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บทความนี้เป็ นส่ว นหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “บูรณาการวิธีคิดเชิงกลยุทธ์
ของมโหสถบัณฑิตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน ” เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์แบบผสมผสานคู่ขนาน (Parallel-Mix method) ระหว่างการ
วิจัยทางเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิชาการผู้เชี่ยวทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ของมโหสถบัณฑิต สามารถ
นามาบูรณาการการแก้ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสังเคราะห์
วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ของมโหสถบัณฑิต ได้ดังนี้ ๑) เป็นศูนย์กลางแห่งความไว้วางใจ ๒) ทา
หน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ๓) พิชิตเรื่องราว ๔) มีความยุติธรรม ๕) เสนอทางออก
๖) ความสุข ขั้นตอนทั้ง ๖ ดังกล่าว เป็นการบูรณาการวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ ของมโหสถบัณฑิต
เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนามาเป็นแบบอย่ างในการจัดการแก้ไขปัญหาที่
ต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของสังคม คือ ความสุขในการ
ดารงชีวิตในสังคม
คาสาคัญ : บูรณาการ การคิดเชิงกลยุทธ์ของมโหสถบัณฑิต การแก้ปัญหาสังคม

๑

สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Buddhism, Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
๒
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Department of
Humanities and Social Sciences, Suandusit Rajabhut University
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Abstract
An article is a part of dissertation of “An Integration of Mahosotho’s
Strategic Thinking to Solves Social Problems in Thailand Nowaday” with the
qualitative research and parallel-mix method between documentary
research and indepth-interview with Buddhist scholars to get a solution.
The research result found: the Mahosatho’s strategic thinking can effectively
integrate current Thai social problems with synthesizing the Mahosatho’s
strategic thinking, the graduates are as follows: 1) A center of virtue and
honesty or Center trust, 2) Serve as a good friend - Education Process,
3) Stories clear up or Conquest story, 4) Justice or equity, 5) Problems’
solving or solution and 6) Happiness or happiness. Finally, the six steps of
Mahosatho’s problems’ solving integrated combines the concepts of
Mahosatho’s problems’ solving to guide of conduct which can be used as a
role model to solve problems faced, dealed with to the ultimate goal as
the end of life or the joy of living in society.
Keywords: Integration, Mahosatho’s Strategic thinking, Social problems’ Solving
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๑. บทนา
ปัญหาสังคมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและเบี่ยงเบนทางสังคมที่จะต้องจัดการแก้ไข
ปัญหา เพื่อนาไปสู่ความปกติเรียบร้อยของสังคม การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นการคิดที่ช่วยเพิ่มโอกาส
แห่งความสาเร็จ ช่วยให้คนในสังคมที่ไม่ทาสิ่งต่าง ๆ อย่างเลื่อนลอย แต่รู้จักกาหนดเป้าหมาย
และมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน ช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะมองอนาคต มอง
ตนเองและสภาพแวดล้อม ทาให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่และสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการกระทาที่ไม่จาเป็นในการแก้ปัญหา การเสีย
พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ โดยเปล่าประโยชน์ ช่วยทาให้เรามีโอกาสประสบความสาเร็จ
มากกว่าคนที่ไม่รู้จักการคิดเชิงกลยุทธ มโหสถบัณฑิตมีวิธีเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนามาปรับแก้
ปัญหาสังคมไทยปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วิธีการศึกษา
การดาเนินการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
แบบผสมผสานคู่ขนาน (Parallel-Mix method) โดยใช้วิธี การวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Practical Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interviews) และการประชุมกลุ่ม (Group Discussion)
๓. การคิดเชิงกลยุทธ์
การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) หมายถึง กระบวนการความคิดหรือชุด
ความคิ ด ที่เริ่ม ตั้ง แต่ การคิดเริ่ม ต้น จนบรรลุ เป้า หมายไว้ ล่ว งหน้า ก่อนลงมื อด าเนิน การ จาก
สถานะปัจจุบันจนบรรลุเป้าหมายหรือสถานะที่พึงประสงค์ในอนาคต เริ่มจากการมีเป้าหมาย
บางอย่างที่ต้องการทาให้สาเร็จจากนั้นจึงหาวิธีดาเนินไปสู่เป้าหมาย โดยมีการวางแผนเกี่ยวกับ
ทิ ศ ทางและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ น่ า จะน าไปสู่ เ ป้ า หมายได้ ม ากที่ สุ ด โดยก่ อ นที่ จ ะเลื อ ก
วิธีดาเนินการใดๆ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานะ ทั้งของตนองและสภาพแวดล้อม
เพื่อดูว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ มีจุดแข็งที่เป็นโอกาสให้ประสบ
ความสาเร็จ และมีจุดอ่อนใดบ้างที่อาจให้ประสบความล้มเหลว นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์
และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่จะทาให้ไปถึง
หรือไปไม่ถึงเป้าหมาย ขณะเดียวกันต้องมีการคาดการณ์อนาคต โดยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
ตน และคาดคะเนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเช่นไรในอนาคตเพื่อค้นหาโอกาสที่จะได้รับ
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ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อระมัดระวังตัวหรือหลบหลีกได้ทันหากสิ่งไม่
พึงประสงค์เกิดขึ้น๓
กล่าวโดยสรุป การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การคิดในการกาหนดกลวิธีที่นาไปสู่
ผลสั มฤทธิ์ ตามเป้า หมาย โดยผู้คิดจะต้ องมีการคิด วางแผน และมีวิ สัย ทัศน์ มี แนวทางหรือ
แผนการทางานที่ดี มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป็นความสามารถในการกาหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาและไม่ทาให้
ปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง ภายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
๔. การคิดเชิงกลยุทธ์ในพระพุทธศาสนา
ในพระพุทธศาสนาไม่ปรากฏคาว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์” มาก่อน หรือไม่มีคาจากัด
ความหรือความหมายและลักษณะ หรืออธิบายขั้นตอน กระบวนการของการคิดเชิงกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากคาว่า “กลยุทธ์” เป็นคาที่บัญญัติขึ้นใหม่โดยแปลมาจากคาในภาษาอังกฤษ ซึ่งก็
เป็นคาใหม่เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่า กลยุทธ์ เป็นคาเริ่มแรกที่ใช้ในทางทหาร เป็นศาสตร์และศิลป์ใน
การอานวยการกาลังทหารอันเป็นการใช้แผนรวมและใช้ในการรบ ซึ่งต่อมามีการนามาใช้กันอย่าง
กว้างขวางในวงการต่างๆ ตลอดจนการดาเนินชีวิตในปัจเจกบุคคล
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า คาว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์ ” ตรงกับคาว่า “โยนิโสมนสิการ”
ในพระพุทธศาสนา โดยรูปศัพท์ โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส มา
จาก โยนิ ซึ่งแปลว่าเหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธี ทาง ส่วน มนสิการ แปลว่า การทา
ในใจ การคิด คานึง นึกถึง ใส่ใจพิจารณา เมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการ ๔ โยนิโสมนสิการ
หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การทาในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิด
พิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิด
เป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี ให้เห็นสิ่งนั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย ๕
ในคัมภีร์พระไตรปิฎก มีคาที่ให้ความหมายนัยเดียวกับโยนิโสมนสิการปรากฏอยู่มากมายดังนี้

