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การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อศึ กษาการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ตามหลั กปรั ช ญาปารมิ ต าในทรรศนะ
ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง ผลการวิจัยพบวHา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจําเปIนต%องพัฒนาทั้งทางด%านกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพจิตมีความสําคัญมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
คุณภาพจิตที่ดีเปIนพื้นฐานในการแก%ปLญหาตHาง ๆ สําหรับการดําเนินชีวิตที่ดี หลักปรัชญาปารมิตาเน%นเรื่อง
ความไมHยึดมั่นถือมั่นที่สอดคล%องกับหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลางที่เน%นเรื่องความเปIนเอกภาพในความ
หลากหลาย และมีหลักยึดเหนี่ยวที่ไมHยึดติดและสามารถดํารงชีวิตอยูHได%อยHางมีสุขแท%ตามความเปIนจริง โดย
การใช%หลักพลัง 4 คือ พลังสร%างสรรค พลังรHวมมือ พลังปรับตัว และพลังแสวงหา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด%วยความสุขแท%จากการใช%ปLญญา
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Abstract
This research aims to study the development of the quality of life based on the
Paramita philosophy in the moderate Postmodern Philosophy. The findings showed that the
development of good quality of life is necessary to develop both physical, mind and
spiritual, especially the development of mental quality is very important in improving the
quality of life due to good mental quality as the basis to solve various problems for a good
lifestyle. Our philosophy is to emphasize the commitment of non-attachment. Which the
moderate Postmodern Philosophy, which focuses on unity in diversity. And It has a nonattachment principle and can live in true happiness. Supplemented by the use of the four
power principles: creative power, cooperation power, adaptation power, and requisition
power for the development of quality of life with happiness from the use of intelligence.
Keywords: Moderate Postmodern Philosophy, the Paramita philosophy, Quality of life
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บทนํา
โลกในปLจจุบันเปIนโลกยุคดิจิทัล สังคมมนุษยมีการพัฒนาทางวัตถุอยHางรวดเร็ว ความก%าวหน%าทาง
วิทยาการสมัยใหมHได%สร%างเทคโนโลยีหลากหลาย ชHวยให%ผู%คนมีความเปIนอยูHที่ดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นในทุก ๆ
ด%าน แตHขณะเดียวกันก็สHงผลกระทบอยHางรุนแรงตHอกลุHมคนที่ปรับตัวตามไมHทันซึ่งเปIนคนสHวนใหญHของสังคม
ผลที่ตามมาคือความทุกขซึ่งเกิดจากความขัดแย%ง ทั้งด%านชีวิตสHวนตัว ความเปIนอยูH สภาพแวดล%อม ความเสื่อม
โทรมของ ธรรมชาติ ตลอดจนความตกต่ําทางคุณธรรมและจริยธรรม ผู%ที่ได%รับผลกระทบจากความเจริญของ
วิ ท ยาการสมั ย ใหมH ซึ่ ง เปI น ผู% มี ปL ญ ญาจะแสวงหาแนวทางรั บ การเปลี่ ย นแปลงอยH า งเหมาะสม และการ
