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 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมกับชีวิตเล่มนี้ จัดขึ ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนส าหรับกระบวนวิชาจริยธรรมกับชีวิต (Moral and Life) ซึ่งมีรหัสวิชา 1500104 

ในโปรแกรมวิชาจริยธรรมกับชีวิต  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็คือ  การขาดเอกสาร
ประกอบการสอนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ประสบการณ์  วัยและความสนใจของนักศึกษา 

สาระส าคัญของเนื้อหาส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายในที่ต่าง  ๆ ที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้เรียบเรียงไว้ 
เนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุในหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้เคยท าเป็นเอกสารประกอบการสอนเป็น
จ านวนหลายคร้ัง ปรากฎว่านักศึกษาได้มีความรู้ มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาจริยธรรมกับชีวิตและ
สามารถน้อมน าไปสู่การประพฤติเพื่อความสงบสุข  ทั้งในส่วนตนและสังคมจนเป็นที่แน่ใจแล้ว   
จึงเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการสอนดังที่ปรากฎอยู่นี้ 
 ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาหลักสูตรจริยธรรมกับชีวิต
ในระดับ อุดมศึกษาเป็นอย่างดี และได้ยึดโครงสร้างหลักสูตรนั้นเป็นแนวทางในการเรียบเรียง
เนื้อหาจนครบถ้วนและครอบคลุมหลักสูตรทุกประการ จึงมั่นใจว่าเป็นเอกสารประกอบการสอนที่มี
คุณค่าเล่มหนึ่งในวงการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองปรัชญา ศาสนา และจริยธรรม สามารถอ านวยประโยชน์
ไม่เพียงแต่แก่นักศึกษาผู้เรียนวิชา จริยธรรมกับชีวิตเป็นวิชาพื้นฐานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนที่สามารถอ้างอิงส าหรับวิชาต่าง ๆ ในโปรแกรมวิชาปรัชญาและศาสนา วิชาศาสนา
เปรียบเทียบ วิชาพุทธศาสน์ วิชาจริยศาสตร์ และปรัชญาเบื้องต้นได้อีกด้วย และยิ่งกว่านั้นผู้เรียบเรียง
ยังใช้เป็นคู่มือประกอบการบรรยาย จริยธรรม และศีลธรรมในที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็น
อย่างดี 
 สิ่งที่ผู้จัดท าได้ร าลึกเสมอก็คือ ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองจริยธรรมกับชีวิต 

ในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้มาจากครู อาจารย์ ท่านผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
ปรัชญาศาสนาและจริยธรรม  ดังมีรายชื่อปรากฎในบรรณานุกรมของหนังสือเล่มนี้ จึงขอขอบพระคุณ
ท่านเหล่านั้นเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
 

 

ชาตรี  ชุมเสน 

2556 



สารบัญ 

 

 

 หน้า 

ค าน า (1) 
สารบัญ (3) 
สารบัญตาราง (13) 
สารบัญภาพ (15) 
แผนบริหารการสอนประจ าวิชา (17) 
แผนการสอนประจ าบทที่ 1 1 

บทที่  1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม 3 

 ความหมายของจริยธรรม 4 

 แหล่งที่มาของจริยธรรม 8 

 องค์ประกอบของจริยธรรม 43 

 ประเภทของจริยธรรม 44 

 ความหมายของมนุษย์ 45 

 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ 46 

 ธรรมชาติของมนุษย์ 47 

 หน้าที่ของมนุษย์ 49 

 ประโยชน์ของจริยธรรมที่มีต่อมนุษย์ 49 

 สรุปท้ายบท 52 

 แบบฝึกหัด 54 

 เอกสารอ้างอิง 55 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  2 59 

บทที่  2 ชีวิตและกฎธรรมชาติของชีวิต 61 

 ความหมายของค าว่าชีวิต 61 

 ชีวิตในทัศนะต่างๆ 69 

 คุณค่าของชีวิต 66 

 



 (4) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 หน้า 

 กฎธรรมชาติของชีวิตในนิยาม 5 72 

 ความต้องการของชีวิต 73 

 โครงสร้างของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ 74 

 กฎธรรมชาติของชีวิต 76 

 ลักษณะสามัญของชีวิต (ไตรลักษณ์) 76 

 คุณค่าทางจริยธรรมและการน าไปใช้ 79 

 สรุปท้ายบท 79 

 แบบฝึกหัด 81 

 เอกสารอ้างอิง 82 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  3 85 

บทที่  3 อริยสัจ 4 87 

 ความส าคัญของอริยสัจ 4 88 

 การรู้แจ้งอริยสัจ 4 88 

 องค์ประกอบของอริยสัจ 4 90 

 อริยสัจ 4 กับการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 100 

 ประโยชน์ของการเรียนรู้อริยสัจ 4 101 

 สรุปท้ายบท 102 

 แบบฝึกหัด 103 

 เอกสารอ้างอิง 104 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  4 105 

บทที่  4 กระบวนการแห่งชีวิต  ( ปฏิจจสมุปบาท )ในพุทธปรัชญาเถรวาท 107 

 ความหมายของค าว่า  ปฏิจจสมุปบาท 107 

 ความส าคัญของปฏิจจสมุปบาท 108 

 องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท  



 (5) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 หน้า 

 กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท 109 

 เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดทุกข์ของปฏิจจสมุปบาท 110 

 ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติ 112 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ 113 

 ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ 114 

 กระบวนการแห่งชีวิต  (ปฏิจจสมุปบาท) 116 

 สรุปท้ายบท 116 

 แบบฝึกหัด 118 

 เอกสารอ้างอิง 119 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  5 121 

บทที่  5 กรรมกับชีวิต  123 

 ความหมายของค าว่า  กรรม 126 

 องค์ประกอบของกรรม 128 

 เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ากรรม 129 

 มูลเหตุที่ให้ท ากรรม 130 

 ประเภทของกรรม 130 

 ชนิดของกรรม   131 

 กรรมแบ่งตามแรงหนักเบา   132 

  กรรมจัดตามกาลที่ให้ผล 133 

  สมบัติ 4 องค์ประกอบในการให้ผลของกรรม 134 

 การหมุนเวียนของกิเลสและกรรม 134 

 การท างานของกรรม 136 

 กฎแห่งกรรม 137 

 การสิ้นกรรม 138 

 คุณและโทษของกรรมและผลของกรรม 141 

 



 (6) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 หน้า 

 ความดีและความชั่ว 142 

 ทางแห่งความดี 147 

 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม 148 

 เกณฑ์ตัดสินความดีและความชั่วในพระพุทธศาสนา 156 

     เกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วทางพุทธจริยศาสตร์ 161 

 หลักเกณฑ์วัด ความถูก-ผิด ด-ีชั่ว ของมนุษย์ 164 

 สรุปท้ายบท 165 

  แบบฝึกหัด 167 

 เอกสารอ้างอิง 168 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  6 171 

บทที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 173 

 ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต 173 

 การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  174 

 เทคนิคในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 175 

 เกณฑ์คุณภาพชีวิต 176 

 เป้าหมายของชีวิต 177 

 การพัฒนาร่างกาย 177 

 จริยธรรมกับการกีฬา 178 

 ธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมชีวิต 179 

 การพัฒนาจิตและลักษณะทางธรรมชาติทางจิต 179 

 เมตตาภาวนากับการพัฒนาจิต 180 

 วิธีเจริญเมตตา 181 

 ขั้นตอนการแผ่เมตตา 181 

 การพัฒนาสุขภาพจิตและบุคคลที่มีสุขภาพดี 182 

 หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิต 182 

 



 (7) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 หน้า 

 วิธีการบริหารสุขภาพจิต 183 

 การแก้ปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตตามหลักอริยสัจ 4 (กิจในอริยสัจ) 184 

 การสร้างความสุขให้กับชีวิตและหลักการสร้างความสุขกับชีวิต 185 

 สรุปท้ายบท 186 

 แบบฝึกหัด 188 

 เอกสารอ้างอิง 189 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  7 191 

บทที่  7 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การครองเรือน) 193 

 ความหมายของสามี-ภรรยา 194 

 ประโยชน์และคุณค่าทางจริยธรรมของฆราวาสธรรม   195 

 คุณธรรมในการครองเรือน 196 

 การปฏิบัติตนตามคุณธรรมในการครองเรือน 197 

 ความส าคัญของการครองเรือน 198 

 การเลือกคู่ครอง 199 

 หลักทั่วไปในการเลือกคู่ครอง 200 

 ประเภทของสามี - ภรรยา 203 

 คุณสมบัติของคู่สร้างคู่สม 205 

 วิธีท าให้ความรักยั่งยืน 205 

 หน้าที่ของสามีต่อภรรยา 206 

 หน้าที่ของภรรยาต่อสามี 207 

 ข้อเตือนใจ 207 

 โอวาทวันแต่งงาน 208 

 อานิสงส์การสงเคราะห์ภรรยา (สามี) 209 

 จริยธรรมพื้นฐานของผู้ครองเรือน 209 

    



 (8) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 หน้า 

 จริยธรรมในการสร้างฐานะของผู้ครองเรือนและจริยธรรมในการสร้าง 211 

 ความสุขให้กับผู้ครองเรือน  

 วิธีสร้างความสุขภายในครอบครัว 213 

 ความวิบัติในการครองเรือนและประโยชน์ของการครองเรือน 218 

 สรุปท้ายบท 218 

 แบบฝึกหัด 220 

 เอกสารอ้างอิง 221 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  8 223 

บทที่  8 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การครองตน การครองคน และการครองงาน) 225 

 การครองตน 225 

 หลักการครองตน 226 

 พุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการครองตน 232 

 การครองคน 232 

 เทคนิควิธีการสร้างมิตรและครองใจคน 332 

 หลักจริยธรรมส าหรับการท าความดี 235 

 การครองงาน 243 

 สรุปท้ายบท 247 

 แบบฝึกหัด 250 

 เอกสารอ้างอิง 251 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  9 253 

บทที่  9 จริยธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนา 255 

 จริยธรรมชั้นต้น 255 

 จริยธรรมชั้นกลาง 262 

 จริยธรรมชั้นสูง 263 



 (9) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 หน้า 

 สรุปท้ายบท 267 

 แบบฝึกหัด 268 

 เอกสารอ้างอิง 269 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  10 271 

บทที่  10 ปัญหาด้านจริยธรรม 273 

 สาเหตุของปัญหาจริยธรรม 274 

 ผลกระทบสังคมไทยที่เกิดจากปัญหาสังคม 280 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา 

 กับการแก้ไขปัญหาสังคม 

281 

 สรุปท้ายบท 287 

 แบบฝึกหัด 289 

 เอกสารอ้างอิง 290 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  11 291 

บทที่  11 ธรรมภาคปฏิบัติ 293 

 แนวทางการศึกษาและปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 293 

 หลักการพัฒนาจิต 294 

 การตัดปลิโพธ 296 

 การท าสมาธิและวิธีการท าสมาธิ 298 

 ประเภทของการท าสมาธิ 300 

 ขั้นตอนของการฝึกอานาปานสติ 301 

 ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 302 

 สรุปท้ายบท 303 

 แบบฝึกหัด 304 

 เอกสารอ้างอิง 305 



 (10) 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 

 หน้า 

แผนการสอนประจ าบทที่  12 307 

บทที่  12 พุทธพิธีและมารยาททางสังคม 309 

 ความหมายของพิธีกรรม 309 

 พิธีกรรมกับศาสนพิธี 310 

 ศาสนพิธีของชาวพุทธ 311 

 กุศลพิธ ี 311 

 บุญพิธี 315 

 ทานพิธี 319 

 มารยาททางสังคม 331 

 สรุปท้ายบท 364 

 แบบฝึกหัด 366 

 เอกสารอ้างอิง 369 

  

แผนการสอนประจ าบทที่  13 371 

บทที่  13 จริยศาสตร์และจรรยาบรรณ 373 

 จริยศาสตร์ 373 

 ความหมายของจริยศาสตร์ 374 

 ลักษณะเนื้อหาและขอบเขตของจริยสาสตร์ 375 

 ปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญของจริยศาสตร์ 375 

 วิธีการศึกษาจริยศาสตร์ 376 

 ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ 377 

 จุดหมายสูงสุดของจริยศาสตร์ 378 

 จรรยาบรรณ 381 

 ความหมายของจรรยาบรรณ 382 

 ความส าคัญของจรรยาบรรณ 383 

 หลักจรรยาบรรณ 383 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

 

  หน้า 

 หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 384 

 สรุปท้ายบท 405 

 แบบฝึกหัด 406 

 เอกสารอ้างอิง 407 

  

บรรณานุกรม 409 
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สารบัญค าย่อส าคัญเก่ียวกับพระไตรปิฎกและหมายเลขย่อ 

 

การใช้อักษรย่อ 
 พระไตรปิฎกที่ใช้ในการท าวิจัยนี้ คือพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ  

ราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2535 และพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พุทธศักราช 2539  เลขเกี่ยวกับพระไตรปิฎก เลขหน้าเป็นเล่ม เลขกลางเป็นข้อ เลขหลังเป็นหน้า 
ดังนี้ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น เช่น ที.ม.  10/373/301. หมายถึง  ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มที่ 10 
ข้อที่ 373 หน้า 301 เป็นต้น 

 

อักษรย่อ    ย่อมาจาก 

ขุ. ชา.             ขุทฺทกนิกาย  ชาตกปาลิ  
ขุ. ธ.                      ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทปาลิ  
ขุ. อ.                          ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา ( ปรมตฺถโชติกา )ปาลิ  
ขุ. อิติ.                      ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ 
ชา. อ.                        ชาตก อฏฺฐกถาปาลิ 
ที.ม.                        ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

ที.มหา.                     ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ อฏฺฐกถาปาลิ 
ม.มู.                มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 

ส .สฬา.อ.ม.อ.                สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินี  สฬายตน  
      มหาวารวคฺคอฏฺฐกปาลิ 
องฺ. จตุกฺก                            องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ  
องฺ. สตฺตก.                    องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ 
องฺ. อฏฺฐก                     องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิบาตปาลิ 
องฺ. ทสก                 องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ  
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที่  หน้า 

3.1 ค าอธิบายการรู้แจ้งอริยสัจ 4  รอบ 3  อาการ 12 89 

9.1 ประโยชน์ที่เกิดจากการประพฤติเบญจศีลและเบญจธรรม 261 
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สารบัญภาพ 

  

 

ภาพที่  หน้า 

1.1 สัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์ 21 

5.1   ภาพแสดงการหมุนเวียนของกิเลสและกรรม 134 

5.2   ภาพองค์ประกอบการหมุนเวียนของกิเลสและกรรม 135 

5.3   ภาพองค์ประกอบของไตรวัฏฏ์ (วัฏฏะ 3) 136 

5.4   ภาพแสดงการหมุนเวียนของไตรวัฏฏ์ (วัฏฏะ 3) 137 

11.1 การนั่งขัดสมาธิที่ใช้ในทางศาสนา   300 

12.1 ท่านั่งเตรียมกราบ 334 

12.2   จังหวะที่ 1 อัญชลี 335 

12.3   จังหวะที่ 2 อัญชลี 335 

12.4   จังหวะที่ 3 อภิวาท 336 

12.5   การไหว้พระ 337 

12.6   การไหว้บิดา มารดา ครู 337 

12.7   การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป 338 

12.8   การไหว้ผู้ที่เสมอกัน 338 

12.9   การประนมมือ 339 

12.10   การค านับ 339 

12.11   การถวายค านับ 340 

12.12   การถอนสายบัวแบบสากลนิยม 341 

12.13   การถอนสายบัวแบบพระราชนิยม   341 

12.14   การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี 343 

12.15   การไหว้ลากลับหลังส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ 343 

12.16   การถวายค านับ 345 

12.17   การลงเข่าเอางาน 345 

12.18   การถวายค านับ หลังจากรับพระราชทานสิ่งของ 346 

12.19   พานทรงสูง ปูด้วยผ้าตาดทอง 347 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 

ภาพที่  หน้า 

12.20   การถือพานทรงสูง และการถวายค านับ 347 

12.21   การทูลเกล้าฯ ถวาย และการถวายค านับ หลังจากทูลเกล้าฯ ถวาย 348 

12.22   การยืนตรง มือขวาถือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 349 

12.23   การยืนตรง มือขวาถือประกาศนียบัตร 349 

12.24   การยืนรับค าสั่ง 350 

12.25   การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ 351 

12.26   การเดินเวียนเทียน 352 

12.27   การเดินตามศพเวียนเมรุ 353 

12.28   การเดินค้อมตัวผ่านขณะผู้ใหญ่ยืน 354 

12.29   การเดินย่อเข่าผ่านขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี 354 

12.30   การเดินน าผู้ใหญ่ 355 

12.31   การเดินตามผู้ใหญ่ 355 

12.32   การนั่งเก้าอ้ี ต่อหน้าผู้ใหญ่ 357 

12.33   การนั่งเก้าอ้ี ในพิธีการ 358 

 



แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

 

รหัสวิชา  1500104  
ชื่อวิชา  จริยธรรมกับชีวิต        2(2-0-4) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ความหมายและบ่อเกิดของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันออก  
ตะวันตก การพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า โดยเน้นที่การพัฒนาคนและพัฒนางานบนพื้นฐานปรัชญาที่ว่ า 
“จริยธรรมเป็นพื้นฐานรองรับโภคทรัพย์” 

 

วัตถุประสงค ์

 1. นักศึกษามีความสามารถที่จะอธิบาย ความหมายของจริยธรรม แหล่งที่มาของจริยธรรม
และประโยชน์ของจริยธรรมที่มีต่อมนุษย์ทั้งทางด้านส่วนตัวและสังคมได้ 
 2. นักศึกษาสามารถแยกแยะถึงชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นอย่างไร ชีวิตอยู่เพื่ออะไร และจะ
ด าเนินชีวิตอย่างไรจึงจะประสบความส าเร็จในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ 
 3. นักศึกษาสามารถจัดระดับจริยธรรมในพระพุทธศาสนาได้ชัดเจน 

 4. นักศึกษาสามารถน าหลักจริยธรรมไปใช้กับชีวิตประจ าวันเพื่อการครองตนครองคน 
ครองงาน และครองเรือน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 5. นักศึกษาสามารถยกระดับชีวิตให้มีคุณค่า ด้วยการพัฒนากายและจิตให้มีคุณภาพ 
อันจะมีผลให้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

 6. นักศึกษาจะได้มีความรู้และความเข้าใจหลักจรรยาบรรณในอาชีพต่าง ๆ  
 7. นักศึกษาจะได้เป็นผู้ประพฤติตนให้เป็นผู้มีมรรยาทที่งดงามเหมาะสมกับสถานภาพ 
และบทบาทของแต่ละคนในสังคม 

 8. นักศึกษาจะได้มีความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคมและ
สามารถแก้ปัญหาได้ยึดหลักจริยธรรม 
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เนื้อหา 
บทท่ี  1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม 4  ชั่วโมง 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม  

 ความหมายของจริยธรรม  

 แหล่งที่มาของจริยธรรม  

 องค์ประกอบของจริยธรรม  

 ประเภทของจริยธรรม  

 ความหมายของมนุษย์  

 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์  

 ธรรมชาติของมนุษย์  

 หน้าที่ของมนุษย์  

 ประโยชน์ของจริยธรรมที่มีต่อมนุษย์  

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี  2 ชีวิตและกฎธรรมชาติของชีวิต 4  ชั่วโมง 

 ความหมายของค าว่าชีวิต  

 ชีวิตในทัศนะต่างๆ  

 คุณค่าของชีวิต  

 กฎธรรมชาติของชีวิตในนิยาม 5  

 ความต้องการของชีวิต  

 โครงสร้างของร่างกายและจิตใจของมนุษย์  

 กฎธรรมชาติของชีวิต  

 ลักษณะสามัญของชีวิต (ไตรลักษณ์)  

 คุณค่าทางจริยธรรมและการน าไปใช้  

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี  3 อริยสัจ 4 4  ชั่วโมง 

 ความส าคัญของอริยสัจ 4  

 การรู้แจ้งอริยสัจ 4  

 องค์ประกอบของอริยสัจ 4  
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 อริยสัจ 4 กับการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต  

 ประโยชน์ของการเรียนรู้อริยสัจ 4  

 สรุปท้ายบท  

  

 บทท่ี  4 กระบวนการแห่งชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  ( ปฏิจจสมุปบาท )  4  ชั่วโมง 

 ความหมายของค าว่า  ปฏิจจสมุปบาท  

 ความส าคัญของปฏิจจสมุปบาท  

 องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท  

 กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท  

 เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดทุกข์ของปฏิจจสมุปบาท  

 ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาต ิ  

 ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ  

 ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ  

 กระบวนการแห่งชีวิต  (ปฏิจจสมุปบาท)  

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี  5 กรรมกับชีวิต 4  ชั่วโมง 

 ความหมายของค าว่า  กรรม  

 องค์ประกอบของกรรม  

 เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ากรรม  

 มูลเหตุทีใ่ห้ท ากรรม  

 ประเภทของกรรม  

 ชนิดของกรรม  

 กรรมแบ่งตามแรงหนักเบา    

  กรรมจัดตามกาลที่ให้ผล  

  สมบัติ 4 องค์ประกอบในการให้ผลของกรรม  

 การหมุนเวียนของกิเลสและกรรม  

 กฎแห่งกรรม  

 การสิ้นกรรม  

 คุณและโทษของกรรมและผลของกรรม  
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 ความดีและความชั่ว  

 ทางแห่งความดี  

 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม  

 เกณฑ์ตัดสินความดีและความชั่วในพระพุทธศาสนา  

     เกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วทางพุทธจริยศาสตร์  

 หลักเกณฑ์วัด ความถูก-ผิด ด-ีชั่ว ของมนุษย์  

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 4  ชั่วโมง 

 ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  

 การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   

 เทคนิคในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 เกณฑ์คุณภาพชีวิต  

 เป้าหมายของชีวิต  

 การพัฒนาร่างกาย  

 จริยธรรมกับการกีฬา  

 ธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมชีวิต  

 การพัฒนาจิตและลักษณะทางธรรมชาติทางจิต  

 เมตตาภาวนากับการพัฒนาจิต  

 วิธีเจริญเมตตา  

 ขั้นตอนการแผ่เมตตา  

 การพัฒนาสุขภาพจิตและบุคคลที่มีสุขภาพดี  

 หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิต  

 วิธีการบริหารสุขภาพจิต  

 การแก้ปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตตามหลักอริยสัจ 4  

 (กิจในอริยสัจ) 

 

 การสร้างความสุขให้กับชีวิตและหลักการสร้างความสุขกับชีวิต  

 สรุปท้ายบท  
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บทท่ี  7 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การครองเรือน) 4  ชั่วโมง 

 ความหมายของสามี-ภรรยา  

 ประโยชน์และคุณค่าทางจริยธรรมของฆราวาสธรรม    

 คุณธรรมในการครองเรือน  

 การปฏิบัติตนตามคุณธรรมในการครองเรือน  

 ความส าคัญของการครองเรือน  

 การเลือกคู่ครอง  

 หลักทั่วไปในการเลือกคู่ครอง  

 ประเภทของสามี - ภรรยา  

 คุณสมบัติของคู่สร้างคู่สม  

 วิธีท าให้ความรักยั่งยืน  

 หน้าที่ของสามีต่อภรรยา  

 หน้าที่ของภรรยาต่อสามี  

 ข้อเตือนใจ  

 โอวาทวันแต่งงาน  

 อานิสงส์การสงเคราะห์ภรรยา (สามี)  

 จริยธรรมพื้นฐานของผู้ครองเรือน  

 จริยธรรมในการสร้างฐานะของผู้ครองเรือนและจริยธรรมในการสร้าง
 ความสุขให้กับผู้ครองเรือน 

 

 วิธีสร้างความสุขภายในครอบครัว  

 ความวิบัติในการครองเรือนและประโยชน์ของการครองเรือน  

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี  8 จริยธรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ (การครองตน การครองคน 

  และการครองงาน) 
4  ชั่วโมง 

 การครองตน  

 การครองคน  

 การครองงาน  

 สรุปท้ายบท  
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บทท่ี  9 จริยธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนา 2  ชั่วโมง 

 จริยธรรมชั้นต้น  

 จริยธรรมชั้นกลาง  

 จริยธรรมชั้นสูง  

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี  10 ปัญหาด้านจริยธรรม 2  ชั่วโมง 

 สาเหตุของปัญหาจริยธรรม  

 ผลกระทบสังคมไทยที่เกิดจากปัญหาสังคม  

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมโดยใช้หลัก
 พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาสังคม 

 

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี  11 ธรรมภาคปฏิบัติ 2  ชั่วโมง 

 แนวทางการศึกษาและปฏิบัติธรรมเบื้องต้น  

 หลักการพัฒนาจิต  

 การตัดปลิโพธ  

 การท าสมาธิและวิธีการท าสมาธิ  

 ประเภทของการท าสมาธิ  

 ขั้นตอนของการฝึกอานาปานสติ  

 ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ  

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี  12 พุทธพิธีและมารยาททางสังคม  2  ชั่วโมง 

 พุทธพิธีและมารยาททางสังคม  

 ความหมายของพิธีกรรม  

 พิธีกรรมกับศาสนพิธี  

 ศาสนพิธีของชาวพุทธ  

 กุศลพิธ ี  
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 บุญพิธี  

 ทานพิธี  

 ปกิณณกะ  

 มารยาททางสังคม  

 มารยาทในการแต่งกาย  

 มารยาทการแสดงความเคารพ  

 มารยาทในการยืน  

 มารยาทในการเดิน  

 มารยาทในการเยี่ยมไข้  

 มารยาทในการต้อนรับแขก  

 มารยาทในการน่ัง  

 มารยาทในการนอน  

 มารยาทในการใช้รถหรือเรือประจ าทาง  

 มารยาทในการชมหรือเล่นกีฬา  

 มายาทและวิธีการรับประทานอาหารที่ควรทราบ  

 มารยาทในการฟังและสนทนา  

 มารยาทในการเข้าประชุม อบรม สัมมนา  

 มารยาทในการเข้าสังคม  

 สรุปท้ายบท  

  

บทท่ี  13 จริยศาสตร์และจรรยาบรรณ 2  ชั่วโมง 

 จริยศาสตร์  

 ความหมายของจริยศาสตร์  

 ลักษณะเนื้อหาและขอบเขตของจริยสาสตร์  

 ปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญของจริยศาสตร์  

 วิธีการศึกษาจริยศาสตร์  

 ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์  

 จุดหมายสูงสุดของจริยศาสตร์  

 จรรยาบรรณ  

 ความหมายของจรรยาบรรณ  
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 ความส าคัญของจรรยาบรรณ  

 หลักจรรยาบรรณ  

 หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 สรุปท้ายบท  

 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การท ารายงาน 

 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การปฏิบัติ เช่น น่ังสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นต้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดิทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผล 

 1. คะแนนระหว่างภาค     70   คะแนน 

  1.1  เวลาเรียนและความเอาใจใส่    10   คะแนน 

  1.2  คะแนนกลุ่ม / รายงานบุคคล / การร่วมท ากิจกรรม 30   คะแนน 

  1.3  แบบฝึกหัดท้ายบท     10   คะแนน 

  1.4  สอบระหว่างภาค     20   คะแนน 

 2. คะแนนสอบปลายภาค     30   คะแนน 

 

การประเมินผล 

 คะแนนระหว่าง 80 – 100 ได้ระดับ  A 

 คะแนนระหว่าง 75 – 79  ได้ระดับ  B+ 

 คะแนนระหว่าง 70 – 74   ได้ระดับ  B 
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 คะแนนระหว่าง 65 – 69   ได้ระดับ  C+ 

 คะแนนระหว่าง 60 – 64  ได้ระดับ  C 

 คะแนนระหว่าง 55 – 59  ได้ระดับ  D+ 

 คะแนนระหว่าง 50 – 54   ได้ระดับ  D 

 คะแนนระหว่าง 0 – 49  ได้ระดับ  F 

 



แผนการสอนประจ าบทที่ 1 

เรื่อง ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับจริยธรรม 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม 

 ความหมายของจริยธรรม 

 แหล่งที่มาของจริยธรรม 

 องค์ประกอบของจริยธรรม 

 ประเภทของจริยธรรม 

 ความหมายของมนุษย์ 
 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์ 

 ธรรมชาติของมนุษย์ 
 หน้าที่ของมนุษย์ 
 ประโยชน์ของจริยธรรมที่มีต่อมนุษย์ 
 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. นักศึกษาบอกความหมายและความส าคัญของจริยธรรมที่มีต่อปัจเจกชนและสังคมได้ 
 2. นักศึกษาสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างศีลธรรม สัจจธรรมและจริยธรรมได้ 
 3. นักศึกษาสามารถอธิบายแหล่งที่มาของจริยธรรมได้ 
 4. นักศึกษาสามารถบอกประเภทของจริยธรรมและความหมายของความเป็นมนุษย์ได้ 
 5. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของจริยธรรมได้ 
 6. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ได้อย่างชัดเจน 

 7. นักศึกษาสามารถอธิบายธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ และสามารถเปรียบเทียบหลัก
จริยธรรมที่บ่งบอกถึงประโยชน์และความสุขของตนเองและสังคม 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การท ารายงาน 

 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การปฏิบัติ เช่น นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นต้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดิทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 

 2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ 

 3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

 4. การสอบ 



บทที ่1 

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัจริยธรรม 

 

 

 จริยธรรมเป็นส่วนประกอบของสังคมมนุษย์ที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อความสงบสุข และ
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม นั่นคือความสงบสุขของสังคมหรือหลักการที่มนุษย์ในสังคมยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเสมือนบทบัญญัติของ
ความดีและความงามของจิตใจที่ส่งผลให้คนประพฤติดีประพฤติชอบ คุณธรรมและจริยธรรมจึง
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมท าให้
มนุษย์ตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษที่เป็นผลสืบเนื่องจากการมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
การขาดคุณธรรมและจริยธรรม นักจริยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ความหมายของคุณธรรมและ
จริยธรรมทั้งที่เป็นพื้นฐานของความคิดและความหมายที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมใน
ด้านอ่ืนๆด้วย รวมทั้งมนุษย์จะมีความสุขหรือความทุกข์ก็เพราะเกิดจากการกระท าของมนุษย์ด้วยกัน 

อริสโตเติ้ล ได้กล่าวถึงความหมายของธรรมชาติและคุณธรรมจริยธรรมว่าเป็นลักษณะที่ท าให้
ปัจเจกชนทั้งหลายอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (จ าเริญรัตน์ เจือจันทร์, 2548) ความสุขจึงมี
ความเชื่อมโยงกับคุณธรรมและจริยธรรมด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงค าว่าจริยธรรมที่เป็น 

ค าสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคมดังที่ว่า “จริยธรรมของสังคมไทยขึ้นอยู่กับ
ระบบศีลธรรมของพระพุทธศาสนา ก าหนดหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันไว้อย่างไร 
หลักจริยธรรมก็ก าหนดให้ปฏิบัติตามนั้น ” (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช) มนุษย์ในสังคม ถ้าต้องการอยู่
ด้วยความสงบสุข ต้องมีจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ซึ่งเปรียบเสมือนศีล 5 เพื่อให้สังคม
มนุษย์เกิดสันติสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ดังนั้นความสงบสุขและความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมจึงขึ้นอยู่กับความมีจริยธรรมของบุคคลในสังคมแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์
จะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้ ต้องปฏิบัติตามศีล 5 อย่างเคร่งครัดและจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

กติกา เพื่อเป็นเคร่ืองมือควบคุมพฤติกรรมของกันและกันไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้มนุษย์ก่อความเดือดร้อน
ให้แก่กันและกัน เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้แล้ว สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข 
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ความหมายของจริยธรรม 

 1. จริยธรรม  
  ค าว่า “จริยธรรม” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Morality” พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  
(2542 : 216) ให้ความหมายว่า จริยธรรม เป็นค าสมาส ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ศัพท์ คือ จริยะ กับ ธรรมะ 
จริยะ หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ส่วน ธรรมะ หมายถึง คุณงามความดี ค าสั่งสอน
ในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ กฏหมาย
และกฎหรือระเบียบ เมื่อเอาทั้งสองศัพท์มาสมาสกันเข้าเป็นจริยธรรม มีความหมายว่า หลักธรรมที่
เป็นขอ้ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

  นอกจากนี้ค าว่า “จริยธรรม” มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย แต่จะน ามากล่าวไว้
เฉพาะที่เห็นว่ามีความส าคัญ และมีความหมายที่เหมาะสมและชัดเจนเท่านั้น ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
  ในมังคลัตถทีปนี ภาค 2 (ฉบับบาลี, 2536 : 47) ว่า “ธมฺมสฺส จริยา ธมฺมา วา อนเปตา 
จริยา ธมฺมจริยา” แปลว่า ความประพฤติที่เหมาะสม หรือความประพฤติที่ไม่ปราศจากธรรม เรียกว่า 
ธรรมจริยา 

  วศิน อินทสระ (2518 : 1) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การกระท า  
และความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม การท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เว้นสิ่งที่ควรเว้น  
การท าสิ่งที่ควรท าด้วยความฉลาด รอบคอบ รู้เหตุรู้ผล ถูกต้องตามกาละและเทศะของบุคคล 

 เกียรติคุณแสง จันทร์งาม (2522 : 18) ได้กล่าวไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติ
ทางความประพฤตทิี่สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มี
เสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อ่ืน
และต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนั้นได้ 
ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดที่เป็นอิทธิพลของคุณภาพของจิตที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติ
ของคน 

  สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิน (2539 : 15) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึงความถูกต้องดีงาม 
สังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์กติกาบรรทัดฐานของตนเองว่า อะไรเป็นสิ่งที่ดีงาม และอะไร
คือความถูกต้อง โดยทั่วไปมิได้มีการเขียนเป็นกฎข้อบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม 
ซึ่งหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษโดยสังคมในขณะเดียวกัน 

  พระเทวินทร์ เทวินฺโท (2544: 15) จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติที่มี
ธรรมะเป็นตัวก ากับ จริยธรรมก็คือ ธรรมที่เป็นไป ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ
ศีลธรรม 
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  พทุธทาสภิกขุ (2534: 22) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นสิ่งพึงประพฤติ จะต้องประพฤติ  
ซึ่งอยู่ในรูปของปรัชญา คือ เป็นสิ่งที่ต้องคิดต้องนึกและใช้ภาษาอังกฤษว่า Ethics ส่วนศีลธรรมนั้น 
คือ สิ่งที่ก าลังประพฤติอยู่หรือปฏิบัติดีแล้ว ต้องท าอยู่จริง เพราะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า โดยใช้
ภาษาอังกฤษว่า Morality  

  วิทย์ วิศทเวทย์ (2532 : 28)  ได้กล่าวไว้ว่า จริยธรรม คือ ความประพฤติตามค่านิยมที่
พึงประสงค์ โดยใช้วิชาจริยศาสตร์ ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณค่า สามารถวิเคราะห์ค่านิยมที่เป็นคู่กัน 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งดีควรกระท าและสิ่งใดชั่วควรละเว้น 

  สาโรช บัวศรี (2525 : 14) ได้กล่าวไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่
อบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองคลองธรรม คุณธรรมหรือศีลธรรมและค่านิยม
ต่างๆ ซึ่งสังคมและบุคคลจะต้องยึดมั่นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันได้ในสังคม ได้แก่ 
  1. ศีลธรรม (Moral Value) สิ่งที่ควรเว้นและสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
  2. คุณภาพ (Ethical Value) สิ่งที่ควรปฏิบัติ  
  พระราชวรมนี (ประยุทธ์ ปยตุโต. 2528 : 7) ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม หมายถึง 
มรรค คือ วิธีปฏิบัติสายกลาง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ บางคร้ังก็เรียกว่า ไตรสิกขา คือ 

การศึกษา 3 ประการ อันได้แก่ ศีล สมาธ ิปัญญา จริยธรรมหรือพรหมจรรย์ และไตรสิกขา ทั้งหมด
นี้เป็นทางปฏิบัติเพื่อน ามนุษย์ไปสู่จุดหมายในชีวิต 

  สุลักษณ์  ศิวลักษณ์ (2525 : 42)   กล่าวว่า  จริยธรรม  คือ  สิ่งที่คนในสังคมเกิดความ
เชื่อถือซึ่งมีตัวตนมาจากปรมัตถสัจจะที่เป็นหลักหรือหัวข้อแห่งความประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดปกติ
สุขในสังคม ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ ให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคงทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 

  ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์ (2522 : 35) กล่าวว่า จริยธรรม ประมวลความประพฤติและความ
นึกคิดในสิ่งที่ดีงามและเหมาะสม   

  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2538: 34)  กล่าวว่า  จริยธรรม  หมายถึง  ลักษณะทางจิตใจ
และสภาพแวดล้อมซึ่งท าให้บุคคลมีระบบการท าความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่งเป็นระบบที่หมายถึง
สาเหตุที่บุคคลจะกระท าหรือไม่กระท า และผลของการกระท าและไม่กระท า ตลอดจนกระบวนการ
เกิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย ส าหรับความหมายของจริยธรรมในการท างาน คือ 
ระบบการท าความดีละเว้นความชั่ว ในเร่ืองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติ  
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การท างาน เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน และผลงาน ตลอดจนเกี่ยวข้อง
กับผู้รับผลประโยชน์หรือโทษจากผลงานนั้นๆ   
  บุญส่ง สินธุ์นอก (2529 : 27) กล่าวไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ข้อที่พึงปฏิบัติ คือ 

ปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติ ละเว้นสิ่งที่ควรละเว้น เพื่อความสุขของตนและคนในสังคม คนที่อยู่ใน
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สังคมแต่ละแห่งย่อมมีจริยธรรมเป็นของตัวเอง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กันสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นๆ และจริยธรรมแต่ละสังคมยังมีส่วนที่ถือ
ว่าเปน็จริยธรรมร่วมกันที่เราเห็นอยู่โดยทั่วไป 

 กระมล ทองธรรมชาติ (2529 : 80) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมหรือหลัก  
ความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือและปฏิบัติตาม   

  พนัส  หันนาคินทร์ (2520 :  10)  กล่าวว่า  จริยธรรม  หมายถึง  ความประพฤติอันพึง
ปฏิบัติต่อต่อเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม เพื่อให้เกิดความดี ความถูกต้อง และความเจริญรุ่งเรืองใน
สังคม  
  อารมณ์  ฉนวนจิตร (2542 : 7)  ให้ความเห็นว่า  จริยธรรม  หมายถึง  ความประพฤต ิ
การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม และตนเอง   
  คาร์เตอร์  วี กู๊ด (Carter V. Good. 1973 : 314)  ให้ความหมายของจริยธรรมว่า 
จริยธรรม คือ การปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม 

  อัลเบิร์ด  แบนดูรา  (Bandura. 1977 : 1)  กล่าวสรุปไว้ว่า  จริยธรรม คือ กฎส าหรับ
การประเมินพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 

  ลอร์เรนซ์  โคลเบอร์ก  (Lawrenca Kohlberg. 1976 : 45)  กล่าวว่า จริยธรรมเป็น
พื้นฐานของความยุติธรรม ซึ่งยึดถือเอาการกระจายสิทธิและหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้
หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บังคับโดยทั่วไป แต่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งมีความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับไว้ใน
ทุกสถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้งกัน เน้นอุดมคติ ดังนั้น พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการเคารพต่อ
สิทธิและข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน 

 บราวน์ (Brown. 1968 : 411 – 414) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า คือ ระบบ
กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคคลใช้ในการแยกแยะการกระท าที่ถูกต้องออกจากการกระท าที่ผิด 

  แอตคินสัน (Atkinson. 1969 : 10) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นขอบเขตของความเชื่อใน
สังคมหนึ่งๆ เกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติว่าอะไรเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายพยายามที่จะประพฤติ 
  โคลเบอร์ (Kohlerg. 1976 : 4 - 5) กล่าวว่า จริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรม
ถือเอาการกระจากสิทธิหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันโดยมิได้หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บังคับทั่วไป แต่เป็น
กฏเกณฑ์ที่มีความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้งกับอุดมคตดิังนั้น 

พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการเคารพต่อสิทธิข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกัน 

  เพียเจต์ (Piaget. 1960 : 1) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นลักษณะประสบการณ์ของมนุษย์
และหน้าที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดเตรียมทางสังคมในเรื่องความ
สนใจและอนามัยของแต่ละบุคคล ความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปของสิ่งที่ควรกระท าและสิทธิ์ 
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  พจนานุกรมของลองแมน (Longman Dictionary of Contemporary. 1978 : 214) 

ให้ความหมายของค าว่า จริยธรรมว่า เป็นความถูกต้องหรือความบริสุทธิ์ของพฤติกรรมของการ
กระท าสิ่งหนึ่งๆ ส่วนนักปรัชญา นักการศึกษาและนักการศาสนาในประเทศไทย ได้ให้ความหมาย
ของจริยธรรมไว้เช่นเดียวกัน  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2522 : 5) ข้อสรุปจากการสัมมนา ได้ให้
ความหมายว่า จริยธรรม คือ แนวทางความประพฤติและการปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรง 

คุณค่าพึงประสงค์ 
  สุวรรณ วชิรปราการสกุล (2533 : 11) สรุปจริยธรรมว่า หมายถึง แนวทางในการ
ปฏิบัต ิ อันเป็นลักษณะที่สังคมต้องการและประเมินแล้วว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้ง
ผู้กระท าก็จะได้รับความพึงพอใจว่าการกระท านั้นเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น 

  สรุปได้ว่า จริยธรรม จากทัศนะของผู้รู้ทั้งไทยและต่างประเทศ มีความหมายตรงกัน
คือ หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆ ที่ควรกระท าเพื่อความสงบสุข และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม และเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมที่อาศัยหลักการด้านศีลธรรม  
เป็นเหตุเป็นผลในการแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องควรท าและสิ่งที่ผิดไม่ควรท า ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ตนเอง ซึ่งบุคคลผู้นั้นควรยึดถือในการด ารงชีวิต และการท าตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
และมีความสงบสุขต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมพร้อมทั้งในการท างานหรือการประกอบวิชาชีพจะ
ส่งผลให้บุคคลมีความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลทั้งใน
การด ารงชีวิตประจ าวันทั้งในการท างานและประพฤติเหมาะสมในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
สังคม เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและร่มเย็น 

 2. ธรรมะ 4  ความหมาย 

  พทุธทาสภิกขุกล่าวว่า ความหมายของธรรมะมี 4 ประการคือ 

  2.1 ธรรม คือ ตัวธรรมชาติ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย  
เหตุก่อให้เกิดผลโดยธรรมชาติ  
  2.2 ธรรม คือ กฎธรรมชาติ หรือกฎแห่งเหตุและผล ซึ่งตัวกฎธรรมชาตินี้มีอยู่หรือ
แฝงอยู่ในธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง อิงอาศัยกัน และธรรมชาติให้เกิดความสมดุล ธรรมชาติสร้าง 

กฎธรรมชาติ เพื่อควบคุมธรรมชาติให้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เช่น กฎปฏิจจสมุปบาท  
กฎแห่งกรรม ฯลฯ 

  2.3 ธรรม คือ หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า  
การปฏิบัติธรรม 
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  2.4 ธรรม คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ  
ผลที่เกิดขึ้นคือ  ความสะอาด  สว่าง  สงบเยือกเย็น  เป็นอิสระรวมเรียกว่านิพพาน 

 

แหล่งที่มาของจริยธรรม 

 แหล่งที่มาของจริยธรรม มีผู้กล่าวไว้หลากหลายแต่จะขอน ามากล่าวไว้พอสังเขป ดังนี้ 
 1. ปรัชญา  
  ปรัชญา เป็นวิชาที่เป็นผลที่เกิดจากการใช้สติปัญญาของผู้ที่เป็นนักปราชญ์หรือ
นักปรัชญาที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ประสบการณ์ทางปัญญาของมนุษย์ และศึกษาเกี่ยวกับหลัก
จริยธรรมของมนุษย์ จนเกิดเป็นหลักแห่งความรู้และความจริงที่พิสูจน์ได้ สาระโดยทั่วไปของปรัชญา
มักจะกล่าวถึงลักษณะของชีวิต และธรรมชาติในแง่ของมนุษย์ในแง่ที่พึงปรารถนา หลักการและ
เหตุผลของปรัชญามักเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความดี ความถูกต้อง ความเหมาะสม ซึ่งสามารถยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ 
  การยึดตามหลักปรัชญานั้น เมื่อมาถึงยุคสมัยที่คนเสื่อมศรัทธาในศาสนา มีความ
เลื่อมใสต่อศาสนาลดน้อยลง เบื่อหน่ายหลักค าสอนในศาสนา เพราะมีการใช้ศาสนาไปในทางที่ไม่
ถูกต้อง เช่น มีการแทรกแซงจากนักการเมือง มีการน าศาสนามาหากิน มีการน าศาสนาเพื่อท าลาย
ฝ่ายตรงกันข้าม ดังนั้นจึงเกิดความคิดที่ว่าจะมีหลักการใดที่เป็นกลางในการให้ทุกศาสนาสามารถ
ใช้เป็นพื้นฐานก าหนดคุณค่าการปฏิบัติร่วมกันได้ โดยอาศัยหลักปรัชญาเป็นพื้นฐานก่อนจะอ้าง
ศาสนา ดังนั้นในระยะนี้มาตรการด้านความประพฤติที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้อ้างศาสนา แต่เป็นความคิด
และข้อโต้แย้งที่นักปรัชญาทุกคนช่วยกันขบคิดปัญหาทางจริยธรรมด้วยการใช้หลักเหตุและผล 

  ดังนั้น ความหมายตามรากศัพท์ “ปรัชญา” เป็นศัพท์บัญญัติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์วรรณ) เพื่อแปลค าว่า Philosophy ในภาษาอังกฤษ  
แต่ความหมายไม่เหมือนกัน (กีรติ บุญเจือ: 2522) “ปรัชญา ”มาจากรากศัพท์สันสกฤตว่า ปร แปลว่า
ประเสริฐ เลิศ รอบ ไกล และชฺญา แปลว่า ความรู้ ปัญญา เมื่อรวมกันเป็น ปรัชญา จะแปลว่า ความรู้
อันประเสริฐ ปัญญาอันเลิศล้ า หรือความรู้อันปราดเปร่ือง 

  Philosophy ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า Philosophy 

แปลว่า ความรักในความรู้ หรือความรักในการแสวงหาความรู้ โดยมาจากรากศัพท์ว่า Phiols 

แปลว่า รัก Sophia แปลว่าความรู้ Philosophy ค านี้ถือว่า พีธาอรัส นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกคนหนึ่ง
เป็นผู้บัญญัติขึ้น และเขาเป็นคนแรกที่เรียกตัวเองว่า นักปราชญ์เมื่อกษัตริย์ปิลุศ แห่งกรีกตรัสถามว่า
เป็นใคร เขากราบทูลว่า เขาเป็นนักปราชญ์ เพราะเหตุว่าเขาแสวงหาความรู้ตลอดเวลา 
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  1.1 จริยธรรมในทรรศนะของโสเครติส ได้สร้างหลักการส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรม 
หรือจริยธรรมคือความรู้และคุณธรรม เป็นสิ่งที่อาจแสวงหาค้นพบได้ และคุณธรรมเป็นสิ่งที่อาจ
สอนและเรียนรู้ได้ คุณธรรมทางสังคมที่สูงสุด คือ ความยุติธรรม ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของชีวิต
การเมือง คือ คุณธรรม และรัฐที่ดีที่สุดคือ รัฐที่มีการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยหรือรัฐผสม  
โสเครติส เชื่อว่า เมื่อพระราชากลายเป็นปรัชญาเมธี หรือเมื่อปรัชญาเมธีกลายเป็นพระราชาเท่านั้น 
รัฐที่ดีที่สุดจึงเกิดขึ้นได้ดังนั้น โสเครติสได้รับยกย่องว่า เป็นยอดของนักปรัชญาผู้ทรงไว้ซึ่ง
คุณธรรมและได้เสนอสระส าคัญของชีวิตไว้ว่า 

   1.1.1 ชีวิตที่ปราศจากปัญญาไม่คุ้มจะมีชีวิตอยู่ 
   1.1.2 คนเราไม่ควรเรียนรู้อย่างเดียว แต่ควรน าเอาไปปฏิบัติตามเพื่อให้
เกิดผลดีอีกด้วย และสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับการศึกษาของเราคือ ต้องพยายามให้รู้ว่า อะไรคือสิ่งที่มนุษย์
ควรมีและอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ต้องแสวงหา เป็นต้น 

    ส าหรับแนวความคิดอย่างนี้ของโสเครติส ได้เป็นทฤษฎีคุณค่าทาง
ภายใน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า มีคุณค่าสูงสุด 3 ประการในชีวิตของคนเราคือ ความจริง 
ความงาม และความดี 
    คุณค่าภายในทั้ง 3 ประการนี้สอดคล้องกับลักษณะจิตใจของมนุษย์  
3 ประการ คือ ความคิดคู่กับความจริง ความรู้สึกคู่กับความงาม และความต้องการคู่กับความดี  
เป็นต้น ที่เป็นคุณค่าสูงสุดของชีวิตที่ทุกคนควรแสวงหา ดังนั้น ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของ
โสเครตีส 

    1) คุณธรรมคือ ความรู้  ถ้าบุคคลรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของความ
ดีจริงๆ ผู้นั้นจะไม่พลาดจากการกระท าความดี แต่ถ้าไม่รู้จะเป็นสาเหตุของการท าความชั่ว ความเป็น
คนพอประมาณที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความพอดี พอประมาณก็จะกลายเป็นตรงข้ามความพอดี เช่นเดียวกัน
ความเป็นผู้กล้าหาญ ถ้าไม่รู้ว่าความกล้าหาญคืออะไร ก็จะเป็นความขลาดอย่างหนึ่ง 

    2) คุณธรรมเป็นพันธุกรรม แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างเมื่อได้รับ
การศึกษาฝึกอบรมและปฏิบตัิ ดังนั้นคุณธรรมจึงเป็นเร่ืองที่สอนกันได้ 
    3) คุณธรรมเป็นหนึ่ง คือ มีรากฐานมาจากความรู้ เช่น คนที่ท า
ความดี มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา ฯลฯ เป็นต้น 
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  1.2 จริยธรรมในทรรศนะของเพลโต  (Plato) 

   เพลโต มีความคิดหลักด้านจริยธรรมว่า ผู้ปกครองหมายถึงนักปราชญ์ หรือ  
ผู้ทรงคุณธรรมควรเป็นผู้ปกครอง และเมื่อความรู้คือคุณธรรมจึงจ าเป็นต้องแสวงหาและฝึกฝนอบรม
คนที่รู้ได้ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างผู้ปกครองที่เป็นธรรม เพราะฉะนั้น เพลโตให้ความคิดเห็นและหลัก
จริยธรรมส าหรับมนุษย์ไว้และสรุปได้ดังนี้ 
   1.2.1 ชีวิตมนุษย์นั้นควรมีจุดมุ่งหมาย เพื่อปลดเปลื้องวิญญาณออกจาก
ความทุกข์ ชีวิตที่สมบูรณ์ควรมีเหตุผล ท าความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีความยุติธรรม การท า
ความดีเพื่อความดี มิใช่ท าความดีเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ 

   1.2.2 คุณธรรมที่ส าคัญมี 4 ประการ คือ  
    1) ปัญญา เป็นรากฐานของคุณธรรม การท ากิจกรรมต่างๆ ควรท า
ด้วยความคิดรอบคอบ ระมัดระวังและมีเหตุผล 

    2) ความกล้าหาญ ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมที่ส าคัญ และจ าเป็น
ในการป้องกันชีวิต ให้หลุดพ้นจากสิ่งยั่วยวน ท าให้ใจไม่ตกเป็นทาสของกิเลส ความกล้าหาญ 
ความอดทน ความเพียรพยายาม ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้บุคคลควรกระท าไปด้วยความยุติธรรมเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความล าเอียง บุคคลผู้มีความยุติธรรม ย่อมเป็นผู้มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคล 

อ่ืนด้วย 

    3) ความรู้จักประมาณ ความรู้จักประมาณสามารถควบคุมประสาท
สัมผัสของชีวิตด้วยเหตุผล เพื่อสร้างวินัยตนเองให้รู้จักพอดีในการด าเนินชีวิต 

    4) ความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมสูงสุดของสังคมที่
แสดงให้เห็นถึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์ การท าหน้าที่  การรักษาสัญญา ความกล้าหาญ 
ความรัก ความจงรักภักดี เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้บุคคลควรท าไปด้วยความยุติธรรม ป้องกันมิให้
เกิดความล าเอียง บุคคลมีความยุติธรรมควรเป็นผู้มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืนๆ ด้วย 

  1.3 จริยธรรมของอริสโตเติล (Aristotle) 

   อริสโตเติล ปรัชญาการเมืองของอริสโตเต้ิลมุ่งที่จริยธรรมเป็นประการส าคัญ 
ทั้งนี้ เพื่อวางมาตรฐานความประพฤติ การปฏิบัติและข้อวัตรทางศีลธรรม จรรยา อันหมายถึง 
กฎหมาย ซึ่งแจกแจงออกเป็นแบบแผนทางสังคมและระบอบการปกครอง รวมทั้งมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเรียกว่ารัฐธรรมนูญ ดังนั้น อริสโตเต้ิล ได้วางหลัก
จริยธรรมส าหรับมนุษย์ได้ดังนี้ 
   1.3.1 ชีวิตที่ดี มนุษย์ต้องด าเนินชีวิตไปตามหลักเหตุผล ท าหน้าที่ของชีวิต
ให้สมบูรณ์ มีความยุติธรรม รู้จักยั้งคิด มีอารมณ์ดี มีสุขภาพดี การปฏิบัติชีวิตควรปฏิบัติตามทาง
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สายกลาง การปรับตัวของชีวิตมี 3 ระดับ คือ ชีวิตในประจ าวัน ชีวิตเป็นไปตามสังคมและชีวิต 

ที่สงบ 

   1.3.2 ความดีของมนุษย์ตามที่ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ (2530 : 127) ได้กล่าวไว้คือ 

    1) ความดีภายนอก เช่น เกียรติยศ ชื่อเสียง ฐานะทางสังคม เป็นต้น 

    2) ความดีทางวิญญาณ เช่น สติปัญญา คุณธรรม และความสุข  
เป็นต้น 

    3) ความดีทางร่างกาย เช่น ความเป็นผู้มีรูปร่างสวยงาม และความเป็น
ผู้มีสุขภาพดี ความเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ เป็นต้น 

   ความดีเหล่านี้ โดยสรุปแล้วจะเป็นความดีเกี่ยวกับจิตใจ หรือวิญญาณ ความดี 
เหล่านี้เป็นความดีชั้นพิเศษ เพราะการกระท าและการปฏิบัติจะท าให้เกิดความสุข และการกระท า
การปฏิบัติเกี่ยวกับความดีเหล่านี้เป็นหน้าที่ของจิต หรือวิญญาณโดยเฉพาะ 

   ดังนั้นแนวคิดคุณธรรม 4 ประการของอริสโตเติล ได้แก่ 
   1. รู้จักประมาณ หมายถึง ความพอเหมาะพอดีในการแสวงหาความเพลิดเพลิน
ของผู้ที่รู้จกัประมาณคือ ผู้ที่สามารถอยู่เหนือความปรารถนา 

   2. ความกล้าหาญ จะเห็นชัดเจนในภาวะคับขันที่สามารถแสดงให้เห็นถึงภาวะ
ผู้น าที่กล้าเผชิญปัญหาต่างๆ ด้วยความอดทน อดกลั้นต่อการแก้ปัญหา หากใช้สุภาษิต “รู้รักษาตัว
รอดเป็นยอดดี” ในภาวะวิกฤต เช่น วิกฤตน้ าท่วมในประเทศไทย ถ้าหากผู้ปกครองแต่ละฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเอาตัวรอดไม่เหลียวแลประชาชนในพื้นที่ของตน ดังนั้นในภาวะวิกฤตจึงต้องการคุณธรรม
ในข้อนี้เป็นส าคัญ 

   3. ความยุติธรรม อาจได้มาทางกฎหมายและจากผู้ปกครอง ความยุติธรรมถือ
เป็นความดีของผู้ปกครองที่ใช้ทั้งในครอบครัวและประชาชนให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียม 

   4. มิตรภาพ อริสโตเติลได้แบ่งมิตรภาพ  ที่เกิดจากความมีประโยชน์เกิดจาก
ความเพลิดเพลิน เกิดจากความดี ดังนั้นมิตรภาพที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลได้ บุคคลนั้น
จะต้องมีคุณลักษณะอย่างเดียวกัน 

  1.4 หลักจริยธรรมของปรัชญาเต๋า  
   ปรชัญาเต๋า เล่าจื๊อเป็นผู้ก่อตั้งที่ถือเป็นขบวนการความคิดทางธรรมและทาง
ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 2 แนวทางคือ ลัทธิธรรม
ของขงจื๊อ และปรัชญาเต๋าของเล่าจื๊อ ซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้เป็นรากฐานส าคัญที่หล่อหลอมอารยธรรม
จีนให้มีลักษณะเด่นชัดและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง 
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   เล่าจื๊อเห็นว่า กฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งครอบง าสรรพสิ่งทั้งหลาย  

ทั่วสากลจักรวาล คือ เต๋า ซึ่งแปลว่า ทางหรือสัจธรรม และส าหรับสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ 
สัตว์ พืช หรืออ่ืนๆจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัว เรียกว่า เต๋อ ซึ่งแปลว่าพลังอ านาจ
หรือคุณธรรม หลักจริยธรรมของเหลาจื๊อ จ าแนกได้ 4 ประการ คือ การรู้จักตนเอง การชนะตนเอง 
ความสันโดษ และอุดมคติแห่งเต๋า 

   เต๋า คือ สิ่งที่บันดาลให้สรรพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นเป็นปฐมโลกและจักรวาล  
เป็นสภาวะที่เป็นนิรันดร์แทรกอยู่ทุกหนทุกแห่ง เป็นสภาวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถฟัง
ได้ เป็นเนื้อหาสาระของสิ่งทั้งหลาย เป็นแก่นแท้จริงของสิ่งทั้งหลาย เต๋า คือ สัจจะภาวะสูงสุด  
เป็นเบื้องต้นของสิ่งทั้งปวง ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดจากเต๋า และจะกลับคืนไปสู่เต๋า  
   เล่าจื๊อกล่าวว่า การถึงเต๋าเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ โมกษะ และบุคคล
จะเข้าถึงเต๋าอันเป็นสภาวะที่แท้จริงได้ก็ด้วยการเป็นอยู่ง่ายๆไม่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ไม่สนใจ
อย่างอื่นนอกจากเต๋าอย่างเดียว เล่าจื๊อกล่าวว่า ผู้ใดบรรลุเต๋าจะมีอายุยืนนานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงวัน
ตายร่างกายจะไม่เน่าเปื่อย เพราะเล่าจื๊อได้ชื่อว่าบรรลุเต๋าได้อย่างแท้จริง 

   เล่าจื๊อถือว่า สรรพสิ่งทั้งมวลด าเนินไปตามกฎธรรมชาติ สาระส าคัญแห่งชีวิต
ของบุคคลคือ การท าตนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
  1.5 หลักจริยธรรมของปรัชญาขงจื๊อ 

   ขงจื๊อเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ขงจือ๊ เห็นว่า ปรัชญาการเมืองมีรากฐานมาจากคุณธรรม 
ความกตัญํูกตเวที ความเมตตา คุณงามความดี ความถูกต้อง ความตรงไปตรงมา การสนับสนุน 
และการไว้วางใจจากประชาชน โดยสั่งสอนให้คนปลูกฝังตนเองก่อน ดูแลจัดการเรื่องในครอบครัว
ให้เรียบร้อย จึงจะปกครองประเทศให้มีสันติสุขได้ ดังนั้นค าสอนของขงจื๊อจึงถือว่าคุณธรรมกับ
การเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน 

   ขงจื๊อได้แสดงหลักจริยศาสตร์ไว้ 5 ประการคือ หลักเมตตา หลักความชอบ
ธรรม หลักความเหมาะสม ความรอบรู้หรือปัญญาและความเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือได้ 
   เพราะฉะนั้น ขงจื๊อจึงวางหลักจริยศาสตร์ขันพื้นฐานของสังคมและครอบครัว
คือ ผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง บิดามารดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยา พี่ชายกับน้องชายและ
เพื่อนกับเพื่อน 

   ปรัชญาขงจื๊อเกี่ยวข้องกับการเมือง การศึกษา และสังคม หลักปรัชญาการเมือง
ของเขามีดังนี้ ประชาชนเป็นส่วนส าคัญของรัฐ ผู้ปกครองประเทศส าคัญน้อยที่สุด เป็นต้น ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ขงจื๊อให้ทรรศนะว่า รัฐบาลจะเป็นรัฐบาลที่ดีได้ คือ ต่างคนต่างท าหน้าที่ของ
ตนโดยไม่ก้าวก่ายกัน 
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   ส าหรับคุณสมบัติของผู้ปกครองบ้านเมือง ขงจื๊อวางหลักไว้ 4 ประการ คือ  
ความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง การไม่ตัดสินอะไรเอาแต่ใจตัวเอง การไม่ดื้อดึงโดยไม่คิดถึงเหตุผล 
และ การไม่เห็นแก่ตัว 

   เพราะฉะนั้น ขงจื๊อได้ตั้งหลักส าหรับการแนะน าผู้ปกครองว่า ถ้าอยากให้คน
อ่ืนเคารพนับถือ เราต้องมีเมตตาจิตต่อเขาอย่างแท้จริง ถ้าอยากให้คนอื่นจงรักภักดี เราต้องซื่อตรง
ต่อหน้าที่ของเรา ถ้าอยากให้คนอ่ืนมีก าลังใจช่วยเหลือเรา เราต้องประพฤติตัวเป็นคนดีที่สุด ดังนั้น 
หลักค าสอนของศาสนาขงจื๊อจะเกี่ยวกันกับเร่ืองต่างๆ  ที่ขงจื๊อเห็นว่าเป็นไปเพื่อสร้างคนให้เป็นคน
ดี  ขงจื๊อถือว่า เร่ืองศาสนา สังคม และการเมือง จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จะแยกจากกันไม่ได้
และถือว่าคุณธรรมเป็นรากฐานของทุกอย่าง หากไม่มีคุณธรรมแล้ว ทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อความ
หายนะ แต่ค าสอนของขงจื๊อจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติในชาตินี้เท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึง
โลกหน้า เพราะฉะนั้นค าสอนของศาสนาขงจื๊อจึงเน้นหน้าที่ของแต่ละคน ที่จะพึงกระท าให้สมบูรณ์
ตามหน้าที่ของตน  กล่าวคือ  ขงจื๊อได้จัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้  5  ประเภท  คือ 

   1. ผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง  หรือผู้ใหญ่กับผู้น้อย  โดยผู้ปกครองแสดง
ความนับถือให้เกียรติส่วนผู้อยู่ใต้ปกครองก็ต้องจงรักภักดี 
   2. บิดามารดากับบุตรธิดา  โดยบิดามารดาให้ความกรุณา  ส่วนบุตรธิดาก็มี
ความกตัญํูกตเวที 
   3. สามีภรรยา  โดยสามีมีคุณธรรมฝ่ายภรรยาก็ต้องเชื่อฟัง 

   4. พี่กับน้อง  โดยพี่วางตัวให้สมกับเป็นพี่  ส่วนน้องก็ต้องเคารพเชื่อฟัง 

   5. เพื่อนกับเพื่อน  ต่างก็ต้องท าตัวให้น่าเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ 
   การแบ่งหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของศาสนาขงจื๊อ  ก็ท านอง
เดียวกับค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วย  คิหิปฏิบัติตอนที่ว่าด้วยทิศ  6 ซึ่งก็มี  1) ทิศตะวันออก 
ได้แก่  บิดามารดา  2) ทิศใต้  คือครูบาอาจารย์  3) ทิศตะวันออก  บุตรธิดาและคู่ครอง  4) ทิศเหนือ  
มิตรสหาย 5) ทิศเบื้องบน  คือสมณชีพราหมณ์ 6) ทิศเบื้องต่ า  บ่าวไพร่หรือผู้น้อย  ทุกคนย่อมมี
ความเกี่ยวข้องในฐานะใดฐานะหนึ่ง หรือหลายฐานะ ใครอยู่ฐานะไหนก็ต้องท าหน้าที่ของตนให้ดี 
   ขงจื๊อมีความเห็นว่า  ความยุ่งยากวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคม  ก็เพราะคนไม่ท า
หน้าที่ของตนให้สมบูรณ์  เช่น  บิดามารดาไม่เลี้ยงดูบุตรธิดาให้ดี  บุตรธิดาก็ไม่มีความกตัญํู
กตเวทีต่อบิดามารดา  หรือสามีภรรยาต่างนอกใจกัน  เป็นต้น  ผลก็คือ  ความเดือดร้อนต่างๆ  ก็จะ
มาตกแก่สังคม  ท าให้สังคมเดือดร้อน  แต่ตรงกันข้าม  หากทุกคนท าหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์  
ปัญหาความวุ่นวายของสังคมก็จะหมดไป  เพราะฉะนั้น  การท าหน้าที่ของตนให้ดีจึงมีความส าคัญ
มาก  ดังที่ขงจื๊อกล่าวว่า “กษัตริย์ต้องท าหน้าที่ของกษัตริย์ให้สมบูรณ์  ขุนนางต้องท าหน้าที่ของ
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บุตรธิดาให้สมบูรณ์”  ”  (เสถียร  โพธินันทะ,  2514 :  154)  ดังนั้นค าสอนต่างๆ  ของศาสนาขงจื๊อ  
ส่วนใหญ่จึงเป็นไปเพื่อท าหน้าที่ของตนให้ดีตามความเกี่ยวข้องในสังคมดังแสดงมาแล้ว  นอกนั้น
ก็เป็นไปเพื่อหน้าที่ของตนที่มีต่อตนเองด้วย  ดังจะเห็นได้ในค าสอนทั้ง 2 ประเภท  ต่อไปนี้ 
   ค าสอนส าหรับผู้ปกครองตามทัศนะของขงจื๊อ 

   “นักปราชญ์ที่ดีย่อมท าตนให้เป็นตัวอย่างของประชาชน ในงานที่ต้องเกณฑ์
ประชาชนท าอย่างเหน็ดเหนื่อย ก็จงเป็นผู้เหนื่อยเสียก่อนพวกเขาเหล่านั้น (เสถียร โพธินันทะ, 2514 :  

164) 

   “จงยกย่องคนสุจริตและห่างไกลคนทุจริต ประชาชนก็นิยมพอใจ หากยกย่อง
คนทุจริตไม่น าพาต่อคนสุจริต  ประชาชนก็หมดความนิยมพอใจ (เสถียร  โพธินันทะ,  2514 :  158)   
   “จงน าผลประโยชน์ของประชาชน  ซึ่งประชาชนสมควรจะได้คืนให้เขาไป  
อย่างนี้เชื่อว่าสร้างพระคุณให้ประชาชนโดยไม่สิ้นเปลือง” 

   “จงท าให้ผู้อยู่ใกล้ยินดี  และท าให้ผู้อยู่ไกลอยากจะมาอยู่ด้วย” 

   “ในการปกครอง หากใช้แต่กฎหมายย่างเดียวปกครองประชาชน สร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยอาชญาแล้วไซร้ ประชาชนไม่เพียงแต่จักหลบเลี่ยงละเมิดกฎหมายเท่านั้น 

ยังจะไม่มีความละอายต่อความชั่วด้วยความรู้สึกผิดชอบของตนเอง แต่ตรงกันข้ามหากปกครองโดย
ใช้คุณธรรมน าประชาชน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนิติธรรมเนียมประเพณี  ประชาชน 

ก็จักมีความละอายต่อความชั่ว ด้วยความรู้สึกผิดชอบของตนเอง ทั้งหมดยังก้าวหน้าไปสู่ความดี
เบื้องสูงอีกด้วย  (เสถียร  โพธินันทะ,  2514 :  143)   
   “จงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อประชาชน  ประชาชนก็จะให้เกียรติเขา” 

   “จงโอบอ้อมอารีต่อประชาชน  ประชาชนก็ย่อมจะภักดีต่อเขา” 

   “จงซื่อสัตย์ต่อประชาชน  ประชาชนก็จะเกิดความมั่นใจต่อเขา” 

   “จงท างานอย่างเข้มแข็งจริงจัง  ประชาชนก็ย่อมต้องเห็นผลงานของผู้น า” 

   “จงสร้างพระคุณให้ประชาชน  ประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุน” 

   “จงให้รางวัลแก่ผู้ท าความดี  และลงโทษทัณฑ์แก่คนท าความชั่ว” 

   “จงตอบแทนความดีด้วยความดี และตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรม” 

(เสถียร โพธินันทะ,  2514 :  165)   
   “ผู้ใดปรารถนาจะให้โลกบรรลุถึงสันติสุขอย่างแท้จริง ผู้นั้นจักต้องสามารถ
ปกครองรัฐของตนให้เรียบร้อยก่อน ผู้ใดปรารถนาจักปกครองรัฐให้เรียบร้อยได้ ผู้นั้นจักต้อง
ปกครองครอบครัวของตนให้สงบสุขได้ก่อน ผู้ใดปรารถนาจะปกครองครอบครัวให้สงบสุขได้ผู้นั้น
จักต้องอบรมตนให้ดีเสียก่อน ผู้ใดปรารถนาจักอบรมตนให้ดีได้ ก็จักต้องตั้งจิตให้ชอบธรรมเสียก่อน 
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ส่วนการตั้งจิตให้ชอบธรรมได้ ก็จักต้องมีความซื่อสัตย์มั่นคงต่ออุดมคติของตนเสียก่อน และ
การจักมั่นคงในอุดมคติของตนได้ ก็จักต้องมีปัญญาเห็นคุณค่าต่ออุดมคตินั้นเสียก่อน (เสถียร 
โพธินันทะ,  2514 :  128-129)   
   “จงอบรมตนให้มีความรู้และคุณธรรมอยู่เสมอ” 

   “จงยกย่องให้เกียรติต่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ” 

   “จงมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อทุกคน” 

   “จงยกย่องขุนนางใหญ่  หรือผู้มีอ านาจในแผ่นดิน” 

   “จงแผ่พระคุณไปในขุนนางผู้น้อย” 

   “จงแผ่ความรักไปในหมู่ราษฎร  ดุจบิดามารดาอาทรต่อบุตรธิดา” 

   “จงอุดหนุนส่งเสริมศิลปะวิทยาการและอาชีพต่างๆ  ให้เจริญก้าวหน้า” 

   “จงให้การต้อนรับอย่างดีแก่ประชาชาติที่มาเยี่ยมเยียนหรือท าธุรกิจ” 

   “จงผูกไมตรีแก่ผู้น าประเทศต่างๆ” 

   สอนหลักการคบคนตามทัศนะของขงจื้อ 

   “จงใจเขามาใส่ใจเรา เราชอบหรือไม่ชอบอย่างไร คนอ่ืนก็อย่างนั้น สอนเร่ือง
ลักษณะคนดีและลักษณะบัณฑิต 

   “คนดีย่อมพูดดี แต่คนพูดดีไม่จ าเป็นต้องเป็นคนดีทุกคน คนดีเป็นคนกล้าแต่
คนกล้าไม่จ าเป็นต้องเป็นคนดีทุกคน” 

   “คนดีต้องกลัว  3 อย่าง  คือ 1. กลัวบัญญัติสวรรค์  2. กลวัผู้มีอ านาจ  3. กลัว
ต่อค าของนักปราชญ์”  (เสถียร  พันธรังษี,  2514 :  566)   
   “คนดีพึงระมัดระวังในสิ่งที่ตามองไม่เห็น และเกรงกลัวในสิ่งที่หูไม่ได้ยิน” 
(เสถียร พันธรังษี,  2514 :  560)   
   “บัณฑิตย่อมคิดถึงอุปนิสัยของตน ส่วนคนพาลคิดแต่ต าแหน่งหน้าที่ของตน
ฝ่ายแรกค้นหาความผิดแล้วคิดแก้ไข  ส่วนฝ่ายหลังคิดแต่ความพึงพอใจ” (โจเซฟ  แกร์  2533 : 99) 

   “บัณฑิตย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกต้อง ส่วนคนพาลเสาะแสวงหาแต่ผลประโยชน์
(โจเซฟ  แกร์  2533 : 100) 

   “บัณฑิตย่อมเห็นแก่คุณธรรมยิ่งกว่าจะเห็นแก่ปากท้อง” 

   “บัณฑิตจะให้สัญญาช้า  แต่ทว่าท าให้สมบูรณ์เร็ว” (โจเซฟ  แกร์  2533 : 100) 

   “บัณฑิตย่อมไม่เป็นทุกข์เพราะไม่มีฐานะต าแหน่ง แต่เป็นทุกข์เพราะไม่มี
คุณธรรมและวิชาอยู่ในตัว” (เสถียร โพธินันทะ, 2514 : 566) 
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   “สิ่งเหล่านี้บัณฑิตคอยต่อต้าน  คือ  กามตัณหาต่เนื้อหนังในวัยหนุ่มสาวการ
ระรานในวัยฉกรรจ์  และความละโมบในวัยชรา”  (โจเซฟ  แกร์  2533 : 104) 

   “เมธีผู้ตั้งใจจะศึกษาสัจจะ แต่ยังรู้สึกละอายต่อเสื้อผ้าปอนๆ ของตน ก็ยังไม่มี
คุณค่าที่จะเสวนาด้วย”  (โจเซฟ  แกร์  2533 : 99) 

   “อภิชนย่อมไม่ก่อเวร  เขาพอใจเพียงแค่แข่งธนูศิลป์เท่านั้น  และเมื่อเขาชนะ 
เขาจะมอบถ้วยรางวัลแก่คู่แข่งขันของเขา”  (โจเซฟ  แกร์  2533 : 99) 

   “คุณสมบัติ 4 อย่างของอภิชน  คือ  เขาเป็นคนถ่อมตน  เคารพนอบน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ มีความกรุณาอยู่ทั่วไปและเป็นคนยุติธรรม”  (โจเซฟ  แกร์  2533 : 100) 

   “ไม่สอนผู้ที่พอสอนได้ก็ท าให้คนเสีย สอนผู้ที่ไม่อาจสอนได้ก็เสียค าพูด 
บัณฑิตจะไม่ยอมเสียคนและเสียค าพูด”  (โจเซฟ  แกร์  2533 : 104) 

   “บุคคลผู้ที่ลืมความขัดเคืองเก่าๆ เสียได้ ย่อมจะบรรเทาความเดือดร้อนลง
ได้ตามล าดับ”  (โจเซฟ  แกร์  2533 : 100) 

   สอนถึงความส าคัญของตนเองตามทัศนะของขงจื๊อ 

   “ไม่มีใครประเสริฐเท่าตนเอง”  (พิมพ์  ธมมธีโร  2505 : 420) 

   สอนความกตัญํูกตเวทีตามทัศนะของขงจื๊อ 

   “ความกตัญํูกตเวทีเป็นรากฐานของคนดี จงเคารพบิดามารดา ขณะที่ท่านยัง
มีชีวิตอยู่  จงแสดงความเศร้าโศกเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้ว  และท าพิธีให้แก่ศพของท่าน” 

   “บุคคลไม่พึงขัดใจบิดามารดา คอยเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ จัดการ
ท าศพตามประเพณี เมื่อบิดามารดาตาย และเซ่นไหว้บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกเมื่อ” (พระพรหมมุนี  
พิมพ์  ธมมธีโร  2505 : 456) 

   ค าสอนทั่วไปตามทัศนะของขงจื๊อ 

   “อย่าเสียใจเพราะไม่มีใครรู้จักเรา แต่จงเสียใจเพราะเราไม่รู้จักคนอ่ืน” (โจเซฟ  
แกร์  2533 : 98) 

   “อภิชนพูดน้อยแต่ท ามาก”  (โจเซฟ  แกร์  2533 : 103) 

   “คนฉลาดที่สุดและคนโง่ที่สุดเท่านั้น ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งแวดล้อม” 
(เสถียร  โพธินันทะ  2514 : 160) )   
   หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุดตามทัศนะของขงจื๊อ 

   ศาสนาขงจื๊อ มีความเชื่อและจุดหมายสูงสุดไม่เด่นชัด  คือเพียงแต่อนุโลมตาม
ความเชื่อที่บรรพบุรุษเชื่อกันมา เช่น เร่ืองผีสางเทวดา และพยายามท าความดีเมื่อตายแล้วจะได้ไป
บังเกิดในสวรรค์  เป็นต้น  แต่ขงจื๊อก็ไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจน  ขงจื๊อเน้นแต่เร่ืองมนุษย์และโลก
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เป็นส าคัญ  กล่าวคือ  จุดหมายส าคัญของขงจื๊อก็คือ  ต้องการให้คน  สังคม  ประเทศชาติและโลก
สงบสุข  ขงจื๊อต้องการให้คนในโลกนี้ไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งพวก ไม่แบ่งประเทศ  แต่ต้องการ
ให้มีประเทศเดียวคือประเทศมนุษย์ และมีชาติเดียวคือชาติมนุษย์  หากเป็นได้ดังกล่าวทุกคนจะเป็น
พี่น้องกัน มีความปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือกันโลกก็จะสงบร่มเย็นโดยแท้ เพราะฉะนั้นความ
สงบสุขในโลกนี้จึงเป็นยอดปรารถนาและจุดหมายสูงสุดของขงจื๊อ 

   ศาสนาขงจื๊อ มีอิทธิพลต่อชาวจีนเป็นอย่างมาก งานนิพนธ์ของขงจื๊อเป็น
วรรณกรรมชั้นสูงและเป็นหลักสูตรในการศึกษาตามสถาบันต่างๆ อีกทั้งเป็นวิชาส าหรับสอบไล่
ของทางราชการอีกด้วย อิทธิพลค าสอนของขงจื๊อท าให้ชาวจีนมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน
หลายอย่าง  เช่น 

   1. ชาวจีนให้ความส าคัญในเร่ืองครอบครัวมาก ถือว่าครอบครัวเป็นรากฐาน
ของสังคม ชาวจีนจึงพยายามสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น ให้เป็นครอบครัวใหญ่ ประกอบด้วย 

หลายรุ่น  ทั้งปู่ย่าตายาย  พ่อแม่  ลูกหลานเหลน  ชาวจีนให้ความส าคัญต่อญาติมากค าในภาษาจีนก็
บอกล าดับญาติไว้อย่างชัดเจน  ว่าใครมีความสัมพันธ์อย่างไร  มากจากสายไหน  สืบสายมาจากบิดา
หรือมารดา  ดุจค าว่าน้าและอาในภาษาไทยก็ฉันนั้น 

   2. ชาวจีนให้เกียรติต่อผู้สูงอายุ  ทั้งใช้สรรพนามให้เหมาะสมกับวัย  เรียก  พี ่ 
ป้า  น้า  อา เป็นต้น  แม้ต่อคนที่ไม่ใช่ญาติ  ดุจธรรมเนียมไทย  คนจีนมีลูกหลายคนแล้ว  มักจะไว้
หนวดเพื่อแสดงว่าตัวแก่แล้ว 

   3. ชาวจีนให้ความส าคัญต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะต้องดูแลสถานที่ที่
ฝังศพบรรพบุรุษไว้ให้ดี  ตลอดทั้งเซ่นไหว้อยู่เสมอ 

   4. ชาวจีนนิยมยกย่อมครูบาอาจารย์ แต่ไม่นิยมยกย่องทหาร ชาวจีนให้
ความส าคัญต่อผู้ใช้ความรู้มากกว่าผู้ใช้ก าลัง ตามค าสอนของขงจื๊อ 

   5. ชาวจีนไม่ชอบมีเร่ืองขึ้นโรงขึ้นศาล  แต่จะพยายามปรองดองกันให้ได้ 
   สรุปลักษณะพื้นฐานของศาสนาขงจื๊อ 

   ศาสนาขงจื๊อ อยู่กึ่งกลางระหว่างเทวนิยมและอเทวนิยม กล่าวคือ จะเป็น 
เทวนิยม กายก็ไม่ชัด เพราะไม่ได้บอกถึงการมีอยู่และการนับถือเทพเจ้าไว้อย่างแจ่มแจ้ง จะว่าเป็น 
อเทวนิยมก็ไม่เชิง เพราะยังยอมรับเร่ืองเทพเจ้าและไม่ได้ปฏิเสธเร่ืองเทพเจ้าเสียเลย ศาสนาขงจื๊อจะ
เน้นไปในทางมนษุยนิยม ถือมนุษย์เป็นเร่ืองใหญ่ มนุษย์เป็นผู้ดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่โลก 
ถ้ามนุษย์มีคุณธรรมแล้วทุกๆ อย่างก็ปกติราบร่ืน โลกก็จะร่มเย็นเป็นสุข เมื่อมนุษย์มีความส าคัญต่อ
โลกมากที่สุด  ปัญหาจึงมีว่าจะท าให้มนุษย์มีคุณธรรมได้อย่างไร 
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  1.6 หลักจริยธรรมของปรัชญาโม่จื๊อ ถือว่าคุณธรรมของผู้ปกครองเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุด เน่ืองจากอ านาจรัฐเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก ความรักสากล ดังนั้น 
หน้าที่ส าคัญของผู้ปกครองของรัฐ คือ การดูแลความประพฤติของประชาชน คอยให้รางวัลแก่ 
ผู้ปฏิบัติตามหลัก ความรักสากล และคอยลงโทษผู้ไม่ปฏิบตัิตาม 

  1.7 หลักจริยธรรมของปรัชญาของปรัชญาเม่งจื๊อ ถือว่า โดยธรรมชาติมนุษย์ดีมา
แต่ก าเนิด มีความรู้สึกที่ดี 4 ประการ คือ ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายในสิ่งผิด และความ
ภาคภูมิใจในสิ่งถูก ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็น
จุดเร่ิมต้นของมนุษยธรรม ความรู้สึกละอายในสิ่งที่ผิดและความภาคภูมิใจในสิ่งที่ถูกเป็นจุดเร่ิมต้น
ของความชอบธรรม ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นจุดเร่ิมต้นของความประพฤติอันเหมาะสม 
และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นจุดเร่ิมต้นของสติปัญญา และมนุษย์เป็นสัตว์การเมือง และมนุษย์จะ
สามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มที่เมื่ออาศัยอยู่และด ารงอยู่ในรัฐหรือในสังคมเท่านั้น ขณะที่รัฐเป็น
สถาบันทางศีลธรรม และผู้ปกครองของรัฐเป็นผู้น าที่ทรงคุณธรรม ดังนั้น สิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล คือ ความถูกต้องชอบธรรมและศีลธรรมอันยิ่งใหญ่ 

  1.8 หลักจริยธรรมของปรัชญาซุนจื๊อ  ถือว่าธรรมชาติมนุษย์เลวมาแต่ก าเนิดความดี
เกิดจากการฝึกฝนอบรม ความดีหรือคุณธรรมมีมาจากการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม โดยร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อที่จะเอาชนะสัตว์อ่ืน การที่มนุษย์สามารถ
แยกความสัมพันธ์ในสังคม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก สามีกับภรรยา พี่กับน้อง เพื่อน
กับเพื่อน ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง และสามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ
กฏเกณฑ์ทางสังคม ความดีจึงเกิดขึ้น ในขณะที่สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถแยกแยะเร่ืองเหล่านี้ได้ 
  1.9 จริยธรรมของมหาตมคานธี มหาตมคานธีชื่อเต็มว่า โมหันทาส กะรัมจันท คานธี 
(Mohandas Karamchand Gandhi) เป็นรัฐบุรุษเอกคนหนึ่งของโลก โดยมีศาสนาเป็นเคร่ืองมือบริหาร
บ้านเมือง จนได้รับการขนานนามและยกย่องให้เป็นมหาบุรุษ "บิดาแห่งประชาชาติ" ของอินเดีย 

ตลอดชีวิตได้อุทิศตนเพื่อต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชนชาวอินเดียให้พ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหง 

ตามวิถีทางแห่งอหิงสา และหลักสัตยาเคราะห์ แนวคิดแบบอหิงสา (Ahimsa) ของคานธี เกี่ยวข้อง
กับความคิดพื้นฐานของการรักษาสัจจะ หรือสัตยะ (Sataya) และสัตยาเคราะห์(Satyagraha) ซึ่งจะ
อธิบายความหมายพอสังเขป ดังนี้ 
   1.9.1 สัตยะ หรือสัจจะ เป็นคุณธรรมสูงสุด หมายถึง ความเจริญอันสูงสุดที่
แสดงถึงเอกภาพของชีวิตทั้งมวล หัวใจของศีลธรรมคือ สัตยะ ที่แสดงออกด้วยความรักและการรับ
ใช้สรรพสัตว์ส าหรับ คานธี การถือสัจจะอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งส าคัญที่ได้รับอิทธิพลจากบิดาซึ่งเป็น
ผู้ถือความซื่อสัตย์และรักความเป็นธรรม มารดาก็เป็นผู้ที่เคร่งครัดในศาสนา 
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   1.9.2 อหิงสา ก่อนจะเข้าใจความหมายของอหิงสา ควรท าความเข้าใจค าว่า 

หิงสาหรือ หิงสกรรม คือ การทรมานและหลู่เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งการเบียดเบียน
ทรมานสัตว์เช่น การใช้วาจาหยาบคาย การมองคนในแง่ผิดๆ ความโกรธ การเหยียดหยามและ
ทารุณกรรมตลอดจนการเมินเฉยต่อความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรวมถึงสัตว์ด้วย เหล่านี้
ล้วนเป็นการท าหิงสกรรมทั้งสิ้น แต่ในขณะเดียวกัน คานธี เห็นว่าถ้ามีลูกวัวป่วยได้รับความทรมาน
มาก แม้จะพยายามรักษาอย่างดีแล้วก็ไม่หาย ก็ควรท าลายชีวิตลูกวัวนั้น เพื่อยุติความเจ็บปวด
ทรมาน เช่นน้ีไม่ถือว่าเป็น หิงสกรรมอหิงสา หมายถึง การไม่ใช้ความรุนแรงไม่เพียงแค่การฆ่าสัตว์
ตัดชีวิตอย่างเดียวหากแต่ต้องใคร่ครวญในการปฏิบัติเฉพาะกรณีๆ ไป คานธีกล่าวว่า อหิงสา คือ 

หนทางที่จะไปสู่พระเจ้า หรือสัจจะ ซึ่งถ้าโลกนี้ปราศจากอหิงสาแล้ว มนุษยชาติจะท าลายล้าง
กันเอง เงื่อนไขของอหิงสาจะต้องการไม่ใช้ความรุนแรงคือ สร้างความเป็นธรรมให้ชีวิตทุกชนิด
และทุกระดับ ผู้ที่ยึดถือหลักของอหิงสาจะต้องฝึกฝนทางจิตวิญญาณ เช่น ฝึกให้รักคนที่เกลียดเรา 

ซึ่งเป็นเร่ืองยากที่สุดและจ าเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะการตาย เพราะผู้ที่ฝึกอหิงสาจ าเป็นต้องฝึกฝนตนเอง
ให้มีความเสียสละอย่างสูง เพื่อไม่ให้เกิดความกลัวที่จะสูญเสีย สิ่งที่พึงกลัวมีอย่างเดียวคือ พระเจ้า
คานธี มองว่าอหิงสาเป็นคุณธรรมและเป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มีอยู่ จึงท าให้
โลกมนุษย์ยังด ารงเผ่าพันธุ์มาได้ 
   1.9.3 สัตยาเคราะห์ เป็นภาษาสันสกฤต มี 2 ค าแปล คือ ความจริงและการ
ตามหา มีความหมายว่า พลังแห่งสัจจะ ถือเป็นอาวุธสันติส าหรับการต่อสู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรง  

โดยผู้ต่อสู้ต้องถือหลักของสัจจะและอหิงสา ตลอดจนต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้อง 

คานธี เรียกวิธีการของสัตยาเคราะห์อีกอย่างหนึ่งว่า "การดื้อแพ่ง" การต่อสู้กับฝ่ายปรปักษ์ ผู้ต่อสู้
จะต้องมีความอดทนและเห็นใจฝ่ายตรงข้าม ความอดทนคือ การยอมรับทุกข์ด้วยตนเอง ไม่ใช่การ
ท าให้ผู้อ่ืนได้รับทุกข์หัวใจของสัตยาเคราะห์ คือ การอุทิศชีวิตให้กับสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้อง 

ความส าเร็จของสัตยาเคราะห์จะมีได้ด้วยเงื่อนไข 4 ประการ คือ 

    1) ผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์จะต้องไม่เกลียดชังฝ่ายตรงข้าม 

    2) ประเด็นในการต่อสู้จะต้องเป็นเร่ืองที่มีเนื้อหาจริงจัง เป็นเรื่อง
ถูกต้องท านองคลองธรรม 

    3) ผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์ต้องพร้อมที่จะยอมทนทุกข์ทรมานจนถึง
ที่สุด 

    4) การสวดภาวนาเป็นปัจจัยที่สูงส่งส าหรับสัตยาเคราะห์ เพราะ
ศรัทธาในพระเจ้าเป็นสิ่งจ าเป็น แม้ว่าการปฏิบัติสัตยาเคราะห์ไม่ใช่เร่ืองที่กระท าได้ง่าย แต่ คานธี 
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ได้อุทิศชีวิตปฏิบัติด้วยตนเองในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของสังคมในระดับต่างๆ ที่พบว่า มีการ
กดขี่ข่มเหงทางวรรณะ 

   นอกจากนี้ คานธี ยังได้แสดงถึงทัศนะของการกระท าบาป 7 ประการ ซึ่ง
กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย. (2553 : 751) ได้ถอดบทความเกี่ยวกับบาป 7 ประการในทัศนะคานธี  
ไว้ดังนี้ 
   1. เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ  

   2. หาความสุขส าราญโดยไม่ยั้งคิด  

   3. ร่ ารวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องท างาน 

   4. มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี  
   5. ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม  

   6. วิทยาศาสตร์เลิศล้ าแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์  
   7. บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ  

 2. ศาสนา (Religions)  

  ศาสนา คือ ค าสั่งสอนของศาสดาผู้ประกาศศาสนา ประกอบด้วยหลักธรรมเกี่ยวกับ
บุญ-บาป รวมทั้งแนวความเชื่อและลัทธิพิธีเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเจริญในชีวิต 

  ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน และศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
คือ สอนให้ทุกคนท าความดี และละเว้นจากการท าความชั่ว ดังนั้น ถ้าทุกคนปฏิบัติตามค าสั่งของ
ศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด จะส่งผลให้ชีวิตของผู้ปฏิบัติมีความสงบสุข และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น ศาสนา (religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาด ารงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ 
สถาบัน หรือประเพณีที่ เป็นที่เคารพโดยทั่วไป อาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และ
ประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้มีหลักการ ค่านิยม 
วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการด ารงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทาง
ไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ดังนั้น 
ศาสนา เป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์ ซึ่งได้รับรวบรวมเอาค าสั่งสอนต่างๆ มาเป็นหลักเกณฑ์
ส าหรับประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม ศาสดาทุกศาสนามุ่งให้บุคคลกระท าความดี ดังนั้น
ศาสนาจึงมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
  1. ศาสดา คือ ผู้ก่อต้ังศาสนา เช่น พระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา 

ศาสนาคริสต์มีพระเยซูเป็นศาสดา 



 21 

  2. คัมภีร์ คือ หลักธรรมค าสั่งสอน เช่น พระพุทธศาสนามีพระไตรปิฎก ศาสนา
คริสต์มีคัมภีร์ไบเบิ้ล เป็นต้น 

  4. สาวก คือ ผู้เผยแผ่หรือผู้ปฏิบัติตาม เช่น พระพุทธศาสนามีพระภิกษุและ 

พุทธบริษัท ๔ ศาสนาคริสต์มีบาทหลวง 

  5. ศาสนสถาน คือ สถานที่ประกอบพิธีกรรม เช่น พระพุทธศาสนามีวัด ศาสนา
คริสต์มีโบสถ์ 
  6. พิธีกรรม คือ การปฎิบัติพิธีกรรมต่างๆ เช่น พระพุทธศาสนามีการเวียนเทียน 
ศาสนาคริสต์มีพิธีการล้างบาป 

  7. สัญลักษณ์ คือ เคร่ืองหมายแทนศาสนานั้นๆ เช่น พระพุทธศาสนามีเสมา
ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ ศาสนาคริสต์มีไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ 
  สุชีพ  ปุญญานุภาพ (2526: 12 ) ได้สรุปความหมายของศาสนาไว้ 3 ประการคือ  
  1. ศาสนา คือ ที่รวมแห่งความนับเคารพอันสูงสุดของมนุษย์ 
  2. ศาสนา คือ ที่พึ่งทางใจ ซึ่งมนุษย์เลือกยึดเหนี่ยว เอาตามความพอใจของตนและ
ความเหมาะสมแต่ละกรณีสิ่งแวดล้อม 

  3. ศาสนา คือ ค าสั่งสอนว่าด้วยศีลธรรมและอุดมคติ ที่สูงสุดในชีวิตของบุคคล
รวมทั้งแนวความเชื่อถือและแนวปฏิบัติต่าง ตามคตินิยมแต่ละศาสนา 

  เมื่อทราบถึงองค์ประกอบของศาสนาแล้ว เราจะได้ศึกษาศาสนาที่เป็นมาของ
จริยธรรมและเป็นตัวก าหนดมาตรฐานและคุณค่าทางจริยธรรม ดังจะเห็นได้ในศาสนาต่างๆ ดังนี้ 
เช่น 

  2.1 หลักจริยธรรมในศาสนายิว หรือ ยูดาห์ 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.1  สัญลักษณ์ของศาสนายูดาห์ 
ที่มา  (https://www.google.co.th/#q, 2556. ศาสนายิว) 

  ศาสนายูดาห์ หรือศาสนายิว (อังกฤษ : Judaism) คือวิถีชีวิต ปรัชญา และศาสนา
ประเภทเอกเทวนิยมตามความเชื่อของชาวยิว มีต้นก าเนิดในคัมภีร์ฮีบรู (หรือคัมภีร์ทานัค) รวมถึง

https://www.google.co.th/#q
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%84
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คัมภีร์ชั้นหลัง เช่น คัมภีรท์าลมุด ศาสนิกชนยูดาห์ถือว่าวิถีนี้เป็นพันธสัญญาระหว่างพระยาห์เวห์
กับวงศ์วานอิสราเอล ศาสนายูดาห์แบบรับบีถือว่าพระยาห์เวห์ได้ประทานธรรมบัญญัติที่เรียกว่า
คัมภีรโ์ทราห์แก่โมเสสที่ภูเขาซีนาย 

  ศาสนายูดาห์มีความเป็นมายาวนานกว่าสามพันปี (นับจากสมัยอับราฮัม) จึงถือเป็น
ศาสนาเอกเทวนิยมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังด ารงอยู่ในปัจจุบัน ในคัมภีร์ทานัคที่เขียนขึ้นในยุคหลัง เช่น 
หนังสือเอสเธอร์ เรียกชาวฮีบรหูรือวงศ์วานอิสราเอลว่าชาวยิว คัมภีร์ของศาสนายูดาห์ยังมีอิทธิพล
อย่างมากต่อศาสนาอับราฮัมยุคหลังด้วย คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาบาไฮ รวมทั้ง 

มีอิทธิพลต่อจริยธรรมและระบบซีวิลลอว์ตะวันตกทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  ชาวยิวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา ซึ่งหมายรวมทั้งที่เป็นชาวยิวโดยก าเนิดและคนที่
เข้ารีตยิว ในปี ค.ศ. 2010 ประชากรยิวทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 13.4 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 0.2 ของประชากรโลกทั้งหมด ชาวยิว 42% อาศัยอยู่ที่ประเทศอิสราเอล อีก 42% อาศัยอยู่ที่
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ที่เหลือส่วนมากอาศัยอยู่ในทวีปยุโรป ขบวนการศาสนายูดาห์ที่
ใหญ่ที่สุดคือศาสนายูดาห์ออร์ทอดอกซ์ ศาสนายูดาห์อนุรักษนิยม และศาสนายูดาห์ปฏิรูป แต่ละ
กลุ่มมีการตีความธรรมบัญญัติแตกต่างกันไป ศาสนายูดาห์ออร์ทอดอกซ์ถือว่าคัมภีร์โทราห์และ
ธรรมบัญญัติมาจากพระเป็นเจ้า เป็นนิรันดร์ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
ศาสนายูดาห์อนุรักษนิยมและศาสนายูดาห์ปฏิรูปจะมีแนวคิดแบบเสรีนิยมมากกว่า ศาสนายูดาห์
ปฏิรูปถือว่าธรรมบัญญัติต่างๆ เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป ไม่ใช่ข้อบังคับหรือพันธะ การตีความค า
สอนและข้อบัญญัติต่างๆ ในศาสนายูดาห์ไม่เป็นสิทธิ์ขาดแก่บุคคลหรือองค์การใดโดยเฉพาะ แต่ยึด
ตามตัวบทในพระคัมภีร์และตามแต่รับบีหรือนักวิชาการจะตีความกันโดยเฉพาะ 

  ดังนั้นศาสนายิว-ยูดาห์ จึงมีความเชื่อดังต่อไปนี้ 
  1. พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอ่ืนนอกจาก
พระองค์ 
  2. กฎหมายของเจ้า คือ กฎหมายสูงสุดที่แท้จริงแสดงให้ปรากฎในพระคัมภีร์
และทัสมุดทุกประการ ว่าด้วยการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตประจ าวัน ไม่มีใครจะปฏิเสธ
กฎหมายสูงสุดนี้ได้ 
  3. พระเจ้าทรงเลือกสรรชนชาติอิสราเอลให้เป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อจะน ามนุษยชาติ
ไปหาพระองค์ ชาวอิสราเอลทุกคนจึงมีหน้าที่เป็นพระ ต้องด ารงชีวิตให้อยู่ในความชอบธรรมและ
บริสุทธิ์ทุกประการ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AE
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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  4. เอกภาพทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นพระประสงค์ และนโยบายของพระเจ้า
ในการลงโทษและให้รางวัลแก่มนุษย์ว่าแต่ละคร้ังพัฒนาไปสู่สภาวะที่ดีขึ้น เพื่อไปสู่อาณาจักรของ
พระเจ้า 

  5. ศาสดาพยากรณ์ เป็นผู้แทนที่แท้จริงของเทพเจ้า ค าท านายของศาสดาพยากรณ์
ศักดิ์สิทธิ ์ เป็นการแสดงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ให้รู้สึกผิดและให้โอกาส
กลับตัวใหม่ 
  6. เมื่อมนุษย์ตาย พระเจ้าจะตัดสินพิพากษาด้วยความยุติธรรม จะลงโทษคนบาป 
ประทานพรแก่คนดี ช าระบาปให้บริสุทธิ์ในโลกใหม่ 
  7. พระเจ้าจะเสด็จมาพิพากษาโลกในวันสิ้นโลก จะท าลายล้างคนชั่วให้หมดไป 
แล้วตัง้อาณาจักรอันบริสุทธิ์ในโลกใหม่ 
  8. พระเมสสิอาห์ (Massiah) คือพระบุตรของพระเจ้า บางที่เรียกบุตรของมนุษย์จะ
เสด็จมาปราบศัตรูของพระเจ้า และช่วยผู่ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ทรมาน จะทรง
ปกครองโลกด้วยสันติภาพและความรัก ฉะนั้นให้มนุษย์เตรียมตัวไว้รับพระองค์ ด้วยการด ารงชีวิต
ให้บริสุทธิ์ 
  9. การถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ซึ่งระบุไว้บนพระคัมภีร์เป็น
สิ่งส าคัญ ที่จะช่วยควบคุมชีวิตมนุษย์ให้อยู่ในความบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

  10. ชาวยิวต้องด ารงชีวิตในความบริสุทธิ์  
  ตามหลักปฏิบัติว่าด้วยสิทธิ 6 ประการ คือ 

  1. สิทธิในการครอบครองชีวิต 

  2. สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

  3. สิทธิเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

  4. สิทธิเกี่ยวกับการแต่งกาย 

  5. สิทธิเกี่ยวกับการต้ังบ้านที่อยู่อาศัย 

  6. สิทธิแห่งบุคคลซึ่งรวมถึงสิทธิในการพักผ่อนและเสรีภาพส่วนบุคคล 

  เนื่องจากคติความเชื่อถือ "ความหวังผู้มาโปรด" ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากค าสอนศาสนา
ไซโรอัสเตอร์ ท าให้ชาวยิวมั่นใจในคติปรโลกเกี่ยวกับดวงวิญญาณที่มาพัวพันอยู่กับเร่ืองของมนุษย์
และเร่ืองของชีวิตที่ตายแล้วจะร้องกลับฟื้นคืนชีพมาเกิดใหม่ในภพใหม่อีก และบาปอันบุคคลหนึ่ง
ท าแล้วย่อมต้องมีผลต่อสังคมต้องรับผลร่วมกันเรียกว่าบาปก าเนิด ดังนั้นศาสดาพยากรณ์จึงมี
ความส าคัญมาก ที่จะเป็นผู้คอยก าหนดชะตากรรมของสังคม ต้องมีผู้ไถ่บาป "Massiah" การท าบาป
เป็นสิ่งที่ช าระได้ด้วยการออกนามพระเจ้าด้วยวิธีอ้อนวอนขอให้ทรงช่วย ความสุขจะเกิดขึ้นได้แก่
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การสารภาพบาป เพราะยิวเชื่อว่าผู้ปฎิเสธความผิด ผู้นั้นจะได้รับโทษหรือความผิดถึง 2 เท่า ดังนั้น 
ยิวจึงถือหลักปฎิบัติที่ว่า กลัวพระเจ้า รักษาบัญญัติของพระองค์เป็นหน้าที่ของมนุษย์ เพราะว่า 

พระเจ้าเป็นผู้ทรงน าค าพิพากษามาให้แก่มนุษย์ในส่วนดี และส่วนที่ชั่วคือทั้งสุขทั้งทุกข์ ชีวิตน้ีมี
เพียงคร้ังเดียว ความจงรักภักดีและบูชาในพระยะโฮวา และการปฎิบัติตามเทวโองการผ่านโมเสส 

จุดหมายคือการได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าในสวรรค์ 
  ดังนั้น เสถียร พันธรังสี (2525:506 - 507) ได้รวบรวมจริยธรรมของศาสนายิว 

ที่โมเสสได้ประกาศเป็นบัญญัติ 10 ประการดังนี้ 
  1. อย่ามีพระเจ้าอ่ืนต่อหน้าเราเลย 

  2. อย่าบูชารูปเคารพใดๆ 

  3. อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่จ าเป็น 

  4. อย่าท างานในวันสปาโต ( วันอาทิตย์) 
  5. นับถือบิดามารดา 

  6. อย่าฆ่าคน 

  7. อย่าล่วงประเวณีสามีภรรยา 

  8.  อย่าลักทรัพย์ของผู้อ่ืน 

  9. อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้าน 

  10. อย่าโลภในสิ่งของในภรรยาในข้าทาสชายหญิงของเพื่อนบ้าน 

  ดังนั้นศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่เน้นการมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้แก่กัน โดยมี
หลักการที่ถือว่า มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า นับถือพระเจ้าองค์เดียว(Monotheism) คือ  

พระยะโฮวา หรือพระยาเวห์ ในพระเจ้าองค์เดียว แบ่งออกเป็น 3 ภาค เรียกว่า หลักตรีเอกานุภาพ 

(ศาสนาคริสต์.ออนไลน์. 2554) ดังนี ้
  1. หลักตรีเอกานุภาพ คือ พระเจ้าองค์เดียวแบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ 
   1.1 พระบิดา คือ พระยะโฮวา เป็นพระเจ้าสร้างโลก สร้างทุกสิ่งและทรงเป็น
นิรันดร 

   1.2 พระบุตร คือ พระเยซู เกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รับฟังค าสั่ง
สอนของพระเจ้า อย่างใกล้ชิด 

   1.3 พระจิต คือ วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่ปรากฏ เพื่อเกื้อหนุนให้
มนุษย์ประกอบกรรมดี 
  2. หลักความรัก เป็นบทบัญญัติส าคัญของศาสนาคริสต์ ดังที่พระเยซู ตรัสว่า  
"จงรักพระเจ้าอย่างสุดใจ สุดความคิดและสุดก าลัง จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง" ความรักนี้
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ไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาว แต่เป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ศาสนาคริสต์ถือว่า ทุกคนเป็นบุตรของ
พระเจ้า จึงควรรักกันเหมือนพี่น้องและแบ่งความรักเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความรักระหว่างมนุษย์
กับพระเจ้าและความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ตามพระคริสต์ธรรมเก่าบันทึกไว้ว่าจงอย่าเกลียด
ชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา เจ้าอย่า
แค้น หรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้า แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพื่อนบ้าน 

หมายถึง มนุษย์ทั่วไป ให้เผื่อแผ่ความรักไปรอบด้าน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เป็นหลักค าสอนความรัก
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ แสดงออกด้วยความเมตตากรุณาและความเสียสละส่วนความรักที่มนุษย์ 
มีต่อพระเจ้าแสดงออกโดยความศรัทธา สรุปได้ 5 ประการ คือ 

   2.1  ศรัทธาว่า พระเจ้าคือ พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว 

   2.2  ศรัทธาว่า พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 

   2.3 ศรัทธาว่า พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า 

   2.4 ศรัทธาว่า พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

   2.5 ศรัทธาในแผ่นดินสวรรค์ หรืออาณาจักรของพระเจ้าที่ก าลังจะมาถึงหลัก
ความรักและหลักอาณาจักรของพระเจ้ามีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ มนุษย์จะสามารถเข้าถึง
อาณาจักรของพระเจ้าได้ โดยอาศัยความรักเป็นคุณธรรมน าทางและอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็น
อาณาจักรที่บริบูรณ์ด้วยรัก ดังนี ้
  3. อาณาจักรพระเจ้า หมายถึง หลักการด าเนินชีวิตที่ซึมซาบเข้าถึงจิตใจและช่วย
ยกระดับจิตของผู้ศรัทธาที่ยอมรับค าสอนและปฏิบัติตามให้สูงขึ้น  ผู้ปฏิบัติตามค าสอนเหล่านี้จะ
เป็นผู้เผยแผ่ค าสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในหมู่ชนที่ใกล้ชิดค าสอนเกี่ยวกับอาณาจักรพระเจ้า   

มี 2 ความหมาย ได้แก่ อาณาจักรพระเจ้าในโลกนี้และอาณาจักรพระเจ้าในโลกหน้า ซึ่งอธิบายไว้ว่า 

อาณาจักรพระเจ้าในโลกนี้ คือ แผ่นดินพระเจ้าที่มนุษย์เข้าถึงได้ในชีวิตนี้แต่ยังไม่สมบูรณ์  การจะ
เข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้จะต้องเข้าถึงในชีวิตหน้า  คือ หลังจากตายแล้วเท่านั้น 

ดังนั้นการมีชีวิตในปัจจุบันจึงเป็นโอกาสของมนุษย์ที่เลือกตัดสินใจท าดี  หรือท าชั่วตามหลักแห่ง
ความดี จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็จะได้รับค าพิพากษาและถูกแยกไปตามกรรมดีชั่วของตน ในการ
เข้าถึงอาณาจักรพระเจ้า 

  4. จริยธรรมตามแนวค าสอน (สมคิด บางโม. 2549 : 26) ในคริสต์ศาสนา 

   4.1 จงศรัทธาและเชื่อในพระเจ้า 

   4.2 จงรักพระเจ้า รักครอบครัว รักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์ แล้วจะได้รับ
ความรักจากโลกเป็นสิ่งตอบแทน 
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   4.3 ท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เขาท าแก่ท่านอย่างไร ท่านทั้งหลายจงกระท า
อย่างนั้นแก่เขาเหมือนกัน 

   4.4 จงรักศัตรูและอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่าน 

   4.5 จงท าคุณแก่ผู ้ที ่เกลียดชังท่านและจงอวยพรให้แก่ผู ้ที ่ประทุษร้าย
เคี่ยวเข็ญท่าน 

   4.6 อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อเขาจะไม่กล่าวโทษท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายจะ
กล่าวโทษ 

  2.2 จริยธรรมในศาสนาอิสลาม 

   ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติ เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากซึ่งมีความผูกพัน
กับสังคมส่วนหนึ่งอย่างกว้างขวาง มีจริยธรรมเป็นหลักประพฤติส าหรับชีวิตให้ชีวิตมีความก้าวหน้า 
และสังคมมีความสุข ดังที่ เสถียร พันธรังสี (2525 : 457 – 458) ได้รวบรวมจริยธรรมของศาสนา
อิสลามมากล่าวไว้ดังนี้ จริยธรรมตามแนวศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม (2554. ออนไลน์)  
เป็นศาสนาส าคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีคนนับถือมากเป็นอันดับสองในโลก คือ เป็นประเทศ
มุสลิมกว่า 67 ประเทศจากกว่า 200 ประเทศในโลก ส าหรับประเทศไทยศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งแต่
สมัยสุโขทัย ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ มุฮัมหมัด ในฐานะเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺศาสนา
อิสลามในความหมายของ อัล-กุรอาน หมายถึง "แนวทางในการด าเนินชีวิต ที่มนุษย์จะปราศจาก
มันไม่ได้" ศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกประทานมาจากพระเจ้า ส่วนกฎของสังคมถูกก าหนดจากความคิดของ
มนุษย์ ดังนั้นผู้ศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริงคือ ผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามค าบัญชาด้วยความเคารพ
ต่ออัลลอฮฺ 
   2.2.1 หลักค าสอนของศาสนาอิสลามแบ่งไว้ 3 หมวด ดังนี้ 
    1. หลักการศรัทธา มีความเชื่อว่า พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพ
สิ่งทั้งจักรวาล ซึ่งไม่ได้อุบัติขึ้นได้ด้วยตัวเองและประทานค าสอน กฎการปฏิบัติผ่านศาสดาให้มา
สั่งสอน แนะน ามนุษย์ส าหรับการด าเนินชีวิต ส าหรับโลกมนุษย์เป็นเพียงโลกแห่งการทดสอบการ
กระท าดีและชั่วและอีกสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ตรวจสอบการกระท า เพื่อรับผลตอบแทนจากการ
ท าความดีและถูกลงโทษไปตามผลกรรมชั่วของผู้กระท านั้นๆ หลักศรัทธา 6 ประการ (หลักศรัทธา
ของมุสลิม. ออนไลน์. 2554) ได้แก่ 
     1) ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
     2) ศรัทธาต่อบรรดา มลาอิกะฮฺของพระองค์ มลาอิกะฮ(ฺเทวทูต) 

คือ บริวาร หรือบ่าวผู้รับใช้อัลลอฮฺ 
     3) ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ 
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     4) ศรัทธาต่อบรรดาร่อซู้ลของพระองค์ ร่อซู้ล คือ ศาสนทูต
ของอัลลอฮฺซึ่งมีคุณสมบัติส าคัญ 4 ประการ คือ เป็นผู้มีสัจจะ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้น าศาสนาออก
เผยแพร่แก่ประชาชาติและเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด รอบคอบในการที่จะโต้แย้ง หรืออ่ืน ๆ 

     5) ศรัทธาต่อวันสุดท้าย หมายถึง การเชื่อถึงการฟื้นคืนชีพใน
โลกหน้าเหตุการณ์ หรือสัญญาณในวันกิยามะห์ ที่ชี้ถึงการศรัทธาต่อสิ่งที่เร้นลับที่สติปัญญามิ
อาจจะเข้าถึงได้และไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ นอกจากได้รับการบอกกล่าวจาก อัลลอฮฺ 
     6) ศรัทธาต่อสภาวการณ์ที่ดีและเลวร้าย ทั้งหมดมาจาก อัลลอฮฺ 
ทั้งสิ้น 

    2. หลักการปฏิบัติ ศาสนาสอนว่า กิจการงานที่จะท าต้องมีความ
เหมาะสมกับตนเองและสังคม ขณะเดียวกันต้องเว้นห่างจากการงานที่ไม่ดี ที่สร้างความเสื่อมเสีย
อย่างสิ้นเชิงการประกอบคุณงามความดีอ่ืน ๆ เช่น การถือศีลอด การนมาซและสิ่งที่คลา้ยคลึงกับสิ่ง
เหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่เข้มแข็งต่อพระเจ้า ดั่งบ่าวที่จงรักภักดีและปฏิบัติตามบัญชา
ของพระองค์ กฎเกณฑ์และค าสอนของศาสนา ท าหน้าที่คอยควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ทั้งที่
เป็นหลักศรัทธา หลักปฏิบัติและจริยธรรมหลักปฏิบัติ 5 ประการ เมื่อมีศรัทธาต่อพระเจ้าแล้ว ต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล (บรรจง บินกาซันและวิทยา วิเศษรัตน์. 2554. ออนไลน์) โดยมีหลัก
ปฏิบัติดังน้ี 

     1) การกล่าวปฏิญาณตน ส าหรับผู้ที่ยอมรับอิสลามทุกคนต้อง
กล่าว เพื่อเป็นการยืนยันด้วยวาจาว่า ตนเองมีศรัทธาและพร้อมจะปฏิบัติตามบทบัญญัติและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺ ได้ทรงก าหนดไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและค าสอนของศาสดา นบีมุหัมมัด 

     2) การนมาซ หรือละหมาด เป็นการแสดงความเคารพสักการะ
และแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮฺในแต่ละวันๆ ละ 5 เวลา คือ รุ่งอรุณ ตอนบ่าย ตอนตะวันคล้อย 

หลังดวงอาทิตย์ตกดินและในยามค่ าคืน โดยถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะ คือ 

ผู้ชายเร่ิมมีความรู้สึกทางเพศและผู้หญิงเร่ิมมีประจ าเดือน ผู้ละหมาดได้ครบ 5 เวลาต่อวัน จะต้อง
เป็นคนที่มีความผูกพันต่ออัลลอฮฺและร าลึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ย่อมจะไม่เป็น 

ผู้ประพฤติชั่วเพราะอยู่ในสายตาของพระองค์ตลอดเวลา 

     3) การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน เป็นการงดเว้นการกิน ดืม่  

มีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนการอดกลั้นอารมณ์ใฝ่ต่ าทั้งหลาย ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงดวงอาทิตย์ 
ตกดิน เป็นเวลา29-30 วันของเดือนเก้าตามปฏิทินอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกมุสลิมให้เกิด
ความย าเกรงต่อพระเจ้าและฝึกให้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ยังแสดงถึงความเสมอภาคระหว่างคน
รวยและคนจนการถือศีลอดเป็นเพียงการย้ าเตือนจิตส านึกของผู้ถือศีลอดให้ระลึกถึงพระเจ้าและลด
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ความต้องการทางอารมณ์ให้ต่ าลง ถ้ายังคล้อยตามอารมณ์ใฝ่ต่ าท าความชั่วอยู่ สิ่งที่ได้รับจากการถือ
ศีลอดก็คือความหิวกระหายธรรมดาตลอดทั้งวัน ซึ่งไม่มีผลต่อการฝึกฝน หรือการขัดเกลาทางด้าน
จิตวิญญาณแต่ประการใด ข้อยกเว้นในการถือศีลอดส าหรับคนชราที่ร่างกายอ่อนแอ ผู้ป่วยที่แพทย์
วินิจฉัยแล้ว กรรมกรที่ท างานหนักในเหมืองแร่ หญิงมีครรภ์แก่ เหล่านี้จะได้รับการยกเว้นมิต้อง
ชดใช้ แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องบริจาคอาหารที่ตัวเองกินเป็นประจ าหนึ่งมื้อให้แก่
คนยากจนเป็นการทดแทนในวันที่มิได้ถือศีลอดในระหว่างเดือนถือศีลอดนั้น นอกจากนี้สามารถ
กลืนน้ าลายได้ ถ้าน้ าลายสะอาดและไม่มีเศษอาหารติดอยู่ 
     4) การจ่ายซะกาด คือ การจ่ายทรัพย์สินในอัตราที่ศาสนาก าหนด
ไว้จากทรัพย์สินที่สะสมไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันถึงความศรัทธา เป็นการฟอกทรัพย์สินและ
จิตใจของผู้จ่ายให้สะอาดบริสุทธิ์อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคม ส าหรับผู้รับซะกาด  

8 จ าพวก ได้แก่ คนยากจน คนที่อัตคัดขัดสน คนที่มีหัวใจโน้มมาสู่อิสลาม ไถ่ทาส ผู้มีหนี้สินล้น
พ้นตัว คนพลัดถิ่นหลงทาง ใช้ในหนทางของอัลลอฮฺ ผู้บริหารการจัดเก็บและจ่ายซากาต 

     5) การท าฮัจย์ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ที่นครมักกะฮฺ 
ในเดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็นเดือนสุดท้ายตามปฏิทินอิสลามและสถานที่ที่ถูกก าหนดไว้ การท าฮัจย์ ถือ
เป็นหน้าที่ของชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถด้านร่างกาย ทรัพย์สินและเส้นทางการเดินทาง
ที่มีความปลอดภัย 

    3. หลักจริยธรรม ศาสนาอิสลามสอนว่า การด าเนินชีวิตจงเลือกสรร
เฉพาะสิ่งที่ดีอันเป็นที่ยอมรับของสังคม จงท าตนเป็นผู้ด ารงอยู่ในศีลธรรม พัฒนาตนเองไปสู่การมี
บุคลิกภาพที่ดี เป็นคนรู้จักหน้าที่ มีความห่วงใย มีเมตตา มีความรัก ซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน รู้จักปกป้อง
สิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นผู้มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวและหมั่นใฝ่หาความรู้ 

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นคุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ความยุติธรรมจาก
แนวคิดจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น หลักอิสลามใช้ความศรัทธาต่อ
พระเจ้าเป็นตัวขับเคลื่อนการประพฤติปฏิบัติไปตามหลักค าสอน  ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากมาย
ส าหรับศาสนิกที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจศาสนาของตนเองอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง แม้ว่าแต่ละความเชื่อของมนุษย์จะมีความแตกต่างกันก็ไม่ควรที่จะเป็นการน าไปสู่
การหักล้างท าลาย แต่ควรเป็นการพูดคุยท าความเข้าใจด้วยหลักเหตุผลของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
เช่นเดียวกับข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบทวิจารณ์อิสลามในมุมมองของอิสลามที่น่าสนใจ  ในการ
รับฟังเหตุผลด้วยใจเปิดกว้างก็จะท าให้เข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปในศาสนาของศาสนิกอ่ืนๆ   

เพิ่มมากขึ้น ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับบทวิจารณ์อิสลาม ในมุมมองของอิสลามอิสลามกับการก่อการร้าย 

พื้นที่ที่มีชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะมีปัญหาขัดแย้ง มีสงครามเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง เป็นเพราะศาสนาสอนให้
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ใช้ความรุนแรง จากการคลั่งศาสนาของบางกลุ่ม แต่หากพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว เบื้องหลังปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเมือง ซึ่งในศาสนาอิสลามไม่ได้แยกศาสนาออกจากการเมือง หลายประเทศมี
กฎหมายศาสนา ปัจจัยเสริมที่ท าให้เกิดการก่อการร้ายคือ  การล่าอาณานิคมในรูปแบบต่างๆ  

ของตะวันตก การแย่งชิงทรัพยากรโดยเฉพาะน้ ามัน การต้องการแบ่งแยกดินแดนจากการกดขี่  
เป็นต้น ก็มักเป็นกลุ่มคนที่ต้องการที่จะให้กฎหมายศาสนาในการปกครอง  ทั้งมุสลิมที่รับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเองและคู่กรณี โดยอ้างว่า มุสลิมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นผู้กระท าและในส่วน
ของมุสลิมบางกลุ่มก็ได้อ้างเหตุก่อความรุนแรงว่ามาจากค าสอนของอิสลามด้านสิทธิมนุษยชน  

อิสลามถูกมองว่าไม่ยุติธรรมในเร่ืองสถานภาพของผู้หญิง เช่น การจัดการมรดก การลงโทษผู้หญิง
ที่ผิดประเวณีอย่างรุนแรงด้วยการเฆี่ยนตี ประหารชีวิต เป็นต้น แม้อิสลามไม่ได้ให้อ านาจผู้หญิง 

มีการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆได้เท่าผู้ชายในบางเร่ืองและการแบ่งแยกหญิงชายในแต่ละสถานที่อย่าง
เป็นสัดเป็นส่วน แต่การลงโทษทัณฑ์ในอิสลามไม่ได้แยกในเร่ืองเพศ หมายความว่า ผู้ชายที่ผิด
ประเวณีก็จะต้องถูกเฆี่ยนตีเช่นกัน อิสลามส่งเสริมให้ผู้ชายท าหน้าที่หลักในการหาเลี้ยงครอบครัว 

ผู้หญิงท าหน้าที่หลักในการเลี้ยงดูบุตรและดูแลบ้าน ในเร่ืองการศึกษาอิสลามไม่ได้ห้ามไม่ให้ผู้หญิง
ศึกษา แต่อิสลามกลับส่งเสริมให้ทุกคนศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพในทุกสาขาวิชาที่
เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะความรู้ด้านศาสนาที่จ าเป็นที่จะต้องศึกษาให้ รู้และเข้าใจในทุกด้าน 

การลงโทษประหารชีวิตพวกรักร่วมเพศและผู้ที่ท าประเวณีนอกสมรสส าหรับผู้ที่ผ่านการแต่งงาน
มาแล้วนั้น อิสลามถือเป็นการกระท าที่ชั่วช้าอย่างยิ่ง เพราะอิสลามเป็นศาสนาที่ให้มนุษย์ด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นมนุษย์ อิสลามจึงมีมาตรการที่เห็นผลในการหยุดพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียแก่มนุษย์
ในวงกว้าง พฤติกรรมที่สร้างค่านิยมเลียนแบบได้ง่าย และการส าส่อน ทั้งที่อิสลามเปิดกว้างเร่ือง
การแต่งงานหลายคนอย่างมีเงื่อนไขแต่ต้องไม่เกิน  4 คน และต้องสามารถให้ความยุติธรรม  

ความเท่าเทียมกันได้ ซึ่งหาได้ยากยิ่งที่จะมีระบอบที่ยกระดับผู้หญิงให้มีสถานะสูงขึ้นมาได้เป็นการ
แก้ปัญหาการกดขี่ทางเพศ เป็นค่านิยมที่สอดรับกับข้อเท็จจริงทางเพศและความเป็นจริงในปัจจุบัน
ที่สัดส่วนทางเพศประชากรเปลี่ยนแปลงไป 

  2.3 หลักจริยธรรมในศาสนาเชน 

   ศาสนาเชนเป็นศาสนาที่เก่าแก่ของโลกและในอินเดีย เกิดก่อนพระพุทธศาสนา 

ศาสนิกชนเชนเชื่อว่าโลกนี้มีมานานแล้วและจะด ารงอยู่เช่นนี้ตลอดไป โดยแบ่งเป็นยุคในแต่ละยุคจะ
มี 2 รอบคือ รอบแห่งความเจริญและรอบแห่งความเสื่อม รอบแห่งความเจริญเรียกว่า อุตสรปินี 
หมายความว่าทุกอย่างเร่ิมจากความไม่ดีแล้วพัฒนาไปสู่ความเจริญ เช่น อายุของคนและสัตว์จะ
เพิ่มขึ้น ร่างกายสูงใหญ่ขึ้น รวมถึงคุณธรรมความดีจะปรากฏเด่น ส่วนรอบแห่งความเสื่อมเรียกว่า 
อวสรปินี หมายความว่าทุกอย่างจะเร่ิมจากความเจริญแล้วไปสู่ความเสื่อม เช่น อายุของคนและสัตว์
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จะลดลง ร่างกายจะเล็กลง รวมถึงคุณธรรมก็จะลดลง ส าหรับโลกที่เราก าลังอยู่ในปัจจุบันเป็นรอบ
แห่งความเสื่อม และในแต่ละรอบจะมีศาสดาของศาสนาเชนอุบัติขึ้นมาในโลก 24 พระองค์ ดังนั้น
หลักจริยธรรมส าคัญเกี่ยวกับการตัดสินความดี ความชั่ว การเป็นแนวทางด าเนินชีวิต และการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามี ภรรยา พ่อแม่-ลูก 

   หลักค าสอนศาสนาเชน  

   1. ค าสอนพื้นฐาน หลักค าสอนที่ส าคัญพื้นฐานของศาสนาเชน คือปัญจพรต
หรือพรต 5 ข้อ มี 
    1.1 อหิงสา ศาสนาเชนสอนว่าสิ่งที่มีชีวิตดังแสดงมาจะถูกท าลายไม่ได ้
ทั้งนี้เพราะ “ทุกชีวิตย่อมเกลียดชังความเจ็บปวด เพราะฉะนั้นอย่าท าร้ายหรือฆ่าใคร” ก็การไม่ฆ่าไม่
ท ารา้ย นอกจากจะไม่ท าร้ายด้วยตัวเองทางกาย วาจา หรือทางใจแล้ว จะใช้ให้คนอ่ืนท าตลอดถึง
สนับสนุนหรือยินดีที่คนอ่ืนท าก็ไม่ได้ และเนื่องจากศาสนาเชนเคร่งครัดมากในเร่ืองไม่ท าร้าย
สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ ดังนั้นพระในนิกายทิคัมพรเมื่อเดินไปไหนจะต้องมีไม้กวาดคอยปัดกวาดทาง
จะได้ไม่เหยียบย่ าแมลง อีกทั้งมีผ้าปิดจมูกและปากเพื่อปกป้องกันแมลงเล็กๆ และจุลินทรีย์ต่างๆ 

เข้าไปทางปากและลมหายใจอีกด้วย ดังนั้น อหิงสา ต้องไม่ท าลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มีอายตนะ
มากกว่า 1 อายตนะขึ้นไป รวมทั้งไม่เบียดเบียนสัตว์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผูกสัตว์แน่นเกินไป ตีสัตว์
อย่างทารุณ เด็ดอวัยวะสัตว์ ใช้งานหนัก และเลี้ยงสัตว์อย่างไม่ดี เป็นต้น 

   ดังนั้น อหิงสา ต้องไม่ฆ่าไม่ท าร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะมีอายตนะ 5 หรือ 4 หรือ 3 
หรือ 2 หรือ 1 ก็ตาม เพราะฉะนั้น พระในศาสนาเชนมักจะอยู่ในวัด หรืออยู่ประจ าที่ไม่ออกไปไหน 
เพราะอาจไปเหยียบย่ าสัตว์หรือแมลงตาย ถ้าจ าเป็นต้องไป จะต้องคอยระมัดระวังให้ดี เช่น  

มีไม้กวาดเพื่อปัดกวาดทางจะได้ไม่เหยียบย่ าสัตว์หรือแมลง ต้องมีผ้าปิดปากปิดจมูก ป้องกันแมลง
และจุลินทรีย์ต่างๆมิให้เข้าไปทางปากหรือจมูก เวลาเดินต้องส ารวมมองดูทางเดินจะได้ไม่เหยียบ
สิ่งมีชีวิต ต้องมีผ้ากรองน้ าส าหรับกรองน้ า เพื่อไม่ให้สัตว์หรือแมลงอยู่ในน้ าติดเข้าไปในปาก 

กลางคืนก็ไม่ต้องเปิดไฟหรือจุดไฟ เพราะจะล่อแมลงให้ไปเล่นไฟตาม เพราะฉะนั้นพระเชน 

จึงมักจะอยู่วัดไม่ค่อยไปไหนเพราะเกรงจะท าลายสิ่งมีชีวิต 

    1.2 สัตตยะ ต้องไม่หลอกลวงทุกรูปแบบรวมทั้งไม่พูดเท็จ ไม่พูด
ส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้ออีกด้วย ต้องพูดแต่ความจริง ไม่พูดเท็จ ตลอดทั้งไม่พูด 

ค าหยาบ ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ ดังนั้น สัตยะ พูดจริง พระเชนนอกจากจะไม่พูดเท็จแล้ว ยังไม่พูด
ส่อเสียด ค าหยาบ และเพ้อเจ้าออีกด้วย เหตุนี้พระเชนขณะที่โกรธ โลภ และกลัวจะไม่พูด 

    1.3 อัสเตยะ ไม่ลักขโมย ศาสนาเชนสอนว่า ทรัพย์สมบัติเป็นชีวิต
ภายนอกของคน การลักทรัพย์ผู้ใดก็เสมือนว่าได้ท าลายของชีวิตผู้นั้น ศีลข้อน้ียังรวมไปถึงการไม่
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หลบหนีภาษี ไม่ปลอมแปลงธนบัตร ไม่ชั่งตวงวัดโกงอีกด้วย รวมทั้งไม่คอรัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้น 
อัสเตยะ ไม่ลักขโมย ศาสนาเชนถือว่าทรัพย์เป็นชีวิตภายนอนของตน หากใครไปลักทรัพย์ของ 

เขาไป ก็เท่ากับได้ท าลายชีวิตของเขาด้วยรวมถึงการไม่ชั่งตวงวัดโกง ไม่ปลอมแปลงธนบัตร   

ไม่หลบหนีภาษี ฉะนั้นพระเชนก่อนที่จะเข้าไปพักบ้านใครจะต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อน และ
จะต้องขออนุญาตอยู่เร่ือยตราบที่ยังพักอาศัยที่บ้านนั้น หากจะใช้สิ่งใดก็ต้องขออนุญาตด้วยเช่นกัน 

และเมื่อมีพระเชนได้รับอนุญาตให้อาศัยบ้านหลังนั้นก่อนแล้ว ต่อมามีพระเชนอีกรูปประสงค์จะเข้า
พักบ้านหลังนั้นบ้างก็จะต้องอนุญาตเจ้าของบ้านและพระเชนองค์ที่เข้าพักบ้านหลังนั้นก่อน จึงจะ
เข้าพักได้ หรือพระเชนอยู่ต่อหน้าอาจารย์ จะยังฉันอาหารไม่ได้ตราบที่ยังไม่แสดงว่าตนได้รับ
อาหารมาอย่างบริสุทธิ์ และยงัไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ฉัน 

    1.4 พรหมจริยะ ต้องไม่ประพฤติผิดในกาม  ประพฤติพรหมจรรย์ 
ศาสนาเชนให้ความส าคัญต่อศีลข้อนี้มาก ชีวิตที่ประเสริฐแท้ต้องเป็นชีวิตนักบวช เพราะเป็นชีวิตที่
ประเสริดดุจพรหม ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยกามรมณ์ ศีลข้อนี้ยังรวมไปถึงการละเว้นสิ่งที่ต้องห้าม เช่น ไม่
ดื่มสุราเมรัย ไม่เสพยาเสพติดต่างๆอีกด้วย ดังนั้น พรหมจริยะ ประพฤติพรหมจรรย์ ศาสนาเชนให้
ความส าคัญต่อศีลข้อนี้มาก การประพฤติพรหมจรรย์เป็นความประพฤติที่ประเสริฐแท้สุดดุจพรหม 

เพราะฉะนั้นพระเชนต้องไม่เกี่ยวดุจพระพรหม เพราฉะนั้นพระเชนต้องไม่เกี่ยวข้องกับเทพนารี
และหญิงมนุษย์ตลอดถึงสัตว์เพศเมีย อีกทั้ง ไม่พูด และไม่คิดสนับสนุนส่งเสริมให้ใครเกี่ยวข้องกัน
ทางเพศและเพื่อตัดไฟต้นลมในเร่ืองนี้ พระเชนต้องไม่พูดกับผู้หญิง ไม่มองผู้หญิง ทั้งไม่ร าลึกถึง
ความหลังที่ยังเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอีกด้วย นอกจากนี้พระเชนต้องไม่นั่งที่ผู้หญิงหรือสัตว์เพศเมีย
หรือขันทีเคยนั่งมาก่อน ทั้งไม่อยู่ในอาคารที่ผู้หญิงหรือสัตว์เพศเมียหรือขันทีอยู่อาศัยมาก่อนศีล 

ข้อน้ียังรวมไปถึงการละเว้นสิ่งต้องห้ามเช่นไม่ดื่มสุราเมรัย และไม่เสพยาเสพติดต่างๆอีกด้วย 

    1.5 อปริครหะ ต้องไม่ละโมบโลภมาก อยากได้สิ่งต่างๆ เกินความ
จ าเป็นอยากได้โน่นอยากได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนอยากได้สิ่งที่ไม่สมควรด้วย ดังนั้น อปรคิรหะ 
ไม่ละโมบโลภมาก พระเชนต้องมักน้อย เพื่อจิตใจจะได้ใสสะอาด ปลอดโปร่ง ด ารงมั่นอยู่ใน 

พระธรรม รู้เท่าทันความจริง มีใจเสมอกันในทุกสิ่ง ไม่ตกอยู่ในอ านาจอคติ ไม่หวั่นไหวด้วยโลก
ธรรม ไม่ให้รูป รส กลิ่น เสียง มาครอบง าจิตใจได้ ดังนั้นพระเชน จึงไม่ควรเป็นเจ้าของครอบครอง
สิ่งใด เพราะจะท าให้เร่าร้อนอันเนื่องมาจากความโลภ  

    ศีล 5 ข้อน้ีเรียกว่ามหาพรต เป็นข้อปฏิบัติของพระ ส่วนคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติ
ตามศีลทั้ง 5 นี้ด้วย เพียงแต่ปฏิบัติผ่อนลงมา เรียกว่าอนุพรต อย่างเช่นศีลข้อ 1 คฤหัสถ์ก็ละเว้นไม่
เบียดเบียนท าร้ายเฉพาะชีวิตที่เคลื่อนที่ได้เท่านั้น ศีลข้อ 2 ก็งดเฉพาะการพูดเท็จเท่านั้น ศีลข้อ 4  
ยังยินดีในคู่ครองของตนได้ และศีลข้อ 5 ยังยินดีสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรมหรืออาชีพสุจริตได้ 
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    พรตทั้ง 5 ข้อน้ีเป็นพื้นฐานของค าสอนในศาสนาเชน ส่วนค าสอนอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อขยายหรือสนับสนุนพรตทั้ง 5 เพราะศาสนาเชนมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ศาสนิก
ก าจักกิเลสวะทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาเพื่อบรรลุโมกษะ ภูมิที่พ้นจากสังสารวัฎการเวียนว่ายตายเกิด 

ดังนั้นศาสนาเชนจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด แต่การจะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดได้ ก็จ าต้อง
ให้ค าปฎิญาณแก่พระเชน เพื่อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้ ชาวเชนถือค าปฎิญาณว่าส าคัญมาก 

เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จในทุกกิจการ ค าปฎิญาณที่ศาสนิกชนที่เป็นฆราวาสจะพึงรักษาไว้
ดังนี้ 
    นอกจากนี้ยังต้องปฏิญญาณเพิ่มเติมอีกหลายข้อ เช่น  

    1. ต้องจ ากัดความต้องการ เช่น จ ากัดขอบเขต ไม่เดินทางด้านใต้ถึง
ลังกา ด้านเหนือถึงภูเขาหิมาลัย ทางตะวันตกถึงประเทศอังกฤษและทางตะวันออกถึงประเทศจีน 

เป็นต้น หรือไม่ไต่สูงมากเกินไป ไม่ไต่ลงมากเกินไป ไม่เดินเฉไปเฉมา เป็นต้น 

    2. ต้องไม่บริโภคอุปโภคสิ่งที่ไม่สมควร เช่น ไม่รับประทานอาหาร
หวาน ไม่อาบน้ าถูตัวด้วยสบู่ ไม่ลูบตัวด้วยเคร่ืองหอม และไม่ประดับประดาร่างกายเป็นต้น 

    3. ต้องต่อต้านเร่ืองที่ไม่ถูกต้อง เช่น มิจฉาสมาธิ ความประมาณในการ
เก็บ และการใช้อาวุธ และการชักชวนคนให้ท าความชั่วเป็นต้น 

    4. ต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 48 นาท ี ในช่วงนั่งสมาธิต้องตั้งใจให้
ทุกคนไม่ท าความผิด ไม่ว่าทางกาย วาจา และใจ 

    5. ต้องไม่เล่นการพนัน ไม่รับประทานเน้ือสัตว์ ไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่ผิด
คู่ครองคนอ่ืน ไม่ล่าสัตว์ ไม่ขโมยและไม่เสพ เป็นต้น 

    ความหลุดพ้นในศาสนาเชน  

    ค าว่า การหลุดพ้น หรือความเป็นอิสระของวิญญาณ หรือการถึงโมกษะ 
หมายถึงการท าให้วิญญาณหลุดพ้นจากอัตตา และจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวง ไม่กลับคืนมาเกิด
ใหม่อีก ในศาสนาพราหมณ์การหลุดพ้นของชีวาตมันจะกลับคืนไปรวมอยู่กับพรหม ในศาสนาเชน
เมื่อวิญญาณหลุดพ้นจาอัตตาแล้ว วิญญาณจะไปอยู่ในส่วนหน่ึงของเอกภพที่เรียกว่า “สิทธิศิลา”  
ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขนิรันดร ไม่ต้องกลับมาเกิดให้มีทุกข์อีก แนวความคิดเช่นนี้ นอกจากจะ
แสดงให้เห็นว่า เป็นแนวความคิดที่สืบเนื่องต่อจากแนวความคิดของพราหมณ์แล้ว ยังแสดงให้เห็น
ว่า เป็นแนวความคิดที่มองเห็นวิญญาณและอัตตา เป็นคนละส่วนกันดังนั้น ความพยายามท าให้
วิญญาณแยกออกไปจากอัตตาจึงมีวิธีการต่างๆ เช่น ท าให้วิญญาณมีความบริสุทธิ์โดยการบ าเพ็ญ 

ทุกรกิริยาโดยการปฏิบัตินิชรา และ โยคะ เป็นต้น  
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    ในแนวความคิดของศาสนาเชน การที่จะบรรลุถึง “ความหลุดพ้น” จาก 
กรมน (กรรม) หรือถึงโมกษะจะต้องปฏิบัติ 4 ขั้นตอน และต้องมีความรู้ 5 ประเภทด้วยกล่าวคือ  
การก าหนดและความตั้งใจ น าไปสู่ความรู้เชิงจิตวิสัย (มติญาณ) ซึ่งเป็นความรู้ชั้นแรกของความรู้ 
(ญาณ) ทั้ง 5 ประเภท ความรู้ชนิดที่สองได้แก่ สูตรญาณ เป็นความรู้ได้จากคัมภีร์และความรู้ทั่วไป 
ความรู้สองปะเภทแรกทั้งมติญาณและสูตรญาณ เป็นความรู้ระดับกลางๆ (ปโรกาสสะญาณ)  
เป็นความรู้จากภายนอก ความรู้จากระดับกลางที่สูงขึ้นไปมี 3 ชนิด ได้แก่ อวาธิ (เป็นความรู้ที่ได้
จากความรู้สึกชั้นสูง) มานะ – ปารยายะ (ความรู้ได้จากการอ่าน) เกลาละ (ความร้สูงสุดรู้ถึงอดีต
ปัจจุบันและอนาคต) ขั้นตอนของความรู้ทั้งมวลเป็นอิสระจากการถูกขัดขาวงจากกรรม ท าให้
วิญญาณมีความบริสุทธิ์พ้นจากมลทิน 

    หลักการหนึ่งในศาสนาเชนเชื่อว่า ความรู้ได้มาจากวิญญาณเพราะคุณสมบัติ
ของวิญญาณคือ มีเจตนา (ความรู้สึก) ซึ่งประกอบด้วยความรู้ (ญาณ) และสัญชาติญาณ (ทัศนะ)  
แต่วิญญาณทางโลกถูกปิดบังเพราะอ านาจท าลายของกรฺมนฺ (กรรม) จึงเป็นวิญญาณที่ไม่มีความรู้ 
อ านาจ และความร่าเริงโดยสมบูรณ์ 
    โยคะ ตามหลักการในศาสนาเชน โยคะ คือ การปฏิบัติวิธีหนึ่งท าให้ถึง
โมกษะ หรือการหลุดพ้น โยคะท าให้เกิดความรู้ถึงสภาพความเป็นจริงตามที่เป็นอยู่ท าให้มีศรัทธา
ในค าสอนขององค์ติรถังกร (องค์ศาสดา) หยุดการประพฤติชั่วและประพฤติชอบ ซึ่งน าไปสู่การ
หลุดพ้นจากการร้อยรัดของ กรฺมนฺ (กรรม) ดังนั้น การปฏิบัติโยคะจึงมีคุณค่าเท่ากับการปฏิบัติตาม
หลัก รัตนไตร ของศาสนาเชน ซึ่งได้แก่ ความเห็นชอบ ความรู้ชอบ ความประพฤติชอบ 

   2. หลักปรัชญา หลักปรัชญาในศาสนาเชน แบ่งออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้  
    2.1 ชญาน แบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังนี้  
     2.1.1 มติชญาน ความรู้ทางประสาทสัมผัส  

     2.1.2 ศรุติชญาน ความรู้เกิดจากการฟัง  

     2.1.3 อวธิชญาน ความรู้เหตุที่ปรากฎในอดีต  

     2.1.4 มนปรยายชญาน ชญานก าหนดรู้ใจผู้อ่ืน  

     2.1.5 เกวลชญาน ชญานอันสมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนบรรลุนิรวาณ  

    2.2 ชีวะและอชีวะ  

     ศาสนาเชนเป็นศาสนาทวินิยม กล่าวคือ มองสภาพความจริงว่ามี
ส่วนประกอบของสิ่งที่มีอย่างเที่ยงแท้เป็นนิรันดรว่ามีอยู่ 2 สิ่งดังนี้  
     2.2.1 ชีวะ ได้แก่ วิญญาณ หรือสิ่งมีชีวิต หรือ อาตมัน  

     2.2.2 อชีวะ ได้แก่ อวิญญาณ หรือสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่วัตถุ  
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     อชีวะหรือสสารประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน 5 ประการ 
คือ การเคลื่อนไหว(ธัมมะ) การหยุดนิ่ง(อธัมมะ) อวกาศ(อากาศ) สสารและกาล ทั้งหมดเป็นนิรันดร
(ปราศจากการเร่ิมต้น) และทั้งหมดยกเว้นวิญญาน(ชีวะ) เป็นสิ่งไม่มีชีวิต และทั้งหมดยกเว้นสสาร 
เป็นสิ่งไม่มีตัวตน การเคลื่อนที่และการหยุดนิ่ง โดยตัวของมันเองไม่มีอยู่ จะต้องมีสิ่งอื่นมาท าให้
มันเคลื่อนที่และหยุดนิ่ง องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของอชีวะหรือสสารทั้ง 5 ดังกล่าวมีกาล(เวลา)  
ซึ่งเป็นนิรันดรเป็นองค์ประกอบ  

     ถ้ากล่าวโดยพิสดารทุกอย่าง แบ่งออกเป็น 9 ดังต่อไปนี้  
     1) ชีวะ หรือ อาตมัน  

     2) อชีวะ หรือวัตถุ  
     3) ปุณยะ ได้แก่ บุญ  

     4) ปาปะ ได้แก่ บาป  

     5) กรรม ได้แก่ การกระท า  

     6) พันธะ ได้แก่ ความผูกพัน  

     7) สังสาระ ได้แก่ ความเวียนว่ายตายเกิด  

     8) นิรชระ ได้แก่ การท าลายกรรม  

     9) โมกษะ ได้แก่ ความหลุดพ้น  

   3. หลักโมกษะ โมกษะคือการหลุดพ้น หรือความเป็นอิสระของวิญญาณ พูด
ง่ายๆคือ การท าให้วิญญาณหลุดพ้นจากอัตตา และจากความไม่บริสุทธิ์ ไม่ต้องมาเกิดอีก  

    ในศาสนาพราหมณ์ เมื่อวิญญาณหลุดพ้นแล้วจะไปรวมอยู่กับพรหม  

ส่วนศาสนาเชน เมื่อวิญญาณหลุดพ้นแล้ว ก็จะไปอยู่ในส่วนหน่ึงของเอกภาพที่เรียกว่า "สิทธิศิลา" 
ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขนิรันดร ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก  

    ข้อปฏิบัติที่จะบรรลุโมกษะในศาสนาเชน มีอยู่ 3 ประการ ดังนี้  
    3.1 ความเชื่อที่ถูกต้อง(สัมยัคทรรศน) ได้แก่ เชื่อในศาสดาทั้ง 24 องค์ 
ของศาสนาเชน เชื่อในเชนศาสตร์หรือคัมภีร์ของศาสนาเชนและเชื่อในนักบวชผู้ส าเร็จผลในศาสนา
เชน  

    3.2 ความรู้ที่ถูกต้อง (สัมยัคชญาณ) ได้แก่ รู้สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง 
และด้วยความแน่ใจ  

    3.3 ความประพฤติที่ถูกต้อง (สัมยัคจริต) มีข้อปฏิบัติทั้งของนักบวช
และคฤหัสถ์ แต่ที่นับว่าส าคัญที่สุดก็คือ อหิงสา การไม่เบียดเบียน  
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    หลักการทั้ง 3 ข้อน้ี เป็นทางท าลายกรรม คือการกระท า ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
การถูกผูกมัด หรือผูกพันตามหลักปรัชญาของศาสนานี้ 
  2.4 หลักจริยธรรมในพุทธศาสนา 

   พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช 
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น  
   พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางฮินดู แต่มีเอกลักษณะของตนเองเป็นพิเศษ 
ไม่ยอมรับทรรศนะของฮินดูหลายประการด้วยกัน คือ 

   2.4.1 ไม่ยอมรบัคัมภีร์พระเวท เป็นความรู้ของพระพรหม 

   2.4.2 ไม่รับว่ามีพระพรหมหรือพระเจ้าสร้างโลกและสร้างสรรค์สิ่งทั้งหลาย
ในโลกนี้และในโลกอ่ืน 

   2.4.3 ไม่ยอมรับว่าอัตตาที่ถาวรในตัวมนุษย์ 
   2.4.4 ต่อต้านการอ้อนวอนบวงสรวงเทพเจ้า และพิธีกรรมต่างๆ ที่กล่าวใน
คัมภีร์พระเวท 

   2.4.5 ไม่ยอมรับระบบวรรณะ 

   2.4.6 ไม่ยอมรับพิธีอาบน้ าล้างบาปในแม่น้ าคงคาและพิธีกรรมต่างๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน 

   2.4.7 ไม่ยอมรับการบ าเพ็ญเพียรด้วยการทรมานร่างกายให้ล าบาก  
เพื่อเอาชนะบาปกรรมตามที่เชื่อถือกันอยู่ในสมัยนั้น 

   พระพุทธเจ้าได้วางแนวการสอนของพระองค์เป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อกับคัมภีร์
พระเวทและคัมภีร์อุปนิษัทอันเป็นคัมภีร์เก่าแก่ของลัทธิฮินดู พระองค์ได้สอนแนวทางแห่งชีวิต 
โดยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ 8  เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางแห่งชีวิต คือ “นิพพาน” พระองค์ 
ทรงมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า 

   “การเวียนว่ายตาย-เกิดอยู่ในวัฎฏะสงสารเป็นทุกข์โดยไม่รู้จักจบสิ้น ตราบใด
ที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอด สัจธรรม 4 ประการ จะต้องจมอยู่ในวัฎฎะเร่ือยไป” 

   ชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา เป็นชีวิตที่มีอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบงการ
ของพระเจ้าแต่อย่างใด ความสุข ความทุกข์ ความส าเร็จ ล้มเหลว ความเจริญ หรือความเสื่อมของ
มนุษย์ ไม่ได้อยู่ที่อ านาจการบันดาลของพระเจ้า แต่อยู่ที่ตัวของมนุษย์เอง 

   ดังนั้นหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนามีดังนี้ 
   1. จริยธรรมชั้นต้น 

   2. จริยธรรมชั้นกลาง 
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   3. จริยธรรมชั้นสูง 

   จริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา 

   จริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาแบ่งได้ 3 ระดับ คือ จริยธรรมชั้นต้น จริยธรรม
ชั้นกลางกลางและจริยธรรมชั้นสูง 

   (จริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา. ออนไลน์. 2554) ดังนี้ 
   1. จริยธรรมชั้นต้น ได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม 

    1.1 เบญจศีล แปลว่า ศีล 5 ข้อ เบญจธรรม แปลว่า ธรรม 5 ประการ 

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กัลยาณธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเคร่ืองบ ารุงจิตให้งดงาม ในทางปฏิบัติจะ
ใช้ศีลและธรรมควบคู่กัน คือ 

     1.1.1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ - มีเมตตากรุณา ต่อมนุษย์และสัตว์ 

     1.1.2 เว้นจากการลักทรัพย์ - มีสัมมาอาชีวะ หรือประกอบอาชีพ
ที่สุจริต 

     1.1.3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม - ส ารวมในกาม มีความยินดี
ในคู่ครองตน 

     1.1.4 เว้นจากการพูดเท็จ – มีสัจจะ รักษาค าพูด 

     1.1.5 เว้นจากการดื่มสุราและของเมาทุกชนิด - มีสติสัมปชัญญะ 

ไม่ขาดสติ ประมาทมัวเมา 

    1.2 หลักการพิจารณา ศีล 5 

     ข้อ 1 ปาณาติปาตา เวระมะณี มีหลักการพิจารณาเข้าเกณฑ์การฆ่า 

คือ สัตว์มีชีวิต รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต มีจิตคิดจะฆ่า พยายามเพื่อจะฆ่า สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น 

     ข้อ 2 อทินนาทานา เวระมะณี มีหลักการพิจารณา คือ ของน้ันมี
เจ้าของหวงแหนรู้อยู่ว่าของนั้นมีเจ้าของหวงแหน มีจิตคิดจะลักขโมย พยายามเพื่อจะลกัขโมย ลัก
ขโมยของได้มาด้วยความเพียรนั้น 

     ข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี มีหลักการพิจารณา คือ วัตถุที่ไม่
ควรถึงไม่ควรเสพ จิตคิดจะเสพในอคมนียวัตถุนั้น เพียรเพื่อจะเสพ ยังมัคให้ถึงพร้อมด้วยมัค  
(คือองค์ก าเนิดเข้าในช่องสังวาส) 

     ข้อ 4 มุสาวาทา เวระมะณี มีหลักการพิจารณา คือ เร่ืองไม่จริง  

จิตคิดจะกล่าวให้ผิดจากความจริง พยายามกล่าวให้ผิดตามจิตคิดนั้น ผู้อ่ืนฟังรู้ความที่กล่าวนั้น 

     ข้อ 5 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวระมะณี มีหลักการพิจารณา คือ 

น้ านั้นเป็นน้ าเมาจิตคิดที่จะดื่มน้ าเมานั้น พยายามที่จะดื่มตามจิตน้ัน ดื่มให้ล่วงล าคอลงไป 
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   2. จริยธรรมชั้นกลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 เป็นทางแห่งความดีเมื่อได้
ปฏิบัติแล้ว ศีลข้อ1-3 จัดเข้าในกายกรรม 3 คือ 

    2.1 เว้นจากการฆ่าสัตว์  
    2.2 เว้นจากการลักทรัพย์  
    2.3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

    ศีลข้อ 4 จัดเข้าในวจีกรรม 4 คือ 

    2.4 เว้นจากการพูดเท็จ 

    2.5 เว้นจากการพูดค าหยาบ 

    2.6 เว้นจากการพูดส่อเสียด 

    2.7 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล 

    มโนกรรม 3 คือ 

    2.8 ไม่อยากได้ของคนอ่ืน 

    2.9 ไม่อาฆาตพยาบาทคนอ่ืน 

    2.10 เห็นชอบตามท านองคลองธรรม 

   3. จริยธรรมชั้นสูง ได้แก่ มรรค 8 เป็นจริยธรรมชั้นสูง เพื่อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์ เรียกว่าอริยมรรค หรือมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ 
    3.1 สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ปัญญาอันเห็นชอบ ได้แก่ ปัญญาอันเห็นชอบ
ในอริยสัจ 4 คือ รู้ว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ รู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากเหตุคือ ตัณหา รู้ว่าทุกข์นั้น
สามารถดับได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องและรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ 
    3.2 สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความด าริชอบ หรือถูกต้อง ได้แก่ ด าริ 

ในการออกจากกาม ด าริในการไม่พยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน ด าริในการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

    3.3 สัมมาวาจา หมายถึง เจรจาชอบ ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจาก
การพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล 

    3.4 สัมมากัมมันตะ หมายถึง ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้อง หรือประพฤติ
สุจริตทางกายได้แก่ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

    3.5 สัมมาอาชีวะ หมายถึง เลี้ยงชีพชอบ ประกอบอาชีพสุจริต ละมิจฉาชีพ
ทั้งปวง 

    3.6 สัมมาวายามะ หมายถึง เพียรชอบ หรือเพียรพยายามในสิ่งที่ถูกต้อง 

ได้แก่ สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น ปหานปธาน เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว
ภาวนาปธาน เพียรท าความดีให้เกิดขึ้น อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม 
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    3.7 สัมมาสติ หมายถึง ระลึกชอบ หรือระลึกในสิ่งที่ถูกต้อง กล่าวคือ  

มีสติพิจารณากายและอิริยาบถของกาย (กาย) มีสติรู้ว่า สบาย ไม่สบาย หรือเฉยๆ (เวทนา) มีสติรู้อยู่
ว่าจิตก าลังเศร้าหมอง หรือผ่องใส มีกิเลส หรือไม่มีกิเลส (จิต) มีสติรู้ว่า มีอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาใน
ใจจิต (ธรรม) 

    3.8 สัมมาสมาธ ิหมายถึง สมาธิชอบ มีสมาธิตั้งมั่น มีจิตมั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน 

    คุณค่าทางจริยธรรมของหลักกรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต. 