๓

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การคิดเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ซัค
เซสมีเดีย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓-๑๔.
๔
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), โยนิโสมนสิการ–วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์
แยกเล่มเฉพาะบท ครั้งที่ ๒๔ (ฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ บทที่ ๑๓ แยกพิมพ์ครั้งแรก), (ม.ป.ท. : พิสมัย
พิชญกุลมงคล วิภา บุญยงรัตนากูล วรรณา บุญศรีเมือง และคณะผูศ้ รัทธา, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕.
๕
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๗.
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๑. การพิจารณาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ก่อนบริโภคอาหาร เช่นพระพุทธองค์ได้
เทศนาแก่พระอริยสาวก ให้พิจารณาโดยแยบคายในการฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อมัวเมา
ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่เพียงเพื่อความดารงอยู่ของร่างกายเท่านั้น๖
๒. การมนสิการ การไตร่ตรอง การคิด ให้รอบคอบ ก่อนกล่าววาจา เช่น ที่พระ
พุทธองค์ทรงย้าให้มนสิการก่อนที่จะตอบ ๗ หรือ ให้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนกล่าวติเตียนหรือ
กล่าวสรรเสริญผู้อื่น๘
๓. การไตร่ตรอง การคานึงถึงในการเล่าเรียน เนื้อความแห่งธรรมอย่างถูกวิธี ถูก
ทาง ดังเช่นพุทธพจน์แสดงว่า “ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรม
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรมและเวทัลละ พวก
เขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้ว ย่อมไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา”๙
๔. การคานึงถึงอย่างเข้าใจ ถูกทาง เพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข เช่น ไม่ควร
คานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งที่ล่วงไปแล้วให้ละ สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็น
สิ่งที่มาไม่ถึงไม่ต้องนามาคิดคานึง๑๐ หรือในขณะที่ใกล้จะตายให้คิดคานึงแต่ในแง่มุมที่ดี ในกุศลที่
ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังพุทธพจน์ที่ว่า “โภคทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภคแล้ว คนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยง
แล้ว อันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้ว และพลีกรรม ๕
อย่างเราได้ทาแล้ว”๑๑ ดังนี้ จึงถือว่าเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการ
๕. การพิจารณาอย่างสารวม โดยการสารวมในอินทรีย์ทั้ง ๕๑๒
๖. ความตั้งใจ มุ่งมั่น เพียรปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม๑๓
๗. การพิจารณาสาวหาตามเหตุปัจจัย เป็นเหตุให้เกิดปัญญา๑๔
๘. การใช้ความคิดอย่างถูกวิธี การใส่ใจ ใคร่ครวญ การพิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยบ
คาย เช่น พิจารณาว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง พิจารณาว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์๑๕ เป็นต้น
โดยนัยแห่งความหมายเบื้องต้นนี้อาจแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดและการใช้ปัญญาในการ
ขบคิ ด และแก้ ปั ญ หาอย่ า งละเมี ย ดละมั ย ตามนั ย แห่ ง โยนิ ส โสมนสิ ก ารโดยอาศั ย การรั บ รู้
๖

