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ก 

ค ำน ำ  
 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความจริงของชีวิต (Meaning of Life : GEN1134) เล่มน้ี 
ผู ้จ ัดท าได้เรียบเรียงข้ึนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General 
Education) ท่ีไดป้รับปรุงใหม่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เน้ือหารายวิชามี 7 บท แต่ละบทใช้
เวลาในการสอน 1 - 2 สัปดาห์ เป้าหมายของรายวิชาโดยรวมมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้จกัและเขา้ใจ
ตนเอง เขา้ใจโลกและชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมน าความรู้ สามารถใช้วิจารณญาณในการส ารวจ
ตนเอง การพจิารณาตดัสินการกระท า การเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัในกระแสโลก
ยุคดิจิตอลและทุนนิยมกระแสหลัก รู้จักด าเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาอันเป็นการเติมเต็ม 
ความเป็นมนุษย ์ (Human Being) ให้มีความเพียบพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นรากฐานส าคญั 
ในการด าเนินชีวิตอยา่งมีเป้าหมายและมีความสุข ตลอดถึงการสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนในสังคม 
 ล าดับเน้ือหาท่ี เ รียบเรียงไว้ เ ร่ิมตั้ งแต่การท าความรู้จักกับชีวิตว่า ชีวิตคืออะไร  
มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ชีวิตเกิดมาท าไม ต่อด้วยการเรียนรู้ความจริงของชีวิตในแต่ละช่วงวยั 
เป้าหมายของชีวิตคืออะไร จะท าอย่างไรให้ชีวิตมีคุณค่า จากนั้นกล่าวถึงการอยู่ร่วมกนัอย่างปกติ 
ในสังคม การเคารพในสิทธิความเป็นมนุษยข์องกนัและกนั และน าเขา้สู่การด าเนินชีวิตตามหลกัธรรม
ของศาสนา แลว้จบดว้ยบทสุดทา้ยคือการท าใหชี้วิตมีสันติสุขและสังคมมีสันติภาพ  
 อน่ึง ผูศึ้กษาพึงเข้าใจว่าเอกสารประกอบการสอน หนังสือ หรือต าราใด ๆ มิใช่คัมภีร์
ส าเร็จรูปท่ีมีความสมบูรณ์ทุกอยา่งอยูใ่นตวัอย่างเสร็จสรรพ หากแต่เป็นเอกสารท่ีก าหนดกรอบและ
แนวทางใหเ้ห็นภาพรวมของเน้ือหารายวชิาเป็นส าคญั จึงขอให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากต ารา
อ่ืน ๆ ตามตวัอย่างเอกสารอา้งอิงและแหล่งขอ้มูลจากเวป็ไซด์ต่าง ๆ ประกอบดว้ย จะท าให้ไดค้วามรู้
ลึกและกว้างมากยิ่งข้ึนสมภูมิของนักศึกษาระดับปริญญาและสมฐานะของผู ้ท่ี ศึกษาอยู่ใน
สถาบนัอุดมศึกษา คุณค่าสูงสุดของรายวิชาน้ีมิใช่อยูท่ี่การเรียนแลว้สอบไดค้ะแนนสูง หรือเกรดสวย 
หากแต่อยู่ท่ีการซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพื่อการครองตน ครองคน และครองงาน
ให้บงัเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความสุข และความส าเร็จในชีวิตได้อย่างแทจ้ริงเป็นประการส าคญั  
ขออวยพรให้ผู ้เรียนมีความสุข ความเจริญ และประสบความส าเร็จในชีวิต ตามความมุ่งหวัง 
ทุกประการ  
 
       ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีดา  จนัทร์แจ่มศรี และคณะ 
           30  มิถุนายน  2557 



ข 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  (มคอ.) 
มคอ. 3  รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification)  

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

คณะ/ส านักวชิา                       ส านกัวชิาสังคมศาสตร์  
 

หมวด 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา               GEN1134: ความจริงของชีวติ (Meaning of Life) 

2. จ านวนหน่วยกติ                   3 หน่วย     3(3–0–6)  :  (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง)       
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     ศึกษาทัว่ไป (General Education) 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา               ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีดา  จนัทร์แจ่มศรี และคณะ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน               ทุกภาคเรียน / ชั้นปีท่ี 1-2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)     (ไม่มี) 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ไม่มี) 
8. สถานที่เรียน                                           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  
9. วันทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด    30 มิถุนายน  2557 

 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 1.  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจริงของโลกและชีวิต และสามารถพิจารณา
ความจริงของชีวิตดว้ยปัญญาไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 
 2.  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของชีวติ รู้จกัแยกแยะคุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม สามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม และรู้จกัเสริมสร้าง การมีวนิยัในตนเอง 
 3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัศาสนธรรมในการด าเนินชีวติ และปรับใชเ้พื่อ 
การแกปั้ญหาในชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัรู้ในการพิทกัษสิ์ทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน สามารถแสวงหามาตรการ
ในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของตนได ้
 5.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขและสร้างสังคมโดยรวมใหมี้สันติภาพ 
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2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 1.  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีของส านกังาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
 2.  เพื่อให้เน้ือหาสาระของหลกัสูตรมีความทนัสมยัทนักบัความเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก
ยคุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและซบัซ้อน        
 3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าเอาสาระส าคญัขององคค์วามรู้ไปปรับใช ้ปรับวธีิคิด เปล่ียนวิถีการ
ด าเนินชีวติให้เกิดดุลยภาพระหวา่งกายกบัจิต มองเพื่อนมนุษยใ์นฐานะเป็นญาติ เป็นเพื่อนร่วมโลก ปฏิบติั
ต่อกนัอยา่งเอ้ืออาทร มีไมตรีจิต ใหเ้กียรติและเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั และอยูร่่วมสังคมกนัอยา่ง
สมานฉนัท ์พฒันาชีวิต ตามหลกัศาสนธรรมท่ีตนเองนบัถือ และการรู้จกัพิทกัษป์กป้องสิทธิของตนเอง  
วธีิการเหล่าน้ี เป็นมรรควถีิเอกท่ีจะน าชีวิตไปสู่ความสันติสุข และเป็นปัจจยัท่ีท าใหส้ังคมเกิดสันติภาพ 

 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวชิา  
 ศึกษาสาระส าคญัแห่งความจริงของชีวิต  จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาและ
ปรัชญา   การศึกษาความจริงของชีวิตในแต่ละช่วงวยัเพื่อการรองรับปรับปรนการด าเนินชีวิตไดอ้ย่างรู้เท่า
ทนั  การมองความจริงของชีวติและการด าเนินชีวติตามแนวศาสนาต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย คือ การมีชีวิต
ท่ีสันติสุขและสังคมท่ีสันติภาพ 
 This course focuses on studying the essence of meaning of life, the aims and values of life in 
accordance with principles of religion and philosophy; studying the meaning of life in each age to 
accommodate the pace of life, the vision on the meaning of life and the way of life according to various 
religions to contribute to the goal of peaceful life and society.       
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบติัการท าสมาธิ 
อยา่งง่าย การฝึกจิตใน
ชีวติประจ าวนั 

ก าหนดให้นกัศึกษาตอ้ง
ศึกษาดว้ยตนเอง  
อยา่งนอ้ย ๖ ชัว่โมง 
ต่อสัปดาห์ 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยป์ระจ ารายวิชา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาใหน้กัศึกษาทราบในชั้นเรียน                                                                                         
 อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) โดยนักศึกษาสามารถติดต่อนัดหมายได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข  
0-861-980-126 และ/หรือทาง email : preedacru@gmail.com และหมายเลขของผูส้อนคนอ่ืน ๆ  

 
หมวด 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยัในตนเอง มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง มองตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด  และมีคุณธรรม
จริยธรรม ดงัน้ี 
  - ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 - มีภาวะผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งสันติวธีิ 
 - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
  - เคารพกฎเกณฑก์ติกา ระเบียบและขอ้บงัคบัและธรรมเนียมปฏิบติัต่าง ๆ  ขององคก์ร สังคมและกลุ่ม 
 - สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสังคม 
 - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น ปลูกฝังความมีวินยั ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ
และความมีน ้าใจ  
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 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
  - การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัความจริงของชีวิตท่ีปรากฏอยูจ่ริงใน
ชีวติประจ าวนัของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย 
   - การมอบหมายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม 
  - ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งหลกัความจริงในชีวิตท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญ เพื่อเตรียมการ 
ในการรองรับ ปรับปรนให้เกิดความรู้เท่าทนัและสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข  
 1.3  วธีิการประเมินผล 
 - การสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ  การเขา้เรียน  
    - ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามประเด็นและขอบเขตท่ีมอบหมาย รวมทั้งความตรงเวลาใน
การส่งงาน 
   - ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีไดน้ ามาท ารายงานอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
การไม่ท าโจรกรรมทางวชิาการ 
  - การสอบระหวา่งภาค การท าแบบฝึกหดัประจ าบทเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
    - ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
 ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั สาระส าคญัแห่งความจริงของชีวิต 
จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาและปรัชญา ตระหนักรู้ความจริงของชีวิตในแต่ละช่วงวยั  
มีความรู้เท่าทนัสภาวะความเป็นจริงของโลกและชีวติเพื่อการรองรับปรับปรนน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั สามารถมองเห็นความจริงของชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ และรู้จกัการด าเนินชีวิตตามแนวศาสนา
ต่าง ๆ และสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข และน าสู่ เป้าหมาย คือการมีชีวิตท่ีสันติสุขและสร้างสังคม
ท่ีสันติภาพ  
 2.2   วธีิการสอน 
 การบรรยาย การอภิปราย การมอบหมายให้ผูเ้รียนท างานเด่ียวและงานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  
และมอบหมายให้คน้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอเพื่อการถกอภิปราย
ร่วมกนั การศึกษาโดยใชปั้ญหา และโครงงาน (Problem Base Learning) และเนน้กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Student Center คือการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   
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 2.3  วธีิการประเมินผล 
 - การทดสอบยอ่ย  โดยการให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน การสอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัความรู้เชิงทฤษฎีและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 - ประเมินจากจิตพิสัย  ประกอบดว้ย การเขา้ชั้นเรียน ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  
ความกระตือรือร้น  ความรับผดิชอบ  ความมีระเบียบวนิยัและความตรงต่อเวลา 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 
 พฒันาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็น
กระบวนการ ขั้นตอนในการด าเนินชีวิตแต่ละช่วงวยั สภาพปัญหาท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญ สามารถตระหนักรู้
วธีิการในการท าใหค้วามทุกขใ์นชีวิตลดลงและความสุขในชีวิตเพิ่มข้ึน 
 3.2   วธีิการสอน 
 - การบรรยายประกอบส่ือการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ power point เอกสารต ารา Clip Video  
  - การมอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้หลกัความจริงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ความจริงท่ีมนุษยต์อ้ง
เผชิญ แนวทาง/กระบวนการในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูใ่นชีวติประจ าวนั 
 -  การอภิปรายกลุ่ม  การถกอภิปราย  การถามตอบเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชีวิตประจ าวนั การพดูคุย
ซกัถาม 
 - การฝึกปฏิบติัธรรมอยา่งง่ายในชีวิตประจ าวนั เช่น การฝึกสติ การฝึกสมาธิขั้นตน้ การบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน์ 
 3.3   วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
 - ประเมินความสามารถในการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน   
 - ประเมินความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามจากผูฟั้ง (ผูส้อนและผูเ้รียน)    
 - ความสามารถในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการน าเสนองาน   
 - การท าแบบฝึกหดัประจ าบทเรียน 
 - การสอบกลางภาคและปลายภาค   
4.  ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  
 - ทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั เช่น ความมีน ้าใจ การมีจิตสาธารณะ 
 - ความสามารถในการบริหารจดัการกลุ่ม ความเป็นผูน้ าและผูต้ามในกลุ่ม การรู้จกัท างานเป็นทีม 
การมีระเบียบวนิยัและความรับผดิชอบ    
 - พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
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 - เน้นความรับผิดชอบ เช่น ในการเรียน ในงานท่ีมอบหมาย งานแลว้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา  
 4.2   วธีิการสอน 
 - จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ประเด็นเก่ียวกบัความจริงของชีวิตท่ีตอ้งเผชิญในชีวิตประจ าวนั 
 - มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การให้คน้ควา้เน้ือหาวิชาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  
การน าตวัอย่างของบุคคลท่ีด าเนินชีวิตประสบผลส าเร็จมาถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ต่อไป ตลอดถึงการมอบหมายใหศึ้กษาบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาน ามาถกอภิปรายกบัเพื่อร่วมชั้นเรียน 
 - การน าเสนอรายงาน และให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ซกัถาม 
 4.3  วธีิการประเมิน 
 - ประเมินตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด  
 - ประเมินรายงานกลุ่มท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม ประเมินประสิทธิภาพของกลุ่ม 
(ความพร้อมเพรียง ความร่วมมือ ระบบทีมงาน (team work) ระบบการแจกแจง/มอบหมายภาระงานในกลุ่ม)         
5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้่องการพฒันา 
 - ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การอ่าน การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอ 
ในชั้นเรียน 
 - ทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการตอบขอ้ซกัถามจากผูฟั้ง 
  - ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งอ่ืน 
   - ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์ การสร้างห้องแสดง 
ความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น Web block การส่ือสารการท างานในกลุ่มผา่นห้องสนทนา Chat Room, 
Facebook 
 - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เช่น ทกัษะใน
การใชค้อมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูลและจดัการขอ้มูล  
 - ความสามารถในการใชต้วัเลข  คณิตศาสตร์ หรือ สถิติเพื่อการวเิคราะห์และจดัการขอ้มูลท่ี
น าเสนอตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 5.2   วธีิการสอน 
   - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน  e-book และท ารายงาน 
โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
 - น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 



ซ                                                                        มคอ. 3 

 5.3   วธีิการประเมิน  
 - การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและมีความน่าสนใจ 
 - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียน 
การสอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศรายวชิา (เน้ือหา
รายวชิา วธีิการเรียนการสอน 
การวดัผลและการประเมินผล) 

3 สังเกต/พูดคุย/โครงการ
สอน (มคอ. 3) 

ผศ. ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี 
และคณะ 

2-3 บทท่ี 1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวิต 6 - บรรยาย 
- อภิปราย / การเสวนา  
- พดูคุย ซกัถาม               
- เอกสารประกอบ 
- power point 
 

ผศ. ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี 
และคณะ 

4-5 บทท่ี 2 ความมุ่งหมายและ
คุณค่าของชีวิต 

6 - บรรยาย 
- อภิปราย / การเสวนา  
- พดูคุย ซกัถาม               
- เอกสารประกอบ 
- power point  
 

ผศ. ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี 
และคณะ 

6-7 บทท่ี 3 ความจริงของชีวติในแต่
ละช่วงวยั 

6 - บรรยาย 
- อภิปราย / การเสวนา  
- พดูคุย ซกัถาม               
- เอกสารประกอบ 
- power point 

ผศ. ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี 
และคณะ 

8 สอบระหวา่งภาค 2   
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9 บทท่ี 4 การมองความจริงของ
ชีวติตามแนวศาสนธรรม 

3 - บรรยาย 
- อภิปราย / การเสวนา  
- พดูคุย ซกัถาม               
- เอกสารประกอบ 
- power point 

ผศ. ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี 
และคณะ 

10-11 บทท่ี 5 ชีวิตกบัสภาพปัญหา
และสิทธิมนุษยชน   
 
 

6 - บรรยาย 
- อภิปราย / การเสวนา  
- พดูคุย ซกัถาม               
- เอกสารประกอบ 
- power point 

ผศ. ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี 
และคณะ 

12-13 บทท่ี 6 การประยกุตใ์ชห้ลกั
ปรัชญาและศาสนธรรม 
ในการด าเนินชีวิต   

6 - บรรยาย 
- อภิปราย / การเสวนา  
- พดูคุย ซกัถาม 
- เอกสารประกอบ 
- power point  

ผศ. ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี 
และคณะ 

14-15 บทท่ี 7 ชีวิตท่ีสันติสุขและ
สังคมท่ีสันติภาพ 

6 
 
 
 
 

- บรรยาย 
- อภิปราย / การเสวนา  
- พดูคุย ซกัถาม 
 - power point 
- บรรยาย 
- อภิปราย / การเสวนา  
- พดูคุย ซกัถาม- 
เอกสารประกอบ - 
power point 

ผศ. ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี 
และคณะ 

16   สอบปลายภาค 2   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผล 
การเรียนรู้  

วธีิการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน   
สัดส่วนของ
การประเมิน 

บทท่ี 1-2 
บทท่ี 1-3 
บทท่ี 4-5 
บทท่ี 1-7 

ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 
สอบกลางภาค 

ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 
สอบปลายภาค 

4 
8 
12 
16 

10% 
20% 
10% 
30% 

บทท่ี 1-7 
 
 
 
 

- วเิคราะห์ คน้ควา้ การน าเสนอรายงานประเด็น 
   ทางจริยธรรมท่ีใชใ้นการครองตน ครองคน และ   
   ครองงาน 
- การท างานกลุ่มและผลงาน 
- การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาคเรียน 
 

20% 

1.1-1.3, 
3.1, 4.1, 

5.1 

การเขา้ชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา 
การมีส่วนร่วมอภิปราย/แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน  (คะแนนจิตพิสัย) 

ตลอดภาค 
เรียน 

10% 
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หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี และคณะ.  ความจริงของชีวติ.  เชียงราย : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 
2557.  
เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ.  ลกัษณะชีวติสู่ความส าเร็จ.  กรุงเทพฯ: ซคัเซส มีเดีย, 2549. 
จุฑาทิพย ์ อุมะวชินี.  ชีวติและการรู้จักตนเอง.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 
เฉก  ธนะสิริ.  การเพิม่ประสิทธิภาพของชีวติ.  กรุงเทพมหานคร: ป. สัมพนัธ์พาณิชย,์ 2550.   
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ 
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
 - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 - การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ยกนั 
 - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
 - ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการประเมินการสอน ไดใ้ชก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 
 - การสังเกตการเรียนการสอนโดยผูส้อน 
 - การท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  แบบฝึกหดัเก็บคะแนนทั้งในชั้นเรียน การมอบหมายงานให้
นกัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้อา้งอิงในการตอบ (Take home Examination) 
 - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
3.  การปรับปรุงการสอน 
 - น าผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 มาท าการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน โดยการ สัมมนาการจดัการเรียนการสอน และ
การวจิยัในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 - ให้ผูเ้รียนประเมินการสอนและการประเมินผลการเรียนของผูส้อน แลว้น าผลการประเมินมาเป็น
ขอ้มูลป้อนกลบัสู่ผูส้อนเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
ทุกภาคเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในวิชา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิา  ดงัน้ี 
 - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา/กลุ่มวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 มีการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพ 
มากข้ึน ดงัน้ี 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม
ขอ้ 4 
 - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตห์ลกัปรัชญากบั
ปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารยห์รือนวตักรรมต่าง ๆ 
 



ฑ 

สารบัญ 
 
                                   หนา้ 
 ค  าน า    .................................................................................................................................... ก 
 มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)     ..................................................... ข 
 สารบญั    ................................................................................................................................ ฑ 
  
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1   ......................................................................................... 1 
บทท่ี 1  ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจริงของชีวติ    ...................................................................... 3 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจริงตามแนวพุทธปรัชญา    .................................................. 3 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจริงตามแนวปรัชญาตะวนัตก    ............................................ 4 
ความหมายของ Meaning of Life    .............................................................................. 5 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวติ    ............................................................................................ 6 

สาระส าคญัของชีวิตตามแนวศาสนธรรม    .......................................................... 12 
สาระส าคญัตามแนวศาสนาคริสต ์   ..................................................................... 25 
สาระส าคญัตามแนวศาสนาอิสลาม    ................................................................... 29 

กิจกรรมประจ าบทท่ี 1    ........................................................................................................... 36 
เอกสารอา้งอิง    ........................................................................................................................ 37 
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2    ....................................................................................... 38 
บทท่ี 2  ความจริงของชีวติแต่ละวยั    ....................................................................................... 40 

ความจริงของชีวติตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัเยาว ์   .......................................................... 40 
ความจริงของชีวติในวยัท างาน    ................................................................................ 48 
ความจริงของชีวติในวยัสูงอายุ    ................................................................................ 62 
ความจริงของชีวติหลงัความตาย    ............................................................................. 65 

กิจกรรมประจ าบทท่ี 2    .......................................................................................................... 73 
เอกสารอา้งอิง    ....................................................................................................................... 74 
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3    ....................................................................................... 75 
บทท่ี 3  ความมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิต    ............................................................................ 77 

ความน า    ................................................................................................................... 77 
ประเภทของคุณค่า    ................................................................................................... 77 



ฒ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
                                   หนา้ 
บทท่ี 3  (ต่อ)  

ประเภทของคุณค่าตามความตอ้งการของมนุษย ์   ....................................................... 78 
คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม    ................................................................................................. 79 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์   .......................................................................... 81 
เป้าหมายของชีวิตตามแนวปรัชญาและศาสนา    ......................................................... 82 

1. กลุ่มสุขนิยมหรือ รตินิยม (Hedonism)    ........................................................... 83 
2. กลุ่มอสุขนิยม (Non-hedonism)    ...................................................................... 84 

2.1 ปัญญานิยม (Intellectualism)    ................................................................. 85 
2.2 กลุ่มวมุิตินิยม (Salvationism)    ................................................................ 86 
2.3 กลุ่มอตัถิภาวนิยม หรือกลุ่มเอก็ซิสท ์(Existentlialism)     ........................ 89 
2.4 กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)    ................................................................ 90 

หลกัปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวติ    ................................................................... 93 
จริยธรรมในการพฒันาตน    ....................................................................................... 93 

1. การพฒันาทางกายภาพ    ................................................................................... 94 
2. การพฒันาจิต    .................................................................................................. 96 

จริยธรรมในการครองคน    ......................................................................................... 98 
1. ทิศ 6    ............................................................................................................... 98 
2. ฆราวาสธรรม    ................................................................................................. 98 
3. จริยธรรมเพื่อความเจริญของครอบครัว (กุลจิรัฏฐิติธรรม)    ............................ 99 
4. จริยธรรมส าหรับชีวิตคู่ (สมชีวธิรรม)    ........................................................... 99 
5. พรหมวหิาร    ................................................................................................... 100 
6. ความมีวนิยั ตรงต่อเวลาและรับผดิชอบ    ........................................................ 100 
7. การมีจิตสาธารณะ (Public Mind)    .................................................................. 100 
8. การมีวฒันธรรมการรวมกลุ่มและประชาธิปไตย    ........................................... 100 
9. ละอคติ 4    ....................................................................................................... 101 
10. การรู้จกัประสานสังคม : ต่อความดีซ่ึงมีต่อกนัและกนั    ............................... 101 

  



ณ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
                                   หนา้ 
บทท่ี 3  (ต่อ)  

จริยธรรมในการครองงาน    ........................................................................................ 101 
1. อิทธิบาท    ........................................................................................................ 101 
2. มี Service Mind    ............................................................................................. 102 
3. ถือนโยบายและค่านิยม  “ซ่ือกินไม่หมด คดกินไม่นาน”    .............................. 103 
4. ยดึแนวปฏิบติั  “จดัคนให้ถูกกบังาน”    ........................................................... 103 

จริยธรรมในการพฒันาองคก์าร    ............................................................................... 103 
1. อปริหานิยธรรม : หลกัธรรมในการพฒันาองคก์าร    ...................................... 103 
2. PDCA    ........................................................................................................... 104 
3. Balance Scorecard      ...................................................................................... 104 
4. POSDCORB      ............................................................................................... 105 
5. POLE    ............................................................................................................ 105 

จริยธรรมส าหรับนกับริหาร    ..................................................................................... 106 
1. ทศพิธราชธรรม (royal virtues)    ..................................................................... 107 
2. จริยธรรมส าหรับการบริหารงานภาครัฐ    ........................................................ 107 

แง่คิดเก่ียวกบัหลกัจริยธรรม    .................................................................................................. 108 
กิจกรรมประจ าบทท่ี 3    ........................................................................................................... 110 
เอกสารอา้งอิง    ........................................................................................................................ 111 
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4    ........................................................................................ 112 
บทท่ี 4 มนุษยก์บัความขดัแยง้และการแกปั้ญหา ........................................................................              114 

ความขดัแยง้ในสังคมมนุษย ์   ..................................................................................... 114 
นิยามความขดัแยง้    .................................................................................................... 114 
แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้    .................................................................................... 115 
ผลดีผลเสียของความขดัแยง้    .................................................................................... 117 
ประเภทและสาเหตุของความขดัแยง้ในสังคมไทย    .................................................. 118 

1. ความขดัแยง้ในตวัเอง    ..................................................................................... 118 
 



ด 

สารบัญ (ต่อ) 
 
                                   หนา้ 
บทท่ี 4  (ต่อ)  

2. ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล     ......................................................................... 118 
3. ความขดัแยง้ในระดบักลุ่ม    ........................................................................... 118 
4. ความขดัแยง้ในองคก์ร    ................................................................................ 119 
5. ความขดัแยง้ระดบัโครงสร้าง    ...................................................................... 119 

ระดบัของความขดัแยง้    ............................................................................................. 120 
1. ระดบัต ่า    ....................................................................................................... 120 
2. ระดบักลาง    .................................................................................................. 120 
3. ระดบัสูง    ...................................................................................................... 120 

การตอบสนองต่อความขดัแยง้    ................................................................................. 120 
1. การเอาชนะ    .................................................................................................. 121 
2. การร่วมมือ    ................................................................................................... 121 
3. การประนีประนอม    ...................................................................................... 121 
4. การหลีกเล่ียง    ............................................................................................... 121 
5. การยอมให ้   .................................................................................................. 122 

สันติวธีิ (Non-violence Method)    .............................................................................. 122 
ความหมายของสันติวธีิ    .................................................................................... 122 

แนวทางการสร้างสมานฉนัทด์ว้ยสันติวธีิ    ................................................................ 123 
1. การจดัการความขดัแยง้ระดบับุคคล    ............................................................ 123 

1.1 ตวัเราเอง    ........................................................................................... 123 
1.2 การเจรจาระหวา่งคู่ขดัแยง้    ................................................................ 123 
1.3 การอาศยัผูไ้กล่เกล่ีย    .......................................................................... 124 

2. การจดัการความขดัแยง้ระดบัสังคม    ............................................................. 126 
2.1 การท าประชาพิจารณ์    ........................................................................ 126 
2.2 การใชแ้นวทางประชาเสวนา    ............................................................ 126 
2.3 การตดัสินใจโดยใชฉ้นัทามติ    .......................................................... 126 
2.4 การน าหลกัธรรมสากลเพื่อสันติสุขมาใช ้   ......................................... 126 



ต 

สารบัญ (ต่อ) 
 
                                   หนา้ 
บทท่ี 4  (ต่อ)  

2.5 การพึ่งกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย    ........................................ 128 
สรุป    ...................................................................................................................................... 129 
กิจกรรมประจ าบทท่ี 4    .......................................................................................................... 130 
เอกสารอา้งอิง    ....................................................................................................................... 131 
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5    ....................................................................................... 132 
บทท่ี 5 มนุษยก์บัสิทธิของความเป็นมนุษย ์   ........................................................................... 134 

สถานะของมนุษย ์   ...................................................................................................... 134 
ความหมายของสิทธิมนุษยชน    ................................................................................... 134 
ท่ีมาของสิทธิมนุษยชน    .............................................................................................. 135 
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน    ........................................................................... 136 
แนวคิดในการก าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย    ................................... 141 
แนวนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    .......................................................................... 146 
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั    .............................................................................. 147 
นโยบายและแผนปฏิบติัการแม่บทดา้นสิทธิมนุษยชนของรัฐ    ................................... 148 
การส่งเสริมการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน    ........................................................... 152 
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย    ............................................................ 154 
สาเหตุของปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชน    ......................................................... 155 
มาตรการและกลไกคุม้ครองสิทธิมนุษยชน    ................................................................ 156 

สรุป    ....................................................................................................................................... 161 
กิจกรรมประจ าบทท่ี 5    ........................................................................................................... 162 
เอกสารอา้งอิง    ......................................................................................................................... 163 
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6    ........................................................................................ 164 
บทท่ี 6  การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาธรรม    ....................................................................... 167 

การด าเนินชีวติตามหลกัพุทธศาสนา    ........................................................................ 167 
1. การด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยา    ............................................................... 167 
2. การด าเนินชีวติตามหลกัอริยมรรคมีองค ์8    ................................................... 169 



ถ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
                                   หนา้ 
บทท่ี 6  (ต่อ)  

3. การด าเนินชีวติตามหลกัไตรสิกขา    ............................................................... 171 
4. การด าเนินชีวติตามหลกัมงคล 38    ................................................................ 173 

การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาคริสต์    ...................................................................... 186 
1. การด าเนินชีวติตามบญัญติัสิบประการ       ..................................................... 186 
2. การด าเนินชีวติตามกิจกรรมทางศาสนา หรือ ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ    .......................... 191 

การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาอิสลาม    .................................................................... 194 
การด าเนินชีวติตามหลกัการศรัทธา 6 ประการ    ............................................... 195 
การด าเนินชีวติตามหลกัปฏิบติั 5 ประการ (รุกนอิสลาม)    ................................ 196 
การด าเนินชีวติตามหลกัคุณธรรม    .................................................................... 199 
การด าเนินชีวติตามวฒันธรรมอิสลาม    ............................................................. 199 

การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาเต๋า    .......................................................................... 202 
อิทธิพลปรัชญาเต๋า    .......................................................................................... 208 
หลกัความเช่ือและจุดมุ่งหมายสูงสุด    ............................................................... 210 

การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาขงจ้ือ    ...................................................................... 211 
ค าสอนส าหรับผูป้กครอง    ................................................................................ 212 
สอนเร่ืองลกัษณะคนดีและลกัษณะบณัฑิต    ...................................................... 214 
หลกัความเช่ือและจุดหมายสูงสุด    .................................................................... 215 

สรุป    ....................................................................................................................................... 216 
กิจกรรมประจ าบทท่ี 6    ........................................................................................................... 218 
เอกสารอา้งอิง    ........................................................................................................................ 219 
แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7    ........................................................................................ 220 
บทท่ี 7  ชีวติท่ีสันติสุขและสันติภาพ    ..................................................................................... 223 

บทน าเบ้ืองตน้เก่ียวกบัชีวิต    ....................................................................................... 223 
การศึกษาเพื่อสันติภาพ    ............................................................................................. 225 
วธีิการน าไปสู่สันติภาพ    ............................................................................................ 228 



ท 

สารบัญ (ต่อ) 
 
                                   หนา้ 
บทท่ี 7  (ต่อ)  

บทบาทของสถาบนัท่ีท าใหเ้กิดสันติภาพ    ................................................................. 230 
การศึกษาเพื่อสันติภาพจากฐานความคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต)    ..... 230 
สันติสุขของชีวติเพื่อสันติภาพ    ......................................................................... 237 
สันติสุขจากภายใน    ........................................................................................... 241 
สันติสุขพบไดจ้ากการฝึกดา้นจิตใจ    ................................................................. 241 
การพฒันาจิตหรือการบริหารจิตหรือ การฝึกสมาธิ    ......................................... 242 
ธรรมท่ีเป็นพื้นฐานในพระพุทธศาสนา    ........................................................... 243 
อานิสงส์หรือประโยชน์ของการพฒันาจิต    ....................................................... 246 
ศีลและอบายมุข    ............................................................................................... 248 
ประโยชน์ของการรักษาศีล    .............................................................................. 249 
การเดินจงกรม    .................................................................................................. 250 
การใชลู้กประค า    .............................................................................................. 252 
อานาปานสติ    .................................................................................................... 254 
ขั้นเตรียมการก่อนลงมือปฏิบติั    ........................................................................ 255 

สรุป    ....................................................................................................................................... 258 
กิจกรรมทา้ยบทท่ี 7    ................................................................................................................ 259 
เอกสารอา้งอิง    ........................................................................................................................ 260 
  
บรรณานุกรม    .......................................................................................................................... 263 
  
ภาคผนวก    ............................................................................................................................... 267 

  
  
  

  
 



1 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่1 
ความเข้าใจเกีย่วกบัความจริงของชีวติ 

 
เนือ้หาประจ าบท 
 ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจริง 
 ความหมายของ Meaning of Life   
 ความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวิต 
 สาระส าคญัของชีวติตามแนวศาสนธรรม 
  
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจความหมายเก่ียวกบัความจริงของชีวิตได ้
 2.  นกัศึกษาสามารถอธิบายความหมายของ Meaning of Life ได ้
 3.  นกัศึกษาสามารถอธิบายเก่ียวกบัชีวติได ้
 4.  นกัศึกษาสามารถอธิบายสาระส าคญัของชีวิตตามแนวศาสนธรรมได ้
  
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ใหน้กัศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 2.  อธิบายความหมายเก่ียวกบัความจริงของชีวิต 
 3.  ใหน้กัศึกษาชมวีดิทศัน์เก่ียวกบัก าเนิดจกัรวาล โลกและชีวิต 
 4.  ใหน้กัศึกษาอภิปรายความหมายของ Meaning of Life  
 5.  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมทา้ยบทเรียน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  Power Point 
 2.  เอกสารประกอบการสอน 
 3.  วดิีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.  เวป็ไซดใ์น Internet ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 



 2 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1.  จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
 2.  จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
 3.  จากการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
 4.  จากท ากิจกรรมและท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 5.  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บทที ่1 
ความเข้าใจเกีย่วกบัความจริงของชีวติ 

 
 ความจริงของชีวิตเป็นรายวิชาท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เพื่อท าความรู้จกัและเขา้ใจชีวิต
ของตนเองและโลกเป็นส าคญั เพราะการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนสามารถรู้จกัและเขา้ใจโลกและชีวิตไดม้าก
เท่าใด ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กบัชีวิตของแต่ละคนในการรองรับ ปรับปรน ท าให้ชีวิตมนุษยแ์ต่ละคน 
“ทุกขย์าก สุขง่าย” ไดม้ากยิ่งข้ึนเท่านั้น การเรียนรู้และรู้จกัดงักล่าว ยอ่มน ามาซ่ึงผลบั้นปลาย คือสันติ
สุขของชีวติส่วนบุคคลและสันติภาพของสังคมส่วนรวมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
ความเข้าใจเกีย่วกบัความจริงของชีวติ 

 
 สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั หากตกอยู่ในสภาพท่ีปลาไม่รู้จกัเบ็ด ไส้เดือนไม่รู้จกัไก่ 
แมลงไม่รู้จกันก สัตวปี์กไม่รู้จกัเหยี่ยว คนไม่รู้จกัโลกและความจริงของชีวิต ทั้ง 5 ส่ิงน้ี ควรนับว่า
ลว้นจาริกอยู่ใน “โมหภูมิ” โดยแท ้เพราะการรู้จกัและเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ี ย่อมเป็นรากฐานความเขา้ใจ 
“ความจริง” (Meaning / Truth) ในสรรพส่ิง 
 ค าวา่ “ความจริง” หรือ “สัจจะ” โดยทัว่ไปหมายถึงความไม่เท็จ ไม่หลอกลวง หรือลกัษณะ
ท่ีตรงกบัสภาพท่ีมนัมีอยู่เป็นอยู่ในขณะท่ีพูดถึง การท่ีมีผูรู้้เห็นอะไรตามสภาพท่ีมนัเป็นก็เรียกว่า รู้
เห็นตามความเป็นจริง คือ ไม่ผดิเพี้ยนหรือบิดเบือนไปจากของจริง  
 ความจริง มีหลายระดบัและหลายประเภทซ่ึงอาจแยกกล่าวไดโ้ดยสุป ดงัน้ี 
 
ความเข้าใจเกีย่วกบัความจริงตามแนวพุทธปรัชญา 
 
 ตามแนวพุทธปรัชญา หรือปรัชญาตะวนัออก แบ่งความจริง หรือ “สัจจะ” ไว ้2 ระดบั ไดแ้ก่ 
(พระเทพเวที. 2553 : 318)  
   1.1  ความจริงระดบันามบญัญติัหรือระดบัพื้นฐาน เรียกความจริงระดบัน้ีว่า “สมมติ
สัจจะ” (Conventional Truth) ไดแ้ก่ ความจริงท่ีมิใช่เป็นจริงดว้ยตวัมนัเอง หากแต่เป็นความจริงท่ีเรียก
กนัโดยนามบญัญติัหรือความจริงโดยสมมุติ โดยถือวา่ส่ิงต่าง ๆ มิไดเ้ป็นจริงหรือมีอยูจ่ริง โดยสภาพ
ของมนัเอง แต่เป็นจริงเพราะมนุษยส์มมติข้ึน หรือมีมติร่วมกนัวา่มนัเป็นจริง เช่น สมมุติเรียกส่ิงหน่ึง 
ๆ ท่ีมีลกัษณะร่วมในประเภทเดียวกนัว่า รถ บา้น เกา้อ้ี นายปรีดา เป็นตน้ เพื่อสะดวกในการเรียกขาน
และใชเ้ป็นภาษาสัญลกัษณ์เท่านั้น 
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  1.2  ความจริงระดบัสภาวะหรือระดบัสูง เรียกว่า “อริยสัจจะ” หรือ “ปรมตัถสัจจะ” 
(Absolute Truth) ไดแ้ก่ความจริงท่ีเป็นจริงโดยสภาวะของส่ิงนั้น ๆ เอง เช่น กฎไตรลกัษณ์ (Three 
Characteristics) หรือส่วนประกอบของน ้ าบริสุทธ์ิท่ีประกอบดว้ยธาตุไฮโดรเจน 2 ส่วน และออกซิเจน 
1 ส่วน (H2O) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นระดบัท่ีจ าเป็นตอ้งใชปั้ญญาในการท าความเขา้ใจ  
 
ความเข้าใจเกีย่วกบัความจริงตามแนวปรัชญาตะวันตก 
 
 ความจริงในเชิงปรัชญาตะวนัตกมีศพัทท่ี์ใชก้นัอยู ่3 ค  าหรือ 3 ลกัษณะ คือ ขอ้เท็จจริง(Fact) 
ความจริง (Truth) และ ความเป็นจริง (Reality) ดงัน้ี 
  2.1 ข้อเท็จจริง หมายถึง ความจริงเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีสามารถพิสูจน์ให้
ประจกัษ์ทางประสาทสัมผสัทั้งห้าได้ เป็นการรู้เห็นส่ิงท่ีมีอยู่จริงทางกายภาพ กล่าวคือ สามารถ
มองเห็น ฟังเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรสและสัมผสัได ้ขอ้เท็จจริงท่ีได้น้ีสามารถน าไปเป็นหลกัฐานให้เกิด
ความจริงอยา่งอ่ืนตามมาไดด้ว้ย หรืออาจกล่าวไดว้า่ขอ้เท็จจริงคือ ความจริงเฉพาะหน่วยของส่ิงต่างๆ 
เป็นความจริงเฉพาะอยา่งๆ ไม่เก่ียวขอ้งกบัความจริงทัว่ๆไป 
  2.2 ความจริง หมายถึง จริงทัว่ไป หรือจริงสากล มิใช่ความจริงเฉพาะของส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เป็นความจริงท่ีสามารถพิสูจน์ตรวจสอบด้วยหลักแห่งเหตุผลหรือประสาทสัมผัสได ้
เช่นเดียวกบัขอ้เท็จจริง แต่คลุมความไดก้วา้งกวา่ เช่น ขอ้ความวา่  
   “ไม่มีมนุษยค์นใดอยูค่  ้าฟ้า นายมว้ยเป็นมนุษย ์ดงันั้น นายมว้ยไม่อยูค่  ้าฟ้า” หรือ “น ้ า
บริสุทธ์ิประกอบดว้ยอนุภาคสองส่วนคือ H2O” หรือ “ในสภาวะท่ีโลกมีแรงดึงดูด เทหวตัถุท่ีอยู่ในท่ี
สูง เม่ือตกลงมาก็จะตกลงมาสู่ท่ีต ่าเสมอ” เป็นตน้ จดัเป็นความจริงทัว่ไปท่ีมกัเป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้ 
  2.3  ความเป็นจริง  หมายถึง ความจริงอันสูงสูงสุด หรือ ความจริงสัมบูรณ์  
เป็นธรรมชาติแท้ ๆของสรรพส่ิง ตลอดทั้งโครงสร้าง ก าเนิดและพฒันาการของส่ิงนั้น ในแง่ของ
ปรัชญาตะวนัตก ถือว่า ความจริงสูงสุดน้ีเป็นความจริงท่ีตายตวัแน่นอน เป็นอมตะและเป็นนิรันดร 
(Eternal) เช่น สภาพของจกัรวาล สภาพของจิตวญิญาณ เป็นตน้  
 ความจริงลกัษณะน้ี จดัเป็นความจริงเชิงอภิปรัชญา (Metaphysics) ท่ีไม่สามารถพิสูจน์ดว้ย
หลกัฐานเชิงประจกัษ์หรือด้วยประสาทสัมผสัทั้งห้าได้ การจะพิสูจน์หรือท าความเขา้ใจ จึงตอ้งใช้
ค  าตอบเชิงเหตุผลหรือตรรกะ (Logic) หรือสัมผสัท่ีหก (Sixth Sense) และความเช่ือ (Faith) มาอธิบาย  
ซ่ึงยากแก่การเขา้ใจของคนทัว่ไป  
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 ดงันั้น ค าวา่ “ความจริง” ในความหมายของวิชาความจริงของชีวิตจึงหมายรวมถึงสาระของ
ความจริงทั้งสามลกัษณะดงักล่าว และในท่ีน้ีจะน ามาใช้รวมกนัในความหมายของภาษาองักฤษว่า 
“Meaning” และใชใ้นช่ือวชิาวา่ “Meaning of Life” หรือ ความจริงของชีวติ 
 
ความหมายของ Meaning of Life  
 
 ค าวา่ “ Meaning ” ตามรูปศพัทภ์าษาองักฤษ สามารถอธิบายได ้2 ความหมาย ดงัน้ี 
 1.  ความหมายแรก หมายถึง ความคิดซ่ึงมุ่งท่ีจะท าความเข้าใจอะไรบางส่ิงบางอย่าง  
(The idea which is intended to be understood) เช่น ตอ้งการท่ีจะให้อธิบายความหมายของค าศพัท ์เป็น
ตน้   
 2.  ความหมายท่ีสอง หมายถึงความส าคญั (Importance) หรือคุณค่า (Value) เช่น ชายคน
หน่ึง พูดว่า ชีวิตของเขาไร้คุณค่าส าหรับเขาไป นับตั้งแต่ภรรยาของเขาเสียชีวิต เป็นตน้ (Longman 
Dictionary of Contemporary English. 1984 : 674) 

ค าวา่ Meaning ในวิชาน้ีเป็นการรวมเอาความหมายทั้ง 2 มาประสมกนั คือ ความคิดท่ีจะท า
ความเขา้ใจและความส าคญั หรือ คุณค่า ดงันั้น Meaning จึงหมายถึง ความคิดท่ีจะท าความเขา้ใจใน
ความส าคญัหรือคุณค่า (อะไรบางส่ิงบางอยา่ง) เม่ือน าเอา ค าวา่ Meaning มารวมกบั of Life เป็น 
Meaning of Life จึงมีความหมาย 2 นยั คือ 
 ความหมายแรก Importance of Life หมายถึง วิชาท่ีวา่ดว้ยการท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความส าคญัของชีวติ 
 ความหมายท่ีสอง Value of Life หมายถึง วิชาท่ีวา่ดว้ยการท าความเขา้ใจเก่ียวกบั คุณค่าของ
ชีวติ 
 ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า วิชาความจริงของชีวิต หมายถึงวิชาซ่ึงมุ่งท่ีจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ชีวติ โดยช้ีใหเ้ห็นความส าคญัหรือคุณค่าของชีวิตมนุษย ์เพื่อท่ีจะตอบค าถามวา่ ชีวิตคืออะไร ชีวิตเกิด
ข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ชีวติเกิดมาท าไม ชีวติประกอบดว้ยอะไร ชีวิมีความส าคญัอยา่งไร ชีวิตควรด าเนินไป
อยา่งไร จึงจะท าใหมี้คุณค่า รวมทั้งเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร และจะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะบรรลุ
เป้าหมายนั้น ๆ  
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ความเข้าใจเกีย่วกบัชีวติ 
 
 ประเด็นวา่ ชีวติคืออะไร ชีวติมาจากไหน ชีวิตเป็นอยา่งไร อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต 
ควรด าเนินชีวติอยา่งไรจึงจะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต และหลงัจากตายแลว้ชีวิตจะเป็นอยา่งไร 
จะมีชีวิตต่อไปอีกหรือไม่ หรือชีวิตจะส้ินสุดลงเม่ือตายแลว้เท่านั้น เหล่าน้ีคือปัญหาท่ีปราชญ์ทัว่ไป
พยายามท่ีจะตอบค าถามมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั ซ่ึงจะไดศึ้กษาต่อไปพอสังเขป 
 1.  ชีวติ คืออะไร 
  ค าวา่ “ชีวติ” ในความหมายน้ี หมายถึงชีวิตของมนุษยเ์ท่านั้น ค าถามวา่ ชีวิตคืออะไร มีผูใ้ห้
ค  าตอบหรือนิยาม (Definition) ไวม้ากมาย แต่จะน ามาเป็นตวัอยา่งพอสังเขป ดงัน้ี 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 383) ให้ความหมายวา่ ชีวิต หมายถึง 
“ความเป็น, ตรงขา้มกบัความตาย” 
 ในพจนานุกรมภาษาองักฤษชีวิตมีความหมายตรงกบัค าวา่ “Life” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีด ารงอยู่
อยา่งรวมๆ โดยทัว่ไปไดแ้ก่ พืช สัตว ์และคน (Oxford Advanced Learner’s Dictionary 1988 : 488) 
 พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกขุ 2535 : 182) อธิบายวา่ เร่ืองของชีวิตคืออะไรน้ี มนัก็มี
หลายแง่มุม ถา้มองในแง่วตัถุ ชีวิตก็มีความหมายอยา่งหน่ึง ถา้มองในแง่จิตใจ ชีวิต ก็มีความหมายอีก
อย่างหน่ึง ถา้มองในแง่ธรรมะสูงสุดมนัก็มีความหมายอีกอยา่งหน่ึง แต่เราก็เอาความหมายธรรมดาๆ 
น้ีวา่ ชีวติ คือ ความท่ียงัไม่ตาย ยงัมีชีวติอยู ่
 ตามรากศพัทภ์าษาบาลี “ชีวิต” มาจากรากศพัทว์า่ “ชีวะ” แปลว่า อยู่ หรือ เป็นอยู ่บวกกบั 
“อิต” ปัจจยั กลายเป็น “ชีวิต” ซ่ึงเป็นไวพจน์ (Synonym) ของค าวา่ “วิหาร” ซ่ึงแปลวา่ อยู ่หรือ เป็นอยู ่
เช่นเดียวกนั เช่น ค าวา่ “พรหมวิหาร” (เป็นอยูอ่ยา่งพรหม) และค าวา่ “จร” ซ่ึงแปลวา่ ความประพฤติ 
หรือ การด าเนินชีวิต (จร+อิย = จริย) นอกจากน้ียงัอาจแปลวา่ ความเป็นไป การด าเนิน เคล่ือนไหว  
ซ่ึงตรงขา้มกบัค าวา่ หยดุน่ิง ไม่เคล่ือนไหว หรือ ตาย 
 นอกจากน้ีความหมายของชีวิต ในค าพดูของคนโดยทัว่ ๆไป เช่น 
 “ชีวิตคือละคร” เพราะในแต่ละวนัในช่วงชีวิตหน่ึงๆ คนเราตอ้งแสดงบทบาทต่างๆ หลาย
บทบาทสับเปล่ียนกนัไปตามหัวโขนท่ีสวมใส่ เช่น บทบาทการเป็นพ่อแม่ การเป็นเพื่อน การเป็นครู
อาจารย ์การเป็นนกัศึกษา การเป็นผูบ้ริหาร ฯลฯ จนมีการกล่าวเปรียบเปรยกนัวา่ ถา้เปรียบโลกน้ี เป็น
โรงละครโรงใหญ่ มนุษยเ์ราแต่ละคนก็คือตวัละครตวัหน่ึงๆ แมว้า่ในขณะมีชีวิตอยูแ่ต่ละคนจะแสดง
บทท่ีแตกต่างกันอย่างมากมาย แต่มีบทบงัคบัอยู่สองบทท่ีทุกคนตอ้งแสดงเหมือนกนัคือ บทแห่ง 
ความเกิดและบทแห่งความตาย โดยเฉพาะบทแห่งความตายซ่ึงเป็นบทสุดทา้ยของละครชีวิต เป็นบท
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บงัคบัท่ีทุกคนตอ้งแสดงโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้และเป็นบทท่ีมิอาจพยากรณ์ล่วงหนา้ไดว้า่ตนเองถึงคิว
ท่ีตอ้งแสดงบทบงัคบัน้ีเม่ือใด 
 “ ชีวิตคือลมหายใจ” เพราะตราบใดท่ีคนเรา หรือสัตวโ์ลกทัว่ไปยงัมีลมหายใจอยูก่็ถือวา่ยงั
มีชีวติ แต่ถา้ส้ินลมเม่ือใด ก็เรียกวา่ ส้ินชีวติ หรือเสียชีวติ 
 “ชีวติคือการต่อสู้” ถือเป็นการต่อสู้ตั้งแต่ยงัเป็นเช้ืออสุจิ (Sperm) ท่ีด้ินรนแข่งขนักนัในการ
เขา้ผสมกบัไข่ (Ovum) และเคล่ือนตวัเขา้ฝังในโพรงมดลูก เกิดปฏิสนธิและพฒันากลายเป็นทารก 
กระทัง่คลอดออกมา และไดรั้บการล้ียงดูจนเติบใหญ่ในท่ีสุด 
 “ ชีวิตคืองาน งานคือชีวิต” เป็นการอธิบายว่า ชีวิตคือการท างาน เพราะการท างาน ถือเป็น
การท าหน้าท่ีของส่ิงมีชีวิต (คน) โดยมีการขยายความต่อวา่ “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บนัดาลสุข 
ท างานใหส้นุกเป็นสุขเม่ือท างาน” 

   “ ชีวิตคือการเดินทาง” เป็นการเดินทางตั้งแต่ปากมดลูกไปจนถึงหลุมฝังศพ เป็นนิยามท่ี 
บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงสัจธรรมของชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
  จากนิยามทั้งหมดท่ีกล่าวมา นิยามท่ีชัดเจนท่ีสุดได้แก่ ชีวิตคือความเป็นอยู่ ตรงข้ามกับ
ความตาย ซ่ึงจะพบเห็นในชีวิตประจ าวนั ถา้คนท่ีไม่สามารถเป็นอยู่ได ้เราก็จะเรียกว่าเขา “เสียชีวิต” 
ซ่ึงเม่ือถึงจุดดงักล่าวชีวิตนั้นๆ ก็จบส้ินจากภพชาติน้ี เป็นการยุติกิจกรรมทุกอยา่งในภพชาติปัจจุบนั
และเร่ิมตน้วนเวยีนไปสู่ภพชาติใหม่ 
  1.2 ชีวติมาจากไหน 
  ในคมัภีร์ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค แห่งพระไตรปิฎก (ที. ปา. 11/263/272) พระพุทธองค ์
ไดท้รงอธิบายถึงท่ีมาของชีวิตไวว้่า ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายมีแหล่งก าเนิดรวม 4 แหล่ง หรือ 4 ประเภท ซ่ึง
เรียกวา่ “โยนิ” (Kinds of birth) หรือ ก าเนิด 4 ไดแ้ก่ 
   1.2.1  ชลาพุชะ (Womb-born creatures) ไดแ้ก่สัตวช์นิดท่ีเกิดในครรภ ์คือ เกิด
จากการผสมกนัของน ้ าเช้ือ (อสุจิ) กบัไข่ ฝังตวัอยู่ในมดลูก เจริญเติบโตอยูใ่นครรภ ์แลว้คลอดออกมา
เป็นตวั ไดแ้ก่ สัตวป์ระเภทเล้ียงลูกดว้ยนม เช่น คน ชา้ง มา้ ววั ควาย สุนขั  
   1.2.2  อณัฑชะ (Egg-born) คือ สัตวท่ี์เกิดในไข่ คือ ออกเป็นไข่ก่อนแลว้จึงฟัก
เป็นตวั เช่น ไก่ นก เต่า ตะพาบน ้า  
   1.2.3  สังเสทชะ (Moisture-born) คือ สัตวท่ี์เกิดในไคล คือ เกิดในท่ีสกปรก หรือ
ของช้ืนแฉะ ท่ีหมกัหมม เน่าเป่ือย โดยการแบ่งตวัแพร่ขยายออกไปเอง ได้แก่ พวกสัตวเ์ซลล์เด่ียว 
โดยทัว่ไป เช่น หนอน เช้ือไวรัสชนิดต่าง ๆ  
   1.2.4  โอปปาติกะ (Apparitional-born) คือ สัตวท่ี์ผุดเกิด หรือสัตวท่ี์ลอยเกิด คือ 
เกิดโดยการปรากฏเป็นตวัในทนัทีทนัใดโดยไม่ตอ้งอาศยัการสืบพนัธ์ุ แต่เกิดเพราะอ านาจกรรม เช่น 
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เทวดา สัตวน์รก มนุษยย์คุแรกของโลก และเปรตบางจ าพวก เป็นตน้ เกิดและตายโดยไม่เหลือเช้ือ หรือ 
ซากปรากฏ 
  1.3  ชีวติมนุษย์เกดิขึน้ได้อย่างไร 
  การตอบค าถามวา่มนุษยเ์กิดข้ึนไดอ้ยา่งไร จะแยกกล่าวเป็น 2 แนว คือ แนววิทยาศาสตร์ 
และแนวศาสนา ดงัน้ี 
   1.3.1  ตามแนววิทยาศาสตร์ ในแง่วิทยาศาสตร์อธิบายว่า ชีวิตมนุษย์เกิดจาก 
ส่วนประกอบสองส่วนหลกั คือ การท่ีเช้ืออสุจิ (Spermatozoa) เพียงหน่ึงตวัในจ านวนหลายร้อยลา้นตวั
ของผูช้ายในการหลัง่เช้ืออสุจิแต่ละคร้ัง แต่จะมีเพียงตวัเดียวท่ีมีโอกาสหลุดรอดเขา้ไปผสมกบัไข่ 
(Ovum) ในท่อรังไข่ของผูห้ญิงท่ีอยูใ่นภาวะพร้อมจะผสมพนัธ์ุได ้(เฉก ธนะสิริ. 2549 : 23)  
   จากนั้นจึงก่อก าเนิดเป็นเช้ือชีวิต เรียกวา่เป็นไซโกท (Zygote) ฟักตวักลายเป็น ตวั
อ่อน (Embryo) และพฒันาไปสู่ทารก (Baby) แลว้ก็ปรากฏเพศข้ึนเป็นชายหรือหญิง มีพฒันาการไป
ตามล าดบั เม่ือถึงก าหนดก็คลอดออกมาเป็นเด็กชาย (Boy) หรือเด็กหญิง (Girl) และเจริญวยัเติบใหญ่
ไปตามล าดบั ดงัภาพ 
 
ภาพที ่1  แสดงขั้นตอนก าเนิดมนุษยต์ามแนววทิยาศาสตร์ (สรุปความจาก เฉก ธนะสิริ. 2549 : 23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ทางการแพทยไ์ดร้ะบุวา่ ร่างกายมนุษยท่ี์เติบโตเต็มท่ีแลว้ ประกอบดว้ย ส่วนต่างๆ 
ดงัน้ี (เฉก ธนะสิริ. 2540 : 2, สนัน่ สุขวจัน์. 2520 : 19) 
    1.3.1.1  เซลลต่์าง ๆ จ านวนประมาณ 5 หม่ืนลา้นเซลล ์

   1.3.1.2  เส้นโลหิตยาวประมาณ 50,000 กม. 

Sperm +  Ovum 

Zygote 

Embryo 

Baby 

Boy Girl 

Man Woman 
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   1.3.1.3  เส้นประสาทยาวประมาณ 25,000 กม. 
    1.3.1.4  กระดูก 206 ท่อน 
    1.3.1.5  กลา้มเน้ือ 792 มดั 
    1.3.1.6  สมอง ของผูช้ายหนัก 1,380 กรัม สมองผูห้ญิงหนักประมาณ 
1,250 กรัม 

   1.3.1.7  เลือด ประมาณ 7 - 8% ของน ้าหนกัตวัหรือราว 5 - 6 ลิตร 
   1.3.1.8  น ้า ประมาณ 2/3 ของน ้าหนกัตวั 

    1.3.1.9  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั เกลือแร่ วติามิน ฯลฯ 
    ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดประกอบข้ึนเป็นชีวติของมนุษย ์
   1.3.2  ตามแนวศาสนา ในแง่ศาสนา แยกอธิบายได้เป็น 2 กลุ่มความเช่ือ คือ 
ศาสนาประเภท อเทวนิยม (Atheism) คือฝ่ายท่ีไม่เช่ือในเร่ืองพระเจ้า ไม่เช่ือว่าทุกส่ิงเกิดจาก 
การสร้างของพระเจา้ แต่เช่ือวา่ทุกส่ิงเกิดจากเหตุ หรือส่ิงธรรมชาติ ศาสนาฝ่ายน้ี เช่น พุทธศาสนา 
ศาสนาเชน เป็นตน้ ส่วนอีกประเภทหน่ึงคือศาสนาฝ่ายเทวนิยม (Theism) คือฝ่ายท่ีเช่ือวา่มีพระเจา้ 
เช่ือว่าพระเจา้เป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นตน้ อธิบายพอสังเขป 
ดงัน้ี  

  1.3.2.1 พุทธศาสนา ในทศันะของพระพุทธศาสนา ถือวา่ชีวิตมนุษยเ์กิด
จากปัจจยัปรุงแต่งทั้งท่ีเป็นฝ่ายร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกบัทศันะทางวิทยาศาสตร์ แต่มองในมิติท่ี
ละเอียดและลึกซ้ึงมากกว่า (พุทธทาส ภิกขุ. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. 2524 : 149-151) โดย
ขอ้ความในพระไตรปิฎก อธิบายวา่ 
  การกา้วลงสู่ครรภ์ของสัตวผ์ูเ้กิดในครรภ์ ย่อมมีข้ึนดว้ยการประจวบเหมาะพร้อมแห่ง
ปัจจยั 3 องคป์ระกอบ คือ 
  องคป์ระกอบท่ี 1 มารดามีระดู (Ovum) คือ ผูห้ญิงมีไข่สุกพร้อมท่ีจะสืบพนัธ์ุ 
  องคป์ระกอบท่ี 2 บิดามารดาอยูร่่วมกนั ความหมายในท่ีน้ี หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีเช้ือ
อสุจิเขา้ผสมกบัไข่ โดยในพระคมัภีร์ท่านเปรียบอสุจิเป็นบิดา และเปรียบไข่เป็นมารดา ปรากฏการณ์
ท่ีอสุจิเขา้ผสมกบัไข่ อาจเกิดโดยวิธีการผสมเทียม การเพาะเล้ียงในหลอดแกว้ การฉีดน ้ าเช้ือเขา้ไปใน
โพรงมดลูกของหญิง หรือการมีเพศสัมพนัธ์ก็ได ้โดยชายหญิงไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นบา้นเดียวกนั  
  องค์ประกอบท่ี 3 คนัธัพพะ หมายถึง มีสัตวท่ี์จะปฏิสนธิในครรภ์ หรือมีสัตว ์คือ จิต
ชนิดใดชนิดหน่ึงมาเกิด ซ่ึงเรียกวา่ “ปฏิสนธิจิต” (Rebirth Consciousness) เขา้ผสมโรงในเวลาเดียวกนั 
เป็นจิตดวงแรกท่ีเกิดข้ึนของชีวิตหน่ึง ๆ ดงัความปรากฏวา่  
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  “.….ภิกษุทั้งหลาย จิตดวงแรกเกิดแล้วในอุทรมารดา วิญญาณดวงแรกปรากฏแล้ว 
อาศยัจิตดวงแรก วญิญาณดวงแรกนัน่แหละเป็นความเกิดของสัตวน์ั้น.....” (ว.ิมหา. 4/141/153) 
   ในทฤษฎีของพระพุทธศาสนาระบุว่า เม่ือครบองค์ประกอบทั้ ง 3 ประการน้ี การ
ตั้งครรภแ์ละก าเนิดมนุษยจึ์งมีข้ึนและพฒันาการไปโดยล าดบั 
  ในอินทกสูตร แห่งพระไตรปิฎก อธิบายว่า เม่ือมีการปฏิสนธิเกิดข้ึนก็เป็นจุดเร่ิมตน้
ของชีวติมนุษย ์จะมีพฒันาการไปโดยล าดบัในแต่ละสัปดาห์ คือ  
  สัปดาห์ท่ี 1 เกิดเป็นน ้ าเมือกใส คือเซลล์ เรียกว่า “กลละ” (ปฐม  กลล ) คือ รูปละเอียดมี
ลกัษณะกลมใส ขนาดเท่าหยดน ้ามนัท่ีติดบนขนแกะซ่ึงเหลือจากการสะบดั 3 คร้ัง 
  สัปดาห์ท่ี 2 จากกลละก็จะเป็น “อพัพุทะ” คือเป็นเมือกท่ีขุ่นขน้ (ทุติย   อพฺพุท ) คือ รูป
ละเอียดท่ีเกิดถดัจากกลละนั้นไป 7 วนั มีสีเหมือนน ้าลา้งเน้ือ 

สัปดาห์ท่ี 3 จากอพัพุทะเป็น “เปสิ” คือลกัษณะแดงบางระเร่ือ คลา้ยเลือดจาง ๆ  
(ตติย   เปสิ) คือ รูปท่ีละเอียดท่ีเกิดจากอพัพุทะ 7 วนั มีลกัษณะเหมือนเน้ือโดนบด 
  สัปดาห์ท่ี 4 จากเปสิ เป็น “ฆนะ” คือเป็นก้อนเลือดท่ีขน้ข้ึนเหมือนยางมะตูมของไข่
แดง และค่อย ๆ เจริญเติบโตเป็นกอ้นเน้ือ แขง็ข้ึน (จตุตฺถ  ฆน ) 
  สัปดาห์ท่ี 5 จากฆนะเกิดเป็น “ปัญจสาขา” คือ ปุ่ม 5 ปุ่ม ไดแ้ก่ ปุ่มแขน 2 ปุ่ม  
ปุ่มขา 2 ปุ่ม และปุ่มศีรษะ 1 ปุ่ม (ปญฺจม  ปญฺจสาขา)   
  ต่อจากนั้นจึงมีผม ขน เล็บและอ่ืนๆ ตามมาและพฒันาการสืบเน่ืองไปเร่ือย ๆ จนครบ
ก าหนด 9 เดือนเศษ จึงคลอดออกมาเป็นทารก 
  การอธิบายถึงการก าเนิดมนุษยต์ามทศันะของพระพุทธศาสนา นบัว่าเป็นการมองใน
แง่มุมท่ีละเอียดกวา่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  
  เม่ือพิจารณาการเกิดข้ึนของชีวิต จากทฤษฎีดงักล่าวก็อาจตอบค าถามท่ีเป็นพฤติกรรม
ทางสังคมได้ว่า ท าไมคนเราแต่ละคนทั้งท่ีเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกนัและได้รับการเล้ียงดูด้วยวิธี
เดียวกนั ภายใตส้ภาพแวดลอ้มอยา่งเดียวกนัทุกประการ แต่ก็ยงัมีความแตกต่างกนัมากในทุกดา้น ทั้ง
รูปร่างหน้าตา อุปนิสัย พื้นฐานคุณธรรมทางจิตวิญญาณและระดบัภูมิปัญญา เป็นตน้ ปรากฏการณ์
ดงักล่าวอาจตอบไดว้า่ เป็นเพราะจิตท่ีมาเกิด (คนัธพัพะ หรือ ปฏิสนธิจิต) เป็นจิตท่ีมีความแตกต่างกนั 
มีท่ีมาต่างกนันัน่เอง กล่าวคือ บางจิตอาจมาจากภพภูมิท่ีต ่า บางจิตอาจมาจากภพภูมิท่ีสูง หรือแมจิ้ต
ท่ีมาจากภพภูมิเดียวกนั ชนิดเดียวกนั ก็อาจต่างสถานะกนัได ้ตวัอยา่งเช่นกรณีของมนุษย ์ 
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ระดับของมนุษย์ จ าแนกตามคุณธรรมจริยธรรม 
 
 ทศันะของพุทธศาสนาถือหลกัวา่ มนุษยแ์ต่ละคนถา้เอามิติดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Moral 
Quotient : MQ.) เป็นดชันีช้ีวดั ก็มีสถานะบุคคลท่ีต่างระดบักนัไดถึ้ง 9 ระดบั ดงัน้ี (บุญมี แท่นแกว้. 
2542 : 9-10) 
   ระดบัท่ี 1 อนัธพาลชน หมายถึง คนท่ีชัว่เตม็ร้อย ไม่มีความดีเจือปนอยูเ่ลย 
   ระดบัท่ี 2 พาลชน หมายถึง คนท่ีมีความชั่วอยู่ในตวัสามส่วนมีความดีเพียงหน่ึงส่วน
  ระดบัท่ี 3 ปุถุชน หมายถึง คนกิเลสหนา คือมีความดีและความชัว่อยา่งละคร่ึง 
   ระดบัท่ี 4 กลัยาณปุถุชน หมายถึง คนท่ีมีความดีอยูส่ามส่วน มีความชัว่อยูห่น่ึงส่วน  
   ระดบัท่ี 5 กลัยาณชน หมายถึง คนท่ีดีเตม็บริบูรณ์ ไม่มีความชัว่อยูใ่นตวั 
   ระดบัท่ี 6 โสดาบนั หมายถึง คนท่ีมีความดีเต็มบริบูรณ์และสามารถฝึกฝนปฏิบติัตนจน
สามารถละกิเลสชนิดหยาบๆ ไดบ้างส่วน 
  ระดบัท่ี 7 สกทาคามี หมายถึงคนท่ีสามารถละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส 
อนัเป็นกิเลสอยา่งหยาบไดห้มด และท าราคะ โทสะ โมหะ อนัเป็นกิเลสอยา่งละเอียดให้เบาบาง 
  ระดบัท่ี 8 อนาคามี หมายถึง คนท่ีสามารถละกิเลสท่ีละเอียดไดบ้างส่วน 
   ระดับท่ี 9 อรหันต์ หมายถึง คนท่ีสามารถละกิเลสได้ทั้ งหมด หรือแปลตรงตัวคือ  
“ผูห่้างไกลจากกิเลส”  
  บุคคลห้าระดบัต้นจดัเป็นบุคคลธรรมดาหรือสามญับุคคล (Common Person) ส่วนส่ี
ระดับหลังตั้ งแต่โสดาบนัถึงอรหันต์จดัเป็นบุคคลพิเศษหรืออริยบุคคล (Noble Person) ซ่ึงถ้าเป็น
พระสงฆก์็จะเรียกวา่พระอริยสงฆ ์และจดัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของพระรัตนตรัย 
  จิตท่ีจะเป็นคนัธัพพจิต หรือ ปฏิสนธิจิต คือจิตระดบั 1 – 7 ส่วนจิตของพระอนาคามี 
และพระอรหนัต ์จะไม่กลบัมาเกิดใหม่อีก  
    1.3.2.2  ในแง่ของศาสนาคริสตแ์ละศาสนาฝ่ายเทวนิยม  
    ในทัศนะของศาสนาคริสต์และศาสนาฝ่ายเทวนิยมทั่วไป มีทัศนะว่า  
ชีวิตมนุษยร์วมทั้งสรรพส่ิงเกิดข้ึนได้โดยการสร้างของพระเจา้ ดงัปรากฏในคมัภีร์พนัธสัญญาเดิม 
(Old Testament) ว่า “พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามพระฉายาของพระองค์ โดยทรงสร้างให้เป็น
ชายและหญิง” (ปฐก. 1 : 2) 
    ในการสร้างมนุษยค์นแรกนั้น คมัภีร์พนัธสัญญาเดิมไดร้ะบุไวว้่า พระเจา้
ได้สร้างโดยป้ันมนุษยด์้วยผงคลีดินข้ึนมาตามฉายาของพระองค์ แล้วจึงเป่าลมปราณเขา้ทางรูจมูก  
ท าให้มีชีวิตข้ึน เป็นมนุษยผ์ูช้าย ทรงตั้งช่ือวา่ อาดมั และต่อมาทรงคิดวา่ “ไม่ควรท่ีชายคนน้ีจะอยูค่น
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เดียว เราจะสร้างคู่อุปถมัภ์ท่ีสมกบัเขาข้ึน” จึงทรงท าให้ชายผูน้ั้นหลบัแลว้ ทรงชกักระดูกซ่ีโครงขา้ง
ซ้ายของผูช้ายออกมา ซ่ีหน่ึงสร้างให้เป็นหญิงข้ึน ตั้งช่ือวา่ เอวา หรือ อีฟ (A woo of man = woman) 
แลว้ใหม้นุษยท์ั้งคู่อยูเ่ป็นคู่ครองกนั 
  
สาระส าคัญของชีวติตามแนวศาสนธรรม 
 
 สาระส าคญัของชีวิตตามแนวศาสนธรรม จะอธิบายโดยสังเขปถึงสาระส าคญัของชีวิตตาม
แนวศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม ดงัน้ี 

1.  สาระส าคัญของชีวติตามแนวศาสนาพุทธ 
 สาระส าคญัของชีวิตตามแนวศาสนาพุทธ จะกล่าวถึงประเด็นเก่ียวกบั ส่วนประกอบของ
ชีวติ และเป้าหมายของชีวิต  
 ชีวติประกอบด้วยอะไร 
 พุทธศาสนาอธิบายว่า ชีวิตประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วน คือกายกับจิต หรือ  
รูปกับนาม ซ่ึงเกิดจากมวลรวม 5 กลุ่ม หรือ เรียกว่าขนัธ์ 5 (Five Groups of Existences) ดังน้ี (พระ
ธรรมปิฎก. 2542 : 15-31) 
 1. รูปขนัธ์ (Corporeality หรือ Materiality) หมายถึง กองรูป หรือส่วนท่ีเป็นรูปธรรม
ทั้งหมด ไดแ้ก่ ร่างกายและส่ิงท่ีเกิดจากร่างกาย เช่น พฤติกรรมและคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีเป็นสสารและ
พลงังานฝ่ายวตัถุ เช่น สี เสียง กล่ิน รส เพศ เป็นตน้ รูปขนัธ์แบ่งรายละเอียดไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
   1.1  มหาภูตรูป 4 (Primary Element) ไดแ้ก่ รูปหลกัหรือรูปใหญ่ คือ รูปท่ีมีอยู่โดย
สภาวะหรือรูปตน้เดิม ไดแ้ก่ ธาตุ 4 ประกอบดว้ย 
    1.1.1  ปฐวีธาตุ หรือธาตุดิน (Solid Element) ไดแ้ก่ ธาตุท่ีมีลกัษณะขน้แข็ง และ
จบักนัเป็นกลุ่มกอ้น มี 18 อย่าง คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เน้ือ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มา้ม หัวใจ 
ตบั ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ย อาหารใหม่ อาหารเก่า และมนัสมอง 
    1.1.2  อาโปธาตุ หรือ ธาตุน ้ า (Fluid Element) ได้แก่ ธาตุท่ีมีลักษณะเอิบอาบ 
ซาบซ่าน เปียกช้ืน มี 12 อยา่ง คือ ดี เสมหะ หนอง เลือด เหง่ือ มนัขน้ มนัเหลว น ้าตา น ้าลาย น ้ามูก  
ไขขอ้ และมูตร (ปัสสาวะ) 
    1.1.3 วาโยธาตุ หรือ ธาตุลม (Vibrational Element) ได้แก่  ธาตุท่ี มีลักษณะ
กระพือพดั เคล่ือนไหวไปมาอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ ลมข้ึนเบ้ืองสูง ลมลงเบ้ืองต ่า ลมในทอ้ง ลมในไส้ ลมซ่าน
ไปตามตวั และลมหายใจ 
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  1.1.4 เตโชธาตุ หรือ ธาตุไฟ (Heating Element) ไดแ้ก่ ธาตุท่ีมีลกัษณะเผาไหม้
ให้เกิดความร้อนในร่างกาย ได้แก่ ไฟท่ีท าให้ร่างกายอบอุ่นไฟท่ีท าให้ร่างกายเติบโต ทรุดโทรม 
กระวนกระวาย และไฟท่ีช่วยยอ่ยอาหาร หรือความร้อนอ่ืนใดท่ีมีอยูใ่นกาย ปกติในร่างกายของมนุษย์
จะมีเตโชธาตุ หรืออุณหภูมิ อยูป่ระมาณ 37 องศาเซลเซียส (37 C) 
  1.2 อุปาทายรูป 24 (Derivative Materiality) หมายถึงรูปอาศยั หรือ มวลสารท่ีแฝงอยู่
ในมหาภูตรูป เป็นส่วนละเอียดปลีกยอ่ย ประกอบดว้ย 
   1.2.1  ปสาทรูป 5 ไดแ้ก่ส่ิงท่ีเป็นประสาทส าหรับรับอารมณ์ 5 ส่วนหรือเรียกว่า
อินทรีย ์5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย 
   1.2.2  โคจรรูป 4 ไดแ้ก่ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ของอินทรีย ์คือ รูป (Form) เสียง กล่ิน รส 
    1.2.3  ภาวรูป 2 ได้แก่เพศ คือ ความเป็นหญิง (อิตถีภาวะ) และความเป็นชาย  
(ปุริสภาวะ)  
   ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์แขนงพนัธุวิศวกรรมศาสตร์ (Genetic Engineering) 
อธิบายว่า ในตัวเช้ืออสุจิของชายและไข่ของหญิง เม่ือผสมพันธ์ุกันก็จะมี ยีนส์ หรือดีเอ็นเอ 
(Genes/DNA) และโครโมโซม (Chromosomes) ถ่ายทอดภาวรูป รวมทั้งลกัษณะนิสัยของพ่อและแม่
ไปสู่ลูก (เฉก ธนะสิริ, 2540 : 3)  
   มนุษยทุ์กคนจะมีทั้งสองภาวรูปอยู่ในตวั ถ้าภาวรูปจากยีนส์ของฝ่ายใดปรากฏ
ชดัเจนกวา่ สรีระของทารกในครรภก์็จะออกมาเป็นเพศนั้น ๆ 
   1.2.4  ชีวติรูป 1 ไดแ้ก่ความมีชีวติ หรือท่ีเรียกวา่ชีวติินทรีย ์

  1.2.5  อาหารรูป 1 ไดแ้ก่กวฬิงการาหาร (อาหารคือค าขา้ว) คืออาหารท่ีร่างกาย
บริโภค เพื่อยงัชีวติใหอ้ยูร่อด 
   1.2.6  ปริจเฉทรูป 1 ได้แก่ช่องว่างในร่างกาย ร่างกายมนุษยจ์ะมีรูพรุน เหมือน
ลกัษณะของฟองน ้ า เพื่อเป็นช่องทางให้อาหารท่ีถูกเปล่ียนเป็นโลหิตเขา้ไปหล่อเล้ียงได้ ส่วนใดท่ี
สูญเสียปริจเฉทรูป โลหิตจะไม่สามารถเข้าไปหล่อเล้ียงส่วนนั้ นได้ นานไปบริเวณนั้นก็จะใช ้
การไม่ได ้เกิดอาการเน่าหรือเป็นเน้ือเสียและลุกลามจนกลายเป็นมะเร็ง (Cancer) 
   1.2.7  วิญญัติรูป 2 ได้แก่ความสามารถในการเคล่ือนไหวได้ คือ กายวิญญัติ 
สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้ และวจีวิญญัติ สามารถขยบัปากส่งเสียงพูดได้ เพียงแต่ยงัไม่รู้
ความหมาย 
   1.2.8  หทยรูป 1 ไดแ้ก่หัวใจ (ท่ีตั้งของจิต) มนุษยแ์ต่ละคนจะมีขนาดหัวใจเท่า
ก าป้ันของตวัเอง อยูใ่นทรวงอกเบ้ืองซา้ย 



 14 

   1.2.9  วิการรูป 3 ไดแ้ก่อาการท่ีท าให้ร่างกายมนุษยผ์ิดปกติหรือแตกต่างไปจาก
วตัถุส่ิงของอ่ืนๆ คือ ลหุตา ความเบา มุทุตา ความอ่อนสลวย และกมัมญัญตา ความควรแก่การงาน คือ 
สามารถใชอ้วยัวะต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีได ้

  1.2.10  ลกัษณรูป 4 ไดแ้ก่อาการท่ีเป็นเคร่ืองก าหนดให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่าง 
ๆภายในร่างกาย คือ อุปจยะ การก่อตวัและเจริญเติบโต สันตติ ความสืบต่อหรือเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ชรตา ความทรุดโทรม และอนิจจตา ความแปรปรวน 

  เม่ือรวมมหาภูตรูป 4 (ธาตุ 4) กบัอุปาทายรูป 24 ก็จะเป็นรูป 28 อย่าง รวมรูป
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาเรียกวา่ รูปขันธ์  
  1.3 เวทนาขนัธ์ (Feeling หรือ Sensation) กองเวทนา คือ ส่วนที่เป็นความรู้สึก 
อนัเกิดจากการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ อนัเกิดจากการกระทบของอายตนะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
ถา้รู้สึกสุขก็เรียก สุขเวทนา รู้สึกทุกขห์รือไม่พอใจก็เรียก ทุกขเวทนา รู้สึกเฉย ๆ ไม่สุขไม่ทุกข ์ก็เรียก 
อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา 
  1.4 สัญญาขนัธ์ (Perception) กองแห่งความจ า หรือส่วนท่ีเป็นความจ าได ้หน่วยความจ า 
ก าหนดรู้อาการ เคร่ืองหมาย ลกัษณะ วตัถุ (Object) บุคคลและเหตุการณ์ท่ีผ่านเขา้มาทางประสาท
สัมผสัได ้
  1.5 สังขารขนัธ์ (Mental Formation) กองแห่งความคิด เป็นองค์ประกอบหรือ
คุณสมบติัต่าง ๆ ของจิตท่ีปรุงแต่งให้จิตดี ชั่ว หรือเป็นกลางๆ โดยมีเจตนาเป็นตวัน า ถ้าจิตคิดดี 
เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งจิตให้คิดชัว่ เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร และถ้าปรุงแต่งให้จิตคิดเป็น
กลาง ๆ ไม่ดี ไม่ชัว่ เรียกวา่ อเนญชาภิสังขาร 
  1.6  วญิญาณขนัธ์ (Consciousness) กองแห่งความรู้ หรือการรู้แจง้อารมณ์ต่างๆ ทาง
อายตนะ ทั้ง 6 (ทวารทั้ง 6) ไดแ้ก่ 
   1.6.1  นยัน์ตา กระทบ รูป เกิดความรู้แจง้ทางตา เรียกวา่ จกัขวุญิญาณ 
   1.6.2  หู กระทบ เสียง เกิดความรู้แจง้ทางหู เรียกวา่ โสตวญิญาณ 
   1.6.3  จมูก กระทบ กล่ิน เกิดความรู้แจง้ทางจมูก เรียกวา่ ฆานวญิญาณ 
   1.6.4  ล้ิน กระทบ รส เกิดความรู้แจง้ทางล้ิน เรียกวา่ ชิวหาวญิญาณ 
   1.6.5  กาย กระทบโผฏฐพัพะ เกิดความรู้แจง้ทางกาย เรียกวา่ กายวญิญาณ 
   1.6.6  ใจ กระทบ อารมณ์/มโนภาพ เกิดความรู้แจง้ทางใจ เรียกวา่ มโนวญิญาณ 
   ขนัธ์ทั้ง 4 กอง/กลุ่ม คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ รวม 4 ส่วนน้ี จดัเป็น
นาม หรือ จิต ส่วนรูปขนัธ์ (มหาภูตรูป 4 และอุปาทายรูป 24) จดัเป็นรูป หรือกาย เม่ือน าส่วนรูป 28 
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อาการ มารวมกบัส่วน นาม 4 อาการ รวมกนัเป็น “อาการครบ 32” ดงันั้น เม่ือกล่าวโดยยอ่ ขนัธ์ 5 หรือ
คน คนหน่ึง ๆ นั้น ก็ประกอบดว้ย รูปและนาม หรือกายกบัจิตนัน่เอง ดงัภาพ  
 
ภาพที ่2  องคป์ระกอบของชีวิตมนุษยต์ามหลกัขนัธ์ 5  (ท่ีมา : ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ชีวติควรอยู่เพือ่อะไร 
 การตอบค าถามว่าชีวิตควรเป็นอยู่เพื่ออะไรตามหลกัพุทธศาสนา แยกตอบได ้2 ระดบั คือ 
ระดบัโลกียะ หรือระดบัชาวโลก และระดบัโลกุตระ หรือระดบัเหนือโลก ซ่ึงในแต่ละระดบัอธิบาย
โดยสังเขปได ้ดงัน้ี 
 1.  ระดับโลกยีะ หรือระดับธรรมดาสามัญของมนุษย์ทัว่ไป  
 ในระดับโลกียะ หรือ ระดับการใช้ชีวิตของชาวโลกโดยทัว่ไป ชีวิตควรอยู่เพื่อบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อสร้างความดี และพฒันาตนและสังคม ให้บริบูรณ์พร้อมในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองการปกครอง ดงัน้ี 
  1.1  ด้านเศรษฐกิจ พุทธศาสนาถือว่าวิถีชีวิตท่ีสมบูรณ์ในแบบของฆราวาสวิสัย  
ดา้นเศรษฐกิจ คือ ชีวิตท่ีเป็นอยู่ไม่ฝืดเคือง ไม่อตัคดัขดัสน กินอ่ิมนุ่งอุ่นและมีความสุขตามสมควร 
เป็นชีวติท่ีปลอดหน้ีสิน โดยทรงสอนวา่ “ความเป็นหน้ี เป็นทุกขใ์นโลก” (อิณาทาน  ทุกฺข   โลเก) 

ขันธ์ 5 / คน 
(เบญจขันธ์) 

นาม / จติ 
(เบญจขันธ์) 

รูป / กาย 
(เบญจขันธ์) 

มหาภูตรูป 4 
(ธาตุ 4) 

อุปาทายรูป 
24 

(ธาตุ 4) 

เวทนา 
(รู้สึก) 

สัญญา 
(จ า) 

สังขาร 
(คดิ)) 

วญิญาณ 
(รู้แจ้ง) 

อาการครบ 32 
(เบญจขันธ์) 
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  ในทางพุทธศาสนามีหลักค าสอนท่ีมุ่งให้ผู ้ปฏิบัติมีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
อยา่งแทจ้ริง เรียกวา่ หลกัการสร้างประโยชน์ในปัจจุบัน หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ(Temporal Welfare) เป็น
ประโยชนข์ั้นพื้นฐานเพื่อสร้างฐานะใหม้ัง่คงและการด าเนินชีวติท่ีเป็นสุข 4 ประการ ประกอบดว้ย 
   1.1.1 อุฏฐานสัมปทา (Achievement Diligence) คือการมีความขยนั หมัน่เพียรใน
การประกอบอาชีพท่ีสุจริต หมัน่ฝึกฝนให้เกิดความช านาญ รู้จกัหาอุบายใช้ปัญญาด าเนินการให้
ได้ผลดี เพื่อหาทรัพยเ์ล้ียงตวัและครอบครัว โดยการขยนัท างานท่ีสุจริตอย่างจริงจงั ไม่เกียจคร้าน 
ท างานอยา่งกระตือรือร้นต่อเน่ือง หนกัเอาเบาสู้ ไม่ทอ้ถอย ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่เก่ียงงาน 

  ความขยนัหมั่นเพียรเป็นกุญแจดอกแรกท่ีจะไขไปสู่ความมีฐานะมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ มีธรรมภาษิตหลายบท ท่ีช้ีใหเ้ห็นคุณของความขยนั เช่น  
   “อุฏฐาตา วนฺิทเต ธน ” (ผูข้ยนัยอ่มหาทรัพยไ์ด)้  
   “วริิเยน ทุกฺขมจฺเจติ” (คนเราจะหลุดพน้จากความทุกขย์ากได ้เพราะความเพียร)  
หรือ ในค ากล่าวของปราชญช์าวบา้นทัว่ไปวา่  
   “อยา่นอนต่ืนสาย อยา่อาย (หน่าย) ท ากิน อยา่หม่ินเงินนอ้ย อยา่คอยวาสนา....”  
   “ไปเชา้ไดง้านหลาย ไปขวาย (สาย) ไดง้านนอ้ย”  
   “คนต่ืนเชา้ก๋ินผกัทางป๋าย คนต่ืนขวายก๋ินผกัทางเก๊า”  
   “จงท างานใหเ้หง่ือออกท่ีตวั แลว้มนัจะไม่ออกท่ีตา” เป็นตน้ 
   ตอ้งตระหนกัไวเ้สมอวา่ ไม่มีใครร ่ ารวยไดเ้พราะความเกียจคร้าน 
   1.1.2 อารักขสัมปทา (Achievement of Protection) ไดแ้ก่ การรู้จกัเก็บรักษาโภค
ทรัพย ์(และผลงาน) ท่ีหามาไดจ้ากขอ้ 1 ไม่ให้เป็นอนัตราย หรือเส่ือมเสีย หัวใจส าคญัคือจะตอ้งใช้
หลักการจัดการท่ีดี รู้จกัวางแผนการบริหารเงินท่ีหามาได้ มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ใช้จ่ายให้เกิด
ประโยชน์สูง ประหยดัสุด ดงัค ากลอนสอนหญิงของสุนทรภู่ท่ีวา่  
   “มีสลึงพึงบรรจบใหค้รบบาท อยา่ใหข้าดส่ิงของตอ้งประสงค ์ 
   ถา้มีนอ้ยใชน้อ้ยค่อยบรรจง อยา่จ่ายลงใหม้ากจะยากนาน  
   ไม่ควรซ้ือก็อยา่ไปพิไรซ้ือ ใหเ้ป็นม้ือเป็นคราวทั้งคาวหวาน” 

  หลกัการจดัการทรัพยด์งักล่าว พระพุทธองค์ไดท้รงวางหลกั เศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ (Buddhist Economics)ไวเ้พื่อการจดัการทรัพย ์เรียกวา่ “โภควิภาค 4” (Four fold Division of 
Money) (ที.ปา. 11/197/202) ความวา่  

   เม่ือไดท้รัพยม์าแลว้ให้แบ่งเป็น 4 ส่วนและใชจ่้าย ดงัน้ี 
   - เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย 1 ส่วนใช้จ่ายเล้ียงตน ครอบครัว และคนท่ีควรบ ารุงเล้ียง 
ตลอดถึงการท าบุญ จ่ายภาษีและท าประโยชน์ 
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  - ทวหิี กมฺม  ปโยชเย 2 ส่วนใชล้งทุนประกอบการงานอาชีพต่อไป 
   - จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย อีก 1 ส่วน (ส่วนท่ี 4) เก็บไวใ้ชย้ามจ าเป็น   
เม่ือท าไดอ้ยา่งถูกวธีิบริบูรณ์ ทรัพยย์อ่มเพิ่มพนูข้ึน ดงัพระพุทธพจน์วา่ 
   “…เม่ือบุคคลออมทรัพย์สมบัติอยู่ เหมือนแมลงผึง้ผนวกรัง โภคสมบัติย่อมถึง
ความส่ังสมดุจจอมปลวกอันปลวกก่อขึน้ ฉะนั้น…” (ที.ปา.11/197/144)    
   ผูท่ี้สามารถปฏิบติัไดต้ามน้ี ถือวา่ถึงพร้อมดว้ยการรักษาทรัพยท่ี์หามาได ้หรือ อา
รักขสัมปทา (อารักขา=การรักษา สัมปทา=ความถึงพร้อม) 

  1.1.3 กัลยาณมิตตต (Association with good people) ได้แก่ การคบคนดี เป็น
เพื่อน รู้จกัเลือกเสวนากบัคนท่ีเป็นกลัยาณมิตร มีคุณธรรมจริยธรรม มีศรัทธาในศาสนา มีศีล มีความ
เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ และมีปัญญา เป็นตน้  

  พระพุทธศาสนาถือวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ไม่สามารถอยูค่นเดียวได ้จ  าเป็นตอ้ง
มีการคบหาสมาคมกบัคนอ่ืนดว้ย การจะเลือกคบใครมาเป็นมิตรจึงตอ้งใคร่ครวญเป็นพิเศษ 

  ค าวา่มิตร หมายถึง คนท่ีรักและหวงัดีต่อกนั แมจ้ะต่างเพศ ต่างวยั ต่างศาสนา ต่าง
เช้ือชาติก็ถือเป็นมิตรได้ทั้งส้ิน ในค าสอนเร่ืองหลกัปฏิบติัของคฤหัสถ์ (คิหิปฏิบติั) ในหนังสือ
นวโกวาท สมเด็จพระมหาสมณะเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดท้รงจ าแนกมิตรแท ้และมิตรเทียม 
(คนเทียมมิตร) ไวอ้ยา่งละ 4 จ  าพวก ดงัน้ี 

 
มิตรแท้ 4 จ าพวก มิตรเทียม 4 จ าพวก 

1. เป็นคนมีอุปการะ รู้จกัช่วยเหลือมิตร 
2. เป็นคนท่ีร่วมสุขร่วมทุกข ์
3. เป็นคนแนะน าในส่ิงท่ีมีประโยชน์ 
4. มีความรักใคร่ (ซ่ือตรงต่อกนัไวว้างใจกนัได)้ 

1. เป็นคนปอกลอก เห็นแก่ได ้
2. เป็นคนดีแต่พดู 
3. เป็นคนชอบชกัชวนไปในทางฉิบหาย 
4. เป็นคนช่างประจบ (ปากอยา่งใจอยา่ง) 

 
 นอกจากน้ี ในสุภาษิตทัว่ๆ ไป ท่ีสอนเพื่อให้แง่คิดแก่มนุษยเ์ราในการคบมิตรก็มีสาระท่ีน่า
พิจารณาอยูม่ากมาย ตวัอยา่งเช่น 

       ค  าโคลงโลกนิติ 
   เพื่อนกินส้ินทรัพยแ์ลว้  แหนงหนี 
   หาง่ายหลายหม่ืนมี  มากได ้
   เพื่อนตาย ถ่ายแทนชี-  วาอาตม ์
   หายากฝากผไีข ้  ยากแท ้จกัหา 
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 ค าโคลงทัว่ไป 
    เม่ือมัง่มีมากมายมิตรหมายมอง 
   เม่ือมวัหมอง มิตรมอง เหมือนหมูหมา 
   เม่ือมัง่มี หมู่มวลมิตร มุ่งมองมา 
   (เม่ือไม่มี หมู่มวลมิตร ไม่มองมา) 
   เม่ือมอดมว้ย แมห้มูหมา ไม่มามอง 
 

 ค าโคลงทัว่ไป 
   เม่ือกมีู ผผีอม มาตอมแดก 
   พอก(ูถงั)แตก ผอีว้น ก็ลว้นหนี 
   ถา้มึงมัง่ กมูัง่  ก็ยงัดี 
   พอมึงมี แอบแดก แหกตาก ู

 ค าโคลงทัว่ไป 
   อนัเพื่อนดีมีหน่ึง  ถึงจะนอ้ย 
   ดีกวา่ร้อยเพื่อคิด  ริษยา 
   เหมือนมีเกลือนิดหน่อย  ดอ้ยราคา 
   ยงัดีกวา่น ้าเคม็  เตม็ทะเล  

   ค าสอนดงักล่าว เหมาะท่ีจะน ามาพิจารณาในการเลือกคบคนมาเป็นมิตร เพราะ
ผูใ้ดคบคนเช่นใด ผูน้ั้นก็มกัจะถูกมองวา่เป็นคนเช่นนั้นไปดว้ย 
   1.1.4 สมชีวิตา (อ่านว่า สะมะชีวิตา) (Living Economically) หมายถึง การเล้ียง
ชีพอยา่งเหมาะสม มีความเป็นอยู่พอเหมาะพอดี มีรสนิยมพอเหมาะกบัรายได ้รู้จกัก าหนดรายไดแ้ละ
รายจ่าย เล้ียงชีพแต่พอดี ไม่ให้ฝืดเคืองหรือสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย เพราะการมีรสนิยมเกินรายได ้มีแต่จะ
พาใหชี้วติอบัจน ฐานะย  ่าแย ่กลายเป็นทองห่อหน้ี 
 

   พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ไดท้รงมีพระบรมราโชวาท ถึงความฟุ้งเฟ้อวา่  
  “….ความฟุ้งเฟ้อท าให้เกิดความไม่พอ คนเราฟุ้งเฟ้อก็ไม่มีทางท่ีจะหาทรัพย์มาป้อน

ความฟุ้งเฟ้อได้ ความฟุ้งเฟ้อเป็นปากท่ีหิวไม่หยุด เป็นปากท่ีอ้าตลอดเวลา ป้อนเท่าไรไม่พอ หาเท่าไร
ไม่พอ ฉะนั้นจะต้องหาทางป้องกันวิธีการท่ีจะน ามาป้อนความฟุ้งเฟ้อซ่ึงกคื็อการทุจริต…” .  

   กล่าวโดยสรุป ค าสอนเร่ืองทิฏฐธมัมิกตัถะน้ี เรียกอีกอยา่งวา่เป็น “หวัใจเศรษฐี” 
หมายความว่า ผูใ้ดก็ตามท่ีสามารถปฏิบติัตนตามนั้นได ้ก็สามารถพฒันาตนให้เป็นเศรษฐีไดโ้ดยไม่
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ยาก เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจในค าสอนเร่ืองน้ีจึงสรุปโดยยอ่วา่ “ขยนัหา รักษาเงิน ไม่เพลินจ่าย ไดเ้พื่อน
ดี” หรือ “อุ. อา. ก. ส.” 
  1.2 ด้านสังคม แมพุ้ทธปรัชญาจะถือวา่การท าดี เวน้ชัว่เป็นหนา้ท่ีท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติั
โดยปกติอยู่แล้วก็ตาม แต่พระพุทธองค์ยงัทรงแสดงถึงหลักจริยธรรมท่ีบุคคลควรปฏิบติัต่อกัน 
ในสังคม ท่ีเรียกวา่ จริยธรรมสังคม (Social Moral)  
  การปฏิบติัตามจริยธรรมสังคมก็คือการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่ บทบาทและฐานะ 
ของตนในสังคม โดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลางแล้วมองไปรอบทิศทาง โดยพิจารณาให้เห็นชัด  
ดว้ยปัญญา วา่ตนเองตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กบัใครบา้ง ในฐานะอยา่งไรต่อกนั  
  พระพุทธองค์ทรงเปรียบคนซ่ึงอยูแ่วดลอ้มเราและเราตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย วา่เหมือน
ทิศต่าง ๆ รวม 6 ทิศ (Direction) ไดแ้ก่ (ที. ปา. 11 / 198-204 / 202-206) 
   1.2.1 ทิศเบ้ืองหน้า ได้แก่ บิดามารดา ในฐานะเป็นผูมี้อุปการะแก่เรามาก่อน 
(บุพการี)  
   บุตรธิดาพึงบ ารุงมารดาบิดา ดว้ยการเล้ียงดูตอบแทนพ่อแม่ ช่วยท าการงานของ
ท่าน ด ารงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้เหมาะสมกบัความเป็นทายาท และเม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้ท าบุญ
อุทิศใหท้่าน 

  บิดามารดา ยอ่มอนุเคราะห์บุตรธิดา ดว้ยการห้ามปรามจากความชัว่ สอนให้ตั้งอยู่
ในความดี ใหศึ้กษาศิลปวทิยา จดัการเร่ืองคู่ครอง และมอบทรัพยส์มบติัใหใ้นโอกาสอนัควร 

  1.2.2 ทิศเบ้ืองขวา ไดแ้ก่ ครู อาจารย ์ซ่ึงเป็นทกัขิไณยบุคคลควรแก่การบูชาคุณ 
  ศิษย์พึงบ ารุงครูอาจารย์ ด้วยการลุกต้อนรับ เข้าไปหาเพื่อขอค าปรึกษา รับค า 

แนะน า เป็นตน้ ใฝ่ใจเรียนให้เกิดปัญญา ปรนนิบติั ช่วยบริการ และเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริง
เอาจงั ถือเป็นกิจส าคญั 

   ครูอาจารยย์่อมอนุเคราะห์ศิษย ์ดว้ยการฝึกฝนแนะน าให้เป็นคนดี สอนให้เขา้ใจ
แจ่มแจง้ สอนให้ส้ินเชิง ไม่หวงความรู้ ยกยอ่งให้ปรากฏในหมู่คณะ และสร้างเคร่ืองคุม้ภยัใน สารทิศ 
(ใหศิ้ษยไ์ดรั้บความรู้ คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น มีสัมมาทศันะ ใชเ้ล้ียงปากเล้ียงทอ้งได)้ 

  1.2.3 ทิศเบ้ืองหลงั ไดแ้ก่ คู่ครอง ซ่ึงติดตามเป็นก าลงัใจสนบัสนุนอยู่เบ้ืองหลงั 
ไดแ้ก่สามี - ภรรยา 

  สามีพึงบ ารุงภรรยา ด้วยการยกย่องให้เกียรติสมฐานะท่ีเป็นภรรยา ไม่ดูหม่ิน 
ไม่นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ในบา้นให ้และใหเ้คร่ืองแต่งตวัตามโอกาส 

  ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี ดว้ยการจดังานบา้นให้เรียบร้อย สงเคราะห์ญาติมิตร
ทั้งสองฝ่ายดว้ยดี ไม่นอกใจ รักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาได ้และขยนัไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง 
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  1.2.4 ทิศเบ้ืองซา้ย ไดแ้ก่ มิตรสหาย ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนใหบ้รรลุความส าเร็จ 
  บุคคลพึงบ ารุงมิตรสหาย ดว้ยการเผื่อแผ่แบ่งปัน พูดจามีน ้ าใจ ช่วยเหลือเก้ือกูล 

วางตวัเสมอกนั ร่วมสุขร่วมทุกข ์และซ่ือสัตยจ์ริงใจต่อกนั 
  มิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ ด้วยการเม่ือเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกัน  

ช่วยรักษาทรัพยข์องเพื่อน ในคราวมีภยัเป็นท่ีพึ่งพ  านกัไดไ้ด ้ไม่ละทิ้งยามทุกขย์าก และนบัถือตลอด
ถึงวงศญ์าติของมิตร 

  1.2.5 ทิศเบ้ืองล่าง ได้แก่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะเป็นผูช่้วยท างานต่าง ๆ เป็น
ฐานก าลงัให ้

  ผู้บังคับบัญชาพึ งบ า รุ งผู ้ใต้บังคับบัญชา  ด้วยการมอบงานให้ท าตาม 
ความเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถ (Put the right man into the right job) ให้ค่าจา้งรางวลัสมควรแก่ 
การงานและความเป็นอยู่ จดัสวสัดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข ้เป็นตน้ ให้โบนสัรางวลั 
ตามสมควร และใหมี้วนัหยดุวนัลาตามโอกาสอนัควร 

  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอ่มอนุเคราะห์ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงาน ดว้ยการเร่ิมท างาน
ก่อน (มาท างานก่อนเวลา หรือตรงเวลา) เลิกงานทีหลงั (กลบัหลงัเวลาเลิกงาน) ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
หน่วยงานและผูบ้งัคบับญัชา (ถือเอาแต่ของท่ีนายให้) รู้จกัปรับปรุงพฒันางาน (ท าการงานให้
เรียบร้อยและดีข้ึน) และ ประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน (น าเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่) 

  1.2.6 ทิศเบ้ืองบน ได้แก่ พระสงฆ์ เพราะเป็นผูสู้งด้วยคุณธรรม ถือเป็นผูน้ า 
ทางจิตใจ 

  คฤหสัถ์พึงบ ารุงพระสงฆ์ ดว้ยการ จะท าส่ิงใด ก็ท  าดว้ยเมตตา จะพูดส่ิงใด ก็พูด
ดว้ยเมตตา จะคิดส่ิงใด ก็คิดดว้ยเมตตา ตอ้นรับดว้ยความเต็มใจ และอุปถมัภด์ว้ยปัจจยั 4 

   พระสงฆย์อ่มอนุเคราะห์คฤหสัถ์ ดว้ยการห้ามปรามจากความชัว่ สอนให้ตั้งอยูใ่น
ความดี อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี สอนให้ฟังในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ และบอกทางสวรรค์ให้
   หลกัทิศ 6 น้ี ถือเป็นหลกัมนุษยสัมพนัธ์ขั้นมูลฐาน (Human Relationship) ทาง
พุทธศาสนา ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีและเป้าหมายของชีวิตท่ีผูค้นพึงปฏิบติั (พระธรรมปิฎก. 2552 : 4-7) 
  1.3 ด้านการเมืองการปกครอง ในฐานะท่ีมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม จึงมีการจดัองค์การ
เพื่อบริหารจดัการใหอ้งคก์ารตั้งแต่ระดบัล่างจนถึงระดบัรัฐ ด ารงอยูอ่ยา่งสงบสุข เรียบร้อย ชีวิตก็ควร
อยูเ่พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของรัฐ มีส่วนร่วมในการปกครองท่ีดี โดยเฉพาะชีวิตคนในสังคมประชาธิปไตย 
ควรรู้หลกัอธิปไตย และมีส่วนร่วมในการปกครอง (พระธรรมปิฎก. 2540 : 15-16) ดงัต่อไปน้ี  
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   1.3.1  รู้หลกัอธิปไตย 3 (หลกัความเป็นใหญ่) ไดแ้ก่ 
    1.3.1.1 อตัตาธิปไตย (Supremacy of oneself) ถือตนเป็นใหญ่ กระท า 
การดว้ยปรารภตนและส่ิงท่ีเน่ืองดว้ยตนเป็นประมาณ 

   1.3.1.2 โลกาธิปไตย (Supremacy of the world) ถือโลกเป็นใหญ่ ถือความ
นิยม ของชาวโลกเป็นใหญ่ กระท าการเพื่อหาคะแนนนิยมโดยเอาใจหมู่ชน มกัเอนเอียงไปตามกระแส 

   1.3.1.3 ธรรมาธิปไตย (Supremacy of righteousness) ถือธรรมเป็นใหญ่ 
ถือหลกัการ ความจริง ความถูกตอ้ง ดีงาม และเหตุผล เป็นใหญ่ โดยเคารพกฎเกณฑ ์กติกาของสังคม 

   ในโลกประชาธิปไตย ชีวิตท่ีต้องการรับผิดชอบต่อรัฐประชาธิปไตย  
พึงถือหลกัธรรมาธิปไตยน้ีเป็นส าคญั 

  1.3.2 มีส่วนร่วมในการปกครอง โดยปฏิบติัตามหลกัการร่วมรับผิดชอบท่ีจะช่วย
ป้องกนัความเส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวขององค์การ ทั้งองค์การระดบัเล็กๆ เช่น 
ห้างร้าน บริษทั สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไปจนถึงองค์การระดบัรัฐหรือประเทศ 
หลกัปฏิบติัน้ีเรียกวา่ อปริหานิยธรรม 7 ประการ คือ 
    1.3.2.1 หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์พบปะหารือกิจการงานโดยสม ่าเสมอ 
    1.3.2.2 พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิกประชุม พร้อมเพรียง
กนัท ากิจทั้งหลายท่ีพึงท าร่วมกนั 
    1.3.2.3 ไม่ถืออ าเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อนัมิไดต้กลงบญัญติัวางไว ้และไม่ลม้ลา้งส่ิงท่ีตกลงวางบญัญติักนัไวแ้ลว้ ถือปฏิบติั
อยูใ่นบทบญัญติัใหญ่ท่ีวางไวเ้ป็นธรรมนูญ 

    1.3.2.4  ให้เกียรติและเคารพนบัถือผูรั้ตตญัญู และให้ความส าคญัในขอ้ 
คิดความเห็น และควรขอค าปรึกษาเป็นคร้ังคราว 

    1.3.2.5  ใหเ้กียรติและคุม้ครองกุลสตรี มิใหมี้การข่มเหงรังแก 
    1.3.2.6  เคารพสักการะเจดีย ์ปูชนียสถาน อนุสาวรียป์ระจ าชาติ ซ่ึงเป็น

เคร่ืองเตือนความจ า เร้าใหท้  าดี และเป็นท่ีรวมใจของหมู่ชน 
    1.3.2.7  จัดการให้ความอารักขา คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่

บรรพชิต ผูท้รงศีลทรงธรรมบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นหลกัใจและเป็นตวัอยา่งทางศีลธรรมของประชาชน 
   การมีส่วนร่วมในการปกครอง ถือเป็นภารกิจหลักประการหน่ึงของ

พลเมืองทุกคน โดยเฉพาะในสังคมไทยยุคปฏิรูปการเมืองเช่นปัจจุบนั บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน ก็มุ่งเนน้ให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในทุกระดบั เป็นการปฏิรูปการเมืองไปสู่การเมืองภาคประชาชนอยา่งชดัเจน แมรั้ฐธรรมนูญฉบบั 
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พ.ศ. 2550 ท่ีมีการประกาศใชก่้อนการท ารัฐประหารของคณะรักษาความสบแห่งชาติ (คสชฺ.) เม่ือวนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2557 ก็เช่นเดียวกนั หากประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยขาดส านึกพลเมืองขาด
ส านึกการมีส่วนร่วมเพื่อท าเมืองไทยใหน่้าอยู ่ชีวติของตนก็จะดอ้ยคุณค่าลงไปเป็นอนัมาก 
 2.  ระดับโลกุตรสุข  
  ระดบัโลกุตรสุข ไดแ้ก่ ความเป็นอยู่ท่ีมีความสุขบริสุทธ์ิกวา่ธรรมดาสามญั เป็นระดบั
ท่ีมิใช่วิสัยของโลก ระดับของผูป้ฏิบติัเพื่อการหลุดพน้จากกระแสกิเลส จากการเวียนว่ายตายเกิด  
ในระดบัน้ีชีวิตควรอยู่เพื่อ “ท าความส้ินทุกข์ให้แจง้” เขา้สู่สภาวะนิพพาน คือ สภาวะท่ีจิตเป็นสุข 
สะอาด สวา่ง สงบ ไม่มีกิเลสเคร่ืองเสียดแทงอีกต่อไป 
  การจะเขา้สู่สภาวะดงักล่าว พระพุทธองคไ์ดท้รงวางหลกัปฏิบติั คือ อริยมรรคมีองค ์8 
(The Noble Eightfold Path) หรือไตรสิกขา (The Threefold Training)  
 ชีวติควรเป็นอยู่อย่างไร 
 ลกัษณะการเป็นอยูข่องชีวิตตามแนวพุทธศาสนา พอสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ทั้งน้ี เน่ืองจาก
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ไม่อาจเป็นอยู่โดยล าพงัได ้จ  าเป็นตอ้งมีการรวมกลุ่มเป็นประชาสังคม (Civil 
Society) มีปทฏัฐานทางสังคม (Norms) มีระบบการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) เพื่อสังคมโดย 
รวมเกิดความสงบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภราดรภาพและสันติภาพ  
 ค าสอนลักษณะดังกล่าว จะพบเห็นได้ในหลักค าสอนส่วนท่ีว่าด้วยวินัยของชาวพุทธ
โดยทัว่ไป ท่านได้วางหลกัเพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้ชีวิตอย่างมีกฎเกณฑ์ เคารพกติกา โดยเฉพาะ 
การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ดงัตวัอยา่งค าสอนในธรรมนูญชีวิต หมวดหน่ึง คนกบัสังคม ท่านวางหลกัไว้
ว่า สมาชิกในหมู่อายรชนพึงปฏิบติัตนอย่างมีกฎเกณฑ์ เป็นตน้ว่า การมีสุจริตทั้งสาม ประพฤติตาม 
อารยธรรมอยา่งต ่ามีศีล 5 (พระธรรมปิฎก 2542 :16-20) 
 2.  ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างมีความสุข คือ มีความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ ความโล่งใจ 
ความไม่ถูกบีบคั้น ความสุขมีทั้งสุขแบบโลกคือสุขแบบคฤหสัถ์ และสุขแบบธรรม คือ สุขท่ีเกิดจาก
การบรรลุธรรม หรืออยา่งนอ้ยเป็นสุขท่ีเกิดจากความเขา้ใจธรรมชาติของชีวิต ไดแ้ก่ 
  2.1 ความสุขของคฤหัสถ์ เรียกว่า “คิหิสุข” หรือ “กามโภคีสุข 4” (Four kinds of 
happiness for a householder) (พระธรรมปิฎก. 2542 : 31-32) ไดแ้ก่ 
   2.1.1 อตัถิสุข สุขเกิดจากการมีทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจท่ีไดโ้ภคทรัพย์
มาดว้ยความขยนัหมัน่เพียรของตนและโดยชอบธรรม การมีทรัพยจ์ะเป็นฐานเก้ือหนุนให้เพียบพร้อม
ดา้นความตอ้งการจ าเป็นต่างๆ (Needs) มีปัจจยัพื้นฐานต่างๆ เป็นตน้ 
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  2.1.2  โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา่ตนไดใ้ช้
ทรัพย์ท่ีได้มาโดยชอบนั้น เล้ียงตัว เล้ียงครอบครัว เล้ียงผูท่ี้ควรเล้ียง และบ าเพ็ญประโยชน์แก่
สาธารณะ 

  2.1.3  อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหน้ี คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจว่าตนเป็น
ไท ไม่มีหน้ีสินติดคา้งใคร ไม่ตอ้งคอยวิตกกงัวลฟุ้งซ่านว่าจะหาเงินท่ีไหนมาปลดเปล้ืองหน้ีสิน ซ่ึง
เป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกข ์ดงัพุทธพจน์วา่ “อิณาทาน  ทุกฺข   โลเก” (ความเป็นหน้ีเป็นทุกขใ์นโลก) 

  2.1.4  อนวชัชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ
วา่ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ไม่มีช่องโหวใ่ห้ใครติเตียนไดท้ั้งทางกาย วาจา และ
ทางใจ คติพุทธศาสนาถือวา่ อนวชัชสุขมีค่ามากท่ีสุดกวา่สุขทั้ง 3 ขา้งตน้ 
  2.2  ความสุขเกิดจากความสันโดษ (Contentment) สันโดษ แปลว่า ความยินดี  
ความพอใจ ความยินดีดว้ยของของตน ซ่ึงไดม้าดว้ยเร่ียวแรง ความเพียรโดยชอบธรรม ความรู้จกัอ่ิม
รู้จกัพอ ความยนิดีในส่ิงท่ีตนมีตนได ้(พระราชวรมุนี. 2528 : 125-126) สันโดษ (สันตุฏฐิ) มี 3 ประการ คือ 

  2.2.1 ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามท่ีได ้ยินดีตามท่ีพึงได้ คือ ตนได ้ส่ิงใดมา หรือ
เพียรหาส่ิงใดมาได ้เม่ือเป็นส่ิงท่ีตนถึงได ้ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหนก็ยินดี พอใจดว้ยส่ิงนั้น 
ไม่ติดใจอยากไดส่ิ้งอ่ืน ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะส่ิงท่ีตนไม่ได ้ไม่ปรารถนาส่ิงท่ีตนไม่พึงได ้
หรือเกินไปกวา่ท่ีตนพึงไดโ้ดยถูกตอ้งชอบธรรม ไม่เพง่เล็งปรารถนาของท่ีคนอ่ืนได ้ไม่ริษยาเขา 

  2.2.2 ยถาพลสันโดษ ยินดีตามก าลัง คือ ยินดีให้พอเหมาะพอควรแก่ตนเอง  
ไม่ยนิดีอยากไดเ้กินก าลงั เกินฐานะอนัตนพึงมีพึงไดโ้ดยชอบธรรม ยินดีตามสิทธิประโยชน์ท่ีตนพึงมี
พึงได ้ 

  2.2.3 ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือ ยินดีตามท่ีเหมาะสมกบัตน อนั
สมควรแก่ฐานะ ภาวะ แนวทางชีวติ และจุดหมายแห่งการบ าเพญ็กิจของตน 
   ความสันโดษ หรือ ความยนิดี ความพอใจ ความรู้จกัอ่ิมรู้จกัพอน้ี ถือเป็นการสร้าง
สุขให้แก่ตนเองวิธีหน่ึง คนท่ีร ่ ารวยท่ีสุดคือคนท่ีรู้จกัพอใจในส่ิงท่ีตนเองมี คนท่ีจนท่ีสุดคือคนท่ีไม่
รู้จกัพอ โลกเรามีทรัพยากรมากมายเพียงพอท่ีจะจดัสรรให้พลโลกแต่ละคนมีกินมีใช ้กินอ่ิมนุ่งอุ่นกนั
ทัว่หนา้ทุกคน แต่ไม่เพียงพอแมจ้ะเอาทรัพยากรเหล่านั้นทั้งหมดมารวมกนัแลว้ถมเพื่อเติมเต็มเพื่อดบั
ความโลภของคนเพียงคนเดียวให้อ่ิมได ้ไฟไม่อ่ิมด้วยเช้ือ มหาสมุทรไม่อ่ิมด้วยน ้ าฉันใด คนโลภก็
ยอ่มไม่อ่ิมดว้ยอามิสฉนันั้น 
 3. ชีวิตควรอยู่อย่างมีการพฒันา ชีวิตมนุษย์ต้องได้รับการพฒันาด้วยการฝึกอบรมท่ี
เรียกว่า สิกขา หรือ การศึกษา คือ การเรียนรู้เพื่อฝึกฝน พฒันาสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์มากข้ึน
ตามล าดบั ดงัค ากลอนของพระธรรมโฆษาจารย ์(พุทธทาสภิกข.ุ ม.ป.ป. : 71) ดงัน้ี 
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 เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 
    เป็นมนุษย ์ เป็นได ้ เพราะใจสูง 
   เหมือนหน่ึงยงู  มีดี ท่ีแววขน 
   ถา้ใจต ่า   เป็นได ้ แต่เพียงคน 
   ยอ่มเสียที  ท่ีตน ไดเ้กิดมา 
    “ใจสะอาด ใจสวา่ง ใจสงบ” 
   ถา้มีครบ   ควรเรียก  “มนุสสา” (มนุษย)์ 
   เพราะท าถูก  พดูถูก ทุกเวลา 
   เปรมปรีดา  คืนวนั สุขสันตจ์ริง ฯ 

 4.  ชีวิตควรอยู่อย่างรู้เท่าทนัและต่ืนตวัอยู่เสมอ ซ่ึงจะท าให้ชีวิตมีความพร่องน้อยลง วิธี
ปฏิบติัเพื่อเป้าหมายดงักล่าว สามารถท าไดด้งัน้ี (ประเวศ วะสี. 2551 : 7) 
  4.1  ออกก าลงักายเป็นปกติทุกวนั โดยค่อย ๆ เพิ่มข้ึนจนมากพอ คือมีความรู้สึกปลอด
โปร่ง สบายอกสบายใจ โรคภยันอ้ยลง ร่างกายแขง็แรงและสุขสบาย 
  4.2  คิดให้อะไรแก่ผูอ่ื้นทุกวนั เช่น ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้อภยัให้ธรรมะ ให้เงิน
ทองขา้วของ เป็นตน้ จิตท่ีคิดจะใหน้ั้นเบาสบาย ส่วนจิตท่ีคิดจะเอานั้นเครียด 
  4.3  หดัท าอะไรให้ส าเร็จ เพราะความส าเร็จจะท าให้เกิดความปีติและความสงบระงบั 
ความไม่ส าเร็จนั้นจะท าใหงุ่้นง่านและมีความทุกข ์การท าอะไรใหส้ าเร็จข้ึนอยูก่บัหลกั 2 ขอ้ คือ 
   4.3.1  ตั้งเป้าไวใ้ห้เหมาะสมท่ีจะเกิดความส าเร็จไดเ้ป็นขั้น ๆ เพราะถา้ตั้งไวสู้ง
เกินไปแลว้ เม่ือไม่ประสบความส าเร็จก็จะทอ้ใจ 