2552 : 213-214) 

    1. ให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผล และมองเห็นการกระท าและผลการ
กระท าตามแนวของเหตุปัจจัย ไม่เชื่องมงาย ตื่นข่าว 

    2. ให้เห็นว่า ผลส าเร็จที่ตนต้องการ จุดหมายที่ปรารถนา จะเข้าถึงหรือ
ส าเร็จได้ด้วยการลงมือท า จึงต้องพึ่งตนเอง และท าความเพียรพยายาม ไม่มัวคอยโชคชะตา ไม่หวัง
ผลบันดาลหรือรอผลของการเซ่นสรวงอ้อนวอน 

    3. ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ที่จะงดเว้นจากกรรมชั่วและรับผิดชอบ
ต่อผู้อ่ืน ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลท าความดีต่อเขา 

    4. ให้ถือว่าบุคคลมีสิทธิและหน้าที่โดยธรรมชาติ ที่จะกระท าการต่างๆ 

เพื่อแก้ไขปรับปรุงสร้างเสริมตนเองให้ดีขึ้นไปโดยเท่าเทียมกัน สามารถท าตนให้เลวลงหรือดีขึ้น 

ให้ประเสริฐจนถึงยิ่งกว่าเทวดาและพรหมได้ทุกๆ คน 

    5. ให้ถือว่าคุณธรรม ความสามารถ ความดีความชั่วที่ท า ความประพฤติ
ปฏิบัต ิ เป็นเครื่องมือวัดความทราม หรือความประเสริฐของมนุษย์ ไม่ให้มีการแบ่งแยกโดยชาติ 
ชั้นวรรณะ 

    6. ในแง่กรรมเก่า ให้ถือเป็นบทเรียนและให้รู้จักพิจารณาเข้าใจตนเอง
ตามเหตุผล ไม่คอยเพ่งโทษแต่ผู้อ่ืน มองเห็นพื้นฐานทุนเดิมของตนที่มีในปัจจุบัน เพื่อรู้จักที่จะ
แก้ไขปรับปรุงและวางแผนสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าต่อไปให้ถูกต้อง 

    7. ให้ความหวังในอนาคตส าหรับสามัญชนทั่วไปและไม่มีข้อสงสัย
ในหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4  ดังนั้นอริยสัจ 4 จึงประกอบด้วย 

     7.1 ทุกข์ ได้แก่ ขันธ์ 5 เป็นตัวทุกข์ กิจในทุกข์-ปริญญา คือ  

การก าหนดรู้ หมายถึงการท าความเข้าใจทุกข์ เข้าใจปัญหา และก าหนดรู้ขอบเขตของปัญหาใน
ทุกข์นั้น 
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     7.2 สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์) ได้แก่ ตัณหา คือ ความอยาก  

ความเพลิดเพลินและความติดใจ คอยใฝ่หาความยินดีใหม่ๆ เร่ือยไป กิจในสมุทัย-ปหานะ คือ  

การละ หมายถึง การก าจัดแก้ไขต้นตอ หรือสาเหตุของทุกข์ หรือปัญหา 

     7.3 นิโรธ (ความดับทุกข์) ได้แก่ การดับตัณหา สละเสีย สลดัออก 

ไม่พัวพัน กิจในนิโรธ- สัจฉิกิริยา คือ การท าให้แจ้ง หมายถึง การเข้าถึงภาวะที่ปราศจากทุกข์  
หมดปัญหาหรือบรรลุจุดหมาย 

     7.4 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือมรรค เป็นปฏิปทาที่น าไปสู่ความ
ดับแห่งทุกข์ ได้แก่ทางประเสริฐมีองค์ประกอบ 8 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธ ิ กิจในมรรค-ภาวนา คือ  

การเจริญ หมายถึง การฝึกอบรม ด าเนินการลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่จะน าไปสู่จุดหมาย แต่ใน
ระยะหลังพุทธปรัชญาหรือแนวทางแห่งความคิด ได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากบางอย่างก็เกิน
ความจ าเป็น พยายามแสวงหาความจริงด้วยเหตุผลมากกว่าประสบการณ์ ในระยะเร่ิมแรก  

พุทธปรัชญาสนับสนุนให้แสวงหาความจริงจากประสบการณ์มากกว่าแสวงหาความจริงจากเหตุผล 
แต่ในระยะหลังพุทธปรัชญาสนับสนุนให้แสวงหาความจริงจากเหตุผลมากกว่าจากประสบการณ์ 
 3. นโยบายของรัฐบาล 

  นโยบายของรัฐบาลมีบทบาทในการก าหนดคุณค่าทางจริยธรรมของสังคม ท าให้สังคม
ตื่นตัว เห็นความส าคัญของจริยธรรมและมีค่านิยมพร้อมที่จะปฏิบัติตามเช่น 

  3.1 ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ 

   กรมสามัญศึกษา (2526 : 2 - 3) กล่าวว่าจริยธรรม ได้แก่ การประพฤติในสิ่งที่
ควรประพฤติโดยมีค า 3 ค า คือ คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ใช้แทนกันได้และอยู่ในขอบข่าย
ของค่านิยมซึ่งค่านิยมพื้นฐานรวมเป็นกลุ่มความคิดได้ 5 ประการ คือ 

   3.1.1 การพึ่งตนเอง ขยัน หมั่นเพียรและรับผิดชอบ 

   3.1.2 การประหยัดและออม 

   3.1.3 ความมีระเบียบวินัย 

   3.1.4 การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

   3.1.5 ความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 
  3.2 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ม.ป.ป. : 15) กล่าวว่า คุณลักษณะ
ทางจิตใจที่จะน าไปสู่พฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนให้มี
ความเก่งความดี และมีความสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สุนทรีย์โดยเน้นจริยธรรม
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เป็นส าคัญเพื่อน าไปสู่ความสุขที่แท้จริงของชีวิต มีองค์ประกอบหลักในการพัฒนา 5 องค์ประกอบ 

คือ 

   3.2.1 ความใจใฝ่รู้และสร้างสรรค์ 
   3.2.2 ความมีน้ าใจ 

   3.2.3 ความมีวินัย 

   3.2.4 ความเป็นไทย 

   3.2.5 การบริโภคด้วยปัญญาในวิถีชีวิตไทย  

  3.3 คุณธรรม ( ฆราวาสธรรม ) 4 ประการ 

   รัฐบาลได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาล
ปัจจุบันที่พระราชทานคุณธรรม 4 ประการ เพื่อใช้เป็นหลักในการด าเนิน ชีวิตของประชาชนได้แก่ 
   3.3.1 การรักษาสัจจะ (สัจจะ) ความจริงใจ ต่อตนเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม 

   3.3.2 การรู้จักข่มใจตนเอง (ทมะ) ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ใน
ความสัจความดีนั้น 

   3.3.3 ความอดทนอดกลั้นและอดออม (ขันต)ิ ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ
สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 

   3.3.4 การรู้จักวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียประโยชน์ (จาคะ)  
ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

   คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงาม
ขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติ บังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง
พัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ (มหาเถรสมาคม 2526 : 1 – 3) 

  3.4 คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติต้องการ และมีความจ าเป็นต้องปลูกฝัง
ให้ถึงพร้อมสถานการณ์ปัจจุบันเป็นคุณลักษณะทางจริยธรรม คณะกรรมการกองวัฒนธรรม 

(กรมการฝึกหัดครู, 2525: 11) กล่าวถึงหลักจริยธรรม ไว้ 10 ประการ คือ  

   1. หลักจริยธรรมด้านจิตส านึก 

    1.1 ให้มีความส านึกในเร่ือง ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ  

    1.2 ให้มีความส านึกในเร่ือง ซื่อสัตย์ สุจริต และหิริโอตตัปปะ  

    1.3 ให้มีความส านึกในเร่ือง กตัญํูกตเวที  
    1.4 ให้มีความส านึกในเร่ือง เข้มแข็ง ขยันหมั่นเพียร และอดทน  

    1.5 ให้มีความส านึกในเร่ือง สุภาพอ่อนโยน และมารยาทอันดีงาม  
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   2. หลักจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 

    2.1 ให้มีความรู้จักรับผิดชอบและรู้จักหน้าที่  
    2.2 ให้มีใจกว้างขวาง รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

    2.3 ให้มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ  

    2.4 ให้มีความเป็นระเบียบในการงานและความคิด  

    2.5 ให้มีความสามัคคี รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักขออภัยและให้อภัยซึ่ง
กันและกัน  

   กรมการฝึกหัดครู (2525: 26) ได้สรุปลักษณะทางจริยธรรมไว้ 30 ลักษณะ คือ  

   1. หลักจริยธรรมต่อตนเอง 

    1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต  

    1.2 ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  

    1.3 ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น  

    1.4 ความรับผิดชอบ  

    1.5 ความสุภาพเรียบร้อย  

    1.6 ความมีเหตุผล  

    1.7 ความกตัญํูกตเวที  
    1.8 การเคารพ เชื่อฟังผู้ใหญ่  

    1.9 ความเชื่อมั่นในตนเอง  

    1.10 ความมีสต ิ 

    1.11 การรู้จักควบคุมตนเอง  

    1.12 ความอุตสาหะ  

    1.13 การประหยัดและออมทรัพย์  
    1.14 ความเป็นผู้มีศีลธรรมประจ าใจ  

    1.15 การรักษาระเบียบวินัย  

   2. หลักจริยธรรมต่อส่วนรวมและสังคม 

    2.1 การรักษาสาธารณสมบัติ  
    2.2 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
    2.3 ความเสียสละ  

    2.4 ความเมตตา กรุณา  

    2.5 ความเป็นผู้มีน้ าใจ  
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    2.6 ความเป็นระเบียบ  

    2.7 ความรักชาติ  
    2.8 ความสามัคคี  
    2.9 ความยุติธรรม 

    2.10 การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  

    2.11 ความเป็นผู้น า  

    2.12 ความยุติธรรม   

    2.13 การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  
    2.14 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
    2.15 ความเป็นผู้ยึดมั่นในศาสนา  

   ดังนั้นคุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย พอสรุปโดยรวมได้ ดังนี้ คือ  
    1. มีวาจาสัตย์ 
    2. มีความอดทน 

    3. มีความซื่อสัตย์ 
    4. รู้จักการให้เกียรติผู้อ่ืน 

    5. รักสันติ รักความสงบ 

    6. มีน้ าใจ เอ้ืออาทร แบ่งปัน 

    7. ให้ความเคารพผู้อาวุโส 

    8. มีความกตัญํูกตเวที 
    9. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

   สังคมไทย แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทั้งชาติพันธ์ ศาสนา ชนชั้น แต่ก็สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ ไม่มีปัญหาทางสังคม หากทุกคนน าหลักจริยธรรมนั้นมาใช้ในการด าเนินชีวิต  

  3.5 ลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

   คนดี คือ คนที่ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทัง้ด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลมีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความ
คิดเห็นและสิทธิผู้อ่ืน มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสันติสุข 

   คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้าน
ใดด้านหน่ึงหรือรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา ศิลปะ 
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ดนตรี กีฬามีภาวะผู้น า รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นต้น เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์  

ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และท าประโยชน์
ให้เกิดแก่ตนสังคมและประเทศชาติได้ 
   คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใส 

ร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง มีมนุษย์สัมพันธ ์มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจาก
การตกเป็นทาสของอบายมุข และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเพียงพอแก่อัตภาพเป้าหมายของการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ จึงต้องท าให้ผู้เรียนเก่งเต็มตามศักยภาพของแต่ละคนดี คือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด กตัญํู รู้หน้าที่ มีสุข คือ สุขกายและใจ 
 

องค์ประกอบของจริยธรรม  

 กระทรวงศึกษาธิการได้สรุปองค์ประกอบของจริยธรรมไว้ดังนี้ คือ  

 1. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท าการปฏิบัติ หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความมานะพยายาม ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทั้งยังมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อ
ให้ผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่นั้นบรรลุส าเร็จตามความ มุ่งหมาย โดยมีความพยายามที่จะ 

ปรับปรุง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้น  

 2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง 

ประพฤติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น  

 3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติรู้จัก
ไตร่ตรอง ไม่หลงงมงาย  

 4. ความกตัญญูกตเวที ความกตัญํู หมายถึง ความรู้สึกส านึกในการอุปการ คุณที่ผู้อื่น
มีต่อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ความกตัญํูกตเวที  
จึงหมายถึง ความรู้บุญคุณและการตอบแทนต่อผู้อ่ืนและสิ่งที่มี บุญคุณ  

 5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ กฎหมาย และศีลธรรม ช่วยให้สังคมเป็น ระเบียบเรียบร้อย 

และเกิดความสุขความเจริญในประเทศชาติ  
 6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การให้ปันกับคนที่ควรให้ ด้วยก าลัง
กาย ก าลังทรัพย ์ก าลังปัญญา รวมทั้งการรู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตัวเอง  

 7. ความสามัคค ี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมเพรียงกันทั้งกายใจ ความคิด  

เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันกระท ากิจการให้ส าเร็จลุล่วงอย่างดี  
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 8. การประหยัด หมายถึง การใช้สิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์ มากที่สุด 

ไม่ยอมให้มีส่วนเกินมากนัก  

 9. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรงสอดคล้องกับความ เป็นจริง
และเหตุผล ไม่มีความล าเอียง  

 10. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความส าเร็จ ในการงาน  

 11. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ความ สงสาร
คือ จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
 แหล่งที่มาของจริยธรรม นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ยังมีกฎหมาย วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม จรรยาบรรณ และมารยาทสังคมซึ่งมีส่วนช่วยก าหนดจริยธรรม
ของบุคคลและสังคมอีกด้วย 

 

ประเภทของจริยธรรม 

 นักปราชญ์ทางจริยธรรมได้แบ่งจริยธรรมออกเป็น 4 ประเภท เป็นการประพฤติของคนมี
ได้หลายระดับแยกตามสภาพจิตใจและจะได้รับผลมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของบุคคล
ผู้นั้น บางคนอาจปฏิบัติได้ระดับสูงสุด แต่บางคน ก็ปฏิบัติได้ตามระดับมาตรฐานขั้นต่ าที่มนุษย์ควร
ปฏิบัติเท่านั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน  (2520: 4-6) แบ่งจริยธรรม ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

 1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่า การกระท าสิ่งใดดีควรกระท าสิ่งใดไม่
ควรกระท า ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมขึ้นอยู่กับอายุและระดับการศึกษา และพัฒนาการทาง
สติปัญญาความรู้เชิงจริยธรรมสามารถเรียนรู้โดยเฉพาะในช่วงอายุ 2 – 10 ปี จะได้รับการปลูกฝัง
มากเป็นพิเศษดังนั้นจึงเป็นเร่ืองของการเรียนรู้เน้ือหาของจริยธรรมนั่นเอง 

 2. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อพฤติกรรมต่างๆ ทางจริยธรรม
ว่าชอบหรือไม่ชอบเพียงใด ทัศนะคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนใหญ่ จะสอดคล้องกับค่านิยมใน
สังคมนั้น ๆ และสามารถท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้แม่นย ากว่าความรู้เชิงจริยธรรม ทัศนคติ
เชิงจริยธรรมของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 
 3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกกระท าหรือไม่
กระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของการกระท า 

 4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ
หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
แบ่งเป็น2 จ าพวก คือ จ าพวกแรก การกระท าที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุน เช่น การให้ทาน  
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การช่วยเหลืออยู่อื่นและจ าพวกที่สอง พฤติกรรมเป็นสถานการณ์ที่ยั่วยุให้บุคคลกระท าผิดกฎเกณฑ์ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตนบางประการ เช่น การโกงสิ่งของ เงินทอง คะแนน ลักขโมย เป็นต้น 

 กรมวิชาการ (2523 ก : 3 ) แบ่งจริยธรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ 

 1. ด้านความรู้ คือ ความเข้าใจในเหตุผลและสามารถแยกแยะตัดสินใจว่าอะไรถูกต้อง
ได้ด้วยการคิด 

 2. ด้านอารมณ์ คือ ความพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิดความนิยมที่จะรับจริยธรรมมาเป็น
แนวประพฤติปฏิบัติ 
 3. ด้านพฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระท าที่บุคคลตัดสินการกระท า จะถูก
หรือผิด เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากความรู้และด้านอารมณ์ และบางส่วนขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น 

ความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณ์ที่รุมเร้าบุคคลนั้น 

 ปราชญา กล้าผจัญ (2544: 87) ได้แบ่งจริยธรรมออกเป็น 2 ประเภทคือ  

 1. จริยธรรมส าหรับผู้ครองเรือน เป็นจริยธรรมเบื้องต้นที่มนุษย์ทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ 
เช่น ศีล 5 เป็นธรรมประจ าใจส าหรับผู้ครองเรือนที่เรียกว่า ฆราวาส หรือ อาคาริกชน (อยู่ในอาคาร
บ้านเรือน) มนุษย์ผู้ยังมีโลกียวิสัยอันอยู่ในขันธสันดาน  

 2. จริยธรรมส าหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ได้แก่ ธรรมอันมิใช่โลก ได้แก่ ผู้ที่งดเว้น
จากกามทั้งปวง ละโลก สละเพศฆราวาส ออกบวชเป็นพระ นักบวช ฤๅษีชีไพร ท่องเที่ยวไปใน 

ป่าเขา หรือไม่ก็จ าพรรษาอยู่ในวัดหรือเป็นพระธุดงค์ออกจาริกแสวงบุญ ไปเร่ือยๆ พวกนี้เรียกว่า 
พวกอนาคาริกชน พวกไม่มีบ้านช่องอาศัย 

 จริยธรรมทั้งหมดนี้ มีความสัมพันธ์กันกล่าวคือ บุคคลย่อมรู้ว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดชั่วหรือ
สิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควร แล้วจึงเกิดความรู้สึกกับตนเองว่าชอบ หรือไม่ชอบ ความรู้เหตุผลและ
ทัศนคติ เป็นพื้นฐานของเจตนาในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมา อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า
กระบวนการของพฤติกรรมทางจริยธรรม ย่อมประกอบด้วยเจตนาเป็นพื้นฐาน ซึ่งมาจากความรู้
เหตุผลและทัศนคติ การกระท าและผลของการกระท าในองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม
นั้นถือว่าเป็นเจตนามาตรฐานในการวินิจฉัยคุณค่าทางจริยธรรม 

 

ความหมายของมนุษย์ 
 ความหมายของมนุษย์นั้นมีผู้ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายของค าว่า “มนุษย์”  

ไว้ดังนี้ มนุษย์ หมายถึง สตัว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง คนในสาขาวิชาต่างๆ ได้กล่าวถึง
มนุษย์ไว้หลายประการ ดังเช่น  
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 ในสาขามนุษยศาสตร์กล่าวถึงมนุษย์ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐหรือสัตว์ที่มีจิตใจสูง  
 ในสาขาสังคมศาสตร์กล่าวถึงมนุษย์ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และในสาขา 

 วิทยาศาสตร์ ก็จัดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในอาณาจักรสัตว์ จากความหมายของ
มนุษย์ตามที่ปรากฏในพจนานุกรม   รวมทั้งการกล่าวถึงมนุษย์ในลักษณะต่างๆ ตามแนวคิดของแต่
ละสาขา จะพบว่ามนุษย์กับสัตว์นั้นมีลักษณะบางประการร่วมกันอยู่ และมีลักษณะบางประการ
แตกต่างกันออกไป  

 ส่วนแนวคิดเร่ืองมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาและนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
ดังนี้ คือ 

 อริสโตเติล (Aristotle) (วัชรา คลายนาทร. 2530 : 33) กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและ
สัตว์การเมือง 

 พุทธทาสภิกขุ (2529 : 115) กล่าวว่า มนุษย์คือ สัตว์ที่เกิดมาส าหรับเอาชนะความทุกข์ 
 สรุปมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและสัตว์การเมือง เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผลและเป็นสัตว์ที่มี
จิตใจสูง มนุษย์มีกายและจิตใจสูงกว่าสัตว์และบุคคลธรรมดา มนุษย์สามารถรู้ธรรมะระดับโลกุตระ
เพื่อดับทุกข์ได้ 
 

ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ 
 พุทธทาสภิกขุ (2523 : 33)  ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ไว้ว่ามนุษย์
กับสัตว์นั้น มีความแตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่างและเค้าโครงสร้าง ตลอดจนในด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์สติปัญญาและคุณธรรม แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์กับสัตว์ก็มีความเหมือนกันในสิ่งต่อไปนี้
คือ 

 1. การแสวงหาอาหาร ความต้องการอาหาร เพื่อบ าบัดความหิว 

 2. การแสวงหาความสุขในการหลับนอน มีความต้องการพักผ่อน 

 3. ความกลัวตาย หนีภัย ขี้ขลาด ต้องการมีชีวิตอยู่ด้วยความปลอดภัย 

 4. มีความต้องการทางเพศและร่วมเพศ 

 ความต้องการ 4 อย่างนี้ มนุษย์กับสัตว์มีความต้องการเหมือนกัน ธรรมะเท่านั้นท าให้คน
แตกต่างไปจากสัตว์ 
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ธรรมชาติของมนุษย์ 
 มนุษย์ตามสภาพธรรมชาตมิีความโหดร้ายทารุณ ป่าเถื่อน มีความเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบ 
ไม่ชอบการควบคุมบังคับ ชอบเป็นอิสระและชอบท าตามใจตนเอง เมื่อใช้ระบบการศึกษาระบบ
จริยธรรม ระบบการเมืองเป็นต้นการพัฒนามนุษย์ และมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์ที่มีจิตใจสูง รู้จักใช้
สติปัญญา และเหตุผลแก้ปัญหาชีวิต และมนุษย์มีความอยากได้ อยากมี อยากเป็นในสิ่งที่มีความ
จ าเป็นแก่ชีวิต ธรรมชาติของมนุษย์แบ่งได้ดังนี้ 
 1. มนุษย์มีกิเลส 

  พุทธทาสภิกขุ (2503 : 30 – 55) ได้กล่าวไว้ว่า ตามธรรมชาติของมนุษย์มีกิเลสอยู่
ภายในจิตใจ กิเลสมีมูลมาจากอวิชชา คือ ภาวะที่ปราศจากความรู้ กิเลสท าให้มนุษย์เศร้าหมองมี
ความเห็นผิดเข้าใจผิดและท าผิด ท าให้เกิดความโลภ โกรธ หลง มีความมัวเมาหลงใหล และมีความ
อยากมีไม่มีที่สิ้นสุด กิเลสท าให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลและสังคมวิกฤตการณ์ต่างๆ ของสังคมล้วน
แล้วแต่เกิดจากอ านาจของกิเลสมนุษย์ทั้งสิ้น เช่น อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

 2. มนุษย์มีตัณหา 

  วิทย์ วิศทเวทย์ (2513 : 40) ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีตัณหา ตัณหาเป็นเหตุ
ของปัญหาทุกชนิดของมนุษย์ เช่น การเบียดเบียน การพยาบาท การจองเวร ความขัดแย้งฯลฯ ตัณหา
เป็นต้นเหตุความทุกข์ของมนุษย์ เพลโต กล่าวว่า ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์มิใช่โรคภัยหรือ  

ความยากจน แต่เป็นตัณหาของมนุษย์นั้นเอง ตัณหาของมนุษย์นั้นแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

  2.1 กามตัณหา คือ ความอยากได้ในกามคุณ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
และสิ่งที่มาตอบสนองความอยากทางประสาทสัมผัสทั้งห้าและกามารมณ์ 
  2.2 ภวตัณหา คือ ความอยากในภาวะของตน ที่จะได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หมายถึง ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ตามอ านาจของโลกธรรม เช่น ทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ  
สุขสรรเสริญฯลฯ 

  2.3 วิภวตัณหา คือ ความอยากให้พ้นจากภาวะความเป็นอยู่ที่ตนไม่ปรารถนาจะ
เป็น เช่น ไม่อยากเป็นคนจน ฆ่าคนตายไม่อยากเป็นนักโทษ เป็นต้น 

 3. มนุษย์มีความชั่ว 

  มนุษย์เกิดมาครั้งแรกไม่มีความชั่ว ความชั่วของมนุษย์เกิดมาที่หลัง ถ้ามนุษย์ 
ขาดสติ ประมาท ไม่มีสติปัญญาและด้อยคุณภาพ ความชั่วของมนุษย์เกิดมาได้อย่างนี้คือ 

  3.1 โลภะ ได้แก่ ความอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบ
ธรรม เมื่อความอยากได้เกิดขึ้น พฤติกรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลง เกิดความมักมากความตระหนี่ 
ความหลอกลวง การฉ้อโกง การลักขโมยและการปล้น เป็นต้น 
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  3.2 โทสะ หมายถึง ความคิดประทุษร้ายผู้อ่ืน เพราะขาดเมตตา เมื่อความโกรธ
เกิดขึ้นย่อมล้างผลาญ ท าร้าย กล่าวค าหยาบ ว่าร้าย เช่น ฆ่าและท าลาย เป็นต้น 

  3.3 โมหะ หมายถึง ความหลง เมื่อความหลงเกิดขึ้นย่อมท าให้เกิดการลบหลู่
คุณท่าน ความตีตนเสมอท่าน ความริษยา ความถือดี หัวดื้อ ว่ายากสอนยาก เป็นต้น 

 4. มนุษย์มีความดี 
  ต้นเหตุของความดีได้แก่ 
  4.1 อโลภะ คือ ความไม่ยากได้สิ่งใดๆ ของผู้อื่น 

  4.2 อโทสะ คือ ความไม่มีประทุษร้าย ไม่โกรธ ไม่อาฆาตพยาบาท 

  4.3 อโมหะ คือ ความไม่หลง ไม่อิจฉาริษยา ไม่กระด้าง 

 5. มนุษย์มีคุณธรรม 

  เดวิด ฮิวส์ นักจริยศาสตร์ฝ่ายตะวันตก ได้ให้ความเห็นมนุษย์ตามธรรมชาติมี
ความรู้สึกพื้นฐาน เพื่อคิดถึงประโยชน์ของตน มีความเห็นอกเห็นใจ คิดถึงประเพณีและเป็นผู้มี
คุณธรรม คุณธรรมนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ (ชัยวัฒน์ อัฒพัฒน์ 2530 : 165) 

  5.1 คุณธรรมตามธรรมชาติ คือ ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความเมตตา ความรู้จักประมาณ 
ความอดทน ความบริสุทธิ์ฯลฯ 

  5.2 คุณธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ ความยุติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกใน
สังคม ซึ่งบางส่วนสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมและประเพณี 
 6. มนุษย์มีปัญหาชีวิตหรือมีความทุกข์ 
  มนุษย์มีลักษณะทางธรรมชาติเหมือนกันหมด คือ มนุษย์มีปัญหาชีวิตและมีความทุกข์ 
เช่น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เป็นต้น 

 7. มนุษย์มีการเรียนรู้ 

  มนุษย์เป็นสัตว์มีสติปัญญาและเหตุผล มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีความเหมาะสม ถ้าหากตีความจากหลักฐานต่างๆ ได้ถูกต้อง ก็จะท าให้เชื่อได้ว่า  
“ตามธรรมชาตินั้น มนุษย์มีทั้งมวลเกิดมาดีทั้งนั้น ดีในแง่ที่ไม่มีความก้าวร้าว ไม่เป็นปฏิปักษ์ ไม่มี
ความเลวร้าย หรือบาปติดตัวมาตั้งแต่ดั้งเดิม มนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรงขับ ที่จะจัดระเบียบความ
เรียบร้อย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านความรักแก่ตนเองและผู้อื่น ความชั่วร้ายไม่ได้เป็นสิ่งที่ยัง
ฝังอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้มาด้วยการเรียนรู้ และการเพาะเลี้ยงความชั่วร้ายให้เกิด
มาด้วยตนเอง ความก้าวร้าว ความทารุณ ความโหดร้าย การต่อสู้ สงคราม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เสี้ยม
สอนปลูกฝังให้มนุษย์ต้องท า อุปมาเหมือนผู้โดยสารรถมีความจ าเป็นต้องช าระค่าโดยสาร” 
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 ดังนั้น การอบรมสั่งสอนในครอบครัวที่ดุด่า กลั่นแกล้งมุ่งร้าย จะท าให้เด็กเป็นคนหยาบ 
ก้าวร้าว ขี้ระแวง  และโหดร้าย แต่ถ้าอบรมสั่งสอนด้วยความเมตตาอารีย์ ให้ก าลังใจ เด็กก็จะมีความ
เมตตาอารีย์ ให้ก าลังใจ เด็กก็จะมีความเยือกเย็น รู้จักสงสารช่วยเหลือคนอ่ืนและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 

หน้าที่ของมนุษย์ 
 ทุกชีวิตเกิดมาต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คนต้องท าหน้าที่ของคน สัตว์ท าหน้าที่ของ
สัตว์ พืชต้องท าหน้าที่ของพืช การท างาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติธรรม  
 หน้าที่ของมนุษย์พุทธทาสภกิขุ (2530 : 1 – 28) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
 1. มนุษย์ต้องเคารพหน้าที่ และเคารพธรรมะ และท าหน้าที่เพื่อหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
ท าได ้

 2. มนุษย์ต้องท าหน้าที่ให้ถูกต้อง ตามวัยและสถานภาพของตน 

 3. มนุษย์มีหน้าที่ด ารงชีวิตให้อยู่รอดและเป็นสุข และท าหน้าที่เพื่อผู้อ่ืนให้มาก ที่สุด 

 4. มนุษย์มีหน้าที่ปฏิบัติธรรม ธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐต้องปฏิบัติตลอดชีวิต 

 5. มนุษย์ต้องประพฤติพรหมจรรย์ พรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติอย่างประเสริฐ 

 มนุษย์มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มนุษย์ต้อง
ท างานด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรมถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายและศีลธรรม มนุษย์ต้องเคารพตนเอง เคารพผู้อ่ืน เคารพธรรมะ เคารพกฎหมาย  
การที่มนุษย์ท าหน้าที่ถูกต้องและเหมาะสม จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน โลกจะอยู่รอด 

ถ้าทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ “การปฏิบัติหน้าที่นั้นคือการปฏิบัติธรรม” 

 

ประโยชน์ของจริยธรรมที่มีต่อมนุษย์ 
 จริยธรรมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อน าไปปฏิบัติเพราะจริยธรรมเป็นหลักส าคัญ ส าหรับการ
ปฏิบัต ิการศึกษาเพื่อเข้าใจหรืออธิบายได้เท่านั้นไม่มีประโยชน์ แต่การน าจริยธรรมไปใช้ปฏิบัตินั้น 

จะเป็นประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1. ประโยชน์ของจริยธรรรมท่ีมีต่อตนเอง 

  1.1 จริยธรรมช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวเอง มีความส านึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
  1.2 จริยธรรมช่วยให้มนุษย์สามารถก าหนดเป้าหมายของชีวิต การด าเนินชีวิต
และการพัฒนาชีวิตให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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  13 จริยธรรมช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ปัญหาชีวิต และท าให้ทุกข์หมดไปได้ 
  1.4 จริยธรรมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายที่ดีเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ 
  1.5 จริยธรรมเป็นวิถีทางแห่งปัญญา ท าให้มนุษย์มีเหตุผลรู้จักใช้สติปัญญา
แก้ปัญหาชีวิตมีความเชื่อมั่นในการกระท าความดี โดยการน าเอาหลักจริยธรรมมาเป็นเคร่ืองมือ
แก้ปัญหาชีวิต ไม่หลงงมงายในสิ่งที่ไม่มีเหตุผล 

  1.6 จริยธรรมช่วยให้มนุษย์เป็นคนหนักแน่น มีความขยันอดทนเพื่อเอาชนะความ
ทุกข์ความเดือดร้อนได้ด้วยตนเอง เป็นที่พึ่งของตนเองไม่ต้องรอโชคชะตา 

  1.7 จริยธรรมช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์ต่อตนเอง คนที่มีจริยธรรมย่อมมี
เคร่ืองมือที่ช่วยให้คิดให้กระท าในสิ่งที่ดี สร้างประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและจูงใจให้ท าแต่สิ่งดีๆ มีความเจริญต่อตนเอง เช่น คนที่ขยันเรียนมีความรับผิดชอบย่อม
ประสบความส าเร็จใน การเรียน ในทางตรงกันข้าม คนที่เกียจคร้านและขาดความขยันหมั่นเพียรก็
จะสอบตก เป็นต้น หรือพนักงานขายของที่มีวาจาสุภาพอ่อนน้อมต่อลูกค้าย่อมจะได้รับค าชม มากกว่า
ผู้ที่มีกริยาวาจาหยาบคาย ไร้มารยาท  

  1.8 จริยธรรมช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์ในด้านการรักษาจริยธรรม จริยธรรม
เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าทั้งทางกาย ใจ และ สังคมดังกล่าวมาแล้ว จะรักษาไว้ได้ก็ด้วยการปฏิบัติ ถ้าไม่
ปฏิบัติแล้วก็เป็นเพียง ตัวหนังสือหรือค าพูดเปล่า ๆ จะช่วยใครไม่ได้ทั้งสิ้น การศึกษาจริยธรรมและ
น าไปปฏิบัติ จึงเป็นการรักษาจริยธรรมให้คงอยู่  
  1.9 จริยธรรมช่วยให้รู้จักตนเอง มีส านึกต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ที่มีทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อประเทศชาติและหน้าที่การงานของตน 

  1.10 จริยธรรมเป็นวิถีแห่งปัญญา ท าให้เป็นผู้รู้จักใช้สติปัญญาในการคิดแยกแยะ
หาเหตุผลด้วยความเชื่อที่ว่าการท าความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จึงสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ตามหลักจริยธรรม 

  1.11 จริยธรรมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายใจด ี

ย่อมก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิต 

  1.12 จริยธรรมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถ
ในการครองคน ครองงาน ครองตนและครองเรือน 

  1.13 จริยธรรมช่วยให้มีเคร่ืองยึดเหนี่ยวและเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อป้องกันการ
เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบในทางส่วนตัวและส่วนรวม 
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  1.14 จริยธรรมช่วยให้คนเรามีความหนักแน่น ต่อสู้ ขยัน อดทน พึ่งพาตนเองได้  
ไม่รอโชคชะตาดลบันดาล 

  1.15 จริยธรรมท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายชีวิต โดยด าเนินและพัฒนาชีวิตให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  1.16 จริยธรรมช่วยให้สามารถแก้ปัญหาชีวิตและท าให้ความทุกข์หมดไปได้ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าคุณค่าการมีจริยธรรมของมนุษย์ควรเร่ิมจากระดับบุคคล เปรียบเสมือนการโยนก้อนหิน
ก้อนเล็กๆ ลงในน้ าจะเห็นวงกระเพื่อมจากด้านในออกสู่ด้านนอกเป็นวงกว้างขึ้นนั่นเพราะว่าเมื่อ
บุคคลสามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจความต้องการว่าชีวิตต้องการอะไร ด้วยสติปัญญาก็จะสามารถ
ด าเนินชีวิตของตนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น สิ่งแวดล้อมโดยไม่สร้าง
ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่งการกระท าใด ๆ ของบุคคลหนึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งด้าน
ดีและไม่ดีต่อสิ่งรอบข้างได้เสมอ ฉะนั้นจริยธรรมจึงมีความส าคัญที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ที่
ควรอย่างยิ่งที่จะน าไปใช้กับทุกหน่วยทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นวงการราชการ วงการการเมือง วงการ
การศึกษา วงการธุรกิจและวงการวิชาชีพต่าง ๆ 

 2. ประโยชน์ของจริยธรรมที่มีต่อสังคม 

  2.1 จริยธรรมช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีระบบระเบียบ มีความ
อบอุ่น มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข 

  2.2 จริยธรรมช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเองให้เข้ากับบุคคลอ่ืนๆ และสังคมอย่างมีระบบ
เปน็ระเบียบ เช่น การครองคน การครองงาน การครองเรือน ฯลฯ 

  2.3 จริยธรรมช่วยมนุษย์มีเคร่ืองยึดเหนี่ยวและเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อป้องกันการ
เบียดเบียน การเอาเปรียบกันในทางส่วนตัวและสังคม 

  2.4 จริยธรรมช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์ต่อสังคม คนที่มีจริยธรรม ย่อมท า
สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและแก่ ผู้อ่ืน อย่างน้อยการไม่ท าชั่ว ก็เป็นการช่วยให้สังคมไม่ต้อง
แก้ไขปัญหา ถ้าคนในสังคมมี จริยธรรมดีสังคมนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน คนดีจึงเป็น
ผู้รักษาสังคมด้วยการ ไม่ท าลายสังคมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของประเทศ สภาพแวดล้อม หรือการ
ประพฤต ิทุจริตต่าง ๆ 

  2.5 จริยธรรมช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์ใน การพัฒนาบ้านเมือง ต้องพัฒนา
จิตใจคนก่อน หรืออาจพัฒนาควบคู่กันไป กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม เพราะการพัฒนาที่ไม่
มีจริยธรรมเป็นแกนน า จะสูญ เปล่าและเกิดผลเสียเป็นอันมาก  

  2.6 จริยธรรมช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ สังคม
อบอุ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีความสงบสุข 
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  2.7 จริยธรรมช่วยสร้างสันติภาพในสังคม และสร้างสันติภาพของโลกให้มีความ
สมัครสมานสามัคคีให้อยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าชาติใด ภาษาใด เพื่อให้คนในโลกนี้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 

สรุปท้ายบท 

 1. จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติและปฏิบัติให้เหมาะสมในสิ่งถูกต้อง ซึ่งสังคม
ยอมรับ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและร่มเย็นจริยธรรมมี 3 ประเภท คือ ความรู้ดีรู้ชั่ว 
การแสดงทัศนคติและพฤติกรรมทางจริยธรรม และการมีเหตุผลทางจริยธรรม และจริยธรรมมี  
2ระดับ คือ ระดับศีลธรรม และระดับสัจธรรม 

 2. แหล่งที่มาของจริยธรรมที่ส าคัญมี 3 แหล่ง คือ ปรัชญา ศาสนา และนโยบายของ
รัฐบาล นอกจากนี้ก็มีกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม จรรยาบรรณ และ
มารยาททางสังคม 

 3. มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์บ้านเมือง ในความหมายของจริยธรรม มนุษย์เป็น
สัตว์ที่มีเหตุผลและมีจิตใจสูงมนุษย์แตกต่างจากสัตว์ตรงที่สัตว์ไม่มีธรรมะ  
 4. ธรรมชาติมนุษย์ ได้แก่ มนุษย์มีกิเลส มนุษย์มีตัณหา มนุษย์มีความชั่ว มนุษย์ 

มีความดี  มนุษย์มีคุณธรรม  มนุษย์มีปัญหา (ทุกข์)  มนุษย์มีการเรียนรู้และมีการปรับตัว 

 5. มนุษย์เกิดมาเพื่อท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามวัย และภาวะ มนุษย์มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ที่ส าคัญที่สุดมนุษย์มีหน้าที่ครองชีวิตให้พ้นจาก
ความทุกข์   
 6. องค์ประกอบของจริยธรรม ดังนี้ คือ  

  6.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  6.2 ความซื่อสัตย์  
  6.3 ความมีเหตุผล  

  6.4  ความกตัญํูกตเวที  
  6.5 การรักษาระเบียบวินัย  

  6.6 ความเสียสละ  

  6.7 ความสามัคคี  
  6.8 การประหยัด  

  6.9 ความยุติธรรม  

  6.10 ความอุตสาหะ  
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  6.11 ความเมตตากรุณา  

 7. คุณค่าจริยธรรมกับชีวิตมนุษย์ ในด้านจริยธรรมระดับศีลธรรม ช่วยให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีระเบียบ มีความสงบสุข ในด้านจริยธรรมระดับสัจธรรมนั้น ช่วยให้มนุษย์
พ้นจากความทุกข์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

แบบฝึกหัด 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจริยธรรม 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของค าว่า “จริยธรรม” มาให้เข้าใจ 

 2. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของจริยธรรมที่มีต่อปัจเจกชนและสังคม 

 3. จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างศีลธรรม สัจจธรรมกับจริยธรรม 

 4. จงอธิบายแหล่งที่มาของจริยธรรม 

 5. จงอธิบายประเภทของจริยธรรมและความหมายของความเป็นมนุษย์ 
 6. จงอธิบายเร่ืององค์ประกอบของจริยธรรม 

 7. จงบอกความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ 

 8. จงยกตัวอย่างการน าหลักจริยธรรมในพุทธศาสนาที่เป็นนโยบายของรัฐบาลใน
การบริหารประเทศมา 1 ตัวอย่างพร้อมอธิบาย 

 9. จงอธิบายหัวข้อต่อไปนี้ 
  9.1 ความหมายของค าว่า “มนุษย์” 

  9.2 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ 

  9.3 ธรรมชาติของมนุษย์ 
  9.4 หน้าที่ของมนุษย์ 
 10. จงอธิบายประโยชน์ของจริยธรรมที่มีต่อมนุษย์ 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 2 

เรื่อง ชีวิตและกฎธรรมชาติของชีวิต 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  2 ชีวิตและกฎธรรมชาติของชีวิต 

 ความหมายของค าว่าชีวิต 

 ชีวิตในทัศนะต่างๆ 

 คุณค่าของชีวิต 

 กฎธรรมชาติของชีวิตในนิยาม 5 

 ความต้องการของชีวิต 

 โครงสร้างของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ 
 กฎธรรมชาติของชีวิต 

 ลักษณะสามัญของชีวิต (ไตรลักษณ์) 
 คุณค่าทางจริยธรรมและการน าไปใช้ 
 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าชีวิตคืออะไร 

 2. นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าชีวิตเป็นอย่างไร 

 3. นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าชีวิตอยู่เพื่ออะไร 

 4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหไ์ด้ว่า เราจะท าอย่างไรกับชีวิต และจะบริหารจัดการ
อย่างไรกับชีวิตเพื่อด าเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุด 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การท ารายงาน 
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 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การปฏิบัติ เช่น นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นต้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดิทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 

 2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ 

 3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

 4. การสอบ 

 

 



บทที ่2 

ชีวิตและกฎธรรมชาติของชีวิต 

 

 

 ชีวิตคือกระบวนการทางกายและจิต หรือรูปธรรมและนามธรรม ตั้งอยู่ สลายไปตามเหตุ
ปัจจัยของมัน ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ตราบใดยังมีเหตุปัจจัย กระบวนการของชีวิตก็ด าเนินไปแต่เมื่อใด
ไม่มีเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์ครบองค์กระบวนการของมันแล้ว ชีวิตก็ดับลง ท่านเปรียบเหมือนเปลวไฟ
ที่ดับลงเพราะหมดเชื้อและขาดองค์ประกอบอื่นๆ 

 ชีวิตตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่าง  เช่น  ปัจจัยที่ท าให้เกิด คือ  
พ่อแม่  พ่อแม่ท าให้เกิดชีวิต  ปัจจัยที่ท าให้รอดชีวิต  ได้แก่  น้ า  อากาศ  อาหาร  และพลังงาน  เป็นต้น  
ชีวิตหมายถึง สภาพความเป็นอยู่ด้วยเหตุและปัจจัย  เมื่อเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ก็มีชีวิตรอด เมื่อหมด
ปัจจัยปรุงแต่งชีวิตก็ตาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาเร่ืองชีวิตจะท าให้ทราบความหมายว่า ชีวิตคือ
อะไร ชีวิตเป็นอย่างไร ชีวิตเป็นอยู่เพื่ออะไร แล้วท าอย่างไรให้ประสบความสุขแห่งชีวิต ดังนั้น
ความมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดนักปรัชญาเมธีกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 1. สุขนิยม เห็นว่า ความสุขเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะความสุขเป็นสิ่งที่มีค่าในตัว
วิทยาศาสตร์ จะช่วยให้มนุษย์มีความสุขเพิ่มขึ้น 

 2. ปัญญานิยม เห็นว่าปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดเพราะถือว่าจิตหรือวิญญาณ เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญในความเป็นมนุษย์และปัญญาเป็นสิ่งส าคัญในวิญญาณ 

 3. วิมุตินิยม เห็นว่าการที่มนุษย์หลุดพ้นจากพันธนาการของความอยากในส่วนเกินต่างๆ 
เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด ถ้ามนุษย์จะเอาชนะความอยากก็ให้เอาชนะใจตัวเองก่อน ถ้าชนะใจตัวเองได้ 
ก็จะเอาชนะคนทั้งโลกได้ 
 4. อัตถิภาวะนิยม เห็นว่ามนุษย์คงเห็นกลับมามองตัวเอง ประพฤติปฏิบัติและกระท าใน
สิ่งที่ตนอยากท า ตามเสรีภาพ 

 

ความหมายของค าวา่ชีวิต  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ฉบับที่ 269 ได้ให้ความหมายของค าว่า
“ชีวิต” ไว้ว่าชีวิต คือความเป็นอยู่  

 ชีวิตในพระสุตตันตปิฎกคือ ขันธ์ 5 ซึ่งขันธ์ 5 นี้แยกออกได้เป็น 2  ส่วนคือ กายกับใจ 
หรือ รูปขันธ์และนามขันธ์  รูปขันธ์ ได้แก่ส่วนของร่างกายหรือรูป นามขันธ์ ได้แก่ เวทนา สัญญา 
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สังขาร และวิญญาณ ซึ่งเป็นส่วนของใจ ตามนัยแห่งอภิธรรมเรียกวิญญาณขันธ์ทั้งหมดว่า จิต ซึ่งจะ
กล่าวในข้อต่อไป ดังนั้น มนุษย์ต้องมีทั้งกายและใจในการท าหน้าที่สอดประสานให้ชีวิตด ารงอยู่
และด าเนินต่อไปได้ 
 

ชีวิตในทัศนะตา่งๆ 

 ชีวิตมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีว่า ชีวะ แปลว่า อยู่หรือเป็นอยู่ นอกจากนี้ชีวิตยังหมายถึง
ความเป็นไป ด าเนิน เคลื่อนไหว สด 

 ชีวิตในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Life หมายถึง กลุ่มมีชีวิต คือ พืช สัตว์ คน เป็นต้น 

 1. ชีวิตในทัศนะของผู้รู้ ผู้รู้และผู้ศึกษาค้นคว้าในจริยธรรมได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตไว้
ดังนี้ 
  1.1 สุรศักดิ์ สร้อยครบุรี (ม.ป.ป. 16 ) ได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตประกอบด้วยส่วนส าคัญ 
4 ส่วน คือ ดิน น้ า ลม ไฟ หรือขันธ์ 5 นี้เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะ จึงเป็นอนิจจัง คือ เป็นของ 

ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน เมื่อเป็นอนิจจังก็เป็นทุกข์คือความไม่คงทน เป็นของว่างเปล่าเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้อง
เป็นอนัตตา  คือไม่ใช่ตัวตน  โดยเหตุนี้  ตามหลักของปฏิจจสมุปบาท  พระองค์จึงตรัสว่า “ชีวิตน้ี
คือกองทุกข์” 

  1.2 พระราชวรมุนี (2526 :13) ได้กล่าวไว้ว่า  พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพร้อมทั้งองค์
คาพยพทั้งหมด  ที่บัญญัติเรียกว่า “สัตว์”  บุคคล ฯลฯ  ออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ 5 ประเภท หรือ  
5 หมวด  เรียกทางธรรมว่าเบญจขันธ์  คือ 

   1.1.1 รูป (Corporeality) ได้แก่ส่วนประกอบที่เป็นฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด 
ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย  หรือสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมทั้งคุณสมบัติและ
พฤติการณ์ต่างๆของสสารและพลังงานเหล่านั้น   
   1.1.2 เวทนา (Feeling หรือ Sensation) ได้แก่ ความรู้สึกทุกข์ หรือ เฉยๆ  
ซึ่งเกิดจากผัสสะทั้ง  5  และทางใจ 

   1.1.3 สัญญา (Perception)  ได้แก่  ความก าหนดได้ หรือหมายรู้คือ ก าหนด
รู้อาการ หรือเคร่ืองหมายลักษณะต่างๆ  อันเป็นเหตุให้จ าอารมณ์ 
   1.1.4 สังขาร (Mental Fromation หรือ Volitional Activities) ได้แก่
องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิตที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆ โดยเจตนาเป็น
ตัวน าพูดง่ายๆว่า  ความนึกคิดดีชั่วต่างๆ  เช่น  ศรัทธา  สติ  หิริ  โอตตัปปะ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  
อุเบกขา  ปัญญา  โมหะ  โทสะ  โลภะ  มานะ  ทิฐิ  อิสสา  มัจฉริยะ  เป็นต้น 
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   1.1.5 วิญญาณ (Consciousness)  ได้แก่  ความรู้แจ้งทางประสาททั้ง  5  และ
ทางใจ  คือ  การเห็น  การได้ยิน  การได้กลิ่น  การรู้รส  การรู้สัมผัสทางกาย  และการรู้อารมณ์ 
ทางใจ 

 2. ชีวิตในทัศนะของศาสนา 

  สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ ( 2535 : 34) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ชีวิต” ซึ่งได้อธิบายใน
หนังสือ  ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม  เล่ม 1 สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ชีวิต  คือ  ตัวตน  หรือ  บุคคล   
  2.2 ชีวิต  คือ  ความสดของโปรโตปลาสซึมในเซลล์ 
  2.3 ชีวิต เป็นตัวธรรมชาติ และมีกฎธรรมชาติควบคุม จึงต้องเป็นไปตามกฏ
ธรรมชาติ 
 3. ชีวิตในทัศนะของการเปรียบเทียบ 

  ชีวิตตามความหมายของการเปรียบเชิงอุปมาที่พบอยู่เป็นประจ า มีดังนี้ 
  3.1 ชีวิต  คือ  การเดินทาง   
  3.2 ชีวิต  คือ  การต่อสู้ 
  3.3 ชีวิต  คือ  การงาน 

  3.4 ชีวิต  คือ  การศึกษา 

  สรุป ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ ความไม่ตาย ชีวิตเป็นธรรมชาติที่ถูกควบคุมอยู่ด้วย 

กฎธรรมชาติ  ชีวิตประกอบด้วยกายกับจิต  ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางและการต่อสู้ 
 4. ชีวิตในทัศนะการด ารงอยู่ 
  ไชย ณ พล (2532 : 107 ) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้สตัว์ที่เกิดมาแล้วด ารงอยู่โดย 

การอาศัย  อาหาร  4  ประการ  คือ  
  4.1 กวฬิงการาหาร  ( อาหารเป็นค าๆ  หยาบและละเอียด) 

  4.2 ผัสสาหาร  ( อาหารคือการสัมผัสทาง  ตา  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ  ) 
  4.3 มโนสัญเจตนาหาร  (อาหาร คือ  เจตนาที่บันทึกไว้ในสัญญาแห่งใจ ) 
  4.4 วิญญาณาหาร  ( อาหารคือธาตุรู้  ความรู้ ) 
  อาหารทั้ง  4  ประการนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มนุษย์และสัตว์มีชีวิตอยู่ได้ชั่วอายุขัย 

 5. ทัศนะคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต 

  คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าเป็นพืชหรือสัตว์มีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
  5.1 สิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นด้วยเซลล์ 



 64 

  5.2 สิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นด้วยกลุ่มสารที่มีชีวิต กลุ่มสารที่มีชีวิตนี้เรียกว่าโปรโต
ปลาสซึม  
  5.3 สิ่งมีชีวิตต้องการหายใจ 

  5.4 สิ่งมีชีวิตต้องการเจริญเติบโต 

  5.5 สิ่งมีชีวิตต้องการหน่วยชีวิตใหม่  ด้วยการสืบพันธุ์ 
  5.6 สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกาย เพื่อสร้างอาหารและ
ท าลายสารอาหาร  เพื่อเอาพลังงานมาใช้ในการเคลื่อนไหว  เช่น  การขับถ่ายของเสีย  ฯลฯ   
  5.7 สิ่งมีชีวิตต้องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

 6. ทัศนะในส่วนประกอบของชีวิต 

  ชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยการรวมตัวของส่วน 5 ส่วน ซึ่งเรียกเบญจขันธ์ (ขันธ์ 
แปลว่า กอง ) คือ 

  6.1 รูปขันธ์ คือ กองแห่งรูป กล่าวโดยสรุป คือ ธาตุ 4 

   ปฐวีธาตุ ธาตุดิน  คือสิ่งที่มีลักษณะเส้นแข็ง เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

   อาโปธาตุ ธาตุน้ า คือสิ่งที่มีลักษณะเหลว เอิบอาบ เช่น น้ าลาย น้ ามูก 

   วาโยธาตุ ธาตุลม  คือสิ่งที่มีลักษณะเบา พัดไปมา 

   เตโชธาตุ ธาตุไฟ คือ อุณหภูมิ ความร้อนในกาย 

  6.2 เวทนาขันธ์ คือ ส่วนที่เป็นความรู้สึกอันเกิดจากการกระทบของประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และใจ เรียกว่า อายตนะ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
   สุขเวทนา ความรู้สึกสุข 

   ทุกขเวทนา ความรู้สึกทุกข์ 
   อุเบกขาเวทนา ความรู้สึกเฉยๆ 

  6.3 สัญญาขันธ์ คือ ส่วนที่เป็นความจ าได้หมายรู้  เช่น เมื่อตาเห็นรูปคน จ าได้ว่า
คนๆนั้นชื่อนั้นนามสกุลนั้น เป็นต้น 

  6.4 สังขารขันธ์ คือส่วนที่เป็นองค์ประกอบของจิต หรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิต  
โดยมีเจตนาเป็นตัวน า 

   ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งจิตให้คิดดี 

   อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งจิตให้คิดชั่ว 

   อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งจิตให้คิดกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่ว 

  6.5 วิญญาณขันธ์ คือ ส่วนที่รู้แจ้ง อารมณ์ทางประเภทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจ 

   6.5.1 ตา กระทบรูป เกิดการเห็น เรียก จักขุวิญญาณ 
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   6.5.2 หู กระทบเสียง เกิดการได้ยิน เรียก โสตวิญญาณ 

   6.5.3 จมูก กระทบกลิ่น เกิดการได้กลิ่น เรียก ฆานวิญญาณ 

   6.5.4 ลิ้น กระทบรส เกิดการรู้รส เรียก ชิวหาวิญญาณ 

   6.5.5 กาย กระทบโผฏฐัพพะ เกิดการรู้สัมผัสทางกาย เรียก กายวิญญาณ 

   6.5.6 ใจ กระทบอารมณ์ เกิดการรู้สัมผัสทางใจ เรียก มโนวิญญาณ 

 7. ทัศนะในการก าเนิดชีวิตตามทัศนะของวิทยาศาสตร์ 

  สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ (2535 : 35) ได้กล่าวถึงการก าเนิดตามทัศนะของวิทยาศาสตร์ 

ไว้ว่า ชีวิตเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพ่อแม่  (สิ่งที่มีชีวิตอยู่ก่อนแล้ว) ท าให้เกิดชีวิตใหม่ การสร้างหน่วย
ใหม่ของชีวิต เรียกว่าการสืบพันธุ์ซึ่งมี 2 แบบ คือ การสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ เช่น การใช้กิ่งปักช า 
การแตกหน่อของกล้วย  การแบ่งเซลล์บักเตรีและการแบ่งเซลล์ของอมีบา การสืบพันธุ์โดยการใช้
เพศ เช่น มนุษย์ซึ่งอาศัยพ่อแม่ให้ก าเนิดชีวิตโดยฝ่ายพ่อจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่า อสุจิ ฝ่ายแม่
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่า ไข่ ไข่ที่ถูกผสมโดยอสุจิ  เรียกว่า  ไซโกท  ไซโกทนี้จะฝังตัวไว้กับเยื่อ
หุ้มผนังมดลูก และเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนตามล าดับ  เมื่อครบ  9  เดือน  ก็คลอดออกมาเป็นทารก
และเจริญเติบโตเป็นเด็ก  เป็นหนุ่มเป็นสาว  พร้อมที่จะสร้างหน่วยใหม่ของชีวิตต่อไป 

 8. ทัศนะในการก าเนิดชีวิตของพระพุทธศาสนา 

  ทัศนะเกี่ยวกับการก าเนิดชีวิตของพระพุทธศาสนามีว่า ชีวิตนี้เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง 
ทั้งที่เป็นส่วนร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการเกิดของมนุษย์ในพระพุทธศาสนากล่าว่า ประกอบด้วย
องค์ 3 คือ 1) บิดามารดาอยู่ร่วมกัน (มีเพศสัมพันธ์) 2) มารดาอยู่ในวัยยังมีระดู 3) มีคันธัพพะ 

มาปรากฏ (ในครรภ์มารดา)  
  องค์ประกอบส าคัญที่ต้องศึกษาคือ คันธัพพะ หมายถึง สัตว์ ซึ่งก็คือมนุษย์ เทวดา 
เปรต หรือสัตว์นรกที่ตายแล้วหรือจุติแล้วมาเกิด ถามว่าคันธัพพะมาปรากฏในครรภ์มารดานั้นมา
อย่างไร ค าตอบเร่ืองนี้ศึกษาได้จากบทสนทนาระหว่างพระพุทธองค์กับพระอานนท์ดังนี้ 
  พระพุทธองค์ : อานนท์ ก็ถ้าวิญญาณจักไม่หยั่งลงสู่ครรภ์มารดา นามรูป (ชีวิตใหม่) 
จักก่อขึ้นในครรภ์มารดาได้หรือ 

  พระอานนท์ : ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า 

  พระพุทธองค์ : ก็ถ้าวิญญาณหยั่งลงสู่ครรภ์มารดาแล้วล่วงเลยไปเสีย (ดับ) นามรูป 
จักบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้หรือ 

  พระอานนท์ : ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า 

  พระพุทธองค์ : ก็ถ้าวิญญาณเด็กชายหรือเด็กหญิงผู้เยาว์วัยจักขาดความสืบต่อนามรูป
จักเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือ 
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  พระอานนท์ : ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า 

  พระพุทธองค์ : อานนท์ เพราะเหตุนั้นเหตุ ต้นเหตุ เหตุเกิด และปัจจัยแห่งนามรูป 

ก็คือ วิญญาณนั่นเอง ( ที.ม. (ไทย) 10/115/65-66) 
 9. ทัศนะในประเภทของการก าเนิดชีวิต 

  พระโสภณคณาภรณ์  (2530 : 53) ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงสังเกต ค้นพบการ
ก าเนิดชีวิตด้วยพระองค์เอง ทรงกล่าวว่า ก าเนิด คือ การบังเกิดของสัตว์โลก ทั้งที่เป็นมนุษย์  
อมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน เมื่อกล่าวถึงการเกิดของสัตว์ มีเพียง 4 ประเภทที่เป็นการก าเนิดของ
สภาพสิ่งมีชีวิต มีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของชีวิตและกฎธรรมชาติที่สร้างสรรค์  คือ 

  1. ชลาพุชะ ได้แก่ สัตว์ที่ถือปฏิสนธิและเจริญเติบโตในครรภ์ เมื่อถึงเวลาก าหนด
คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดา  เช่น  สัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ 
  2. อัณฑชะ  สัตว์ที่ถือก าเนิดในไข่  แล้วฟักออกมาเป็นตัว  เช่น  สัตว์เลื้อยคลาน 
ได้แก่  เต่า  จระเข้  จิ้งจก  เป็นต้น 

  3. สังเสทชะ  สัตว์ที่เกิดจากปัจจัยร่วมกันของสิ่งสกปรกและหมักหมมของเชื้อรา
ของสกปรก  ซากสัตว์เน่า  เชื้อโรค  เป็นต้น 

  4. โอปปาติกะ สัตว์ที่เกิดโดยผุดขึ้นมาเป็นตัวเต็มตัวในทันใด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
โดยไม่ผ่านการเป็นทารก  เมื่อตายก็ไม่ทอดทิ้งสรีระ (ร่างกาย) ไว้ ได้แก่  พวกอบาย 5 เว้น เดรัจฉาน 
เทวดาในกามาวจรภูมิ 6  และรูปภูมิ  16   

 

คุณค่าของชีวิต 

 1. คุณค่าของชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา คือการด าเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์ที่เป็น
จุดหมายของชีวิตที่เรียกว่า อัตถะ คือ 

  1.1 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือประโยชน์เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นขั้นต้น คือธรรมดาสามัญที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ มีทรัพย์ ยศ เกียติ ไมตรี ชีวิต
คู่ครองที่เป็นสุขเป็นต้น อันมีเกิดขึ้นได้ด้วยก าลังความเพียร สติปัญญาของตนโดยความชอบธรรม 
และรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้น ในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขโดยชอบทั้งตนเองและผู้อื่นพร้อม
ทั้งประโยชน์เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่ถึงได้ในโลกนี้  ดังนี้ คือ 

   1.1.1 บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบธุรกิจการงานที่สุจริตหมั่น
แสวงหาทรัพย์สมบัติในทางที่ชอบ  และได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น เรียกว่า อุฎฐานสัมปทา 

   1.1.2 การที่บุคคลได้เสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้ รู้จักเก็บหอมรอมริบ  
ประหยัดค่าใช้จ่าย  ไม่สุรุ่ยสุร่าย  รู้จักรักษาไว้ในเวลาจ าเป็น  เรียกว่า อารักขสัมปทา 
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   1.1.3 การที่บุคคลรู้จักคบมิตร คือ คบเฉพาะคนดี หลีกเลี่ยงการคบมิตรที่ไม่ดี 
เรียกว่า  กัลยาณมิตตา 

   1.1.4 การที่บุคคลรู้จักเลี้ยงชีพ คือ เลือกประกอบอาชีพที่สุจริต เมื่อได้
ทรัพย์มาแล้วรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานของตน  เรียกว่า สมชีวิตา 

  1.2 สัมปรายิกัตถะประโยชน์ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ด้านคุณค่าของ
ชีวิตซึ่งเป็นขั้นลึกล้ าส าหรับชีวิตด้านใน เป็นหลักประกันชีวิตในอนาคตและภายหน้า คือความเจริญ
งอกงามแห่งชีวิตจิตใจที่ก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้นด้วยคุณธรรม มี ศรัทธา ศีล จาคะ และปญัญา ด ารงตน
อยู่ในศีลธรรม 

   ประโยชน์ชั้นกลาง คือ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับใน
อนาคตหรือในโลกหน้ามี  4  ประการ คือ 

   1. สัทธาสัมปทา ได้แก่ ผู้มีความเชื่อในพระศาสนา เป็นความเชื่ออันยุติด้วย
เหตุผลเชื่อด้วยความชอบธรรม  ไม่เชื่ออย่างงมงาย  ไม่เป็นคนไร้ศาสนา ให้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือใน
การควบคุมความประพฤติ  ประโยชน์จากการปฏิบัตินั้น  จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน 

   2. สีลสัมปทา คือ ให้บุคคลประพฤติดีทั้งกาย  วาจา  และใจ  ประพฤติอะไร
หรืออย่างไร  อย่าให้มีโทษ  ให้ต้ังอยู่ในหลักสากลของสังคม  คือศีล 5 ประการ 

   3. จาคสัมปทา คือ ให้บุคคลถึงพร้อมด้วยการเสียสละ เช่น การท าบุญสุนทาน 
การเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น เป็นต้น 

   4. ปัญญาสัมปทา คือ ให้บุคคลถึงพร้อมด้วยปัญญา เช่น รู้จักทุกข์ รู้จัก
ความสุข  เหตุผลของความทุกข์และความสุข  เป็นต้น 

  1.3 ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ปรมัตถประโยชน์  หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ของ
ชีวิต เป็นจุดหมายขั้นสุดท้ายที่ชีวิตควรจะเข้าถึง คือ การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต ไม่ถูกบีบคั้นด้วยอ านาจ
ความยึดติดถือมั่น สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ปลอดโปร่ง ผ่องใส สะอาด สว่าง สงบ มีความสุข
ประโยชน์ขั้นนี้ได้แก่นิพพาน ผู้บ าเพ็ญเพียรจะต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมขั้นสูงสุดเป็นล าดับไป  
เร่ิมตั้งแต่การปฏิบัติธรรมจากขั้นต่ า คือ มีศีล สูงขึ้นไปมีสมาธิ แล้วก็มีปัญญาเรียกว่า ปฏิบัติตนให้มี
ไตรสิกขา  นักปราชญ์ทางศาสนาเปรียบไว้ว่า ศีล สมาธิและปัญญา ที่อบรมได้เต็มที่แล้ว จักสัมพันธ์
กันประดุจเชือก 3 เกลียว  เอามือสัมผัสที่ใดย่อมกระทบได้ทั้ง  3  เกลียว  จักอ านวยผลดับกิเลสทุกข์ได ้ 
(เสถียร  พันธรังษี 2524 : 158) 
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 2. คุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์ 
  ชาวคริสต์มีความเชื่อที่เป็นหลักส าคัญ คือ พระเจ้า ( พระยะโฮวา ) เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง
สาเหตุของสรรพสิ่ง คือ พระเจ้า ( God ) พระเจ้าเป็นองค์สร้าง ดูแลควบคุมให้รางวัลและให้โทษ 
เปน็องค์ตัดสินความชั่วความดีของมนุษย์ มนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น ตามพระคัมภีร์เก่า 
กล่าวว่า เดิมไม่มีอะไร มีแต่ความมืด พระเจ้าก็อยู่ในความมืด พระองค์จึงสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นดังนี้ 
  วันที่ 1 ทรงสร้างแสงสว่าง 

  วันที่ 2 ทรงสร้างท้องฟ้า อากาศ 

  วันที่ 3 ทรงสร้างน้ าและทะเล 

  วันที่ 4 ทรงสร้างพระอาทิตย์ พระจันทร์ 

  วันที่ 5 ทรงสร้างนกและปลา 

  วันที่ 6 ทรงสร้างมนุษย์คนแรก 

  วันที่ 7 ทรงพักเหนื่อย 

  ตามพระคัมภีร์ พระองค์สร้างมนุษย์ผู้ชายให้ชื่อว่า อาดัม (แปลว่า แผ่นดิน)  
สร้างมนุษย์ผู้หญิงจากซี่โครงซ้ายของผู้ชาย ให้ชื่อว่า เอวา (แปลว่า ชีวิต) (พระญาณวโรดม 2539 : 

137) มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น มีศักดิ์สูงกว่าสัตว์อ่ืนๆทั้งปวง จัดให้ใกล้เคียงกับพระเจ้า   
บางแห่งระบุว่าเพื่อเป็นภาพพิมพ์ของพระเจ้า ดังนั้น คนตามทัศนะของศาสนาคริสต์ฉายาของพระเจ้า 
ความเชื่อนี้เนื่องมาจากพระคัมภีร์ระบุว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ 
(โมเสส/27) ความเชื่อนี้เป็นหลักคิดพื้นฐานของชาวคริสต์ แต่เมื่อถูกถามว่า ฉายาของพระเจ้า
หมายความว่าอย่างไร ชาวคริสต์ส่วนใหญ่อาจให้ค าตอบหลากหลาย 

  คนในทัศนะของศาสนาคริสต์ คือ ส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา คนเกิด
มาจากความว่างเปล่า ได้รับชีวิตจากพระเจ้า เข้าขึ้นอยู่กับพระผู้สร้าง ไม่มีอะไรเป็นของตนเอง 

  คริสต์ศาสนาได้กล่าวถึงลักษณะของคนไว้ว่า 

  1. คนเป็นศูนย์กลางสรรพสิ่ง สรรพสิ่งที่เป็นมือและผู้ถือสาร ที่ชี้และน าคนไปเข้า
เฝ้าพระเจ้า 

  2. คนเป็นสิ่งที่สูงศักดิ์ที่สุด  ในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมา เพราะฉะนั้น  
สิ่งอื่นที่รองลงไป คือ สัตว์ พืช แร่ธาตุ ซึ่งต้องรับใช้มนุษย์ในเวลาเดียวกัน มนุษย์ต้องรับใช้พระเจ้า 
ฉายาของพระเจ้าอยู่ในมนุษย์ทุกคน ดังนั้น มนุษย์ต้องเคารพกันและกัน รักษาความเป็นหนึ่งเดียว
และสันติภาพ มนุษย์ต้องรับใช้กันและกัน 

  3. คนเป็นฉายาของพระเจ้า พระเจ้าคุ้มครองดูแลมนุษย์ทั้งมวล มนุษย์ทุกคนต้อง
รับผิดชอบต่อสิ่งทั้งหลายในตัวเขา รวมทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
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  4. ชีวิตของคนขึ้นอยู่กับพระเจ้า พระองค์ถือว่า คนเป็นสิ่งที่พระองค์สร้างมาเหมือน
ดอกไม้ในทุ่งนาและพวกนกในอากาศ พระเจ้าใส่ใจคนมากกว่าสิ่งอื่นๆไม่ว่าสัตว์หรือเทวดา แต่คน
ก็ปฏิเสธที่จะรู้จักพระเจ้าและกฎของพระองค์ คนกลับหันหลังให้พระเจ้าและด าเนินชีวิตในบาปกรรม 
ตามเนื้อหนังนั่นหมายถึงบาป พระองค์จึงมองเห็นว่าคนเป็นคนบาป 

  ความมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาคริสต์ 
  ค าสอนของศาสนาคริสต์ต้องการให้มนุษย์ได้รับความอยู่รอด พระเจ้าต้องการช่วย
มนุษย์ซึ่งเป็นบาป แต่ว่าไปแล้วทั้งหมดก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ และ
อิสลามไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะทั้งสามศาสนาเชื่อเชื่อว่า ชีวิตได้มาจากพระเจ้า พระเจ้าเป็น 

องค์ประเสริฐสูงสุด อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสถานที่ไร้ทุกข์ทั้งมวล มีแต่ความสุขอันถาวร ดังนั้น 
ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงพระเจ้า 

 3. คุณค่าของชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม 

  การก าเนิดชีวิตคนมีมาจากการสร้างของพระอัลเลาะห์ ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์อัล- 

กุรอาน ว่า 

  พระองค์ ( อัลเลาะห์ ) ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้ด้วยความจริง และทรง
ท าให้สูเจ้า (มนุษย์) เป็นรูปร่างและทรงท ารูปร่างสูเจ้าให้ดียิ่งขึ้น และยังพระองค์คือการกลับไปใน
บั้นปลาย ( อัล-กุรอาน 64:3 ) 
  จงกล่าวเกิด พระองค์คือผู้ทรงบังเกิดสูเจ้า และทรงท าให้สูเจ้ามีหู มีตา และมีหัวใจ  
ส่วนน้อยเท่านั้นที่สูเจ้าขอบคุณ (อัล-กุรอาน 67:23 ) 
  อัลเลาะห์ ทรงท าให้สูเจ้าออกมาจากครรภ์แม่ของสูเจ้า เมื่อสูเจ้ายังไม่รู้อะไร และ
ทรงท าให้สูเจ้ามีการได้ยิน ได้เห็น และความรู้สึกนึกคิด เพื่อสูเจ้าจะได้ขอบพระคุณองค์อัลเลาะห์ 
(อัล-กุรอาน 16: 78 ) 
  พระองค์ คือ ผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตาย คร้ันเมื่อพระองค์ทรงก าหนดกิจการใด 
เพียงแต่พระองค์ตรัสแก่มันว่า จงเป็น แล้วมันก็เป็นขึ้นมา (อัล-กุรอาน 40 : 68 )  
  พระองค์ คือ ผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน้ า และพระองค์ท าให้มีความสัมพันธ์ทาง
สายเลือด และการแต่งงานและผู้อภิบาลสูเจ้าเป็นผู้ทรงอานุภาพเสมอ (อัล-กุรอาน 65 : 54 ) 
  จากโองการที่ยกขึ้นมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง ทรงอภิบาลชีวิต
ของมนุษย์ทั้งมวล 

  ศาสนาอิสลามได้กล่าวถึงลักษณะของคนไว้ว่า 

  มนุษย์มีลักษณะเด่น พิเศษจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แม้มนุษย์จะมีลักษณะรวมกับสิ่งที่มี
ชีวิตอ่ืนๆ เช่น พืชและสัตว์ แต่องค์ประกอบชีวิตมนุษย์ละเอียดและสลับซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 



 70 

สิ่งที่เสริมให้ชีวิตมนุษย์ดีเด่นเฉพาะในตัวเอง เพราะสิ่งที่ได้รับจาก รุฮ์ จากองค์อัลเลาะห์ พระองค์
นอกจากได้ทรงสร้างมนุษย์ทางกายภาพแล้ว ชีวิตคนยังได้รับ รุฮ์ จากพระองค์ตามข้อที่ว่า 

  พระองค์ทรงท าให้เขาสมบูรณ์และทรงเป่ารุฮ์ ของพระองค์เข้าไปในเขา 

  เป้าหมายของชีวิตของชาวมุสลิมมี 2 ระดับ 

  1. เป้าหมายในโลกนี้ เป็นเป้าหมายเพื่อให้ตนมีความสุขทั้งกายและจิตใจหมด
ความทุกข์ ความหวาดกลัวและท าให้สังคมและโลกมีความสุข 

  2. เป้าหมายในโลกหน้า คือพ้นจากการลงโทษ ได้เข้าถึงสวรรค์มีความสุขตลอดไป  
อันเป็นเป้าหมาสูงสุด เพราะจะได้มีชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ 
 4. คุณค่าของชีวิตตามแนวลัทธิเต๋า 

   ตามทัศนะเกี่ยวกับก าเนิดของสรรพสิ่งตามทัศนะของเต๋า หรือวิถีแห่งเต๋า ซึ่งเชื่อใน
เร่ืองหยางหรือหยิน ที่เป็นปรัชญาพื้นฐานของจีนโบราณ ถือว่า สรรพสิ่งที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต โลก 
อากาศธาตุ หรือแม้แต่จักรวาล ล้วนก าเนิดมาจากส่วนประกอบของหยิน และหยางทั้งสิ้น เมื่อหยิน
และหยางมีความสมดุลกัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดและมีสันติสุข แต่เมื่อหยินและหยางไม่สมบูรณ์กัน 
ทุกสิ่งก็แปรเปลี่ยน ถ้าเป็นชีวิต ก็ถึงกาลแตกสลาย แม้แต่โลกธาตุก็แตกดับได้ พจนา จันทรสันติ  
(2521 : 134) ถอดความไว้ดังนี้ 
  เต๋าให้ก าเนิดแก่หนึ่ง 

  จากหนึ่งเป็นสอง 

  จากสองเป็นสาม 

   จากสามเป็นสรรพสิ่งในจักรวาล 

  จักรวาลที่ถูกสร้างสรรค์ 
  ประกอบด้วยหยางอยู่หน้า 

  หยินอยู่ข้างหลัง 

  สิ่งหนึ่งขาวสิ่งหนึ่งด า 

  สิ่งหนึ่งบวกสิ่งหนึ่งลบ 

  ทั้งสองสิ่งผสมผสานกัน 

  จนกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว 

  ชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามอ านาจเต๋า 

  เต๋า เป็นก าเนิดและเป็นสิ่งควบคุมชีวิตมนุษย์ ดังนั้นการรู้เต๋าเป็นการรู้ที่ประเสริฐสุด
ของชีวิต มนุษย์มิได้มีอิสระในตัวเองแต่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎของเต๋าอันเป็นธรรมชาติ บรรดา 

สิ่งสูงสุดมี 4 อย่างคือ เต๋า ฟ้า ดิน มนุษย์ สังคมจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์มีความรู้แจ้งเต๋า 
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และปฏิบัติตามเต๋ามากน้อยเพียงไร เต๋ายึดมั่นในความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะความอ่อนน้อม 

ถ่อมตนและความอ่อนโยนย่อมชนะความแข็งกระด้าง 

  เป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามแนวทางศาสนาเต๋า คือการบรรลุเต๋า 

 5. คุณค่าของชีวิตตามแนวลัทธิขงจื้อ 

  มนุษย์เกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษย์คือ ซิง มนุษย์เกิดมา แม้แต่ทุกคนมี
ธรรมชาติดี แต่ก็มีข้อแตกต่างกันออกไป โดยธรรมชาติที่แท้ของมนุษย์เหมือนกัน การปฏิบัติท าให้
มนุษย์มีความหลากหลายและแตกต่างกัน 

  ศาสดาของขงจื๊อ เห็นว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม คนจะอยู่คนเดียวไม่ได้ คนต้องมี
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไป จุดเร่ิมต้นของคนก็คือ ครอบครัว ความสัมพันธ์ของ
สังคมแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 

  1. บิดามารดากับบุตรธิดา 

  2. สามีกับภรรยา 

  3. พี่กับน้อง 

  4. กษัตริย์ ขุนนางกับปวงประชา 

  5. คนกับมิตรสหาย 

  ทุกระดับจะต้องมีจริยธรรมต่อกันและกัน กล่าวคือ ความกตัญํูกตเวที ความรัก
ความซื่อตรง ความสมานสามัคคี ความจงรักภักดี ความช่วยเหลือจุนเจือ และเมตตากรุณา ทุกคน
ต้องท าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด ที่เรียกว่า เจ้ียเมี้ย เช่น พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูบุตรธิดา ให้การศึกษา  
แนะน าพร่ าสอน บุตรธิดาต้องเคารพตอบแทนพระคุณของบิดามารดา กษัตริย์ต้องท าหน้าที่ปกครอง 
บ ารุงสุข บรรเทาทุกข์ ปกปักรักษาอาณาเขตแก่ปวงประชา ปวงประชาจะต้องจงรักภักดีต่อกษัตริย์ 
ปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้น 

  ทัศนะเร่ืองโลกหน้าตามทัศนะของขงจื๊อ 

  ขงจื๊อมีความเชื่อเร่ืองวิญญาณ ดังที่ค าสอนให้ประชาชนท าพิธี เช่น สังเวยดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษโดยถือว่าเป็นหน้าที่ส าคัญที่สุดของบุตรหลาน จะละเลยไมได ้ นอกจากนี้ยังสอนให้ไว้
ทุกข์แก่บรรพบุรุษตามความส าคัญของญาติพงศ์ แต่เขาก็ไม่เอ่ยถึงเร่ืองความเป็นไปในโลกหน้า
หรือภพหน้าเลย ค าสอนขงจื๊อจึงเน้นหลักไปในทางทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือเน้นประโยชน์
ปัจจุบันเป็นส าคัญ การที่เขาสอนให้บวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ ก็เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของคนให้
มั่นคงอยู่ในกตัญํูกตเวทิตาธรรม ผู้ใดยึดมั่นในความกตัญํูแม้กระทั่งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วก็
ยังคงปฏิบัติกราบไหว้ดุจมีชีวิตอยู่ ผู้นั้นก็ย่อมรู้จักกตัญํูต่อผู้อ่ืนที่มีความดีต่อตน ย่อมมีความ
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ตระหนักในฐานะเกียรติแห่งบรรพบุรุษ ไม่ท าความชั่วใดๆให้วงศ์ตระกูลมัวหมอง อันเป็นผลดีใน
การปกครองและเป็นการช่วยท าให้สังคมดีขึ้น 

  ทัศนะเกี่ยวกับพระเจ้าตามทัศนะของขงจื๊อ 

  ขงจื๊อจะไม่ศรัทธาในพระเจ้านัก และออกสงสัยในฐานะของพระเจ้า หากมีจริงแล้ว
โลกควรได้ความยุติธรรม แต่เขาก็ท าพิธีบวงสรวงพระเจ้าตามจารีตประเพณีเท่านั้น 

 

กฎธรรมชาติของชีวิตในนิยาม 5 

 พุทธศาสนา จ าแนกกฎธรรมชาติออกเป็น 5 อย่าง เรียกว่านิยาม 5 (ความเป็นไปอันแน่นอน
ของกฎธรรมชาติ) คือ 

 1. อุตุนิยาม (Physical Laws) คือ กฎธรรมชาติ ที่ครอบคลุมความเป็นไปของ
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เกี่ยวกับวัตถุที่ไม่มีชีวิตทุกชนิด เช่นฤดูกาล อุณหภูมิ ดินฟ้าอากาศ 
ปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แม้กระทั่งการเกิดของโลก และจักรวาลก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติข้อนี้ 
เช่นเดียวกับกฎทางฟิสิกส์ทั้งหมด 

 2. พีชนิยาม (Biological Laws) คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของสิ่งมีชีวิต
ทั้งพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์หรือพันธุกรรม (DNA) ก็จัดอยู่ในพีชนิยาม เช่นเดียวกับกฎทฤษฎีทาง
ชีววิทยาทั้งหมด 

 3. จิตนิยาม (Psychological Laws) คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับกลไกการท างานของจิต 
เช่น การเกิดดับของจิต การรับอารมณ์ของจิต องค์ประกอบของจิต (เจตสิก) 
 4. กรรมนิยาม (Moral Laws) คือ กฎแห่งกรรมนั่นเอง 

 5. ธรรมนิยาม (Causal Laws) คือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่ง
ทั้งหลาย เป็นกฎสากลที่ครอบคลุมความเป็นไปทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุ เช่น กฎแห่งอนิจจัง  

อิทัปปัจจยตา กฎข้อนี้มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวางที่สุดกฎ 4 ข้อข้างต้นสรุปรวมลงใน 

ข้อสุดท้ายนี้ 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่า ได้แก่กฎธรรมชาติ อันเป็นสิ่งที่ด ารงอยู่แล้ว
ในจักรวาล เพียงแต่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบด้วยสัพพัญํุตญาณและน ามาเผยแผ่เท่านั้น ทรงรับรู้ 

เข้าใจถึงนิยามหรือกฎธรรมชาติทั้งห้านี้อย่างลึกซึ้ง ทฤษฎีต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ก็คือความจริงแห่ง
นิยามเหล่านี้ เช่น ทฤษฎีววิัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินก็มาจากพีชนิยาม กฎของนิวตันก็มาจาก 

อุตุนิยาม แต่พระพุทธองค์เลือกที่จะตัดความรู้ทางด้านอุตุนิยามและพีชนิยามออกจากค าสั่งสอน 

เพราะไมใช่ทางแห่งการดับทุกข์ และไปเน้นที่กรรมนิยาม จิตนิยามและธรรมนิยาม 
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 ในทางตรงกันข้าม ตลอดเวลาสองพันปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์พยายามศึกษาในส่วนของ
พีชนิยามและอุตุนิยามมาโดยตลอด สิ่งนี้เป็นจุดเน้นที่ต่างกันระหว่างวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา 

 อย่างไรก็ตาม กฎทั้งห้าล้วนสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ เช่น โรคเอดส์เป็นเชื้อไวรัสที่มี
อยู่แล้วตามธรรมชาติ ตามกฎพีชนิยาม แต่เมื่อมนุษย์เสื่อมจากศีลธรรมเพราะมีโมหะหรืออวิชชา 

โรคระบาดจึงเป็นผลตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือการตัดไม้ท าลายป่า ท าให้เกิดน าท่วม ฝนไม่
ตก ซึ่งเป็นจากกรรมนิยามที่สะท้อนมาจากพีชนิยาม ปรากฏการณ์คลื่นสึนามิก็เป็นอุตุนิยาม แต่เมื่อ
มีคนเสียชีวิต เกิดความเศร้าสลด เกิดเป็นจิตนิยามที่สะท้อนมาจากอุตุนิยาม 

 วิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญต่ออุตุนิยามและพีชนิยาม  จนมองว่าเร่ืองของจิตนิยาม 
กรรมนิยาม ธรรมนิยามเป็นเร่ืองไร้สาระ จนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เร่ิมหวนคิดกลับ เพราะโลภะ
จากจิตมนุษย์ แม้ทรัพยากรของโลกมีอยู่จ ากัด แต่โลภะของมนุษย์มีอยู่อย่างไม่จ ากัด และท าอย่างไร
ก็ไม่พอ วิทยาศาสตร์ไล่ตามอย่างไรก็ไม่ทัน นอกจากนั้นยังสร้างผลกระทบไปบังอุตุนิยาม เช่น  
เกิดสภาวะเรือนกระจก เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ลมฟ้าอากาศแปรปรวน หรือในทางพีชนิยามก็
เกิดเชื้อโรคตัวใหม่ๆ ขึ้น เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อบางชนิด เช่น เชื้อหวัดนก เชื้อเอดส์ อย่างที่ไม่
เคยเป็นมาก่อน เกิดการตัดต่อพันธุกรรม สร้างสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ใหม่ ๆ ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการค้นพบ
ทางอุตุนิยามน าไปสู่การพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ การค้นพบทางพีชนิยามน าไปสู่อาวุธเชื้อโรค ในที่สุด 

ถ้านักวิทยาศาสตร์ไม่ใส่ใจกับจิตนิยาม โลกจะถึงแก่กาลพินาศเพราะน้ ามือมนุษย์เอง 

 พระพุทธองค์ทรงทราบดี จึงตัดพีชนิยาม อุตุนิยามออกจากค าสอน เพราะไม่มีประโยชน์
อันใด มีแต่จะสร้างโลภะ โทสะ โมหะ และล าพังเฉพาะจิตนิยาม ธรรมนิยาม ก็สอนกันไม่หมดแล้ว
แม้จะตัดพีชนิยาม อุตุนิยามออกจากค าสอน แต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงรวมมิยามทั้งสองไว้ในนิยาม 
5 เพราะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของพุทธศาสนา และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับนิยาม 5 นี้ เช่น การที่เราปวดศีรษะอาจมีสาเหตุจากนิยามใดก็ได้ ถ้าเป็นการปวดศีรษะ
จากการติดเชื้อในสมอง ถือเป็นพีชนิยาม หรือปวดศีรษะจากการอยู่ในสถานที่อับร้อน อากาศ 

ไม่ถ่ายเทถือเป็นอุตุนิยาม แต่ถ้าปวดศีรษะจากความกลุ้มใจ กังวลใจ ถึงจะเรียกว่าเป็นกรรมนิยาม 

 จะเห็นได้ว่า แม้แต่การปวดศีรษะ ต้นเหตุก็ไม่ได้มาจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียว ดังนั้น
เราไปเหมารวมเหตุการณ์ทุกอย่างที่ประสบในชีวิตว่าเป็นผลจากกรรมเก่าไม่ได้ 
 

ความต้องการของชีวิต 

 สุทธิ ทองประเสริฐ (2530 : 148)ทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow) เกี่ยวกับความต้องการของ
มนุษย์ไว้ดังนี้ 
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 1. ความต้องการทางร่างกาย  (Physiological  needs)  ได้แก่  ความต้องการอาหาร น้ า 
อากาศ  การพักผ่อน  ฯลฯ  เพื่อที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุล   
 2. ความต้องการความปลอดภัย  (Safety needs)  เมื่อมีความต้องการทางร่างกายได้รับ
การตอบสนองความพอใจแล้ว ความต้องการความปลอดภัยของร่างกายและทรัพย์สินพร้อมทั้งจิตใจ 

 3. ความต้องการทางด้านสังคม (The belongingness needs) เน่ืองจากเป็นสิ่งที่มีชีวิต
อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม จึงจะมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหน่ึงของสังคม การคบค้าสมาคม  
การยอมรับของบุคคลอ่ืน  และต้องการความเป็นเจ้าของรวมทั้งการมีเพื่อนและความรัก 

 4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (The esteem needs) ความต้องการชนิดนี้บางที
เรียกว่า  ความต้องการที่จะได้รับการสรรเสริญ  ซึ่งเป็นความต้องการที่จะมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
รวมทั้งความต้องการที่จะมีชื่อเสียงเกียรติยศและการยกย่องชมเชยจากผู้อ่ืนและต้องการเห็นคุณค่า
ของตัวเอง 

 5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self actualization) หรือเรียกว่าเปน็ความต้องการ
ความสมหวังของชีวิต คือความต้องการที่จะพิจารณาถึงสมรรถนะที่เป็นไปได้ของตนและด าเนินการ
เพื่อพัฒนาสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของตนให้บรรลุผลส าเร็จ   
 6. ความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ 
 7. ต้องการมีอิสรภาพ 

 8. ต้องการมีความรักให้กับสรรพสิ่ง 

 

โครงสร้างของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ 
 ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆหลายชนิด และอวัยวะเหล่านี้ประกอบด้วยเซลล์ 
ชนิดต่างๆ อีกมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดประกอบด้วยเซลล์ของแต่ละชนิดเป็นจ านวนมาก มีการ
ค านวณพบว่าเซลล์ในร่างกายมนุษย์มีจ านวนถึง 50,000 ลา้นเซลล์ 
 ความยาวในเส้นโลหิตในร่างกายมนุษย์ ถ้าจับมาเรียงต่อกันจะมีความยาว 50,000 กม. 

ความยาวของเส้นประสาทเมื่อน ามาเรียงต่อกันเข้ายาวถึง 25,000 กม. 

 สนั่น  สุขวัจน์และคณะ  (2520 : 19 – 564 )  ได้กล่าวถึงโครงสร้างของร่างกายและจิตใจ
ไว้ว่า  ร่างกายของมนุษย์แบ่งเป็น  2  ส่วนคือ 

 1. กาย 

 2. จิตใจ 
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 1. โครงสร้างของร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วย 

  1.1 กระดูก  256  ชิ้น 

  1.2 กล้ามเนื้อ  792  มัด 

  1.3 สมองผู้ชายหนักประมาณ 1,380 กรัม  สมองผู้หญิงหนักประมาณ 1,250  กรัม 

  1.4 เลือดจะมีประมาณ  7 – 8 %  ของน้ าหนักของร่างกาย  หรือประมาณ  5- 6 ลิตร  
ในผู้ใหญ่ 

  1.5 อุณหภูมิในร่างกายประมาณ  37 องศา  หรือ  98.6 องศาฟาเรนไฮ 

  1.6 น้ าหนักประมาณ  2 / 3  ของน้ าหนักของร่างกาย 

  1.7 โปรตีน  คาร์โบไฮเดรท  ไขมัน  เกลือแร่  วิตามิน  ฯลฯ ส่วนต่างๆเหล่านี้
ประกอบกันขึ้นเป็นเรือนร่างของมนุษย์ 
 2. โครงสร้างของจิต 

  จิต  คือความรู้สึก ความจ า ความรู้ ความนึกคิดของมนุษย์  ซิกมันต์ฟรอยด์ (Sigmund  

Freud )  ผู้ให้ก าเนิดจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์  (สมบูรณ์  พรรณภพ  2518 : 71) ได้แบ่งภาคของจิต 
(Regions  of  mind )  ไว้เป็น  3  ภาค  คือ 

  2.1 จิตรู้ส านึก  (Conscious  mind ) 

  2.2 จิตกึ่งรู้ส านึก ( Preconscionus  mind ) 

  2.3 จิตไร้ส านึก  ( Unconcious  mind ) 

 และนอกจากนี้  ฟรอยด์  ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของจิตไว้  3  ประการ  คือ 

 1. อิด (ID) : หมายถึงสิ่งต่างๆ  ที่ได้รับมาตั้งแต่แรกเกิด  รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตเวค  
(Instrinct ) และแรงขับ  ( Drive ) ต่างๆที่เกิดจากความต้องการของชีววิทยา 

 2. อีโก้  (Ego) : หมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่บุคคลได้มาจากการเรียนรู้โดยทั่วไป 

 3. ซูเปอร์อีโก้ (Super – Ego) : หมายถึง  สิ่งต่างๆที่บุคคลได้มาจากการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
ด้านวัฒนธรรม  ศีลธรรม  ซึ่งท าให้บุคคลสามารถก าหนดสิ่งที่ตนนับถือ  เป็นสิ่งที่มีคุณค่า  (Value ) 

และน ามาใช้เป็นแนวทางการแสดงพฤติกรรม ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นไปอีกว่า 

 จิต คือ ความรู้สึก ความจ า ความรู้ ความนึกคิดมนุษย์ ฟรอยด์ได้แบ่งโครงสร้างของจิต
ออกเป็น 3 ประการคือ  
 1. พลังจิตฝ่ายต่ า ( Id ) เป็นความอยากที่ท าให้บุคคลท าสิ่งต่างๆตามใจชอบ เป็นสิ่งที่อยู่
ในจิตรู้ส านึก ท าอะไรตามที่สัญชาตญาณเรียกร้อง เช่น แรงขับทางเพศ 

 2. พลังจิตฝ่ายป้องกัน ( Ego ) เป็นพลังจิตที่ท าหน้าที่ส าคัญ 3 ประการคือ 

  2.1 ควบคุมความต้องการที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไว้ 
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  2.2 พยายามไม่ให้เกิดความทุกข์ จากการเก็บกดความต้องการต่างๆโดยอาศัยกลไก
ของการปรับตัว 

  2.3 ท าให้เป็นผู้บรรลุ วุฒิภาวะสูงสุดเท่าที่จะท าได้ 
 3. พลังจิตสูง (Superego) มีหน้าที่ห้ามความต้องการของร่างกายไม่ให้แสดงพฤติกรรม
ตามที่สัญชาตญาณต้องการ ท าหน้าที่ 2 ประการคือ 

  3.1 การสร้างอุดมคติ เพื่อให้ตนเป็นที่ต้องการของสังคม 

  3.2 ให้หลักความจริงมาควบคุมหลักแห่งความพอใจ 

 

กฎธรรมชาติของชีวิต 

 ชีวิตเป็นตัวธรรมชาติเกิดขึ้นมาตามกฎธรรมชาติ และแตกสลายไปตามกฎธรรมชาติ  
ชีวิตมนษุย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นับตัง้แต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา จนกระทั่ง
คลอดเป็นทารก  เจริญเติบโตเข้าสู่วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่  และวัยชรา ในที่สุดถึงแก่ความตาย
การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์จบสิ้นลงที่ความตาย 

 พุทธทาสภิกขุ (2523 : 34 - 44) ได้แสดงลักษณะของกฎธรรมชาติไว้ว่า กฎธรรมชาติเป็น
กฎที่มีอยู่ก่อนแล้วตามธรรมชาติ  กฎธรรมชาติมีลักษณะดังนี้  คือ   
 1. สิ่งนั้นต้ังอยู่แล้ว หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง พระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น  
สิ่งนั้นย่อมต้ังอยู่เสร็จแล้ว  ( ธรรมธาตุ ) 
 2. ควบคุมสังขารทั้งหมดให้เปลี่ยนแปลง เป็นไป  ด ารงอยู่  สลายไป  ตามกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ  เป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นไปเช่นนั้นเอง 

 3. เป็นสิ่งที่หลีกไม่พ้น  เช่น  กฎแห่งกรรม  เมื่อท ากรรมลงไปแล้วไม่ว่าจะหนีไปไหน
หรืออยู่ที่ไหนจะหนีผลกรรมไม่พ้น  กรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  สามารถไปคอยอยู่ทุกหนทุกแห่ง 

 4. รูปธรรม  นามธรรม  เกิดขึ้นจากกฎธรรมชาติอันเดียวกัน  เช่น  กฎอิทัปปัจยตา 
อริยสัจ  และกฎไตรลักษณ์  เป็นต้น 

 

ลักษณะสามัญของชีวิต  ( ไตรลักษณ์ ) 
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมใหญ่ๆอยู่ 2 หมวด ที่แสดงถึงลักษณะของชีวิตที่เป็น 

กฎธรรมชาติของชีวิตดังนี้ 
 1. ไตรลักษณ์ ( สามัญลักษณะ) 
 2. ปฏิจจสมุปบาท ( อิทัปปัจจยตา ปัจจยาการ ) 
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 ลักษณะสามัญของชีวิต เป็นกฎธรรมชาติของชีวิตและสังขารทั้งปวงมีชื่อเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ไตรลักษณ์ หมายถึง สังขารทั้งปวงมีลักษณะทั่วไป และเป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างเสมอ
เหมือนกันหมด ไม่มีผู้ใด สิ่งใด ได้รับการยกเว้น ดังที่พระราชวรมุนี (2526 : 20) ได้ยกพุทธพจน์
แสดงหลักฐานไตรลักษณ์ไว้ดังนี้ 
 1. สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  (อนิจจัง) 

 2. สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์  (ทุกขัง) 

 3. ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา  (อนัตตา) 

 1. อนิจจตา ความเป็นของไม่เท่ียง 

  ธรรมชาติของสังขาร หรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งชีวิตมนุษย์มีความ
เปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่คงตัว ภาวะเกิดขึ้นแล้วต้ังอยู่และดับไป (อนิจจัง)  

  ลักษณะของสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้น  มี  5  ประการ  คือ   
  1.1 มีเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่และก็ดับไป 

  1.2 มีการแปรเปลี่ยน   
  1.3 ตั้งอยู่ชั่วขณะ 

  1.4 แย้งต่อความเป็นของเที่ยง 

  1.5 มีแล้วกลับไม่มี  เป็นแล้วกลับไม่เป็น   
  โดยสรุปแล้วมีเพียงลักษณะเดียว  คือ  การเกิดขึ้น การตั้งอยู่  การดับไป ( พิทูร  มลิวัลย์  
2526 : 141 ) 

 2. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ (ทุกขัง) 

  ทุกขตา คือ ความทุกข์ ภาวะทุกข์ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้น และสลายตัว ภาวะที่
กดดัน ฝืนและขัดแย้งในตัว เพราะปัจจัยปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงไป 

  ลักษณะของทุกขตา  
  1. ความเดือดร้อน 

  2. ความทนไม่ได้ 
  3. เป็นที่ต้ังแห่งความทนไม่ได้ 
  4. แย้งต่อความสุข 

  ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2520 : 12 – 15)  

ได้ทรงรวบรวมลักษณะของความทุกข์ไว้ดังนี้ 
  2.1 ความทุกข์ หมายถึง  สภาวะที่ทนได้ยาก เช่น ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ  
ความเสียใจ  และความเศร้าใจ  เป็นต้น 
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  2.2 ความทุกข์  หมายถึง  สภาพที่ทนไม่ไหว เช่น โกรธมาก  ทนไม่ไหวจึงร้องไห้  
ถูกยั่วยุทนไม่ไหวจึงตบตีฆ่าฟัน  เป็นต้น 

  2.3 ความทุกข์ หมายถึง ความน่าเกลียด เช่น เวลาโกรธมือไม้สั่น เวลาร้องไห้มี
น้ าตานองหน้า ส่งเสียงโหยหวนดูแล้วน่าเกลียด เป็นต้น ดังนั้นประเภทของความทุกข์แบ่งเป็น  
10 ประเภท  ดังนี้ 
   2.3.1 ความทุกข์ประจ าตัว  ได้แก่  การเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย   
   2.3.2 ทุกข์จร ได้แก่ ความโศก ความพิไรร าพัน ความไม่สบายกายไม่สบาย
ใจ  ความคับแค้นใจ  ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนา   
   2.2.3 ทุกข์เนืองนิตย์ ได้แก่ หนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ  ปัสสาวะ 
เป็นต้น 

   2.3.4 ทุกขเวทนา มีสาเหตุมาจาก อวัยวะร่างกายไม่ท าหน้าที่ตามปกต ิ และ
มีสาเหตุมาจากโรคภัยไข้เจ็บ  เช่น  โรคตับอักเสบ  โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ  ฯลฯ 

   2.3.5 ทุกข์เพราะรุ่มร้อน เป็นทุกข์เพราะไฟกิเลส ได้แก่ ความโลภ 
ความโกรธ  ความหลง  เป็นต้น 

   2.3.6 ทุกข์เพราะผลกรรม  เช่น  ท าชั่วถูกลงโทษ  จ าคุกตลอดชีวิต  ทุจริต
ต่อหน้าที่ถูกไล่ออกจากงาน  หรือเกิดภัยพิบัติ  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ติดอบายมุข  ตกระก าล าบาก  ฯลฯ 

   2.3.7 ทุกข์ก ากับกัน  เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการมีลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ 
ซึ่งท าให้มีลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  มีความวุ่นวาย  มีภาระที่จะต้องเอาอกเอาใจพรรคพวกเพื่อนฝูง
และเจ้านาย  เมื่อเสื่อมลาภ  ยศ  นินทา  กลับเป็นทุกข์ซ้ าเติมลงไปอีก  เป็นต้น 

   2.3.8 ทุกข์เพราะการท ามาหากิน สาเหตุมาจากการหลอกลวง การเอาเปรียบ 
การทุจริต  การแข่งขัน  การแย่งชิง  ลิดรอน  ล้างผลาญชีวิตกัน  เนื่องจากการท ามาหากิน 

   2.3.9 ทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท สาเหตุมาจากการขัดผลประโยชน์  
มีความหวาดระแวง หรือการทะเลาะที่ท าให้เกิดคดีความ ท าให้เกิดความหวาดกลัว กลัวแพ้  
กลัวเสียทรัพย์  เสียศักดิ์ศรี  เป็นต้น 

   2.310 ทุกข์รวบยอด คือ ความทุกข์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มารวบยอดสรุปเป็น
ทุกข์ทั้งหมดเรียกว่า ทุกข์รวบยอด ได้แก่ ความทุกข์ที่ เกิดจากอุปาทานขันธ์  5 หรือยึดมั่นใน 

เบญจขันธ์  เป็นทุกข์   
 3. อนัตตตา ความไม่ใชต่ัว ไม่ใช่ตน  ( อนัตตา ) 
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2520 : 16-20) ได้ตรัสเกี่ยวกับ
ลักษณะของอนัตตาแห่งสังขาร ถึงก าหนดรู้ด้วยอาการเหล่านี้คือ 
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  3.1 ด้วยไม่อยู่ในอ านาจหรือด้วยความปรารถนา 

  3.2 เป็นข้าศึกต่ออัตตา  หมายความว่าขัดต่อความรู้สึกว่ามีตัวตน 

  3.3 ความเป็นสภาพหาเจ้าของไม่ได้ ไม่มีเจ้าของ 

  3.4 ความเป็นสภาพสูญ  คือร่างหายไป 

  3.5 เป็นสภาวธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย  
 

คุณค่าทางจรยิธรรมและการน าไปใช้ 

 1. สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเป็นจริง 

 2. ไม่กระท าอะไรไปตามอ านาจของความอยาก  ด้วยการยึดมั่นถือมั่น 

 3. ไม่ท าให้ชีวิตหดหู่เห่ียวแห้ง  งอมืองอเท้า  ไม่ปล่อยตัวไปตามอ านาจเบื้องต่ า 

 4. สามารถใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาชีวิต    
 5. ชีวิตจะมีความก้าวหน้าไปในทางดี  จะพบกับความสุขได้ 
 6. ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ด้วยอิสระ  ไม่เป็นทาสของความแปรปรวนทั้งหลายที่เกิดขึ้น 

 7. เมื่อตนมีชีวิตที่ดีแล้ว  สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได้ 
 8. ชีวิตจะมีแต่ความสุขและร่มเย็น  เพราะจักไม่ตกเป็นทาสของกิเลสและตัณหาจะมีแต่
ความสะอาด  สว่าง  สงบ  อย่างแท้จริง 

 

สรุปท้ายบท 

 1. ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ ความไม่ตาย ชีวิตไม่มีตัวตน ชีวิตเป็นธรรมชาติที่ถูกควบคุม
ด้วยกฎธรรมชาติ  ชีวิตประกอบขึ้นด้วยกายกับจิต  ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทาง 

 2. คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ทุกชีวิตประกอบขึ้นด้วยเซลล์ มีการหายใจ เจริญเติบโต
ขับถ่าย  มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกายและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 

 3. ชีวิตเกิดขึ้นเพราะพ่อแม่เป็นเหตุปัจจัย ถูกปรุงแต่งและควบคุมด้วยกฎธรรมชาติ
ในทัศนะทางพระพุทธศาสนา  ชีวิตเกิดขึ้นได้ 2  คร้ัง  ครั้งที่หนึ่งเกิดจากกายกับครั้งที่สองเกิดตัวตน
คือเกิดความทุกข์ 
 4. โครงสร้างของชีวิต ชีวิตประกอบด้วย กายกับจิต ชีวิตมนุษย์มีความต้องการทาง
ร่างกาย  จิตใจ  สังคมและความส าเร็จในชีวิต 

 5. องค์ประกอบของชีวิต  คือ  ขันธ์  5  ได้แก่  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  
รวมเรียกว่าเบญจขันธ์ 
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 6. กฎธรรมชาติของชีวิต  ได้แก่  อนิจจัง  ความไม่เที่ยง  ทุกขัง  ความเป็นทุกข์  และ
อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน 
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แบบฝึกหัด 

บทที่ 2  ชีวิตและกฎธรรมชาติของชีวิต 

 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. ชีวิตในความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 

 2. ในทัศนะของพุทธศาสนา ชีวิตประกอบด้วยขันธ์ห้า คือ 

 3. โดยสรุปแล้ว ขันธ์ห้า ย่อลงเป็น 2 คือ 

 4. อาหารประจ าชีวิต มี 4 อย่าง คือ 

 5. ก าเนิดชีวิตในพุทธศาสนา เน่ืองมาจากปัจจัย 3 ประการ คือ 

 6. สัตว์ที่ปฏิสนธิในครรภ์ เรียกว่า 

 7. สัตว์ที่ปฏิสนธิในไข่ เรียกว่า 

 8. เทวดา เกิดอยู่ในประเภท 

 9. จงบอกความต้องการของชีวิต โดยย่อ 5 ประการ 

 10. ร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุ 4 คือ 

 11. ซิกมันด์ฟรอย ได้แบ่งภาคของจิตไว้ 3 ภาค คือ 

 12. ซิกมันด์ฟรอยได้กล่าวถึงองค์ประกอบของจิตไว้ 3 ภาค คือ 

 13. ลักษณะสามัญ หรือไตรลักษณ์ หมายถึง 

 14. สภาวะที่เกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป เรียกว่า 

 15. ทุกข์ในไตรลักษณ์ หมายถึง 

 16. สภาวะทุกข์หรือทุกข์ประจ าตัว ได้แก่ 
 17. โดยรวบยอดแล้วทุกข์ของชีวิตเกิดจาก 

 18. อนัตตา ในไตรลักษณ์ หมายถึง 

 19. ประโยชน์ที่ได้จากการเรียน ไตรลักษณ์ คือ 

 20. การด ารงอยู่ของชีวิต เป็นไปเพื่อประโยชน์ 3 อย่างคือ 
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โลกในแง่ร้ายแต่อย่างใด กลับจะท าให้ผู้ศึกษารู้จักทุกข์และวิธีแก้ทุกข์อย่างถูกทาง  และได้ผลอย่าง
แท้จริงอีกด้วย 

 7. ให้นักศึกษาอธิบายการศึกษาเร่ือง อริยสัจ ที่เป็นหลักการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง  
 8. ให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องอ้างอ านาจ
ศักดิ์สิทธิ์ของผู้วิเศษใดๆ   
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 9. ให้นักศึกษาอธิบายหลักอริยสัจที่ยังเป็นหลักธรรมที่ใหม่เสมอและเป็นแนวทางพ้น
ทุกข์ได้อย่างแท้จริง   
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การท ารายงาน 

 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การปฏิบัติ เช่น นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นต้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดิทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 

 2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ 

 3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

  4. การสอบ 

 

 

 

 

 



บทที ่ 3 

อริยสัจ 4 

 

 

 อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่ส าคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เพราะฉะนั้นเพื่อให้ผู้ศึกษาแม้ไม่เคยสนใจเร่ืองอริยสัจมาเลย สามารถ 

เก็บใจความได้ว่า อริยสัจ คืออะไร สุชีโว ภิกษุ (2526 : 53 - 54) ได้ให้ความหมายอริยสัจไว้
ดังต่อไปนี้ 
 1. โดยค าแปล  อริยสัจ  คือ 

  1.1 ของจริงอย่างประเสริฐ 

  1.2 ของจริงที่ท าให้ตนเป็นพระอริยะเจ้า 

  1.3 ของจริงของพระอริยะเจ้า 

  1.4 ของจริงไปจากข้าศึก 

  1.5 ของจริงแท้  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 2. โดยจ าแนก  อริยสัจคือ 

  2.1 ทุกข์  ความไม่สบาย 

  2.2  สมุทัย  หรือเรียกว่า  ทุกสมุทัย…เหตุให้เกิดทุกข์ 
  2.3 ทุกขนิโรธ  หรือเรียกว่า  ทุกขนิโรธ…ความดับทุกข์ 
  2.4 มรรค หรือเรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทางหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับทุกข์ 
 ความหมายค าว่า  "สัจจะ" 

 ค าว่า  "สัจจะ"  แปลว่า  ความจริง  พอจะแยกออกได้เป็น  4  ประการคือ 

 1. สมมุติสัจ ความจริงโดยการสมมุติ คือความจริงที่ไม่เป็นเพียงแต่เราสมมุติเท่านั้น  
ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจในชีวิตประจ าวัน  กลุ่ม  คณะ  บุคคล  ฯลฯ  เท่านั้น 

 2. สภาวสัจ คือความจริงโดยสภาวะ หมายถึง ความจริงที่เป็นจริงที่ได้มาจากการ
ค้นคว้าวิจัย  จนสามารถรู้ได้  เช่น  ค้นพบว่าน้ าประกอบด้วยไฮโดรเจน  2  ส่วน  ออกซิเจน  1  ส่วน  
เป็นต้น 

 3. อันติมสัจ คือความจริงขั้นสุดท้าย หมายถึง ความจริงที่ได้จากการวิเคราะห์จนถึง
ที่สุดแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรจริงยิ่งไปกว่านั้น 



 88 

 4. อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐ ความจริงที่ท าให้พ้นจากความโลภ โกรธ หลง 
และกลายเป็นอริยะหรือพูดให้ชัด  คือความจริงที่ท าให้พ้นทุกข์ พ้นปัญหาชีวิต มีแต่สันติสุขอริยสัจ
ไม่ใช่ค าสอนที่มองโลกในแง่ร้าย 

 บางคนอาจจะเข้าใจว่า ค าสอนในอริยสัจ ซึ่งพูดถึงเร่ืองความทุกข์ตลอดเร่ืองคล้ายๆ  
กับว่าพุทธศาสนาประเภททุกขนิยม สอนให้คนมองโลกและชีวิตในแง่ร้าย คือไม่ว่านามหรือ 

รูปส่วนไหนล้วนถูกชี้ให้เห็นเป็นทุกข์ไปสิ้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ที่พระพุทธองค์ทรงสอน
เร่ืองความทุกข์ ก็เพราะต้องการให้คนยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต จะได้คลายทิฏฐิมานะ
หรืออุปาทาน  การยึดมั่นผิดๆ ว่าเป็นเราเป็นเขา  จะเห็นได้เมื่อพระองค์ทรงชี้ให้เห็นความทุกข์แล้ว
ได้ทรงชี้แง่ดีไว้ในที่สุดไม่ได้สอนให้สิ้นหวังแต่อย่างใด ทั้งข้อปฏิบัติที่ให้ไว้เพื่อบรรลุความสุข
อย่างแท้จริงนั้น  ก็ประกอบด้วยเหตุผลและปฏิบัติตามได้  ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่ง  อริยสัจสอนให้
คนประกอบความสุขด้วยการให้ขุดรากความทุกข์ทั้งปวงทิ้งเสียนั้นเอง  เหมือนการท าให้คนไข้เป็น
ปกติสุข  ก็ต้องค้นหาสมมติฐานของโรค  แล้วก าจัดเสียฉันนั้น 

 

ความส าคญัของอริยสัจ 

 อริยสัจมีความส าคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะถือว่า 

 1. เป็นเคร่ืองหมายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพราะถ้ามีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ด้วยอะไร  จะตอบได้ทันทีว่าตรัสรู้ด้วยอริยสัจ 4 

 2. เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา  คือตราธรรมจักร  เพราะอริยสัจปรากฏชัดอยู่ใน
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร  ซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า 

 3. เป็นแนวทางการปฏิบัติของชาวพุทธซึ่งมีจุดมุ่งหมายปลายทางอันสูงสุดอยู่ที่การดับ
ทุกข์  จะต้องอาศัยทางสายกลาง  คือมัชฌิมาปฏิปทา 

 4. เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตที่ได้ผลดีที่สุด 

 5. เป็นศูนย์รวมแห่งหลักธรรมค าสอนฝ่ายกุศลทั้งหลาย 

 

การรู้แจ้งอริยสัจ 

 การรู้แจ้งอริยสัจท าให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือปัญหาชีวิตได้นั้นจะต้องรู้แจ้งถึง  3  ขั้นตอน  
ถึงจะถือว่ารู้แจ้งอย่างถ่องแท้สมบูรณ์คือ 
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ตารางที่  3.1  ค าอธิบายการรู้แจ้งอริยสัจ 4  รอบ 3  อาการ 12 

 

อริยสัจ 4 
ข้อ 

เห็นรอบที่ 1 ว่า 
(สัจจญาณ) 

เห็นรอบที่ 2 ว่า 
(กิจจญาณ) 

เห็นรอบที่ 3 ว่า 
(กตญาณ) 

ทุกข์ 
สมุทัย 

นิโรธ 

มรรค 

ทุกข์มีจริง 

ตัณหาท าให้เกิดทุกข์จริง 

นิโรธมีจริง 

มรรคท าให้พ้นทุกข์ได้จริง 

ทุกข์ควรก าหนดรู้ 

ตัณหาควรละ 

นิโรธควรท าให้แจ้ง 

มรรคบ าเพ็ญให้บริบูรณ์ 

ทุกข์  (เรา)  ได้รู้แล้ว 

ตัณหา  (เรา)  ได้ละแล้ว 

นิโรธ  (เรา)  ได้ท าให้แจ้ง 

มรรค  (เรา)  ได้บ าเพ็ญให้
บริบูรณ์แล้ว 

ที่มา  ดัดแปลงมาจากพระไตรปิฎกส าหรับประชาชนของ สุชีพ  ปัญญานุภาพ, 2525.   
 

