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ความน�า

 เมือ่สือ่ออนไลน์กลายเป็นปัจจยัจ�าเป็นของคนท่ีอยูใ่นสังคมยคุข่าวสาร ส่ือออนไลน์จึงเปรียบเสมอืน 

“ดาบสองคม” ที่ให้ทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะเลือกใช้หรือเลือกไม่ใช้ตามความเหมาะสม 

ในการบริโภคสื่อ โดยอาศัยรูปแบบและกระบวนการ คือ ท�าการสื่อออนไลน์กับบุคคลอื่น (ปรโตโฆสะ) + 

ท�าการสื่อออนไลน์กับตนเอง (โยนิโสมนสิการ) + ท�าการส่ือออนไลน์ตามแนวทางประพฤติปฏิบัติในศีล 

สมาธิ ปัญญา ซึ่งท�าให้ผู้รับสารเกิดปัญญา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนตนและผู้อื่น ซึ่งจะน�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม

 ในปัจจุบนัการใช้ชวีติในสงัคมออนไลน์ กลายเป็นปัญหาส�าคญัทีส่่งผลกระทบอย่างมากต่อการด�าเนนิ

ชวีติในสงัคม หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องและส่งผลให้เกดิปัญหาสงัคม จากการส�ารวจพฤตกิรรมในการเข้าใช้บรกิาร

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาในการด�าเนินชีวิตในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับ

ที่สูง ตามหลักพระพุทธศาสนามีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่จะแก้ปัญหาที่ส�าคัญ คือใช้ชีวิตในสังคม

ออนไลน์ด้วยสต ิบนพืน้ฐานของความเข้าใจและเคารพในตนเองและผูอ้ืน่ บนหลกัการของเหตแุละผลตาม

ความเป็นจริง อันจะก่อให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์ และน�าไปสู่การกระท�าที่ดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

ความหมายของค�าว่า “สื่อออนไลน์”

 ค�าว่า “สงัคมออนไลน์”
1
 มาจากค�าว่า “Social” หมายถึง สังคม ซ่ึงในท่ีนีจ้ะหมายถึงสังคมออนไลน์ 

ซึ่งมีขนาดใหญ่มากในปัจจุบัน และ ค�าว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ 

เพลง รูปภาพ ดังนั้น ค�าว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้

หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กล่าวได้ง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถ 

มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง

 1
 ดูรายละเอียดใน “การสื่อสาร”, แหล่งที่มา : <http://www.sheetram.com/mc111.asp>[๕ มกราคม 

๒๕๖๐], ณภัทร ธนเตชาภทัร์, “ความส�าคญัของการส่ือสาร”, แหล่งท่ีมา  ttp://learners.in.th/blog/thenut/151118> 
[๕ มกราคม ๒๕๖๐].
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 เนื่องจาก ค�าว่า “สังคมออนไลน์” ในภาษาบาลีที่เป็นศัพท์บัญญัติเฉพาะในพระไตรปิฎกมิได ้

ถกูบญัญติัขึน้โดยตรง อย่างไรกต็าม ค�าในภาษาบาลีทีห่มายถงึ “สังคมออนไลน์” คอื “นเิวทนอญญฺมญญฺ-

สมฺพนฺธ”
2
 ที่แปลว่า การบอกกล่าว การสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เป็นศัพท์ท่ี เอ.พี.พุทธทัตตะมหาเถระ  

(A.P. Buddhadatta Mahāthera) ได้ผูกศัพท์ขึ้นใหม่ในสมัยปัจจุบันจากค�าว่า “Communication”  

ในภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงไม่ปรากฏค�าว่า “สังคมออนไลน”์ อยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในลักษณะ 

ที่เป็นเรื่องราวหรือเป็นหมวดหมู่ท่ีเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ตามค�าอธิบายเกี่ยวกับสังคมออนไลน์อย่างใน

ปัจจุบัน แต่กระนั้นพฤติกรรมเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ก็มีอยู่ เนื่องจากสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น

เป็นปกตใินชวีติประจ�าวนัของทกุคน ไม่เว้นแม้บรรพชติ หรือคฤหสัถ์ อกีทัง้แต่ละบคุคลกม็กีารใช้สือ่สังคม

ออนไลน์อยู่แทบตลอดเวลา โดยปรากฏในรูปของหลักธรรมและเนื้อหาเรื่องราวที่หลากหลาย 

หลักการและแนวทางปฏิบัติของการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์ตามหลักพระพุทธศาสนา

 หลักพุทธธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติของการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์มุ่งต้องการให้การแสดงออก

ของสังคมออนไลน์มีคุณภาพที่จะด�ารงอยู่ได้ต่อไปตามสภาพและสถานะแห่งความเป็นชีวิตมากขึ้น  

พร้อมทัง้มคีวามพร้อมท่ีจะด�าเนนิชีวติอย่างเป็นปกติสขุได้ ดังนัน้เพือ่เป็นแนวทางปฏบิติัส�าหรบัการใช้ชีวติ 

ในสังคมออนไลน์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว จึงขอน�าเสนอหลักธรรม ๒ หมวด ดังนี้

หลักเบญจธรรมและแนวทางปฏิบัติตามหลักเบญจธรรม

 หลักเบญจธรรมนั้น เป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะกับสังคมออนไลน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ที่ถือว่ามีความส�าคัญอย่างสูงสุด เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของสังคม เพราะปัญหาในแง่ของสังคม 

ที่มีความปริวิตกกังวลอยู่ทุกส่วนของโลกในปัจจุบันและอนาคตนั้น ถ้าเรามองเกาะกลุ่มของพฤติกรรม 

ทีเ่ป็นพษิเป็นภยัอนัตรายต่อสงัคม จนบางช่วงขณะสร้างความอกสัน่ขวญัแขวนให้เกิดขึน้แก่สงัคมออนไลน์

ภายในสังคม ไม่มีอะไรอื่นไปจากสังคมออนไลน์ได้ล่วงละเมิดศีลทั้ง ๕ ประการนั่นเอง ซึ่งถ้าหากผู้ใช้ชีวิต

ในสังคมออนไลน์ มีหลักเบญจธรรมมาก�ากับปัญหาการล่วงละเมิดศีล ๕ ก็จะหมดไป

 หลกัเบญจธรรม หมายถงึ ธรรมชาตหิรอืกฎเกณฑ์ในการอบรมรกัษากาย และวาจาของคนในสงัคม

ออนไลน์ให้เป็นปกติ เรียบร้อย ให้มีระเบียบแบบแผนที่ดีงามอันเป็นข้ออบรมในการละเว้นจากความช่ัว 

ความไม่ดี ๕ อย่าง ได้แก่

 2
 A.P. Buddhadatta Mahāthera, English-Pali Dictionary, (Wiltshire : Antony Rowe, 1992).
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  (๑) เมตตา กรุณา หลักพุทธธรรมอบรมให้มีเมตตา กรุณา โดยงดเว้นจากการปลงหรือฆ่าชีวิต

สัตว์ทุกชนิด ตลอดถึงการไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ตี กักขัง หน่วงเหนี่ยว ยิง เป็นต้น 

ด้วยตนเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นกระท�า

  (๒) สมัมาอาชวีะ หลกัพทุธธรรมอบรมให้ประกอบอาชพีท่ีสจิุต โดยงดเว้นจากการถอืเอาสิง่ของ

ที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้ จะเป็นการลัก การโกง ฉกชิงวิ่งราว การหลอกลวงหรือการท�าลายทรัพย์สิน

ของคนอื่นให้เสียหาย

  (๓) กามสังวร หลักพุทธธรรมอบรมให้ประพฤติส�ารวมในกาม โดยงดเว้นจากการประพฤติผิด

ในคู่ครอง ในทางกามารมณ์ มีใคร่ในรูป ในกลิ่น ในเสียง ในรส การสัมผัส หรือแม้ในอารมณ์อันเป็นที่ใคร่

ที่พอใจ อันมีผู้อื่นหรือเจ้าของหวงแหน คุ้มครองอยู่

  (๔) สัจจะ หลักพุทธธรรมอบรมให้มีสัจจะ โดยงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดไม่ตรงกับความจริง  

พูดผิดไปจากที่เป็นจริง อันเป็นเหตุให้ผู้ฟังเข้าใจผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความจริงโดยเจตนา

  (๕) สติ สัมปชัญญะ หลักพุทธธรรมอบรมให้มีสติ รู้เท่าทัน โดยงดเว้นจากการดื่มน�้าเมาหรือ

เครื่องดอง สิ่งมึนเมาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสุรา เบียร์ หรือสารเสพติดอื่น เช่น ฝิ่น กัญชา กระท่อม  