ปรับเปลี่ยนที่สมบูรณนั้นจะต%องทําพร%อมกันทั้งด%านรHางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ เปIนการพัฒนาขั้นสําคัญที่สุดเพราะบุคคลผู%มีพัฒนาการทางจิตวิญญาณจะ
เปIนผู%ที่อยูHอยHางเรียบงHาย เปIนสุข ไมHวHาจะอยูHที่ใดก็มีแตHความสงบรHมเย็น ไมHสร%างปLญหา ยอมรับได%กับทุกความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน อีกทั้งยังเปIนผู%ชHวยเหลือเกื้อกูลสังคมได%อยHางยอดเยี่ยม ชHวยนําพาพัฒนา
สังคมไปสูHความเจริญรุHงเรือง ทั้งชHวยสร%างความสามัคคีกลมเกลียวปรองดองให%เกิดขึ้น ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพจิตจึงเปIนสิ่งจําเปIนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปIนหน%าที่หลักที่มนุษยจะต%องกระทําและควรเปIน
เปgาหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิต การพัฒนาจิตจะสามารถทําให%มนุษยพบสุขแท%ตามความเปIนจริง โดยเฉพาะ
อยHางยิ่งในสภาพสังคมปLจจุบันที่มีแตHการแกHงแยHงแขHงขัน การทําลายซึ่งกันและกันเพื่อมุHงไปสูHความเปIนหนึ่งใน
หน%าที่การงานหรือเพื่อสร%างฐานะ หากจิตใจตกต่ําก็จะไมHสามารถเอาตัวรอดจากความโหดร%ายนี้ได% แตHถ%า
บุคคลใดมีจิตใจที่เข%มแข็งอHอนโยนยHอมจะต%องผHานพ%นทุกปLญหาไปได% ด%วยการใช%ปLญญาพิจารณาไตรHตรองอยHาง
มีสติมีวิจารณญาณ การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสนา เปIนการเรียนรู%และปฏิบัติเพื่อไปสูHความพอดี มีดุลย
ภาพของชี วิ ต มี ความสั มพั น ธกลมกลื น ระหวH า งการดํ า เนิ น ชี วิ ตกั บ สภาพแวดล% อมอยHา งรู% เ ทH า ทั น แสวงหา
แนวทางที่ยั่งยืนด%วยการพึ่งพาตนเองอยHางไมHยึดติด การรู%จักยับยั้งความต%องการของตนให%อยูHในขอบเขตที่
พอเหมาะพอดี ใช%ความรู%และสติปLญญาของตนในทางสร%างสรรค ไมHกHอให%เกิดความเดือดร%อนเบียดเบียนให%โทษ
นับเปIนการใช%ชีวิตอยHางมีคุณคHา ดังนั้น การฝiกให%เกิดสัมมาทิฏฐิจึงเปIนรากฐานของการฝiกและพัฒนาตนเอง
ให%มีปLญญารู%ตามความเปIนจริง สามารถแก%ไขปLญหาตHาง ๆ ได%อยHางมีประสิทธิภาพ
จากความเปIนมาและปLญหาดังกลHาวข%างต%น จึงทําให%ผู%วิจัยสนใจศึกษาค%นคว%าพระสูตรหนึ่งของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานชื่อวHา “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” มีความหมายตามตัวอักษรวHา "พระสูตรอัน
เปIนหัวใจแหHงปฏิปทาอันยวดยิ่งแหHงความรู%แจ%ง" พระสูตรพรรณนาถึงการบรรลุธรรมของพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรที่เกิดจากการเพHงวิปLสสนาอยHางล้ําลึกจนเกิดปLญญา (ปรัชญา) ด%วยการพิจารณาเล็งเห็นวHาสรรพสิ่งล%วนวHาง
เปลHา หัวใจหลักของพระสูตรระบุวHา "รูปคือความวHางเปลHา ความวHางเปลHาคือรูป รูปไมHอื่นไปจากความวHางเปลHา
ความวHางเปลHาไมHอื่นไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็วHางเปลHา" นับเปIนแกHนแท%ของพุทธศาสนา เมื่อ
เห็ น แจ% ง ในรู ป เปI น ความวH า งเปลH า ความยึ ด มั่ น ในอั ต ตายH อมไมH มี ความหลงในสรรพสิ่ งยH อมถู ก ทํ า ลายไป
ธรรมชาติแท%ของสรรพสิ่งก็บังเกิดขึ้นในจิต นั่นคือ มหาปLญญาบังเกิดขึ้น เมื่อได%เห็นแจ%งถึงความวHางเปลHาความ