 การรู้แจ้งอริยสัจ 4  นี้  แต่ละข้อจะต้องรู้ถึง  3  คร้ัง  การเรียนการรู้ได้เป็น  12  คร้ัง  จึงจะ
เป็นการรู้อย่างจบสิ้น การรู้แจ้งข้อสุดท้าย (กตญาณ) เป็นความรู้ที่ตนเองได้ท าแล้วทั้งนั้นเป็นความรู้
ที่แท้จริงสมบูรณ์จึงจะได้พ้นทุกข์ได้  เปรียบเทียบเราหิวจะต้องรู้ดังนี้ 
 1. รู้ว่านี้คืออาหาร 

 2. รู้ว่าอาหารนี้ควรรับประทาน 

 3. รู้ว่าอาหารนี้เราได้รับประทานแล้ว 

 ถ้าเราได้ด าเนินการตามขั้นตอนครบทั้ง 3  ขั้นนี้แล้ว  เราก็จะหายหิวได้ 
 อริยสัจ 4  ที่พระพุทธองค์ค้นพบเปรียบเทียบเหมือนวิทยาศาสตร์การแพทย์ การที่แพทย์
จะรักษาคนไข้ให้หายเป็นปกติได้น้ัน เขาจะต้องรู้สมุฏฐานของโรคต่างๆ ว่าเกิดจากอะไร จึงจะ
รักษาให้หายขาดได้  ถ้าจะเปรียบเทียบกับโรคก็ได้ดังนี้ 
 ทุกข์  ก็เปรียบเหมือน  สภาพที่ป่วยเป็นโรค 

 สมุทัย  ก็เปรียบเสมือน  ตัวเชื้อโรค 

 นิโรธ  ก็เปรียบเสมือนสภาพที่หายจากโรค  แข็งแรงแล้ว 

 มรรค  ก็เปรียบเหมือนยารักษาโรคให้หายป่วย 

 ทุกคนในโลกนี้ ล้วนแต่มีความทุกข์กันทั้งนั้นเหมือนคนป่วยแต่ไม่รู้ว่าป่วยจากอะไร 
อะไรเป็นสาเหตุ  จะแก้ไขรักษาให้หายป่วยหายทุกข์ได้อย่างไร 

 แพทย์จะรักษาคนไข้ให้หายลงได้ต้องรู้ดังนี้ 
 1. คนไข้เป็นโรคอะไร 

 2. โรคนั้นเกิดขึ้นมีสมุฏฐานมาจากที่ไหน 
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 3. เมื่อรู้แล้วจึงจะให้ยารับประทาน 

 4. เมื่อคนป่วยหายแล้วก็ต้องให้ยาบ ารุง 

 คนที่จะออกทุกข์ได้นั้นจะต้องรู้ดังนี้ 
 1. ทุกข์คืออะไร 

 2. ทุกข์เกิดจากไหน 

 3. เมื่อรู้ว่าทุกข์จะเกิดจากไหนก็ดับทุกข์ที่ตรงนั้น 

 4. เมื่อดับทุกข์แล้วก็ด าเนินการไปสู่ความสุข 

 

องค์ประกอบของ อริยสัจ  4 

 1. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในกาย
และใจของเรา  ที่เรียกว่าทุกข์กาย  ทุกข์ใจ  เป็นความจริงที่ต้องประสบและไม่เป็นที่ปรารถนาของ
ทุกคน  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด คือ 

  1.1 สภาวทกุข์ คือ ทุกขป์ระจ าเปน็ความทกุข์ที่เป็นพื้นของชีวิตจริงประสบเหมือนกัน
ทุกคนมี  3  ประการ  คือ 

   1.1.1 ความเกิดเป็นทุกข์  (ชาติปิ  ทุกขา) 
   1.1.2 ความแก่เป็นทุกข์  (ชราปิ  ทุกขา) 

   1.1.3 ความตายเป็นทุกข์  (มะระฌัมปิ  ทุกขัง) 

  1.2 ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์เบ็ดเตล็ด เป็นทุกข์ที่จรเข้ามาประสบไม่เหมือนกัน เช่น 

   1.2.1 ความโศก  (โศก) 

   1.2.2 ความคร่ าครวญร าพัน  (ปริเทว) 

   1.2.3 ความทุกข์กาย  (ทุกข์) 
   1.2.4 ความทุกข์ใจ  (โทมนัส) 

   1.2.5 ความคับแค้นใจ  (อุปายาส) 

   1.2.6 ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก  (อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข) 

   1.2.7 ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก  (ปิเยหิ  วิปะโยโค  ทุกโข) 

   1.2.8 ความไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา  (ยัมปิจฉัง  นะ  ลภติ  ตัมปิ  ทุกขัง) 

   1.2.9 ว่าโดยย่อการยึดมั่นในขันธ์ 5 เป็นทุกข์ (สังธิเตนะ ปัญจุปทา  
นักขันธา  ทุกขา) 
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 การเกิดเป็นทุกข์  (ชาติปิ  ทุกขา) 
 การเกิดท่านหมายเอาเกิดมาเป็นตัวเป็นตน ไม่ได้หมายถึงความทุกข์ของแม่ผู้ให้ก าเนิด พ่อ
ผู้จะต้องต้มน้ าร้อนหรือทุกข์ของหมอผู้ท าคลอดแต่หมายถึง ทุกข์ของผู้ที่ได้ก าเนิดมาเป็นมนุษย์จะต้อง
ประสบทุกข์  3  ประการ  คือ 

 1. ความทุกข์ที่ต้องอยู่ในครรภ์มารดา 

 2. ความทุกข์ในการคลอดออกจากครรภ์ของมารดา 

 3. การเกิดเป็นการผูกพันให้ต้องแก่ ต้องเจ็บ และตาย ต้องรับทุกข์ต่างๆ ที่จะเข้ามา 
 ความแก่เป็นทุกข์  (ชราปิ  ทุกขา) 

 ความแก่หรือความชราได้แก่ ความตรากตร า ความทรุดโทรมของสังขารร่างกาย  ร่างกาย
ของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แรกๆ ก็เป็นเด็กทารกเป็นหนุ่มสาวคนแก่เฒ่า ความรู้สึก
ทางโลกถือว่าคนแก่ต้องมีอายุในเกณฑ์ 50 ปีขึ้นไป ทางธรรมถือว่าอาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของ
ชีวิตต้ังแต่เกิดมาจนถึงตายนั้นแหละเรียกว่า  ชรา  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. ชรา  แก่ธรรมดา  คือ  ค่อย ๆ  เปลี่ยนแปลงไป  ทรุดโทรมไป 

 2. ปริชิณณะ  แก่โดยรอบ  แก่เฒ่าที่ปรากฏออกมาทางอวัยวะภายนอก 

 3. ปริปักกะ  แก่หง่อม 

 ความตายเป็นทุกข์  (มะระฌัมปิ  ทุกขัง) 

 มรณะ คือ ความตาย ตามนัยแห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรคว่า "การที่อันตรายไปแห่ง
สัตว์นิกายทั้งหลาย ความพินาศ ความไม่ปรากฏ การกระท าการ กิริยาแห่งสัตว์ทั้งหลายความ
แตกสลายไปแห่งขันธ์  5  การละทิ้งไปซึ่งร่างกายเรียกว่า  ความตาย 

 ท่านเปรียบชีวิตเหมือนเปลวไฟ  เกิดขึ้นแล้วต้องอาศัยธาตุ  ปัจจัยต่างๆ ร่างกายจึงจะทรง
ตัวอยู่ได้  เมื่อร่างกายหมดเชื้อธาตุที่จะให้ชีวิตอาศัยต่อไป  ชีวิตก็ดับ  บางทีร่างกายยังมีเชื้อเพียงที่
จะหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ แต่ชีวิตมักจะประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คอยตัดรอน เช่น ความเจ็บไข้  ถูกฆ่า 
หรือประสบอุปัทวเหตุต่างๆ ชีวิตก็ดับเหมือนเปลวไฟที่ต้องลมแรงแม้เทียนก็ยังมีเชื้ออยู่ก็ดับได้ 
ความดับไปแห่งชีวิตน้ีเองเรียกว่า  มรณะ 

 ความตายเป็นทุกข์ ท่านหมายเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับความตาย เพราะความตายท าลาย
ความสุขทุกอย่างในชีวิต  ที่จะพึงมีพึงได้  เช่น  ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ความสุขเกิดจากการ 
ประกอบการงานไม่มีโทษ เมื่อความตายมาถึงความสุขเหล่านี้หมดสิ้นไปทันที 
 ชีวิตคือกระบวนการแห่งทุกข์ 
 เมือ่สรุปแล้วความทุกข์เป็นอริยสัจ ความทุกข์มีอยู่จริง ทุกชีวิตเกิดขึ้นด ารงอยู่ในความ
ทุกข์  แล่นไปบนกองทุกข์  มีทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่างเว้น ชีวิตจึงเป็นกระบวนการแก้ทุกข์  อันไม่รู้จัก
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จบสิ้น ทุกสิ่งที่เรามีและก าลังสร้างขึ้นก็เพื่อแก้ทุกข์เท่านั้น เพื่อลดทุกข์ได้น้อยลงไปใช่เพื่อบ ารุง
ความสุขแต่อย่างใด 

 ในชีวิตของเรานั้นไม่มีสุขบ้างหรือ ความสุขในชีวิตของเรามีแต่เพียงเป็นสมมุติสัจจะ  
เช่น  พระพุทธองค์แสดงความสุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ ในทุกนิบาตอังคุตตรนิกายก็ทรงแสดงสุข
เอาไว้  2  ประเภทคือ 

 1. กายิกสุข  สุขทางกาย 

 2. เจตสิกสุข  สุขทางใจ 

 และ 

 1. อามิสสุข  สุขอาศัยอามิส  เช่น  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ 

 2. นิรามิสสุข  สุขไม่อาศัยอามิส 

 แต่ถ้าพูดในชั้นปรมัตถสัจจะไม่มีความสุขที่แท้จริง  สิ่งที่เราเรียกว่าสุขนั้นเป็นเพียงรู้สึก
สบายใจ  โล่งใจ  เพราะทุกข์ลดน้อยลงเท่านั้น 

 ทุกข์  ความจริงว่าด้วยความไม่สบายกาย-ใจ  นั้นเป็นขั้นผลมิใช่ตัวสาเหตุ  ตัวสาเหตุที่ท า
ให้เกิดทุกข์นั้น เรียกว่า สมุทัยสัจ ได้แก่ตัวตัณหาความทะเยอทะยานอยากเกินขอบเขตจ ากัดนั้นเอง 

 2. สมุทัย 

  สมุทัย  คือ  เหตุแห่งทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์บรรดามีในชีวิตของเรานั้น  คือ  "ตัณหา"  

ความทะเยอทะยานอยากเกินขอบเขตจ ากัด  เป็นต้น  แห่งความทุกข์ทั้งมวลความจริงเหตุแห่งทุกข์ 
มีมาก เช่น ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความยากจน เป็นต้น แต่นั้นเป็นปลายเหตุตัวมูลฐานจริงได้แก่  
"ตัณหา" 

  พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า “ตัณหา” เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้น เปรียบเหมือนกับ
หลุยส์ปาสเตอร์  ได้ค้นพบสาเหตุแท้จริงของโรคเกิดจากเชื้อโรคชนิดต่างๆ ถ้าต้องการรักษาโรค 

ก็ต้องท าลายเชื้อโรคให้หมดสิ้นก่อน ถ้าต้องการจะดับทุกข์ให้ได้ก็จะต้องท าลายสาเหตุคือตัว “ตัณหา” 
ให้ได้ฉันน้ัน  ตัณหา  3  ประการคือ 

  2.1 กามตัณหา  แปลว่า ความทะเยอทะยานอยาก ดิ้นรน กระหายอยากได้ในกาม
คุณ  5  ประการ  ค าว่า  กาม  ทางธรรมมิได้หมายเอาเฉพาะกามารมณ์หรือความต้องการทางเพศ
เท่านั้น  หากแต่กว้างกว่านั้น  กามคุณ  5  คือ  มีความอยากได้มาซึ่ง  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผสั  
และธรรมารมณ์  (มโนภาพ)  ที่น่ารักน่าใคร่  พอใจ  อยากได้  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  มาเป็นของ
ตน  เป็นความหิวทางใจ  ไม่รู้จักอิ่ม  ไม่รู้จักพอดี   กามตัณหาก่อให้เกิดทุกข์ 
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  เมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่าความเดือดร้อนระส่ าระสายของสังคมความทุกข์  
ความกังวล  การปล้นฆ่ากันมีสาเหตุมาจากกามตัณหา  กรณีชู้สาว  การอิจฉาริษยา  อาฆาตพยาบาท
กันแล้วแต่มาจากกามตัณหาทั้งสิ้น 

  ตามปกติจิตของเราเปรียบเทียบพื้นน้ าที่สงบราบเรียบไม่กระเพื่อม เพราะไม่ถูก
ลมพายุรบกวน แต่เมื่อตัณหาเกิดขึ้น จิตก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายดิ้นรนเพราะอยากได้ ยิ่งอยาก
ได้มากยิ่งเดือดร้อนวุ่นวายมาก  บางคร้ังถึงนอนไม่หลับ  เป็นทุกข์อย่างยิ่ง 

  ความอยากได้นี้เป็นความหิวทางใจ จะต้องหาสิ่งต่างๆ มาสนองความอยากจะมี
ความสงบสุขบ้าง แต่เราย่อมไม่สามารถที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการแม้จะมีทรัพย์สมบัติ
หรือมีอ านาจมากมาย ก็มีโอกาสจะผิดหวังเสมอ เมื่อมีความอยาก แต่สิ่งที่มานั้นอาจไม่เป็นไปตามที่
ต้องการ  เช่น  อยากได้มากก็ได้น้อย  อยากได้ดีกลับได้เลว  ก็ก่อให้เกิดทุกข์ 
  ความอยากได้ที่เรียกว่า  กามตัณหานี้จึงหาที่สิ้นสุดมิได้จนกระทั่งตาย  ไม่รู้จักว่าพอ 
ท่านจึงเปรียบเหมือนน้ าไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ า ไฟที่ไม่รู้จักอ่ิมด้วยเชื้อไฟ ธรรมดายิ่งเพิ่มเชื้อไฟก็ยิ่ง 

ลุกโพลงขึ้น การเอาชนะไฟด้วยการเติมเชื้อจึงไม่มีทางที่จะให้ไฟดับได้ฉันใด การเอาชนะกามตัณหา
ด้วยการสนองความอยากได้มาก็ไม่มีทางท าได้ฉันนั้น 

  2.2 ภวตัณหา   
   ภวตัณหา  คือ  ความอยากมีอยู่อยากเป็นอยู่  อยากเป็นนั่นเป็นนี่  ซึ่งมีลักษณะ
ใหญ่ๆ  อยู่  2  อย่างคือ 

   2.2.1 ความอยากเป็นน่ันเป็นนี่  โดยปกติคนเรามีความต้องการพื้นฐานคือ  
ปัจจัย  4  บ ารุงเลี้ยงชีวิต  เมื่อได้รับสิ่งที่จ าเป็นแล้วก็หายุติเพียงแค่นั้นไม่  ยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่อีก  
เช่น  คร้ังแรกเป็นข้าราชการครู  ต่อมาก็มีความอยากเพิ่มอีก คือ อยากเป็นครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่  
ประธานกลุ่ม  หรือคร้ังแรกอยากเป็นผู้แทน  เมื่อได้เป็นสมอยากแล้วต่อมาก็อยากเพิ่มทวีคูณ  คือ
อยากเป็นรัฐมนตรี เป็นต้น อยากมีอ านาจเหนือฝูงชน  อยากได้ลาภยศสรรเสริญ  สุขแล้วก็กระเสือก
กระสนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเป็นของตน  ซึ่งขณะนั้นตนเองยังไม่พร้อมที่จะเป็นสิ่งนั้น  ต าแหน่งนั้น  
ความรู้ความสามารถก็ยังไม่เพียงพอจะเป็นได้ เมื่อได้แล้วก็ไม่อยากให้จากไป ไม่อยากสูญเสีย
อ านาจฐานะต าแหน่งที่ตนครองอยู่  ยึดมั่นในทรัพย์สมบัติหรือต าแหน่งนั้นอย่างมั่นคง  ถ้าเกิดมีข่าว
ว่าตนจะถูกโยกย้ายก็ดิ้นรน  หรือเกิดมัวเมาในต าแหน่งตนเองจนลืมตัว  ก่อให้เกิดทุกข์อย่างยิ่ง 

   ดังนั้น เราจะต้องก าหนดรู้สภาวะความเป็นจริงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วย 
การเห็นโทษและมีปัญหาในการสลัดออกจากภวตัณหาตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นนายของสิ่ง
นั้น  มิใช่ทาสของมัน  ก าหนดรู้สภาวะสัจธรรมความแท้จริงอันเป็นสากลว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้
หลักไตรลักษณ์  คือไม่เที่ยง  เปลี่ยนแปลงผันแปรไปและท าตัวตนยืนโรงที่แน่นอนจริงๆ  ไม่มี 
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   2.2.2 อยากมีอยากเป็น คือ อยากมีชีวิตอยู่อยากอยู่ในฐานะต าแหน่งที่ตน
พอใจให้นานแสนนาน ยึดมั่นจนเกินพอดีเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์กระเสือกกระสนเพื่อรักษา
ชีวิตเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเช่นไร ดวงใจของเขาก็มีความหวังที่จะพ้นจากสภาพอันน้ันได้พบ
ความสุขแห่งชีวิตเข้าสักวัน ชีวิตนี้จึงเป็นที่รักของสัตว์โลกทุกชนิดความยากประเภทนี้ถ้าเกินขอบเขต
จะมีความทุกข์มหาศาล 

  2.3 วิภวตัณหา 

   วิภวตัณหา แปลว่า ความอยากไม่มี ความไม่อยากเป็น อยากผลักดันให้พ้นไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เกิดความเบื่อหน่าย ทุรนทุรายขึ้น เช่น ไม่อยากเป็นมนุษย์เกิดความขัดแย้ง
เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ไม่อยากมีชีวิตอยู่เกิดน้อยเนื้อต่ าใจแล้วท าอัตวินิบาตกรรม ไม่อยากเป็นนักโทษ
ซึ่งในขณะนั้นก าลังถูกคุมขังจองจ าอยู่  เกิดโรคเบื่อหน่ายทางใจอันตรายมาก 

   ความอยากก่อให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่ง  เช่นใจไม่อยากแก่ แต่สังขารร่างกาย
ต้องแก่ไปตามวัย  อยากไม่เป็นสามีหรือภริยาของคนที่ตนไม่รัก  แต่ถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานด้วย 
หรือแต่งงานแล้วมีบุตรด้วยกัน  ในบั้นปลายชีวิตเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปไม่อยากร่วมชีวิตด้วยกัน  
แต่มีพันธะเพราะลูกมีความทุกข์ในสภาวะเช่นน้ีเรียกว่า  วิภวตัณหา 

   ในลักษณะอื่น ๆ  ก็ท านองเดียวกัน เช่น บุคคลต้องอยู่กับสิ่งที่เขาเกลียด เขาไม่
ชอบใจก็จะเกิดความหงุดหงิด โกรธเคืองเป็นทุกข์ทางใจอย่างยิ่ง  ทุกข์ทางใจจนกว่าสิ่งนั้นจะจาก
ไป ถ้าความทุกข์ทางใจมากขึ้น  เขาอาจท าลายสิ่งที่ตนไม่ชอบโดยมีวิธีรุนแรงท าให้เกิดทุกข์ทวีคูณ 

   ในชีวิตประจ าวันของเราจะเห็นว่า เมื่อเรายังไม่ได้สิ่งใดมาเราอยากได้สิ่งนั้น
มาเป็นของตน (กามตัณหา)  เมื่อแสวงหามาได้แล้วก็หวงแหนยึดมั่นเอาไว้ยากให้สิ่งนั้นคงอยู่กับเรา
ตลอดไป  (ภวตัณหา)  เมื่อนาน ๆ เข้าเกิดเบื่อหน่ายต่อสิ่งนั้นยากให้ไปเสียให้พ้น อยากให้สูญหาย  
ซึ่งบางทีก็ยกให้คนอื่นเขาไปท าลายทิ้งเมื่อเราประสบกับรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ธรรมารมณ์ที่
ไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจเราก็อยากให้มันดับไป  นี้แหล่ะเรียกว่า  วิภวตัณหา 

   วิภวตัณหาก่อให้เกิดทุกข์เพราะว่าเราเบื่อหน่ายไม่ต้องการสิ่งใดที่ เรามีอยู่แล้ว
ให้ไปเสียจากเรา แต่สิ่งนั้นหาได้จากเราตามความปรารถนาไม่ มันคงอยู่กับเราทั้งๆ ที่เราไม่ชอบ 
ก่อให้เกิดทุกข์ทางใจอย่างยิ่ง  ซึ่งน าไปสู่ความทุกข์ทรมาน  แต่จะทุกข์มากน้อย ขนาดไหนขึ้นอยู่
กับตัณหาที่ได้รับการควบคุมโดยคุณธรรม หรือไม่ได้รับการควบคุมโดยศีลธรรม 

   ค าว่าตณัหา คือ ความอยากนี้ยังเป็นกลางๆ เช่น อยากท าบุญเพื่อขึ้นสวรรค์ 
หรืออยากท าบาปก็ถือว่าเป็นตัณหาเหมือนกัน ความอยากของตัณหาถ้าขาดสติระลึกได้ สัมปชัญญะ
รู้ตัวเอง อย่างนี้ก็จะกลายเป็น "โลภะ"  ความโลภอยากได้ของคนอ่ืนมาเป็นของตนทันที 
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   โลภะ เป็นความต้องการที่รุนแรง  เมื่อจิตถูกโลภะครอบง าจะไม่ค านึงว่าวิธีที่
จะได้สิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ ท่านจึงเรียกว่า "อกุศลมูล"  เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายของตนทันที 
   อภิชฌา ความเพ่งเล็ง ความต้องการอย่างรุนแรงทางใจ เป็นมโนกรรมฝ่าย
อกุศล คิดที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา คิดที่จะให้อยู่หรือให้ไป  ถ้าขาดสติสัมปชัญญะ  อภิชฌา 

ก็แสดงตัวออกมาทางวาจา และทางกาย ฝ่ายอกุศล  ต่อจากนั้นตัณหาความอยากที่ได้รับตอบสนอง
หรือไม่ตอบสนองก็จะกลายเป็น  โทสะ  ความโกรธ  จิตใจจะร้อนขึ้น  ร่างกายผิดปกติแสดงอาการ
ผิดปกติทั้งทางร่างกาย ทางวาจาและทางจิตใจ ถ้าขาดสติสัมปชัญญะก็จะกลายมาเป็นตัณหาอย่าง
หยาบยิ่งขึ้น 

   ในลักษณะนี้ความอยากข้าวอยากน้ า แล้วก็แสวงหามาเลี้ยงชีพตามท านอง
คลองธรรมก็ถือว่าเป็นฝ่ายกุศล เพราะสัตว์ทุกชนิดเป็นอยู่ด้วยอาหาร  อยากมีเงินทองข้าวของสร้าง
ฐานะก็ขวนขวายประกอบอาชีพในทางสุจริตธรรม ก็ถือเป็นหน้าที่มนุษย์จะต้องด าเนินการอย่างนั้น  
แต่ถ้าอยากมีเงินแทนที่จะท างานเพื่อได้มาก็ปล้นจี้หรือคดโกงถึงแม้จะเพียงนิดก็ถือว่า เป็นตัณหา
ฝ่ายอกุศล ตัณหาที่ปราศจากศีลธรรม ตัณหา 3 สาเหตุให้เกิดทุกข์ 
   ตัณหา 3 ถือเป็นต้นตอของปัญหาชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ในเร่ืองนี้   
   แสง จันทร์งาม  (2522 : 49-50)  ได้อรรถาธิบาย  ดังนี้ 
   1. กามตัณหาให้เกิดทุกข์  เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 
    1.1 อยากได้ความหิวทางใจ ความหิวทุกชนิดไม่ว่ากายหรือใจท าให้เกิด
ความไม่สบายทั้งนั้น 

    1.2 เมื่อเกิดความอยากได้ ถ้าไม่สมใจก็เกิดความผิดหวังเป็นทุกข์ 
    1.3 ถ้าได้สมหวังก็เป็นสุขอยู่ชั่วคราว ในไม่ช้าก็จะเกิดความอยาก
ใหม่อีกเป็นทุกข์อีก 

   2. ภวตัณหา ความอยากได้มีอยู่เป็นอยู่ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนี้ 
    2.1 เป็นความหิวทางใจท าให้เกิดความไม่สบายใจเช่นเดียวกับกามตัณหา 

    2.2 เมื่อเราอยากให้อยู่ แต่สิ่งนั้นไม่อยู่ (เพราะสิ่งทั้งหลายมีความดับไป
เป็นธรรมดา) เราจะเกิดความผิดหวังเป็นทุกข์ 
    2.3 ถ้าสิ่งนั้นอยู่สมใจ ในไม่ช้าจะเกิดความเบื่อหน่าย 

   3. วิภวตัณหา ความอยากให้สูญหาย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนี้ 
    3.1 เป็นความหิวทางใจ 

    3.2 เมื่อเราอยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพินาศสูญหายไป แต่มันไม่สูญไปเรา
จะเกิดความผิดหวัง เป็นทุกข์ 
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    3.3 ถ้ามันสูญไป ในไม่ช้าก็จะอยากให้สิ่งอื่นๆ สูญหายไปอีก 

   เป็นความหิวกระหายเบื่อหน่าย เซ็ง ที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจจะกัดกร่อนหัวใจบุคคล 
ไม่รู้เท่าทัน แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ฉะนั้น ตัณหาทั้ง 3 ประการนี้ จึงเป็นความต้องการที่หมุนไป 

ครบวงจร เป็นวัฏจักรของชีวิตวันๆ ไม่รู้ว่าเกิดสักกี่ครั้ง ซึ่งอริยบุคคลท่านที่จะก าหนดรู้เท่าทัน
ลดลงได้มากก็เป็นสุขมากขึ้นฉันนั้น 

 3. นิโรธ 

  นิโรธ ศัพท์เต็มใช้ค าว่า ทุกขนิโรธ  แปลว่า ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความดับทุกข์
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในธัมมจักกับปวัตนสูตร มีดังนี้ 
  “ภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือความดับทุกข์อย่างแท้จริง  คือความดับโดยสิ้นก าหนัดยินดี 
(ในกามารมณ์) ความดับตัณหาได้หมดสิ้น ความสลัดทิ้ง ความไม่ห่วงใย ไม่ข้องเกี่ยว ความหลุดพ้น
ความไม่มีห่วงรัดด้วยประการใด” 
  ความหมายของนิโรธ  น่าจะศึกษาได้ในหัวข้อต่อไปนี้ 
  3.1 นิโรธะ  คือความดับทุกข์ 
  3.2 นิโรธะ  คือความนิพพาน 

  3.3 นิโรธ  คือความพ้นทุกข์ 
  วิธีดับทุกข์โดยแท้จริงตามหลัก อริยสัจ 

  1. ดับโดยไม่มีอะไรให้เหลือแต่ตัณหาทั้ง 3 นั้น คือหมดความก าหนัดยินดี หรือ
หมดความอยากใดๆ 

  2. สละหรือละทิ้งตัณหา 

  3. ไม่เกี่ยว ไม่สนใจใยดีในตัณหา 

  4. หลุดพ้นจากตัณหาโดยประการทั้งปวง 

  5. หมดห่วงหรือหมดความอาลัยอาวรณ์ในตัณหา 

  กล่าวถึงนิโรธ เป็นการแสดงผลเสียก่อนว่าเท่าที่รู้เหตุผลเร่ืองทุกข์มาแล้วว่า ทุกข์
เป็นอย่างไร และเกิดขึ้นเพราะอะไร มิใช่ว่ามีแต่ทุกข์ไปเสียทั้งหมดโดยไม่มีความสิ้นสุดบ้างเลย  
แท้จริงเมื่อมีทุกข์แล้ว  ความดับไปแห่งทุกข์ก็ย่อมเป็นของคู่กัน  และความดับทุกข์นั้นต้องดับเหตุ
แห่งทุกข์  ทุกข์จึงจะดับและอยู่ดีๆ ทุกข์ดับไปเองไม่ได้ถึงดับได้ก็เกิดอีกไม่รู้จบ  จึงเชื่อว่าไม่ดับอยู่
นั่นเอง ความดับทุกข์ในที่นี้ หมายถึงความดับได้อย่างเด็ดขาดด้วยการกระท าของผู้ปฏิบัติ จัดเป็นผล
อันสูงสุดตามที่มุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนา การเสวยความสุขด้วยมนุษย์หรือเทวดา การเสวยปิติ
สุขหรือฌานสุขด้วยเป็นพรหมก็ดี ยังมีโอกาสเสวยได้ชั่วคร้ังคราว บางทีมีทุกข์อ่ืนมาสลับเสีย หรือ
สุขนั้นแปรปรวนไปเสีย  และบางทีสิ้นบุญที่จะได้เสวยสุข  ถึงคราวที่จะเสวยผลของบาปบ้าง ก็ต้อง
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ไปทนทรมานเสวยทุกข์วนเวียนเปลี่ยนไม่แน่นอน เพราะผู้ที่เกิดๆ ตายๆ อยู่เสมอย่อมท าทั้งกรรมดี
และกรรมชั่ว เหตุน้ีทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ยกย่องกามสุขไม่ยกย่องสวรรค์ว่าเป็นสูงสุด หากสอน
ให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสุขที่สุด  แท้จริงคือ  "ความดับทุกข์ได้"  อันเรียกตามศัพท์ว่า  "นิโรธ" 

  นิโรธกับนิพพาน จะว่าเป็นอย่างเดียวกันก็ได้เพราะนิพพานมีทั้งแสดงโดยปริยาย
เบื้องสูง  และปริยายเบื้องต่ า เพียงระงับกิเลสอย่างกลางคือ นิวรณ์ได้ด้วยฌาณเรียกว่าตทังคนิพพาน
หรือนิโรธก็ได้  นี้เป็นปริยายเบื้องต่ า  สว่นที่แสดงโดยปริยายเบื้องสูง เช่น ในอัคคัปปสาทสูตร  
แสดงว่า  "บรรดาสังขตธรรมและอสังขตธรรม (ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งและไม่ได้ปรุงแต่ง) ทั้งหลาย 
วิราคธรรม  (ธรรม คือ ความหลากหลายก าหนัดยินดี) เป็นยอด วิราคธรรมนั้น คือ นิโรธ  นิพพาน"  

ค าว่า  นิโรธและนิพพานทั้ง  2  นี้  แสดงว่าอย่างเดียวกันท่านจึงใช้เป็นค าไขอธิบายค าว่านิราคธรรม
อีกทีหนึ่ง  เป็นการแสดงโดยปริยายเบื้องสูง 

  ส่วนที่จะเห็นว่านิโรธกับนิพพานต่างกันบ้าง ก็คือขณะหรือล าดับเท่านั้น เช่น  
จัดตามโลกุตตรธรรม เป็นส่วนปฏิบัติเพื่อละกิเลสนิโรธเป็นความละกิเลสได้ นิพพานเป็นความ 

ไม่มีแห่งกิเลส โดยอธิบาย มรรคเป็นเหตุ นิโรธเป็นผล  นิพพานเป็นส่วนที่พ้นเหตุและผล อย่างไร 

ก็ตาม นิโรธก็เป็นความดับตัณหา นิพพานก็เป็นความไม่มีตัณหาตามหลักที่ว่า ตัณหา วิปปหาเนนะ  
นิพพานนังอิติ วุจจติ เพราะละตัณหาได้ จึงเรียกว่านิพพาน ดังนั้นนิพพานกับนิโรธจะต่างกัน
หรือไม่ก็ตาม  เราไม่สามารถจะแยกนิโรธให้ห่างกันพ้นไปจากนิพพานได้  เพราะผู้ได้นิโรธก็ต้อง
ได้นิพพาน  เหมือนหนึ่งจะกล่าวว่าเมื่อท าลายกิเลสจนไม่เหลือแล้ว  ความไม่มีกิเลสก็ปรากฏทันที  
เหมือนดวงอาทิตย์ขับความมืดในอากาศหายไปสิ้นแล้ว  ก็ชื่อว่าท าโลกให้สว่างด้วย 

  นิพพานแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

  1. สอุปาทิเสสนิพพาน  ดับกิเลสได้สิ้นแล้วแต่ผู้ดับกิเลสยังมีชีวิตอยู่ 
  2. อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสได้สิ้นแล้วด้วยผู้ดับกิเลสสิ้นชีวิตไม่มีเบญจขันธ์
เหลืออยู่ด้วย 

  อีกบรรยายหนึ่งดับกิเลสยังไม่สิ้นเชิงเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน ส่วนดับกิเลสได้สิ้นเชิง
แล้ว เป็นอนุปาทิเสสนิพพานผู้ดับกิเลสได้สิ้นเชิง ชื่อว่าเป็นวิสุทธิ์เทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์ 
แม้ว่าจะเป็นมนุษย์ก็สูงกว่าเทวดาหรือพรหมจริงๆ และไม่ต้องเกรงว่า จะต้องเวียนตายเวียนเกิด
เหมือนเทวดามนุษย์และสัตว์ เพราะเป็นผู้สิ้นชาติ สิ้นภพ สิ้นเหตุแห่งวัฏสังสารแล้วเป็นเทวดาจริงๆ 
เสียอีก ยังต้องตายเสียก่อนแล้วจึงเป็นได้  และเมื่อเป็นแล้วก็ไม่อยู่ตลอดไปต้องเวียนมาเป็นอะไรต่อ
มิอะไรอีก เช่น เป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉานทั้งๆ ที่ตนไม่พอใจ  ทั้งนี้แล้วแต่จะท าความดี หรือท า
ความชั่วไว้ แต่การบรรลุนิพพานเราอาจท าได้โดยไม่ต้องตายเสียก่อน และเมื่อได้บรรลุแล้วก็ไม่
ต้องกังวลอีกถึงความแปรปรวนแห่งสันติสุขที่พึงจะได้รับ  เพราะความแปรปรวนอันใด  ที่มีเพราะ
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กิเลสหรือเพราะความเกิดอีกความแปรปรวนอันนั้น ก็ละได้แล้วด้วยมานะต้นเหตุแห่งความเกิด
และละความเวียนด้วยอ านาจกิเลส  กรรมและวิบากเสียได้  เพราะฉะนั้น  เราก็อาจอาศัยความรู้ใน
เร่ืองสวรรค์ และนิพพานตัดสินได้ทันทีว่า การที่ศาสนาอื่นบัญญัติสวรรค์ว่าเป็นสูงสุด แต่มี
พระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวที่อธิบายให้เห็นว่าสวรรค์ยังไม่เป็นของแน่นอนสู้นิพพานไม่ได้
นั้น  สมควรจะฟังไว้เป็นแนวทางในการนับถือศาสนาได้ดีเพียงไร 

  กิจที่จะพึงท าเกี่ยวกับนิโรธ  คือ  ควร "ท าให้แจ้ง"  ความก็คือ  การดับตัณหาได้นั้น 
ควรท าให้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่ตน แต่มีปัญหาว่าเราจะท าอย่างไร นิโรธจึงจะปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราได้ 
ปัญหาน้ีเป็นเหตุให้เราได้ก้าวมาถึงเร่ืองมรรคอันเป็นอริยสัจข้อที่  4  ด้วยการตอบว่าเราปฏิบัติตาม
มรรคหรือหนทางอันมีองค์ 8 ท าให้องค์ 8 พร้อมบริบูรณ์จึงจะเชื่อว่าด าเนินมาถึงปลายทางได้ 
เพราะมรรค 8 นั้น เรียกชื่อเต็มๆ ว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อันแสดง
ให้เห็นว่าความดับทุกข์คือทุกขนิโรธ  เป็นจุดหมายปลายทางเมื่อปฏิบัติไปจนถึงจุดหมายแล้ว ก็เชื่อ
ว่าท านิโรธให้แจ้งแก่ตนจึงเป็นอันสรุปว่า ผลคือนิโรธ (ความดับทุกข์)  จะเกิดได้เพราะประกอบ
เหตุ  คือมรรค  (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)  ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 4. มรรค  
  มรรค แปลว่า หนทางเพื่อด าเนินไปสู่ความดับทุกข์เหมือนบันไดเดียวแต่มี 8 ขั้น 
ส าหรับก้าวไปสู่นิพพานมีชื่อเรียกหลายอย่างดังนี้ 
  4.1 ทุกขนิโรธคามินีปฏิทา   ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 
  4.2 มัชฌิมาปฏิปทา  ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง 

  4.3 อริยมรรค   ทางไปสู่ความเป็นพระอริยะ 

  4.4 มรรค  8    ทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ 
  4.5 อังฏฐังคิกมรรค  มรรคมีองค์  8 

  อริยสัจ “ข้อสุดท้ายนี้ นับว่าเป็นหลักการด าเนินชีวิต  ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ
ที่สุดในพุทธศาสนาก็ได้  นอกจากจะเป็นหลักค าสอนที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีอันวิเศษสุดแล้วยัง
เป็นแนวค าสอนในภาคปฏิบัติอันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางชีวิตทุกชีวิตจะพึงได้พึงประสงค์อีกด้วย 

  พระพุทธองค์ทรงแสดงความหมายของสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทาไว้ในปฐม
เทศนาว่า  ได้แก่  การไม่ลุ่มหลง  ไม่หมกมุ่น  ไม่มัวเมา  ส่วนสุดโต่ง  2  อย่าง คือ 

  1. กามสุขัลลิกานุโยค  การหลงมัวเมาในเร่ือง  กามสุข  (ประพฤติหย่อนเกินไป) 

  2. อัตตกิลมัตถานุโยค การทรมานตนให้ล าบาก (เคร่งครัดเกินไป) ทางสายกลาง
ได้แก่ 
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   2.1 สัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบ 

   2.2 สัมมาสังกัปปะ  ด าริชอบ 

   2.3 สัมมาวาจา  เจรจาชอบ 

   2.4 สัมมากัมมันตะ  การงานชอบ 

   2.5 สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ 

   2.6 สัมมาวายะมะ  พยายามชอบ 

   2.7  สัมมสต ิ  ระลึกชอบ 

   2.8 สัมมาสมาธ ิ  ตั้งมั่นชอบ 

  องค์ประกอบของมรรค 8 นี้มิใช่ทาง 8 หรือ  ถนน  8  สาย  หากแต่เป็นทางสายเดียว
เหมือนกับเชือกเส้นเดียวกัน  แต่มี  5  เกลียว  ฉะนั้นซึ่งจะต้องอิงอาศัยกัน  พึ่งพิงกันจะแยกจากกัน
ไม่ได้  ระบบในการฝึกอบรมตามมรรคนี้  จะต้องปฏิบัติไปตามล าดับและขั้นตอนในไตรสิกขาหรือ
ความเห็นที่ถูกต้องนั้น  เป็นตัวส าคัญที่สุดที่จะน าผู้ปฏิบัติเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ หากเห็นผิด
เสียแล้ว การปฏิบัติใดก็จะไร้ความหมายไป นอกจากนั้นการปฏิบัติตามสายกลางดังกล่าว คือ 

 ความประพฤติที่ไม่ตึงเกินไป  หรือหย่อนเกินไปนั้นเป็นการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง และบริสุทธิ์อย่าง
แท้จริง ซึ่งทุกคนสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคงไม่เป็นการยากเกินไป
ส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างแน่นอน 

  องค์ประกอบของมรรคแต่ละขั้นมีโดยย่อดังนี้ 
  1. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ หมายเอาการรู้ การเห็นในอริยสัจ 4 ตามความ 

เป็นจริง 

  2. สัมมาสังกัปปะ  ความด าริชอบ  แบ่งออกเป็น  3  คือ 

   2.1 ด าริในการออกจากกาม 

   2.2 ด าริในการไม่พยายามปองร้ายผู้อื่น  เรียกว่า  อัพยาปาทะ 

   2.3 ด าริในการไม่เบียดเบียน  เรียกว่า  อวิหิงสา 

  3. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  แบ่งออกเป็น  4  คือ 

   3.1 เว้นจากการพูดปดมดเท็จ 

   3.2 เว้นจากการพูดส่อเสียด  คือยุยงให้เขาแตกกัน 

   3.3 เว้นจากการพูดค าหยาบ 

   3.4 เว้นจากการพูดเหลวไหล 

  4. สัมมากัมมันตะ  การงานชอบ  แบ่งออกเป็น  3  ข้อ 

   4.1 เว้นจากการฆ่า  หรือเบียดเบียนสัตว์ 
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   4.2 เว้นจากการลักของ  หรือคดโกง  หรือแกล้งท าลายของผู้อ่ืน 

   4.3 เว้นจากการประพฤติผิดทางกาม  ทางประเวณี 
  5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ หมายถึง ละมิจฉาชีพทั้งปวง ประกอบแต่สัมมาอาชีพ 

  6. สัมมาวายามะ  พยายามชอบ  แบ่งได้เป็น  4  คือ 

   6.1 เพียรระวังไม่ให้ความชั่ว  เกิดขึ้น 

   6.2 เพียรละความชั่วที่ได้เกิดขึ้น 

   6.3 เพียรท าความดีให้เกิดขึ้น 

   6.4 เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ 
  7. สัมมาสติ ระลึกชอบ  แบ่งออกเป็น  4  คือ 

   7.1 มีสติพิจารณากาย  และอิริยาบถของกาย  (กาย) 

   7.2 มีสติรู้ว่าสบาย  ไม่สบายหรือเฉย ๆ (เวทนา) 

   7.3 มีสติรู้อยู่ว่า  จิตก าลังเศร้าหมองหรือผ่องใส  มีกิเลสหรือไม่มีกิเลส  (จิต) 

   7.4  มีสติรู้ว่ามีอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาทางจิต (ธรรม)  คือให้สติ 
    7.4.1 พิจารณาเห็นกาย  ในกาย 

    7.4.2 พิจารณาเห็นเวทนา  ในเวทนา 

    7.4.3 พิจารณาเห็นจิต  ในจิต 

    7.4.4 พิจารณาเห็นธรรม  ในธรรม 

  8. สัมมาสมาธิ การตั้งใจชอบ มีความมั่นคงในการท างาน มีใจไม่ฟุ้งซ่าน  
(มีรายละเอียดอีกมาก  ซึ่งจะต้องศึกษากันเป็นพิเศษต่างหาก) 

 

อริยสัจ 4  กับการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

 เราได้เรียนรู้มาแล้วว่า  ความจริงอันประเสริฐมี  4  ประการ  เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่แปรผัน  
นั่นก็คือ รู้ว่า ทุกข์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีจริง  ทุกชีวิตย่อมประสบปัญหาเดียวกันคือ  เกิด  แก่  เจ็บ ตาย  
และยังมีทุกข์เบ็ดเตล็ดต่างๆ อีก สาเหตุของทุกข์เหล่านี้ก็คือ ความอยากเป็น และไม่อยากประสบกับ
สภาวะที่ไม่พึงใจต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนหาที่สิ้นสุดมิได้ 
 เราจะแก้ปัญหาชีวิตที่เป็นทุกข์นี้ได้อย่างไร  พระพุทธเจ้าได้แสดงมรรคมีองค์  8  ซึ่งเปน็
สัจที่  4  ในอริยสัจ  ซึ่งสรุปลงได้  3  ประการ  คือ 

 1. การฝึกอบรมให้มีการประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ท าให้กาย วาจา เป็นปกติภาพเป็นบาทฐาน
ของสมาธิ  เรียกว่า  ศีลสิกขา 
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 2. การฝึกฝนให้มีความสามารถบังคับจิตใจให้อยู่ในอ านาจสงบเป็นสุขให้บริสุทธิ์สะอาด  
ให้มีสมรรถภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานใดๆ  ต่อไปก็ได้  เรียกว่า  สมาธิหรือจิตตสิกขา 

 3. เมื่ออบรมจิตใจจนรู้แจ้งเห็นจริงจนถึงที่สุดก็จะถอยความยึดมั่นด้วยอุปาทาน คือถอน
ความโง่ หลง ออกจากใจ ไม่ผูกพันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท าให้เกิดความทุกข์อีก ก็จะถึงซึ่งความสงบ
เย็นจากทุกข์  (นิโรธ)  เป็นปัญญาสิกขา 

 ดังนั้นการแก้ปัญหาชีวิต (ทุกข์) ก็คือพิจารณาสาเหตุ (สมุทัย) ก่อนแล้วแก้ปัญหาด้วย
หนทางอันประเสริฐ (มรรค) คือใช้อาวุธ คือศีล สมาธิ ปัญญา  เข้าจัดการกับปัญหานั้นๆ  จนกระทั่ง
เกิดความเห็นแจ้ง หรือรู้แจ้งในปัญหานั้นๆ แล้วเกิดความสลดสังเวชถอยหลังจากที่เคยหลงรัก  
หลงยึดถือมาเป็นจิตใจที่เป็นอิสระแก่ตัว ไม่เป็นทาสของตัณหาอีกต่อไป นั่นคือบรรลุซึ่งความสงบ
เย็น  ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป  คือถึงซึ่งนิโรธหรือนิพพาน 

 ค าว่า  นิโรธ  หรือนิพพานนี้มีหลายระดับ  ถ้าแก้ทุกข์ได้บ่อย ๆ ก็ดับทุกข์สงบเย็นได้บ่อยๆ  
เมื่อฝึกท าให้มากก็จะท าให้มากขึ้นจนกระทั่งเป็นนิพพานที่ถาวร คือ ดับทุกข์ ดับกิเลสได้แท้จริง
และเด็ดขาดต่อไป 

 

ประโยชน์ของการเรียนรู้อริยสัจ 

 1. อริยสัจ เป็นการศึกษาเร่ืองเหตุเร่ืองผล และมีขั้นตอนให้ศึกษาอย่างละเอียดลุ่มลึก
ตามแต่ปัญญาของผู้ศึกษาเอง 

 2. การศึกษาเร่ืองนี้  เป็นการศึกษาเร่ืองความจริงของชีวิต  และการแก้ปัญหาชีวิตอย่างมี
หลักการ  และแนวปฏิบัติที่สามารถน ามาใช้ได้  โดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นใคร 

 3. การศึกษาเร่ือง  อริยสัจ  ท าให้ทราบว่า  พระพุทธศาสนามิได้สอนให้คนเรามองโลก
ในแง่ร้ายแต่อย่างใด กลับจะท าให้ผู้ศึกษารู้จักทุกข์และวิธีแก้ทุกข์อย่างถูกทาง และได้ผลอย่างแท้จริง
อีกด้วย 

 4. การศึกษาเร่ือง  อริยสัจ  ท าให้คนเรารู้จักหลักการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง เหมาะสมและ
สะอาด  บริสุทธิ์ทั้งเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตน้ี  ในปัจจุบันนี้อีกด้วย 

 5. การศึกษาเร่ืองนี้ท าให้เราทราบว่า สติปัญญาของมนุษย์เรานั้นสามารถที่จะพัฒนา 

ขึ้นได้ โดยการน าเอาหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยไม่ต้องอ้างอ านาจ
ศักดิ์สิทธิ์ของผู้วิเศษใดๆ   
 6. อริยสัจ ยังเป็นหลักธรรมที่ใหม่เสมอ และเป็นแนวทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง  
แม้กาลเวลาล่วงมานาน  แต่ก็ยังไม่ล้าหลัง  หรือถูกคัดค้านให้ล้มเลิกแต่อย่างใด 
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สรุปท้ายบท 

 1. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ได้ยกย่องว่า เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตที่ดี
ที่สุดได้แก่  อริยสัจ 4 

 2. อริยสัจ 4 แปลว่า  ความจริงอันประเสริฐ  ความจริงของผู้ประเสริฐ และความจริงที่
ท าให้คนประเสริฐ 

 3. จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตในทรรศนะของพุทธศาสนาคือ การดับทุกข์โดยสิ้นเชิง
(นิพพาน) 
 4. แนวทางแห่งการดับทุกข์ ได้แก่อริยมรรค 8 
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แบบฝึกหัด 

บทที่ 3  อริยสัจ 4 

 

 1. สัจธรรมข้อใดในพระพุทธศาสนาที่มีความส าคัญถึงขนาดเป็นเคร่ืองวัดการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า 

 2. อริยสัจมีความหมาย 5 นัย  คือ 

 3. ค าว่า “สัจจะ” แปลว่าความจริง แยกเป็น 4 ประเภท  คือ 

 4. ประเภทของอริยสัจ  มี 4 ประเภท  คือ 

 5. โดยสรุป อริยสัจ ย่อเป็น 2 ส่วน  คือ 

  5.1 ส่วนที่เป็นเหตุ  คือ 

  5.2 ส่วนที่เป็นผล  คือ 

 6. ความหมายของค าว่า “ทุกข์” ในอริยสัจ 4  คือ 

 7. ต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้แก่ตัณหา 3  คือ 

 8. กามตัณหา ก่อให้เกิดความทุกข์ เพราะเหตุใด 

 9. ภวตัณหา ก่อให้เกิดความทุกข์ เพราะเหตุใด 

 10. วิภวตัณหา ก่อให้เกิดความทุกข์ เพราะเหตุใด 

 11. ความหมายที่แท้จริงของ “นิโรธ”  คือ 

 12. วิธีดับทุกข์โดยแท้จริงตามหลักแห่งนิโรธสัจ  มีดังนี้ 
 13. นิพพานแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

 14. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้แก่ 
 15. แนวทางปฏิบัติธรรมที่จะน าไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงได้แก่ 
 16. อริยมรรคมีองค์ 8  ได้แก่ 
 17. จงย่ออริยมรรคลงในไตรสิกขา : 
  7.1 สีลสิกขา  
  7.2 สมาธิสิกขา 
  7.3 ปัญญาสิกขา 

 18. ใจความสรุปของธรรมจักรกัปปะวัตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า โดย
สรุปมี 3 ประการ  คือ 

 19. ธงธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาได้ต้นเค้ามาจาก 

 20. จงบอกถึงความส าคัญของอริยสัจ 4 
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เอกสารอ้างอิง 

 

 

สุชีพ  ปัญญานุภาพ. 2525.  พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพ ฯ :  
 โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย. 
   .  2526 .  ประวัติศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :  อมรการพิมพ์ . 
แสง  จันทร์งาม. 2522.  การสอนจริยธรรมในโรงเรียน. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  
 กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. 
   .  2531.  ศาสนศาสตร์.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
 

 

 



แผนการสอนประจ าบทที่ 4 

เรื่อง  กระบวนการแห่งชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  ( ปฏิจจสมุปบาท ) 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  4 กระบวนการแห่งชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  (ปฏิจจสมุปบาท) 
 ความหมายของค าว่า  ปฏิจจสมุปบาท 

 ความส าคัญของปฏิจจสมุปบาท 

 องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท 

 กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท 

 เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดทุกข์ของปฏิจจสมุปบาท 

 ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ 

 ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ 
 กระบวนการแห่งชีวิต  (ปฏิจจสมุปบาท) 

 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. ให้นักศึกษาอธิบายหลักธรรมที่ถือว่า เป็นโซ่แห่งชีวิต ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาท 

 2. ให้นักศึกษาวิเคราะหห์ลักธรรมปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดเป็น
ลูกโซ่ 
 3. ให้นักศึกษาเปรียบเทียบหลักธรรมปฏิจจสมุปบาทที่เป็นศูนย์รวมแห่งค าสอน
ของพระพุทธศาสนา โดยเหตุผลว่าหลักค าสอนต่างๆ ออกไปจากศูนย์กลาง คือ ปฏิจจสมุปบาท
ทั้งนั้น 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การท ารายงาน 
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 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การปฏิบัติ เช่น นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นต้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วิดิทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 

 2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ 

 3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

 4. การสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

กระบวนการแห่งชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  (ปฏิจจสมุปบาท) 

 

 

 พุทธปรัชญาเถรวาท ถือว่าเป็นแนวความคิดหน่ึง ที่กล่าวถึงกระบวนชีวิตของมนุษย์ได้
ในทุกๆแง่มุม หลักธรรมทั้งหลาย ล้วนเป็นหลักปฏิบัติ เป็นแนวความคิด ที่เกี่ยวกับหลักการครอง
ชีวิต ซึ่งมุ่งผลไปสู่ความส าเร็จ นั้นคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้
ในชีวิตนี ้(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 6.)  
 ปฏิจจสมุปบาท ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดที่กล่าวถึงกระบวนชีวิตของมนุษย์  ที่สมบูรณ์
แบบที่สุด เป็นแนวความคิดที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์โดยตรง 

 มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  มนุษย์เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  การเกิดของมนุษย์เกิดขึ้น
ได้ 2 คร้ัง  คือ  คร้ังแรกเป็นการเกิดชีวิตที่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นปัจจัย  ส่วนการเกิดคร้ังที่สองเป็นการ
เกิดตามกฎของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นการเกิดตัวตน หรือการเกิดความทุกข์ปฏิจจสมุปบาท  
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นจริยธรรมภาคปฏิบัติระดับสัจธรรมสูงสุดเข้าใจยากที่สุด และมี
ผู้พูดถึงกันน้อยที่สุด การศึกษาปฏิจจสมุปบาทท าให้เกิดความเข้าใจเร่ืองการเกิดตัวตนและการท าลาย
ตัวตน  จนสามารถดับทุกข์ได้ 
 

ความหมายของปฏิจจสมุปบาท 

 ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมาย ปฏิจจสมุปบาทว่า คือ 
สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น, การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย
ต่อเนื่องกันมา (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543 : 143.)  
 ปฏิจจสมุปบาท มาจากค าบาลีว่า “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ซึ่งประกอบด้วยค า “ปฏิจฺจ” กับค าว่า 
“สมุปฺปาท” ความหมายว่า “ปฏิจฺจ” แปลว่า อาศัย “สมุปปฺาท” แยกออกเป็น ส  + อุปฺปาท = “สมุปฺ
ปาท” ส  แปลว่า ร่วม อุปฺปาท แปลว่าเกิดขึ้นเมื่อรวมกัน (ส  + อุปฺปาท) จึงแปลว่า การเกิดขึ้นร่วมกัน 
ด้วยเหตุนี้เมื่อน าค าว่า “ปฏิจฺจ” กับค าว่า “สมุปฺปาท” รวมกันเข้า จึงมีความหมายว่าการเกิดขึ้น
ร่วมกันโดยอาศัยกันและกัน ซึ่งกันและกัน (บรรจบ บรรณรุจิ,2535 : 10.)  
 ทั้งหมดนี้คือ ความหมายของปฏิจจสมุปบาทโดยพยัญชนะ แต่เมื่อว่าความหมายโดย
อรรถคือ โดยเนื้อหาสาระแล้ว ปฏิจจสมุปบาทมุ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ธรรมที่รวมกัน 
อาศัยกันและกันเกิดขึ้น  ทั้งที่เป็นรูปแบบกว้างๆครอบคลุมไปทุกสรรพสิ่งและรูปแบบแคบ มุ่งตรง
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มาที่มนุษย์โดยเฉพาะ  ซึ่งรูปแบบทั้ง 2 รูปแบบนี้ มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเข้ากันได้เป็นอย่างดี 
ดังพุทธพจน์ที่แสดงความหมายของปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบที่กว้างๆไว้ว่า“เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ด้วย)” (ม.มู. 
(ไทย) 10/404/438) จากพุทธพจน์ เป็นการแสดงความหมายปฏิจจสมุปบาทแบบกว้าง ซึ่งบางทีก็
เรียกว่า อิทัปปัจจยตา หลักปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบนี้ พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยทั่วไป เป็นหลักที่
ครอบคลุมทุกอย่าง  เพราะยึดเอาหลักที่ว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างลอยๆ แต่ที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนมีเหตุ
ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมประกอบกันให้เป็นเช่นนั้น ด้วยเหตุน้ีหลักปฏิจจสมุปบาท
จึงใช้ได้มากที่สุด เช่น ในเป็นกฎวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นกฎเลขาคณิตหรือจะอธิบายไปถึงจักรวาลนี้ 
ก็ได้ ความหมายปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบนี้ เป็นการแสดงความสัมพันธ์กันขององค์ธรรม  
ที่กว้างขวางครอบคลุมไปถึงสรรพสิ่ง (พุทธทาสภิกขุ, 2549: 30) 
 พุทธทาสภิกขุ  (2524 : 44) กล่าวว่า "ปฏิจจ" แปลว่า อาศัย "สมุปบาท" แปลว่า เกิดพร้อม  
“ปฏิจจสมุปบาท”  หมายถึง  สิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นพร้อม 

 พระโสภณคณาภรณ์  (2530 : 200)  กล่าวว่า  ปฏิจจสมุปบาท  แปลว่า  ธรรมที่เป็นปัจจัย
อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้น  หรือเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน  ได้แก่  สิ่งนี้มีจึงมี
สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้มีปัจจัยจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นมา  ท านองเดียวกันปู่เป็นปัจจัยให้เกิดพ่อ  พ่อเป็นปัจจัยให้เกิด
เรา  เป็นต้น  และเกี่ยวโยงเป็นลูกโซ่  บางคร้ังท่านเรียกว่า  ปฏิกิริยาลูกโซ่ 
 พิทูร  มลิวัลย์  (2528 : 6)  กลา่วว่าปฏิจจสมุปบาท  แปลว่า  ภาวะที่อาศัยกันเกิดขึ้นสภาพ
ที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น สภาวะที่กองทุกข์เกิดขึ้น เพราะอาศัยปัจจัยต่อเน่ืองกันมา  ซึ่งเป็นกระบวนการ
ก าเนิดแห่งชีวิตหรือกฎเกณฑ์แห่งชีวิต ตามหลักนี้พระพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตทุกชีวิตมีส่วนเป็น
เหตุผลอาศัยกัน  เกิดขึ้นเน่ืองกันไปไม่ขาดสาย  เมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสืบ
ต่อไปเป็นลูกโซ่ไม่รู้จักจบ 

 สรุป ปฏิจจสมุปบาท แปลว่า ธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกัน แล้วเกิดขึ้นพร้อมหมายถึง 
กระบวนการเกิดความทุกข์  ตามกฎแห่งปัจจัยที่ว่า  เมื่อมีสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงมี  เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้  
สิ่งนี้จงึเกิดขึ้น  ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะเป็นลูกโซ่สืบเนื่องกับไปไม่รู้จักจบสิ้น ดังนั้น ปฏิจจสมุปบาท 
จึงหมายถึงสภาพที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น นั้นก็คือ ความสัมพันธ์ขององค์ธรรมทั้งหลายซึ่งอาศัย
กันและกันเกิดขึ้น ทั้งที่เกี่ยวกับสรรพสิ่งและที่เกี่ยวกับมนุษย์  
 

ความส าคญัของปฏิจจสมุปบาท 

 วศิน  อินทสระ  (2519 : 619) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความส าคัญของปฏิจจสมุปบาทว่า  
เป็นธรรมที่มีความส าคัญยิ่งยวดประการหนึ่งในบรรดาหลักค าสอนที่ส าคัญๆ ของพระพุทธเจ้า 



 109 

นักปราชญ์ทั่วโลก ผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ปฏิจจสมุปบาทเป็น 

ศูนย์รวมแห่งค าสอนของพระพุทธศาสนา  (Central  Philosophy  of  Buddhism)  โดยให้เหตุผลว่า
หลักค าสอนอันมีเหตุผลต่างๆ ในพระพุทธศาสนานั้นออกไปจากศูนย์กลาง คือปฏิจจสมุปบาท
ทั้งนั้น 

 

องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท 

 ธรรมที่เป็นองค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาทนั้น  ได้แก่ 
 อวิชชา  ความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจิรง 

 วิญญาณ การรับรู้ต่ออารมณ์ต่างๆ คือ  ได้เห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  รู้รส  ได้สัมผัส 

 นามรูป การปฏิบัติหน้าที่ทางกายและใจ  เพื่อตอบการรับรู้ต่ออารมณ์ 
 สฬายตนะ ความสัมผัสทางอารมณ์  หรือการกระทบอารมณ์ 
 ผัสสะ การกระทบ หรือการถูกต้องทางอารมณ์ 
 เวทนา   ความเสวยอารมณ์  สุข  ทุกข์  ความไม่สุข  ไม่ทุกข์ 
 ตัณหา   ความอยากได้  ความอยากมี ความอยากเป็นและไม่อยากมี ไม่อยากได้  
    ไม่อยากเป็น 

 อุปาทาน  ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง 

 ภพ   ภาวะแห่งชีวิต  คือความมี  ความเป็นส าหรับตน 

 ชาติ   ความเกิด  ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย 

 ชรามรณะ ความแก่และความตาย 

 

กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท 

 1. กระบวนการเกิดทุกข์ (ตามหลักประยุกต์) 
  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย    สังขารจึงมี 
  เพราะสังขารเป็นปัจจัย    วิญญาณจึงมี 
  เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย   นามรูปจึงมี 
  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย    สฬายตนะจึงมี 
  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย   ผัสสะจึงมี 
  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย    เวทนาจึงมี 
  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย   ตัณหาจึงมี 
  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย   อุปทานจึงมี 
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  เพราะอุปทานเป็นปัจจัย   ภพจึงมี 
  เพราะภพเป็นปัจจัย    ชาติจึงมี 
  เพราะชาติเป็นปัจจัย    ชรามรณะจึงมี 
 ความโศก ความคร่ าครวญ โทมนัสและความคับแค้นใจ จึงมีพร้อมความเกิดขึ้นแห่ง 

กองทุกข์ทั้งปวง  จึงมีได้ด้วยประการฉะนี้ 
 2. กระบวนการดับทุกข์  (ตามหลักประยุกต์) 
  เพราะอวิชชาดับ   สังขารจึงดับ 

  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 

  เพราะวิญญาณดับ     นามรูปจึงดับ 

  เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ 

  เพราะผัสสะดับ   ผัสสะจึงดับ 

  เพราะผัสสะดับ        เวทนาจึงดับ 

  เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ 

  เพราะตัณหาดับ  อุปทานจึงดับ 

  เพราะอุปาทานดับ    ภพจึงดับ 

  เพราะภพดับ        ชาติจึงดับ 

  เพราะชาติดับ      ชรามรณะจึงดับ 

 ความโศก ความคร่ าครวญ ทุกข์โทมนัส และความคับแค้นใจก็ดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ 
ทั้งมวล 

 

เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดทุกข์ของปฏิจจสมุปบาท 

 เหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดทุกข์ของปฏิจจสมปุบาท เกิดขึ้นได้อย่างนี้คือ (ถวิล เข็มทอง  2536 : 115) 

 1. อวชิชา  ความไม่รู้แจ้งในเร่ืองของชีวิต  คือไม่รู้แจ้งในอริยสัจ 4  คือ  ทุกข์  สมุทัย  
นิโรธ  และมรรค ไม่รู้แจ้งปฏิจจสมุปบาท  ความไม่รู้จัดเป็นอวิชชา  และเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร 

 2. สังขาร  แปลว่า  ปรุงแต่งให้วิญญาณดีหรือชั่ว  ได้แก่  เจตนาเจตสิก  ปรุงแต่งกาย  
วาจาและใจเป็นผล  อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขาร  อวิชชาเป็นปัจจัยให้ท าบุญ  ท าบาป  เพราะไม่รู้
หรือรู้ผิดจึงไม่เชื่อบาปมีจริง  ผลบาปมีจริง  เป็นเหตุให้เกิดเหตุจริงจึงท าบาป  สังขารน้ีเองเป็นปัจจัย
ให้เกิดวิญญาณ 

 3. วิญญาณ  แปลว่า  ธาตุรู้  6  ประการ  อันเกิดจากจักขุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหากาย  มโน  
คือการรับรู้ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายและใจ  สงัขารคือ  บุญหรือบาปจะปรากฏเป็นอารมณ์ โดยเป็น
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กรรมนิมิตมาปรากฏในมโนทวาร  จุติจิตก็จะเกิดขึ้นโดยมีภวังควิสัยเป็นอารมณ์  ท าให้เกิดภพใหม่
ต่อไป  สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณและวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป 

 4. นามรูป  หมายถึงนามและรูป  นามคือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  ผัสสะ  มนสิการ  รูป  
ได้แก่  มหาภูตรูป  4  คือ  ธาตุ  4  ดิน  น้ า  ลม  ไฟ  และอุปทายรูป  24  หรือพูดง่ายๆ ได้แก่  ร่างกาย
และพฤติกรรมต่าง ๆ ของร่างกาย 

 นามรูปในที่นี้  หมายเอาปฏิสนธินามรูป เปรียบเสมือนการหว่านพืชลงในดิน พืชย่อมงอก
เป็นล าต้น กรรมเหมือนนาไร่ วิญญาณเหมือนพืช ตัณหาเหมือนสฬายตนะมีวิญญาณ ย่อมเป็นเหตุ
ให้เกิดนามรูป  นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสฬายตนะ 

 5. สฬายตนะ ได้แก่ อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือ สมอง นามรูป
เป็นปุจจัยให้เกิดสฬายตนะ  หมายความว่าเมื่อมีนามขันธ์  อายตนะ 6 นี้เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ 

 6. ผัสสะ หมายถึง อาการที่ใจสมัผัสอารมณ์ภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสต่าง 
ๆ และธรรมารมณ์  คือสิ่งที่ใจนึกคิดขึ้นมา  โดยอาศัยอายตนะภายใน  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  
เป็นเคร่ืองมือ  ถ้าอายตนะภายในไม่มีผัสสะก็ไม่มี  ผสัสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา 

 7. เวทนา  การเสวยอารมณ์มี  3  คือ 

  7.1 สุขเวทนา  ความรู้สึกเป็นสุข 

  7.2 ทุกขเวทนา  ความรู้สึกเป็นทุกข์ 
  7.3 อทุกขสุขเวทนา ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ คือความรู้สึกเฉยๆ เมื่อได้รับอารมณ์ 
เช่น  ตาเห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกได้กลิ่น  มีความรู้สึกตามอารมณ์ที่มากระทบ  ผัสสะเป็นปัจจัยให้มี
เวทนาและเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา 

 8. ตัณหา  คือความอยาก  ความยินดี  ความพอใจอารมณ์ทั้ง 6 ได้แก่  ความอยากในรูป 
เสียง  กลิ่น  รส สัมผัส  และอารมณ์ที่เกิดกับใจ  ตัณหาแบ่งออกเป็น 3 อย่างคือ กามตัณหา ภวตัณหา 
และวิภวตัณหา 

 9. อุปาทาน คือ ความยึดมั่นในความหมายต่าง ๆ เช่น  ยึดมั่นถือมั่นเพราะความโลภและ
ยึดมั่นเพราะเห็นผิด  ตัณหาเป็นเหตุ  อุปาทานเป็นผลของตัณหา  เช่น  อยากเป็นครูใหญ่เป็นตัณหา  
ความอยากอย่างแรงเป็นอุปาทาน  อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ 

 10. ภพ แปลว่า ความมีความเป็นอันเกิดจากอุปาทาน ภพก็คือชีวิตน่ันเองแบ่งออกได้   
2  ประการ คือ กรรมภพ ได้แก่ สังขาร และอุปติภพ ได้แก่ นามรูปที่อุบัติขึ้นของวิญญาณนามรูป 

ที่อุบัติขึ้น  ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ 
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 11. ชาติ คือ การเกิด ได้แก่ การปรากฏแห่งขันธ์  การได้อวัยวะต่างๆ คือการเกิดของภพ  
คือ ชีวิต โดยปรมัตถ์ ได้แก่ การเกิด หรือปรากฏของขันธ์คือความเกิดขึ้นของวิญญาณ นามรูป  
สฬายตนะ  คือ 

  11.1 รูปชาติ  การเกิดของรูปขันธ์ 
  11.2 อรูปชาติ  การเกิดของนามขันธ์  ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะ 

 12. ชรา  มรณะ  หมายถึง  ความทรุดโทรมไปแห่งอวัยวะต่าง ๆ  และความไมส่ลายแห่ง
ขันธ์ชีวิต  ชรา  มีความสุกงอมของขันธ์เป็นลักษณะมีหน้าที่ฉุดลาก  ชีวิตเข้าไปหาความตายมีความ
เสื่อมวัยเป็นผลมีชาติเป็นเหตุให้เกิด 

 ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา  มรณะนั้นหมายความว่า  เมื่อมีเกิดจึงจะมีแก่มีตาย  ถ้าไม่คิดก็
ไม่แก่  ไม่ตายแน่นอน  ส่วนความโศกเศร้าความร่ าไรร าพัน  ความทุกข์กายทุกข์ใจ  ความคับแค้น
ใจแม้เป็นผลของชาติอันสืบเนื่องมาจากอวิชชา ไม่นับเป็นปฏิจจสมุปบาท  เพราะไม่มีได้เหมือนกัน
ทุกคนไป 

 

ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติ 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

 "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเป็นปัจจัยชรา มรณะ ย่อมมี เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือ  
ความตั้งอยู่แห่งธรรมดา  (ธัมมัฏฐิตตา)  คือ  ความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา  (ธัมมนิยามตา)  คือ  
ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัย  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  (อิทัปปัจจัยตา) 

 “ตถาคต ย่อมรู้พร้อมเพราะย่อมถึงพร้อมซึ่งธรรมธาตุน้ัน คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อม
เฉพาะแล้ว  ย่อมบอก  ย่อมแสดง  ย่อมบัญญัติ  ย่อมบัญญัติ  ย่อมตั้งขึ้นไว้  ย่อมเปิดเผย  ย่อมจ าแนก
แจกแจง  ย่อมเหมือนหงายของที่คว่ า  และได้กล่าวแล้วในบัดนี้  เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมี”  

ดังนี้ 
 “…เพราะเหตุดังนี้แล ธรรมธาตุในกรณีนั้น อันเป็นตถตา คือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถตา  
คือ ความไม่ผิดไปจากความนั้น เป็นอนัญญถตา คือความไม่เป็นไปประการอ่ืนเป็นอิปัปปัจจยตา…
ธรรมนี้ เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท (คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น)” และ 

ทรงตรัสท านองนี้ไปจนครบ 11 อาการแห่งเหตุปัจจัย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารย่อมมี  เป็นต้น  
( อ้างจากนิทาน  ส   16/30/61) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ 

 ทั้งปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ ต่างก็เป็นหลักส าคัญ ถ้ามีผู้ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร  
ก็อาจตอบว่า  ตรัสรู้อริยสัจ 4  หรือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้ กล่าวคือ ปฏิจจสมุปบาท เป็นเนื้อหา
ของอริยสัจ  และอริยสัจก็มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาท 

 ผู้ถือเอาความตอนทรงพิจารณาบททวนปฏิจจสมุปบาท  ในวินัยปิฎกและพุทธด าริปรารภ
การประกาศธรรม  ทั้งวินัยปิฎกและในพระสูตร  เฉพาะเหตุการณ์ตอนตรัสรู้วิชชา 3 และ จับเฉพาะ
วิชชาที่ 3 อันเป็นการตรัสรู้แท้ๆ  (วิชชา 1 ได้แก่ ปุพเพนิวาสนุสติญาณ  คือ  การระลึกชาติได้  วิชชา
ที่  2  ได้แก่  จุตูปปาตญาณ  คือรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้ง  32  วิชชานี้   ยังนับไม่ได้ว่าเป็น
การตรัสรู้และไม่จ าเป็นส าหรับนิพพาน  ส่วนวิชชาที่  3  นั้น  คือ  อาสวักขยญาณ  คือ  การท ากิเลส
ให้สิ้นไป  จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนิพพาน  ก็ได้ความหมายว่าตรัสรู้อริยสัจ 4 จึงหลุดพื้นจากอาสวะ) 

 อย่างไรก็ดีทั้งปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจนั้น  แม้จะถูกต้องทั้งคู่แต่มีความหมายบางอย่าง
ที่เป็นพิเศษกว่ากัน  และขอบเขตบางแง่กว้างขวางกว่ากัน  เพื่อให้เห็นได้ง่าย  ขอให้ดูหลักอริยสัจ
เทียบกับหลักปฏิจจสมุปบาท  ดังนี้ 
 1. สมุทยทวาร  (สายเกิดของปฏิจจสมุปบาท)  อวิชชาเกิดสังขารเกิด ฯลฯ ชาติ เกิด ชรา 
มรณะ จนถึงอุปายาสะเกิด 

 2. นิโรธทวาร (สายดับของปฏิจจสมุปบาท) อวิชชาดับ สังขารดับ ฯลฯ ชาติดับ ชรา 
มรณะ จนถึงอุปายสะดับ 

 ข้อ 1. เป็นการแสดงกระบวนการเกิดทุกข์ เท่ากับรวมอริยสัจข้อ 1 คือ ทุกข์ และ ข้อที่ 2 
คือ สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ไว้ในข้อเดียวกัน นี่เป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแต่ในอริสัจ 
เอาตอนท้ายคือ ชาติ มรณะ ฯลฯ ที่เป็นผลวิบากออกไปเป็นอริยสัจข้อแรกในฐานะสาเหตุของ
ปัญหา 

 ข้อ  2 เป็นการแสดงกระบวนการดับทุกข์ เท่ากับอริยสัจข้อที่ 3 คือ นิโรธ  แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อแก้ปัญหาถูกต้องตรงกับสาเหตุแล้ว ปัญหานั้นจะดับไปได้ตามแนวทางแห่งเหตุ ปัจจัย จึงเกิน
ความรวมถึงอริยสัจข้อที่ 4 คือ มรรคด้วย เพราะกระบวนการดับสลายแห่งทุกข์ ย่อมแสดงวิธีการ
หรือหนทางดับไฟด้วยในตัว 
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ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ 
 การน าหลักปฏิจจสมุปบาทมาใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันปฏิบัติได้ ดังนี้คือ 

 1. การละราคะ โทสะ โมหะ 

  ปฏิจจสมุปบาทกับการละ ราคะ โทสะ โมหะ นั้น  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอัพพสูตร
เกี่ยวกับการละราคะ  โทสะ  โมหะ  ดังนี้ 
  1.1 ให้ละความหน้าด้านไม่รู้จักอาย  และความบ้าบิ่นไม่รู้จักกลัวละความประมาท
เสีย 

  1.2 แล้วละความไม่เอ้ือเฟื้อในธรรมวินัย ละความว่ายากสอนยาก และการคบคน
ชั่วเป็นมิตร (ไม่ท าตามคนชั่วแนะน า)  เสียได้ 
  1.3 แล้วละความไม่มีศรัทธาและความไม่มีปัญหาละความขี้เกียจเสียได้ 
  1.4 แล้วละความฟุ้งซ่านไม่ส ารวมความทุศีล เสียได้ 
  1.5 แล้วละความไม่อยากเห็นพระอริยะเจ้า ไม่อยากฟังธรรม จิตหมกมุ่นกับกิเลส
เสียได้ 
  1.6 แล้วละความขี้หลงขี้ลืม เผลอสติ ไม่มีสติ ไม่มีสติสัมปชัญญะเสียได้ 
  1.7 แล้วละความยึดมั่นถือในตัวตน ความสงสัยลังเลและข้อปฏิบัติที่งมงายเสียได้ 
  1.8 แล้วละความก าหนัด (ราคะ)  ความโกรธ  (โทสะ)  ความหลง (โมหะ)  เสียได้ 
ความทุกข์ ก็ดับไป  การละ ราคะ โทสะ โมหะ  ท าให้พ้นทุกข์สิ้นไป จิตจะบริสุทธิ์ (พุทธทาสภิกข ุ
2522 : 508-513) 

 2. การสร้างศรัทธา 

  ความทุกข์ท าให้เกิดศรัทธา เพราะความทุกข์เป็นเหตุให้บุคคลประพฤติธรรมและมี
ความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ความทุกข์ท าให้มีศรัทธา  ดังนี้ 
  2.1 ศรัทธา ท าให้เกิดปราโมทย์ - ความสบายใจ 

  2.2 ปราโมทย์ ท าให้เกิด - ความอิ่มใจ 

  2.3 ปิติ ท าให้เกิดปัสสัทธิ  -  ความสงบใจ 

  2.4 ปัสสัทธิ  ท าให้เกิดความสุข 

  2.5 ความสุข  ท าให้เกิดสมาธิ 
  2.6 สมาธิท าให้เกิด ยถาภูตญาณทัสสนะ- ความเห็นทุกสิ่งที่เป็นจริง 

  2.7 ความเห็นทุกสิ่งที่เป็นจริง  ท าให้เกิดนิพพิทา - ความเบื่อหน่าย 

  2.8 ความเบื่อหน่าย ท าให้เกิดวิราคะ การถอยหรือการคลายจากความยึดมั่นถือมั่น 

  2.9 วิราคะ  ท าให้เกิดวิมุตติ - ความหลุดพ้น 
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  2.10 วิมุตติ ท าให้เกิดญาณรู้ความสิ้นอาสวะ สิ้นกิเลสและทกุข์ (พุทธทาสภิกขุ 
2522 : 514-516) 

 3. ป้องกันการทะเลาะวิวาท 

  ปฏิจจสมุปบาท แห่งการทะเลาะวิวาท การที่บุคคลในโลกนี้ไม่ว่าบุคคล สัตว์  เทวดา 
ต่างก็ตกเป็นทาสของเวทนา เวทนาเป็นใหญ่ในจักรวาล บุคคลที่ท าการค้าขายเพื่อแสวงหาสุขเวทนา 
เด็กอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียน เพื่อสุขเวทนา คนท าบุญเพื่อไปสวรรค์ก็เพื่อสุขเวทนาพระพุทธเจ้ายกเอา
สุขเวทนา  เป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาท โดยตรัสว่า 

  เพราะอาศัยเวทนา   จึงมีตัณหา 

  เพราะอาศัยตัณหา   จึงมีการแสวงหา 

  เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงมีการได้ 
  เพราะอาศัยการได้   จึงมีการปลงใจรัก 

  เพราะมีการปลงใจรัก  จึงมีฉันทะราคะ 

  เพราะมีความก าหนัดด้วยความพอใจ จึงมีความสงบมัวเมา 

  เพราะมีความสงบมัวเมา  จึงมีการจับอกเอาใจ 

  เพราะมีการจะจับอกเอาใจ  จึงมีความตระหนี่ 
  เพราะมีความตระหนี่  จึงมีความหึงหวง 

  เพราะมีความหึงหวง  จึงมีการทะเลาะวิวาทกระทบกระทั่ง 

  คือใช้อาวุธท าร้ายเกิดการทะเลาะโกลาหลวุ่นวาย  ฯลฯ 

  การควบคุมเวทนาด้วยสติปัญญาและสติสัมปชัญญะ เพื่อไม่ให้เกิดตัณหา ดังนั้น  
การทะเลาะวิวาทขัดแย้งย่อมยุติลงได้ดังนี้ 
 4. ป้องกันความประมาทในธรรม 

  ปฏิจจสมุปบาท กับการอยู่ด้วยความประมาท (สฬา.ส 18/97/143-4) 

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย…ผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรเล่าดูก่อน ภิกษุ
ทั้งหลาย…เมื่อภิกษุไม่ส ารวมระวัง  ซึ่งอินทรีย์คือตา  จิตย่อมเกลือกกลั้วในรูปทั้งหลาย อันเป็นวิสัย
แห่งการรู้สึกด้วยตา 

  4.1 เมื่อภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกลั้ว ปราโมทย์ย่อมไม่มี 
  4.2 เมื่อปราโมทย์ไม่มี  ปิติก็ไม่มี 
  4.3 เมื่อปิติไม่มี   ปัสสัทธิ  ก็ไม่ม ี

  4.4 เมื่อปัสสัทธิ ไม่มี  ภิกษุนั้น ย่อมอยู่เป็นทุกข์ 
  4.5 เมื่อมีทุกข์   จิตย่อมไม่ตั้งมั่น 
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  4.6 เมื่อจิตไม่ตั้งมั่น  ธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ 

  เพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏ  ภิกษุนั้นเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาท โดยแท้จะ
เห็นว่าความประมาทท าให้ธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏ 

  ธรรมไม่ปรากฏ ท าให้จิตไม่ตั้งมั่น 

  จิตไม่ตั้งมั่น  ท าให้เกิดความทุกข์ 
 

กระบวนการแห่งชีวิต  (ปฏิจจสมุปบาท) 

 1. ปฏิจจสมุปบาท เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการแห่งเหตุผลและ 

เหตุปัจจัย ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้จริง ปฏิจจสมุปบาท แบบว่าธรรม
ที่เป็นปัจจัยอาศัยกันและกัน แล้วเกิดพร้อมแห่งธรรมทั้งหลาย หมายถึงกระบวนการเกิดความทุกข์ 
และกระบวนการดับทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาที่กล่าวว่า "เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี  
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี  สิ่งนี้ย่อไม่มี  เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้  
สิ่งนี้จึงดับไป" 

 2. กระบวนการเกิดทุกข์ ได้แก่ เมื่ออวิชชา เป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อชาติเป็น
ปัจจัย  ชรามรณะ  จึงเกิดขึ้น ฯลฯ 

 3. กระบวนการดับทุกข์ ได้แก่ เมื่ออวิชชาดับ สังขารจึงดับ…ฯฯลฯ เมื่อชาติดับชรา
มรณะจึงดับ 

 4. การน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยการฝึกสติสัมปชัญญะ ให้มั่นคงสมบูรณ์ ไม่เผลอ
สติสามารถน าหลักปฏิจจสมุปบาทมาใช้  เพื่อลดราคะ  โทสะ  โมหะ  เพื่อสร้างศรัทธาเพื่อป้องกัน
การทะเลาะวิวาท  และเพื่อป้องกันความประมาทในธรรม  ตลอดจนการควบคุมผัสสะเพื่อไม่ให้เกิด
เวทนาและความทุกข์ 
 

สรุปท้ายบท 

 1. ปฏิจจสมุปบาท เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการแห่งเหตุผล และเหตุ
ปัจจัย ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้จริง ปฏิจจสมุปบาท แปลว่า ธรรมที่
เป็นปัจจัยอาศัยกันและกันแล้วเกิดพร้อมแห่งธรรมทั้งหลาย หมายถึงกระบวนการเกิดความทุกข์ 
และกระบวนการดับทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาที่กล่าวว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้  
สิ่งนี้จึงดับไป” 
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 2. กระบวนการเกิดทุกข์ ได้แก่ เมื่ออวิชชา เป็นปัจจัย สังขารจึงเกิดขึ้น...ฯลฯ เมื่อชาติ
เป็นปัจจัย ชรามรณะ จึงเกิดขึ้น ฯลฯ 

 3. กระบวนการดับทุกข์ ได้แก่ เมื่อวิชชาดับ สังขารจึงดับ3...ฯลฯ เมื่อชาติดับ ชรามรณ
จึงดับ 

 4. การน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยการฝึกสติสัมปชัญญะให้มั่นคงสมบูรณ์ไม่เผลอ
สามารถน าหลักปฎิจจสมุปบาทมาใช้ เพื่อลดราคะ โทสะ โมหะ เพื่อสร้างศรัทธา เพื่อป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท และเพื่อป้องกันความประมาทในธรรม ตลอดจนการควบคุมผัสสะเพื่อไม่ให้เกิด
เวทนาและความทุกข์ 
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แบบฝึกหัด 

บทที่ 4  กระบวนการแห่งชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท  (ปฏิจจสมุปบาท) 

 

 1. จงอธิบายความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกขุ 
 2. พระโสภณคณาภรณ์ได้ให้ความหมายของปฏิจจสมุปบาทไว้ว่าอย่างไร 

 3. จงอธิบายความส าคัญของปฏิจจสมุปบาท 

 4. องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาทมีอะไรบ้าง 

 5. จงอธิบายกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท 

 6. เหตุปัจจัยใดที่ท าให้เกิดทุกข์ตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท 

 7. องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรรศนะของปฏิจจสมุปบาทไว้ว่าอย่างไร 

 8. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจมาพอเข้าใจ 

 9. หลักของปฏิจจสมุปบาทน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

 10. จงอธิบายกระบวนการแห่งชีวิตตามทรรศนะของปฏิจจสมุปบาทโดยสังเขป 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 5 

เรื่อง  กรรมกบัชีวิต 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  5 กรรมกับชีวิต  

 ความหมายของค าว่า  กรรม 

 องค์ประกอบของกรรม 

 เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ากรรม 

 มูลเหตุที่ให้ท ากรรม 

 ประเภทของกรรม 

 ชนิดของกรรม  

 กรรมแบ่งตามแรงหนักเบา   
 กรรมจัดตามกาลที่ให้ผล 

 สมบัติ 4 องค์ประกอบในการให้ผลของกรรม 

 การหมุนเวียนของกิเลสและกรรม 

 กฎแห่งกรรม 

 การสิ้นกรรม 

 คุณและโทษของกรรมและผลของกรรม 

 ความดีและความชั่ว 

 ทางแห่งความดี 
 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม 

 เกณฑ์ตัดสินความดีและความชั่วในพระพุทธศาสนา 

    เกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วทางพุทธจริยศาสตร์ 

 หลักเกณฑ์วัด ความถูก-ผิด ด-ีชั่ว ของมนุษย์ 
 สรุปท้ายบท 
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จุดประสงค ์

 1. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายเร่ืองกรรม คุณและโทษของผลกรรม 

 2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายเร่ืองเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่ว
ในพระพุทธศาสนา หลักเกณฑ์การวัดความถูกผิด ดีชั่วของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง  

 3. ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เร่ืองกรรม คุณและโทษของผลกรรมได้อย่างชัดเจน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การท ารายงาน 

 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การปฏิบัติ เช่น นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นต้น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วิดิทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 

 2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ 

 3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

 4. การสอบ 



บทที ่5 

กรรมกับชีวิต 

 

 

 เมื่อกล่าวถึง กรรม ก็ย่อมต้องกล่าวถึงผลของกรรมหรือเรียกว่า “วิบาก” ซึ่งแปลว่า ผล  

ผลแห่งกรรมที่ท าไว้แต่ปางก่อน พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะ
เป็นคน สัตว์ สิ่งของ รูปธรรม หรือ นามธรรม วัตถุ หรือ จิตใจ ทั้งหมดล้วนแต่เป็นไปตามเหตุแห่ง
ปัจจัย  เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการก่อ  การกระท าและการ
ให้ผลของการกระท า หรือพูดให้จ าเพาะลงไปอีกว่า กระบวนการแห่งเจตจ านงหรือความคิดปรุง
แต่งสร้างสรรค์ต่างๆ พร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องเหมาะสมกัน เช่น ท ากรรมดี มี
ผลดี  ท ากรรมชั่ว มีผลชั่ว เป็นต้นทฤษฎีเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเร่ืองของเหตุและผล 
ซึ่งมีความส าคัญมากเพราะสามารถอธิบายถึงความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์  ทั้งในด้านความเจริญ 

และความเสื่อม  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเร่ืองกรรมเป็นความจ าเป็นอันดับแรกของ
การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การเข้าใจเร่ืองกรรมและการให้ผลของกรรมท าให้มนุษย์
สามารถมองเห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงได้ เหตุทั้งนี้เพราะการให้ผลของกรรมมีความ
ซับซ้อนมาก ซึ่งปุถุชนหรือคนธรรมดาไม่อาจที่จะเห็นหรือเข้าใจได้ตลอดสาย เน่ืองจากบางช่วง
ของการใหผ้ลของกรรมอาจข้ามภพข้ามชาติหลายๆ ชาติ เร่ืองของกรรมวิบากหรือกฎแห่งกรรมจึง
เป็นพุทธวิสัย และเป็นเรื่องที่บุคคลไม่ควรคิดเพราะไร้ประโยชน์  ดังปรากฎในอจินเตยยสูตร ว่า
ด้วยเร่ืองอจินไตย 4 ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย  อจินไตย 4 ประการน้ี  อันบุคคลไม่ควรคิด  เมื่อบุคคลคิด
พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้า เดือดร้อน อจินไตย 4 ประการ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พุทธวิสัย
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 1 ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน 1 วิบากแห่งกรรม 1 ความคิดเร่ืองโลก 1 ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อจินไตย 4 ประการนี้แล ไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้า ความ
เดือดร้อนที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้  มิใช่ความหมายว่า  พระพุทธองค์ทรงห้ามมิให้เราคิด เพียงแต่
ทรงแสดงความจริงไปตามธรรมดาว่า เร่ืองนี้คิดเอาไม่ได้ หรือไม่อาจจะเข้าใจได้ส าเร็จด้วยการคิด
หาเหตุผล แต่เป็นเร่ืองที่เข้าใจได้ด้วยการรู้ คือ เกี่ยวข้องด้วยความรู้ และ เท่าที่เรารู้  แล้วมีความ
มั่นใจตามแนวความรู้นั้น โดยศึกษาพิจารณาสิ่งที่เราตามดูรู้เห็นได้ คือ สิ่งที่ก าลังเป็นไปอยู่จริงใน
ปัจจุบัน จากส่วนย่อยหรือจุดเล็กที่สุด ขยายออกไปได้แก่ กระบวนการแห่งความคิด หรือ เจตจ านง 

เร่ิมตั้งแต่ให้เห็นว่า เมื่อคิดดีเป็นกุศลก็เกิดเป็นผลดีแก่ชีวิตจิตใจอย่างไร เมื่อคิดร้ายเป็นอกุศล เกิด
เป็นผลร้ายชีวิตจิตใจเสียหายอย่างไร ผลนั้นออกไปภายนอกสู่ผู้อ่ืน สู่สังคมสู่โลกในทางดีไม่ดี
อย่างไร แล้วสะท้อนกลับเข้ามาหาตัวอีกในทางดีร้ายอย่างไร และให้เห็นกระบวนการก่อผลที่ละเอียด
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ซับซ้อนที่อาจเป็นไปได้เกินกว่าจะคาดหมายอย่างง่ายๆ และให้เกิดความมั่นใจในความเป็นไปตาม
ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเจตนาหรือเจตจ านงแล้ว ก็คือ มั่นใจในกฎแห่งกรรม หรือ
เชื่อกรรมนั่นเองคร้ันมั่นใจในกฎแห่งกรรมแล้ว เมื่อต้องการผลที่ปรารถนาใดก็หวังผลนั้นจาก
การกระท า และกระท าตามเหตุปัจจัยด้วยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัย ให้เกิดผลขึ้นตามกระบวนการ
แห่งเหตุปัจจัย เมื่อยังต้องการผลที่ดีทั้งในแง่กรรมนิยาม และทั้งในแง่โลกธรรมก็พึงศึกษาปัจจัย
หรือองค์ประกอบทั้งในด้านกรรมนิยาม  และด้านนิยามอื่นๆ ให้ครบถ้วนแล้วท าปัจจัยเหล่านั้นให้
เกิดขึ้นพร่ังพร้อมโดยรอบคอบ พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้ตลอดสายของทุกชีวิต 
เพราะพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในทศพลญาณ หรือตถาคตทศญาณ แสดงถึงก าลัง
แห่งความส าเร็จในการตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลายประการตถาคตพลญาณ หมายถึงพระ
ญาณอันเป็นก าลังของพระตถาคต 10 ประการ ที่ท าให้พระองค์บันลือสีหนาถ ประกาศพระ
ศาสนาได้มั่นคง คือ (1) ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยั่งรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของ
สิ่งทั้งหลาย (2) กัมมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรู้ผลของกรรม (3) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่ง
รู้ข้อปฏิบัติที่จะน าไปสู่คติทั้งปวง หรือสู่ประโยชน์ ทั้งปวง (4) นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรู้สภาวะ
ของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆ เป็นอเนก (5) นานาธิมุตติญาณ ปรีชาหยั่งรู้อัธยาศัยเป็นต้น ของ
สัตว์ทั้งหลาย (6) อินทริยปโร-ปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย  
(7) ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว เป็นต้น (8) ปุพเพนิวาสานุส
สติญาณ ปรีชาหยั่งรู้ภพที่เคยอยู่ในหนหลังได้ (9) จตูปปาตญาณ ปรีชาหยั่งรู้จุติและอุบัติของสัตว์
ทั้งหลาย (10) อาสวักขยญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนา 

ความไม่เชื่อเร่ืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่ง  มิจฉาทิฏฐิ คือ
ความเห็นผิดมี 10 ประการ 

 1. เห็นว่าทานที่ถวายไม่มีผล 

 2. เห็นว่าการบูชาไม่มีผล 

 3. เห็นว่าการสักการะไม่มีผล 

 4. เห็นว่าไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่ว 

 5. เห็นว่าไม่มีโลกนี้ หมายถึงว่าโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แตกต่างจากโลกอื่นหรือชาติ
หน้าอะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องสมมติว่ามีโลกนี้ 
 6. เห็นว่าไม่มีโลกอื่นหรือชาติหน้า นั่นคือเกิดหนเดียวตายหนเดียว 

 7. เห็นว่ามารดาไม่มี หมายถึงพระคุณของมารดาไม่มี 
 8. เห็นว่าบิดาไม่มี นั่นคือพระคุณของบิดาไม่มี ท่านเลี้ยงเราไปตามหน้าที่เท่านั้น 
เพราะฉะนั้นไม่จ าเป็นต้องกตัญญูรู้คุณ 
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 9. เห็นว่าไม่มีสัตว์ที่จะผุดเกิด คือเชื่อว่าตายแล้วสูญ 

 10. เห็นว่าไม่มีสมณพราหมณ์  ผู้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยะ 

 มิจฉาทิฏฐิทั้ง 10 ข้อ เป็นระบบความเชื่อที่ชาวพุทธจะต้องไม่รับเข้ามาในความคิด  

โดยเฉพาะข้อส าคัญ คือข้อ 4 ที่ว่าไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่ว ข้อน้ีส าคัญมาก เพราะถ้ามนุษย์ใน
สังคม ไม่ตระหนักและไม่เชื่อเร่ืองกรรมดีกรรมชั่ว และการส่งผลของกรรมแล้ว นอกจากจะถือเป็น
มิจฉาทิฏฐ ิ ซึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรากล่าวว่า มีคติอย่าง 1 ใน 2 อย่าง คือ 

นรกหรือก าเนิดเดรัจฉาน” คือ เมื่อท ากาลกิริยา คือ ตายจากมนุษย์ย่อมต้องไปเกิดในอบายภูมิ  
ยังก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม บ้านเมือง ประเทศชาติ อย่างแน่แท้ ความเชื่อในเร่ืองกรรม 

และการส่งผลของกรรม จึงเป็นทิฏฐิหรือความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกคน  
ที่จะต้องตระหนักและน้อมน าหลักความเชื่อในเร่ืองกรรม และวิบากการส่งผลของกรรม มาด ารงไว้
ในจิตให้มาก 

 ทุกชีวิต ก่อนแต่จะได้มาเป็นคน เป็นสัตว์เดรัจฉาน อยู่ในปัจจุบันชาติ ต่างก็เป็นอะไรต่อ
มิอะไรแล้วมากมาย แยกออกไม่ได้ว่า มีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้าง ท ากรรมใดก่อน ท ากรรมใดหลัง 
และทั้งกรรมดี กรรมชั่วที่ท าไว้ในชาติอดีตทั้งหลาย ย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากกระท าในชาติน้ี 

ในชีวิตนี้อย่างประมาณมิได้ กรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการ 

แม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างและไม่อาจเรียงล าดับ ตามเหตุที่ได้กระท าแล้วก็ตาม 
แต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ แม้เหตุได้กระท าแล้ว (จาก หนังสือชีวิตนี้ส าคัญนัก โดยสมเด็จพระญาณ
สังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) 
 กรรม คือการกระท า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว กรรมเป็นเคร่ืองชี้เจตนา กระท ากรรมดี ย่อมมี
เจตนาดี กระท ากรรมชั่วย่อมมีเจตนาชั่ว กรรมในอดีตเป็นเร่ืองของการกระท าในอดีต อาจเป็น
ชั่วโมงที่แล้ว วันที่แล้ว ปีที่แล้ว หรือชาติที่แล้ว ชั่วโมงที่แล้ว วันที่แล้ว เราอาจระลึกได้ว่าเราสร้าง
กรรมอะไร (กระท าอะไร) ถ้าสร้างกรรมดีก็เป็นผลดีกับตน ถ้าสร้างกรรมชั่ว (กระท าชั่วไว้)  
ก็หาทางเยียวยาแก้ไขซะ หนักจะได้เป็นเบา แต่เมื่อชาติที่แล้ว นะสิ เราไม่รู้ว่าได้สร้างกรรมอะไรไว้ 
(กระท าอะไรไว้) จึงไม่รู้จะเยียวยาแก้ไขอย่างไร เพราะฉะนั้น เราต้องยอมรับในผลกรรมที่ได้
กระท าไว้แต่เก่าก่อน อย่างสงบ และมีสติ อย่างไรก็ดีพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า "จงท าปัจจุบันให้ดี
ที่สุด" 

 หลักค าสอนเร่ืองกรรม  นับว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของพุทธศาสนา ซึ่งท าให้
พุทธศาสนาแตกต่างไปจากลัทธิศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิศาสนาประเภทเทวนิยมซึ่งค าสอน
เร่ืองกรรมของลัทธิศาสนาประเภทเทวนิยม สอนให้คนเรามอบกายถวายชีวิตของตนไว้กับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ภายนอก  เช่น  ความเป็นไปของชีวิตจะต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้า   พระองค์จะเป็นผู้ลิขิตชีวิต
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ของสรรพสัตว์ให้เป็นไป ที่เรียกกันว่า “พรหมลิขิต” เป็นต้น แต่พุทธศาสนากลับปฏิเสธอ านาจของ
สิ่งภายนอกทั้งหมด แต่สอนให้เชื่ออ านาจของผลกรรมของตนเองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และ
เป็นสิ่งจ าแนกสรรพสัตว์ให้แตกต่างกัน  หรือเรียกกันว่า “กรรมลิขิต” 

 ดังนั้น ชีวิตเกิดขึ้นเพราะกฎแห่งกรรมของธรรมชาติ ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติสร้างกฎแห่ง
กรรมเพื่อควบคุมสังขารทั้งปวงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และกฎแห่งกรรมเป็นที่ทรงตัว เที่ยงตรง ยุติธรรม
และเฉียบขาดในการบันดาลผลกรรมให้กับผู้กระท า ท าดีย่อมได้ดี ท าชั่วย่อมได้ชั่ว ไม่มีข้อยกเว้น  
การเวียนว่ายตายเกิดของชีวิต ความสุข ความทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อม ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลมา
จากกฎแห่งกรรมทั้งสิ้น 

 การศึกษาให้รู้แจ้งเร่ืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด จึงเป็นกุญแจดอกส าคัญไขไปสู่
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีผลเป็นความสงบสุข มีประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงปรารภว่า “…ความเชื่อในกรรมเป็นของประเสริฐยิ่ง  
ควรเพราะให้มีขึ้นในใจของคนทุกคน ถ้าคนทั้งโลกเชื่อในกรรมแล้วมนุษย์ในโลกจะได้รับความสุข
ใจมากขึ้น ท าให้คนขวนขวายท าแต่กรรมดีโดยหวังผลที่ดี เร่ืองวัฏสงสารและกรรมนี้เป็นของต้องมี
ความเชื่อ เพราะเป็นของที่น่าเชื่อกว่าความเชื่ออีกหลายอย่าง เราควรพยายามสอนเด็กให้เข้าใจและ
เชื่อมั่นในกรรมเสียแต่ต้น   ยิ่งให้เชื่อมากเท่าไรยิ่งดี…” (วศิน   อินทสระ,  2532 :  4-5)  

 

ความหมายของค าวา่  กรรม 

 พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน (2525 : 12) ได้ระบุไว้ว่า กรรม หมายถึง  การกระท า  
การกระท าที่ส่งผลมายังปัจจุบันหรือซึ่งจะส่งผลต่อไปในอนาคต 

 กรรม คือ [ก า ก ามะ-] น. หมายถึง (1) การกระท า การงาน กิจ เช่น พลีกรรม ต่างกรรม 

ต่างวาระ เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้ เช่น กุศลกรรม อกุศลกรรม. (2) การกระท าที่ส่งผลร้ายมายัง
ปัจจุบัน หรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต เช่น บัดนี้กรรมตามทันแล้ว ระวังกรรมจะตามทันนะ. 
(3) บาป เคราะห์ เช่น คนมีกรรม กรรมของฉันแท้ๆ. (4) ความตาย ในค าว่า ถึงแก่กรรม.[ก า ก ามะ-] 
(ไว) น. ผู้ถูกกระท า เช่น คนกินข้าว ข้าว เป็นกรรมของกริยา กิน.[ก า ก ามะ-] น. (1) การ การกระท า 
การงาน กิจ เช่น พลีกรรม ต่างกรรมต่างวาระ เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้ เช่น กุศลกรรม อกุศลกรรม. 
(2) การกระท าที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต เช่น บัดนี้กรรมตาม
ทันแล้ว ระวังกรรมจะตามทันนะ. (3) บาป เคราะห์ เช่น คนมีกรรม กรรมของฉันแท้ๆ (4) ความตาย 
ในค าว่า ถึงแก่กรรม.[ก า ก ามะ-] (ไว) น. ผู้ถูกกระท า เช่น คนกินข้าว ข้าว เป็นกรรมของกริยากิน. 

http://dictionary.sanook.com/search/กรรม
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 พุทธทาสภิกขุ (2500 : 82) กล่าวว่า ความรู้เรื่องกรรมนั้นมีอยู่หลายหัวข้อ อันแรก คือ 
กิริยากับค าว่ากรรม “กิริยา” แปลว่า การกระท ากิริยา หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่มีเจตนา ส่วน 

ค าว่า “กรรม” หมายถึง การกระท าที่มีเจตนา เจตนามีทั้งเจตนาดีและเจตนาชั่ว  เจตนานี้เกิดจาก
กิเลส ซึ่งมีอวิชชาและตัณหา  เป็นเหตุปัจจัย  ดังนั้นการกระท าที่ประกอบด้วยเจตนาเป็นตัวกรรม 

 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตรัสว่า ทุกชีวิต  
ก่อนแต่จะได้มาเป็นคน เป็นสัตว์เดรัจฉาน อยู่ในปัจจุบันชาติ ต่างก็เป็นอะไรต่อมิอะไรแล้วมากมาย 
แยกออกไม่ได้ว่า มีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้าง ท ากรรมใดก่อน ท ากรรมใดหลัง และทั้งกรรมดี กรรม
ชั่วที่ท าไว้ในชาติอดีตทั้งหลาย ย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากกระท าในชาตินี้  ในชีวิตนี้อย่าง
ประมาณมิได้ กรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการ  แม้ว่าผลจะไม่
อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่อาจเรียงล าดับ  ตามเหตุที่ได้กระท าแล้วก็ตาม แต่ผล
ทั้งหลายย่อมเกิดแน่  แม้เหตุได้กระท าแล้ว  (จากหนังสือชีวิตนี้ส าคัญนัก โดยสมเด็จ 

พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้นิยามค าว่า “กรรม” ว่า หมายถึง การกระท า  

การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจ หรือจงใจท า ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม….การกระท า
ที่ดี เรียกว่ากรรมดี ที่ชั่วเรียกว่ากรรมชั่ว กระท าทางกายเรียกกายกรรม  ทางวาจาเรียกวจีกรรม 

และทางใจเรียกมโนกรรม ฉะนั้น กรรม จึงหมายถึงความดี และความไม่ดีด้วยเพราะกรรมคือ 

การกระท า กรรม จะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ “เจตนา ” คือความจงใจ ตั้งใจ ที่กระท าลงไปใน
ขณะนั้น ๆ  ถ้ามีเจตนาในการกระท าแรง  กรรมก็หนัก  ถ้ามีเจตนาในการกระท าอ่อน กรรมก็เบา 
กรรมในความหมายทางพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยเจตนา ดังพระพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 

เจตนานั่นเองเราเรียกว่า กรรม บุคคลจงใจแล้วจึงกระท ากรรมด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ”  
พระพุทธพจน์นี้ยืนยันว่าการกระท าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางกาย  ทางวาจา หรือทางใจ จะเรียกว่า
เป็นกรรมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระท า  ถ้าไม่มีเจตนาการกระท านั้นก็ไม่จัดเป็นกรรม  
 แสง จันทร์งาม กล่าวถึงองค์ประกอบของกรรมว่า กรรมจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 
4 ประการ จึงจะนับว่าสมบูรณ์ คือ 1. กิเลส 2. เจตนา 3. การเคลื่อนไหว 4. เกิดผลส าเร็จรายละเอียด
มีดังนี้ 
 1. กิเลส หมายถึง แรงกระตุ้นใจชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเร้า แรงกระตุ้นใจที่ส าคัญ
มี  3  ชนิด คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง 

 2. เจตนา หมายถึง ความตัง้ใจ ความจงใจ มีเจตจ านง มีความมุ่งหมาย เช่น เกิดความ
โกรธ (กิเลส) ขึ้นมา แล้วตั้งใจจะฆ่าเขาให้ตาย (เจตนา) การกระท าที่ไม่มีเจตนา หรือผิดจากเจตนา 

ไม่จัดเป็นกรรมที่สมบูรณ์ 
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 3. การเคลื่อนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวทางกาย วาจา ใจ เพื่อกระท าตามความตั้งใจ 

 4. เกิดผลส าเร็จ ความตั้งใจ เช่น โกรธขึ้นมาตั้งใจจะฆ่าเขา ลงมือ และคนที่ถูกฆ่าตายลง
ตามความตั้งใจ อย่างนี้จัดเป็นกรรมที่สมบรูณ์ 
 เพราะฉะนั้น ค าว่า “กรรม” แปลว่า การกระท า  มีความหมายเป็นกลางๆ คือ การกระท า 
ยังไม่ถือว่าดีหรือชั่ว กรรมเป็นกฎแห่งสาเหตุเกี่ยวกับศีลธรรม ค าว่า “การกระท า” (กรรม) หมายถึง
การกระท าทุกอย่างที่แสดงออกจากตัวเรา เช่น การแสดงออกทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา 
(วจีกรรม) และทางใจ (มโนกรรม) โดยหลักมูลฐานแล้ว กรรมก็คือ เจตนา ดังค านิยามศัพท์ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนหน่ึงว่า “เจตนาห  ภิกฺขเว วทามิ เจตยิตวฺา กโรติ กาเยน วาจาย มนสา”  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกว่า เจตนาคือกรรม (เป็นตัวกรรม) เมื่อมีเจตนาแล้ว คนเราก็ลงมือ
กระท าการด้วยกาย วาจา และด้วยใจ หมายความว่า การกระท าที่จะเป็นกรรมได้นั้น จะต้องมีเจตนา 
คือ ความตั้งใจ จงใจ แล้วกระท าการลงไปโดยใช้เคร่ืองมือ คือ กาย วาจา และใจ  
 

องค์ประกอบของกรรม 

 พุทธปรัชญาเถรวาท มีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการแห่งโลกคือ “สิ่งทั้งปวงย่อม
เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย” เป็นกฎธรรมชาติ เรียกว่า “นิยาม” พุทธปรัชญาเถรวาทแบ่งนิยาม
เป็น 5 กลุ่ม  คือ 

 อุตุนิยาม – กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ ความเป็นไปของธรรมชาติ 
 พีชนิยาม – กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธ์ พันธุกรรม 

 จิตตนิยาม – กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต 

 กรรมนิยาม – กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
 ธรรมนิยาม – กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอาการที่เป็นเหตุเป็นผลกันของสิ่งทั้งหลาย 

 ในระดับโครงสร้างของโลกและปรากฏการณ์ กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติ ในระดับ
โครงสร้างของสังคม กฎแห่งกรรมเป็นกฎศีลธรรม ในระดับกิจกรรมของมนุษย์ กฎแห่งกรรมเป็น
การประกอบอาชีพการงานจ าแนกตามทางที่แสดงออก 

 กรรมหรือการกระท าที่จะถือว่าสมบูรณ์ หรือการที่จะเรียกว่าเป็นกรรมสมบูรณ์นั้นจะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ  4  อย่างคือ 

 1. มีกิเลสเป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นแรงผลักดัน กิเลส แปลว่า ความเศร้าหมองในจิตใจ 
หรือเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิต กิเลสอันเป็นต้นเค้าแห่งความชั่ว เรียกว่า “อกุศลมูล” ได้แก่ความโลก 

(โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) และความหลง (โมหะ) และกิเลสที่เป็นต้นเค้าแห่งความดีเรียกว่า  
“กุศลมูล” ได้แก่ ความไม่โลภ (อโลภะ) ความไม่โกรธ ไม่ประทุษร้าย (อโทสะ) และความไม่หลงผิด 
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(อโมหะ) กิเลสเหล่านี้มีอยู่ในขันธสันดานของสัตว์โลกที่ยังเป็นปุถุชน และเหยื่อล่อให้เกิดกิเลส  
ก็คือ เบญจกามคุณ (กามคุณ 5) คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส กรรมหรือการกระท าก็อาศัยกิเลส
เหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นหรือผลักดัน 

 2. มีเจตนาหรือความตั้งใจ เจตนา ก็คือ การตั้งใจหรือจงใจ เป็นปัจจัยอันหน่ึงของจิต 
กรรมคือ การกระท าหรือเมล็ดพันธุ์ ผลของการกระท าหรือผลที่เกิดขึ้น เรียกว่า “กรรมวิบาก”  

(ผลของกรรม) เจตนาต่างๆ นั้นอาจเป็นไปได้ทั้งในด้านดีและในด้านเลว ดังนั้นการกระท าอาจ
เป็นได้ทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผลของการกระท านั้นๆ มีเหตุ
ปัจจัยเป็นอย่างไร การเกี่ยวโยงต่อเนื่องอันไม่จบสิ้นของการกระท าและผลของการกระท า เหตุปัจจัย
กับผล หรือเมล็ดพันธุ์กับผลไม้เหล่านั้นได้เกิดต่อเนื่องกันไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแห่งปรากฏการณ์
ของร่างกาย และจิตใจของสภาพที่เป็นอยู่ มีอยู่ 
 3. การกระท าหรือการเคลื่อนไหว เมื่อมีเจตนาเกิดขึ้นแล้วคนเราก็จะมีการกระท าไปตาม
เจตนา หรือความมุ่งหมายนั้นโดยอาศัยเคร่ืองมือ คือ กาย วาจา และใจ และเมื่อเกิดการกระท าแล้ว
มันก็จะผลิตผลออกมา เรียกว่า ผลกรรม ผลของการกระท าทั้งหลายย่อมจะท าให้เกิดความต้องการ 
และความทะยานอยากขึ้นอีก จึงกลายเป็นเวียนหรือวงจรชีวิต เรียกว่า “วัฏฏะ 3” ได้แก่ กิเลส กรรม 
และวิบาก 

 4. ผลส าเร็จ หมายถึง การกระท านั้นเกิดผลส าเร็จตามเจตนา (ความตั้งใจหรือความ  

มุ่งหมาย) ที่ตั้งไว้ทุกประการเช่น ตั้งใจจะฆ่าเขาให้ตายและก็สามารถฆ่าเขาตายได้ส าเร็จเป็นต้น 

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การกระท าที่สมบูรณ์หรือการกระท าที่จะเรียกว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์นั้น 

ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง ดังกล่าวข้างต้นน้ัน พระพุทธเจ้า จึงทรงเน้นว่า การกระท าที่
มีเจตนาจึงจะเรียกว่าเป็น  “กรรม”  

 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท ากรรม 

 เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ากรรมมี 3 ทาง  คือ 

 1. ทางร่างกาย  เช่น  การเคลื่อนไหว เรียกว่า กายกรรม มี 3 อย่าง คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 
และประพฤติผิดในกาม 

 2. ทางปาก คือ การพูดด้วยวาจา เรียกว่า วจีกรรม มี 4 อย่าง คือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด  
พูดค าหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ 

 3. ทางใจ  คือ  การคิดเรียกว่า  มโนกรรมมี 3 อย่าง คือ โลภอยากได้ของเขา พยาบาท
ปองร้ายเขา และเห็นผิดจากท านองคลองธรรม 
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 ตลอดเวลาทีม่นุษย์มีชีวิตอยู่ทกุคนย่อมท ากรรมอย่างใดอยา่งหนึ่งเป็นปกติ คือ ไม่เคลื่อนไหว
ทางกายก็ต้องพูด  ถ้าไม่พูดก็ต้องคิด หรือบางทีท าพร้อมกันทั้ง  3  ทาง 

 

มูลเหตุที่ให้ท ากรรม 

 พุทธทาสภิกขุ  (2500 : 84-214)  ได้กล่าวไว้ว่า มูลเหตุของกรรม  คือ  กิเลสกิเลสที่ท าให้
เกิดกรรมได้แก่ 
 1. อวิชชา คือ ความไม่รู้ ภาวะที่ปราศจากความรู้เกี่ยวกับความทุกข์ เหตุที่ท าให้เกิด
ความทุกข์ ฯลฯ  อวิชชาเป็นต้นเหตุขั้นรากฐานและเป็นขั้นที่ลึกที่สุด 

 2. ตัณหา คือ ความอยาก ซึ่งเป็นมูลเหตุ ท าให้เกิดกรรมดี และกรรมชั่ว  ซึ่งได้ท าไปตาม
ความโลภ  ความโกรธ   ความหลง 

 3. ผัสสะ ผัสสะเป็นจุดตั้งต้นของกรรม  ผัสสะเกิดจากการท าหน้าที่ของอายตนะภายใน 
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบกับอายตนะภายนอกได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
(สัมผัส)  และธรรมารมณ์ กรรมอันได้แก่  ความคิด ความเห็น การกระท า เร่ิมต้นที่ผัสสะ ผัสสะเป็น
ปัจจัยท าให้เกิดเวทนา   เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา   ทั้งหมดนี้เป็นกิเลสท าให้เกิดกรรม 

 

ประเภทของกรรม 

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสไวใ้นพระไตรปิฎก ว่าด้วยเร่ืองกรรมใน กุกกุโรวาทสูตร   มัชฌิมนิกาย  
มัชฌิมปัณณาสก์  ว่ากรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท   มีดังนี้ 
 1. กรรมด ามีผลด า พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์  
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เราเรียกว่า  
กรรมด า  วิบากด า” 

 2. กรรมขาวมีผลขาว  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์  ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  ไม่มากด้วย
อภิชฌา (ความโลภอยากได้ของผู้อ่ืน) มีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบ เราเรียกว่ากรรมขาว   
 3. กรรมทั้งด าทั้งขาว มีผลทั้งด าและขาว พระพุทธพจน์กล่าวว่า “บุคคลในโลกนี้ย่อม
ปรุงแต่งกายสังขาร อันมีความเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้าง คร้ันแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความ
เบียดเบียนบ้าง  ผัสสะอันมีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้อง  บุคคลนั้น…
เขา…ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนบ้าง ไม่เบียดเบียนบ้าง มีทั้งสุขและทุกข์ระคนกัน
เปรียบเหมือนมนุษย์เทพบางพวก  และวินิปาติสัตว์บางพวกที่เราเรียกว่ากรรมทั้งด าทั้งขาว  มีวิบาก
ทั้งด าและทั้งขาว   
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 4. กรรมไม่ด าไม่ขาวมีผลไม่ด าไม่ขาว “กรรมไม่ด าไม่ขาว เป็นการท ากรรมด้วยการที่
บุคคลอยู่เหนือกรรม ไม่มีเจตนาในการกระท า เป็นการสิ้นกรรมดังพุทธเจ้า” กรรมไม่ด าไม่ขาวมี
วิบากไม่ด าไม่ขาว ย่อมเป็นไปไม่สิ้นกรรม เป็นไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธินี้เราเรียกว่า 
กรรมไม่ด าไม่ขาว  ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม (อัง.  จตุก.  21/346/269   21/233/266   2/237/270) 

 ดังนั้นจึงจ าแนกกรรมตามสภาพที่สัมพันธ์กับผลดังนี้คอื 

 กรรมด ามีวิบากด า – บุคคลผู้เบียดเบียนผู้อ่ืนอย่างเดียว เช่น ผิดศีล 5 หรือ ท าอนันตริยกรรม 

ย่อมได้รับแต่วิบากทุกขเวทนาอย่างเดียว 

 กรรมขาวมีวิบากขาว – บุคคลผู้ท าแต่กรรมดี ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเลย รักษาศีล 5 กรรมบถ 
10 ย่อมได้รับแต่อานิสงส์สุขเวทนาอย่างเดียว 

 กรรมทั้งด าทั้งขาวมีวิบากทั้งด าทั้งขาว – บุคคลผู้ท ากรรมดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เบียดเบียน 

ผู้อ่ืนบ้าง ไม่เบียดเบียนบ้าง ย่อมได้รับทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาควบคู่กันไป 

 กรรมไม่ด าไม่ขาวมีวิบากไม่ด าไม่ขาว – มีเจตนาเพื่อละกรรม 3 อย่างข้างต้น โดย 

องค์ธรรมคือ โพชฌงค์ 7 หรือ มรรค 8 ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม 

 

ชนิดของกรรม 

 กรรมแบ่งตามหน้าที่ตามก าลังและตามล าดับการให้ผลจ าแนกได้  4  ชนิด  คือ 

 1. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิดคือกรรมที่เป็นตัวน าไปเกิด หมายถึง พลังกรรมที่ก่อให้เกิด
ปฏิสนธิจิตในเวลาตายอันเป็นเหตุให้คนเกิดอีก เป็นกรรมมีหน้าที่ยังวิบากให้เกิด สัตว์โลกทั้งปวง
ย่อมเกิดด้วยอ านาจของชนกกรรม แต่ละชาติที่เกิดภายใต้กฏแห่งชนกกรรมเป็นพนักงานตกแต่ง
ให้เกิดทั้งหมด 

 2. อุปถัมภกรรม คือ กรรมสนับสนุน ได้แก่กรรมที่เข้าช่วยสนับสนุนชนกกรรม  
ถ้าชนกกรรมแต่งให้เกิดในที่ดีกรรมนั้นจะสนับสนุนให้ดีขึ้น ถ้าชนกกรรมแต่งให้เกิดในที่เลว
กรรมนั้นจะสนับสนุนให้เลวลงไปอีก และเป็นกรรมมีหน้าที่อุปถัมภ์ค้ าชูกรรมอ่ืนเป็นกรรมที่เข้าไป
อุปถัมภ์กรรมของสัตว์ ที่เกิดแล้ว เมื่ออ านาจของชนกกรรมน าปฏิสนธิแล้วอุปถัมภกกรรมก็เข้าท า
หน้าที่อุปถัมภ์ให้ ได้รับทุกข์หรือสุขหรืออกุศลกรรมหรือกุศลกรรมให้มีพลังมากยิ่งขึ้น 

 3. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้นที่อยู่ตรงข้ามชนกกรรม ให้ผลบีบคั้นชนกกรรมและ
อุปัตถัมภกรรมแปรเปลี่ยน หรือบรรเทาลง ได้แก่ กรรมบีบคั้น  กีดกัน เบียดเบียน ถ้าชนกกรรมแต่ง
ให้ก าเนิดที่ดีกรรมนั้นจะบีบคั้นให้เลวลง ถ้าชนกกรรมแต่งให้ก าเนิดในที่เลวกรรมนั้นจะสนับสนุน
ให้ดีขึ้น เป็นกรรมมีหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นเข้าไปท าร้ายหรือบีบคั้นกรรมอ่ืนที่มีสภาพตรงกัน
ข้าม ซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล เป็นผลให้กรรมฝ่ายตรงกันข้ามอ่อนก าลังลงเสื่อมลง 
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 4. อุปฆาตกรรม กรรมตัดรอน อยู่ฝ่ายตรงข้าม ก าลังแรง เขา้ตัดรอนกรรมอ่ืนที่มีก าลัง
น้อยกว่าให้ขาด หรือหยุดไป กรรมตัดรอน ท าหน้าที่คล้ายอุปปีฬกกรรม แต่รุนแรงกว่า ถึงขนาด 

ตัดกรรมเดิมให้ขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงแล้วเข้าไปให้ผลแทน ได้แก่ มีหน้าที่เข้าไปตัดรอนกรรม
อ่ืนที่มีสภาพตรงกันข้ามได้อย่างเด็ดขาดและรวด เร็วเป็นปัจจุบันทันด่วนยิ่งกว่าอุปปีฬกกรรม ซึ่งมี
ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล เป็นผลให้เจ้าของกรรมได้รับผลทันทีทันใด 

 

กรรมแบ่งตามแรงหนักเบา   
 1. ครุกรรม คือ กรรมหนักซึ่งมีอ านาจให้ผลเป็นล าดับแรกก่อนกรรมทั้งหลายไม่มีกรรม
ใดจะมีพลัง มาขวางกั้นผลแห่งครุกรรมนี้ได้เลยซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล เป็นกรรมหนัก ฝ่ายดี
ได้แก่  สมาบัติ  8  เช่น ปฐมฌาณ เป็นต้น  ฝ่ายชั่วได้แก่ อนันตริยกรรม  5  คือ  ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา 
ฆ่าพระอรหันต์  เป็นต้น 

 2. อาจิณณกรรม หรือพหุลกรรม คือ กรรมที่ท าบ่อยๆเนืองๆ ให้ผลเป็นล าดับสาม ถ้าไม่
มีครุกรรมและอาสันนกรรม กรรมนี้จะให้ผลเพราะเป็นกรรมที่กระท าบ่อยๆ สั่งสมไว้ในสันดาน
มากๆ ย่อมจักได้โอกาสให้ผลในชาติต่อไปทันที เป็นกรรมที่ท าจนเคยชิน ท ามาก ท าสม่ าเสมอ 
กรรมนี้ให้ผลยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่ว 

 3. อาสันนกรรม (กรรมจวนสิ้นชีวิต) เป็นกรรมที่บุคคลท าจวนสิ้นชีวิตมีอานุภาพให้
บุคคลไปสู่สุคติหรือทุคคติได้ ถ้าเขาหน่วงเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์เมื่อจวนจะตายกรรมที่ให้ผลเวลา
ใกล้ตาย ซึ่งมีอ านาจให้ผลเป็นอันดับสองรองจากครุกรรม จะชักน าบุคคลเจ้าของกรรมให้ได้รับผล
โดยไม่เนิ่นช้า 

 4. กัตตตากรรม (กรรมไม่เจตนา) เป็นกรรมสักแต่ว่าท า คือท าโดยไม่มีเจตนา ได้แก่ 
กรรมที่สักแต่ว่ากระท า มีอ านาจให้ผลเป็นล าดับที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมที่ผู้กระท าไม่ตั้งใจ ไม่มีเจตนา 

เป็นสักแต่ว่ากระท าลงไป เป็นกรรมที่มีพลังน้อยที่สุด แต่ก็ย่อมมีโอกาสให้ผล ในบรรดาสัตว์ที่ยัง
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารน้ี ที่จะได้ชื่อว่าไม่มีกัตตตากรรมเป็นอันไม่มี 
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กรรมจัดตามกาลที่ให้ผล     
 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน) กรรมที่ท าในขณะแห่งชวนจิต 
ดวงแรก และให้ผลในปัจจุบันชาติน้ี หากไม่ได้ให้ผลชาตินี้ ก็กลายเป็นอโหสิกรรม ไม่มีผล ได้แก่
กรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันเป็นกรรมที่ให้ผลรวดเร็วปัจจุบันทันด่วน ไม่ต้องไปรอรับผลชาติหน้า
หรือชาติไหนๆ ซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและอกุศล 

 2. อุปปัจจเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลในชาติต่อไป) กรรมที่ท าในขณะแห่งชวนจิต  
ดวงสุดท้าย และจะให้ผลในภพที่จะไปเกิด ถ้าไม่ได้ให้ผล ก็กลายเป็นอโหสิกรรม ไม่มีผล ได้แก่
กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า เป็นกรรมที่ให้ผลช้าเป็นที่สองรองจากทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 

 3. อปราปรเวทนียกรรม  (กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไป) ให้ผลเร่ือยไปจนหมดกรรมเป็น
กรรมที่ท าในขณะแห่งชวนจิตดวงที่ 2 – 6 และให้ผลในภพต่อไป ได้โอกาสเมื่อใดให้ผลเมื่อนั้น ไม่
กลายเป็นอโหสิกรรมได้แก่  กรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆ ไปเป็นกรรมที่ให้ผลช้ารองจาก 2 ข้อแรก 
ย่อมให้ผลในชาติที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล 

 4. อโหสิกรรม (กรรมที่ให้ผลเสร็จแล้ว) ไม่มีผลอีก เพราะได้ให้อภัย ไม่เอาผิดซึ่งกัน
และกัน เป็นกรรมซึ่งไม่ได้โอกาสที่จะให้ผลในเวลาที่จะให้ผลได้ เมื่อเลยเวลาไปก็ไม่ให้ผลอีก
ต่อไป ได้แก่กรรมที่ส าเร็จแล้วไม่มีโอกาสให้ผล เพราะทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอ่ืนมีพลังสูงกว่า 

ชิงส่งผลให้เสียแล้วจึงกลายเป็น กรรมที่หมดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศล 

 กรรมว่าโดยฐานะให้ผล มี 4 ประเภท ได้แก่ 
 1. อกุศลกรรม คือ กรรมที่ให้ผลน าไปเกิดในอบายภูมิ 4 ได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย 
สัตว์เดรัจฉาน 

 2. กามาวจรกุศลกรรม คือ กรรมที่ให้ผลน าไปเกิดในสุคติภูมิ 7 ได้แก่ มนุษย์และสวรรค์ 
6 ชั้น 

 3. รูปาวจรกุศลกรรม คือ กรรมที่ให้ผลน าไปเกิดในรูปพรหม 4 ชั้น 

 4. อรูปาวจรกุศลกรรม คือ กรรมที่ให้ผลน าไปเกิดในอรูปพรหม 4 ชั้น ขอจงพิจารณา 

ดูเถิดว่า เราเกิดมาในชาตินี้ด้วยกรรมอะไรอดีตกาลที่ผ่านมาและในปัจจุบันเราประสบการณ์ที่ดีและ
ร้ายด้วยอ านาจแห่งกรรมอะไร หากจะพิจารณาด้วยปัญญาก็จะทราบชัดถึงกรรมของตนเองได้เป็น
อย่างดี เพราะเหตุว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน ย่อมจักหนีกรรมไม่พ้นไม่กรรมใดก็
กรรมหนึ่งแน่นอนตราบเท่าที่ยังว่ายวนอยู่ใน สังสารวัฏ 
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สมบัติ 4  องคป์ระกอบในการให้ผลของกรรม 

 สมบัติ แปลว่า ข้อดี หมายถึงความเพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆที่ช่วย
อ านวยให้โอกาสกรรมดีส่งผล ไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วส่งผล มี 4 อย่างคือ 

 1. คติสมบัติ – ถึงพร้อมด้วยคติ คือ เกิดในภพ ภูมิ ประเทศที่เจริญ 

 2. อุปธิสมบัติ – ถึงพร้อมด้วยร่างกาย คือ มีรูปร่าง สุขภาพ บุคลิก ที่ดี 
 3. กาลสมบัติ – ถึงพร้อมด้วยกาล คือ ท ากิจใจเวลาเหมาะสม เกิดในเวลาเหมาะสม  
สุขสงบ 

 4. ปโยคสมบัติ – ถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจ คือ ท ากิจตรงความสามารถของตน 

 เมื่อประกอบด้วยสมบัติทั้งหมดนี้ การให้ผลของกรรมก็จะด าเนินไปตามกระบวนการ   

ไม่ผิดเพี้ยน อย่างไรก็ตาม เร่ืองของกรรมเป็นเร่ืองที่ซับซ้อน เป็นหนึ่งในเร่ืองที่ไม่ควรน ามาอภิปราย 
มีทั้งหมด 4 เร่ือง คือ พุทธวิสัย (เร่ืองของพระพุทธเจ้า) ฌานวิสัย (เร่ืองของผู้ได้ฌาน) โลกจินดา 
(เร่ืองของโลก) และ กรรมวิบาก (เร่ืองของกรรมและผลของกรรม) 
 

การหมุนเวียนของกิเลสและกรรม 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 5.1  ภาพแสดงการหมุนเวียนของกิเลสและกรรม 

ที่มา  ( http://www.buddhabucha.net/the-triple-round-and-how-the-karma-works/, 2556) 
 

http://www.buddhabucha.net/the-triple-round-and-how-the-karma-works/
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ภาพที่ 5.2  ภาพองค์ประกอบการหมุนเวียนของกิเลสและกรรม 

ที่มา  ( http://www.buddhabucha.net/the-triple-round-and-how-the-karma-works/, 2556) 
 

 ไตรวัฏฏ์ หรือ วัฏฏะ 3 หมายถึง วน วงเวียน องค์ประกอบที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของ 

ภวจักรหรือสังสารจักรประกอบด้วย 

 กิเลสวัฏฏ์ (วงจรกิเลส) ประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

 กรรมวัฏฏ์ (วงจรกรรม) ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ 

 วิปากวัฏฏ์ (วงจรวิบาก) ประกอบด้วยวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา  

ซึ่งแสดงออกในรูปปรากฏที่เรียกว่าอุปปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ 

 ทั้งสามอย่างนี้ประกอบเข้าเป็นวงจรใหญ่แห่งปัจจยาการเรียกว่าภวจักรหรือสังสารจักร
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 

 ค าว่า “สังสารวัฏ” แปลว่าความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ใน
สงสาร คือการเวียนว่ายตายเกิด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัฏฏสงสาร ดังหรือสงสารวัฏ หมายถึง 

การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอ านาจกิเลส กรรม วิบาก หมุนวนอยู่
เช่นน้ันตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้ กิเลส กรรม วิบากนั้นปรากฏอยู่ในปฏิจจสมุปบาท
อันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจ 

 

http://www.buddhabucha.net/wp-content/uploads/2012/10/วัฏฏะ-3-กิเลส-กรรม-วิบาก๑.jpg
http://www.buddhabucha.net/the-triple-round-and-how-the-karma-works/
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ภาพที่ 5.3  ภาพองค์ประกอบของไตรวัฏฏ์ (วัฏฏะ 3) 
ที่มา  (http://www.buddhabucha.net/the-triple-round-and-how-the-karma-works/) 

 

การท างานของกรรม 

 ในวงจรปฏิจจสมุปบาทได้จ าแนกเป็นวัฏฏะ 3 ประการคือ กิเลส  กรรม วิบาก  
ซึ่งหมายความว่ากิเลสก็เป็นเหตุให้ท ากรรม“กิเลสเป็นเหตุให้ท ากรรม กรรมจึงเป็นผลของกิเลสและ
กรรมนั้นเอง ก็เป็นตัวเหตุ ให้เกิดวิบากคือผล กรรมจึงเป็นเหตุ วิบากจึงเป็นผล และวิบากนั้นเอง  
ก็เป็นตัวเหตุ ก่อกิเลสขึ้นอีก” เมื่อเป็นดังนี้ วิบากนั้นก็เป็นเหตุ กิเลสก็เป็นผลของวิบาก เพราะฉะนั้น
กิเลส กรรม วิบาก จึงวนอยู่ดั่งนี้ ก็โดยที่บุคคลนี้เอง หรือจิตนี้เองที่วนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก  
แล้วก็กลับเป็นเหตุก่อกิเลส กรรม วิบากขึ้นอีกสัตว์และบุคคลจึงวนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก  
ทั้งสามนี้ เป็น วัฏฏะ กิเลส(แปลว่าสิ่งเกาะติด) และตัณหา(หมายถึงความติดใจอยาก) เป็นสิ่งที่ 
แฝงติดอยู่ในใจ แล้วท าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัว ตัณหาเป็นต้นเหตุท าให้เกิดทุกข์ เมื่อดับตัณหาเสียได้  
ก็เป็นอันว่าหักวัฏฏะดังกล่าวได้ ดับกิเลส ดับทุกข์ทางจิตใจในปัจจุบัน และเมื่อดับขันธ์ในที่สุด  
ไม่เกิดอีก ดับรอบสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง ไตรวัฏฏ์ หรือ วัฏฏะ 3 เรียกได้ว่าเป็นการอธิบาย
ปฏิจจสมุปบาทแบบเข้าใจกันง่ายๆ จะว่าเป็นการแสดงสังสารวัฏฏ์แบบชาวบ้านก็ว่าได้ เช่น เมื่อมี
กิเลสอยากได้จึงท ากรรมให้ได้สิ่งนั้นมาเสพเสวย ได้รับวิบากคือเวทนาที่เป็นสุข จึงเกิดกิเลสอยาก
ได้ยิ่งขึ้นไป แล้วท ากรรมและได้รับวิบากต่อไปอีก หรือ เมื่ออยากได้และท ากรรมให้ได้มาแต่ไม่

http://www.buddhabucha.net/wp-content/uploads/2012/10/วัฏฏะ-3-กิเลส-กรรม-วิบาก๒.jpg
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สมใจ ได้วิบากคือเวทนาที่เป็นทุกข์ ท าให้เกิดกิเลสคือ โทสะ จึงท ากรรมแล้วได้รับวิบากไปอีกแบบ
หนึ่ง ดังน้ี เป็นต้น 

 พุทธทาสภิกขุ (2500 : 34-38) ได้กล่าวไว้ว่า กิเลสและสังสารวัฎฎ์ หมายถึง การหมุนเวียน
ของกิเลสและกรรม “วัฎฎะ” แปลว่าวงกลม สังสาระ แปลว่า การท่องเที่ยว ดังนั้น สังสารวัฎฎ์ 
แปลว่า  วงกลมแห่งการท่องเที่ยว  การหมุนเวียนของกิเลสและกรรมนั้น  ประกอบด้วย 

 1. กิเลส   กิเลสเป็นต้นเหตุให้อยากท ากรรมชนิดใดชนิดหนึ่ง 

 2. กรรม  หมายถึง  การกระท ากรรมชนิดใดชนิดหน่ึง  แล้วก็เกิดผลกรรม 

 3. ผลกรรม ผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระท าไม่อาจหยุดกิเลสนั้นยังคงมีอยู่ต่อไป 
เพราะฉะนั้นจึงมีการกระท าอีก  และมีการรับผลกรรมเป็นวงกลม  เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4  ภาพแสดงการหมุนเวียนของไตรวัฏฏ์ (วัฏฏะ 3) 
ที่มา  (http://www.buddhabucha.net/the-triple-round-and-how-the-karma-works/) 

 

 การเวียนว่ายอยู่ในวงกลมนี้  กิเลสเป็นต้นเหตุของเจตสิก (สิ่งปรุงแต่ง) ที่ปรุงแต่จิตให้
เป็นจิตที่มีกุศล หรือจิตอกุศล ท าให้อยากท ากรรมดีกรรมชั่ว แล้วเสวยกรรมเป็นความทุกข์ ต้องเกิด
แก่ เจ็บ ตาย คนดีก็มีทุกข์แบบคนดี คนชั่วก็มีทุกข์แบบคนชั่ว เป็นอย่างนี้เร่ือยไป 

 

กฎแห่งกรรม 

 พุทธทาสภิกขุ   (2500 : 14-17)   ได้กล่าวถึงกฎแห่งกรรมตามพุทธภาษิตว่า 

 1. เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน 

 2. เรามีกรรมเป็นมรดก 

 3. เรามีกรรมเป็นเคร่ืองปรุงแต่ง 

 4. เรามีกรรมเป็นเครือญาติและเผ่าพันธุ์ 

กิเลส 

วิบาก กรรม 

http://www.buddhabucha.net/the-triple-round-and-how-the-karma-works/


 138 

 5. เรามีกรรมเป็นเคร่ืองด้านทานหรือเป็นที่พึ่ง 

 6. เราท ากรรมใดไว้ท าดีก็ตาม   ท าชั่วก็ตามย่อมได้รับผลกรรมนั้น 

 

การสิ้นกรรม 

 การตายมีด้วยกัน 4 ประเภท สิ้นอายุ สิ้นกรรม สิ้นทั้งสอง กรรมตัดรอน เหตุให้ความตาย
เกิดทั้ง 4 ประการ มีรายละเอียดที่ต้องศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. อายุกขยะมรณะ ตายเพราะสิ้นอายุ อายุ เมื่อว่าโดยสภาวธรรมแล้ว ได้แก่ ชีวิตรูป ขยะ 
แปลว่า ความสิ้นไป เมื่อรวมกันเป็น อายุขัย แปลว่า ความสิ้นไปแห่งอายุ ในที่นี้มุ่งหมายเอาการ
ก าหนดเขตแห่งการตั้งอยู่ของชีวิตรูปของบุคคลในภูมินั้นรวมๆ กันเป็นหลัก อาจเรียกว่า อายุกัป คือ
ก าหนดอายุของคนในแต่ละยุค เมื่อกล่าวโดยบุคคลาธิษฐาน หมายถึง ตาย เมื่อแก่ หรือ แก่ตาย
ตามปกติทั่วไป หมายความว่า สัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในภูมิใดสมัยใด เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ด ารงชีวิตอยู่
ได้ตลอดขัยแห่งอายุของสัตว์นั้นๆ ในภูมินั้นสมัยนั้น ถึงแม้ว่ากรรมที่จะให้อายุด ารงอยู่ในก าเนิดนั้น
ยังไม่สิ้นไปก็ตามที เช่น เกิดเป็นมนุษย์ในชมพูทวีป ในสมัยปัจจุบันน้ี มีอายุครบ 75 ปี อันเป็นขัย
แห่งอายุมนุษย์ในปัจจุบันนี้แล้วจึงตาย เพราะแม้เมื่อปฏิสนธิด้วยจิตที่ให้มีอายุยืนนานมากก็ตาม  

แต่มาเกิดในช่วงของภูมิที่เร่ิมเสื่อมเพราะฤดูกาลวิบัติและอาหารวิบัติ สัตว์นั้นก็ต้องตายตามอายุของ
ภูมินั้น เช่น พระสัพพัญญูพุทธเจ้าทุกพระองค์มีอายุหนึ่งอสงไขย แต่ก็ไม่อาจด ารงพระชนมชีพ
ตลอดอสงไขย หรือเทพเจ้าบางองค์อุบัติในสวรรค์ชั้นต่ า เพราะความปรารถนาของตนสมัยเป็น
มนุษย์ เช่น พระเจ้าพิมพิสาร เสด็จสวรรคตไปอุบัติ ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นยักษ์ชั้นสูงชื่อ  
ชนวสภะ แม้พระองค์จะมีบุญมากก็ตาม แต่เมื่อครบก าหนดอายุในสวรรค์ชั้นนั้นก็ต้องจุติแล้วจึง
อุบัติใหม่อีก ผู้ที่มีอายุต่ ากว่าเกณฑ์เล็กน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์นิดหน่อย เช่น ปัจจุบันก็อายุระหว่าง 
73-77 ก็ยังจัดอยู่ในการตายเพราะสิ้นอายุ (1

 ที.มหา.อ.มหาปนาทสูตร 13/77 ) 
 2. กัมมักขยะมรณะ ตายเพราะสิ้นกรรม กรรม ในที่นี้หมายถึง ชนกกรรมและ 

อุปัตถัมภกกรรม คือกรรมน าไปเกิดและที่หล่อเลี้ยงสนับสนุนให้ด ารงอยู่ในภพปัจจุบันน้ีเท่านั้น 

กัมมักขยะ หมายถึงเป็นการสิ้นสุดอ านาจแห่งกรรมทั้งสองนี้ หมายความว่า เมื่อชนกกรรมที่น าเกิด
และอุปัตถัมภกรรมที่ช่วยส่งเสริมในภูมินั้นหมดก าลังลง ในขณะที่สัตว์นั้นด ารงชีวิตอยู่ไม่เต็ม 

อายุกัป ก็ตายลงก่อนก็ดี หรือ อยู่เกินอายุขัยของภพนั้นแล้วจึงตายก็ดี เช่น ในสมัยนี้อายุอย่างน้อย
ต้อง 75 ปี แต่ผู้นั้นอาจด ารงอยู่ได้เพียง 1 เดือน 2 เดือน 1 ปี 10 ปี เป็นต้นก็ตายลงเสียก่อน หรือ 

ตายตอนอายุ 100 กว่าปี ซึ่งเกินอายุกัปเพราะอ านาจกุศลกรรมและยาหรือมนต์ แม้เทวดาบาง 

องค์อุบัติในสวรรค์ชั้นสูงด้วยบุญกรรมเล็กน้อย ก็ไม่อาจจะอยู่เสวยทิพยสมบัติได้ตลอดอายุของ
เทวดาชั้นนั้นก็ต้องจุติเพราะหมดบุญ เป็นต้น ก็จัดว่า ตายเพราะสิ้นกรรม (ขุ.อ.การีเปติวัตถุ 49/392 ) 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html
http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html
http://www.dmc.tv/search/เทวดา
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 3. อุภยักขยะมรณะ ตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรมพร้อมกัน หมายความว่า สัตว์เกิดขึ้น
และด ารงชีวิตอยู่เต็มขัยแห่งอายุกัปของตนแล้ว และประจวบกับชนกกรรม และอุปัตถัมภกรรม 

ก็สิ้นก าลังลงพร้อมกันด้วย สัตว์นั้นจึงตายลง 

 4. อุปัจเฉทกมรณะ ตายเพราะมีกรรมตัดรอน หมายถึง การตายเพราะกรรมเข้าไป 

ตัดวิบากและกรรมชรูป 

  หมายความว่า ผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงขีดอายุขัย และอ านาจของชนกกรรมกับอุปัตถัม 

ภกกรรมก็ยังไม่หมด แต่ด้วยอ านาจของอกุสลกรรมของสุคติสัตว์ที่ได้ท าแล้วในภพก่อนหรือภพนี้ 
เข้ามาตัดรอนให้ตายลงเสียก่อน ในสมัยที่ยังไม่ถึงเวลา เพราะอุบัติเหตุ เช่น ถูกไฟไหม้ ถูกรถชน  
ถูกฆาตกรรม ตลอดจนเพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียน หรือเพราะการปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
สม่ าเสมอ เช่น ไม่รู้ประมาณในโภชนาการ กินน้อยไปจนหิวกระหาย กินมากไปจนอ่ิมจัดไปอาหาร
ไม่ย่อย การบริหารอิริยาบถไม่สม่ าเสมอ ไม่รู้วิธีบ ารุงรักษาสุขภาพร่างกาย การคบคนพาล เสพติด
สิ่งมีโทษ เป็นคนทุศีล การถูกเทวดาลงโทษ เป็นต้น 

  ส่วนการตายของเทวดา เช่น ตายเพราะความโกรธของพวกเทวดามโนปโทสิกา 

เพราะมัวประมาทเล่นเพลิดเพลินจนลืมเสวยสุธาโภชน์ของพวกเทวดาขิฑฑาปโทสิกา เพราะมัวเมา
ในการเสพกามเกินไปของคันธัพพเทพในป่าหิมพานต์ การท าอธิมุตติกาล (ตั้งใจตายลงมาเกิดเพื่อ
สร้างบารมี) ของเทพหรือพรหมผู้มีบารมี เช่น พระโพธิสัตว์ ติสสพรหม เป็นต้น และการฆ่าตัวตาย
พร้อมกับบรรลุอรหัตของพระฉันนเถระและพระโคธิกะเถระ ก็นับเข้าในการตายเพราะกรรมตัดรอนนี้ 
  หรือตายด้วยอ านาจของกุศลกรรมของอบายสัตว์ เช่น การตายของสัตว์นรก เปรต 

อสุรกาย เพราะอาศัยการระลึกถึงบุญกรรมของตนได้ เช่น เห็นเปลวไปสีคล้ายจีวร ท าให้นึกถึงตอน
ที่ตนถวายจีวร จึงท าให้จุติจากนรกทันที ไปเสวยสุขในสุคติภูมิ หรือได้อนุโมทนาบุญที่ญาติมิตร
อุทิศให้ตน ท าให้ตัดรอนวิบากของกรรมชั่วให้ลดน้อยลงได้ ท าให้อายุที่จะเสวยผลบาปอันเป็นทุกข์
ทรมานสั้นลง 

  อุปัจเฉทกกรรมจึงเกิดได้เพราะอ านาจกุศลกรรม อกุศลกรรมที่ท าไว้ในอดีตภพหรือ
ปัจจุบันภพก็ได้ หรือเกิดขึ้นเพราะความประมาทในปัจจุบันก็ได้ 
  มรณุปปัตติ ความตายที่อุบัติขึ้นนั้นมี 4 ประการดังนั้นจึงชื่อว่า มรณจตุกะ ความตาย 
4 ประการนั้น ได้แก่  
  1. อายุกขยมรณะ ตายเพราะสิ้นอายุ  
  2. กัมมักขยมรณะ ตายเพราะสิ้นกรรม  

  3. อุภยักขยมรณะตายเพราะสิ้นทั้ง 2 อย่าง (คือสิ้นทั้งอายุและสิ้นทั้งกรรม)  
  4. อุปัจเฉทกมรณะ ตายโดยยังไม่ทันสิ้นอายุ และสิ้นกรรม  

http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
http://www.dmc.tv/search/บารมี
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html
http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html
http://www.dmc.tv/pages/guide/page07.html
http://video.dmc.tv/programs/pred.html
http://www.dmc.tv/pages/about/page06.html
http://www.dmc.tv/search/ทุกข์
http://www.dmc.tv/search/ทุกข์


 140 

  อายุกขยมรณะตายเพราะสิ้นอายุ 1 กัมมักขยมรณะตายเพราะสิน้กรรม 1 และอุภยักขยมรณะ 

ตายเพราะสิ้นทั้งอายุสิ้นทั้งกรรม 1 มรณะทั้ง 3 อย่างนี้เรียกว่า กาลมรณะ คือถึงกาลเวลา  
ที่ควรตาย 

  ส่วนอุปัจเฉทกมรณะ ตายโดยยังไม่ทันสิ้นอายุและสิ้นกรรมนั้น เรียกว่า อกาลมรณะ 

คือยังไม่ถึงกาลเวลาที่ควรตาย แต่มาตายลงเพราะภัยเพราะอันตราย อย่างใดอย่างหนึ่ง 

  1. อายุกขยมรณะ การตายเพราะสิ้นอายุนั้น หมายถึง ตายเมื่อแก่ คือ ถึงซึ่งความชรา
แล้วจึง ตาย เพราะสังขารร่างกายได้ด ารงคงอยู่มานานพอควรแล้ว ก็ย่อมเสื่อมโทรมลงจน ถึงวาระที่
แตกดับท าลายไป ในสมัยพุทธกาล คนเรามีอายุ 100 ปี โดยประมาณ นับแต่สมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้ว อายุคนก็ลดน้อยลงในอัตรา 100 ต่อ 1 คือ กาลเวลา
ล่วงไป 100 ปี อายุขัย หรืออายุกัปป์ของคนเราก็ลดน้อยลงไป 1 ปี จนถึงบัดนี้กาลเวลาได้ล่วงเลย 
100 ปี ไปถึง 25 รอบแล้ว อายุขัย อายุกัปป์ กล็ดลง 25 ปี ดังนั้นอายุขัยของคนในปัจจุบันจึงประมาณ 
75 ปีเท่านั้น ถ้าผู้ใด อยู่ถึง 75 ปี แม้จะน้อยไปหน่อย หรือมากไปสักนิดแล้วจึงตาย ดังนี้เรียกว่าตาย 
เพราะสิ้นอายุ อีกนัยหนึ่งท่านกล่าวว่า การตายของปุถุชนทั้งหลาย ตลอดจนการตายของ   

พระเสกขบุคคล นั่นแหละ จึงเรียกว่า อายุกขยมรณะ ตายเพราะสิ้นอายุ 
  2. กัมมักขยมรณะ ตายเพราะสิ้นกรรม หมายถึงว่า ผู้ที่ตายนั้นอายุยังน้อย ยังเป็น
เด็ก เป็นหนุ่ม เป็นสาวอยู่ ยังไม่ถึงอายุขัยก็มาตายลงเป็นอันหมดกรรมที่จะต้องได้รับในชาติน้ี  

แต่เพียงเท่านี้ ดังที่กล่าวกันธรรมดาสามัญว่า หมดเวรหมดกรรมกันเสียที หรือว่า ผู้ที่ตายนั้นมีอายุ
มากมายจนแก่หง่อมหนักหนาจึงได้ตาย การที่ได้อยู่จนถึงกับแก่ หง่อม งกๆ เงิ่นๆ หลงๆ ลืมๆ 
เช่นน้ี ก็เพราะยังไม่หมดกรรมที่ตนจะต้องได้รับในชาตินี้ (แม้จะหมดอายุขัยแล้วก็ตาม) จึงต้องทน
ทุกข์อยู่ไปจนกว่าจะตาย ที่เรียก กันว่า หมดบุญ ก็คือสิ้นกรรม นั่นเอง อีกนัยหนึ่ง ท่านกล่าวว่า  

พระอรหันต์ทั้งหลายที่เข้าสู่ปรินิพพานนั่นแหละ เป็นการตายอย่าง กัมมักขยมรณะโดยตรง เพราะ
ท่านสิ้นกรรมหมดกรรมโดยแท้ เป็นการสิ้นกรรมหมดกรรมอย่างเด็ดขาด เป็นสมุจเฉทจริงๆ ไม่
เหมือนกับที่กล่าว ในวรรคต้นอันเป็นการสิ้นกรรมหมดกรรมเฉพาะภพนั้นชาตินั้นแต่ชาติเดียวอัน
เป็นการกล่าวได้โดยปริยาย หาใช่หมดกรรมสิ้นกรรมโดยแท้ไม่ 
  3. อุภยักขยมรณะ ตายเพราะสิ้นทั้งอายุและสิ้นทั้งกรรม หมายถึง ไม่ได้ตายแต่เด็ก
แต่เล็ก ต่อเมื่อถึงอายุขัยจึงตาย ประจวบกับหมดกรรมด้วยพอดี ไม่ต้องทรมานรับกรรม ใช้กรรมจน
แก่หง่อมดังกล่าวแล้วในข้อต้น ดังนี้แหละ ที่เรียกว่า อุภยักขยมรณะ อีกนัยหนึ่ง ท่านกล่าวว่า  

การปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการปรินิพพานของพระปัจเจกพุทธเจ้า 2 พระองค์
เท่านี้แหละจึงจะเรียกได้ ว่าเป็นอุภยักขยมรณะเพราะท่านต้องอยู่จนถึงอายุขัย (ที่มีเงื่อนไข) แม้ใคร
จะประทุษร้ายอย่างใด ก็ไม่ท าให้ตายได้ และท่านเป็นผู้ที่หมดกรรมแล้วโดยสิ้นเชิง 
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  4. อุปัจเฉทกมรณะ ตายโดยยังไม่ทันสิ้นอายุและสิ้นกรรม เพราะมีภัย มีอันตราย
อย่างหนึ่งอย่างใด มารบกวนตัดรอนทอนอายุให้ขาดลงไป ภัยหรืออันตรายที่มาท าให้ถึงตาย เช่น 
ศัตราวุธ ถูกวางยาเบื่อ ถูกสัตว์อ่ืนท าร้าย ถูกรถทับ ไฟครอก จมน้ า อดน้ า อดข้าว เป็นโรค ตลอดจน
ตายด้วยแรงโลภะ แรงโทสะ เหล่านี้เป็นต้น ไม่ได้ตายอย่างปกติ ธรรมดาสามัญเหมือน 3 อย่างตรง
ข้างต้นน้ัน จึงได้เรียกว่าเป็นอุปัจเฉทกมรณะ ซึ่งจัดเป็นอกาลมรณะ เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับ
ภยันตรายเช่นนั้น อาจจะยังไม่ถึง แก่มรณะก็ได้ ก่อนที่สัตว์จะถึงแก่มรณะ ไม่ว่าจะมรณะอย่างใด
อย่างหนึ่งใน 4 อย่าง ที่กล่าวแล้วนี้ จะต้องมีมรณาสันนวิถีเกิดขึ้นทุกตัวสัตว์ เว้นอสัญญสัตตพรหม 

แต่อย่างเดียวเท่านั้น ที่ก่อนจุติไม่มีมรณาสันนวิถี เพราะอสัญญสัตตพรหม ไม่มีจิต จึงไม่มีวิถีจิต 

(คัดลอกจากพระอภิธรรมปริเฉทที่ 5 

 

คุณและโทษของกรรมและผลของกรรม 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ตรัสสอนเร่ืองกรรมไว้ว่า 

“…ผลของกรรมดีและกรรมชั่ว มีคุณและมีโทษในอยู่ตัว คุณหรือโทษจะปรากฏตามการวางใจรับ
ผลนั้น ผลของกรรมดีที่เกิดแก่ผู้ใดก็ตาม แม้ผู้นั้นวางใจรับไม่ถูก ไม่ประกอบด้วยปัญญา ผลดีก็จะ
ไม่สมบูรณ ์ ทั้งผลร้ายก็จะต้องตามมา การท าใจให้รับผลของกรรมดีอย่างถูกต้อง ผู้ได้รับผลของ
กรรมดีคือการได้ประสบโลกธรรมฝ่ายดี คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นั่นเอง ต้องรับให้ดี ต้องรับ 

ให้ถูก วิธีท าใจให้รับโลกธรรมอย่างถูกต้องที่สุดก็คือให้คิดว่า ลาภก็ตามยศก็ตาม สรรเสริญก็ตาม  
สุขก็ตาม ล้วนอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยน แปลง และไม่
เป็นไปตามความปรารถนาความต้องการ ได้รับผลดีของกรรมดีคือ ได้รับโลกธรรมฝ่ายดีเมื่อไร เมื่อ
นั้นให้คอดถึงไตรลักษณ์ทันที จะได้รับผลดีของกรรมดีที่ดียิ่งกว่าผลดีทั้งนั้น การคิดถึงไตรลักษณ์ 
คือ ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามความปรารถนาความ
ต้องการ คือการท าความดีทางใจ เป็นมโนกรรมที่ดี จึงย่อมได้รับผลที่ดีตรงตามเหตุที่ได้กระท า  

ที่จริงมโนกรรม กรรมทางใจคือคิดดีนั้น แม้ตั้งใจจริงที่จะท าก็น่าจะง่ายกว่า กรรมทางกาย ทางวาจา 

เพราะเร่ืองของความคิดเป็นเร่ืองที่อยู่ในอ านาจของเราอย่างแท้จริง ไม่เกี่ยวกับผู้ใดหรืออะไรเลย 
ความคิดอยู่กับเราจริงๆ ไมม่ีผู้ใดอาจล่วงล้ าก้ าเกินไปบังคับบัญชาได้ การท าใจให้รับผลของกรรม
ชั่วอย่างถูกต้อง ได้รับผลของกรรมชั่ว คือได้ประสบโลกธรรมฝ่ายไม่ดี ก็ควรท าใจรับให้ถูกต้อง 
เช่น เดียวกับการท าใจรับโลกธรรมฝ่ายดีเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ใจตกอยู่ในอ านาจของความ
ทุกข์ ความเศร้าเสียใจ หรือความโกรธแค้น อาฆาต พยาบาท รับผลของกรรมไม่ดี ด้วยวิธีคิด
เช่นเดียวกับเมื่อได้รับผลของกรรมดี คือคิดถึงไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
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ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามความปรารถนาความต้องการของผู้ใด
ทั้งสิ้น ทุกข์แล้วก็สุขเป็นธรรมดา... ” 

 ดังนั้น ค า พาหอม (2529 : 123-124)  ได้กล่าวถึงคุณและโทษของกรรมและผลของกรรม
ไว้ดังนี้ 
 1. การฆ่าสัตว์ท าให้มีอายุสั้น การไม่ฆ่าสัตว์ท าให้อายุยืน 

 2. การเบียดเบียนสัตว์ท าให้มีโรคมาก การไม่เบียดเบียนสัตว์ท าให้มีโรคน้อย 

 3. ความมักโกรธ หรือโกรธง่ายท าให้คนมีผิวพรรณทรามหน้าตาไม่สวย ความไม่โกรธ 
ความเมตตา  ท าให้คนมีผิวพรรณสดสวย 

 4. ความริษยาผู้อ่ืนท าให้คนมีวาสนาน้อย ความไม่ริษยาผู้อ่ืนท าให้คนมีอ านาจวาสนามาก 

 5. ความตระหนี่ไม่บริจาคทาน ท าให้เกิดมาเป็นคนขัดสน ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่หรือ
บริจาคท าให้เป็นคนร่ ารวยมีทรัพย์มาก 

 6. ความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนแข็งกระด้าง ท าให้คนเกิดในตระกูลต่ า ความอ่อนน้อม 

ถ่อมตนมีคารวะ  ท าให้เกิดในตระกูลสูง 

 7. การไม่ใฝ่ใจหาความรู้ท าให้เกิดมาเป็นคนโง่ ไม่เฉลียวฉลาด การเอาใจใส่ใฝ่หาความรู้
อย่างสม่ าเสมอ  ท าให้คนเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดี 
 

ความดีและความช่ัว 

 ความดีและความชั่วของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้น เจตนาที่ดีย่อมกระท ากรรมดี ผลคือ
ความดี เจตนาชั่วย่อมกระท ากรรมชั่ว ผลคือความชั่ว มนุษย์ท าความดีและความชั่วได้ 3 ทาง คือ 

ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ การกระท าความดี ความชั่ว ย่อมให้ผลทันทีในขณะที่ท านั้น และ
จะได้ผลสืบทอดและสืบเนื่องต่อไปอีก ตามความหนักเบาของความดีและความชั่วที่ตนได้ท าเอาไว้ 
 วศิน อินทสระ (2518).ได้กล่าวไว้ว่า “…มาตรฐานแหง่ความดีความชั่ว อะไรคือความดี? 