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔/๒๗.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๗/๓๙๔, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๕๘/๑๘๖.
๘
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๓๕/๑๑๗.
๙
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓๘/๒๕๔.
๑๐
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๒/๓๑๙.
๑๑
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๑/๑๐๔.
๑๒
ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒.
๑๓
วิ.ม. (ไทย) ๔ /๓๕/๔๔.
๑๔
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๗/๓๑.
๑๕
ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๔๙/๗๕, ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๑๔๙/๗๕, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๔๙/๑๐๙.
๗

วลัยรัตน์ ยิ่งดานุ่น และคณะ

~ ๑๔๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา ไม่มีโทษแต่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญาและกุศลธรรม เพื่อเสริมสร้างนิสัย
และคุณลักษณะที่ดีเพื่อความรู้ตามเป็นจริง เพื่อฝึกอบรมตนในแนวทางที่นาไปสู่ความสุขขั้นสูงสุด
คือ หลุดพ้นเป็นอิสระ เป็นธรรมที่เป็นบุพภาคแห่งมัชฌิมาปฏิปทาควบคู่กับปรโตโฆสะ อันเป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกในทางจิตใจ อันได้แก่ ท่าทีแห่งการ
รับรู้และความคิดซึ่งเป็นท่าทีแห่งปัญญา
การคิดเชิงกลยุทธ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นการใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้องเพื่อ
แก้ปัญ หาต่ างๆ ให้ลุ ล่วงไปได้ ด้วยดี ในทางพระพุทธศาสนาเมื่ อนาปัญญามาจ าแนกด้ว ย
แหล่งที่มาของปัญญาเองจะสามารถจาแนกได้ ๓ ประการ ดังนี้คือ ๑. จินตามยปัญญา (ปัญญาที่
เกิดจากการคิด) ๒. สุตมยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากการฟัง) ๓. ภาวนามยปัญญา (ปัญญาที่เกิด
จากการอบรม)๑๖ ทั้งยังมีอรรถาธิบายโดยพระพุทธโฆสเถระว่า “ (๑) จินตามยปัญญา คือ ปัญญา
ที่มิได้ฟังจากคนอื่น ... สาเร็จโดยลาพังความคิดของตน (๒) สุตมยปัญญา คือ ปัญญาที่ได้ฟังมา
จากผู้อื่น . . . สาเร็จด้วยอานาจการฟัง (๓) ภาวนามยปัญญาคือ ปัญญาที่ถึงอัปปนา สาเร็จด้วย
อานาจภาวนาอย่างใดก็แล้วแต่”๑๗ และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายเรื่องปัญญาทั้ง
๓ ประการว่า (๑) จินตามยปัญญาหมายถึง ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปัญญาจากโยนิโส
มนสิการที่ตั้งขึ้นในตนเอง) (๒) สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน (ปัญญา
จากปรโตโฆสะ) และ (๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบาเพ็ญ (ญาณอันเกิดขึ้นแก่
ผู้อาศัยจินตามยปัญญา หรือทั้งสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา)๑๘ การเรียงลาดับปัญญาทั้ง ๓
ประการนี้ของพระพุทธโฆสเถระและพระพรหมคุณาภรณ์นาเสนอ จินตายมปัญญาขึ้นเป็นลาดับ
แรกดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจัดเรียงตามพระไตรปิฎกทั้งในพระสูตร ๑๙ และพระอภิธรรม๒๐
การเรียงลาดับที่นาจินตามยปัญญาขึ้นก่อนหรือสุตมยปัญญาขึ้นก่อนนั้น ขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นของ
ปัญญาในแต่ละบุคคล
๕. การคิดเชิงกลยุทธ์ของมโหสถบัณฑิต
การเป็น นักคิด เชิ งกลยุ ทธ์ ของมโหสถบั ณฑิ ต จากประวั ติความเป็น มาของมโหสถ
บัณฑิตพบว่า เป็นบุคคลผู้มีปัญญามากมาแต่กาเนิด ซึ่งเป็นปัญญาในขั้นแรก คือปัญญาที่สาเร็จ

