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บทคัดย่อ

	 วิจัยน้ี	 มีวัตถุประสงค์หลัก	 4	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต	2)	เพื่อศึกษาพหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบทในฐานะเครื่องมือการวิจัย	3)	เพื่อวิเคราะห์และวิจักษ์พหุ

สารัตถะในอรรถกถาธรรมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 4)	 เพื่อวิธานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยวิธีการวิจัยทางปรัชญา	ภายใต้กระบวนการ

ศึกษาเชิงวิเคราะห์	วิจักษ์	และวิธาน	เพื่อน�าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญา

	 ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง	 4	ด้าน	คือ	ด้านร่างกาย	สังคม	 (ศีล)	อารมณ์	

(จิตใจ)	 และสติปัญญา	วิเคราะห์ผ่านกรอบพุทธปรัชญาที่ปรากฏจากเรื่องเล่าเชิงบุคลาธิษฐานในอรรถกถา

ธรรมบท	มเีป้าหมายหลกัในการแก้ไขปัญหาชวีติโดยมไิด้มุง่เน้นเพยีงทฤษฎีเท่าน้ัน	แต่มุง่หวงัให้มนุษย์ตระหนัก

ในการน�าสารัตถะธรรมน้ันไปปฏิบัติจนเกิดผลเชิงคุณภาพที่ถูกต้อง	 ดีงาม	 และจริงแท้ได้อย่างชัดแจ้งทุก

กาลสมัย	 เน้นย�้าให้มนุษย์มีสติสัมปชัญญะในการลดละความหลงติดสิ่งที่เป็นพันธนาการ	 รู้จักน�ามาเป็น

รูปแบบหรือแนวทางเพื่อเสริมแง่คิดในการแสวงหาทางออกของปมปัญหาต่าง	 ๆ	 เป็นอุปการะต่อการหล่อ

หลอมพัฒนาวิถีชีวิตมนุษย์	 สังคม	 และโลก	 ให้ได้เห็นแนวทาง	 ได้เรียนรู้วิธีคิด	 ได้เข้าใจวิธีปฏิบัติ	 ตาม

นัยแห่งพหุสารตัถะในอรรถกถาธรรมบท	จนสามารถเข้าใจซึง้ถึงแก่นแท้แห่งสภาวะทัง้ปวงอย่างตรงประเดน็	
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	 องค์ความรู้ใหม่	 จากการน�าพหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบทเชิงพุทธปรัชญา	 มาเป็นรูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต	พบว่า	สามารถท�าให้วิถีชีวิตทางสังคมเกิดความสงบราบรื่นผาสุกอย่างยั่งยืน	และเป็น

ฐานน�าพาชีวิตให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดอย่างถูกต้อง	ดีงาม	และจริงแท้สมเจตจ�านงต่อไปได้

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต พุทธปรัชญา พหุสารัตถะ อรรถกถาธรรมบท

Abstract

 This Research has four objectives as follows: 1) to study the Buddhist philosophy on the 

quality of life development, 2) to study the multiple essentials in Dhammapada Atthakatha as the 

instrument of research, 3) to analyze and apply the multiple essentials in Dhammapada 

Atthakatha for the development of the quality of life, and 4) to create a new body of knowledge 

and a model for the quality of life development. This is a qualitative study, using the dialectic 

and discursive methods of philosophical research with analytic, appreciative and applicative

approaches to contribute a new philosophical knowledge. 

 The results of the research show that the model of quality of life development consists 

of four aspects: body, society, emotion, and intelligence which are analyzed through the 

frame of Buddhist philosophy as appeared in Dhammapada Atthakatha narrative of exposition 

in terms of persons with the core goal for solving life problems, not only stressing the 

theoretical points, but with the hope that mankind would put the essence of truths to 

practice in their daily life until getting the right quality, goodness and truths for every era,

it also urges mankind to have the presence of mind in reducing and quitting things that 

confine them, and to use them as patterns or guidelines to reinforce the concept of seeking 

the way out of various problems, thus enhancing the mounding and the developing of 

human way of life, society and the world, besides it shows the way how to learn, how to think, 

how to be able to understand the working process in line with the multiple essentials 

in Dhammapada Atthakatha and eventually able to comprehend the essence of all things.

 The new body of knowledge deriving from using the multiple essentials of Dhammapada 

Atthaka as a model in the development of the quality of life, can make the way of life in society 

peaceful and sustainable and can be a platform or base for attaining  the highest goal or Summum 

Bonum.

Keywords: The Developmental Model, The Life Quality, Buddhist Philosophy, Multi 

 Essentials and Dhammapada’s Commentary 
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บทน�ำ

	 แม้ว่าสงัคมจะมคีวามร่วมมอื	ปรบัเปลีย่น	และ	แก้ไข	เพือ่ให้กลไกทางสงัคมด�าเนินไปได้อย่าง

ราบรื่น	 แต่บางครั้งบางกรณีอาจเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้น	 ทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและ

จากปัจจัยภายนอกทางสังคม	ส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านทางสังคมไม่เป็นปกติ	กลายเป็นปัญหาลุกลาม

เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้	 ผู้วิจัยมีความเห็นพ้องกับประเด็นที่	 พระศรีปริยัติโมลี	 (สมชัย	 กุสลจิตฺโต),

ได้กล่าวไว้ว่า	 สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคนี้	 ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอย่าง

มากมาย	 มีความพยายามในทุกด้านในการที่จะเอาชนะคู่แข่ง	 แม้วิถีทางเหล่าน้ันจะเป็นวิถีทาง

ที่ผิดก็ตาม	 เพื่อหาประโยชน์จากผู้อ่ืน	 สังคมจึงมีแต่ปัญหาและวิกฤตการณ์ทับถมกันมาเรื่อย	 ๆ	

อย่างมากมาย	 ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมต่าง	 ๆ	 มนุษย์ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา	

ไม่ใช่ท�าตนให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสียเอง	 ปัญหาบางอย่างอาจมีมาช้านานแล้ว	 บางสังคมไม่รู้วิธี

แก้หรือแก้ไม่ถูกจุด	 คือ	 อาศัยอ�านาจเหนือธรรมชาติบ้าง	 เช่ือว่าพระเจ้าลงโทษหรือพรหมลิขิตบ้าง

ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์บ้าง	ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ	ไม่ยอมคิดหาวิธีมาแก้ไข	ปล่อยให้ปัญหาซ้อนทับ

กันจนกลายเป็นสังคมที่มากไปด้วยความขัดแย้ง	 การน�าเอาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญามาเป็น

หลักการและแนวทางพัฒนาชีวิตสู่เป้าหมายเชิงคุณภาพอย่างสูงค่า	 พระพุทธเจ้าทรงอาศัยหลัก