อะไรคือความชั่ว? เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ ซึ่งนักปราชญ์ทางนี้ได้ถกเถียงกันเป็นอันมาก และตก
ลงกันไม่ค่อยได้ เพราะมีขอบเขตกว้างขวางมาก อะไรคือคุณธรรม? ก็เป็นปัญหาที่ตอบยาก
เช่นเดียวกันนักปราชญ์ทั้งหลาย แม้เป็นถึงศาสดาผู้ต้ังศาสนาที่มีคนนับถือทั่วโลก ก็ยังบัญญัติ
คุณธรรมไว้ไม่ตรงกัน ยิ่งหย่อน กว้างแคบกว่ากัน ความชั่วกับความผิดเป็นอันเดียวกันหรือไม่ 
ความดีกับความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกัน หมายความว่า ความถูกต้องอาจไม่เป็นความดี
เสมอไปหรืออย่างไร? นี่ก็เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์เช่นเดียวกัน 

 ดังนั้น คนส่วนมากมักถือเอาความสุข ความสมปรารถนาในชีวิตปัจจุบันเป็นมาตรฐาน
วัดความดี คือความดีต้องมีผลออกมาเป็นความสุข ความสมปรารถนา เป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  
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ส่วนความชั่วต้องมีผลตรงกันข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่แน่เสมอไป .... พระพุทธเจ้าทรงให้
แนวคิดไว้ว่า “กรรมใดท าแล้วไม่เดือดร้อนภายหลัง กรรมนั้นดี บุคคลท ากรรมใดแล้วเดือดร้อน
ภายหลัง กรรมนั้นไม่ดี” ตามแง่นี้ เราจะมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่า คนท าชั่วบางคนได้รับ
ความสุขเพราะการท าชั่วนั้นในเบื้องต้น ถ้าเขาเพลิดเพลินในการท าชั่วนั้นต่อไป ไม่รีบเลิกเสีย  

เขาจะต้องได้รับความทุกข์ในตอนปลาย ส่วนคนท าความดีบางคน ได้รับความทุกข์ในเบื้องต้น  

แต่ถ้าเขามั่นอยู่ในความดีนั้นต่อไป ไม่ยอมเลิกท าความดี  เขาย่อมต้องได้รับความสุขในเบื้อง
ปลาย ตรงกับข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผล คนชั่วอาจเห็นกรรมชั่ว
เป็นกรรมดี แต่เมื่อกรรมชั่วให้ผล เขาย่อม เห็นกรรมชั่วว่าเป็นกรรมชั่ว ส่วนคนดี อาจเห็นกรรมดี
เป็นกรรมชั่ว เมื่อกรรมดียังไม่ให้ผล แต่เมื่อกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดี” 

โดยนัยดังกล่าวนี้ ถ้ามองกรรมและผลของกรรมในสายสั้น อาจท าความไขว้เขวบ้างในบางเร่ือง แต่
ถ้ามองในสายยาวจะเห็นถูกต้องทุกเร่ืองไป ความเป็นไปในชีวิตคนเป็นปฏิกิริยาแห่งกรรมของเขา
ทั้งสิ้น ถ้ามองในสายสั้นก็จะยังไม่เห็น แต่ถ้าเรามองเหตุผลสายยาวก็จะเห็น ทฤษฎีเร่ืองการเกิดใหม่  
(อันเป็นเหตุผลของกรรมในสายยาว) จึงต้องควบคู่กันไปกับเร่ืองกฎแห่งกรรม แยกจากกันไม่ได้ 
เพราะถ้าแยกจากกันเมื่อไร บุคคลก็จะมองเห็นเหตุผลในเร่ืองกรรมเพียงสายสั้นเท่านั้น สมมติว่าวัน
หนึ่งเป็นชาติหนึ่ง เหตุการณ์ในวันนี้อาจเกี่ยวโยงไปถึงเหตุการณ์ในอีกร้อยวันข้างหน้า เหตุการณ์
เมื่อร้อยวันก่อนอาจเกี่ยวโยงมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้ ในท านองเดียวกัน เหตุการณ์เมื่อพันชาติ
มาแล้ว อาจมาเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ในชาติน้ี คนสามัญอาจงง แต่ท่านผู้ได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เห็นเป็นเร่ืองธรรมดา เหมือนกับเรารู้ว่า เมื่อ 20 ปีก่อน เราเรียนหนังสือมาอย่างไร เราจึงมามีความ
รู้อยู่อย่างวันนี้ 
 ในเหตุผลสายสั้น คนขโมยเงินย่อมได้เงิน เงินมันไม่ได้ทักท้วงใครว่าถูกหรือผิด ดีหรือ
ชั่ว ถ้ามองกันเพียงวันเดียว อาจเห็นการขโมยเป็นทางดี เพราะได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยหาความสุข
ส าราญได้ แต่ผลที่ตามมาอีกชั้นหนึ่ง คือความเดือดร้อนใจของผู้ขโมยนั้นเอง ซึ่งจะต้องมีอยู่อย่าง
แน่ ๆ ไม่ต้องสงสัย และถ้าเจ้าทรัพย์หรือต ารวจจับได้ เขาต้องได้รับโทษตามกฎหมาย อาจติดคุก 
บางทีในขณะที่เขาได้รับโทษนั้น เขาก าลังประกอบกรรมดีบางอย่างอยู่ ระยะเวลาห่างจากวันที่เขา
ขโมยถึง 250 – 300 วัน หรือ 2 – 3 ปี 9 – 10 ปี ก็ได้ นี่คือตัวอย่างที่พอมองเห็นกันได้ 
 อนึง่ ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลในทางดีหรือไม่ดี ทางเกื้อหนุนหรือเบียดเบียน ตัวเขา
เองนั่นแหละเป็นคนรู้ เพราะความเกี่ยวข้องเหล่านี้ ถูกเก็บรวบรวมไว้ในวิญญาณอันท่องเที่ยวไปใน
สังสารวัฏตราบเท่าที่กิเลสยังมีอยู่ เมื่อเจอกันเข้าในชาติใดชาติหนึ่ง ความรู้สึกของวิญญาณย่อมบอก
ให้เรารู้ว่าเคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันมาอย่างไร 
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 มาตรฐานเคร่ืองตัดสินกรรมดีกรรมชั่วอีกอย่างหนึ่งตามแง่ของพระพุทธเจ้า คือ กรรมใด
ท าแล้ว ท าให้กิเลสพอกพูนขึ้น กรรมนั้นเป็นกรรมชั่ว ส่วนกรรมใดท าแล้วเป็นไปเพื่อความขัดเกลา
กิเลสท าให้กิเลสเบาบางลง กรรมนั้นเป็นกรรมดี กล่าวให้ชัดอีกหน่อยหนึ่งว่า ท าอย่างไร  
พูดอย่างไร และคิดอย่างใด ท าให้โลภ โกรธ หลง เพิ่มพูนขึ้นในสันดานหรือในจิต อันนั้นเป็น 

กรรมชั่ว ส่วนกรรมดีก็ตรงกันข้าม มาตรฐานนี้ค่อนข้างสูงหน่อย พ้นจากส านึกของคนสามัญ 

กล่าวคือคนทั่วไปไม่ค่อยนึกในแง่นี้ เมื่อเอาหลักตัดสินธรรมวินัย 8 ประการมาพิจารณาก็จะยิ่ง
เห็นชัดขึ้นว่า มาตรฐานแห่งความดีของพระพุทธองค์นั้นอยู่ที่การลดโลภ โกรธ หลง ยิ่งลดได้มาก
เท่าใด ยิ่งดีมากเท่านั้น ลดได้หมดเกลี้ยงก็ดีถึงที่สุด ทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ 

แก่พระนางมหาปชาบดีภิกษุณีไว้ดังนี้ 
 ธรรมใดเป็นไปเพื่อ 

 1. ความก าหนัด (สราคะ) 
 2. การประกอบตนอยู่ในทุกข์ (สังโยคะ) 
 3. สะสมกิเลส (อาจยะ) 
 4. ความมักใหญ่ อยากใหญ่ (มหิจฉตา) 
 5. ความไม่สันโดษ (อสันตุฏฐิตา) 
 6. ความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ (สังคณิกา) 
 7. ความเกียจคร้าน (โกสัชชะ) 
 8. ความเลี้ยงยาก (ทุพภรตา) 
 ทั้ง 8 นี้ พึงทราบเถิดว่า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ค าสอนของพระศาสดา 

 ส่วนธรรมใดเป็นไปเพื่อ 

 1. คลายความก าหนัด (วิราคะ) 
 2. การไม่ประกอบตนไว้ในกองกิเลส (วิสังโยคะ) 
 3. การไม่สะสมกองกิเลส (อปจยะ) 
 4. ความปรารถนาน้อย (อัปปิจฉตา) 
 5. ความสันโดษ (สันตุฏฐิตา) 
 6. การไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ (อสังคณิกา) 
 7. ความไม่เกียจคร้าน คือความเพียรติดต่อสม่ าเสมอ (วิริยารัมภะ) 
 8. ความเลี้ยงง่าย (สุภรตา) 
 พึงทราบเถิดว่า ทั้ง 8 นี้ เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นค าสอนของพระศาสดา 
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 เมื่อเอาหลักทั้ง 8 ประการน้ีมาตัดสินว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรเว้น อะไรควรท า  

แล้วจะเห็นว่ามาตรฐานแห่งกรรมดีของพระพุทธองค์นั้นอยู่ในระดับสูง  และเป็นการแน่นอนว่า 
ความดีเช่นนี้ย่อมมีจุดจบในตัวเอง คือไม่ใช่ความดีเพื่อลาภ ยศ ชื่อเสียง หรือเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืน แต่
เป็นความดีเพื่อความดี ความดีเพื่อพ้นจากความวนเวียนในสังสารวัฏ เพราะถือว่าการเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้น แม้จะเกิดดีเพียงไร ก็ยังเจืออยู่ด้วยทุกข์ ต่างกันแต่เพียงรูปแบบของ 

ความทุกข์เท่านั้น แต่ในเนื้อหาแล้วเป็นความทุกข์เหมือนกัน เช่น ชาวนาก็ทุกข์อย่างชาวนา พ่อค้า 

ข้าราชการ พระมหากษัตริย์ พระสงฆ์ ล้วนแต่ต้องทุกข์ในรูปแบบของตน ๆ 

 ในความหมายอย่างสูงที่ว่า “ความดีเพื่อความดี” นี้ ท าให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นซึ่ง 

พระพุทธภาษิตที่ว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว...กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก ” การท าดี...คือ 

การกระท าที่ประกอบด้วยคุณธรรม เช่น เมตตา กรุณา ความเสียสละ ความเอ้ือเฟื้อฯ สิ่งที่เขาจะ
ได้รับอย่างแน่นอนคือคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นทุกคร้ังที่เขาท า นั่นคือการได้ดี ใจของเขาย่อมสูงขึ้น สะอาด 
สว่างขึ้น ตามสัดส่วนแห่งคุณธรรมที่เพิ่มขึ้น เสียงสรรเสริญ  ก็ไม่ใช่เคร่ืองวัดความดีที่แน่นอน
เสมอไปในหมู่โจรย่อมสรรเสริญโจรที่เก่งกล้า อันธพาลที่สามารถคุมอันธพาลด้วยกันได้ย่อมได้รับ
เสียงสรรเสริญจากกลุ่มอันธพาลด้วยกัน บัณฑิตย่อมได้รับเสียงสรรเสริญจากหมู่บัณฑิต แต่ได้รับ
เสียงติเตียนจากหมู่คนพาล ด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับสรรเสริญจึงต้องพิจารณาดูก่อนว่าใครเป็นผู้สรรเสริญ 

ถ้าบัณฑิตสรรเสริญก็เชื่อได้ว่าเสียงสรรเสริญนั้นมาจากคุณธรรมหรือการท าความดี  การท าชั่ว....

คือการกระท าที่ไร้คุณธรรม ที่ว่าได้ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดขึ้นในจิต ถ้าท าบ่อยๆ นิสัยชั่วก็พอกพูน
ขึ้นเร่ือยๆ จนเกาะแน่นเป็นลักษณะนิสัยของผู้น้ันยากที่จะแก้ไขได้ เหมือนดินพอกหางหมู ความชั่ว
หรือนิสัยชั่วที่พอกพูนขึ้นเร่ือย ๆ นั้น ย่อมชักน าเขาไปในทางที่ชั่ว ในที่สุดเขาก็จะพบกับหายนะ
อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ เพราะวิบากชั่วซึ่งแฝงอยู่ในจิตของเขานั่นเองจะคอยกระซิบ กระตุ้น
เตือนให้บุคคลผู้นั้นคิด พูด กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะน าไปสู่ผลร้าย คือท าให้เขาตัดสินใจผิด  
ก้าวผิด เมื่อถึงคราวที่กรรมจะให้ผลเพราะวิบากแก่กล้าสุกรอบแล้วนั้น แม้คนมีปัญญาก็อับจน
ปัญญา ซึ่งท่านเปรียบว่า นกแร้งมีสายตาไกลสามารถมองเห็นซากศพได้เป็นร้อยๆ โยชน์ แต่พอถึง
คราวเคราะห์ (ถึงคราวกรรมจะให้ผล) บ่วงอยู่ใกล้ก็มองไม่เห็น เดินเข้าไปติดบ่วงจนได้ ตรงกันข้าม 

ถ้าถึงคราวกรรมดีจะให้ผล วิบากแห่งกรรมซึ่งสั่งสมอยู่ในจิต ย่อมบันดาลให้เขาท า พูด  คิด  
ไปในทางที่ถูก อันจะน าไปสู่ผลดีอันนั้น พิจารณาในแง่นี้แล้ว ควรเว้นกรรมชั่ว สั่งสมแต่กรรมดี 
เพื่อจะได้มีวิบากอันดีอยู่ในจิต นี่คือการท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ย้ าอีกทีว่า คนประพฤติกระท าอย่างใด
ย่อมได้ความเป็นอย่างนั้นขึ้นในตน เช่น หัดเป็นโจรเป็นนักเลง ย่อมได้ความเป็นโจรเป็นนักเลงขึ้น
ในตน หัดเป็นคนดีในทางไหน ย่อมได้ความเป็นคนดีในทางนั้นขึ้นในตน ด้วยเหตุนี้ คนที่มีความ
ปรารถนาจะเป็นอย่างใด แล้วเร่ิมหัดประพฤติกระท าอยู่เสมอๆ เขาย่อมได้เป็นอย่างนั้นแน่นอน  
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ไม่วันใดก็วันหน่ึง เร็วหรือช้า สุดแล้วแต่คุณสมบัตินั้นจะสุกรอบหรือแก่กล้า (Maturation) เมื่อใด  
นี่คือค าอธิบายพระพุทธภาษิตที่ว่า บุคคลท ากรรมเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ย่อมต้องรับมรดก
แห่งกรรมนั้น...” (จากบางส่วนหนังสือ หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด...อาจารย์วศิน อินทสระ) 
 ดังนั้น ความดีหรือความชั่วมาจากมูลเหตุดังนี้คือ 

 1. ความชั่วและมูลเหตุของความชั่ว 

  พระมหาปรีชา  มหาปัญโญ และคณะ (2532 : 26-27)ได้กล่าวไว้ว่า ความชั่วเป็นสิ่ง 

ที่เลว ไม่ได้สร้างความเจริญเป็นสิ่งมัวหมอง สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นมูลเหตุที่ 
ท าให้คนท าชั่ว ได้แก่ 
  1.1 ตัณหา เป็นต้นเหตุท าให้เกิด โลภะ ท าให้ประพฤติชั่ว เช่น ความอยากได้ของ
คนอ่ืนด้วยการประทุษร้าย และเบียดเบียน เช่น ลักทรัพย์ ทุจริต คอรัปชั่น ฯลฯ  

  1.2 มานะ เป็นต้นเหตุท าให้เกิด โทสะ ท าให้ประพฤติชั่ว ด้วยการเบียดเบียน
ประทุษร้าย ผูกโกรธ พยาบาท กลั่นแกล้ง ขมขื่น ท าร้าย เช่น ฆ่า เป็นต้น 

  1.3 ทิฎฐิ เป็นต้นเหตุของโมหะ ท าให้ประพฤติชั่ว ไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองและ
หน้าที่ ขาดความส านึก ขาดระเบียบวินัยในตนเอง บังคับตนเองไม่ได้ ไร้เหตุผล งมงาย อวดดี  
โอ้อวด ลบหลู่บุญคุณ เป็นต้น 

 2. ความดีและมูลเหตุของความดี 
  ความดีเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเจริญ บุคคลท าความดี ย่อมท าให้ตนเองและผู้อื่นเกิด
ความเจริญก้าวหน้าและมีความสุข สบายใจ การท าความดีทุกชนิดต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

บุคคลท าความดีได้ที่กาย วาจา ใจ มูลเหตุที่ท าให้มนุษย์มีความประพฤติดี ได้แก่ 
  2.1 การเสียสละ แบ่งปัน เป็นต้นเหตุท าให้เกิดความไม่อยากได้ของผู้อื่น ท าให้
ประพฤติสุจริต สันโดษ ยินดีในสิ่งที่ตนมี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

  2.2 เมตตา กรุณา เป็นต้นเหตุ ท าให้เกิด ความไม่ประทุษร้าย ผูกโกรธ ท าให้
ประพฤติเสียสละ สงเคราะห์ อนุเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ท าร้าย ไม่ฆ่าฟัน ไม่ถือโทษโกรธ
ตอบ สามัคคี เป็นต้น 

  2.3 ปัญญาและความเห็นถูกต้อง เป็นต้นเหตุ ท าให้เกิดความมีเหตุผล ไม่งมงาย 

ท าให้ประพฤติมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีความคิดรอบคอบมีสติ ไม่ประมาท เป็นต้น 
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ทางแห่งความด ี

 การกระท าความดีเป็นคุณธรรมของมนุษย์ ข้อปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความประพฤติที่ดี
เหมาะสมส าหรับความเป็นมนุษย์ตามหลักจริยธรรมได้ระบุไว้ ดังนี้ 
 1. ความประพฤติชอบ 3 ประการ ดังที่ว่า 

  1.1 ประพฤติชอบด้วยกาย ได้แก่ เว้นฆ่าสัตว์ เว้นลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดในกาม 

  1.2 ประพฤติชอบด้วยวาจา ได้แก่ เว้นจากพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ  

พูดเพ้อเจ้อ 

  1.3 ประพฤติชอบด้วยใจ ได้แก่ ไม่โลภอยากได้ของผู้อ่ืน ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น 

มีเหตุผล เห็นชอบตามท านองคลองธรรม 

 2. ท าตนเป็นผู้มีศีลธรรม 

  การท าตนเป็นคนดีมีศีลธรรมดังนี้ 
  2.1 ทาน สละให้ปันสิ่งของตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 

  2.2 ถือบวช เป็นอุบายเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

  2.3 ปฏิบัติต่อบิดามารดาให้เป็นสุข ( อัง.ทสก. 20/191 ) 
 3. ข้อปฏิบัติที่ไม่ท าให้เกิดโทษ 3 ประการ คือ 

  3.1 ส ารวมอินทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย ในเวลาเห็นรูป 

ฟังเสียง ดมกลิ่น ถูกต้องสัมผัสทางกายและรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ 

  3.2 รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 

  3.3 ประกอบความเพียร เพื่อช าระใจให้หมดจากเคร่ืองเศร้าหมอง ไม่เห็นแก่
หลับนอน 

 4. สร้างความดีอยู่เสมอ 

  บุญ หมายถึง ความดี ความสุข ความสบายใจ บุญเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมให้มนุษย์ 
มีความประพฤติดี บุญเป็นทางไปสู่ความดี มนุษย์ควรสร้างความดี ตามหลักการท าบุญที่เรียกว่า  

บุญกิริยาวัตถุ ที่ อ้างจาก (ขุ.อิต.ิ 25/270 อัง. อัฏฐก 23/245) ได้ตรัสไว้ว่า 

  4.1 ทานมัย บุญส าเร็จได้ด้วยการให้ทาน 

  4.2 ศีลมัย บุญส าเร็จได้ด้วยการรักษาศีล 

  4.3 ภาวนามัย บุญส าเร็จได้ด้วยการเจริญภาวนา 

  หลักการท าบุญ 3 ประการที่กล่าวมานี้ สามารถปฏิบัติให้ตนเองบรรลุธรรมระดับ 

สัจธรรมได้ ในขั้นเจริญภาวนาตามแบบวิปัสสนาภาวนา 
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 5. ประพฤติตามโอวาทของพระพุทธเจ้า  

  พุทธโอวาท 3 เป็นประมวลค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ 3 ข้อ คือ  

(อ้างจาก (ม10/54/57. ขุ. ธ.25/24/39) 

  5.1 ไม่ท าความชั่วทั้งปวง 

  5.2 ท าแต่ความดี 
  5.3 ท าใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ 
 6. การศึกษาและปฏิบัติตาม ไตรสิกขา 

  สิกขา 3 คือไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติเป็นหลักส าหรับฝึกหัดอบรม กาย วาจา ใจ 

และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ได้แก่ 
  6.1 อธิสีลสิกขา สิกขาคือ ศีลอันยิ่ง หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมทาง 

ความประพฤติอย่างสูง 

  6.2 อธิจิตสิกขา สิกขาคือ จิตอันยิ่ง หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมจิต
เพื่อให้เกิดสมาธิอย่างสูง 

  6.3 อธิปัญญาสิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญา
เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง 

  ทางแห่งความดีในระดับศีลธรรม เป็นการกระท าความดี เพื่อความสุข เพื่อรับผล 

การท าดี แม้การท าความถึงที่สุดแล้วก็ยังมีความทุกข์ ดังนั้นการท าความดีในระดับสัจธรรมนั้น 

ต้องการให้บุคคลท าความดีเพื่อความดี และท างานไปตามหน้าที่ไม่มีเจตนาที่รับเอาผลของความดี 
เพื่อยกระดับจิตใจอยู่เหนือความดีและความชั่ว เพื่อพ้นจากความทุกข์ 
 

เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม 

 มนุษย์ทุกคนมีการแสดงออกทางพฤติกรรมแตกต่างกันตามพื้นฐานของแต่ละคน ทั้งนี้
เพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งในความรู้ เจตคติ ค่านิยม รวมไปถึงสภาวะทางร่างกายและจิตใจ 

ส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์ไม่เหมือนกันทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกัน หรืออยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์
อันเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเร่ืองน่าสนใจ โดยเฉพาะเกณฑ์การตัดสินว่าพฤติกรรมใดถูกพฤติกรรมใด
ผิด พฤติกรรมใดดีพฤติกรรมใดไม่ดี ซึ่งโดยทั่วไปมนุษย์มีอินทรีย์พิเศษ อันได้แก่ มโนธรรม หรือ
จิตส านึกเป็นเคร่ืองตัดสิน แต่ในการพิจารณาของนักจริยศาสตร์ จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
จริยธรรมแตกต่างกันบ้างดังนี้  
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 ปัญหาน้ีได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากว่า ค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมพัทธ์หรือสิ่ง สัมบูรณ์ 
ถ้าการกระท าอย่างหนึ่งดี มันจะดีเสมอไปหรือไม่ ไม่ว่าจะกระท าที่ไหน เมื่อไหร่ และท า แล้วจะ
เกิดผลอย่างไร ปัญหาน้ีมีค าตอบแตกต่างกันเป็นหลายฝ่าย 

 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม คือ หลักที่ใช้ตัดสินว่าการกระท าอย่างหนึ่งดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด 

ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งของจริยศาสตร์ ปัญหานี้คือ เมื่อคนคนหน่ึงกระท าการอย่างใดอย่าง 
หนึ่งลงไป เราจะใช้หลักเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าการกระท าของเขาถูกหรือผิด หรือเมื่อเราตกอยู่ใน 

สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป เรามีหลักศีลธรรมใดที่จะช่วยเราบอก 
ว่าเราควรท าอย่างนั้น เราควรท าอย่างนี้ 
 เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่ว ผิดหรือถูกนั้นมีนักปราชญ์ทางจริยศาสตร์ได้ก าหนดหลัก
หรือมาตรการที่ใช้ตัดสินพฤติกรรม หรือการกระท าที่มนุษย์เรียกว่าเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ซึ่งพอ
สรุปได้ดังนี้ (บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 109-110) 

 1. สัมพัทธ์นิยม (Relationism) สัมพัทธ์นิยม เชื่อว่า ความดีความชั่วมิได้มีคุณค่าที่ดีอยู่
ในตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น คุณค่าทางจริยธรรม หรือความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด เป็นสิ่ง
สัมพัทธ์คือผันแปรตามตามสภาพการณ์และเวลา ดังนั้นการกระท าอย่างหนึ่ง เช่นการพูดปด จะถูก 
ผิด ดี ชั่ว ยังตอบไม่ได้จนกว่าจะทราบก่อนว่า ใครโกหกใคร โกหกท าไม โกหกแล้วเป็นอย่างไร 
เช่นถ้าแพทย์โกหกคนไข้ เพื่อหวังผลดีในการรักษา การโกหกเช่นนี้ก็ถือว่าไม่ผิด สัมพัทธ์นิยม  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สัมพัทธ์นิยมส่วนบุคคล และสัมพัทธ์นิยมทางสังคม  

  สัมพัทธ์นิยมส่วนบุคคล หมายถึง ความเชื่อที่ว่า ความดี ความชั่ว เป็นเรื่องส่วนบุคคล 
คนแต่ละคนย่อมมีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน การกระท าอย่างเดียวกัน คนหน่ึงอาจบอกว่าดี  
อีกคนหนึ่งอาจบอกว่าไม่ดีก็ได้ ในสมัยกรีกโบรานนักปรัชญาที่มีแนวคิดแบบนี้ได้แก่ พวกโซฟิสต์ 
(Sophist) ซึ่งกล่าวว่า “มนุษย์เป็นเคร่ืองวัดสิ่งทั้งปวง” ซึ่งหมายความว่า จริง เท็จ ดี ชั่วเป็นเร่ืองส่วน
บุคคล ใครรู้สึกว่าจริงก็จริง ส าหรับคนนั้น ใครว่าเท็จก็เท็จส าหรับคนนั้น สิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ตรงกับ
ความปรารถนาของคน ๆ หนึ่ง และสิ่งที่ชั่วก็คือสิ่งที่ตรงกับความเกลียดของคนๆ นั้นไม่มีอะไรดีชั่ว
ในตัวเอง และไม่มีเหตุการณ์อะไรตัดสินชี้ขาดสิ่งต่างๆ ว่า ดี ชั่ว ได้นอกจากบุคลเหล่านั้น (บุญมี 
แท่นแก้ว, 2541: 109-110)   

  สัมพัทธ์นิยมทางสังคม หมายถึง ความเชื่อที่ว่า ความดี ความชั่ว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทาง
สังคมหรือสิ่งแวดล้อม สังคมเป็นตัวตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด เพราะความรู้สึกทางศีลธรรมเป็น 

สิ่งที่มนุษย์ได้รับการอบรมมาจากจารีตประเพณีของสังคมที่เขาอาศัยอยู่ ความชอบไม่ชอบหรือ
ค่านิยมของแต่ละคนไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่เป็นสิ่งที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมที่เจริญเติบโตขึ้นมา 

เน่ืองจากสังคมมีจารีตที่แตกต่างกัน มีค่านิยมไม่เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่ถือว่าดี ชั่ว ถูก ผิด จึงไม่
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เหมือนกัน เช่นบางสังคม ชายมีภรรยาพร้อมกันได้หลายคนถือว่าไม่ผิด(บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 109-

110) 

 1. พวกสัมพัทธ์นิยม (Relativism) มีทัศนะว่าค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งสัมพัทธ์ ความดี
ความชั่วไม่ใช่สิ่งแน่นอนตายตัว การกระท าอย่างหนึ่งดีหรือเลว ถูกหรือผิด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และ
ปัจจัยหลายอย่าง ในสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งการกระท าอย่างหนึ่งอาจเป็นการกระท าที่ดี แต่ใน 

อีกสภาพแวดล้อมหนึ่งการกระท าอย่างเดียวกันนั้นอาจเป็นการกระท าที่เลวได้ การกระท าจึงไม่ได้ดี 
หรือเลวโดยตัวมันเอง แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ผลของการกระท าว่าเป็นผลประโยชน์ต่อคน
ส่วน ใหญ่หรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ตัดสินการกระท านั้น 

  พวกสัมพัทธ์นิยมสามารถแบง่ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ 

  1.1 พวกโซฟิสท์ (Sophist) มีความเห็นว่า ดี – ชั่ว ถูก – ผิด เป็นเรื่องของความ 
พอใจ ของมนุษย์ที่จะต้องตัดสินเอาเองตามความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล ไม่มีหลักศีลธรรม 

ที่เป็นสากลแน่นอนตาายตัวให้ทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ใครชอบอย่างใดก็ดี 
ส าหรับคนนั้น ไม่มีใครถูกใครผิด ทัศนะของพวกโซฟิสท์ สามารถสรุปสั้นๆ ตามค ากล่าวของ 
Protagoras ว่า “คนแต่ละคนเป็นผู้ตัดสินทุกสิ่งเอง” (Man is the measure of all things) 

  โทมัส ฮอบบ์ กล่าวว่า 

  “อะไรก็ตามอันเป็นสิ่งที่ตรงกับความอยากหรือความต้องการของใครคนหน่ึง เขาเอง 
ก็เรียกสิ่งนั้นว่าดี อะไรก็ตามที่ตรงกันข้ามกับความเกลียดของเขา เขาก็เรียกมันว่าชั่ว อะไรก็ตามที่
เขา เหยียดหยามเกลียดชัง ก็เรียกมันว่าขยะแขยง ค าเหล่านี้คือ ดีชั่ว ขยะแขยงเป็นค าที่ใช้เรียกความ 
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ กับผู้ที่เรียก ไม่มีอะไรที่เป็นอย่างนั้นในตัวมันเองโดยสมบูรณ์ และก็ไม่มี
เกณฑ์ กลางอนัใดอันหนึ่งที่จะตัดสินสิ่งต่างๆ ที่ว่าดีหรือชั่ว นอกจากตัวบุคคลนั้นเอง” (บุญมี  
แท่นแก้ว, 2541: 109)  

  1.2 เกณฑ์การตัดสินจริยธรรมขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีของแต่ละสังคม สัมพัทธนิยม
พวกที่สองนี้มีความเห็นว่าดี – ชั่ว ถูก –ผิด ไม่มีจริง เราควรใช้ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีใน
แต่ละสังคมเป็นเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในสังคมเหล่านั้น ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
   1.2.1 ตามสภาพความจริงที่เป็นอยู่ คนเราตัดสินว่าอะไรถูก อะไรผิดตาม 

ค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่เขาอาศัยอยู่แล้ว ความชอบ ไม่ชอบ หรือค่านิยม 
ของแต่ละคนไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ แต่เป็นสิ่งที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมที่เขาเจริญเติบโตขึ้นมา 

   1.2.2 เมื่อดี – ชั่วไม่มีจริง มีแต่ทุกข์กับสุขเท่านั้นที่เป็นจริง คนเราก็ควร
ปฏิบัต ิ ตามจารีตประเพณีเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ได้รับการทดสอบจากรุ่นก่อนๆ มาเป็น
เวลานาน แล้ว เมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์สุขต่อหมู่คณะ ประสบการณ์ของคนแต่ละรุ่นได้
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สร้างประเพณีที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้น ดังนั้นจึงเป็นการปลอดภัยที่จะปฏิบัติ
ตามแนวทางการ ด าเนินชีวิตที่ได้รับการทดสอบจากคนรุ่นก่อนแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ 

   1.2.3 คนในแต่ละสังคมมักยึดถือว่าค่านิยมและจารีตประเพณีของตนดีที่สุด 

ถูกที่สุด แต่ว่าในแต่ละสังคมย่อมมีจารีตประเพณีที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงไม่ควรใช้หลักศีลธรรม 
หรือจารีตประเพณีของสังคมหนึ่ง ไปตัดสินการกระท าของคนในอีกสังคมหนึ่ง เพราะไม่มีประเพณี 
ของใครดีกว่าใคร ประเพณีและค่านิยมที่เหมาะสมในสังคมหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมและเกิดผลเสีย 

ได้ถ้าน าไปใช้ในอีกสังคมหนึ่งที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ดังที่รุธ เบเนดิคต์ กล่าวว่า 

  “มาตรฐานของวัฒนธรรมแหล่งต่าง ๆ มีตั้งแต่ด้านบวกไปจนถึงด้านลบ พวกเราคง 
ทึกทักเอาเองว่า เร่ืองการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ชนทุกเผ่าคงพร้อมใจกันประณาม รังเกียจ แต่ตรงกันข้าม 
การท าลายชีวิตมนุษย์นั้น ในบางแหง่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าต าหนิ ถ้าหากความสัมพันธ์ในระหว่าง 

เพื่อนบ้านถึงขั้นที่จะต้องกระท าเช่นนั้น บางแห่งมีประเพณีให้ฆ่าลูกหญิงคนแรก บางแห่งสามี  
มีสิทธิ์ในความเป็นความตายของภรรยาอย่างเต็มที่ และบางแห่งถือเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องฆ่าพ่อ 
ฆ่าแม่ ก่อน ท่านจะถึงชราภาพ บางแห่งคนจะถูกประหารชีวิต เพราะการขโมยไก่เพียงตัวเดียว... 
หรือเพราะเขา ผู้นั้นเกิดในวันพุธ” (บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 109-110). 

 2. พวกสัมบูรณนิยม (Absolutism) มีทัศนะตรงข้ามกับพวกสัมพัทธนิยมว่า ค่าทาง
จริยธรรมเป็นสิ่งสัมบูรณ์ในตัวมันเอง ความดีความชั่วเป็นสิ่งแน่นอนตายตัว ถ้าการกระท า อันหน่ึง
ดี มันต้องดีเสมอโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ขึ้นอยู่กับผลของการกระท านั้นว่า จะท าให้มนุษย์เป็นสุข  
หรือทุกข์มากขึ้น ไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ตัดสิน ถ้าการกระท าอย่างเดียวกัน คนหน่ึงตัดสินว่าดี อีก
คน ตัดสินว่าเลวต้องมีใครใดคนหนึ่งผิด และอีกคนถูก เมื่อมีทัศนะว่าความดี – ความเลว เป็นสิ่ง
สัมบูรณ์ แน่นอนตายตัวแล้ว พวกสัมบูรณนิยมจึงถือว่า เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมที่ถูกต้องสูงสุดนั้นมี
เพียงเกณฑ์ เดียว และเป็นเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว 

  พวกสัมพัทธนิยมถือว่า ดี – ชั่ว ถูก – ผิด เป็นอัตวิสัย (Subjective) เป็นเร่ืองของ  

ความต่างจิตต่างใจที่แต่ละคนจะตัดสินว่าการกระท านี้ดีหรือเลวตามความรู้สึกนึกคิด  หรือตาม 
ประเพณีและค่านิยมของตน ในขณะที่พวกสัมบูรณนิยมถือว่าค่าความดีความชั่วมีอยู่จริงในการ 
กระท าเป็นวัตถุวิสัย (Objective) ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการตัดสินของแต่ละคน ดังนั้นกฎศีลธรรม 

จึงแน่นอนตายตัว เกณฑ์ตัดสินถูก – ผิด ดี – ชั่ว จึงต้องมีเกณฑ์เดียว 

  ศาสนาโดยทั่วไปมีทัศนะแบบสัมบูรณนิยม และถือว่าเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมที่
ถูกต้อง ที่สุดมีเพียงเกณฑ์เดียว คือ ค าสอนในศาสนาตนเท่านั้น เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมอ่ืนใดที่
ขัดแย้งกับ ค าสอนในศาสนาของตนย่อมเป็นเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง 
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  ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์ ถือว่ามโนธรรม (Conscience) ของแต่ละคนเป็นเกณฑ์
ตัดสิน จริยธรรม “มโนธรรม คือ จิตส านึกที่มีอยู่โดยธรรมชาติ และมีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนใน
ฐานะเป็น มนุษย์ เป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีและยังสามารถตัดสินใจได้ว่า อะไรดี 
อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด” (บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 112) 

  ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์อธิบายว่า เหตุที่บางคร้ังคนเราตัดสินความดี ความชั่วไม่
ตรงกันทั้งๆที่มีมโนธรรมเหมือนกัน ก็เพราะว่ามโนธรรมของบางคนถูกบดบังด้วยกิเลสตัณหา ท าให้
เห็นผิดเป็นชอบและมโนธรรมของคนบางคนยังพัฒนาไม่เต็มที่ ท าให้ไม่สามารถตัดสินความดี 
ความชั่วได้ ถูกต้องครบถ้วน 

 3. ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) แนวคิดของกลุ่มประโยชน์นิยมเชื่อว่าประโยชน์สุข
เป็นเคร่ืองตัดสินการกระท าของมนุษย์ว่าดีว่าชั่ว ถูกหรือผิด ชอบหรือไม่ชอบ อยู่ที่ผลที่จะได้ คือ  

ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวที่จะตัดสินก็คือ อันไหนให้ประโยชน์
สุขมากกว่าถือว่าดีกว่า ประโยชน์นิยมเห็นว่าความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ ค่าของสิ่งอื่นๆนั้น 

ก็อยู่ที่ว่ามันพาไปสู่ความสุข ไม่มีอะไรมีค่าในตัวเอง นอกจากความสุข ดังนั้นการตัดสินใจว่าอะไรดี 
ไม่ดี ควร ไม่ควร ถูกหรือผิด จึงต้องใช้ความสุขเป็นตัวตัดสิน กล่าวคือ ถ้าสิ่งใดให้ประโยชน์
มากกว่าสิ่งนั้นก็ดีกว่าและควรท ามากกว่า แต่ประโยชน์ในที่นี้มิได้หมายถึงประโยชน์สุขของผู้กระท า
เอง แต่หมายถึงประโยชน์สุขของคนทั่วไป ซึ่งประโยชน์กล่าวว่า หมายถึงสิ่งที่ก่อประโยชน์สุขมาก
ที่สุด แก่คนจ านวนมากที่สุด หลักนี้รู้จักกันในนาม “หลักมหาสุข” ประโยชน์นิยมมีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมว่าสิ่งใดดูดี สิ่งใดถูกต้อง ดังนี้  
  3.1 สิ่งที่ให้ประโยชน์สุขยาวนานกว่า  

  3.2 ถ้าไม่มีสิ่งใดดีเลือกสิ่งที่เลวน้อยกว่า  

  3.3 ถือประโยชน์สุขมากที่สุดของคนจ านวนมากที่สุดเป็นหลักส าคัญ  

  3.4 ไม่ลดส่วนของตนเองให้น้อยกว่าผู้อื่น และไม่ลดส่วนของผู้อ่ืนให้น้อยกว่าตน
ทุกฝ่ายมีประโยชน์เท่าเทียมกัน  

  3.5 เจตนาในการกระท าไม่ส าคัญ แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกระท าส าคัญกว่า  

  ลัทธิประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ในทัศนะของพวกประโยชน์นิยม จะมี แนวคิด 

ที่สอดคล้องกับพวกสัมพัทธนิยม ในแง่ที่ถือว่าธรรมชาติของความจริง และความดีมีลักษณะ 

ไม่เด็ดขาดตายตัวภายในตัวของมันเอง แต่พวกประโยชน์นิยมจะมีทัศนะเพิ่มเติมออกไปในแง่ที่
ถือว่า ดีชั่ว สัมพัทธ์หรือขึ้นอยู่กับ ผลประโยชน์สุข หรืออีกนัยหนึ่งพวกนี้ถือว่า ความดีเป็นสิ่ง
เดียวกับความสุข จากการที่ถือว่าความดีเป็นสิ่งเดียวดับความสุขนี่เอง พวกนี้จึงใช้หลักมหสุข  
(The Greatest Happiness Principle) เป็นเกณฑ์ตัดสินดีชั่ว ใจความโดยสรุปของหลักมหสุขมีว่า 
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การกระท าด ี ที่สุดคือการกระท าที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สุขมากที่สุดแก่คนจ านวนมากที่สุด แต่ถ้า
การกระท า ใดก่อให้เกิดทั้งสุขและทุกข์ปนกัน ก็ต้องแสวงหาความสุขนั้นด้วยความรอบคอบ คือ
ต้องค านวณ ดูว่าความสุขหรือความทุกข์ด้านไหนจะมีมากกว่ากัน ถ้าให้สุขมากกว่าก็จะเป็นการ
กระท าดี และถ้า ในบางกรณีทุกการกระท าล้วนแต่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้น ก็จะต้องเลือกกระท า
ในสิ่งที่ก่อให้เกิด ทุกข์น้อยที่สุด เพราะในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้ อันที่ก่อให้เกิดความทุกข์น้อย
ที่สุดก็ถือได้ว่าเป็นการ กระท าที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดเช่นกัน 

 จอห์น สจ๊วต มิลล์ กล่าวว่า 

 “ความถูกต้องของการกระท าขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่การกระท านั้นก่อให้เกิดความสุขและ
เป็นประโยชน์ ส่วนความผิดขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่สวนทางกับความสุขและเป็น  

ประโยชน์นั้น” (บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 110) 

 นอกจากนี้มิลล์ ยังได้กล่าวถึงหลักมหสุขว่า 

 “การกระท าจะผิดหรือถูกขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์เพียงใด สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขหรือหลุดพ้นจากทุกข์ การกระท าที่พาไปสู่ความสุข แก่คน
จ านวนมาก เป็นการกระท าที่ถูกต้อง เป็นความดี ดังนั้นจึงต้องพิจารณาสถานการณ์และ สิ่งแวดล้อม 
ใช้การค านวณอย่างถี่ถ้วน การกระท าที่ผิดก็คือท าให้เกิดผลทางความทุกข์แก่คน จ านวนมาก”  
(บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 110) 

 นอกจากนี้แล้วพวกประโยชน์นิยมยังมีแนวความคิดต่อไปอีกว่า จารีตประเพณี กฎหมาย 

และหลักค าสอนของศาสนาล้วนแต่เป็นเคร่ืองมือน าความสุขมาสู่มวลมนุษย์ ดังนั้นการ ปฏิบัติตาม
สามสิ่งนี้ถือว่าไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการของพวกประโยชน์นิยม แต่ถ้าเมื่อใดละเมิดทั้งสาม สิ่งนี้
ก่อให้เกิดผลประโยชน์สุขมากกว่า พวกประโยชน์นิยมจะถือว่าการละเมิดดังกล่าวนั้นถือว่าเป็น  
การกระท าดีเช่นกัน 

 โดยเหตุนี้ ตามทัศนะของกลุ่มประโยชน์นิยมนี้ ในการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม  
มีหลักเกณฑ์พอสรุปได้ ดังนี้ 
 1. จะต้องก าหนดในสิ่งที่สามารถให้ประโยชน์สุขที่สุด และยาวนานที่สุด 

 2. จะต้องเลือกเอาสิ่งที่เลวน้อยที่สุด ถ้าหากไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เลือก 

 3. จะต้องยึดเอาประโยชน์สุขจ านวนมากที่สุดของคนจ านวนมากที่สุดในสังคมนั้น ๆ 

 4. จะต้องไม่ลดประโยชน์สุขของตนให้น้อยลงไปกว่าประโยชน์ของผู้อื่น หรือไม่ลด 
ประโยชน์ของผู้อื่นให้น้อยไปกว่าประโยชน์ของตน นั่นคือจะต้องให้เกิดความสุขเสมอหน้ากัน 

 5. จะต้องไม่ค านึงถึงเจตนาในการกระท าเป็นส าคัญ แต่จะถือเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้น  
อันเป็นผลส าคัญยิ่งกว่า 
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 6. จะต้องค านึงตัวผู้กระท านั้นด้วยว่าเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับผลของการกระท านั้น  

เหมือนกันกับผู้อื่นในสังคม (บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 111) 

 4. กลุ่มปฏิบัตินิยม กลุ่มนี้ถือว่าการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไร
ถูก อะไรผิด เป็นต้น ต้องอาศัยผลของการปฏิบัติ ถ้าเกิดผลดีแก่การด ารงชีวิตและการงาน ก็เป็นสิ่งดี
เป็นประโยชน์ในด้านส่วนตัว ส่วนในด้านการงานควรค านึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น  เพราะ 

การปฏิบัติการงานนั้นด้วย หรือการปฏิบัติที่ถือว่ามีคุณค่าจริงๆ จะต้องมีการทดสอบหรือมีการ
ปฏิบัติก่อน จึงจะยอมรับว่ามีคุณค่าจริง และเป็นสิ่งที่ถูก ด้วยเหตุน้ีนักปฏิบัตินิยม จึงกล่าวว่า 

  “คุณค่าที่ไม่ได้รับการทดสอบ ไม่ควรจะได้รับการประทับตราว่ามีคุณค่า และเป็น 
เพียงส านวนเสนาะหู หรือเป็นคติเตือนใจของศาสนาส าหรับชีวิตประจ าวันในระดับต่ าเท่านั้น” 

  กลุ่มปฏิบัตินิยมนี้ยังเชื่อว่า สิ่งที่ดีจะต้องดีส าหรับส่วนรวม สิ่งที่ถูกจะต้องได้รับการ 
ยอมรับของสังคม ความจริงจะต้องเป็นความจริงโดยส่วนรวมหรือจะเป็นสากล และความดีก็
เช่นกัน จะเป็นความดีโดยส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ ความดี ความชั่วจึงสามารถจะยืดหยุ่นได้เสมอไม่
ตายตัว นั่นคือ จะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม ตามกาลสมัยนั้น ๆ หลักการทางจริยธรรม
ที่จะอ านวย ประโยชน์สุขแก่สังคม หรือใช้ได้ในสังคมจะต้องยืดหยุ่นได้เสมอ ด้วยเหตุน้ีคุณค่าทาง
จริยธรรมก็คือการทดสอบว่าใช้ได้จริงใช้ประโยชน์ได้จริงตามสมมติฐานที่ได้วางไว้ และประโยชน์
สุขนั้นจะต้องเป็น ประโยชน์สุขของส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย 

 5. กลุ่มบริสุทธิ์นิยม กลุ่มนี้เชื่อว่า เจตนาดีเป็นเคร่ืองตัดสินการกระท าของมนุษย์  
ว่าอะไรดี อะไรถูกต้อง ถ้ากระท าด้วยเจตนาดี ถือว่าเป็นการกระท าดี กระท าที่ถูกต้องโดยไม่ต้อง 

ค านึงถึงผลว่าจะเป็นอย่างไร ในทางตรงกันข้าม ถ้าเจตนาไม่ดี ย่อมเป็นการตัดสินได้ว่าเป็นการ 
กระท า ที่ชั่ว ไม่ดี คุณค่าทางจริยธรรมย่อมมีความ แน่นอน ตายตัว และมีอยู่จริงในตัวของมันเอง 
โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใด ๆ เช่น บุคคล สังคม หรือสถานที่ เป็นต้น ความดีนี้ไม่ว่าจะปฏิบัติเมื่อใด 
สถานที่ใด ในโอกาสใด ย่อมเป็นความดีทั้งนั้น 

 อิมมานูเอล ค้านท์ ผู้ก่อตั้งทฤษฎีนี้กล่าวว่า  

 “การกระท าที่ดีคือการกระท าด้วยเจตนาดี และการกระท าด้วยเจตนาดีนี้เอง หมายถึง  
การกระท าตามหน้าที่” 

 ดังนั้นการกระท าที่ดีคือการกระท าตามหน้าที่นั่นเอง โดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนใดๆ 
นั่นคือท าหน้าที่เพื่อหน้าที่ ไม่ใช่ท าหน้าที่เพื่อสิ่งอ่ืนหรือวัตถุอ่ืน แม้จะเป็นทางรูปธรรมหรือ
นามธรรม เช่น ทหารเข้าสู่สงคราม ถ้ามีศัตรูมารุกรานก็จ าเป็นต้องฆ่าศัตรูนั้น หรือเพชฌฆาตที่มี
หน้าที่ประหาร ชีวิตนักโทษ (ฆ่านักโทษ) ก็เป็นการกระท าตามหลักจริยธรรม เป็นการกระท าที่
ถูกต้อง เพราะเขาได้ กระท าตามหน้าที่ของเขาแล้ว (บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 111-112) 
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 แต่แนวคิดของค้านท์จะแตกต่างไปจากพวกสัมบูรณนิยมในแง่ที่ถือเอาเจตนาเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินดีชั่ว โดยถือว่า การท าดีคือการท าโดยเจตนาดี แต่ค าว่าเจตนาดี ตามความหมายของ
ค้านท์จะมีความหมายแตกต่างออกไปจากของคนทั่วไป ตามความหมายของคนทั่วไปเมื่อ เอ่ยค าว่า
เจตนาดี จะหมายถึงความปรารถนาดี  หรือตั้งใจที่จะให้เกิดผลในทางที่ดี เจตนาดีในที่นี้จะมี  
ค่าเท่ากับใช้ผลที่ได้เป็นเคร่ืองวัดการกระท า เหมือนทัศนะของพวกประโยชน์นิยมนั่นเอง ส่วนค าว่า 
เจตนาดีตามความหมายของค้านท์หมายถึง การท าตามหน้าที่ โดยไม่น าเอาอารมณ์หรือความรู้สึก 
ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระท านั้น การท าหน้าที่นั้นจะต้องเกิดจากความส านึกของเหตุผลล้วนๆ 

และเป็นการท าหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดเป็นเงื่อนไขตอบแทน (ท าหน้าที่โดยไม่มีเงื่อนไข ท าหน้าที่
เพื่อ หน้าที่เท่านั้น) ค้านท์เรียกการท าหน้าที่เพื่อหน้าที่ดังกล่าวนี้ว่าเป็น การท าตามค าสั่งเด็ดขาด  

(Categorical Imperative) 

 โดยสรุปทัศนะของค้านท์ ดีชั่วมีลักษณะเด็ดขาดแน่นอนตายตัวของมันเอง และเคร่ืองมือ
ที่ใช้ตัดสินดีชั่วคือ เจตนาดี หมายถึงการท าตามหน้าที่ที่ออกมาจากค าสั่งเด็ดขาด และสามารถจงใจ
ให้กลายเป็นกฎสากลได้ 
 6. กลุ่มอัตถิภาวะนิยม กลุ่มนี้เชื่อว่า คุณค่าพื้นฐานทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ ก าหนด
ขึ้นมาเอง ด้วยการเลือกในสิ่งที่มีความรับผิดชอบเป็นพื้นฐาน ไม่มีเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม   

ที่แน่นอนตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนในสถานการณ์เฉพาะหน้าของตนเองที่จะใช้เสรีภาพ
ในการตัดสินหรือเลือกกระท าได้ แต่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง เพราะบุคคลมีเสรีภาพ 
ในการจะเลือกท าอย่างไรหรือท าอะไรก็ได้ ดังนั้น ชาร์ต จึงกล่าวว่า 

  “มนุษย์เป็นผู้ก าหนดชนิด ก าหนดการใช้ และก าหนดคุณค่าให้แก่ทุก ๆ สิ่ง” 

  เน่ืองจากมนุษย์เกิดมาด้วยความว่างเปล่า ไม่มีอะไรมาก่อน จึงมีอิสระและ เสรีภาพที่
จะเลือกทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ตนเอง เช่น ตนจะท าอะไรหรือไม่ท าอะไร ตนจะเป็นอะไร หรือไม่เป็น
อะไร เป็นต้น เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงามกว่า หรือสิ่งที่ดีที่ สุดส าหรับตน 
การเลือกก็เป็นการยอมรับหรือยืนยันในคุณค่าของสิ่งที่ตนเลือกนั้น เพราะโดย ธรรมชาติของมนุษย์
ย่อมจะไม่เลือกในสิ่งที่เลวกว่า ด้วยเหตุนี้เอง ชาร์ตจงึได้กล่าวว่า  

  “ไม่มีสิ่งใดจะดีส าหรับเรา ถ้าสิ่งนั้นไม่ดีส าหรับคนอ่ืนด้วย” 

 ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์เลือกจึงเป็นสิ่งที่ดีส าหรับตัวเขา และจะต้องเป็นสิ่งที่ดีส าหรับ ผู้อ่ืนด้วย 
และก้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอีกด้วย มนุษย์จึงต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของตน ในการเลือก อะไรมนุษย์
จะต้องค านึงถึงเหตุ 2 ประการ คือ 

 1. ค านึงในสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อการเลือก การค านึงชนิดนี้จะสงบลงได้เมื่อ มนุษย์
เลือกได้สิ่งที่ดีเรียบร้อยแล้ว 
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 2. ค านึงในสิ่งที่เลือกผิด การค านึงชนิดนี้จะสงบลงได้ต่อเมื่อมนุษย์เราได้พยายามเลือก
ใหม่ จนกระทั่งการเลือกใหม่นั้นเป็นการเลือกได้ในสิ่งที่ตนพอใจ 

 ดังนั้นกลุ่มอัตถิภาวนิยมจึงมีทัศนะว่า คุณค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้นมาเอง 

โดยอาศัยความรับผิดชอบเป็นพื้นฐาน ไม่มีเกณฑ์ทางจริยธรรมที่แน่นอนตายตัว แต่มนุษย์เป็น
ผู้สร้างเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยอิสระ และอาศัยเสรีภาพ โดยท าแต่ในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าแก่ตนเอง และ
ผู้อ่ืนให้มากที่สุด 

 

เกณฑ์ตัดสินความดีและความชั่วในพระพุทธศาสนา 

 เกณฑ์การตัดสินจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย มีบทบาทมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต
หรือการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้นเกณฑ์การตัดสินความดี ชั่ว ถูก ผิด ของจริยธรรมในสังคมไทย 

ควรใช้เกณฑ์ตัดสินตามหลักการทางพระพุทธศาสนาด้วย ในการพิจารณาหลักการทางพระพุทธศาสนา 
เราจะพิจารณาพุทธพจน์ต่อไปนี้ คือ “..ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้ว
จึงท าด้วยกาย ด้วยใจ บุคคลว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ท าดีย่อมได้ดี ท าชั่วย่อมได้ชั่ว บุคคล
ท ากรรมใดแล้วเดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นท าแล้วไม่ดี บุคคลใดมีหน้าที่ชุ่มด้วยน้ าตาร้องไห้อยู่ 
เสพผลของกรรมใดกรรมนั้นท าแล้วไม่ดี บุคคลท ากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง เสวย 

ผลแห่งกรรมใด ด้วยหัวใจ แช่มชื่น เบิกบาน กรรมนั้นท าแล้วเป็นการดี บุคคลรู้กรรมใดว่า  

เป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือกระท ากรรมนั้นทีเดียว” จากพุทธพจน์ดังกล่าวแสดง
พระพุทธศาสนาในเร่ืองการพิจารณาเกณฑ์การชี้วัดการประพฤติทางจริยธรรมดังนี้  
 1. พจิารณาจากเจตนา ถ้าท าด้วยเจตนาดี จัดว่าเป็นการกระท าที่ดี เป็นความดี ถ้าท าด้วย
เจตนาไม่ดี จัดว่าเป็นการกระท าไม่ดี เป็นความชั่ว  

 2. พิจารณาจากลักษณะของการกระท า ถ้าการกระท านั้นเป็นการเบียดเบียนท าให้ผู้อ่ืน
หรือตนเองเดือดร้อน จัดว่าเป็นการกระท าที่ไม่ดี ถ้าเป็นการกระท าที่ไม่เบียดเบียน หรือไม่ท าให้
ผู้อ่ืนหรือตนเองเดือดร้อน จัดว่าเป็นการกระท าที่ดี เป็นความดี  
 3. พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง การกระท าใดท าแล้วมีผลให้เกิดความเดือดร้อน
ในภายหลัง การกระท านั้นเป็นการกระท าที่ไม่ดี การกระท าใดไม่เดือดร้อนในภายหลัง เป็นการ
กระท าที่ดี ท าดีย่อมได้รับผลดีเสมอ ถ้ากระท าชั่วย่อมได้รับผลชั่วเสมอ  

 4. เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมของนักสังคมวิทยา เกณฑ์ตัดสินที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นทัศนะ
ของนักจริยศาสตร์ ซึ่งพอจะน ามาเป็นเคร่ืองพิจารณาตัดสินสถานการณ์บางอย่างได้  ส าหรับ 

นักสังคมวิทยาเห็นว่า คุณค่าทางจริยธรรมมีคุณค่าจริงๆ ก็ต่อเมื่อสังคมมนุษย์น าไปใช้ ดังนั้นการ
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ตัดสินทางจริยธรรมจึงต้องค านึงหลักปทัสถานหรือบรรทัดฐาน (norms) ทางสังคมซึ่งแบ่งออกได้  
3 ประเภท คือ  

  4.1 วิถีประชา (folkways) เป็นความประพฤติที่เหมาะสมดีงาม ปฏิบัติกันมานาน
จนเกิดความเคยชิน เช่น ขนมประเพณี แบบแผน กิริยามารยาท การมีสัมมาคารวะ การรู้จักที่ต่ าที่สูง 
การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานส าหรับแต่ละบุคคล และไม่มีผลบังคับ
เคร่งครัด ถ้าใครไม่ประพฤติตาม เช่น ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่อ่อนน้อม ไม่แต่งตัวตามธรรมเนียม
ประเพณี เช่น ไปงานศพไม่แต่งสีด า หรือชายที่แต่งงานก่อนอุปสมบท สังคมก็จะซุบซิบนินทา
ต าหนิติเตียน หรือไม่คบหาสมาคมด้วย ท าให้ผู้นั้นเกิดความไม่สบายใจ วิถีประชาเป็นเรื่องของ
ความเหมาะสมไม่เหมาะสม ในการแสดงพฤติกรรมทางสังคม  

  4.2 จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม (mores) เป็นบรรทัดฐานทางสังคมอีกรูปแบบ
หนึ่ง เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับข้อห้ามของสังคมที่มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของสังคม  หรือเพื่อ
สวัสดิภาพของคนส่วนใหญ่ จารีตเป็นข้อบังคับที่มีผลสะท้อนรุนแรง ถ้าหากไม่กระท าตาม เช่น 
ห้ามไม่ให้ลูกเนรคุณพ่อแม่ ห้ามแพทย์เปิดเผยความลับของคนไข้  จารีตจึงเป็นเร่ืองที่ฝังอยู่ใน 

จิตใต้ส านึกของบุคคล จารีตจะก าหนดสิ่งถูกหรือผิด บุญหรือบาป โดยไม่ต้องบอกเหตุผล  

  4.3 กฎหมาย (laws) เป็นบทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร และมีหน่วยงานบังคับ 

เป็นแนวประพฤติปฏิบัติโดยรัฐ มีการลงโทษอย่างมีระเบียบแผน ถ้าหากไม่ประพฤติตามกฎหมายที่
เขียนไว้ บางคร้ังก็น าจารีตไปใช้ในกฎหมายก็มี ถ้ามีการตัดสินตามกระบวนการกฎหมายแล้วถือว่า
ถูกต้องชัดเจน เป็นแบบแผนได้เป็นเกณฑ์การตัดสินพฤติกรรมทางจริยธรรมได้ถูกต้องเพราะ
กฎหมายมีไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยยึดถือประโยชน์ของสังคมมาก่อนผลประโยชน์ของ
แต่ละบุคคล  
 เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม จัดเป็นเร่ืองชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าในการตัดสินจริยธรรมนี้ อาจใช้การพิจารณาโดยเคร่ืองวัด 2 ประการ คือ สิ่งที่ก าหนดทิศทางของ
จริยธรรม ซึ่งมีแนวคิดทางปรัชญาและทัศนะทาง ศาสนา รวมทั้ง แนวคิดของสังคมและหลักปฏิบัต ิ
และพฤติกรรมของบุคคล การรับรู้ การประเมินค่า การตัดสินใจของบุคคลว่าการกระท าใดถูก ผิด 
ควรท าหรือไม่ควรท า มีค่าหรือไม่มีค่า ส าคัญหรือไม่ส าคัญจัดเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมเป็นตัวท า
หน้าที่ก าหนดเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการและเป็นแนวทางสังเกต
พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของบุคคลหรือกลุ่ม การประพฤติปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ใน
สังคม ย่อมมีค่านิยมของสังคมแฝงอยู่ภายใน หรือการประพฤติปฏิบัติที่บุคคลใดมีความพึงพอใจ 

ย่อมมีค่านิยมของบุคคลนั้นแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม จึงเป็นบรรทัดฐานอย่าง
หนึง่ในการประกอบการพิจารณาจริยธรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลสังคมหนึ่งๆ ด้วย.  
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 ปัญหาค่านิยมของสังคมไทย “....ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าวิตกก็คือ ทุกวันน้ี 

ความคิดความอ่านแล้วความประพฤติหลายอย่าง ซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่ว ความผิด ไดก้ลายเป็น
สิ่งที่สังคมยอมรับ และพากันประพฤติปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน จนท าให้เกิดปัญหา และท า
ให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมนไป เป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่น อันไหลบ่ามาท่วมทั่วไป
หมด จ าเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกัน ฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น...” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมที่ถูกต้อง เกณฑ์การตัดสิน
คุณค่าทางจริยธรรมที่ถูกต้องและเป็นสากล อาจจะใช้ได้ในสังคมไทย โดยบุญมีแท่นแก้ว ได้เสนอ
ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
 1. อาศัยอัตวิสัย คือ อาศัยตัวของผู้ที่ประพฤติในจริยธรรมเป็นหลัก กล่าวคือ ให้สังเกต
ว่าผู้ประพฤติจริยธรรมนั้นมีอาชีพอะไร มีฐานะอย่างไร ควรค านึงถึงตัวเสมอว่าเราเป็นอะไร อย่าลืม
ตนและฐานะของตน เช่น ตนเป็นนักเรียน เป็นนักศึกษา ควรประพฤติให้เหมาะสมกับความ  
เป็นนักเรียน เป็นนักศึกษา โดยรู้ฐานะของตนว่าความเป็นอยู่ ความประพฤติ การเลี้ยงชีพต้อง อาศัย
ผู้อ่ืนส่วนใหญ่ ยังอยู่ในความดูแลของผู้อ่ืนอยู่หรือไม่ อย่างไร จึงจะประพฤติตัวได้ถูกต้อง จะไม่
บกพร่องจริยธรรม นั่นคือผู้ประพฤติจะต้องมีหิริ ความละอายใจไม่กล้าท าความชั่วเสียหาย 

 2. อาศัยปรวิสัย คือ อาศัยผู้อ่ืนเป็นผู้สังเกต ดูแล ตีค่าความเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้นั้น
ด้วย เช่น ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สั่งสอน อ่ืน ๆ เป็นต้น เพราะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้สั่งสอน 
อ่ืนๆ มิได้สอนเฉพาะวิชาการเท่านั้น ต้องสอนให้ศิษย์อยู่ในระเบียบวินัย อยู่ในกฎข้อบังคับอีกด้วย  

ถ้าถูกต้องตามระเบียบวินัยข้อบังคับของโรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้วจึงถือว่าดี ย่อมได้รับการ
สรรเสริญ การยกย่อง การชมเชย ถ้าผิดไปจากระเบียบวินัยข้อบังคับของโรงเรียน ของสถาบันถือ  
ว่าไม่ดี ไม่ถูกต้อง นั่นคือผู้ประพฤติจะต้องมีโอตตัปปะ ความเกรงกลัวผู้อ่ืนจะต าหนิกล่าวโทษติเตียน 

 3. อาศัยสัมพัทธวิสัย คือ อาศัย กฎ ข้อบังคับ ประเพณี ตลอดทั้งวินัยของสถาบัน  
หรือของโรงเรียนนั้น ๆ ด้วย เพราะในแต่ละสถาบัน แต่ละโรงเรียน จะมีข้อบังคับ มีระเบียบวินัย  
มีประเพณีแตกต่างกัน โดนแต่ละแห่งต้องการให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อ
ความเรียบร้อย ความสวยงาม เป็นแนวทางเดียวกัน มีจริยธรรมร่วมกัน จะได้ไม่ต่างคนต่างประพฤติ 
ต่างคนต่างปฏิบัติ หามาตรฐานไม่ได้ คุณค่าทางจริยธรรมก็ไม่เกิดขึ้น นั่นคือผู้ประพฤติจะต้อง
ค านึงถึง (บุญมี แท่นแก้ว, 2541: 111-112) 

 ส่วน วิทย์ วิศทเวทย์ ได้ให้เกณฑ์ในการตัดสินพฤติกรรมทางจริยธรรมของมนุษย์ ดังนี้ 
 1. ใช้มนุษย์เป็นผู้ตัดสิน ทัศนะนี้ถือว่า มนุษย์เป็นผู้วัดทุกสิ่ง คนแต่ละคนเป็น ศูนย์กลาง
ของทุกสิ่ง ความดี ความชั่วขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคน 
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 2. ใช้สังคม จารีตประเพณี ศาสนามาเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทัศนะนี้ถือเอาความเห็น สังคม 
จารีตประเพณีของสังคมหรือศาสนาเป็นเกณฑ์ตัดสิน เพราะสังคมแต่ละสังคมย่อมมีวัฒนธรรม 
แตกต่างกันไปตามความเห็นของสังคม จึงไม่ควรน าเกณฑ์ของสังคมหนึ่งไปตัดสินการกระท าของ 
คนที่อยู่ในอีกสังคมหนึ่ง 

 3. ใช้มโนธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสิน มโนธรรมคือส านึกในความดีความชั่ว หรือปัญญา  
หรืออินทรีย์ทางศีลธรรม ซึ่งมนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ในฐานะที่มนุษย์ได้หยั่งเห็นความดี ความชั่ว 
ความถูก ความผิดได้โดยตรง จึงใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินความถูก-ผิด ดี-ชั่ว ได้ 
 4. ใช้ประโยชน์สุขเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทัศนะนี้ถือว่า การกระท าอันใดอันหน่ึง ไม่ดีหรือ 
ชั่วในตนเอง แต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า มันก่อให้เกิดประโยชนืได้แค่ไหน ส าหรับลัทธินี้ สิ่งที่เป็น 

ประโยชน์คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขหรือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ลัทธินี้เรียกว่า “ลัทธิประโยชน์
นิยม” และเป็น “สุขนิยม” คือ การกระท าที่ถูกจัดเป็นการกระท าที่ก่อให้ เกิดความสุขมากที่สุดของ
มนุษย์ หลักการในการตัดสินการกระท ายึดหลักมหสุข คือ การกระท าที่ถูก คือ การกระท าที่
ก่อให้เกิดความสุข มากที่สุดส าหรับคนจ านวนมากที่สุด 

 5. ใช้เจตนาหรือหลักการเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทัศนะนี้ถือว่า ความดี-ความชั่ว ผิด-ถูก  
ซึ่งเป็นค่าทางศีลธรรมเป็นสิ่งตายตัว ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งใด ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการกระท าใด 

การกระท าหนึ่งเป็นสิ่งดี มันจะต้องดีเสมอไป เช่น การพูดความจริงเป็นสิ่งดี ไม่ว่าใครจะพูด  
พูดที่ใด เวลาใด จะก่อให้เกิดผลอย่างไร มันก็ยังเป็นความดีอยู่เสมอ เพราะความดีมีอยู่ที่ตัวการ
กระท า การกระท าที่ถูกคือการกระท าตามเจตนาดี เป็นเจตนาที่กระท าตามหน้าที่ของมนุษย์ซึ่ง 

ทุกคนยอมรับและปฏิบัติได้ เป็นกฎทางศีลธรรมที่เป็นสากลใช้ได้กับทุกๆ คนได้ในทุกสังคม  
โดยไม่ค านึงถึงความ รู้สึก อารมณ์ หรือผลประโยชน์อย่างใดที่จะเกิดตามมา (วิทย์ วิศทเวทย์. 
2542.: 114) 

 เกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่ว ในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 2 ระดับ (พระราชวรมุนี 
2520 : 142 – 144) 

 1. ระดับศีลธรรม จริยธรรมระดับมีศีลธรรม มีเกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่วพื้นฐาน 

ของมนุษย์ คือเบญจศีล หรือศีล 5 ได้แก่ข้อปฏิบัติในการเว้นจากการท าความชั่ว 5 ประการคือ  
เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ 

และเว้นจากการดื่มน้ าเมา ศีล 5 เป็นมนุษยธรรม ซึ่งเป็นธรรมส าหรับท าคนให้เป็นมนุษย์ 
 นอกจากนี้พระราชวิสุทธิโมลี (2526 : 6 – 10) ได้กล่าวถึง ความประพฤติดีตามสุจริต  
3 อย่างคือ ความประพฤติชอบด้วยกาย ความประพฤติชอบด้วยวาจา ความประพฤติชอบด้วยใจ 
เป็นเกณฑ์วัดความประพฤติของมนุษย์ 
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 2. ระดับสัจธรรม เกณฑ์มาตรฐานส าหรับชี้วัดความประพฤติ หรือการปฏิบัติธรรมระดับ
สัจธรรม เพื่อการครองชีวิตที่ประเสริฐและเพื่อความพ้นทุกข์ ดังที่ พระวรศักดิ์ วรธัมโน (2525 : 93) 

กล่าวว่า หลักตัดสิน ความดี – ความชั่ว ซึ่งเป็นทางสายกลาง ได้แก่อริยมรรคมีองค์ 8 คือ  
ความเห็นชอบ ด าริชอบ การเจรจาชอบ การกระท าชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ  
การระลึกชอบและการตั้งมั่นชอบ อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นความดีงามทุกขั้นตอนของความดีงาม 

ทั้งตัว ความรู้ และการปฏิบัติและผลการปฏิบัติสามารถแก้ปัญหาได้ทุกขั้นตอน 

 นอกจากนี้ เกณฑ์ตัดสินความดีของมนุษย์ คือละความชั่วท าดี และท าจิตให้บริสุทธิ์ 
เพื่อความพ้นทุกข์ได้เช่นเดียวกันและเป็นหลักปฏิบัติเช่นเดียวกับอริยมรรคมีองค์ 8 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต. 2542 : 179) ได้กล่าวถึงเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วว่า 

ในแง่ของกรรมให้ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินว่าเป็นกรรมหรือไม่ และในแง่ที่ว่ากรรมนั้นดีหรือชั่ว 
ให้พิจารณาตามเกณฑ์หลัก คือ การตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล โดย  

 1. พิจารณามูลเหตุว่า เป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือ 

เกิดจากอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ โมหะ เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเชื่อว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุ หรือ
แรงผลักดันที่ท าให้มนุษย์ท ากรรมต่างๆ มีอยู่ 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแรกคือกุศลมูล (รากเหง้าของ 

ความดี) ฝ่ายที่สองคือ อกุศลมูล (รากเหง้าของความชั่ว) ถ้าการกระท านั้นเป็นไปโดยแรงผลักดัน
ฝ่ายดีหรือกุศลมูล (ได้แก่ ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง) การกระท านั้นถือว่าเป็น 

การกระท าความดี แต่ถ้าเป็นไปโดยแรงผลักดันฝ่ายชั่วหรืออกุศลมูล (ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง) การกระท านั้นถือว่าเป็นการกระท าชั่ว ผลที่ได้รับก็คือความเสียหาย ทุกข์ และโทษ  

 2. พิจารณาตามสภาวะ เป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ ท าให้จิตสบายไร้โรค 
ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์หรือไม่ ส่งเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ช่วยให้
กุศล (สภาพที่เกื้อกูล) ทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายลดน้องลง หรือท าให้ 
กุศลธรรมลดน้องลง อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงาม ตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร  

 นอกเหนือจากเกณฑ์หลักดังกล่าวในข้างต้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต. 2542 : 179)  
ได้เสนอเกณฑ์ร่วม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินความดีความชั่ว ดังนี้  
 1. ใช้มโนธรรม คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่า การที่กระท านั้น ตนเอง 

ติเตียนตนเองได้หรือไม่ เสียความเคารพหรือไม่  
 2. พิจารณาการยอมรับของวิญญูชน หรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชน ว่าเป็นสิ่งที่วิญญูชน
ยอมรับหรือไม่ ชื่นชมสรรเสริญ หรือต าหนิติเตียน  

 3. พิจารณาลักษณะและผลของการกระท าทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนว่า  
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  3.1 เป็นการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อ่ืน ท าตนเองหรือผู้อ่ืนให้เดือดร้อน
หรือไม่  
  3.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพื่อทุกข์ ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 

 

เกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วทางพุทธจริยศาสตร์ 
 การกระท าที่นับว่าดี ชั่ว ถูก ผิด ควร หรือไม่ควร ควรจะต้องตรวจสอบโดยเกณฑ์ตัดสิน
ตามระบบพุทธจริยศาสตร์ได้เสมอว่า น าไปสู่ความดีสูงสุดหรือไม่ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า 
ความดีสูงสุด คือความสมบูรณ์ทางศีลธรรม   และความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์นั่นเอง สิ่งนี้เองเป็น
เป้าหมายของชีวิตที่จะพึงบรรลุถึงได้ในชีวิตของมนุษย์หรือในมนุษย์โลกนี้ 
 ปัญหาที่ว่า จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่วของการกระท าเป็นปัญหาที่มี
ความส าคัญมากในทางจริยศาสตร์ ในที่นี้จึงได้รวบรวมเกณฑ์การตัดสินความดี ความชั่ว จากหลัก
ค าสอนของพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในคัมภีร์และมติของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

มีเกณฑ์ 3 ลักษณะคือ ใช้เกณฑ์ตามหลักอธิปไตย 3 ใช้เกณฑ์ตามหลักกาลามสูตร และเกณฑ์ที่มี
ความละเอียด เป็นที่ยอมรับและน าไปใช้กันมากที่สุด คือเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วตามแนว
ของพระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต. 2542 : 179)   
 เกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่ว ตามหลักอธิปไตย 3 

 1. อัตตาธิปไตย ได้แก่ ใช้ความส านึกผิดชั่วดีของตนเองเป็นเกณฑ์การตัดสินความดี
ความชั่ว 

 2. โลกาธิปไตย ได้แก่ ใช้เกณฑ์สิ่งที่คนทั่วไปยอมรับว่าดีหรือชั่ว มาตัดสินความดี
ความชั่ว 

 3. ธรรมธิปไตย ได้แก่ ใช้เกณฑ์สิ่งที่ดีหรือชั่วตามหลักธรรมมาตัดสินความดีความชั่ว
 เกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่วในกาลามสูตร คือใช้หลักการพึงรู้ด้วยตนเองว่า 

 1. สิ่งเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศล 

 2. สิ่งเหล่านี้เป็นคุณหรือโทษ 

 3. สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ 
 4. สิ่งเหล่านี้วิญญูชนสรรเสริญหรือติเตียน 

 หลังจากพิจารณาตามหลักนี้แล้ว จึงพิจารณาว่าควรละเว้น หรือถือปฏิบัติตามนั้น  

เกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่วตามมติของพระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต. 2542 : 179) หลักพุทธธรรม
ในระบบพุทธจริยศาสตร์มี 2 อย่าง คือสัจธรรมและศีลธรรม สัจธรรมเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า
สรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาบ้าง ปฏิจจสมุปบาทบ้าง  ธรรมนิยามบ้าง 
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สิ่งนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่และสูญสลายไปตามกฎไตรลักษณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ค้นพบหรือไม่ก็ตาม ธรรมชาติน้ัน 

ก็มีอยู่อย่างนั้น หลักสัจธรรมนี้เองเป็นฐานรองรับหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนา และการที่ 
พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนสัจธรรมโดยตรงแก่ผู้ฟัง(ในบางคร้ัง)เพราะสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมี
เน้ือหาละเอียดลึกซึ้ง ยากแก่การท าความเข้าใจของปุถุชน ดังนั้น เพื่อให้สัจธรรมนั้นมีคุณค่าต่อ
มนุษย์ พระองค์จึงสอนศีลธรรมหรือจริยธรรมปูพื้นฐานจิต  อบรมอินทรีย์ของเวไนยสัตว์ให้ 

แก่กล้าก่อน ต่อจากนั้นพระองค์จึงทรงแสดงสัจธรรมภายหลัง ศีลธรรมเป็นส่วนที่กล่าวถึงการ
กระท าทางไตรทวารที่มีค่าทางจริยะตามหลักพุทธจริยศาสตร์ว่าต้องด าเนินไปเพื่อการเข้าถึงเป้าหมาย
อันเป็นสัจธรรมนั้น  เพราะถ้าไม่มีเป้าหมายในการกระท า  การกระท าต่างๆ ของมนุษย์ก็ไม่อาจจะ
บอกได้ว่าการกระท าดังกล่าวนี้ถูกหรือผิดได้ เป็นแต่สักว่าท าแล้ว ก าลังท า หรือท าอยู่เท่านั้น  

หามูลเหตุจูงใจเบื้องต้นและเป้าหมายอันเป็นที่สุดมิได้ แต่เมื่อบุคคลเชื่อว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ส าหรับชีวิต เช่น เห็นว่าความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นต้น การกระท าต่างๆ ซึ่งกล่าวว่าดี ถูก  
และควรย่อมน าไปสู่ความสุขอันเป็นเป้าหมายนั้น เจตนาเป็นมาตรการตัดสินการกระท าตามหลัก
พุทธจริยศาสตร์ แต่เจตนาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับตัดสินการกระท าของมนุษย์ ดังนั้น 

พระพุทธศาสนาจึงมีเกณฑ์หลักและเกณฑ์รองเพื่อร่วมในการตัดสินอีก ดังที่พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ป
ยุตฺโต. 2542 : 179) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ตัดสินคุณค่าเชิงจริยธรรมในพระพุทธศาสนาไว้ 2 ระดับคือ 
เกณฑ์หลักและเกณฑ์รองเกณฑ์หลัก ส าหรับตัดสินความที่กรรมเป็นกุศลหรืออกุศล โดยใช้เจตนา
และสภาวะแห่งธรรมนั้นที่ส่งผลต่อจิต เกณฑ์รอง คือใช้มโนธรรมของตนเอง การยอมรับของ
บัณฑิต  และพิจารณาลักษณะและผลของการกระท า ดังนี้ 
 1. เกณฑ์หลัก คือเกณฑ์ที่ตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล โดยพิจารณามูลเหตุ
ว่าเป็นเจตนาเกิดจากกุศลมูล หรือเกิดจากอกุศลมูล พิจารณาตามสภาวะว่า เป็นสภาพเกื้อกูลแก่
ชีวิตจิตใจหรือไม่ ท าให้จิตสบาย ไรโ้รคปลอดโปร่งผ่องใสสมบูรณ์หรือไม่ ส่งเสริมหรือบั่นรอน
คุณภาพและสมรรถภาพของจิต พิจารณาตามสภาวะว่า ช่วยให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น 

อกุศลธรรมทั้งหลายลดน้อยลง หรือท าให้กุศลธรรมลดน้อยลง อกุศลธรรมทั้งหลายงอกงามขึ้น 
พิจารณาตามสภาวะว่า การกระท านี้มีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร 

 เกณฑ์หลักฝ่ายอกุศลพิจารณาการกระท าที่เกิดจากอกุศลมูลซึ่งเกิดจากโลภะ โทสะ โมหะ 

เมื่อการกระท าเกิดจากกิเลสเหล่านี้ตัวใดตัวใดตัวหนึ่ง ยอ่มส่งผลต่อจิต ท าให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมอง 

เมื่อจิตขุ่นมัวเศร้าหมองก็ปิดกั้นแสงสว่างแห่งปัญญา กลายเป็นคนเห็นผิด ไม่มีโยนิโสมนสิการใน
การกระท า ท าให้บุคคลท าอกุศลกรรมอย่างอื่นได้มากมาย ดังพระพุทธพจน์ว่าจิตที่เห็นผิดย่อมท า
ความชั่วได้มากมาย และว่าจิตที่บุคคลไม่คุ้มครองรักษาย่อมน าไปสู่ความพินาศใหญ่หลวง จึงตัดสิน
ได้ว่าเมื่อเร่ิมต้นด้วยการกระท าที่เป็นอกุศลย่อมน าไปสู่ความเสื่อมแน่นอน ส่วนเกณฑ์หลักฝ่ายกุศล
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พิจารณาการกระท าที่เกิดจากกุศลมูลซึ่งเกิดจากอโลภะ อโทสะ อโมหะ เมื่อการกระท าเกิดจากกุศล
มูลเหล่านี้ตัวใดตัวใดตัวหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อจิต ท าให้จิตผ่องใส เมื่อจิตผ่องใสก็เปิดโอกาสแห่งการ
พัฒนาปัญญา กลายเป็นคนเห็นถูกต้อง มีโยนิโสมนสิการในการกระท า ท าให้บุคคลท ากุศลกรรม
อย่างอ่ืนได้มากมาย ดังพระพุทธพจน์ว่าจิตที่เห็นถูกต้องย่อมท าความดีได้มากมาย และว่า จิตที่บุคคล
คุ้มครองรักษาย่อมน าไปสู่ความเจริญใหญ่หลวงจึงตัดสินได้ว่าเมื่อเร่ิมต้นด้วยการกระท าที่เป็นกุศล
ย่อมน าไปสู่ความเจริญแน่นอน 

 2. เกณฑ์รอง คือเกณฑ์ที่ตัดสินด้วยการใช้มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง 

พิจารณาว่าการกระท านั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่ เสียความเคารพตนเองหรือไม่ พิจารณา
ความยอมรับของบัณฑิตชน ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับกันหรือไม่ บัณฑิตชื่นชมสรรเสริญ หรือต าหนิติเตียน 
พิจารณาลักษณะ (วิธีการในการกระท า) และผลของการกระท าต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ว่าเป็นการ
เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนหรือไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ ทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน
หรือไม่ 
 เกณฑ์รองตัดสินโดยถือมโนธรรมส านึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
ร่วมกับเกณฑ์หลักเพื่อให้การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมเป็นไปด้วยความละเอียดขึ้น  โดยพิจารณา
ว่าการกระท าที่เป็นอกุศลนั้นเกิดจากการขาดมโนธรรมส านึก  ท าไปแล้วบัณฑิตติเตียน เป็นการ
เบียดเบียนตนและคนอ่ืนและเป็นไปเพื่อทุกข์ เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผลให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมอง และ
น าไปสู่การกระท าที่เป็นอกุศลได้อีกมากมาย เกณฑ์รองฝ่ายกุศลนี้พิจารณาว่าการกระท าที่เป็นกุศล
นั้นเกิดจากการมีมโนธรรมส านึก ท าไปแล้วบัณฑิตสรรเสริญ เป็นการเกื้อกูลตนและคนอ่ืน และ
เป็นไปเพื่อสุข เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผลให้จิตผ่องใส สงบเย็น และน าไปสู่การกระท าที่เป็นกุศล 

ได้อีกมากมายการใช้เกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง ร่วมกันในพิจารณาความดีความชั่ว ความสอดคล้อง
ของเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง คือการใช้ความเป็นกุศลมูลและอกุศลมูลและสภาวะที่ส่งผลต่อจิตใจ 
เช่น ความปลอดโปร่ง บริสุทธิ์ สงบ ความกระวนกระวาย ความเร่าร้อน เป็นเกณฑ์หลักในการ
ตัดสิน ส่วนเกณฑ์อื่น ๆ ที่กล่าวถึงได้แก่ เร่ืองที่เกี่ยวกับผลของการกระท านั้น แม้ศาสนาพุทธจะไม่
ถือว่าเป็นหลักในการตัดสินการกระท า แต่ก็ต้องน ามาพิจารณาด้วย โดยนัยนี้เกณฑ์ในการตัดสินค่า
ทางจริยะของการกระท านั้น ต้องอาศัยทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง  เกณฑ์หลักกล่าวคือการ
พิจารณาความเป็นกุศลและอกุศล โดยเจตนาและสภาวะที่การกระท านั้นมีต่อสภาวะแห่งจิตนั้น   

เป็นเกณฑ์แรกที่จะใช้เป็นเกณฑ์ เนื่องจากในการกระท าของมนุษย์มีจิตเป็นผู้สั่งการและเป็นใหญ่
ในการกระท าทั้งหมด และมีผลมากกว่าการกระท าที่เกิดทางกายและทางวาจา ทั้งในการกระท าดี
และกระท าชั่ว เมื่อบุคคลคิดและท ากรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง กระบวนการท างานของจิตและเจตนา
ตามหลักจิตนิยามและกรรมนิยามย่อมด าเนินควบคู่กันไป  โดยการอาศัยกันและกันแต่แยกกันโดย
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ความเป็นกฎธรรมชาติที่ต่างกัน ดังที่พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต. 2542 : 179) กล่าวว่า “เร่ืองจิตกับ
เจตจ านงของมนุษย์เป็นกฎธรรมชาติคนละด้าน แม้ว่ากฎทั้งสองจะท างานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
อุปมาเหมือนกัปตันที่ขับเรือยนต์ จิตเป็นเหมือนเรือพร้อมทั้งเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ทั้งหมด เจตจ านง
หรือกรรมเป็นเหมือนกัปตันที่จะชักน าเรือไปท าอะไรๆ ที่ไหนๆ และอย่างไร” ส่วนเกณฑ์รอง  

ใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับตัดสินการกระท าหรือพฤติกรรมที่มีความซ้ าซ้อนไม่ว่าจะโดยมโนธรรมต่อ
สังคม การยอมรับของบัณฑิต วิธีการในการกระท า และผลของการกระท าที่มีต่อตนเองและสังคม  

ซึ่งการกระท าหรือพฤติกรรมที่มีความซ้ าซ้อนกันนี้ จะใช้เจตนาเพียงอย่างเดียวตัดสินนั้นเป็นการไม่
เพียงพอ และรู้ได้ยากในระดับสังคมดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนที่เกี่ยวกับการแสวงหาเกณฑ์ตัดสิน หรือ
มาตรการทางจริยะของพุทธจริยศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การตัดสินว่าการกระท าอย่างนี้ ถูก ผิด  
ควรไม่ควรอย่างไร จึงต้องอาศัยเกณฑ์รองเป็นมาตรการทางจริยะอีกประการหนึ่งในการตัดสินร่วม
ด้วย 

 กล่าวโดยสรุป ระบบพุทธจริยศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลักสัจธรรมและศีลธรรม สัจธรรม 
คือส่วนที่เป็นความจริงโดยธรรมชาติที่พระองค์แสดงไว้โดยหลักแห่งไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท
เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงความเป็นธรรมฐิติ ธรรมธาตุ และธรรมนิยามแห่งสรรพสิ่งโดยความเป็นอยู่เอง
ตามธรรมชาติ   ส่วนศีลธรรมนั้นมีรากฐานอยู่บนสัจธรรม เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อประโยชน์
สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือการเข้าถึงพระนิพพาน  โดยมีเกณฑ์หลักในการตัดสินการกระท า
คือความเป็นกุศลและอกุศล  และเกณฑ์รองคือมโนธรรมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่อสังคม 

 

หลักเกณฑ์วัด ความถูก-ผิด ด-ีช่ัวของมนุษย์ 
 หลักเกณฑ์วัดความถูก-ผิด ดี-ชั่ว ของมนุษย์ซึ่งวัดด้วยการกระท า ทางกายวาจา ใจ ดังน้ี 

 1. สิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

 2. สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อลดกิเลส (ความโลภ, ความโกรธ ความหลง) 

 3.  สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสงบและเพื่อนิพพาน 

 4. สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ 
 5. สิ่งนั้นบัณฑิตสรรเสริญ 

 เกณฑ์มาตรฐานความประพฤติที่ดี เป็นทางสายกลางมุ่งสู่ความดีที่ประเสริฐเพื่อความ
พ้นทุกข์ สามารถท าให้บุคคลอยู่เหนือกรรมและอยู่เหนือความดี เป็นไปเพื่อสิ้นกิเลส มีนิพพาน
เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออริยมรรคมีองค์ 8  
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สรุปท้ายบท 

 1. กรรมหมายถึง การกระท าที่มีเจตนาดีและเจตนาที่ชั่ว มีผลเป็นวิบาก ส่วนการกระท า
ที่ไม่มีเจตนาเรียกว่า กิริยา มีผล เป็นปฏิบัติกริยา กรรมมีมูลมาจากอวิชชาและตัณหา 

 2. กรรมในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นการแบ่งแบบดั้งเดิมในสมยัพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ กรรมด า กรรมขาว กรรมทั้งด าทั้งขาว และกรรมไม่ด า ไม่ขาว 

 3. ประเภทหรือชนิดของกรรม กรรมแบ่งตามหน้าที่ได้แก่กรรมก่อให้เกิดกรรมอุปถัมภ์
กรรมบีบคั้นและกรรมตัดรอน กรรมแบ่งตามความหนักเบาได้แก่ กรรมหนัก กรรมที่ท าจนเคยชิน 

กรรมจวนสิ้นชีวิตและกรรมที่ไม่มีเจตนา กรรมที่แบ่งตามผลกรรม ได้แก่ กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน 

กรรมที่ให้ผลในชาติถัดไป กรรมที่ให้ผลเร่ือยๆ และกรรมที่ไม่ให้ผล 

 4. การหมุนเวียนของกิเลสและกรรมประกอบด้วย กิเลส กรรม ผลกรรม จิตที่มีกิเลส  

มีความอยากที่จะท ากรรม เมื่อท ากรรมแล้วได้ผลเป็นที่พอใจจึงอยากที่จะท ากรรมต่อไปอีก กิเลส
กรรมก็หมุนเวียนเป็นวงกลมเช่นน้ีอยู่เร่ือยไป 

 5. กฎแห่งกรรม บุคคลเมื่อได้กระท ากรรมย่อมเป็นตามกฎแห่งกรรม เช่น กรรมเป็นของ
มรดก กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นเครือญาติ กรรมเป็นเคร่ืองต้านทานหรือเป็นที่พึ่ง บุคคลท า
กรรมใดไว้ ไม่ว่ากรรมดี กรรมชั่ว ย่อมได้รับผลกรรมนั้น 

 6. ผลของกรรม ย่อมบันดาลคุณและโทษ ให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท ากรรมทางกาย ทางวาจา กรรมทางความคิด ย่อมมีผลแห่งกรรมนั้น ผลของกรรมผู้ท ากรรม
ย่อมได้รับคุณโทษทันที และมีผลกรรมสืบทอดต่อเน่ืองไปเร่ือยจนหมดกรรม 

 7. โทษหรือผลกรรมได้แก่ การฆ่าสัตว์ท าให้มีอายุสั้น การเบียดเบียนสัตว์ท าให้เป็นโรค 

ความมักโกรธ  หรือ  โกรธง่ายท าให้คนมีผิวพรรณทราม ความริษยาผู้อื่นท าให้เป็นคนมีวาสนาน้อย
 ความตระหนี่ท าให้เกิดมาเป็นคนขัดสน ความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนแข็งกระด้าง ท าให้คน
เกิดในตระกูลต่ า การไม่ใฝ่ใจหาความรู้ท าให้เกิดมาเป็นคนโง่ ไม่เฉลียวฉลาด  

 8. ความดี ความชั่วของมนุษย์ ความชั่วมีมูลเหตุมาจากตัณหา มานะ ทิฎฐิ ท าให้เกิด
ความโลภ โกรธ หลง ส่วนความดีน้ัน มีต้นเหตุมาจาก ความเสียสละแบ่งปัน เมตตากรุณา และ
ปัญญามีเหตุผล ท าให้เกิดความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง  

 9. ทางแห่งความดี ได้แก่ ความประพฤติชอบทางกายวาจาใจ ท าตนให้เป็นคนมีศีลธรรม 

คือ  

 10. เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมได้แก่ 
  10.1 ดีชั่วขึ้นอยู่กับการตัดสินของบุคคล และเงื่อนไขของสังคม 

  10.2 สิ่งที่ต้องให้ประโยชน์สุขยาวนาน 
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  10.3 ทุกฝ่ายมีผลประโยชน์เท่าเทียมกัน 

  10.4 สิ่งที่ดีคือสิ่งที่เป็นความดีและเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม 

  10.5 การท าหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน 

  10.6 คุณค่าทางศีลธรรมเป็นกฎตายตัว 

 11. เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในพระพุทธศาสนา คือละชั่ว ท าดี ท าจิตให้บริสุทธิ์สามารถ
ยกระดับจิตใจให้อยู่เหนือความชั่ว อยู่ในอ านาจของความดี มีจิบริสุทธิ์พ้นจากความทุกข์ มาตรฐาน
ความประพฤติดีที่สุด ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 
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แบบฝึกหัด 

บทที่  5  กรรมกับชีวิต 

 

 

 1. จงอธิบายความหมายของกรรมตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกขุ 
 2. อาจารย์แสง  จันทร์งาม  ได้ให้ความหมายของกรรมไว้ว่าอย่างไร 

 3. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การท ากรรมมีกี่อย่าง อะไรบ้าง 

 4. จงอธิบายมูลเหตุที่ให้ท ากรรมตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกขุ 
 5. จงอธิบายประเภทของกรรมมาอย่างละเอียด 

 6. จงอธิบายชนิดของกรรมมาอย่างละเอียด 

 7. จงอธิบายกรรมที่แบ่งตามแรงหนักเบามาให้เข้าใจ 

 8. กรรมที่จัดตามกาลที่ให้ผลเป็นอย่างไร จงอธิบาย 

 9. พระพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถงึการหมุนเวียนของกิเลสและกรรมไว้ว่าอย่างไร  
จงอธิบาย 

 10. จงอธิบายกฎแห่งกรรมตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกขุ 
 11. การสิ้นกรรมคืออะไร จงอธิบาย 

 12. กรรมใดที่เราได้กระท าแล้วจะได้รับคุณและโทษของกรรมและผลของกรรมอย่างไร 
จงอธิบาย 

 13. จงอธิบายมูลเหตุของความชั่วและมูลเหตุของความดีว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 

 14. การกระท าความดีเป็นคุณธรรมของมนุษย์ แต่ทางแห่งความดีที่มนุษย์ต้องปฏิบัติ
ต้องใช้หลักจริยธรรมอะไรบ้างจงอธิบาย 

 15. นักปราชญ์ทางจริยศาสตร์ได้ก าหนดหลักหรือมาตรการที่ใช้ตัดสินพฤติกรรมที่
เรียกว่าเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมไว้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 6 

เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย ์

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
 ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 เทคนิคในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 เกณฑ์คุณภาพชีวิต 

 เปา้หมายของชีวิต 

 การพัฒนาร่างกาย 

 จริยธรรมกับการกีฬา 

 ธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมชีวิต 

 การพัฒนาจิตและลักษณะทางธรรมชาติทางจิต 

 เมตตาภาวนากับการพัฒนาจิต 

 วิธีเจริญเมตตา 

 ขั้นตอนการแผ่เมตตา 

 การพัฒนาสุขภาพจิตและบุคคลที่มีสุขภาพดี 
 หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิต 

 วิธีการบริหารสุขภาพจิต 

 การแก้ปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตตามหลักอริยสัจ 4  

 (กิจในอริยสัจ) 

 การสร้างความสุขให้กับชีวิตและหลักการสร้างความสุขกับชีวิต 

 สรุปท้ายบท 
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จุดประสงค ์

 1. ให้นักศึกษา สามารถบอกจุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชีวิต 

 2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบาย เกณฑ์พัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน และวางเป้าหมาย
ของชีวิตได้อย่างชัดเจน 

 3. ให้นักศึกษาอธิบายถึงการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง ด้วยการรู้จักออกก าลังกาย  
แบบถูกวิธี และโดยสม่ าเสมอ 

 4. นักศึกษาสามารถบอกถึงสุขภาพจิตที่ดีงาม ด้วยการรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริง
ของชีวิต และด้วยการแผ่เมตตาจิตไปยังบุคคลอ่ืนและสัตว์อ่ืน 

 5. ให้นักศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการแก้ปัญหาชีวิตได้ตามหลักอริยสัจ 4 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. ท ารายงาน 

 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การฝึกปฏิบัติการเชิงรุก 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดทิัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการรายงาน 

 2. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

 3. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 

 4. การสอบ 



บทที ่6 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย ์

 

 

 สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า ต้องการชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง 
การยอมรับ จากวงสังคม และประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งไม่มีใครเลยจะสามารถ 

ปฎิเสธได้ว่า ในแต่ละวันน้ัน มนุษย์ต้องดิ้นรนขวนขวาย ไขว่คว้าหาสิ่งที่ตนพึงปรารถนาเพื่อให้
ได้มา 
 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ปรับปรุงการด าเนินชีวิตให้สอดคล้อง และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหา
ที่ส าคัญมีอยู่ว่า แล้วเราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความส าเร็จนั้นได้อย่างไร  ค าตอบที่ดีที่สุด
คงหนีไม่พ้น เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อน เพราะตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถสร้างความส าเร็จให้กับ
ตัวเองได้ ไม่มีใครสามารถท าแทนได้ ดังเช่นค ากล่าวที่ว่า “ดีชั่วอยู่ที่ตัวท า สูงต่ าอยู่ที่ท าตัว” ฉะนั้น
เหตุที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพราะสังคมแห่งการพึ่งพาเกี่ยวเนื่องกันของมนุษย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ทาให้คนในสังคมมีความสุขจากการได้รับการยอมรับ  ดีใจเมื่อได้รับการ  

ชื่นชมพอใจเมื่อได้รับความรักความอบอุ่น เกิดความสุขทางใจส่งผลให้ความสุขทางกายเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน เพราะฉะนั้น ชีวิตมนุษย์เป็นตัวธรรมชาติ มีกฎธรรมชาติควบคุม การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงย่อมเป็นไปตามเหตุและปัจจัยและความเหมาะสม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีการเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์เพื่อชีวิตมีคุณภาพนั้นจะต้องพัฒนาร่างกายให้มีสุขพลานามัยดี พัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น
ต้องเร่ิมต้นจากการพัฒนาจริยธรรมเป็นอันดับแรก เพื่อท าให้คนมีคุณธรรม ไม่สร้างปัญหาให้กับ
ตนเองและสังคม 

 

ความหมายและความส าคญัของคุณภาพชีวิต 

 ค าว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นค าที่ใช้กันแพร่หลายและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลแตกต่างไปคนละด้าน แต่โดยภาพรวมทุกกลุ่มต่างมีเป้าประสงค์ที่เหมือนกันคือเพื่อให้บุคคล
ในสังคมมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุข ความสมบูรณ์ และมีการกินดีอยู่ดี ปัจจุบัน “คุณภาพชีวิต” 
ได้รับการก าหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเป้าหมายของการพัฒนาทุกด้าน 

ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ล้วนมุ่งไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ในสังคม 
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ด้วยเหตุนี้ค านิยามความหมายของคุณภาพชีวิตจึงได้รับการอธิบายและตีความกันอย่างกว้างขวาง 

คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญทั้งในด้านความผาสุกของมนุษย์ในการด ารงชีวิตและการสร้างผลงานที่
มีคุณค่า เร่ืองความสุขและคุณภาพชีวิต ดังนั้นนักวิชาการให้ความเห็นว่า 

 สมใจ ลักษณะ (2543:85) กล่าวว่า การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข  

สรรค์สร้างเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนาไปสู่ความดี ความงาม ความเจริญในตนเอง โดยมีความ มุ่งหมาย
สูงสุดคือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ  

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545:159) กล่าวว่า คือการต้ังเป้าหมายในชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ เน่ืองมาจากการพัฒนาอยู่เสมอ  

 สิปปนนท์ เกตุทัต (2538:20) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตไว้ว่า “ชีวิตที่มีความสุข ชีวิต 

ที่สามารถปรับตัวเองเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม
ทางสังคม และสามารถปรับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตน  โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น”  
จากค าจ ากัดความข้างต้นสรุปได้ว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นชีวิตที่มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ ซึ่งเป็น 

ผลจากการตอบสนองความต้องการทั้งภายใน และภายนอกที่เหมาะสมกับวิถีการดารงอยู่ของมนุษย์  
 ดังนั้น ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตน้ันมีอยู่มากมาย และสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถละเลยที่จะนึกถึง
นั่นคือ ปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐาน
เบื้องต้นในการด ารงชีวิตที่ส าคัญซึ่งมนุษย์ทุกคนจะขาดเสียมิได้ นอกจากนั้นแล้วการศึกษาก็นับว่า
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตอีกข้อที่ส าคัญ เพราะทั่วโลกจะถือว่า “ประเทศที่มีอัตราการศึกษาของ
ประชากรภายในประเทศอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงนั้น ย่อมถือว่า ประชากรในประเทศ
นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย” เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เป็นต้น 

 

การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 มิติดังต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ได้แก่ การให้ความส าคัญกับสุขภาพ รู้จัก
บริโภคอาหารอย่างถูก สุขลักษณะและครบ 5 หมู่ หาเวลาพักผ่อนและออกก าลังเป็นประจ า  

เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอารมณ์ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี รู้จักควบคุม
อารมณ์ โดยการหมั่นฝึกให้ทาน การท างานอดิเรกที่ชื่นชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ 
การฝึกสมาธ ิเป็นต้น 
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 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม เป็นการสร้างการยอมรับ และยกย่องจากสังคม 
อันได้แก่ การเข้า ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ หรือจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น การใช้เวลาว่างบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อชุมชน และการปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น 

 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านความรู้ให้กับ
ตนเอง อาทิเช่น การอ่านหนังสือ การเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในด้านต่างๆ การศึกษา ข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯรวมไปถึงการหัด
สังเกตและติดตามการเปลี่ยน แปลงของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

เทคนิคในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 มีอยู่ด้วยกัน 6 ประการดังต่อไปนี้ คือ 

 1. วางแผนล่วงหน้า เพราะความส าเร็จที่ได้มาส่วนใหญ่มักจะมาจากแผนงานที่ชัดเจน 
มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ก าหนดระยะเวลารูปแบบของกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน นอกจากนั้น
แล้วหลังจากสิ้นสุดในทุกๆกิจกรรม ควรมีการวัดและประเมินผลตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก้ไขส าหรับ แผนงานคร้ังใหม่ในคราวหน้าต่อไป 

 2. ขจัดความขี้เกียจ เพราะความขี้เกียจนี้แหละเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เมื่อปล่อยให้ ความขี้เกียจเข้ามาเยือนแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะสลัดมันออกไป เพราะฉะนั้นเราจึงควร
สะกัดความขี้เกียจนี้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยการไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ปล่อยงานเป็นดินพอกหางหมู และ
ควรลงมือปฏิบัติทันทีเมื่อพร้อม 

 3. ฝึกนิสัยประหยัด อดออม เพราะการใช้จ่ายที่ถูกวิธีและสมควรแก่ฐานะนั้น เป็นการ
สร้างระเบียบวินัย ขั้นพื้นฐานให้แก่ตนเองและยังใช้เป็นหลักประกันที่แน่นอนเมื่อถึงคราวคับขัน
เร่งด่วนอีกด้วย 

 4. หัดคิดในมุมสร้างสรรค์ เป็นการคิดเชิงบวกคิดแต่เร่ืองที่ดีงามมองปัญหาต่างๆ ให้เป็น
เร่ืองเล็กที่สามารถแก้ไขได้ การหัดเปิดมุมมองใหม่ๆ กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รายล้อมรอบๆ ตัวนั้น  

เป็นการพัฒนากระบวนการทางความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการมองตนเอง
เป็นศูนย์กลางพร้อมกันนั้นควรหัดรับฟังให้มากและสละเวลาบางส่วนแลกเปลี่ยนเสวนาแสดง
ความคิดเห็นกับผู้อื่นอยู่เสมอ 

 5. ไม่ย่อท้อต่อุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เปรียบเสมือนกับบททดสอบบทนึง  
ที่จะน าทางเราสู่ความ ส าเร็จ เมื่อเราคิดจะลงมือท าการสิ่งใด ควรตั้งรับและเตรียมใจไว้ว่า “ทางเดิน
สู่ความส าเร็จนั้น ย่อมต้องมีอุปสรรคขวากหนามเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยเสมอ” ปัญหาทุกปัญหา
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จึงมาพร้อมๆ กับความส าเร็จและเมื่อใดที่คุณพบกับความส าเร็จ คุณจะรู้ว่า “ไม่ว่าจะอีกกี่สิบปัญหา
ในภายหน้า คุณก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ เหมือนอย่างคราวน้ีเช่นกัน” 

 6. เคารพตนเอง โดยเชื่อมั่นในความสามารถ ให้โอกาสตนเองในการกล้าลองผิดลองถูก 

เพราะผู้ที่สามารถยืดหยัดอยู่บนความส าเร็จนั้นได้ ล้วนแล้วแต่ผ่านบททดสอบ ปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ มานับไม่ถ้วน 

 จุดเร่ิมต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น คือ การเปิดใจยอมรับตนเองการมีความพร้อม
ในการ ศึกษาเรียนรู้และมีสติต้ังรับกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตา่งๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
อยู่เสมอ จะช่วยให้ คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

เกณฑ์คุณภาพชีวิต 

 เกณฑ์คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนไทยไว้ดังนี้ 
 1. กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอ 

 2. มีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 3. มีงานท าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 4. ได้รับบริการพื้นฐานที่จ าเป็น 

 5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 6. มีการผลิตที่พอเพียง 

 7. มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 

 8. สามารถควบคุมช่วงเวลาการมีบุตรและจ านวนบุตร 

 9. ประพฤติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหลักธรรมศาสนา และรักษาส่งเสริมกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม 

 องค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเซียได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพของบุคคลและชุมชน
คือ 

 1. อาหารและโภชนาการ 

 2. สุขภาพ 

 3. การศึกษา 

 4. สภาพแวดล้อมและรายได้ 
 5. การมีงานท า 

 6. สถานภาพสตรี 
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เป้าหมายของชีวิต 

 การก าหนดเป้าหมายของชีวิต เป็นจุดเร่ิมต้นและเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปา้หมายเปรียบเทียบได้กับเข็มทิศ ส าหรับชี้ทางเดินให้ถึงจุดหมาย บุคคลที่ต้องการความส าเร็จใน
ชีวิตต้องก าหนดเป้าหมายของชีวิตตนเองให้เหมาะสม เป้าหมายของชีวิตแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
(สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ 2535 : 94)  

 1. เป้าหมายชีวิตขั้นพื้นฐาน ได้แก่  การศึกษาหาความรู้ มีความประพฤติดี พึ่งตนเองได้ 
และสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ 
 2. เป้าหมายชีวิตระดับกลาง ต้องการควบคุมความสุขในการครองเรือนมีคู่ครองที่ดี 
มีบุตรที่เชื่อฟัง มีทรัพย์สมบัติและมีเพื่อนที่ดี 
 3. เป้าหมายชีวิตระดับสูง ได้แก่ ความต้องการพ้นทุกข์จึงต้องประพฤติธรรม  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อนิพพาน  และเพื่อครองชีวิตที่ประเสริฐ 

 เป้าหมายของชีวิตทั้งสามระดับนั้น ขั้นพื้นฐานเพื่อต้องการให้มีการครองตนและครองงาน 

ที่ดีระดับกลาง เพื่อมีความสุขในการครองเรือน และครองคน ระดับสูงสุด เพื่อครองชีวิตที่ประเสริฐ 
เพื่อความพ้นทุกข์ 
 พระพุทธศาสนาวางเป้าหมายชีวิตไว้ 3 ระดับ 

 1. เป้าหมายระดับพื้นฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) หมายถึง เป้าหมายประโยชน์ในระดับ
ชีวิตประจ าวันที่มนุษย์ในสังคมต้องการ คือขยันหมั่นเพียร (อุฏฐานสัมปทา) เก็บออมทรัพย์  
(อารักขสัมปทา) คบคนดีเป็นเพื่อน (กัลยาณมิตตตา) ใช้ทรัพย์เป็น (สมชีวิตา) 
 2. เป้าหมายระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) เน้นที่ความเจริญงอกงามแห่งจิตใจ เป็นคุณค่า 

ที่แท้จริงของชีวิต คือมีศรัทธาเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในกรรมและผลของกรรมมีศีล ความประพฤติ
ทางกาย วาจา เรียบร้อยจาคะ ความเสียสละปัญญา รู้อะไรดีอะไรชั่ว 

 3. เป้าหมายระดับสูงสุด (ปรมัตถะ) หมายถึง ประโยชน์ที่เป็นแก่นแท้ของชีวิต   

เป็นจุดหมายสุดท้ายที่ชีวิตจะพึงบรรลุ คือ การบรรลุนิพพาน 

 

การพัฒนาร่างกาย 

 การกีฬาเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย การกีฬานั้นนอกจากจะก่อให้เกิด
ความสนุกสนานแล้ว ยังช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจเข้มแข็งมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี การเล่น
กีฬา ท าให้ผ่อนคลายความเครียด ช่วยส่งเสริมความสามัคคี  และสร้างมิตรภาพต่อกันยิ่งไปกว่านั้น 
การกีฬายังช่วยพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ช่วยสร้างคนให้มีระเบียบวินัยในตนเองมีความ
รับผิดชอบมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและไม่เห็นแก่ตัว 
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 1. เป้าหมายของการเล่นกีฬา 

  เป้าหมายของการเล่นกีฬา การเล่นกีฬามีเป้าหมายดังนี้คือ (สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ 2535 : 95)  

  1.1 กีฬาเพื่อสุขภาพ ช่วยให้สุขภาพมีความสมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพจิตดี  
มีก าลังใจเข้มแข็ง 

  1.2 กีฬาเพื่อการพักผ่อนและความสนุกสนาน 

  1.3 กีฬาเพื่อคุณธรรม 

  1.4 กีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพและความเป็นเพื่อนที่ดี 
 2 หลักเบื้องต้นส าหรับการออกก าลังกาย การออกก าลังกายมีหลักปฏิบัติดังน้ี 

  2.1 การเตรียมตัว ทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนการเล่นกีฬา เช่น อบอุ่นร่างกาย 

  2.2 ควรออกก าลังกายในที่โล่งแจ้ง มีอากาศบริสุทธิ์ 
  2.3 การออกก าลังกายควรเน้นหัวใจ หลอดเลือด กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้
ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง 

  2.4 ระหว่างออกก าลังกายไม่ควรดื่มน้ ามากทันที และไม่ควรรับประทานอาหาร
ก่อนออกก าลังกาย 

  2.5 ไม่ควรออกก าลังกายมากเกินไปจะท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย 

  2.6 เล่นกีฬาด้วยความไม่ประมาท ระวังการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ 
  2.7 หลังจากเล่นกีฬาไม่ควรอาบน้ าทันที 
  2.8 มีสมาธิในการเล่นกีฬา เล่นด้วยความรอบคอบ มีสติ 
 

จริยธรรมกับการกีฬา 

 การกีฬาช่วยพัฒนาผู้เล่นกีฬา ท าให้ผู้เล่นมีคุณธรรมดังต่อไปนี้ 
 1. ความมีระเบียบวินัย เช่น การเคารพระเบียบกติกาการแข่งขัน การตัดสินการกีฬา 
ช่วยพัฒนาผู้เล่นกีฬาให้มีวินัยในตัวเอง เคารพผู้ใหญ่  เป็นต้น 

 2. มีความสามัคคีให้ความร่วมมือ เสียสละมีน้ าหนึ่งน้ าใจเดียวกัน 

 3. การรู้จักตนเองและการรู้จักหน้าที่ของตน รู้จักความสามารถของตนและยุทธวิธีการ
เล่นกีฬา และการแข่งขันการประลอง ท าให้บุคคลรู้จักตนเองดีขึ้น 

 4. มีความรับผิดชอบ เช่นการรับผิดชอบในการฝึกซ้อม ความรับผิดชอบในการเล่นให้
ถูกต้องตามกติกา รับผิดชอบต่อการเล่นเป็นทีม เป็นต้น 

 5. มีความยุติธรรม ยอมรับในการตัดสินของคณะกรรมการ ผู้ตัดสินกีฬาต้องตัดสิน
อย่างยุติธรรม ให้มีความเคารพเป็นธรรม ไม่เล่นพรรคเล่นพวกในการแข่งขัน 
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 6. มีน้ าใจเป็นนักกีฬา คือ “รู้แพ้” หมายถึง การรู้จักตัวเอง รู้จักความสามารถของตนเอง 
และยอมรับความสามารถของคนอ่ืนที่เก่งกว่า และพลอยยินดีที่ฝ่ายตรงกันข้ามเล่นได้ดีกว่า “รู้ชนะ” 
หมายถึง รู้จักภาวะและฐานะของผู้เล่น เล่นกีฬาเพื่อมิตรภาพ เมื่อชนะไม่ควรยินดีจนเกินไป ไม่เยาะ
เย้ยถากถางผู้แพ้ “รู้อภัย” หมายถึง การให้อภัยในความผิดทั้งที่เจตนา และไม่เจตนาของผู้เล่น หรือ
การตัดสินของคณะกรรมการมีอุดมการณ์ทางการกีฬาสูง 

 7. ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบในการเล่น 

 

ธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมชีวิต 

 ทุกคนต้องการอายุยืนยาวมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีจิตใจที่สงบมีสติปัญญา
ดี ธรรมเป็นข้อปฏิบัติสายกลาง เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้เป็นปกติมีอายุยืน เรียกว่า 
อายุวัฒนธรรม ( กรมการศาสนา 2525 : 8-10)  7  ประการคือ 

 1. รู้จักท าตนให้สบาย เช่น อยู่ที่ปลอดภัย สะอาด อากาศบริสุทธิ์ รู้จักท าจิตใจให้สบาย
ไม่ตึงเครียด มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักครองชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมกับฐานะ มีความพอใจ
ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 
 2. รู้จกัประมาณในการบริโภคอาหารและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 3. รู้จักรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย  เช่น  อาหารมังสวิรัติ เป็นต้น 

 4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับเวลาเช่น  เวลาท างาน  การรับประทานอาหาร การออก
ก าลังกาย การพักผ่อน 

 5. รู้จักควบคุมอารมณ์ 
 6. มีความประพฤติดีงาม  และงดเว้นอบายมุข 

 7. มีเพื่อนที่ดี 
 

การพัฒนาจิตและลักษณะทางธรรมชาติของจิต 

 การพัฒนาจิต หมายถึงการฝึกจิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวเองให้เข้า
สังคมได้อย่างมีความสุข เป้าหมายการพัฒนาจิต เพื่อให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีรู้จักบริหารจิตและ
ควบคุมจิตดี  ไม่ให้จิตตกเป็นทาสของกามารมณ์และมีความสุขใจ 

 ลักษณะทางธรรมชาติของจิต คือ จิตมนุษย์เป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แตส่ังเกต
ได้จากพฤติกรรมพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย  วาจา  และมีความรู้สึกสัมผัสได้ด้วยใจของตนเอง 
ลักษณะของจิตนั้นมีดังนี้ 
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 1. พนัทนัง – ดิ้นรน คือ ดิ้นรนเพื่อจะหาอารมณ์ที่เป็นเหยื่อมีรูปเสียงเป็นต้น ที่น่าใคร่ 
น่าพอใจ 

 2. จะปลัง – กวัดแกว่ง คือ ไม่หยุดอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นาน 

 3. ทุรักขัง – รักษายาก คือ รักษาให้อยู่กับที่ โดยไม่ให้คิดไปถึงเร่ืองต่างๆ นั้น ท าได้ยาก 

 4. ทุนนิวารยัง – ห้ามยาก คือ จะป้องกันมิให้คิดเร่ืองที่เราไม่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่
ห้ามยาก 

 5. ละหุ – เป็นธรรมชาติเร็ว คือ เกิดขึ้นแล้วดับไปเร็ว 

 6. ยัตถ กามนิปาตี – มักตกไปตามอารมณ์ที่ชอบเร่ืองใด ก็คิดแต่เร่ืองนั้นเสมอ 

 7. ทูรังคมัง – ไปได้ไกล คือ การออกรับอารมณ์ที่ไกลๆ ได้ 
 8. เอกจรัง – เที่ยวไปดวงเดียวคือ  จิตนี้เกิดดับทีละดวงเท่านั้น 

 9. อสรีรัง – ไม่มีรูปร่าง คือ ไม่มีสี ไม่มีรูปร่าง เพราะเป็นนามธรรม จิตสัมผัสได้ด้วยจิต 

 10. คูหาสยัง – มีถ้ าคือกายเป็นที่อาศัยคือ จิตอาศัยอยู่ในร่างกายที่มีชีวิต (พระศรีวิสุทธิ
กวี, 2530 : 4) 

 ลักษณะทางธรรมชาติของจิตดั้งเดิมนั้น ตามที่ สุชีพ ปุญญานุภาพ (2535 : 83) ได้กล่าวถึง
ลักษณะทางธรรมชาติของจิตใจไว้ว่า จิตดั้งเดิมนั้นเป็นจิตที่ผ่องใสบริสุทธิ์ แต่จิตต้องมัวหมอง 
เพราะกิเลสที่จะเข้ามาและใจเป็นใหญ่ในการสร้างความส าเร็จให้กับชีวิต พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 
“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ส าเร็จด้วยใจ ถ้าใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว จะพูดก็ตาม 
จะท าก็ตามความทุกข์ย่อมติดตามไป เหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโค ฉะนั้นแล “ธรรมทั้งหลายมีใจ
เป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตาม จะท าก็ตามความสุขย่อมติดตาม
ไป เหมือนเงาตามตัวฉะนั้น” 

 

เมตตาภาวนากับการพัฒนาจิต 

 การเจริญเมตตา เป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาจิตของมนุษย์ที่มีความส าคัญมาก และมี
ประโยชน์มากในชีวิตประจ าวัน ผู้ที่เจริญเมตตาเป็นประจ าจะเป็นมงคล และได้ท าบุญมากกว่า 

การท างาน  และการรักษาศีล ท าให้จิตสงบ  มีอารมณ์เยือกเย็นมั่นคง มีสุขภาพจิตดี เป็นที่รักของ
มนุษย์และสัตว์  มีอานิสงส์มากดังที่ ฐิตวัณโณภิกขุ  (2535  :  186 – 188 ) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
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 1. หลับเป็นสุข 

 2. ตื่นเป็นสุข 

 3. ไม่ฝันร้าย 

 4. มนุษย์ทั้งหลายรักใคร่ 

 5. อมนุษย์ทั้งหลายรักใคร่ 

 6. เทวดาทั้งหลายรักษาผู้นั้น 

 7. ไฟ อาวุธ ยาพิษ ไม่สามารถท าร้ายผู้มีเมตตาจิตได้ 
 8. ผิวพรรณสดใส 

 9. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ 
 10. เป็นผู้ไม่หลงตาย 

 11. เมื่อตายแล้วไปเกิดในพรหมโลก 

วิธีเจริญเมตตา 
 การเจริญเมตตา หรือเมตตาภาวนา หมายถึง การอบรมจิตให้เกิดเมตตา มีความปรารถนา
ให้สัตว์ทั้งปวง  มีความสุข  พ้นจากทุกข์ เมตตาเป็นเคร่ืองมือก าจัดความก าหนัด  ยินดีในกิเลสกรรม  
ความพยาบาท ความอาฆาต  ปองร้าย  ผูกโกรธ 

 การเจริญเมตตา  เป็นวิธีการแผ่เมตตา  ซึ่งมีวิธีการแผ่เมตตาอยู่  2  วิธีคือ 

 1. การแผ่เมตตาโดยเฉพาะเจาะจง คือ การแผ่เมตตา ปรารถนาความสุขความเจริญไป
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น  บิดา  มารดา  ครู – อาจารย์  เพื่อน  คนในครอบครัว  บุคคลในทิศทั้ง 6 
ตลอดจนมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน  เทวดา  เปรต  เป็นต้น  โดยท าจิตใจให้สงบ แล้วแผ่เมตตาจิตไปว่า 

  “ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุขไม่มีความทุกข์ ประสบแต่สิ่งที่น่า
ปรารถนาเถิด” 

 2. การแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจง คือการแผ่เมตตาไปยังหมู่สัตว์ทุกหมู่เหล่าในโลกทั้งปวง 

 

ขั้นตอนการแผ่เมตตา 

 พระศรีวิสุทธิกวี  (2530  :  164)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการแผ่เมตตาจิต ดังนี้  
 1. การแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง 

  การแผ่เมตตาให้แก่ตนเองนี้ ไม่ใช่เพื่อให้จิตใจสงบเป็นสมาธิ แต่เพื่อท าตนเองให้
เป็นพยานว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์ ไม่ท าความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืนแต่มีความปรารถนาให้สัตว์ 
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ทุกจ าพวกมีความเจริญ มีความสุข การเจริญเมตตาให้แก่ตนเองดังข้อความดังนี้ “ขอให้เรามีความสุข 
ปราศจากความทุกข์” หรือ  “ขอให้เราพ้นจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด”  
 2. แผ่เมตตาไปยังคนท่ีรักและที่เคารพ เช่น  บิดา  มารดา  ครูอาจารย์  เพื่อน  เป็นต้น  
โดยตั้งจิตแผ่เมตตาไปว่า “ขอให้ท่าน ระบุชื่อ....จงเป็นสุข ปราศจากทุกข์เถิด”   จิตจะสงบง่ายขึ้น 

 3. แผ่เมตตาไปยังคนท่ีรักยิ่ง ได้แก่ การแผ่เมตตาไปยังคนที่เรารักเป็นพิเศษ  มีพระคุณ
ต่อเราเป็นอันมาก เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ เป็นต้น  แผ่เมตตาไปเร่ือยๆ จนจิต
เป็นสมาธิ 
 4. แผ่เมตตาไปยังคนกลาง ได้แก่ การแผ่เมตตาให้สัตว์ บุคคลที่ไม่รัก ไม่เกลียดเพื่อ
สัตว์เหล่านั้นมีความสุข เพื่อสร้างพื้นฐานให้จิตสงบ 

 5. การแผ่เมตตาให้ศัตรู ได้แก่ การแผ่เมตตาไปยังศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเป็น
บุคคลที่เราไม่ชอบ มีความอาฆาตพยาบาท ผูกโกรธ มีความเคียดแค้น วิธีปฏิบัติด้วยการ แผ่เมตตา
ชั้นที่ 1 – 4 มาตามล าดับ แล้วปล่อยวางท าใจเป็นกลางแล้วแผ่เมตตาให้กับศัตรู เพื่อผ่อนคลาย
พยาบาท ความโกรธ จนจิตใจสงบเป็นสมาธิ 
 

การพัฒนาสุขภาพจิตและบุคคลท่ีมีสุขภาพดี 
 บุคคลที่มีสุขภาพดี  นอกจากมีร่างกายที่แข็งแรง  มีพลานามัยสมบูรณ์แล้ว  สุขภาพจิตที่ดี
ก็มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส าคัญยิ่ง เพราะผู้มีสุขภาพดีย่อมปรับตัวเข้ากับบุคคล
และสังคมได้ดี และสามารถอยู่กับคนอื่นได้ดีอย่างมีความสุข 

 บุคคลที่มีสุขภาพดีควรมีลักษณะดังนี้คือ 

 1. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ปราศจากโรค 

 2. มีอารมณ์มั่นคง สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อเกิดความเครียด มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 3. มีสติปัญญา รู้จักใช้เหตุผล  ในการเผชิญชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 4. มองโลกในแง่ดี มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 5. มีความคาดหวังในชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเอง  ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 

หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิต 

 สมภพ  ชีวรัฐพัฒน์  (2535  :  102)  ได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตไว้ดังนี้ 
 1. มองโลกในแง่ดี  รู้จักมองส่วนดีของบุคคลอ่ืน 

 2. ควรมีความพอใจในงานหรือหน้าที่ของตน 

 3. รู้จักวางแผนปฏิบัติงาน  ท างานตามขั้นตอน ไม่ให้เกิดความสับสน 
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 4. ไม่ควรมีนิสัยที่รีบร้อนหรือเร่งรีบท างาน  เพราะจะท าให้เกิดความผิดพลาด 

 5. ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างไม่ควรท างานตลอดทั้งวัน  จะก่อให้เกิดความเครียด 

 6. รู้จักใช้สติปัญญา  ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

 7. อย่าตั้งความหวังให้สูงเกินไป  เพราะถ้าผิดหวังแล้วจะกลายเป็นความเครียด 

 8. กล้าเผชิญความจริง  เมื่อท าผิดก็ยอมรับ รู้จักแพ้ในบางโอกาสและรู้จักให้อภัย 

 9. หาที่ปรึกษา อย่าสะสมความเครียดไว้แต่ผู้เดียว ควรระบายความรู้สึกกับผู้ที่เราเคารพ
และไว้วางใจ 

 10. หลีกเลี่ยงไปจากเหตุการณ์ที่ยุ่งยากที่เกิดขึ้น 

 11. เมื่อเกิดความโกรธ ควรหางานท า เพื่อเป็นการระบายความโกรธ 

 12. จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น ฟังดนตรี พักผ่อน เล่นกีฬา เป็นต้น 

 13. รู้จักพัฒนาจิต หรือบริหารจิตให้เป็นสมาธิ เพื่อปล่อยวางความทุกข์ 
 14. ประกอบอาชีพหรืองานที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 

 

วิธีการบริหารสุขภาพจิต 

 วิธีการบริหารสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ตามที่พระธรรมโกศาจารย์ (2534 : 47)  

ได้กล่าวไว้ มีดังต่อไปนี้  
 1. จงท าตัวเองให้หมดปัญหา (ไม่มีความทุกข์) เกี่ยวกับโลก โลกมีปัญหา มีความทุกข์ 
จิตต้องไม่หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงไปตามโลก จะต้องเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น ไม่หยุดนิ่ง 
มีความจ าเป็นต้องหยุด เพื่อท าจิตให้สงบ ท าจิตให้ว่าง ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโลกอีกต่อไป 

 2. ท าจิตให้เยือกเย็น อย่าท าจิตใจตกในอบายสี่ อย่าท าผิดด้วยกิเลส ตรวจสอบสภาพจิต
และปรับสภาพจิตให้มีความสุขและเยือกเย็นอยู่เสมอ 

 3. ท างานให้เหมาะสมกับเวลาให้เสร็จตามเวลา ไม่ท างานด้วยกิเลส ตัณหาท าให้เกิด
ความวิตกกังวลและเศร้าหมอง 

 4. อย่าหวาดผวากับเหตุการณ์ของโลก 

 5. ไม่เศร้าโศกกับเร่ืองธรรมชาติของชีวิต  บุคคลเกิดมาต้องแก่  เจ็บ  ตาย  มีแพ้  มีชนะ  
มีได้  มีเสีย  เป็นต้น  เป็นเร่ืองธรรมชาติของชีวิต  ไม่ต้องเป็นทุกข์ให้เสียเวลา  เพราะเราไม่ได้เกิด
มาเพื่อเป็นทุกข์ควรเตรียมใจไว้แก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูก 