เมตตากรุณาในสรรพสิ่งที่เปIนธรรมชาติแท%ก็บังเกิดขึ้น หลักการละวางความยึดมั่นถือมั่นในปรัชญาปารมิตานี้
ตรงกับแนวคิดของหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลางในเรื่องของการเปpดใจกว%างยอมรับข%อมูลที่หลากหลาย ยึด
เหนี่ยวโดยไมHยึดติด และปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง (moderate postmodern philosophy) เปIนกระแสคิด
ที่มุHงพัฒนาคุณภาพชีวิต เน%นให%เกิดการดูแลและพัฒนาตนเองอยHางมีวิจารณญาณ (critical mind) ด%วยความ
สนใจใฝqรู%และแสวงหาข%อมูลเพื่อทําความเข%าใจเหตุผลและความเปIนความเปIนจริงของชีวิต โดยไมHสนับสนุนให%
ปLกใจเชื่อข%อมูลที่ได%รับฟLงมาทันทีหากยังไมHได%รับการยืนยันจากแหลHงข%อมูลที่เชื่อถือได% การแสวงหาความสุขแท%
นั้น ขึ้นอยูHกับพื้นฐาน มุมมอง ระบบคิดหรือกระบวนทรรศนของแตHละบุคคลที่แตกตHางกัน ผู%วิจัยจึงสนใจที่จะ
747

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ศึกษาค%นคว%าปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พระสูตรวHาด%วยปLญญาที่สมบูรณพร%อมหรือปLญญาบารมีและนํามา
ประยุกตใช%ตามแนวคิดของหลักปรัชญานวยุคสายกลาง เพื่อนําแนวความคิดแนวทางปฏิบัติจากพระสูตรและ
หลักปรัชญามาปรับใช%ในชีวิตประจําวัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให%ดียิ่งขึ้นอยHางมีสุขแท%ตามความเปIนจริง
วัตถุประสงค>การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาปารมิตาที่สอดคล%องกับปรัชญาหลังนวยุค
สายกลาง
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาค%นคว%ากรอบความคิดของการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากปรัชญาปารมิตาที่สอดคล%องกับหลัก
ปรั ช ญาหลั งนวยุ คสายกลาง หลั กการพั ฒ นาคุ ณภาพจิ ตเพื่ อพัฒ นาคุณภาพชี วิ ต และการใช% ปLญ ญาอยH า งมี
วิจารณญาณ จากข%อมูลที่สืบค%นได%จากเอกสารตHางๆ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทบทวนวรรณกรรม
1. ปรัชญากระบวนทรรศนหลังนวยุค (Post-Modern Philosophy) เปIนกระแสที่ไมHมีขอบเขตเริ่มต%น
ชัดเจนแตHเปIนการปรับทHาทีตHอการใช%ปรัชญา โดยชี้วHาปLญหาใหญHของโลก เชHน สงครามโลกล%วนเกิดจากความ
ยึดมั่นถือมั่น (attachment) ของผู%ถือปรัชญายุคกHอนหน%าทั้งสิ้น การค%นหาความเปIนจริงตามแนวคิดทาง
อภิปรั ชญาที่เกิ ดขึ้น ตามแนวคิดกระบวนทรรศนหลั งนวยุ ค เกิดจากการตH อต%า นแนวทางวิทยาศาสตรและ
กระบวนการทางสั งคมที่ เ รี ย กวH า นวยุ คภาพ ปรั ช ญามองวH า ความรุ น แรงของสงครามเกิ ด จากการพั ฒ นา
วิทยาศาสตรตามปรัชญาสมัยใหมH (modern philosophy) ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางเปIนกระแสคิดที่มุHงเน%น
ความเปIน เอกภาพในความหลากหลาย สามารถอHานความคิดของผู% อื่นได%มากขึ้น รHวมมือกับผู%อื่น ได%โดยไมH
จําเปIนต%องคิดเหมือนกัน สามารถยึดเหนี่ยวเพื่อให%มีจุดมุHงหมายที่แนHชัดได%โดยไมHยึดติด ไมHยึดมั่นถือมั่นวHา
ความคิดของตนนั้นถูกต%องแตHเพียงฝqายเดียว กระแสคิ ด ของปรัชญาหลังนวยุคสายกลางไมHเน%นการรื้อทุกอยHาง
