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รหสัวิชา GE200001 

รายวิชา จริยธรรมกบัชีวิต               2(2-0-4) 
 (Morality and Life) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศกึษาความหมายและบ่อเกดิของจรยิธรรมในทศันะของปรชัญาและศาสนาทัง้ตะวนัออก 
ตะวนัตก หลกัพุทธธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพุทธปรชัญา การพฒันาตน พฒันาคนและพฒันางาน 
โดยยดึหลกัจรยิธรรมตามแนวทางของพุทธศาสนา ปญัหาดา้นจรยิธรรมและการแก้ไขปญัหาโดยใช้
ธรรมภาคปฏบิตัติลอดจนถงึจรรยาบรรณวชิาชพีและมารยาททางสงัคม 

 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 1. นักศกึษาสามารถอธบิายความหมาย แหล่งที่มา และประโยชน์ของจรยิธรรมที่มต่ีอ
มนุษยท์ัง้ทางดา้นส่วนตวัและสงัคมได ้

 2. นักศกึษาสามารถอธบิายความหมายของชวีติ ก าเนิดของชวีติ กฎธรรมธรรมชาตทิี่
เกีย่วขอ้งกบัชวีติในทศันะของปรชัญาและศาสนาต่างๆได้ 
 3. นกัศกึษาสามารถอธบิายหลกัจรยิธรรมตามแนวปรชัญาและศาสนาต่างๆ ได้ 
 4. นักศกึษาสามารถน าหลกัจรยิธรรมไปใช้ในชวีติประจ าวนั เพื่อการครองตน การครองคน 
การครองงาน  และการครองเรอืน 

 5. นักศึกษาสามารถพฒันาตนเองให้มชีวีิตที่มคีุณค่าด้วยการพฒันากายและจติให้มี
คุณภาพ อนัจะส่งผลใหด้ ารงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสุข 

 6. นักศกึษาสามารถบอกหลกัการและประโยชน์ของการพฒันาจติและเจรญิปญัญาเพื่อ
พฒันาคุณภาพชวีติได ้

 7. นกัศกึษาสามารถอธบิายหลกัจรรยาบรรณในวชิาชพีต่างๆ ได้ 
 8. นกัศกึษาสามารถปฏบิตัติามหลกัมารยาททางสงัคมทีถู่กตอ้งได้ 
 9. นกัศกึษาสามารถประยุกต์ใชห้ลกัศลีธรรมกบัหน้าทีค่วามเป็นพลเมอืง สามารถด ารง
ตนไดอ้ยา่งเป็นสุขในบรบิทสงัคมปจัจบุนั 
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เน้ือหา 

บทที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัจรยิธรรม      2 ชัว่โมง 

 ความหมายของจรยิธรรม 

 ความสมัพนัธข์องคุณธรรม  จรยิธรรม  ศลีธรรม 

 ลกัษณะของจรยิธรรม 

 ความส าคญัของจรยิธรรม 

 แหล่งทีม่าของจรยิธรรรม 

 ประโยชน์ของการศกึษาจรยิธรรม 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่1 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่2 ความจรงิของชวีติ       2  ชัว่โมง 

 ความหมายของชวีติ 

 ชวีติในมมุมองของปรชัญา 

 ชวีติมนุษยใ์นทศันะของศาสนา 

 ก าเนิดของชวีติมนุษยใ์นทศันะของพระพุทธศาสนา 

 คุณค่าของการศกึษาเรือ่งไตรลกัษณ์ 

 ก าเนิดของชวีติมนุษยใ์นทศันะของวทิยาศาสตร์ 
 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่2 

 เอกสารอา้งองิ 

บทที ่3 จรยิธรรมตามหลกัปรชัญา      4  ชัว่โมง 

 จรยิธรรมตามหลกัปรชัญาตะวนัตก 

 คุณค่าและเป้าหมายของชวีติ 

 เป้าหมายของชวีติ 

 เกณฑต์ดัสนิจรยิธรรม 

 จรยิธรรมตามหลกัปรชัญาตะวนัออก 

 ปรชัญาอนิเดยี  
 ปรชัญาอนิเดยีรว่มสมยั : ปรชัญาของมหาตมา คานธ ี
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 ปรชัญาจนี 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่3 

 เอกสารอา้งองิ 

บทที ่4 จรยิธรรมตามหลกัศาสนาต่างๆ     4 ชัว่โมง 

 ความหมายของศาสนา 

 องคป์ระกอบของศาสนา 

 บ่อเกดิของศาสนา 

 ประเภทของศาสนา 

 คุณค่าของศาสนา 

 ความสมัพนัธข์องศาสนาและจรยิธรรม 

 จรยิธรรมตามแนวศาสนาต่างๆ 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่4 

 เอกสารอา้งองิ 

บทที ่5 หลกัพุทธปรชัญา        4 ชัว่โมง 

 พระพุทธเจา้ตรสัรูอ้ะไร : ธาตุ   
 ปฏจิจสมปุบาท :  กระบวนการเกดิและดบัแห่งชวีติ 

 หลกัอรยิสจั 4 : ความจรงิอนัประเสรฐิ 

 กรรมตามหลกัพุทธปรชัญา 

 กรรมและความดบัแห่งกรรม 

 ช่องทางการท ากรรม 

 สาเหตุการเกดิกรรม 

 กรรม 4 ประเภท 

 การจ าแนกกรรมในลกัษณะอื่นๆ 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่5 

 เอกสารอา้งองิ 
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บทที ่6 พุทธจรยิธรรม         2 ชัว่โมง 

 จรยิธรรมชัน้ตน้ 

 จรยิธรรมชัน้กลาง 

 จรยิธรรมชัน้สงู 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่6 

 เอกสารอา้งองิ 

บทที ่7 จรยิธรรมเพื่อการพฒันาตน พฒันาคน  พฒันางาน    2   ชัว่โมง 

 หลกัจรยิธรรมเพื่อการพฒันาตน  
 จรยิธรรมเพื่อการพฒันาคน : หลกัธรรมเพื่อการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

 จรยิธรรมเพื่อการพฒันางานและการด าเนินชวีติ  
 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่7 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่8  ปญัหาดา้นจรยิธรรม       2 ชัว่โมง 

 ปญัหาดา้นจรยิธรรมในประเทศไทย  
 สาเหตุของปญัหาจรยิธรรม  

 แนวทางการพฒันาและการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม 

 แนวทางและวธิกีารปลกูฝงัจรยิธรรม 

 แนวทางในการแกไ้ขปญัหาจรยิธรรมระดบัรฐับาล 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่8 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่9 ธรรมภาคปฏบิตั ิ       4  ชัว่โมง 

 1ความหมายของธรรมะภาคปฏบิตั ิ 

 2สมถกมัมฏัฐาน 

 วปิสัสนากมัมฏัฐาน 

 สรปุ 
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 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่9 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่10 จรยิธรรมวชิาชพีและมารยาททางสงัคม     2   ชัว่โมง 

 ความหมายของจรรยาบรรณ  
 ความส าคญัของจรรยาบรรณ 

 มารยาททางสงัคม 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดัประจ าบทที ่10 

 เอกสารอา้งองิ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

 ผูส้อนใชว้ธิกีารสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (student center) โดยการสอนในรปูแบบ
บรรยายรว่มกบัการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนรูด้งันี้ 
 1. ในภาคบรรยายผู้สอนใช้วธิกีารสอนแบบบรรยายแบบมสี่วนร่วม กล่าวคอืใช้วธิกีาร
จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนสรา้งความรูต้ามแนวทฤษฎสีรรคนิยม หรอื Constructivism  มขีัน้ตอน
ดงันี้ 
  1.1 ขัน้น า (orientation) บอกถงึจดุมุง่หมายและสรา้งแรงจงูใจในการเรยีน 

  1.2 ขัน้ทบทวนความรูเ้ดมิ (elicitation of the prior knowledge)  

  1.3 ขัน้ปรบัเปลีย่นความคดิ (turning restructuring of ideas) 

   1.3.1 ท าความกระจา่งและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัและกนั (clarification 

and exchange of ideas) 

   1.3.2 การสรา้งความคดิใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภปิราย
และการสาธติ  
   1.3.3 ประเมนิความคดิใหม่ (evaluation of the new ideas) โดยการทดลอง
หรอืการคดิอยา่งลกึซึง้  
  1.4 ขัน้น าความคดิไปใช ้(application of ideas)  

  1.5 ขัน้ทบทวน (review) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ย ความรูท้ีผู่้เรยีนสรา้งด้วยตนเองนัน้
จะท าใหเ้กดิโครงสรา้งทางปญัญา (cognitive structure) ปรากฏในช่วงความจ าระยะยาว (long-term 
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memory) เป็นการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย ผูเ้รยีนสามารถจ าไดถ้าวรและสามารถน าไปใช้ได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
  นอกจากนี้ในการเรยีนการสอนนัน้ผูส้อนใชว้ธิกีารสอนแบบอื่นๆ ร่วมดว้ยไดแ้ก่  การ
สอนแบบกรณีศกึษา (case study) การสอนแบบโครงงาน (Project base) การสอนแบบปญัหาเป็น
ฐาน (Problem base) การท างานกลุ่ม การระดมสมอง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรยีน
ดว้ยอกีทางหนึ่ง 

 2. ในส่วนกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูผู้ส้อนใชก้จิกรรมทศันศกึษาตามแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก
มหาวทิยาลยัและการลงมอืท าความดอีย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมอืในการปลูกคุณธรรมจรยิธรรมและ
จติอาสาของนกัศกึษา  

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. แบบฝึกหดั 

 3. ภาพยนตร/์คลบิวดีโิอประกอบบทเรยีน 

 4. เครือ่งคอมพวิเตอร ์

 5. ชุดอุปกรณ์เครือ่งเสยีง 

 

การวดัผลและประเมินผล 

 การวดัผล 

 1. คะแนนระหว่างเรยีน   70% 

  1.1 ความสนใจในการเรยีน  10% 

  1.2 การท าแบบฝึกหดั  10% 

  1.3 กจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้  30% 

  1.4 ทดสอบกลางภาคเรยีน  20% 

 2. คะแนนสอบปลายภาคเรยีน  30% 

 การประเมินผล 

 คะแนนระหว่าง  80 – 100  ได ้ A 

 คะแนนระหว่าง  75 – 79  ได ้ B+ 

 คะแนนระหว่าง  70 – 74  ได ้ B 

 คะแนนระหว่าง  65 – 69  ได ้ C+ 
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 คะแนนระหว่าง  60 – 64  ได ้ C 

 คะแนนระหว่าง  55 – 59  ได ้ D+ 

 คะแนนระหว่าง  50 – 54  ได ้ D 

 คะแนนระหว่าง   0 – 49  ได ้ F 

 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจริยธรรม 

 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. ความหมายของจรยิธรรม 

 2. ความสมัพนัธข์องคุณธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม 

 3. ลกัษณะของจรยิธรรม 

 4. ความสาํคญัของจรยิธรรม 

 5. แหล่งทีม่าของจรยิธรรรม 

 6. ประโยชน์ของการศกึษาจรยิธรรม 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถบอกความหมายของจรยิธรรมได ้

 2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึความสาํคญัของจรยิธรรมได้ 
 3. ผูเ้รยีนสามารถบอกประวตัคิวามเป็นมาของจรยิธรรมโดยสงัเขปได้ 
 4. ผูเ้รยีนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูก้บัเหตุการณ์ทีพ่บในชวีติประจาํวนัได ้

 5. ผูเ้รยีนสามารถยกตวัอยา่งประโยชน์ของการศกึษาจรยิธรรม 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. นําเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมกรณตีวัอยา่งจากข่าวสารประจาํวนั 

 2. การทาํกจิกรรมกลุ่ม “เรือ่งปญัหาจรยิธรรมในสงัคมไทย” 
 3. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 4. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 5. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการนําไปใช ้

 6. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน  

 2. แบบฝึกหดั 

 3. ใบงาน 
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 4. สื่อ Power point  

 5. คลปิกรณตีวัอยา่ง เรือ่ง ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมในชวีติประจาํวนั 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การทาํรายงาน 

 2. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
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บทท่ี 1 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจริยธรรม 

 

 

 คําว่า จรยิธรรม เป็นสิง่ทีผู่ค้นในสงัคมได้ยนิไดฟ้งักนับ่อยครัง้ ทัง้ในแง่ทีเ่ป็นอุดมคติ
ซึง่สงัคมพยายามปลูกฝงัใหลู้กหลานของตนเป็นคนดมีคีุณธรรมจรยิธรรม และคาดหวงัว่าผูค้น
ในสงัคมจะเป็นคนดมีจีรยิธรรมในการอยู่ร่วมกนั และในอกีแง่หนึ่งจรยิธรรมกถ็ูกรบัรูใ้นแง่ทีเ่ป็น
ปญัหาใหญ่ของสงัคมไทยและสงัคมโลกดว้ย อนัเน่ืองมาจากการขาดจรยิธรรมของผูค้นในสงัคม
ไดก่้อใหเ้กดิปญัหานานปัการ เมือ่ยอ้นกลบัมาดูปญัหาในสงัคมไทยทีม่กีารต่อสูท้างการเมอืงกนั
มายาวนานนบั 10 ปีของคนสองกลุ่มสหีลกัๆ นัน้ จะพบว่า ทัง้สองฝา่ยต่างกล่าวหาและโจมตกีนั
และกัน โดยยกประเด็นเรื่องการทุจรติคอรปัชัน่ การขาดจรยิธรรม ขาดความยุติธรรม และ 

ไมส่ามารถจะหาขอ้ยตุไิด ้จนกระทัง่มกีารยดึอํานาจการปกครองในปี 2557 ส่งผลใหค้ณะรฐับาล
ยงัจดัให้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่เป็นปญัหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข มีการกําหนด 

หลกัจรยิธรรมที่เรยีกว่า ค่านิยมหลกั 12 ประการให้กระทรวงศกึษาธกิารนําไปจดัการเรยีน 

การสอนในสถานศึกษา นอกจากนี้เรายงัพบเห็นพฤติกรรมที่คนในสงัคมทําผดิจรยิธรรมอยู่
บ่อยครัง้ทางสื่อมวลชนดา้นโทรทศัน์และหนังสอืพมิพ ์อาท ิการล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็/สตร ี 
การทําร้ายร่างกาย  การปล้นจี้ฉกชงิวิง่ราว การทุจรติคอรปัชัน่ การตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค ์ 
การทําแท้ง การทอดทิ้งผู้สูงอายุ เป็นต้น สร้างความเดอืดรอ้นและหดหู่ใจให้กบัประชาชนอยู่
เสมอ เพราะฉะนัน้ การศกึษาจรยิธรรมจงึเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยปลกูฝงัเยาวชนใหค้รองตนอยู่ใน
ครรลองทีด่งีาม มมีารยาททางสงัคม อนัจะนําไปสู่สงัคมที่เอื้ออาทร อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข
อย่างยัง่ยนื ในเบื้องต้นนี้เราควรจะทําความรูจ้กักบัความหมาย ทีม่า ประวตัคิวามเป็นมา และ
ประโยชน์ของการศกึษาจรยิธรรมดงัต่อไปนี้ 
 

ความหมายของจริยธรรม 

 มนีักปราชญ์ นักวชิาการหลายท่านได้ให้คํานิยาม ความหมาย ของจรยิธรรมเอาไว้
ดงันี้ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542 : 291) ใหค้วามหมายว่า จรยิธรรม คอื 
ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิศลีธรรม กฎศลีธรรม. 
 ศาสตราจารยพ์เิศษจาํนงค ์ ทองประเสรฐิ (ราชบณัฑติ) (2552 : 1) ไดใ้หค้วามหมาย
ของจรยิธรรมว่า ประกอบดว้ยคําว่า จรยิ แปลว่า พงึประพฤต,ิ พงึปฏบิตั,ิ พงึดําเนิน กบัคําว่า 
ธรรม ซึ่งมคีวามหมายหลายอย่าง ความหมายหนึ่งก็คือ หลกัการ  ดงันัน้ คําว่า จรยิธรรม  
จงึอาจแปลว่า  ธรรมทีพ่งึประพฤตปิฏบิตั ิหรอื หลกัการดาํเนินชวีติของมนุษย ์ได ้ 
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 ศาสตราจารยก์รีต ิบุญเจอื (2534 : 4) ใหค้วามหมายว่า จรยิธรรม คอื ประมวล
กฎเกณฑค์วามประพฤต ิ 
 ศาสตราจารย์กรีต ิบุญเจอื (2545 : 164) ให้ความหมายว่า จรยิธรรม หรอื moral 
หมายถึง อุดมคติ รวมทัง้กฎเกณฑ์ความประพฤติซึ่งศาสนาแต่ละศาสนาบัญญัติขึ้น และ  

อาจหมายรวมถงึกฎเกณฑค์วามประพฤตทิีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบศาสนาดว้ย 

 ศาสตราจารยแ์สง จนัทรง์าม (2531 : 125) อธบิายว่า คําสอนในระดบัจรยิธรรมเป็น
คําสอนว่าด้วยความดคีวามชัว่ ความถูกและความผดิ ความควรความไม่ควร เกณฑ์สําหรบั
ตดัสนิคุณค่าทางจรยิธรรมและการปฏบิตัเิกีย่วกบัคุณค่าเหล่านี้ 
 ศาสตราจารย ์ดร.ทนิพนัธุ์ นาคะตะ (2557 : 16) ไดอ้ธบิายว่า ปรชัญาทางศลีธรรม 
หรอื จรยิธรรม เป็นเรื่องของการประเมนิและตดัสนิเกี่ยวกบัแนวทางปฏบิตัทิางศลีธรรม  หรอื
หลกัการแห่งความประพฤตทิัง้หลาย 

 ศาสตราจารย ์ดร.จรรจา สุวรรณทตั (2537 : 2) อธบิายว่า จรยิธรรมเป็นศาสตร์ 
ของการกระทําของมนุษย ์ซึง่จะนําเราใหก้ระทําและดํารงชวีติอย่างถูกต้อง  และอยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุผล  ซึง่กําหนดพืน้ฐานของมนัอยา่งมัน่คงและซื่อสตัยต์ามธรรมชาติ 
 ศาสตราจารยป์ระภาศร ี สหีอําไพ (2550 : 20) อธบิายว่า จรยิธรรม คอื หลกัความ
ประพฤติที่อบรมกิรยิาและปลูกฝงัลกัษณะนิสยั ให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรอืศีลธรรม 
คุณค่าทางจรยิธรรมชี้ให้เห็นความเจรญิงอกงามในการดําเนินชวีติอย่างมรีะเบยีบแบบแผน 

ตามวฒันธรรมของบุคคลที่มลีกัษณะทางจติใจดงีาม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โน้มนําให้บุคคล  

มุ่งกระทําความด ีละเว้นความชัว่ มแีนวทางความประพฤติอยู่ในเรื่องความดี ความถูกต้อง 
ความควรในการปฏบิตัตินเพื่ออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งสงบเรยีบรอ้ยและเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

 พระยาอนุมานราชธน (2516 : 1) ให้ความหมายว่า จรยิธรรมหมายถงึคุณค่าของ
ความประพฤตใินสงัคม ทีถ่อืว่าถูกต้องดหีรอืสิง่ทีถ่อืว่าผดิและชัว่ไม่ควรประพฤตแิลว้วางหลกั
เป็นมาตรฐานไว ้

 วศนิ อนิทสระ (2549 : 22 : 1) ให้ความหมายจรยิธรรมว่า ธรรมที่ควรประพฤต ิ 
ตามคาํแปลน้ีเลง็ไปในฝา่ยด ีคอื บุญ หรอื กุศลธรรม จรยิธรรมตรงกบัภาษาองักฤษว่า Ethically 

คลา้ย Ethics ทีห่มายถงึ จรยิศาสตร ์ในพระพุทธศาสนาใชค้าํว่า ธรรมจรยิา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี แท่นแก้ว (2552 : 1) อธบิายว่า จรยิธรรม หมายถึง 
ธรรมชาตหิรอืหลกัธรรมที่บุคคลควรประพฤต ิจดัว่า เป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายใน
ลกัษณะที่ดงีาม ถูกต้อง อนัเป็นสิง่ที่ประสงค์ของสงัคม และจรยิธรรมจะมไีด้จําต้องอาศยัหลกั  

คําสอนทางศาสนา อนัไดแ้ก่ ศลี (Percept) อนัหมายถงึหลกัหรอืกฎเกณฑก์ารประพฤตปิฏบิตั ิ
เพื่อดดั หรอื ฝึกหดักายและวาจาใหเ้รยีบรอ้ย ใหเ้ป็นปกต ิ กล่าวคอื  จะพดูจะทาํสิง่ใดใหเ้ป็นไป
ตามปกติ อย่าให้ผดิปกติ (ผดิศีล) เช่น พูดให้ถูกต้อง ให้เป็นธรรม กระทําให้ถูกต้อง ให้เป็น
ธรรม เมื่อพูดหรอืกระทําถูกต้อง เป็นธรรม ย่อมมคีวามสุข ความสบาย เยอืกเยน็ ไม่เดอืดรอ้น 
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อนัเป็นผลของการมศีีลหรอืเป็นผลแห่งการมคีุณธรรมในจติใจ  เมื่อมคีุณธรรมในจติใจแล้ว  
กเ็ป็นเหตุใหป้ระพฤตจิรยิธรรมใหถู้กตอ้ง ดงันัน้ คุณธรรมและศลีจงึเป็นโครงสรา้งของจรยิธรรม 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์พ.ต.ท. ดร.ลําดวน  ศรมีณี (ม.ป.ป.: 1) อธบิายความหมายของ
จรยิธรรมว่า  จรยิะ หมายถงึ ความประพฤติ,  กริยิาทีค่วรประพฤต,ิ  การปฏบิตั,ิ พฤตกิรรม, 

การกระทํา, กายกรรม  ส่วนธรรมะ หมายถงึ คําสัง่สอนในศาสนา, ความถูกต้อง, กฎเกณฑ ์ 
เมื่อรวมเขา้เป็นคําว่า จรยิธรรม  หมายถงึ การปฏบิตัติามคําสอนในศาสนา หรอื การประพฤติ
ตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง  จรยิธรรมในภาษาองักฤษใช้คําว่า Morals มรีากศพัท์มาจากคําว่า 
Mores  แปลว่าศลีธรรม, ความประพฤตทิีถู่กต้องดว้ยศลีธรรม, หลกัธรรมจรยิา, ความซื่อสตัย์
สุจรติ, บทสอนใจ, ความจรงิ, ความรูส้กึผดิและชอบ, กฎเกณฑท์ีด่ ี

 Richard Garner (1975: 1) ไดอ้ธบิายเรื่องจรยิธรรมมใีจความสําคญัว่า จรยิธรรม  
มาจากภาษากรกีสองคํา คอื ศลีธรรม (ethikos or moral) กบัอุปนิสยั (ethos or character) 
จรยิธรรมจงึหมายถงึศลีธรรมกบัอุปนิสยั  รวมทัง้สิง่ที่มคีุณค่า หรอืกฎแห่งความประพฤตขิอง
กลุ่มคนหรอืบุคคล 

 F. M. Montemayer (1994 : 1) กล่าวว่า จรยิธรรมสามารถนิยามไดถ้งึ ศาสตรข์อง
พฤติกรรมทางศีลธรรม บนพื้นฐานของวฒันธรรมและหลกัการมาตรฐานสําหรบัพฤติกรรม
มนุษยท์ีน่บัไดว้่าเป็นศาสตรข์องการดํารงชวีติอยา่งถูกตอ้ง 

 นอกจากทศันะของนักปรชัญาและศาสนาแล้ว ยงัมนีักวชิาการสาขาการศึกษาและ
สาขาจติวทิยาที่ศึกษาเรื่องจรยิธรรม แต่การศึกษาเรื่องจรยิธรรมในศาสตรด์งักล่าวเป็นไปใน
ลกัษณะของการประยกุตใ์ชเ้พื่อส่งเสรมิและพฒันาจรยิธรรมของบุคคลในลกัษณะของพฤตกิรรม
ศาสตร ์อาท ิ 
 ศาสตราจารย ์ดร.ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปจัจนึก (2520 : 1)  
ได้อธิบายว่า จรยิธรรม หมายถึงลกัษณะทางสงัคมหลายลกัษณะของมนุษย์และมขีอบเขต
รวมถงึพฤตกิรรมทางสงัคมประเภทต่างๆ ดว้ยลกัษณะและพฤตกิรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัจรยิธรรม 
จะมคีุณสมบตัิประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ เป็นลกัษณะที่สงัคมต้องการและ
ลกัษณะที่สงัคมไม่ต้องการใหม้อียู่ในสมาชิกของสงัคม ผูท้ี่มจีรยิธรรมสูง คอื ผู้ทีม่ลีกัษณะและ
พฤตกิรรมประเภทแรกมาก ประเภทหลงัน้อย 

 ศาสตราจารย ์ดร.ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2526 : 1) ไดอ้ธบิายว่า จรยิธรรม หมายถงึ 
สิง่ที่ควรประพฤติปฏบิตัิเพื่อให้เกิดความดี ความถูกต้อง แก่สงัคมในลกัษณะต่างๆ และจะ
เกิดขึ้นเมื่อคนมีความขดัแย้งเกี่ยวกับคุณธรรมหรือค่านิยม ตัง้แต่ 2 ตัวขึ้นไป เช่น ถ้ามี
เหตุการณ์ขดัแยง้เกิดขึ้น ทําให้เราตกอยู่ในสภาพแก้ปญัหาแล้วเราตดัสนิใจแก้ปญัหาโดยยดึ
ผลประโยชน์ที่เกดิขึน้จากการแก้ปญัหาเพื่อสงัคม แสดงว่าเรามจีรยิธรรมสูงกว่าคนที่แก้ปญัหา
เพื่อประโยชน์ของตนเอง  
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จรยิธรรม 

หลกัศาสนา ปรชัญา  กฎหมาย  จารตีประเพณ ี

ครอบครัว สถาบนัการศกึษา 

บุคคล 

 จากคําจํากัดความของจรยิธรรม จากนักปราชญ์ ราชบัณฑติ และนักวิชาการทัง้ 

ด้านปรชัญาและศาสนา ด้านจติวทิยา ด้านการศกึษาจะพบว่า ความหมายของจรยิธรรมสามารถ
อธบิายความหมายไดใ้น 2 ลกัษณะ คอื  
 1. จรยิธรรม หมายถงึ หลกัการ หรอื กฎเกณฑ ์เกี่ยวกบัความประพฤตขิองมนุษย์
ซึง่มนุษยค์วรประพฤตปิฏบิตั ิมลีกัษณะเป็นแนวทางการดําเนินชวีติทีถู่กต้องดงีาม เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและสงัคม 

 2. จรยิธรรม หมายถงึ คุณลกัษณะที่มอียู่ในตวับุคคล ที่ทําให้บุคคลเลอืกกระทําใน
สิง่ทีด่ ีละเวน้สิง่ทีช่ ัว่ 

 ความหมายของจรยิธรรมใน 2 ลกัษณะดงักล่าว คอื จรยิธรรมเป็นทัง้หลกัการปฏบิตัิ
หรอืกฎเกณฑ์ภายนอกที่จะมาช่วยควบคุมการกระทําของมนุษย์และเป็นคุณลกัษณะภายใน 

ตัวของบุคคลแต่ละคน ช่วยให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของจริยธรรมเพิ่มขึ้นและชี้ชัดว่า  
หลกัจรยิธรรมภายนอกและลกัษณะจรยิธรรมภายในมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั และส่งผลต่อพฤตกิรรม
ทางสงัคมของบุคคล (นีออน พณิประดษิฐ์, 2555 : 7) โดยที่การอบรมสัง่สอน การขดัเกลา 

ทางสงัคม (socialization) จากครอบครวัและจากสถานศึกษาจะเป็นสิง่ที่มบีทบาทต่อระดบั
จรยิธรรมของบุคคล ส่วนจารตี ประเพณี กฎหมาย ขอ้บงัคบั หลกัศาสนา จะเป็นสิง่ที่กําหนด
หลกัการหรอืกฎเกณฑท์างจรยิธรรม และหลกัจรยิธรรมเหล่านี้กจ็ะกลายเป็นมาตรฐานศลีธรรม
ใหค้รอบครบัครวัและสถานศกึษานําไปใชใ้นการอบรมสัง่สอนสมาชกิในครอบครวัและสมาชกิใน
สงัคมดงัแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-1 การปลกูฝงัจรยิธรรมสู่ระดบับุคคล 
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ความสมัพนัธข์องคณุธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม 

 คําว่า คุณธรรม จรยิธรรม และศลีธรรม เป็นคําที่พบว่ามกีารใชอ้ยู่บ่อยครัง้ บางครัง้
เราก็ใช้คู่กัน คือ คุณธรรมจริยธรรม บางครัง้ก็ใช้แทนกันเช่น วิชาศีลธรรม วิชาจริยธรรม 
จรยิธรรมวชิาชพี  ศลีธรรมจรรยา คนทีม่จีรยิธรรม คนทีม่ศีลีธรรม  เป็นต้น  เมื่อพจิารณาตาม
ความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542) ใหค้วามหมายดงันี้  
 คุณธรรม  คอื สภาพคุณงามความด.ี 
 จรยิธรรม คอื ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิศลีธรรม กฎศลีธรรม. 
 ศลีธรรม   คอื ความประพฤตทิีด่ทีีช่อบ ศลีและธรรม ธรรมในระดบัศลี. 
 ดงันัน้ คําว่า ศีลธรรม กับคําว่า จรยิธรรม มคีวามหมายเหมอืนกันใช้แทนกันได ้  
ส่วนคําว่า คุณธรรม กับจริยธรรม ใช้แตกต่างกัน กล่าวคือ คุณธรรมเป็นหลกัการใหญ่ที่มี
ลกัษณะเป็นนามธรรม  ส่วนจริยธรรมเป็นหลักการย่อยด้านความประพฤติของมนุษย์ที่มี
ลกัษณะเป็นรปูธรรม ดงัแผนภาพ 

 

   คุณธรรม      จรยิธรรม 
 

  หลกัการใหญ่    หลกัการยอ่ย 

  นามธรรม    รปูธรรม 

  ทฤษฎ ี    แนวปฏบิตั ิ

 

ภาพท่ี 1-2 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณธรรมกบัจรยิธรรม 

 

 ดงัตวัอยา่งเรือ่งคุณธรรมและหลกัจรยิธรรมศลี 5 ในพระพุทธศาสนา 

 

คุณธรรม                           จรยิธรรม 

 

 1. ความเมตตา     1. การงดเวน้การฆา่ การเบยีดเบยีนชวีติผูอ้ื่น 

 2. สมัมาอาชวีะ    2. การงดเว้นจาการลกัขโมย (การทุจรติทุก
       รปูแบบ) 
 3. การสาํรวมในกาม   3. การงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 

 4. สจัจะ     4. การงดเวน้จากการพดูเทจ็ 

 5. สตสิมัปชญัญะ   5. การงดเวน้จากการดื่มสุราเมรยัของมนึเมา
       ทัง้หลาย 

ภาพท่ี 1-3 ตวัอยา่งความสมัพนัธร์ะหว่างคุณธรรมกบัจรยิธรรม 
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 ศาสตราจารย ์ดร.ทนิพนัธุ ์ นาคะตะ (2557 : 21) อธบิายว่า จรยิธรรม หรอื ปรชัญา
ศลีธรรม กบัหลกัศลีธรรม เป็นเสมอืนสิง่เดยีวกนั จรยิธรรมกบัศลีธรรม ณ ทีน่ี้จงึเป็นคําทีใ่ช้แทน
กันได้ เราจึงพูดถึงปญัหาการตัดสิน การประมวล การโต้แย้ง ประสบการณ์ ความตระหนักรู ้ 
และทศันะต่างๆ ในทางศลีธรรม เช่นเดยีวกบัในทางจรยิธรรม  
 

ลกัษณะของจริยธรรม 

 หลกัจริยธรรมหรือหลักศีลธรรมถือเป็นสิ่งสําคญัในสังคมที่จะช่วยในการควบคุม
ความสมัพนัธแ์ละหน้าทีข่องบุคคลกบัผูอ้ื่น ทัง้จรยิธรรมทีก่ําหนดมาจากภายนอกและจรยิธรรม
ที่เกิดขึ้นจากภายในใจของเราเอง จรยิธรรมมหีน้าที่เป็นเครื่องมอืของสงัคมในการนํา หรอื  
ชีท้างให้กบับุคคลและกลุ่มต่างๆ ในด้านการควบคุมตวัเองนัน้หลกัศลีธรรมหรอืหลกัจรยิธรรม
พยายามควบคุมจติใต้สํานึกให้เกิดมโนสํานึกขึ้น นอกจากนี้จรยิธรรมยงัเป็นเสมอืนกฎหมาย 
จารตี และมารยาททางสงัคม โดยมบีทลงโทษในรูปแบบของการตําหนิหรอืยกย่อง (ทนิพนัธุ ์  
นาคะตะ, 2557 : 20) จงึอาจกล่าวได้ว่า จรยิธรรมคอืเป้าหมายและกฎในการบรรลุเป้าหมาย
สําหรบัวฒันธรรมหนึ่งๆ ที่กําหนดมาจากภายนอก จนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเอง  
จากการปลูกฝงัจิตใจจนกลายเป็นอุปนิสยั รวมทัง้เป็นเป้าหมายและกฎของตนเองสําหรบั
ควบคุมความประพฤตขิองตน ด้วยการพฒันามโนสํานึกหรอืมโนธรรมขึ้นมาเอง  จรยิธรรม 

จงึเริม่จากการมกีฎควบคุมความประพฤติจากภายนอกที่ปลูกฝงัให้เป็นอุปนิสยัภายในจติใจ  
จนกลายเป็นมโนธรรม และการให้เหตุผลในการกระทํา ซึ่งเริม่มมีาตัง้แต่เด็กที่สามารถใช้
ดุลพนิิจทางจรยิธรรมได้จนถงึวยัผูใ้หญ่ทีจ่ะสามารถวจิารณ์กฎและสิง่ที่มคีุณค่าของสงัคมด้วย
การใชค้วามคดิขัน้สูงได ้(William k. Frankena, 1964: 5-8) โดยทัว่ไปแลว้ลกัษณะทางจรยิธรรม 

มอียู ่2 ลกัษณะ (ลาํดวน  ศรมีณ,ี ม.ป.ป.: 3-4) คอื  
 1. ลกัษณะที่สงัคมต้องการ คอื พฤติกรรมที่สงัคมนิยมชมชอบ ต้องการให้มอียู่ใน
สมาชกิของสงัคมนัน้ และใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบ ยกย่องสรรเสรญิใหเ้ป็นผูม้ ี
เกยีรตใินสงัคม 

 2. ลกัษณะทีส่งัคมไมต่อ้งการ คอื พฤตกิรรมทีส่งัคมประณามว่า ไม่ด ีไม่ต้องการให้
มอียู่ในสมาชกิของสงัคมและไม่สนับสนุนผูก้ระทําโดยวธิกีารลงโทษผู้มพีฤตกิรรมเช่นนัน้ รูส้กึ
สาํนึกว่า เป็นสิง่ไมถู่กตอ้งและไมค่วรกระทาํต่อไป 

 ผู้ที่มีจริยธรรม จึงหมายถึงผู้ที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ มีความคิด การพูด  
การกระทําในทางที่ชอบ เว้นจากการกระทําความชัว่ด้วยกายวาจาใจ ทัง้หมดนี้เป็นคุณค่าที่สงัคม
ตอ้งการ เป็นคุณค่าทีโ่ลกตอ้งการ และปรารถนาใหเ้ป็นสากล 
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 นอกจากนี้ จรยิธรรมยงัแบ่งตามลกัษณะหรอืรปูแบบการใชไ้ดอ้กี โดยทัว่ไปปรากฏใช้อยู ่
3 ลกัษณะ (Raziel Abelson and Kai Nielsen, 1967: 81-82) ไดแ้ก่ 

 1. จรยิธรรมโดยลกัษณะทัว่ไป หรอื วถิชีวีติ เช่น จรยิธรรมชาวพุทธ หรอื ชาวครสิต์ 
 2. จรยิธรรมในลกัษณะกฎแห่งความประพฤต ิหรอื ประมวลหลกัศลีธรรม (moral 

code or principle) เช่น จรยิธรรมวชิาชพีต่างๆ  
 3. จรยิธรรมในรูปแบบปรชัญาทางศลีธรรมหรอืจรยิธรรม ได้แก่ หลกัการทางปรชัญา
ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลเกี่ยวกบัการกระทําที่มศีลีธรรมหรอืมจีรยิธรรม เช่น ความคดิสําคญัๆ 
เกี่ยวกบัความประพฤตขิองมนุษย ์แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ดา้น (Richard T. Garner and 

Bernard Rosen, 1967: 216-224) คอื 

  3.1 จรยิธรรมเชงิปทสัถาน (normative)  ซึง่ประกอบดว้ยหลกัการเกี่ยวกบัสิง่ที่
มคีุณค่าและหน้าทีท่างศลีธรรม  
  3.2 อภจิรยิธรรม (meta-ethics) เป็นเรื่องของการศกึษาจรยิธรรมแบบนามธรรม 

ที่มกีารวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ อาทิ การวิเคราะห์คําศัพท์และหน้าที่ของคําศัพท์ทาง
จรยิธรรม การใหเ้หตุผลสนบัสนุนจรยิธรรมเชงิปทสัถาน เป็นตน้ 

 

ความส าคญัของจริยธรรม 

 จรยิธรรมเป็นรากฐานแห่งความเจรญิรุ่งเรอืงมัน่คง และความสงบสุขของปจัเจกชน 
สงัคม และประเทศชาติ รฐัทุกรฐัควรมแีนวนโยบายให้ประชาชนมจีรยิธรรมอันดี เป็นหลัก
ประการแรกและถอืเป็นอุดมคต ิส่วนการพฒันาทางเศรษฐกจิ การศกึษาวชิาการและการเมอืงให้
เป็นอนัดบัรองลงมา ทัง้นี้เพราะ การศกึษาวชิาการใดๆ หากไม่มจีรยิธรรมเป็นแกนกลาง หรอื 
หลกัยดึแลว้ ยอ่มใหโ้ทษมากกว่าใหคุ้ณ  
 วศนิ อนิทสระ (2551: ข.) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของจรยิธรรมไวด้งันี้ 
 ถา้เปรยีบสงัคมเหมอืนตน้ไมม้แีก่น จรยิธรรมกเ็หมอืนแก่น 

 ถา้เปรยีบความรูเ้หมอืนดนิ จรยิธรรมยอ่มเหมอืนน ้ า  
 ดนิทีไ่มม่นี ้ ายดึเหนีย่วเกาะกุม ยอ่มเป็นฝุน่ละอองใหค้วามร าคาญมากกว่าประโยชน์  
 คนมคีวามรูท้ีไ่ม่มจีรยิธรรมจงึมกัเป็นคนทีก่่อความร าคาญหรอืความเดอืดรอ้นให้แก่
ผูอ้ืน่อยูเ่นืองๆ  
 การพฒันาบ้านเมอืงต้องพฒันาที่จิตใจก่อน เมื่อจติใจดแีล้วเรื่องอื่นๆ ก็จะพลอยดี
ตามมา ฉะนัน้ จรยิธรรมทางสงัคมจงึควรได้รบัการพจิารณาเป็นอนัดบัแรก เศรษฐกจิและปากท้อง
ของประชาชนจะดขีึน้ทนัท ีถ้าจรยิธรรมของคนในสงัคมดขีึ้น  แต่ถ้าประชาชนละเลยจรยิธรรม 
เศรษฐกิจก็จะเสื่อมโทรม เพราะแต่ละคนต่างกอบโกยทรพัย์สนิไว้เป็นประโยชน์ส่วนตวัมาก
เกินไป ความเห็นแก่ตวัจดั ความแล้งน้ําใจ ขาดเมตตาปราณี เอารดัเอาเปรยีบซึ่งกนัและกนั 
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การทุจรติคดโกงในวงการต่างๆ การเบยีดเบยีนในรปูแบบต่างๆ อนัเป็นเหตุใหส้งัคมเสื่อมโทรม
นัน้มสีาเหตุมาจากการขาดจรยิธรรม ทรพัยากรธรรมชาต ิของโลกนี้ มอียู ่อย่างจํากดั  
แต่ความต้องการของมนุษย์มไีม่จํากดั อนัเป็นที่มาของวชิาเศรษฐศาสตร์นัน้ หากมนุษย์ใช้
ทรพัยากรอยา่งไมม่จีรยิธรรม ใชด้ว้ยความฟุ่มเฟือย ทรพัยากรเหล่าน้ีกจ็ะหมดไป ไม่มเีหลอืต่อ
ใหอ้นุชนรุน่ต่อมาไดใ้ชส้อยดาํรงชวีติ   
 จรยิธรรมจงึนับว่าเป็นพืน้ฐานทีส่ําคญัของมนุษย์ทุกคน ถ้าคนใดขาดจรยิธรรมอาจมี
ผลรา้ยต่อตนเองและสงัคม สงัคมทีม่คีนขาดจรยิธรรมมาก ย่อมเป็นสงัคมที่วุ่นวาย ไรค้วามสุข 
ดงัจะพบได้จากการเกิดวกิฤติศรทัธาในวชิาชพีหลายแขนงในปจัจุบนั ทัง้ในวงการวชิาชพีคร ู
แพทย ์ตํารวจ ทหาร หรอืนักการเมอืง เป็นต้น จงึมคีํากล่าวว่า เราไม่สามารถสรา้งครูบนพื้นฐาน
ของคนไม่ด ีและไม่สามารถผลติแพทย์ ตํารวจ ทหาร นักธุรกจิที่ดไีด้ ถ้าหากบุคคลเหล่านัน้มี
พืน้ฐานทางนิสยัและความประพฤตทิี่ไม่ด ีจรยิธรรมจงึเป็นสิง่ที่สําคญัต่อชวีติและสงัคม มสี่วน
สําคญัที่จะนําความสงบสุขและความเจรญิก้าวหน้ามาสู่สงัคมนัน้ๆ เพราะเมื่อคนในสงัคมมี
จรยิธรรมจติใจก็ย่อมสูงส่ง มคีวามสะอาดและความสว่างในจติใจ จะทําการใดก็ไม่ก่อให้เกิด
ความเดอืดรอ้น  ไมก่่อใหเ้กดิทุกขแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น เป็นบุคคลทีม่คีุณค่า มปีระโยชน์ต่อสงัคม 
(รตันวด ีโชตกิพณิช, ม.ป.ป.: 2) คนทุกคนควรได้รบัการปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมไปพรอ้มๆ 
กัน  เนื่องด้วยจริยธรรมมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมมาก ซึ่งอาจสรุป
ความสาํคญัของจรยิธรรมและคุณธรรมได้ดงันี้ (วศนิ  อนิทสระ, 2518 : 6-7)   
 1. ช่วยให้ชวีติดําเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ ไม่พบอุปสรรค ถ้าคนในสงัคม 

ทุกคนมีคุณธรรมและจรยิธรรม สังคมของเราก็จะสงบสุขตามไปด้วย ทุกคนจะใช้เวลาที่มี
ทัง้หมดช่วยกนัพฒันาบา้นเมอืงให้เจรญิมัน่คง เป็นปึกแผ่น เป็นอารยประเทศ ไม่ต้องแบ่งเวลา
ไปคอยระมดัระวงัอนัตรายใด ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระทําของคนเลว 

 2. ช่วยใหค้นเรามสีตสิมัปชญัญะอยู่ตลอดเวลา คุณธรรมและจรยิธรรมที่มอียู่ในตวั
แต่ละคน จะเตอืนสตใิหร้กัษาเกยีรตยิศชื่อเสยีงของตนเองและวงศ์ตระกูล ไม่ไปเบยีดเบยีนผูอ้ื่น 
รูจ้กัเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลอืผู้ทีด่้อยโอกาสกว่า สงัคมก็จะสงบสุข ประเทศชาตกิ็จะมัง่คัง่และ
มัน่คง  
 3. ช่วยสรา้งความมรีะเบยีบวนิัยใหแ้ก่บุคคลในชาต ิโดยจะเป็นตวักําหนดการประพฤติ
ปฏบิตัขิองบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีค่นส่วนใหญ่ในสงัคมยอมรบัว่าถูกต้อง กฎเกณฑ์นัน้
จะมาจากความพอใจของคนเพยีงคนเดยีวไมไ่ด ้คนเมือ่อยูใ่นสงัคมจะต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและ
กนั เป็นญาตพิีน้่อง หรอืเพื่อนฝงูร่วมสงัคมเดยีวกนั จะอยู่คนเดยีวย่อมเป็นไปไม่ได้ เมื่อบุคคล
ประพฤตติามคุณธรรมและจรยิธรรมของสงัคม ชวีติก็จะมรีะเบยีบไม่ต้องพบกบัอุปสรรค ถ้าทุกคน
ปฏบิตัเิหมอืนกนัสงัคมและประเทศชาตกิจ็ะ เป็นระเบยีบตามไปดว้ย   
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 4. ช่วยควบคุมไม่ให้คนชัว่มจีํานวนเพิม่มากขึ้น การปฏบิตัิตนให้เป็นตวัอย่างแก่
ผู้อื่น นับว่าเป็นคุณแก่สงัคม เพราะนอกจากจะเป็นตวัอย่างโดยการชี้นําทางอ้อมแล้ว ยงัจะ
สามารถแนะนําสัง่สอนโดยตรงได้อีกด้วย เช่น แนะนําให้แสดงความรบัผิดชอบต่อสังคม  
อย่าเหน็แก่ตวั อย่าเหน็แก่ได้จนสรา้งความเดอืดรอ้นให้แก่ผู้อื่น ซึ่ง ส่งผลกระทบไปถงึความ
มัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ มฉิะนัน้ ผู้ที่คอยยดึเราเป็นตัวอย่างอาจหมดความศรทัธา  
และหมดกําลงัใจสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม หนักลบัไปทาํความชัว่เช่นเดมิได้อกี   
 5. ช่วยทําให้มนุษย์นําความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้เล่าเรยีนมาสรา้งสรรค์แต่สิง่ดมีี
คุณค่า ถ้ามนุษยนํ์าความรูแ้ละประสบการณ์มาใชใ้นการประกอบอาชพีทีสุ่จรติ ย่อมสรา้งสรรค์
คุณประโยชน์ให้แก่คนทัว่ไป รวมทัง้สงัคมและประเทศชาติด้วย แต่ในทางตรงขา้ม ถ้ามนุษย์
ขาดคุณธรรมและจรยิธรรมก็จะนําความรู้และประสบการณ์ที่มไีปเบยีดเบยีนเอารดัเอาเปรยีบ
ผูอ้ื่น สรา้งความเสยีหายใหส้งัคมและประเทศชาต ิ 
 6. ช่วยควบคุมความเจรญิทางด้านวตัถุและจติใจของคนให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน 
ปจัจุบนัความเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยมีสีูงมาก ถ้ามนุษยนํ์าความเจรญินี้ มาใชใ้นทาง
ทีผ่ดิ เช่น สรา้งอาวุธมาประหตัประหารกนั จนคนลม้ตายลงเป็นจาํนวนมาก โดยหวงัความเป็น
ใหญ่ ความมอีํานาจ ความเดอืดรอ้นกจ็ะเกดิแก่คนทัว่ไป แต่ถ้าผู้ผลติเทคโนโลยมีคีุณธรรมและ
จรยิธรรมเหตุการณ์เหล่านี้กจ็ะไม่เกดิ สิง่ทีจ่ะไดร้บัการสรา้งหรอืผลติขึน้มากจ็ะมุ่งแต่ประโยชน์
ทีจ่ะเกดิแก่คนทัว่ไป เช่น เครือ่งคอมพวิเตอรเ์ครือ่ง ถ่ายเอกสาร ดาวเทยีม ฯลฯ เพราะมจีติใจที่
สงบสุขจงึสรา้งสรรค์แต่สิง่ทีม่คีุณค่าต่อคนในสงัคมและประเทศชาต ิ ความสําคญัของคุณธรรม
และจรยิธรรมทกีล่าวมานี้ ประเดน็ทีส่ําคญักค็อื สามารถลดปญัหาและขจดัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้แก่
บุคคล สังคม และประเทศชาติได้  เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้ว อุปสรรค ศัตร ู 
ภยัอนัตราย กจ็ะหมดสิน้ไป ผูค้นมแีต่ความรกัต่อกนั สงัคมมแีต่ความสงบ และประเทศชาตกิจ็ะ
เจรญิรุง่เรอืง 
 

แหล่งท่ีมาของจริยธรรรม 

 แหล่งทีม่าอนัเป็นบ่อเกดิของจรยิธรรม มดีว้ยกนัหลายทาง อาทมิผีู้เสนอไว้ 5 แหล่ง 
ไดแ้ก่ 

 1. ปรชัญา วชิาปรชัญาเป็นผลทีเ่กดิจากการใชส้ตปิญัญาของผูท้ีเ่ป็นนักปราชญ์หรอื
นกัปรชัญา จนเกดิเป็นหลกัแห่งความรูแ้ละความจรงิทีพ่สิจูน์ไดส้าระโดยทัว่ไปของปรชัญามกัจะ
กล่าวถงึลกัษณะของชวีติ และธรรมชาตขิองมนุษยใ์นแง่ทีพ่งึปรารถนา หลกัการและเหตุผลของ
ปรชัญามกัเป็นเรื่องเกี่ยวกบัความด ีความถูกต้อง ความเหมาะสม ซึ่งสามารถยดึถอืเป็นแนว
ปฏบิตัใินการดาํเนินชวีติได ้
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 2. ศาสนา เป็นคาํสอนทีเ่ป็นหลกัประพฤตปิฏบิตัหิรอืแนวทางในการดําเนินชวีติของ
บุคคล ตามแต่ศาสนาของเจา้ลทัธหิรอืศาสนาจะเป็นผูก้ําหนดหรอืวางแนวทาง คาํสอนของแต่ละ
ศาสนาถงึแมจ้ะแตกต่างกนัตามสภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม แต่ทุกศาสนากม็หีลกั
คําสอนและวถิทีางที่คลา้ยคลงึกนั คอืมุ่งเน้นที่จะใหเ้กดิความสงบสุขในการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
และเกดิสนัตสิุขแก่ชาวโลก ดงันัน้ศาสนาจงึเป็นตวักําหนดศลีธรรม จรรยา เพื่อใหค้นในสงัคมได้
นําไปประพฤตปิฏบิตัใิหบ้งัเกดิผล และบรรลุจดุมุง่หมาย 

 3. วรรณคดี วรรณคดีของทุกชาติทุกภาษาย่อมมีแนวคิด และคําสอนที่เป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง ชาตทิี่มคีวามเจรญิทางวฒันธรรม ย่อมมแีนวคดิและคําสอนที่เป็นแนวทาง
สาํหรบัประพฤตปิฏบิตัโิดยถูกเกบ็รกัษาและเผยแพร่ในรปูของวรรณคดฉีะนัน้จงึอาจกล่าวไดว้่า
วรรณคดีนับเป็นแหล่งกําเนิดหรอืรวบรวมแนวคดิทางจรยิธรรมได้อีกทางหนึ่ง แนวคิดหรอื  

คําสอนในวรรณคดไีทยที่นํามาใช้เป็นแนวทางปฏบิตัไิด้เป็นอย่างดยีกตวัอย่าง เช่น สุภาษิต 
พระรว่ง โคลงโลกนิต ิสุภาษติสอนหญงิ เป็นตน้ 

 4. สงัคม การที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมได้ก็เนื่องมาจากมีข้อกําหนดที่เป็นที่
ยอมรบัและยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัริว่มกนัเพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และถอืปฏบิตัสิบืทอด
กนัมายาวนาน อนัไดแ้ก่ จารตี ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ขอ้กําหนดทางสงัคมเหล่านี้จงึ
เป็นทีม่าและเป็นตวักําหนดมาตรฐานและคุณค่าทางจรยิธรรมของแต่ละสงัคม 

 5. การเมอืงการปกครอง หลกัในการปกครองที่นํามาใช้ในแต่ละสงัคม โดยทัว่ไป 

มกัเกดิจากการผสมผสานกนัของหลกัการต่างๆ ทัง้ที่เป็นหลกัศาสนา และหลกัปรชัญา จารตี
ประเพณี แลว้พฒันาขึน้เป็นกฎขอ้บงัคบัของสงัคม ตลอดจนตราเป็นกฎหมายต่างๆ ทัง้นี้กเ็พื่อ
ตอ้งการใหส้งัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุขและผดุงไวซ้ึง่ความยตุธิรรม 

 เมื่อกล่าวโดยสรุปผู้เขียนเห็นว่า สามารถระบุแหล่งที่มาของจริยธรรมหลกัๆ ได ้  
3 แหล่งซึง่จะกล่าวถงึรายละเอยีดโดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ คอื  
 1. ปรชัญา (Philosophy) 
  ในโลกตะวันตกปรัชญามีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์มาอย่างยาวนาน 

โดยปรากฏหลกัฐานเมื่อราวสองพนักว่าปี ตัง้แต่ยุคปรชัญากรกีโบราณ (Ancient Greek 
Philosophy) ปรชัญาสมยักลาง (Medieval Philosophy) ปรชัญาสมยัใหม่ (Modern Philosophy) 
และปรชัญาหลงัสมยัใหม่ หรอื หลงันวยุค (Postmodern Philosophy) ปรชัญาจงึเป็นสิง่ที่มี
บทบาทในการกําหนดความคิด วิถีชีวิต และจริยธรรมของชาวตะวันตกมาจนถึงปจัจุบัน  
ดงัแนวคดิโดยสงัเขปของปรชัญาดงัต่อไปนี้ 
  ปรัชญาเป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงที่ประสบการณ์ของ
มนุษยชาตไิดส้บืคน้และแสวงหาสบืทอดกนัมาอย่างต่อเนื่อง เป็นววิฒันาการทางความคดิของ
มนุษย์ จนกลายเป็นมรดกทางปญัญาของมนุษยชาติ โดยทัว่ไปมกีารแบ่งแบบง่ายออกเป็น  
4 สาขาหลกั ดงันี้ (กรีต ิบุญเจอื, 2545)  
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  1.1 อภปิรชัญา (Metaphysics) ศกึษาในเรื่องความจรงิสูงสุด (Ultimate Reality) 
จกัรวาลว่ามลีกัษณะเป็นจติหรอืสสาร โดยยอ่แบ่งเป็น 2 กลุ่มแนวคดิคอื  
   1.1.1 สสารนิยม (Materialism) เชื่อว่า ความจรงิแทเ้ป็นสสารหรอืวตัถุ
เท่านัน้  
   1.1.2 จตินิยม (Idealism) เชื่อว่า  ความจรงิแทเ้ป็นจติ  
  1.2 ญาณวทิยา (Epistemology or Theory of Knowledge) ศกึษาในเรื่องมาตรการ
ตดัสนิความรู ้โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคดิยอ่ยคอื 

   1.2.1 ประสบการณ์นิยม (Empiricism) เชื่อว่า ความรูท้ีม่าจากและคํ้าประกนั
โดยประสบการณ์ (คอืผ่านมาทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของมนุษย)์ เท่านัน้ทีเ่ป็นจรงิ  
   1.2.2 เหตุผลนิยม (Rationalism) เชื่อว่า ความรูท้ี่มาจากและคํ้าประกนั
โดยเหตุผล (การคดิใครค่รวญไตรต่รองดว้ยจติของมนุษย)์ เท่านัน้ทีเ่ป็นจรงิ 

  1.3 ตรรกวทิยา หรอื ตรรกศาสตร์ (Logic) ซึ่งเป็นศาสตร์ว่าด้วยกฎเกณฑ์ 
การใชเ้หตุผลของมนุษยเ์อาไวด้ว้ย ซึง่ประกอบดว้ย  
   1.3.1 ตรรกวทิยาภาษาสามญั  
   1.3.2 ตรรกวทิยาสญัลกัษณ์ 

  1.4 คุณวทิยา (Axiology) ศาสตรว์่าดว้ยคุณค่า แบ่งออกเป็น 

   1.4.1 สุนทรยีศาสตร์ (Aesthetics) ศาสตร์ว่าด้วยคุณค่าแห่งความงาม
และเกณฑต์ดัสนิความงาม 

   1.4.2 จรยิศาสตร ์(Ethics) ศาสตรว์่าดว้ยความดแีละเกณฑต์ดัสนิความด ี

   ในทีน่ี้จะอธบิายเฉพาะจรยิศาสตรเ์ท่านัน้ 

   จรยิศาสตร ์(Ethics) เป็นศาสตรท์ี่ว่าด้วยมาตรการตดัสนิความประพฤติ
ของมนุษย ์ว่าอะไรด ีอะไรชัว่ อะไรถูก อะไรผดิ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน หลกัคอื  
    1) อุดมคตขิองชวีติ (summum bonum) อะไรคอืสิง่ที่ดทีี่สุดใน
ชวีติทีม่นุษยค์วรแสวงหา 

    2) เกณฑต์ดัสนิจรยิธรรม 

   ปรชัญาสาขาจรยิศาสตรน์ี่เองทีท่าํหน้าทีใ่นการแสวงหาเกณฑใ์นการตดัสนิ
ความดคีวามชัว่ ความถูกความผดิ ความควร ความไมค่วร ของความประพฤตขิองมนุษย ์โดยมี
นักปรชัญาหลายท่านที่ทําหน้าที่แสวงหาคําตอบดงักล่าว และได้เสนอแนวคดิไว้หลากหลาย  
ในทีน่ี้จะเสนอเฉพาะนักปรชัญาสําคญั อาท ิโสกราตสี (Socrates) เพลโต (Plato) อารสิโตเตลิ 

(Aristotle) และจะอธบิายรายละเอยีดในบทถดัไป 

 2. ศาสนา (Religion)  
  ในโลกตะวันออก ศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์มาอย่างยาวนาน
เช่นเดยีวกบัโลกตะวนัตกโดยปรากฏหลกัฐานทีเ่ก่าแก่ที่สุดคอื คมัภรีพ์ระเวทของศาสนาฮนิด ู
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ซึง่สนันิษฐานว่าน่าจะเขยีนขึน้ราว 1,000 ปีก่อนพุทธกาล และศาสนามกีารสบืทอดและล่มสลาย
ไปเป็นจํานวนมาก โดยศาสนาที่ยงัมชีวีติอยู่ (Living Religion) ในปจัจุบนัเป็นจํานวนมาก  
รองศาสตราจารยฟ้ื์น ดอกบวั (2549 : 4) กล่าวว่า มศีาสนาทีเ่ป็นทางการและไดร้บัการรบัรอง
จากองคก์ารสหประชาชาตแิลว้ม ี12 ศาสนา ไดแ้ก่ 

  2.1 ศาสนาพุทธ  

  2.2 ศาสนาครสิต ์

  2.3 ศาสนาอสิลาม 

  2.4 ศาสนาฮนิด ูหรอื พราหมณ์ฮนิดู 
  2.5 ศาสนาเต๋า 

  2.6 ศาสนาขงจือ้ 

  2.7 ศาสนายดูา 

  2.8 ศาสนาโซโรอสัเตอร ์
  2.9 ศาสนาซกิข ์หรอื สขิ หรอื สกิข ์

  2.10 ศาสนาชนิโต 

  2.11 ศาสนาเชน 

  2.12 ศาสนาบาไฮ 

  หลักจริยธรรมของทัง้ 12 ศาสนานี้ เองที่เป็นจริยธรรมของผู้คนในสังคมโลก
ตะวนัออก ปรชัญาและศาสนากลายเป็นวถิชีวีติของผู้คน โดยไม่แยกออกจากกนัเช่นเดยีวกบั
สงัคมตะวนัตก โดยจะอธบิายหลกัจรยิธรรมของแต่ละศาสนาในบทถดัไป 

 3. อิทธิพลทางสงัคม อนัได้แก่ วฒันธรรม จารตี ประเพณี วรรณคด ี กฎหมาย 
และนโยบายของรฐั อิทธพิลทางสงัคมเป็นสิง่ที่มบีทบาทในการกําหนดวถิชีวีติของประชาชน
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะผูนํ้าทางการเมอืงมบีทบาทสาํคญัในการกําหนดทศิทางของการดําเนิน
ชวีติของคนในชาตทิุกดา้น หลกัจรยิธรรมของประชาชนกเ็ช่นกนั ส่วนหนึ่งกม็าจากอทิธพิลทาง
สงัคม ดงัตวัอยา่งหลกัจรยิธรรมทีม่าจากผูนํ้ารฐั ดงันี้ 
  3.1 ค่านิยมพืน้ฐาน 5 ประการ 
   ความหมายของค่านิยมพืน้ฐาน 5 ประการ 
   คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของค่านิยมพื้นฐาน  
5 ประการไวด้งันี้ (สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต,ิ 2530 : 25) 
   3.1.1 ค่านิยมพืน้ฐาน ประการที ่1 การพึง่พาตนเอง ขยนัหมัน่เพยีร และ
มคีวามรบัผดิชอบ 

    การพึง่พาตนเอง หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามเชื่อมัน่ในความสามารถ
ที่จะกระทําการใด ๆ ให้สําเรจ็ได้ด้วยตนเอง สามารถดํารงชพีอยู่ได้โดยราบรื่นไม่เดอืดร้อน 
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สามารถหาปจัจยัทีจ่าํเป็นในการดาํรงชพีมาไดด้ว้ยความสามารถของตนเองไม่เป็นภาระใหผู้อ้ ื่น
ตอ้งคอยอุปถมัภส์งเคราะห ์

    ขยนัหมัน่เพยีร หมายถงึ ความมมีานะพยายามในการประกอบงาน
ที่สุจรติ ด้วยความขยนัขนัแข็ง อดทน เอาใจใส่อยู่เป็นนิจ และเสมอต้นเสมอปลาย โดยใช้
สตปิญัญาเพื่อ ใหง้านทีท่าํบรรลุผลสาํเรจ็ภายในเวลาอนัสัน้ และไดร้บัผลดสีูงสุด นอกจากนัน้ยงั
รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์อกีดว้ย 

    ความรบัผดิชอบ หมายถงึ การมคีวามสํานึกและการปฏบิตัหิน้าที่
ของตน ทัง้ที่เป็นภารกิจส่วนตัว ภารกิจที่ได้รบัมอบหมายและภารกิจทางสงัคม โดยจะต้อง
กระทาํจนบรรลุ ผลสาํเรจ็ไมห่ลกีเลีย่งภาระดงักล่าวและยอมรบัผลในการกระทําของตน 

   3.1.2 ค่านิยมพืน้ฐาน ประการที ่2 การประหยดัและออม 

    การประหยดัและออม หมายถงึ การรูจ้กัใชรู้จ้กัออมทรพัยส์นิ เวลา 
ทรพัยากร ทัง้ส่วนตนและสงัคมตามความจาํเป็นใหเ้กดิประโยชน์และคุม้ค่าทีสุ่ด รวมทัง้การรูจ้กั
ดาํรงชวีติใหเ้หมาะสมกบัสภาพฐานะความเป็นอยูส่่วนตนและสงัคม 

   3.1.3 ค่านิยมพืน้ฐาน ประการที ่3 การมรีะเบยีบวนิัยและเคารพกฎหมาย 

    การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย หมายถึง การควบคุม
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลง ระเบียบแบบแผน และขนบธรรมเนียม
ประเพณอีนัดงีาม เพื่อความสงบสุขในชวีติของตน และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของสงัคม 

   3.1.4 ค่านิยมพืน้ฐาน ประการที ่4 การปฏบิตัติามคุณธรรมของศาสนา 

    การปฏิบตัิตามคุณธรรมของศาสนา หมายถึง การให้ประชาชน 

มศีรทัธาและยดึถอืปฏบิตัใินแบบแผนความประพฤติที่ตัง้อยู่ในความดงีามและหลกัธรรมของ
ศาสนา 
   3.1.5 ค่านิยมพืน้ฐาน ประการที ่5 การมคีวามรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์

    ความรกัชาติ หมายถึง การมคีวามรกัไทย นิยมไทย สํานึก และ
ภมูใิจในความเป็นคนไทย มคีวามผกูพนัหวงแหนมาตุภมู ิมุง่มัน่ส่งเสรมิความเจรญิก้าวหน้าและ
ความมัน่คงของประเทศ รวมทัง้การรกัเกยีรตภิมูขิองชาต ิ

    ความรกัสถาบนัศาสนา หมายถงึ การมคีวามรกั ความภาคภูมใิจ 
ความศรทัธา ในศาสนาทีต่นนบัถอื รูแ้ก่นแทข้องศาสนา และยดึถอืเป็นแนวทางในการประพฤติ
ตนเพื่อพรอ้มทีจ่ะดาํรงไวซ้ึง่สถาบนัศาสนา  
    ความรกัสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์หมายถงึ การมคีวามจงรกัภกัด ี
และศรทัธาในพระมหากษตัรยิไ์ทย ซึง่เป็นศูนยร์วมจติใจของคนไทยทัง้ชาต ิ

  3.2 พระบรมราโชวาท คุณธรรม 4 ประการ 
   พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยคราว
สมโภชกรงุรตันโกสนิทร ์200 ปี ความว่า  
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   ประการแรก... คอื การรกัษาความสจั ความจรงิใจ ต่อตนเองทีจ่ะประพฤติ
ปฏบิตั ิแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรม  
   ประการที่สอง... คอื การรูจ้กัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ใหป้ระพฤตปิฏบิตัิ
ตนอยูใ่นความสจัความดนีัน้  
   ประการที่สาม... คอื การอดทน อดกลัน้ และอดออม ที่จะไม่ประพฤตลิ่วง
ความสตัยส์ุจรติ ไมว่่าจะดว้ยเหตุประการใด  
   ประการที่สี่... คอื การรู้จกัละวางความชัว่ ความทุจรติ และรู้จกัเสยีสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมอืง  
   คุณธรรมสี่ประการน้ี ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝงั และบํารุงให้เจรญิงอกงาม
โดยทัว่กนัแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาตบิงัเกดิความสุขความร่มเยน็ และมโีอกาสที่จะปรบัปรุง
พฒันา ใหม้ัน่คงกา้วหน้าต่อไปไดด้งัประสงค.์.. คุณธรรมสีด่งักล่าว กค็อื ขอ้ปฏบิตัธิรรมโดยตรง
ของคฤหสัถ์ทัง้หลาย ของผู้ครองเรอืนทัง้หลาย ที่เรยีกว่า "ฆราวาสธรรม 4 ประการ" (ที่มา : 
หนงัสอืพมิพม์ตชิน คอลมัน์ประชาชื่น หน้า 33 วนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) 
  3.3 ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ของนายกรฐัมนตร ีพล.อ. ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
   3.3.1 รกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ซึ่งเป็นสถาบนัหลกัของชาติใน
ปจัจบุนั 

   3.3.2 ซื่อสตัย ์เสยีสละ อดทน มอุีดมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพื่อส่วนรวม 

   3.3.3 กตญัํ ูต่อพ่อแม ่ผูป้กครอง ครบูาอาจารย ์

   3.3.4 ใฝห่าความรู ้หมัน่ศกึษา เล่าเรยีน ทางตรงและทางออ้ม 

   3.3.5 รกัษาวฒันธรรมประเพณไีทยอนังดงาม 

   3.3.6 มศีลีธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดต่ีอผูอ้ื่น เผื่อแผ่และแบ่งปนั 

   3.3.7 เขา้ใจ เรยีนรู ้การเป็นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมขุทีถู่กตอ้ง 
   3.3.8 มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 
   3.3.9 มสีต ิรูต้วั รูค้ดิ รูท้ํา รูป้ฏบิตั ิตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 

   3.3.10 รู ้จกัดํารงตนอยู ่โดยใช ้หลกัปรชัญาเศรษฐก ิจพอเพยีงตาม  

พระราชดํารสัของพระบาท สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มไีว้พอกิน
พอใช ้ถา้เหลอืกแ็จกจา่ย จาํหน่ายและขยายกจิการเมือ่มคีวามพรอ้ม โดยมภีมูคิุม้กนัทีด่ี 
   3.3.11 มคีวามเขม้แขง็ทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า 
หรอืกเิลส มคีวามละอาย เกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 

   3.3.12 คาํนึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาต ิมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 
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  3.4 หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1-4 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

(ทีม่า : http://www.raiporjai.com/sufficiency.php?no=20&pg=1) 

 

   “เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัพระราชทาน
พระราชดํารชิี้แนะแนวทางการดําเนินชวีิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี 
ตัง้แต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลงัได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และ  

ความเปลีย่นแปลงต่างๆ 

 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาชี้ถงึแนวการดํารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชนใน
ทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศ
ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ เพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ 
ความพอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจาํเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายใน
ภายนอก ทัง้นี้ จะต้องอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการนํา
วชิาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขัน้ตอน และขณะเดยีวกนั จะต้อง
เสรมิสรา้งพื้นฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจา้หน้าที่ของรฐั นักทฤษฎ ีและนักธุรกจิใน 

ทุกระดบั ใหม้สีาํนึกในคุณธรรม ความซื่อสตัยส์ุจรติ และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ดําเนินชวีติ
ด้วยความอดทน ความเพียร มสีติ ปญัญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
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รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง ทัง้ดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม
จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง จงึประกอบดว้ยคุณสมบตั ิดงันี้  
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดทีี่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น เช่น การผลติและการบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณ  
 2. ความมเีหตุผล หมายถึง การตดัสนิใจเกี่ยวกบัระดบัความพอเพยีงนัน้ จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจัจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที ่
คาดว่าจะเกดิขึน้จากการกระทาํนัน้ๆ อยา่งรอบคอบ  
 3. ภมูคิุม้กนั หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงดา้น
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

 โดยม ีเงื่อนไข ของการตัดสนิใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพยีง  
2 ประการ  ดงันี้  
 1. เงื่อนไขความรู ้ประกอบด้วย ความรอบรูเ้กี่ยวกบัวชิาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งรอบ
ดา้น ความรอบคอบทีจ่ะนําความรูเ้หล่านัน้มาพจิารณาใหเ้ชื่อมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมดัระวงัในการปฏบิตั ิ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ทีจ่ะต้องเสรมิสรา้ง ประกอบดว้ย มคีวามตระหนักใน คุณธรรม 
มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติและมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปิญัญาในการดาํเนินชวีติ 

 พระราชดาํรสัทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง  
 “...เศรษฐศาสตรเ์ป็นวชิาของเศรษฐกจิ การทีต่อ้งใชร้ถไถตอ้งไปซือ้ เราตอ้งใชต้้องหา
เงนิมาสําหรบัซือ้น้ํามนัสําหรบัรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิง่ซ่อมแซม แต่เวลาใช้นัน้เราก็ต้อง
ป้อนน้ํามนัใหเ้ป็นอาหาร เสรจ็แลว้มนัคายควนั ควนัเราสูดเขา้ไปแลว้กป็วดหวั ส่วนควายเวลา
เราใชเ้รากต็้องป้อนอาหาร ต้องใหห้ญ้าใหอ้าหารมนักนิ แต่ว่ามนัคายออกมา ทีม่นัคายออกมา 

กเ็ป็นปุ๋ ย แลว้กใ็ชไ้ดส้าํหรบัใหท้ีด่นิของเราไมเ่สยี...” 
พระราชดํารสั เนื่องในพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 

ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่9 พฤษภาคม 2529 

 “...เราไม่เป็นประเทศรํ่ารวย เรามพีอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้า
อยา่งมาก เราไมอ่ยากจะเป็นประเทศกา้วหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่าง
มากก็จะมแีต่ถอยกลบั ประเทศเหล่านัน้ที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมแีต่ถอยหลงั
และถอยหลงัอย่างน่ากลวั แต่ถ้าเรามกีารบรหิารแบบเรยีกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ตดิกบัตํารา
มากเกนิไป ทาํอยา่งมสีามคัคนีี่แหละคอืเมตตากนั จะอยูไ่ดต้ลอดไป...” 

พระราชดํารสั เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่4 ธนัวาคม 2534 
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 “...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่า
ประเทศไทย เรานี่กา้วหน้าด ีการเงนิการอุตสาหกรรมการคา้ด ีมกีําไร อกีทางหนึ่งกต็้องบอกว่า
เรากําลงัเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านัน้ๆ มกีารกู้เท่านัน้ๆ หมายความว่า
เศรษฐกจิกา้วหน้า แลว้กป็ระเทศกเ็จรญิมหีวงัว่าจะเป็นมหาอํานาจ ขอโทษเลยต้องเตอืนเขาว่า 
จรงิตวัเลขด ีแต่ว่าถา้เราไมร่ะมดัระวงัในความตอ้งการพืน้ฐานของประชาชนนัน้ไม่มทีาง...”  