แอมเฟตามีน มอร์ฟีน เฮโรอีน แอล.เอส.ดี. เอส.ที.พี. ทินเนอร์ กาวซีเมนต์ และอื่นๆ ซึ่งท�าให้ผู้ด่ืม  

เสพ ดม เปลี่ยนนิสัยไร้สติ มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติ 

 จะเห็นได้ว่า หลักเบญจธรรมเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในโลกสังคมออนไลน์ 

เพราะจะท�าสงัคมออนไลน์เป็นปกตสิขุ งดเว้นจากเวร จากภยั จากอนัตราย ด�ารงตนอยูใ่นศลีทัง้ ๕ ประการ

อย่างสมบูรณ์ เพราะถ้าหากคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์งดเว้นจากการเบียดเบียนกันทางกาย ทรัพย์สิน  

คู่ครอง และจากการโกหกหลอกลวงสังคมออนไลน์คนอื่นก็จะเป็นการหยุดสร้างเวรภัยอันตรายต่อกัน 

หลักกัลยาณมิตรและแนวทางปฏิบัติตามหลักการคบหากัลยาณมิตร

 การท�าหน้าทีเ่ป็นกลัยาณมติรให้ประสบผลส�าเรจ็ จ�าเป็นทีจ่ะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้มคุีณสมบัติ

ตามคุณธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ เพื่อให้การท�าหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ก่อให้เกดิก�าลงัใจในการสัง่สมความดใีห้ยิง่ ๆ  ขึน้ไปตามล�าดบั กลัยาณมติรถงึจะมกี�าลังน้อยแต่ด�ารงอยูใ่น

มิตตธรรม ก็นับได้ว่าเป็นทั้งญาต ิเป็นทั้งพวกพ้อง และเป็นทั้งเพื่อน

 การด�ารงชวิีตอยูใ่นโลกสงัคมออนไลน์ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั การเป็นมติร

สหายและพวกพ้องบริวารในโลกสังคมออนไลน์มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้การชีวิต 

ในโลกสังคมออนไลน์มีความราบร่ืน และสามารถสร้างความดีได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้นจึงควรผูกมิตรไว้กับ 

ทกุ ๆ  คนในโลกสังคมออนไลน์ให้มคีวามรูส้กึว่าเมือ่หนัไปรอบทศิกม็แีต่กลัยาณมติรรอบตวั มติรทีด่จีะเป็น
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ส่วนหนึ่งของชีวิตที่เจริญก้าวหน้า ผู้ที่ใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์จึงต้องรู้จักการท�าตนให้เป็นกัลยาณมิตร  

และรู ้จักคบหาสมาคมเพื่อประคับประคองกันในการท�าความดี เพื่อให้มีชีวิตท่ีรุ ่งโรจน์ถึงจุดหมาย 

ปลายทางได้อย่างปลอดภัย

 คุณธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการนี้ ได้แก่
3

  ๑. ปิโย แปลว่า น่ารัก หมายถึงเป็นที่สบายใจเม่ือเข้าใกล้ เมื่อได้พบเจอคร้ังใดก็มีความสุข  

มีแต่ความสดชื่น แจ่มใส ร่าเริงเบิกบานใจอยู่เป็นนิตย์ ยิ่งได้เข้าใกล้ได้สนทนาพูดคุยด้วยแล้ว ยิ่งสบายใจ 

ชวนให้ปรึกษาไต่ถาม

  การที่กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย่างนี้ได้ จะต้องฝึกกิริยามารยาทให้เรียบร้อย นุ่มนวลสง่างาม

ในทุกอิริยาบถ มีอัธยาศัยดีงาม มีหัวใจของความเอื้อเฟื้อ ชอบให้ความช่วยเหลือ ด้วยตระหนักในคุณค่า

ของบุญ 

  ๒.  คร ุแปลว่า น่าเคารพ หมายถึง เป็นผู้ที่อุดมไปด้วยคุณธรรมความดีจนเป็นที่ทราบโดยทั่วไป 

เมือ่หมู่ญาตไิด้พบเหน็กอ็ดไม่ได้ ทีจ่ะแสดงความเคารพด้วยความชืน่ชม นอกจากนีแ้ล้วกลัยาณมติรยงัเป็น

ผูว้างตนได้อย่างเหมาะสมตลอดเส้นทางการท�าหน้าทีก่ลัยาณมติร จนท�าให้หมูญ่าตทิัง้หลายเกดิความมัน่ใจ 