   4.3.2 ศึกษาฝึกฝนใหรู้้จริงและเช่ียวชาญ เม่ือมีผลส าเร็จเกิดความสงบระงบั 
(ปัสสัทธิ) และมีความสุขแลว้ ต่อไปตอ้งฝึกดา้นสมาธิและปัญญา อยา่ให้หลุดไปทางอหงัการ ซ่ึงจะท า
ใหค้วามส าเร็จกลายเป็นความลม้เหลว 
  4.4  ฝึกให้มีความสุขขณะท างาน ส่ิงน้ี เป็นศิลปะท่ียอดเยี่ยมและท าได้จริง ๆ  
ความทุกขใ์นการท างานไม่ไดเ้กิดจากตวังาน แต่เกิดจากความคิด เช่น คิดเบ่ือหน่าย คิดวา่ไม่น่าตอ้งท า 
คิดสาปแช่ง ฯลฯ แต่ถา้หดัให้มีสติ รู้อยู่กบัสัมผสั ก็มีความปีติช่ืนชม กบัผลงานนั้นๆ เช่น พื้นสะอาด
จากการลงไมก้วาดแต่ละคร้ัง จานท่ีเกล้ียงเกลาจากการลา้งแต่ละใบ เป็นความสุขท่ีสร้างข้ึนไดจ้ริง ๆ 
และสร้างไดใ้นวนัน้ีเลย เม่ือท าให้การงานเป็นความสุขได ้จะประสบความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ เพราะท า
อะไรก็เป็นสุขทั้งส้ิน ก็จะไม่ยอ่ทอ้ ไม่รังเกียจหรือกลวัความล าบากใด ๆ  
  4.5  เจริญสติและสมาธิ ศึกษาใหเ้ขา้ใจเร่ืองสติและสมาธิแลว้หมัน่เจริญทุกวนั ก็จะพบ
ความสุข มีพลงั เจบ็ป่วยนอ้ย สติปัญญาดี ท างานไดผ้ลมาก และพฒันาต่อไปจนเกิดปัญญา 
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  4.6  เจริญปัญญา ฝึกฝนให้เกิดความรู้เขา้ใจชดัตามความเป็นจริงของ ส่ิงต่าง ๆ มองให้
เห็นว่าสรรพส่ิงเป็นอนิจจงั เปล่ียนแปลงไปตามเหตุปัจจยั เป็นกระแสของเหตุปัจจยัท่ีหนุนเน่ืองกนั 
ไม่มีตวัตนท่ีแท ้การเขา้ใจชดัจะท าให้รู้จกัถอดถอนตวัเองจากความยึดมัน่ ถือมัน่ในตวัตน ปลดปล่อย
ตนเองจากความเป็นทาสของกิเลส สู่ความอิสระ เป็นอยู่ดว้ยปัญญา เป็นชีวิตท่ีมีความสุขโดยแทจ้ริง 
และสร้างสรรคอ์ยา่งยิง่เป็นนิรันดร 
 2.  สาระของชีวติตามแนวศาสนาคริสต์ 
 สาระของชีวติตามแนวศาสนาคริสต ์อธิบายโดยสังเขป ดงัน้ี 
 ความเบือ้งต้น  
 ศาสนาคริสต์ (Christianity) เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (Monotheism) คือ เป็นศาสนา 
ท่ีมีความเช่ือถือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคือพระยะโฮวาห์ (Jehovah) หรือ พระยะเวห์ (Yaweh)  
ในฐานะผูส้ร้าง ผูบ้นัดาลสรรพส่ิง ศาสนาคริสต์ก าเนิดข้ึนในเอเชียตะวนัตก คือ ดินแดนปาเลสไตน์ 
ซ่ึงปัจจุบนัคือบริเวณประเทศอิสราเอล เม่ือ พ.ศ. 543 หรือหลงัพุทธศาสนา 543 ปี เป็นศาสนาท่ีพฒันา
มาจากศาสนายูดา (Judaism) ของยิวโดย พระเยซูคริสต์ (Jesus Christ) ซ่ึงเป็นนักบวชชาวยิวเป็นผู ้
ปฏิรูปข้ึนใหม่ ปัจจุบนัมีผูน้บัถือส่วนใหญ่ในทวีปยโุรปและอเมริกา 
 ศาสนาคริสต์เกิดจากความเช่ือท่ีว่า มีพระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่เพียงองค์เดียวเท่านั้น เช่นเดียวกบั
ศาสนายิว ซ่ึงเป็นตน้ธารแห่งพฒันาการของศาสนาคริสต ์เช่ือวา่มีพระเจา้องคเ์ดียว เป็นพระเจา้สูงสุด
ผูส้ร้างโลก สร้างมนุษยแ์ละสรรพส่ิงในจกัรวาล  
 คมัภีร์ส าคญัของศาสนาคริสต ์คือ คมัภีร์ไบเบิล (The Bible) ซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมเอาค า
สอนของศาสนายดูาเดิม จากคมัภีร์โตราห์ (Torah) ของท่านโมเสส (Moses) ซ่ึงรู้จกักนัในช่ือวา่ พนัธ
สัญญาเดิม (Old Testament) มารวมไวก้ับค าสอนของพระเยซูคริสต์และบรรดาสาวกของพระเยซู
คริสต ์ซ่ึงเรียกวา่ พนัธสัญญาใหม่ (New Testament) (ดู พระคริสตธ์รรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมและ
พนัธสัญญาใหม่ 1989)  
 ศาสนาคริสต ์ไดข้ยายจากแถบยโุรปมายงัซีกโลกตะวนัออก ตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 
เป็นตน้มาแลว้ นบัตั้งแต่ วาสโก ดา กามา ไดค้น้พบเส้นทางใหม่มายงัเอเชียตะวนัออก วตัถุประสงค์
ในการเขา้มาของชาวตะวนัตกยุดนั้น เพื่อท าการคา้ขาย เพื่อล่าอาณานิคม และเพื่อการเผยแพร่ศาสนา 
กล่าวคือ ประเทศใดท่ีพอจะท าการคา้ขายไดก้็ท  าการคา้ แต่ขณะเดียวกนัก็คอยหาจงัหวะในการยึดเป็น
อาณานิคม แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นไปในรูปแบบใด การเผยแพร่ศาสนาก็ด าเนินการไปได้ทุก
สถานการณ์ (สะอาด ไชยวณัณ์. 2519 : 15) 
 ศาสนาคริสตไ์ดเ้ผยแพร่เขา้มาในประเทศไทยยุคแรก ในสมยัของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 
แห่งกรุงศรีอยุธยา นิกายท่ีเขา้มาคร้ังแรกเป็นนิกายโรมนัคาธอลิค (Roman Catholic) ซ่ึงน าเขา้มาโดย
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ฝร่ังชาวโปรตุเกส นบัแต่นั้นชาวโปรตุเกสก็เขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย และสมรสกบัหญิงไทย
เป็นจ านวนมาก โดยหวงัท่ีจะครอบครองประเทศและเผยแพร่ศาสนา เช่นเดียวกบั ท่ีเคยท าส าเร็จ
มาแลว้ ในประเทศอินเดียและเมืองมะละกา (สะอาด ไชยวณัณ์. 2519 :45)  
 ส่วนนิกายโปรเตสแตนท์ไดเ้ร่ิมเขา้มาเผยแพร่เม่ือ พ.ศ. 2371 (ค.ศ. 1828) ตอนตน้รัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศาสนาจารย์ คาร์ล ออกัสตัส เฟรดิคกุตซ์ลาฟ  
ชาวเยอรมนั และศาสนาจารย ์เจกอบ ทอมลิน ชาวองักฤษ (ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี. 2536 : 101) 
 ก าเนิดและสถานะของมนุษย์ 
 ศาสนาคริสต์ถือว่าพระเจ้าคือพระผูส้ร้าง หรือผูใ้ห้ก าเนิดของมนุษย์ จุดเร่ิมต้นส าคัญ 
ในความเขา้ใจเก่ียวกบัคน คือเช่ือวา่ คนถูกสร้างข้ึนมาตามฉายาของพระเจา้ (Image of God) ดงัปรากฏ
ในคมัภีร์พนัธสัญญาเดิม วา่  
 “พระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยต์ามฉายาของพระองค์” (ปฐก.1 : 27) โดยป้ันจากคลีดินแลว้เป่า
ลมปราณ (ลมแห่งชีวิต : Ruah หรือ จิต : Spirit) เขา้ไปในหุ่นนั้น แลว้ให้มีชีวิตข้ึน สถานะของมนุษย์
จึงถือว่ามีศกัด์ิอนัศกัด์ิสิทธ์ิและสูงสุด แต่เวลาเดียวกนัมนุษยจ์ะเป็นแค่ผงธุลีดินเม่ือเทียบกบัพระเจา้ 
(ปฐก. 18 : 29) 
 นอกจากการสร้างมนุษยแ์ลว้ ในคมัภีร์พนัธสัญญาเดิม ส่วนของปฐมกาล ไดอ้ธิบายวา่พระ
เจา้ไดท้รงสร้างโลกและสรรพส่ิง พอประมวลสรุปได ้ดงัน้ี (ปฐก. 1 : 1-20; 2 :1) 
 วนัท่ี 1 ทรงเนรมิตสร้างดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ (ความสวา่งและความมืด) 
 วนัท่ี 2 ทรงเนรมิตสร้างทอ้งฟ้า 
 วนัท่ี 3 ทรงเนรมิตสร้างแผน่ดิน ผกัหญา้ และตน้ไม ้
 วนัท่ี 4 ทรงเนรมิตสร้างดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
 วนัท่ี 5 ทรงเนรมิตสร้างสัตวบ์กและสัตวน์ ้า 
 วนัท่ี 6 ทรงเนรมิตสร้างสัตวน์านาชนิด ทั้งสัตวใ์ช้งาน สัตวป่์า สัตวเ์ล้ือยคลาน และสร้าง
มนุษยข้ึ์นตามฉายาของพระเจา้ ใหค้รอบครองสัตวเ์หล่านั้น 
 ส่วนวนัท่ี 7 ไดท้รงพกัการงานของพระเจา้ทั้งส้ินท่ีไดท้รงกระท า และทรงอวยพรให้เป็นวนั
บริสุทธ์ิศกัดิสิทธ์ิ (ปฐก. 1 : 1-20 ; 2 :1) 
 ตามนัยแห่งไบเบิล แสดงให้เห็นว่า สถานะของมนุษย์ในความหมายของศาสนาคริสต ์
นั้นสูงส่งกวา่สัตวโ์ลกชนิดอ่ืนทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นการสร้างตามฉายาของพระเจา้ (The Image of God)  
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 ชีวติควรอยู่เพือ่อะไร 
 หลกัการของศาสนาคริสต ์ถือวา่ ชีวิตควรอยูเ่พื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต สอดคลอ้งกบัของ
ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม กล่าวคือ 
 1.  ระดบัท่ี 1 เป้าหมายในชีวติน้ี คือเป้าหมายให้ตนเอง ครอบครัวและสังคม มีความสบสุข 
เนน้จุดยนืคือสันติสุขของบุคคลและสันติภาพของสังคม  
 2.  ระดบัท่ี 2 เป้าหมายในโลกหน้า คือการได้เขา้ถึงอาณาจกัรของพระเจา้ (Kingdom of 
God) อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของชาวคริสต ์ถือวา่ความสุขในระดบัน้ีเป็นความสุขท่ีถาวร เป็น
นิรันดร เป็นความสุขท่ีปราศจากทุกขใ์ดๆทั้งปวง ไม่มีความหวาดกลวั ไม่มีความทุกข์ระทม ไม่มีภยั
ธรรมชาติ  
 นอกจากน้ียงัเช่ือว่าในความสุขระดับน้ีไม่มีภัยจากน ้ ามือมนุษย์ ไม่มีการทดลองใดๆ  
จากพระเจา้อีก ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ อีกแลว้ เช่ือวา่เป็นชีวิตท่ีไม่ตอ้งตาย เพราะเป็นชีวิตท่ีไดรั้บ
ความรอด ไม่ถูกลงโทษ และเป็นสันติสุขอนัแทจ้ริง 
 “ความรอด” ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาคริสต ์เพราะเจตจ านงในการมีศาสนาก็เพราะ
ตอ้งการให้มนุษยไ์ด้รับความรอด นับแต่เร่ิมตน้ในการปฏิรูปศาสนาของพระเยซูคริสต์ แมก้ระทัง่ 
การท่ีทรงถูกประหารชีวิตโดยการถูกตรึงท่ีไม้กางเขนจนส้ินพระชนม์ ก็ถือว่าเป็นการตายเพื่อ  
“ถ่ายบาปแทนมนุษย”์  
 ในไบเบิลมีหลายตอนท่ีไดก้ล่าวถึงความรอดดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น 
 “....และเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้ผูเ้ป็นท่ีรอดของเรา ผูมี้พระทยัประสงคใ์ห้คนทั้งปวง
ถึงท่ีรอด....” (ทธ. 2 : 4) 
 “.... ดว้ยวา่ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่าน
ทั้งหลายเองท่ีพระเจา้ทรงประทานให.้..” (อฟ. 2 : 8)  
 หลกัการของศาสนาคริสต์ถือว่า เม่ือบุคคลบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 2 ระดบัน้ีบริบูรณ์แล้ว  
ก็ถือวา่เป็นคนท่ีสมบูรณ์ตามพระวจนะของพระเจา้ ดงัท่ีไดต้รัสไวว้า่ “จงเป็นผูบ้ริบูรณ์เหมือนบิดาบน
สวรรค”์ (มธ. 5 : 8) 
 ชีวติควรด าเนินไปอย่างไร 
 หลกัการในการด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาคริสต ์กล่าวพอสังเขปได ้ดงัน้ี  
 1. เน้นการด าเนินตามหลกัปฏิบติัท่ีเรียก บญัญติั 10 ประการ (The Ten Commandments) 
อยา่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากพระยะโฮวาห์ การไม่ท ารูปเคารพส าหรับตน และอยา่กราบไหวรู้ป
เหล่านั้น การไม่ออกนามพระเจา้อยา่งไม่บงัควร การระลึกถึงวนัสะบาโต (วนับริสุทธ์ิ งดการท างาน
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ใดๆ) การให้เกียรติแก่บิดามารดา การไม่ฆ่าคน การไม่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา การไม่ลกัทรัพย ์การไม่
เป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพื่อนบา้น และการไม่โลภครัวเรือนของเพื่อนบา้น  
 2.  ด าเนินตามหลกัจริยธรรม (ศีลธรรม) พื้นฐานตามท่ีพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสสอนไว ้หลกั
ค าสอนส่วนใหญ่ของศาสนาคริสต์ เป็นค าสอนในระดบัศีลธรรมและการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั  
ซ่ึงเป็นระดบัพื้นฐานของชีวติ มุ่งใหม้นุษยมี์ความรักและเมตตาต่อกนั ส่วนเป้าหมายสูงสุด คือ การเขา้
สู่อาณาจกัรของพระเจา้  
 หลักศีลธรรมพื้นฐาน เรียกว่า กิจกรรมส าหรับชีวิต หรือศาสนกิจ ได้แก่ศีลศักด์ิสิทธ์ิ  
7 ประการ ประกอบดว้ย ศีลจุ่ม(Baptism) หรือท่ีโปรเตสแตนท ์เรียกวา่รับบพัติศมา ศีลก าลงั (Confirmation) 
เป็นพิธีรับพระจิตใหม้าอยูใ่นตน ศีลมหาสนิท (Communion) หรือ มิสซา เป็นการท าเพื่อให้ไดอ้ยูแ่นบ
สนิทกบัพระเยซู  
 ศีลลา้งบาป หรือ อภยับาป (Confession) เป็นพิธีท่ีชาวคริสตส์ านึกวา่ตนไดก้ระท าบาปและ
ตอ้งการแก้ตวั ศีลสมรส (Matrimony) เป็นพิธีท่ีบาทหลวงท าให้คู่บ่าวสาว ซ่ึงตกลงแต่งงานกนั ศีล
บวช (Ordination)เพื่ออุทิศตนท างานให้ศาสนา และศีลเจิมคร้ังสุดทา้ย (Extreme Unction) เป็นพิธีท่ีท า
ใหผู้ป่้วยในมรณวถีิ (ดู รายละเอียดในบทท่ี 5) 
  3. ด าเนินตามหลกัค าสอนต่างๆ ตวัอยา่งค าสอนส าคญัในศาสนาคริสต์ กล่าวโดยสังเขป 
ดงัน้ี 
  3.1 ค าสอนมุ่งเน้นเร่ืองความรัก ปรัชญาของศาสนาคริสต์เป็นปรัชญาแห่งความรัก 
ดงัท่ีพระเยซูคริสตไ์ดส้อนวา่ 
  “จงรักพระเจา้อย่างสุดจิตสุดใจ จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง จงรักแมก้ระทัง่ศตัรู
และจงอธิษฐานเผื่อพวกเขาดว้ย” (มธ. 5 : 44)  
  “จงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทยัเมตตากรุณา” (ลก. 6 
:36) ฯลฯ 
  3.2  นน้ความเอ้ือเฟ้ือ ใหโ้ตต้อบความชัว่ดว้ยความดี เป็นตน้วา่ 
  “อยา่ต่อสู้คนชัว่ ถา้ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่าน ก็จงหนัแกม้ซา้ยใหเ้ขาดว้ย” (มธ. 5 : 39)  
  “จงรักศตัรูของท่าน จงท าดีแก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่าน” (ลก. 6 : 27) 
  “เราขอบอกท่านทั้งหลายว่า ผูใ้ดโกรธพี่น้องของตน ผูน้ั้นจะตอ้งถูกพิพากษาลงโทษ  
ถา้ผูใ้ดพูดกบัพี่นอ้งวา่ “อา้ยโง่” ผูน้ั้นตอ้งถูกน าไปท่ีศาลสูงให้พิพากษาลงโทษ และผูใ้ดวา่ “อา้ยบา้”  
ผูน้ั้นจะมีโทษถึงไฟนรก” (มธ. 5 : 22) 
  เก่ียวกบัการท าทาน “จงระวงั อย่าท าศาสนกิจเพื่ออวดคนอ่ืน ถ้าท าอย่างนั้น ท่านจะ
ไม่ไดรั้บบ าเหน็จจากพระบิดาของท่าน… เม่ือท าทาน อยา่เป่าแตรขา้งหนา้ท่าน เหมือนคนหนา้ซ่ือใจ
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คด กระท าในศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญ… เม่ือท าทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การซ่ึงมือขวา
กระท านั้น” (มธ. 6 : 1-3) 
  “เม่ือท่านถืออดอาหาร อย่าท าหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซ่ือใจคด ดว้ยเขาท าหน้า 
ใหม้อมแมม เพื่อจะใหค้นเห็นวา่เขาถืออดอาหาร” (มธ. 6 : 16) 
  “ผูใ้ดมีสมถะในจิตใจ (poor in spirit) ผูน้ั้นเป็นสุข ผูใ้ดเศร้าโศกจะได้รับการปลอบ
ประโลม ผูใ้ดมีใจอ่อนโยน กระหายความชอบธรรม มีใจกรุณา ใจบริสุทธ์ิ สร้างสันติ ลว้นเป็นผูมี้สุข” 
(มธ. 5 : 3-9) 
 3.  สาระของชีวติตามแนวศาสนาอสิลาม 
 สาระของชีวติตามแนวศาสนาอิสลาม อธิบายโดยสังเขป ดงัน้ี  
 ความน า  
 ศาสนาอิสลาม (Islam) เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม เช่นเดียวกบัศาสนาคริสต ์ก าเนิดข้ึน
ในทวีปเอเซีย แถบตะวนัออกกลาง บริเวณประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบนั เม่ือ พ.ศ. 1163 ซ่ึงเป็นปี
ท่ีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) เร่ิมประกาศศาสนา โดยมีท่านนบีมุฮมัมดั (ศ็อลฯ) เป็นศาสดา ผูน้บัถือ
ศาสนาอิสลามส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบอาหรับ อฟัริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน บางส่วน
ของประเทศจีน รัสเซีย อินเดีย ไทย 
 ค าวา่ อิสลาม มาจากภาษาอาหรับวา่ “อสัละมะ” แปลวา่ สันติ ความปลอดภยั การนอบนอ้ม 
การยอมจ านนโดยส้ินเชิง ซ่ึงหมายความว่าเป็นศาสนาท่ีอิสลามิกชน ยอมนอบน้อม หรือยอมจ านน
ตนเองต่อพระเจ้าอย่างสูงสุด ส่วนค าว่า มุสลิม (Muslim) แปลว่า ผูน้อบน้อมตน ผูแ้สวงหาสันติ 
ซ่ึง หมายความว่า ผูน้อบน้อมตนเองอย่างส้ินเชิงโดยปราศจากเง่ือนไขต่อพระเจา้ เพื่อความสันติสุข 
(คูณ โทขนัธ์. 2537 : 19)  
 มุสลิม เป็นค าท่ีใช้เรียกผูน้ับถือศาสนาอิสลาม พระเจ้าสูงสุ ดของศาสนาอิสลาม คือ  
องค์อลัลอฮ์ (Allah) ศาสนาอิสลามมีหลักความเช่ือและวิถีการปฏิบัติคล้ายคลึงกับศาสนาคริสต ์ 
ส่วนในเร่ืองคมัภีร์ทางศาสนา อิสลามยอมรับว่าคมัภีร์โตราห์ของศาสนายูดา และคมัภีร์ไบเบิลของ
ศาสนาคริสต์คือคมัภีร์ยุคก่อนๆ ของอิสลาม แต่ท่ีถือว่าเป็นคมัภีร์สุดทา้ยท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดคือ คมัภีร์  
กุรอาน (Al-Quran) ในทศันะของอิสลามเองจึงถือวา่ศาสนาอิสลามเกิดมาตั้งแต่ยุคเร่ิมแรกแลว้ แต่ท่ีถือ
วา่มีความสมบูรณ์ท่ีสุดก็คือในยุคของความเป็นอิสลาม 
 ศาสนาอิสลามไดแ้พร่หลายเขา้มาสู่เอเชียอาคเนย ์ดว้ยการน าของพ่อคา้มุสลิม ชาวอินเดีย 
ท่ีเขา้ไปตั้งถ่ินฐานอยูใ่นพม่าและท่ีอ่ืนๆ (ร าไพ อุดมไพจิตรกุล. 2532 : 58) โดยเฉพาะการแพร่หลายอยูใ่น
แถบเมืองชายทะเล เน่ืองจากเป็นเส้นทางการค้าในอดีต การเผยแพร่จึงเป็นลกัษณะท่ีเป็นไปตาม
ธรรมชาติ (จรัญ มะลูลีม และคณะ.2539 : 6) ส่วนการเขา้มาในประเทศไทย นกัวิชาการมุสลิมบางท่าน
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สันนิษฐานว่า มีผูน้บัถือศาสนาอิสลามอยู่ในแถบน้ีก่อนยุคสุโขทยัเป็นราชธานี แต่ก็ยงัไม่มีหลกัฐาน
หนกัแน่นพอ แต่เท่าท่ีมีหลกัฐานปรากฏชดัว่าชาวมุสลิมอาศยัอยู่ในประเทศไทย และร่วมรับใช้งาน
ของราชส านกัอยูดู่เหมือนจะเร่ิมตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม ราวพ.ศ. 2145 – 2170 (ประยรูศกัด์ิ 
ชลายนเดชะ.2539 : 25) 
 ก าเนิดและสถานะของมนุษย์ 
 ก าเนิดและสถานะของมนุษยต์ามแนวของศาสนาอิสลามก็มีหลกัขอ้เช่ือเช่นเดียวกบัศาสนา
คริสต์คือถือว่ามนุษยม์าจากการสร้างของพระเจ้า เพียงแต่เรียกช่ือพระเจา้ต่างกันเท่านั้น กล่าวคือ 
ศาสนาคริสตเ์รียกพระเจา้วา่ ยะโฮวาห์ ส่วนอิสลามเรียกพระเจา้วา่ อลัลอฮ ์
 ในคมัภีร์อลั-กุรอาน ไดร้ะบุถึงการสร้างมนุษยแ์ละสรรพส่ิงไวว้า่ 
 “พระองค์ (อลัลอฮ์) ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินน้ีดว้ยความจริง และทรงท าให ้ 
สูเจา้ (มนุษย)์ เป็นรูปร่าง และทรงท ารูปร่างของสูเจา้ใหดี้ยิง่ข้ึน และยงัพระองคเ์ท่านั้น คือ การกลบัไป
ในบั้นปลาย” (ซูเราะฮ.์ 64 : 3) 
 “พระองค ์คือ ผูท้รงให้เป็นและทรงให้ตาย คร้ันเม่ือพระองคท์รงก าหนดกิจการใด เพียงแต่
พระองคต์รัสแก่มนัวา่จงเป็น แลว้มนัก็เป็นข้ึนมา” (ซูเราะฮ.์ 40 : 68) 
 “พระองค์  คือ ผู ้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน ้ า และพระองค์ทรงท าให้ มีความสัมพันธ์ 
ทางสายเลือดและการแต่งงาน และผูอ้ภิบาลสูเจา้เป็นผูท้รงอานุภาพเสมอ” (ซูเราะฮ.์ 65 : 54) 
 ส่วนสถานะของมนุษย ์ขอ้ความในอลั-กุรอาน ระบุวา่พระเจา้ไดส้ร้างมนุษยใ์ห้เป็นผูค้รอง
แผน่ดิน ดงัขอ้ความวา่  
  “และพระองค์คือผูท้รงท าให้สูเจา้เป็นผูสื้บครองแผ่นดิน และทรงเทิดฐานะของบางคน
เหนือกวา่อีกบางคน เพื่อทดลองท่ีพระองคไ์ดท้รงประทานแก่สูเจา้ แทจ้ริงพระผูอ้ภิบาลของสูเจา้ เป็น
ผูท้รงฉบัพลนัในการลงโทษ และแทจ้ริงพระองคแ์น่นอนเป็นผูท้รงอภยั ผูท้รงเมตตาเสมอ” (ซูเราะฮ.์6 
: 166)  
 แมว้า่การสร้างโลกจะเป็นงานท่ียิ่งใหญ่ของอลัลอฮ์ (ซุป ฯ) ยิ่งกว่าการสร้างมนุษย ์ซ่ึงเป็น
เพียงส่วนหน่ึงของการสร้างทั้งหมด แต่มนุษยถื์อวา่มีความส าคญั เพราะพระเจา้ให้มนุษยป์กครองโลก
น้ี และให้ใช้สอยส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีในโลกให้เป็นประโยชน์แก่ตน ขอ้ความข้างต้นแสดงให้เห็นอย่าง
ชดัเจนถึงถานะอนัสูงส่งของมนุษย ์  
 ชีวติควรอยู่เพือ่อะไร 
 ตามหลกัศาสนาอิสลาม อธิบายวา่ชีวิตควรอยู่เพื่อเป้าหมายใน 2 ระดบั ไดแ้ก่ เป้าหมายใน
โลกน้ี และเพื่อเป้าหมายในโลกหนา้ (กรีสุดา เทียนทอง. 2540 : 64) ดงัน้ี 
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 1. ระดบัท่ี 1 ควรเป็นอยู่เพื่อเป้าหมายในโลกน้ี คือ เพื่อให้ตนเองมีความสุข ทั้งร่างกายและ
จิตใจ หมดความทุกข ์ความหวาดกลวั ท าใหส้ังคมและโลกมีความสงบสุข 
 2. ระดบัท่ี 2 ชีวิตควรเป็นอยู่เพื่อเป้าหมายในโลกหน้า คือ พน้จากการถูกลงโทษ ได้เข้า  
ถึงสรรค์อนัเป็นเป้าหมายสูงสุด เพราะจะได้ชีวิตท่ีปราศจากความทุกข์ใด ๆ ไม่มีความหวาดกลัว  
ความระทมทุกข์ ภยัธรรมชาติ ภยัจากน ้ ามือมนุษย ์ไม่มีการทดสอบจากพระเจา้ ไม่ประสบกบัความ
การส้ินสุดหรือเปล่ียนแปลง ไม่ต้องตาย ไม่ตอ้งถูกลงโทษ แต่จะได้รับสันติสุข เพราะเป็นภาวะท่ี
ปราศจากความทุกข ์ความทรมานต่าง ๆ จะไม่มีโอกาสเกิดข้ึนอีก 
 เป้าหมายดงักล่าวมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของศาสนาคริสตแ์ทบจะทุกประการ 
 ชีวติควรด าเนินไปอย่างไร 
 ตามหลักการอิสลาม กล่าวได้ว่า ชีวิตควรด าเนินไปตามบทก าหนดความเช่ือการปฏิบติั 
หลกัคุณธรรม และวฒันธรรมอิสลาม ไดแ้ก่ 
 1. หลักศรัทธา 6 ประการ ได้แก่ ศรัทธาในอัลลอฮ์ (Allah) ศรัทธาในมลาอีกะฮ์ (The 
Angels) ศรัทธาในบรรดานบีและรซูลของอลัลอฮ ์(The Messengers of God) ศรัทธาในบรรดาคมัภีร์
ของอลัลอฮ ์(The Revealed Scriptures) ศรัทธาในวนัอาคิเราะฮ ์หรือ วนัส้ินโลก (The Hereafter) (ดู 
รายละเอียดในบทท่ี 5) 
 2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ ได้แก่ การปฏิญาณตน (Shahadah) การละหมาดหรือนมาซ 
(Prayer) การถือศีลอดในเดือนเราะฮม์ะฎอน การประกอบพิธีซะกาต (Almsqiving) และ การท าฮจัญ ์
(Hajj or Pilgrimate) (ดูรายละเอียดในบทท่ี 5) 
 3. หลกัคุณธรรม หลกัคุณธรรมของอิสลามเป็นหลกัค าสอนท่ีสนองตอบหลกัศรัทธาและ
หลกัปฏิบติัท่ีกล่าวมาแลว้  
 หลกัคุณธรรมใหญ่ ๆ ต่อไปน้ีเป็นหลกัคุณธรรมสูงสุดท่ีจะก่อให้เกิดคุณธรรมอ่ืน ๆ อีกเป็น
จ านวนมาก (จรัญ มะลูลีม และคณะ. 2539 : 25) ไดแ้ก่ หนา้ท่ีต่อพระเจา้ (14 ประการ) หนา้ท่ีของผูรู้้
หรือครู (7 ประการ) หนา้ท่ีของผูเ้รียน หนา้ท่ีของลูกต่อพอ่แม่ หนา้ท่ีต่อเพื่อนในสังคม 
 4. ด าเนินตามวฒันธรรมอิสลาม หมายถึง การด าเนินชีวิตหรือรูปแบบของพฤติกรรม 
(แนวปฏิบติั) ซ่ึงลว้นมีส่วนผกูพนักบัขอ้ปฏิบติัทางศาสนาอิสลามอยา่งใกลชิ้ด  
 5. ด าเนินชีวติตามหลกัค าสอนทัว่ไป 
  5.1 เนน้ใหม้นุษยมี์ความเมตตากรุณาต่อกนั ดงัค าสอนโดยทัว่ไป เป็นตน้วา่ 

 “มนุษยน์ั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกนั ภายหลงัอลัลอฮ์ไดส่้งบรรดานบีมาในฐานะผู ้
แจง้ข่าวดีและผูต้กัเตือน และได้ทรงประทานคมัภีร์อนักอปรไปด้วยความจริงลงมากบัพวกเขาด้วย 
เพื่อวา่คมัภีร์นั้นจะไดต้ดัสินระหวา่งมนุษยใ์นส่ิงท่ีพวกเขาขดัแยง้กนั (ซูเราะฮ.์ 2 : 213) 
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  สอนใหบ้ริจาคทรัพยช่์วยเหลือญาติสนิท เด็กก าพร้า คนขดัสน คนเดินทาง และ 
ผูท่ี้มาขอ ตลอดถึงบริจาคเพื่อการไถ่ทาส (ซูเราะฮ.์ 2 :83, 177)  
  ความเมตตาดงักล่าวควรแผอ่อกไปอยา่งกวา้งขวาง เช่น การให้อาหารแก่คนหิว การไป
เยีย่มเยือนคนเจ็บป่วย การปล่อยตวัผูท่ี้ถูกคุมขงั การบอกทางให้แก่ผูห้ลงทาง การเก็บส่ิงอนัตรายออก
จากทางเดิน และจ่ายค่าแรงก่อนเหง่ือแห้ง เป็นตน้ 
  5.2  เนน้ความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดา ดงัค าสอนวา่ แทจ้ริงสรรค์นั้นอยูใ่ตฝ่้าเทา้
ของบิดามารดา 
  ผูใ้ดท าให้บิดามารดาช่ืนชมยินดี ผูน้ั้นก็ไดท้  าให้อลัลอฮย์ินดีดว้ย แต่ผูใ้ดท าให้ท่านทั้ง
สองโกรธ อลัลอฮก์็โกรธผูน้ั้นดว้ย 
  ความชัว่สองอย่างท่ีถูกอลัลอฮ์ลงโทษในโลกน้ี คือ ประพฤติผิดประเวณี และอกตญัญู
ต่อบิดามารดา 
  “จงท าดีต่อบิดามารดา ญาติท่ีใกล้ชิด เด็กก าพร้า และผูข้ดัสน และจงพูดจาแก่เพื่อน
มนุษยอ์ยา่งดี” (ซูเราะฮ.์ 2 : 83)  
  “จงท าดีต่อบิดามารดา…อย่าขู่เข็ญท่านทั้งสอง และจงพูดแก่ท่านทั้งสองดว้ยถอ้ยค าท่ี
อ่อนโยนและจงนอบนอ้มแก่ท่านทั้งสอง” (ซูเราะฮ.์ 17:23-24) 
  นอกจากน้ียงัสอนว่า บาปหนกัในบรรดาบาปทั้งหลายก็คือ การตั้งภาคีต่ออลัลอฮ ์การ
ฝ่าฝืนโอวาทของบิดามารดา การฆ่าคนโดยไม่เป็นธรรม และการเป็นพยานเท็จ 
  5.3  เนน้ชีวติการสมรส อิสลามเนน้ชีวติสมรส ดงัน้ี 
  “จงแต่งงานกบัผูท่ี้ดีแก่พวกเจา้ ในหมู่สตรี สองคน หรือสามคน หรือ ส่ีคน แต่ถา้พวก
เจา้เกรงว่าพวกเจา้จะให้ความยุติธรรมไม่ได ้ก็จงมีแต่หญิงเดียว หรือไม่ก็หญิงท่ีมือขวาของพวกเจา้
ครอบครองอยู”่ (ซูเราะฮ.์ 4 : 3) 
  “นางทั้งหลายนั้นคือเคร่ืองนุ่งห่มของพวกเจา้ และพวกเจา้ก็คือเคร่ืองนุ่งห่มของพวก
นาง” (ซูเราะฮ.์ 2 : 187) 
  การแต่งงานถือเป็นกฎข้อบังคับส าหรับมุสลิมทุกคนท่ีมีความสามารถและมี 
ความพร้อมและถือเป็นวิถีทางตามแนวของท่านนบีมุฮมัมดั และเม่ือชายหญิงไดแ้ต่งงานกนัแลว้ก็ไม่
ควรหยา่ร้างกนั ยกเวน้กรณีจ าเป็นก็อนุโลมใหอ้ยา่ร้างได ้แต่ใหป้ระวงิเวลาไวส่ี้เดือนก่อน ดงัขอ้ความวา่ 
  “ส าหรับบรรดาผูท่ี้สาบานว่าจะไม่สมสู่ภรรยาของเขานั้น ให้มีการรอคอยไวส่ี้เดือน” 
(ซูเราะฮ.์ 2 : 226) 
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  อยา่งไรก็ตาม หากทั้งคู่จะคืนดีกนัใหม่ก็สามารถท าไดอี้ก ส่วนหญิงท่ีหยา่ขาดจากสามี
แลว้ หากประสงคจ์ะแต่งงานกบัชายอ่ืนจะตอ้งทิ้งระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามเดือน ทั้งน้ีเพื่อจะไดแ้น่ใจ
วา่นางมิไดต้ั้งครรภก์บัสามีเดิม (ซูเราะฮ.์ 2 : 228) 
  ส าหรับหญิงท่ีประสงคจ์ะแต่งานใหม่เน่ืองจากสามีเดิมเสียชีวิตนั้น ตอ้งรอไปจนกวา่จะ
ครบส่ีเดือนกบัสิบวนัจึงจะแต่งได ้ดงัขอ้ความวา่ 
  “และบรรดาผูท่ี้ถึงแก่ชีวติลงในหมู่พวกเจา้และทิ้งคู่ครองไวน้ั้น พวกนางจะตอ้งรอคอย
ตวัของพวกนางเองส่ีเดือนกบัสิบวนั คร้ันเม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจา้ในส่ิงท่ี
พวกนางไดก้ระท าไป” (ซูเราะฮ.์ 2 : 234) 
  หลกัการอิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมแต่งงานกบัคนนอกศาสนาจนกว่าผูน้ั้นจะหันมา
นบัถืออิสลามเสียก่อน ดงัขอ้ความวา่  
  “ สูเจา้อย่าได้แต่งงานกบัหญิงต่างศาสนา จนกว่าหญิงนั้นจะยอมเป็นมุสลิมแน่นอน 
บ่าวหรือทาสหญิงผูมี้ศรัทธายงัดีกว่าหญิงผูต้ ั้งภาคี แมว้่านางจะเป็นท่ีตอ้งใจของสูเจา้ก็ตาม ส าหรับ
หญิงก็อยา่แต่งงานกบัชายผูต้ ั้งภาคี จนกวา่ชายนั้นจะเป็นมุสลิมแน่นอน บ่าวหรือทาสชายผูมี้ศรัทธายงั
ดีกวา่ชายผูต้ ั้งภาคี แมว้า่เขาจะเป็นท่ีตอ้งใจสูเจา้ก็ตาม เพราะบุคคลเหล่านั้นจะชกัจูงสูเจา้ไปสู่ขมุนรก”  
(ซูเราะฮ.์ 2 : 221) 
  พระอลัลอฮ์มิได้ทรงอนุมติัอนัใดท่ีพระองค์ทรงเกลียดชังยิ่งกว่าการหย่าร้างหญิงใด
ขอใหส้ามีหยา่โดยไม่มีความผิด กล่ินของสรรคเ์ป็นส่ิงตอ้งหา้มส าหรับหญิงนั้น 
  5.4 โทษส าหรับการผิดประเวณี กรณีท่ีมุสลิมประพฤติผิดประเวณีถือเป็นความผิด
รุนแรงมากถึงขั้นชีวิต อิสลามจึงไดว้างหลกัไวอ้ยา่งหนกัแน่น เป็นตน้วา่ 
   ผูช้ายจะตอ้งไม่เขา้ใกลผู้ห้ญิง เวน้แต่หล่อนจะมีเพื่อนอยูด่ว้ย 
   ผูช้ายอยา่ไดเ้ขา้ใกลห้ญิงใด ๆ ขณะท่ีสามีของนางไม่อยู ่“พวกเจา้อยา่เขา้ใกลก้าร
ผดิประเวณี แทจ้ริงมนัเป็นการลามกและทางอนัชัว่ชา้” (ซูเราะฮ.์ 17 : 32)  
   ส าหรับหญิงท่ีมีชู้ถือเป็นความผิดอย่างหนักและมีบทลงโทษรุนแรงถึงชีวิต 
ดงัขอ้ความวา่ 
   “และบรรดาผูท่ี้กระท าส่ิงลามกจากในหมู่สตรีของพวกเจา้นั้น จงให้มีพยานส่ีคน
ของพวกเจา้ยนืยนันางเหล่านั้น ถา้พวกเขายนืยนัแลว้ก็จงกกัขงันางเหล่านั้นไวใ้นบา้นจนกวา่ความตาย
จะคร่าพวกนาง หรือไม่ก็จะทรงใหมี้ทางหน่ึงส าหรับพวกนาง” (ซูเราะฮ.์ 4 : 15)  
   ทางหน่ึงดงักล่าวท่ีอลัลอฮไ์ดท้รงแจง้ไวต่้อมา คือ 
   “ให้โบย 100 ทีแลว้เนรเทศ 1 ปี ส าหรับหญิงท่ียงัมิได้แต่งงาน และให้ขวา้งดว้ย
กอ้นหินจนตายส าหรับหญิงท่ีแต่งงานแลว้” ตามท่ีท่านนบีมุฮมัมดั กล่าวไวว้า่  
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   “แทจ้ริงอลัลอฮ์ได้ทรงให้มีทางหน่ึงแก่พวกนางแลว้ คือ ผูท่ี้แต่งงานแลว้กบัผูท่ี้
แต่งงานแล้วนั้นให้โบยร้อยที และขวา้งด้วยก้อนหินจนตาย และผูท่ี้ยงัไม่เคยแต่งกบัผูท่ี้ยงัไม่เคย
แต่งงานนั้น คือ โบยร้อยทีและเนรเทศหน่ึงปี” (ความหมายอลักุรอาน เป็นภาษาไทย. 2539 : 159) 
  5.5  หา้มเสพสุราและส่ิงเสพติด รวมทั้งเล่นการพนนั 
   อิสลามถือวา่สุรา (รวมทั้งส่ิงเสพติด) และการพนนัเป็นแม่แห่งความชัว่ทั้งปวง ดงั
ขอ้ความวา่  
   “น ้ าเมาและการพนนันั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอยา่งแก่มนุษย ์แต่โทษของมนั
นั้นมากกวา่คุณของมนั” (ซูเราะฮ.์ 2 : 219)  
   “แท้จริงสุราและการพนัน…เป็นส่ิงโสมมอันเกิดจากการกระท าของชัยฏอน 
ดงันั้นพวกเจา้จงห่างไกลจากมนัเสีย” (ซูเราะฮ.์ 5 : 90) 
   ถือวา่ทุกส่ิงท่ีท าให้มึนเมาหรือปกปิดปัญญา เป็นส่ิงตอ้งห้าม ผูศ้รัทธาต่ออลัลอฮ์
และวนัส้ินโลก จงหลีกเล่ียงไม่ร่วมส ารับท่ีมีสุรา 
  5.6  เนน้ความยติุธรรมและหา้มคิดดอกเบ้ียหรือกินสินบน 
   อิสลามถือวา่การคิดดอกเบ้ียและการให้สินบนนั้น เป็นบาปท่ียิ่งใหญ่ ดงัขอ้ความ
วา่ 
   “และพวกเจา้จงอยา่กินทรัพยส์มบติัของพวกเจา้ระหวา่งพวกเจา้โดยมิชอบ และจง
อยา่จ่ายมนัใหแ้ก่ผูพ้ิพากษา เพื่อท่ีพวกเจา้จะกินส่วนหน่ึงจากทรัพยสิ์นสมบติัของผูอ่ื้นดว้ยการกระท า
ส่ิงท่ีเป็นบาปทั้งๆท่ีพวกเจา้รู้อยู”่ (ซูเราะฮ.์ 2 : 188)  
   “พึงย  าเกรงอลัลอฮเ์ถิด และจงละเวน้ดอกเบ้ียท่ียงัเหลืออยูเ่สีย” (ซูเราะฮ.์ 2 : 278) 

   “ผูใ้ดท าเช่นนั้นโดยเจตนาละเมิดและข่มเหงแลว้ เราก็จะให้เขาเขา้ไฟนรก” (ซู
เราะฮ.์ 4 : 29-30) 

  หลกัการอิสลามถือวา่ ผูใ้หสิ้นบน ผูรั้บสินบน และผูจ้ดัแจงสินบน เขาทั้งหลายจะ 
ตอ้งอยู่ในนรก ผูท่ี้โกงและหลอกลวง ไม่อยู่ในพวกของอลัลอฮ์ และเน้นให้มุสลิมเป็นผูด้  ารงความ
เท่ียงธรรมในการเป็นพยานเพื่ออลัลอฮ์ แมว้่าการเป็นพยานนั้นจะเป็นผลร้ายต่อตนเองหรือต่อบิดา
มารดา หรือญาติสนิทก็ตาม (ซูเราะฮ.์ 4 : 135) 
  5.7  มาตรการลงโทษผูท่ี้ท  าผิดกรณีต่าง ๆ  
   5.7.1  มาตรการลงโทษส าหรับขโมย คมัภีร์กุรอานก าหนดบทลงโทษถึงขั้นตดั
มือ ดงัขอ้ความวา่  
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   “และขโมยชายและขโมยหญิงนั้น จงตดัมือ (ขวาก่อน) ของเขาทั้งสองคน ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการตอบแทนในส่ิงท่ีทั้ งสองนั้นได้แสวงหาไว ้(และ) เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษ
จากอลัลอฮ”์ (ซูเราะฮ.์ 5 : 38) 
   5.7.2 มาตรการลงโทษส าหรับการท าร้ายผูอ่ื้น ตอ้งพิพากษา ดงัน้ี 
   “ชีวติดว้ยชีวิต และตาดว้ยตา และจมูกดว้ยจมูก และหูดว้ยหู และฟันดว้ยฟัน และ
บรรดาบาดแผลก็ใหมี้การชดเชยเยีย่งเดียวกนั” (ซูเราะฮ.์ 5 : 45) 
 
สรุป 
 
 การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญัของชีวิต ทั้งในหลกัการทัว่ไป และสาระส าคญัของ
ชีวิตตามแนวศาสนา ท าให้ทราบวา่ชีวิตสามารถนิยามไดอ้ยา่งหลากหลาย แต่โดยสรุปแลว้ชีวิตน่าจะ
ไดแ้ก่การด ารงอยู ่และเป็นการด ารงอยู่ท่ีตอ้งมีการต่อสู้ด้ินรน ขวนขวายเรียนรู้และสร้างสรรค์พฒันา 
ตนเองไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายคือความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จในส่ิงท่ี
ปรารถนา  
 การท่ีคนเราเกิดมาเป็นมนุษยท่ี์มีองคป์ระกอบทางร่างกายครบอาการ 32 ประกอบกบัแต่ละ
ศาสนาก็ก าหนดสถานะของมนุษยไ์วสู้งส่ง นับเป็นความพิเศษและความโชคดีอย่างยิ่งของมนุษย ์ 
แต่ละคนจึงควรตระหนกัเห็นในคุณค่าของความเป็นมนุษยแ์ละรู้จกัประคบัประคองชีวิตของตนเองให้
ด าเนินไปในแนวทางท่ีถูกตอ้งเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

กจิกรรมประจ าบทที ่1 
  
 1.  จงอธิบายถึงความหมายของค าว่า “ชีวิต” ชีวิตประกอบด้วยอะไรบา้ง ถ้าไม่ครบองค ์
ประกอบสมบูรณ์ทุกส่วนจะเป็นอยา่งไร อธิบาย 
 2.  ก าเนิด 4 คืออะไร ประกอบดว้ยอะไรบา้ง พุทธศาสนาอธิบายเร่ืองก าเนิด 4 ไวอ้ย่างไร 
ท่านคิดวา่การเกิดเป็นมนุษย ์ยากง่ายเพียงใด เพราะเหตุใด อธิบาย 
 3.  จงอธิบายเปรียบเทียบก าเนิดและสถานะของมนุษยต์ามแนววิทยาศาสตร์การแพทย ์ตาม
แนวพุทธศาสนา และตามแนวศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอิสลาม พอเขา้ใจ 
 4.  บุคคลแบ่งเป็นก่ีระดบั แต่ละระดบัใชอ้ะไรเป็นตวัช้ีวดั กลัยาณชน กบัพาลชน แตกต่าง
กนัอยา่งไร อธิบายใหเ้ห็นแจง้ 
 5.  ชีวิตควรเป็นอยูอ่ย่างไร ตามแนวตามแนวศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลามวางหลกัการ
ไวอ้ยา่งไร อธิบายใหเ้ป็นรูปธรรม 
 6.  เป้าหมายของชีวิตตามแนวศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม คืออะไร การจะบรรลุ 
เป้าหมายดงักล่าวได ้ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร อธิบายใหเ้ป็นรูปธรรมและปฏิบติัไดจ้ริง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่2  
ความจริงของชีวติแต่ละช่วงวยั 

 
เนือ้หา 
 1. ความจริงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัเยาว ์
 2. ความจริงของชีวิตในวยัท างาน 
 3. ความจริงของชีวิตในวยัสูงอายุ 
 4. ความจริงของชีวิตหลงัความตาย 
 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป  
 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความจริงของชีวิต และความสัมพนัธ์ของความจริงของชีวติตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงวยัเยาว ์ในวยัท างาน ในวยัสูงอาย ุและชีวติหลงัความตาย 
 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
  การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีไดคื้อ 
 สามารถอธิบายความจริงของชีวิต และความสัมพนัธ์ของความจริงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงวยัเยาว ์ในวยัท างาน ในวยัสูงอาย ุและชีวติหลงัความตาย 
 
วธีิการสอนและกจิกรรม 

1. ให้นกัศึกษาชมวีดีทศัน์ก าเนิดมนุษย ์และให้นกัศึกษาวิเคราะห์ความหมายของชีวิตใน
ทศันะของนกัศึกษา 

2. ผูส้อนน าเสนอบทท่ี 2 ความจริงของชีวิตแต่ละช่วงวยั ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power 
point ประกอบการวเิคราะห์และอภิปรายร่วมกนั 

3. แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 5 - 6 คนและมอบหมายงานให้วิเคราะห์ค าหลกั (Keyword) 
ท่ีอยู่ในเน้ือหาหลกัในส่วนความจริงของชีวิต และความสัมพนัธ์ของความจริงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงวยัเยาว ์ในวยัท างาน ในวยัสูงอายุ และชีวิตหลงัความตาย บนัทึกในรูปแบบแผนภูมิ จินตภาพใน
กระดาษปรู๊ฟท่ีแจกให ้และน าเสนอในชั้นเรียน 

4. น าเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายและวเิคราะห์ร่วมกนั 
5. สรุป และอภิปรายร่วมกนั 
6. มอบหมายใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  Power point ความจริงของชีวิตแต่ละช่วงวยั 
 2.  กระดาษปรู๊ฟ (Flip Chart) ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 1.  ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 
 2. การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่2 
ความจริงของชีวติแต่ละช่วงวยั 

 
 มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตอย่างหน่ึงท่ีเกิดมาในโลกและแตกต่างจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ตรงท่ีมนุษย์
เป็นผูมี้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต มนุษยส์ร้างวฒันธรรมท่ีหลากหลาย
ข้ึนมาเพื่อใช้ด าเนินชีวิต โดยเฉพาะวฒันธรรมทางดา้นวตัถุท่ีเกิดข้ึนจากปัญญาของมนุษย ์ในยุคแรก
การสร้างวตัถุข้ึนมามุ่งหวงัเพียงเพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้กบัตนเอง แต่ในปัจจุบนัน้ีมนุษยก์ลบั
ตกเป็นทาสของวตัถุมากข้ึน คนส่วนใหญ่ต่างด้ินรนเพื่อแสวงหาวตัถุให้ไดม้ากท่ีสุดหรืออย่างนอ้ยก็
มากกว่าคนอ่ืน ท าให้มนุษยม์องเห็นความส าคญัของส่ิงภายนอกคือ วตัถุมากกว่าความส าคญัของ
ตนเองหรือมนุษยด์้วยกนั คนส่วนมากไม่มีเวลาคิดถึงตนเองว่าเราคือใคร มาจากไหน เป็นอย่างไร  
และจะเป็นไปอยา่งไร เราควรเป็นอยูอ่ยา่งไร  
 ในบทน้ีจึงเป็นการศึกษาความจริงของชีวิตในแต่ละช่วงวยัท่ีจะน าให้ผูเ้รียนไดห้นักลบัมา
พิจารณาตนเองว่าเราคือใคร เราควรจะด าเนินชีวิตอย่างไร และเราจะท าความเขา้ใจชีวิตได้อย่างไร 
ในแต่ละช่วงวยัของชีวิตเพื่อจะไดส้ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีหลกัและเดินไปสู่เป้าหมายในแต่ละ
ช่วงของชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีคุณค่า 

 
ความจริงของชีวติตั้งแต่แรกเกดิจนถึงวัยเยาว์ 
  
 วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก และคณะ (2552) ไดน้ าพระพุทธพจน์มาสรุปไว ้ถึงความจริงของ
ชีวติตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัเยาวไ์วว้า่ 
 ในพุทธพจน์แสดงสาเหตุแห่งการเกิดของสรรพสัตวว์่ามี 3 อย่างคือ กรรม วิญญาณและ
ตณัหา ท าให้สรรพสัตว์ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏสงสารเร่ือยไป เม่ือมีองค์ประกอบทั้ง 3 แล้ว
มนุษยย์อ่มกา้วลงสู่ครรภ์ของมารดา ในมหาตณัหาสังขยสูตร พระไตรปิฎกเล่มท่ี 12 พระพุทธเจา้ได้
ตรัสถึงองคป์ระกอบท่ีท าใหส้ัตวก์า้วลงสู่ครรภข์องมารดาไวว้า่  
 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจยั 3 ประการ ความเกิดแห่งทารกก็มี
ในโลกน้ีคือ มารดาบิดาอยู่ร่วมกนั แต่มารดายงัไม่มีระดูและทารกท่ีจะมาเกิดยงัไม่ปรากฏ ความเกิด
แห่งทารกก็ยงัไม่มีก่อน ในสัตวโ์ลกน้ีมีมารดาบิดาอยู่ร่วมกนั มารดามีระดู แต่ทารกท่ีจะมาเกิดยงัไม่
ปรากฏ ความเกิดแห่งทารกก็ยงัไม่มีก่อน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกนั มารดามีระดู
ดว้ย ทารกท่ีจะมาเกิดก็ปรากฏดว้ย เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจยั 3 ประการอย่างน้ี ความเกิด
แห่งทารกจึงมี” (ดูรายละเอียดในบทท่ี 1) 
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 ความเข้าใจความจริงของชีวติเชิงอุปมา 
 ในบทท่ีหน่ึงท่ีผา่นมา ไดอ้ธิบายความหมายของชีวิตในแง่ส่วนประกอบ เพื่อให้ผูศึ้กษาได้

เขา้ในความหมายของชีวิตเชิงอุปมาพอสังเขป นิยามความหมายของชีวิต ผูรู้้ไดก้ล่าวไวใ้นเชิงอุปมา 
(เปรียบเทียบ) ไวห้ลายประการ แต่จะขอน ามากล่าวไว ้ณ ท่ีน้ีพอเป็นตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1. ชีวิตเปรียบเหมือนหม้อดิน ธรรมดาธรรมชาติของหม้อดินนั้นแม้ในการท าจะผ่าน
กระบวนการข้ึนรูป เผา อบจนได้ทีแล้วก็ตาม แต่มีธรรมชาติเปราะบาง แตกได้ง่ายเม่ือถูกกระทบ
กระแทก ธรรมชาติของชีวิตมนุษยก์็เช่นเดียวกนัเพราะชีวิตแตกสลายไดง่้าย ตายแล้วเกิดได้ทุกเม่ือ  
ทุกขณะ เห็นหน้าอยู่เม่ือเช้า สายตาย สายอยู่สบาย บ่ายมว้ย ท่านจึงสอนว่า ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้งไม่
ประมาท ตอ้งระมดัระวงัรักษาชีวิตไวใ้ห้ไดป้ระหน่ึงไข่ในหิน 
 2. ชีวติเหมือนโคท่ีเขาจูงไปสู่ท่ีฆ่า ธรรมดาฝงูโคท่ีถูกบรรทุกเคล่ือนยา้ยไปยงัโรงฆ่าสัตว์
และถูกลากต้อนเข้าสู่โรงฆ่า โคยิ่งเดินเร็วเท่าไรก็ยิ่งเข้าใกล้ความตายไปทุกขณะ ชีวิตมนุษย์ก็
เช่นเดียวกนั มีชีวิตอยูแ่ต่ละวนัแต่ละคืน วนัคืนผ่านไป ชีวิตมนุษยก์็เดินเขา้ไปใกลค้วามตายทุกขณะ 
เป็นการนบัถอยหลงัสู่จุดจบของชีวิตทุกเส้ียววนิาที ไม่มีเวลาใหห้ยดุพกัเลยแมแ้ต่นอ้ย 
 3. ชีวติคือการต่อสู้ เพราะชีวิตมนุษยต์อ้งด้ินรนต่อสู้กบัความทุกขย์าก ความล าบาก ความ
ตรากตร า ความเจ็บปวดมากมายนบัไม่ถว้นตั้งแต่เกิดจนชีพสลาย มนุษยแ์ต่ละคนไดมี้การต่อสู้ตั้งแต่
ยงัเป็นตวัอสุจิเพื่อการเบียดแย่งเขา้ไปฝังตวัในรังไข่ของมารดาโดยตอ้งเอาชนะตวัอสุจิตวัอ่ืนๆ นับ
ร้อยลา้นตวัจึงจะมีชีวิตรอดมาได ้คร้ันภายหลงัคลอดและอยู่รอดเป็นทารกและเติบใหญ่ข้ึนมาแลว้ก็
ตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัสรรพส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในชีวิตอยูต่ลอดเวลา เกมการต่อสู้หลายส่ิงหลายอยา่ง “แพ้
ไม่ได”้ โดยเฉพาะในสังคมโลกยุคปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคแห่งการแข่งขนัเต็มรูป ผูท่ี้พร้อมกว่า สมบูรณ์
แบบมากกวา่เท่านั้น คือผูท่ี้จะอยูร่อดอยา่งดีได ้ 
 4.  ชีวติคือการเดินทางไกลอนัยาวนาน เพราะชีวิตตอ้งเดินทางมุ่งไปแสวงหาเป้าหมายของ
ชีวิต เพื่อให้บรรลุถึงความดี ความจริง ความงาม ความสุขท่ีแท ้ความสุขชัว่นิรันดร์ มนุษยจึ์งตอ้งใช้
เวลายาวนานหลายภพหลายชาตินบัไม่ถว้น จึงจะพบความสุขท่ีแทจ้ริว แมก้ระทัง่ในชีวิตประจ าวนั ณ 
ขณะน้ี มนุษยก์็ตอ้งเดินทางเพื่อแสวงหาตนเอง เพื่อคน้หาตวัเองให้เจอ หากมนุษยแ์ต่ละคนสามารถ
คน้หาตวัเองพบ มนุษยก์็จะเห็นตนเอง รู้จกัตนเอง มองตนเองออก บอกตนเองได ้ใช้ตนเองเป็น เห็น
ตนเองชดั ปฏิบติัตนเองไดต้ามความรู้ความสามารถ ความถนดัหรือความเช่ียวชาญท่ีตนเองมีอยู่ เม่ือ
นั้นมนุษยก์็จะมีความสุขท่ีแท ้
 5.  ชีวิตคือละคร หากเปรียบโลกน้ีคือโรงละครโรงใหญ่ มนุษยเ์ราแต่ละคนต่างก็แสดงไป
ตามบทบาทของตนตามบทบาทหนา้ท่ี (Role) ท่ีถูกก าหนด ไดรั้บมอบหมาย หรือตามหวัโขนท่ีสวมอยู ่
วนัหน่ึงๆ แต่ละคนตอ้งแสดงหลายบทบาท บางบทก็ใช้หน้าจริง แต่บางบทก็มีการใส่หน้ากากเขา้หา
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กนั เสแสร้ง แกลง้ท า ต่อหนา้อยา่งหน่ึง ลบัหลงัอีกอยา่งหน่ึง บางบทก็โศกเศร้าทุกขร์ะทมจนเจียนตาย 
บางบทก็เป่ียมสุขจนแทบส าลกั ชีวิตจึงเหมือนฉากละครท่ีผา่นไปเป็นฉาก ๆ เม่ือจบฉากแลว้ก็จบส้ิน
ซ่ึงหน้าท่ีและบทบาท ตอ้งโบกมืออ าลาโรง ลงมาดูเวทีอนัว่างเปล่าหรือดูผูอ่ื้นเล่นบทเวทีชีวิตต่อไป 
แต่แน่นอนว่า มี 2 บทบาทท่ีทุกคนถูกก าหนดให้ตอ้งแสดงโดยมิอาจต่อรองหรือหลบเล่ียงไดเ้ลย คือ
บทแรกและบทสุดทา้ย บทแรกท่ีได้แสดงไปแล้วคือบทแห่งการเกิด ส่วนบทสุดทา้ยท่ีทุกคนรอวนั 
เวลาแสดงอยู ่คือ “บทแห่งความตาย” เอาเงินยดัไม่ได ้ซ้ือไม่ได ้ต้องแสดง เพียงแต่ในเร็ววนั หรือเน่ิน
ชา้ออกไปเท่านั้น 
 6.  ชีวิตคือการวิ่งไล่ควา้เงา ทุกคร้ังท่ีมนุษยว์ิ่งไล่เงาของตวัเอง สร้างอนาคตไวอ้ย่างสวย
หรูและก็วิ่งไล่ส่ิงท่ีคาดหวงัอยา่งเอาเป็นเอาตาย เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ไปตลอดชีพ เม่ือควา้ตะครุบไดก้็
เป็นเพียงแค่เงา ๆ ท่ีหาแก่นแทแ้ละสาระไม่ไดเ้ลย ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เน่ืองว่า มนุษยจ์าริกอยู่ใน “โมหภูมิ” 
ใช้ชีวิตด้วยโมหะ คืออยู่ในความเขลา ความมืดบอด (อวิชชา / Ignorance) มีอวิชชาเป็นเจ้าเรือน 
วนเวยีนลุ่มหลง หมกมุ่นอยูก่บัภาพมายา ติดอยูใ่นมายาคติ (Mythology) ชีวิตขาดสติ-สัมปชญัญะ ขาด
ปัญญา กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ (Wrong Understanding) เห็นผิดเป็นชอบ แต่หากมนุษยรู้์สึกตวั กลบัใจได้
ทนัก่อนจะสายเกินไป เรียนรู้ชีวิตให้เห็นความจริงของชีวิต ฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทนั ฝึกหัดชีวิตให้มี
สติ-สัมปชัญญะ และเกิดปัญญา ก็จะเห็นชีวิตและสรรพส่ิงตามความเป็นจริง เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิ 
(Right Understanding) กิจกรรมการวิง่ไล่ควา้เงาตวัเองก็เป็นอนัยติุ 
 7.  ชีวิตคือฤดูกาล ฤดูกาลมีร้อน มีหนาว มีฝน ชีวิตก็เฉกเช่นนั้น เพราะชีวิตมีความทุกข ์
ความสุข ความสมหวงั ผิดหวงั มีไดมี้เสีย ผสมปนเป ชีวิตมิไดมี้แต่เพียงส่ิงใดส่ิงหน่ึง ชีวิตมีหลายส่ิง
หลายอยา่งเพื่อท าใหชี้วติสมบูรณ์ ถา้ฤดูกาลมีเพียงฤดูฝนอนัเยน็ฉ ่าเพียงฤดูเดียว คงไม่เพียงพอท่ีจะท า
ใหพ้ืชพรรณธญัญาหารผลิดอกออกผล ฉนัใด ชีวติมนุษยก์็ฉนันั้น 
 8.  ชีวิตคือนกัมวย มนุษยถู์กธรรมชาติก าหนดให้ข้ึนชกบนสังเวียนแห่งชีวิต โดยมีคู่ต่อสู้
ตลอดกาลคือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง มนุษยมี์ทางเลือกอยู่สองทางคือ เอาชนะคู่ต่อสู้ 
หรือ ถูกคู่ต่อสู้เอาชนะ ทางรอดของมนุษยมี์อยูท่างเดียว คือฝึกใจให้เขม้แข็ง ให้มีสติสัมปชญัญะ ขจดั
ความกลวัออกไป ขยนั อดทน ฝึกหัดอบรมกาย วาจา ใจ ต่อสู้อยา่งมีสติปัญญา จึงจะสามารถเอาชนะ 
คู่ต่อสู้ไดใ้นท่ีสุด และ จะเป็นผูช้นะอยา่งแทจ้ริง 
 วยัเด็กเป็นวยัท่ีจิตมีสภาวะท่ีเสมอธรรมชาติมากท่ีสุด เป็นสภาวะท่ีบริสุทธ์ิปราศจาก 
ความเช่ือ หรืออคติใด ๆ หากจะมีก็นบัวา่เบาบางนกั วยัเด็กจึงเป็นวยัท่ีเหมาะอยา่งยิ่งส าหรับการเรียนรู้
เพื่อรู้จกัชีวิต โดยเฉพาะ “รู้จกัตนเอง” ลองสังเกตดู ในวยัเด็กเรามกัจะมีภาพประทบัใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือความงดงามของธรรมชาติติดแน่นอยู่ในความทรงจ า อาจเป็นประสบการณ์ท่ีต่ืนเตน้ 
อาจเป็นภาพทอ้งทุ่งเขียวขจี หรือภาพแสงสียามตะวนัตกดิน ความทรงจ าเหล่าน้ีเกิดจากความสามารถ
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ในการสัมผสัของจิตดว้ยความลึกซ้ึง ด่ืมด ่าเป็นพิเศษ จิตจึงเก็บภาพน้ีไวอ้ยา่งชดัเจนและยาวนาน นึก
ถึงคราใดก็เกิด “ปีติ” ครานั้น 
 ดงันั้นการสังเกตตวัเองและส่ิงต่างๆ ในวยัเด็กจึงเป็นเร่ืองท่ีควรใส่ใจอยา่งยิ่ง เพราะจะเป็น
พื้นฐานของการใส่ใจเร่ืองอ่ืน ๆ ในอนาคต เราอาจสังเกตเสียงนกขบัขาน ภาพธารน ้ าไหล หรือ การผลิใบ 
ของพืชพนัธ์ุ สังเกตความทุกข์ยากของคนจน แมก้ระทัง่ความไร้น ้ าใจของคนรวยบางคน แต่พยายาม
หลีกเล่ียงการวพิากษว์จิารณ์ เพราะการวิพากษว์ิจารณ์จะท าให้เรามีความรู้สึกแยกออกมา เหมือนสร้าง
ก าแพงของความสัมพนัธ์ หากเราสามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนถ่ีถว้น ปราศจากการประเมิน ปราศจาก
การสรุป เราก็จะพบวา่ การคิดของเรานั้นเป็นไปอยา่งแจ่มใสชดัเจนอยา่งน่าประหลาด และมนัจะเป็น
แนวทางใหไ้ดเ้รียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
 มนุษย์เกดิมาเพือ่อะไร 
 นับตั้ งแต่เราเกิดมา จ าความได้ กระทั่งถึงขณะน้ี ผูศึ้กษาเคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่า  
“เราเกิดมาท าไม เกิดมาเพื่ออะไร และเรามีชีวติอยูเ่พื่ออะไร ?”  

 1.  ทศันะของท่านพุทธทาสภิกขุ   
 ท่านพุทธทาสภิกขุ ปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาได้ตั้งค  าถามและให้ค  าตอบถึงการเกิด
และวตัถุประสงค์ของการเกิดไวโ้ดยจ าแนกตามพฤติกรรมของคนในสังคม ดงัน้ี (พุทธทาสภิกขุ, 
2538) 
 พวกที่ 1 เกิดมาเพื่อกิน เร่ืองกินนั้นเป็นของจ าเป็น คร้ันไปติดในรสของอาหารเข้าก็
หลงใหลในเร่ืองการกิน ดูคนสมยัน้ีสนใจในเร่ืองการกินกนัมาก ๆ ยิ่งข้ึนทุกที ตามหนา้หนงัสือพิมพก์็
ดี หรือเคร่ืองมือส่ือสารมวลชนอยา่งอ่ืนก็ดี มีโฆษณาเร่ืองกินอยา่งมีศิลปะกนัยิ่งข้ึน จนเป็นท่ีเช่ือไดว้า่
คนจ านวนไม่นอ้ยหลงใหลบูชาในเร่ืองการกิน เกิดมาน้ีเพื่อกิน น้ีจดัเป็นพวกท่ี 1 
 พวกที่ 2 เกิดมาเพื่อกาม ท่ีเรียกวา่เร่ืองกามนั้น หมายถึงความสนุกสนาน เอร็ดอร่อยทางตา 
ทางหู  ทางล้ิน ทางกาย ทุกชนิด เพราะว่าเ ม่ือเสร็จจากเร่ืองการกินแล้ว คนก็หันมาเร่ือง 
ความสนุกสนานทางอายตนะเป็นส่วนใหญ่ น้ีเรียกวา่ เป็นเร่ืองกาม กลายเป็นคนท่ีตกอยูใ่ตอ้  านาจของ
ส่ิงเหล่าน้ี ถึงขนาดท่ีเรียกว่าเป็นทาสดว้ยกนัทั้งนั้น แมท่ี้สุดแต่อบายมุขต่าง ๆ ก็รวมอยู่ในเร่ืองของ
กาม คือความรู้สึกเอร็ดอร่อยทางจิตใจ ซ่ึงเป็นอายตนะท่ี 6 เป็นเร่ืองหลงใหลไดถึ้งท่ีสุดด้วยกนัทุก
อยา่ง กล่าวไดว้า่คนเหล่าน้ีเกิดมาเพื่อกาม คือวตัถุอนัเป็นท่ีตั้งของความใคร่ อนัอาศยัอายตนะคือ ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็นเคร่ืองมือ น้ีจดัเป็นพวกท่ี 2 
 พวกที่ 3 เกิดมาเพื่อเกียรติ คนเหล่าน้ีได้รับการอบรมสั่งสอนมาให้บูชาเกียรติ แมชี้วิตน้ี 
ก็สละให้เพื่อเกียรติ ถ้าหนทางท่ีตนถือเอาส าหรับแสวงเกียรตินั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ผูอ่ื้นและ
ประโยชน์ตนรวมกนัไป ก็นบัวา่เป็นประโยชน์อยูม่าก ไม่เป็นท่ีตั้งแห่งการติเตียนตามวิสัยชาวโลกทัว่ ๆ 
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ไป แต่ในทางธรรมะนั้น ถา้หลงใหลถึงขนาดตกเป็นทาสของส่ิงท่ีเรียกว่าเกียรติน้ีแลว้ ก็ยงัถือกนัว่า
เป็นส่ิงท่ีน่าเวทนาสงสาร คือยงัไม่ดบัทุกขน์ัน่เอง  
 เพราะฉะนั้น อาจสรุปได้ว่า เร่ืองกินก็ดี เร่ืองกามก็ดี เร่ืองเกียรติก็ดี จึงมีไวส้ าหรับเป็น
เคร่ืองหลงใหลอยา่งยิง่ไดด้ว้ยกนัทุกอยา่ง 
 2.  ทศันะของพระพุทธศาสนา 
 ตามทศันะของพระพุทธศาสนา ถือว่า การท่ีชีวิตเกิดมาก็เพราะกรรม (Action / Deed  
การกระท า) ดว้ยวา่ กรรม เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของห่วงโซ่ชีวิต หรือ วฏัจกัรชีวิตของสรรพสัตว ์คือ 
“กิเลส –กรรม – วิบาก” ซ่ึงเป็นเหตุ เป็นผล หนุนส่ง หมุนวนต่อเน่ืองกันไปเป็นวฏัจักรไม่รู้จบ 
กล่าวคือ โดยธรรมชาตินั้นสรรพสัตว ์(ในท่ีน้ีขอกล่าวเจาะจงมาท่ีสัตวม์นุษย ์/ มนุษยคื์อสัตวโ์ลกสาย
พนัธ์ุหน่ึง) มีกิเลสติดอยูใ่นจิต  
 (หมายเหตุเพิ่มเติม : กิเลส แปลวา่ ส่ิงท่ีท าให้จิตไม่ผอ่งใส ขุ่นมวั ไม่ปกติ  ขอเปรียบเทียบ
อย่าง ง่ ายว่ า  จิต  เปรียบเหมือนน ้ าบริ สุทธ์ิ  ใส สะอาด ไม่ มี ส่ิ งใดเ จือปน แต่ทันที 
ท่ีเม่ือเอาส่ิงใดใส่ลงไป น ้านั้นก็ไม่ผอ่งใส ไม่ปกติไปทนัที ไม่วา่ส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์ห็นวา่ดี เช่น 
น ้ าผึ้ ง น ้ าตาล กาแฟชั้นเลิศ วิตามินบ ารุงร่างกาย หรือส่ิงท่ีไม่ดี เช่น ยาพิษ น ้ ากรด จิตมนุษย์ก็
เช่นเดียวกนั โดยธรรมชาติจิตนั้นผอ่งใส (ปภสฺสรมิท  จิตฺต ) แต่เม่ือจิตถูกกระทบ (ถูก Input) ดว้ยส่ิงท่ี
มนุษยเ์ห็นวา่ดี เช่น บุญ ลาภ ยศ ฯลฯ จิตจะถูกฟอกยอ้มปรุงแต่งให้เป็นอิฏฐารมณ์ (ชอบใจ ปรารถนา 
น าไปสู่ ความอยากมี อยากได้ อยากเป็น) ข้ึนมาทนัที แต่หากถูกกระทบดว้ยส่ิงท่ีมนุษยเ์ห็นว่าไม่ดี 
เช่น บาป เส่ือมลาภ เส่ือมยศ ฯลฯ จิตจะถูกฟอกยอ้มปรุงแต่งให้เป็นอนิฏฐารมณ์ (ไม่ชอบใจ ไม่
ปรารถนา น าไปสู่ ความอยากไม่มี อยากไม่ได ้อยากไม่เป็น) ข้ึนมาทนัทีเช่นเดียวกนั จะเป็นอิฏฐารมณ์
หรืออนิฏฐารมณ์ ล้วนท าให้จิตขุ่นมัว ไม่ปกติทั้ งส้ิน (ส่ิงเหล่าน้ีโดยรวมท่านเรียกว่า “กิเลส”) 
เช่นเดียวกบัส่ิงท่ีมนุษยเ์ห็นว่าดีหรือไม่ดีก็ตาม เม่ือน าเขา้ไปใส่ในน ้ าบริสุทธ์ิ ยอ่มท าให้น ้ าขุ่นมวั ไม่
ปกติไปทนัทีดุจเดียวกนั  
 ส่วนค าว่า “กรรม” แปลว่า “การกระท า” มีความหมายเป็นกลาง ยงัไม่เป็นบวก หรือลบ  
(คนไทยส่วนใหญ่เขา้ใจค าวา่กรรม คลาดเคล่ือนอยูม่าก คิดวา่กรรมคือผลของความชัว่หรือส่ิงไม่ดี ซ่ึง
ไม่ใช่กรรมในความหมายของพุทธศาสนา)  
 การพิจารณาเร่ือง กรรม (การกระท า) ตามแนวพุทธศาสนา สามารถพิจารณาได้ 3 มิติ
กล่าวคือ  
 1.  มิติด้าน Chanel หรือช่องทางท่ีกระท า กรรมสามารถท าหรือสร้างได้ทั้ง 3 ช่องทาง  
(ไตรทวาร) คือ กระท าทางกาย เรียกว่า กายกรรม กระท าทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม กระท าทางใจ 
เรียกวา่ มโนกรรม 
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 2.  มิติดา้น Input- Process และ Output คือ ตวัการกระท า หรือตวัเจตนาท่ีเป็นแรงผลกัดนั
ให้กระท า (Input และ Process) และผลของการกระท า (กรรมในความหมายของพุทธศาสนาคือ 
การกระท าท่ีมีเจตนา (“เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม  วทามิ” “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาวา่เป็นกรรม”) ท่าน
จึงไม่ใหคุ้ณค่ากบัการกระท าท่ีขาดเจตนา แต่จะเรียกส่ิงนั้นวา่ “กิริยา”)  
  2.1 การกระท าท่ีมีเจตนาดี (กุศลเจตนา) เป็นแรงแรงผลักดันให้กระท า ( Input - 
Process) เรียกวา่ กุศลกรรม มีผล (Output) เป็นกุศลวบิาก (กุศลเจตนา – กุศลกรรม – กุศลวบิาก) 
  2.2 การกระท าท่ีมีเจตนาไม่ดี (อกุศลเจตนา) เป็นแรงแรงผลกัดนัให้กระท า (Input - 
Process) เรียกว่า อกุศลกรรม มีผล (Output) เป็นอกุศลวิบาก (อกุศลเจตนา – อกุศลกรรม – อกุศล
วบิาก) 
  2.3 การกระท าท่ี มี เจตนากลาง ดีก็ไม่ใช่ ไม่ ดีก็ไม่ เชิง (อัพยากตเจตนา) เป็น
แรงผลักดนัให้กระท า (Input - Process) เรียกว่า อพัยากตกรรม มีผล (Output) เป็นอพัยากตวิบาก  
(อพัยากตเจตนา – อพัยากตกรรม – อพัยากตวบิาก) 
 3. มิติดา้น Outcome - Impact คือผลบั้นปลายท่ีเกิดข้ึน ท่ีเป็นผลสุดทา้ยของกรรม หรือการ
กระท านั้น ๆ จ าแนกไดต้าม Input- Process และ Output ดงัน้ี  
  3.1 การกระท าท่ีมีเจตนาดี (กุศลเจตนา) เป็นแรงแรงผลกัดนัให้กระท า ( Input - 
Process) เรียกว่า กุศลกรรม มีผล (Output) เป็นกุศลวิบาก ผลบั้นปลายท่ีเกิดข้ึนคือ บุญ (ความดี  
ความสูงส่งของจิตวญิญาณ ความสุข) 
  3.2 การกระท าท่ีมีเจตนาไม่ดี (อกุศลเจตนา) เป็นแรงแรงผลกัดนัให้กระท า (Input - 
Process) เรียกว่า อกุศลกรรม มีผล (Output) เป็นอกุศลวิบาก ผลบั้นปลายท่ีเกิดข้ึนคือ บาป (ความชัว่ 
ความตกต ่าของจิตวิญญาณ ความทุกข)์  
  3.3 การกระท าท่ีมีเจตนากลาง ดีก็ไม่ใช่ ไม่ดีก็ไม่เชิง (อัพยากตเจตนา) เป็นแรง
แรงผลกัดนัให้กระท า (Input - Process) เรียกว่า อพัยากตกรรม มีผล (Output) เป็นอพัยากตวิบาก ผล
บั้นปลายท่ีเกิดข้ึนคือ กลาง หรือ บาปก็ไม่ใช่ บุญก็ไม่เชิง (อพัยากฤต)  
  อน่ึง พึงเขา้ใจว่า ความเช่ือเร่ืองกรรมและผลแห่งกรรมในทศันะของพระพุทธศาสนา 
สามารถมองได ้2 มิติ คือมิติในชาติภพปัจจุบนัท่ีพบเห็นและพิสูจน์ไดใ้นชีวิตประจ าวนัอยูต่ลอดเวลา 
คิด ท า พูดอย่างไร ก็จะไดอ้ย่างนั้น ก่อกรรมดี (มโนกรรม กายกรรม วจีกรรม) ย่อมไดรั้บผลกรรมดี 
(กุศลวบิาก) ก่อกรรมชัว่ คิดร้าย มุ่งร้าย อิจฉาริษยา แก่งแยง่ กล่าวร้าย ท าส่ิงร้าย ๆ ก็เป็นทุกข ์ทั้งทุกข-์
สุขท่ีเกิดทนัทีซ่ึงหน้าหรือทนัตาเห็น เรียกว่า ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม และทุกข์-สุขท่ีเน่ินช้าออกไป  
ส่วนอีกมิติหน่ึงคือมิติท่ีมองแบบยืดยาวออกไปจากขณะปัจจุบนั  อาจยาวนานออกไป 1 วนั 1สัปดาห์ 
1 เดือน 1 ปี หรือยาวนานกวา่นั้น  ทุกข-์สุข ท่ีจะเกิดจากผลกรรมร้าย-กรรมดี ซ่ึงอาจใชเ้วลานานกวา่จะ
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เห็นผล เหมือนปลูกทุเรียน ตอ้รอเวลา ให้งอก เติบโต ออกดอกแลว้จึงเห็นผลหากจะยาวนานกวา่นั้นก็
แบบขา้มภพขา้มชาติ เรียกวา่ อุปปัชชเวทนียกรรม และ อปราปรเวทนียกรรม ซ่ึงผลของกรรมจะถูกสั่ง
สมหลอมรวมเป็นผลึกในรูปของพลงังานจลน์ (อาจเรียกวา่ พลงักรรม พลงังานกรรม หรือ DNAกรรม 
ก็ได)้ ท่ีขบัเคล่ือนจิต (จุติจิต) ของผูน้ั้น ให้ไปเกิด (ปฏิสนธิจิต) หรือเวียนวา่ยตายเกิดอยูใ่นวฏัฏสงสาร 
หรือสังสารวฏัฏ ์: ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีดา จนัทร์แจ่มศรี)  
 ทศันะของพระพุทธศาสนาถือวา่ คนเราเกิดมาก็เพราะกรรม เม่ือมีกิเลส ก็เป็นเหตุให้เกิดการ
กระท า (กรรม) เม่ือมีการกระท า ก็เกิดผลของการกระท าตามมา (วิบาก) ตามหลกัปฏิจจสมุปบาท 
(Dependent Origination) หรือ กฎ อิทปัปัจจยตา (ทุกส่ิง เกิด-ดบั เพราะอิงอาศยักนั) การท่ีมนุษยเ์กิดมา
ก็เพราะพลงักรรมท่ีสั่งสมเอาไวแ้บบขา้มภพขา้มชาติ  
 ส่วนค าถามวา่เกิดมาท าไม สามารถสรุปตอบได ้ดงัน้ี 
 1.  เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่า และสร้างกรรมใหม่ ตามหลัก “ไตรวฏัฏ์” (กิเลส-กรรม-
วิบาก) ไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะสามารถตดัวงจรของไตรวฏัฏ์ (อาจเรียกว่า วงจรกรรมหรือบ่วงกรรม) ได ้
ก็จะเขา้สู่ภาวะนิพพาน และเป็นบรมสุข เพราะโดยแทจ้ริงคนเราเกิดมาก็เพราะผลแห่งกรรม  
 ตามหลกัการของพระพุทธศาสนา ไม่มีใครสามารถตดักรรมได้ไม่ว่าผูน้ั้นจะวิเศษขนาด
ไหน ดูอย่างพระมหาโมคคลัลานเถระ พระอคัรสาวกเบ้ืองขวาซ่ึงพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็น
เอตทคัคะ (Expertise) ดา้นเป็นผูมี้ฤทธ์ิมาก แมจ้ะเป็นพระอรหนัตแ์ลว้แต่ขนัธ์ 5 (ส่วนกาย) ก็ยงัไม่พน้
ผลกรรมท่ีท าไวแ้ต่ชาติปางก่อน ท่านนิพพานเพราะถูกพวกโจรรุมทุบตีจนกระดูกแตกเพราะเหตุท่ีเคย
ทุบตีพ่อแม่ในอดีตชาติซ่ึงเป็นหน่ึงในอนนัตริยกรรม 5 ท่านตอ้งใชอ้ธิวาสนขนัติรวมมวลกระดูกให้
สมานติดกนั เหาะไปเฝ้าพระพุทธเจา้กราบทูลลาแลว้จึงนิพพาน แมก้รณีของพระพุทธเจา้เองในพรรษา
ท่ี 80 ก่อนเสด็จดบัขนัธปรินิพพานภายหลงัจากทรงประกาศปลงพระชนมายุสังขารแลว้ (ประกาศ
ก าหนดวนัตาย) ขณะเสด็จพุทธด าเนินไปเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ระหว่างทางทรง
กระหายน ้ าเป็นก าลงั ทรงรับสั่งให้พระอานนท์เถระพุทธอุปัฏฐากไปตกัน ้ าในล าธารมาถวายเพื่อด่ืม
ดบักระหาย พระอานนทต์อ้งเฝ้ารอเป็นเวลานานกวา่น ้ าจะใสพอตกัมาด่ืมกินได ้เน่ืองวา่ในขณะท่ีทรง
รับสั่งนั้น มีฝูงโคจ านวนหน่ึงเดินลุยน ้ าผ่านล าธารไป กว่าท่ีพระพุทธองค์จะไดท้รงด่ืมน ้ าก็ตอ้งทรง
อดทนรออยูพ่กัใหญ่ เป็นท่ีประหลาดใจของเหล่าพระภิกษุสงฆท่ี์ตามเสด็จเป็นท่ียิ่ง ทรงพุทธาธิบายวา่ 
ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะบุพกรรมของพระองค์เองท่ีเคยทรงท าไวเ้ม่ือหลายภทัรกปัท่ีแลว้ เป็นเด็กซุกซน
แกลง้กวนน ้าใหขุ้่นขณะท่ีฝงูโคจะมาด่ืมน ้าในล าธาร ผลกรรมดงักล่าวตามมาให้ผลในภพชาติน้ี 
 จากกรณีตวัอยา่งท่ียกมาอธิบายพอสังเขป เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่ ไม่มีใครสามารถตดักรรม
ได ้(ท่ีเป็นข่าวตามส่ือต่าง ๆ วา่คนนั้นคนน้ีสามารถตดักรรมได ้ลว้นเป็นนิยายหลอกเด็กทั้งส้ิน) เร่ืองน้ี
มีพระพุทธพจน์ยืนยนัว่า “กมฺมพนฺธุ กมฺมโยนิ กมฺมปฏิสรโณ...” (เรามีกรรมเป็นของเรา มีกรรมเป็น
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เผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นม่ีพึ่งอาศยั เราท ากรรมอนัใดไว ้ดีก็ตาม ชัว่ก็ตาม เราตอ้งรับผลแห่งกรรมนั้น) แต่
ส่ิงท่ีท าไดคื้อการท ากรรมท่ีตรงกนัขา้มเพื่อน ามาเจือจางหรือถ่วงดุลกนั (Equilibrium) เพื่อมิให้กรรม
นั้นส่งผล  
 ตวัอย่างเช่น ถ้าเปรียบคนเป็นภาชนะสะอาด เปรียบน ้ าบริสุทธ์ิ (น ้ าจืด) เป็นกุศลกรรม 
(ความดี) และเปรียบเกลือเป็นอกุศลกรรม (ความชัว่) เม่ือเอาน ้ าใส่ภาชนะ ก็เท่ากบัเอากุศลกรรมมาใส่
ในตวัคนหรือให้คนท าดี เขาก็ไดช่ื้อวา่เป็นคนดี หรือน ้ าจืด แต่หากเอาเกลือมาใส่ น ้ าก็จะเค็ม (คนชัว่) 
ยิง่เติมเกลือมากก็จะยิง่เคม็มาก แต่หากหยดุเติมเกลือโดยส้ินเชิง (ไม่ท าชัว่เพิ่ม) แต่เติมน ้ าจืดลงไปเร่ือย ๆ 
(ท าความดีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ) จนมากพอ ความเค็มของเกลือก็จะไม่ปรากฏ เพราะมนัถูกเจือจางดว้ยน ้ าจืด
จนหมดส้ิน แต่เกลือ/ความเค็ม ไม่ไดห้ายไปไหน มนัยงัมีอยูใ่นภาชนะ แต่มนัให้ผลไม่ได ้ค  าพระท่าน
เรียกว่า “อพัโพหาริก” คือ มีแต่เหมือนไม่มี โดยสรุปก็คือ วิธีระงบัยบัย ั้งไม่ให้กรรมชัว่ให้ผลคือการ
ท ากรรมดีเจือจางกรรมชัว่  
 การกระท าดงัอธิบายขา้งตน้ต่างหาก คือการกระท าท่ีจะเจือจางผลกรรมชัว่ไม่ให้มนัให้ผล 
กรรมดีท่ีท าน้ีเรียกวา่กรรมตดัรอน (อุปฆาตกกรรม) คือเขา้ตดัรอนการให้ผลของกรรมชัว่ให้ขาดหรือ
หยุดไป อย่างไรก็ตาม กรรมชัว่ท่ีเคยท าไวน้ั้นก็ไม่ไดห้มดไปแต่อยา่งใด มนัยงัอยู ่และเม่ือใดท่ีคนเรา
ประมาท เผอเรอ ไม่ระมดัระวงั ไม่สร้างกรรมดีเพิ่ม เม่ือได้จงัหวะอกุศลกรรมนั้นมนัก็จะให้ผล  
(การให้ผลของกรรมข้ึนอยู่กบัสมบติั 4 (ความพร้อมมูล ความถึงพร้อม ความสมบูรณ์) คือ คติ อุปธิ 
กาล และ ปโยคะ 
 กรรมใหม่ท่ีควรสร้าง คือการท าดี ละเวน้กรรมชัว่ ท าจิตให้ผอ่งใส ใครร้ายมาก็ดีตอบ วิธีฝึก
อย่างง่ายคือ เม่ือใครร้ายกบัเรา ท าร้ายเรา ก็บอกกบัตวัเองว่า เขาเป็นเจา้กรรมนายเวรเก่าจากชาติปาง
ก่อน เราก็จะใจเยน็ลง ถา้ไม่ใช่เร่ืองใหญ่โต เราก็สามารถให้อภยัได ้เพราะการให้อภยัทาน เป็นบุญท่ีมี
อานิสงส์สูงกวา่การใหว้ตัถุทานหรือท าบุญดว้ยวตัถุ  
 ส่ิงส าคญั คือความรู้สึกว่าเป็นสุข-เป็นทุกข์ แทจ้ริงแลว้ใจเราเองเป็นผูก้  าหนดทุกข์ – สุข
ให้กบัตวัเองทั้งส้ิน เกิดจากเราไปผูกใจ กบัส่ิงนั้น ๆ  เช่น ความรัก ถา้เราไปรักคนท่ีไม่รักเรา หรือรัก
คนท่ีไม่ดีกบัเราก็เป็นทุกข ์ถา้เรารักคนท่ีรักเรา หรือเราพบคนท่ีต่างก็รักกนัก็มีความสุขจากการมีความ
รัก ความอยากมี อยากได ้อยากเป็น ถา้ไดใ้นส่ิงท่ีอยากก็หายทุกขไ์ปชัว่ระยะเวลาหน่ึง แลว้ก็ไปทุกข์
กบัความอยากใหม่ ๆ จนกว่าจะสนองต่อกิเลสได ้ไม่ส้ินสุด จนกว่าจะหยุดความอยากอีกกรณีหน่ึง  
การสูญเสียคนท่ีเรารัก เราผูกพนั จิตเราบอกกบัเราวา่เรารักเขา เราผกูจิตเรากบับุคคลคนหน่ึง เม่ือเขา
เลิกกบัเรา หรือเขาตายจากเราไป เราก็เป็นทุกข์ ทั้งท่ีมีคนตายนบัพนั นบัหม่ืน หรือ ทุก ๆ วนั แต่เรา
ไม่ไดผ้กูใจไวก้บัคนเหล่านั้น เราก็ไม่เป็นทุกข ์       ถา้เราปลดใจตวัเอง ให้คนท่ีเราผกูพนักลายเป็น 
“คนอ่ืน” ได ้เราก็ไม่ทุกข ์ 
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 กล่าวโดยสรุป การตอบค าถามวา่เราเกิดมาท าไม ค าตอบท่ีเป็นธรรมชาติ และมีความน่าจะ
เป็นในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุดคือ เกิดมาเพื่อเป็นคนดีและใชชี้วติอยา่งมีคุณค่า อยา่งมีสติ เกิดมาเพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งดีงาม และรับผลพลอยไดจ้ากการท าใหค้นอ่ืนมีความสุข ค่าของชีวิตอยูท่ี่การ “ใช”้ “คิด” 
และ “ลงมือท า”  ในส่ิงดี  ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนสังคม และเป็นการกระท า
ท่ีบณัฑิตยกยอ่งสรรเสริญ 
 
ความจริงของชีวติในวยัท างาน 
 
 คนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ  
 มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ ซ่ึงแตกต่างจากสัตวอ่ื์น ส่ิงท่ีท าให้มนุษยเ์ป็นสัตวพ์ิเศษคือ สิกขา
หรือการศึกษาคือ การเรียนรู้ การฝึกตน มนุษยจ์ะไดช่ื้อวา่เป็นผูฝึ้กตน พฒันาตน ในวยัท างานพึงสั่งสม
พฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัท่ีเป็นตน้ทุน 7 ประการท่ีเรียกวา่ แสงเงินแสงทองแห่งชีวิตท่ีดีงาม หรือรุ่ง
อรุณของการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 

1. กลัยาณมิตตตา มีกลัยาณมิตรคือ แสวงหาแหล่งปัญญาและแบบอยา่งท่ีดี 
2. สีลสัมปทา ท าศีลให้ถึงพร้อม คือ มีวินยัเป็นฐานของการพฒันาชีวิต รู้จกัจดัระเบียบ

ความเป็นอยูอ่ยา่งเหมาะสม 
3. ฉนัทสัมปทา ท าฉนัทะใหถึ้งพร้อม คือมีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค ์
4. อตัตสัมปทา ท าตนใหถึ้งพร้อม คือมุ่งมัน่ฝึกตนจนเตม็ภาวะท่ีความเป็นคนจะใหถึ้งได ้
5. ทิฏฐิสัมปทา ท าทิฏฐิใหถึ้งพร้อม คือถือหลกัเหตุปัจจยัมองอะไรๆ ตามเหตุและผล 
6. อปัปมาทสัมปทา ท าความไม่ประมาทใหถึ้งพร้อม คือ ตั้งตนอยูใ่นความไม่ประมาท 
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา ท าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม คือ ฉลาดคิดแยบคายให้ได้

ประโยชน์และความจริง 
คนสมบูรณ์แบบ  
 คนสมบูรณ์แบบ หรือมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ ผูส้ามารถน าหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและ 
สวสัดีตอ้งมีธรรมหรือคุณสมบติั 7 ประการท่ีเรียกวา่ สัปปุริสธรรม (ธรรมของคนดี) 

1. ธมัมญัญุตา   รู้หลกัและรู้จกัเหตุ  
2. อตัถญัญุตา   รู้ความมุ่งหมายและรู้จกัผล  
3. อตัตญัญุตา   รู้ตน  
4. มตัตญัญุตา   รู้ประมาณ  
5. กาลญัญุตา   รู้กาล  
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6. ปริสัญญุตา   รู้ชุมชน  
7. ปุคคลญัญุตา   รู้บุคคล  

 หากด าเนินธรรมไดค้รบ 7 ประการน้ีจึงจะเรียกไดว้า่ เป็นคนเต็มคน ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของ
คนท่ีสมบูรณ์ 
คนมีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม (The Virtuous Person) 
 ผูท่ี้จะปฏิบติัตนเป็นคนดีมีศีลธรรมพึงปฏิบติัตามหลกักุศลกรรมบถ (ทางท ากรรมท่ีดี) 10
ประการ ไดแ้ก่ 

1. กาย 3 กายสุจริต 

1.1 ละเวน้การฆ่า มีเมตตากรุณา 
1.2 ละเวน้การลกัขโมย เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของกนัและกนั 
1.3 ละเวน้การประพฤติผิดในของรักของหวงของผูอ่ื้น ไม่ข่มเหงจิตใจ 

2. ทางวาจา 4 วจีสุจริต 

2.1 ละเวน้จากการพดูเท็จ 
2.2 ละเวน้การพดูส่อเสียด 
2.3 ละเวน้การพดูค าหยาบ 
2.4 ละเวน้การพดูเหลวไหล เพอ้เจอ้ 

3. ทางใจ 3 (Three of the mind) มโนสุจริต 
3.1 ไม่ละโมบ 
3.2 ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน 
3.3 มีความเห็นถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ 

 ในส่วนเบ้ืองตน้ของธรรมจริยา 10 ประการนั้น ก็ตอ้งประพฤติตามหลกัศีล 5 จึงจะไดช่ื้อวา่
เป็นคนมีศีลธรรม ไดแ้ก่ 

1. เวน้จากปาณาติบาต ละเวน้การฆ่า การสังหาร 
2. เวน้จากอทินนาทาน ละเวน้การลกัขโมย เบียดบงัแยง่ชิง 
3. เวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร ละเวน้การประพฤติผดิในกาม 
4. เวน้จากมุสาวาท ละเวน้การพดูเทจ็โกหกหลอกลวง 
5. เวน้จากสุรา ไม่เสพของมึนเมาส่ิงเสพติด อนัเป็นเหตุให้เกิดความประมาท 
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คนมีคุณแก่ส่วนรวม (สมาชิกทีด่ีของสังคม) 
 สมาชิกท่ีดีผูช่้วยสร้างสรรคส์ังคม มีหลกัประพฤติ ดงัน้ี 

1. มีพรหมวหิาร ๔ ธรรมอนัประเสริฐของผูมี้จิตใจยิง่ใหญ่ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1.1 เมตตา  ความรัก  
1.2 กรุณา  ความสงสาร  
1.3 มุทิตา  ความเบิกบานพลอยยนิดี  
1.4 อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง  

2. สังคหวตัถุ 4 ธรรมเคร่ืองยดึเหน่ียวใจคน ไดแ้ก่ 
2.1 ทาน  ใหปั้น  
2.2 ปิยวาจา พดูอยา่งรักกนั  
2.3 อตัถจริยา ท าประโยชน์แก่ 
2.4 สมานตัตตา เอาตวัเขา้สมาน  

คนผู้เป็นส่วนร่วมทีด่ีของชุมชน (A good community member) 
 คนผูเ้ป็นส่วนร่วมท่ีดีของชุมชน ตอ้งประพฤติธรรมส าหรับสร้างท่ีพึ่งแก่ตนเอง คือ 
 1. นาถกรณธรรม 10 ประการ ไดแ้ก่ 

1.1 ศีล    ประพฤติดีมีวนิยั  
1.2 พาหุสัจจะ   ไดศึ้กษาสดบัมาก  
1.3 กลัยาณมิตตตา   รู้จกัคบคนดี  
1.4 โสวจสัสตา   เป็นคนท่ีพดูกนัง่าย  
1.5 กิงกรณีเยสุ ทกัขตา  ขวนขวายกิจของหมู่คณะ 
1.6 ธรรมกามตา   เป็นผูใ้คร่ธรรม  
1.7 วริิยารัมภะ   มีความขยนัหมัน่เพียร  
1.8 สันตุฏฐี   มีความสันโดษ  
1.9 สติ    มีสติคงมัน่  
1.10 ปัญญา   มีปัญญาเหนืออารมณ์  

 2.  สาราณยีธรรม (ธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกนั) ประกอบดว้ยธรรม 6 ประการ คือ 
2.1 เมตตากายกรรม   ท าต่อกนัดว้ยเมตตา  
2.2 เมตตาวจีกรรม   พดูต่อกนัดว้ยเมตตา  
2.3 เมตตามโนกรรม  คิดต่อกนัดว้ยเมตตา  
2.4 สาธารณโภคี   ไดม้าแบ่งกนักินใช ้ 
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2.5 สีลสามญัญตา   ประพฤติใหดี้เหมือนเขา 
2.6 ทิฏฐิสามญัญตา   ปรับความเห็นเขา้ดว้ยกนั   
 

คนมีส่วนร่วมในการปกครองทีด่ี (สมาชิกทีด่ีของรัฐ)  
 สมาชิกท่ีดีของรัฐ พึงรู้หลกัและปฏิบติัดงัน้ี 

1. อธิปไตย 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1.1 อตัตาธิปไตย  ถือตนเป็นใหญ่  
1.2 โลกาธิปไตย  ถือโลกเป็นใหญ่  
1.3 ธรรมาธิปไตย  ถือธรรมเป็นใหญ่ 

2. อปริหานิยธรรม 7 ประการ การมีส่วนร่วมในการปกครอง 7 ประการคือ 
2.1 หมัน่ประชุมเนืองนิตย ์ 
2.2 พร้อมเพรียงกนัประชุม  
2.3 ไม่ถืออ าเภอใจใคร่ต่อความสะดวก  
2.4 ฟังประสบการณ์ของผูใ้หญ่ 
2.5 ใหเ้กียรติสุภาพสตรี  
2.6 เคารพบูชาสักการะปูชนียสถาน  
2.7 จดัการใหค้วามอารักขาแก่บรรพชิต  

คนกบัชีวติ  
 ชีวติทีเ่ลศิล า้สมบูรณ์ ตอ้งประกอบดว้ย อรรถะ 3 ไดแ้ก่ 

1. ทฏิฐธัมมิกตัถะ 4 หรือประโยชน์ปัจจุบนั 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1.1 สุขภาพดี 
1.2 อาชีพสุจริต 
1.3 มีสถานภาพดี 
1.4 มีครอบครัวผาสุก 

2. สัมปรายกิตัถะ ประโยชน์เบ้ืองหนา้ 5 ประการ ไดแ้ก่ 
2.1 ความศรัทธา มีหลกัใจ 
2.2 ความภูมิใจในชีวติสะอาด 
2.3 ความอ่ิมใจในชีวติมีคุณค่า 
2.4 ความแกลว้กลา้มัน่ใจ 
2.5 ความโปร่งโล่งใจ 
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3. ปรมัตถะ ประโยชน์อยา่งยิง่ ประโยชน์สูงสุด 4 ประการ ไดแ้ก่ 
3.1 ไม่หว ัน่ไหว 
3.2 ไม่ผดิหวงัโศกเศร้า 
3.3 ปลอดโปร่ง 
3.4 เป็นอยูด่ว้ยปัญญา 

 อตัถะ 3 ขั้นน้ี จดัแบ่งเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 
 อตัตัตถะ  จุดหมายเพื่อตน  
 ปรัตถะ   จุดหมายเพื่อผูอ่ื้น  
 อุภยตัถะ   จุดหมายร่วมกนั  
ธรรมอนัเป็นก าลัง (Power) พละ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัญญาพละ  ก าลงัแห่งปัญญา 
2. วริิยพละ  ก าลงัแห่งความเพียร 
3. อนวชัชพละ ก าลงัแห่งการงานไม่มีโทษ 
4. สังคหพละ  ก าลงัแห่งการสงเคราะห์  

อธิษฐานธรรม 4 ธรรมอนัเป็นท่ียดึมัน่ 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ปัญญา  ความรอบรู้ 
2. สัจจะ   ความจริงใจ 
3. จาคะ   ความเสียสละ 
4. อุปสมะ  ความสงบ 

คนประสบความส าเร็จ  
 ผูท่ี้ตอ้งการด าเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ตอ้งการความประสบความส าเร็จพึงปฏิบติัตาม
หลกัต่อไปน้ี 
 หลกัความเจริญ เรียกวา่ จกัร 4 คือ 

1. ปฏิรูปเทสวาสะ  อยูใ่นถ่ินท่ีดี 
2. สัปปุริสูปัสสยะ  เสวนาคนดี 
3. อตัตสัมมาปณิธิ  ตั้งตนไวช้อบ 
4. ปุพเพกตปุญญตา  มีทุนดีเตรียมไว ้

 หลกัความส าเร็จ อิทธิบาท 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ฉนัทะ   มีใจรัก  
2. วริิยะ   พากเพียรท า  
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3. จิตตะ   เอาจิตฝักใฝ่   
4. วมิงัสา  ใชปั้ญญา  

 
คนรู้จักท ามาหาเลีย้งชีพ( ชีวติทีเ่ป็นหลกัฐาน) 
 คนท่ีจะเรียกไดว้า่เป็นผูรู้้จกัหาและใชท้รัพย ์ตอ้งปฏิบติัตามหลกัธรรมต่อไปน้ี 
 
 ขั้นหาและรักษาสมบัติ  
 ทฏิฐธัมมิกตัถสังวตัตนิกธรรม 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. อุฎฐานสัมปทา  ถึงความพร้อมดว้ยความหมัน่  
2. อารักขสัมปทา  ถึงพร้อมดว้ยการรักษา  
3. กลัยาณมิตตตา  คบหาคนดีเป็นมิตร 
4. สมชีวติา   เล้ียงชีวติแต่พอเหมาะ 

 ขั้นแจงทรัพย์ โภควภิาค 4 หลกัการแบ่งทรัพย ์4 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย 1 ส่วนใชจ่้ายเล้ียงตน 
2. ทวหิี กมฺม  ปโยชเย 2 ส่วนใชเ้ป็นทุนประกอบการงาน 
3. จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย  1 ส่วนเก็บไวใ้ชใ้นคราวจ าเป็น 

 ขั้นจับจ่ายกนิใช้ (On the level of using wealth) โภคาทิยะ 5 ประการ ไดแ้ก่ 
1. เล้ียงตวั เล้ียงมารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองให้เป็นสุข 
2. บ ารุงมิตรสหาย 
3. ใชป้กป้องรักษาสวสัดิภาพ 
4. ท าพลี 5 อยา่ง คือ 

4.1 ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ 
4.2 อติถิพลี ตอ้นรับแขก 
4.3 ปุพพเปตพลี อุทิศผูล่้วงลบั 
4.4 ราชพลี บ ารุงราชการดว้ยการเสียภาษีอากร เป็นตน้ 
4.5 เทวตาพลี ถวายเทวดา ท าบุญอุทิศส่ิงท่ีเคารพบูชาตามความเช่ือถือ 

5. อุปถมัภบ์  ารุงพระสงฆ ์
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คนครองเรือนทีเ่ลิศล า้ (ชีวติบ้านทีส่มบูรณ์) 
 1.  มีความสุข 4 ประการ สุขของคฤหสัถ ์(กามโภคีสุข) 4 ไดแ้ก่ 

1.1  อตัถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย ์
1.2  โภคสุข สุขเกิดจากการใชจ่้ายทรัพย ์
1.3  อนณสุข  สุขเกิดจากความไม่เป็นหน้ี 

  1.4  อนวชัชสุข  สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ 
 บรรดาสุขทั้ง 4 ประการน้ี อนวชัชสุข มีค่ามากท่ีสุด 
 2.  เป็นคฤหัสถ์มี 10 ประเภท ไดแ้ก่ 
 กลุ่มที ่1 หาทรัพย์โดยทางไม่ชอบธรรม 

1. ไดท้รัพยม์าแลว้ ไม่เล้ียงตนใหเ้ป็นสุข ไม่แบ่งปัน ไม่ใชท้รัพยท์  าดี (เสียทั้ง 3 ส่วน) 
2. ไดท้รัพยม์าแลว้ เล้ียงตนใหเ้ป็นสุข แต่ไม่แบ่งปันและท าความดี (เสีย 2 ส่วน ดี 1 ส่วน) 
3. ไดท้รัพยม์าแลว้ เล้ียงตนใหเ้ป็นสุข แบ่งปันและท าความดี (เสีย 1 ส่วน ดี 2 ส่วน) 

 กลุ่มที ่2 หาทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้าง 
4. ไดท้รัพยม์าแลว้ ท าอยา่งขอ้ 1 (เสีย 3 ดี 1) 
5. ไดท้รัพยม์าแลว้ ท าอยา่งขอ้ 2 (เสีย 2 ดี 1) 
6. ไดท้รัพยม์าแลว้ ท าอยา่งขอ้ 3 (เสีย 1 ดี 3) 

 กลุ่มที ่3 หาทรัพย์โดยชอบธรรม 
7. ไดท้รัพยม์าแลว้ ท าอยา่งขอ้ 1 (เสีย 2 ดี 1) 
8. ไดท้รัพยม์าแลว้ ท าอยา่งขอ้ 2 (เสีย 1 ดี 2) 
9. ไดท้รัพยม์าแลว้ท าอยา่งขอ้ 3 แต่ยงัมวัเมาขาดปัญญา (เสีย 1 ดี 3) 

 10. แสวงหาทรัพยโ์ดยทางชอบธรรม ไดม้าแลว้เล้ียงตนให้เป็นสุข, แบ่งปัน, ใชท้รัพยท์  า
ความดี ไม่ลุ่มหลง มวัเมา รู้เท่าทนั เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของทรัพย ์เป็นนายเหนือโภคทรัพย ์
ประเภทท่ี 10 น้ี พระพุทธเจา้สรรเสริญวา่เป็นผูป้ระเสริฐสูงสุด 
 ก ากบัชีวติด้วยธรรม 4 ท่ีเรียกวา่ ฆราวาสธรรม4  

1. สัจจะ  ความจริง  
2. ทมะ  ฝึกตน  
3. ขนัติ  อดทน  
4. จาคะ  เสียสละ  
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 รับผดิชอบชีวติทีเ่กีย่วข้อง อารยวฒิั 5 ประกอบดว้ย 
1. งอกงามดว้ยศรัทธา  
2. งอกงามดว้ยศีล 
3. งอกงามดว้ยสุตะ  
4. งอกงามดว้ยจาคะ 
5. งอกงามดว้ยปัญญา  

 ครองตนเป็นพลเมืองดี ประกอบดว้ย 
1. น สาธารณทารสฺส ไม่คบชูสู่้หามวัหมกมุ่นในเพศ 
2. น ภุญฺเช สาธุเมกฺโก ไม่ใจแคบ 
3. น เสเว โลกายติก  ไม่พร่าเวลาถกถอ้ยค าท่ีไร้สาระ 
4. สีลวา  ประพฤติดี มีวนิยั 
5. วตฺตสมฺปนฺโน ปฏิบติักิจหนา้ท่ีสม ่าเสมอ 
6. อปฺปมตฺโต  ไม่ประมาท 
7. วจิกฺขโณ  มีวจิารณญาณ 
8. นิวาตวตฺุติ อตฺถทฺโธ สุภาพ 
9. สุรโต  เสง่ียมงาม 
10. สขิโล มุทุ  พดูจาน่าฟัง 
11. สงฺคเหตา จ มิตฺตาน  มีน ้าใจ 
12. ส วภิาคี  เผือ่แผแ่บ่งปัน 
13. วธิานวา  รู้จกัจดัการงานให้เรียบร้อย 
14. ตปฺเปยฺย  บ ารุงพระสงฆ ์
15. ธมฺมกาโม  ใคร่ธรรม 
16. สุตาธโร  อ่านฟังมาก 
17. ปริปุจฺฉโก  ชอบคน้ควา้ ใฝ่หาความรู้ยิง่ข้ึนไป 

คนไม่หลงโลก (ชีวติไม่ถล าพลาด)  รู้ทนัโลกธรรม 8 ประการ คือ 
 ช่ืนชม (อฏิฐารมณ์)  ขมขื่น (อนิฏฐารมณ์) 
 1.  ไดล้าภ   2.    เส่ือมลาภ  
 3.  ไดย้ศ   4.    เส่ือมยศ  
 5.  สรรเสริญ   6.    นินทา  
 7.  สุข    8.    ทุกข ์ 
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 ไม่มองข้ามเทวทูต 5 อย่าง คือ 
1. เด็กอ่อน  
2. คนแก่  
3. คนเจบ็  
4. คนตอ้งโทษ  
5. คนตาย 

 มองเห็นสภาพเช่นน้ีเม่ือใดก็ให้มีสติ รู้จกัให้สติปัญญาพิจารณา จะไดเ้กิดสังเวช เร่งกระท า
แต่ความดีงาม ด าเนินชีวติดว้ยความไม่มวัเมา ไม่ประมาท 
ค านึงสูตรแห่งชีวติ อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ชราธมัมตา  มีความแก่เป็นธรรมดา 
2. พยาธิธมัมตา มีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา 
3. มรณธมัมตา มีความตายเป็นธรรมดา 
4. ปิยวนิาภาวตา มีความพลดัพรากจากของรักของชอบใจไปเป็นธรรมดา 
5. กมัมสัสกตา มีกรรมเป็นของของตน 

 เม่ือพิจารณาอยูเ่สมอ จะช่วยป้องกนัความมวัเมาในชีวิต บรรเทาความลุ่มหลงความยึดมัน่
ถือมัน่ ท าใหเ้ร่งท าแต่ความดี 
คนกบัคน 
คนร่วมชีวติ (คู่ครองท่ีดี)  
 คู่สร้างคู่สม ประกอบดว้ย สมชีวธิรรม 4 ประการ  

1. สมสัทธา  มีศรัทธาสมกนั  
2. สมสีลา  มีศีลสมกนั 
3. สมจาคา  มีจาคะสมกนั  
4. สมปัญญา  มีปัญญาสมกนั  

 คู่ช่ืนชมคู่ระก า (คู่บุญคู่กรรม) ประกอบดว้ยภรรยา 7 ประเภท คือ 
1. วธกาภริยา  ภรรยาเยีย่งเพชฌฆาต  
2. โจรีภรรยา  ภรรยาเยีย่งโจร  
3. อยัยาภริยา  ภรรยาเยีย่งนาย  
4. มาตาภริยา  ภรรยาเยีย่งมารดา  
5. ภคินีภริยา  ภรรยาเยีย่งนอ้งสาว  
6. สขีภริยา  ภรรยาเยีย่งสหาย  
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7. ทาสีภริยา  ภรรยาเยีย่งทาส  
คู่ศีลธรรมคู่ความดี หลกัฆราวาสธรรม 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สัจจะ ความจริง  
2. ทมะ  ฝึกตน  
3. ขนัติ  อดทน  
4. จาคะ เสียสละ  

คู่ถูกหน้าทีต่่อกนั ตามหลกัปฏิบติัในทิศ 6 ขอ้ท่ีวา่ สามีปฏิบัติต่อภรรยา ในทิศเบ้ืองหลงั คือ 
1. ยกยอ่งใหเ้กียรติ 
2. ไม่ดูหม่ิน 
3. ไม่นอกใจ 
4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบา้น 
5. หาเคร่ืองแต่งตวัมาให้เป็นของขวญั 

ภรรยาอนุเคราะห์สามี โดย 
1. จดังานบา้นใหเ้รียบร้อย 
2. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายดว้ยดี 
3. ไม่นอกใจ 
4. รักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาได ้
5. ขยนั ช่างจดัช่างท า เอางานทุกอยา่ง   

พ่อบ้านเห็นใจภรรยา ไดแ้ก่ 
1. ผูห้ญิงตอ้งจากญาติมาทั้งท่ียงัเป็นเด็กสาว สามีควรใหค้วามอบอุ่น 
2. ผูห้ญิงมีระดู เกิดปัญหาความแปรปรวนทั้งใจกาย 
3. ผูห้ญิงมีครรภ ์ตอ้งการเอาใจใส่บ ารุงกายใจเป็นพิเศษ 
4. ผูห้ญิงคลอดบุตร เส่ียงชีวติมาก สามีควรใส่ใจเหมือนเป็นทุกขข์องตน 
5. ผูห้ญิงตอ้งคอยปรนเปรอเอาใจฝ่ายชายฝ่ายชายไม่ควรเอาแต่ใจตวั  

คนรับผดิชอบตระกูล (หัวหน้าครอบครัวทีด่ี 
รักษาตระกูลให้คงอยู่ ตามหลกักุลจิรัฎฐิติธรรม 4 อยา่ง คือ 

1. นฎัฐคเวสนา   ของหายของหมดรู้จกัหามาไว ้
2. ชิณณปฏิสังขรณา   ของเก่าช ารุดรู้จกับูรณะซ่อมแซม 
3. ปริมิตปานโภชนา   รู้จกัประมาณในการกิน การใช ้
4. อธิปัจจสีลวนัตสถาปนา  ตั้งหญิงหรือชายมีศีลธรรมเป็นพอ่บา้นแม่เรือน 
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บูชาคนทีเ่หมือนไฟ อคัคิปาริจริยา ไฟท่ีควรบ ารุง 3 อยา่ง คือ 
1. อาหุไนยคัคิ  ไฟท่ีควรแก่ของค านบั 
2. คหปตคัคิ  ไฟประจ าตวัเจา้บา้น 
3. ทกัขิไณยคัคิ ไฟทกัขิไณย ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆท่ี์ประพฤติดี ปฏิบติัชอบ 