พระราชดํารสั เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่4 ธนัวาคม 2536 

 “...การจะเป็นเสือนัน้ไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ
พอมพีอกินนัน้ หมายความว่า อุ้มชูตวัเองได้ ให้มพีอเพยีงกบัตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้
หมายความว่าทุกครอบครวัจะตอ้งผลติอาหารของตวัเอง จะตอ้งทอผา้ใส่เอง อย่างนัน้มนัเกนิไป 
แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอําเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิต  

ไดม้ากกว่าความตอ้งการกข็ายได ้แต่ขายในทีไ่มห่่างไกลเท่าไร ไมต่อ้งเสยีค่าขนส่งมากนกั...” 
พระราชดํารสั เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่4 ธนัวาคม 2539 

 “...พอเพียง มคีวามหมายกว้างขวางยิง่กว่านี้อีก คอืคําว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่
นัน้เอง คนเราถ้าพอในความต้องการกม็คีวามโลภน้อย เมื่อมคีวามโลภน้อยกเ็บยีดเบยีนคนอื่น
น้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้  มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ซื่อตรง ไมโ่ลภอยา่งมาก คนเรากอ็ยู่เป็นสุข พอเพยีงนี้อาจจะม ีมมีากอาจจะมขีอง
หรหูรากไ็ด ้แต่ว่าตอ้งไมไ่ปเบยีดเบยีนคนอื่น...”  

พระราชดํารสั เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่4 ธนัวาคม 2541 

 “...ฉันพูดเศรษฐกจิพอเพยีงความหมายคอื ทําอะไรให้เหมาะสมกบัฐานะของตวัเอง 
คอืทําจากรายได้ 200-300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน 
เศรษฐกจิพอเพยีงไปพูดกนัเลอะเทอะ เศรษฐกจิพอเพยีง คอืทําเป็น Self-Sufficiency มนัไม่ใช่
ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคดิ ที่ฉันคดิคอืเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขา
ตอ้งการดทูวี ีกค็วรใหเ้ขามดีู ไม่ใช่ไปจาํกดัเขาไม่ใหซ้ือ้ทวีดีู เขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน 
ในหมู่บา้นไกลๆ ทีฉ่ันไป เขามทีวีดีูแต่ใชแ้บตเตอรี ่เขาไม่มไีฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นัน้ มทีวีี
เขาฟุ่มเฟือย เปรยีบเสมอืนคนไม่มสีตางคไ์ปตดัสูทใส่ และยงัใส่เนคไทเวอรซ์าเช่ อนัน้ีกเ็กนิไป...”  

พระตําหนกัเป่ียมสุข วงัไกลกงัวล 17 มกราคม 2544 

 การดาํเนินชวีติตามแนวพระราชดาํรพิอเพยีง  
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงเขา้ใจถงึสภาพสงัคมไทย ดงันัน้ เมื่อไดพ้ระราชทาน
แนวพระราชดําร ิหรอืพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงคํานึงถงึวถิชีวีติ สภาพสงัคมของ
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ประชาชนดว้ย เพื่อไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิ ทีอ่าจนําไปสู่ความขดัแยง้ในทางปฏบิตัิ
ได ้ 
 แนวพระราชดาํรใินการดําเนินชวีติแบบพอเพยีง  
 1. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ้า่ยในทุกดา้น ลดละความฟุ่มเฟือยในการใชช้วีติ  
 2. ยดึถอืการประกอบอาชพีดว้ยความถูกตอ้ง ซื่อสตัยส์ุจรติ  
 3. ละเลกิการแก่งแย่งผลประโยชน์และแขง่ขนักนัในทางการคา้แบบต่อสูก้นัอย่างรุนแรง  
 4. ไมห่ยดุน่ิงทีจ่ะหาทางใหช้วีติหลุดพน้จากความทุกขย์าก ดว้ยการขวนขวายใฝ่หา
ความรูใ้หม้รีายไดเ้พิม่พนูขึน้ จนถงึขัน้พอเพยีงเป็นเป้าหมายสาํคญั  
 5. ปฏบิตัตินในแนวทางทีด่ ีลดละสิง่ชัว่ ประพฤตตินตามหลกัศาสนา 

(มลูนิธชิยัพฒันา, ม.ป.ป.) 
 

ประโยชน์ของการศึกษาจริยธรรม 

 การศกึษาหลกัจรยิธรรมอนัเป็นมาตรฐานในการประพฤตปิฏบิตัตินของมนุษย ์หรอื
เป็นอุดมการณ์อนัสูงส่งของชวีติมนุษย ์ตามแต่ตนจะเลอืกใชห้ลกัจรยิธรรมจากแหล่งใด ไม่ว่า
เราจะเลอืกนับถอืศาสนาใดก็ตาม การศกึษาและปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมย่อมใหป้ระโยชน์ต่อ  

ผูป้ฏบิตัติามดงัต่อไปนี้ (บุญม ีแท่นแกว้, 2550 : 3-4) 
 1. สอนใหรู้จ้กัการดาํรงชวีติในทางทีป่ระเสรฐิ 

 2. สอนให้รูจ้กัคุณค่าอนัแท้จรงิของชวีติ ซึง่จะช่วยให้มชีวีติอยู่อย่างสงบและพบกบั
ความพงึพอใจในชวีติ 

 3. ช่วยใหช้วีติมคีวามเจรญิกา้วหน้าในทางทีด่งีาม 

 4. ช่วยยกระดบัจติใจใหส้งูขึน้ 

 5. ช่วยใหต้ดัสนิใจไดถู้กตอ้งว่า อะไรด ีอะไรไมด่ ีอะไรถูก อะไรผดิ 

 6. ช่วยให้เกิดความเป็นระบบระเบยีบในสงัคมซึ่งจะทําให้สมาชกิอยู่ร่วมกนัอย่าง
สงบสุข 

 7. ช่วยแกไ้ขปญัหาสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิ ในวถิทีางสนัตแิละเทีย่วธรรม 

 8. เป็นปจัจยัสําคญัในการพฒันาคุณภาพของประชาชนพลเมอืง ซึง่จะมผีลโดยตรง
ต่อการพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าไดอ้ยา่งรวดเรว็และมัน่คงต่อไป  
 

สรปุ 

 1. จรยิธรรมเป็นหลกัหรอืแนวทางของความประพฤตขิองมนุษยใ์นสงัคม ช่วยทําให้
สงัคมอยูร่วมกนัอยา่งสงบสุข เป็นสิง่จาํเป็นทัง้คุณค่าและประโยชน์อย่างมากมายแก่บุคคลทัง้ใน
ระดบัครอบครวัไปจนถงึระดบัประเทศชาต ิ 
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 2. ลกัษณะของจรยิธรรมม ี2 ลกัษณะ คอื  
  2.1 ลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

  2.2 ลกัษณะทีไ่มพ่งึประสงคข์องสงัคม  
และอาจแบ่งจรยิธรรมตามลกัษณะหรอืรปูแบบการใชไ้ดเ้ป็น 3 แบบ คอื  
   1) จรยิธรรมทัว่ไปหรอืวถิชีวีติ  
   2) ประมวลกฎเกณฑจ์รยิธรรม  
   3) ปรชัญาศลีธรรม 

 3. จรยิธรรมมคีวามสําคญัในฐานะเป็นแก่นของสงัคมและเป็นรากฐานสําคญัของ
ความเจรญิรุง่เรอืงอยา่งยัง่ยนืของสงัคม 

 4. จรยิธรรมมแีหล่งที่มาจากต้นกําเนิดหลายสาขาด้วยกนั คอื ด้านปรชัญา ศาสนา 
วรรณคด ีสงัคม การเมอืงการปกครอง แต่อาจสรปุลงเหลอื 3 แหล่งคอื  
  4.1 ปรชัญา ในสาขาจรยิศาสตร ์ทําหน้าทีใ่นการคน้ควา้มาตรการในการตดัสนิ
ปญัหาศลีธรรม 

  4.2 ศาสนา  มศีาสนาทีย่งัมชีวีติอยูใ่นปจัจบุนั 12 ศาสนา ทีย่งัคงอทิธพิลในการ
กําหนดจรยิธรรมของศาสนิกของตน 

  4.3 อิทธพิลทางสงัคม อาท ิการเมอืง ได้กําหนดจรยิธรรมของประชาชนให้
เป็นไปตามทีร่ฐัตอ้งการ เช่น หลกัค่านิยมพืน้ฐาน 5 ประการ  หลกัฆราวาสธรรม 4 หลกัค่านิยม 
12 ประการ  และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 5. เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการดํารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชน
ในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิาร
ประเทศใหด้ําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ เพื่อใหก้้าวทนัต่อโลกยุค
โลกาภวิตัน์ ความพอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจําเป็นที่
จะต้องมรีะบบภูมคิุ้มกนัในตวัทีด่พีอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้
ภายในภายนอก 

 6. ประโยชน์ของการศกึษาจรยิธรรมมหีลายประการ สามารถสรุปได ้2 ประการคอื 
ตวัเรารม่เยน็ สงัคมเป็นสุข กล่าวคอื 

  6.1 ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้มจีรยิธรรมย่อมเป็นผู้มคีวามสุขทางใจ จากการไม่
เบยีดเบยีนกนั และการดาํเนินชวีติทีป่ราศจากโทษ 

  6.2 ประโยชน์ต่อสงัคม เมื่อผูค้นในสงัคมต่างดํารงตนอยู่ในหลกัจรยิธรรมอนัดี
งามของสงัคม สงัคมกจ็ะไดผ้ลเป็นความสงบสุขรม่เยน็ 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 1 

 

 

 1. จรยิธรรมมคีวามโดยสงัเขปว่าอยา่งไร 

 2. จรยิธรรมแบ่งตามลกัษณะไดก้ีแ่บบ อะไรบา้ง 

 3. จรยิธรรมแบ่งตามรปูแบบการใชไ้ดก้ีแ่บบ อะไรบา้ง 

 4. จงอธบิายความสาํคญัของจรยิธรรมทีม่ต่ีอสงัคมมาโดยสงัเขป 

 5. จรยิธรรมมทีีม่าจากแหล่งใดบา้ง อธบิาย 

 6. จงยกตวัอยา่งจรยิธรรมทีม่าจากศาสนา 

 7. จงยกตวัอยา่งจรยิธรรมทีม่าจากปรชัญา 

 8. จงยกตวัอยา่งจรยิธรรมทีม่าจากนโยบายของรฐั 

 9. จงบอกประโยชน์ของการศกึษาจรยิธรรมมาโดยสงัเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

ความจริงของชีวิต 

 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. ความหมายของชวีติ 

 2. ชวีติในมมุมองของปรชัญา 

 3. ชวีติมนุษยใ์นทศันะของศาสนา 

 4. ก าเนิดของชวีติมนุษยใ์นทศันะของพระพุทธศาสนา 

 5. คุณค่าของการศกึษาเรือ่งไตรลกัษณ์ 

 6. ก าเนิดของชวีติมนุษยใ์นทศันะของวทิยาศาสตร์ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถบอกความหมายของชวีติได ้

 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในทัศนะปรัชญา  ศาสนา และ
วทิยาศาสตรไ์ด ้

 3. ผู้เรยีนสามารถเปรยีบเทยีบแนวคดิเกี่ยวกบัชวีติในทศันะปรชัญา ศาสนา และ
วทิยาศาสตรไ์ด ้

 4. ผู้เรยีนสามารถน าความรู้เรื่องชวีติมาประยุกต์ใช้ในการอธบิายปรากฏการณ์ใน
สงัคมได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมคลปิวดีโิอชุด ชวีติหลงัความตาย  

 2. ชมภาพยนตรเ์รือ่ง 15 ค ่า เดอืน 11 

 3. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 4. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 5. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการน าไปใช ้

 6. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน  

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point   

 4. สื่อคลปิวดีโิอ เรือ่ง ชวีติหลงัความตาย 

 5. สื่อภาพยนตรเ์รือ่ง 15 ค ่า เดอืน 11 

 6. ใบงาน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การท าใบงาน 

 2. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
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บทท่ี 2 

ความจริงของชีวิต 

 

 

 ในบททีผ่่านมาเราไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวแนวคดิทัว่ไปของจรยิธรรมแลว้ ก่อนทีจ่ะไดเ้รยีนรูว้่า 
ชีวิตควรด าเนินตามหลักจริยธรรมอย่างไร ควรที่ จะได้ศึกษาก่อนว่า ชีวิตคืออะไร ชีวิต 

มคีวามส าคญัอย่างไร ชวีิตมคีวามเป็นไปอย่างไร และชีวิตมกี าเนิดและวิวฒันาการอย่างไร 
นับว่าเป็นเรื่องส าคญัที่ทุกคนควรจะไดศ้กึษาเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกบัตวัเราเอง ถงึแมว้่าเราจะ
เรยีนรูส้ ิง่อื่น ๆ อย่างมากมาย แต่กลบัไม่รูใ้นเรื่องชวีติของตน กน็ับว่าเป็นการขาดทุนอย่างยิง่ 
เพราะการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองจะท าให้เข้าใจข้อเท็จจริง คุณค่า ความส าคัญ  
ความเป็นไปและความควรจะเป็นแห่งชวีติของตนไดอ้ย่างถูกต้อง ทัง้นี้  เพื่อจะใหน้ าความรูท้ีไ่ด้
ศกึษาไปเป็นแนวคดิและขอ้ปฏบิตัใิหเ้กดิผลดแีก่ชวีติของตนในการด ารงชวีติในทุกๆ ดา้น ไม่ว่า
จะเป็นในด้านวิสัยทศัน์ ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  ด้านสุขภาพอนามยั ด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างตนเองกบัสงัคมและด้านความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสงัคม และด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม  
 รองศาสตราจารย์โสภา ติสองเมืองและคณะ (2546) ได้อธิบายถึงคุณค่าของ
การศึกษาความจรงิของชวีติว่า  การรู้จกัความจรงิของชวีติ จงึถอืเป็นความดแีละมปีระโยชน์
ส าหรบัตนเองและสงัคม กล่าวคือ ตนเองก็จะปฏิบตัิตนด้วยความถูกต้องและเกิดความสุข  
ในขณะเดยีวกนัสงัคมกจ็ะพลอยมคีวามสงบสุขไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้มคนที่ไม่ได้ศกึษาและ
เขา้ใจความจรงิแห่งชวีติของตนและชวีติอื่นๆแลว้ อาจกล่าวไดว้่าไดสู้ญเสยีคุณค่าแห่งความดทีี่
พงึจะไดร้บัในฐานะทีเ่กดิมาเป็นมนุษยแ์ละนับว่าเป็นผูต้กอยู่ในความประมาทยิ่ง เพราะคนทีไ่ม่
เขา้ใจความจรงิของชวีติ เมือ่ประสบทุกขแ์ละผดิหวงัย่อมจะเศรา้โศกเสยีใจ มคีวามทอ้แทใ้จและ
หมดหวงัในชีวติ มองไม่เห็นหนทางในการแก้ไขปญัหาชวีติของตน ในท านองเดยีวกนัคนที่
ประสบกบัความสุข ยอ่มจะลุ่มหลงในชวีติปราศจากการควบคุมดว้ยสต ิอาจเกดิโทษทุกขภ์ยัแก่
ตนและสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงัที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2540) ได้ให้แนวคดิ
เกี่ยวกบัคนที่รู้ความเป็นจรงิของชวีติ ว่า “คนที่มคีวามมัน่ใจในชวีติของตน จนไม่หวาดหวัน่ 

พรัน่พรงึแมต่้อความตาย กเ็พราะไดด้ าเนินชวีติของตนอยู่อย่างดทีีสุ่ดและได้ใช้ชวีตินัน้ใหเ้กดิ
คุณประโยชน์คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง เรยีกได้ว่าเป็นอยู่อย่างผู้มีชยั ประสบ
ความส าเรจ็ในการด าเนินชวีติ” บุคคลเช่นนี้ คอืผูท้ีไ่ดเ้ขา้ถงึจดุหมายแห่งการมชีวีติ  
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ความหมายของชีวิต 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย “ชวีติ” ว่ามรีาก
ศพัทม์าจากภาษาบาลวี่า “ชวีะ” แปลว่า อยู่หรอืเป็นอยู่ วหิาร แปลว่า “ อยู่ ” หรอื  “ เป็นอยู่ ” 
เช่นกนั เช่นค าว่า  พรหมวหิาร เป็นอยูอ่ยา่งพระพรหม นอกจากนี้ชวีติยงัหมายถงึ ความเป็นไป
ด าเนิน เคลื่อนไหว สด ตรงกนัขา้มกบัค าว่า หยุด นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว เหี่ยวแห้ง ตาย โดยสรุป 
รวมแล้ว ชวีติคอืความเป็นอยู่ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า Life ซึ่งมคีวามหมายว่า  

ความมชีวีติชวีา ความร่าเรงิ, ความสนุกสนาน, ช่วงชวีติของสิง่มชีวีติตัง้แต่เกดิจนตาย ตลอดชวีติ, 

ชัว่อาย ุ 
 รองศาสตราจารยส์ุเชาวน์ พลอยชุม (2548 : 36) ไดอ้ธบิายความหมายของชวีติตาม
อรรถกถาพระวนิัยว่า ราวนฺต ิอาหุวนฺตจิาต ิภูตา ชายนฺต ิจฑฺฆนฺต ิชาตา วฑฺฒติา วาต ิอตฺโถ  
มใีจความว่า เพราะเกดิและเจรญิเตบิโต จงึชื่อเป็น คอื มชีวีติ ฉะนัน้ จงึอาจนิยามความหมาย
ของชวีติตามนัยค าสอนของพระพุทธศาสนาได้ว่า ชีวติคอืสิง่ที่มกีารเกดิ การเจรญิเตบิโตและ
การตาย 

 มูลนิธเิผยแผ่พระสทัธรรม (2556) ให้ค านิยมของชวีติว่า ชวีติ คอืความเป็นอยู่ของ
รา่งกาย จติและเจตสกิ โดยอาศยักรรมเป็นผูน้ าเกดิ และตามรกัษาด ารงชวีติและกระท าการต่าง 
ๆ ไดโ้ดยอาศยัจติ และเจตสกิเป็นผูก้ ากบั ส่วนต่างๆที่ประกอบขึน้เป็นร่างกายนัน้ ในทางธรรม
เรยีกว่า รูปธรรมเป็นธรรมชาตทิี่ไม่มคีวามรูส้กึ นึกคดิใด ๆ ทัง้สิ้น เปรยีบได้ดัง่ท่อนไม้ หรอื
เรยีกสัน้ ๆ ว่า รปู  ส่วน จติและเจตสกิ เป็น นามธรรม เรยีกสัน้ ๆ ว่า นาม เป็นธรรมชาตทิีร่บัรู้
สิง่ต่างๆ และสามารถคดินึกเรื่องราวต่าง ๆ ได้  ดงันัน้ ตวัเราหรอืสตัวท์ัง้หลาย จงึมสี่วนประกอบ
อยู่ 3 ส่วน ได้แก่ กาย จติ และเจตสกิ ซึ่งในทางธรรมเรยีกว่า รูป กบั นาม แต่เนื่องจากพืช
ทัง้หลายไม่ไดเ้กดิมาจากกรรม ไม่มจีติและเจตสกิในการรบัรู ้คดินึกเรื่องราวต่างๆ ดงันัน้ค าว่า 
“ชวีติ” ในพระอภธิรรมจงึหมายถงึ มนุษยแ์ละสตัวท์ัง้หลาย เท่านัน้ 

 พุทธทาสภกิขุ (2526) ได้กล่าวถึงชีวติว่า ชีวติคอือะไรนี้ มนัก็มหีลายแง่หลายมุม  
ถ้ามองในแง่วตัถุชวีติก็มคีวามหมายอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่จติใจก็มคีวามหมายอกีอย่างหนึ่ง 
ถา้มองในแงธ่รรมะสงูสุด มนักม็คีวามหมายอกีอยา่งหนึ่ง แต่เรากเ็อาความหมายธรรมดาๆ นี่ว่า 
ชวีติคอืความทีย่งัไมต่าย ยงัมชีวีติอยู ่นี้มนัคอือะไร? ดว้ยค าถามต่อไปอกีว่า เพื่ออะไร? เพื่อท า
อะไร 

 จากค านิยามข้างต้นอาจสรุปความหมายของชวีติว่า คอื ธรรมชาติหรอืภาวะอย่าง
หน่ึงทีด่ ารงอยู่หรอืเป็นอยู่ในปจัจุบนัของมนุษยแ์ละสตัว ์โดยมนุษยแ์ละสตัวเ์หล่านัน้มลีกัษณะ
ส าคญัคอื ประกอบด้วยส่วนของกาย และส่วนที่เป็นจติ และกาย-จติเหล่านัน้ตกอยู่ภายใต้กฎ
ความเปลีย่นแปลง กล่าวคอื การเกดิขึน้ ด ารงอยูช่ ัว่ขณะ และดบัไป 
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 นอกจากความหมายโดยศพัทข์องค าว่าชวีติแลว้ มนุษยย์งัพยายามจะนิยาม
ความหมายของชวีติตามประสบการณ์ของตนเอง (เสถยีรธรรมสถาน, 2556) อาท ิ 
 1. ชวีติคอืการเดนิทาง (Life is a Journey) 

 2. ชวีติคอืจงัหวะการเตน้ของหวัใจ (Life is a rhythm of heart beats) 

 3. ชวีติคอืการผจญภยั (Life is an adventure) 

 4. ชวีติคอืแรงเสยีดทาน (Life is a force of friction) 

 5. ชวีติคอืรูก้บัหลง (Life is either conscious or delusive) 

 6. ชวีติคอืธรรมชาต ิ(Life is a part of nature) 

 7. ชวีติคอืการบอกเล่าความสุขความทุกข ์(Life is a sharing of happiness and 

sufferings) 

 8. ชวีติมขีึน้มลีง (Life is a variation of ups and downs) 

 9. ชวีติคอืความอาจหาญโดยธรรม (Life is being courage with Dhamma) 

 10. ชวีติอยูบ่นทางหรอืหลงทาง (Life is either on the right path or not) 

 11. ชวีติคอืการไปดว้ยกนัดว้ยดอียา่งมสีต ิ(Life is being together mindfully) 

 12. ชวีติคอืความกระหายอยากรู ้(Life is a sense of curiosity) 

 นอกจากน้ีมนุษย์ยังตัง้เป้าหมายในการมีชีวิตไว้แตกต่างกันมากมาย (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสร,ี 2556) อาท ิ

 1. เพื่อตระหนกัศกัยะและอุดมคตขิองตน 

 2. เพื่อบรรลุความสมบูรณ์ทางชวีวทิยา 

 3. เพื่อแสวงภมูปิญัญาและความรู ้
 4. เพื่อหาความหมายหรอืวตัถุประสงคข์องชวีติ  

 5. เพื่อหาความหมายเกีย่วกบัศาสนา 

 6. เพื่อไปถงึสวรรคช์ัน้สงูสุดและสถติ ณ ใจของพระเจา้ (heart of the Divine) 

 7. เพื่อรูห้รอืรวมเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระเจา้ 

 8. เพื่อยตุคิวามทุกข ์

 ในทางปรชัญาทศันคตเิหล่านัน้คอื หลักปรชัญาการด าเนินชวีติของแต่ละคน ในทาง
พระพุทธศาสนามนัคอื ทฏิฐ ิหรอื ความเห็น อนัจะเป็นจุดเริม่ต้นของความคดิและการกระท า  

ทุกอย่างของบุคคล ดังนั ้น ทัศนคติที่มนุษย์มีต่อชีวิตจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากใน  

การก าหนดวถิชีวีติของแต่ละคน เป็นประดุจหางเสอืเรอืทีจ่ะพานาวาแห่งชวีติไปถงึเป้าหมายที่
พงึปรารถนาได ้ในบทเรยีนนี้เราจงึควรมาศกึษาทศันะต่างๆ ทีม่ต่ีอชวีติมนุษย ์อนัไดแ้ก่ ชวีติใน
มมุมองของปรชัญา  ศาสนา  และวทิยาศาสตร ์ดงัต่อไปนี้ 
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ชีวิตในมมุมองของปรชัญา 

 ปรัชญาสาขาที่สนใจที่จะแสวงหาความหมายของชีวิต ได้แก่ สาขาอภิปรัชญา 
(Metaphysics) ซึง่เป็นสาขาทีศ่กึษาในขอบเขตค าถามที่ว่า What is ultimate reality of things ? 
อะไรเป็นความจรงิสุดทา้ยเบือ้งหลงัสุดของสิง่ต่างๆ ทัง้หลายในโลก เท่าทีป่ญัญาของเราจะเอื้อมไป
ถงึได ้(กรีต ิบุญเจอื, 2545: 60) 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ใหน้ิยามความหมายของอภปิรชัญา
ว่าคอืปรชัญาสาขาหนึ่ง ว่าดว้ยความแทจ้รงิ ซึง่เป็นเน้ือหาส าคญัของวชิาปรชัญา 

 รองศาสตราจารย ์ดร.สุจติรา อ่อนคอ้ม (2551) อธบิายความหมายของอภปิรชัญาว่า
เป็นปรชัญาสาขาหนึ่งซึง่สนใจศกึษาเรือ่ง ความเป็นจรงิ หรอื ความจรงิแท ้(Reality) ว่าโลกและ
จกัรวาล ตลอดจนธรรมชาติของมนุษย์มีความเป็นจริงอย่างไร ความเป็นจรงิที่อภิปรชัญา
แสวงหานัน้เป็นความจรงิสุดท้าย หรอืความจรงิสูงสุดที่เรยีกว่า ความจรงิอนัติมะ (Ultimate 

Reality) อนัเป็นพืน้ฐานทีม่าของความจรงิอื่นๆ   
 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในทศันะทีม่ต่ีอชวีติของนักปรชัญา ควรทีจ่ะต้องท าความเขา้ใจ
ในอภปิรชัญาทัง้ 2 สาย คอื สสารนิยม (Materialism) และ จตินิยม (Idealism) (วทิย ์วศิทเวทย,์ 
2525: 25-28) ดงัต่อไปนี้ 
 1. สสารนิยม (Materialism)  
  เป็นลทัธทิีเ่ชื่อว่า ความจรงิสูงสุดเป็นสสารหรอืวตัถุ สสารหรอืวตัถุนี้เป็นที่มาและ
ก าเนิดของโลกและจกัรวาล 

  แนวคดิทัว่ไปของสสารนิยม  มดีงัต่อไปนี้ 
  1.1 สสารนิยมเป็นเอกนิยม (Monism) เชื่อว่า สสารและปรากฏการณ์ของสสาร
เท่านัน้ทีเ่ป็นจรงิ สิง่ทีม่ใิช่สสารและปรากฏการณ์ของสสารมใิช่ส่วนหนึ่งของจกัรวาล ความจรงิ
จงึเป็นประเภทเดยีว ทรรศนะเช่นน้ีเรยีกว่า เอกนิยม (Monism)  
  1.2 สสารนิยมยอมรบัทฤษฎอีะตอม (Atomistic Theory) เชื่อว่า สิง่ต่างๆ  
ในโลกประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยหลายหน่วย และหน่วยยอ่ยๆ นัน้ กป็ระกอบดว้ยหน่วยย่อยทีเ่ลก็
ลงไปอกี จนกระทัง่ในที่สุดจะลงมาถงึหน่วยย่อยที่สุดที่ตดัทอนลงไปไม่ได้อกี เรยีกว่า อะตอม 
(atom)  
  1.3 สสารนิยมยอมรบัแนวคิดเรื่อง การทอนลง (Reductionism) กล่าวคือ  
ทุกอยา่งสามารถทอนลงไดจ้นไดห้น่วยยอ่ยเลก็ทีสุ่ด  คุณภาพสามารถทอนลงไดเ้ป็นปรมิาณ 

  1.4 สสารนิยมถอืว่า ค่าเป็นสิง่สมมต ิกล่าวคอื ค ากล่าวทีม่ลีกัษณะแสดงคุณค่า 
(value) ว่า ด ี สวย  งาม เป็นสิง่ทีไ่ม่ไดม้อียู่จรงิ เป็นสิง่ทีไ่ม่มคีวามเป็นจรงิรองรบั เป็นเพยีงสิง่
ทีส่มมตขิึน้เท่านัน้ 
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  1.5 สสารนิยมเหน็ว่า จกัรวาลเป็นระบบจกักล ถอืว่าโลกหรอืจกัรวาลเหมอืนกบั
เครือ่งจกัโรงใหญ่ ทุกอย่างเคลื่อนไหวและด าเนินไปอย่างมรีะเบยีบ ไม่มคีวามบงัเอญิ ทุกอย่าง
เป็นไปตามเหตุปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งของมนั 

 ชวีติมนุษยใ์นทศันะของสสารนิยม 

 จากแนวคดิทัว่ไปข้างต้นของสสารนิยม ผู้ที่มแีนวคดิแบบปรชัญาสสารนิยม ย่อมมี
แนวทางการด าเนินชวีติในทางจรยิศาสตร์ที่เรยีกว่า สุขนิยม (Hedonism) กล่าวคอื ในเมื่อ 

ความเป็นจรงิเป็นเพยีงวตัถุสสารหรอืปรากฏการณ์ของวตัถุหรอืสสารเท่านัน้แลว้ มนุษยท์ุกคน
เกดิมาก็มเีพยีงร่างกาย หรอือวยัวะต่างๆ ทีท่ างานกนัอย่างซบัซอ้น จนดูเหมอืนว่า มจีติวญิญาณ 
ในทศันะของสสารนิยมแลว้ มนุษยเ์ราเกดิมาครัง้เดยีว ตายครัง้เดยีว ไม่มวีญิญาณอมตะอะไร  

ที่จะไปเกิดในภพหน้า นรกสวรรค์ ชาติหน้าในศาสนา การพพิากษาโลก ตลอดถึงการได้รบั
รางวลัและการถูกลงโทษจากพระเจา้ กเ็ลยกลายเป็นสิง่สมมตเิพื่อประโยชน์ในการควบคุมทาง
สงัคมเท่านัน้ การแสวงหาสจัธรรมและคุณธรรมเป็นสิง่ไม่จ าเป็น สิง่ที่มคีุณค่าที่มนุษยค์วรแสวงหา
คอื ความสุขสบายทางกายอนัเป็นไปในชาตนิี้เท่านัน้ 

 ในพระพุทธศาสนาเรยีกลทัธคิวามเชื่อแบบดงักล่าวนี้ว่า โลกายตั ในทางปรชัญาอนิเดยี 
เรยีกว่า ลทัธจิารวาก (สุนทร ณ รงัส,ี 2521: 13) มรีายละเอยีดโดยสงัเขปของลทัธดิงักล่าว ดงันี้ สิง่
ทีเ่รารูแ้ละรบัรูท้างประสาทสมัผสัเท่านัน้ทีเ่ป็นจรงิ สิง่ต่างๆ ประกอบกนัขึน้จากธาตุ 4 ไม่มโีลก
หน้า ไม่มีชีวิตหลังความตาย จิตวิญญาณที่เข้าใจกันนัน้เป็นเพียงปรากฏการณ์ของธาตุ  
4 เท่านัน้ ความสุขเท่านัน้ คอื จุดหมายสูงสุดของชวีติ (สุจติรา อ่อนค้อม, 2552: 29) ฉะนัน้ 
หากมเีหตุการณ์ทีท่ าใหบุ้คคลต้องตดัสนิใจเลอืกการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง บุคคลทีม่พีืน้ฐาน
แนวคดิแบบสสารนิยมกย็อ่มเลอืกกระท าไปตามทศันคตแิละความเหน็ของตน 

 2. จิตนิยม (Idealism) 
  เป็นลทัธิที่เชื่อว่า ความจรงิสูงสุดเป็นอสสารหรอืจติ อสสารหรอืจตินี้มอียู่เป็น
นิรนัดร ไม่เปลี่ยนแปลง อสสารหรอืจตินี้เป็นหลกัหรอืกฎเกณฑข์องสสาร และมแีนวคดิทัว่ไป 
(วทิย ์วศิทเวทย,์ 2525: 25-28) ดงัต่อไปนี้ 
  แนวคดิทัว่ไป 

  2.1 จตินิยมเชื่อว่า เนื้อแท้ของโลกเป็นอสสาร กล่าวคือ นอกจากโลกนี้จะมี
สสารแลว้ ยงัมสีิง่ที่เรยีกว่า อสสาร หรอื จติอยู่ดว้ย ซึง่มสีภาพความเป็นจรงิมากกว่าสสารและ
โลกของสสาร อสสารหรอืจตินี้ไมอ่ยูใ่นระบบของอวกาศและเวลา (space and time) ไม่สามารถ
รบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสั แต่เป็นสิง่ทีม่จีรงิ เป็นจรงิอยู่ในตวัเอง 

  2.2 อสสารหรือจิตมีลักษณะเป็นนิร ันดร (eternal) ไม่มีความเปลี่ยนแปลง  
มลีกัษณะสมับรูณ์ (absolute) ตรงขา้มกบัสสารทีม่คีวามเปลีย่นแปลง 
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  2.3 อสสารหรอืจติมโีลกอิสระของตนเอง ไม่ขึ้นต่อโลกของสสาร แต่โลกของ
สสารตอ้งขึน้อยูก่บัโลกของอสสารหรอืจติ เพราะฉะนัน้ จงึกล่าวว่า อสสารหรอืจตินี้เป็นหลกัหรอื
กฎเกณฑข์องสสาร 

  2.4 ค่าต่าง (value) เป็นสิง่ทีม่อียูจ่รงิ เป็นสิง่ทีม่อียูแ่ต่เดมิ และมาจากโลกของอ
สสารหรอืจติ ไมม่นุษยเ์ป็นผูค้ดิขึน้ 

 ชวีติของมนุษยใ์นทศันะของจตินิยม 

 จตินิยมมทีศันะต่อชีวติของมนุษย์ในลกัษณะที่ตรงกนัข้ามกับสสารนิยม กล่าวคือ 
ในขณะทีส่สารนิยมปฏเิสธเรือ่งของจติวญิญาณ  แต่จตินิยมมองว่า ชวีติมนุษยป์ระกอบดว้ยสอง
ส่วนคอื กายกบัจติ  และตวัตนทีแ่ท้จรงิของมนุษยน์ัน้คอื อสสาร หรอื จติ เช่น เพลโต (Plato) 
เชื่อว่า ธรรมชาตขิองมนุษยม์เีป็นสอง คอื กายกบัจติ จติของมนุษยเ์ปรยีบเหมอืนกบันายสารถี
ทีข่บัรถคอืร่างกาย จติของมนุษยส์ามารถแบ่งออกได ้3 ภาค (วทิย ์วศิทเวทย,์ 2525: 59-60) 
คอื  
 1. ภาคตณัหา ได้แก่ ความต้องการความสุขทางร่างกาย ความหลงใหลเมามวัใน
โลกยีสุข 

 2. ภาคน ้าใจ ไดแ้ก่  ความรูส้กึทางใจทีไ่ม่ไดม้สีาเหตุมาจากวตัถุ เช่น ความเสยีสละ 
ความกลา้หาญ ความมนี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ความมรีะเบยีบวนิยั การรกัษาเกยีรตยิศศกัดิศ์ร ี

 3. ภาคปญัญา ไดแ้ก่ จติทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัเหตุผล ซึง่เพลโตถอืว่า เป็นส่วนทีท่ าให้
มนุษย์แตกต่างจากสตัว์ทัว่ไป เป็นส่วนที่ท าให้มนุษย์สามารถค้นคว้าแสวงหาความจรงิและ
เขา้ถงึความจรงิได ้

 ในขณะที่ทศันะเรื่องโลกหน้าและชวีติหลงัความตายของสสารนิยมเหน็ว่ามนุษยเ์รา
เกิดมาครัง้เดียว ตายครัง้เดียว ไม่มวีิญญาณอมตะอะไรที่จะไปเกิดในภพหน้า นรกสวรรค ์  
ชาตหิน้าในศาสนา การพพิากษาโลก ตลอดถงึการไดร้บัรางวลัและการถูกลงโทษจากพระเจา้ 
การแสวงหาสจัธรรมและคุณธรรมเป็นสิง่ไม่จ าเป็น แต่จตินิยมเหน็ตรงกนัขา้ม กล่าวคอื นรก
สวรรค์ โลกหน้าเป็นเรื่องที่มจีรงิ การพพิากษาโลก และการได้รบับ าเหน็จสวรรค์เป็นเรื่องจรงิ 
การท าความด ีการท าความชัว่เป็นสิง่ที่มผีลต่อมนุษยจ์รงิ  สิง่ที่มคีุณค่าที่มนุษย์ควรแสวงหา
ไม่ใช่แค่ความสุขสบายทางกายอนัเป็นไปในชาตนิี้เท่านัน้ แต่ต้องค านึงถงึคุณงามความดอีนัจะ
เป็นไปเพื่อโลกหน้า และคุณธรรม ปญัญาอนัจะท าใหม้นุษยเ์ขา้ถงึความจรงิสงูสุดได ้

 

ชีวิตมนุษยใ์นทศันะของศาสนา 

 ศาสนาต่างๆ ไดพ้ยายามตอบปญัหาว่าโลกและชวีติคอือะไร ซึง่แต่ละศาสนาไดเ้สนอ
ค าตอบไวแ้ตกต่างกนัไปตามลกัษณะของศาสนานัน้ๆ ในทีน้ี่ใชค้ าสอนของศาสนาฝ่ายเทวนิยม
และฝา่ยอเทวนิยมมาอธบิาย (เดอืน ค าด,ี 2545: 208) ดงัต่อไปนี้ 
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 1. ชีวิตมนุษยใ์นทศันะของศาสนาเทวนิยม 

  ศาสนาเทวนิยม (Theistic Religion) ไดแ้ก่ ศาสนาทีม่คี าสอนซึง่ว่าดว้ยเทพเจา้
เป็นศูนยก์ลาง มลีกัษณะส าคญัคอื เชื่อว่า พระเจา้สรา้งโลกและทรงปกครองโลกอยู่ตลอดเวลา 
และเชื่อว่า มพีระเจา้องคเ์ดยีว หรอืหลายองค ์(แลว้แต่ละศาสนา) (เดอืน ค าด,ี 2545: 14) อาท ิ
ศาสนาครสิต ์อสิลาม  ยวิ  ฮนิดู  สกิข ์เป็นตน้ 

  ทศันะของศาสนาครสิต์ 
  โดยทัว่ไปศาสนาเทวนิยมอธบิายว่า โลกและชวีติเกิดขึ้นมาจากการสร้างสรรค์
ของพระเจ้า พระเจ้าสร้างชวีติมนุษย์ขึน้มาบนโลกนี้ เช่น ในศาสนาครสิต์ ถอืว่าสรรพสิง่เป็น
ผลงานสร้างสรรค์ของพระเจ้า มนุษย์เป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกที่พระเจ้าทรงประทานบนโลก 
มนุษยค์ู่แรกคอื อาดมั (Adam) และอฟี (Eve) เป็นบรรพบุรุษคู่แรก โดยทรงสรา้งมนุษยใ์ห้มี
ลกัษณะตามฉายาของพระองค์ (Image of God) ดงัขอ้ความในพระครสิตธรรมคมัภรีว์่า  
“พระเจ้าตรสัว่า ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล  
ฝงูนกในอากาศและฝูงสตัว์ ให้ปกครองแผ่นดนิทัว่ไปและสตัว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดนิ 
พระเจา้จงึทรงสรา้งมนุษยข์ึน้ตามพระฉายาของพระองค ์ตามพระฉายาของพระเจา้นัน้ พระองค์
ทรงสรา้งมนุษยข์ึน้ และไดท้รงสรา้งใหเ้ป็นชายและหญงิ (ปฐม. 1:26,27)  
  พระเจา้ทรงสรา้งสรรพสิง่ขึน้มา เพราะพระองคไ์ม่ต้องการอยู่ในความยิง่ใหญ่แต่
เพยีงพระองคเ์ดยีว พระองค์ทรงต้องการเพื่อน (Company) เพื่อพระองค์จะได้พมิพ์ภาพของ
พระองค์ลงไปในสิง่ที่ทรงสรา้ง ดงันัน้ ประวตัศิาสตรข์องมนุษยจ์งึเป็นการไขแสดงของพระเจา้เอง 
เพราะพระเจ้าทรงถ่ายทอดความเป็นพระองค์ลงไปในมนุษย์หรอืในประวตัศิาสตรข์องมนุษย ์
ดงันัน้ คนกบัพระเจา้จงึมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ เป็นสิง่คู่กนัในฐานะพระบดิากบับุตร 

  ศาสตราจารย ์ดร.เดอืน ค าด ี(2545: 50) อธบิายว่า มนุษยค์อืส่วนครบทีม่ชีวีติ
ประกอบดว้ยค าสามค าคอื  
  1. บาสาร ์(Basar) แปลว่า เนื้อหนงั เป็นลกัษณะทีข่องร่างกายทีพ่ระเจา้สรา้งให้
มเีหมอืนกบัสตัวอ์ื่นๆ 

  2. เนฟส ์(Nephes) แปลว่า ล าคอ เพราะชวีติของมนุษยอ์ยู่ทีล่มหายใจ ซึง่ผ่าน
ล าคอบ้าง หวัใจบ้าง เลอืดบ้าง ซึ่งชาวยวิถือว่า เป็นที่สถิตของความคดิ ความรู้สกึ และ
ความตอ้งการ เป็นตน้ 

  3. รอูาร ์(Ruah) แปลว่า จติบา้ง วญิญาณบา้ง หรอื บางครัง้แปลว่าลม ซึง่เป็น
ค าหมายถึงสิง่ปรากฏมตีัง้แต่แรกเริม่ของการสร้างโลกที่พระเจ้าได้ทรงเป่าลมท าให้เกิดชวีติ
ขึน้มาในโลก 

  เพราะได้ร ับลมชีวิตจากพระเจ้า มนุษย์จึงเป็นสัตว์พิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่ นๆ 
สามารถพดูได ้สามารถเรยีกชื่อสตัวอ์ื่นๆ ได ้ซึง่หมายถงึ พระเจา้ไดป้ระทานอ านาจและอนิทรยี์
พเิศษที่เหมอืนพระเจา้ให้แก่มนุษย ์ท าให้ชาวยวิเรยีกสตัว์ทัง้หลายว่า พวกใบ้ เพราะแมพ้วก
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สตัวจ์ะรอ้งได ้แต่กพ็ูดสนทนากนัอย่างมนุษยไ์ม่ได ้มนุษยจ์งึกลายเป็นนายเหนือธรรมชาตแิละ
สตัวท์ัง้หลาย และในเวลาเดยีวกนัมนุษยก์ม็สีถานภาพเป็นผูแ้ทนพระเจา้ในโลกแห่งวตัถุนี้ดว้ย 

  เนื่ องจากอาดัมและอีฟได้ท าผิดต่อพระผู้เป็นเจ้า เพราะถูกมารหรือซาตาน
หลอกลวง จงึทรงสาปใหใ้หง้ตูอ้งใชเ้ทา้เดนิเสมอไมใ่หม้เีทา้เดนิ  งกูบัผูห้ญงิต้องเกลยีดชงักนัไป
ชัว่กลัปาวสาน  และพระเจา้กส็าปแช่งเอวาว่า จะตอ้งมโีอกาสไดร้บัความเจบ็ปวดมากกว่าผูช้าย 
จะต้องตกอยู่ใต้อ านาจของผูช้าย ต่อจากนัน้กท็รงลงโทษอาดมักบัเอวา โดยขบัไล่ออกจากสวน
สวรรค ์ ตอ้งท ามาหากนิดว้ยตนเองและต้องท างานหนักถงึจะมกีนิ และดว้ยความผดิของมนุษย์
คู่แรกน้ี มนุษยท์ัง้หลายทัง้ปวงจงึสบืทอดบาปนัน้มาเป็นมรดกจนถงึทุกวนันี้ และในบรรดาผูส้บื
เชือ้สายมานัน้ มเีป็นอนัมากทีป่ระพฤตชิัว่ ไม่จงรกัภกัดต่ีอพระเจา้ พระเจา้จงึบนัดาลใหน้ ้าท่วม
โลก แต่ทรงเลอืกครอบครวัที่จงรกัภกัดทีี่มหีวัหน้าชื่อโนอาเอาไว้สบืเชื้อสายมนุษยท์ัง้ในเอเซยี 
ยโุรป และแอฟรกิา และต่อมาจนถงึอบัราฮมับดิาของชาวยวิ ตามล าดบั พระเจา้ทรงสรา้งชาตยิวิ
ใหเ้ตรยีมพรอ้มทีจ่ะรบัพระผูไ้ถ่ ซึง่จะมากอบกู้มนุษยชาตจิากบาป และช่วยน ามนุษยก์ลบัไปหา
พระผู้เป็นเจา้ ผู้เป็นต้นก าเนิดของชวีติอกีครัง้ เรื่องราวดงักล่าวได้สบืทอดมาจนกระทัง่ถงึชน
ชาตอิสิราเอลปจัจบุนั 

  ทศันะของศาสนาอสิลาม 

  ในศาสนาอิสลามนอกจากจะมกีารนับถือพระมหาคมัภีร์อัลกุรอานว่าเป็นพระ
วจนะของพระเจ้าแล้ว อิสลามยงัเชื่อว่า พระคัมภีร์ไบเบิลก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้
ประทานไว้ก่อนหน้าเช่นกนั ฉะนัน้ อิสลามเองก็นับถือว่า พระเยซูเป็นนบพีระองค์หนึ่ง และ
ยอมรบัความจรงิในพระคมัภรี์ไบเบลิภาคพนัธสญัญาเดมิ (Old Testament) ด้วย ฉะนัน้  
การก าเนิดชวีติของมนุษยใ์นพระมหาคมัภรีอ์ลักุรอานจงึมลีกัษณะคลา้ยคลงึในพระคมัภรีไ์บเบลิ
ภาคพนัธสญัญาเดมิ ดงัที่ปรากฏในพระมหาคมัภรีอ์ลักุรอานว่า พระอลัเลาะห์ทรงสรา้งชัน้ฟ้า
ทัง้หลายและแผ่นดนิน้ีดว้ยความจรงิ ทรงท าใหส้เูจา้ (มนุษย)์ เป็นรปูร่าง ทรงท ารปูร่างของสูเจา้
ใหด้ยีิง่ และกลบัไปยงัพระองค ์คอื การกลบัไปในบัน้ปลาย และตรสัว่า จงกล่าวเถดิ พระองคค์อื
ผู้ทรงบงัเกดิสูเจ้า และทรงท าให้สูเจ้ามหีู มตีา และมหีวัใจ ส่วนนัน้ๆ ที่สูเจ้าขอบคุณ และใน
คมัภรีย์งัไดเ้ล่าถงึเรื่องราวววิฒันาการมนุษยว์่า องคอ์ลัเลาะหท์รงท าให้สูเจา้ออกมาจากครรภ์
แม่ของสูเจ้า เมื่อสูเจ้ายงัไม่รู้อะไร และพระองค์ทรงท าให้สูเจ้ามกีารได้ยนิ การมองเห็น และ
ความรูส้กึนึกคดิ เพื่อสเูจา้จะไดข้อบคุณอลัเลาะห์ (เดอืน ค าด,ี 2545: 52-55) 
  ส่วนการสร้างเพศชายและหญิงนัน้ คัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้ามีพระประสงค์จะ 

สบืทอดทางชาตพินัธุใ์หม้นุษยก์ระจายแพรห่ลายในโลก และตรสัว่า มนุษยเ์อ๋ย เราไดก้ าเนิดเจา้
จากเพศชายและเพศหญงิไดท้รงท าสเูจา้ใหเ้ป็นชาตพินัธุแ์ละตระกูลต่างๆ เพื่อสูเจา้จะไดรู้จ้กักนั 
ส่วนเรื่องความเป็นความตายนัน้ พระเจ้าทรงเป็นองค์ให้เป็นและให้ตาย พระองค์ทรงสร้าง  

ทุกสิง่มชีวีติขึ้นมาจากน ้า มนุษยแ์ละสรรพสิง่รวมทัง้กฎเกณฑ์ของสิง่ต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเอง 
หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้า การด า รงชีวิตและ 
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สิ่งทัง้หลายตามธรรมชาติ ก็เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็น  

ผูค้วบคุมชะตากรรม และความเป็นไปทัง้หมดของชวีติมนุษยต์ัง้แต่เริม่แรก  
  จากข้อความข้างต้นแสดงว่า ในทัศนะของศาสนาอิสลาม พระเจ้าเป็นผู้ทรง
สร้างสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์ขึ้น และพระเจ้าก็ทรงคอยดูแลมนุษย์อย่างละเอียดทุกขัน้ตอน 

ของชวีติมนุษย์ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทัง่ตายดงัข้อความที่ปรากฏในพระมหาคมัภรี์ 
อลักุรอาน (ม.ป.ป.) ดงัต่อไปนี้ 
  “พระองค์ (อลัเลาะห์) ทรงสรา้งชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดนิน้ีด้วยความจรงิ และ 
ทรงท าใหส้เูจา้ (มนุษย)์ เป็นรปูรา่งและทรงท ารปูรา่งสเูจา้ใหด้ยีิง่ (ซเูราะฮฺที ่64: ขอ้ 3) 

  “จงกล่าวเถิด พระองค์คอืผู้ทรงบงัเกิดสูเจ้า   และทรงท าให้สูเจ้ามหีู มตีา และ 

มหีวัใจ ส่วนน้อยเท่านัน้ทีส่เูจา้ขอบคุณ (ซเูราะฮฺที ่67: ขอ้ 23) 

  “อลัเลาะห ์ทรงท าใหส้เูจา้ออกมาจากครรภแ์มข่องสูเจา้ เมื่อสูเจา้ยงัไม่รูอ้ะไร และ
ทรงท าใหสู้เจา้มกีารได้ยนิ การเหน็ และความรูส้กึนึกคดิ เพื่อสูเจา้จะไดข้อบคุณองคอ์ลัเลาะห์ ” 
(ซเูราะฮฺที ่16: ขอ้ 78) 

  “พระองค ์คอื ผูท้รงใหเ้ป็นและทรงใหต้าย ครัน้เมื่อพระองคท์รงก าหนดกจิการใด 
เพยีงแต่พระองคต์รสัแก่มนัว่า จงเป็น แลว้มนักเ็ป็นขึน้มา “(ซเูราะฮฺที ่40: ขอ้ 68) 

  “พระองค์ คอื ผู้ทรงบงัเกดิมนุษยจ์ากน ้า และพระองค์ทรงท าให้มคีวามสมัพนัธ์
ทางสายเลอืด และการแต่งงาน และผู้อภบิาลสูเจ้าเป็นผู้ทรงอานุภาพเสมอ ” (ซูเราะฮฺที่ 65:  

ขอ้54)  

  ภาพรวมของทศันะทีม่ต่ีอมนุษยข์องศาสนาครสิตแ์ละอสิลาม 

  โดยสรุปแล้วมนุษย์ตามทัศนะของศาสนาคริสต์นั ้นถูกสร้างให้อยู่ เพื่อสิ่งมี
ความหมายบางอย่าง ซึ่งคมัภรีศ์าสนาไดร้ะบุความหมายทีแ่ทจ้รงิของมนุษยใ์นการมชีวีติอยู่ใน
โลกนี้ว่า วตัถุประสงคข์องพระเจา้ในการทรงสรา้งมนุษยค์รสิต์ไวใ้นโลกกเ็พื่อเขาจะส าแดงพระ
ลกัษณะของพระองค์ออกมาหรอืพูดง่ายๆ หน้าที่ของมนุษย์ในโลกนี้ก็คอื การด าเนินชวีติให้
เหมือนกับพระเจ้า สอดคล้องกับกฎมาตรฐานศีลธรรมอันดีที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้และมี
ความสมัพนัธ์กบัพระองค์  ส่วนศาสนาอสิลามเชื่อและศรทัธาในพระผู้เป็นเจา้ที่มพีระนามว่า  
อลัเลาะฮ์ พระองค์เป็นผู้สรา้งโลกและมนุษย ์ชวีติของมนุษย์ตัง้แต่แรกเกดิจนสิ้นชวีติล้วนแต่
เป็นไปตามพระบญัชาของพระองค์ มนุษยไ์ม่อาจขดัพระบญัชาของพระองค์ได้ ข้อความโดย
ละเอยีดเกี่ยวกบัการสรา้งมรีะบุไวใ้นคมัภรีไ์บเบลิส่วนทีเ่ป็นพนัธสญัญาเดิม (Old Testament) 

ดงันี้  
  เดมิทไีมม่อีะไร มแีต่ความมดืมดิ พระเจา้กอ็ยูใ่นความมดืมดินี้ พระองคจ์งึไดท้รง
สรา้ง สรรพสิง่ขึน้ภายใน 6 วนั คอื วนัที ่1 ทรงสรา้งแสงสว่างขึน้ก่อน วนัที ่2 ทรงสรา้งแผ่นดนิ 
ทอ้งฟ้า และอากาศ วนัที ่ 3 ทรงสรา้งน ้าและทะเล วนัที ่ 4 ทรงสรา้งพระอาทติยแ์ละพระจนัทร ์
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วนัที ่ 5 ทรงสรา้งนกและปลา และวนัที ่ 6 ทรงสรา้งผูช้ายคนแรก ส่วนวนัที ่ 7 เป็นวนัสะปาโต 
พระเจา้ทรงหยดุสรา้ง 

  สิง่ทีน่่าสนใจในการสรา้งของพระเจา้ในทีน่ี้คอื ความคดิเรือ่งการเกดิขึน้ของมนุษย ์
ส าหรบัมนุษยค์นแรกนัน้ พระเจา้ทรงหยบิผงดนิ (Dust of the ground) จากพื้นดนิขึน้แล้ว  
ทรงสรา้งมนุษยผ์ูช้ายคนแรกจากผงดนินัน้ แลก้เ็ป่าลมชวีติ (Breath of life) เขา้ไปทางจมกูของ
เขา เพยีงเท่านัน้ มนุษยผ์ู้ชายคนแรกก็เริม่ต้นชวีติขึ้นในโลกและสุดท้ายก็คอืพระเจา้ได้สร้าง
มนุษยผ์ู้หญงิ (อีฟ) ขึน้มาจากกระดูกซี่โครงของผู้ชายคนแรก (อาดมั) หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง 

กค็อื มนุษยค์อื “พระฉายา” (Image) ของพระเจา้นัน่เอง (เสร ีพงศพ์ศิ, 2531: 147-157)  
  ส่วนในศาสนาอสิลามก็มคีวามเชื่อที่ไม่แตกต่างจากศาสนาครสิต์นัก คอืมุสลมิ 

เชื่อว่าพระอลัเลาะฮส์รา้งมนุษยข์ึน้มา โดยทรงน าดนิมาป ัน้เป็นรปูคนแลว้ทรงท าใหด้นิเป็นอสุจ ิ
แลว้ใหเ้จรญิเป็นก้อนเลอืด จากก้อนเลอืดเป็นก้อนเนื้อ แลว้ทรงท าใหก้้อนเนื้อมกีระดูกและใหม้ี
เน้ือหุม้กระดกู แลว้ทรงเปา่ลมหายใจเขา้ไปในรปูป ัน้นัน้กลายเป็นคนมชีวีติขึน้มา มนุษยค์นแรก
ที่ทรงสร้างขึ้นคืออาดมั ต่อมาทรงเห็นว่า อาดมัเหงาเพราะอยู่โดดเดี่ยวจงึทรงถอดซี่โครง
ด้านซ้ายของอาดมัซึ่งนอนหลบัอยู่ซี่หนึ่งมาสร้างเป็นผู้หญงิชื่อฮาวา ให้เป็นภรรยาของอาดมั 

อยูใ่นสวนสวรรคเ์อเดน (ฟ้ืน ดอกบวั, 2544: 284) 
  ทศันะของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 
  ในค าสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูไดอ้ธบิายถงึววิฒันาการของโลกและชวีติไว ้
โดยในคมัภรีพ์ระเวทอธบิายว่า ชวีติเริม่จากอาตมนั หรอื อตัตา (Soul) ซึง่เป็นสิง่ทีม่อียู่นิรนัดร 
อาตมนัม ี2 ชนิด คอื อาตมนัสากล เรยีกว่า พรหมนับา้ง ปรมาตมนับา้ง และอาตมนับุคคลของ
สิง่มชีวีติ เรยีก ชวีาตมนั อาตมนัทัง้ 2 ประเภทดงักล่าวมคีวามเป็นนิรนัดร ในคมัภรีอุ์ปนิษทั
กล่าวว่า สิง่ที่ปรากฏมอียู่ในโลกทัง้ที่เป็นตวัตนหรอือาตมนัและสิง่ที่ไม่ใช่ตวัตนหรอือนาตมนั  
ทัง้สองอย่างลว้นเป็นการส าแดงใหป้รากฏ (Manifestation) ของสิง่สมบูรณ์ คอื พรหมนัทัง้สิ้น 
แต่เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างสิ่งสมบูรณ์ ซึ่งเป็นตัวตนสากลกบัตัวตนย่อยที่เรยีกว่า  
ชวีาตมนั ตวัตนสากลหรอืปรมาตมนัไม่ได้ถูกจ ากดัด้วยร่างกาย มนุษยแ์ต่ละคนมชีวีาตมนัเป็น
แกนกลางของชวีติ รา่งกายมกีารเปลีย่นแปลงและสลายไปในทีสุ่ด ส่วนชวีาตมนันัน้จะคงสภาพ
เดมิไมเ่ปลีย่นแปลง หรอืสลายตามไปดว้ย (The Cultural Heritage of India, Vol. I) 
  ในคมัภรี์พระเวทอธบิายเกี่ยวกบัวรรณะ 4 ว่า มนุษย์เกิดขึ้นจากการสร้างของ 

พระพรหม โดยพระพรหมได้สร้างมนุษย์จากอวัยวะส่วนต่างๆ ของพระองค์ คือ วรรณะ
พราหมณ์ ถูกสร้างมาจากพระโอษฐ์ (ปาก) วรรณะกษัตรยิ์หรอืนักปกครองถูกสร้างมาจาก 

พระหตัถ์ (แขน) วรรณะแพศยห์รอืกลุ่มนักธุรกจิถูกสรา้งมาจากตะโพก และวรรณะสุดท้ายคอื 
ศูทรหรอืกลุ่มคนใช้หรอืกรรมกรถูกสรา้งมาจากพระบาทของพระพรหม ในทศันะศาสนาฮนิด ู
พระพรหมคอืต้นก าเนิดของสรรพสิง่ รวมถงึมนุษยด์ว้ย ชวีติของมนุษยแ์ละสรรพสตัวต์ามหลกั
ของศาสนาฮนิดูจงึเป็นเรื่องของพระพรหม ซึ่งถูกก าหนดหรอืลขิติไวล้่วงหน้าแล้ว ซึง่แนวคดินี้
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เรารูจ้กักนัทัว่ไปว่า “พรหมลขิติ” ฉะนัน้ โชคชะตาและธรรมชาตขิองมนุษยจ์งึถูกก าหนดไว้
เรยีบรอ้ยแลว้  
  ส่วนบทบาทและหน้าที่ของมนุษย์แต่ละวรรณะเราจะเห็นได้อย่างชดัเจนดงันี้ 
เนื่องจากมนุษย์ซึ่งเป็นสิง่ที่พระพรหมสร้างมาจากร่างกายของพระองค์ มนุษย์จงึมสี่วนแห่ง
พระองค์ และมีธรรมชาติเดียวกับพระองค์ หน้าที่ของมนุษย์ซึ่งก าหนดขึ้นตามวรรณะ  

ทีเ่ปลีย่นแปลงมไิดน้ัน้จงึเป็นหน้าทีต่ายตวัและเป็นสิง่ทีม่นุษยต์้องปฏบิตั ิมนุษยจ์ะสูงต ่าอย่างไร
ขึ้นอยู่กับวรรณะซึ่งพระพรหมได้ก าหนดมาแล้วตัง้แต่เกิด วรรณะที่ ต่างกันนี้ ได้เ ป็น  

เครื่องก าหนดหน้าที่ของสงัคม คือ พราหมณ์มหีน้าที่ส ัง่สอนความรู้และประกอบพิธศีาสนา 
กษตัรยิห์รอืราชนัย์มหีน้าที่รบ ปกครอง ป้องกนัศตัรู ไวศยะหรอืแพศยม์หีน้าที่ด้านเศรษฐกิจ 
เช่น ค้าขาย ท างานช่าง ท าไรนา เป็นต้น และศูทรมหีน้าที่รบัใช้คนทัง้สามวรรณะ (ทองหล่อ  
วงษ์ธรรมา, 2551 : 44) 

 2. ชีวิตมนุษยใ์นทศันะศาสนาฝ่ายอเทวนิยม 

  ศาสนาอเทวนิยม (Atheistic Religion) หมายถงึศาสนาทีม่หีลกัการและหลกัค าสอน 

ทีไ่ม่มเีทพเจา้เป็นศูนยก์ลาง โดยสอนว่า ไม่มพีระเจา้ (God) หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิส์ูงสุดสรา้งโลกน้ี 
สรรพสิ่งรวมทัง้โลกน้ีล้วนเกิดขึ้น ตัง้อยู่และดับไปตามเหตุปจัจัย มีศาสนาพุทธ เป็นต้น 
นอกจากนี้ในอดตีค าว่า อเทวนิยม เป็นค าที่มคีวามลบ ในภาษากรกีแปลว่า ความเชื่อที่ ไม่
เกี่ยวกบัพระเจา้ หรอื without God  อเทวนิยมจงึหมายถงึนักวทิยาศาสตร ์และพวกวตัถุนิยม 

ทีป่ฏเิสธความมอียู่ของพระเจา้ด้วย แมก้ระทัง่ชาวครสิต์ในสมยัแรกก็ถูกปฏเิสธจากชาวยวิว่า
เป็นพวกอเทวนิยมด้วย ต่อมาอเทวนิยมได้รบัการยอมรบัว่าเป็นหลกัความเชื่อที่มเีหตุผล  

โดยเน้นหลกัค าสอนทางศาสนาที่มอียู่ตามความเป็นจรงิทางวทิยาศาสตร์ มเีหตุผลพสิูจน์ได ้
โดยอาศยัความกา้วหน้าทางสตปิญัญาของมนุษย ์เป็นศาสนาทีป่ระกาศค าสอนกลา้ทา้ใหพ้สิูจน์
ให้พจิารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนแล้วจงึค่อยเชื่อ ฉะนัน้ ศาสนาประเภทอเทวนิยม เช่น 
พระพุทธศาสนาซึง่เน้นหนกัดา้นความเป็นจรงิทีพ่สิจูน์ไดใ้นชวีติปจัจุบนัน้ีมากกว่าเป็นความเชื่อ
ที่ไปผูกพนัอยู่กบัสิง่เหนือธรรมชาต ิส่วนศาสนาเชนที่ได้ชื่อว่า เป็นประเภทอเทวนิยม เพราะ
ประกาศหลกัค าสอนปฏเิสธฐานะของพระเวท หรอืเพราะปฏเิสธพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ -

ฮนิดู ว่าเป็นสิง่ไม่มจีรงิ (เดอืน ค าด,ี 2545: 15-16)  ในที่นี้จะอธบิายทศันะที่มต่ีอชวีติของ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาอเทวนิยม ดงัต่อไปนี้  
 

ก าเนิดของชีวิตมนุษยใ์นทศันะของพระพทุธศาสนา 

 ตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาแสดงว่า ชวีติและสรรพสิง่ล้วนเกิดขึ้น ตัง้อยู ่ 
ดบัไปตามเหตุปจัจยั กล่าวคอื การปรากฏขึน้และการแตกดบัไปของโลกและชวีติ เป็นไปตาม
หลกัแห่งการองิอาศยักนั (ปฏจิจสมุปบาท) ไม่มผีูส้รา้งกฏเหล่านี้  ไม่มปีฐมกร (First Mover)  
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ในการเคลื่อนไหวสรรพสิง่ใหเ้ป็นไป เหมอืนดงัค าสอนในศาสนากลุ่มเทวนิยม แมพ้ระพุทธเจา้ 

จะไม่ได้แสดงถึงก าเนิดโลกไว้โดยตรง  แต่ก็ทรงแสดงถึงก าเนิดและววิฒันาการของชวีติใน 

เชงิวทิยาศาสตรไ์วพ้อสมควร 

 ในค าสอนของพระพุทธศาสนา แบ่งชวีติออกเป็น 2 ระดบั คอื 1) ชวีติทีม่จีติวญิญาณ  
และ 2) ชวีิตที่ไม่มจีติวญิญาณ โดยชีวติทัง้ 2 ระดบันี้มลีกัษณะร่วมกันคอื มกีารเกิดและ 

การเจรญิเตบิโต (สมนฺต. ทุตยิ./354) ชวีติที่มจีติวญิญาณนัน้ พระพุทธศาสนาเรียกรวมๆ ว่า 
สตัว์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื โอปปาตกิะ  มนุษย ์ และเดรจัฉาน หากจ าแนกโดยละเอยีด
จะมถีงึ 31 ภพภมู ิดงัแผนภาพ  

 

 

                               

                    

 

 

  

 

ภาพท่ี 2-1 31 ภพภมูติามค าสอนพุทธศาสนา 

 

 ส่วนชวีติที่ไม่มจีติวญิญาณ ไดแ้ก่ ต้นไมแ้ละพชืต่างๆ ซึ่งพระพุทธศาสนาเรยีกรวมๆ 
ว่า ภตูคาม หรอื พชีคาม แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงันี้ (สุเชาวน์ พลอยชุม, 2548 : 36-37) 
 1. มลูพชีะ คอื พชืทีเ่กดิจากราก 

 2. ขนัธพชีะ คอื พชืทีเ่กดิจากล าตน้ 

 3. ผฬุพชีะ คอื พชืทีเ่กดิจากขอ้ 

 4. อคัคพชีะ คอื พชืทีเ่กดิจากยอด 

 5. พชีพชีะ คอื พชืทีเ่กดิจากเมลด็  

 นอกจากค าสอนของพระพุทธศาสนาจะจ าแนกสตัว์เป็น 3 ประเภทข้างต้นแล้วใน 

ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค  ยงัแบ่งประเภทของสตัว์ตามแหล่งก าเนิดของสตัว์โลกว่า  ม ี4 ประเภท  
เรยีกว่า  ก าเนิด 4 (ท.ี ปา. 11/263/242)  คอื 

 1. ชลาพุชะก าเนิด คือ เกิดจากน ้ าเชื้อ (สัมภวะ) ของมารดาและบิดาผสมกัน  
เกดิเป็นสตัวใ์นครรภแ์ลว้คลอดออกมามชีวีติและเจรญิเตบิโตไปตามล าดบั  ในฝา่ยดกีค็อื มนุษย ์
ในฝา่ยชัว่กเ็ป็นสตัวเ์ดรจัฉาน 

 สตัว์  มนษุย์  

 เดรัจฉาน  

 โอปปาติกะ 

     อบายภมูิ  

พรหม 20 ชัน้, เทวดา 6 ชัน้ 

 สตัวไ์ม่มเีทา้, สตัว ์2 เทา้, สตัว ์4 เทา้, สตัวห์ลาย

เทา้

 สตัว์นรก , เปรต , อสรุกาย 
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 2. อัณฑชะก าเนิด คือ  เกิดเ ป็นฟองไข่ ก่อน แล้วจึงฟกัออกมาจากไข่นั ้น  
แล้วเจรญิเตบิโตไปตามล าดบั ในทางชวีวทิยาอธบิายว่า เชื้อของเพศผู้ผสมกบัไข่ของเพศเมยี 

ในฟองไข ่เมือ่ฟองไขโ่ตเตม็ทีแ่ลว้ตวัเมยีกว็างไข่ เมื่อถงึก าหนดสตัวก์จ็ะกะเทาะเปลอืกออกมา 
ไดแ้ก่ สตัวเ์ลือ้ยคลานต่างๆ เช่น เป็ดไก่ ห่าน นก เป็นตน้  และสตัวน์ ้าต่างๆ เช่น ปลา หอย กุ้ง 
เป็นตน้ 

 3. สงัเสทชะก าเนิด คอื เกดิจากสิง่โสโครก บูดเน่า ชื้นแฉะ เช่น หมู่หนอนต่างๆ  
ทีเ่กดิในน ้าคร า สิง่บดูเน่า   
 4. โอปปาติกะก าเนิด คือ เกิดขึ้นโดยทันที โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ และ 

การเจรญิเติบโต ไดแ้ก่ เทวดา พรหม เปรต  อสุรกาย สตัว์นรก ซึ่งเกดิขึน้ด้วยอ านาจของบุญ
บาป  มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ แต่มองเห็นได้ด้วยใจที่ประกอบด้วยญาณ  

ทีเ่รยีกว่า ทพิจกัขญุาณ  
 พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า มนุษยเ์กิดมาจากมนุษย ์ คอื มบีดิามารดาเป็นแดนเกิด 
อาศยัธาตุ 4 คอื ปฐว ี(ดนิ)  อาโป (น ้า)  วาโย (ลม) เตโช (ไฟ) ประกอบกนัขึน้เป็นสมัภวธาตุ  
ในมหาตัณหาสังขยสูตร อธิบายถึงการก าเนิดของชีวิตมนุษย์ในครรภ์มารดาว่าต้องมี
องคป์ระกอบ 3 อยา่ง คอื 

 1. มารดาอยูใ่นวยัทีม่รีะด ู: มาตา  อุตุนี  โหต ิ

 2. มารดาบดิาอยู่รว่มกนั : มาตาปิตโร  สนันิปะตติา  โหนต ิ

 3. มสีตัวม์าเกดิ หรอื มปีฏสินธวิญิาณปรากฏ : คนัธพัโพ ปจัจุปฏัฐโิต โหต ิ

 เมือ่มอีงคป์ระกอบครบทัง้ 3; อยา่ง การตัง้ครรภย์อ่มเกดิขึน้ได ้ (เดอืน  ค าด,ี  2548 :  
213) ดงัข้อความในมหานิทานสูตร ความว่า “ถ้าวญิญาณไม่หยัง่ลงในครรภ์มารดา นามรูป 

กก่็อตวัขึน้ไม่ได ้ ถ้าวญิญาณหยัง่ลงในครรภ์มารดาแลว้ดบัไปเสยี  นามรปูก็คงอยู่ต่อไปไม่ได ้
ถ้าวญิญาณของทารก (ในครรภ์มารดา) ขาดความสบืต่อ นามรปู (ชวีติทารก) ก็เจรญิงอกงาม
ต่อไปไมไ่ด ้(ท.ี มหา. 10/60/74)  
 ฉะนัน้ จึงสรุปได้ว่า ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาส นา มนุษย์ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนรูปธรรม คือ ร่างกาย และ 2) ส่วนนามธรรม คือ จิตใจ 
นอกจากนี้ในอรรถกถาของ  สงัยุตตนิกาย (สารตัถปกาสนิี) ไดอ้ธบิายถงึพฒันาการของมนุษย์
ในครรภม์ารดาไวว้่า 

 “ชวีติเมื่อแรกปฏสินธ ิหรอื แรกก่อก าเนิดขึน้ มลีกัษณะเหมอืนหยาดน ้ามนัใสๆ ทีต่ดิ
อยูป่ลายขนแกะแรกเกดิ เรยีกว่า  กลละ   
 สปัดาหท์ี ่2 กลละนัน้เปลีย่นสภาพเป็นขน้ขึน้ และมสีคีลา้ยน ้าลา้งเนื้อ เรยีกว่า อมัพุทะ 

 สปัดาหท์ี ่3 อมัพุทะนัน้เปลีย่นสภาพเป็นขน้ยิง่ขึน้ และมสีคีลา้ยดบีุกเหลว เรยีกว่า เปส ิ

 สปัดาหท์ี ่4 เปสนิัน้เปลีย่นสภาพเป็นกอ้นเนื้อทีม่ขีนาดเท่าไขไ่ก่ เรยีกว่า ฆนะ 
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 สปัดาห์ที่ 5 ฆนะนัน้เกิดเป็นปุ่มขึ้น 5 ปุ่ม เรยีกว่า ปญัจสาขา และปุ่มทัง้ 5 นี่เองที่
พฒันามาเป็น ศรีษะ และ 2 มอื 2 เทา้”  
 ในคมัภรีอ์ภธิรรมไดใ้หร้ายละเอยีดของพฒันาการชวีติต่อไปว่า 

 “สปัดาหท์ี ่7 เกดิจกัษุประสาท (จกัขุทสกะ)  
 สปัดาหท์ี ่ 8  เกดิโสตประสาท (โสตทสกะ)   
 สปัดาหท์ี ่9  เกดิฆานะประสาท (ฆานทสกะ) 
 สปัดาหท์ี ่10 เกดิชวิหาประสาท (ชวิหาทสกะ)   
 สปัดาหท์ี ่11 เกดิกายประสาท (กายทสกะ) 
 สปัดาหท์ี ่12 เกดิเพศ (ภาวทสกะ)    
 สปัดาหท์ี ่13 เกดิหวัใจ (วตัถุทสกะ)”  
 ดว้ยเหตุทีช่วีติเริม่เกดิขึน้ตัง้แต่แรกปฏสินธ ิ(ประกอบดว้ยเซลลแ์ละปฏสินธวิญิญาณ) 
ในทางพระพุทธศาสนาจงึแสดงว่า  การท าแท้งไม่ว่าจะอายุครรภเ์ท่าใดกต็าม ถือว่าเป็น
การฆ่ามนุษย ์ผิดศีลข้อท่ี 1 อย่างรนุแรง  และมีบาปมหนัต์ มีค่าเท่ากบัฆ่ามนุษยท์ัว่ไปท่ี
เป็นผูใ้หญ่ตาย  
 กระบวนการของพัฒนาการดังกล่าวนี้ด าเนินไปตลอดอายุของมนุษย์ เหมือน
กระแสน ้าทีไ่หลไปไมข่าดสาย หรอื เปลวไฟทีลุ่กตดิต่อกนัเรื่อยไป ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึทีสุ่ด คอื 
ตาย (สุเชาวน์  พลอยชุม, 2548 : 43) 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2-2 พฒันาการของทารกในครรภม์ารดา 

(ทีม่า : http://www.thaiparents.com/dvelopbaby.html) 

http://www.thaiparents.com/dvelopbaby.html
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 โดยสรุปแล้ว พระพุทธศาสนาแสดงถึงการก าเนิดของชวีติว่า “รูปนี้ไม่มใีครสร้าง 
อตัภาพนี้ไม่มใีครก่อ เกดิขึ้นเพราะอาศยัเหตุ  ดบัไปเพราะเหตุดบั...เหมอืนพชืงอกขึ้นในนา 
เพราะอาศยัรสดนิ (ธาตุอาหาร) และยางพชื (ความสามารถในการงอกของเมลด็พนัธุ์) ฉะนัน้ ” 
(เสราสตูร. ส . สคา. 15/551/197)  
 นอกจากนี้ชวีติและทุกสรรพสิง่ลว้นตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตเิดยีวกนั หรอืทีเ่รยีกว่า 
สามญัญลกัษณะ (ลกัษณะสามญัของสรรพสิง่) ซึง่มลีกัษณะ 3 ประการ (ไตรลกัษณ์) อนัไดแ้ก่ 

 1. ความเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ (เรยีกสภาวะเช่นน้ีว่า  อนิจจงั) 
 2. ความทีไ่มส่ามารถทนอยูใ่นสภาพเดมิไดต้ลอดกาล (เรยีกสภาวะเช่นน้ีว่า ทุกขงั) 
 3. ความทีไ่มม่สีิง่ใดยัง่ยนือยูต่ลอดอนนัตกาล เป็นบุคคลหรอืตวัตนทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง
ที่จะยดึมัน่ถือมัน่ว่าเป็นตวัตนบุคคลได้ตลอดไป และความที่ไม่สามารถจะบงัคบับญัชา หรอื 
ควบคุมสิง่ต่างๆ ทัง้ร่างกาย จติใจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้เป็นไปตามที่ตนเองปรารถนา 
(เรยีกสภาวะเช่นนี้ว่า  อนตัตา) 
 

คณุค่าของการศึกษาเร่ืองไตรลกัษณ์ 

 หลกัไตรลกัษณ์เป็นกฎธรรมชาตขิองชวีติซึง่ผูศ้กึษาใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ลว้ย่อมท า
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาจติใจใหค้ลายจากความยดึมัน่ถอืมัน่อนัเป็นบ่อเกดิของความทุกข์
ทางใจนานปัการ ในทีน่ี้ขอยกตวัอยา่งคุณค่าของหลกัอนตัตาทางจรยิธรรมมาแสดงดงัต่อไปนี้ 
 1. ในขัน้ต้น ทางด้านตัณหา ช่วยลดทอนความเห็นแก่ตัว มิให้ท าการต่างๆ  
โดยยดึถอืแต่ประโยชน์ตนเป็นประมาณ ท าให้มองเหน็ประโยชน์ในวงกว้างทีไ่ม่มตีวัตนมาเป็น
เครือ่งกดีกัน้จ ากดั 

 2. ในขัน้กลาง ทางด้านทิฏฐิ ท าให้จติใจกว้างขวางขึ้น สามารถเข้าไปเกี่ยวข้อง
พิจารณาและจดัการกับปญัหาและเรื่องราวต่างๆ ได้โดยไม่เอาตัวตน ความอยากของตน 
ตลอดจนความเห็น ความยดึมัน่ถือมัน่ของตนเข้าไปขดั แต่พจิารณาจดัการไปตามธรรม คอื 
ความถูกต้องดงีาม  ตามตัวเหตุตวัผล ตามที่มนัเป็นของมนั หรอืควรจะเป็นแท้ๆ วางจติเป็น
กลาง  งดเวน้อตัตาธปิไตย  ปฏบิตัติามหลกัธรรมาธปิไตย 

 3. ในขัน้สงู การรูอ้นตัตา กค็อื การรูส้ ิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเป็นอย่างแทจ้รงิ คอื รูห้ลกั
ความจรงิของธรรมชาตอิยา่งถงึทีสุ่ด  ความรูส้มบูรณ์ทีส่มบูรณ์ถงึขัน้นี้จะท าใหส้ลดัความยดึมัน่
ถอืมัน่เสยีได ้ ถงึความหลุดพน้  บรรลุอสิรภาพโดยสมบูรณ์  อนัเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธธรรม  
(ศริวิรรณ  เกษมศานตก์ดิาการ,  2547 : 25)   
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ภาพท่ี 2-3 ภาพแสดงไตรลกัษณ์ของชวีติ 

(ทีม่า : http://kuakiddeedee.blogspot.com/2011_07_01_archive.html) 
 

ก าเนิดของชีวิตมนุษยใ์นทศันะของวิทยาศาสตร ์

 ก าเนิดชวีติในทศันะวทิยาศาสตรเ์ป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลาย และถูกปลูกฝงักนัมาตัง้แต่
เยาวว์ยั จนกลายเป็นชุดความรูท้ีถู่กเชื่อกนัว่า เป็นความรูท้ี่ถูกตอ้งและแน่นอนตายตวัทีสุ่ด เช่น 
มนุษยว์วิฒันาการมาจากลงิ  เป็นตน้  แต่อยา่งไรกต็าม ความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีอ่ธบิายก าเนิด
ของมนุษยก์ย็งัมขีอ้บกพร่องอยู่บ้าง  ท าใหเ้กดิปญัหาบางประการในทางปฏบิตัดิงัจะไดอ้ธบิาย
ต่อไป 

 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) ที่อธิบายเกี่ยวกับก าเนิดชีวิตของมนุษย์ก็คือ 
วชิาการในสาขาชวีวทิยา (Biology) ซึง่ศกึษาสิง่มชีวีติทุกชนิดในแง่มุมต่างๆ และมนุษยก์เ็ป็นสิง่
หนึ่งทีช่วีวทิยาไดศ้กึษาอยา่งละเอยีดจนมกีารประยุกต์เพื่อใชใ้นการรกัษาโรคในสาขาแพทยศาสตร์
ในปจัจบุนั  
 ชวีวิวทิยาไม่ได้ให้ความหมายว่าชวีติคอือะไร แบบที่นักปรชัญาศาสนาต้องการหา
ค าตอบ เพราะชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งเน้นศึกษาข้อเท็จจริง (Fact) เท่านัน้  
แต่ปรชัญาและศาสนา ศกึษาชวีติในแง่ของคุณค่า (Value)  ชวีวทิยาจงึเพยีงนิยามความหมาย
ของมนุษย์ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่มีอยู่บนโลกนี้ เท่านัน้  โดยวิทยาศาสตร์ได้ระบุถึง
คุณสมบตัขิองสิง่มชีวีติไวด้งันี้คอื 

 สิง่มชีวีติมคีุณลกัษณะ (properties) ทีไ่ม่พบในสิง่ไม่มชีวีติ อนัไดแ้ก่ความสามารถใน
การใช้สสารและพลงังานเป็นส าคญั ซึ่งได้รบัถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของสิ่งมชีีวิตแรกเริ่ม 
อย่างไรกต็ามสิง่มชีวีติเริม่แรกหรอืบรรพบุรุษของสิง่มชีวีติซึง่ถอืก าเนิดมาบนโลกกว่า 4 พนัล้านปี 

http://kuakiddeedee.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
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เมื่อผ่านการววิฒันาการและการปรบัตัวใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มในแต่ละช่วงเวลา ก่อใหเ้กดิความ
หลากหลายทางชวีภาพของสิง่มชีวีติเป็นจ านวนมากดงัทีป่รากฏในปจัจบุนั 

 มหีลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายการเกิดของสิ่งมชีีวิต เช่น ทฤษฎี “spontaneous 
generation” ทีก่ล่าวว่าสิง่มชีวีติเกดิขึน้ไดด้ว้ยตวัเองจากสิง่ไม่มชีวีติเช่น กบและแมลงเกดิจาก
ดนิ หรอืแมลงเกดิจากเน้ือเน่า อย่างไรก็ตามปจัจุบนัทฤษฎดีงักล่าวได้รบัการพสิูจน์แล้วว่าไม่
เป็นความจรงิ เป็นที่ทราบในปจัจุบนัว่าสิง่มชีวีติเกดิจากสิง่มชีวีติชนิดเดยีวกนั เช่น สุนัขจะให้
ก าเนิดสุนัข หนอนผเีสื้อเกิดจากผเีสื้อและพฒันาเป็นผเีสื้อในล าดบัต่อมา อย่างไรก็ตามหาก
สิง่มชีวีติเกดิจากสิง่มชีวีติแลว้สิง่มชีวีติเริม่แรกมาจากทีใ่ดหรอืเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร ? 