 6. ท าดีเพื่อสะสมความดี แต่อย่าอวดดี 

 7. รู้จักตนเอง ไม่ท าตามใจตนเองและไม่เอาเปรียบรบกวนคนอ่ืน 

 8. ปวดที่กาย อย่าให้ปวดมาถึงใจ 
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 9. ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม 

 10. วางเฉยต่อโลกธรรมแปด ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา ได้สรรเสริญ ได้สุข 
ได้ทุกข์ 
 11. มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทุกขณะหมายถึง  มีปัญหาใช้ดับทุกข์โดยพุทธวิธี 
 12. ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  จะท าให้คนอื่นพลอยชื่นใจ  และสมัครใจท าตาม 

 

การแก้ปัญหาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตตามหลักอริยสัจ (กิจในอริยสัจ) 

 ชีวิตของคนต้ังแต่เกิดจนตาย จะต้องพบปัญหาต่างๆ ควรพยายามศึกษาและรู้จักแก้ปัญหา
ชีวิต จะช่วยพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพดีขึ้น พุทธธรรมส าหรับใช้แก้ปัญหาชีวิตนั้นเรียกว่า อริยสัจ 4 

“อริยสัจ” แปลว่าความจริงอันประเสริฐ หลักอริยสัจเป็นกระบวนการแก้ปัญหาชีวิตอย่างมีระบบ
และท าได้อย่างต่อเนื่อง อริยสัจมี 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. ทุกข์ คือ  สิ่งที่ทนได้ยาก  ได้แก่  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  เป็นต้น ทุกข์
คือตัวปัญหาทั้งหมดของชีวิต 

 2. สมุทัย คือ  เหตุที่เกิดให้ทุกข์หมายถึง  สาเหตุของปัญหา  ทุกข์หรือปัญหามีสาเหตุมา
จากตัณหา สมุทัยคือสาเหตุของปัญหา 

 3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์หมายถึง การพ้นจากปัญหา หมดปัญหา เมื่อแก้ปัญหา 

ได้หมดชีวิตพ้นจากปัญหา หรือพ้นจากความทุกข์ 
 4. มรรค คือ  ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หมายถึง  วิธีการและข้อปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา  
ได้แก่ ทางสายกลาง  หรือมรรคมีองค์  8  สรุปลงในไตรสิกขาคือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา 

 การแก้ปัญหาชีวิตตามหลักอริยสัจ (กิจในอริยสัจ) 

 พระราชวรมุนี (2520 : 121) ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาของชีวิตโดยใช้หลักอริยสัจไว้  
ดังนี้ 
 1. การท าความเข้าใจและก าหนดขอบเขตของปัญหา (ปริญญา) 
 2. วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูล เหตุของปัญหา ซึ่งจะต้องแก้ไขให้หมดสิ้นไป (ปหานะ) 

 3. ชี้บอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็นจุดหมายที่ต้องการ ชี้ให้เห็นว่า การแก้ปัญหา
เป็นไปได้และจุดหมายนั้นควรเข้าถึง ซึ่งจะต้องท าให้ส าเร็จ  (สัจฉิกิริยา) 
 4. การก าหนดวิธีการ ขั้นตอนและรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ปัญหา 
(ภาวนา) 
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การสร้างความสุขให้กับชีวิตและหลักการสร้างความสุขใหก้ับชีวิต 

 บุคคลที่มีสุขภาพที่ดีย่อมมีความสุข ความเจริญด้าน วัตถุส่งเสริมความเจริญทางด้าน
ร่างกาย ความเจริญด้านคุณธรรม ส่งเสริมความสุขด้านจิตใจ ความสุขของมนุษย์นั้นแบ่งเป็น  
2 ประเภท คือ  
 1. ความสุขอิงอามิส ได้แก่  ความสุขที่ต้องการอาศัยเหยื่อล่อนั้นคือ รูป รส  กลิ่น  เสียง  
สัมผัส สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุจูงใจให้สัตว์เกิดความใคร่ความปรารถนาเมื่อได้สมปรารถนาก่อให้เกิด
สุขซึ่งเป็นความสุขของปุถุชน  (อามิสสุข) 

 2. ความสุขไม่อิงอามิส ได้แก่ ความสุขไม่อิงอามิสแต่อาศัยเนกขัมมะ (ความปลีกตัว
ปลีกใจออกจากกาม)  คือ  การพรากจิตออกจากกามคุณห้า  และกิเลสทั้งปวง  จิตที่ปราศจากกิเลส 

 หลักการสร้างความสุขให้กับชีวิต 

 ปัญญานันทภิกขุ (2530 : 2-5)  ได้กล่าวถึงหลักการสร้างความสุขให้กับชีวิตไว้ ดังนี้ 
 1. ครอบครัวคือวิมานแห่งความสุข  ครอบครัวใดบุตรเชื่อฟังบิดามารดา  ครอบครัวนั้น
เชื่อว่า มีเทวดาคุ้มครองและได้รับแต่ความสวัสดิมงคล บุตรธิดามีความกตัญญูกตเวทีนบนอบต่อ
บิดามารดา  เลี้ยงดูอุปการะบิดามารดาท าให้เกิดความสุขทั้งสองฝ่ายทั้งโลกนี้และโลกหน้า และสามี
ภรรยาในครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่เอาเปรียบ  
ถนอมน้ าใจกัน  ท าให้บ้านเป็นวิมานที่แสนสุข  เป็นที่อยู่ของเทพบุตรและเทพธิดา 

 2. ความสุขที่เกิดจากการท างาน จงท างานให้สนุกและท างานด้วยสติปัญญาให้ถูกต้อง
ตามหน้าที่ อย่าท างานด้วยกิเลส ตัณหา อย่าตั้งความหวังในผลงาน ท างานตามหน้าที่ให้ถูกต้องและ
ดีที่สุด มีความสันโดษในผลงาน 

 3. สร้างความสุขให้กับชีวิตด้วยการท าบุญ “บุญ” หมายถึง ความดี ความสบายใจ 

ความสุข การท าบุญอยู่กับความเชื่อ  สติปัญญา  ความเคยชิน  ซึ่งบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท าบุญ  และมีเจตนาในการท าบุญแตกต่างกันตามความศรัทธาของแต่ละคน ซึ่งสรุปหลักการ
ท าบุญทั่วไปได้  3  ประการคือ 

  3.1 การท าบุญเพื่อผลตอบแทนและเสวยผลบุญ เป็นการท าบุญที่ขาดสติปัญญา  
มีกิเลสเกสมีความอยากที่แน่นหนา ท าบุญเพราะอยากได้บุญ เพื่อส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมากขึ้น 
เช่น  อยากสวย อยากรวย อยากได้บุญมาก  การท าบุญต้องเบียดเบียนสัตว์อ่ืนๆไปพร้อมเสร็จอุปมา
เหมือน  “คนอาบน้ าสกปรก   ยิ่งอาบยิ่งสกปรก”    
  3.2 การท าบุญเพื่อล้างบาปและล้างกิเลส ลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงอุปมาเหมือน  
“คนอาบน้ าสะอาด ยิ่งอาบยิ่งสะอาด” 
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  3.3 การท าบุญเพื่อประโยชน์ไม่หวังผลตอบแทน เป็นการท าบุญของพระอรหันต์ 
ซึ่งหมดความเห็นแก่ตัว อุปมาเหมือน“คนอาบน้ าบริสุทธิ์ ยิ่งอาบยิ่งบริสุทธิ์” 

 

สรุปท้ายบท 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งพัฒนาให้ชีวิตมีคุณภาพ รู้จักก าหนดเป้าหมายชีวิต พัฒนาร่างกาย
ให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ด้วยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา การพัฒนาจิตให้มีเมตตามี
สุขภาพจิตที่ดีสามารถแก้ปัญหาชีวิต และสร้างความสุขให้กับชีวิตและสังคมได้ 
 1. เป้าหมายชีวิตมี 3 ประการคือ ระดับพื้นฐาน เพื่อการศึกษาหาความรู้ พึ่งตนเอง
ประกอบอาชีพสุจริต ระดับกลาง เพื่อการครองเรือนที่ดี มีคู่ครองและเพื่อนที่ดี ระดับสูงเพื่อ
ครองชีวิตที่ประเสริฐ และพ้นจากความทุกข์ 
 2. การพัฒนาชีวิตด้วยการกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จักออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา  ฝึกตนเองให้เป็นคนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  ตลอดจนรู้จักปฏิบัติ
ตนให้มีชีวิตยืนยาวด้วยการปฏิบัติตามอายุวัฒนธรรม 7 ประการคือ รู้จักท าตนให้สบาย รู้จัก
ประมาณในการบริโภค รู้จักรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย รู้จักใช้เวลาให้เหมาะสม การควบคุม
กามารมณ์ ประพฤติในสิ่งที่ดีงามและมีเพื่อนที่ดี 
 3. การพัฒนาจิต หมายถึง การฝึกอบรมจิตให้มีเมตตา มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
การแผ่เมตตาเป็นกลวิธีฝึกจิตให้พ้นจากการคิดประทุษร้ายผู้อ่ืนด้วยการแผ่เมตตาให้กับตัวเอง คนที่
รักและเคารพ คนที่รักยิ่ง คนกลางๆ และศัตรู ค าย่อของค าแผ่เมตตา “สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขๆ เถิด อย่างได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้
เบียดเบียนแก่กันและกันเลย อย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้ 
พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด” 

 4. คนที่มีสุขภาพจิตดี ย่อมมีร่างกายแข็งแรง จิตใจดีอารมณ์มั่นคง มีเหตุผลรู้จัก  
ครองชีวิตที่ดีวิธีส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี ได้แก่ มองโลกในแง่ดี มีความพอใจในงานและหน้าที่
รู้จักวางแผนการท างาน  ไม่รีบร้อนท างาน มีเวลาพักผ่อน  รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่หวังสิ่งใด
มากจนเกินไป  กล้าเผชิญกับความจริง  และรู้จักหาที่ปรึกษา 

 5. การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักอริยสัจ  4  ได้แก่  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  วิธีการ
แก้ปัญหา  ได้แก่  ก าหนดขอบเขตของปัญหา  วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูล  ชี้บอกภาวะที่ปราศจาก
ปัญหาก าหนดวิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหา 
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 6. การสร้างความสุขให้กับชีวิต ความสุขที่แท้จริงของชีวิตเป็นความสุขที่เกิดจาก
ความสงบ ปราศจากอามิส การสร้างความสุขให้กับชีวิตและสังคมโดยการท าบุญซึ่งมี  10  ประการ
คือ ทาน ศีล ภาวนา ความอ่อนน้อมถ่อมตน การช่วยเหลือกิจการของผู้อ่ืน การให้ส่วนบุญ   
การอนุโมทนาส่วนบุญ การฟังธรรม และการท าความเห็นให้ถูกต้อง ความสุขของมนุษย์มี  3 ระดับ  
คือ ความสุขที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ความสุขที่เกิดจากที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ 
และความสุขที่เกิดขึ้นจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง 
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แบบฝึกหัด 

หน่วยที่ 6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
 

 

 1. จุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้มี คุณภาพมีอะไรบ้าง 

 2. จงบอกเกณฑ์คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนไทยที่จ าเป็นต่อการพัฒนาชีวิตให้มี
คุณภาพ ตามความต้องการของมนุษย์ 
 3. จงบอกเป้าหมายของชีวิต 3 ระดับ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นและเป็นจุดรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ว่ามีอะไรบ้าง 

 4. จริยธรรมกับการเล่นกีฬา มีอะไรบ้าง จงบอกเป็นข้อๆ 

 5. อายุวัฒนธรรม คืออะไร มีกี่ประการ อะไรบ้าง 

 6. จงบอก ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์มาให้ทราบเป็นข้อๆ พอเป็นสังเขป 

 7. จงบอกอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ภาวนาที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาจิต มาเป็นข้อๆ 

 8. บุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง 

 9. จงบอกลักษณะของการพัฒนาจิต มาให้ทราบโดยละเอียด 

 10. วิธีบริหาร สุขภาพจิต ตามแนวของพระธรรมโกศาจารย์มีอะไรบ้าง 

 11. จากการที่ท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนามาพอสมควรท่านเห็นว่า หลักธรรมข้อใด
ของพระพุทธศาสนาที่นักปราชญ์ยกย่องว่า เป็นการะบวนการแก้ปัญหาชีวิตที่มีระบบที่สุด จงอธิบาย 

 12. จงยกเอาหลักการสร้าง ความสุขให้แก่ชีวิต ตามแนวของท่านปัญญานันทภิกขุมา
อธิบายให้เข้าใจ 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 7 

เรื่อง  จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การครองเรือน) 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  7 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การครองเรือน) 
 ความหมายของสามี-ภรรยา 

 ประโยชน์และคุณค่าทางจริยธรรมของฆราวาสธรรม   

 คุณธรรมในการครองเรือน 

 การปฏิบัติตนตามคุณธรรมในการครองเรือน 

 ความสําคัญของการครองเรือน 

 การเลือกคู่ครอง 

 หลักทั่วไปในการเลือกคู่ครอง 

 ประเภทของสามี - ภรรยา 

 คุณสมบัติของคู่สร้างคู่สม 

 วิธีทําให้ความรักยั่งยืน 

 หน้าที่ของสามีต่อภรรยา 

 หน้าที่ของภรรยาต่อสามี 
 ข้อเตือนใจ 

 โอวาทวันแต่งงาน 

 อานิสงส์การสงเคราะห์ภรรยา (สามี) 
 จริยธรรมพื้นฐานของผู้ครองเรือน 

 จริยธรรมในการสร้างฐานะของผู้ครองเรือนและจริยธรรมในการสร้าง
 ความสุขให้กับผู้ครองเรือน 

 วิธีสร้างความสุขภายในครอบครัว 

 ความวิบัติในการครองเรือนและประโยชน์ของการครองเรือน 

 สรุปท้ายบท 
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จุดประสงค ์

 1. ใหน้ักศึกษาสามารถอธิบายถึงการควบคุมตนเองประพฤติเหมาะสมอยู่ในการครองเรือน
และอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสุข 

 2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

 3. ใหน้ักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสํารวม ตระหนักในการดํารงชีวิตในการครองเรือน 

 4. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึความเข้าใจบทบาทของตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 5. ให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบบุคคลที่เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การรายงาน 

 4. การแสดงบทบาทสมมติ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. อินเตอร์เน็ต 

 3. วีดิทัศน์ 
 4. นิตยสารรายวัน / รายสัปดาห์ และอ่ืนๆ 

 

การวัดผลประเมินผล 

 1. ประเมินจากรายงาน 

 2. ประเมินจากการอภิปราย 

 3. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมติ 
 4. การสอบ 



บทที ่7 

จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (การครองเรือน) 
 

 

 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสําคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในการที่จะช่วย
พัฒนาคนให้มีคุณธรรม และจริยธรรม จุดเร่ิมต้นของสถาบันครอบครัว คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 
สองคนมาใช้ชีวิตร่วมกัน หรือมีความ สัมพันธ์ฉันท์สามี-ภรรยา และอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่
เดียวกันอาจมี หรือไม่มีผู้สืบสายโลหิตก็ได้มีคํา สุภาษิตโบราณที่ว่า “เมื่อปลูกเรือนก็ต้องตามใจ 

ผู้อยู่” ซึ่งมีความหมายว่า ชายและหญิงที่ตกลง ปลงใจ ว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้มีการแต่งงานกัน 
“ความสุขในชีวิตคู่สมรสถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริง การแต่งงาน ให้มีความสุขในชีวิตสมรสต้องมี 
หลักการครองชีวิตโดยใช้คุณธรรมในการครองเรือน ที่ให้ชีวิตการ แต่งงานมีความสุข  

 หลักธรรมของผู้ครองเรือน กําหนดเรียกในภาษาพระว่า ฆราวาสธรรม แปลว่า หลักธรรม
สําหรับการอยู่ครองเรือน หมายถึง หลักธรรมสําหรับการครองชีวิตที่ดีของฆราวาสโดยที่ ฆราวาส 

ซึ่งหมายถึงคนมีเหย้ามีเรือน มีครอบครัว หรือที่เรียกว่า คฤหัสถ ์ คือผู้ครองเรือนนั้น จะเป็นคนมี
ฐานะมั่นคง มีครอบครัวเป็นปึกแผ่น เป็นฝั่งเป็นฝามั่นคง มีความสุขตามวิสัยของชาวบ้านทั่วไป 

จะต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า รู้จักปลูกฝังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจ ยึดถือปฏิบัติตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ แต่ละประการมีความหมายในแนวปฏิบัติ 
ดังที่ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า “เปฺาหมาย
แห่งการแต่งงานอยู่ที่การสร้างครอบครัวที่มีแต่ความรักใคร่กลมเกลียวโดยไม่มีการหย่ าร้าง สามี
ภรรยาจะบรรลุถึงเปฺาหมายดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติธรรมร่วมกัน การปฏิบัติธรรมจะช่วยให้
ชีวิตคู่เข้มแข็งมั่นคงพอที่จะฟันฝูามรสุมต่างๆ ไปได้ ดังนั้นคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีชีวิตการแต่งงาน 

ที่ยั่งยืนตลอดไปต้องร่วมกันปฏิบัติธรรม  
 คําว่า ธรรม ในที่นี้หมายถึงคุณธรรมและจริยธรรม  

 คุณธรรม ได้แก่ คุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจ เช่น ความรัก ความสงสาร ซึ่งช่วยให้คนเรา
ทําหน้าที่ของสามีภรรยาได้โดยไม่ต้องฝืนใจ 

 จริยธรรม ได้แก่ หลักแห่งความประพฤติที่ดีงามที่จะต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม จริยธรรมเป็นข้อปฏิบัติซึ่งกําหนดไว้โดยศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และกฎหมายว่าอะไรเป็นหน้าที่ที่สามีภรรยาจะต้องทําเพื่อความผาสุกแห่งครอบครัว 

 

 



 194 

 คําว่า ครอบครัว เป็นคําที่สําคัญและมีความหมายซ่อนปริศนาธรรมอยู่ภายใน  แยกมาจาก
คําว่า ครอบ กับคําว่า ครัว คําว่า ครอบ มีความหมายว่า การเอาของที่มีลักษณะภายในโปร่งคล้ายๆ 
ขันคว่ําปิดเอาไว้  และ คําว่า ครัว มีความหมายว่า เรือนหรือโรงทํากับข้าว ในที่นี้คือ บ้านหรือเรือน
นั่นเอง ดังนั้น ครอบครัว จึงหมายถึง การครอบคนสองคนไว้ในบ้านหรือเรือนเดียวกันไม่ให้จากกัน
ไปไหน  เมื่อทราบความหมายอย่างนี้แล้ว ก็จะทําให้เห็นภาพชัดว่า การมีครอบครัวก็คือการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาบ้านหรือเรือนเดียวกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
 

ความหมายของสามี - ภรรยา  
 สามี แปลว่า ผู้เลี้ยง ผัว ภรรยา แปลว่า ผู้ควรเลี้ยง เมีย คําทั้งสองนี้ เป็นคําที่แฝง
ความหมายอยู่ในตัว และเป็นคําคู่กัน ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าสามีก็เพราะเลี้ยงดูภรรยา ผู้หญิงที่จะได้ชื่อว่า
ภรรยา ก็เพราะทําตัวเป็นคนควรเลี้ยง  

 การที่คนสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะความคิดเห็น
ของคนทั้งสองอาจมีไม่เหมือนกัน จําเป็นต้องมีการปรับหรือจูนความคิดเห็นเข้าหากัน เพื่อลดความ
บาดหมางกัน หรือโกรธเคืองกัน หากสามารถสร้างความคิดเห็นให้เป็นอย่างเดียวกันได้ ก็จะนําไปสู่
การสร้างครอบครัวให้มีความสุข ดังนั้น จึงควรทราบหลักธรรมที่ใช้สําหรับการดําเนินชีวิตครอบครัว 
เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจกันให้มากขึ้น หลักธรรมที่อยากจะนํามาเสนอไว้ในที่นี้คือ  
หลักฆราวาสธรรม (ธรรมะสําหรับผู้ครองเรือน)  ประกอบด้วย 

 1. สัจจะ หมายถึง ความซื่อสตัย์ต่อกัน ความไว้เน้ือเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน สามีรัก
ภรรยา ภรรยาก็รักสามีตอบ ต่างฝูายต่างจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีความลับต่อกัน พูดง่ายๆ คือ 
ให้รักเดียวใจเดียว อย่าเป็นคนหลายใจ อย่าหึงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะนําไปสู่การผิดใจกัน  
ทําให้เกิดการโกรธเคืองกันและอาจทําให้ชีวิตครอบครัวพังลงได้   
 2. ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มใจ  หักห้ามใจในเวลามีเร่ืองราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น เช่น 
เวลาโกรธ ก็ให้พยายามข่มใจไม่ให้โกรธ หรือแสดงความโกรธนั้นต่ออีกฝูาย เพราะจะทําให้อีกฝูาย
ไม่พอใจหรืออาจโกรธตอบ อันจะนําไปสู่การทะเลาะกัน เป็นต้น  
 3. ขันติ หมายถึง ความอดทน หมายความว่า ให้รู้จักอดทนต่อคํากล่าวติชินนินทาของ
อีกฝูาย หรือคนอ่ืนๆ  เขาจะว่าอะไรก็ให้พยายามอดทนเอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ อย่าแสดงออกตอบ 
เพราะหากแสดงออกตอบก็จะนําไปสู่การก่อวิวาทกัน โกรธเคืองกัน ผิดใจกัน เวลาที่ฝูายใดฝูาย
หนึ่งโกรธก็ให้อีกฝูายพยายามอย่าโกรธตอบหรือทางที่ดีที่สุดให้เดินหนีไปให้ไกลอย่าพูดด้วย 
รอให้อาการความโกรธสงบลงเสียก่อน จึงค่อยพูดด้วยเพราะในเวลาที่โกรธคนเรามักจะขาดสติ  
มักไม่ยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝูาย มักใช้กําลังในการแก้ปัญหา ขืนพูดด้วยก็จะเข้าสํานวนไทยที่ว่า 
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“สีซอให้ควายฟัง” หรือ “เปูาปี่ให้ควายฟัง” ทําอย่างไรก็ไม่รู้เร่ืองหรอก เสียเวลาเปล่า ดังนั้น จึงต้อง
อดทนเอาไว้ 
 4. จาคะ หมายถึง การเสียสละ  กล่าวคือ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้แก่อีก
ฝูาย หรือการรู้จักเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝูาย พยายามยอมกันในบางเร่ืองหรือทุกเร่ือง สามี
ยอมภรรยา  ภรรยายอมสามี สามีรู้จักเสียสละต่อภรรยา ภรรยารู้จักเสียสละต่อสามี ต่างฝูายต่างรู้จัก
เสียสละต่อกัน ก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขได้ (พระธรรมโกศาจารย์. ธรรมกับความรักและ
การแต่งงาน, http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=569&menutype=1& 

articlegroup_id=21, 2556) 

 หลักธรรมที่ได้หยิบยกเอามาฝากในโอกาสนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้าง
ความเข้าใจในการมีชีวิตครอบครัวได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ดําเนินไปตามแนวทางแห่งความสุขและความสงบร่มเย็นได้ ทั้งมี 
เพราะต่างฝูายต่างมีหลักปฏิบัติต่อกัน ทําให้เห็นอกเห็นใจกัน และเข้าใจกันมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นน้ี  
ก็จะทําให้ผู้ครองเรือนทุกคนมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ความเจริญ ไม่มีเร่ืองที่ต้องคิดให้ปวดหัว 
สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  ทําให้รักกันมากขึ้น และสามารถใช้ชีวิตคู่อยู่
ด้วยกันไปจนแก่เฒ่า ตลอดจนถึงวันตายได้อย่างมีความสุข  
 ฆราวาสธรรมทั้ง 4 ประการน้ี สรุปเป็นคําคล้องจองเพื่อให้จําง่ายว่า “จริงใจ ฝึกฝน  
ทนได้ ให้ปัน” เป็นหลักธรรมโดยตรงของฆราวาสผู้อยู่ครองเรือน โดยเป็นหลักธรรมที่จําเป็นใน
การครองชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน และเป็นหลักธรรมช่วยควบคุมให้บุคคลในตระกูลมีความสมานสามัคคี
กลมเกลียวกัน ทําให้ชีวิตคู่ของผู้ครองเรือนมีความสงบสุขร่มรื่นตามสมควรแก่ฆราวาสวิสัย 

 ดังนั้น ผู้ครองเรือนจึงจําเป็นต้องตระหนักอยู่เสมอและจําต้องสร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้นใน
จิตใจตนเป็นประจําดังนั้นจะได้อธิบายถึง 

 

ประโยชน์และคุณค่าทางจริยธรรมของฆราวาสธรรม 

 หลักสัจจะ ย่อมเป็นเหตุให้เป็นคนที่ไว้ใจได้ ไม่ทําให้เกิดความหวาดระแวงต่อกัน เพราะ
เป็นคนพูดจริง ทําจริง ไม่โลเลเหลาะแหละ ซึ่งเป็นเหตุให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงาน มีคน
เชื่อถือยําเกรง ได้รับเกียรติและผลสําเร็จในการงานอย่างดีเลิศ 

 หลักทมะ ย่อมเป็นเหตุให้อยู่กันด้วยความราบร่ืน ไม่กระทบกระทั่งกัน มีความใจเย็น  

มีความสามารถในการทํางาน ยับยั้งตัวเอง ข่มใจตัวเองได้เมื่อจะทําผิด ไม่พูดผิดทําผิดเพราะอารมณ์
ชั่ววูบ สามารถปรับปรุงพิจารณาตนเองตลอดเวลา มีมิตรภาพกับบุคคลทั่วไป ไม่มีเวรร้ายกับใครๆ 
เพราะการทะเลาะถกเถียงกัน เป็นต้น 
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 หลักขันติ ย่อมเป็นเหตุให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ผลดี ไม่ก่อความรังเกียจให้แก่ผู้ใกล้ชิด 

หาทรัพย์สมบัติได้ เป็นเหตุให้การครองเรือนมีหลักประกันด้านทรัพย์สินมั่นคง ไม่ทําผิดเพราะทน
ต่อความอยากไม่ได้ 
 หลักจาคะ ย่อมเป็นเหตุให้มีใจกว้าง ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว มีอัธยาศัยดีงาม โอบอ้อมอารี 
มีจิตใจเอิบอิม่เป็นสุขเมื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนแล้ว มีความเป็นอยู่ในครอบครัวอบอุ่น ซึ่งเป็นเหตุให้รักษา
น้ําใจของคู่ครองไว้ได้ 
 ประโยชน์และคุณค่าทางจริยธรรมทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเหตุให้การครองเรือนเป็นไปด้วย
ความราบร่ืน ไม่มีปากมีเสียงกันในครอบครัว และมีความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยส่วนเดียว 

 

คุณธรรมในการครองเรือน  

 การครองเรือน หรือ การใช้ชีวิตสมรส คือ การที่ฝูายชายและฝูายหญิงมีความพอใจซึ่งกัน
และกัน ตกลงใจ ที่จะใช้ชวีิตคู่ร่วมกัน พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและมีความสุขร่วมกัน การมาอยู่
ร่วมกันของคนสองจะต้อง มีการปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันแล้ว จําเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่ช่วยให้
ทั้งสองฝูายได้ใช้ชีวิตคู่จนแก่เฒ่า ตามสุภาษิตโบราณที่ว่า “ ถือไม้เท้ายอดทอง ตระบองยอดเพชร“ 
มีหลักคุณธรรมการครองเรือนของ ทั้งสองฝูายตามหลักพุทธศาสนา การใช้ธรรมะในการเลือก
คู่ครองมีผลที่จะทําให้การใช้ชีวิตคู่ดําเนินไป ได้อย่างราบรื่นและอยู่จนแก่เฒ่า เป็นการเลือกโดย
มองเห็นด้วยตา  ใช้ธรรมะ สมชีวธรรม 4 

 สมชีวธรรม 4 คือ หลักธรรมคู่ชีวิต เป็นหลักธรรมที่จะทําให้คู่สมรส ใช้ชีวิตคู่อยู่กันจน
แก่เฒ่ามีดังนี้ 
 1. สมศรัทธา เลือกบุคคลที่มีความเชื่อเลื่อมใสในศาสนา หรือเคารพบูชาสิ่งต่างๆ 

เหมือนกัน มีความคิดเห็น เหมือนกัน มีรสนิยมตรงกัน มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเหมือนกัน หรือถ้านับ
ถือศาสนาต่างกัน ต้องให้เกียรติและ เคารพลัทธิความเชื่อของอีกฝูายหนึ่ง ไม่ดูถูกเหยียดหยาม หรือ
ก้าวก่ายความเชื่อถือ ของอีกฝูายหนึ่ง สรุปได้ว่า การมีศรัทธาสมกันจะมีแนวคิด มีความเชื่อมี
ค่านิยมและมีเจตคติไปในทางเดียวกันและที่สําคัญคือ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ไม่ดื้อดึง
ดันว่าความคิดของตนเองถูกต้อง  

 2. สมศีล เลือกบุคคลที่มีความประพฤติ มีศีลธรรม จรรยามารยาท และมีพื้นฐานการ
ดํารงชีวิตที่คล้ายคลึง กัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน ฝูายหนึ่งทําบุญตักบาตรประจํา อีกฝูายจะทํา
หรือไม่ทําก็ได้ไม่บังคับซึ่งกันและกัน ส่วนเร่ืองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีงามที่เคยประพฤติก่อนแต่งงาน 

ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เช่น การเที่ยวกลางคืน การดื่มสุรา เป็นต้น  
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 3. สมจาค เลือกบุคคลที่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีใจกว้าง มีความ
เสียสละและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้จะทําให้คนในครอบครัว
อยู่เย็นเป็นสุข คนเราอยู่ด้วยกันจะต้องมีการเสียสละทั้งทรัพย์สิน เสียสละความสขุส่วนตนและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนั 

 4. สมปัญญา เลือกบุคคลที่มีสติปัญญาเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เป็นผู้ที่รู้จักเหตุ รู้จักผล 
รู้จักดี รู้จักชั่ว รู้จักว่าสิ่งมีประโยชน์ และสิ่งใดไม่ใชป่ระโยชน์ ใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหา 

ยอมรับฟังเหตุผล 

 

การปฏิบัติตนตามคุณธรรมในการครองเรือน 

 คู่สมรสเมื่อแต่งงานมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันฉันท์สามีภรรยา ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
กันและกันมีความซื่อสัตย์ไม่ประพฤตินอกใจกัน ต้องรู้จักข่มใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ ระงับอารมณ์ 
หรือความรู้สึกที่ บกพร่องซึ่งกันและกัน ความสุขของชีวิตครอบครัวอยู่ที่การกระทํา หรือความ
ประพฤติของสามีและภรรยา บุคคลทั้งสองต้องมีคุณธรรมและมีหน้าที่ที่ดีต้องปฏิบัติต่อกันฉันท์
สามีและภรรยาด้วยดังนี้  
 1. ความซื่อสัตย์ ทั้งสามีและภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งวาจา ใจ และการกระทํา 
ในทุกๆ เร่ือง เช่น ด้านความรัก ด้านเงิน ด้านคําพูด เป็นต้น ถ้ามีการปิดบังหรือไม่บอกตามความ
เป็นจริง อีกฝูายทราบ ความจริงในภายหลังจะเกิดความไม่ไว้วางใจ หวาดระแวงวิตกกังวลทําให้มี
ปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นได้ 
 2. สร้างฐานะครอบครัว สามีและภรรยาช่วยกันสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงได้   
เร่ิมตั้งแต่การใช้จ่ายเงิน อย่างเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่าตามสิ่งที่จําเป็น และช่วยกันหาวิธีในการเพิ่ม
รายได้ พร้อมกับประหยัด รายจ่ายในครอบครัว ทําให้ฐานะของครอบครัวมีความมั่นคง 

 3. การจัดการงานบ้าน การดูแลบ้านต้องเป็นการทําร่วมกันทั้งสองฝูาย ไม่มีการแบ่งงาน
กันว่างานนี้ เป็นงานของผู้หญิงหรือของผู้ชาย แต่เป็นการทํางานที่ต้องลงมือลงแรงในการทํางาน 
เพื่อให้ทุกอย่าง ภายในบ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่น่าอาศัย 

 4. การให้เกียรตินับถือและร่วมทุกข์ร่วมสุข สามีภรรยาเมื่อแต่งงานกันต้องให้เกียรติกัน
และกันตามฐานะ ของการเป็นสามีภรรยา ช่วยคิดและพิจารณาเร่ืองต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเอง และครอบครัวห่วงใยซึ่งกันและกัน หวังดีต่อกันด้วยความจริงใจ 

 5. ถนอมน้ําใจไม่ล่วงเกินสิทธิของแต่ละฝูาย เมื่อแต่งงานไปแล้วต้องรู้จักเกรงใจรักษา
น้ําใจ ระวังไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ต้องมีการเรียนรู้และสังเกตอุปนิสัยของคู่สมรสว่าเป็นอย่างไร 

เพื่อจะได้รู้จักและยอมรับ นิสัยพร้อมกับนํามาปรับตัวและปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันได้  
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 6. ให้ความสนใจและแสดงความชื่นชม ความมีน้ําใจของคู่สมรสในเร่ืองเล็กน้อยไม่
ควรละเลยและคู่สมรสไม่ควรมองข้าม การแสดงความสนใจหรือเอาใจใส่ต่อกันรับฟังเร่ืองเล่าจะ
สร้างความรู้สึกที่มีคุณค่า และภาคภูมิใจให้กับอีกฝูายได้ 
 7. การให้อภัย ถ้าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องทั้งสองต้องหาวิธีการที่เหมาะสมให้ฝูายที่กระทําผิด
รู้สึกตัวและ เกิด ความสํานึกได้ พร้อมกับปรับความเข้าใจกันใหม่ เมื่อให้อภัยแล้วต้องไม่นําสิ่ง
เหล่านั้นมาพูดซ้ํา ให้สะเทือนใจอีก  

 8. การควบคุมอารมณ์  ต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้มีสติระลึกได้ ถ้าตนเองเป็น
ฝูายผิดต้องรู้จักขอโทษ ถ้าคู่สมรสเป็นฝูายผิดต้องพร้อมที่จะให้อภัย สิ่งที่สําคัญที่สุดของคู่สมรส 
ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ของตนเองให้แสดงออกมาอย่างเหมาะสมจึงจะลดความขัดแย้งต่างๆ ได้ 
 9. การรักและนับถือญาติของคู่สมรส คู่สมรสต้องให้ความรักเคารพพ่อแม่และญาติ 
พี่น้องของทั้งสามีหรือ ภรรยา เช่นเสมือนเป็นญาติของตนเอง  

 ดังนั้น การครองเรือนในชีวิตคู่ต้องมีหลักธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําให้ชีวิตการ
สมรสมีความสุข คุณธรรมในการครองเรือนที่สําคัญต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่ดีต่อกันฉันท์
สามีและภรรยาจึงจะสมบูรณ์ตามหลักคุณธรรมในการครองเรือน 

 

ความส าคญัของการครองเรือน 

 1. การครองเรือนช่วยให้ชีวิตของคู่สมรสเกิดความมั่นคงและปลอดภัย  มีการเลี้ยง
บํารุงรักษา สงเคราะห์และอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน 

 2. การครองเรือนเป็นการจัดระบบชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม ให้มีระเบียบง่ายต่อการ
ปกครองและพัฒนา 

 3. การครองเรือนเป็นหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคม 

 4. ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่สําคัญของสังคม การครองเรือนที่สมบูรณ์ช่วยพัฒนา
สังคม ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ออกสู่สังคมและช่วยสร้างสรรค์ทางสังคม 

 5. การครองเรือนนําความสุขมาให้สมาชิกในครอบครัว เช่น บิดา มารดา บุตร ภรรยา
และสาม ีเป็นต้น 
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การเลือกคู่ครอง 

 สถานบันครอบครัวจัดว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด แต่มีความสําคัญมากที่สุดเหมือนกับ 
สมาชิกในครอบครัวนั้นจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของคน
ทุกคนที่จะต้องนําไปใช้เพื่อคุณภาพของคนในครอบครัวการวางแผนครอบครัว เป็นการ ตั้งเปฺาหมาย
เพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในทุกด้าน เร่ิมแต่การเลือกคู่ครอง ความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย และ
อาชีพ การเงิน รวมไปถึงการแต่งงานเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีการวางแผนครอบครัว เพราะคู่สมรส
นั้นจะต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีลูกกี่คน เว้นช่วงระยะห่างการมีลูกอย่างไรให้เหมาะสม การเป็น
พ่อแม่ที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร เลี้ยงลูกอย่างไรให้ถูกวิธีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มีครอบครัวที่
สมบูรณ์แบบ อันจะนําไปสู่การกินดีอยู่ดีในสังคม หากขาดการวางแผนครอบครัวที่ดีแล้วย่อมทําให้
เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น การหย่าร้าง เด็กขาดความรักความอบอุ่น ปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆ เป็นต้น เพราะในยุคปัจจุบันสภาพสังคม ภาวะเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆในครอบครัว 

 การเลือกคู่ครอง ไม่ใช่ความรัก ความชอบเกิดขึ้นได้และอาจเปลี่ยนไปในชั่วระยะเวลา
สั้นๆ ไม่ยืนนาน ” จุดเร่ิมต้นที่สําคัญของชีวิตสมรส  คือ การเลือกคู่ครอง เพราะการตัดสินใจในการ
เลือกคู่ครองนั้น เป็นการตัดสินใจที่สําคัญในชีวิตของคนเรา ผลจากการตัดสินใจในการเลือกคู่ครอง 
หมายถึง ความสุขความสมหวังหรือความล้มเหลวในชีวิตของคู่สมรส ฉะนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจ
แต่งงานเราควรคิดอย่างรอบคอบและเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม เพราะการวางรากฐานที่มั่นคง
หรือการตั้งต้นที่ดีนั้น หมายถึง ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตไปแล้วคร่ึงหนึ่งนั่นเอง 

 การเลือกคู่ครองนับได้ว่าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเร่ืองของโชคหรือดวงชะตา
แต่อย่างใด การเลือกคู่ครองจึงควรใช้เหตุผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ โดยพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐาน
ของผู้ที่จะได้รับเลือก เพื่อคาดหวังผลสําเร็จในอนาคตโดยอาศัยหลักการที่ว่า การค้นพบสิ่งที่อาจทํา
ให้ผิดพลาดได้ก่อน ย่อมดีกว่ามาพบในภายหลังเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสายเกินไปแล้ว 

 เมื่อคนเราเกิดความสนใจต่อเพศตรงข้ามและเริ่มปรับตัวเข้ากับเพศตรงข้ามแล้ว  
ความพึงพอใจหรือความสนใจเป็นพิเศษที่มีต่อเพศตรงข้ามจะเกิดขึ้นตามมา วัยรุ่นส่วนมากมัก  

คิดว่าความพึ่งพอใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรักที่ตนมีต่อเพศตรงข้าม ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วความ  

พึงพอใจกับความรักนั้น แตกต่างกัน  
 ความพึงพอใจ หมายถึง การสะดุดตาสะดุดใจในรูปร่างหน้าตา น้ําเสียง หรือลักษณะที่ 
น่าประทับใจบางอย่างในบุคคลที่เราสนใจ ทําให้เกิดความรู้สึกคลั่งไคล้ นึกถึงอยู่ตลอดเวลา  
ความพึงพอใจมักจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเกิดขึ้นได้เสมอ อย่างไรก็ตามความพึงพอใจอาจเป็น
แนวทางเบื้องต้นที่จะทําให้เกิดความรักได้ 
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 ความรักเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่แสดงต่อบุคคลหรือสิ่งของ การแสดงออกของความรัก
จะเป็นความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ๆ และช่วยเหลือทํางานให้กลับคนที่เรารัก ความรักมีหลายประเภท 
เช่น รักตนเอง รักเพื่อน รักเพื่อนต่างเพศ ความรักเป็นความรู้สึกที่ฝังอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคงและ
เปลี่ยนแปลงได้ยาก 

 ความรักเป็นสิ่งเร่ิมต้นที่จะชักจูงให้ชายและหญิงต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน และเป็นสิ่งเชื่อม
ความรู้สึกของคน 2 คนไว้ด้วยกัน ผู้ที่จะเลือกมาเป็นคู่ครองจึงควรเป็นผู้ที่ตนรักและรักตน ผู้ที่มี
ความรักให้แก่กันอย่างแท้จริงจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแต่งงานกัน 

 

หลักท่ัวไปในการเลือกคู่ครอง 

 ในการเลือกคู่ครอง นอกจากจะพิจารณาพื้นฐานด้านความรักที่ชายและหญิงมีให้แก่กัน
และกันแล้ว ควรพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ดังนี้ 
 1. เชื้อชาติ โดยทั่วไปคนเชื้อชาติเดียวกันย่อมมีภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เหมือนกัน คู่ครองที่มีเชื้อชาติเดียวกันจึงมักจะเข้าใจกันได้ง่าย ถ้าหากเป็นคนละ  

เชื้อชาติก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน และอาจเกิดปัญหาการอพยพหรือย้ายกลับ
ภูมิลําเนากับคู่สมรส ทําให้ชีวิตคู่ต้องแยกหรือพลัดพรากจากกันได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คู่สมรสที่
มีเชื้อชาติต่างกันก็ไม่ใช่ว่าชีวิตสมรสจะล้มเหลวเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่การปรับตัวของคู่สมรส 
ถ้าได้ใช้ความพยายามอย่างแท้จริงในการทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขได้ 
 2. ศาสนา เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายในการ อบรม
สั่งสอนให้เป็นคนดีละเว้นความชั่ว ส่วนหลักการและพิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละศาสนาย่อมมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไป ถ้าหากคู่สมรสนับถือศาสนาเดียวกัน ความเชื่อถือศรัทธาและการปฏิบัติตนตาม
พิธีกรรมทางศาสนาก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่หากนับถือศาสนาต่างกันก็อาจจะมีปัญหา
กระทบต่อการดําเนินชีวิต เช่น คนหน่ึงจะไปวัดอีกคนไปโบสถ์ หรือเกิดปัญหาข้อขัดแย้งว่าจะให้
บุตรที่เกิดมานับถือศาสนาอะไร เป็นต้น การตัดสินใจเลือกคู่ที่นับถือศาสนาต่างกันจึงจําเป็นต้อง
พยายามปรับตัวเข้าหากัน และไม่ควรนําประเด็นทางศาสนามาเป็นข้อโต้แย้งว่าศาสนาของงใคร
ดีกว่าของใคร เพราะปัญหานี้ไม่มีข้อสรุปและอาจนําไปสู่ความแตกแยกในชีวิตสมรสได้ง่าย 

 3. การศึกษา การที่คู่สมรสมีระดับการศึกษาสูงหรือจบปริญญา แม้จะไม่ใช่เคร่ือง
รับประกันความสําเร็จของชีวิตสมรสได้อย่างแน่นอนก็จริงอยู่ แต่จากตัวอย่างชีวิตสมรสจํานวนมาก
ได้ชี้ให้เห็นว่า คนที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มในการประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากกว่าคนที่มี
การศึกษาต่ํา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการศึกษาช่วยทําให้บุคคลเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย จิตใจ
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อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสมรสหรือชีวิตครอบครัวเป็นอย่างมากและ
จากการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปมักพบว่า คู่สมรสที่มีสติปัญญาและระดับการศึกษาใกล้เคียงกันมักจะมี
โอกาสประสบความสุขและความสําเร็จในชีวิตสมรสมากกว่าคู่สมรสที่มีระดับการศึกษาต่างกันมาก 
เพราะระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกันจะช่วยทําให้คู่สมรสพูดจากันรู้เร่ืองและเข้าใจกันได้ง่าย แต่หาก
คู่สมรสมีระดับการศึกษาต่างกัน ฝูายชายควรจะเป็นฝูายที่มีการศึกษาสูงกว่า ถ้าฝูายหญิงมีการศึกษา
สูงกว่าฝูายชายมาก อาจทําให้เกิดปัญหาในการปรับตัวของฝูายชายได้ 
 4. ฐานะทางเศรษฐกิจ ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจหรือฐานะการเงินนับเป็นข้อที่ควร
พิจารณาอีกประการหนึ่งในการเลือกคู่ เพราะถ้าคู่สมรสมีฐานะทางการเงินไม่ดีการหารายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย ในขณะที่ครอบครัวต้องขยายตัวออกไป สมาชิกใหม่ในครอบครัวก็จะต้อง
เพิ่มขึ้น อาจมีผลกระทบให้เกิดปัญหาชีวิตครอบครัวได้ เว้นเสียแต่คู่สมรสนั้นจะต้องทํางานหนัก
เพื่อเพิ่มพูนรายได้และรู้จักประหยัดในการใช้จ่าย จึงจะทําให้ชีวิตดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน 

 5. บุคลิกภาพ คนเรามีบุคลิกภาพไม่เหมือนกัน บุคลิกลักษณะที่เป็นเสน่ห์อยู่ในตัว
บุคคลก็แตกต่างกันออกไปด้วย เช่นขนาดของร่างกาย รูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา
อุปนิสัยใจคอ ความสนใจ ค่านิยม รสนิยม อุดมคติ ความประพฤติ ฯลฯ ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ เกิด
จากการผสมผสานกันระหว่างพันธุกรรม และประสบการณ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคลเมื่อคนเราจะ
เลือกคู่ครองจึงจําเป็นจะต้องพิจารณาบุคลิกภาพ บุคลิกลักษณะของผู้ที่จะมาเป็นคู่ครอง หรือคู่ชีวิต
ของตนเองในอนาคตด้วยว่าบุคลิกภาพและบุคลิกลักษณะดังกล่าว เหมาะสมกับตนหรือไม่ ตนพอใจ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในชีวิตสมรสหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพของคู่ครองก่อนแต่งงาน
จึงเป็นสิ่งสําคัญมาก และชีวิตสมรสที่มีความสุขจะต้อง ประกอบด้วยบุคลิกภาพของชายและหญิงที่
เข้ากันได้ และจะต้องทราบอุปนิสัยใจคอต่างๆ ของคู่สมรสก่อนแต่งงาน แม้ว่าบุคลิกภาพของคนเรา
จะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าคู่สมรสฝูายหนึ่งฝูายใดคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของอีกฝูายหนึ่ง
ภายหลังการแต่งงานกันแล้ว ก็อาจจะเสี่ยงต่อความผิดหวังในชีวิตสมรสได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณา
ให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ 

 6. วุฒิภาวะทางอารมณ์ การที่ร่างกายของชายและหญิงเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่และพร้อม
ที่จะให้กําเนิดบุตรได้ มิได้หมายความว่า บุคคลผู้นั้นพร้อมที่จะแต่งงาน หรือมีครอบครัวได้  
การแต่งงานหรือการสมรสจําเป็นต้องอาศัยความเจริญเติบโตของจิตใจ หรือความมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์เป็นหลักสําคัญประกอบด้วย เพราะผู้ที่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ย่อมเป็นผู้ที่สามารถปรับตัว
ให้มีความสุขกับครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ความสามารถในการปรับตัวนี้ถือว่า
เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับชีวิตสมรสที่ประสบความสําเร็จ บุคคลที่มีวุฒิ
ภาวะอารมณ์ อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมเหล่านี้ 
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  วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่อตนเอง 

  1. เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองได้ดี  
  2. มีจิตใจมั่นคง และไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ได้ง่าย   
  3. เป็นผู้ที่สามารถเผชิญกับความจริงแห่งชีวิตได้ดี  
  4. ตัดสินใจได้เอง เมื่อทําผิดก็ยอมรับผิด  
  5. มองอนาคตด้วยความหวัง และเต็มใจรอคอย  
  6. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
  วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่อผู้อ่ืน 

  1. เป็นผู้รู้จักและเข้าใจผู้อ่ืนได้ดี   
  2. มีอารมณ์ขัน และมองโลกในแง่ดี  
  3. ยอมรับกติกาหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม  
  4. มีความสุขุมรอบคอบ รู้จักเหตุผล และรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว  
  5. รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบสูง  
  6. สามารถประเมินผลการกระทําของตนเองได้ 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของบุคคลได้แก่ อายุ ผู้ที่มีอายุมากจะเป็น 

ผู้ที่มีอารมณ์มั่นคงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย และจากการศึกษาพบว่า อายุที่เหมาะสมกับการมีคู่ครองนั้น
ผู้ชายควรจะมีอายุระหว่าง 27-30 ปี ผู้หญิงควรมีอายุระหว่าง 21-25 ปี และไม่ควรแตกต่างกันเกิน 
10 ปี เพราะความต่างวัยจะทําให้คู่สมรสปรับตัวเข้าหากันได้ยาก เน่ืองจากความต้องการและความ
สนใจในกิจกรรมต่างๆ แตกต่างกัน ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อขัดแย้งในชีวิตสมรสได้ 
 7. สุขภาพ สุขภาพย่อมมีความสําคัญต่อบุคคล ผู้ที่มีสุขภาพดีนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐ 
ดังพุทธภาษิตที่กล่าวว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” สุขภาพเปรียบเหมือนวิถีทางหรือหนทางที่จะนํา
บุคคลไปสู่ความสุข และความสําเร็จต่างๆ ในชีวิตการทํางานและชีวิตการสมรส ดังนั้นผู้ ที่เราจะ
เลือกเป็นคู่ครองควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนการแต่งงานจึงควรให้แพทย์ตรวจ
สุขภาพของชายและหญิงว่ามีโรคใดบ้างที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ชีวิตการสมรส เช่น การตรวจหมู่เลือด หรือการผิดปกติเกี่ยวกับเลือด และโรคที่สามารถถ่ายถอด
ทางพันธุกรรม และหากพบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บก็ควรได้รับการรักษาให้หายเสียก่อน 

 ดังนั้น การเลือกคู่ครองที่ดี ในทางพระพุทธศาสนาได้มีหลักธรรมปฏิบัติที่เป็นพื้นฐาน
อันมั่นคงที่จะทําให้อยู่ครองเรือนอยู่กันได้ยืดยาวเรียกว่าสมชีวธรรมมี 4 ประการคือ 
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 1. สมศรัทธา มีศรัทธาเสมอกันหนักแน่เสมอกันปรับตัวเข้าหากันลงได้ 

 
 2. สมสีล มีศีลเสมอกัน คือความประพฤติจรรยา มารยาท พื้นฐานการสอดคล้องกันไป

ได้ 
 3. สมจาค มีจาคเสมอกัน ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีใจกว้างพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

 4. สมปัญญา ปัญญาสมกัน รู้เหตุรู้ผลเข้าใจกันอย่างน้อยพูดกันรู้เรื่อง 

 

ประเภทของสามี - ภรรยา 
 ประเภทของสามี - ภรรยาที่พระราชวิสุทธิโมลี (2526 : 117-1418) ได้กล่าวไว้สามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ 

 1. ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี สามภีรรยาประเภทนี้จัดว่าเป็นคู่เวรคู่กรรม สามีภรรยาเป็น
คนไม่มีคุณธรรม ชอบฆ่าสัตว์ ลักทรัพย ์ ประพฤตินอกใจกัน ติดอบายมุข ยาเสพติด เกียจคร้าน
ทํางาน ชอบทะเลาะ ครองเรือนด้วยความทุกข์  
 2. ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา เป็นสามีภรรยาประเภท ผัวผี-เมียเทวดา สามีมีนิสัย 

เลวทราม ใช้จ่ายฟุูมเฟือย เกียจคร้านทํางาน ส่วนภรรยามีความเมตตากรุณา ขยันทํางาน อดทน
คู่ครองประเภทนี้ครองเรือนแบบหน้าชื่นอกตรม 

 3. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี สามมีความประพฤติดี มีความเมตตา ซื่อสัตย์จริงใจ 

ต่อภรรยา ส่วนภรรยาเกียจคร้าน ฟุูมเฟือยไม่ซื่อตรง ชอบการพนัน คู่ครองประเภทนี้ ประเภท 

ผัวเทวดา-เมียผี ฝูายชายมักจะทนไม่ไหว ส่วนมากแล้วมักจะแยกทางกัน 

 4. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา สามีภรรยาคู่นี้จัดว่าเป็นคู่สร้างคู่สม หรือคู่บารมี
เพราะสามีภรรยามีคุณธรรมเท่าเทียมกัน มีความรักมีความเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน 

 ดังนั้นพระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม 2 หน้าที่ 184 ข้อความบางตอนจาก 
ุปฐมสังวาสสูตร  ว่า คฤหบดีและคฤหปตานีทั้งหลาย  นี้แล  สังวาส 4 ประเภท  ทั้งคู่เป็นคนทุศีล 

ตระหนี่ และด่าว่าสมณพราหมณ์ หญิงชายคู่นั้นเป็นภริยา  และสามีผีอยู่ร่วมกัน. 
 สามีเป็นคนทุศีล ตระหนี่และด่าว่าสมณพราหมณ์ ภริยาเป็นคนมีศีล ใจบุญไม่ตระหนี่ 
นางนั้นเป็นหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผี. 
 สามีเป็นคนมีศีล ใจบุญ ไมต่ระหนี่ ภริยาเป็นคนทุศีล ตระหนี่และด่าว่าสมณพราหมณ์ 
นางนั้นเป็นหญิงผี อยู่ร่วม กับสามีเทวดา. 
 ทั้งคู่เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ สํารวมในศีล เลี้ยงชีพโดยชอบ หญิงชายคู่
นั้นเป็นภริยาสามีพูดคําอ่อนหวานต่อกัน ย่อมบังเกิดความเจริญมาก  อยู่ด้วยกันเป็นผู้มีความผาสุก 
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พวกศัตรูของ คู่ภริยาสามีที่มีความประพฤติดีสมกันย่อม  เสียใจกามกามี (ผู้ยังมีความใคร่ในกาม) 
ทั้งคู่ ผู้มีศีล และพรตเสมอกัน คร้ัน ประพฤติชอบในโลกนี้แล้ว (ละโลกนี้ไป) ย่อมยินดีบันเทิงใจใน
เทวโลก. 
 ดังนั้น จึงได้จําแนก ภรรยาแบบต่างๆโดยคุณธรรมที่ควรทําความประพฤติลักษณะนิสัย 
และการปฏิบัติต่อสามี มี 7 ประเภทคือ 

 1. วธกาภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต ภรรยาที่คิดร้าย ซื้อได้ด้วยเงินมิได้อยู่กินด้วย
ความพอใจ ยินดีชายอ่ืน ดูหมิ่นและคิดทําลายสาม ี ภรรยาที่มีใจคิดล้างผลาญชีวิตสามี พยายามฆ่า
สามี ยินดีในชายอื่น ตบตี แช่งด่าสามี  
 2. โจรีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงโจร, ภรรยาผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ ภรรยาที่ชอบล้างผลาญ
ทรัพย์สามี ใช้ทรัพย์ไม่เป็นบ้าง ยักยอกทรัพย์เพื่อความสุขส่วนตัวบ้าง สร้างหนี้สิน ให้ตามใช้บ้าง  

 3. อัยยาภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงนาย, ภรรยาที่เกียจคร้าน ไม่ใส่ใจการงาน กินมาก ปากร้าย 
หยาบคาย ใจเหี้ยม ชอบข่มสามี ภรรยาที่ชอบล้างผลาญศักดิ์-ศรีสามี ไม่สนใจช่วยการงาน เกียจคร้าน 
กินมาก ปากร้าย กล่าวคําหยาบ ชอบข่มขี่สามีซึ่งขยันขันแข็ง เหมือนเจ้านายข่มขี้ข้า ภูมิใจที่ข่ม 

สามีได้  
 4. มาตาภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงมารดา, ภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยห่วงใยเอาใจใส่สามี 
เหมือนมารดาปกปฺองบุตร และประหยัดรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ภรรยาที่มีความรัก เมตตาสามีไม่มีที่
สิ้นสุด เหมือนมารดารักบุตร เช่น สามีจะตกต่ําหมดบุญวาสนา จะปูวยจะพิการตลอดชีวิตก็ไม่
ทอดทิ้ง ไม่พูด ไม่ทําให้สะเทือนใจ แม้ตายจากไปตั้งแต่ตนยังสาวก็ไม่ยอมมีสามีใหม่  
 5. ภคินีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงน้องสาว, ภรรยาผู้เคารพรับสามี ดังน้องรักพี่มีใจอ่อนโยน 

รู้จักเกรงใจและคล้อยตามสามี ภรรยาที่เคารพสามี มีความรักยั่งยืน แต่มีขัดใจกันบ้าง ทั้งซน ทั้งงอน 

ทั้งขี้ยั่ว ทั้งขี้แย ต้องทั้งขู่ทั้งปลอบ ประเดี๋ยวจะเที่ยว ประเดี๋ยวจะกิน จะแต่งตัว แต่ก็ซื่อสัตย์ต่อสามี  
 6. สขีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงสหาย ภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อน พบสามีเมื่อใด ก็ปลาบปลื้ม 

ดีใจเหมือนเพื่อนพบเพื่อนที่จากไปนาน เป็นผู้มีการศึกษาอบรม มีกิริยามารยาท ความประพฤติดี 
ภักดีต่อสามี ภรรยาที่มีรสนิยม มีความชอบเหมือนสามี ถูกคอกัน เป็นคนมีศีลธรรม มีความ
ประพฤติดี แต่อาจมีความทะนงตัวโดยถือว่าเสมอกัน หากฝูายตรงข้ามขาดเหตุผลก็ไม่ยอมกันก็
เป็นได้  
 7. ทาสีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงทาสี, ภรรยาที่ยอมอยู่ในอํานาจสามี ถูกขู่ตะคอกเฆ่ียนตี  
ก็อดทนไม่โกรธตอบ ภรรยาที่ทําตัวเหมือนคนใช้ ถึงสามีจะเฆ่ียนตี ดุด่า ขู่ตะคอก ก็ไม่คิดพิโรธ
โกรธตอบสามี อดทนได้ อยู่ในอํานาจสามี  องฺ.สตฺตก.23/60/92; ชา.อ.4/92) 
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 ดังนั้นจะดูว่าใครเป็นสามี-ภรรยาชนิดไหน ต้องดูหลังจากแต่งงานแล้วสัก ระยะหนึ่งจึง
จะชัด การแต่งงานมีอยู่ 2 ระยะ คือ  

 1. ระยะแต่ง คือก่อนเป็นสามีภรรยากัน ต่างคนต่างแต่ง ทั้งแต่งตัว แต่งท่าทาง  
อวดคุณสมบัติให้อีกฝูายหนึ่งเห็น  

 2. ระยะงาน คือหลังจากเป็นสามีภรรยากันแล้ว ต่างคนต่างต้องทํางานตามหน้าที่ ใครมี
ข้อดีข้อเสีย มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติอย่างไรก็จะปรากฏชัดออกมา  

 

คุณสมบัติของคู่สร้างคู่สม 

 พื้นฐานอันมั่นคงที่จะทําให้สามีภรรยาครองชีวิตกันยืนยาว มีความสุข คือคู่สามีภรรยา
ต้องมี สมชีวิธรรม ได้แก่ 
 1. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน ได้แก่ มีหลักการ มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา  
มีเปฺาหมายชีวิตเหมือนกัน  

 2. สมสีล มีศีลเสมอกัน ได้แก่ ความประพฤติศีลธรรมจรรยา กิริยามารยาทอบรมมาดี
เสมอกัน 

 3. สมจาค มีจาคะเสมอกัน ได้แก่ มีนิสัยเสียสละชอบช่วยเหลือไม่เห็นแก่ตัว ใจกว้าง
เสมอกัน  

 4. สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน ได้แก่ มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ดื้อด้านดันทุรัง 
เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน พูดกันรู้เร่ือง  

 

วิธีท าให้ความรักยั่งยืน 

 การเป็นสามีภรรยากัน เป็นเร่ืองที่จะว่ายากก็เหมือนง่าย แต่คร้ันจะว่าง่ายก็เหมือนยาก 

เพราะเพียงแต่เราตั้งคําถามว่า ทําอย่างไรสามีภรรยา จึงจะมีความรักยั่งยืน อยู่กินกันราบร่ืนเพียง
ประเด็นเดียว แล้วลองเที่ยวหาคําตอบดูเถอะ ถามสิบคนก็ตอบสิบอย่าง บ้างก็ว่าเกี่ยวกับดวงชะตา 

คู่ธาตุ ต้องวางฤกษ์ วางลัคน์ให้เหมาะๆ บ้างก็ว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิต ที่หัวสมัยใหม่หน่อยก็ว่า 

สําคัญที่แหวนหมั้นขันหมากเงินทุน ให้มากๆ เข้าไว้ ความสุขในชีวิตสมรสจะมีเอง แต่พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าตรัสเร่ืองมงคลสมรสไว้สั้นๆ เพียงคําเดียวว่า สังคหะ แปลว่า การสงเคราะห์กัน และให้
ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน ดังน้ี  

 1. ทาน การให้ปันแก่กัน คนเราถ้ารักที่จะอยู่ด้วยกันต้องปันกันกินปันกันใช้ หามาได้
แล้ว ควรรวมกันไว้เป็นกองกลาง แล้วจึงแบ่งกันใช้ หากไม่เอามารวมกัน อาจเกิดการระแวงกันได้ 
ที่ใดที่ปราศจากการให้ ที่นั่นย่อมแห้งแล้ง เหมือนทะเลทราย การปันกันนี้ รวมทั้งการปันทุกข์กัน
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ในครอบครัวด้วย เมื่อฝูายหนึ่งฝูายใดมีความทุกข์ มีปัญหา ก็ควรนํามาปรึกษากัน อีกฝูายก็ต้องรู้จัก
รับฟังและปลุกปลอบให้กําลงัใจ  

 2. ปิยวาจา พูดกันด้วยวาจาไพเราะ แม้การตักเตือนกันก็ต้องระมัด ระวังคําพูด  
ถ้าถือเป็นกันเองมากเกินไป อาจจะเกิดทิฏฐิ ทําให้ครอบครัวไม่สงบสุข โดยถือหลักว่า ก่อนแต่งงาน
เคยพูดไพเราะอย่างไร หลังแต่งงานก็พูด ให้ไพเราะอย่างนั้น  

 3. อัตถจริยา ฝึกฝนตนให้เป็นคนมีประโยชน์ คือมีความรู้ความสามารถ แล้วนําความรู้
ความสามารถที่มีอยู่นั้น มาช่วยเหลือกัน ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อกันในทุกด้าน เมื่อรู้ว่าอะไร
ดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ก็นํามาเล่าสู่กันฟัง พยายามศกึษาหาความรู้ทางธรรม เอาใจมาเกาะกับ
ธรรมให้มาก สามีภรรยานั้น เมื่อทะเลาะกันมักจะโยนความผิดให้อีกฝูายหนึ่ง ซึ่งแท้จริงแล้ว ย่อมมี
ความผิดด้วยกันทั้งคู่ อย่างน้อยก็ผิดที่ไม่หาวิธีที่เหมาะสม แนะนําตักเตือนกัน ปล่อยให้อีกฝูายหนึ่ง
ทําความผิด  

 4. สมานัตตตา วางตัวให้เหมาะสมกับที่ตัวเป็น เป็นพ่อบ้านก็ทําตัวให้สมกับเป็น
พ่อบ้าน เป็นแม่บ้านก็ทําตัวให้สมกับเป็นแม่บ้าน ต่างก็วางตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในบ้านและนอกบ้าน ซึ่งข้อนี้จะประพฤติปฏิบัติให้ดีต้องฝึกสมาธิให้ใจผ่องใสเป็นปกติ 
เพราะคนที่ใจผ่องใส จะรู้ว่าในภาวะเช่นน้ัน ควรจะวางตนอย่างไร ไม่ระเริงโลก จนวางตนไม่
เหมาะสม  

 โดยสรุป คือปฏิบัติตนตามหลักทาน การให้ปันสิ่งของ รักษาศีล เพื่อให้มีคําพูดที่ไพเราะ 

และเพื่ออุดข้อบกพร่องของตน จะได้เป็นคนมีประโยชน์ เจริญภาวนา คือการฟังธรรมและทําสมาธ ิ
เพื่อให้ใจผ่องใสเกิดปัญญา จะได้วางตัวได้เหมาะสมกับที่ตัวเป็น  

 

หน้าที่ของสามีต่อภรรยา  

 1. ยกย่องให้เกียรติ คือยกย่องว่าเป็นภรรยา ไม่ปิดๆ บังๆ หากทําดี ก็ชมเชยด้วยใจจริง 
หากทําผิดก็เตือน แต่ไม่ตําหนิต่อหน้าสาธารณชน หรือคนในบ้าน เพราะจะเสียอํานาจการปกครอง 

สิ่งใดเป็นเร่ืองส่วนตัว เช่น การเลี้ยงเพื่อน พบปะญาติมิตร ควรให้อิสระตามสมควร  

 2. ไม่ดูหมิ่น ไม่เหยียดหยามว่าต่ํากว่าตน ไม่ดูถูกเร่ืองตระกูล ทรัพย์ ความรู้ การแสดง
ความคิดเห็น ไม่กระทําเร่ืองที่เกี่ยวกับครอบครัว โดยไม่ปรึกษาหารือ และห้ามทุบตีด่าทอเด็ดขาด  

 3. ไม่นอกใจ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นในฐานะเป็นภรรยาเหมือนกัน เพราะเป็นการ 

ดูหมิ่น ความเป็นหญิงของภรรยา ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ภรรยาทุกคนจะปลื้มใจที่สุด ถ้าสามีรัก
และซื่อตรงต่อตนเพียงคนเดียว  
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 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ คือมอบให้เป็นผู้จัดการภาระทางบ้าน ไม่เข้าไปก้าวก่ายใน
เร่ืองการครัว การปกครองภายใน นอกจากเร่ืองใหญ่ๆ ซึ่งภรรยาไม่อาจแก้ปัญหาได้  
 5. ให้เคร่ืองแต่งตัว ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงล้วนชอบแต่งตัว สนใจเร่ืองสวยๆ งามๆ ถ้าได้
เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งตัวสวยๆ งามๆ แล้วชื่นใจ ถึงจะโกรธเท่าโกรธ ถ้าได้เคร่ืองแต่งตัวถูกใจ ประเด๋ียว
ก็หาย สามีก็ต้องตามใจบ้าง 

 

หน้าที่ของภรรยาต่อสามี  
 1. จัดการงานดี จัดบ้านให้สบายน่าอยู่ จัดอาหารให้ถูกปากและทันตามความต้องการ 
จัดเสื้อผ้าเคร่ืองใช้ ให้สะอาดอยู่เสมอ ดูแลลูกเต้าให้ความรักความอบอุ่น ให้ลูกเติบโตขึ้นมาด้วย
สุขภาพแข็งแรงและเป็นคนดี  
 2. สงเคราะห์ญาติข้างสามี ด้วยการเอ้ือเฟื้อ กล่าววาจาไพเราะ ให้ความช่วยเหลือตาม
ฐานะที่จะทําได้  
 3. ไม่นอกใจ จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อสามีเพียงผู้เดียว  

 4. รักษาทรัพย์ให้ดี ไม่ฟุูมเฟือย แต่ก็ไม่ตระหนี่ รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็น  

 5. ขยันทํางาน ขยันขันแข็งทํางานบ้าน ไม่เอาแต่กิน นอน เที่ยว หรือเล่นการพนัน  

 ดังนั้น ประเพณีแต่งงานของไทยเรา เวลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับน้ําพุทธมนต์ มักจะสวมมงคล
แฝดไว้บนศีรษะ ดูคล้ายๆ กับยึดคนสองคนไว้ด้วยกัน ความมุ่งหมายนั้นคือ จะยึดคนทั้งสองไว้
ไม่ให้แยกจากกัน นั่นเป็นการยึดผูกเพียงภายนอก ผิวเผิน ซึ่งช่วยอะไรไม่ได้จริง พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดเหมือนกัน แต่แทนที่จะสอนให้ยึดด้วยด้าย ทรงสอนให้ยึดเหนี่ยวน้ําใจ
กันไว้ ด้วยคุณธรรมที่เรียกว่า สังคหะ แทน การสงเคราะห์ที่ทั้งสองฝูายปฏิบัติต่อกัน จะเป็นเงื่อนใจ 
2 วง วงหนึ่งคล้องไว้ในใจสามี อีกวงหนึ่งคล้องไว้ในใจภรรยา ถ้าทําได้ตามหลักธรรมนี้แล้ว  
ต่อให้มนุษย์หน้าไหนก็มาพรากไปจากกันไม่ได้ แม้แต่ความตายก็พรากได้เพียงร่างกาย ส่วนดวงใจ
นั้น ยังคงคล้องกันอยู่ชั่วนิรันดร์  

 

ข้อเตือนใจ  

 มีข้อเตือนใจอยู่ว่า แม้บางคนต้ังใจแล้วว่าจะต้องยึดใจเอาไว้ คร้ันปฏิบัติจริงก็ไม่วายเขว 

พอสามีทําท่าจะหลงใหล นอกลู่นอกทาง กลับวิ่งไปหาหมอเสน่ห์ยาแฝด เสียเงินเสียทอง เสียเวลา 
แต่แล้วก็เหลว เพราะทิ้งบ้านทิ้งช่อง ไปเฝฺาหมอเสน่ห์ ข้าวปลาไม่รู้จักหุงหา ปล่อยให้บ้านรกเป็น
เล้าไก่รังกา แทนที่จะคอยเอาใจสามี กลับไปกราบเท้าเอาใจหมอเสน่ห์ เพื่อจะมาแข็งข้อเอากับสามี 
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สถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลงทุกที ที่ถูกควรปักใจให้มั่นในศีลในทาน ในการทําความดี ปฏิบัติหน้าที่
ของเรา ไม่ยอมให้บกพร่อง แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง  

 

โอวาทวันแต่งงาน  

 เป็นโอวาทปริศนาที่ธนัญชัยเศรษฐี ผู้เป็นบิดาของนางวิสาขาให้แก่นาง ในวันแต่งงาน  
มีทั้งหมด 10 ข้อ ดังนี้  
 1. ไฟในอย่านําออก หมายถึง ไม่นําเร่ืองราวปัญหา ความร้อนใจต่างๆ ในครอบครัว  
ไปเปิดเผยแก่คนทั่วไปภายนอก  

 2. ไฟนอกอย่านําเข้า หมายถึง ไม่นําเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ภายนอกที่ร้อนใจเข้ามาใน
ครอบครัว  

 3. ให้แก่ผู้ให้ หมายถึง ผู้ใดที่เราให้ความช่วยเหลือ ให้หยิบยืมสิ่งของแล้ว เมื่อถึงกําหนด 

ก็นํามาส่งคืนตามเวลา เมื่อเรามีความจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือ หากไม่เกินความสามารถของเขา 
เขาก็ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มใจ บุคคลเช่นน้ีภายหลังถ้ามาขอความช่วยเหลือเราอีก ก็ให้ช่วย  

 4. ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้ หมายถึง ผู้ใดที่เราให้ความช่วยเหลือให้หยิบยืมสิ่งของแล้ว  
ไม่ส่งคืนตามกําหนดเวลา เมื่อเรามีเร่ืองขอความช่วยเหลือ แม้ไม่เกินความสามารถของเขา และเป็น
เร่ืองถูกศีลธรรมเขาก็ไม่ยอมช่วย คนอย่างนี้ ภายหลังถ้ามาขอความช่วยเหลือเราอีก อย่าช่วย  

 5. ให้ไม่ให้ก็ให้ หมายถึง ถ้าญาติพี่น้องเราที่ตกระกําลาํบากมาขอความช่วยเหลือ  
แม้บางคร้ัง ไม่ส่งของที่หยิบยืมตามเวลา ภายหลังเขามาขอความช่วยเหลืออีก ก็ให้ช่วย เพราะถึง
อย่างไรก็เป็นญาติพี่น้องกัน  

 6. กินให้เป็นสุข หมายถึง ให้จัดการเรื่องอาหารการกินในครอบครัวให้ดี ปรนนิบัติ 

พ่อแม่ของสามี ในเร่ืองอาหาร อย่าให้บกพร่อง ถ้าทําได้อย่างนี้ ตัวเราเอง เวลากินก็จะกินอย่างมี
ความสุข ไม่ต้องกังวล  

 7. นั่งให้เป็นสุข หมายถึง รู้จักที่สูงที่ต่ํา เวลานั่งก็ไม่นั่งสูงกว่าพ่อแม่ของสามี จะได้นั่ง
อย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวล ไม่ถูกตําหนิ  
 8. นอนให้เป็นสุข หมายถึง ดูแลเร่ืองที่หลับที่นอนให้ดี และยึดหลักตื่นก่อนนอนทีหลัง 

ก่อนนอนก็จัดการธุระการงาน ให้เรียบร้อยเสียก่อน จะได้นอนอย่างมีความสุข  

 9. บูชาไฟ หมายถึง เวลาที่พ่อแม่ของสามีหรือตัวสามีเองกําลังโกรธ เปรียบเสมือน 

ไฟกําลังลุก ถ้าดุด่าอะไรเรา ก็ให้นิ่งเสียอย่าไปต่อล้อต่อเถียงด้วย เพราะในช่วงเวลานั้น ถ้าเราไป
เถียงเข้าเร่ืองราวก็จะยิ่งลุกลามใหญ่โต ไม่มีประโยชน์ คอยหาโอกาสเมื่อท่านหายโกรธ แล้วจึงค่อย
ชี้แจงเหตุผลให้ฟัง อย่างนุ่มนวลจะดีกว่า  
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 10. บูชาเทวดา หมายถึง เวลาที่พ่อแม่ของสามี หรือตัวสามีเองทําความดีก็พยายาม
ส่งเสริมสนับสนุน พูดให้กําลังใจให้ทําความดียิ่งๆ ขึ้นไป  

 

อานิสงส์การสงเคราะห์ภรรยา (สามี)  
 1. ทําให้ความรักยืนยง  

 2. ทําให้สมานสามัคคีกัน  

 3. ทําให้ครอบครัวมีความสงบสุข  

 4. ทําให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ  

 5. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง ฯลฯ  

 “ภรรยานั้นอยู่ใกล้ชิด หากไม่ผูกมิตร ชีวิตจะสั้น ภรรยานั้นอยู่ร่วมกัน หากคิดสร้างสรรค์ 
บ้านนั้นเจริญ” 

 

จริยธรรมพื้นฐานของผู้ครองเรือน 

 การครองเรือนเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จําเป็นต้องมีคุณธรรมและแบบแผนแห่งความ
ประพฤต ิ เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง ครอบครัวเพื่อนมนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ ตลอดจนสังคม 

จริยธรรม พื้นฐานสําหรับกําหนดเป็นมาตรการให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนกันเองและไม่เบียดเบียนสัตว์
อ่ืน หลักธรรมดังกล่าวคือ เบญจศีล – เบญจธรรม 

 1. เบญจศีล - เบญจธรรม 

  ศีล 5 และธรรม 5 เป็นจริยธรรมพื้นฐานสําหรับการครองเรือน ศีล 5 เป็นหลักที่ใช้
ควบคุมตัวเอง ส่วนธรรม 5 เป็นหลักธรรมที่มุ่งพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมทั้งศีล 5 และธรรม 5  

มีรายละเอียดดังนี้(กรมการศาสนา 2526 : 94-96) 

 

เบญจศีล เบญจธรรม 

1. เว้นฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนกัน 1. มีเมตตากรุณา ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข 

2. เว้นจากลักทรัพย์ 2. สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีวิตชอบ 

3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม 3. กามสังวร คือการสํารวมในกาม 

4. เว้นจากการพูดเท็จ 4. สัจจะคือมีความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง 

5. เว้นจากการดื่มสุรา เมรัยฯ 5. สติสัมปชัญญะ คือการระลึกได้คือ รู้ตัวอยู่
เสมอ 
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 2. มรรค มีองค์ 8 ซึ่งประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา  ได้แก่  
  2.1 สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ  

  2.2 สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ หรือดาริชอบ  

  2.3 สัมมาวาจา วาจาชอบ หรือเจรจาชอบ  

  2.4 สัมมากัมมันตะ ความประพฤติชอบ  

  2.5 สัมมาอาชีวะ ความเลี้ยงชีพชอบ  

  2.6 สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ  

  2.7 สัมมาสต ิความมีสติชอบ ระลึกชอบ  

  2.8 สัมมาสมาธ ิความมีสมาธิชอบ  

 3. สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ใน
สามัคคี แสดงออกเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประกอบด้วย  

  3.1 ทาน การให้ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ และให้
ความรู้แนะนาสั่งสอน  

  3.2 ปิยวาจา วาจาอันเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้าใจหรือซาบซึ้งใจ คือ กล่าวคาสุภาพ 

ไพเราะ อ่อนหวาน สมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดจนคาแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผล เป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม  

  3.3 อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดจนช่วยแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริมในทางจริยธรรม  

  3.4 สมานัตตา ความมีตนเสมอ คือ ทาตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่าเสมอกัน
ในชนทั้งหลาย และเสมอในสุข ทุกข์ โดยรับรู้ ร่วมแก้ไข ตลอดจนวางตนเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ
บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมตาม แต่กรณี  
 4. พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐ มีไว้เป็นหลักใจ และ
กากับความประพฤติ เป็นเคร่ืองค้าจุนสังคมได้แก่  
  4.1 เมตตา มีไมตรีจิต คิดจะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข หรือปรารถนาดี อยากให้ผู้อ่ืนเป็นสุข
ตรงข้ามกับพยาบาทหรือคิดปองร้าย  

  4.2 กรุณา เอ็นดูหรือสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ตรงกันข้ามกับวิหิงสา 

หรือการเบียดเบียน  

  4.3 มุทิตา พลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี หรือเป็นสุข ตรงข้ามกับความริษยา  

  4.4 อุเบกขา วางใจเป็นกลาง ไม่ลาเอียง ยอมรับสภาพด้วยปัญญา  
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 5. ฆราวาสธรรม 4 แปลว่า ธรรมของผู้ครองเรือน คือ เป็นธรรมของผู้อยู่ครองเรือน
โดยตรง เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีความมั่นคง มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีความสุขความเจริญ
ตลอดไป ธรรมของผู้อยู่ครองเรือนมีดังนี้คือ  

  5.1 สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน  สามี
รักภรรยา  ภรรยาก็รักสามีตอบ ต่างฝูายต่างจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีความลับต่อกัน พูดง่ายๆ 
คือ ให้รักเดียวใจเดียว  อย่าเป็นคนหลายใจ อย่าหึงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะนําไปสู่การผิดใจกัน 
ทําให้เกิดการโกรธเคืองกันและอาจทําให้ชีวิตครอบครัวพังลงได้   
  5.2 ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มใจ  หักห้ามใจในเวลามีเร่ืองราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น  
เช่น เวลาโกรธ ก็ให้พยายามข่มใจไม่ให้โกรธ หรือแสดงความโกรธนั้นต่ออีกฝูาย เพราะจะทําให้อีก
ฝูายไม่พอใจหรืออาจโกรธตอบ อันจะนําไปสู่การทะเลาะกัน เป็นต้น  
  5.3 ขันติ หมายถึง ความอดทน หมายความว่า ให้รู้จักอดทนต่อคํากล่าวติชินนินทา
ของอีกฝูาย หรือคนอ่ืนๆ เขาจะว่าอะไรก็ให้พยายามอดทนเอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ อย่าแสดง 

ออกตอบ เพราะหากแสดงออกตอบก็จะนําไปสู่การก่อวิวาทกัน โกรธเคืองกัน ผิดใจกัน  เวลาที่ฝูาย
ใดฝูายหนึ่งโกรธ ก็ให้อีกฝูายพยายามอย่าโกรธตอบ หรือทางที่ดีที่สุดให้เดินหนีไปให้ไกล อย่าพูด
ด้วย รอให้อาการความโกรธสงบลงเสียก่อน จึงค่อยพูดด้วย เพราะในเวลาที่โกรธคนเรามักจะ 

ขาดสติ มักไม่ยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝูาย มักใช้กําลังในการแก้ปัญหา ขืนพูดด้วยก็จะเข้าสํานวน
ไทยที่ว่า “สีซอให้ควายฟัง” หรือ “เปูาปี่ให้ควายฟัง” ทําอย่างไรก็ไม่รู้เร่ืองหรอก เสียเวลาเปล่า 
ดังนั้น จึงต้องอดทนเอาไว้ 
  5.4 จาคะ หมายถึง การเสียสละ กล่าวคือ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้แก่
อีกฝูาย หรือการรู้จักเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝูาย พยายามยอมกันในบางเร่ืองหรือทุกเร่ือง 
สามียอมภรรยา ภรรยายอมสามี สามีรู้จักเสียสละต่อภรรยา ภรรยารู้จักเสียสละต่อสามี ต่างฝูาย 

ต่างรู้จักเสียสละต่อกัน ก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขได้  
 

จริยธรรมในการสร้างฐานะของผู้ครองเรือนและจริยธรรมในการสร้างความสุขให้กับ 

ผู้ครองเรือน 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2530 : 67) ได้ตรัสเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการสร้างฐานะของผู้ครองเรือนไว้ดังนี้ 
 1. อุฏฐานสัมปทา คือ มีความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต การศึกษา
เล่าเรียนและการทําธุระหน้าที่ตนให้สําเร็จ 
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 2. อารักขสัมปทา คือ การเก็บรักษามีความขยันหมั่นเพียรรักษาทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้
เป็นอันตรายและรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสีย 

 3. กัลป์ยาณมิตตา คือ ความมีเพื่อนที่ดี 
 4. สมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่กําลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ฝืดเคืองและไม่
ฟุูมเฟือย 

 จริยธรรมในการสร้างความสุขให้กับผู้ครองเรือน 

 เปฺาหมายการอยู่ครองเรือน คือ ความสุข ความสุขของผู้ครองเรือนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้อง
อาศัยการประกอบอาชีพและการทํางานที่สุจริตและเก็บสะสมทรัพย์ เพื่อสร้างฐานะของครอบครัว
ให้มั่นคง ความสุขของผู้ครองเรือน (สุขของคฤหัสถ์) มี 4 อย่าง คือถึงความสุขของผู้ครองเรือน  
อันเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ 4 อย่าง คือ  

 1. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือมีทรัพย์ที่หามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของตน  
ที่หามาโดยสุจริต ขอบธรรม เมื่อมีทรัพย์แล้วก็ทําให้ภาคภูมิใจ เอิบอ่ิมใจไม่เดือดร้อนใจ  

 2. โภคสุข สุขเกิดแต่การใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ คนที่มีทรัพย์อยู่ในมือแล้วย่อมสบายใจ 
เอิบอิ่มใจ เมื่อเวลาที่ต้องการจะใช้ ก็สามารถจะเอามาใช้ได้ ไม่ขาดแคลน ข้อที่ว่าสุขเกิดแต่ 
การใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามต้องการน้ี รู้สึกคนไทยทุกคนจะซาบซึ้งใจกันดี เพราะคนไทยเป็นนักจ่าย  

เห็นอะไรก็อยากได้อยากซื้อไปหมด ถ้าไม่มีเงินคงไม่เป็นสุขแน่เทียว  

 3. อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ ถ้าเราเป็นหน้ี ต้องขวนขวายหาเงินมาใช้หนี้เขา 
จะหาความสุขได้อย่างไร ยิ่งเวลาที่ต้องส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย แต่ไม่มีจะส่ง ยิ่งเป็นทุกข์ใจมาก 

เพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามใช้จ่ายให้พอเหมาะพอสมกับฐานะ ไม่ใช้จ่ายเกินตัวจนต้องเป็นหน้ีเป็น
สินเขาแล้ว เราจะมีความสุขมากทีเดียว เพราะฉะนั้นความไม่เป็นหน้ีจึงเป็นความสุขของผู้ครอง
เรือน  

 4. อนวัชชสุข สุขอันเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือประพฤติสุจริตธรรม เมื่อ
ประพฤติแต่สุจริตธรรมก็ไม่มีใครที่จะติเตียนเราได้ ทําให้เกิดความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจว่า เราประพฤติ
ตนดี ไม่เป็นที่ครหาของใคร ๆ  

 ขอสรุปอีกคร้ังว่า สุขของผู้ครองเรือนมี 4 อย่าง คือ  

 1. สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์  
 2. สุขเกิดแต่การใช้ทรัพย์  
 3. สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหน้ี  

 4. สุขเกิดแต่ความประพฤติที่ไม่มีโทษ คือประพฤติแต่สุจริตธรรม  
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 (พระไตรปิฎก เล่มที่ 21 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 13 อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  
อันนนาถสูตร) 
 

วิธีสร้างความสุขภายในครอบครัว 

 บุคคลมีทรัพย์และการใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้อง ไม่เป็นหนี้และประกอบอาชีพสุจริต
บางคร้ังก็ขาดความรัก ความอบอุ่นและความสุข ถ้าหากครอบครัวมีปัญหา เกิดความขัดแย้ง
ประพฤตินอกใจกัน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่เคารพเกรงใจกัน เป็นต้น เป็นที่มาแห่งความทุกข์ 
การสร้างความสุขให้ครอบครัว เป็นวิธีสําหรับครองเรือนเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ยืดยาวไปตลอดชีวิต 

สมภพ  ชีวรัฐพัฒน์ (2535 : 147)  ได้รวบรวมวิธีสร้างความสุขภายในครอบครัวมากล่าวไว้ดังนี้ 
 1. มีรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ประพฤตินอกใจกัน ไม่ทําตนสนิทสนมกับชายอ่ืน
และหญิงอ่ืนเกินความจําเป็น ให้ความสนใจซึ่งกันและกันที่สาํคัญที่สุดคือความรัก ความอบอุ่น
แก่ลูก ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาตามความสามารถ และอบรมให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรม 

 2. เคารพและเกรงใจกัน ภรรยาให้ความเคารพสามี ในฐานะเป็นหัวหน้าครอบคลุม 

และเป็นพ่อของลูก ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจานุ่มนวลไพเราะ ปกปิดความลับซึ่งกันและ
กัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยความนุ่มนวล เมตตาและให้อภัย รู้จักสารภาพและขอโทษกันเมื่อ
ผิดพลาด ถ้าปฏิบัติเช่นที่กล่าวมาแล้วย่อมทําให้ครอบครัวมีความสุข 

 3. ชื่นชมในความสําเร็จของชีวิตร่วมกัน อดทนต่อสู้บากบั่นเพื่อแก้ปัญหาชีวิตในยาม
ทุกข์ร่วมกัน รวมพลังชีวิตให้เป็นเอกภาพ มีน้ําหนึ่งใจเดียวเพื่อความสําเร็จของชีวิตร่วมกัน 

 4. สมาชิกในครอบครัวต้องรับผิดชอบในหน้าที่ ประพฤติตนเพื่อการบําเพ็ญประโยชน์
ต่อครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวให้มีความสุข สามีทําหน้าที่สามี ภรรยาทําหน้าที่ภรรยา 

บุตรทําหน้าที่บุตร ทุกคนในครอบครัวต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบทํางานตามหน้าที่ 
 5. ประพฤติธรรม สมาชิกในครอบครัวต้องประพฤติธรรมตามสมควรแก่วัย และ
ภาวการณ์ครองตนที่เหมาะสมการพึ่งตนเอง มีจริยธรรมพื้นฐานการร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลของ
สังคม การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน การทําบุญในวันพระและวันสําคัญทางศาสนา การฟังธรรม 

เป็นต้น 

 6. การสงเคราะห์บุคคลในครอบครัว เช่น การบํารุงเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรและภรรยา 

เป็นต้น 

 7. การพัฒนาสมาชิกในครอบครัว ให้การศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพที่มั่นคงและ
สุจริต ให้ทุกคนมีความสําเร็จในชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณธรรม สร้างประโยชน์ให้กับ
ครอบครัวและสังคมได้ 
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 8. ผูกมัดน้ําใจกันด้วยความแบ่งปัน พูดจาไพเราะนุ่มนวล และทํากิจที่เป็นประโยชน์
ให้แก่กันและกัน 

 9. การรู้จักประนีประนอมผ่อนปรน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและรู้จัก
ให้อภัยและขอโทษเมือผิดพลาด 

 ดังนั้น 10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎ ี แต่เป็นการที่พ่อแม่ทุกคนหวังไว้ว่า  
อยากให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ลูกได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่อย่างที่เขาตั้งใจไว้ 
แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วความหวังกับความเป็นจริงอาจสวนทางกันเนื่องด้วยภาระที่ต้องรับผิดชอบ
ทั้งหน้าที่การงานและหน้าที่พ่อแม่ 
 ทั้งนี้ การที่พ่อแม่จะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นดังหวังนั้น เปรียบเสมือนของขวัญที่ล้ําค่า
ที่สุดสําหรับลูกเลยก็ว่าได้ เพราะหากพวกเขาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีแต่ความรัก ความเข้าใจ  
เมื่อลูกโตขึ้น เขาก็จะมีแต่ความทรงจําที่ดีและมีแบบแผนปฏิบัติต่อไป 

 ดังนั้นหากครอบครัวในวันนี้ยังมีความสุขไม่มากพอลองมาดูเคล็ดลับดีๆ ที่สามารถเพิ่ม
มวลความสุขให้ครอบครัวได้ง่ายๆ 10 วิธีดังนี้ 
 1. "หัวเราะ" ไปด้วยกัน เสียงหัวเราะคือวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้ทุกคนในครอบครัวได้
ใกล้ชิดกันมากขึ้น ดังนั้นการที่ใครสักคนแบ่งปันเร่ืองราวสนุกสนานน่าขํามาให้คนในบ้านได้หัวเราะ
ไปพร้อมกัน หรือการนั่งดูรายการตลกในช่วงเวลาว่างด้วยกันทั้งครอบครัวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจ 

 2. "ขอบคุณ" กันและกัน หลายคร้ังที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม คนในครอบครัว
อาจหลงลืมช่วงเวลาดีๆไปบ้าง ดังนั้นการที่เราไม่ลืมคําว่า "ขอบคุณ" และ "ขอโทษ" ก็ทําให้
ความรู้สึกดีๆยังคงอยู่ต่อไป อย่าลืมว่า ความสุขของทุกคนในครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกคน
เข้าใจกัน 

 ดังนั้นนับเป็นโอกาสที่ดีหากพ่อแม่สอนลูก พี่สอนน้อง น้องมีน้ําใจต่อพี่ๆ ก็ควรใช้เวลา
ตรงนั้นกล่าวคําว่า "ขอบคุณ" ไปบ้าง เพราะมันไม่ใช่เร่ืองน่าอับอายอะไรเลย 

 3. “แบ่งปัน” ความสุขให้ลูกบ้าง ของขวัญจากพ่อแม่ที่วิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการที่ทั้ง
สองแบ่งปันความรักให้ลูกได้เรียนรู้ว่าพ่อกับแม่รักกันมากแค่ไหน ขณะเดียวกันก็ควรสอนให้ลูก
รู้จักรักแท้ที่พ่อมีให้แม่ ซึ่งการพูดให้ลูกรู้คงไม่สําคัญเท่ากับการแสดงออกให้ลูกเห็น และถ้าลูกรับรู้
ได้ว่า พ่อกับแม่รักกันแค่ไหน พวกเขาก็จะมีความสุขและมองความรักในแง่ดีอีกด้วย 

 4. "สุข" อย่างพอเพียง บางคร้ังปัญหาทางด้านการงานของแต่ละครอบครัว ก็เป็น
ตัวการสําคัญที่บั่นทอนความสุขได้มากทีเดียว ทั้งๆที่หลายคนอาจเถียงว่า ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
เงินและงานมากกว่าลูก แต่ ณ เวลานั้น หัวหน้าครอบครัวหลายคนอาจมองไม่เห็นตัวเอง จนทําให้
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สาเหตุของปัญหาด้านการเงินและความไม่รู้จักพอเป็นบ่อเกิดของปัญหาซึ่งพาลหาเร่ืองทะเลาะเบาะ
แว้งกับลูก-เมียได้ง่ายมาก 

 ทั้งนี้ ถ้าใครไม่อยากให้เงินมาเป็นตัวบ่อนทําลายความสุขของครอบครัว ก็ควรจัด
ระเบียบความคิดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า แค่ไม่เป็นหนี้ ไม่อยากมีอยากได้จนเกินตัว ครอบครัวก็
สุขสมบูรณ์ได้ด้วยความพอเพียง อย่าไปดิ้นรนเพื่อวัตถุนอกกายเพียงแค่ให้เป็นหน้าเป็นตา ในขณะ
ที่ครอบครัวกําลังจะพังอีกเลย 

 5. "มารยาท" เพิ่มสุข บทบาทของพ่อแม่ที่สําคัญคือการสอนและดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสิ่ง
สําคัญที่เด็กส่วนใหญ่มักพลาดกันก็คือเร่ืองมารยาท ดังนั้นหากพ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมารยาทโดย
วิธีการที่ไม่ใช่การต่อว่าลูก ลูกก็จะรู้จักปรับปรุงและน้อมรับในสิ่งที่พ่อแม่สอน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
การที่พ่อแม่สอนลูก แล้วลูกนําไปปฏิบัตินั้น ก็คือความสุขที่พ่อแม่จะได้กลับมา ขณะที่ลูกๆเอง  

ถ้าเขามีมารยาทนอกจากคนในครอบครัวแล้ว สําหรับคนในสังคมเอง พวกเขาก็จะมีความสุขเพราะ
ลูกของเราเช่นกัน 

 6. "ปรับ" บ้านให้มีกฎ หลายคร้ังที่พี่น้องอาจทะเลาะกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความขัดแย้ง
ระหว่างการเล่นในบ้านหรือการพูดจายุแหย่ตามประสาเด็ก ซึ่งทําให้พ่อแม่หลายคนปวดหัวไปตามๆ 
กัน 

 ดังนั้นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พ่อแม่ควรตั้งกฎระเบียบให้ลูกๆและเพื่อนๆที่จะมา
เล่นในบ้านปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้ฝึกระเบียบวินัย
เด็กๆอีกด้วย 

 7. "เชื่อมั่น" กันและกัน เด็กๆอาจมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงกว่าผู้ใหญ่ พ่อแม่
ก็ควรใหอิสระกับลูกในการตัดสินใจและเชื่อมั่นในตัวลูก  แต่อิสระในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า  
พวกเขาจะอะไรก็ได้ไร้ขอบเขต ความเชื่อมั่นในที่นี้หมายถึงพ่อแม่ควรให้ลูกตัดสินใจเลือกในสิ่ ง 

ที่พวกเขาอยากทําโดยอยู่ในสายตาของพ่อและแม่เพื่อให้เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านประสบการณ์ด้วย
ตนเอง ไม่ใช่บังคับลูกเสียทุกอย่าง เพราะหากเป็นเช่นนั้น นอกจากจะไม่มีความสุขแล้ว  ครอบครัว
อาจแตกแยกได้อีกด้วย 

 8. "ชื่นชม" มากกว่าติเตียน การชื่นชมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ต่อให้ลูกทําผิดก็บอก
ว่าไม่ผิด เข้าข้างลูกอย่างไม่มีเหตุผล แต่การชื่นชมที่พ่อแม่ควรทําคือการที่ประสบความสําเร็จหรือ
สามารถทําอะไรบางอย่างที่น่ายินดี พ่อแม่ก็ควรให้กําลังใจลูก แม้ว่ามันจะเป็นเร่ืองเล็กน้อยก็ตาม 
เพราะในที่สุดแล้ว เมื่อลูกได้รับกําลังใจจากพ่อแม่ เขาก็จะมีความสุข และเมื่อลูกมีความสุข พ่อแม่ 
ก็จะพลอยสุขไปด้วย 
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 9. ลด "กังวล" คํานึงอยู่เสมอว่า ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหน แต่คนใน
ครอบครัวก็ยังคงเป็นกําลังใจและรออยู่ที่บ้านเสมอ ดังนั้นหากพ่อแม่เครียดจากการทํางาน ก็ไม่ควร
เอาปัญหาไปที่บ้านด้วยเพราะจะทําให้บรรยากาศเสียเข้าไปใหญ่ ลองนึกดูว่า ถ้าลูกๆกาํลังรอพ่อแม่
กลับบ้านเพื่อน่ังทานข้าวเย็นพร้อมกัน แต่กลับต้องพบว่า พ่อหงุดหงิด เร่ืองงาน แม่ก็มีปัญหาที่
ไม่ได้ต่างกัน เด็กๆที่รอที่บ้านคงเสียใจและหงุดหงิดตามกันเป็นแน่ 

 ดังนั้น หากมีปัญหาอะไรก็ควรแยกแยะเวลางานและเวลาครอบครัวเท่าที่จะทําได้ ถ้าสิ่ง
ไหนที่สามารถบอกเล่าและปรึกษากันและกันได้ก็ไม่ควรเก็บปัญหาน้ันไว้คนเดียว เพราะทุกคนใน
ครอบครัวไม่มีใครทิ้งใครได้แน่นอน ความกังวลจะลดลงได้ถ้ามีใครสักคนรับฟัง 

 10. "ช่วยเหลือ" กันและกัน สิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากที่กล่าวมานั้น การอยู่ร่วมกัน
เป็นทีมที่มีความสามัคคีกัน นับเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ดังนั้นการที่ครอบครัวพร้อมใจ
ช่วยเหลือกันและกันเปรียบเสมือนเป็นทีมเดียวกัน แน่นอนว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคแบบใด ครอบครัว
ที่แข็งแรงแบบนี้ก้จะสามารถฝูาฟันไปได้ด้วยดี และในที่สุด อุปสรรคต่างๆก็ไม่สามารถทําลายมวล
ความสุขของทุกคนในครอบครัวลงไปได้แม้แต่น้อย 

 เคล็ดลับทั้ง 10 ข้อน้ี หลายคนอาจบอกว่าพูดง่าย คิดง่าย แต่ทํายาก ซึ่งหากลองเปลี่ยน
ทัศนคติว่า ทํายากแต่ก็ทาํได้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นกี่เคล็ดลับ ถ้าทุกคนอยากทําให้ครอบครัวมีสุข   

ก็สามารถทําได้โดยปราศจากข้ออ้างใดๆแน่นอน เพียงแค่ให้ทุกคนในบ้านร่วมมือกัน และอีก  
15 เคล็ดลับ สําหรับสร้างความสุขในครอบครัว มีดังนี้คือ  
 เคล็ดลับ 1 : สนุกกับสิ่งต่างๆ สิ่งสําคัญสําหรับครอบครัวสุขสันต์ก็คือ ปรับสภาพจิตใจ 

ยอมรับและทําใจให้เย็นเมื่อเปิดประตูก้าวเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเจออะไรรออยู่ก็ยิ้มสู้เข้าไว้ พึงระลึกไว้
เสมอว่า “เมื่อพ่อกลับมาบ้านลูกๆ ก็มีความสุขเช่นเดียวกันเมื่อลูกๆ กลับมาบ้านพ่อแม่ก็มีความสุข” 

 เคล็ดลับ 2 : ถามไถ่เร่ืองราว เมื่อลูกๆ กลับมาถึงบ้าน ถามพวกเขาบ้างว่า “วันน้ีที่
โรงเรียนเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับลูกบ้าง?” ถ้าคุณกลับมาบ้านอย่างเหน่ือยหน่าย ไม่สนใจ  
แล้ว 5 นาทีต่อมาก็ไปอยู่หน้าทีวี นั่นน่ะคนในครอบครัวจะมีความสุขเมื่อเห็นคุณได้อย่างไร? 

 เคล็ดลับ 3 : การแต่งงานเป็นอันดับ 1 ความสัมพันธ์และการแต่งงานต้องมาเป็นอันดับ 1 

จริงอยู่หากมีลูกแล้ว พ่อแม่ต้องให้ความสําคัญกับลูกเป็นที่สุด แต่ก็อย่าลืมที่จะหาเวลาอยู่ด้วยกัน
สองต่อสองบ้าง มิเช่นน้ันความห่างเหินจะเข้ามาเยือนได้ 
 เคล็ดลับ 4 : ทานอาหารด้วยกัน ควรมีเวลาได้ทานอาหารร่วมกันทั้งครอบครัว เพราะ 

“มันคือช่วงเวลาแห่งการเชื่อมความสัมพันธ์” ดินเนอร์ในครอบครัวเป็นสิ่งจําเป็น ทานมื้อเย็นกับ
ครอบครัวอย่างน้อย 4 คร้ังต่อสัปดาห์จะเป็นเร่ืองที่ดีมาก 
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 เคล็ดลับ 5 : ทํากิจกรรมร่วมกัน ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัวสัก 1 หรือ 2 กิจกรรม 
โดยเฉพาะตอนกลางคืน เข้าไปเข้าไปพูดคุย หรือเล่านิทานให้ลูกฟัง จะเป็นเร่ืองดีไม่น้อย 

 เคล็ดลับ 6 : ครอบครัวมาก่อนเพื่อน ครอบครัวที่มีความสุข นั่นคือเราจะนึกถึงครอบครัว
ก่อนเพื่อน มิตรภาพเป็นเร่ืองสําคัญ แต่ยังไงก็ต้องวางตําแหน่งให้อยู่ต่ํากว่าครอบครัว 

 เคล็ดลับ 7 : วางลิมิดกิจกรรมของลูกหลังเลิกเรียน ทุกวันนี้กิจกรรมของเด็กๆ หลังเลิกเรียน
ค่อนข้างมากเกินไป ลูกๆ จะไม่ค่อยอยู่บ้านในเวลาเดียวกันกับพ่อแม่ นี่เป็นสิ่งที่ทาํให้ไม่มีเวลา 

ทานข้าวเพื่อสานสัมพันธ์ความสุขในครอบครัว “ถ้าเด็กๆ โตขึ้นโดยไม่รู้ว่าบัลเล่ต์เต้นยังไง พวกเขาก็
ไม่เป็นไรหรอก” การได้ทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนของลูกด้วยกันทั้งครอบครัวจะดีที่สุด 

 เคล็ดลับ 8 : ปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนาด้วยกัน พาลูกสวดมนต์ก่อนนอน ไปทําบุญ 

ตักบาตร และปฏิบัติธรรม นอกจากจะสร้างแสงสว่างในครอบครัวแล้ว ยังเป็นการนําทางที่ถูกต้องที่
ควรให้กับบุตรหลานด้วย 

 เคล็ดลับ 9 : ข่มเสียงให้เบาลงบ้าง จําไว้เลยว่า เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ขึ้นอยู่กับ
ความสงบสุขในครอบครัว พูดคุยกับลูก สร้างกฎอันเข้มงวด และทําโทษเมื่อเขาทําผิด อย่าหละหลวม
ในการควบคุมลูก และที่สําคัญอย่าตะโกนใส่เขา ถ้าคุณตะโกนใส่ลูก เขาจะทําตัวแหกคอกออกนอก
กรอบของพ่อแม่ทันที 
 เคล็ดลับ 10 : อย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูก ชีวิตคู่เหมือนลิ้นกับฟัน ย่อมมีกระทบกระทั่งกัน
แน่นอน แต่ควรเถียงหรือทะเลาะกันให้ห่างจากต่อหน้าลูก อย่างไรก็ตามถ้าลูกเห็นคุณทะเลาะหรือ
ลงไม้ลงมือกัน ให้คุณพูดกับลูกว่า “พ่อแม่เสียใจที่ทําให้ลูกเห็นเรื่องแบบนั้น พ่อกับแม่อาจจะมีเร่ือง
ขัดแย้งกันบ้าง แต่ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้ว” 

 เคล็ดลับ 11 : อย่าทํางานหนักจนเกินไป การทําแต่งานโดยไม่มีเวลาเล่นสนุกกับ
ครอบครัวเลย จะทําให้ทุกสิ่งเลวร้าย ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับลูกเลย เด็กจะรู้สึกโดดเด่ียวและคิดว่า
ตัวเองไม่มีค่า 

 เคล็ดลับ 12 : สร้างเสริมความสามัคคีระหว่างพี่น้อง สอนให้ลูกๆรักพี่รักน้องและรู้จัก
การแบ่งปัน โดยคุยกับเขาว่า “ในอนาคตเมื่อพวกเขามีลูกแล้วทะเลาะไม่สามัคคกีันมันจะเป็น
อย่างไร” 

 เคล็ดลับ 13 : มีเร่ืองขําขันในครอบครัว ครอบครัวที่มีความสุขจะมีเร่ืองขําขันเฉพาะใน
ครอบครัว อย่างเช่นการตั้งชื่อเล่นเป็นสัญลักษณ์ เมื่อเรียกชื่อน้ันแล้วสามารถหัวเราะกันได้ทั้งบ้าน 

 เคล็ดลับ 14 : ปรับตัวรับทุกสถานการณ์ นี่เป็นเร่ืองที่พูดง่ายแต่ทํายาก อย่างไรก็ตามมัน
เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆ ทุกครอบครัวย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของสมาชิกและอายุ บางคน
แต่งงานออกไป บางคนตาย บางคนเกิดใหม่ บางคนโตขึ้น แต่เราก็จะผ่านมันไปได้ด้วย “ครอบครัว” 
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 เคล็ดลับ 15 : พูดคุยสื่อสารกัน ครอบครัวที่พูดคุยกันจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ปัจจุบัน
การสื่อสารพูดคุยในครอบครัวเร่ิมน้อยลง บางคนอาศัยการส่งแมสเสจหาพ่อแม่ แต่ครอบครัวจะมี
ความสุขได้ “สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องเป็นหนึ่งเดียว และเปิดใจพูดคุยกัน” 

 

ความวิบัติในการครองเรือนและประโยชน์ของการครองเรือน 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2530 : 72) ได้ตรัสถึงความวิบัติ
ในการครองเรือนไว้ ดังนี้ 
 1. ไม่แสวงหาสิ่งของที่หายไปแล้ว 

 2. ไม่ซ่อมแซมสิ่งของที่ชํารุดเสียหาย 

 3. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์ 
 4. ตั้งผู้ไร้ศีลธรรมให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือน 

 ประโยชน์ของการครองเรือน 

 การครองเรือนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญของชีวิต มนุษย์ทุกคนเกิดมาปรารถนาที่จะหาคู่ครอง
ที่ถูกใจ และมีบุตรที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาท ประโยชน์ของการอยู่ครองเรือนนั้นสรุปได้ดังนี้ 
 1. การครองเรือนช่วยให้มนุษย์มีความสุข ความสําเร็จในการครองกันและการใช้ชีวิตคู่ 
 2. การครองเรือนช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบออกสู่สังคม 

 3. การครองเรือนเป็นสถาบันทางสังคมที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  กําลังคน
การศึกษา จริยธรรมให้กับประเทศชาติ 
 4. การครองเรือนช่วยกําจัดเพศสัมพันธ์ของมนุษย์ให้อยู่ในวงจํากัด ไม่มัวเมาสําส่อน 

 5. การครองเรือนช่วยจัดระบบระเบียบแบบแผนการครองชีวิตของสังคม 

 6. การครองเรือนช่วยให้ง่ายต่อการปกครองและบริหารประเทศ 

 

สรุปท้ายบท 

 1. การครองเรือน หมายถึง การมีชีวิตครอบครัว การแต่งงานเป็นจุดเร่ิมต้นของ 

การครองเรือน เปฺาหมายการครองเรือนคือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์และมีบุตรร่วมกัน  การ
ครองเรือนเป็นหลักประกันกับความมั่นคงและความปลอดภัยของบิดามารดา บุตร ภรรยา สามี การ
เลือกคู่ครองที่ดีนั้นควรเลือกบุคคลที่พึ่งตนเองได้  มีการศึกษา มีอาชีพ มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  
มีศีลธรรมและมีรักเดียวใจเดียว ตัวอย่างคู่ครองที่ดีคือคู่สร้างคู่สม 

 2. หลักธรรมสําหรับการครองเรือน ได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งเป็นจริยธรรม 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดมาตรฐานความประพฤติที่เหมาะสม เพื่อการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและ
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สังคมอย่างสงบสุข ฆราวาสธรรม เป็นธรรมสําหรับผู้ครองเรือ 4 ประการ คือ มีความจริงใจต่อกัน 

มีความอดทน รู้จักข่มใจ อดกลั้น และการเสียสละแบ่งปัน 

 3. สร้างความสุขให้กับครอบครัว กระทําได้ 4 ประการ คือ การมีทรัพย์ รู้จักใช้ทรัพย์
ไม่เป็นหนี้และทํางานปราศจากโทษ นอกจากนั้นควรสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับครอบครัว
ด้วยการมรัีกเดียวใจเดียว เคารพและเกรงใจกัน ชื่นชมในความสําเร็จร่วมกัน ทุกคนในครอบครัว
ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ประพฤติธรรม สงเคราะห์ญาติ การพัฒนาสมาชิกในครอบครัวให้มี
การศึกษาและศีลธรรม รู้จักวางแผนในการใช้จ่ายทรัพย์ และรู้จักประนีประนอม แก้ปัญหา 

ความขัดแย้งอย่างนุ่มนวลและรู้จักการให้อภัย 

 4. ครอบครัววิบัติด้วยสาเหตุ 4 ประการ คือ ไม่แสวงหาทรัพย์ที่สูญหาย ไม่ซ่อมแซม
ของที่ชํารุดแล้วนํามาใช้ใหม่ ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์และตั้งผู้ไร้ศีลธรรมเป็นหัวหน้า
ครอบครัว 

 5. ประโยชน์ของการครองเรือน การครองเรือนช่วยให้บรรลุเปฺาหมายของการครอง
ชีวิตคู่ทําให้เกิดความสุขจากคู่ครองและการมีบุตร ช่วยสร้างทรัพยากรของมนุษย์ให้กับสังคม ทําให้
ประเทศชาติเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ช่วยจํากัดเพศสัมพันธ์ให้อยู่ในขอบเขตและจัดระบบการ
ครองชีวิตของสังคม 
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แบบฝึกหัด 

บทที่  7  จริยธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิต ( การครองเรือน ) 
 

 

 1. คําว่า “ ฆราวาส ” หมายถึงใคร  
 2. การครองเรือนมีความสําคัญอย่างไร  
 3. จงบอกหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองตามทัศนะของ สมภพ ชีวรัฐพัฒน์มาโดยสังเขป  
 4. พระราชวิสุทธิโมลีได้กล่าวถึงประเภทสามี- ภรรยาไว้อย่างไรบ้าง  
 5. จงบอกหลักจริยธรรมของผู้อยู่ครองเรือนโดยสังเขป 

 6. พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ตรัสเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการ
สร้างฐานะของผู้ครองเรือนไว้อย่างไรบ้าง  
 7. จงอธิบายหลักจริยธรรมในการสร้างความสุขให้กับผู้ครองเรือน  
 8. จงบอกวิธีการสร้างความสุขภายในครอบครัวตามทัศนะของ สมภพ ชีวรัฐพัฒน์มา
โดยสังเขป  
 9. พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ตรัสเกี่ยวกับความวิบัติในการ
ครองเรือนไว้อย่างไรบ้าง  
 10. จงบอกถึงประโยชน์ของการครองเรือนว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้าง  
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แผนการสอนประจ าบทที่ 8 

เรื่อง จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(การครองตน การครองคน และการครองงาน) 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  8 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การครองตน การครองคนและการครองงาน) 
 การครองตน 

 หลักการครองตน 

 พุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการครองตน 

 การครองคน 

 เทคนิควิธีการสร้างมิตรและครองใจคน 

 หลักจริยธรรมส าหรับการท าความดี 
 การครองงาน 

 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึการควบคุมตนเอง ประพฤติเหมาะสมอยู่ในสังคมได้
เป็นปกติสุข 

 2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

 3. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึความส ารวมระวังและตระหนักในการด ารงชีวิต 

 4. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึบทบาทของตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 5. ให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบบุคคลให้เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข 

 6. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการครองตน ครองคนและการครองงานและสามารถ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 
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 3. การรายงาน 

 4. การแสดงบทบาทสมมติ 
 5. การศึกษาดูงาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. อินเตอร์เน็ต 

 3. วีดิทัศน์ 
 4. นิตยสารรายวัน / รายสัปดาห์ และอ่ืนๆ 

 

การวัดผลประเมินผล 

 1. ประเมินจากรายงาน 

 2. ประเมินจากการอภิปราย 

 3. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมติ 
 4. การสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่8 

จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(การครองตน การครองคน และการครองงาน) 

 

 

 หลักจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่รวบรวมเป็นหมวดหมู่ไว้ดีแล้ว คือ พระไตรปิฎก โดยแยกเป็น 3 หมวด คือ 
พระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรม
ปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์ 
 หลักจริยธรรมทั้งหมดนี้เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วก็สามารถพัฒนาชีวิต ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป นับว่าเป็นการฟื้นฟูจริยธรรมคร้ังยิ่งใหญ่ที่สามารถ
กลับมามีบทบาทในสังคมอีกครั้งหน่ึง ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักหลักจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับต้น คือ การครองตน การครองคน และการครองงาน ดังนี้ว่า 

 

การครองตน 

 การครองตนเป็นเร่ืองเฉพาะรายบุคคล บุคคลที่ครองตนเองได้ ท าให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในชีวิต สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้ มีความประพฤติที่เหมาะสม มีมารยาทดี  
เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสังคมโดยใช้หลักคุณธรรม  
ท าให้คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การควบคุมพฤติกรรมของตนเองช่วยป้องกันมิ
ให้บุคคลล่วงละเกินของกันและกัน การส ารวมระมัดระวัง ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน การเคารพ 

ในสิทธิของผู้อ่ืน การเคารพกฎหมาย ศีลธรรม เป็นต้น ก็เป็นเร่ืองของการครองตนเช่นเดียวกัน 

 ดังนั้นการครองตนก็คือ การควบคุมตนเองให้ประพฤติตนเหมาะสม มีมารยาทที่ดีรู้จัก
ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย และหลักธรรมในศาสนาด้วยความเคารพ รู้จักพึ่งตนเอง
และควบคุมตนเอง มิให้ละเมิดสิทธิหน้าที่ของผู้อ่ืน ตลอดจนไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้
เดือดร้อน 
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หลักการครองตน 

 การครองตนเป็นความประพฤติส่วนตน เพื่อสร้างคุณธรรมและวินัยให้เกิดขึ้นในตนเองมี
ความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนควรแก่การยกย่อง การปฏิบัติตนเพื่อ
การครองตนนั้นมีหลักการปฏิบัติดังน้ี  (สมภพ  ชีวรัฐพัฒน์ 2535 : 111) 
 1. การพึ่งตนเอง 

 2. ความเป็นคนรอบรู้และคงแก่เรียน 

 3. ความขยันหมั่นเพียร 

 4. ความรับผิดชอบ 

 5. การประหยัดและอดออม 

 6. ไม่ประมาท 

 7. มีระเบียบวินัยและกฎหมาย 

 8. การปรับตัวเข้ากับสังคมตามแนวพุทธศาสน์ 
 9. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

 10. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ดังนั้น การปฏิบัติตนเพื่อการครองตนนั้นมีหลักอธิบายดังนี ้
 1. การพึ่งตนเอง 

  การพึ่งตนเอง หมายถึง ความพยายามที่จะช่วยตนเอง พัฒนาตนเอง สร้างตนเองโดย
ใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความเชื่อมั่นในตนเองและ 

การตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยตนเอง ตลอดจนท างานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ดังพุทธภาษิตที่ว่า “อตตา หิ อตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน”  
มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการอ านวยการ ควบคุมก ากับติดตามงาน
ทั้งในรูปแบบการประชุม และติดตามในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ และมีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่
ให้ได้รับความส าเร็จด้วยการ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคไม่เคยแสดงออกถึงความย่อท้อ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืนอย่างจริงใจ สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ (2535 : 112) ได้กล่าวถึงหลักในการ
พึ่งตนเองไว้ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ 

  1.2 ฝึกตนเองให้มีความรู้ความสามารถและความช านาญ 

  1.3 ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่ ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือ
บุคคลอ่ืน 
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  1.4 มีความเข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาทั้งปวง 

  1.5 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  1.6 คิดชอบ ท าชอบแก้ปัญหาได้ 
  1.7 ขวนขวายประกอบอาชีพสุจริตโดยไม่เลือกงาน 

  1.8 รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวมต่อหน้าที่และการกระท า 

  1.9 ปฏิบัติงานให้ส าเร็จเรียบร้อยไม่คั่งค้าง 

  พื้นฐานของการพึ่งตนเอง คือ การฝึกตนเองให้มีความขยันหมั่นเพียรอดทนสู้งาน 
หมั่นศึกษาหาความรู้ ไม่อยู่นิ่งเฉย บุคคลใดพึ่งตนเองได้ บุคคลนั้นย่อมมีความส าเร็จในชีวิต 

 2. ความเป็นคนรอบรู้และคงแก่เรียน 

  ความเป็นคนรอบรู้และคงแก่เรียน หมายถึง การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ รู้จักเลือก
เรียนในวิชาที่ควรรู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก มีความช านาญและมีประสบการณ์มาก สามารถน าความรู้
นั้นมาประกอบอาชีพ และเป็นเคร่ืองมือช่วยค้ าจุนชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์ ดังนั้นการครองตน
เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต พึงแสวงหาความรู้ ความช านาญในวิชาการต่างๆ ได้ กว้างขวาง
และลึกซึ้ง บุคคลไม่แก่เกินเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ตลอดชีวิต 

  2.1 เทคนิคที่ท าให้คนมีความรู้ 
   พระราชวรมุนี (2520 : 139) ได้กล่าวถึงเทคนิคในการท าตนให้เป็นผู้มีความรู้ 
คือ 

   2.1.1 ฟังมาก คือ ได้เล่าเรียนสดับฟังไว้มาก 

   2.1.2 จ าได้ คือ จับหลักหรือสาระส าคัญได้ ทรงความจ าไว้แม่นย า 

   2.1.3 คล่องมาก คือ ท่องบ่นหรือได้พูดเสมอจนแคล่วคล่องชัดเจน 

   2.1.4 เพ่งขึ้นใจ คือ ใส่ใจคิดนึกพิจารณาจนเจนใจ นึกขึ้นคร้ังใดก็ปรากฏ
ชัดเจนให้เห็นสว่างชัด 

   2.1.5 ขบจนได้ทฤษฎี หรือแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ มีความเข้าใจลึกซึ้ง
มองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา ทั้งในส่วนเนื้อความและเหตุผล 

 3. ความขยันหมั่นเพียร 

  ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความเพียรพยายามในการท างานนั้น คือ เมื่อตนมี
ความพอใจที่จะท างานใดแล้วก็ลงมือท า คนที่มีความขยันหมั่นเพียรพึ่งตนเองได้และครองตนได้ด้วย 

  ลักษณะคนมีความขยันหมั่นเพียร เป็นคนกล้าสู้งานไม่หลบหลีกงาน ไม่ทิ้งงาน 
ไม่กลัวความทุกข์ยาก ไม่กลัวความล าบาก ไม่อ่อนแอ มีความยินดีพอใจในการท างาน เป็นคน
รีบเร่งท างานด้วยความรวดเร็วว่องไว ท างานตรงเวลาและเสร็จทันเวลา 
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  ความขยันหมั่นเพียร 4 ประการ  คือ  
  3.1 เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 

  3.2 เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 

  3.3 เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 

  3.4 เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นไม่ให้เสื่อม (จตุกก องคุต 21/20) 
  พฤติกรรมของบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความเอาใจใส่และตั้งใจท างาน  
มีความอดทนหนักแน่นสู้งานไม่ท้อถอยเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบ และเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ความส าเร็จ ดังพุทธภาษิตที่ว่า “วิริเยน ทุกขมจเจติ” “คนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร” 

 4. ความรับผิดชอบ 

  ความรับผิดชอบ คือ ความตั้งใจปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนให้เกิดผลส าเร็จเรียบร้อย
ถูกต้องและตรงต่อเวลา ด้วยความสุจริต ความเต็มใจและความจริงใจ ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม ลักษณะของความรับผิดชอบตามที่พระเทพปริยัติโมลี (ม.ป.ป. : 

26-27) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  4.1 มีความซื่อสัตย์ตรงต่อหน้าที่ภารกิจ 

  4.2 มีความส านึกในใจถึงฐานะและภาวะของตัวอยู่เสมอ 

  4.3 มีการวางแผนและด าเนินการอย่างมีระเบียบ 

  4.4 มีความตั้งใจใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ด้วยดี 
  4.5 มีความพยายามปฏิบัติหน้าที่จะส าเร็จ รวดเร็วและเรียบร้อย 

  4.6 มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติภารกิจที่บกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  4.7 มีความเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน ในการปฏิบัติภารกิจเป็นปกติ
วิสัย 

  4.8 มีความยอมรับผลส าเร็จ และความล้มเหลวในการกระท าทุกประการ 

  บุคคลที่มีวินัยในตนเองดี ย่อมมีความรับผิดชอบสูง ความรับผิดชอบเป็นเคร่ืองมือ
วัดคุณภาพของผลงาน นอกจากนี้ความรับผิดชอบเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่ส่งเสริมให้การครองตน 
การครองงาน และการครองเรือน และการครองคนให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 5. การประหยัดและอดออม 

  รู้จัก ใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เช่น รถยนต์ และวางมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานรู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม 
เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว ด้วยการออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และ อ่ืนๆ 
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นอกจากนี้ยังได้จัดท าแผนดูแลบ ารุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมพร้อมทั้งติดตาม
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

  ค าว่า “ประหยัด” หมายถึง การใช้จ่ายให้พอดี สมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หามาได้โดย
ไม่ฝืดเคืองและไม่ฟุ่มเฟือย ค าว่า “ออม” หมายความว่ารู้จักเก็บรักษาไว้เมื่อยามจ าเป็นบุคคลควร
ประหยัดและออมเพื่อความเป็นอยู่ การใช้จ่าย การจัดงาน เป็นต้น 

  วิธีปฏิบัติกับการประหยัด มีหลายวิธี ดังที่สมภพ  ชีวรัฐพัฒน์ (2535 : 115) ได้สรุป
ไว้ดังนี้ 
  5.1 มีความเป็นอยู่ตามสมควรแก่ภาวะและฐานะของตน 

  5.2 มีความพอดีในการจับจ่ายทรัพย์ ไม่สุรุ่ยสุร่ายหรือตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินควร 

  5.3 ค านึงถึงฐานะ และรายได้ของตน คิดก่อนจ่ายใช้เท่าที่จ าเป็นเสมอ 

  5.4 ใช้ทรัพยากรเวลาและพลังงานให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

  5.5 จัดงานและพิธีต่าง ๆ ตามสมควร ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

  5.6 รู้จักเก็บทรัพย์และหาวิธีเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติโดยทางที่ชอบ 

  5.7 รู้จักดูแลผลประโยชน์ของตนและของส่วนรวม 

  5.8 รู้จักวางแผนในการใช้จ่ายและออมด้วยความรอบคอบ 

  การประหยัดและการออม คือ การเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักประมาณในการบริโภค
ทรัพย์หรือปัจจัย 4 มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ แลสิ่งที่ตนหามาได้ จะช่วยให้บุคคลมีความสุขและ 

มีความมั่นคงในทรัพย์สิน การประหยัดและออมเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการสร้างฐานะและ
ความมั่นคงในทรัพย์สิน การประหยัดและออมเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการสร้างฐานะและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตน ครอบครัว และประเทศชาติ 
 6. ความไม่ประมาทในชีวิต 

  ความไม่ประมาท คือ การไม่ปล่อยสัมปชัญญะ หมายความว่าจะท าหน้าที่ใดก็ตามท า
ด้วยสติสัมปชัญญะ มิให้เผอเรอเตือนใจตนเองให้ตลอดเวลา ปลุกใจให้ตื่นตัวอยู่ทุกเมื่อ 

  คุณธรรมหรือคุณงามความดีทั้งหมด มีความไม่ประมาทเป็นฐานรองรับเป็นบ่อเกิด
เป็นเหตุให้มีขึ้นทั้งนั้น โดยนัยตรงกันข้ามแสดงว่า อกุศลธรรมก็หมดสิ้นไป เพราะอาศัยความไม่
ประมาทเช่นเดียวกัน ดังที่พระเทพปริยัติโมลี (ม.ป.ป. : 28-30) ได้ยกพระด ารัสของพระพุทธเจ้า 

มากล่าวไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เหมือนความไม่ประมาทดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้ว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อม
เสื่อมไป” 
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 7. ความมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

  เป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้โดยได้ก าชับและมุ่งเน้นให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการน าระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
มาใช้ในหน่วยงาน พร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตน ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคคลโดยทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ และยังได้น าแนวทาง นโยบาย หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามา
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริง ใจซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟัง และให้ความ
เคารพต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ให้ความส าคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาทั้งใน  

เร่ือง งานและวินัยส่วนตัวจะสังเกตได้จากการนัดเวลาประชุมหรือการติดตามงานตามแผนผังก ากับ
งาน เป็นต้น 

  7.1 วินัย คือ ข้อบังคับหรือระเบียบแบบแผนที่สังคมได้ตราขึ้น เพื่อควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลหรือหมู่คณะให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วินัยแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 
(สมภพ  ชีวรัฐพัฒน์ 2535 : 117)  
   7.1.1 ระเบียบวินัยทางสังคม เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด 

   7.1.2 ระเบียบวินัยทางศาสนา หมายถึง วินัยของฆราวาส เช่น ศีล 5 ศีล 8 
และวินัยของพระภิกษุสามเณร เช่น ศีล 10 และศีล 227 

   7.1.3 วินัยในตนเอง หมายถึง การควบคุมตนเอง ได้แก่ ความประพฤติดีงาม
และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอย่าง
เคร่งครัดมีความส านึกในหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบ วินัยในตนเองเป็นพื้นฐานของการ
กระท าความดีและพัฒนาคุณธรรมด้านอ่ืนๆ ให้เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงเวลา
ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความยุติธรรมเป็นต้น วินัยในตัวเองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
    1) วินัยภายนอก ได้แก่ ความประพฤติทางด้านร่างกายและวาจา
เบญจศีลและกฎหมาย เป็นเคร่ืองมือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาที่เหมาะสมที่สุด 

    2) วินัยภายใน ได้แก่ วินัยทางด้านจิตใจ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง 
ไม่พยาบาท ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดเบียดเบียนและมุ่งร้าย เป็นต้น และเบญจธรรม สมาธิภาวนาและ
วิปัสสนาเป็นเคร่ืองมือควบคุมวินัยทางด้านจิตใจได้ดีที่สุด 

   บุคคลที่สามารถควบคุมกาย วาจา ใจ ให้มีวินัยและมีคุณธรรมด้วยการปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม และหลักธรรมในศาสนา จัดว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐและมีความเป็น
เลิศในการครองตน 
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  7.2 เคารพกฎหมาย 

   กฎหมาย หมายถึง ข้อบังคับที่รัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้นมา เพื่อให้คนของรัฐได้ยึดถือ
และปฏิบัติตามด้วยความเคารพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจะได้รับโทษหรือถูกบังคับ กฎหมายมีลักษณะเป็นค าสั่ง ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติตามตัวอย่าง
การเคารพกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร การรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมละเว้น
การใช้อภิสิทธิ์ ไม่ใช้กฎหมู่ตัดสินปัญหา การเสียภาษีให้แก่รัฐ เป็นต้น 

 8. การปรับตัวเข้ากับสังคมตามแนวพุทธศาสน์ 
  การปรับตัวเข้ากับสังคมตามแนวพุทธศาสน์ เป็นการปฏิบัติตนเพื่อครองตนท าให้
ชีวิตรอดมีความปลอดภัยจากอันตราย การปฏิบัติดังกล่าวนี้มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
  8.1 ไม่คบคนพาล 

  8.2 คบบัณฑิต หรือนักปราชญ์ 
  8.3 บูชาคนที่ควรบูชา 

  8.4 หลีกห่างอบายมุขคือสาเหตุแห่งความเสื่อ 

  8.5 อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม คือ อยู่ในแหล่งที่มีคนดีและมีคุณธรรม 

  8.6 มีกตัญญูต่อผู้มีคุณธรรม 

 9. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

  เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยละเว้นต่อการ
ประพฤตชิั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยได้เป็น
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งเสียสละแรงกายในฐานะกรรมการ และก าลังทรัพย์
เพื่อช่วยเหลือบุคคลอ่ืนที่ตกทุกข์ ซึ่งบ่งบอกถึงมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืน
โดยทั่วไปมีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากการรักษาค ามั่นสัญญาที่
ให้กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเครือข่ายองค์กรอ่ืนๆ 

 10. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ได้ส่งเสริมสนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ
และรัฐบาลอย่างจริงจังและทุ่มเทโดยได้ถ่าย ทอดออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันยังได้บรรจุเป็นก าลังพล ในต าแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการ
มวลชนและได้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจและท านุ บ ารุงศาสนาในเทศกาลส าคัญทางศาสนา นอกจากนี้
ยังเป็นผู้น าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพ
กฎหมาย เป็นต้น ได้เข้าร่วมพิธีในโอกาสส าคัญอย่างสม่ าเสมอปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
พระบรมราโชวาท เป็นกิจวัตรปกติซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน 
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พุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการครองตน 

 พุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการครองตน ได้แก่ นาถกรณธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่พึ่ง  
10 ประการ คือ (มหาปรีชา  มหาปัญโญ  และคณะ 2532 : 138-170) 
 1. การรักษาวาจาให้เรียบร้อย 

 2. ความเป็นผู้ได้สดับรับฟังมาก ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 
 3. ความเป็นผู้มีเพื่อนที่ดีงาม 

 4. ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย 

 5. ความเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร 

 6. ความเป็นผู้ใคร่ในธรรมที่ชอบ รู้จักใฝ่หาความรู้ใฝ่หาความจริง รู้จักพูดและรู้จักฟัง 

 7. มีความเพียรเพื่อละความชั่ว 

 8. สันโดษมีความยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นของตน 

 9. สติ มีความระลึก รู้ตัวอยู่เสมอไม่ประมาท มีสติพร้อมอยู่ทุกอิริยาบถ 

 10. ปัญญามีความรอบรู้ มีปัญญาหยั่งเหตุผล รู้จักคิดพิจารณาในสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจริง 

 

การครองคน 

 การครองคน เป็นการปรับตัวทางด้านจริยธรรมของบุคคล เพื่อให้เข้ากับบุคคลอ่ืนได้
อย่างผสมกลมกลืนได้ธรรมชาติ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่เป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ มนุษย์ต้องการ
ความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคงและความปลอดภัยแห่งชีวิต จ าเป็นต้องมีการประสานสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน เพื่อความอยู่รอดและความสันติสุขของชีวิต 

 

เทคนิควิธีการสร้างมิตรและครองใจคน  

 มิตร หมายถึง ผู้คนที่บุคคลคบหาสมาคม สนทนาปราศรัยด้วย มีการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวกัน คือ ได้รับความสุข ความสมหวัง ความรัก ความสงบสุข 

ตลอดจนมีความพอใจร่วมกัน (ทรงสิริ วิชิรานนท์และคณะ, 2551:144) ส าหรับมิตรนั้นมีหลาย
ประเภททั้งที่ควรคบหา และไม่ควรคบหาสามารถแบ่งออกให้เห็นอย่างชัดเจน คือ 

 1. มิตรท่ีควรคบ หรือมิตรแท้ ได้แก่ 
  1.1 มิตรมีอุปการะ คอยคุ้มครองป้องกันเพื่อนของตน ทั้งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ 
และเพื่อนก็พึ่งได้ - ป้องกันเพื่อนผู้ประมาท - ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาท - เมื่อมีภัย
เป็นที่พึ่งพานักได้ - เมื่อมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก แม้แต่ชีวิตเรายังสละได้ 
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  1.2 มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ เพื่อนสนิทเหมือนญาติ ไว้วางใจกัน คอยช่วยเหลือ
เกื้อกูล-บอกความลับแก่เพื่อน ต่างฝ่ายต่างเผยความลับของตนแก่เพื่อน ถ้าความลบันั้นมีจุดอ่อน
หรือปมด้อยก็ช่วยกันแก้ไข และเป็นการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน - ปิดความลับของเพื่อน 

ไม่ให้ผู้อ่ืนรู้ - ไม่ละทิ้งยามวบิัติ เมื่อเวลาที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง - แม้ชีวิตก็
อาจสละแทนได้ 
  1.3 มิตรแนะน าประโยชน์ เพื่อนที่คอยแนะน าแต่ในทางที่ดี มีลักษณะเหมือนครู - 

ห้ามไม่ให้ท าชั่ว - แนะน าให้ท าแต่ความดี - ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยท า - บอกไปสู่อนาคตอันสดใส 

ด้วยการแสวงหาความรู้หรือปัญญา 

  1.4 มิตรมีความรักใคร่ ได้แก่ เพื่อนประเภทสหาย มีลักษณะส าคัญ คือ - ทุกข์ 
ทุกข์ ด้วย หรือ ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน - สุข สุข ด้วย หรือ ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน - 

โต้เถียงผู้ที่ติเตียนเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนอ่ืนติเตียนเพื่อนของเราไม่ว่าต่อหน้าและลับหลังก็ช่วย
พูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อนไม่ให้เพื่อนเสียหาย 

 2. มิตรท่ีไม่ควรคบ หรือมิตรเทียม 

  2.1 คนปอกลอก คนประเภทนี้ไม่ใช่มิตรแต่แสดงตัวว่าเป็นมิตร ซึ่งหวัง
ผลประโยชน์จากคนที่คบด้วย คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว - เป็นคนเสียให้น้อย แต่คิดเอาให้ได้มาก - มีภัย
เห็นแก่ตัวไม่ยอมช่วยเหลือใคร แต่เมื่อตนประสบปัญญาแล้วจึงมาแกล้งแสดงตัวเป็นมิตร – เป็นคน
คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว 

  2.2 คนดีแต่พูด พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ – เก็บของล่วงแล้วมาปราศรัย (พูด) 

คือ พวกที่คอยเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่แล้วจะเอาเร่ืองที่เกิดขึ้นในอดีตมาพูด - อ้างเอาของที่
ยังไม่มีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเร่ืองของอนาคต พูดในท านองการพยากรณ์ ท าตัวเป็น 

ผู้รอบรู้ - สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ คือ ถ้าช่วยเหลือคนที่คบกันอยู่ก็จะช่วยเหลือแบบ
เล่น ให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ - ออกปากพึ่งมิได้ เมื่อเพื่อนต้องการพึ่งเพราะมีความเดือดร้อนบางอย่าง 

ก็บ่ายเบี่ยงแบ่งรับแบ่งสู้ 
  2.3 คนหัวประจบ เป็นคนที่คอยตามใจเพื่อน ให้เพื่อนเป็นผู้น าส่วนตนนั้นท าตัว
เป็นผู้ตาม เพราะหวังผลประโยชน์ไม่ว่าสิ่งใดก็สิ่งหนึ่ง - จะท าชั่วก็เออออ – จะท าดีก็เออออ - ต่อหน้า
ว่าสรรเสริญ – ลับหลังนินทาเพื่อน 

  2.4 คนชักชวนในทางฉิบหาย คบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็นเคร่ืองมือหาความสนุก 

เพลิดเพลิน - ชักชวนให้ดื่มน้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท - ชักชวนเที่ยว
กลางคืน – ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น - ชักชวนเล่นการพนัน 
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 จะเห็นว่าในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ต้องมีเพื่อนหรือมิตรเกี่ยวข้องด้วย เหตุน้ีการเลือก
คบเพื่อนจึงต้องวิเคราะห์ถึงชีวิตในวันข้างหน้าว่าจะพบกับความสุขความเจริญมาสู่ชีวิต หรือพบกับ
ความเสื่อมของชีวิตขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่ละคนจะเลือก เน่ืองจากเวลาของคนเรามี 24 ชั่วโมง ในแต่ละ
วันจึงจ าเป็นต้องบริหารเวลาให้ดี เลือกใช้เวลากับเพื่อนที่ดีไม่ควรเสียเวลากับเพื่อนเทียม ซึ่งมีแต่จะ
น าความเสื่อมมาสู่ตัวเรา 

 3. วิธีการผูกมิตรเพื่อการครองใจคน 

  3.1 ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองในทุกๆ ด้านให้เป็นผู้ที่น่าเคารพ น่าศรัทธา 

และน่าคบค้าสมาคม มีท่าทางสง่าผ่าเผย 

  3.2 มีเจตคติที่ดีต่อผู้อ่ืนเสมอ มองคนในแง่ดี ฝึกการมองในส่วนที่ดีของผู้อ่ืนบ้าง 

อย่ามองแต่ความบกพร่องของผู้อื่น เพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้งตามมา 

  3.3 หมั่นพิจารณาในตัวเราเองว่ามีเพื่อนๆ และคนรอบข้างยอมรับเรามากน้อย
เพียงใด แล้วรีบแก้ไขในส่วนที่บกพร่องพร้อมกับพัฒนาส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้น 

  3.4 รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะโดยธรรมชาติคนมีความคล้ายคลึงกันใน
ทุกๆ ด้าน เราจึงต้องตระหนักเสมอว่าสิ่งใดที่เราชอบ คนอ่ืนเขาก็ชอบ หรือสิ่งใดที่เราไม่ชอบคนอื่น
เขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน เป็นการป้องกันมิให้เกิดความบาดหมางกัน 

  3.5 รู้จักการมองโลกในแง่ดี มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งจะทาให้เป็นผู้ที่มีความรู้มี
ความคิดที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถให้ค าปรึกษาที่ดีแก่ผู้อื่น อันจะนามาซึ่งความเป็นมิตรกับ
ทุกคนทุกชนชั้น 

  3.6 ไม่สร้างความขัดแย้งกับผู้อื่นผู้ใด พยายามท าตนเป็นคนมีเหตุผล รู้จักกาลละ
เทศะเมื่อพบว่าจะมีเหตุการณ์อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งให้หยุดพฤติกรรมนั้นๆ เสียก่อน ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม 