อบอุ่นใจ เชื่อมั่นอย่างสนิทใจว่า กัลยาณมิตรจะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาได้อย่างแน่นอน

  ผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้ดีดังกล่าว จะต้องฝึกตนเองให้มีความพร้อมในการให้ค�าปรึกษา  

ตอบปัญหาได้อย่างไม่ติดขัด ค�าสอนไม่ผิดพลาด วางตนได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการให้เกียรติแก่ 

หมู่ญาต ิมีความหนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ 

ไม่มีอคติ ล�าเอียงเพราะรัก เพราะเกลียด เพราะหลง หรือเพราะกลัว ท�าอะไรคงเส้นคงวา โดยเฉพาะเรื่อง

เวลาและค�าพดู ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งส่วนตวั ครอบครวั แม้ความรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานและการท�าหน้าที่

กัลยาณมิตร หากกัลยาณมิตรมีทั้งความน่ารักและน่าเคารพก็จะเป็นที่น่าเข้าใกล ้ และเป็นที่เกรงใจของ

กัลยาณมิตรและหมู่ญาติทั้งหลาย

  ๓.  ภาวนีโย แปลว่า น่าเทิดทูน หมายถึง ความรู้สึกชื่นชมที่เกิดขึ้นภายใน และอดไม่ได้ที่จะเอา

คุณธรรมความดขีองกลัยาณมติรมากล่าวเล่าขาน ให้หมูญ่าติทัง้หลายได้รับฟังอย่างไม่รู้เบือ่ อยากจะชกัชวน

หมู่ญาติทั้งหลายให้ได้ไปพบเจอ ได้ไปฟังธรรมจากกัลยาณมิตร เพราะเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าหมู่ญาติจะมีปัญหา 

ยุ่งยาก หนักหนาเพียงใด กัลยาณมิตรย่อมแก้ไขให้ได้หมดทั้งสิ้น

 3
 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๒๖/๒๐๖; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ 

ประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๗. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),  
หน้า ๒๗๘.
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กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย่างนี้ได้จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยภูมิปัญญาทางโลก และเต็มเปี่ยมไปด้วย

ภูมิปัญญาทางธรรม เมื่อจะพูดก็พูดด ี เมื่อลงมือท�าก็ยิ่งท�าได้ดีกว่าที่พูดเสียอีก คุณสมบัติข้อนี้ย่อมท�าให้

กลัยาณมิตรเป็นศนูย์รวมแห่งความศรทัธา คอืทัง้น่ารกั น่าเคารพ และน่าเทดิทนู ย่อมจะมอีานสิงส์ต่อการ

ท�าหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเพียงได้ยินก็ท�าให้เกิดความประทับใจ

   ๔. วัตตา แปลว่า ฉลาดพร�่าสอนให้ได้ผล หมายถึงมีความสามารถพูดโน้มน้าวให้หมู่ญาติหรือ

คนรอบข้างท�าตามในสิ่งท่ีดีงาม ช้ีแจงพร�่าสอนด้วยความกรุณาปรารถนาดีอย่างจริงใจและต่อเนื่อง  

จนท�าให้หมู่ญาตริะลกึนกึถงึในฐานะของผูม้หีวัใจของการเป็นกลัยาณมติรทีแ่ท้จรงิ ทีค่อยประคบัประคอง

หมู่ญาติและคนรอบข้างให้อยู่ในเส้นทางความดี แม้จะอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีง่ายต่อการชักจูงไปสู่หนทาง 

อันเป็นอกุศล กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย่างนี้ได ้จะต้องได้รับการถ่ายทอดและหล่อหลอมจากการเลี้ยงด ู

โดยมพ่ีอแม่หรือบพุการีหรอืครอูาจารย์เป็นกลัยาณมติร ช่วยช้ีแนะอบรมถ่ายทอดจนกระทัง่ตดิเป็นอปุนสิยั

  คุณสมบัติข้อนี้ ถึงแม้กัลยาณมิตรจะชี้แนะพร�่าสอนอย่างต่อเนื่อง แต่หมู่ญาติก็สามารถรับรู้ถึง

เจตนาอันบริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังการอบรม สั่งสอนได้ ไม่รู้สึกร�าคาญหรือรังเกียจแต่ประการใด