 นักธรรมชาตวิทิยาชาวองักฤษชื่อ ชาลส ์ดารว์นิ (Charles Darwin) และ แอลเฟรด 
รสัเซล วอลแลนซ ์(Alfred Russel Wallance) ไดเ้สนอทฤษฎวีวิฒันาการของสิง่มชีวีติบนโลก 
(theory of evolution by natural selection) ววิฒันาการของสิง่มชีวีติเกดิจากการคดัเลอืกตาม
ธรรมชาต ิซึง่ทฤษฏดีงักล่าว กล่าวว่า สิง่มชีวีติหนึ่ง ๆ ภายในชนิดเดยีวกนั (สปีชสี ์ ; species) 

จะมคีวามแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งเราเรียกความแตกต่างภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนี้ว่า  
ความผนัแปร (variations) โดยความผนัแปรดงักล่าว จะเป็นผลใหส้ิง่มชีวีติสามารถอยู่รอดไดใ้น
สภาวะแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้ง แมลง สายพันธุ์ที่มีความสามารถ  

กินอาหารได้หลายชนิดทัง้ใบพืชและหญ้า จะสามารถมีชีวิตรอด ได้ดีกว่าแมลงสายพันธุ์ 
ที่สามารถกนิหญ้าได้อย่างเดยีว เมื่อสิง่มชีวีติ สายพนัธุ์หนึ่งสามารถมชีวีติได้นาน ก็สามารถ  

มลีูกหลานได้มากกว่าสิง่มชีวีติ สายพนัธุอ์ื่นที่มอีายุสัน้และเมื่อเวลาผ่านไปสิง่มชีวีติ สายพนัธุ์
นัน้จะมจี านวนมากขึน้และเกดิเป็นชนิดใหม ่(new species) 

 สิ่งมชีีวิตเริ่มแรกเกิดขึ้นได้อย่างไร ? แรกเริ่มเดิมทีเมื่อโลกยงัร้อน สิ่งมชีีวิต 

ไมส่ามารถอาศยับนโลกใบน้ีได ้เมือ่เวลาผ่านไปโลกเริม่เยน็ตวัลง อุณหภูมบินโลกจงึเหมาะทีจ่ะ
เกดิสิง่มชีวีติขึน้ โดยทฤษฎทีีย่อมรบัเกี่ยวกบัการเกดิสิง่มชีวีติเริม่แรก เกดิจากการท าปฏกิริยิา
กนัของสารเคมซีึง่เกดิขึน้ในทะเล หลงัจากนัน้เกดิเป็นสารประกอบพวกโปรตนี กรดอะมโิน และ
เอนไซม์ สะสมอยู่ในทะเลเป็นจ านวนมาก ส าหรบัสมมุติฐานดงักล่าวได้รบัการสนับสนุนโดย  

การทดลองของ สแตนลยี ์มลิเลอร ์(Stanley Miller) โดยมลิเลอรไ์ดท้ าการจ าลองสภาวะซึ่งเป็น
ระบบปิด หลงัจากนัน้ได้ใส่ก๊าซมเีทน (CH4) แอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจน และน ้า ซึ่งเชื่อว่า
สภาวะดงักล่าวเคยเกดิขึน้ในบรรยากาศของโลกในอดตี หลงัจากนัน้ใหค้วามรอ้นและท าใหเ้กดิ
ประกายไฟขึน้ ภายในระบบทีจ่ดัไว ้หลงัจากเวลาผ่านไปหนึ่งสปัดาห ์มลิเลอรพ์บว่า ในชุดการ
ทดลองพบกรดอะมโินและกรดอนิทรยีเ์กดิขึน้ 
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ภาพท่ี 2.4 การทดลองของ สแตนลยี ์มลิเลอร ์(Stanley Miller) 

(ทีม่า : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id 

=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=10&gblog=28) 
 

 ส าหรบัขัน้ตอนต่อมาสารประกอบอนิทรยีจ์ะรวมตวักนัเป็นโมเลกุลอนิทรยีสารขนาด
ใหญ่ (macromolecules) และววิฒันาการต่อไปจนเกิดเป็นโปรโตเซลล์ (protocell) ซึ่งเป็น
จดุเริม่ต้นของเซลล ์มโีครงสรา้งของผนังเป็นไขมนัและโปรตนี และเกดิการสนัดาปภายในเซลล์
ได้ หลงัจากนัน้ โปรโตเซลล์ ซึ่งเชื่อว่ามอีารเ์อ็นเอท าหน้าที่เป็นทัง้สารพนัธุกรรมและเอนไซม ์
จะววิฒันาการกลายเป็นเซลล์เริม่แรกของสิง่มชีวีติซึ่งมคีวามสามารถในการเพิม่จ านวนหรอื
สบืพนัธุ ์ (ขอ้มลูจากวกิพิเีดยี  สารานุกรมเสร)ี และวทิยาศาสตรก์เ็ชื่อกนัตามทฤษฎวีวิฒันาการ
ว่า บรรพบุรษุของมนุษยก์ค็อืลงิ และลงิเองกเ็ป็นสิง่ทีม่วีวิฒันาการมาจากสตัวเ์ซลลเ์ดยีวในทะเล
นัน่เอง ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id
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ภาพท่ี 2.5 ภาพแสดงววิฒันาการของสตัว ์

(ทีม่า : http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=10610) 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2-6 ภาพแสดงววิฒันาการของมนุษย ์

(ทีม่า : http://www.vcharkarn.com/varticle/39938) 
 

http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=10610
http://www.vcharkarn.com/varticle/39938
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C&um=1&hl=th&biw=1366&bih=503&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Z09vzPCp9mIPSM:&imgrefurl=http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=10610&docid=QrZs4pW98OVKDM&imgurl=http://122.155.0.199/jabchai/images_joke/10610/10610-3.jpg&w=536&h=288&ei=zjItT6eDNcvnrAeK9NzvDA&zoom=1
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 การปฏิสนธิในคน 

 น ้าอสุจขิองเพศชายจะประกอบดว้ยอสุจเิป็นจ านวนมากถงึ 4 – 5 รอ้ยลา้นตวั บรรดา
อสุจเิหล่านี้มทีัง้แขง็แรงและไม่แขง็แรง พวกทีแ่ขง็แรงก็สามารถแหวกว่ายเขา้ไปในมดลูก และ
เลยเขา้ไปยงัปีกมดลูกเพื่อจะไดผ้สมพนัธุ์กบัไข่ ตามปกตอิสุจติวัทีแ่ขง็แรงทีสุ่ดตวัเดยีวเท่านัน้
จะไปพบกบัไข่ไดก่้อน และเน่ืองจากอสุจจิะมสีารซึ่งสามารถละลายผนังที่ห่อหุม้ปกป้องไข่ออก
ได ้อสุจจิงึเจาะผ่านเปลอืกของไข่ เพื่อเขา้ไปรวมตวักบันิวเคลยีสภายในไข่ได ้หลงัจากนัน้อสุจิ
ตวัอื่นๆ ก็จะไม่สามารถเขา้ไปได้อกี ส่วนอสุจติวัที่เขา้ไปในไข่แล้วจะสลดัหางทิ้ง และส่วนหวั 

ทีเ่ขา้ไปในไขจ่ะเริม่พองขึน้และหลอมรวมกนักบัไขเ่ป็นเซลลเ์ดยีว กนัในทีสุ่ด 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2-7 การปฏสินธ ิ

(ทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki) 

 

 การแบ่งตวัของเซลล์หลงัการปฏสินธนิัน้ แทบจะเกดิขึน้ในทนัทหีลงัจากการปฏสินธิ
เกดิขึน้ โดยเซลลจ์ะเริม่แบ่งตวัเพิม่จ านวนมากขึน้เรื่อยๆ หลงัจากปฏสินธไิดไ้ซโกตแลว้ ไซโกตจะ
แบ่งตวัแบบไมโทซสิจาก 1 เป็น 2 และจาก 2 เป็น 4 ไปเรื่อยๆจนได้เป็นเอ็มบรโิอที่เป็นกลุ่ม
ของเซลลท์ีเ่ป็นกอ้น จากนัน้เอม็บรโิอจะมกีารเจรญิไปเป็นระยะต่างๆ 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Acrosome_reaction_diagram_en.svg
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ภาพท่ี 2-8 การแบ่งตวัระหว่างการเจริญของเอม็บริโอ (Embryogenesis) 

(ทีม่า : http://th.wikipedia.org/wiki) 

 

 และเคลื่อนตวัผ่านท่อน าไข่มาสู่โพรงมดลูก ในระยะเวลาประมาณ 4 วนั หลงัจากเกดิ
การปฏสินธ ิไข่ที่ได้รบัการผสมแล้ว (Fertilized ovum) ในช่วงนี้ไข่จะมลีกัษณะเป็นลูกกลม 
ประกอบดว้ยเซลลป์ระมาณ 100 เซลล์ ภายในลูกกลมนี้จะเป็นโพรงที่บรรจุของเหลว ซึง่ขนาด
ของไข่นี้จะไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า ไข่จะใช้เวลาอกีประมาณ 2 – 3 วนั ลอยอยู่ใน
โพรงมดลกูนี้ 
 หลังจากที่ไข่ลอยอยู่ในโพรงมดลูกชัว่ระยะเวลาหน่ึง ก็จะเข้าสู่ระยะการฝงัตัว 
โดยประมาณปลายสปัดาห์ที ่๓ ไข่ที่ผสมแล้วจะเคลื่อนตวัลงมาตามปีกมดลูก เมื่อมาถงึมดลูก
แล้วไข่ก็จะเกาะติด และฝงัตัวลงในเยื่อบุมดลูกที่มลีกัษณะหนาและนุ่ม ซึ่งมโีลหติมาคัง่เพื่อ
เตรยีมพรอ้มอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเกาะยดึกนัมัน่คงดแีล้ว ก็อาจถอืได้ว่า การปฏสินธไิด้ด าเนินไป
อย่างเรยีบรอ้ยและสมบูรณ์ ไข่ที่ผสมแล้วในระยะนี้เรยีกว่า เอ็มบรโิอ (Embryo) ซึ่งเอม็บรโิอนี้
จะยื่นส่วนอ่อนนุ่มลกัษณะคลา้ยนิ้วมอืแทรกลกึลงไปในผนังมดลูกเพื่อสรา้งทางตดิต่อกบัเลอืด
ของแม ่ต่อมาส่วนนี้จะเจรญิเตบิโตขึน้กลายเป็น “รก” และจะมกีารสรา้งสายสะดอืและถุงน ้าคร ่า
ห่อหุ้มต่อไป ตัวเอ็มบรโิอเองก็จะมเีนื้อเยื่อพเิศษสามชัน้ ซึ่งต่อไปในแต่ละชัน้ก็จะสร้างเป็น
อวยัวะต่างๆ ของร่างกายทารก กล่าวคือ เซลล์ในแต่ละชัน้จะแบ่งตวัต่อไปเป็นอวยัวะดงันี้  
เอกโตเดริม์ไปเป็นเนื้อเยื่อบุผวิ ระบบประสาท มโีซเดริม์ ไปเป็นกระดูกสนัหลงั กลา้มเนื้อเรยีบ 
กลา้มเนื้อลาย ระบบไหลเวยีนเลอืดและระบบสบืพนัธุ์ เอน็โดเดริม์ ไปเป็นระบบทางเดนิอาหาร 
ระบบหายใจ ตบั ตบัอ่อน ต่อมไทรอยด์ ต่อมไทมสั ระบบขบัถ่ายปสัสาวะและระบบสบืพนัธุ ์ 
(ขอ้มลูจากวกิพิเีดยี สารานุกรมเสร)ี 
 

http://th.wikipedia.org/wiki
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%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%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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สรปุ 

 บทสรุปจากทศันะการก าเนิดชวีติของวทิยาศาสตรก์็คอื ชวีติเกดิมาจากการปฏสินธิ
ของอสุจแิละไข่แลว้เจรญิเป็นมนุษย ์ไม่มอีงประกอบของจติวญิญาณเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ซึง่ทศันะ
ดงักล่าวนี้มลีกัษณะสอดคลอ้งกบัทศันะทางปรชัญาแบบสสารนิยม (materialism)  
 สรปุเปรยีบเทยีบแนวคดิก าเนิดชวีติมนุษย ์

 1. กลุ่มปรชัญาสสารนิยม (materialism)  

  มนุษยเ์กดิจากสสาร  ประกอบดว้ยสสารเท่านัน้ ไมม่จีติวญิญาณ 

 2. กลุ่มวทิยาศาสตร ์(Science) 

  มนุษยเ์กดิจากอสุจแิละไข ่ไมม่จีติวญิญาณ 

 3. กลุ่มปรชัญาจตินิยม (Idealism) 

  มนุษยป์ระกอบดว้ยกายและจติวญิญาณ  
 1. กลุ่มศาสนา (Religion) 

  ศาสนาเทวนิยม : มนุษยป์ระกอบดว้ยกายและจติ กายเป็นสิง่ทีพ่ระเจา้สรา้งสรรค์
ขึน้ และจติเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัการประทานโดยตรงจากพระผูเ้ป็นเจา้ 

  ศาสนาอเทวนิยม : มนุษยป์ระกอบดว้ยกายและจติ เกดิขึน้โดยกฎธรรมชาต ิไม่มี
ผูส้รา้ง 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 2 

 

 

 1. จงอธบิายความหมายของค าว่าชวีติโดยสงัเขป 

 2. จงยกตวัอยา่งอุปมาของชวีติทีเ่คยพบในชวีติประจ าวนั 

 3. ปรชัญาสาขาใดสนใจคน้หาความหมายของชวีติ 

 4. จงอธบิายความเหมอืนและความแตกต่างของแนวคดิแบบสสารนิยมและจตินิยม 

 5. จงยกตวัอยา่งของความเชื่อของคนทีม่แีนวคดิแบบสสารนิยม 

 6. จงยกตวัอยา่งของความเชื่อของคนทีม่แีนวคดิแบบจตินิยม 

 7. จงอธบิายแนวคดิเรือ่งชวีติมนุษยใ์นทศันะของปรชัญามาโดยสงัเขป 

 8. จงอธบิายแนวคดิเรือ่งชวีติมนุษยใ์นทศันะของศาสนาเทวนิยมมาโดยสงัเขป 

 9. จงอธบิายแนวคดิเรือ่งชวีติมนุษยใ์นทศันะของศาสนาอเทวนิยมมาโดยสงัเขป 

 10. จงอธบิายแนวคดิเรือ่งชวีติมนุษยใ์นทศันะของวทิยาศาสตรม์าโดยสงัเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

จริยธรรมตามหลกัปรชัญา 

 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. จรยิธรรมตามหลกัปรชัญาตะวนัตก 

 2. คุณค่าและเป้าหมายของชวีติ 

 3. เป้าหมายของชวีติ 

 4. เกณฑต์ดัสนิจรยิธรรม 

 5. จรยิธรรมตามหลกัปรชัญาตะวนัออก 

 6. ปรชัญาอนิเดยี 

 7. ปรชัญาอนิเดยีรว่มสมยั : ปรชัญาของมหาตมา คานธ ี

 8. ปรชัญาจนี 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัจรยิธรรมทีม่าจากปรชัญาตะวนัตกได้ 
 2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบัอุดมคตขิองชวีติและเกณฑต์ดัสนิจรยิธรรมได ้

 3. ผู้เรยีนสามารถเปรยีบเทียบหลกัจรยิธรรมที่มาจากปรชัญาตะวนัออกกับปรชัญา
ตะวนัตกได ้

 4. ผูเ้รยีนสามารถยกตวัอยา่งหลกัจรยิธรรมส าคญัทีม่าจากปรชัญาอนิเดยีและปรชัญาจนี
ได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมภาพยนตร ์ชุด ขงจือ้ 

 2. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 3. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 4. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการน าไปใช ้

 5. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน   

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point   

 4. สื่อภาพยนตร ์ชุด ขงจือ้ 

 5. ใบงาน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การท ารายงาน 

 2. การท าใบงาน 

 3. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
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บทท่ี 3 

จริยธรรมตามหลกัปรชัญา 

 

 

จริยธรรมตามหลกัปรชัญาตะวนัตก 

 ในทางปรชัญาตะวนัตก การศึกษาจรยิธรรมเกี่ยวข้องกบัวิชาจรยิศาสตร์ ซึ่งหมายถึง  

สาขาหนึ่งของวชิาปรชัญาในส่วนของอคัฆปรชัญา หรอื คุณวทิยา หรอื ปรชัญาคุณค่า (Axiology) 
อนัเป็นสาขาที่ศึกษาเรื่องของคุณค่า หรอื อุดมคตทิี่มนุษยค์วรแสวงหา เช่น ความด ีความงาม รฐัใน
อุดมคติ หรือ สังคมอุดมคติ แบ่งออกเป็น สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ปรชัญาสังคม (Social 

philosophy) และปรชัญาการเมอืง (Political philosophy) และจรยิศาสตร ์(Ethics)  โดยสนใจทีจ่ะ
ศกึษาในแง่ของเกณฑก์ารตดัสนิคุณค่าของความประพฤตขิองมนุษย์ ในเบือ้งต้นผูเ้ขยีนขออธบิาย
เรือ่งคุณค่าและเป้าหมายของชวีติ ดงัต่อไปน้ี 

 

คณุค่าและเป้าหมายของชีวิต 

 ข้อเทจ็ริง (Fact) กบัคณุค่า (Value) 
 ก่อนทีจ่ะอธบิายถงึความหมายของค าว่า ‚ขอ้เทจ็จรงิ‛ และ ‚คุณค่า‛ นัน้ ลองมาพจิารณา
ขอ้มลู 2 ชุด นี้ก่อนว่ามลีกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร  
 

ข้อมลูชุดท่ี 1 ข้อมลูชุดท่ี 2 

1. สมชายมนี ้าหนกั 70  กโิลกรมั 1. สมชายเป็นคนด ี

2. ภาพนี้ศลิปินระดบัชาตวิาด 2. ภาพของศลิปินระดบัชาตคินนี้สวย 

3. ศาลตดัสนิคดนีี้เมือ่ปีทีแ่ลว้ 3. ศาลตดัสนิคดนีี้อยา่งยตุธิรรมสมเหตุสมผล 

  

 จากขอ้มูล 2 ชุดดงักล่าวจะพบว่า ในขอ้มูลชุดที่ 1 นัน้จะกล่าวถงึขอ้มูลเรื่องน ้าหนัก 
บุคคลที่วาดภาพและระยะเวลาที่ตดัสนิคดคีวาม ซึ่งทัง้หมดนี้แมจ้ะกล่าวถงึเรื่องทีแ่ตกต่างกนั คอื 
มวล บุคคล และระยะเวลา แต่กอ็ยู่ภายใต้ขอบข่ายของขอ้เทจ็จรงิ หรอื สิง่ทีเ่ป็นจรงิ หรอื สภาพที่
เป็นจรงิของสิง่นัน้ๆ เรยีกขอ้มลูชุดนี้ว่า ขอ้เทจ็จรงิ หรอื สิง่ทีเ่ป็นจรงิ (Fact)  
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 ส่วนในขอ้มลูชุดที ่2 จะพบว่า เป็นขอ้มลูเดยีวกบัขอ้มลูในชุดที ่1 แต่ไม่ไดก้ล่าวถงึขอ้มลู
ในแง่ของขอ้เท็จจรงิ แต่กล่าวถงึในแง่ของการประเมนิค่าของสิง่ต่างๆ ตามลกัษณะที่พงึประสงค ์
หรอื ลกัษณะที่ควรจะเป็น หรือ ลกัษณะที่น่าพงึปรารถนาว่า ด ีสวย และยุตธิรรม ซึ่งการประเมนิ 

ค่าดงักล่าวนี้เรยีกว่า คุณค่า (Value) 
 ดงันัน้ คุณค่าจงึหมายถึง ระดบัของการประเมนิค่าข้อเท็จจรงิในแง่ต่างๆ (Estimation 

upon facts) ซึง่สามารถแบ่งประเภทของคุณค่าไดเ้ป็น 6 ประเภท (กรีต ิบุญเจอื, 2537 : 85) คอื 

 1. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร ์(Economical value) ไดแ้ก่ ระดบัของการประเมนิค่า ‚วตัถุ‛ 
ว่า มปีระโยชน์ต่อการด ารงชพีของมนุษยม์ากน้อยเพยีงใด โดยใชค้ าตดัสนิว่า แพง ถูก มปีระโยชน์ 
ไรป้ระโยชน์ (dear, cheap, useful, useless) 
 2. คุณค่าทางสุนทรยีศาสตร ์(Aesthetical value) ไดแ้ก่ ระดบัของการประเมนิค่า ‚วตัถุ‛ 
ว่า มคีุณค่าทางดา้นจติใจอยู่มากน้อยเพยีงใด โดยใชค้ าตดัสนิว่า สวย งาม น่าเกลยีด น่าทึง่ แปลก 
(beautiful, ugly, sublime, picturesgue) 
 3. คุณค่าทางจรยิศาสตร ์(Ethical value) ไดแ้ก่ ระดบัของการประเมนิค่า ‚ความประพฤติ‛ 
ว่า ตรงกบัจุดหมายของชวีติมากน้อยเพยีงใด โดยใช้ค าตดัสนิว่า ด ีถูกต้อง เลว ชัว่ ควร ไม่ควร 
(good, right, bad, evil, decent, undecent)  
 4. คุณค่าทางตรรกวทิยา (Logical value) ไดแ้ก่ ระดบัของการประเมนิค่า ‚ความคดิ‛ 
ว่า เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเหตุผลหรอืไม่ โดยใช้ค าตัดสินว่า สมเหตุสมผล ไม่สมเหตุสมผล 
(valid, invalid)  
 5. คุณค่าทางญาณวทิยา (Epistemological value) ได้แก่ ระดบัของการประเมนิค่า 
‚ความคดิ‛ ว่า ตรงกนักบัความเป็นจรงิภายนอกเพยีงใด โดยใชค้ าตดัสนิว่า จรงิ เทจ็ ( true, false) 
และความจรงิ (truth) นัน้ยงัแบ่งตามระดบัความมัน่ใจในวธิกีารไดอ้กี เป็น 2 ระดบั คอื ความจรงิที่
แน่นอน (certainty) และความน่าจะเป็น (probability) 
 6. คุณค่าทางอภปิรชัญา (Metaphysical value) ไดแ้ก่ ระดบัของการประเมนิค่าของสิง่
ต่างๆ ทัง้หลายว่า มอียูจ่รงิตามทีเ่รารูห้รอืไม ่โดยใชค้ าตดัสนิว่า เป็นจรงิ เป็นมายา (real, unreal) 
 ส าหรบัในบทนี้จะเน้นการศกึษาในเรื่อง คุณค่าทางจรยิศาสตร ์หรอื คุณค่าทางจรยิธรรม 
เท่านัน้ กล่าวคอื การประเมนิความประพฤตหิรอืการกระท าของบุคคลว่า ด ีหรอื ไม่ด ี  ควร หรอื  
ไมค่วร (คุณค่าทางจรยิธรรมของมนุษย)์  
 ในชวีติประจ าวนัเราจะพบว่า มนุษยไ์ดป้ระเมนิค่าสิง่ต่างๆ รอบตวัอยู่เสมอ เช่น มดีเล่มนี้
ด ีวนันี้อากาศด ี หมอคนนี้รกัษาด ี บ้านหลงันี้ด ี อาหารประเภทนี้ด ีเป็นต้น แต่ค าว่า ‚ด‛ี ตามที่
กล่าวมานัน้ มคีวามหมายตามในนัยยะว่า ‚มปีระสทิธภิาพ‛ หรอื ‚น าพาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
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ประสทิธภิาพ‛ (วทิย ์วศิทเวทย,์ ม.ป.ป. : 4) กล่าวคอื สามารถอธบิายความหมายทีแ่ทจ้รงิของ 

ค าเหล่านี้ได้ว่า  มดีเล่มนี้คม วนันี้อากาศเยน็สบาย หมอคนนี้รกัษาเก่ง บา้นหลงันี้แขง็แรงทนทาน 
อาหารประเภทนี้มปีระโยชน์ เป็นตน้ การประเมนิค่าว่า ‚ด‛ี ดงักล่าวนี้เป็นเรื่องของขอ้เท็จจรงิ ไม่ใช่ 
การประเมนิค่าว่า ‚ด‛ี ในเชงิคุณค่าทางจรยิธรรมแต่ประการใด  
 ค่าทางจริยธรรม : คณุค่าในตวัและคณุค่านอกตวั  
 การกระท าของมนุษย์เรานัน้บางอย่างมจีุดมุ่งหมายในตัวของมนัเอง ส่วนการกระท า
บางอย่างนัน้เป็นเพียงแค่อุบายหรอืวิธีการที่จะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ อีก คุณค่า
ภายนอกตวัเป็นสิง่ที่มอียู่ชัว่คราวและเป็นคุณค่าที่เป็นอุปกรณ์ ส่วนคุณค่าในตวัเองเป็นสิง่ที่มอียู่
อย่างถาวรและเป็นคุณค่าที่สูงสุด ไรท์ (Wright) ได้กล่าวไว้ว่า ‚คุณค่าภายในมคี่าอยู่ในตวัมนัเอง 
ส่วนคุณค่านอกตวัจะมอียู่ได้นัน้เพราะอาศยัผลที่ปรากฏออกมา‛ โดยทัว่ไปแล้ว ความจรงิ ความงาม 
และความด ีหรอื คุณธรรม เป็นคุณค่าในตัวเองที่มอียู่แต่เดิม ดงันัน้ กล่าวโดยสรุปแล้ว ค่าทาง
จรยิธรรมทีม่นุษยป์ระเมนิสิง่รอบตวันัน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื  
 1. คุณค่าในตวั (Intrinsic Value) เป็นสิง่ดทีีสุ่ด (Summum Bonum) และเป็นเป้าหมาย
สุดทา้ย (End) หรอืมคีุณค่าในตวัเอง  
 2. คุณค่านอกตวั (Extrinsic Value) เป็นเพยีงหนทางหรอืวธิกีาร (Means) ไปสู่สิง่อื่น 
(วทิย ์วศิทเวทย,์ ม.ป.ป. : 13) 
 ยกตวัอย่างเช่น เราแสวงหาเงนิมาเพื่ออะไร ค าตอบก็คอื เพื่อซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม  
ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องอ านวยความสะดวกในชวีติ แลว้ถามต่อไปว่า เราต้องการสิง่อ านวย
ความสะดวกนี้ไปเพื่ออะไร ค าตอบกค็อื เพื่อใหช้วีติพน้จากความล าบากหรอืความทุกข ์หรอื อกีนัย
ยะหนึ่งกค็อื ตอ้งการความสุขนัน่เอง  ฉะนัน้ จะพบว่า เงนิทีเ่ราแสวงหามานัน้ไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีม่คี่าใน
ตวัเอง เพราะเป็นเพยีงสิง่ทีน่ าไปสู่สิง่อื่น จงึกล่าวไดว้่า เงนิเป็นสิง่ทีม่คี่ านอกตวั (Extrinsic value) 
ส่วนความสุขนัน้เราต้องการมนัเพื่ออะไร เป็นสิ่งที่ไม่อาจหาค าตอบต่อไปได้ เพราะเราต้องการ
ความสุขก็เพื่อความสุขนัน่เอง ฉะนัน้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า ความสุขเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง 
(Intrinsic value) 
 อีกกรณีหนึ่งก็คอื หากมคี าถามว่า เรามาเรยีนหนังสอืท าไม ? เราอาจจะตอบว่า เพื่อ
ปรญิญาบตัร  แลว้เราจะน าปรญิญาบตัรน้ีไปเพื่ออะไร  ค าตอบกค็อื เพื่อไปใชส้มคัรงาน แลว้ท างาน
เพื่ออะไร กเ็พื่อหาเงนิ แลว้เงนินี้จะน าไปใชท้ าอะไรนัน้กเ็ป็นเช่นเดยีวกบัค าอธบิายขา้งต้น จะเห็น
ว่า ปรญิญาบตัรนัน้เป็นสิง่ทีม่คี่านอกตวั (Extrinsic value) เพราะจะต้องน าไปสู่สิง่อื่นๆ อกีต่อไป 
แต่ถ้าเราตอบค าถามเรื่องมาเรยีนหนังสอืเพื่ออะไรว่า ‚เพื่อความรู้‛ หรอื ‚เพราะมคีวามสุขที่ได้
เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ‛ ความรู ้หรอื ความสุขนัน้ กจ็ะเป็นสิง่ทีม่คี่าในตวัเอง (Intrinsic value) 
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 คณุธรรมเพ่ือคณุค่าแก่ชีวิต (Living  Value) 

 เรามกัได้ยินค าพูดหนึ่งอยู่เสมอๆ ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ หรือ เป็นสิ่งมีชีวิตที่
ประเสรฐิกว่าสตัว ์ซึง่ค าว่า ประเสรฐิน้ีไมไ่ดห้มายความว่า การไดม้รีปูรา่งสมส่วน สวยงาม ครบถ้วน 

หรอืการที่มนุษย์สามารถที่จะคดิ ที่จะพูด ที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ได้ดงัใจปรารถนา แต่คุณค่าของ
ความเป็นมนุษยน์ัน้ อยู่ที่การกระท า ค าทีพู่ด และสิง่ทีค่ดิ ว่าจะประกอบดว้ยคุณธรรมหรอืมคีุณค่า
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมไดม้ากน้อยเพยีงใด ฉะนัน้ สิง่ทีท่ าใหม้นุษยม์คีุณค่าแตกต่าง
จากสตัวอ์ื่นๆ ไดก้ค็อื คุณธรรม จงึกล่าวไดว้่า คุณธรรมนัน่เองเป็นบ่อเกดิแห่งคุณค่าของชวีติมนุษย์ 
 โดยสรุปแล้ว คุณค่าของชีวิต จึงหมายถึง สภาพคุณงามความดีท่ีแสดงออกทาง
พฤติกรรมทางความคิด ค าพดูและการกระท า ชีวิตท่ีมีคณุค่า กคื็อ ชีวิตท่ีมีคณุธรรม 

 เยาวชนทัว่โลกในยุคปจัจุบนัน้ี ต่างก็ได้รบัผลกระทบจากความรุนแรง ปญัหาสงัคมที่
ขยายตัวมกีารด ารงชีวิตอยู่อย่างสลับซับซ้อนจนเกิดปญัหาด้านคุณธรรมหรือคุณค่าชีวิต เช่น  
การขาดความเคารพซึ่งกนัและกนั และไม่เคารพสภาพแวดล้อมหรือโลกที่อยู่รอบตวัเรามากขึ้น
เรือ่ยๆ  
 พ่อแม่ ครูอาจารย์ และนักการศึกษาในหลายประเทศก าลงัร้องขอความช่วยเหลือให้
เปลี่ยนแนวโน้มที่น่าสะพรึงกลัว น้ี โดยส่วนใหญ่เชื่อมัน่ว่า ทางออกหน่ึงของปญัหาน้ีก็คือ  
การจดัการศกึษาเพื่อให้ทุกคนไดต้ระหนักถงึเรื่องคุณค่านัน่เอง และเมื่อเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2539 
นักการศึกษาจ านวน 20 คนจากทัว่โลกได้มารวมตัวกันที่ส านักงานใหญ่ของยูนิเซฟ (Unicef)  
ในกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อประชุมปรกึษาหารอืกันในเรื่องการจดัการศึกษาใน  

การปลกูฝงัหลกัคุณค่าแก่เยาวชนและไดม้คีวามเหน็ร่วมกนัว่า คุณธรรมส าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิชวีติ
ใหม้คีุณค่าม ี12 ประการ เรยีกว่า คุณธรรมเพื่อคุณค่าแก่ชวีติ (Living  Value) (ไดแอน ทวิแมน, 
2547 : 37) ไดแ้ก่  
 1. ความสงบ (Peace) 

 2. ความเคารพ (Respect) 

 3. ความรกั (Love) 

 4. ความอดทน (Tolerance) 

 5. ความซื่อสตัย ์(Honesty) 

 6. ความถ่อมตน (Humility) 

 7. ความรว่มมอื (Co-operation) 

 8. ความสุข (Happiness) 

 9. ความรบัผดิชอบ (Responsibility) 
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 10. ความเรยีบงา่ย (Simplicity) 

 11. อสิรภาพ (Freedom) 

 12. ความเป็นหน่ึงเดยีว (Unity) 

 

เป้าหมายของชีวิต 

 ปญัหาเกีย่วกบัเป้าหมายของชวีติ หรอื อุดมคตขิองชวีติ หรอื อกีนัยหน่ึงกค็อืปญัหาทีว่่า 
อะไรเป็นสิ่งที่ดทีี่สุดที่มนุษย์ควรแสวงหา โดยค าตอบต่อปญัหาน้ีมมีากมายแต่พอจะสรุปได้เป็น  
3 กลุ่มใหญ่ๆ  (วทิย ์ วศิทเวทย,์ ม.ป.ป. : 30) คอื 

 1. กลุ่มสุขนิยม (Hedonism)  ถอืว่า ความสุขดทีีสุ่ด 

 2. กลุ่มอสุขนิยม (Non-Hedonism) ถอืว่า สิง่ดทีีสุ่ดไมใ่ช่ความสุข   
 3. กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ถอืว่า  คุณค่าความเป็นมนุษยส์ าคญัทีสุ่ด 

 มรีายละเอยีดโดยสงัเขปดงันี้ 
 1. กลุ่มสขุนิยม (Hedonism)   
  สุขนิยม หรอื รตวิาท ถอืว่า ความสุขเป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของมนุษย ์ความสุขเป็นจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของชวีติมนุษย ์แต่ความสุขในที่นี้เน้นทีค่วามสุขทางวตัถุ กล่าวคอื เน้นทีค่วามสุขสบายทางกาย 
โดยพยายามก าจดัความทุกข์ให้หมดไป หรือให้เหลือน้อยที่สุด ผู้ที่มีความเชื่อในกลุ่มนี้ เป็น 

ผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มสสารนิยม (Materialism) กลุ่มสุขนิยมนี้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มย่อย (บุญม ีแท่นแก้ว, 
2542 :49)  คอื  
  1.1 สุขนิยมส่วนตน หรอื ปจัเจกสุขนิยม (Egoistic or Individualistic Hedonism) 
โดยถอืว่า ความสุขส่วนตวัของแต่ละคนส าคญัทีสุ่ด  และมคี่ามากทีสุ่ด บุคคลควรอย่างยิง่ที่จะต้อง
แสวงหา  แมจ้ะล าบากบ้างกจ็งพยายามหามาใหไ้ด ้ เพราะเป็นความด ี และความสุขเช่นนี้จะต้อง
สมัผสัถูกตอ้งไดก้บัส่วนใดส่วนหน่ึงของรา่งกาย คอื ตา หู จมกู ลิน้ กาย  หรอื ประสาทสมัผสัทัง้หา้ 
(พระพุทธศาสนาเรยีกความสุขเช่นนี้ว่า  ความสุขจากกามคุณ  หรอื กามสุข เป็นความสุขระดบัต ่า
ที่สุดในพระพุทธศาสนา  แต่คนส่วนมากของโลกก็หลงติดอยู่ในกามสุขนี้มากที่สุด เรยีกบุคคลที่
หลงใหลในกามสุขนี้ว่า พวกวตัถนิุยม) และกลุ่มคนเช่นน้ีพบมากในสงัคมทัว่ไป เช่น คนทีย่อมขาย
บริการทางเพศเพื่อน าเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือของแบรนด์เนมราคาแพง คนที่เห็นแก่
ผลประโยชน์จนยอมทุจรติต่อหน้าที่โดยไม่ค านึงถงึศลีธรรมหรอืประโยชน์ส่วนรวม  คนทีห่วงัรวย
ทางลดัด้วยการค้าขายสิง่ผดิกฎหมาย เช่น ค้ามนุษย์ และยาเสพติด เพยีงเพราะได้เ งนิมากใน
ระยะเวลาสัน้ เป็นตน้ 
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   โดยทัว่ไปพวกวตัถุนิยม จะมแีนวคดิทางอภปิรชัญาแบบสสารนิยม (Materialism) 
คอื ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ  เรื่องโลกหน้า หรอื กฎแห่งกรรม  เชื่อว่า คนเราเกิดหนเดยีว  

ตายหนเดยีว  ควรกอบโกยความสุขให้มากที่สุดโดยไม่ค านึงถึงวธิกีารจะได้มาซึ่งความสุขนัน้ว่า  
จะถูกตอ้งหรอืไม่ 
   มนีักปรชัญาจรยิธรรมทีอ่ยู่ในกลุ่มนี้คนส าคญั คอื เอพคิควิรสั (Epicurus 341-

270 B.C.) และกลุ่มจารวากในอนิเดยี   
  1.2 สุขนิยมทัว่ไป หรอื สากลสุขนิยม (Universal Hedonism) โดยถอืว่า ความสุข
ของคนส่วนรวม หรอื คนส่วนมากส าคญัทีสุ่ด และมคี่ามากทีสุ่ด  มนุษยจ์งึควรบ าเพญ็ประโยชน์แก่
สงัคมใหม้ากที่สุดในชวีติ  ลทัธคิวามเชื่อนี้เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า  ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) 
ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจรยิศาสตร์ทฤษฎีหนึ่งที่สอนว่า ความสุขสูงสุดและมีปริมาณมากที่สุด หรือ 
ความสุขที่สูงสุดของคนจ านวนมากที่สุดถือเป็นมาตรฐานอันสูงสุดทางศีลธรรม ลัทธินี้มุ่งที่จะ
ปรบัปรงุการกระท า อุปนิสยั  และความประพฤตขิองมนุษยแ์ละส่งเสรมิใหส้รา้งอุดมคต ิเพื่อบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์แก่คนจ านวนมากและปรบัปรุงชวีติทางสงัคมใหด้ขีึน้ มีนักปรชัญาจรยิธรรมทีอ่ยู่
ในกลุ่มประโยชน์นิยมคนส าคญัมจี านวน 2 คน คอื เบนธมั (Jeremy  Bentham 1748-1832), มลิล ์
(John Stuart Mill 1806-1873)     
   แนวความคดิของกลุ่มประโยชน์นิยมทีมุ่ง่ท าประโยชน์เพื่อสงัคมเช่นนี้มลีกัษณะ
คล้ายคลงึกบัแนวคดิของพระพุทธศาสนามหายานซึง่มุ่งเน้นให้ศาสนิกปรารถนาพระพุทธภูม ิบ าเพญ็
ตนเป็นพระโพธสิตัว์ มุ่งช่วยเหลอืสรรพสตัว์ให้พ้นจากความทุกข ์โดยตัง้มหามโนปณิธานว่าจะขอเขา้
พระนิพพานเป็นคนสุดทา้ย หากยงัขนถ่ายสตัว์โลกไปนิพพานไม่หมดจะไม่ยอมเขา้สู่พระนิพพาน” 
ดงัที่พุทธศาสนิกชนมหายานนิยมบูชาพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร (กวนอิม) และแนวคดิเช่นนี้ได้
แสดงออกมาในรูปองค์กรการกุศล หรอืมูลนิธต่ิางๆ ที่ช่วยเหลอืสงัคมในรูปแบบต่างๆ กนั ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  ซึง่ถอืว่า เป็นสิง่ทีน่่ายกยอ่งอยา่งยิง่ 

 2. กลุ่มอสขุนิยม (Non-Hedonism)  
  กลุ่มนี้มทีศันะว่า สิง่ดทีี่สุดไม่ใช่ความสุขทางกาย  แต่เป็นความสุขทางใจต่างหาก 
ความสุขที่แท้จรงิมพีื้นฐานอยู่ที่จติ  ผู้ที่มคีวามเชื่อในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มจตินิยม ( Idealism) 
เพราะเชื่อว่า จติมอียู่จรงิ ซึ่งต่างจากร่างกาย อาศยัร่างกายเป็นที่อยู่ มนุษย์จงึควรที่จะแสวงหา
คุณค่าต่อจติ  เพราะถ้าจติมีความสุข ร่างกายก็มคีวามสุขด้วย ฉะนัน้ ในทศันะของกลุ่มอสุขนิยม
แลว้ ความสุขสบายทางกายไม่ใช่สิง่ทีป่ระเสรฐิเท่ากบัความสุขทางใจอนัเกดิจากศลิปะ ปญัญา และ
คุณธรรม กลุ่มอสุขนิยมยงัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  
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  2.1 กลุ่มวมิุตนิิยม โดยถือว่า ความสงบของจติเป็นสิ่งที่มคีุณค่ามากที่สุดในชวีติ 
คนเราเกดิมาควรแสวงหาความสงบของจติใจมากกว่าการแสวงหาความสุขจากวตัถุภายนอก เพราะ
จิตส าคัญกว่าร่างกายและหรือวัตถุ กลุ่มนี้ เห็นว่า  ความสงบของจิตและการหลุดพ้นจาก 

ความตอ้งการ หรอื ความอยาก เป็นสิง่ดทีีสุ่ด ส านักปรชัญาที่อยู่ในกลุ่มนี้ อาท ิพวกซนินิค (Cynic) 
พวกสโตอกิ (Stoic) และศาสนาต่างๆ เช่น ครสิต์ศาสนา  พระพุทธศาสนา  และปรชัญาของอนิเดยี
โดยทัว่ไป (วทิย ์ วศิทเวทย,์ ม.ป.ป. : 56) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-1 บุคคลทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มแนวคดิแบบวมิตุตนิิยม 

(ทีม่า : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id) 
 

  2.2 ปญัญานิยม ปรชัญาส านักน้ีถอืว่า ปญัญาหรอืความรูเ้ป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของมนุษย ์
ความสุขสบายทางกายเป็นความสุขที่ไม่จรีงัยัง่ยนื ไม่ประเสริฐ  เพราะสตัว์อื่นๆ ก็สามารถมี
ความสุขเช่นนัน้ไดเ้หมอืนกนั คุณค่าของมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิ คอื การมปีญัญา หรอื มคีวามรูแ้จง้เหน็จรงิ
ในสภาวธรรมตามความเป็นจรงิ  ซึง่สตัวเ์หล่าอื่นมไีมไ่ด ้ ดงันัน้ กลุ่มปญัญานิยมจงึเชื่อว่า คนด ีคอื 
คนทีเ่อาใจใส่ต่อปญัญาของตน รูจ้กัสาระแก่นสารในชวีติ สามารถแก้ไขปญัหาชวีติตนเองได้ ดงัที ่
โซเครตสี กล่าวว่า  “ความรูค้อืคุณธรรม  ไม่มใีครเป็นคนดไีดโ้ดยปราศจากความรูห้รอืคุณธรรมนี้  
ดงันัน้  บุคคลจงรูต้วัเองใหด้ทีีสุ่ด” (บุญม ี แท่นแกว้, 2542 : 50) 
   นักปรชัญาส าคญัๆ ในกลุ่มนี้คอื โซเครตสี (Socrates 469-399 B.C.), เพลโต 
(Plato 427-347 B.C.), อรสิโตเตลิ (Aristotle 384-322 B.C.) 
 3. มนุษยนิยม (Humanism) นักปรชัญาในกลุ่มนี้เห็นว่า  สุขนิยมให้ความส าคญัแก่
ความสุขสบายทางกายของมนุษยม์ากเกนิไป จนไม่ยอมมองดา้นอื่น ไม่ให้ความส าคญัแก่ ปญัญา 
ความรู ้ ศลีธรรม ศาสนา และสิง่อื่นๆ ที่จติใจมนุษยล์ิ้มรสมนัได้ ส่วนปญัญานิยมและวมิุตนิิยมให้

http://www.promma.ac.th/Budda_india/wp-content/uploads/2011/09/yoki.gif
http://www.promma.ac.th/Budda_india/wp-content/uploads/2011/09/yoki.gif
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ความส าคญัแก่จติและวญิญาณมากเกนิไป โดยรงัเกยีจความสุขสบายทางกายว่าเป็นของเลวควร
หลกีเลีย่ง  ส่วนมนุษยนิยมมองคนทัง้ 2 ดา้น แต่ละดา้นส าคญัเท่าๆ กนั เราไม่ควรลดคนลงไปเป็น
สตัว์  และก็ไม่ควรเชดิชูเขาให้บรสิุทธิเ์หมอืนพระเจ้า  มนุษยม์ลีกัษณะพเิศษที่สามารถลิ้มรสสิง่
ต่างๆ ได้หลายสิง่ ไม่มสีิง่ใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นสิง่ดทีี่สุดของมนุษย ์ อะไรที่มนุษย์พอใจก็ดี
ทัง้นัน้  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม  สุขภาพ การได้รบัความนับถอื มติรภาพของเพื่อนมนุษย ์
กจิกรรมทางเพศ การผจญภยั  การแสวงหาสจัจะ  การชื่นชมศลิปะ เหล่านี้ลว้นเป็นสิง่มคี่าในตวัเอง 
ไมม่อีะไรมฐีานะสงูสุด  
 คนทีม่ชีวีติอย่างสมบูรณ์  คอื คนทีม่คีวามพอใจสิง่ต่างๆ เหล่านี้อย่างประสานกลมกลนื 
ไมม่คีวามขดัแยง้ หรอืถา้มกีน้็อยทีสุ่ด  
 สงัคมทีส่มบรูณ์ คอื สงัคมทีส่นองความตอ้งการทางร่างกายของมนุษยไ์ดท้ัว่หน้าแลว้เปิด
โอกาสให้มนุษย์แสวงหาความชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้ได้ตามที่แต่ละคนจะพอใจ (วิทย์ วิศทเวทย์, 
ม.ป.ป. : 62-63) 
 ลทัธมินุษยนิยมนี้จงึเป็นลทัธิที่ประนีประนอมระหว่างสุขนิยมกบัอสุขนิยมเข้าด้วยกัน 
เพราะมคีุณค่าดว้ยกนัแต่คนละดา้นเท่านัน้ (บุญม ี แท่นแกว้,  2542 : 50-51) ดงัแผนภาพสรปุ 
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ภาพท่ี 3-2 แผนภูมสิรุปแนวคดิแบบมนุษยนิยม 

 

เกณฑต์ดัสินจริยธรรม 

 มาตรการหรอืเกณฑใ์นการตดัสนิจรยิธรรมเป็นปญัหาส าคญัของจรยิศาสตร ์ และมกีาร
ถกเถยีงหรอืโต้แยง้กนัมายาวนานว่า เราจะใชเ้กณฑใ์ดในการตดัสนิการกระท าหนึ่งๆ ว่า ผดิ หรอื 
ถูก ตลอดถงึการพจิารณาว่าการกระท านี้ควร หรอื ไม่ควร  มนีักปรชัญาหลายคนไดแ้สดงทศันะต่อ
ค าถามดงักล่าวไวห้ลายแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 
 1. สมัพทัธนิยม (Reletivism) : จงท าตามจารีตประเพณี 

  สทัพทัธนิยม คอื ลทัธทิีถ่อืว่า  การกระท าไม่ไดด้หีรอืชัว่  ถูกหรอืผดิอย่างแน่นอนใน
ตวัของมนัเอง  แต่ความผดิ ถูก ด ีชัว่ ของการกระท าขึ้นอยู่กบัสภาพแวดล้อมที่กระท า ค าว่า 

ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ 

ส่ิงมีค่านอกตวั ส่ิงมีค่าในตวั 

เป้าหมายชีวติมนุษย ์

อสุขนิยม 
สุขนิยม 

ปัญญานิยม วมุิตินิยม สุขนิยมทัว่ไป สุขนิยมส่วนตวั 

มนุษยนิยม 



62 

 

สมัพทัธ ์จงึหมายถงึ สิง่นัน้ขึน้อยู่กบัสิง่อื่น หรอืเปลีย่นแปลงไปตามปจัจยัภายนอกอื่นๆ ได ้ดงันัน้ 
ในทศันะของสมัพทัธนิยมแลว้ ค่าทางจรยิธรรมจงึมลีกัษณะสมัพทัธ์ 
 ในทศันะของสมัพทัธนิยม  ค่าทางจรยิธรรมและเกณฑ์ตดัสนิจรยิธรรมมไิด้มอียู่อย่าง
แน่นอนตายตวั  แต่ขึน้อยูก่บับุคคล หรอื สงัคม  เกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิค่าทางจรยิธรรมจงึมคีวาม
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลและแต่ละสงัคม เช่น บุคคล  เวลา  สถานที่  สภาพแวดล้อม  จารตี  
ประเพณี  สภาพทางเศรษฐกจิ  สงัคม  ฯลฯ  สิง่เหล่านี้มสี่วนในการก าหนดว่า  อะไรด ี อะไรชัว่  
การกระท าหนึ่งอาจจะถูกต้องในสถานการณ์อย่างหนึ่ง หรอื สถานทีห่นึ่ง  ณ กาลเวลาหนึ่ง  แต่ใน
อกีสถานการณ์  หรอื อกีกาลเวลาหนึ่ง  การกระท านัน้กอ็าจจะเป็นสิง่ทีผ่ดิกไ็ด ้ เช่น  ในสงัคมของ
พวกเร่ร่อน  การทิ้งพ่อแม่ที่แก่ชราให้อดตายถือเป็นสิ่งที่ด ี เพราะสภาพของสงัคมบงัคบัให้ท า
เช่นนัน้  แต่ในอกีประเทศหนึ่ง เช่นในประเทศจนี หรอื ไทย สถานการณ์เช่นนี้ถอืเป็นสิง่ผดิอย่าง
มหนัต ์เพราะลกูตอ้งกตญัํตู่อพ่อแม ่เป็นตน้ 

 สมัพทัธนิยมแบ่งออกเป็น 3 ลทัธิย่อย คอื สมัพทัธนิยมส่วนบุคคล  สมัพทัธนิยมทาง
สงัคม  และลทัธปิระโยชน์นิยม ดงัต่อไปนี้ 
  1.1 สมัพทัธนิยมส่วนบุคคล  (Individual Relativism)    
   บุคคลที่จ ัดอยู่ในกลุ่มสัมพัทธนิยมส่วนบุคคลนี้มีทัศนะว่า  ผิด ถูก ดี ชัว่  
เป็นอตัวสิยั (subjective) กล่าวคอืเป็นเรื่องทีม่นุษยเ์ป็นผูต้ดัสนิ หรอื เป็นผูก้ าหนด หากไม่มมีนุษย์
อยู่ในโลกนี้ ค าว่า ผิด ถูก ด ีชัว่ ก็ไม่ม ี นอกจากนี้มนุษย์แต่ละคนก็ต่างจติต่างใจต่างความคิด 
ความด ีความชัว่  ความผดิ ความถูกจงึไมใ่ช่สิง่ทีแ่น่นอนตายตวั  ขึน้อยูก่บัว่าใครจะคดิอยา่งไร  
   ตวัแทนของแนวคดิกลุ่มนี้กค็อื พวกโซฟิสต ์(Sophist) บุคคลกลุ่มนี้เรยีกตวัเอง
ว่า โซฟิสต์ ซึ่งแปลว่า นักปราชญ์  มชีวีติอยู่ในสมยักรกีโบราณราวศตวรรษที่ 5 ก่อนครสิตกาล  
โซฟิสต์ผูม้ชีื่อเสยีงคนหนึ่ง คอื โปรทากอรสั (Protagoras 480-410 B.C.) ไดใ้หแ้นวคดิว่า “มนุษย์
เป็นเครื่องวดัสรรพสิง่ (Man of measure of all things)” (สเตซ, 2514 : 62) ซึง่หมายความว่า 
มนุษย์แต่ละคนเป็นผู้ตัดสินว่า  อะไรถูก  อะไรผิด  อะไรดี  อะไรชัว่  อะไรควร  อะไรไม่ควร  
ความถูกต้องในความคดิของคนๆ หนึ่ง อาจจะกลายเป็นสิง่ที่ผดิส าหรบัอกีคนหนึ่งก็ได้  ในทศันะ
ของสมัพทัธนิยมแลว้ 
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ชีวิตทีดี่คือ ชีวิตทีมี่ความสขุสบาย 

สิง่ทีดี่ คือ สิง่ทีมี่ประโยชน์แก่ตวัเอง 

การกระท าทีดี่ คือ การกระท าทีก่่อให้เกิดประโยชน์ 

ความสขุ  ความส าเรจ็  ชือ่เสียง 

เกียรติยศ  ความมัง่คัง่  ให้กบัตวัเอง 

ไม่ว่าสิง่เหล่านัน้จะได้มาจากวิธีใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โดยสรุปแล้วกลุ่มสมัพทัธนิยมมทีศันะว่า  ค่าทางจรยิธรรมมลีกัษณะสมัพทัธ ์
หรอื ขึน้อยูก่บัใจของแต่ละคน  ผดิ ถูก ด ีชัว่ ไมไ่ดเ้ป็นค่าทีม่อียู่จรงิอย่างแน่นอนตายตวั แต่เป็นไป
ตามความรูส้กึของมนุษยท์ีม่ต่ีอสิง่นัน้ หรอื การกระท านัน้  
  1.2 สมัพทัธนิยมทางสงัคม (Social Relativism) 
   บุคคลที่จดัอยู่ในกลุ่มนี้เชื่อว่า  มาตรการทีใ่ชใ้นการตดัสินการกระท าต่างๆ ว่า 
ผดิ หรอื ถูก นัน้ควรใช้สงัคมเป็นเกณฑ์ สมัพทัธนิยมทางสงัคมจงึใช้จารตี ประเพณี ขนบธรรมเนียม 
และค่านิยมของสงัคมนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิการกระท า  เพราะจารตีประเพณีของแต่ละสงัคม
ทีไ่ดก้ าหนดขึน้มานัน้ ล้วนแต่เกดิขึน้จากประสบการณ์ของผูค้นหลายรุ่นที่ได้ลองผดิลองถูกปฏบิตัิ
มาก่อนจนเหน็ว่า จารตีประเพณเีหล่านี้มปีระโยชน์ต่อสงัคมซึง่ไดถ้อืปฏบิตัสิบืๆ กนัมา 

  1.3 ลทัธปิระโยชน์นิยม (Utilitarianism) : จงท าประโยชน์ใหม้หาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-3 นกัปรชัญากลุ่มลทัธปิระโยชน์นิยม (Utilitarianism) 
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มิลลส์อนว่า  สิง่ทีดี่ คือ สิง่ทีก่่อให้เกิดประโยชน์สขุมากทีส่ดุแก่คนจ านวนมากทีส่ดุ 

   ลทัธปิระโยชน์นิยม (Utilitarianism) ซึง่ก่อตัง้ลทัธนิี้โดย เบน็ธมั  และต่อมาไดม้ี
การปรบัปรงุใหมโ่ดยมลิล ์ ลทัธปิระโยชน์นิยมนี้ยอมรบั “ประโยชน์” หรอื “หลกัมหสุข” เป็นรากฐาน
ของศีลธรรม  ถือว่า ความถูกต้องของการกระท าขึ้นอยู่กบัแนวโน้มที่การกระท านัน้จะก่อให้เกิด
ความสุข  ความผดิขึน้อยูก่บัแนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิความทุกข ์(วทิย ์ วศิทเวท, 2520) 
 

 

 

 

 

   ประโยชน์นิยมถอืเอาผลของการกระท าเป็นตวัตดัสนิว่า การกระท านัน้ถูกหรอื
ผดิ ดหีรอืชัว่ ไมม่เีกณฑท์ีแ่น่นอนตายตวั แต่มลีกัษณะสมัพทัธ ์คอื เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ 
เช่น การพูดเทจ็ ถ้าการโกหกนัน้ก่อให้เกดิความสุขแก่คนจ านวนมากก็ถอืว่า เป็นสิง่ด ีการที่หมอ
โกหกคนไขท้ีเ่ป็นมะเรง็ว่าเป็นโรคอื่นเพื่อใหค้นไขแ้ละญาตสิบายใจ มคีวามสุข การกระท าของหมอ
ในทศันะของประโยชน์นิยมถอืว่าเป็นสิง่ด ี เป็นตน้ 

   ฉะนัน้ โดยสรุปแล้ว  เกณฑต์ดัสนิจรยิธรรมของลทัธปิระโยชน์นิยมก็คอื การ
กระท าโดยตวัมนัเองแลว้ไมจ่ดัว่า ดหีรอืเลว แต่อยูท่ีว่่ามนัก่อใหเ้กดิผลอยา่งไร ถา้ก่อใหเ้กดิผลด ีคอื 
ประโยชน์สุข กถ็อืว่าเป็นการกระท าทีด่ ีถา้ผลของมนัก่อใหเ้กดิความทุกข์ มนักเ็ป็นการกระท าทีเ่ลว  
แต่ถ้าการกระท า บางอย่างก่อให้เกิดผลดีเช่นกัน ก็ให้เลือกการกระท าที่ก่อให้เกิดความสุขแก่  

คนจ านวนมากทีสุ่ดเป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะกระท า 

 2. สมับรูณนิยม (Absolutism) 
  สมับูรณนิยม คอื ลทัธทิีถ่อืว่า ค่าทางจรยิธรรมเป็นสิง่แน่นอนตายตวั  ไม่ขึน้อยู่กบั
บุคคล สถานที่ และเวลา  แต่มนัมอียู่เป็นอสิระต่างหากจากมนุษย ์ เป็นกฎเกณฑท์ี่แน่นอนตายตวั 
มลีกัษณะเป็นวตัถุวสิยั (Objective)  
  กลุ่มสมับูรณนิยมเชื่อว่า ค่าทางจรยิธรรมเป็นสิง่สมับูรณ์ กล่าวคอื มอียู่และเป็นอยู่
ดว้ยตวัเองโดยสมบรูณ์  โดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรอืขึน้อยูก่บัสิง่ใด  การกระท าใดๆ หากเป็นสิง่ดกีจ็ะดี
อยูเ่สมอ หากการกระท านัน้ชัว่กจ็ะชัว่อยูเ่สมอ   
  ทฤษฎีทางจรยิศาสตร์ที่จดัอยู่ในฝ่ายสมับูรณนิยมม ี2 กลุ่ม คอื ลทัธิมโนธรรม
สมับรูณ์ และลทัธขิองคา้นท ์

 

 



65 

 

มโนธรรมหรอือนิทรยีท์างศลีธรรมนี้  มลีกัษณะเป็นสากล กล่าวคอื 
ถา้ทุกคนอยูใ่นสภาวะปกตเิขาจะเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า สิง่นี้ถูกสิง่นี้ผดิ  
 

  2.1 ลทัธมิโนธรรมสมับรูณ์ : จงท าตามจติส านึก 

   ลทัธนิี้เชื่อว่า ผดิถูกดชีัว่เป็นสิง่ตายตวั และสิง่ทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิว่า
สิง่ใดผดิสิง่ใดถูกก็คอืสิง่ที่เรยีกว่า มโนธรรม  มโนธรรมดงักล่าวนี้คอือะไร  มโนธรรมคอื ส านึกที่
มนุษยท์ุกคนมโีดยธรรมชาติในฐานะที่เป็นมนุษย์  ความส านึกนี้เป็นเสยีงภายในจติใจที่ท าให้เรา
ตดัสนิไดว้่า อะไรผดิอะไรถูก (วทิย ์ วศิทเวทย,์ 2520 : 82) 
   นักปรชัญาที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎีมโนธรรมสัมบูรณ์อธิบายว่า  มโนธรรมเป็น
อนิทรยี ์(faculty) พเิศษ เหมอืนเป็นอวยัวะรบัสมัผสั หรอื sense อย่างหนึ่งของมนุษย ์เช่น เราม ี
ตา หู จมกู ลิ้น กาย ไว้รบัสมัผสักบัรปู เสยีง กลิน่ รส และการกระทบทางกาย ส่วนสิง่ที่เรยีกว่า ด ี
ชัว่ นัน้ก็เป็นคุณสมบตัิอย่างหนึ่งที่จะรบัรูได้ด้วยอวยัวะ หรอื อินทรยี์พเิศษที่เรยีกว่า มโนธรรม  
นักปรชัญาทฤษฎีมโนธรรมสมับูรณ์ถือว่า มอีินทรยี์พิเศษดงักล่าวนี้  บางคนก็เรยีกอินทรยี์นี้ว่า 
ปญัญา (intellect, understanding) บางคนเรียกว่า มโนธรรม (conscience)  บางคนเรยีกว่า  
อนิทรยีท์างศลีธรรม (moral faculty) อนิทรยีน์ี้มใิช่ส่วนหนึ่งของร่างกายเหมอืนประสาทสมัผสัทัง้ 5 
แต่เป็นส่วนหนึ่งของจติ หรอื วญิญาณ  รปู รส กลิน่เสยีง สมัผสั เป็นรปูธรรม จงึต้องอาศยัอนิทรยี์ 
ที่เป็นรูปธรรมชี้ขาด หรอื รบัรู้  ส่วน ด ีชัว่ ถูก ผดิ นัน้เป็นนามธรรมจงึต้องอาศยัอินทรยี์ที่เป็น
นามธรรมรบัรูห้รอืตดัสนิ และอนิทรยีท์ีเ่ป็นนามธรรมดงักล่าวกค็อื มโนธรรมนัน่เอง 

   มโนธรรมหรอือนิทรยีท์างศลีธรรม มนุษยม์อียู่ด้วยกนัทุกคนในฐานะที่เกดิมา
เป็นมนุษย ์ เหมอืนกบัที่เรามตีา หู จมูก ลิ้น กาย นักปรชัญาที่เชื่อในเรื่องพระเจา้ก็จะอธบิายว่า 
พระเจา้ไดป้ระทานอนิทรยีพ์เิศษน้ีมาพรอ้มๆ กบัอนิทรยีท์ีเ่ป็นรปูธรรมทัง้หลาย  พระเจา้ไดฝ้งัมโน
ธรรมน้ีไว้ในวญิญาณของเราทุกคน บางทฤษฎถีือว่า พระเจ้าได้ให้ปญัญาแก่มนุษย ์ท าให้มนุษย์
สามารถรบัรูแ้ละตดัสนิในเรื่อง ความจรงิ  ความด ีและความงามไดถู้กต้อง  ถ้ามนุษยไ์ม่มอีนิทรยีน์ี้
กจ็ะไมส่ามารถรบัรูค้วามจรงิ ความด ีและความงามได้ 
 

 

 

 

 

   เช่น  การเมตตาต่อมนุษยแ์ละสตัวเ์ป็นสิง่ทีด่ ี การฆ่ามนุษยแ์ละสตัวเ์ป็นสิง่ไม่
ด ีเป็นตน้  แต่ปญัหาทีพ่บคอืท าไมคนเราจงึเหน็ว่าดชีัว่ถูกผดิไม่เหมอืนกนั  อาท ิ การฆ่าคนในบาง
สถานการณ์ถูก ในบางสถานการณ์กลบัผดิ  เช่น  นาง ก. ไดจ้า้งวานใหม้อืปืนฆ่า นาย ข. สามีของ
ตนเอง เพราะ หวงัเงนิประกนัชวีติ  ทุกคนจะเหน็พ้องกนัว่า เป็นสิง่ที่ผดิ แต่เมื่อนาง ก. ถูกศาล
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ตดัสนิใหป้ระหารชวีติ  เรากลบัเหน็ว่า ถูกตอ้ง  เป็นต้น  หากเรามมีโนธรรมทีเ่ป็นสากล  เราควรจะ
เหน็ว่า การฆา่ทุกรปูแบบเป็นสิง่ผดิ 

   ค าตอบของทฤษฎมีโนธรรมสมับูรณ์กค็อื ถงึแมม้โนธรรมจะฝงัอยู่ในตวัมนุษย์
ทุกคนมาตัง้แต่เกดิ แต่กม็อียูใ่นลกัษณะแฝง สภาพแฝงนี้ต้องไดร้บัการพฒันาจงึจะกลายเป็นสภาพ
จรงิ  มโนธรรมของคนซึง่ยงัไม่ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นจรงิอาจท าใหเ้ขาไม่เหน็ความดทีีถู่กต้องกไ็ด ้
เหมอืนกบัเดก็ที่เกดิมาใหม่ตาของเดก็ก็จะมองเหน็ไม่ชดัเจน แต่เมื่อเขาเจรญิเตบิโตขึน้มาตาของ
เด็กทุกคนจะได้รบัการพฒันาให้เจรญิเต็มที่ เขาจะเห็นทุกอย่างเหมอืนกนั  โดยสรุปก็คอื การที่
คนเราเหน็ต่างกนัเรื่องศลีธรรมก็เพราะอนิทรยีพ์เิศษนี้ไดร้บัการพฒันาไม่เท่ากนั  แต่เมื่อมโนธรรม
ของบุคคลไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ทีแ่ลว้ เขาจะเหน็เหมอืนกนัทัง้หมด  เช่น เหน็ว่า การฆ่าคนนัน้
ผดิ  การพดูความจรงินัน้ถูกโดยไมต่อ้งฟงัค าอธบิายใดๆ  
  2.2 ลทัธขิองคา้นท ์: จงท าตามหน้าที ่

 

 
 