แห่งเหตุผลเชิงอุปนัย	 (Induction)	 โดยทรงท�าการทดสอบฝึกหัดปฏิบัติจนได้ผลปรากฏด้วย

พระองค์เองก่อน	 จนมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ฝึกหัดเรียนรู้มานั้นได้ผลเป็นความดีงามที่จริงแท้เช่นนั้นเสมอไม่

แปรเปลีย่น	แล้วจึงทรงน�ามาเทศนาถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้สมัผัสกับสภาวะนัน้	จนเกิดเป็นกระบวนทรรศน์

ที่ส�าคัญในการพัฒนาตนเองให้ไต่ระดับไปสู่เป้าหมายทั้งที่เป็นโลกิยะ	 สูงขึ้นจนถึงระดับโลกุตระตาม

ล�าดับ	ทัง้ในส่วนปัจเจกและในส่วนสงัคม	สมด้วยนยัแห่งพทุธภาษติในอรรถกถาธรรมบท	ภาค	1	เรือ่ง

(พระอัสสชิเถระ	2552	:	84)	ดังนัยคาถาว่า

	 	 เย	ธมฺมา	เหตุปฺปภวา		 เตส�	เหตุ�	ตถาคโต	

	 	 เตสญฺจ	โย	นิโรโธ	จ		 เอว�วาที	มหาสมโณ	ฯ	

	 แปลว่า	 “ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเกิดแต่เหตุ	 พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

และความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น	พระมหาสมณะเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้”	

	 การด�าเนินชีวิตท่ามกลางกระแสสังคมโลกปัจจุบัน	 จ�าต้องรู้และเข้าใจสัมพันธภาพของชีวิต

กับสังคมโลกภายนอก	 สามารถแยกแยะสภาพดี-ช่ัว	 บาป-บุญ	 คุณ-โทษ	 ประกอบสารัตถประโยชน์

หรอืไร้สาระ	เป็นต้น	เหมอืนการทีพ่ระพทุธศาสนา	(Buddhism)	เข้ามามส่ีวนสมัพนัธ์กบัวิถีสงัคมไทย

ในแง่ของประเพณีวัฒนธรรมต้ังแต่เกิดจนกระทั่งชีวิตตาย	 จึงท�าให้สังคมไทยได้ช่ือว่าเป็นสังคมแห่ง

ศาสนา	 เพราะมีร่องรอยประจักษ์พยานที่ปรากฏชัดอยู่เกือบทุกเขตพื้นที่	 เช่น	 วัด	 โบสถ์	 เทวสถาน	



22

◆ พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี (บังสันเทียะ) ฟื้น ดอกบัว สมบูรณ์ บุญโท ◆

เทวาลัย	มัสยิด	เป็นต้น	มาอย่างยาวนาน	เมื่อเป็นเช่นนั้น	จึงตั้งสมมติฐานเบื้องต้น	(Assumption)	

ได้ว่าสงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวามเป็นสากลมากพอ	และต่างทะยานเพือ่ข้ามพ้นวถีิแห่งอดีตสูอ่นาคต	

ด้วยปรารถนาต่อเป้าหมายชีวิตที่งดงามสูงค่าแตกต่างกันไป	ดังนัยที่ปรีชา	ช้างขวัญยืน	(2549	:	73)	

ระบุไว้ว่า	ในปัจจุบันเรามักพูดถึง	“คุณภาพชีวิต”	หรือ	“พัฒนาคุณภาพของมนุษย์”	แต่ก็มักเข้าใจไม่

ตรงกัน	 นักศาสนานึกถึงคนที่มีศีลธรรมและการแสวงหาความสงบทางใจ	 นักเศรษฐศาสตร์มักนึกถึง

แรงงานในการผลิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยี	 นักการเมืองอาจนึกถึงคน

ที่มีความรู้และจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย	 นักธุรกิจนึกถึงผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ	 นัก

พัฒนาชนบทอาจนึกถึงปัจจัยจ�าเป็นพื้นฐานของชีวิตให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	 แต่ละฝ่ายต่าง

ก็มีความคิดเกี่ยวกับชีวิตที่มีคุณภาพแตกต่างกัน	ซึ่งท�าให้นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไม่เคยประสบ

ความส�าเร็จอย่างแท้จริง	 ความแตกต่างนี้มีมาแล้วแต่โบราณ	 มนุษย์เข้าใจและปรารถนาชีวิตที่ดี	 แต่

ชีวิตที่เป็นยอดปรารถนาของเขาไม่เหมือนกัน	 ไม่มีความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ในเรื่องน้ี	 เพราะชีวิตที่ดี

ทีส่ดุหรอืชีวติทีป่ระเสรฐิก็มอียู่ไม่ก่ีแบบ	โดยลกัษณะธรรมชาติของมนษุย์แล้ว	ย่อมต้องอาศัยปัจจยั	4	

เป็นเครือ่งหล่อเลีย้งชีวิต	และบางอย่างก็เป็นส่วนเกนิเข้ามา	มทีัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและทัง้ทีเ่ป็นนามธรรม	

แต่มนุษย์ก็หวังลึก	ๆ	ว่าตนเองจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากส่ิงนั้น	ๆ	ซึ่งตรงตามทฤษฎีของมาสโลว์	

(Maslow,	1980)	นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน

	 ปรากฏการณ์แห่งสภาพปัญหาที่พัดมากับกระแสโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว	 รุนแรง	 และย้อน

ไปย้อนมาหรือกลับหัวกลับหางอย่างต่อเนื่อง	 เป็นเหตุบั่นทอนให้มนุษย์เข้าไม่ถึงความถูกต้องดีงามที่

เป็นความจรงิแท้	และสิง่ยังคุณประโยชน์ทีจ่ะเกือ้กลูชีวติให้พฒันาสงูค่าสูค่วามเจรญิอย่างมคุีณภาพที่

ยั่งยืนได้	 เพราะสิ่งที่เป็นพิษภัยไหลผุดขึ้นแฝงมากับกระแสสังคม	 พรางตาสังคมทุกวันน้ีให้มองว่า

เป็นสิ่งเจริญที่มากับความทันสมัย	 จึงพากันสั่งสมและสร้างพฤติกรรมอันเป็นภัยถาวร	 ที่จะเติบโตมา

คอยกลืนสังคมเข้าไว้ในอนาคตอันไม่ไกลนี้	 การรุกรานในชีวิตประจ�าวัน	 (Everyday	 Aggression)

จากข้อมูลชวนเช่ือต่าง	 ๆ	 ท�าให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ด้านลบอย่างไม่รู้ตัว	 เพราะคนเรามักจะเช่ือ

กับข้อมูลที่ได้รับมาครั้งแรกโดยไม่ค่อยพิจารณาว่าความจริงเป็นเช่นไร	 และชอบใช้หลักการรับรู้ของ