  3.7 ควรกล่าวค าที่แสดงความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ เช่น กล่าวค า ยินดีด้วย กับผู้ที่ได้รับสิ่งดีในชีวิตเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับผู้อ่ืน 

กล่าวค าขอโทษ เมื่อกระท าผิดต่อผู้อ่ืน เป็นการแสดงมารยาทที่ดี และช่วยลดความขัดแย้ง กล่าวค า 

ไม่เป็นไร เมื่อมีผู้ที่กล่าวค าขอโทษอันเป็นการแสดงการให้อภัย กล่าวค า ฉันผิดเอง เมื่อเรากระท า
สิ่งที่ผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ หรือสิ่งอันท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะโดยส่วนตัว หรือ
ส่วนรวมก็ตาม เป็นการแสดงความรับผิดชอบ 

  3.8 พูดคุยในสิ่งที่ดีงาม กล่าวสรรเสริญ ชมเชยซึ่งกันและกัน ไม่พูดขัดคอผู้อ่ืน  

แม้เมื่อเกิดความเข้าใจผิด ควรหาโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจด้วยวิธีละมุนละม่อม 
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 การที่เราจะครองใจคนได้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนิสัยสามัญของมนุษย์ทั้ง
ความเหมือน และความแตกต่างกัน เมื่อเรามีความเข้าใจในจุดนี้แล้ว เราก็จะไม่ทาในสิ่งที่ไม่
เหมาะสมออกไป นอกจากเข้าใจนิสัยสามัญของมนุษย์แล้ว การสร้างมนุษยสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งส าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะการที่บุคคลต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถ้ามีความเข้าใจกัน พร้อมที่จะให้ความ
สนิทสนมเป็นมิตรต่อกัน จะเป็นการสร้างให้สังคมเกิดความเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง
ไปด้วย  

 4. ประโยชน์ของการผูกมิตรและครองใจคน 

  การผูกมิตรและสามารถครองใจคนได้ ย่อมให้ประโยชน์ส าหรับบุคคล และสังคม
เป็นอย่างมาก เพราะการที่บุคคลในสังคมมีความสามัคคีปรองดองเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เป็นเคร่ืองหมาย
บอกว่าสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุข ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.1 เป็นที่ชื่นชอบยินดีของผู้อ่ืนเพราะสามารถเข้ากับคนอ่ืนได้ดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่
คน ชื่นชอบ 

  4.2 ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน เพราะการที่เราเป็นที่ชื่นชอบของคนใน
หน่วยงาน หรือผู้ที่เราไปติดต่อด้วย ก็จะมีผลท าให้การขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากเขา
ได้ง่าย แม้มีอุปสรรคก็สามารถแก้ไขได้ส าเร็จ งานก็จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.3 มีความสุข ความสมหวัง ประสบความส าเร็จในชีวิต 

 

หลักจริยธรรมส าหรับการท าความดี 
 ในการครองคนน้ัน บุคคลจะต้องประพฤติดี 3 ประการ คือ ประพฤติดีทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ และหลักธรรมที่ส่งเสริมการกระท าความดี เรียกว่า “กุศลกรรมบถ” หมายถึง ทางท า
ความดีแนวทางในการท าความดี เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีความประพฤติด้วยความเรียบร้อยและ
ประพฤติด้วยความเรียบร้อยและประพฤติธรรม 

 1. กุศลกรรมบถ 10  
  กุศลกรรมบถ เป็นแนวทางและการด าเนินชีวิตที่ดี มี 10 ประการด้วยกัน คือ (สนิท  
ตั้งกวี 2527 : 36) 
  1.1 กายกรรม 3  คือ 

   1.1.1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
   1.1.2 เว้นจากการลักทรัพย์ 
   1.1.3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
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  1.2 วจีกรรม 4  คือ 

   1.2.1 เว้นจากการพูดเท็จ 

   1.2.2 เว้นจากการพูดค าหยาบ 

   1.2.3 เว้นจากการพูดส่อเสียด 

   1.2.4 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

  1.3 มโนกรรม 3  คือ 

   1.3.1 ไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืน 

   1.3.2 ไม่อาฆาตพยาบาทคนอ่ืน 

   1.3.3 ไม่เห็นผิดจากท านองคลองธรรม 

  กุศลกรรมบถ 10 ประการนี้ เป็นทางแห่งกรรมดี หรือทางแห่งความดี อันเป็น
จริยธรรมอยู่ในระดับชั้นกลางของศาสนาพุทธ โดยการปฏิบัติทางใจอันเป็นข้อปฏิบัติส าคัญยิ่ง
เพราะใจเป็นส าคัญ การประพฤติตามกุศลกรรมบถ ย่อมเป็นการท าความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองทั้งสิ้น 

  กุศลกรรมบถ เรียกว่า สุจริตธรรม อันเป็นกรณีที่พึงกระท า คือ เป็นการงานที่บุคคล
ควรใส่ใจกระท า บุคคลใดกระท ากรรมที่เป็นกุศลกรรมบถเป็นกิจที่ถึงกระท า บุคคลนั้นได้รับ
อานิสงส์ 5 ประการ คือ 

  1. แม้ตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ 
  2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ 

  3. ชื่อเสียงอันดีย่อมขจรไป 

  4. ย่อมไม่หลงท าการกิริยา 

  5. เบื้องหน้าแม้ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าสู่สุคติ – โลกสวรรค์ ดังนั้นกุศล
กรรมบถจึงจัดเป็นการงานที่ไม่มีโทษ เป็นกุศลกรรมน าบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ด าเนินตามท านอง
คลองธรรมอันถูกต้อง ท าให้ผู้ประพฤติพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความส าเร็จในชีวิต 

 2. จริยธรรมที่ส่งเสริมการครองคน 

  จริยธรรมที่ส่งเสริมครองใจคน ได้แก่ พรหมวิหาร 4 และอคติ 4 พุทธจริยธรรม
ดังกล่าวนั้น เป็นหลักธรรมที่ส าคัญและเป็นหลักธรรมที่ปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
ดังจะได้น ามากล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมประจ าใจอันประเสริฐและปฏิบัติตนต่อมนุษย์
ทั้งหลายโดยชอบ  ที่ว่าพรหมวิหารนั้น เพราะเป็นเคร่ืองอยู่ของผู้ใหญ่ ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่มีอ านาจวาสนา
ต้องมีคุณธรรมนี้ เพราะเป็นกุศลธรรมและผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องไม่ล าเอียงและมีความยุติธรรม 
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   ดังนั้นพรหมวิหาร 4 เป็นธรรมประจ าใจของผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจ
พรหม ดังมีรายละเอียดดังน้ี  
   2.1.1 เมตตา (Loving Kindness) เป็นความรัก ความปรารถนาดี ต้องการ
ช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข สรุปคือ ความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข 

   2.1.2 กรุณา (Compassion) เป็นความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจาก
ความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สรุปคือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
   2.1.3 มุทิตา (Appreciative Gladness) เป็นความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อ
เห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข ก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบาน เมื่อเห็นเขาท าดีประสบความส าเร็จก้าวหน้า  ก็พลอย
ยินดี พร้อมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ไม่มีจิตคิดริษยา หรือน้อยเนื้อต่ าใจในวาสนาของตนที่ไม่
ทัดเทียมผู้อื่น สรุปคือ พลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี หรือมีอนุโมทนาจิต 

   2.1.4 อุเบกขา (Equanimity) เป็นการวางใจให้เป็นกลาง เมื่อเห็นบุคคลจะ
ได้รับผลดีหรือชั่วอันสมควรแก่เหตุที่คน ๆ นั้นเป็นผู้กระท า ก็สามารถวินิจฉัย วางตนและปฏิบัติไป
ตามหลักการ ด้วยเหตุผลและความเที่ยงธรรม คือ สามารถวางเฉยและไม่ซ้ าเติมเมื่อผู้อ่ืนได้รับความ
วิบัติที่ตนไม่อาจช่วยเหลือได้ สรุปคือ การวางเฉย หรือการวางใจเป็นกลาง 

   อย่างไรก็ตามการใช้หลักพรหมวิหาร 4 จะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์และ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ซึ่งในกรณีน้ีเรามักจะเห็นการน าหลักพรหมวิหาร 4 มาใช้อย่าง
ไม่เข้าใจ ไม่ถูกต้อง เช่น ถ้าหัวหน้าลงโทษลูกน้องเพราะท าผิดกฎระเบียบ ก็มักจะถกูต าหนิต่อว่า
ทันทีว่าเป็นคนใจร้าย ไม่มีน้ าใจ ไม่มีเมตตากรุณาต่อลูกน้อง โดยไม่พิจารณาถึงความเป็นเหตุเป็น
ผลว่าในองค์กรมีกฎระเบียบว่าไว้อย่างไรและสาเหตุที่ต้องถูกลงโทษเพราะอะไร ถ้าหากไม่ลงโทษ
คนท าผิดก็จะไม่หลาบจ าและยังเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีกับคนในองค์กรให้ท าตาม ซึ่งจะเกิดความเสียหาย
มากยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ลูกท าผิดพ่อแม่ก็คอยแต่จะปกป้องและไม่เคยที่จะอบรมสั่งสอนแยกแยะ
ให้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดจนท าให้ลูกเสียคน โดยอ้างเอาแต่ความรักความเมตตากรุณาต่อลูกเพียง
อย่างเดียวในลักษณะนี้ก็ถือว่าใช้หลักพรหมวิหาร อย่างผิด ๆ เช่นเดียวกันและให้เว้นจากอคติ 
  2.2 อคติ 4 หมายถึง ความล าเอียง หรือการด าเนินชีวิตที่ผิดเป็นตัวท าลายความ
ยุติธรรม อคติทั้ง 4 คือ 

   2.2.1 ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะรักใคร่กัน 

   2.2.2 โทสาคติ ล าเอียงเพราะไม่ชอบกัน 

   2.2.3 โมหาคติ ล าเอียงเพราะเขลา 

   2.2.4 ภยาคติ ล าเอียงเพราะกลัว 
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    1) ฉันทาคติ คือ ล าเอียงเพราะความรัก ความรักเช่นนี้จะท าให้เกิด
การทุจริตด้วยกายวาจาได้ เช่น การรักนับถือกัน หรือ รักตัวเอง กลัวตาย กลัวอด กลัวหิว กลัวเขาไม่
รัก กลัวเขาไม่ชอบ กลัวเขาไม่นับถือ ดังนั้นต้องพิจารณาถึงความรักที่มีทั้งคุณและโทษ ถ้ารักไม่
เป็นจะท าให้เกิดความล าเอียง ซึ่งท าให้สามารถท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างๆ ได้ง่าย ดังนั้นความรักที่ใช้
หลักธรรมจะท าให้เป็นความรักที่ประกอบด้วยเมตตา ปรารถนาให้มีความสุขให้พ้นทุกข์ก็จะน าพา
คนที่รัก เช่นลูกหลาน พี่น้อง เพื่อนฝูง ลูกน้อง ประชาชน ฯลฯ ไปในทางที่ถูกที่ควร ไม่มอมเมาให้
เกิดการหลงผิด หรือยึดติดในวัตถุนิยม หรือสร้างความรู้สึกให้เกิดความแตกแยกในหมู่ ในสังคม 

เป็นต้น 

    2) โทสาคติ คือ ล าเอียงเพราะโกรธ ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อม
แผดเผาจิตใจให้เศร้าหมอง ขาดการไตร่ตรองพินิจพิจารณา อารมณ์จะพุ่งไปแรงด้วยอ านาจแห่ง
ความโกรธ ความโกรธจึงเป็นภัยและเป็นทุกข์ ท าลายความเที่ยงตรง ความตั้งมั่นอยู่ในธรรม  

ความโกรธมีสาเหตุเพราะรักส่วนหนึ่งและชังส่วนหนึ่ง  เป็นคู่กับฉันทาคติ หรือความรัก เช่น  

ถ้าไม่รัก ไม่ชอบ แค่มีคนยิ้มให้ก็จะโกรธ หาว่าเขามายิ้มเยาะ ถ้าจะใช้ความโกรธต้องมีปัญญาคือ  

เอาความโกรธไปแผดเผากิเลสของตน เช่น การไม่คบคนพาล เพราะคนพาลจะน าไปสู่หนทางแห่ง
ความเสื่อมทั้งปวง 

    3) โมหาคติ คือ ล าเอียงเพราะเขลา เป็นความหลง ขาดปัญญา เชื่อ
ง่าย ไม่พิจารณาให้รอบคอบ เช่น หลงเชื่อ เพราะคิดว่าเขาเป็นคนที่น่านับถือ เป็นเพื่อน เป็นอาจารย์ 
เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนรวย เป็นคนมียศต าแหน่ง ก็หลงท าตามโดยไม่ใช้สติปัญญาไตร่ตรองสิ่งที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษ เช่น คนไทยส่วนหน่ึงหลงเชื่อค าพูดที่ว่า “คนรวยแล้วไม่โกง” โดยไม่ได้
พิจารณาด้วยข้อเท็จจริง คนที่รวยแล้วอาจมีความโลภมาก ยิ่งมีมากก็อยากได้มากยิง่ขึ้น ดังที่มี
นักการเมืองคนหน่ึงเล่าให้ฟังว่า เขาติดอันดับคนรวยที่มีเงิน 500 ล้านบาทในจ านวน 400 คนรวยใน
ประเทศไทยแต่ก็อยากได้ต าแหน่งทางการเมือง เมื่อได้เป็นผู้แทนราษฏรแล้วก็รู้สึกไม่พอ อยากได้
ต าแหน่งรัฐมนตรีอีก เมื่อได้ต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ ก็รู้สึกว่ามันเล็กไป อยากได้
ต าแหน่งรัฐมนตรี เมื่อได้ต าแหน่งรัฐมนตรี ก็ไม่พอใจ เพราะไม่ได้กระทรวงเกรด A เช่นนี้ เป็นต้น 

    4) ภยาคต ิ ล าเอียงเพราะกลัว เกรงใจ ซึ่งความกลัวนี้ อาจจะกลัวภัย
ภายในตัวเราเองหรือกลัวภัยจากภายนอก เช่น กลัวว่าตัวเองจะเสียประโยชน์ กลวัอิทธิพลจะถูก 

ท าร้าย เหล่านี้เป็นสาเหตุให้กระท าผิดได้และอาจถูกลงโทษด้วยเพราะความกลัว หรือเกรงใจ ท าให้
จิตใจไม่ยึดหลักความตรงตามหลักธรรม 

   อย่างไรก็ตามผู้บริหารในทุกระดับต่างก็เป็นเพียงคนธรรมดา แต่ได้มีโอกาสที่
ดีอยู่เหนือคนอ่ืน ๆ และท าให้เกิดความหลงโลกได้ง่าย จึงมีคติเตือนใจ เตือนสติ ส าหรับผู้บริหารคือ 
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หลักโลกธรรม 8 เป็นการครองชีวิตให้ไม่ถล าพลาดไป พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า “บุคคลที่ไม่
ประมาทมัวเมาจนตกเป็นทาสของโลกและชีวิต ที่เรียกว่า หลงโลก เมาชีวิต ก็เพราะมีสติ รู้จักมอง
รู้จักพิจารณา รู้จักวางตัววางใจต่อความจริงต่าง ๆ อันมีเป็นประจ ากับโลกและชีวิตเป็นคติธรรมดา”
ดังนั้นผู้บริหารจึงควรมารู้เท่าทันโลกธรรม 8 ที่เป็นของคู่ระหว่างความชื่นชม(อิฏฐารมณ์) และ
ความขมขื่น(อนิฏฐารมณ์) ซึ่งมันจะมาคู่กันเสมอ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะเจาะ ดังนี้ได้ลาภ ย่อม  

เสื่อมลาภได้ยศ ย่อม เสื่อมยศ มีสรรเสริญ ย่อม มีนินทา มีสุข ย่อม มีทุกข์ โลกธรรม 8 เป็นสัจ
จธรรมของโลกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แสดงให้เห็นถึงความไม่คงทน ถาวรของสิ่งทั้งหลาย ที่ได้
เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปในที่สุด หากรู้ไม่เท่าทัน เมื่อได้ฝ่ายที่ร่ืนรมย์ด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

ก็หลงระเริง มัวเมา ลืมตัวลืมตน ไม่ระมัดระวังตัว ระวังใจ ปล่อยให้โลก ธรรมเข้าครอบง ากายใจ 

วันใดเกิดฝ่ายไม่น่ารื่นรมย์ เสื่อมจาก ลาภ ยศ ได้รับการนินทาและความทุกข์ มาแทนที่ก็จะล้มลงไม่
ทันตั้งตัว พบแต่ความโศกเศร้า อาจถึงขั้นท าร้าย ท าลายทั้งตนเองและผู้อ่ืนได้ ฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทัน
โลกก็จะสามารถตั้งหลักกาย หลักใจและใช้ประโยชน์จากโลกธรรมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม  

ท าคุณประโยชน์ให้ปรากฏแก่ส่วนรวมในภาวะที่ เรียกว่า ช่วงเวลาขาขึ้น ในยามขาลง ก็ตั้งสติได้
ทัน วางตัว วางใจให้พอดี ถือว่าความไม่น่าร่ืนรมย์ที่ขมขื่นทั้งหลายเป็นบททดสอบ เป็นบทเรียน 

หรือแบบฝึกหัดในการพัฒนาตน เช่นนี้ความทุกข์โศกก็จะไม่ถาโถมจนผู้คนนั้นรับไม่ไหว เมื่อ
ย้อนกลับไปที่การท าหน้าที่ของผู้พิพากษาอย่างเที่ยงธรรม โดยต้องไม่มีอคติ 4 ประการ ในการ
ล าเอียงเพราะการทุจริตรับสินบน หรือเพราะเกรงกลัวต่ออิทธิพล หรือเพราะเคารพนับถือกันมาก่อน 

ดังที่ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2548 : 70) ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2518 ทรงกล่าวถึง คุณธรรมจริยธรรมของ
นักกฎหมายที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ทุกยุคทุกสมัย  ดังนี้ “... เมื่อกฎหมายของเราดีอยู่แล้ว 

จุดใหญ่ที่ส าคัญที่สุดในการธ ารงรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง จึงได้แก่ การสร้างนักกฎหมายที่ดี
ที่จะสามารถวิเคราะห์และใช้กฎหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ทุกคนสร้างตนให้เป็นนักกฎหมายที่ดีที่แท้ โดยฝึกตนให้มีความกล้าในอาชีพของนักกฎหมาย คือ 

กล้าที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกต้องเที่ยงตรงทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม  ไม่ปล่อยให้ภยาคติ 
คือ ความเอนเอียงไปด้วยความหวาดกลัวในอิทธิพลต่างๆ  เข้าครอบง า ส าหรับเป็นก าลังส่งให้
ท างานได้ด้วยความองอาจ มั่นใจและมุมานะ อีกประการหนึ่ง ต้องฝึกให้มีความเคารพเชื่อมั่นใน 

สัจธรรม คือ ความถูกต้องตามคลองธรรมตามความเป็นจริงอย่างมั่นคง  ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม 

ไม่เห็นสิ่งอ่ืนใดว่ายิ่งไปกว่าความเป็นจริงส าหรับป้องกันมิให้ความอยุติธรรมและความทุจริต
เกิดขึ้น….” นอกจากนั้นต้องฝึกให้มีความสุขุมถี่ถ้วนในกระบวนการท างานทุกขั้นตอน  ส าหรับ
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ประคับประคองป้องกันมิให้การงานบกพร่องผิดพลาด แม้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆทั้งนี้ เพื่อทุกคนจักได้
เป็นนักกฎหมายที่แท้จริงดังจะเห็นว่า ไม่ว่ากฎหมายจะดีเพียงใดสิ่งส าคัญต้องอาศัยคนใช้กฎหมาย
และรักษากฎหมายที่มีคุณธรรม จึงจะท าให้กฎหมายนั้นถูกใช้อย่างได้ผล ทั้งนี้ต้องเร่ิมตั้งแต่ต้นน้ า 

คือ ต ารวจซึ่งเป็นผู้ใช้และผู้รักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ อัยการในฐานะทนายของฝ่ายรัฐจะต้องท า
หน้าที่อย่างเที่ยงธรรม จนถึงปลายน้ าอย่างผู้พิพากษา ฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในฐานะเป็นทั้งผู้ใช้
และผู้รักษากฎหมาย สมควรอย่างยิ่งที่จะได้น้อมน าพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติอย่างจริงจัง  เพื่อให้
เกิดปกติสุขขึ้นในสังคม ท าให้คนดีเกิดความรู้สึกที่อบอุ่นและมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
ยุติธรรมว่าจะได้รับความเป็นธรรม เพราะต ารวจ อัยการและผู้พิพากษา จะต้องเป็นผู้เที่ยงธรรม 

ยึดหลักของความถูกต้องชอบธรรม ทั้งด้านกฎหมายและศีลธรรม 

 3. หลักในการครองคน 

  การครองคนเป็นการสร้างความรักและผูกพันด้านจิตใจ เพื่อความกระชับมิตรอย่าง
แน่นแฟ้นและปรับตัวเข้าหากันฉันมิตรฉันพี่น้องมีหลักความปฏิบัติดังน้ี (สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ 2535 : 
156) 
  3.1 การครองใจกัน 

   เป็นการสร้างความรัก การผูกพันด้านจิตใจ ให้รู้จักยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน เรียกว่า 
สังคหะวัตถุ หมายถึง ธรรมที่ครองใจกันมี 4 ประการ คือ  
   3.1.1 ทาน การให้การแบ่งปันสิ่งของแรง 

   3.1.2 ปิยวาจา คือ การพูดจากปราศรัยด้วยความอ่อนหวาน 

   3.1.3 อัตถจริยา คือ ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน 

   3.1.4 สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 

  3.2 ความเคารพและความเกรงใจ 

   ความเคารพและความเกรงใจ เป็นมารยาททางสังคมและเป็นระเบียบวินัย
ส าหรับตนเอง ความเคารพ หมายถึง ความประพฤติอ่อนน้อมและสุภาพ ให้เกียรติและยกย่องผู้อื่น
ตามฐานะ 

  3.3 ประเภทของความเคารพ 

   3.3.1 ความเคารพตนเอง การยอมรับและรู้จักคุณค่าของคุณธรรมในตนเอง
ที่ได้ท าไว้ดีแล้ว การเคารพตนเองคือการเคารพผู้อ่ืน 

   3.3.2 การเคารพบุคคลอ่ืน บุคคลที่ควรเคารพ ได้แก่ บิดา มารดา ครู 
อาจารย์ พระสงฆ์พระมหากษัตริย์ ผู้สูงอายุมีศีลธรรมคุณธรรมที่มีต าแหน่งในหน้าที่การงาน 
เป็นต้น 
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   3.3.3 เคารพกฎหมาย คือ การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

   3.3.4 การเคารพธรรมะ คือ การปฏิบัติตามธรรมะด้วยการปฏิบัติตามหน้าที่ 
ให้มีความสุจริต 

   3.3.5 การเคารพในพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ในฐานะที่พึ่งทางใจ 

   3.3.6 การเคารพในการศึกษา การศึกษาคือชีวิต การศึกษาท าให้คนมีชีวิต
สมบูรณ์ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความเคารพ 

   3.3.7 ความไม่ประมาท ความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นหนทางแห่ง
ความตาย ดังนั้นจึงไม่ประมาท 

   1.3.4 เสน่ห์ในการประสานงาน 

    การประสานสัมพันธ์กับคนอ่ืนถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ ควรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังสมภพ  ชีวรัฐพัฒน์ (2535 : 158) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
    1) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

    2) มีเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส 

    3) ตรงต่อเวลา 

    4) สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 

    5) รับฟังผู้อื่นด้วยความตั้งใจ 

    6) หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง 

    7) เจรจาด้วยค าสุภาพ อ่อนน้อม 

    8) ขอบคุณและอ าลาด้วยความสุภาพ 

  3.5 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเกิดความสมัครใจและความเต็มใจที่จะ
ร่วมมือกันที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เรียกว่า สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
ดังที่พระราชวรมุนี (2523 : 14-15)ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
   3.5.1 ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและมีความหวังดีต่อกัน 

   3.5.2 พูดกันด้วยความเมตตา คือ บอกแนะน า สั่งสอน ตักเตือนด้วยจิตเมตตา 

   3.5.3 ติดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดีต่อกัน 

   3.5.4 แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ คือ เสียสละและแบ่งบันลาภผลที่ได้มาโดย
ชอบธรรม 

   3.5.5 ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ ความประพฤติสุจริตดีงาม 

   3.5.6 ปรับความเห็นเข้าหากัน คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 
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  3.6 ความสามัคคี 
   ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สมัครใจ
และเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน มี
ความยุติธรรม หลักแสดงความสามัคคีได้แก่ อปริหานิยธรรม คือ ธรรมที่ป้องกันความเสื่อม  
7 ประการ คือ (พระราชวิสุทธิโมลี 2526 : 98) 
   3.6.1 หมั่นประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน ระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา 

   3.6.2 มีความพร้อมเพรียงกันในการเข้าประชุมและในการท ากิจกรรม 

   3.6.3 ประพฤติตามระเบียบและบทบัญญัติของหมู่คณะ ไม่ละเมิด
ข้อบัญญัติของหมู่คณะ 

   3.6.4 เคารพเชื่อฟังผู้น า และหัวหน้างาน 

   3.6.5 ไม่มีกิเลสตัณหา ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 

   3.6.6 ยินดีในความเป็นอยู่อย่างสงบ งดเว้นจากการทะเลาะวิวาทและ
ขัดแย้งกัน 

   3.6.7 ตั้งใจอยู่เสมอว่า ให้บุคคลประพฤติธรรมมีศีลธรรมมาเป็นสมาชิก
เพิ่มขึ้น ให้อยู่กันอย่างมีสันติ 

  3.7 ความเมตตาและการให้อภัย 

   การใช้หลักเมตตาและให้อภัยในการครองใจคนมีดังนี้ 
   3.7.1 การเมตตาจิต ควรท าเป็นนิสัย 

   3.7.2 อภัย ไม่เอาผิดคิดพยาบาท ผูกโกรธต่อผู้มุ่งภัยและกระท าผิด 

   3.7.3 ควบคุมธรรมการให้เป็นปกติ เมื่อถูกยั่วยุให้โกรธ 

   3.7.4 มีความเคารพ และความเกรงใจต่อกัน 

   3.7.5 สุจริตและยุติธรรมในการตัดสิน 

   3.7.6 เมื่อขัดแจ้ง ต้องรู้จักประนีประนอม 

   3.7.7 สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และอ่อนโยนต่อผู้ใหญ่ด้วยกว่า 

   3.7.8 ห่วงใยและเยี่ยมเยียนในเวลาเจ็บป่วย  
   3.7.9 ตัดสินแก้ปัญหาด้วยเหตุผลอย่างนุ่มนวล 

   3.7.10 อุทิศส่วนบุญและแผ่ส่วนกุศลให้ทุกชีวิต ไม่ยกเว้นแม้แต่ศัตรู 
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การครองงาน 

 ชีวิตเกิดมาต้องท างานตามหน้าที่ โดยใช้แรงงาน ความคิดสติปัญญา ท างานให้กับตนเอง
หรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน การท างานทุกอย่างจะต้อง
อยู่ในกรอบศีลธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งอาชีพ 

 1. ความหมายของค าว่า “งาน” 
  พุทธทาสภิกขุ (2530 : 1-11) ได้ให้ความหมายของค าว่างานไว้ว่า การปฏิบัติงาน 

คือ การปฏิบัติธรรม “งาน” หรือ “การงาน” หมายถึงหน้าที่ หน้าที่คือสิ่งจ าเป็นที่สิ่งมีชีวิตจะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ที่ไหนมีการปฏิบัติหน้าที่ที่นั้นมีธรรมะ ที่ไหนมีธรรมะสูงที่นั่นมีการปฏิบัติ
ธรรมะสูงมนุษย์เกิดมาย่อมท าหน้าที่ 2 ประการ คือ หน้าที่บริหารชีวิตด้วยการท ามาหากินให้มีชีวิต
รอดและท าหน้าที่พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือความทุกข์ 
  สมเด็จมหาวีรวงศ์ (2517 : 254) กล่าวว่า การงานเป็นชีวิตจิตใจของประเทศชาติ  
เป็นทรัพยากร คือ บ่อเกิดแห่งทรัพย์สินเงินทอง เป็นเคร่ืองป้องกันความเสื่อมโทรมทั้งปวง 

เพราะเน้ือหาของชีวิตคนเราอยู่ที่การท างาน 

  สรุป งานคือชีวิต การท างานคือการปฏิบัติหน้าที่ของชีวิต งานเป็นที่มาของทรัพย์สิน
การเปลี่ยนรูปแบบของการท างาน เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของชีวิต มนุษย์เกิดมาต้องท าหน้าที่ด้วย
การท ามาหากินและบริหารชีวิตให้อยู่เหนือความทุกข์ 
 2. หลักจริยธรรมของการครองงาน 

  การครองงาน คือ การประกอบอาชีพสุจริตและปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รู้จักประหยัดเวลา แรงงานและทุนทรัพย์ เป็นต้น เพื่อท างานให้เสร็จตาม
เป้าหมาย 

 หลักในการครองงานมีดังนี้ 
 1. การท างานไม่คั่งค้าง 

 2. การท างานไม่มีโทษ 

 3. การประกอบอาชีพสุจริต 

 4. หลักการท างานให้ส าเร็จ 

 5. เทคนิคการท างาน 

 6. การรู้จักคุณค่าของเวลา 

 7. การบริหารทุนทรัพย์ 
 8. การคบคนดีเป็นเพื่อนร่วมงาน 

 9. การงดเว้นอบายมุข 
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 1. การท างานไม่คั่งค้าง 

  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คนมีงานท า ท างานเหมาะสม มีความขยันหมั่นเพียร ย่อมหา
ทรัพย์ได้” จากพุทธพจน์บทนี้แสดงว่า คนมีฐานะทางเศรษฐกิจ ต้องประกอบองค์คุณ 3 ประการ คือ 

(บุญมา  จิตจรัส 2533 : 126)  

  1.1 ต้องมีงานท า 

  1.2 ต้องท างานอย่างเหมาะสม 

  1.3 ต้องมีความขยันหมั่นเพียร 

  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความเจริญก้าวหน้าของบุคคลในการท างาน งานที่บันดาล
ความสุขมาให้ไม่ใช่เป็นงานอากูล คืองานที่ไม่เสียหาย การงานไม่สับสน การงานไม่คั่งค้าง 

 2. การงานไม่มีโทษ 

  งานที่ไม่มีโทษ ได้แก่งานที่สุจริต ยุติธรรม งานไม่มีเวร งานที่ไม่มีภัยกับใคร แต่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

  2.1 องค์ประกอบของงานไม่มีโทษ 

   2.1.1 ไม่ผิดกฎหมาย 

   2.1.2 ไม่ผิดประเพณี 
   2.1.3 ไม่ผิดศีลธรรม 

   2.1.4 ไม่ผิดศีล 

   2.1.5 ไม่มีผิดธรรม 

  2.2 งานที่ท าแล้วมีโทษ 

   ปิ่น  มุทุกันต์ (2507 : 299) ได้กล่าวถึงงานที่ท าแล้วมีโทษ ไว้ดังนี้ 
   2.2.1 ฆ่าคน 

   2.2.2 การลักทรัพย์ 
   2.2.3 การค้าของเถื่อน 

   2.2.4 การหลอกลวง 

   2.2.5 การต้มเหล้าเถื่อน 

   2.2.6  การตั้งบ่อนการพนัน 

   2.2.7 การรับจ้างท าความผิด 

   2.2.8 การแต่งงานไม่สู่ขอ 

   2.2.9 การกบฏต่อบ้านเมือง 

   2.2.10 การท าของปลอม 
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  2.3 งานที่ท าแล้วไม่มีโทษ 

   2.3.1 การรักษาศีล การให้ทานภาวนา 

   2.3.2 การช่วยเหลือกิจการของผู้อ่ืนที่เป็นกุศล 

   2.3.3 การปลูกต้นไม้ การท าสวนป่า 

   2.3.4 การสร้างสาธารณสถาน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 

   2.3.5 การปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม 

   2.3.6 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 

 3. การประกอบอาชีพสุจริต 

  การประกอบอาชีพสุจริต คือ การท างานอยู่ในกรอบกฎหมายและศีลธรรม จรรยาบรรณ
แห่งอาชีพ และหลักจริยธรรมในศาสนา อาชีพสุจริตมีลักษณะ ดังนี้  (สมภพ  ชีวรัฐพัฒน์ 2535 : 

129) 

  3.1 อาชีพที่ไม่ประทุษภัยต่อร่างกายและชีวิตของผู้อ่ืน 

  3.2 อาชีพที่ไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น 

  3.3 อาชีพที่ไม่ประทุษร้ายต่อของรักของชอบที่เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิของผู้อ่ืน 

  3.4 อาชีพที่ไม่ประทุษภัยต่อความยุติธรรม  ท าให้ผู้อื่นเสียความเป็นธรรม 

ความยุติธรรม เช่น การปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น 

  3.5 อาชีพที่ประทุษร้ายต่อสติปัญญาของตนเองและผู้อื่น เช่น การขายยาเสพติด 

เป็นต้น 

 4. หลักการท างานให้ส าเร็จ 

  พุทธจริยธรรมตามที่ท างานให้ส าเร็จ มีดังนี้ 
  4.1 ฉันทะ คือ ความรักใคร่ พอใจในสิ่งนั้น 

  4.2 วิริยะ คือ เพียรประกอบสิ่งนั้น 

  4.3 จิต เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 

  4.4 วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 

 5. เทคนิคการท างาน 

  เทคนิคในการท างาน มีหลักปฏิบัติดังน้ี 

  5.1 วางแผนปฏิบัติงาน 

  5.2 จัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง 

  5.3 แบ่งความรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด 

  5.4 ควบคุมและติดตามผล 
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  5.5 การอ านวยความสะดวกและประสานงาน 

  5.6 บันทึกการท างานและข้อบกพร่อง 

  5.7 สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

  5.8 มีกิจกรรมนันทนาการ 

  5.9 รักษาสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ 
 6. การรู้จักค่าของเวลา 

  เวลาเป็นทรัพยากรและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของมนุษย์ ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการ
ท างานให้ส าเร็จ คือ เวลา ผู้ไม่ประมาทในการท างานของชีวิตย่อมไม่ประมาทในเร่ืองของเวลา 

พุทธธรรมที่ส่งเสริมให้รู้คุณค่าของเวลานั้น มีข้อปฏิบัติดังที่พระราชวิสุทธิโมลี (2526 : 122-123) 

ได้กล่าวไว้ว่า 

  6.1 อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 
  6.2 ควรเร่งท าความดีเสียแต่วันนี้ 
  6.3 พึงประกอบธุระให้เหมาะสมกับเวลา 

  6.4 กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งตัวมันเอง 

  6.5 ประโยชน์ได้ล่วงเลยเพราะคนโง่รอถือฤกษ์ยาม 

  6.6 ประโยชน์ได้ล่วงเลยเพราะอ้างว่า หนาวนัก ร้อนนัก เย็นนัก แล้วไม่ท างาน  

ไม่สู้งานและทอดทิ้งงาน 

 7. การบริหารทุนทรัพย์ 
  การท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน เช่น ก าลังคน 

ก าลังทรัพย์และก าลังสติปัญญา พุทธธรรมได้แสดงเกี่ยวกับบริหารทุนทรัพย์ไว้ 2 ลักษณะ คือ  

(พระราชวรมุนี 2523 : 42-43) 

  7.1 การแบ่งทรัพย์ คือ การจัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ โดยจัดแบ่งเป็นส่วน ๆ คือ  

   7.1.1 ใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงตนเองและเลี้ยงคนที่ควรบ ารุง เช่น บิดา มารดา บุตร 

ภรรยา เป็นการจ่ายในชีวิตประจ าวันและท าประโยชน์ 
   7.1.2 ใช้เป็นทุนประกอบการงานเพื่อการลงทุน ขยายกิจการเพื่อสร้างงาน 

เป็นต้น 

   7.1.3 เก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย วัยชรา ตกงาน เป็นต้น 

  7.2 หลักการใช้ทรัพย์ คือ การน าทรัพย์ที่หามาได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต
มาใช้ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   7.2.1 เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงบิดามารดาและคนในครอบครัวทั้งหลายให้เป็นสุข 
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   7.2.2 บ ารุงมิตรสหายเพื่อนร่วมงานให้เป็นสุข 

   7.2.3 ใช้ป้องกันรักษาสวัสดิภาพ ท าตนให้มั่นคงปลอดภัยจากอันตราย 

   7.2.4 ท าพลี คือ สละเพื่อบ ารุงและบูชา 6 อย่าง คือ 

    1) ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ 
    2) อติถิพลี ต้อนรับแขก 

    3) ปุพพเปตพลี ท าบุญหรือสักการะอุทิศให้ผู้ล่วงลับ 

    4) ราชพลี บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษี 
    5) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือท าบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชา 

    6) อุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 

 8. การคบคนดีเป็นเพื่อนร่วมงาน 

  ลักษณะของผู้ร่วมงานที่ดี มีดังนี้ (สมภพ  ชีวรัฐพัฒน์  2535 : 135) 

  8.1 มีความจริงใจและตั้งใจท างาน 

  8.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

  8.3 มีความรับผิดชอบ 

  8.4 เป็นคนตรงต่อเวลา 

  8.5 มีสติปัญญาและช านาญงาน 

  8.6 เมื่อผิดพลาดก็ช่วยประคับประคอง 

  8.7 ไม่กล่าวร้าย นินทาและเอาเปรียบ 

  8.8 ให้ความร่วมมือและแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
  8.9 ไม่ชักน าไปในทางที่เสื่อมเสีย 

 9. การงดเว้นอบายมุข 

  อบายมุข คือ เหตุแห่งความฉิบหาย มี 6 ประการ คือ การดื่มน้ าเมา การเที่ยวกลางคือ 

การดูการเล่น การเล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร และเกียจคร้านการท างาน อบายมุขทั้งหมดที่
กล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่ไม่ดีควรงดเว้น 

 

สรุปท้ายบท 

 การครองตน 

 1. การครองตน หมายถึง การควบคุมตนเองเพื่อประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมให้อยู่
ในกรอบของกฎหมาย ศีลธรรมและมารยาททางสังคม รู้จักพึ่งตนเองให้เข้ากับสังคมได้ด้วยหลัก
จริยธรรมและส ารวมระวังไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน 
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 2. หลักครองตนมีดังนี้ การพึ่งตนเอง มีความรอบรู้ มีความขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบรู้จักประหยัดและออม ไม่ประมาท มีวินัยเคารพกฎหมาย รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมด้วย
คุณธรรม 

 3. นาถกรณธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่พึ่งเพื่อส่งเสริมการครองตน มี 10 ประการ คือ  
คงแก่เรียน มีเพื่อนที่ดี เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย มีมนุษยธรรม การท าจิตให้สงบ มีสติสัมปชัญญะ  
มีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ และหยั่งรู้ธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง จัดว่าเป็นการครองตนที่ดีที่สุด 

 การครองคน 

 1. การครองคน หมายถึง การปรับตัวทางด้านจริยธรรมของตนให้เข้ากับบุคคลอ่ืน และ
สังคมได้อย่างเหมาะสมด้วยการประพฤติและปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ
และเมตตา เสียสละแบ่งปัน เพื่อความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เป้าหมายของการครองตน คือ ความเป็น
เพื่อนที่ดี หรือเป็นกัลยาณมิตร 

 2. กุศลกรรมบถ 10 คือ ทางแห่งการท าความดี เป็นจริยธรรมพื้นฐานส าหรับการ
ครองตนเพื่อเตรียมบุคคลให้ประพฤติดี 

 3. หลักการครองคน ได้แก่ การครองใจกัน เคารพ เกรงใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ความสามัคคี ความเมตตาและการให้อภัยต่อกัน 

 4. การครองใจกัน เพื่อผูกมัดน้ าใจด้วยการแบ่งปัน การพูดจาไพเราะ ท าประโยชน์ให้
กันและกัน ปรับตัวให้เข้ากันได้ วางตัวให้เหมาะสมกับกาละและเทศะ 

 5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต้องปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม ซึ่งมี 6 ประการ คือ  
ท าดีต่อกัน พูดดีต่อกัน ด้วยความเมตตา ติดต่อกันด้วยความเมตตา แบ่งปันลาภที่เกิดขึ้นด้วย 

ความยุติธรรม ประพฤติและท าความดีให้เท่าเทียมกัน 

 6. เมตตาและอภัย เมตตาเป็นความปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์และสัตว์มีความสุขและ 

พ้นจากทุกข์ อภัย คือ การไม่เอาผิด ไม่ถือโทษ โกรธตอบ เมตตาธรรมค้ าจุนโลก การให้อภัยเป็น
การไม่ก่อเวรก่อกรรมและยุติเวรกรรมไม่มีอีกต่อไป 

 การครองงาน 

 1. งานคือชีวิต การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติหน้าที่ มนุษย์ทุกนามจะต้องท างานตาม
หน้าที่ เพื่อบริหารชีวิตด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริตและพัฒนาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ 
 2. การครองงาน คือ การประกอบอาชีพสุจริต และปฏบิัติงานตามหน้าที่ด้วยความ 

ซื่อสัตว์สุจริต ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักการท างานให้เกิดความส าเร็จและรู้จักประหยัด 
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 3. หลักการครองงาน คือการท างานไม่ให้คั่งค้าง การท างานไม่มีโทษ การประกอบ
อาชีพสุจริต หลักการท างานให้ส าเร็จ คือ มีเทคนิคในการท างาน รู้คุณค่าในการใช้เวลาการบริหาร
ทุนทรัพย์ การประหยัดและออม คบคนดีเป็นเพื่อนร่วมงาน และงดเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 4. พุทธจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้การท างานเกิดความส าเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ได้แก่  
ความพอใจที่จะท างาน ความขยัน ความเอาใจใส่และการติดตามประเมินผลงานเป็นที่มาของ
ความสุข ความส าเร็จ เกียรติยศชื่อเสียง งานเป็นขุมทรัพย์ งานเป็นเคร่ืองวัดความสามารถและคุณค่า
ของมนุษย์ ดังมีค ากล่าวว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” การครองงานก็คือการครองขุมทรัพย์ 
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แบบฝึกหัด 

บทที ่8 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 (การครองตน การครองคน และการครองงาน) 
 

 

 1. จงอธิบายหลักการครองตนตามทัศนะของ สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ มีหลักปฏิบัติโดยสังเขป
อย่างไรบ้าง 

 2. หลักพุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการครองตนคืออะไรได้แก่อะไรบ้าง 

 3. จงอธิบายหลักจริยธรรมส าหรับการท าความดีมาโดยสังเขป 

 4. จงอธิบายความหมายของค าว่า “งาน” ตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ มาโดย
ละเอียด 

 5. จงอธิบายความหมายของค าว่า “งาน” ตามทัศนะของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มาโดย
ละเอียด 

 6. จงอธิบายหลักจริยธรรมในการครองงานมาโดยสังเขป 

 7. การครองงานคืออะไร จงอธิบาย 

 8. จงอธิบายหลักจริยธรรมที่ท างานให้ส าเร็จ 

 9. เทคนิคในการท างาน มีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้าง 

 10. จงอธิบายการรู้จักคุณค่าของเวลาตามทัศนะของพระวิสุทธิโมลี มาอย่างละเอียด 

 11. จงอธิบายหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารทุนทรัพย์ตามทัศนะของพระราชวรมุนี 
มาโดยละเอียด 

 12. จงบอกลักษณะของผู้ร่วมงานที่ดีตามทัศนะของ สมภพ ชีวรัฐพัฒน์ มีหลักปฏิบัติ
โดยสังเขปอย่างไรบ้าง 

 13. อบายมุข คืออะไร มีกี่อย่าง อะไรบ้าง ข้อไหนส าคัญที่สุด 

 14. หลักพุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการครองคนคืออะไรได้แก่อะไรบ้าง 

 15. จงอธิบายหลักจริยธรรมในการครองคนมาโดยสังเขป 

 16. จงอธิบายการรู้จักคุณค่าของเวลาตามทัศนะของพระวิสุทธิโมลี มาอย่างละเอียด 

 17. จงอธิบายหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารทุนทรัพย์ตามทัศนะของ               
พระราชวรมุนี มาโดยละเอียด 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 9 

เรื่อง จริยธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนา 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  9 จริยธรรมชั้นต้น 

 จริยธรรมชั้นกลาง 

 จริยธรรมชั้นสูง 

 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายการจ าแนก ระดับจริยธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ชัดเจน 

 2. นักศึกษาสามารถอธิบายเร่ืองเบญจศีล เบญจธรรม หลักจริยธรรมขั้นต้นใน
พระพุทธศาสนา 
 3. นักศึกษาสามารถอธิบายทางแห่งความดี (กุศลกรรมบถ 10) และสามารถน ามาสู่การ
ปฏิบัติได้ 
 4. นักศึกษาสามารถบอก จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติที่น าไปสู่
จุดมุ่งหมายนั้นได ้

 5. นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมใน พระพุทธศาสนา ซึ่งแบ่งเป็น 
3 ระดับคือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. ท ารายงาน 

 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การฝึกปฏิบัติ (ไหว้พระ รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา) 
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สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดีทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดการประเมินผล 

 1. ประเมินจากความตั้งใจ และระเบียบวินัยในห้องเรียน 

 2. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

 3. ประเมินจากร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม 

 4. ประเมินจากการที่ฝึกไหว้พระ รับศีล เจริญเมตตา และนั่งสมาธ ิ

 5. การสอบ 

 



บทที ่9 

จริยธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนา 
 

 

 จริยธรรมในพุทธศาสนามีความหมายหลากหลายนับได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์  
แต่อาจสรุปได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ (สนิท  ตั้งกวี 2527 : 35) 

 1. จริยธรรมชั้นต้น 

 2. จริยธรรมชั้นกลาง 

 3. จริยธรรมชั้นสูง 

 

จริยธรรมชั้นต้น 

 จริยธรรมชั้นต้นตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึง เบญจศีลและเบญจธรรม 
อันเป็นแนวทางการปฏิบัติในเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชน  จริยธรรมชั้นต้นนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับมนุษย์ทุกคน บางทีเราเรียกว่ามนุษยธรรมคือ ธรรมส าหรับมนุษย์ คนที่จะเป็นมนุษย์
สมบูรณ์นั้นจะต้องมีมนุษยธรรมเป็นพื้นฐาน 

 1. เบญจศีล 

  ค าว่า “เบญจศีล” แปลว่า ศีล 5 หมายถึงหลักการรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย  
5 ประการ บางทีเราเรียกอย่างหนึ่งว่า มนุษยธรรม ได้แก่ ธรรมส าหรับมนุษย์ เพราะท าให้มนุษย์ 
มีความประพฤติที่แตกต่างไปจากสัตว์ ท าให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ 

  มนุษย์นั้น ถ้าจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้ว จ าจะต้องประพฤติอยู่ในมนุษยธรรมนี้
อย่างสม่ าเสมอ หากไม่มีข้อใดข้อหนึ่งก็แสดงว่าขาดความเป็นมนุษย์ไปทุกขณะ ลดความเป็นมนุษย์
ลงไปทุกที  ถ้าผู้ใดไม่มีมนุษยธรรมเลย  ความเป็นมนุษย์ก็หมดไปใกล้ความเป็นสัตว์เข้าไปทุกที 
  ศีล 5 เป็นจริยธรรมชั้นต้น เป็นลักษณะการละเว้น  ประพฤติชั่วทางกาย วาจา เรียกว่า 
เบญจศีล ได้แก่ (สุรศักดิ์  สร้อยบุรี  ม.ป.ป. : 98)  
  1. ปาณาติปาตา  เวรมณี  การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
  2. อทินนาทานา  เวรมณี  การงดเว้นจากการลักทรัพย์ 
  3. กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี  การงดเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี 
  4. มุสาวาทา  เวรมณี  การงดเว้นจากการพูดเท็จ 

  5. สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา  เวรมณี  การงดเว้นจากการดื่มน้ าเมา 
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  1.1 องค์แห่งศีล 5  

   1.1.1 การฆ่าสัตว์ต้องประกอบด้วยองค์ 5 คือ 

    1) สัตว์นัน้มีชีวิต 

    2) รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 

    3) มีเจตนาจะฆ่าสัตว์นั้น 

    4) พยายามฆ่าสัตว์นั้น 

    5) สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น 

   1.1.2 ลักทรัพย์มีองค์ 5 คือ 

    1) ทรัพย์ (หรือสิ่งของ) นั้นมีเจ้าของหวงแหน 

    2) รู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหน 

    3) มีเจตนาคิดจะลักทรัพย์นั้น 

    4) พยายามลักทรัพย์นั้น 

    5) ได้ทรัพย์นั้นมาด้วยความพยายามนั้น 

   1.1.3 การประพฤติผิดในกามมีองค์ 4 คือ 

    1) หญิงหรือชายเป็นที่ต้องห้าม 

    2) มีเจตนาจะเสพเมถุน 

    3) ประกอบกิจในการเสพเมถุนธรรม 

    4) การยังอวัยวะเพศให้จรดกัน 

   1.1.4 การพูดมุสามีองค์ 4 คือ 

    1) พูดเร่ืองที่ไม่เป็นจริง 

    2) มีเจตนาจะพูดให้ผิดไปจากความจริง 

    3) พยายามพูดให้ผิดจากความจริง 

    4) คนฟังเข้าใจความหมายในค าพูดนั้น 

   1.1.5 การดื่มน้ าเมามีองค์ 5 คือ 

    1) น้ าดื่มเป็นน้ าเมา 

    2) รู้ว่าน้ านั้นเป็นน้ าเมา 

    3) มีเจตนาดื่ม 

    4) พยายามดื่ม 

    5) น้ าเมานั้นล่วงพ้นล าคอลงไป 
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  1.2 กรรมวิบากของผู้ละเมิดศีล 5 

   1.2.1 ผู้ละเมิดศีลข้อที่ 1 (ฆ่าสัตว์) ย่อมได้รับกรรมวิบาก 5 สถานคือ  
    1) ย่อมเกิดในนรก 

    2) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน 

    3) ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 

    4) ย่อมเป็นผู้มีอวัยวะพิการ 

    5) โทษเบาที่สุดหากเกิดเป็นมนุษย์ อายุย่อมสั้น บางคนก็ถูกท าแท้ง
เสียตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
   1.2.2 ผู้ละเมิดศีลข้อ 2 (ลักทรัพย์) ย่อมได้รับกรรมวิบาก 5 สถานคือ  
    1) ย่อมเกิดในนรก 

    2) ย่อมเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน 

    3) ย่อมก าเนิดเปรตวิสัย 

    4) ย่อมเป็นผู้ยากจนเข็ญใจไร้ที่พึ่ง 

    5) โทษเบาที่สุด  หากเกิดเป็นมนุษย์ทรัพย์ย่อมฉิบหายด้วย ภัยพิบัติ
ต่างๆ เช่น  อัคคีภัยและวาตภัย  เป็นต้น 

   1.2.3 ผู้ละเมิดศีลข้อ 3 (ประพฤติผิดในกาม) ย่อมได้รับกรรมวิบาก 5 สถาน
คือ 

    1) ย่อมเกิดในนรก 

    2) ย่อมเกิดในก าเนิดเดรัจฉาน 

    3) ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 

    4) ย่อมมีร่างทุพพลภาพ  ขี้เหล่มากไปด้วยโรค 

    5) โทษเบาที่สุดเป็นมนุษย์ย่อมมีศัตรูรอบด้าน 

   1.2.4 ผู้ละเมิดศีลข้อ 4 (พูดมุสา) ย่อมได้รับกรรมวิบาก 5 สถานคือ 

    1) ย่อมเกิดในนรก 

    2) ย่อมเกิดในก าเนิดเดรัจฉาน 

    3) ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 

    4) ย่อมเกิดเป็นผู้มีวาจาไม่น่าเชื่อถือ 

    5) โทษเบาที่สุดหากเกิดเป็นมนุษย์  จะถูกกล่าวหาอยู่เสมอ  ความดี 
ความชอบใดที่ท าไว้ก็ถูกปล้นเป็นของคนอ่ืน 
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   1.2.5 ผู้ละเมิดศีลข้อ 5 (ดื่มน้ าเมา) ย่อมได้รับกรรมวิบาก 5 สถานคือ 

    1) ย่อมเกิดในนรก 

    2) ย่อมเกิดในก าเนิดเดรัจฉาน 

    3) ย่อมเกิดในก าเนิดเปรตวิสัย 

    4) ย่อมเป็นผู้มีสติไม่สมประกอบ  เป็นคนโง่เขลา 

    5) โทษเบาที่สุดถ้าเป็นมนุษย์ย่อมเป็นบ้า 

  1.3 อานิสงส์หรือผลดีของการรักษาศีล 

   อานิสงส์ของการรักษาศีลตามที่  บุญส่ง  สินธุ์นอก (2534 : 54)  ได้รวบรวมมา
กล่าวไว้ดังนี้ 
   “สีเลน  สุคติ  ยนฺติ  สีเลน  โภคสมฺปทา  สีเลน  นิพฺพุติ  ยนฺติ  ” 

   1.3.1 สุคตงิ  ยนฺติ  ท าให้ถึงคติที่ดี  (ไม่ตกไปสู่คติที่ชั่ว)  

   1.3.2 โภคสมฺปทา  ท าให้ได้โภคทรัพย์  (ไม่ตกไปสู่ภาควิบัติ) 
   1.3.3 นิพฺพุติง  ยนฺติ  ท าให้ถึงความดับทุกข์  (ไม่จมดิ่งลงสู่ความชั่ว) 

 อานิสงส์สามประการน้ี ถือ เป็นแม่บท  เมื่อพูดถึงอานิสงส์ในการรักษาศีล อานิสงส์ของ
การรักษาศีลที่กล่าวมานั้น เป็นอานิสงส์ตามแบบ ถ้าจะกล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีล 5 แต่ละข้อ  
มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. อานิสงส์ของการไม่ฆ่าสัตว์   มีอานิสงส์ 7 ประการคือ 

  1.1 มีร่างกายสมบูรณ์ดี 

  1.2 เป็นคนแกล้วกล้า 

  1.3 มีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส 

  1.4 เป็นคนอ่อนโยน 

  1.5 ศัตรูท าร้ายไม่ได้ 
  1.6 มีโรคภัยเบียดเบียนน้อย 

  1.7 เป็นผู้มีอายุยืน 

 2. อานิสงส์ของการไม่ลักทรัพย์  มีอานิสงส์ 7 ประการคือ 

  2.1 ย่อมมีทรัพย์มาก 

  2.2 แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้ง่าย 

  2.3 โภคทรัพย์ที่ได้แล้วย่อมยั่งยืนถาวร 

  2.4 สมบัติไม่ฉิบหายเพราะโจรร้าย  อัคคีภัย  อุทกภัย 

  2.5 ย่อมได้อริยทรัพย์ 
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  2.6 อยู่ที่ไหนย่อมเป็นสุขเพราะไม่มีคนเบียดเบียน 

  2.7 ย่อมไม่ได้ยินและไม่รู้ค าว่า “ไม่มี” 

 3. อานิสงส์ของการไม่ประพฤติในกาม  มีอานิสงส์ 7 ประการคือ 

  3.1 ไม่มีศัตรูเบียดเบียน 

  3.2 เป็นที่รักของคนทั้งหลาย 

  3.3 มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ 
  3.4 ไม่ต้องเกิดผิดเพศอีก 

  3.5 เป็นผู้มีเสน่ห์และสง่า 

  3.6 มีอินทรีย์ 5 (ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิและปัญญา)  

  3.7 มีความสุขไม่ต้องท างานหนัก 

 4. อานิสงส์ของการไม่พูดมุสา  มีอานิสงส์ 7 ประการคือ 

  4.1 มีอินทรีย์ 5 ผ่องใส (ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ และปัญญา) 

  4.2 มีวาจาไพเราะ 

  4.3 มีร่างกายสมส่วนและสมบูรณ์ 
  4.4 มีกลิ่นปากหอมเหมือนดอกบัว 

  4.5 มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ 
  4.6 ไม่เป็นคนใบ้ 
  4.7 มีริมฝีปากบางและแดงระเร่ือ 

 5. อานิสงส์ของการไม่ดื่มน้ าเมา  6 ประการคือ 

  5.1 รู้กิจการในอดีต  อนาคต  ได้รวดเร็ว 

  5.2 มีสติต้ังมั่นทุกเมื่อ 

  5.3 มีความรู้มาก 

  5.4 ไม่มัวเมา  หลงใหล  ไม่ใบ้  ไม่บ้า 

  5.5 มีวาจาไพเราะ 

  5.6 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 2. เบญจธรรม 

  เบญจธรรมแปลว่า  ธรรม 5 ประการ ค าว่า  ธรรม แปลว่า ทรงไว้หรือด ารงไว้ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่ดี จึงมีความหมายว่า ทรง คือ รักษาไว้หรือด ารงไว้ 5 ประการ เบญจธรรมเป็นธรรม 

คู่กับเบญจศีล เรียกว่า กัลยาณธรรม (สุรศักดิ์  สร้อยครบุรี  ม.ป.ป. : 109) แปลว่า ธรรมเป็น 
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เคร่ืองบ ารุงจิตให้งดงามสร้างอัธยาศัย  นิสัยที่ดี  ศีล  เป็นเหตุให้งดเว้น  ไม่เป็นสิ่งที่เป็นโทษ ถ้ามี
เพียงศีล  ก็มีเพียงงดเว้นได้จากโทษแต่ก็ยังมิได้ท าคุณงามความดี 
  2.1 เบญจธรรม  ได้แก่ 
   2.1.1 มีเมตตา  กรุณา ต่อมนุษย์และสัตว์ (เมตตากรุณา) 

   2.1.2 เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  ประกอบสัมมาชีพ (สัมมาอาชีวะ) 

   2.1.3 ส ารวมในกาม (ยินดีในคู่ครองของตน) 

   2.1.4 พูดจริง (มีสัจจะ) 

   2.1.5 มีสติสัมปชัญญะ (สติสัมปชัญญะ) 

  2.2 การประพฤติเบญจศีลและเบญจธรรม 

   เบญจศีลตามที่อธิบายมาแล้ว บางคร้ังเรียกว่านิจศีลเพราะเป็นกฎที่ควรรักษา
เป็นนิจในศาสนาพุทธถือศีล 5 เป็นมนุษยธรรม คือธรรมที่เป็นเคร่ืองหมายของมนุษย์ ผู้ไม่ท าตาม
ศีล 5 เรียกว่าเป็นคนยังไม่สมบูรณ์  เบญจธรรมเรียกว่า  กัลยาณธรรม  คือ ธรรมที่ท าให้คนเป็นคนดี
คุณธรรมทั้งสองประการน้ีจึงปฏิบัติควบคู่กันไป 

   เบญจศีล     เบญจธรรม 

   1.  เว้นจากการฆ่าสัตว์   1.  เมตตากรุณา 

   2.  เว้นจากการลักทรัพย์   2.  สัมมาอาชีวะ 

   3.  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  3.  ยินดีในคู่ครองของตน 

   4.  เว้นจากการพูดเท็จ   4.  มีสัจจะ 

   5.  เว้นจากการดื่มสุราและของเมาทุกชนิด 5.  มีสติสัมปชัญญะ 

  2.3 ประโยชน์ที่เกิดจากการประพฤติเบญจศีลและเบญจธรรม 

   ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกัลยาณธรรม คือ  เบญจศีลและเบญจธรรม
นั้นพอจะน ามากล่าวได้ดังนี้ (บุญส่ง  สินธุ์นอก  2534 : 56)  
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ตารางที่ 9.1  ประโยชน์ที่เกิดจากการประพฤติเบญจศีลและเบญจธรรม 

 

ผลจากเบญจศีล ผลจากเบญจธรรม 

1. ไม่มีความกังวลว่าจะมีคนมาฆ่าเบียดเบียนย่อม
ได้รับความสุข  ไม่ต้องระมดัระวงั หลับก็เป็นสุข  ตื่นก็
เป็นสุข  เป็นตน้ 

2. เมื่อเว้นจากการลักทรัพย์  ก็ไม่จ าเป็นทีจ่ะต้อง
กังวลว่าจะถูกจับหรือถูกผู้อืน่คอยจับผดิ  เจ้าของทรัพย์
ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องกังวลในการรกัษา 

 

1. ภาคภูมิใจเมื่อได้สงเคราะห์ช่วยเหลือหรือแสดง
ความเมตตาต่อผู้อืน่ 

 

2. การประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้
เดือดร้อน  เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วรู้จกัใช้จ่ายอย่าง
ประหยดัจะเปน็ผู้มทีรัพย์  มีความสุขเมื่อได้เห็นผลงาน
ของตน 

3. การไม่ประพฤติผิดในกาม  จะท าให้สามี 
ภรรยาไม่ผิดใจกัน  เป็นการหลีกเล่ียงในทางชู้สาว  
ผู้ชายที่ท าชู้กับภรรยาผู้อื่น สามีภรรยาคู่นั้นย่อม
แตกแยกกัน สามีของหญิงน้ันย่อมผูกใจเจ็บในชาย
ชู้ เป็นทางให้เกิดศัตรูท าลายชีวิตกัน  มีตัวอย่างอยู่
มากมาย  เว้นการประพฤติผิดในกามเสียได้  ทุกข์
ภัยดังกล่าวแล้วจะไม่มี 

4. เว้นจากการพูดเท็จได้แล้วไม่ต้องคอยระวังว่า
คนอ่ืนจะจับผิด  เพราะกล่าวค าเท็จคนท่ีไม่พูดเท็จ   
จะได้รับความนับถือจากผู้อื่น 

 

5. เว้นจากการดื่มสุราได้  นับถือว่าเป็นการตัด
ต้นเหตุซึ่งเกิดจากความมึนเมาและประมาทเสียได้  
บรรเทาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสุราเป็นต้นเหตุ ก็หมดไป
และทรัพย์สินเงินทองก็จะงอกเงยขึ้น 

3. การยินดีในคู่ครองของตนเอง  ภรรยาจะมี
ความสุขใจว่าสามีไม่นอกใจ  สามีก็มีความสุขใจว่า
ภรรยาไม่นอกใจเช่นเดียวกัน  ความอบอุ่นใน
ครอบครัวก็จะมีขึ้นเม่ือบุตรสืบตระกูลจะเป็นคนมี
ลักษณะดี  มีสติสัมปชัญญะ บิดา  มารดาจะได้มี
ความสุข 

 

4. ทุกคนต้องการความสัตย์  ไม่มีใครชอบพูดเท็จ  
ดังน้ันทุกคนจึงท าในสิ่งที่ตนชอบคือ กล่าวความ
เป็นจริง  เม่ือทุกคนมีความสัตย์  สังคมย่อมมี 

ความสงบสุข 

5. การมีสติสัมปชัญญะน้ันจะท าให้บุคคล
ประกอบการงานได้ถูกต้อง  ไม่ผิดพลาด  มีสติ  
เบญจกัลยาณธรรมน้ีเป็นคุณธรรม  เครื่องยับยั้งใจ  
มิให้หลงประพฤติในสิ่งที่ผิด  เม่ือรักษาศีล 5 ได้
แล้ว  ถ้าไม่มีสติระลึกถึงโทษของสุราแล้ว  ในที่สุด
ก็จะเป็นผู้ติดสุราเรื้อรัง  สติสัมปชัญญะจึงเป็น
เครื่องป้องกันไม่ให้คนกลุ่มหลงใหลในการ 

เสพยาเสพติดและสุราได้เป็นอย่างดี 

ที่มา  (บุญส่ง  สินธุ์นอก, 2534 : 56)  
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จริยธรรมชั้นกลาง 

 จริยธรรมชั้นกลาง อันเป็นข้อปฏิบัติที่สูงกว่าจริยธรรมชั้นต้น ซึ่งเป็นจริยธรรมชั้นพื้นฐาน  
ได้แก่  กุศลกรรมบถ 10 ประการ  มีรายละเอียดดังนี้  (สนิท  ตั้งกวี  2525 : 36) 

 1. กายกรรม 3  
  1.1 เว้นจากฆ่าสัตว์ 
  1.2 เว้นจากการลักทรัพย์ 
  1.3 เว้นจากประพฤติผิดในกาม 

 2. วจีกรรม  4 

  2.1 เว้นจากพูดเท็จ 

  2.2 เว้นจากพูดค าหยาบ 

  2.3 เว้นจากพูดส่อเสียด 

  2.4 เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

 3. มโนกรรม  3  
  3.1 ไม่อยากได้ของคนอ่ืน 

  3.2 ไม่อาฆาตพยาบาทคนอ่ืน 

  3.3 ไม่เห็นผิดจากท านองคลองธรรม 

 กุศลกรรมบถ 10 ประการนี้ เป็นทางแห่งความดี อันเป็นจริยธรรมขั้นกลางของพุทธศาสนา 
โดยเพิ่มข้อปฏิบัติส าคัญยิ่ง เพราะใจเป็นส่วนส าคัญ การปฏิบัติตามกุศลกรรมบท 10 ประการนี้  
ย่อมเป็นการท าความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองทั้งสิ้น 

 กุศลกรรมบถเรียกว่าสุจริต อันเป็นกรณีพึงกระท า คือเป็นงานที่บุคคลควรใส่ใจกระท า  
บุคคลใดกระท ากรรมที่เป็นกุศลกรรมบถเป็นกิจที่พึงกระท า  บุคคลนั้นได้รับอานิสงส์  5 ประการ
คือ  (บุญส่ง  สินธุ์นอก  2534 : 58) 

 1. แม้ตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ 
 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ 

 3. ชื่อเสียงอันดี  ย่อมขจรไป 

 4. ย่อมไม่หลงท าการกิริยา 

 5. เบื้องหน้าแม้ตายเพราะกายแตก  ย่อมเข้าสู่สุคติ  โลกสวรรค์ 
 ดังนั้น กุศลกรรมบถ จึงจัดเป็นการงานไม่มีโทษ เป็นกุศลกรรมน าบุคคลผู้ประพฤตปิฏิบัติ 
ได้ด าเนินตามท านองคลองธรรมอันถูกต้อง ท าให้ผู้ประพฤติพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองและ
ความส าเร็จในชีวิต 
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จริยธรรมชั้นสูง 

 จริยธรรมชั้นสูง ได้แก่ การปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเรียกว่า “อริยมรรค” หรือ “มรรค
มีองค์ 8”  ที่ว่าเป็นหลักปฏิบัติอันประเสริฐ  8  ประการ (สนิท  ตั้งกวี 2527 : 36)  

 1. สัมมาทิฏฐิ  (Right  View)  ได้แก่  ปัญญารู้อริยสัจ  4  คือ 

  1.1 รู้ว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์เท่านั้น 

  1.2 รู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากเหตุคือตัณหา 

  1.3 รู้ว่าทุกข์นั้นสามารถดับได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

  1.4 รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ 
 2. สัมมาสังกัปปะ (Right  Thought)  ความด าริชอบ  คือ  ถูกต้อง  ได้แก่ 
  2.1 คิดปลีกตัวออกจากกาม 

  2.2 ไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน 

  2.3 ไม่คิดเบียดเบียนผู้อ่ืน 

 3. สัมมาวาจา  (Right  Speech)  เจรจาชอบ  คือ  พูดจาถูกต้อง  ได้แก่ 
  3.1 ไม่พูดเท็จ  บิดเบือนความจริงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิด 

  3.2 ไม่พูดส่อเสียด ยุยง ให้แตกความสามัคคี 
  3.3 ไม่พูดค าหยาบ 

  3.4 ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ 

 4. สัมมากัมมันตะ (Right Action)  ประพฤติสุจริตทางกาย 

  4.1 ไม่ฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ 

  4.2 ไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 

  4.3 ไม่ประพฤติผิดประเวณี 
 5. สัมมาอาชีวะ (Right  Livelihood) เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ การเว้นอาชีพทุจริตประกอบ
อาชีพสุจริต 

 6. สัมมาวายามะ (Right  Livelihood)  พยายามชอบ  คือ  พยายามที่จะไม่ให้โอกาสแก่
กิเลสอันเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการบรรลุนิพพาน ได้แก่ 
 7. สัมมาสติ (Right  Mindfulness)  ระลึกชอบ คือ  ตั้งสติไว้ชอบในวิถีทางที่ตรงต่อ
การบรรลุมรรคผล ได้แก่ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือตามที่
สิ่งนั้นๆ เป็นไปตามธรรมชาติของมันเอง  ดังที่พระราชวรมุนี (2520 : 160) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
  7.1 การตั้งสติพิจารณากาย ให้รู้เห็นความเป็นจริงว่าเป็นเพียงกายเท่านั้นไม่ใช่สัตว์
บุคคล  ไม่ใช่ตัวเรา  ไม่ใช่ตัวเขา  เป็นอนัตตาอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นในกาย 
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  7.2 การตั้งสติก าหนดพิจารณา เวทนาคือความรู้สึกของตน ให้รู้เห็นตามความ 

เป็นจริง  เป็นแต่ความรู้สึก  เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี  หรือรู้สึกเฉยๆ ก็ดี อย่าได้ยึดมั่น  ยึดมั่นเพราะ
เป็นอนัตตา  หาแก่นสารไม่ได้ 
  7.3 การตั้งสติก าหนดพิจารณา จัดให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ว่าเป็นเพียงความคิด
เท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ตัวบุคคลเป็นอนัตตา  อย่าได้ยึดมั่นถือมั่น  กล่าวคือให้สติรู้ชัดว่าจิตของตน
มีราคะหรือไม่  มีโทสะหรือไม่  มีโมหะหรือไม่  เศร้าสลดหรือผ่องใส  ฟุ้งซ่านหรือว่าสงบ  เป็นต้น 

  7.4 การตั้งสติพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ว่าเป็นเพียงธรรมชาติ
เท่านั้น ไม่ควรไปยึดมั่น ถือมั่น กล่าวคือ ให้มีสติรู้ชัดแจ้งซึ่งธรรมทั้งหลายได้แก่  ขันธ์  5  อายตนะ  
12  อริยสัจ  4  เป็นต้นว่า  เป็นอะไร  คืออะไร  เกิดขึ้นแล้วพัฒนาและสิ้นสุดลงได้อย่างไร 

 8. สัมมาสมาธิ (Right Concentration) ตั้งใจชอบ หมายถึง การท าสมาธิ  ท าใจให้สงบ
จนไดฌ้านบริบูรณ์  มีพลังแกร่งพอที่จะตัดกิเลสให้ขาดออกไปจากจิตได้  เรียกว่า  ได้บรรลุนิพพาน 

  ดังนั้น มรรคมีองค์ 8 เป็นอริยมรรค คือ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางสายกลาง หรือหลักปฏิบัติอันเป็นสายกลางกล่าวถงึคุณธรรม 8 

ประการคือ 

  8.1 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (Right Understanding) หมายถึง ความเห็นถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม เช่น เห็นว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว บุญมี บาปม ีชาติหน้ามี ชาติก่อนมี 
  8.2 สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ (Right Thoughts) หมายถึง การไม่ตกอยู่ใต้ 
สิ่งยั่วยวน ความไม่พยาบาท ความไม่เบียดเบียน 

  8.3 สัมมาวาจา การพูดชอบ (Right Speech) หมายถึง การพูดที่เว้นจากการพูดเท็จ
พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ แต่มีวาจาค าพูดที่ชอบ พูดค าจริง พูดประสานสามัคคี  
พูดอ่อนหวาน พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
  8.4 สัมมากัมมันตะ การกระท าชอบ (Right Action) หมายถึง การงดเว้นกระท าใดๆ 

ที่เป็นการเบียดเบียนชีวิตและเบียดเบียนทรัพย์สินผู้อ่ืน ดังนั้นการกระท าชอบที่เป็นความเมตตากรุณา
ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง การรู้จักเสียสละแบ่งปันเฉลี่ยสุขของตนแก่ผู้อื่นตามสมควรและไม่มัวเมาใน
กามคุณ มีความพึงพอใจในคู่ครองของตนอย่างเหมาะควร 

  8.5 สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood) หมายถึง การเว้นมิจฉาชีพ
ทุกรูปแบบ การทุจริตในอาชีพของตนก็เรียกได้ว่า ท ามิจฉาชีพในสัมมาชีพ 

  8.6 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ (Right Effort) หมายถึง ความเพียรชอบทุก
รูปแบบ เช่น เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรให้
กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและท ากุศลให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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  8.7 สัมมาสติ ความระลึกชอบ (Right Mindfulness) หมายถึง การระลึกถึงสิ่งใดที่
ท าให้กุศลเจริญและอกุศลเสื่อม ก็ให้ระลึกถึงบ่อย ๆ 

  8.8 สัมมาสมาธ ิ ความตั้งใจมั่นชอบ (Right Concentration) หมายถึง การที่จิตต้ัง
มั่นในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหว ไม่ฟุ้งซ่าน 

  ดังนั้นทั้งอริยมรรค  มีองค์  8  ประการนี้  สรุปลงได้ในไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  
และปัญหา  ดังน้ีคือ 

  สัมมาทิฎฐิ  เห็นชอบ 

  สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ  สองข้อนี้สรุปลงใน “ปัญญา” 

  สัมมาวาจา  เจรจาชอบ 

  สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

  สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ  สามข้อนี้สรุปลงใน “ศีล” 

  สัมมาวายามะ  พยายามชอบ 

  สัมมาสติ  ระลึกชอบ 

  สัมมาสมาธ ิ  ตั้งใจชอบ สามข้อนี้สรุปลงใน “สมาธิ” 

  จริยธรรมชั้นสูงนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา และปฏิบัติ
ตามองค์มรรคมีองค์ 8 นั้น เป็นเพียงการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าถึงจุดหมายสูงสุดของศาสนา
พุทธ  คือนิพพานเท่านั้น 

  หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าอาจสรุปได้  3  ขั้น  อันเหมาะสมแก่ฐานะและระดับจิต
ของแต่ละบุคคล และเกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ คือ ประโยชน์ขั้นต้น ประโยชน์ขั้นกลาง และ
ประโยชน์ขั้นสูงสุด 

 1. ประโยชน์ขั้นต้น 

  1.1 ประโยชน์ขั้นต้นได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์เกิดจากการ
ปฏิบัติธรรมที่ถึงได้ในโลกนี้  ดังที่  นงเยาว์  ชาญณรงค์ (2531 : 301)  ได้รวบรวมมากล่าวไว้  ดังนี้ 
  1.2 บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบธุรกิจการงานที่สุจริตหมั่นแสวงหา
ทรัพย์สมบัติในทางที่ชอบ  และได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น  เรียกว่า  อุฎฐานสัมปทา 

  1.3 การที่บุคคลได้เสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้ รู้จักเก็บหอมรอมริบ  ประหยัด
ค่าใช้จ่าย  ไม่สุรุ่ยสุร่าย  รู้จักรักษาไว้ในเวลาจ าเป็น  เรียกว่า อารักขสัมปทา 

  1.4 การที่บุคคลรู้จักคบมิตร คือ คบเฉพาะคนดี หลีกเลี่ยงการคบมิตรที่ไม่ดี  
เรียกว่า  กัลยาณมิตตา 
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  1.5 การที่บุคคลรู้จักเลี้ยงชีพ คือ เลือกประกอบอาชีพที่สุจริต  เมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว
รู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานของตน  เรียกว่า สมชีวิตา 

 2. ประโยชน์ขั้นกลาง 

  ประโยชน์ชั้นกลาง คือ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับในอนาคต
หรือในโลกหน้ามี  4  ประการ คือ 

  2.1 สัทธาสัมปทา ได้แก่ ผู้มีความเชื่อในพระศาสนา เป็นความเชื่ออันยุติด้วย
เหตุผลเชื่อด้วยความชอบธรรม  ไม่เชื่ออย่างงมงาย  ไม่เป็นคนไร้ศาสนา ให้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือใน
การควบคุมความประพฤติ  ประโยชน์จากการปฏิบัตินั้น  จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน 

  2.2 สีลสัมปทา  คือ  ให้บุคคลประพฤติดีทั้งกาย  วาจา  และใจ  ประพฤติอะไร
หรืออย่างไร  อย่าให้มีโทษ  ให้ต้ังอยู่ในหลักสากลของสังคม  คือศีล 5 ประการ 

  2.3 จาคสัมปทา  คือ  ให้บุคคลถงึพร้อมด้วยการเสียสละ  เช่น  การท าบุญสุนทาน 
การเสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น เป็นต้น 

  2.4 ปัญญาสัมปทา  คือ  ให้บุคคลถึงพร้อมด้วยปัญญา  ช่น รู้จักทุกข์ รู้จักความสุข  
เหตุผลของความทุกข์และความสุข  เป็นต้น 

 3. ประโยชน์สูงสุด 

  ประโยชน์สูงสุด  ได้แก่  ปรมัตถประโยชน์  ประโยชน์ขั้นนี้ได้แก่นิพพาน  ผู้บ าเพ็ญ
เพียรจะต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมขั้นสูงสุดเป็นล าดับ เร่ิมตั้งแต่การปฏิบัติธรรมจากขั้นต่ า คือ มีศีล 
สูงขึ้นไปมีสมาธิ แล้วก็มีปัญญาเรียกว่า ปฏิบัติตนให้มีไตรสิกขา  นักปราชญ์ทางศาสนาเปรียบไว้ว่า 
ศีล สมาธิและปัญญา ที่อบรมได้เต็มที่แล้ว จักสัมพันธ์กันประดุจเชือก 3 เกลียว  เอามือสัมผัสที่ใด
ย่อมกระทบได้ทั้ง  3  เกลียว  จักอ านวยผลดับกิเลสทุกข์ได้  (เสถียร  พันธรังษี 2524 : 158) 

 4. เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา 

  เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ  คือ  การเข้าถึงนิพพาน  นั้นก็คือ  การที่จิตวิญญาณ
ของมนุษย์หลุดพ้นจากสังสารวัฎ  การเวียนว่ายตายเกิด  โดยการจัดช าระกิเลส  ตัณหา  อวิชชาต่างๆ 
ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ตามวิถีทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ว่าการเข้าถึงนิพพานนั้นต้องปฏิบัติ
ได้  และพิจารณาให้รู้และเข้าใจโดยปัญญา  ซึ่งได้แก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ตามแนวทางของอริยสัจ  
4  อริยมรรคมีองค์  8  และปฏิจจสมุปบาท 

  เสถียร  พันธรังษี  (2524 : 155)ได้ให้ความหมาย  “นิพพาน” ไว้ว่า นิพพานแปลได้ 
หลายอย่าง แปลว่า ธรรมชาติที่ดับ มีความหมายเหมือนหนึ่งเปลวไฟที่หมดแล้ว ก็ดับไปเองอีกอย่าง
หนึ่ง  แปลว่าธรรมชาติที่ปราศจากเคร่ืองรึงรัด มีความหมายว่าไม่มีกิเลสรึงรัดอยู่ในภาวะนั้น ไม่ใช่
เป็นการดับตัวของนิพพาน 
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  อธิบายโดยนัยธรรมดา ให้มองเห็นนิพพานได้จากกิเลสแต่ละอย่าง เช่น คนมักโกรธ  
ดับโกรธเสียได้ก็สบายใจ  ผู้มักมากด้วยราคะ  ดับราคะเสียได้ไม่เดือดร้อนใจ  ผู้ละเว้นความชั่ว 

โดยการปฏิบัติตามศีล 5 ก็สามารถดับความร้อนในใจได้ตามล าดับ แห่งการปฏิบัติข้อนี้ฉันใด  
การปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไป ก็ย่อมดับทุกข์ได้มากขึ้นเป็นล าดับ จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายเป็นการดับ
ทุกข์ร้อนในใจ  หมดกิเลส หมดตัณหา ดวงใจใสสะอาด สว่าง สงบ ปราศจากเคร่ืองรึงรัดอันใด  
เช่นเดียวกับการดับทุกข์ที่แสดงเป็นล าดับนี้แล คืออธิบายให้เห็นความดังในอรรถของนิพพานสมดัง
พทุธโอวาทที่ว่า 

  “นิพพาน   ปรม   สุข ”  แปลว่า  นิพพาน  เป็นสุขยอดเยี่ยม  (เสถียร  พันธรังษี 
2524 : 154)  

 กล่าวโดยสรุปว่า นิพพานคือ สภาวะที่เข้าถึงได้ เมื่อจิตวิญญาณหลุดพ้นจากกิเลส  ตัณหา  
อวิชชา และอกุศลกรรมทั้งปวง ท าให้จิตวิญญาณของผู้เข้าถึงพื้นจากสังสารวัฎแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิด  อันเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง 

 

สรุปท้ายบท 

 ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม คือ ไม่เชื่อ ไม่สอนเร่ืองพระเจ้าสร้างโลก 

ไม่สั่งสอนโดยมีเทวดาเป็นจุดศูนย์กลาง แต่สอนเน้นเร่ืองศีลธรรมและปัญญาชั้นสูง คือ พระนิพพาน 

 ศาสนาพุทธ สอนให้ศาสนิกใช้ปัญญา พิจารณาเหตุผล ไม่ถือบุคคล ไม่ถือบุคคลเป็น
ใหญ่ ศาสนาพุทธมีหลักจริยธรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม 
จริยธรรม ระดับกลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 ประการ คือ กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนธรรม 3 และ
จริยธรรมชั้นสูง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ เห็นชอบ เจรจาชอบ กระท าชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ  
เพียรชอบ ตั้งสติไว้ชอบ และตั้งใจไว้ชอบ 

 เมื่อสรุปแล้ว ศาสนาพุทธสอนเร่ือง ให้ท าความดีละความชั่ว และท าจิตใจให้ผ่องใส 
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แบบฝึกหัด 

บทที่ 9  จริยธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนา 

 

 

 1. จงอธิบายระดับจริยธรรม 3 ระดับในทางพระพุทธศาสนามาให้ชัดเจน 

 2. จงจับคู่ เบญจศีล กับเบญจธรรมเข้าด้วยกัน 

 3. จงบอกอานิสงส์หรือผลดีในการรักษาศีล 5 มาให้เข้าใจ 

 4. จงบอกประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัติเบญจศีล เบญจธรรม มาให้ทราบอย่างชัดเจน 

 5. กุศลกรรมบถคืออะไร จงบอกรายละเอียดให้ทราบเป็นข้อ ๆ 

 6. จงย่ออริยมรรค 8 ลงในไตรสิกขา 

 7. จงอธิบายประโยชน์จากการปฏิบัติจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้ง 3 ระดับมาให้
เข้าใจ 

 8. หลักจริยธรรมชั้นสูงคืออะไร จงบอกเป็นข้อ ๆ 

 9. จงอธิบายค าว่า “นิพพาน” ในทางพุทธศาสนามาให้เข้าใจ 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 10 

เรื่อง  ปัญหาด้านจริยธรรม 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  10 ปัญหาด้านจริยธรรม 

 สาเหตุของปัญหาจริยธรรม 

 ผลกระทบสังคมไทยที่เกิดจากปัญหาสังคม 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมโดยใช้หลักพระพุทธศาสนากับการแก้ไข
ปัญหาสังคม 

 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึสาเหตุของปัญหาด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 

 2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและส่งเสริม
จริยธรรมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคม 

 3. ให้นักศึกษาบอกถึงวิธีการควบคุมตนเองในการประพฤติให้เหมาะสมในสังคม 

 4. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

 5. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการส ารวมระวัง ตระหนักในการด ารงชีวิต 

 6. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการเข้าใจบทบาทของตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 7. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

 

เนื้อหาสาระ 

 1. สาเหตุของปัญหาจริยธรรม 

 2. แนวทางแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมจริยธรรม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 
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 3. การรายงาน 

 4. การแสดงบทบาทสมมติ 
 5. การศึกษาดูงาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. อินเตอร์เน็ต 

 3. วีดิทัศน์ 
 4. นิตยสารรายวัน / รายสัปดาห์ และอ่ืนๆ 

 

การวัดผลประเมินผล 

 1. ประเมินจากรายงาน 

 2. ประเมินจากการอภิปราย 

 3. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมติ 
 4. การสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่10 

ปัญหาด้านจริยธรรม 

 

 

 โลกและสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผล
ให้ผู้คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหา
ส าคัญ ได้แก่การเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและเห็นแก่ตัวจนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
การเบียดเบียนกัน การท าร้ายกันและกัน การทุจริตคอรัปชั่น การแบ่งแยกฝ่ายและการขาดความ
สามัคคีกลมเกลียวของคนในชาตินับวันจะกลายเป็นปัญหายากที่จะแก้ไข และยิ่งหากปล่อยไว้ให้
เนิ่นนานเกินไปก็ยิ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ จึงจ าเป็นต้องสร้างสังคมให้เข้มแข็งด้วยการ
พัฒนาตนให้มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
และน าไปสู่การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาในอนาคต 

 สภาพปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยนั้น ปัจจุบันสังคมไทยได้รับเอากระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกแบบบริโภคนิยมเข้ามาในวิถีชีวิตมากขึ้น ท าให้จริยธรรมดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่า
วิตกอยู่ไม่น้อยทีเดียว คนไทยที่เคยมีชีวิตที่เรียบง่าย กินอยู่อย่างพอเพียง กลายเป็นคนที่ต้องการเสพ
มากขึ้น มีความทะยานอยากในวัตถุต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นกิเลสความโลภเห็นแก่เงินเป็น
ส าคัญ ดังนั้นความร่ ารวย จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิต เมื่อทัศนคติของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
เช่นน้ี ย่อมส่งผลกระทบทุกส่วนของสังคมโดยเฉพาะหน่วยที่มีความเปราะบาง คือ กลุ่มเด็ก วัยรุ่น 

คนหนุ่มสาว ที่มีพฤติกรรมฝักใฝ่ความสุขด้วยการเป็นผู้เสพมากกว่าผู้ผลิต มีพฤติกรรมชอบโอ้อวด 

ชอบความหรูหรา ฟุ้งเฟ้อ ชอบสิ่งส าเร็จรูปที่ได้มาเร็วและง่ายๆ ไม่ชอบท างาน ไม่สูง้านหนัก แต่
อยากได้เงินง่ายๆ และมากๆ มีจิตใจหมกมุ่นกับวัตถุสิ่งของที่มีแบรนด์และเป็นสินค้าจากต่างประเทศ 

ด้วยพฤติกรรมที่หลงใหลด้านวัตถุนี้ วัยรุ่นจึงแสดงออกด้านแฟชั่นด้วยการแต่งตัวให้สะดุดตา  

ใส่รองเท้าเบอร์ใหญ่กว่าเท้าส้นหนาๆ สูงๆ ใส่เสื้อผ้ารัดรูป ทั้งผ่า ทั้งแหวก โชว์เต้า โชว์สะดือ คลั่ง
ไคล้ดารานักร้อง เที่ยวผับเที่ยวบาร์ ดื่มกินแอลกอฮอล์ เปลี่ยนคู่ชู้ชื่นเป็นเร่ืองธรรมดา ทั้งนี้เพื่อ
แสดงว่าเป็นคนทันสมัยและได้รับการยอมรับในกลุ่มของตน อย่างไรก็ตามเราคงจะไม่โทษว่าเป็น
ความผิดของคนเหล่านั้นหรือยกความผิดให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว แต่
ความเสื่อมทางจริยธรรมในสังคมไทยควรจะต้องได้รับการร่วมมือกันในการหาหนทางแก้ไข 

 สภาพของสังคมไทยปัจจุบัน นับวันยิ่งเลวร้ายลงทุกที ตลอดทั้งปัญหาทางด้านสังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง และจริยธรรม ในด้านการสรรค์สร้างคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง
และสังคมก็หาได้ยากมากผิดกับเมื่อ 10-20 ปีที่แล้ว การปฏิบัติตนของคนในสังคมปัจจุบันมีแต่
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สภาพของความเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ ไม่มีจิตใจเอ้ือเฟื้อต่อกัน โดยเฉพาะสังคมในกรุงเทพฯ สังคมไทย
เป็นสังคมของพระพุทธศาสนา แต่การอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในด้านจริยธรรมลดน้อยลง
หรืออาจจะหายไปในบ้างที่ เช่น ในร้ัวมหาวิทยาลัย เมืองไทยในอดีตเคยได้ชื่อว่าเมืองแห่ง
พระพุทธศาสนา เป็นสยามเมืองยิ้ม ประชาชนหน้าตาเบิกบาน ไม่เคร่งเครียดเหมือนในปัจจุบันที่
รัฐบาลประกาศว่า ประชาชนยากจนข้นแค้น นายทุนข่มเหงคนจนข่มผู้ใช้แรงงาน มองดูสภาพ
สังคมที่เดือนร้อนอยู่ทุกวันนี้ เป็นอย่างไร ท าไมจึงเป็นอย่างนั้น มีคนเข้าใจหรือยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหน สภาพจริยธรรมศีลธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน จึงอับก็ว่าได้ ไม่ว่า
สังคมจะมีสภาพทางสังคมมากน้อยเพียงใด  แต่ในทุกสถาบันก็มีปัญหาด้วยกันแทบทั้งสิ้น 

 ดังนั้น ปัญหาด้านจริยธรรมส่วนใหญ่ของสังคมไทยจะพบเห็นได้จากสื่อมวลชน เช่น 
อินเตอร์เน็ต วิทยุหนังสือพิมพ์ วารสาร และวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ปัญหาจริยธรรมที่พบเห็น 

เป็นประจ านั้น นับวันแต่จะมีความรุนแรง สลับซับซ้อนและมีความแหลมคมขึ้นไปทุกวัน เช่น 
การประทุษร้ายร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
บุคคลและสังคม ยากที่จะแก้ไขได้ และปัญหาที่มีส่วนกระทบต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งไม่
สมกับชาวพุทธที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและไม่สมกับชาวพุทธที่เกดิมาพบ
พระพุทธศาสนา 
 

สาเหตุของปัญหาจริยธรรม 

 1. ปัญหาสังคม 

  ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มนุษย์เป็นผู้สร้าง หรือก าหนดขึ้น แต่ก็มีบาง
ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติ ดังนั้นจึงสามารถแยกที่มาของปัญหาสังคมได้ดังนี้ 
  1.1 ปัญหาสังคมที่เกิดจากมนุษย์ จากการที่ผู้คนในสังคมนั้นสร้างขึ้น ปัญหาสังคม 

ที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ปัญหาโสเภณี ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาความยากจน ปัญหา
สงคราม เป็นต้น 

  1.2 ปัญหาสังคมมนุษย์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยทั่วไปแล้วสภาพ
ธรรมชาติมักจะเป็นสาเหตุทางอ้อม หรือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากกว่าที่จะเป็นสาเหตุ
โดยตรงของปัญหาสังคม เช่น ความแห้งแล้ง ทาให้เกิดปัญหาความยากจน ปัญหาอพยพย้ายถิ่นฐาน
ปัญหาทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น 

  1.3 ปัญหาสังคมที่เกิดจากสภาพธรรมชาติ ปัญหาสังคมบางปัญหามีสาเหตุมาจาก
ทั้งมนุษย์ และธรรมชาติ เช่น ปัญหาน้ าท่วม อาจเกิดจากฝนตกหนัก ประกอบกับมีผู้คนสร้างสิ่งกีด
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ขวางทางระบายน้ า (สร้างเขื่อนกั้นน้ า) ท าให้น้ าท่วมบริเวณที่ดินท ามาหากินของผู้คนที่อยู่เหนือ
เขื่อน 

  1.4 ปัญหาสังคมที่เกิดจากปัญหาความแตกร้าวในครอบครัว  ครอบครัวนับว่าเป็น
สถาบันมูลฐานของสังคม  สมาชิกของสังคมทุกคน  ก็ถือก าเนิดเกิดก่อจากแต่ละครอบครัวนั่นเอง  
และเป็นสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดถ้าสัมพันธ์ภาพ หรือสภาพครอบครัวที่ดี ไม่พิการ 
หรือแตกร้าวปัญหาทางสังคมอื่นๆ เช่น การหย่าร้างคนจรนัด หรือโสเภณี ศีลธรรมเสื่อม เป็นต้น 
ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่จะมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมจะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปัญหาความ
แตกร้าวในครอบครัว จึงนับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญมากที่จะต้องได้รับการแก้ไขอีกหลาย ๆ ฝ่าย 
โดยรวดเร็วและถูก จึงนับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญมากที่จะต้องรับการแก้ไขจากหลายๆ ฝ่าย  
โดยรวดเร็วและถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกับของครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวม 

  1.5 ปัญหาสังคมที่เกิดจากปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็น
ประจ าวันในชีวิต คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ  เช่น  
สันดานเป็นอาชญากร  ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม ครอบครัว  สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

  1.6 ปัญหาสังคมที่เกิดจากปัญหาศีลธรรมเสื่อม ปัญหาข้อนี้จุดส าคัญที่ตัวเองของ
บุคคลแต่ละบุคคล เพราะตัวเองแต่ละคนมักจะวางเฉยต่อศีลธรรมดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ประพฤติ 
ผู้ที่ประพฤติทุจริต เช่น พวกขโมยก็ไม่อยากให้ใครมาขโมยพวกตนต่อไป พ่อค้าที่ขูดเลือดขูดเนื้อ
ประชาชนก็ไม่อยากจะให้ข้าราชการมาใช้อ านาจนอกหน้าที่ขูดรีดเนื้อตน สามีที่ตบตีภรรยาได้
ทุกวัน มีเพื่อนบ้านมาระรานกัน ข้าราชการไม่มีความปราณี เจ้าหน้าที่ไม่ยุติธรรม นี้เป็นความจริง
ซึ่งสามารถพิจารณาเห็นได้ในสังคมทุกวันน้ี 

  1.7 ปัญหาสังคมที่เกิดจากปัญหาโสเภณี ปัญหาโสเภณีนับว่าเป็นปัญหาสังคมที่
ส าคัญปัญหาหนึ่งในสังคมอารยะทุกสังคมล้วนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกล่าวได้ว่าหญิง
โสเภณีเป็นผลิตผลทางสังคมและก็กลายเป็นปัญหาสังคม เหตุที่หญิงโสเภณีมักอ้างในเมื่อถูกซักถาม
ถึงเหตุที่ต้องมาเลี้ยงชีพแบบนี้ คือ 

   1.7.1 ชีวิตทางครอบครัว มีสภาพไม่มั่นคง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะพ่อแม่ไม่
รับผิดชอบเต็มที่  หรืออาจเกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ได้ 
   1.7.2 ชีวิตการแต่งงานไม่ราบรื่น เมื่อหย่าร้างกับสามี  ต้องเลี้ยงตนเอง เมื่อ
ไม่รู้ว่าจะหาวิธีใดเลี้ยงชีพจึงต้องหากินทางนี้ 
   1.7.3 ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัว ต้องท ามาหากินแบบนี้ 
เพราะถือว่า จะช่วยผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของบ้านได้ 
   1.7.4 เหตุผลส่วนตัวบางอย่าง 
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   1.7.5 เพราะถูกหลอกลวงไปโดยอ้างว่า จะให้ไปท างานรับจ้างอย่างใด
อย่างหนึ่ง  แต่แล้วถูกบังคับให้ขายตัว  เลยกลายเป็นโสเภณีไป 

   1.7.6 เพราะปัญหาว่างงาน  ก็เลยหันมาประกอบอาชีพนี้ 
   1.7.7 เพราะคบเพื่อนไม่ดี เลยถูกเพื่อชักชวนไปท างานประเภทบริการอ่ืนๆ 
ก่อน  แล้วในที่สุดก็กลายเป็นบริการทางเพศ 

   1.7.8 เพราะผู้ปกครองหรือพ่อแม่บางคนยินยอมที่จะให้ไปกระกอบอาชีพ
เช่นน้ัน  เป็นต้น 

 สาเหตุต่างๆ ตามที่ยกมากล่าวพอเป็นตัวอย่างข้างต้นนี้ที่ท าให้เด็กเยาวชนหรือเด็กหญิง
ตัวน้อยๆ อายุ 12-18  ต้องกลายเป็นโสเภณีที่มีชีวิตจมปลักหมักหมมอยู่ในห้วงอเวจี ไม่มีอิสระใน
ตัวโสเภณีบางคนถูกบังคับให้ท างานชนิดไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเพียงพอทั้งไม่ให้ลา ไม่ให้หยุดหรือ
ไม่ให้มาสาย จนสุขภาพร่างกายทรุดโทรม ร่วงโรย ตายด้านตั้งแต่เยาว์วัย ผลตอบสนองที่สังคม
ได้รับจากหญิงโสเภณี จนกลายเป็นปัญหาสังคมนั้น  มีหลายประการ  เช่น 

 1. การแพร่เชื้อโรค ผู้หญิงโสเภณี เป็นผู้ส าส่อนทางเพศย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งกามโรค
และโอกาสที่จะแพร่เชื้อกามโรคให้แก่ผู้ชายที่ไปเที่ยวผ่อนคลายความก าหนัดได้เป็นอย่างมากและ
ง่ายดาย  เช่น  โรคเริม  แผลริมอ่อน  ฝีมะม่วง  หนองในเทียม  ซิฟิลิส  โดยที่สุดแม้แต่เชื้อเอดส์ 
 2. ท าลายความมั่นคงของครอบครัวไปติดกามโรคมา ก็อาจจะน าเชื้อมาเผยแพร่ให้สมาชิก
ของครอบครัว  แทนที่จะติดโรคคนเดียวก็กลายเป็นสองคนหรือสามคน  นอกจากจะเสียเงินไปเป็น
ค่าบ ารุงบ าเรอให้โสเภณีแล้วก็ต้องน าเงินทองมาใช้จ่ายเป็นค่ายารักษาโรค  เป็นจ านวนมิใช่เล็กน้อย
แทนที่จะได้น าเงินนั้นไปใช้จ่ายบ ารุงความสุขแก่ครอบครัว และบางทีถึงกับครอบครัวแตกสลายลง
เพราะภรรยาฟ้องหย่ากับสามีในเร่ืองเช่นนี้  มักมีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยคร้ัง  หรือบางทีก็เกิดเป็นการ
ทะเลาะกันเกิดระหองระแหงภายในครอบครัว ขาดความไว้วางใจกันในระหว่างคู่ครอง สมาชิกของ
ครอบครัวขาดความอบอุ่นและมีปมด้อยเป็นการท าลายบรรยากาศความสุขในครอบครัวได้ ซึ่งก็
เป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของครอบครัวอันเป็นสถาบันพื้นฐานที่สุดของสังคมนั่นเอง 

 3. เป็นต้นเหตุท าลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของสตรี เพราะผู้หญิงหรือสตรีโดย
ทั่วๆ ไป จะต้องเป็นผู้มีความละอาย มีกิริยามารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี แต่คุณธรรมจรรยา
ดังกล่าวจะหาได้ยากมากในพวกผู้หญิงโสเภณี มีแต่จะเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปว่า หญิงพวกนี้มีความ
ละอายน้อยขาดจรรยา มารยาที่ดีงามและมีความประพฤติชั่วช้ากักขฬะหยาบโลนและที่มาของปัญหา
สังคมนั้นเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มนุษย์เป็นผู้สร้างหรือก าหนดขึ้น แต่ก็มีบางปัญหา
ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติ ดังนั้นปัญหาสังคม ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง มักจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุ
ใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้น เช่น ถ้าเราจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหายาเสพติด จะพบว่าปัญหานี้อาจเกิด
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จากขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว และอาจเกิดจากบริเวณที่อยู่อาศัยมีการเสพยาเสพติด 

เป็นต้น จึงท าให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมา 

 2. ปัญหาจากบุคคล 

  สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากบุคคล มีรายละเอียดดังน้ี 

  2.1 ปัญหาความยากจน 

   ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีความยากจน รายได้ต่ า ไม่มีงานท า 

มีการศึกษาต่ าท าให้เกิดปัญหาทางด้านจริยธรรมในสังคม เช่น การลักขโมย การปล้น การค้ายาเสพติด 
การค้าประเวณี ความยากจนของประชากรเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ
และการพัฒนาประเทศ 

  2.2 ปัญหาความเห็นแก่ตัว 

  รัฐได้พัฒนาการศึกษาและสังคมให้พัฒนามากขึ้นเพียงใด ปัญหาความเห็นแก่
ตัวก็เจริญขึ้นเป็นเงาตามตัวเพียงนั้น ความเห็นแก่ตัวท าให้คนขี้เกียจไม่ขยันท างาน เอาเปรียบท างาน
น้อย แต่ต้องการค่าจ้างแรงงานสูง มีความอิจฉาริษยา ไม่มีความสามัคคี ยกตนข่มผู้อ่ืน นินทาว่าร้าย
ผู้อ่ืน ท าลายสาธารณสมบัติ สร้างมลภาวะ และท าให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น โลกก าลังวินาศเพราะ
ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ (พุทธทาสภิภขุ 2534 : 88-89)  
  2.3 ปัญหาค่านิยมเปลี่ยนแปลง 

   คนไทยเห็นคุณค่าจริยธรรมของสังคมน้อยลง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้มีพระราชด ารัสในการสัมมนาเร่ืองจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2526 ที่ท าเนียบรัฐบาลว่า “…วัฒนธรรมปัจจุบันแตกต่างไปจากแต่ก่อนมาก เช่น ประเพณี
การพึ่งพาอาศัยแรงกันท างานให้กันและกัน ในสังคมชนบทก็เปลี่ยนไป เป็นการจ้างแรงงาน ผลจาก
ความเจริญทางด้านวัตถุก็ท าให้ทุกคนแสวงหาความสุขความพอใจไม่มีที่สิ้นสุด หรือมีขีดจ ากัด  
คนงานต้องการประโยชน์ตอบแทนมาก แต่ท างานด้วยความไม่มีความขยันหมั่นเพียร มีการประกอบ
มิจฉาชีพ และประกอบอาชญากรรมรุนแรง เป็นต้น ค่านิยมและการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวแสดง
ว่าคนไทยเห็นคุณค่าจริยธรรมของสังคมน้อยลง...” 
   ค่านิยมทางจริยธรรมได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะบุคคลต้องการความเจริญด้าน
วัตถุมากกว่าด้านจิตใจ คนส่วนมากต้องการเงินยอมรับและยกย่องคนที่มีอ านาจทางการเงิน การเมือง
การปกครองและมีอิทธิพลทางสังคม ส าหรับเร่ืองจริยธรรม ศีลธรรม ศาสนา เป็นเร่ืองของนักบวช
และบุคคลที่สนใจเท่านั้น และมองบุคคลที่มีค่านิยมทางด้านจริยธรรมเหล่านั้นเป็นบุคคลล้าหลัง
และคร่ าครึ ไม่ทันสมัย 
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  2.4 ปัญหาการขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกฎหมาย 

   ปัจจุบันคนไทยไม่ค่อยมีระเบียบวินัย เป็นบุคคลที่ชอบท าอะไรตามใจตัวเอง
ขาดเหตุผล คิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียว และประโยชน์ของพรรคพวกของตน ปัญหา
ที่มักจะพบเห็นบ่อยๆ เช่น ปัญหาจราจร การตัดไม้ท าลายป่า การสร้างมลภาวะให้เกิดขึ้น เช่น  
การปล่อยน้ าเสียจากโรงงานลงสู่แม่น้ าล าคลอง เป็นต้น 

  2.5 ปัญหาความไม่รู้และไม่เข้าใจจริยธรรมของบุคคล 

   ในการเรียนการสอนจริยธรรม มุ่งเน้นทฤษฎีเป็นหลัก ไม่ได้ปลูกฝังและน าสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงเป็นเหตุให้คนเข้าใจจริยธรรมเพียงภาคทฤษฎี แต่ไม่ได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ยกตัวอย่างเช่น การเรียนศีล 5 ผู้เรียนสามารถท่องจ าและกล่าวข้อความศีล 5 ได้อย่างดี 
แต่ประพฤติหรือล่วงเกินอยู่เป็นนิจ แสดงว่าจ าได้แต่ไม่ได้น าไปสู่ภาคปฏิบัติจึงไม่เกิดผลดีแก่นักเรียน 

 3. ปัญหาในด้านการศึกษา 

  ปัญหาในด้านการศึกษานั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 การศึกษายังขาดความสมบูรณ์ 
   การศึกษามุ่งให้คนพัฒนาในด้านวัตถุ แต่ขาดด้านคุณธรรม ทั้งในระดับพื้นฐาน
และระดับสูง เช่น ความมีระเบียบวินัย ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นต้น (จรินทร์  
สกุลถาวร ม.ป.ป. : 9) ได้กล่าวว่า “ระบบการศึกษาไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม 
แม้แผนการศึกษาระบบใหม่ จะเน้นด้านจริยธรรม แต่การพัฒนาด้านจริยธรรมควรให้มีการปลูกฝัง
ตั้งแต่เด็ก โดยเร่ิมจากการเลี้ยงดูจากภายในครอบครัว การพัฒนาจริยธรรมเป็นงานที่ต้องประสาน
จากองค์กรทุกฝ่าย” 
  3.2 จุดอ่อนการสอนจริยธรรม 

   การสอนจริยธรรมส่วนใหญ่ผู้สอนจริยธรรมจะเน้นเร่ืองความรู้ ความจ าเพื่อ
ตอบค าถามและท าข้อสอบได้ มิได้เน้นเร่ืองปฏิบัติจริง และมองเห็นคุณค่าของพฤติกรรม
ทางด้านจริยธรรมที่เหมาะสม ยังไม่มีแนวความคิดและสื่อการเรียนการสอน ที่จะพัฒนาพฤติกรรม
ทางด้านจริยธรรมของบุคคลให้ลดความเห็นแก่ตัว 

  3.3 ครูสอนจริยธรรมขาดคุณภาพ 

   ครูที่สอนจริยธรรมไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองจริยธรรมและศาสนาดีพอ
ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน เป็นแต่เพียงสอนศิษย์ให้มีจริยธรรมแต่ตนเองมักฝ่าฝืนและปฏิบัติ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคมเป็นประจ า จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันไม่ได้ เพราะไม่มีความมั่นใจในหลักจริยธรรมที่ครูสอนไป 
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  3.4 ขาดสื่อการเรียนการสอนด้านจริยธรรม 

   ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนจริยธรรมมีผู้ผลิตไว้น้อยมาก จึงเป็นปัญหาทาง
การศึกษาในด้านนี้เป็นอย่างมาก ครูสอนจริยธรรมส่วนใหญ่จัดการเรียนโดยวิธีอธิบายบรรยายเป็น
ส่วนใหญ่ ท าให้เนื้อหาของจริยธรรมเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายไม่เร้าใจ 

 4. ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง   
  ปัญหาในข้อนี้แยกพิจารณาได้ดังนี้ 
  4.1 การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ ท าให้เกิดแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ เช่น  
การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร การเพิ่มราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง การเพิ่มค่าครองชีพ  
เป็นต้น ท าให้คนมีฐานะปานกลาง และมีฐานะยากจนยิ่งจมลงไปอีก 

  4.2 การพัฒนาอุตสาหกรรม 

   การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ให้เจริญงอกงามขึ้นมากเพียงใด ปัญหา
จริยธรรมด้านการท าลายทรัพยากรก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว วัสดุที่เหลือใช้จากการเลือกสรรของ
โรงงานอุตสาหกรรม ก็จะกลายเป็นมลภาวะท าลายสิ่งแวดล้อมไปด้วย มีผลกระทบต่อสภาพเป็นอยู่
ของมนุษย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  4.3 ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษส่วน
ใหญ่จะน าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในด้านประยุกต์ เพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง
อาวุธสงคราม เช่น อาวุธนิวเคลียร์ ระเบิดแก๊สพิษ เป็นต้น เพื่อวางแผนประหัตประหารซึ่งกันและ
กัน เมื่อเกิดความขัดแย้งกัน 

 5. ปัญหาเร่ืองความผิดทางเพศ 

  ความผิดทางเพศมีสาเหตุดังนี้ 
  5.1 ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ 

   การข่มขืนแล้วฆ่าเป็นอาชญากรรมทางเพศที่เกิดขึ้นมากที่สุดในสังคมไทยและ
เป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพจิตใจของบุคคล ครอบครัว และสังคม ผู้ถูกข่มขืนมีความละอาย  
สับสน หวาดกลัว โกรธแค้น หวาดผวา ฝันร้าย และเป็นโรคประสาท ดังที่นายแพทย์เกษม   
ตันติผลาชีวะ (2534 : 69-70) ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ “คดีผู้ถูกข่มขืนมากที่สุดเป็นหญิงอายุประมาณ 
16-24 ปี นอกจากนั้นเป็นเด็กหญิงและหญิงชรา จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 60 ถูกข่มขืนโดยคน
แปลกหน้า ร้อยละ 30 ถูกข่มขืนโดยคนรู้จัก ร้อยละ 7 ถูกข่มขืนโดยบุคคลใกล้ชิดหรือญาติ เด็กหญิง
ที่ถูกข่มขืนโดยบุพการีหรือญาติสนิท จะมีความกระทบกระเทือนใจมากบางรายถึงเป็นโรคประสาท
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หรือโรคจิต สาเหตุของการข่มขืนมีหลายสาเหตุ เช่น การยั่วยุอารมณ์ ตัวอย่างการตบตีทารุณแล้ว 

ข่มขื่นในภาพยนตร์และโทรทัศน์ การแต่งกายยั่วยุอารมณ์ เป็นต้น” 
  5.2 ปัญหาการท าแท้ง 

   ปัญหาการท าแท้งมีมาจากหลายสาเหตุ เช่น สตรีถูกข่มขืน ความยากจน 
ความแตกร้าวในครอบครัว หญิงที่แต่งงานแล้วสามีไม่รับผิดชอบเลี้ยงดู การมั่วสุมทางเพศของ
วัยรุ่น การท าแท้งเป็นการท าลายจริยธรรมด้านมนุษยธรรม มีพฤติกรรมไม่รู้จักควบคุมในด้าน
กามารมณ์ ขาดความยั้งคิดและความรับผิดชอบ มีเพศสัมพันธ์เพื่อสนองตัณหาของตน การท าแท้ง
นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังผิดจริยธรรมและศีลธรรมอีกด้วย สังคมไทยยังไม่ยอมรับการท าแท้ง 

 6. ปัญหาในด้านสื่อมวลชน 

  ปัญหาด้านสื่อมวลชน เกิดขึ้นเพราะสื่อมวลชนได้มีการชักชวน และชี้แนะให้คน
ปฏิบัติตาม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และเอกสารเผยแพร่ในด้านต่างๆ ได้มีการโฆษณายั่วยุ 
ชักชวนให้เกิดความโลภ ความอยากได้ในสิ่งประดิษฐ์และสินค้าใหม่ๆ ซึ่งอาจไมจ่ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต การท าให้เกิดค่านิยมในการครองชีวิตที่ผิดและเกิดความพอดี นอกจากนี้สื่อมวลชนเป็น
การผลิตภาพยนต์ บทละคร โทรทัศน์ มีสิ่งยั่วยุ และสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่ในบทภาพยนต์  
และบทละครเหล่านั้น ท าให้เกิดการเลียนแบบ ท าความเสื่อมโทรมด้านจิตใจของผู้ชมและเด็กวัยรุ่น 
เช่น การแสดงบททารุณ ตบตี และข่มขืน บทแสดงความรักเกินขอบเขตเป็นต้น ท าให้เสียคุณค่าทาง
จริยธรรมของสังคมอาจท าให้ผู้ดูเลียนแบบและมีผลกระทบต่อสังคมได้ 
 7. การประกอบอาชีพที่ผิดและไม่เหมาะสมทางด้านจริยธรรม 

  การประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมด้านจริยธรรม เป็นสิ่งที่ต่อต้านจริยธรรมของสังคม 
เช่น การจัดตั้งสถานที่เริงรมย์ บาร์ ไนต์คลับ ดิสโกเทค ห้องอาหารที่มีผู้หญิงบริการทางเพศ  
การจ าหน่ายหนังสือและวีดิโอที่เกี่ยวกับกามารมณ์ แหล่งโสเภณี ซึ่งเป็นปัญหาการแพร่เชื้อเอดส์ 
เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งยั่วยุให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีการมัวเมาและมั่วสุมอบายมุข 

 

ผลกระทบกับสังคมไทยที่เกิดจากปัญหาสังคม 

 1. ในแง่ของปัจเจกบุคคล ย่อมท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพ
บุคลิกภาพถดถอย ขาดสติปัญญาความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหาชีวิต เป็นต้น 

 2. ในแง่ของสังคมส่วนรวม  สังคมขาดความสงบสุข เน่ืองจาก ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

 3. ในแง่ของการเมือง บุคคลในสังคมเป็นส่วนประกอบส าคัญในสถาบันทั้งปวง ผลอัน
โยงใยถึงกันย่อมก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการเมือง ไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก 
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 4. ในแง่ของเศรษฐกิจ ย่อมเป็นปัญหาระยะยาวอันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม 
การว่างงาน การขาดรายได้ การประกอบอาชีพไม่สุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมย่อมส่งผล
กระทบกับเศรษฐกิจของสังคมด้วย 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมโดยใช้หลักของพระพุทธศาสนากับการ
แก้ไขปัญหาสังคม 

 จริยธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเร่ืองของจิตส านึกและความเชื่อของบุคคล ถ้าส่วนมาก
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี คนส่วนน้อยก็จะปฏิบัติตามไปด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
ส่งเสริมจริยธรรมในสังคมนั้นมีแนวทางที่ควรส่งเสริมดังต่อไปนี้ 
 1. การใช้ศาสนธรรมเป็นแกนน าในการพัฒนาสังคม 

  ในการใช้ศาสนธรรมเป็นแกนน าในการพัฒนาสังคม เช่น การพัฒนาการศึกษา 

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม ดังที่ สุลักษณ์  ศิวลักษณ์ (2525 : 34-43) ได้กล่าวไว้ว่า 
“ศาสนธรรม เป็นตัวก าหนดคุณค่าทางจริยธรรมและศาสนาทุกศาสนา ท าหน้าที่ท าให้สังคมมี
ระเบียบวินัย มีความยุติธรรม มีความเอื้ออารี ฯลฯ และมีหน้าที่สั่งสอนให้รักษาสถานะเดิมของ
สังคมไว้ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”  
 2. การก าหนดเป้าหมายชีวิตตามหลักจริยธรรม 

  เป้าหมายของชีวิต คือ สันติสุขส่วนบุคคล เป้าหมายที่พึงปรารถนานี้จะส าเร็จได้
ขึ้นอยู่กับการมีจริยธรรมที่ถูกต้อง การเป็นอยู่อย่างถูกต้อง คือ การด าเนินชีวิตตามหลักอริยมรรคมี
องค์ 8 (พุทธทาสภิกขุ 2530 : 25-26) การก าหนดเป้าหมายของชีวิตช่วยให้มนุษย์มีการด าเนินชีวิต
ต่างมีจุดหมาย สามารถใช้หลักจริยธรรมเป็นเครื่องก ากับการครองชีวิตและการพัฒนาชีวิตของตน 

 3. การส่งเสริมไม่ให้เห็นแก่ตัว 

  ความเห็นแก่ตัวเป็นต้นเหตุของปัญหาทุกชนิด ควรจัดการแก้ไขโดยการจัดระบบ
การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ที่ส่งเสริมการเห็นแก่ตัวของบุคคล ควรสอน
เร่ือง “อนัตตา” ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจว่าธรรมชาติชีวิตไม่ใช่
ตัวตน ชีวิตเป็นธรรมชาติ ชีวิตเป็นของธรรมชาติ และชีวิตว่างจากตัวตน (พุทธทาสภิกขุ 2533 : 22-47) 
เพื่อแก้ปัญหาการเห็นแก่ตัว หลักสูตรในการเรียนการสอน ควรก าหนดจริยธรรมระดับสัจธรรมใน
ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเกิดตัวตนและการขจัด 

เร่ืองตัวตน ควรศึกษาเร่ืองปฎิจจสมุปบาทและเร่ืองสุญญตาให้เป็นที่เข้าใจ 
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 4. การส่งเสริมจริยธรรมในครอบครัว 

  การส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมของบุตรหลานและคนในครองครัว เป็นหน้าที่และ
ควรรับผิดชอบของพ่อแม่ และผู้ปกครองซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริม ดังนี้ 
  4.1 บิดามารดาควรประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 

  4.2 บิดามารดาควรเสียสละเวลา เพื่อให้ความอบอุ่นแก่บุตรธิดา และสั่งสอนและ
พัฒนาจริยธรรมให้แก่บุตรหลานของตนเอง 

  4.3 น าบุตรหลานของตนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับสังคม ตามโอกาสที่
เหมาะสม 

  4.4 การเลี้ยงดูลูก ควรส่งเสริมให้มีสุขภาพดี 
  4.5 ห้ามปรามบุตรธิดาไม่ให้ประพฤติชั่ว 

  46 ให้บุตรได้รับการศึกษาตามสมควรแก่ฐานะ 

 5. การส่งเสริมของรัฐ 

  รัฐบาลควรก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมของ
สังคม ดังนี้ 
  5.1 ส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามค่านิยมขั้นพื้นฐาน 5 ประการ และปฏิบัติ
ตามคุณธรรม 4 ประการ 

  5.2 พัฒนาจริยธรรมเพื่อสร้างบุคลิกภาพ อุปนิสัย และพฤติกรรมให้คนไทยเป็น
พลเมืองดี มีคุณลักษณะ 10 ประการ (กล่าวแล้วในบทที่ 1) ควรมีการติดตามและประเมินผลโดย
ต่อเนื่อง 

  5.3 รัฐบาลควรก าหนดมาตรฐานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปราบปรามและ
ก าจัดสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

  5.4 รัฐบาลควรจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมของสังคม ระดับชาติเพื่อ
เป็นผู้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจริยธรรม 

  5.5 นโยบายของรับในการจัดการศึกษาควรรับปรับปรุงจัดการในเร่ืองจริยธรรม
โดยการศึกษาวิจัย เพื่อปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การผลิตสื่อสารการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 6. การส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา 

  การพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษานั้น มีหลักการที่ค านึง 4 ประการ ดังนี้ 
  6.1 บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ หัวหน้าสถานศึกษา ผู้บริหารทุกระดับ  
ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงานภารโรง นักเรียน และนักศึกษา เป็นต้น 
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  6.2 การบริหารงานในสถานศึกษาต้องเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาจริยธรรม 

  6.3 สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เช่น อาคาร สถานที่ เป็นต้น มีความสะอาด
ปลอดภัย 

  6.4 กิจกรรมของนักศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาระเบียบวินัย ควรจัดกิจกรรม
ให้ความเหมาะสมต่อการพัฒนาจริยธรรม 

  6.5 การสอดแทรกวิชาจริยธรรมควรน าไปสอนแบบบูรณาการ คือ สอดแทรก 

เข้าไปทุกรายวิชา 

 7. ความร่วมมือของสื่อมวลชนและองค์กรเอกชน 

  สื่อมวลชนมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน ดังนั้น  
ควรให้ความสนับสนุน ความร่วมมือที่ดีที่สุด ได้แก่ การไม่น าเสนอกิจกรรมที่ยั่วยุกามารมณ์ 
ควรน าเสนอเฉพาะกิจกรรมที่เป็นพฤติกรรมที่ดีแก่เยาวชน เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
 8. ความร่วมมือในการแก้ปัญหาความแตกร้าวในครอบครัวโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
  ปัญหาความแตกร้าวในครอบครัวอาจจะมาจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น สาเหตุทาง
เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และสาเหตุที่ส าคัญที่สุดก็คือ ความบกพร่องในหน้าที่ของ
บุคคลไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือเกิดจากความบกพร่องของทั้งสองฝ่ายพอๆ กัน  สาเหตุเหล่านี้น่าจะเป็น
บทเรียนส าหรับผู้จะมีชีวิตครอบครัว ควรจะได้พิจารณาข้อคิดบางประการก่อนจะตัดสินใจแต่งงาน  
กล่าวคือ 

  8.1 ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะต้องมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

  8.2 จะต้องมีความมั่นคงในทางการเงิน 

  8.3 จะต้องพร้อมที่จะอดทนในการเผชิญต่อความยุ่งยากอันจะพึงมีขึ้น 

  8.4 จะต้องไม่มีปัญหาในเร่ืองสถานที่อยู่หรือบ้านพัก 

  8.5 ทั้งสองฝ่ายจะต้องแสดงความจริงใจต่อกัน 

  8.6 จะต้องมีความสมบูรณ์แห่งสุขภาพและการสนองความต้องการทางเพศ  ทั้งนี้
เพราะปัญหาที่จะน าไปสู่การแตกร้าวในครอบครัวโดยเฉพาะการหย่าร้างอันเกิดจากทางฝ่ายสามี  
ทางพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ใน สังขปัตตชาดกว่ามี  8  อย่าง  คือ 

   8.6.1 สามี  เป็นคนเข็ญใจ 

   8.6.2 สามีเป็นขี้โรค 

   8.6.3 สามีเป็นคนแก่ 
   8.6.4 สามีเป็นคนขี้เมา 
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   8.6.5 สามีเป็นคนโฉดเขลา 

   8.6.6 สามีเป็นคนเพิกเฉย 

   8.6.7 สามีไม่ท ามาหากิน 

   8.6.8 สามีหาทรัพย์มาเลี้ยงดูไม่ได้ 
 ดังนั้น สาเหตุมาจากการบกพร่องในหน้าที่ อาจจะแก้ได้โดยการรักษาหน้าที่ของตนให้ดี
ที่สุด พ่อบ้านแม่เรือนต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในทีฆนิกายปาฏิกวรรค  
ในฐานะของผู้เป็นสามี  ก็ต้องท าหน้าที่ที่พึงท าต่อภรรยาดังนี้  เช่น  ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็น
ภรรยา ไม่แสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยา  ไม่เกี่ยวข้องกับสตรีอ่ืนในทางประเวณี  เป็นต้น 

 ส่วนผู้เป็นภรรยา  ก็ต้องท าหน้าที่ที่พึงท าเป็นการอนุเคราะห์สามีดังนี้  เช่น จัดการงาน
ภายในบ้านในฐานะที่ตนเป็นแม่บ้านให้สะอาดเรียบร้อย สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 
ไม่ประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึก ต่อความเป็นภรรยาสามี ได้แก่ การเกี่ยวข้องกับชายอ่ืนในทางชู้สาว 
หรือไม่หึงหวงจนเกิดเหตุ เป็นต้นพร้อมกันนั้นก็จะต้องน าเอาหลักธรรมส าหรับการครองเรือน คือ 
ฆราวาสธรรม  4  ประการ  มาใช้ต่อกันในบ้านด้วย  ดังนี้ 
 1. สัจจะ  ความจริงใจ  คือ  ซื่อสัตย์ต่อกัน  ทั้งจริงใจ  จริงวาจา  และจริงในการกระท า 

 2. ทมะ ฝึกตน คือ รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดตัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่องข้อขัดแย้ง ปรับตัว
ปรับใจเข้าหากัน 

 3. ขันติ  อดทน  คือ   มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น  ไม่วู่ว่าม ทนต่อความล่วงล้ ากล้ าเกินกัน  
และร่วมกันอดทนต่อความเหนื่อยยาก  ล าบากตรากตร า  ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน 

 4. จาคะ  เสียสละ  คือ  มีน้ าใจ  สามารถเสียสละความสุขส าราญ  ความพอใจ  ส่วนตน
เพื่อคู่ครองได้ เช่น อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข้ เป็นต้น ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อญาติมิตรสหายของคู่ครองไม่ในแคบ 

 ฝ่ายพ่อบ้านหรือสามี  ก็จะต้องเป็นผู้เห็นใจแม่บ้านหรือภรรยาเป็นกรณีพิเศษด้วย ทั้งนี้
เพราะสตรีมีความทุกข์อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ชาย ซึ่งสามีจะต้องเข้าใจ
และพึงปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจด้วย เช่น ผู้หญิงต้องจากหมู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของ
สามีทั้งที่เป็นเด็กสาว สามีควรให้ความอบอุ่นใจ  ผู้หญิงมีระดู  ซึ่งบางคราวก่อปัญหาให้เกิดความ
แปรปรวนทั้งจิตใจและร่างกาย  ฝ่ายชายควรเข้าใจ ผู้หญิงมีครรภ์ ซึ่งยามนั้นต้องการความเอาใจใส่ 
บ ารุงกายใจเป็นพิเศษ เป็นต้น สมาชิกครอบครัว ไม่ใช่มีแต่สามีภรรยาเท่านั้น  สมาชิกที่ส าคัญอีก
จ าพวกหนึ่งก็คือลูกๆ ผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือเป็นพ่อแม่จะต้องรักษาหน้าที่ของตนที่จะต้อง
มีต่อลูกโดยปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดและยุติธรรมกับลูกๆ ทุกคนหน้าที่ของพ่อแม่นั้น พระพุทธองค์
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ได้ตรัสแนะเอาไว้ในทีฆนิกายปาฏิกวรรค ดังนี้ เช่น ห้ามไม่ให้ลูกท าชั่ว แนะน าให้ลูกตั้งอยู่ใน 

ความดี ให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน  เป็นต้น 

 9. ความร่วมมือในการแก้ปัญหาปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรมต่างๆ ส าหรับปัญหา
อาชญากรรมและทุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าวันในชีวิต คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น
อาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ เช่น สันดานเป็นอาชญากร ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ครอบครัว  สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

  ส าหรับสาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจและครอบครัว ได้กล่าวถึงวิธีแก้มาแล้วข้างต้น  
ซึ่งอาจจะน ามาใช้ในกรณีนี้ได้เช่นเดียวกัน  ส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่น  แหล่งจ าหน่ายยาเสพติด 
เป็นต้น ถ้าจะให้ได้ผลดี ทางฝ่ายรัฐบาลหรือชนชั้นบริหารน่าจะได้จัดการแก้ไขให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ทุก
วันน้ี โดยรัฐบาลหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางฝ่ายบ้านเมือง อาจจะแก้ด้วยการน าเอาธรรมะไป 

เป็นหลักในการท างาน เมื่อเห็นว่าสิ่งแวดล้อมใดที่ขัดกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม  
ก็จัดการให้เป็นไปในทางดีเสีย  ก็จะเป็นอุบายวิธีแก้ไขที่ได้ผลมากทางหนึ่ง 

 10. ความร่วมมือในการแก้ปัญหาปัญหาศีลธรรมเสื่อมโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ สาเหตุแห่งศีลธรรมเสื่อมนั้น มีมากมายอาจจะมาจากส่วนตัว ส่วนครอบครัว 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ฯลฯ การแก้สาเหตุจากครอบครัว สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจนั้น ได้กล่าวไว้
แล้ว  แต่ในที่นี้นับว่าส าคัญมากที่สุดก็คือส่วนตัวแต่ละบุคคล จะเป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะไขไปสู่
การแก้ปัญหาศีลธรรมเสื่อม  คือจะต้องจัดการกับตัวเราเองให้ได้อย่างน้อย  2  วิธี  คือ 

  10.1 พยายามหัดหรือปลูกฝังให้เกิดความฝังใจในการรังเกียจความชั่วช้าต่างๆ และ
ประทับใจในความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจ้ง อาจจะโดยวิธีพิจารณาให้
เห็นว่า  ความชั่วเป็นตัวสกปรกเป็นของเสียของเหม็นสาบ  ไม่มีใครชอบ 

  10.2 พิจารณาถึงเหตุผลในเร่ืองเอาใจเขามาใส่ใจเรา  เทียบเคียงกันและกัน คนที่จะ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนได้นั้น มักจะรู้เทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ จะเป็นการฝึกไม่ลืมตน และยัง
สามารถท าตนให้เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายได้ เพราะคนที่ลืมตนนั้นเมื่อตนเองเป็นฝ่าย
ได้เปรียบ เป็นฝ่ายเหนือคนอ่ืนก็มักจะข่มขู่หรือเหยียบผู้อื่นโดยปราศจากความปรานี 
 11. การแก้ปัญหาปัญหาโสเภณี โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวิชรญาณโรรส  ได้ทรงรจนาไว้ในหนังสือเบญจศีลเบญจธรรม  เกี่ยวกับผู้เที่ยว
ซุกซนชอบคบค้ากับหญิงแพศยา  (โสเภณี)  จะประสบความเสื่อมเสียประการต่างๆ  คือ 

  11.1 ต้องเสียทรัพย์เป็นค่าบ าเรอหญิงนั้นทุกคราวไป ทรัพย์ที่เสียไปนี้ ไม่ใช่ส าหรับ
ท าอุปการะโดยฐานเมตตาที่ได้ชื่อว่าเป็นอันจ่ายด้วยดี  แต่เป็นค่าปรับเพราะลุอ านาจแก่กิเลสกาม 
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  11.2 หญิงแพศยาผู้ประพฤติส าส่อนในกาม ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรค อันท าให้
ร่างกายพิการไปต่าง ๆ เสียก าลังไม่แข็งแรง  ที่สุดเสียชีวิต  และโรคนี้ติดต่อกันได้  มีบุตรภายหลัง
แต่เป็นคนมักมีโรค ไม่แข็งแรง 

  11.3 เสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ เพราะหญิงแพศยา ย่อมผูกสมัครรักกับชายหลายคน  
ฝ่ายชายต่างคนก็จะเกิดหึงหวงเกียจกันและกันขึ้นเองเป็นฐานะที่เขาจะเกิดวิวาทกันขึ้นแล้วท าลายกัน 

 ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาแล้ว  การจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามจะต้องแก้ที่ต้นเหตุ แก้กัน
ไปให้ถึงต้นเหตุจริงๆ น่าจะได้สาวหาต้นเหตุของการเกิดโสเภณีอย่างแท้จริง น่าจะเป็นไปได้ที่ว่า 
เพราะตราบใดยังมีคนไปเที่ยวโสเภณี  ตราบนั้นก็ต้องมีโสเภณีแน่  และหากยิ่งมีคนไปใช้บริการน้ี
มาก  ก็ยิ่งเกิดโสเภณีมากยิ่งขึ้นแล้วท าไมจึงมีคนถึงมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงเพิ่มขึ้น  ก็เพราะ 

 1. สภาพสังคมที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อมวลชน ไม่ว่าจะ
เป็นภาพยนต์ วีดีโอ ละคร เพลง การโฆษณา การจัดประกวดนางงามธิดาต่างๆ การกีฬา 
หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือลามกต่าง ๆ ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ มีการเผยแพร่ยั่วยุกามราคะจัดยิ่งขึ้น  
ฉะนั้น  ตราบใดที่การสื่อสารต่าง ๆ ยังป้อนภาพ-เสียง-สัมผัสที่เร่งเร้า  ปลุกอารมณ์ทางเพศให้ระอุ
ฮือโหมแก่ประชาชนอยู่ตลอดเวลาแล้ว  ตราบนั้นปัญหาโสเภณีย่อมไม่มีวันลดน้อยลงไปได้  และ
โสเภณีมีแต่จะถูกเพิ่มจ านวนให้มารองรับอารมณ์กามของผู้ชายมากขึ้น  พร้อมกันนั้น  สื่อสารลามก
ต่าง ๆ ก็จะออกมาเอาใจลูกค้า  กามตัณหาก็เพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีก 

 2. ตัวบุคคลแต่ละคน พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนให้รักษาศีล 5  เป็นนิจศีลส าหรับบุคคล
ทั่วไป  มิให้ขาดมิให้ท าลาย  ซึ่งในศีล 5 นั้น  มีข้อที่ 3 ที่ให้มีเจตนางดเว้นจากประพฤติผิดในทาง
กามมีรายละเอียดดังกล่าวไว้ในบทที่ 2 ข้อที่ว่าด้วยเบญจศีลเบญจธรรม  เมื่องดเว้นจากการประพฤติ
ในกามนี้เป็นขั้นของศีล แต่จะมีธรรมควบคู่ด้วย คือ จะต้องมีกามสังวร  ปติวัตร  และสทารสันโดษ 
เพราะฉะนั้นบุคคลแต่ละคนนี้แหละที่เป็นต้นเหตุอันแท้จริงของการเกิดโสเภณีเพราะบุคคลแต่ละ
คนขาดธรรมคือกามสังวร  ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแนะน าให้ "สังวรในกาม  คือกิริยาที่ระมัดระวัง
ไม่ประพฤติมักมากในกาม"  ก็เพราะในด้านของปัจเจกชน  หากไม่มีความสังวรในกามแล้วจิตใจก็
จะหาความสงบมิได้ จะมีความกระวนกระวายแสวงหากามอยู่เร่ือยไป  ทั้งจะวิจิตรพิศดารขึ้นเร่ือย 
ๆ อย่างไม่มีขอบเขต  เพราะว่าการเสพกามจะท าให้เต็มอ่ิมนั้นไม่ได้  มันไม่เหมือนกับการกินข้าว  
ที่กินแล้วยังรู้จักอ่ิม แต่การเสพกามนี้เหมือนกับยาเสพติดอย่างหนึ่ง  คือยิ่งเสพก็ยิ่งติด วิธีการที่
ฉลาดกว่าในการที่จะท าให้อ่ิมในกามให้เกิดขึ้นก็คือ วิธีตามแนวพุทธศาสนา คือการเสพกามให้
น้อยลง  น้อยลงเร่ือยๆ จนหยุดไปเอง 

 การจะถือหลักที่ว่า "น้ ามีไหล ไฟมีควัน ชายมีนารี สตรีมีบุรุษ" ก็เป็นธรรมดาของปุถุชน  
เพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่จบการศึกษามีหน้าที่การงานแล้วก็สามารถมีครอบครัว คือ มีสามี หรือภรรยา 
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เป็นเพื่อนคูช่ิดมิตรคู่ใจเป็นคู่สร้างคู่สม มีความรักที่บริสุทธิ์ต่อกัน ซื่อสัตย์ต่อกันจริงใจต่อกัน  
เข้าใจกันและกัน  อาจมีเพื่อนต่างเพศคบกัน  ดูใจกัน  สังเกตอุปนิสัยใจคอกันและกันก่อน  และอย่า
ชิงสุกก่อนห่าม ถ้าจะให้ดีก็ต้องให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรับรู้เห็นชอบด้วย จะได้มีหลักประกันหรือ 

มีพยานชนิดที่เราเรียกกันว่า เข้าตามตรอกออกตามประตูอย่าเข้าหลังบ้านออกทางหน้าต่าง ไม่ปลอดภัย
แน่จะต้องแน่ใจว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงใจต่อกันให้มีสติสัมปชัญญะ  อย่าให้ถึงขั้นมืดมน  ดังที่
กล่าวกันว่า  "ความรักเหมือนโรคา  บันดาลตาให้มิดมน"  รักอย่างนี้มีเพื่อต่างเพศอย่างนี้มีจุดหมาย
ที่แน่นอนเพื่อจรรโลงชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวอย่างนี้  มีจุดหมายที่แน่นอน เพื่อจรรโลงชีวิตคู่หรือ
ครอบครัวอย่างนี้ไม่มีความเสียหาย  สังคมยอมรับปฏิบัติกันอยู่แล้ว   
 ดังนั้นพอสรุปได้ว่า มาตรการในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมของสังคมไทย  ที่ส าคัญคือ
ต้องลดการถูกครอบง าด้วยทุนบริโภคนิยมและอ านาจนิยมและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทาง
สังคมตั้งแต่ครอบครัว วัด โรงเรียนและชุมชน โดยการปฏิรูปทั้งระบบการเมือง ระบบการศึกษา
และระบบสื่อสารมวลชน ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของอ านาจทุนและกลุ่มผลประโยชน์
พร้อมกันนั้นต้องเสริมสร้างทัศนคติที่สอดคล้องกับหลักทางศีลธรรมให้แก่บุคคลทุกคนในทุก
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะก่อให้เกิดทั้งความเจริญงอกงามและ
ความเสื่อมทรามทางจริยธรรมในสังคมไทยทั้งสิ้น 

 

สรุปท้ายบท 

 1. สภาพปัญหา 

  1.1 สาเหตุปัญหาทางจริยธรรมนั้นมาจากสาเหตุหลายประการ คือ ความยากจน 
ความเห็นแก่ตัว ค่านิยม การขาดระเบียบวินัย ขาดความรู้เร่ืองจริยธรรม 

  1.2 ปัญหาเร่ืองหลักสูตรการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง 

  1.3 ปัญหาความผิดทางเพศ สื่อมวลชน และอาชีพไม่เหมาะสมของคนในสังคม 

 2. แนวทางการแก้ปัญหา 

  2.1 ควรใช้ศาสนธรรมเป็นแกนน าในการพัฒนาจริยธรรม 

  2.2 ควรก าหนดเป้าหมายชีวิต โดยอาศัยหลักจริยธรรมเป็นหลัก 

  2.3 ควรส่งเสริมความไม่เห็นแก่ตัว ส่งเสริมจริยธรรมครอบครัว 

  2.4 สถาบันต่างๆ ควรส่งเสริมจริยธรรม เช่น สถาบันของรัฐ ศาสนา 
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน เป็นต้น 
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 การแก้ปัญหาจริยธรรมควรแก้ปัญหาที่ตัวบุคคล โดยเร่ิมจากการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรม
ตั้งแต่เด็ก ครอบครัว โรงเรียน ซึ่งเป็นองค์กรที่บทบาทการพัฒนาจริยธรรม รัฐ สังคมและองค์กร
ต่างๆ ควรมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาเยาวชน การพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมที่จะได้ผล
นั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
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แบบฝึกหัด 

บทที ่10 ปัญหาดา้นจริยธรรม 

 

 

 1. จงอธิบายสาเหตุของปัญหาด้านจริยธรรมมาให้ชัดเจน 

 2. จงบอกแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมมาอย่างละเอียด 

 3. จงบอกแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมในหัวข้อพระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาสังคมมาอย่างละเอียด 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 11 