ใส่ใจบุตรธิดา รู้จกับุตร 3 ประเภท คือ 
1. อภิชาตบุตร  บุตรท่ียิง่กวา่บิดามารดา 
2. อนุชาตบุตร  บุตรท่ีตามเยีย่งบิดามารดา 
3. อวชาตบุตร  บุตรท่ีต ่ากวา่บิดามารดา 

ท าหน้าทีผู้่มาก่อน บิดามารดาเสมือนทิศเบ้ืองหนา้ ดงัน้ี 
1. หา้มปรามป้องกนัจากความชัว่ 
2. ดูแลฝึกอบรมใหต้ั้งอยูใ่นความดี 
3. ใหศึ้กษาศิลปวทิยา 
4. เป็นธุระในเร่ืองคู่ครอง 
5. มอบทรัพยส์มบติัใหเ้ม่ือถึงโอกาส 

คนสืบตระกูล ในฐานะท่ีเป็นทายาทท่ีดี พึงปฏิบติัตามหลกัธรรมต่อไปน้ี 
เปิดประตูสู่ความก้าวหน้า วฒันมุข 6 ประการ ไดแ้ก่ 

1. อาโรคยะ รักษาสุขภาพดว้ยดี 
2. ศีล  มีระเบียบวนิยั 
3. พุทธานุมตั ไดค้นดีเป็นแบบอยา่ง 
4. สุตะ ตั้งใจเรียนใหรู้้จริง 
5. ธรรมานุวติั ท าแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม 
6. อลีนตา มีความขยนัหมัน่เพียร 

ปิดช่องทางทีเ่ข้ามาของความเส่ือม หลีกเวน้ อบายมุข 6 ประการ คือ 
 ติดสุรายาเมา มีโทษ 6 

1. ทรัพยห์มดไป 
2. ก่อการทะเลาะววิาท 
3. ท าลายสุขภาพ 
4. เส่ือมเกียรติ 
5. ท าใหไ้ม่รู้จกัอาย 
6. ทอนก าลงัปัญญา 
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 ชอบเทีย่วกลางคืน มีโทษ 6 
1. เป็นการไม่รักษาตวั 
2. เป็นการไม่รักษาลูกเมีย 
3. เป็นการไม่รักษาทรัพย ์
4. เป็นท่ีระแวงสงสัย 
5. เป็นเป้าใหเ้ขาใส่ความ 
6. เป็นทางน ามาซ่ึงความเร่ืองเดือดร้อนเป็นอนัมาก 

 ชอบเทีย่วดูการละเล่น 
1. ร าท่ีไหนไปท่ีนัน่ 
2. ขบัร้องท่ีไหนไปท่ีนัน่ 
3. ดนตรีท่ีไหนไปท่ีนัน่ 
4. เสภาท่ีไหนไปท่ีนัน่ 
5. เพลงท่ีไหนไปท่ีนัน่ 
6. เถิดเทิงท่ีไหนไปท่ีนัน่ 

 ติดการพนัน มีโทษ 6 
1. เม่ือชนะ ยอ่มก่อเวร 
2. เม่ือแพ ้ก็เสียดายทรัพย ์
3. ทรัพยห์มดไป 
4. เขา้ท่ีประชุม เขาไม่เช่ือถือถอ้ยค า 
5. เป็นท่ีหม่ินประมาทของเพื่อนฝงู 
6. ไม่เป็นท่ีพึงประสงคข์องผูจ้ะหาคู่ครองใหลู้กเขา เพราะเห็นวา่จะเล้ียงลูกเมียไม่ไหว 

 มั่วสุมมิตรช่ัว ท าใหก้ลายเป็นคนชัว่ 6 ประเภท คือ 
1. ไดเ้พื่อนท่ีชกัน าใหก้ลายเป็นนกัพนนั 
2. นกัเลงหญิง 
3. นกัเลงเหลา้ 
4. นกัลวงเขาดว้ยของปลอม 
5. นกัหลอกนกัตม้ 
6. นกัเลงหวัไม ้
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 มัวแต่เกยีจคร้าน ท าใหอ้า้งไปทั้ง 6 กรณี แลว้ไม่ท าการงาน ไดแ้ก่ 
1. หนาวนกั 
2. ร้อนนกั 
3. เยน็ไปแลว้ 
4. ยงัเชา้นกั 
5. หิวนกั 
6. อ่ิมนกั 

เช้ือสายสัมพนัธ์กบับุพการี พึงเคารพบิดามารดา ผูเ้ปรียบเสมือนทิศเบ้ืองหนา้ ดงัน้ี 
1. ท่านเล้ียงเรามาแลว้ เล้ียงท่านตอบ 
2. ช่วยท ากิจธุรการงานของท่าน 
3. ด ารงวงศส์กุล 
4. ประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัความเป็นทายาท 
5. เม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้ ท าบุญอุทิศใหท้่าน 

มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา ดว้ยการปลูกฝังคุณสมบติัท่ีเรียกวา่ แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม 
หรือ รุ่งอรุณของการศึกษา 7 ประการ คือ 

1. แสวงแหล่งปัญญาและแบบอยา่งท่ีดี 
2. มีวนิยัเป็นฐานของการพฒันาชีวติ 
3. มีจิตใจใฝ่รู้สร้างสรรค ์
4. มุ่งมัน่ฝึกตนจนเต็มสุดภาวะท่ีความเป็นคนจะใหถึ้งได ้
5. ยดึหลกัเหตุผล 
6. ตั้งตนอยูใ่นความไม่ประมาท 
7. ฉลาดคิดแยบคาย ใหไ้ดป้ระโยชน์และความจริง 

คนทีจ่ะคบหา (มิตรแท้ - มิตรเทยีม)  
 มิตรเทยีม (มิตรปฏิรูป) 4 ประการ ดงัน้ี 
 1.  คนปอกลอก (หรชน) มีลกัษณะ 4 

1.1 คิดเอาแต่ไดฝ่้ายเดียว 

1.2 ยอมเสียนอ้ย ไดม้าก 

1.3 ตวัมีภยั จึงมาช่วยท ากิจของเพื่อน 

1.4 คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ประโยชน์ 
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 2.  คนดีแต่พูด (วจีบรม) มีลกัษณะ 4 
  2.1 ดีแต่ยกของหมดแลว้มาปราศรัย 
  2.2 ดีแต่อา้งของยงัไม่มีมาปราศรัย 
  2.3 สงเคราะห์ดว้ยส่ิงท่ีหาประโยชน์มิได ้
  2.4 เม่ือเพื่อนมีกิจ อา้งแต่เหตุขดัขอ้ง 
 3.  คนหัวประจบ (อนุปิยภาณี) มีลกัษณะ 4 
  3.1 จะท าชัว่ก็เออออ 
  3.2  จะท าดีก็เออออ 
  3.3  ต่อหนา้สรรเสริญ 
  3.4 ลบัหลงันินทา 
 4.  คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) ลกัษณะ 4 

4.1 คอยเป็นเพื่อนด่ืมน ้าเมา 
4.2 คอยเป็นเพื่อนเท่ียวกลางคืน 
4.3 คอยเป็นเพื่อนเท่ียวดูการละเล่น 
4.4 คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนนั 

มิตรแท้ (สุหทมิตร 4 ประเภท) ไดแ้ก่ 
 1.  มิตรอุปการะ (อุปการภ)์ มีลกัษณะ 4 
  1.1 เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน 
  1.2 เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพยสิ์นของเพื่อน 
  1.3 เม่ือมีภยั เป็นท่ีพึ่งพ  านกัได ้
  1.4 มีกิจจ าเป็นช่วยออกทรัพยใ์ห้เกินกวา่ท่ีออกปาก 
 2.  มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข (สมานสุขทุกข)์ มีลกัษณะ 4 
  2.1 บอกความลบัแก่เพื่อน 
  2.2 รักษาความลบัของเพื่อน 
  2.3 มีภยัอนัตรายไม่ละทิ้ง 
  2.4 แมชี้วติก็สละใหไ้ด ้
 3. มิตรแนะน าประโยชน์ (อพัถกัขาย)ี มีลกัษณะ 4 
  3.1 จะท าชัว่เสียหายคอยหา้มปราม 
  3.2 แนะน าสนบัสนุนใหต้ั้งอยูใ่นความดี 
  3.3 ใหไ้ดฟั้งส่ิงท่ีไม่เคยไดฟั้ง 
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  3.4 บอกทางสุขทางสวรรคใ์ห ้ 
 4.  มิตรมีใจรัก (อนุกมัปี) มีลกัษณะ 4 
  4.1 เพื่อนมีทุกข ์พลอยไม่สบายใจ 
  4.2 เพื่อนมีสุข พลอยแช่มช่ืนยนิดี 
  4.3 เขาติเตียนเพื่อน ช่วยแกใ้ห ้
  4.4 เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพดูเสริมสนบัสนุน 
มิตรต่อมิตร ตามหลกัปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นเสมือน ทิศเบ้ืองซา้ย พึงปฏิบติัต่อมิตรสหาย ดงัน้ี 
 1.  เผือ่แผแ่บ่งปัน 
 2.  พดูจามีน ้าใจ 
 3.  ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
 4. มีตนเสมอ ร่วมทุกขร่์วมสุขดว้ย 
 5.  ซ่ือสัตย ์จริงใจ 
 มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ดงัน้ี 
 1.  เม่ือเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกนั 
 2. เม่ือเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพยส์มบติัของเพื่อน 
 3.  ในคราวมีภยัเป็นท่ีพึ่งได ้

4.  ไม่ละทิ้งในยามทุกขย์าก 
5.  นบัถือตลอดถึงวงศญ์าติของมิตร 

 
ความจริงของชีวติในวยัสูงอายุ 
 
 ผูสู้งอายุโดยทัว่ไปจะด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขตามอตัภาพไดน้ั้น มีสาเหตุพื้นฐานท่ีส าคญั
บางประการมาจากการท่ีผูสู้งอายุมีสุขภาพแข็งแรง พึ่งพาตนเองไดท้างเศรษฐกิจ และจดัการดา้น  
ท่ีอยูอ่าศยัของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี การท่ีผูสู้งอายุจะด าเนินชีวิตร่วมกนักบัสมาชิกใน
ครอบครัวอยา่งมีความสุขทางใจไดน้ั้น ผูสู้งอายุจ  าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองกบัสมาชิก
ในครอบครัวทุกคน ซ่ึงอาจจะประกอบไปดว้ย คู่สมรส ลูก หลาน ญาติ มิตร และผูดู้แล เป็นตน้ 
 การครองตนในครอบครัวของผู้สูงอายุอย่างมีความสุขโดยวธีิการ “พ-อ-ส” 
 “พ-อ-ส” ย่อมาจากอกัษรตวัแรกจากหลกัธรรม 3 หมวดของพุทธศาสนา ไดแ้ก่ “พรหม
วิหาร 4” “อธิษฐาน 4” และ “สังคหวตัถุ 4” ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้ ามาประยุกต์ใช้เป็นวิธีการสร้างเสริม
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ความสัมพนัธ์ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งผูสู้งอายุกบัสมาชิกในครอบครัว วิธีการ “พ-อ-ส”มีสาระส าคญั
พอสรุปไดต้ามล าดบั ดงัน้ี  
 1. การมีธรรมประจ าใจ 4 ประการของผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ (พรหมวิหาร 4) การมีธรรมประจ า
ใจ4ประการของผูมี้จิตใจยิ่งใหญ่ หรือ“พ4” ประกอบดว้ย การมีความรักอย่างไม่มีเง่ือนไขมอบให้
เพื่อนมนุษย-์การมีความสงสาร-การมีความเบิกบานพลอยยินดี-การมีใจเป็นกลาง ซ่ึงผูสู้งอายุสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชส้ร้างเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองกบัสมาชิกในครอบครัว มีสาระส าคญัพอ
สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 การมีความรักอย่างไม่มีเง่ือนไขมอบให้เพื่อนมนุษย์ (เมตตา) ผูสู้งอายุควรมี 
ความปรารถนาดี การมองกนัในแง่ดี ความเห็นใจ ความห่วงใย และการมีไมตรี มอบให้แก่สมาชิก ทุก
คนในครอบครัวอยูเ่สมอ เพราะการมีความรักอยา่งไม่มีเง่ือนไขเป็นรากฐานก่อให้เกิดความปรองดอง
และความผกูพนัอย่างแน่นแฟ้นระหว่างผูสู้งอายุกบัสมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้นผูสู้งอายุควรมี
ความเต็มใจช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวท าภารกิจต่าง ๆ ตามอตัภาพ และตามบทบาทหน้าท่ีทาง
สังคมของตน เพื่อสนบัสนุนใหส้มาชิกในครอบครัวไดป้ระโยชน์ และมีความสุข ความสบาย  
  1.2 การมีความสงสาร (กรุณา) ผูสู้งอายุควรพยายามช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว 
ทุกคนให้ผ่านพน้จากความทุกข์ยาก เดือดร้อน ผูสู้งอายุควรดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวท่ีมี
ประสบการณ์น้อยหรือดอ้ยโอกาส ซ่ึงจะช่วยผ่อนปรน หรือหลีกเล่ียงความยากล าบากท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวเผชิญอยู ่อีกทั้งยงัช่วยสร้างเสริมความมัน่คงทางจิตใจ และสร้างภูมิคุม้กนัท่ีสามารถใชรั้กษา
ตวัรอดไดต่้อไปในอนาคต หากสมาชิกในครอบครัวผูใ้ดท าผิดพลาด ผูสู้งอายุก็ควรให้อภยัและให้
โอกาสแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  1.3 การมีความเบิกบานพลอยยนิดี (มุทิตา) ผูสู้งอายุควรประคบัประคองจิตใจให้แช่ม
ช่ืนเบิกบาน ถา้มีสมาชิกในครอบครัวพบความกา้วหน้าทางการศึกษา หรือมีความส าเร็จจาก 
การประกอบสัมมาชีพ หรือมีครอบครัวท่ีมัน่คง หรือมีสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึนในครอบครัว ผูสู้งอายุควร
แสดงความช่ืนชมยนิดีกบัสมาชิกในครอบครัวผูน้ั้นอยา่งจริงใจทั้งต่อหนา้และลบัหลงั เพื่อจูงใจให้เขา
มุ่งมัน่กา้วสู่เป้าหมายอ่ืน ๆ ต่อไปอีก จนพบกบัความส าเร็จและมีความสุขเร่ือยไป ขณะเดียวกนั
ผูสู้งอายุก็ไม่ควรละเลยท่ีจะสนับสนุนอุปถัมภ์ค  ้ าชูสมาชิกในครอบครัวทุกคนให้พยายามก้าวสู่
เป้าหมายท่ีดีงามจนพบกบัความส าเร็จและมีความสุขดว้ยโดยถว้นหนา้ 
  1.4 การมีใจเป็นกลาง (อุเบกขา) ผูสู้งอายุควรพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริงและ
ปราศจากอคติ แล้วปฏิบติัไปตามหลกัการและเหตุผลท่ีถูกตอ้ง เท่ียงธรรมโดยไม่หว ัน่ไหว เช่น 
ผูสู้งอายุควรยอมรับขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเองไดต้ามความเป็นจริง และยอมรับขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของ
สมาชิกครอบครัวแต่ละคนไดต้ามความเป็นจริงเช่นเดียวกนั ผูสู้งอายุควรยอมรับและเคารพในความ
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แตกต่างของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได ้ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวอยา่ง
เท่าเทียมกนัดว้ย 
 2. การมีหลักธรรม 4 ประการเป็นที่ยึดมั่นส าหรับปฏิบัติตาม (อธิษฐาน 4) การมี
หลกัธรรม 4 ประการเป็นท่ียึดมัน่ส าหรับปฏิบติั หรือ “อ4” ประกอบดว้ย การใช้ปัญญา-การรักษา
ความสัตย-์ความยนิดีเสียสละ-การหาความสุขสงบ มีสาระส าคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 การใช้ปัญญา ผูสู้งอายุควรอยูร่่วมกนักบัสมาชิกในครอบครัวโดยใชปั้ญญาเหนือ
อารมณ์ เช่น หากมีส่ิงใดท่ีไม่พึงปรารถนาเกิดข้ึนกบัสมาชิกในครอบครัว ผูสู้งอายุก็สามารถเป็นท่ี
ปรึกษาอาวุโสท่ีไดรั้บการเคารพนบัถือของคนในครอบครัว มาช่วยเสนอแนะทางออกในการแกไ้ข
ปัญหา อุปสรรคท่ีก าลงัเผชิญอยู่ได ้ โดยแนะน าวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ การรู้จกัน า
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมพิจารณาประกอบการตดัสินใจ การยอมรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั
อยา่งเพียงพอ และการมีวธีิการตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด เป็นตน้ 
  2.2  การรักษาความสัตย์ ผูสู้งอายุควรด ารงตนให้มัน่คงอยู่ในความจริงและรักษา 
ความจริงกบัสมาชิกในครอบครัวทุกคน เช่น ผูสู้งอายุจะปฏิบติักบัสมาชิกในครอบครัวทุกคนดว้ย
ความจริงใจ ซ่ือตรง รักษาค าพูด มีการปฏิบติัหรือการกระท าท่ีสอดคล้องกนักบัการพูด มีความ
น่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้ผูสู้งอายกุ็จะเป็นตวัแบบท่ีดีใหส้มาชิกในครอบครัวไดเ้ห็น ศรัทธา และอยากท า
ตาม 
  2.3 ความยินดีเสียสละ ผูสู้งอายุควรยินดีเสียสละความสุขสบายเฉพาะของตนเองได ้
เพื่อความสุขสบายของสมาชิกในครอบครัวส่วนรวม ผูสู้งอายุควรมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ รู้จกัการให ้
การเก้ือกลูกนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัว เพราะการเสียสละจะช่วยให้ผูสู้งอายุเกิดปีติ มีเสน่ห์ และมี
สุขภาพจิตดีข้ึน 
  2.4  การหาความสุขสงบ ผูสู้งอายุควรหาความสุขสงบทางจิตใจ รู้รสของความสงบ
และสันติสุข รู้จกัท าจิตใจให้ผอ่งใส ไม่หลงใหลในวตัถุ ลาบ ยศ สรรเสริญ หมัน่อบรมขดัเกลาจิตใจ
ของตนเองดว้ยการศึกษาหลกัธรรมค าสอนของศาสนา หรือการสวดมนต ์การท าสมาธิ การคิดในเชิง
บวก และการปล่อยวาง เป็นตน้ เม่ือผูสู้งอายุมีความสุขสงบทางจิตใจ ยอ่มเป็นการลดละความเครียด
และความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 
 3. การมีธรรมยึดเหน่ียวใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี (สังคหวัตถุ 4) การมีธรรม
ยดึเหน่ียวใจคนและประสานหมู่ชนไวใ้นสามคัคี หรือ “ส4” ประกอบดว้ย การแบ่งปัน-การพูดอยา่งรัก
กนั-การท าประโยชน์แก่เขา-การเอาตวัเขา้สมาน มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1  การแบ่งปัน (ทาน) ผูสู้งอายุควรแบ่งปันลาภผลท่ีไดม้าหรือสะสมไวใ้ห้แก่สมาชิก
ในครอบครัวทุกคนอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม ควรช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกทุกคนในครอบครัวดว้ย
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การให้ทรัพย์ ส่ิงของ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์ให้ตามความ
เหมาะสม 
  3.2 การพูดอย่างรักกัน (ปิยวาจา) ผูสู้งอายุควรพูดดว้ยถอ้ยค าสุภาพ ไพเราะ ชวนฟัง 
ในการสนทนากบัสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งผูสู้งอายุควรช้ีแจงแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ชกัจูงส่ิงท่ี
ดีงามให้แก่สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนสร้างความเขา้ใจท่ีดีให้เกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 
โดยการพดูใหก้ าลงัใจ พดูใหเ้กิดความสบายใจและเกิดไมตรีท่ีดีต่อกนั ขณะเดียวกนัผูสู้งอายุก็ควรเป็น
ผูฟั้งท่ีดีในระหวา่งการสนทนากบัสมาชิกในครอบครัวดว้ย 
  3.3 การท าประโยชน์แก่เขา (อัตถจริยา) ผูสู้งอายุควรขวนขวายช่วยเหลือแบ่งเบา
ภารกิจต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัวเท่าท่ีจะท าได ้ เช่น ช่วยแบ่งเบาภาระงานบา้นท่ีไม่หนกัหรือ
ซบัซ้อน ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนของครอบครัว ช่วยฝึกฝนอบรมจริยธรรมให้สมาชิก ผู้
เยาวว์ยัในครอบครัว ช่วยดูแลตน้ไม ้สัตวเ์ล้ียง และช่วยรับโทรศพัทใ์หส้มาชิกในครอบครัว เป็นตน้ 
  3.4  การเอาตัวเข้าสมาน (สมานัตตตา) ผูสู้งอายุควรปรับตวัให้เขา้กบัสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวไดดี้ ไม่ปล่อยให้มีช่องวา่งระหวา่งวยั ให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นได ้ เคารพในบทบาทหนา้ท่ี
ของกนัและกนั ไม่เอาเปรียบ ไม่เรียกร้องความสนใจ ความเห็นใจจากสมาชิกในครอบครัวจนเกิด
ความพอดีพองาม ผูสู้งอายุควรร่วมสุข ร่วมทุกข ์และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของสมาชิก
ในครอบครัวโดยไม่ยอ่ทอ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งผูสู้งอายุ
ควรวางตวัเสมอตน้เสมอปลาย ปฏิบติัตวัสม ่าเสมอ และใหค้วามเสมอภาคในครอบครัว 
  สรุปได้ว่า การวางตนในครอบครัวอย่างมีความสุขของผูสู้งอายุโดยวิธี “พ-อ-ส” ซ่ึง
มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีอย่างต่อเน่ืองระหวา่งผูสู้งอายุกบัสมาชิกในครอบครัว จะเกิด
ประโยชน์ส าหรับผูสู้งอายุแต่ละคนมาก-น้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัผูสู้งอายุแต่ละคนจะน าวิธีการ  
“พ-อ-ส” ทั้ง 12 ประการ ไปใชป้ฏิบติัจริงกบัตนเองในชีวิตประจ าวนั จนเกิดผลส าเร็จท่ีพึงปรารถนา 
ความสุขในครอบครัวยอ่มจะเกิดข้ึนกบัตวัผูสู้งอายุเอง และสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยถว้นหน้า
กนั 
 
ความจริงของชีวติหลงัความตาย 
 
 ความส้ินไปแห่งชีวิตหรือความตายเป็นธรรมดาส าหรับทุกชีวิต ความตายเป็นความจริงท่ี 
อยูเ่บ้ืองหลงัของสรรพส่ิง เพราะธรรมชาติทุกอยา่งตกอยูภ่ายใตก้ฎไตรลกัษณ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมา การตาย
จึงเป็นสภาพท่ีใคร ๆ หลีกเล่ียงไม่ได ้ในมชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ สัจจวิภงัคสูตร พระไตรปิฎกเล่ม
ท่ี 14 พระสารีบุตรไดใ้หค้วามหมายของมรณะวา่ “มรณะ คือ ความจุติ ความเคล่ือนไป จากหมู่สัตวน์ั้น 
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ๆ ความท าลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตย ูการท ากาละ ความแตกแห่งขนัธ์ ความทอดทิ้ง
ร่างกาย ความขาดสูญแห่งชีวติินทรียข์องสัตวเ์หล่านั้นๆ น้ีเรียกวา่ มรณะ” 
 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวถึงความตายไวใ้นหนังสือภาษาคน-ภาษา
ธรรมไวว้า่ “ความตายภาษาคน คือ ความตายชนิดท่ีจะตอ้งเอาใส่โลง ไปเผา ไปฝัง แต่ความตายภาษา
ธรรมนั้นหมายถึง ความสลายไปแห่งความรู้สึกท่ีว่าเม่ือตะก้ีนัน่เอง คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นตวั
ฉนั ตวัก ูนัน่แหละสลายลงไป น้ีเรียกวา่ ความตายในภาษาธรรม”  
 ความหมายของความตายในพระพุทธศาสนาจึงมี  2 อย่างคือ ความตายตามภาษาคนและ
ความตายตามภาษาธรรม ในปรมตัถโชติกะ ปฏิจจสมุปปาททีปนีไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของความตาย
โดยแบ่งออกเป็น 9 ชนิด คือ 

1. สัมมติมรณะ คือ ความตายของสัตวท่ี์ทอดทิ้งร่างกายไว ้
2. สันตติมรณะ คือ การสืบต่อกนัของนามรูป ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะๆ ไม่ตั้งอยู่

คงท่ี เช่น เม่ือเสียใจผา่นไป ความดีใจก็เกิดข้ึน เป็นตน้ 
3. ขณิกมรณะ คือ ความดบัไปแห่งนามรูปทุกๆ ขณะ 
4. สมุจเฉทมรณะ คือ ปรินิพพานของพระอรหนัตท่ี์ไม่มีการเกิดอีกต่อไป 
5. ชาติกขยมรณะ คือ ความตายท่ีสุดส้ินในภพหน่ึงๆ 
6. อุปักกมมรณะ คือ การก าหนดอายุยงัไม่ส้ิน กรรมก็ยงัไม่ส้ิน แต่ถึงความตายโดยอาศยั

ความพยายามของตนเองและของคนอ่ืน 
7. สรสมรณะ คือ ความตายท่ีก าหนดอายุและกรรม 
8. อายกุขยมรณะ คือ ความตายท่ีถึงก าหนดอาย ุแมว้า่ยงัไม่ส้ินกรรม 
9. ปุญญกัขยมรณะ คือ ความตายท่ีถึงก าหนดของบุญและกรรมแมว้า่ยงัไม่ส้ินอายกุ็ตาม 

 ในมรณะทั้ง 9 ขอ้น้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 อยา่งคือ ขอ้ 2, 3, เป็นความตายท่ีเป็นนามธรรม 
ส่วนขอ้ท่ีเหลือเป็นความตายท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรม 

 สาเหตุแห่งความส้ินไปแห่งชีวติ 
 ในปรมตัถโชติกะ มหาอภิธมัมตัถสังคหฎีกา ปริจเฉทท่ี 5 เล่ม 2 ไดก้ล่าวถึงเหตุท่ีให ้
ความตายปรากฏข้ึนวา่มี 4 อยา่ง คือ 

1. อายุกขยมรณะ ตายเพราะส้ินอายุ หมายถึงแก่ตาย เป็นสภาพท่ีเป็นเหมือนผลไมท่ี้สุด
เตม็ท่ีแลว้หล่นจากตน้ไปเอง 

2. กัมมักขยมรณะ ตายเพราะส้ินกรรม หมายถึงตายเพราะกรรมท่ีสนบัสนุนให้สามารถ
บงัเกิดและด าเนินชีวิตในโลกน้ีส้ินสุดลง ซ่ึงก็คืออุปัตถมัภกกรรมหมดไป ท าให้ตอ้งส้ินชีวิต ความ
ตายประเภทน้ีเกิดข้ึนไดท้ั้งในเด็ก วยัหนุ่มสาวและวยัชรา   
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3. อุภยักขยมรณะ ตายเพราะส้ินทั้งอายุและกรรม หมายถึง ตายเพราะส้ินอายุและกรรมท่ี
จะสนบัสนุนใหมี้ชีวติอยูต่่อไป 

4. อุปัจเฉทกกมัมักขยมรณะ ตายเพราะกรรมเขา้ตดัรอน หมายถึง ตายเพราะความพยายาม
ของตนเองและตายดว้ยความพยายามของคนอ่ืน เช่น ฆ่าตวัตาย ตายเพราะถูกฆ่า ตายเพราะอุบติัเหตุ 
เป็นตน้ 
 ความตายในรูปของการเปลี่ยนแปลง 
 พุทธศาสนาเช่ือวา่ ชีวิตมีอยู่ เป็นอยู่ เพราะมีปัจจยัต่างๆ มาประกอบกนัอยา่งเหมาะสมและ
ปัจจัยส าคัญก็คือ ขนัธ์ 5 ดังท่ีได้แสดงมาแล้ว ตามความเช่ือน้ี ความตายก็เป็นอะไรอ่ืนไปไม่ได้
นอกจากคือความส้ินไปแห่งปัจจยัเหล่านั้น หรือมิฉะนั้นก็เป็นการประกอบส่วนท่ีผิดเพี้ยนไป อนัเกิด
จากความไม่เท่ียงและความไม่มีตวัตน ของปัจจยัเหล่านั้น น่ีเป็นหลกักวา้งๆ ท่ีอิงอยูก่บัหลกัธรรมเร่ือง 
ไตรลกัษณ์ และหลกัธรรมเร่ือง ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทปัปัจจยตา ท่ีวา่ดว้ยความเป็นเหตุเป็นผลแบบ 
อิงอาศยักนัของส่ิงทั้งหลาย ท านองวา่ เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน, เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงดบัไป  
 ความส้ินไปแห่งเหตุปัจจยันั้น อาจมองว่าเป็นเพียงมิติหน่ึงของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนอยู่ตลอดเวลา แมใ้นขณะท่ีชีวิตยงัมีอยู่ ความเปล่ียนแปลงน้ี คือกระบวนการท่ีทั้งความเกิดและ
ความดบั เกิดต่อเน่ืองสลบักนัไป มองในแง่น้ี ในชีวิตก็มีทั้งการเกิดการดบัอยูต่ลอดเวลา การเกิดและ
การดบั ในลกัษณะเช่นน้ีไม่ได้ท  าให้ชีวิตหมดไป คือ ไม่ตาย ในความหมายท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป แต่ก็
แน่นอนวา่ย่อมท าให้ชีวิตเปล่ียนแปลงไปไดท้ั้งในดา้นรูปธรรมและนามธรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี
หนา้ตาและร่างกายของเราเปล่ียนไปตามกาลเวลา ถา้ถือวา่เป็นการตาย น่ีก็คือการตายจากสภาวะหน่ึง
แลว้ไปเกิดในอีกสภาวะหน่ึง เช่น จากเด็กเล็กเป็นวยัรุ่น เป็นผูใ้หญ่ และเป็นคนชรา เป็นตน้ ในความ
ตายแบบน้ีเหตุปัจจยัแห่งชีวิตไม่ไดห้มด และชีวิตก็ไม่ไดส้ิ้นไปจริงๆ เพียงแต่เปล่ียนแปลงสภาวะไป
เท่านั้น  
 แต่ถ้าเกิดการเปล่ียนแปลงชนิดท่ีท าให้ส่ิงท่ีเป็นเหตุปัจจยัของชีวิตหมดไป ก็ถือว่าเป็น 
ความตาย ตามหลกัความเช่ือในพุทธศาสนา ความเปล่ียนแปลงของเหตุปัจจยัท่ีท าให้ชีวิตหมดไป (คือ
ตาย) อาจเกิดไดใ้นกรณีต่อไปน้ี  

1. ส้ินอายขุยั (อายกุขยมรณะ) คือ ตายเพราะส้ินอายุ ซ่ึงเป็นไปตามกฎธรรมชาติของสรรพ
ส่ิงท่ีเกิดมา กล่าวคือ ทุกส่ิงตกอยูใ่นกฎแห่งการเกิดข้ึน ด ารงอยู ่และดบัไป ชีวิตของมนุษยท่ี์เกิดมานั้น 
แมจ้ะไม่มีโรคภยัหรือเหตุอ่ืนใหเ้สียชีวติไปก่อนวยัอนัควร ก็ด ารงอยูไ่ดช้ัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ถา้จะ
เปรียบก็คงจะเหมือนช้ินส่วนอีเลคโทรนิคช้ินหน่ึง ซ่ึงมีอายุการใช้งานจ ากดัอยู่ระยะหน่ึง เม่ือพน้
จากนั้นไป ช้ินส่วนนั้นก็หมดสภาพ คือไม่สามารถท าหนา้ท่ีของมนัไดต่้อไป ชีวิตของคนเราก็คลา้ยกนั 
นัน่คือมีอายุขยัท่ีจ  ากดั นอกจากน้ี อายุขยัของคนเรายงัไม่เท่ากนั และเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั 5 
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ข้ึนอยู่กับเหตุปัจจยัท่ีสนับสนุนและเอ้ืออ านวยหลายด้าน เช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน
การแพทย ์สภาพแวดลอ้มในการท างาน และรูปแบบตลอดจนพฤติกรรมการด ารงชีวิตเป็นตน้ การตาย
เพราะส้ินอายุขยันั้น อาจเปรียบไดก้บัตะเกียงท่ีไส้หมด แมน้ ้ ามนัจะยงัเหลืออยู ่แต่ก็ไม่สามารถจะให้
เปลวไฟท่ีมีแสงสวา่งต่อไปได ้

2. ส้ินกรรม (กมัมกัขยมรณะ) คือ ตายเพราะส้ินกรรม กรรมนั้นคือการกระท าซ่ึงมีผล
สืบเน่ืองตามมา (consequences) อาจเป็นกรรมท่ีท าในอดีต ซ่ึงอาจไกลออกไปจนถึงในอดีตชาติ หรือ
อาจเป็นกรรมท่ีท าในปัจจุบนั เช่น การดูแลอนามยัเป็นตน้ และอาจเป็น กุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ก็
ได ้ข้ึนอยูก่บัวา่การกระท าท่ีไดท้  าลงไปนั้นเป็นฝ่ายดีหรือไม่ดี กรรมท่ีท าไวน้ั้นมีหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุน
รูปและนาม (ชีวิต) ในภพท่ีเราเกิดมา เม่ือผลกรรมส้ินไป ชีวิตก็ส้ินไป เปรียบเหมือนตะเกียงท่ีน ้ ามนั
หมด แมไ้ส้ตะเกียงจะยงัเหลืออยู ่เปลวไฟและแสงสวา่งก็หมดไป 

3. ส้ินทั้งอายุและกรรม (อุภยกัขยมรณะ) คือ ทั้งอายุขยัและกรรม ส้ินไปในเวลาเดียวกนั 
การตายในกรณีเช่นน้ี จะเห็นไดเ้ช่น การตายของผูสู้งอายุท่ีแก่หง่อม รูปและนาม (ร่างกายและจิตใจ) 
หมดสภาพ อีกทั้งกรรม คือ การกระท าท่ีจะเป็นแรงสนบัสนุนให้รูปและนามท าหนา้ท่ีของมนั ก็หมด
ไป เปรียบเหมือนตะเกียงท่ีทั้งน ้ ามนัและไส้หมดไปดว้ยกนั 

4. มีเหตุหรือกรรมอย่างอ่ืนมาตดัรอน (อุปัจเฉทมรณะ) ท าให้ชีวิตส้ินไปกะทนัหัน ทั้งท่ี
น่าจะอยู่ต่อไปได ้ในกรณีน้ี ทั้งอายุและกรรมยงัไม่หมด แต่เกิดเหตุท าให้เสียชีวิตกะทนัหนั เช่นการ
ตายด้วยอุบติัเหตุ หรือโรคระบาดเฉียบพลันร้ายแรง ท่านเปรียบการตายในกรณีเช่นน้ีเหมือนกับ
ตะเกียงท่ีทั้งน ้ ามนัและไส้ยงัคงมีอยู่ แต่ไฟดบัไปเพราะเหตุอ่ืน เช่น มีลมพดัมาแรง (เหตุภายนอก) จน
ท าใหเ้ปลวไฟดบัไป เป็นตน้ 
  ไม่ว่าความตายจะเกิดข้ึนในกรณีใด ส่ิงท่ีเหมือนกันก็คือ ในทุกกรณีล้วนมีเหตุปัจจยัท่ี
สามารถอธิบายได ้และความตายในทุกกรณีเป็นเร่ืองความเปล่ียนแปลง 
  ความตายกบัเร่ืองของชาติหน้า 
 เร่ืองความตายกบัชาติหนา้ เป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของคนจ านวนมาก และเป็นขอ้
กงัวลท่ีคนทัว่ไปติดใจ อย่างไรก็ตาม แมว้่าพุทธศาสนาจะไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองของชาติหน้า และเร่ือง 
การตายแลว้เกิด แต่ก็ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัแก่เร่ืองน้ีมากเหมือนกบัเร่ืองท่ีเก่ียวโดยตรงกบัชีวิตในโลก
น้ี ในหนงัสือ พุทธธรรม (ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, 2529 : 199) อนัเป็นงานคน้ควา้หลกัค าสอน
ในพระพุทธศาสนาท่ีลุ่มลึกท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบนั พระราชวรมุนี (ปัจจุบนัคือ พระ
พรหมคุณาภรณ์) ผูร้จนา กล่าวไวว้า่:  
  “บาลีชั้นเดิม (หมายถึงพระไตรปิฎก – ผูขี้ยน) คือพระสูตรทั้งหลาย กล่าวบรรยายเร่ืองชาติ
ก่อน ชาติหน้า นรก สวรรค์ ไวน้้อยนัก โดยมากท่านเพียงเอ่ยถึง หรือกล่าวถึงเท่านั้ น แสดงถึง
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อัตราส่วนของการให้ความสนใจแก่เร่ืองน้ีว่า มีเพียงเล็กน้อย ในเม่ือเทียบกับค าสอนเก่ียวกับ 
การด าเนินชีวติในโลก หรือขอ้ปฏิบติัจ าพวก ศีล สมาธิ ปัญญา”  
  หลกัฐานในคมัภีร์พุทธศาสนา ไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองตายแลว้เกิด หรือเร่ืองชาติหน้า ดงัจะเห็น
ไดจ้ากค าสอนเร่ือง ปฏิจจสมุปบาท ท่ีสามารถสรุปเพื่อตอบค าถามน้ีไดว้า่ ถา้ตราบใด ท่ียงัมีเหตุปัจจยั
อยู่ แมต้ายแลว้ ก็ยงัเกิดใหม่ไดอี้ก เหตุปัจจยัของการเกิดใหม่นั้นส่วนหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองกรรมและผล
ของกรรมในรูปแบบต่างๆ (รายละเอียดเร่ืองน้ีอยู่นอกเหนือวตัถุประสงค์ของบทความน้ี จึงขอเวน้ไม่
กล่าวถึงในท่ีน้ี) 
  ประเด็นท่ีตอ้งการเน้นในท่ีน้ีคือ ในทศันะของพุทธศาสนา การให้ความสนใจในเร่ืองของ
ชาติหน้า มีประโยชน์น้อย เพราะถึงคมัภีร์จะกล่าวไวอ้ย่างไร เร่ืองน้ีก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
ประสบการณ์ตรงของใคร เน่ืองจากคนท่ีมีประสบการณ์ดว้ยการตายจริงๆ เขาก็ตายไปแลว้ ไม่สามารถ
กลบัมาบอกเล่าประสบการณ์ของเขาให้คนท่ียงัมีชีวิตอยูรู้่ได ้วา่ตายไปแลว้เกิดใหม่หรือไม่ ส่ิงท่ีคนท่ี
ยงัมีชีวิตอยูท่  าไดดี้ท่ีสุด ก็แค่เช่ือหรือไม่เช่ือตามท่ีกล่าวไวใ้นคมัภีร์ หรือตามท่ีคนอ่ืนช้ีแจงไวเ้ท่านั้น 
แต่การเช่ือหรือไม่เช่ือ ก็เป็นคนละเร่ืองกบัความจริง เพราะวา่ความเช่ือนั้น ถึงอยา่งไรก็เป็นเพียงความ
เช่ือเท่านั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะถือว่าเป็นความจริง ถา้ความจริงปรากฏวา่ตายแลว้เกิด ถึงใครจะเช่ือหรือไม่
เช่ือ ความจริงอนัน้ีก็ยงัเป็นความจริงอยูน่ัน่เอง  
  สรุปว่า การตายแล้วเกิดนั้น ถึงแมจ้ะเป็นไปได้ ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราจะสามารถพิสูจน์ในเชิง
ประจกัษไ์ดใ้นชีวติน้ี (นอกจากจะทดลองตายดูเอง แต่นัน่ก็ยิ่งเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ถึงเป็นไปไดพุ้ทธ
ศาสนาหรือศาสนาไหนๆ ก็ไม่เคยสอนให้ท า) ต่างจากการท าความดีหรือความชั่วในชาติน้ี ซ่ึงเรา
สามารถทดลองและประจกัษผ์ลไดแ้มใ้นชาติปัจจุบนั ดงันั้น การหมกมุ่นครุ่นคิด และมุ่งพิสูจน์วา่ตาย
แลว้เกิดหรือไม่ จึงเป็นส่ิงท่ีเปล่าประโยชน์ในทศันะของพุทธศาสนา เพียงคิดจะท าก็ผิดแลว้ เน่ืองจาก
การตายแลว้เกิด ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะพิสูจน์ไดด้ว้ยการคิด หรือการหาเหตุผลเชิงตรรกะ หากไปมวัเสียเวลาคิด
เพื่อพิสูจน์เร่ืองตายแลว้เกิดหรือไม่ ก็จะไม่ต่างอะไรกบัการมุ่งใช้ตาร้อยตาเพื่อพิสูจน์กล่ิน หรือใช้หู
ร้อยหูเพื่อพิสูจน์รส จะท าสักก่ีคร้ังก็เปล่าประโยชน์ (พระราชวรมุนี, 2529) 
  อยา่งไรก็ตาม การเช่ือในเร่ืองชาติหนา้ หรือเร่ืองตายแลว้เกิดนั้น ในตวัของมนัเองก็ไม่ใช่ส่ิง
ท่ีเสียหาย ตราบเท่าท่ีความเช่ือนั้นมีผลท าใหเ้กิดท่าทีและพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง ถา้เช่ือวา่ตอ้งท าดีในชีวิต
น้ีเพื่ออานิสงส์แห่งกรรมจะไดส่้งผลให้เป็นความดี ทั้งแก่ตนและคนอ่ืน ทั้งในชีวิตน้ีและชีวิตในชาติ
หนา้ ก็ยงัพอนบัไดว้า่ถูกตอ้ง แต่ถา้หมกมุ่นแต่ในเร่ืองของชาติหนา้ ถึงขนาดท่ีวา่ท าดีอะไรข้ึนมาก็มุ่ง
ผลท่ีจะไดใ้นชาติหน้าอย่างเดียวนั้น พุทธศาสนาไม่สนบัสนุน เพราะนัน่เท่ากบัเป็นการมุ่งหาก าไร 
หรือท าดีเพื่อหวงัคา้ก าไร การท าความดีแบบหวงัคา้ก าไรนั้น ไม่ว่าจะเพื่อชีวิตในชาติน้ีหรือในชาติ
หนา้ ก็ไม่ถูกทั้งนั้น 
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  โดยสรุป จะเช่ือว่าตายแลว้เกิด หรือตายแล้วไม่เกิด ก็ไม่ส าคญั ท่ีส าคญักว่าก็คือ อย่าให้
ความเช่ือเช่นนั้น มาเป็นอุปสรรคต่อการท าชาติปัจจุบนัให้ดีท่ีสุด ในเร่ืองน้ี ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าว
ไวอ้ยา่งแหลมคมและตรงประเด็นวา่: 

“...ชาวพุทธเรา เขามวัถามวา่ ตายแลว้เกิดใหม่หรือไม่ อะไรไปเกิด ไปเกิดอยา่งไร ช่วยบอกที 
นัน่คือเป็นเร่ืองท่ีไม่ตอ้งรู้ เร่ืองคนโง่ เร่ืองบา้ มนัไม่ตอ้งรู้ รู้แต่ว่า ท่ีน่ีจะตอ้งท าอย่างไรต่างหากเล่า 
จะตอ้งรู้วา่ท่ีน่ีเด๋ียวน้ีจะตอ้งท าอยา่งไร แลว้ท าให้ถูกเถอะก็พอแลว้ แลว้มนัจะเกิดผลดี มนัจะไม่เกิดก็
เป็นผลดี มนัจะเกิดดว้ย อะไรก็ยงัเป็นผลดีอยู ่เพราะวา่เราท าถูกตอ้งท่ีน่ีและเด๋ียวน้ีแลว้ ....ก็เป็นอนัวา่
ท าให้ถูกตอ้งท่ีน่ีและเด๋ียวน้ีมนัก็เพียงพอ มนัจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม ใจมนัเถอะ มนัมีแต่ผลดีทั้งนั้น”  
(จากค าบรรยายเร่ือง การบ าเพ็ญบารมีท่ีถูกแนวทาง ของ พุทธทาสภิกขุ อา้งใน พระดุษฎี เมธังกุโร, 
2544: 7)  
 ตายก่อนตาย 
  หวัขอ้น้ีก็บอกชดัอยูแ่ลว้วา่ น่ีไม่ใช่การตายเพราะส้ินชีวิตหรือเพราะหมดลมหายใจ แต่เป็น
กลวิธีท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างไม่ต้องให้ความตายมาเป็นปัญหารบกวน ไม่ต้องหวาดกลัวความตาย  
และเป็นการท าให้ชีวิตท่ียงัไม่ตายนั้น เป็นชีวิตท่ีมีคุณค่า สามารถเข้าถึงแก่นของการมีชีวิตอย่าง
แทจ้ริง ท่านพุทธทาสภิกขุ ใชค้  าน้ีในการสอนธรรมของท่าน แต่ท่านไดเ้ร่ิมใชม้าตั้งแต่เม่ือไรนั้น ไม่
ปรากฏหลกัฐานชดัเจน 
  การตายก่อนตาย มีความหมาย 2 อย่าง คือ หมายถึงการตายจากความดีหรือความชั่ว  
อย่างหน่ึง และอีกอย่างหน่ึงคือ การพิจารณาเห็นความตายว่าเป็นส่ิงธรรมดาของชีวิต และตวัเราหรือ
ใครๆ ก็ตามไม่สามารถจะไดรั้บการยกเวน้จากความตายไปได ้การพิจารณาเช่นน้ีเป็นการเจริญ มรณ
สติ ผูท่ี้เจริญมรณสติถึงท่ีสุกแล้ว จะเป็นผูท่ี้ไม่วิตกกงัวลหรือหวาดกลวัต่อความตาย ในทางจิตใจ
สามารถอยูเ่หนือความตาย หรือเปรียบเสมือนวา่ไดต้ายในทางจิตวิญญาณไปก่อนแลว้ ก่อนท่ีความตาย
จริงๆ ของชีวติจะมาถึง 
  ในระดบัจริยธรรมพื้นๆ การตายจากความดี คือ ไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่เลย เป็นการตาย
ทั้งเป็น รูปแบบหน่ึง เป็นส่ิงท่ีไม่ดี ส่วนการตายจากความชัว่ หมายถึง การละกรรมชัว่ได ้ชีวิตก็มีค่า  
ยิง่ละไดม้ากชีวติก็ยิง่มีค่ามาก แมต้ายไปแลว้ก็เสมือนวา่ยงัไม่ตาย  
  ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปเหนือจริยธรรม การตายก่อนตาย หมายถึง การละกิเลสส่วนท่ีเป็นความ
ยึดมัน่ถือมัน่ จนเขา้ถึงภาวะท่ี “ไม่มีตวัตน” คือ ว่าง (สุญญตา) ในความหมายท่ีท่านพุทธทาสภิกขุย  ้า
เสมอ ในขั้นน้ี บุคคลไดย้กระดบัจิตสูงข้ึน จนขา้มพน้ความยดึมัน่ดว้ยอ านาจแห่งกิเลสคือ โลภะ โทสะ 
และโมหะ และตณัหาทั้งปวง มองเห็นและเขา้ใจชีวิตอยา่งท่ีมนัเป็น ไม่เอาความรู้สึกอยาก หรือความ
ยดึมัน่ใดๆ เขา้ไปจบั  
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  ท่านพุทธทาสภิกขุสอนว่า การท่ีจะเขา้ถึง ความตายก่อนตาย ได ้ตอ้งศึกษาและปฏิบติัตาม
หลกั อิทปัปัจจยตา (คือ ปฏิจจสมุปบาท) จนรู้แจง้ในความจริงท่ีวา่ ส่ิงทั้งหลายต่างอิงอาศยักนั เกิดข้ึน 
ด ารงอยู่ และดบัไป เพราะส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมีได ้ไม่มีอะไรท่ีเป็นได ้มีได ้ดว้ยตวัมนัเอง จึงไม่ควรยึดว่า
เป็นตวัตน เพราะในสภาวะท่ีเป็นจริงนั้น ไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ตวัตน ส่ิงทั้งหลายลว้นวา่งจากการมีตวัตน 
ไม่มี “ตวักู” “ของกู” ผูท่ี้พิจารณาเห็นและเขา้ถึงสภาวะเช่นน้ี จะเป็นผูท่ี้ไม่หว ัน่ไหวในความตาย มอง
ความตายวา่เป็นเพียงการเปล่ียนแปลง มองสรรพส่ิงวา่มนัเป็นเช่นนั้น ชีวิตและความตายก็เป็นเช่นนั้น 
(ตถตา)   
 การพิจารณาถึงความตายดงัท่ีกล่าวมาน้ี มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าทุกชีวิตมี 
จุดจบเช่นกันคือความตาย ความตายเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงท่ีคู่กบัการเกิด เม่ือมีเกิดก็ต้องมีตาย
ติดตามมาอยา่งแน่นอน เม่ือชีวิตจะด าเนินไปถึงจุดสุดทา้ยเช่นนั้น เราก็ควรจะพิจารณาดูวา่เราจะเลือก
ท าส่ิงใดชีวิตจึงจะไดช่ื้อวา่มีคุณค่าและมีความหมายระหว่างส่ิงท่ีเรียกวา่ความชัว่กบัความดี เพราะทั้ง 
2 อยา่งน้ีมีผลท่ีแตกต่างกนัอยา่งไม่ตอ้งสงสัย  
 
สรุป 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัคนท่ีรู้ความเป็นจริงของชีวิต (อา้งถึงใน 
วเิชียร ชาบุตรบุณฑริกและคณะ, 2542: 2) วา่ “คนท่ีมีความมัน่ใจในชีวิตของตน จนไม่หวาดหวัน่พร่ัน
พรึงแม้ต่อความตาย ก็ เพราะได้ด าเนินชีวิตของตนอยู่อย่างดี ท่ีสุดและได้ใช้ชีวิตนั้ นให้เกิด
คุณประโยชน์คุม้ค่ากบัการท่ีไดเ้กิดมาแลว้ชาติหน่ึง เรียกไดว้า่เป็นอยู่อยา่งผูมี้ชยั ประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินชีวิต บุคคลเช่นน้ี คือผูท่ี้ไดเ้ขา้ถึงจุดหมายแห่งการมีชีวติ” 
  การรู้จกัความจริงของชีวิตจึงเป็นความดีและมีประโยชน์ส าหรับตนเองและสังคม กล่าวคือ 
ตนเองก็จะปฏิบติัตนดว้ยความถูกตอ้งและเกิดความสุข ในขณะเดียวกนัสังคมก็จะพลอยมีความสงบ
สุขไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้มคนท่ีไม่ไดศึ้กษาและเขา้ใจความจริงแห่งชีวิตของตนและชีวิตอ่ืนๆ แลว้ 
อาจกล่าวไดว้่าไดสู้ญเสียคุณค่าแห่งความดีท่ีพึงจะไดรั้บในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษยแ์ละนบัว่าเป็นผู ้
ตกอยู่ในความประมาทยิ่ง เพราะคนท่ีไม่เขา้ใจความจริงของชีวิต เม่ือประสบทุกข์และผิดหวงัย่อมจะ
เศร้าโศกเสียใจ มีความทอ้แทใ้จและหมดหวงัในชีวิต มองไม่เห็นหนทางในการแกไ้ขปัญหาชีวิตของ
ตน ในท านองเดียวกนัคนท่ีประสบกบัความสุข ย่อมจะลุ่มหลงในชีวิตปราศจากการควบคุมดว้ยสติ 
อาจเกิดโทษทุกขภ์ยัแก่ตนและสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 โดยแทจ้ริงแลว้ มนุษยทุ์กชีวิตมีสิทธิท่ีจะด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งสุขเกษมส าราญในปัจจุบนัและ
ในอนาคตได้ เพียงแต่ให้มีเวลาท่ีจะศึกษาเร่ืองราวชีวิตให้ถูกต้องและลึกซ้ึง ก็จะเป็นเคล็ดลับ 
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างร่ืนรมยมี์ความสุขได้ดงัท่ีปรารถนา แต่น้อยคนนกัท่ีจะรู้จกัความจริงของ
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ชีวติ เสมือนนกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน ้ า เม่ือไม่รู้จกัชีวิตก็ไม่สามารถพฒันาชีวิตได ้ชีวิตจึงมีแต่ความ
ทุกขเ์ศร้าอยูร่ ่ าไป คน้หาความสุขสงบในชีวติไม่พบนัน่เอง 
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กจิกรรมประจ าบทที ่2 
 

1. การเกิดข้ึนของชีวิตจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบเท่าไร มีอะไรบา้ง จงอธิบาย  
2. การพฒันาท่ีเนน้การพฒันาวตัถุอยา่งเดียว นกัศึกษาคิดวา่เป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
3. นกัศึกษาคิดวา่มีประเด็นใดบา้งของความจริงของชีวิตในวยัท างานท่ีควรแก่การ 

ประพฤติปฏิบติั จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
4. ผูท่ี้อยูใ่นวยัสูงอาย ุควรยดึหลกัปฏิบติัใดเพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า จงอธิบาย 
5. ในพระอภิธรรมไดแ้บ่งลกัษณะของความตาย (มรณะ) ไวก่ี้อยา่ง อะไรบา้ง 
6.  การพิจารณาถึงความตาย นกัศึกษาคิดวา่ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่3  
ความมุ่งหมายและคุณค่าของชีวติ 

 
เนือ้หาประจ าบท 
 คุณค่าของชีวิต  
 เป้าหมายของชีวิตตามแนวปรัชญาและศาสนา 
 หลกัปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของชีวติ 
   -จริยธรรมในการพฒันาตน 
   -จริยธรรมในการครองคน 
   -จริยธรรมในการครองงาน 
   -จริยธรรมในการพฒันาองคก์าร 
   -จริยธรรมส าหรับนกับริหาร 
 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม 
 2.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจเป้าหมายสูงสุดในชีวติได ้
 3.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจการด ารงชีวติดว้ยคุณธรรมและจริยธรรมได้ 
 4.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจจริยธรรมท่ีพฒันาตน ครองคน และครองงานได ้
 5.  นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารได้ 
 
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ใหน้กัศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 2.  อธิบายความหมายเก่ียวกบัคุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม เป้าหมายของชีวิต 
 3.  ใหน้กัศึกษาอภิปรายกลุ่มยอ่ยและสรุปเน้ือหาท่ีอภิปราย 
 4.  ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งบุคคลตวัอยา่งในสังคมไทยหรือบุคคลตวัอยา่งของโลก 
 5.  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมทา้ยบทเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  Power Point 
 2.  เอกสารประกอบการสอน 
 3.  ตวัอยา่งสังคมจากสถานการณ์จริงจากเอกสารส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร ฯลฯ 
 4.  เวป็ไซดใ์น Internet 
การวดัผลและการประเมินผล 
 1.  จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
 2.  จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนกัศึกษา 
 3.  จากการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
 4.  จากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 5.  ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 
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บทที ่3 
ความมุ่งหมายและคุณค่าของชีวติ 

 
ความน า 
 
 คุณค่า หมายถึง ลักษณะท่ีพึงปรารถนา พึงพอใจและพึงประสงค์ ส่ิงท่ีตอบสนอง 
ความปรารถนาได ้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ความปรารถนาของมนุษยเ์ต็มสมบูรณ์ 
(ชยัวฒัน์อตัพฒัน์, 2543) การมีชีวิตอยู่อยา่งมีคุณค่า เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งศึกษาและเรียนรู้อย่าง
เขา้ใจและเท่าทนั การมีชีวิตอยู่อย่างคุม้ค่ามีราคาคือ การใช้ชีวิตทุกๆ วินาทีอย่างมีสติ ไม่ว่าจะเป็น 
การพูด การคิด หรือการกระท า หากเราใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติ ไม่ประมาทนัน่คือ การใช้ทุกวินาทีของ
ชีวติไดอ้ยา่งมีคุณค่า บทสรุปคุณค่าของชีวติอยูท่ี่วา่ เขาผูน้ั้นเกิดมาแลว้ไดเ้พียรพยายามละเลิกความชัว่
อนัไดแ้ก่ ส่ิงท่ีไม่ดีท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ หมัน่ท าความดีและรักษาคุณงามความดีท่ีเกิดข้ึนในชีวิตไดบ้า้ง
หรือไม่ ขอเพียงเราไม่ประมาทในชีวิตกบัวนัเวลาท่ียงัเหลืออยูใ่นปัจจุบนั เพราะทุกวินาทีของชีวิตอาจ
เป็นลมหายใจสุดทา้ยของชีวิตเราก็ได ้หากเราไดเ้รียนรู้คุณค่าของชีวิตอยา่งแทจ้ริง และเขา้ใจวา่ท่ีสุด
ของชีวติเราคือ การเรียนรู้จิตใจภายในของตนเอง นัน่แหละเราจึงจะไดช่ื้อวา่ เป็นผูใ้ชว้นัเวลาของชีวิต
ไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณค่าท่ีสุด  
 
ประเภทของคุณค่า 
 
 การศึกษาเร่ืองคุณค่าเป็นการศึกษาท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางและมีความหลากหลายมากนัก
ปรัชญาบางท่านเห็นวา่ การพิจารณาเร่ืองของคุณค่าตอ้งมองดูในลกัษณะของกระบวนการ ส่ิงหน่ึงท่ีมี
คุณค่าอาจมีเพราะมนัเป็นทางผ่านไปสู่คุณค่าอ่ืน ๆ ลิวอิส (Lewis) จ าแนกคุณค่าออกเป็น 5 ประเภท 
โดยมีความสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการดงัน้ี 

 1.  คุณค่าในฐานะส่ิงมีประโยชน์ (Usefulness) 
 2.  คุณค่าในฐานะเป็นเคร่ืองมือหรือทางผา่น (Instrumental Value) 
 3.  คุณค่าในฐานะเป็นคุณสมบติัประจ าโดยธรรมชาติ (Inherent Value) 
 4.  คุณค่าในตนเอง (Intrinsic Value) 
 5.  คุณค่าในฐานะเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดคุณค่าอ่ืน (Contributory Value) 
 นอกจากน้ี แรดเดอร์(Malvin Rader, 1976) ไดจ้  าแนกประเภทของคุณค่าไวอี้กลกัษณะหน่ึง 

โดยแบ่งคุณค่าและความสัมพนัธ์เป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
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 1.  คุณค่าทัว่ไปกบัคุณค่าเฉพาะ (Generic Value) คุณค่าทัว่ไปคือการตอบสนองความ
ตอ้งการ หรือความสนใจของคนทัว่ไป คุณค่าเฉพาะคือการตอบสนองความสนใจท่ีเจาะจงเป็นพิเศษ 
เช่น เงินทองเป็นส่ิงมีคุณค่าทัว่ไป เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนมาก แต่เพลง
แร็ปเป็นส่ิงท่ีม่ีคุณค่าเฉพาะ เน่ืองจากมีบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นท่ีมีความพึงพอใจท่ีจะฟัง ในขณะท่ีบาง
คนไม่มีความช่ืนชมกบัดนตรีประเภทน้ีแมแ้ต่นอ้ย 
 2. คุณค่าท่ีแสดงออก (Actual Value) กบัคุณค่าสะสม (Potential Value) คุณค่าท่ีแสดงออก 
คือการตอบสนองความต้องการ หรือความสนใจในขณะท่ีเป็นปัจจุบันนั้น ส่วนคุณค่าสะสมคือ
คุณสมบติัท่ีพร้อมจะตอบสนองความตอ้งการได ้เช่น มีอาจารยป์รัชญาคนหน่ึงมีความรู้ความช านาญ
และสามารถสอนวิชาคอมพิวเตอร์ได ้แต่ในขณะท่ีท างานอยูน่ั้น อาจารยค์นน้ีสอนเฉพาะวิชาปรัชญา
อยา่งเดียว ความสามารถในการสอนวิชาปรัชญาเป็นส่ิงมีคุณค่าท่ีแสดงออก เพราะก าลงัแสดงออกอยู่
ในขณะปัจจุบนั แต่อาจารยค์นน้ียงัไม่ไดส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจเป็นเพราะสถานศึกษานั้นไม่มี
การสอนวิชาน้ี หรือเป็นเพราะมีอาจารยท่ี์จบคอมพิวเตอร์โดยตรงอยา่งเพียงพอ ความสามารถในการ
สอนคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ปรัชญาคนน้ีเป็นความสามารถท่ีเป็นคุณค่าแบบสะสม คือยงัมิได้
แสดงออกในขณะปัจจุบนั แต่หากสถานศึกษานั้นสั่งให้อาจารยค์นน้ีสอนคอมพิวเตอร์ เขาก็สามารถ
สอนได ้และเม่ือไดส้อน การสอนและความสามารถในการสอนก็เปล่ียนสภาพเป็นคุณค่าท่ีแสดงออก 
 3.  คุณค่าในตัวเอง (Intrinsic Value) กับคุณค่าในฐานะเคร่ืองมือ (Instrumental Value) 
คุณค่าในตวัเองหมายถึงส่ิงท่ีมีคุณค่าดว้ยตวัของมนัเอง คุณค่าในฐานะเคร่ืองมือ หมายถึงส่ิงท่ีมีคุณค่า
ในฐานะเป็นเคร่ืองมือ หรือสะพานเช่ือมโยงไปสู่คุณค่าอ่ืน ๆ เช่น เพลงเป็นส่ิงมีคุณค่าในตวัเอง เพราะ
เม่ือไดฟั้งแลว้เกิดความซาบซ้ึง ไพเราะ สนุกสนาน หรือเกิดความรู้สึกสุนทรีย ์แต่การท่ีจะไดฟั้งเพลง
นั้นอาจตอ้งมีส่ิงแลกเปล่ียนคือเงิน โดยอาจจะใชใ้นการซ้ือเคร่ืองเล่นเทป ซ้ือเทปเพลง หรืออาจใชจ่้าย
เพื่อการเขา้ไปฟังคอนเสิร์ต เป็นตน้ ดงันั้น ในกรณีน้ีเงินจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในฐานะเป็นเคร่ืองมือหรือ
สะพานไปสู่คุณค่า 
 
ประเภทของคุณค่าตามความต้องการของมนุษย์  
 
 คุณค่าแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลกัษณะความตอ้งการของมนุษยคื์อ 
 1.  คุณค่าทางวตัถุ ได้แก่ คุณสมบัติของส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ 
ทางร่างกาย ทั้งโดยตรงและทางออ้ม เช่น คุณค่าของอาหารต่อร่างกาย เป็นคุณค่าทางวตัถุโดยตรง 
(คุณค่าในตวัเอง) คุณค่าของเงินท่ีซ้ืออาหารเป็นคุณค่าทางวตัถุโดยออ้ม (คุณค่าในฐานะเคร่ืองมือ) 
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 2.  คุณค่าทางจิตใจ ไดแ้ก่ คุณสมบติัของส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการทาง
จิตใจ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ ความตอ้งการทางสติปัญญา ความตอ้งการทางอารมณ์ความรู้สึก และ
ความตอ้งการทางสังคม เจตนารมณ์และความดีงาม 
 
คุณค่าแท้ คุณค่าเทยีม 
 
 การด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะการพฒันาของระบบ 
การเรียน การท างาน และการท ากิจกรรมต่างๆตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวก 
ช่วยให้การด าเนินการต่างๆ สะดวก รวดเร็วมากข้ึน ทั้งองค์การ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน ลว้นตอ้งการ
ความรวดเร็วในการท ากิจกรรมต่างๆ เม่ือท าทุกอยา่งไดร้วดเร็วมากข้ึนจึงอาจหลงตนเอง และส่ิงส าคญั
ในการด าเนินชีวติดงันั้นเราจึงควรหนัมาพิจารณาคุณค่าประโยชน์ใชส้อยท่ีแทจ้ริง มากกวา่ท่ีจะใชเ้พื่อ
ความโกเ้ก๋อวดร ่ ารวย เป็นวธีิคิดท่ีสามารถสกดัหรือบรรเทากิเลส เป็นวิธีคิดหน่ึงใน “โยนิโสมนสิการ” 
ท่ีส าคญัและมีประโยชน์มาก หลกัการน้ีอาจจะดูเหมือนเป็นหลกัการพื้นๆ ท าให้หลายๆ คนมองขา้มท่ี
จะน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั โดยท่ีคุณค่าน้ีสามารถแบ่งออกเป็น คุณค่าแท ้และคุณค่าเทียม
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต). 2551) 
 1.  คุณค่าแท้ (Absolute Value) หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิงทั้งหลาย ในแง่ 
ท่ีสนองความตอ้งการของชีวติโดยตรง หรือท่ีมนุษยน์ ามาใชแ้กปั้ญหาของตนเพื่อความดีงาม การด ารง
อยู่ดว้ยดีของชีวิตหรือเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนเองและผูอ่ื้น คุณค่าน้ีอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองตีค่า
หรือวดัราคา จะเรียกว่า “คุณค่าท่ีสนองปัญญา” ก็ได้ เช่น อาหารมีคุณค่าอยู่ท่ีประโยชน์ส าหรับ 
หล่อเล้ียงร่างกายให้ด ารงชีวิตอยู่ได ้มีสุขภาพดี เป็นอยู่ผาสุก มีก าลงัเก้ือกูลแก่การบ าเพ็ญกิจหน้าท่ี 
รถยนต์ช่วยให้เดินทางได้รวดเร็ว เก้ือกูลแก่การปฏิบัติหน้าท่ีการงาน ความเป็นอยู่ การบ าเพ็ญ
ประโยชน์สุข ควรมุ่งเอาความสะดวก ปลอดภยั แขง็แรง ทนทาน เป็นตน้ 
 2.  คุณค่าเทียม (Conventional Value) หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิงทั้ งหลายท่ี
มนุษยพ์อกพูนให้แก่ส่ิงนั้น เพื่อปรนเปรอการเสพเวทนา หรือเพื่อเสริมราคาเสริมขยายความมัน่คง
ยิ่งใหญ่ของตวัตนท่ียึดถือไว ้คุณค่าน้ีอาศยัตณัหาเป็นเคร่ืองตีค่าหรือวดัราคา จะเรียกว่า “คุณค่าท่ี
สนองตณัหา” ก็ได ้เช่น อาหารมีคุณค่าอยู่ท่ีความเอร็ดอร่อย เสริมความสนุกสนาน เป็นเคร่ืองแสดง
ฐานะความโก้หรูหรา รถยนต์เป็นเคร่ืองวดัฐานะ แสดงความโกค้วามมัง่มี มุ่งเอาความสวยงามและ
ความเด่น เป็นตน้ 
 วิธีคิดแบบน้ี ใชพ้ิจารณาในการเขา้เก่ียวขอ้งปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลายไดท้ัว่ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น
การบริโภค การใช้สอย การซ้ือหา หรือการครอบครอง โดยมุ่งให้เขา้ใจและเลือกเสพคุณค่าแทท่ี้เป็น
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ประโยชน์แก่ชีวิตอยา่งแทจ้ริง เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผูอ่ื้น คุณค่าแท ้นอกจากจะเป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแทจ้ริงแล้ว ยงัเก้ือกูลแก่ความเจริญงอกงามของกุศลธรรมเช่น ความมีสติ  
เป็นตน้ ท าให้พน้จากความเป็นทาสของวตัถุ เพราะเป็นการเก่ียวขอ้งดว้ยปัญญา และมีขอบเขตอนั
เหมาะสม มีความพอเหมาะพอดี ต่างจากคุณค่าพอกเสริมดว้ยตณัหา ซ่ึงไม่ค่อยเก้ือกูลแก่ชีวิต บางที
เป็นอนัตรายแก่ชีวิต ท าให้อกุศลธรรม เช่น ความโลภ ความมวัเมา ความริษยา มานะ ทิฏฐิ ตลอดจน
การยกตนข่มผูอ่ื้นเจริญข้ึน ไม่มีขอบเขต และเป็นไปเพื่อการแก่งแยง่เบียดเบียน ตวัอยา่งเช่น อาหารท่ี
กินดว้ยสติปัญญาเพื่อคุณค่าแทม้ื้อหน่ึงราคาไม่ก่ีสิบบาท อาจมีคุณค่าแก่ชีวิตร่างกายมากกวา่อาหารม้ือ
เดียวราคานบัพนับาทท่ีกินดว้ยตณัหา เพื่อเสริมราคาของตวัตน และยงัอาจเป็นอนัตรายแก่ร่างกายของ
ตนเองได ้
 ยกตวัอย่างเช่น นาฬิกาขอ้มือ ราคาไม่ก่ีร้อยบาทก็ดูเวลาได้ น้ีคือคุณค่าแท้ของนาฬิกา 
ปัจจุบนันาฬิการาคาหลายลา้นบาท นาฬิกากลายเป็นเคร่ืองประดบัท่ีไม่ใช่คุณค่าในการดูเวลา ไปติดท่ี
คุณค่าเทียมของมนั การสอนศาสนาให้คนตั้งอยูใ่นคุณธรรม ให้คนอยู่ในสัมมาอาชีวะให้คนเป็นคนดี 
ถือว่าเป็นคุณค่าแทข้องสังคม ปัจจุบนับางอาชีพคุณค่าแทท่ี้เป็นอยูไ่ดถู้กบิดเบือนกลายไปเป็นคุณค่า
เทียม ในยคุบริโภคนิยมน้ีการประกวดนางงาม กีฬาไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งมากจนมองขา้มคุณค่าแท้
ท่ีแทจ้ริง  
  ความสุขก็เช่นกนั มีความสุขอยา่งแทจ้ริง ความสุขอยา่งเทียม ถา้อยากคิดให้เป็นประโยชน์ 
ก็ตอ้งวเิคราะห์ดูใหอ้อกวา่อะไรเป็นคุณค่าแท ้อะไรเป็นคุณค่าเทียม ความสุขเทียมก็เป็นความสุขท่ีเจือ
อยูด่ว้ยทุกข ์ท่ีเรียกวา่ อามิสสุข หรือสุขจากอบายมุข มนัก็เป็นสุขเทียม เช่น นัง่เล่นไพ่ทั้งคืน หรือตั้ง
วงด่ืมเหลา้ เฮฮากนัไป ดูวา่มีความสุข แต่สุขแทสุ้ขเกิดจากคุณธรรม สุขจากการบ าเพญ็ความดี บ าเพญ็
กุศล ขยนัหมัน่เพียร เป็นความสุขท่ีแท ้แต่เห็นได้ยาก ต้องใช้ปัญญาจึงจะมองเห็น เช่น นักศึกษา
อดทนอ่านหนังสือยอมล าบากในวนัน้ี เพื่อความสุข ความส าเร็จในอนาคตเพื่อให้ได้สุขท่ีคาดหวงั
เอาไว ้
 กล่าวโดยสรุป คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นการพิจารณาถึงคุณค่าในการบริโภค หรือ  
การกระท าต่างๆ วา่อะไร หรืออยา่งไหนท่ีมีคุณค่าแท(้ต่อการด าเนินชีวิต) และอะไร หรืออยา่งไหนท่ีมี
คุณค่าเทียม ทั้งน้ีคุณค่าแท ้มกัจะเป็นส่ิงท่ีเก้ือกูลการด าเนินชีวิต เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด าเนินชีวิต แต่
คุณค่าเทียม เป็นส่ิงท่ีมักถูกปรุงแต่งข้ึน อาจเก้ือกูลต่อการด าเนินชีวิตและมกัแฝงด้วยหลุมพราง
บางอย่าง เป็นส่ิงท่ีอาจจะไม่จ  าเป็นแต่ต้องการ(ปรีชา พรหมบุตรhttp://www.gotoknow. org/blogs/ 
posts/247253 : 2557) 
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ตารางเปรียบเทยีบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 
 
วตัถุ คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 
นาฬิกา บอกเวลา เคร่ืองประดบั 
เส้ือผา้ ปกปิดร่างกาย ปกปิดความอาย เส้ือผา้ท่ีหรูหรา ฟุ่มเฟือย ราคาแพง 
อาหาร ดบัความหิว อาหารนั้นควรจะสะอาด

ถูกหลกัอนามยั สารอาหารครบ 5 หมู่ 
มีประโยชน์ทางดา้นโภชนาการ 

อาหารท่ีมีลกัษณะสวยงามโดยใชส้าร
ปรุงแต่ง จ าหน่ายในร้านอาหารหรู 
ราคาแพงเกินความจ าเป็น 

 
คุณค่าของชีวติและความเป็นมนุษย์ 
 

 หรับเกณฑก์ารตดัสินคุณค่าของชีวติและความเป็นมนุษย ์ส่วนใหญ่จะปรากฏอยูใ่นแนวคิด
ของปรัชญากลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) เป็นกลุ่มนักคิดทางปรัชญากลุ่มหน่ึงซ่ึงเน้นการยกย่อง
ศกัด์ิศรีและคุณค่าของมนุษยใ์ห้อยู่เหนือส่ิงอ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นสสารวตัถุ หรือเทพเจา้ต่าง ๆ แนวคิด
ของปรัชญากลุ่มมนุษยนิยมท่ีกล่าวถึงคุณค่าของมนุษยป์ระกอบดว้ย 
 1.  มนุษย์เป็นภาวะที่สูงส่งที่สุดในโลก ทั้ งในแง่ของสติปัญญาและอารมณ์ ความรู้สึก  
นักปรัชญามนุษยนิยมกลุ่มน้ีเห็นว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นท่ีสามารถประเมินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ได ้ 
ในอดีตนักปรัชญาชาวกรีกช่ือ โปรธากอรัส (Prothagorus) ได้กล่าวว่า “มนุษยเ์ป็นเคร่ืองวดัสรรพ
ส่ิง”(Man is the Measure of All Things) จากพื้นฐานความคิดน้ีน ามาสู่ความคิดท่ีวา่ เม่ือมนุษยเ์ป็น
รูปแบบของสติปัญญาเพียงรูปแบบเดียวในโลกท่ีสามารถประเมินคุณค่าได้ ดังนั้ น มนุษย์จึงอยู ่
ในฐานะของผูท้รงคุณค่าเช่นเดียวกัน และตอ้งถือว่ามีคุณค่าสูงสุดเพราะเป็นผูกุ้มอ านาจเด็ดขาด 
ในการตดัสินต่าง ๆ กรณีตวัอย่างท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนถึงอิทธิพลของแนวคิดน้ี เช่น กรณีการตดัสิน
นางงามจกัรวาล (Miss Universe) เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดท่ีเช่ือวา่ มนุษยเ์ป็นผูต้ดัสินทุก
ส่ิงทุกอยา่ง ไม่เพียงแต่ในโลกเท่านั้น แต่เป็นถึงระดบัจกัรวาล หมายถึง แมว้า่จะมีส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ใน
เอกภพน้ี แต่ก็ไม่มีความสามารถในการตดัสินคุณค่าของความงามไดเ้ทียบเท่ากบัการตดัสินของมนุษย ์
 2. มนุษย์มีคุณค่าในตนเองนกัปรัชญาบางคนเห็นว่า มนุษยทุ์กคนมีคุณค่าแห่งความเป็น
มนุษย ์แมจ้ะยงัไม่ไดแ้สดงออกมาเป็นคุณค่าสะสม นกัปรัชญากลุ่มน้ีเห็นว่า มนุษยมี์ศกัยภาพแห่ง
ความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั ต่างกนัแต่โอกาสท่ีจะแสดงออกซ่ึงคุณค่าแห่งตนเท่านั้น นกัปรัชญา
สายน้ีมีแนวโนม้ในการให้โอกาสในการแสดงออกของทุก ๆ คน และแนวคิดน้ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบั
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เร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Right) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสังคมโลกได้ให้ความส าคญัอย่างมากใน 
ยคุปัจจุบนั 
 3.  มนุษย์อยู่กึ่งกลางและอยู่ในความพอดีในทศันะของ แสง จนัทร์งาม (2535) กล่าวโดย
สรุปวา่ ชีวติมนุษยเ์ป็นชีวติท่ีมีคุณค่าท่ีสุดในบรรดาภาวะทั้งหลาย ตามคมัภีร์และความเช่ือทางศาสนา
พุทธ เทวดาและเทพธิดาบนสรวงสวรรค์นั้นเป็นภาวะท่ีมีความสุขมากจนไม่มีเร่ืองท่ีจะตั้งค  าถาม 
หรือไม่มีปัญหาชีวิตใด ๆ ส่วนสัตวเ์ดรัจฉานและสัตวน์รกต่าง ๆ อยูใ่นภาวะท่ีเต็มไปดว้ยความทุกข์
ทรมาน จนไม่มีเวลาคิดแกปั้ญหาความทุกขย์าก จึงมีแต่มนุษยท่ี์อยู่ก่ึงกลาง พบทั้งความสุขและความ
ทุกข ์จึงเป็นเหตุให้ภพมนุษยน์ั้นเหมาะสมท่ีสุดในการแสวงหาความรู้เพื่อส่ิงท่ีดีกวา่ส าหรับชีวิต คือ
ความหลุดพน้จากความทุกขอ์ยา่งถาวร กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือมนุษยมี์คุณค่าสูงกวา่ส่ิงอ่ืน  
 กล่าวโดยสรุป ค าวา่คุณค่ามีความหมายนยัยะต่อไปน้ี 

 1.  ส่ิงมีคุณค่าคือส่ิงท่ีควรมี ควรท า 
 2.  ส่ิงมีคุณค่าคือส่ิงท่ีตอบสนองอยา่งสร้างสรรคค์วามตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
 3.  ส่ิงมีคุณค่าคือส่ิงท่ีมีสาระและมีศกัยภาพ 
 4.  การกระท าท่ีมีคุณค่าคือการกระท าเพื่อบรรลุเป้าหมายในส่ิงดีงามท่ีตั้งไวคื้อความดี 

ความงาม และความจริง 
 

เป้าหมายของชีวติตามแนวศาสนาและปรัชญา 
 
 มนุษยทุ์กคนเม่ือมีชีวิตเกิดมา ในการด าเนินชีวิตของมนุษยเ์รา จะมีปัญหาต่างๆ เขา้มาใน
ชีวิตให้เราตอ้งแกไ้ขหรือมีทางเลือกให้เราตอ้งเลือก ดงันั้นการท่ีเราจะแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้ดี
หรือเลือกทางท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมจ าเป็นตอ้งมียึดเหน่ียวจิตใจ ไม่ใช่ปล่อยชีวิตไป
เร่ือยๆตามยถากรรม โดยไม่รู้ว่าส่ิงน้ีถูกหรือผิด ด าเนินชีวิตไปอย่างไร้จุดมุ่งหมาย ดงันั้นมนุษยจึ์ง
จ าเป็นตอ้งตั้งเป้าหมายในการด าเนินชีวิต จะท าให้ชีวิตมีทิศทาง มีความหวงั มีความกระตือรือร้น มี
ความสุข และไม่เดินหลงทาง เป้าหมายสูงสุดของชีวิตหรือส่ิงสูงสุดท่ีมนุษย์แสวงหาในทาง 
จริยศาสตร์เรียกว่า Summum Bonumหรืออาจเรียกว่าอุดมคติชีวิต ในแต่ลทัธิและศาสนาก็จะเสนอ
ค าตอบและมีแนวคิดแตกต่างกนั โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มสุขนิยมและกลุ่มอสุขนิยมดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
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 1. กลุ่มสุขนิยมหรือรตินิยม (Hedonism) 
 แนวความคิดของกลุ่มรตินิยมหรือสุขนิยมน้ีถือหลกัการท่ีวา่ความสุข (Pleasure) เป็นส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดของชีวิต เป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีมนุษยแ์สวงหา เป็นเป้าหมายสุดทา้ยท่ีมนุษยเ์ราควรไปให้ถึง ความสุข
เป็นท่ีสุดของความตอ้งการ 
 กลุ่มสุขนิยมได้เสนอทัศนะว่า จุดหมายปลายทางของมนุษย์คือการได้มาซ่ึงความสุข 
ความสบายและส่ิงท่ีได้มาจะตอ้งได้มาดว้ยความทุกข์น้อยท่ีสุด ตวัอย่างเช่นนกัศึกษาคนหน่ึงตั้งใจ
เรียน อ่านหนงัสือ เพราะตอ้งการสอบไดเ้กรดดีๆ เรียนจบเร็วๆหางานท าไดเ้งินเดือนสูง มีหนาท่ีการ
งานท่ีมัน่คง นัน่คือ เขายอมทุกขใ์นตอนน้ี เพื่อความส าเร็จสุขสบายในวนัขา้งหนา้ 
 ลทัธิสุขนิยมมองว่าความสุขเป็นเป้าหมายของชีวิตคือ ความสุขระยะยาว ไม่มีใครอยากได้
ความสุขชัว่คราว ซ่ึงแนวคิดน้ีตรงกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ นัน่คือ ทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวไว้
ว่า ยิ่งวิทยาศาสตร์มีความเจริญกา้วหน้าไปมากเท่าใด มนุษยก์็จะยิ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน
เท่านั้น หลกัการทางวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการแบบประสบการณ์นิยม คือตรวจสอบได้ด้วยประสาท
สัมผสัทั้ง5 ปัจจุบนัจึงพยายามท าให้วิทยาศาสตร์เจริญกา้วหน้ามากข้ึนเพื่อให้ชีวิตสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน วิถีชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงเขา้สู่ยุคดิจิทลั(digital period) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษยเ์คยตอ้งออกแรง
ท าดว้ยความยากล าบาก เคร่ืองมือดิจิทลัสามารถท าแทนได ้ท าให้ชีวิตมนุษยมี์ความสะดวกสบายและ
มีความสุขมากข้ึน ดงันั้นทฤษฎีสุขนิยมจึงเช่ือวา่วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นหนทางน ามนุษยไ์ปสู่
ความสุขท่ีแทจ้ริงได ้
 เหตุผลส าคญัท่ีกลุ่มสุขนิยมถือว่า ความสุขสบายเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต เพราะคนเรา
เกิดมาพร้อมกบัประสาทสัมผสัท่ีมีศกัยภาพในการรับรู้ความสุขจึงควรแสวงหาความสุข 
 นกัปรัชญาคนส าคญัในลทัธิน้ีไดแ้ก่ เบนธมั(Jeremy Bentham) เอพิคิวรัส(Epicurus)  
 1. เบนธมั(Jeremy Bentham) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่ “ ความเจ็บปวดและความสุขสบายคือ
เจา้นายท่ีคอยบงการพฤติกรรมของมนุษย”์ หมายถึงความสุขสบายเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา จึงด้ินรน
ไขว่ควา้แสวงหาความสุขมาใส่ตวั ในขณะเดียวกนัความเจ็บปวดหรือความทุกข์ก็เป็นส่ิงท่ีไม่มีใคร
ปรารถนาจึงพยายามด้ินรนเพื่อหลุดพน้จากมนั 
 2. เอพิคิวรัส(Epicurus)ไดแ้สดงทศันะไดว้า่ “มนุษยเ์ราเกิดชาติเดียว ตายหนเดียว ไม่มีโลก
หนา้หรือโลกในอดีต ในขณะท่ีมีชีวติอยูจึ่งควรแสวงหาความสุขใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได”้ 
 ทศันะเด่นของลทัธิเอพิคิวรัส (Epicurianism) 
 1. เป็นทศันะสสารนิยมหรือวตัถุนิยม (Materialism) เช่ือว่าความเป็นจริงมีเพียงหน่ึงเดียว
คือ สสาร สรรพส่ิงคือสสาร มนุษยก์็คือสสารชนิดหน่ึง 
 2. ชีวติท่ีดีคือ ชีวติท่ีมีความสุขยนืยาวท่ีสุด 
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 3. เพื่อความสุขท่ีย ัง่ยืนเราควรแสวงหาอยา่งรอบคอบและมองการณ์ไกลโดยไม่ผกูพนักบั
ส่ิงของหรือบุคคลมากจนเกินไป 
 แนวคิดของกลุ่มวจิารณ์โตแ้ยง้ทศันะของแนวคิดสุขนิยม  
 1. ถา้มนุษยแ์สวงหาแต่ความสุข อารยธรรมหรือวทิยาการต่างๆ ก็จะมีไม่ได ้

 2. ถา้มนุษยแ์สวงหาแต่ความสุขการกระท าอนัน่าสรรเสริญก็จะมีไม่ได ้
 3. ในโลกน้ีไม่มีอะไรเป็นความสุขท่ีแทจ้ริง การบอกให้มนุษยแ์สวงหาความสุขจึงเป็น

เร่ืองไร้สาระ 
 2. กลุ่มอสุขนิยม (Non-hedonism) 
 ทฤษฎีน้ีตั้งข้ึนโตแ้ยง้กบัทฤษฎีสุขนิยม ทฤษฎีน้ีกล่าววา่ ถา้หากคนเรามุ่งแต่การสนองความ
ตอ้งการทางประสาทสัมผสัเพียงอย่างเดียวแลว้มนุษยเ์ราจะไม่ต่างอะไรไปจากสัตวอ่ื์นๆ เพราะสัตว์
อ่ืนๆ ก็ลว้นตอ้งการความสุข พฤติกรมทั้งหลายของสัตวโ์ลกท่ีเหมือน ๆ กนั คือ การกิน นอนขบัถ่าย 
และสืบพนัธ์ุ ไม่ไดคิ้ดจะพฒันาหรือปรับปรุงอะไรให้ดีข้ึน หากมนุษยถื์อเอาความสุขเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในชีวิต มนุษย์ก็จะไม่ต่างไปจากสัตวเ์ลยและการถือเอาความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดนั้นได้
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น 
 1. ท าใหค้วามตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีท่ีส้ินสุด กล่าวคือ ถา้คนเราถือวา่เป้าหมายสูงสุดของ
ชีวิตคือ ความสุข ความพอใจ หรือความสะดวกสบาย มนุษยก์็จะไม่มีความสุขท่ีแทจ้ริง เพราะเราไม่
สามารถบรรลุความปรารถนาหรือความตอ้งการทุกอยา่งของเราไดอ้ยา่งแทจ้ริง แทท่ี้จริงแลว้ความสุข
เป็นเพียงภาพมายา เม่ือเราไดม้าแลว้เราก็ตอ้งเสียมนัไปและเราก็เกิดความตอ้งการใหม่อีก ดงันั้น อุดม
คติท่ีวา่ ความสุขคือเป้าหมายสูงสุดของคนเรานั้นไม่เคยเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริงเลย 
 2. เม่ือคนเรามีความสุขสบาย จะท าให้ไม่ต่อสู้หรือพฒันา จะเกิดความเฉ่ือยชา ส่วนความ
ทุกขจ์ะเป็นแรงผลกัดนัเพื่อเป้าหมายของส่ิงใหม่ หรือกล่าวไดว้่า ความทุกข์เป็นตวัสร้างสรรค ์ดงันั้น
การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไม่ได ้ถา้มนุษยม์วัแต่หาความสุขใส่ตวั กลุ่มอสุขนิยมเสนอว่าเป้าหมายท่ี
แทจ้ริงของชีวิตมนุษยไ์ม่ใช่ความสุขภายนอก แต่มนัคือความสุขภายใน คุณค่าของชีวิตอยู่ท่ีจิตใจมี
ความสงบเยน็ จุดหมายของชีวิตจึงไม่ใช่ความสุขสบายเหมือนสัตวแ์ต่เป็นความสงบสุขทางจิตใจท่ี
สัตวไ์ม่สามารถมีไดด้ัง่มนุษย ์เพราะมนุษยป์ระกอบดว้ยร่างกายและจิตวิญญาณ โดยถือวา่จิตวิญญาณ
เป็นส่วนส าคญัของมนุษย ์ 
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 ลทัธิอสุขนิยมสามารถแยกออกเป็นกลุ่มยอ่ยไดอี้กหลายกลุ่มโดยในท่ีน้ีจะเสนอ 4 กลุ่มดงัน้ี 
  2.1 ปัญญานิยม (Intellectualism) 
  ลทัธิน้ีถือวา่ปัญญา (Wisdom) หรือความฉลาดปราดเปร่ือง ความสามารถเขา้ใจส่ิงต่างๆ
ไดด้ว้ยเหตุผลเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยค์วรแสวงหา ถือวา่ชีวิตท่ีดีท่ีแทจ้ริง คือ ชีวิตท่ีหลุดพน้จากความ
ตอ้งการทางกายไปสู่โลกของจิตหรือปัญญาโดยเฉพาะคือโลกในอุดมคติตามทศันะของเพลโต (Plato) 
  เพลโตมีความสนใจอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองชีวิตหลงัความตายเขาไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ “Body 
and Soul in Ancient Philosophy” เขาเช่ือมัน่วา่วิญญาณเป็นอมตะโดยเช่ือวา่“วิญญาณยงัคงอยูต่่อไป
แมว้า่ชีวิตในชาติภพน้ีจะส้ินสุดลงแลว้ เพื่อรอรับรางวลัหรือการลงโทษตามท่ีสมควรไดรั้บ” ในชีวิต
หลงัความตาย ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลนั้นใชชี้วติอยา่งไรตอนท่ีอยูใ่นโลกมนุษย ์
  ทศันะของปัญญานิยมมองวา่ “ลักษณะเฉพาะ หรือส่ิงท่ีท าให้มนุษยเ์ป็นตวัของตวัเอง
เป็นคุณสมบัติ ท่ีแยกมนุษย์ออกจากสัตว์อ่ืนๆ  ในโลกก็ คือ ปัญญา”โดยท่ีปัญญา หมายถึง 
ความสามารถในการใชเ้หตุผลเพื่อแสวงหาความจริงหรือเพื่อแกปั้ญหาในชีวิต นกัปรัชญาท่ีโดดเด่น
ในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ โสคราตีส (Socrates 469-399 B.C.) เพลโต (Plato 427-347 B.C.) และอริสโตเติล 
(Aristotle 384-322B.C.) 
 ทศันะเด่นของโสคราตีส 
 1. มีลักษณะเป็นจิตนิยม(Idealism)คือมีความเช่ือว่าความจริงในโลกมีเพียง 2 อย่างคือ 
สสารและอสสาร มนุษย์ประกอบไปด้วย ร่างกาย (สสาร) และ จิตวิญญาณ (อสสาร) จิตท าหน้าท่ี
ควบคุมกาย 
 2. ชีวติท่ีดีคือ ชีวติท่ีมีการใชปั้ญญาไตร่ตรองการกระท าและความเช่ือต่างๆ ทั้งของตนเอง
และสังคม (An unexamined life is not worth living) 
 3. ปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในจิต ซ่ึงท าให้มนุษยแ์ตกต่างจากสัตว ์ปัญญาเป็นสาระแก่นแท้
ของคน สอดคล้องกบัเพลโตท่ีกล่าวว่า สาระของคน คือวิญญาณ สาระของวิญญาณ คือ ปัญญาหรือ
ความรู้ (Wisdom) 
 การแสวงหาความรู้ ความจริงคือ ความต้องการท่ีจะไปสู่ปัญญาความรู้จริง แต่ความรู้
ดงักล่าว จะตอ้งเป็นความรู้ท่ีบริสุทธ์ิเป็นสัจธรรมและอมตะ ไม่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการทางกาย มีใจ
ท่ีสงบ ไม่แก่งแย่ง แข่งขนัจนเกินความพอดี ความส าคญัของกลุ่มปัญญานิยมคือการมุ่งเน้นแสวงหา
ปัญญา 
 แนวคิดท่ีโดดเด่นและน่าสนใจมากอีกประการหน่ึงในเชิงจริยศาสตร์ของโสคราตีส คือ 
แนวคิดวา่ “ปัญญาคือธรรม” (Virtue is Knowledge, Knowledgeis Virtue)หมายความวา่ คนท่ีมีปัญญา
จะตอ้งใช้ปัญญาควบคู่กบัคุณธรรมเสมอ หรือมีคุณธรรมก ากบัการใช้ปัญญา จึงจะเป็นส่ิงท่ีถูกท่ีควร 
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เน่ืองจากคนท่ีมีปัญญา (คนฉลาด) หากใชปั้ญญาหรือความฉลาดโดยไม่มีคุณธรรมก ากบั (ฉลาดแกม
โกง) ย่อมเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อส่วนรวม เพราะถ้าไม่มีคุณธรรมก ากับก็จะ
เหมือนกบัศรีธนญชยั ท่ีใชปั้ญญาไปในทางท่ีผิดและเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น เพราะกฎหมายบา้นเมืองท่ีมี
อยูไ่ม่เพียงพอท่ีจะควบคุมมนุษยท่ี์แทแ้ละมีคุณค่าจึงตอ้งใช ้“ความรู้คู่คุณธรรม” อยูต่ลอดเวลา 
 ปรากฏการณ์ในสังคมบ่อยคร้ังท่ีมีการกระท าท่ีไม่ผิดต่อตวับทกฎหมาย แต่ผิดจริยธรรม  
ในการใช้กฎเกณฑ์ทางสังคมตดัสินบ่อยคร้ังท่ีไม่อาจใช้หลกันิติรัฐได ้จึงตอ้งใช้จริยธรรมตามหลกั
ศีลธรรมเขา้มาก ากบั มิฉะนั้นจะเกิดค่านิยมอนัเลวร้ายข้ึนในสังคมไทย เช่น ค่านิยมนับถือผู้ที่มีเงิน 
โดยไม่สนใจว่าเขาจะร ่ ารวยมาด้วยวิธีใดจะโกงหรือทุจริต คอรัปชั่นก็ไม่สนใจ จะอ่อนน้อมต่อคน
เหล่าน้ี ยินดีรับใช้คนเหล่าน้ีเพราะคิดว่าเขาจะแบ่งปันเงินทองให้ใช้ หรืออยากร ่ ารวยเหมือนเขา  
เขาโกงคนอ่ืนๆ ในสังคมก็ยงัใหก้ารยอมรับ ตอ้นรับเป็นอยา่งดี จึงอยากท่ีจะโกงบา้งและเอท ามากเขา้ก็
กลายเป็นตวัอยา่งผิดๆ ให้กบัเยาวชน หรือค าวา่ คอร์รัปช่ันได้แต่ขอให้มีผลงานหรือเม่ือไม่มีหลกัฐาน
วา่กระท าผดิก็ไม่เป็นความผดิ (ยกประโยชน์ให้จ  าเลย) ในความเป็นจริงการคอร์รัปชัน่ไม่เคยมีใบเสร็จ 
คนท่ีฉลาดแต่ขาดคุณธรรมก็จะคอยหาช่องว่างทางกฎหมายว่าจะฉ้อฉลไดอ้ยา่งไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย
และไม่ใหถู้กจบัได ้ใชค้วามฉลาดหลีกเล่ียงไม่ใหก้ารกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เป็นท่ีมา
ของการคอร์รัปชัน่เชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทบัซ้อน ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยอยา่งดาษด่ืนในบาง
ยคุสมยั 
  2.2  กลุ่มวมุิตินิยม(Salvationism) 
  กลุ่มวิมุตินิยมมีแนวคิดคล้ายกลุ่มปัญญานิยม คือ กลุ่มน้ีมีแนวคิดว่าความสุขไม่ใช่
สาระส าคญัท่ีสุดของชีวติ ความสงบทางใจท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกวา่ ในขณะท่ีกลุ่มปัญญานิยมจะมุ่งเนน้ท่ี
การแสวงหาสัจจะหรือความจริงท่ีเป็นส่ิงประเสริฐของชีวิตคือ ปัญญา แต่วิมุตินิยมจะเน้นเร่ืองการดับ
ความต้องการทางกาย และการเอาชนะตนเองมากกวา่ 
  กลุ่มวิมุตินิยมไม่ไดป้ฏิเสธความสุขไปเสียทีเดียว คือยอมรับว่าความสุขเป็นส่ิงท่ีดีแต่
ไม่ใช่ส่ิงท่ีดีท่ีสุด และให้ความสุขเป็นทางสายกลางและจุดมุ่งหมายสุดท้ายท่ีปราศจากทุกข์
เช่นเดียวกับศาสนา ศาสนาทั่วไปก็เป็นวิมุตินิยม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือ 
พราหมณ์-ฮินดู ก็ตาม 
  ลทัธิวิมุตินิยม ถือวา่ ความพอใจของมนุษย ์คือ ความพอดีระหวา่งส่ิงท่ีเรามีกบัส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการ เหตุท่ีคิดอยา่งน้ีเพราะส่ิงท่ีเรามีนั้นไดม้าจากภายนอก ซ่ึงตอ้งเอามาดว้ยวิธีการต่างๆ เป็นส่ิงท่ี
มีจ  ากดั ทุกคนอยากไดอ้ยากมี และวตัถุส่ิงของต่างๆ เม่ือเราไดม้าแลว้ก็ไม่มัน่ใจวา่มนัจะอยู่กบัเราไป
อีกนานแค่ไหน มนัเป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี มนัอาจเส่ือมสภาพ อาจหายไปหรือโดนขโมยก็เป็นไปได ้ถา้เรา
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ยดึติดกบัส่ิงของพวกน้ี จะท าให้เป็นทุกขห์รือผิดหวงัโดยไม่ทนัตั้งตวั เพราะเราไปเอาความสุขของเรา
ข้ึนอยูก่บั (อิงกบั) ส่ิงท่ีไม่แน่นอนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
  กลุ่มน้ีเช่ือวา่ถา้เราลดความตอ้งการส่ิงของหรือวตัถุเหล่าน้ีลง เราจะมีความสุขมากกว่า
การท่ีเราตอ้งไปด้ินรนขวนขวายส่ิงของวตัถุต่างๆท่ีตั้งอยูบ่นความไม่แน่นอนนั้น การเอาชนะใจตวัเอง
นั้นเป็นการง่ายและแน่นอนกว่าการท่ีเราจะไปเอาชนะผูอ่ื้นดงันั้นจึงเช่ือว่าวิธีน้ีเป็นวิถีแห่งความสุข
อยา่งแทจ้ริงกวา่วธีิแรก 
  ส านกัปรัชญาในกลุ่มน้ีท่ีส าคญั เช่น ลทัธิสโตอิค (Stoicism) มีนกัปรัชญาชาวกรีกคน
ส าคญัคือ เซโน (Zeno) เป็นผูก่้อตั้งลทัธิน้ีข้ึนมา ลทัธิน้ีมีแนวคิดว่า ความอยากเป็นบ่อเกิดของความ
ทุกข์ เพราะเราตกเป็นทาสของมนั หากเราปรารถนาความสุขท่ีแทจ้ริงและแน่นอนเราตอ้งพยายาม
เอาชนะกิเลส ตณัหา พยายามลดความตอ้งการส่วนเกินออกไปเสีย ให้เหลือแต่ความตอ้งการท่ีจ าเป็น
จริงๆ เท่านั้น ควรด ารงชีวิตด้วยความสันโดษดีท่ีสุดนอกเหนือจากเซโน (Zeno) ยงัมีนักปรัชญาคน
อ่ืนๆ อีกดงัน้ี เอพิคเตตสั (Epictetus) และมาร์คสั (Marcus Aurelius) เป็นตน้ 
  นอกจากน้ียงัมีอีกลัทธิหน่ึงท่ีมีแนวคิดท านองน้ี แต่แนวคิดค่อนไปทาง “สุดขั้ ว”  
อยูพ่อประมาณ ไดแ้ก่ ลทัธิซินนิค (Cynicism) นกัปรัชญาชาวกรีกช่ือ แอนติสเธเนส (Antisthenes) เป็น
ผูก่้อตั้งลทัธิน้ี หลกัการน้ีมีอยูว่า่ การมีชีวิตอยูอ่ยา่งง่ายๆ เพื่อเป็นหนทางไปสู่การแสวงหาปัญญาหรือ
ความรู้นับเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ ลทัธิซินนิคถือว่าชีวิตแบบง่ายๆเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด ท านองเดียวกบัสัตว์
เดรัจฉาน ไม่สนใจร่างกายหรือยศศกัด์ิอคัรฐาน เม่ือหิวค่อยหาอาหาร มีชีวิตท่ีเป็นไปตามธรรมให้ชาติ
มากท่ีสุด ค ่าไหน นอนนัน่ ไม่สนใจแสวงหาหรือสะสมเงินทอง ทรัพยสิ์น เกียรติยศ อ านาจ คนกลุ่มน้ี
จะพยายามมีให้น้อยท่ีสุด พวกเขาเช่ือว่า ถ้าท าได้ตามน้ี จะพบกบัความสุขท่ีแทจ้ริง ลทัธิน้ียงัมีนัก
ปรัชญาท่ีโดดเด่นอีกท่านหน่ึงไดแ้ก่ ไดโอจินีส (Diogenes) 
  ทศันะของวิมุตินิยมมองว่า “คุณค่าสูงสุดของการใช้ชีวิตคือ การเอาชนะตนเองโดย 
การลดละกิเลสให้หมดส้ิน แลว้หลุดพน้จากภาวะบีบคั้นทุกอย่าง ด าเนินชีวิตดว้ยความสุข สงบ เยน็ 
เตม็เป่ียม” 
 สรุปทศันะเด่นของลัทธิซินนิค 

 1. ถือสันโดษอยา่งสุดโต่ง ละทิ้งกิจกรรมทางสังคม 
 2. ถือวา่การปราศจากกิเลส มีค่าสูงสุดในตวัเอง 
 3. ชีวติท่ีดีตอ้งอยูง่่ายท่ีสุด มีส่ิงจ าเป็นในชีวิตให้นอ้ยท่ีสุด ใชชี้วิตเรียบง่าย หิวก็กิน ง่วงก็

นอน ไม่ยดึติดต่อส่ิงใดๆ ไม่วา่จะเป็นทรัพยส์มบติั ลาภยศ สรรเสริญใดๆ 
 สรุปทศันะเด่นของลัทธิสโตอคิ 
 1. คุณค่าของชีวติอยูท่ี่ความสงบสุขอนัเกิดจากการหลุดพน้จากอ านาจครอบง าของวตัถุ 
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 2.  ชีวติท่ีดีคือชีวติท่ีใชเ้หตุผลเหนืออารมณ์ความรู้สึก 
 กล่าวโดยสรุปปรัชญากลุ่มวิมุตินิยมโดยทัว่ไปถือว่า ความพอใจของมนุษยน์ั้นถูกก าหนด

โดยปัจจัย สองประการคือ ส่ิงท่ีเรามีและส่ิงท่ีเราต้องการ ในท่ีน้ีสามารถแสดงด้วยสมการของ 
ความพอใจตามทศันะของลทัธิสโตอิคดงัน้ี 

 
 
 
   

 จากสมการ ถา้เศษกบัส่วนเท่ากนั คือส่ิงท่ีเรามีกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการเท่ากนั ก็จะท าให้เราเกิดมี
ความพอใจเต็มท่ี แต่ถา้ความตอ้งการของเรามากข้ึน แต่ส่ิงท่ีเรามียงัคงเท่าเดิม เม่ือนั้นความทุกขก์็จะ
เกิด ดงันั้นในการด าเนินชีวิตของคนเราจึงตอ้งพยายามปรับทั้งสองส่ิงให้สมดุลกนั (Balance) ชีวิตจึง
จะมีความพอดี และเกิดความพอใจ 
 นกัปรัชญาในลทัธิน้ีไดเ้สนอวธีิการสร้างความพอใจ 2 วธีิดงัต่อไปน้ี 
 วิธีท่ี1 พยายามขวนขวายให้ส่ิงท่ีเรามีเพิ่มปริมาณมากข้ึนให้เท่ากบัความตอ้งการ หมายถึง
พยายามด้ินรนขวนขวายเพิ่มตัวเศษในสมการให้มีมากข้ึน โดยต้องใช้ความพากเพียรพยายาม 
อยา่งเตม็ท่ี 
 วิธีท่ี 2 ลดส่ิงท่ีตอ้งการลง (ลดความตอ้งการลง) ให้เหลือเท่ากบัส่ิงท่ีเรามี หมายความว่า 
หากพยายามเพิ่มส่ิงท่ีเรามีแลว้ไม่เป็นผลส าเร็จ ก็หันมาท าวิธีท่ี 2 คือ การพยายามควบคุมจิตใจตนเอง
ลดความตอ้งการลงให้เหลือเท่ากบัส่ิงท่ีเรามี จากสูตรคือการลดตวัส่วนนั้นเอง  
 กลุ่มวิมุตินิยมน้ีมีมโนทศัน์ว่า วิธีแรกค่อนขา้งยากและไม่แน่วา่จะท าไดเ้สมอไป เพราะส่ิง
ทั้งหลายไม่อยูอ่  านาจของเรา ส่วนวิธีท่ีสองน้ีแน่นอนกวา่ เพราะอยูใ่นอ านาจของเราเต็มท่ี การเพิ่มเศษ
(ส่ิงท่ีเรามี) ท าไดย้ากกว่าการลดส่วน (ส่ิงท่ีเราตอ้งการ) ยิ่งเราลดส่วนเท่าไหร่ ผลลพัธ์คือความพอใจ
จะยิ่งมากข้ึนเท่านั้น ยิ่งความตอ้งการของเราน้อยลงเท่าใด ทรัพยส์มบติัท่ีเรามีอยู่เดิมก็ดูเหมือนจะยิ่ง
มากข้ึนเท่านั้น ทศันะน้ีจึงถือวา่ คนท่ีมีความสุขท่ีสุดมิใช่คนท่ีมีทรัพยส์มบติัมากท่ีสุด แต่เป็นคนท่ีมี 
ความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด ในสังคมปัจจุบนัท่ีคนส่วนใหญ่มกัจะ “สุขยาก ทุกขง่์าย” เพราะตอ้งมุ่งไปท่ี
การเพิ่มส่วน (ส่ิงท่ีเราตอ้งการ) ท่ีนบัวนัจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆเพราะค่านิยมค่านิยมใช้ชีวิตหรูหราฟุ้งเฟ้อ 
ค่านิยมเลียนแบบโดยไม่ดูฐานะความเป็นจริง (เห็นชา้งข้ี ข้ีตามชา้ง) หวัใจส าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วย
ปรับสมดุลของเศษ (ส่ิงท่ีเรามี) และส่วน (ส่ิงท่ีเราตอ้งการ) คือการรู้จักพอ เพราะการรู้จกัพอก่อสุขทุก
สถาน ไม่รู้จกัพอก่อทุกข์ตลอดกาล หรือ “ไฟไม่เคยอ่ิมด้วยเช้ือ มหาสมุทรไม่เคยอ่ิมด้วยน ้ าฉันใด 
ความอยาก(ตณัหา)ของมนุษยก์็ไม่เคยอ่ิมดว้ยส่ิงปรนเปรอ (อามิส) ฉนันั้น” แนวคิดน้ีสรุปไดว้า่ “ อัน

สิง่ที่เราม ี   

ความพอใจ   =    

  สิง่ที่เราต้องการ 
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ว่าเศรษฐีน้ันมิใช่หมายถึง คนที่มีเงินมาก แต่หมายถึงคนที่รู้จักพอ” มีพอใช ้กินพออ่ิม ท่ีเหลือเผื่อแผ่
แบ่งปันเพื่อนมนุษยท่ี์อดอยากหิวโหย คนจึงจะมีสันติสุข สังคมจะมีสันติภาพ 
 วิมุตินิยมให้ความส าคญักบัความแน่นอนและความปลอดภยัมาก เม่ือใดท่ีความพอใจของ
เราข้ึนอยูก่บัตวัของเราเอง เม่ือนั้นก็เป็นการแน่นอนวา่เราปลอดภยัจากความทุกข ์ถา้เราไปผกูพนักบั
ส่ิงนอกกาย ซ่ึงอยู่นอกอ านาจของเราท่ีจะควบคุมแล้วก็เท่ากบัเราเอาตวัเองไปแขวนไวก้บัเส้นด้าย  
จะไม่ปลอดภยัจากความทุกข ์วิมุตินิยมสอนวา่ จงหวงัแต่ส่ิงท่ีอยูใ่นอ านาจของเรา อ านาจของเรา เช่น
คุณธรรม การควบคุมตัวเองตัวเอง ความสุขทางใจ การรู้จักปล่อยวางและการท าหน้าท่ีโดยไม่
หว ัน่ไหว เป็นตน้ ส่ิงท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจของเรา ท่ีเราไม่ควรไปผูกพนัดว้ย เช่น เงิน อ านาจ เกียรติ 
ทรัพยส์มบติั เป็นตน้ เม่ือใดท่ีเราหลุดพน้จากส่ิงเหล่าน้ีได ้เราก็จะประสบส่ิงท่ีดีของชีวิตคือความสุขท่ี
แทจ้ริง 
  2.3  กลุ่มอตัถิภาวนิยม หรือกลุ่มเอก็ซิสท์ฯ(Existentialism) 

  กลุ่มอัตถิภาวนิยม หรือกลุ่มเอ็กซิสท์ฯ เสนอทัศนะว่า แม้ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์จะท าให้เรามีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน แต่การไดม้าซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
นั้นท าให้เราตอ้งเป็นทุกขอ์ดหลบัอดนอนท างานหนกัเพียงเพื่อจะไดเ้งินมาซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวก
นั้น และเม่ือเราไดม้าแลว้ หากส่ิงนั้นเกิดช ารุดเสียหาย เราก็เป็นทุกข ์ส่ิงอ านวยความสะดวกพวกน้ีท า
ให้เราเหมือนตกเป็นทาสของผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ เรากลายเป็นคนท่ีไม่ใช่ตวัเราเองจริงๆ เราขาด
อิสระในการท าส่ิงต่างๆอยา่งเสรี เราขาดความเป็นตวัของตวัเอง 
  กลุ่มอตัถิภาวนิยมจึงเสนอใหม้นุษยเ์รากลบัมาเป็นตวัของตวัเอง การกลบัมาเป็นตวัของ
ตวัเอง คือ การตะหนกัถึงเสรีภาพซ่ึงเป็นธาตุแทข้องมนุษย ์เราเลือกท่ีจะท าส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระเสรี 
เราทุกคนล้วนแต่มีการเลือก ชีวิตล้วนเต็มไปด้วยทางเลือก และในการเลือกหลายๆ คร้ังของเรา เรา
เลือกเพราะความกลวัในใจเราเอง (แต่เราหลอกตวัเองวา่ เราถูกปัจจยัภายนอกบงัคบั) ในสังคมปัจจุบนั
เราหลอกตวัเองว่าถูกบีบบงัคบัจากส่ิงอ่ืนซ่ึงไม่เป็นความจริง ความจริงก็คือ คนเราเลือกทางเดินชีวิต
ต่างกนัออกไป ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของคนเราคือเสรีภาพ (Liberal) ชีวิตเม่ือมีอยูแ่ลว้ยอ่มตอ้งมีการเลือก
เสมอ และการเลือกทุกคร้ังของเราตอ้งอยูใ่นความรับผิดชอบของตวัเองดว้ย กล่าวคือ เม่ือเราเลือกท่ีจะ
ท าอะไรลงไปในชีวิตแลว้เราตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท านั้นๆนัน่หมายถึง เราตอ้งมีความตั้งใจวา่เรา
จะเอาอย่างไรกบัชีวิตของเรา เม่ือใดก็ตามท่ีเราก าลงัยืนบนทาง 2 แพร่งท่ีตอ้งเลือก ในสถานการณ์
เช่นนั้น แสดงว่าเราได้เจอกบัตวัตนจริงๆ ของเราแลว้ เม่ือใดก็ตามท่ีเราได้เลือก เท่ากบัชีวิตของเรา
เขา้ถึงเสรีภาพของตวัตนท่ีแทจ้ริง ท่ีเป็นตวัช้ีวา่เรามีชีวิตอยูใ่นโลกน้ีจริงๆ เราไดส้ัมผสัการมีอยูข่องตวั
เราซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะบอกเราไดว้า่ เราจะเป็นอะไรต่อไป หรือจะใชชี้วติไปในแนวทางใดนัน่เอง 
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  กลุ่มอตัถิภาวนิยม มีทศันะว่า “สาระท่ีแทจ้ริงของมนุษยอ์ยู่ท่ีเสรีภาพ การมีเจตจ านง
อิสระ (free will) มนุษยค์วรใชเ้สรีภาพเลือกเป็นอยา่งท่ีตนเองตอ้งการจะเป็นและรับผิดชอบมนั” 
  กลุ่มอตัถิภาวนิยมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

  1.  แบบอเทวนิยม (Atheism หรือ Non –theism) คือกลุ่มท่ีไม่เช่ือพระเจา้ (God) 
  2.  แบบเทวนิยม(Theism) คือกลุ่มท่ีเช่ือพระเจา้ หรือ เทพ 

  นักปรัชญาทีเ่ด่นๆในส านักนี ้เช่น 
  1.  แบบอเทวนิยม : ไฮเด็กเกอร์(Heidegger) และ ชอง ปอง ซาร์ตร์(Jean Paul Startre) 
  2.  แบบเทวนิยม : คีร์เคกอร์ด (Kierkekaard) ยสัเปอร์(Jasper)และบาร์ท(Barth) 
  2.4  กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
  กลุ่มมนุษยนิยมหรือลัทธิมนุษยนิยม มีทัศนะว่า มนุษย์เป็นส่ิงหน่ึงในธรรมชาติ  

มีศกัด์ิศรี มีค่า และมีความสามารถท่ีจะพฒันาตนเอง โดยอาศยัเหตุผลและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ไม่ตอ้งอาศยัอ านาจเหนือธรรมชาติแต่อยา่งใด 

  กลุ่มมนุษยนิยมมองวา่ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นลว้นมีมุมมองเก่ียวกบัชีวิตเพียง
ดา้นเดียว ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีแคบเกินไป กลุ่มมนุษยนิยมจึงเสนอว่ามนุษยเ์ราควรมองชีวิตให้รอบดา้น 
แทนท่ีจะมองแค่ดา้นเดียว เพราะนัน่ท าให้ทศันคติของเราคบัแคบและส่งผลให้การใชชี้วิตของเราแคบ
ไปดว้ย ทางท่ีถูกคือ เราตอ้งมองชีวิตในทุกทศันะทั้งทางสุขนิยม วิมุตินิยม และปัญญานิยม (คือมอง
รอบดา้น :Holistic / As a hole) 

  แนวคิดน้ีกล่าวโดยสรุปได้ว่า ส่ิงท่ีมีค่าและมนุษยค์วรแสวงหาเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ คือ ส่ิงทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่
ก็ตอ้งรู้จกัควบคุมความตอ้งการให้อยู่ในระดบัท่ีพอเหมาะพอดีและเหมาะสมดว้ย ไม่เอนเอียงไปทาง
ใดทางหน่ึง ตอ้งท าให้สมดุลกนั จึงจะเป็นการใชชี้วิตท่ีรอบคอบและสมบูรณ์มากท่ีสุด เหมือนแกว้น ้ า
ท่ีมีปริมาณน ้าในแกว้ท่ีพอดี ไม่ลน้และไม่นอ้ยเกินไป ซ่ึงอาจเทียบไดก้บัหลกัมชัฌิมาปฏิปทา (Middle 
Way) ในพุทธศาสนา 