ตนเองมาตัดสินเป็นส่วนส�าคัญ	 ผนวกกับความสุข	 ความสมบูรณ์พร้อมมีตัวแปรคือสิ่งที่โฆษณา

กรอกหูอยู่ทุกวัน	 คอยสะกดจิตให้เกิดอาการลืมตัว	 หลงตัว	 และในที่สุดก็หลวมตัวเช่ือ	 ปัจจุบันน้ี

จึงมีการบริโภคโดยที่ไม่ได้ใช้การหยั่งคิดในการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ	 ที่แพร่กระจายสู่สังคมยุค

ปัจจุบันมาก	 สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรท�าให้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งหลาย

ประการ	ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า	ความทุกข์	ซึ่งจ�าแนกแยกเป็นทุกข์ทางกาย	 (กายิกทุกข์)	และ

ทุกข์ทางใจ	 (เจตสิกทุกข์)	 เช่น	 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ระบบเศรษฐกิจฝืดเคือง	

ปัญหาการขาดจิตส�านึกทางด้านศีลธรรม	 ปัญหาความขัดแย้งกันของกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยทุกระดับ
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สังคม	 ท�าให้สังคมไม่มีเสถียรภาพ	 ปัญหายาเสพติด	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้	 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตของผู้คนในสังคมทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	ปัจจัยพื้นฐานที่ท�าให้เกิดปัญหา	ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุก

สังคมมีการเปลี่ยนแปลง	 ปัญหาจึงมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับและขอบเขต

ที่ต่างกัน	 เช่น	 ระดับชุมชน	 ระดับประเทศ	 ระดับโลก	 เป็นต้น	 แต่ไม่ว่าปัญหาจะมีความรุนแรงและ

ขอบเขตจะกว้างเพยีงใด	คนในสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ทีเ่กีย่วข้องรบัผิดชอบโดยตรง	ต้องพยายาม

หาทางควบคุมเพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลับคืนมาสู่สังคมให้ได้	

	 จากสภาวะเชิงลบต่อสังคมดังกล่าว	ผู้วิจัยเชื่อว่า	จะยังมีรูปแบบและแนวทางที่สามารถแก้ไข

ป้องกนัและพฒันาสูท่ศิทางทีดี่ขึน้ได้	โดยศึกษาค้นคว้าจากต�าราหรอืคัมภีร์ต่าง	ๆ 	ซ่ึงบนัทกึพระสทัธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความเป็นเหตุเป็นผล	 ปรากฏความงามอยู่ทุกถ้อยพระวาจา	 ดังที่ได้ยิน

เสมอว่า	งามในเบือ้งต้น	งามในท่ามกลางและงามในทีส่ดุ แล้วน�ามาปฏิบติัฝึกหดัประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

สภาพปัญหานั้น	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	สารัตถะธรรมในอรรถกถาธรรมบท	ที่สอดแทรกแง่มุมต่าง	ๆ	

ให้การด�าเนินชีวิตได้พบกับความหมายใหม่อย่างไม่รู้จบ	 คอยช้ีน�าแนวทางสู่เป้าหมายแห่งความสุขที่

ชัดเจน	อรรถกถาธรรมบทจึงมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นรปูแบบในการแก้ไขพฒันาปัญหาต่าง	ๆ 	กบัสภาพ

สังคมยุคนี้	 เพราะตราบใดท่ีมนุษย์ยังอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการประโลมโลก	 ต่างก็ปฏิเสธความ

รับผิดชอบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย	 สิ่งส�าคัญที่สุดสังคมจะหาทางออกอย่างไรให้ปัญหา

หรือเรื่องดังกล่าวนี้	 เพื่อให้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการที่เห็นว่าควรน�ามา

เป็นรูปแบบในการพัฒนา	เพื่อให้ชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากปมปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ 	ไปได้	

สภาวะเชิงลบทั้งมวลทางสังคม	 ต่างก็มีหลากหลายวิธีการเพื่อให้สอดรับทิศทางการพัฒนาและเพื่อ

ลดช่องว่างปัญหา	 ชีวิต	 และสังคม	 ไม่ให้เกิดการเหลื่อมล�้ากัน	 สามารถบรรเทา	 หรือท�าให้ดูเสมือน

หนึ่งว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจ�าวันได้	 แนวทางในการประสานรอยร้าวน้ันให้แนบสนิทได้

อย่างสันติ	 ท�าให้ผู้วิจัยค�านึงถึงอรรถกถาธรรมบทขึ้นมาโดยสัญชาตญาณ	 ในฐานะที่ได้เรียน	 ได้สอน

ได้ใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจ�าวันท่ีผ่านมา	 จึงตัดสินที่จะหาค�าตอบโดยใช้เครื่องมือคืออรรถกถา

ธรรมบท	ซึ่งเป็นหลักและวิธีปฏิบัติยุคพุทธกาลมาตอบโจทย์สังคมยุคสมัยปัจจุบันนี้	มนุษย์จึงปฏิเสธ

ไม่ได้เลยว่าปัญหาสังคม	 ยังคงมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส�าคัญอันดับหนึ่งอยู่	 เพราะ

มนุษย์ส่วนมากก�าลังเดินวนอยู่ในมุมมืด	 ยังคงไม่เข้าใจบริบทสังคมของตน	 ทั้ง	 ๆ	 ที่เรียกตนว่าคน

สมัยใหม่	แต่ยังใช้วิถีชีวิตแบบกระบวนทรรศน์นวยุค	คือ	หลงติดอยู่กับเทคโนโลยี	ความอยากที่ผิด

และเกินตัวในวัตถุจนหาความพอดีไม่ได้นั้น	 มักจะคอยบดบังความถูกต้องดีงามให้อยู่ในมุมที่อับแสง

เสมอ	 เมื่อมนุษย์ได้รับโอกาสพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 จึงพากันแสวงหาวิธีปรับเปลี่ยนความคิดแบบดั้งเดิม

ที่ว่า	อย่าเพียงแต่ย�้าคิดติดอยู่แค่สิ่งเดิม	ๆ	ตามแบบที่เคยท�ามาเท่านั้น	หากเป็นเช่นนั้น	ปัญหาต่าง	ๆ	

ทีว่วิฒันาการมาตามยคุ	ก็จะไม่สามารถน�ารปูแบบทางเลอืกใหม่	ๆ 	มาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันามนษุย์
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ให้แก้ปัญหาชีวิตได้เลย	 จนในที่สุดก็เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ที่สร้างความหวังว่ามนุษย์จะได้

รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีที่ใหม่	ๆ	นั้นต่อไป

	 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว	ผู้วจัิยจงึต้องการน�าสารตัถะธรรมในอรรถกถาธรรมบทมาบรรเทา

ผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์	ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้น�าไว้เป็นรูปแบบ	เพราะ

ชีวิตเชิงสัมพันธภาพย่อมประกอบด้วยส่วนส�าคัญหลัก	 4	 ด้าน	 มีด้านร่างกาย	 สังคม	 อารมณ์	 และ

ปัญญา	ทั้งนี้	การจะพัฒนาคุณภาพด้านใดด้านหนึ่งของชีวิต	ไม่จ�าเป็นต้องเรียงตามล�าดับหัวข้อเสมอ

ไป	อาจสลับกันไปเหมือนกับเป็นกงล้อที่เกื้อกูลกัน	เช่น	ถ้าปัญญาดีภาวนาอื่น	ๆ	จะดีขึ้น	ตามหมุน

เป็นลูกโซ่ประสานกันช่วยจุดประกายแสงคล้ายฉัพพรรณรังสี	ชีวิตที่ดีที่สุดมีหลากหลายรูปแบบ	และ

หนึ่งในนั้น	 คือ	 ชีวิตที่มีหลักการและรูปแบบที่ดีในการด�าเนินชีวิต	 รู้จักสลัดสิ่งที่ไร้สาระออก	 เพราะ

แท้ที่จริงแล้ว	 ชีวิตที่งดงามสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพนั้นต้องเกิดจากภายใน	 ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก

เป็นพื้น	เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า	ทรงนุ่งห่มแต่เพียงผ้าบังสุกุลจีวร	อยู่กับธรรมชาติผืนป่า	มีรูปแบบ

ชีวิตที่เรียบง่าย	แต่พระองค์ก็ยังเป็นมหาบุรุษ	เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้	เช่นเดียว

กบัมนษุย์เรา	หากมภูีมธิรรมภูมริู	้แม้จะนุง่เสือ้ผ้าราคาถกู	ๆ 	ไม่มย่ีีห้อกส็ามารถท�าตนให้งดงามดูภูมฐิาน

ขึ้นได้	 เพราะเครื่องประดับที่เห็นภายนอก	 เป็นเพียงการสะท้อนภาพที่มีให้เห็นด้วยตาเท่านั้น	แต่เรา

ไม่อาจรู้ได้ว่าภายในจิตใจของเขาหรือเบื้องลึกในชีวิตจริงของเขาเป็นเช่นไร	 บางทีอาจจะไม่สัมพันธ์

กับสิ่งที่เห็นก็เป็นได้

	 ผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวคิดของสวัสดิ์	อโณทัย	(2558:167)	ที่มองว่า	สถานการณ์ของสภาพ

ปัญหาสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนซ่อนเง่ือนของปมปัญหามากมาย	 การแก้ปัญหาหนึ่งแต่กลับส่ง

ผลกระทบให้เกิดอีกปัญหาเสมือนการเด็ดดอกไม้	 แต่สะเทือนถึงดวงดาว	 ฉะนั้น	 ผู้แก้ปัญหาจ�าต้อง

มองอย่างรอบด้าน	หลากหลายมิติเพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง	แนวทางหนึ่ง

ที่สังคมหลังนวยุคได้ใช้คือ	 การหาทางออกด้วยการสมานเสวนา	 (Peaceful	 Dialogue)	 เป็นวิธีการ

ระดมคนให้เกิดการมีส่วนร่วม	 ด้วยการหันหน้าเจรจาพูดคุยเพื่อเข้าใจปัญหา	 แสดงความคิดเห็นต่อ

ปรากฏการณ์	 เหตุการณ์	 และความต้องการที่จะร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา	 โดยมีความจริงใจและ

ความเมตตาต่อกันในการปรารถนาท่ีจะท�าให้เกิดความสุขของประชาชน	 การสมานเสวนาไม่ใช่การ

เจรจาเพื่อการต่อรองที่มุ่งเรียกร้องและรักษาผลประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียว	 โดยไม่ค�านึงถึง

ผลประโยชน์สุขของผู้อ่ืนหรือผลกระทบต่อสิ่งอ่ืน	 แนวทางการสมานเสวนาจึงเป็นการสร้างสันติสุข

ด้วยบรรยากาศแห่งเอกภาพบนความหลากหลาย	(Unity	in	Diversity)	ด้วยการไม่รังเกียจเชื้อชาติ	

ศาสนา	 ลัทธิที่แต่ละคนเคารพนับถือและเป็นอยู่	 มีความปรารถนาช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจ

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแบ่งปันประสบการณ์เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชีวิต	สงัคมและสิง่แวดล้อม	

ด้วยแนวทางนี้	ผู้วิจัยจึงมุ่งสนใจค้นคว้าคุณค่าสารัตถธรรมที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท	เพื่อให้ผู้คน
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ในสงัคมปัจจุบนัต่ืนรบักบัภาวะความเป็นไปของรปูแบบแห่งการพฒันาด้านคุณค่า	คุณภาพ	คุณประโยชน์	

และคุณธรรมต่อวิถีชีวิต	โดยการยึดหลักคุณธรรมคือความถูกต้อง	ดีงาม	และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อย่างจริงแท้	ทั้งนี้	เพราะอรรถกถาธรรมบท	เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค�าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสแสดง

แก่บรรดาคณะบุคคลต่าง	 ๆ	 ทั้งในและนอกพระพุทธศาสนา	 ค�าสอนในอรรถกถาธรรมบทจึงมีหลาย

ระดับ	 ต้ังแต่ระดับต้นคือระดับโลกิยะ	 จนถึงระดับสูงคือระดับโลกุตระ	 เป็นเครื่องมือน�าทางแก่ผู้ที่

ต้องการปลดเปลือ้งทกุข์	และช่วยคุ้มครองให้มนุษย์ด�าเนินวถีิชีวิตอย่างมคีวามสขุ	ประกอบด้วยคุณค่า

สารัตถะที่เหมาะสมกับบุคคลโดยไม่จ�ากัดเพศ	 วัย	 เชื้อชาติ	 หรือศาสนาใด	 ๆ	 เลย	 ผู้วิจัยจึงมองว่า

รูปแบบท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทเกี่ยวกับกระบวนทรรศน์ในการพัฒนาชีวิต	 เพื่อบรรลุเป้าหมาย

เชิงคุณภาพระดับพื้นฐาน	 น่าจะเพียงพอท่ีจะช้ีน�าแนวทางในการข้ามพ้นปมปัญหาส�าคัญที่ถูกต้อง

จึงท�าให้มีความสมจริงว่าอรรถกถาธรรมบทเป็นค�าสอนที่เข้ามามีบทบาทล่วงล�้าในพื้นที่ทางสังคม

มากขึ้นเรื่อย	ๆ	จนน�าไปสู่ความหลุดพ้นจากสมมติสัจจะทั้งปวงได้โดยแท้จริง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