ภาพท่ี 3-4  คา้นท ์(Immanuel Kant) นกัปรชัญาชาวเยอรมนั 

 

   คา้นท ์(Immanuel Kant 1724-1804) นกัปรชัญาชาวเยอรมนั มคีวามเหน็ว่า ด ี
ชัว่ ผดิ ถูก ซึง่เป็นค่าทางศลีธรรมนัน้จะตอ้งตายตวั  กล่าวคอื  ถ้าสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืการกระท าอนัใด
อนัหนึ่งเป็นสิง่ที่ด ี มนัจะต้องดเีสมอ  โดยไม่เลอืกเวลา  สถานที่ สิง่แวดล้อม หรอื ตวับุคคลแต่
อยา่งใด  เช่น การพูดความจรงิ ถ้าเราถอืว่า การพูดความจรงิดเีป็นบางเวลา บางเวลากไ็ม่ด ีเช่นนี้
เท่ากบัเรายอมรบัว่า โดยตวัของมนัเองแล้วมนัไม่มคี่าอะไร เพราะค่าของมนัขึน้อยู่ที่เวลา ความดี
ของมนัเปลีย่นไปเปลีย่นมาตามกาลเวลา  แต่คา้นทค์ดิว่า การพูดจรงิเป็นสิง่ด ี และเมื่อมนัเป็นสิง่ดี
แลว้กต็อ้งดเีสมอไมว่่าจะพดูทีใ่ด ทีไ่หน กบัใคร และในสถานการณ์อยา่งไร   
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ไม่มอีะไรในโลกนี้ หรอืแม้แต่นอกโลกนี้ที่เราจะคดิได้ว่า เป็นสิง่ดี
โดยปราศจากเงือ่นไขนอกจากเจตนาด ี

 

   คนทัว่ไปมกัจะถอืว่า มาตรฐานทีจ่ะตดัสนิการกระท าอนัหนึ่งว่าดหีรอืไม่นัน้อยู่
ที่ผลของการกระท า เช่น การพูดเท็จของแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นต้น  
แต่คา้นทถ์อืว่า ค่าทางจรยิธรรมเป็นสิง่ทีม่จีรงิ และเมือ่มจีรงิมนักต็อ้งตายตวั  และถ้าตายตวัแลว้เรา
จะถือเอาผลของการกระท ามาเป็นตวัตัดสินไม่ได้ เช่น เราถือว่าการกระท าที่ดคีือการกระท าที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ แต่ประโยชน์เป็นสิง่ทีไ่ม่ตายตวั เปลีย่นไปตามเวลาและสิง่แวดลอ้ม ถ้าหากเรา
ถอืเอาประโยชน์มาเป็นเครือ่งตดัสนิ ความดกีจ็ะกลายเป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมาได ้  
   ถ้าอย่างนัน้อะไรที่ควรจะน ามาใช้เป็นสิง่ตดัสนิศลีธรรม อะไรคอืสิง่ดทีี่ตายตวั  
ดโีดยปราศจากขอ้แม ้ พอทีจ่ะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิได ้ คา้นท ์(วทิย ์ วศิทเวทย,์ 2520 : 119) 
อธบิายว่า 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อมกีารกระท าเกิดขึ้นเราสามารถมองได้เป็นสองแง่ คอื 1) มองในแง่ที่มนัก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือ โทษมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที ่ 
2) มองในแงว่่าการกระท านัน้เกดิจากอะไร อะไรเป็นแรงจงูใจใหเ้กดิการกระท านัน้ เจตนานี้ทัง้ดแีละ
ไมด่ลีว้นแต่เป็นเหตุผลกัดนัใหม้นุษยก์ระท าการต่างๆ  ฉะนัน้ ส าหรบัคา้นทแ์ลว้การกระท าทีด่ ีหรอื 
การกระท าทีถู่กตอ้งกค็อื การกระท าทีเ่กดิจากเจตนาด ี

 ส าหรบัค้านท์การกระท าที่เกิดจากเจตนาดีก็คือการกระท าตามหน้าที่ ซึ่งมีลักษณะ
ดงัต่อไปนี้ 
 1. การกระท าที่เกดิจากแรงกระตุ้นหรอืความรูส้กึมใิช่การกะท าที่เกดิจากหน้าที่และไม่
ถอืเป็นเจตนาด ี (แรงกระตุ้นในที่นี้หมายถึงสญัชาตญาณ  ความอยาก ความปรารถนา อารมณ์ 
และความรูส้กึ) เช่น ความเมตตาสงสาร  ความโกรธ  เป็นต้น แต่กม็ไิด้หมายความว่า การกระท า
ดว้ยความเมตตาสงสารเป็นสิง่ที่ผดิ คา้นท์เพยีงบอกว่า ถ้ามองในแง่ของจรยิธรรมแล้วการกระท า
นัน้ไมม่คี่าทางจรยิธรรมเลย  มนัอาจจะมปีระโยชน์ ช่วยใหม้นุษยส์ุขสบายขึน้  แต่มนัไม่ใช่สิง่ส าคญั
ที่สุดของมนุษย์  เพราะส าหรบัค้านท์แล้ว ชวีิตที่สมบูรณ์คือชวีิตที่อยู่กับศีลธรรม นัน่คือ อยู่กับ
หน้าทีไ่มใ่ช่ความรูส้กึ   
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 โดยสรุปแล้ว การกระท าทีถ่กูต้อง คือ การกระท าทีเ่กิดจากเจตนาดี และ 

การกระท าทีเ่กิดจากเจตนาดีกคื็อ การกระท าทีเ่กิดจากความส านึกในหน้าที ่ 
และการกระท าทีเ่กิดจากส านึกในหน้าที ่กคื็อ การกระท าทีเ่กิดจากเหตุผล ไม่ใช่
อารมณ์ความรู้สึก  การกระท าทีเ่กิดจากเหตุผล กคื็อ การรกระท าทีต่ัง้อยู่บนกฎ
ศีลธรรม 

 

 2. การกระท าตามหน้าที่ต้องมใิช่การกระท าที่มุ่งตรงไปที่เป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง 
หรอื คาดหวงัสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น การรกัษาระเบยีบวนิัยเพื่อหวงัได้รบัรางวลันักเรยีนดเีด่น การที่
คนขบัรถแทก็ซี่คนืกระเป๋าเงนิลูกค้าใหต้ ารวจเพราะหวงัรางวลั  หรอื การที่จะมผีู้ชีเ้บาะแสชายชุด
ด าใหแ้ก่กรมสอบสวนคดพีเิศษเพื่อหวงัเงนิล้านเป็นรางวลัน าจบั หรอืแมแ้ต่ต ารวจทีข่ยนัจบัผู้ทีท่ า
ผดิกฎจราจรเพื่อหวงัท าผลงานเลื่อนขัน้ก็ไม่มคี่าทางจรยิธรรมในทศันะของค้านแมว้่า การกระท า
นัน้จะบงัเอญิไปตรงกบัหน้าทีป่ระจ าของต ารวจกต็าม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กฎศลีธรรมดงักล่าวมลีกัษณะเป็นค าสัง่เดด็ขาด คา้นทก์ล่าวว่า  ค าสัง่ม ี2 แบบ คอื ค าสัง่
ทีม่เีง ือ่นไข และค าสัง่เดด็ขาด มรีายละเอยีดโดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 
 1. ค าสัง่มเีงื่อนไข (Hypothetical Imperative) มลีกัษณะว่า จงท าอย่างนัน้ ถ้าต้องการ
สิง่นี้ เช่น นาย ก. ขยนัท างานและมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และการที่ นาย ก.ยดึถอืหลกัการดงักล่าว
เพราะคดิว่า จะเป็นหนทางให้ตนเองได้ประสบความส าเรจ็ในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนขัน้เงนิเดอืน 
ได้ต าแหน่งสูงๆ ความซื่อสตัยด์งักล่าวเป็นการกระท าที่หวงัผลตอบแทนเป็นเงื่อนไข  จะเรยีกว่า
เป็นคนดแีทไ้มไ่ด ้

 2. ค าสัง่เดด็ขาด (Categorical Imperative) ค าสัง่เดด็ขาดเป็นค าสัง่ทีไ่ม่มเีงื่อนไขอยู่ใน
รปูแบบว่า จงท าอย่างนี้ เพราะอย่างนี้ถูกต้อง ใหท้ าความดเีพื่อความด ีไม่หวงัผลตอบแทน หากจะ
ซื่อสตัย์ก็เพราะความซื่อสตัย์เป็นสิง่ด ี ไม่ว่าจะมีลาภสกัการะใดๆ ตามมาหรอืไม่ก็ตาม ส าหรบั
คา้นทแ์ลว้กฎศลีธรรมตอ้งมลีกัษณะเป็นค าสัง่เดด็ขาด   
 กฎศีลธรรมต้องเป็นกฎที่ใช้ได้กับคนทุกคนในฐานะที่เป็นคน ทุกชาติ ทุกสิง่แวดล้อม  
ทุกฐานะ  กฎศลีธรรมจะต้องปราศจากเงื่อนไขทุกอย่างนอกจากเงื่อนไจเดยีวคอื ความเป็นสากล 
ในขณะทีเ่ราจะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง ถ้าท่านไม่สามารถจงใจใหห้ลกัในขณะนัน้ของท่านเป็นกฎสากล
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จงท าตามหลกัซึง่ท่านจงใจทีจ่ะให้เป็นกฎสากล 

ส าหรบัทุกคนได้ การกระท านัน้ผดิ  ถ้าท่านจงใจให้เป็นหลกัการสากลได้ การกระท านัน้ถู  เช่น 
หากเราคดิว่า เราจ าเป็นต้องโกหกเป็นบางครัง้ เราจงใจอยากให้หลกันี้เป็นสากลให้คนทัง้โลกคดิ
เหมอืนเราหรอืไม่  หากไม่ แสดงว่า สิง่นัน้ผดิ เป็นต้น  ฉะนัน้  ค าสัง่เดด็ขาดตามหลกัจรยิศาสตร์
ของคา้นทก์ค็อื 

 

 

 

 

จริยธรรมตามหลกัปรชัญาตะวนัออก 

 จากประวตัศิาสตรท์างความคดิ กระบวนทศัน์และการใช้เหตุผลของมนุษย ์กล่าวเฉพาะ
ปรชัญาตะวันออกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวคิดหลกั คือ ปรชัญาอินเดีย และปรชัญาจีน 

 โดยปรชัญาอนิเดยีนัน้ประกอบดว้ยหลกัปรชัญาทีเ่กดิขึน้ในอนิเดยีทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ย  
 1. ปรชัญาอนิเดยีโบราณ 6 ส านกั คอื 

  1.1 สางขยะ  
  1.2 โยคะ  
  1.3 นยายะ  
  1.4 ไวเศษกิะ  
  1.5 มมีางสา  
  1.6 เวทานตะ   
 1. ปรชัญาจารวาก  

 2. ปรชัญาเชน  
 3. พุทธปรชัญา  
 และนอกจากนี้ปรชัญาอนิเดยียคุใหม่ยงัมปีรชัญาของมหาตมา คานธอีกีดว้ย 

 ส่วนปรชัญาจนีนัน้ประกอบดว้ย 2 กลุ่มแนวคดิหลกัๆ คอื  
 1. ปรชัญาของขงจือ้  
 2. ปรชัญาเต๋า หรอื ปรชัญาของเหลาจือ้  
 และยงัมีนักปรชัญาอีกหลายท่านในยุคต่อมาที่ได้พัฒนาแนวคิดต่อจากแนวคิดของ
ปรมาจารยท์ัง้ 2 ท่าน คอื   
 1. ปรชัญาของมอ่จือ้ 

 2. ปรชัญาของหยางจือ้ 
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 3. ปรชัญาของเมง่จือ้ 

 4. ปรชัญาของจวงจือ้ 

 5. ปรชัญาของซุ่นจือ้ 

 6. ปรชัญาของฮัน่เฟ่ยจือ้ 

 7. ปรชัญาจนีสมยัใหม ่คอื ส านกัเต๋าใหมแ่ละส านกัขงจือ้ใหม่ (ฟ้ืน ดอกบวั, 2542) 
 

ปรชัญาอินเดีย  
 ความหมายของปรชัญาอินเดีย 

 ปรชัญาอินเดยี หมายถึง ปรชัญาทุกส านัก หรือ ทุกระบบที่เกดิขึน้ในอินเดยี หรอืที่คดิ
สรา้งสรรค์ขึ้นไว้โดยศาสดาและนักคดิที่เคยมชีวีติอยู่ หรอื ก าลงัมชีวีติอยู่ในอินเดยี เพราะฉะนัน้ 
ปรชัญาอินเดยีจงึไม่ได้หมายถึงปรชัญาฮินดูเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถึงปรชัญาอื่นๆ ด้วน เช่น 
จารวาก เชน พุทธปรชัญา (สุนทร  ณ รงัษ,ี 2545 : 2) 
 

                    

         ปรชัญาฮนิด ู                            ปรชัญาเชน                             พุทธปรชัญา 

 

ภาพท่ี 3-5 เทพเจา้และศาสดาในกลุ่มปรชัญาอนิเดยี 

(ทีม่า : http://www.igetweb.com/www/kaydhamma/index.php?mo=10&art=77802 

http://gotoknow.org/blog/civilization/198540 

http://www.navy22.com/smf/index.php?topic=18654.0) 

 

 แหล่งท่ีมาของปรชัญาอินเดีย 

 นกัประวตัศิาสตรเ์ชื่อว่า อารยธรรมยุคแรกของโลกก าเนิดขึน้เมื่อระยะเวลาหลงั 5,000 ปี 
ก่อนครสิตกาล ณ บรเิวณลุ่มแมน่ ้าทีส่ าคญั 4 แห่ง คอื 

http://www.igetweb.com/www/kaydhamma/index.php?mo=10&art=77802
http://gotoknow.org/blog/civilization/198540
http://www.navy22.com/smf/index.php?topic=18654.0
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 1. ลุ่มแมน่ ้าไนล ์เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรม  อยีปิต ์หรอื ไอยคุปต ์

 2. ลุ่มแมน่ ้าไทกรสิ-ยเูฟรตสิ เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรม  เมโสโปเตเมยี 

 3. ลุ่มแมน่ ้าสนิธุ  เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรม  อนิเดยี 

4. ลุ่มแมน่ ้าเว ้(ฮวงโห) เป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมจนี 

 ลุ่มแมน่ ้าสนิธุและแมน่ ้าฮวงโหนี้เองทีเ่ป็นแหล่งตน้ก าเนิดของอารยธรรมอนิเดยีและจีนอนั
เป็นที่ก่อก าเนิดปรชัญาอนิเดยีและปรชัญาจนีซึ่งเป็นปรชัญาทีท่รงอทิธพิลต่อคนทัว่โลกในรูปแบบ
ของศาสนาและความเชื่อต่างๆ โดยนกัประวตัศิาสตรไ์ดแ้บ่งประวตัศิาสตรข์องอนิเดยีออกเป็น 6 ยุค 
คอื 

 1. ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์(ก่อน 1,400 B.C.) 
 2. ยคุพระเวท (ประมาณ 1,400 – 1,200 B.C.) 
 3. ยคุมหากาพย ์(ประมาณ 1,200 – 800 B.C.) 
 4. ยคุฮนิดเูก่า (ประมาณ 800-300 B.C.) 
 5. ยคุพุทธกาล (ประมาณ 300 B.C.-300 A.D.) 
 6. ยคุฮนิดใูหม ่(ประมาณ 300-1200 A.D.)  
 ยุคก่อนพระเวทได้เริ่มต้นตัง้แต่ชนชาติอารยนั (อริยกะ) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ า  
อนิโดอารยนั กลุ่มหนึ่งได้เข้าสู่ดนิแดนที่เรยีกว่า อินเดยีนี้ โดยผ่านทางช่องเขาทางทศิตะวนัตก
เฉียงเหนือของอินเดีย ประมาณ 2,000-1,500 ปี ก่อนครสิต์ศตวรรษ ได้รุกไล่พวกมลิกัขะ หรอื  
ดราวเิดยีน ซึง่เป็นเจา้ของถิน่เดมิใหถ้อยร่นลงไปทางดา้นตะวนัออกสู่แถบแม่น ้าคงคา และถอยร่น
ลงไปทางใต้ตามล าดบั พวกอารยนัได้ตัง้รกรากครัง้แรกอยู่ในแถบลุ่มแม่น ้าสนิธุซึ่งบรเิวณนี้เป็น
แหล่งอารยธรรมทีส่ าคญัของอนิเดยีสมยัโบราณ ในปี ค.ศ. 1921 เซอร ์ จอหน์  มารแ์ชล (Sir John 

Marshall) และคณะ ได้ท าการส ารวจพบซากเมอืงโบราณ 2 เมอืง คอื เมอืงฮาร์รบัปา และเมอืง 

โมเฮนโจดาโร ซึง่สนันิษฐานว่า อารยธรรมในเขตลุ่มแม่น ้าสนิธุน่าจะมอีายุประมาณ 4,000-3,000 ปี 
ก่อน ค.ศ. หลกัฐานทางโบราณคดแีสดงใหท้ราบว่า ตอนทีพ่วกอารยนัไดเ้ขา้มาตัง้รกรากในอนิเดยี
สมยัเริ่มแรก ได้น าเอาความเชื่อถือเดิมของตนมาด้วย คือ การนับถือปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ  
การนับถอืพระเจา้หลายองค ์(Polytheism) แลว้สมมตขิึน้เป็นภาพ หรอื รปูร่าง เรยีกว่า เทวะ หรอื 
เทพ หรอื เทวดา นอกจากนี้พวกอารยนักย็งันบัถอืและบชูาพระอาทติย ์เมื่อพวกเขาเขา้มาเหน็พวก
พืน้เมอืงเดมินบัถอืและบชูาไฟ กเ็หน็ว่าความเชื่อถอือนันี้เขา้กนัได ้จงึพยายามเผยแพร่แนวคดิของ
พวกตน โดยให้เหตุผลแก่พวกชาวพื้นเมืองว่า ดวงไฟที่ยิ่งใหญ่ ก็คือ พระอาทิตย์  จึงถือว่า  
พระอาทติยเ์ป็นทีม่าของไฟทัง้ปวงในโลก 
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 ในด้านความคดิและความเชื่อของชาวพื้นเมอืงอนิเดยีนัน้ มกีารสนันิษฐานจากหลกัฐาน
ทางโบราณคดวี่า ชาวพื้นเมอืงเดมินับถอืและบูชาโลกธาตุ 4 คอื ดนิ น ้า ลม ไฟ  รวมทัง้ธรรมชาติ
ทัว่ไป คือ ต้นไม้และภูเขา แนวความคิดเป็นแบบวิญญาณนิยม (Animism) คือมีความเชื่อว่า  
มวีญิญาณศกัดิส์ทิธิอ์ยูเ่บือ้งหลงัของสิง่ทีต่นนบัถอืและบชูา  เชื่อว่า วญิญาณน้ีสามารถใหคุ้ณและให้
โทษแก่มนุษยไ์ด ้จากคตคิวามเชื่อนี้เองจงึเป็นทีม่าของพธิกีรรมเซ่นสรวงบชูา เพื่อใหว้ญิญาณพอใจ 
จะไดด้ลบนัดาลใหพ้วกตนไดร้บัแต่ความสวสัด ีพน้จากภยัพบิตัต่ิางๆ ครัน้นานเขา้วญิญาณดงักล่าว
กไ็ดร้บัการพฒันาถูกยกย่องใหเ้ป็นเทพเจา้  สิง่ที่ใชบู้ชาคอื เนื้อสตัว์ ขนม นม เนย จะถูกน ามาใส่
เขา้ในกองไฟ ให้ไฟเผาไหม้สิง่สงัเวยเหล่านี้ ควนัไฟก็จะล่องลอยน าเอาสิง่เหล่านี้ขึน้ไปสู่เทพเจ้า 
เพราะพวกเขาถอืว่า ไฟเป็นทตูของพระเจา้ การใชไ้ฟเป็นสื่อ หรอื การบูชาไฟนี้ สนันิษฐานว่า มอียู่
ในดนิแดนแถบลุ่มแม่น ้าสนิธุ ก่อนทีพ่วกอารยนัจะอพยพเขา้มาตัง้รกรากในแถบนี้แลว้ และเชื่อกนั
ว่า แนวความคดิทีว่่า เทพเจา้สงูสุดนัน้สถติบนสวรรค ์หรอื บนยอดเขาหมิาลยักม็อียู่ก่อนการเขา้มา
ของพวกอารยนัดว้ย 

 นักปราชญ์บางท่านให้ความเห็นว่า ปรชัญาพระเวทมพีื้นฐานมาจากความเชื่อของคน  
3 เผ่า คอื พวกอารยนั พวกมลิกัขะ พวกทสัย ุ(พวกทาส) คอื  
 1. พระพรหม เป็นเทพเจา้ผู้สรา้ง เป็นพระเจา้ของชนเผ่าอารยนั เดมิเรยีกว่า อรรยมนั 
หรอื อหรมินั ต่อมาไดเ้รยีกชื่อใหมว่่า พรหมนั หรอื พระพรหม 

 2. พระศิวะ เป็นเทพเจ้าผู้ท าลาย เป็นพระเจ้าของชนเผ่ามลิกัขะ (ดราวิเดียน) และ 

ชนเผ่าทสัย ุเดมิเรยีกชื่อว่า พระอศิวร 

 พวกทสัยมุคีวามเชื่อแบบผสมผสานกนัระหว่างความเชื่อของพวกอารยนัและพวกมลิกัขะ 
แต่กไ็ดเ้พิม่ความเชื่อของพวกตนเขา้ไปอกี คอื การบชูาง ูซึง่เป็นลทัธหินึ่ง เรยีกว่า ลทัธบิชูางู 
 ทัง้สามเชือ้ชาตไิดน้ าเอาความเชื่อของตนๆ มาผสมผสานกนั โดยพวกอารยนัเป็นฝ่ายตัง้
ลทัธขิึน้เรยีกว่า พระเวท ซึง่พวกอารยนัอา้งว่า ค าสอนของพระเวทไดม้าจากพระเจา้ โดยพระเจา้ได้
ลงมาบอกฤาษีที่บ าเพ็ญพรตอยู่ในป่า แล้วฤาษีก็ได้จดจ าค าสอนเหล่านัน้มาบอกต่อแก่พวกตน 
(อารยนั) ใหท้่องจ าไวเ้พื่อน าไปสอนแก่ประชาชนต่อไป ภายหลงัค าสอนในคมัภรีพ์ระเวทไดม้ชีนรุ่น
หลงัน ามาปรบัปรุงเปลีย่นแปลงและแก้ไขใหท้นัสมยัมากขึน้จนกลายเป็นคมัภรีอุ์ปนิษทั ภควทัคตีา 
ตามล าดบั ซึ่งแนวคดิในคมัภรีภ์ายหลงัเป็นแนวคดิทีไ่ปสนับสนุนความศกัดิส์ทิธิข์องคมัภรีพ์ระเวท
มากขึน้ จากคมัภรีอุ์ปนิษทัก็มนีักปราชญ์ท าการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นลทัธพิราหมณ์
และฮนิดใูนทีสุ่ด 
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 ประเภทของปรชัญาอินเดีย  
 ปรชัญาอนิเดยีมหีลายสาขา หรอื หลายลทัธ ิและในลทัธปิรชัญาต่างๆ นัน้ มแีนวความคดิ
ที่แตกต่างและคล้ายคลงึกนัมากบ้างน้อยบ้าง หากพจิารณาจากทศันะทางปรชัญาของลทัธต่ิางๆ  
กอ็าจแบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบ หรอื 2 ประเภท คอื  
 1. อาสตกิะ (Orthodox) กลุ่มอาสตกิะหรอืกลุ่มทีน่ิยมแบบเดมิ เป็นกลุ่มปรชัญาทีเ่ชื่อถอื
ในคมัภรีพ์ระเวทและยอมรบัความศกัดิส์ทิธิข์องคมัภรี์พระเวท กลุ่มน้ีได้รบัการการขนานนามว่า 
กลุ่มลทัธอินุรกัษ์นิยม (Conservative)  กลุ่มอาสตกิะนี้มอียู่ 6 ระบบ คอื ปรชัญาสางขยะ  ปรชัญา
โยคะ  ปรชัญา นยายะ  ปรชัญาไวเศษิกะ  ปรชัญามมีางสา  ปรชัญาเวทานตะ โดยส านักปรชัญา  
4 ล าดบัแรกเป็นกลุ่มทีเ่ชื่อในความสมบรูณ์และความศกัดิส์ทิธิข์องคมัภรีพ์ระเวท ส่วน 2 ส านักทา้ย 
คอื มมีางสา และเวทานตะ มคีวามแตกต่างในกรณกีารปฏเิสธเรือ่งพระเจา้สรา้งโลก 

 2. นาสตกิะ (Heterodox) กลุ่มนาสตกิะ หรอื กลุ่มนิยมแบบใหม่ หรอืกลุ่มหวัก้าวหน้า 
เป็นกลุ่มปรชัญาทีไ่มเ่ชื่อถอืในคมัภรีพ์ระเวทและไม่ยอมรบัความศกัดิส์ทิธิข์องคมัภรีพ์ระเวท กลุ่มน้ี
ไดร้บัการขนานนามว่า กลุ่มหวักา้วหน้า กลุ่มปรชัญานาสตกิะนี้ ปฏเิสธพระเจา้ ปฏเิสธการมอียู่ของ
พระเจา้ เมือ่ไมย่อมรบัการมอียู่ของพระเจา้กเ็ท่ากบัการปฏเิสธถงึความศกัดิส์ทิธิข์องคมัภรีพ์ระเวท
นัน่เอง ในกลุ่มนาสตกิะน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบ คอื  
  2.1 กลุ่มปรชัญาวตัถุนิยม ม ี3 ระบบ คอื  
   2.1.1 ปรชัญาจารวาก 

   2.1.2 ปรชัญาของอชติะ เกสกมัพล 

   2.1.3 ปรชัญาของปกุธะ กจัจายนะ 

  2.2 กลุ่มปรชัญาจตินิยม หรอื สจันิยม แบ่งเป็น 2 ระบบคอื 

   2.2.1 ปรชัญาเชน 

   2.2.2 พุทธปรชัญา 

 ปรชัญากลุ่มนาสติกะทัง้ 5  ระบบนี้ นอกจากจะปฏเิสธเรื่องความมอียู่ของพระเจา้และ 

ไมย่อมรบัอ านาจความศกัดิข์องคมัภรีพ์ระเวทแลว้ ปรชัญาบางระบบยงัแสดงท่าททีีเ่ป็นปฏปิกัษ์ต่อ
ลทัธิพระเวทโดยตรงอีกด้วย เช่น ปรชัญาจารวากได้กล่าววิพากษ์วจิารณ์พระเวทว่า ‚พระเวท 

มเีนื้อความคลุมเครอื‛ ไม่ชดัแจ้ง เต็มไปด้วยข้อความที่หลอกลวง มวีธิกีารชกัจูงคนโง่เขลาเบา
ปญัญาให้เชื่อตามอย่างงมงาย การกล่าวถงึความสุขในสวรรค์นัน้ เป็นกล่าวอย่างเลื่อนลอยและไร้
สาระ‛  
 แต่ปรชัญาเชนแมจ้ะไมเ่ชื่อถอืและไมย่อมรบัความศกัดิส์ทิธิข์องคมัภรีพ์ระเวทกต็าม แต่ก็
ไมแ่สดงออกถงึความเป็นปฏปิกัษ์ต่อลทัธพิระเวทโดยตรง ไม่พยายามวพิากษ์วจิารณ์ เพยีงแต่สอน
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ให้ผู้มศีรทัธานับถือใคร่ครวญด้วยสติปญัญาของตนก่อน ก่อนที่จะเชื่อเท่านัน้ สิ่งที่ปรชัญาเชน 

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่กบัปรชัญาพระเวทก็คอื เรื่องพระเจา้สรา้งโลกและสรรพสิง่ในโลก  (ทองหล่อ 
วงษ์ธรรมา, 2536 : 58) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-6 แผนผงัแสดงลทัธิปรัชญาอินเดีย 

 

 

 

ปรัชญาอินเดีย 

กลุ่มอาสตกิะ กลุ่มนาสตกิะ 

ปรัชญาวัตถุนิยม ปรัชญาเชน 

พุทธปรัชญา 

ปรัชญาสางขยะ 

ปรัชญาโยคะ 

ปรัชญานยายะ 

ปรัชญาไวเศษิกะ 

ปรัชญามีมางสา 

ปรัชญาเวทานตะ 

ปรัชญาจารวาก 

ปรัชญาของ                     
อชิตะ เกสกัมพล 

ปรัชญาของ                 
ปกุธะ กัจจายนะ 

แผนผังแสดงลัทธิปรัชญาอินเดีย 
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 แนวคิดทางปรชัญาของอินเดีย 

 แนวคิดปรัชญาอินเดียมีกระจัดกระจายอยู่ในคัมภีร์หลักของอินเดีย เช่น พระเวท 
อารณัยกะ อุปนิษัท ของศาสนาพราหมณ์  คัมภีร์อาคมของศาสนาเชน  และพระไตรปิฎกใน
พระพุทธศาสนา แนวคดิเหล่านี้เมือ่มาจดัตามหลกัสากลแบบตะวนัตกแลว้แบ่งไดด้งันี้ 
 1. แนวคิดแบบวัตถุนิยม (Materialistic) ได้แก่ แนวคิดที่ว่า สิ่งที่มีอยู่จริง หรือ 

ความจรงิแท้สูงสุดของสิง่ทัง้หลาย ซึง่รวมถงึโลกนี้ คน สตัว ์และพชื เมื่อกล่าวโดยสรุปแลว้มเีพยีง
อย่างเดยีวคอื วตัถุ หรอื สสาร (matter) ซึ่งสามารถรูไ้ด้ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 ส่วนสิง่ที่เป็น
นามธรรม คอื จติใจ นัน้ไม่มอียู่จรงิ เพราะมาอาจรบัรู้เชงิประจกัษ์ทาง ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได ้ 
พวกนี้จึงปฏิเสธเรื่องนามธรรมทัง้หมด รวมทัง้วิญญาณ  พระเจ้า  บุญบาป นรกสวรรค์ และ 

โลกหน้า หรอื ชวีติหลงัความตาย  
 อุดมคตสิงูสุด คอื จงหาความสุขในโลกนี้ อยา่หวงัความสุขในโลกหน้า เพราะตายแลว้สูญ 

ในปรชัญาอนิเดยีกลุ่มความเชื่อแบบน้ีไดแ้ก่กลุ่มปรชัญาวตัถุนิยม 3 ระบบ คอื  
 1. ปรชัญาจารวาก 

 2. ปรชัญาของอชติะ เกสกมัพล 

 3. ปรชัญาของปกุธะ กจัจายนะ 

 2. แนวคิดแบบจิตนิยม (Idealistic) ไดแ้ก่ แนวคดิทีว่่า สภาวะต่างๆ นัน้โดยแทจ้รงิมี
อยูอ่ยา่งเดยีว คอื สิง่ทีเ่รยีกว่า จติ หรอื วญิญาณ นอกนัน้ลว้นแต่เป็นสิง่ทีม่าจากจติ หรอื วญิญาณ
สร้างสรรค์ขึ้นทัง้สิ้น ในปรัชญาอินเดีย กล่าวว่า วตัถุธรรมทัง้หลายเป็นอารมณ์ของจตินัน่เอง 
หมายถงึ วตัถุต่างๆ เช่นร่างกายและสิง่ทีอ่ื่นๆ นอกร่างกาย จะปรากฏขึน้กต่็อเมื่อเราคดิถงึสิง่ทีเ่รา
เคยนึกอยู่ก่อน เมื่อเลกิคดิถึงแล้วและก าลงัคดิถงึสิง่อื่นต่อไป สิง่ที่คดิอยู่เดมินัน้ก็หายไปจากจติ
ทนัท ี

 3. แนวคิดแบบสจันิยม (Realistic) ไดแ้ก่ แนวคดิทีว่่า องคภาวะ หรอืสิง่ทีม่ตีวัตนนัน้
มอียู่ 2 อย่าง คอื กายกบัจติ หรอื รปูกบันาม (Object-Subject) เพราะรปูธรรมนัน้รูไ้ดด้ว้ยประสาท
สมัผสั ส่วนนามธรรม หรอื จติใจนัน้รูไ้ด้ด้วยการอนุมานด้วยเหตุผล เช่น ในสิง่มชีวีติทัง้หลายนัน้ 
นอกจากรปูร่างที่มองเหน็ได ้แล้วยงัมจีติ หรอื วญิญาณอยู่ดว้ย แนวคดิเช่นนี้มใีนศาสนาพราหมณ์
ฮนิด ูพุทธทัง้ฝา่ยหนิยานและปรชัญาเชน (นงเยาว ์ ชาญณรงค,์ 2550: 48) 
 ลกัษณะทัว่ไปของปรชัญาอินเดีย 

 ลกัษณะทัว่ไป หรอื ลกัษณะรว่มของปรชัญาอนิเดยีพอสรปุเป็นขอ้ๆ ไดด้งันี้ 
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 1. ปรชัญาอินเดียทุกระบบเป็นปรชัญาชีวิต จุดเด่นอันเป็นมูลฐานอันส าคัญของ
ปรชัญาอินเดียทุกระบบที่คิดค้นกันมาก็เพื่อให้มนุษย์สามารถครองตน ด าเนินชีวิตไปในทางที่
ถูกตอ้ง มชีวีติทีส่มบรูณ์และใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ไดอ้ยา่งเป็นสุข 

 2. ปรชัญาอินเดียทุกระบบเกิดจากความไม่พอใจในสภาพท่ีเป็นอยู่ของชีวิต  
นกัปรชัญาทัง้หลายทีค่ดิคน้สจัธรรมแลว้ตัง้เป็นทฤษฎทีางปรชัญาของตนเองเกดิขึน้จากแรงกระตุ้น
หรอืแรงผลกัดนัของสภาพการด าเนินชวีติของมนุษยท์ีป่ระสบความทุกข ์ความเจบ็ปวดและความไม่
พอใจกบัสภาพการเป็นอยู่ในชวีติของตน ปรชัญาอนิเดยีทุกระบบจงึพยายามค้นหาความจรงิของ
ชวีติแลว้ชีใ้ห้เหน็ว่า ชวีติของคนเรานัน้เตม็ไปด้วยความทุกขน์านาประการ การที่จะด าเนินชวีติให้
เป็นสุขไดต้้องท าอย่างไร  ในปรชัญาอนิเดยีนัน้มองสภาพชวีติว่าเป็นทุกข ์และการมองโลกในแง่
รา้ยนัน้ เป็นเพยีงการเริม่ต้นเท่านัน้ แต่หาใช่ขัน้ตอนสุดท้ายไม่ ตรงกนัขา้มกบัการมองโลกในแง่ดี
ทัง้หมด เพราะการมองโลกในแง่รา้ยนัน้ย่อมก่อใหเ้กดิคุณประโยชน์มากกว่าทีจ่ะเป็นโทษ ส่วนการ
มองโลกในแงด่อียา่งเดยีวโดยขาดวจิารณญาณนัน้ยอ่มเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ 

 3. ปรชัญาอินเดียทุกระบบ (ยกเว้นกลุ่มวตัถนิุยม) เช่ือในกฎแห่งกรรม ปรชัญา
อินเดยีกลุ่มจตินิยมของอินเดยีทัง้หมดต่างก็รองรบัและเห็นพ้องต้องกนัทัง้ในลกัษณะที่เป็นแห่ง
กรรมสากลจกัรวาล หรอื กฎแห่งเหตุผล  และในลกัษณะของกฎแห่งศลีธรรม กฎแห่งกรรมเป็นกฎ
แห่งการด ารงไวซ้ึง่คุณค่าทางศลีธรรม คุณค่าแห่งกรรมดแีละกรรมชัว่ทีม่นุษยท์ าไว ้ ค าว่า ‚กฎของ
การด ารงไว้ซึง่ศลีธรรม‛ นี้ หมายถงึ ผลแห่งกรรมทัง้ปวงทีม่นุษยท์ าไว้แล้วย่อมไม่สูญสลาย หรอื 
หายไปไหน เช่นเดยีวกบักฎของการด ารงไวซ้ึง่พลงังานในทางวตัถุนัน่เอง 

 4. ปรชัญาอินเดียทุกระบบ (ยกเว้นปรชัญาวตัถนิุยม) เช่ือว่า อวิทยาเป็นสาเหตุ
แห่งการติดข้องและการเวียนว่ายตายเกิด อวทิยาหรอือวชิชา คอื ความไม่รูแ้จง้ ความหลงผดิ 
ความมดืบอด เป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้มนุษยท์ ากรรมดแีละความชัว่ ตราบใดที่มนุษยย์งัประกอบ
กรรมดแีละกรรมชัว่อยู่มนุษยก์ต็้องไดร้บัผลของการกระท าของตนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้จงึเป็นเหตุ
ให้มนุษย์ต้องเวยีนว่ายตายเกดิ เสวยผลกรรมอนัเป็นสุขบ้าง ทุกขบ์้าง ตามสมควรแก่กรรมนัน้ๆ 
โดยไม่มวีนัสิน้สุด แต่ความเชื่อเรื่องอวทิยา หรอื อวชิชาในปรชัญาอนิเดยีนัน้ไม่ไดต้รงกนัทุกระบบ 
เช่น ปรชัญาฮนิดูมทีศันะว่า การเห็น หรอื รู้แจ้งอาตมนัว่าเป็นสิง่ที่เที่ยงแท้ เป็นอมตะ ไม่มกีาร
เปลีย่นแปลง ด ารงอยู่ชัว่นิรนัดร เรยีกว่า วทิยา หรอื วชิชา ส่วนพุทธปรชัญามทีศันะแตกต่างไปว่ า 
ความเหน็แบบปรชัญาฮนิดูดงักล่าวเป็นอวชิชา เพราะพระพุทธศาสนาสอนว่า สภาวะทัง้ปวงเป็น
อนตัตา คอื เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ไมม่สีิง่ทีเ่ป็นตวัตน หรอื คงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื ไม่มตีวัตน บุคคล  เรา 
เขา เป็นตน้  
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  ส่วนทศันะเรื่องการเวยีนว่ายตายเกดินัน้ ปรชัญาอนิเดยีเหน็ว่า เป็นสาเหตุใหม้นุษย์
ได้รบัความทุกข์ทรมานไม่มวีนัสิ้นสุด การที่จะหลุดพ้นหรอืท าลายให้ทุกข์หมดไปได้ก็ต้องอาศยั
วทิยา หรอื วิชชา แต่ความรู้ในทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียวนัน้ยงัไม่เพียงพอต่อการพ้นทุกข์ได ้
จ าเป็นตอ้งมกีารปฏบิตัดิว้ย ในทางปรชัญาฮนิดกูไ็ดแ้ก่ การบ าเพญ็ตบะทรมานตน หรอื ปฏบิตัติาม
หลกัโยคะ 3  ในพุทธปรชัญา ได้แก่การบ าเพ็ญตามหลกัของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญัญา  
เป็นตน้ 

 5. ปรชัญาอินเดียทุกระบบ (ยกเว้นปรชัญาวตัถนิุยม) เช่ือว่า สมาธิและวิปัสสนา 
เป็นตัวน าไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง การรู้แจ้งตามทศันะของปรชัญาอินเดียแตกต่างกันไปตาม
แนวคิดของแต่ละส านักปรชัญานัน้ๆ กล่าวคือ ปรชัญาฮินดูสอนให้เห็นสภาพความเป็นจรงิว่า  
มพีระเจา้สงูสุดอยูเ่พยีงองคเ์ดยีว คอื พรหม ซึง่เป็นผูส้รา้งโลกและสรรพสิง่ในโลก พระเจา้เป็นปฐม
เหตุของสิง่ทัง้ปวง เป็นสิง่แทจ้รงิ ทรงด ารงอยู่ชัว่นิรนัดร ส่วนปรชัญาทีป่ฏเิสธการมอียู่ของพระเจา้ 
เช่น พุทธปรชัญา ไดส้อนใหม้องโลกตามสภาพความเป็นจรงิว่า ทุกสิง่ทุกอย่างเป็นอนัตตา คอื ไม่มี
สิง่ใดเทีย่งแท ้ ทุกสิง่ลว้นเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ไมม่ตีวัตนทีค่งทนถาวร  
  อนึ่ง การบ าเพญ็สมาธแิละวปิสัสนาของแต่ละลทัธแิตกต่างกนัไป แต่กม็จีุดมุ่งหมาย
เดยีวกนั คอื การควบคุมจติใจไม่ใหเ้ป็นทาสแห่งกเิลสตณัหาและไม่ใหจ้ติฝกัใฝ่ในฝ่ายต ่า คอื สิง่ชัว่รา้ย 
แล้วพัฒนาจิตให้เกิดปญัญาจนสามารถมองเห็นสภาพตามความเป็นจรงิได้ ดงันัน้ ความรู้กับ 

การปฏบิตัจิงึมคีวามส าคญัควบคู่กนัไป 

 6. ปรชัญาอินเดียทุกระบบ (ยกเว้นปรชัญาวตัถนิุยม) เช่ือว่า การควบคมุกายและ
จิตได้กส็ามารถบรรลุความสุข  ตามทศันะของปรชัญาอนิเดยี การที่มนุษยต์้องประสบกบัความ
ทุกขท์รมานนานปัการนัน้ เป็นเพราะมนุษยเ์ป็นทาสของกเิลสตณัหา ซึง่เป็นสาเหตุท าใหต้้องกระท า
กรรม กรรมเกดิขึน้ได้จาก 3 ทาง คอื ทางกาย  ทางวาจา และทางใจ ดงันัน้ มนุษยจ์งึจ าเป็นต้อง
ควบคุมกายและจติใจ โดยวิธีควบคุมกายและจตินัน้แตกต่างกันไปในแต่ละส านักปรชัญา เช่น  
ในปรชัญาฮนิดูสอนใหท้รมานร่างกายใหล้ าบากใหม้ากจะเป็นวถิทีางบรรลุโมกษะ และในบางส านัก
สอนให้บ าเพ็ญโยคะ ฝึกสมาธ ิบ าเพญ็ทางจติในฌานสมาบตัขิ ัน้สูงจะท าให้บรรลุโมกษะได้ ซึ่งจะ
เห็นได้จากพุทธประวัติที่กล่าวถึง ตอนเจ้าชายสิทธัตถะก าลังแสวงหาความหลุดพ้นอยู่นั ้น  
ไดบ้ าเพญ็ตามความเชื่อของคนยุคนัน้คอื ในเบื้องต้นทรงเขา้ไปศกึษาในส านักอาจารย์ 2 ท่าน คอื 
อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส  รามบุตร จนส าเรจ็สมาบตั ิ8 ซึง่เป็นขัน้สูงสุดกย็งัไม่พบ
ความหลุดพ้น จงึกนัไปลองปฏบิตัอิกีหนทางหนึ่งซึ่งเชื่อกนัว่าจะท าให้หลุดพ้นได้ คอื การทรมาน
รา่งกายใหล้ าบาก ดว้ยทุกวธิกีารมกีารอดอาหาร การกลัน้ลมหายใจ และสารพดัวิธ ีจนพระองคท์รง
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ซบูผอมเหลอืแต่หนงัหุม้กระดกู กย็งัไมพ่บทางหลุดพน้ จงึหนัมาบ าเพญ็เพยีรทางจติไปพรอ้มๆ กบั
การควบคุมรา่งกายอยา่งพอด ีอนัเป็นทางสายกลางจงึพบทางหลุดพน้ไดด้ว้ยการตรสัรูอ้รยิสจั 4  
 7. ปรชัญาอินเดียทุกระบบ (ยกเว้นปรชัญาวตัถนิุยม) เช่ือว่า การหลุดพ้นจาก
ทุกขท์ัง้ปวงเป็นส่ิงเป็นไปได้  ปรชัญาอนิเดยีมทีศันะว่า มนุษยเ์กดิมาในโลกนี้มชีวีติทีเ่ตม็ไปดว้ย
ทุกข ์แต่ทุกขไ์มใ่ช่สิง่ทีจ่ะไม่สามารถขจดัออกไปได ้หากมนุษยส์ามารถรูแ้จง้ตามความเป็นจรงิแลว้
ปฏิบัติตามหลักค าสอนของปรชัญาส านักที่ตนเชื่อถือแล้วก็จะสามารถขจดัทุ กข์ได้โดยสิ้นเชิง  
การหลุดพน้สามารถมไีดท้ัง้ในชวีตินี้และในชาติต่อไป เช่น การหลุดพน้ในปรชัญาฮนิดู คอื โมกษะ 
ในพระพุทธศาสนาเรยีก นิพพาน ในปรชัญาเชน เรยีก ไกวลัย ์เป็นตน้ 

 8. ปรชัญาอินเดียทุกระบบ (ยกเว้นปรชัญาวตัถนิุยม)  เช่ือว่า อาตมนั หรือ วิญญาณ
เป็นอมตะ ปรชัญาอนิเดยีทุกสาขายกเวน้จารวากถอืว่า วญิญาณเป็นอมตะ ไม่ตายไปตามร่างกาย 
เมือ่รา่งกายคร ่าครา่ หรอื ช ารดุใชไ้มไ่ดอ้กีแลว้ วญิญาณกจ็ะออกจากร่างไปถอืเอาร่างใหม่ในภพภูมิ
ต่อไป ตามกรรมทีไ่ดท้ าไว ้รา่งกายเปรยีบเหมอืนเสือ้ผา้ วญิญาณเหมอืนคนสวมเสือ้ผา้ คนสวมคน
เดยีวแต่ทว่ามเีสื้อผ้ามากมาย ร่างกายต้องตกอยู่ในอ านาจของกาลและเทศะ แต่วญิญาณหาเป็น
เช่นนัน้ไม ่ปรชัญาอนิเดยีเกอืบทุกระบบเชื่อว่า วญิญาณเป็นอมตะแบบคงทีเ่ทีย่งแทถ้าวร ยกเวน้ใน
พุทธปรชัญาทีถ่อืว่า วญิญาณมลีกัษณะเป็นสนัตต ิคอื สบืต่อกนัไปเรือ่ยๆ ไมข่าดสาย 

 สรปุแนวคิดปรชัญาอินเดียสมยัโบราณ 

 1. ปรชัญาอนิเดยีสมยัโบราณทุกสาขา ยกเวน้จารวาก มลีกัษณะแนวคดิรว่มกนัโดยสรุป
คอื 

  1.1 ถอืว่าชวีติเป็นทุกข ์

  1.2 เน้นเรือ่งสงัสารวฏั หรอื การเวยีนว่ายตายเกดิ 

  1.3 เน้นจดุสงูสุดของชวีติ (โมกษะ ไกรวลัย ์นิพพาน) 
  1.4. เน้นภาคปฏบิตั ิ(เพื่อบรรลุจุดสงูสุด) 
  1.5 ถอืว่า อาตมนั (ชวีะ, วญิญาณ) เป็นอมตะ, ไมส่ลายไปตามรา่งกาย 

 2. ปรชัญาอนิเดยีมรีากฐานเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัศาสนา (ยกเวน้จารวาก) 
 3. แนวคดิของปรชัญาอนิเดยีม ี3 แบบ คอื วตัถุนิยม  จตินิยม และสจันิยม แต่มกัถูก
มองว่า เป็นทุนิยม 

 4. ส านกัปรชัญาแบ่งออกเป็น 2 พวกคอื 

  4.1 นาสตกิะ ไดแ้ก่ ส านกัทีป่ฏเิสธพระเวท คอื พุทธปรชัญา เชน และจารวาก 

  4.2 อาสตกิะ ได้แก่ ส านักที่นับถอืพระเวท คอื สางขยะ โยคะ ไวเศษิกะ มมีางสา 
และเวทานตะ 
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 5. จดุมุง่หมายสงูสุดของปรชัญาอนิเดยี   
  5.1 โมกษะ –อาตมนักลับคืนสู่พรหมนั และการที่ปุรุษะแยกออกจากประกฤต ิ
(พราหมณ์-ฮนิด)ู 
  5.2 การหลุดพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิ (ศาสนาเชน และพระพุทธศาสนา)  
 

ปรชัญาอินเดียร่วมสมยั : ปรชัญาของมหาตมา คานธี 

 มหาตมาคานธ ีเป็นนกักฎหมาย นกัปฏริปูสงัคม นกัต่อสูท้างการเมอืงเพื่อกอบกู้อสิรภาพ 
นักปฏบิตัธิรรม รฐับุรุษผู้เป็นบดิาของชาวอินเดยี และเป็นบุคคลส าคญัคนหนึ่งของโลก มหาตมา 
คานธ ีมชีื่อเต็มว่า โมหนัทาส  กรรมจนัท ์(กรฺมจนฺท) เกดิเมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2412 ทีเ่มอืงโปรพนัทระ 
รฐักาฐยิาวาร ์ เกดิในวรรณะแพศย ์จบการศกึษาทางด้านกฎหมายจากประเทศองักฤษ ท างานใน
อนิเดยี 2 ปี แลว้ยา้ยไปท างานทีแ่อฟรกิาใต้ เป็นเวลา 21 ปี ความคดิเรื่องรวมศาสนาและจรยิธรรม
เขา้กบัรฐัศาสตรไ์ดเ้ริม่ต้นขึน้ทีน่ัน่ เมื่อกลบัจากแอฟรกิาใต้มาแลว้ ท่านกเ็ริม่ต่อสูเ้พื่ออสิรภาพของ
อนิเดยีอยา่งจรงิจงั จนท าใหอ้นิเดยีไดร้บัอสิรภาพในทีสุ่ด เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2490 แลว้ท่านกไ็ด้
จบชวีติลงโดยถูกลอบสงัหารเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-7 มหาตมา คานธ ี

(ทีม่า : http://nung1399history.blog spot.com/2010/04/blog-post_ 4483 .html) 

 

 มหาตมา คานธ ีใช้หลกัศาสนาเป็นทีพ่ึง่ในการต่อสูท้างการเมอืง โดยแนวคดิทีม่อีิทธพิล
ส าคญัต่อความคดิของมหาตมา คานธมีหีลายแหล่งทีม่า ไดแ้ก่ 

http://nung1399history.blog/
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 1. ศาสนาฮนิดู  โดยเฉพาะคมัภรีภ์ควทัคตีา ซึง่สอนใหท้่านเป็นกรรมโยค ีคอืนักปฏบิตัิ
ไมใ่ช่นกัทฤษฎ ีและสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดทีท่่านไดร้บัจากคมัภรีน้ี์คอื สตัยะ และปญัญา 

 2. พระพุทธศาสนาสอนให้ท่านด าเนินชวีติตามหลกัอหงิสา คอืการไม่เบียดเบยีนทัง้
ตนเองและผูอ้ื่น ซึง่ต่อมากลายเป็นหลกัการส าคญัทีเ่รยีกชื่อในภาษาองักฤษว่า non-violence  

 3. ศาสนาครสิต์สอนให้ท่านด าเนินชวีติเพื่อผู้อื่นแบบพระเยซูครสิต์ผู้เป็นตวัแทนของ
ผูร้บัใชม้นุษย ์เป็นผูร้กัความจรงิเหนือชวีติ ศาสนาครสิตส์อนใหเ้รารกักนั ไมเ่บยีดเบยีนกนั 

 4. ศาสนาอสิลาม เป็นศาสนาแห่งความสงบ คมัภรีกุ์รอานส่งเสรมิหลกัธรรมขอ้นี้ 
 ลโีอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ได้ให้แนวคดิเรื่อง การกระจายอ านาจปกครอง 
(decentralization) และหลกัการสตัยาเคราะห ์(Satyagraha) (อดศิกัดิ ์ ทองบุญ, 2545 : 117-122) 
 Srivastava, Rama Shanker (1965) ได้สรุปหลกัสตัยาเคราะห์ของมหาตมา คานธี 
ไวด้งันี้  
 1. เป็นหลกัการปฏบิตัทิีม่พีลงั 

 2. เป็นหลกัการทีจ่ะท าลายลา้งกฎทีม่นุษยห์รอืรฐัสรา้งขึน้ทุกอยา่ง ถ้าหากขดักบักฎของ
พระเจา้ (คอืความจรงิ)  
 3. เป็นหลกัการทีไ่มใ่ชค้วามรนุแรงทัง้ปวง 

 4. เหตุจงูใจของสตัยาเคราะห ์คอื ความรกัทีม่ต่ีอคนทุกคน ตลอดกาลทุกเมือ่  
 5. จดุหมายของสตัยาเคราะหค์อื การตกลงกนั การประนีประนอมกนั และการปรองดอง
กนัโดยยึดเอาความถูกต้อง ความสัตย์จริงเป็นที่ตัง้ ไม่มีการบังคับข่มขู่ กดขี่คู่กรณี ไม่มีการ
ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบต่อกนั 

 6. การต่อสูแ้บบสตัยาเคราะห์เตม็รูปนัน้ต้องพรอ้มเพรยีงกนัต่อสู้ไม่แตกแยกกนั ไม่ใช่
พวกหน่ึงไม่ใหค้วามร่วมมอืกบัฝ่ายอธรรม  แต่ยงัมบีางพวกไปเขา้กบัฝ่ายนัน้ (Srivastava, Rama 

Shanker, 1965 อา้งใน อดศิกัดิ ์ ทองบุญ, 2545)  
 มหาตมา คานธไีดใ้ชว้ธิกีารเจรจาและต่อรองกบัองักฤษโดยยดึหลกัใหญ่ 3 ประการคอื  
 1. Truth คอื สตัย ์หรอื ความจรงิ ก่อนทีจ่ะท าอะไรต้องรูว้่า สิง่นัน้เป็นความจรงิหรอืไม ่
ความจรงิทีก่ าลงัต่อสูน้ัน้คอือะไร  ตอ้งต่อสูบ้นพืน้ฐานของสตัย์ 
 2. Non-Violence คอื อหงิสา ไมเ่บยีดเบยีนกนั ไมใ่ชค้วามรนุแรง 

 3. Civil Disobedience คอื การดือ้แพ่ง ไมป่ฏบิตัติามโดยไมใ่ชอ้าวุธต่อสูก้บัผูป้กครอง 
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ภาพท่ี 3-8 มหาตมา คานธแีละผูส้นบัสนุน 

(ทีม่า : http://www.google.co.th/imglandingstart=30) 

 

 วตัถุประสงคส์ าคญัของสตัยาเคราะห์ม ี2 ประการคอื  
 1. การเรยีนรูซ้ึง่วธิรีบัใชม้าตุภูม ิ

 2. การรบัใชม้าตุภมู ิ(ทว ี ทววีาร, 2553: 134-135) 
 หวัใจส าคญัของปรชัญาการเมอืงของคานธ ีกค็อื  
 1. การรูจ้กัประมาณตน (Self-Sufficiency)  
 2. ไมม่กีารชงิดชีงิเด่นกนั (Non-Competition)    
 3. การกระจายความยตุธิรรม (Equitable)  
 4. การกระจายผลประโยชน์ใหท้ัว่ไปในทุกกลุ่มสงัคม (Centralised Production)  
 หวัใจของค าสอนของคานธ ีกค็อื  
 1. การปรองดอง การสามคัคซีึง่กนัและกนั (Mutual Adjustment) 
 2. ความรูส้กึสนัโดษมกัน้อย (The Feeling of Contenment)  
 3. ความปรารถนาทีจ่ะเหน็ผูอ้ื่นมคีวามสุขเช่นเดยีวกบัเรา (The Desire to see Others 

as Happy as Ourselves) (ประยงค ์ สุวรรณบุบผา, 2541: 193-194) 
 

 

 

http://www.google.co.th/imglandingstart=30
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ปรชัญาจีน 

 พื้นฐานความคิดและความเช่ือของชาวจีน 

 ชาวจนีเชื่อว่า ตามธรรมชาตต่ิางๆ ลว้นแต่มเีทพเจา้สงิสถติอยู่ ถ้ามนุษยท์ าใหเ้ทพพอใจ 
กจ็ะประทานสิง่ทีด่งีามให ้แต่ถ้าไม่ทรงโปรดกจ็ะทรงบนัดาลใหม้ภียัพบิตัต่ิางๆ ความจรงิความเชื่อ
นี้กม็อียูท่ ัว่ไปในทุกประเทศเพราะอดตีมนุษยย์งัขาดความเขา้ใจในธรรมชาต ิจงึพากนัสรา้งเทพเจา้
ขึน้มา จากความไมเ่ขา้ใจของตน แลว้พากนับชูาสิง่ทีต่นสรา้งขึน้มานัน่เอง เทพเจา้ทีช่าวจนีเชื่อถอืมี
ลกัษณะเหมอืนมนุษยท์ัง้รปูร่าง หน้าตาและอารมณ์ต่างๆ ในบรรดาเทพเจา้ดว้ยดว้ยกนัมเีทพองค์หนึ่ง
เป็นใหญ่กว่าเทพทัง้หลาย เรยีกว่า จอมเทพ หรอื เทยีน และชาวบ้านทัว่ไปไม่มสีทิธิบ์ูชาจอมเทพได ้ 
มแีต่กษตัรยิห์รอื ฮ่องเต้ (หวงตี้) เท่านัน้จงึจะมสีทิธิบ์ูชาได ้ ทัง้น้ีเพราะจอมเทพทรงปกครองโลกนี้
ผ่านทางกษตัรยิ ์กษตัรยิเ์ท่านัน้ทีเ่ป็นตวัแทนของพระองคใ์นโลกนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-9 ความเช่ือเร่ืองเทพในจีน 

ทีม่า : http://asia-search.com/forum/ index .php?topic=532.30 

http://asia-search.com/forum/%20index


83 

 

 เน่ืองจากกษตัรยิเ์ท่านัน้ทีจ่ะท าการบชูาได ้จงึเป็นเหตุใหเ้กดิพระราชพธิเีซ่นสงัเวยฟ้าดนิ 
พระราชพธิเีซ่นสงัเวยพระอาทติย ์พระจนัทร ์เป็นต้น เพราะเหตุนี้กษตัรยิจ์งึท าหน้าที่เป็นศาสนา
จารยไ์ปโดยปรยิาย ท าให้ศาสนาตกอยู่ภายใต้อ านาจทางการเมอืง ไม่สามารถแยกตวัเป็นสถาบนั
อสิระ นกับวชจงึไมม่อี านาจเหมอืนศาสนาอื่น 

 ส่วนราษฎร เมื่อไม่สามารถบูชาเซ่นสรวงจอมเทพไดก้็หนัมาบูชาบรรพบุรุษของตนแทน 
ชาวจนีเชื่อว่า บรรพบุรุษตายไปแล้วก็จะกลายเป็นเทพบรวิารคอยรบัใช้จอมเทพ วญิญาณของ
บรรพบุรุษจะคอยดูแลญาติในโลกนี้เสมอ สามารถให้คุณให้โทษได้ จงึต้องเอาใจดูแลอยู่เสมอ  
ดว้ยเหตุนี้ชาวจนีจงึถอืว่า สุสานของประจ าสกุลของตนเป็นสถานที่ส าคญั ต้องดูแลให้ดเีพื่อเป็นที่
ส าหรบัเซ่นสรวงและบนบานวญิญาณของบรรพบุรุษของตน ดงันัน้ ชาวบา้นทัว่ไปจงึอาจตดิต่อกบั
จอมเทพได้โดยผ่านกษัตรยิ์และวญิญาณบรรพบุรุษ ในเวลาต่อมาความเชื่อเรื่องเทพเจ้าก็ค่อยๆ 
จางลงและกลบัหนัมาสนใจเรือ่งมนุษยแ์ทนดงัจะไดอ้ธบิายในปรชัญาจนีต่อไป 

 ส านักปรชัญาจีน 

 สิง่ที่มบีทบาทต่อวฒันธรรมของจนีอย่างมากก็คอื ปรชัญา ซึ่งเป็นทศันะของนักปราชญ ์
(sage) ของจนีในอดตีหลายท่าน โดยเฉพาะในสมยัราชวงศ์โจว (ศตวรรษที ่11 ก่อน ค.ศ. – 256 ปี
ก่อน ค.ศ.) การเมอืงเต็มไปด้วยการต่อสูแ้ละสงครามมากกว่าสนัตภิาพ  แมบ้้านเมอืงจะขาดความ
สงบสุข แต่ก็มไิด้เป็นอุปสรรคต่อความเจรญิด้านต่างๆ  อาท ิอกัษรศาสตร์ ปรชัญา และทฤษฎี
สงัคม ในยุคที่ประชาราษฎร์ประสบภยัและทุกข์ยากที่สุด แต่ในขณะเดยีวกนัก็เป็นยุคที่ก่อให้เกิด
นกัปราชญท์ีส่รา้งปรชัญาเพื่อแกป้ญัหาวกิฤตขิองบา้นเมอืงดว้ย บรรดานักคดินักปรชัญาไดเ้ผยแพร่
ความคดิและปรชัญาโดยการเปิดส านักศกึษานับรอ้ยแห่ง (Hundred schools)  Tzu) ความคดิ
ปรชัญาแห่งยุคทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดคอื ลทัธขิงจือ้ (Confucius, เกดิเมื่อ 551 ปี - 479 ปี ก่อน ค.ศ.) และ
ลทัธเิต๋า (Taoism) ที่นิยมรองลงมาคอื ลทัธเิม่งจือ้ (Mencius), ลทัธมิ่อจื้อ (Mo-Tzu), ลทัธซิุ่นจื้อ 
(Hsun-Tzu) ลทัธนิิตนิิยม (Legalism) และลทัธธิรรมชาตนิิยม (Naturalism) บรรดาส านักศกึษานับ
ร้อยแห่งนี้ล้วนแต่ได้เผยแพร่ค าสอนที่ได้รบัอิทธิพลค าสอนของขงจื้อในทาง ใดทางหนึ่งอย่าง
หลกีเลีย่งมไิด ้(จนัทรฉ์าย  ภคัอธคิม, 2550)  
 อย่างไรกต็ามแมว้่าปรชัญาจนีจะมมีากมายอย่างทีเ่รยีกกนัว่า ปรชัญา 100 ส านัก แต่ใน
บรรดาส านกัทัง้หลายเหล่านี้มเีพยีง 4 ส านกัเท่านัน้ทีย่งัมผีลงานตกทอดมาจนถงึปจัจุบนั คอื ส านัก
ปรัชญาเต๋า ส านักปรัชญาขงจื้อ ส านักปรัชญาม่อจื้อ  และส านักปรัชญานิตินิยม ซึ่งมีทัศนะ
โดยสงัเขปของแต่ละส านกัดงันี้ 
 1. ส านักปรชัญาเต๋า มคีวามเหน็ว่า ขึน้ชื่อว่าคนนัน้ยุ่งเหยงิไม่มทีีส่ ิน้สุด เป็นทีต่ ัง้แห่ง
ปญัหาทัง้ปวง ยิง่คิดยิง่ท าอะไรมากก็ยิง่ยุ่งมาก จะแก้ไขอย่างไรก็ไม่มทีี่สิ้นสุด สู้ปล่อยไปตาม
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ธรรมชาต ิ สนับสนุนให้เขา้หาธรรมชาตจิะดกีว่า พวกที่มคีวามเหน็อย่างนี้ก็ม ีเหลาจือ้ จวงจือ้เป็น
ตวัแทน 

 2. ส านักปรชัญาขงจ้ือ  มคีวามเหน็ว่า ขนบธรรมเนียมโบราณทีด่งีามมอียู่มาก ควรที่
จะไดฟ้ื้นฟูเรือ่งทีด่งีามนัน้ขึน้มาใหม่ แลว้น ามาเป็นหลกัประพฤตปิฏบิตั ิพวกที่มคีวามเหน็อย่างนี้ก็
ม ีขงจือ้ เมง่จือ้ เป็นตวัแทน 

 3. ส านักปรชัญาม่อจ้ือ มคีวามเหน็ว่า เรือ่งทีล่่วงมาแลว้กเ็หมาะกบัคนสมยันัน้ ไม่ควร
รื้อฟ้ืนขึ้นมาอีก ควรจะหาอะไรใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาเป็นหลกัในการยดึเหนี่ยวจะดีกว่า พวกที่มี
ความเหน็อยา่งนี้ม ีมอ่จือ้เป็นตวัแทน 

 4. ส านักปรชัญานิตินิยม มคีวามเห็นว่า ธรรมชาติดัง้เดมิของคนมแีต่ความชัว่ร้าย  
จึงต้องใช้กฎหมายและอ านาจมาเป็นเครื่องควบคุม  พวกที่มีความเห็นแบบนี้มี ฮัน่เฟยจื้อ 

เป็นตวัแทน  (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2542 : 8)  

 ในที่นี้ขอแสดงแนวคดิของนักปรชัญาจนีผู้เป็นต้นแบบแนวคดิของปรชัญาจนีทัง้หมด 
เพยีง 2 ส านกัเท่านัน้คอื ส านกัปรชัญาขงจือ้และส านกัปรชัญาเต๋า ดงัต่อไปนี้ 
 ปรชัญาสงัคมและการเมืองของขงจ้ือ 

 ปรชัญาของขงจือ้จะมลีกัษณะที่เน้นแต่ในโลกนี้ ถงึจะพูดถงึโลกหน้าบา้งก็เพยีงเลก็น้อย
เท่านัน้ โดยมากเน้นในเรือ่งของจรยิธรรมครอบครวั สงัคม และการเมอืงการ ปกครอง 

 ปรชัญาสงัคมของขงจือ้มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัหลกัทศิ 6 ในพระพุทธศาสนากล่าวคอื 
ขงจือ้มคีวามเหน็ว่า ความยุง่ยากทีเ่กดิขึน้ในสงัคมเป็นเพราะว่า คนแต่ละคนไม่ท าหน้าทีข่องตนเอง
ให้สมบูรณ์ เช่น บิดามารดาไม่เลี้ยงดูบุตรธิดาให้ด ี บุตรธดิาก็ไม่มคีวามกตญัํูกตเวทีต่อบิดา
มารดา สามภีรรยาต่างก็นอกใจกนั เป็นต้น ผลคอืความเดือดร้อนจงึมาตกแก่สงัคม หากทุกคน  

ท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ความวุ่นวายของสงัคมกจ็ะหมดไป  ขงจือ้ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ทีบุ่คคลพงึกระท าต่อกนัเป็น 5 คู่ คอื  
 1. ผูป้กครองกบัผูอ้ยู่ใต้ปกครอง โดยขงจือ้อธบิายว่า ผูป้กครองควรแสดงความนับถอื
ใหเ้กยีรตผิูใ้ตป้กครอง ส่วนผูใ้ตป้กครองกต็อ้งจงรกัภกัด ี

 2. บิดามารดากบับตุรธิดา โดยขงจือ้อธบิายว่า บดิามารดาใหค้วามเมตตากรุณา ส่วน
บุตรธดิากม็คีวามกตญัํู 
 3. สามีกบัภรรยา โดยขงจือ้อธบิายว่า สามมีคีุณธรรม ฝา่ยภรรยากต็อ้งเชื่อฟงั 

 4. พ่ีกบัน้อง โดยขงจือ้อธบิายว่า พีว่างตวัใหส้มกบัความเป็นพี ่ส่วนน้องกเ็คารพเชื่อฟงั 

 5. เพ่ือนกบัเพ่ือน โดยขงจือ้อธบิายว่า ต่างกต็อ้งท าตวัใหน่้าเชื่อถอืและไวว้างใจกนัได้ 
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ภาพท่ี 3-10 ขงจือ้ 

ทีม่า : http://board.palung jit. com/f13/%E0A7-15 5284.html 

 

 ขงจือ้ย า้ว่า ในการอยูร่ว่มกนัจะตอ้งปรบัปรงุความสมัพนัธข์ ัน้มลูฐานนี้ใหด้เีสยีก่อน สงัคม
ส่วนใหญ่จงึจะอยู่เป็นสุข (Ordered Society) และนอกจากน้ีปจัเจกชนแต่ละคนจะต้องปฏบิตัติาม
หลกัจรยิธรรมดงัต่อไปนี้ 
 1. จริยธรรมทางกาย (Molarity in Action) หมายถงึ จรยิธรรมที่ควรปฏบิตัเิพื่อ
ประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม จริยธรรมนี้มีชื่อว่า เจียเมี้ย คือ การปฏิบัติตัวให้สมกับที่เป็น 
(Rectification of the name) หมายความว่า แต่ละคนย่อมมคีวามเป็น เช่น เป็นนักปกครอง  
เป็นข้าราชการ เป็นนายกรฐัมนตร ีเป็นต ารวจ เป็นทหาร เป็นนักศึกษา เป็นอาจารย์  ซึ่งชื่อนัน้ 

ก็ย่อมบ่งบอกหน้าที่และความรบัผดิชอบอยู่ในตวั ฉะนัน้ เมื่อเราเป็นอะไรก็ต้องท าหน้าที่และมี 
ความรบัผดิชอบในหน้าทีน่ัน้ ๆ อย่างสมบูรณ์ ขงจือ้กล่าวว่า ความยุ่งยากในสงัคมเกดิขึน้เพราะคน
ไมท่ าหน้าทีข่องตนเองใหส้มบูรณ์ ส่วนมากเป็นแต่เพยีงในนาม เช่น เป็นนักการเมอืงกไ็ม่ท าหน้าที่
ใหด้ ีหวงัแต่การทุจรติคอรร์ปัชัน่  เป็นต ารวจตอ้งรกัษากฎหมายแต่กลบัรบัสนิบน ละเวน้การปฏบิตัิ
หน้าที ่หรอื รดีไถประชาชน เป็นตน้ เรยีกว่า ไมป่ฏบิตัติามหน้าที ่ 
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 2. จริยธรรมทางใจ (Morality in cultivation)  หมายถงึ หลกัปฏบิตัเิพื่อพฒันาจติใจ
ตวัเอง ไดแ้ก่ 

  2.1 ความรกัใคร่เมตตา (Human Heartedness) หรอื ยิน้ (Jen) หมายถงึ ความรกั
โดยไม่จ ากดัขอบเขต ไม่มกีารแบ่งแยก เช่นเดยีวกบัหลกัเมตตาในพระพุทธศาสนา และหลกัความรกั
แห่งพระเจา้ (Devine Love) ในครสิตศ์าสนา 

  2.2 สมัมาปฏบิตั ิ(Righteousness) หรอื หย ี(Yi) ได้แก่ การกระท าในสิง่ที่เหน็ว่า
ถูกต้องสมควร โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน หรอืโดยแรงบงัคบัภายนอก เป็นการท าความดเีพื่อความด ี
(Do good for the good’ sake) หากท าความดโีดยหวงัสิง่ตอบแทนอย่างอื่น เช่น ชื่อเสยีง เงนิทอง 
จะจัดว่าเป็นสัมมาปฏิบัติไม่ได้ เพราะความดีมีค่าอยู่ในตัวของมันเอง ไม่ใช่อยู่ที่ผลที่ได้ร ับ  
(The value of doing what we ought to do lie in doing itself and not in the external result) 
 การปฎบิตัดิงักล่าวอาจจะยาก แต่ขงจือ้กไ็ดว้างหลกัการสัน้ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิตาม
จรยิธรรมดงักล่าว เรยีกว่า หลกัตง-สู่ (Chung-Shu) คอื 

 1. ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นเหมอืนทีท่่านปรารถนาจะใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอท่าน (Chung) 
 2. จงอยา่ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นในสิง่ทีท่่านไมป่รารถนาจะใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอท่าน (Shu) 
 ส่วนด้านปรชัญาการเมอืงนัน้ ขงจื้อเชื่อว่า หากได้ผู้น าที่ดเีด่นทัง้ความรู้และคุณธรรม 

มาปกครองประเทศแลว้ กจ็ะบนัดาลความผาสุกและความเจรญิรุง่เรอืงใหเ้กดิขึน้แก่พลเมอืงไดอ้ย่าง
แน่นอน  อุดมคติทางการเมอืงของขงจื้อมอียู่ว่า ‚พลโลกเป็นครอบครวัเดยีวกนั‛ ขงจื้อจงึเสนอ 

อุดมคตทิางการเมอืงออกเป็น 2 ระดบั คอื 1) แบบไต้ทง้ ซึง่เป็นระดบัความดสีูงสุด และ 2) แบบ
เซยีวคงั ซึง่เป็นระดบัดรีองลงมา มรีายละเอยีดโดยสงัเขปของแต่ละแบบดงันี้ 
 1. แบบไต้ท้ง เป็นระบบสากลนิยม ถอืว่าทุกคนทัว่โลกเป็นพีน้่องกนั ไม่มกีารแบ่งเป็น
ชาต ิเป็นเผ่า เป็นพวก หรอืแบ่งเป็นประเทศ เป็นแคว้น เป็นเมอืงอย่างทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั เพราะ
ความยดึมัน่ถอืมัน่ในการแบ่งแยกจะเป็นเหตุใหเ้กดิความแตกสามคัค ีเกดิการแก่งแย่งเพื่อตวัและ
พวกพอ้ง  อกีทัง้เบยีดเบยีนกนัเพราะเหน็เป็นฝ่ายอื่น จงึท าใหผู้ค้นไม่สามารถพบกบัสนัตสิุขอย่าง
แท้จรงิได้ ขงจื้อจงึเสนอให้ทุกคนสงักดัชาติเดียวกนั คอื มนุษยชาติ  เป็นพลเมอืงของประเทศ
เดยีวกนั คอื เป็นพลโลก ทุกคนเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ส่วนผู้ปกครองก็จะต้องเป็นคนดเียีย่มทัง้มี
ความสามารถเยีย่ม โดยประชาชนพลโลกเป็นผูค้ดัเลอืก ผูป้กครองต้องตัง้คณะคนดเีป็นรฐับาลโลก
มาปกครองพลโลก หากเป็นไดด้งักล่าวมาทุกคนจะมคีวามสุขถว้นหน้า ขงจือ้เรยีกการปกครองแบบ
นี้ว่า  มหาสนัตสิุข (ไทเ้พง้) การปกครองแบบน้ีเป็นแบบฉบบัสงูสุดในอุดมคตขิองขงจือ้ 