  ๕. วจนักขโม แปลว่า อดทนต่อถ้อยค�าของหมู่ญาติหรือคนรอบข้าง หมายถึงพร้อมที่จะรับฟัง

ค�าปรึกษาซักถามอยู่เสมอ อดทนฟังได้แม้เรื่องการระบายความทุกข์ ความคับแค้นใจจากสภาพครอบครัว 

การท�างาน หรอืการด�าเนนิชวีติ หรอืค�าก้าวร้าวหยาบคายของคนท่ีไม่เข้าใจความปรารถนาดี โดยไม่ตอบโต้

กลับด้วยความฉุนเฉียวโกรธเคือง กัลยาณมิตรที่จะมีลักษณะอย่างนี้ได้ จะต้องตระหนักถึงสถานะของ

กัลยาณมิตรที่ตนเองด�ารงอยู ่ หากขาดความอดทนโดยแสดงอาการโกรธฉุนเฉียวออกไปเสียแล้ว ก็ย่อม

ท�าให้ตนเองต้องแหนงใจในการท�าหน้าที่กัลยาณมิตรที่ไม่สมบูรณ์บนเส้นทางของกัลยาณมิตร

  คุณสมบัติข้อนี้ ย่อมท�าให้กัลยาณมิตรเป็นศูนย์รวม เป็นที่ยอมรับและคบหาของหมู่ญาติ และ

มหาชนเป็นอันมาก ท�าให้หมู่ญาติยกย่องสมกับการท�าหน้าที่กัลยาณมิตร 

  ๖.  คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลว่า สามารถแถลงเรื่องที่ลึกล�้า หมายถึงสามารถน�าเรื่องที่ยาก

มาอธิบายให้เห็นภาพพจน์เข้าใจได้ง่าย ท�าให้หมู่ญาติทั้งหลายสิ้นความเคลือบแคลงสงสัยในปัญหาเรื่อง

โลกและชีวิต หรือหัวข้อธรรมะต่าง ๆ  มีความเข้าใจจนสามารถน�าไปแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ให้คลายทุกข ์

ความกังวลไปสู่ความสุขได้โดยง่าย

  กัลยาณมิตร จะมีลักษณะอย่างนี้ได้ แสดงว่าทุกลมหายใจจะต้องมีหมู่ญาติอยู่ในหัวใจ คิดแต่จะ

แสวงหาความรู้มาถ่ายทอดให้หมู่ญาติเข้าใจได้โดยง่าย นับว่ามีหัวใจของการเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง
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  คุณสมบัติ ข้อนี้ ย่อมท�าให้กัลยาณมิตรอยู่ในฐานะของผู้จุดประกายความสว่างทางปัญญาแก ่

หมู่ญาติทั้งหลาย กัลยาณมิตรท่ีมีคุณสมบัติข้อนี้ อุปมาเหมือนผู้จุดคบเพลิงในที่มืด หงายของที่คว�่า  

เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ให้สิ้นความเคลือบแคลงสงสัย พร้อมที่จะเดินไปสู่หนทางแห่ง 

ความสุขอย่างมั่นใจ

  ๗.  โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลว่า ไม่ชักน�าไปในทางเสื่อม หมายถึง ประพฤติตนอยู่ในท�านอง

คลองธรรม ไม่ยอมท�าเรื่องที่เป็นความเสื่อม ทั้งในเรื่องการงานครอบครัว และการท�าหน้าที่กัลยาณมิตร 

จนหมู่ญาติทั้งหลายถือเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตได ้ กัลยาณมิตรจะมีลักษณะอย่างนี้ได้ จะต้องมี

ภูมิปัญญาที่จะแยกแยะออกได้ว่าสิ่งใดถูก-ผิด สิ่งใดช่ัว-ดี สิ่งใดควร-ไม่ควร และเต็มเปี่ยมไปด้วยหิร ิ

โอตัปปะ คือความละอายบาป กลัวบาป ไม่ยอมกระท�าความชั่วแม้มีโอกาสหรือในที่ลับตาคน 

 ผูท้ีจ่ะสามารถทรงคณุสมบตัเิหล่านีใ้นโลกสงัคมออนไลน์ได้จ�าเป็นต้องมคีณุธรรมพืน้ฐาน ๓ ประการ

คือ มีปัญญา มีความกรุณา และมีความบริสุทธิ์รองรับอยู่ การจะได้ปัญญา กรุณา และบริสุทธิ์อย่าง 