	 2.	 เพื่อศึกษาพหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบทว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์และวิจักษ์พหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	

	 4.	 เพื่อวิธานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอบเขตของกำรวิจัย

 จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผู้วจิัยมุ่งเน้นที่จะศกึษาการพัฒนาคณุภาพชวีิตในหนังสือ	

ธัมมปทัฏฐกถาของมหามกุฏราชวิทยาลัย	 ซ่ึงเป็นต้นต�ารับที่ได้มีการใช้มาจนถึงปัจจุบัน	 ในการวิจัยนี้

ใช้เฉพาะหนังสืออรรถกถาธรรมบทที่แปลออกมาจากธัมมปทัฏฐกถา	 ภาค	 1-8	 ฉบับของมหามกุฏ

ราชวทิยาลยัซ่ึงเป็นตัวบาล	ีและมหีนงัสอือ่ืนทีแ่นบประกอบ	ทัง้ทีเ่ป็นต้นฉบบัแปลและข้อวจิารณ์ต่าง	ๆ 	

เป็นหลัก	นอกเหนือจากนั้นยังมีหนังสือของท่านผู้รู้อีกหลาย	ๆ	เล่ม	เนื้อหาที่ใช้ในงานวิจัย	มุ่งที่จะน�า

ไปสู่การตอบโจทย์ใน	4	ประเด็นหลัก	คือตอบโจทย์มุ่งไปที่การพัฒนาทางด้านร่างกาย	สังคม	อารมณ์	

และปัญญา	โดยใช้วธิกีารวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	แบบวภิาษวธิ	ี(Dialectic	Method)	

และแบบมีการหาเหตุผล	ด้วยการใช้วิจารณญาณ	(Discursive	Method)	ภายใต้กระบวนการศึกษา

เชิงวิเคราะห์	วิจักษ์และวิธาน	เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญาสะท้อนผลการวิจัยที่ได้

ศึกษาให้ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด
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◆ พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี (บังสันเทียะ) ฟื้น ดอกบัว สมบูรณ์ บุญโท ◆

สรุปผลกำรวิจัย

 การน�าพหุสารัตถะเชิงพุทธปรัชญาในอรรถกถาธรรมบท	 มาใช้ในการด�าเนินชีวิตบนวิถีโลก

หลังสมัยใหม่	 ให้เข้ากับยุคไทยแลนด์	 4.0	 ย่อมต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่มีมิติความ

สัมพันธ์และสังคมซับซ้อนอย่างไร้เส้นแบ่ง	ท�าให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ในทิศทางที่คาดเดาได้ยาก	 แต่โดยสารัตถะก็คือ	 “ท�าน้อยได้มาก”	 ใช้โอกาสทางสารสนเทศให้เกิด

ประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด	 ลักษณะเห็นแก่ตัว	 กอบโกยไขว่คว้าเพื่อพวกพ้องของตนเอง	 ชนิดที่

มือใครยาวสาวได้สาวเอา	ส่วนอรรถกถาธรรมบท	มิได้มุ่งให้บุคคลเห็นแก่ตัวอย่างนี้	แต่ท�าเพื่อให้เกิด

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม	 เสริมสร้างจิตส�านึก	 หล่อหลอมให้บุคคลคลายความเห็นแก่

ตัว	 มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กันและกัน	 งานวิจัยนี้	 น�าไปใช้ในลักษณะการเผยแผ่เชิงพุทธปรัชญา

แนวมนุษยนิยม	 คือ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มุ่งให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ในฐานะมนุษยชาติ	

บนพื้นฐานของความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่	 และเคารพในการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างดุลยภาพ	 เพราะตราบใด

ทีชี่วติของมนษุย์ยังมคีวามบกพร่อง	ไม่สมบรูณ์	ประสบทุกข์อยูร่�า่ไป	เผชิญหน้ากบัปัญหาอย่างโชกโชน

ตลอดเวลา	 มนุษย์ย่อมแสวงหาทางออกของทุกเรื่องราวเชิงลบต่าง	 ๆ	 จนสามารถแก้ไขและพัฒนา

ให้ดีงามขึ้นได้	ตราบนั้นมนุษย์ก็ยังคงต้องพัฒนาชีวิตให้เกิดความราบรื่นดีงามเป็นสุขกันต่อไป	ผู้วิจัย

เช่ือว่า	 พุทธปรัชญาสามารถจะเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของมนุษย	์

ใช้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติส�าหรับควบคุมตนเอง	 และใช้แก้ปัญหาที่เกิดในระหว่างการด�าเนินชีวิตได้

อย่างเข้าใจ	 เข้าถึง	 และพัฒนาให้ชีวิตบรรลุสู่เป้าหมายเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนได้	 ผู้วิจัยจะได้สรุปแต่ละ

ประเด็น	ดังนี้

	 พทุธปรชัญาในการพฒันาคุณภาพชีวิต	ตามเรือ่งเล่าทีป่รากฏในอรรถกถาธรรมบทแต่ละเรือ่ง	

ล้วนแฝงไว้ด้วยนัยแห่งการแก้ไขพัฒนาชีวิตมนุษย์กระทั่งสังคมโลกอย่างหลากหลายมุมด้าน	 ช่วย

หล่อหลอมมโนธรรมในการด�าเนนิชีวิตตามรปูแบบและอุดมการณ์ของตน	เป็นการพฒันาจากภายในให้

ปรากฏผลออกสู่ภายนอก	สังคมมนุษย์จะมีความสุขที่แท้จริงได้	ก็ด้วยการพัฒนาทั้งปัจเจกภาวะและ

สังคมภาวะ	ให้เป็นไปตามวิถีแห่งความดีตามกรอบภาวนาทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้านร่างกาย	สังคม	อารมณ์	

และปัญญา	อย่างมัน่คงอยูเ่สมอ	เพราะมนษุย์ทกุคนล้วนต้องการความสขุในชีวิต	ไม่อยากมคีวามทกุข์	

เพราะความทุกข์บั่นทอนต่อการท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลงทั้งทางกายและใจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมรรควิธีทางพระพุทธศาสนานั้น	 จึงต้องมีการพัฒนาแบบบูรณาภาพไป

ด้วยกันทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	การพัฒนากาย	(กายภาวนา)	คือ	การพัฒนาอินทรีย์	6	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	

ลิ้น	กาย	ใจ	ซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมต่อกับอารมณ์ทั้ง	6	ได้แก่	รูป	 เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	อารมณ์ที่ใจรับรู้	

เพื่อฝึกฝนในด้านการใช้งาน	คือ	ท�าให้อินทรีย์เหล่านั้นมีความเฉียบคม	ละเอียด	คล่องแคล่ว	และให้