๑๖

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑.
วิสุทฺธ.ิ (ไทย) ๔๒๗/๗๓๕ ; ที.ปา.อ. (ไทย) ๓/๒/๓๑๖-๓๑๗.
๑๘
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,
๑๗

หน้า ๒๓๒.

๑๙
๒๐

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑.
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๗๕๓/๔๘๔, ๗๖๘/๕๐๓-๕๐๔.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๕๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ด้วยอานุภาพแห่งกรรมเก่ามาแล้ว๒๑ หรือเรียกว่า “สชาติปัญญา” เป็นปัญญาที่พร้อมมากับชาติ
กาเนิด เพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ มาด้วยอานาจของกุศลกรรม ปัญญาอีกส่วนหนึ่งคือปัญญา
ที่ได้จากการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง และสามารถพัฒนาต่อไปได้ตลอดอายุขัย จนกระทั่งเกิด
ปัญญารู้แจ้งในสรรพสิ่ง อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้ ดังนั้นปัจจัยที่จะเป็นบ่อ
เกิดของปัญญามี ๓ ทางคือ ๑) สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟัง ๒) จินตามยปัญญา ปัญญา
ที่เกิดจากการคิด ๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการอบรม๒๒ อาจกล่าวได้ว่าการเป็นนัก
คิดเชิงกลยุทธ์ในทางพระพุทธศาสนาคือ ความสามารถทางด้านการใช้ปญ
ั ญา ฉะนั้นปัจจัยที่ส่งผล
ให้เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ของพระมโหสถ คือการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคั ญ ที่ ใช้ ในการแก้ปั ญ หา ในหั ว ข้อ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าเสนอเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาปั ญ ญาของ
พระมโหสถในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
สุตมยปัญญา คือความรู้ที่เกิดจากการศึกษา หรือปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อื่น ทั้ง
ในทางโลกและทางธรรม เป็นความรู้ที่ต้องอาศัยครูอาจารย์ ต้องศึกษาในสถาบันการศึกษา ดังที่
ปรากฏในมโหสถชาดกว่า “ครั้งนั้น มีมาณพคนหนึ่ง ชื่อปิงคุตตระเป็นชาวมิถิลา ไปกรุงตักศิลา
เรียนศิลปะในสานักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เรียนได้รวดเร็ว”๒๓ แต่พระมโหสถไม่ได้ไปศึกษาที่นั่น
และไม่ได้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันไหน เพราะท่านเข้าไปรับราชการอยู่ในพระราชสานักเมือง
มิถิลาตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ ถึงอย่างนั้นพระมโหสถก็มีความรอบรู้ในวิชาการต่างๆ มากมาย การ
พัฒนาสุตมยปัญญาหรือการศึกษาของพระมโหสถจึงเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิเช่ น
กัลยาณมิตร อาศัยบิดามารดา คือสิริวัฒกเศรษฐีและนางสุมนาเทวีเป็นบุรพาจารย์เป็นครูคนแรก
ของพระมโหสถ เป็นผู้สอนเรื่องการกินอยู่ การพูดจา กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี
การพัฒนาจินตามยปัญญาของพระมโหสถที่ปรากฏในมโหสถชาดก เช่น พระมหา
สัตว์ ... ดาริว่า ....เราจักล่วงหน้าไปก่อนพระองค์ แล้วเฝ้าพระเจ้าจุลนี สร้างนครเป็นที่ประทับอยู่
แห่งพระเจ้าวิเทหราช ทาให้เป็นนครที่จาแนกดีแล้ว ให้ทาอุโมงค์เป็นทางเดินยาวราว ๑ คาวุต
อุโมงค์ใหญ่ราวกึ่งโยชน์ แล้วอภิเษกพระนางปัญจาลจันทีราชธิดาของพระเจ้าจุลนีพรหมทัต ให้
เป็นบาทบริจาริกาแห่งพระราชาของเรา ในเมื่อพระราชาร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพลนิกาย ๑๘
อักโขภิณีแวดล้อมตั้งอยู่ เราจักปลดเปลื้องพระราชาของเราให้พ้นไป ดุจเปลื้องดวงจันทร์จากปาก
อสุรินทรราหูฉะนั้น แล้วพาเสด็จสู่พระนครมิถิลา ชื่อว่าราชกรณียกิจที่จะมีมาของพระราชาต้อง
เป็นภาระธุระแห่งเรา๒๔
ในชาติที่พระโพธิสัตว์เป็นพระมโหสถไม่มีการพัฒนาภาวนามยปัญญาในทางธรรม
เพราะท่านไม่ได้ออกบวช แต่ในชาติอื่นๆ พระโพธิสัตว์ได้พัฒนาภาวนามยปัญ ญา ในทางธรรม
๒๑