  มนุษยนิ์ยม เสนอทศันะว่าอุดมคติชีวิตหรือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการมองกวา้ง 
มองไกล ไม่จ  ากดัคุณค่าของมนุษยไ์วท่ี้กฎเกณฑใ์ดกฎเกณฑห์น่ึง เพราะมนุษยมี์ความซบัซ้อนเกินกวา่
จะใชเ้กณฑเ์พียงหน่ึงเดียวอธิบายได ้       
  มนุษยคื์อผลผลิตจากวิวฒันาการอนัยาวนาน เราจึงควรตอบสนองทั้งดา้นร่างกายและ
จิตวญิญาณ ดงันั้นทุกอยา่งจึงมีคุณค่าส าหรับชีวิตมนุษย ์  
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  โดยสรุป จุดมุ่งหมายของชีวิต ตามมโนทศัน์ของแต่ละส านกัความคิดเม่ือเปรียบเทียบ
กบัส านกัมนุษยนิ์ยม แสดงได้ดังภาพ 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพ จะเห็นวา่ มนุษยนิยม เช่ือว่าการมองจุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตแบบแยกส่วน 
โดยมุ่งเนน้ไปเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงดงัท่ีแต่ละส านกัปรัชญาขา้งตน้มองนั้นยงัมีขอ้บกพร่อง เพราะ
เหตุผล ดงัน้ี  
 1.  สุขนิยม มุ่งตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายและใหค้วามส าคญัแก่วตัถุมากเกินไป 
 2.  ปัญญานิยม มุ่งท่ีตอบสนองความต้องการทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียว โดยไม่ให้
ความส าคัญแก่ความต้องการทางด้านอ่ืนของมนุษย์คือความต้องการด้านอารมณ์ความรู้สึก กับ 
ความตอ้งการดา้นการยอมรับจากสังคม รวมทั้งความตอ้งการความดีงามและความส าเร็จ 
 3.  วิมุตินิยม มุ่งแต่เอาชนะความตอ้งการ จนบางคนกลายเป็นพวกทรมานตนเอง หรือบาง
คนก็เป็นพวกปฏิเสธคุณค่าและความตอ้งการบางอยา่งท่ีมนุษยพ์ึงสัมผสัไปเสีย 

เอาชนะ

อปุสรรคเกียรติ 

ยศ 

ฯลฯ 

ความสขุ

สบาย 

เสรีภาพ 

ปัญญา 

ความรู้ 

 

มนุษยนิยม 

ความสงบ  

ของจิต 

         สขุนิยม     วิมตุตินิยม ปัญญานิยม อตัถิภาวนยิม 

มิตรภาพ 
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 4.  อตัถิภาวนิยม ก็มุ่งแต่จะแสวงหาอิสรภาพ เสรีภาพ มุ่งการปฏิบติัท่ีอยู่นอกกรอบ จน
กลายเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมในบางคร้ัง เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ไม่อาจเป็นอยู่โดย
ล าพงัตวัเองได้ จ  าเป็นตอ้งมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมข้ึน และเม่ือมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมก็
จ  าเป็นตอ้งวางกฎเกณฑเ์พื่อใชป้ฏิบติัร่วมกนั มิฉะนั้นสังคมก็จะเกิดความสับสนวุน่วาย ไร้กฎระเบียบ
 5. ลัทธิมนุษยนิยมมองว่ามนุษย์เรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วน คือ ร่างกายและจิต
วิญญาณ จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิต คือ การแสวงหาส่ิงตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายและ
วตัถุ ในขณะเดียวกนัมนุษยค์วรแสวงหาความรู้และส่ิงตอบสนองความตอ้งการทางสติปัญญาและจิต
วิญญาณบา้งตามแต่โอกาส พอ ๆ กบัอิสรภาพและส่ิงสนองความตอ้งการดา้นสุนทรียะ รวมทั้งตอ้ง
รู้จกัช่ืนชมต่อความดีงามของผูอ่ื้น รู้จกัท าตวัให้เป็นท่ียอมรับของสังคม รู้จกัตั้งเป้าหมายของงานและ
ท าใหส้ าเร็จ เพื่อความภาคภูมิใจในผลงาน 
 นอกจากน้ียงัมีแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาอินเดียไดก้ล่าวถึงความสุขหรือประโยชน์ท่ี
มนุษยพ์ึงแสวงหาเรียกวา่ “ปโยชน ” กบัควบคู่ขั้นตอนของชีวิต 4 ขั้นตอนท่ีเรียกวา่ “อาศรม 4” ดงัน้ี 
 1. อรรถะ คือประโยชน์ทั่วไป ได้แก่ ความสุขจากการได้มาซ่ึงทรัพย์สินเงินทอง  
เป็นประโยชน์ท่ีผูอ้ยู่ในวยัหนุ่มสาวควรแสวงหา กล่าวคือให้รู้จกัสะสมเงินทองไวก่้อนแต่งงาน  
โดยค าศพัทเ์รียกผูอ้ยูใ่นขั้นตอนชีวติวนัก่อนแต่งงานวา่ “พรหมจรรย”์ 
 2. กามะ คือ ความสุขของผูค้รองเรือน(คฤหัสถ์)คือ ความสุขในการแต่งงาน การใช้ชีวิต
ร่วมกนั การมีลูก การเล้ียงดูลูก เป็นตน้ 
 3. ธรรมะ คือ ความสุขสงบทางจิตใจ ชาวอินเดียโบราณมีธรรมเนียมปฏิบติับางประการ 
คือ เม่ืออายุมากข้ึนจะยกบา้นเรือนให้บุตรหลาน แลว้ผูสู้งอายุจะออกแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ
อยูต่ามป่าเขาซ่ึงเรียกวา่ ผูอ้ยูป่่า “วนปรัสถ”์ 
 4. โมกษะ คือการหลุดพน้จากความทุกขอ์ยา่งถาวร หรือ การหลุดพน้จากการเวียนวา่ยตาย
เกิดในสังสารวฏั (ศาสนาพุทธ เรียกว่า นิพพาน) การแสวงหาโมกษะ ไม่จ  ากดัช่วงชีวิตตามอายุ แต่ผู ้
แสวงหาโมกษะ เรียกวา่ นกับวช หรือ สันยาสิน หรืออาจยงัอยูใ่นวยัหนุ่มสาวก็ได ้ 
 สรุปได้ว่าลกัษณะของความสุขแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ อรรถะและกามะ เป็นความสุขท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวตัถุ ผูกพนักบัเร่ืองทางโลก จึงเรียกว่าเป็นความสุขระดบั โลกียสุขคือความสุขท่ีอยู่ใน
โลก ส่วนความสุขจากธรรมะหรือโมกษะนั้นเป็นความสุข ความอ่ิมเอิบ ความปีติทางดา้นจิตใจลว้นๆ
หลุดพน้จากความยึดถือในวตัถุต่างๆ จึงเรียกวา่เป็นความสุขระดบัโลกุตรสุข คือ ความสุขระดบัเหนือ
โลก 
 จากท่ีกล่าวมาพอจะสรุปไดว้า่อุดมคติชีวิต หรือ การตอบค าถามวา่อะไรคือเป้าหมายสูงสุด
ในชีวิตมนุษย์ ซ่ึงแต่ละคนมุ่งท่ีจะก้าวไปให้ถึง เป้าหมายท่ีว่าน้ีเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือเป้าหมาย
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สุดทา้ย (Summum Bonum) มิใช่เป็นแค่เพียงเป้าหมายพื้น ๆ หรือเป้าหมายระยะสั้นเพียงเฉพาะหน้า 
เป็นตน้วา่ เรียนใหจ้บปริญญา หรือการมีงานท าและไดเ้ล้ียงดูพ่อแม่ ฯลฯ เท่านั้น แต่ตอ้งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดจริง ๆ ท่ีเราคิดว่าอยากก้าวไปให้ถึงหรืออยากจะบรรลุถึงดังนั้น มนุษย์แต่ละคนควรมีการ
ก าหนดเป้าหมายสูงสุดไวใ้นชีวติตนเองเพื่อจะไดมี้เข็มมุ่ง หรือ “ธงค าตอบ”ในชีวิต จะไดมี้ก าลงัใจใน
การแสวงหาวิธีการเพื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจนกา้วให้ถึงฝ่ังฝันดงักล่าว การรู้จกัก าหนดเป้าหมายใน
ชีวิตและพยายามด าเนินไปสู่เป้าหมายดงักล่าวให้ได ้เรียกวา่เป็นคนท่ีมี “แผนท่ีชีวิต” และมีชีวิตอยา่ง
เป็นสาระ มิใช่แค่เพียงอยูไ่ปวนั ๆ อยา่งท่ีคนจ านวนไม่นอ้ยปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั  
 
หลกัปฏิบัติเพือ่บรรลุเป้าหมายของชีวติ 
 
 ในการด าเนินชีวติมนุษยแ์ต่ละคนยอ่มมีเป้าหมายในชีวิตของตนเอง เป้าหมายของคนทัว่ไป
หรือเรียกกนัว่าเป้าหมายทางโลกอย่างเช่น ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต เรียนจบปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก แลว้ไดท้  างานท่ีตนเองชอบใจพอใจ มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีฐานะมัน่คง มี
บ้านมีรถสมฐานะ ค าถามคือ “มีใครบ้างท่ีได้ทุกอย่างสมปรารถนา และถ้าได้มาแล้วสมบติัและ
ความสุขเหล่าน้ีจะคงทนถาวรหรือไม่ ถ้าหากสมบติัเหล่าน้ีไม่คงทนถาวรจะท าอย่างไร จะท าใจ
ยอมรับได้หรือไม่ และการให้ได้ซ่ึงสมบัติเหล่าน้ีถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมหรือไม่”  ค  าตอบท่ีไดจ้ะหลากหลายกนัไป เม่ือไดค้  าตอบแลว้ ก็จะมีค าถามต่อไปอีกวา่ “ จะ
ดีกว่าไหมถ้าการบรรลุเป้าหมายในทางโลกของเรามีคุณธรรมจริยธรรมเป็นตวัก ากบัเพื่อให้เรามี
ความสุขกบัทรัพยส์มบติัเหล่าน้ีแบบมีทุกขน์อ้ยท่ีสุด” คือหาทรัพยส์มบติัดว้ยความสุจริตถูกตอ้งตาม
กฎหมายและตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณสมบติัของทรัพยส์มบติัเหล่าน้ีวา่ยอ่มมีเส่ือมสลายได ้
 ดงันั้นคุณธรรมและจริยธรรม หรือ ศีลธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งในการด ารงชีวิตของ
มนุษยท่ี์ตอ้งการบรรลุเป้าหมาย เป็นการด ารงชีวิตท่ีไม่ท าให้สังคมเดือดร้อน อีกทั้งยงัหนุนเน่ืองให้
สังคมมีคุณภาพ เกิดสันติสุขท่ีย ัง่ยืนดังนั้น แนวทางการด ารงชีวิตด้วยคุณธรรมจริยธรรมจึงควร 
ถูกน ามาพิจารณาอย่างแทจ้ริงคุณธรรมและจริยธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน หรือ
จริยธรรมในการพฒันาตน พฒันางาน และพฒันาองคก์าร ท่ีสามารถน าไปปรับใช้เป็นหลกัปฏิบติัได้
จริงในชีวติประจ าวนั ควรยดึหลกั ดงัน้ี 
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จริยธรรมในการพฒันาตน  
 
 การพฒันาตนเอง (Self-Development) หมายถึง การเสริมสร้างตนเองให้สามารถด าเนินไป
บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เป็นการสร้างสรรค์พฒันาชีวิตและ 
การงานของตนให้ก้าวหน้า มีคุณประโยชน์และมีความสุข การพฒันาตนท่ีสมบูรณ์ตอ้งพฒันาให้
ครอบคลุมทั้งดา้นกายและจิต   
 1.  การพฒันาทางกายภาพ 
 การพฒันาทางกายภาพมิไดห้มายเฉพาะการดูแลสุขภาวะทางกายเท่านั้น แต่หมายรวมถึง
การพฒันาศกัยภาพของตนเองและความสัมพนัธ์ทางชีวภาพทั้งมวลทั้งชีวิต ร่างกาย การด ารงชีพ ฯลฯ 
การพฒันากายมีขอ้ปฏิบติัท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกัปราชญห์ลายประเด็น ท่ีส าคญั เช่น  
  1.1  สัปปุริสธรรม ธรรมอนัสร้างคนให้เป็นบณัฑิตหรือสัตบุรุษ หมายความถึงข้อ
ปฏิบติัหรือธรรมของคนท่ีจะได้ช่ือว่าเป็นบณัฑิต โดยกล่าวว่าคนท่ีจะเป็น“บณัฑิตแท้”นั้นต้องมี
คุณลกัษณะ ดงั ต่อไปน้ี  
   1.1.1 ธมัมญัญุตาความเป็นผูรู้้หลกัและรู้จกัเหตุ รู้หลกัการของส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนเขา้
ไปเก่ียวขอ้งในการด าเนินชีวติ เช่น รู้วา่เหตุอยา่งไรท าใหเ้กิดผลอยา่งไร เป็นตน้  
   1.1.2  อตัถญัญุตา ความเป็นผูรู้้ความมุ่งหมายและรู้จกัผล เขา้ใจชดัในวตัถุประสงค ์
ของส่ิงท่ีตนกระท า รู้ว่าหลกัการนั้นๆ มีจุดมุ่งหมายอย่างไร เพื่อจุดประสงค์อะไร หรือผลนั้นๆ เกิด
จากเหตุอะไร 
   1.1.3  อตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัตน รู้จกัตนเองทุกดา้นทั้งโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
ก าลงั ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม เพื่อปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมทุกดา้น 
   1.1.4  มตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ รู้จกัความพอดีในการกิน การใช ้การ
ท างาน และกิจการทุกอยา่ง 
   1.1.5  กาลญัญุตา ความเป็นผูรู้้กาลอนัเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงใชป้ระกอบ
กิจการงานต่างๆ ทั้งส่วนตนและส่วนรวม รู้จกับริหารเวลาใหมี้ประสิทธิภาพ   
   1.1.6  ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัชุมชน รู้การอนัควรประพฤติปฏิบติัและไม่
ควรประพฤติปฏิบติัในถ่ินท่ี ชุมชน สถานท่ี และสถานการณ์ต่างๆ 
   1.1.7  ปุคคลญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกับุคคล รู้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดย
ความรู้ ความสามารถ อุปนิสัยและคุณธรรม เป็นตน้ จะไดป้ฏิบติัต่อแต่ละบุคคลดว้ยดี 
  1.2  การเช่ือมโยงชีวิตกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชีวภาพ  
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  หมายถึงการพฒันาความสัมพนัธ์ของตนกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยา่งถูกตอ้งดีงาม 
เช่น การรู้จกัและฉลาดในการบริโภคปัจจยัส่ี บริโภคเป็น ไดคุ้ณภาพไดสุ้ขภาพ ใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
เป็น โดยเฉพาะในสังคมยุคบริโภคนิยม วตัถุนิยมและทุนนิยมไล่ล่าอยา่งปัจจุบนั ใช้เทคโนโลยีและ
ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ในยุคสังคมฐานความรู้มีมากมายมหาศาล มนุษยต์อ้งฉลาดในการบริโภคขอ้มูล 
รู้จกัแยกแยะ เก็บเก่ียวเฉพาะขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า และคดัทิ้งขอ้มูลประเภทขยะออกไปให้หมด 
เช่นน้ีก็ถือวา่บริโภคขอ้มูลเป็น   
  นอกจากน้ี มนุษยต์อ้งมีการพฒันาความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพหรือทาง
สังคม โดยตอ้งมีการฝึกฝนตนเองให้สามารถอยูร่่วมกบัเพื่อนมนุษยใ์นสังคมดว้ยดีอยา่งเก้ือกูลเอ้ืออาทร 
สมานฉนัท์ รู้รักสามคัคี ไม่ละเมิดสิทธิของกนัและกนั มีเมตตาและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์แก่
กนั ตลอดถึงการมีอาชีพท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม เป็นตน้    
  1.3  หลีกเล่ียงอบายมุข คือการหลีกเล่ียงจากคนและพฤติกรรมท่ีจะน าตนเองไปสู่ความ
เส่ือมเสีย ความเสียหาย ความทุกขค์วามเดือดร้อน ความเสียทรัพย ์เสียสุขภาพ เสียเวลา ทั้งปวง  
  1.4  ฉลาดในการบริโภค รู้จกัฝึกฝนตนเองให้รู้จกัแยกแยะระหว่างคุณค่าแท ้– คุณค่า
เทียม และเลือกบริโภคส่ิงท่ีเป็นคุณค่าแท้มากกว่าคุณค่าเทียม รู้จกับริโภคแบบใช้ปัญญาน าหน้า 
เงินตราตามหลงั  
  1.5  การตรวจสอบตนเอง หมัน่พินิจตนเอง พิจารณาตนเอง ตรวจสอบตนเอง ศึกษา
ตนเองและควรท า “รายงานการศึกษาตนเอง” (Self Study Report) อยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้ “อยู่กบั
ตวัเอง” จะไดรู้้จกัและเขา้ใจตนเอง ทั้งโดยสถานะ สภาวะ ความรู้ ความสามารถ ความถนดั จุดอ่อน จุด
แข็ง ตลอดถึงระดบัคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีวินยัในตนเอง และตอ้งพฒันาตนเอง
อยูต่ลอดเวลาให้สามารถช่ืนชมตนเองได ้มีความมัน่ใจในตนเอง และเคารพตนเองได ้รวมถึงการตอ้ง
ตั้ง “เข็มมุ่ง” หรือ “ธงค าตอบ” ในชีวิตให้ได ้วา่ชีวิตเราจะกา้วไปยงัจุดใด อะไรคือเป้าหมายของชีวิต
เรา รู้จกัเขียนแผนท่ีชีวิตให้ตนเอง รู้จกัพึ่งตนเอง ดังพุทธพจน์ว่า “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ” รู้จกัหา
ความสุขจากตนเอง แทนท่ีจะเอาแต่แสวงหาความสุขจากส่ิงภายนอกตนเองเพียงอยา่งเดียว 
  1.6  การพฒันาตนเองดว้ยบนัได 9 ขั้น เพื่อความส าเร็จของชีวิต  
   1.6.1  มีความตั้งใจจริงท่ีจะพฒันาตนเอง   
   1.6.2  การมีจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต   
   1.6.3  การมีทศันคติ ความประพฤติ และนิสัยท่ีดี  
   1.6.4  การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ   
   1.6.5  การเพิ่มพูนประสบการณ์และความสามารถอยูต่ลอดเวลา 
   1.6.6  การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี    
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   1.6.7  การประกอบอาชีพท่ีสุจริตและชอบธรรม  
   1.6.8  การท าประโยชน์แก่สังคม    
   1.6.9  การมีความพึงพอใจในการประสบความสมหวงัของชีวิต  
   การพฒันาตน นบัวา่เป็นบนัไดขั้นแรก ถือเป็นปฐมบทในการเตรียมความพร้อม
ใหแ้ก่ตนเองในการจะกา้วไปสู่ชีวติขั้นต่อไปคือการท างาน การสร้างตวั สร้างครอบครัว สร้างสังคม 
สร้างชาติและสร้างโลก 
 2. การพฒันาจิต 
 การพฒันาจิตหมายถึงการฝึกจิต อบรมจิต หรือท าจิตให้เจริญข้ึน ให้เกิดคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ คือเป็นจิตท่ีมีสุขภาพจิต สมรรถภาพจิตและคุณภาพจิตท่ีดีอย่างมัน่คงและย ัง่ยืนตั้งแต่ 
ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง โดยเฉพาะขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 

2.1 สติ-สัมปชญัญะ ซ่ึงเป็นจริยธรรมเพื่อความเป็นคนรอบคอบ (ธรรมมีอุปการะมาก) 
   2.1.1 สติ ความระลึกได้ หมายถึงความระมดัระวงัหรือความไม่ประมาท เช่น 
คนขบัรถมีสติ ก็คือไม่ประมาทระมดัระวงัตวัอยู่เสมอ เม่ือปฏิบติัเช่นน้ีโอกาสจะเกิดอุบติัเหตุย่อมมี
นอ้ย เป็นตน้  
   2.1.2 สัมปชญัญะ ความรู้สึกตวัทัว่พร้อม คือรู้ว่าตวัเป็นใคร มีหนา้ท่ีอะไรก าลงั
คิดก าลงัพดู ก าลงัท าอะไรอยู ่เม่ือบุคคลรู้เท่าทนัตนเองทัว่พร้อมแลว้ ถา้เกิดความผิดพลาดก็จะสามารถ
เหน่ียวร้ังเอาไวไ้ม่ใหก้ารกระท าผิดนั้นด าเนินต่อไป   
   สติ กบั สัมปชญัญะ มีความแตกต่างกนั คือ สติ เกิดข้ึนก่อนท า ก่อนพูด ก่อนคิด 
ส่วนสัมปชญัญะใชใ้นขณะก าลงัท า ก าลงัพดู ก าลงัคิด ทั้งสองอยา่งจึงตอ้งใชค้วบคู่กนั สติสัมปชญัญะ
จะเกิดข้ึนและมีอยูใ่นตวัเราไดก้็ดว้ยการฝึกฝนให้มีความระลึกได ้รู้สึกตวัทัว่พร้อมอยูต่ลอดเวลา เช่น 
ก าลงัลา้งจานก็มีสติสัมปชญัญะ ระลึกรู้อยู่กบัสัมผสัท่ีมือกระทบกบัจานอยู่ตลอดเวลา รู้ถึงลกัษณะ
ความล่ืน ความฝืด ความเบา ความแรงในการลงฟองน ้ าถู ฯลฯ เห็นไดถึ้งความต่างระหวา่งความสะอาด
กบัความสกปรกของจานท่ีลา้ง เป็นตน้  
   สติสัมปชญัญะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา การมีสติสัมปชญัญะอยู่ตลอดเวลาก็คือ มี
ความไม่ประมาท ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความอยู่รอดปลอดภัยและความรุ่งเรือง สติ 
สัมปชญัญะจึงถูกเรียกว่า “ธรรมมีอุปการะมาก” เพราะช่วยอุปการะ หรือ อุม้ชูให้ผูป้ฏิบติัด าเนินชีวิต
และภารกิจไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายไดโ้ดยง่าย    
  2.2 หิริ-โอตตปัปะ เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีอุปมาว่าท าให้คนเป็นเทวดา ไม่เกลือกกลั้วขอ้ง
เก่ียวกบัความชัว่ เป็นธรรมคุม้ครองโลก คือช่วยเป็นเกราะปกป้องคุม้ครองมิให้คนในโลกเดือดร้อน
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วุน่วายเพราะการท าชัว่ การข่มเหงรังแกซ่ึงกนัและกนั หรืออาจเรียกว่า “เทวธรรม” คือ ธรรมหรือขอ้
ปฏิบติัท่ีท าใหค้นเป็นเทวดา มีดงัน้ี 
   2.2.1 หิริ คือความละอายแก่ใจตนเองต่อการกระท าชัว่ เห็นความชัว่ร้ายเป็นส่ิง
น่ารังเกียจ เหมือนคนรักความสะอาดเกลียดความสกปรกฉะนั้น เป็นเคร่ืองกั้นภายในคือจิตใจตนเอง  
ท่ีไม่ยอมใหแ้มแ้ต่จะคิดท าชัว่ 
   2.2.2 โอตตปัปะ คือความเกรงกลวัต่อบาป สะดุ้งกลวัต่อความชัว่ และผลของ
ความชัว่ มองใหเ้ห็นเป็นส่ิงน่ากลวัและควรหนีห่าง ประหน่ึงคนกลวัอสรพิษ ฉะนั้น 
  2.3  ขนัติ – โสรัจจะ เป็นธรรมอนัท าให้งาม หมายถึง ขอ้ปฏิบติัท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัเป็น
คนมีอุปนิสัยดี มีกิริยามารยาทงดงาม สามารถควบคุมตนเองได้ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) เป็น 
การสร้างความงามใหเ้กิดข้ึนภายในจิตใจ ซ่ึงมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี  
   2.3.1 ขนัติ ความอดทน อดกลั้นต่อความล าบาก ความตรากตร า ความเจ็บใจ และ
อดทนต่อความทุกขย์าก รู้จกัรอคอยเพื่อบรรลุผลคือความดีงามแกไ้ขอาการสมาธิสั้น  
   2.3.2 โสรัจจะ เป็นธรรมท่ีท าให้คนมีความเสง่ียม มีอธัยาศยัอนังาม เรียบง่ายท่ี
เกิดจากการฝึกฝนให้รู้จกัอดทน นุ่มนวล ไม่ทะลุกลางปลอ้ง ไม่แสดงอารมณ์หุนหันพลนัแล่น รู้จกั
ควบคุมอารมณ์ ท าให้เป็นคนมีความงดงามดา้นกิริยามารยาทคนท่ีมีกิริยามารยาทงดงามยอ่มแสดงถึง
จิตใจท่ีงดงามดว้ย 
  2.4 ไม่หลงโลกธรรม คือการมีสติปัญญารู้เท่าทนัโลกธรรม 8 ไดแ้ก่ การไดล้าภ ไดย้ศ
ไดรั้บการสรรเสริญ ไดรั้บความสุข ซ่ึงเป็นฝ่ายอิฏฐารมณ์ (น่าปรารถนา) เม่ือไดส่ิ้งเหล่าน้ีก็ไม่ทะนง
ตวั หลงลืมตวั หรือฟูข้ึน พองลมแบบลูกโป่ง ส่วนฝ่ายอนิฏฐารมณ์ (ไม่น่าปรารถนา) ไดแ้ก่ การเส่ือม
ลาภ เส่ือมยศ ถูกนินทา ไดรั้บความทุกข์ เม่ือประสบส่ิงเหล่าน้ีก็ท  าใจได ้ไม่วา้เหว ่ไม่ประชดชีวิต จิต
ไม่แฟบลง มองทุกส่ิงตามเป็นจริง ทุกอย่างเป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์ (เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป) ทุกอยา่ง 
“เป็นเช่นนั้นเอง ” (ตถตา) เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียง “หัวโขน” ท่ีแต่ละคนสวมไวแ้ค่เพียงชั่วคร้ัง
ชัว่คราวเท่านั้น เป็นเพียง “มายา หรือ ส่ิงสมมติ” มิใช่ของจริงแท ้มิใช่ส่ิงจีรัง หรือนิรันดร(eternal) 
  2.5 การฝึกจิตให้มีทศันะเชิงบวก (Positive Thinking) การมีทศันะเชิงบวกเป็นปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาตนเอง ทั้งน้ีเพราะมุมมองหรือทศันะ (อาจเรียกว่าโลกทศัน์ หรือ 
World Views) ถือไดว้า่เป็นปฐมบทของการพฒันาตนและสรรพส่ิง รวมทั้งปรากฏการณ์ในสังคม 
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  เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้พบวา่ โดยปกติจะมีคนอยู ่3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
  ประเภทท่ี 1 ประสบความล้มเหลวบ่อยคร้ัง บุคคลประเภทน้ีมกัมีลกัษณะพฤติกรรรม 
เช่น   
  1.  มี Negative Thinking ต่อผูอ่ื้นและส่ิงรอบขา้งอยูต่ลอดเวลา 
  2.  ขาดความพยายามและมกัจะ “ท าไม่ได”้ ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ 

  3.  ฝากชีวิตไวก้บัโชคชะตา 
  4.  ผดัผอ่นท่ีจะขจดัอุปนิสัยท่ีไม่ดีของตนเอง 
  5.  มีขอ้อา้งในการท่ีจะคงตนเองไวก้บัท่ี ปล่อยใหศ้กัยภาพลดลงทุกที 
  ประเภทท่ี 2 ประสบความส าเร็จบ่อยคร้ัง บุคคลประเภทน้ีมกัมีลกัษณะพฤติกรรม เช่น
  1.  มี Positive Thinking ต่อตนเอง ผูอ่ื้นและส่ิงรอบขา้งอยูต่ลอดเวลา  
  2.  มีใจมุ่งมัน่ ไม่มีค  าวา่ “ท าไม่ได”้ ท าจริงจงั เกาะติด กดัไม่ปล่อย 
  3.  เช่ือมัน่ในตนเอง มีความเคารพตนเอง     
  4.  ปลูกฝังอุปนิสัยท่ีดี และขจดัอุปสรรคดงักล่าว 
  5.  พยายามท่ีจะ “พฒันาตนเอง” ในทุกวถีิทาง เพื่อจะใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี 
  ประเภทท่ี 3 บางคร้ังก็ประสบความส าเร็จ บางคร้ังก็ประสบความล้มเหลว  บุคคล
ประเภทน้ี มักจะเป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปท่ีมองโลกตามความเป็นจริงของสรรพส่ิงท่ีไม่มีอะไร
แน่นอน และยอมรับความจริงไดง่้ายกวา่บุคคล 2 ประเภทขา้งตน้ 
 
จริยธรรมในการครองคน 
 
 ปราชญ์สอนไวว้่า “ท่ีนั่งท่ีสบายท่ีสุดคือนั่งอยู่ในหัวใจคน” การครองใจคนไวใ้ห้ได้จึง
นบัเป็นกุญแจส าคญัประการหน่ึงในการอยูร่่วมกนัในสังคม จริยธรรมในการครองคนท่ีนกัปราชญไ์ด้
เสนอไวแ้ละเป็นท่ียอมรับ มีหลายประการ อาทิ 
 1.  ทิศ 6 (Directions)    
 พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงหลักจริยธรรมท่ีบุคคลควรปฏิบติัต่อกันในสังคม ท่ีเรียกว่า 
จริยธรรมสังคม (Social Moral) ทิศ 6 การปฏิบติัตามจริยธรรมสังคมทิศ 6 ก็คือการปฏิบติัหน้าท่ีท่ี
เหมาะสมแก่บทบาทและฐานะของตนในสังคม โดยเอาตนเองเป็นศูนยก์ลางแลว้มองไปรอบทิศ โดย
พิจารณาใหเ้ห็นชดัดว้ยปัญญาวา่ตนเองตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กบัใครบา้ง ในฐานะอยา่งไรต่อ
กัน และปฏิบัติหน้าท่ีนั้ น ๆ ให้สมบูรณ์ พระองค์ทรงเปรียบคนซ่ึงอยู่แวดล้อมเราและเราต้องมี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยวา่เหมือนทิศต่างๆ รวม 6 ทิศนั้นเอง (ดูรายละเอียดในบทท่ี 1)   
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 2.  ฆราวาสธรรม 
 ฆราวาสธรรม หมายถึง หลกัธรรมในการครองชีวิตของฆราวาส ฆราวาสหรือผูค้รองเรือน  
ผูห้วงัความเจริญกา้วหนา้และมีความสุขในชีวิตการครองเรือน พึงด าเนินชีวิตตามคุณธรรม 4 ประการ 
ดงัน้ี 
  2.1  สัจจะ การมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยต่์อกนั ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระท า 
ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั ไม่ประพฤติตนเป็นคนหนา้ซ่ือใจคด ปากอยา่งใจอยา่ง  
  2.2  ทมะ รู้จกัฝึกฝนปรับปรุงตนเอง เช่น รู้จกัข่มใจของตน ควบคุมอารมณ์ บงัคบั
ตนเอง รู้จกัปรับตวัปรับความคิดเขา้หากนั ตลอดถึงรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ 
  2.3  นติ มีความอดทน มีจิตใจเขม้แข็งหนกัแน่น มัน่คง ไม่วู่วาม ทนต่อความล่วงล ้ า
ก ้าเกินกนั และร่วมกนัอดทนต่อความเหน่ือยยาก ล าบากตรากตร า ฟันฝ่าอุปสรรคไปดว้ยกนั เพื่อสร้าง
ตวัสร้างฐานะร่วมกนั 
  2.4  จาคะ มีความเสียสละ รู้จกัให้อภยัต่อกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่แบ่งปัน มีน ้ าใจ ตลอดถึง
การรู้จกัประนีประนอม ผ่อนหนกัผ่อนเบาให้แก่กนั อะลุ้มอล่วยกนั ไม่ผูกขาดความถูกตอ้งไวเ้พียง 
ผูเ้ดียว 
 3.  จริยธรรมเพื่อความเจริญของครอบครัว (กุลจิรัฏฐิติธรรม) 
 หลกัจริยธรรมเพื่อความเจริญของครอบครัว เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีจะท าให้ตระกูลหรือครอบครัว
ด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และมัง่คัง่ มีดงัน้ี 
  3.1 นฏัฐคเวสนา ของหาย ของหมด รู้จกัแสวงหามาทดแทนอนัทรัพยท์ั้งหลาย อุปมา
ดัง่น ้ าในตุ่ม หากผูใ้ดมวัแต่ตกัออกใชอ้ยา่งเดียวโดยไม่เติมไวท้ดแทน ชัว่ระยะเวลาไม่นานก็ยอ่มหมด
ไปและยงัความขาดแคลนใหเ้กิดข้ึนแก่ผูน้ั้น จึงตอ้งหมัน่เสาะหามาทดแทนและเติมเต็มอยูเ่สมอ ไม่ให้
เกิดความพร่อง   
  3.2 ชิณณปฏิสังขรณา ของเก่า ของช ารุด รู้จกับูรณะซ่อมแซมส่ิงของทั้งปวงไม่วา่จะ
เป็นบา้น รถ เส้ือผา้ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เป็นตน้ เม่ือใช้งานไปเร่ือย ๆ ย่อมมีการช ารุดทรุด
โทรม และสึกหรอเป็นธรรมดา หากรู้จกัใชส้อยอยา่งฉลาด รู้จกับูรณะซ่อมแซมยอ่มยืดอายุการใชง้าน
ไดอี้กนาน ไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือใหม่อยูต่ลอดเวลา เงินทองก็ไม่ส้ินเปลืองไปโดยง่ายดาย  
  3.3 ปริมิตปานโภชนา รู้จักประมาณในการกิน การใช้หมายความว่า รู้จักฝึกฝน
อุปนิสัยและพฤติกรรมให้รู้จกัความพอเพียง กิน ใชแ้ต่พอเหมาะพอดี ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเพือยจนเกิน
พอดี ขณะเดียวกนัก็ไม่ใหอ้ตัคดัขดัสนหรือตระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินควร    
  3.4  อธิปัจจสีลวนัตสถาปนา ตั้งสตรีหรือบุรุษผูมี้ศีลมีธรรม เป็นแม่บา้นพ่อเรือนขอ้น้ี
นบัว่ามีความส าคญัมาก เพราะการได้สตรีหรือบุรุษผูมี้ศีลมีธรรมเป็นแม่บา้นพ่อเรือนย่อมสามารถ
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ป้องกนัอนัตรายให้แก่ครอบครัวและวงศต์ระกูลไดร้อบทิศรวมทั้งสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่คน
ในครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี ท านอง “แบบอยา่งท่ีดีมีค่ากวา่ค าสอน”  
 4.  จริยธรรมส าหรับชีวติคู่ (สมชีวธิรรม) 
 จริยธรรมส าหรับคู่ชีวิต (สมชีวิธรรม) หมายถึงขอ้ปฏิบติัท่ีจะท าให้คู่สมรส หรือคู่สามี-
ภรรยา มีชีวิตสอดคลอ้งกลมกลืน เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั เป็นพื้นฐานอนัมัน่คงท่ีจะท าให้ทั้งสองอยู่
ครองคู่กนัไดย้ดืยาวและมีความสุข พระพุทธองคท์รงวางหลกัไว ้ดงัน้ี 
  4.1 สมสัทธา มีศรัทธาเหมาะกนั หนกัแน่นเสมอกนั ปรับเขา้หากนัไดห้รือหมายถึง
การมีทศันะ ระบบความคิด ความเช่ือท่ีสอดคลอ้งกนั     
  4.2 สมสีลา มีความประพฤติสมกนั มีกิริยามารยาท รสนิยม ท่ีเหมาะสมกนัไปดว้ยกนั
ได ้   
  4.3 สมจาคา มีจาคะสมกนั มีความเอ้ือเฟ้ือ โอบออ้มอารี ใจกวา้ง เสียสละพอเหมาะกนั 
ไม่ขดัแยง้บีบคั้นกนั         
  4.4  สมปัญญา มีปัญญาสมกนั รู้เหตุรู้ผล เขา้ใจกนั ความคิดความอ่านเขา้กนัได ้ 
อยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งพดูจากนัรู้เร่ือง 
 5.  พรหมวิหาร 
   พรหมวิหาร คือคุณธรรมและจริยธรรมท่ีใช้เสริมสร้างภาวะผูน้ า หรือเป็นคุณธรรม
ส าหรับปฏิบติัตนของผูน้ า ท าให้เป็นคนมีใจประเสริฐ เป็นท่ีรัก เป็นท่ียกย่องและเคารพนบัถือของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูอ่ื้น ท่านแสดงไว ้4 ประการ คือ 
  5.1  เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี รู้จกัให้อภยั ไม่เอาโทษ ไม่ผกูพยาบาท 
  5.2.  กรุณา ความสงสาร ความเขา้ใจ เห็นใจ อยากใหเ้ขาพน้จากความทุกขย์ากเดือดร้อน 
  5.3  มุทิตา ความยนิดีดว้ยเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ ไม่อิจฉาริษยา อนุโมทนาดว้ย มีความจริงใจ 
  5.4  อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง เท่ียงตรง ยติุธรรม ไม่ล าเอียง ไม่เขา้ใครออกใคร ไม่มี
อคติ หากแสดงคุณธรรม 3 ขอ้ขา้งตน้แก่คนใดคนหน่ึง ก็ตอ้งใหแ้ก่คนอ่ืน ๆ เสมอกนั ไม่เลือกปฏิบติั 
 6.  ความมีวนัิย ตรงต่อเวลาและรับผดิชอบ 
 ความมีวนิยั คือ ความเป็นผูมี้ระเบียบแบบแผน หนกัแน่นจริงจงัในการประพฤติตน ไม่เป็น
คนเหลาะแหละเหลวไหลไร้สาระเม่ือปฏิบติัร่วมกบัผูอ่ื้น มีความตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ มี
วินยั ย่อมส่งผลให้ชีวิตประสบความส าเร็จในส่ิงต่างๆและเจริญรุ่งเรือง เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ
ของคนรอบขา้งรวมทั้งบุคคลโดยทัว่ไป  
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  7.  การมีจิตสาธารณะ (Public Mind) 
 การมีจิตสาธารณะ ไดแ้ก่การเป็นคนท่ีท า พูด คิดส่ิงใดก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตวัเพียงฝ่ายเดียว มีจิตคิดแต่จะให้มากกวา่คิดแต่จะเอา เพราะในความเป็นจริงแลว้
ยิง่ใหก้็จะยิง่ได ้สังคมส่วนรวมนบัแต่สังคมในครอบครัวเป็นตน้ไป จะอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุขก็เพราะมีคน
ประเภทน้ีอยูม่าก 

 8.  การมีวฒันธรรมการรวมกลุ่มและประชาธิปไตย 
 วฒันธรรมการรวมกลุ่มและประชาธิปไตยถือเป็นหัวใจส าคญัประการหน่ึงของการอยู่

ร่วมกนัเป็นสังคม ทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมไม่สามารถอยูต่วัคนเดียวเพียงล าพงัได ้จ  าตอ้งมีการ
รวมกลุ่ม พึ่งพาอาศยั ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัในกิจกรรมต่างๆ จึงจะกระท าการใหญ่ไดส้ าเร็จ 
หัวใจส าคญัของการรวมกลุ่มคือการเปิดใจ เปิดโลกทัศน์ให้กวา้ง สามารถรับฟังความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย ทั้งความเห็นร่วม (consensus) และความเห็นต่าง (conflict/contrast) และเลือกเอาความเห็น
ท่ีมีเหตุผลหนกัแน่นและถูกตอ้งมากท่ีสุด 

  9. ละอคติ 4 
 การละอคติคือการละวางไม่มีอคติ (bias) ต่อกนั มีความซ่ือตรง ตรงไปตรงมา ไม่มีความ

ล าเอียงเพราะรัก/ชอบ ล าเอียงเพราะชงั ล าเอียงเพราะโกรธ และล าเอียงเพราะหลง โดยเฉพาะคนท่ีเป็น
ผูห้ลักผูใ้หญ่หากมีความล าเอียงเพราะเหตุใดๆแล้วก็ย่อมจะเสียความเท่ียงธรรมและขาดความ
น่าเช่ือถือ รวม ทั้งเสียความน่านบัถือไปทนัที 

 10.  การรู้จักประสานสังคม : ต่อความดีซ่ึงมีต่อกันและกัน 
 การรู้จกัประสานสังคม ต่อความดีซ่ึงกนัและกนัอาจปฏิบติัไดด้งัค ากลอนขา้งล่างน้ี 

   “...เป่าเถา้ท่ีจวนมอด  วะวบัวอดมิวายแสง 
  จุดเพลิงอนัเริงแรง  เป็นเปลวลุกข้ึนโลมลาม 
  ผกูไผที่ละไผ ่  ไปเป็นแพสะพานขา้ม 
  ผกูขอ้ต่อตาตาม  ไปเป็นตน้ตระหง่านตรง 
   เรียงจุดทีละจุด  เป็นเส้นสุดเป็นทรวดทรง 
  จดเจตนาจง   จ าเรียงรจนากวี  
  จบัใจมาใส่ใจ  จึงผกูใจเป็นไมตรี 
  ความดีต่อความดี  ประดบัโลกให้งดงาม...” 
      (เนาวรัตน ์พงษไ์พบูลย)์ 
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จริยธรรมในการครองงาน 
 

 จริยธรรมในการครองงาน หมายถึง หลกัจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ท่ีควรน ามาใช้เป็นหลกั
ปฏิบัติในการท างาน เพื่อให้งานหรือส่ิงท่ีท านั้ นๆ บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพบริบูรณ์ บรรลุเป้าหมายตามท่ีมุ่งหวงั หลกัท่ีนกัปราชญไ์ดว้างไวแ้ละเป็นท่ียอมรับมีอยู่
หลายอยา่ง เช่น 
 1.  อทิธิบาท 
  อิทธิบาท คือหลกัปฏิบติัท่ีช่วยให้เกิดความส าเร็จในงานหรือส่ิงท่ีมุ่งหมาย หรือทางแห่ง
ความส าเร็จ มีองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงัน้ี 
  1.1  ฉันทะ มีความรักและพอใจในงานหรือส่ิงท่ีท านั้น ต้องปรับตวัและเตือนใจอยู่
เสมอว่า ถา้เราไม่อาจอยู่กบัส่ิงท่ีเรารักได ้ก็ตอ้งท าใจให้รักและพอใจในส่ิงท่ีเราอยู่ดว้ย จะท าให้เรา
ท างาน หรือ กิจการนั้น ๆ อยา่งมีความสุข และเกิดความเพลิน 
  1.2  วิริยะ มีความเพียร พยายามท างานหรือส่ิงนั้น ๆ อย่างต่อเน่ือง จริงจงั เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ทอ้ถอย หนักเอาเบาสู้ การท าบ่อยๆ จะท าให้เกิดความช านาญ ความ
ช านาญท่ีถึงระดบัยอ่มกลายเป็นความเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิในดา้นนั้นๆ  
  1.3  จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในส่ิงนั้น เอาจิตจดจ่อ ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท าหรือตั้งใจท า ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเล่ือนลอยไปสู่อารมณ์อ่ืน ท าดว้ยความมุ่งมัน่แน่วแน่ จริงจงั จิตเป็นสมาธิต่อเน่ือง
แน่วแน่ 
  1.4  วิมงัสา หมัน่ตรวจสอบ ตรวจตรา หาขอ้บกพร่อง เพื่อปรับปรุงพฒันา ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งวางแผนคิดคน้วธีิแกไ้ขปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้งานนั้นๆ มีความบริบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน เพราะการหยดุก็คือการเดินถอยหลงั โดยเฉพาะในสังคมยคุแห่งการแข่งขนัอยา่งปัจจุบนั 
 2.  มี Service Mind  

 การมี Service Mind หมายถีง การมีจิตบริการ มีจิตใจมุ่งมัน่ในการให้บริการ หรือบริการแก่
ลูกคา้หรือผูม้าติดต่อด้วยความเต็มใจอย่างกระตือรือร้นและอย่างเต็มท่ี ให้สมกบัค าว่า “SERVICE”  
ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
 S = Smiling &Sympathy คือยิม้แยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ 
ล าบากและความยุง่ยากของผูรั้บบริการ 
 E = Early Response คือตอบสนองต่อความประสงคข์องผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว ทนัใจ  
โดยมิชกัชา้ ไม่ตอ้งใหท้นัไดเ้อ่ยปากเรียกหา 
 R = Respectful คือ แสดงออกถึงความนบัถือ ใหเ้กียรติแก่ผูม้ารับบริการ ไม่ดูหม่ินดูแคลน 
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 V = Voluntariness Manner คือ ลกัษณะการใหบ้ริการเป็นแบบสมคัรใจและเตม็ใจ มิใช่ท า 
แบบเสียไม่ได ้
 I = Image Enhancing คือ แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจน์ของผูใ้หบ้ริการ และเสริมสร้าง
ภาพพจน์ขององคก์ารดว้ย 
 C = Courtesy คือการใชกิ้ริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ และมีมารยาทดี อ่อนนอ้มถ่อมตน 
 E = Enthusiasm คือ มีความกระฉบักระเฉง และความกระตือรือร้นอยูเ่สมอในขณะ
ใหบ้ริการ จะให้บริการมากกวา่ท่ีคาดหวงัสมอ 
 โดยเฉพาะคนท่ีท างานประเภทท่ีตอ้งให้บริการ ยิง่ตอ้งค านึงถึงคุณภาพในการใหบ้ริการ
(Service Quality) คุณภาพของการใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัปัจจยั ดงัน้ี 
 1.  ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 2.  ระดบัความสามารถของผูใ้ห้บริการ ในการบ าบดัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 3.  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการหลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ 

 3.  ถือนโยบายและค่านิยม“ซ่ือกนิไม่หมด คดกินไม่นาน”  
 ค่านิยม “ซ่ือกินไม่หมด คดกินไม่นาน” (Honesty is the best policy)เป็นจริยธรรมท่ีอมตะ

และสามารถน ามาใชไ้ดทุ้กท่ีทุกเวลา คนท่ีไม่เก่งแต่มีความซ่ือสัตยย์อ่มเป็นท่ีตอ้งการของสังคมเพราะ
สามารถฝึกได ้สอนงานให้เป็นคนเก่งไดใ้นท่ีสุด ส่วนคนนิสัยข้ีโกงแมจ้ะเก่งสักปานใดในท่ีสุดแลว้ก็
จะไม่มีใครตอ้งการหรือไวว้างใจ และถูกสังคมปฏิเสธในท่ีสุด 
 4.  ยดึแนวปฏิบัติ “จัดคนให้ถูกกับงาน” (put the right man into the right job) 
 การจดัคนให้ถูกกบังานนั้นผูท่ี้เป็นหัวหน้างานจะตอ้งทราบถึงความสมารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคือ 
ตอ้งทราบวา่ลูกนอ้งแต่ละคนมีความถนดัหรือมีความเช่ียวชาญในงานดา้นใดก็บรรจุให้ท างานในดา้น
นั้นให้ตรงตามความรู้ความสามารถ จะท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีความสุขกับการท างาน จะทุ่มเท
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีจะท าให้ผลงานออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ งานก็จะกา้วหนา้ องคก์ารก็
จะเจริญและสามารถแข่งขนักบัหน่วยงานอ่ืนไดใ้นทางกลบักนัการการจดัคนไม่ถูกกบังานย่อมน ามา
ซ่ึงความลม้เหลวทั้งของบุคคลและองค์กร กลายเป็น “กบัดกั” ท  าให้องค์กรติดหล่มแห่งความหายนะ
ในท่ีสุด 
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จริยธรรมในการพฒันาองค์การ  
 
 ในการพฒันาองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ เจริญกา้วหนา้ และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้
จ าเป็นตอ้งน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบติังานจนเป็นลกัษณะปกติขององค์กร 
หลกัการดงักล่าว เช่น 

  1.  อปริหานิยธรรม : หลกัธรรมในการพฒันาองค์การ  
 อปริหานิยธรรม คือการปฏิบติัตามหลกัการร่วมรับผิดชอบท่ีจะช่วยป้องกนัความเส่ือมและ
น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองส่วนรวมขององคก์ร ทั้งองคก์รระดบัเล็ก ๆ เช่น ห้างร้าน บริษทั สถานศึกษา 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไปจนถึงองค์กรระดบัรัฐหรือประเทศ หลกัปฏิบติัน้ีมีองค์ประกอบ 7 
ประการ คือ 
  1.1  หมัน่ประชุมกนัเป็นประจ า พบปะหารือกิจการงานโดยสม ่าเสมอ 
  1.2  พร้อมเพรียงในการประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจ
ทั้งหลายท่ีพึงท าร่วมกนั 
  1.3  ไม่ถืออ าเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บญัญติัวางขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อนัมิได้
ตกลงบญัญติัวางไว ้และไม่ลม้ลา้งส่ิงท่ีตกลงวางบญัญติักนัไวแ้ลว้ ถือปฏิบติัอยูใ่นบทบญัญติัใหญ่ท่ี
วางไวเ้ป็นธรรมนูญ 
  1.4  ใหเ้กียรติและเคารพนบัถือผูอ้าวโุสท่ีมีความรู้และประสบการณ์มายาวนาน
(รัตตญัญู) ใหค้วามส าคญัในขอ้คิดความเห็น และควรขอค าปรึกษาเป็นคร้ังคราว 
  1.5  ใหเ้กียรติและคุม้ครองกุลสตรี มิใหมี้การข่มเหงรังแก 
  1.6  เคารพสักการะเจดีย ์ปูชนียสถาน อนุสาวรียป์ระจ าชาติ ซ่ึงเป็นเคร่ืองเตือนความจ า 
เร้าใหท้  าดี และเป็นท่ีรวมใจของหมู่ชน 
  1.7  จดัการใหค้วามอารักขา คุม้ครองป้องกนัอนัชอบธรรมแก่บรรพชิต ผูท้รงศีลทรง
ธรรมบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นหลกัใจและเป็นตวัอยา่งทางศีลธรรมของประชาชน 

 2.  PDCAเป็นเทคนิคหรือทฤษฎีการบริหารองค์กรรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถน าองค์กรไป 
สู่ความส าเร็จ ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั คือ  

  2.1  การรู้จกัวางแผนการท างาน (Plan)  
  2.2  การลงมือท าตามแผนงานท่ีวางไว ้(Do)  
  2.3  การตรวจสอบกระบวนการและผลงาน (Check)  
  2.4  การน าผลมาปรับปรุงและปฏิบติัใหดี้กวา่เดิม (Act) 
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 3.  Balance Score Card (BSC) เป็นเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วยในการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบติั (Strategic Implementation) โดยอาศยัการวดัหรือประเมินท่ีจะช่วยท าให้องค์กรเกิด
ความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั BSC ประกอบดว้ยมุมมอง 4 ดา้น คือ มุมมองดา้นการเงิน 
(Financial Perspective) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน
(Internal Process Perspective) และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth 
Perspective) มุมมองทุกด้านจะมีวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นศูนย์กลาง ในแต่ละด้าน
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
 1.  วตัถุประสงค ์(Objective) คือส่ิงท่ีองคก์รมุ่งหวงัหรือตอ้งการท่ีจะบรรลุในแต่ละดา้น  
 2.  ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators) คือ ตวัช้ีวดัของวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้น และ
ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัวา่องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่  
 3.  เป้าหมาย (Target)คือ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองค์กรตอ้งการจะบรรลุในตวัช้ีวดัแต่ละ
ประการ 
 4.  แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม (Initiatives) ท่ีองค์กรจะจดัท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดข้ึน โดยในขั้นน้ียงัไม่ใช่แผนปฏิบติัการท่ีจะท า เป็นเพียงแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม 
เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 นอกจากองค์ประกอบทั้ง 4 แลว้ ในทางปฏิบติัมกัจะเพิ่มอีก 1 องคป์ระกอบ คือ ขอ้มูลใน
ปัจจุบนั (Baseline Data) ของตวัช้ีวดัแต่ละตวั การหาขอ้มูลในปัจจุบนัจะเป็นตวัช่วยในการก าหนด
เป้าหมายของตวัช้ีวดัแต่ละตวัใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน  

 กล่าวไดว้่า BSCเป็นเทคนิคหรือทฤษฎีการบริหารองค์กรรูปแบบหน่ึงท่ีมุ่งเน้นการพฒันา
องค์การอย่างสมดุลในทุกด้านให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงค์ของ
องคก์ารนั้น ๆ 

 4.  POSDCORB เป็นเทคนิคการบริหารองคก์รรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั คือ 
  4.1  การวางแผน (Planning) โบราณวา่ การมีแผนดี มีชยัไปกวา่คร่ึง 
  4.2  การจดัองคก์าร (Organizing) คือการจดัระบบงานทุกส่ิงอยา่งเป็นกิจจลกัษณะ 
  4.3  การจัดทีมงาน (Staffing) ปัจจุบันทุกหน่วยงานนิยมการท างานเป็นกลุ่ม 
(teamwork) เพราะมกัท าให้งานส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากกวา่การท างานแบบ 
“ขา้มาคนเดียว” (one man show) 
  4.4  การอ านวยการ (Directing) คือการอ านวยความสะดวกให้แต่ละฝ่าย แต่ละงาน 
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสะดวกราบร่ืนและประสานกลมกลืนกบัหน่วยอ่ืนในองคก์รเดียวกนัไดอ้ยา่งไม่
ติดขดัและเกิดผลงานไดต้ามเป้าหมาย 
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  4.5  การประสานงาน (Co-ordinating) คือการเช่ือมต่อ เช่ือมประสานทรัพยากรการ
บริหารทั้งปวงให้ประสานสอดคลอ้งตอ้งกนั ไม่ให้ขดัแยง้กนัโดยเฉพาะในส่วนของทรัพยากรบุคคล
หรือทุนมนุษยแ์ต่ละคน แต่ละแผนก แต่ละส่วนงานในองคก์ร 
  4.6  การรายงานผล (Reporting) คือการน าเสนอผลการด าเนินงานในแต่ละส่วน แต่ละ
ช่วงเวลาของงานนั้นใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
  4.7  การจดัสรรงบประมาณ (Budgeting) ซ่ึงมกัหมายถึงงบประมาณด้านการเงิน ซ่ึง
ตอ้งจดัสรรให้เหมาะสมตามภารกิจ ยทุธศาสตร์ และเน้ืองานท่ีมีอยูจ่ริงหรือตอ้งการจะให้เกิดข้ึนจริง 

 5.  POLEเป็นเทคนิคการบริหารองคก์รอีกรูปแบบหน่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใช้ค  าน้ีเพราะมี
ความหมาย จ าง่าย POLE แปลวา่ ขั้วโลก สุดขั้วโดยมีองคป์ระกอบหลกั คือ 
  5.1  การวางแผน (Planning)  
  5.2  การจดัการองคก์าร (Organizing)  
  5.3  การน า (Leading)  
  5.4  การประเมินผล (Evaluating) 
 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการท่ีองคก์ารหรือหน่วยงานด าเนินการเพื่อให้
ไดผ้ลท่ีตอ้งการในอนาคตโดยการตดัสินใจล่วงหนา้ในการเลือกวิธีท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
บรรลุผลตามท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนดเป็นกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองสามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยูเ่สมอ 
 การจดัการองค์การ(Organizing)หมายถึง การจดัระเบียบงาน จดัโครงสร้างการบริหารงาน 
การประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆอ านาจหน้าท่ีในการบังคับบัญชา กับความ
รับผิดชอบของงาน ให้รู้ว่าใครตอ้งท างานงานอะไร (What)ใครจะตอ้งรายงานต่อใคร (Who)โดยการ
จดัระเบียบงานประกอบดว้ยการแบ่งงานการมอบหมายงานการจดัสรรทรัพยากร และการประสานงาน 
 การน าหรือการสั่งการ (Leading) หมายถึง การใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจพนกังานให้ปฏิบติังาน
และน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีระบุไว ้หรือเป็นกระบวนการจดัการให้สมาชิกในองค์กร
ท างานร่วมกนัได้การน าตอ้งใช้ความสามารถหลายเร่ืองควบคู่กนัไป เช่น ภาวะความเป็นผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร การจูงใจ การติดต่อส่ือสารในองค์กร และการท างานเป็นทีม เป็นตน้ ผูบ้ริหารตอ้งแสดง
บทบาทของผูส้ั่งการอย่างมีคุณภาพ ถา้ไม่เช่นนั้น แผนงานท่ีวางไวต้ลอดจนทรัพยากรท่ีจดัเตรียมไว้
อาจไม่เกิดประสิทธิผล  
 การประเมินผล (Evaluating)หมายถึง การติดตามความก้าวหน้าในการน าทรัพยากร 
(บุคลากร งบด าเนินงาน และงบ ลงทุน) เขา้สู่กระบวนการดว้ยการบริหารจดัการ เพื่อให้ไดผ้ลผลิต
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ครบถว้นตามแผนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยใชข้อ้มูลจากระบบขอ้มูลพื้นฐาน(Database System) 
เพื่อการจดัท ารายงานติดตามผล (Monitoring Reporting) 
 
จริยธรรมส าหรับนักบริหาร 
 
 นกับริหารองค์กรทุกระดบันับแต่องค์กรระดบัย่อยคือ ห้างร้าน บริษทั องค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ไปจนถึงองค์กรระดบัใหญ่คือประเทศหรือรัฐ ถือเป็นหัวใจส าคญัอย่างยิ่งขององค์กร 
เพราะองคก์รจะเจริญหรือเส่ือม กา้วหนา้หรือลา้หลงั สามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนไดห้รือไม่ได ้ส่วน
หน่ึงข้ึนอยู่กับตัวผู ้บริหารองค์กรเป็นส าคัญ นอกจากน้ีผู ้บริหารองค์กรย ังด ารงอยู่ในฐานะ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัผูค้นในองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stake holders) อ่ืน ๆ เป็น
จ านวนมาก ทั้ งอยู่ในฐานะท่ีจะให้คุณโทษแก่บุคลากรในองค์กรได้ นักบริหารจึงจ าเป็นต้องมี
จริยธรรมก ากบัการบริหารและการใชอ้ านาจ 
 ปราชญ์จ  านวนมากได้เสนอจริยธรรมส าหรับนักบริหารไว้อย่างหลากหลายเช่น 
ทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัร ราชสังคหะ พรหมวิหารธรรม รวมทั้งจริยธรรมสากลอ่ืน ๆ ในท่ีน้ีจะ
ยกตวัอยา่งอธิบายเพียง 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. ทศพธิราชธรรม (royal virtues)  
  เป็นหลกัปฏิบติัของผูป้กครองบา้นเมือง ผูบ้ริหารหากผูบ้ริหารของบา้นเมืองใดประเทศ
ใดมีผูป้กครองท่ีเป่ียมไปดว้ยทศพิธราชธรรมจะท าให้ประชาชนในบา้นเมืองหรือประเทศนั้นอยู่เยน็
เป็นสุข หลกัทศพิธราชธรรมประกอบดว้ยองค ์ประกอบ 10 ประการ ดงัน้ี  
  1.1 ทาน คือการให้การช่วยเหลือบ าเพญ็ประโยชน์แก่ราษฎร  
  1.2 ศีล คือความประพฤติดีงาม ส ารวมกายทวารและวจีทวาร เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ราษฎร 
  1.3  ปริจจาคะ คือการเสียสละความสุขสบายส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
  1.4  อาชชวะ คือการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์ไม่ฉ้อราษฎร์บงัหลวง 
  1.5  มทัทวะ คือความอ่อนโยน อธัยาศยัดี ตีนติดดิน ไม่ถือตวั  
  1.6  ตปะ คือความระงบัยบัย ั้งข่มใจไม่ใหกิ้เลสตณัหา (เช่น ความโลภ ความมกัใหญ่ใฝ่
สูง ฯลฯ) เขา้มาครอบง าจิตใจ  
  1.7  อกัโกธะ คือความไม่ลุอ านาจความโกรธ ไม่เกร้ียวกราดจนท าใหง้านเสียหาย  
  1.8  อวหิิงสา คือความไม่เบียดเบียด กดข่ีข่มเหงราษฎรและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  1.9  ขนัติ มีความอดทน ใจคอหนกัแน่นมัน่คง มีวฒิุภาวะทางอารมณ์สูง  
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  1.10  อวิโรธนะ มีความหนกัแน่นในธรรม ปฏิบติัไม่ผิดไปจากหลกัธรรม ไม่เสียความ
เท่ียงธรรม  

 2.  หลกัจริยธรรมการบริหารภาครัฐ 
 การบริหารจดัการประเทศดูแลประเทศและทุกข์สุขของประชาชนเป็นหน้าท่ีของคณะ
รัฐบาลและขา้ราชการ ท่ีจะดูแลให้เป็นไปอย่างสงบสุขเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามประเทศชาติไม่ไดเ้ป็น
ของใครคนใดคนหน่ึง หากเป็นของประชาชนทุกคน ดงันั้นประชาชนทุกคนก็ตอ้งมีส่วนร่วมท่ีตอ้ง
ช่วยกันดูแลเอาใจใส่สอดส่อง มิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของภาครัฐแต่ฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตามหาก
ผูบ้ริหารยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารก็ยอ่มท าให้ประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้ (Good 
Governance) 
 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2548 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อดีต
นายกรัฐมนตรีของไทย ไดป้าฐกถาพิเศษเร่ืองจริยธรรมการบริหารภาครัฐ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 
ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) โดยไดก้ล่าวถึงหลกัคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีนักบริหารควรยึดถือและน าไปปฏิบติัเพื่อใช้ขจดัส่ิงไม่ดีให้หมดไป หลกัคุณธรรม
ดงักล่าวมี 7 ประการ ดงัน้ี 
  2.1  ความซ่ือสัตย์ ซ่ึงมิได้หมายเพียงการประพฤติปฏิบติัให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น แต่ตอ้งถูกตอ้งตามจริยธรรมดว้ย ในการปฏิบติัตามหลกัความซ่ือสัตยน้ี์มิไดห้มายเฉพาะตวั
ของผูบ้ริหารเองเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงตอ้งควบคุมคนรอบตวัใหซ่ื้อสัตยด์ว้ย 
  2.2  คุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารภาครัฐ มิใช่ค านึงแค่ถูกกฎหมาย เพราะในบาง
เร่ืองกฎหมายมิได้บัญญัติไวว้่าเป็นความผิดและก าหนดบทลงโทษไว ้แต่เม่ือเอามาตรฐานทาง
จริยธรรมมาวดัก็อาจถือว่าผิดได ้เช่น เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนการคอร์รัปชัน่เชิงนโยบาย เป็นตน้ 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในศาสนาและจริยธรรมทางสังคมดว้ย 
   2.3  ความเป็นธรรม คือการยึดมัน่ในความเท่ียงธรรม ท าให้คนส่วนใหญ่ไดป้ระโยชน์
สูงสุด มีความยุติธรรม ผูบ้ริหารจะตอ้งไม่ลุแก่อ านาจ ไม่ใช้อ  านาจเบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่ใช้ช่องว่างของ
กฎหมายเพิ่มอ านาจใหต้นเอง มาตรฐานในการบริหารตอ้งมีมาตรฐานเดียว ไม่ใช่หลายมาตรฐาน 
  2.4  ประสิทธิภาพ คือการบริหารงานให้เกิดผลงานจนเป็นท่ีประจกัษโ์ดยใชท้รัพยากร
การการบริหารอนัมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ประสิทธิภาพตอ้งควบคู่ไปดว้ยกนักบั
คุณธรรมจริยธรรม 
  2.5  ความโปร่งใส เป็นจริยธรรมของการบริหารงาน นักบริหารท่ีดีจะต้องให้
ประชาชนตรวจสอบการบริหารภาครัฐได ้มิใช่มุบมิบท าอยูเ่ฉพาะกลุ่มหรือปิดบงัซ่อนเร้นขอ้มูล 
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  2.6  ความมัน่คงของรัฐ ความมัน่คงอาจจะกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึง
จ าเป็นต้องหาความสมดุลให้ได้ นั่นคือสามารถรักษาความมัน่คงไวไ้ด้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรหรือเกินความจ าเป็น 
  2.7  ปรับค่านิยม คนส่วนใหญ่ยงัเช่ือว่าความร ่ ารวยสามารถสร้างช่ือเสียง เกียรติยศ 
และสถานะทางสังคมได้ จึงมีคนจ านวนไม่น้อยรีบสร้างความร ่ ารวยโดยไม่แยแสต่อคุณธรรมและ
จริยธรรม ไม่ใส่ใจว่าร ่ ารวยมาโดยวิธีใด และดูหม่ินคนจนต่าง ๆ นานา (เช่น ระบุว่าคนจนเป็นภาระ
ของสังคม ฯลฯ) ซ่ึงอนัตราย และไม่มีทางแกปั้ญหาความยากจนไดส้ าเร็จจึงควรปรับค่านิยมมายกยอ่ง
คนดีมากกวา่คนรวย  
 
แง่คิดเกีย่วกบัหลกัจริยธรรม 
 

 1.  การมองเห็นความบกพร่องของคนอ่ืนมากกวา่ความบกพร่องของตนเอง อนัตรายอยา่งยิง่ 
 2.  อนัท่ีจริง การรู้จกัถอย ไม่ไดห้มายถึงการพา่ยแพ ้

 3.  ขณะท่ีการรุกหรือเดินหน้าอย่างเดียวดว้ยความมัน่ใจในความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของตน 
ก็ไม่ได้หมายความว่าได้ชัยชนะ การรุกผิดจงัหวะก็อาจท าให้สะเปะสะปะได้ การเหวี่ยงหมดัแบบ
สะเปะสะปะใส่คนท่ีอยูต่รงหนา้โดยไม่แยกมิตร-ศตัรู อาจท าใหเ้สีย “แนวร่วม” ไปอยา่งน่าเสียดาย 
 4.  ถอ้ยค าจากปากประดิษฐ์ได ้ถว้ยค าในดวงตาสิ ไขความจริงทั้งหมด แมท่ี้ซ่อนเร้นใน
เบ้ืองลึกของหวัใจ 
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     กจิกรรมประจ าบทที ่3 
 
 1. ใหอ้ธิบายค าวา่คุณค่าแท ้คุณค่าเทียม พร้อมกบัอธิบายการบริโภคส่ิงเหล่าน้ีวา่คุณค่าแท้
คืออะไร คุณค่าเทียมคืออะไรดงัน้ี เส้ือผา้ โทรศพัทมื์อมือ อาหาร รถยนต ์บา้นการเรียน 
 2. ใหน้กัศึกษาพิจารณาวถีิปฏิบติัของตนเองในชีวิตประจ าวนั วเิคราะห์ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนเองอยา่งเป็นธรรม แลว้อธิบาย 2 ประเด็น ดงัน้ี 
  2.1 เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของท่านคืออะไร และท่านจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุถึง
เป้าหมายดงักล่าว 
  2.2  เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของท่าน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัปราชญท์่านใด และ
เหตุใดท่านจึงคิดอยา่งนั้น  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่4 
มนุษย์กบัความขดัแย้งและการแก้ปัญหา 

 
เนือ้หาประจ าบท  
 นิยามความขดัแยง้ 
 ประเภทและสาเหตุของความขดัแยง้ในสังคมไทย 
 ระดบัของความขดัแยง้ 
 การตอบสนองต่อความขดัแยง้ 
 การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ  
 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจความหมายของความขดัแยง้ได ้
 2.  นกัศึกษาสามารถบอกสาเหตุของความขดัแยง้ได ้
 3.  นกัศึกษาสามารถบอกระดบัของความขดัแยง้ได ้
 4.  นกัศึกษาสามารถบอกความหมายของสันติวธีิได ้
 5.  นกัศึกษาสามารถบอกแนวทางการสร้างสมานฉนัทด์ว้ยสันติวธีิได ้
 
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ใหน้กัศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 2.  อธิบายความหมายเก่ียวกบัความขดัแยง้และสมานฉนัท ์
 3.  ใหน้กัศึกษาอภิปรายกลุ่มยอ่ยการขดัแยง้ของชุมชนนกัศึกษาและสังคมไทย 
 4.  ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งเหตุการณ์ของความขดัแยง้ในสังคมโลก 
 5.  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมทา้ยบทเรียน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  Power Point 
 2.  เอกสารประกอบการสอน 
 3.  ยกตวัอยา่งเหตุการณ์สังคมไทยและสังคมโลก 
 4.  เวป็ไซดใ์น Internet ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การวดัผลและการประเมินผล 
 1.  จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
 2.  จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
 3.  จากการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
 4.  จากท ากิจกรรมและท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 5.  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บทที ่4 
มนุษย์กบัความขดัแย้งและการแก้ปัญหา 

         
ความน า 
 
 สังคม คือการท่ีกลุ่มคนจ านวนมากกว่าสองคนข้ึนไปมาอยู่ร่วมกนั มีการท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกนั มีค่านิยม ความเช่ือ วิถีประชา และจารีตประเพณีร่วมกนั ตลอดถึงมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั 
การด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์จึงเป็นการด าเนินไปตามระบบความสัมพนัธ์  กล่าวคือเป็น 
การด าเนินชีวิตอยูใ่นระบบสังคมท่ีมีการเกิดข้ึนของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคล 
ปัจเจกบุคคลต่อสังคมโดยรวม และปัจเจกบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั ท่ีส าคญัการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละคนย่อมมีความตอ้งการของตนเองเป็นท่ีตั้ง แต่โดยปกติธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละคน
นั้นมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ทั้งค่านิยม ความคิด ความเช่ือและการปฏิบติั บ่อยคร้ังท่ี 
ความตอ้งการของตนเองไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูอ่ื้นหรือแมก้ระทัง่ตวัเราเองท่ีบางคร้ังก็มกัจะไม่
พึงพอใจกบัส่ิงท่ีตนเองมีหรือไดม้าและท่ีตอ้งการมากนกั  
 ความไม่ตรงกนัน่ีเองท่ีเป็นเหตุน าไปสู่ “ความขดัแยง้” (Conflict) ในทุกระดบั โดยเร่ิมจาก
ระดบัท่ีไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงรุนแรงสุดขั้ว จากประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ ความขดัแยง้ท่ี
รุนแรงและเลวร้ายท่ีสุดลว้นเกิดข้ึนจากความขดัแยง้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เม่ือความขดัแยง้เหล่านั้น
ไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา และเม่ือมีการเติมเช้ือแห่งความขดัแยง้เขา้ไปเพิ่มมากข้ึน ก็ท  าให้ปัญหา
ความขดัแยง้ดงักล่าวขยายใหญ่ข้ึนจนพฒันากลายเป็นความขดัแยง้ท่ีรุนและและเลวร้ายไปในท่ีสุด 
สังคมมนุษย์ซ่ึงเป็นสังคมของสัตว์ท่ีมีเหตุผล (Rational Animal) จึงควรน าเอาเหตุผลและหลัก
จริยธรรมมาใช้ในการป้องกนัและแกไ้ขความขดัแยง้ดงักล่าว ในบทน้ีจึงจะกล่าวถึงมนุษยก์บัความ
ขดัแยง้และการแกปั้ญหา (Man : Conflict and Problem Solving)  
 
ความขัดแย้งในสังคมมนุษย์ 

 
 นิยามความขัดแย้ง 
 ค าวา่ ความขดัแยง้ (Conflict) มีรากศพัทม์าจากภาษาละติน วา่ “Confligere” มีความหมายวา่ 
“การต่อสู้ การสงคราม การไม่ถูกกนัเม่ือความสนใจ ความคิดหรือการกระท าไม่เหมือนกนั ส่วนใน
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 183) ให้นิยามค าวา่ “ขดัแยง้” วา่ “ไม่ลงรอย
กนั” เม่ือแยกพิจารณา ค าวา่ “ขดั” หมายถึง “ไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว ้เช่น ขดัค าสั่ง แยง้กนั ไม่ลงรอย
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กนั” และค าวา่ “แยง้” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกนั เช่น ความเห็นแยง้กนั ขอ้ความแยง้กนั ตา้น
ไว้ ทานไว้” (2556:964) ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง ประกอบด้วยอาการทั้ งขัดและแย้ง  
ซ่ึงหมายถึงการท่ีทั้งสองฝ่ายนอกจากจะไม่ท าตามกนัแลว้ยงัพยายามท่ีจะตา้นเอาไวอี้กดว้ย 
 Argyris (อา้งใน อรุณ รักธรรม และ ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ 2527:30) กล่าวว่า “โดยทัว่ไป
ความขดัแยง้ คือเหตุการณ์อนัเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไม่อาจยืนอยูใ่นสถานะจ ากดัสถานะหน่ึง ความขดัแยง้
เกิดจากความตอ้งการท่ีตรงกนัขา้มกนัในขณะหน่ึง ความขดัแยง้อาจเก่ียวกบัความไม่สามารถตดัสินใจ
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเป็นเพราะอยากท าทั้งสองส่ิงในเวลาเดียวกนั”  
 ความขดัแยง้ เป็นกระบวนการทางสังคม ความขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายท่ี
ไปด้วยกันไม่ได้ และมีค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างน้ีมกัเกิดจากการรับรู้มากกว่าท่ีจะเป็น 
ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ความขดัแยง้ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
จุดมุ่งหมาย หรือวธีิการ หรือทั้งสองอยา่งแต่เป็นการพึ่งพาอาศยัในทางลบ อาจกล่าวอยา่งกวา้ง ๆ ไดว้า่ 
ความขดัแยง้ หมายถึง การท่ีแต่ละฝ่ายไปดว้ยกนัไม่ไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นความ
ตอ้งการจริง หรือศกัยภาพท่ีจะเกิดตามตอ้งการ (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ 2540 : 11) ความขดัแยง้ เป็น
ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน ท่ีมีความคิดเห็น ค่านิยม และ เป้าหมายไม่เป็นไป
ในทางเดียวกัน รวมทั้งการต่อสู้เพื่อทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดั หรือการท่ีฝ่ายหน่ึงรุกล ้ า หรือขดัขวาง 
การกระท าอีกฝ่ายเพื่อให้เป้าหมายของตนบรรลุผล ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาในทางลบ  
 นอกจากน้ี นักวิชาการจ านวนมากท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับความขดัแยง้ ได้ให้ค  าอธิบาย 
ความขดัแยง้ ในมุมมองและพื้นฐานทางวชิาการของตนเองเป็นพื้นฐาน ดงัจะยกตวัอยา่ง ดงัน้ี  
 คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx : 1818-1883) มองวา่ ความขดัแยง้เกิดจากอ านาจ (Power) และ
ความไม่เท่าเทียมกนั (Inequality) ในการครอบครองปัจจยัการผลิต และเกิดจากระบบความสัมพนัธ์
ของการผลิต (relation of production) ระหวา่ง 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นนายทุน กบั ชนชั้นกรรมาชีพ และ
ด้วยรูปแบบความสัมพนัธ์ของการผลิตของ 2 ชนชั้นท่ีมีความแตกต่างกนัน้ี น าไปสู่ความสัมพนัธ์
ระหว่างชนชั้นท่ีแตกต่างกนั และน าไปสู่ความขดัแยง้ทางสังคมและทางการเมือง นอกจากน้ี มาร์กซ์ 
ยงัเช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นสภาพปกติของสังคม และเป็นแกนกลางของเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 
 แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber : 1864-1920) เช่ือวา่ ความขดัแยง้ มีจุดเร่ิมตน้มากจากการขดักนั
ในผลประโยชน์ เน่ืองจากการมีทรัพยากรท่ีจ ากดั ความขดัแยง้ทั้งหลายไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปสู่การต่อสู้
ระหวา่งกนั 
 เกอร์ก ซิมเมล (Georg Simmel : 1858-1918) ช้ีให้เห็นวา่ ความขดัแยง้เป็นปฏิสัมพนัธ์ 
(interaction) รูปแบบหน่ึง ความขดัแยง้แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ขดัแยง้ ความขดัแยง้เป็น
ผลมาจากการมีความรู้สึกเขา้ขา้งตนเองมากกวา่เขา้ขา้งฝ่ายอ่ืน ความขดัแยง้ท าให้เกิดความกลมเกลียว 
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และในขณะเดียวกนัความกลมเกลียวก็สามารถก่อให้เกิดความขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั ความขดัแยง้น าไปสู่
การบริหารงานแบบรวมอ านาจ 
 สเตลล่า ทิง-ทูมมี (Stella Ting-Toomey) อธิบายวา่ ความขดัแยง้ หมายถึง ความไม่ลงรอยกนั 
หรือสภาวะท่ีไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั หรือ ความเป็นปฏิปักษ์กนัระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 
กลุ่มข้ึนไป โดยมีสาเหตุมาจากวตัถุประสงค์ท่ีไม่สามารถเข้ากันได้ ความไม่ลงรอยกันในความ
ตอ้งการ ความปรารถนา ค่านิยม ความเช่ือ และ/หรือทศันคติ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ ความขดัแยง้ คือความไม่ลงรอยกนั ไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั 
หรือความเห็นต่างกันระหว่างชุดความคิดหน่ึงกับอีกชุดความคิดหน่ึง โดยมีความต้องการหรือ
ผลประโยชน์ท่ีขดักนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดข้ึน หรือการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ของปัจเจก
บุคคล เร่ิมตั้งแต่สองคนข้ึนไปหรือมากกว่าท่ีไม่ตรงกนั ไม่ลงรอยกนั ไม่เป็นมิตรต่อกนั และมุ่ง
เป้าหมายในการพยายามท่ีจะเอาชนะอีกฝ่ายหน่ึงดว้ยวิธีการทางความคิด เหตุผล ก าลงั การต่อสู้รุกราน 
และการท าลายลา้ง ความขดัแยง้บางกรณีสามารถยุติลงได้โดยไม่ตอ้งมีการต่อสู้ระหว่างกนั แต่บาง
กรณีน าไปสู่การต่อสู้กนัอยา่งรุนแรง 
 แนวคิดเกีย่วกบัความขัดแย้ง 

 เม่ือกล่าวถึงประเด็นเก่ียวกบัความขดัแยง้ สามารถพิจารณาไดเ้ป็นสองกลุ่มความคิดหลกั ๆ 
คือ 

 1.  กลุ่มความคิดแรกมองเชิงนิเสธ (Negative Approach) คือมองว่าสถานการณ์ความ
ขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีไม่ดี เพราะน ามาซ่ึงความแตกแยกทางความคิดและเป็นการท าลายความสามคัคีของ
หมู่คณะ ความเห็นลกัษณะน้ีปรากฏอยูใ่นกลุ่มความคิดแนวประเพณีนิยม (Traditional View) แนวคิด
น้ีเป็นท่ียอมรับกบัอยา่งแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1930-1948 แนวคิดน้ีเช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงเลว 
ความขดัแยง้ถูกมองไปในทางลบ มองวา่ความขดัแยง้ไม่เป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 

 2.  กลุ่มมองเชิงบวก (Positive Approach) คือมองว่าสถานการณ์ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ี
ไม่ไดเ้ลวร้ายความเห็นลกัษณะน้ีปรากฏอยูใ่นกลุ่มความคิดแนวพฤติกรรม (Behavioral View)และแนว
ปฏิสัมพนัธ์ (Interactionist View)  

 แนวพฤติกรรม เป็นท่ียอมรับกนัแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 1949-1975 ตามแนวพฤติกรรมน้ี 
เห็นว่าความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในทุกกลุ่มและทุกองค์การ ส่วนแนวปฏิสัมพนัธ์ 
(Interactionist View) แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดปัจจุบนัท่ีเสนอว่า ความขดัแยง้นอกจากจะเป็นพลัง
ทางบวกท่ีส่งเสริมการท างานของกลุ่มแลว้ ความขดัแยง้บางอยา่งยงัจ าเป็นจะตอ้งมีเพื่อท่ีจะช่วยให้
กลุ่มท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (http://www.oknation.net/blog/FogSea/2008/03/20/entry-1 :20 
มิถุนายน 2557) เพราะความขดัแยง้น ามาซ่ึงความเห็นต่าง ท าให้ไดมุ้มมองท่ีแตกต่างหลากหลาย และ
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ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจสามารถใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีดีกว่า แนวคิด
เก่ียวกบัความขดัแยง้  
 ผลดีและผลเสียของความขัดแย้ง 
 วฒิุเลิศ เทวกุล ไดส้รุปถึงผลดีและผลเสียของความขดัแยง้เอาไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี (วุฒิเลิศ 
เทวกุล http://www.gotoknow.org/posts/288516 : 20 มิถุนายน 2557) 

 ผลดีของความขัดแย้ง 
 1.  น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค ์เกิดรูปแบบการท างานใหม่ ๆ มีผลงานใหม่ ๆ 

 2.  ท าให้บุคลากรในองคก์รเกิดแรงจูงใจในการท างาน และพบแนวทางในการท างานไดมี้ 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.  ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในกลุ่ม 
 4.  ท าให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป้าหมายเดิมขององค์กรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริง 

 5.  สมาชิกในองคก์ารไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 6.  องคก์ารมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงในสังคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 7.  มีอิทธิพลในการผลกัดนัให้เกิดการเลือกตวัแทนท่ีเขม้แข็ง มีความรู้ ความสามารถเป็น
ผูน้ า 
 8.  ไดมี้การระบายขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่ม ซ่ึงเก็บกดไวเ้ป็นเวลานาน 

 9.  ท าให้เกิดแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัองคก์รหรือท าให้เกิดคุณภาพ
ในการตดัสินใจ 

 10.  ท าใหล้ดความตึงเครียดในองคก์รได ้หรือท าใหค้วามสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์ร ดีข้ึน 
 11.  ท าใหคุ้ณภาพชีวติการท างานของบุคลากรในองคก์รดีข้ึน ยอมรับความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล รู้จกัปรับตวัและการประสานงานร่วมกนั 
 ผลเสียของความขัดแย้ง 

1. น าไปสู่ความตึงเครียด 
2. ท าใหเ้กิดการสูญเสียทรัพยากรและเวลามากข้ึน 
3. ท าใหเ้กิดการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวก  
4. ท าให้คนในองค์กรมุ่งเอาชนะกันมากกว่าท่ีจะมองถึงผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรโดย

ส่วนรวม 
5. อาจน ามาซ่ึงความยุง่เหยงิ และไร้ซ่ึงเสถียรภาพขององคก์ร  
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ประเภทและสาเหตุของความขัดแย้งในสังคม 
  
 ความขดัแยง้มีหลายรูปแบบ เป็นทั้งรูปแบบท่ีปรากฏเห็นชดัทางกายภาพ และท่ีซ่อนเร้นอยู่
ในโครงสร้างทางสังคม ความขดัแยง้สามารถจ าแนกไดเ้ป็น  3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  ความขัดแย้งในตัวเอง (Conflict in Self) หรือ ความขัดแย้งในระดับบุคคล (Intrapersonal 
Conflict) 
 เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลและเกิดข้ึนจ าเพาะบุคคลใดบุคคลหน่ึง
เท่านั้น เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลพบวา่ตนเองไม่สามารถไดรั้บ หรือ กระท าการใด ๆ แลว้
ไม่เป็นผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั หรือกล่าวอยา่งง่ายก็คือ ปรารถนาส่ิงใดแลว้ไม่ไดรั้บการตอบสนองส่ิง
นั้นตามท่ีประสงค์ หรือขดัต่อความเช่ือ ค่านิยมของตนเอง และมกัจะไม่มีการแสดงออกอย่างชดัเจน
มากนกั ความขดัแยง้ในลกัษณะเช่นน้ี เป็นการใชค้วามเป็นตวัตนของตนเอง (self) หรือ “อตัตา” เป็น
ฐานส าคญั หรือ เป็น “ความขดัแยง้ในตวัเอง” (Conflict in Self)  
 ตวัอยา่งความขดัแยง้ประเภทน้ีท่ีพบเห็นไดบ้่อย เป็นตน้ว่า ในเวลาเดียวกนัแต่มีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์มากกวา่หน่ึงอยา่งให้ตอ้งตดัสินใจเลือก แต่การเลือกนั้นตอ้งตดัสินใจเลือกเพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้น บางคร้ังมนุษยเ์ราก็ตดัสินใจไดย้าก เพราะหากเลือกส่ิงแรกก็จะตอ้งยอมสูญเสียหรือยอม
เสียสละส่ิงท่ีสอง หรือเม่ือตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีสองก็ตอ้งยอมจ าใจสูญเสียส่ิงท่ีหน่ึง เขา้ท านอง “รักพี่ 
เสียดายนอ้ง” “เกลียดตวักินไข่ เกลียดปลาไหลกินน ้าแกง” หรือ “บวัตูมบวับาน”  
 2.  ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) หรือ ความขัดแย้งระดับสังคม 
(Social Conflict)  
 เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึน และการเกิดข้ึนของ
ความไม่ลงรอย หรือ มีความเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของอุดมคติ ความเช่ือ เป้าหมาย ระเบียบ
แบบแผนปฏิบติั เช้ือชาติหรือชาติพนัธ์ุ และความแตกต่างของระดบัสิทธิอ านาจเหนือบุคคลและ
ทรัพยากร ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมหมู่มากและอาจน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ระดบัองคก์รได ้เพราะบุคคลแต่ละคนเป็นองคป์ระกอบขององคก์รทางสังคมนัน่เอง 

3. ความขัดแย้งระดับกลุ่ม (Intergroup Conflict)  
 เป็นความขดัแยง้ของกลุ่มคน 2 กลุ่มข้ึนไป ท่ียึดมัน่ในระบบคุณค่าใด ๆ ของกลุ่มท่ียึดถือ
ร่วมกนัของตน ไม่วา่จะเป็นดา้นพฤติกรรม ความเช่ือ ศาสนา อุดมการณ์ชีวิต สังคม การเมือง ความ
ขดัแยง้ระดบักลุ่มท่ีปรากฏชดัเจนมากท่ีสุดในสังคมไทย ไดแ้ก่ การรวมตวัเรียกร้องทางการเมืองของ
กลุ่มคนเส้ือเหลือง หรือ กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ่มคนเส้ือแดง หรือ 
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซ่ึงปรากฏความขดัแยง้ท่ีมีอยู่อย่าง
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ชัดเจนและเกิดข้ึนอย่างยาวนานหลายปี ท าให้การพฒันาของประเทศชะลอตวัและสะดุดหยุดลง
ชัว่ขณะ และไม่มีทีท่าวา่จะเห็นทางออกให้กบัประเทศ จนกระทัง่น ามาซ่ึงการท ารัฐประหารยึดอ านาจ
การปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงน าโดย พลเอกประยุทธ จนัทร์โอชา ผู ้
บญัชาการทหารบก หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
 4.  ความขัดแย้งในองค์กร (Conflict in Organization) เป็นความขดัแยง้ท่ีมีสาเหตุมาจาก  
  4.1 ความแตกต่างของบุคคลท่ีมีเป้าหมาย ความเช่ือ ศาสนา มุมมอง ความสนใจ 
บุคลิกภาพ ชั้นชนทางสังคม ฐานะเศรษฐกิจ สภาพทางร่างกาย ความรับผิดชอบของบุคคล (personal 
responsibility) และรูปแบบการส่ือสารท่ีต่างกนั รวมไปถึงวิชาชีพท่ีแต่ละบุคคลมีอีกดว้ย (ซ่ึงสัมพนัธ์
กบัความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้)  
   4.2 ระดับการพึ่งพาระหว่างกัน (inter-dependency)ของคนในองค์กร เพราะในองคก์ร 
ส่วนใหญ่นั้น อุปสงค ์(demand) ดา้นคน อุปกรณ์ และเงินมกัจะสูงกวา่อุปทาน (supply) เสมอ ไม่วา่จะ
เป็นความขาดแคลนท่ีแทจ้ริงหรือไม่ก็ตาม แต่เม่ือใดท่ีมีการฉกฉวย แย่งชิงทรัพยากรเกิดข้ึน ความ
ขดัแยง้ยอ่มตามมา  
   4.3 วฒันธรรมองค์กร (Organization’s culture) ซ่ึงหมายรวมถึง โครงสร้างการบริหารงาน 
(การช่วงชิงอ านาจ) และระเบียบปฏิบติัขององคก์ร ถา้หากองคก์รใดท่ีมีโครงสร้างและระเบียบปฏิบติั
ท่ีไม่ชัดเจน ไม่ทนัสมัย และขาดความเป็นธรรม ก็เป็นท่ีเช่ือได้ว่าความขดัแยง้ย่อมเกิดข้ึนอย่าง
แน่นอน  
   อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะพิจารณาจากปัจจยัทั้ง 3 ท่ีมีส่วนในความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน
องค์กร แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนในองค์กรมากท่ีสุด คือ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่
ยอมรับฟังในความคิดเห็นของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
 1.  ความขัดแย้งระดับโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นความขดัแยง้ท่ีโครงสร้างทาง
สังคมไดก้ระท าต่อคนในสังคม มีผลให้ชีวิตของเขาถูกบัน่ทอนให้ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานทั้งทาง
กาย คือ ความยากจนและความเจ็บป่วย และทางจิตใจ คือ การเกิดความหวาดหวัน่ ไม่มัน่คง รู้สึกว่า
ขาดความปลอดภยัในชีวติ เกิดภาวะกดดนั เป็นความรุนแรงท่ีหาตวัคนท่ีเป็นสาเหตุหรือผูก้ระท าความ
รุนแรงได้ไม่ชัดเจน ความรุนแรงทางโครงสร้างนั้นเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นกระแสข้ึนบา้งลงบา้ง 
จนกวา่เหตุปัจจยัของโครงสร้างนั้นจะหมดไป 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าความขดัแยง้ในสังคมไทยและสังคมโลก มีอยู่หลาย
ประเภท ทั้ งความขัดแยง้ในตวับุคคล ความขัดแยง้ระหว่างบุคคล ความขัดแยง้ระหว่างกลุ่มคน  
ความขดัแยง้ในองค์กร ความขดัแยง้ทั้ง 4 ประเภทน้ีกล่าวไดว้า่เป็นความขดัแยง้ระดบัยอดของภูเขา
น ้ าแข็ง หรือความขดัแยง้ระดบัปลายน ้ าเท่านั้น หากเปรียบเทียบกบัความขดัแยง้ระดบัโครงสร้างทาง
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สังคม ทั้งน้ีดว้ยวา่ สถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
และท่ีจะมีต่อไปในอนาคต ล้วนก่อตวัข้ึนมาจากรากเหง้าของปัญหา คือ โครงสร้างทางสังคมท่ีถูก
ออกแบบไวอ้ยา่งเหล่ือมล ้าและอยติุธรรม ยงัผลใหเ้กิดความขดัแยง้อ่ืน ๆ ตามมา  
 
ระดับของความขัดแย้ง 
 
 ระดบัความขดัแยง้ หมายถึง ความเขม้ขน้เชิงลบท่ีเกิดข้ึนในระบบความสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเป็น
ลกัษณะสัมพนัธ์กนัระหวา่งจ านวนผูท่ี้เกิดความขดัแยง้ และ ระดบัความยากง่ายในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้นั้น ในอตัราสัมพทัธ์แบบ คน : ระดบั กล่าวคือ เร่ิมตั้งแต่ 1 คน : ระดบั 1 ไปจนถึงระดบัท่ี
สูงข้ึนเร่ือย ๆ การจดัระดบัความขดัแยง้สามารถจดัไดใ้นหลายระดบัและหลายรูปแบบ แต่ส าหรับใน
ท่ีน้ีจะจดัระดบัความขดัแยง้ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. ระดับต ่า (Easy Level) ในระดบัน้ี เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคลเพียงคน
เดียวไปจนถึงกลุ่มคนจ านวนนอ้ยไม่ควรเกิน 5 คน การจดัการกบัความขดัแยง้ในระดบัน้ีค่อนขา้งง่าย
และไม่สลบัซบัซอ้น เพราะคู่ขดัแยง้ หรือ ผูท่ี้อยูท่่ามกลางความขดัแยง้มีจ านวนนอ้ย  

2. ระดับปานกลาง (Middle Level) เป็นระดบัท่ีมีผูเ้ขา้มามีส่วนในความขดัแยง้นั้นมากข้ึน 
ซ่ึงอาจจะมากกว่า 5 คนข้ึนไป ซ่ึงยงันับว่าเป็นเพียงกลุ่มคนเพียงกลุ่มหน่ึงเท่านั้น ในระดับน้ีการ
จดัการความขดัแยง้จะเร่ิมมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึนกว่าระดบัต ่า แต่ก็ยงัสามารถท่ีจะจดัการ
กบัความขดัแยง้นั้นไดโ้ดยไม่ยากเยน็นกั 

3. ระดับสูง (Extreme Level) ส าหรับระดบัน้ี จดัได้ว่าเป็นระดบัท่ีรุนแรงและสุดโต่ง 
เพราะมีผูเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งและอยู่ท่ามกลางความขดัแยง้นั้นเป็นจ านวนมาก ดงันั้น ส่ิงท่ีตามมาก็คือ
ความยากในการควบคุม ความซบัซอ้นในเน้ือหาของความขดัแยง้ การก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
หาขอ้ยติุในความขดัแยง้ระดบัน้ีก็จะยากยิง่ข้ึน และอาจจะไม่สามารถจดัการกบัความขดัแยง้นั้นไดเ้ลย  
 
การตอบสนองต่อความขัดแย้ง 
 
 เม่ือมนุษยเ์ราเผชิญหน้ากบัความขดัแยง้ หรือกรณีท่ีการกระท าของเราหรือผูอ่ื้นน าไปสู่
ความขดัแยง้ เราจะมีแนวทางใดในการตอบสนองต่อความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ในเร่ืองน้ีมีผูรู้้ได้เสนอ
ความเห็นเอาไวแ้ตกต่างกนั แต่จะยกตวัอยา่งแนวคิดของ คริสโตเฟอร์ มวัร์ (Christopher Moore) และ
แนวคิดของ โทมสั และ คิลแมน (Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann)  
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 คริสโตเฟอร์ มวัร์ และโทมสั กบั คิลแมน ไดท้  าการศึกษาถึงแนวทางและวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้และไดเ้สนอความเห็นไวส้อดคลอ้งกนัว่า เม่ือเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้บุคคลแต่ละ
คนมักใช้วิธีการในการตอบสนองต่อความขัดแย้งมีทั้ งท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยสรุป 
พฤติกรรมของบุคคล ท่ีแสดงออกเม่ือเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้ แบ่งออกเป็น 5 แบบ/วธีิ คือ 
 1.  การเอาชนะ (Competition) เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งการเอาชนะในระดับสูง
พฤติกรรมการร่วมมืออยูใ่นระดบัต ่า แต่ละฝ่ายจะมุ่งเนน้การเอาแต่ใจตนเอง มุ่งชยัชนะของตนเองเป็น
ประการส าคญั โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น แสดงอาการคุกคาม ข่มขู่ หรือ
แมแ้ต่การอา้งระเบียบเพียงเพื่อจะให้ตนเองไดป้ระโยชน์และไดช้ยัชนะ หลายต่อหลายคร้ังท่ีคนเราใช้
วธีิการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยการเอาชนะ โดยมุ่งเนน้ชยัชนะของตนเองเป็นส าคญั ดงันั้น วิธีน้ีจึงมีการ
พยายามใชอิ้ทธิพล กลวธีิ หรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อท่ีจะท าใหคู้่กรณียอมแพ ้รวมไปถึงบางฝ่ายหรือทั้ง 2 
ฝ่ายอาจใชว้ิธีสกปรกเพื่อเอาชนะกนัก็ได ้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในลกัษณะ “ชนะ - แพ”้ ซ่ึงแน่นอน
ท่ีสุดตอ้งมีความสูญเสียเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 2. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งขจดัความขดัแยง้โดยตอ้งการให้เกิด
ความพอใจทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ทั้ง 
2 ฝ่าย เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชนะในระดบัสูง แต่ในขณะเดียวกนัก็แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูง
ด้วย เป็นการมุ่งท่ีจะเอาชนะและในขณะเดียวกนัก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี เป็นพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมุ่งจะให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน เป็นลกัษณะของการ “เห็นพอ้งตอ้งกนั” 
เพื่อให้เกิดการ“ชนะ” ดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นลกัษณะ “ชนะ – ชนะ” (win – 
win) 
 3.  การประนีประนอม(Compromising) เป็นความพยายามท่ีจะให้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายไดรั้บ
ความพอใจบา้ง และตอ้งยอมเสียสละบา้ง เป็นจุดยืนระหวา่งกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการ
เอาใจผูอ่ื้น เป็นแบบการเจรจาต่อรองท่ีมุ่งจะให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจ เป็นลกัษณะท่ีหากจะไดบ้า้งก็
ควรจะยอมเสียบา้ง หรือในลกัษณะท่ีมาพบกนัคร่ึงทาง พฤติกรรมการประนีประนอมน้ี ทั้งสองฝ่ายจะ
มีความพอใจนอ้ยกวา่พฤติกรรมการร่วมมือ แต่แนวทางน้ีเม่ือใชไ้ปก็อาจน าไปสู่วิธีแรกก็ได ้ผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจากการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ีอาจเป็นแบบ “แพ ้– แพ”้ หรือ “ชนะ – แพ”้ ก็ได ้ 
 4.  การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัต ่าและแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดบัต ่าดว้ยเช่นกนั เป็นวิธีการจดัการในลกัษณะไม่สู้ปัญหา ไม่ร่วมมือในการ
แก้ปัญหา ไม่สนใจความต้องการของตนเองและผูอ่ื้น พยายามวางตวัเหนือปัญหา การหลีกเล่ียงดู
เหมือนจะเป็นวิธีการท่ีดีและมีประโยชน์ท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงตามมา แต่บางคร้ัง 
ความขดัแยง้บางอยา่งอาจจะมีความรุนแรงจนไม่อยูใ่นวิสัยท่ีจะหลบหลีกไปได ้ซ่ึงก็จะยิ่งท าให้ความ
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ขดัแยง้นั้นมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนตามระยะเวลาท่ีปัญหาไดถู้กละทิ้งไป แนวทางน้ีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
มกัเป็นแบบ “แพ ้– แพ”้ เป็นส่วนใหญ่ 
 5.  การยอมให้ (Accommodation) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัต ่า และ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูง เป็นพฤติกรรมท่ีเนน้การเอาใจผูอ่ื้น อยากให้เป็นท่ียอมรับและ
ไดรั้บความรัก มุ่งสร้างความพอใจแก่คู่กรณี โดยท่ีตนเองจะตอ้งยอมเสียสละ ปล่อยให้ผูอ่ื้นด าเนินการ
ไปตามท่ีเขาตอ้งการ แมจ้ะไม่เห็นดว้ยก็ตาม และเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการให้เกิดขอ้บาดหมางใจ
ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ท่ีเกิดก็จะเป็นแบบ “ชนะ – แพ”้ เช่นกันในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึน ไม่ว่าจะในระดับบ้านเมือง ในระดับองค์กร หรือในท่ีท างานก็ตาม ผู ้ท่ีก  าลังเผชิญกับ 
ความขดัแยง้ควรจะไดน้ าไปพิจารณาวา่ ควรจะใชว้ิธีการอยา่งไร จึงจะสามารถจดัการความขดัแยง้ได้
อย่างสร้างสรรค์มากท่ีสุด ท าให้ทุกฝ่ายพอใจ และเกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด ซ่ึงเช่ือมัน่ว่ามีวิธีการ
จดัการความขดัแยง้ท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์แบบท่ีกล่าวมาน้ีได ้เพียงแต่ตอ้งสติปัญญาให้มากข้ึน ใชค้วามคิด
ให้มาก ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรืออคติให้น้อยท่ีสุดหรือไม่ใช้เลยก็จะยิ่งดี ลดทิฏฐิมานะลง ก็จะเห็น
หนทางไปสู่ความเขา้ใจกนั เอ้ืออาทรกนั สามคัคีปรองดอง สมานฉนัทก์นัไดม้ากข้ึน 
 
สันติวธีิ (Non-violence Method)  
  

 ความหมายของสันติวธีิ 
 การให้ความหมาย หรือ ค าอธิบายถึง “สันติวิธี” ในสังคมไทยในปัจจุบนัน้ี มาร์ค ตามไท  

ให้ทัศนะว่า คนไทยยงัมีความเข้าใจเก่ียวกับสันติวิธีท่ีไม่ตรงกันและยงัขาดรูปแบบการจัดการ 
ความขดัแยง้ท่ีเหมาะสมส าหรับสังคมไทย พร้อมทั้งไดใ้ห้ความหมายของสันติวิธี ตามท่ีเป็นท่ีเขา้ใจ
ในสังคมเอาไวใ้น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 รูปแบบท่ี 1 สันติวิธีเป็นวิธีท่ีกลุ่มบุคคล หรือ มวลชนใช้ต่อสู้เพื่อให้ได้ในส่ิงท่ีตนเอง
ปรารถนาในบางอย่าง หรือ เพื่อให้รัฐหรือผูมี้อ านาจเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยมีกิจกรรมท่ีกระท า
ภายใตแ้นวทางของแนวคิดเช่นน้ี ไดแ้ก่ การจดัชุมนุมประทว้ง การรวมตวักนัเพื่อกดดนั การรวมตวั
กันเพื่อคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงวิธีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ ท่ีเรียกกันว่า “ด้ือแพ่ง” (civil-
disobedience) และอาจเลยไปถึงรูปแบบการต่อสู้ดว้ยสันติวิธีท่ีโด่งดงัท่ี มหาตมะ คานธี เคยใชต่้อสู้กบั
จกัรวรรดิองักฤษ คือ วธีิการอหิงสา ก็ยอ่มไดเ้ช่นเดียวกนั 
 รูปแบบท่ี 2 สันติวธีิในความหมายซ่ึงใชใ้นการพดูถึงวธีิการจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปในรายละเอียด วิธีการท่ีกล่าวถึงน้ีมีอยู ่3 แนวทาง คือ การแกไ้ขความ
ขดัแยง้ (Conflict Resolution) การจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management) และ การเปล่ียนรูปความ
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ขดัแยง้ไปสู่รูปแบบอ่ืน (Conflict Transformation) โดยทั้ง 3 แนวทางน้ีเป็นสันติวิธีในแง่ของการเผชิญ
กบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 
 อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีวิธีการหรือแนวทางท่ีจ าเพาะเจาะจงอนัเหมาะสมต่อการแกไ้ขความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทุกรูปได ้แต่จ าเป็นตอ้งอาศยัการเลือกใช้แนวทางท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดหรือน าเอา
แนวทางท่ีมีอยูม่าใชแ้กไ้ข จดัการความขดัแยง้อยา่งผสมผสาน 
 
แนวทางการสร้างสมานฉันท์ด้วยสันติวธีิ 
 
 การจดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในโลกตะวนัตกโดยเฉพาะ
ในอเมริกาเหนือและยุโรป การจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ท่ีอาศยัหลกั
แห่งเหตุผล การพินิจพิจารณา เพื่อให้การแกไ้ข การขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนปราศจากความรุนแรง
และไม่เกิดความสูญเสียใด ๆ ตามมา สามารถกระท าไดห้ลายวิธีทั้งในรูปแบบท่ีไม่ซับซ้อน สามารถ
จดัการไดด้ว้ยตนเองหรือคนจ านวนนอ้ย ไปจนถึง 
 การจดัการความขดัแยง้ท่ีเป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนทั้งวิธีการและจ านวน
ผูร่้วมจดัการความขดัแยง้ ในท่ีน้ีจะแบ่งระดบัการจดัการความขดัแยง้เป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดับบุคคล 
และ ระดับสังคม 

1. การจัดการความขัดแย้งระดับบุคคล (Individual Conflict Management) 
 การจดัการความขดัแยง้ระดบับุคคล สามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวิธี เร่ิมตน้ดว้ยตวัเรา
เอง การเจรจาระหวา่งคู่ขดัแยง้ และโดยอาศยัผูไ้กล่เกล่ีย ดงัน้ี 
  1.1 ตัวเราเอง เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่ว่า ทุกส่ิงเกิดจากการกระท าของเราเอง รวมทั้ง
เหตุการณ์แห่งความขดัแยง้ในระดบัต่าง มกัจะเกิดข้ึนจากการกระท าของใครคนใดคนหน่ึงเสมอ และ
ไปมีผลกระทบต่อความรู้สึก การรับรู้ของผูอ่ื้นในเชิงลบ หรือ มีอคติ ดงันั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การ
ป้องกันความขดัแยง้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการจดัการความขดัแยง้ ตอ้งเร่ิมข้ึนท่ีตวัเราเป็น
อนัดบัแรก และเป็นวธีิการท่ีค่อนขา้งง่าย ไม่มีความยุง่ยากซบัซ้อน เพราะเป็นเร่ืองเฉพาะตวัเราเท่านั้น 
ไม่มีคนอ่ืนใดเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้น เม่ือเราสามารถจดัการกบัความรู้สึกของเราไดแ้ลว้ เราก็จะกา้วขา้ม
ผา่นความขดัแยง้ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนหรือท่ีเกิดข้ึนแลว้นั้นไปได ้แต่ถา้หากยงัคงมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้ง
สองฝ่าย ไม่สามารถท่ีจะยุติความขดัแยง้และยงัคงตอ้งการน าไปสู่ความขดัแยง้ให้เกิดข้ึนให้ได ้เราก็
จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิการการจดัการในขอ้ถดัไป คือ การเจรจาระหวา่งคู่ขดัแยง้ 
   1.2 การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ง เป็นวิธีการท่ีสืบเน่ืองมาจากวิธีการจดัการดว้ยตนเอง 
แต่ยงัคงปรากฏความขดัแยง้อยู่ ดงันั้น วิธีการท่ีดีท่ีสุดส าหรับการจดัการระหว่างบุคคลเช่นน้ี ไดแ้ก่ 
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การเจรจาหรือการพูดคุย (talking) ระหวา่งกนั เพื่อคน้หาสาเหตุแห่งความขดัแยง้นั้น ในการเจรจาหรือ
พูดคุยกนัน้ี มกัจะเป็นการพูดคุยแบบต่อรอง (negotiate) ร่วมอยู่ดว้ยเสมอ ซ่ึงการต่อรองน้ีเป็นการ
ต่อรองเพื่อประโยชน์ของตนอย่างแทจ้ริง ดงันั้น ส่ิงท่ีพึงระลึกในการเจรจา/การพูดคุยน้ี ก็คือ จะตอ้ง
ยึดหลกัการส าคญั คือ ตอ้งการให้ขอ้ขดัแยง้หมดไปเท่านั้น ไม่ใช่เป็นความตอ้งการชยัชนะเหนืออีก
ฝ่ายหน่ึง  
  ตวัอย่างการเจรจาระหว่างคู่ขดัแยง้เพื่อหาทางออกท่ีเป็นภาพปรากฏต่อสังคมไทยท่ี
ชดัเจนท่ีสุดเป็นคร้ังแรก คือ การเจรจาทางการเมือง เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2553 ระหว่างรัฐบาล ซ่ึงน า
โดย นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกอปศกัด์ิ สภาวสุ และนายช านิ ศกัดิเศรษฐ์ กบั กลุ่ม
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือ กลุ่มเส้ือแดง ซ่ึงน าโดย นายวีระ มุสิก
พงศ ์นายจตุพร พรหมพนัธ์ุ และนายเหวง โตจิราการ ถึงแมก้ารเจรจาในคร้ังน้ีจะไม่สามารถหาขอ้ยุติ
ร่วมกนัได ้ แต่ก็นบัว่าเป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นวา่การเจรจาระหว่างคู่ขดัแยง้เป็นวิธีการท่ีดีท่ี
สามารถน ามาใชย้ติุหรือบรรเทาความรุนแรงได ้
  1.3  การอาศัยผู้ไกล่เกลี่ย (Mediation) วิธีการน้ีมกัใช้ในกรณีท่ีวิธีการซ่ึงจดัการดว้ย
ตนเองและการเจรจาไม่เป็นผลส าเร็จ ดงันั้น การอาศยัผูไ้กล่เกล่ีย (mediator) จึงเป็นวิธีการสุดทา้ยท่ี
จ าเป็นตอ้งน ามาใช้ ซ่ึงผูท่ี้จะมาเป็นผูไ้กล่เกล่ียนั้นโดยมากมกัจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากทั้งสอง
ฝ่ายและจากสังคม หากเป็นสังคมในระดบัหมู่บา้น ก็อาจจะเป็นผูอ้าวุโส ผูใ้หญ่บา้น ก านนั พระสงฆ ์
หรือครู ก็ได ้ซ่ึง 
  หลักการในการเลือกบุคคลมาเป็นผูไ้กล่เกล่ียความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนสามารถอาศัย
หลกัเกณฑ์คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางสังคมทั้งในรูปของอ านาจ(power)และสิทธิอ านาจ
(authority) ตามแนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Webber: 1864-1920) นกัเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
นกัสังคมวทิยา ชาวเยอรมนั ไดแ้ก่ 
   1.3.1  ผู้ท่ี มี สิทธิอ านาจตามประเพณี  (Traditional Authority) คือ ผู ้ท่ีได้รับ 
การยอมรับตามกฎประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติั หรือ การท่ีขนบธรรมเนียมประเพณีก าหนดไว ้ผูท่ี้มี
สิทธิอ านาจลกัษณะน้ีมีอยูใ่นสังคมดั้งเดิมและในสังคมปัจจุบนั 
    1.3.2 ผูท่ี้มีสิทธิอ านาจบนรากฐานของบุญบารมี (Charismatic Authority) คือ ผูท่ี้
ไดอ้  านาจมาจากความสามารถท่ีมีลกัษณะพิเศษหรือมกัจะมาจากความเช่ือของผูอ่ื้นว่าผูน้ าของเขามี
คุณลกัษณะพิเศษดงักล่าว ซ่ึงมกัปรากฏและยอมรับอยา่งชดัเจน เช่น ความกลา้หาญ ความมีจริยธรรม 
ความเสียสละ เป็นตน้ อาจเป็นผูน้ าศาสนาหรือผูน้ าของกลุ่ม ท่ีคนทัว่ไปเห็นวา่เป็นผูมี้บุญบารมี จึงจะ
ให้ความเช่ือถือ อีกทั้งหมายถึง บุคลิกภาพพิเศษของบุคคลท่ีส่งผลให้มีสิทธิอ านาจนอกเหนือจากการ
ประพฤติปฏิบติัตามปกติ 
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   1.3.3 ผู ้ท่ี มี สิทธิอ านาจท่ีอยู่บนหลักเหตุผลหรือกฎหมาย (Rational-Legal 
Authority) คือ ผูท่ี้มีอ านาจท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งตามหลกัเหตุผลหรือกฎขอ้บงัคบัท่ีก าหนด
เอาไว ้ 
    ในกรณีน้ีสามารถเทียบเคียงไดก้บัตวัอย่างจากเหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองของ 
ประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในอดีตจ านวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์
พฤษภาคม 2535 (หรือ ท่ีเรียกกนัว่า พฤษภาทมิฬ 35) ซ่ึงเหตุการณ์ทั้งสอง เป็นเหตุการณ์ท่ีมีระดบั
ความขดัแยง้ขั้นสูงสุด (extreme conflict) ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการทางรัฐสภาและ
กระบวนการทางสังคม เพราะมีการเข่นฆ่าคนไทยดว้ยกนัเอง แต่เหตุการณ์ทั้งสองก็ยุติลงไดด้ว้ยพระ
บารมี  
    เหตุการณ์แรก พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ
ออกรายการโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2516 เวลา 19.40 น. 
ทรงมีกระแสพระราชด ารัส เตือนสติแก่ฝ่ายทหารและฝ่ายประชาชน และต่อมาในเวลา 23.30 น. ในวนั
เดียวกันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้เสด็จออกรายการโทรทศัน์รวมการ
เฉพาะกิจ แห่งประเทศไทยอีกคร้ัง จึงท าให้สถานการณ์รุนแรงยุติลงได้ จอมพลถนอม กิตติขจร 
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และเดินทางออกนอกประเทศ 
   ส่วนเหตุการณ์ท่ีสอง เป็นเหตุการณ์ท่ีมีความขดัแยง้รุนแรงเช่นเดียวกบัเหตุการณ์
แรก เหตุการณ์น้ีมีบุคคลท่ีเป็นผูน้ าอยู ่2 คน คือ พลเอกสุจินดา คราประยรู นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น 
และพลตรีจ าลอง ศรีเมือง แกนน าฝ่ายเรียกร้องรัฐธรรมนูญและต่อตา้นรัฐบาล ปัญหาท่ีน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ ก็คือ การเขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา ถูกกล่าวหาจากกลุ่มผูต่้อตา้นวา่ไม่
ชอบธรรมตามระบอบรัฐสภา และเป็นการ “ตระบดัสัตย”์ เน่ืองจากพลเอกสุจินดา ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่ม
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ท่ีมีพลเอกสุนทร คงสมพงษ ์เป็นหัวหนา้คณะ ได้
ยึดอ านาจการปกครองแผน่ดิน จากพลเอกชาติชาย ชุณหวณัณ์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้น       และพลเอก
สุจินดา ได้ประกาศว่า “จะไม่ขอรับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและไม่อยากเป็นนักการเมือง เพราะไม่
ตอ้งการเป็นคนเลวอนัดบั 2 รองจากเซลล์แมนขายรถยนตเ์ก่า” เม่ือมีการตระบดัสัตย ์จึงมีการต่อตา้น 
เรียกร้องจนน าไปสู่ความขดัแยง้ทางการเมืองในท่ีสุด และก็เช่นเดียวกัน เหตุการณ์น้ีจบลงด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้บุคคลทั้งสองเข้าเฝ้าฯ เม่ือวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2535 เวลา 20.00 น. ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ซ่ึงหลงัจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบลง 
และพลเอกสุจินดา ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
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 จากตวัอย่างเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ขา้งตน้น้ี อาจจะไม่ใช่วิธีการไกล่เกล่ีย ท่ีชดัเจนนัก แต่เป็น
ตวัอยา่งหน่ึงในการแสดงถึงอ านาจท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมีเหนือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
และเป็นกรณีตวัอยา่งท่ีกล่าวถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นผูไ้กล่เกล่ียไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. การจัดการความขัดแย้งระดับสังคม (Social Conflict Management) 
 การจดัการความขดัแยง้ระดับสังคม เป็นระดับท่ีมีความยุ่งยากและสลบัซับซ้อน เพราะ
เก่ียวเน่ืองดว้ยผูค้นจ านวนมาก จึงตอ้งใชว้ิธีการท่ีให้ประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
ซ่ึงสามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
  2.1 การท าประชาพิจารณ์ (Public Hearing) หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในปัญหาของชาติท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย โดยเฉพาะผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียโดยตรงไดมี้โอกาสรับทราบขอ้มูลโดยละเอียด มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ใหข้อ้มูลต่อโครงการหรือนโยบายนั้น ทั้งในรูปแบบของการเห็นดว้ยหรือการไม่เห็นดว้ย เพื่อเป็นการ
แสวงหาความเห็นชอบร่วมจากภาคประชาสังคมส่วนใหญ่ 
  2.2  การใช้แนวทางประชาเสวนา (Citizens Dialogue) เป็นกระบวนการท่ีคนซ่ึงอยูใ่น
สถานการณ์ความขดัแยง้ไดห้นัมาสานเสวนา (dialogue) กนั กล่าวคือ ไดม้าพูดคุย รับฟังซ่ึงกนัและกนั
อย่างเปิดเผย และหันหน้ามาช่วยกันแก้ไขส่ิงท่ีเกิดข้ึน ผลท่ีได้จากวิธีการประชาเสวนาก็คือ การ
ก าหนดวสิัยทศัน์และทิศทางใหม่ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน โดยมีปลายทางคือการเกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 
เพราะเม่ือต่างฝ่ายต่างมีความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัแลว้ ขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูก่็จะถูกสลายลงไป 
  2.3  การตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ (Consensus Decision Making) เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาเป็นกลุ่มคณะ ซ่ึงผูมี้ส่วนพิพาททุกฝ่าย หรือตวัแทนร่วมกนัหาทางแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาท 
โดยการวางแผนปฏิบติัการท่ีจะใหทุ้กฝ่ายสามารถใหก้ารสนบัสนุน กระบวนการน้ีอาจจะมีหรืออาจจะ
ไม่มีคนกลางร่วมอยูใ่นการเจรจาก็ได ้
  2.4 การน าหลักธรรมสากลเพื่อสันติสุขมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตใน
สังคมเพื่อป้องกนัและลดทอนความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย  
  ศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม วฒันชยั องคมนตรี ไดส้รุปหลกัธรรมสากลหลกัใหญ่ ๆ 
ท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัธรรมของทุกศาสนา เอาไวท้ั้งหมด 3 ประการ ไดแ้ก่ 
   2.4.1 ความจริงความสัตย์  (Truth) ซ่ึงเป็นหลักธรรมท่ีก่อให้เกิดพื้นท่ีอัน
หลากหลายในความเช่ือของมนุษยต่์าง ๆ ในสังคมท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั ซ่ึงจ าแนกความจริงออกไดเ้ป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี  
    2.4.1.1 ความจริงจากศรัทธา (Faithful Truth) ความจริงประเภทน้ี เป็น
ความจริงท่ีเป็นนามธรรม ยึดอิงกบัหลกัธรรมของแต่ละศาสนา ความเช่ือ เป็นความจริงท่ีไดรั้บการ
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ปลูกฝังมาอย่างยาวนานผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ท่ีบุคคลคนหน่ึง ๆ ไดรั้บ
จากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย เครือญาติ และสังคมท่ีตนเองเติบโตข้ึนมา จึงเป็นส่ิงท่ีไม่ควรน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบหาขอ้ดี ขอ้ดอ้ยวา่ของใครดีกวา่ เหนือกวา่ เพราะการน าเอาความจริงจากศรัทธา ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีเรียกวา่ อจินไตย หมายถึง ส่ิงท่ีหาค าตอบไม่ได ้หรือ เกินวิสัยความนึกคิดของมนุษย ์มาเปรียบเทียบ
เช่นน้ี ไม่อาจกระท าได ้และมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีก่อประโยชน์หรือส่ิงท่ีน าไปสู่ขอ้ยอมรับระหว่างกนัได ้ถา้
หากมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยกเอาความจริงจากศรัทธาของตนไวเ้หนือความจริงของผูอ่ื้น ดงันั้น เราตอ้งเป็น
คนท่ีใจกวา้งยอมรับเสรีภาพของผูอ่ื้นในการนับถือศาสนา ยึดถือในระบบความเช่ือท่ีต่างไปจากเรา 
เพื่อความสันติสุขและความสมานฉันท์จะได้เกิดข้ึนในระบบความสัมพนัธ์ของเรากบัผูอ่ื้นและกบั
สังคม 
    2.4.1.2 ความจริงทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Truth) ความจริงประเภท
น้ีเป็นความจริงท่ีถือวา่เป็นสมบติัสากล มนุษยทุ์กคนสามารถหยิบน าไปใชไ้ด ้เป็นความจริงท่ีเกิดจาก
การตั้งค  าถาม คน้หาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมกัเป็นส่ิงท่ียอมรับร่วมกนั ซ่ึง
ค าตอบท่ีได้จากกระบวนการทดลอง ค้นควา้แบบวิทยาศาสตร์น้ี ก็เพื่อเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวติของมนุษยแ์ละความย ัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติ  
    2.4.1.3 ความจริงจากประสบการณ์ส่วนตัว (Individual Experienced 
Truth) เป็นส่ิงท่ีคนแต่ละคนเช่ือถือ ยึดมัน่ เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง และย่อมเป็นส่ิงท่ี
หลากหลายมากท่ีสุด เพราะในสังคมย่อมประกอบไปดว้ยคนท่ีมีท่ีมา มีประสบการณ์ การไดรั้บการ
อบรมสั่งสอน การยึดมั่นถือมัน่ การมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้ น ความจริงท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ส่วนตวัของบุคคล จึงเป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บการพิจารณาและเปิดใจกวา้งให้มากท่ีสุด โดยท่ี
เราไม่ควรเอาส่ิงท่ีเป็นความจริงท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัของเราเองเป็นท่ีตั้ ง และปฏิเสธ
ขอ้เท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีต่างไปจากเรา เพราะความจริงท่ีเกิดจากประสบการณ์น้ีสามารถแปรเปล่ียนไปตาม
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ของบุคคลอยูเ่สมอ 
   2.4.2 คุณค่าความเป็นคน ในระบบความสัมพนัธ์ของมนุษย์ในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกของสังคม จ าเป็นต้องแยกสถานะของบุคคลในสังคมนั้นออก อย่างน้อยท่ีสุด 2 สถานะ 
กล่าวคือ  
    2.4.2.1 สถานะแห่งตัวตนในความเป็นคนในระดับบุคคล ในระดบัน้ี เรา
ตอ้งยอมรับว่า “มนุษยมี์ความเท่าเทียมกนั” ในแง่ของศีลธรรม อยู่ภายใตก้ฎแห่งธรรมชาติ (Laws of 
Nature) และ กฎหมาย (Laws) ไม่วา่ใครจะมีสถานภาพทางสังคม ชนชั้น สีผิว ฐานะ อยา่งไร ก็ลว้นแต่
ด าเนินชีวิตอยู่ภายใตก้ฎแห่งธรรมชาติและกฎหมายท่ีกล่าวถึงน้ีดว้ยกนัทั้งส้ิน เพราะภายใตก้ฎแห่ง
ธรรมชาตินั้น มนุษยทุ์กคนก็ตอ้งอยูใ่นวฏัจกัรแห่งชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ดว้ยกนัทั้งส้ิน และตอ้ง
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ด าเนินชีวติอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย เม่ือใครก็ตามกระท าความผิด ยอ่มถูกน าตวัเขา้สู่กระบวนการ
ยุติธรรม (Judgment) อนัเป็นกระบวนการจดัการความขดัแยง้ แกไ้ขปัญหาทางสังคมอย่างเท่าเทียม 
เพราะกฎทั้งสองให้ความเสมอภาค เท่าเทียมแก่มนุษยทุ์กคน ถึงแมว้า่ในชีวิตประจ าวนัเราอาจจะพบ
เห็นความเหล่ือมล ้ า การเอารัดเอาเปรียบ การเลือกปฏิบติั การให้อภิสิทธ์ิแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึงก็ตาม นัน่เป็นเพราะวา่ ไม่ไดมี้การยอมรับในหลกัแห่งความเท่าเทียมกนั
ของมนุษยทุ์กคนนั่นเอง และการไม่ยอมรับเช่นน้ี ได้น าไปสู่การเกิดข้ึนของกลุ่มอภิสิทธ์ิชน กลุ่ม
อ านาจ ท่ีพยายามจะแสดงความเหนือกว่า พร้อมกบัการใช้อ านาจกดข่ีผูอ่ื้นอยู่เสมอ เม่ือเป็นเช่นน้ี 
ความสงบสุข ความสันติ ความสมานฉนัท ์จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้ากยิง่ 
    2.4.2.2 สถานะแห่งความเป็นคนในระดับสังคม หมายถึง สถานะ/ฐานะ
ของบุคคลในโครงสร้างทางสังคม ซ่ึงแต่ละคนย่อมมีบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
แตกต่างกนัไป ท่ีส าคญั มนุษยทุ์กคนลว้นตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นอยูเ่สมอ เกลียดการ
ถูกปฏิเสธ หรือการถูกลดทอนความส าคญัลงไป ดงันั้น การยอมรับในหนา้ท่ี บทบาท สถานะ/ฐานะท่ี
แต่บุคคลมีน้ี จึงเป็นแนวทางการขจดัความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนในระดบับุคคลต่อบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี  
    ดงัเช่น คร้ังหน่ึงการท่ีชาวนาออกมาพูดแสดงความคิดเห็นวา่ ถึงแมต้นเอง
จะยากจน ไม่มีความรู้ แต่ส่ิงท่ีพวกตนตอ้งการมากท่ีสุดคือ การไดรั้บการยอมรับในความเป็นชาวนา 
(ความเป็นคน) และเป็นกระดูกสันหลงัของชาติ (ฐานะในล าดบัขั้นทางระบบการผลิตและเศรษฐกิจ
ของชาติ) เป็นตน้ 
   2.4.3  ความรักความเมตตา (Mercy and Love) ค ากล่าวประโยคหน่ึง ท่ีว่า 
“เมตตาธรรมค ้ าจุนโลก” สามารถน ามาอธิบายหลักธรรมในข้อน้ีได้ดีท่ีสุด เพราะการค ้ าจุนนั้น 
หมายถึง การช่วยเหลือ ประคบัประคอง และเก้ือหนุน ผลักดนัให้ก้าวเขา้สู่ความด ารงอยู่ และเกิด
ความส าเร็จในทา้ยท่ีสุด เฉกเช่นการท่ีพ่อแม่คอยค ้าจุนในดา้นต่าง ๆ ดว้ยความรักและความเมตตาแก่
ลูกของตน ดงันั้น จึงเป็นไปไดว้า่ หากมนุษยทุ์กคนยึดมัน่ในความเท่าเทียมและคุณค่าในความเป็นคน
ของผูอ่ื้นดว้ยการให้คุณค่าอยา่งสูงสุด ยอ่มเป็นธรรมชาติท่ีมนุษยจ์ะมีความรักความเมตตาต่อกนัและ
กนั และความรัก ความเมตตาน้ีเองท่ีเป็นกุญแจสู่กระบวนการสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ท่ี
ย ัง่ยนืท่ีสุดอีกทางหน่ึง 
  2.5 การพึ่งกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย (Judgment and Legal Method) 
หมายถึง การเลือกใช้ระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย เพราะเป็นระบบการจดัการ
ความขดัแยง้ท่ีเป็นท่ียอมรับจากสังคมและไดรั้บความไวว้างใจในความเท่ียงตรงในการหาขอ้ยุติให้กบั
คู่ขดัแยง้ อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการท่ีให้โอกาสทั้งสองฝ่ายไดน้ าเสนอขอ้มูลเชิงเหตุผลเพื่อแสดงถึง
ความถูกตอ้ง ชอบธรรมของตน โดยขอ้มูลทั้งหมดจะถูกน าไปวิเคราะห์พิจาณาตามหลกัแห่งกฎหมาย
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ท่ีบญัญติัเอาไว ้ท่ีส าคญัการพึ่งพากระบวนการในลกัษณะน้ีเป็นรูปแบบการจดัการความขดัแยง้ท่ี
ปราศจากความรุนแรงไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากมีการด าเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีก าหนด
เอาไว ้
 
สรุป  

 
 ความขดัแยง้ หมายถึง สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น 
เพื่อคอยกีดกนั ขดัขวางฝ่ายตรงขา้มไม่ให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัคุณค่า (value) 
สถานภาพ (status) อ านาจและสิทธิอ านาจ (power and authority) ทรัพยากร (resources) ผลประโยชน์ 
(benefits) ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ความขดัแยง้ อาจเกิดจากความรู้สึกส่วนตวั (personal emotions) ความ
แตกต่าง (differences) ความไม่ตรงกนัของความตอ้งการ (unmatched needs) ค่านิยม (values) ความเช่ือ 
(beliefs) อุดมการณ์ (Ideology) ระเบียบแบบแผนปฏิบติั (practices) เป้าหมาย (goals) แมก้ระทัง่การ
น าเอาความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ มาเป็นสาเหตุแห่งการขดัแยง้ดว้ย  
 อย่างไรก็ตาม ในการเลือกใช้กระบวนการใดก็ตามเพื่อการแกไ้ขความขดัแยง้ แต่ส่ิงท่ีทุก
ฝ่ายควรยึดถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งมีและน ามาใช้ในกระบวนการจดัการความขดัแยง้ ได้แก่หลกั
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยูใ่นศาสนาท่ีตนเองนบัถือ เช่น การลดอตัตา หรือ ความยึดถือมัน่ในความ
เป็นตวัตนของตนเองลง ความไวว้างใจ การมีเมตตาและให้อภยัต่อกนั นอกเหนือจากการใชก้ฎเกณฑ ์
กติกาทางสังคม การเคารพกฎหรือกติกาพื้นฐาน การตดัสินใจท่ีเป็นกลางและเป็นธรรม การยึดมัน่ใน
ฉนัทามติ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เม่ือบุคคลและองคค์ณะท่ีมีความขดัแยง้ระหวา่งกนัสามารถ
ยดึถือในส่ิงต่าง ๆ ขา้งตน้น้ีแลว้ ยอ่มก่อใหเ้กิดความสมานฉนัทข้ึ์นในสังคมไดใ้นท่ีสุด 
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กจิกรรมประจ าบทที ่4 
 
 ใหน้กัศึกษาพิจารณาสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในโลก ในสังคมไทย ในชุมชน และแมแ้ต่ใน
ครอบครัวของนกัศึกษาเอง แลว้วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าวข้ึน พร้อม
เสนอทางออกในการแกไ้ข หรือขจดัปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าวมาดู  

1. สถานการณ์ความขดัแยง้ในสังคมโลก ระหวา่งประเทศผูน้ าโลกเสรีอยา่งสหรัฐอเมริกา 
กบั กลุ่มผูก่้อการร้ายสากล ท่ีเรียกช่ือตวัเองวา่ กลุ่มอลักอร์อิดะห์ (อลัเคดาห์) 

2. สถานการณ์ความขดัแยง้ในสังคมไทย ระหวา่งกลุ่มคนเส้ือเหลือง กบั กลุ่มคนเส้ือแดง 
และระหวา่งกลุ่มคนเส้ือแดง กบั รัฐบาลท่ีมี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี 

3. สถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มเกษตรกร กบั พ่อคา้คนกลาง เช่น กลุ่มชาวนา กบั 
เจา้ของโรงสีขา้ว และรัฐบาล ฯลฯ 

4. สถานการณ์ความขดัแยง้ ในชุมชนของนกัศึกษาเอง (ตอบตามจริง) 
5. สถานการณ์ความขดัแยง้ ในครอบครัวของนกัศึกษาเอง (ตอบตามจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 

เอกสารอ้างองิ 
 

เกษม วฒันชยั. หลกัธรรมสากลเพือ่สันติสุขและสมานฉันท์. มติชนรายวนั. 8 เมษายน 2548. 
ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 187/2546 เร่ือง นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธีิ. 
ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี. ความจริงของชีวติ. เชียงราย : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551. 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวทิยา องักฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพค์ร้ังท่ี 3 (ฉบบัปรับปรุง).  
 กรุงเทพมหานคร : ราชบณัฑิตยสถาน, 2549. 
พระไพศาล วสิาโล. สร้างสันติด้วยมือเรา : คู่มือสันติวธีิส าหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง.  
 กรุงทพมหานคร : ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวธีิ (ศพส.) มหาวทิยาลยัมหิดล, 2550. 
มาร์ค ตามไท. การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธีิ ใน สันติวธีิ : ยุทธศาสตร์ชาติเพือ่ความ 
 มั่นคง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 
มอรีส, แคทเธอรีน. การจัดการความขัดแย้ง และการ “ขอโทษ”. วนัชยั วฒันศพัท,์ บรรพต ตนัธีรวงศ ์ 
 และ ศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน์ แปล. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกลา้, 2547. 
แลนโด, ซาย. การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์. นรินทร์ องคอิ์นทรี (แปล).  