 2. แบบเซียวคัง ซึ่งเป็นแบบที่ดีรองลงมา ขงจื้อมคีวามเห็น หากไม่สามารถสร้าง
ระบอบการปกครองแบบไตท้ง้ได ้กใ็หใ้ชแ้บบเซยีวคงั กล่าวคอื แมว้่าจะมกีารแบ่งเป็นชาต ิเป็นเผ่า 
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หรอืเป็นประเทศ เป็นแคว้น แต่หากได้ผู้ปกครองที่ด ีเช่น พระเจ้าจวิบุ้นอ๊วง เป็นต้น ก็สามารถ
บนัดาลสนัตสิุขมาใหป้ระชาชนไดเ้ช่นกนั การปกครองแบบน้ีจะอ านวยความสุขใหเ้ฉพาะราษฎรของ
ตนเท่านัน้ไม่แผ่กวา้งทัว่ไปแบบไต้ทง้  ขงจือ้เรยีกการปกครองแบบนี้ว่า จุลสนัตสิุข (ฟ้ืน  ดอกบวั, 
2542) ในรปูแบบการปกครองแบบนี้รฐับาลจะต้องมาจากการเลอืกของประชาชนและต้องปกครอง
โดยชอบธรรม คอื ยดึหลกันิตธิรรมเนียมแทนหลกัการปกครองดว้ยอาชญา  
 อย่างไรกต็ามปรชัญาการเมอืงของขงจือ้ทัง้ 2 แบบนี้ ยดึถอืประชาชนเป็นส าคญั ขงจือ้
กล่าวว่า “ส่ิงใดท่ีประชาชนพอใจ เราจงพอใจ ส่ิงใดท่ีประชาชนเกลียดชงั เราจงเกียดชงั ผู้ใด
ท าได้อย่างน้ีช่ือว่า เป็นบิดามารดาของประชาชน”  
 จริยธรรมส าหรบัผูน้ า 

 ขงจือ้ไดว้างหลกัปฏบิตัสิ าหรบัผูน้ าไว ้9 ประการ คอื  
 1. ซิวซิง-อบรมคุณธรรมให้มีในตน  มีอธิบายไว้สัน้ๆ ว่า นักปกครองที่ดีจะต้องมี
คุณธรรมในตนก่อน  ก่อนทีจ่ะปกครองคนอื่น อยา่ใหเ้ป็นแบบแมป่สูอนลกูปใูหเ้ดนิตรง 

 2. จงุเฮ้ียง-เคารพ ยกย่อง ส่งเสรมิคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ อย่าเคารพยกย่อง หรอื
ส่งเสรมิคนเพยีงเพราะเขามตีระกูล  ศกัดนิา  โภคทรพัย ์ หรอื  เพราะเป็นญาต ิพวกพอ้งของตวัเอง  
หรอื เพยีงเพราะเขาเป็นคนเอาใจเก่ง 

 3. ชิงชิง-ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งดทีีสุ่ดต่อบุคคลผูเ้กีย่วขอ้งในสงัคม 

 4. เก้งไต้ชิง-ยกยอ่งขนุนางผูใ้หญ่หรอืผูม้อี านาจในแผ่นดนิ มคีวามหมายว่า ผูน้ าจะต้อง
รูจ้กัใหเ้กยีรต ิใหค้วามเคารพ ไมเ่หยยีบย ่าดถููกผูใ้หญ่ทัง้โดยคุณวุฒแิละวยัวุฒหิรอืทัง้สองอยา่ง 

 5. ท่ีคุ้งชิง-แผ่พระคุณในขุนนางผู้น้อย หมายความอย่างสัน้ๆ ว่า อย่าใช้พระเดชกับ 

ผูใ้ตป้กครอง แต่จงใชพ้ระคุณ 

 6. จ้ือสู้มิง-ใหค้วามรกัแก่ราษฎรทัว่ไปเหมอืนพ่อแมใ่หค้วามรกัต่อลกูหลานของตนเอง 

 7. ไล้แปะกงั-ส่งเสรมิการศกึษา ศลิปวทิยาและการอาชพีใหเ้จรญิ 

 8. ย้ิวเอ้ียงนัง้-ใหก้ารตอ้นรบัแก่ชาวต่างแดนใหม้าคา้ขายหรอืมาสวามภิกัดิ ์
 9. ไฮ้วจูโฮ้ว-ผูกน ้าใจไมตรใีนบรรดาเจ้าผู้ครองนครรฐัทัง้หลาย (น้อย พงษ์สนิท, 
ม.ป.ป.) 
 ในคมัภรีห์ลุนอวี่ (The Analects of Confucius) ได้กล่าวถงึหลกัค าสอนเกี่ยวกบัการ
ปกครองของขงจือ้ไวว้่า 

 ‚13/1 จือ่ลู่ถามเรือ่งรฐัศาสตร ์ขงจือ่กล่าวว่า ‘ท าตวัเป็นแบบอยา่งแลตรากตร าไม่ทอ้’ จื่อลู่
ขอใหข้งจือ่อธบิายเพิม่เตมิ ขงจือ่กล่าวว่า ‘จงท าโดยมริูห้น่าย’ 
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 13/2  หยัน่ยงไปเป็นอนุมนตรขีองจีซ้ื่อ จงึมาถามเรื่องการปกครอง ขงจื่อกล่าวว่า ‘พงึท า
ตวัเป็นแบบอย่างใหแ้ก่บรพิารเป็นอนัดบัต้น รูจ้กัอภยัในลหุโทษ และรูจ้กัใชป้ราชญ์เมธ.ี..  ‛ (อมร
ทองสุก, 2552: 263-264) 
 และเมือ่จือ่กง้ถามเรือ่งการปกครอง ขงจือ่ตอบว่า  
 ‚12/7 พงึถงึพรอ้มดว้ยโภชนะอนัอุดม ยทุธพลอนัพรัง่พรอ้ม แลพลงัศรทัธาแห่งประชาชน
นัน่แล‛ (อมร  ทองสุก, 2552: 254)   
 จะเหน็ไดว้่า ขงจือ้เชดิชคูุณธรรมสงูกว่าสิง่ใด โดยเฉพาะคุณธรรมของผูป้กครอง จงึกล่าว
ไดว้่า คุณธรรมเป็นแก่นและเป็นจดุหมายปลายทางของปรชัญาขงจือ้ คุณธรรมจะช่วยบนัดาลให ้คน 
ครอบครวั สงัคม ประเทศ ตลอดถึงโลก ประสบสนัติสุขได้อย่างแท้จรงิ แต่โลกจะมคีุณธรรมได้ก็
เพราะประเทศมคีุณธรรม ประเทศจะมคีุณธรรมไดก้เ็พราะสงัคมมคีุณธรรม สงัคมจะมคีุณธรรมไดก้็
เพราะครอบครวัมคีุณธรรม และครอบครวัจะมคีุณธรรมได้คนหรอืสมาชกิในครอบครวัมคีุณธรรม 
ฉะนัน้บุคคลแต่ละคนจงึเป็นรากเหงา้แห่งความเจรญิทัง้ปวง   
 แต่โดยทางตรงกนัขา้ม หากแต่ละคนไม่มคีุณธรรมกจ็ะกลายเป็นรากเหงา้แห่งความเลวรา้ย
ทัง้หลายแผ่กระจายออกไปอย่างกวา้งขวาง ขงจือ้จงึเน้นทีก่ารพฒันาคนเป็นล าดบัแรก จะปล่อยให้
ดขีึน้เองนัน้ไม่ได ้ จะต้องได้รบัการศกึษาอบรม  การศกึษาช่วยให้คนฉลาด  ส่วนการอบรมนัน้จะ
ช่วยใหเ้ป็นคนด ีหากสามารถสรา้งคนดใีหฉ้ลาดไดแ้ลว้ กเ็ท่ากบัตดัปญัหาความเดอืดรอ้นทัง้หลาย
ใหห้มดสิน้ไปได ้ 
 ดงันัน้ ความส าคญัของปรชัญาขงจื้อจงึอยู่ที่คุณธรรม ขงจือ้มัน่ใจในปรชัญาของตนเอง
มากถงึกบัพูดว่า ‚หากมผีู้มอบให้ฉันบรหิารบ้านเมอืง เพยีงเวลาปีเดยีวก็จะเหน็ผลด ี และภายใน
ระยะเวลา 3 ปีทุกสิง่จะเรยีบรอ้ยส าเรจ็บรบิูรณ์ (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2542) 

 อิทธิพลของปรชัญาขงจ้ือ 

 ปรชัญาของขงจือ้ได้มอีทิธพิลต่อชาวจนีอย่างใหญ่หลวงและรอบด้าน  ค าสอนของขงจือ้
ถอืเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติและเป็นมาตรฐานของสงัคม ความรูส้กึนึกคดิของชาวจนีจะแนบ
แน่นอยู่กบัปรชัญาขงจือ้ งานนิพนธ์ของขงจือ้ถอืว่าเป็นวรรณกรรมชัน้สูง ปรชัญาของขงจือ้ท าให้
ชาวจนีมวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนหลายอยา่ง  เช่น 

 1. ชาวจีนให้ความส าคญักับครอบครวัมาก ถือว่าครอบครวัเป็นรากฐานของสังคม  
จงึพยายามสรา้งครอบครวัใหเ้ป็นปึกแผ่น เป็นครอบครวัใหญ่ ประกอบดว้ยคนหลายรุ่น พ่อ แม่ ปู ่
ย่า ตา ยาย หลาน เหลน  ทัง้ค าในภาษาจนีก็เอื้ออ านวยให้เรยีกกนัตามความสมัพนัธ์กนัในเครอื
ญาตอิยา่งชดัเจน 

 2. ชาวจนีใหเ้กยีรตผิูส้งูอายุ 
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 3. ชาวจนีใหค้วามส าคญัต่อบรรพบุรุษทีล่่วงลบัไปแลว้ จะต้องคอยดูแลสถานทีฝ่งัศพให้
ด ีตลอดถงึคอยเซ่นไหวอ้ยูเ่สมอ 

 4. ชาวจีนนิยมยกย่องครูอาจารย์ไว้สูง แต่ไม่นิยมยกย่องทหาร เพราะชาวจีนให้
ความส าคญัต่อผูใ้ชค้วามรูม้ากกว่าผูใ้ชก้ าลงัตามค าสอนของขงจือ้ เป็นตน้ 

 สรปุปรชัญาของขงจ้ือ  
 ขงจือ้มคีวามเหน็ว่า มนุษยเ์คยมคีวามสุขสบาย เจรญิรุ่งเรอืงมาก่อน แต่เกดิโทษเพราะ
หลงลมืไม่ปฏบิตัติามจารตีประเพณีและคุณธรรมที่ดงีาม จงึท าให้มนุษย์มคีวามเดอืดร้อน สงัคม
วุ่นวาย บ้านเมอืงระส ่าระสาย แต่ความเลวรา้ยจะหมดไปได้ ก็โดยการที่มนุษยห์นักลบัไปปฏบิตัิ
ตามจารตีประเพณแีละคุณธรรมตามเดมิ ดว้ยเหตุนี้ ขงจือ้จงึรณรงคใ์หค้นเหน็ความส าคญัของจารตี
ประเพณีและคุณธรรม คุณธรรมส าคญัที่สุด ส่วนจารตี ประเพณี ตลอดถงึดนตร ีเป็นเพยีงอุปกรณ์
น าไปสู่คุณธรรมเท่านัน้ คุณธรรมเท่านัน้ที่จะท าให้คน สงัคม และประเทศสงบร่มเยน็ และมัง่คัง่
ไพบลูย ์ปรชัญาขงจือ้เป็นมนุษยนิยม เพราะขงจือ้ใหค้วามส าคญักบัมนุษยม์าก มนุษยเ์ป็นผูบ้นัดาล
ใหส้ิง่ต่างๆ เจรญิรุง่เรอืง แต่ไมม่อีะไรสามารถบนัดาลใหม้นุษยย์ิง่ใหญ่ได ้ 
 ปรชัญาของเหลาจ้ือ 

 W. L. Reese ภาควชิาปรชัญา มหาวทิยาลยัแห่งรฐันิวยอรก์ ไดใ้หป้ระวตัสิ ัน้ๆ ของเหลาจือ้
ไวใ้น Dictionary of Philosophy and Religion Eastern and Western Thought ว่า เหลาจือ้เป็น 

นักปรชัญาจนีที่มชีื่อเสยีงรุ่งโรจน์มากผู้หนึ่งของจนี เหลาจือ้เป็นเป็นผู้สถาปนาลทัธเิต๋า (Taoism) 
ขึน้มาทัง้เป็นผูเ้ขยีนคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็ (Tao-Te-Ching) ซึง่เป็นคมัภรีท์ีเ่ก่าแก่และเป็นคมัภรีท์ีม่คี า
สอนเกีย่วกบัคุณธรรม (Virtue) ทีม่คี่ามากคมัภรีห์นึ่งและคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็กเ็ป็นคมัภรีอ์ธบิายลทัธิ
เต๋าอกีดว้ย (Reese, W.L.,1980 อา้งใน ประยงค ์ สุวรรณบุบผา, 2541) 
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ภาพท่ื 3-11 ภาพขงจือ้ 

(ทีม่า : http://board.palungjit.com/f13A7-155284.html) 
 

 ความหมายของเต๋า 

 เต๋า คอื อะไร เป็นการยากทีจ่ะตอบแบบเฉพาะเจาะจงลงไปได ้เพราะมคีวามหมายในแง่
อภปิรชัญาแห่งทางด าเนินชวีติและจดุหมายของชวีติ ประโยคแรกของคมัภรีเ์ต่า เตก็ เกง็ มคีวามว่า
‚เต๋า ทีส่ามารถแสดงออกมาเป็นค าพูดได ้มใิช่เต๋าทีเ่ป็นนิรนัดร ์ชื่อทีส่ามารถเอ่ยออกมาได ้มใิช่ชื่อ
ทีค่งอยูต่ลอดกาล‛ 
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 ‚รูปลกัษณ์ของคุณธรรมที่ปรากฏอยู่ทัว่ไปได้จากเต๋า สิ่งที่เรยีกว่า เต๋า นัน้ไม่ชดัเจน  
ไมแ่น่นอน ในความไมช่ดัเจนและไมแ่น่นอนนัน้แหละ มรีปูรา่ง มสีรรพสิง่  
 ในความลึกและความไม่กระจ่างมสีภาวะแฝงอยู่ การแฝงอยู่เป็นจรงิ และเกิดสภาวะ
เด่นชัดขึ้น แต่บัดนั ้นกระทัง่บัดนี้  สภาวะที่ปรากฏของมันก็ยังมีจากสภาวะที่ปรากฏอยู่จริง  
เราสามารถมองเหน็ตน้ก าเนิดของสรรพสิง่ แต่ขา้พเจา้รูไ้ดอ้ย่างไรว่า ก าเนิดของสรรพสิง่เป็นเช่นนี้
โดยเต๋า‛ 
 จากค าอธบิายหลายๆ บทในคมัภรี์เต๋า เต็ก เก็ง พอจะอธบิายได้ว่า เต๋าเป็นชื่อสมมต ิ
หรอื ตัง้ขึ้นเพื่อเรยีกภาวะๆ หนึ่ง ซึ่งสมัผสัไม่ได้ อยู่เหนือถ้อยค าที่จะบรรยาย และเป็นสิง่ที่ไม่
สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัทางกายใดๆ เลย เป็นภาวะนิรนัดร มอียูใ่นทุกเหน็ทุกแห่ง เป็นสิง่
ทีเ่ป็นเหตุใหส้รรพสิง่ทัง้ปวงเกดิขึน้มา  
 ค าว่า เต๋า โดยรปูศพัทแ์ปลว่า หนทาง (The Way) เต้อ หรอื เตก็ แปลว่า พลงั (Power) 
นกัปราชญจ์งึอธบิายว่า ทัง้เต๋าและเตก็ เป็นภาวะแห่งธรรมชาต ิ หรอื เป็นหนทางธรรมชาต ิเต๋าจงึ
เป็นสจัธรรมโดยธรรมชาต ิในแง่อภปิรชัญา เต๋า คอื กฎธรรมชาต ิในแง่จรยิธรรม เต๋า คอื ความด ี
ในแงจ่ดุมุง่หมายของชวีติ เต๋า คอื การรูแ้จง้สจัธรรม 

 ปรชัญาการครองชีวิต 

 ค าสอนอนัเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติพอจะประมวลเป็นขอ้ๆ ไดด้งันี้ 
 1. การมชีวีติทีเ่รยีบง่าย โดยถอืหลกัความรูจ้กัพอ หรอื สนัโดษ ในคมัภรีเ์ต๋า เต็ก เก็ง 
บทที ่33 กล่าวว่า ผูรู้จ้กัพอเป็นผูม้ชีวีติทีสุ่ขสมบรูณ์ (He who knows contenment is rich) 
 2. ด ารงตนตามหลกัปญัญาญาณ (Practicing Enlightenment) อนัไดแ้ก่ 

  2.1 เขา้ใจกฎความจรงิโดยธรรมชาต ิ

  2.2 เขา้ใจตวัเอง 

  2.3 รู้จ ักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในกรณีการปรับตัวนี้ เหลาจื้อย ้าว่าให ้

ครองชวีติดุจน ้า เพราะน ้าย่อมไม่ฝืนสถานการณ์และสิง่แวดลอ้มของมนั การปรบัตวัควรเป็นไปใน
ลกัษณะทีไ่มส่ญูเสยีเอกลกัษณ์ คุณสมบตั ิและอุดมคตขิองตน 

 3. ให้มองเห็นจุดดใีนสิง่ที่คนอื่นเห็นว่า เลว นัน่คือ ให้เป็นคนมองอะไรหลายๆ ด้าน  
ไมต่ดัสนิอะไรจากดา้นเดยีว 

 4. มคีวามรูแ้ต่เพยีงน้อยและเป็นนายของความรู ้
 5. มเีต๋าเป็นอุดมคต ิ
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 ส่วนหลกัจรยิธรรมโดยสรุปที่เหลาจือ้เองถอืว่า เป็นทางน าไปสู่เต๋าและตนเองยดึถอืเป็น
หลกัด าเนินชวีติเสมอมา คอื  
 1. ความเมตตากรณุา (Love) 
 2. ความเรยีบงา่ยสมถะ (Simplicity) 
 3. ความสุภาพอ่อนโยน (Humility) 
 ปรชัญาการเมืองของเหลาจื้อ 

 มโนทศัน์ทางการเมอืงของเหลาจื้อมลีกัษณะเป็นระบอบเสรนีิยม (Liberalism) ผสมกบั
ธรรมชาตินิยม (Naturalism) กล่าวคือ เหลาจื้อถือว่า กฎธรรมชาติ (Natural Law) เป็นกฎที่
ศกัดิส์ทิธิ ์กฎธรรมชาตเิป็นกฎทีค่รอบคลุมเอกภพและเป็นกฎทีย่ ิง่ใหญ่ 

 ในยคุทีเ่หลาจือ้ด ารงชวีติอยูน่ัน้เป็นยคุทีเ่จา้ผูค้รองนคร (Feudalism) มกีารแย่งอ านาจกนั  
รบราฆ่าฟนักนั เพื่อแย่งดนิแดน  แย่งผู้คน แย่งชิงทรพัย์สมบตัิต่างๆ เป็นยุคที่บ้านเมอืงสบัสน
วุ่นวาย  เหลาจือ้ จงึมปีฏกิริยิาต่อการปกครองของสมยันัน้อย่างรุนแรง เหลาจือ้ไดป้ล่อยวางละเลกิ
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมและการเมอืง และกล่าวต าหนินกัการเมอืงในยคุนัน้ว่า  
 ‚จงดคูวามโสมมของนักปกครองเถดิ พวกเขาปล่อยนาไร่ใหร้กรา้ง ปล่อยยุง้ฉางใหว้่างเปล่า 
เอาเวลาไปแต่งองค์ทรงเครื่อง แต่งกายด้วยแพรพรรณตระการตา คาดกระบี่อวดศกัดาทุกวี่วนั  
สุขส าราญดว้ยการดื่มกนิกนัฟุ่มเฟือยและมัง่คัง่ร ่ารวยเกนิพอด ี น่ีเรยีกว่า ฉ้อฉลและสุรุ่ยสุร่าย มใิช่
วถิแีห่งเต๋า‛  (ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา, 2549: 105) 
 รฐับาล 3 ประเภท 

 ในคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่17  กล่าวว่า 

 ‚นักปกครองทีด่ทีี่สุด คอื ผู้ที่ประชาชนรูจ้กั  นักปกครองที่ดรีองลงมา คอื ผูท้ี่ประชาชน
รกัและสรรเสรญิ  นักปกครองทีด่รีองลงมา คอื ผูท้ี่ประชาชนเกรงกลวั นักปกครองที่เลว  คอื ผู้ที่
ประชาชนเกลยีดชงั‛ (ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา, 2549: 67) 
 เหลาจือ้มคีวามเหน็ว่า รฐัทีด่คีวรปกครองประชาชนโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกบัประชาชนมากนัก 
ปล่อยให้พลเมอืงอยู่อย่างเสรมีอีสิรภาพ ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาต ิเหลาจื้อได้แบ่ง
รฐับาลออกเป็น 3 ประเภท คอื  
 1. รฐับาลที่ปกครองโดยที่พลเมอืงไม่รู้สกึว่าถูกปกครอง ทัง้นี้เพราะ รฐับาลปล่อยให้
พลเมอืงด าเนินชวีติไปตามคตเิสรนีิยมและธรรมชาตนิิยม เหลาจือ้เชื่อว่า รฐับาลแบบน้ีดทีีสุ่ด 

 2. รฐับาลที่ปกครองพลเมอืงโดยวิธีสร้างความดีให้พลเมอืงเห็น  พลเมอืงก็จะสดุดี
รฐับาลแบบนัน้ รฐับาลแบบน้ีกด็ ีแต่ไมป่ระเสรฐิเท่าแบบที ่1 
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 3. รฐับาลที่ใช้อ านาจกดขีพ่ลเมอืง  ยุ่งเกี่ยวกบัพลเมอืงมากเกนิไป จนพลเมอืงแทบจะ
ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง ในทศันะของเหลาจือ้ รฐับาลแบบน้ีแยท่ีสุ่ด (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2543 : 31) 
 ตามแนวคดิพื้นฐานของเหลาจือ้ คอื มนุษยเ์กดิมาพรอ้มกบัความดงีาม นี่คอื ธรรมชาติ
ดัง้เดมิของมนุษย ์ดงันัน้ การจดัการปกครองควรจะใหค้วามเป็นอสิรเสรแีก่ประชาชนในการด าเนิน
ชวีติ ปล่อยใหป้ระชาชนประกอบธุรกจิการงานของเขาอยา่งอสิระ  ผูป้กครองของรฐัไม่ควรเขา้ไปยุ่ง
เกีย่วและกา้วก่ายในกจิการของเขา  ผูป้กครองควรคอยดแูลอยูเ่บือ้งหลงัเท่านัน้  
 หลกัการจดัการปกครองของเหลาจ้ือ 

 เหลาจือ้ไดใ้หท้ศันะในการจดัการปกครองไว ้โดยแยกองคป์ระกอบเป็น 4 ประการ ดงันี้ 
 1. ลกัษณะทีด่ขีองผูป้กครอง  ตามอุดมคตขิองเหลาจือ้ ผูป้กครองต้องมคีวามอ่อนน้อม
ถ่อมตน ไมเ่ขา้ไปกา้วก่ายในธุรกจิการงานของประชาชน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน ต้องอยู่ขา้ง
หลงัประชาชน  เมื่อผู้ปกครองอยู่เบื้องหลงัก็ไม่อึดอดั  ดงัค ากล่าวของเหลาจือ้ว่า เมื่อปราชญ์อยู่
เบือ้งบน  ประชาชนอยูเ่บือ้งล่าง  กไ็มรู่ส้กึว่าเป็นภาระหนัก เมื่อปราชญ์อยู่เบือ้งหน้า  ประชาชนอยู่
เบือ้งหลงั ประชาชนกม็ไิดท้ ารา้ย เพราะเหตุว่า ประชาชนต่างนิยมยนิดยีกปราชญ์ไวใ้นทีสู่ง เคารพ
ยกย่อง และไม่มีว ันจะถอดถอน นักปกครองที่ดีจะต้องเดินตามวิถีของเต๋า ดังค า กล่าวของ
เหลาจือ้ตอนหน่ึงว่า  
  ‚นักปกครองขาดศรทัธาในเต๋า  มกัจะให้ประชาชนมาศรทัธาในตน นักปกครองที่
ศรทัธาในเต๋า การงานยอ่มลุล่วง ชาวประชายกยอ่งเกยีรตกิ าจาย 

  เต๋าว่า ผูป้กครองที่ด ีประชาชนเพยีงรูว้่า เขามอียู่ ต่อมาประชาชนรกัและสรรเสรญิ 
ประชาชนเชื่อฟงัและกลวัเกรง ความกลวัเกรงนี้ม ี2 สถานะ คอื กลวัเกรงต่ออ านาจและกลวัเกรงต่อ
ความดี ผู้ปกครองใช้อ านาจปกครองเมื่อหมดอ านาจ ประชาชนก็ขาดความกลวัเกรง มแีต่เสยีง
สาปแช่งตามมา แต่ผูป้กครองทีเ่ป็นคนด ีแมไ้มม่อี านาจบารม ีกย็งัมผีูค้นบชูายกยอ่ง‛ 
  ตามทศันะของเหลาจือ้ ลกัษณะของผู้ปกครองที่ดอีีกอย่างหนึ่งก็คอื เป็นคนไม่หลง
อ านาจ ไม่ท าตนเป็นนาย และปฏบิตัหิน้าที่โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน เหลาจือ้กล่าวโดยเปรยีบเทยีบ
ความดทีีถ่าวรว่า  
  ‚แผ่นฟ้าและผนืดนิยนืยงกว่าสิง่ใด  กเ็พราะมไิดอ้ยู่เพื่อตวัเอง น่ีคอืสาเหตุทีด่ ารงอยู่
นานกว่าสิง่อื่น ฉะนัน้ บณัฑติควรท าตนให้อยู่เบื้องหลงั จะได้อยู่ขา้งหน้า พงึสละความเหน็แก่ตวั  
ก็จะรู้ว่ามสีิ่งเหลอือยู่มากมาย เพราะเหตุแห่งความไม่เห็นแก่ตัวนี่แหละ เขาจงึมโีอกาสบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ไดบ้รบิรูณ์‛ (ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา, 2549 : 57) 
 2. ปกครองโดยกฎธรรมชาติ เหลาจื้อเห็นว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติ คือ  
ความด ีทุกคนเกดิมาลว้นมเีมตตากรณุา หากรฐัจดัการปกครองใหเ้ป็นแบบธรรมชาตเิริม่จากการให้
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เสรภีาพแก่ราษฎรในการด าเนินชวีติ หากไม่ผดิกบักฎธรรมชาต ิรฐักไ็ม่ควรเขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัชวีติ
ของพวกเขา รัฐไม่ควรเอากฎเกณฑ์ต่ างๆ ที่มนุษย์บัญญัติมาบังคับให้ราษฎรปฏิบัติ เช่น 
ขนบธรรมเนียม หรอืกฎหมาย เพราะกฎเกณฑเ์หล่านี้มไิดช้่วยให้สงัคมมนุษยด์ขีึน้แต่กลบัจะสรา้ง
ปญัหาใหส้งัคมมากขึน้ หากมนุษยด์ าเนินชวีติไปตามธรรมดาธรรมชาต ิปญัหาต่างๆ กไ็ม่เกดิขึน้กบั
ชวีติและสงัคม ดงัทีเ่หลาจือ้กล่าวว่า 

  ‚มขีอ้หา้มมาก  ประชาชนยิง่ยากจน  ประชาชนมอีาวุธรา้ยแรงรฐักป็ ัน่ปว่น 

  ประชาชนมคีวามฉลาดและสามารถมากสิง่ประดษิฐก์แ็ปลกใหม ่และพลกิแพลงมาก  
  กฎหมายมาก โจรผูร้า้ยกม็าก1‛ (ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา, 2549 : 110) 
  ‚ชาวประชาหวิโหยและอดอยาก เพราะรฐัเกบ็ภาษมีากเกนิไป 

  ชาวประชากระดา้งกระเดื่อง ปกครองยาก เพราะรฐัยุง่เกีย่วกบัชวีติเขามากเกนิไป 

  ชาวประชาไมก่ลวัตาย เพราะนกัปกครองอยูอ่ยา่งหรหูราฟุ่มเฟือย 

  ผูไ้มล่ะโมบ  ไมย่ดึถอื ยอ่มมชีวีติทีท่รงคุณค่า‛ (ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา, 2549: 128) 
 3. รฐัไม่ควรจัดการศึกษาสูงเกินไปให้แก่ประชาชน เหลาจื้อเห็นว่า มนุษย์เกิดมา 

หากเขาได้มชีวีติอยู่ท่ามกลางสิง่แวดล้อมที่เป็นธรรมชาต ิความชัว่รา้ยก็จะไม่เกิดขึน้ในจติใจของ
พวกเขา แต่ถ้ารฐัจดัสิง่แวดล้อมที่ขดัต่อธรรมชาติ เช่น การประดษิฐ์คดิค้นสิง่ใหม่ๆ ขึ้นมา และ
สมมตคิ่าให้แก่วตัถุต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนเราเกดิกเิลสตณัหาปรารถนาอยากได้ อยากมไีว้ใน
ครอบครองของตนจนน าไปสู่การแก่งแย่งแข่งขนั การทุจรติคดโกง หลอกลวง เอารดัเอาเปรยีบกนั 
เหลาจื้อเหน็ว่า การจดัการศกึษาให้แก่ประชาชนสูงเกินไป ไม่เกิดผลดทีี่จะท าให้สงัคมอยู่ร่วมกนั
อย่างผาสุก เพราะผูไ้ดร้บัการศกึษาสูงกว่าและดกีว่า มกัจะใชค้วามรูแ้ละสตปิญัญาไปในทางทุจรติ 
คดโกง เอารดัเอาเปรยีบผู้ที่มสีติปญัญาด้อยกว่าตน หรอืไม่ก็มกัจะคดิค้นและประดษิฐ์สิง่ต่างๆ 
ขึ้นมาเพื่อหาผลก าไรและใช้กลวธิีการโฆษณาให้ประชาชนเกิดความอยากได้อยากม ีก่อให้เกิด
ค่านิยมในการบรโิภคใชส้อยจนฟุ่มเฟือย และการศกึษาสูงไม่อาจท าใหเ้ขา้ถงึเต๋าได ้เต๋ามกัอยู่ทีต่ ่า 
ซึง่คนธรรมดาสามารถเขา้ถงึได ้

 4. รฐัควรอบรมประชาชนให้มคีวามสงบทางจติใจ เหลาจื้อเห็นว่า รฐันัน้แทนที่จะจดั
การศกึษาสูงให้แก่ประชาชน แต่ควรท าการอบรมสัง่สอนประชาชนให้มชีวีิตอย่างเรยีบง่าย มจีติใจ
สงบไมโ่ลภ ไมเ่ป็นทาสของกเิลสตณัหา ไมท่ะยานอยาก แสวงหาแต่สิง่ทีจ่ าเป็นต่อชวีติ ด าเนินชวีติ
ตามธรรมดาธรรมชาต ิไมแ่ก่งแยง่แขง่ขนั เหลาจือ้กล่าวว่า 

 ‚มไิดย้กยอ่งคนฉลาด ประชาราษฎรก์ไ็ม่แก่งแย่งชงิด ีมใิหค้่าแก่สิง่หายาก ประชาราษฎร์
ก็ไม่ลักขโมย ขจัดตัวตนแห่งความอยาก จิตใจของประชาราษฎร์ก็บริสุทธิ ์ดังนั ้น ปราชญ ์
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จงึปกครองดว้ยการท าจติของประชาราษฎรใ์หว้่าง บ ารุงเลีย้งใหอ้ิม่หน า ท าการตดัทอนความอยาก 
เสรมิสุขภาพรา่งกาย ความคดิและความปรารถนาของประชาราษฎรก์ถ็ูกชะลา้งใหส้ะอาด คนฉ้อฉล 
มอิาจหาญมาท าการทุจรติ ปราชญป์กครองโดยไมป่กครอง ดงันัน้ ทุกอย่างกถ็ูกปกครองและด าเนิน
ไปอยา่งเป็นระเบยีบ‛ (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2549 : 37-40) 
 คณุสมบติัของผูน้ า 

 ถงึแมว้่าเหลาจือ้จะสนับสนุนการอยู่กนัตามธรรมชาติ แต่เมื่อจ าเป็นต้องมผีู้น า เหลาจือ้ 

ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองผูน้ าไวด้งันี้  
 1. ไม่โลภ ไม่มกัใหญ่ใฝ่สูง ในฐานะต าแหน่งเพื่อตนเอง ดงัค ากล่าวในคมัภรีเ์ต๋า-เต็ก-

เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่7 กล่าวว่า  
   ‚แผ่นฟ้าและผนืดนิยนืยงกว่าสิง่ใด  กเ็พราะมไิดอ้ยูเ่พื่อตวัเอง…‛ 
 2. สุภาพอ่อนโยน  ไม่ท าตนเหนือคนอื่น หรอื ส าคญักว่าคนอื่น ดงัค ากล่าวในคมัภรี์
เต๋า-เตก็-เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่7 ตอนหน่ึงว่า 

   ‚...ฉะนัน้ บณัฑติควรท าตนใหอ้ยูเ่บือ้งหลงั จะไดอ้ยูข่า้งหน้า...‛ 
  และในคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่66 กล่าวว่า  

  ‚แมน่ ้าและทะเลไดส้มญาว่าเป็น “เจ้า” แห่งล าธารทัง้ปวง เพราะอยูท่ีต่ ่า...‛   
  และในคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่24 กล่าวว่า  

  ‚คนทีเ่ขยง่เทา้เพื่อใหอ้ยูส่งูกว่าคนอื่น ยอ่มยนือยูไ่ดไ้ม่นาน 

  คนทีก่า้วเทา้ยาวเพื่อใหน้ าหน้าผูอ้ื่น มกัไปไดไ้มไ่กล  
  คนทีช่อบแสดงตนใหค้นรูจ้กั จะไมเ่ป็นทีรู่จ้กั 

  คนทีช่อบยกยอตน ผลกค็อื ไมม่ใีครนบัถอืยกยอ่ง 

  คนทีช่อบล าพองหยิง่ผยอง จะไมไ่ดเ้ป็นผูน้ าในหมู่ชน...‛ 
 3. มสีจัจะและยตุธิรรม ดงัค ากล่าวในคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่66 ว่า  
  ‚...ดงันัน้ใครปรารถนาเป็น ‚จอมคน‛  ควรท าปากกบัใจใหต้รงกนั...‛ 
 4. มคีวามสามารถเป็นไดท้ัง้ผูน้ าและผูต้ามทีด่ไีด ้ ดงัค ากล่าวในคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็ 
(Tao-Te-Ching) บทที ่66 ว่า 

  ‚...ใครอยากเป็นผูน้ าควรรูค้วามเป็นผูต้าม...‛ 
 5. ไมเ่หน็แก่ตวั ดงัค ากล่าวในคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่7 ว่า 

  ‚...พงึสละความเหน็แก่ตวั กจ็ะรูว้่ามสีิง่เหลอือยู่มากมาย เพราะเหตุแห่งความไม่เหน็
แก่ตวันี่แหละ เขาจงึมโีอกาสบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ไดบ้รบิูรณ์‛ 
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 6. มจีติเมตตากรณุา ดงัค ากล่าวในคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่49 ว่า  
  ‚...ในการปกครอง บณัฑติมคีวามคิดเป็นของตน มจีติกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับ
ประชาชน ดว้ยเหตุน้ีคนทัง้หลายจงึเชื่อฟงั เพราะเขาปฏบิตัต่ิอประชาชนทุกคนเสมอืนบุตร‛ 
 7. มชีวีติเรยีบงา่ย อยา่หรหูราฟุ่มเฟือยเกนิหน้าประชาชน ดงัค ากล่าวในคมัภรีเ์ต๋า-เตก็-

เกง็ (Tao-Te-Ching) บทที ่53 ว่า  
  ‚...จงดคูวามโสมมของนักปกครองเถดิ พวกเขาปล่อยนาไร่ใหร้กรา้ง ปล่อยยุง้ฉางให้
ว่างเปล่า เอาเวลาไปแต่งองค์ทรงเครื่อง แต่งกายด้วยแพรพรรณตระการตา คาดกระบี่อวดศกัดา 

ทุกวี่ว ัน สุขส าราญด้วยการดื่มกินกันฟุ่มเฟือยและมัง่คัง่ร ่ารวยเกินพอดี นี่เรยีกว่า ฉ้อฉลและ
สุรุย่สุรา่ย มใิช่วถิแีห่งเต๋า‛ (น้อย  พงษ์สนิท, ม.ป.ป.) 
 อิทธิพลของปรชัญาเต๋า 

 ปรชัญาเต๋าและปรชัญาขงจื้อ ได้ชื่อว่า เป็นมารดาแห่งอารยธรรมจนี จงึมอีิทธพิลต่อ  

ชาวจนีอยา่งใหญ่หลวงในอดตี ในปจัจบุนักย็งัพอมอีทิธพิลอยู่ ความจรงิแลว้ปรชัญาเต๋าและปรชัญา
ขงจือ้นัน้ต่างกนั กล่าวคอื ปรชัญาขงจือ้จะเน้นหนักไปในทางโลกยิธรรม ส่วนปรชัญาเต๋าจะเน้นไป
ในทางโลกุตรธรรม  ปรชัญาขงจื้อจะพูดเน้นไปในทางรูปธรรม ส่วนปรชัญาเต๋าจะเน้นไปในทาง
นามธรรม ปรชัญาขงจื้อไม่ลึกซึ้งเท่าปรชัญาเต๋า แต่ปรชัญาทัง้สองระบบต่างก็ช่วยกันอ านวย
ประโยชน์สุขให้กับชาวจนีด้วยกนั โดยที่ปรชัญาขงจื้อช่วยจดัระเบยีบสงัคมจนี ส่วนปรชัญาเต๋า  

กช็่วยจดัระเบยีบจติใจใหก้บัชาวจนี ปรชัญาขงจือ้จงึเปรยีบเสมอืนเปลอืกวฒันธรรมจนีทีค่อยห่อหุม้
แก่นของวฒันธรรมจนี คอื ปรชัญาเต๋าเอาไว ้  
 เฉพาะปรชัญาเต๋าเองก็มอีทิธพิลต่อชาวจนีอยู่มากทัง้ในด้านหลกัใจและศิลปะประเภท
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นวรรณกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม และสถาปตัยกรรม 

 สรปุลกัษณะเฉพาะของปรชัญาจีน 

 1. เป็นปรชัญาทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างปรชัญากบัการปฏบิตั ิไม่ใช่เพยีงแต่สอนทฤษฎี
อยา่งเดยีวโดยไมล่งมอืปฏบิตั ิการกระท ากบัพดูตอ้งสอดคลอ้งกนั 

 2. มีลักษณะเป็นมนุษยภาพนิยม  เพราะให้ความส าคัญกับชีวิตปจัจุบันของมนุษย์
มากกว่าจะเป็นการสอนเรือ่งโลกหน้า 

 3. คุณธรรมทีส่ าคญัของปรชัญาจนีคอืความรกั 

 4. มลีกัษณะค าสอนทีเ่น้นเรือ่งการพฒันาจติใจ 

 5. มลีกัษณะเป็นปจัเจกนิยม คอื ให้ความส าคญัต่อบุคคลแต่ละคน เพราะบุคคลเป็น
หน่วยย่อยที่สุดในสงัคม หากบุคคลด ีครอบครวัก็ด ีเมื่อครอบครวัด ีสงัคมกด็ ีเมื่อสงัคมดปีระเทศ  

กด็ไีปดว้ย 
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สรปุ 

 1. จรยิธรรมเกีย่วขอ้งกบัวชิาจรยิศาสตร ์ซึง่หมายถงึ  สาขาหนึ่งของวชิาปรชัญาในส่วน
ของอคัฆปรชัญา หรอื คุณวทิยา หรอื ปรชัญาคุณค่า (Axiology) อนัเป็นสาขาที่ศึกษาเรื่องของ
คุณค่า หรอื อุดมคตทิีม่นุษยค์วรแสวงหา 

 2. คุณค่าหมายถงึ ระดบัของการประเมนิค่าขอ้เทจ็จรงิในแงต่่างๆ (Estimation upon facts) 
 3. คุณค่าทางจรยิศาสตร ์หรอื คุณค่าทางจรยิธรรม  คอื การประเมนิความประพฤตหิรือ
การกระท าของบุคคลว่า ด ีหรอื ไมด่ ี ควร หรอื ไมค่วร  
 4. คุณค่าในตวั (Intrinsic Value)  เป็นสิง่ดทีีสุ่ด (Summum Bonum) และเป็นเป้าหมาย
สุดทา้ย (End) หรอืมคีุณค่าในตวัเอง  
 5. คุณค่านอกตวั (Extrinsic Value) เป็นเพยีงหนทางหรอืวธิกีาร (Means) ไปสู่สิง่อื่น 

 6. คุณค่าของชวีิต จงึหมายถึง สภาพคุณงามความดีที่แสดงออกทางพฤติกรรมทาง
ความคดิ ค าพดูและการกระท า ชวีติทีม่คีุณค่า กค็อื ชวีติทีม่คีุณธรรม 

 7. คุณธรรมเพื่อคุณค่าแก่ชวีติ (Living  Value)  ไดแ้ก่  
  1. ความสงบ (Peace) 

  2. ความเคารพ (Respect) 

  3. ความรกั (Love) 

  4. ความอดทน (Tolerance) 

  5. ความซื่อสตัย ์(Honesty) 

  6. ความถ่อมตน (Humility) 

  7. ความรว่มมอื (Co-operation) 

  8. ความสุข (Happiness) 

  9. ความรบัผดิชอบ (Responsibility) 

  10. ความเรยีบงา่ย (Simplicity) 

  11. อสิรภาพ (Freedom) 

  12. ความเป็นหน่ึงเดยีว (Unity) 

 8. เป้าหมายของชวีติ หรอื อุดมคตขิองชวีติ หรอื อกีนัยหน่ึงก็คอืปญัหาทีว่่า อะไรเป็น
สิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีม่นุษยค์วรแสวงหา โดยค าตอบต่อปญัหาน้ีมมีากมายแต่พอจะสรุปไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 
คอื 

  1. กลุ่มสุขนิยม (Hedonism)  ถอืว่า ความสุขดทีีสุ่ด 

  2. กลุ่มอสุขนิยม (Non-Hedonism) ถอืว่า สิง่ดทีีสุ่ดไมใ่ช่ความสุข   
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  3. กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ถอืว่า  คุณค่าความเป็นมนุษยส์ าคญัทีสุ่ด 

 9. เกณฑต์ดัสนิจรยิธรรมมอียูห่ลายเกณฑ ์ดงันี้ 
  สมัพทัธนิยม (Reletivism) : จงท าตามจารตีประเพณี แบ่งออกเป็น 3 ลทัธยิ่อย คอื 
สมัพทัธนิยมส่วนบุคคล  สมัพทัธนิยมทางสงัคม  และลทัธปิระโยชน์นิยม 

 10. กลุ่มสมัพทัธนิยมมทีศันะว่า  ค่าทางจรยิธรรมมลีกัษณะสมัพทัธ ์หรอื ขึน้อยู่กบัใจของ
แต่ละคน  ผดิ ถูก ด ีชัว่ ไม่ได้เป็นค่าทีม่อียู่จรงิอย่างแน่นอนตายตวั  แต่เป็นไปตามความรูส้กึของ
มนุษยท์ีม่ต่ีอสิง่นัน้ หรอื การกระท านัน้  
 11. สมัพทัธนิยมทางสงัคมจงึใช้จารตี ประเพณี ขนบธรรมเนียม  และค่านิยมของสงัคม
นัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิการกระท า  
 12. ลทัธปิระโยชน์นิยมนี้ยอมรบั “ประโยชน์” หรอื “หลกัมหสุข” เป็นรากฐานของศลีธรรม 
ถอืว่า ความถูกตอ้งของการกระท าขึน้อยูก่บัแนวโน้มทีก่ารกระท านัน้จะก่อใหเ้กดิความสุข ความผดิ
ขึน้อยูก่บัแนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิความทุกข ์

 13. สมับูรณนิยม คอื ลทัธทิีถ่อืว่า ค่าทางจรยิธรรมเป็นสิง่แน่นอนตายตวั  ไม่ขึน้อยู่กบั
บุคคล สถานที ่และเวลา  แต่มนัมอียูเ่ป็นอสิระต่างหากจากมนุษย ์เป็นกฎเกณฑท์ีแ่น่นอนตายตวั มี
ลกัษณะเป็นวตัถุวสิยั (Objective)  
 14 ลทัธมิโนธรรมสมับูรณ์ : จงท าตามจติส านึก ลทัธนิี้เชื่อว่า ผดิถูกดชีัว่เป็นสิง่ตายตวั 
และสิง่ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสนิว่าสิง่ใดผิดสิ่งใดถูกก็คอืสิ่งที่เรยีกว่า มโนธรรม มโนธรรม
ดงักล่าวนี้คอือะไร  มโนธรรมคอื ส านึกทีม่นุษยท์ุกคนมโีดยธรรมชาติ 
 15. ค้านท์ถอืว่า ค่าทางจรยิธรรมเป็นสิง่ที่มจีรงิ  และเมื่อมจีรงิมนัก็ต้องตายตวั และถ้า
ตายตวัแลว้เราจะถอืเอาผลของการกระท ามาเป็นตวัตดัสนิไม่ได้ โดยสรุปแลว้ การกระท าทีถู่กต้อง 
คอื การกระท าทีเ่กดิจากเจตนาด ีและการกระท าทีเ่กดิจากเจตนาดกีค็อื การกระท าทีเ่กดิจากความ
ส านึกในหน้าที่  และการกระท าที่เกดิจากส านึกในหน้าที่ ก็คอื การกระท าที่เกดิจากเหตุผล ไม่ใช่
อารมณ์ความรูส้กึ  การกระท าทีเ่กดิจากเหตุผล กค็อื การรกระท าทีต่ ัง้อยูบ่นกฎศลีธรรม 

 16. ค าสัง่เดด็ขาดตามหลกัจรยิศาสตรข์องคา้นทก์ค็อื  จงท าตามหลกัซึง่ท่านจงใจทีจ่ะให้
เป็นกฎสากล 

 17. ปรชัญาอนิเดยีสมยัโบราณทุกสาขา ยกเวน้จารวาก มลีกัษณะแนวคดิร่วมกนัโดยสรุป
คอื 

  1. ถอืว่าชวีติเป็นทุกข ์

  2. เน้นเรือ่งสงัสารวฏั หรอื การเวยีนว่ายตายเกดิ 

  3. เน้นจดุสงูสุดของชวีติ (โมกษะ ไกรวลัย ์นิพพาน) 
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  4. เน้นภาคปฏบิตั ิ(เพื่อบรรลุจุดสงูสุด) 
  5. ถอืว่า อาตมนั (ชวีะ, วญิญาณ) เป็นอมตะ, ไมส่ลายไปตามรา่งกาย 

 18. ปรชัญาอนิเดยีมรีากฐานเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัศาสนา (ยกเวน้จารวาก) 
 19. แนวคดิของปรชัญาอนิเดยีม ี3 แบบ คอื วตัถุนิยม  จตินิยม และสจันิยม แต่มกัถูก
มองว่า เป็นทุนิยม 

 20. ส านกัปรชัญาแบ่งออกเป็น 2 พวกคอื 

  1. นาสตกิะ ไดแ้ก่ ส านกัทีป่ฏเิสธพระเวท คอื พุทธปรชัญา เชน และจารวาก 

  2. อาสตกิะไดแก่ส านักทีน่ับถอืพระเวท คอื สางขยะ โยคะ ไวศษกิะ มมีางสา และ
เวทานตะ 

 21. จดุมุง่หมายสงูสุดของปรชัญาอนิเดยี   
  1. โมกษะ –อาตมันกลับคืนสู่พรหมัน และการที่ปุรุษะแยกออกจากประกฤต ิ
(พราหมณ์-ฮนิด)ู   
  2. การหลุดพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิ (ศาสนาเชน และพระพุทธศาสนา)  
 22. คานธไีดส้รา้งวตัถุประสงคส์ าคญัๆ ของสตัยาเคราะหไ์ว ้2 ประการคอื  
  1. การเรยีนรูซ้ึง่วธิรีบัใชม้าตุภูม ิ   

  2. การรบัใชม้าตุภูม ิ 
 23. หวัใจส าคญัของปรชัญาการเมอืงของคานธ ีกค็อื  
  1. การรูจ้กัประมาณตน (Self-Sufficiency)   
  2. ไมม่กีารชงิดชีงิเด่นกนั (Non-Competition)  
  3. การกระจายความยตุธิรรม (Equitable)    
  4. การกระจายผลประโยชน์ใหท้ัว่ไปในทุกกลุ่มสงัคม (Centralised Production)  
 24. หวัใจของค าสอนของคานธ ีกค็อื  
  1. การปรองดอง การสามคัคซีึง่กนัและกนั (Mutual Adjustment) 
  2. ความรูส้กึสนัโดษมกัน้อย (The Feeling of Contenment)  
  3. ความปรารถนาทีจ่ะเหน็ผูอ้ื่นมคีวามสุขเช่นเดยีวกบัเรา (The Desire to see Others 

as Happy as Ourselves)  
 25. สรปุลกัษณะเฉพาะของปรชัญาจนี 

  1. เป็นปรชัญาที่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างปรชัญากบัการปฏบิตัิ ไม่ใช่เพยีงแต่สอน
ทฤษฎอียา่งเดยีวโดยไมล่งมอืปฏบิตั ิการกระท ากบัพดูตอ้งสอดคลอ้งกนั 
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  2. มลีกัษณะเป็นมนุษยภาพนิยม เพราะให้ความส าคญักบัชวีติปจัจุบนัของมนุษย์
มากกว่าจะเป็นการสอนเรือ่งโลกหน้า 

  3. คุณธรรมทีส่ าคญัของปรชัญาจนีคอืความรกั 

  4. มลีกัษณะค าสอนทีเ่น้นเรือ่งการพฒันาจติใจ 

  5. มลีกัษณะเป็นปจัเจกนิยม คอื ใหค้วามส าคญัต่อบุคคลแต่ละคน เพราะบุคคลเป็น
หน่วยยอ่ยทีสุ่ดในสงัคม หากบุคคลด ีครอบครวักด็ ีเมื่อครอบครวัด ีสงัคมกด็ ีเมื่อสงัคมดปีระเทศก็
ดไีปดว้ย 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 3 

 

 

 1. ปรชัญาและจรยิธรรมมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร 

 2. คุณค่า มคีวามหมายว่าอย่างไร 

 3. ขอ้เทจ็จรงิกบัคุณค่าต่างกนัอยา่งไร 

 4. จงอธบิายลกัษณะของคุณค่าทางจรยิธรรม  คุณค่าภายนอก  คุณค่าภายใน 

 5. จงยกตวัอยา่งคุณธรรมเพื่อคุณค่าแก่ชวีติมา 3 ประการ 

 6. อุดมคตขิองชวีติมกีีป่ระเภท อะไรบา้ง 

 7. จงอธบิายแนวคดิส าคญัของสมัพทัธนิยม 

 8. จงอธบิายแนวคดิส าคญัของสมับรูณนิยม 

 9. จงอธบิายแนวคดิส าคญัของลทัธมิโนธรรมสมับูรณ์ 

 10. จงอธบิายแนวคดิส าคญัของลทัธปิระโยชน์นิยม 

 11. จงอธบิายแนวคดิส าคญัของลทัธขิองคา้นท์ 
 12. ปรชัญาอนิเดยีมกีีป่ระเภท อะไรบา้ง 

 13. จงบอกลกัษณะรว่มของปรชัญาอนิเดยี 

 14. ส านกัปรชัญาจนีทีส่ าคญัในปจัจบุนัมกีีส่ านกั อะไรบา้ง 

 15. จงบอกลกัษณะทัว่ไปของปรชัญาจนี 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

จริยธรรมตามตามแนวศาสนาต่างๆ 

 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. ความหมายของศาสนา 

 2. องคป์ระกอบของศาสนา 

 3. บ่อเกดิของศาสนา 

 4. ประเภทของศาสนา 

 5. คุณค่าของศาสนา 

 6. ความสมัพนัธข์องศาสนาและจรยิธรรม 

 7. จรยิธรรมตามแนวศาสนาต่างๆ 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายและองคป์ระกอบของศาสนาได ้

 2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายบ่อเกดิของศาสนาได ้

 3. ผูเ้รยีนสามารถยกตวัอยา่งคุณค่าของศาสนาทีต่่อมนุษยไ์ด้ 
 4. ผูเ้รยีนสามารถยกตวัอยา่งหลกัจรยิธรรมส าคญัของศาสนาต่างๆ ได ้

 5. ผูเ้รยีนสามารถเปรยีบความเหมอืนความต่างของค าสอนศาสนาต่างๆ ได้ 
 6. ผูเ้รยีนสามารถเลอืกค าสอนของศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 7. ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจระหว่างศาสนาในการอยู่รว่มกนัอย่างสนัต ิ

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมคลปิกรณตีวัอยา่ง ชุด ศาสนาของโลก 

 2. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 3. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 4. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการน าไปใช ้

 5. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน   

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point  

 4. สื่อคลปิกรณตีวัอยา่ง ชุด ศาสนาของโลก 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การท าใบงาน 

 2. การท าแบบทดสอบความรู ้
 3. การน าเสนอรายงาน 
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บทท่ี 4 

จริยธรรมตามตามแนวศาสนาต่างๆ 

 

 

 ศาสนามอียู่ในทุกสงัคม จากสงัคมปฐมภูมทิี่เก่าแก่ที่สุดถงึสงัคมทีเ่จรญิก้าวหน้าทาง
วฒันธรรมมากที่สุด วทิยาศาสตรส์มยัใหม่ยิง่เจรญิมากเท่าไร ก็ยิง่เปิดประตูที่ถูกปิดไว้ในอดตี
มากขึน้เท่านัน้ และเรายิง่เรยีนถงึคนโบราณมากเท่าไร กจ็ะแจ่มแจง้มากขึน้เท่านัน้ว่า ในสงัคม
ต่างๆ ในสมยัโบราณเหล่านัน้ มสีิง่หนึ่งซึ่งเหมอืนกนัทัว่ไป นัน่คอืเรื่องศาสนา (โจเซฟ แกร์, 
2533 : 3) ตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนัศาสนาเป็นสิง่ที่มอีิทธพิลต่อชวีติของมนุษย์มากที่สุด  
โดยศาสนาไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อการด าเนินชวีติของมนุษยต์ัง้แต่เกดิจนกระทัง่ตาย  ในประเทศ
ต่างๆ กว่า 193 ประเทศทัว่โลก ซึ่งมปีระชากรโลกรวมกนัแลว้ถงึ 7,000 ลา้นคนนัน้ ต่างกน็ับ
ถอืศาสนาด้วยกนัแทบทัง้สิน้  ส่วนในประเทศไทยมศีาสนาส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อวถิชีวีติคนไทย
และไดร้บัการรบัรองจากทางราชการอยู่ 5 ศาสนา คอื พระพุทธศาสนา  ศาสนาครสิต์  ศาสนา
อิสลาม  ศาสนาฮินดู (พราหมณ์)  และศาสนาสิกข์  ส่วนในต่างประเทศมกีารนับถือศาสนา
นอกเหนือจาก 5 ศาสนาข้างต้นอีก 7 ศาสนา คือ  ศาสนาเชน  ศาสนาชินโต  ศาสนาขงจื้อ 
ศาสนาเต๋า  ศาสนายูดาย ศาสนาโซโรอัสเตอร์ และศาสนาบาไฮ ส่วนต าราบางเล่มจดัให ้ 
ไส บาบา เป็นศาสนาใหม่ด้วยนัน้ผู้เขยีนเหน็ว่า ควรจัดให้ไส บาบาเป็นลทัธไิส บาบาเท่านัน้ 
เนื่องจากไม่ครบองคป์ระกอบของการเป็นศาสนา ศาสนาโลก (World religion) ทัง้ 12 ศาสนา
ดังกล่าวนี้มีหลักค าสอนที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นฐานของความเชื่อในแต่ละศาสนา  
โดยก่อนทีจ่ะไดศ้กึษาหลกัจรยิธรรมของแต่ละศาสนาใหเ้ขา้ใจนัน้ควรศึกษาความรูเ้บือ้งต้นของ
ศาสนาดงัต่อไปนี้ 
 

ความหมายของศาสนา 

 ค าว่า ศาสนา เป็นภาษาสนัสกฤต ตรงกบัภาษาบาลวี่า สาสนา แปลว่า ค าสัง่สอน 
ส่วนทางตะวนัตกเรยีกศาสนาว่า  Religion  ทัง้ค าว่าศาสนาและ Religion ต่างกม็คีวามไปใน
ท านองเดยีวกนั  แต่เมื่อวเิคราะห์โดยรากศพัท์แล้วมคีวามหมายแตกต่างกนั กล่าวคอื ค าว่า 
Religion นัน้สนันิษฐานว่า มาจากค าภาษาลาตินว่า Religio ซึ่งศพัท์ภาษาลาตินค านี้ก็
สนันิษฐานว่ามาจาก 2 ศัพท์ คือ 1 ค าว่า Religare แปลว่า ผูกพนั  หมายถึง ผูกพนัอยู่กับ 

พระเจา้ 2 ค าว่า Relegere  แปลว่า  การปฏบิตัต่ิอ หรอื การเกี่ยวขอ้งด้วยความระมดัระวงั  
(ฟ้ืน ดอกบวั, 2549 : 1)  
 ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายของค าไวด้งันี้  
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 ศาสนา น. หมายถึง ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือแสดงก าเนิดและ 

ความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อนัเป็นไปในฝ่ายปรมตัถ์ประการหนึ่ง แสดงหลกัธรรม เกี่ยวกบั 

บุญบาปอนัเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหน่ึง พร้อมทัง้ลทัธพิธิทีี่กระท าตามความเห็นหรอื 

ตามค าสัง่สอนในความเชื่อถอืนัน้ ๆ 

 พุทธทาสภิกขุให้ความหมายของศาสนาว่า ศาสนาคือ ตัวการปฏบิตัิ หรอืตัวการ
กระท าอนัเป็นไปเพื่อการพน้จากทุกข ์(พุทธทาสภกิข,ุ ม.ป.ป. : 5)  
 สุชพี  ปญุญานุภาพ (2545 : 12) ไดส้รปุความหมายของศาสนาไว ้3 ประการ คอื  
 1. ศาสนา คอื ทีร่วมแห่งความเคารพนบัถอือนัสงูสุดของมนุษย ์

 2. ศาสนา คอื ทีพ่ึง่ทางจติใจซึง่มนุษยส์่วนมากย่อมเลอืกยดึเหนี่ยวตามความพอใจ
และตามความเหมาะสมแก่เหตุแวดลอ้มของตน 

 3. ศาสนา คอื ค าสัง่สอน อันว่าด้วยศีลธรรมและอุดมคติสูงสุดในชีวิตของบุคคล 
รวมทัง้แนวความเชื่อถอื และแนวการปฏบิตัต่ิางๆ กนั ตามคตขิองแต่ละศาสนา   
 ตามทัศนะของนักปราชญ์ทางศาสนาที่ยกมานี้  แสดงให้เห็นว่า ศาสนาแม้จะมี
ความหมายแตกต่างกนัไป ในรายละเอยีดแต่โดยภาพรวมแลว้ศาสนากค็อื วถิชีวีติ (The way of 

life)  (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 8) ย่อมประกอบไปดว้ยความเชื่อและเหตุผล อนัเป็นกฎระเบยีบที่
มนุษยม์องไมเ่หน็  มคีวามดแีละความปลอดภยัสงูสุดทีม่นุษยส์ามารถปรบัตวัเองใหก้ลมกลนืกบั
ความเป็นอยูใ่นโลกไดทุ้กยคุทุกสมยั 

 

องคป์ระกอบของศาสนา 

 ศาสนาทีไ่ดร้บัการจดัเป็นศาสนาโดยสมบรูณ์ตอ้งมอีงคป์ระกอบอย่างครบถว้นไดแ้ก่ 

 1. ศาสดา คอื ผู้ก่อตัง้ศาสนาและศาสดาต้องมอียู่จรงิในทางประวตัิศาสตร์ เช่น 
ศาสนายิวมโีมเสสเป็นศาสดา  พระพุทธศาสนามพีระพุทธเจ้าเป็นศาสดา  ศาสนาคริสต์ม ี

พระเยซเูป็นศาสดา ศาสนาอสิลามม ีนบมีฮูมัหมดัเป็นศาสดา   
 2. ศาสนธรรม  คอื หลกัค าสอนของศาสนาซึ่งท่องจ ากนัไว้และได้จดจารกึไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของแต่ละศาสนา เช่น คัมภีร์พระไตรปิฎกของ
พระพุทธศาสนา คมัภรีพ์ระเวทของศาสนาฮนิด ูเป็นตน้ 

 3. ศาสนบุคคล คอื นักบวชผู้สบืต่อศาสนา หรอื ผู้แทนเป็นทางการของศาสนา
นัน้ๆ ซึ่งมีข้อก าหนดคุณสมบัติไว้ต่างๆ กัน ตามคติของแต่ละศาสนา  เช่น พระสงฆ ์

ในพระพุทธศาสนา  บาทหลวงในศาสนาครสิต ์ คมัภรีอ์ลักุรอานในศาสนาอสิลาม เป็นตน้ 

 4. ศาสนสถาน คือ สถานที่ตัง้ทางศาสนา หรือ วัด หรอื ปูชนียสถาน อันเป็น
สถานที่เคารพทางศาสนา เช่น วดัในพระพุทธศาสนา โบสถ์ในศาสนาครสิต์ มสัยดิในศาสนา
อสิลาม เป็นตน้ 
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 5. ศาสนพิธี คอื เครื่องหมาย หรอื สิ่งแทน หรอื รวมถึงปูชนียวตัถุ คือ สิง่ที่พึง
เคารพบชูา พธิกีรรมทีเ่กีย่วเนื่องมาจากค าสอนของศาสนา เช่น พธิอุีปสมบทในพระพุทธศาสนา  
พธิลีา้งบาปในศาสนาครสิต ์ พธิฮีจัญใ์นศาสนาอสิลาม เป็นตน้ 

 6. ศาสนิกชน คือ ต้องมีผู้นับถือเลื่อมใสในศาสนานัน้ๆ ซึ่งศาสนิกชนดังกล่าว
เหล่านี้มกัเรยีกตามศาสนาทีต่นนับถอื  เช่น พุทธศาสนิกชน  ครสิตศาสนิกชน  มุสลมิ  เป็นต้น 
(ฉลอง พนัธจ์นัทร,์ 2551: 8) 
 อย่างไรก็ตามแต่ละศาสนาไม่จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบครบทุกข้อ แต่การมี
องคป์ระกอบน้อยเกนิไปย่อมท าใหน้ักการศาสนาหรอืผู้แต่งต าราทางศาสนา ไม่นิยมจดัว่าเป็น
ศาสนา แต่จดัเป็นเพยีงลทัธิ หรอื ความเชื่อเท่านัน้ (สุชพี ปุญญานุภาพ, 2545 : 13) เช่น ลทัธิ
มายา  ลทัธวิญิญาณนิยม (Animism) เป็นตน้ 

 

บอ่เกิดของศาสนา 

 ศาสตราจารย์ ดร.เดือน ค าดี (2545 : 8-9) ได้อธิบายถึงมูลเหตุการณ์เกิดขึ้นของ 

9 ศาสนาในเชงิวชิาการ โดยอาศยัทฤษฎทีางสงัคมศาสตรซ์ึ่งถือว่า มหีลกัฐานทีอ่าจพสิูจน์ได ้
ในฐานะเป็นขอ้เทจ็จรงิทางสงัคม (Social Facts) โดยไม่น าหลกัฐานที่ไม่แน่นอน เช่น นิยาย
ปรมัปรา หรอื ต านาน มาประกอบ ดงันี้ 
 1. ทฤษฎีความกลวัภยั ความกลวัเป็นสญัชาตญาณของมนุษยท์ีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ 
ความกลวัในจติใจของมนุษย์เกิดจากความกลวัต่อสิง่ที่มอียู่ภายในและอยู่นอกประสบการณ์ 
หรอืกลวัต่อสิง่นอกธรรมชาต ิ เนื่องจากมนุษยไ์ม่เขา้ใจในความเป็นไปของธรรมชาตริอบๆ ตวั 
เมื่อเกดิปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีต่นเองไม่เขา้ใจ ความกลวักแ็สดงออกมา หวาดกลวัต่อความ
ไมป่ลอดภยัในชวีติ จงึต้องแสวงหาทีพ่ึง่ มาแก้ไขใหห้ายกลวั โดยการยอมจ านน การกราบไหว ้
ดงันัน้ ความกลวัภยัธรรมชาติภายนอกและความกลวัต่ออันตรายภายในจงึเป็นบ่อเกิดของ
ศาสนา 

 2. ทฤษฎีการชดเชย ซกิมนัด์ ฟรอยด์  นักจติวเิคราะหเ์หน็ว่า เมื่อมนุษยต์้องการ
สิง่ทีข่าดไป หรอื ชดเชยบางสิง่ในชวีติ โดยการสรา้งภาพจ าลองขึน้มาชดเชย ทัง้นี้เพราะมนุษย์
มธีรรมชาตกิลวงใน  อ่อนแอภายใน ภาพจ าลองที่มนุษยส์รา้งขึน้มาเพื่อชดเชยสิง่ที่มนุษยข์าด
ไปจงึเป็นเทพเจา้ (God) ซึง่มลีกัษณะยิง่ใหญ่ เขม้แขง็  รุนแรง  ลงโทษเดด็ขาด และเมตตาให้
รางวลัได ้หรอืมพีระเดชพระคุณไดทุ้กเมื่อ  ฉลาด เขม้แขง็กว่ามนุษยท์ุกดา้น  หรอื เป็น Super 

man และมอีงคเ์ดยีวเป็นผู้ชาย ซึ่งมนุษยเ์รยีกว่า พ่อ หรอื พระบดิา  ตามทฤษฎจีติวเิคราะห ์
Super man ดงักล่าวก็คอื จนิตนาการของเด็กที่มถีึงพ่อจรงิๆ ของตนเอง ตามทฤษฎีของ 

ฟรอยดแ์สดงใหเ้หน็ว่า การสรา้งภาพจ าลองขึน้ในจติใต้ส านึกเพื่อชดเชยสิง่ทีต่นเองขาดหายไป
ในชวีติทีท่ าใหม้นุษยก์ลวงในและพรอ่งอยูเ่ป็นนิตย ์เป็นบ่อเกดิของศาสนา 
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 3. ทฤษฎีอาถรรพณ์วิทยา นักสงัคมวทิยาชื่อ ยอรจ์  ทอมสนั อธบิายว่า ศาสนา 

มกี าเนิดมาจากอาถรรพณ์วทิยา (Homeopathetic magic) ซึ่งตัง้อยู่บนหลกัการว่า  ถ้าหาก
มนุษยส์ามารถสรา้งภาพลวงขึน้ว่า  มนุษยส์ามารถควบคุมความเป็นจรงิได ้มนุษยก์จ็ะควบคุม
มนัได้จรงิๆ   ฉะนัน้ อาถรรพณ์วทิยาจงึเป็นเทคนิคการลวงอย่างหนึ่งที่มนุษย์ในสมยัโบราณ
อาศยัใชใ้นการบงการความปรารถนาของตนแก่ธรรมชาต ิ โดยใชพ้ธิกีรรมเลยีนแบบ ( imitative 

magic)  ศาสนาจงึเป็นเน้ืองอกออกจากอาถรรพณ์วทิยา  ซึง่เกดิขึน้พรอ้มกบัการต่อสูท้างชนชัน้  
วชิาอาถรรพณ์วทิยาแสดงถงึความอ่อนแอต่อภยัธรรมชาติของมนุษยใ์นสมยัโบราณ ศาสนาใน
ปจัจุบนักแ็สดงถงึความอ่อนแอทางจติใจของมนุษยใ์นสงัคมฉันนัน้ ลกัษณะเฉพาะของศาสนา 

กค็อื ความเชื่อถอืในพระผู้เป็นเจา้องค์เดยีว หรอื หลายองค์  และการสวดมนต์อ้อนวอน เซ่น
สรวงบชูา ทอมสนัไดพ้ยายามอธบิายใหเ้หน็ว่า  มนุษยไ์ดพ้ยายามต่อสูก้ ับธรรมชาตดิว้ยวธิกีาร
ที่ยงัล้าหลงั อาถรรพณ์วทิยาจงึเกิดขึ้นมาในจติใจมนุษย์เพื่อเสรมิเทคนิคและความบกพร่อง
ต่างๆ เหล่านัน้  นอกจากนี้ศาสนายงัถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืของชนชัน้ปกครองในการรกัษาอ านาจ
ของตน  โดยอา้งถงึความศกัดิส์ทิธิท์ ีใ่ครๆ จะละเมดิมไิดแ้ละถูกใชส้ าหรบัปลอบโยนผูใ้ชแ้รงงาน
ที่ยากจนทัง้หลาย โดยการให้ความหวงัในความสุขอนัเป็นนิรนัดรในโลกหน้า ดงันัน้ ศาสนา 

กค็อืเครือ่งปลอบใจสตัวโ์ลกผูถู้กกดขีท่ีเ่กดิจากอาถรรพณ์วทิยา 

 4. ทฤษฎีความไม่รู้ระเบียบในธรรมชาติ มารเ์รทท ์อธบิายว่า ในสมยัดกึด าบรรพ ์
(Primitive Society) มนุษย์ต้องเผชิญอยู่กบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยไม่รู้เหตุผลใน
กฎเกณฑข์องธรรมชาต ิเพราะขาดความรูท้างวทิยาศาสตร ์ จงึคดิว่า เบือ้งหลงัปรากฏการณ์
เหล่านัน้จะต้องมสีิง่พเิศษคอยควบคุมหรอืบงการอยู่  ซึ่งอาจจะท าให้เกิดจนิตนาการว่ามผีู้มี
อ านาจยิง่ใหญ่บนัดาลให้เป็นไป ทัง้ในลกัษณะที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อมนุษย ์มนุษยจ์งึต้อง
แสดงการยอมจ านนยอมรับด้วยความภักดีมอบตน  ซึ่งความเชื่อในลักษณะนี้จะพัฒนา
กลายเป็นความเชื่อเรือ่งวญิญาณในธรรมชาต ิ(Animatism) และศาสนาเทวนิยมในทีสุ่ด 

 นอกจากแนวคดิ 4 ทฤษฎดีงักล่าว  รองศาสตราจารย ์ดร.สุจติรา อ่อนคอ้ม (2542 : 
4-5) นกัวชิาการศาสนายงัไดแ้สดงทศันะเพิม่เตมิถงึบ่อเกดิศาสนาไว ้ดงันี้ 
 5. เกิดจากความภกัดี ความภกัดใีนทางศาสนา หมายถงึ ความเชื่อและความเลื่อมใส
ด้วยมัน่ใจว่าสิ่งที่ตนเชื่อและเลื่อมใสนัน้เป็นสิ่งศักดิส์ ิทธิส์ามารถอ านวยประโยชน์แก่ตนได ้
ศาสนาทีม่มีลูเหตุจากความภกัด ีไดแ้ก่ ศาสนาประเภทเทวนิยม เช่น ศาสนายวิ  ศาสนาครสิต ์ 
ศาสนาอสิลาม เป็นต้น การเขา้ถงึจุดหมายสูงสุดของศาสนาประเภทนี้จงึถอืเอาศรทัธาเป็นหลกั
ส าคญั 

 6. เกิดจากเหตุผล เหตุผลในทีน้ี่หมายถงึ การใช้ปญัญาไตร่ตรองเพื่อค้นหาความ
จรงิของชวีติ ความตอ้งการเหน็ความจรงิ  รูจ้กัสภาวะทีแ่ทจ้รงิของชวีติ ศาสนาทีเ่กดิจากเหตุผล 
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ก็คือ พระพุทธศาสนา การที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทยัละทิ้งความสุขส าราญทางกาย  
ออกถอืเพศเป็นบรรพชติกเ็พื่อตอ้งการจะคน้หาความจรงิของชวีติ  เป็นตน้  
 