มีความเป็นเอกภาพในด้านการเลือกสิ่งที่เป็นสารัตถะให้มากที่สุด	 การพัฒนาศีล	(ศีลภาวนา)	คือ
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◆ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธปรัชญาตามพหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบท ◆

การฝึกฝนด้านความประพฤติ	 ระเบียบวินัย	 ความสุจริตทางกายและวาจา	 โดยการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ด้วยดี	มีความเกื้อกูล	พึ่งพาอาศัยกันและกันโดยไม่เบียดเบียนท�าลายกัน	การพัฒนาจิต	(จิตภาวนา)

คือ	 การฝึกฝนด้านคุณภาพของจิต	 การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง	 มั่นคง	 แน่วแน่	 ควบคุมตนได้ดี	 มีสมาธิ	

มีก�าลังใจสูง	 ให้เป็นจิตที่สงบ	 ผ่องใส	 ปราศจากสิ่งรบกวนหรือท�าให้เศร้าหมอง	 การพัฒนาด้าน

ปัญญา	(ปัญญาภาวนา)	 คือ	 การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจสรรพสิ่งท้ังปวงตามความ

เป็นจริง	จนกระทั่งหลุดพ้น	มีจิตใจเป็นอิสระ	ผ่องใส	เบิกบานโดยสมบูรณ์	เมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็น

ตามเป็นจรงินีเ้กดิขึน้แล้ว	กจ็ะช่วยให้จตินัน้สงบ	มัน่คง	บรสิทุธิ	์และผ่องใสย่ิงขึน้ตามล�าดับ	การพฒันา

คุณภาพชีวติด้านปัญญาหรอืความรูน้ัน้	พทุธปรชัญาเถรวาทเริม่ด้วยการสร้างความเหน็ให้ถูกต้องก่อน	

เพราะความเห็นถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�าความรู้ให้เกิดขึ้น	 หากความเห็นถูกต้อง	 (สัมมาทิฏฐิ)	

ความรู้ที่ได้ย่อมถูกต้องตามไปด้วย	หากความเห็นผิด	(มิจฉาทิฏฐิ)	ความรู้ที่ได้ย่อมผิดไปด้วย	วิธีการ

ท�าความเห็นให้ถูกนั้นอาศัยการฟัง	 การศึกษาจากผู้อ่ืน	 (ปรโตโฆสะ)	 แล้วพิจารณาโดยแยบคาย

(โยนิโสมนสิการ)	กล่าวคือ	การฟังผู้อื่น	เป็นความรู้แบบสุตามยปัญญา	คือ	ปัญญาที่ส�าเร็จจากการฟัง	

แล้วจงึคิดด้วยตนเอง	เป็นความรูแ้บบจนิตามยปัญญา	คือ	ปัญญาทีส่�าเรจ็จากการคิด	แต่ทีจ่ะขาดไม่ได้	

คอื	การน�าสิ่งทีถ่กูต้องตามหลักเหตผุลนัน้ไปอบรมต่อเพือ่เข้าใจทกุอย่างได้ตามจรงิ	เพราะสอดคลอ้ง

กับการปฏิบัติ	เป็นความรู้แบบภาวนามยปัญญา	คือ	ปัญญาที่เกิดจากการเจริญ	ได้แก่	วิปัสสนาปัญญา	

ส่วนการตัดสินความรู้	 พุทธปรัชญาเถรวาทได้วางหลักไว้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาด้วยหลักการคิด

แบบเหตุผล	 (เหตุปัจจัย)	 และประสบการณ์ได้จากการปฏิบัติ	 หากความรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัตินี้แล้วเกิดเข้าใจความจริงอย่างที่มันเป็น	 ไม่ปรุงแต่ง	 เป็นไปตามเหตุปัจจัย	 มีความไม่เที่ยง	

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 และไม่มีตัวตน	 จนหลุดพ้นจากสมมติทั้งปวง	 จัดเป็นความรู้ที่ถูกต้องและ

เป็นความจริงสูงสุด	คือ	พระนิพพาน	

	 พหสุารตัถะในอรรถกถาธรรมบทว่าด้วยการพฒันาคุณภาพชีวติ	จุดยนืของอรรถกถาธรรมบท	

มแีง่ทีค่วรท�าความเข้าใจอีกแง่หนึง่	คือ	จะเน้นไปทีก่ารก้าวพ้นปัญหาโดยใช้ปัญญาวเิคราะห์ให้เหน็โทษ	

และพยายามที่จะพัฒนาชีวิตไปสู่สิ่งที่ก่อเกิดคุณภาพอย่างเข้าใจ	 เข้าถึงระดับขั้นของความสุขที่ยั่งยืน

บนพื้นฐานความจริง	ความถูกต้อง	และความดี	จากการศึกษาค้นคว้า	ผู้วิจัยพบว่า	การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตทั้ง	 4	 ด้าน	 ตามหลักพุทธปรัชญา	 มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยมิได้มุ่งเน้นเพียง

ทฤษฎีเท่านั้น	 แต่มุ่งให้น�าความรู้ไปปฏิบัติจนเกิดผลแท้จริงต่อชีวิต	 ตามหลักพุทธอภิปรัชญา	 เมื่อได้

เรยีนรูค้วามจรงิแท้แห่งชีวิตตามรปูแบบในอรรถกถาธรรมบทผ่านกระบวนการทางพทุธญาณวทิยาแล้ว	

ปรากฏการณ์นัน้จะช่วยเตือนให้มสีติรูจั้กปล่อยวางความหลงติดในสิง่ทีรู่จ้นหลดุพ้นจากพนัธนาการแห่ง

ชีวิตได้	ส่วนประเด็นทางพุทธจริยศาสตร์ได้พยายามเร้าให้มนุษย์รู้สึกต่อชีวิตเชิงบวก	แสวงหารูปแบบ

ต่อการสร้างสรรค์คุณภาพต่อการพัฒนาชีวิตอย่างแท้จริง	โดยยึดหลักพุทธปรัชญาที่ว่าด้วยการพัฒนา
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คุณภาพชีวิต	 โดยอาศัยพหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้ปรากฏคุณภาพ

ทั้งในส่วนของปัจเจกภาวะและสังคมภาวะ	ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

	 การพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธจริยศาสตร์มีอยู่	 2	 ระดับ	คือ	 ระดับวิถีชีวิตในสังสารวัฏ	และ

ระดับอุดมคติ	 เป้าหมายระดับวิถีชีวิตในสังสารวัฏ	 สรุปได้	 5	 ข้อคือ	 (1)	 มีโภคทรัพย์เป็นอันมาก

(2)	กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป	(3)	เข้าไปยังบริษัทใด	ๆ	จะเป็นขัตติยบริษัทก็ตาม	พราหมณ์บริษัท