 กรุงเทพมหานคร : เอก็ซ์เปอร์เน็ท, 2549.  
เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์. ความขัดแย้ง : การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  

 กรุงเทพมหานคร : เลิฟ แอนด ์ลิพ เพรส, 2540.   
สถาบนัยทุธศาสตร์ ส านกัสภาความมัน่คงแห่งชาติ. สันตวธีิ : ยุทธศาสตร์ชาติเพือ่ความมั่นคง.  

 กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 
สุเทพ สุนทรเภสัช. ทฤษฎสัีงคมวทิยาร่วมสมัย. เชียงใหม่ : โกลบอลวชิัน่, 2540. 
สุภางค ์จนัทวานิช. ทฤษฎสัีงคมวทิยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 
Eller, J. David. Violence and Culture : A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach. 
 Australia, Canada, Singapore, Spain, United Kingdom and United States: Thomson  
 Wadsworth, 2006. 
Schellenberg, James A. The Science of Conflict. Oxford : Oxford University , 1982. 
Simmel, Georg. Conflict and the Web of Group Affiliations. Kurt H. Wolf (tran). Glencoe,  
 Illinois: Free , 1955. 
Vanchai Vatanasapt. Citizens Dialogue : The Way Out of the Southern Thailand Violence in  
 Songklanakarin Journal of Social Science and Humanities 14(1) Jan.-Mar. 2008. 
Weber, Max. Economy and Society. Guenther Roth and Claus Wittich (eds.). New York: Bedminster, 1968. 



132 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5  
มนุษย์กบัสิทธิของความเป็นมนุษย์ 

 
เนือ้หาประจ าบท 
 สถานะของมนุษย ์ 
 สิทธิมนุษยชน 
  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 แนวคิดในการก าหนดนโยบาย สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
  การส่งเสริมการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน 
  ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของมนุษย ์
 2.  นกัศึกษาสามารถอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนและสาระส าคญัของปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนได ้
 3.  นกัศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได ้  
 
วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ใหน้กัศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 2.  อธิบายความหมายเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 3.  ใหน้กัศึกษาอภิปรายกลุ่มยอ่ยปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการในการ
ป้องกนัและแกไ้ข 
 4.  ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก
 5.  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมทา้ยบทเรียน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  Power Point 
 2.  เอกสารประกอบการสอน 
 3.  ยกตวัอยา่งเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลก 
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 4.  เวป็ไซดใ์น Internet ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 1.  จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
 2.  จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
 3.  จากการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
 4.  จากท ากิจกรรมและท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 5.  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บทที ่5 
มนุษย์กบัสิทธขิองความเป็นมนุษย์ 

 
 นบัแต่โลกไดพ้ฒันากา้วสู่ความเป็นโลกาภิวตัน์ ท าให้การเดินทางของขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
จากทัว่ทุกมุมโลกถูกเผยแพร่หากนัอย่างไร้พรมแดน จนอาจกล่าวไดว้า่ เป็นยุดแห่งความไร้ขีดจ ากดั
ของข้อมูลข่าวสารพร้อมๆ กับการเติบโตของเศรษฐกิจมหภาค สังคม และการเมืองท่ีเกิดข้ึนจาก
แผนพฒันาในแต่ละประเทศทัว่โลก ความต่ืนตวัในการพิทกัษสิ์ทธิของตนเองของประชาชน ซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากแผนพฒันาต่างๆ ก็เกิดข้ึนแพร่หลายตามมา ประเด็น เก่ียวกบัเร่ืองสิทธิดงักล่าว เรียก
โดยรวมวา่ สิทธิมนุษยชน ดงันั้น ในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงมนุษยก์บัสิทธิของความเป็นมนุษยห์รือสิทธิ
มนุษยชน 
 
สถานะของมนุษย์ 
 
 โดยธรรมชาติเม่ือมนุษยแ์ต่ละคนเกิดมา ทุกคนตอ้งมีสถานะบุคคลเท่าทียมกนั สถานะของ
บุคคลมีความส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษย ์นบัตั้งแต่คลอดและเร่ิมมีสภาพบุคคล กฎหมายจะ
เขา้มามีบทบาทส าคญัในการก าหนดสถานะหรือสถานภาพของบุคคลเพื่อให้การรับรองและคุม้ครอง
ตามกฎหมาย สถานะของบุคคลจึงเป็นบ่อเกิดแห่งสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลซ่ึงก่อตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
การด ารงชีวิตของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั จึงปฏิเสธไม่ไดว้า่กฎหมายไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการ
ก าหนดสถานะของบุคคลตั้งแต่เกิด(เร่ิมสภาพบุคคล)จนกระทัง่ตาย (ส้ินสภาพบุคคล) 
 
ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
 
 ค าวา่ “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐาน ท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมีโดย
เสมอภาคกนั เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศกัด์ิศรี โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างในเร่ือง เช้ือชาติ  
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด รวมทั้งเช้ือชาติหรือพื้นเพ
ทางสังคม ทรัพยสิ์น ก าเนิดหรือสถานะ หรือ กล่าวโดยสรุป สิทธิมนุษยชนคือสิทธิท่ีทุกคนพึงไดรั้บ
โดยเสมอกนัในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์
 สิทธิมนุษยชน ถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) โดยหลกัสากลนั้น ถือวา่ มนุษย์
ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกนั และยอ่มมีสิทธิบางประการติดตวัมาแต่ก าเนิดจนกระทัง่ตาย ไดแ้ก่ สิทธิใน
ชีวติ เสรีภาพในร่างกาย และความเสมอภาค เป็นสิทธิท่ีไม่อาจโอนให้แก่กนัได ้และใครจะล่วงละเมิด
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มิได ้หากมีการล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดอนัตราย หรือ กระทบกระเทือนเส่ือมเสียต่อสภาพของความ
เป็นมนุษยไ์ด ้(วรีะ โลจายะ. 2532 : 1) 
 สิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองของการท่ีมนุษย์เรามาตกลงยอมรับกนัให้บุคคลในฐานะท่ีเป็น
มนุษยแ์ต่ละคนไดรั้บความเคารพนบัถือ เอาใจใส่ ดูแล คุม้ครองรักษา และไดรั้บประโยชน์ จากการมี
ชีวิตอยู่ในโลกน้ีอย่างดีท่ีสุด มนุษย์ท่ีมาตกลงกันในท่ีน้ีหมายถึงชุมชนระดับโลก คือ “องค์การ
สหประชาชาติ” ไดแ้ก่ ชาติทั้งหลายในโลกน้ี ท่ีไดต้กลงกนัและไดว้างเป็นขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ข้ึน ซ่ึง
ยอมให้บุคคลยกข้ึนเป็นข้ออ้างเพื่อเป็นหลักประกันหรือเป็นมาตรฐานท่ีเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างดี 
สามารถเขา้ถึงความดีงามและประโยชน์สุขท่ีเขาควรจะไดรั้บ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเร่ืองของมนุษยท่ี์
เจริญงอกงาม มีอารยธรรม รู้จกัค านึงถึงชีวิตของกนัและกนั เอาใจใส่ในความทุกข์ความสุขของกนั
และกนั และแสดงถึงการรู้จกัจดัวางกฎเกณฑ์ กติกา เพื่อให้อยูร่่วมกนัดว้ยดี เป็นเคร่ืองหมายของความ
เจริญกา้วหนา้ในอารยธรรม  
 
ทีม่าของสิทธิมนุษยชน 
 
 สิทธิมนุษยชน ถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติ หรือเป็นสิทธิของมนุษย ์กล่าวคือ เม่ือมนุษยเ์กิด
มา มนุษยก์็อยู่ในธรรมชาติเช่นเดียวกบัสัตวโ์ลกอ่ืน ๆ ซ่ึงต่างด้ินรนให้มีชีวิตรอด ต่อมาเม่ือมนุษย์
เจริญข้ึน มีการอยู่กนัเป็นกลุ่ม เป็นเผ่า และพฒันาเป็นรัฐ ตามล าดบั ความไม่เป็นธรรมก็เกิดมีข้ึนใน
หมู่มนุษยด์้วยกนั ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ขดัแยง้ รุนแรงข้ึนมากบา้งน้อยบา้ง บางคร้ังมีการ
กระท าอนัป่าเถ่ือนไม่มีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษยท่ี์ด้อยกว่าปรากฏข้ึนบ่อยคร้ังในประวติัศาสตร์ 
สิทธิมนุษยชนจึงไดม้าดว้ยการต่อสู้ มนุษยท่ี์เป็นตน้คิดท่ีท าให้เกิดมีการจดัวางสิทธิมนุษยชนข้ึนเป็น
กติกาได้แก่มนุษยช์าวตะวนัตก เน่ืองจากชาวตะวนัตกมีภูมิหลงัในการเบียดเบียน บีบคั้นข่มเหงกนั
อยา่งรุนแรงและด าเนินไปอยา่งเป็นระบบและเป็นสถาบนั 
 สังคมตะวนัตกมีประวติัศาสตร์แห่งการรบราฆ่าฟันและสงครามอย่างมากมายตลอด
ระยะเวลายาวนานและในขอบเขตท่ีกวา้งขวาง ทั้งในสังคมเดียวกนัและต่างสังคม ในสังคมเดียวกนั 
เช่น ระหวา่งชนชั้นปกครองกบัผูถู้กปกครอง ในยุโรปรวมทั้งในองักฤษ เคยมีการวางกฎเกณฑ์กติกา
กนัว่าถา้ผูป้กครองนับถือศาสนาไหน นิกายใด ผูถู้กปกครองจะตอ้งนบัถือศาสนานั้นนิกายนั้นด้วย 
มิฉะนั้นก็อยูด่ว้ยกนัไม่ได ้และไดเ้กิดการเข่นฆ่ากนัอยา่งรุนแรง จนตอ้งอพยพหนีภยัไป ต่างประเทศ 
ส่วนในระหว่างสังคม เห็นได้ชัดว่าชาวตะวนัตกในประเทศท่ีเจริญนั้นนิยมการล่าเมืองข้ึนและ
ครอบครองอาณานิคมมากมาย มนุษยท่ี์อยูใ่นเมืองข้ึนนั้นถูกกดข่ีข่มเหงรังแกอยา่งรุนแรงและบ่อยคร้ัง
จนแทบไม่มีสิทธิมนุษยชนเหลืออยูเ่ลย 
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 เม่ือเป็นเช่นน้ี การต่อสู้ด้ินรนและความขดัแยง้ก็มีมาก จนท าให้ตอ้งมีการวางกฎเกณฑ ์
กติกา เป็นกรอบขอบเขตให้ชดัเจนไว ้เพื่อหยุดย ั้งการบีบคั้นเบียดเบียนและมิให้มีการละเมิดต่อกนั 
ชาวตะวนัตกจึงมีความช านาญในการวางกติกาน้ี เพราะจะตอ้งพิทกัษรั์กษาสิทธิของตนเพื่อป้องกนัอีก
ฝ่ายหน่ึงมิให้มาละเมิด ดงันั้น เม่ือแนวคิดน้ีถูกน ามาพิจารณากันในเวทีโลก จึงกลายเป็นประเด็น
สาธารณะและมีการก าหนดข้ึนเป็นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนในท่ีสุด เพื่อพลโลกทุกใช้ถือ
ปฏิบติัร่วมกนั(พระธรรมปิฎก, (ป. อ. ปยตฺุโต) 2545 : 1)  
 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 
 กติกาเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีเรียกว่า “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Universal 
Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติ ไดมี้การก าหนดข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 
(พ.ศ. 2491) หลงัเสร็จส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประมาณสามปี โดยท่ีประชุมของสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ในการประชุมสมยัสามญั คร้ังท่ี 3 ณ กรุงปารีส ไดร่้วมกนัก าหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนว
ปฏิบติัร่วมกนัในมวลหมู่มนุษยชาติทัว่โลก  
  เน้ือหาในปฏิญญาดังกล่าว ประกอบด้วยค าปรารภ และตัวบท มีรายละเอียด ดังน้ี 
(คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) 2542 : 61-68)  
 ค าปรารภ 
 โดยท่ีการยอมรับศกัด์ิศรีประจ าตวั และสิทธิซ่ึงเสมอกันและไม่อาจโอนแก่กันได้ของ
สมาชิกทั้งปวงแห่งครอบครัวมนุษย ์เป็นหลกัมูลฐานของเสรีภาพ ความยติุธรรมและสันติภาพในโลก 
 โดยท่ีการเฉยเมย และการดูหม่ินเหยียดหยามต่อสิทธิมนุษยชนไดก่้อให้เกิดการกระท าอนั
ป่าเถ่ือนโหดร้าย ได้กระทบกระเทือนมโนธรรมของมนุษยชาติอย่างร้ายแรงและโดยเหตุท่ีไดมี้การ
ประกาศปณิธานอนัสูงสุดของสามญัชนว่า ถึงวาระแลว้ท่ีมนุษยจ์ะมีเสรีภาพในการพูดและในความ
เช่ือถือ รวมทั้งมีอิสรภาพ และพน้จากความกลวั  
 โดยท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีสิทธิมนุษยชนควรไดรั้บการคุม้ครองโดยหลกันิติธรรม ถา้ไม่
ประสงค์จะให้มนุษย์ตอ้งถูกบีบบงัคบัให้หาทางออก โดยการกบฏต่อทรราชและการกดข่ีอนัเป็น
วถีิทางสุดทา้ย 
 โดยท่ีเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะส่งเสริมววิฒันาการแห่งสัมพนัธไมตรีระหวา่ง นานาชาติ 
 โดยท่ีประชากรแห่งสหประชาชาติไดย้ืนยนัไวใ้นกฎบตัรถึงความเช่ือมัน่ในสิทธิ มนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ในศกัด์ิศรีและคุณค่าของตวับุคคล และในความเสมอกนัแห่งสิทธิของทั้งชายและหญิง 
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และไดต้กลงใจท่ีจะส่งเสริมความกา้วหนา้ทางสังคม ตลอดจนมาตรฐานแห่งชีวิตท่ีดีข้ึน ไดมี้เสรีภาพ
กวา้งขวางยิง่ข้ึน 
 โดยท่ีรัฐสมาชิกต่างปฏิญาณท่ีจะให้บรรลุซ่ึงการส่งเสริมการเคารพและการถือปฏิบติัโดย
สากลต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
 โดยท่ีมีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง เพื่อให้ปฏิญญา
น้ีเกิดสัมฤทธ์ิผลเตม็บริบูรณ์ 
  ฉะนั้น บดัน้ี สมชัชาจึงประกาศวา่  
 ให้มีการก าหนดปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน เป็นมาตรฐานร่วมกนัแห่งความส าเร็จ 
ส าหรับประชาชนทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง ดว้ยจุดประสงค์ท่ีจะให้ปัจเจกบุคคลทุกผูทุ้กนาม
และองค์การของสังคมทุกหน่วย โดยการร าลึกถึงปฏิญญาน้ีเนืองนิตย์ พยายามสั่งสอนและให้
การศึกษา เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ี และด้วยมาตรการท่ีเจริญกา้วหน้าไป
ขา้งหน้า ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซ่ึงการยอมรับและการถือปฏิบติัต่อสิทธิ
เหล่านั้นเป็นสากล และเป็นผลอยา่งจริงจงั ทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และในหมู่ประชาชน
แห่งดินแดนท่ีอยูภ่ายใตดุ้ลอาณาของรัฐสมาชิกนั้น ๆ 
 ตัวบท 
 ตวับทของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ท่ีสมชัชาแห่งสหประชาชาติได้ร่วมกัน
ก าหนดไว ้เพื่อใหช้าติสมาชิกและพลโลกไดป้ฏิบติั มีจ  านวนทั้งส้ิน 30 ขอ้ ดงัน้ี  
 ขอ้ 1 มนุษยท์ั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกนัทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนต่างมี
เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ 
 ขอ้ 2 บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดาท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาน้ี โดยปราศจากความ
แตกต่างในเร่ืองใด ๆ เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด 
เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด  
 การจ าแนกขอ้แตกต่างโดยอาศยัมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางดุลอาณาหรือ ทางเร่ือง
ระหวา่งประเทศของประเทศหรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกดัจะท ามิได ้ทั้งน้ี ไม่วา่ดินแดน ดงักล่าวจะเป็น
เอกราช อยูใ่นความพิทกัษ ์มิไดป้กครองตนเอง หรือภายใตก้ารจ ากดัแห่งอธิปไตยอ่ืนใด 
 ขอ้ 3 บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวิต ในเสรีภาพ และในความมัน่คงแห่งร่างกาย 
 ขอ้ 4 บุคคลใดจะถูกบงัคบัให้เป็นทาส หรืออยู่ภาวะจ ายอมใด ๆ มิได ้ความเป็นทาสและ
การคา้ทาสเป็นอนัห้ามขาดในทุกรูปแบบ 
 ขอ้ 5 บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรั้บการปฏิบติั หรือการลงทณัฑ์ซ่ึงทารุณโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือต ่าชา้มิได ้
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 ขอ้ 6 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นบุคคลในกฎหมาย ทุกแห่งหน 
 ขอ้ 7 ทุกคนย่อมเสมอกนัในกฎหมาย และชอบท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ ทุกคนชอบท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเสมอหนา้จากการ
เลือกปฏิบติัใด ๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และต่อการยุยงส่งเสริมให้เกิดการเลือกปฏิบติั
เช่นนั้น 
 ขอ้ 8 บุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยียวยาอยา่งไดผ้ลโดยศาลแห่งชาติ ซ่ึงมีอ านาจ เน่ืองจาก
การกระท าใด ๆ อนัละเมิดสิทธิขั้นมูลฐาน ซ่ึงตนไดรั้บจากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย 
 ขอ้ 9 บุคคลใดจะถูกจบักุม กกัขงั หรือเนรเทศโดยพลการมิได ้
 ขอ้ 10 บุคคลชอบท่ีจะเท่าเทียมกนัอย่างบริบูรณ์ ในอนัท่ีจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็น
ธรรมและเปิดเผย โดยศาลซ่ึงเป็นอิสระและไร้อคติ ในการวินิจฉยัช้ีขาดสิทธิและหนา้ท่ี ตลอดจนขอ้ท่ี
ตนถูกกล่าวหาใด ๆ ทางอาญา 

ขอ้ 11 บุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาดว้ยความผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนวา่
บริสุทธ์ิ จนกวา่จะมีการพิสูจน์วา่มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ท่ีซ่ึงตนไดรั้บ
หลกัประกนัทั้งหมดท่ีจ าเป็นในการต่อสู้คดี  
 บุคคลใดจะถูกถือวา่มีความผิดอนัมีโทษทางอาญาใด ๆ ดว้ยเหตุผลท่ีตนเองไดก้ระท า หรือ
ละเวน้การกระท าการใด ๆ ซ่ึงกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะท่ีมีการ
กระท านั้น มิไดร้ะบุวา่เป็นความผิดทางอาญามิได ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักว่าโทษท่ีใช้
อยูใ่นขณะท่ีการกระท าผิดทางอาญานั้นเกิดข้ึนมิได ้
 ขอ้ 12 การเข้าไปแทรกสอดโดยพลการในกิจส่วนตัว ครอบครัว เคหะสถาน การส่ง 
ข่าวสาร ตลอดจนการโจมตีต่อเกียรติยศช่ือเสียงของบุคคลจะท ามิได ้ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ ความ
คุม้ครองตามกฎหมายจากการแทรกสอดและลบหลู่ดงักล่าว 
 ขอ้ 13  บุคคลมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคล่ือนยา้ย และในถ่ินท่ีอยูภ่ายในขอบเขตดินแดน
ของแต่ละรัฐ   
 บุคคลมีสิทธิท่ีจะเดินทางออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งของตนเองและท่ีจะกลบัคืนประเทศ
ของตน 
 ขอ้ 14  บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและพ านกัอาศยัในประเทศอ่ืน ๆ  เพื่อล้ีภยัจากการ กดข่ีข่มเหง 
 สิทธิดงักล่าวน้ี จะกล่าวอ้างมิได้ในกรณีการฟ้องคดี ซ่ึงโดยความจริงเกิดจากความผิดท่ี
ไม่ใช่เร่ืองการเมือง หรือจากการกระท าท่ีขดัต่อความมุ่งประสงค ์และหลกัการของสหประชาชาติ 
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 ขอ้ 15 บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ  
 การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือการปฏิเสธสิทธิท่ีจะเปล่ียนสัญชาติของบุคคลใดจะกระท า
มิได ้
 ขอ้ 16 ชายและหญิงเม่ือเจริญวยับริบูรณ์แลว้ มีสิทธิท่ีจะสมรสและท่ีจะสร้างครอบครัวโดย
ไม่มีการจ ากดัใด ๆ เน่ืองจากเช้ือชาติ สัญชาติ หรือศาสนา บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิเท่าเทียมกนัในเร่ือง
การสมรส ในระหวา่งการสมรสและในการขาดจากการสมรส  
 การสมรสจะกระท าได้ก็โดยความยินยอมอย่างเสรี และเต็มใจของผูต้ ั้งใจจะกระท า การ
สมรส   
 ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคม และชอบท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองโดย
สังคมและรัฐ 
 ขอ้ 17 บุคคลมีสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโดยล าพงัตนเองและโดยการร่วมกบั ผูอ่ื้น 
การยดึเอาทรัพยสิ์นของบุคคลใดไปเสียโดยพลการ จะกระท ามิได ้
 ขอ้ 18 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา สิทธิน้ีรวมถึง เสรีภาพท่ี
จะเปล่ียนศาสนา หรือความเช่ือถือ และเสรีภาพท่ีจะแสดงให้ศาสนาหรือความเช่ือถือประจกัษ์ในรูป
ของการสั่งสอน การปฏิบติักิจตามความเคารพสักการะ บูชา สวดมนต ์และการถือปฏิบติัพิธีกรรม ไม่
วา่โดยล าพงัตนเอง หรือร่วมกบัผูอ่ื้นในประชาคมและในท่ีสาธารณะหรือส่วนตวั 
 ขอ้ 19 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพจะยึด
มัน่ในความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอด และท่ีจะแสวงหา รับ ตลอดจนแจง้ข่าว รวมทั้งความ
คิดเห็นโดยผา่นส่ือใด ๆ โดยมิตอ้งค านึงถึงเขตแดน 
 ขอ้ 20 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมนุม และการสมาคมโดยสงบ  
 การบงัคบัใหบุ้คคลเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม จะกระท ามิได ้
  ขอ้ 21 บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในรัฐบาลแห่งประเทศของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย 
ผูแ้ทน ซ่ึงผา่นการเลือกตั้งอยา่งเสรี  
 บุคคลมีสิทธิเขา้ถึงเท่ากนัในบริการสาธารณะในประเทศของตน เจตจ านงของประชาชนจะ
เป็นฐานแห่งอ านาจของรัฐบาล เจตจ านงน้ีจะแสดงออกโดยการเลือกตั้งเป็นคร้ังเป็นคราว อยา่งแทจ้ริง 
ดว้ยการใหสิ้ทธิออกเสียงอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั และโดยการลงคะแนนลบัหรือวิธีการลงคะแนน
อยา่งเสรีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 ขอ้ 22 ในฐานะสมาชิกของสังคมดว้ยความเพียรพยายามของชาติ ตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และโดยสอดคล้องกบัการจดัระเบียบและทรัพยากรของแต่ละรัฐ บุคคลมีสิทธิใน
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ความมัน่คงทางสังคมและชอบท่ีจะไดรั้บผลแห่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงจ าเป็น
ต่อศกัด์ิศรี และการพฒันาบุคลิกภาพอยา่งเสรีของตน 
 ขอ้ 23 บุคคลมีสิทธิท่ีจะท างาน ท่ีจะเลือกงานอยา่งเสรี ท่ีจะมีสภาวะการท างานท่ี ยุติธรรม
และพอใจและท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากการวา่งงาน  
 บุคคลมีสิทธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากนัส าหรับการท างานท่ีเท่ากนัโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบติัใด ๆ  
 บุคคลผูท้  างานมีสิทธิในรายไดซ่ึ้งยติุธรรมและเอ้ือประโยชน์เพื่อเป็นประกนัส าหรับ ตนเอง
และครอบครัว ให้การด ารงชีวิตมีค่าควรแก่ศกัด์ิศรีของมนุษย ์และถา้จ าเป็นก็ชอบท่ีจะไดรั้บความ
คุม้ครองทางสังคมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
 บุคคลมีสิทธิท่ีจะก่อตั้งและเขา้ร่วมกบัสหภาพแรงงาน เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของตน 
 ขอ้ 24 บุคคลมีสิทธิในการพกัผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งการจ ากดัเวลาท างานท่ีชอบดว้ย
เหตุผล และมีวนัหยดุเป็นคร้ังคราวท่ีไดรั้บค่าตอบแทน 
 ขอ้ 25 บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอส าหรับสุขภาพ และความอยูดี่ 
ของตนและครอบครัว รวมทั้ง อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยู่อาศยั การรักษาพยาบาล และบริการสังคมท่ี จ าเป็น 
และสิทธิในความมัน่คงในกรณีวา่งงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นหมา้ย วยัชรา หรือการขาดปัจจยัใน
การเล้ียงชีพอ่ืนใดในพฤติการณ์อนัเกินจากท่ีตนจะควบคุมได ้ 
 มารดาและบุตรชอบท่ีจะไดรั้บการดูแลและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่ว่าจะ
เป็นบุตรในหรือนอกสมรส ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองทางสังคมเช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 26 บุคคลมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตอ้งให้เปล่าโดยไม่คิดมูลค่า อยา่งนอ้ยท่ีสุด
ในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน ขั้นประถมศึกษาให้เป็นการศึกษาภาคบงัคบั ขั้นเทคนิคและขั้น
ประกอบอาชีพ เป็นการศึกษาท่ีตอ้งจดัมีข้ึนโดยทัว่ ๆ ไป และขั้นสูงเป็นขั้นท่ีจะเปิดให้ทุกคนเท่ากนั
ตามความสามารถ  
 การศึกษาจะมุ่งไปในทางพฒันาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มท่ีและเพื่อเสริมพลังการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นมูลฐานใหแ้ขง็แกร่ง ทั้งจะมุ่งเสริมความเขา้ใจ ขนัติธรรม และ
มิตรภาพในระหว่างประชาชาติ กลุ่มเช้ือชาติ หรือกลุ่มศาสนา และจะมุ่งส่งเสริม กิจกรรมของ
สหประชาชาติเพื่อการธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพ  
 ผูป้กครอง มีสิทธิก่อนผูอ่ื้นท่ีจะเลือกชนิดของการศึกษาส าหรับบุตรหลานของตน 
 ขอ้ 27 บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมการใชชี้วิตทางดา้นวฒันธรรมในประชาคมอยา่งเสรี ท่ีจะ
บนัเทิงใจในศิลปะ และมีส่วนในความคืบหนา้และผลประโยชน์ทางวทิยาศาสตร์  
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 บุคคลมีสิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองประโยชน์ทางดา้นศีลธรรมและทางวตัถุ อนัเป็น
ผลไดจ้ากการประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะ ซ่ึงตนเป็นเจา้ของ 
 ขอ้ 28  บุคคลชอบท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากระเบียบสังคมและระหวา่งประเทศอนัจะอ านวย
ใหก้ารใชสิ้ทธิและเสรีภาพอยา่งบริบูรณ์บรรดาท่ีไดร้ะบุในปฏิญญาน้ี 
 ขอ้ 29  บุคคลมีหนา้ท่ีต่อประชาคมดว้ยการพฒันาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและ เต็มท่ี จะ
กระท าไดก้็แต่ในประชาคมเท่านั้น 
 ในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ บุคคลตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้จ ากดัเพียงเท่าท่ีไดก้  าหนดไว้
โดยกฎหมายเท่านั้น เฉพาะเพื่อความมุ่งประสงค์ให้ได้มาซ่ึงการยอมรับ และเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของผูอ่ื้นตามสมควร และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอนัยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย
ของประชาชาติและสวสัดิการโดยทัว่ไปในสังคมประชาธิปไตย 
 สิทธิและอิสรภาพเหล่าน้ี จะใชใ้หข้ดักบัความมุ่งประสงคแ์ละหลกัการของสหประชาชาติ  
มิได ้ไม่วา่จะดว้ยกรณีใดๆ 
 ขอ้ 30  ขอ้ความต่าง ๆ ตามปฏิญญาน้ีไม่เปิดช่องท่ีจะแปลความได้ว่าให้สิทธิใด ๆ แก่รัฐ 
กลุ่มชน หรือบุคคลใด ๆ ท่ีจะประกอบกิจกรรม หรือกระท าการใด ๆ อนัมุ่งต่อการท าลายสิทธิและ
เสรีภาพใด ๆ บรรดาท่ีไดร้ะบุไวใ้นบทบญัญติัฉบบัน้ี 
 อน่ึง ปญิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนน้ี วา่โดยสรุปแลว้ อาจแยกไดเ้ป็นสองส่วน คือ ขอ้ 
1 - 21 เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ส่วนขอ้ 22-30 เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม (ดู สมชาย กษิติประดิษฐ.์ สิทธิมนุษยชน. มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2552 : 44-47) 
 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ในเวทีโลก แต่ละประเทศจะไดร่้วมลงนามรับรองปฏิญญาดงักล่าวแลว้ 
เพื่อยอมรับในความเป็นกติกาสากลท่ีใช้ปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน แต่ในทางปฏิบติั กลบัไม่ได้
เป็นไปตามนั้นเสียทีเดียว เพราะขอ้เท็จจริงท่ีเป็นปรากฏการณ์เชิงประจกัษ ์ในหลายประเทศและหลาย
จุดในโลกยงัคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันอยู่อย่างดาษด่ืนและต่อเน่ือง ทั้ งในรูปแบบของการ
กระท าระหวา่งรัฐต่อรัฐ รัฐต่อกลุ่มชน รัฐต่อบุคคล กลุ่มชนต่อกลุ่มชน แมก้ระทัง่บุคคลต่อบุคคล และ
บุคคลต่อกลุ่มชน 
 
แนวคิดในการก าหนดนโยบาย สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
 
 ประเทศไทยไดใ้ห้การรับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2491 เป็นตน้มา แต่การส่งเสริมและการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยท่ีผา่นมายงัไม่เกิด
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร ยงัมีลกัษณะท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ พฒันาไปตามความรู้ ความเขา้ใจ ปัญหาการ
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงเกิดข้ึนอยู่เป็นประจ าในส่วนต่างๆ ของสังคมทั้ งโดยเจตนาและโดย 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 อนัท่ีจริงแลว้ แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ไดป้รากฏอยูใ่นวิถีชีวิตของคนไทย
มาตั้งแต่อดีตกาล ท่ีมีการส่งเสริมและการยอมรับในสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคม เห็นไดช้ดัเจนใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหากษตัริยก์บัประชาชนตั้งแต่ยุคสมยัสุโขทยั ท่ีมองไพร่ฟ้าในฐานะลูก 
ส่วนผูป้กครองจะอยู่ในฐานะเสมือนเป็นพ่อ ท าให้ระบบการปกครองเป็นไปในลกัษณะพ่อปกครอง
ลูก หรือ “ปิตุราชาธิปไตย”  
 สมยัรัตนโกสินทร์ การยอมรับในเร่ืองของความเท่าเทียมกันและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์ปรากฏชัดเจนอย่างยิ่ง จากการประกาศเลิกทาสในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว นอกจากนั้นการท่ีสังคมไทยเป็นสังคมท่ีรักความสงบ มีสันติสุข รักความประนีประนอม
และมีความเอ้ืออาทรต่อกนั ปราศจากความขดัแยง้ท่ีรุนแรง ประชาชนมีไมตรีจิต ใจกวา้งและตอ้นรับ
การเผยแพร่และการปฏิบติัศาสนกิจของทุกศาสนาของชนทุกชาติ รวมทั้งองค์ประมุขของชาติก็ทรง
ด ารงอยูใ่นฐานะองคเ์อกอคัรศาสนูปถมัภก ทั้งท่ีทรงเป็นพุทธมามกะ ยอ่มแสดงให้เห็นวา่สังคมไทยมี
รากฐานของการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนในส่วนโครงสร้างอีกดว้ย 
 ความชัดเจนอย่างยิ่ ง ท่ีปรากฏในสมัยปัจจุบันคือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัวางขอ้บทต่างๆ อนัสะทอ้นการยอมรับและเคารพต่อ
หลกัการสากลของสิทธิมนุษยชนไวอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น  
 มาตรา 4 “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง “ 
 มาตรา 5 “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครอง
แห่งรัฐธรรมนูญนนีเ้สมอกัน” 
 มาตรา 30 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กัน  
  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญติัแห่ง รัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้”  
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 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนท่ี 2 
องคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 - 257 ไดก้ าหนดให้มี “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” 
ข้ึนเป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรม เพื่อท าหนา้ท่ีดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ 
 มาตรา 256 “ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคน
หน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกหกคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ ซ่ึงมี
ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์ ท้ังนีโ้ดยต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย” กรรมการมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง หกปี และด ารงต าแหน่งไดว้าระเดียว 
 มาตรา 257 ไดบ้ญัญติัก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ไว ้9 ประการ
กวา้ง ๆ คือ 

1. ตรวจสอบและรายงานการกระท า หรือการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิด สิทธิ
มนุษยชน หรืออนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย เป็น
ภาคีและเสนอมาตรการการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือละเลยการกระท า
ดงักล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

2. เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู ้
ร้องเรียนว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

3. เสนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูร้้องเรียนวา่ 
กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับ
ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง 

4. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผูเ้สียหาย เม่ือไดรั้บการร้องขอจากผูเ้สียหายและเป็นกรณี
ท่ีเห็นสมควรเพื่อแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

5. เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบัต่อรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

6. ส่งเสริมการศึกษา การวจิยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน 
7. ส่งเสริมความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ

องคก์ารอ่ืนในดา้นสิทธิมนุษยชน 
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8. จดัท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ
เสนอต่อรัฐสภา 

9. อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้งค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ของชาติและประชาชนประกอบดว้ย 
คณะกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจาก

บุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยค า รวมทั้งมีอ านาจอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั (ดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 )  

บทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญดงักล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าโดยหลกัการ ประเทศ
ไทยได้ให้ความส าคญักับประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนค่อนข้างมาก ทั้งย่อมเป็นหลักยืนยนัถึงการ
ยอมรับในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติดว้ย  
 ในขณะท่ีโลกก าลงัเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ไดเ้ป็นบรรทดัฐานของการจดัระเบียบใหม่ของโลก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลางการปรับเปล่ียนไปตามแนวทางของการพฒันา
ดงักล่าว  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีบทบญัญติัท่ี
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว ้ซ่ึงควรถือเป็นการประกาศถึงความเป็นชาติท่ีมีอารยธรรมอยา่งเท่า
เทียมกบัชาติอารยธรรมอ่ืน แต่การท่ีมีกฎหมายคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ท่ีเท่าเทียมกนักบันานาประเทศ
นั้น ก็อาจจะยงัมิใช่เป็นส่ิงบ่งช้ีวา่สังคมนั้นจะสามารถสร้างสันติสุขไดเ้สมอไป  
 เก่ียวกบัเร่ืองน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ (สมณศกัด์ิปัจจุบนั) (ป.อ. ปยุตโต) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนวา่  
 “…การมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือข้อกฎหมายต่าง ๆ นั้น เป็นเพียง 
เคร่ืองหมายรู้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเท่านั้น อย่างไรก็ดี มนุษย์ย่อมต้องพัฒนาตนไปย่ิงกว่านั้น 
มนุษย์ไม่ยอมละเมิดผู้ อ่ืน ไม่ใช่เพียงเพราะเคารพตามกฎเกณฑ์เพียงอย่างเดียว หากแต่มนุษย์ต้อง
ปฏิบัติจากส่วนลึกของจิตใจ ด้วยความเมตตากรุณา ความรัก และความเอื้ออาทรต่อกัน โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของ “ปัญญา” หรือความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซ่ึงคือเป้าหมายท่ีแท้จริงในการพัฒนาของมนุษย์…” (ดู พระธรรมปิฏก 
(ป.อ. ปยตุโต). สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม 2541 : 14-16) 
 ดังนั้ น การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่อาจเกิดข้ึนได้จากการใช ้
มาตรการและกลไกตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว จ าเป็นต้องพิจารณาก าหนดมาตรการอ่ืนๆท่ี
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เก่ียวขอ้งดว้ยใหค้รบวงจรอยา่งเป็นระบบ โดยการค านึงถึงภูมิหลงัของสังคมไทย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม เพื่อท าให้สามารถก าหนดนโยบายไดอ้ย่างเหมาะสมและน าไปสู่การช่วยให้คนใน
สังคมไทยไม่ละเมิดต่อกนั มีความเขา้ใจ อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและสร้างสรรค ์โดยไม่น าไปสู่ภาวะ
สุดโต่งทางสังคมทั้งสองดา้น คือ ดา้นท่ียงัไม่เขา้ถึงความมีอารยธรรมและดา้นท่ีใกลถึ้งจุดอวสานของ
อารยธรรม 
 ดา้นท่ีหน่ึง สังคมท่ียงัไม่เขา้ถึงความมีอารยธรรม หมายถึง สังคมท่ียงัอยู่ห่างอารยธรรม
เพราะมนุษยใ์นสังคมนั้นไม่ค  านึงถึงสิทธิของกนัและกนั ปล่อยให้มีการละเมิดต่อชีวิต ต่อทรัพยสิ์น มี
การกีดกั้น แบ่งแยก ท าให้บุคคลขาดอิสรเสรีภาพ จากภาพท่ีปรากฏในประเทศไทย พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะท่ีอยู่ในชนบท จดัอยูใ่นกลุ่มน้ี คือไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้ รับรู้และใช้
สิทธิในการปกป้องศกัด์ิศรีและสิทธิมนุษยชนของตนเอง ท าให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งรุนแรง เช่น พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ การปิดกั้นโอกาสของ
ผูด้อ้ยโอกาส ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการเขา้ถึงระบบบริการของรัฐ 
เป็นตน้ 
 ดา้นท่ีสอง สังคมท่ีใกลถึ้งจุดอวสานของอารยธรรม หมายถึง สังคมท่ีใกลถึ้งจุดล่มสลายทาง
อารยธรรม เพราะมนุษย์ในสังคมนั้นบีบรัดตวัให้คบัแคบลงด้วยการคอยระแวดระวงัในการท่ีจะ
ปกป้องพิทกัษ์สิทธิของตน กระทัง่แมแ้ต่พ่อแม่กบัลูกก็อยู่กนัดว้ยท่าทีของการปกป้องและเรียกร้อง
สิทธิ จนสูญเสียความสัมพนัธ์ตามธรรมชาติกบัผูอ่ื้น ทั้งในครอบครัวและสังคม ด ารงชีวิตอยูด่ว้ยท่าที
หวาดระแวงท่ีจะถูกผูอ่ื้นละเมิดสิทธิ และยึดติดในพื้นฐานของการปกป้องและเรียกร้องสิทธิของตน
แต่เพียงอยา่งเดียว โดยมิไดค้  านึงถึงความเหมาะความควรอ่ืนๆ ในสังคมท่ีเราอาศยัอยูจ่ะพบเห็นกลุ่ม
บุคคลทั้งสองกลุ่มน้ีอยูเ่นือง ๆ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของ ปวงชน
ชาวไทย และปวงชนชาวไทยมีสิทธิเสรีภาพดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 4 ดงักล่าวขา้งตน้ โดยเฉพาะ
บทบญัญติัในหมวด 3 ตั้งแต่มาตรา 26 ถึงมาตรา 74 รวม 49 มาตราซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากบัหน่ึงในแปดของ
เน้ือหาทั้งหมดในรัฐธรรมนูญ ไดบ้ญัญติัไวว้่าดว้ยสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ถือ
เป็นหลกัประกนัสูงสุดในการให้ความคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของคนไทย ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
การก าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนของคนไทยในระดบัชาติ 
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แนวนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
 ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้การก าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงไดเ้กิดข้ึน แนวนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีไดก้ าหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ส่งเสริมใหมี้การเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 โดยการก าหนดใหมี้การส่งเสริมใหมี้การเคารพสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษยส์ าหรับบุคคลทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในราชอาณาจกัรไทย ถึงแมว้า่จะมีความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน
ก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญ 
 2.  บูรณาการเร่ืองสิทธิมนุษยชนในการพฒันาการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศทุกดา้น 
 การพฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไดก่้อให้เกิดทั้งโอกาส และภยั
คุกคามต่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนการน าแนวคิดดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเป็น องคป์ระกอบ
หน่ึงของการก าหนดแนวทางการพฒันาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจะช่วยส่งเสริมสังคมท่ีเป็น
ประชาธิปไตย น าไปสู่กระบวนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนถาวร การมีสังคมท่ีสันติสุขและมี การเคารพ
กฎหมาย 
 3.  ด าเนินการให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ และจริยธรรม 
 ด าเนินการให้การศึกษาอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกบัการตระหนักถึง
หน้าท่ีของพลเมือง การมีความรับผิดชอบต่อตนและสังคม และการมีจริยธรรมแก่ประชาชนทุกหมู่
เหล่าโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีในภาครัฐ ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้แรงงานในภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 
องค์กรพฒันาเอกชน ชุมชน ส่ือสารมวลชน โดยค านึงว่าการศึกษาและการเผยแพร่ ความเข้าใจท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนเป็นยุทธศาสตร์หลกัในการป้องกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
สังคมและในการเสริมสร้างวฒันธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 4.  ส่งเสริมหลกัการ ความเป็นสากล การแบ่งแยกมิได ้และการเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนัของ
สิทธิมนุษยชนทั้งหลาย 
 สิทธิมนุษยชนพื้นฐานทั้งหลาย มีลกัษณะสากล เป็นท่ียอมรับกนัในนานาอารยประเทศ  
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในดา้นต่าง ๆ จะตอ้งไม่แบ่งแยกโดยด าเนินไปอยา่งสมดุล ทั้ง
ในด้านสิทธิทางพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคมและวฒันธรรม 
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ตลอดจนสิทธิในการพฒันา สิทธิมนุษยชนในดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ียงัมีความเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
ใกลชิ้ด ดงันั้น จึงไม่ควรท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะอา้งสิทธิมนุษยชนเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตวัอยา่งขาดความเขา้ใจ และส านึกในบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน 
 5. สนบัสนุนการด าเนินงานตามอนุสัญญาและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศตามท่ีรัฐบาลไทย
ไดใ้หไ้วก้บันานาประเทศ 
 สนบัสนุนการด าเนินการตามอนุสัญญาและขอ้ตกลงระหว่างประเทศตามท่ีรัฐบาลไทยได้
ใหไ้วก้บัองคก์ารต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณายกเลิกขอ้สงวนและพิจารณาให้สัตยาบนัเพิ่มเติมต่อตราสาร
ระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ ในดา้นสิทธิมนุษยชน เม่ือมีความ เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 6. เสริมสร้างความร่วมมือทุกระดบัในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
 ด าเนินการให้ทุกส่วนของประชาสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ โดยองค์กรอิสระและมี ความเป็น
กลางท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลปกครอง ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมและให้ความร่วมมือและประสานงานกบัสหประชาชาติ องค์การ
ระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน และองค์การพฒันาเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
 
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 
 จากการก าหนดแนวนโยบายสิทธิมนุษยชนขา้งตน้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ 
การน าไปสู่การปฏิบติัของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส าหรับระยะช่วงเวลาต่อไป  ในช่วงเวลา ท่ีผ่าน
มา รัฐได้ก าหนดให้ มี แผนปฏิบัติ การแม่ บทสิทธิมนุษยชนตามก ลุ่ม เ ป้ าหมายจ านวน  
มากกวา่ 19 กลุ่มเป้าหมาย แผนงานการส่งเสริมการด าเนินงานสิทธิมนุษยชนและการบริหารนโยบาย 
และแผนปฏิบติัการแม่บทฯ ตลอดจนแผนการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาและ
เอกสารระหว่างประเทศ ซ่ึงจะใช้เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนน าไปด าเนินการต่อไป 
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นโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ 
 
 พลงัขบัเคล่ือนจากบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญผสมผสานกบัเหตุผลและความจ าเป็นอ่ืนๆ
ประกอบกนั ท าให้รัฐบาลตอ้งมีการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบติัการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน 
ออกมาใช้  มีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มภารกิจด้านหลกั ๆ คือ แนวนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
แผนปฏิบติัการสิทธิมนุษยชนเฉพาะดา้น และแผนปฏิบติัการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
 1.  แนวนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มี 7 ประการ ไดแ้ก่     
  1.1  ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ  
  1.2  บูรณาการเร่ืองสิทธิมนุษยชนในการพฒันาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศทุกดา้น 
  1.3  ด าเนินการให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกบัหน้าท่ี
ความรับผดิชอบ และจริยธรรม 
  1.4  ส่งเสริมหลกัการความเป็นสากล การแบ่งแยกมิได ้และการเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั
ของสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย 
  1.5  สนับสนุนการด าเนินงานตามอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศตามท่ี 
รัฐบาลไทยไดใ้หไ้วก้บันานาประเทศ 
  1.6  เสริมสร้างความร่วมมือทุกระดบัในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
  1.7  พฒันาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชน 
 2.  แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน ประกอบดว้ย 
  2.1  สิทธิมนุษยชนดา้นการศึกษา คือ การใหก้ารศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
  2.2  สิทธิมนุษยชนด้านวฒันธรรม คือ มีระบบจัดการรองรับเพื่อเป็นมาตรการ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการคุม้ครองและไม่ใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนดา้นวฒันธรรม 
  2.3  สิทธิมนุษยชนด้านอาชีพ คือ การให้สิทธิและเสรีภาพแก่บุคคลในการประกอบ
กิจการหรือการประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรม ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติั รับรอง
สิทธิดังกล่าว แต่มีข้อจ ากดัไวภ้ายใต้เง่ือนไขบางประการ ซ่ึงเก่ียวข้องกับความมัน่คงของรัฐและ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.4  สิทธิมนุษยชนด้านการสาธารณสุข คือ การให้การรักษาพยาบาลโดยไม่เลือก
ปฏิบติั 
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  2.5  สิทธิมนุษยชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการ บ ารุงรักษา ใช้และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึกในการร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2.6  สิทธิมนุษยชนดา้นท่ีพกัอาศยั คือ การให้บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการมีท่ีอยู่
อาศยั โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิสาธารณะ เร่งรัดให้มีการด าเนินการพฒันา ตั้งถ่ินฐาน 
เร่งท าใหเ้กิดความเพียงพอ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกนัและลดช่องวา่งของโอกาสท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
  2.7  สิทธิมนุษยชนดา้นการรวมกลุ่ม คือ มีรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองให้บุคคลมีเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่ม แต่รัฐมกัจะมองวา่เป็นการรวมตวักนัเพื่อสร้างปัญหาหรือความยุง่ยากให้แก่ราชการ 
ดงันั้น รัฐจึงตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการและให้โอกาสบุคคลรวมกลุ่มกนัได ้เพื่อกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมและให้ความคุม้ครองตามกฎหมายดว้ย 
  2.8  สิทธิมนุษยชนด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ คือ แต่เดิมรัฐเป็น
ระบบปิด มีกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการท่ีประชาชนจะเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร โดยเฉพาะระเบียบวา่
ด้วยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือการรักษาความลับ ท าให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใน  
การตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ เป็นเหตุให้รัฐมีการใชอ้  านาจหนา้ท่ีไม่ถูกตอ้งตามอ าเภอใจ มีผล
เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
  ปัจจุบนัแมจ้ะไดมี้พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542 ออกมาบงัคบั
ใช้แล้วก็ตาม แต่บางแห่งยงัไม่ได้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง รัฐจึงควรก าหนดนโยบายและ
แผนปฏิบติัการเพื่อเร่งรัดให้มีการปฏิบติัอย่างจริงจงั ควรปรับทศันคติของผูบ้ริหารองค์การ และ 
เจา้หนา้ท่ี ประชาสัมพนัธ์และรณรงค์ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างขององค์การท่ี
ก ากบั ดูแลและวางมาตรฐานท่ีดีให้แก่หน่วยงาน 
  2.9  สิทธิมนุษยชนด้านส่ือสารมวลชน คือ การให้ส่ือมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระและรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ ปัจจุบนัส่ือมวลชนยงัถูกลิดรอน จาก
อ านาจรัฐอยูเ่สมอ รัฐจึงควรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายต่าง ๆ ให้รองรับและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่
ส่ือสารมวลชนทุกแขนงมากข้ึน เร่งรัดการออกกฎหมาย จดัตั้งองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระ และก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินการบริการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และจัดท า  แผนแม่บทกิจ 
การวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ เปิดโอกาสให้ภาค เอกชนมีส่วนในการเข้าด าเนินกิจการ
บริการดงักล่าวในนามของประชาชนดว้ย 
  2.10  สิทธิมนุษยชนดา้นการเมืองและการปกครอง คือ การมีเสรีภาพในการจดัตั้งพรรค
การเมือง สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และสมคัรรับเลือกตั้งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
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ปราศจากอาวุธ สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย สิทธิในการเข้าช่ือเสนอให้มีการถอดถอนผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง และสิทธิในการปกครองตนเองของ ประชาชน 
  2.11  สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา คือ การให้สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
โดยเสรี รวมทั้งไม่เลือกปฏิบติัโดยอาศยัความแตกต่างในเร่ืองศาสนา รัฐธรรมนูญมีบทบญัญติัเป็นการ
รับรองคุม้ครองและให้เสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มท่ีในด้านศาสนาโดยไม่ขดัต่อเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ 
 3.  แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย 
  3.1  สิทธิมนุษยชนของเด็ก คือ เด็กต้องได้รับการพฒันาศักยภาพทางกาย ทางจิต  
การใหโ้อกาสในการศึกษา การนนัทนาการ และการแสดงความคิดเห็น 
  3.2  สิทธิมนุษยชนของสตรี คือ การท่ีสังคมไม่ให้ความเท่าเทียมกบับุรุษในสิทธิ ต่าง 
ๆ การไม่ไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสมจากระบวนการยุติธรรม การถูกจ ากดัโอกาสในการมีส่วน
ร่วมในการบริหารและการเมือง ท าให้สิทธิสตรีถูกละเมิดและมีผลต่อสถาบนัครอบครัว จ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งจริงจงั 
  3.3 สิทธิมนุษยชนของผู ้สูงอายุ คือ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลง  
จากสังคมเกษตรไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท าให้ผูสู้งอายุถูกทอดทิ้งมากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหา ในดา้น
กฎหมาย สุขภาพอนามยั การศึกษา การท างาน รายได้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยข์องผูสู้งอายุมากข้ึน โดยให้
ผูสู้งอายุได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ และโอกาสในการพฒันาเต็มศกัยภาพ เพื่อท าประโยชน์ให้แก่
สังคมและด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า และศกัด์ิศรี เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป 
  3.4  สิทธิมนุษยชนของผูพ้ิการ คือ รัฐธรรมนูญไทยได้บัญญัติให้คนพิการได้รับ 
การคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์ห้มีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็น
สาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
  3.5  สิทธิมนุษยชนของผูป่้วย คือ การรักษาพยาบาลโดยไม่เลือกปฏิบติั 
  3.6  สิทธิมนุษยชนของผูติ้ดเช้ือเอดส์ คือ ควรมีมาตรการในการป้องกนัการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผูติ้ดเช้ือเอดส์ในเชิงรณรงค ์โดยพยายามให้ประชาชนเขา้ใจในสิทธิเสรีภาพของตน
เก่ียวกบัการตรวจเลือก รู้นโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชพ้ิทกัษสิ์ทธิของตนเองได ้
  3.7  สิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มนอ้ย คือ รัฐควรมุ่งแกไ้ขอคติท่ีมีต่อชนกลุ่มนอ้ยท่ีถูก
มองว่าไม่มีความเป็นไทย หรือ ไม่ใช่คนไทย และถูกเลือกปฏิบติัโดยควรให้ความคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนท่ีชาวไทยภูเขาพึงมี และเปิดโอกาสให้เข่าไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพฒันา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิการด ารงชีวิตและวฒันธรรมของตน 
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  3.8  สิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้ว คือ คนต่างดา้วท่ีอพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทย 
จะเผชิญปัญหาในการเลือกปฏิบติั ถูกเอารัดเอาเปรียบ แบ่งแยกชนชั้น และกีดกันไม่ให้อาศยัใน
ประเทศไทย ซ่ึงหน่วยงานของรัฐสามารถรับเร่ืองร้องทุกขใ์นกรณีท่ีมีการละเมิดเสรีภาพของ แรงงาน
ต่างดา้ว 
  3.9  สิทธิมนุษยชนของผูอ้พยพ/ผูล้ี้ภยั/ผูห้นีภยั คือ จากการท่ีรัฐบาลไทยจะร่วมมือกบั
องคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์ารพฒันาเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางดา้นมนุษยธรรมแก่ผู ้
หนีภยัจากการสู้รบ และมุ่งให้ความคุม้ครองสิทธิในชีวิต ในการด ารงชีวิตอยูอ่ย่างเหมาะสมตามควร
ในระหว่างท่ีพ  านักอยู่ในเขตพื้นท่ีพกัชั่วคราว และจะดูแลให้ผูห้นีภยัได้เดินทางกลับมาตุภูมิอย่าง
ปลอดภยัและมีศกัด์ิศรี เพื่อใหไ้ดไ้ปใชสิ้ทธิในฐานะพลเมืองของประเทศตนได ้
  3.10  สิทธิมนุษยชนของผูไ้ร้สัญชาติ คือ ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นคนของรัฐใด และไม่อยู่ ภายใต้
การคุม้ครองของหน่วยงานใด ๆ ของสหประชาชาติ ซ่ึงมีอยูห่ลายกลุ่ม ไดแ้ก่ ชนเผา่ พื้นเมือง ผูอ้พยพ
อินโดจีน เป็นตน้ 
  3.11  สิทธิมนุษยชนของคนจนเมือง คือ บุคคลผูท่ี้มีรายได้น้อยและดอ้ยโอกาสท่ี  ตั้ง
หลกัปักฐานในเขตเมือง ซ่ึงรัฐควรรับรองฐานะการเป็นบุคคลและชุมชนของคนจนเมือง และแกไ้ข
ปัญหาคนจนเมืองใหค้รบวงจร 
  3.12  สิทธิมนุษยชนของผูใ้ชแ้รงงาน คือ ผูใ้ชแ้รงงานจ าตอ้งไดรั้บการรับรอง คุม้ครอง 
และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ 
  3.13  สิทธิมนุษยชนของเกษตรกร คือ รัฐไดพ้ฒันาอุตสาหกรรมโดยอาศยัเกษตรกรและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชนบทเป็นฐานของการพัฒนาและรัฐได้ทุ่มเททรัพยากรทางสังคมทุน 
งบประมาณ ทกัษะความรู้และบุคลากรเพื่อสร้างความเขม้แข็งแก่ภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกษตรกร
ตอ้งสูญเสียสิทธิในการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคม จึงตอ้งเปิดโอกาสให้
เกษตรกรมีสิทธิเขา้ถึงทรัพยากร เพื่อก าหนดการพฒันาตนเองและเสริมสร้างการรวมตวัเป็นองคก์รให้
เขม้แขง็ 
  3.14  สิทธิมนุษยชนของผูบ้ริโภค คือ รัฐพึงปรับปรุงระบบการศึกษา การฝึกอบรม
ใหแ้ก่ประชากรผูบ้ริโภค โดยเสริมสร้างความคิด ทศันคติ ปลูกจิตส านึกและวฒันธรรมในการบริโภค 
ใหต้ระหนกัถึงฐานะความเป็นอยูท่างเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ 
จดัตั้งองค์กรอิสระคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงมีอ านาจต่อรองกบัผูป้ระกอบธุรกิจ องค์กรภาครัฐร่วมเสนอ
ความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจในการก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 
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  3.15  สิทธิมนุษยชนของผูต่้อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน คือ รัฐต้องให้การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของผูต่้อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน โดยปรับปรุงกระบวนการและระเบียบจะทะเบียนนิติบุคคล
องคก์รดงักล่าวใหมี้ความคล่องตวัมากข้ึน 
  3.16  สิทธิมนุษยชนของผู ้ต้องหา จ าเลย นักโทษ และผู ้พ้นโทษ  คือปัจจุบันมี  
การละเมิดสิทธิของผูต้อ้งขงั (นกัโทษ) เสมอ ๆ เพราะกระบวนการยุติธรรม ท าให้มีผูต้อ้งขงั มากเกิน
ความสามารถท่ีจะรองรับได้ รัฐต้องสนับสนุนงบประมาณในการบริหารเรือนจ าให้ได้มาตรฐาน 
สนบัสนุนการแกไ้ขฟ้ืนฟู พฒันาพฤติกรรมนิสัยนกัโทษ รวมถึงการสงเคราะห์หลงัการพน้โทษอยา่ง
จริงจงั โดยให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วม และจะตอ้งจดัให้มีสถานท่ี กกัขงัส าหรับผูต้อ้งขงัท่ีคดียงัไม่
ส้ินสุด แยกออกจากคดีท่ีตดัสินเด็ดขาดแลว้ 
  3.17  สิทธิมนุษยชนของชุมชน คือ ชุมชนมีสิทธิก าหนดวิถีชีวิตตนเองในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ชุมชนมีสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชนมีสิทธิในการปฏิบติัตามจารีต
ประเพณี และกระบวนการก าหนดนโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีอ านาจบริหาร
จดัการ ท านุบ ารุงและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.18  สิทธิมนุษยชนของผูรั้บบริการสงเคราะห์จากรัฐ คือ ผูด้อ้ยโอกาสประเภท ต่าง ๆ 
ในกลุ่มเด็ก ผูสู้งอายุ สตรีท่ีประกอบอาชีพบริการทางเพศ คนพิการ คนยากจนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน 
รัฐตอ้งจดับริการแก่ผูป้ระสบปัญหาให้ทัว่ถึง จดับริการท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานและให้บุคลากร
เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยด์ว้ย 
 
การส่งเสริมการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 
 แนวทางในการส่งเสริมการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
 1.  สร้างหลกัสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา คือการให้ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงจ าเป็น
ในการพฒันาระบอบประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขโดยการเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน
หรือกลุ่มอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั แต่การศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีนอ้ยมากจะตอ้งมีการ
เผยแพร่ความรู้ด้านน้ีในระบบการศึกษาทั้งหมดท่ีมีอยู่ตั้งแต่แต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา 
และการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการพฒันาวิทยากรดา้นน้ีให้มากข้ึนและตอ้งจดัให้เป็นความรู้พื้นฐาน
ของสังคมเพื่อใหส้ังคมไทยไดพ้ฒันาไปในทุกภาคส่วนโดยเท่าเทียมกนั 
 2.  การพฒันาการวิจยั คือปัญหาสิทธิมนุษยชนมีความเป็นพลวตัไม่หยุดน่ิงคงท่ีจึงมีความ 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาสภาพปัญหาท่ีแปรเปล่ียนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีมา ผลกระทบและหาแนวทาง
และมาตรการในการแกไ้ขปัญหาสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีคาดวา่จะ เกิดข้ึนในอนาคต 
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ดงันั้น การศึกษาวจิยัเพื่อเตรียมมาตรการการป้องกนัแกไ้ขส าหรับรองรับปัญหาดงักล่าว อยา่งสมบูรณ์
รอบด้าน จึงเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีเพื่อด ารงรักษาศีลธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันโดยสันติ และ
น าไปสู่การสร้างจิตส านึกใหม่ของมวลมนุษย ์ประเด็นของการศึกษาวิจยัปัญหาสิทธิมนุษยชนควร
ตั้งอยูบ่นรากฐานธรรมชาติของมนุษย ์การแสวงหาอิสรภาพและความกา้วหนา้ของมนุษยชาติโดยมอง
แง่มุมทั้งในเชิงจุลภาคและมหภาค ตลอดทั้งการวางกลไกและงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียง เพื่อ
น าไปสู่การเผยแพร่และน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง 
 3.  การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์สิทธิมนุษยชน ในดา้นการส่งเสริมและคุม้ครอง สิทธิ
มนุษยชน ไดท้วีความส าคญัมากข้ึนทุก ๆ ขณะ ทั้งในระดบัสากล ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ 
โดยเฉพาะในสังคมไทยขณะน้ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในส่วนของประชาชนรกันเอง และ
เจา้หนา้ท่ีรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน ดงันั้น จึงถือเป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการให้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนอย่างถูกตอ้งแก่ประชาชนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีการยุติการละเมิด 
และแก้ไขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และกระตุน้ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนสนใจ และให้
ความส าคญัในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั 
 เป็นท่ีน่ายินดีอย่างยิ่งวา่รัฐธรรมนูญ ฯ พ.ศ. 2550 (ท่ีคณะ คสช. ไดป้ระกาศยกเลิกไปแลว้) 
ไดบ้ญัญติักลไกในการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐไวห้ลายส่วนและมีผลในบางปฏิบติัแลว้ นอกจากน้ี
ยงัได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกฎหมายเก่ียวกบัองค์กร
ตรวจสอบอ่ืนข้ึนใช้บงัคบัแลว้ รวมทั้ง มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการและองค์กรตรวจสอบ
ดงักล่าวข้ึนปฏิบติัหน้าท่ีครบถว้นตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจดัท าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
แผนปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ก าหนดใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบ  
 หลกัการส าคญัเก่ียวกบักลไกในการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ. 2550 นับว่าเป็นรากฐานต่อไปท่ีจะได้รับการคิดค้นพฒันาต่อยอดให้ดียิ่งข้ึนในการสร้าง
รัฐธรรมนูญฉบบัต่อ ๆ ไป แมว้่ารัฐธรรมนูญฉบบันั้น ๆ จะถูกยกเลิกไป และจะเป็นพื้นฐานในการ
บญัญติัเป็นกฎหมายลูกและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบบัอ่ืน ๆ ต่อไปไดอี้ก 
 กิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัและรัฐควรด าเนินการอยา่งเร่งด่วนและต่อเน่ืองอยา่งจริงจงัคือ 
การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน นกัเรียน นิสิตและ นกัศึกษา 
สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มจดัตั้ งสมาคมหรือองค์การเอกชนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ทั้งประสานงานให้มีความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐและ
องค์การเอกชน ทั้งน้ีเพื่อขยายผลให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสาธารณะท่ีทุกคนตอ้งเอาใจ
ใส่และเห็นความส าคญัวา่เป็นเร่ืองผลไดผ้ลเสียของตวัเอง 
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ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 
 ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิแห่งความเป็นมนุษย ์ในสังคมโลกและสังคมไทย
ยงัมีอยู่อย่างต่อเน่ืองมาทุกยุคทุกสมยั หนักบา้งเบาบา้งสลบักนัไป กล่าวเฉพาะในสังคมไทยก็มีอยู่
หลากหลาย แต่จะยกตวัอยา่งพอสังเขปประกอบบางปัญหาท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่นือง ๆ และ
ถูกน ามาตีแผโ่ดยส่ือมวลชน ดงัน้ี 
 1.  ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  
 การละเมิดสิทธิเด็ก มกัปรากฏในหลากหลายรูปแบบ เป็นตน้วา่ การใชแ้รงงานเด็ก การถูก
ทอดทิ้งไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทางกาย ทางจิต และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนกรณีของสตรี 
คือ การท่ีสังคมไม่ให้ความเท่าเทียมกบับุรุษในสิทธิต่าง ๆ การไม่ไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสมจาก
กระบวนการยุติธรรม การถูกกดค่าแรง และการถูกละเมิดทางเพศ ทั้งจากผูบ้งัคบับญัชา จากชายอ่ืน 
และแมแ้ต่จากสามีของตวัเอง 
 2.  ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูใ้ชแ้รงงาน คือ การถูกกดค่าแรง การไดรั้บ ค่าจา้ง
ต ่ากวา่ความเป็นจริงไม่เป็นไปตามท่ีกรมแรงงานก าหนด นายจา้งไม่จดัสวสัดิการให ้ตามสมควร เป็นตน้ 
 3.  ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกษตรกร คือ รัฐไดพ้ฒันาอุตสาหกรรมโดยอาศยั
เกษตรกรและทรัพยากรธรรมชาติในชนบทเป็นฐานของการพฒันา และรัฐได้ทุ่มเททรัพยากรทาง
สังคม เงินทุน งบประมาณ ทกัษะ ความรู้ และบุคลากรเพื่อสร้างความเขม้แข็งแก่ภาคอุตสาหกรรมเป็น
ดา้นหลกั ท าใหเ้กษตรกรตอ้งสูญเสียสิทธิในการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคม  
 ปัญหาขอ้น้ีถือวา่ส าคญัอยา่งมาก เพราะเมืองไทย เป็นเมืองเกษตรกรรม ประชาชน กวา่ร้อย
ละ 60 ของประเทศท่ีเป็นเกษตรกร แต่กลบัไดรั้บการเหลียวแลจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมยัน้อยมากเม่ือ
เทียบกบัภาคอุตสาหกรรม นกัการเมืองคนแลว้คนเล่า ยุคแลว้ยุคเล่า ท่ีประกาศตนวา่จะท างานเพื่อพี่
นอ้งประชาชน เพื่อพี่นอ้งเกษตรกร และบา้งก็ประกาศตนวา่เป็นลูกชาวนา แต่หลกัฐานเชิงประจกัษ์ก็
มิไดป้รากฏออกมาอย่างเป็นช้ินเป็นอนัแมแ้ต่น้อย ทุกอย่างเป็นเพียง การประดิษฐ์ “วาทกรรม” เพื่อ
สร้างคะแนนนิยม และสร้างความชอบธรรมในการเขา้สู่ต าแหน่งให้แก่ตนเองเท่านั้น 
 4.  ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูบ้ริโภค คือ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากจาก พ่อคา้
ในการก าหนดราคาสินคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ราคาไม่สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง และผูบ้ริโภคเอง ก็ไม่มี
อ านาจต่อรองกบัผูป้ระกอบธุรกิจ  
 5.  สิทธิมนุษยชนของคนชายขอบ หรือคนไทยบนพื้นท่ีสูง เช่นชนเผ่าต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่
จ  านวนมากมายในแถบภาคเหนือของประทศ เช่น บริเวณจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก 
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น่าน เป็นตน้ บางคร้ังถูกละเมิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐกรณีต่าง ๆ เช่น การถูกตรวจคน้ จบักุม โดยไม่มี
หมายจบั แมก้ระทัง่การถูกลอ้เลียนจากคนพื้นราบ และจากบทบาทของตวัละครในโทรทศัน ์
  
สาเหตุของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 
 สาเหตุปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่ป็นประจ าในส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย 
ทั้งโดยเจตนาและโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะมนุษยใ์นสังคมนั้นไม่ค  านึงถึงสิทธิของกนัและกนั ปล่อย
ให้มีการละเมิดต่อชีวิต ต่อทรัพยสิ์น มีการกีดกั้นแบ่งแยก ท าให้บุคคลขาดอิสรภาพ เสรีภาพ สาเหตุ
ของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน พอสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ประชาชนเองโดยรวม ยงัขาดส านึกในสิทธิของความเป็นพลเมือง ส านึกในสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง มองว่าการพิทกัษ์สิทธิของตนเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัน้อย และยอมจ านนอยู่กบั
ระบบอุปถมัภ์และอ านาจนิยม อนัเป็นมรดกทางสังคมและวฒันธรรท่ีตกทอดมาจากระบบ “ขา้พึ่งเจา้ 
บ่าวพึ่งนาย” ท่ีถูกฝังหวัมาแต่อดีตจนยากจะขจดัให้หมดไปไดง่้าย ๆกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ี
นบัวา่เลวร้ายท่ีสุด ผูค้นส่วนใหญ่อยู่ในลกัษณะท่ีเป็นผูท่ี้ “ถูกก าหนด” ไม่ใช่เป็นผูก้  าหนดอะไรดว้ย
ตนเอง เป็นสังคมของผูต้ามมากกว่าเป็นผูน้ า ปรากฏการณ์เช่นน้ีกระจายอยู่ทัว่ไปหมดในทุกมิติของ
สังคม แมแ้ต่ในสังคมของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาก็ไม่ละเวน้ 
 2.  ขาดการเผยแพร่และการให้ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ ขาดวทิยากรดา้นสิทธิมนุษยชนและปัจจยัเสริมเพื่อให้การศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชนมี คุณภาพท่ี
พึงประสงค ์
 3.  เร่ืองสิทธิมนุษยชนยงัเป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ส าหรับประเทศไทย จึงยงัขาดองค ์ความรู้
พื้นฐานดา้นน้ีท่ีจดัอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งยงัมีขอ้ขดัขอ้งผา่นการสร้างหลกัสูตรวธีิ การเรียนการสอน 
 4.  ขาดความสนใจอยา่งจริงจงัจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง ส่ือมวลชน
ท่ีจะบูรณาการเร่ืองสิทธิมนุษยชนเขา้ไวใ้นกระบวนการเรียนตลอดชีวิต 
 5.  รัฐไม่มีนโยบายชดัเจนเก่ียวกบัการศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน 
 6.  การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น มีขอบเขตกวา้งขวางและอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ของรัฐหลายองค์กรแต่ยงัไม่มีองค์กรใดท่ีรับผิดชอบในเร่ืองน้ีโดยตรงหรือองค์กรท่ีมองปัญหาหรือ
ภาพรวมเก่ียวกบัการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 7.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่กระตือรือร้นในการให้บริการแก่ประชาชนและระบบการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐอ่อนแอ ท าให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เนือง ๆ การ
แกปั้ญหาไม่ไดก้ระท าท่ีตน้เหตุ เช่น เม่ือมีการร้องเรียนการกระท าผิดก็ใชว้ิธีการโยกยา้ยเจา้หนา้ท่ีออก
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จากพื้นท่ี ไม่มีมาตรการให้ความคุม้ครอบและส่งเสริมเจา้หนา้ท่ีท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัมิชอบ
ในหน่วยงาน 
 8.  หน่วยงานของรัฐเน้นภารกิจตรวจสอบเฉพาะท่ีมีการร้องเรียน ไม่เน้นการสอดส่อง 
ดูแลและควบคุมการกระท าของเจา้หน้าท่ีของรัฐโดยทัว่ไป และการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของ
เจา้หน้าท่ีของรัฐระดบัสูง หรือท่ีเจา้หน้าท่ีดงักล่าวมีส่วนเก่ียวขอ้งด้วยนั้นไม่ไดก้ระท าจริงจงัอย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากไม่มีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
 9.  ความล่าช้าในการด าเนินการอนัเน่ืองจากการบริหารงานหน่วยงานตรวจสอบเอง เช่น 
การออกกฎกระทรวงในการรับรององคก์รเอกชนตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 10.  ไม่มีการประเมินผลและประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รตรวจสอบ ท่ีมีอยู ่
 11.  ประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานในเร่ืองขาดสิทธิมนุษยชนและไม่รู้ถึง กลไก
การตรวจสอบและสิทธิในการแกไ้ขเยียวยา การละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข
หรือขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิกฎหมายในการไม่รับเร่ืองร้องทุกขจ์  านวนมากของ คณะกรรมการวินิจฉยั
ร้องทุกขใ์นอดีต 
 12. องค์การเอกชนขาดการรวมตวักนัอย่างจริงจงั ขาดงบประมาณและบุคลากร และมกั
ประสบปัญหาต่าง ๆ ในการเขา้ไปตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ เช่น การเขา้ถึงขอ้มูล 
การขาดความเช่ือใจ ความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐและองคก์ารเอกชน 
 
มาตรการและกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 
 ประเทศไทยได้มีการก าหนดมาตรการ และสร้างกลไกในการตรวจสอบแก้ไข เยียวยา 
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีทั้ งโดยการโต้แยง้ ร้องทุกข์และอุทธรณ์ โดยผ่านกลไกของ
หน่วยงานรัฐและยงัมีของเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ องค์การอิสระ เช่น ศาลปกครอง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการตรวจสอบอย่างไร แต่ก็ยงัไม่อาจป้องกันและเยียวยาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนไดอ้ยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดว้างหลกัการส าคญัประการหน่ึง ไดแ้ก่ 
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการจัดตั้ งองค์กร
ตรวจสอบข้ึน เพื่อให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการปฏิบติัราชการทางการ
ปกครอง แต่แมรั้ฐธรรมนูญจะไดก้ าหนดตั้งสถาบนัและกลไกไวห้ลายประการ แต่กฎหมายก็ยงัไม่ได้
ตราข้ึนให้ครบถว้นแต่อย่างใด เพราะยงัมีปัญหาทางการเมืองท่ีดึงลากยาวในระยะหลงั (พ.ศ. 2548-
2557)  
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 มาตรการและกลไกในการปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ควรเป็น ดงัน้ี 
 1.  ภาครัฐ 
   1.1 รัฐบาลควรเร่งรัดให้มีกฎหมายว่าดว้ยการลงโทษผูล้ะเมิดสิทธิมนุษยชนข้ึนเป็น
การเฉพาะ หรือปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆท่ีมีอยูเ่ดิมโดยก าหนดโทษผูก้ระท าการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
ใหห้นกัข้ึน  
   1.2 เร่งรัดให้จัดท าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและแผนปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและ 
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนข้ึนใชเ้พื่อใหบ้งัเกิดประสิทธิผล 
   1.3 มีการรวบรวมรายช่ือขององค์กรตรวจสอบ และหน่วยงานของรัฐท่ีประชาชน
สามารถร้องเรียนได้ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างกวา้งขวางและทัว่ถึงอย่างต่อเน่ือง เช่น ลงใน 
Internet หอ้งสมุด เพื่อใหป้ระชาชนสามารถร้องเรียนได ้
   1.4 ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน มีการปรับปรุงโครงสร้าง
องคก์ร วธีิการด าเนินการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานใหส้ั้น มีประสิทธิภาพ รวดเร็วข้ึน 
   1.5 ปรับปรุงองคก์รตรวจสอบภายนอก ให้มีการตรวจสอบและคานอ านาจ หน่วยงาน
ของรัฐ 
  1.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี  ความคุ้มประโยชน์ของหน่วยงาน 
ตรวจสอบต่าง ๆ  
  1.7 ก าหนดหลักเกณฑ์ให้การคุ้มครองข้าราชการผูใ้ห้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ 
ทางการอยา่งเป็นระบบ 
  1.8 เน้นให้หน่วยงานรัฐ ให้สอดส่องดูแล ควบคุมการท างานของรัฐ ไม่ใช่ตรวจ
เฉพาะกรณีท่ีร้องเรียน 
  1.9  เร่งรัดใหป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้มูลข่าวสาร ของทางราชการอยา่งต่อเน่ือง จริงจงั 
  1.10  ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนกัถึงสิทธิมนุษยชน กลไกท่ี แกไ้ข
ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั 
  1.11  กระตุน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการของรัฐให ้มากข้ึน  
  1.12  อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
  1.14  ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการรวมกลุ่ม การตั้งสมาคม มูลนิธิ องคก์ารเอกชนได้
ง่ายข้ึน 
 2.  ภาคประชาชน 
 ในส่วนของภาคประชาชน เม่ือเกิดปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากผูอ่ื้น ประชาชน
สามารถใชม้าตรการ กลไก ดงัต่อไปน้ี ข้ึนปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของตนได ้ดงัน้ี 
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  2.1  ยกบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ ข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ เป็นตน้วา่  
   - มาตรา 4 “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” 
   - มาตรา 5 “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอ่มอยู่ใน
ความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกนั” 
   - มาตรา 28 “บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หรือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของ
ตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
   บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้ สามารถยก 
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิ้ทธิทางศาล หรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีในศาลได ้
   บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้ สามารถยก
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีในศาลได”้ ไม่วา่จะเป็น
ศาลแพง่ ศาลอาญา ศาลแรงงาน ศาลครอบครัว หรือศาลอ่ืน     
   - มาตรา 163 “ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกวา่หน่ึงหม่ืนคน มีสิทธิเขา้ช่ือ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีก าหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แห่ง 
รัฐธรรมนูญน้ี……” 
   - มาตรา 164 “ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคน มีสิทธิ
เขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวฒิุสภาเพื่อใหว้ฒิุสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 
ออกจากต าแหน่งได”้ 
   (หมายเหตุ : บุคคลตามมาตรา 270 ไดแ้ก่ ผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด หรืออยัการสูงสุด รวมถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการ
แผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอยัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบัสูง) (ดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550) 
  2.2  แจง้เร่ืองร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบและ
รายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาต่อไป 
  2.3  แจง้เร่ืองร้องเรียนไปยงัผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา เพื่อให้พิจารณา สอบสวน
หาขอ้เทจ็จริงและเจรจาไกล่เกล่ียขอ้ละเมิด เพื่อใหมี้การเยยีวยาแกไ้ข  
  2.4  ฟ้องคดีไปท่ีศาลปกครอง ซ่ึงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  
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  คดีปกครอง ได้แก่คดีท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา หรือในก ากบัดูแลของ
รัฐบาลดว้ยกนั ซ่ึงเป็นขอ้พิพาทอนัเน่ืองมาจากการกระท า หรือการละเวน้การกระท าท่ีหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐนั้น ตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมาย หรือเน่ืองจากการกระท า หรืองดเวน้การกระท าท่ีหน่วยงานขา้งตน้ตอ้งรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี 
 การฟ้องคดี สามารถท าได ้2 วธีิ คือ 

1. ยืน่ฟ้องดว้ยตนเองท่ีศาลปกครอง หรือ 
2. ส่งค าฟ้องทางไปรษณียล์งทะเบียน 

 การยื่นฟ้องคดีต่อศาลยึดหลกัธรรมดา คือ ถ้าเป็นคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง
ชั้นตน้ ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นตน้ท่ีผูฟ้้องคดีมีภูมิล าเนา หรือท่ีมูลคดีเกิดข้ึน ถา้เป็นคดีท่ีอยูใ่น 
เขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุด ใหย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

 ค าฟ้องไม่มีแบบฟอร์มเฉพาะ เพียงแต่ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ มีเน้ือหาสาระประกอบดว้ย ช่ือ
และท่ีอยูข่องผูฟ้้องคดี หน่วยงานท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้อง ขอ้เท็จจริงของเร่ืองตามสมควรและลงลายมือ 
ช่ือของผูฟ้้องคดี การฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องดว้ยตนเอง หรือ
ส่งค าฟ้องทางไปรษณียล์งทะเบียนไดท่ี้ส านกังานปกครอง ตามสถานท่ี ดงัน้ี 

 ส านกังานศาลปกครอง (กรุงเทพฯ) เลขท่ี195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. (02) 6701200-63 

 ส าหรับในส่วนภูมิภาค ขณะน้ีมีส านักงานศาลปกครองอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ แล้ว 
ส าหรับในเขตภาคเหนือ ส านกังานศาลปกครองตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ เลขท่ี 22 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์
(เชียงใหม่-ล าปาง) ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 โทร. (053) 224228-35 โทรสาร 
(053) 221697 
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ภาพที ่3  แสดงมาตรการ กลไกในการปกป้องสิทธิของประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
ตีความกม.ขดัรธน. 

ศาลปกครอง 
พิจารณาขอ้พิพาทระหวา่ง
ประชาชนกบัราชการ ฯลฯ 

ผูต้รวจการรัฐสภา 
รับเร่ืองร้องเรียนสอบสวน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของ
หน่วยงาน+คนของรัฐ 

ศาลยติุธรรม 
  ฎกีา 

แผนกคดีอาญาผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

  อุทธรณ์ 
  ช้ันต้น 

- แพง่ - อาญา 
- แรงงาน - ภาษี 
- ครอบครัว 
- ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กก.สิทธิฯ 
ตรวจสอบรับเร่ืองรายงาน การ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ม. 28 
ยกขอ้ความในรธน.เป็น 

ขอ้ต่อสู้คดีในศาล 

10,000 คน 
ปชช.ท่ีมีสิทธิเลือกตั้งเสนอ 
กม. ต่อรัฐสภาได ้(ม. 163) 
ถอดถอนรมต. ส.ส. และบุคคล
บางต าแหน่งได ้(ม. 164) 
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สรุป 
 
 สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้ นพื้ นฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน  
เพื่อการด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ย่างสันติสุข มีศกัด์ิศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกนั โดยไม่
ค  านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด ชาติภูมิหรือฐานะอ่ืนใด สิทธิมนุษยชนถูกก าหนด
ไวเ้ป็นปฏิญญาสากลของมนุษยชาติ เพื่อใช้เป็นเกราะในการปกป้องคุม้ครองพลโลกมิให้ถูกละเมิด
สิทธิโดยบุคคลอ่ืน ส าหรับในประเทศไทยปัจจุบันมีการต่ืนตัวด้านสิทธิมนุษยชนพอสมควร 
โดยเฉพาะสิทธิตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนดมาตรการและกลไก การ
ปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลกัการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยประชาชน การจดัตั้ง
องคก์ารท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางข้ึนหลายองค์การ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นตน้ ข้ึนท าหนา้ท่ีอ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ  
 อย่างไรก็ตาม แม้จะได้มีการจัดตั้ งหน่วยงานต่าง ๆ ข้ึนท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบและ
ด าเนินการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและตามรัฐธรรมนูญแลว้ก็
ตาม แต่ผูท่ี้จะตอ้งมีบทบาทและหนา้ท่ีโดยตรงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดก้็คือประชาชนทุกคนเอง ท่ีจ  าเป็น
จะตอ้งดูแล รักษา และพิทกัษ ์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองตามสมควร ขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่เป็น
การละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น หากทุกคนตระหนักร่วมกนัและปฏิบติัได้ดงักล่าว ปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนก็จะลดน้อยลงสันติสุขของบุคคลและสันติภาพของสังคมก็จะเกิดข้ึนได้ตามท่ีทุกคน
ปรารถนา 
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กจิกรรมประจ าบทที ่5 
 

 1.  สิทธิมนุษยชน หมายถึงอะไร มีลกัษณะเป็นสิทธิตามธรรมชาติอยา่งไร มีความจ าเป็น
อยา่งไรจึงตอ้งมีสิทธิมนุษยชนอธิบายใหช้ดัเจน  
 2.  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนถูกก าหนดข้ึนเพื่อจุดประสงคอ์ะไร หากประเทศใด
ไม่ปฏิบติัตามปฏิญญาดงักล่าว จะมีผลเป็นประการใดหรือไม่ จงวเิคราะห์ 
 3.  เม่ือกล่าวโดยสรุป ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน วา่ดว้ยสิทธิดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
อธิบาย พร้อมยกตวัอยา่งประกออบใหช้ดัเจน 
 4.  ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทยปัจจุบนั อยูใ่นภาวะวิกฤติ
เพียงใด กลุ่มใดบา้งท่ีถูกละเมิด ละเมิดโดยใคร พฤติกรรมการละเมิดเป็นอยา่งไร อธิบายใหช้ดัเจน 
 5.  ในชุมชนของท่าน มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรหรือไม่ ใครถูกละเมิด 
ละเมิดโดยใคร พฤติกรรมการละเมิดเป็นอยา่งไร อธิบายใหช้ดัเจน 
 6.  มาตรการ กลไกท่ีสามารถใช้ในการปกป้อง คุม้ครอง มิให้เราถูกละเมิดสิทธิ (สิทธิ
มนุษยชน) มีอะไรบา้ง อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งใหช้ดัเจน 
 7.  การฟ้งคดีไปท่ีศาลปกครอง สามารถกระท าได้โดยวิธีใดบ้าง อธิบายกระบวนการ 
ขั้นตอนในการฟ้องมาดู 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่6  
 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 
 1. การด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนาพุทธ หลกัพุทธจริยา หลกัอริยมรรค หลกัมงคลชีวิต
และจริยธรรมพื้นฐาน 
 2. การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาคริสต ์เนน้ หลกับญัญติั 10 ประการ และศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 7 
ประการ 
 3. การด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนาอิสลาม เน้นหลกัศรัทธา หลกัปฏิบติั หลกัคุณธรรม 
และวฒันธรรมอิสลาม 
 4.  การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาเต๋าหรือลทัธิเต๋า 
 5.  การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาขงจ้ือหรือลทัธิขงจ้ือ 
 
แนวคิด 
 
 1. การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธจริยา เป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวนัอย่างมีแผนงาน  
รู้จกัก าหนดจุดมุ่งหมายของชีวติแต่ละวนั 
 2. การด าเนินชีวิตตามหลกัอริยมรรค สามารถปรับใช้ในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 3. การด าเนินชีวิตตามหลกัมงคลสูตร สามารถสร้างมงคลแก่ชีวิตไดด้ว้ยตนเองและเห็น
ผลไดด้ว้ยตนเอง 
 4. การด าเนินชีวิตตามหลกับญัญติั 10 ประการ และศีลศกัด์ิสิทธ์ิเป็นการด าเนินชีวิตท่ีมี
เป้าหมายคือความเจริญแก่ตนและส่วนรวมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 5. การด าเนินชีวิตตามหลกัศรัทธา 6 ประการ และหลกัปฏิบติั 5 ประการ เป็นการด าเนิน
ชีวิตท่ีมีเป้าหมายคือความภกัดีและความสนิทแนบแน่นกบัพระผูเ้ป็นเจา้ และความเป็นเอกภาพของ
ปวงมุสลิม 
 6.  การด าเนินชีวิตตามหลกัของศาสนาเต๋า หลกัปฏิบติัตนให้เขา้กบัธรรมชาติ หรือการอยู่
กบัธรรมชาติได ้
 7.  การด าเนินชีวิตตามหลกัของศาสนาขงจ้ือ ถือว่าเป็นหลกัปฏิบติัตนในการด ารงชีวิต
ปัจจุบนั และหนา้ท่ีของตนเองท่ีตอ้งท า 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 หลงัจากศึกษาบทท่ี 6 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธศาสนา คือ พุทธจริยา อริยมรรค ไตรสิกขา มงคล
ชีวติ และหลกัจริยธรรมพื้นฐานได ้
 2. อธิบายการด าเนินชีวิตตามหลกับญัญติั 10 ประการ และหลกัศีลศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนา
คริสตไ์ด ้
 3. อธิบายการด าเนินชีวิตตามหลักศรัทธา 6 ประการ และหลักปฏิบติั 5 ประการของ
ศาสนาอิสลามได ้
 4.  อธิบายการด าเนินชีวิตตามหลกั เต๋า แต ้จิง สอนถึงการมองส่ิงทั้งหลายในธรรมชาติได ้
 5.  อธิบายการด าเนินชีวิตตามหลกั การปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของขงจ้ือได ้
 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 2. ศึกษาแผน่ภาพ แผน่ใส ภาพเล่ือน และวดิีทศัน์เก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจ 
 3. แบ่งกลุ่มศึกษาเน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. ร่วมอภิปรายเน้ือหาและท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
 5. ผูส้อนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
 6. ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตในชุมชนพุทธ ชุมชนคริสต ์และชุมชนมุสลิม 
 7. มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น และการคน้ควา้เพิ่มเติม 
 
ส่ือการสอน 
 
 1. แผน่ภาพ 
 2. วดิีทศัน์ 
 3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 4. เคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ 
 5. เวบ็ไซตใ์น Internet 
 6. เอกสารประกอบการสอน 
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การวดัผลและประเมินผล 
 
 1. ความตรงต่อเวลา และมีวจิยัในตนเอง 
 2. ความสนใจในการเรียน 
 3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่6 
การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนธรรม 

 
 สภาพสังคมในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะสังคมไทยอยู่ในลกัษณะถูกหลอมรวมซ้อนทบัผสม
ปนกนัอยูด่ว้ยสภาพสังคมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสังคมขอ้มูลข่าวสาร ทั้งหมดถูกหมุนเหวี่ยง
ดว้ยความเป็นโลกาภิวตัน์ทุนนิยมกระแสหลกัและค่านิยมเชิงวตัถุ การด าเนินชีวิตถูกขบัเคล่ือนดว้ย
ทุนทางวตัถุ ยงัผลให้วิธีคิดและการด าเนินชีวิตอยู่ในสภาพไล่ควา้หาวตัถุเพื่อบ าเรอความสุข ทุกคน
อยากด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข แต่ไม่ไดห้าความสุข กลบัไปหาเงินหรือส่ิงแทนเงิน การด าเนินชีวิต 
โดยรวมจึงอยูใ่นลกัษณะสับสนวุน่วาย เน้ือหาในบทน้ีจึงจะไดก้ล่าวถึงการด าเนินชีวิตตามหลกัศาสน
ธรรม เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงในการด าเนินชีวิต โดยกล่าวถึงการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม 
 
การด าเนินชีวติตามหลกัพุทธศาสนา 
 
 ศาสนาพุทธ หรือ พุทธศาสนา ไดส้อนหลกัการด าเนินชีวิตไวอ้ย่างมากมาย โดยแบ่งเป็น
สองระดบั คือระดบัโลกียสุข และระดบัโลกุตรสุข ดงัไดก้ล่าวแลว้ในบทตน้ ๆ ดงันั้นในบทน้ีเพื่อเล่ียง
ความซ ้ าซอ้น จึงจะกล่าวถึงหลกัการด าเนินชีวิตในภาพรวม โดยกล่าวถึงการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธ
จริยา หลกัอริยมรรค หลกัมงคลสูตร และหลกัจริยธรรมทัว่ไป 
 1. การด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยา 
 ค าว่า “พุทธจริยา” (The Buddha’s Conduct)คือ พระจริยาวตัรของพระพุทธเจ้า หรือ  
การด าเนินชีวติตามแนวท่ีพระพุทธเจา้ทรงปฏิบติั เป็นการด าเนินชีวิตท่ีมุ่งประโยชน์สุขแก่พหูชนและ
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเป็นท่ีตั้ง ดงัปรากฏหลกัฐานในพระไตรปิฎก เล่ม 4 ท่ีทรงประกาศเป็นหลกัการ
และอุดมการณ์ใหพ้ระสงฆแ์ละตวัพระองคเ์องทรงตรัส วา่ “พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมปาย” 
การด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจริยา ท่านแสดงไวโ้ดยย่อ รวม 3 ประการ คือ (พระเทพเวที (ประยุทธ- 
ปยฺโต). 251 : 191) 
  1.1 โลกตัถจริยา (Conduct for the well-being of the world) คือ การบ าเพญ็ประโยชน์
แก่ชาวโลกเป็นอเนกประการ คือทรงมีพระกรุณาเสด็จไปประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่
มหาชนในถ่ินฐานแว่นแควน้ต่าง ๆ เป็นอนัมาก และประกาศประดิษฐานพระพุทธศาสนาไวเ้พื่อ
ประโยชน์สุขแก่ชาวโลกภายหลงัตลอดกาลนาน ดงัขอ้ความท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกวา่ 
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  ในสมยัยงัทรงเป็นมกุฎราชกุมาร เจา้ชายสิทธตัถะทรงเห็นความทุกขย์ากของพสกนิกร
จึงทรงพยายามแสวงหาแนวทางปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกข ์(โมกษธรรม) เม่ือหมดหนทางจึงไดท้รงถือ
เพศเป็นนักพรตบ าเพ็ญตนคน้ควา้พิสูจน์หลกัการ หลงัจากได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้และสถาปนา
พระพุทธศาสนาข้ึนแลว้ ไดท้รงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาโดยพุทธนโยบายวา่ 
  “ดูกรภิกษุท้ังหลาย...เธอท้ังหลายจงเท่ียวจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่
มาก (พหูชน) เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกือ้กูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ท้ังหลาย” 
(ว.มหา. 4/32/32) 
  ในบทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ เม่ือว่าโดยสรุป ทรงมีพระคุณประการหน่ึงคือพระ
มหากรุณาคุณ ได้แก่การทรงมีพระกรุณาต่อชาวโลกทุกชนชั้น ทุกเช้ือชาติ ทุกภาษาให้ได้เรียนรู้
หลกัธรรม เพื่อพฒันาตนเองและสังคม จึงไดท้รงปฏิบติัพระพุทธกิจในการอนุเคราะห์ชาวโลกตลอด
พระชนมชี์พของพระองค ์โดยมิไดท้รงเห็นแก่ความเหน่ือยยาก 
  1.2 ญาตตัถจริยา ได้แก่พระพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่พระญาติตามฐานะ แมว้่าจะ
ทรงบรรลุ อมตธรรมเป็นพระพุทธเจา้แลว้ แต่มิไดล้ะเลยทอดทิ้งประยรูญาติ ทรงสอดส่องดูแลความ
เป็นไปโดยตลอด และไดเ้สด็จไปเพื่อทรงอนุเคราะห์อยูบ่่อยคร้ัง เช่น ทรงระงบัขอ้พิพาทระหวา่งพระ
ญาติฝ่ายศากยวงศก์บัฝ่ายโกลิวงศท่ี์จะท าสงครามแยง่น ้า ทรงยบัย ั้งกองทพัของพระเจา้วิฑูทภะท่ียกไป
ตีเมืองกบิลพสัดุ ์เป็นตน้ ท าใหไ้ม่เกิดศึกสงครามระหวา่งพระญาติทั้ง 2 แควน้ 
  1.3 พุทธัตจริยา ไดแ้ก่พุทธจริยาท่ีทรงบ าเพญ็ตามหนา้ท่ีของพระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ ทรง
ประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก เช่น การทรงคน้พบหลกัธรรมแล้วทรงน ามาแนะน าสั่งสอนแก่
ชาวโลกให้รู้ตามดว้ย เพื่อความส้ินทุกข์และมีความสุขท่ีย ัง่ยืน ทรงวางระเบียบปฏิบติัไวเ้ป็นขอ้วตัร
ส าหรับพระสงฆแ์ละมหาชน เพื่อใหอ้ยูใ่นความสงบสุขเรียบร้อย ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่อ
สันติสุขของโลก กระทัง่ปัจจุบนัองคก์ารสหประชาชาติไดก้ าหนดให้วนัวิสาขบูชา (Day of Visakha) 
เป็นวนัส าคญัของโลก (มติท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สมยัประชุมคร้ังท่ี 44 ระเบียบวาระการ
ประชุมท่ี 174 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2542) 
  หลงัจากการตรัสรู้เม่ือวนัวิสาขะ คือ วนัเพ็ญเดือน 6 (45 ปี ก่อน พ.ศ.) พระพุทธองค์
ทรงบ าเพญ็พุทธกิจประจ าวนัมิไดว้า่งเวน้ในแต่ละวนั ตลอดพระชนมชี์พ โดยไม่ทรงยอ่ทอ้ หรือเห็น
แก่ความล าบาก ตราบเท่าถึงวาระเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน เม่ือพระชนมาย ุ80 พรรษา) 
  พุทธกิจแต่ละวนัตลอด 45 พรรษา แห่งพระชนมชี์พของพระพุทธเจา้ ท่านแสดงไวด้งัน้ี 
   ปุพฺพฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ  สายณฺเหธมฺเทสน  
   ปโทเส ภิกฺขโุอวาท   อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหน  
   ปจฺจุสฺเสวคเต กาเล  ภพฺพาภพฺเพ วโิลกน  
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   1.3.1  เวลาเชา้เสด็จไปทรงโปรดประชาชน และบิณฑบาต 
   1.3.2  เวลาเยน็ ทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชาชนทัว่ไปในคามนิคมต่าง ๆ 
   1.3.3  หัวค ่าทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุ ตลอดถึงการประชุมสงฆ์และการทรง
บญัญติัสิกขาบท (วนิยั) ต่าง ๆ 
   1.3.4  เท่ียงคืนทรงตอบปัญหาและสอนธรรมแก่เทวดาและคนชั้นสูง 
   1.3.5  ใกลส้วา่ง ทรงประทบัอยูใ่นฌานสมาบติั ทรงตรวจดูความเป็นไปของสัตว์
โลก เพื่อเสด็จไปโปรดในตอนเชา้ตามขอ้ 1 
   จากตารางการทางบ าเพ็ญพุทธกิจ (ตารางการปฏิบติังาน) ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า
พระพุทธองค์ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจประจ าวนัตลอดพระชนม์ชีพ โดยไม่ทรงย่อทอ้ ตราบเท่าถึงวาระ
เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน เม่ือพระชนมายุ 80 พรรษา การด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจริยาจึงเป็นการ
ด าเนินชีวติท่ีก่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยแท ้
   ผู ้เรียบเรียงน าเร่ืองน้ีมาเสนอ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เรียนได้ใช้เป็น
กรณีศึกษาเพื่อเทียบเคียงให้เห็นถึงแบบอยา่งการด าเนินชีวิตท่ีประเสริฐ ความสามารถในการครองตน 
ครองคน และครองงาน ของคนซ่ึงเป็นผูน้ าโลกดา้นจิตวิญญาณวา่ ท่านไดด้ าเนินชีวิตอยา่งไร วนัเวลา
ท่ีผา่นไปในแต่ละวนัท่านไดส้ร้างประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมอยา่งไรบา้ง จึงท าให้เป็นท่ียกยอ่ง
สรรเสริญและเกียรติคุณของท่านยงัคงปรากฏอู่ตราบเท่าปัจจุบนั 
 2. การด าเนินชีวติตามหลกัอริยมรรคมีองค์ 8 
 ค าว่า “อริยมรรค” หมายถึง ทางอันประเสริฐในระดับสูงหมายถึง ทางด าเนินของผูท่ี้
ประสงค์จะปฏิบติัตนเพื่อบรรลุสู่ความเป็นอริยบุคคล แนวทางปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข์ ส่วนใน
ระดับชาวบ้าน หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติเพื่อสลายสภาพปัญหาในชีวิตประจ าว ัน มี 8 
องค์ประกอบ เรียกรวมว่า อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ (ดู พระเทพเวที (ประยุทธปยุตฺโต). พุทธธรรม. 
2532 : 733-885 ; เดือน ค าดี. พุทธปรัชญา. 2534 : 28-40) 
  2.1 สัมมาทิฏฐิ (Right Understanding) ความเห็นชอบ หรือเห็นถูก หรือปัญญาอนั
เห็นชอบ ได้แก่  การเห็นอริยสัจ 4 เห็นไตรลักษณ์ รู้ดีชั่ว เข้าใจปรากฏการณ์ของชีวิตตาม
หลกัปฏิจจสมุปบาท เป็นตน้ จดัเป็นปัญญา (Wisdom) ซ่ึงเป็นส่วนเร่ิมตน้ของอริยมรรค ตรงขา้มกบั
มิจฉาทิฏฐิหคือการเห็นผดิเป็นชอบ 
  2.2  สัมมาสังกปัปะ (Right Thought) การด าริชอบ หมายถึง การท่ีจะตดัสินกระท าการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตอ้งเป็นไปในทางท่ีถูก ในระดบัสูงไดแ้ก่ การด าริออกจากกาม การด าริไม่พยาบาท 
และด าริไม่เบียดเบียน ระดบัชาวบา้น ได้แก่ ความคิดท่ีไม่เห็นแก่ตวั การรู้จกัเสียสละ การมีเมตตา 
ความคิดท่ีปราศจากโทสะ 
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  2.3  สัมมาวาจา (Right Speech) เจรจาชอบ ไดแ้ก่ ประพฤติวจีสุจริต 4 คือ เจตนางด
เวน้จากการพูดค าเท็จ ค าหยาบ ค าส่อเสียด และค าเพอ้เจอ้ เหลวไหลไร้สาระ พูดแต่ค าจริง ค าไพเราะ 
อ่อนหวาน ค าท่ีก่อใหเ้กิดความสมานฉนัท ์และค าท่ีมีสาระ ถูกกาลเทศะ 
  2.4  สัมมากมัมนัตะ (Right Action) กระท าชอบ ไดแ้ก่ ประพฤติกายสุจริต 3 คือ 
เจตนางดเวน้จากการฆ่า การเบียดเบียนชีวิตมนุษยแ์ละสัตว ์งดเวน้การละเมิดในทรัพย ์และงดเวน้การ
ละเมิดในส่ิงน่ารักน่าใคร่ของผูอ่ื้น 
  2.5  สัมมาอาชีวะ (Right Livelihood) การเล้ียงชีพชอบ หรือ เป็นอยู่ชอบ ไดแ้ก่ การ
เวน้จากการเล้ียงชีพในทางท่ีผิด หรือเป็นมิจฉาชีพ เนน้การประกอบสัมมาชีพ 
  2.6  สัมมาวายามะ (Right Effort) ความพยายามชอบ หรือ เพียรชอบ ไดแ้ก่ ความเพียร
ใน 4 สถาน (ปธาน 4) คือ เพียรพยายามไม่ให้อกุศลเกิด เพียรละอกุศลท่ีเกิดแล้วให้หมดไป เพียร
พยายามสร้างกุศลใหเ้กิดข้ึน และเพียรพยายามรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลว้ให้ทรงอยู ่มิใหเ้ลือนหายไป 
  2.7  สัมมาสติ (Right Mindfulness) การระลึกชอบ สติ คือความระลึกได ้สัมมาสติเป็น
การฝึกบงัคบัตนเองให้ด าเนินไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง เป็นการปฏิบติัเพื่อผูกจิตให้อยู่กบัอารมณ์ท่ี
ก าลงัก าหนด ก าลงัพิจารณาอยู่ ตามหลกัของพะทูปรัชญา การฝึกฝนอบรมสัมมาสติ ท่านเรียกว่า สติ
ปัฏฐาน (สติปัฎฐาน 4) ซ่ึงเป็นแนวทางส าคญัในการหลุดพน้จากทุกข ์
  2.8  สัมมาสมาธิ (Right Concentration) การตั้งจิตมัน่ชอบ หรือความตั้งใจชอบ 
หมายถึง การฝึกฝนส ารวมใจ หรือ ข่มใจ ให้มีความสงบ ตั้งมัน่ แน่วแน่ต่ออารมณ์ หรือส่ิงท่ีก าลงั
ก าหนดพิจารณา จิตท่ีเป็นสมาธิยอ่มมีพลงั มีภาวะอนัเหมาะสมท่ีจะเกิดปัญญาญาณ และความหลุดพน้
จากทุกข ์
  สมาธิ ท่านอธิบายไวห้ลายหมวด เช่น 2 หมวดคือ อุปจารสมาธิ สมาธิจวนเจียนจะเจา้ถึง
องคฌ์าน อปันาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ หรือ 3 หมวด คือ ขณิกสมาธิ สมาธิชัว่ขณะ สมาธั้นตน้พอส าหรับ
ใช้ในการเล่าเรียน ท าการงานให้ไดผ้ลดี ให้จิตใจสงบสบายไดช้ัว่พกัชัว่คราว และใช้เป็นฐานในการ
เร่ิมตน้ปฏิบติัวิปัสสนาได ้อุปจารสมาธิ สมาธิจวนแน่วแน่ สมาธิท่ียงัไม่ด่ิงถึงท่ีสุด เป็นระดบัท่ีท าให้
นิวรณ์ระงบั อปันาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ จิตตั้งมัน่ในฌาน ในระดบัสูงไดแ้ก่ ฌาน 4 
  อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหลกัปฏิบติัท่ีจะตอ้งด าเนินไปพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั ท่าน
เปรียบไวเ้หมือนเชือกเส้นเดียวแต่มี 8 เกลียว เม่ือใชเ้ชือกเส้นนั้นก็เป็นกนัใชพ้ร้อมกนัไปดว้ยกนัหมด
ทั้ง 8 เกลียว ไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะเกลียวใดเกลียวหน่ึงมากนอ้ยกว่ากนั นบัวา่เป็นวิธีบริหารจดัการแนว
ปฏิบติัท่ีน่าท่ึงอยา่งยิ่งวิธีหน่ึงท่ีทรงสอนมากกว่า 2000 ปีแลว้ แต่นกับริหารรุ่นใหม่เพิ่งคิดทฤษฎีการ
บริหารยุคใหม่ ท่ีใชช่ื้อวา่ “Balance Scorecard” และน ามาใชไ้ม่นานมาน้ี ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวมีหลกัการ
คลา้ยกบัแนวปฏิบติัของอริยมรรคมีองค ์8 น่ีเอง (ผูเ้ขียน) 
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  อริยมรรคมีองค ์8 เม่ือสรุปโดยยอ่ ก็คือ ไตรสิกขา 
 3. ไตรสิกขา 
 ไตรสิกขา หรือ สิกขา 3 (The Threefold Training) หมายถึง หลกัปฏิบติัท่ีตอ้งศึกษาเพื่อ
อบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งข้ึนไปจนบรรลุความดีสูงสุดตามท่ีตอ้งการ เป็นระบบการ
เรียนรู้และฝึกฝนอบรมตน เพื่อให้เกิดการด าเนินชีวิตท่ีดีและประเสริฐ หรือ หลกัปฏิบติัท่ีตอ้งศึกษา 3 
อยา่ง คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เรียกง่าย ๆ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ดงัน้ี 
  3.1 อธิสีลสิกขา หรือ ศีล (Training in higher morality) หรือ คือ การฝึกความประพฤติ
สุจริตทางกาย วาจา และอาชีพให้มีความปกติ ว่าโดยสาระคือการด ารงตนดว้ยดีในสังคม รู้จกัรักษา
ระเบียบวินยั การปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกตอ้ง มีพฤติกรรมท่ีดีงาม ตลอดถึง
การช่วยเหลือเก้ือกลูเพื่อประโยชน์สุขของตนและส่วนรวม 
  ศีลหรือวินยัถือเป็นส่ิงเดียวกนั ซ่ึงแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ วินยัหรือศีลของคฤหัสถ ์
(อาคาริยวินยั) และวินยัหรือศีลของบรรพชิต (อนาคาริยวินยั) ส าหรับศีลของคฤหัสถ์ไดแ้ก่ศีล 5 เป็น
ศีลท่ีควรรักษาและปฏิบติัเป็นประจ า และเรียกวา่นิจศีลหรือปกติศีลก็ได ้ส่วนศีลของบรรพชิต ไดแ้ก่ 
ศีล 10 ศีล 227 และศีล 311 ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญา 
  3.2  จิตสิกขา หรือ สมาธิ (Training in higher mentality) เป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับฝึกหัด
อบรมจิตเพื่อให้เกิดสมรรถภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูง เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง 
เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพ สุขภาพ และสมรรถภาพทางจิตให้
สูงส่งข้ึน ว่าโดยสาระคือ การฝึกจิตใจให้มีคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา มีสุขภาวะคือจิตสะอาด 
ผอ่งใส ร่าเริงเบิกบาน และมีความเขม้แข็งมัน่คงแน่วแน่ ควบคุมตนไดดี้ มีสมาธิ บรรลุวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ไดดี้ จิตสมบูรณ์ดว้ย E.Q. (Emotional Quotient) ขั้นสูง คือ การบรรลุถึงฌานขั้นต่าง ๆ 
  3.3  ปัญญาหรือปัญญาสิกขา (Training in higher wisdom) ไดแ้ก่ ขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจง้อยา่งสูง เป็นการปฏิบติัเพื่อความรู้แจง้เห็นจริงในสภาวธรรมทั้ง
ปวงในระดบัสูงคือ จิตหลุดพน้จากกิเลส เป็นอิสระ จิตสวา่งผอ่งใส เบิกบาน ไม่หลงผดิ 
  สิกขาทั้ง 3 ประการน้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีตอ้งอิงอาศยัเป็นฐานซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ
ศีลบริสุทธ์ิเป็นฐานให้จิตแน่วแน่เป็นสมาธิ สมาธิท่ีถูกตอ้งแน่วแน่มัน่คงจะเป็นฐานให้เกิดปัญญารู้
แจง้ในสภาวธรรมทั้งหลายตามท่ีเป็นจริง ไตรสิกขาอาจเขียนเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่4 แสดงความสัมพนัธ์ของไตรสิกขา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 การด าเนินชีวิตตามหลกัไตรสิกขาจึงเป็นการใช้ชีวิตท่ีสร้างสรรค์ ดีงาม อนัเป็นรากฐาน 
การพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม และท าให้ผูป้ฏิบติัมีชีวิตท่ีควรค่ากบัการได้
เกิดมาเป็นมนุษย ์
 ไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค์ 8 มีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นเน้ือเดียว และถือเป็นไวพจน์
ของกนัและกนัได ้กล่าวคือ ไตรสิกขาก็เป็นอญัรูปของอริยมรรคมีองค ์8 และอริยมรรคมีองค ์8 ก็เป็น
อญัรูปของไตรสิกขา 
 