วิสุทธิ. (ไทย) ๕/๖.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๓/๒๗๑.
๒๓
ขุ.ชา.ม.อ. (ไทย) ๔/๒/๓๕๙.
๒๔
ขุ.ชา.ม.อ. (ไทย) ๔/๒/๔๘๐.
๒๒

วลัยรัตน์ ยิ่งดานุ่น และคณะ

~ ๑๕๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เช่น ในชาติที่พระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้ามฆเทวะ ทรงเห็นพระเกศาหงอกเส้นหนึ่ง เกิดความสังเวช
เสด็จออกผนวช เจริญพรหมวิหาร ๔ บรรลุฌานสมาบัติ๒๕ แสดงว่าทรงพิจารณาเห็นความไม่
เที่ยงแท้ของสังขาร เกิดสัมมสนญาณ เป็นการเจริญภาวนามยปัญญา ในฝ่ายวิปัสสนา และเมื่อ
ทรงผนวชแล้ว เจริญพรหมวิหาร ๔ บรรลุฌานสมาบัติ ทรงเข้าสมาบัติได้ ปัญญาของพระองค์ผู้
เข้าสมาบัติเป็นภาวนามยปัญญา ในฝ่ายสมถะ
วิธีการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของพระมโหสถบัณฑิตอาศัยปัจจัยภายนอก อัน
ได้แก่ กัญยาณมิตร ตารา อยู่ในประเทศหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสม ซึ่ง เกิดจากการศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องต่างๆ เป็นพื้นฐานในการใช้พัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของพระมโหสถ ทาให้เกิด
ความรู้ใหม่ที่เรียกว่า จินตมยปัญญา เป็นความรู้ที่เกิดจากการนาสุตมยปัญญาคือความรู้ด้าน
วิชาการ ข้อมูลข่าวสารไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์นั้นๆ เป็นความรู้ที่ต่อยอดจากสุตมยปัญญา
เป็นปัจจัยภายใน
๖. บูรณาการการคิดเชิงกลยุทธของมโหสถบัณฑิตในการแก้ปัญหาสังคมไทย
จากการศึกษาพบว่า หลักการและวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ของมโหสถบัณฑิตมีกรอบและ
วิธีการแก้ปัญหาสังคมดังนี้
๑)การเป็นศูนย์กลางแห่งความไว้วางใจ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของมโหสถ
บัณฑิตอยู่บนฐานของความเมตตากรุณา มีบุคลิกผู้นาทาให้ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางมหาชน
ทั้งหลาย ซึ่งความเมตตากรุณาในตัวท่านมโหสถบัณฑิตนี้ได้ผลอันไพบูลย์มาก ว่าโดยหลักการ
แล้วท่านมีทั้งเมตตาและความกรุณาเป็นเครื่องกากับ คือเมื่อท่านเห็น คนอื่นเป็นทุกข์เกิดความ
เมตตาขึ้นแล้วท่านมีใจกรุณาคือความสงสารปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ ดังเช่น กรณี การสร้างศาลา
เอนกประสงค์ขึ้น ก็เกิดจากการเห็นเพื่อนๆ ได้รับความทุกข์จากสัตว์เข้ามาทาร้ายเกิดสงสารเลย
ปรารภเหตุนั้นสร้างศาลาขึ้นมาด้วยกรุณาปรารถนาให้เหล่าเพื่อนทั้ งหลายได้พ้นภัยจากการโดน
สัตว์ทาร้าย อีกทั้งได้ประโยชน์มหาศาลต่อผู้คนจานวนมากด้วย เมื่อผู้คนได้รับประโยชน์ก็เกิด
ความรักและศรัทธา ให้ความไว้วางใจในตัวท่านว่าเป็นที่พึ่งพาได้
๒) ท าหน้ า ที่ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ต ร มโหสถบั ณ ฑิ ต ท าหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต ร มี
ความก้าวหน้าที่มุ่งไปสู่ความสาเร็จทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรมหรือทั้งในทางสังคมและในชีวิต
ส่วนบุคคล เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอนแนะนาชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง
เพราะมโหสถบัณฑิตคุณสมบัติครบถ้วนของความกัลยาณมิตรธรรม๑) คุณสมบัติภายในคือ
คุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นภายในตัวของกัลยาณมิตร๒) คุณสมบัติที่แสดงออกภายนอกคือคุณสมบัติ
ในแง่ทาหน้าที่ต่อผู้อื่น
๓) พิชิตเรื่องราว (คิดอย่างมีกลยุทธ์: โยนิโสมนสิการ) ในการพิชิตเรื่องราว เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาของมโหสถบัณฑิต เป็นการคิดอย่างมีกลยุทธ์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า
๒๕