ทิ้งแตHให%ใช%ปLญญาในการย%อนอHานใหมHหมดไมHลดละอะไรเลย จากนั้นให%อHานทําความเข%าใจพิจารณาอยHางมี
วิจารณญาณ เพื่อเก็บสิ่งที่แนHใจวHาจะสามารถนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเข%าถึงความเปIนจริงความสุขที่
แท%จริงได%
วิถีทางที่จะทําให%เกิดความสันติสุขได%นั้นต%องไมHมีการยึดมั่นถือมั่น กีรติ บุญเจือ (2545, 197) ได%กลHาว
ไว%วHา การยึดมั่นถือมั่นเปIนเหตุให%เกิดการแบHงแยก การแบHงแยกเปIนเหตุให%เกิดการแขHงขัน การแขHงขันเปIนเหตุ
ให%เกิดความไมHไว%ใจกัน ความไมHไว%ใจกันเปIนเหตุให%เกิดการทําลายกัน แนวทางที่ควรสHงเสริมและสนับสนุนคือ
ควรหันหน%ามาปรึกษาหารือกันให%รอบคอบ และเปpดโอกาสให%พิจารณารับสHวนดีจากทุกสHวนทุกทางสามารถ
รHวมมือกันได%โดยไมHต%องคิดเหมือนกัน สร%างบรรยากาศเอกภาพในความหลากหลาย ชHวยเสริมกันและกันโดย
ความไมHยึดมั่นถือมั่นนําไปสูHการแบHงหน%าที่กันรับผิดชอบ การแบHงหน%าที่รับผิดชอบนําไปสูHการสHงเสริมกัน การ
สHงเสริมกันนําไปสูHความไว%ใจกัน ความไว%ใจกันนําไปสูHความรHวมมือกัน ความรHวมมือกันนําไปสูHสันติภาพ ดังนั้น
แนวทางการสร%างกระบวนทรรศนใหมHนี้นHาจะเปIนแนวทางที่สHงเสริมสันติสุขของโลกได% ซึ่งเปIนการใช%ประโยชน
จากความรู%ได%อยHางถูกต%องที่สุดในแนวทางการแสวงหาความรู%ของปรัชญา
2. ปรัชญาปารมิตา เปIนสHวนหนึ่งของคัมภีรพุทธศาสนาชื่อ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” พระสูตรพูดถึง
การเจริญปLญญาบารมีโดยเน%นเรื่องการบรรลุญาณทรรศนะด%วยปLญญาญาณอันลึกซึ้ง ชาวพุทธเรียกวHาความ
วHางหรือสุญญตา ธรรมบรรยายขององคทะไลลามะและจากอรรถกถาทิเบตที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 15 ได%
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อธิบายพระสูตรนี้ วHาคัมภีรมีนัยยะแฝงเปIนเรื่องของการปฏิบัติธรรมขั้นสูง ที่นํา ไปสูHก ารตรัส รู%สําหรับผู%ที่ตั้ง
ปณิธานปรารถนาเปIนพระโพธิสัตว หัวใจของปรัชญาปารมิตาคือความกรุณาและปLญญาที่ผสานกันอยHางแนบ
แนHน (องคทะไลลามะ, 2559) พุทธจริยศาสตรไมHวHาจะเปIนอุดมการณพระโพธิสัตว หลักโพธิจิต หลักมหา
กรุณา ล%วนมีรากฐานมาจากปรัชญาปารมิตา สาระสําคัญทางจริยธรรมของปรัชญาปารมิตาก็คือสภาพสุญญ
ตา ในความวHางจะไมHมีความเห็นแกHตัวหลงเหลืออยูH เปIนความเต็มบริบูรณด%วยปLญญา ในภาวะเชHนนี้ความ
แตกตHางระหวHางตนเองกับผู%อื่นก็จะไมHมีอีก มีแตHความเมตตาสงสารในสัตวทั้งหลาย เพราะมีความเข%าใจในสิ่ง
ทั้งปวงตามความเปIนจริงวHาอยูHในสภาพสุญญตา ไมHมีสัตว บุคคล ตัวตน เราเขาใดอีก คําสอนในปรัชญาปารมิ
ตาหฤทัยสูตรนําไปสูHความกรุณาและมุทิตาในสัตวทั้งหลาย ด%วยความต%องการสร%างความรักแบบพระโพธิสัตว
ให% มีในตน ตั วตนที่เ ห็ นแกH ตัว ไมHห ลงเหลืออยูH ความสมบู รณทางจริย ธรรมจะบั งเกิ ดขึ้ น ได% ก็โดยอาศั ยหลั ก
ปรัชญาปารมิตา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปIนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่ใช%กระบวนการวิจัยเชิงปรัชญา
กําหนดขั้นตอนไว% ดังนี้
1. รวบรวมเอกสารข%อมูลที่เกี่ยวข%องกับการวิจัย
2. นําข%อมูลที่ได%มาวิเคราะห แยกประเด็น