ภาพที ่5 แสดงความสัมพนัธ์ของไตรสิกขากบัอริยมรรคมีองค ์8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสมาธิ 

สัมมาวายามะ 

สัมมาอาชีวะ 

สัมมาสังกปัปะ 

สัมมาวาจา 

สัมมากมัมนัตะ 

สมาธิ 

ศีล 

ปัญญา 

ปัญญา 

ศีล สมาธิ 

ไตรสิกขา 
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 จากภาพ สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จัดเป็นปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) สัมมาวาจา 
สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ จดัเป็นศีล (อธิสีลสิกขา) ส่วน สัมมาวายามะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ จดัเป็นสมาธิ (อธิจิตสิกขา) 
 4. การด าเนินชีวติตามมงคล 38 
 ค าว่า “มงคล” (Blessings) หมายถึง เหตุท่ีน ามาซ่ึงความเจริญ (ราชบณัฑิตยสถาน. 2542 : 
626) ส่ิงท่ีท าให้มีโชคดี ธรรมท่ีน ามาซ่ึงความสุขความเจริญ หรือเรียกเต็ม ๆ วา่ อุดมมงคล (พระเทพ
เวที. 2536 : 211) การจะท าให้เกิดมงคลแก่ชีวิตตามแนวพุทธศาสนา ตอ้งเกิดจากการปฏิบติั ผูห้วงั
ความสุขความเจริญในชีวิต ควรด าเนินชีวิตให้ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัมงคลชีวิตท่ีท่านแสดงไว ้38 
ประการ ดงัน้ี 
  4.1 การไม่คบคนพาล (อเสวนา จ พาลาน ) คนพาล คือ คนท่ีมีปกติคิดชัว่ ท าชัว่ พูดชัว่ 
มีพฤติกรรมชอบชกัน าไปในทางท่ีผิด การไม่คบคนพาล จึงถือเป็นมงคลแก่ชีวิต เพราะคบคนเช่นใดก็
มกัถูกมองว่าเป็นคนเช่นนั้นไปดว้ย เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ค  าเมืองก็ระบุไวช้ดัว่า “...เว้นหมาห้ือเว้นพอศอก 
เว้นวอกห้ือเว้นพอวา เว้นพาลาห้ือเว้นไกล๋แสนโยชน์...” 
  4.2 การคบบัณฑิต (ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา) บณัฑิต คือ คนฉลาด คนท่ีใช้ชีวิตด้วย
ปัญญา ผูป้ระกอบกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นผูมี้ปกติรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล 
รู้ชุมชน รู้บุคคล รู้ความควรไม่ควร และฉลาดในการเลือกปฏิบติัแต่ส่ิงดี กล่าวโดยสรุป บณัฑิต คือ ผูมี้
ปกติคิดดี ท าดี พดูดี 
  4.3  บูชาผูท่ี้ควรบูชา (ปูจา จ ปูชนียาน ) การบูชา คือ การเคารพ สักการะ ยกยอ่ง เชิดชู 
เล่ือมใสดว้ยความบริสุทธ์ิใจ และการไหว ้ตลอดถึงการปฏิบติัตามค าแนะน าสั่งสอน 
  การบูชาผูท่ี้ควรบูชา เป็นมงคล เพราะท าใหค้นเราลดทิฏฐิมานะลงได ้ป้องกนัความเห็น
ผิดและท าให้ไดแ้บบอยา่งท่ีดีจากคนท่ีเราเคารพ เป็นการปราบคนพาลโดยออ้ม และเชิดชูคนดีให้สูง
เด่น และไดช่ื้อวา่เป็นคนมีความกตญัญูอีกดว้ย 
  พระบรมราโชวาทของในหลวงท่ีตรัสว่า “...ในบ้านเมืองนั้นมีท้ังคนดีและคนไม่ดี 
การท าให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยนั้นจึงมิใช่อยู่ ท่ีการท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ ท่ีการ
ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความ
เดือดร้อนวุ่นวายได้...” ก็สอดคลอ้งกบัมงคลขอ้น้ี 
  4.4 การอยูใ่นสถานท่ีอนัสมควร (ปฏิรูปเทสวาโส) ค าวา่ “ปฏิรูปะ” แปลวา่ เหมาะสม
หรือสมควร เทสะ แปลว่า สถานท่ีหรือทอ้งถ่ิน ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การอยู่ในทอ้งถ่ินอนัสมควร คือ 
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความสมบูรณ์และถึงพร้อมในทุกดา้น 
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  การอยู่ในสถานท่ีอนัสมควร เป็นมงคล เพราะการอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีย่อมเอ้ือต่อ 
การท าให้เป็นคนดี คนมีความรู้ถา้อยูใ่นถ่ินท่ีไม่ตอ้งใชว้ิชาความรู้ ความรู้นั้นก็หมดค่าไป และท าให้
คนเรากล้าต่อการเผชิญกับปัญหา เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีได้ ได้รับความสุขกาย สุขใจ มีความ
เจริญกา้วหนา้ในทุกดา้น 
  4.5  เคยท าบุญไว ้(ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา) ค าว่า “บุญ” แปลว่า ความดี ความสุข ส่ิงท่ี
ช าระจิตใจ ส่ิงท่ีฟอกจิตใหบ้ริสุทธ์ิ สะอาด ผอ่งใส 
  การท าบุญไวก่้อน เป็นมงคล เพราะการท าบุญเป็นการสร้างความดี ซ่ึงอาจต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน ผูส้ร้างจึงตอ้งอดทนเพื่อรอคอยผล เหมือนปลูกตน้ไมย้ืนตน้แจะตอ้งคอยผลไมน้ั้น
เป็นปี ๆ การท าบุญในอดีตส่งผลในปัจจุบนัและอนาคต ผูท้  าความดีจึงตอ้งคิดวา่เป็นการสร้างฐานแห่ง
อนาคตไว ้ฉะนั้น ตอ้งหมัน่เตือนสติตวัเองอยู่เสมอว่ากาลเวลานั้นจะเช่ือมโยงกนัอยู่ 3 มิติเสมอคือ 
ปัจจุบนัเป็นผลของอดีต และถา้สร้างเหตุดีไวใ้นปัจจุบนัก็จะไดรั้บผลดีทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึง
เป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผล หรือกฎแห่งกรรมนัน่เอง 
  4.6  การตั้งตนไวช้อบ (อตฺตสมฺมาปณิธิ) การตั้งตนไวช้อบ คือ การรู้จกัวางตวัในการ
ด ารงชีพ และในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกตอ้งและมัน่คง มีสติครองตนอยู่ตลอดเวลาว่าตนเป็นใคร 
โดยฐานะ สภาวะ คุณธรรม ความรู้ความสามารถ รู้จกัปรับตวัและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง รู้จกั
วางตวัอยา่งเหมาะสมให้ตอ้งตามกาลเทศะ ไม่ปล่อยตวัปล่อยใจไปตามกระแสโลกและส่ิงเร้าภายนอก 
จึงจะไดช่ื้อวา่เป็นคนมีคุณภาพและรับผิดชอบตวัเองได ้
  การตั้งตนไวช้อบ เป็นมงคล เพราะเป็นการสร้างความมัน่คง ความปลอดภยัแก่ตนเอง
เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนอ่ืน ท าให้ตนเองมีความเจริญกา้วหนา้ เป็นผูป้้องกนัตนเองจากความเดือดร้อน
วุน่วายทั้งปวงได ้และจะท าใหต้นประสบความส าเร็จในทุกดา้น 
  4.7  พหูสูต (พาหุสจฺจ ) พหุ แปลวา่ มาก สูต มาจากค าวา่ สุต แปลวา่การฟัง พหูสูต คือ 
ความเป็นผูรู้้ได้สดับตรับฟังมาก หรือความเป็นผูค้งแก่เรียน มีประสบการณ์มาก รู้จักขวนขวาย
แสวงหาความรู้ใส่ตนอยูต่ลอดเวลา ฝึกตนใหมี้นิสัยใฝ่รู้ สร้างวฒันธรรมใฝ่รู้แก่ตนเองอยูเ่สมอ เป็นคน
ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ และทนัคน 
  การเป็นพหูสูต หรือความเป็นผูไ้ดส้ดบัตรับฟังมากเป็นมงคล เพราะเป็นการเพิ่มเชาวน์
ปัญญา และไหวพริบ ท าให้เป็นคนรู้เท่าทนัโลก มีโลกทศัน์กวา้งไกล ท าให้เป็นคนคิดเป็น คิดลึก คิด
กวา้ง คิดอยา่งมีโยนิโสมนสิการ เป็นทางแห่งความเจริญกา้วหนา้ และท าให้ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ
วา่เป็น “รัตตญัญู” ทศันะของพระพุทธศาสนามองวา่ ความรู้ถือเป็นทรัพยอ์นัประเสริฐท่ีไม่มีใครแย่ง
ชิงได้ เป็นสหชาติปัญญาคือทรัพยท่ี์ติดอยู่กับตวั ใช้เท่าใดก็ไม่หมด ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากข้ึนโดย
ล าดบั 
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  4.8  มีศิลปะ (สิปฺป ) ค  าว่า “สิปปะ” หรือ “ศิลปะ” หมายถึงการมีความช านาญหรือ
เช่ียวชาญในวิชาชีพของตน คนท่ีมีความเช่ียวชาญดงักล่าวมกัเรียกกนัวา่มีศิลปะวิทยาหรือมีความเป็น
มืออาชีพ (professional) 
  ความมีศิลปะหรือความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เป็นมงคล เพราะสามารถช่วยตวัเองได ้
เล้ียงตวัเองและครอบครัวได้ในทุกสถานท่ีและทุกสถานการณ์ และสามารถช่วยพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ไดอี้กดว้ย ดงัพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 6 วา่ “...เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ 
เมืองนั้นไม่พ้นเส่ือมทราม...” 
  โดยสรุปการมีศิลปะหมายถึงการมีความรู้และเช่ียวชาญในวิชาชีพของตนซ่ึงตรงกบั
ภาษาองักฤษ วา่ “how to” นัน่เอง จึงจ าเป็นท่ีทุกคนจะตอ้งฝึกฝนตนเองให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์
ของตนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเล้ียงชีพให้ได ้
  4.9  มีวจิยั (วนิโย จ สุสิกฺขิโต) วินยั แปลวา่ ขอ้แนะน า บทฝึกหดัท่ีช่วยเสริมมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) ให้กบัมนุษย ์ท าให้ผูน้ั้นมีความดีเด่นมากข้ึนกวา่ผูท่ี้ขาดการฝึก ซ่ึงมกัไดแ้ก่ กฎเกณฑ์
ระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีใช้ในสังคมนั้น โดยสรุป การมีวินัยคือการได้ฝึกอบรมตนไวดี้ใน
พฤติกรรมทุกดา้น เช่น ความตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ความมีระเบียบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นตน้ 
  การมีวินัยถือเป็นมงคล เพราะวินัยเป็นเคร่ืองมือส าคัญประการหน่ึงในการสร้าง
คุณภาพ (Quality) และคุณค่า (Value) ของคน และเป็นตวัก าหนดให้เกิดความสามคัคี ความมีระเบียบ 
ความมีเอกภาพ รวมทั้งสร้างความเขม้แข็งในกิจการงานต่าง ๆ ท าให้สังคมท่ีดีด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข 
และเป็นสังคมคุณภาพ 
  4.10  วาจาสุภาษิต (สุภาสิตา จ ยา วาจา) วาจา คือ ค าพูด สุภาษิต คือ พูดดี ค  าว่า วาจา
สุภาษิต จึงหมายถึง พูดดี พูดเป็นวจีสุจริต คือ ค าพูดท่ีถึงพร้อมด้วยองค์ส่ีคือ เป็นค าจริงไพเราะ
อ่อนหวาน มีสาระ และก่อใหเ้กิดการประสานสามคัคี 
  วาจาสุภาษิต เป็นมงคล เพราะคนท่ีพูดวาจาสุภาษิตจะไดช่ื้อวา่ ใชชี้วิตอยา่งฉลาด รู้จกั
ใชว้าจาพูดให้เป็นผลดี เป็นประโยชน์ มีแก่นสาร เป็นท่ีรักใคร่พอใจของผูฟั้ง วาจาสุภาษิตบนัดาลให้
การงานทั้งปวงส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ประสบความส าเร็จในเร่ืองท่ีเจรจาและในหนา้ท่ีการงานและชีวิต
ทุกประการ 
  4.11  เล้ียงดูมารดาบิดา (มาตาปิตุอุปฎฺฐาน ) มารดา แปลว่า ผูรั้กษาบุตร หรือผูเ้ล้ียงดู
บุตร ส่วนบิดา แปลว่า ผูรั้กใคร่บุตร ผูใ้ห้สัตวโ์ลกยินดี ตามคติของพระพุทธศาสนาถือว่ามารดาบิดา
เป็นพระในบา้น เป็นพรหมของลูก และเป็นครูคนแรกของลูก และจดัล าดบัความส าคญัไวใ้นฐานะทิศ
เบ้ืองหนา้ 
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  การเล้ียงดูมารดาบิดา เป็นมงคล เพราะเป็นการแสดงความกตญัญูกตเวที เป็นการสืบต่อ
สังคมโดยอตัโนมติั ท าให้ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ มีความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่
สังคมและอนุชนรุ่นหลัง และถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีของลูกท่ีดีต่อทิศเบ้ืองหน้าในฐานะเป็น
พนัธกรณีทางสังคมและทางศีลธรรม 
  4.12 เล้ียงดูบุตร (ปุตฺตสงฺคโห) บุตร แบ่งตามคุณธรรม มี 3 ประเภท คือ 
   4.12.1 อภิชาตบุตร บุตรท่ียิง่ใหญ่กวา่มารดาบิดา 
   4.12.2 อนุชาตบุตร บุตรท่ีเสมอมารดาบิดา 
   4.12.3 อวชาตบุตร บุตรท่ีเลวกวา่มารดาบิดา 
   บุตรทั้ ง 3 ประเภทน้ีมีอยู่ในทุกสังคม ตระกูลจะมั่นคงได้ บุตรจะต้องเป็น
อภิชาตบุตรหรืออนุชาตบุตร ส่วนอวชาตบุตร เกิดมาเพื่อท าลายวงศต์ระกลูโดยเฉพาะ 
   การเล้ียงดูบุตร เป็นมงคล เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรักเมตตาของพ่อแม่ท่ี
มีต่อลูก และเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของผูท่ี้เป็นบุพการีท่ีมีต่อบุตรธิดาเป็นการสร้าง
รากฐานจารีตทางสังคมและสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมไปดว้ยในขณะเดียวกนัถา้เล้ียงดูบุตร
ให้เป็นคนดีและคนเก่งได้รับการศึกษา ก็เท่ากับสร้างครอบครัวให้ดีและสร้างประเทศชาติให้
เจริญกา้วหนา้มัน่คง ในทางกลบักนัการไม่ดูแลบุตรปล่อยให้เป็นภยัสังคม มารสังคม เป็นนกัเลง หรือ
เป็นโจรเท่ากบัวา่ท าลายสังคมและประเทศชาติดว้ย สังคมก็จะต าหนิวา่ “ลูกพอ่แม่ไม่สั่งสอน” 
  4.13 เล้ียงดูภรรยา (ทารสงฺคโห) ทาระ แปลวา่ เมีย ภรรยา แปลวา่ ผูท่ี้สามีตอ้งเล้ียงดูใน
ฐานะท่ีเป็นคู่ชีวิต ความส าเร็จของสามีส่วนหน่ึงมกัเกิดข้ึนเพราะการเก้ือกูลของภรรยา ในฐานะท่ีเป็น
ชา้งเทา้หลงัซ่ึงคอยค ้าจุนอยูเ่บ้ืองหลงั 
  ตามหลกัพระพุทธศาสนาได้ก าหนดให้สามีตอ้งเล้ียงดูและอนุเคราะห์ภรรยาไวอ้ย่าง
น้อยห้าประการตามหลกัทิศ 6 (ที.ปา. 11/201/204) ไดแ้ก่ การยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูหม่ิน ไม่นอกใจ 
มอบความเป็นใหญ่ให ้และมอบเคร่ืองแต่งตวัตลอดถึงพาออกงานดว้ยตามโอกาสอนัควร 
  การเล้ียงดูภรรยา เป็นมงคล เพราะท าให้ชีวิตครอบครัวมัน่คงอบอุ่น เป็นการร่วมกนั
สร้างฐานะให้มัน่คง เป็นการสร้างความมัน่คงและมัน่ใจให้แก่ภรรยา ครอบครัวมีความสงบสุข ไดรั้บ
การยกยอ่งสรรเสริญ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลทัว่ไป และอนุชนรุ่นหลงั ส่วนกรณีของภรรยาก็
ให้ปฏิบติัท านองคลา้ยกนัน้ี ไดแ้ก่ จดังานบา้นตลอดถึงดูแลบุตรธิดาและคนในปกครองให้เรียบร้อย 
สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายดว้ยดี ไม่นอกใจ รักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาได ้และขยนัช่างจดัช่างท า
เอางานทุกอยา่ง 
  4.14  การงานไม่คั่งค้าง (อนากุลา จ กมฺมนฺตา) การงานหรืองาน แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ งานทางโลกและงานทางธรรม งานทางโลก ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงปากทอ้ง 
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ส่วนงานทางธรรม ไดแ้ก่งานสร้างสันติสุขให้แก่สังคมและโลก ให้ผูค้นรู้จกัลดละกิเลส ความเห็นแก่
ตวั ความริษยา เป็นตน้ ใหน้อ้ยลง และท าหนา้ท่ีเพื่อส่วนรวมให้มากข้ึน 
  การท างานไม่ใหค้ัง่คา้งเป็นมงคล เพราะท าให้งานส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพผูท้  างานมี
ความสุ สุขภาพจิตดีและแสดงถึงศกัยภาพ คุณภาพและความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติัได้เป็นอย่างดี  
การท าใหง้านเป็นระบบและบรรลุผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายในเวลาท่ีก าหนด ท าให้ผูป้ฏิบติัความ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน รวมทั้งหน่วยงานนั้น ๆ และประเทศชาติเจริญข้ึน เพราะฉะนั้นงานท่ี
ท าเสร็จเห็นผลงานจึงเป็นมงคล ส่วนงานท่ีคัง่คา้งไม่เป็นมงคลและแสดงถึงการดอ้ยความสามารถขาด
ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติัดว้ย 
  ท่านมหาตมะ คานธี กล่าวไวว้า่ การงานท่ีท าไม่เรียบร้อย เปรียบเสมือนขนมปังท่ีป้ิงสุก
เพียงคร่ึงเดียว เหมาะท่ีจะโยนทิ้งมากกวา่ท่ีจะเอามากิน (วาทะคานธี 2538 : 16) 
  หลกัการ 5 ส. คือ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย เป็นหวัใจส าคญัท่ี
ท าให้งานไม่คัง่คา้ง จึงสอดคลอ้งกบัมงคลขอ้น้ี โดยเฉพาะในสังคมยุคแห่งการปฏิรูปในทุกดา้นอยา่ง
ปัจจุบนัท่ีเน้นการท างานแบบมุ่งเน้นผลงานและมีการประเมินในทุกระบบ ยิ่งมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบติังานโดยยดึมงคลขอ้น้ีเป็นหลกั 
  4.15 ให้ทาน (ทาน ) ทาน แปลว่า ให้ และเป็นการให้ด้วยเจตนาอยากให้ การให้มี 2 
ประเภท คือ อามิสทาน หมายถึงให้วตัถุส่ิงของ เช่น ปัจจยัส่ี ดอกไม ้ธูป เทียน เป็นตน้ และธรรมทาน 
หมายถึงใหส่ิ้งท่ีไม่ใช่วตัถุ เช่น ใหธ้รรมะ ใหค้  าแนะน าสั่งสอน ใหค้  าปรึกษา ใหอ้ภยั เป็นตน้ 
  การให้ทาน เป็นมงคล เพราะเป็นการฝึกใจให้เป็นนกัเสียสละ เป็นการลดความเห็นแก่
ตวั และแสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือต่อเพื่อนมนุษย ์จิตท่ีคิดจะให้จะมีความสุขมากกวา่จิตท่ีคิดจะเอา ถา้
ต่างคนต่างมุ่งหวงัใหท้าน ความเห็นแก่ตวัจะลดลง การทุจริตฉ้อราษฎร์บงัหลวงจะลดลง ปัญหาสังคม
หลากชนิดท่ีเกิดอยู่ทุกวนัจะลดน้อยลง ท าให้สังคมอยู่ด้วยกนัอย่างเอ้ืออาทร มีสันติภาพมากข้ึน ผู ้
ปฏิบติัเช่นน้ีก็จะเป็นท่ียกยอ่งเชิดชู และมีช่ือเสียงในสังคม อยูเ่ป็นสุขตายก็เป็นสุข แมต้ายแลว้ยอ่มไป
เกิดในสุคติตามหลกัศาสนา 
  4.16 ประพฤติธรรม (ธมฺมจริยา) ธรรม คือ ค าสอนทางศาสนา จริยา แปลว่า ประพฤติ 
ดงันั้นธรรมจริยา จึงหมายถึง การประพฤติปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้และของพระสาวกหรือ
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
  การประพฤติธรรมเป็นมงคล เพราะเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงข้ึน ท าให้ความดี
เพิ่มพูนข้ึนและความชัว่ลดลง ผูป้ระพฤติธรรมยอ่มมีแต่ความสุข (ธมฺมจารี สุข  เสติ) ผูป้ระพฤติธรรม
นอกจากพฒันาตนเองแล้วยงัได้ช่ือว่าสอนคนอ่ืนโดยการปฏิบติัเป็นแบบอย่าง เป็นการสร้างความ
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เจริญกา้วหน้าและสันติสุขแก่ตนเองและส่วนรวม ถือเป็นการสร้างทางสวรรค์เอาไวใ้นภายหน้า ทั้ง
ชีวติปัจจุบนัก็เป็นสุข 
  4.17 การสงเคราะห์ญาติ (ญาตกานญฺ จ สงฺคโห) ญาติมี 2 ประเภท คือ ญาติท่ีสืบสาย
โลหิตมา และญาติท่ีเกิดจากความสนิทสนมคุน้เคยและเก้ือกูลกนัในปัจจุบนั (วิสสาสา ปรมา ญาติ 
ความคุน้เคยเป็นญาติอยา่งยิ่ง) การสงเคราะห์ญาติ ไดแ้ก่การให้การช่วยเหลือ สนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ 
ตามสมควรแก่กรณีย ์
  การสงเคราะห์ญาติ เป็นมงคล เพราะเป็นการสร้างเกราะคุม้กนัตวัท่ีเขม้แข็ง เป็นเกราะ
แห่งความรักความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ยากท่ีคนอ่ืนจะท าร้ายได ้ท าให้เกิดสายใยแห่งความรักภกัดี
ต่อกนั เป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้เกิดข้ึนในชีวิต 
  4.18 ท างานไม่มีโทษ (อนวชฺชา จ กมฺมนฺตา) การงานไม่มีโทษ หมายถึง การท า
กิจกรรมท่ีดีงาม ถูกศีลธรรม ถูกกฎหมาย และเป็นประโยชน์ ไม่เป็นทางเสียหาย 
  การท างานไม่มีโทษ เป็นมงคล เพราะป้องกนัอบาย 4 (ความเส่ือม) ท าให้ไร้มลทินทั้ง
ในท่ีลบัท่ีแจง้ และยกฐานะทางจิตใหสู้งข้ึนดว้ยคุณธรรมจริยธรรม หลบัก็เป็นสุข ต่ืนก็เป็นสุข ไม่ตอ้ง
อายใคร ไม่ตอ้งระแวง และช่ือวา่ไดท้ดแทนบุญคุณของโลกท่ีไดอ้าศยัอยู ่คนท่ีท างานไม่มีโทษแมเ้งย
หนา้ก็ไม่อายฟ้า กม้หนา้ก็ไม่อายดิน ท าใหเ้กิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตวัเอง 
  4.19 งดเวน้บาป (อรตี วิรตี ปาปา) ค าว่า บาป แปลวา่ ความชัว่หรือความเลวร้าย ส่วน
อรตี แปลวา่ งด วริตี แปลวา่ เวน้ โดยรวมหมายถึง การงดเวน้จากความชัว่ความเลวร้าย ไม่ท าเสียเลยท่ี
เคยท า ก็ตอ้งเลิกท าอยา่งส้ินเชิง 
  การงดเวน้บาป เป็นมงคล เพราะท าให้ไม่มีความชั่วติดตวั ไม่มีเวร ไม่มีภยั ไม่มีศตัรู 
เป็นการสร้างความดีประจ าตวั ท าให้มีความสุขความสบาย เป็นผล สุขภาพกายสุขภาพจิตดี โรคภยัไข้
เจบ็ไม่เบียดเบียน เกิดความสุขใจท่ีตนเองไม่ขอ้งแวะกบัความชัว่ 
  4.20 ส ารวมในการด่ืมน ้ าเมา (มชฺชฺปานา จ สญฺญโม) ค าว่า ส ารวม (สัญญมะ) แปลว่า 
การยบัย ั้ง การงดเวน้ (จากบาปหรือจากการเบียดเบียน) ในท่ีน้ีหมายถึงการงดเวน้หรือการยบัย ั้งตนเอง
ไม่ใหด่ื้มน ้าเมา เพราะน ้าเมาเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาทและเป็นพาหะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย 
  น ้ าเมามี 2 ชนิด ไดแ้ก่ สุราหรือเหลา้ เป็นน ้ าเมาท่ีมีดีกรีสูง และเมรัย คือ น ้ าเมาท่ีมีดีกรี
ต ่ากว่าสุรา เช่น กระแช่ เหลา้องุ่น เบียร์ เป็นตน้ ส่ิงเสพติดให้โทษอย่างอ่ืน เช่น กญัชา ฝ่ิน ยาอี ยาบา้ 
ยาเลิฟว ์เป็นตน้ ก็จดัเขา้ในสุราและเมรัย 
  การส ารวมในการด่ืมน ้ าเมา เป็นมงคล เพราะท าให้สติสัมปชญัญะสมบูรณ์ ประกอบ
กรณียกิจใด ๆ ก็ส าเร็จไดโ้ดยง่าย ท าให้เป็นคนมีเหตุผล ท าให้รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ ควบคุมตนเองได ้ไม่มี
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โรคภยัเบียดเบียน ไดช่ื้อว่าไม่ประมาท ท าให้มีอายุยืน และไม่เปิดช่องให้ความชัว่อ่ืน ๆ เขา้มาในชีวิต
เพราะการขาดสติ รู้ส านึกผดิชอบชัว่ดี 
  อน่ึง น่าพิจารณาว่ามงคลขอ้น้ี ท่านใช้ค  าว่า “ส ารวม” (สญฺญม หรือ สญฺญโม) ซ่ึงต่าง
กบัขอ้ 4.19 คือ “งดเวน้” จากบาป (วิรต หรือ วิรตี) เหมือนกบัท่ีใชใ้นศีลแต่ละขอ้ (เวรมณี คือ วิรต ซ่ึง
ใส่วภิตั ปัจจยั ตามหลกัไวยากรณ์บาลีแลว้) พิเคราะห์จากมงคลขอ้น้ี ท่านสอนให้ส ารวม มิได ้หมายถึง 
ห้ามเด็ดขาด (วิรต หรือ เวรมณี) ชะรอยว่า “การด่ืมเพียงเล็กนอ้ย” พอเป็นเภสัช หรือ เพื่อสุขภาพ ไม่
น่าจะถือวา่ถึงขั้น “ศีลขาด” เพราะไม่ถึงขั้นท าให้เกิด “มชัชปมาทฏัฐาน” คือ อาการมึนเมาจนควบคุม
สติไม่ได ้ซ่ึงยอ่มหมายถึง ความประมาท อีกประการหน่ึง หลกัพุทธธรรมเนน้จุดยืนท่ี “ทางสายกลาง” 
หรือ มชัฌิมาปฏิปทา ปฏิบติัทุกอย่างพอเป็น “สัปปายะ” ยึดหลกัการประนีประนอมใกลเ้คียงกบัแนว
ของปรัชญา มนุษยนิยม (Humanism) ประกอบกบัตอ้งยอมรับในขอ้เท็จจริงวา่ “ทุกส่ิง” มีสภาวะเป็น 
“ทวิลกัษณ์” เสมอ อยูท่ี่พฤติกรรมหรือท่าทีของมนุษยเ์ราท่ีมีต่อมนัต่างหาก ว่า เสพบริโภค “ส่ิง” นั้น 
ๆ อยา่งรู้เท่าทนัเพียงใด อยา่งไรก็ตามผูเ้ขียนก็เห็นดว้ยกบัการงดเวน้จาสุรา เมรัย เพราะจะเป็นผลดีต่อ
สุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัว และเพื่อนร่วมสังคม ของเจา้ตวั (ผูเ้ขียน) 
  4.21 ไม่ประมาทในธรรม (อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ) ไม่ประมาท คือ ไม่เป็นคนขาด
สติสัมปชญัญะในธรรม คือ ค าสั่งสอนในศาสนาท่ีสอนให้ละชัว่ ท าดี ท าใจให้บริสุทธ์ิ หลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนาเม่ือยอ่ลงใหส้ั้นจะเหลือเพียงหน่ึง คือ ความไม่ประมาท ค าวา่ไม่ประมาทในธรรมน้ียงั
หมายรวมถึงการมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานหรือภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ท างานไม่ให้เกิด
ความบกพร่อง และมีการพฒันาอยูเ่สมอ 
  การด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เป็นมงคล ความไม่ประมาทเป็นยอดมหากุศล 
เป็นยอดแห่งการด าเนินชีวิต ท าให้ผูป้ฏิบติัยอ่งห่างไกลจากความผิดพลาด น าไปสู่จุดหมายสูงสุด คือ
ความส าเร็จในชีวิต ในทางศาสนาถือวา่ความไม่ประมาทเป็นความไม่ตาย (อปฺปมาโท อมต ปท ) ท าให้
คลายทุกข ์สนุกในธรรม น าสู่กุศล มีผลเป็นสุข ปลุกตนให้ต่ืน ช่ืนชมเบิกบาน และเผาผลาญความชัว่
ไดต้ามความตอ้งการ 
  4.22 ความคารวะหรือเคารพ (คารโว) คารวะ แปลวา่ ความเคารพ อ่อนน้อม ให้เกียรติ 
คือ การยอมรับความดีของบุคคลท่ีเคารพ และมีใจหนักแน่นในบุคคลดงักล่าว และยงัหมายรวมถึง
ความเอ้ือเฟ้ือ ความใส่ใจมองเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลหรือต่อส่ิงนั้น ๆ ให้ถูกตอ้ง
เหมาะสม 
  การมีความเคารพต่อบุคคลหรือส่ิงท่ีควรเคารพ เป็นมงคล เพราะเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งศิลปวฒันธรรมอนัดี เป็นการเช่ือมไมตรี และความมีน ้ าใจดีต่อกนั
ระหวา่งคนสองฝ่าย เป็นการสอนสมาชิกในสังคมให้มีความรู้สึกให้เกียรติต่อกนั และมองเห็นความดี
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ของกนัและกนัท านอง “ฉนัก็แน่ แกก็เก่ง” (I am OK and you are OK) และไดช่ื้อวา่เป็นคนไม่ประมาท 
รู้ความเหมาะความควรในส่ิงท่ีเหมาะท่ีควร ท าให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต ตลอดถึงบรรลุคุณธรรมชั้น
สูงข้ึนไปไดโ้ดยง่าย 
  ในพระพุทธศาสนาท่านแสดงคารวะไว ้6 ประการคือ (1) พุทธคารวตา เคารพใน
พระพุทธเจา้ (2) ธมัมคารวตา เคารพในพระธรรม (3) สังฆคารวตา เคารพในพระสงฆ์ตลอดถึงพ่อแม่
ซ่ึงเปรียบเสมือนพระในบา้น ผ4) สิกขาคารวตา เคารพในการศึกษารวมถึงค าแนะน าสั่งสอนท่ีดีงาม
ของพอ่แม่และครูอาจารย ์(5) อปัปมาทคารวตา เคารพในความไม่ประมาท และ (6) ปฏิสันถารคารวตา 
เคารพในการปฏิสันถารคือการตอ้นรับปราศรัย 
  4.23 ความถ่อมตน (นิวาโต) วาตะ แปลว่า ลม นิ แปลว่า ไม่มี นิวาตะ จึงแปลว่า ไม่มี
ลม หมายความวา่ ไม่เบ่ง ไม่ประพฤติตนแบบอ่ึงอ่างพองลม คือตอ้งมีความถ่อมตวัถ่อมใจ ไม่กระดา้ง 
ไม่ถือตวั ไม่ล าพอง เป็นคนตีนติดดิน ประพฤติปฏิบติัตนดัง่เมล็ดขา้วท่ีเต็มรวง เป็นการสร้างเสน่ห์
ใหแ้ก่ตวัเองโดยไม่ตอ้งลงทุนดว้ยเมด็เงิน 
  การมีความถ่อมตนหรือถ่อมตวั เป็นมงคล เพราะท าให้เขา้ได้ทุกสังคม ไม่มีศตัรู หา
มิตรไดง่้าย มีคนเคารพนบัถือดว้ยน ้าใจบริสุทธ์ิ เป็นการสร้างเสน่ห์แก่ตวัเอง ท าให้เป็นท่ีรักของทุกคน 
คนรักเพราะความดี ไม่ใช่เพราะเกรงอ านาจ และสามารถถ่ายทอดความดีจากผูอ่ื้นได ้ท าให้ไม่ประมาท 
ตั้งอยูใ่นธรรม ปรัชญาเต๋า (Toaism) ท่ีสอนไวว้า่ “...เม่ือแรกเกิดนั้นเขาอ่อนและไม่แข็ง แต่เม่ือตายเขา
แขง็และกระดา้ง...” ก็สอดคลอ้งกบัมงคลขอ้น้ี 
  4.24 สันโดษ (สนฺตุฏฐี) สันโดษแปลว่าความยินดี ความพอใจ มีควาหมาย 3 อย่าง คือ 
ยินดีด้วยส่ิงของของตน (สเกนะสันโดษ) ยินดีด้วยส่ิงของท่ีมีอยู่ (สันเตนะสันโดษ) และยินดีโดย
สม ่าเสมอ (สเมนะสันโดษ) หรืออาจจะให้ความหมายว่าพอใจตามได ้(ยถาลาภสันโดษ) พอใจตาม
ก าลงั (ยถาพลสันโดษ) และพอใจตามความเหมาะสม (ยถาสารุปสันโดษ) 
  การมีความสันโดษ เป็นมงคล เพราะสันโดษเป็นเหตุแห่งความสุขใจ ถือวา่เป็นทรัพย์
อนัประเสริฐ คนท่ีมีทรัพยม์าก ถา้ไม่รู้จกัค าวา่พอก็ไม่มีความสุข สันโดษท าให้คนอ่ืนมีทศันะท่ีดีต่อ
เราไม่มีการขดัผลประโยชน์แต่จะน าไปสู่สันติสุขในท่ีสุด โดยเฉพาะในทศันะของพระพุทธศาสนา
มองว่า “คนท่ีร ่ ารวยนั้น ไม่ใช่คนท่ีมีเงินมาก แต่คือคนท่ีรู้จกัพอ” สังคมเรามีปัญหาประการหน่ึงคือ
การตัดสิน “ค่าของคน” กันท่ีเงินและวัตถุท่ีครอบครองจึงท าให้เกิดปัญหาตั้ งแต่เชิงค่านิยม  
เชิงโครงสร้าง และน าไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ มากมาย 
  4.25 กตญัญู (กตญฺญุตา) กตญัญู แปลว่า รู้อุปการคุณท่ีคนอ่ืนท าแก่ตน คือ ยอมรับ
ความดีของคนอ่ืน และตอบแทนความดีตามโอกาส การตอบแทนความดีเรียกวา่ กตเวที 
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  การมีความกตญัญู เป็นมงคล เพราะเป็นการสร้างคุณค่าและความดีให้แก่ตนเอง ทศันะ
ของพระพุทธศาสนาสอนวา่ “ความกตญัญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี” บุคคลท่ีพระพุทธเจา้ตรัสยกยอ่ง
วา่หาไดย้าก คือ เป็นคนดีแท ้มี 2 จ  าพวก คือ ผูท้  าดีก่อนโดยไม่หวงัผลตอบแทน และผูต้อบแทนความ
ดีของท่านโดยไม่หวงัความดีความชอบ โครงสร้างท่ีมัน่คงทางสังคมและครอบครัวจะอยู่ไดเ้พราะมี
คนสองจ าพวกน้ี 
  4.26 ฟังธรรมตามกาล (กาเลน ธมฺมสฺสวน ) ธรรม คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ หรือ
ค าสั่งสอนอนัเป็นความจริงท่ีเรียกวา่ สัจธรรม 
  การฟังธรรม เป็นมงคล เพราะท าให้เกิดความรู้ สร้างสาระให้แก่ตน สร้างนิสัยอนัดีแก่
ตนเอง ทั้งเป็นตวัอย่างอนัดีแก่คนอ่ืนดว้ย เป็นการทบทวนความรู้เดิม ปลดเปล้ืองความสงสัยเสียได้
เป็นการปรับความเห็นให้ตรง และเป็นการฝึกอบรมพฒันาจิตใจใหสู้งข้ึน 
  4.27 อดทน (ขนฺติ) ขนัติ แปลวา่ ความอดทน ความอดทนมี 3 ระดบั คือ อดทนต่อความ
ล าบาก อดทนต่อความตรากตร า และอดทนต่อความเจบ็ใจ หนกัเอาเบาสู้ เพื่อบรรลุจุหมายท่ีดีงาม 
  ความอดทน เป็นมงคล เพราะท าให้ผูป้ฏิบติัมีความเยือกเยน็ สุขุมรอบคอบ มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ มีสติ มีเหตุมีผล มีความน่าเช่ือถือ ปลูกสามคัคี สร้างความรักใคร่เห็นใจ ไม่มีเวร ไม่มีภยั 
ไม่เป็นศตัรูกนั ผูมี้ขนัติไดช่ื้อวา่ “เป็นบณัฑิตแท”้ อยูเ่ป็นสุขทุกอิริยาบถ ท าให้ศีล สมาธิตั้งมัน่ และท า
ใหบ้รรลุมรรคผลนิพพานไดง่้าย 
  4.28 ความวา่ง่าย (โสวจสฺสตา) สุวจะ แปลวา่ ความวา่ง่าย หมายถึง พูดกนัรู้เร่ืองยอมรับ
ฟังหรือให้เกียรติคนอ่ืน ไม่กระดา้งหรือแกต้วัเพื่อเอาตวัรอด อนัจะสร้างความพอใจให้เกิดข้ึนแก่ผูว้่า
กล่าว โดยสรุปคือเป็นคนมีเหตุมีผล ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีเหตุผล ไม่ด้ือร้ันดนัทุรัง
หรือชอบเถียงแบบขา้ง ๆ คู ๆ ไม่เป็นคนประเภท “ชาลน้ถว้ย” 
  ความวา่ง่าย เป็นมงคล เพราะท าให้คนพึ่งตนเองได ้ท าให้มีคนเห็นใจ สนบัสนุน และ
ใหค้  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ ท าใหเ้ป็นคนทนัต่อเหตุการณ์ ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี
และท าให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงไดโ้ดยง่าย ผูห้วงัความเจริญทั้งหลายพึงเตือนตนอยู่เสมอว่า “คนเรา
นั้นมีตาอยู่สองตา มีหูอยู่สองหู แต่มีปากเพียงปากเดียว ฉะนั้นพึงใช้ปากพูดเพียงสักคร่ึงหน่ึงของการ
ใช้ตาดูและการใช้หูฟังเถิด” 
  4.29 การไดพ้บสมณะ (สมณาน ทฺสสน ) สมณะ แปลวา่ นกับวชหรือผูส้งบ คือ สงบกาย 
วาจา ใจ ในพระพุทธศาสนาท่านให้หมายความจ าเพาะผูร้ะงบับาป ไดแ้ก่พระอริยบุคคลและผูป้ฏิบติั
เพื่อระงบับาป เพื่อเป็นพระอริยบุคคล ทสัสนะ แปลวา่ เห็นหรือพบปะ 
  การพบเห็นสมณะ เป็นมงคล เพราะการเห็นสมณะท าให้ไดเ้ห็นแบบอยา่งแห่งชีวิตอนั
สงบระงบั เรียบง่าย ประณีต เกิดศรัทธาในการท าความดี มีใจสงบ ผ่องใส มีศีล สมาธิ ปัญญา จิตใจ
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เป็นกุศล และช่ือว่าได้บูชาพระรัตนตรัย ท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือได้แบบอย่างชีวิตท่ีสงบ ไม่เดือดร้อน
วุน่วาย 
  4.30 สนทนาธรรม (กาเลน ธมฺมสากจฉา) สนทนาธรรม แปลว่า สนทนาตามกาล คือ 
สนทนาธรรมในเวลาอนัสมควร 
  ธรรม ในท่ีน้ีคือ สัทธรรม อนัไดแ้ก่ 
   4.30.1 ปริยติั คือ ส่วนท่ีเป็นค าสอนซ่ึงเป็นภาคทฤษฎี ได้แก่ พระไตรปิฎกและ
คมัภีร์อ่ืน ๆ ทางศาสนา 
   4.30.2 ปฏิบติั คือ การด าเนินตามทฤษฎี ได้แก่ การปฏิบติัในศีล สมาธิ ปัญญา 
หรือเรียกวา่ ไตรสิกขา 
   4.30.3 ปฏิเวธ คือ ภูมิธรรมชั้นสูงท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามทฤษฎี ไดแ้ก่ มรรค ผล 
นิพพาน หรือเรียกวา่ “นวโลกุตรธรรม” 
  การสนทนาธรรม เป็นมงคล เพราะเป็นการสร้างปฏิภาณ ไหวพริบ ท าให้มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด ท าให้ได้ข้อคิดใหม่ ๆ สามารถบรรเทาความสงสัยเสียได้ ท าให้จิตใจผ่องใสเป็น 
การรักษาประเพณีอนัดีงาม และเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้บริสุทธ์ิยิง่ข้ึน 
  4.31 บ าเพ็ญตบะ (ตโป) ตบะ หมายถึง ความเพียร เคร่ืองเผาผลาญกิเลส หรือ 
การบ าเพญ็เพียรเพื่อก าจดักิเลส 
  การบ าเพญ็ตบะ เป็นมงคล เพราะเป็นการขจดักิเลสหรือความชัว่ดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง ท าให้
ผูป้ฏิบติัห่างไกลจากกิเลสและความชัว่ เป็นผูไ้ม่ประมาท และสามารถพฒันาตนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ระดบัสูง คือ ความสงบ สะอาด สวา่ง ระดบัพื้นฐานคือท าให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ลดความเห็น
แก่ตวัลง ท าใหเ้พิ่มพนูคุณธรรมต่าง ๆ ไดม้ากข้ึนในเร็ววนั และท าใหม้งคลขอ้ตน้ ๆ เกิดข้ึนไดโ้ดยง่าย 
  4.32 ประพฤติพรหมจรรย ์(พรฺหมฺจริย  ) ค  าว่าพรหม แปลวา่ ผูใ้หญ่ ผูป้ระเสริฐ ผูเ้จริญ 
ส่วนค าว่า จริยะ แปลว่า ประพฤติ พรหมจริยะหรือพรหมจรรย์ จึงแปลว่า ประพฤติ ประเสริฐ 
ประพฤติพรหมจรรยคื์อ ประพฤติเหมือนพรหม การครองชีวิตท่ีปราศจากเมถุน หรือประพฤติตามรอย
บาทของพระพุทธเจา้ผูป้ระเสริฐ คือ มีคุณธรรมดุจพระอรหนัต์ 
  4.33 เห็นอริยสัจ (อรยสจฺจาน ทสฺสน ) อริยสัจ แปลวา่ ความจริงอนัประเสริฐ หรือความ
จริงของอริยบุคคล การเห็นอริยสัจ เป็นมงคล เพราะท าให้พน้ทุกข์ ท าให้ไม่ติดอยู่ในกิเลสและกอง
ทุกข ์และมุ่งสู่การบรรลุภาวะนิพพาน คือความเยน็กายเยน็ใจ 
  4.34 นิพพาน (นิพฺพานสจฉิกิริยาย) นิพพาน แปลวา่ การดบักิเลสและกองทุกข ์ดบัโลก 
โกรธ และหลง หรือแปลวา่ พน้ คือ พน้ทุกข ์พน้จากภพสาม หรือหลุดพน้จากปัญหาชีวิตต่าง ๆ ท าให้
จิตใจดบัเยน็จากความเร่าร้อนของไฟกิเลสทั้งหลาย เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
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  การท าพระนิพพานให้แจง้ เป็นมงคล เพราะท าให้จิตไม่หว ัน่ไหวในโลกธรรม ไม่โศก 
จิตปราศจากธุลี และท าใหจิ้ตเกษม ผอ่งใส สะอาด สงบ สวา่ง 
  4.35 จิตไม่หว ัน่ไหว (จิตต ยสฺส น กมฺปติ) จิตไม่หว ัน่ไหว หมายถึง จิตท่ีอยู่ในสภาพ
เดิมไม่มีมวัหมองเพราะอารมณ์ภายนอก ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างสมบูรณ์ 
เป็นอาการอยา่งหน่ึงของนิพพาน 
  4.36 จิตไม่เศร้าโศก (อโสก ) จิตไม่เศร้าโศก ไม่ขุ่นมวั เพราะเป็นการรักษาสภาพเดิม
ของจิตไว ้เป็นจิตท่ีมีความแช่มช่ืนเบิกบาน ประภสัสร เป็นอาการอยา่งหน่ึงของนิพพานถา้ในระดบั
สามญัผูท้  างานดว้ยจิตเบิกบาน ยอ่มประสบความส าเร็จและมีความสุขตลอดเวลา 
  4.37 จิตปราศจากธุลี (วิรช ) รชะ แปลว่า กิเลสเหมือนธุลี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้จิตใจมวั
หมอง ซ่ึงเรียกว่ากิเลส เคร่ืองมอมเมาก็ได้ จิตท่ีปราศจากธุลีเป็นจิตของผูด้ับทุกข์ทั้ งปวง มีแต่ 
ความบริสุทธ์ิแจ่มใสตลอดเวลา เป็นผูห้ลุดพน้กิเลส จิตเป็นอิสระ เป็นอาการหน่ึงของนิพพาน 
  4.38 จิตเกษม (เขม ) เขมะ แปลวา่ เกษม ปลอดภยั หมดอนัตราย หมดอุปสรรค ภาวะไร้
ปัญหา หมายถึง จิตปราศจากกิเลส ตัณหา ทิฎฐิมานะ และอวิชชา และเป็นอาการอย่างหน่ึงของ
นิพพานเช่นเดียวกนั 
  จิตไม่หว ัน่ไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตปราศจากธุลี และจิตเกษม เป็นมงคล เพราะ
ปรากฏการณ์ทางจิตของผูท่ี้บรรลุนิพพานแลว้ พน้ภยัพิบติัทั้งปวง เป็นยอดแห่งมงคล เป็นเคร่ืองหมาย
แห่งความเจริญกา้วหนา้ในภูมิธรรมชั้นสูงสุด เป็นชยัชนะแห่งชีวิตท่ีไม่มีวนัพ่ายแพอี้กได ้ถา้ในระดบั
ธรรมดาสามญั บุคคลหรือมนุษยท่ี์ผา่นกระบวนการพฒันาตนแลว้และมีสภาวะจิตดงักล่าวเรียกไดว้่า
เป็น “พฒันมนุษย”์ (Developed Man) อยา่งสมบูรณ์ ด ารงตนอยูท่่ามกลางโลกธรรม แต่เป็นอิสระจาก
กระแสโลกธรรมทั้งปวง 
  มงคลทั้ ง 38 ประการน้ี เป็นหลักธรรมเพื่อครองชีวิต ผูส้ามารถด าเนินชีวิตได้ตาม
ทฤษฎีน้ี สามารถพฒันาชีวติให้เจริญกา้วหนา้ และถึงพร้อมดว้ยความบริบูรณ์ (สมบติั) 3 ประการ คือ 
   4.38.1 บริบูรณ์ในชีวิตมนุษย ์(มนุษยสมบติั) คือ เป็นมนุษยท่ี์มีความพร้อมทุก
อยา่ง 
   4.38.2 บริบูรณ์ดว้ยคุณธรรมอนัสูงส่ง (เทวสมบติั) คือ เป็นบุคคลท่ีประเสริฐกว่า
มนุษยท์ัว่ไป 
   4.38.3 บริบูรณ์ดว้ยความสงบสุข (นิพพานสมบติั) คือ ปราศจากทุกข์ หรือปัญหา
ชีวติ มีชีวติอยูเ่หนือโลก เหนือปัญหาทั้งหลาย 
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   การปฏิบติัตามมงคล 38 ประการน้ี จะตอ้งมีศรัทธาหรือความเช่ือมัน่เป็นพื้นฐาน 
คือ ตอ้งเช่ือมัน่วา่หากปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งจริงจงัเหมาะสมแลว้ ส่ิงนั้นจะเกิดข้ึนไดต้ามตอ้งการ และ
อ านวยประโยชน์ใหอ้ยา่งแทจ้ริง จึงจะปฏิบติัไดอ้ยา่งเพียบพร้อมบริบูรณ์ 
   มงคล 38 สามารถแบ่งกลุ่มและจ าแนกเป็นระดบัต่าง ๆ ได ้10 ระดบั โดยระดบัท่ี 
1-5 เป็นการปฏิบติัเพื่อความสุขในชีวิตระดบัพื้นฐาน (โลกียสุข) ส่วนระดบัท่ี 6-10 เป็นการปฏิบติัเพื่อ
สร้างความสุขในระดบัสูง (โลกุตรสุข) ดงัน้ี 
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ภาพที ่6 แสดงระดบัของมงคล 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระดบัท่ี 1 2. คบคนดี (ปณฑิตานญจ เสวนา) 3. ยกยอ่งคนดี (ปูชา จ ปูชนียน ) 

1. ไม่คบคนชัว่ (อเสวนา จ พาลาน ) 

ระดบัท่ี 2 
5. สร้างบุญมาก่อน 6. ตั้งตนไวช้อบ (ถูกทาง) 
4. อยูใ่นสภาพแวดลอ้มดี  

8. เช่ียวชาญในงาน (มีศิลปะ/How to) 10. วาจาสุภาษิต (พูดท า คิดดี) 
7. ใฝ่ศึกษา (พหูสูต) 9. มีวนิยั 

12. สงเคราะห์ครอบครัว (บุตร) 14. ท างานไม่คัง่คา้ง 
11. เล้ียงดูพอ่แม่   13. เล้ียงดูภรรยา/สามี 

16. ประพฤติธรรม 18. ท างานบริสุทธ์ิ 
15. ใหท้าน  17. สงเคราะห์ญาติ 

20. ส ารวมในน ้าเมา 21. ไม่ประมาทในธรรม 
19. งดเวน้ความชัว่ 

24. สันโดษ  26. ฟังธรรม 
23. อ่อนนอ้มถ่อมตน 25. กตญัญู 
22. เคารพผูค้วรเคารพ 

28. วา่ง่ายสอนง่าย 30. สนทนาธรรม 
27. อดทน  29. เห็นสมณะ 

ระดบัท่ี 3 

ระดบัท่ี 4 

ระดบัท่ี 5 

ระดบัท่ี 6 

ระดบัท่ี 7 

ระดบัท่ี 8 

32. ถือพรหมจรรย ์      34. นิพพาน 
31. ตดัความชัว่           3 3 .  เ ห็ น
อริยสัจ 

ระดบัท่ี 9 

37. จิตไม่มีกิเลส 
36. จิตไม่เศร้าโศก 
35. จิตไม่หว ัน่ไหว 

ระดบัท่ี 10 

 38. 
จิตเกษม 
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การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาคริสต์ 
 
 ศาสนาคริสต์ก็เช่นเดียวกบัศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีมีแนวในการด าเนินชีวิตของตนเพื่อไปสู่ชีวิตใน
อุดมคติและสังคมในอุดมคติ สังคมในอุดมคติของชาวคริสต์คือสังคมท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้กฎเกณฑ์ของพระองค ์
 สังคมของคริสเตียน เป็นสังคมท่ีอยู่ดว้ย “พนัธสัญญา” (Commitment) ระหว่างพระเจา้กบั
มนุษย ์ศาสนาคริสตถื์อว่าผูใ้ดก็ตามท่ีปฏิบติัตามกฎบญัญติัของพระองคผ์ูน้ั้นลว้นเป็นประชากรของ
พระองคท์ั้งส้ิน (อพน.12 : 48, พกษ. 8 : 1. อสย.19 : 22-29) 
 เม่ืออ านาจของพระเจ้าปกครองทัว่แผ่นดินโลก อาณาจกัของพระองค์มาถึงแล้ว เม่ือนั้น
สังคมในอุดมคติก็จะเป็นจริง (เสรี พงศพ์ิศ. 2539 : 200) 
 สังคมในอุดมคติดงักล่าว น่าจะมีลกัษณะดงัท่ีปรากฏในไบเบิลตอนอิสยาห์ว่า “สุนัขป่าจะ
อยู่กับลูกแกะ เสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกโคกับสิงห์หนุ่มจะหากินอยู่ ด้วยกันและเดก็เล็ก ๆ จะ
น ามนัไป แม่โคกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมนัจะนอนอยู่ด้วยกัน และสิงห์จะกินฟางเหมือนวัวผู้  และ
ทารกกินนมจะเล่นอยู่ปากรูงูเห่า เดก็ท่ีหย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทาง สัตว์เหล่านั้นจะไม่ท า
ให้เจบ็หรือจะท าลาย ท่ัวภูเขาศักด์ิสิทธ์ิของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเตม็ไปด้วยความรู้เร่ืองของพระ
เจ้าดั่งน า้ปกคลุมทะเลอยู่นั้น” (อสย.11 : 6-9) 
 สังคมลกัษณะดงักล่าว เป็นสังคมท่ีผ่านกระบวนการจดัระเบียบแลว้ ท าให้ประชาชนมีแต่
สันติสุขและสังคมมีแต่สันติภาพ 
 การด าเนินชีวติตามหลกัของศาสนาคริสต ์อาจกล่าวโดยสังเขปได ้ดงัน้ี 
 1. การด าเนินชีวติตามบัญญตัิแห่งชาติ 
 หลกัศาสนาคริสต์ถือว่า การด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งคือด าเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของพระเจา้ 
คือกฎแห่งความรัก เพราะคริสตศ์าสนาถือวา่หากมีส่ิงน้ีแลว้ ส่ิงอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ก็ยอ่มด าเนินไปไดต้ามแนวทางของการอยู่ร่วมกนั เพราะสังคมใหม่น้ีมีวฒันธรรมใหม่
คือวฒันธรรมแห่งความรักเป็นตวัเช่ือมประสาน 
 ความรัก ซ่ึงเป็นบญัญติัท่ีส าคญัท่ีสุดน้ี เป็นความสนิทสัมพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ร่วม
ทุกขร่์วมสุข แบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ศาสนาคริสตแ์บ่งความรักออกได ้2 ประเภท คือ 
  1.1 ความรักระหว่างพระเจา้กบัมนุษยแ์ละระหว่างมนุษย์กบัพระเจา้ ดังปรากฏใน
พนัธสัญญาเดิมวา่ พระเจา้ทรงรักมนุษยเ์หมือนบิดารักบุตร...เหมือนชุมพาบาลรักแกะของตน เหมือน
หมอรักษาคนไข ้เป็นตน้ และ “ความรักมัน่คงของพระองค์ด ารงอยู่ เป็นนิตย์” (สดด. 89 : 2) 
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  พิธีมิสซาและศีลมหาสนิท เป็นสัญลกัษณ์ของความรักท่ีพระเจา้ทรงมีต่อมนุษยเ์ป็นส่ือ
ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้ และระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยเ์องดว้ย (เสรี พงศพ์ิศ. 2539 : 203) 
  ในหมู่มนุษยน์ั้นสามารถแสดงความรักต่อพระเจา้ไดด้ว้ยการปฏิบติัตามกฎบญัญติัของ
พระองคด์ว้ยความซ่ือสัตยแ์ละไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยแ์ละมนุษยก์บัพระเจา้ 
เช่นน้ี เป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับความรักระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยเ์อง 
  1.2 ความรักระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ความรักต่อเพื่อมนุษยห์มายถึงความเป็นน ้ าหน่ึง
ใจเดียวกนั ความสมานสามคัคีในฐานะท่ีเป็นประชากรของพระเจา้ เป็นบุตรของพระองค์และเป็นพี่
นอ้งใน “ครอบครัว” เดียวกนั (ลนต.10 : 61; ซมอ.30 : 23) ดงัท่ีปรากฏในพนัธสัญญาเดิมวา่ 
  “พ่ีน้องซ่ึงอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นน า้หน่ึงใจเดียวกันเป็นการดีและน่าช่ืนบานสักเพียงใด” 
(สดด.133 : 1) 
  “จงอย่าเกลียดชังพ่ีน้องของเจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพ่ือนบ้านของเจ้าเพ่ือเจ้าจะไม่
ต้องรับโทษเพราะเขา เจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพ่ีน้องของเจ้า แต่จงรักเพ่ือนบ้าน
เหมือนรักตนเอง” (ลนต.19 : 17-18) ความรักน้ีเผื่อแผไ่ปถึงแมก้ระทัง่ศตัรู (อพย.23 : 24;สภษ. 24: 17-
18) “จงรักศัตรูและจงอธิษฐานเผ่ือผู้ ท่ีข่มเหงท่าน ท าดั่งนีแ้ล้วท่านท้ังหลายจะเป็นบุตรของพระบิดา
ของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ส่องสว่างแก่คนดีและ
คนช่ัวเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและอธรรม” (มธ.5 : 44-45) 
  “ส่ิงท่ีท่านต้องการให้ผู้ อ่ืนกระท าต่อท่าน กจ็งกระท าต่อเขาเถิด” (มธ.7) ความรักน้ียงั
หมายรวมถึงการไม่ปกป้องตนเอง การไม่แกแ้คน้แต่มุ่งอดทน ดงัขอ้ความวา่ “ถ้าผู้ใดตบแก้มขวากจ็ง
หันแก้มซ้ายให้เขาด้วย” (มธ.5 : 42)และความรักยงัหมายรวมถึงการให้อภยัแก่ผูก้ระท าผิดอีกด้วย 
(ลนต.19 : 17) ความรักในความหมายดงักล่าวเป็นเร่ืองของ “หัวใจ” และชีวิตทั้งหมด ในภาษากรีกจึง
ใชค้  าวา่ “Agape” ไม่ใช่ “Eros” ซ่ึงเป็นอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น บญัญติัแห่งความรักจึงเป็นสัญลกัษณ์
ของศาสนาคริสตม์าตั้งแต่ยคุแรก ๆ (เสรี พงศพ์ิศ. 2539 : 207-208) 
 2. ด าเนินตามบัญญตัิสิบประการ 
 บญัญติัสิบประการ (The Ten Commandments) เป็นบญัญติัท่ีพระเจ้าทรงมอบให้แก่ชาว
อิสราเอล เพื่อเป็นเคร่ืองหมายถึงพนัธสัญญาท่ีพระองคท์รงกระท ากบัพวกเขา และถือวา่เป็นบญัญติัท่ี
ส าคญัส าหรับชาวคริสตด์ว้ย แมว้า่บญัญติัท่ีส าคญัท่ีสุดคือบญัญติัแห่งความรัก แต่บญัญติัสิบประการ
เป็นหลกัการกวา้ง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั บญัญติัสิบประการมีดงัน้ี (อพย.
20 : 1-17) 
  2.1 อยา่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากเรา 
  2.2 อยา่ออกพระนามพระเจา้อยา่งไม่สมควร 
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  2.3 จงระลึกถึงวนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ 
  2.4 จงใหเ้กียรติแก่บิดามารดา (จงนบัถือบิดามารดา) 
  2.5 อยา่ฆ่าคน 
  2.6 อยา่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา 
  2.7 อยา่ลกัทรัพย ์
  2.8 อยา่เป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพื่อนบา้น (รวมทั้งอยา่นินทาวา่ร้ายผูอ่ื้น) 
  2.9 อยา่โลภครัวเรือนของเพื่อนบา้น 
  2.10 อยา่โลภภรรยา...ทาสทาสี...โค...ลาหรือส่ิงใด ๆ ของเพื่อนบา้น 
  การด าเนินชีวิตตามหลักของศาสนาคริสต์ โดยปฏิบัติตามบญัญติัสิบประการน้ี มี
รายละเอียดท่ีควรท าความเขา้ใจ ดงัน้ี 
  บญัญติัขอ้ท่ี 1 อย่ามีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากเรา เป็นบญัญติัท่ีวางไวเ้ป็นหลกัขอ้
เช่ือเบ้ืองตน้ในฐานะท่ีเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (Monotheism) ถือวา่พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้ผู ้
ยิ่งใหญ่เพียงพระองคเ์ดียว และมนุษยจ์งนมสัการพระเจา้แต่ผูเ้ดียว นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงการห้าม
สร้าง หา้มกราบไหวรู้ปเคารพใด ๆ 
  บญัญติัขอ้ท่ี 2 อย่าออกนามพระเจา้อย่างไม่สมควร เพราะนามพระเจา้ถือเป็นนามท่ี
ยิง่ใหญ่และศกัด์ิสิทธ์ิ การออกนามพระเจา้อยา่งไม่สมควรจึงเป็นการกระท าท่ีมีโทษ 
  บญัญติัขอ้ท่ี 3 จงระลึกถึงวนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ วนัสะบาโตหรือวนัท่ีเจ็ดของ
สัปดาห์ถือเป็นวนัของพระเจา้ใหถื้อเป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิใหง้ดการท างานใด ๆ 
  บญัญติัสามขอ้ตน้น้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้
โดยตรง เป็นความสัมพนัธ์ “ทางใจ” ในฐานะท่ีทรงเป็นพระผูส้ร้างและทรง “เปิดใจ” ท าให้มนุษยเ์ช่ือ
และมนุษยจ์ะตอ้งปฏิบติัต่อพระองคด์ว้ยความรักและศรัทธาโดยปราศจากเง่ือนไข 
  บญัญติัขอ้ท่ี 4 จงนบัถือบิดามารดา วฒันธรรมของคริสตช์นไม่แตกต่างกบัชนชาติใด
ในโลกท่ีให้ความเคารพนบัถือบิดามารดาและบรรพบุรุษของเผ่าพนัธ์ุของตน และต าหนิติเตียนและ
ลงโทษผูท่ี้อกตญัญูต่อบุพการี บญัญติัขอ้น้ีจึงมีไวเ้พื่อย  ้าให้เห็นความส าคญัและกล่าวโทษผูท่ี้กระท า
ผดิ เช่น ขอ้ความในพนัธสัญญาเดิมท่ีระบุวา่ 
  “ผู้ใดทุบตีบิดามารดาของตน จะถูกปรับโทษถึงตาย...ผู้ ใดด่าแช่งบิดามารดาของตน
ต้องถกูปรับโทษถึงตาย” (อพย.21 : 15-17) 
  “นัยน์ตาท่ีเยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่ฟังมารดา จะถูกกาแห่งหุบเขาจิกออก และแร้งกิน
เสีย” (สภษ.30 : 17) 
  นอกจากน้ียงัสอนใหป้ฏิบติัต่อบิดามารดาดว้ยความเคารพ ดงัขอ้ความวา่ 
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  “บุตรของเราเอ๋ยจงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้า และอย่าละทิ้งค าส่ังสอนของแม่เจ้ามัดมัน
ไว้ในใจของเจ้าเสมอ ผูกมันไว้ท่ีคอของเจ้า เจ้าจะเดิน มันจะน าหน้า ถ้าเจ้านอนลง มันจะเฝ้าเจ้า และ
เม่ือเจ้าต่ืนมนัจะพูดกับเจ้า” (สภษ.6 : 20-22) 
  หรือขอ้ความในพระคมัภีร์ เอเฟซสั ท่ีระบุวา่ 
  “จงนบนอบเช่ือฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้ เป็นเจ้า เพราะท าอย่างนั้นเป็นการ
ถกู จงให้เกียรติแก่บิดาของเจ้า น่ีเป็นพระบัญญัติข้อแรกท่ีมีพระสัญญาไว้ด้วย เพ่ือเจ้าจะไปดีมาดี และ
มีอายยืุนนานบนแผ่นดินโลก” (อฟ.6 : 1-2) 
  บญัญติัขอ้ท่ี 5 อยา่ฆ่าคน บญัญติัขอ้น้ีมาจากความเช่ือท่ีวา่พระเจา้ทรงเป็นผูท่ี้ให้ก าเนิด
ชีวิตมนุษย ์ทรงเป็นเจา้ของและมีสิทธ์ิเหนือชีวิตน้ี เม่ือลมหายใจเขา้ออกมาจากพระเจา้ ทุกขณะใน
ชีวติจึงเป็นชีวติในพระเจา้ ดงัปรากฏในพระธรรมกิจการวา่ 
  “พระองค์เป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจและส่ิงสารพัดแก่คนท้ังปวงต่างหาก พระองค์
ได้ทรงสร้างมนุษยชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ ท่ัวโลก และได้ทรงก าหนดเวลาและเขตแดนให้
เขาอยู่...แท้จริงเราท้ังหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์” (กจ.17 : 25-28) 
  เม่ือชีวิตเป็นส่ิงประเสริฐเช่นน้ี ความตายจึงเป็นส่ิงตรงขา้ม และเม่ือชีวิตถูกสร้างโดย
พระเจา้ ชีวติยอ่มเป็นของพระเจา้ มนุษยจึ์งไม่มีสิทธ์ิท าลายชีวิตทั้งของตนเองและของผูอ่ื้น ดงันั้นหาก
ผูใ้ดท าให้ผูอ่ื้นถึงตายตวัเองก็ตอ้งตายด้วย (อพย. 21 : 14) บญัญติัขอ้น้ี นอกจากการฆ่าแล้วยงัรวม
ความไปถึงการเบียดเบียนดว้ย 
  บญัญติัขอ้ 6 อย่าล่วงประเวณีผวัเมียเขา การล่วงประเวณีถือเป็นความผิดทั้งชายและ
หญิง อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวมักมองว่าเป็นความผิดของหญิงมากกว่า กล่าวคือหญิงมักถูก
ประณามและกล่าวโทษมากกวา่ชาย แมใ้นสังคมส่วนใหญ่ยุคปัจจุบนั การล่วงประเวณีถือเป็นความผิด
ขั้นรุนแรงเช่นเดียวกบัการฆ่าคน และมิไดห้มายถึงเฉพาะการล่วงประเวณีระหวา่งชายกบัหญิงเท่านั้น 
แต่ยงัหมายรวมถึงระหว่างชายกบัชาย (รวมทั้งหญิงกบัหญิง) หรือระหว่างคนกบัสัตวอี์กด้วย ดัง
ขอ้ความในพระธรรม เลวนิิติ ดงัน้ี 
  “ถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับภรรยาของเพ่ือนบ้าน ให้ขว้างผู้ ร่วมประเวณีท้ังชายและหญิง
นั้นให้ตาย ผู้ใดเข้านอนกับภรรยาบิดาตน ผู้นั้นได้เปิดของลับของบิดาตน ให้ขว้างท้ังสองนั้นเสียให้
ตาย ท่ีเขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบ ผู้ใดเข้านอนกับลูกสะใภ้ ให้ขว้างท้ังสองนั้นให้ตายเพราะเขา
ผิดประเวณีต่อญาติสนิท ท่ีเขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบ ชายใดเข้านอนกับผู้ชายกระท าอย่างกับ
ผู้หญิง ท้ังสองคนกระท าผิดในส่ิงท่ีพึงรังเกียจ ให้ขว้างท้ังสองคนนั้นเสียให้ตาย ท่ีเขาต้องตายนั้นเขา
เองรับผิดชอบ ชายใดได้ภรรยาและได้มารดาของนางมาเป็นภรรยาด้วย น่ีเป็นเร่ืองอธรรม ให้เผาท้ัง
สองชายนั้นและหญิงท้ังสองนั้นเสียด้วยไฟ เพ่ือว่าจะได้ไม่มีความอธรรมในหมู่พวกเจ้า ถ้าชายใดสมสู่
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กับสัตว์เดรัจฉาน ให้ขว้างชายคนนั้นเสียให้ตายและเจ้าจงขว้างสัตว์เดรัจฉานนั้นเสียให้ตาย ถ้าหญิงใด
เข้าใกล้สัตว์เดรัจฉานและเข้านอนกับมัน จงขว้างหญิงนั้นและสัตว์เดรัจฉานนั้นเสียให้ตาย ท่ีเขาต้อง
ตายนั้น เขาเองรับผิดชอบ” (ลนต.20 : 10-16) 
  น่าสังเกตว่า ลักษณะการลงโทษเช่นน้ีในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม เป็น
บทลงโทษท่ีเหมือนกนั และบญัญติัไวรุ้นแรงพอกนั 
  หลกัการของศาสนาคริสต ์เนน้ชีวิตการแต่งงานเม่ือชายหญิงถึงวยัอนัควร เพราะ “ไม่
ควรท่ีชาย (หรือหญิง) จอยู่คนเดียว” และ “เขาท้ังสองจะเป็นเนือ้เดียวกัน” (ปฐก.2 : 18; 2 : 24) ดว้ย
เหตุน้ี การแต่งงานจึงถือเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และหย่าร้างมิได ้เพราะ “เราเกลียดการหย่าร้าง และการท่ี
ใครกระท าการทารุณต่อภรรยาของตน” (สภส.2 : 14-16) 
  บญัญติัข้อ 7 อย่าลักทรัพย ์บญัญติัขอ้น้ี มิได้หมายถึงเฉพาะการขโมยของของผูอ่ื้น
เท่านั้น แต่รวมถึงการเบียดเบียน การกดข่ี การเอาเปรียบผูอ่้อนแอกว่า ผูท่ี้ยากจนกว่า หรืออีกนยัหน่ึง
เก่ียวกบัความยติุธรรม (เสรี พงศพ์ิศ. 2539 : 212) 
  ในส่วนท่ีเก่ียวกับการลักทรัพย์โดยตรง ในพนัธสัญญาเดิม กล่าวถึงความโลภใน
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นโดยทัว่ไป การลกัทรัพยมี์โทษหนกัเขาตามกรณี เช่น 
  “ถ้าผู้ ใดลักโคหรือแกะไปฆ่าหรือขาย ให้ผู้นั้นใช้โคห้าตัวแทนโคหน่ึงตัวและแกะส่ี
ตัวแทนแกะตัวหน่ึง ถ้าผู้ใดเห็นขโมยก าลังขุดช่องเข้าไปแล้วตีขโมยนั้นตาย เขาไม่มีโทษถึงตายเพราะ
การตีคนนั้น...ถ้าจับของท่ีลักไปนั้นได้อยู่ในมือของเขา...ซ่ึงยังเป็นอยู่  ขโมยนั้นต้องให้ค่าชดใช้เป็น
สองเท่า” (อพย.22 : 1-4) 
  และท่ีปรากฏอยูใ่นกนัดารวถีิวา่ 
  “ผู้ชายก็ดี หรือผู้หญิงก็ดี กระท าบาปอย่างท่ีมนุษย์กระท า...ให้เขาคืนส่ิงท่ีผิดซ่ึงเขา
ได้มานั้นเตม็ตามเดิม ท้ังเพ่ิมอีกหน่ึงในห้าส่วนแก่เจ้าของเดิมท่ีผู้ เขาได้กระท าผิดต่อนั้น” (กดว.5 : 5-7) 
  บญัญติัขอ้ 8 อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบา้น (หรืออย่านินทาว่าร้าย) การนินทาว่า
ร้ายหมายรวมถึงการมุสา การเป็นพยานเท็จ ท าให้ผูอ่ื้นเสียหายเสียช่ือเสียง และการหลอกลวงทุกชนิด 
ทั้งดว้ยการกระท าและค าพูด ดงัขอ้ความในพระธรรมสุภาษิตวา่ 
  “คนไร้ค่า คือคนช่ัวร้ายท่ีเท่ียวไปด้วยวาจาคดเคียว ตาของเขาก็ขยิบ เท้าของเขากข็ยับ 
นิว้ของเขากชี็้ไป ประดิษฐ์ความช่ัวร้ายด้วยใจตลบตะแลง หว่านความแตกร้าวอยู่ เร่ือยไป...” (สภษ.5 : 
12-19) 
  การนอนทาว่าร้ายถือเป็นการท าชั่วอย่างหน่ึงท่ีเห็นสอดคล้องกันทุกศาสนาเพราะ 
การมุสาท่ีออกมาจากปากและทางพฤติกรรม ย่อมบ่งถึงจิตใจและความคิดท่ีชัว่ร้าย ความอิจฉาริษยา



191 

และจิตใจท่ีมุ่งร้ายต่อผูอ่ื้น ในพนัธสัญญาใหม่พระเยซูทรงเปรียบเทียบคนท่ีชอบนินทาวา่ร้ายและหนา้
ซ่ือใจคดปากอยา่งใจอยา่งวา่เหมือนหลุมศพท่ีงดงามแต่ภายนอก (ดู มธ.23 : 27-28) 
  บญัญติัขอ้ 9 และขอ้ 10 ในพนัธสัญญาเดิมรวมอยูด่ว้ยกนัคือ 
  “อยา่โลภครัวเรือนของเพื่อนบา้น อยา่โลภภรรยาของเพื่อนบา้น หรือทาสทาสีของเขา 
หรือโคลาของเขา หรือส่งของซ่ึงเป็นของเพื่อนบา้น” (อพย.20 : 17) 
  ทั้งสองขอ้น้ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ 6 และขอ้ 7 แต่เนน้ท่ีจิตใจของผูก้ระท า ซ่ึงมีความโลภมาก
อยากไดข้องของผูอ่ื้น แมว้า่จะยงัไม่ไดล้งมือกระท าก็ตาม เป็นการห้ามปรามไวก่้อน พระเยซูคริสตเ์อง
ก็เนน้เร่ืองน้ี ดงัท่ีทรงสอนวา่ 
  “ความคิดช่ัวร้าย การผิดผวัผิดเมีย การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การ
ใส่ร้าย กอ็อกมาจากใจ” (มธ. 15 : 19;23 : 13-15) 
 3. การด าเนินชีวติตามกจิกรรมทางศาสนาหรือศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
 ค าวา่ “ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ” (Sacrament) หมายถึง กิจกรรมทางศาสนา 7 ประการ ซ่ึงมีรูปแบบเป็น
พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ ถือเป็นเคร่ืองหมายและเคร่ืองมือแห่งความรอด จุดประสงค์ของศีล
ศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ท าให้มนุษยศ์กัด์ิสิทธ์ิ สร้างพระกายของพระคริสต์ และเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจา้ ใน
ฐานะท่ีเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเช่ือถือศรัทธาของมนุษย ์และเป็นเคร่ืองมือของพระหรรษทาน 
ซ่ึงพระเจา้ทรงประทานให้ และ “ท าให้เกิดผล” ในบุคคลผูรั้บ นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นเคร่ืองมืออนั
บนัดาลให้เกิดเอกภาพอนัชิดสนิทยิ่งกบัพระเจา้ และเอกภาพระหวา่งมนุษยชาติทั้งมวล (เสรี พงศพ์ิศ. 
2539 : 274-276) 
 ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ มีดงัน้ี 
  3.1 ศีลล้างบาป (Baptism) สืบเน่ืองมาจากการท่ีพระเยซูทรงรับพิธีล้างจากจอห์น 
(John The Baptist) รวมถึงค าสอนของพระองคท่ี์วา่ 
  “ท่านท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมา (ศีล
ล้างบาป) ในนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (มธ.28 : 19) 
  ชาวคริสตน์บัแต่ยคุแรกจึงไดถื้อปฏิบติัพิธีลา้งบาป ซ่ึงหมายถึงการช าระตนให้บริสุทธ์ิ
จากบาป และเป็นเคร่ืองหมายของการกลบัใจและการเป็นสมาชิกของคริสตจกัร ความหมายท่ีลึกซ้ึง
ของศีลลา้งบาปน้ีคือมนุษยไ์ดถู้กฝังไวก้บัพระคริสตแ์ละไดก้ลบัคืนชีพกบัพระองคใ์นพิธีลา้งบากแลว้
ถือเป็นการเกิดใหม่เพราะไดต้ายต่อบาปแลว้ 
  การลา้งบาปเดิมไดก้ระท ากบัผูใ้หญ่ อยา่งไรก็ตาม ยุคหลงัถึงปัจจุบนัถือเป็นประเพณีท่ี
บิดามารดาไดน้ าบุตรท่ีเกิดใหม่ไปรับศีลลา้งบาปโดยบาทหลวง เป็นผูท้  าพิธีให้ดว้ยการเทน ้ าลงบน
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ศีรษะของผูรั้บและกล่าววา่ “ฉนัลา้งเธอในนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต” กายโปรเตสแตนท์
เรียกศีลลา้งบาปน้ีวา่ บพัติศมา หรือ ศีลจุ่ม 
  3.2 ศีลมหาสนิท (Communion) สืบเน่ืองจากก่อนท่ีพระเยซูจะทรงรับทรมาน ทรง
รับประทานอาหารค ่าร่วมกบับรรดาสาวก ขณะนั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแลว้หัก
ส่งแก่เขาทั้งหลาย ตรัสวา่ “น่ีเป็นกายของเราซ่ึงไดใ้ห้แก่ท่านทั้งหลาย จงท าดงัน้ีเพื่อระลึกถึงเราเถิด” 
เม่ือรับประทานแลว้ทรงหยิบถว้ยกระท าเหมือนกนัแลว้ตรัสวา่ “ถว้ยน้ีซ่ึงเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็น
ค าสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา” (ลก.22 : 19-20;คร.11 : 24; มธ.26 : 27) 
  น่ีคือท่ีมาของ “ศีลมหาสนิท” และการประกอบพิธีกรรมของศีลน้ีท่ีเรียกว่า “มิสซา” 
หรือพิธี “หกัปัง” หรือพิธี “ขอบคุณพระเจา้” 
  พิธีดังกล่าว ถือเป็นการร าลึกถึงงานเล้ียงคร้ังสุดท้ายนั้ น การรับทรมาน การ
ส้ินพระชนม์ และการกลับคืนชีพ รวมทั้งการรอการเสด็จกลับมาอีกคร้ังหน่ึง ถือว่ามิติแห่งอดีต 
ปัจจุบนัและอนาคตอยูร่่วมกนัในกิจกรรมน้ี เป็นพิธีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูรั้บศีลขอ้น้ีแลว้ไดอ้ยูแ่นบสนิท
กบัพระเยซู โดยการรับประทาน “พระกาย” และ “พระโลหิต” ของพระองคร่์วมเป็นกายเดียวกบัพระ
คริสต ์และเป็นหน่ึงเดียวในหมู่ประชากรของพระองคซ่ึ์งอยูก่นัดว้ยสายสัมพนัธ์แห่งความรัก 
  3.3 ศีลก าลงั (Confirmation) เป็นพิธีรับพระจิตให้มาอยูใ่นตน คือการท่ีพรจิตของพระ
เจา้ “ยนืยนั” และ “ท าให้ความเช่ือน้ีหนกัแน่น” (to confirm) พระเจา้ทรงประทานพระคุณต่าง ๆ ให้แก่
ผูรั้บใหมี้ความเช่ือท่ีเขม้แขง็ ใหส้ามารถด านเนตามวิถีชีวิตใหม่ท่ีไดรั้บจากศีลลา้งบาปแลว้ พิธีน้ีจะท า
กับเด็กโตซ่ึงรู้ผิดขอบแล้ว โดยปกติบาทหลวงระดับบิชอฟ (Bishop) ท่ีจะท าพิธีน้ีได้ โดยวางมือ  
(ปกมือ) ทั้งสองลงบนศีรษะเด็กแลว้เจิมน ้ามนัท่ีหนา้ผากเป็นรูปกางเขน เพื่อเป็นเคร่ืองหมายวา่พระจิต
ไดม้าสถิตอยูใ่นตนแลว้ ฟ้ืน ดอกบวั. 2539 : 199) 
  คริสตศ์าสนาถือวา่พระจิตของพระเจา้ทรงอยูเ่หนือบุคคลท่ีพระองคท์รงเลือกสรร ท่ีได ้
“รับการเจิม” อนัเป็นเคร่ืองหมายแห่งพละก าลงัท่ีมาจากพระเจา้ รวมทั้งประชากรของพระองค์ดว้ย 
การเจิมดว้ยน ้ ามนัเป็นเคร่ืองหมายแห่งอ านาจของพระจิตในตวัผูท่ี้ไดรั้บ ในยุคตน้มีการโปรดศีลลา้ง
บาปและศีลก าลงัพร้อมกนั เพิ่มมาแยกออกจากกนัในศตวรรษท่ี 11 (เสรี พงศพ์ิศ. 2539 : 284) 
  3.4 ศีลอนัอภยับาปหรือศีลแก้บาป (Confession) เป็นพิธีท่ีคริสต์ชนซ่ึงส านึกตวัได้
กระท าบาปลงไป จะตอ้งไปหาบาทหลวงเพื่อสารภาพถึงการท าความผิดนั้นและขอรับการประทาน
อภยัโทษจากพระเจา้ บาทหลวงในฐานะผูแ้ทนของพระเจา้จะเป็นผูย้กบาปนั้นให้ การท่ีจะไดรั้บการ
อภยับาปจากพระเจา้ไดก้็ต่อเม่ือมีความส านึกผิดอยา่งจริงใจ 
  หากพิจารณาชีวิตมนุษย ์ในฐานะท่ีพระเจา้ทรงสร้างมาให้เป็นฉายาของพระองค์และ
ด าเนินชีวติไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยคือความเป็นหน่ึงเดียวอยา่งสมบูรณ์กบัพระองคแ์ลว้ “บาป” ไม่ใช่ส่ิง
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ท่ีมีตวัตนในตวัของมนัเอง แต่เป็นสภาพความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัพระเจา้ในลกัษณะของความ 
“เหินห่าง” และ “แปลกแยก” จากวิถีชีวิตท่ีพระเจา้ทรงสร้างมา การสารภาพบาปก็คือการท่ีมนุษยไ์ด ้
“คืนดี” (Reconciliation) กบัพระเจา้และกลบัเขา้สู่หนทางแห่งความรอดอีกคร้ังหน่ึง (คร.5 : 18-21) 
เป็นการ “กลบัใจ” และเปล่ียนแปลงชีวิตของตนเองและด าเนินชีวิตตามวิถีทางใหม่น้ีพร้อมกบัพระ
คริสต ์ท าการใชโ้ทษบาป เฝ้าระวงัต่ืนตวัอยูเ่สมอและให้ทานเพื่อแสดงออกถึงความส านกัในบาปและ
การกลบัใจ (มธ.6 : 1-18) 
  กล่าวโดยสรุป ศีลอภัยบาป คือ ศีลศักด์ิสิทธ์ิท่ีพระคริสต์ทรงตั้ งข้ึนเพื่อให้มนุษย์
สามารถ “คืนดี” กบัพระเจา้ไดต้ลอดเวลา (เสรี พงศพ์ิศ. 2539 : 286-287) 
  เง่ือนไขของศีลอภยับาป หรือการท่ีบุคคลผูห้น่ึงจะคืนดีกบัพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ คือ 
   3.4.1 ความส านึกผิด ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีสุด ท าให้เห็นว่าบาปเป็นส่ิงท่ี
ท าให้มนุษย์ขาดความสัมพนัธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ หากไม่มีการกลับใจส่วนอ่ืน ๆ ก็ไร้
ความหมาย 
   3.4.2 การสารภาพบาป คือ การสารภาพความผิดบาปต่าง ๆ กบับาทหลวงซ่ึงเป็น
ผูแ้ทนของพระเจา้ เป็นการแสดงออกถึงการกลบัใจของตนเอง พร้อมท่ีจะรับการอภยั 
   3.4.3 การอภยับาป บาทหลวงจะรับฟังบาปต่าง ๆ และน าวิธีแก้ไขและด าเนิน
ชีวติใหม่ ใหช้ดเชยความผดิในลกัษณะท่ีเหมาะสมและยกบาปให้โดยการสวดภาวนาต่อพระเจา้ 
   3.4.4 การใช้โทษบาป ผูท้  าบาปตอ้งไปชดใช้ส่ิงท่ีไดก้ระท าไป ความเสียหายท่ี
เกิดแก่ผูอ่ื้นต้องท าให้ดีเช่นเดิม การผิดต่อความยุติธรรมความรักและบญัญติัอ่ืน ๆ จะต้องได้รับ 
การชดเชยตามท่ีบาทหลวงพิจารณาและก าหนดให ้
   ศาสนาคริสต์ถือว่า ศีลอภัยบาปไม่ใช่เร่ืองส่วนตัวเท่านั้ น แต่เป็นเร่ืองของ
คริสตจกัรในฐานะประชาคมดว้ย ดงันั้นคริสตช์นจึงสารภาพบาปพร้อมกนัทุกคร้ังก่อนพิธีบูชามิสซา 
เพื่อท าใหพ้ระกายของพระคริสตศ์กัด์ิสิทธ์ิยิง่ข้ึน 
  3.5 ศีลสมรส (Matrimony) เป็นพิธีท่ีบาทหลวงประกอบให้แก่คู่บ่าวสาวท่ีสมรสกนั
โดยให้คู่บ่าวสาวประกาศให้ค  ามัน่ออกมาว่าจะเป็นสามีภรรยากนัไป ไม่หย่าร้างตลอดชีวิต จะนบัถือ
พระเจา้ชัว่ชีวติ แมมี้บุตรธิดาท่ีจะเกิดตามมา ก็จะใหเ้ขานบัถือพระเจา้ตลอดไป 
  ปกติพิธีกรรมการแต่งงานจะกระท าระหวา่งมิสซา หลงัจากภาคจนพิธีกรรมบาทหลวง
จะไปยืนต่อหน้าคู่บ่าวสาวโดยมีพยานชายหญิงคู่หน่ึงอยู่ด้วย ส่ิงส าคญัท่ีสุดของพิธีกรรมอยู่ท่ีค  า
ประกาศองคู่แต่งงานท่ีวา่ “ฉันขอรับเธอเป็นภรรยา (สามี) และขอสัญญาว่าจะซ่ือสัตย์ต่อเธอท้ังในยาม
สุและในยามทุกข์ ท้ังในเวลาป่วยและเวลาสบาย และจะยกย่องให้เกียรติเธอจนกว่าชีวิตจะหาไม่” แลว้
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สวมแหวนซ่ึงบาทหลวงเสกแล้วให้แก่กัน พร้อมกับกล่าวว่า “ขอให้รับแหวนวงนี้เพ่ือเป็นเคร่ือง
หมายถึงความรักและความซ่ือสัตย์ของฉัน” เป็นอนัเสร็จพิธี 
  3.6 ศีลบวช (Ordination) เป็นพิธีท่ีท าให้เฉพาะผูท่ี้เล่ือมใสอยา่งมัน่คงและพร้อมท่ีจะ
รับใชพ้ระเจา้เท่านั้น ผูท่ี้รับศีลน้ีแลว้จะเป็นบาทหลวง (Deacon) เป็นพิธีท่ีคริสตจกัรยุคแรกโดยการน า
ของสาวกท าข้ึนดว้ยการ “ปกมือเหนือศีรษะ” เป็นพิธีการบวชบาทหลวง ถือเป็นการท าข้ึนตามแบบ
แผนของพระเจา้และเป็นเคร่ืองหมายแห่งการเรียกและเลือกสรรของพระเจา้ ให้ผูน้ั้นมอบชีวิตทั้งหมด
ท าหนา้ท่ีพิเศษในประชาคมของพระองค ์พระจิตของพระองคส์ถิตในตวัของผูน้ั้น 
  การท่ีศีลบวชหมายถึงการท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรบุคคลบางคนให้ท าหน้าท่ีพิเศษอนั
เป็นการรับใชน้ี้ จึงมีการบวชไดเ้พียงคร้ังเดียว เป็นการประทบั “ตรา” ไวใ้นตวัผูรั้บให้เป็นนกับวชไป
ตลอดชีพ ท าใหมี้สถานภาพและหนา้ท่ีพิเศษไปกวา่คนอ่ืน ๆ แต่ไม่ไดแ้ยกออกจากคนอ่ืนในประชาคม
เดียวกนั 
  3.7 ศีลเจิมคร้ังสุดทา้ย (Extreme unction)หรือ ศีลเจิมคนไข ้(Anointing of the Sick) 
การเจิมคนไข ้เป็นเคร่ืองหมายของการรักษาทางจิตวิญญาณ เป็นเคร่ืองหมายถึงความชนะต่อความ
เจ็บป่วย พระหรรษทานของศีลน้ีช่วยให้เตรียมตวัหายหรือเตรียมตวัตายอย่างมีความเช่ือ เป็นการให้
ก าลงัใจแก่คนเจบ็ เพื่อจะไดต่้อสู้กบับาปและใหเ้ขาพบพระคริสตอ์ยา่งเป็นพิเศษ ในศีลขอ้น้ีบาทหลวง
จะเร่ิมดว้ยจนพิธีกรรมโดยการอ่านพระคมัภีร์เทศนาสอนใจ แลว้ปกมือเหนือศีรษะคนไขเ้สกและเจิม
น ้ามนัท่ีหนา้ผากและมือคนไข ้ในกรณีท่ีคนไขเ้สียชีวิตแลว้บาทหลวงก็จะไม่ประกอบพิธีแต่จะภาวนา
ขอพระเจา้อภยับาปให ้
  อน่ึง ศีลเจิมคนไข ้ไม่ใช่ศีลส าหรับคนท่ีก าลงัจะตายเพื่อเป็นการ “ส่งคนตาย” แต่เป็น
ศีลเพื่อคนท่ีเจบ็หนกัซ่ึงอาจจะตายก็ได ้เพื่อแสดงวา่พระคริสตซ่ึ์งเสด็จมาเพื่อเขานั้น ไดท้รงชนะความ
เจบ็ปวด ความทุกขท์รมาน และความตายแลว้ หากวา่เขาจะตอ้งตายเขาก็ตายร่วมกบัพระคริสตใ์นรหสั
ธรรมปาสกาของพระองค์ ซ่ึงจะท าให้เขากลับคืนชีพอีก ศีลน้ีสามารถรับได้หลายคร้ังตามความ
เหมาะสม (ดู เสรี พงศพ์ิศ. ศาสนาคริสต์. 2529 : 297-298) 
 
การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาอิสลาม 
 
 โดยเหตุท่ีอิสลามเป็นศาสนาแห่งศรัทธาและการมอบถวายชีวิตต่อพระเจา้ ชีวิตก็ตอ้งด าเนิน
ไปตามโองการของพระอลัลอฮ ์(ซุปฯ) รวมทั้งแบบอยา่งของท่านศาสดา นบี มุฮมัมดั (ศ็อลฯ) อิสลาม
เป็นศาสนาท่ีมีบทก าหนดความเช่ือและการปฏิบติัเกือบทุกแง่มุม (จรัญมะลูลีม และคณะ. 2539 : 21) 
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 การด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาอิสลาม กล่าวโดยรวบยอดท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุด ได ้2 หลกัการ 
คือ หลกัการศรัทธา (รุกนอีมาน) หลกัการปฏิบติั (รุกนอิสลาม) นอกนั้นก็เป็นประเด็นรองคือหลกั
คุณธรรม และหลกัวฒันธรรมอิสลาม 
 1. ด าเนินตามหลกัการศรัทธา 6 ประการ 
 หลกัศรัทธา 6 ประการ ไดแ้ก่ (คู่มือมุลิมเบ้ืองตน้. ม.ป.ป. : 1-77) 
  1.1 ศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้ การศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้เป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดของการ
เป็นมุสลิม ถือวา่พระผูเ้ป็นเจา้สูงสุดมีเพียงพระองคเ์ดียวคืออลัลอฮ ์
  “ไม่มีผู้ ท่ีควรได้รับการเคารพสักการะใด ๆ นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮ์ 
คือ ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (ซูเราะฮ.์ 3 : 62) 
  มุสลิมจะตอ้งไม่ตั้ งส่ิงใดข้ึนเท่าเทียมพระองค์เพื่อเคารพสักการะ หากมุสลิมคนใด
เขา้ถึงหลกัการศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งถ่องแทจ้ะเป็นการเตือนใจอยู่เสมอให้รู้สึกถึงบุญคุณของ
พระองคย์อมท าตามค าสั่งของพระองค ์ละเวน้ส่ิงชัว่ กระท าความดี และมีก าลงัใจในการเผชิญหนา้กบั
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทุกการกระท าจะตอ้เร่ิมตน้ดว้ยพระนามของอลัลอฮเ์สมอ 
  1.2 ศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮม์ลาอิกะฮ ์หรือ ปวงเทพ คือ อรูปชนภูมิหน่ึงท่ีอลัลอฮ์
ทรงใหบ้งัเกิดข้ึน เพื่อสนองตอบต่อพระบญัชา เช่น เทพญิบรีล ท าหนา้ท่ีน าสาส์นจากอลัลอฮด์ลใจให้
ท่านบีไดท้ราบ เป็นตน้ มุสลิมตอ้งศรัทธาในมลาอิกะฮแ์ละตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่การกระท าต่าง ๆ นั้น 
จอกจากพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงเห็น ทรงไดย้ินแลว้ มลาอิกะฮย์งัเป็นผูช่้วยบนัทึกไว ้ทั้งท่ีท าในท่ีลบัและ
ท่ีแจง้ ทั้งในขณะมีชีวติอยูแ่ละเสียชีวติไปแลว้ 
  1.3 ศรัทธาต่อบรรดาคมัภีร์ของอลัลอฮ์ มุสลิมเช่ือว่าการให้มนุษยอ์อกจากความมืด
ไปสู่ความสว่างนั้น พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานคมัภีร์แก่มนุษย ์มุสลิมจึงตอ้งศรัทธาต่อบรรดาคมัภีร์
ของพระองค์ ซ่ึงมีทั้งหมด 104 เล่ม ท่ีทรงประทานแก่ศาสดา (นบี) เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชาติในยุค
สมยัของตน เพื่อให้ศึกษาและปฏิบติั คมัภีร์เล่มสุดท้ายคือ กุรอาน (Al-Quran) ซ่ึงทรงประทานแก่
ศาสดามุฮมัมดั ถือเป็นคมัภีร์ท่ีมีขอ้บญัญติัอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ท่ีสุด จะไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ใด ๆ อีก และมุสลิมจะตอ้งถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
  1.4 ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต คือ ศาสดา หรือ นบี หรือ รอซูล ค าวา่ศาสดา นบีรอซูล 
หรือ ศาสนทูต คือบุคคลท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลือกให้รับคมัภีร์ หรือโองการท่ีประทานมาให้ และให้ท า
หนา้ท่ีเผยแพร่หลกัธรรมแก่ประชาชาติทั้งมวล ฉะนั้น มุสลิมตอ้งศรัทธาต่อศาสดาทั้งหลาย ซ่ึงถือวา่มี
ศกัด์ิสูงกวา่มนุษย ์เพราะไดรั้บเลือกจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
  ศาสนาอิสลามถือวา่ ในจ านวนศาสนทูตซ่ึงมีอยู ่25 ท่าน มุฮมัมดัเป็นนบี (ศาสดา) ท่าน
สุดทา้ย มุสลิมจะตอ้งศึกษาและเจริญรอยตามแบบอยา่งของท่าน ดงันั้น นอกจากมุสลิมจะตอ้งปฏิบติั
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ตามคมัภีร์กุรอานอนัเป็นโองการของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ จะตอ้งปฏิบติัตามวจนะและแบบอย่าง (ซุน
นะฮ)์ ของท่านศาสดาอีกดว้ย กล่าวคือ แมบ้างส่ิงบางอยา่งจะมิไดถู้กก าหนดไวใ้นโองการ แต่หากเป็น
แนวปฏิบติัท่ีท่านศาสดาใชด้ าเนินชีวติ มุสลิมก็ตอ้งด าเนินตามแนวนั้น ๆ ดว้ย 
  1.5 ศรัทธาต่อวนัอวสานของโลก หรือ วนัพิพากษา มุสลิมตอ้งเช่ือวา่โลกและจกัรวาล
ซ่ึงเป็นวตัถุนั้น จะต้องมีการสลายในวนัหน่ึง เรียกว่า “วนัอวสานของโลก” เม่ือโลกสลายไปและ
มนุษยเ์สียชีวติลงหมดโลกแลว้ ก็จะไปฟ้ืนคืนชีพข้ึนอีกคร้ังหน่ึงในวนักิยามะฮ ์ณ เบ้ืองพระพกัตร์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อให้พระองคต์ดัสินพิพากษา โดยท่ีทุกคนจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาพิจารณาตดัสินใจ
วนัดงักล่าวอยา่งท่ีไม่มีใครหลีกเล่ียงได ้ผูใ้ดท ากรรมดีกรรมชัว่ไวก้็จะไดรั้บผลตอบแทนตามนั้น ทุก
ส่ิงข้ึนอยูก่บัพระองค ์ไม่มีใครช่วยใครไดน้อกจากกรณีท่ีท าไวเ้ท่านั้น และไม่มีใครก าหนดวนัดงักล่าว
ไดน้อกจากอลัลอฮเ์ท่านั้น ดงัขอ้ความในอลักุรอานซูเราฮท่ี์ 6 วา่ 
  “พระองค์คือผู้ ท่ีทรงบังเกิดพวกเจ้าจากดิน แล้วได้ทรงก าหนดเวลาแห่งความตายได้ 
และก าหนดท่ีถกูระบุไว้อีกก าหนดหน่ึงนั้นอยู่ ท่ีพระองค์” (ซูเราะฮ.์ 6 : 2) 
  ทศันะของอิสลามเช่ือวา่ ความตายไม่ใช่การส้ินสุดของบุคคล แต่เป็นเพียงการเบิกทาง
ไปสู่ชีวติอีกละกษณะหน่ึงท่ีทุกคนจะไดรั้บผลบุญหรือโทษบาป ท่ียงัติดคา้งอยูอ่ยา่งยุติธรรม ตามส่ิงท่ี
ไดก้ระท า มุสลิมตอ้งเช่ือดว้ยวา่อลัลอฮ์เป็นผูท้รงรู้เห็นทุกส่ิงทุกอยา่ง และทรงยิ่งดว้ยพระเมตตาและ
ยุติธรรม ยอ่มมิใช่ท่ีพระองคจ์ะปล่อยให้ความดีและความชัว่ใด ๆ จะถูกมองขา้มไปไดเ้ลยดงัขอ้ความ
ว่า “ฉะนั้นบุคคลใดประกอบความดีเสมอด้วยน า้หนักปรมาณูหน่ึงเขาก็จะได้เห็นผล และบุคคลใด
ประกอบซ่ึงความช่ัวเสมอด้วยน า้หนักปรมาณูหน่ึงเขากจั็กได้เห็นผล (เช่นกัน)” 
  1.6 ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวการณ์ หมายถึง ศรัทธาว่าอลัลอฮ์เท่านั้นท่ีทรงไวซ่ึ้ง
สิทธิเด็ดขาดในการก าหนดกฎเกณฑ์วา่อะไรดี อะไรชัว่ หรืออะไรเป็นคุณและโทษ มนุษยจ์ะก าหนด
หรือตดัสินว่าอะไรดีอะไรชัว่มิได ้มนุษยมี์หน้าท่ีเลือกในระหว่าส่ิงท่ีพระองค์ทรงก าหนดข้ึนมนุษย์
ตอ้งมีความใฝ่ดี พยายามกระท าความดีและวิงวอนต่อพระองค์ให้ทรงปกป้องความชัว่ให้พน้จากเรา 
หากเราตอ้งประสบในส่ิงท่ีเป็นโทษก็ใหมี้ความเขา้ใจและอดทน ถือวา่เป็นการทดสอบของพระองค ์
  มุสลิมตอ้งศรัทธาวา่ ส่ิงใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือก าลงัเกิดอยูห่รือจะเกิดข้ึนในอนาคต
นั้น อยูใ่นการก าหนดของอลัลอฮท์ั้งส้ิน ส่ิงเหล่านั้นไดถู้กวางแผนและถูกก าหนดไวก่้อนหนา้แลว้แลว้
อยา่งมีกฎเกณฑ์และมีความเป็นระเบียบ ความเป็นหรือความตาย ความสุขหรือความทุกข์ลว้นเกิดข้ึน
ตามกฎเกณฑข์องอลัลอฮห์รือ “กฎก าหนดสภาวการณ์” ทั้งส้ิน 
  2. การด าเนินตามหลกัปฏิบัติ 5 ประการ (รุกนอสิลาม) 
  หลกัการอิสลามถือวา่ เม่ือผ่านรากฐานขั้นท่ีหน่ึงคือหลกัศรัทธาแลว้ มุสลิมทุกคนตอ้ง
ด าเนินชีวิตหรือปฏิบติัตามหลักปฏิบติั 5 ประการอย่างเคร่งครัด เม่ือมีอายุบรรลุศาสนภาวะแล้ว 
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(หลกัการอิสลามถือว่า การบรรลุศาสนภาวะ ส าหรับชายให้นบัตั้งแต่เร่ิม “ฝันเปียก” ส่วนหญิง เร่ิม
ตั้งแต่มีประจ าเดือนคร้ังแรก) 
  หลกัปฏิบติั 5 ประการ มีดงัน้ี 
  2.1 การปฏิญาณตน (กะลีมะฮ์) มุสลิมทุกคนต้องกล่าวปฏิญาณตน หรือประกาศ
ศรัทธา ดว้ยขอ้ความสองประโยคคือ “ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด นอกจากอลัลอฮ์” และ “ศาสดามุฮมัมดั คือ 
ศาสนทูตของพระองค”์ 
  การปฏิญาณตนน้ีเป็นการเตือนให้ระลึกถึงหลกัศรัทธาทุกประการอยา่งมัน่คง และตอ้ง
แสดงออกทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นการกล่าวเพื่อประกาศสภาพความเป็นมุสลิมในโอกาสท่ีเขา้รับนบั
ถือศาสนาอิสลามเป็นคร้ังแรก และตอ้งกล่าวอยูเ่สมอตลอดเวลาเม่ือมีโอกาส นอกเหนือจากกล่าวขณะ
บ าเพญ็นมสัการประจ าวนั ๆ ละ 5 เวลาแลว้ 
  2.2  การละหมาดวนัละ 5 เวลา การละหมาด (นมาซ) หมายถึง การท านมสัการต่อพระ
ผูเ้ป็นเจา้ เป็นการส ารวมจิตใจระลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยดวงใจบริสุทธ์ิ มุสลิม ทุกคนตอ้งปฏิบติั ไม่มี
ข้อยกเว้น ไม่ว่าผู ้นั้ นจะอยู่ในภาวะป่วยเจ็บหนักเบาสถานใด ขณะท่ีย ังมี ชีวิตอยู่และย ังมี
สติสัมปชญัญะจะตอ้งปฏิบติัวนัละ 5 เวลา หลกัขอ้น้ีส่งเสริมการพฒันาดา้นจิตใจ นอกจากน้ีแลว้ยงัถือ
เป็นหลกัปฏิบติัวา่ ในทุกวนัศุกร์ มุสลิมชายตอ้งมานมาซตอนบ่ายร่วมกนัท่ีมสัญิดดว้ย เป็นการเนน้ใน
เร่ืองสังคม 
  ก่อนนมาซ จะมีการขานเรียก เพื่อเตรียมช าระลา้งร่างกายและเตรียมใจตามระเบียบก่อน 
การนมาซประกอบดว้ยท่ายนื กม้โคง้ นัง่พบัเพียบ และกราบแบบสัตตางคประดิษฐ์ โดยจะหนัหนา้ไป
ทางเมืองมกักะฮ ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐาน “กะอบ์ะฮ”์ ศูนยก์ลางของมุสลิมทัว่โลก 
(ส าหรับในประเทศไทยใหย้นืหนัไปทางทิศตะวนัตก) 
  2.3  การบริจาคทาน (ซะกาต) ผูท่ี้มีทรัพยสิ์นเพิ่มพูนข้ึนโดยส่วนท่ีเพิ่มนั้นอยู่กบัตน 
หรือเป็นกรรมสิทธ์ิติดต่อกนัครบหน่ึงปีโดยไม่มีการหมุนเวียน จะตอ้งน าทรัพยสิ์นนั้นร้อยละ 2.5 มา
บริจาคทาน เพื่อน าไปช่วยเหลือแก่ผูท่ี้อยูใ่นสภาพยากจนหรือช่วยตนเองไม่ได ้
  ผูมี้สิทธ์ิรับซะกาต มีอยู ่8 ประเภท คือ 
    2.3.1 คนยากจนขดัสน 
    2.3.2 คนอนาถาก าพร้า 
    2.3.3 ผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัดว้ยการเสียสละเพื่อพระผูเ้ป็นเจา้ 
    2.3.4 ผูเ้ดินทางท่ีขาดค่าเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนาเดิมของตน 
    2.3.5 ผูท่ี้เขา้นบัถือศาสนาอิสลามท่ีถูกตดัญาติขาดท่ีพึ่ง 
    2.3.6 ทาสท่ีขาดเงินไถ่ตวัเอง 
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    2.3.7 ผูป้ระกอบการสาธารณะประโยชน์ 
    2.3.8 ผูร้วบรวมซะกาต 
   นอกจากบริจาคเป็นทรัพยสิ์นเงินทองแลว้ ถา้เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรม หรือปศุ
สัตวก์็บริจาคตามอตัราก าหนดของแต่ละอยา่ง ใหเ้ป็นทุนกองกลางสงเคราะห์ผูมี้สิทธ์ิรับ 
   การบริหารกองทุนน้ี ในประเทศมุสลิมจะมีการตั้งหน่วยงานด าเนินการโดยเฉพาะ
บางประเทศมีการตั้ งเป็นกระทรวงศาสนสมบัติ (Ministry of Augof) หรือ “บัยดุลมาล” ส่วนใน
ประเทศไทย มุสลิมผูต้อ้งจ่ายเงินดงักล่าว มกัพิจารณาจ่ายแจกแก่ผูใ้กลชิ้ดซ่ึงอยูใ่นข่ายของตน โดยเร่ิม
จากวงในก่อน (ประยรูศกัด์ิ ชลายนเดชะ. 2539 : 249) 
  2.4 การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน เดือนเราะมะฎอน คือเดือนท่ี 9 ตามจนัทรคติ
ของฮิจญ์เราะศกัราช (ฮ.ศ.) แห่งอิสลาม เป็นเดือนท่ีพระคมัภีร์อลักุรอานถูกประทานลงมาจากพระผู ้
เป็นเจา้เป็นคร้ังแรก ในทุกปีเม่ือถึงเดือนน้ีมุสลิมตอ้งถือศีลอด คือการละเวน้จากการกิน การด่ืม การ
พดูเทจ็ ใหร้้าย และวาจาท่ีไร้สาระ การมีเพศสัมพนัธ์และอารมณ์ใฝ่ต ่าต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางวนั 
  การถือศีลอด เป็นการปฏิบติัเน่ืองจากความเช่ือมัน่และศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจ้า ซ่ึง
ก่อให้เกิดพลงัในการต่อสู้กบักิเลสทั้งปวง หลกัปฏิบติัขอ้น้ีนอกจากจะผูกพนักบัหลกัศรัทธาแลว้ ยงั
ไดผ้ลทางดา้นจริยธรรม คือท าใหผู้ป้ฏิบติัไดรู้้จกัรสชาติของความหิวโหย มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มี
เมตตากรุณา มีระเบียบ มีความอดทนและซ่ือตรงอีกด้วย ผูถื้อศีลอดในเดือนน้ีจะใช้เวลาไปในการ
ส ารวมตน การอ่านพระคมัภีร์อลักุรอาน โดยเวน้การพูดจาไร้สาระและการบนัเทิงทุกชนิด 
  ในการถือศีลอดอาจมีขอ้ยกเวน้ส าหรับบุคคลต่อไปน้ี คือ 
   2.4.1 ผูเ้จบ็ป่วยมากไม่อาจถือศีลอดได ้
   2.4.2 ผูอ้ยูร่ะหวา่งการเดินทาง คนชรา 
   2.4.3 หญิงมีครรภ ์
   2.4.4 หญิงลูกอ่อนซ่ึงก าลงัใหน้มลูก 
  2.5 การประกอบพิธีฮจัญ์ หลกัปฏิบติัขอ้น้ีก าหนดไวส้ าหรับผูท่ี้มีความสามารถท่ีจะ
เดินทางไปประกอบพิธีฮจัญ ์ณ นครมกักะฮป์ระเทศซาอุดีอารเบีย คือมีทรัพยเ์หลือใชพ้อท่ีจะเดินทาง
ไปไดด้ว้ยความปลอดภยั และตอ้งมีสุขภาพดี มีสติสัมปชญัญะดี เป็นการปฏิบติัคร้ังเดียวในชีวิตหรือ
จะปฏิบติัหลายคร้ังก็ได ้แต่ถา้ผูใ้ดไม่สามารถเดินทางไปไดก้็ไม่มีโทษแต่ประการใด การปฏิบติัขอ้น้ี
จะไดผ้ลดา้นความสามคัคี ช่วยให้มุสลิมทัว่โลกไดบ้  าเพญ็ศาสนกิจร่วมกนั ท าให้เกิดภราดรภาพ เกิด
ความรู้สึกเท่าเทียมกนั เกิดความเห็นอกเห็นใจกนั และเกิดความอดทน 
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  ลกัษณะเด่นของพิธีฮจัญ ์มีหลายประการ คือ 
   2.5.1 การแต่งกายของผูเ้ขา้ร่วมพิธีจะเป็นแบบแผนเดียวกนั เรียกวา่ “เอียะฮร์อม” 
คือ ส าหรับชาย ใช้ผา้ขาวสองผืนนุ่งและห่มอย่างละผืน ส่วนหญิงก าหนดห้แต่งดว้ยเส้ือผา้ธรรมดา
ปกปิดร่างกายทุกส่วนยกเวน้ใบหนา้และมือ 
   2.5.2 ท าให้ทุกคนมีความเสมอเหมือนกนั มีความเป็นเอกภาพของมุสลิมท่ีต่าง
มาร่วมชุมนุมกนัจากทัว่ทุกมุมโลก แมจ้ะต่างผิวพรรณ ภาษา ฐานะ ตระกูล แต่เม่ือมารวมกนั ณ ท่ีแห่ง
เดียวกนัต่างรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั 
   2.5.3 ถือเป็นโอกาสพิเศษท่ีมุสลิมจากทัว่โลกจะไดมี้โอกาสพบปะแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและไต่ถามสาระทุกขซ่ึ์งกนัและกนั 
 3. การด าเนินชีวติตามหลกัคุณธรรม 
 หลกัคุณธรรมของอิสลาม เป็นหลกัค าสอนท่ีสนองตอบหลกัศรัทธาและหลกัปฏิบติัท่ีกล่าว
มาแล้ว ศรัทธาของอิสลามรวมอยู่ท่ีความเช่ือมัน่ต่อองค์อลัลอฮ์ ดงันั้นหลักสืบเน่ืองอ่ืน ๆ จึงตอ้ง
รวมอยู่ ณ จุดเดียวกนั หลกัคุณธรรมก็เช่นเดียวกนั การสร้างคุณธรรมสูงสุดข้ึนในจิตใจจึงตอ้งอาศยั
หลกัศรัทธาและหลกัปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์จริง ๆ หลกัคุณธรรมใหญ่ ๆ ซ่ึงเป็นหลกัคุณธรรมสูงสุดท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดคุณธรรมอ่ืนอีก มีดงัน้ี 
  3.1 หนา้ท่ีต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัอนัดบัแรก หากบุคคลไม่เคร่งคดัใน
หน้าท่ีของตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เขาจะเคร่งครัดในหน้าท่ีต่อคนอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างไร หน้าท่ีต่อพระผู ้
เป็นเจา้มีมากมาย โดยเฉพาะตามหลกัศรัทธาและหลกัปฏิบติัดงักล่าวแลว้ 
  3.2 หนา้ท่ีของผูรู้้หรือครู ผูรู้้เป็นผูสื้บทอดความรู้ของสังคม เป็นครูของมนุษยชาติ มี
หนา้ท่ีใหค้วามรู้แก่สังคม 
  3.3 หน้าท่ีของผูเ้รียน การเรียนความรู้จะต้องมีผูใ้ห้ความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อนจึงตอ้งมีอย่างแนบแน่น จุดประสงค์ส าคญัของการศึกษาในอิสลามคือการขดัเกลา
ศีลธรรมของเด็ก ให้การศึกษาแก่จิตวิญญาณ เผยแพร่คุณธรรม สั่งสอนมารยาท และเตรียมให้เขามี
ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความจริงใจและความบริสุทธ์ิใจ เป้าหมายของการศึกษา คือการเขา้ใกลพ้ระเจา้โดย
ปราศจากความยะโสโอหงั (มุฮมัมดั อะฏียะฮฺอลั-อิบรอชี. 2521 : 6-7) 
  3.4 หนา้ท่ีของลูกต่อพอ่แม่ ลูก ตอ้งปฏิบติัต่อพ่อแม่ดว้ยการเช่ือฟัง อยูใ่นโอวาทอยา่ง
เคร่งครัด 
  3.5 หนา้ท่ีต่อเพื่อนในสังคม คือ การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความจริงใจและบริสุทธ์ิใจ 
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 4. การด าเนินชีวติตามวฒันธรรมอสิลาม 
 วฒันธรรมอิสลาม หมายถึง การด าเนินชีวิต หรือรูปแบบของพฤติกรรม (แนวปฏิบติั) ซ่ึง
ลว้นมีส่วนผูกพนักบัขอ้ปฏิบติัทางศาสนาอิสลามอย่างใกลชิ้ด เน้ือหาของวฒันธรรมอิสลามแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้ซ่ึงมีการระบุแน่นอนตายตวัไว ้เช่น การนมสัการ 
หรือการละหมาด เป็นตน้ โดยสรุปก็คือส่ิงท่ีอยู่ในหลกัการศรัทธาและหลกัการปฏิบติัทั้งหมด และ
ประเภทท่ีเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงมกัจะระบุไวก้วา้ง ๆ หรือไม่ระบุเลย แต่ให้มุสลิมใชว้ิจารณญาณเอาเอง
ว่าส่ิงไหนควร ไม่ควร เช่น การเลือกอาชีพ การศึกษา เป็นตน้ (อารง สุทธาศาสน์. 2525 : 18) กล่าว
เฉพาะวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้โดยเฉพาะการละหมาดนั้น ทศันะของอิสลามมองวา่ หากมุสลิม
คนใดขาดการละหมาด ความเป็นมุสลิมของเขาก็จะบกพร่องไปทนัที 
  การด าเนินชีวติตามวฒันธรรมอิสลาม คือ การด าเนินชีวิตหรือแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปแบบ
ของพฤติกรรมท่ีอยูใ่นขอบข่ายของคมัภีร์อลักุรอานและซุนนะฮ ์(ค าสั่งสอนหรือแนวปฏิบติั) ของท่าน
บีมูฮมัมดั (เสาวนีย ์จิตหมวด. 2522 : 20) 
  วฒันธรรมอิสลามส่วนใหญ่มีท่ีมาจากคมัภีร์กุรอาน วฒันธรรมส่วนน้ีมกัมีลกัษณะคงท่ี
ไม่ เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อม กลายเป็นวัฒนธรรมท่ีแข็ง 
(ฉววีรรณวรรณประเสริฐ และคณะ. 2525 : 29) 
  หลักการของอิสลามถือว่ามุสลิมทุกคนมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องเรียนรู้และเผยแพร่
วฒันธรรมของตน การด าเนินชีวิตของมุสลิมจึงมีส่วนผูกพนักบัขอ้ปฏิบติัทางศาสนาอิสลามหรืออาจ
เรียกวา่วฒันธรรมอิสลามอยา่งใกลชิ้ด ตวัอยา่งวฒันธรรมอิสลามบางประการท่ีจะน ามากล่าวในท่ีน้ี มี
ดงัน้ี 
  4.1 การแต่งกาย สตรีมุสลิมนิยมสวม “ฮิญาบ” (การปกปิดร่างกายอยา่งมิดชิดรวมทั้ง
การคลุมผมตามหลกัการศาสนา) หลกัการของอลักุรอานก าหนดให้สตรี ตอ้งปกปิดร่างกายมิดชิด
ทั้งหมดยกเวน้ใบหน้าและมือเท่านั้น เม่ือเธอออกมาติดต่อกบับุรุษเพศซ่ึงมิได้มีความสัมพนัธ์ใด ๆ 
ตามกฎหมายแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ และตอ้งไม่เปิดเผยหรืออวดร่างกายของเธอต่อใคร ๆ เวน้แต่สามีของ
เธอดงัขอ้ความในกุรอาน วา่ 
  “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด แก่บรรดามุอ์มินะฮ์ (สตรีมุสลิม) ให้พวกเธอลดสายตาของพวก
เธอลงต า่ และให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ (ของอันพึงสงวน) และอย่าเปิดเผยเคร่ืองประดับของ
พวกเธอ เว้นแต่ส่ิงท่ีพึงเปิดเผยได้ และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอ และ
อย่าให้เธอเปิดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอ เว้นแต่แก่สามีของพวกเธอ หรือบิดาของสามีของพวกเธอ 
หรือลูกชายของพวกเธอ หรือลูกชายของสามีของพวกเธอ หรือพ่ีชายน้องชายของพวกเธอ หรือลูกชาย
ของพ่ีขายของน้องขายของพวกเธอ หรือลูกชายของน้องสาวของพ่ีสาวของพวกเธอ หรือพวกผู้หญิง
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ของพวกเธอ หรือท่ีมือขวาของพวกเธอครอบครอง หรือคนใช้ผู้ขายท่ีไม่มีความรู้สึกทางเพศ หรือเด็ก
ท่ียงัไม่รู้เร่ืองเพศสงวนของผู้หญิง” (ซูเราะฮ.์24 : 31) 
  การสวมฮิญาบ มีเหตุผลประกอบหลายประการ คือ 
   4.1.1 ดา้นปรัชญา มุ่งให้มนุษยค์วบคุมตนเองไม่ให้ฝักใฝ่อยูใ่นกามตณัหา จึงได้
สร้างส่ิงกีดขวางระหวา่งชายกบัหญิงข้ึนไม่ให้ปะปนกนั 
   4.1.2 ดา้นสังคม คือ ท าให้เกิดความปลอดภยัในการท่ีหญิงจะถูกชายรุกเอา (ดว้ย
สายตาก่อน) 
   4.1.3 ดา้นเศรษฐกิจ คือ ผูห้ญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเปลืองเงินทองในการแต่งตวั เพื่อโอ้
อวดคนอ่ืน 
   4.1.4 ดา้นจริยธรรม คือ ท าให้สตรีมีความรักนวลสงวนตวั ไม่คอยย ัว่ยวนขาย
และป้องกนัมิใหข้ายมองสตรีในดา้นกามารมณ์ 
   4.1.5 ดา้นจิตวิทยา คือ ท าให้ชายหญิงมุ่งมัน่อยู่แต่ในคู่ครองของตนเท่านั้น ไม่
ส าส่อนทางเพศ 
   และเหตุผลส าคญัท่ีสุด คือ เป็นบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงมุสลิมตอ้งปฏิบติั (มุ
รตะซา มุเฏาะฮฮ์ารี. 2534 : 32-40) 
  ส าหรับการแต่งกายของชายนั้น ก็มิได้ก าหนดรูปแบบหรือฟอร์มของเคร่ืองแต่งกาย
ตายตวัหรือสีของเส้ือผา้ก็เช่นเดียวกนั เพียงก าหนดขอบเขตวา่ตอ้งปกปิดอวยัวะตั้งแต่สะดือจนถึงหัว
เข่ามิไดก้ าหนดรายละเอียดไวอ้ยา่งชดัเจนเหมือนของสตรี 
  4.2 วฒันธรรมการกิน อิสลามห้ามบริโภคเน้ือสัตวต์อ้งห้ามหลายชนิด เช่น สุกร สุนขั 
สัตว์ท่ีตายเอง สัตวบ์ูชายญั สัตวถู์กรัดคอตาย สัตว์ท่ีถูกตีตายและเลือดสัตวทุ์กชนิด ดังบัญญัติใน 
กุรอานว่า 
  “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้วซ่ึงสัตว์ท่ีตายเอง และเลือดและเนือ้สุกร และสัตว์ท่ีถูกเปล่ง
นามอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ท่ีมัน (ขณะเชือด) และสัตว์ท่ีถูกรัดคอตาย และสัตว์ท่ีถูกตีตาย และสัตว์ท่ีตก
เหวตาย และสัตว์ท่ีถกูขวิดตาย และสัตว์ท่ีถูกสัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากท่ีพวกเจ้าเชือดกัน และสัตว์ท่ีถูก
เชือดบนแท่นหินบูชา และการท่ีพวกเจ้าเส่ียงทายด้วยไม้ติว้ เหล่านั้นเป็นการละเมิด” (ซูเราะฮ.์5 : 3) 
  สัตวท่ี์มุสลิมบริโภคไดน้อกจากปศุสัตวแ์ลว้พวกปลาทุกชนิดทั้งน ้ าเค็มน ้ าจืด แมจ้ะตาย
เองก็บริโภคได ้อย่างไรก็ตามการห้ามก็มิไดเ้ด็ดขาดตายตวั อาจผ่อนปรนไดใ้นกรณีท่ีไม่มีอาหารให้
บริโภค “แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้ เสาะแสวงหาและมิใช่ผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ กไ็ม่มี
บาปใด ๆ แก่เขา” (ซูเราะฮ.์2 : 173) 
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  การด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนาอิสลามของมุสลิม ทุกขั้นตอนของชีวิตตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในอลักุรอานและแบบอย่างของท่านนบีมุฮมัมดัทุกประการ วฒันธรรม อิสลามไม่ค่อยมี
การเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป จึงถือวา่เป็นวฒันธรรมท่ีแข็งและ
คงรูปอยูไ่ดอ้ยา่งยาวนาน 
 