ขุ.ชา.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๙๖-๑๙๘.
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~ ๑๕๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

โยนิโสมนสิการ เพราะกรณีในการเกิดปัญหาต่างๆมโหสถบัณฑิตจะมีการสืบสาวราวเรื่องเป็น
อย่างดี มีการสังเกต หาเหตุหรือที่มาของปัญหา จนกระทั่งได้ที่มาและพิจารณาถึงวิธีการแก้ไข
จนกระทั่งแก้ไขปัญหาได้สาเร็จ เรียกว่า รู้เหตุเกิดและความดับ นั่นเอง โดยหลักการวิธีคิดอย่างนี้
เรียกได้ว่า วิธีคิดแบบแก้ปัญหาหรือแบบอริยสัจ
๔) มีความยุติธรรมมโหสถบัณฑิตใช้หลักการพิจารณาในการแก้ปัญหาช่วยเหลือ
ผู้ค นที่ ประสบปัญ หาที่ไ ด้เดื อดร้อนทั้ งกายและใจ ในปัญ หาต่า งๆ ที่ม โหสถบัณ ฑิ ตได้ท าการ
วินิจฉัย สิ่งที่แสดงเห็นโดยเด่นชัดคือความเป็นกลาง ท่านใช้หลักหลีกเว้นในการปฏิบั ติหน้าที่อันมิ
ชอบธรรมคือปราศจากอคติต่างๆ ว่าโดยหลักการแล้วหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางมี ๔
ประการ เรียกว่า อคติ ๔ มโหสถบัณฑิตใช้หลักการพิจารณาในการแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้คนที่
ประสบปัญหาที่ได้เดือดร้อนทั้งกายและใจอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ปราศจากอคติ ๔
๕) นาเสนอทางออกในการแก้ปัญหาทุกอย่าง มโหสถบัณฑิต มีทางออกให้ทุกคน
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามความสมัครใจว่า จะตั้งอยู่ในวินิจฉัยของเราหรือไม่ เมื่อมีการ
ยอมรับแล้ว ก็เริ่ม กระบวนการ ตลอดจนเสร็จสิ้น ให้ธรรมะสาหรับคนเห็นผิด ดังเช่น กรณีตัดสิน
คดีความต่างๆ โดยส่วนมากผู้คนละเมิดศีลแทบทั้งสิ้น มโหสถบัณฑิตก็จะแนะแนวทางออก เพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ดีงาม โดยให้เขาเหล่านั้นรักษาศีล ดารงอยู่ด้วยเบญจศีล เป็นต้น
๗. การบูรณาการการคิดเชิงกลยุทธ์การแก้ปัญหา
การใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของมโหสถบัณฑิตบูรณาการออกมาเป็นรูปแบบการ
คิดเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของมโหสถบัณฑิตเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาชีวิตและสังคมใน
สังคมไทยปัจจุบันโดยการพิจารณาผสมผสานจากการวิเคราะห์กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่ง
ได้แก่ ๔ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ
ขั้นที่ ๑ : ขั้นเป้าหมาย (ความสุข) จะอยู่ในขั้นตอนแรก ขั้น ตอนนี้เป็นการ
ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนั่นคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตส่วนบุคคลหรือปัญหาที่มีสว่ น
เกี่ยวข้องกับสังคมจาเป็นต้องได้รับการแก้ไข เมื่อได้รับการแก้ไขหรือการแก้ไขได้สิ้นสุดลงแล้ว
เกิดความสุข (Happiness) ต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน การใช้ปัญญาการแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของของชีวิตและสังคมเป็นจุดเด่นและเป็นจุดแข็งของมโหสถ
บัณฑิต ซึ่งมีการแก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันใดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนที่ต้องแก้ไขทันที
และเป็นระบบ มีหลักการและเหตุผล มีขั้นตอนและที่พิเศษก็คือมีหลักธรรมกากับในกระบวนการ
แก้ปัญหานั้นๆ ในการดาเนินการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆ เหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน
ของการคิดการตัดสินใจการวางแผนตลอดจนขั้นตอนหรือกระบวนการ วิธีการ และลักษณะการ
แก้ปัญหา หรือแม้แต่ภาวะผู้นาก็ล้วนอยู่ภายในกรอบของความคิดนี้ทั้งสิ้นมโหสถบัณฑิตนั้นยึดมัน่
ในคุณงามความดีมุ่งหวังในเกิดความสุขสงบในบ้านเมือง โดยการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหามุ่ง
ช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ให้ทั้งตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสังคมโดยรวม

วลัยรัตน์ ยิ่งดานุ่น และคณะ

~ ๑๕๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

กลยุทธ์การแก้ปัญหาของมโหสถบัณฑิตกลับตรงกันข้าม คือผลที่ได้รับตกเป็นบุคคล
อื่นที่ เข้ามาพึ่ งอาศัยมโหสถบัณฑิ ตแก้ปั ญหาให้ เป็ นบุ คลภายนอกหรือมหาชน ผู้ด าเนิน การ
คือมโหสถบัณฑิต ทาเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มาก ความสุขของมนุษย์นอกจากความสุขทาง
กายที่แสวงหามาได้จากความร่ารวยหรือสิ่งอื่นๆแล้วยังมีความสุขทางจิตใจที่เกิดจากความพึงพอ
ใจความสงบของจิตใจและการได้ทางานที่ตนเองพอใจนอกจากนี้บุคคลทั่วไปอย่างเราๆความสุข
พื้นฐานทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็มีในเรื่องความสุขของคฤหัสถ์ ๔ ได้แก่ (๑) สุขเกิด
จากการมีทรัพย์ (๒) สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์เพื่อบริโภคไม่มากไม่น้อยเกินไป (๓) สุขเกิดจาก
ความไม่เป็นหนี้ (๔) สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ
ขั้นที่ ๒ : ขั้นวิเคราะห์ (การเป็นศูนย์กลางแห่งความไว้วางใจและทาหน้าที่เป็น
กัลยาณมิตร) จะอยู่ใน ๒ขั้นตอนแรก คือ (๑) เป็นศูนย์กลางแห่งความไว้วางใจและ (๒) ทา
หน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งทั้ง ๒ ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของมโหสถบัณฑิตสรุป
ได้ดังนี้ อันดับแรกคือ เป็นศูนย์กลางแห่งความไว้วางใจด้ วยพลังแห่งความเมตตากรุณาโดยมี
ปัญ ญาเป็ น ตัว หลั กในการควบคุม ซึ่ง มี ในตั ว มโหสถบัณ ฑิ ต แสดงถึง ความเป็ น ผู้ นาที่ โ ดดเด่ น
สามารถเป็นศูนย์กลางแห่งความแห่งความไว้วางใจ เป็นศูนย์กลางแห่งความรัก และความศรัทธา
ของประชาชน เมื่อผู้คนเดือนร้อนมีปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนมโหสถบัณฑิตจะทาหน้าที่
สวมบทบาทของกัลยาณมิตร สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น ในการให้คาชี้แจง หรือคาแนะนาต่างๆให้กับ
คู่กรณีไม่ทาการตัดสินใดๆ วางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใด ทาให้
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไว้วางใจ ได้รับรับทราบข้อมูลต่างๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น มโหสถบัณฑิตมีความ
เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกพร้อมที่เปิดกว้างให้การช่วยเหลือทุกๆ คน ให้
ผ่ า นพ้ น จากปั ญ หาและอุป สรรคทั้ ง ปวงได้ ดั ง ที่ ไ ด้ ศึก ษาและแสดงไว้ แ ล้ ว ในการช่ วยเหลื อ
แก้ปัญหาให้ผู้คนเริ่มตั้งแรกเกิดได้ช่วยบิดาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อนๆ ให้มีที่วิ่งเล่น พ่อค้า
ประชาชน สมณพราหมณ์ จรไปจรมาได้พึ่งพาอาศัย รวมทั้งแก้ปัญหาให้พระราชามหากษัตริย์อีก
ด้วย
ขั้นที่ ๓ : ขั้นวางแผน (พิชิตเรื่องราว) จะอยู่ใน ๒ ขั้นตอนที่ (๓) พิชิตเรื่องราว
และ(๔) มีความยุติธรรมมโหสถบัณฑิตมีวิสัยทัศน์ยาวไกล มีความสามารถประเมินสถานการณ์
อีกทั้งยังสามารถโน้มน้าวสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเตือนให้อนุเกวัฏ ทางานด้วยความสมัครใจและ
จริงใจได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพิชิตเรื่องราว ผู้วิจัยมองว่าเป็นคุณสมบัติชั้ นเลิศ มีความเป็น
นักคิดเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริง มีการพิจารณาอย่างแยบคายโดยใช้โยนิโสมนสิการ ขั้นตอนนี้จัดว่า
เป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างมาก เพราะเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องเนื่อง
กับความคิดที่จะต้องร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งผู้ที่ทาหน้าที่ คนกลางคือตัวท่านมโหสถบัณฑิตและ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกิดสัมมาทิฏฐิที่จะนาไปสู่หนทางในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งหลักหรือวิธีการในการการคิด ได้แก่ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง ๑๐ ประการ
โดยคิ ด ตามกระบวนวิ ธี อริ ย สั จ ๔โดยคิด ถึง ตั ว ปั ญ หาสาเหตุ ของปั ญ หาวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาและ
จุ ด หมายปลายทางเมื่ อ หมดปั ญ หาแล้ ว มโหสถบั ณ ฑิ ต ใช้ หลั ก การพิ จ ารณาในการแก้ ปั ญ หา