ประเภทของศาสนา 

 ศาสนาทัง้หลายในโลกนี้สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 

12-14) ไดแ้ก่ 

 1. ศาสนาประเภทเทวนิยม  (Theistic Religion) คอื ศาสนาซึ่งมหีลกัการและ 

ค าสอนทีว่่าดว้ยเทพเจา้เป็นศูนยก์ลาง ไดแ้ก่ ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู  ศาสนาสกิข ์ศาสนายดูาย 
(ยวิ) ศาสนาโซโรอสัเตอร ์ ศาสนาครสิต์  ศาสนาอสิลาม  บางครัง้อาจมกีารรวมเอาศาสนาเต๋า
และศาสนาขงจื้อเข้าไปด้วย  ขึ้นอยู่กับการตีความและค าอธบิาย  ศาสนาในกลุ่มนี้แบ่งเป็น  
3 กลุ่มยอ่ย คอื  
  1.1 ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (Monotheistic Religion) บูชาเทพเจ้า 

ผูย้ ิง่ใหญ่เพยีงพระองคเ์ดยีว  เช่น ศาสนายวิ  ศาสนาครสิต ์ ศาสนาอสิลาม เป็นตน้ 

  1.2 ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (Polytheistic Religion) บูชาเทพเจ้าหลาย
พระองค ์ เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ู ศาสนาชนิโต  ศาสนากรกีโบราณ  เป็นตน้ 

  1.3 ศาสนาประเภทสพัพเทวนิยม (Pantheistic Religion) บชูาเทพเจา้ผูซ้ึง่สถติ
อยูใ่นทุกสิง่ทุกอยา่ง อยูใ่นทุกหนทุกแห่ง  เช่น ศาสนาเต๋าและศาสนาฮนิดบูางลทัธ ิ เป็นตน้ 

 2. ศาสนาประเภทอเทวนิยม  (ATheistic Religion) คอื ศาสนาซึง่มหีลกัการและ
ค าสอนซึง่ไมม่ ี เทพเจา้เป็นศูนยก์ลาง ไม่เชื่อว่ามพีระเจา้สรา้งโลก แต่เน้นเนื่องการกระท าของ
มนุษย ์ ไดแ้ก่  พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน 

 

ความสมัพนัธข์องศาสนาและจริยธรรม 

 จรยิธรรมมเีนื้อหาครอบคลุมเรือ่ง ความด ีความงาม และความสุข  การก าหนดคุณค่า
ของคุณธรรม ศลีธรรมเพื่อวางแนวทางมาตรฐานความประพฤต ิ สรา้งความสมัพนัธข์องมนุษย์
ที่มีต่อกันด้วยการปลูกฝงัลักษณะนิสัยในตนเองไปจนถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
จริยธรรมกับศาสนาจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในลักษณะที่ทุกศาสนา  

ลว้นส่งเสรมิใหบุ้คคลท าความดี  จรยิธรรมมพีืน้ฐานการตดัสนิคุณค่าอยู่ในเกณฑข์องศาสนา 
และศาสนากม็คีุณธรรมจรยิธรรมเป็นรากฐาน โดยสามารถพจิารณาไดจ้าก 

 1. คุณธรรมจรยิธรรมมตีน้ก าเนิด (Origin) มาจากศาสนา 

 2. คุณธรรมจะไมเ่ป็นทีย่อมรบันับถอือย่างกวา้งขวาง หากไมม่ศีาสนาเป็นสื่อสบืทอด 

 3. คุณธรรมจรยิธรรมกบัศาสนาจะเสื่อมลงไดถ้้าสิง่ใดสิง่หนึ่งเสื่อมลงไป หากคุณธรรม
จรยิธรรมเสื่อมลงไปยอ่มมผีลเชื่อมโยงมาจากความเสื่อมของศาสนา 
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 ศาสตราจารย์ประภาศร ี สหีอ าไพ  (2550 : 27-30) ได้อธบิายความสมัพนัธ์ของ
จรยิธรรมกบัศาสนาไวด้งันี้ 
 1. ศาสนาทุกศาสนามพีื้นฐานจรยิธรรมที่บ่งชี้ถึงความด ีความงาม ความถูกต้อง 
บุญกุศล เป็นแก่นสารของศาสนา   ศาสนาท าหน้าทีไ่ขรหสัจรยิธรรมออกมาเป็นขอ้ปฏบิตัแิละ
เป็นขอ้ก าหนดพฤตกิรรมของบุคคล 

 2. ศาสนาและจรยิธรรมมคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั โดยจรยิธรรมเป็นคุณค่าทีท่ า
ใหศ้าสนาด ารงสบืทอดมาโดยตลอด ส่วนศาสนาเป็นคลองธรรมก าหนดวถิทีางการด ารงชวีติทีม่ ี
กรอบเป็นขอบเขตรกัษาคุณค่าของจรยิธรรมใหเ้ป็นแนวเดยีวกนั ศาสนาจงึเป็นสื่อในการด ารง
และสบืทอดคุณธรรมใหเ้ป็นทีย่อมรบันบัถอืมาโดยตลอด 

 3. ศาสนาอาจเสื่อมเพราะขาดการปฏบิตัอิย่างจรงิจงัของศาสนิกชน หรอืถูกท าลาย
จากคนภายนอก แต่จรยิธรรมเป็นคุณค่าทีถ่าวรไม่มสีิง่ใดทีล่บลา้งได้ 
 4. จริยธรรมมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องวิเคราะห์ผิด -ถูก ชัว่-ดี ควร-ไม่ควร  
ส่วนศาสนาเป็นกฎเกณฑท์ีใ่ชต้ดัสนิกรณต่ีางๆ ดงักล่าว 

 5. ศาสนาและจรยิธรรมช่วยเสรมิสร้างสันติสุขขึ้นในโลก โดยความสมัพันธ์ของ
ศาสนาและจรยิธรรมน าไปสู่การปลูกฝงัลกัษณะนิสยัที่ดใีนจติใจของบุคคล และขยายขอบเขต
กวา้งไปจนถงึการอ านวยประโยชน์ถงึผูอ้ื่น   
 6. ศาสนาและจรยิธรรมมปีรชัญาจรยิะ หรอื จรยิปรชัญา (Moral Philosophy)  
เป็นแก่นสารเช่นเดยีวกนัแต่แตกต่างกนัไปตามการตคีวามของศาสตรต่์างๆ   
 

คณุค่าของศาสนา 

 ศาสนาเป็นสิง่ทีม่คีุณค่ามหาศาลต่อมนุษยชาต ิ โดยเฉพาะคุณค่าทางจติใจอนัถอืว่า
สงูกว่าคุณค่าทางวตัถุ  โดยพจิารณาไดจ้าก 

 1. ศาสนาเป็นสิง่ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและเป็นบนัทกึทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของมนุษยชาต ิ

 2. ศาสนาเป็นบ่อเกดิของศาสตรท์ัง้หลายเป็นอนัมาก  
 3. ศาสนาเป็นแม่แห่งกลัยาณธรรม กล่าวคอื ธรรมะระดบัสูงลงมาจนถงึระดบัศลีธรรม
ลว้นแต่มาจากศาสนา   
 4. ศาสนาช่วยใหเ้ขา้ใจสภาพความจรงิของมนุษยไ์ดม้ากกว่าศาสตรอ์ื่น 

 5. ศาสนาเป็นบ่อเกดิแห่งภราดรภาพ กล่าวคอื ศาสนาท าใหค้นรกัใคร่นับถอืกนัฉัน
พีน้่อง 

 6. ศาสนาเป็นศาสตรช์่วยยกระดบัจติใจของมนุษยใ์หส้งูขึน้ 

 7. ศาสนาเป็นประทปีในการด าเนินชวีติประดุจหางเสอืเรอืทีค่อยบงัคบัทศิทาง 
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 8. ศาสนาช่วยให้มีเสรภีาพแท้  กล่าวคือ การสอนให้มนุษย์เป็นอิสระจากกิเลส
ภายในจติใจ 

 9. ศาสนาเป็นเครื่องประกนัสงัคมใหส้มาชกิทีอ่ยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างเป็นปกต ิโดย
การส่งเสรมิใหส้มาชกิในสงัคมประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัจรยิธรรมในศาสนา 

 10. ศาสนาช่วยสรา้งใหเ้กดิคนดแีทไ้ม่ใช่คนดเีทยีม กล่าวคอื สอนใหค้นเป็นคนดโีดย
จติส านึกไม่ใช่เป็นคนดเีพราะกฎหมายบงัคบั  แต่เมื่อไม่มคีนเหน็กไ็ม่ปฏบิตัติามกฎหมายและ
ศลีธรรม 

 11. ศาสนาเป็นมมุสงบในท่ามกลางความวุ่นวาย ช่วยดบัความเร่ารอ้นภายในจติใจให้
สงบเยน็ (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2549 : 7-10) 
 12. ศาสนาเป็นทีพ่ึง่ทางใจของมนุษย ์ท าใหม้นุษยไ์มรู่ส้กึอา้งวา้งวา้เหว่จนเกนิไป 

 13. ศาสนาเป็นบ่อเกดิแห่งการศกึษาทัง้ในดา้นพุทธศิกึษา จรยิศกึษา และพลศกึษา 

 14. ศาสนาเป็นบ่อเกดิแห่งจรยิธรรม ศลีธรรม และคุณธรรม 

 15. ศาสนาเป็นบ่อเกดิแห่งขนบธรรมเนียมประเพณอีนัดงีามทัง้หลาย 

 16. ศาสนาเป็นสิง่ที่แยกมนุษยอ์อกจากสตัว์ เพราะสตัว์ไม่มศีาสนา (สุจติรา อ่อนค้อม, 
2543 : 3) 
 

จริยธรรมตามหลกัศาสนาต่างๆ 

 แม้ว่าศาสนาทุกศาสนาจะมีเป้าหมายร่วมกันที่การส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนด ี 
แต่จรยิธรรมในแต่ละศาสนากม็คีวามแตกต่างกนัไปในรายละเอยีด อย่างไรกต็ามหลกัค าสอนใน
แต่ละศาสนากม็ปีระโยชน์ต่อมนุษยใ์นบรบิททีแ่ตกต่างกนัไป ในฐานะนักศกึษาวชิาจรยิธรรมกบั
ชวีติจงึควรทีจ่ะศกึษาหลกัจรยิธรรมในแต่ละศาสนาไวเ้พื่อจะสามารถเลอืกน ามาปฏบิตัใินชวีติได้
อย่างเหมาะสมต่อไป  ในบทนี้ผู้เขยีนขออธบิายหลกัจรยิธรรมของศาสนาต่างๆ (เฉพาะ
จรยิธรรมในพุทธศาสนาจะยกไปศกึษาในบทถดัไป) ไปตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 
 1. จริยธรรมตามหลกัศาสนายดูาย (Judaism) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-1 สญัลกัษณ์ศาสนายดูาย 
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  ศาสนายูดายเกดิขึน้เมื่อศตวรรษที่ 4 ก่อนครสิต์ศกัราช เป็นศาสนาเทวนิยมซึ่ง
เป็นรากฐานของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม กล่าวคือ ศาสนาทัง้ 3 นี้มาจากพระเจ้า 

องค์เดยีวกนั (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 125) ศาสนายูดายเกดิขึน้ที่ประเทศปาเลสไตน์ ผูก่้อตัง้
ศาสนา คอื อบัราฮมับรรพบุรุษของชาวเฮบรู และต่อมาโมเสสเป็นผู้น าบญัญัติ 10 ประการ 

มาประกาศเผยแผ่  ใจความส าคัญของความเชื่อในศาสนายูดายก็คือ พระยะโฮวา หรือ  
พระยะหะเวห์ เป็นพระเจ้าสูงสุด ทรงเป็นพระผู้สร้าง (Creator) คือ ทรงสร้างสากลจกัรวาล 
สรรพสิง่ สรรพสตัว ์และทรงสรา้งมนุษยต์ามฉายาของพระองคเ์พื่อใหป้กครองดแูลโลกนี้ 
  หลกัความเชื่อส าคญั 

  1. พระยะโฮวาเป็นพระเจา้สงูสุดเพยีงพระองคเ์ดยีว 

  2. กฎหมายของพระเจา้ซึง่ปรากฏอยูใ่นคมัภรีเ์ป็นกฎหมายสงูสุด  
  3. พระเจา้ทรงเลอืกสรรชนชาตอิิสราเอลให้เป็นผู้แทนพระองค์เพื่อที่จะน าพา
มนุษยชาตไิปหาพระองค ์

  4. เมือ่มนุษยต์ายไปแลว้พระเจา้จะทรงพพิากษาดว้ยความยตุธิรรม 

  5. พระเจา้จะเสดจ็มาพพิากษาโลกในวนัสิน้โลก 

  6. พระเมสสิอาห์ (Messiah) คือ บุตรของพระเจ้าที่จะมาช่วยปราบศัตรูของ 

พระเจา้และช่วยใหผู้ซ้ื่อสตัยต่์อพระองคพ์น้จากความทุกขท์รมาน (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 128) 
  หลกัจรยิธรรมส าคญั 

  กฎบัญญัติสูงสุดในศาสนายูดาย ก็คือ บญัญัติ 10 ประการ ถือเป็นจริยธรรม
ส าคญัของศาสนา ยดูายมรีายละเอยีดทีป่รากฏในพระครสิตธรรมเดมิ (Old Testament) ดงันี้ 
  1. อยา่ไดม้พีระเจา้อื่นต่อหน้าเรา (พระยะโฮวา) เลย 

  2. อยา่ท ารปูเคารพส าหรบัตน  เป็นสณัฐานรปูสิง่หน่ึงสิง่ใดซึง่มอียู่ในฟ้าอากาศ
เบือ้งบน หรอืทีม่อียูท่ีแ่ผ่นดนิเบือ้งล่างหรอืซึง่มอียู่ในน ้าใต้แผ่นดนิ อย่ากราบไหวห้รอืปฏบิตัริปู
เหล่านัน้ ด้วยเรายะโฮวา พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบดิาตกทอดไปถึง
ลูกหลานของผู้ที่ชงัเราจนถึงสามชัว่สี่ชัว่อายุคน แต่แสดงความกรุณาแก่ผู้ที่รกัเราและรกัษา
บญัญตัขิองเราถงึหลายพนัชัว่อายคุน 

  3. อย่าออกนามยะโฮวา พระเจา้ของเจ้าเปล่าๆ ด้วยผู้ที่ออกนามของพระองค์
เล่นเปล่าๆ นัน้ ยะโฮวาจะไมป่รบัโทษหามไิด ้

  4. จงนับถือวันซะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิต์ามค ายะโฮวา พระเจ้าของเจ้า 

ไดต้รสัสัง่ไวแ้ก่เจา้  จงท าการงานของเจา้ใหส้ าเรจ็ในระหว่างหกวนั  ในวนัทีเ่จด็นัน้เป็นซะบาโต
ของยะโฮวา พระเจา้ของเจา้ ในวนันัน้อยา่กระท าการสิง่ใดๆ คอื เจา้เอง หรอื บุตราบุตรขีองเจา้ 
หรอืทาสาทาสขีองเจ้า หรอืตวัโคของเจา้  หรอืตวัลาของเจ้า หรอืบรรดาสตัว์ใช้ของเจ้า หรอื  

แขกที่มาอาศัยอยู่ข้างในประตูเมอืงของเจ้า เพื่อทาสาทาสีของเจ้าจะหยุดการ หายเหนื่อย
เหมอืนตวัเจา้  จงระลกึว่า เจา้เป็นทาสในประเทศอายฆุปโต (อยีปิต์) และยะโฮวาพระเจา้ของ
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เจา้ไดพ้าเจา้ออกมาจากทีน่ัน่ดว้ยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ ์และดว้ยพระกรเหยยีดออกนัน้ เหตุฉะน้ี  
ยะโฮวาพระเจา้ของเจา้จงึไดบ้ญัชาใหเ้จา้รกัษาวนัซะบาโตนัน้ 

  5. จงนับถือบิดามารดาของตน ตามค ายะโฮวาตรสัสัง่นัน้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิต  

ยนืนาน และจ าเรญิอยูบ่นแผ่นดนิ ซึง่ยะโฮวาพระเจา้ของเจา้ประทานใหแ้ก่เจา้ 

  6. อยา่ฆา่คน 

  7. อยา่ล่วงประเวณสีามภีรรยาเขา 

  8. อยา่ลกัทรพัย ์

  9. อยา่เป็นพยานกล่าวค าเทจ็ต่อเพื่อนบา้น 

  10. อยา่โลภภรรยาของเพื่อนบา้น  อยา่โลภเรอืนของเพื่อนบา้นหรอืไร่นาของเขา 
หรอืทาสาของเขา หรอืทาสขีองเขา  ตวัโคหรอืตวัลาของเขา  หรอืสิง่หนึ่งสิง่ใดทีเ่ป็นของเพื่อน
บา้น (ชยัวฒัน์  อตัพฒัน์, 2550 : 291-292)   
  พระบญัญตัขิองพระยะโฮวาในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมินัน้มอียู่ทัง้หมด 613 ขอ้  
แต่เมือ่กล่าวโดยยอ่แลว้สามารถสรปุไดเ้ป็น 3 ประการ คอื 

  1. จงมคีวามยตุธิรรม 

  2. จงรกัความกรณุา 

  3. จงด าเนินไปกบัพระเจา้อยา่งอ่อนน้อม 

 2. จริยธรรมตามหลกัศาสนาคริสต ์(Christianity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-2 สญัลกัษณ์ศาสนาครสิต์ 
 

  ศาสนาครสิต์เป็นศาสนาที่พฒันามาจากศาสนายูดาย  มพีระเยซู (ซึ่งแปลว่า  
พระผู้ไถ่มนุษย์จากบาป) เป็นศาสดา พระเยซูทรงประสูติที่เมืองนาซาเรส  แคว้นกาลิเล  
ประเทศปาเลสไตน์ หรอื อิสราเอลในปจัจุบนั เมื่อ พ.ศ.543 (ค.ศ.1) สิ้นชวีิตเมื่อ พ.ศ. 576   
อายไุด ้33 ปี เผยแผ่ศาสนาอยู ่3 ปี 
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  ลกัษณะความเชื่อพืน้ฐานของศาสนาครสิต์ 
  1. ศาสนาครสิต์เป็นศาสนาเอกเทวนิยม นับถอืพระเจา้สูงสุดเพยีงองคเ์ดยีว คอื 
พระยะโฮวา  
  2. พระยะโฮวา ถงึแมจ้ะมตีวัตน แต่กเ็ป็นกายทพิยไ์ม่มใีครมองเหน็  พระองคม์ ี
3 ลกัษณะ คือ พระบิดา  พระบุตร  พระจติ  แต่ก็เป็นองค์เดียวกัน เรยีกว่า ตรเีอกานุภาพ 
(ศาสนาครสิต์มรีากฐานความเชื่อเรื่อง “ พระเจา้” ที่มคีวามสมัพนัธ์แบบตรเีอกานุภาพ คอื  

พระบดิา (The Father : พระเจา้ผูท้รงสรา้งโลก ) พระบุตร (The Son : พระเยซูครสิต์มาไถ่บาป
มนุษย ์) และพระวญิญาณบรสิุทธิ ์(The Holy Spirit : พระจติเจา้ สถติในจติวญิญาณของผูเ้ชื่อ
ศรทัธาทุกคน) เป็นพระเจา้องคเ์ดยีวกนั (จากสงัคายนา Nicea ค.ศ. 325) 
  3. พระยะโฮวาเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมต่างๆ แต่โดยรวมแลว้ทรงเป็นพระบดิา
แห่งความรกั 

  4. พระยะโฮวาทรงเป็นผู้สร้าง รกัษา และท าลายโลก โดยทรงสร้างโลกจาก
ความว่างเปล่า 

  5. พระยะโฮวาทรงสร้างมนุษย์เลยีนแบบพระองค์  มนุษย์จงึมพีลงัยิง่ใหญ่ใน
ตวัเอง แต่มนุษยต์กถล าไปในความชัว่ เพราะใชเ้จตจ านงอสิระทีพ่ระเจา้ประทานมาใหอ้ย่างผดิทาง 
โดยอาดมัเป็นคนแรกทีท่ าความชัว่  บาปก าเนิดจงึตดิตวัอาดมัเรือ่ยมาจนถงึมนุษยชาตทิัง้มวล 

  6. เมือ่มนุษยม์บีาปก าเนิด พระเจา้จงึทรงส่งพระเยซูมาไถ่บาปให้ 
  7. เชื่อว่าวญิญาณเป็นอมตะ เมื่อถงึวนัพพิากษาโลก มนุษยจ์ะไปอยู่ในสวรรค์
หรอืนรกชัว่นิรนัดรตามบุญและบาปทีแ่ต่ละคนท าไว้ 
  8. เชื่อว่า มเีทวดาอยู่มากมาย ทัง้ฝ่ายดแีละฝ่ายชัว่  ซาตานเป็นหวัหน้าฝ่ายชัว่ 
แต่ในทีสุ่ดกจ็ะถูกพระเจา้ท าลาย (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2549 : 195) 
  หลกัจรยิธรรมในศาสนาครสิต ์

  เนื่องจากพระเยซูมไิดท้รงประสงคท์ีจ่ะตัง้ศาสนาใหม่แต่ทรงมปีระสงคท์ีจ่ะปฏริูป
ศาสนายูดายให้บรสิุทธิข์ ึน้เท่านัน้ เมื่อพระองค์ประกาศศาสนาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นศาสนาใหม ่ 
พระองค์ยงัคงถือปฏิบัติตามหลกัศาสนายูดายทุกอย่าง กล่าวคือ หลกับญัญัติ 10 ประการ 
ตลอดจนเขา้โบสถ์ สวดมนต์  และประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  เมื่อพระองค์ประกาศค าสอน
พระองค์แจ้งแก่ชาวยิวว่า พระองค์ทรงน าข่าวดีมาบอก  ข่าวดีของพระองค์ก็คือ ความรกั  
ความรกัจงึเป็นหลกัค าสอนส าคญัของศาสนาครสิต ์ 
 ค าสอนทัง้หมดของพระเยซสูามารถสรปุลงไดเ้ป็น 2 ประการ คอื 

 1. จงรกัพระเจา้ดว้ยสุดจติสุดใจและสิน้สุดความคดิ 

 2. จงรกัเพื่อนบา้นเหมอืนรกัตนเอง (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 160) 
 เมื่อจะขยายความค าสอน 2 ประการนี้ ไปสู่หลักบัญญัติ 10 ประการก็จะได้ว่า   
การปฏิบตัิตามหลกัการข้อที่ 1 ก็คือ การปฏิบตัิตามหลกับญัญตัิ 10 ประการข้อที่ 1-4 และ 
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การปฏิบัติหลกัการข้อที่ 2 ก็คือ การปฏิบัติตามหลักบญัญัติ 10 ประการข้อที่ 5-10 นัน่เอง  
(สุจติรา อ่อนคอ้ม, 2542 : 206-207) 
 ตวัอย่างค าสอนของพระเยซูคริสต ์

 หลกัค าสอนที่มาจากองค์พระเยซูครสิต์ พระองค์ทรงมามใิช่เพื่อท าลายบทบญัญตัิ
หรอืค าสอนดัง้เดมิ แต่พระองคม์าเพื่อท าใหบ้ทบญัญตันิัน้สมบรูณ์โดยไดส้อนถงึ  
 1. บญัญตัแิห่งความรกั ( มธ. 22: 37– 39, ยน. 3 : 16) 
  “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เ ป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ  
สุดสตปิญัญาของท่าน น้ีคอืบทบญัญตัิเอกและเป็นบทบญัญตัิแรก  “บทบญัญตัปิระการที่สอง 

กเ็ช่นเดยีวกนัคอื ท่านต้องรกัเพื่อนมนุษยเ์หมอืนรกัตนเองธรรมบญัญตัแิละค าสอนของบรรดา 

ผูป้ระกาศ ( ผูเ้ผยพระวจนะ) กข็ึน้อยูก่บับญัญตัสิองประการน้ี”  
  “เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค ์ 
เพื่อทุกคนทีว่างใจในพระบุตรนัน้จะไมพ่นิาศ แต่มชีวีตินิรนัดร”์  
 2. ความสุขแทจ้รงิ (มธ. 5: 1- 12) 
  พระเยซเูจา้ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนมากมายจงึเสดจ็ขึน้บนภูเขา เมื่อประทบั
แลว้ บรรดาศษิยเ์ขา้มาหอ้มลอ้มพระองค ์พระองคท์รงเริม่ตรสัสอนว่า 

  ผูม้ใีจยากจน ยอ่มเป็นสุข เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขา  
  ผูเ้ป็นทุกขโ์ศกเศรา้ ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดร้บัการปลอบโยน  
  ผูท้ีม่ใีจอ่อนโยน ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะได ้รบัแผ่นดนิเป็นมรดก  
  ผูห้วิกระหายความชอบธรรม ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะอิม่  
  ผูม้ใีจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะไดร้บัพระเมตตา  
  ผูม้ใีจบรสิุทธิ ์ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดเ้หน็พระเจา้  
  ผูส้รา้งสนัต ิยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะไดช้ื่อว่าเป็นบุตรของพระเจา้  
  ผูถู้กเบยีดเบยีนขม่เหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจกัรสวรรค์
เป็นของเขา  
  ท่านทัง้หลายย่อมเป็นสุขเมื่อถูกดูหมิน่ ข่มเหงและใส่รา้ยต่าง ๆ นานาเพราะเรา 
จงชื่นชมยนิดีเถิด เพราะบ าเหน็จรางวลัของท่านในสวรรค์นัน้ยิง่ใหญ่นัก เขาได้เบียดเบียน
บรรดาผูป้ระกาศทีอ่ยูก่่อนท่านดงันี้ดว้ยเช่นเดยีวกนั (กรมการศาสนา, 2555) 
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 3. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาอสิลาม (Islam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-3 สญัลกัษณ์ศาสนาอสิลาม 

 

  ศาสนาอสิลามเป็นศาสนา 1 ใน 3 ของศาสนาโลก (ศาสนาโลก หมายถงึ ศาสนา
ทีไ่ดร้บัความนิยมนบัถอืแพรห่ลายในหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศต้นก าเนิดของศาสนา 
ซึง่ในปจัจุบนักค็อื พระพุทธศาสนา ศาสนาครสิต์ และศาสนาอสิลาม) เกดิในประเทศซาอุดอิารเบยี 
เมื่อ พ.ศ. 1133 โดยคดิตามปีเกดิของศาสดา คอื ท่านนบมีุฮมัหมดั ค าว่า อสิลาม มาจากศพัท์ว่า 
อสัลามะ (ซูเราะห์ 3: 82) แปลว่า การอ่อนน้อมถ่อมตนยอมจ านนต่อพระเจา้ ซึง่โดยใจความ 

กค็อื การมอบกายถวายชวีติต่อพระอลัลอฮฺอยา่งสุดจติสุดใจ และค าว่า มุสลมิ กม็คีวามหมายว่า 
ผูย้อมมอบกายถวายชวีติต่อพระอลัลอฮฺอย่างสิ้นเชงิ (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2549 : 203) นอกจากนี้ 
อสิลามยงัแปลไดอ้กีว่า  สนัต ิ ความสงบ และความปลอดภยั (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 171)   
  ดงัที่กล่าวมาแล้วว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มพีัฒนาการต่อเนื่องมาจาก
ศาสนายูดายและศาสนาครสิต์ ฉะนัน้ ในพระคมัภีร์อลักุรอานจงึปรากฏรายชื่อของศาสนทูต 
(นบ)ี ที่พระเจ้าเคยส่งลงมาประกาศศาสนาในโลกมนุษยถ์ึง 25 คน และ 1 ใน 25 คนนัน้ก็คอื 
พระเยซู (นบอีิซา (Isa) ดงัปรากฏในตารางรายชื่อล าดับที่ 24) ซึ่งก็หมายความว่า ในศาสนา
อสิลามยอมรบัว่า พระเยซูเป็นศาสนทูตท่านหนึ่งทีเ่คยมาประกาศศาสนาก่อนท่านนบมีุฮมัหมดั 
แต่ชาวมุสลิมเชื่อว่า ศาสนาอิสลามซึ่งได้รบัการประกาศโดย ศาสนทูตนบีมุฮัมหมัดนัน้มี 
ความสมบรูณ์ทีสุ่ดและเป็นศาสนทตูองคส์ุดทา้ย 

  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ 
พระอลัเลาะห์ พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิง่ ทรงก าหนดชะตากรรมของมนุษย์และสตัว ์  
ในศาสนาอสิลามไม่มนีักบวชมุสลมิ แต่ทุกคนทัง้ผู้ชายและผู้หญิงมหีน้าที่ต้องปฏบิตัศิาสนกิจ
เท่าเทยีมกนั ไมแ่ยกกจิกรรมทางโลกและกจิกรรมทางศาสนาออกจากกนั ค าสอนมลีกัษณะเป็น
จรยิธรรมและกฎหมาย (เดอืน  ค าด,ี  2545 : 171) 
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ภาพท่ี 4-4 รายชื่อของศาสนทตู (นบ)ี 
(ทีม่า : http://www.annisaa.com/forum/index.php?topic=547.0) 

 

 พื้นฐานความเช่ือของศาสนาอิสลาม 

 บรรจง  บนิกาซนั  (2548) ได้อธบิายถงึหลกัศรทัธาพื้นฐานและหลกัการปฏบิตัิตน
ของอสิลามไวใ้นหนงัสอื อสิลามสจัธรรมแห่งชวีติ ดงัต่อไปนี้ 
 1. การศรทัธาในพระเจ้า การศรทัธาในพระเจ้าองค์เดยีว คอื รากฐานส าคญัของ
อสิลาม (ภาษาอาหรบัเรยีกว่า เตาฮดี) การศรทัธาดงักล่าวนี้หมายถงึ   
  1.1 อัลลอฮฺเท่านัน้ที่เป็นสิ่งศักดิส์ ิทธิส์ูงสุด แต่เพียงพระองค์เดียวที่มนุษย์
จะตอ้งเคารพสกัการะ วงิวอนขอความช่วยเหลอืและขอความคุม้ครอง 
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  1.2 อลัลอฮฺองคเ์ดยีวเท่านัน้ทีเ่ป็นผูท้รงสรา้ง ผูท้รงบรหิารจดัการและจดัเตรยีม
ทุกสิง่ทุกอยา่งส าหรบัทุกสรรพสิง่ 

  1.3 ค าสัง่ของพระองค ์คอื กฎหมายสงูสุดทีม่นุษยจ์ะตอ้งเชื่อฟงัและปฏบิตัติาม 

 2. การศรทัธาในบรรดาศาสดา (นบ)ี ค าว่า นบี เป็นภาษาอาหรับหมายความว่า 
ผู้น าข่าว หมายถึง ผู้น าข่าวหรือค าสอนจากพระผู้เป็นเจ้ามาบอกมนุษย์ การมีนบีถือเป็น 

ความเมตตาจากพระผู้เป็นเจา้ เพราะโดยนบนีี้เองทีม่นุษยไ์ด้รบัแนวทางและแบบอย่างทีด่งีาม
ในการด าเนินชวีติซึง่จะน ามนุษยไ์ปสู่ชวีติอนัดงีามหลงัความตาย 

 3. การศรทัธาในชวีติหลงัความตาย การศรทัธาในโลกหน้า หรอื การฟ้ืนคนืชพีหลงั
ความตายเป็นหลกัศรทัธาส าคญั 1 ใน 6 ประการของอิสลาม มุสลมิผู้ใดปฏเิสธหลกัศรทัธานี้ 
ถอืว่า หลุดจากอิสลาม หรอืตกจากศาสนาทนัท ี เพราะความเชื่อที่ว่า ชวีติมนุษย์จบลงตรงที่ 
ความตายโดยไม่ต้องรบัผดิชอบต่อการกระท าของตวัเองเป็นความเชื่อที่ผดิ ตามค าสอนของ
อสิลามนัน้ หลงัจากตายไปแล้วมนุษยจ์ะไปรออยู่ในสถานทีแ่ห่งหนึ่ง ซึ่งคัน่กลางระหว่างโลกนี้
กบัโลกหน้า (โลกบรฺัซคั หรอื โลกแห่งสุสาน) เพื่อรอวนัสิน้โลก และเมือ่วนันัน้มาถงึมนุษยท์ุกคน
ตัง้แต่คนแรกจนถงึคนสุดทา้ยจะถูกท าให้ฟ้ืนคนืชพีขึน้มาเพื่อรบัการไต่สวนการกระท าของเขา 
และหลงัจากนัน้กจ็ะไดร้บัรางวลัตอบแทนหรอืถูกลงโทษตามความดคีวามชัว่ของตวัเองทีไ่ดท้ า
ไวใ้นขณะทีย่งัมชีวีติอยูใ่นโลกนี้ 
 4. การศรัทธาในมลาอิก๊ะฮฺ การศรัทธาในบรรดามลาอิก๊ะฮฺและสิ่งเร้นลับเป็น  
1 ในหลกัศรทัธาขัน้พื้นฐาน 6 ประการของอิสลาม การปฏเิสธหลกัศรทัธาขอ้นี้ชื่อว่า ปฏเิสธ
อสิลามและปฏเิสธพระเจา้ไปโดยปรยิาย เพราะนอกจากมนุษย ์สตัว ์และพชืแลว้ อลัลอฮฺยงัได้
สร้างมลาอิก๊ะฮฺ และญิณ ซึ่งเป็นสิง่เร้นลบัให้มาอยู่ร่วมกบัมนุษย์ในโลกนี้ด้วย มลาอิก๊ะฮฺ คอื  
สิง่ทีอ่ลัลอฮฺสรา้งขึน้จากรศัม ีมนุษยไ์ม่สามารถมองเหน็ได ้ มคีุณสมบตัสิ าคญัคอื เป็นบ่าวผูร้บั
ใช้และเชื่อฟงัอัลลอฮฺโดยไม่ฝ่าฝืน  ไม่กินไม่ดื่ม ไม่มีอารมณ์และความรู้สึก  ส่วนญิน คือ  
สิง่ที่อลัลอฮฺสร้างขึ้นมาจากไฟ มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นกนั มอี านาจในการที่จะเลอืก
เชื่อฟงัหรอืปฏเิสธค าสัง่ของอลัลอฮฺไดเ้ช่นเดยีวกบัมนุษย ์ญนิทีป่ฏเิสธพระเจา้ เรยีกว่า ชยัฏอน 
หรอื มารรา้ย  มารรา้ยเหล่านี้จะคอยหลอกล่อใหม้นุษยห์ลงผดิจากค าสอนของพระเจา้ 

 5. การศรทัธาในบรรดาคมัภรีข์องพระเจา้ เนื่องจากนบทีัง้หลายทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้
จากอัลลอฮฺให้น าค าสอนของพร ะองค์มาบอกแก่มนุษย์ล้วนเป็นมนุษย์และต้องตาย  
และหลงัจากท่านนบมีุฮมัหมดัก็ไม่มนีบคีนใดเกดิขึน้อกีแล้ว หากมนุษยต์้องการศกึษาค าสอน
ของอลัลอฮฺจงึตอ้งไปศกึษาในพระมหาคมัภรีอ์ลักุรอาน (ในคมัภรีอ์ลักุรอานระบุว่า ก่อนสมยันบี
มุฮมัหมดั อลัลอฮฺเคยได้ทรงประทานคมัภรี์ไว้ เช่น นบมีูซา หรอื โมเสส ได้รบัคมัภรีเ์ตารอต 
(Torah), นบดีาวูด หรอื เดวิด ได้รบัคมัภรี์ ษะบูรฺ (Psalms), นบอีีซา หรอื เยซู ได้รบัคมัภีร ์
อนิญลี (Injeel), และนบมีฮุมัหมดั ไดร้บัคมัภรีอ์ลักุรอาน) 
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 6. การศรทัธาในกฎก าหนดสภาวะ กฎก าหนดสภาวะ คอื กฎทีพ่ระเจา้สรา้งขึน้มา
เพื่อควบคุมสรรพสิ่งรวมทัง้มนุษย์ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์  กฎดังกล่าว
ประกอบดว้ย 

  6.1 กฎธรรมชาต ิที่ปรากฏอยู่ตัง้แต่ระบบอวยัวะในร่างกายมนุษย ์ระบบของ
โลกมนุษยไ์ปจนถงึระบบจกัรวาล  

  6.2 กฎการด าเนินชวีติ (ชะรอ๊ีะฮฺ) เป็นกฎทีจ่ าแนกแยกแยะระหว่างความดแีละ
ความชัว่ ความถูกและความผดิ ความจรงิและความเทจ็  ใหม้นุษยป์ฏบิตัใินการด าเนินชวีติ 

  6.3 กฎแห่งชะตากรรม  กฎดงักล่าวนี้ คือ กฎที่พระเจ้าวางไว้โดยการสร้าง
มนุษยใ์หม้รีปูรา่ง หน้าตา ความรูค้วามสามารถ ฐานะความเป็นอยู่และชะตากรรมทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่เป็นความลบัทีม่นุษยไ์มส่ามารถรูไ้ด ้ เพื่อเป็นการทดสอบมนุษยว์่าเชื่อฟงัพระเจา้หรอืไม ่ 
 หลกัปฏิบติัเพ่ือยืนยนัความศรทัธา 

 1. การกล่าวค าปฏญิาณยนืยนัความมศีรทัธา ว่าจะไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ
และปฏญิาณว่า มฮุมัหมดัเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ 

 2. การนมาซ หรอื การละหมาด อลัลอฮฺทรงก าหนดให้เราต้องยนืยนัต่อสญัญากบั
พระเจ้าทุกวนัในการนมาซประจ าวนั 5 เวลา ได้แก่ ก่อนรุ่งอรุณ กลางวนั เยน็ พลบค ่า และ
กลางคนื (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2554 : 96) เพื่อยนืยนัความศรทัธาในอสิลามของตนเอง 

 3. การจ่ายซะกาต การจ่ายซะกาตเป็นสิง่ทีต่้องท าควบคู่ไปกบัการนมาซ หากไม่ท าถอื
ว่าเป็นบาป ด้วยเหตุผลเพื่อให้มนุษย์ผู้มีความมัง่คัง่ร ่ ารวยจากทรัพย์ปจัจัยที่ได้ร ับจาก 

พระผู้เป็นเจ้าต้องรบัผิดชอบต่อสงัคมมากขึ้น โดยการเรียกเก็บทรพัย์ส่วนหนึ่งซึ่งเรยีกว่า  
ซะกาต จากทรพัย์สินของคนมัง่คัง่ในทุกรอบปีมาจดัสรรให้แก่ผู้มสีิทธิไ์ด้รบั 8 ประเภท คือ  
คนยากจน  คนขดัสน  ผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกบัซะกาต ผู้ที่มใีจโน้มมาสู่อิสลาม ไถ่ทาส ผู้มหีนี้สนิ 

ล้นพ้นตวั ในหนทางของอลัลอฮฺ (การปกป้องศาสนา) และคนพลดัถิ่น ซะกาตจงึไม่ใช่การ
บรจิาคท าการกุศล แต่เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องปฏิบตัิเหมอืนการเสียภาษีของประชาชน
นัน่เอง 

 4. การถอืศลีอด การถอืศลีอดในเดอืนเราะมะฎอนเป็นวนิยับญัญตัทิีก่ าหนดใหมุ้สลมิ
ทุกคนต้องปฏบิตั ิการละเวน้ถอืเป็นบาปใหญ่ การถอืศลีอด คอื การงดเว้นจากการกนิ การดื่ม 
การเสพ การมคีวามสมัพนัธท์างเพศและการงดเวน้จากอารมณ์ใฝ่ต ่าทัง้ทางดา้นร่างกาย วาจา
และจติใจ  ตัง้แต่ดวงอาทติยข์ึน้จนถงึดวงอาทติยต์กระหว่างเดอืนเราะมะฎอนของทุกปีซึง่อาจมี
ระยะเวลา 29 หรอื 30 วนั โดยมเีจตนาว่า ท าเพื่ออลัลอฮฺ  วตัถุประสงคข์องการถอืศลีอดนี้ไม่ใช่
เพื่อการทรมานร่างกายแต่เป็นไปเพื่อสร้างความรู้สึกยับยัง้ชัง่ใจตนเองและความรู้สึก  

ย าเกรงต่อพระเจา้ (เรยีกว่า ตกัวา)  
 5. การบ าเพญ็ฮจัญ์  ฮจัญ์ถอืเป็นหลกัปฏบิตัสิ าคญัทีอ่สิลามก าหนดให้มุสลมิทุกคน
ตอ้งปฏบิตัคิร ัง้หนึ่งในชวีติ หากมคีวามสามารถทางดา้นร่างกายและทรพัยส์นิและหนทางทีไ่ปมี
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ความปลอดภยั เพื่อเป็นการแสดงออกถงึความศรทัธา  การท าฮจัญ์กค็อื การเดนิทางไปยงับา้น
ของอัลลอฮฺ (บัยตุลลอฮฺ) ที่นครมักก๊ะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย ในวันที่ 8-13 ของเดือน 

ซุลฮจิญะฮฺของทุกปี  ทัง้นี้เพื่อปฏบิตัศิาสนกจิตามแบบอยา่งของท่านนบมีฮุมัหมดั 

 คณุธรรมส าคญัในอิสลาม 

 นอกจากหลกัศรทัธา 6 และหลกัปฏบิตัิ 5 ประการเพื่อยนืยนัความเป็นมุสลมิแล้ว 
อสิลามยงัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งคุณธรรมส าคญับางประการขึน้ในจติใจมนุษย ์ไดแ้ก่ 

 1. ความย าเกรงพระเจา้ (ตกัวา) ว่า พระองคท์รงเฝ้ามองอยู่และกลวัการถูกลงโทษ 
ซึง่จะท าใหม้นุษยไ์มก่ลา้ท าบาป 

 2. ความอดทนอดกลัน้ (ซอ็บรฺ) เมื่อเกดิการสูญเสยี หรอืมสีิง่เลวรา้ยเกดิขึน้ในชวีติ 

ซึง่ถอืว่าเป็นบททดสอบส าหรบัชวีติ 

 3. ความบรสิุทธิใ์จ (อคิลาศ) การท าความดทุีกอยา่งจะตอ้งท าเพื่อพระเจา้เพยีงอย่าง
เดยีวโดยไมห่วงัสิง่อื่นแอบแฝง 

 4. การมอบความไว้วางใจในอัลลอฮฺ (ตะวักกุล) คือ การยอมรบัว่า อัลลอฮฺ คือ  
ผูก้ าหนดทุกสิง่ทุกอยา่งและผูป้ระทานความส าเรจ็ใหแ้ก่ชวีติ 

 5. ความส านึกในบุญคุณของพระเจา้ (ชุกูรฺ) ว่า ทุกสิง่ทุกอย่างที่มนุษยไ์ด้มาตัง้แต่
ชวีติ สุขภาพร่างกาย ความรูค้วามสามารถ ปจัจยัยงัชพี ความมัง่คัง่และสิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ รอบตวั เป็นสิง่ทีพ่ระเจา้ประทานใหม้าทัง้สิน้  มนุษยจ์ะไดไ้ม่หยิง่จองหอง รูจ้กัอ่อนน้อม
ถ่อมตน และท าดต่ีอผู้อื่นเหมอืนกบัที่พระเจา้ได้ท าดกีบัเขา (บรรจง  บนิกาซนั, 2548 : 101-

102) 
 4. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาบาไฮ หรอื บาฮาอ ิ(Bahaism) 
 

 
 

ภาพท่ี 4-5 สญัลกัษณ์ศาสนาบาไฮ 

 

 การที่ผู้เขยีนเลือกที่จะน าศาสนานี้มาไว้ต่อจากศาสนาอิสลาม ก็เพราะว่า ศาสนา
บาไฮ หรอื บาฮาอินี้ เป็นศาสนาเกิดใหม่ ซึ่งมนีักวิชาการศาสนากล่าวว่า มมีูลรากมาจาก
ศาสนาอสิลาม ฉะนัน้ บางท่านจงึถอืว่า บาไฮเป็นเพยีงนิกายหนึ่ง หรอื สาขาหนึ่งของศาสนา

http://www.bahai.or.th/bahai-teachings/spiritual-teachings/None


121 

 

อสิลามเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศาสนาบาไฮมหีลกัการ ตวับุคคลและคมัภรีศ์าสนา
ของตนเองเป็นการเฉพาะและได้ยื่นหนังสอืขอความรบัรองจากสหประชาต ิว่าเป็นศาสนาหนึ่ง
ในโลก เมื่อ ค.ศ. 1947 หรอื พ.ศ. 2490 ด้วย ดงันัน้ จงึควรทราบถงึหลกัการในศาสนานี้ด้วย 
โดยใช้ขอ้มลูทางวชิาการจากเอกสารประวตัศิาสตรศ์าสนาของ ดร.สุชพี ปุญญานุภาพ (2545) 
เป็นหลกัดงัต่อไปนี้ 
 ศาสดาของศาสนานี้ คอื บ๊าบ  หรอื บ๊าบ-อุด-ดนิ  เป็นภาษาอาหรบัแปลว่า ประตูแห่ง
ความเชื่อ เกดิเมื่อ ค.ศ.1820 และถงึแก่กรรมเมื่อ ค.ศ.1850 โดยการถูกยงิเป้าต่อหน้าประชุม
ชน ในขอ้หาเป็นกบฏต่อศาสนาอสิลาม เพราะสัง่สอนผดิจากหลกัการดัง้เดมิแห่งศาสนานัน้ แลว้
ยงัประกาศค าสอนใหมข่องตนและใชแ้ทนขอ้ความในคมัภรีอ์ลักุรอาน 

 บ๊าบ อุด ดนิ มนีามเดมิว่า มรีซะ อาล ีมุฮมัหมดั เมื่ออายุ 25 ปี เขาไดเ้ปลี่ยนชื่อและ
ประกาศตนเป็นผู้แจ้งข่าว ซึ่งตามคมัภีร์ของศาสนาอิสลาม ยูดาย และครสิต์ ก็คือ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้มาเพื่อเตรียมทางไว้ส าหรบัผู้ยิ่งใหญ่กว่ าตนที่จะมาในอนาคต หลังจากที่บ๊าบ
เสยีชวีติเมือ่อาย ุ30 ปีแลว้ มรีซะ ฮุสเซน  อาล ีสาวกของบ๊าบไดป้ระกาศตนว่าเป็น อหิม่ามผูท้ี่
จะมาช่วยโลกตามค าท านายของบ๊าบ  และไดต้ัง้ชื่อตนเองใหม่ว่า บาฮา-อุล-ละห ์(Baha-ul-lah) 
แปลว่า ความรุ่งโรจน์แห่งพระเจ้า  แต่บาฮาอุลละห์ก็ถูกจ าคุกอยู่จนสิ้นชีวิตในคุกเมอืงอา
เครแห่งอาณาจกัรปาเลสไตน์ เมือ่ พ.ศ. 2387 

 หลกัความเช่ือของศาสนาบาไฮ 

 1. เชื่อในพระเจา้และเชื่อในศาสดาพยากรณ์ทุกท่านทีพ่ระเจา้ส่งลงมา 

 2. เชื่อว่า ววิรณ์ คอื การแจง้ขา่วลงมาของพระเจา้มอียูเ่ร ือ่ยๆ มกีารก้าวหน้าไม่หยุด
อยูเ่พยีงเท่าทีเ่คยแจง้มา 

 3. ส่งเสรมิผูน้บัถอืใหแ้สวงหาความจรงิ  
 4. ถอืหลกัความเสมอภาคแห่งชายและหญงิ 

 5. ส่งเสรมิการศกึษาภาคบงัคบัแต่ไมส่่งเสรมิชวีตินกับวช 

 6. ส่งเสรมิใหม้คีู่ครองเพยีงคนเดยีว และไมส่นบัสนุนการหยา่รา้ง 

 7. สนบัสนุนใหเ้ชื่อฟงัรฐับาลทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

 8. ใหส้รา้งหรอืเลอืกภาษาระหว่างประเทศขึน้เพยีงภาษาเดยีวเพื่อจะไดใ้ชส้ื่อสารกนั
ทัง้โลก 

 วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้ศาสนาบาไฮ 

 1. ศาสนาบาไฮมุ่งประสานศาสนาต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นศาสนาสากลเพียง
ศาสนาเดยีวของมนุษยชาต ิ

 2. ศาสนาบาไฮมุ่งสรา้งความเป็นเอกภาพของมนุษยชาต ิซึง่จะเกดิขึน้ไดม้นุษยท์ุก
คนตอ้งเชื่ออยา่งเดยีวกนั  มพีระเจา้องคเ์ดยีวกนั มศีาสนาเดยีวกนั  และมเีผ่าพนัธุเ์ดยีวกนั 
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 3. ศาสนาบาไฮมุ่งสรา้งศกัดิศ์รขีองมนุษยชาตใิหเ้ท่าเทยีม เช่น เพศ และโอกาสใน
การไดร้บัการศกึษา 

 4. ศาสนาบาไฮมุ่งสร้างโลกนี้ ให้น่าอยู่น่าอาศัย เช่น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้ว
มติรภาพ ภราดรภาพจะเกดิตามมา ปญัหาสงครามกจ็ะหมดไป (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2549 : 252) 
 ปจัจบุนัมผีูจ้ดทะเบยีนนับถอืศาสนาน้ี 210,930 คน มสี านักงานสาขาของศาสนานี้อยู่
ทัว่ทุกรฐัในสหรฐัอเมรกิา  ในประเทศลาตนิอเมรกิาทุกประเทศ ในประเทศแคนาดาและประเทศ
อื่นๆ อกี 18 ประเทศ ส านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา คอื โบสถ ์ณ เมอืงวลิเมตต ์ 
ฝ ัง่ทะเลสาบมชิแิกนใกลช้คิาโก ้และทีส่ าคญัศาสนาบาไฮมสีาขาอยูใ่นประเทศไทยดว้ย 

 5. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ู(Brahmanism-Hinduism) 
 

 
 

ภาพท่ี 4-6 สญัลกัษณ์ศาสนาฮนิดู 
 

 ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูนี้ในสมยัโบราณเรยีกว่า สนาตนธรรม หมายถงึ ธรรมหรอื
ศาสนาอนัเป็นของเก่าหรอืนิรนัดร  หรืออาจเรยีกว่า ไวทกิธรรม หมายถงึ ธรรมหรอืศาสนาที่
เนื่องดว้ยค าสอนในพระเวท (สุชพี ปุญญานุภาพ, 2545 : 383) ต่อมาเรยีกว่า ศาสนาพราหมณ์ 
แปลว่า ค าสอนของ พราหมณาจารยแ์ละต่อมาศาสนาพราหมณ์ปฏริปูค าสอนแลว้เรยีกว่า ฮนิดู
ธรรม แปลว่า ธรรมทีส่อนลทัธอิหงิสา จงึมชีื่อเรยีกภายหลงัว่า ศาสนาฮนิดู (เดอืน ค าดี, 2545 : 
66)  
 ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูมลีกัษณะเป็นเทวนิยม แต่ไม่ปรากฏนามผูเ้ป็นศาสดา มคีมัภรี์
ศาสนาคอื คมัภรีพ์ระเวท ชาวฮนิดูถอืว่า คมัภรีพ์ระเวทไม่ใช่ผลงานที่เรยีบเรยีงขึน้โดยมนุษย ์ 
หากแต่เป็นพระวจนะของพระเป็นเจา้ทีท่รงสัง่สอนถ่ายทอดให้แก่พวกฤาษอีนิเดยีสมยัโบราณ 
ฤาษทีัง้หลายเมื่อไดเ้รยีนรูพ้ระเวทจากพระพรหมแลว้กส็ัง่สอนถ่ายทอดใหแ้ก่สานุศษิยต่์อๆ มา 
ชาวฮนิดูเองไม่ทราบว่าฤาษีผู้เป็นปฐมาจารย์และบูรพาจารย์แห่งคมัภีร์พระเวทคอืใคร  แต่
คมัภรี์พระพุทธศาสนาในอมัพฏัฐสูตรและเตวชิชสูตรแห่งทฆีนิกายได้ระบุว่า ฤาษี 10 ตน คอื 
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ฤาษอีฏัฐกะ  ฤาษวีามกะ  ฤาษวีามเทวะ  ฤาษเีวสสามติร ฤาษยีมตคัค ี ฤาษอีงัครีส  ฤาษภีาร
ทวาชะ  ฤาษวีาเสฏฐะ  ฤาษกีสัสปะ  และ  ฤาษภีคุ  เป็นปฐมาจารยแ์ละบูรพาจารยผ์ูส้อนคมัภรี์
พระเวทใหแ้ก่พวกพราหณ์ (สุนทร  ณ รงัส,ี 2545 : 15-16)  
 หลกัความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

 1. เชื่อว่า พรหมนั (พระพรหม) เป็นสจัธรรมสูงสุด ไม่มรีูป แต่เมื่อจะสร้างโลกก็
ส าแดงพระองค์ออกมาเป็น 3 รูป คือ ที่เรยีกว่า ตรีมูรติ คือ พระพรหม ผู้สร้าง พระวิษณุ 
(นารายณ์) ผูร้กัษา  และพระศวิะ (อศิวร) ผูท้ าลาย 

 2. เชื่อว่า มกีฎธรรมชาติ เรยีกว่า ฤตะ (Rta) ท าหน้าที่ควบคุมระเบียบของโลก  
กฎน้ีไมไ่ดด้ าเนินไปเอง แต่กฎด าเนินไปภายใตก้ารควบคุมของเทพเจา้ 

 3. เชื่อว่า คมัภรี์พระเวทเป็นแหล่งความรูท้ี่ถูกต้อง เที่ยงแท้แน่นอน เป็นศรุต ิคอื 
ฤาษีสดบัมาเองด้วยสยมัภูปญัญา (ปญัญาที่รูแ้จง้) และเป็นอเปารุเษยะ คอื ไม่ใช่ผลงานของ
มนุษย ์

 4. เชื่อว่า พลงัธรรมชาตมิเีทพก ากบัอยู่เบื้องหลงั เช่น สุรยิเทพควบคุมดวงอาทติย ์
จนัทรเทพ ควบคุมดวงจนัทร ์ วรณุเทพควบคุมฝนฟ้าใหต้กตอ้งตามฤดกูาล เป็นตน้ 

 5. เชื่อว่าการท าพธิพีลกีรรม สวดมนต์สรรเสรญิ เซ่นสรวงบูชาเทพเหล่านัน้เพื่อให้
เทพเจา้โปรดปรานประทานพรทีต่อ้งการ 

 6. เชื่อว่า เทพทัง้หลายนัน้เป็นเพยีงชื่อที่บ่งบอกหน้าที่ของเทพเจา้สูงสุดองค์เดยีว 
คอื พรหม หรอื พรหมนั ซึ่งเป็นวญิญาณอมตะ  เป็นสยมัภู (เป็นเอง  เกิดเอง) ไม่มเีบื้องต้น  
ไม่มเีบื้องปลาย  เป็นองค์สมับูรณ์ (The Absolute) เป็นอรูปพรหม (Impersonal God)  
เป็นปรมาตมนั (อาตมนัหรอืวญิญาณทีย่ ิง่ใหญ่) 
 7. เชื่อว่า อาตมนั หรอื ดวงวญิญาณ หรอื อตัตาตวัตนทีแ่ท้จรงิของมนุษยเ์ป็นส่วน
หนึ่งของ พรหมนั จงึมสีภาพเป็นอมตะเหมอืนพรหมนั  แต่ต้องเวยีนว่ายตายเกิดเพราะไม่รู้
ความจรงิ (อวทิยา) เมือ่รูแ้จง้ตนเองแลว้ บรรลุโมกษะ กจ็ะกลบัไปเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัพรหม 
ไมต่อ้งเวยีนว่ายตายเกดิอกี 

 8. เชื่อว่า วธิกีารปฏบิตัเิพื่อเขา้ถงึพรหม เรยีกว่า ชญานโยคะ  คอื การบ าเพญ็สมาธิ
เพื่อใหเ้กดิญาณ หรอื การรูแ้จง้ตน  หมายถงึรูส้ภาพอนัแทจ้รงิของอาตมนั (ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
พรหมนั) (เดอืน  ค าด,ี 2545: 68)  
 หลกัปฏิบติัเพ่ือบรรลคุวามดีในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู

 พราหมณาจารยไ์ด้แต่งอรรถกถาอธบิายพระเวท เรยีกว่า คมัภรีพ์ราหมณะ และ 

แต่งฎกีาอธบิายคมัภรีพ์ราหมณะขึน้อกีเรยีกว่า คมัภรีอ์ารณัยกะ เพื่อเป็นบทเรยีนของผูบ้ าเพญ็
อยูใ่นปา่ โดยคมัภรีท์ัง้สองไดอ้ธบิายขัน้ตอนชวีติตัง้แต่เกดิจนกระทัง่การออกไปอยู่ป่าบ าเพญ็เพยีร 
เพื่อบรรลุโมกษะ เรยีกการปฏบิตัติามขัน้ตอนนี้ว่า การเขา้สู่อาศรม 4 (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 
2554 : 69) คอื  
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 1. พรหมจรรย ์ช่วงอายุ 1 ถงึ 25 ปี คอื เวลาแห่งการกระท าเพื่อตนเอง ดว้ยการศกึษา
เล่าเรยีนหาวชิาความรู ้ 
 2. คฤหสัถ์ ช่วงอายุ 26 ถงึ 50 ปี คอื เวลาแห่งการกระท าเพื่อครอบครวั การแต่งงาน  
ผลติสมาชกิใหแ้ก่ครอบครวั และสรา้งฐานของครอบครวัใหม้ัน่คง 

 3. วานปรสัถ ์ ช่วงอาย ุ51 ถงึ 75 ปี  คอื ขัน้ตอนของการแยกตวัออกจากครอบครวั
ไปปฏบิตัธิรรมอยูใ่นปา่ ทัง้สามแีละภรรยา เมือ่ความชราปรากฏขึน้แก่ตนหรอืเมือ่มหีลาน   
 4. สนัยาสะ (หรอื สนัยาส)ี  ช่วงอ่ายุ 76 ปีเป็นต้นไป  เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของชวีติ 
ผูด้ าเนินชวีติในขัน้น้ีเรยีกว่า สนัยาสนิ  สนัยาสนิเป็นผูค้รองเพศบรรพชติ  ต้องสละชวีติทางโลก
อยา่งสิน้เชงิ  ใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการพจิารณาแสวงหาความจรงิเกีย่วกบัชวีติ  มุง่ปฏบิตัขิดัเกลา
โดยมโีมกษะหรอืความหลุดพน้เป็นจดุหมายปลายทาง 

 ศาสนาฮินดูได้สอนถึงประโยชน์ 4 ประการ ซึ่งสัมพันธ์กับหลักอาศรม 4 นัน่คือ  
การด าเนินชวีติทีด่คีวรมุง่ประโยชน์ตามล าดบัดงันี้ 
 1. อรรถะ หมายถงึ  ความสมบูรณ์พรัง่พรอ้มด้วยทรพัยส์มบตั ิขัน้นี้เป็นประโยชน์
ปจัจบุนัทีผู่ด้ าเนินชวีติควรท าใหเ้กดิมขีึน้ 

 2. กามะ หมายถงึ การแสวงหาความสุขทางโลกตามควรแก่ภาวะของผูค้รองเรอืน ซึง่
จ าเป็นตอ้งมทีรพัยส์นิสมบรูณ์ในขัน้อรรถะเสยีก่อน 

 3. ธรรมะ หมายถึง การถึงพร้อมด้วยคุณธรรม กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้บรรลุถึง
ประโยชน์ขัน้ที ่1 และ 2 แลว้ กไ็มค่วรหยดุอยูแ่ค่นัน้ แต่ควรกา้วต่อไปสู่ชวีติในทางธรรม 

 4. โมกษะ หมายถงึ การเขา้ถงึความหลุดพ้นจากทุกขโ์ดยสิ้นเชงิ จดัว่าเป็นประโยชน์
สงูสุดของชวีติ  
 นอกจากการปฏบิตัิตามหลกัอาศรม 4 เพื่อให้เข้าถึงประโยชน์ 4 ประการดงักล่าว
ข้างต้นแล้ว ในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูยังมีหลักค าสอนที่ว่าด้วยการปฏิบัติระหว่างบุคคล 
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ปิตฤธรรม  คอื หน้าทีข่องบดิาซึง่ตอ้งมหีน้าทีเ่ลีย้งดบูุตรจนบุตรบรรลุนิตภิาวะ  

 2. มาตฤธรรม คอื หน้าทีข่องมารดาซึง่ตอ้งมหีน้าทีเ่ลีย้งดบูุตรเช่นเดยีวกบับดิา 

 3. อาจารยธรรม  คือ หน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องถ่ายทอดวชิาความรู้ให้แก่ศิษย์
อยา่งถูกตอ้ง เลีย้งดศูษิยอ์ยา่งทีพ่่อแมเ่ลีย้งดู 
 4. บุตรธรรมและศษิยธรรม  คอื หน้าทีข่องบุตรและหน้าทีข่องศษิย ์ซึง่จะต้องเคารพ
นบัถอืบดิามารดา และครอูาจารยอ์ย่างจรงิใจ  ต้องอยู่ในโอวาท  เชื่อฟงัถ้อยค าของท่านทัง้สาม 
และปฏบิตัติามค าสัง่สอนของท่าน 

 5. ภราตฤธรรม คอื หน้าทีข่องพีน้่อง กล่าวคอื น้องต้องเคารพบูชาครูอาจารย์ บดิา
มารดา และพี ่ส่วนพีต่อ้งเลีย้งน้องเหมอืนบดิามารดา และอบรมสัง่สอนน้องเหมอืนครสูอนศษิย์ 
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 6. ปติธรรม คอื หน้าที่ของสามทีี่จะต้องเอาใจใส่ภรรยาอย่างจรงิจงั อย่าเป็นชู้กบั
หญงิอื่น  
 7. ปตันีธรรม คือ หน้าที่ของภรรยาที่จะต้องปฏิบตัิสามีด้วยความซื่อสตัย์สุจริต 
ระมดัระวงัความบรสิุทธิข์องตน  จงเป็นเมยีของชายซึง่เป็นสามขีองตนเท่านัน้ เป็นสามภีรรยา
กนัตลอดชวีติ 

 8. สวาม-ีเสวกธรรม คือ หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างต้องเอาใจใส่ 
เลีย้งดลูกูจา้งตามสมควรและลกูจา้งกต็อ้งปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งซื่อสตัย์ 
 9. ราชธรรม คอื หน้าทีข่องพระราชา (หรอื รฐับาล) ต่อประชาชน จงถอืว่าประชาชน
เป็นเหมอืนบุตรหลาน เอาใจใส่ทุกข์สุขประชาชนอย่างใกล้ชิด ส่วนประชาชนก็ต้องถวาย 

ความเคารพนบัถอืต่อพระราชาอยา่งสงูสุด (สุจติรา อ่อนคอ้ม, 2543 : 43-46)  
 6. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาเชน (Jainism) 
 

 
 

ภาพท่ี 4-7 สญัลกัษณ์ศาสนาเชน 

 

 ไชนะ หรอื เชน เป็นศาสนาหนึ่งของอินเดยีที่มอียู่ ก่อนพระพุทธศาสนา ศาสนานี้
เกดิขึน้เมือ่ไรไมม่หีลกัฐานปรากฏแน่ชดั  ตามประวตักิล่าวว่า  ศาสนาเชนมศีาสดาสบืต่อกนัมา 
24 องค ์ ต าแหน่งศาสดาเรยีกว่า ตรีถงักร  ศาสดาองคแ์รกมนีามว่า ฤษภเทพ และทีป่รากฏชื่อ
อกีองค์หนึ่งคอื องค์ที่ 23 มนีามว่า ปารศวนาถ  มชีวีติอยู่ราว 300 ปีก่อนพุทธกาล และตีรถงักร 

องค์ที ่24 ซึง่เป็นองค์สุดท้าย คอื มหาวรีะ  มนีามเดมิว่า วรธมานะ (ในคมัภรีพ์ระพุทธศาสนา 
เรยีกว่า นิครนถ์  นาฏบุตร  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดร่วมสมยักับพระพุทธเจ้า แต่มอีายุแก่กว่า) 
(สุนทร ณ รงัส,ี 2545 : 89)  
 ค าว่า ไชนะ (เชน) มาจากค าว่า ชนิะ แปลว่า ผู้พชิติ หรอื ผู้ชนะ ใช้หมายถงึบุคคล 

ผูพ้ชิติหรอื ชนะกเิลสตณัหาไดอ้ย่างสิน้เชงิ ศาสนาเชนถอืว่า กเิลสเป็นตวัรา้ยกาจทีสุ่ดทีจ่ะน า
ความวบิตัมิาสู่ตนเองและผูอ้ื่น  หน้าทีข่องทุกคนในศาสนาเชนกค็อื การเอาชนะกเิลส เพื่อจะได้
ไมต่อ้งเวยีนว่ายตายเกดิอกี จงึได้รบัฉายาว่า เป็นศาสนาแห่งตบะธรรม เพราะมุ่งแผดเผากเิลส 
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และนอกจากนี้ยงัได้รบัฉายาว่า ศาสนาแห่งอหงิสา  เพราะถือการไม่เบยีดเบยีนกนัเป็นเรื่อง
ส าคญัมาก 

 ลกัษณะค าสอนพืน้ฐานของศาสนาเชน 

 1. เป็นศาสนาอเทวนิยม (Atheism) ไม่เชื่อว่ามพีระเจา้สร้างโลก  แต่เชื่อว่าโลก
เกดิขึน้และเป็นไปตามเหตุปจัจยัแต่โลกน้ีจะไมแ่ตกสลาย คงอยูต่ลอดไป 

 2. เป็นศาสนาแห่งความบรสิุทธิท์างศลีธรรมและจติใจ  
 3. เชื่อว่า ทุกสิง่มชีวีติมวีญิญาณ  แต่วญิญาณของคนพฒันามากที่สุด จงึสามารถ
บรรลุธรรมสงูสุดได ้

 4. เชื่อว่า วญิญาณป็นอมตะ และเชื่อเรือ่งสงัสารวฏั  กล่าวคอื คนต้องเวยีนว่ายตาย
เกดิไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะบรรลุโมกษะ (หลุดพน้) 
 5. เชื่อว่า คนเราจะสงูต ่าดชีัว่ขึน้อยูก่บักรรม  
 6. สนบัสนุนเพศนกับวชและการปลกีตนออกจากสงัคม 

 7. เชื่อว่า โมกษะ เป็นภูมสิูงสุดพน้จากความทุกข ์คอื เกดิ แก่ เจบ็ ตาย และการจะ
บรรลุถึงโมกษะได้ต้องอาศัยการพฒันาจติตนเองตามหลกัไตรรตัน์ (เห็นชอบ  รู้ชอบ และ
ประพฤตชิอบ) มใิช่ดว้ยการเซ่นสรวงบชูาเทพเจา้ (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2549 : 125) 
 8. คมัภรีศ์าสนาเชน เรยีกว่า อาคม มอียูป่ระมาณ 50 เล่ม  
 หลกัจริยธรรมในศาสนาเชน 

 หลกัติรตันะ หรือ หลกัไตรรตัน์ในศาสนาเชน 

 ขอ้ปฏบิตัทิีจ่ะท าใหเ้ขา้ถงึเป้าหมายสูงสุด คอื โมกษะ หรอื นิรวาณ เรยีกว่า หลกัตริตันะ 

หรอืเรยีกอยา่งหนึ่งว่า หลกัไตรรตัน์ในศาสนาเชน ไดแ้ก่ 

 1. สัมมาทัสสนะ (สมฺยคฺ ทรฺศน) มีศรทัธาชอบ หรือศรทัธาที่ถูกต้อง หมายถึง 
ฅความมศีรทัธา หรอื ความเชื่อในค าสอนของตรีถงักร  หรอื ศาสดาของศาสนาเชนผู้ไดเ้ขา้ถงึ
ความหลุดพน้แลว้  
 2. สมัมาญาณะ (สมฺยคฺ ชฺญาณ) มคีวามรูช้อบ ไดแ้ก่การมคีวามรูเ้กี่ยวกบัความจรงิ
ตามหลกัค าสอนของศาสดาของศาสนาเชน 

 3. สมัมาจารติ (สมฺยคฺ จารติร) มคีวามประพฤตชิอบ หมายถงึ การปฏบิตัชิอบตาม
หลกัค าสอนของศาสดาของศาสนาเชน (สุนทร  ณ รงัส,ี 2545 : 128) 
 หลกัความประพฤตชิอบศาสนาเชน คอื หลกัความประพฤตเิพื่อขจดักรรมใหม่และ
ท าลายกรรมเก่ใหส้ิน้เชงิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ คอื 

 1. การถอืมหาพรต 5 ขอ้ คอื  
  1.1 อหงิสา ตอ้งไมเ่บยีดเบยีนและท าลายชวีติสตัวท์ัง้หลาย  
  1.2 สตัยะ ตอ้งพดูแต่ความจรงิ  ไมห่ลอกลวงทุกรปูแบบ  
  1.3 อสัเตยะ  ตอ้งไมล่กัขโมย 
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  1.4 พรหมจริยะ  ต้องไม่ประพฤติผิดในกาม (ส าหรบันักบวชต้องประพฤติ
พรหมจรรย)์ 
  1.5 อปรคิรหะ ต้องไม่ละโมบโลภมาก อยากได้สิ่งต่างๆ เกินจ าเป็น (ฟ้ืน 
ดอกบวั, 2549 : 127) (บางต าราระบุว่า การสมาทานมหาพรต 5 ประการเท่านัน้ก็เป็นการ
เพยีงพอแลว้) 
 2. การปฏบิตัอินัชอบดว้ยหลกัการ ในเวลาเดนิทาง  ในเวลาพูด  ในเวลารบัประทาน  
การท ากจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั ตอ้งเวน้จากการเบยีดเบยีนชวีติใดชวีติหนึ่ง 

 3. การรูจ้กัควบคุมและรกัษาความคดิ การพดู และการเคลื่อนไหวรา่งกาย 

 4. การประพฤตคิุณธรรม 10 ประการ คอื การรูจ้กัให้อภยั  การประพฤตอ่ิอนน้อม
ถ่อมตน การประพฤติตรงไปตรงมา  เป็นคนซื่อสตัย์  เป็นผู้สุจรติทัง้ทางกาย วาจา ใจ รู้จกั
บงัคบัตนเอง  ทรมานตนเองทัง้ทางจติใจและร่างกาย  เป็นนักเสยีสละ  ไม่ตดิและยดึมัน่ถอืมัน่
ในสิง่ใดๆ  และประพฤตตินเป็นพรหมจาร ี

 5. ควบคุมและบงัคบัความเจบ็ปวดและความไมส่บายทัง้หลาย 

 6. บรรลุสนัตสิุข ความบรสิุทธิ ์ความหมดสิน้จากความอยากทัง้หลาย 

 7. มสีมาธจิติในความจรงิอนัประเสรฐิเกี่ยวกบัโลกวญิญาณ (เดอืน ค าด,ี 2545 :  
87-88)  
 7. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาสกิข ์(Sikhism) 

 

 
 

ภาพท่ี 4-8 สญัลกัษณ์ศาสนาสกิข ์

 

 ศาสนาสิกข์เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2012 ศาสดาของศาสนาสิกข์มทีัง้สิ้น 10 องค ์ 
มคีุรุนานักเป็นองค์แรกและคุรุโควนิทสงิหเ์ป็นองคส์ุดท้าย ค าว่า สกิข ์ตรงกบัภาษาปญัจาบวี่า 
สขิ และตรงกบัภาษาสนัสกฤตว่า ศิษยะ แปลว่า ศิษย์ หรอื ผู้ศึกษาเล่าเรยีน  ชาวสกิข์ก็คอื  
ผู้เป็นศิษย์ของคุรุหรือศาสดาของสิกข์ทุกองค์ ศาสนาสิกข์เกิดขึ้นในช่วงที่อิน เดียมีการ
เผชญิหน้ากนัของศาสนิก 2 ฝ่าย คอื ศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู และศาสนาอสิลามจนเกดิการต่อสู้
ประหตัประหารกนัอยู่เสมอ ท าให้นานักซึง่มจีติใจสูงจงึทนไม่ไหวและหาทางประนีประนอมกนั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Khanda.svg
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เพื่อน าสนัติสุขกลบัมาใหจ้งไดจ้นเป็นเหตุให้เกดิศาสนาสกิขข์ึน้มา (ฟ้ืน ดอกบวั, 2549 : 225) 
ศาสนาสกิขถ์อืว่า ความเชื่อฟงัคุรุหรอืศาสดาย่อมท าใหห้ลุดพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิและ 

ไดบ้รรลุความสุขชัว่นิรนัดร  ในฐานะทีเ่ป็นศาสนาเอกเทวนิยม เชื่อว่า มพีระเจา้สูงสุดองคเ์ดยีว
เท่านัน้ พระองค์อาจจะมีหลายพระนามตามแต่ศาสนาจะเรียก เช่น พระพรหม พระวิษณุ  
พระศิวะ อกาละ ปุรุษะ เอกะ รวมถึงพระยะโฮวา และพระอลัลอฮฺ แต่พระองค์ก็เป็นพระเจ้า
สูงสุดของมนุษยชาติทัง้มวล ศาสนาสกิข์จงึเรยีกพระเจ้าของตนว่า พระนาม (The name)  
และศาสนาสกิขน์ี้ไม่มนีักบวช มแีต่วดัสกิข์ เรยีกว่า คุรุทวารา ภายในวดัสกิข์ทุกแห่งมคีมัภรี์
เรยีกว่า ครนัถสาหพิ (Granth Sahip or The Lord Book) เป็นประธานแทนองค์ศาสดา  
มสีุวรรณพหิาร (วหิารทองค า) ที่เมอืงอมฤตสระ ในรฐัปญัจาป ประเทศอนิเดยีเป็นศูนย์กลาง
ศาสนา (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 90-91) 
 หลกัความเช่ือในศาสนาสิกข ์