3. ศึกษาเชิงปรัชญาเพื่อการวิจัย
4. ประมวลผลการศึกษาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาค%นคว%าเอกสารในงานวิจัยนี้ ผู%วิจัยเห็นวHา มนุษยต%องการปLจจัย 4 เพื่อการดํารงชีพ คือ
อาหาร เครื่องนุHงหHม ที่อยูHอาศัย และยารักษาโรค หากวHาผู%ใดยังมีไมHครบก็ต%องดิ้นรนแสวงหาให%ครบ เมื่อมีทุก
อยH า งเพี ย งพอแกH ความต% อ งการทางโลกแล% ว สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ยต% องการในลํ า ดั บ ถั ดไปคื อผลที่ ต อบสนองทางใจ
ต%องการพึ่งพาปLจจัยที่สูงกวHาที่พึ่งได%ในระดับวัตถุ เพราะการยึดติดในวัตถุสิ่งของไมHได%ให%ความสุขแท%ตามความ
เปIนจริง ทุกสิ่งมีเข%ามาและมีวันจากไป เมื่อยังไมHพบที่สุดของความสุขมนุษยจึงแสวงหาจนพบคําสอนทาง
ศาสนา ซึ่งมีอยูHจํานวนมากและสามารถตอบสนองตHอความต%องการเหนือระดับวัตถุของจิตใจมนุษยได% เนื้อหา
ของทุกศาสนาเชื่อวHามีโลกหน%าที่มีความสืบเนื่องจากชีวิตในโลกนี้ เมื่อเชื่อวHามีโลกหน%าก็ต%องสั่งสมความดีใน
โลกนี้ เพื่อให%มีโลกหน%าที่สมบูรณและเพียบพร%อม
พระพุทธศาสนาเปIนศาสนาที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย เชื่อวHาทุกคนสามารถพัฒนาจิตไปสูHความเปIน
มนุษยที่สมบูรณได%ด%วยความเพียร พระพุทธศาสนามองวHาการได%เกิดเปIนมนุษยเปIนโอกาสที่หาได%ยากยิ่ง การ
ได%เกิดเปIนมนุษยและเทวดาเปIนผลมาจากกุศลกรรมที่ทํามาในอดีต กุศลกรรมเหลHานั้นทําให%มีความสัมพันธที่ดี
กับผู%อื่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่เปIนสุข สงบ ปราศจากความทุกขความเจ็บปวดมารบกวนรHางกายและจิตใจ
เปgาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการบรรลุนิพพาน เพื่อที่จะได%ข%ามพ%นการเวียนวHายตายเกิดและพ%นจาก
ทุกขที่มาพร%อมการเวียนวHายตายเกิด ศาสนาพุทธสอนให%มนุษยจัดการชีวิตด%วยการลงมือปฏิบัติ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตล%วนเกิดจากกระทําของตนเอง สิ่งที่ได%รับและสภาพความเปIนอยูHมิได%เกิดมาจากการอ%อนวอนขอพรจาก
พระเปIนเจ%าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธศาสนามีวิธีการมากมายเพื่อชHวยให%ผู%คนเข%าถึงความสงบ มีสมดุลภายใน มี
ความกรุณา หัวใจของพระพุทธศาสนาจึงประกอบด%วยความเข%าใจในการปฏิบัติและการรู%แจ%งในพระธรรม
แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความเปลี่ ย นแปลงทางจิ ต นี้ เ รี ย กวH า ธรรมะ หมายถึ งแบบแผนของความจริ ง เปI น กฎ
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ธรรมชาติ และจั กรวาลที่ พ ระพุ ท ธเจ% า ทรงค% น พบ หลั กธรรมคํ า สอนและหลั กปฏิ บั ติ นํ าไปสูH เ ปg า หมายของ
พระพุทธศาสนาคือการหลุดพ%นจากทุกขทั้งปวง การเปIนอิสระจากความยึดติด โดยเฉพาะความยึดมั่นถือมั่นวHา
มีความจริงซึ่งเที่ยงแท%ถาวร ไมHวHาจะเปIนความเที่ยงแท%ถาวรของโลกภายนอกหรือความเที่ยงแท%ของตัวตน
ภายในของแตHละบุคคล
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรเปIนหนึ่งในหลักธรรมสําคัญของศาสนาพุทธนิกายมหายาน พระสูตรนี้
พรรณนาถึ ง การบรรลุ ธ รรมของพระโพธิ สั ต วอวโลกิ เ ตศวร เกิ ด จากการเพH ง วิ ปL ส นาจนเกิ ด ปL ญ ญาบารมี
