชีวิตพอสมควร ไดทํ าความดีงามบํ าเพ็ญประโยชนไว เปน
ความมัน่ใจในคณุคาของชวีติของตนเอง ซ่ึงเชือ่มโยงไปถงึโลกหนา
ดวย คือทํ าใหมีความมั่นใจในชีวิตเบื้องหนา ไมตองกลัวปรโลก จึง
เปนประโยชนระยะยาว ตางจากขอแรกที่เปนประโยชนเฉพาะหนา
ระยะสั้น
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๓. ประโยชนสูงสุด คือ การมีจิตใจเปนอิสระ ดวยปญญา
ท่ีรูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต หลุดพนจากความครอบงํ า
ของกิเลสและความทุกข สามารถทํ าจิตใหปลอดโปรงผองใสไดทุก
เวลา แมจะมีอารมณเขามากระทบก็ไมหวั่นไหว ไมขุนมัว ไมเศรา
หมอง แตโปรงโลง ปราศจากทุกข เปนประโยชนสูงสุด เรียกวา
ปรมัตถะ

รวมเปนประโยชนหรือจุดมุงหมาย ๓ ข้ัน คือ
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนปจจุบัน ตอหนา ตาเห็นได
๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา ลึกลํ้ า ระยะยาว
๓. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด หลุดพน เหนือกาล
อน่ึง ถาแบงตามแนวราบ ประโยชนน้ันจะแยกเปน ๓

ประเภท คือ
๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน
๒. ปรัตถะ ประโยชนผูอื่น
๓. อุภยัตถะ ประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย
ประโยชนตนเองก็ตองทํ าใหได ๓ ข้ัน ท้ังปจจุบัน เบื้องหนา

และสูงสุด สวนประโยชนผูอื่นก็ตองชวยใหเขาบรรลุท้ัง ๓ ข้ันนั้น
และประโยชนสวนรวมรวมกันทั้งสองฝาย ก็ตองสงเสริมสนับสนุน
การมีสวนรวมทั้งรูปธรรม นามธรรม ซ่ึงจะชวยใหท้ังตนและผูอื่น
กาวหนาไปในการบรรลุประโยชนท้ังสามขั้นขางตน เชนกิจกรรมดี
งาม และวัฒนธรรมประเพณี ท่ีสงเสริมปญญาและกุศลธรรมของ
ชุมชนทั้งหมด
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น้ีคือคุณคาที่เปนจุดหมายของการดํ าเนินชีวิต ซ่ึงในการ
พัฒนาตนใหเขาถึง ควรรูตระหนักไวเพื่อใหเกิดความมั่นใจในแนว
ทางสูจุดหมาย ท่ีจะทํ าการพัฒนาตนขึ้นไป จึงเปนอุปกรณในการ
แนะแนว

สวนวธิปีฏบัิตใินการแนะแนวนัน้ วงการศกึษาปจจุบันไดพฒันา
รายละเอียดและกลวิธีตางๆ ไปมากแลว อาตมาจะไมนํ ามาพูด

ตกลงวา การพัฒนาตนเองโดยแนวทางและหลักการนี้ เปน
สาระส ําคญัของการทีจ่ะชวยใหบุคคลทีป่ระสบปญหา มคีวามทกุข
ไดพัฒนาตนจนพึ่งตนเองได การพึ่งตนเองไดก็คือ การปฏิบัติตาม
หลักที่วามีปญญาเปนเครื่องนํ าทางในการดํ าเนินชีวิต ไมมีอวิชชา
หรือตัณหาเปนเครื่องดํ าเนินชีวิต

เมื่อถึงขั้นนี้ก็จะเปนการบรรลุจุดมุงหมายของการดํ าเนิน
ชีวิตที่ดี ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสวา “ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา เรา
กลาววาเปนชีวิตที่ประเสริฐ” ซ่ึงเปนชีวิตที่พึ่งตนได อันเปนสาระ
สํ าคัญของปาฐกถาที่ไดแสดงมา

วนันีก้ไ็ดพดูมาเปนเวลามากมายแลว ถงึเวลา ๑๘.๐๐ น.เศษ
จึงขอยุติกอนที่จะคํ่ ามืดลงไปเพียงเทานี้

หมายเหตุ บรรยายทีว่ทิยาลยัครสูวนดสุติ (ปจจบัุน คือ สถาบนัราชภัฏสวนดุสติ)
เม่ือวนัท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๓๑ ในการพมิพครัง้ใหมของกรมวชิาการ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ ผูเรียบเรียงไดตรวจชํ าระปรับแกถอยคํ า
บางแหงใหเรียบรื่นขึ้นอีกเล็กนอย
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