ครบถ้วน นอกจากจะต้องศึกษาธรรมะให้แตกฉานแล้ว ยังจะต้องหมั่นท�าทาน รักษาศีล และฝึกสมาธิ

ภาวนาเป็นประจ�า ไม่ยอมว่างเว้นแม้จะมีภารกิจหนักหนาเหนื่อยอ่อนเพียงใดก็ตาม ท�าอย่างนี้ได้จึงจะ 

สมกับเป็นกัลยาณมิตรที่น�าสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่เพื่อนในสังคมออนไลย์อย่างแท้จริง

 จึงกล่าวได้ว่า หลักพุทธธรรมที่ใช้อบรมคนที่ใช้สื่อในสังคมออนไลน์ คือหลักเบญจธรรมและหลัก

กลัยาณมติรเป็นหลกัพทุธธรรมทีท่�าให้สงัคมออนไลน์ทีท่�าให้ผู้ใช้เป็นมนษุย์โดยสมบรูณ์ กล่าวคอืเป็นหลัก

พทุธธรรมที่ใช้อบรมกายตน อบรมมนุษย์ใหส้มบูรณ์ทัง้ร่างกาย และวาจา เพราะการใช้สงัคมออนไลน์ของ

คนที่มีจิตใจไม่สมบูรณ์ วาจาก็จะต�่าทราม ใช้วาจาหยาบคายต่อกันแทนท่ีจะทักทายปราศรัยกันด้วยดี  

ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน คิดอิจฉาริษยา หาทางเอาชนะกันและกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การใช้สังคมออนไลน์

เช่นนี้เรียกว่า จิตใจไม่ได้อบรม ไม่ผ่องใส ขาดศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม แต่ถ้าคนในสังคมออนไลน์

ทีม่จีติใจดงีาม วาจากจ็ะประเสรฐิยิง่ จติใจทีบ่รสิทุธิส์ะอาดผ่องใส วาจาดมีศีลีธรรม คณุธรรม และจรยิธรรม 

น่ารัก น่าเคารพ น่านับถือบูชา สังคมออนไลน์ก็จะเป็นสังคมที่สงบและสร้างสรรค์

สรุป

 วตัถปุระสงค์ของการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เชงิพุทธ เพ่ือให้เกดิประโยชน์อย่างแท้จริงจากการรบัสาร 

คือ เกิดปัญญา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งบทความนี้ได้ก�าหนดขอบเขตของประโยชน์ไว้ที่

ประโยชน์ในระดบัโลกยิะทีเ่ป็นประโยชน์ในโลกนี ้(ทฏิฐธมัมกิตัถะ) นัน่คอืเป็นประโยชน์เพือ่ตน ประโยชน์

เพื่อผู้อื่น ที่สนองตอบต่อบุคคลในระดับความเป็นอยู่ของบุคคลและสังคมในภพชาติปัจจุบัน ในส่วนที่เป็น

ประโยชน์ของส่วนรวมหรือระดับสังคม ได้แก ่การด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ด้วยวิถีชีวิตที่
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ดีงามทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร บริวาร บุคคลอื่นและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันได้อย่างถูกต้องโดยสันติ ซ่ึงข้อที่พึงใส่ใจปฏิบัติที่ส�าคัญ คือ ต้องอยู่บน 

พื้นฐานของความเข้าใจ และเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้เส่ือสังคมออนไลน์ในฐานะที่มีความเป็น

มนุษย์เช่นเดียวกัน ไม่ว่าผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะมีเป็นจ�านวนมากเท่าไร จะมีความแตกต่างกันอย่างไร 

ก็ต้องค�านึงถึงทิฏฐิและวิถีหรือแบบแผนการด�าเนินชีวิต เพราะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายเหล่านั้น 

ต่างก็มีความทุกข ์ความสุข ความเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปตามธรรมดาภายใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกัน 

ต้องประสบกับความเกิด แก่ เจ็บ ตายเช่นเดียวกัน การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ด้วยการดูถูก เหยียดหยาม 

ต่อผู้ที่ท�าการใช้สื่อออนไลน์ด้วยกันจึงจ�าเป็นที่คนในสังคมออนไลน์ควรละเว้น การใช้สื่อสังคมออนไลน ์

ที่ประกอบด้วยหลักเบญจธรรมและหลักกัลยาณมิตรนับว่ามีความจ�าเป็นเพื่อให้สังคมสงบสุขและอุดม
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