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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ช่ว ยเหลื อผู้ คนที่ป ระสบปั ญหาที่ ได้ เดื อดร้อนทั้ง กายและใจอยู่บ นพื้ นฐานของความยุติ ธรรม
ปราศจากอคติ
ขั้นที่ ๔ : ปฏิบัติ (มีความยุติธรรม และนาเสนอทางออก) จะอยู่ใน ขั้นตอนที่ (๕)
เสนอทางออก ในขั้นตอนนี้มโหสถบัณฑิตทาหน้าที่เป็นคนกลางในการแก้ปัญหาและคู่กรณีทั้ง
สองฝ่ า ยจะต้ องยอมรั บ การตั ด สิ น ของมโหสถในท่ า มกลางมหาชนโดยหลั ก การแล้ ว ในการ
แก้ปัญหาเป็นการชี้นาทางออกให้แก่ชีวิตและสังคมใช้หลักธรรม “ศีล๕”นาไปปฏิบัติ เพราะหาก
เราทุกคนใช้หลักของศีล๕เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิตจะเสมือนหนึ่งกระตุ้นให้เราทุกคนสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาและไม่ให้พัฒนาลุกลามไปในทางลบกระทบต่อสังคมสังคมนั้นๆก็สามารถอยู่ร่ วมกันได้
อย่างมีความสงบสุข
๘. บทสรุป
การคิดเชิงกลยุทธ์ของมโหสถบัณฑิตเพื่อแก้ปัญหาสังคมเป็นการคิดอย่างถูกต้อง
เป็ นศู น ย์กลางที่บ ริหารการด าเนิ นชี วิต ทั้ งหมด ทาหน้า ที่ชี้ น าและควบคุมการกระทา ผู้วิ จั ย
สนับสนุนการคิดเชิงกลยุทธ์ของมโหสถบัณฑิต ซึ่งวิธีการคิดจะเริ่มเข้ ามามีบทบาทเมื่อมนุษย์
ได้รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่มาก หากคิดเป็นหรือคิดดีก็จะเกิดการเลือกรับเป็นหรือเลือก
รับแต่สิ่งที่ดีๆ เมื่อรับมาแล้วจะเกิดการคิด ตีความเชื่อมโยงและตอบสนองออกมาเป็นการดาเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา หากมีการนามาอธิบายขยายความหรือปรับประยุก ต์ใช้ให้เหมาะกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของบุคคลให้เห็นแนวทางอย่างชัดเจนก็จะเป็นประโยชน์และทรงคุณค่ามากเป็น
อย่างยิ่งโดยการส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การมีโยนิโสมนสิการทาให้เกิดสัมมาทิฎฐิเพิ่มมากขึ้นเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
บุคคลดาเนินชีวิตอย่างปกติสุขและการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคมอย่างมีความสุข
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