 1. เป็นศาสนาเอกเทวนิยม (Monotheism) นับถอืพระเจา้องคเ์ดยีว เรยีกว่า อกาลปุรุษ 
ทรงเป็นพระเจา้ของมวลมนุษยชาต ิแต่พระองคอ์าจมหีลายพระนาม ตามทีช่าวโลกเรยีกต่างกนั 

 2. โลกนี้เป็นโลกจรงิไม่ใช่โลกมายา เพราะพระเจา้เป็นผู้สรา้ง โลกนี้ไม่ใช่สิง่ที่ควร
หลกีหนีไป แต่ควรทุ่มเททุกอยา่งในโลกนี้ 
 3. มนุษยม์ธีรรมชาตทิีย่ ิง่ใหญ่ในตน คอื มนะ หรอื อาตมนั แต่ต้องมาตกต ่าเป็นคน
บาปเพราะ ความรูส้กึยดึถอืตวัตน (อหงัการ) 
 4. ชาวสกิขเ์ชื่อเรือ่งกรรม คนดจีะไดไ้ปสวรรคห์รอืมาเกดิในโลกมนุษยอ์กีและคนชัว่
ตอ้งไปนรก 

 5. ชาวสกิขเ์ชื่อว่า วญิญาณเป็นอมตะ เวยีนว่ายตายเกดิจนกว่าจะหมดกรรม 

 6. จุดหมายสูงสุดคอื การหลุดพ้นจากทุกข์ อยู่ร่วมกับพระเจ้าชัว่นิรนัดร ส่วนวิธี
ปฏบิตักิค็อื การเพ่งและบรกิรรมถงึพระเจา้ จงรกัภกัดต่ีอพระองคแ์ละโดยการปฏบิตัธิรรม 

 7. ไม่สนับสนุนนักบวช  และการปลกีตนออกจากสงัคม ต่อต้านการอาบน ้าลา้งบาป 
การถอืชัน้วรรณะ และการบชูารปูเคารพ (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2549 : 234)  
 หลกัปฏิบติัของศาสนาสิกข ์

 การปฏิบตัิตน หรอื จรยิธรรมในชีวิตประจ าวนันัน้ ศาสนาสิกข์สอนให้ปฏบิตัิตาม
หลกัปญัจวตัร คอื  
 1. ตื่นนอนแต่เชา้ก่อนรุง่อรณุ 

 2. บรกิรรมภาวนา เพื่อช าระจติใจใหส้ะอาด 

 3. ท าการงานอาชพีทีบ่รสิุทธิ ์
 4. แบ่งส่วนรายได ้10 ส่วนอุทศิการกุศล 

 5. ละเวน้การพนนั ยาเสพตดิ และการประพฤตผิดิในกาม 
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 นอกจากหลกัปญัจวตัรนี้แล้ว คุรุโควินทสิงห์ยงัได้สอนว่า เมื่อชาวสิกข์มารวมกัน  
5 คน ต่อหน้าพระคมัภรี ์ชื่อว่าศาสดาไดม้าปรากฏอยูด่ว้ย  และไดบ้ญัญตัศิีล 21 ขอ้ ดงันี้ 
 1. นบัถอืศาสดาเป็นบดิาและถอืตนเป็นบุตร 

 2. นับถือเมืองปาฏลีบุตรและเมืองอานันทบุรีว่า เป็นปูชนียสถานที่ประสูติของ
ศาสดา 

 3. เลกิการถอืชัน้วรรณะ 

 4. หา้มการทะเลาะววิาทระหว่างศษิยด์ว้ยกนั 

 5. พยายามพลชีพีในสนามรบ 

 6. บชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์๓ ประการ คอื พระเจา้  ศาสโนวาท และความบรสิุทธิ ์
 7. ม ี“ก” 5 ประการไวป้ระจ าตน คอื 

  7.1 กฑา ก าไลเหลก็  
  7.2 กจฉา กางเกงขาสัน้   
  7.3 เกศ  ผม   
  7.4 กงัฆา หว ี  
  7.5 กฤปาณ  ดาบ 

 8. เวน้จากมสุาวาท 

 9. เวน้จาก กาม โกรธ โลภ และโมหะ นบัถอืภรรยาท่านเสมอดว้ยมารดา 

 10. เวน้จากการเกีย่วขอ้งกบัผูเ้ป็นปรปกัษ์ต่อศาสนา 

 11. เลกิคบผูท้ีไ่มส่่งเสรมิการรบ 

 12. เลกิใชส้แีดง 

 13. ใหใ้ชค้ าว่า สงิห ์(ซงิห)์ เป็นนามสกุลของตน 

 14. หา้มเปลอืยศรีษะนอกจากเวลาอาบน ้า 

 15. เวน้จากการเล่นพนนั 

 16. หา้มตดัหรอืโกนผม รวมทัง้หนวดเครา 

 17. หา้มเกีย่วขอ้งกบัคนเบยีดเบยีนชาตศิาสนา 

 18. การขีม่า้ ฟนัดาบ มวยปล ้าถอืเป็นกจิวตัร 

 19. ต้องถอืคตวิ่า ตนเกดิมาเพื่อน าความสุขให้แก่ผู้มทีุกขแ์ละท าความเจรญิแก่ชาติ
และศาสนา  
 20. เวน้จากการหรหูราอนัไรส้าระ 

 21. การเสพพระเจา้อกาลและสกัการะผูเ้ป็นแขก ถอืเป็นกจิประจ าวนั  
 ค าสอนส าคญัของคุรโุควนิทสงิหส์ามารถสรปุลงในหลกัการใหญ่ 4 ประการ คอื 

 1. เรือ่งความสามคัคขีองศาสนิกชนสกิข ์ โดยยดึคุรเุป็นศูนยก์ลาง 

 2. เรือ่งความเสมอภาคของมนุษยใ์นศาสนาสกิข ์
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 3. เรือ่งความศรทัธาในพระเจา้ 

 4. ความจงรกัภกัดต่ีอคุรทุัง้ 10 องค ์(เดอืน  ค าด,ี 2545 : 94-95) 
 8. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาชนิโต (Shintoism) 

 

 
 

ภาพท่ี 4-9 สญัลกัษณ์ศาสนาชนิโต 

 

 ศาสนาชนิโตเป็นศาสนาประจ าชาตขิองชาวญี่ปุ่น เกดิขึน้เน่ืองจากเมื่อญี่ปุ่นตดิต่อกบั
จนีได้พระพุทธศาสนาและศาสนาขงจื้อเข้ามาผสมกบัความเชื่อดัง้เดมิของตนจงึเรยีกรวมว่า  
ชนิ-เต๋า (Shin-Tao) หรอื ชนิโต (Shinto) แปลว่า ทางแห่งเทพเจ้า (The way of gods) 
ภาษาญีปุ่น่เรยีกว่า กมิ-ิโน-มชิ ิศาสนาชนิโตไม่มศีาสดาก่อตัง้ จดัอยู่ในศาสนาประเภทเทวนิยม 
(Theism) บชูาเทพเจา้ เชื่อถอืเวทมนตค์าถา บชูาธรรมชาต ิ บรรพบุรษุ  หลกัปฏบิตัทิีส่ าคญัคอื 
ตอ้งมคีวามจงรกัภกัดต่ีอเทพเจา้และจกัรพรรดิบ์รสิุทธิ ์มหีลกัปฏบิตัทิีท่ าใหจ้ติใจสะอาดบรสิุทธิ ์
เมื่อสิน้ชพีจะได้ไปสู่ภาวะเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัเทพเจา้ คมัภรีศ์าสนาของชนิโต คอื คมัภรีโ์กชิก ิ
(Kojiki) และคมัภรีน์ิฮอนก ิ(Nihogi) 
 หลกัธรรมส าคญั 

 เนื่องจากศาสนาชนิโตมลีกัษณะเป็นพหุเทวนิยม คอืบูชาเทพเจา้หลายองค์ ผสมผสาน
ด้วยค าสอนของศาสนาขงจื้อและพระพุทธศาสนา  หลกัธรรมส าคญัจงึบญัญตัิเพื่อสนับสนุน
วฒันธรรมและประเพณขีองญีปุ่น่ โดยการบญัญตัจิรยิธรรมไวเ้ป็นหมวดหมู่ เน้นความศรทัธาใน
เทพเจา้  จกัรพรรด ิและวญิญาณบรรพบุรุษเป็นส าคญั  โดยบุคคลทีถ่อืว่าเป็นเทพเจา้ทีต่้องนับ
ถอืบชูา คอื พระเจา้จกัรพรรดิ ์ วรีบุรุษแห่งชาต ิเทพเจา้แห่งภูเขา ล าธาร ต้นไม ้ดอกไม ้ต าบล 
เมอืง บา้น บ่อน ้า ประตู การเรยีน ความสุข เป็นตน้ มหีลกัความเชื่อส าคญัคอื 

 1. การนับถือเทพเจ้าในฐานะเป็นผู้สร้างโลกหรอืจกัรวาลสูงสุดและเป็นเทววงศ์ 
แห่งชาวญีปุ่น่ 

 2. การบชูาธรรมชาต ิเพราะเป็นพืน้ฐานของจติใจทีส่ะอาดงาม 

 3. การบูชาผู้กล้าหาญ เพราะผู้กล้าหาญอุทศิชวีติเพื่อชาตกิ็ได้รบัยกย่องว่าเป็น
เทพเจา้ดว้ย 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95&hl=th&biw=1366&bih=503&tbm=isch&tbnid=jAVyBf1mGgwYaM:&imgrefurl=http://book.dou.us/doku.php?id=df404:9&docid=ondtQ9ggTkRYUM&imgurl=http://book.dou.us/lib/exe/fetch.php?media=df404:%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95.jpg&w=400&h=338&ei=X0mQT8HgBYmnrAf_3pmGBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=208&vpy=178&dur=2349&hovh=206&hovw=244&tx=123&ty=141&sig=100690805889877351187&page=1&tbnh=130&tbnw=154&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:8,s:0,i:82


131 

 

 4. การบูชาบรรพบุรุษ เพราะบรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่นสบืเชื้อสายมาจากเทพเจ้า  
เป็นเหล่ากอของเทพองคเ์ดยีวกนั  เป็นสายเลอืดเดยีวกนั 

 5. การบูชาจกัรพรรดิ ์เพราะสมเดจ็พระจกัรพรรดเิป็นผู้สบืเชื้อสายมาจากพระอาทติย ์
(สุรยิเทพ) ทรงเป็นโอรสของสวรรค์  พระอ านาจต่างๆ ของพระจกัรพรรดไิด้รบัมอบมาจาก  

พระอาทติย ์(เดอืน  ค าด,ี 2545 : 115) 
 ข้อปฏิบติัว่าด้วยเทพเจ้า บรรพบรุษุ และรฐัของชินโต 

 ขอ้ปฏบิตัวิ่าด้วยเทพเจา้ บรรพบุรุษ และรฐัของชนิโตนัน้มขีอ้บญัญตัิเป็นขอ้ห้ามไว้
ดงันี้ 
 1. อยา่ล่วงละเมดิน ้าพระทยัของเทพเจา้ 

 2. อยา่ลมืความผกูพนัอนัมต่ีอบรรพบุรษุ  

 3. อยา่ล่วงละเมดิบญัญตัขิองรฐั 

 4. อย่าลืมความกรุณาอนัลึกซึ้งของเทพเจ้าเมื่อเราประสบโชคร้าย ความร้ายนัน้
พระองคไ์ดม้าช่วยใหห้มดไป  เมือ่มคีวามเจบ็ปว่ยพระองคก์ไ็ดม้าช่วยใหเ้สื่อมคลายไป 

 5. อยา่ลมืว่าโลกเป็นครอบครวัอนัเดยีวกนั 

 6. อยา่ลมืขอบเขตจ ากดัของตวัท่านเอง 

 7. ถา้ใครมาโกรธอยา่โกรธตอบ 

 8. อยา่เกยีจครา้นในกจิการของตน 

 9. อยา่เป็นคนตเิตยีนค าสอน 

 10. อยา่หลงละเมอในค าสัง่สอนของชาวต่างชาต ิ(เดอืน ค าด,ี 2545 : 115) 
 หลกัจริยธรรมในศาสนาชินโต 

 ในหนังสอื An Outline of Shinto Teachings (สงัเขปค าสอนของศาสนาชนิโต)  
ของคณะกรรมการศาสนาชนิโต กล่าวถงึหลกัจรยิธรรมโดยมุง่ไปทีจ่ติใจอนัดงีาม 4 ลกัษณะคอื 

 1. หวัใจทีแ่จม่ใจ (อากาก ิโกโกโร) 
 2. หวัใจทีบ่รสิุทธิ ์(กโิยก ิโกโกโร) 
 3. หวัใจทีถู่กตอ้ง (ตาดาชกิ ิ โกโกโร) 
 4. หวัใจทีต่รง (นาโอก ิโกโกโร) (ชยัวฒัน์  อตัพฒัน์, 2550 : 279) 
 ในเรือ่งคุณธรรมพืน้ฐานของศาสนาชนิโตก าหนดไว้ 4 ประการ คอื 

 1. ความกลา้หาญ คุณธรรมขอ้นี้ต้องสอนแก่เดก็ตัง้แต่เยาวว์ยั สอนไม่ใหย้อมแพต่้อ
ความอ่อนแอ ไมก่ลวัต่อความตายเมือ่มคีวามจ าเป็นตอ้งเสยีสละเพื่อพ่อแมห่รอืชาตบิา้นเมอืง 

 2. ความขลาด ชนิโตตเิตยีนความขลาดว่า เป็นบาป ตามค าสอนว่า บาปทุกอย่างทัง้
ใหญ่และเลก็ อาจไดร้บัอภยัดว้ยการส านึกผดิ ยกเวน้ 2อยา่ง คอื ความขลาดกบัการลกัขโมย 

 3. ความจงรกัภกัด ี ชนิโตสอนให้จงรกัภกัดต่ีอจกัรพรรดิเ์ป็นอนัดบัหน่ึง ต่อมาคอื 
ครอบครวั สงัคม และผูส้บืสนัดานต่อไปภายหน้า 
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 4. ความสะอาด  ความเป็นคนไม่สะอาด ชนิโตถอืว่า เป็นบาป ผดิต่อเทพเจา้ ผู้ท าตน
เป็นคนสะอาดหมดจดเป็นผู้เคารพและสรรเสรญิเทพเจ้า การอาบน ้าจงึเป็นทัง้พธิกีรรมและ 

การช าระบาปไปดว้ย (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 116) 
 9. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาโซโรอสัเตอร ์(Zoroastrianism) 

 

 
 

ภาพท่ี 4-10 สญัลกัษณ์ศาสนาโซโรอสัเตอร ์

 

 ศาสนาโซโรอสัเตอรเ์กดิขึน้ทีป่ระเทศอหิร่าน หรอื เปอรเ์ซยียุคโบราณ ก่อนทีอ่หิร่าน
จะหนัมานับถอืศาสนาอสิลาม เคยเป็นศาสนาส าคญัของชาวเปอรเ์ซยี มคีวามเชื่อแบบทวเิทวนิยม 
(Ditheistic) มคี าสอนเน้นไปในทางเทพเจา้ 2 องค ์คอื เทพเจา้แห่งแสงสว่าง หรอืเทพเจา้ฝ่ายด ี
ชื่อ อาหุระมสัดา (Ahura Mazda) และเทพเจา้แห่งความมดื หรอืเทพเจา้ฝ่ายชัว่ คอื องัคระไมนย ุ
(Angra Mainyu) หรอื อหรมินั (Ahariman)  
 ศาสนาโซโรอสัเตอรเ์กดิขึน้เมือ่ประมาณ 117 ปีก่อนพ.ศ. (ฟ้ืน ดอกบวั, 2549 : 75) ม ี
โซโรอสัเตอร ์(Zoroaster) หรอืซาราซุสตรา (Zarathustra) เป็นศาสดาผู้ก่อตัง้ศาสนา มคีมัภรี์
อเวสตะ เป็นคมัภรี์ของศาสนา โซโรอสัเตอร์สิ้นชพีเมื่ออายุ 80 ปี โดยถูกฆ่าพร้อมกบัสาวก
จ านวนมากขณะท าพธิใีนเทวสถานเพื่อขอพรชยัชนะแก่ประชาชนระหว่างสงครามที่พวกตุรา
เนียนบุกโจมตอีาณาจกัรเปอรเ์ซยีร ์

 หลกัค าสอนพ้ืนฐานของศาสนาโซโรอสัเตอร ์

 1. ศาสนาโซโรอัสเตอร์เป็นได้ทัง้ทวิเทวนิยม คือ มีเทพเจ้าส าคัญ 2 องค์ และ 

อาจเป็นเอกเทวนิยม เพราะในที่สุดแล้วเทพเจา้แห่งแสงสว่างจะทรงก าจดัเทพเจา้แห่งความมดืได ้
เหลอืเพยีง อาหุระมสัดาองเดยีวเท่านัน้ 

 2. พระอาหุระมสัดาเป็นพระเจา้สูงสุดเพยีงพระองคเ์ดยีว เป็นผูส้รา้งโลกและสรรพสิง่ 

 3. โลกมนุษยเ์ป็นสมรภูมริบระหว่างความดกีบัความชัว่ การต่อสู้จะด าเนินไปจนใน
ทีสุ่ดพระอาหุระมสัดาจะทรงมชียัชนะ 
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 4. เชื่อว่า ตายแล้วเกิดในโลกวิญญาณและจะต้องรอรบัผลของกรรมตามที่ท าไว ้
กล่าวคอื คนดจีะขึน้สวรรคอ์ยูก่บัพระอาหุระมสัดา ส่วนคนชัว่จะตกนรกจนกว่าจะกลบัใจได้ 
 5. เน้นเรื่องการปฏบิตัิที่จะท าให้กายวาจาใจบรสิุทธิเ์ท่านัน้ ไม่ให้ความส าคญัต่อ
พธิกีรรม 

 6. ให้ความส าคญัต่อเพศฆราวาสมากกว่านักบวช  การแต่งงานดกีว่าการเป็นโสด 
และการมบีุตรธดิาดกีว่าไมม่ลีกู 

 7. เป็นศาสนาที่สอนให้ศาสนิกจุดไฟไว้มิให้ดับ ตลอดทัง้กลางวันและกลางคืน 
เพราะถือว่า ไฟเป็นสัญลักษณ์ของพระอาหุระมสัดา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งความดี  แสงสว่าง  
ปญัญา และชวีติ (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2549 : 83) 
 หลกัจริยธรรมของโซโรอสัเตอร ์

 ค าสอนส าคญัเกี่ยวกบัจรยิธรรมนัน้ โซโรอสัเตอรส์อนว่า การกระท าความด ีสรุปได ้ 
3 ประการ คอื  
 1. การคิดดี คอื การมใีจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนทัง้ปวง เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย ์

ในยามทุกข์ยาก ยนิดีเมื่อผู้อื่นได้ลาภและมคีวามสุข แสวงหาความรูเ้พื่อขจดัความไม่รู้ที่เป็น 

มารรา้ยในชวีติมนุษย ์

 2. การพูดด ีคอื การพูดความจรงิ โซโรอสัเตอรส์อนว่า คนพูดเทจ็นัน้อาจจะหลอกลวง
มนุษยด์้วยกนัได้ แต่ไม่สามารถหลอกลวงพระอาหุระมสัดาได ้พระองค์ทรงทราบเสมอว่า ผูใ้ด
พดูค าเทจ็ ผูใ้ดพดูค าจรงิ  ทรงลงโทษผูท้ีพ่ดูค าเทจ็ คนทีช่่วยเหลอืสมาคมกบัคนพดูเทจ็นัน้ดว้ย 

 3. การกระท าความดทีีเ่ป็นความดสีูงสุด คอื การจบัความเทจ็ของคน โซโรอสัเตอร์
สอนว่า เพยีงแค่ไม่พูดเทจ็เท่านัน้ยงัไม่พอ หน้าที่ส าคญัที่จะต้องท าคอื การจบัเทจ็คนอื่นต้อง
ช่วยกนัปราบปราม 

 ในเรือ่งความยตุธิรรมและความเมตตากรณุา โซโรอสัเตอรส์อนว่า  
 1. ถา้เป็นศตัรจูงต่อสูด้ว้ยความยตุธิรรม   
 2. ถา้เป็นเพื่อนจงด าเนินการในฐานะเป็นเพื่อน  
 3. จงต่อตา้นศตัรแูมด้ว้ยอาวุธ  
 4. อยา่กนิอาหารจนกว่าคนทีห่วิอยูใ่นสายตาของท่านจะไดก้นิก่อน   
 5. ชวีตินี้มเีพยีงครัง้เดยีวจดุหมายของชวีติ คอื สวรรค ์ (เดอืน  ค าด,ี 2545 : 116) 
 6. การกระท าที่ดทีุกอย่างที่เจา้อาจท าได้ในวนันี้ จงอย่าผดัไปไว้ท าพรุ่งนี้ จงท าให้
เสรจ็ดว้ยมอืของเจา้และปรกึษากบัวญิญาณของเจา้เอง (สทั ทาร 81 : 10) 
 7. ความยากจนเพราะมคีวามซื่อสตัย ์ดกีว่าความมัง่คัง่ อนัเนื่ องมาจากทรพัยข์อง
คนอื่น (เมนอคอขิรทั 15 : 4) 
 8. คนทีพ่ดูสตัยจ์รงิเพยีงคนเดยีว ดกีว่าคนทัง้โลกทีพ่ดูเทจ็ (สทั ทาร 62 : 5) 
 9. การสรา้งนิสยั 4 อยา่งนี้ คอืหลกัแห่งศาสนาของโซโรอสัเตอร ์คอื  
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  9.1 เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลผูส้มควร  
  9.2 มคีวามยตุธิรรม  
  9.3 เป็นมติรกบัทุกๆ คน  
  9.4 กดีกนัความอสตัยไ์ปจากตวัเจา้อยา่งจรงิใจ (สทั ทาร 65 : 7) 
 10. ผู้ช่วยเหลือคนยากจน คือ คนที่ถือพระอาหุระมสัดาเป็นพระราชา (ชัยวัฒน์  
อตัพฒัน์, 2550 : 287) 
 (ส าหรบัจรยิธรรมตามหลกัศาสนาขงจือ้และเต๋า ไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในหวัขอ้ปรชัญา
ตะวนัออก และจรยิธรรมตามหลกัพุทธศาสนาจะน าไปอธบิายในบทถดัไป) 
 

สรปุ 

 1. ความหมายของศาสนาโดยสรปุม ี3 ประการ คอื  
  1.1 ศาสนา   คอื ทีร่วมแห่งความเคารพนบัถอือนัสงูสุดของมนุษย ์

  1.2 ศาสนา  คอื ทีพ่ึง่ทางจติใจซึง่มนุษยส์่วนมากยอ่มเลอืกยดึเหนี่ยวตามความ
พอใจและตามความเหมาะสมแก่เหตุแวดลอ้มของตน 

  1.3 ศาสนา คือ ค าสัง่สอน อันว่าด้วยศีลธรรมและอุดมคติสูงสุดในชีวิตของ
บุคคล รวมทัง้แนวความเชื่อถอื และแนวการปฏบิตัต่ิางๆ กนั ตามคตขิองแต่ละศาสนา   
 2. องค์ประกอบของศาสนา ศาสนาที่ได้รบัการจดัเป็นศาสนาโดยสมบูรณ์ต้องมี
องค์ประกอบอย่างครบถ้วน 6ศ.ได้แก่ ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพธิ ี 
ศาสนิกชน   
 3. บ่อเกิดของศาสนา มูลเหตุการณ์เกิดขึน้ของศาสนาในเชงิวชิาการ โดยไม่น า
หลกัฐานทีไ่มแ่น่นอน เช่น นิยายปรมัปรา หรอื ต านาน มาประกอบ มดีงันี้  
  3.1 ทฤษฎคีวามกลวัภยั 

  3.2 ทฤษฎกีารชดเชย 

  3.3 ทฤษฎอีาถรรพณ์วทิยา 

  3.4 ทฤษฎคีวามไมรู่ร้ะเบยีบในธรรมชาต ิ

  3.5 เกดิจากความภกัด ี

  3.6 เกดิจากเหตุผล   
 4. ประเภทของศาสนา 

  ศาสนาทัง้หลายในโลกนี้สามารถจดัแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ศาสนา
ประเภทเทวนิยม  คือ ศาสนาซึ่งมหีลกัการและค าสอนที่ว่าด้วยเทพเจ้าเป็นศูนย์กลาง และ
ศาสนาประเภทอเทวนิยม ไมม่เีทพเจา้เป็นศูนยก์ลางค าสอน 

 5. ความสมัพนัธข์องศาสนาและจรยิธรรม 
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  5.1 คุณธรรมจรยิธรรมมตีน้ก าเนิด (Origin) มาจากศาสนา 

  5.2 คุณธรรมจะไม่เป็นทีย่อมรบันับถอือย่างกวา้งขวาง หากไม่มศีาสนาเป็นสื่อ
สบืทอด 

  5.3 คุณธรรมจรยิธรรมกบัศาสนาจะเสื่อมลงได้ถ้าสิง่ใดสิง่หนึ่งเสื่อมลงไปหาก
คุณธรรมจรยิธรรมเสื่อมลงไปยอ่มมผีลเชื่อมโยงมาจากความเสื่อมของศาสนา 

 6. จรยิธรรมตามหลกัศาสนายดูาย (Judaism) สามารถสรปุไดเ้ป็น 3 ประการ คอื 

  6.1 จงมคีวามยตุธิรรม 

  6.2 จงรกัความกรณุา 

  6.3 จงด าเนินไปกบัพระเจา้อยา่งอ่อนน้อม 

 7. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาคริสต์ (Christianity)ค าสอนทัง้หมดของพระเยซู
สามารถสรปุลงไดเ้ป็น 2 ประการ คอื  

  7.1 จงรกัพระเจา้ดว้ยสุดจติสุดใจและสิน้สุดความคดิ 

  7.2 จงรกัเพื่อนบา้นเหมอืนรกัตนเอง 

 8. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาอสิลาม (Islam) ไดแ้ก่  หลกัปฏบิตั ิ5 ศรทัธา 6 

 9. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาบาไฮ หรอื บาฮาอ ิ(Bahaism) คอื การเชื่อในพระเจา้
และเชื่อในศาสดาพยากรณ์ทุกท่านทีพ่ระเจา้ส่งลงมา  ถอืหลกัความเสมอภาคแห่งชายและหญงิ 
ส่งเสรมิใหม้คีู่ครองเพยีงคนเดยีว และไมส่นบัสนุนการหยา่รา้ง  ฯ 

 10. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ู(Brahmanism-Hinduism)  
  ประโยชน์ 4 ประการ การด าเนินชวีิตที่ดคีวรมุ่งประโยชน์ คือ 1) อรรถะ 

ความสมบูรณ์พรัง่พรอ้มดว้ยทรพัยส์มบตัิ  2) กามะ  การแสวงหาความสุขทางโลกตามควรแก่
ภาวะของผูค้รองเรอืน 3) ธรรมะ  การถงึพรอ้มดว้ยคุณธรรม 4) โมกษะ การเขา้ถงึความหลุด
พน้จากทุกขโ์ดยสิน้เชงิ  
 11. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาเชน (Jainism) คอื สมัมาทสัสนะ มศีรทัธา สมัมาญาณะ 
มคีวามรูช้อบ  สมัมาจารติ มคีวามประพฤตชิอบ 

 12. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาสกิข์ (Sikhism) หลกัปญัจวตัร คอื 1) ตื่นนอนแต่เช้า
ก่อนรุ่งอรุณ  2) บรกิรรมภาวนา เพื่อช าระจติใจให้สะอาด 3) ท าการงานอาชพีที่บรสิุทธิ ์ 
4) แบ่งส่วนรายได ้10 ส่วนอุทศิการกุศล 5 ละเวน้การพนัน ยาเสพตดิ และการประพฤตผิดิในกาม  
 13. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาชนิโต (Shintoism) 1) อย่าล่วงละเมดิน ้าพระทยัของเทพเจา้ 
2) อย่าลมืความผูกพนัอนัมต่ีอบรรพบุรุษ 3) อย่าล่วงละเมดิบญัญตัขิองรฐั 4) อย่าลมืความกรุณา
อนัลกึซึ้งของเทพเจา้เมื่อเราประสบโชครา้ย ความรา้ยนัน้พระองค์ได้มาช่วยใหห้มดไป  เมื่อมี
ความเจบ็ป่วยพระองคก์็ได้มาช่วยให้เสื่อมคลายไป 5) อย่าลมืว่าโลกเป็นครอบครวัอนัเดยีวกนั 
6) อย่าลืมขอบเขตจ ากัดของตัวท่านเอง 7) ถ้าใครมาโกรธอย่าโกรธตอบ 8) อย่าเกียจคร้านใน
กจิการของตน 9) อยา่เป็นคนตเิตยีนค าสอน 10) อยา่หลงละเมอในค าสัง่สอนของชาวต่างชาต ิ
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 14. จรยิธรรมตามหลกัศาสนาโซโรอสัเตอร ์(Zoroastrianism) การกระท าความด ีสรุป
ลงได ้3 ประการ คอื การคดิด ีการพูดด ีการกระท าความด ีและทีเ่ป็นความดสีูงสุด คอื การจบั
ความเทจ็ของคน  
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 4 

 

 

 1. จงอธบิายความหมายของศาสนามาโดยสงัเขป 

 2. องคป์ระกอบของการเป็นศาสนามอีะไรบา้ง 

 3. ความแตกต่างระหว่างศาสนากบัลทัธคิอือะไร 

 4. จงอธบิายหลกัการส าคญัของเทวนิยมและอเทวนิยม 

 5. จงอธบิายทฤษฎกี าเนิดศาสนามาโดยสงัเขป 

 6. จงยกตวัอยา่งจรยิธรรมส าคญัในศาสนาต่างๆ มาโดยสงัเขป 
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 3. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบัอรยิสจั 4 ได ้

 4. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบักรรมได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมภาพยนตร ์ชุด พระพุทธเจา้มหาศาสดาโลก  
 2. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 3. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 4. การชมภาพจากโรงมหรสพทางจติวญิญาณ ชุด ปฏจิจสมปุบาท 

 5. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการน าไปใช ้

 6. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน  

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point   

 4. สื่อภาพยนตร ์ชุด พระพุทธเจา้มหาศาสดาโลก 
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 5. ภาพจากโรงมหรสพทางจติวญิญาณ ชุด ปฏจิจสมปุบาท 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การท าใบงาน 

 2. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
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บทท่ี 5 

หลกัพทุธปรชัญา 

 

 

 ในโลกตะวนัออกมเีอกลกัษณ์ที่ส าคญัอย่างหนึ่งคอื ศาสนาและปรชัญามคีวามเป็นอนัหนึ่งอนั
เดยีวกนั โดยไมแ่ยกว่า ศาสนาเป็นอนัหน่ึงและปรชัญาเป็นอนัหน่ึงเหมอืนโลกตะวนัตก พระพุทธศาสนา
ก็เป็นศาสนาหนึ่งที่มีทัง้ปรัชญาและศาสนาในเนื้อหาค าสอนเดียวกัน กล่าวคือ สามารถศึกษา
พระพุทธศาสนาได้ทัง้ในแง่ของหลกัธรรมค าสอน และศึกษาในแง่ของระบบปรชัญา ซึ่งเรยีกว่า 
พุทธปรชัญา อนัได้แก่ระบบค าสอนของพุทธศาสนา ซึ่งในบทนี้จะอธบิายถึงพื้นฐานของพุทธปรชัญา 
ตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 
 

พระพทุธเจ้าตรสัรู้อะไร : ธาต ุ  
 มพีระสูตรอยู่หลายสูตรที่แสดงไว้อย่างชดัเจนว่าพระองค์รู้อะไร จงึประกาศตนเป็นสมัมา
สมัพุทธะ หรอื ผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ จะขอยกตวัอยา่ง อุปปาทสตูร ความว่า 

 “ดกูรภกิษุทัง้หลาย เพราะตถาคตอุบตัขิึน้กต็าม ไมอุ่บตัิ ขึน้กต็ามธาตุนัน้ คอื ความตัง้อยู่ตาม
ธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดากค็งตัง้อยูอ่ยา่งนัน้เอง ตถาคตตรสัรู ้บรรลุธาตุนัน้ว่า สงัขารทัง้ปวงไม่
เทีย่ง ครัน้แลว้จงึบอก แสดง บญัญตั ิแต่งตัง้ เปิดเผย จ าแนก ท าใหเ้ขา้ใจง่ายว่า  สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง 
ดูกรภกิษุทัง้หลาย เพราะตถาคตอุบตัขิึน้ก็ตาม ไม่อุบตัขิ ึน้ กต็าม ธาตุนัน้ คอื ความตัง้อยู่ตามธรรมดา 
ความเป็นไปตามธรรมดา กค็งตัง้ อยู่อย่างนัน้เอง ตถาคตตรสัรู ้บรรลุธาตุนัน้ว่า สงัขารทัง้ปวงเป็นทุกข ์
ครัน้แลว้ จงึบอก แสดง บญัญตั ิแต่งตัง้ เปิดเผย จ าแนก ท าให้เขา้ใจง่ายว่า สงัขาร  ทัง้ปวงเป็นทุกข ์ 
ดูกรภกิษุทัง้หลาย เพราะตถาคตอุบตัขิึน้ก็ตาม ไม่อุบตัขิ ึน้กต็าม  ธาตุนัน้ คอื ความตัง้อยู่ตามธรรมดา 
ความเป็นไปตามธรรมดา กค็งตัง้อยูอ่ยา่ง นัน้เอง ตถาคตตรสัรู ้บรรลุธาตุนัน้ว่า ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา 
ครัน้แลว้จงึบอก แสดง บญัญตั ิแต่งตัง้ เปิดเผย จ าแนก ท าใหเ้ขา้ใจง่ายว่า ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา ฯ ” 
(อ .ตกิ.20576/368) 
 จากพระสตูรขา้งต้นนี้จะพบว่า สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงซึง่พระพุทธองคเ์รยีกว่า ธาตุนัน้ เป็นสิง่ทีม่ ี
อยู่แลว้ในธรรมชาต ิมลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัคอื มคีวามเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนัตตา พระพุทธองค์ทรงเป็น
เพยีงผูค้น้พบหลกัธรรมชาตนิี้แลว้น ามาสอนดว้ยวธิกีารทีเ่ขา้ใจไดง้่าย  
 หลกัการเรื่องธาตุ (สิง่ทีท่รงภาวะของตนไว)้ ในค าสอนพุทธศาสนานัน้ หากกล่าวโดยย่อแล้ว 
ม ี2 อย่าง คอื รูปธาตุ ได้แก่ธาตุที่เป็นสสาร และอรูปธาตุ ได้แก่ธาตุที่เป็นอสสาร หรอื เป็นนามธรรม 
ปราศจากรูปร่าง หรอื กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า รูปธรรม และนามธรรม แต่หากจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว  
ยงัสามารถอธบิายไดเ้ป็น นานาธาตุ อเนกธาตุ (อ .ทส. 24/21/35) อาท ิธาตุ 4 ธาตุ 6 ธาตุ 18 เป็นตน้  
 ประเดน็ต่อมา ธาตุเหล่านี้มอียูใ่นลกัษณะอยา่งไร พระพุทธองคก์ท็รงพบว่า ธาตุเหล่านี้มอียู่ใน
ลกัษณะทีเ่รยีกว่า ธรรมฐติ ิธรรมนิยาม สุเชาวน์ พลอยชุม (2548: 14) อธบิายว่า 
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 ธรรมฐติ ิหมายถงึ มอียู ่หรอืด ารงอยูต่ามธรรมดา หรอืตามธรรมชาตขิองมนัเอง ไม่มใีครสรา้ง
หรอืควบคุม   
 ธรรมนิยาม หมายถึง มคีวามแน่นอนในความเป็นไป หรอืมคีวามเป็นไปอย่างแน่นอนตาม
ธรรมชาตขิองมนัเอง ไมม่ใีครคอยก ากบัหรอืควบคุม  
 สภาวะที่เรยีกว่า ธรรมฐติ ิธรรมนิยาม ดงักล่าวนี้กค็อื สามญัญลกัษณะ หรอื ไตรลกัษณ์ คอื 
อนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

 ทุกขงั ทนอยูใ่นสภาพเดมิตลอดไปไมไ่ด ้

 อนตัตา  เพราะเป็นอนิจจงัและทุกขงั จงึมใิช่อตัตา หรอื ไมม่อียูอ่ยา่งอตัตา 
 ในอกีพระสูตรหนึ่ง ได้อธบิายว่า สภาวะที่เรยีกว่า ธรรมฐติิ ธรรมนิยาม คอื ขบวนการของ 
อทิปัปจัจยตา หรอืปฏจิจสมปุบาทนัน่เอง (ส .นิ. 16/61/30) 
 หลกัอทิปัปจัจยตา หรอื ปฏจิจสมุปบาท ดงักล่าวกค็อื “ภาวะทีม่อีนัน้ีๆ เป็นปจัจยั”, ความเป็นไป
ตามความสมัพนัธแ์ห่งเหตุปจัจยั, กระบวนธรรมแห่งเหตุปจัจยั, ดงักฎทีว่่า  
 “เมือ่สิง่นี้ม ีสิง่นี้จงึม,ี เพราะสิง่นี้เกดิขึน้ สิง่นี้จงึเกดิขึน้;  
 เมือ่สิง่นี้ไมม่ ีสิง่นี้กไ็มม่,ี เพราะสิง่นี้ดบั สิง่นี้กด็บั”, (ส .นิ. 16/64/33) 
 เป็นอกีชื่อหน่ึงของหลกั ปฏจิจสมุปบาท หรอื ปจัจยาการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546) 
กระบวนการของธรรมชาตทิีอ่งิอาศยักนัเกดิขึน้  
 

ปฏิจจสมปุบาท :  กระบวนการเกิดและดบัแห่งชีวิต 

 ในนครสูตร พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า ก่อนแต่กาลตรสัรู้ เมื่อเรายงัเป็นพระโพธสิตัว ์ 
ยงัมไิดต้รสัรู ้เราไดม้คีวามคดิอยา่งนี้ว่า โลกนี้ถงึความล าบากหนอ ย่อมเกดิ แก่ ตาย จุตแิละอุบตั ิกเ็มื่อ
เป็นเช่นนัน้ ไม่มผีู้ใดทราบชดัซึ่งธรรมเป็นที่สลดัออกจากกองทุกข ์คอื ชราและมรณะนี้ได้เลย เมื่อไร
หนอธรรมเป็นทีส่ลดัออกไปจากกองทุกข ์คอืชราและมรณะนี้จงึจกัปรากฏฯ ต่อมาพระองคไ์ดม้คีวามคดิว่า  
 “เมื่ออะไรหนอแลมอียู่ ชราและมรณะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปจัจยั จงึมชีราและมรณะ เพราะ 
การใส่ใจโดยแยบคายของเรานัน้ จงึรูไ้ด้ด้วยปญัญาว่า เมื่อชาตแิลมอียู่ ชราและมรณะจงึม ีเพราะชาติ
เป็นปจัจยั จงึมชีราและมรณะ เรานัน้ไดม้คีวามคดิดงัน้ีว่า เมื่ออะไรหนอ แลมอียู่ ชาตจิงึม ี... ภพจงึม ี... 
อุปาทานจงึม ี... ตณัหาจงึม ี...เวทนาจงึม ี... ผสัสะจงึม ี... สฬายตนะจงึม ี... นามรปูจงึม ี... เพราะอะไร
เป็นปจัจยั จงึมนีามรูป เพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานัน้ จงึได้รูด้้วยปญัญาว่าเมื่อวญิญาณมอียู ่
นามรูปจงึม ีเพราะวญิญาณเป็นปจัจยั จงึมนีามรูป เรานัน้ได้มคีวามคดิดงัน้ีว่า เมื่ออะไรหนอแลมอียู ่
วญิญาณจงึม ีเพราะอะไรเป็นปจัจยัจงึมวีญิญาณ เพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานัน้ จงึได้รูด้้วย
ปญัญาว่า เมือ่นามรปูมอียู ่วญิญาณจงึม ีเพราะนามรปูเป็นปจัจยั จงึมวีญิญาณ เรานัน้ไดม้คีวามคดิดงัน้ี
ว่า วญิญาณนี้แลได้กลบัแล้วเพยีงเท่านี้ ไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลย ด้วยเหตุเพยีงเท่านี้ โลกย่อมเกิด 
แก่ ตาย จตุแิละอุบตั ิกล่าวคอื เพราะนามรปูเป็นปจัจยั จงึมวีญิญาณ เพราะวญิญาณเป็นปจัจยั จงึมนีาม
รูป เพราะนามรูปเป็นปจัจยั จงึมสีฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปจัจยั จงึมผีสัสะ ฯลฯ ความเกดิขึ้น
แห่งกองทุกขท์ัง้มวลนี้ ยอ่มมดีว้ยประการอยา่งนี้ ดกูรภกิษุทัง้หลาย จกัษุ ญาณ ปญัญา วชิชา แสงสว่าง 
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ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เราในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยไดฟ้งัมาในกาลก่อนว่า เหตุใหทุ้กขเ์กดิ เหตุใหทุ้กขเ์กดิ 
ดงันี้ ฯ 

 ดกูรภกิษุทัง้หลาย เราไดม้คีวามคดิดงันี้ เมือ่อะไรหนอแลไมม่อียู่ ชราและมรณะจงึไม่ม ีเพราะ
อะไรดบั ชราและมรณะจงึดบั เพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานัน้ จงึรูไ้ดด้ว้ยปญัญาว่า เมื่อชาตไิม่ม ี
ชราและมรณะจงึไม่ม ีเพราะชาตดิบั ชราและมรณะจงึดบั เรานัน้ได้มคีวามคดิดงันี้ว่า เมื่ออะไรหนอแล 
ไมม่อียู ่ชาตจิงึไมม่ ี... ภพจงึไมม่ ี... อุปาทานจงึไมม่ ี... ตณัหาจงึไม่ม ี... เวทนาจงึไม่ม ี... ผสัสะจงึไม่ม ี
... สฬายตนะจงึไม่ม ี... นามรปูจงึไม่ม ี... เพราะอะไรดบั นามรปูจงึดบั ดูกรภกิษุทัง้หลาย เพราะการใส่
ใจโดยแยบคายของเรานัน้ จงึรูไ้ดด้ว้ยปญัญาว่า เมือ่วญิญาณไมม่ ีนามรปูจงึไมม่เีพราะวญิญาณดบั  
นามรูปจงึดบั ดูกรภกิษุทัง้หลาย เรานัน้ได้มคีวามคดิดงันี้ว่าเมื่ออะไรหนอแล ไม่มอียู่ วญิญาณจงึไม่ม ี
เพราะอะไรดบั วญิญาณจงึดบัเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานัน้ จงึรูไ้ดด้ว้ยปญัญาว่า เมื่อนามรูป
ไมม่วีญิญาณจงึไมม่ ีเพราะนามรปูดบั วญิญาณจงึดบั เรานัน้ไดม้คีวามคดิดงันี้ว่ามรรคนี้เราไดบ้รรลุแลว้
แล ด้วยปญัญาเครื่องตรสัรู้ คือ เพราะนามรูปดบั วิญญาณจงึดบั เพราะวิญญาณดบั นามรูปจงึดบั 
เพราะนามรปูดบั สฬายตนะจงึดบัเพราะสฬายตนะดบั ผสัสะจงึดบั ฯลฯ ความดบัแห่งกองทุกขท์ัง้มวลนี้ 
ยอ่มมดีว้ยอาการอย่างน้ี ดูกรภกิษุทัง้หลาย จกัษุ ญาณ ปญัญา วชิชา แสงสว่างไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เราใน
ธรรมทัง้หลายที่เรายงัไม่เคยได้ฟงัมาในกาลก่อนว่า เหตุให้ทุกข์ดบั เหตุให้ทุกข์ดบั ดงัน้ี ฯ” (ส .นิ. 
16/250-253/114-117) 
 พระพุทธองค์ทรงเปรยีบเทยีบการคน้พบทางดบัทุกขน์ี้ว่า  บุรุษเมื่อเทีย่วไปในป่าทบึ ได้พบ
มรรคาเก่าหนทางเก่า ที่คนก่อนๆ เคยเดนิไปมา เขาเดนิตามทางนัน้ไป เมื่อก าลงัเดนิตามทางนัน้อยู ่
พบนครเก่า พบราชธานีโบราณซึง่สมบูรณ์ด้วยสวน ป่าไม ้สระโบกขรณี มเีชงิเทนิ ลว้นน่ารื่นรมย ์ทีค่น
ก่อนๆ เคยอยู่อาศยัมา ครัง้นัน้แล บุรุษคนนัน้จงึกราบทูลแด่พระราชาหรอืเรยีนแก่ราชมหาอ ามาตยว์่า 
ขอเดชะ พระองค์จงทราบเถิด พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่า ได้พบมรรคาเก่า
หนทางเก่าทีค่นก่อนๆ เคยเดนิไปมา ขา้พระพุทธเจา้ไดเ้ดนิตามทางนัน้ไป เมื่อก าลงัเดนิตามทางนัน้อยู่
ได้พบนครเก่า พบราชธานีโบราณ ซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม ้สระโบกขรณี มเีชงิเทนิ ล้วนน่ารื่นรมย ์ 
ทีค่นก่อนๆ เคยอยูอ่าศยัมาขอพระองคจ์งทรงสรา้งพระนครนัน้เถดิ พระพุทธเจา้ขา้ ล าดบันัน้ พระราชา
หรือราชมหาอ ามาตย์ จึงสร้างเมืองนั ้นขึ้น สมัยต่อมา เมืองนั ้นเป็นเมืองมัง่คัง่และสมบูรณ์ขึ้น  
มปีระชาชนเป็นอนัมาก มมีนุษยเ์กลื่อนกล่น และเป็นเมอืงถงึความเจรญิ ไพบลูย ์ 
 แมฉ้นัใด เราไดพ้บมรรคาเก่า หนทางเก่า ทีพ่ระสมัมาสมัพุทธเจา้พระองคก่์อนๆ เคยเสดจ็ไป 
ก็มรรคาเก่า หนทางเก่า ที่พระสมัมาสมัพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เคยเสด็จไปนัน้ เป็นไฉน คือมรรคาอัน
ประกอบด้วยองค์ 8 อนัประเสรฐิ นี้แล ได้แก่สมัมาทฐิ ิฯลฯ สมัมาสมาธ ินี้แลมรรคาเก่า หนทางเก่า  
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เคยเสด็จไปแล้ว เราก็ได้เดินตามหนทางอันประเสริฐ  

ซึ่งประกอบด้วยองค์ 8 ประการ อนัเป็นทางเก่านัน้เมื่อก าลงัเดนิตามหนทางนัน้ไป ได้รูช้ดัซึ่งชราและ
มรณะ เหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะ ความดบัแห่งชราและมรณะ และได้รู้ชดัซึ่งปฏปิทาเครื่องให้ถึง
ความดบัชราและมรณะ เมื่อเราก าลงัเดนิตามทางอนัประเสรฐิซึ่งประกอบด้วยองค ์8 ประการ อนัเป็น
ทางเก่านัน้ไปอยู่ ไดรู้ช้ดัซึง่ชาต ิฯลฯ ได้รูช้ดัซึ่งภพ ... ได้รูช้ดัซึ่งอุปาทาน ... ได้รูช้ดัซึ่งตณัหา ... ได้รู้
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ชดัซึง่เวทนา ... ไดรู้ช้ดัซึง่ผสัสะ ... ไดรู้ช้ดัซึง่สฬายตนะ ... ไดรู้ช้ดัซึง่นามรปู ... ไดรู้ช้ดัซึง่วญิญาณ ... 
ไดรู้ช้ดัซึง่สงัขารทัง้หลาย เหตุเกดิขึน้แห่งสงัขาร ความดบัแห่งสงัขาร และไดรู้ช้ดัซึง่ปฏปิทาเครื่องใหถ้งึ
ความดบัแห่งสงัขาร ครัน้ไดรู้ช้ดัซึง่ทางอนัประเสรฐิซึง่ประกอบดว้ยองค ์8 ประการนัน้แลว้ เราจงึไดบ้อก
แก่พวกภกิษุ ภกิษุณ ีอุบาสก อุบาสกิา  
 จากพุทธพจน์ข้างต้น พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงกระบวนการของชีวิตมนุษย์ไว้ในหลัก 

ปฏจิจสมปุบาท ซึง่มคี าอธบิายไวด้งันี้   
 ปฏจิจสมุปบาท คอื สภาพอาศยัปจัจยัเกดิขึน้, การทีส่ ิง่ทัง้หลายอาศยักนัจงึเกดิมขีึน้, การทีทุ่กข์
เกดิขึน้เพราะอาศยัปจัจยัต่อเน่ืองกนัมา มอีงคค์อืหวัขอ้ 12 ดงันี้ 
 1. อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา 
  เพราะอวชิชา เป็นปจัจยั สงัขารจงึม ี

 2. สงฺขาราปจฺจยา วญฺิญาณ  
  เพราะสงัขาร เป็นปจัจยั วญิญาณจงึม ี

 3. วญฺิญาณปจฺจยา นามรปู  
  เพราะวญิญาณ เป็นปจัจยั นามรปูจงึม ี

 4.  นามรปูปจฺจยา สฬายตน  
  เพราะนามรปู เป็นปจัจยั สฬายตนจงึม ี

 5. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส 

  เพราะสฬายตนะ เป็นปจัจยั ผสัสะจงึม ี

 6. ผสฺสปจฺจยา เวทนา 
  เพราะผสัสะ เป็นปจัจยั เวทนาจงึม ี

 7. เวทนาปจฺจยา ตณฺหา 
  เพราะเวทนา เป็นปจัจยั ตณัหาจงึม ี

 8. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน  
  เพราะตณัหา เป็นปจัจยั อุปาทานจงึม ี

 9. อุปาทานปจฺจยา ภโว 
  เพราะอุปาทาน เป็นปจัจยั ภพจงึม ี

 10. ภวปจฺจยา ชาต ิ

  เพราะภพ เป็นปจัจยั ชาตจิงึม ี

 11. ชาตปิจฺจยา ชรามรณ  
  เพราะชาต ิเป็นปจัจยั ชรามรณะจงึม ี

  โสกปรเิทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺต ิ

  โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส จงึมพีรอ้ม 

  เอวเมตตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมทุโย โหต ิ

  ความเกดิขึน้แห่งกองทุกขท์ัง้ปวงนี้ จงึมดีว้ยประการฉะนี้ 
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 ในทางตรงกนัขา้มกระบวนการดบัของชวีติก็มลีกัษณะตรงกนัขา้ม กล่าวคอื ชรามรณะจะดบั
ไปกเ็พราะชาตดิบั  ชาตจิะดบักเ็พราะภพดบั ฯลฯ เป็นอาท ิ(ม.ม.ู 12/447/480) 
 องค ์(factors) หรอืหวัขอ้ 12 นัน้ มคีวามหมายโดยสงัเขป ดงันี้ 
 1. อวชิชา ความไมรู่ ้คอืไมรู่ใ้นอรยิสจั 4 หรอืตามนยัอภธิรรม ว่า อวชิชา 8 

 2. สงัขาร (Kamma-formations) สภาพทีป่รงุแต่ง ไดแ้ก่] สงัขาร หรอื อภสิงัขาร  
 3. วญิญาณ (consciousness) ความรูแ้จง้อารมณ์ ไดแ้ก่  วญิญาณ 6 

 4. นามรูป (mind and matter) นามและรปู ไดแ้ก่ เวทนา สญัญา เจตนา ผสัสะ มนสกิาร 
หรอืตามนยัอภธิรรมว่า นามขนัธ ์3 + รปู  
 5. สฬายตนะ (six sense-bases) อายตนะ 6 ไดแ้ก่  อายตนะภายใน 6 

 6. ผสัสะ (contact) ความกระทบ, ความประจวบ ไดแ้ก่  สมัผสั 6 

 7. เวทนา (feeling) ความเสวยอารมณ์ ไดแ้ก่  เวทนา 6 

 8. ตณัหา (craving) ความทะยานอยาก ไดแ้ก่ ตณัหา 6 มรีปูตณัหา เป็นต้น (ตณัหาในรูป 
ในเสยีง ในกลิน่ ในรส ในสมัผสัทางกาย และในธมัมารมณ์)  
 9. อุปาทาน (clinging; attachment) ความยดึมัน่ ไดแ้ก่  อุปาทาน 4 

 10. ภพ (becoming) ภาวะชวีติ ไดแ้ก่  ภพ 3 อกีนัยหนึ่งว่า ไดแ้ก่ กรรมภพ (ภพคอืกรรม- 
active process of becoming 

 11. ชาต ิ(birth) ความเกดิ ไดแ้ก่ ความปรากฏแห่งขนัธท์ัง้หลาย การไดอ้ายตนะ 
 12. ชรามรณะ (decay and death) ความแก่และความตาย ได้แก่ ชรา (ความเสื่อมอายุ, 
ความหงอ่มอนิทรยี)์ กบัมรณะ (ความสลายแห่งขนัธ,์ ความขาดชวีตินิทรยี)์ 
 ทัง้ 12 ขอ้ เป็นปจัจยัต่อเน่ืองกนัไป หมุนเวยีนเป็นวงจร ไม่มตี้นไม่มปีลาย เรยีกว่า ภวจกัร 
(วงลอ้หรอืวงจรแห่งภพ — wheel of existence) (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2546)  ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-1 ภวจกัร (วงลอ้หรอืวงจรแห่งภพ) 
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546) ไดอ้ธบิายภวจกัร เพิม่เตมิอกีในแง่ของกาล หมวด สนธ ิ
ของภวจกัรดงันี้ 
 1. อทัธา (periods; times) คอื กาล 3 ไดแ้ก่ 

  1.1 อดตี = อวชิชา สงัขาร 
  1.2 ปจัจบุนั = วญิญาณ นามรปู สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน ภพ 

  1.3 อนาคต = ชาต ิชรา มรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 
 2. สงัเขป หรอื สงัคหะ 4 (sections; divisions) คอื ช่วง หมวด หรอื กลุ่ม 4 ไดแ้ก่ 

  2.1 อดตีเหตุ = อวชิชา สงัขาร 
  2.2 ปจัจบุนัผล = วญิญาณ นามรปู สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา 
  2.3 ปจัจบุนัเหตุ = ตณัหา อุปาทาน ภพ 

  2.4 อนาคตผล = ชาต ิชรา มรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 
 3. สนธ ิ3 (links; connection) คอื ขัว้ต่อ ระหว่างสงัเขปหรอืช่วงทัง้ 4 ไดแ้ก่ 

  3.1 ระหว่าง อดตีเหตุ กบั ปจัจบุนัผล 

  3.2 ระหว่าง ปจัจบุนัผล กบั ปจัจบุนัเหตุ 

  3.3 ระหว่าง ปจัจบุนัเหตุ กบั อนาคตผล 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการของชีวติมนุษย์นัน้ก็คือ กระบวนการเกิดและดบัของทุกข์
นัน่เอง กระบวนการนี้เป็นสิง่จรงิแท้ ไม่คลาดเคลื่อน ไม่เป็นอย่างอื่น เป็นมลูเหตุอนัแน่นอนในธาตุนัน้ 
(ส .นิ. 16/61/31) ผูเ้หน็กระบวนการของปฏจิจสมปุบาทดงักล่าวแลว้ ย่อมไม่สงสยัเกี่ยวกบัทีสุ่ดส่วนอดีต 
ทีสุ่ดส่วนอนาคต และปจัจบุนัทีเ่ป็นอยู่  การตรสัรูด้งักล่าวน้ีมลีกัษณะเป็นสากล  พระพุทธเจา้ทัง้ในอดตี  
ปจัจุบนั  และอนาคต ย่อมตรสัรูส้ ิง่เดยีวกนั  คอื  อรยิสจั 4  (ส .มหา. 19/1704/543) ซึง่เมื่อกล่าวโดย
ใจความกค็อืหลกัของเหตุและผลนัน่เอง ดงัการจ าแนกหลกัอริยสจั 4 ออกเป็นหมวดหมู่ของเหตุและผล
ต่อไปนี้ 
 สมทุยั (ความอยาก) เป็นเหตุ ทุกข ์เป็นผล 

 มรรค  เป็นเหตุ นิโรธ (ความดบัทุกขเ์ป็นผล) เป็นผล 

 ฉะนัน้ โดยสรุปแล้ว หลกัการของอรยิสจั 4 ก็คือกระบวนการของอิทปัปจัจยตา หรือ 
ปฏจิจสมปุบาท หรอื หลกัของเหตุผล โดยอรยิสจั 4 เป็นรปูย่อของปฏจิจสมุปบาท หรอื ปฏจิจสมุปบาท
เป็นอรยิสจั 4 แบบขยายความนัน่เอง  
 

หลกัอริยสจั 4 : ความจริงอนัประเสริฐ 

 อรยิสจั 4 เป็นหลกัค าสอนที่จดัเป็นศูนยก์ลางค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นความจรงิที่ 
พระพุทธองค์ทรงคน้พบในวนัตรสัรู ้ พระองค์ไดอ้ธบิายไวอ้ย่างละเอียดในธมัมจกักปัปวตันสูตร ซึ่งจะ 
ขอยกน ามาอธบิายโดยสงัเขปดงัต่อไปนี้ 
 พระองคท์รงเริม่ตน้จากการใหล้ะทฏิฐทิีเ่ป็นไปอย่างสุดโต่ง 2 อยา่งว่า  
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 “การประกอบตนใหพ้วัพนัดว้ยกามสุขในกามทัง้หลาย เป็นธรรมอนัเลว เป็นของชาวบา้นเป็น
ของปถุุชน ไมใ่ช่ของพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ 1 

 การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน เป็นความล าบาก ไม่ใช่ของพระอรยิะ ไม่ประกอบดว้ย
ประโยชน์ 1” (ว.ิมหา. 4/13/15-19) 
 จากนัน้จงึทรงอธบิายถงึปฏปิทาสายกลาง ไม่เขา้ไปใกล้ที่สุดสองอย่างนัน้ พระองค์ได้ตรสัรู้
แล้วด้วยปญัญาอนัยิง่ ท าดวงตาให้เกดิ ท าญาณให้เกดิ ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่ เพื่อ
ความตรสัรู ้เพื่อนิพพาน ไวด้งันี้  
 1. ทุกขอรยิสจั คอื ความเกดิกเ็ป็นทุกข ์ 
  1.1 ความแก่กเ็ป็นทุกข ์ 
  1.2 ความเจบ็ไขก้เ็ป็นทุกข ์ 
  1.3 ความตายกเ็ป็นทุกข ์ 
  1.4 ความประจวบดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ป็นทีร่กักเ็ป็นทุกข ์ 
  1.5 ความพลดัพรากจากสิง่เป็นทีร่กักเ็ป็นทุกข ์ 
  1.6 ปรารถนาสิง่ใดไมไ่ดส้ิง่นัน้กเ็ป็นทุกข ์

  1.7 โดยยน่ยอ่ อุปาทานขนัธ ์5 เป็นทุกข ์

 2. ทุกขสมุทยัอริยสัจ คือตัณหาอันท าให้เกิดอีก ประกอบด้วยความก าหนัดด้วยอ านาจ 

ความเพลนิ มปีกตเิพลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ๆ คอื  
  1.1 กามตณัหา  
  1.2 ภวตณัหา  
  1.3 วภิวตณัหา. 
 3. ทุกขนิโรธอรยิสจั คือ ตัณหานัน่แลดบั โดยไม่เหลอื ด้วยมรรคคอืวิราคะ สละ สละคืน 
ปล่อยไป ไมพ่วัพนั. 
 4. ทุกขนิโรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั คอื อรยิมรรคมอีงค ์8  
  จากนัน้จงึทรงปฏญิญาว่าเป็นสมัมาสมัพุทธะเพราะได้ตรสัรู้อรยิสจั 4 โดยมรีอบ 3 มี
อาการ 12 ดงันี้  
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้ 
 แก่เรา ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า น้ีทุกขอรยิสจั. 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า ทุกขอรยิสจัน้ีนัน้แล ควรก าหนดรู.้ 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า ทุกขอรยิสจัน้ีนัน้แล เรากไ็ดก้ าหนดรูแ้ลว้. 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า น้ีทุกขสมทุยัอรยิสจั 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
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 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า ทุกขสมทุยัอรยิสจันี้นัน้แล ควรละเสยี. 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า ทุกขสมทุยัอรยิสจัน้ีนัน้แล เราไดล้ะแลว้ 

  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า น้ีทุกขนิโรธอรยิสจั. 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอรยิสจัน้ีนัน้แล ควรท าใหแ้จง้. 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอรยิสจัน้ีนัน้แล เราท าใหแ้จง้แลว้. 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า น้ีทุกขนิโรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั. 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายที่เราไม่เคยฟงัมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจัน้ีนัน้แล ควรให้
เจรญิ. 
  ดกูรภกิษุทัง้หลาย ดวงตา ญาณ ปญัญา วทิยา แสงสว่าง ไดเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา 
 ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยฟงัมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจันี้นัน้แล เราใหเ้จรญิ
แลว้ 
 กเ็มื่อใดแล ปญัญาอนัรูเ้หน็ตามเป็นจรงิของเรา ในอรยิสจั 4 นี้ มรีอบ 3 มอีาการ 12 อย่างนี้ 
หมดจดดแีลว้ ดกูรภกิษุทัง้หลาย เมือ่นัน้ เราจงึยนืยนัไดว้่า  เป็นผูต้รสัรูส้มัมาสมัโพธญิาณ อนัยอดเยีย่ม
ในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัว์ พรอ้มทัง้สมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ 
อน่ึง ปญัญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความพ้นวิเศษของเราไม่กลบัก าเรบิ ชาตินี้เป็นที่สุด  
ภพใหมไ่มม่ต่ีอไป (ว.ิมหา. 4/13-17/15-19)  
 

กรรมตามหลกัพทุธปรชัญา 

 ตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา เรื่องกรรมถือเป็นเรื่องใหญ่ หรือเรื่องส าคัญที่มีผลต่อ
ความสุขความทุกขข์องชวีติมนุษย ์และเป็นกฎธรรมชาตอิย่างหนึ่งทีม่ลีกัษณะของความเป็นเหตุเป็นผล 
เช่นเดยีวกบัหลกัอรยิสจั 4 และ ปฏจิจสมุปบาท เนื่องจากกรรมมบีทบาทส าคญัในการด าเนินชวีติของ
มนุษยน์ี่เอง ท าใหม้นุษยต์อ้งศกึษาเรือ่งกรรมใหเ้ขา้ใจ และสามารถปฏบิตัตินไดอ้ย่างถูกต้องตามเหตุผล 
กล่าวคอื หากตอ้งการสุขของชวีติ กต็้องประกอบเหตุแห่งความสุข ชวีติจงึจะประสบความสุขได ้ในทาง
ตรงขา้มหากบุคคลหวงัอยู่ซึง่ความสุข แต่กลบัประกอบเหตุแห่งทุกข ์ความสุขทีมุ่่งหวงักไ็ม่อาจจะมไีด ้
ดงัทีพ่ระพุทธองคท์รงแสดงเรือ่งกรรมเอาไว ้ดงันี้ 
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กรรมและความดบัแห่งกรรม 

 ในนิพเพธกิสตูร พระพุทธองคต์รสัถงึเรือ่งกรรมและปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแห่งกรรม ว่า 
 1. เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม  
 2. บุคคลคดิแลว้จงึกระท ากรรมดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจ  
 3. เหตุเกดิแห่งกรรม คอื ผสัสะเป็นเหตุเกดิแห่งกรรม  
 4. ความต่างแห่งกรรม คอื กรรมทีใ่หว้บิากในนรกกม็ ีทีใ่ห้วบิากในก าเนิดสตัวด์ริจัฉานกม็ทีี่
ใหว้บิากในเปรตวสิยักม็ ีทีใ่หว้บิากในมนุษยโ์ลกกม็ ีทีใ่หว้บิากในเทวโลกกม็ ี 
 5. วบิากแห่งกรรมว่าม ี3 ประการ คอื กรรมที่ให้ผลในปจัจุบนั 1 กรรมที่ให้ผลในภพที่เกิด  
1 กรรมทีใ่หผ้ลในภพต่อๆ ไป 1  
 6. ความดบัแห่งกรรม ยอ่มเกดิขึน้เพราะความดบัแห่งผสัสะ  
 7. อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 ประการนี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ  สัมมาสมาธ ิ 
เป็นปฏปิทาใหถ้งึความดบัแห่งกรรม (อ .ปญฺจก-ฉกฺก 22/334/418-424) 
 

ช่องทางการท ากรรม 

 การกระท าความดแีละความชัว่ของคนเรานัน้ ท าได ้3 ทาง คอื 

 1. ทางกาย (กายกรรม) 
 2. ทางวาจา (วจกีรรม) 
 3. ทางใจ (มโนกรรม) 
 

สาเหตกุารเกิดกรรม 

 1. สาเหตกุารเกิดกรรมฝ่ายชัว่ 

  โลภะ ความอยากไดข้องผูอ้ื่น 

  โทสะ ความประทุษรา้ยใจ โดยแสดงออกในลกัษณะรุนแรง เช่น ความพยาบาท ความโกรธ 
ความขุน่เคอืง ไมถู่กใจ ไมพ่อใจ คบัแคน้ใจ เจบ็ใจ 

  โมหะ ความหลงผดิ เช่น ความเหน็ผดิเป็นชอบ การผกูโกรธผูอ้ื่น 

 2. สาเหตกุารเกิดกรรมฝ่ายดี 

  อโลภะ คอื ความไมอ่ยากไดข้องผูอ้ื่น 

  อโทสะ คอื ความไมป่ระทุษรา้ยใจ โดยไมแ่สดงออกในลกัษณะรนุแรง เช่น ความพยาบาท 
ความโกรธ ความขุน่เคอืง ไมถู่กใจ ไมพ่อใจ คบัแคน้ใจ เจบ็ใจ 

  อโมหะ คอื ไมห่ลงผดิ เช่น ปรบัความเหน็ใหต้รงตามความเป็นจรงิ การไมผ่กูโกรธผูอ้ื่น 

 

กรรม 4 ประเภท 

 กรรม 4 ประการน้ี คอื  
 1. กรรมด ามวีบิากด ากม็ ี 



150 

 

 2. กรรมขาวมวีบิากขาวกม็ ี 
 3. กรรมทัง้ด าทัง้ขาวมวีบิากทัง้ด าทัง้ขาวกม็ ี

 4. กรรมไมด่ าไมข่าวมวีบิากไมด่ าไมข่าว ยอ่มเป็นไปเพื่อความสิน้กรรมกม็ ี 
 พระพุทธองคไ์ดอ้ธบิายกรรมแต่ละประเภทไวเ้ป็นหมวดหมู่ดงันี้ 
 1. กรรมด ามีวิบากด า ไดแ้ก่การกระท าในลกัษณะดงันี้ 
  1.1 การปรงุแต่งกายสงัขารอนัมคีวามเบยีดเบยีน (เบยีดเบยีนทางกาย) 
  1.2 การปรงุแต่งวจสีงัขารอนัมคีวามเบยีดเบยีน (เบยีดเบยีนทางวาจา) 
  1.3 การปรงุแต่งมโนสงัขารอนัมคีวามเบยีดเบยีน (เบยีดเบยีนทางกาย) 
 ครัน้แล้วย่อมเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นทุกขโ์ดยส่วนเดยีว เปรยีบเหมอืนสตัว์นรก  
นี้เราเรยีกว่ากรรมด ามวีบิากด า ฯ 

 2. กรรมขาวมีวิบากขาว  ไดแ้ก่ การกระท าในลกัษณะดงันี้ 
  การปรุงแต่งกายสงัขาร...วจสีงัขาร...มโนสงัขารอนัไม่มคีวามเบยีดเบยีน  ครัน้แล้วย่อม
เขา้ถงึโลกที่ไม่มคีวามเบยีดเบยีน เป็นสุขโดยส่วนเดยีว เปรยีบเหมอืนเทพชัน้สุภกณิหะ นี้เราเรยีกว่า
กรรมขาวมวีบิากขาว ฯ 

 3. กรรมทัง้ด าทัง้ขาวมีวิบากทัง้ด าทัง้ขาว ไดแ้ก่การกระท าในลกัษณะดงันี้ 
  บางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสงัขาร...วจสีงัขาร...มโนสงัขารอันมคีวามเบยีดเบยีน
บา้ง ไม่มคีวามเบยีดเบยีนบ้าง ครัน้แล้วย่อมเขา้ถงึโลกที่มคีวามเบยีดเบยีนบ้าง ไม่มคีวามเบยีดเบยีน
บา้ง มทีัง้สุขและทัง้ทุกขร์ะคนกนั เปรยีบเหมอืนมนุษย ์เทพบางพวก และวนิิปาตกิสตัวบ์างพวก นี้เรา
เรยีกว่ากรรมทัง้ด าทัง้ขาว มวีบิากทัง้ด าทัง้ขาว ฯ 

 4. กรรมไม่ด าไม่ขาวมีวิบากไม่ด าไม่ขาว ได้แก่ เจตนาใดเพื่อละกรรมด าอนัมวีบิากด า 
เจตนาใดเพื่อละกรรมขาวอันมีวิบากขาว เจตนาใดเพื่อละกรรมทัง้ด าทัง้ขาวมีวิบากทัง้ด าทัง้ขาว  
นี้เรยีกว่ากรรมไม่ด าไม่ขาว มวีบิากไม่ด าไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิน้กรรม (อ .จตุกฺก 21/233/265-

272) 
 นอกจากนี้พระพุทธองคย์งัไดอ้ธบิายเพิม่เตมิเรือ่งกรรม 4 ในอกีลกัษณะหนึ่งว่า  
 1. กรรมด ามวีบิากด า ไดแ้ก่ ผูท้ีฆ่่าสตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิในกาม พูดเทจ็ ดื่มน ้าเมาคอื
สุราและเมรยัอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งความประมาท นี้เราเรยีกว่ากรรมด ามวีบิากด า ฯ 

 2. กรรมขาวมวีบิากขาว ได้แก่ การเป็นผู้งดเวน้จากการฆ่าสตัว ์จากการลกัทรพัย ์จากการ
ประพฤตผิดิในกาม จากการพดูเทจ็ จากการดื่มน ้าเมา คอื สุราและเมรยัอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งความประมาทนี้
เราเรยีกว่ากรรมขาวมวีบิากขาว ฯ 

 3. กรรมทัง้ด าทัง้ขาวมวีบิากทัง้ด าทัง้ขาว ได้แก่ การปรุงแต่งกายสงัขารอนัมคีวามเบยีดเบยีน
บา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ฯลฯ นี้เราเรยีกว่า กรรมทัง้ด าทัง้ขาว มวีบิากทัง้ด าทัง้ขาว ฯ 

 4. กรรมไม่ด าไม่ขาว มวีบิากไม่ด าไม่ขาว ได้แก่ เจตนาใดเพื่อละกรรมด า อนัมวีบิากด าใน
บรรดากรรมเหล่านัน้กด็ ีฯลฯ นี้เราเรยีกว่ากรรมไม่ด าไม่ขาว มวีบิากไมด่ าไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิน้กรรม  
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 กรรม 4 ประเภทอีกลกัษณะหน่ึง 

 1. กรรมด ามวีบิากด า ได้แก่ เป็นผู้ฆ่ามารดา ฆ่าบดิา ฆ่าพระอรหนัต์ มจีติประทุษรา้ยต่อ
พระตถาคต ยงัพระโลหติใหห้อ้ขึน้ ท าลายสงฆใ์หแ้ตกกนั นี้เราเรยีกว่ากรรมด ามวีบิากด า ฯ 

 2. กรรมขาวมวีิบากขาว ได้แก่ เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสตัว์ จากการลกัทรพัย์ จากการ
ประพฤติผดิในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดส่อเสยีด จากการพูดค าหยาบ จากการพูดเพ้อเจ้อ  
ไมม่ากไปดว้ยความเพ่งเลง็ มจีติไมพ่ยาบาท มคีวามเหน็ชอบ นี้เราเรยีกว่ากรรมขาวมวีบิากขาว ฯ 

 3. กรรมทัง้ด าทัง้ขาว มีวิบากทัง้ด าทัง้ขาว ได้แก่ การปรุงแต่งกายสังขาร อันมีความ
เบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ฯลฯ นี้เราเรยีกว่ากรรมทัง้ด าทัง้ขาว มวีบิากทัง้ด าทัง้ขาว ฯ 