พิจารณาเห็นวHาสรรพสิ่งทั้งปวงวHางเปลHา เมื่อเห็นแจ%งในรูปเปIนความวHางเปลHาความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาก็ไมHมี
ความหลงไหลในสรรพสิ่งถูกทําลายไป เมื่อเลิกยึดติดในรูป ความรักความเมตตาและกรุณาในสรรพสิ่งที่เปIน
ธรรมชาติแท%ก็เกิดขึ้น หฤทัยสูตรปฏิเสธความมีอยูHของตัวตนที่เที่ยงแท%ของทุกสิ่งโดยไมHมีข%อยกเว%น ปฏิเสธ
สภาวะของขันธห%า แสดงให%เห็นถึงปLญญาที่เปIนกุญแจสําคัญของพุทธศาสนา การจะปลดปลHอยตนเองให%เปIน
อิสระทางจิตวิญญาณอยHางแท%จริง จะทําได%ก็ตHอเมื่อเลิกมองโลกและตนเองอยHางยึดมั่น เมื่อไมHยึดมั่นถือมั่นใน
ทุกสิ่งวHาเปIนของเรา ก็จะทําให%เปpดใจกว%างยอมรับสิ่งรอบตัวได%อยHางไมHมีอคติ และการพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
ด%วยปLญญาไมHใช%อารมณในการตัดสินใจ ทําให%สามารถแก%ปLญหาตHาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได%อยHางดี
หลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง มุHงเน%นการสHงเสริมสัญชาตญาณปLญญาให%มนุษยทําการคิด วิเคราะห
แยกแยะทุกสิ่งอยHางมีวิจารณญาณ สHงผลให%สามารถคิดแก%ปLญหาตHาง ๆ ที่เกิดขึ้นได%อยHางเปIนเหตุเปIนผล ดูแล
พัฒนาตนเองได%ทั้งด%านรHางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณอยHางเปIนระบบ ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางเน%นการใช%
แนวคิดพลัง 4 ได%แกH 1) พลังสร%างสรรค ซึ่งเปIนพลังของคุณภาพชีวิตที่มาจากสัญญาณปLญญา คิดหรือทําสิ่ง
ใหมHที่ไมHเคยมีมากHอนเปIนการเพิ่มความก%าวหน%า เสริมสร%างสติปLญญา การเรียนรู% นําไปสูHการแก%ปLญหา 2) พลัง
ปรับตัว การปรับตัวเปIนการดัดแปลงหรือประยุกตใช%ให%มีคุณประโยชน ปราศจากโทษ การปรับตัวทําได%โดย
การวางทHาทีด%วยจิตใจที่เปIนกลาง ไมHมีอคติ ไมHยึดมั่นถือมั่นวHาสิ่งที่ตนเชื่อถูกต%องฝqายเดียว 3) พลังรHวมมือ เปIน
การประสานความรHวมมือหรือการมีสHวนรHวม การสร%างความสามัคคีในหมูHคณะ การรHวมแรงรHวมใจยHอมให%
ผลสําเร็จที่ดีกวHาเสมอ 4) พลังแสวงหา เปIนศักยภาพทางปLญญาที่สามารถคิดค%นหาสิ่งที่ขาดหายมาเพิ่มเติม
ให%กับชีวิ ตอยูHเสมอ หลั งแหH งการแสวงหานี้นอกจากจะชHว ยให%เกิ ดการพั ฒนาอยH างไมHห ยุดยั้ งในโลกนี้ ยังมี
ศักยภาพในการสามารถเข%าใจถึงโลกหน%าด%วยการหยั่งรู%ได%อีกด%วย
การสHงเสริมให%คิดอยHางมีวิจารณญาณ การใช%ปLญญาพิจารณาทุกสิ่งอยHางเปIนเหตุเปIนผลโดยไมHยึดมั่น
ถือมั่น เปIนการสHงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตได%อยHางมีความสุข สามารถนําหลักธรรมในปรัชญาปารมิตามา
ปรับใช%ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได%
อภิปรายผล
ความสุขที่ได%จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นจากความอยากรู%อยากฉลาดของมนุษยนําไปสูHการ
สนใจในเนื้อหาความรู% ตHา งๆ ที่ได% มีการคิด และตกทอดไว% จนถึ งปL จจุ บั น หลั กปรั ชญาหลั งนวยุ คสายกลางมี
จุดมุHงหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด%วยการพัฒนาสัญชาตญาณปLญญาให%สูงขึ้น โดยเฉพาะสัญชาตญาณปLญญา