เรื่อง  ธรรมภาคปฏิบัต ิ

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  11 ธรรมภาคปฏิบัติ 
 แนวทางการศึกษาและปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 

 หลักการพัฒนาจิต 

 การตัดปลิโพธ 

 การท าสมาธิและวิธีการท าสมาธิ 
 ประเภทของการท าสมาธิ 
 ขั้นตอนของการฝึกอานาปานสติ 
 ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 
 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. ให้นักศึกษา สามารถบอกถึงแนวทางการศึกษาและปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 

 2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึหลักการพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนา  
 3. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึหลักการท าสมาธิ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิและ
ขั้นตอนการท าสมาธิได้อย่างถูกต้อง 

 4. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึสุขภาพจิตที่ดีงามด้วยการรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติที่
แท้จริงของชีวิต และด้วยการแผ่เมตตาจิตไปยังบุคคลอ่ืนและสัตว์อ่ืน 

 5. ให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบวิธีการฝึกท าสมาธิของแต่ละส านักเหมือนกันหรือ
ต่างกันอย่างไร 

 

เนือ้หาสาระ 

 ธรรมภาคปฏิบัติ 
 แนวทางการศึกษาและปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 

 หลักการพัฒนาจิต 

 การตัดปลิโพธ 
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 การท าสมาธิและวิธีการท าสมาธิ 
 ประเภทของการท าสมาธิ 
 ขั้นตอนของการฝึกอานาปานสติ 
 ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. ท ารายงาน 

 4. การท างานเป็นกลุ่ม 

 5. การฝึกปฏิบัติสมาธิตามแนวธรรมภาคปฏิบัติ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดีทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการรายงาน 

 2. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

 3. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 

 4. การทดสอบอารมณ์ในการฝึกปฏิบัติสมาธิ 
 

 

 

 



บทที ่11 

ธรรมภาคปฏิบัติ 
 

 

แนวทางการศึกษาและธรรมปฏิบัติเบื้องต้น 

 เพื่อน าเอาพระธรรมค าสั่งสอนที่ตรัสไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ มาปฏิบัติโดยการย่อ 

ค าสอนเหล่านั้นให้เหลือ 8 ข้อ คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นทางเดินของใจ ย่ออริยมรรคมีองค์ 8 

ให้เหลือ 3 ข้อที่เรียกว่าไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา หมายถึงการฝึกหัดอบรมกาย วาจาให้ปกติ  
จิตตสิกขา หมายถึง การฝึกอบรมใจให้อิสระจากอ านาจของกิเลส ปัญญาสิกขา หมายถึง การฝึกหัด
อบรมปัญญาให้รู้ผิดรู้ถูก รู้ดี รู้ชั่ว และมีเหตุ มีผล หรือ อริยมรรค เพื่อจะให้เหลือข้อเดียวคือ สติ 
ดังนั้นธรรมะภาคปฏิบัติจึงพยายามมุ่งให้ผู้ศึกษาได้ฝึกสติมากๆที่เรียกว่า กรรมฐาน คือ การฝึกหัด
อบรมใจ เพื่อให้หลุดพ้นจากอ านาจของความทุกข์ เพราะว่า ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นต้ังอยู่ 
ทุกเท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดดับ การชนะความทุกข์นั้นชนะได้ด้วยการปฏิบัติธรรม 
จึงเป็นกิจที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมน าความสุขมาให้ 
 เพราะฉะนั้นการศึกษาและการปฏิบัติธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้วางหลักพระสัทธรรม
ไว้เพื่อปฏิบัติ 3 ประการ คือ (แสง  ศรศักดา 2532 : 145) 

 1. ปริยัติสัทธรรม  ขั้นศึกษาค าสอน 

 2. ปฏิบัติสัทธรรม  ขั้นน าไปปฏิบัติ 
 3. ปฏิเวธสัทธรรม  ขั้นบรรลุธรรม 

 พระสัทธรรมทั้ง 3 ประการนี้เรียกว่า “ศาสนา” บางคร้ังเรียกว่า “ธรรมวินัย” และบางที
เรียกว่า “นวังคสัตถุศาสตร์” ซึ่งเรียกว่า “พระไตรปิฎก” พระไตรปิฎกเป็นชื่อคัมภีร์ของ
พระพุทธศาสนา สุชีพ  ปุญญานุภาพ (2528 : 49) ได้แบ่งแยกพระไตรปิฎกออกเป็น 3 ปิฎก คือ 

 1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินัยและศีลของภิกษุ ภิกษุณี ประกอบด้วย มหาวิภังค์ ภิกษุณี
วิภังค์ มหาวรรค และบริวารวรรค 

 2. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วไป ประกอบด้วยทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย 

สังยุตตนิกาย อังคุตรนิกาย และขุททกนิกาย 

 3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยเร่ืองของธรรมะล้วนๆ หรือธรรมะที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย
ธัมมสังคิณี วิภังค์ ธาตุกถา บุคคลบัญญัติ กถาวัตุ ยมก และปัฎฐาน 
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 ค าสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก มี 84,000 พระธรรมขันธ์ ย่อลงเป็นแนวทาง
การศึกษาและปฏิบัติได้ 3 คือ 

 1. การไม่ท าบาปทั้งปวง ( ศีล ) 
 2. การท ากุศลให้ถึงพร้อม ( สมาธิ ) 
 3. การท าจิตใจให้สะอาดผ่องใส ( ปัญญา ) 
 พุทธโอวาท 3 ประการนี้ จัดเป็นแนวทางการศึกษาและปฏิบัติที่ก่อให้เกิดศีล สมาธิและ
ปัญญา เป็นเคร่ืองหยั่งรู้ในกองกิเลส และสังขารเป็นที่สุด ในส่วนของอริยมรรคจัดเป็นปฏิปทา  

หรือธรรมปฏิบัติ 3 ข้อ คือ 

 1. ปฏิปทาที่เป็นธรรมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นตามล าดับ 

ด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา ไม่ให้มีการกระท าและการพูดในลักษณะที่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน 

สามารถรักษามารยาททางกาย วาจา ไม่ให้มีการกระท าและการพูดในลักษณะที่เบียดเบียนตนและ
ผู้อ่ืน สามารถรักษามารยาททางกาย ทางวาจา ให้เรียบร้อย เป็นส่วนหนึ่งของจิตและการที่บุคคล
ควรท าให้สมบูรณ์ในอริยมรรค 3 ประการคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ จัดเป็น
อธิศีลสิกขา 
 2. ปฏิปทาที่เป็นธรรมปฏิบัติด้วยการฝึกอบรมจิต ด้วยการเจริญกัมมัฎฐาน เพื่อท าให้
จิตใจสงบจากเคร่ืองเศร้าหมองของจิต คือ นิวรณ์ และท าให้เกิดปัญญาอันยิ่งเป็นส่วนหน่ึงของจิต 

และการที่บุคคลกระท าให้สมบูรณ์ในอริยมรรค 3 ประการ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธ ิจัดเป็นอธิจิตสิกขา 

 3. เมื่อผู้ปฏิบัติได้กระท าให้สมบูรณ์ในศีล สมาธิ ปัญญา จบได้ชื่อว่าอธิศีลสิกขา  

อธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาแล้ว เชื่อว่าเป็นผู้ท าให้สมบูรณ์ในอริยมรรค ย่อมสามารถบรรลุ
ธรรมตามสมควรแก่ธรรม ฉะนั้นการปฏิบัติที่ประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ถือว่าเป็น
หลักธรรมปฎิบัติในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  

 

หลักการพัฒนาจิต 

 การฝึกจิตและการพัฒนาจิตคือ การฝึกสมาธิ สมาธิเกิดขึ้นได้ด้วยการเจริญภาวนา 
การภาวนาต้องอาศัยกัมมัฏฐานค าว่า “กัมมัฏฐาน” แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งของ
การงานทางใจ หลักการฝึกอบรมใจให้หลุดพ้นจากอ านาจของความทุกข์ อุบายวิธีส าหรับฝึกหัด
อบรมใจ และเป็นการงานที่บุคคลควรท าในด้านจิตใจพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจ าแนก  แสดงไว้เป็น  
2  ระดับ  ดังที่พระโสภณคณาภรณ์ กล่าวว่า 
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 1. สมถกัมมัฏฐาน คืออุบายสงบใจจากนิวรณ์ 5 จึงเป็นกัมมัฏฐานเนื่องด้วยการบริกรรม 
ไม่เน้นหนักในด้านปัญญาพินิจพิจารณา เป็นสมถกัมมัฏฐานเป็นอุบายสงบใจ ถ้าจะถามความสงบ
ใจจากอะไร ค าตอบก็คือ สงบใจจากนิวรณ์ทั้ง 5 ประการ คือ   
  1.1 กามฉันท์ ใจที่เหนี่ยวนึกถึงสิ่งที่น่าใคร่ น่าปรารถนา  น่าพอใจ  ซึ่งตนได้เห็น
ด้วยตา ได้ยินด้วยหู ได้สูดดมด้วยความใคร่ ความปรารถนาในสิ่งนั้น ใจที่มีลักษณะเช่นนี้จึง
เหมือนกับตกเป็นหนี้ของบุคคลเหล่าอื่น ซึ่งจะชดใช้อยู่เร่ือยไป  
  1.2 พยาบาท ใจที่เหนี่ยวน าไปด้วยความอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บ ต้องการจะ
โต้ตอบท าอันตรายล้างผลาญ  ฝ่ายที่ท าให้ตนไม่พอใจ  ความคิดในแนวนี้  จึงเหมือนกับโรคหัวใจ
ท านองเดียวกับโรคกายที่เกิดขึ้นแล้ว  บุคคลที่เป็นโรคเสียดแทงให้เกิดความเร่าร้อนไปด้วยประการ
ต่างๆไม่มีใครสามารถจะช่วยแบ่งเบาบรรเทาโรคภัยเหล่านี้ได้เลย 

  1.3 ถีนมิทธะ สภาพจิตที่เกิดจากการง่วงเหงาหาวนอน เซื่องซึม หงอยเหงาหดหู่ 
ท้อถอย จนถึงกับเย็นชาและมีอาการที่เราเรียกว่าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้น อาการของ ถีนมิทธะนั้น
เป็นเหมือนกับบุคคลที่ตกเป็นทาสรับใช้ผู้อ่ืน จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ถูกคนอื่นเขาบังคับ
ใช้อยู่เร่ือยๆ โอกาสที่มีอิสระสุขกายสบายใจไม่ได้ ใจทีถู่กครอบง าด้วย ถีนมิทธะก็มีลักษณะเป็น
เช่นเดียวกัน 

  1.4 อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่านความร าคาญสับส่ายไปของจิต ไม่มีทิศทางที่
แน่นอน มีความสับสนวุ่นวาย ที่ท่านเรียกว่าความไม่สงบของจิต บางคร้ังบางคราวก็เกิดความ
หงุดหงิดขึ้นภายในจิตใจ ไม่พอใจในอารมณ์ที่ตนคิดอยู่ในขณะนั้น ไม่พอใจในสิ่งแวดล้อมและ
บางคร้ังก็แสดงออกมาในรูปของงุ่นง่าน จนยากที่ระบายความรู้สึกแหล่านั้น  อาจระบายไปด้วยวิธี
ต่างๆสภาพจิตใจเช่นนี้จึงเหมือนบุคคลที่ติดคุก ติดตะราง ฟุ้งซ่าน สับส่ายไปมา ปรารถนาอย่างนั้น 
ปรารถนาอย่างนี้ ปรารถนาอย่างโน้น แต่เอาจริงเข้าแล้วก็เปลี่ยนไปไม่ได้  จิตของคนน้ันก็หงุดหงิด  
งุ่นง่านไปด้วยอาการต่างๆมีลักษณะเช่นนี้ 
  1.5 วิจิกิจฉาคือ ความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ มีความเคลือบแคลงในสิ่งต่างๆ  
ซึ่งตามปกติแล้วจะพบว่า ความสงสัยไม่แน่ใจนั้น จะเกิดขึ้นอยู่เสมอและยามใดที่ยังไม่แน่ใจปรากฏ
อยู่ภายในจติใจ ยามนั้นความสับสนอยู่ในจิตใจ อาการชะงักงันต่างๆ จะต้องเกิดขึ้นในฐานะของ
พุทธศาสนิกชนนั้น อาจแสดงความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์  
ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในเร่ืองชีวิตที่เป็นอดีต เร่ืองชีวิตในอนาคต จนถึงกับเคลือบ
แคลงสงสัยในกฎของเหตุผลที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท สภาพจิตใจที่ประกอบไปด้วยความสงสัย
เหล่านี้ อุปมาเหมือนกับการเดินทางไกลกันดารและหลงป่า ไม่ทราบ ไม่มั่นใจ ในหุบเหว  
หลุมบ่อในอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นข้างหน้า 
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 2. วิปัสสนากัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา เป็นการสอนให้บุคคลใช้
สติปัญญา และความเพียรพยายามเพ่งพิสูจน์ดูสิ่งที่เรียกว่า “ขันธ์ 5” คือ  รูป  เวทนา  สญัญา  สังขาร  
และวิญญาณ  หรือกล่าวโดยกล่าวสรุป  รูปกับนาม ค าว่ารูปนั้นคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู 
สูดดมด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องด้วยกาย ส่วนสิ่งที่เป็นนามได้แก่ สิ่งที่เรารู้ด้วยใจ เช่น  
ความสุขความทุกข์  ความรัก  ความเมตตา  ความกรุณา  เป็นต้น เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นรูป  เสียง  
กลิ่น  รส  เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  ซึ่งสัมผัสได้ ด้วยตา  หูจมูก ลิ้น  กาย  สรุปรวมเรียกว่ารูป  บุคคล
ใดใช้ปัญญาพินิจพิจารณามองรูปนามเหล่านั้นในแง่ของความเป็นจริง ตามหลักสามัญลักษณะคือ  
ลักษณะที่เสมอกันในสัตว์และสังขารทั้งหลาย ได้แก่ ความเป็นของไม่เที่ยงเพราะไม่ว่ารูปนาม 

ก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีความเกิดขึ้น  และมีความเสื่อมเป็นธรรมดา เมื่อเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการแปรปรวน
ไปตลอดเวลา  ไม่หยุดอยู่กับที่  สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นต้ังอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป 

 ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐาน เป็นเร่ืองของการศึกษาชีวิตเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์
นานาประการ ออกเสียจากชีวิต เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงว่า ชีวิตมันคืออะไรกันแน่ ปกติเรา
ปล่อยให้ชีวิต ด าเนินไปตามความเคยชินของมันปีแล้วปีเล่า มันมีแต่ความมืดบอด 

 วิปัสสนากรรมฐาน เป็นเร่ืองของการตีปัญหาซับซ้อนของชีวิต เป็นเร่ืองของการค้นหา
ความจริงของชีวิต ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระท ามา 

 วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการเร่ิมต้นในการปลดเปลื้องตัวเราให้พ้นจากความเป็นทาสของ
ความเคยชินในตัวเรานั้น เรามีของดีที่มีคุณค่าอยู่แล้ว คือ สติสัมปชัญญะ แต่เราน าออกมาใช้น้อยนัก 
ทั้งที่เป็นของมีคุณค่าแก่ชีวิตหาประมาณมิได้ วิปัสสนาฯ เป็นการระดมเอา สติ ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัว
เราเอา ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 วิปัสสนากรรมฐาน คือ การอัญเชิญ สติ ที่ถูกทอดทิ้ง ขึ้นมานั่งบัลลังก์ของชีวิต เมื่อสติ
ขึ้นมานั่งสู่บัลลังก์แล้ว จิตก็จะคลานเข้ามา หมอบถวายบังคมอยู่เบื้องหน้าสติ สติจะควบคุมจิต มิให้
แส่ออกไปคบหาอารมณ์ต่างๆ ภายนอก ในที่สุดจิตก็จะค่อยคุ้นเคย กับการสงบอยู่กับอารมณ์เดียว 

เมื่อจิตสงบตั้งมั่นดีแล้ว การรู้ตามความเป็นจริง ก็เป็นผลติดตามมา เมื่อนั้นแหละเราก็จะทราบได้ว่า 
ความทุกข์มันมาจากไหน เราจะสกัดกั้นมันได้อย่างไร นั่นแหละผลงานของสติ เป็นต้น 

 

การตัดปลิโพธ 

 เมื่อแน่ใจในการท ากรรมฐานแล้ว มีกิจจะต้องตัดปลิโพธ คือสิ่งที่เป็นกังวล อันจะเกาะ
เกี่ยวหรือรบกวนใจต่างๆทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่และเร่ืองหยุมหยิม ซึ่งท่านยกมาแสดง 10 ประการคือ
ปลิโพธ แปลว่า เคร่ืองผูกพัน หรือหน่วงเหนี่ยว ซึ่งเป็นเหตุให้หวงกังวล ฉะนั้นจึงต้องตัดปลิโพธ 

ซึ่งเป็นความกังวลในเร่ืองต่างๆ ให้หมดสิ้นก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เป็นเคร่ืองขัดขวางการปฏิบัติ 
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ท าให้เกิดความล่าช้า หรืออาจท าให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ปลิโพธ 

ที่ท่านกล่าวไว้มี 10 ประการ ดังนี้ 
 1. อาวาสปลิโพธ ความกังวลเร่ืองที่อยู่ 
 2. กุลปลิโพธ ความกังวลเร่ืองตระกูล 

 3. ลาภปลิโพธ ความกังวลเร่ืองลาภสักการะ 

 4. คณปลิโพธ ความกังวลเร่ืองหมู่คณะ 

 5. กัมมปลิโพธ ความกังวลเร่ืองการงาน 

 6. อัทธานปลิโพธ ความกังวลเร่ืองการเดินทาง 

 7. ญาติปลิโพธ ความกังวลเร่ืองญาติ 
 8. อาพาธปลิโพธ ความกังวลเร่ืองความเจ็บป่วย 

 9. คันถปลิโพธ ความกังวลเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน 

 10. อิทธปลิโพธ ความกังวลเร่ืองการแสดงฤทธิ์ 
 1. อาวาสปลิโพธ ความกังวลเร่ืองที่อยู่อาศัยนั้น หมายถึง ความห่วงกังวลสิ่งต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสิ่งของที่ตัวสะสมไว้ การงานที่คั่งค้างอยู่ หรือความสะดวกสบายที่ตนได้รับจากการอยู่ใน
บ้านนั้น เหล่านี้เรียก อาวาสปลิโพธ แต่ถ้าใครสามารถตัดความยินดีในเรื่องนั้นๆ เสียแล้วไม่ว่าจะ
เป็นการงาน สิ่งของหรือความสะดวกสบายอย่างไร ก็ไม่จัดว่าเป็นอาวาสปลิโพธ 

 2. กุลปลิโพธ ความกังวลเร่ืองตระกูล หมายถึง ความห่วงกังวลตระกูลญาติหรือตระกูล
อุปฐากที่ตนเองชอบคลุกคลีด้วย เพราะความห่วงใยในความทุกข์สุขของตระกูลนั้นท าให้ไม่สามารถ
ไปไหนได ้แม้แต่การจากไปเพื่อหาที่อันสงบวิเวกปฏิบัติธรรมก็ไม่อาจท าได้ นี้เรียกว่า กุลปลิโพธ 

 3. ลาภปลิโพธ ความกังวลเร่ืองลาภสักการะ หมายถึง ความห่วงกังวลถึงปัจจัย 4  
ที่ตนเคยได้รับเมื่ออยู่ในที่นั้น เช่น มีงานมาก มีเงินมาก รายได้มากท าให้เพลิดเพลิน  และปัจจัย 4 
อ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก จนเกิดความเสียดายไม่อยากจากไปไหน เพราะกลัวจะสูญเสียลาภเหล่านั้น  
นี่เรียกว่า ลาภปลิโพธ 

 4. คณปลิโพธ ความกังวลเร่ืองหมู่คณะ หมายถึง ความห่วงหมู่คณะเพื่อนฝูงที่รู้จักมักคุ้น 
หรือความห่วงกังวลในการคบหาสมาคม และการท างานร่วมกันกับคนพวกนั้น  จนไม่อาจตัดใจละ
ทิ้งหมู่คณะเหล่านั้นไปได้ นี่เรียกว่า คณปลิโพธ 

 5. กัมมปลิโพธ ความกังวลเร่ืองการงาน หมายถึง ความห่วงกังวลในเร่ืองงานที่ตนท าอยู่ 
เช่น การซ่อม การก่อสร้าง การดูแล การบูรณะ การปรับปรุงบ้านช่องเคหะสถานที่ตนอยู่ หรือที่ต้อง
ต้องรับผิดชอบ ความรับผิดชอบต้องคอยก ากับดูแลหรือลงมือท างานต่าง ๆ เหล่านั้น ท าให้ไม่มีเวลา
ในการปฏิบัติธรรม นี้เรียกว่า กัมมปลิโพธ 



 298 

 6. อัทธานปลิโพธ ความกังวลเร่ืองการเดินทาง หมายถึง มคีวามจ าเป็นจะต้องเดินทาง
ไปท ากิจอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม นี้เรียกว่า อัทธานปลิโพธ 

 7. ญาติปลิโพธ ความกังวลเร่ืองญาติ เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติเหล่านี้ที่เจ็บป่วย เป็นเหตุ
แห่งความกังวลของผู้ปฏิบัต ินี้เรียกว่า ญาติปลิโพธ 

 8. อาพาธปลิโพธ ความกังวลเร่ืองการเจ็บป่วย หมายถึง ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในตน ท า
ให้เกิดความกังวลในการรักษา หรือทุกข์เวทนาจากความเจ็บป่วย ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฺฎิบัติ
ธรรม นี้เรียกว่า อาพาธปลิโพธ วิธีแก้ไขคือการรักษาอาการเจ็บป่วยเสียก่อนจนมีสุขภาพดีแล้ว หรือ
ถ้าไม่สามารถรักษาให้หายได้ ก็ควรท าใจโดยคิดว่าเป็นธรรมดาชีวิต เอาความเจ็บป่วยนั้นเป็น
อุปกรณ์ในการพิจารณา ก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกัน 

 9. คันถปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ต้องเอา
เวลาทั้งหมดมาดูหนังสือ ท ารายงาน ค้นคว้าต ารับต าราต่าง ๆ จนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม ต้องกังวลอยู่
กับการศึกษาเล่าเรียน นี้เรียกว่า คันถปลิโพธ  
 10. อิทธิปลิโพธ ความกังวลเร่ืองการแสดงฤทธิ์ หมายถึง ผู้ใดที่ได้ฌานอภิญญาจน
สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆ เช่นด าดิน เหาะไปในอากาศ หูทิพย์ ตาทิพย์ เป็นต้น ต้องกังวลในการระวัง
รักษาฤทธิ์นั้นไม่ให้เสื่อม จนต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ จนไม่มีเวลาเจริญวิปัสสนา ความกังวลในการ
รักษาฤทธิ์ที่มีในตนมิให้เสื่อม นี้เรียกว่า อิทธปลิโพธ 

 ปลิโพธ เคร่ืองกังวลต่างๆ เหล่านี้ บุคคลผู้ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจะต้องก าจัดให้
หมดไปเสียก่อนเป็นเบื้องแรก เพราะมิฉะนั้นจะเป็นเคร่ืองขัดขวางการปฏิบัติธรรม ท าให้ไม่เกิด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และในที่สุดก็ต้องเลิกล้มการปฏิบัติลงเสียกลางคัน เป็นการเสียเวลา
เปล่าอย่างน่าเสียดาย  
 เมื่อตัดความกังวลห่วงใยในเร่ืองต่างๆ ได้หมดสิ้นแล้ว เป็นอันว่าพร้อมแล้วในการเดินทาง
ไปแสวงหาครูอาจารย์ที่จะเป็นผู้สอนกรรมฐานต่อไป 

 

การท าสมาธแิละวิธีการท าสมาธิ 
 การท าสมาธิ คือ การฝึกจิตตั้งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว จุดมุ่งหมายในการท าสมาธิ 
 1. เพื่อละความชั่วในใจออกไป ท าจิตใจมั่นคง สงบเยือกเย็น แจ่มใสไม่ฟุ้งซ่าน 

 2. ท าให้ร่างกายคายความเครียด 

 3. เป็นการสร้างกุศลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา 
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 การนั่งขัดสมาธิที่ใช้ในทางศาสนา  มี 2 แบบ  คือ  
 1. การนั่งสมาธิราบ คือ การนั่งขัดสมาธิสองชั้น โดยเอาขาซ้อนทับกัน เอาขาขวาทับ 

ขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วหัวแม่มือจรดกัน ตั้งกายส่วนบนให้ตรง การนั่งขัดสมาธิราบนี้  
ใช้นั่งในการเจริญภาวนาท าจิตใจให้สงบ  
 2. การนั่งสมาธิเพชร คือ การนั่งบนพื้น กันแนบพื้นพับขาเข้าหากัน เอาฝ่าเท้าทั้งสองขัด
หรือไขว้ขึ้นวางบนหน้าขา ท่านั่งขัดสมาธิแบบนี้ต้องใช้การฝึกหัดให้เกิดความช านาญ โดยการ 

หัดน่ังขัดสมาธิราบหรือขัดสมาธิสองชั้นได้ช านาญแล้ว 

 วิธีการฝึกหัดสมาธิมีอยู่หลายวิธี วิธีหนึ่งก็คือ อานาปานสติสมาธิ หมายถึง การใช้ลม
หายใจเป็นอารมณ์ในการท าสมาธิ  ได้แก่  ระลึกรู้ลมหายใจที่ผ่านเข้าออก  ที่บริเวณจมูกตรงจุดของ
ลมกระทบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้   
 ขั้นเตรียมตัวก่อนท าสมาธิมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. นั่งในท่าที่สบาย  ให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้พัก 

 2. ละทิ้งความกังวลใดๆ  ชั่วขณะ 

 3. สูดลมหายใจเข้าลึกๆ  แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ 

 4. ต้องมีความเชื่อบุญบาปมีจริง  เราท ากรรมอย่างไร  ก็ได้รับผลอย่างนั้น 

  4.1 ท ากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว 

  4.2 ท ากรรมดี ย่อมได้รับผลดี 
  4.3 การที่เราได้รับความทุกข์ทางกายและใจ เป็นเพราะได้ท าความชั่วมาแล้วในอดีต
นั่นเอง 

 5. ต้องมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ  ได้แก่ 
  5.1 อดทนต่อความทุกข์ยากล าบากต่างๆ  เช่น  อากาศร้อน  มีเสียงรบกวน 

  5.2 อดทนต่อความทุกขเวทนา ที่ก าลังได้รับอยู่เช่น ปวดศีรษะ หรือมีอาการไม่
สบายต่างๆ  เป็นต้น 

  5.3 อดทนต่อความเย้ายวนด้วยกิเลสตัณหา เช่น ง่วงนอน อยากดูโทรทัศน์ 
อยากสูบบุหรี่ มีจิตฟุ้งซ่าน  และมีจิตเศร้าหมอง 

 6. ต้องสร้างอิทธิบาท 4 ให้เกิดขึ้น  คือ  
  6.1 มีความพอใจที่จะฝึกจิตของตนให้สงบ 

  6.2 มีความพากเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องสม่ าเสมอ 

  6.3 มีจิตใจจดจ่อ อยู่เสมอระลึกรู้ลมหายใจเข้า - ออก แต่เพียงสิ่งเดียวไม่
กระสับกระส่ายไปทางใด  
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  6.4 ก่อนที่จะปฏิบัติจะต้องใช้ปัญญาพิจารณากลั่นกรองด้วยเหตุและผลถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.1  การนั่งขัดสมาธิที่ใช้ในทางศาสนา   
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 54) 

 

ประเภทของการท าสมาธิ 
 การท าสมาธิ มี 2 ประเภท 

 1. สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิในทางที่ถูก คือ ต้องมีเจตนาในการท าสมาธิ เพื่อละความชั่ว
ในจิตใจออกไปชั่วขณะและสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น เป็นการท าจิตให้บริสุทธิ์ชั่วขณะ 

 2. มิจฉาสมาธิ เป็นสมาธิในทางที่ผิด คือ มีเจตนาท าสมาธิด้วยโลภะ โทสะและโมหะ 
ได้แก่ 
  2.1 โลภะ คือ หวังผลต่างๆ ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นจากการท าสมาธิ เช่น อยากได้
อิทธิฤทธิ์ อยากเห็นสิ่งต่างๆ อยากได้กุศลมากๆ  อยากเรียนเก่ง  เป็นต้น 

  2.2 โทสะ คือ มีจิตคิดร้ายต่อผู้อ่ืน เช่น ท าพิธีกรรมไสยศาสตร์ ท าร้ายผู้อ่ืนเป็นต้น 

  2.3 โมหะ คือ ความหลง เช่น การท าสมาธิที่ท าให้ใจเย็น ไม่รับรู้อารมณ์ใด
ทั้งหมด ไม่มีการรับรู้ตามสภาวะเป็นความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น หรือเป็นการท าสมาธิด้วยการ
งมงายปราศจากเหตุและผล การท ามิจฉาสมาธิเหล่านี้  เป็นการสร้างความชั่วให้เกิดขึ้น 

 

 

การนั่งขัดสมาธิราบ การน่ังขัดสมาธิเพชร 
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ขั้นตอนในการฝกึอานาปานสติสมาธิ  
 ขั้นตอนในการฝึกอานาปานสติสมาธิ มี  8  ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. นั่งขัดสมาธิในที่ที่สบายและหลับตา 

 2. ละอารมณ์ต่างๆ ออกไปชั่วขณะ 

 3. มีเจตนาที่จะละความชั่วออกไปจากจิตของตน  เพราะมีความเชื่อด้วยเหตุว่า 

  เหตุดี ผลดีก็ตามมา 

  เหตุชั่ว ผลชั่วก็ตามมา 

 4. พยายามสร้างสติในการระลึกรู้ลมหายใจเข้า – ออก ที่บริเวณจมูกที่จุดของลมกระทบ
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น อาจใช้การภาวนาช่วย คือ 

  หายใจเข้า  ภาวนา “พุทธ” 

  หายใจออก  ภาวนา “โธ” 

 5. พยายามรักษาสติ คือ การระลึกรู้ธรรมชาติของลมหายใจเข้า–ออก ที่จุดของลมกระทบ
อยู่ตลอดเวลา 

 6. เมื่อจิตมีความสงบขึ้นแล้ว  ให้ปฏิบัติดังน้ี 

  6.1 ระวังอย่าเสียสต ิพยายามระลึกรู้ธรรมชาติของลมหายใจเข้า – ออก ให้มีความ
มั่นคงยิ่งขึ้น อย่าให้จิตสับส่ายไปที่ใด 

  6.2 สร้างคุณสมบัติ คือ อินทรีย์  5  ให้มีความสม่ าเสมอกัน  ไม่ให้ตัวหนึ่งตัวใดยิ่ง
หย่อนไปกว่ากัน  ได้แก่ 
   6.2.1 ศรัทธา คือ  ความเชื่อในเหตุและผลว่ากรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง 

   6.2.2 ความเพียรชอบ  4  ประการ  คือ 

    1) เพียรละความชั่วในจิตใจออกให้หมด โดยละความฟุ้งซ่าน 
ความวิตกกังวลหรือความสงสัยลังเลออกไป 

    2) เพียรสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจ คือ สร้างสติในการ
ระลึกรู้ลมหายใจเข้า – ออก  ที่จุดของลมกระทบเท่านั้น 

    3) เพียรรักษาความดีที่สร้างไว้ ไม่ให้เสื่อมคลายไป คือ รักษาสติใน
การระลึกรู้ลมหายใจเข้า – ออก ให้สม่ าเสมอ 

    4) เพียรป้องกันไม่ให้จิตใจของตนตกไปในทางที่ชั่ว คือ ไม่ให้ความ
ฟุ้งซ่านความวิตกกังวล เข้ามาสู่จิตใจได้อีก 

   6.2.3 สติ  คือ  การระลึกรู้ความจริงของธรรมชาติ ได้แก่ ธรรมชาติของลม
หายใจที่ผ่านเข้า – ออก ที่จุดของลมกระทบ 
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   6.2.4 ความตั้งมั่น  ที่ระลึกรู้ลมหายใจเข้า – ออกที่จุดกระทบเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น 

   6.2.5 ปัญญา คือ  รู้ว่าการฝึกจิตให้มีความสงบเกิดขึ้นได้นั้น  จะต้องสร้างที่  
“เหตุ” ไม่ใช่ต้องการ   “ผล” 

 7. เมื่อจิตมีความสงบเกิดขึ้นเต็มที่  พึงระลึกรู้ว่าความสงบนี้เป็น  “ผล”  ที่เกิดจาก “เหตุ”  
คือ ศรัทธา ความเพียร สติ ความตั้งมั่น และปัญญา ซึ่งตนเองได้สร้างขึ้น ฉะนั้นตนควรเตือนตนเอง
เสมอว่า  “สิ่งทั้งหลายย่อมเกิดแก่เหตุ” 

 8. เมื่อออกจากสมาธิ ให้ปฏิบัติดังน้ี 

  8.1 ค่อยๆ  ลดความสงบในจิตใจลดลงมา 

  8.2 สูดลมหายใจเข้า – ออก  ให้แรงขึ้น 

  8.3 ค่อยๆ สังเกตความสงบของจิตใจของตนที่ลดลงมา ความตั้งมั่นจะค่อยๆ หายไป 
ความรูส้ึกนึกคิดต่างๆ  จะเข้าสู่จิตใจมากขึ้น 

  8.4 เมื่อความสงบลดลงมาอยู่ในสภาวะปกติแล้ว จึงค่อยลืมตาขึ้น ถอยออกจาก
สมาธ ิ

 การท าสมาธิ ต้องท าให้สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกวัน หลังตื่นนอนตอนเช้า  และก่อนนอน
หรือในขณะที่มีเวลาว่าง 

 คร้ังแรกอาจใช้เวลาประมาณ 15 - 30  นาที  ต่อไปค่อยๆ  เพิ่มขึ้นเป็น  1  ชั่วโมง  หรือตาม
ความเหมาะสม 

 

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 
 การฝึกสมาธินั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมาก เพราะท าให้คนมีจิตใจสูงขึ้น ประโยชน์ของการ 

ฝึกสมาธิมีดังต่อไปนี้  (พระศรีวิสุทธิกวี  2530 : 33)  
 1. สามารถเรียนหนังสือได้ผลดีได้คะแนนสูงเพราะมีจิตใจสงบจึงท าให้มีความจ าแม่นย า
และดีขึ้นกว่าแต่ก่อน 

 2. ท าสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น  ไม่คิดผิดพลาด เพราะมีสติสมบูรณ์ขึ้น 

 3. สามารถท างานได้มากขึ้น และได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ท าให้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างหายไปได้ 
 5. ท าให้เป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็น มีความสุขใจได้มาก มีผิวพรรณผ่องใสและมีอายุยืน 
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 6. ท าให้อยู่ในสังคมอย่างปกติเช่น ถ้าอยู่ในโรงเรียนก็ท าให้เพื่อนและครู พลอยได้รับ
ความสุข ถ้าอยู่ในที่ท างานก็ท าให้เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาพลอยได้รับ
ความสุขไปด้วย  เป็นต้น  
 7. สามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างใจเย็น รวมทั้งสามารถ
แก้ไขความยุ่งยาก  และความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตที่ถูกต้อง 

 8. สามารถก าจัดนิวรณ์ที่รบกวนจิตใจลงได้ หรืออย่างน้อยท าให้เบาบางลงได้ 
 9. ถ้าท าได้ดีถึงขั้นได้ญาณก็ย่อมเสวยความสุขเลิศยิ่ง  (อติมธุร   สุข )  และอาจสามารถ
ได้ฤทธิ์เดชต่างๆ  เช่น  หูทิพย์  ตาทิพย์  และรู้ใจคนอ่ืนอีกด้วย 

 10. ท าให้เป็นพื้นฐานเพื่อก้าวขั้นไปสู่การบ าเพ็ญวิปัสสนาคือ  สามารถใช้พลังของสมาธิ
เป็นบทที่ก้าวสู่การบ าเพ็ญวิปัสสนา  อันเป็นจุดหมายโดยตรงของพระพุทธศาสนา 

 

สรุปท้ายบท 

 แนวทางการศึกษาและธรรมปฏิบัติเบื้องต้นคือธรรมะภาคปฏิบัติจึงพยายามมุ่งให้ผู้ศึกษา
ได้ฝึกสติมากๆที่เรียกว่า กรรมฐาน คือ การฝึกหัดอบรมใจ เพื่อให้หลุดพ้นจากอ านาจของความทุกข์ 
เพราะว่า ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกเท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดดับ  
การชนะความทุกข์นั้นชนะได้ด้วยการปฏิบัติธรรม จึงเป็นกิจที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพราะการปฏิบัติ
ธรรมน าความสุขมาให้ ดังนั้น การพัฒนาจิต ได้แก่ การศึกษาสมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะการ
เจริญภาวนาอาศัยกัมมัฎฐานเป็นหลัก ดังนั้น การฝึกสมาธิ ได้แก่ การท าจิตให้ตั้งมั่น  สงบเยือกเย็น  
แจ่มใส  ไม่ฟุ้งซ่าน  ประโยชน์ของการฝึกสมาธินั้นมีมาก เช่น เรียนหนังสือได้ดี มีสติปัญญา
สมบูรณ์  ท างานมีประสิทธิภาพรักษาโรคได้บางอย่าง  อารมณ์เยือกเย็นมีความสุข กล้าเผชิญกับ
ปัญหา  ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ขจัดนิวรณ์และเป็นพื้นฐานขึ้นสู่วิปัสสนาชั้นสูง 
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แบบฝึกหัด 

หน่วยที่ 11  ธรรมภาคปฏิบัติ 
 

 

 1. จงบอกลักษณะของการพัฒนาจิต มาให้ทราบโดยละเอียด 

 2. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฎฐาน พอเข้าใจ 

 3. ค าว่า “นิวรณ์” คืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับการท าจิตให้เป็นสมาธิ 
 4. จงอธิบายถึงประโยชน์ในการท าสมาธิ เป็นข้อๆ 

 5. จงบอกวิธีฝึกสมาธิมาให้ทราบอย่างละเอียด 

 6. จงอธิบายถึงพุทธปัญญาที่ว่า “คนเรามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างส าเร็จ 

ที่ใจ” 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 12 

เรื่อง  พุทธพิธีและมารยาทสังคม 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  12 พุทธพิธีและมารยาททางสังคม 

 ความหมายของพิธีกรรม 

 พิธีกรรมกับศาสนพิธี 
 ศาสนพิธีของชาวพุทธ 

 กุศลพิธ ี

 บุญพิธี 
 ทานพิธี 
 มารยาททางสังคม 

 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. ให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายและความส าคัญของมารยาทสังคมได้ 
 2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายพิธีการทางศาสนาได้ถูกต้อง 

 3. ให้นักศึกษา สามารถวิเคราะห์ถึงบทบาทสมมุติ เกี่ยวกับมารยาทสังคมที่ก าหนดให้ได้
อย่างถูกต้อง 

 4. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายถงึปัญหาของมารยาทสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาในสังคมปัจจุบันได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์จ าลอง 

 4. การท ารายงาน 

 5. ท างานเป็นกลุ่ม 
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 6. การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. รูปภาพมารยาทสังคม 

 3. วีดิทัศน์ 
 4. หนังสือพิมพ์ 
 5. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากรายงาน 

 2. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมุติ 
 3. ประเมินจากการท างานกลุ่ม 

 4. การสอบ 

 



 

บทที ่12 

พุทธพิธีและมารยาทสังคม 

 

 

 พุทธพิธีในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  มีศาสนพิธีและ
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม เช่นเดียวกับสังคมของประเทศต่างๆ การมีชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุขได้ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและศีลธรรมอันดีงามของการอยู่ร่วมกันในสังคม  

มารยาทจึงเป็นระเบียบแบบแผนการประพฤติที่ดีงาม  อันแสดงถึงพฤติกรรมที่แสดงออกอย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ ที่งดงาม ทุกคนจึงควรแสดงอิริยาบถที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
บุคคล สถานที่ และเวลา ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รวมทั้งการแต่งกาย ให้เหมาะสมตามโอกาสอัน
ควร แม้ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะได้รับอิทธิพลจากอารย
ธรรมตะวันตกอย่างมากก็ตาม แต่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้ด ารงอยู่อย่าง
ยั่งยืนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้และรักษาไว้โดยเฉพาะเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน โดยเหตุที่
มนุษย์เราไม่สามารถอยู่ตามล าพังคนเดียวในโลกได้ ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่มากก็น้อย 

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีกฎกติกาก าหนดแบบแผนในการอยู่ร่วมกัน  ซึ่งทุกชาติทุกประเทศต่างก็มี
แบบอย่างทางวัฒนธรรมที่เรียกกันว่า มารยาททางสังคมทั้งสิ้น เพียงแต่รายละเอียดอาจจะแตกต่าง
กันบ้าง อย่างไรก็ดี ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน อาจท าให้คนสมัยนี้หันไปพึ่งพาสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนน้อยลง อันเป็นเหตุให้ละเลยหรือเพิกเฉยต่อ
มารยาทที่พึงมีต่อกันในบทนี้จึงน าเสนอมารยาททางสังคมที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันดังนี้ 
และการแสดงออกของมารยาทตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยได้รับการ
อบรมสั่งสอน และปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติหรือเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติไทยที่ควรอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป  

 

ความหมายของพิธีกรรม 

 “พิธีกรรม” เป็นค าสมาจากค าสองค าคือ พิธีหรือวิธี ค าหนึ่ง กับ กรรม ค าหนึ่ง 

 พิธีหรือวิธี หมายถึง งานที่จัดขึ้นตามลัทธิ เพื่อความขลัง แบบอย่าง ธรรมเนียมการก าหนด 

 กรรมหมายถึง  การกระท า การงาน กิจ  
 ดังนั้น ความหมายของพิธีกรรมตามรูปศัพท์ จึงหมายถึงการกระท าที่เป็นแบบแผนที่ปฏิบัติ
สืบต่อกันมา  เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธ์ 
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 สุภัทรา อรสิทธิกุลชัย (2542:61) ได้ให้ความหมายของพิธีกรรมว่า พิธีกรรม คือ วิธี
กระท าอันศักดิ์สิทธิที่จะน าไปสู่เป้าหมาย ด้วยการน้อมน าจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสและเพิ่มพูนศัทธา 

 สุเมธ เมธาวิทยากุล (2532:1) กล่าวว่าพิธีกรรมคือ การกระท าที่คนเราสมมุติขึ้น  
เป็นขั้นตอน มีระเบียบวิธีเพื่อให้เป็นสื่อหรือหนทาง ที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้  
ซึ่งท าให้เกิดความสบายใจ  และมีก าลังใจที่จะด าเนินชีวิตต่อไป   
 ถวิล  เข็มทอง (ม.ป.ป. : 1) ได้ให้ความหมายพิธีกรรมว่า การกระท าที่เป็นแบบแผนปฏิบัติ
สืบต่อกันมาเป็นตัวอย่าง การกระท าที่เป็นระเบียบเป็นจริงเป็นจัง เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี เป็นศิริมงคล 
เป็นการถูกต้องสังคม กลุ่มชน หรือสาธารณะชน โดยทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มชนหรือสังคม
นั้นทั้งโดยส่วนตน ครอบครัว อันหมายถึงคนทั้งชาติอีกด้วย 

 จากค านิยามดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า พิธีกรรม คือ ระเบียบแบบแผนทางสังคม  
ที่ได้ปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ความสบายใจมีก าลังใจของผู้ปฏิบัติและเกิด
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมนั้น  
 

พิธีกรรมกับศาสนพิธี 

 ศาสนาทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นบ่เกิดของ  พิธีกรรม แบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆที่พึง
ปฏิบัติทางศาสนา เรียกว่า ศาสนพิธี  ศาสนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังศาสนากล่าวคือ มีศาสนา
เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีต่างๆ เกิดตามมาภายหลัง ศาสนพิธีนั้นจะแฝงปรัชญาธรรมเอาไว้ด้วย  
เพื่อสอนหลักธรรมให้กับผู้ปฏิบัติศาสนพิธีโดยไม่รู้ตัว พิธีกรรมหรือศาสนพิธีหากผู้น าขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถ่องแท้แล้ว  ก็จะน ามาซึ่งความงมงายไร้ประโยชน์แต่ถ้าผู้น ามีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง   พิธีกรรมหรือศาสนพิธีก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 

 ถวิล  เข็มทอง (ม.ป.ป. : 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของพิธีกรรมและศาสนพิธีไว้
ดังนี้ 
 1. เป็นเคร่ืองสืบต่ออายุพระศาสนา 

 2. เป็นเหตุให้เกิดความรักความกลมเกลียวของคนในสังคมหรือกลุ่มชนนั้นๆ 

 3. เป็นเคร่ืองหมายของความเจริญก้าวหน้าของคนในชาติ 
 4. เป็นเคร่ืองหล่อหลอมวัฒนธรรมให้คงอยู่กับชาติตลอดไป 

 5. เป็นเคร่ืองหมายของความเป็นระเบียบวินัยของประชาชน 

 6. เป็นเสมือนเปลือกไม้ที่รักษาเนื้อไม้แก่นให้คงอยู่ พิธีกรรมจึงห่อหุ้มพระศาสนาให้
คงอยู่ตลอดไปเป็นเคร่ืองน าทางเข้าสู่พระศาสนา 
 7. เป็นเคร่ืองหมายแห่งเกียรติและศักดิ์ของศาสนาและคนทั้งชาติ 
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ศาสนพิธีของชาวพุทธ 

 ชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ นับถือพุทธศาสนามานับหลายร้อยปี ดังนั้นขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย จึงเกี่ยวข้องกันและได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาซึ่งหลักการส าคัญ
ของพุทธศาสนาที่ส าคัญมี  3  ข้อ คือ   
 1. สอนไม่ให้ท าความชั่วทั้งปวง 

 2. สอนให้ท าความดี 
 3. สอนให้ท าจิตใจของตนให้ผ่องแผ้ว 

 จากหลักการส าคัญดังกล่าวข้างต้น ให้พุทธศาสนิกชนต้องพยายามละเว้นกรท าความชั่ว 
สร้างกุศลส าหรับตนและท าจิตใจให้ผ่องใส พยายามท าความดีที่เรียกว่าท าบุญซึ่งเป็นบ่อเกิดของ 

ศาสนพิธีชาวพุทธมีมากมาย  มีการจัดประเภทและหมวดหมู่ได้หลายอย่าง  แล้วแต่จะใช้อะไรเป็น
หลักในการจัด แต่โดยทั่วไปนิยมจัดเป็น 4 หมวด คือ  
 1. หมวดกุศลพิธี  ว่าด้วย พิธีบ าเพ็ญกุศล 

 2. หมวดบุญพิธี  ว่าด้วย  พิธีท าทาน 

 3. หมวดทานพิธี  ว่าด้วย  พิธีถวายทาน 

 4. หมวกปกิณกะ  ว่าด้วย  พิธีเบ็ดเตล็ด 

 ในที่นี้จะกล่าวถึง ศาสนพิธีทีส่ าคัญและใช้ในชีวิตประจ าวันเท่านั้น 

 

กุศลพิธี 
 กุศลพธิี คือ พิธีกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องด้วยการอบรมความดีงามทางศาสนาเฉพาะตัวบุคคล 
หรือการสร้างความดีแก่ตนทางศาสนาตามศาสนพิธี (กรมการศาสนา, 2523:2) กุศลพิธีแบ่งได้เป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 
 1. พิธีที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ 
  1.1 พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้นับ
ถือพระพุทธเจ้าเป็นของตนให้ปรากฏว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจ าชีวิตของตนนั่นเอง 
พิธีนี้เร่ิมมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระราชโอรสผู้มิเคยทรง
ผนวชเป็นสามเณรทรงปฏิญาณพระองค์ เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก่อนเสด็จออกไปศึกษาใน
ยุโรป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปฏิญาณพระองค์แรก ต่อมาก็มีการท าพิธีนั้นกัน
อย่างแพร่หลาย ไม่เฉพาะเจ้านาย การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้น มีจุดประสงค์เพื่อเด็กอายุระหว่าง  
12-15 ปี ได้สืบความเป็นชาวพุทธตามวงษ์ตระกูลและร าลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน  
ตลอดจนให้บุคคลต่างศาสนาที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาประกาศตนเป็นชาวพุทธ 
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  1.2 ระเบียบพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

   1.2.1 ผู้ประสงค์จะประกอบพิธี ต้องไปมอบตัวกับพระสงฆ์ที่ตนหรือ
ครอบครัวเคารพนับถือ  แจ้งตามประสงค์ ก าหนดนัดหมายการประกอบพิธี  พร้อมนิมนต์พระสงฆ์
เข้าร่วมพิธีไม่น้อยกว่า 4 รูป   
   1.2.2 เมื่อวันเวลาที่ก าหนดผู้จะแสดงตนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ไปยังบริเวณ
พิธีพร้อมเตรียมดอกไม้  ธูปเทียน ไปด้วย 

   1.2.3 เมื่อพระสงฆ์เข้าสู่บริเวณพิธี กราบพระพุทธรูปประธานเข้านั่งประจ า
อาสนะแล้ว ผู้แสดงตนเข้าไปคุกเข่าหน้าโต๊ะบูชา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปล่งค าปฏิญาณตน
ต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งค าบาลีและค าแปล 

   1.2.4 ประธานสงฆ์ให้โอวาท 

   1.2.5 ผู้แสดงตนชาวพุทธมามกะ  อาราธนาเบญจศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล 

   1.2.6 ผู้แสดงตนชาวพุทธมามกะ ถวายเครื่องไทยธรรม (ถ้ามี)  
   1.2.7 พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี 
  1.3 พิธีรักษาอุโบสถ 

   ค าว่า อุโบสถ แปลว่า การเข้าจ า หมายถึง พฤติกรรมของคฤหัสถ์ชาวพุทธที่
จ ากัดตนเองให้อยู่บริเวณแห่งหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยการปฏิบัติกิจกรรมบริหารชีวิตของตน
เพื่อขัดเกลากิเลสให้เบาบางลง  ท าจิตใจให้สะอาดและสงบ  เป็นการรักษาศีล 8  อย่างเคร่งครัด การ
รักษาอุโบสถศีลนับเป็นอานิสงส์มาก ท าให้รู้จักการควบคุมจิตใจของตนเอง รู้จักอดทน การรักษา
อุโบสถมี 2 ประเภท คือ  
   1.3.1 ปกติอุโบสถ เป็นการรักษาอุโบสถเฉพาะวันหนึ่งคืนหน่ึง 

   1.3.2 ปฏิชาครอุโบสถเป็นการรักษาอุโบสถพิเศษกว่าปกติ คือ รักษาคราว
ละ 3 วัน เช่น จะรักษาอุโสถในวันขึ้น 8 ค่ า  ก็จะรักษาตั้งแต่วันขึ้น 7 ค่ าไปถึง 9 ค่ า 

   ระเบียบพิธีในการรักษาอุโบสถ 

   1. ผู้ประสงค์จะรักษาอุโบสถ  เมื่อถึงวันอุโบสถ 8 ค่ า หรือ 14-15 ค่ า เมื่อตื่น
ตอนท าภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย บูชาพระรัตนตรัย เปล่งวาจาอธิฐานอุโบสถด้วยตนเองว่า 
“อิมัญจะ รัตติง  อิมัญจะ  ทิวะสัง  สัมเทวะอะภิรักขิตุง  สะมาทิยาม”ิ  แปลว่า  ข้าพเจ้าขอสมาทาน
อุโบสถ อันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ อันประกอบด้วยองค์แปดประการน้ี  เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี  
มิให้ขาดมิให้ท าลาย  ตลอดคืนหน่ึงและวันหนึ่งในเวลาวันนี้ 
   2. ไปวัดเพื่อสมาทานอุโบสถศีลต่อพระสงฆ์ซึ่งหลังจากท าวัดเช้าเสร็จ
หัวหน้าอุโบสถหรืออุบาสิกาจะประกาศองค์อุโบสถและค าแปล 
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   3. พระสงฆ์จะแสดงธรรมเทศนา ผู้ประสงค์จะรักษาอุโบสถ กล่าวค าอาราธนา
อุโบสถศีลพร้อมกัน  
   4. เมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาจบ ผู้ประสงฆ์จะรักษาอุโบสถสวดประกาศตน
พร้อมกัน  เป็นอันเสร็จพิธี  บางแห่งอาจจะมีการการแสดงธรรมหลังท าวัดค่ าอีกด้วย 

   5. ผู้รักษาอุโบสถจะค้างที่วัดหรือจะกลับบ้านไปปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

  1.4 การสวดมนต์ไหว้พระ 

   เป็นกุศลพิธีอย่างหนึ่งของชาวพุทธ  ที่ควรจะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ าทุก
วัน  เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย  ควรสวดมนต์ไหว้พระอย่างน้อยวันละ  2  คร้ังคือ  ตอนเช้าก่อนออก
จากบ้านไปประกอบภารกิจการงานและตอนกลางคืนก่อนนอน หรือนิยมสักการะบูชาพระรัตนตรัย 
เป็นกรณีพิเศษอีก  2  คราวคือ  เมื่อเกิดความไม่สบายใจ  และคราวตัดสินใจในเร่ืองส าคัญ 

  1.5 พิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

   วันส าคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะท าพิธีเวียนเทียน  มี  4  วันคือ 

   1.5.1 วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันเพ็ญเดือน  6  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ  
ตรัสรู้  และปรินิพาน 

   1.5.2 วันอัฏฐมีบูชา  ตรงกับวันแรม 8 ค่ า  เดือน 6  ถัดจากวันวิสาขบูชาไป  
7  วัน  เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

   1.5.3 วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง
โอวาทปาติโมกข์  อันเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา 

   1.5.4 วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันเพ็ญเดือน  8  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง
ปฐมเทศยา  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ 
   ระเบียบพิธีในการเวียนเทียน 

   1. เมื่อถึงวันส าคัญทางวัดจะประกาศก าหนดเวลาประกอบพิธี 
   2. เมื่อถึงก าหนดเวลา จะตีระฆังเป็นสัญญาณให้ภิกษุสามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา ไปพร้อมกับที่หน้าพระอุโบสถ  หรือเจดีย์อันเป็นหลักของวัด  ผู้ไปร่วมพิธีจะต้องเตรียม
ดอกไม้ธูปเทียนไปด้วย 

   3. หัวหน้าสงฆ์จุดเทียนและธูป  ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนธูปของตน  ประนมมือหัน
หน้าเข้าหาปูชนียสถาน  หัสหน้าสงฆ์น ากล่าวนธม  3  จบ  แบะกล่าวค าถวายดอกไมธู้ปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  ตามแบบที่ก าหนดส าหรับวันน้ันๆ  ผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม 

   4. หัวหน้าสงฆ์เดินน าแถวด้วยอาการประนมมือดอกไม้ธูปเทียนไปทาง
ขวามือของสถานที่ที่เวียน  คือเดินเวียนไปทางขวาของตนหันหน้าเข้าหาสถานที่เวียน  (ประทักษิณ)  
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จ านวน  3  รอบ  รอบที่  1  พึงระลึกถึงพุทธคุณ  รอบที่  2  พึงระลึกถึงพระธรรมคุณ  รอบที่  3   
พึงระลึกถึงพระสังฆคุณ 

   5. เมื่อครบ  3  รอบแล้ว  น าดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามสถานที่ที่ก าหนด
แล้วเข้าไปประชุมพร้อมกันในที่ๆ  วัดก าหนด  สวดมนต์ท าวัตรค่ า  เสร็จแล้วมีเทศน์พิเศษเกี่ยวกับ
วันส าคัญนั้นๆ  1  เกณฑ์  เป็นอันเสร็จพิธี 
 2. พิธีที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติ 
  2.1 พิธีเข้าพรรษา  คือการที่พระภิกษุผูกใจว่าจะอยู่ประจ าเสนาสนะวัดใดวัดหนึ่ง  
ตลอดเวลา  3  เดือนในฤดูฝนไม่ไปค้างแรมให้ลาวงราตรีในที่แห่งอ่ืน  ระเบียบพิธีที่กระท ามีดังนี้ 
   2.1.1 ท าวัตรเย็น 

   2.1.2 แสดงพระธรรมเทศนาหรืออ่านประกาศเร่ืองวัสสูปนายิกากถา 
   2.1.3 ท าสามีจิกรรม  คือการขอขมาโทษต่อกัน 

   2.1.4 อธิษฐานพรรษา คือ การเปล่งค าอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจ าพรรษา  
ณ  วัดนี้ตลอด  3  เดือน 

   2.1.5 เจริญพระพุทธมนต์ 
   2.1.6 สักการบูชา  ปูชนียวัตถุสถานกายในวัด 

  2.2 พิธีถือนิสัย  คือ  พิธีทีพ่ระภิกษุที่เป็นนวกะ  คือ  พรรษายังไม่ถึง  5  พรรษา  
หรือถึงแล้วแต่ไม่สามารถจะรักษาตนตามวินัยได้ จะต้องถือนิสัยต่อภิกษุผู้ใหญ่ในวัดสมควรเป็น
อาจารย์ของภิกษุสามเณรได้คือ ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส พระภิกษุนวกะและสามเณรที่ห่าง 

พระอุปัชฌาย์ หรือพระอาคันตุกะ ต้องประกอบพิธีถือนิสัยต่อเจ้าอาวาสที่ตนมาพ านักอยู่ใหม่  
พิธีถือนิสัยการกระท าในวันเข้าพรรษา 

  2.3 พิธีท าสามีจิกรรม หมายถึง การขอขมาโทษกันให้อภัยกัน ไม่ว่าจะมีโทษ
ขัดข้องหมองใจหรือไม่ก็ตามโอกาสในการท าสามีจิกรรมมีดังนี้  (กรมศาสนา,  2523 : 48)   
   2.3.1 ในวันเข้าพรรษา ทั้งภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมวัดเดียวกันการท าสามีจิกรรม
ต่อกัน  เรียงตัวต้ังแต่อาวุโสมากที่สุดจนถึงสามเณร  ไม่ควรเว้นเพื่อสามัคคีในวัด 

   2.3.2 ในระยะเข้าพรรษา เร่ิมตั้งแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา
ระยะเวลาประมาณ  7  วัน  ควรท าสามีจิกรรมต่อท่านที่ตนเคารพนับถือ  ซึ่งอยู่ต่างวัดกัน 

   2.3.3 ในโอกาสที่จะจากกันไปอยู่วัดอ่ืนถิ่นอ่ืน นิยมท าต่ออาวุโสกว่าตนใน
วัด  และต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป 
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  นอกจากสามีจิกรรมแบบขอขมาโทษแล้ว ยังมีสามีจิกรรมแบบถวายสักการะแสดง
มุทิตาจิต ในโอกาสที่ผู้เคารพนับถือได้รับอิสริยศักดิ์ สมณศักดิ์เป็นการแสดงจิตใจที่พลอยยินดีให้
ปรากฏ 

  พิธีท าวัตรสวดมนต์ ถือเป็นกิจวัตรของพระภิกษุสามเณร  ต้องท าเป็นประจ าทุกวันๆ 
ละ 2  คร้ังเช้าเย็น  ซึ่งแต่ละวัดจะก าหนดเวลาไว้  ความมุ่งหมายของการท าวัตรสวดมนต์เป็นอุบาย
สงบจิตใจไม่ให้วุ่นวาย บทสวดมนต์น ามาจากพระสูตรก็มี พระปริตรก็มี บางส่วนเป็นคาถาอันนิยม
ก าหนดให้น ามาสวดประกอบในการสวดมนต์เป็นประจ าก็มี 
  2.4 พิธีท าสังฆอุโบสถ พระภิกษุจะต้องท าอุโบสถกรรมทุกรูปทุกกึ่งเดือนถ้าไม่มี
เหตุจ าเป็นที่มีพระบรมพุทธานุญาตไว้เว้นหรือขาดการกระท าไม่ได้ การท าสังฆอุโบสถจะต้องท า
ในสีมาชนิดใดชนิดหนึ่ง ท าในวันขึ้นหรือแรม 14 หรือ 15  ค่ า  มีพระสงฆ์ตั้งแต่  4  รูปขึ้นไปและที่
ส าคัญคือ  มีการสวดพระปาติโมกข์  (คัมภีร์ที่ประมวลพุทธบัญญัติ)  ในท่ามกลางสงฆ์ 
  2.5 พิธีออกพรรษา หมายถึง กาลสิ้นสุดก าหนดอยู่จ าพรรษาของภิกษุตามพระวินัย 
มีพิธีเป็นสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะเรียกว่า ปวารณากรรม คือ การท าปวารณาของพระสงฆ์ที่อยู่
ร่วมกันมาตลอด 3 เดือน บัญญัติให้สงฆ์ท าปวารณาคือการยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันตามที่
ปวารณานี้จะถือโทษโกรธแค้นกันไม่ได้ การท าปวารณาจะท ากันปีละคร้ัง ในวันเพ็ญเดือน 11 ภิกษุ
ที่ท าปวารณาแล้วพ้นข้อผูกพันที่อยู่ประจ าจะไปไหนมาไหนก็ได้จึงนิยมเรียกปวารณากรรมนี้ว่า
ออกพรรษา 

 

บุญพิธี 

 บุญพิธี คือ พิธีท าบุญหรือท าความดี เน่ืองด้วยประเพณีในครอบครัวของพุทธศาสนิกชน 

เป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของคนทั่วไป พิธีท าบุญหรือบุญพิธีงานหลักคือการเลี้ยงพระ จึงนิยม
เรียกว่าท าบุญเลี้ยงพระ ซึ่งนิยมทั้งในงานมงคลและอวมงคล บุญพิธีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 1. ท าบุญงานมงคล 

  งานมงคลได้แก่ การท าบุญเพื่อความสุขความเจริญ เช่น ท าบุญวันเกิด งานมงคล
สมรส  ขึ้นบ้านใหม่ ฉลองยศ ฉลองต าแหน่ง ฉลองอายุ เป็นต้น การท าบุญเลี้ยงพระตามปกติมักจะ
นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น เรียกว่า สวดมนต์เย็น และถวายภัตตาหาร
แค่พระภิกษุสงฆ์  ที่มาเจริญพระพุทธมนต์เมื่อเย็นวานเรียกว่า  เลี้ยงพระเช้า  บางคร้ังก็จะกระท าให้
เสร็จในตอนเช้าคร้ังเดียวก็ได้ตามความสะดวก โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว
ถวายภัตตาหารเป็นอันเสร็จพิธี  ในการท าบุญเลี้ยงพระนั้นมีขั้นตอนดังนี้ 
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  1.1 อาราธนาพระสงฆ์ เจ้าภาพจะต้องอาราธนาพระสงฆ์ซึ่งนิยมเป็น 5, 7, หรือ  
9 รูป แต่งานมงคลสมรสมักนิมนต์เป็นจ านวนคู่ ในการอาราธนาพระสงฆ์จะต้องแจ้งวันเวลา
สถานที่ให้แน่นอน  เวลาที่จะรับส่งด้วย 

  1.2 การเตรียมสถานที่ เจ้าภาพจะต้องเตรียมสถานที่อุปกรณ์ต่างๆ ในการท าบุญ
ให้พร้อม  สิ่งที่ควรเตรียมได้แก่ 
   1.2.1 โต๊ะบูชา  จะมีโต๊ะหมู่บูชา  5, 7, 9  ถ้าไม่มีโต๊ะหมู่บูชาจะใช้ตั่งหรือ
โต๊ะแทนก็ได้  แต่ควรจะใช้ผ้าขาวปูรองก่อนวางพระพุทธรูป  โต๊ะบูชานี้จะต้องหันหน้าออกทาง
เดียวกับพระสงฆ์  ซึ่งปกติหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  เว้นแต่สถานที่ไม่อ านวยจะหันไปทางทิศ
ใดก็ได้  เคร่ืองบูชาที่ใช้กับโต๊ะบูชามีแจกันดอกไม้  1  คู่  เชิงเทียน  1  คู่  กระถางธูป  1  กระถาง 

   1.2.2 ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีให้สะอาดเรียบร้อย ถ้าเป็นงานมงคลจะมี
การวางสายสิญจน์รอบบริเวณบ้านโดยวงจากซ้ายไปขวา โยงเข้าหาพระประธานที่โต๊ะหมู่บูชาโดย
เวียนรอบฐานพระบาทแล้วโยงไปที่บาตรน้ ามนต์เวียนขวา แล้วน าสายสิญจน์กวางไว้บนพานรอง
ข้างโต๊ะบูชา  ใกล้พระเถระประธานสงฆ์ 
   1.2.3 ขันน้ ามนต์หรือบาตรน้ ามนต์  ใส่น้ าสะอาดพอควร  ไม่นิยมใช้น้ าฝน
ควรใส่ใบเงินใบทองเล็กน้อย มีเทียนขี้ผึ้งติดที่ปากบาตร ขันน้ ามนต์ไม่ใช่ขันเงินหรือขันทองเพราะ
เป็นวัตถุอนามาสไม่ควรที่พระจะจับต้อง  และควรเตรียมมัดหญ้าคาหรือก้านมะยมส าหรับประพรม
น้ าพระพุทธมนต์ด้วย  ถ้าจะมีการเจิมต้องเตรียมแป้งกระแจะไว้ด้วย 

   1.2.4 ดอกไม้  ธูปเทียน  ส าหรับโต๊ะบูชา  ธูปนั้นส าหรับบูชาพระพุทธเจ้า
นิยมจุดคร้ังละ 3 ดอก  บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า  อันได้แก่  พระปัญญาธิคุณ  พระบริสุทธิคุณ  
และพระมหากรุณาธิคุณ เทียนส าหรับบูชาพระธรรมนิยมจุด 2 เล่ม เป็นอย่างน้อย โดยมีจุดมุ่งหมาย
ว่า พระธรรมค าสั่งสอนแยกเป็น 2 ประเภท คือ พระวินัยกับพระธรรม ดอกไม้ส าหรับบูชาพระสงฆ์
โดยมีความมุ่งหมายว่า ดอกไม้เมื่ออยู่ยังสถานที่เกิดของมัน ก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป  เมื่อ
น ามารวมกันไว้โดยไม่จัดตกแต่งก็จะไม่สวยงาม ไม่น่าดู เปรียบเหมือนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อก่อนบวช
ต่างก็มีนิสัยแตกต่างกันเมื่อบวชแล้วมาอยู่ด้วยกันถูกจัดตกแต่งด้วยพระธรรมวินัย ก็จะมีระเบียบ  
น่าเคารพ  สักการะ  เหมือนดอกไม้ที่ถูกจัดแต่งไว้เป็นอย่างดี   
   1.2.5 เคร่ืองรับรองพระ  ก็จะมีกระโถน  แก้วน้ า  น้ าดื่ม  เคร่ืองดื่ม  นิยม
วางกระโถนไว้ในสุดถัดมาจะเป็นแก้วน้ า  น้ าดื่ม 

   1.2.6 อาสนะส าหรับพระสงฆ์ นิยมกัน 2  แบบคือ  ยกพื้นอาสนะให้สูงขึ้น  
ก็ปูลาดอาสนะบนพื้นธรรมดาแล้วปูด้วยเสื่อหรือพรมผ้าตามสมควร  ไม่ควรให้อาสนะกับที่นั่งของ
คฤหัสถ์เป็นอันเดียวกัน  จะมีหมอนพิงหรือไม่ก็พิจารณาตามความเหมาะสม 
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  1.3 พิธีการ  เมื่อพระภิกษุสงฆ์มาถึงบริเวณพิธีจะมีล าดับพิธีดังนี้ 
   1.3.1 ประธานหรือเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

   1.3.2 พิธีกรอาราธนาศีล 

   1.3.3 เมื่อพระสงฆ์ให้ศีลจบ  พิธีกรจะอาราธนาพระปริตร 

   1.3.4 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทมงคลสูตร 
(อะเสวะนา  จะพาลานัง)  เจ้าภาพจุดเทียนน้ ามนต์ 

   1.3.5 เมื่อเจริญพระพุทธมนต์จบ  เจ้าภาพจะถวายภัตตาหาร 

   1.3.6 เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ เจ้าภาพจะถวายเคร่ืองไทยธรรม
พระสงฆ์จะอนุโมทนา  เจ้าภาพกรวดน้ า 

   1.3.7 เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จ  จะเป็นการประพรมน้ าพระพุทธมนต์
เป็นอันเสร็จพิธี 
 2. ท าบุญงานอวมงคล 

  การท าบุญงานอวมงคล หมายถึง การท าบุญเกี่ยวกับเร่ืองการตาย นิยมท ากัน 2 อย่าง 
คือ  ท าบุญหน้าศพ  กับท าบุญอัฐิ  ซึ่งจะมีระเบียบพิธีการพอสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 พิธีอาบน้ าศพ เมือ่มีผู้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพญาติพี่น้องจะท าความสะอาดศพแต่ง
กายให้เรียบร้อยแล้วจะท าพิธีอาบน้ าศพหรือรดน้ าศพ โดยประธานในพิธีและแขกญาติพี่น้องของ
ผู้ตายจะรดน้ าหอมที่มือขวาของศพ  เมื่ออาบน้ าศพเสร็จจะมีการตราศพพิธีเบิกโลง 

  2.2 พิธีบ าเพ็ญกุศลหน้าศพ การตั้งศพบ าเพ็ญกุศล จะใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด  
ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะตั้งศพบ าเพ็ญกุศลไว้ 3 วัน หรืออาจจะเก็บไว้ 100 วัน  
จึงท าพิธีเผาศพก็ได้  การท าบุญ  7 วันแรกนับแต่วันมรณะนั้นเรียกโดยทั่วไปว่างานท าบุญสัตตมวาร  
แต่ถ้าเป็นงานใหญ่เรียกทักษิณานุสรณ์  ถ้าท าบุญทุกๆ 7 วัน ก่อนครบ 50 วัน หรือ  100  วัน  เรียกว่า  
ทักษิณานุประทาน  ถ้าท าบุญในวันมรณะครบ  100  วัน  เรียกว่า  สตมวาร 

  การบ าเพ็ญกุศลหน้าศพที่ท ากันหลังจากการอาบน้ าศพก็คือ การสวดพระอภิธรรม  
ซึ่งท ากันในตอนค่ าประมาณ  19.00-20.00  น.  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะบูชาแล้วจุดธูปเทียนที่หน้าโต๊ะ
พระอภิธรรม 

  2. พิธีกรน าสวดมนต์ไหว้พระ  อาราธนาศีล 

  3. พระสงฆ์ให้ศีล  แล้วสวดพระอภิธรรม 

  4. เมื่อสวดพระอภิธรรมจบ พิธีกรจะลาดผ้าโยงหรือด้ายโยงจากหีบศพไปยังหน้า
พระที่สวดพระอภิธรรม  เพื่อให้เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล  ในบางแห่งพระสงฆ์จะบังสุกุลเจ้าภาพจะ
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ไม่ทอดผ้าบังสุกุลแต่จะถวายจตุปัจจัยเคร่ืองไทยธรรมหลังจากบังสุกุลจบ พระสงฆ์จะอนุโมทนา
เป็นเสร็จพิธี 
  5. ในวันรุ่งขึ้นจะถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมหากมีการเก็บ
ศพบ าเพ็ญกุศลครบ  7  วัน  ในวันที่  6  ระยะเวลาประมาณ  17.00  น.  จะมีการสวดพระพุทธมนต์   
มีการแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พร้อมด้วยพระสวดคาถาธรรมบรรยายท้ายเทศน์อีก 4 รูป จบแล้วมี
พระมาติกาบังสุกุลอีก  ตกกลางคืนจะมีการสวดพระอภิธรรมรุ่งขึ้นในวันที่ 7 ถวายภุตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์  ที่สวดพระพุทธมนต์  ในบางคร้ังอาจจะท าในวันที่  7  คร้ังเดียวก็ได้  โดยเอาพิธีในวันที่ 6 
มาท าในวันที่ 7  ก็ได้  ตกกลางคืนก็มีการสวดพระอภิธรรมเช่นเคย  จากนั้นจะปิดศพมีการสวด 

พระอภิธรรมถึงวันท าบุญ  50  วัน  และ  100  วัน  ก็จะมีพิธีการเช่นเดียวกับการท าบุญ  7  วัน   
การสวดพระพุทธมนต์วันท าบุญ  7  วัน  จะสวดอนัตตาลักขณสูตร  (พระสูตรที่แสดงลักษณะแห่ง
เบญจขันธ์ว่าเป็นอนัตตา)  วันท าบุญ  50  วัน  จะสวดอาทิตตปริยายสูตร  (พระสูตรที่แสดงเร่ือง
อายตนะทั้ง  6)  และท าบุญ  100  วัน  จะสวดธรรมนิยามสูตร  (พระสูตรว่าด้วย  กฎธรรมชาติ 
ที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  เป็นทุกข์เป็นอนัตตา) 
  2.3 พิธีเผาศพ  เมื่อครบก าหนดที่จะเผาศพ  (ณาปนกิจ)  มักจะจัดพิธีในวันเผาดังนี้  
   เวลา  09.00  น. มีพระธรรมเทศนา 

   เวลา  10.30  น. พระสงฆ์  7  รูป  หรือ  10  รูป  สวดพระพุทธมนต์ 
   เสร็จแล้วถวายภัตตาหาร 

   เวลา  15.00  น. พระสงฆ์  10  รูป  หรือจ านวนตามศรัทธาเจ้าภาพ 

   มาติกาบังสุกุล  ทอดผ้ามหาบังสุกุล  แล้วประชุมเพลิง 

   บางแห่งอาจจะมีเทศน์แจง  (ปฐมสังคีติ)  ก็จะท าก่อนมาติกาบังสุกุล  บางแห่ง
การแสดงพระธรรมเทศนาจะใช้เวลาในช่วงบ่ายก่อนมาติกาบังสุกุลก็มี 
   พิธีท าบุญฉลองอัฐิ ในตอนเย็นของวันเผาศพ จะมีการสวดพระพุทธมนต์ 

ที่บ้านเจ้าภาพ  ในวันรุ่งขึ้นก็จะมีการเก็บอัฐิ  บังสุกุลอัฐิ  เรียกว่า  แปรรูป  แล้วน าอัฐิไปที่บ้าน  

เพื่อท าบุญโดยจะนิมนต์พระที่ไปสวดพระพุทธมนต์ในตอนเย็นและเจริญพระพุทธมนต์และฉัน
ภัตตาหารเช้า  จากนั้นก็จะน าอัฐิไปบรรจุไว้ที่วัด  ส่วนอังคารก็จะน าไปลอยในแม่น้ าหรือปากอ่าว  
นอกจากท าบุญอัฐิในวันนี้แล้วญาติพี่น้องอาจจะท าอีกในวันครบรอบวันตาย  วันสงกรานต์  หรือ
วันอ่ืนใดอีกได้ไม่มีกฎตายตัวก าหนด 

   การท าบุญในวันอวมงคลหรืองานศพนั้น จะไม่มีวงสายสิญจน์ไม่มีบาตร
น้ ามนต์ส่วนขั้นตอนพิธีการนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆ จะชี้ว่าท าถูกท าผิดก็
คงเป็นเร่ืองยากที่จะบอกได้ 
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ทานพิธ ี

 ทานพิธี  เป็นพิธีถวายทานต่างๆ  การถวายวัตถุที่ควรที่ควรให้ทานในพระพุทธศาสนา
เรียกว่าวัตถุที่ควรให้เป็นทานนี้ว่า  ทานวัตถุซึ่งจ าแนกได้เป็น  10  ประการ   
 1. ภัตตาหาร 

 2. น้ า  รวมเคร่ืองดื่มอันควรแก่สมณบริโภค 

 3. มาลัยและดอกไม้เคร่ืองบูชาชนิดต่างๆ 

 4. ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 

 5. ยานพาหนะ  สงเคราะห์ปัจจัยค่าโดยสารเข้าด้วย 

 6. ของหอม  หมายถึง  ธูปเทียนบูชาพระ 

 7. เคร่ืองลูบไล้ หมายถึง เคร่ืองสุขภัณฑ์ส าหรับช าระร่างกายให้สะอาดมี สบู่ถูตัว  
เป็นต้น 

 8. เคร่ืองที่นอนอันควรแก่สมณะ 

 9. ที่อยู่อาศัย  มีกุฎิเสนาสนะและเครื่องส าหรับเสนาสนะ  เช่น  เตียง   โต๊ะ  เก้าอี้ 
 10. เคร่ืองตามประทีปมีเทียน  ตะเกียง  ไฟฟ้า  เป็นต้น 

 ควรถวายเป็นทานแก่ภิกษุ สามเณร เพื่อใช้สอยหรือบูชาพระตามสมควรการถวายทาน
นั้นแบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 

 1. ปาฎิบุคลิกทาน  คือ  การถวายเจาะจงเฉพาะภิกษุรูปนั้นรูปนี้  การถวายแบบนี้ไม่ต้อง
มีพิธีกรรม 

 2. สังฆทาน คือ การถวายไม่จ าจงพระภิกษุรูปใดมอบเป็นของวกลางให้สงฆ์จัดเฉลี่ยใช้
สอยกันเอง  เป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องด้วยพิธีกรรมโดยเฉพาะ  มีพิธีการถวายการอนุโมทนาสืบต่อกันมา 

 ระเบียบพิธีเกี่ยวกับการถวายทานแด่พระสงฆ์ 
 1. ตั้งใจถวายจริง  ไม่ค านึงถึงผู้รับว่าจะเป็นผู้ใด 

 2. เตรียมสิ่งของที่จะถวายให้เรียบร้อย  เหมาะสม 

 3. เผดียงสงฆ์คือแจ้งความประสงค์ที่จะถวายทานนั้นๆ  ให้สงฆ์ทราบ  ก าหนดวันเวลา
สถานที่ให้ชัดเจน 

 4. ในการถวายทาน  มีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 ผู้ถวายจุดธูปเทียนหน้าที่บูชาพระ 

  4.2 อาราธนาศีล  รับศีล 
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  4.3 ประนมมือ กล่าวค าถวายทานนั้นๆ ในการถวายทานต้องตั้งนะโมก่อน 3 จบ 
ถ้าผู้ถวายมีจ านวนมากก็กล่าวพร้อมกัน  ส่วนการกล่าวค าถวายทานนั้นมีหัวหน้ากล่าวน าและคนอ่ืน
กล่าวตาม  ทั้งค าบาลีและค าแปล 

  4.4 เมื่อกล่าวค าถวายเสร็จ  ถ้าสิ่งของควรประเคนก็ประเคน  ถ้าไม่เหมาะสมที่จะ
ประเคนเพราะมีขนาดใหญ่โตมากก็ใช้วิธีการหลั่งน้ าลงบนมือของประธานสงฆ์ในพิธี 
  4.5 พระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นเสร็จพิธี 
 การถวานทานมีมากมาย ในที่นี้จะน ามากล่าวเฉพาะที่พบเห็นกันโดยทั่วไปในชีวิตประจ าวัน
เท่านั้น 

 1. การถวายสังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ได้ระบุเจาะจงบุคคล โดยที่นิยมเข้าใจ
โดยทั่วไปการถวายสังฆทานนี้คือ  ถวายภัตตาหารไม่เกี่ยวข้องกับการถวายทานวัตถุอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่
จะถวายหลังการเจริญพระพุทธมนต์จบในตอนเช้าหรือเพล ก่อนจะถวายภัตตาหารก็จะกล่าวค าถวาย
สังฆทาน โดยตั้งนะโม 3 จบแล้ว กล่าวค าถวายสังฆทานเมื่อกล่าวจบพระสงฆ์จะรับสาธุ  พร้อมกัน 
เจ้าภาพจะประเคนภัตตาหารเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จจะอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี ในกรณีถวายภัตตาหาร
โดยไม่มีการเจริญพระพุทธมนต์  จะต้องอาราธนาศีลและรับศีลก่อนกล่าวค าถวายสังฆทาน 

 2. การถวายผ้าป่าหรือการทอดผ้าป่า  ผ้าป่าหรือผ้าบังสุกุลจีวร  คือ  ผ้าเปื้อนฝุ่นที่ไม่มี
เจ้าของ  ทิ้งอยู่ตามที่อยู่ต่างๆ  ในสมัยพุทธกาล  พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาต  ให้ภิกษุรับผ้าจีวรที่
ชาวบ้านถวายต้องไปเก็บเอาผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือห่อซากศพ มาซักฟอกตัดเย็บเป็นจีวรนุ่งห่ม ชาวบ้าน
เห็นความล าบากของภิกษุจึงพากันเอาผ้าไปทิ้งไว้ตามป่าช้า  เพื่อให้ภิกษุน าไปใช้ด้วยเหตุน้ีจึงเรียก  
ผ้าป่า  การถวายผ้าป่าไม่มีก าหนดเวลาแล้วแต่ศรัทธา  วิธีการท าจะเอาเคร่ืองไทยธรรมใส่ภาชนะเอา
กิ่งไม้ปักเอาผ้าห้อยแล้วน าไปถวาย พิธีการถวายก็โดยไหว้พระรับศีลกล่าวนโมสามจบและกล่าว 

ค าถวายผ้าป่า  เมื่อพระภิกษุสงฆ์รับแล้วอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี 
 3. การถวายผ้ากฐินหรือผ้าทอดกฐิน ค าว่า “กฐิน” เป็นภาษาบาล ี แปลว่า ไม้สะดึง  

ในสมัยก่อนการตัดเย็บไตรจีวรเป็นเร่ืองใหญ่เน่ืองจากไม่มีเคร่ืองทุ่นแรง เช่น จักรเย็บผ้า และไม่มี
ร้านขายผ้าส าเร็จรูป การท าจีวร สบง หรือสังฆาฎิแต่ละผืนต้องอาศัยพระสงฆ์หลายๆ รูป ช่วยกันท า
โดยขึงผ้ากับไม้สะดึงให้ตึงก่อนแล้วจึงตัดเย็บ ดังนั้นผ้ากฐินก็คือผ้าที่ส าเร็จขึ้นได้เพราะอาศัย 

ไม้สะดึง และถึงแม้ในปัจจุบันการท าไตรจีวรจะไม่ต้องอาศัยไม้สะดึงแล้วก็ตาม แต่ชื่อของผ้าชนิด
นี้ก็ยังคงเรียกว่า ผ้ากฐิน อยู่อย่างเดิม ค าว่า “ทอดกฐิน” หมายถึง การน าผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้า
พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูป โดยมิได้ตั้งใจ จะถวายให้แก่พระรูปใดรูปหนึ่ง สุดแท้แต่พระสงฆ์ท่านจะ
มอบหมายกันเอง (กรมการศาสนา,2550:25)  
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  การทอดกฐินจ าท ากันตั้งแต่วันแรม 1  ค่ า  เดือน 11 ไปถึงวันเพ็ญเดือน 12  
การทอดกฐินคือการน าผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ า  5  รูป  แล้วให้พระสงฆ์รูปใด  

รูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น  มูลเหตุที่มีการทอดกฐิน
เน่ืองมาจากสมัยพุทธกาล  พระภิกษุชาวเมืองปาฐะจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงต้องจ าพรรษา 

ที่เมืองสาเกต  คร้ังออกพรรษาก็รีบเดินทางไปนครสาวัตถีในช่วงฝนตกอยู่  ท า ให้จีวรเปียกชุ่ม
เปรอะเปื้อนด้วยโคลนตม  พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นความล าบาก  จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุ
กรานกฐินได้  คือ  มีจีวรเพิ่มได้เป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งเดิมภิกษุจีวรได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น 

  กฐินถือว่าเป็นทานพิเศษ  มี  2  ลักษณะคือ 

  1. จุลกฐิน  คือ  กฐินที่ท าอย่างรีบด่วน  ช่วยกันท าจีวรให้เสร็จภายในหน่ึงวัน 

  2. มหากฐิน  คือกฐินที่มีปัจจัยไทยทานบริวารจ านวนมากไม่รีบด่วน  เพื่อจะได้
ส่วนหน่ึงท านุบ ารุงวัด  เรียกกฐินชนิดน้ีว่ากฐินสามัคคี 
  พิธีการในการทอดกฐิน 

  1. เจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาจะท าการทอดกฐิน  จะต้องจองกฐินที่วัดที่ตนประสงค์  
จะทอดกฐิน  ติดป้ายประกาศให้ชัดเจน 

  2. จัดเตรียมไตรจีวรเคร่ืองบริขารกฐิน  และตั้งองค์กฐิน 

  3. ก่อนวันทอดกฐินเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์
เย็น  จากนั้นจะมีการสมโภชกฐินด้วยมหรสพต่างๆ  ตามก าลัง 

  4. เมื่อใกล้เวลาจะทอดถวาย ก็ตั้งขบวนแห่งองค์กฐินไปที่วัดเมื่อขบวนถึงวัดนิยม
เวียนขวารอบพระอุโบสถหรือโรงพิธี 3 รอบ แล้วน าองค์กฐินพร้อมบริวารเข้าไปในพระอุโบสถ 
วางผ้ากฐินไว้บนพาน  หน้าอาสนะสงฆ์รูปที่  2 

  5. พิธีกรน าไหว้พระรับศีลเสร็จ  เจ้าภาพกล่าวค าถวายผ้ากฐิน  แล้วประเคนผ้ากฐิน
ให้พระรูปที่   2 

  6. พระสงฆ์ท าพิธีกฐินกรรม 

  7. เจ้าภาพและแขกผู้ร่วมงานถวายเคร่ืองบริขารกฐิน 

  8. พระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นเสร็จพิธี 
 นอกจากกฐินสามัคคีแล้วยังมีกฐินหลวงคือกฐินที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
พระราชทานให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ  ไปทอดถวาย  ณ  พระอารมหลวงต่างๆ  อีกด้วย 
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 ปกิณกะหรือพิธีกรรมอื่นๆ  ที่ควรทราบ 

 1. พิธีอุปสมบท 

  พิธีอุปสมบทหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า  การบวชเป็นประเพณีของชาวไทยที่นับถือ
พุทธศาสนา  ที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาช้านาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุตรหลานได้เป็นศาสนทายาทสืบ
ต่อพระพุทธศาสนา  ทั้งยังเป็นการปลูกฝังบุตรหลานให้รู้จักหลักธรรมค าสอนอบรมบ่มนิสัยให้เป็น
คนดี  ผู้ใดที่ยังไม่ได้บวชถือว่ายังเป็นคนดิบ  ไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีเหย้ามีเรือน  
การบวชนั้นมี  2  แบบ  คือ  การบวชเณรเรียกว่า  บรรพชาส่วนการบวชพระเรียกว่าอุปสมบท  ซึ่งมี
ขั้นตอนในการอุปสมบทดังนี้ 
  1.1 เมื่อบุตรหลานที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์สมัครใจหรือประสงค์ที่จะบวช  บิดา
มารดาก็จะน าไปมอบตัวกับพระอุปัชฌาย์ที่ตนเคารพนับถือ  เรียกว่า  มอบตัว 

  1.2 พระอุปัชฌาย์ จะสอบถามว่ามีคุณลักษณะครบถ้วนที่จะบวชหรือไม่ ถ้าครบถ้วน
ก็จะรับเข้าบวชและก าหนดฝึกซ้อมหรือขานนาค  ก าหนดวันที่จะบรรพชาอุปสมบท 

  1.3 บิดามารดาของผู้ประสงค์จะบวช  จะเตรียมเคร่ืองบวชหรืออัฐบริขาร ได้แก่  
สบง จีวร สังฆาฎิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประตดเอว กระบอกกรองน้ า ส่วนเคร่ืองใช้
อย่างอื่นเป็นส่วนประกอบเช่น  เสื่อ  หมอน  มุ้ง  ร่ม  รองเท้า  ถุงย่าม  จาน  ช้อนส้อม  แปรงสีฟัน 
ฯลฯ 

  1.4 ผู้ประสงค์จะบวชหรือนาค มีกิจกรรมที่จะท าคือ การซ้อมขานนาค และ 

การลาบวชหรือขออโหสิกรรมกับญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ 

  1.5 ก่อนจะถึงวันบวช 1 วัน นาคจะปลงผมและจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญ 

พระพุทธมนต์ในตอนเย็น  การท าขวัญนาคอาจจะมีมหรสพฉลอง 

  1.6 ตอนเช้าของวันบวชอาจจะนิมนต์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น
มาฉันภัตตาหารที่วัดหลวงจากพิธีอุปสมบทเสร็จแล้วก็ได้ 
  1.7 เมื่อได้เวลาจะแห่นาคไปอุปสมบทที่วัดเมื่อไปถึงจัดจะแห่รอบพระอุโบสถ  
3 รอบก่อน  ก่อนที่นาคจะเข้าไปพระอุโบสถจะวันทาเสมาหน้าพระอุโบสถก่อน 

  1.8 คณะสงฆ์ที่ท าพิธีอุปสมบทประกอบด้วยพระอุปัชฌาย์  1  พระคู่สวด ได้แก่  
พระกรรมวาจาจารย์  1  พระอนุสาวนาจารย์  1  และพระอันดับอีก  10  รูปขึ้นไป 

  1.9 พิธีจะเร่ิมจาก  การบรรพชาเป็นสามเณรก่อนแล้วจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
  1.10 เพื ่อพิธีอุปสมบทเสร็จสิ้นลง พ่อแม่ญาติพี่น้องจะประเคนของบริวารแด่ 
พระบวชใหม่  และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
  1.11 พระสงฆ์อนุโมทนา  เจ้าภาพผู้ไปร่วมงาน  กรวดน้ าเป็นอันเสร็จพิธี 
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 2. วิธีอาราธนาศีล  อาราธนาพระปริตร  อาราธนาธรรม 

  การอาราธนา คือ การเชื้อเชิญพระสงฆ์ในพิธีให้ศีลให้พรสวดพระปริตร หรือให้
แสดงธรรมเป็นธรรมเนียมมีมาตั้งแต่เดิมที่จะต้องอาราธนาก่อน  พระสงฆ์จึงจะประกอบพิธีกรรม
นั้นๆ   และการอาราธนาที่ถือเป็นธรรมเนียมกันมาก็มี  3  กรณีเท่านั้น 

  วิธีการอาราธนา นิยมกันว่า ถ้าพระสงฆ์น่ังบนอาสนะยกสูง เจ้าภาพและแขกนั่งเก้าอี้
อาราธนาเขา้ไปยืนระหว่างเจ้าภาพกับแถวพระสงฆ์ ตรงกับรูปที่ 3 หรือ 4 ห่างแถวพระสงฆ์
พอสมควร  หันหน้าไปทางโต๊ะที่บูชา  ประนมมือไหว้พระพุทธรูปก่อน  แล้วยืนประนมมือตั้งตัว
ตรงกล่าวค าอาราธนาตามแบบที่ต้องการ  ถ้าพระสงฆ์น่ังอาสนะต่ าธรรมดา  เจ้าภาพและแขกอื่นก็
นั่งกับพื้น  ผู้อาราธนาต้องเข้าไปนั่งคุกเข่าต่อแถวพระสงฆ์ตรงหน้ากราบพระที่โต๊ะบูชา 3 คร้ัง  
ก่อนแล้วประนมมือตั้งตัวตรง  กล่าวค าอาราธนาที่ต้องการตามแบบคือ 

  พิธีสวดมนต์เย็นอาราธนาศีล  อาราธนาพระปริตร 

  พิธีเลี้ยงพระอาราธนาศีล 

  พิธีถวายทานทุกอย่างอาราธนาศีล 

  พธิีเทศน์  ถ้าเทศน์ต่อจากสวดมนต์ ตอนสวดมนต์ไม่ต้องอาราธนาศีล เร่ิมต้นด้วย
อาราธนาพระปริตร แล้วอาราธนาศีลตอนพระขึ้นเทศน์ รับศีลแล้วอาราธนาธรรมต่อแต่ถ้าสวดมนต์
กับเทศน์ไม่ได้ต่อเน่ืองกัน  ถือว่าเป็นคนละพิธี  ตอนสวดมนต์ก็อาราธนาตามแบบพิธีสวดมนต์เย็น
ที่กล่าวมา  ตอนเทศน์ก็เร่ิมต้นด้วยอาราธนาศีลก่อน  จนจบศีลแล้วจึงอาราธนาธรรม 

  พิธีสวดศพต่าง ๆ  เช่น  สวดแจง  สวดพระอภิธรรม  เป็นต้น  ถ้าไม่มีพิธีอ่ืนน าหน้า
ให้อาราธนาศีลก่อน  ถ้ามีพิธีอ่ืนน าหน้าแล้วไม่ต้องอาราธนาศีล  (ถวิล  เข็มทอง,  ม.ม.ปง, 21 – 23) 
  ค าอาราธนาศีล  5 

  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 

  ทุติยัมปิ มะยัง  ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ  ปัญจะสีลานิ  
ยาจามะ 

  ตะติยัมปิ มะยัง  ภันเต  วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิ  
ยาจามะ 

  ค าอาราธนาธรรม 

  พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ  
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา  เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง 
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  ค าอาราธนาพระปริตร 

  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสมัปัตติสิทธิยา  
  สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง 

  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสมัปัตติสิทธิยา  
  สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง 

  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสมัปัตติสิทธิยา  
  สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง 

  ค าถวายสังฆทาน 

  อิมานิ  มะยัง  กันเต,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกษุสังฆัสสะ,  โอโณชะยะมะ,  สาธุ 
โนภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคัณหาตุ,  อัมหากัง.  ฑีฆะรัตตัง,  หิตา
ยะ,  สุขายะ  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายภัตตาหาร  กับทั้งบริวารเหล่านี้   
แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร  กับทั้งบริวารเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย   
เพื่อประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  สิ้นกาลนานเทอญฯ 

 3. วิธีการถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์  
  การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์ หมายถึง การประเคนของโดยส่งให้ตามวิธีการทาง
พระวินัย ถ้าเป็นของพอยกได้ใช้สองมือยกแล้ว ประเคนในระยะหัตถบาส (ระยะห่างประมาณ 1 ฟุต) 

ถ้าเป็นของใหญ่เกินกว่าที่จะยกได้ เช่น รถ เรือ ก็ไม่ต้องยก เพียงกล่าวค าถวาย หรือถวายเอกสาร
ประกอบสิ่งของนั้นก็พอแล้ว 

  วิธีถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์ ชายและหญิงปฏิบัติดังน้ี  

  3.1 ถ้าพระสงฆ์น่ังกับพื้นให้ถือของเดินเข่าเข้าไปในระยะหัตถบาส แล้วยกของขึ้น
ประเคน ชายจะประเคนของแด่พระสงฆ์ในลักษณะมือต่อมือได้เลย ส่วนหญิงจะต้องวางบนผ้าที่
พระสงฆ์ทอดมาเรียกว่า ผ้ากราบ จะให้ไหว้หรือกราบแล้วแต่กาลเทศะ ถอยออกโดยวิธีเดินเข่าเมื่อ
ห่างพอประมาณค่อย ๆ ลุกขึ้นหันตัวกลับ  

  3.2 ในกรณีพระสงฆ์น่ังบนเก้าอ้ี หรืออาสนสงฆ์ ไม่ต้องเดินเข่า แต่เข้าไปให้ได้
ระยะ หัตถบาส และประเคนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีของหลายอย่างควรประเคนทีละอย่าง แต่ถ้า
มีถาด หรือภาชนะใส่ไว้แล้วก็ประเคนทั้งถาดหรือภาชนะได้  
  3.3 การรับของจากพระภิกษุสงฆ์ การรับของจากพระภิกษุสงฆ์ ชายและหญิง
ปฏิบัติดังนี้  
   3.1.1 ก่อนรับของให้เข้าไปใกล้ในระยะพอสมควร แล้วแสดงความเคารพจะ
กราบ หรือไหว้ตามความเหมาะสม  
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   3.2.1 ในกรณีเป็นของเบา ชายยื่นมือขวารับของถ้าเป็นของหนักยื่นมือทั้ง
สองรับแล้วถอยกลับ ส่วนหญิงพระจะวางของไว้ตรงหน้า ของเบาให้เอ้ือมมือขวาไปหยิบด้วย
อาการนอบน้อมสารวม ของหนักให้ยื่นมือทั้งสองข้างรับแล้วถอยกลับ 

 4. วิธีการถวายสังฆทาน  

  สังฆทาน คือ ทานที่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมิได้เจาะจงว่าจะถวายพระรูปใด 

รูปหนึ่งโดยเฉพาะ ถือกันว่าสังฆทานเป็นทานที่ให้อานิสงส์มาก มีวิธีปฏิบัติดังน้ี (กรมการศาสนา, 
2550:15)  

  4.1 ไปนิมนต์กับเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุผู้มีหน้าที่นิมนต์พระในวัดขอให้นิมนต์
พระสงฆ์เพื่อไปรับสังฆทานตามจ านวนที่ต้องการโดยระบุวัน เวลา สถานที่ให้แน่นอนหรือจะนิมนต์
พระสงฆ์ขณะออกบิณฑบาตก็ได้  
  4.2 เมื่อพระมาถึงพร้อมแล้ว จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปกราบพระพุทธรูปเสร็จ
แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์กราบ 3 คร้ัง (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์) แล้วอาราธนาศีลและ 

รับศีล  

   ค าว่า “อาราธนา” แปลว่า ยินดี เป็นค าที่ใช้ติดต่อเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ 
หมายความว่า ขอร้องให้ท่านกรุณาท าอย่างนั้นอย่างนี้ เช่น อาราธนาไปสวดมนต์ อาราธนาศีล 

เท่ากับขอร้องให้ท่าน ให้ศีล  

   ค าว่า อาราธนาศีล 5 มีดังนี้ (กรมการศาสนา, 2550:1)  

   เร่ิมด้วยบทนมัสการพระรัตนตรัย นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธะสะ (นะโม 3 จบ) (ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็น
พระอรหันต์ พระองค์นั้น (3 คร้ัง)  

   ค าอาราธนาศีล 5 หรือ ค าขอศีล 5  

   มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ  
ยาจามะ  (ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)  

   ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ
ยาจามะ (ท่านผู้เจริญ แม้ในวาระที่ 2 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)  

   ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ  

สีลานิ ยาจามะ (ท่านผู้เจริญ แม้ในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)  

  4.3 รับศีลแล้วกราบ 3 คร้ังให้น าเคร่ืองที่จะถวายสังฆทานนั้นวางเรียงไว้ตรงหน้า
พระสงฆ ์นั่งยกมือประนม (ไหว้ระดับที่ 1) กล่าวนาถวาย ดังนี้  
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   “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวาร
เหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ”  
  4.4 เมื่อกล่าวคาถวายจบ พระจะรับว่า “สาธ”ุ ขึ้นพร้อมกันแล้วจึงประเคนของ 

ประเคนเสร็จแล้ว พระจะอนุโมทนาด้วยบท ยถา และสัพพี พอท่านเร่ิมว่า ยถา... ผู้ถวายเร่ิมกรวดน้ า 

พระว่าสัพพี... ให้รินน้ าให้หมด แล้วนั่งประนมมือรับพรไปจนจบ แล้วกราบ 3 คร้ัง เป็นอันเสร็จพิธี
ถวายสังฆทาน  

 5. การถวายผ้าอาบน้ าฝน  

  ผ้าอาบน้ าฝน คือ ผ้าอาบน้ าที่ถวายพระในเทศกาลก่อนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ าฝนเทียบ
ได้กับผ้าขาวม้าของฆราวาส พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตพิเศษให้พระสงฆ์รับผ้าอาบน้ าฝนได้เฉพาะ
ในฤดูฝน โดยให้ถวายตั้งแต่วันแรม 1 ค่า เดือน 7 ถึงวันแรม 1 ค่า เดือน 8 หรือวันขึ้น 15 ค่าเดือน 8 

ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนเข้าพรรษา 1 เดือน  

  พิธีถวายผ้าอาบน้ าฝน ปฏิบัติดังน้ี  

  5.1 ผู้ถวายผ้าอาบน้ าฝน และของบริวาร เช่น ธูปเทียน สบู่ ร่ม ยาสีฟัน ฯลฯ น ามา
รวมไว้ที่ประชุมสงฆ์ ซึ่งจะเป็นในอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญก็ได้  
  5.2 เมื่อพระสงฆ์ลงประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้เป็นหัวหน้าจะกล่าวน าตั้งนะโม 3 จบ 

แล้วกล่าวค าถวาย ดังนี้  
   อิมานิ มย  ภนฺเต วสฺสิกสาฏกิานิ, สปริวารานิ ภิกขุสงฺฆสฺส โอโฌชยาม, สาธุ
โน ภนฺเต ภิกขุสงฺโฆ, อิมานิ, วสฺสิกสาฏกิานิ, สปริวารานิ ปฏิคคณฺหาตุ, อมฺหาก , ทีฆรตฺต   หิตาย  

สุขาย  

   ค าแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ าฝนเหล่านี้ 
แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ าฝนเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ  

 6. การตักบาตร  

  การตักบาตร คือ การน าข้าว และกับข้าวใสล่งในบาตรของภิกษุสามเณร จะตักเป็น
ประจ าวันทุกวัน หรือเฉพาะวันพระ หรือวันใดวันหนึ่งแล้วแต่ก าลังทรัพย์ และก าลังศรัทธา  

  การตักบาตรมีวิธีปฏิบัติ ดังนี ้ 
  6.1 ถอดรองเท้าก่อนตักบาตร ยกเว้นอยู่ในเคร่ืองแบบ หรือแต่งกายใน ชุดสากล 
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  6.2 ก่อนตักบาตรนิยมตั้งจิตอธิษฐาน โดยถือขันข้าวด้วยมือทั้งสอง นั่งแบบกระหย่ง 

ยกขันข้าวเสมอหน้าผากพร้อมกับกล่าวค าอธิษฐานว่า “ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้ว ขอจงเป็นเคร่ืองน ามา
ซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเทอญ”  
  6.3 เมื่ออธิษฐานแล้ว ลุกขึ้นยืนตักข้าวใส่บาตรอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้ข้าวหก 

หยิบของอ่ืนๆ เช่น กับข้าว ขนม วางลงในบาตรพระทีละชิ้น ถ้าต้องการจะถวายดอกไม้ธูปเทียนชาย
ให้ส่งถวายกับมือพระ หญิงรอให้พระปิดฝาบาตรก่อนแล้วจึงวางดอกไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร  

  6.4 พนมมือไหว้พระภิกษุหลังจากตักบาตรเรียบร้อยแล้ว และกรวดน้ าอุทิศส่วน
กุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  

 7. วิธีกรวดน้ า  

  ให้ใช้น้ าสะอาด ใส่ภาชนะไว้พอสมควร มือขวาจับภาชนะน้ า มือซ้ายประคองรินน้ า
ไม่ให้ขาดสาย แล้วว่าบทกรวดน้ าในใจว่า “อิท  เม ญาตนี โหตุ สุขิตาโหนฺตุ ญาตโย” แปลว่า ขอบุญ
นี้จงส าเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข ๆ เถิด แล้วประนมมือรับพร 

จากพระ ส่วนน้ าที่กรวดเสร็จแล้วให้น าไปเทลงดิน หรือไปรดโคนต้นไม้ใหญ่นอกบ้าน ห้ามเทลง
กระโถนเพราะน้ าที่กรวดเป็นสักขีพยานในการท าบุญ ถือว่าเป็นของสูง  

 8. ประเพณีการบวช  

  ค าว่า “บวช” หมายถึงการเว้นชั่วคือ เว้นจากสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหมด การบวช มี 2 อย่าง 

บวชสามเณรและบวชพระ  

  การบวชสามเณร ผู้บวชต้องมีอายุอย่างน้อย 7 ปี มีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ 
การบวชไม่จ าเป็นต้องมีพระอันดับ และไม่จ ากัดสถานที่บวช  

  การบวชพระ ผู้บวชต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นโรค 5 โรค คือ โรคเร้ือน  

ฝีกลาก วัณโรค และลมบ้าหมู คนที่ไม่สมควรจะได้บวชลักษณะอื่นๆ อีกคือ คนเคยต้องปาราชิก 

กะเทย คนฆ่าบิดามารดา คนพิการ เป็นใบ้ หูหนวก ตาบอด ฯลฯ  

  การบวชตามประเพณีไทย ถือว่าเป็นงานมงคล ผู้ที่ได้รับเชิญไปร่วมงานบวช ถือว่า
เป็นการไปร่วมท าบุญกุศล จึงควรปฏิบัติดังนี้  
  8.1 แต่งกายให้เหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย  

  8.2 ไปถึงงานก่อนเวลา หรือตรงเวลา  

  8.3 เมื่อไปถึงงานควรไปพบและท าความเคารพเจ้าภาพ  

  8.4 ร่วมท าบุญกับเจ้าภาพตามอัตภาพของตน  

  8.5 นั่งในที่เหมาะสม ไม่ควรพูดคุยเสียงดัง 

  8.6  ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา  
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  8.7 ส าหรับเจ้าภาพ ควรต้อนรับแขกด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส  

  8.8 เมื่อกลับ ควรลาเจ้าภาพก่อน  

 9. ประเพณีการแต่งงาน  

  ตามประเพณีอันดีงามของไทย การแต่งงานจะเกิดขึ้นเมื่อบ่าวสาวได้ตกลงยินยอมว่า
จะอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยา ยอมปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในสังคมนั้น จากผลทางกฎหมายจะท าให้ทั้งคู่เกิดสิทธิ และหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบ
ร่วมกัน จะอยู่ครองรักกันร่วมทุกข์ร่วมสุขในบทบาทที่ถูกต้องตามประเพณีนิยม และตามบทบัญญัติ
กฎหมาย  

  เมื่อก าหนดวันที่จะจัดพิธีการแต่งงานเรียบร้อยแล้ว คู่บ่าวสาวควรไปแจกบัตรเชิญ
ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการให้เกียรติ และความเคารพต่อแขกรับเชิญ ในการเชิญแขกผู้ใหญ่ควรมีพาน
ส าหรับวางบัตรเชิญและควรไปเชิญด้วยตนเอง การจ่าหน้าซองบัตรเชิญควรเขียนด้วยลายมือบรรจง 

ระบุชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง ส าหรับผู้ได้รับเชิญแล้วควรไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพ และ
ควรปฏิบัติตนดังน้ี  

  9.1 ควรแต่งกายให้สุภาพตามสากลนิยม และเหมาะสมกับลักษณะของงาน ถ้าใน
บัตรเชิญก าหนดการแต่งกายก็แต่งกายตามที่ก าหนด ถ้าไม่มีการก าหนดก็ควรพิจารณาแต่งกายให้
สุภาพเรียบร้อย ไปถึงงานให้ตรงเวลา หรือก่อนเวลาเล็กน้อยที่ก าหนดในบัตรเชิญ เมื่อไปถึงงาน
ควรหาโอกาสไปพบ และท าความเคารพเจ้าภาพก่อนแล้วจึงไปร่วมสนทนากับผู้อ่ืนควรนั่งในที่
เหมาะสม ไม่นั่งข้างหน้าผู้ใหญ่  

  9.2 เมื่อเดินเข้าห้องพิธี ผ่านโต๊ะหมู่บูชา ให้ยกมือไหว้พระก่อน การหลั่งน้ าพระ
พุทธมนต์แก่คู่บ่าวสาว ต้องให้ผู้อาวุโสเข้าไปก่อน และกล่าวให้ศีลให้พร ขณะหลั่งน้ าพระพุทธมนต์ 

คู่บ่าวสาวรับพรด้วยการกระดกมือที่ประนม พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย เมื่อรับน้ าพระพุทธมนต์
แล้ว  

  9.3 ช่วยท าบุญแก่เจ้าภาพตามอัตภาพของตน  

  9.4 การรับประทานอาหาร ปฏิบัติตามมารยาทในการรับประทานอาหารแต่ละแบบ 

เช่น เลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟต์ แบบค็อกเทล แบบโต๊ะจีน และไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือสูบบุหรี่ขณะที่
ผู้ใหญ่ขึ้นไปกล่าวอวยพร  

  9.5 ควรหยิบของช าร่วยเพียงชิ้นเดียว เมื่อกลับควรกล่าวลาเจ้าภาพก่อน  

 10. ประเพณีการท าบุญเลี้ยงพระ  

  การท าบุญเลี้ยงพระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การท าบุญงานมงคลและ การท าบุญงาน
อวมงคล  
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   1. การท าบุญงานมงคล ได้แก่ การท าบุญเลี้ยงพระเพื่อความสุขความเจริญ
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ท าบุญงานแต่งงาน ท าบุญงานวัดเกิด เป็นต้น  

   2. การท าบุญงานอวมงคล ได้แก่ การท าบุญในโอกาสที่มีเหตุไม่ดีไม่เป็น
มงคล เช่น การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เป็นต้น 

   การท าบุญงานมงคล มีระเบียบพิธี ดังนี ้ 
   1. อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้ง
เคร่ืองบูชา โดยตั้งพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน วงด้ายสายสิญจน์ จัดอาสนะ (ที่ส าหรับพระนั่ง) ให้จัดตามจ านวนพระสงฆ์ที่
นิมนต์มา ตั้งภาชนะสาหรับท าน้ ามนต์ ต้อนรับพร จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา อาราธนาศีลและรับศีล 

จุดเทียนน้ ามนต์ (นิยมใช้เทียนสีขาว)  

   2. ประเคนภัตตาหาร ถวายภัตตาหารบูชาพระพุทธรูป ถวายไทยธรรมแด่
พระภิกษุสงฆ์ กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล ประพรมน้าพุทธมนต์ ส่งพระภิกษุสงฆ์  
   การท าบุญงานอวมงคล มีระเบียบพิธ ีดังนี้  
   1. พิธีงานศพ เป็นพิธีงานเรียงล าดับ ได้แก่ การอาบน้ าศพ งานเผาศพ งานฝัง
ศพ และงานลอยอังคาร การเคารพศพ เช่น การวางดอกไม้หน้าศพ จุดธูปเทียน  

   2. การท าบุญ 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน เป็นการทาบุญเฉพาะของเจ้าภาพ  

ซึ่งเจ้าภาพจะเชิญแขกหรือไม่เชิญก็ได้ ถ้าจะจัดการฝังศพวันใด ณ ที่ใด เจ้าภาพจะออกบัตรเชิญไป
ยังแขกต่าง ๆ และเจ้าภาพจะจัดการรับแขก ณ ที่นั้น ถ้าเป็นการเผาศพ เจ้าภาพจะออกบัตรเชิญโดย
การก าหนดวัน เวลา และสถานที่เผาศพ โดยเจ้าภาพจัดการรับแขก ณ ที่นั่น การเผาศพ งานเก็บอัฐิ 

และงานฉลองอัฐิ ตลอดจนงานลอยอังคารเป็นงานเฉพาะของเจ้าภาพ  

 11. ประเพณีงานศพ  

  งานศพเป็นงานเศร้าโศก ผู้ที่ไปงานศพไม่ว่าจะเป็นการรดน้ าศพ สวดศพ เผาศพ 

ท าบุญครบรอบ 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน พึงปฏิบัติดังน้ี  

  การแต่งกาย ถ้าเป็นงานศพที่ระบุการแต่งกายก็แต่งกายตามที่ระบุไว้ในบัตรเชิญ และ
ถ้าเป็นงานศพที่ไม่ระบุการแต่งกายให้แต่งชุดไว้ทุกข์แบบเรียบร้อยสุภาพ  

  การรดน้ าศพ มีวิธีปฏิบัติดังน้ี  

  1. เมื่อไปถึงงานต้องเข้าไปแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพก่อน  

  2. ในพิธีรดน้ าศพ ควรกราบพระพุทธรูปในห้องพิธีก่อนจึงเข้าไปรดน้ าศพโดยเรียง
ตามล าดับอาวุโส  



  330 

  3. ก่อนรดน้ าศพต้องคารวะศพก่อน ในกรณีศพเป็นพระภิกษุควรกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ 3 คร้ัง แล้วรดน้ าหอม หรือน้ าอบโดยเทลงบนฝ่ามือ เสร็จแล้วให้กราบแบบ 

เบญจางคประดิษฐ์อีก 3 คร้ัง ถ้าศพบุคคลธรรมดาให้คารวะโดยโค้งค านับ หรือนั่งคุกเข่าน้อมตัว 

ยกมือไหว้ แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่ ที่จัด และเมื่อรดน้ าเสร็จแล้วคารวะอีกหนึ่งคร้ัง   

  การสวดศพ มีวิธีปฏิบัติดังน้ี 

  1. เมื่อไปถึงงาน แสดงความเคารพเจ้าภาพ และควรน าพวงหรีดหรือพวงมาลัย
ดอกไม้สดไปมอบให้เจ้าภาพเพื่อวางหน้าศพ ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายที่แสดงความเสียใจร่วมกับเจ้าภาพ  

  2. ควรกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงไปเคารพศพโดยใช้ธูป 1 ดอก ถ้าเป็นศพพระ
ใช้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ศพผู้อาวุโสใช้กราบ 1 คร้ังแบบตั้งมือ (ไม่แบมือ) ศพเด็กใช้นั่งพับ
เพียบในลักษณะส ารวมมือประสาน ควรสารวมกิริยา มารยาทในขณะพระสวด ไม่เศร้าโศกมาก
เกินไป หรือแสดงกิริยาร่ืนเริงพูดคุยเสียงดัง หรือสูบบุหรี่รบกวนคนข้างเคียง  

  3. ในกรณีที่แขกเป็นเจ้าภาพสวดศพจะต้องเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระ และเป็น
ผู้ถวายเครื่องปัจจัยไทยทานด้วยตนเอง 

  4. ก่อนกลับ ควรกล่าวลาเจ้าภาพก่อน  

  การเผาศพ มีวิธีปฏิบัติดังน้ี  

  1. ผู้ที่ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีต้องไปถึงก่อนเวลา  เมื่อเข้าไปในบริเวณเมรุ  

ซึ่งมีศพตั้งอยู่ ชายควรค านับ หญิงควรน้อมตัวไหว้แล้วจึงเข้าไปนั่งในที่ที่เจ้าภาพจัดไว้ให้ในท่าสงบ 

เมื่อประธานในพิธีจุดไฟประชุมเพลิงทุกคนลุกขึ้นอย่างสงบเพื่อแสดงความเคารพเมื่อประธาน
ลงจากเมรุจึงทยอยกันขึ้นไปเผา โดยเรียงล าดับอาวุโส  

  2. น าดอกไม้จันทน์ไปวางไว้บนเชิงตะกอนเพื่อเป็นการขอขมาศพก่อนและหลัง
วางดอกไม้จันทน์ให้ท าความเคารพศพแล้วจึงลงจากเมรุ  

  3. ก่อนกลับควรลาเจ้าภาพ  

 12. ประเพณีการรดน้ าผู้ใหญ่ 
  ประเพณีรดน้ าผู้ใหญ่เป็นประเพณีที่ดีงามและเก่าแก่ของคนไทย นิยมท ากันใน 

วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันครบรอบวันเกิด 60 ปี 72 ปี 84 ปี การรดน้ าเป็นการแสดงความเคารพ
เทิดทูนให้ความส าคัญแก่ผู้อาวุโส (งามพิศ สัตย์สงวน,2544:25)   

  การปฏิบัติตนในการไปรดน้ าผู้ใหญ่ มีดังนี ้ 
  1. ผู้รดน้ ามีอาวุโสน้อยกว่าผู้รับน้ า  

  2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อแสดงความเคารพผู้ใหญ่  
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  3. ควรน าน้ าอบไทยไปรดน้ า และอาจมีของขวัญวางบนพานเพื่อมอบแด่ผู้ใหญ่ เช่น 

ผ้าเช็ดตัว ผ้านุ่ง ฯลฯ  

  4. ถ้าผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี ผู้รดน้ าควรคุกเข่า และท าความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้  
1 คร้ัง ก่อนน าน้ าอบจากพานมารดบนมือผู้ใหญ่แล้วน้อมรับค าอวยพร  

  5. ขณะรับพรจากผู้ใหญ่ควรประนมมือ เสร็จจากการรับพรจึงไหว้อีก 1 คร้ัง  

แล้วจึงยื่นของขวัญให้ผู้ใหญ่รับไป และไหว้อีก 1 คร้ัง ก่อนลากลับ  

  6. ถ้าผู้ใหญ่นั่งกับพื้น ผู้รดน้ าควรนั่งพับเพียบใช้วิธีหมอบกราบ 1 คร้ังแบบตั้งมือ  

 

มารยาททางสงัคม 

 มนุษย์จัดเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีใครอยู่
ตัวคนเดียวในโลกได้  คนเราจะมีชื่อเสียงเด่น  มีคนรู้จักรักใคร่นับถือก็อยู่ที่สังคมหรือจะถูกนินทา
ว่าร้ายก็อยู่ที่การสังคมเช่นเดียวกัน ดังนั้นสังคมจึงเป็นแหล่งน ามาซึ่งการสรรเสริญและนินทา มีทั้ง
ทางดีและทางชั่ว ดังนั้นเราจะต้องรู้จักการสมาคมการวางตัวให้เหมาะสมในการสมาคม จึงเป็นเร่ือง
ที่ยากล าบาก ถ้าเรารู้จักการวางตัวที่ดีรู้จักที่ควรไม่ควรรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบแบบ
แผนของสังคม หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า มารยาทสังคม  ก็จะท าให้เราอยู่ในสังคมนั้นได้ ได้รับการ
ยกย่องนับถือ ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมารยาทสังคมกับทุกคน  ก็จะส่งผลให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

 มารยาทสังคมมีอยู่มากหลาย ยากที่จะหยิบยกมาชี้แจงให้ละเอียดได้ แต่หลักส าคัญโดย
กว้างๆ นั้นอยู่ที่การรู้จักการวางตนรู้จักประมาณตน รู้จักการพูดจา รู้จักกาลเทศะ รู้จักขนบธรรมเนียม
ประเพณี รู้จักที่ควรไม่ควร คือความพอเหมาะพอดีนั่นเองความรู้เช่นนี้เราอาจหาได้จากความช านาญ
และการสังเกต จากการเรียนรู้ ทั้งเรายังต้องรู้อุปนิสัยใจคอของบุคคลต่างๆ ในสังคมนั้นๆ อีกด้วย  
(ทวี บูญยเกตุ 2517 : 4)  

 สังคมไทยมีมารยาทที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณาก าหนดขึ้น และดัดแปลงแก้ไขใช้สืบ
ต่อกันเป็นโดยล าดับ ได้พิจารณาว่ามารยาทไทย เป็นการควบคุมกาย วาจา ให้อยู่ในกรอบที่สังคม
ยอมรับและต้องการ ดังนั้นมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องฝึกฝนปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
ซึ่งผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

 1. มารยาทในการแต่งกาย  

  มารยาททางสังคมที่นักศึกษาควรรู้และปฏิบัติโดยเฉพาะในเร่ืองการแต่งกายซึ่งแสดง
ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยใจคอ จิตใจ รสนิยม 

ตลอดจนการศึกษาและฐานะของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี การแต่งกายจึงเป็นมารยาททางสังคมที่
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คนส่วนมากยึดถือและปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ สาหรับการแต่งกายที่ถูกต้องมีหลักอยู่  
3 ประการได้แก่  
  1.1 ความสะอาด เร่ิมต้นจากการอาบน้ าท าความสะอาดร่างกายให้ทั่วทุกส่วน
นับตั้งแต่ ผม ปาก ฟัน หน้าตา มือ แขน ทาตัว ขา และเท้า เล็บมือ เล็บเท้า เป็นต้น สิ่งที่ต้องเอาใจใส่
เป็นพิเศษคือกลิ่นตัว บางคนอาจใช้น้ าหอมฉีดประพรมทั่วร่างกายซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเหงื่อที่หมักหมม
เก่ากับใหม่จะทาให้เกิดกลิ่นที่ท าให้คนที่สนทนาติดต่อด้วยรังเกียจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้
เคร่ืองแต่งกายได้แก่ เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เคร่ืองประดับ กระเป๋าถือต้องสะอาดหมดจด  

  1.2 ความสุภาพเรียบร้อย หมายถงึเคร่ืองแต่งกายต้องอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อย
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เช่น เสื้อผ้าไม่รุ่มร่ามหรือรัดตัวแนบเนื้อ ไม่ใช้สีฉูดฉาดแบบเสื้อน าสมัย
ล้ าหน้าความนิยมหรือล้ าสมัยมากเกินไป เสื้อผ้าส าหรับการใส่ไปท างาน ต้องเป็นชุดเรียบๆ ซึ่งจะ
ช่วยเสริมบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเคร่ืองประดับ กระเป๋าถือต้องสอดรับกับชุดที่สวมใส่  
ถุงน่อง รองเท้า ต้องสะอาด 

  1.3 ความถูกต้องตามกาลเทศะ ค าว่าการแต่งกายให้ถูกกาล คือ การเลือกแต่งกาย
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา สมัยนิยม วัยของผู้สวมใส่ ลักษณะงาน ส่วนการแต่งกายให้ถูกเทศะ 

หมายถึงการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องไปงาน เช่น นักศึกษา การแต่งกายไป
เรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาชายและหญิงต้องแต่งเคร่ืองแบบของมหาวิทยาลัย ในกรณีการ 

แต่งกายไปท างาน ควรแต่งกายให้สุภาพ ชายสวมกางเกงสากลสีเข้ม สีเทาเป็นส่วนใหญ่ เสื้อเชิ้ต
แขนสั้นหรือแขนยาวมักเป็นสีขาวหรือสีพื้นจางๆ อาจผูกหรือไม่ผูกเนกไทก็ได้ หรืออาจสวมชุด
พระราชทาน สีต่างๆให้เหมาะกับฐานะ วัยหรืออาชีพของตน นอกจากนี้ชายยังมีชุดท างานที่เรียกว่า
ชุดซาฟารี สาหรับหญิงที่ไปท างานแต่งกายตามแบบสากลนิยม กล่าวคือ เป็นชุดกระโปรง 

เสื้อติดกัน เสื้อกระโปรงแยกกัน รูปแบบและรูปทรงเรียบๆ แต่ดูดี สีสันและลวดลายของผ้ามักจะ
เป็นสีเรียบๆ มองดูสุภาพเรียบร้อย เสริมสร้างบุคลิกให้ดูน่าเชื่อถือ ในกรณีการแต่งกายในงานพิธี
การต่างๆ ต้องศึกษารายละเอียดของหมายก าหนดการของงานพิธีการนั้นๆเพื่อจะได้แต่งกายได้
ถูกต้องตามลักษณะของงาน ส่วนงานราตรีสโมสร ชายแต่งกายชุดแบล๊คไท ตามหมายก าหนดการ 

หญิงใช้แต่งสากลนิยม กรณีไปงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีให้แต่งเคร่ืองแบบเต็มยศหรือคร่ึงยศ
ตามหมายก าหนดการนั้นๆ อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพประเภทใด การแต่งกายที่
ถูกต้องมีส่วนช่วยเสริมให้บุคลิกภาพของท่านมองดูดีและน่าเชื่อถือเสมอ  
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  1.4 การประหยัด มีบางคนที่ไม่เข้าใจวิธีการแต่งกายที่ถูกต้องคิดว่า การแต่งกายที่
ดีนัน้จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ราคาแพง น าสมัย หรูหรา ฯลฯ แท้จริงแล้วการแต่งกายที่ถูกต้องควร
เป็นการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายที่ราคาแพงพอสมควร เหมาะกับสภาพฐานะเป็นแบบอย่างให้แก่
ครอบครัว และประเทศชาติ 
  การสรรหาเคร่ืองแต่งกายจากต่างประเทศมาแต่งอวดความร่ ารวยในสังคมนั้น ไม่พึง
กระท าเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเพาะนิสัยที่ไม่ควร ถ้าเราส่งเสริมลักษณะนิสัยการประหยัดได้มากขึ้น 
ประเทศชาติก็จะมีเงินตราจากการแต่งกายมากที่เดียว 

  1.5 ความเหมาะสมในส่วนตัว เลือกการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง  ตัดเย็บได้
สัดส่วน สี แบบ ชนิดของผ้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ วัย และอยู่ในความนิยมได้นาน คนเตี้ย อ้วน 
ควรสวมผ้าลายยาวทางลง สแีก่ จะท าให้ดูผอมสูง ในทางกลับกัน คนผอมควรใช้ลายผ้าขวางตัว  
สีอ่อนจะท าให้สมบูรณ์ขึ้น คนผอมควรเลือกแบบมิดชิด ตัดหลวมๆ คนคอสั้นไม่ควรสวมเสื้อมี
ระบายคอ หรือมีปกสูง 

  ควรเลือกผ้าให้เข้ากับสีผิวของตนด้วย นอกจากนี้สภาพธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นยัง
มีผลอย่างมากในการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายเช่น ที่มีอากาศร้อน เหงื่อออกมากอาจเปรอะเปื้อนเสื้อผ้า
ที่สวม นักธุรกิจเสื้อผ้าควรเรียบร้อย สีไม่ตก ไม่มันวูบวาบลายตาไม่มีดอก ลวดลายหรือตกแต่ง
รุงรัง 

  การน าแบบเคร่ืองแต่งกายที่มีอยู่ตามหนังสือมาใช้จ าเป็นจะต้องดัดแปลงปรับปรุงให้
เหมาะสมกับบุคลิกภาพ  ฐานะ  หน้าที่การงานด้วย จึงจะนับได้ว่าเป็นการแต่งกายที่ถูกต้อง 

  การแต่งกายไปในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ที่มีหมายก าหนดการหรือก าหนดการนั้น 
จะระบุการแต่งกายของพิธีไว้ด้วยเช่น แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว เคร่ืองแบบเต็มยศ เคร่ืองแบบครึ่งยศ 
เคร่ืองแต่งกายไว้ทุกข์ ผู้ที่จะเข้ารว่มควรจะได้แต่งกายตามที่ระบุไว้ หากไม่ใช่ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ ชายอาจใช้ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทานก็ได้ ส าหรับสุภาพสตรีอาจใช้ชุดไทย ถ้าเป็น
นักเรียน  นิสิตนักศึกษา  ควรแต่งกายภายในชุดเคร่ืองแบบนักเรียนนักศึกษา 

 2. มารยาทการแสดงความเคารพ 

  2.1 การกราบ  

   การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ใช้แสดงความเคารพพระภิกษุ พระพุทธรูป 

หรือพระรัตนตรัยให้กราบ 3 คร้ัง  

   การกราบบุคคลผู้อาวุโส และบุคคลทั่วไป กราบเพียง 1 คร้ังไม่แบมือ  

   การกราบพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์  
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   การกราบพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลทั่วไป ให้ใช้วิธีการ
กราบแบบเบญจางค ประดิษฐ ์ เป็นการกราบโดยใช้อวัยวะทั้ง 5 คือ เข่าทั้งสอง ฝ่ามือทั้งสอง และ
หน้าผาก สัมผัสกับพื้น วิธีกราบมี 3 จังหวะ ดังนี ้ 
   จังหวะที่ 1 เรียกว่า อัญชลี ยกมือขึ้นในท่าประนมมือ  

   จังหวะที่ 2 เรียกว่า วันทนา หรือวันทา ยกมือขึ้นไหว้ตามระดับที่ 1 การไหวพ้ระ  

   จังหวะที่ 3 เรียกว่า อภิวาท ทอดมือทั้งสองลงพร้อมๆ กัน ให้มือและแขนทั้งสอง  

 การนั่งเตรียมกราบ  

 ชาย นั่งคุกเข่าปลายเท้าต้ัง นั่งลงบนส้นเท้า มือทั้งสองวางคว่ าเหนือเข่าทั้งสองข้างนั่ง 

ชิดกัน (ท่าเทพบุตร)  

 หญิง นั่งคุกเข่าปลายเท้าราบ นั่งบนส้นเท้า มือทั้งสองวางคว่ าเหนือเข่าทั้งสองข้างนั่ง 

ชิดกัน (ท่าเทพธิดา)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.1   ท่านั่งเตรียมกราบ 

  ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 5) 
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 จังหวะที่ 1 “อัญชลี” ยกมือขึ้นในท่าประนมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.2  จังหวะที่ 1 อัญชลี 
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 5) 

 

 จังหวะที่ 2 “วันทา” หรือ “วันทนา” ยกมือขึ้นไหว้ตามระดับที่ 1 การไหว้พระ แล้วยกมือ
ขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 12.3  จังหวะที่ 2 วันทา 
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 6) 
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 จังหวะที่ 3 “อภิวาท” ทอดมือทั้งสองลงพร้อมๆ กันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้น 

คว่ ามือห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.4  จังหวะที่ 3 อภิวาท 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 6) 
 

   ข้อควรสังเกต ขณะหมอบกราบกับพื้น ชายให้ข้อศอกทั้งสองต่อกับหัวเข่า 

ทั้งสอง ส่วนฝ่ายหญิงให้ข้อศอกทั้งสองคร่อมเข่า เมื่อจะกราบให้ประนมมือก้มศีรษะลงหน้าผาก 

แตะส่วนบนของมือที่ประนม เมื่อกราบแล้วนั่งในท่าหมอบเฝ้าอีกครั้ง แล้วนั่งในท่าพับเพียบ
ตามเดิม  

   2.2 การไหว้  
    1) การไหว้พระสงฆ์ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการไหว้พระรัตนตรัยรวมทั้ง 

ปูชนียสถานส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถไหว้แบบเบญจางค 

ประดิษฐ์ได้ให้ปฏิบัติดังนี้  
     ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลงให้ต่ าพร้อมกับยกมือขึ้นประนมไหว้ 
(ระดับที่ 1) ระหว่างอกให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก ท าเพียงคร้ังเดียว แล้วลดมือลงตามเดิม เสร็จพิธี
ไหว้  
     หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงให้ต่ า โดยถอยเท้าข้างหนึ่งข้างใดตามถนัด
พร้อมยกมือขึ้นไหว้ (ระดับที่ 1) โดยให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก  
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   ในการไหว้พระให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือ
จรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.5  การไหว้พระ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 3) 
 

    2) ไหว้บิดา มารดา ครู อาจารย์ ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับ
ค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.6  การไหว้บิดา มารดา ครู อาจารย์ 
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 3) 
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ภาพที่ 12.8  การไหว้ผู้ที่เสมอกัน 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 4) 

    3) ไหว้ผู้เคารพทั่วๆ ไป ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อม
ศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.7  การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 3) 

 

    4) ไหว้ผู้ที่เสมอกัน จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อน
กันได้ด้วยโดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะ  
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ภาพที่ 12.10  การค านับ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 8) 

  2.3 การประนมมือ  (อัญชลี)  ประนมมือให้นิ้วมือแนบชิดกัน ฝ่ามือราบ ปลายนิ้ว
ตั้งขึ้น แขนแนบตัวระดับอก ไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน  การประนมมือน้ีใช้ใน
การสวดมนต์ ฟังพระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา  และขณะพูดกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.9  การประนมมือ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 2) 
 

  2.4 การค านับ ให้ยืนตรงมือปล่อยไว้ข้างตัวค้อมศีรษะเล็กน้อย การค านับนี้เป็น
ส่วนมากเป็นปฏิบัติของชาย แต่ให้ใช้ปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิงเมื่อแต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้สวมหมวก 
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2.5 การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และพระบรมราชินี  
   2.5.1 การถวายค านับ  

    ชาย ถ้าอยู่ในเคร่ืองแบบ ท าความเคารพตามระเบียบของเคร่ืองแบบ
ยืนตรง มือแนบข้าง เท้าแยกพองาม โดยค้อมตัวต่ าพอสมควร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.11  การถวายค านับ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 11) 
 

    หญิง แสดงความเคารพโดยการถอนสายบัว ซึ่งม ี2 แบบ คือ  

    1) แบบสากลนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางที่ประทับ วาดเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งไปข้างหลังเล็กน้อยตามถนัดพร้อมกับย่อตัวลงลาตัวตรง หน้าตรงสายตาทอดลง ปล่อยแขน
ทั้งสองข้างแล้วยืนตรง 
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ภาพที่ 12.12  การถอนสายบัวแบบสากลนิยม 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 12) 
 

    2) แบบพระราชนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางที่ประทับ วาดเท้าไป
ข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหลังเล็กน้อยตามถนัดพร้อมกับย่อตัวลง ขณะที่วาดเท้าให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้น
วางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า ค้อมตัวเล็กน้อยทอดสายตาลง แล้วยืนขึ้นในลักษณะเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.13  การถอนสายบัวแบบพระราชนิยม   
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 12) 
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   2.5.2 การถวายบังคม  

    การถวายบังคมเป็นราชประเพณีถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ใน
งานพระราชพิธีส าคัญทั้งชาย และหญิง มือทั้งสองข้างวางคว่ าเหนือเข่าทั้งสองข้าง ชายนั่งแยกเข่า
ได้เล็กน้อย หญิงนั่งเข่าชิด ถวายบังคมแบ่งเป็น 3 จังหวะดังนี้  
    จังหวะที่ 1 ยกมือขึ้นประนมระหว่างอก ปลายนิ้วต้ังขึ้นต่ ากว่าคาง
เล็กน้อย แขนแนบลาตัวไม่กางศอกพองาม ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก มือทั้งสองไม่แยกจากกัน  

เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย  

    จังหวะที่ 2 ทอดมือที่ประนมลงพร้อมค้อมตัวเล็กน้อย สายตามองหัว
แม่มือแล้ววาดมือพร้อมเอนตัวไปข้างหลัง  

    จังหวะที่ 3 วาดมือที่ประนมลงพร้อมค้อมตัวลงมาอยู่ในจังหวะที่ 1 

ท าสามจังหวะให้ครบ 3 คร้ัง แล้วจึงลดมือลงวางคว่ าเหนือเข่าทั้งสองข้าง การถวายบังคมนี้จะใช้
กรณีที่ชายกับหญิงไปถวายบังคมร่วมกัน ถ้าเป็นหญิงหรือกลุ่มหญิงล้วนให้ใช้วิธีหมอบกราบ  

  2.6 การเข้าพบผู้ใหญ่  

   2.6.1 การเข้าพบผู้ใหญ่ขณะที่กาลังยืนให้เดินอย่างสุภาพเข้าไปใกล้พอควร
(ไหว้ระดับที่ 2) และยืนส ารวมเมื่อมีการเจรจาประสานมือ  

   2.6.2 การเข้าพบผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี ให้เดินอย่างสุภาพ เมื่อใกล้ผู้ใหญ่
แล้วจึงไหว้ (ไหว้ระดับที่ 2) และนั่งเก้าอ้ีแบบนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่  
   2.6.3 การเข้าพบผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่กับพื้น ให้เดินอย่างสุภาพเข้าไปในระยะ
พอควร แล้วเดินเข่าไม่แกว่งแขน นั่งพับเพียบเก็บเท้า ถ้าเป็นผู้อาวุโสน้อยใช้ไหว้แล้วนั่งแบบนั่งต่อ
หน้าผู้ใหญ่ ถ้าเป็นผู้อาวุโสมากใช้กราบแล้วนั่งลงศอกหรือหมอบ  

  2.7 การส่งและรับของจากผู้ใหญ่  

   การส่งและรับของจากผู้ใหญ่มีวิธีปฏิบัติดังน้ี  

   2.7.1 เมื่อผู้ส่งนั่งเก้าอ้ี ผู้รับเดินเข้าไปใกล ้ ย่อตัวและลงเข่าข้างหนึ่งส่งของ
ให้แล้วไหว้ เมื่อผู้ส่งยืน ให้เดินเข้าไประยะใกล้พอควร ย่อตัวลงส่งของให้แล้วไหว้  
   2.7.2 เมื่อผู้ส่งของ และผู้รับของนั่งเก้าอ้ีด้วยกัน ส่งของให้อย่างสุภาพ  

อย่าส่งของข้ามผู้อื่น  

   2.7.3 เมื่อผู้รับนั่งกับพื้น ให้เดินเข้าไปในระยะพอสมควร แล้วนั่งพับเพียบ 

เก็บปลายเท้า หรือเดินเข้าไปใกล้พอควร แล้วเดินเข่าไปนั่งส่งของให้ ไหว้หรือวางของลงไหว้ก่อน
จึงส่งของให้แล้วไหว้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าผู้รับเป็นผู้อาวุโสมาก เมื่อผู้ส่งเข้าไปใกล้แล้วควรนั่งวางของ
ทางขวามือเหนือเข่าเล็กน้อยแล้วกราบผู้ใหญ่ 1 คร้ัง ส่งของให้ผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่สนทนาด้วย ก็ให้นั่ง
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ลักษณะสารวม เมื่อจะลากลบัไหว้อีก 1 คร้ัง ถอยโดยวิธีเดินเข่าห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ ลุกขึ้น
ยืนหันกลับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  12.14  การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่น่ังเก้าอี้ 
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  12.15  การไหว้ลากลับหลังส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 29) 
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   2.7.4 การรับของจากผู้ใหญ่ มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับการส่งของให้ผู้ใหญ่ 
แต่จะต้องทาความเคารพก่อนรับของทุกคร้ัง การแสดงความเคารพนั้นจะใช้ไหว้หรือกราบแล้วแต่
อาวุโสของผู้ให้ และสถานทีน่ั้น ๆ ดังตัวอย่างการรับของจากผู้ใหญ่  

  2.8 การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  

   2.8.1 เฝ้าฯเมื่อเสด็จพระราชด าเนิน เมื่อเสด็จพระราชด าเนินผ่านจะเป็นโดย
ประทับยานพาหนะ หรือเสด็จพระราชด าเนินก็ตาม จะต้องถวายความเคารพ การถวายความเคารพ
จะกระท า โดยวิธีใดสุดแต่ผู้เฝ้าฯ เฝ้าโดยการน่ังหรือยืน สถานที่เป็นที่ที่จัดไว้ หรือเป็นถนน ผู้เฝ้าฯ 

เลือกถวายความเคารพตามความเหมาะสม ดังนี้ 
    1) เสด็จพระราชด าเนินโดยลาดพระบาท ประเพณีไทยนิยมการ
นั่งเฝ้าฯ แต่จะยืน เฝ้าฯ ก็ได้ แต่ต้องห่างจากลาดพระบาทพอสมควร ถ้ายืนเฝ้าฯ เมื่อเสด็จ 