การด าเนินชีวติตามหลักศาสนาเต๋า 
 
 ค าสอนของศาสนาเต๋าแบบของเหลาจ้ือ ก็ไดไ้ปจากปรัชญาเต๋า ดงันั้นหากเขา้ใจเต๋าไดก้็จะ
เขา้ใจหลกัค าสอนของเหลาจ้ือทั้งหมด แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่าจะเขา้ใจเต๋าได้อย่างไร เป็นเร่ืองท่ียากมาก 
ทั้งน้ีก็เพราะเต๋าเป็นนามธรรม จึงไม่อาจรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัดงัท่ีเหลาจ้ือกล่าววา่ 
   เต๋าเป็นธรรมชาติอนัมิอาจมองเห็นไดด้ว้ยการดู 
   จะเง่ียหูฟังก็ไม่อาจไดย้นิ 
   จะสัมผสัก็กระทบมิได ้
   จะวจิยัอยา่งไรก็อบัจน 
 เต๋าถึงแมเ้ป็นนามธรรม แต่ก็มีอยูจ่ริง ไม่ใช่วา่งเปล่าไม่มีอะไรเลย ทั้งเป็นบ่อเกิดทุกอยา่งอีก
ดว้ยดงัท่ีเฮ่งเก๊ียกอธิบายเต๋าไวว้า่ (เสถียร โพธินนัทะ 2514 : 191) 
   จกักล่าววา่มนัไม่มีไม่เป็นอะไรหรือส่ิงทั้งปวงก็ส าเร็จจากมนั 
   คร้ันจกัพดูวา่มนัมีมนัเป็นอะไรเล่า เราก็มองไม่เห็นตวัมนั 
 โดยเหตุท่ีเต๋าเป็นนามธรรมจึงเป็นธรรมชาติอยูเ่หนือการสมมุติ ภาษาของมนุษยล์ว้นแต่เป็น
เร่ืองสมมุติทั้งส้ิน ดงันั้นแมจ้ะเรียกวา่เต๋า ๆ นั้น ก็ไม่ใช่ตวัเต๋าจริง ๆ เป็นเพียงการสมมุติเช่นกนั ดงัท่ี
เหลาจ้ือกล่าวา่ 
   เต๋าท่ีน ามาเรียกขานกนัไดไ้ม่ใช่เต๋าแท ้
   นามท่ีน ามาบญัญติัเรียกร้องกนัได ้ก็มิใช่นามแท ้
 เต๋าท่ีเรียกขานกนัถึงแมจ้ะเป็นเต๋าสมมุติ ไม่ใช่เต๋าตวัจริง แต่ก็ยงัตอ้งเรียกเต๋าอยู่นั่นเอง 
เพราะถา้ไม่เรียกก็ไม่รู้ว่าจะท าให้คนเขา้ใจเต๋าไดอ้ย่างไร จึงจ าตอ้งอาศยัการสมมุติเป็นแนวทางไป
พลางก่อน ดงัท่ีเหลาจ้ือกล่าววา่ 
   เต๋าเป็นธรรมชาติท่ีเป็นอยูโ่ดยตวัเอง ไม่อาศยัอะไร 
   มีอยูก่่อนฟ้าและดิน 
   ไม่มีรูปร่างลกัษณะหรือสุ้มเสียง 
   เป็นอยูช่ัว่นิรันดร ไม่เปล่ียนแปลง 
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   ทั้งมีอยูใ่นท่ีทัว่ไป 
   เป็นบ่อเกิดของสรรพส่ิง 
   ฉนัไม่รู้จกัช่ือของมนัวา่อะไร 
   แต่ขอสมมุติเรียกวา่เต๋าไปพลางก่อน 
 ท่ีวา่เต๋าเป็นนามธรรมเป็นสภาวะท่ีวา่งเปล่าไม่มีตวัตน แต่เป็นบ่อเกิดสรรพส่ิงนั้น ขอ้น้ีจะ
เห็นไดด้งัท่ีเหลาจ้ือกล่าววา่ 
   เต๋าเป็นเหตุให้เกิดหน่ึง 
   หน่ึงเป็นเหตุให้เกิดสอง 
   สองเป็นเหตุให้เกิดสาม 
   ความวา่งเป็นบ่อเกิดของสรรพส่ิง 
   ส่วนความมีก็เป็นมารดาของส่ิงทั้งหลาย 
   ถา้มองดา้นความวา่ง ก็จะเห็นความล้ีลบัของสรรพส่ิง 
   หากมองดา้นความมี ก็จะเป็นปรากฏการณ์ของส่ิงทั้งหลาย 
   โดยท่ีแท ้สภาวะทั้ง 2 น้ี ก็มีแหล่งก าเนิดเดียวกนั 
   เพียงแต่เรียกช่ือต่างกนัเท่านั้น 
   สภาวะทั้ง 2 อยา่ง ต่างก็เป็นธรรมชาติลึกซ้ึง 
   ลึกยิง่ลึก ซ้ึงยิง่กวา่ซ้ึง 
   ทั้งเป็นประตูแห่งความเปล่ียนแปลงล้ีลบัของสรรพส่ิง 
 เพราะฉะนั้ นท่ีว่า เต๋าเป็นสภาวะท่ีว่างจึงไม่ได้หมายความว่าว่างอย่างไม่มีอะไรเลย  
แต่มีอะไรอยู ่เพราะถา้ไม่มีอะไร จะเป็นเหตุให้เกิดอะไรไดอ้ยา่งไร เพราะอะไรก็ตอ้งมาจากอะไร จะ
มาจากไม่มีอะไร หรือส่ิงท่ีมีจะตอ้งเกิดมาจากส่ิงท่ีมีเช่นกนั จะเกิดจากความวา่งเหล่าไม่มีอะไรเลยนั้น
ไม่ได ้ดงันั้นความวา่งในเต๋า คงจะเป็นสภาวะอยา่งหน่ึง แต่ไม่มีรูปร่างตวัตนเพราะเป็นนามธรรม หรือ
เป็นสภาวะท่ีว่างเปล่าจากตวัตน รูป รส กล่ิน เสียงสัมผสั ก็คล้ายกับอนัตตา หลักธรรมส าคญัใน
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท อนัตตาคือหาตัวตนท่ีแท้จริงไม่ได้หรือปราศจากตัวตนท่ีจะยึดถือ
ครอบครอง อนตัตาก็ตรงกบัสุญญตา ในฝ่ายมหายานนิกายสุญญตวาทิน ซ่ึงมีมาธยมิกะหรือทางสาย
กลางเป็นค าสอนส าคญั สุญญตาในท่ีน้ีมิได้หมายถึงสูญหรือไม่มีอะไรเลย หากแต่หมายถึงสูญจาก
ตวัตนหรือวา่งเปล่าตากตวัตนเท่านั้น 
 ส่วนท่ีว่าความวา่งเป็นเหตุให้เกิดความมีหรือความมีเกิดข้ึนมาไดจ้ากความวา่งนั้น เร่ืองน้ีก็
เช่นกนั ถา้จะกล่าวถึงท่ีสุดแลว้ ทั้งความวา่งและความมีก็เป็นอยา่งเดียวกนัอยูใ่นขบวนการเดียวกนั ท่ี
ต่างกนัก็เพียงอยู่ต่างล าดบัขั้นตอนกนัเท่านั้น ดุจมืด-สว่าง ร้อน-หนาวก็ฉันนั้น หรือท านองเดียวกบั
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ทางวทิยาศาสตร์ท่ีถือวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ี เม่ือแยกออกแลว้ ก็มี 2 อยา่ง คือสสารกบัพลงังาน แต่
ถา้จะกล่าวถึงขั้นสุดยอดแลว้ สสารกบัพลงังานก็เป็นอยา่งเดียวกนั จากสสารก็จะกลายเป็นพลงังาน แต่
ถา้จะกล่าวถึงขั้นสุดยอดแลว้สสารกบัพลงังานก็เป็นอย่างเดียวกนั จากสสารก็จะกลายเป็นพลงังาน 
และจากพลงังานก็จะกลายเป็นสสาร หรือกล่าวให้ยิ่งกวา่น้ี ก็มีแต่พลงังานเท่านั้น ส่วนสสารเป็นเพียง
การแสดงออกของพลงังาน หรือสสารเป็นเพียงรูปหน่ึงของพลงังานเท่านั้น สสารกบัพลงังานจึงเป็น
เพียงต่างขั้นตอนของขบวนการอนัเดียวกนั พลงังานเป็นบ่อเกิดของสรรพส่ิง และแต่ละส่ิงก็เป็นบ่อ
เกิดต่อไปอีก และในท่ีสุดทุกส่ิงก็จะกลบัเป็นพลงังานอีก เป็นวฏัฏหมุนเวียนเป็นวงกลมอยูอ่ยา่งน้ีไม่มี
ท่ีส้ินสุด หรือความวา่งและความมีในปรัชญาเต๋าก็คลา้ยกบัปรัชญาของดีมิคริตุส นกัปรัชญากรีก ผูถื้อ
วา่ในโลกน้ีมีส่ิงท่ีแทจ้ริงอยู ่2 อยา่งคือ ปรมาณูกบัช่องวา่งให้แต่ละปรมาณูผ่านเท่านั้น กล่าวคือดีมอ
ตริตุสเช่ือว่าทุกส่ิงในโลกน้ีหากแยกแยะออกไปเร่ือย ๆ ก็จะมาถึงจุดหน่ึงซ่ึงไม่สามารถแยกได้อีก
ต่อไป เรียกวา่อะตอมหรือปรมาณู ปรมาณูมีมากมายเหลือคณา ปรมาณูเล็กยิ่งนกัจนไม่อาจเห็นไดด้ว้ย
ตา ก็ในบรรดาปรมาณูเหล่าน้ี แต่ละปรมาณูต่างเคล่ือนไหวไม่หยุดน่ิงวิ่งกนัวุน่ตลอดเวลา ปรมาณูแต่
ละปรมาณูจะมีคุณภาพเหมือนกนั จะต่างกนัก็แต่รูปร่าง ขนาดและน ้ าหนกัเท่านั้น และการท่ีปรมาณู
จะเคล่ือนไหวได้ก็จะต้องมีช่องว่างให้ปรมาณูผ่าน ช่องว่างมีอยู่จริง ถ้าไม่มีช่องว่าง ปรมาณูก็จะ
เคล่ือนไหวไม่ได ้เพราะฉะนั้น ทั้งปรมาณูและช่องวา่งต่างก็เป็นจริงดว้ยกนั จากปรัชญาทั้ง 2 ท่าน คือ
เหลาจ้ือและดีมอคริตุสต่างก็ยืนยนัว่า ความว่างมีอยู่จริงเป็นอิสระต่างหากจากความมี ซ่ึงผิดกบัคน
ทัว่ไปท่ีถือวา่ความมีเท่านั้นท่ีมีอยู ่ส่วนความวา่งหามีจริงไม่ 
 จากการอธิบายความดงักล่าวมา ก็พอจะช่วยให้เขา้ใจความหมายของเต๋าไดบ้า้ง เหลาจ้ือไดก้
ล่าวถึงคุณค่าของเต๋าไวห้ลายอยา่ง ควรท่ีบุคคลจะไดป้ระพฤติตนใหส้อดคลอ้งกบัเต๋า เช่น 
  ปรมาณูสอนถึงประโยชน์ของความว่าง 
   ซ่ีลอ้รถ 30 ซ่ีมาร่วมกนัลงในดุมอนัเดียว 
   ช่องวา่งท่ีกลางลูกดุมนั้นและท าประโยชน์ให ้
   ป้ันดินเหนียวเป็นภาชนะ 
   ก็ช่องวา่งของภาชนะนัน่เองใหป้ระโยชน์ 
   เจาะประตูและหนา้ต่างท าให้เป็นห้อง 
   ช่องวา่งของประตูและหนา้ต่างมิใช่หรือท่ีท าให้หอ้งมีประโยชน์ 
   เพราะฉะนั้นประโยชน์มาจากความมี 
   ส่วนการใช่ประโยชน์มาจากความวา่ง 
  สอนให้อ่อนน้อมถ่อมตน 
   ท าไมทะเลจึงไดช่ื้อวา่เป็นราชาแห่งน ้ า 
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   ก็เพราะตั้งอยูต่  ่ากวา่สายธารทั้งหลาย 
   จึงไดก้ลายเป็นเจา้แห่งน ้า 
   นกัปราชญป์รารถนาจะปกครองประชาชนก็พึงท าตนคอยรับใชด้ว้ยความถ่อมตน 
   หากประสงคจ์ะน ารปะชาชน ก็พึงท าตนตามหลงัประชาชน 
   เม่ือใชว้ธีิน้ีปกครอง ประชาชนก็จะไม่รู้สึกถูกกดข่ี 
   เม่ือนกัปราชญย์นือยูห่นา้ ประชาชนก็จะไม่ท าร้ายเขา 
   ทัว่โลกจะสนบัสนุนไม่ระอาเขา 
   เพราะเขาไม่แข่งกบัประชาชน 
   เขาจึงไม่ถูกแข่งขนัดว้ย 
   นกัปราชญพ์ึงท าตนเป็นผูต้ามประชาชน แลว้กลบัจะไดเ้ป็นผูน้ าประชาชน 
   จงสละความเห็นแก่ตวั แลว้กลบัจะไดอ้ะไรอีกมากมาย 
   และเพราะไม่เห็นแก่ตน จึงส่งผลใหไ้ดรั้บประโยชน์อนัไพบูลย ์
   ความอ่อนโยนชนะความแขง็กระดา้ง 
   ความอ่อนชนะความแขง็ 
   เม่ือคนเกิดมา เขาอ่อนและไม่แขง็แรง 
   แต่เม่ือตาย เขาแขง็และกระดา้ง 
   เม่ือสัตวแ์ละพืชยงัมีชีวติ ก็อ่อนและดดัได ้
   แต่เม่ือตาย ก็เปราะและแหง้ 
   เพราะฉะนั้น ความแขง็และความกระดา้ง 
   จึงเป็นพวกพอ้งของความตาย 
   ความอ่อนและความสุภาพ จึงเป็นพวกพอ้งของความเป็น 
   เพราะฉะนั้น เม่ือกองทพัแขง็กร้าวจึงแพใ้นสงคราม 
   เม่ือตน้ไมแ้ขง็ จึงถูกโค่น 
   ส่ิงท่ีใหญ่และแขง็จะอยูข่า้งล่าง 
   ส่วนส่ิงท่ีสุภาพและอ่อนจะอยูข่า้งบน 
  สอนให้อยู่แบบธรรมชาติ ไม่ฝ่าฝืน 
   คนท่ียนืเขยง่เทา้ ยอ่งยนือยูไ่ม่ไดน้าน 
   คนท่ีกา้วขายาวเกินไป ยอ่มจะเดินไม่ไดไ้กล 
   คนท่ีชอบแสดงตน จะไม่ไดรั้บความยกยอ่ง 
   คนท่ีชอบยกตน จะไม่ไดรั้บความนบัถือ 
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   คนท่ีชอบโออ้วด จะไม่ไดรั้บอะไร 
 
  สอนให้ด ารงชีวติอย่างธรรมชาติ ไม่เติมแต่งให้ผดิไป 
   เม่ือคนในโลกเกิดรู้จกัความงาม ความไม่งามก็เกิดข้ึน 
   เม่ือเกิดรู้จกัความดี ความชัว่ก็เกิดข้ึน 
   ความมีกบัความไม่มีก็เกิดข้ึนดว้ยกนั 
   ความยากและความง่ายก็เกิดข้ึนเน่ืองกนั 
   ความยาวกบัความสั้นก็เกิดจากการเปรียบเทียบกนั 
   ความสูงกบัความต ่าก็เกิดข้ึนเพราะอาศยักนั 
   เสียงกบัส าเนียงก็เกิดเพราะประสานกนั 
   ขา้งหนา้และขา้งหลงัก็เกิดเพราะติดตามกนั 
   เพราะฉะนั้นนกัปราชญจึ์งกระท าดว้ยการไม่ท า (อุปาทาน) 
   ทั้งสั่งสอนโดยไม่เอ่ยวาจา 
  สอนให้มีเมตตาและเอาชนะความช่ัวด้วยความดี 
   นกัปราชญจ์ะไม่เอาแต่ใจตวั 
   เขาจะค านึงถึงใจผูอ่ื้นเป็นส าคญั 
   คนดีต่อฉนั (เหลาจ้ือ) ฉนัก็ดีต่อเขา 
   ดงันั้นทุกคนจึงเป็นคนดี 
   คนจริงใจต่อฉนั ฉนัก็จริงใจตอบ 
   ใครไม่จริงใจต่อฉนั ฉนัก็ยงัจริงใจต่อเขาเช่นกนั 
   ดงันั้นทุกคนจึงเป็นคนจริงใจ 
   นกัปราชญย์อ่มมีใจหนกัแน่นและแผเ่มตตาต่อทุกคน 
   แลว้ประชาชนจะจอ้งมองมาท่ีเขา และคอยฟังเขา 
   นกัปราชญจ์ะเอ็นดูประชาชนดุจบุตรของตน 
  สอนให้สันโดษ ไม่โลภและไม่เห็นแก่ตัว 
   เม่ือโลกด าเนินไปตามเต๋า 
   มา้จะถูกน าไปใชใ้นดา้นเกษตรกรรม 
   หากโลกไม่ด าเนินไปตามเต๋า 
   มา้จะถูกน าไปใชใ้นการรบ 
   ไม่มีหายนะใดใหญ่กวา่ความโลภ 
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   ไม่มีวบิติัใดใหญ่กวา่ความไม่สันโดษ 
   ไม่มีโชคา้ยใดใหญ่กวา่ความเห็นแก่ตวั 
   เพราะฉะนั้นผูท่ี้รู้จกัพอ ก็จะพอตลอดไป 
  สอนให้รัฐไม่รุกรานใคร 
   รัฐท่ีมีเต๋าเป็นอุดมคติ ยอ่มจะไม่ใชก้  าลงัทพัมาเสริมสร้างความเกรียงไกร 
   ความจริงมีวา่ หากเอาชนะผูอ่ื้นดว้ยก าลงั ก็ยอ่มถูกผูอ่ื้นเอาชนะดว้ยก าลงัเช่นกนั 
   ท่ีใดมีกองทพัตั้งอยู ่ท่ีนัน่จะกลายเป็นสถานท่ีรกร้าง 
   เม่ือเสร็จสงครามแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีปีวปิโยคตามมา 
  สอนให้หาดีในตัว ไม่ใช่นอกตัว 
   ไม่ตอ้งออกนอกประตู ก็รู้อะไรไดทุ้กอยา่ง 
   ไม่ตอ้งมองทางหนา้ต่าง ก็สามารถเห็นทางสวรรค ์
   คนยิง่ออกไปไกลตวัมากเท่าไร ก็รู้ไดน้อ้ยเท่านั้น 
   ดงันั้นนกัปราชญจึ์งสามารถหาความรู้ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปไกล 
   สามารถตั้งช่ือใหส่ิ้งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมิตอ้งมองเห็น 
   สามารถบรรลุจุดหมายปลายทางได ้โดยมิตอ้งด้ินรน 
  สอนให้รู้จักตัวเอง เอาชนะตนเอง 
   ผูรู้้จกัคนอ่ืน ช่ือวา่ผูส้ังเกต 
   ผูรู้้จกัตนเอง ช่ือวา่ผูมี้ปัญญา 
   ผูรู้้จกัคนอ่ืน ช่ือวา่ผูแ้ขง็แรง 
   ผูรู้้จกัตนเอง ช่ือวา่เขม้แขง็ 
   ผูรู้้จกัพอ ช่ือวา่ผูร้ ่ ารวย 
   ผูพ้ากเพียร ช่ือวา่ผูมี้จิตมัน่คง 
   ผูไ้ม่ตกอยูใ่นอ านาจความอยาก ช่ือวา่ผูย้นืยง 
   ผูท่ี้ตายเพียงกาย ช่ือวา่ผูเ้ป็นอมตะ 
  สอนให้เป็นคนคมในฝัก ไม่โอ้อวด 
   ผูมี้ความรู้แต่ท าตวัเหมือนวา่ไม่รู้ เป็นผูป้ระเสริฐ 
   ผูไ้ม่มีความรู้ แต่ท าตวัเหมือนวา่รู้อะไรต่าง ๆ เป็นผูไ้ม่ประเสริฐ 
   ผูรู้้ไม่พดู 
   ผูพ้ดูไม่รู้ 
   จงปิดปากใหส้นิท 
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   จงส ารวจจิตใหเ้หนืออินทรีย ์
   คนท่ีช านาญในการท างาน ยอ่มจะไม่ทิ้งขอ้บกพร่องของตนไว ้
   คนท่ีช านาญในการสนทนา ยอ่มจะมีวาจาไม่บกพร่องเสียหาย 
   คนท่ีช านาญในการค านวณ ยอ่มไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองค านวณ 
   คนท่ีช านาญในการดูแล แมไ้ม่ไดติ้ดกุญแจแต่ก็ไม่มีใครเปิดประตูออก 
   คนท่ีช านาญในการผกูเง่ือน แมไ้ม่ผกูแต่ก็ไม่มีใครแกไ้ด ้
  สอนให้เสียสละ 
   นกัปราชญย์อ่มไม่สะสมเพื่อตนเอง 
   ช่วยผูอ่ื้นมากเท่าไร เขากลบัไดม้ากข้ึนเท่านั้น 
  สอนให้ส ารวมอนิทรีย์ และเป็นบัณฑิต 
   สีทั้ง 5 ท าใหค้นตาบอด 
   เสียงทั้ง 5 ท าใหค้นหูหนวก 
   รสทั้ง 5 ท าใหค้นเสียล้ิน 
   การข่ีมา้ล่าสัตวท์  าใหจิ้ตฟุ้งซ่าน 
   สินคา้ท่ีหายาก ท าใหค้นตอ้งระวงัดูแล 
   บณัฑิตท างานเพื่อใจ มิใช่เพื่อกาย 
   ยดึมัน่แต่ภายใน ไม่ไยดีภายนอก 
 ส่วนค าสอนของเตีย เต๋า เลง้ และสังฆราชถดั ๆ มา ก็เป็นไปในทางอภินิหาร อย่างเช่น จาง 
เต๋า หลิง ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นสังฆราชองคแ์รกของศาสนาเต๋าในราวคริสตศตวรรษท่ี 2 ไดเ้ช่ือวา่มีเทพ
เจา้และภูตผปีีศาจต่าง ๆ ตลอดทั้งเช่ือในเร่ืองโชคลางและเวทมนต ์จึงไดเ้สาะแสวงหาเร่ืองล้ีลบั ดงันั้น 
จาง เต๋า หลิง จึงเป็นนกัเล่นแร่แปรธาตุ นกัไสยศาสตร์ ใชเ้วทมนตก์ าจดัภูตผีปีศาจ และรักษาโรคต่าง 
ๆ อีกทั้งต่อมาเม่ือมีสานุศิษยม์ากข้ึนก็ไดข้ยายขอบข่ายศาสนาออกไปในรูปการเมืองดว้ย เช่น ตั้งรัฐก่ึง
อิสระข้ึนท่ีเขตติดต่อระหวา่งมณฑลเสฉวนและชานสี เหล่าน้ีเป็นตน้ (Da Liu 1981: 22-23) 
 
อทิธิพลของปรัชญาเต๋า 
 
 ปรัชญาเต๋า และปรัชญาขงจ้ือ ไดช่ื้อวา่เป็นมารดาแห่งอารยธรรมจีน จึงมีอิทธิพลต่อชาวจีน
อย่างใหญ่หลวงรอบดา้นในสมยัอดีต ส่วนในปัจจุบนัก็ยงัพอมีอิทธิพลอยู่ ก็ปรัชญาเต๋าและปรัชญา
ขงจ้ือมีคุณค่าต่างกนั กล่าวคือปรัชญาขงจ้ือจะหนกัไปในทางโลกิยธรรม ส่วนปรัชญาเต๋าจะเน้นไป
ในทางโลกุตรธรรม หรือปรัชญาขงจ้ือจะหนกัไปในทางโลก ส่วนปรัชญาเต๋าจะเนน้ไปในทางธรรม 
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ปรัชญาขงจ้ือจะแสดงหนกัไปในทางรูปธรรม แต่ปรัชญาเต๋าจะเนน้ไปในทางนามธรรม ดงันั้นปรัชญา
ขงจ้ือจึงไม่ลึกซ้ึงเท่ากบัปรัชญาเต๋า แต่ถึงอย่างไรปรัชญาทั้ง 2 ระบบต่างก็ช่วยอ านวยประโยชน์สุข
ให้แก่ชาวจีนด้วยกนั โดยท่ีปรัชญาขงจ้ือช่วยจดัระเบียบสังคมจีน ส่วนปรัชญาเต๋าก็ช่วยจดัระเบียบ
จิตใจใหก้บัชาวจีน ปรัชญาขงจ้ือจึงเปรียบเสมือนเปลือกวฒันธรรมจีนท่ีคอยห่อหุ้มแก่นวฒันธรรมจีน
คือปรัชญาเต๋าเอาไว ้ดงันั้นทั้งปรัชญาเต๋าและปรัชญาขงจ้ือจึงคอยช่วยส่งเสริมกนัผสมผสานกลมกลืน
กนัจนเป็นวฒันธรรมอนัเดียวกนัของจีน ชาวจีนด าเนินชีวิตในสังคมตามแนวปรัชญาขงจ้ือ แต่ภายใน
ส่วนลึกแห่งจิตใจกลบัมีปรัชญาเต๋าเป็นเคร่ืองน าทาง ชาวจีนเม่ือตอ้งการความเจริญกา้วหน้าในทาง
สังคมตลอพถึงความสุขทางกายก็จะด าเนินไปตามปรัชญาขงจ้ือ แต่เม่ือตอ้งการหาสาระแก่นสารของ
ชีวิต หาความสงบสุขแห่งจิตก็จะอาศยัปรัชญาเต๋า ปรัชญาขงจ้ือจึงแสดงออกในรูปความมัน่คง ความ
เป็นปึกแผ่นมัน่คงของครอบครัว สังคมและประเทศ จิตรกรจีนจะถ่ายทอดสะทอ้นอิทธิพลปรัชญา
ขงจ้ือออกมาเป็นภาพต่าง ๆ เช่นภาพของครอบครัวใหญ่ พร่ังพร้อมด้วยสมาชิกก าลังรับประทาน
อาหารกนัอยา่งเอร็ดอร่อย หรือเป็นภาพการสนทนากนัอยา่งสนุกสนานระหวา่งสมาชิกของครอบครัว 
เหล่าน้ีเป็นตน้ ส่วนปรัชญาเต๋าจะแสดงออกในรูปความรักธรรมชาติ ความมกันอ้ย ความไม่สนใจไยดี
ในลาภยศสรรเสริญ เพลิดเพลินอยูใ่นป่าเขาล าเนาไพร จิตรกรจะวาดภาพสะทอ้นถึงปรัชญาเต๋าเป็นรูป
ต่าง ๆ เช่น ภพคนก าลงันัง่ชมธรรมชาติอยูบ่นชะง่อนผาสูงอยา่งเพลิดเพลินบา้ง เป็นภาพคนนัง่ฟังเสียง
น ้ าไหลตามล าธารในหุบเขาบา้ง เป็นภาพคน 2 คน นัง่สนทนาปรัชญาอยู่บนภูเขาไกลออกไปลิบ ๆ มี
ทิวเขาอ่ืนทอดตวัหายไปในปุยเมฆ ขา้ง ๆ ก็มีเด็กคอยรินน ้ าชาให้ยามคอแห้งบา้ง เป็นภาพคนข่ีลาขา้ม
ล าธารใกลภู้เขาปกคลุมดว้ยหิมะบา้ง (เสถียร โพธินนัทะ 2514 : 367-369) 
 ปรัชญาเต๋านอกจากจะมีอิทธิพลในดา้นเป็นหลกัใจให้กบัชาวจีนแลว้ ก็ยงัมีอิทธิพลในดา้น
ศิลปะแบบต่าง ๆ อีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม จิตรกรรม ปฏิมากรรม และสถาปัตยกรรม ทั้งน้ีก็
เพราะผูท่ี้จะผลิตผลงานแขนงต่าง ๆ นั้น ก่อนท่ีจะผลิตก็จะตอ้งท าใจให้วา่งจากเร่ืองอ่ืน ๆ มุ่งท าจิตให้
เป็นสมาธิอย่างด่ืมด ่า เพื่อจะเขา้ถึงความจริงแทข้องธรรมชาติท่ีตนจะผลิตข้ึนมานั้น อยา่งเช่นจิตรกร
จะวาดภาพ ก็จะตอ้งท าจิตให้ว่างไม่คิดถึงเร่ืองใด มุ่งแต่เขา้ถึงความงามของธรรมชาติ พยายามท า
ตนเองใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ จนกระทัง่เขา้ร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัธรรมชาติ ไม่มีการ
แบ่งแยกตวัเองเป็นอย่างหน่ึง ธรรมชาติเป็นอีกอย่างหน่ึงต่อไป จึงท าให้เข้าใจธรรมชาติ เข้าถึง
วญิญาณของธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง จึงสามารถวาดภาพออกมาไดอ้ยา่งวิเศษ ดงั เวน ยโูก๋ จิตรกรจีนวาด
รูปตน้ไผไ่ดอ้ยา่งยอดเยี่ยม ในรูปนั้นจะมีเฉพาะตน้ไผไ่ม่มีใครปรากฏอยูด่ว้ยเลย ซูตงปอ นกักวีจีนได้
เขียนบทกวบีรรยายประกอบรูปภาพนั้นไวว้า่ 
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   เม่ือ เวน ยโูก๋ วาดรูปตน้ไผ ่
   เขาเห็นเพียงตน้ไผ ่
   มิไดม้องเห็นผูใ้ด 
   แลไม่เห็นผูค้น 
   เพลิดเพลินจนกระทัง่ลืมตนเอง 
   ตวัเขาเองกลบักลายเป็นตน้ไผ ่
   แตกหน่อผลิใบใหม่มิรู้ส้ินสุด (หลินยถูงั 2525 : 222) 
 อธิบายวา่ เม่ือเวนยโูก๋วาดรูปตน้ไผ ่เขามีจิตใจแน่วแน่ถึงตน้ไผเ่ท่านั้น มิไดมี้จิตวอกแวกถึง
เร่ืองอ่ืน ยิ่งวาดไปก็ยิ่งด่ืมด ่าจนลืมว่าตนเองเป็นผูว้าดรูป กลบัเห็นตวัเองกลายเป็นตน้ไผ่จะตอ้งแตก
หน่อผลิใบอยู่เร่ือยไป เพราะฉะนั้นตน้ไผท่ี่เวนยูโก๋วาดจึงไม่ใช่ตน้ไผ่ธรรมดา หากแต่เป็นตน้ไผ่ท่ีมี
ชีวิตจิตใจของเวนยูโก๋ร่วมอยู่ดว้ย เป็นตน้ไผ่แห่งอุดมคติท่ีสมบูรณ์และพิเศษกว่าตน้ไผ่ทั้งหลาย จึง
เป็นตน้ไผท่ี่อ่อนไหว มีชีวติจิตใจไม่แขง็ท่ือเหมือนไผท่ัว่ไป 
 ส่วนท่ีได้รับจากอิทธิพลของศาสนาเต๋าแบบเต๋าเจียว ก็ท  าให้เกิดส านักวิทยายุทธต่าง ๆ 
เพราะเช่ือเร่ืองอภินิหารและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งจิตเองก็เป็นธรรมชาติมหศัจรรย ์ดงันั้นใครท่ีสามารถฝึก
จิตได ้ก็จะท าให้มีความสามารถต่าง ๆ เหนือคนทัว่ไป เช่น สามารถล่องหนหายตวัได ้เหาะได ้ด าน ้ า
ตวัไม่เปียก ลุยไปตวัไม่ไหม ้คงกระพนัชาตรี ยิงไม่ออกฟันไม่เขา้ ตลอดทั้งมีก าลงัวงัชามหาศาล คน
เดียวสามรถต่อสู้กับหลายคนได้ เป็นต้น นอกจากน้ีก็เกิดมียาสมุนไพรขนานต่าง ๆ เพราะเช่ือว่า
ธรรมชาติแฝงความวิเศษอยูใ่นตวั หากใครสามารถพบธรรมชาติวิเศษนั้นแลว้น ามาเป็นยารับประทาน
ก็จะท าให้มีอายุยืนนาน ร่างกายแข็งแรง และถา้ไดรั้บประทานยาจากธรรมชาติท่ีวิเศษสุด ก็จะท าให้
เป็นอมติไม่ตายได ้
 
หลกัความเช่ือและจุดหมายสูงสุด 
 
 ปรัชญาเต๋า เช่ือว่าเต๋าเป็นธรรมชาติท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นพลงัแห่งความดีงามสูงสุดทุกอย่าง 
เพราะฉะนั้นแต่ละคนควรมุ่งเขา้ถึงเต๋า และใครท่ีสามารถเขา้ถึงเต๋า ก็จะเป็นอมตบุคคล ก็อมตบุคคล
อาจเรียกไดห้ลายอย่าง เช่น สัตยบุคคลบา้ง ฤาษีบา้ง เทพเจา้บา้ง ผูว้ิเศษบา้ง อมตบุคคลมี 2 แบบ คือ 
อมตบุคคลป่า และอมตบุคคลบา้น อมตบุคคลป่า คือ ฤาษีท่ีหลีกหนีจากสังคมอยูต่ามป่าเขาล าเนาไพร 
หาความวเิวกมีเต๋าเป็นจุดหมาย จวงจ้ือไดก้ล่าวถึงฤาษีประเภทน้ีไวว้า่ 
 ณ ภูเขาโกเซียซวัอนัไกลลิบมีมนุษยทิ์พยอ์ยูค่นหน่ึง มีผิวขาวบริสุทธ์ิดุจหิมะ กิริยามารยาท
อ่อนโยนสงบเสง่ียมดุจดรุณีสาว มีลมและน ้าคา้งเป็นอาหาร ใชปุ้ยเมฆบา้ง มงักรบา้ง เป็นพาหนะเท่ียว
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ไปทัว่มหาสมุทรทั้ง 4 และเน่ืองจากมีสมาธิแก่กล้าจึงสามารถบนัดาลให้พืชพนัธ์ุธัญญาหารอุดม
สมบูรณ์ในท่ีท่านผ่านไป...อนัตรายทั้งหลายไม่สามารถกล ้ ากลายท าร้ายท่านได ้แมน้ ้ าท่วมโลกก็ไม่
อาจท่วมท่าน ไฟท่ีร้อนแรงท่ีสุดสามารถเผากอ้นหินหรือเหล็กให้ละลายไดก้็ไม่อาจท าอนัตรายท่านได ้
หรืออากาศจะเย็นเป็นหิมะท าลายส่ิงทั้งหลายก็ไม่อาจท าให้ท่านหนาวตาย...สรุปแล้วไม่มีอะไร
สามารถท าใหท้่านเดือดร้อนหวาดหวัน่พร่ันพรึงได ้ส่วนฤาษีบา้นยงัตั้งอาศรมอยูใ่กลเ้มืองยงัเก่ียวขอ้ง
กบัสังคม แต่ก็ไม่ถูกอารมณ์โลกครอบง า เพราะรู้แจง้แทงตลอดในเต๋า จึงไม่หว ัน่ไหวในอิฏฐารมณ์
และนิฏฐารมณ์สัตยบุคคลเวลาหลบัก็ไม่ฝันเวลาต่ืนก็ไม่วิตกกงัวล ด ารงชีวิตอยา่งเรียบง่าย ไม่ยินดีใน
การเกิดไม่ยินร้ายต่อการตาย เห็นความเกิดและความตายเป็นเร่ืองธรรมดา (เสถียร โพธินนัทะ 2514 : 
373-374) 
 ส่วนความเช่ือของศาสนาเต๋าแบบเต๋า เจียว ก็เป็นไปในทางอภินิหารและความล้ีลับ 
อย่างเช่น จาง เต๋า หลิง ผูน้ าศาสนาเต๋าในคริสตศตวรรษท่ี 2 ก็ได้ไปตั้งส านักท่ีภูเขา โฮ หมิง ซาน 
มณฑลเสฉวน กล่าวกนัว่า จาง เต๋า หลิง ไดพ้บกบัเหลาจ้ือ ซ่ึงกลายเป็นอมตะท่ีนัน่ เหลาจ้ือไดส้อน 
จาง เต๋า หลิง วา่มีภูตผีปีศาจร้ายมากมายอยูท่ ัว่ไป คอยน าโรคและความตายตลอดทั้งความหายะต่าง ๆ 
มาให้มนุษย์ ดงันั้นมนุษยจึ์งควรรู้วิธีท่ีจะเอาชนะวิญญาณร้ายเหล่านั้น เพื่อจะได้มีชีวิตยืนยาว ไม่
เจ็บป่วย และถา้เก่งกลา้คาถาอาคมมากก็อาจน าภูตผีปีศาจร้ายมาใชง้าน เช่น ให้ออกรบแทนทหารได ้
นอกจากน้ีเหลาจ้ือยงัไดม้อบดาบกายสิทธ์ิ 2 เล่มให ้จาง เต๋า หลิง ดว้ย (Da Lui 1981 : 71) 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายสูงสุดของทั้ง 2 นิกายก็เพื่อเขา้ถึงเต๋าเหมือนกนัจะต่างก็แต่แบบเต๋า เจีย 
มุ่งเขา้ถึงเต๋า จิตจะมีแต่ความสงบสุขเพราะรู้เท่าทนัความจริง ส่วนแบบเต๋า เจียว มุ่งเขา้หาเต๋า เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น ท าเสน่ห์เล่กล ดูโชคชะตา รักษาโรค คงกะพนัชาตรี และเหาะ
เหินเดินอากาศ เป็นตน้ 
 
การด าเนินชีวติตามหลักศาสนาขงจือ้ 
 
 หลกัค าสอนของศาสนาขงจ้ือจะเก่ียวพนักบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีขงจ้ือเห็นว่าเป็นไปเพื่อสร้างคน
ใหเ้ป็นคนดี ขงจ้ือถือวา่ เร่ืองศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะต้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน จะ
แยกจากกันไม่ได้ และถือว่าคุณธรรมเป็นรากฐานของทุกอย่าง หากไม่มีคุณธรรมแล้ว ทุ กอย่างจะ
เป็นไปเพ่ือความหายะ แต่ค าสอนของขงจ้ือจะเป็นประโยชน์แก่มนุษยใ์นชาติน้ีเท่านั้น ไม่ไดก้ล่าวถึง
โลกหนา้ เพราะฉะนั้นค าสอนของศาสนาขงจ้ือ จึงเน้นหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีจะพึงท าให้สมบูรณ์ตาม
หนา้ท่ีของตน กล่าวคือ ขงจ้ือ ไดจ้ดัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลได ้5 ประเภท คือ 
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 1. ผูป้กครองกบัผูอ้ยู่ใตป้กครอง หรือ ผูใ้หญ่กบัผูน้้อย โดยผูป้กครองแสดงความนบัถือ
ใหเ้กียรติ ส่วนผูอ้ยูใ่ตป้กครองก็ตอ้งจงรักภกัดี 
 2. บิดามารดากบับุตรธิดา โดยบิดามารดาให้ความกรุณา ส่วนบุตรธิดาก็มีความกตญัญู
กตเวที 
 3. สามีกบัภรรยา โดยสามีมีคุณธรรม ฝ่ายภรรยาก็ตอ้งเช่ือฟัง 
 4. พี่กบันอ้ง โดยพี่วางตวัใหส้มกบัเป็นพี่ ส่วนนอ้งก็ตอ้งเคารพเช่ือฟัง 
 5. เพื่อนกบัเพื่อน ต่างก็ตอ้งท าตวัใหน่้าเช่ือถือและไวว้างใจกนัได ้
 การแบ่งหน้าท่ีและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของศาสนาขงจ้ือ ก็ท  านองเดียวกบัค าสอน
ในพุทธศาสนาท่ีวา่ดว้ย คิหิปฏิบติัตอนท่ีวา่ดว้ยทิศ 6 ซ่ึงก็มี 1. ทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ บิดามารดา 2. ทิศ
ใต ้คือ ครูบาอาจารย ์3. ทิศตะวนัออก บุตรธิดาและคู่ครอง 4. ทิศเหนือ มิตรสหาย 5. ทิศเบ้ืองบน คือ 
สมณชีพราหมณ์ 6. ทิศเบ้ืองต ่า บ่าวไพรหรือผูน้้อย ทุกคนย่อมมีความเก่ียวขอ้งกนัในฐานะใดฐานะ
หน่ึง หรือหลายฐานะ ใครอยูฐ่านะไหนก็ตอ้งท าหนา้ท่ีของตนใหดี้ 
 ขงจ้ือมีความเห็นวา่ ความยุง่ยากวุน่วายท่ีเกิดข้ึนในสังคม ก็เพราะคนไม่ท าหนา้ท่ีของตนให้
สมบูรณ์ เช่น บิดามารดาไม่เล้ียงดูบุตรธิดาให้ดี บุตรธิดาก็ไม่มีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดา หรือ
สามีภรรยาต่างนอกใจกัน เป็นต้น ผลก็คือ ความเดือดร้อนต่าง ๆ ก็จะมาตกแก่สังคม ท าให้สังคม
เดือดร้อน แต่ตรงกนัขา้ม หากทุกคนท าหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์ ปัญหาความวุ่นวายของสังคมก็จะ
หมดไป เพราะฉะนั้น การท าหน้าท่ีของตนให้ดีจึงมีความส าคญัมาก ดงัท่ีขงจ้ือกล่าววา่ “กษตัริยต์อ้ง
ท าหนา้ท่ีของกษตัริยใ์หส้มบูรณ์ ขนุนางตอ้งท าหนา้ท่ีขนุนางให้สมบูรณ์ บิดามารดาตอ้งท าหนา้ท่ีของ
บิดามารดาให้สมบูรณ์ บุตรธิดาตอ้งท าหน้าท่ีของบุตรธิดาให้สมบูรณ์” (เสถียร โพธินนัทะ 2514 : 
154) ดงันั้นค าสอนต่าง ๆ ของศาสนาขงจ้ือ ส่วนใหญ่จึงเป็นไปเพื่อท าหน้าท่ีของตนให้ดีตามความ
เก่ียวขอ้งในสังคมดงัแสดงมาแลว้ นอกนั้นก็เป็นไปเพื่อหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อตนเองดว้ย ดงัจะเห็นได้
ในค าสอนทั้ง 2 ประเภทต่อไปน้ี 
 
ค าสอนส าหรับผู้ปกครอง 
 
 “นกัปราชญ์ท่ีดีย่อมท าตนให้เป็นตวัอย่างของประชาชน ในงานท่ีตอ้งเกณฑ์ประชาชนท า
อยา่งเหน็ดเหน่ือย ก็จงเป็นผูเ้หน่ือยเสียก่อนพวกเขาเหล่านั้น” (เสถียร โพธินนัทะ 2514 : 164) 
 “จงยกย่องคนสุจริตและห่างไกลคนทุจริต ประชาชนก็นิยมพอจ หากยกย่องคนทุจริตไม่
น าพาต่อคนสุจริต ประชาชนก็หมดความนิยมพอใจ” (เสถียร โพธินนัทะ 2514 : 158) 
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 “จงน าผลประโยชน์ของประชาชน ซ่ึงประชาชนสมควรจะได้คืนให้เขาไป อย่างน้ีช่ือว่า
สร้างพระคุณใหป้ระชาชนโดยไม่ส้ินเปลือง” 
 “จงท าใหผู้อ้ยูใ่กลย้นิดี และท าใหผู้อ้ยูไ่กลอยากจะมาอยูด่ว้ย” 
 “ในการปกครอง หากใช้แต่กฎหมายอย่างเดียวปกครองประชาชน สร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดว้ยอาชญาแลว้ไซร้ ประชาชนไม่เพียงแต่จกัหลบเล่ียงละเมิดกฎหมายเท่านั้น ยงัจะไม่มีความ
ละอายต่อความชัว่ดว้ยความรู้สึกผิดชอบของตนเอง แต่ตรงกนัขา้ม หากปกครองโดยใช้คุณธรรมน า
ประชาชน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยดว้ยนิติธรรมสู่ความดีเบ้ืองสูงอีกดว้ย” (เสถียร โพธินนัทะ 
2506: 143) 
 “จงมีความอ่อนนอ้มถ่อนตนต่อประชาชน ประชาชนก็จะใหเ้กียรติเขา” 
 “จงโอบออ้มอารีต่อประชาชน ประชาชนก็ยอ่มจะภกัดีต่อเขา” 
 “จงซ่ือสัตยต่์อประชาชน ประชาชนก็ยอ่มจะภกัดีต่อเขา” 
 “จงท างานอยา่งเขม้แขง็จริงจงั ประชาชนก็ยอ่มตอ้งเห็นผลงานของผูน้ า” 
 “จงสร้างพระคุณใหป้ระชาชน ประชาชนก็พร้อมท่ีจะสนบัสนุน” 
 “จงใหร้างวลัแก่ผูท้  าความดี และลงโทษทณัฑแ์ก่คนท าความชัว่” 
 “จงตอบแทนความดีดว้ยความดี และตอบแทนความชัว่ดว้ยความยุติธรรม” (เสฐียรพนัธรังษี 
2514 : 165) 
 “ผู้ใดปรารถนาจะให้โลกบรรลุถึงสันติสุขอย่างแท้จริง ผู้นั้นจักต้องสามารถปกครองรัฐของ
ตนให้เรียบร้อยก่อน ผู้ใดปรารถนาจักปกครองรัฐให้เรียบร้อยได้ ผู้นั้นจักต้องปกครองครอบครัวของ
ตนให้สงบสุขได้ก่อน ผู้ใดปรารถนาจะปกครองครอบครัวให้สงบสุขได้ ผู้นั้นจักต้องอบรมตนให้ดี
เสียก่อน ผู้ใดปรารถนาจักอบรมตนให้ดีได้ ก็จักต้องตั้งจิตให้ชอบธรรมก่อน ส่วนการตั้งจิตให้ชอบ
ธรรมได้ กจั็กต้องมีความซ่ือสัตย์มัน่คงต่ออุดมคติของตนเสียก่อน และการจักมั่นคงในอุดมคติของตน
ได้ กจั็กต้องมีปัญญาเห็นคุณค่าต่ออุดมคตินั้นเสียก่อน”(เสถียร โพธินนัทะ 2514 : 128-129) 
 “จงอบรมตนใหมี้ความรู้และคุณธรรมอยูเ่สมอ” 
 “จงยกยอ่งใหเ้กียรติต่อผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ” 
 “จงมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีต่อทุกคน” 
 “จงยกยอ่งขนุนางผูใ้หญ่ หรือผูมี้อ  านาจในแผน่ดิน” 
 “จงแผพ่ระคุณไปในขุนนางผูน้อ้ย” 
 “จงแผค่วามรักไปในหมาราษฎร ดุจบิดามารดาอาทรต่อบุตรธิดา” 
 “จงอุดหนุนส่งเสริมศิลปวิทยาการและอาชีพต่าง ๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้” 
 “จงใหก้ารตอ้นรับอยา่งดีแก่ประชาชาติท่ีมาเยีย่มเยยีนหรือท าธุรกิจ” 
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 “จงผกูไมตรีแก่ผูน้ าประเทศต่าง ๆ” 
 สอนหลกัการคบคน 
 “จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราชอบหรือไม่ชอบอยา่งไร คนอ่ืนก็อยา่งนั้น” 
 
สอนเร่ืองลกัษณะคนดีและลกัษณะบัณฑิต 
 
 “คนดีย่อมพูดดี แต่คนพูดดีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคนดีทุกคน คนดีเป็นคนกล้า แต่คนกลา้ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นคนดีทุกคน” 
 “คนดีต้องกลัว 3 อย่าง คือ 1. กลัวบัญญัติสวรรค์ 2. กลัวผูมี้อ  านาจ 3. กลัวต่อค าของ
นกัปราชญ”์ (เสฐียรพนัธรังษี 2514 :567) 
 “คนดีจะตอ้งระวงักาย วาจา และใจ อยา่เขา้ใจวา่ท่านอยูค่นเดียว ไม่มีใครรู้เห็ แต่จงจ าไวว้่า
มีเทวดาอยูทุ่กหนแห่ง” (เสฐียรพนัธรังษี 2514 : 566) 
 “คนดีพึงระมดัระวงัในส่ิงท่ีตามองไม่เห็น และเกรงกลวัในส่ิงท่ีหูไม่ไดย้ิน” (เสฐียรพนัธ
รังษี 2514 : 560) 
 “บณัฑิตยอ่มคิดถึงอุปนิสัยของตน ส่วนคนพาลคิดแต่ต าแหน่งหนา้ท่ีของตน ฝ่ายแรกคน้หา
ความผดิแลว้คิดแกไ้ข ส่วนฝ่ายหลงัคิดแต่ความพึงพอใจ” (โจเซฟแกร์ 2533 : 99) 
 “บณัฑิตย่อมแสวงหาแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้ง ส่วนคนพาลเสาะแสวงหาแต่ผลประโยชน์” (โจเซฟ
แกร์ 2533 :100) 
 “บณัฑิตยอ่มเห็นแก่คุณธรรมยิง่กวา่จะเห็นแก่ปากทอ้ง” 
 “บณัฑิตจะใหส้ัญญาชา้ แต่ทวา่ท าใหส้มบูรณ์เร็ว” (โจเซฟแกร์ 2533 :100) 
 “บณัฑิตยอ่มไม่เป็นทุกขเ์พราะไม่มีฐานะต าแหน่ง แต่เป็นทุกขเ์พราะไม่มีคุณธรรมและวิชา
อยูใ่นตวั” (เสถียร โพธินนัทะ 2514:52) 
 “ส่ิงเหล่าน้ีบณัฑิตคอยต่อตา้น คือ กามตณัหาต่อเน้ือหนงัในวยัหนุ่มสาว การระรานในวยั
ฉกรรจ ์และความละโมบในวยัชรา” (โจเซฟแกร์ 2533 :104) 
 “เมธีผูต้ ั้งใจจะศึกษาสัจจะ แต่ยงัรู้สึกละอายต่อเส้ือผา้ปอน ๆ ของตน ก็ยงัไม่มีคุณค่าท่ีจะ
เสวนาดว้ย” (โจเซฟแกร์ 2533 : 99) 
 “อภิชนยอ่มไม่ก่อเวร เขาพอใจเพียงแค่แข่งธนูศิลป์เท่านั้น และเม่ือเขาชนะ เขาจะมอบถว้ย
รางวลัแก่คู่แข่งขนัของเขา” (โจเซฟแกร์ 2533 : 99) 
 “คุณสมบติั 4 อยา่งของอภิชน คือ เขาเป็นคนถ่อมตน เคารพนบนอบต่อผูใ้หญ่ มีความกรุณา
อยูท่ ัว่ไปและเป็นคนยติุธรรม”(โจเซฟแกร์ 2533 :100) 
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 “ไม่สอนผูท่ี้พอสอนไดก้็ท  าให้คนเสีย สอนผูท่ี้ไม่อาจสอนไดก้็เสียค าพูด บณัฑิตจะไม่ยอม
เสียคนและเสียค าพดู” (โจเซฟแกร์ 2533 :104) 
 “บุคคลผูท่ี้ลืมความขดัเคืองเก่า ๆ เสียได้ ย่อมจะบรรเทาความเดือดร้อนลงไดต้ามล าดบั” 
(โจเซฟแกร์ 2533 :100) 
 สอนถึงความส าคัญตนเอง 
 “ไม่มีใครประเสริฐเท่าตนเอง” (เสฐียรพนัธรังษี 2514:567) 
 สอนความกตัญญูกตเวท ี
 “ความกตญัญูกตเวทีเป็นรากฐานของคนดี จงเคารพบิดามารดา ขณะท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่ จง
แสดงความเศร้าโศกเม่ือท่านส้ินชีวติไปแลว้ และท าพิธีใหแ้ก่ศพของท่าน” 
 “บุคคลไม่พึงขดัใจบิดามารดา คอยเล้ียงดูบิดามารดาเม่ือท่านยงัมีชีวิตอยู ่จดัการท าศพตาม
ประเพณี เม่ือบิดามารดาตาย และเซ่นไหวบิ้ดามารดาผูล่้วงลบัไปแลว้ทุกเม่ือ” (พระพรหมมุนี (พิมพ ์
ธมฺมธีโร) 2505 : 456) 
 ค าสอนทัว่ไป 
 “อย่าเสียใจเพราะไม่มีใครรู้จกัเรา แต่จงเสียใจเพราะเราไม่รู้จกัคนอ่ืน” (โจเซฟแกร์ 2533 : 
98) 
 “อภิชนพดูนอ้ยแต่ท ามาก” (โจเซฟแกร์ 2533 :103) 
 “คนฉลาดท่ีสุดและคนโง่ท่ีสุดเท่านั้น ท่ีไม่เปล่ียนแปลงเพราะส่ิงแวดลอ้ม (เสถียร โพธินนั
ทะ 2517:160) 
 
หลกัความเช่ือและจุดหมายสูงสุด 
 
 ศาสนาขงจ้ือ มีความเช่ือและจุดหมายสูงสุดไม่เด่นชดั คือเพียงแต่อนุโลมให้ท าตามความ
เช่ือท่ีบรรพบุรุษเช่ือกันมา เช่น เช่ือเร่ืองผีสางเทวดา และพยายามท าความดี เม่ือตายแล้วจะได้ไป
บงัเกิดในสวรรค์ เป็นตน้ แต่ขงจ้ือก็ไม่ไดแ้สดงไวอ้ย่างชดัเจน ขงจ้ือเน้นแต่เร่ืองมนุษยแ์ละโลกเป็น
ส าคญั กล่าวคือ จุดหมายส าคญัของขงจ้ือ ก็คือ ตอ้งการให้คน สังคม ประเทศชาติ และโลกสงบสุข 
ขงจ้ือตอ้งการให้คนในโลกน้ีไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งพวก ไม่แบ่งประเทศ แต่ตอ้งการให้มีประเทศ
เดียวคือประเทศมนุษย ์และมีชาติเดียวคือชาติมนุษย ์หากเป็นได้ดงักล่าวทุกคนจะเป็นพี่น้องกนั มี
ความปรารถนาดีต่อกนั ช่วยเหลือกนั โลกก็จะสงบร่มเยน็โดยแท ้เพราะฉะนั้นความสงบสุขในโลกน้ี
จึงเป็นยอดปรารถนา และจุดหมายสูงสุดของขงจ้ือ 
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 ศาสนาขงจ้ือ มีอิทธิพลต่อชาวจีนเป็นอยา่งมาก งานนิพนธ์ของขงจ้ือเป็นวรรณกรรมชั้นสูง
และเป็นหลกัสูตรในการศึกษาตามสถาบนัต่าง ๆ อีกทั้งเป็นวิชาส าหรับสอบไล่ของทางราชการอีกดว้ย 
อิทธิพลค าสอนของขงจ้ือ ท าใหช้าวจีนมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนหลายอยา่ง เช่น 
 1. ชาวจีนให้ความส าคญัในเร่ืองครอบครัวมาก ถือว่าครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม 
ชาวจีนจึงพยายามสร้างครองครัวให้เป็นปึกแผน่ ให้เป็นครอบครัวใหญ่ ประกอบดว้ยคนหลายรุ่น ทั้ง
ปู่ ยา่ตายาย พอ่แม่ ลูกหลานเหลน ชาวจีนใหค้วามส าคญัต่อญาติมาก ค าในภาษาจีนก็บอกล าดบัญาติไว้
อยา่งชดัเจน วา่ใครมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร มาจากสายไหน สืบสายมาจากบิดาหรือมารดา ดุจค าว่า
นา้และอาในภาษาไทยก็ฉนันั้น 
 2. ชาวจีนให้เกียรติต่อผูสู้งอายุ ทั้งใชส้รรพนามให้เหมาะสมกบัวยัเรียก พี่ ป้า นา้ อา เป็น
ตน้ แมต่้อคนท่ีไม่ใช่ญาติ ดุจธรรมเนียมไทย คนจีนมีลูกหลานแลว้ มกัจะไวห้นวดเพื่อแสดงวา่ตวัแก่
แลว้ 
 3. ชาวจีนใหค้วามส าคญัต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ จะตอ้งดูแลสถานท่ีท่ีฝังศพบรรพ
บุรุษไวใ้หดี้ตลอดทั้งเซ่นไหวอ้ยูเ่สมอ 
 4. ชาวจีนนิยมยกยอ่งครูบาอาจารย ์แต่ไม่นิยมยกยอ่งทหาร ชาวจีนให้ความส าคญัต่อผูใ้ช้
ความรู้มากกวา่ผูใ้ชก้  าลงั ตามค าสอนของขงจ้ือ 
 5. ชาวจีนไม่ชอบมีเร่ืองข้ึนโรงข้ึนศาล แต่จะพยายามปรองดองกนัให้ได ้
 
สรุป 
 
 การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมโลกปัจจุบนัถูกขบัเคล่ือนดว้ยความเป็นโลกาภิวตัน์ ถูก
ดูดกลืนดว้ยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกระแสหลกั และถูกมอมเมาดว้ยค่านิยมเชิงบริโภคนิยมและวตัถุ
นิยม และการโฆษณาชวนเช่ือ ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจในแต่ละยคุ ผลกัเขา้สู่วงัวนดงักล่าวน้ี 
 ในแต่ละปีแต่ละประเทศทั่วโลก เม่ือจะวดัอตัราการเจริญเติบโตของประเทศ ก็จะเอา
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี เป็นตวัวดั (GDP : Gross Domestic Product) จีดีพีถูก
น ามาใชคิ้ดแยกส่วนตีค่าทุกส่ิงเป็นเงินหมด ในความเป็นจริงการท่ีประเทศใดมีค่าจีดีพีสูงหรือรวยมาก 
ก็มิไดห้มายความวา่คนในประเทศนั้นมีความสุขมากท่ีสุด เพราะจีดีพีใชว้ดัความเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่ไม่ไดช้ี้วดัความสุข บ่อยคร้ังท่ีปรากฏการณ์เชิงประจกัษ์ในสังคมบอกเราว่าคนรวย
หรือมีเงินมาก ก็มิไดห้มายความวา่เขาจะไม่ทุกข์หรือจะไม่โกง ในทางกลบักนับางรายกลบัทุกขม์าก
และโกงมากกว่าคนปกติดว้ยซ ้ า ในความควรจะเป็นส าหรับสังคมมนุษย ์ดชันีท่ีควรจะน ามาใช้ช้ีวดั



217 

อตัราความเจริญของประเทศแทนท่ีจีดีพี หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ควรใชค้วบคู่ไปกบัจีดีพี ก็คือ จีเอ็นเฮ็ช 
(GNH : Gross Nation Happiness) คือ ดชันีช้ีวดัความสุขแห่งชาติ 
 การด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนธรรม ดงัท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ถือเป็นการด าเนินชีวิต
อยา่งมีทิศทาง เป็นแบบจ าลองชีวิตท่ีประเสริฐ ซ่ึงไดมี้ผูค้นจ านวนมากไดน้ าไปปฏิบติัแลว้ท าให้ชีวิต
ด าเนินไปอยา่งมีทิศทาง และมุ่งตรงต่อเป้าหมายคือความสุขความเจริญ แทนท่ีจะเป็นการด าเนินชีวิต
แบบลองผิดลองถูก เน้ือหาท่ีผูเ้ขียนได้เรียบเรียงไวจึ้งเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือแผนท่ีชีวิตฉบับ
สมบูรณ์เล่มหน่ึงท่ีมีอยูใ่นบรรณโลก และสามารถใชเ้ป็น จีเอน็เฮช็ ได ้
 เม่ือสถานการณ์โลกเป็นเช่นน้ีเราควรหนัมาดูหลกัปฏิบติัท่ีเป็นไปไดน้ าแนวปฏิบติัดงักล่าว
มาเสนอเพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงในการด าเนินชีวิตของผูค้นโดยทัว่ไป เพราะอย่างนอ้ยการด าเนินชีวิต
ตามแนวท่ีมีผูบุ้กเบิกไวแ้ลว้ ยอ่มดีกวา่การด าเนินไปแบบลองผดิลองถูกอยา่งมิตอ้งสงสัย 
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กจิกรรมประจ าบทที ่6 
 

 1. การบ าเพญ็พุทธจริยา และพุทธกิจของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สามารถยึดถือเป็น
แบบอยา่งในการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งไรบา้ง อธิบายพอเขา้ใจ 
 2. จงอธิบายหลกัการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวนั โดยเทียบเคียงกบัหลกัอริยมรรคมีองค ์
8 ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 3. หลกัการศึกษา (ไตรสิกขา หรือ สิกขา 3) ในพระพุทธศาสนา ท่านแสดงหลกัไวอ้ยา่งไร
บา้ง อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
 4. มงคลชีวิตคืออะไร หลักการทางพุทธศาสนาวางหลักในการสร้างมงคลแก่ชีวิตไว้
อยา่งไร อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ อยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง 
 5. หลกัการในการพฒันาตน พฒันางาน และสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผน่ตามแนวพุทธ
ศาสนา ท่านวางหลกัไวอ้ยา่งไร อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบให้เห็นแจง้ 
 6. จงอธิบายหลักการด าเนินชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์ มาพอเข้าใจ พร้อมยกตวัอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
 7. จงอธิบายหลกัการด าเนินชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม มาพอเขา้ใจ พร้อมยกตวัอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
 8. จงอธิบายหลกัการด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาเต๋า มาพอเขา้ใจ มาพอเขา้ใจ พร้อม
ยกตวัอยา่ง ประกอบการอธิบาย 
 9. จงอธิบายหลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาขงจ้ือ มาพอเข้าใจ พร้อม
ยกตวัอยา่ง ประกอบการอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่7 
 
หัวข้อเนือ้หาประจ าบท  
 
 1. หนา้ท่ีเบ้ืองตน้ของการด าเนินชีวิตในสังคม 
 2. ศึกษาเก่ียวกบัความหมายสันติภาพของนกัคิดทั้งหลาย 
 3. การพฒันามนุษยโ์ดยมีศีลเคร่ืองปฏิบติัในเบ้ืองตน้ของมนุษย ์
 4. การพฒันาจิตหรือการบริหารจิต หรือการฝึกสมาธิ 
 5. แนวปฏิบติัของการน าไปสู่สันติสุขและสันติภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 
แนวคิด 
 
 1. ทศันะท่ีมองความสัมพนัธ์หรือหน้าท่ีท่ีตอ้งกระท าต่อกนั การสร้างกรอบมโนทศัน์ 
ในการมองสรรพส่ิงวา่ สรรพส่ิงมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั ไม่มีอะไรอยูเ่ป็นเอกเทศโดยล าพงัได ้
 2. มนุษย์ สังคม และธรรมชาติ ต่างมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันแบบอันตรกิริยา  
ไม่สามารถแยกส่ิงใด ส่ิงหน่ึงจากกนัได ้
 3. การพฒันามนุษยท่ี์รอบด้านและย ัง่ยืน ประกอบด้วยการพฒันา 4 ด้านคือ พฒันากาย 
พฒันาศีล พฒันาจิต และพฒันาปัญญา 
 4. พุทธวิธีแก้ปัญหามนุษย์ สังคม และธรรมชาติ ต้องเร่ิมต้นท่ีมนุษย์เป็นอันดับแรก  
โดยการมองดูจิตของตนเองและน ามาปรับเปล่ียนพฤติกรรม และท่าทีท่ีมีต่อสังคมและธรรมชาติ 
 5. การสร้างความสุขในชีวติเพื่อชีวติท่ีสันติสุขและสังคมท่ีสันติภาพ สามารถสร้างไดด้ว้ย
ตวัมนุษย์เอง ในแต่ละชุมชนและแต่ละสังคม โดยท าเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมให้เป็นสังคม
คุณภาพ 
 6.  แนวทางปฏิบติัธรรมท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง โดยมีหลายวิธีให้เลือกให้เหมาะสมกบั
ตนเองและเวลา 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 หลงัจากศึกษาบทท่ี 7 แลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายทศันะแบบองค์รวมเก่ียวกบัโลกและชีวิต ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหมดโดยมองท่ี
รอบขา้งตวัเรา 
 2. อธิบายความหมายและความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองการน ามาซ่ึงสันติสุขและสันติภาพท่ี
ย ัง่ยนืของนกัคิดทั้งหลายได ้
 3. อธิบายแนวทางการพฒันามนุษยท่ี์รอบดา้นและย ัง่ยืน 4 ดา้นคือ พฒันากาย พฒันาศีล 
พฒันาจิต และพฒันาปัญญา ท่ีแทจ้ริงอนัจะน ามาซ่ึงความสงบสันติ 
 4. พุทธวิธีแกปั้ญหามนุษย ์สังคม และธรรมชาติ ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีมนุษยเ์ป็นอนัดบัแรก โดย
การปรับเปล่ียนจิตของตนเองก่อน เม่ือจิตดีก็ยอ่มมองหรือกระท าส่ิงต่างๆ ท่ีถูกตอ้งได ้  
 5. การสร้างความสุขในชีวติเพื่อชีวติท่ีสันติสุขและสังคมท่ีสันติภาพ สามารถสร้างไดด้ว้ย
ตวัมนุษย์เอง ในแต่ละชุมชนและแต่ละสังคม โดยท าเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมให้เป็นสังคม
คุณภาพ 
 6.  อธิบายถึงหลกัปฏิบติัธรรมเบ้ืองตน้ตั้งอานาปานสติ จนถึงวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ผู ้
ศึกษาไดด้ว้ยตนเองและสามารถปรับตวัเขา้ความเป็นไปของโลกปัจจุบนัได ้
 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 2. ศึกษาแผน่ภาพ แผน่ใส ภาพเล่ือน 
 3. แบ่งกลุ่มศึกษาเน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. ร่วมอภิปรายเน้ือหาและท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 
 5. ผูส้อนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
 6. มอบหมายแบบฝึกหดัเป็นการบา้น และการคน้ควา้เพิ่มเติม 
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ส่ือการสอน 
 
 1. แผน่ภาพ 
 2. วดิีทศัน์ 
 3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 4. เคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์ 
 5. เวบ็ไซตใ์น Internet 
 6. เอกสารประกอบการสอน 
   
 
การวดัผลและประเมินผล 
 
 1. ความตรงต่อเวลา และมีวจิยัในตนเอง 
 2. ความสนใจในการเรียน 
 3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. การท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่7 
ชีวติทีสั่นติสุขและสันติภาพ 

 
บทน าเบือ้งต้นเกีย่วกับชีวติ 
 
 มีผูใ้หข้อ้สังเกตวา่ไม่รู้วา่เราเกิดมาท าไมแต่ควรตอ้งรู้วา่เกิดมาแลว้ควรท าอยา่งไร การคน้หา
ค าตอบข้ึนกับความพอใจเน่ืองจากสถานะของผูค้ ้นหาค าตอบย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นฐานของ
แนวคิด ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณีวถีิประชาและศาสนาท่ี  
 การเรียนคือกระบวนการในการพฒันาชีวิต มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกชนิดหน่ึงท่ีมีสัญชาตญาณ
การเอาตัวรอดเปราะบางกว่าสัตว์อ่ืน แต่ท่ี เราด ารงเผ่าพันธ์ุได้นานนั้ นเพราะว่ามนุษย์รู้จัก
ศึกษา การศึกษาของมนุษยไ์ดทิ้้งร่องรอยวฒันธรรม วถีิประชา ค่านิยม ศาสนา  
 พ่อแม่คือเสรีชน ลูกเป็นอิสรชน เสรีชน คือผูท่ี้สบายไม่ตอ้งมีภาระ แมพ้่อแม่จะเหน่ือยแต่
ท่านก็พอใจท าให้บุตร ดงันั้นค าตอบท่ีใกลต้วัเราท่ีสุดวา่เกิดมาท าไมก็คือหนา้ท่ี 5 ประการต่อไปน้ีท่ี
เราตอ้งท าใหบ้กพร่องนอ้ยท่ีสุด 
 1.  หนา้ท่ีความเป็นลูก 
 2.  หนา้ท่ีความเป็นพี่เป็นนอ้ง 
 3. หนา้ท่ีความเป็นเพื่อน 
 4.  หนา้ท่ีความเป็นมนุษย ์
 5.  หนา้ท่ีความเป็นศาสนิกชนในศาสนานั้น ๆ 
 ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นลกัษณะเชิงพุทธ ก็คือใหน้ าไปคิดวเิคราะห์เอาเอง 
 1.  หน้าที่ความเป็นลูก ขั้นแรกสุดเราควรเร่ิมเป็นลูกท่ีดีก่อน เพราะนรกหรือสวรรค์ของ
พอ่แม่นั้นอยูใ่นก ามือของลูก หากลูกดีพ่อแม่ก็เหมือนไดข้ึ้นสวรรค ์ทั้งเป็น แต่หากลูกชัว่ก็เหมือนพ่อ
แม่ตกนรกทั้งเป็น ดงันั้น หากจะให้ค  าตอบวา่เกิดมาท าไมท่ีส าคญัท่ีสุดก็คงจะเป็นการเกิดมาเป็นลูกท่ี
ท าใหพ้อ่แม่ช่ืนใจ นัน่เอง 
 2.  หน้าที่ความเป็นพี่เป็นน้อง กรณีท่ีเรามีพี่นอ้งก็มกัจะเกิดปัญหากลวัมีคนแย่งความ
รัก เป็นธรรมดาทางท่ีจะช่วยไดคื้อรู้จกัละความริษยา ถา้เราเป็นลูกโทนก็ยิ่งตอ้งตั้งใจใฝ่รู้ และเป็นคน
ดี 
 3. หน้าทีค่วามเป็นมนุษย์ สวรรคบ์นพื้นพิภพของมนุษยก์็อยูท่ี่การท าอะไรแลว้ไม่เดือดร้อน 
ตนเองและผูอ่ื้นซ่ึงเราท าแล้วเราก็สบายใจ ส่วนนรกก็คือการท าอะไรให้ผูอ่ื้นหรือแมแ้ต่ตนเองตอ้ง
เดือดร้อน 
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 4. หน้าที่ความเป็นศาสนิกชนในศาสนาน้ัน ๆ  ในแง่ของความเป็นจริงเม่ือเราไดห้ายใจ
เขา้-ออก เราก็หายใจอย่างเต็มท่ี เพราะฉะนั้นในการปฏิบติัส่ิงใด ก็ควรท าให้เต็มท่ีดว้ยเช่นกนั แต่
เพราะมนุษยช์อบผดัวนัประกนัพรุ่ง จะเขา้วดัก็ต่อเม่ือเป็นศพแลว้ เช่นน้ีจะไดป้ระโยชน์อะไร หากเรา
เป็นชาวพุทธเพียงแค่ ช่ือแต่ “วดัไม่เขา้ เหลา้ไม่ขาด บาตรไม่ใส่ ไพ่ไม่ละ เอาหวัพระเป็นปฏิทินอยา่ง
เดียว” เช่นน้ีแลว้ก็คงไม่รู้วา่เกิดมาท าไมเป็นชาวพุทธท าไม 
 5. หน้าทีค่วามเป็นเพื่อน  เป็นสัจธรรมท่ีวา่มนุษยอ์ยูต่วัคนเดียวในโลกไม่ได ้โลกน้ีตอ้งมี
เพื่อน ซ่ึงในภาษาพระเพื่อนก็คือ “มิตต”  อ่านวา่ มิต-ตะ มีรากศพัทม์าจาก เมตตัตา  เม = เรา  อตัตา = 
ความเป็น รวมแลว้หมายถึง ความเป็นเรานัน่เอง หากเรามองเพื่อนให้เหมือนหวัอกเราการยกพวกไปตี
กนัหรือการเอาเปรียบกันจะไม่มีแต่ให้เกิดมาเพื่อพฒันาชีวิตให้มีความสะอาดด้วยศีล มีความสงบ  
มีสมาธิมีความสวา่งและมีปัญญา 
 การศึกษาเล่าเรียนก็ท่ีจะศึกษาเร่ืองเก่ียวกับศีล มีความสงบ มีสมาธิ มีความสว่างและมี
ปัญญาการมีปัญญาไม่ใช่เรียนให้ผา่นๆ ไปวนัๆ แต่จะตอ้งมีการคิดคน้พฒันาและปรับปรุงอยู่เสมอ 
การเป็นศาสนิกชนของศาสนาใด ๆ ก็หันหน้าเขา้หาศาสนานั้น ๆ ไม่ใช่รอให้แก่ให้เกษียณอายุแลว้
ค่อยสนใจ อาหารมีประโยชน์กบัเราเม่ือร่างกายเจริญเติบโตพฒันาฉันใด ธรรมะก็เป็นประโยชน์
ต่อเม่ือชีวิตเร่ิมออกเดินฉันนั้น  เราเองก็ยงัอยูใ่นวยัท่ีก าลงักา้วเดินในเส้นทางชีวิต รู้เพียงแต่วิชาการ
นั้นยอ่มไม่เพียงพอแต่ตอ้งรู้วชิาประคองจิต คือศีลธรรมเอาไวป้ระคบัประคองชีวิตดว้ย  
 เกิดเป็นคนแลว้จะดีก็ต่อเม่ือมีภาวิตตญาณ ไม่เหมือนสัตวท่ี์มีเพียงแต่สัญชาตญาณ มนุษย์
รู้ตวัวา่อะไรท่ียงัดอ้ยและตอ้งฝึกเร่ืองนั้นให้ดีข้ึนทั้งทางกาย วาจา ใจ ให้สะอาดข้ึนดว้ยศีล ฝึกจิตใจให้
สงบดว้ยสมาธิ ฝึกให้เกิดปัญญาจนรู้แจง้ดบัปัญหาท่ีเกิดในชีวิต นัน่แหละ” ชีวิตท่ีสมบูรณ์” ซ่ึงส่ิงท่ี
ชีวติเกิดมาเพื่อใหท้  ามีดงัน้ี 
 ทางกาย ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยั 4 เป็นตน้ 
 ทางศีล ไดแ้ก่ รู้จกัปรับปรุงบุคลิกภาพในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 ทางจิต ไดแ้ก่ จิตท่ีเราไดอิ้ทธิความดีจากพ่อ แม่ ไดรั้บการอบรมใหโ้อบออ้มอารี 
 ทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ การประคองจิต เราเปรียบเหมือนตน้กลา้ 
รากหญา้ของสังคมท่ีจะมารับช่วงความเจริญหรือความเส่ือมของสังคมต่อไป ดงันั้นความหวงัของ
สังคมก็คือ เราท่ีเก่งทั้งวชิาการและเพียบพร้อมคุณธรรม 
 จึงสรุปไดว้า่ ชีวิตไม่รู้วา่เกิดมาท าไม แต่วา่เราเม่ือเกิดมาแลว้ เราตอ้งถามตวัเองวา่เราจะท า
อะไรท่ีเป็นประโยชน์ ก็ท  าใหดี้ท่ีสุดในฐานะท่ีเราเป็นลูก เป็นพี่เป็นนอ้ง เป็นเพื่อน เป็นมนุษยเ์ป็นศาส
นิชน ท างานทุกชนิดโดยมีความคิดอยู่เสมอว่าอยา่ท าให้ตวัเราและผูอ่ื้นเดือดร้อนความรู้ส านึกเกิดข้ึน
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อยา่งน้ีเรียกวา่คุณธรรม ท่ีเรามีคุณธรรมเพราะจิตใจเรามีจริยธรรม อนัเป็นวงจรกลบั เราตอ้งเขา้ใจสัจ
ธรรมก่อน จึงประพฤติจริยธรรม เม่ือประพฤติจริยธรรมแลว้ก็จะผลิตคุณธรรมข้ึนมา กล่าวคือ 

 สัจธรรมเป็นรากฐาน จริยธรรมเป็นตวัขบัเคล่ือน คุณธรรมเป็นตวัแสดงผล เหมือนดอกไม้
ท่ีเบ่งบาน สัจธรรมเป็นราก จริยธรรมเป็นล าตน้ คุณธรรมเป็นดอกผล คุณธรรมเป็นผลรู้สัจธรรมเป็น
เหตุคนฉลาดจะเห็นว่าสันติสุขมีอยู่แลว้ในตวัเรา ตอ้งรักษา สุขอยู่กบัความสุขท่ีเรียบง่ายแต่ว่าย ัง่ยืน 
สุขท่ีโลดโผนท าลายสุขภาพ ท าลายทุกส่ิงทุกอย่างไม่คุม้กนั เพราะสุขเพียงเด๋ียวเดียว แลว้ก็หายไป 
“รู้จกัตวัเอง เตือนตวัเอง จะท าใหมี้ความสุขและสันติภาพ” 
  
การศึกษาเพือ่สันติภาพ 
 
 การศึกษาเพือ่สันติภาพจากฐานความคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ 
 ท่านพุทธทาสภิกขุ พระผูไ้ดรั้บการยอมรับและยกย่องวา่เพียบพร้อมดว้ย ศีลาจารวตัรและ
ภูมิปัญญาท่ีสูงส่งยิ่งผูห้น่ึงของไทย ไดแ้สดงทศันะในแง่ท่ีวา่ดว้ยสันติภาพและการศึกษาไวใ้นเน้ือหา
ของพระธรรมเทศนา อย่างครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้สนอเป็นบริบทต่าง ๆ ประกอบดว้ย  
1) ความหมาย ลกัษณะและธรรมชาติของสันติภาพ  2) เน้ือหาสาระ กิจกรรมและประสบการณ์
ก่อให้เกิดสันติภาพทั้งในระดบับุคคลและสังคม และ 3) สถาบนัและบทบาทของสถาบนัท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารศึกษาเพื่อสันติภาพ 
 ความหมาย ลกัษณะและธรรมชาติของสันติภาพ 

 1.  ความหมายของสันติภาพ 
 สันติภาพ สามารถเรียกไดว้า่เป็นสภาวะแห่งความสันติหรือไม่มีการโตเ้ถียงอยา่งรุนแรงกนั

เกิดข้ึน "สันติภาพ" ใชอ้ธิบายการยุติแห่งความแยง้อยา่งใชค้วามรุนแรง สันติภาพอาจหมายถึงสถานะ
แห่งความเงียบหรือความสุข สันติภาพสามารถน ามาใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ของผูค้นท่ีมีความเคารพ 
ความยุติธรรมและความหวงัดี สันติภาพอาจจะอธิบายการปลดปล่อย ความเงียบ ความเข้าใจใน
สันติภาพสามารถน ามาใชใ้นผูค้นๆ ใดคนหน่ึงไดเ้ช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีมีผูน้ั้นไม่ขดัแยง้กบัจิตใจของ
ตนเองแต่อย่างใด ความเขา้ใจและค าจ ากดัความของค าว่า "สันติภาพ" จะแปรผนัไปตามแต่ภูมิภาค 
วฒันธรรม ศาสนา และสาขาวชิาท่ีเรียนดว้ย 

 ก.  ความหมายของสันติภาพในเชิงวิชาการ 
เป็นการเสนอความหมายของสันติภาพในเชิงวิชาการในหลายแง่มุมดงัน้ี 

  1)  ในดา้นวชิาการหรือวทิยาศาสตร์ “สันติภาพ หมายถึง ความสมดุลของทุกส่ิงท่ีประกอบ
กนัขั้นเป็นจกัรวาล” 
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  2)  ดา้นศาสนา “สันติภาพ หมายถึง ภาวะของความสงบ” 
  3)  ในแง่ด้านของการเมือง “สันติภาพ หมายถึง การมีเสรี ไม่รุกล ้ าเกินกัน และไม่มี

สงคราม” 
  4)  ในดา้นการทหาร “สันติภาพ หมายถึง การไม่รุกล ้า ข่มเหง เบียดเบียนหรือเอาเปรียบกนั” 
ข.  ความหมายของสันติภาพในเชิงอรรถ 
ท่านพุทธทาสไดอ้ธิบายความหมายของสันติภาพไวต้ามความหมายในพยญัชนะ อรรถะ 

และไวพจน์ ดงัน้ี (พุทธทาสภิกข,ุ 2536) 
  1)  ความหมายตามพยญัชนะ “สันติภาพ” มาจากค าว่า “สันติ” และ”ภาวะ” สันติภาพจึงมี

ความหมายตามพยญัชนะวา่ ภาวะแห่งความสงบ 
  2)  ความหมายตามอรรถะ หมายถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ 
  3)  ความหมายตามไวพจน์หรือช่ือท่ีใช้แทนกันได้ ของ ค าว่า สันติภาพ คือ ค า

วา่ “นิพพาน” ในความหมายของ ความปกติสุข หรือ ความเยอืกเยน็ 
 โดยสรุป ความหมายของค าวา่ สันติภาพ คือการหลุดพน้จากส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา 
 2.  ลกัษณะและธรรมชาติของสันติภาพ 
 ในทศันะของท่านพุทธทาส สันติภาพเป็นส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมตามธรรมชาติและมีลกัษณะสงบเยน็ 
ไม่กระทบกระทัง่กนั หลุดพน้จากปัญหาทั้งปวง และมีปรากฏการณ์ท าให้คนยิ้มได้ สันติภาพมี
ลกัษณะการเกิดเป็นสายท่ีต่อเน่ืองกนัของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอิงอาศยักนัเกิดข้ึน ดงันั้น การมองสันติภาพ
อาจมองยอ้นจากสันติภาพของโลกมาสู่สันติภาพของบุคคล หรือจากสันติภาพของบุคลไปสู่สันติภาพ
ของโลกไดเ้ช่นกนั ดงัน้ี 

“สันติภาพของโลกมาจากสันติภาพของสังคม 
สันติภาพของสังคมมาจากสันติภาพของบุคคล 
สันติภาพของบุคลมาจากความถูกตอ้งทางกาย ทางวตัถุ ทางจิต ทางวญิญาณ 
ความถูกตอ้งทางกาย ทางวตัถุ และทางจิตวญิญาณ มาจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นโลก” 

 ซ่ึงทั้งน้ีรากฐานทั้งหมดของสันติภาพอยู่ท่ีจิตของมนุษย ์ การสร้างสันติภาพของโลก หรือ
การจดัให้โลกเกิดสันติภาพข้ึน จึงท าไดด้ว้ยการจดัจิตของมนุษยมี์ศีลธรรม ซ่ึงก็จะน าไปสู่สันติภาพ
ของโลกในท่ีสุด  
 3. ส่ิงก่อให้เกดิสันติภาพ 
 ท่านพุทธทาสไดจ้  าแนกส่ิงท่ีก่อให้เกิดสันติภาพออกเป็น 3 พวก คือ 
 1)  ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุโดยตรงของสันติภาพ คือ สัมมาทิฏฐิ 
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 2)  ส่ิงท่ีเป็นตวัสนบัสนุนให้สัมมาทิฏฐิด าเนินไปไดด้ว้ยดี ไดแ้ก่ อิทธิบาท 4 ซ่ึงถือเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนใหส้ันติภาพไดเ้กิดข้ึน 
 3)  ส่ิงท่ีเป็นฐานรากของการเกิดสันติภาพ หรือท่ีเกิดของสันติภาพ คือ จิตของมนุษย ์
 4.  ประเภทของสันติภาพ 
 ท่านพุทธทาสแบ่งสันติภาพออกเป็นประเภท ๆ ดงัน้ี 
 1)  สันติภาพทางโลกและสันติภาพทางธรรม 
  สันติภาพทางโลก หมายถึง ความสงบทางวตัถุหรือทางบุคคล 
  สันติภาพทางธรรม หมายถึง ความสงบสุขในส่วนจิตใจ ทางวญิญาณ และทาง
สติปัญญา 
 2)  สันติภาพของบุคคล และสันติภาพของโลก โดยสันติภาพของโลกมีฐานมาจาก
สันติภาพของบุคคล 
 5.  คุณลกัษณะของบุคคลในโลกแห่งสันติภาพ 
 ในทศันะของท่านพุทธทาส บุคคลท่ีจะประกอบข้ึนเป็นโลกแห่งสันติภาพจะตอ้งมีลกัษณะ 
9 ประการ คือ 
 1)  เป็นผูมี้การศึกษาดี เป็นการศึกษาท่ีหางไม่ดว้น กล่าวคือ นอกจากไดศึ้กษาเล่าเรียน
หนงัสือ และวิชาชีพแลว้ ยงัไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมนุษยท่ี์ สมบูรณ์ รู้หน้าท่ี รับผิดชอบ  
ไม่เห็นแก่ตวั ไม่แก่งแยง่แข่งขนั 
 2)  เป็นผูมี้สุขภาพอนามยัดีทั้งทางกาย ทางจิต ซ่ึงหมายถึงจิตปกติ ไม่วิกลจริตหรือตกเป็น
ทาสของกิเลสมากเกินไป และทางสติปัญญา คือ ไม่มีความเห็นผิด เขา้ใจผิด หรือเช่ือผิด โดยสุขภาพ
ทางกายท่ีดีก็จะพร้อมท่ีจะเป็นท่ีตั้งของจิต สุขภาพจิตท่ีดีก็จะพร้อมส าหรับเป็นท่ีตั้งของสติปัญญาและ
สุขภาพทางสติปัญญาท่ีดีก็จะพร้อมส าหรับการแกปั้ญหาทุกอยา่งใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 3)  เป็นผูมี้ครอบครัวท่ีดี หมายถึง เป็นผูท่ี้มีสัมพนัธ์เป็นอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง ในทิศทั้ง 6 คือ พ่อ
แม่กบัลูก สามีกบัภรรยา ครูอาจารยก์บัศิษย ์เพื่อนกบัเพื่อน นายกบับ่าว และสมณพราหมณ์กบัผูค้รอง
เรือน ครอบครัวท่ีดีเป็นรากฐานท่ีดีของสังคม 
 4)  เป็นบุคคลท่ีมีเศรษฐกิจดี ซ่ึงหมายถึง มีการกินอยูแ่ต่พอดีไม่ขาดแคลนและแบ่งส่วนท่ี
เหลือไปใช ้เพื่อประโยชน์ของสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
 5)  เป็นผูรู้้จกัธรรมดี หมายถึง รู้หน้าท่ีท่ีถูกตอ้งของมนุษย ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ
หนา้ท่ีในระดบัท่ีท าเพื่อใหชี้วิตอยูร่อด และหนา้ท่ีในระดบัสูง คือหนา้ท่ีท่ีท าเพื่อใหร้อดจากความทุกข ์
 6)  เป็นผูไ้ม่เห็นแก่ตวั มีจิตใจรักผูอ่ื้น มีเมตตากรุณา ซ่ึงจะท าให้สังคมอยู่ดว้ยเมตตา ท่ี
เรียกวา่ เป็นสังคมศรีอริยเมตไตรย 
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 7)  เป็นผูมี้ศีลธรรม หมายถึง เป็นผูมี้การคิด การพดู และการกระท าเป็นไปเพื่อความสงบสุข 
 8)  เป็นผูท่ี้มีสัมมาทิฏฐิ หมายถึง เป็นผูท่ี้มีความคิด ความเห็น ความเช่ือ ความเขา้ใจในเร่ือง
ต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง ท าให้หลุดพน้จากความทุกขท์ั้งปวงได ้และสัมมาทิฏฐิน้ีเป็นรากฐานของศีลธรรม
อนัสมบูรณ์ 
 9)  เป็นผูท่ี้มีชีวติเยน็หมายถึงเป็นผูท่ี้ไม่มีกิเลส หรือควบคุมไม่ใหเ้กิดกิเลสข้ึน 
  
วธีิการน าไปสู่สันติภาพ (ทางไปสู่สันติภาพ) 
 
 ในทศันะของท่านพุทธทาส สันติภาพจะเกิดข้ึนได้ด้วยดารประพฤติปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง 
เพื่อให้จิตใจว่างจากกิเลสและความทุกข์ ซ่ึงทางพุทธศาสนาเรียกหนทางการประพฤติปฏิบติัอย่าง
ถูกตอ้งน้ีวา่ มรรคมีองค ์8 หรือหลกัอริยธรรมมีองค ์8 
 สถาบนัและบทบาทของสถาบนัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการให้การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบนั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารศึกษาเพื่อสันติภาพท่ีท่านพุทธทาสกล่าวถึง ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา สถาบนั
ครูอาจารย ์และสถาบนัครอบครัว 
 1.  สถาบันการศึกษา 
  1.1  ความหมายของการศึกษา 
  ท่านพุทธทาสให้ความหมายของ “การศึกษา” ว่าตรงกบัค า สิกขา ในภาษาบาลี ซ่ึงมี
ความหมายดงัน้ี 
  การศึกษาท่ีสมบูรณ์ คือการศึกษาท่ีท าให้มนุษยเ์ป็นมนุษยท่ี์ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึง
มนุษยท่ี์ถูกตอ้งและสมบูรณ์นั้นประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 
  1)  ความฉลาดหรือสติปัญญาในขั้นพื้นฐาน 

  2)  มีความรู้เร่ืองวชิาชีพและอาชีพในขั้นท่ีสวามารถปฏิบติัได ้
  3)  มีมนุษยธรรม คือ มีความเป็นมนุษยอ์ยา่งถูกตอ้ง 

  ดงันั้น การจดัการศึกษาที่สมบูรณ์ควรจดัให้ไดค้รบสมบูรณ์ทั้งการเรียนหนงัสือ  
การเรียนอาชีพและการเรียนความเป็นมนุษย์ โดยท่านมีทศันะว่าความเป็นมนุษยธรรมจะเป็น
จริยธรรมท่ีควบคุมใหบุ้คคล ใชค้วามฉลาดหรือสติปัญญา และความรู้เร่ืองอาชีพไปในทางท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ในส่วนตนและสังคม ซ่ึงจะน าไปสู่สันติภาพได ้
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  1.2 เป้าหมายของการศึกษา 
  ในทศันะของท่านพุทธทาส เป้าหมายของการศึกษาคือการพฒันามนุษยธรรมให้มนุษย์

ละความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความโกรธ และความหลง ซ่ึงจะยงัผลให้บุคคลมีสันติสุข และสังคมมี
สันติภาพ 

  1.3 แนวการจัดรูปแบบการศึกษา 
  ท่านพุทธทาสให้ทศันะต่อการจดัการศึกษา เพื่อท าให้มนุษยเ์ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ว่า 

สามารถจดัไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 
   1) การจดัการศึกษาในรูปแบบของการละ หมายถึง การจดัการศึกษาเพื่อจดัก าจดัซ่ึง

สัญชาตญาณสัตว ์อนัไดแ้ก่ ความทารุณ โหดร้าย ความตอ้งการอ านาจ 
  2) การจดัการศึกษาในรูปของการสร้าง หมายถึงสร้างสถาบนัท่ีส่งเสริมรากฐานของ

มนุษยธรรม ไดแ้ก่ สถาบนับิดามารดา สถาบนัครูอาจารย ์สถาบนัพระสงฆ ์และสถาบนัศาสนา เพื่อ
เป็นท่ีตั้งของมนุษยธรรมโดยใหมี้การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งต่อสถาบนัดงักล่าว ซ่ึงจะมีผลท าให้เด็ก ๆ จะได้
เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา เป็นศิษยท่ี์ดีของครูบาอาจารย ์เป็นเพื่อนท่ีดีของเพื่อน เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ เป็นสาวกท่ีดีของพระศาสดา 

  1.4  แผนการศึกษา 
  ท่านพุทธทาสไดก้ล่าวถึงแผนการศึกษา 4 อยา่ง คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา 
  พลศึกษา และหตัถศึกษา โดยในทศันะของท่านแผนการศึกษา 4 อยา่งนั้น มีความหมาย

ดงัน้ี 
   1.4.1  พุทธิศึกษา คือการสอนความรู้เร่ืองชีวิตวา่เกิดมาท าไม 
   1.4.2  จริยศึกษา คือการสอนให้บงัคบัควบคุมตนเองให้อยูใ่นระเบียบวินยัอยา่ง

ถูกตอ้ง 
   1.4.3  พลศึกษา คือการพฒันาก าลงัทางจิตให้น าก าลงักายไปในทางท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง

ก าลงัทางจิตในทางพุทธศาสนา หมายถึงสมาธิ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 อยา่งไดแ้ก่ 
 1) จิตบริสุทธ์ิสะอาด 
2) จิตมัน่คงหรือตั้งมัน่ 

 3) จิตวอ่งไวในหนา้ท่ี 
   1.4.4  หัตถศึกษา คือการสอนวิชาชีพ เพื่อให้ชีวิตอยู่ไดด้้วยการมีอาชีพ ซ่ึงใน

ทศันะของท่านพุทธทาสนั้น การประกอบอาชีพเป็นเพียงอุปกรณ์เล็กนอ้ย ท่ีท  าให้มีชีวิตอยูไ่ด ้เพื่อจะ
ไดท้  าส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยพ์ึงจะไดรั้บ 
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2.  บทบาทของสถาบันที่ท าให้เกดิสันติภาพ 
  2.1  สถาบันครอบครัว 
  ท่านพุทธทาสให้ความส าคญักบัสถาบนัครอบครัวยิ่ง ในทศันะของท่านพ่อแม่เป็นครู

คนแรกของโลก แม่เป็นผูส้ร้างโลกและสร้างสันติภาพ ถา้บุตรทุกคนในโลกน้ีเป็นบุตรท่ีดีของบิดา
มารดา โลกน้ีก็จะมีแต่สันติภาพการท่ีลูกมีจิตใจรู้จกั กตญัญูต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีให้
ประโยชน ์อนัน าไปสู่การช่วยกนัรักษา สร้างสรรคธ์รรมชาติแวดลอ้มต่อไป 

  2.2  สถาบันการศึกษา 
  ในสถาบนัการศึกษานั้นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั ได้แก่ ครู ท่านพุทธทาสย  ้าเสมอว่า ครู

อาจารยเ์ป็นปูชนียบุคคล เป็นผูน้ าทางวิญญาณ ครูเป็นผูส้ร้างโลกเพราะครูเป็นผูใ้ห้การศึกษา และ
การศึกษาเป็นส่ิงสร้างโลก ดงันั้นสถาบนัครูเป็นสถาบนัท่ีคุม้ครองโลก เป็นสถาบนัท่ีจะให้การศึกษาท่ี
ถูกตอ้งแก่ศิษยคื์อท าให้ศิษยเ์ป็นผูไ้ม่เป็นทาสของกิเลส โลกน้ีก็จะเป็นโลกท่ีมนุษยท่ี์เต็มไปดว้ยสันติ
สุขส่วนบุคคลและสันติภาพโดยส่วนรวมของสังคม 

 
การศึกษาเพือ่สันติภาพจากฐานความคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 
 บทความเร่ือง “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากฐานความคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) น้ีเป็นผลงานการเรียบเรียงท่ีไดจ้ากการศึกษา วิเคราะห์งานนิพนธ์ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) โดยผูเ้ขียนหนงัสือดงักล่าวไดก้ าหนดประเด็นในการศึกษาวเิคราะห์เป็น 3 ประเด็น คือ  
 1.  ความหมาย ลกัษณะและธรรมชาติของสันติภาพ 
 2.  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเพื่อสันติภาพ 
 3.  สถาบนัท่ีรับผดิชอบในการจดัการศึกษาเพื่อสันติภาพ 
 จากผลการศึกษา วเิคราะห์ท าใหไ้ดส้าระส าคญั ดงัน้ี 
 1.  ความหมาย ลกัษณะ และธรรมชาติของสันติภาพ 
 สันติภาพ หมายถึง ความสงบและความมีอิสระแห่งจิต เป็นความสุขภายใน หลุดพน้จาก
ความใฝ่ทะยานส่ิงเสพบ าเรอสุข  ความ ใฝ่แสวงหาอ านาจและทิฎฐิท่ีก่อให้เกิดความแก่งแย่งแบ่ง
แยกกนั (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) อา้งถึงในกรมการฝึกหดัครู. 2537) 

สันติภาพจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือคนมีความสุขท่ีแทจ้ริง ตามทศันะของพระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺ
โต) ท่านไดช้ี้ให้เห็นวา่ ความสุขแยกโดยคุณค่ามี 2ประเภท คือความสุขภายนอก และความสุขภายใน 
ซ่ึงความสุขทั้ง 2ประเภทน้ีมีความแตกต่างกนั ความสุขภายนอเป็นความสุขท่ีสนองความตอ้งการทาง
ประสาททั้งหา้ และสนองความคิดอยา่งต่าง ๆ เป็นความสุขท่ีข้ึนกบัปัจจยัภายนอก คือวตัถุและอารมณ์
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ส าหรับสนองความตอ้งการต่าง ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกยึดติด คบัแคบหวงแหน ผูกพนัเห็นแก่ตวั
เป็นท่ีมาของปัจจยัต่าง ๆ ท าให้มนุษยต์อ้งตกเป็นทาสของปัจจยัภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป ความสุข
ประเภทน้ี ทางธรรมเรียกวา่ สามิสสุข เป็นสุข เน่ืองดว้ยหาส่ิงส าหรับมาเติมความรู้สึกบางอยา่งท่ีขาด
หายไป 

ส่วนความสุขภายในนั้น เป็นความสุขท่ีไม่ตอ้งอาศยัส่ิงสนองความตอ้งอยากต่าง ๆ เป็น
องคป์ระกอบ หรืออยากเป็นเคร่ืองเสริม ความสุขเช่นน้ีเป็นความสุขท่ีท าให้มนุษยมี์จิตใจสะอาด เป็น
อิสระจากส่ิงรบกวน ประกอบด้วยปัญญา ปราศจากกิเลส ความขุนมวั กระวนกระวาย มีสภาพจิตท่ี
สงบโปร่งเบา ไม่ยึดติด ไม่คบัแคบ เปิดกวา้ง แผ่ความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีด้วยเมตตาไปยงั
มนุษยชาติ และสัตวโ์ลกทั้งหลายทัว่หนา้ เป็นผูท่ี้สามารถรับรู้ความทุกขข์องผูอ่ื้นดว้ยกรุณา มีมุติตา
จิตในความสุข ความรุ่งเรือง ความส าเร็จของผูอ้ื้นบุคคลท่ีจะมีความสุขภายในไดจ้ะตอ้งมีคุณธรรม ซ่ึง
มีองค์ประกอบส าคญั 2 ประการ ความเป็นอิสระไม่เก่ียวเกาะผูกพนัเป็นทาสต่อส่ิงใด และตอ้งมี
ปัญญา ซ่ึงหมายถึงความรู้ความเขา้ใจตามความเป็นจริง คุณธรรม 2 อย่างน้ี บุคคลจะแสดงออกใน
ภาวะของจิตท่ีเรียกวา่ อุเบกขา คือภาวะท่ีจิตราบเรียบเป็นกลางพร้อมท่ีจะเก่ียวขอ้งจดัการกบัส่ิงตาม
สภาววิสัย ตามท่ีควรเป็นด้วยเหตุผลบริสุทธ์ิ ความสุขประเภทน้ีถือว่ามีค่าสูงสุดในทางจริยธรรม
เรียกวา่นิรามิสสุข คือความสุขท่ีไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา ไม่มีปัญหา และช่วยขจดัปัญหา เป็นความสุขท่ีอยู่
เหนือความสุขใด ๆ นั้นคือ ความพน้จากความทุกข ์เป็นอิสระ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). 2538) 

สรุป ความสุขท่ีแทจ้ริง คือ สันติและอิสรภาพ สันติ คือ ความสงบหรือการหมดส้ินไปของ
สภาวะท่ีเดือดร้อน วุน่วาย และความบีบคั้นกระวนกระวาย ส่วนอิสรภาพ คือความเป็นอิสระจากความ
ทุกขเ์ป็นไทแก่ตน (พระเทพเวที(ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 2538, อา้งในส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2538 ) 

2.  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการศึกษาเพือ่สันติภาพ 
 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต, 2538) กล่าววา่ การจดัการศึกษา ถา้ด าเนินการอยา่งถูกตอ้งก็
จะท าให้บุคคลมีความสุขแต่หากด าเนินการผิดพลาด การศึกษาจะกลายเป็นเคร่ืองมือดูดสูบความสุข
ออกจากบุคคล หน้าท่ีส าคญัของการศึกษาตามความหมายของการพฒันาความสามารถท่ีจะมีสันติสุข
และอิสรภาพใหแ้พร่กระจายมีดงัน้ี 
  1) ฝึกฝนพฒันาคนให้รู้จกัปฏิบติัต่อชีวิต หรือด าเนินชีวติถูกตอ้งมีความสุข 
  2) ฝึกสอนให้คนรู้จกัแก้ปัญหาชีวิต และหาทางออกจากความทุกข์ได้ดว้ยดีโดยไม่
ก่อใหเ้กิดโทษพิษภยัแก่ผูอ่ื้นและสังคม 
  3) พฒันาคนให้รู้จกัแสวงหา และเสพสุขทางวตัถุอยา่งถูกตอ้ง ปราศจากโทษพิษภยั ไร้
การเบียดเบียน และพร้อมท่ีจะใชส่ิ้งอ านวยความสุขนั้น ๆ ในทางเก้ือกลูแก่ผูอ่ื้น และแก่สังคม 