ก็ตาม	คหบดีบริษัทก็ตาม	สมณบริษัทก็ตาม	ย่อมแกล้วกล้า	ไม่เก้อเขินเข้าไป	(4)	ย่อมไม่หลงลืมสติ

ตาย	(5)	หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติ	ส่วนเป้าหมายระดับอุดมคติ	คือ	วิชชา	วิมุตติ	วิสุทธิ	

มรรค	ผล	และนิพพาน	โดยมีหลักไตรสิกขาเป็นจุดเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนถึงเป้าหมายสุดท้าย	เส้นทาง

สู่เป้าหมายจึงเริ่มต้นด้วยศีล	 ไปสู่สมาธิ	 ปัญญา	 และไต่ล�าดับไปสู่นิพพาน	 มรรควิธีแห่งชีวิตที่ดี

มีคุณภาพของมนุษย์ด้วยการอาศัยปัจจัย	 4	 เป็นหลัก	 ถือเป็นปกติสุขเพียงพอแล้วส�าหรับมนุษย์

ส่วนใหญ่	 แต่พุทธทรรศนะมองว่าเป็นการติดอยู่ในโลก	 หากหวนกลับมามุ่งพัฒนาทางด้านจิตใจได	้

จึงจะถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด	ส�าหรับการเข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่วิถีแห่งโลกุตตระ	

ซ่ึงเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ยอดเยี่ยม	 การด�าเนินวิถีชีวิตตามรูปแบบอรรถกถาธรรมบททั้งเชิง

บคุลาธษิฐานและเชิงธรรมาธษิฐาน	เป็นการประยกุต์ใช้ปรากฏการณ์ทางพระพทุธศาสนามาแก้ไขปัญหา

อย่างมวิีธกีารทีเ่ป็นเชิงประจักษ์	เพราะเนือ้หาในอรรถกถาธรรมบทแต่ละเรือ่งเป็นเรือ่งราวทีส่ร้างศิลปะ

การมองโลกทีล่ะเอียดอ่อนไปในทศิทางทีถู่กต้องดีงาม	ชวนให้เกดิความเพลดิเพลนิทางจิตใจ	สะท้อน

ทางบวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และสามารถเช่ือมต่อกระบวนการพัฒนาทั้ง	 4	 ด้านที่เรียกว่า

ภาวนา	 ได้แก่	 การฝึกฝนพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกาย	 (กายภาพ/กายภาวนา/ภาวิตกาย)	 การฝึกฝน

พัฒนาในการแสดงพฤติกรรมอันงาม	 เย็น	 สงบ	 ส�ารวม	 เรียบร้อย	 (สีลภาพ/สีลภาวนา/ภาวิตสีล)

การฝึกฝนพฒันาคุณภาพ	สมรรถภาพ	และสขุภาพทางจติ	(จิตภาพ/จิตภาวนา/ภาวติจิต)	และการฝึกฝน

พัฒนาสมองหรือปัญญา	 (ปัญญาภาพ/ปัญญาภาวนา/ภาวิตปัญญา)	 เมื่อชีวิตมนุษย์ได้รับการพัฒนา

ให้มีคุณภาพดีพร้อมอย่างถูกต้องแล้ว	 ก็จักเกื้อหนุนให้เกิดโลกทรรศน์ที่สร้างระบบความสัมพันธ์

ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์	

	 รปูแบบการพฒันาคุณภาพชีวติในพทุธปรชัญาตามพหสุารตัถะในอรรถกถาธรรมบท	การด�าเนนิ

ชีวิตของมนุษย์	 จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนพัฒนาตนให้เกิดคุณภาพชีวิต	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสังคมในมิติต่าง	ๆ	ทางด้านร่างกาย		สังคม	อารมณ์		และสติปัญญา		เมื่อสภาพทางกายได้รับการ

พฒันาให้เกดิคุณภาพอย่างสมบรูณ์ดีแล้ว	ก็เป็นเสมอืนจดุต้ังต้นให้ความประพฤติทีแ่สดงออกภายนอก

มักดีตามไปด้วย	 รูปลักษณ์ภายนอกที่พัฒนาดีแล้วนั้นจะช่วยส่งผ่านถึงความเป็นผู้มีศีล	 การด�าเนิน

ชีวิตไปตามกรอบของความจริง	 ถูกต้องตามหลักศีลธรรม	 ย่อมฉายออกมาทางกาย	 วาจา	 ใจ	 ที่งาม

เย็น	สงบ	ส�ารวม	 เรียบร้อย	 ไม่เบียดเบียนใคร	 เมื่อจิตได้รับการพัฒนาให้เกิดความผ่องใส	แช่มชื่น
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เบิกบาน	ปภัสสร	คล่องตัวจนเป็นจิตที่ควรแก่การงาน	(กมฺมนีย�)	การด�าเนินชีวิตก็จะมีสติสัมปชัญญะ

ออกหน้า	รูจั้กควบคุมอารมณ์ต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้	เป็นกระบวนการสะท้อนผ่านความคิดทีเ่ป็นระบบ	

ประกอบด้วยเหตุผล	รูจั้กใช้ปัญญาแยกแยะแก้ไขปัญหา	ตลอดถงึเข้าใจและยอมรบัความแปรเปลีย่น

ของสรรพสิ่งตามสภาพแห่งโลกิยปัญญา	 เมื่อฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองตามแนวทางที่พระพุทธเจ้า

ได้ตรสัช้ีแก่นทางแห่งความดีไว้	ย่อมสามารถส่งผ่านโลกยิปัญญานัน้	ให้เกิดความละเอียดลกึซ้ึงถึงขัน้

โลกุตรปัญญา	อันเป็นเป้าหมายแห่งการบรรลุมรรคผลเบื้องสูงได้เช่นเดียวกัน

	 มนุษย์มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายใน	ซึ่งเป็นสิ่งเกื้อกูล

ให้ชีวิตสามารถด�ารงอยู่ได้ด้วยดี	เช่น	การประกอบอาชีพที่สุจริต	เว้นอาชีพที่ทุจริต	จัดเป็นการพัฒนา

ด้านกายและศีลในเบื้องต้น	ขณะเดียวกันก็ท�ากิจหน้าที่ด้วยความส�ารวมระมัดระวัง	ตา	หู	 จมูก	ลิ้น

กาย	และใจ	ไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของตัณหาจนท�าให้ตนเองต้องประสบทกุข์ร้อน	หลงัจากนัน้กพ็ฒันาตน

ให้มจีติใจทีเ่ข้มแขง็ด้วยการเจรญิสมถะกรรมฐาน	และวปัิสสนากรรมฐาน	เพือ่ให้จิตใจเกิดความมัน่คง	

มีปัญญารู้แจ้งอย่างถูกต้อง	 รู้เท่าทันต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นและสามารถระงับได้ทันท่วงทีอย่างมีหลักการ