พระราชด าเนินผ่านให้ถวายความเคารพตามเพศ ถ้านั่งเฝ้าฯ ให้ผู้เฝ้าฯ หมอบกราบแล้วหมอบอยู่จน
เสด็จผ่านไปแล้วจึงลุกขึ้นนั่ง หรือจะเพียงแต่กราบเมื่อเสด็จผ่านเท่านั้นก็ได้  
    2) เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์ ให้ยืนตรงถอนสายบัวถวายค านับ 

วันทยาหัตถ์ กราบหรือไหว้ ตามความเหมาะสมของสถานที่และการแต่งกาย  

   2.8.2 เฝ้าฯในงานที่นั่งเก้าอ้ีหรือยืนเฝ้าฯ เมื่อเสด็จพระราชดาเนินมาถึงผู้เฝ้าฯ 

ลุกขึ้นยืนหันไปทางพระองค์ (ชาย) ถวายค านับ (หญิง) ถอนสายบัว  

   2.8.3 ถ้าเป็นงานเฝ้าฯ ในพิธีการ ผู้เฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพก่อนที่พระองค์
จะประทับพระราชอาสน์ เมื่อพระองค์ท่านประทับพระราชอาสน์แล้ว ให้ถวายความเคารพอีกคร้ัง
หนึ่งแล้วจึงนั่งในงานเฝ้าฯ เมื่อจะลุกไปจากที่หรือนั่งลงจะต้องถวายความเคารพทุกครั้ง  

   2.8.4 เข้าเฝ้าฯเพื่อรับพระราชทานของ (ถ้าเป็นของเล็ก รับด้วยมือขวา ถ้าเป็น
ของใหญ่รับด้วยมือทั้งสองข้าง โดยยกมือขึ้นเกือบจะพร้อมกับมือที่เอางาน) ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังน้ี  

    1) ถวายค านับตามเพศ  

    2) เดินเข้าไปใกล้พอสมควร  

    3) ย่อเข่าซ้าย ตั้งเข่าขวา หรือก้าวเท้าขวาไป 1 ก้าว  

    4) เอางาน  

    5) รับพระราชทานของ 

    6) ลุกขึ้นถอยหลังหนึ่งก้าว แล้วถวายค านับตามเพศ 

    7) เดินถอยหลังประมาณ 3 ก้าว แล้วถวายค านับตามเพศ  

    8) เดินตามปกติ  
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    การ “เอางาน” เป็นการกระท าที่แสดงการถวายความเคารพ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ มีวิธีปฏิบัติดงันี้  
    1) ยกมือขวาขึ้นไปข้างหน้าให้เฉียงจากตัวประมาณ 45 องศา  

    2) นิ้วมือชิด กระดกปลายมือขึ้น แล้วกลับที่เดิมเร็ว ๆ 1 คร้ัง  

    3) หลังจากลดปลายมือลงที่เดิมแล้วจึงแบมือรับพระราชทานของ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  12.16  การถวายค านับเอางาน 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 22-23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  12.17  การลงเข่าเอางาน 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 22-23) 
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ภาพที่  12.18  การถวายค านับ หลังจากรับพระราชทานสิ่งของ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 22-23) 
 

   2.8.5 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายของ มีหลักปฏิบัติดังน้ี  

    1) ของที่จะทูลเกล้าฯ ถวายจะต้องวางบนพาน  

    2) ถวายความเคารพตามเพศ  

    3) เดินเข้าไปใกล้พอสมควร  

    4) ย่อเข้าซ้าย ตั้งเข่าขวา  

    5) ทูลเกล้าฯ ถวายโดยยกพานที่คอพานด้วยมือทั้งสองข้าง และ
น้อมตัวเล็กน้อย  

    6) ลุกขึ้นถอยหลังครึ่งก้าว แล้วถวายความเคารพ  

    7) เดินถอยหลังประมาณ 3 ก้าว แล้วถวายความเคารพ  

    8) เดินตามปกติ  
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ภาพที่ 12.19  พานทรงสูง ปูด้วยผ้าตาดทอง 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.20  การถือพานทรงสูง และการถวายค านับ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 17) 
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ภาพที่ 12.21  การทูลเกล้าฯ ถวาย และการถวายค านับ หลังจากทูลเกล้าฯ ถวาย 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 18) 

 

 3. มารยาทในการยืน 

  3.1 การยืนในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และเพลงมหาชัยในพิธีเปิดสถานที่
ท าการของรัฐ พิธีเปิดทางคมนาคมที่ส าคัญๆ และงานที่เป็นมงคลทั่วไป 

   เพลงมหาชัย ใช้บรรเลงต้อนรับประธานของงานผู้มีเกียรติ นับตั้งแต่สมเด็จ
พระบรมราชกุมารี พระบรมวงศานุวงศ์  นายกรัฐมนตรี หรือเมื่อผู้เป็นประธานของงานกล่าว  

ค าปราศรัยจบก็จะบรรเลงเพลงมหาชัยเป็นพิเศษหรือบรรเลงในงานรับรองบุคคลส าคัญงานสโมสร
สันนิบาต  เป็นต้น 

   เมื่อได้ยินเพลงมหาฤกษ์ หรือเพลงมหาชัยบรรเลง ให้ยืนตรงจนกว่าจะจบเพลง  
ในกรณีที่เป็นพิธีของทางราชการ  ผู้เป็นทหารหรือข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในเคร่ืองแบบให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการทหาร  หรือราชการพลเรือนแล้วแต่กรณี 

  3.2 การยืนเคารพให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับ  ให้ยืนเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงแตรเด่ียว  
เป่าเพลงนอน  หรือเมื่อประธานวางเคร่ืองขมาหรือจุดเพลิงเผาศพไม่ว่าจะมีเพลงประโคมหรือไม่ก็
ตาม และเมื่อการเชิญศพผ่าน  ให้ยืนตรงแสดงความเคารพด้วย  
  3.3 การยืนเมื่อประธานในพิธีเดินผ่าน ทุกคนในที่นั้นลุกขึ้นยืนตรงหันหน้าไป
ทางประธานที่ก าลังเดินผ่าน  ปล่อยมือไว้ข้างตัว 
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  3.4 การยืนฟังโอวาทให้ยืนตรงชิดเท้าปล่อยมือไว้ข้างตัวหันหน้าไปทางผู้ให้โอวาท 
ยกเว้นในกรณีที่ถือประกาศนียบัตร หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ อยู่ถ้าถือมือเดียวให้ถือด้วยมือ
ขวาแนบไว้กับอกหรือระดับตั้งฉากกับล าตัวแล้วแต่ทางพิธีจะก าหนดถ้าให้ถือระดับตั้งฉากกับล าตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.22  การยืนตรง มือขวาถือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.23  การยืนตรง มือขวาถือประกาศนียบัตร 
 ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 43) 
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  3.5 การยืนกล่าวค าปฏิญาณ  โอกาสที่กล่าวค าปฏิญาณ  เช่น  กล่าวค าปฏิญาณต่อ
ธงชัยเฉลิมพล ถวายสัตย์ปฏญิาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ยืนตรง  ชิดเท้าหันหน้าไปทาง
ธงหรือพระองค์ท่าน  กล่าวค าปฏิญาณของครู นักเรียน และกลุ่มบุคคลต่างๆ อาทิ ไทยอาสาป้องกัน
ชาติ ลูกเสือเนตรนารี  ให้ผู้ที่กล่าวค าปฏิญาณปฏิบัติตามพิธีที่ก าหนดไว้ของสถาบันนั้นๆ 

  3.6 การยืนไม่เป็นพิธี 
   3.6.1 การยืนรับค าสั่ง  ให้ยืนตรง  ชิดเท้า  หน้าตรง  ปล่อยมือไว้ข้างตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.24  การยืนรับค าสั่ง 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 44) 

 

   3.6.2 การยืนให้เกียรติผู้ใหญ่ การยืนลักษณะนี้ใช้เมื่อเรานั่งสนทนากันอยู่
แล้วมีผู้ใหญ่เดินเข้ามาหรืออยู่ร่วมสนทนาด้วย ให้ลุกขึ้นยืนตรง มือประสานกันอยู่ระดับเอวค้อมตัว
เล็กน้อย รอจนผู้ใหญ่นั่งแล้วจึงนั่งลง 

   3.6.3 การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ ให้ยืนตรง ชิดเท้า ค้อมตัวเล็กน้อย  
มือประสานกันอยู่ระดับเอว ไม่ควรยืนชิดหรือห่างผู้ใหญ่จนเกินไป 
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ภาพที่ 12.25  การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ 
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 44) 

 

   3.6.3 การยืนให้เกียรติผู้ใหญ่  การยืนลักษณะนี้ใช้เมื่อเรานั่งสนทนากันอยู่
แล้วมีผู้ใหญ่เดินเข้ามาหรืออยู่ร่วมสนทนาด้วย ให้ลุกขึ้นยืนตรง มือประสานกันอยู่ระดับเอวค้อมตัว
เล็กน้อย รอจนผู้ใหญ่นั่งแล้วจึงนั่งลง 

   3.6.4 การยืนคุยกับเพื่อน การยืนพักผ่อน และการดูมหรสพ ควรยืนใน
ลักษณะสุภาพ  ไม่ก่อความร าคาญหรือเกะกะกีดขวางผู้อ่ืน เช่น ยืนพูดข้ามศีรษะหรือยืนบังผู้อ่ืนดู
มหรสพหรือขบวนแห่ เป็นต้น 

   3.6.5 การยืนเข้าแถวคอย ลักษณะการยืนเช่นเดียวกับข้อ 3.4 แต่จะต้อง 

เข้าแถวให้เป็นระเบียบ  เรียงล าดับก่อนหลัง ไม่ควรแย่งกัน  เช่น  การยืนตามล าดับก่อนหลังในการ
เตรียมขึ้นรถโดยสาร  ในการขึ้นเผาศพ  ในการรดน้ าอวยพรคู่บ่าวสาว  และในการตักอาหารแบบ
ช่วยตัวเอง 

   3.6.6 การยืนปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  การยืนประกาศ ยืนบรรยาย หรือยืนแสดง
ปาฐกถา  ฯลฯ ควรยืนในลักษณะสุภาพ 
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 4. มารยาทในการเดิน 

  4.1 การเดินในพิธีทางศาสนา 

   การเดินเวียนเทียนหรือท าประทักษิณ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือ
ในโอกาสอ่ืนเพื่อแสดงคารวะต่อพระรัตนตรัย ปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถาน เดินเวียนขวา 3 รอบ 
โดยให้มีปูชนียสถานอยู่ทางขวามือของผู้เดิน  และพึงปฏิบัติดังนี้ 
   4.1.1 เดินประนมมือโดยมีดอกไม้ ธูปเทียนพร้อม (ในถิ่นกันดารหาดอกไม้
ธูปเทียนยากเพียงเดินประนมมือก็ได้) 
   4.1.2 ขณะเดินควรระมัดระวังอย่าให้ธูปเทียนที่จุดไฟอยู่ไปถูกผู้อ่ืน 

   4.1.3 ขณะเดินควรระลึกถึงพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสังฆคุณ
(ที่แนะไว้นี้พอเป็นแนวปฏิบัติ แต่ถ้าผู้ใดจะบ าเพ็ญภาวนาก าหนดกรรมฐานอย่างอ่ืน หรือ 

พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ก็ได้) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.26  การเดินเวียนเทียน 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 46) 

 

  4.2 การเดินในพิธีต่างๆ 

   4.2.1 การเดินตามศพเวียนเมรุ ให้เดินในลักษณะส ารวม เดินเวียนซ้าย 3 รอบ 
โดยให้เมรุอยู่ซ้ายของผู้เดิน 
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ภาพที่ 12.27  การเดินตามศพเวียนเมรุ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 47) 

 

   4.2.2 การเดินขึ้นและลงเมรุเผาศพ ให้เดินเรียงแถวตามล าดับอย่างมีระเบียบ
ไม่แย่งกันขึ้นหรือลง รวมทั้งไม่แย่งกันรับของที่ระลึก 

   4.2.3 การเดินในขบวนแห่ ได้แก่ขบวนแห่ในพิธีต่างๆ เช่น แห่องค์กฐิน 

แห่เทียนพรรษา และแห่พระศพฯลฯ  ให้เดินอย่างมีระเบียบและถูกกฎจราจร 

   4.2.4 การเดินเข้า - ออกระหว่างการประชุม  โดยมารยาททั่วไปผู้ที่มีความ
จ าเป็นต้องเดินเข้าออกหรือออกระหว่างที่ก าลังมีการประชุม ควรแสดงความเคารพประธานของที่
ประชุมทุกครั้งด้วยการไหว้หรือค านับเมื่อเข้าสู่ที่ประชุม 

  4.3 การเดินผ่านผู้ใหญ่ ขณะที่ผ่านผู้ใหญ่ไม่ควรเดินลงส้น หรือมีเสียงดังและต้อง
ผ่านในระยะห่างพอสมควร 

   4.3.1 ขณะผู้ใหญ่ยืน ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะส ารวมปล่อย
มือไว้ข้างตัวและค้อมตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 

   4.3.2 ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะส ารวม
ปล่อยมือไว้ข้างตัว ค้อมตัวพร้อมกับย่อเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ีอยู่  แต่ถ้าเป็นในบ้านอาจจะใช้
วิธีเดินเข่าก็ได้ 
   4.3.3 ขณะที่ผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้น ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านใน
ลักษณะส ารวมเมื่อถึงผู้ใหญ่นั่งอยู่ให้ทรุดตัวลงเดินเข่า  เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วค่อยลุกขึ้นเดิน 
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 วิธีเดนิเข่า ให้คุกเข่าปลายเท้าตั้ง แล้วค่อยสืบเข่าออกทีละข้างเหมือนกับการเดินและ 

ค้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อใกล้จะถึงผู้ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.28  การเดินค้อมตัวผ่านขณะผู้ใหญ่ยืน 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.29  การเดินย่อเข่าผ่านขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ 
ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 48) 
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  4.4 การเดินน าหรือเดินตามผู้ใหญ่ 

   4.4.1 การเดินน า เดินระยะห่างพอสมควร จะอยู่ด้านใดแล้วแต่สถานที่จะ
อ านวย แต่โดยปกติผู้เดินจะอยู่ทางซ้ายของผู้ใหญ่  เดินลักษณะส ารวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.30  การเดินน าผู้ใหญ่ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 49) 

 

   4.4.2 การเดินตาม เดินเบื้องหลังเยื้องไปทางซ้ายของผู้ใหญ่ เดินลักษณะ
ส ารวมระยะห่างพอสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 12.31  การเดินตามผู้ใหญ่ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 49) 



  356 

  4.5 การเดินโดยทั่วไป 

   หมายถึง การเดินที่ไม่เกี่ยวกับพิธี ได้แก่ เดินการกุศล เดินในที่สาธารณะ  
เดินกับเพื่อน  ให้เดินโดยไม่กีดขวางทางหรือก่อความร าคาญแก่ผู้อื่น ถ้าเดินตามถนนให้เดินบนทาง
เท้า เมื่อจะข้ามถนนในทางข้ามก็ควรระมัดระวังพอสมควร  
 5. มารยาทในการเยี่ยมไข้ 
  การเจ็บป่วยเป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย์ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยญาติมิตรคนรู้จักชอบพอกัน  
ก็ไปเยี่ยมเพื่อแสดงความห่วงใยและให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย  การเยี่ยมเยียนกันตามธรรมดายังต้องการ
มารยาท เยี่ยมคนไข้ยิ่งต้องการมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ป่วยฝ่ายถูกเยี่ยมอยู่ในสภาวะร่างกายไม่ปกติ  
ซึ่งส่งผลท าให้อารมณ์ไม่ปกติด้วย ดังนั้นในการเยี่ยมไข้ควรปฏิบัติดังนี้ 
  5.1 ไม่ควรพูดกับคนไข้นานเกินไป จนคนไข้ไม่มีเวลาพักผ่อน 

  5.2 สิ่งของที่น าไปเยี่ยมคนไข้ ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า สมควรที่จะน าไป
หรือไม่  เพราะบางคร้ังความปรารถนาดีอาจจะกลายเป็นโทษได้  เน่ืองจากบางโรคห้ามรับประทาน
อาหารหรือผลไม้บางชนิด หรือการน าเอากระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมคนไข้คนไข้บางคนอาจจะแพ้กลิ่น
ดอกไม้บางชนิดได้ 
  5.3 การพูดกับคนไข้นั้นจะต้องดูกาลเทศะ ความเหมาะสมของเร่ืองที่จะพูดด้วย 
อย่างใช้เวลานาน เร่ืองที่พูดต้องเป็นเร่ืองที่คนไข้ฟังแล้วเบาใจ  ผ่อนคลายไม่ควรพูดเร่ืองที่จะท าให้
คนไข้สลดหดหู่ใจ คิดมากเกินความวิตกกังวลใจ 

  5.4 ถ้าคนไข้อาการหนัก  เป็นโรคที่หายยากไม่ควรซักถามอาการ ควรคุยเร่ืองที่จะ
ท าให้คนไข้ลืมความเจ็บป่วย 

  5.5 ไม่ควรขึ้นนั่งหรือนอนกับคนไข้บนเตียงหรือไปจับต้องตัวคนไข้ ช่วยพยาบาล
คนไข้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ 
  5.6 การไปเยี่ยมคนคลอดควรมีของขวัญไปด้วย ไม่ควรไปแตะต้องจับทารกเพราะ
อาจน าเชื้อโรคไปสู่เด็กโดยไม่ได้ตั้งใจ 

  5.7 ไม่ควรฝ่าฝืนค าสั่งของแพทย์ในการห้ามเยี่ยม อาจจะส่งบัตรเยี่ยมไข้แสดง
ความปรารถนาดีฝากกับเจ้าหน้าที่ประจ าห้องก็ได้ 
 6. มารยาทในการต้อนรับแขก 

  มารยาทในการต้อนรับแขกมีหลักปฏิบัติดังน้ี  

  6.1 แสดงความยินดีที่แขกมาเยี่ยมเยียน ผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของงานต้อง
แต่งกายให้เรียบร้อย และแสดงกิริยายิ้มแย้มแจ่มใส แม้จะมีอารมณ์ไม่ดี ก็ต้องปรับอารมณ์ทันที 
และทักทายแขกด้วยถ้อยคาสภุาพอ่อนหวาน  
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  6.2 เชิญแขกนั่งในที่อันควร จัดหาเคร่ืองดื่มมาให้โดยจัดเป็นแก้ว ไม่ควรส่งให้
แขกดื่มทั้งขวด  

  6.3 ไม่ควรถามแขกว่ามีธุระอะไร แต่รอให้ฝ่ายแขกเป็นผู้พูดธุระในการมาหาก่อน
และควรทักทายแขกให้ทั่วถึง  

  6.4 ไม่ควรดุด่าว่าคนในบ้าน เมื่อถึงเวลาอาหารควรเชิญแขกรับประทานอาหาร
ด้วย ขณะก าลังสนทนากับแขกไม่ควรมองนาฬิกา หากมีธุระจริง ๆ ควรบอกแขกตรง ๆและเมื่อแขก
ลากลับควรเดินไปส่งถึงประตูบ้าน  

 7. มารยาทในการน่ัง 

  7.1 การนั่งเก้าอ้ี 

   7.1.1 การนั่งเก้าอ้ีโดยทั่วไป คือ นั่งตามสบาย ถ้าเป็นเก้าอ้ีที่มีเท้าแขนจะเอา
แขนวางพาดก็ได้ ไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้เล่น  นั่งได้ทั้งชายและหญิง เมื่อสนทนาอยู่กับเพื่อนหรือนั่งใน
ที่ต่างๆ  ที่ไม่เป็นพิธีการ 

   7.1.2 การนั่งเก้าอ้ีต่อหน้าผู้ใหญ่ เป็นการน่ังโดยส ารวมกิริยาและสายตาตาม
สมควร  ไม่ก้มหน้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.32  การนั่งเก้าอ้ี ต่อหน้าผู้ใหญ่ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 55) 
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   7.1.3 นั่งเก้าอ้ีตัวตรง  หลังไม่พิงพนังเก้าอ้ี มือทั้งสองข้างวางบนหน้าขา 

    ชาย เข่าห่างกันเล็กน้อย ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกเล็กน้อย 

    หญิง ก่อนน่ังใช้มือจับกระโปรงด้านหลังเพื่อให้นั่งได้เรียบร้อยเข่า
และปลายเท้าชิดกันหรือปลายเท้าเหลื่อมกันเล็กน้อย 

   7.1.4 นั่งเก้าอ้ีค้อมตัว  ใช้แขนท่อนล่างทั้งสองข้างวางบนหน้าขาทั้งสองมือ
ประสานกัน 

   7.1.5 นั่งเก้าอ้ีประนมมือคือ การนั่งตัวตรง หลังพิงพนังเก้าอ้ี นั่งในลักษณะ
ส ารวมกิริยา โดยการประนมมือระดับอก  ให้นิ้วมือแนบชิดกัน  ไม่กางศอก 

    การนั่งลักษณะนี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิง เช่น นั่งฟังพระธรรมเทศน์
หรือฟังพระสวดมนต์ในศาสนพิธี 
   7.1.6 การนั่งเก้าอ้ีในพิธีการ คือ การนั่งตัวตรงด้วยอาการส ารวม ไม่นั่ง
ไขว่ห้าง ไม่กระดิกเท้า ไม่สูบบุหร่ีและไม่คุยกัน การนั่งลักษณะนี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิง เช่น  
นั่งในงานพระราชพิธี รัฐพิธีนั่งในที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.33  การนั่งเก้าอ้ี ในพิธีการ 

ที่มา  (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553 : 55) 
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 8. มารยาทในการนอน 

  8.1 การนอนเมื่อไปพักบ้านผู้อ่ืน 

   ในกรณีที่ไปพักบ้านผู้อื่น หรือเพื่อนที่คุ้นเคยกัน แม้จะสนิทสนมกันก็ควร
ค านึงถึงมารยาทที่พึงปฏิบัติอยู่บ้าง ผู้ไปพักบ้านผู้อ่ืนควรปฏิบัติเช่นเดียวกับการนอนในที่เฉพาะ
ส่วนตัว  แต่ควรเน้นเป็นพิเศษในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
   8.1.1 ไม่ควรไปค้างบ้านผู้อ่ืนในยามดึก หรือกลับดึกโดยไม่มีเหตุอันจ าเป็น
เพราะเจ้าของบ้านจะเดือดร้อนในการเปิดประตูต้อนรับ  หรือให้ความสะดวกต่างๆ 

   8.1.2 ควรมีความเกรงใจ ค านึงถึงความต้องการของเจ้าของบ้านไม่ถือแต่
ประโยชน์สุขส่วนตัว และไม่เรียกร้องขอความสะดวกสบายจากเจ้าของบ้านจนเกินควร เช่น ใช้ห้อง
ส้วมนานเกินไป  ขอใช้บริการเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ  ซึ่งในบ้านมีจ านวนจ ากัด 

   8.1.3 ไม่ท าสิ่งใดอันจะเป็นการรบกวน  หรือก่อความร าคาญให้แก่กันและ
กัน  เช่น  ท าเสียงดังเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านตกใจตื่น  ชวนคุยโดยไม่ค านึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะ
พักผ่อน 

   8.1.4 ควรขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนที่จะท าสิ่งใดอันเกี่ยวกับเจ้าของบ้าน
เช่น ขอพูดโทรศัพท์ ขอใช้รถ ฯลฯ 

   8.1.5 ควรช่วยรักษาความสะอาดตามสมควร  ซึ่งถือเป็นมารยาทอันดี  
   อนึ่ง ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ควรอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาพักและมีความเกรงใจ
ไม่ท าสิ่งใดอันอาจก่อความร าคาญและรบกวนผู้มาพักเช่นกัน 

  8.2  การนอนในยานพาหนะขณะเดินทาง 

   ผู้ที่เดินทางระยะไกล และต้องค้างคืนในยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสาร
ปรับอากาศ รถไฟ ฯลฯ จ าเป็นต้องค านึงถึงมารยาทที่ควรปฏิบัติ 
   8.2.1 แต่งกายสุภาพ ไม่ปล่อยตัวตามสบาย อย่างที่เคยปฏิบัติเมื่ออยู่ในบ้าน
ของตน 

   8.2.2 ไม่ส่งเสียงเอะอะ  อันจะท าให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ที่ต้องการพักผ่อน 

   8.2.3 ไม่สูบบุหรี่ ไม่ก่อความร าคาญ หรือชวนพูดคุยโดยไม่ค านึงถึงเป็น
เวลาอันเหมาะสมหรือไม่ 
   8.2.4 ไม่ใช้ที่นั่งหรือที่นอนเกินสิทธิที่ตนพึงมีได้ 
   8.2.5 หากประสงค์จะให้พนักงานบริการสิ่งใดเป็นพิเศษ ควรขอร้องอย่าง
สุภาพ 
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   8.2.6 ในกรณีที่เดินทางรถโดยสารปรับอากาศ ซึ่งสามารถปรับที่นอนนอน
ได้ควรปรับที่นั่งในเวลาอันควร โดยค านึงถึงความต้องการของผู้นั่งข้างเคียงด้วยเพราะอาจท าให้เขา
มิได้รับความสะดวก 

   8.2.7 ในกรณีที่ค้างคืนในรถไฟ ซึ่งจัดให้มีที่นอนในรถ ควรปฏิบัติเป็น
พิเศษในเร่ืองต่อไปนี้ 
    1) ควรรอให้พนักงานปูที่นอนท างานของเขาตามล าดับก่อนหลังไม่
เรียกร้องให้บริการตนเป็นพิเศษ 

    2) ผู้ที่ขึ้นไปนอนชั้นบน ควรกล่าวค าขออภัยด้วยมารยาทอันดีต่อ 

ผู้นอนชั้นล่าง และถ้าไม่มีกิจจ าเป็นก็ไม่ควรปีนขึ้นปีนลงบ่อยคร้ัง 

    3) แม้จะม่านบังที่นอนไว้ ก็ควรนอนอย่างสงบเรียบร้อย 

 9. มารยาทในการใช้รถและเรือประจ าทาง มีหลักปฏิบัติดังนี้  
  ควรขึ้นหรือลงอย่างมีระเบียบ ไม่ยื้อแย่งกัน ควรให้คนในรถลงเสียก่อนจึงขึ้นหรือ
ให้คนในเรือขึ้นก่อนแล้วจึงลง เมื่อเห็นรถหรือเรือมีคนแน่นควรรอไปคันหลัง ควรสละที่นั่งให้แก่
เด็ก พระภิกษุ สตรีมีครรภ์ และคนชราและผู้ที่ได้รับการเอ้ือเฟื้อ ควรกล่าวค าขอบคุณแก่ผู้ที่เสียสละ 

ที่นั่งให้ ไม่ควรนั่งกินที่ของผู้อ่ืน ไม่ส่งเสียงดัง ไม่สูบบหุร่ี ไม่น าของขบเคี้ยวมารับประทานในรถ
หรือในเรือประจาทาง ขณะที่รถหรือเรือประจ าทางแน่นมาก อาจมีการเบียดเสียดล่วงเกินกันโดยไม่
เจตนาบ้างควรให้อภัยต่อกัน  

 10. มารยาทในการชมและเล่นกีฬา  

  มารยาทในการชมและเล่นกีฬา มีหลักปฏิบัติดังน้ี  

  สาหรับผู้เล่นกีฬา ควรปฏิบัติด้วยการแต่งกายให้เหมาะสมกับประเภทของกีฬา ผู้เล่น
ต้องเคารพกติกา และคาตัดสินของกรรมการอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้น ต้องไม่
แสดงอารมณ์ หรือโต้แย้งคาตัดสิน เมื่อเล่นผิด หรือเกิดความรุนแรง ควรโค้งศีรษะแสดงอาการ  

ขอโทษและควรแสดงน้ าใจนักกีฬาตลอดเวลาที่เล่น  

  สาหรับผู้ชมกีฬา ควรปฎิบัติ ด้วยการแต่งกายสุภาพแสดงความชื่นชมยินดีด้วยการ 

ปรบมือแสดงความยินดีกับผู้เล่นทุกฝ่ายขณะเข้าสู่สนาม ไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้เล่น หรือเย้ยหยันคู่
แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ชมควรเชียร์อย่างมีระเบียบ หากมีการตัดสินผิดพลาด ไม่ควรแสดงอารมณ์
ไม่เหมาะสม เพราะผู้ตัดสินจะด าเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม  

 11. มารยาทและวิธีการรับประทานอาหารท่ีควรทราบ 

  มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการรับประทานอาหาร หมายถึง  

การรับประทานอาหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับสังคมนอกบ้าน ถึงแม้การรับประทานอาหารภายในครอบครัว
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จะมีมารยาทอยู่แล้ว แต่ก็ยังแคบกว่าการปฏิบัติในงานสังคมการรับประทานอาหารที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับสังคม เช่น การเลี้ยงในงานร่ืนเริง หรือในงานมงคลของญาติมิตร หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ  

แต่มิได้หมายถึงการเลี้ยงที่เป็นพิธีการ การเลี้ยงอาหารในสังคมอาจใช้การน่ังล้อมโต๊ะ หรือล้อมวง
กับพื้นก็ได้ สุดแต่ความสะดวก หรือความสนิทสนมของผู้ไปร่วมงาน การเลี้ยงแบบนี้ไม่ค่อย
พิถีพิถันในเร่ืองการจัดอาหารและเคร่ืองใช้มากนัก ส่วนมากจะค านึงความสะดวกหรือความสนิท
สนมเป็นส าคัญ การจัดเลี้ยงอาจจัดแบบบุฟเฟต์ กล่าวคือ เป็นการจัดอาหารหรือเคร่ืองใช้เช่น จาน 

ช้อน ส้อม ไว้บนโต๊ะให้แขกเป็นผู้ตักอาหารเอง แล้วนามานั่งรับประทานกับพื้นหรือเก้าอ้ีก็ได้ หรือ
อาจจัดเลี้ยงอาหารจีนโดยให้ร้านจัดอาหาร โดยมีผู้รับประทานเป็นโต๊ะ โต๊ะละ 10 คน ตามที่นิยม
กันในสมัยก็ได้ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงแบบปิกนิก คือ การนัดพบ ณ ที่ใดที่หนึ่งแล้วน าอาหารคน
ละหนึ่งอย่าง หรือสองอย่าง ไปรับประทานร่วมกัน  

  การนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร เป็นการเลี้ยงอาหารในสังคมที่นิยมกันมากเราจ าเป็นต้อง
มีมารยาทดังนี้คือ 

  1. นั่งตัวตรงเสมอ อย่านั่งพิงพนักเก้าอ้ีปล่อยอารมณ์ตามสบาย หรือนั่งโยกเก้าอ้ี  

ไม่นั่งเท้าศอกบนโต๊ะอาหาร ไม่เท้าแขนและไม่ควรนั่งก่อนสุภาพสตรี หรือก่อนที่เจ้าภาพจะเชิญ 

ให้นั่ง  

  2. เวลารับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังไม่ท าให้เลอะเทอะ 

มูมมาม ควรหุบปากเวลาเคี้ยวอาหารเพื่อระวังมิให้มีเสียงดังหรือพูดคุยขณะมีอาหารเต็มปากและ
อย่าจิ้มฟันที่โต๊ะอาหารแม้จะมีไม้จิ้มฟันไว้ที่โต๊ะก็ตาม  

  3. ใช้เคร่ืองใช้ ในการรับประทานอาหารที่เป็นส่วนของตนเท่านั้น ถ้าเป็นอาหาร
ไทยต้องใช้ช้อนกลางตักอาหารที่เป็นของกลาง  

  4. ต้องรอให้ผู้อาวุโสกว่านั่งก่อนจึงค่อยนั่ง และผู้มีอาวุโสกว่าเร่ิมรับประทานจึง
ค่อยรับประทานอาหาร  

  11.1 การใช้ผ้าเช็ดมือ  

   11.1.1 เมื่อเข้านั่งโต๊ะอาหารก่อนจะรับประทานอาหาร ควรหยิบผ้าเช็ดมือปู
ที่ตัก ก่อนด่ืมน้าควรใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดปากก่อนทุกคร้ัง เพื่อกันมิให้แก้วเป็นคราบดื่มเสร็จแล้วเช็ด 

อีกครั้ง  

   11.1.2 วิธีเช็ดปาก เช็ดโดยซับพลิกผ้าเช็ดมือทางด้านใน ซับที่ริมที่ฝีปากไม่
ยกขึ้นทั้งผืน  เมื่อเช็ดแล้วคราบรอยริมฝีปากจะอยู่ทางด้านในไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  

   11.1.3 ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดมือ เช็ดช้อน ส้อม จาน ชาม เมื่อใช้ผ้าเช็ดมือเสร็จแล้ว
ไม่ต้องพับ วางไว้บนโต๊ะทางซ้ายมือของตน  
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   11.1.4 ระหว่างรับประทานอาหารถ้ามีความจาเป็นต้องลุกไปจากโต๊ะ ควร
วางผ้าเช็ดมือไว้ที่เก้าอี้ แล้วกล่าวค าขอโทษเสียก่อนที่จะลุกไป  

  11.2 การใช้ช้อน ส้อม มีด แก้วน้า  
   11.2.1 การรับประทานอาหารแบบไทย ถือช้อนด้วยมือขวา และส้อมด้วยมือ
ซ้าย แต่ถ้าเป็นการรับประทานที่ใช้ส้อมอย่างเดียว ต้องถือส้อมด้วยมือขวา  

   11.2.2 การรับประทานอาหารแบบฝร่ังที่ต้องใช้มีดกับส้อม ถือมีดด้วยมือ
ขวา ถือส้อมด้วยมือซ้าย ส่วนขนมปังอยู่ทางซ้าย ควรใช้มือบิให้พอดีค าถือขนมปังด้วยมือซ้าย 

ทาเนยแล้วจึงน าใส่ปาก  

   11.2.3 หากมีน้ าซุป หรือน้ าแกง จะรับประทานจากข้างช้อนและอย่าให้มี
เสียงดัง เวลาตักจะตักจากริมนอกในถ้วยซุปเข้าไปหาด้านใน  

   11.2.4 การใช้มีดให้ระมัดระวังว่ามีดมีไว้สาหรับตัดอาหารเท่านั้น จะน าไปจิ้ม
อาหารเข้าปากไม่ได้  
   11.2.5 การหยิบแก้วน้ าหรือแก้วเหล้า ควรหยิบด้วยมือขวา  

  11.3 การดื่มน้ าชาหรือกาแฟ 

   11.3.1 อย่าทิ้งช้อนไว้ในถ้วยชาหรือกาแฟและไม่ควรใช้ช้อนนั้นตักกาแฟ
หรือชาเข้าปาก  

   11.3.2 ควรดื่มช้าๆ ระวังไม่ดื่มให้มีเสียง ควรมีการเว้นระยะบ้าง ไม่ควรดื่ม
รวดเดียวหมด และไม่ดื่มในขณะที่ยังมีอาหารในปาก และไม่ทิ้งรอยลิปสติกไว้ที่ถ้วยกาแฟ   

  เพราะฉะนั้นในสังคมทุกวันนี้ในการจัดเลี้ยงอาหารแบบสากล ได้กลายเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตในสังคมไทยแล้ว ดังนั้นการรู้จักมารยาทและวิธีรับประทานอาหารแบบตะวันตกจึงเป็นสิ่ง
ที่ควรทราบและศึกษาเป็นอย่างยิ่ง วิธีการรับประทานอาหารและมารยาทในการรับประทานพอสรุป
ได้ดังนี้  (ศิวะ วสุนธราภิวัฒน์, 2533 : 67-69) 

  1. การรับประทานอาหารในกรณีที่ใช้มีดและส้อมตัดหรือเฉือนอาหารจะต้องให้
ปลายของส้อมอยู่ในลักษณะคว่ าลงในด้านของมีดและส้อมอยู่ในฝ่ามือ 

  2. ในกรณีรับประทานขนมปังโดยถือขนมปังด้วยมือซ้ายเพื่อจะหยิบใส่ปากถ้าใน
ขณะนั้นมือขวาอาจจะถือมีดอยู่หรือส้อมอยู่ก็ให้วางมีดหรือส้อมลงก่อน แล้วให้น ามือขวาวางไว้บน
ตักเฉยๆ 

  3. ในการตัดหรือเฉือนอาหารโดยใช้มีดและส้อมควรจะตัดอาหารให้มีค าขนาด
พอดีๆ ไม่ใหญ่มากเกินไป  เพราะเวลารับประทานอาหารจะท าให้ดูไม่เรียบร้อย และอย่ามีการเสนอ
อาหารในจานของตนเองให้ผู้อ่ืน  หรือขออาหารจากผู้อื่นแบ่งให้กับตัวเองเป็นอันขาด 
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  4. ในกรณีที่รับประทานอาหารที่ร้อนเกินไปก็ไม่ควรรีบรับประทานควรรับประทาน
อาหารชนิดอ่ืนฆ่าเวลาก่อน  และอย่าใช้การตักอาหารใส่ช้อนแล้วเป่าให้อาหารเย็นเป็นอันขาด 

  5. หากในขณะรับประทานอาหาร และมีการส าลักหรือสะอึกก็ควรดื่มน้ าเพื่อช่วย
แก้ไขได้ แต่ถ้าหากยังไม่ดีขึ้นท าได้โดยขอโทษผู้ที่นั่งใกล้ๆ แล้วรีบออกจากห้องอาหารไปโดย
เงียบๆ 

  6. ในกรณีที่หยิบอาหารที่จะรับประทานอาหาร  และอาจจะมีอะไรปะปนอยู่ด้วย  
ไม่ควรเอะอะหรือพูดถึง  ควรรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อยส าหรับส่วนที่รับประทานได้เท่านั้น 

  7. ในขณะรับประทานอาหารไม่ควรพยายามรวบรวมเศษอาหารหรือขนมปังต่างๆ  
ไว้เป็นกองเพื่อใช้ช้อนหรือส้อมตัก  ปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของพนักงานจัดการเอง 

  8. ส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้รับประทานอาหารที่จัดวางไว้บนโต๊ะ ไม่ควรไป
จับเล่นหรือจับย้ายเคลื่อนที่  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตามรวมทั้งในระหว่างรออาหารและเคร่ืองดื่ม 

  9. ในการต้ังโต๊ะรับประทานอาหาร ควรนั่งในลักษณะตัวตรง  แล้วเอามือวางไว้
บนตักให้ข้อศอกและแขนติดอยู่กับตัวไม่ควรให้เกะกะคนอ่ืน 

  10. ในการรับประทานอาหาร ควรจะมีการกะเวลาให้เสร็จพร้อมกันกับคนอ่ืนๆ 
ไม่ให้เสร็จเร็วหรือว่าช้าเกินไป และถ้าหากใครเสร็จก่อนแล้วรอท่าน  ท่านก็ควรจะหยุดรับประทาน
เช่นเดียวกัน 

  11. ในขณะที่นั่งโต๊ะรับประทานอาหาร  เมื่อพนักงานบริการอาหารหรือเคร่ืองดื่ม
มาเสิร์ฟ ควรเอียงตัวเล็กน้อยเพื่อให้พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองดื่มได้สะดวก 

  12. ในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก อย่าใช้มีดตักหรือจิ้มอาหารใส่ปากเป็น
อันเด็ดขาด 

  13. กรณีจานขนมปัง ซึ่งจะจัดวางไว้ทางซ้ายมือ ฉะนั้นเวลารับประทานจะต้องหยิบ
ขนมปังทางซ้ายมือ  อย่าหยิบทางขวามือเป็นอันขาดเพราะจะเป็นขนมปังของคนอ่ืน  
  14. ในกรณีรับประทานอาหารแบบตะวันตก แต่ไม่รู้จักอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การรับประทานอาหารชนิดใด ก็ขอให้หยิบอุปกรณ์เคร่ืองมือที่วางเรียงไว้นอกสุดเข้าหาในสุด
เร่ือยไปจนหมดรายการอาหารที่จัดไว้ 
  15. ในกรณีที่นั่งรับประทานอาหาร และอุปกรณ์เคร่ืองมือเกิดตกหล่นจากโต๊ะไม่
ต้องก้มลงไปเก็บปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานบริการจะจัดการเอง 

  16. ในขณะนั่งรับประทานอาหาร โดยใช้มีดกับส้อมอย่ากางแขนหรือข้อศอกให้มาก 
จะตอ้งให้ข้อศอกแนบกับตัวเอง 
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  17. ในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกนั้น จะมีการจัดช้อน ส้อม และมีด  
วางไว้ใช้โดยเฉพาะกับอาหารแต่ละชนิด ฉะนั้นจะใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือให้ถูกต้องกับอาหารชนิดนั้นๆ 

  18. ในการดื่มน้ าหรือเคร่ืองดื่มชนิดอ่ืนๆ ที่จัดแก้ววางไว้บนโต๊ะอาหารเวลาดื่มจะต้อง
ใช้มือขวาจับแก้วดื่ม 

  19. ในกรณีเคร่ืองดื่มต่างๆ ที่จัดแก้วของดื่มชนิดต่างๆ วางไว้ที่โต๊ะอาหารด้วย เช่น 
แก้วเหล้าไวน์ แก้วกาแฟ หรือแก้วแชมเปญ  เป็นต้น  ถ้าหากในกรณีไม่ต้องการด่ืมเคร่ืองดื่มชนิดใด
ก็ให้คว่ าแก้วนั้นไว้ ซึ่งเมื่อพนักงานบริการมาเสิร์ฟแล้วเห็นแก้วคว่ าไว้ ก็จะท าให้ทราบว่าผู้รับประทาน
อาหารไม่ต้องการดื่มเคร่ืองดื่มชนิดนั้นจึงไม่ต้องเสิร์ฟ 

  20. ในระหว่างการนั่งรับประทานอาหาร ไม่ควรอ่านหนังสือเว้นแต่จะเป็นเมนูอาหาร 
หรือรายการเคร่ืองดื่มเท่านั้น 

 12. มารยาทในการฟังและสนทนา 

  มารยาทของการฟังที่ดีมีดังนี้ 
  12.1 มองหน้าผู้พูดตลอดเวลาอย่าเหม่อมองไปทางอ่ืน แสดงท่าที ที่สนใจฟัง โดยมี
ปฏิกิริยาตอบรับการฟัง  

  12.2 อย่าหันไปมาอยู่เร่ือยๆ อย่าเคลื่อนไหวมือไปมา หรือจับทรงผมหรือเสื้อผ้า
ตลอดเวลา  

  12.3 อย่าเปิดหนังสือหรือแม้แต่ดูรูปภาพขณะมีผู้กาลังพูดด้วยและไม่ควรแสดงสี
หน้าไม่พอใจเร่ืองที่กาลังฟัง  

  หลักในการสนทนาที่ดีมีดังนี้  
  1. แสดงอาการยิ้มแย้มขณะก าลังสนทนา เปล่งเสียงพูดชัดถ้อยชัดคา ไม่พูดเร็วหรือ
ช้าเกินไป ไม่พูดพลางหัวเราะพลาง สนทนาเร่ืองที่ทั้งสองฝ่ายสนใจ ไม่ใช่คุยแต่เร่ืองของตนเอง  

  2. อย่าพูดคนเดียว เปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดบ้าง อย่าพูดโอ้อวด หรือยกตนข่มท่านไม่
นินทาว่าร้ายคนอ่ืน  

  3. รู้จักชมเชยคนอ่ืนด้วยใจจริง กล่าวถึงส่วนดีของเขา ไม่กล่าวถึงส่วนไม่ดีของเขา
และควรมีอารมณ์ขันในขณะสนทนาบ้าง  

 13. มารยาทในการเข้าประชุม  อบรม  สัมมนา 

  13.1 ไปให้ถึงสถานที่ก่อนการประชุม อบรม สัมมนา 

  13.2 ในกรณีที่มีการลงทะเบียนให้ลงทะเบียนก่อนให้เรียบร้อย 

  13.3 ควรนั่งด้านหน้าก่อน 

  13.4 ไม่น าอาหาร เคร่ืองดื่มเข้าไปรับประทานในห้องประชุม 
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  13.5 การเข้าออกห้องประชุมจะต้องท าความเคารพวิทยากรก่อน 

  13.6 ไม่ควรคุยกันหรือส่งเสียงใดๆ รบกวนสมาธิผู้อ่ืน 

  13.7 ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ ควรปิดเคร่ืองก่อนเข้าห้องประชุม 

  13.8 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

  13.9 ควรรับเอกสารต่างๆ ตามสิทธิของตนเท่านั้น 

  13.10 การซักถามวิทยากร ควรยกมือของอนุญาตก่อน 

  13.11 ไม่ควรเดินเข้าเดินออกบ่อย เว้นแต่มีความจ าเป็นเท่านั้น  

  13.12 เข้าห้องประชุมให้ตรงเวลา ขณะเข้าร่วมประชุม เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น
ควรยกมือ เมื่อประธานอนุญาตจึงควรลุกขึ้นพูด อย่ายืนพูดก่อนประธานอนุญาต หากจ าเป็นต้อง
ออกจากห้องประชุมก่อนเวลาเลิก ให้ท าความเคารพประธานก่อนไม่ว่าประธานจะเห็นหรือไม่  
  13.13 แสดงกิริยา ท่าทาง และถ้อยค า ควรสุภาพนอบน้อมในขณะประชุมและไม่
ควรพูดคุยกับผู้นั่งข้างเคียงขณะประชุม ในขณะมีผู้ก าลังพูด  

 14. มารยาทในการเข้าสังคม 

  สังคมได้มีการก าหนดรูปแบบแผนในการด าเนินชีวิตของกลุ่มสังคม ในการอยู่ร่วมกัน 

นอกจากจะต้องเข้าใจในสถานภาพบทบาทหน้าที่ของตนแล้ว มนุษย์ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี
อันเป็นแบบแผนของสังคมนั้นด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ทางสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 

ส่วนรวมและสังคม  มนุษย์เราคงปฏิเสธการเข้าสังคมไม่ได้ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม  ดังนั้น
การเข้าสังคมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ท าอย่างไร การเข้าสังคมจึงจะไม่เกิดปัญหา แนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนในการเข้าสังคมจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระท า ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการเข้าสังคม
ให้น้อยที่สุด สิ่งที่ไม่ควรกระท าในการเข้าสังคมไว้ดังนี้ 
  14.1 ไม่ขัดจังหวะการสนทนาของคนอ่ืน 

  14.2 ในงานต่างๆ  ไม่จับกลุ่มคุยกันเสียงดัง 

  14.3 การเรอเสียงดังไม่ควรกระท า 

  14.4 การซดน้ าแกงหรือซุป  ไม่ควรท าให้เกิดเสียงดัง 

  14.5 ไม่บ้วนอะไรออกจากปาก  ระหว่างรับประทานอาหาร 

  14.6 ไม่จิ้มฟันในที่สาธารณะ 

  14.7 ในที่สาธารณะไม่ล้วง  แทะ,  แกะ,  เกา 
  14.8 หากกาแฟ หรือ ชาร้อนไม่ควรเป่า 

  14.9 ไม่หวีผม แต่งหน้าในที่สาธารณะ 
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  14.10 ไม่กระซิบกับคนอื่นในกรณีที่อยู่กันหลายคน 

  14.11 ไม่ยิ้มหรือหัวเราะในงานศพ 

  14.12 ไม่ควรคุยโม้โอ้อวดตนเองในวงสนทนา 

  14.13 ไม่ควรถามราคาสิ่งของที่คนอ่ืนสวมใส่ 
  14.14 ไม่ควรถามเร่ืองอายุ เงินเดือน  เร่ืองส่วนตัว  บุคคลอ่ืน 

  14.15 ไม่ควรน าปัญหาส่วนตัว  ปัญหาการงานมาคุยที่โต๊ะอาหาร 

  14.16 ไม่วางช้อนไว้ในถ้วยกาแฟ หลังจากคนเสร็จ 

  14.17 ไม่ตักอาหารจากจานคนอ่ืน 

  14.18 ไม่ควรลุกจากโต๊ะอาหารทันที่ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ  หากมีบุคคลอ่ืนยัง
รับประทานอาหารไม่เสร็จ 

  14.19 ถ้าเจ้าภาพเชิญท่านคนเดียวไม่ควรหาคนอ่ืนไปด้วย 

  14.20 ไม่ควรน าอาหารจากงานเลี้ยงกลับบ้าน 

  14.21 ไม่ควรพาเด็กไปที่ท างานเพราะจะท าให้คนอื่นเสียสมาธ ิ

  14.22 ไม่ถือวิสาสะ  อ่านจดหมายคนอ่ืน 

  14.23 ไม่โกรธและต่อว่าคนที่จ าชื่อท่านไม่ได้  ควรแนะน าตัวเองจะดีกว่า 

  14.24 ไม่ไปพักอยู่กับใครนานเกินไป 

  14.25 ไม่ถือวิสาสะเข้าไปในห้องนอนของใคร  โดยไม่ขออนุญาตก่อน 

 

สรุปท้ายบท 

 พิธีของศาสนาทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นบ่เกิดของ พิธีกรรม แบบอย่างหรือแบบแผน
ต่างๆ ที่พึงปฏิบัติทางศาสนา เรียกว่า ศาสนพิธี ศาสนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังศาสนากล่าวคือ  
มีศาสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีต่างๆ เกิดตามมาภายหลัง ศาสนพิธีนั้นจะแฝงปรัชญาธรรม
เอาไว้ด้วย เพื่อสอนหลักธรรมให้กับผู้ปฏิบัติศาสนพิธีโดยไม่รู้ตัว พิธีกรรมหรือศาสนพิธีหากผู้น า
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้แล้ว  ก็จะน ามาซึ่งความงมงายไร้ประโยชน์แต่ถ้าผู้น ามีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง พิธีกรรมหรือศาสนพิธีก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 

 ส่วนมารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมประจาชาติประการหนึ่งที่ชาวไทยทั้งหลายควรจะสืบ
ทอดมรดกนี้ไว้ เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และยังเป็นเสน่ห์อย่างยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติเอง 

จึงถือเป็นเร่ืองที่นักศึกษาที่กาลังอยู่ในวัยที่เตรียมตัวสู่สังคมการทางาน  ควรทาความเข้าใจ ศึกษา
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อมีกริยา มารยาทที่งดงาม เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในองค์กร หน่วยงาน 

ดังนั้น การท าความเข้าใจและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้คนไทย
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อยู่ในสังคมร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์ทางสังคมที่สะท้อนในรูปแบบจารีตประเพณีที่สวยงาม  ส่งผล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยด้วย 

 มนุษย์จัดเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีใครอยู่
ตัวคนเดียวในโลกได้  คนเราจะมีชื่อเสียงเด่น  มีคนรู้จักรักใคร่นับถือก็อยู่ที่สังคมหรือจะถูกนินทา
ว่าร้ายก็อยู่ที่การสังคมเช่นเดียวกัน ดังนั้นสังคมจึงเป็นแหล่งน ามาซึ่งการสรรเสริญและนินทา มีทั้ง
ทางดีและทางชั่ว ดังนั้นเราจะต้องรู้จักการสมาคมการวางตัวให้เหมาะสมในการสมาคม จึงเป็นเร่ือง
ที่ยากล าบาก ถ้าเรารู้จักการวางตัวที่ดีรู้จักที่ควรไม่ควรรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบแบบ
แผนของสังคม หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า มารยาทสังคม  ก็จะท าให้เราอยู่ในสังคมนั้นได้ ได้รับการ
ยกย่องนับถือ ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมารยาทสังคมกับทุกคน  ก็จะส่งผลให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

 มารยาทสังคมมีอยู่มากหลาย ยากที่จะหยิบยกมาชี้แจงให้ละเอียดได้ แต่หลักส าคัญโดย
กว้างๆ นั้นอยู่ที่การรู้จักการวางตนรู้จักประมาณตน รู้จักการพูดจา รู้จักกาลเทศะ รู้จักขนบธรรมเนียม
ประเพณี รู้จักที่ควรไม่ควร คือความพอเหมาะพอดีนั่นเองความรู้เช่นนี้เราอาจหาได้จากความช านาญ
และการสังเกต จากการเรียนรู้ ทั้งเรายังต้องรู้อุปนิสัยใจคอของบุคคลต่างๆ ในสังคมนั้นๆ อีกด้วย   
 สังคมไทยมีมารยาทที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณาก าหนดขึ้น และดัดแปลงแก้ไขใช้สืบ
ต่อกันเป็นโดยล าดับ ได้พิจารณาว่ามารยาทไทย  เป็นการควบคุมกาย วาจา ให้อยู่ในกรอบที่สังคม
ยอมรับและต้องการ ดังนั้นมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องฝึกฝนปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
ซึ่งผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
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แบบฝึกหัด 

บทที่  12  พุทธพิธีและมารยาทสังคม 

 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. พุทธพิธีคืออะไร มีกี่อย่าง อะไรบ้าง จงอธิบายให้ละเอียด 

 2. มารยาท คืออะไร 

 3. มารยาทมีความส าคัญอย่างไร 

 4. จงยกตัวอย่างปัญหามารยาทสังคมที่ท่านประสบมา 2 ตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบาย
ผลเสียที่เกิดขึ้นและชี้แนวทางในการแก้ปัญหา 

 5. ท่านคิดว่าการปลูกฝังมารยาท เป็นหน้าที่ของใคร ควรปลูกฝังเมื่อใด 

 6. ท่านคิดว่ามารยาทสังคมในเรื่องใดบ้างที่ควรแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัย  
จงยกตัวอย่าง พร้อมอธิบาย 
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แผนการสอนประจ าบทที่ 13 

เรื่อง  จริยศาสตร์และจรรยาบรรณ 

 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

บทที่  13 จริยศาสตร์และจรรยาบรรณ 

 จริยศาสตร์ 

 ความหมายของจริยศาสตร์ 

 ลักษณะเนื้อหาและขอบเขตของจริยสาสตร์ 

 ปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญของจริยศาสตร์ 

 วิธีการศึกษาจริยศาสตร์ 

 ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ 

 จุดหมายสูงสุดของจริยศาสตร์ 

 จรรยาบรรณ 

 ความหมายของจรรยาบรรณ 

 ความส าคัญของจรรยาบรรณ 

 หลักจรรยาบรรณ 

 หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 สรุปท้ายบท 

 

จุดประสงค ์

 1. ให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณได้ 
 2. ใหน้ักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นที่วิชาชีพนั้นๆจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ดังกล่าวได้ 
 3. ให้นักศึกษา สามารถอภิปรายถึงปัญหาจรรยาบรรณและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากปัญหา
ในสังคมปัจจุบันได้  
 4. ให้นักศึกษาสามารถบอกความหมาย ที่มาของจริยศาสตร์ ความส าคัญของจริยศาสตร์ 
และประมวลความรู้ของหลักพื้นฐานของปรัชญาจริยศาสตร์ได้โดยละเอียด 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. การบรรยาย 

 2. การอภิปราย 

 3. การแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์จ าลอง 

 4. การท ารายงาน 

 5. ท างานเป็นกลุ่ม 

 6. การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. วีดิทัศน์ 
 3. หนังสือพิมพ์ 
 4. Internet 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. ประเมินจากรายงาน 

 2. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมุติ 
 3. ประเมินจากการท างานกลุ่ม 

 4. การสอบ 

 

 



บทที ่13 

จริยศาสตร์และจรรยาบรรณ 

 

 

จริยศาสตร ์

 จริยศาสตร์ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญานี้ ซึ่งเรียกว่า ปรัชญาจริยศาสตร์ 
(Ethical Philosophy) เป็นสาขาที่อภิปรายถกเถียงถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความดี ความชั่ว 
ความถูก ความผิด ควรไม่ควร ค่าของคนวัดกันที่ไหน เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมมีหรือไม่และเป็น
อย่างไร สิ่งที่มีค่าสูงสุดทุกยุคทุกสมัย แนวความคิดของนักปรัชญาในสมัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา 

จริยศาสตร์ปรัชญาส านักงานต่างๆ มาเสนอ เพื่อค้นหาแก่นแท้ที่เกี่ยวกับคุณค่า และจุดมุ่งหมายที่
แท้จริงของชีวิตและเป็นการศึกษาเร่ืองคุณค่าแห่งความประพฤติและคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ จริยศาสตร์ 
พยายามตอบค าถามที่ว่า ความดีความชั่ว ถูก ผิด คือ อะไรมีมาตรฐานอะไรหรือไม่ที่จะวัด หรือ
ตัดสินว่าการกระท าหรือความประพฤติดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ชีวิตที่ดีนั้นเป็นอย่างไร อะไรคือ 

ความดีสูงสุดของมนุษย์ ควรใช้ชีวิตอย่างไรจึงคุ้มค่ากับการเกิดเป็น มนุษย์  ดังนั้นกีรติ บุญเจือ 
(2528 : 3) กล่าวว่าจริยศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยความประพฤติดีและปัญหาที่จริยศาสตร์พยายามหา
ค าตอบ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 

 1. ปัญหาเรื่องความมีอยู่ของคุณค่า คือ นักปรัชญาพยายามตอบค าถามว่า ความดี คือ
อะไร ความดีมีอยู่ในตัวเองหรือเป็นเพียงค่านิยมที่คนสมมติบัญญัติขึ้นมา 

 2. ปัญหาเรื่องมาตรการตัดสิน ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด นั่นคือค าถามว่ามี 
อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าการกระท านั้น ๆ ดีหรือไม่ดี 
 3. ปัญหาเรื่องค่าของชีวิต นั่นคือใช้ชีวิตอย่างไร จึงจะท าให้ชีวิตมีค่าสมกับที่ได้เกิดมา 
เป็นมนุษย์ จริยศาสตร์พูดถึงชีวิตในอุดมคติ โดยพยายามให้เหตุผลว่า ท าไมชีวิตเช่นนั้นจึงเป็นชีวิต 
แบบดีที่สุด (พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต 2532 : 68-69) 

 ดังนั้น คุณค่า เป้าหมาย และความส าเร็จของชีวิต เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน ค าวา่ 
คุณค่า หมายถึง สิ่งที่ควรท า หรือสิ่งที่มีประโยชน์ สร้างประโยชน์ เป้าหมายของชีวิตมีหลายอย่าง
ตามแนวคิดของนักปราชญ์ศาสดา เช่น เป้าหมายคือความสุข ความสงบ ความรู้ ฯลฯ ความส าเร็จ
ของชีวิต หมายถึง การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนประกอบส าคัญของความส าเร็จในชีวิตคือ 
การยอมรับจากสังคม 



  374 

 ทฤษฎีว่าด้วยศึกษาความดี เรียกว่า จริยศาสตร์ ซึ่งนักปรัชญาให้ค าตอบต่างๆ กันแก่
ปัญหาสามกลุ่มนั้น ประมวลค าตอบปัญหา ที่นักปรัชญาให้ไว้จึงจัดเป็นจริยศาสตร์ ดังนั้นเราจะเห็น
ว่าจริยศาสตร์ เป็นการศึกษาหาเหตุผลให้กับจริยธรรม เป็นการสร้างรากฐานให้กับระบบความประพฤติ 
กล่าวโดยสรุป จริยศาสตร์ จะมุ่งเสนอทฤษฎีหรือให้หลักการ ส่วนจริยธรรมมุ่งชี้วิธีปฏิบัติหรือให้
วิธีการ  
 พระพุทธศาสนา ถือว่าชีวิตที่มีค่าคือ ชีวิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม เมื่อมีคุณธรรมอยู่ใน
ชีวิตใด ชีวิตนั้นย่อมชื่อว่าเป็นชีวิตที่ดี และคนมีชีวิตที่ดีเรียกว่า คนดี เพราะมีความดีเป็นหลักและมี
ความดีเป็นฐาน ซึ่งสามารถให้ประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อ่ืน 

 คุณความดีที่อยู่ในสันดานของคนดีน้ีเอง จะประกาศให้รู้เห็นว่าเป็นคนดีให้เราเห็นผ่าน
ทางกิริยา วาจา และนิสัยใจคอ ซึ่งคนดีแสดงออกมา และคุณธรรมของคนดี เรียกว่า สัปปุริสธรรม 
คือ ธรรมของคนดีในพระพุทธศาสนามี 7 ประการคือ 

 1. ศรัทธา-เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เช่น เชื่อว่า ท าดีย่อมได้รับผลเป็นความดี ท าชั่วย่อม
ได้รับผลเป็นความชั่ว 

 2. หิริ-ความละอายต่อบาปที่จะคิด พูด หรือท า ในสิ่งที่ไม่ดี เป็นบาปอกุศลทั้งปวง 

 3. โอตตัปปะ-ความเกรงกลัวต่อบาป ไม่กล้าคิด พูด ท า ในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดวิสัย 

 4. พาหุสัจจะ-สดับตรับฟังมาก หรือศึกษาเล่าเรียน รู้อรรถ รู้ธรรม ทรงจ าไว้ได้มาก 
(พหูสูต) จนมีความรู้กว้างขวางแตกฉานในธรรมและธรรม 

 5. วิริยะ-เพียรพยุงใจให้เข้มแข็ง แกล้วกล้า ระมัดระวังบาปไม่ให้กล้ ากรายเข้ามาในตัว
อาจหาญที่จะสละทิ้งบาปให้หมดสิ้น บ าเพ็ญการกุศลให้เกิดขึ้น และหมั่นรักษาความดีไว้ให้มั่นคง 

 6. สต-ิความระลึกรู้ก่อนที่จะ คิด พูด ท าและห้ามไม่ให้กระท า พูด คิดเห็นไปในทาง 

ที่ผิด 

 7. ปัญญา-รู้ทั่วถึงในเหตุผลโดยรอบคอบ รู้ทางเสื่อมและทางเจริญ ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม น าต้นให้พ้นจากความชั่วเสียหายและให้ด าเนินไปในทางที่ดีที่ชอบเป็นสุจริตชน 

 

ความหมายของจริยศาสตร์ 
 ค าว่า “จริยศาสตร์” เป็นค าศัพท์สันสกฤต แยกออกได้เป็น 2 ค า คือ จริยะ แปลว่า  
ความประพฤติและค าว่า ศาสตร์ แปลว่า ความรู้ หรือ วิชา  
 จริยศาสตร์จึงมีความหมายว่า วิชาที่ว่าด้วยความประพฤติ แปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่า Ethics ซึ่งมาจากค าในภาษากรีกว่า Peri ethikes โดยมีรากศัพท์มาจากค าว่า Ethos แปลว่า 
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ขนบธรรมเนียม  ภาษาละตินทับศัพท์กรีกว่า Ethica แปลว่า  จริยศาสตร์  มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น 
Moral Philosophy ปรัชญาศีลธรรม  Ethical Philosophy ปรัชญา  จริยะ 

 ดังนั้น สรุปว่า จริยศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด สิ่งที่
ควรเว้น สิ่งที่ควรท า หมายถึง  The science of morals ; the principles of morality ; rules of conduct 

and behaviour แปลว่า ศาสตร์ที่ว่าด้วยศีลธรรม หลักศีลธรรม กฎที่ว่าด้วยความประพฤติและ
พฤติกรรม 

 ส าหรับความหมายในเชิงปรัชญา  จริยศาสตร์ในฐานที่เป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา  
ซึ่งเรียกว่า  ปรัชญาจริยศาสตร์  (Ethical Philosophy)  เป็นสาขาที่อภิปรายถกเถียงถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์  ที่ เกี่ยวกับความดี ความชั่ว  ความถูก ความผิด  ควรไม่ควร  ค่าของคนวัดกันที่ไหน  
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมมีหรือไม่และเป็นอย่างไร  สิ่งที่มีค่าสูงสุดทุกยุคทุกสมัย  แนวความคิดของ
นักปรัชญาในสมัยต่างๆ  ที่เกี่ยวกับปัญหาจริยศาสตร์ปรัชญาส านักงานต่างๆ มาเสนอ  เพื่อค้นหา
แก่นแท้ที่เกี่ยวกับคุณค่า และจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต 

 

ลักษณะเนื้อหาและขอบเขตของจริยศาสตร ์

 1. เน้นหนักในลักษณะเร่ืองความดีอันควรจะเป็น ควรจะท าและคุณค่าต่างๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์อันเกิดมาจากการมีเสรีภาพในการตัดสินใจ 

 2. เน้นอยู่ในวงขอบเขตเกี่ยวกับอุดมคติทางศีลธรรม เกณฑ์ในกา รตัดสินความ
ประพฤติว่าดีหรือชั่ว กล่าวถึงเสรีภาพแห่งเจตจ านง อิสรภาพของมนุษย์ ความรับผิดชอบ สิทธิ
หน้าที่ 
 3. เป็นศาสตร์ที่ เน้นคุณค่าทางศีลธรรม ให้อิสระในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตน
ปรารถนา 

 

ปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญของจริยศาสตร์ 
 1. อะไรคือความดีซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ ?  

 2. มีเกณฑ์อะไรในการตัดสินความดีชั่วของมนุษย์ ? 

 3. เราจะนิยามดีชั่วได้หรือไม่ ?  

 4. มนุษย์ท าเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืนกันแน่ ? 
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วิธีการในการศึกษาจริยศาสตร์ 
 1. จริยศาสตร์  ศึกษาเร่ืองอะไรบ้าง 

  จริยศาสตร์  ศึกษาถึงเร่ืองต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเร่ืองหน้าที่ของมนุษย์ 
   มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพไหน และมีบทบาทในสังคมอย่างใด 

ต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องท าต้องปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้น เช่น บิดา มารดา ก็มีหน้าที่ในการเลี้ยงอบรม 

สั่งสอนบุตร  ธิดา  ครูอาจารย์มีหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ ฯลฯ  
  1.2 ศึกษาอุดมการณ์อันสูงสุดของมนุษย์ 
   มนุษย์แต่ละคนไม่ว่าอยู่ในชาติศาสนาใดย่อมมีอุดมการณ์อันสูงสุดแห่งชาติตน 
อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ สุดแท้แต่แนวคิดที่มีรากฐานมาจากศาสนาและวัฒนธรรมที่ตนเอง
ได้นับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น อุดมการณ์ของชาวพุทธมีว่า “ยอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษา
อวัยวะ ยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรม” เป็นต้น Socrates  
นักปรัชญาชาวปัญญานิยมของกรีกได้กล่าวว่า “การมีชีวิตที่ปราศจากการตรวจสอบ (ปัญญา) ไม่คุ้ม
จะมีชีวิตอยู่  An Unexamined Life is not worth living”  เป็นต้น  อุดมการณ์เป็นเคร่ืองวัดความ
สูงส่งของความเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมวลชนทั้งนั้น  ดังนั้น 

การศึกษาในทางจริยศาสตร์มี 3 ลักษณะคือ 

   1.2.1 เป็นการศึกษาในลักษณะพรรณนาหรือลักษณะเชิงประจักษ์  เป็น
การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ พบได้
จากพวกมานุษยวิทยานักประวัติศาสตร์นักสังคมวิทยา เป็นต้น 

   1.2.2 เป็นการศึกษาเพื่อหาเกณฑ์บรรทัดฐาน โดยอาศัยฐานข้อมูลจากที่
รวบรวมได้  นักจริยศาสตร์จะท าการวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบว่า  อะไรคือความดี – ชั่ว  มีเกณฑ์อะไร
ในการตัดสินการกระท าว่าถูกว่าผิด เรียกว่าเป็น จริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐาน  เป็นการศึกษาที่นิยมกัน
มานานในการศึกษาจริยศาสตร์ 

   1.2.3 เป็นการศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์และวิจารณ์ การศึกษาแบบนี้
เป็นการน าเกณฑ์บรรทัดฐานมาวิเคราะห์ว่า  ดี  ชั่ว  นั้น  สามารถนิยามได้หรือไม่  การศึกษาแบบนี้
เป็นที่นิยมในราวกลางศตวรรษที่ยี่สิบที่เรียกว่าอภิจริยศาสตร์ ดังนั้น จริยศาสตร์ สังเกตพิจารณา
ความจริงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางศีลธรรม จัดประเภทศีลธรรม อธิบายศีลธรรมโดยยึดเอาความดี
สูงสุดเป็นแม่บท  ซึ่งความดีสูงสุดนี้อยู่เหนือข้อเท็จจริง ทางวิทยาศาสตร์วิธีการนี้จึงเป็นทั้งวิธีทาง
วิทยาศาสตร์และปรัชญา 
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ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร ์

 1. ช่วยให้แยกแยะได้ออกถึงค าว่า ดี ชั่ว คนดี คนชั่ว จะได้เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่สุด  
ท าให้รู้ว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างไร?  ท าให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง เพื่อที่จะได้
เข้ากับผู้อื่นได้ดีขึ้นและมีความสุขใจขึ้น 

 2. ท าให้เข้าใจกฎศีลธรรมที่แท้จริง ที่จิตวิญญาณมนุษย์โหยหาเรียกร้องตลอดเวลา 

 3. ท าให้เรามีหลักเกณฑ์ในการด าเนินชีวิตไปสู่เป้าหมาย คือ อุดมคติที่ตั้งไว้ ชีวิต  

ไม่เป็นเหมือนปุยนุ่นที่ล่องลอยไปตามกระแสลม หรือกอสวะที่สุดแต่กระแสน้ าจะพัดพาไป 

  4. จริยศาสตร์  จะช่วยแก้ไขข้อข้องใจในเร่ืองความดี ความถูกต้อง และความควรไม่ควร 
ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐาน น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง อันมีผลท าให้เขาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 5. จริยศาสตร์ ช่วยให้เรามีหลักยึดในการด าเนินชีวิต ท าให้ชีวิตในสังคมมีระเบียบมี
ความมั่นคงและก้าวหน้าในทางที่ดีงาม 

 6. ความรู้และความเข้าใจในหลักจริยศาสตร์ ทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นการเพิ่มพูน
สตปิัญญา เพื่อพัฒนาเชื้อชาตอและความประพฤติที่ดีงาม เพื่อให้ตนได้ท าหน้าที่ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม  มีมโนธรรมเพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่ชีวิต 

 7. จริยศาสตร์  ช่วยบอกให้เรารู้คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตให้ค าตอบที่ชัดเจนว่า อะไรคือ
คุณค่า  ที่เราควรแสวงหา 

 8. จริยศาสตร์  จะช่วยให้เรามีชีวทัศน์ที่กว้างไกล  มองคนในแง่ดีเสมอ ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  และความเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิต 

  ดังนั้นสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่มนุษย์ควรแสวงหา สิ่งที่มีค่าในที่นี้โดยสรุปแล้วมี 2 ประการ
คือ 

  8.1 สิ่งที่มีค่านอกตัว   
  8.2 สิ่งที่มีค่าในตัว   
 สิ่งที่มีค่านอกตัว คือสิ่งที่เราต้องการเพราะมันเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่น าไปสู่สิ่งอ่ืน
ที่สูงกว่า  ในตัวของมันไม่มีค่าเลยเช่น  ความรัก  บ้าน ฯลฯ 

 สิ่งที่มีค่าในตัว ได้แก่ สิ่งที่เราต้องการ เพราะมีค่าในตัวของมัน ไม่เป็นเคร่ืองมือของใคร 
หรือของสิ่งใด มันเป็นจุดสุดยอดแห่งความต้องการของเราแล้วที่นี้ปัญหาก็มีว่า สิ่งสูงสุดที่มีค่าใน
ตัวนั้นคืออะไร นักปรัชญาจริยศาสตร์ก็ยังอภิปรายถกเถียงกันอย่างไม่รู้จักสิ้น ต่างคนต่างส านักก็มี
ทัศนะไปคนละอย่าง   
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 ดังนั้น มาตรฐานการคิด คุณค่า (จริยธรรม) ความดี ความไม่ดี ความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
คือจริยศาสตร์ว่าด้วยความดี ความดีมี 2 ชนิด  คือ 1) ความดีที่ใช้เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ เช่น 
สุขภาพดีเป็นเคร่ืองมือให้เกิดความสุข ทรัพย์สมบัติเป็นเคร่ืองมือในการสนองความต้องการทาง
วัตถุ และ 2) ความดีในตัวมันเอง ซึ่งความดีบางชนิดดีในตัวของมันเอง ทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือได้ด้วย 
เช่น ความดีที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม เช่น ความรัก ความเอ้ือเฟื้อ ภราดรภาพเป็นอาทิ เรียกว่า
เป็นเคร่ืองมือให้รู้จักตัวเองและเป็นความดีในตัวมันเองด้วย ความจริง ความงาม ความถูกต้อง  
ก็เรียกว่าเป็นความดีในตัวมันเอง จริยศาสตร์ที่เป็นนามธรรมนั้น ว่าด้วยความดีสูงสุด 

 พวกสุขวิสัยนิยม  ถือว่า ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นความดีสูงสุด ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเกิดจากการตอบสนองความต้องการอย่างเต็มที่  
 พวกเหตุผลนิยมถือว่า เมตตาจิต เจตจ านงที่มีเหตุผลหรือคุณความดีเป็นความดีสูงสุด  
คุณความดีคือหน้าที่เพื่อหน้าที่ เพราะถือว่ากฎจริยธรรมเป็นข้อบังคับที่มีมาแต่ด้ังเดิม ต้องการให้
เคารพเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้ จึงควรเคารพเชื่อฟังกฎจริยธรรม เพื่อกฎจริยธรรมนั่นเอง 

 ส่วนในทางพระพุทธศาสนาได้ก าหนดเป้าหมายสูงสุดในการด าเนินชีวิตคือ ความดับทุกข์ 
ซึ่งได้แก่ พระนิพพาน ฉะนั้น ชีวิตจึงควรอยู่เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความดีและเพื่อพัฒนา
ตนและสังคม ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ ความพ้นทุกข์เช่นเดียวกัน 

 

จุดหมายสูงสุดของจริยศาสตร์  
 ให้รู้จักความประพฤติที่ดีงามถูกต้องอันเป็นทฤษฎี จะได้ปฏิบัติให้ดีงามถูกต้องเพื่อ
ยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงส่งขึ้น หลุดพ้นจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์โลกทั่วไป ดังนั้น
ตัวอย่างแนวคิดทางจริยศาสตร์ฝ่ายตะวันตก เช่น 

 1. ปรัชญาของเอพิคิวรัส  ( Epicurus ) 

  เอพคิิวรัส (Epicurus 341-270 B.C.)  มีชีวิตในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลซึ่งเป็น
ของลัทธิชื่อ Epicurianism เชื่อว่าค่าของชีวิตอยู่ในโลกนี้ เมื่อมีแต่โลกนี้ ความสุขก็ต้องหาจากโลกนี้  
  เอพคิิวรัส เน้นในเร่ืองความสัมพันธ์มาก ค่าความสุขของเขาคือ ความสุขทางร่างกาย
ในระยะยาว จะได้มาโดยที่เป็นไทแก่ตัว คือไม่มีอุดมคติสูงอย่างโสกราตีส และไม่หวังเกียรติยศ
มากมายอย่างพวกโซฟิสต์ จึงไม่มัวเมาโลกของวัตถุเกินไป ในเวลาเดียวกันก็ไม่ใช่นักอุดมคติที่จะ
หาความดี ความงามให้แก่โลกหรือประเทศ ถ้าจะเปรียบแล้วก็มีคนจ านวนไม่น้อยที่ด ารงชีวิตแบบ
นีค้ืออยู่ไปวันๆ ไม่ต้องคิดว่าจะสร้างอะไรให้แก่สังคมหรือชีวิต เพลโตเชื่อว่าชีวิตที่ดีนั้นจะต้อง
ไม่ใช่การด าเนินชีวิตที่เป็นไปเพื่อการเสาะแสวงหาเพียงเพื่อความสุขเพลิดเพลินฝ่ายเดียว ส าหรับ
อริสโตเตลิแล้วได้เน้นให้เห็นประจักษ์ ในการรู้จักการประมาณ ในการเลือกสรรเอาหลักค าสอนมา
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ประกอบการด าเนินชีวิตของตนเอง ถึงแม้จะมีผู้ปฏิเสธหลักค าสอนที่ว่า ชีวิตที่ดีนั้นก็คือชีวิตที่ต้อง
ด าเนินไปในรูปแบบเดียวกันกับชีวิตที่มีการเสาะแสวงหาความสุขความเพลิดเพลิน ในประเด็น
ปัญหานี้อริสโตเติล ได้ยอมรับว่า ความสุขความเพลิดเพลินจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความสุขอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทว่าเอพิคิวรัสนั้นไม่เห็นด้วยกับทัศนะของทั้งเพลโตและอริสโตเติล ท่านเอพิคิวรัส
จึงได้สร้างหลักค าสอนตามทัศนะของตนเองขึ้นมาซึ่งเรานิยมเรียกค าสอนของท่านว่า “ลัทธิสุขนิยม” 
โดยสอนว่า  ความสุขความเพลิดเพลินเท่านั้นที่เป็นความดี  
  ในปรัชญาจริยศาสตร์ของท่านเอพิคิวรัสนั้น ได้เสนอแนะวิธีการด าเนินชีวิตโดยการ
เน้นให้มีการรู้จักประมาณในการเสาะแสวงหาความสุขความเพลิดเพลิน โดยที่ตัวท่านเอพิคิวรัส
เองนั้นมองเห็นว่าความเพลิดเพลินใจย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ท่านเองก็ยอมรับว่า ถ้าหากว่าบุคคลไปติด
ไปหมกมุ่นอยู่กับความเพลิดเพลินใจเสียจนเกินความพอดีแล้วไซร้   ผลที่จะติดตามมาก็ย่อมจะหนี
ไม่พ้นคือ  ความทุกข์  ความเดือดร้อน  ตัวอย่างเช่น บุคคลที่หลงติดอยู่กับรสของอาหาร การกิน 
การดื่ม จนเกินประมาณผลที่เขาได้รับตามมาคือ การปวดตัวร้อนเป็นไข้ ท้องร่วง ฯลฯ  ด้วยเหตุนั้น
บุคคลจึงพึงสังวรรู้จักการประมาณ ท าให้พอเหมาะพอควรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้มีการด าเนินชีวิต
ให้บรรลุความสุขความเพลิดเพลินใจที่ถูกต้องพร้อมกับได้เป็นการปกป้องเหตุแห่งความทุกข์ความ
เดือดร้อนและเป็นการปิดประตูแห่งความเจ็บปวดประการต่างๆ ไปด้วย 

  อันที่จริงปรัชญาของท่านเอพิคิวรัสก็มีหลักการตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองเพียงแต่
ว่าท่านได้พยายามชี้แนะให้บุคคลได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการเสาะแสวงหาความสุขความ
เพลิดเพลินใจให้มากพอๆ กันกับการใช้ความสามารถเพื่อการหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากความทุกข์
ความเดือดร้อน ความเจ็บปวด จะอย่างไรก็ตาม  บุคคลที่มีความสามารถในการเสาะแสวงหา
ความสุขความเพลิดเพลินใจ แต่ถ้าผลที่ได้ตามมานั้นคือความทุกข์ ความเดือดร้อนแล้วละก็  
การเสาะแสวงหา การด าเนินชีวิตอย่างนั้น ได้ชื่อว่าการด าเนินชีวิตที่ต่ าช้าเลวทราม 

  ด้วยเหตุว่า ความสุขความเพลิดเพลินใจย่อมจะต้องเป็นคู ่กันกับความทุกข์
ความเจ็บปวดทรมาน ท่านเอพิคิวรัสจึงได้ชี้ประเด็นให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างความสุข
เพลิดเพลินใจเจือด้วยความเจ็บปวดกับความสุขความเพลิดเพลินใจที่ไม่มีการเจือปนด้วยความเจ็บปวด
ว่าเป็นความดี ท่านเอพิคิวรัสได้เรียกความสุขความเพลิดเพลินใจอย่างแรกว่า ความสุขความ
เพลิดเพลินใจเพียงชั่วคราวและได้เรียกความสุขความเพลิดเพลินใจประเภทหลังว่าเป็นความสุขถาวร 
เช่น การปลีกตัวเองอยู่ตามล าพัง  การละกามคุณทุกอย่าง ความสุขความเพลิดเพลินใจถูกจัดให้เป็น
สิ่งที่ต่ าช้าก็ด้วยเหตุผลที่ว่า การกระท าอย่างนั้นเป็นที่น ามาซึ่งความทุกข์ ฃ ความเจ็บปวดทรมาน 
การดื่ม การเสพกาม ชีวิตการแต่งงาน บรรดาสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นความสุขที่คลุกเคล้าระคนไปด้วย
ความทุกข์  ความเจ็บปวดทรมานและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกาลนาน 
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 แม้จะมีส่วนแห่งความสุขความเพลิดเพลินใจปนอยู่ด้วยก็ตามก็เป็นเพียงความสุขความ
เพลิดเพลินใจที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยาม  ไม่ยั่งยืน  โดยเฉพาะในเร่ืองของการเสพกามนั่นนับว่าเป็น
ความสุขความเพลิดเพลินใจที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะจิต ประดุจแสงสว่างที่ได้จากฟ้าแลบ  ฉะนั้น  
ท่านเอพิคิวรัสได้ย้ าว่าเป็นความต่ าช้าก็เพราะว่าตัวแห่งความสุขความเพลิดเพลินใจนั้นเป็นสิ่งที่ยัง
เจือปนแอบแฝงเอาความทุกข์ความเจ็บปวดทรมาน  การกิน  การดื่ม  นับเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต
ก็จริงอยู่ แต่เอพิคิวรัสท่านได้เน้นตรงประเด็นที่ว่าให้จ ากัดอยู่ในเกณฑ์พอดี  ถ้าการกิน การดื่มนั้น
เป็นไปเกินพอดี เป็นการกระท าที่เกินความต้องการของร่างกาย  ก็เป็นต้นเหตุให้น าไปสู่ความทุกข์
ความเดือดร้อน  ตลอดจนเป็นที่มาแห่งโรคภัยไข้เจ็บอีกมากมาย  ท่านเอพิคิวรัสเชื่อว่าวิธีแก้ที่ดี
ที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงเหตุอันไม่น่าพึงปรารถนาเหล่านั้นเสีย  เมื่อไม่มีเหตุ  ผลก็ย่อมไม่มี แต่เอพิ
คิวรัสก็ยังยกย่องการมีมิตรภาพที่ดีว่าเป็นที่มาแห่งความสุขความเพลิดเพลินใจที่ยั่งยืนถาวรประการ
หนึ่ง กล่าวคือลัทธิสุขนิยม  ถือเป็นหลักปรัชญา  2  รูปแบบ  คือ  แบบแรกเรียกว่า “สุขนิยมทาง
จิตวิทยา”  กับ  “สุขนิยมตามแนวจริยศาสตร์”  สุขนิยมทางจิตวิทยามีหลักค าสอนว่า มนุษย์ทุกคน
ต้องการความพึงพอใจและความพึงพอใจเท่านั้นที่ เขาต้องการ ในทางปฏิบัติแล้วทฤษฎีนี้   
เน้นการแสวงหาความพึงพอใจ แต่ต้องหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด  อีดานุส  นักคณิตศาสตร์ชาวกรีก 

ซึ่งมีชีวิตร่วมสมัยกับอริสโตเติลได้สนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวนี้  อริสโตเติลได้กล่าวถึง  อีดานุสว่า  
หลักค าสอนเร่ืองการเสาะแสวงความพึงพอใจตามทัศนะนี้  เป็นความดียอดเยี่ยมเพราะว่า เขา  
(อีดานุส ) คงจะได้ประสบพบเห็นมาแล้วด้วยตัวเองทั้งที่ส่วนที่มีเหตุผลและส่วนที่ไร้เหตุผล  
อีดานุสโต้แย้งว่า  เนื่องจากว่า  สรรพสิ่งทั้งหลายมีเป้าหมายอยู่ที่การเลือกสรร  ฉะนั้น  ต้องเลือก
เฉพาะแต่สิ่งที่ดี  และต้องดูว่าอะไร คือ สิ่งที่ดีที่สุด  เพราะในความเป็นจริงแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายจะ
เน้นตัวชักจูงให้เป็นไปตามกระบวนการอันนั้น  อยู่ที่เราจะต้องแสวงหาว่าอะไรคือ สิ่งที่ดีในตัวของ
มันเอง  ในฐานะที่เป็นตัวเสริมความดีที่แท้จริง  เพราะเป้าหมายสูงสุดก็ คือ  การเข้าถึงความสูงสุด
นั้นเอง 

 เอพิคิวรัสได้ให้ความส าคัญในทุกประเด็นของปัญหาในฐานะที่เขาเป็นนักสุขนิยมตาม
แนวจิตวิทยา  ในประเด็นนี้เขาให้ความเชื่ออย่างเห็นได้ชัดว่า  คนทุกคนนั้นจะด าเนินไปตามวิถี
ชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล  เพื่อพยายามให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ  คือ เป้าหมายสูงสุด 

 เอพิคิวรัสยังเป็นนักสุขนิยมตามแนวจริยศาสตร์อีกด้วย  สุขนิยมตามแนวจริยศาสตร์  

มีทัศนะว่า  มนุษย์มิใช่ว่าจะมีความต้องการเฉพาะแต่เพียงความพึงพอใจเท่านั้น แต่จริงๆแล้วมนุษย์
ควรต้องแสวงหาความพึงพอใจ  เพราะว่า  ความพึงพอใจโดยส่วนเดียวนั้น เป็นความดี  
 เอพิคิวรัสได้ชี้ชัดลงไปว่า  สุขนิยมตามแนวจิตวิทยานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับ 

สุขนิยมตามแนวจริยศาสตร์  เราอาจจะถือเอาหลักค าสอนที่จ าเป็นๆ ของแต่ละแนวมาเป็นหลัก



  381 

ปฏิบัติได้ ตัวอย่างเช่น  เราอาจมีความเชื่อว่า  มนุษย์นั้นต่างก็หมกหม่นอยู่กับการแสวงหาเฉพาะ
ความพึงพอใจเท่านั้นก็ได้ 
 แท้จริงแล้วตามทัศนะดังกล่าวนั้นค่อนข้างจะรุ่นแรงไป เพราะตามทัศนะของเอพิคิวรัสนั้น 
แม้ว่ามนุษย์หมกหม่นกันอยู่ด้วยการแสวงหาความพอใจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความพึงพอใจ
เป็นสิ่งต่ าช้าและควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกล อีกประเด็นหนึ่งเอพิคิวรัส ก าหนดว่า ความพึงพอใจ
บางอย่าง เช่น มิตรภาพ การสนใจทางปรัชญาบุคคลก็จ าเป็นต้องฝึกฝนด้วย เพราะชีวิตที่ดีน้ันย่อม
จะต้องประกอบไปด้วยความพึงพอใจชนิดต่างๆ ผสมผสานคลุกเคล้ากันไป ดังนั้น เอพิคิวรัส 
(Epicurus) นักปรัชญาชาวกรีก ได้เสนอแนวทางในการแสวงหาความด้วยวิธีที่รอบคอบ 2 ประการ
คือ 

 1. อย่าไปหาความสุขกับสิ่งที่หายากและราคาแพง เช่น ความสุขที่เกิดจากการ
รับประทานอาหารราคาแพงในภัตตาคารที่หรูหรา ค่าอาหารแต่ละมื้อหมดเป็นพันเป็นหมื่นแล้ว
มากลายมานอนเป็นทุกข์ด้วยความเสียดาย  ถ้าขืนไปรับประทานบ่อยๆ หมดตัวแน่ความจริงอาหาร
ที่อร่อยไม่จ าเป็นต้องราคาแพง  ถ้าความหิวเกิดขึ้นเป็นอร่อยทั้งนั้น 

 2. ในการหาความสุขนั้น อย่าไปมีเงื่อนไขผูกพันกับบุคคลใดหรือสิ่งใด เพราะจะท าให้
เราตกเป็นทาสของบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้น ท่านจะช่วยเหลือใครก็จงช่วยเถิด แต่อย่าไปหวังผลตอบแทน
จากเขา ถ้าท่านหวังเมื่อไรความผิดหวังจะเกิดขึ้นเมื่อนั้น แล้วความทุกข์ก็จะตามมา อีปิคคิวรัส
สนับสนุนเร่ืองการแต่งงาน เพราะการแต่งงานจะเป็นสร้างความเป็นทาสให้แก่ตนเอง 

 อย่างไรก็ตามแนวความคิดของเอพิคิวรัส  เป็นความคิดแบบชาวสุขนิยมที่เดินสายกลาง 
ไม่อยากจะให้เกิดความทุกข์เพราะการแสวงหาและการติดยึดมากเกินไป  

 

จรรยาบรรณ 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ร่วมมือกันท ากิจกรรมต่างๆ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความสามารถทางสติปัญญา มีวัฒนธรรม จึงท าให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่อ่อนแอเมื่อเทียบ
กับสัตว์ประเภทอ่ืนๆ สามารถด ารงชีวิตและมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มนุษย์มี
ความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนั้นมนุษย์จึงมีอาชีพที่แตกต่างกัน  ด้วยความแตกต่างในอาชีพจึงต้อง
มีกฎเกณฑ์ที่แต่ละอาชีพ พึงมีพึงปฏิบัติ เป็นสิ่งที่คอยควบคุมให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในการประกอบอาชีพ  สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและความสงบสุข สิ่งที่เป็น
แนวทางให้มนุษย์ยึดปฏิบัติดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  เรียกว่า  จรรยาบรรณ 
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ความหมายของจรรยาบรรณ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน (2538 : 214) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จรรยาบรรณ 
คือ ประมวลความประพฤติผู้ที่ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง ก าหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2523 : 61-70) ได้อธิบายถึงคาว่า “จรรยาบรรณ” ไว้ดังนี้ 
จรรยาบรรณ  เป็นค าสมาสมาจากค าว่า จรรยา กับ บรรณ จรรยา หมายถึง ความประพฤติ หรือกิริยา
ความประพฤติ บรรณ หมายถึง หนังสือ ดังนั้น จรรยาบรรณ หมายถึง หนังสือที่แสดงความ
ประพฤติหรือกิริยาความประพฤติ 
 พระเมธีธรรมาภรณ์ (2538 : 3) กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึง จริยาวิชาชีพ จรรยา
วิชาชีพ หรือจริยธรรมวิชาชีพ จะครอบคลุมในทุกเร่ืองทุกประการที่เป็นข้อควรประพฤติส าหรับ
กลุ่มวิชาชีพ  
 อมรา เล็กเริงสินธุ์ (2542 : 98) กล่าวว่า จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ประมวล
มาตรฐานความประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อผดุง
เกียรติและสถานะของวิชาชีพ โดยที่ข้อปฏิบัตินั้นอาจจะเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบอก
กล่าวด้วยวาจาในสังคมวิชาชีพนั้นก็ได้ ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณต้องได้รับโทษ ด้วยการว่ากล่าว
ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ 
 สุปรีชา กมลาศน์, (2546 : 4) กล่าวว่า จรรยาบรรณ หมายถึง จริยธรรมของกลุ่มชน 

ผู้ร่วมอาชีพ ร่วมอุดมการณ์เป็นหลักประพฤติ หลักจริยธรรม มารยาท ที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม 
ควรจะร่วมกันรักษาไว้เพื่อธ ารงเกียรติและศรัทธาจากประชาชนละเมียดละไมกว่ากฎระเบียบ ลึกซึ้ง
กว่าวินัย  สูงค่าเทียบเท่าอุดมการณ์ 
 สุรพล ไกรสราวุฒิ (2551:2) ให้ความหมายจรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติ 
หรือพฤติกรรมการแสดงออกที่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ และ
เน้นไปในเร่ืองของการประกอบอาชีพ การงาน หรือเป็นเรื่องเฉพาะในแต่ละวิชาชีพ ที่จะก าหนดขึ้น
ให้รู้ว่า อะไรที่ท าได้ อะไรที่ควรท า อะไรที่ไม่ควรท า เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปด้วยดี  
มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ และจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ประมวลความประพฤติที ่
ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละแขนงก าหนดเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก 

และวงวิชาชีพนั้น ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์หรือไม่ก็ได้ บางทีเรียกกันสั้นๆ ว่าจรรยาบรรณบ้าง 

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพบ้าง หรือจรรยาบรรณวิชาชีพบ้าง ซึ่งใช้สาหรับควบคุมความ
ประพฤต ิและเป็นแนวปฏิบัติสาหรับบุคคลในวิชาชีพหนึ่งๆ โดยเฉพาะเท่านั้น 
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 จากความหมายของจรรยาบรรณดังได้กล่าวไว้ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่าจรรยาบรรณคือ
ข้อก าหนดแนวทาง ที่แต่ละอาชีพก าหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ เพื่อผดุงเกียรติและสถานะของ
วิชาชีพอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
 

ความส าคญัของจรรยาบรรณ 

 จรรยาบรรณเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่งส าหรับผู้ที่ประกอบอาชพีต่างๆ (ถวิล เขม็ทอง, 
2537 : 99-100 ) ได้กล่าวถึงความส าคัญของจรรยาบรรณไว้ดังนี้ 
 1. ช่วยควบคุมมาตรฐาน  และประกันคุณภาพในการประกอบอาชีพนั้นๆ 

 2. ช่วยควบคุมจริยธรรม  ผู้ประกอบอาชีพนั้นให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

 3. ช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพที่มีคุณค่าให้เป็นที่รู้จัก  และยอมรับนับถือ 

 4. ช่วยส่งเสริมคุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพ ให้เป็นผู้มีเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน 

 5. ช่วยลดปัญหาต่างๆ เช่น การคดโกง เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ ใจแคบ 

ไม่ยอมเสียสละ 

 6. ช่วยเน้นภาพพจน์ที่ดีของผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การเสียสละ 
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การรับผิดชอบในหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม 

 7. ช่วยท าหน้าที่พิทักษ์สิทธิทางกฎหมาย ส าหรับผู้ประกอบอาชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรมอันดี 
 8. ช่วยจรรโลงวิชาชีพนั้นให้เจริญก้าวหน้า และช่วยเสริมสร้างผู้ประกอบอาชีพได้รับ
การยอมรับตามสมควรแก่ฐานะ 

 

หลักจรรยาบรรณ 

 สุภาพร  พิศาลบุตร  (2546 : 133 – 144) ได้เสนอแนวทาง ซึ่งเป็นหลักของจรรยาบรรณ
ต่างๆ ไว้  10 ประการดังนี้ 
 1. ความจงรักภักดี (Loyalty) ให้ความศรัทธาและความภักดีต่อครอบครัว เพื่อน นายจ้าง
และประเทศชาติ  ไม่เปิดเผยข้อมูลลับเพื่อหาผลประโยชน์  ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการชักน าหรือ
ความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ 
 2. ความซื่อสัตย์  (Honesty)  มีความจริงใจ  พูดแต่ความจริง  ตรงไปตรงมา  ปราศจาก
อคติ ไม่หลอกลวง  ไม่ขโมย  ไม่โกหก  ไม่พูดจาอ้อมค้อม 
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 3. ความยุติธรรม (Fairness) มคีวามยุติธรรมและเปิดใจ มีความตั้งใจและยอมรับความ
ผิดพลาดอันเกิดจากสถานะที่ท าให้เปลี่ยนแปลง และเสนอข้อตกลงอย่างยุติธรรมต่อบุคคลอย่าง 

เท่าเทียมกันและใจกว้างต่อความแตกต่าง ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความผิดพลาดหรือความทุกข์
ยากของผู้อ่ืน 

 4. ความมั่นคง  (Integrity)  ยึดถอืหลักการ  มีเกียรติ มั่นคง มีความกล้าหาญและยอมรับ
ความผิด  มีธรรมะ  ยอมรับผลการตัดสินใจ 

 5. หน้าที่ของพลเมือง (Responsible citizenship) ปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิตาม
ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิในการมีส่วนร่วม  มีส านึกทางสังคมและบริการสาธารณชน  เมื่ออยู่
ในต าแหน่งผู้น าหรือผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ เคารพและให้เกียรติการตัดสินใจในกระบวนการประชาธิปไตย  
หลีกเลี่ยงการปกปิดความลับหรือข้อมูลโดยไม่จ าเป็น  และให้ข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อเลือกอย่างมีเหตุผล
และตามสิทธ ิ

 6. การรักษาสัญญา (Promise-keeping) มีคุณค่าต่อความไว้วางใจและปฏิบัติตามข้อตกลง
ยึดถือจิตใจไม่ตีความข้อตกลงในทางเทคนิคหรือกฎหมายโดยไม่อนุโลมหรือแก้ตัวเพื่อยกเลิก
ข้อตกลง 

 7. การเอาใจใส่ต่อบุคคลอ่ืน  (Caring  for  others)  เอาใจใส่เมตตากรุณา  แบ่งปันให้แก่
ผู้อ่ืนช่วยในสิ่งที่จ าเป็นและหลีกเลี่ยงที่จะท าอันตรายต่อผู้อ่ืน 

 8. การแสวงหาคุณงามความดี  (Pursuit  of  excellence) แสวงหาความดีในทุกเร่ือง  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและอาชีพ ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงามทุกอย่างเต็มความสามารถ  พัฒนา
และรักษาความสามารถ  แสวงหาความรู้และมีการเตรียมตัวที่ดี 
 9. ความเคารพต่อผู้อ่ืน  (Respect  for  others)  แสดงความเคารพทุกคนอย่างสง่าผ่าเผย  
เคารพความเป็นส่วนตัว  และสิทธิในการตัดสินใจของทุกคน  สุภาพ  ความฉับพลันและด้วยเกียรติ 
ไม่สนับสนุนขัดขวางหรือไม่ประพฤติตัวที่จะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของบุคคลอ่ืน 

 10. ความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  (Accountability)  การให้เหตุผลรับที่จะรับผิดชอบ
ตัดสินใจ  และผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าและที่ไม่ได้กระท า 

 

หลักของจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 ศิริพงษ์ มะโนรส (2554:3) ให้ความหมายของ จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง การประกอบ
อาชีพที่สุจริต มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ โดยยึดหลักคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ดูถูก
อาชีพตน หลักของจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงประกอบไปด้วย  
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 1. ความรักความศรัทธาในอาชีพ  

 2. ความซื่อสัตย์สุจริต  

 3. การให้ความเคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 4. ยกย่องให้เกียรติผู้ร่วมวิชาชีพ  

 5. การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ  

 จรรยาบรรณวิชาชีพมีลักษณะส าคัญดังนี้  
 1. จรรยาบรรณวิชาชีพเกิดจากความสมัครใจของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันร่วมกันสร้าง
จรรยาบรรณสาหรับวิชาชีพของตนขึ้นมาควบคุมกันเอง  ซึ่งมิใช่ข้อบังคับของกฎหมาย แต่เป็น
จริยธรรมที่ผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ ควรปฏิบัติ  
 2. จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยจิตใจที่
เปี่ยมด้วยอุดมคติ แม้จะไม่ใช่กฎหมายก็ตาม แต่ผู้ประกอบการควรตระหนักและปฏิบัติเพื่อเป็น
แนวทางที่จะอานวยประโยชน์สุขแก่คนในสังคม  

 ความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 ผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆ จ าเป็นต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นๆ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
จรรยาบรรณวิชาชีพมีความส าคัญ ดังนี ้ 
 1. จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ และปริมาณ ที่ถูกต้อง
ในการประกอบอาชีพในการผลิต และการค้า  

 2. จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ ผู้ผลิต และผู้ค้า เช่น 

ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เป็นต้น 

 3. จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพ และปริมาณที่ดีมีคุณค่า และ
เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมเชื่อถือ  

 4. จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ และผู้ผลิต เช่น ให้มี
เมตตากรุณา ปรองดอง เห็นอกเห็นใจ สามัคคี เป็นต้น  

 5. จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในองค์กรหน่วยงาน และ ลดปัญหา
การคดโกงฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบ ลดการปลอมปนเห็นแก่ตัว และเห็นแก่ได้ ตลอดจนความมักได้
มักง่าย ความใจแคบไม่ยอมเสียสละ เป็นต้น  

 6. จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพพจน์ที่ดีของผู้มีจริยธรรม  

เช่น ในการเสียสละในการเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมาก  ยิ่งกว่าประโยชน์ของส่วนตัวในการ
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน และอาชีพอย่างแท้จริง  
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 7. จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยท าหน้าที่พิทักษ์ตามกฎหมาย ส าหรับผู้ประกอบอาชีพให้
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 ดังนั้นสังคมไทยในปัจจุบันประกอบด้วยอาชีพต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละอาชีพ ล้วนแต่มี
ความส าคัญ  ผู้ประกอบอาชีพต่างรวมกลุ่มเป็นองค์กร  ชมรม  สมาคม  ก าหนดกฎเกณฑ์  แนวทาง
ในการประกอบอาชีพ ให้สมาชิกขององค์กรให้ประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งเรียกว่าจรรยาบรรณ ตัวอย่าง
ของจรรยาบรรณอาชีพต่างๆ ทั้งสังคมไทยและสังคมอื่น ดังนี้ 
 1. จรรยาบรรณของนักศึกษา 

  1.1 พึงหาโอกาสเรียนรู้ให้เข้าใจวิธีการใช้เหตุผล  และขอบเขตของเหตุผลโดยเร็ว
ที่สุดตามวัยและระดับการศึกษา  
  1.2 พึงยอมรับทุกอย่างด้วยเหตุผล  พึงรับพิจารณาความคิดทุกอย่างที่มีเหตุผลด้วย
ความเคารพ แม้แต่ตนเองจะยังไม่เห็นด้วยกับเหตุผลนั้น 

  1.3 พึงเคารพความคิดที่มีเหตุผลของตนเองและผู้อ่ืน ในทางปฏิบัติพึงหาทาง
ประนีประนอมความคิดเห็นต่างๆ  เพื่อหาทางสายกลางซึ่งทุกฝ่ายจะยอมรับได้บ้าง  เสียสละบ้าง 

  1.4 พึงถือว่า การเล่าเรียนมิใช่การกอบโกยหาวิธีได้เปรียบ เสียเปรียบคนอ่ืนใน
สังคม แต่การศึกษาคือ  การสร้างบุคลิกภาพจึงไม่ควรแข่งขันและกีดกันซึ่งกันและกัน 

  1.5 พึงถือว่าชีวิตในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่ชีวิตชั่วคราวเหมือน
ในรถโดยสารหรือเรือโดยสาร 

  1.6 พึงสร้างสังคมในสถานศึกษา ให้เป็นสังคมในอุดมการณ์ที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

  1.7 พึงมีความสุจริตในการท างานที่ครูอาจารย์มอบหมายในการศึกษา เช่น 
ท าการบ้านแบบฝึกหัด การท ารายงานในเร่ืองต่างๆ ในการสอบ และพึงถือว่าเกียรติย่อมอยู่เหนือ
ประโยชน์ใดๆ  ทั้งสิ้น 

  1.8 พึงฝึกน้ าใจกีฬาในการแข่งขันทุกประเภท และพึงให้เกียรติครู อาจารย์และ
เพื่อนเสมอ 

  1.9 พึงถือว่า  สิทธิแลกเปลี่ยนกับหน้าที่และความรับผิดชอบเสมอ 

 จุดมุ่งหมายหลักในจรรยาบรรณของนักศึกษา คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย และพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นประการส าคัญ เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่าน
การศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาระดับนี้ออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่สังคมต้องการ  จึงเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาและครูอาจารย์ทุกคน ที่จะช่วยกันท าให้นักศึกษายอมรับและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จะเป็นการปลูกฝังค่านิยมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้สูงขึ้น (ถวิล 
เข็มทอง, 2537 : 102) 

 2. จรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  โดยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 50 ก าหนดให้
คุรุสภาออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อรองรับการด าเนินงานควบคุมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพประกอบด้วยระดับคุณภาพ 

  2.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 

   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยใจตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
บุคลิกและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 

  2.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

  2.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

   2.3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  
ส่งเสริมและให้ก าลังใจแก่ศิษย์และหรือผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

   2.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ 
และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และหรือผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ 

   2.3.4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้ง  กาย  วาจา และจิตใจ 

   2.3.5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความเจริญทางกาย สติ ปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคมของศิษย์  และหรือผู้รับบริการ 

   2.3.6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องบริการด้วยความจริงใจและ
เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

  2.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

  2.5 จรรยาบรรณต่อสังคม  
   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติเป็นผู้น าในการอนุรักษ์  
และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์
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ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ดังนั้นคุรุสภาได้วางระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2548 

(มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2548:39) เพื่อให้ครูยึดถือปฏิบัติดังนี้  
   “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียน
การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนและการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศและการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ  

   “ครู” หมายความว่า บุคคลซึง่ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
ที่ต่ ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งปรากฏในมาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 5 ด้าน ดังต่อไปนี้  
 3. จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2537 

  โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน  ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้น  เพื่อให้ข้าราชการ
พลเรือนมีความประพฤติดี  ส านึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงสมควรให้มีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง  
เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา 
และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8  (5)  และมาตรา  91  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  จึงออกข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้
ดังต่อไปนี้ 
  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

  ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการ 
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  ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

  ข้อ 3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ 

  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

  ข้อ 4 ข้าราชการพลเรือน พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาคและ
ปราศจากอคติ 
  ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นส าคัญ 

  ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
  ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 

  ข้อ 8 ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วม
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

  ข้อ 9 ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

  ข้อ 10  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

 4. จรรยาบรรณของทหาร 

  4.1 พวกเราเป็นทหาร  เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแห่งชาติ  ที่ได้รับเกียรติให้มาท า
หน้าที่ป้องกันประเทศและคุ้มครองวิถีชีวิตของประชาชน พวกเราจึงต้องเตรียมให้พร้อมที่จะรบ
และสละชีพเพื่อชาติ 
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  4.2 ทหารต้องไม่คิดยอมแพ้ ถ้าเป็นผู้บัญชาการก็จะไม่สั่งให้หน่วยของตนยอม
จ านน  (โดยเจตนารมณ์ของตน)  ตราบเท่าที่ยังมีหนทางต่อสู้ 
  4.3 ถ้าถูกจับเป็นเชลย เราก็จะยังคงต่อสู้ไปทุกวิถีทาง โดยพยามจะหลบหนีหรือ
ช่วยเหลือ  
  4.4 ถ้าตกเป็นเชลย เราจะไม่ให้ข้อมูลหรือกระท าใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเพื่อน
ร่วมชาติ  ถ้ามีอาวุโสจะท าหน้าที่บังคับบัญชา  ถ้าอาวุโสต่ ากว่าจะเชื่อฟังค าสั่งที่ชอบธรรมและ
สนับสนุนผู้บังคับบัญชา  ณ  ที่นั้นทุกวิถีทาง 

  4.5 ถ้าถูกสอบสวนเมื่อตกเป็นเชลย เรามีหน้าที่บอกแต่เพียง ชื่อ ยศ เลขประจ าตัว  
ต าแหน่ง  และวันเดือนปีเกิดเท่านั้น  เราจะไม่ให้ข้อมูลใดๆ หรือลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความ
ไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติและพันธมิตร  หรือก่อการใดๆ  ที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติ 
  4.6 ทหารใช้วิจารณญาณและความอดกลั้นสูงสุด ในการออกค าสั่งใช้ก าลังในการ
สู้รบ  และจะไม่ใช้ก าลังเกินกว่าเหตุ  ไม่มีหมายเข่นฆ่าพร่าชีวิตโดยไม่จ าเป็น  หรือโดยคึกคะนอง  
อีกทั้งกระท าการโดยระมัดระวังมิให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือน 

  4.7 ทหารจักไม่ท าร้าย รังแก ผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือผู้ที่ไม่มีอาวุธ และไม่สามารถ
ป้องกันตนเองได้ 
  4.8 ทหารจักต้องเป็นผู้หนักแน่น  อดทนต่อความทุกข์ ยากล าบาก  อดทนต่อความ
ขุ่นเคือง  โกรธแค้น  รู้จักข่มใจระงับโทสะฉุนเฉียว 

  4.9  ทหารจักไม่สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าการโดยไม่ชอบธรรม ผิดกฎหมาย 

  4.10 ทหารจักต้องรักษาเกียรติและทะนงในศักดิ์ศรี ไม่แสวงหาความเจริญก้าวหน้า 
ด้วยการประจบสอพลอ  กล่าวโทษให้ร้ายผู้อ่ืน 

  4.11 ทหารจักต้องเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยน  มีอัธยาศัยและจิตใจที่ดีงามต่อประชาชน 
และบุคคลในวิชาชีพอื่น 

 5. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  พ.ศ.  2543 

  อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา 8(6) (ซ)  มาตรา 50  แห่งพระราชบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29  ประกอบกับมาตรา  39  และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบาท
บัญญัติแห่งกฎหมาย  สภาวิศวกรจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
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  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
พ.ศ.  2543” 

  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ก าหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ดังนี ้
   1. ไม่กระท าการใดๆ  อันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

   2. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและ
วิชาการ 

   3. ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

   4. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรม หรือใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่
บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับหรือไม่ได้รับงาน 

   5. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ จากผู้รับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง 

   6. ไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมเกินความเป็นจริง 

   7. ไม่ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระท าได้ 
   8. ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

   9. ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเอง
ไม่ได้รับท าตรวจสอบหรือควบคุมด้วยตนเอง 

   10. ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

   11. ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น 

   12. ไม่รับท างานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู ้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคุมอื่นท าอยู่  เว้นแต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหน้าที่  หรือแจ้งให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

   13. ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพื่อการแข่งขันราคา 
เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้รับความยินยอมเป็น  

ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก  และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอ่ืนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
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   14. ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่ เกี่ยวกับงานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อ่ืนนั้น 

   15. ไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 

 6. จรรยาบรรณทางการแพทย์ 
  6.1 หมวด  1  หลักทั่วไป 

   6.1.1 ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม  
และเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง 

   6.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือการท าการใดๆ 
อันอาจเป็นเหตุใหเ้สื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

  6.2 หมวด  2  การโฆษณาประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   6.2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ต้องไม่โฆษณา จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
โฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ความรู้ความช านาญ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตน
และผู้อ่ืน 

   6.2.2 การโฆษณาอาจจะกระท าได้ดังนี้ : การแสดงผลงานวารสารวิชาการ  
หรือการประชุมวิชาการ การแสดงผลงานในหน้าที่หรือการบ าเพ็ญกุศลสาธารณะ การแสดงผลงาน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือการศึกษาของมวลชน 

  6.3 หมวด  3  ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   6.3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ในระดับดีที่สุด  และพยายามให้ผู้ป่วยพ้นจากอาการทรมานของโรค  และความทรมาน
ต่างๆ  โดยไม่เรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษ  นอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ 
   6.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย  ซึ่งตน
ได้มาจากการประกอบวิชาชีพ  เว้นแต่ผู้ป่วยยินยอมหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหน้าที่ 
   6.3.3 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใน
ระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย  เมื่อได้รับค าขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้  ฯลฯ 

  6.4 หมวด  4  การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ  
   6.4.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติ  และเคารพในศักดิ์ศรี 
ซึ่งกันและกัน 

   6.4.2 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ทับถม  ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน 
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   6.4.3 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

  6.5 หมวด  5  การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 

   6.5.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี
ของผู้ร่วมงาน 

   6.5.2 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
วิชาชีพของผู้ร่วมงาน 

  6.6 หมวด  6  การทดลองในมนุษย์ 
   6.6.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการทดลองในมนุษย์ จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายทั่วไปที่อาจเกิดขึ้น
จากการทดลองนั้นๆ 

   6.6.2 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ทดลองเช่นเดียวกับการ
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหมวด 3 

   6.6.3 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตราย หรือความ
เสียหายเนื่องจากการทดลอง  ที่บังเกิดแก่ผู้ทดลองอันไม่ใช่ความผิดของผู้ทดลองเอง 

 7. จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ  

  ในภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมากจึง ทาให้นักธุรกิจต่างคิดกลยุทธ์การตลาด
หลากหลายเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งเพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด ในบางคร้ังไม่ได้ค านึงถึงจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทาให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของคนในสังคม โดยมี
นักธุรกิจเป็นกลไกในการเชื่อมโยง ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมอาชีพ อันส่งผลให้เกิดการยอมรับจากคน
ทั่วไปในสังคม และสามารถทาให้ธุรกิจดารงอยู่ได้และเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งจรรยาบรรณของ 

ธุรกิจคือ หลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจยึดเป็นแนวทางการประพฤติในการดาเนินอาชีพ โดยก าหนด
ตามบทบาทหลักดังนี้ (ปิยะนารถ สิงห์ชู,2554:2-5). 

  7.1 จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อลูกค้า  

   ลูกค้า (Customer) คือ กลุม่บุคคลผู้ซื้อสินค้าหรือบริการท าให้ธุรกิจมีรายได้  
มีก าไร สามารถด ารงธุรกิจเจริญก้าวหน้า จึงควรมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ท าไว้ด้วย
ความซื่อสัตย์ธุรกิจต่อลูกค้าดังนี้  
   7.1.1 ก าหนดราคาสินค้าบริการด้วยความยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพ
และปริมาณ  
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   7.1.2 มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเอาใจใส่ลูกค้าทุกคน เปิดโอกาส
ให้ลูกค้าทุกคนซื้อสินค้าและบริการในทุกสภาวะเศรษฐกิจ  

   7.1.3 ไม่สร้างเงื่อนไขให้ลูกค้ากระท าตาม บีบบังคับควบคุมการตัดสินใจ
ของลูกค้า  

   7.1.4 ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อท าให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล  

   7.1.5 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี  
  7.2 จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์  
   ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการควบคุมการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจควรมีจรรยาบรรณต่อผลิตภัณฑ์ดังนี้  
   7.2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้เหมาะสม มีความ
สวยงาม มีราคาคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภค  

   7.2.2 ผลิตสินค้าและบริการได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีการรับรอง
กรรมวิธีการผลิตตามระบบที่แสดงถึงความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.)และมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO) เป็นต้น  

   7.2.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ให้อยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

   7.2.4 ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยระบุวันผลิตและวัน
หมดอายุที่ตั้งผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน  

   7.2.5 เปิดเผยความเสี่ยงทุกประเภทที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากตังผลิตภัณฑ์  
เช่น เคร่ืองดื่มชูกาลัง มีข้อความระบุว่า "ห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ"  

ยาฆ่าแมลง มีข้อความระบุว่า "ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก" หรือนมข้นหวาน ระบุข้อความว่า "ห้ามใช้
เลี้ยงทารก" เป็นต้น  

   7.2.6 เปิดเผยถึงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ 
   7.2.7 ไม่ตั้งชื่อและออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งบรรจุภัณฑ์เลียนแบบผู้อื่น  

   7.2.8 ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมตอ้งมีการควบคมุคุณภาพทั้งระบบครบวงจร 

  7.3 จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อคู่แข่งขัน  



  395 

   คู่แข่งขัน (Competitor) คือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับซึ่งต้องมีการ
แข่งขันกัน บางคร้ังต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงควรมีจรรยาบรรณ
ต่อคู่แข่งขันดังน้ี  

   7.3.1 ไม่กลั่นแกล้งหรือให้ร้ายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  หรือท าการ
ข่มขู่และ กีดกันทางการค้า  

   7.3.2 การให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การร่วมมือในการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   7.3.3 ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งขัน เช่น ละเมิดลิขสิทธิ ์
สิทธิบัตรเป็นต้น  

   7.3.4 ไม่จารกรรมความลับทางธุรกิจของคู่แข่งขัน  

  7.4 จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อหน่วยราชการ หน่วยราชการ เป็นสถาบัน
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ นอกจากนี้การประกอบธุรกิจยังอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยราชการอีกด้วย ดังนั้น  

ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณต่อส่วนราชการดังนี้  
   7.4.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายในการประกอบธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์ เช่น จัดท าบัญชีและเสียภาษีถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ และไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ประพฤติมิชอบในธุรกิจของตน  

   7.4.2 ไม่ให้สินบนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ  

   7.4.3 ไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าราชการในการกระท าที่ส่อทางทุจริต  

   7.4.4 ไม่ให้ของขวัญหรือของก านัลแก่ข้าราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ  

   7.4.5 ท าธุรกิจกับส่วนราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมมีความเป็น
มิตรไมตรี  

   7.4.6 ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการทาหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยการ
สละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ตามความเหมาะสม สนับสนุนด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและ
ชุมชน  

   7.4.7 มีทัศนคติที่ดีและเชื่อมั่นต่อส่วนราชการ ให้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการ  

  7.5 จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อพนักงาน  
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   พนักงาน (Employer) คือ บุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยในการประกอบธุรกิจที่ส าคัญ 

ถ้าไม่มีพนักงานท าหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร ย่อมทาให้ไม่เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ 

จึงควรมีจรรยาบรรณดังนี้  
   7.5.1 ให้ค่าจ้างและผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ 

ความสามารถ และลักษณะของงาน 

   7.5.2 ให้สวัสดิการที่ดี ท าให้พนักงานมีสวัสดิภาพในการด ารงชีวิต 

   7.5.3 สนับสนุนพนักงานมีการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
โดยการฝึกอบรมสัมมนา รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

เป็นต้น 

   7.5.4 ให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการปกครองและผลตอบแทน 

   7.5.5 เคารพสิทธิส่วนบุคคลและความสามารถของพนักงาน โดยไม่เปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

   7.5.6 ศึกษาท าความเข้าใจพนักงานด้านอุปนิสัย ความถนัด ความสามารถ 

เพื่อจัดหน้าที่ของพนักงานให้เหมาะสมกับงานที่ท า 

   7.5.7 ให้ความเชื่อถือไว้วางใจด้วยการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้การยอมรับในผลงาน และส่งเสริมสถานภาพในการท างานให้สูงขึ้น 

   7.5.8 ให้ค าแนะน าปรึกษาด้วยความเต็มใจทั้งเร่ืองงานเร่ืองส่วนตัวตาม
ความเหมาะสม 

   7.5.9 ส่งเสริมสนับสนุน ให้พนักงานประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม
ประเทศชาติ  
  7.6 จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อสังคม  

   สังคม (Society) คือ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของบุคคล มีหน้าที่ในสังคม
แตกต่างกันมีการแบ่งงานกันท า มีสิทธิและเสรีภาพในฐานะการเป็นพลเมืองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

ผู้ประกอบธุรกิจก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม จึงต้องมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า
มีความสงบสุข มีส่วนรับผิดชอบกับสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ดังนั้น ผู้ประกอบ
ธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณต่อสังคมดังนี้  
   7.6.1 ไม่ประกอบธุรกิจที่ท าให้สังคมเสื่อมทั้งด้านจิตใจและด้านศีลธรรม 

เช่น การเปิดบ่อนการพนัน ท าธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดการท าผิดกฎหมายเช่น รับซื้อของโจร เป็นต้น 

   7.6.2 ไม่ท าธุรกิจที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  

ค้าไม้เถื่อน การรุกล้ าที่สาธารณะ การปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ าล าคลอง เป็นต้น 
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   7.6.3 มีการป้องกันไม่ให้ธุรกิจเป็นต้นเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมทั้งด้านเสียง สีและกลิ่น เช่นมีการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย การเก็บรักษาและท าลายวัตถุมีพิษ
ต่างๆ ด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น 

   7.6.4 ให้ความเคารพในสิทธิทางปัญญาของบุคคลอ่ืนหรือธุรกิจอ่ืน ด้วยการ
ไม่ลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 

   7.6.5 ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมโดยการ
สละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์เพื่อความน่าอยู่ของสังคม เช่น ร่วมจัดท าศาลาพักผู้โดยสารร่วมปลูก
ต้นไม้ในสวนสาธารณะ ฯลฯ 

   7.6.6 สร้างงานแก่คนในสังคมให้มีรายได้ ท าให้มีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

  7.7 จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้ประกอบธุรกิจ 

   พนักงานต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพต่อผู ้ประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกัน ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายต่างปฏิบัติต่อกันด้วยการมีจรรยาบรรณย่อมท าให้การท างานประสบ
ผลส าเร็จและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ดังนั้น พนักงานจึงควรมีจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบธุรกิจ
ดังนี ้ 
   7.7.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและมีวินัย 

   7.7.2 มีความรับผิดชอบและรักษาทรัพย์สินของกิจการ ด้วยการใช้ทรัพย์สิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูแลรักษาไม่ให้สูญหายและไม่น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

   7.7.3 ประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ไม่ปฏิบัติตนให้มีผลกระทบ
ต่อนายจ้าง 

   7.7.4 ไม่ประพฤติและปฏิบัติสิ่งที่ขัดต่อผลประโยชน์ของนายจ้าง ด้วยการ
กระท าตนเป็นคู่แข่งขันในเชิงธุรกิจการรับผลประโยชน์และเกี่ยวข้องทางการเงินกับคู่แข่งขันของ
นายจ้าง ซึ่งมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบในเชิงธุรกิจกับคู่แข่งขัน 

   7.7.5 ไม่ท างานให้บุคคลอ่ืน ต้องมีความจงรักภักดีเต็มใจท างานให้นายจ้าง
อย่างเต็มความสามารถ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากนายจ้างก่อนซึ่งต้องไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจ า 

  จรรยาบรรณในแต่ละอาชีพ จึงมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพในแต่ละอาชีพ 

ทุกคนมีเปา้ประสงค์ในการประกอบอาชีพตามที่ตนรัก มีความถนัดในแต่ละทักษะ เป็นความสุข 

ความพอใจที่ได้ท างานตามที่ตนตั้งเป้าหมายไว้ และการที่แต่ละอาชีพให้ความส าคัญ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ย่อมท าให้กลไกทางสังคมสามารถขับเคลื่อนได้ไปในทิศทางที่ทุกองค์กรมุ่งหวังไว้  
 8. จรรยาบรรณผู้ประกอบการ 
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  8.1 ผู้ประกอบการต่อลูกค้า 

   8.1.1 พึงขายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม 

   8.1.2 พึงขายสินค้าและบริการให้ถูกต้อง 

   8.1.3 พึงดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าทุกคน  อย่างเท่าเทียมกัน 

   8.1.4 พึงละเว้นการกระท าใดๆ  ที่จะควบคุมการตัดสินใจของลูกค้า 

   8.1.5 พึงละเว้นการกระท าใดๆ เพื่อท าให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล 

   8.1.6 พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และให้บริการอย่างมีน้ าใจไมตรีมีอัธยาศัยที่ดีต่อกัน 

  8.2 ผู้ประกอบการต่อคู่แข่ง 

   8.2.1 พึงละเว้นจากการกลั่นแกล้ง 

   8.2.2 พึงให้ความร่วมมือในการแข่งขัน 

  8.3 ผู้ประกอบการต่อหน่วยราชการ 

   8.3.1 พึงท าธุรกิจกับหน่วยราชการ  อย่างตรงไปตรงมา 

   8.3.2 พึงปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายในการท าธุรกิจ 

   8.3.3 พึงละเว้นจากการติดสินบน จ้างวานข้าราชการ 

   8.3.4 พึงละเว้นการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการกระท าของข้าราชการที่
มีต่อเจตนาท าการทุจริต 

   8.3.5 พึงละเว้นการให้ของขวัญ  หรือของก านัลใดๆ  แก่ข้าราชการ 

   8.3.6 พึงให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ  ในการท าตามหน้าที่พลเมืองดี 
   8.3.7 พึงมีทัศนคติถูกต้องและมีความเชื่อถือต่อหน่วยราชการ 

  8.4 ผู้ประกอบการต่อพนักงานลูกจ้าง 

   8.4.1 พึงให้ค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสม 

   8.4.2 พึงเอาใจใส่ในสวัสดิการ 

   8.4.3 พึงพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานลูกจ้าง 

   8.4.4 พึงให้ความเป็นธรรม 

   8.4.5 พึงเคารพสิทธิส่วนบุคคล  และความสามารถ 

   8.4.6 พึงให้ความเชื่อถือไว้วางใจ 

   8.4.7 พึงให้ค าแนะน าปรึกษา 

   8.4.8 พึงสนับสนุน 
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  8.5 ผู้ประกอบการต่อสังคม 

   8.5.1 พึงละเว้นจากการประกอบธุรกิจ  ที่ท าให้สังคมเสื่อม 

   8.5.2 พึงละเว้นจากการประกอบธุรกิจ ที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   8.5.3 พึงดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการของตน 

   8.5.4 พึงให้ความเคารพในสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น 

   8.5.5 พึงให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

   8.5.6 พึงให้ความสนใจในเร่ืองการสร้างงานแก่คนในชุมชน 

  8.6 พนักงานลูกจ้างต่อผู้ประกอบการ 

   7.6.1 พึงมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 

   7.6.2 พึงรักษาและรับผิดชอบ 

   7.6.3 พึงระมัดระวังการประพฤติปฏิบัติในทางเสื่อมเสีย 

   7.6.4 พึงหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ  ขัดผลประโยชน์นายจ้าง 

   7.6.5 พึงละเว้นจากการท างานให้ผู้อ่ืน 

 9. จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา 

  9.1 หลักการพื้นฐาน 

   9.1.1 การโฆษณาทุกชิ้นจะถูกต้องตามกฎหมาย มีเกียรติ ซื่อสัตย์และ
น าเสนอความจริง 

   9.1.2 การโฆษณาไม่ควรมีความขัดแย้งกับศีลธรรมอันดี และระเบียบสังคม 

   9.1.3 ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา  ควรกระท าด้วยการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ภายใต้หลักการแข่งขันที่ยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการ
ธุรกิจ 

   9.1.4 การโฆษณาต้องไม่กระท าให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจใน
การโฆษณา 

    รายละเอียดข้อปฏิบัติ  
    1) ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักปฏิบัติ และ
วิชาการ และอยู่ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

    2) ไม่ท าการใดๆ  อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์และวิชาชีพ 

    3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียใน
จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาน 
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    4) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันเป็นการดูหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือ
ความเชื่อ หรือสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป 

    5) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันท าให้เกิดความส าคัญผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้า บริการ การแสดงหรืออื่นๆ หรือโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริงจน
ท าให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความส าคัญผิด 

    6) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยใช้ความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ 
หรือเร่ืองโชคลางมาเป็นข้อจูงใจ 

    7) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยการเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้า 
บริการ หรือการแสดงของผู้อื่น 

    8) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยใช้ศัพท์สถิติ ผลการวิจัย หรือ
อ้างอิงรายงานทางวิทยาศาสตร์ในทางที่ไม่สมควร หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด โดยที่สินค้านั้นไม่
มีคุณสมบัติตามที่อ้าง 

    9) ไม่ควรกระท าการโฆษณาที่อ้างถึงตัวบุคคล หรือสถาบัน โดยที่
ตัวบุคคล หรือสถาบันนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริง  และไม่ใช่สินค้าและบริการ  หรือชมการแสดงนั้นจริง 

    10) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันอาจมีผลเป็นอันตรายต่อเด็ก หรือ
ผู้เยาว์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  หรือท าให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ  หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจูงใจโดยไม่สมควร 

 10. จรรยาบรรณ  คณะกรรมการบริษัท  ทีทีแอนด์ที  จ ากัด  (มหาชน) 

  จรรยาบรรณ  คณะกรรมการบริษัท  ทีทีแอนด์ที  จ ากัด  (มหาชน)  ที่ได้ก าหนดขึ้นนี้ 
แบ่งออกเป็น  3  หมวด  ดังน้ี 

  หมวดที่  1  ปฏิญาณว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กร 

  หมวดที่  2  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

  หมวดที่  3  ข้อพึงประพฤติปฏิบัติของกรรมการ 

  10.1 หมวดที่  1  ปฏิญาณว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กร 

   10.1.1 คิดถึงลูกค้า ท าเพื่อลูกค้า (Customers  Come  First)  หน้าที่รับผิดชอบ
ประการส าคัญของบริษัทฯ คือ การสนองความต้องการของลูกค้า โดยดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกคน
อย่างจริงใจและเสมอภาค 

   10.1.2 คิดสิ่งที่ดี ท าสิ่งที่ดี (Integrity) บริษัทฯ  จะด าเนินธุรกิจและประพฤติ
ปฏิบัติผู้อ่ืนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม  เพื่อให้ชื่อของ  “ทีทีแอนด์ที”  มีความน่าเชื่อถือ
อยู่เสมอ 
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   10.1.3 คิดสิ่งใหม่ๆ ท าสิ่งใหม่ๆ (Innovation) บริษัทฯ จะสร้างสรรค์  พัฒนา 
และแสวงหาผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบการท างาน ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอ 

   10.1.4 คิดร่วมกัน  ท าร่วมกัน (Teamwork)  บริษัทฯ  จะร่วมกันท าเป็นทีม  
ติดต่อสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ตลอดจนเคารพมติส่วนรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน 

  10.2 หมวดที่  2  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

   ในการประกอบธุรกิจบริษัทฯ จะยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมโดยส่วนรวม คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายประชุมคร้ังที่ 5/2545 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2545  ดังนี้ 
   บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือและการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้น กรรมการ 
ผู้บริหาร  ตลอดจนพนักงานทุกคน จึงมีหน้าที่รับผิดชอบตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและอยู่
บนพื้นฐานหลัก 5 ประการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ความโปร่งใส่ (Transparency) 

(Responsibility) ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ (Accountability) ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  และ
ความเป็นธรรม  (Fairness) โดยแบ่งเป็นสาระส าคัญ  ดังนี้ 
   10.2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น : ในการด าเนินการใดๆ บริษัทฯจะค านึงถึงสิทธิ
และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ  โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่จะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น สิทธิในการรับ
ส่วนแบ่งปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากจะ 

ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ แล้ว จะต้องมีลักษณะที่อ านวยความสะดวกให้ 
ผู้ถือหุ้นได้อย่าง เป็นธรรม  โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และเพียงพอ
ส าหรับการตัดสินใจ  ทั้งนี้  เพื่อความโปร่งใส  ให้ความส าคัญและเคารพต่อการใช้สิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น 

   10.2.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นได้เสีย : นอกเหนือจากสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ 
จะค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนร่วมได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ภาครัฐ  ชุมชน คู่แข่ง 
และเจ้าหนี้  เป็นต้น โดยจะดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความดูแลตลอดจนสนับสนุนให้มีการร่วมมือ
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ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะ
การเงินที่มั่นคง 

   10.2.3 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร : บุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องยึดมั่นต่อหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้ โดยจะทุ่มเทความรู้และความสามารถเต็มที่ ซื่อสัตย์ ไม่มีข้อขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์  และโปร่งใส ตลอดจนมคีวามรับผิดชอบต่อผลการบริหารงาน เพื่อให้บริษัทฯ  
ด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาพพจน์เป็นที่ยอมรับของสังคม และก่อให้เกิดผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นอย่างคุ้มค่า 

   10.2.4 การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบ : ก าหนดให้ฝ่ายการเงิน
และบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน รวมถึงรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  มีการด าเนินการที่ไม่ขัดต่อข้อเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

   10.2.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส : ก าหนดให้ส่วนเลขานุการ
บริษัทเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าสารสนเทศที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  (ตลท.)  และส านักงานคณะกรรมการก ากับ  (ตลท.)  รวมถึงการสื่อสารและเปิดเผย
ข้อมูลบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป โดยมีสาระที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ชัดเจน  และโปร่งใส  ตลอดจนช่วยก ากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ  มีการด าเนินการที่
ไม่ขัดต่อข้อเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

   10.2.6 การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติ : บริษัทฯ  จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายข้อบังคับอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้แล้วและที่จะประกาศใช้ในอนาคต ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการ  
1 ที่ก าหนดขึ้น โดย  ตลท.  และ กลต. 

   10.2.7 จรรยาบรรณ : กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ร่วมกัน
ในการส่งเสริมให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นไปกฎระเบียบข้อบังคับและหลักปฏิบัติ
ต่างๆ  ตามข้อ  6  ตลอดจนต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

   10.3 หมวดที่  3  ข้อพึงประพฤติปฏิบัติของกรรมการ 

   10.3.1 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัท 
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    1) ปฏิบัติหน้าที่โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ  เป็นส าคัญ อาทิ  เช่น 

     (1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และอุทิศตนให้แก่งาน
ของบริษัทฯ  อย่างเต็มที่ 
     (2) กรณีที่กรรมการไม่เป็นกรรมการหรือปรึกษาในบริษัทอ่ืน 
หรือองค์กร สมาคมอ่ืนใด จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ  และการประกอบหน้าที่โดยตรง 

     (3) กรณีที่กรรมการเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ
ใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ  การมีส่วนร่วมหรือการ
ถือหุ้นน้ันถือเป็นเร่ืองไม่สมควรแต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตามลายลักษณ์อักษร 

    2) รักษาข้อมูลความลับของบริษัท 

     (1) ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน 

     (2) ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษัทฯ ร่ัวไหล 
หรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ  ได้รับความเสียหาย 

     (3) กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ
แก่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

    3) พึงใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างประหยัดและให้ได้ประโยชน์
อย่างสูงสุด  และไม่น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  ซึ่งทรัพย์สินนี้หมายถึง  สังหาริมทรัพย์  เทคโนโลยี  
ความรู้ทางวิชาการ  เอกสาร  สิทธิ์  ลิขสิทธิ์ 
    4) รักษาภาพลักษณ์และไม่พึงท าลายชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการ
ประพฤติมิชอบและพึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันอาจจะกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัท
หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาได้  ตัวอย่างเช่น 

     (1) หลีกเลี่ยงการรับหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเมือง เช่น การเป็น
กรรมการพรรคการเมือง  หรือเป็นตัวแทนพรรคการเมืองในการกิจการสาธารณะต่างๆ เพราะอาจ
ท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าบริษัทฯ  มีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมือง 

     (2) ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่
ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

     (3) พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

   10.3.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท 

    1) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ  โดยรวม 
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    2) ปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ และเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
มีน้ าใจ มนุษย์สัมพันธ์ดี  และปรับตนให้  สามารถท างานร่วมกันได้ 
    3) หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเร่ืองราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ
เร่ืองส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ใน ลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือภาพพจน์
โดยส่วนรวมของบริษัทฯ 

   10.3.3 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อพนักงาน 

    1) พึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเมตตาธรรม  ดูแล  เอาใจใส่และพัฒนา
พนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ อย่างดี และพร้อมจะรับต าแหน่ง หรือความรับผิดชอบ
ที่สูงขึ้นได้ 
    2) พึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเน่ืองจากความแตกต่างในเร่ือง เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ  
เพศ  อายุ  พื้นฐานการศึกษา  หรือความชอบพอส่วนตัว 

    3) ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  
สนับสนุนให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย  มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน 

    4) พึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณา
น าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

    5) ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพสว่นบุคคล  ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

   10.3.4 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

    1) ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างเสมอภาค  และเป็นธรรม 

    2) ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเร่ืองของความซื่อสัตย์
สุจริตและเที่ยงธรรม  โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองและครอบครัวในการเรียกรับ  หรือยินยอมจะรับ
เงิน  สิ่งของ  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท  เป็นต้น  เว้นแต่ในโอกาส
หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม  ทั้งนี้จะต้องไม่มีราคามากจนเกินสมควรหรือเกินแก่ปกติวิสัย 

   10.3.5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อสังคมโดยรวม 

    1) บริหารและงานสนับสนุนให้บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ 
พัฒนาสังคมและการศึกษาโดยส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อม 
โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานบริษัทฯ 

    2) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดี  และท าประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมอย่างสม่ าเสมอ 
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สรุปท้ายบท 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ร่วมมือกันท ากิจกรรมต่างๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
มีความสามารถทางสติปัญญา มีวัฒนธรรม จึงท าให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับสัตว์
ประเภทอ่ืนๆ สามารถด ารงชีวิตและมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มนุษย์มีความสามารถ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นมนุษย์จึงมีอาชีพที่แตกต่างกัน  ด้วยความแตกต่างในอาชีพจึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่
แต่ละอาชีพ พึงมีพึงปฏิบัติ เป็นสิ่งที่คอยควบคุมให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรีในการ
ประกอบอาชีพ  สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและความสงบสุข สิ่งที่เป็นแนวทางให้
มนุษย์ยึดปฏิบัติดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  เรียกว่า  จรรยาบรรณ 

 ส่วน จริยศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด สิ่ งที่ควรเว้น สิ่งที่
ควรท า  แปลว่า   ศาสตร์ที่ว่าด้วยศีลธรรม  หลักศีลธรรม กฎที่ว่าด้วยความประพฤติและพฤติกรรม 

 ส่วนปรัชญาจริยศาสตร์  (Ethical Philosophy)  เป็นสาขาที่อภิปรายถกเถียงถึงพฤติกรรม
ของมนุษย์  ที่เกี่ยวกับความดี  ความชั่ว  ความถูก ความผิด  ควรไม่ควร  ค่าของคนวัดกันที่ไหน  
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมมีหรือไม่และเป็นอย่างไร  สิ่งที่มีค่าสูงสุดทุกยุคทุกสมัย  แนวความคิดของ
นักปรัชญาในสมัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาจริยศาสตร์ปรัชญาส านักงานต่างๆ มาเสนอ เพื่อค้นหา
แก่นแท้ที่เกี่ยวกับคุณค่า และจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต 
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แบบฝึกหัด 

บทที่  13  จริยศาสตร์และจรรยาบรรณ 

 

 

 1. จงบอกที่มาและความหมายของจริยศาสตร์มาโดยละเอียด 

 2. จงบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เร่ืองจริยศาสตร์มาโดยละเอียด 

 3. จรรยาบรรณ คืออะไร 

 4. จรรยาบรรณ มีความส าคัญอย่างไร 

 5. หลักของจรรยาบรรณประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 6. ท าไมวิชาชีพต่างๆ จึงต้องมีจรรยาบรรณ 

 7. จงยกตัวอย่างปัญหาทางจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันมา 3 ตัวอย่าง 
พร้อมทั้งอธิบายว่าปัญหาเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอยางไร 
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