รู%ตนเองและการทําดีมีสุขทั้งโดยสHวนตัวและสHวนรวม ปรัชญาเปIนวิชาที่เกิดจากการคิดของมนุษย เมื่อมนุษยคิด
และมีคําถามก็จะคิดตHอเพื่อหาคําตอบ ทุกการคิดในทุกเรื่องที่มนุษยสนใจอยากรู%ต%องคิดให%ถึงระดับปรัชญา คือ
คิดให%ถึงเรื่องของความเปIนจริงและสิ่งค้ําประกันความจริง เพราะปรัชญาเน%นให%มองหาคําตอบทุกคําตอบที่
เปIนไปได% สมรรถภาพคิดของมนุษยจึงไมHได%เปIนเพียงแคHสมรรถภาพของสมองเทHานั้น หากแตHมีปLจจัยอื่นที่
เชื่อมโยงกับจิตด%วย
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โลกในยุคปLจจุบัน มนุษยตHางก็ดิ้นรนแกHงแยHงแขHงขันกันจนลืมพัฒนาคุณภาพของจิตใจ มุHงเอาชนะกัน
เพื่อความเปIนใหญH แสวงหาความสนุกสนานสะดวกสบายจนละเลยการทําความดี ไมHเห็นความสําคัญของการมี
เมตตามีความกรุณาตHอเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย การมองเห็นแตHประโยชนเฉพาะหน%าและพยายามทําให%
ได%มาเปIนของตนโดยไมHสนใจวิธีการวHาถูกต%องหรือไมH ทําให%คนสHวนใหญHประสบปLญหาตHางๆ ที่รุมเร%าทั้งรHางกาย
และจิตใจ เพราะขาดการพัฒนาจิตใจที่เปIนเรื่องสําคัญ การพั ฒ นาจิ ต สามารถนํา ไปสูH ก ารมี ปL ญ ญาที่ ค% น พบ
ความสุ ข แท% ต ามความเปI น จริ ง ได% กระแสปรั ช ญาหลังนวยุคสายกลางสนั บสนุ นสังคมให%หั นกลับ มาให%
ความสําคัญแกHจิตใจ ด%วยการปลุกกระแสจริยธรรมที่ตกต่ําลงให%กลับมามั่นคงมากยิ่งขึ้น ทั้งสHงเสริมความเปIน
เอกภาพในความหลากหลายเพื่อเปpดโอกาสให%ทุกคนได%คิด วิเคราะห จากประสบการณทั้งเกHาและใหมH การรื้อ
อHานใหมHหมดและการเปpดใจยอมรับความเห็นตHาง การเลิกยึดมั่นถือมั่นจะทําให%มนุษยในสังคมมีเมตตากรุณา
ตHอเพื่อนมนุษยด%วยกันมากยิ่งขึ้น
ปรัชญาปารมิตามีเปgาหมายในการยกระดับจิตเพื่อเข%าสูHสุญญตาหรือความวHาง พระสูตรมุHงเน%นให%ผู%นับ
ถือศรัทธานําไปปฏิบัติจึงจะเกิดผล เกิดความเข%าใจอยHางแท%จริง เมื่อเกิดความเข%าใจอยHางลึกซึ้งในพระสูตรแล%ว
ก็จะสามารถนําปLญญาที่เกิดขึ้นนี้มาพัฒนาระดับคุณภาพจิตได% การละความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยูHทําให%มีปLญญา
พิจารณาทุกเรื่องทุกเหตุการณได%อยHางมีเหตุมีผล ซึ่งหลักการนี้ผู%ที่มีความเชื่อถือศรัทธานํามาปฏิบัติจะเห็นผลที่
เกิดขึ้นได%ด%วยตนเอง สามารถนํามาประยุกตใช%ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อจิตดีมีกําลัง ใจกายก็จะดีตามไป
ด%วย ทําให%ใช%ชีวิตได%อยHางปกติมีสุขด%วยปLญญา สอดคล%องกับหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลางที่สHงเสริมให%ใช%
ปLญญาพิจารณาทุกปLญหาด%วยการใช%วิจารณญาณ สําหรับผู%ที่ไมHมีความเชื่อเรื่องโลกหน%า เรื่องจิต ก็สามารถใช%
หลักปรัชญานี้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพบกับความสุขแท%ได% ด%วยการใช%พลัง 4 คือ พลังสร%างสรรค พลัง
รHวมมือ พลังปรับตัว และพลังแสวงหา
ปรัชญาหลังนวยุค สายกลาง จึงเปIนปรัชญาที่มุHงพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและจิตที่ตอบสนองตHอ
ปรัชญาปารมิตาในระดับขั้นเบื้องต%นที่มีเปgาหมายในระดับสูงเพื่อยกระดับจิตใจเข%าสูHสูญญาตาหรือความวHาง
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