วิธีการ	เมื่อบุคคลไม่พัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย	สังคม	อารมณ์	และปัญญาแล้ว	ย่อมท�าให้เกิดโทษ

ตามมาหลายอย่างเช่นกัน	 คือ	 ท�าให้เกิดความประทุษร้ายต่อกันทั้งทางกาย	 ทางวาจา	 และทางจิตใจ	

เพราะขาดศีลเป็นเครือ่งก�ากบัชีวิต	เมือ่ขาดสติ	ไม่ส�ารวมอินทรย์ี	ก็จะท�าให้เพลดิเพลนิหลงติดในวตัถุ

ที่วิ่งเข้าสู่อินทรีย์ทั้งทางหู	ทางตา	 เป็นต้น	 ในแต่ละวัน	ซึ่งมากับสื่อมวลชน	บุคคล	สถานที่	 เป็นต้น	

ท�าให้ผู้คนในสังคมปัจจุบันประสบกับปัญหาความเครียดอย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้	 ตรงกันข้ามถ้า

บคุคลมตีนฝึกฝนดีแล้ว	พฒันาตนให้เป็นทีพ่ึง่แก่คนอ่ืนได้	ย่อมท�างานให้แก่สงัคมได้ดี	ประคับประคอง

สังคมให้พัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ	ท�าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

	 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย

	 องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ	 “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธปรัชญาตามพหุสารัตถะใน

อรรถกถาธรรมบท”	 นี้	 เมื่อน�าพหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบท	 มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา

คุณภาพชีวิต	 ย่อมจะสามารถประคองชีวิตินทรีย์ให้บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพอย่างเป็นปกติสุข

สงบสุข	และบรมสุขได้ตามล�าดับ	ตามหลัก	“ไตรศิลา	หรือ	KWV	MODEL”
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	 จากภาพข้างต้น	อธิบายได้ว่า	“ไตรศิลา	หรือ	KWV	Model”	เป็นหลักการหนึ่งที่เกิดจากการ

ประยกุต์ใช้พหสุารตัถะในอรรถกถาธรรมบท	ให้สอดคล้องกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ	ของคนในสงัคม

ปัจจุบนั	ซ่ึงเป็นการน�าปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิมาวิเคราะห์ตามกระบวนวิธทีางพทุธปรชัญา	โดยใช้อรรถกถา

ธรรมบทเป็นเครื่องมือหลัก	เพื่อแสวงหาความเป็นเอกภาพ	สารัตถภาพ	สัมพันธภาพ	ดุลยภาพ	และ

บรูณาภาพ	ในการพฒันาชีวติให้เกดิคุณภาพแบบองค์รวม	พร้อมทัง้ประเมนิค่าสิง่ทีเ่ป็นโทษจากปัญหา

นั้น	 ๆ	 และสิ่งท่ีเป็นคุณประโยชน์	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางอรรถกถาธรรมบทน้ัน	 ไม่ใช่

เป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน	 การพัฒนาหล่อหลอมจากคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้น

ต้องอาศัยการพฒันาเชิงบรูณาภาพระหว่างกาย	สงัคม	อารมณ์	และปัญญา	ให้มคีวามเป็นไปสอดคล้อง

กัน	 เพราะฉะนั้น	 การจะพัฒนาสิ่งใดก็ตาม	 จะต้องเกิดการควบคู่กันให้เห็นในลักษณะองค์รวม	 เช่น	

การจะพัฒนาร่างกายอย่างเดียว	 โดยท่ีไม่มีการพัฒนาอารมณ์ไปด้วย	 ประสิทธิผลในการพัฒนาก็จะ

ไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่	 เหมือนร่างกายมีอวัยวะไม่ครบอาการ	 32	 ฉันนั้น	 ถ้าเน้นในเชิงสังคม

หากเด่นอยู่คนเดียวโดยไม่สนใจคนรอบข้าง	ก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน	การแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ในทิศทาง

ทีเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลูแกส่ว่นรวม	จนตกผลึกเกดิรูปแบบการพฒันาคณุภาพชวีติเชงิพทุธปรัชญาจาก

สิ่งที่มีไว้ให้รู้	กล่าวคือ	พหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบท	โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบภาวนาทั้ง	4	ด้าน	คือ	

ด้านร่างกาย	ด้านสังคม	(ศีล)	ด้านอารมณ์	 (จิตใจ)	และด้านสติปัญญา	สามารถก่อให้เกิดการเข้าใจ

ความจริงแท้ของชีวิต	 เข้าถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บรรลุสู่เป้าหมาย	 คือ	 ความสุขทั้ง

3	ระดับ	ได้แก่	ปกติ	สงบสุข	และ	บรมสุข	คือ	พระนิพพาน	สืบไป		
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 จากการที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธปรัชญาตามพหุสารัตถะใน

อรรถกถาธรรมบท	 ท�าให้ได้รู้ได้เห็นแง่คิด	 มุมมอง	 วิธีการที่หลากหลายอันจักเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวาง	 แต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าจะศึกษาเพิ่มจากนี้เกี่ยวกับการน�า

เรื่องราวในอรรถกถาธรรมบทไปใช้เผยแผ่ให้สังคมได้ยึดเป็นแบบอย่างแนวทางต่อการด�าเนินชีวิตใน

แง่มุมต่าง	 ๆ	 อีก	 เพื่อให้เกิดข้อมูลทางวิชาการมากขึ้น	 จึงควรขยายมุมมองการพัฒนาเพื่อช้ีให้เห็น

แนวคิดส�าคัญทีก่ว้างขึน้	เพราะยงัมเีรือ่งทีซั่บซ้อนอีกมากมายชวนให้ศึกษาและวิจัยกันต่อไปในประเด็น

เหล่านี้	คือ

	 1.	แนวทางในการแสวงหาจุดร่วมเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้

อรรถกถาธรรมบทเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธภาพเชิงพหุวัฒนธรรม

	 2.	วิเคราะห์อ�านาจหรือคุณค่าของกรรมในอรรถกถาธรรมบทผ่านแง่มุมต่าง	 ๆ	 พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างผลกรรมแต่ละประเด็นมาประกอบให้เห็นเชิงประจักษ์

	 3.	 วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอรรถกถาธรรมบท	 กับ	 การพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาตะวันตก	เช่น	แนวคิดของมาสโลว์	ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

	 4.	นัยวิเคราะห์อรรถกถาธรรมบท	 มีความสัมพันธ์หรือแตกต่างจากลักษณะอรรถปริวรรต

ศาสตร์ทางตะวันตกอย่างไร
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◆ พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี (บังสันเทียะ) ฟื้น ดอกบัว สมบูรณ์ บุญโท ◆
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