232 

  4) พฒันาคนให้พร้อมและมีความสามารถบางอย่าง ในการท่ีเอ้ืออ านวยความสุขแก่
ผูอ่ื้น และแผข่ยายความสุขออกไปในสังคม 
  ส าหรับแนวความคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพนั้น ผูเ้ขียนได้ศึกษา
หนงัสือ “ทางสายอิสรภาพทางการศึกษาไทย” พบวา่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใ้ห้ความส าคญั
ในจริยธรรมและจริยศึกษา โดยมีความเห็นวา่ จริยธรรมเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตและสังคม และจริย
ศึกษาก็เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิต และสังคมเช่นกนั เพราะช่วยให้มนุษยด์ ารงชีวิตอยู่อย่างสันติสุข 
จริยศึกษาเป็นหวัใจของการศึกษาเพื่อสันติภาพ 
 ในหนงัสือเล่มดงักล่าวพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)ไดเ้สนอแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
จริยศึกษาไวอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงพอประมวลไดด้งัน้ี 

 1.  การจดัการศึกษาจะตอ้งขดัแยง้กบัสังคมและชุมชน ในสังคมไทยคนส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ ดงันั้นจึงควรน าพระพุทธศาสนามาใช้ในการสอนจริยศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติั
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัรากฐานทางวฒันธรรมและพื้นฐานทางจิตใจของคนไทย นอกจากน้ียงัถือไดว้า่
เป็นการรู้จกัใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ สะดวก และเบาแรงมากกวา่ท่ีจะใช้วิธีการอยา่งอ่ืน 
และยงัก่อใหเ้กิดเอกภาพในการจดัการศึกษา ไม่สร้างความสับสนแก่ผูเ้รียน 

2.  สร้างชนชั้นน าท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีประชาชนศรัทธา เช่ือถือสามารถน าประชาชน
ไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี ชนชั้นน าเหล่าน้ีตอ้งไม่แปลกแยกหรือห่างเหินจากสังคมไทย ควรมีการเขา้ใจ
ในความคิด จิตใจของชาวบา้นท่ีเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของไทย 
 3.  บูรณาการการสอนจริยธรรมให้ถูกต้อง 

  1) บูรณาการองค์จริยธรรมเขา้ในระบบจริยธรรม โดยการน าจริยธรรมขอ้นั้น ๆ มา
เช่ือมโยงเขา้กบัระบบจริยธรรมท่ีเป็นองค์รวมทั้งหมด ตวัอย่างเช่น การสอนเร่ืองความเมตตา ซ่ึง
หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นตอ้งสอน ให้เช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัระบบของมนั คือระบบ
การด าเนินชีวิตท่ีดีงามการสอนตอ้งให้ครอบคลุมทั้งเร่ืองเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซ่ึงเรียกว่า
พรหมวิหาร 4 รวมไปถึงการแสดงออกเป็นตวัอยา่งท่ีดีงามในสังคม เช่นการเผื่อแผ่แบ่งปันกนั การ
แนะน าให้ความรู้แก่กนัและกนั การให้ก าลงัใจการเสียสละแรงงาน การท าตวัให้เขา้กนัไดร่้วมท างาน
กนัไดใ้นรูปของสังคหวตัถุ 

  2) การบูรณาการคนรุ่นใหม่เขา้ในชุมชนและสังคม จดัการศึกษาให้คนรุ่นใหม่เขา้ใจ
สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมในชุมชนนั้น ๆ เช่น สอนให้เขา้ใจถอ้ยค าท่ีคนในชุมชนไทยใชก้นัอยู่
เสมอ ไดแ้ก่ บุญ บาป กรรม กรุณา สติ สังฆทาน ศีล ภาวนา เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถส่ือสารกบัคน
อ่ืน ๆ ในชุมชนได ้และสามารถร่วมท ากิจกรรมได ้อนัจะส่งผลต่อการร่วมพฒันาชุมชน 
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  3) การบูรณาการเรียนการสอนจริยศึกษา ควรยึดถือทางสายกลางโดยให้นักเรียนมี
โอกาสเรียนรู้ศาสนาท่ีตนนบัถือ และควรใหก้ารศึกษาศาสนานั้นเป็นส่วนหน่ึงของงาน พฒันาคุณภาพ
ประชากร  เช่น ถา้ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาใด รัฐควรรับภาระจดัการศึกษาดา้นศาสนา 
ส าหรับคนส่วนใหญ่นั้นโดยถือเป็นภารกิจของประเทศชาติ 

  4) ทางสายกลาง คือ การกระท าท่ีพอดี การใหไ้ดรู้้ในส่ิงท่ีควรรู้ ให้ไดคิ้ดในส่ิงท่ีควรคิด 
มีการน าเสนอในลกัษณะท่ีน่าสนใจทา้ทาย กระตุน้ให้เกิดความสนใจจูงใจให้ผูเ้รียนเห็นคุณประโยชน์ 
เห็นชอบดว้ยเหตุผล และยอมท าตามดว้ยความเตม็ใจ 

  5) การสอนจริยธรรมตอ้งฝึกให้รู้จกัคิด รู้จกัจ า จึงจะเกิดประโยชน์ ความรู้จกัจ า มี
ลกัษณะส าคญั คือ 

 (1) เลือกจ าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
 (2) จ  าอยา่งเขา้ใจความหมาย รู้ เขา้ใจเร่ืองท่ีจ า 
 (3) สามารถโยงความจ าเขา้กบัความคิดเพื่อการใชง้าน 

  6) การสอนจริยธรรมตามหลกัศาสนา ควรถูกตอ้งตามหลกั ปรโตโฆสะ และโยนิโส
มนสิการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางการศึกษา นอกเหนือจากคุณค่าทางจริยธรรมโดยตรงอีก
หลายประการ ดงัน้ี 

 (1) ในการสอนท่ีถูกตอ้ง ค าสอนจริยธรรมจะเป็นขอ้มูลของความคิด ท าให้เกิด
ความคิด เป็นรากฐานส าหรับคิดพิจารณาก่อน 

 (2) เป็นการน าภูมิธรรม ภูมิปัญญาของคนในอดีตท่ีได้สะสมกนัมาเป็นเวลา
ยาวนาน มาปูพื้นฐานใหแ้ก่ตนภายในระยะเวลาเพียงเล็กนอ้ยไม่ตอ้งเสียเวลาเร่ิมตน้ใหม่ 

 (3) เป็นการฝึกให้รู้จกัคิดพิจารณาทางเหตุผล ตรวจสอบ เลือกตดัสินใจ พร้อมกนั
ไปกบัการฝึกจริยธรรม ท าให้เกิดการพฒันาชีวิตอยา่งรอบดา้น ผูเ้รียนไม่จมอยูใ่ตก้องค าสอน แต่จะ
เขา้ถึงอิสรภาพในระดบัต่าง ๆ ตามล าดบัทุกขั้นตอน (พระเทพเวที (ป.อ. ปยตฺุโต), 2534) 

  ส าหรับความหมาย เน้ือหาสาระโดยละเอียด พร้อมทั้งตวัอย่างของ “ปรโตโฆสะ และ
โยนิโสมนสิการ เป็นปัจจยั 2 ประการ ท่ีส่งเสริมให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของ
มรรคในฐานะท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปฏิบติัธรรม ปรโตโฆสะ เป็นปัจจยัทางสังคม เป็นองคป์ระกอบ
ฝ่ายภายนอก อาจเรียกง่าย ๆ ว่าวิธีการแห่งศรัทธา ส่วนโยนิโสมนสิการเป็นปัจจยั ภายในตวับุคคล 
(เป็นองคป์ระกอบฝ่ายภายใน อาจเรียกวา่ วธีิการแห่งปัญญา 

  ในส่วนท่ีเก่ียวกับกัลยาณมิตร อาจตีความหมายได้ 2 นัย นัยแรกกัลยาณมิตรใน
กระบวนการพฒันาปัญญาเป็นระดบัความเจริญปัญญาในขั้นศรัทธา ส่วนกลัยาณมิตรในระดบัอบรม มี
ความหมายครอบคลุมทั้งตวับุคคลผูอ้บรมสั่งสอน เช่น พ่อแม่ ครูอาจารยเ์ป็นตน้ ทั้งคุณสมบติัของ
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ผูส้อน ทั้งหลกัการวิธีการ อุปกรณ์ อุบายต่าง ๆ ในการสอน และการจดัด าเนินการต่าง ๆ ทุกอยา่งผูมี้
หนา้ท่ีใหก้ารศึกษาพึงจดัท าเพื่อใหก้ารศึกษาอบรมไดผ้ลดี ตลอดจนหนงัสือส่ือมวลชน บุคคลตวัอยา่ง 
เช่นมหาบุรุษ หรือผูป้ระสบความส าเร็จโดยธรรมและส่ิงแวดล้อมทางสังคมทั้งหลายท่ีดีงาม เป็น
ประโยชน์เท่าท่ีจะเป็นองค์ประกอบภายนอกในกระบวนการพฒันาปัญญานั้นได้” (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยตฺุโต) 2538) 

โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าในใจท่ีแยบคาย การใชค้วามคิดอยา่งถูกวิธี คิดเป็น มีเหตุผล 
ไม่เอาความรู้สึกดว้ยตณัหาอุปาทานเขา้จบั วธีิการ 

โยนิโสมนสิการพอประมวลเป็นแบบใหญ่ ๆ ได ้ดงัน้ี 
 1.  วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั ซ่ึงมีแนวปฏิบติั 2 วธีิ คือ 
  1) คิดแบบปัจจยัสัมพนัธ์ 
  2) คิดแบบสอบสวน 
 2.  วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเน้ือหา 
 3.  วธีิคิดแบบสามญัลกัษณ์ หรือวธีิคิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา 
 4.  วธีิคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแกปั้ญหา 
 5.  วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ หรือ คิดตามหลกัการ และความมุ่งหมาย 
 6.  วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 7.  วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม 
 8.  วธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
 9.  วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั และ 
 10.  วธีิคิดแบบวภิชัชวาท ซ่ึงเป็นการมองและพูดแจกแจงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็น
แต่ละแง่แต่ละดา้นใหค้รบทุกแง่ทุกดา้น อาจจ าแนกวธีิคิดของวภิชัชวาท ออกเป็น 
  1) จ  าแนกโดยแง่ดา้นของความจริง 
  2) จ  าแนกโดยส่วนประกอบ 
  3) จ าแนกโดยล าดบัขณะ 
  4) จ  าแนกโดยความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
  5) จ าแนกโดยเง่ือนไข 
 วธีิการโยนิโสมนสิการนั้นในเชิงวชิาการอาจพิจารณาไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญา มุ่งให้เกิดความรู้แจง้ตามสภาวะ เนน้ท่ีการขจดัอวิชา 
เป็นฝ่ายวิปัสสนา มีลกัษณะเป็นการส่องสวา่งท าลายความมืดหรือช าระลา้งส่ิงสกปรกให้ผลไม่จ  ากดั
กาล หรือเด็ดขาด น าไปสู่โลกุตรสัมมาทิฏฐิ 
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 2.  โยนิโสมนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิต มุ่งปลูกเร้ากุศลกรรมอ่ืน ๆ เนน้ท่ีการสกดั
หรือข่มตณัหา เป็นฝ่ายสมถะ มีลกัษณะเป็นการเสริมสร้างพลงัหรือปริมาณฝ่ายดีข้ึนมากดข่ม หรือ
บังคับฝ่ายชั่วไว ้หรือเป็นเคร่ืองตระเตรียมหนุนเสริมความพร้อมและสร้างนิสัยน าไปสู่ดลกีย
สัมมาทิฎฐิ”(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต) 2538) 
 อน่ึง ยงัมีแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่ีควรน ามา
เสนอในท่ีน้ี คือ “หลักธรรมชุดรุ่งอรุณของการศึกษา 7 ประการ” ซ่ึงท่านได้แสดงทศันะว่า เป็น
หลกัธรรมท่ีน าหนา้มรรค เม่ือปรากฏข้ึนมาแลว้มรรคซ่ึงเป็นการด าเนินชีวิตท่ีดีงามก็จะเกิดข้ึนเอง 
 รุ่งอรุณของการศึกษาหรือแสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีรุ่งเรืองและดีงาม มี 7 ประการคือ 
  1) รู้จกัเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างท่ีดี เด็กท่ีเติบโตและรุ่งเรืองข้ึนมาไดต้อ้ง
อาศยัปัจจยัแวดลอ้มทางสังคม และตอ้งสัมพนัธ์กบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงจะสามารถเป็นผูก้ระท า
ไม่ใช้เพียงผูรั้บ หรือเป็นผูก้ระท าเท่านั้น พ่อแม่ ครูอาจารยส่ื์อมวลชน และผูใ้หญ่ทัว่ไป จึงควรมี
หน้าท่ีกลัยาณมิตร และควรมีการด าเนินการจนถึงขั้นช้ีแนะให้เด็กรู้จกัเลือก รู้จกัหากลัยาณมิตรดว้ย
ตนเอง 
  2) รู้จกัจดัระเบียบชีวิต และการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม หรือความมีวินยั เช่น การ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ ของสังคมอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบราบร่ืนไม่เบียดเบียน ข่มเหง
แก่งแยง่กนั 
  3) มีแรงจูงใจท่ีถูกต้อง คือ ใฝ่รู้ และใฝ่สร้างสรรค์ แรงจูงใจท่ีถูกตอ้งท่ีท าให้มนุษย์
พฒันาตนเองได ้คือแรงจูงใจท่ีเรียกวา่ฉันทะ ไดแ้ก่ ความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค ์หรือใฝ่ท าไม่ใช่ตอ้งการ
เสพ ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สร้างสรรค์จะให้ความส าคญัในผลงาน และใชปั้ญญาในการพิจารณา ส่วนผูท่ี้มี
แรงจูงใจใฝ่เสพจะให้ความส าคญัในอตัตา จะท างานเพราะเป็นเง่ือนไขท่ีจะไดเ้สพบางคร้ังอาจเลือกท่ี
จะไม่ท างาน หรือท าการทุจริตถา้มีโอกาสท่ีจะไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการเสพ 

  4) พฒันาศกัยภาพของตนให้เต็มท่ี มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์พฒันาได้ เม่ือไดรั้บการพฒันาให้
เตม็ศกัยภาพก็สามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้

  5) มีทศันคติและค่านิยมท่ีดี หลกัธรรมขอ้น้ีมีความส าคญั เพราะเป็นเคร่ืองช้ีทิศทางของ
ชีวติและสังคม ทศันคติและค่านิยมท่ีถูกตอ้งตามหลกัพุทธศาสนาเร่ิมดว้ยการมองส่ิงทั้งหลายตามเหตุ
ปัจจยั ซ่ึงเป็นท่าทีของจิตใจท่ีจะน ามาซ่ึงปัญญาและการกระท าตามเหตุผล 

  6) มีความกระตือรือร้นขวนขายไม่ประมาท โลกท่ีเราอาศยัเต็มไปดว้ยการเปล่ียนแปลง 
เป็นอนิจจงั ควรศึกษาคน้ควา้หาเหตุปัจจยัของการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี และป้องกนั ก าจดัเหตุ 
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่ดี 
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  7) รู้จกัคิดพิจารณาใหเ้กิดปัญญาท่ีจะรู้เขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้จกัโลก รู้จกั
ชีวิต รู้จกัปัญหา เหตุของปัญหา เพื่อให้สามารถปฏิบติัต่อส่ิงนั้นไดถู้กตอ้ง เป็นการแก้ไขปัญหา แก้
ทุกข์ ซ่ึงเกิดข้ึนไดด้้วยสติปัญญาท่ีรู้และเขา้ใจ ปัญญาจะเกิดข้ึนได้เม่ือรู้จกัคิด รู้จกัพิจารณาในทาง
การศึกษาเรียกวา่ “การคิดเป็น” ในทางพระเรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” ซ่ึงเป็นปัจจยัตวัส าคญัท่ีสุดใน
การพฒันาชีวติ ท าใหค้นมีอิสรภาพ พึ่งตนเองได ้(พระเทพเวที (ป. อ. ปยตฺุโต) 2532) 
  สถาบันและบทบาทของสถาบันในการจัดการศึกษาเพือ่สันติภาพ 
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ จริยธรรมและจริยศึกษาเป็นหวัใจส าคญัท่ีก่อให้เกิดสันติภาพแก่บุคคล
และสังคม ดงันั้น การศึกษาเพื่อสันติภาพในท่ีน้ีจึงมุ่งไปท่ีจริยธรรม และจริยศึกษา 
 พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต) ไดแ้สดงทศันะวา่ จริยศึกษาไม่ใช่หนา้ท่ีผกูขาดของโรงเรียน 
สังคม ทุกคนลว้นจ าเป็นตอ้งร่วมมือประสานกนั หรือ เสริมต่อ รับช่วงกนัให้ดีท่ีสุด ถา้โรงเรียน
ประสานสัมพนัธ์กบับา้นและวดัไดอ้ย่างประสมกลมกลืน เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ก็จะเป็นการช่วย
ปรับปรุงส่งเสริมจริยธรรมของบุคคล และสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเป็นการท าให้ระบบจริยธรรมมี
เอกภาพใชถ้อ้ยค าเดียวกนั ค าศพัทเ์ดียวกนั สามารถส่ือสารไดเ้ขา้ใจตรงกนั โดยทั้งน้ีโรงเรียนจะตอ้ง
เป็นตวัน าและตวัเร่งเร้าในการปรับปรุงส่งเสริมจริยธรรมของชุมชนทั้งหมด รวมทั้งเป็นตวัน าในการ
เปล่ียนแปลงสังคมไปในทางท่ีดี (พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 2534) 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใ้ห้ความส าคญัแก่บา้นและครอบครัว โดยไดก้ล่าวเนน้ว่า 
ความสงบเร่ิมท่ีบา้น บา้นและครอบครัวจะตอ้งมีความรักและความสุขท่ีแบ่งปันกนัไดม้าให้แก่
โรงเรียน ในขณะเดียวกนัโรงเรียนก็ตอ้งสอนให้รู้จกัแบ่งปันความสุขไปสู่บุคคลอ่ืนท่ีอยูร่อบขา้งใน
โรงเรียน และกระจายไปสู่ชุมชนและสังคม บุคคลไม่ควรท าตนเป็นฝ่ายเรียกร้อง ควรมีความสุขจาก
การเป็นผูใ้หม้ากกวา่การเป็นผูรั้บ และควรมีจิตส านึกมองเห็นคุณค่าของธรรมชาติและคุณค่าของผูค้น
รอบขา้ง ท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกนัให้ชีวิตอยู่ดว้ยดี และท่ีส าคญัมาก คือตอ้งฝึกฝนวิธีคิดแบบกตญัญูรู้
ส านึกในบุญคุณ (กรมฝึกหดัครู. 2537) 
 วดัเป็นสถาบนัทางสถาบนัทางศาสนาท่ีมีบทบาทในการอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ผูบ้วชตาม
ประเพณี เด็กที่มาอยู่วดัก็ไดรั้บการอบรมโดยออ้ม ในขณะเดียวกนัวดัก็เป็นสถานที่ก่อก าเนิด
ศิลปวฒันธรรม เป็นสถานสงเคราะห์ช่วยให้บุตรหลานของชาวบา้นท่ียากจนอาศยัเล้ียงชีพและศึกษา
เล่าเรียน และเป็นท่ีพกัพิงของผูใ้หญ่ท่ีไร้ท่ีพกัพิง เป็นท่ีปรึกษาปัญหาชีวิต เป็นท่ีระบายความทุกข์
ความเดือดร้อน ความคบัแคน้ใจ เป็นสถานท่ีไกล่เกล่ีย ระงบัขอ้พิพาท โดยอาศยัความสงบเช่ือฟัง
พระสงฆ ์(พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ,2536 อา้งในส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั 2538)  สรุปได้
วา่ วดัเป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีพึ่งทั้งทางกายและทางใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคนให้มี
แนวทางด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ก่อใหเ้กิดความสงบสุขแก่จิตใจ 
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 ส่ือสารมวลชนพร้อมทั้งพ่อแม่ ครูอาจารยมี์หนา้ท่ีเป็นกลัยาณมิตร โดยการจดัสภาพแวดลอ้ม  
ท่ีดีให้แก่เด็ก รวมถึงการช้ีแนะให้เด็กรู้จกัเลือก รู้จกัหากลัยาณมิตรดว้ยตนเอง (พระเทพเวที (ป.อ.  
ปยตฺุโต) 2536) 

สังคมโดยรวมมีหน้าท่ีจดัระเบียบในการอยู่ร่วมกนั ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ กติกา ศีลห้า 
ล้วนมุ่งให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ไม่สับสนวุ่นวายซ่ึงหากคนในสังคมปฏิบติัตาม
ระเบียบกฎเกณฑด์งักล่าว ก็จะท าใหส้ังคมมีสันติสุขในการอยูร่่วมกนั  
  
สันติสุขของชีวติเพือ่สันติภาพ 
 

ส าหรับประเด็น  “สันติสุขส่วนบุคคลคือปัจจยัให้เกิดสันติภาพของสังคม” 
พระพุทธเจา้ ทรงเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตท่ีมีคุณค่าของมนุษยคื์อ ต่ืนตี 4 นอนน้อย 

ฉนันอ้ย  แต่ท าประโยชน์ส่วนรวมไดม้าก น่ีเป็นลกัษณะพิเศษของสุภาพชนทัว่โลก ดงัจะเห็นวา่ โลก
ท่ีเจริญแลว้มกัจะต่ืนตวัตลอด ไม่มีการหลบัใหล 

  สันติภาพของโลกนั้นเกิดจากสันติสุขของปัจเจกบุคคลก่อน และอุปสรรคท่ีไม่ท าให้สันติ
สุขบงัเกิด ก็คือความเห็นแก่ตวั ความเห็นแก่ได ้และไม่เอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีควรรู้ เพราะฉะนั้นปัจจยัท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดสันติภาพ ก็คือ ปัจเจกบุคคลควรรู้วา่สันติสุขจะเกิดไดอ้ยา่งไร   ความสุขนั้นมี 2 ประเภท 
 1. สุขสนุก เป็นความสุขท่ีต้องแสวงหา มีจ ากัดเฉพาะคนมีทรัพย์มีโอกาส มีอ านาจ 
สุขชนิดน้ีเปลืองเงิน เปลืองตวั เปลืองเวลา เปลืองแรงงาน และเปลืองส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  สุขสงบ เป็นความสุขท่ีเรามีอยู่แลว้แต่ตอ้งรักษาเอาไว ้มีอย่างจ ากดั เกิดข้ึนไดทุ้กหน
แห่ง ไม่เปลืองส่ิงใดและทุกคนก็มีไดเ้ท่าๆกนั 
 1.  องค์ประกอบหลกัของความสุขในสังคม 

  1)  ชีวติเพือ่สันติสุข 
  บุคคลจะตอ้งก าหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชดัเจน และดว้ยความมัน่คงว่าจะตอ้งด าเนิน
ชีวติของตนเพื่อสันติสุขอยา่งแทจ้ริง แต่ส าหรับการสร้างสันติสุข ในลกัษณะขององคร์วม  โดยจะตอ้ง
อาศยัองค์ประกอบหลกั 3 ประการคือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีตนนบัถือ การมีความคิดท่ีเป็นอิสระ 
และการมีความรักต่อเพื่อมนุษยแ์ละสรรพส่ิงทั้งหลาย 
  (1) ความศรัทธาในศาสนาท่ีตนนบัถือ ศาสดาของศาสนาทั้งหลายลว้นมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะสร้างสันติสุข ข้ึนในมวลหมู่ของมนุษยชาติทั้งส้ิน ส่ิงท่ีปรากฏเป็นความจริงอยา่งหน่ึงอนัประจกัษ์
แจง้ต่อศาสนิกทุก ๆ ศาสนาก็คือ ศาสนิกผูท่ี้มีความเขา้ใจและเห็นความส าคญัในศาสนาท่ีตนนบัถือ
อยา่งลึกซ้ึงนั้น จะมีความเขา้ใจและมองเห็นความส าคญัของศาสนาอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเดียวกนั 
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  (2) การมีความคิดเป็นอิสระ องคป์ระกอบส าคญัในการมีชีวิตเพื่อสันติสุขอีกประการ
หน่ึง ก็คือ การมีความคิดเป็นอิสระ คือความเป็นอิสระจากวตัถุและความเป็นอิสระจากกิเลส การมี
ความคิดเป็นอิสระจากวตัถุก็คือ มนุษยจ์ะตอ้งก าหนดความตอ้งการวตัถุไวท่ี้ความพอดีอย่างแทจ้ริง 
ซ่ึงจะตอ้งอาศยัปัญญา มองเห็นคุณค่าแท ้คุณค่าเทียมของวตัถุ ส าหรับความเป็นอิสระจากกิเลส ก็คือมี
สติปัญญารู้เท่าทนัความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่ีเขา้มายึดครองจิตใจเป็นคร้ังคราว และสามารถ
พฒันายกระดบัจิตใจของตนเองให้สูงข้ึน จนเป็นนายเหนือสัญชาตญาณ มีจิตสงบ ปลอดโปร่ง โล่ง 
เบา จนสามารถท าใหจิ้ตใจไดมี้โอกาสสัมผสักบัความสุขท่ีแทจ้ริงได ้
  (3) การมีความรัก ความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย ์และสรรพสิงทั้งหลาย ส่ิงท่ีเป็นตวัเสริม
ความรัก ความเมตตา ก็คือ วีการคิดแบบสาวหาเหตุปัจจยัท่ีสามารถส่งผลสืบต่อถึงกนัโดยตลอด ถ้า
บุคคลสามารถเขา้ใจถึงองคร์วมซ่ึงเป็นเร่ืองการมองสรรพส่ิงต่าง ๆ เป็นระบบ บุคคลจะเปล่ียนวิธีคิด 
จากการยึดเอาตนเองเป็นศูนยก์ลาง เปล่ียนเป็นให้ความส าคญัต่อบุคคลอ่ืน และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะ
ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการด าเนินชีวิตของบุคคลไดมี้การปรับเปล่ียนตามไปดว้ย 
 2.  องค์ประกอบเสริมของสันติสุข 
ส าหรับองคป์ระกอบเสริมของความสุขท่ีส าคญัมี 2 อยา่ง คือ สังคมสันติสุข กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ซ่ึง
องคป์ระกอบทั้งสองน้ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยใกลชิ้ด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1) สังคมสันติสุข 

  สังคมของมนุษยเ์ปรียบไดก้บัร่างกาย มีอวยัวะนอ้ยใหญ่ท าหนา้ท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ย 
ๆ ทุก ๆ ส่วนอยู่ร่วมกนัอย่างมีสมดุล ถ้าอวยัวะใดบกพร่องหรือเป็นโรค ก็จะส่งผลกระทบไปยงัทัว่
ร่างกาย สังคมก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้าส่วนใดส่วนหน่ึงบกพร่อง สังคมทั้ งหมดย่อมได้รับ
ผลกระทบตามไปดว้ย 
  การพฒันาสังคมไทยให้ได้ผลนั้น จะตอ้งใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียนท่ีดี 
ส าหรับกา้วต่อไปอย่างมัน่คงในอนาคต ในอดีตท่ีผ่านมาเราพฒันาโดยยึดเอาวตัถุเป็นศูนยก์ลาง ผลท่ี
เกิดข้ึนก็คือ มนุษยส์ร้างวตัถุต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง เป็นสังคมวตัถุนิยมท่ีมนุษยไ์ม่มีความสุข การ
พฒันาในคร้ังต่อไปท่ีมีความเหมาะสมมากกวา่ ก็คือการพฒันาสังคมท่ีใชศี้ลธรรมเป็นศูนยก์ลาง หรือ
เรียกวา่สังคมศีลธรรม 
  สังคมศีลธรรม หมายถึงสังคมท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือความถูกต้องทางวตัถุ ทางสังคม ทางจิตใจ และทางภูมิปัญญา เป้าหมายท่ีส าคญัของสังคม
ศีลธรรม มีดงัน้ี 
  (1) ในทางวตัถุ ทุกคนมีพออยูพ่อกิน มีวตัถุใหค้รอบครองเท่าท่ีจ  าเป็น มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
มีสุขภาพท่ีดี มีการกระจายทรัพยากรทุกอยา่งดว้ยความยติุธรรม 
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  (2) ในทางสังคม มีสถาบนัพื้นฐานทางสังคม คือสถาบนัครอบครัวและสถาบนัชุมชนท่ี
เป็นปึกแผน่ เพื่อสร้างความเป็นปกติสุขในทางสังคมและทางศีลธรรม มีประชาธิปไตย มีสันติธรรม มี
การกระจายอ านาจ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสังคมอ่ืน ๆ 

  (3) ในทางจิตใจ จะตอ้งเป็นสังคมท่ีสร้างคนให้มีความรักต่อเพื่อนมนุษยแ์ละธรรมชาติ 
สามารถเห็นคุณค่าความรัก ความดีของเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพส่ิงมีความสุขอยา่งแทจ้ริง มีการพฒันา
ทางจิตวญิญาณ (Spiritual Development) 

  (4) ในทางปัญญา สังคมไทยจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนทั้ งมวล มี
กระบวนการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง มีวฒันธรรมของการแสวงหาความจริง มีวิธีการคิดท่ีถูกตอ้ง ใช้โยนิโส
มนสิการน าพฤติกรรม สามารถเรียนรู้ ปรับตวั แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.  องค์ประกอบสนับสนุนการสร้างสันติสุข 

องคป์ระกอบสนบัสนุนการสร้างสันติสุข และสันติสุขในสังคมท่ีส าคญัมีอยู่ 5 ประการคือ 
การศึกษา ศาสนา การเมือง กระบวนการยุติธรรม และเร่ืองของส่ือทางสังคม ทั้ งหมดถือว่าเป็น
องค์ประกอบสนับสนุนท่ีรัฐจะตอ้งเขา้ไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถด าเนินงานไปสู่
เป้าหมายในเร่ืองเดียวกัน คือสร้างสันติสุข และสันติภาพในสังคมได้อย่างแท้จริง สามารถสรุป
รายละเอียดความส าคญัแต่ละเร่ืองไดด้งัน้ี 

 1) การศึกษา ท่ีแทจ้ริงการศึกษามีจุดเร่ิมตน้ท่ีครอบครัว เม่ือครอบครัวมีความอบอุ่นจะสร้าง
ฐานการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งให้กบัเยาวชน คือมีความรู้ มีความคิด และมีความรัก ส่วนการศึกษาในระบบ
ของรัฐจะตอ้งก าหนดเป้าหมายเพื่อสร้างสันติสุข และสันติภาพอยา่งชดัเจน โดยท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้
ส่ิงแวดลอ้มของตน มีความรักต่อบุคคลและส่ิงแวดล้อม มีจิตใจกวา้งและเต็มไปดว้ยความเมตตา มี
จิตใจท่ีเป็นอิสระจากอ านาจของวตัถุ จากอ านาจของกิเลสและทิฏฐิ และมีความสามารถทางดา้นการใช้
ความคิด หรือใช้ปัญญาไดอ้ย่างกวา้งขวางลึกซ้ึง รวมทั้งมีศกัยภาพในการพฒันายกระดบัปัญญาของ
ตนให้สูงข้ึนไดเ้ร่ือย ๆ ดงันั้นโรงเรียนหรือระบบการศึกษาควรจะสอนกระบวนการคิดต่อไปน้ีให้กบั
ผูเ้รียน (ส านกันายกรัฐมนตรี 2540:55-59) คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชดัเจน คิดอย่างมี
เหตุผล คิดถูกทาง คิดกวา้ง คิดลึกซ้ึง คิดไกล กระบวนการคิดต่าง ๆ เหล่าน้ี จะช่วยเสริมสร้างปัญญา
ใหก้บัมนุษยแ์ละเป็นพื้นฐานส าคญั ส าหรับการสร้างสันติสุขและสันติภาพในสังคม 

 2) ศาสนา เป็นสถาบนัหลกัทางสังคมมาตั้งแต่อดีต ในสภาวะสังคมปัจจุบนั ซ่ึงสังคมไทย
ก าลงัเผชิญปัญหาท่ีส าคญัอยู่หลายเร่ือง จ าเป็นตอ้งพฒันาคนให้มีปัญญาหลาย ๆ ด้าน เพื่อช่วยกนั
แกปั้ญหาและพฒันาสังคมในทางสร้างสรรค ์และเพื่อมุ่งหวงัให้สันติสุขอย่างแทจ้ริงเกิดข้ึนในสังคม 
บทบาทท่ีส าคญัขอศาสนาในส่วนน้ีจึงควรเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้กบัประชาชน เป็นการช่วย
เสริมบทบาทหนา้ท่ีของระบบการศึกษาให้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน หลกัพุทธธรรมท่ีสามารถน ามาเสริม
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ระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มพนูสติปัญญาหลกัใหญ่ ๆ ก็คือ หลกัไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปัญญา ซ่ึงถือวา่
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่ีมีความส าคญัมาก และหลกัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงจะช่วย
เสริมและพฒันาปัญญาของมนุษยใ์หก้วา้งขวางและถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

 3) การเมือง ระบบการเมืองจะช่วยสร้างสันติสุขให้กบัสังคมอีกทางหน่ึง การเมืองจะตอ้ง
สร้างระบบการปกครองบา้นเมือง ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมทีเรียกวา่
ธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ (Good Governance) ข้ึนมาใหไ้ด ้

ธรรมรัฐ หมายถึงผลลัพธ์ของการจดักิจกรรม ซ่ึงบุคคลและสถาบนัทัว่ไป ภาครัฐ และ
เอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้กระท าลงไปในหลายทาง มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ต่ อ เ น่ื อง  ซ่ึ ง อาจน า ไป สู่ ก ารผสมผสานประโยช น์ ท่ี หลากหลายและขัดแย้ง กันได ้                         
(อานนัท ์ปัณยารชุน,  2541) 
 องคป์ระกอบของธรรมรัฐมีดงัน้ีคือ 
  1) มีความรับผดิชอบและมีเหตุผลท่ีอธิบายไดร้วมทั้งสมารถตรวจสอบได ้
  2) ประชาชนมีส่วนร่วม 
  3) ตอ้งมีการคาดการณ์ได ้
  4) จะตอ้งมีความโปร่งใส 

5) จะตอ้งมีความเช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ี 
 4)  กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยติุธรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธรรม
รัฐ จะเป็นส่วนท่ีท าให้กระบวนการบริหาร การด าเนินชีวิต การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์สามารถ
กระท าไดด้ว้ยความถูกตอ้ง เสมอภาค ยุติธรรม เร่ิมตน้จากการมีระบบกฎหมายท่ีมีความยุติธรรมต่อ
สังคม และปัจเจกบุคคล และจะตอ้งมีผูใ้ช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นตุลาการ อยัการ ต ารวจ ผูใ้ช้กฎหมาย
เหล่าน้ีจะตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมและมีความเท่ียงธรรมอย่างแทจ้ริง สังคมท่ีทุกคนอยากจะสร้างก็คือ 
สังคมท่ีตอ้งมีกฎหมายท่ีดีรองรับ นอกจากน้ีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดอีกอยา่งหน่ึงก็คือ จะตอ้งมีตุลาการท่ีเป็น
อิสระไม่ติดยึดอยู่ในผลประโยชน์หรืออ านาจ โดยเฉพาะอ านาจทางการเงินของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
(อานนัท ์ปัณยารชุน 2541) 
 5. ส่ือทางสังคม  ยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมข้อมูลข่าสาร ส่ิงท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างใหญ่ยิ่งก็คือ ส่ือทางสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีให้ขอ้มูลข่างสารแก่ประชาชน ส่ือ
ทางสังคมได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นส่ือบันเทิง โฆษณา การศึกษา 
วฒันธรรมและในดา้นอ่ืน ๆ ในปัจจุบนัมีลกัษณะการใช้ส่ือในระบบใหม่คือ มลัติมีเดีย ซ่ึงเป็นการใช้
เทคโนโลยีอยา่งหลากหลายผสมผสานกนัเพื่อเสริมความตอ้งการของคนให้ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง
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ท่ีสามารถสัมผสักนัไดม้ากข้ึน ระบบมลัติมีเดีย จึงเป็นระบบท่ีอยู่ในความสนใจของมนุษยเ์ป็นอย่าง
มากในสังคมปัจจุบนั 
 การสร้างสันติสุข สันติภาพในสังคมยุคขอ้มูลข่าวสาร จึงเป็นส่ิงท่ีเร่ิมตน้จากฐานท่ีส าคญั
คือ ความศรัทธาในศาสนา การมีความคิดอิสระ การมีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย ์และสรรพ
ส่ิงทั้งหลาย ซ่ึงเป็นฐานท่ีส าคญัท่ีทุกคนจะตอ้งมีเป็นเบ้ืองตน้ หลงัจากนั้นทุกคนจึงตอ้งช่วยกนัสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพท่ีสมบูรณ์ ชุมชนท่ีเขม็แข็ง สังคมสันติสุข และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีย ัง่ยืน ในส่วนของรัฐจะตอ้งเขา้มาเสริมในองค์ประกอบทุก ๆ ส่วน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์โดย
ครบถ้วนทุก ๆ องค์ประกอบ ในลกัษณะของการเกิดดุลยภาพ คือคนเป็นผูส้ร้างสังคม สังคมเป็น
ผูส้ร้างรัฐ และรัฐกลบัมาสร้างคนและสังคม ต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ ในลกัษณะของการเคล่ือนไหวอยา่ง
ไม่หยุดย ั้ง เป็นการสร้างสันติสุข และสันติภาพในลกัษณะของการเคล่ือนไหว ซ่ึงจะก่อให้เกิดเป็น
ความสมดุลของทุก ๆ ส่วน เป็นสันติสุขท่ีมีความสอดคล้องและผสมผสานกลมกลืนกบัธรรมชาติ
อยา่งแทจ้ริง 

 
สันติสุขจากภายใน 
 
 ความสุข คือเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนแสวงหา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ได้มีผูใ้ห้ความ
นิยามเก่ียวกบัความสุขไวห้ลายแนวความคิด หรือหลายทางทฤษฎี แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งค าตอบนั้นได้ท่ีแสดงถึงความสุขท่ีแทจ้ริง หากว่าเรายอ้นมองดูตวัของเรามีส่วนประกอบด้วย
อะไรบา้ง ซ่ึงสรุปไดว้า่มีอยู ่2 ส่วนดว้ยกนัคือ กาย และจิตใจ ซ่ึงตอ้งสมดุลกนัอยู่เสมอ ถา้หากเรากิน
อ่ิม มีอยู่อาศยั ไม่มีโรคภยั ก็ใช่ว่าเราจะมีความสุข ในขณะเดียวกัน เรามีความสุขทางใจ มีความ
เพลิดเพลินกบัส่ิงต่าง ๆ ก็ใช่วา่จะมีความสุข ถา้หากร่างกายเรายงัมีโรคภยัอยู ่
 เม่ือใดก็ตามท่ีเราได้เรียนรู้และได้ปฏิบติัท าให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ 
มนุษย์ก็จะสามารถแสวงหาความสุขของตวัเองได้เช่นกัน และสามารถบอกได้ว่าน้ีคือความสุขท่ี
แทจ้ริงของมนุษยเ์ป็นการคน้พบความสุขท่ีสูงส่ง สามารถปฏิบติัตนไดอ้ย่างถูกตอ้งดีงาม ท าให้ได้
คน้พบความสุขจากภายในตนเอง เป็นรากฐานของสันติสุขและสันติภาพ 

 สันติสุขพบได้จากการฝึกด้านจิตใจ 
 การท่ีเราจะรู้จิตใจของตนเอง ตอ้งพยายามท าให้จิตของตนเองจดจ่อในส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ

เพียงอารมณ์เด่ียวเสียก่อน ดูเหมือนเราจะท าไดไ้ม่ยากนกั ทนัทีท่ีเราเร่ิมลงมือท ามนัไม่ใช่เร่ืองท่ีง่าย
เลยท่ีจะท าให้จิตของเราน่ิงอยู่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดน้าน ๆ เพราะมีความคุน้เคยกบัส่ิงท่ีเราอยากจะได ้
อยากจะมี อยากจะเป็น ตลอดจนเราขวนขวายเพื่อจะไดม้าในส่ิงนั้น บา้งคร้ังท าให้เกิดความหงุดหงิด 
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ร าคาญ หรือบางคร้ังจะระเบิดออกมาให้คนไดรู้ได้เห็นในส่ิงท่ีซ่อนภายใน บางคร้ังดูเหมือนจะมี
ความสุข บางคร้ังจะมีความขมข่ืน ความทุกข์ และมนัก็เป็นอย่างน้้ีตลอดไป หากเราไม่ลดส่ิงท่ีมนั
เป็นอยู่อยา่งน้ีให้พอดี จนสามารถควบคุมความรู้สึกต่าง ๆ เหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม ก็เช่ือวา่ จะท าให้
เรารู้จกั ใจ และรู้จกัวธีิฝึกควบคุม ใจ ของเราได้  

 นอกจากเราไดมี้การควบคุมตนเองแลว้ ก็ยอ่มท าให้เราเขา้ใจในความความรู้สึกของคนอ่ืน
ได้ดว้ย รู้จกัยบัย ั้งชั่งใจ ท าให้แยกแยะได้ว่า อะไรคือส่ิงท่ีถูกตอ้ง อะไรคือส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง อะไรคือ
ความดี อะไรคือส่ิงท่ีชั่ว หากว่าได้ฝึกฝนอย่างน้ีก็ได้ช่ือว่า สันติสุขจากภายใน ไปสู่สันติภาพนอก 
ในทางพระพุทธศาสนาไดมี้บทฝึกใจดงักล่าวขา้งตน้ ก็คือ แนวทางปฏิบติัท่ีท าให้เกิด สมาธิ อนัเป็น
แนวทางท่ีสร้างสรรค์ท าให้เกิดความสันติสุขและสันติภาพ โดยจะน าเอาฝึกสมาธิ ทั้งท่ีเป็นสมถะ
กรรมฐาน และวปัิสสนากรรมฐาน มาปฏิบติัพอเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดสันติสุขอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 
การพฒันาจิตหรือการบริหารจิต หรือการฝึกสมาธิ 

 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัวิทยาการสมยัใหม่ไดเ้จริญกา้วหน้าล ้าความเจริญทางดา้นจิตใจไปเป็น
อนัมาก ซ่ึงต่างจากสมยัก่อนท่ีความเจริญทางดา้นจิตใจของคนเราเหนือความเจริญทางดา้นวตัถุ จิตใจ
ของคนในปัจจุบันน้ี จึงเกิดพิการข้ึน เช่น วิตก กังวล เครียด เกิดโรคจิต โรคประสาทมากข้ึน 
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ของโลก เกิดสังคมพิการข้ึนทัว่ไปและเกิดปัญหาสลบัซับซ้อนมากข้ึนใน
สังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการหย่าร้างในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาโรคเอดส์ ฯลฯ ฉะนั้นมนุษยเ์ราจึงหาทางออกโดยการหันมาสนใจความเจริญทางด้านจิตใจ 
กล่าวคือ การฝึกจิตใจตามหลกัทางศาสนา โดยเฉพาะการฝึกจิตใจตามหลกัพุทธศาสนา ท่ีเรียกวา่ การ
ฝึกสมาธิ หรือ กรรมฐาน 
 ฉะนั้น  สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ จึงไดก้ าหนด
วตัถุประสงคใ์นการพฒันาจิตหรือการฝึกสมาธิส าหรับผูบ้ริหารการศึกษาไว ้4 ประการ คือ 
 1. คุณภาพจิต กล่าวคือ เพื่อใหผู้บ้ริหารเพิ่มเติมคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีจะเสริมสร้างจิตให้ดีงาม 
เป็นจิตใจท่ีสูง ประณีต ให้มีพรหมวิหารธรรม (เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา)   สังคหวตัถุ 4 (ทาน  
ปิยวาจา   อตัถจริยา   สมานตัตตา)   อิทธิบาท 4 (ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมงัสา) และปราศจาก อคติ 4 
ประการ (ฉนัทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ      ภยาคติ)  ฯลฯ 
 2. สมรรถภาพจิตหรือความสามารถของจิตกล่าวคือ ตอ้งการให้ผูบ้ริหารมีสติสัมปชญัญะ
ดี มีวิริยะ ความเพียรพยายามสู้งาน มีขนัติ ความอดทนอดกลั้น ทนทาน มีสัจจะ ซ่ือสัตย ์สุจริต จริงใจ 
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มีสมาธิ จิตใจแน่วแน่ มัน่คงหนกัแน่นเขม้แข็งของจิตใจ สามารถท่ีอดทนต่ออารมณ์ท่ีมากระทบ เช่น 
โลกธรรม 8 (มีลาภ เส่ือมลาภ   มียศ เส่ือมยศ   มีสรรเสริญ นินทา  มีสุข ทุกข)์ เป็นตน้ 
 3. สุขภาพจิต กล่าวคือ ตอ้งการให้ผูบ้ริหารมีจิตใจท่ีมีสุขภาพดี มีจิตใจท่ีเป็นสุข สดช่ืน 
ร่าเริง เบิกบาน ปลอดโปร่ง สงบ ผอ่งใส ปีติ ไม่มีความเครียด พร้อมท่ีจะยิม้แยม้ได ้มีปัสสัทธิ (ความ
สงบใจและอารมณ์) ไม่เศร้าหมองขุ่นมวัและอาการโศกเศร้าต่าง ๆ 
 4. สามารถ ลด ละ เลิก อบายมุขได้บ้าง ซ่ึงไดแ้ก่ การด่ืมน ้ าเมา เท่ียวกลางคืน เท่ียวดูการ
เล่น เล่นการพนนั คบคนชัว่เป็นมิตร เกียจคร้านท าการงาน ตลอดจนบุหร่ีและยาเสพติดทุกชนิด 
 การจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยวธีิใด 
 การท่ีจะเขา้ถึงพระพุทธศาสนา เราจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามนยัต่าง ๆ ไดด้งัน้ีคือ 

1. พระพุทธศาสนาโดยความหมาย หมายถึง ค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
2. พระพุทธศาสนาโดยสภาวธรรม ไดแ้ก่ ปัญญา ท่ีตรัสรู้อริยสัจ 4 หรือ ปัญญาท่ีแจง้พระ

นิพพาน 
 3. พระพุทธศาสนาโดยหลกัฐาน ไดแ้ก่ พระไตรปิฎก คือ 
  3.1 พระวนิยัปิฎก 
  3.2 พระสุตตนัตปิฎก 
  3.3 พระอภิธรรมปิฎก 
 4. พระพุทธศาสนา โดยธุระ หมายถึง หนา้ท่ีของพุทธบริษทั มี 2 ประการ คือ 
  4.1 คันถธุระ 
  4.2 วปัิสสนาธุระ 
 5. การเขา้ถึงพระพุทธศาสนา โดยการรู้พระพุทธศาสนา มี 3 ขั้น ไดแ้ก่ รู้ 
  5.1 ปริยตัิ หมายถึง รู้ดว้ยการศึกษาพระไตรปิฎกจนเขา้ใจ 
  5.2 ปฏิบัติ หมายถึง รู้ดว้ยการปฏิบติัตาม ศีล สมาธิ ปัญญา 
  5.3 ปฏิเวธ หมายถึง รู้แจง้แทงตลอด มรรค ผล นิพพาน 
  
ธรรมที่เป็นพืน้ฐานในพระพุทธศาสนา 
 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูต้รัสรู้ธรรมโดยชอบดว้ยพระองค์เอง ตรัสรู้สัจจธรรม คือ 
ธรรมชาติท่ีเป็นความจริงแท ้ไม่วปิริตผดิพลาดคลาดเคล่ือน เรียกวา่ “อริยสัจ  4 ประการ” 
 1. ทุกขสัจจะ ความจริง คือ ธรรมชาติท่ีถูกเบียดเบียนอยู่เป็นนิตย ์ไดแ้ก่ รูปนาม ขนัธ์ 5 
ของสัตวท์ั้งหลาย 
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 2. สมุทยัสัจจะ ความจริง คือ ธรรมชาติท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข ์ไดแ้ก่ ตณัหา (โบภเจตสิก) 
 3. นิโรธสัจจะ ความจริง คือ ธรรมชาติอนัเป็นท่ีดบัทุกข์และเป็นท่ีดบักิเลส ได้แก พระ
นิพพาน 
 4. มัคคสัจจะ ความจริง คือ ธรรมชาติท่ีเป็นเหตุใหถึ้งความดบัทุกข ์ไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์
8 
 อริยสัจ 4 น้ี เม่ือสงเคราะห์ในปรมตัถธรรมแลว้ ก็ไดแ้ก่ ปรมัตถธรรม ทั้ง 4 คือ จิต เจตสิก 
รูป และ นิพพาน นัน่เอง 
 การพัฒนาส าหรับนักศึกษา น ามาประยุกต์ใช้กบันกัศึกษาการศึกษาแลพุทธศาสนิกชนท่ี
สนใจเก่ียวกบัการพฒันาจิตหรือการฝึกสมาธิ 7 วิธี ทั้งน้ีเพื่อให้เหมาะสมกบัจริตหรืออุปนิสัยของแต่
ละบุคคลและสามารถน าไปลองปฏิบติัไดโ้ดยไม่ยากเกิน ซ่ึงไดแ้ก่ 
 1. การสวดมนตไ์หวพระ การแผเ่มตตา การกรวดน ้า 
 2. การสมาทานศีล 5 และศีล 8 
 3. การเจริญสมาธิแบบอานาปาณสติ 
 4. การเดินจงกรม การยนืสมาธิ 
 5. การนอนสมาธิ 
 6. การใชลู้กประค า 
 7. การใชเ้สียงเพลงธรรมะ 
 ค าอธิบายรายละเอยีดของการพฒันาจิต หรือการฝึกสมาธิ 7 วธีิ มีดังนี้ 
 1. การสวดมนต์ไหวพ้ระ  การแผเ่มตตา  การกรวดน ้ า ถา้ผูใ้ดปฏิบติัไดทุ้กวนัก่อนนอนก็
จะท าให้นอนหลบัสบาย  คลายความเครียดได ้เพราะการสวดมนต์ไหวพ้ระท าให้จิตเป็นสมาธิ การ
แผ่นเมตตา การกรวดน ้ าทุกวนั ๆ ก็จะช่วยให้จิตใจโน้มน าอ่อนน้อมไปในทางรักเพื่อมนุษยแ์ละสัตว์
ทั้งหลายว่าจะไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั จะไม่ฆ่ากนั จะไม่เอาเปรียบกนั ความสุขก็จะเกิดข้ึนใน
จิตใจ  สมมติว่าเรามีความโกรธข้ึนในจิตใจ ถา้ไดแ้ผ่เมตตา ไดก้รวดน ้ าดว้ย ความโกรธก็จะทุเลาเบา
บางลงและหายไปในท่ีสุด  เร่ืองทะเลาะวิวาทซ่ึงกนัและกนัก็จะไม่เกิดข้ึน สังคมก็จะเกิดสันติสุข การ
แผ่เมตตา การกรวดน ้ าจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคคลท่ีเป็นผูน้ าในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่วาหน่วยงาน
ของรัฐหรือภาคเอกชน เพราะจะท าให้เป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ประสิทธิผลของ
การท างานในหน่วยงานนั้น ๆ ก็จะเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั 
 2. การสมาทานศีล 5 หรือศีล 8   บุคคลใดสมาทานศีล 5 และถือปฏิบติัหรือรักษาไวไ้ด้
ครบทั้ง 5 ขอ้ ก็จะเกิดประโยชน์แก่ตนเองหลายประการ เช่น 
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  2.1  ศีลช่วยควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อย เม่ือกายวาจาเรียบร้อย ส ารวมอยูเ่สมอจะท า 
ใหเ้กิดสมาธิและปัญญาได ้เพราะศีลเป็นบนัไดขั้นตน้ของการฝึกสมาธิ 
  2.2  ศีลท าให้ไปสู่สุคติ   หมายความว่า ย่อมท าให้ไปดี     มีอนาคตเจริญก้าวหน้า มี
ช่ือเสียงเป็นท่ียกยอ่งเคารพนบัถือไวว้างใจจากคนทัว่ไป เม่ือตายไปแลว้ ย่อมไปดียิ่ง ๆ ข้ึนไปอีก คือ 
ไปเกิดบนสวรรค ์
  2.3  ศีลท าให้มีโภคทรัพย ์หมายความว่า ศีลย่อมท าให้ผูรั้กษาไดโ้ภคทรัพยป์ระการ
หน่ึง และใชท้รัพยไ์ดเ้ตม็อ่ิมอีกประการหน่ึง การรับบุคคลเขา้ท างานไม่วา่ภาครัฐบาล หรือเอกชนลว้น
ตอ้งการบุคคลท่ีมีคุณธรรมทั้งส้ิน ผูใ้ดมีศีลครบสมบูรณ์ทั้ง 5 ขอ้ ยอ่มจะไดรั้บการพิจารณาเขา้ท างาน
ก่อนคนทุศีล เป็นตน้ 
  2.4  ศีลท าใหไ้ปนิพพาน หมายความวา่ 
    (1)  นิพพานขั้นตน้ ไดแ้ก่ คนท่ีมีศีลยอ่มเกิดความสบายใจ จะอยูท่ี่ใดก็สงบเยน็
เป็นสุข  เรียกวา่ “อยูเ่ยน็เป็นสุข” 
   (2) นิพพานขั้นสูง ได้แก่ ศีลท าให้ผูรั้กษาหมดกิเลส ผูท่ี้หมดกิเลสหมดทุกข ์
ยอ่มไปสู่นิพพาน คือหมดกิเลส เขา้สู่สภาวะท่ีจิตเป็นสุขสูงสุด (นิพฺพาน   ปรม   สุข  ) 
 3. การนัง่สมาธิแบบอานาปาณสติ  การเจริญสมาธิแบบอานาปาณสติ เป็นท่ีนิยมกนัมาก
ในประเทศไทยและในประเทศต่าง ๆ ท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา เพราะไม่ตอ้งลงทุนอะไร  เพียงก าหนด
ลมหายใจเขา้ - ออก ซ่ึงมีอยูใ่นร่างกายของเราอยูแ่ลว้ 
 การก าหนดลมหายใจเขา้ - ออก จะตอ้งมีสติก ากบัตลอดเวลา เพราะสติเป็นตวัควบคุมมิให้
จิตใจฟุ้งซ่านไปภายนอก พร้อมกบัใหมี้ค าบริกรรมหรือภาวนาเพื่อใหจิ้ตใจมีท่ียดึเหน่ียวไว ้
 4. การเดินจงกรม เป็นวิธีหน่ึงในการฝึกสมาธิหรือการพฒันาจิตในพระพุทธศาสนา ซ่ึง
นิยมกนัมากในหมู่นกัปฏิบติัภาวนา การเดินจงกรมมีมาตั้งแต่สมยัพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั เพราะไดเ้กิด
ประโยชน์ทั้งในดา้นการบริหารร่างกายและดา้นบริหารจิต ตามปกติการเดินจงกรมใชส้ลบัการการนัง่
ในการเจริญสมาธิ เพราะนัง่นานอาจจะเม่ือยหรือปวดขาปวดขอ้เขา้ ก็เปล่ียนอิริยาบถมาเป็นการเดินจง
กลม สมาธิท่ีไดจ้ากการเดินจงกรมอยูไ่ดน้านเช่นกนั 
 5. การยืนสมาธิ  เป็นการฝึกสมาธิอีกวิธีหน่ึง ใช้สลบักบัการนัง่เป็นการเปล่ียนอิริยาบถ 
การยนืจะตอ้งยนืแบบส ารวม ยืนตวัตรงด ารงสติให้มัน่ มือทั้ง 2 ขา้งประสานอยูท่ี่หนา้ทอ้ง มือขวาทบั
มือซ้าย ให้น้ิวหัวแม่มือทั้ งสองข้างจรดชนกัน ยืนหลับตาหรือลืมตาก็ได้ แต่ถ้าลืมตาไม่สมควร
ทอดสายตามองให้ไกลเกินกว่า 1 เมตร เพราะถ้าตาไปกระทบรูป  จิตจะไม่สงบ จะตอ้งตดักงัวลทิ้ง
เสียก่อน  ค าบริกรรมหรือค าภาวนา จะใชค้  าวา่ “พุท” หายใจเขา้ “โธ” หายใจออก    หรือจะนบัเลขเป็น
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คู่ ๆ เช่น 1-1,  2-2,  3-3 ฯลฯ ไปถึง 10-10 แลว้กลบัไปเร่ิมตน้ใหม่จนจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน การยืนสมาธิ
น้ีจะยนือยูไ่ดไ้ม่นานเหมือนกบันัง่สมาธิ เพราะจิตใจจะคอยพะวงในการทรงตวัใหย้ืนอยูใ่หไ้ด ้
 6. การนอนสมาธิ   เป็นวธีิการฝึกสมาธิวธีิหน่ึง การนอนสมาธิมีหลายแบบ เช่น 
  6.1 การนอนหงาย มือประสานกันท่ีหน้าท้อง ก าหนดลมหายใจ เข้า - ออก การ
บริกรรมหรือภาวนาดว้ยค าว่า “พุท” หายใจเขา้ “โธ” หายใจออก หรือจะนบัเลขเป็นคู่ ๆ เช่น “1 - 1”   
“2 - 2”   “3 - 3”  “4 - 4”   “5 - 5” ไปถึง “10 - 10” แลว้กลบัมาเร่ิมตน้นับ “1 - 1”  ฯลฯ ใหม่หลาย ๆ 
เท่ียว จนจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านและนอนหลบัไปในท่ีสุด 
  6.2 การอนหงายรักษาโรคปวดหลงั โดยใช้ผา้พบัซ้อนกนัให้หนาหรือสูงพอสมควร
แล้วสอดไวใ้ต้หลังตรงบริเวณส่วนท่ีปวด มือประสานวางไวท่ี้หน้าท้องบริกรรมหรือภาวนาตาม
ค าแนะน าในขอ้ 6.1 
  6.3 การนอนแบบสีหไสยาสน์ คือ นอนตะแคงขวา ขาซ้ายทบัขาขวา นอนเหยียดตวั
พองามมือขวาวางขา้งแกม้ มือซา้ยวางเหยยีดไปตามล าดบัแบบธรรมชาติ ใชค้  าภาวนา ตามขอ้ 6.1 
 7. การใชลู้กประค า เป็นการฝึกสมาธิวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้จิตสงบและใชไ้ดใ้นอิริยาบถ ยืน 
เดิน นั่ง นอน การนับใช้ตวัเลข 1 - 108 หรือจะใช้ค  าภาวนาเป็นภาษาบาลี 10 รอบ ดงัน้ี รอบท่ี 1 อิ. 
สวา. สุ., รอบท่ี 2 อสุภัง, รอบท่ี 3 มรณัง,  รอบท่ี 4 อเวรา, รอบท่ี 5 อัพยาปัชฌา, รอบท่ี 6 นีฆา, รอบท่ี 
7 สุขี,  รอบท่ี 8  อนิจจัง, รอบท่ี 9 ทุกขัง,  รอบท่ี 10 อนัตตา  เป็นตน้ 
 8. การใช้เสียงเพลงธรรมะ ก็ช่วยให้จิตใจสงบได้เช่นกัน มีเพลงธรรมะหลายเพลงท่ี
เหมาะสมส าหรับผูฝึ้กสมาธิ โดยการพิจารณาความหมายของเน้ือเพลง ในแง่ของการปลงสังเวช เช่น 
เพลงไตรลกัษณ์ 
 
อานิสงส์หรือประโยชน์ของการพฒันาจิต 
 
 การพฒันาจิตหรือการบริหารจิตหรือการฝึกสมาธิ มีคุณค่าต่อชีวิตมาก เพราะท าคนให้เป็นผู ้
ประเสริฐข้ึน ในท่ีน้ีจะน าประโยชน์ของการพฒันาจิตมากล่าวเพียงบางอย่างเพื่อให้ท่านผูป้ระพฤติ
ปฏิบติัในการพฒันาจิตหรือฝึกสมาธิไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ดงัน้ี 
 1. ถา้เป็นนกัเรียน นกัศึกษาก็สามารถเรียนหนงัสือไดผ้ลดีเพิ่มข้ึน ไดค้ะแนนสูง เพราะมี
จิตใจสงบ จึงท าให้มีความจ าแม่นย  าและดีข้ึนกว่าแต่ก่อน ผูป้ฏิบติัในการเจริญสมาธิจะทดลองกบั
ตวัเองก็ไดปั้จจุบนัมีครู อาจารย ์น าไปทดลองและพิสูจน์ความจ าในการเรียนหนงัสือกนัมาก เพราะ
สามารถพิสูจน์ไดก้บัตวัเองท่ีปฏิบติัจริง หรือจะทดลองกบัผูอ่ื้นก็ได ้
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 2. ท าส่ิงต่าง ๆ ได้ดียิ่งข้ึน ไม่ค่อยผิดพลาด เพราะมีสติสมบูรณ์ข้ึน ผูป้ฏิบติัในการเจริญ
สมาธิอยูเ่ป็นประจ าสม ่าเสมอจะท าการงานไดดี้ข้ึน มีความละเอียดรอบคอบไม่ค่อยผิดพลาด เพราะมี
สติก ากบัอยูต่ลอดเวลา ไม่เผอเรอ หรือลืมหรือขาดสติแต่อยา่งใด 
 3. สามารถท างานไดม้ากข้ึนและไดผ้ลดีอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูท่ี้พฒันาจิตหรือฝึกสมาธิดี
แลว้จะท างานไดม้ากข้ึน ความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดีข้ึน ความเห็นแก่ตวัจะ
ลดลง เสียสละเพื่อส่วนรวมมากข้ึน ความข้ีเกียจจะลดลง การท างานไดผ้ลดี งานมีประสิทธิภาพและ
ประหยดัมากข้ึน 
 4. ท าใหโ้รคภยัไขเ้จ็บบางอยา่งหายได ้ผูท่ี้พฒันาจิตหรือฝึกสมาธิเป็นประจ าสม ่าเสมอจะ
ไดรั้บผลดีในการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บประจ าตวัให้หายขาดได ้เช่น โรคปวดศีรษะ โรคริดสีดวงทวาร 
โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคภูมิแพ ้โรคเตา้นมอกัเสบ โรคกระเพาะอาหาร โรคขอ้เทา้อกัเสบ 
โรคนอนไม่หลบั โรคจิต-โรคประสาท โรคเบาหวาน โรคธาลสัซีเมียร์ โรคไซนสัอกัเสบ โรคหอบหืด 
โรคทอ้งโต โรคปากเป็นแผล โรคปวดเอว โรคปวดกล้ามเน้ือตะโพก โรคมดลูกอกัเสบ โรคตกขาว 
โรคปัสสาวะล าบาก โรคถ่ายอุจจาระล าบาก โรคหูหนวก โรคตามืดเวลากลางคืน โรคน ้ าตาไหล ฯลฯ
(พิศ  เงาเกาะ 2530 : 109-139) 
 ปัจจุบนัมีผลงานการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาจิตหรือการฝึกสมาธิ ท่ีน าไปรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ
ไดม้ากหลายชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ไม่ใช่แนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนา 
กล่าวคือ หลกัของพระพุทธศาสนา ถา้พฒันาจิตหรือฝึกสมาธิ ตอ้งท าให้จิตใจ สะอาด สงบ สวา่ง ดบั
ทุกข ์หมดกิเลส ไปสู่พระนิพพานในท่ีสุด 
 อน่ึง หากผูใ้ดปฏิบติัตนในการพฒันาจิตหรือฝึกสมาธิไดผ้ลดี สามารถน าผลการปฏิบติัไป
รักษาโรคภยัไขเ้จ็บของตนเองและผูอ่ื้นไดน้ั้น ให้ถือวา่เป็นผลพลอยไดจ้ากการฝึกสมาธิเท่านั้น ถา้จะ
เปรียบเทียบให้มองเห็นชดัเจนยิ่งข้ึน ก็เหมือนเราขุดบ่อน ้ าหรือขุดสระน ้ าวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงของ
การขดุบ่อน ้าหรือขุดสระน ้ า เราตอ้งการน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคหากมี ปลา กุง้ ปู หอย เกิดข้ึน ถือวา่
เป็นผลพลอยได้จากการขุดบ่อน ้ าหรือสระน ้ าฉันใดก็ดีการพฒันาจิตหรือการฝึกสมาธิตามหลัก
พระพุทธศาสนาก็มีวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริง คือ การท าจิตใจให้เยือกเยน็ สะอาด สงบ สว่าง ตลอดจน
หมดความทุกข ์ตดักิเลสไดใ้นท่ีสุด 
 5. ท าใหเ้ป็นคนมีอารมณ์เยอืกเยน็ มีความสุขใจไดม้าก มีผิวพรรณผอ่งใส มีจิตใจเบิกบาน
และมีอายุยืน ผูป้ฏิบติัในการพฒันาจิตหรือฝึกสมาธิอย่างสม ่าเสมอเป็นปกติก็จะท าให้เป็นผูมี้จิตใจ
เยอืกเยน็มีผวิพรรณผอ่งใส มีจิตใจเบิกบานอยูเ่สมอและจะมีอายุยืน ซ่ึงการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบในขอ้ 5 
น้ี จะสามารถครอบคลุมขอ้อ่ืน ๆ ไดห้มดทุกขอ้ 
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 6. ท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น ถ้าอยู่ในโรงเรียนก็ท าให้เพื่อน ๆ และครู 
อาจารยพ์ลอยไดรั้บความสุข ถา้หากอยูใ่นบา้นก็ท าให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข ถา้อยูใ่นท่ีท างาน
ก็ท าใหเ้พื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพลอยไดรั้บความสุขไปดว้ย เป็นตน้ 
 7. สามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าไดอ้ย่างใจเยน็ รวมทั้งสามารถ
แกไ้ขความยุ่งยากและความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตไดด้ว้ยวิธีอนัถูกตอ้ง เช่น เกิดไฟไหมบ้า้น สามี
ภรรยาหรือลูกหรือญาติพี่น้องถึงแก่กรรม ก็สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์ได ้ไม่ต่ืนหรือตกใจ จนท า
อะไรไม่ไดห้รือนัง่ร้องไหแ้ละสามารถท่ีจะใชปั้ญญาพิจารณาพระไตรลกัษณ์ไดว้า่ ส่ิงทั้งหลายทั้งปวง 
ไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ และ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนซ่ึงจะท าให้จิตใจคลายจากความยึดมัน่ไดใ้นท่ีสุด ความทุกขท่ี์
จะเกิดกบัจิตใจก็จะไม่มีและจะท าให้คลายความเครียด ความวิตก กงัวล ไม่เป็นโรคประสาท โรคจิต 
ฯลฯ แต่อยา่งใด 
 8. สามารถก าจัดนิวรณ์ท่ีรบกวนจิตใจลงได้หรืออย่างน้อยก็ท าให้ เบาบางลงได ้
หมายความวา่ กิเลสอยา่งกลาง หรือ นิวรณ์ 5 ท่ีมีอยูใ่นจิตใจของผูท่ี้พฒันาจิตดีแลว้ จะลดนอ้ยลงหรือ
เบาบางลง 
 9. ถา้ท าไดถึ้งขั้นสูงก็ย่อมไดรั้บความสุขอนัเลิศยิ่งและอาจสามารถได้อ านาจจิตท่ีพิเศษ 
เช่น รู้ใจคนอ่ืน เป็นตน้ 
 10.  ท  าให้เป็นพื้นฐานโดยตรงในการเจริญวิปัสสนา หมายความว่า ผูท่ี้พฒันาจิตหรือฝึก
สมาธิดีแล้ว จะสามารถยกระดบัจิตใจให้สูงข้ึนในการเจริญวิปัสสนา เพื่อให้เห็น รูป - นาม  ไตร
ลกัษณ์ ฯลฯ  จนจิตใจจางคลายจากความยึดมัน่ถือมัน่ ก็จะพบหนทางไปสู่พระนิพพานได ้กล่าวคือ 
หมดกิเลส ดบัทุกขไ์ดใ้นท่ีสุด 
 
ศีลและอบายมุข 
 
 ศีล แปลว่า ปกติ เป็นวินยัทางธรรมเบ้ืองตน้ของมนุษย ์เป็นเคร่ืองจ าแนกคนออกจากสัตว ์
คนท่ีมีศีลครอบ 5 ขอ้ ก็คือคนปกติ หรือเรียกวา่ มนุษย์ คนท่ีถือศีลบกพร่องก็คือคนผิดปกติ จะผิดปกติ
มากนอ้ยเพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัจ  านวนศีลท่ีตนรักษาไวไ้ด ้
 ท าไมต้องรักษาศีล พระพุทธเจา้ ตรัสวา่ 
 “ศีลเป็นท่ีพึ่งเบ้ืองตน้ เป็นมารดาของกลัยาณธรรมทั้งหลาย  เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง 
เพราะฉะนั้น ควรช าระศีลใหบ้ริสุทธ์ิ” 
 พุทธพจน์บทน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ศีลมีความส าคญัยิง่ 3 ประการ คือ  
 1. ศีลเป็นท่ีพึ่งเบ้ืองตน้ คือ เป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้หรือเป็นบ่อเกิดในการท าความดีทั้งหลาย 
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 2. ศีลเป็นมารดาของกลัยาณธรรม คือ เป็นเหตุใหเ้กิดข้ึนแห่งกุศลกรรม 
 3. ศีลเป็นประมุขของธรรมทั้งปวง คือ เป็นประธานแห่งกุศลทั้งปวง ดงันั้น ควรช าระศีล 
ใหบ้ริสุทธ์ิ คือ ควรรักษาศีลใหบ้ริสุทธ์ิ จะเป็นเหตุใหเ้วน้จากความทุจริตได ้
 ประโยชน์ของการรักษาศีล 
 เม่ือเราสมาทานศีลแลว้ ในตอนทา้ยพระภิกษุสงฆจ์ะสรุปอานิสงส์หรือประโยชน์ท่ีเราจะได้
จากการรับศีลอยูเ่สมอ คือ 
 “สีเลนะ สุคะติง ยนัติ (ศีลท าใหไ้ปสู่สุคติ) 
 สีเลนะ โภคะสัมปะทา  (ศีลท าใหมี้โภคทรัพย)์ 
 สีเลนะนิพพุติง ยนัติ (ศีลท าใหไ้ปนิพพาน)” 
 เพราะฉะนั้น ประโยชน์ท่ีเราจะไดจ้ากการรักษาศีล มีดงัน้ี 
 1. ท าใหมี้ความสุขกาย สุขใจเตม็ท่ี 
 2. ท าใหเ้กิดโภคทรัพยส์มบติั 
 3. ท าใหเ้กียรติคุณฟุ้งขจรไปวา่เป็นคนเช่ือถือได ้
 4. ท าใหแ้กลว้กลา้อาจหาญในท่ามกลางประชาชน 
 5. ท าใหส้ังคมเป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียนกนั 
 6. ท าใหจิ้ตเป็นสมาธิเกิดปัญญาจะบรรลุนิพพานได ้
 สาเหตุที่คนรักษาศีลไม่ได้ 
 1. ขาดสัจจะ 
 2. ขาดขนัติ 
 3. ขาดการอธิษฐาน และสมาทานศีล 
 โทษของการขาดศีล 
 คนท่ีไม่มีศีลหรือคนท่ีขาดศีล โดยเฉพาะศีล 5 ก็ยอ่มไดรั้บผลตรงกนัขา้มกบัคนท่ีมีศีล คือ 
 1. ตายไปแลว้เกิดในอบาย คือ เกิดในก าเนิดสัตวเ์ดรัจฉาน เกิดในก าเนิดเปรต เกิดในภูมิ
ของอสุรกาย (ผ)ี และเกิดในนรก ภูมิใดภูมิหน่ึง ตามกรรมชัว่ท่ีตนท าไว ้
 2. ท าใหท้รัพยส์มบติัท่ีมีอยูฉิ่บหาย ท าใหย้ากจน 
 3. ท าใหไ้ดรั้บความทุกข ์ความเดือดร้อนในปัจจุบนัและชาติต่อไป 
 คนขาดศีลนอกจากน าความทุกขค์วามเดือดร้อนมาให้แก่ตนแลว้ ยงัท าให้ผูอ่ื้นรวมทั้งสังคม
โดยส่วนรวมไดรั้บความทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นคนน่าเกลียด ไม่น่าคบหาสมาคม เป็นคนสกปรก 
เป็นคนเน่าใน ไม่วา่ผูน้ั้นจะอยูใ่นเพศภาวะหรือฐานะเช่นไร ก็ยอ่มมีแต่ส่วนเสียทั้งนั้น 
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การเดินจงกรม 
 

 ประวตัิการเดินจงกรม 
 จงกรม แปลวา่ “เดินก้าวไป” คือ การเดินจงกรมคือการเดินกา้วไปโดยมีสติก ากบั การเดินจง
กลมเป็นการฝึกสมาธิหรือการพฒันาจิตอยา่งหน่ึง/วิธีหน่ึง ในพระพุทธศาสนาซ่ึงนิยมกนัมากในหมู่
นกัปฏิบติัภาวนา ตั้งแต่สมยัพุทธกาลถึงปัจจุบนั เพราะไดเ้กิดประโยชน์ทั้งในดา้นการบริหารกายและ
ดา้นบริหารจิต 
 ในสมยัพุทธกาล พระพุทธเจา้และพระสาวกของพระองคม์กัจะเดินจงกรมเป็นประจ า เพราะ
ช่วยในดา้นสุขภาพไดเ้ป็นอย่างดี พระพุทธเจา้แมพ้ระองค์จะไดต้รัสรู้หมดกิเลสโดยประการทั้งปวง
แล้ว แต่พระองค์ก็จะไม่ทรงละทิ้งการเดินจงกรมเลย ทั้งน้ีก็เพื่อบริหารพระวรกายของพระองค์ ดงั
ปรากฏหลกัฐานทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่น ในประวติัของ ยสกุลบุตร ผูเ้บ่ือหน่ายการครอง
เรือน เดินหนีออกจากบา้นในเมืองพาราณสีมุ่งหนา้ไปป่าอิสิปตนมฤคทายวนั พร้อมกบัเปล่งอุทานข้ึน
ดว้ยความเบ่ือหน่ายวา่ “ท่ีน่ีวุน่วายหนอ  ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ” ในสมยันั้น พระพุทธเจา้เสด็จลุกข้ึนในเวลา
ใกลรุ่้งแห่งราตรี เสด็จเดินจงกรมอยู่ในท่ีแจง้ พระองคไ์ดท้รงทอดพระเนตรยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกล
จึงไดเ้สด็จลงจากทางเดินจงกรม ประทบัลงบนอาสนะท่ีทรงปูไว ้แลว้ไดต้รัสกบัยสกุลบุตรวา่ “ท่ีน่ีไม่
วุน่วาย  ท่ีน่ีไม่ขดัขอ้ง จงมาเถิดยสะ จงนัง่ลง เราจกัแสดงธรรมแก่เธอ”  และเม่ือไดฟั้งธรรมแลว้ ใน
ท่ีสุด ยสกุลบุตร ก็ไดส้ าเร็จเป็นพระอรหนัต ์
 วธีิการเดินจงกรมแบบ “พุท-โธ” 
 เร่ิมดว้ยการยืนท่าสงบก่อน กม้ศีรษะไปขา้งหน้านิดหน่ึง มือซ้ายวางบนหน้าทอ้ง แลว้เอา
มือขวาวางทบับนมือซ้าย การเดินให้ทอดสายตาลงไปขา้งหนา้ประมาณ 1 วา กา้วเทา้ขวาไปก่อนดว้ย
ค าภาวนาว่า “พุท” กา้วเทา้ซ้ายภาวนาว่า “โธ” โดยส่งใจไปก าหนดอยูท่ี่การกา้วเทา้เหยียบลงกบัพื้น 
แลว้เดินภาวนาว่า “พุท - โธ” “พุท - โธ” “พุท - โธ” เร่ือยไป ระยะทางส าหรับการเดินจงกรมอยา่งสั้ น
ไม่นอ้ยกวา่ 25 กา้ว อยา่งยาวไม่เกิน 50 กา้ว แต่ถา้สถานท่ีไม่อ านวยจะสั้นกวา่ 25 กา้วก็ได ้พอเดินถึง
ปลายสุดดา้นหน่ึงของสถานท่ีจงกรม อย่าเพิ่งหมุนตวักลบัตอ้งยืนก่อน แลว้จึงค่อยหมุนตวักลบัไป
ทางขวา ขณะยืนให้ก าหนดรู้ตวัวา่เราก าลงัยืนหรือจะก าหนดลมหายใจ เขา้ - ออกก็ได ้และขณะเล้ียว
ใหก้ าหนดวา่เราก าลงัเล้ียวโดยนิยมให้เล้ียวขวา หรือเม่ือหมุนเทา้ขวาไปก็ให้ภาวนาวา่ “พุท” หมุนเทา้
ซา้ยไปก็ใหภ้าวนาวา่ “โธ” ก็ได ้ก่อนจะเดินต่อไปใหย้นืก าหนดลมหายใจอยูค่รู่หน่ึง คือ ก าหนดพร้อม
กบัภาวนาวา่ “พุท - โธ” คร้ังหน่ึง แลว้จึงกา้วเดินต่อไปโดยก าหนดการกา้วของขาพร้อมกบัภาวนาว่า 
“พุท - โธ” “พุท - โธ” “พุท - โธ” เร่ือยไปใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ถึง 30 นาที หรือ 1 ชัว่โมง หรือตาม
ความตอ้งการจนกวา่จะเปล่ียนอิริยาบถใหม่ 
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 วธีิเดินจงกรมแบบ 6 ระยะ 
 1. ยนืก าหนด STANDING MEDITATION 
  หลกัในการปฏิบติั ตอ้งใหไ้ดอ้งค ์3 คือ 
  1. อาตาปี (ความเพียร) - ตั้งใจ 
  2. สติมา - คอยจอ้ง 
  3. สัมปชาโน - คอยจบัอยูท่ี่ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงเล็บเทา้ 
  ภาวนาวา่ “ยนืหนอ ๆ ๆ” (STANDING, STANDING, STANDING) 
 2. เดินก าหนด  (WALKING MEDITATION) 
  การเดิน 
  - เอาเทา้ขวาออกก่อน 
  - เอาใจไวท่ี้ส้นเทา้ 
  - เอาสติไวท่ี้เทา้และตลอดร่างกาย 
 จงกรม 1 ระยะ (WALKING : STAGE I) 
  - ระยะท่ี 1 ภาวนาวา่ “ขวา” (หยดุนิดหน่ึง) ย่าง (หยดุนิดหน่ึง) หนอ (เหยยีบพื้น หยดุ 
น่ิง)ส้นเทา้ขา้งขวาห่างจากปลายเทา้ซา้ย 4 - 5 น้ิว “ซ้าย - ย่าง - หนอ” ใหส้้นเทา้ซา้ยห่างจากปลายเทา้ 
ขวา 4 - 5 น้ิว 
  - “ซา้ยยา่งหนอ - ขวายา่งหนอ” 
 จงกรม 2 ระยะ (WALKING : STAGE II) 
  - ระยะท่ี 2 ภาวนาวา่ “ยก” (ส้นเทา้ข้ึน) หนอ (หยดุนิดหน่ึง) เหยยีบ (เทา้เยยีบพื้น)  
หนอ(หยดุนิดหน่ึง) 
  - “ยกหนอ - เหยยีบหนอ” 
 จงกรม 3 ระยะ (WALKING : STAGE III) 
  - ระยะท่ี 3 ยก (ส้นเทา้ข้ึน) หนอ (ปลายเทา้ข้ึนตรง ๆ) หยุดน่ิง,ย่างหนอ หยดุน่ิง,  
เหยยีบหนอ หยดุน่ิง 
  - “ยกหนอ (LIFTING) - ยา่งหนอ (MOVING) - เหยยีบหนอ (TREADING) 
 จงกรม 4 ระยะ (WALKING : STAGE IV) 
  - ระยะท่ี 4 ยกส้นหนอ (ส้นเทา้ข้ึน) ยกหนอ (ปลายเทา้ข้ึน) ย่างหนอ (เคล่ือนเทา้ไป 
ชา้ๆ) เหยยีบหนอ (เหยยีบพื้น) 
  - “ยกส้นหนอ (HEELUP) - ยกหนอ (LIFTING) - ยา่งหนอ (MOVING) - เหยยีบหนอ  
(TREADING)” 
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 จงกรม 5 ระยะ (WALKING : STAGE V) 
  - ระยะท่ี 5 จงัหวะท่ี 1 - 3 เหมือนระยะท่ี 4 ค าวา่ ลงหนอ (เทา้ยงัไม่ถึงพื้น) ถูกหนอ  
(เทา้ถูกพื้นหมดทั้งเทา้) 
  - “ยกส้นหนอ (HEELUP) - ยกหนอ (LIFTING) - ยา่งหนอ (MOVING) - ลงหนอ  
(LOWERING) - ถูกหนอ (TOUCHING)” 
 จงกรม 6 ระยะ (WALKING : STAGE VI) 
  - ระยะท่ี 6 จงัหวะท่ี 1 - 5 เหมือนระยะท่ี 5 ค าวา่ “ถูกหนอ” (ปลายเทา้ถูก) “กดหนอ”  
(ส้นเหยยีบพื้นเตม็ท่ี) 
  - “ยกส้นหนอ (HEELUP) - ยกหนอ (LIFTING) - ยา่งหนอ (MOVING) - ลงหนอ  
(LOWERING) - ถูกหนอ (TOUCHING) - กดหนอ (PRESSING)” 
 ประโยชน์หรืออานิสงส์ของการเดินจงกรม 
 1. เป็นผูอ้ดทนต่อการเดินทางไกล 
 2. เป็นผูอ้ดทนต่อการท าความเพียร 
 3. เป็นผูมี้อาพาธนอ้ย 
 4. อาหารท่ีบริโภคเขา้ไปยอ่ยง่าย 
 5. สมาธิท่ีไดใ้นขณะเดินจงกรมอยูไ่ดน้าน 
 
การใช้ลูกประค า 

 
 ประวตัิของลูกประค า 
 การใช้ลูกประค าเป็นการฝึกสมาธิวิธาหน่ึงท่ีจะช่วยให้จิตใจสงบได้โดยรวดเร็ว การใช้
ลูกประค ามีมาก่อนสมยัพุทธกาล ซ่ึงพวกโยคีในชมพูทวีปใช้กนัมาก ปัจจุบนัลูกประค านิยมใช้ใน
ประเทศอินเดียบางรัฐ ทิเบต เนปาล ภูฏาน สิกขิม พม่า และในประเทศไทย นิยมใช้ ณ ส านกัปฏิบติั
ธรรม ลูกประค าในสมยัพุทธกาลนิยมท าดว้ยไมจ้นัทน์หอม ไมจ้นัทร์แดงแต่ปัจจุบนัไมจ้นัทน์หอม 
ไมจ้นัทน์แดงแต่ปัจจุบนัไมจ้นัทน์หอม ไมจ้นัทน์แดงหายาก จึงนิยมท าดว้ยไมอ่ื้น ๆ ท าดว้ยกระดูก
สัตว ์ท าดว้ยงาชา้ง ท าดว้ยหินอ่อน และท าดว้ยพลาสติกก็มี 
 เดิมทีเดียว ลูกประค ามีพวงละ 8 ลูก/เม็ด หมายถึง อริยมรรคมีองค ์8 ต่อมาเพิ่มข้ึนเป็นพวง
ละ 32 ลูก/เม็ด หมายถึง อาการ 32 ประการของมนุษย์ ในปัจจุบนันิยมใช้พวงละ 108 ลูก/เม็ด ซ่ึง
หมายถึง 
 



253 

 - ก าลงัของดาวพระเคราะห์  108 
 - ตณัหา    108 
 - มงคล    108 
 วธีิใช้ลูกประค า 
 ท่านท่ีตอ้งการใช้ลูกประค าเพื่อช่วยให้จิตใจสงบนั้น จะตอ้งช าระศีลของตนให้บริสุทธ์ิ
เสียก่อนตดัความกงัวลต่าง ๆ เสียให้ส้ิน หาสถานท่ีอนัควรแก่การท าความสงบด ารงตนอยูใ่นอิริยาบถ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เดิน ยนื นัง่ หรือนอนก็ได ้ถา้เป็นอิริยาบถนัง่ควรนัง่ในลกัษณะนัง่ตวัตรง ด ารง
สติให้มัน่ มือขา้งใดขา้งหน่ึงท่ีถนดัจบัพวงลูกประค า โดยใช้น้ิวทั้ง 4 คือ น้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง และ
น้ิวกอ้ย ชอ้นไวใ้ตลู้กประค าส่วนน้ิวหัวแม่มือกดไวบ้นลูกประค า จะหลบัตาหรือลืมตาก็ได ้ถา้ลืมตา
สายตาควรจับต้องไปท่ีลูกประค าท่ี น้ิวหัวแม่มือกดอยู่  จิตจะต้องจดจ่ออยู่ ท่ี ลูกประค าเม็ดท่ี
น้ิวหัวแม่มือกดอยู่นั้นเช่นกนั พร้อมกบัภาวนาในใจดว้ยค าภาวนาท่ีก าหนดไวเ้ป็นภาษาบาลี จ  านวน 
10 รอบ เช่น ในรอบท่ี 1 ภาวนาวา่ “อ.ิสวา.สุ.”  
 ในขณะท่ีน้ิวหัวแม่มือกดท่ีลูกประค าเม็ดแรก ก็ภาวนาว่า ภาวนาว่า “อิ.สวา.สุ.” คร้ังหน่ึง 
พอเล่ือนน้ิวหวัแม่มือไปสัมผสัลูกประค าเม็ดท่ี 2 ต่อไปก็ภาวนาวา่ “อิ.สวา.สุ.” คร้ังหน่ึง ภาวนาเช่นน้ี
เร่ือยไปทุกเม็ดท่ีน้ิวหัวแม่มือสัมผสัจนครบรอบ ซ่ึงจะมีปุ่มแหลมท่ีเป็นหัวเม็ดคัน่อยู่ ส าหรับเม็ดใต้
ปุ่มแปลมท่ีมีเชือกร้อยเป็นหัวเม็ดน้ีไม่ตอ้งภาวนาใช้เป็นเพียงเคร่ืองหมายให้รู้ว่าจบรอบแลว้เท่านั้น 
พอข้ึนรอบใหม่ก็เปล่ียนค าบริกรรมภาวนาไปทุกเม็ด ท่ีน้ิวหวัแม่มือสัมผสัโดยนยัเดียวกบัรอบแรก จน
ครบ 10 รอบ หรือจนกวา่จิตใจจะสงบเป็นสมาธิ การนบัลูกประค าน้ีจะใชมื้ออีกขา้งหน่ึงช่วยประคอง
ลูกประค าดว้ยก็ได ้แต่ท่ีส าคญัจะตอ้งมีจิตใจจดจ่ออยูท่ี่เม็ดลูกประค าท่ีก าลงัก าหนดนบัเท่านั้น อยา่ส่ง
ใจไปท่ีอ่ืน หรือคิดเร่ืองอ่ืน 
 ในกรณีท่ีไม่ชอบภาวนาเป็นภาษาบาลี จะใชว้ิธีก าหนดนบัในใจเป็นจ านวนตวัเลยก็ได ้เช่น 
สัมผสัลูกประค าเม็ดท่ีหน่ึงก็ก าหนดนับว่า “1” สัมผสัเม็ดท่ีสอง ก็ภาวนาว่า “2” ดังน้ี เร่ือยไปจน
ครบรอบแลว้ตั้งตน้นบั “1” ใหม่เม่ือข้ึนรอบท่ีสองก็ได ้
 การนบัลูกประค าท่ีใชค้  าภาวนาเป็นภาษาบาลี 10 รอบนั้น รอบท่ี 1 - 7 เป็นการนบัลูกประค า
เพื่อใหจิ้ตใจสงบเป็นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน 
 แต่การนับลูกประค าในรอบท่ี 8 - 10 เป็นการเจริญวิปัสสนา กล่าวคือ ให้พิจารณา “ไตร
ลักษณ์” ดว้ยค าวา่ “อนิจจงั” (ความไม่เท่ียง) “ทุกขงั” (ความเป็นทุกข์) และ “อนตัตา” (ความไม่ใช่ตวั
ใช่ตน) 
 การนบัลูกประค าในรอบท่ี 8 - 10 ถา้ให้เกิดผลจากการปฏิบติัอยา่งจริงจงั ตอ้งนัง่กบัพื้นโดย
นั่งขัดสมาธิราบ เท้าขวาทับเท้าซ้าย นั่งตัวตรง ด ารงสติให้มั่น เม่ือภาวนาครบรอบแล้ว ให้เอา
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ลูกประค าทั้งพวงวางในฝ่ามือขวา แลว้นัง่พิจารณา เช่น ในรอบท่ี 8 ก็ภาวนาวา่ “ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงไม่
มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลย จึงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันนักเลย” แลว้เอาลูกประค าประณม
มือข้ึนจรดหน้าผาก น้ิวหัวแม่มือทั้ง 2 ขา้งอยู่ระหว่างคิ้ว และเอามือลงนบัลูกประค ารอบท่ี 9, 10 ซ่ึง
ปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัรอบท่ี 8 ใชมื้อขา้งใดขา้งหน่ึงท่ีถนดัจบัพวงลูกประค า โดยใชน้ิ้วทั้ง 4 คือ น้ิวช้ี 
น้ิวกลาง น้ิวนาง และน้ิวกอ้ย ชอ้นไวใ้ตลู้กประค า ส่วนน้ิวหวัแม่มือกดไวบ้นลูกประค า ให้จิตใจจอจ่อ
อยู่ท่ีลูกประค าเม็ดท่ีน้ิวหัวแม่มือกดอยู่นั้น กดไปทีละเม็ดอยา่ให้ขา้มเม็ดจนจบรอบแลว้ข้ึนรอบใหม่
ต่อไป ใชค้  าบริกรรมหรือค าภาวนาเป็นภาษาบาลี 10 รอบ การนบัลูกประค าใชไ้ดท้ั้ง 4 อิริยาบถ คือ ยืน 
เดิน นัง่ นอน ส่วนวิธีการนบัก็เหมือนกบัการฝึกสมาธิวิธีอ่ืน ๆ กล่าวคือ ตอ้งให้มีศีลเกิดข้ึนในจิตใจ 
ต้องตดักังวลทั้งหลายออกไป ตาจ้องมองท่ีน้ิวหัวแม่มือกดลูกประค าไปเร่ือย ๆ โดยมี สติ ก ากับ
ตลอดเวลาในการใชลู้กประค า 
 
อานาปาณสติ 

 
 อานาปาณสติ คืออะไร 
 อานาปาณสติ หมายถึง การน าเอาความจริง ความถูกจอ้งของธรรมชาติข้อใดขอ้หน่ึงมา
กระท าไวใ้นจิตใจ โดยใคร่ครวญ ศึกษา พิจารณา เห็นอยูใ่นจิตใจทุกคร้ังท่ีก าหนดลมหายใจเขา้และลม
หายใจออก 
 อานาปาณสติ เป็นกรรมฐานท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบติักนัมากท่ีสุดกว่ากรรมฐานชนิด
อ่ืนใด เพราะเป็นกรรมฐานท่ีปฏิบติัไดง่้าย เพียงสติก าหนดลมหายใจเขา้ - ออก เป็นอารมณ์เป็นเคร่ือง
ก าหนด เพราะลมหายใจเขา้ - ออก มิอยู่ในร่างกายของมนุษยทุ์กรูปทุกนามอยู่แลว้ ใช้ไดทุ้กเวลา ทุก
สถานท่ีในทนัทีท่ีตอ้งการ ไม่ตอ้งตระเตรียมวตัถุอุปกรณ์และไม่ตอ้งไปซ้ือหามาจากท่ีไหนเลย และ
กรรมฐานชนิดน้ีสามารถปฏิบติัไดท้ั้งใน ขั้นสมถะ และ ขั้นวิปัสสนา ดงัพุทธพจน์ท่ีกล่าวว่า “อานา
ปาณสติกรรมฐานนี้ เป็นยอดในประเภทกรรมฐาน เป็นปทัฏฐาน (คือเป็นเหตุ) ในการบรรลุคุณวิเศษ
และการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน” 
 อานาปาณสติ มาจากค าวา่ 
 อานะ หมายถึง ลมหายใจเขา้ 
 อปาณะ หมายถึง ลมหายใจออก 
 สติ  หมายถึง ความระลึกได ้นึกได ้ความไม่เผลอ ฯลฯ 
 อานาปาณสติ จึงแปลวา่ “สติก าหนดลมหายใจเข้า - ออก” 
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 อานาปาณสติ บางต าราเรียกว่า “อานาปานสติภาวนา” หมายถึง “การอบรมจิตโดยมีสติ
ก าหนดลมหายใจเขา้ - ออก 
 อานาปาณสติกรรมฐาน หมายถึง “กรรมฐานซ่ึงมีสติก าหนดลมหายใจเขา้ – ออก 
 
ขั้นเตรียมการก่อนลงมือฝึกปฏิบัติ 
 
 1. สมาทานศีล อยา่งนอ้ยใหส้มาทานศีล 5 โดยขอรับศีลจากพระภิกษุสงฆ ์สามเณร หรือผู ้
มีศีลก็ไดห้รือตั้งวรัิติ คือ งดเวน้เอาดว้ยตนเองก็ได ้ถา้หากขอ้ใดขาดก็อธิษฐานงดเวน้เสียใหม่ ก็จะเป็น
ผูมี้ศีลครบตามเดิม ทั้งน้ี เพราะศีลเป็นพื้นฐานส าคญัมากในการฝึกสมาธิหรือการพฒันาจิต เพราะศีล
ช่วยรักษากาย วาจาใหเ้รียบร้อย 
 2. ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย โดยประณมมือข้ึนระหวา่งคิ้วแลว้ตั้งจิตนอ้มระลึกถึงคุณพระ
พุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ด้วยค าว่า “พุทโธ ธัมโม สังโฆ”  3 จบ หรือจะใช้ค  าถวายตวัแด่
พระพุทธเจา้ ดว้ยค าวา่ 
  “อิมาหงั ภะคะวา  อตัตะภาวงั ตุมหากงั ปะริจจะชามิฯ 
  ทุติยมัปิ อิมาหงั ภะคะวา อตัตะภาวงั  ตุมหากงั ปะริจจะชามิฯ 
  ตะติยมัปิ อิมาหงั ภะคะวา อตัตะภาวงั  ตุมหากงั ปะริจจะชามิฯ” 
 3. แผ่เมตตา คือ แผ่ความปรารถนาดีไปยงัมนุษยแ์ละสัตวทุ์กจ าพวก โดยปรารถนาให้
มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งปวงปราศจากทุกข์และเป็นสุขโดยทัว่กนั ทั้งน้ี ก็เพื่อให้ปลอดภยัจากศตัรูและจาก
การพยาบาทจองเวรจากสัตวทุ์กจ าพวก 
 4. ตดักงัวล เม่ือจ าเร่ิมท าการฝึกสมาธิให้ตดัความกงัวลต่าง ๆ ออกเสีย เช่น กงัวลเร่ืองงาน 
กรเรียน ญาติพี่นอ้งและอ่ืน ๆ ให้ออกไปจากจิตใจเสียชัว่คราวในเวลาท่ีฝึกสมาธิ ไม่คิดถึงเร่ืองในอดีต
ท่ีผา่นมาแลว้ ไม่คิดถึงเร่ืองอนาคตท่ียงัไม่มาถึง แต่ให้คิดถึงปัจจุบนัคือ อารมณ์ของกรรมฐานเท่านั้น 
ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือ ลมหายใจเข้า - ออก ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิใหใ้จลอย ไม่ใช่ฟุ้งซ่านไปในขณะฝึกสมาธิ 
 5. ก าหนดเวลาในการฝึก เวลาในการฝึกสมาธิท่ีดีท่ีสุด ก็คือ เวลาก่อนนอนหลงัจากไหว้
พระสวดมนต์แล้ว หรือเวลาต่ืนนอนระหว่าง 04.00 น. - 05.00 น. การฝึกสมาธิแต่ละคร้ังควร
ก าหนดเวลาใหแ้น่นอน เช่น คร้ังละ 30 - 50 นาที ถา้ท าไดว้นัละ 2 คร้ัง ก็จะดีมาก 
 ถา้ฝึกสมาธิในห้องเรียน ห้องอบรม หรือในห้องฝึกสมาธิโดยเฉพาะ สมควรให้เวลาอย่าง
นอ้ย 10 - 20 นาที ในแต่ละคร้ัง 
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 6. การนัง่ การฝึกสมาธิจะนัง่กบัพื้นหรือบนเกา้อ้ีก็ไดแ้ลว้แต่ความสะดวกกบัสถานท่ีนั้น 
ๆ หรือตามความถนดัของแต่ละคน ถา้นัง่เกา้อ้ีอยา่ให้หลงัพิงพนกัเกา้อ้ีเป็นอนัขาด เพราะจะท าให้ง่วง
นอนไดง่้าย 
 ถา้นัง่กบัพื้น ผูช้ายตอ้งนัง่ขดัสมาธิ (อ่านวา่ นัง่ - ขดั - สะ - หมาด) ชั้นเดียวหรือนัง่ขดัสมาธิ 
2 ชั้น หรือ ขดัสมาธิเพชร (อ่านวา่ นัง่ - ขดั - สะ - หมาด - สองชั้น หรือ ขดั - สะ - หมาด - เพด็) ก็ได ้
 ผูห้ญิงสมควรนั่งพบัเพียงหรือนั่งขดัสมาธิตามถนดั แต่ผูห้ญิงเม่ือปฏิบติัธรรมแต่งชุดฝึก
แล้วการนั่งไม่มีปัญหาแต่อย่างใด สามารถนั่งได้นานกว่าผูช้ายเสียอีก การนั่งสมควรนั่งให้เหมือน
พระพุทธรูปปางสมาธิ กล่าวคือ นัง่เทา้ขวาทบัเทา้ซ้าย เอามือขวาวางทบัมือซ้าย นัง่ตวัตรงด ารงสติให้
มัน่ คือ ให้อกยืดไหล่ตรง คอตรง ในสามส่วน ซ่ึงจะไม่ปวดหลงั การนัง่ควรนัง่หลบัตา เพื่อมิให้จิต
ฟุ้งซ่านออกไปทางตา พร้อมกบัมีค าบริกรรมหรือค าภาวนาก ากบั เพื่อให้จิตใจมีเคร่ืองยึดเหน่ียว คือ 
ภาวนาว่า “พุธ” เม่ือหายใจเขา้ และภาวนาว่า “โธ” เม่ือหายใจออก โดยส่งจิตใจก าหนดวิ่งตามลมไป
ตามจุดท่ีก าหนดไว ้3 จุด คือ ทีป่ลายจมูก ท่ามกลางอก และทีท้่อง 
 ล าดับแห่งกรรมวธีิของอานาปาณสติ 
 การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ เป็นไดท้ั้ง สมถะ และ วิปัสสนา กล่าวคือ จะปฏิบติัเพื่อมุ่ง
ผลฝ่ายสมาธิแน่วไปอยา่งเดียวก็ได ้หรือจะใชเ้ป็นฐานปฏิบติัตามแนวสติปัฏฐาน 4 ก็ได ้
 อานาปานสติ เป็นวิธีเจริญสมาธิท่ีพระพุทธเจา้ทรงสรรเสริญมาก ทรงสนบัสนุนบ่อยคร้ัง 
ใหพ้ระภิกษุสงฆท์ั้งหลายปฏิบติัและพระพุทธองคก์็ไดท้รงใชเ้ป็นวิหารธรรมมากทั้งก่อนและหลงัการ
ตรัสรู้ ดงัพุทธพจน์บางแห่งกล่าววา่ 
 “ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิน้ีแล เจริญแล้ว ท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นสภาพสงบ 
ประณีต สดช่ืน เป็นธรรมเคร่ืองอยู่เย็นเป็นสุขและยงัอกุศลธรรมชัว่ร้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้ ให้อนัตรธาน
สงบไปไดโ้ดยพลนั เปรียบเสมือนฝนใหญ่ท่ีตกในสมยัมิใช่ฤดูกาล ยงัฝุ่ นละอองท่ีฟุ้งข้ึนในเดือนทา้ย
ฤดูร้อนใหอ้นัตรธานสงบไปโดยพลนั ฉะนั้น” 
 “ดูก่อนอานนท ์ธรรมหน่ึง คือ อานาปานสติสมาธิ ภิกษุเจริญแลว้ ท าให้มากแลว้ ยอ่มยงัสติ
ปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 4 อนัภิกษุเจริญแลว้ ท าให้มากแล้วย่อมยงัโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์ 
โพชฌงค ์7 อนัภิกษุเจริญแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มยงัวชิชาและวมุิตติใหบ้ริบูรณ์” 
 ล าดับแห่งกรรมวธีิของเจริญอานาปานสติ ตั้งแต่ตน้จนถึงท่ีสุด กล่าวคือ การบรรลุมรรค ผล 
นิพพาน อาจจะแบ่งเป็นหลกัใหญ่ ๆ เป็นระยะ ดงัน้ี 
 1. คณนา การค านวณหรือการนบัเพื่อทราบความสั้ นยาวของลมหายใจหรือเพื่อควบคุม
การหายใจอยา่งมีระยะ มีเบ้ืองตน้ ท่ามกลางและท่ีสุดก็ตาม เป็นการก าหนดลมหายใจอยา่งหยาบ (มีได้
ใน อานาปาณสติ ขั้นท่ี 1 - 2 - 3) 
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 2. อนุพันธนา การติดตามลมหายใจอย่างละเอียดดว้ยสติท่ีส่งไปตามอย่างไม่ทิ้งระยะวา่ง
โดยไม่ตอ้งสงสัย ไม่ตอ้งก าหนดเบ้ืองตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุดเป็นตน้ (มีไดใ้นอานาปานสติ ขั้นท่ี 3) 
 3. ผุสนา การก าหนดฐานท่ีถูกตอ้งแต่เพียงแห่งใดแห่งหน่ึงเพียงจุดเดียวเพื่อการเกิดข้ึน
แห่งอุคคหนิมิต ณ ท่ีนั้น (มีไดใ้นอานาปานสติ ขั้นท่ี 4) 
 4. ฐปนา ความแน่นแฟ้นมัน่คงแห่งการก าหนดท่ีพื้นฐานอนัเป็นท่ีตั้งแห่งอุคคหนิมิตนั้น 
จนกระทัง่เปล่ียนรูปเป็นปฏิภาคนิมิตปรากฏข้ึนอย่างชดัเจน มัน่คงและแน่นแฟ้น เพื่อเป็นท่ีหน่วงให้
เกิดสมาธิหรือฌานต่อไป (มีไดใ้นอานาปานสติ ขั้นท่ี 4) 
 5. สัลลักขณา การก าหนดพิจารณานามรูป ตามทางวิปัสสนา เพื่อความเห็นแจง้ลกัษณะ
แห่งความไม่เท่ียงเป็นทุกข ์เป็นอนตัตาโดยเฉพาะ (มีไดใ้นอานาปานสติขั้นท่ี 5 เป็นตน้ไปจนถึงท่ีสุด) 
 6. วิวัฏฏนา อาการตดักิเลสของมรรค นบัตั้งแต่วิราคะเป็นตน้ จนกระทัง่ขณะแห่งมรรค
โดยตรง (อยูใ่นจตุกกะท่ี 4 ขั้นใดขั้นหน่ึง) 
 7. ปริสุทธิ การบรรลุผลของการตดักิเลสท่ีเรียกโดยตรงวา่ “วิมุตติ” ในขั้นท่ีเป็นสมุจเฉท
วมุิตติ (เป็นผลแห่งการเจริญอานาปานสติในขั้นสุดทา้ยท่ีก าหนดอยูทุ่กลมหายใจเขา้ออก) 
 8. ปฏิปัสสนา ไดแ้ก่ญาณเป็นเคร่ืองพิจารณาในความส้ินไปแห่งกิเลสและผลแห่งความ
สั้นไปแห่งกิเลสท่ีเกิดข้ึนแลว้ (เป็นการพิจารณาผลอยูทุ่กลมหายใจเขา้ - ออก) 
 หมายเหตุ 4 ขั้นตอนหลงัคือ ขอ้ 5 - 8 เป็นระยะแห่งวปัิสสนาและมรรคผล 
 สมาธิ 3 
 การปฏิบติัธรรม มีวิธีการตรวจสอบว่าตนเองปฏิบติัถึงขั้นไหนบา้งนั้น เพื่อจะไดมี้ก าลงัใจ
ปฏิบติัให้มากข้ึน ๆ ทุกวนั จนจิตใจตั้งมัน่เกิดภาวะท่ีจิตสงบน่ิงจบัอยู่ท่ีอารมณ์อนัเดียว จึงสมควรมี
ความรู้เร่ืองสมาธิท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัธรรมวา่มีอะไรบา้ง สมาธิแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ขณกิสมาธิ ไดแ้ก่ สมาธิชัว่ขณะ เช่น การอ่านหนงัสือ สามารถสรุปเน้ือหาสาระไดก้็ถือ
วา่เป็นขณิกสมาธิหรือากรเขียนหนงัสือ ถา้จิตใจมีขณิกสมาธิก็เขียนถูกถา้ใจลอยก็เขียนผิด เป็นตน้ 
 2. อุปจารสมาธิ ได้แก่ สมาธิจวนจะแน่วแน่เฉียดท่ีจะได้ฌานเขา้ไปแล้วแต่ยงัไม่แนบ
แน่น จิตใจเร่ิมละนิวรณ์ 5 ไดแ้ลว้ แต่องคฌ์านทั้ง 5 ยงัไม่ปรากฏชดัโดยเฉพาะ เอกคัคตา คือ ความท่ี
จิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง ยงัไม่รวมตวักนัสนิท แต่จิตใจขณะท่ีเกิดอุปจารสมาธิน้ีจะสงบและมีความสุข
มาก แมจ้ะไม่ถึงขั้น ฌาน ก็ตาม 
 3. อปัปนาสมาธิ ไดแ้ก่ สมาธิแน่วแน่แนบแน่นไม่หว ัน่ไหว มีอารมณ์เป็นหน่ึง (เอกคัคตา) 
ส าเร็จเป็นองคฌ์าน ละนิวรณ์ 5 ได ้และมีองคฌ์านทั้ง 5 เกิดข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ 
  1. ปฐมฌาน   มีองค ์5 คือ วติก วจิาร ปีติ สุข เอคคัคตา 
  2. ทุติฌาน  มีองค ์3 คือ ปีติ สุข เอกคัคตา 
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  3. คคินฌาน มีองค ์2 คือ  สุข เอกคัคตา 
  4. จตุตถฌาน มีองค ์2 คือ อุเบกขา เอกคัคตา 
 ผูใ้ดไดอ้ปัปนาสมาธิ ก็คือ ผูส้ าเร็จถึงขั้นฌาน นัน่เอง ซ่ึง ฌาน มีถึง 8 ขั้น แลว้แต่วา่ผูป้ฏิบติั
จะบรรลุถึงฌานขั้นใด ผูใ้ดไดส้มาธิประเภทน้ียอ่มสามารถนัง่เสวยสุขอยูโ่ดยไม่ลุกข้ึนเป็นเวลาหลาย
ชัว่โมงหรือเป็นวนั ๆ ก็ยงัท าได ้
 จิตใจของผูใ้ด หากพฒันาถึงขั้นอปัปนาสมาธิ ก็นบัวา่ปราบกิเลสอยา่งกลางไดส้ิ้นเชิง เป็นผู ้
ถึงความสงบสุขอย่างยิ่งในด้านจิตใจซ่ึงเหนือกว่าโลกียสุขใด ๆ จะเทียบไดแ้ละถ้าสามารถสลดัคืน
ความสุขเหล่าน้ีได ้โดยไม่ยดึมัน่ถือมัน่ พิจารณาให้เห็น นาม - รูป และพระไตรลกัษณ์ ก็เป็นการยกจิต
ข้ึนสู่ ขั้นวิปัสสนาภาวนา อนัเป็นความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ บรมสุข สามารถดบัทุกข ์ดบั
กิเลส ไดท้ั้งหมดนัน่ก็คือ “พระนิพพาน” ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ได้
ตรัสไว ้
 
สรุป 
 
 การท่ีเราตอ้งการความสงบสันติให้เกิดข้ึนกบัตวัของเราและผูอ่ื้นหรือในสังคมท่ีน าไปสู่
สันติสุขและสันติภาพ นกัปรัชญาตลอดถึงศาสดาของศาสนาต่าง ๆ ก็ได้ตรัสสอนให้ปฎิบติัตนตาม
ค าสั่งสอน ในสังคมปัจจุบนัท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวตัถุมากเกิน การมองส่ิงต่าง ๆรอบขา้งเรา
ก็เป็นวตัถุไปหมด ดงันั้นคนส่วนใหญ่ก็มกัจะแกห้าดว้ยวตัถุ เช่น เงินน ามาซ่ึงความสุข แต่แทจ้ริงแลว้ 
อาจไม่ใช่อยา่งท่ีคิดกนัก็ได ้ 
 การแกปั้ญหาเรามองนอกตวัออกไป จากเพื่อนไปสู่สังคมและโลก จนเราลืมมองตวัของเรา
เอง การมองตวัเราไม่มองท่ีร่างกายแต่เรามองเขา้ไปขา้งในนั้นคือจิตใจของเรา เม่ือเราคน้พบตวัปัญหา 
หรือสาเหตุของส่ิงทั้งหลาย ถามวา่แลว้เราจะท าอยา่งไรก็ตอ้งท าความสงบท่ีใจของเรา ตวัของเราคือจิต
ของเรา  
 ดงัน้ีในบทน้ีไดพู้ดถึงความสันติสุขและสันติภาพในองคร์วมแลว้ ก็พามามองดูทางศาสนา
ท่านไดช้ี้แนะไวอ้ยา่งไร มีแนวทางของปฏิบติัไปสู่สันติสุขอยา่งย ัง่ยนืดว้ยตวัของเราเอง 
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กจิกรรมประจ าบทที ่7 
 

 1. สันติภาพ เกิดจากอิสรภาพและความสุข หมายความวา่อยา่งไร อธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบ ท่านคิดวา่การแสวงหาความสุขให้ตนเองสามารถแสวงหาไดโ้ดยวธีิใดบา้งจงช้ีแจง 
 2. การพฒันามนุษย์ท่ีรอบด้านและย ัง่ยืน ต้องพฒันาอะไรบ้าง พฒันาอย่างไร อธิบาย
พร้อมยกตวัอยา่งประกอบใหช้ดัเจน 
 3. การแก้ปัญหามนุษย์  สั งคม และธรรมชาติ ท่ีได้ผลอย่างสมบูรณ์และย ั่งยืน  
ตอ้งด าเนินการอยา่งไรโดยยดืหลกัของความสันติ อธิบายมาพอเขา้ใจ 
 4. จงอธิบายหลกัและแนวทางในการสร้างสังคมไทยท่ีพึงประสงค์ตามหลกัธรรมขอ้ใด
อธิบายมาพอเขา้ใจ 
 5. จงอธิบายความหมายของลูกประค ามีอะไรบ้าง และประโยชน์ท่ีได้รับมีอะไรบ้าง 
อธิบายมาพอเขา้ใจ 
 6. จงอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัธรรมขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัการนัง่สมาธิในเร่ืองของอานา
ปานสติ นั้นตอ้งท าอยา่งไร อธิบายมาพอเขา้ใจ 
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ภาคผนวก 
รายช่ือ คุณวุฒิ และประสบการณ์ 

ของผู้สอนรายวชิา GEN1134 : ความจริงของชีวติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  

 

ที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ 

1 ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีดา  
จนัทร์แจ่มศรี 
หมายเขโทรศพัท ์
0-861-980-126 

ปริญญาตรี    (สาขา) มหาวิทยาลยั 
  - พธ.บ. (บริหารการศึกษา)     
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
    ราชวิทยาลยั 
  - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)    
    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  
ปริญญาโท  (สาขา) มหาวทิยาลยั 
  -อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)   
    มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
อืน่ ๆ 
   -น.ธ. เอก (นกัธรรมชั้นเอก) 
   -ป.ธ. 6 (เปรียญธรรม 6  
    ประโยค) 

 

- สอนรายวชิาดา้นปรัชญาและ 
  ศาสนา  มากกวา่ 10 รายวิชา 
- เคยสอนรายวิชาดา้นการเมืองการ 
  ปกครอง, รปศ.  มากกวา่ 5 รายวชิา       
  และกฎหมาย รธน. 
-ประสบการณ์การสอนใน     
 มหาวทิยาลยั  22  ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2536) 
-รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ (3 วาระ) 
-กก. ผูร่้วมก่อตั้งโปรแกรมวชิา รปศ.   
  และโปรแกรมวชิานิติศาสตร์   
 สถาบนัราชภฏัเชียงราย 
-อาจารยพ์ิเศษ มจร. วทิยาเขตพะเยา,   
   - มหาวิทยาลยัเชียงราย,   
   - วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา   
-กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
-กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงราย 
-ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการ 
  และงานทะเบียน มร.ชร. 

2 อาจารยสุ์ภทัณี  
เป่ียมสุวรรณกิจ 
หมายเขโทรศพัท ์

ปริญญาตรี   (สาขา)  มหาวิทยาลยั 
-ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)      
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ า 
  โปรแกรมวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  คณะวทิยาการจดัการ  มร.ชร. 
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0-866-715-291 ปริญญาโท  (สาขา) มหาวทิยาลยั 
-ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)      
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
-ก าลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

- พ.ศ. 2531 – 2543 ธนาคารเอเชีย 
จ  ากดั  
  (มหาชน) สาขาเชียงราย 
  ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 
   ต  าแหน่ง  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 

3 อาจารยอ์ดิเทพ  
วงคท์อง 
หมายเขโทรศพัท ์
0-899-535-745 

ปริญญาตรี    (สาขา) มหาวิทยาลยั 
   - พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ)  มจร.  
ปริญญาโท  (สาขา) มหาวทิยาลยั 
  -M.A. (Indian Philosophy and   
   Religion) Banaras  Hindu   
   university India 
อืน่ ๆ 
  - น.ธ. เอก (นกัธรรมชั้นเอก) 
  - ภาษาลา้นนา (ตวัเมือง) 
 

-อาจารยป์ระจ าหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 ส านกัวชิาสังคมศาสตร์ มร.ชร. 
-อาจารยพ์ิเศษ มจร. วทิยาเขตพะเยา   
  ห้องเรียนเชียงราย,   
-อาจารยโ์รงเรียนเชียงรายบริหารธุกิจ 
-อาจารยโ์รงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย 
-อาจารยโ์รงเรียนพุทธิวงศว์ทิยา (วดั
พระแกว้ 
-รองผูอ้  านวยการส านกัศิลปะและ
วฒันธรรม     
  มร.ชร. 

4 อาจารย ์ดร. ชาญชยั 
ฤทธ์ิร่วม 
หมายเขโทรศพัท ์
0-892-644-532 

 
  
 

- อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชา 
  การพฒันาสังคม  
  ส านกัวิชาสังคมศาสตร์  มร.ชร. 

 