 4. กรรมไม่ด าไม่ขาว มวีบิากไม่ด าไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิน้กรรมเป็นไฉน เจตนาใด
เพื่อละกรรมด าอนัมวีบิากด าในบรรดากรรมเหล่านัน้ก็ด ีฯลฯ ได้แก่ สมัมาทฐิ ิฯลฯ สมัมาสมาธ ินี้เรา
เรยีกว่ากรรมไม่ด าไม่ขาว มวีบิากไม่ด าไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิน้กรรม (ในอกีหวัขอ้หนึ่งอธบิาย
ว่า ได้แก่ โพชฌงค์ 7 คอื สตสิมัโพชฌงค์ ธรรมวจิยสมัโพชฌงค์ วริยิสมัโพชฌงค์ ปีตสิมัโพชฌงค ์
ปสัสทัธสิมัโพชฌงค์ สมาธสิมัโพชฌงค์ อุเบกขาสมัโพชฌงค์ เรยีกว่า กรรมไม่ด าไม่ขาว ) (อ .จตุกฺก 
21/233-238/265-272) 
 ตวัอย่างผลของกรรมในพระสตูร 

 ในทีน่ี้ขอยกตวัอยา่งของเหตุตน้ผลกรรมทีป่รากฏในจฬูกมัมวภิงัคสตูร มาอธบิายดงัต่อไปนี้ 
 สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้ทูลถามพระผูม้พีระภาคดงันี้ว่า ขา้แต่พระโคดมผู้เจรญิ อะไรหนอ
แล เป็นเหตุ เป็นปจัจยัใหพ้วกมนุษยท์ีเ่กดิเป็นมนุษยอ์ยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต คอื มนุษย์
ทัง้หลายย่อมปรากฏมอีายุสัน้ มอีายุยนื มโีรคมาก มโีรคน้อย มผีวิพรรณทราม มผีวิพรรณงาม มศีกัดา
น้อย มศีกัดามาก มโีภคะน้อย มโีภคะมาก เกดิในสกุลต ่า เกดิในสกุลสูง ไรป้ญัญา มปีญัญา อะไรหนอ
แลเป็นเหตุ เป็นปจัจยั ใหพ้วกมนุษยท์ีเ่กดิเป็นมนุษยอ์ยู ่ปรากฏความเลวและความประณตี ฯ 

 พระผูม้พีระภาคเจา้จงึตรสัตอบดงันี้ “สตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม  
มกีรรมเป็นก าเนิด มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั กรรมย่อมจ าแนกสตัว์ใหเ้ลวและประณีต
ได ้ฯ” (ม.อุ.14/580/323)  
 จากนัน้จงึทรงอธบิายสาเหตุของวบิากกรรมแต่ละขอ้ดงันี้ 
 1. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกีต็าม บุรษุกต็าม เป็นผูม้กัท าชวีติสตัวใ์หต้กล่วง เป็นคน
เหี้ยมโหด มมีอืเป้ือนเลือด หมกมุ่นในการประหตัประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสตัว์มชีีวิต เขาตายไป  
จะเขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อนัเขาใหพ้รัง่พรอ้ม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป 
ไมเ่ขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก ถา้มาเป็นมนุษย ์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมอีายสุัน้  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมอีายุสัน้ คอื เป็นผู้มกัท าชวีติสตัว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด มมีอื 

เป้ือนเลอืด หมกมุน่ในการประหตัประหาร ไมเ่อน็ดใูนเหล่าสตัวม์ชีวีติ ฯ 

 2. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกีต็าม บุรษุกต็าม ละปาณาตบิาตแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจาก
ปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราได้มคีวามละอาย ถงึความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลใน
สรรพสตัวแ์ละภตูอยูเ่ขาตายไป จะเขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค ์เพราะกรรมนัน้ อนัเขาใหพ้รัง่พรอ้มสมาทานไว้
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อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถงึสุคตโิลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษยเ์กดิ ณ ที่ใดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมี
อายยุนื  
  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมอีายุยืน คือ ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต  
วางอาชญาวางศาตราได้ มคีวามละอาย ถงึความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสตัว์และ  

ภตูอยู ่ฯ 

 3. บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นสตรกีต็าม บุรษุกต็ามเป็นผูม้ปีรกตเิบยีดเบยีนสตัวด์ว้ยฝ่ามอื 
หรอืก้อนดนิ หรอืท่อนไม้ หรอืศาตราเขาตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก เพราะกรรมนัน้  
อนัเขาใหพ้รัง่พรอ้ม สมาทานไวอ้ย่างนี้ หากตายไป ไม่เขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรกถ้ามาเป็นมนุษย ์
เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมโีรคมาก  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมโีรคมาก คอื เป็นผู้มปีรกติเบยีดเบยีนสตัว์ด้วยฝ่ามอื หรอืก้อนดนิ 
หรอืท่อนไม ้หรอืศาตรา ฯ 

 4. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกี็ตาม บุรุษกต็าม เป็นผูม้ปีรกตไิม่เบยีดเบยีนสตัวด์ว้ย
ฝา่มอื หรอืกอ้นดนิ หรอืท่อนไม ้หรอืศาตรา เขาตายไป จะเขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค ์เพราะกรรมนัน้ อนัเขา
ให้พรัง่พร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เขา้ถึงสุคตโิลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษยเ์กดิ ณ ที่ใดๆ  
ในภายหลงั จะเป็นคนมโีรคน้อย  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมโีรคน้อย คอื เป็นผูม้ปีรกตไิม่เบยีดเบยีนสตัวด์ว้ยฝ่ามอื หรอืก้อนดนิ
หรอืท่อนไม ้หรอืศาตรา ฯ 

 5. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกี็ตาม บุรุษกต็ามเป็นคนมกัโกรธ มากด้วยความแคน้เคอืง 
ถูกเขาว่าเลก็น้อยก็ขดัใจ โกรธเคอืงพยาบาท มาดรา้ย ท าความโกรธ ความรา้ย และความขึง้เคยีดให้
ปรากฏ เขาตายไป จะเขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อนัเขาให้พรัง่พรอ้มสมาทานไว้
อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง  
จะเป็นคนมผีวิพรรณทราม  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมผีวิพรรณทราม คอื เป็นคนมกัโกรธ มากดว้ยความแคน้เคอืง ถูกเขา
ว่าเลก็น้อยกข็ดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท มาดรา้ย ท าความโกรธ ความรา้ยและความขึง้เคยีดใหป้รากฏฯ 

 6. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วย
ความแคน้เคอืง ถูกเขาว่ามากกไ็ม่ขดัใจ ไม่โกรธเคอืง ไม่พยาบาท ไม่มาดรา้ย ไม่ท าความโกรธ ความรา้ย 
และความขึง้เคยีดใหป้รากฏ เขาตายไป จะเขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน้ อนัเขาให้พรัง่พรอ้ม 
สมาทานไวอ้ย่างนี้ หากตายไป ไม่เขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค ์ถ้ามาเป็นมนุษย ์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงัจะ
เป็นคนน่าเลื่อมใส  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใส คอื เป็นคนไม่มกัโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคอืง 
ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขดัใจ ไม่โกรธเคอืง ไม่พยาบาท ไม่มาดรา้ย ไม่ท าความโกรธ ความร้าย ความขึ้งเคยีด 

ใหป้รากฏ ฯ 

 7. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกีต็าม บุรุษกต็าม มใีจรษิยา ย่อมรษิยา มุ่งรา้ย ผูกใจ
อจิฉาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถอื การไหว ้และการบูชาของคนอื่น เขาตายไป จะเขา้ถงึ
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อบาย ทุคตวินิิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อนัเขาให้พรัง่พรอ้ม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เขา้ถงึ
อบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก ถา้มาเป็นมนุษย ์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงัจะเป็นคนมศีกัดาน้อย  
  ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อย คือ มีใจริษยา ย่อมริษยา มุ่งร้าย ผูกใจอิจฉาใน 

ลาภสกัการะ ความเคารพ ความนบัถอืการไหว ้และการบชูาของคนอื่น ฯ 

 8. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกีต็าม บุรุษกต็ามเป็นผูม้ใีจไม่รษิยา ย่อมไม่รษิยา ไม่มุ่งรา้ย 
ไม่ผูกใจอจิฉาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหว้ และการบูชาของคนอื่น เขาตายไป  
จะเขา้ถงึสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน้ อนัเขาใหพ้รัง่พรอ้ม สมาทานไวอ้ย่างนี้ หากตายไปไม่เขา้ถงึ
สุคตโิลกสวรรค ์ถา้มาเป็นมนุษย ์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมศีกัดามาก  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมศีกัดามาก คอื มใีจไม่รษิยา ย่อมไม่รษิยา ไม่มุ่งรา้ย ไม่ผูกใจอจิฉา 
ในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนบัถอืการไหว ้และการบชูาของคนอื่น ฯ 

 9. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าว น ้ า ผ้า ยาน 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อาศยัเครื่องตามประทปี แก่สมณะหรอืพราหมณ์ เขาตายไป  
จะเขา้ถงึอบาย ทุคตวินิิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อนัเขาใหพ้รัง่พรอ้ม สมาทานไวอ้ย่างนี้ หากตายไปไม่
เขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก ถา้มาเป็นมนุษย ์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงัจะเป็นคนมโีภคะน้อย  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมโีภคะน้อย (ยากจน) คอื ไม่ให้ข้าวน ้า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม 
เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งตามประทปีแก่สมณะหรอืพราหมณ์ ฯ 

 10. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกี็ตาม บุรุษกต็ามย่อมเป็นผูใ้หข้า้ว น ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้
ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยัเครือ่งตามประทปี แก่สมณะหรอืพราหมณ์ เขาตายไป จะเขา้ถงึ
สุคตโิลกสวรรค์เพราะกรรมนัน้ อนัเขาใหพ้รัง่พรอ้ม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เขา้ถงึสุคตโิลก
สวรรค ์ถา้มาเป็นมนุษย ์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมโีภคะมาก  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมโีภคะมาก (รวย) คอื ใหข้า้ว น ้า ผา้ ยานดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ 
ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งตามประทปี แก่สมณะหรอืพราหมณ์ ฯ 

 11. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกีต็าม บุรุษกต็ามเป็นคนกระดา้ง เย่อหยิง่ ย่อมไม่กราบไหว้
คนที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรบัคนที่ควรลุกรบั ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่
สมควรแก่ทางไมส่กัการะคนทีค่วรสกัการะ ไมเ่คารพคนทีค่วรเคารพ ไม่นับถอืคนทีค่วรนับถอืไม่บูชาคน
ทีค่วรบชูา เขาตายไป จะเขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อนัเขาใหพ้รัง่พรอ้ม สมาทาน
ไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เขา้ถงึอบายทุคต ิวนิิบาต นรก ถ้ามาเป็นมนุษย ์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลงั  
จะเป็นคนเกดิในสกุลต ่า  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อเกดิในสกุลต ่า คอื เป็นคนกระดา้ง เย่อหยิง่ ย่อมไม่กราบไหวค้นทีค่วร
กราบไหว ้ไมลุ่กรบัคนทีค่วรลุกรบัไมใ่หอ้าสนะแก่คนทีส่มควรแก่อาสนะ ไมใ่หท้างแก่คนทีส่มควรแก่ทาง 
ไมส่กัการะคนทีค่วรสกัการะ ไมเ่คารพคนทีค่วรเคารพ ไมน่บัถอืคนทีค่วรนบัถอื ไมบ่ชูาคนทีค่วรบชูา ฯ 

 12. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง  
ยอ่มกราบไหวค้นทีค่วรกราบไหว ้ลุกรบัคนทีค่วรลุกรบั ใหอ้าสนะแก่คนทีส่มควรแก่อาสนะ ใหท้างแก่คน
ทีส่มควรแก่ทางสกัการะคนทีค่วรสกัการะ เคารพคนที่ควรเคารพ นับถอืคนทีค่วรนับถอื บูชาคนทีค่วร
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บูชา เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้พรัง่พร้อม สมาทานไว้อย่างนี้  
หากตายไป ไม่เขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค ์ถ้ามาเกดิเป็นมนุษย ์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนเกดิใน
สกุลสงู  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อความเป็นผูม้สีกุลสูง คอื เป็นคนไม่กระดา้ง ไม่เย่อหยิง่ย่อมกราบไหว้
คนที่ควรกราบไหว้ ลุกรบัคนทีค่วรลุกรบั ใหอ้าสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่
ทาง สกัการะคนทีค่วรสกัการะ เคารพคนทีค่วรเคารพ นบัถอืคนทีค่วรนบัถอื บชูาคนทีค่วรบชูา ฯ 

 13. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรกี็ตาม บุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือ
พราหมณ์แลว้สอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมโีทษ อะไรไม่มโีทษ อะไรควรเสพ อะไร
ไมค่วรเสพ อะไรเมือ่ท า ยอ่มเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกขส์ิน้กาลนาน หรอืว่า อะไรเมื่อท าย่อมเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถงึอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก เพราะ
กรรมนัน้ อนัเขาใหพ้รัง่พรอ้ม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เขา้ถงึอบาย ทุคต ิวนิิบาต นรก ถ้ามา
เป็นมนุษย ์เกดิ ณ ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมปีญัญาทราม  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมปีญัญาทราม คอื ไม่เป็นผูเ้ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์แลว้สอบถามว่า 
อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมโีทษ อะไรไม่มโีทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อท า 
ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกขส์ิ้นกาลนาน หรอืว่าอะไรเมื่อท า ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
เพื่อความสุขสิน้กาลนาน ฯ 

 14. บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือ
พราหมณ์แลว้สอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมโีทษ อะไรไม่มโีทษ อะไรควรเสพ อะไร
ไม่ควรเสพ อะไรเมื่อท าย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกขส์ิน้กาลนาน หรอืว่าอะไรเมื่อท า ย่อมเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไป จะเข้าถงึสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน้  
อนัเขาให้พรัง่พรอ้ม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย ์เกดิ ณ  
ทีใ่ดๆ ในภายหลงั จะเป็นคนมปีญัญามาก  
  ปฏปิทาเป็นไปเพื่อมปีญัญามาก คอื เป็นผูเ้ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์แล้วสอบถามว่า 
อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมโีทษอะไรไม่มโีทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อท า 
ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกขส์ิ้นกาลนาน หรอืว่าอะไรเมื่อท า ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
เพื่อความสุขสิน้กาลนาน ฯ 

 

การจ าแนกกรรมในลกัษณะอ่ืนๆ  
 นอกจากหลกักรรม 4 ประเภท ขา้งต้นนี้แล้วในคมัภรีว์สิุทธมิรรค ซึ่งแต่งขึน้โดยพระพุทธ 

โฆสาจารยน์ัน้ไดจ้ าแนกกรรมไว ้12 ประเภท (วสิุทธ.ิ 3/223) ดงันี้ 
 กรรม 12 (การกระท าที่ประกอบดว้ยเจตนาดกีต็าม ชัว่ก็ตาม, ในทีน่ี้หมายถงึกรรมประเภท
ต่างๆ พรอ้มทัง้หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการใหผ้ลของกรรมเหล่านัน้) 

 หมวดท่ี 1 ว่าโดยปากกาล คอื จ าแนกตามเวลาทีใ่หผ้ล  
 1. ทฏิฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมใหผ้ลในปจัจบุนัคอืในภพน้ี) 
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 2. อุปปชัชเวทนียกรรม (กรรมใหผ้ลในภพทีจ่ะไปเกดิคอืในภพหน้า) 
 3. อปราปรยิเวทนียกรรม (กรรมใหผ้ลในภพต่อๆไป) 

 4. อโหสกิรรม (กรรมเลกิใหผ้ล ไมม่ผีลอกี) 

 หมวดท่ี 2 ว่าโดยกจิ คอืจ าแนกการใหผ้ลตามหน้าที ่ 
 5. ชนกกรรม (กรรมแต่งใหเ้กดิ, กรรมทีเ่ป็นตวัน าไปเกดิ) 

 6. อุปตัถมัภกกรรม (กรรมสนบัสนุน, กรรมทีเ่ขา้ช่วยสนบัสนุนหรอืซ ้าเตมิต่อจากชนกกรรม) 

 7. อุปปีฬกกรรม (กรรมบบีคัน้, กรรมที่มาใหผ้ล บบีคัน้ผลแห่งชนกกรรมและอุปตัถมัภกกรรม
นัน้ ใหแ้ปรเปลีย่นทุเลาลงไป บัน่ทอนวบิากมใิหเ้ป็นไปไดน้าน) 

 8. อุปฆาตกกรรม (กรรมตดัรอน, กรรมที่แรง ฝ่ายตรงขา้มกบัชนกกรรม และอุปตัถมัภกกรรม 
เขา้ตดัรอนการใหผ้ลของกรรมสองอยา่งนัน้ ใหข้าดไปเสยีทเีดยีว เช่น เกดิในตระกูลสูง มัง่คัง่ แต่อายุสัน้ 
เป็นตน้) 

 หมวดท่ี 3 ว่าโดยปากทานปรยิาย คอื จ าแนกตามความยกัเยือ้งหรอืล าดบัความแรงในการ
ใหผ้ล  
 9. ครกุกรรม (กรรมหนกั ใหผ้ลก่อน ไดแ้ก่ สมาบตั ิ8 หรอื อนนัตรยิกรรม) 

 10. พหุลกรรม หรอื อาจณิณกรรม (กรรมท ามากหรอืกรรมชนิ ใหผ้ลรองจากครกุกรรม) 

 11. อาสนันกรรม (กรรมจวนเจยีน หรอืกรรมใกล้ตาย คอืกรรมท าเมื่อจวนจะตาย จบัใจอยู่
ใหม่ๆ  ถา้ไมม่ ี2 ขอ้ก่อน กจ็ะใหผ้ลก่อนอื่น) 

 12. กตตัตากรรม หรอื กตตัตาวาปนกรรม (กรรมสกัว่าท า, กรรมที่ท าไว้ดว้ยเจตนาอนัอ่อน 
หรอืมใิช่เจตนาอยา่งนัน้โดยตรง ต่อเมือ่ไมม่กีรรมอื่นใหผ้ลแลว้กรรมนี้จงึจะใหผ้ล) 

 กรรม 12 หรอื กรรมสี ่3 หมวดนี้ มไิด้มมีาในบาลใีนรปูเช่นนี้โดยตรง พระอาจารยส์มยัต่อมา 
เช่น พระพุทธโฆษาจารย ์เป็นต้น ไดร้วบรวมมาจดัเรยีงเป็นแบบไวภ้ายหลงั (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2543) 
 

สรปุ 

 1. หลกัการเรื่องธาตุ (สิง่ทีท่รงภาวะของตนไว)้ ในค าสอนพุทธศาสนานัน้ หากกล่าวโดยย่อ
แล้ว ม ี2 อย่าง คอื รูปธาตุ ได้แก่ธาตุที่เป็นสสาร และอรูปธาตุ ได้แก่ธาตุที่เป็นอสสาร หรอื เป็น
นามธรรม ปราศจากรปูรา่ง 
 2. ธรรมฐติ ิหมายถงึ มอียู ่หรอืด ารงอยูต่ามธรรมดา  หรอืตามธรรมชาตขิองมนัเอง ไม่มใีคร
สรา้งหรอืควบคุม 

 3. ธรรมนิยาม หมายถึง มคีวามแน่นอนในความเป็นไป  หรอืมคีวามเป็นไปอย่างแน่นอน
ตามธรรมชาตขิองมนัเอง ไมม่ใีครคอยก ากบัหรอืควบคุม 

 4. หลักอิทปัปจัจยตา หรอื ปฏิจจสมุปบาท ดังกล่าวก็คือ “ภาวะที่มีอันน้ีๆ เป็นปจัจยั”,  
ความเป็นไปตามความสมัพนัธแ์ห่งเหตุปจัจยั, กระบวนธรรมแห่งเหตุปจัจยั 

 5. หลกัปฏจิจสมปุบาท หรอื ปจัจยาการ  กระบวนการของธรรมชาตทิีอ่งิอาศยักนัเกดิขึน้  
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 6. หลกัการของอรยิสจั 4 ก็คอืกระบวนการของอทิปัปจัจยตา หรอื ปฏจิจสมุปบาท หรอื 
หลกัของเหตุผล โดยอรยิสจั 4 เป็นรปูย่อของปฏจิจสมุปบาท หรอื ปฏจิจสมุปบาทเป็นอรยิสจั 4 แบบ
ขยายความนั ่
 7. อรยิสจั 4 เป็นหลกัค าสอนทีจ่ดัเป็นศูนยก์ลางค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 8. หลกักรรมในพุทธศาสนา 
  8.1 เจตนาว่าเป็นกรรม  
  8.2 บุคคลคดิแลว้จงึกระท ากรรมดว้ยกาย ดว้ยวาจา ดว้ยใจ  
  8.3 เหตุเกดิแห่งกรรม คอื ผสัสะเป็นเหตุเกดิแห่งกรรม  
  8.4 ความต่างแห่งกรรม คือ กรรมที่ให้วิบากในนรกก็มี ที่ให้วิบากในก าเนิดสัตว์
ดริจัฉานกม็ ีทีใ่หว้บิากในเปรตวสิยักม็ ีทีใ่หว้บิากในมนุษยโ์ลกกม็ ีทีใ่หว้บิากในเทวโลกกม็ ี 
  8.5 วบิากแห่งกรรมว่าม ี3 ประการ คอื กรรมที่ใหผ้ลในปจัจุบนั 1 กรรมที่ให้ผลในภพ 

ทีเ่กดิ 1 กรรมทีใ่หผ้ลในภพต่อๆ ไป 1  
  8.6 ความดบัแห่งกรรม ยอ่มเกดิขึน้เพราะความดบัแห่งผสัสะ  
  8.7 อรยิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์8 ประการนี้แล คอื สมัมาทฐิ ิฯลฯ สมัมาสมาธเิป็น
ปฏปิทาใหถ้งึความดบัแห่งกรรม  
 9. ช่องทางการท ากรรม 

  การกระท าความดแีละความชัว่ของคนเรานัน้ ท าได ้3 ทาง คอื 

  9.1 ทางกาย (กายกรรม) 
  9.2 ทางวาจา (วจกีรรม) 
  9.3 ทางใจ (มโนกรรม) 
 10. สาเหตุการเกดิกรรม 

  10.1 สาเหตุการเกดิกรรมฝา่ยชัว่ 
   โลภะ ความอยากไดข้องผูอ้ื่น 

   โทสะ ความประทุษร้ายใจ โดยแสดงออกในลกัษณะรุนแรง เช่น ความพยาบาท 
ความโกรธ ความขุน่เคอืง ไมถู่กใจ ไมพ่อใจ คบัแคน้ใจ เจบ็ใจ 

   โมหะ ความหลงผดิ เช่น ความเหน็ผดิเป็นชอบ การผกูโกรธผูอ้ื่น 

  10.2 สาเหตุการเกดิกรรมฝา่ยด ี

   อโลภะ คอื ความไมอ่ยากไดข้องผูอ้ื่น 

   อโทสะ คอื ความไม่ประทุษรา้ยใจ โดยไม่แสดงออกในลกัษณะรุนแรง เช่น ความ
พยาบาท ความโกรธ ความขุน่เคอืง ไมถู่กใจ ไมพ่อใจ คบัแคน้ใจ เจบ็ใจ 

   อโมหะ คอื ไมห่ลงผดิ เช่น ปรบัความเหน็ใหต้รงตามความเป็นจรงิ การไม่ผูกโกรธ
ผูอ้ื่น 

 11. กรรม 4 ประเภท 

  กรรม 4 ประการน้ี คอื  
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  11.1 กรรมด ามวีบิากด ากม็ ี 
  11.2 กรรมขาวมวีบิากขาวกม็ ี 
  11.3 กรรมทัง้ด าทัง้ขาวมวีบิากทัง้ด าทัง้ขาวกม็ ี

  11.4 กรรมไมด่ าไมข่าวมวีบิากไมด่ าไมข่าว ยอ่มเป็นไปเพื่อความสิน้กรรมกม็ ี 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 5 

 

 

 1. จงอธบิายหลกัการเรือ่ง ธาตุในพุทธศาสนา 
 2. จงอธบิายลกัษณะความเป็นไปของธาตุ 

 3. จงอธบิายหลกัการของอทิปัปจัจยตา 
 4. จงอธบิายหลกัการของปฏจิจสมปุบาท 

 5. อรยิสจั 4 อทิปัปจัจยตา และอรยิสจั 4 มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
 6. จงอธบิายหลกัการส าคญัของกรรมในพุทธศาสนา 
 7. จงยกตวัอย่างการกระท าทีจ่ดัเป็นกรรมด า กรรมขาว กรรมทัง้ด าและขาว กรรมไม่ด าไม่ขาว 
และผลของการกระท ากรรมทัง้ 4 ประเภท 

 8. จงยกตวัอยา่งหลกัเหตุตน้ผลกรรมตามนยัแห่งจฬูกมัมวภิงัคสตูร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6  

พทุธจริยธรรม 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. ความหมายของพุทธจรยิธรรม 

 2. จรยิธรรมชัน้ตน้ 

 3. จรยิธรรมชัน้กลาง 

 4. จรยิธรรมชัน้สงู 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถบอกความหมายของพุทธจรยิธรรมได ้

 2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัจรยิธรรมชัน้ต้น ชัน้กลางและชัน้สงูโดยสงัเขปได ้

 3. ผูเ้รยีนสามารถยกตวัอยา่งเหตุการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัจรยิธรรมได้ 
 4. ผูเ้รยีนสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัจรยิธรรมทีเ่รยีนรูไ้ปใชแ้กไ้ขปญัหาในชวีติประจ าวนัได ้

 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมภาพยนตรเ์รือ่ง ศลี 5 คนกลา้ทา้อธรรรม 

 2. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 3. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 4. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการน าไปใช ้

 5. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point  

 4. สื่อภาพยนตรเ์รือ่ง ศลี 5 คนกลา้ทา้อธรรรม 
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การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
 2. การท ารายงาน 
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บทท่ี 6 

พทุธจริยธรรม 

 

 

ความหมายของพทุธจริยธรรม 

 พุทธจรยิธรรม หมายถึง หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมซึ่งท่านผู้รู้ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  
ได้ทรงวางไว้ เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย ์ตัง้แต่พื้นฐานเบื้องต้น ท่ามกลาง และ
ระดบัสูง เพื่อใหม้นุษยไ์ดด้ าเนินชวีติอนัดงีามตามอุดมคตเิท่าที่มนุษยจ์ะสามารถท าได ้เพื่อใหเ้ป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ มสีตปิญัญา มคีวามสุขอนัสมบูรณ์ทีสุ่ด (วศนิ  อนิทสระ, 2549 : 1) หากต้องการ
ผลอนัสงูส่ง อนัเลศิแลว้ กจ็ าเป็นตอ้งสรา้งเหตุใหส้มควรกนั หากหวงัอยู่ซึง่สุขแต่ปฏปิทาทางด าเนิน
เป็นไปเพื่อก่อให้เกดิทุกข์ก็ไม่สามารถที่พบความสุขที่ประสงค์นัน้ได้  เพราะฉะนัน้ มนุษยท์ุกคน
ล้วนรกัสุข เกลยีดกลวัความทุกข์ พระพุทธศาสนาจงึแนะน าทางด าเนินชวีติเพื่อไปสู่ความสุขได้
อยา่งปลอดภยั อนัไดแ้ก่หลกัจรยิธรรมชัน้ตน้ ชัน้กลาง และชัน้สงู ตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 
 

จริยธรรมชัน้ต้น 

 หลกัจรยิธรรมชัน้ตน้น้ีจดัเป็นหลกัจรยิธรรมทีมุ่ง่เน้นเพื่อใหเ้กดิความสงบสุขเรยีบรอ้ยของ
สงัคม ให้ผู้คนในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างเป็นปกตสิุข ไม่ละเมดิ หรอืเบยีดเบยีน ซึ่งชวีติ 
ทรพัยส์นิ คนรกั วาจา และสตสิมัปชญัญะอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งความประมาท หลกัธรรมทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ
สนัตภิาพดงักล่าวได้กค็อื ศลี 5 ธรรม 5 หรอื เบญจศลี เบญจธรรม และ หลกัทศิ 6 มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
 ความหมายของศีล 

 ศลี แปลว่า ปกต ิ หมายถงึ ความประพฤตดิทีางกายและวาจา, การรกัษากายและวาจาให้
เรยีบรอ้ย, ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัควบคุมกายและวาจาใหต้ัง้อยู่ในความดงีาม, การรกัษาปกตติามระเบยีบ
วนิยั, ปกตมิารยาททีป่ราศจากโทษ, ขอ้ปฏบิตัใินการฝึกหดักายวาจาใหด้ยีิง่ขึน้, ความสุจรติทางกาย
วาจาและอาชพี (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2554 : 391)  
 ลกัษณะส าคญัของศีล 

 ในคมัภรีว์สิุทธมิรรค ไดอ้ธบิายลกัษณะส าคญัของศลีไวห้ลายนัยยะ (พระพุทธโฆสะเถระ, 
2554 : 9) ดงันี้ 
 ศลี ไดแ้ก่ เจตนางดเวน้จากบาป 
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 ศลี ไดแ้ก่  อาการตัง้ใจงดเวน้จากบาปธรรม 

 ศลี ไดแ้ก่ ความส ารวมระวงัในการระมดัระวงัตนเองไมใ่หท้ าบาป 

 ศลีไดแ้ก่  การไมล่่วงละเมดิทีเ่ป็นไปทางกายและเป็นไปทางวาจา ของบุคคลผูส้มาทาน
ศลีแลว้ 

 ประโยชน์ของการรกัษาศีล 

 พระพุทธองคท์รงตรสัถงึประโยชน์ของการรกัษาศลีไวเ้ป็นจ านวนมาก เป็นประโยชน์ต่อ
ผูร้กัษาศลีทัง้ในเบือ้งต้น เบื้องกลางและเบื้องปลาย กล่าวคอื ทัง้ในประโยชน์ในปจัจุบนั ประโยชน์
ในภพหน้า และประโยชน์อย่างยิง่ คอื พระนิพพาน ดงัพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย วมิาน- 

เปตวตัถุ เถร-เถรคีาถา(ข.ุว.ิ 26/378/307-308) หลายนยัยะดงันี้ 
 “ศลีอนับุคคลศกึษาดแีลว้สัง่สมดแีลว้ ยอ่มน าสมบตัทิัง้ปวงมาใหใ้นโลกนี้” 
 “นกัปราชญเ์มือ่ปรารถนาความสุข 3 ประการ คอื  
 1. ความสรรเสรญิ  
 2. การไดค้วามปลืม้ใจ  
 3. ความบนัเทงิในสวรรคเ์มือ่ละไปแลว้ พงึรกัษาศลี” 
 “ผู้มศีีล มคีวามส ารวม ย่อมได้มติรมากส่วนผู้ทุศีลประพฤตแิต่กรรมอนัลามกย่อมแตก
จากมติร” 
 “นรชนผู้ทุศีล ย่อมได้รบัการติเตียนและความเสียชื่อเสียง ส่วนผู้มีศีลย่อมได้รบัการ
สรรเสรญิและชื่อเสยีงทุกเมือ่” 
 “ศลีเป็นเบือ้งตน้ เป็นทีต่ ัง้ เป็นบ่อเกดิแห่งคุณความดทีัง้หลาย และเป็นประธานแห่งธรรม
ทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ พงึช าระศลีใหบ้รสิุทธิ ์ 
 “สงัวรศลีเป็นเครือ่งกัน้ความทุจรติ ท าจติใหร้่าเรงิ เป็นท่าทีห่ยัง่ลงมหาสมทุร คอื นิพพาน
ของพระพุทธเจา้ทัง้ปวงเพราะฉะนัน้พงึช าระศลีใหบ้รสิุทธิ”์ 
 “ศีลเป็นก าลงัหาเปรยีบมไิด้ เป็นอาวุธอย่างสูงสุด เป็นอาภรณ์อนัประเสรฐิ เป็นเกราะ  

อนัน่าอศัจรรย”์ 
 “ศีลเป็นสะพาน เป็นมหาอ านาจ เป็นกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยม เป็นเครื่องลูบไล้ 
อนัประเสรฐิ บุคคลผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี ยอ่มหอมฟุ้งไปทัว่ทุกทศิ” 
 “ศีลเป็นก าลังอย่างเลิศ เป็นเสบียงเดินทางชัน้เยี่ยม เป็นพาหนะอันประเสริฐยิ่งนัก  
เป็นเครือ่งหอมฟุ้งไปทัว่ทศิานุทศิ  
 “คนพาลผูม้จีติไม่ตัง้มัน่ในศลี ย่อมไดร้บัการนินทาในเวลาทีม่ชีวีติอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไป
แลว้ ยอ่มไดร้บัทุกขโ์ทมนสัในอบายภมู ิยอ่มไดร้บัโทมนสัในทีท่ ัว่ไป” 
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 “ธีรชนผู้มีจิตตัง้มัน่ด้วยดีในศีล ย่อมได้ร ับการสรรเสริญในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้  
ครัน้ตายไปแลว้ กไ็ดร้บัความสุขโสมนสัในสวรรค ์ยอ่มรืน่เรงิใจในทีทุ่กสถานในโลกนี้” 
 “ศีลเท่านัน้เป็นยอดและผู้มีปญัญาเป็นผู้สูงสุดในโลกน้ี ความชนะในมนุษยโลกและ 

เทวโลก ยอ่มมไีดเ้พราะศลีและปญัญา” 
 นอกจากนี้ยงัมกีารพรรณนาคุณของศลีไวใ้นหลายพระสตูร อาทิมหาปรนิิพพานสูตรแสดง
ว่า 

 1. ดูก่อนคหบดทีัง้หลาย บุคคลผู้มศีีล สมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ ย่อมประสบกองแห่ง 

โภคทรพัยอ์นัยิง่ใหญ่ซึ่งมคีวามไม่ประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ 1 ของศลีสมบตัขิอง
บุคคลผูม้ศีลี 

 2. ดูก่อนคหบดีทัง้หลาย ข้ออื่นยงัมอีีก เกียรติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มศีีลสมบูรณ์ 

ดว้ยศลี ยอ่มฟุ้งขจรไป น้ีเป็นอานิสงสป์ระการที ่2 ของศลีสมบตัขิองบุคคลทีม่ศีลี 

 3. ดกู่อนคหบดทีัง้หลาย ขอ้อื่นยงัมอีกี บุคคลผูม้ศีลี สมบูรณ์ดว้ยศลี เขา้ไปสู่สงัคมใดๆ 
จะเป็นสงัคมกษัตรยิ์ก็ด ีจะเป็นสงัคมพราหมณ์ก็ด ีจะเป็นสงัคมคหบดกี็ด ีจะเป็นสงัคมสมณะก็ด ี
ยอ่มเขา้ไปอยา่งองอาจไมเ่กอ้เขนิ นี้เป็นอานิสงสป์ระการที ่3 ของศลีสมบตัขิองบุคคลผูม้ศีลี 

 4. ดูก่อนคหบดทีัง้หลาย ข้ออื่นยงัมอีกี บุคคลผู้มศีีล สมบูรณ์ด้วยศลี เป็นผู้ไม่หลงท า
การกริยิา นี้เป็นอานิสงสป์ระการที ่4 ของศลีสมบตัขิองบุคคลผูม้ศีลี 

 5. ดกู่อนคหบดทีัง้หลาย ขอ้อื่นยงัม ีบุคคลผูม้ศีลี สมบูรณ์ดว้ยศลี เบือ้งหน้าแต่แตกกาย
ตายไป ย่อมเขา้ถงึสุคติ, โลกสวรรค์ นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ 5 ของศลีสมบตั ิของบุคคลผู้มศีีล  
(ท.ีมหา.13/80/254-255.) 
 

 
 

ภาพท่ี 6-1 ศลี 5 ขอ้ 
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(ทีม่า:www.dmc.tv) 

 

 สิกขาบท 5 หรือ ศีล 5 

 ศลี 5 หรอื เบญจศลี หมายถงึ ความประพฤตชิอบทางกายและวาจา, การรกัษากายวาจา
ใหเ้รยีบรอ้ย, การรกัษาปกตติามระเบยีบวนิัย, ขอ้ปฏบิตัใินการเวน้จากความชัว่, การควบคุมตนให้
ตัง้อยู่ในความไม่เบียดเบียนมชีื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น นิจศีล (ศีลที่คฤหสัถ์ควรรกัษาเป็น
ประจ า)หรอื  มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษยห์รอืธรรมทีท่ าใหเ้ป็นมนุษย)์ ม ี5 ขอ้ ไดแ้ก่  
 1. ปาณาตปิาตา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการปลงชวีติ, เวน้จากการฆา่การประทุษรา้ยกนั) 
 2. อทนฺินาทานา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการถอืเอาของที่เขามไิด้ให้, เวน้จากการลกัโกง ละเมดิกรรมสทิธิ ์ท าลาย
ทรพัยส์นิ) 

 3. กาเมสุมจฺิฉาจารา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการประพฤตผิดิในกาม, เวน้จากการล่วงละเมดิสิง่ทีผู่อ้ ื่นรกัใครห่วงแหน) 
 4. มสุาวาทา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการพดูเทจ็ โกหก หลอกลวง) 
 5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณ ี 
  (เวน้จากน ้าเมา คอืสุราและเมรยัอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งความประมาท, เวน้จากสิง่เสพตดิใหโ้ทษ) 
(ท.ีปา. 11/286/247) 
 เบญจธรรม /ธรรม 5 

 เบญจธรรม หรอื เบญจกลัยาณธรรม (ธรรม 5, ธรรมอนัดงีามห้าอย่าง, คุณธรรม 

หา้ประการ คู่กบัเบญจศลี เป็นธรรมเกือ้กูลแก่การรกัษาเบญจศลี ผูร้กัษาเบญจศลีควรมไีวป้ระจ าใจ)

(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2546 : 175) ดงันี้  
 1. เมตตาและกรณุา (ความรกัใครป่รารถนาใหม้คีวามสุขความเจรญิ และความสงสารคดิ
ช่วยใหพ้น้ทุกข)์ คู่กบัศลีขอ้ที ่1 

 2. สมัมาอาชวีะ (การหาเลีย้งชพีในทางสุจรติ) คู่กบัศลีขอ้ที ่2 (บางแห่งกล่าวเป็นทาน 
การแบ่งปนัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่) 
 3. กามสงัวร (ความสงัวรในกาม, ความส ารวมระวงัรูจ้กัยบัยัง้ควบคุมตนในทางกามารมณ์ 
ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสมัผัส ) คู่กับศีลข้อที่ 3 (บางแห่งเป็นสทารสนัโดษ  
ความพอใจดว้ยภรรยาตน) 
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 4. สจัจะ (ความสตัย ์ความซื่อตรง) คู่กบัศลีขอ้ที ่4 

 5. สตสิมัปชญัญะ (ระลกึไดแ้ละรูต้วัอยูเ่สมอ คอื ฝึกตนใหเ้ป็นคนรูจ้กัยัง้คดิ รูส้กึตวัเสมอ
ว่า สิง่ใดควรท า และไม่ควรท า ระวงัมใิห้เป็นคนมวัเมาประมาท ) คู่กบัศลีขอ้ที่ 5 (บางแห่งเป็น  
อปัปมาทะ ความไมป่ระมาท) 
 องคแ์ห่งศีล 

 ในการวนิิจฉัยการกระท าแต่ละอย่างว่า ผดิศีล หรอืไม่ ในอรรถกถาได้อธบิายว่า ต้อง
พจิารณาจากองคป์ระกอบของศลีแต่ละขอ้ หากครบองคป์ระกอบจงึจดัว่าเป็นศลีขาด หรอืผดิศลีและ
เป็นบาป หากไมค่รบองคป์ระกอบ เรยีกว่า ศลีด่างพรอ้ย เท่านัน้ ดงัองคป์ระกอบของศลี 5 แต่ละขอ้ 
(อรรถกถาธรรมสงัคณ ีจติตุปปาทกณัฑ,์ 75/288) ดงันี้ 
 1. การฆ่าสตัว ์

  การฆา่สตัวต์อ้งประกอบดว้ยองค ์5 คอื 

  1.1 สตัวน์ัน้มชีวีติ 

  1.2 รูอ้ยูว่่าสตัวน์ัน้มชีวีติ 

  1.3 มจีติคดิจะฆา่สตัวน์ัน้ 

  1.4 มคีวามพยายามฆา่สตัวน์ัน้ 

  1.5 สตัวต์ายดว้ยความพยายามนัน้ 

  การฆา่อนัประกอบดว้ยองค ์5 นี้ ไมว่่าจะฆา่เอง หรอืใชใ้หผู้อ้ื่นฆา่ หรอืแมแ้ต่การยุยง
ให้สตัว์ฆ่ากันเองจนกระทัง่ตายไปข้างหนึ่งก็ตาม เช่น การชนไก่ ทัง้หมดเรยีกว่าศีลขาดทัง้สิ้น  
แต่หากไม่ครบองค ์เช่น พยายามฆ่า แต่สตัวน์ัน้ไม่ตาย กเ็รยีกว่า ศลีทะลุ และถ้าลดหลัน่ลงมาอกี  
กเ็รยีกว่า ศลีด่าง ศลีพรอ้ย 

  อนุโลมการฆา่ 

  นอกจากการฆ่าสตัว์โดยตรงดงัที่กล่าวมาแล้ว การท าร้ายร่างกาย การทรมานให้
ไดร้บั ความล าบาก เรยีกว่า อนุโลมการฆา่ กเ็ป็นสิง่ทีค่วรเวน้อนุโลมการฆา่ มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
  1. การท ารา้ยรา่งกาย ในทีน่ี้หมายถงึการกระท าต่อมนุษยด์ว้ยกนั อนัไดแ้ก่ 

   1.1 ท าใหพ้กิาร 

   1.2 ท าใหเ้สยีโฉม 

   1.3 ท าใหบ้าดเจบ็ 

  2. การทารณุกรรม ในทีน่ี้หมายถงึการท าต่อสตัวเ์ดรจัฉาน อนัไดแ้ก่ 

   2.1 การใช้ เช่น การใช้งานเกินก าลงัของสตัว์ ไม่ให้สตัว์ได้พกัผ่อน หรอืไม่
บ ารงุเลีย้งดตูามสมควร 
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   2.2 กกัขงั เช่น การผูกมดั หรอืขงัไว ้โดยทีส่ตัว์นัน้ไม่สามารถเปลีย่นอริยิาบถ
ได ้หรอืไมม่คีวามสุข เช่น ขงันก ขงัปลาไวใ้นทีแ่คบ 

   2.3 น าไป เช่น การผูกมดัสตัว์แล้วน าไป โดยผดิอริยิาบถของสตัว์ ท าให้สตัว์
ไดร้บัความทุกขท์รมาน  
   2.4 เล่นสนุก ไดแ้ก่ การรงัแกสตัวต่์างๆ เพื่อความสนุกสนาน 

   2.5 ผจญสตัว ์ไดแ้ก่ การน าสตัวม์าต่อสูก้นั เช่น ชนโค 

  การฆ่าโดยตรงถอืว่าศลีขาด ส่วนอนุโลมการฆ่า ไม่นับว่าศลีขาด แต่ถอืว่า ศลีทะลุ 
ศลีด่าง ศลีพรอ้ย ซึง่จะใหผ้ลมากน้อยแตกต่างกนัไป 

  การฆา่สตัว ์มโีทษมากหรอืโทษน้อย ขึน้อยูก่บั 

  1. คุณของสตัว์นัน้ การฆ่าสตัว์ที่มคีุณมาก จะมโีทษมากกว่าการฆ่าสตัว์มคีุณน้อย
หรอืไม่มคีุณ เช่น ฆ่าพระอรหนัต์ มโีทษมากกว่าฆ่าปุถุชน ฆ่าสตัว์ช่วยงานมโีทษมากกว่าฆ่าสตัว์ 
ดุรา้ย เป็นตน้ 

  2. ขนาดกาย ส าหรบัสตัว์เดรจัฉาน เมื่อเทียบกบัพวกที่ไม่มคีุณเหมอืนกนั การฆ่า
สตัวใ์หญ่ มโีทษมากกว่าการฆา่สตัวเ์ลก็ 

  3. ความพยายาม มคีวามพยายามในการฆ่ามาก มโีทษมาก มคีวามพยายามน้อย  
มโีทษน้อย 

  4. กเิลสหรอืเจตนา กเิลส หรอืเจตนาแรง มโีทษมาก กเิลสหรอืเจตนาอ่อน มโีทษ
น้อย เช่นการฆา่ดว้ยโทสะ หรอืความเกลยีดชงั มโีทษมากกว่าการฆา่เพื่อป้องกนัตวั 

 2. การลกัทรพัย ์

  การลกัทรพัยต์อ้งประกอบดว้ยองค ์5 คอื 

  2.1 ทรพัยห์รอืสิง่ของนัน้มเีจา้ของหวงแหน 

  2.2 รูอ้ยูว่่าทรพัยน์ัน้มเีจา้ของหวงแหน 

  2.3 มจีติคดิจะลกัทรพัยน์ัน้ 

  2.4 มคีวามพยายามลกัทรพัยน์ัน้ 

  2.5 ลกัทรพัยไ์ดด้ว้ยความพยายามนัน้ 

  ลกัษณะของการลกัทรพัย ์

  การลกัทรพัยแ์ยกออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 

  1. โจรกรรม ม ี14 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1.1 ลกัขโมย ไดแ้ก่ การขโมยทรพัยผ์ูอ้ื่น เมือ่เขาไมรู่ไ้มเ่หน็ 

   1.2 ฉกชงิ ไดแ้ก่ การแยง่เอาทรพัยผ์ูอ้ื่นซึง่ๆ หน้า 
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   1.3 ขูก่รรโชก ไดแ้ก่ การท าใหเ้จา้ของทรพัยเ์กดิความกลวั แลว้ยอมใหท้รพัย์ 
   1.4 ปลน้ ไดแ้ก่ การยกพวก ถอืเอาอาวุธเขา้ปลน้ทรพัยผ์ูอ้ื่น 

   1.5 ตู่ ไดแ้ก่ การกล่าวตู่เอาทรพัยผ์ูอ้ื่นมาเป็นของตน 

   1.6 ฉ้อโกง ไดแ้ก่ การโกงเอาทรพัยผ์ูอ้ื่นมาเป็นของตน 

   1.7 หลอก ไดแ้ก่ การพดูปด เพื่อหลอกเอาทรพัยผ์ูอ้ื่นมาเป็นของตน 

   1.8 ลวง ได้แก่ การใช้เล่ห์เหลี่ยม ลวงเอาทรพัย์ผู้อื่นด้วยวิธกีารต่างๆ เช่น  
โกงตาชัง่ 

   1.9 ปลอม ไดแ้ก่ การท าของไมแ่ท ้ใหเ้หน็ว่าเป็นของแท้ 
   1.10 ตระบดั ไดแ้ก่ การยมืของผูอ้ื่น แลว้ยดึเป็นของตน 

   1.11 เบยีดบงั ได้แก่ การกินเศษกนิเลย เบยีดบงัผลประโยชน์ของส่วนรวมมา
เป็นของตน 

   1.12 สบัเปลีย่น ไดแ้ก่ การแอบเอาของๆ ตน ไปเปลีย่นกบัของผูอ้ื่นซึง่ดกีว่า 

   1.13 ลกัลอบ ไดแ้ก่ การหลบภาษกีารคา้ขายสิง่ของผดิกฎหมาย 

   1.14 ยกัยอก ได้แก่ การที่ทรพัย์ของตนจะถูกยดึ จงึยกัยอกเอาไปไว้ที่อื่นเสยี 
เพื่อหลบเลีย่ง การถูกยดึ 

  2. อนุโลมโจรกรรม ม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ 

   2.1 การสมโจร เป็นการสนับสนุนให้เกดิการโจรกรรม เช่น การรบัซื้อของโจร 
การใหท้ีพ่กั อาศยั ใหข้า้วใหน้ ้าแก่โจร 

   2.2 ปอกลอก เป็นการคบหาผูอ้ื่นดว้ยหวงัทรพัย ์พอเขาสิน้ทรพัยก์เ็ลกิคบเป็น
การ ท าใหค้นสิน้เน้ือประดาตวั 

   2.3 รบัสนิบน เช่น การทีข่า้ราชการยอมท าผดิหน้าที ่เพื่อรบัสนิบน 

  3. ฉายาโจรกรรม (การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการลกัขโมย) ม ี2 ประการ ไดแ้ก่ 

   3.1 ผลาญ คอื สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของผูอ้ื่น โดยมไิดมุ้่งหวงัจะเอา
ทรพัยข์อง ผูอ้ื่นมาเป็นของตน เช่น การวางเพลงิ 

   3.2 หยบิฉวย คอื การถอืทรพัยผ์ูอ้ื่นมาดว้ยความมกังา่ย ถอืวสิาสะ 

  การลกัทรพัย ์มโีทษมากหรอืโทษน้อย ขึน้อยูก่บั 

  1. คุณค่าของทรพัยส์นิสิง่ของนัน้ 

  2. คุณความดขีองผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยน์ัน้ 

  3. ความพยายามในการลกัทรพัยน์ัน้ 

 3. การประพฤติผิดในกาม 
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  การประพฤตผิดิในกามตอ้งประกอบดว้ยองค ์4 คอื 

  3.1 หญงิหรอืชายทีไ่มค่วรละเมดิ 

  3.2 มจีติคดิจะเสพเมถุน 

  3.3 ประกอบกจิในการเสพเมถุน 

  3.4 ยงัอวยัวะเพศใหถ้งึกนั 

  หญงิทีต่อ้งหา้ม ม ี3 จ าพวก 

  1. หญงิมสีาม ี

  2. หญงิทีอ่ยูใ่นความปกครองดแูลของบดิามารดาหรอืญาต ิ

  3. หญงิทีป่ระเพณหีวงหา้ม เช่น หญงิทีก่ฎหมายหวงหา้ม หญงินกับวช 

  ชายทีต่อ้งหา้ม ม ี2 จ าพวก 

  1. ชายทีไ่มใ่ช่สามขีองตน 

  2. ชายทีป่ระเพณหีวงหา้ม เช่น นกับวช 

  การประพฤตผิดิในกาม มโีทษมากหรอืโทษน้อย ขึน้อยูก่บั 

  1. คุณความดขีองผูท้ีถู่กละเมดิ 

  2. ความแรงของกเิลส 

  3. ความเพยีรพยายามในการประพฤตผิดิในกามนัน้ 

 4. การพดูเทจ็ 

  การพดูเทจ็ตอ้งประกอบดว้ยองค ์4 คอื 

  4.1 เรือ่งไมจ่รงิ 

  4.2 มจีติคดิจะพดูใหผ้ดิไปจากความจรงิ 

  4.3 พยายามทีจ่ะพดูใหผ้ดิไปจากความจรงิ 

  44 คนฟงัเขา้ใจความทีพ่ดูนัน้ 

  ลกัษณะของการพดูเทจ็ ม ี7 ประการ คอื 

  1. การพดูปด ไดแ้ก่ การโกหก 

  2. การสาบาน ไดแ้ก่ การท าใหผู้อ้ื่นหลงเชื่อดว้ยการสาบาน 

  3. การท าเล่หก์ระเท่ห ์ไดแ้ก่ การอวดอา้งสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์นัไมเ่ป็นจรงิ 

  4. มารยา ไดแ้ก่ การแสดงอาการใหเ้ขาเหน็ผดิจากทีเ่ป็นจรงิ 

  5. ท าเลศ ไดแ้ก่ การพดูเล่นส านวน คลุมเครอื ใหค้นฟงัเขา้ใจผดิ 

  6. พดูเสรมิความ ไดแ้ก่ การเสรมิใหม้ากกว่าความเป็นจรงิ 
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  7. พดูอ าความ ไดแ้ก่ การตดัขอ้ความทีไ่ม่ประสงคจ์ะใหรู้อ้อกเสยี เพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจ ทีค่ลาดเคลื่อน 

  การพดูอนุโลมการพดูเทจ็ ม ี2 ประการ คอื 

  1. อนุโลมพดูเทจ็ คอื เรือ่งทีไ่มจ่รงิ แต่พดูโดยมเีจตนาใหค้นอื่นเชื่อถอื ไดแ้ก่ 

   1.1 เสยีดแทง เป็นการว่าผูอ้ื่นใหเ้จบ็ใจ เช่น การประชด การด่า 

   1.2 สบัปลบั เป็นการพดูปดดว้ยความคะนองปาก 

  2. ปฏสิสวะ คอื การรบัค าของผู้อื่นด้วยเจตนาที่บรสิุทธิ ์แต่ภายหลงัเกดิกลบัใจไม่
ท าตามทีร่บันัน้ ไดแ้ก่ 

   2.1 ผิดสัญญา คือ การที่สองฝ่ายท าสัญญาต่อกัน แต่ภายหลังฝ่ายหน่ึงได้
บดิพลิว้ ไมท่ าตาม ทีส่ญัญาไว ้

   2.2 เสยีสตัย ์คอื การที่ฝ่ายหน่ึงได้ให้ค าสตัย์ไว้ แต่ภายหลงัได้บดิพลิ้วไม่ท า
ตามนัน้ 

   2.3 คนืค า คอืการรบัค าว่าจะท าสิง่นัน้ๆ โดยไม่มขี้อแม ้แต่ภายหลงัหาได้ท า
ตามนัน้ไม ่

  ยถาสญัญา คอื การพดูตามโวหารทีต่นเองจ าได ้ถอืว่าไมผ่ดิศลี ม ี4 ประการ 

  1. พูดโวหาร ได้แก่ การพูดหรอืเขยีนตามธรรมเนียม เช่น ขอแสดงความเคารพ
อยา่งสงู ซึง่ ใจจรงิอาจไมเ่คารพเลยกไ็ด ้เช่นน้ีถอืว่าไมผ่ดิศลี 

  2. การเล่านิทานหรอืนิยายให้ผู้อื่นฟงั หรอืแต่งเรื่องขึ้นเพื่อใช้เป็นบทละคร หรอื
ภาพยนตร ์

  3. การพดูดว้ยความเขา้ใจผดิ 

  4. การพดูเพราะความพลัง้เผลอ 

  การพดูเทจ็ มโีทษมากหรอืโทษน้อย ขึน้อยูก่บั 

  1. ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ว่ามากน้อยเพยีงใด 

  2. คุณความดขีองผูท้ีถู่กละเมดิ 

  3. ผูพ้ดูนัน้เป็นใคร เช่น 

  คฤหสัถ์ที่โกหกว่า ไม่ม ีเพราะไม่อยากให้ของของตน อย่างนี้มโีทษน้อย แต่การเป็น
พยาน เทจ็มโีทษมากส่วนบรรพชติการพูดเล่นมโีทษน้อย แต่การพูดว่าตน �รูเ้หน็� ในคุณวเิศษทีต่น
ไมรู่ไ้มเ่หน็มโีทษมาก 

 5. การด่ืมน ้าเมา 

  การดื่มน ้าเมาตอ้งประกอบดว้ยองค ์4คอื 
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  5.1 น ้าทีด่ ื่มเป็นน ้าเมา 

  5.2 มจีติคดิจะดื่ม 

  5.3 พยายามดื่ม 

  5.4 น ้าเมานัน้ล่วงพน้ล าคอลงไป 

  การดื่มน ้าเมา มโีทษมากหรอืโทษน้อย ขึน้อยูก่บั 

  1. อกุศลจติหรอืกเิลสในการดื่ม 

  2. ปรมิาณทีด่ื่ม 

  3. ผลทีเ่กดิจากการกระท าผดิพลาด ชัว่รา้ย ทีต่ามมาจากการดื่มน ้าเมา 

   3.1 สุรา ไดแ้ก่ น ้าเมาทีถู่กกลัน่ใหม้รีสชาตเิขม้ขน้ เช่น เหลา้ต่างๆ 

   3.2 เมรยั ไดแ้ก่ น ้าเมาทีไ่มไ่ดก้ลัน่ เช่น เหลา้ดบิ กระแช่ น ้าตาลเมา ฯลฯ 

 นอกจากนี้ การงดเวน้จากการเสพสิง่เสพตดิต่างๆ เช่น ฝ่ิน กญัชา ยาบา้ เฮโรอนี รวมถงึ
วตัถุทุก ชนิดทีม่ฤีทธิต่์อระบบประสาท ก่อใหเ้กดิความมนึเมา ไม่สามารถควบคุมพฤตกิรรมของตน
ได ้กร็วมอยูใ่นศลีขอ้นี้ดว้ยเช่นกนั 

 

 วิรติั : การตัง้ใจรกัษาศีล 3 ประเภท 

 1. สมาทานวิรติั 

  สมาทานวริตั ิคอื ความตัง้ใจงดเวน้จากบาป เพราะไดส้มาทานศลีไวแ้ลว้ หมายความว่า
เราได้ ตัง้ใจไว้ก่อนว่าจะรกัษาศลี ครัน้ไปพบเหตุการณ์ที่ชวนใหล้่วงละเมดิศลี ก็ไม่ยอมให้ศลีขาด 
ดงัตวัอยา่งในมงัคลตัถทปีนี - มงฺคลตฺถทปีนี (ทุตโิย ภาโค) (2/158/129) เรือ่ง ”อุบาสกผูห้นึ่ง”ดงันี้ 
  อุบาสกผูห้นึ่ง 

  ณ ประเทศศรลีงักา อุบาสกผูห้นึ่งไดร้บัศลีจากพระปิงคลพุทธรกัขติเถระแห่งอมัพรยิ
วหิาร วนัหนึ่ง อุบาสกผู้นี้ได้ออกไปไถนา พอถงึเวลาพกั ก็ปลดโคออกจากไถปล่อยให้กนิหญ้าไป
ตามสบาย ปรากฏว่า โคได้หายไป เขาจึงออกตามหา จนไปถึงภูเขาชื่อทันตรวัฑฒมานะ ณ  
ที่นัน้เอง เขาได้ถูกงูเหลือมตัวหนึ่งรดั เข้า จงึชกัมดีอันคมกรบิออกมา เงื้อขึ้นหมายจะฆ่างูนัน้  
แต่แลว้เขากลบัฉุกคดิไดว้่า 

  “ ตวัเรานี้ได้รบัศลีจากพระเถระผู้เป็นที่เคารพศรทัธา การจะมาล่วงละเมดิศลีเช่นนี้
ช่างไมส่มควรเลย 

  เขาได้เงือ้มดีขึน้ถงึ 3 ครัง้ แต่ในที่สุดก็ตกลงใจว่า �เราจะยอมสละชวีติ แต่จะไม่ยอม
สละศลี” 
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  คดิได้ดงันี้จงึโยนมดีทิ้งไป ด้วยเดชแห่งศีลที่ตัง้ใจรกัษา จงึท าให้งูเหลือมใหญ่นัน้
คลายตวัออก แลว้เลือ้ยหนีเขา้ปา่ไป 

 2. สมัปัตตวิรติั 

  สมัปตัตวริตั ิคอื ความตัง้ใจงดเวน้จากบาปเมือ่เกดิเรือ่งขึน้เฉพาะหน้า แมว้่าเดมิทนีัน้ 
ไม่ได้สมาทานศีลไว้ แต่เมื่อไปพบเหตุการณ์ที่ชวนให้ล่วงละเมิดศีล ก็ค านึงถึง ชาติ ตระกูล 
การศกึษา หรอืความดต่ีางๆ เป็นต้น จงึท าใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะงดเวน้จากบาปเวรขึน้ในขณะนัน้
นัน่เอง ดงั เช่นเรือ่งราวของจกักนอุบาสก 

  จกักนอุบาสก 

  เมือ่ครัง้ทีจ่กักนะอุบาสกยงัเลก็อยูน่ัน้ มารดาของเขาไดล้ม้ป่วยลง หมอบอกว่าต้องใช้
เนื้อกระต่าย เป็นๆ มาท ายารกัษาจงึจะหาย พี่ชายของจกักนะจึงบอกให้เขาไปหากระต่ายมา  
จกักนะจงึออกไปทีทุ่่งนา และได้พบกระต่ายน้อยตวัหนึ่งก าลงักนิขา้วกล้าอยู่ เมื่อกระต่ายน้อยเหน็
จกักนะ มนัจงึรบีวิง่หนี แต่ก็หนีไม่พ้น เพราะบงัเอญิไปถูกเถาวลัยพ์นัตวัไว้ ได้แต่รอ้งอยู่ จกักนะ  

จงึจบัตัวมาได้ แต่เมื่อเห็นอาการลนลานด้วยความกลวัของกระต่ายน้อย เขาเกิดความสงสาร  
คดิขึน้มาว่า 

  “ ควรหรอืทีเ่ราจะเอาชวีติของผูอ้ื่นมาเพื่อช่วยชวีติมารดาของเรา” 
  จกักนะจงึปล่อยกระต่ายน้อยตวันัน้ พรอ้มกบักล่าวว่า 

  “ เจา้จงไปกนิหญา้กนิน ้าของเจา้ตามสบายเถดิ ” 
  เมื่อกลบัมาถงึบ้าน จกักนะถูกพีช่ายซกัถาม จงึเล่าความจรงิให้ฟงั และถูกพีช่ายต่อ
ว่าอยา่งมากมาย แต่เขากม็ไิดโ้ตต้อบ ไดแ้ต่ขยบัเขา้ไปใกล้ๆ  มารดา แลว้กล่าวสจัวาจาว่า 

  “ ตัง้แต่ขา้พเจา้เกดิมา ยงัไม่เคยจงใจฆ่าสตัว์ใดเลย ดว้ยค าสตัยน์ี้ ขอให้มารดาจง
หายจากโรคเถดิ” 
  ทนัใดนัน้เอง มารดาของเขากห็ายปว่ยเป็นอศัจรรย ์

 3. สมจุเฉทวิรติั 

  สมจุเฉทวริตั ิหรอื เสตุฆาตวริตั ิคอื การงดเวน้จากบาปไดอ้ยา่งเดด็ขาด เป็นวริตัขิอง
พระอรยิเจา้ ซึง่ละกเิลส คอื ความโลภ โกรธ หลง ไดแ้ลว้ เมื่อใจท่านปราศจากกเิลสทีเ่ป็นเหตุใหท้ า
ความชัว่ จงึไมม่กีารผดิศลีอยา่งแน่นอน 

 หลกัทิศ 6 

 มนุษย์เราเป็นสตัว์สงัคม และด าเนินชวีติอยู่ในสงัคมหลายบทบาทหน้าที่  เช่น นาย ก.  
มบีทบาทเป็นพ่อ ของเดก็ชาย ข. เป็นสามขีองนาง ค. เป็นครูของเดก็หญงิ ง. และเป็นเพื่อนกบั 

นาย จ. และในบางคราวต้องไปตดิต่อธุระกบั พระสงฆ ์ง. เป็นต้น  ดงันัน้  ในการด าเนินชวีติแต่ละ
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วนั เราจ าเป็นต้องประพฤติปฏบิตัิ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัแต่ละบทบาทที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  
ซึ่งหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ที่เรยีกว่าทศิ 6 โดยส่งเสรมิให้บุคคลปฏบิตัิตนตาม
บทบาทหน้าที่ของตน ให้ครบสมบูรณ์ เพื่อเกื้อกูล อุดหนุนต่อกนัและกนั ซึ่งจะช่วยให้สงัคมอยู่
ร่วมกนั อย่างมคีวามสุข ดงันัน้  หลกัทศิ 6จงึหมายถงึ บุคคลต่างๆ ทีเ่ราต้องเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์ดว้ย
ดุจทศิทีอ่ยูร่อบตวั จดัเป็น 6ทศิ (พระธรรมปิฎก. 2546: 39-52)ดงันี้ 
 1. ปรุตัถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวนัออก) 
  ได้แก่ มารดาบิดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน จึงจดัเป็นทิศเบื้องหน้า  
โดยพระพุทธองคไ์ดก้ าหนดใหบุ้ตรธดิาพงึบ ารงุมารดาบดิา ดงันี้ 
  1.1 ท่านเลีย้งเรามาแลว้ เลีย้งท่านตอบ 

  1.2 ช่วยท าการงานของท่าน 

  1.3 ด ารงวงศส์กุล 

  1.4 ประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัความเป็นทายาท 

  1.5 เมือ่ท่านล่วงลบัไปแลว้ ท าบุญอุทศิใหท้่าน 

  บดิามารดายอ่มอนุเคราะหบ์ุตรธดิา ดงันี้ 
  1. หา้มปรามจากความชัว่ 

  2. ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี

  3. ใหศ้กึษาศลิปวทิยา 

  4. หาคู่ครองทีส่มควรให ้

  5. มอบทรพัยส์มบตัใิหใ้นโอกาสอนัสมควร 

 2. ทกัขิณทิศ (ทิศเบือ้งขวา คือ ทิศใต้) 
  ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักขิไณยบุคคล ควรแก่การบูชาโดยพระพุทธองค ์

ไดก้ าหนดให ้ศษิยพ์งึบ ารงุครอูาจารย ์ดงันี้ 
  2.1 ลุกตอ้นรบั 

  2.2 เขา้ไปหา (เพื่อบ ารงุ คอยรบัใช ้ปรกึษา และรบัค าแนะน า เป็นต้น) 
  2.3 ใฝใ่จเรยีน (คอื มใีจรกั เรยีนดว้ยศรทัธา และรูจ้กัฟงัใหเ้กดิปญัญา) 
  2.4 ปรนนิบตั ิช่วยบรกิาร 

  2.5 เรยีนศลิปวทิยาโดยเคารพ (คอื เอาจรงิเอาจงั ถอืเป็นกจิส าคญั) 
  ครอูาจารยย์อ่มอนุเคราะหศ์ษิย ์ดงันี้ 
  1. ฝึกฝนแนะน าใหเ้ป็นคนด ี

  2. สอนใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ 
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  3. สอนศลิปวทิยาใหส้ิน้เชงิ 

  4. ยกยอ่งใหป้รากฏในหมูค่ณะ 

  5. สรา้งเครื่องคุ้มภยัในสารทศิ (สอนฝึกให้รูจ้กัเลี้ยงตวัรกัษาตนในการด าเนินชวีติ
ต่อไป) 
 3. ปัจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลงั ทิศตะวนัตก) 
  ไดแ้ก่ บุตรภรรยา เพราะตดิตามเป็นก าลงัสนบัสนุนอยูข่า้งหลงั โดยพระพุทธองคไ์ด้
ก าหนดใหส้ามบี ารงุภรรยา ผูเ้ป็นทศิเบือ้งหลงั ดงันี้ 
  3.1 ยกยอ่งใหเ้กยีรตสิมกบัฐานะทีเ่ป็นภรรยา 

  3.2 ไมด่หูมิน่ 

  3.3 ไมน่อกใจ 

  3.4 มอบความเป็นใหญ่ในงานบา้นให้ 
  3.5 หาเครือ่งประดบัมาใหเ้ป็นของขวญัตามโอกาส 

  ภรรยายอ่มอนุเคราะหส์าม ีดงันี้ 
  1. จดังานบา้นใหเ้รยีบรอ้ย 

  2. สงเคราะหญ์าตมิติรทัง้สองฝา่ยดว้ยด ี

  3. ไมน่อกใจ 

  4. รกัษาทรพัยส์มบตัทิีห่ามาได้ 
  5. ขยนัไมเ่กยีจครา้นในงานทัง้ปวง 

 4. อตุตรทิศ (ทิศเบื้องซ้าย ทิศเหนือ) 
  ได้แก่ มติรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคภยัอันตราย และเป็นก าลงั
สนับสนุน ให้บรรลุความส าเร็จโดยพระพุทธองค์ได้ก าหนดให้บุคคลพึงบ ารุงมติรสหาย ผู้เป็น 

ทศิเบือ้งซา้ย ดงันี้ 
  4.1 เผื่อแผ่แบ่งปนั 

  4.2 พดูจามนี ้าใจ 

  4.3 ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 

  4.4 มตีนเสมอ รว่มสุขรว่มทุกขก์นั 

  4.5 ซื่อสตัยจ์รงิใจต่อกนั 

  มติรสหายยอ่มอนุเคราะหต์อบ ดงันี้ 
  1. เมือ่เพื่อนประมาท ช่วยรกัษาป้องกนั 

  2. เมือ่เพื่อนประมาท ช่วยรกัษาทรพัยส์มบตัขิองเพื่อน 
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  3. ในคราวมภียั เป็นทีพ่ึง่ได้ 
  4. ไมล่ะทิง้ในยามทุกขย์าก 

  5. นบัถอืตลอดถงึวงศญ์าตขิองมติร 

 5. เหฏฐิมทิศ (ทิศเบือ้งล่าง) 
  ได้แก่ คนรบัใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยท าการงานต่างๆ เป็นฐานก าลงัให้โดย
พระพุทธองคไ์ดก้ าหนดใหน้ายพงึบ ารงุคนรบัใชแ้ละคนงาน ผูเ้ป็นทศิเบือ้งล่าง ดงันี้ 
  5.1 จดัการงานใหท้ าตามความเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถ 

  5.2 ใหค้่าจา้งรางวลัสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 
  5.3 จดัสวสัดกิารด ีมชี่วยรกัษาพยาบาลใหย้ามเจบ็ไข ้เป็นตน้ 

  5.4 ไดข้องแปลกๆ พเิศษมา กแ็บ่งปนัให ้

  5.5 ใหม้วีนัหยดุและพกัผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอนัควร 

  คนรบัใชแ้ละคนงานยอ่มอนุเคราะหน์าย ดงันี้ 
  1. เริม่ท าการงานก่อนนาย 

  2. เลกิงานทหีลงันาย 

  3. ถอืเอาแต่ของทีน่ายให้ 
  4. ท าการงานใหเ้รยีบรอ้ยและดยีิง่ขึน้ 

  5. น าเกยีรตคิุณของนายไปเผยแพร่ 
 6. อปุริมทิศ (ทิศเบือ้งบน) 
  ไดแ้ก่ สมณพราหมณ์ คอื พระสงฆ ์เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรม และเป็นผู้น าทางจติใจ
โดยพระพุทธองคไ์ดก้ าหนดใหค้ฤหสัถค์วรบ ารงุพระสงฆ ์ผูเ้ป็นทศิเบือ้งบน ดงันี้ 
  6.1 จะท าสิง่ใด กท็ าดว้ยเมตตา 

  6.2 จะพดูสิง่ใด กพ็ดูดว้ยเมตตา 

  6.3 จะคดิสิง่ใด กค็ดิดว้ยเมตตา 

  6.5 ตอ้นรบัดว้ยความเตม็ใจ 

  6.5 อุปถมัภด์ว้ยปจัจยั 4 

  พระสงฆย์อ่มอนุเคราะหค์ฤหสัถ ์ดงันี้ 
  1. หา้มปรามจากความชัว่ 

  2. ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี

  3. อนุเคราะหด์ว้ยความปรารถนาด ี

  4. ใหไ้ดฟ้งัสิง่ทีย่งัไมเ่คยฟงั 
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  5. ท าสิง่ทีเ่คยฟงัแลว้ใหแ้จม่แจง้ 

  6. บอกทางสวรรค ์คอืทางชวีติทีม่คีวามสุขความเจรญิให้ 
 ผู้ปฏิบตัิดงักล่าวน้ีชื่อว่า ปกปกัรกัษาทัว่ทุกทิศให้เป็นแดนเกษมสุขปลอดภยั (ที.ปา. 
11/198-204/202-206) เมื่อทุกคนในสงัคมปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของตนให้ครบทุกสถานภาพ 
ตามหลกัธรรมของทศิ 6คอื ในฐานะบดิา มารดา กบับุตร สามกีบัภรรยา ครูอาจารยก์บัศษิย ์เพื่อน
กับเพื่อน นายจ้างกับลูกจ้าง และพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ อย่างสมบูรณ์ ย่อมน าความสงบสุข  
ความเจรญิรุง่เรอืง มาสู่สงัคมอยา่งแน่นอน  
 

จริยธรรมชัน้กลาง 

 หลกัจรยิธรรมชัน้กลาง เป็นหลกัธรรมเพื่อการขดัเกลาและพฒันาตนเองให้มคีุณธรรม
สูงขึน้ไปอกี และละเอยีดยิง่ขึน้ไป เหมาะส าหรบัคฤหสัถ์ที่ต้องการจะปฏบิตัตินเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การครองตนเพื่อรองรบัการปฏิบตัิตามหลกัจรยิธรรมขัน้สูงต่อไป หลกัจรยิธรรมดงักล่าว ได้แก่  
ศลี 8 และกุศลกรรมบถ 10 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 

 ศีล 8 หรือ อโุบสถศีล 

 ศลี 8 หรอื อฏัฐศลี  เป็นขอ้ปฏบิตัใินการฝึกหดักายวาจาใหย้ิง่ขึน้ไป มสีกิขาบทดงันี้ 
 1. ปาณาตปิาตา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการท าชวีติสตัวใ์หต้กล่วงไป) 

 2. อทนฺินาทานา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการถอืเอาของทีเ่ขามไิดใ้หด้ว้ยอาการแห่งขโมย) 

 3. อพฺรหฺมจรยิา เวรมณ ี 
  (เว้นจากกรรมอนัมใิช่พรหมจรรย์, เว้นจากการประพฤติผดิพรหมจรรย ์คอื ร่วม
ประเวณ)ี 

 4. มสุาวาทา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการพดูเทจ็) 

 5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณ ี 
  (เวน้จากน ้าเมา คอืสุราและเมรยัอนัเป็นทีต่ ัง้แห่งความประมาท) 

 6. วกิาลโภชนา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล คอืตัง้แต่เทีย่งแลว้ไป จนถงึรุง่อรณุของวนัใหม)่ 
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 7. นจฺจคตีวาทติวสิกูทสฺสนมาลาคนฺธวเิลปนธารณมณฺฑนวภิสูนฏฺฐานา เวรมณ ี 
  (เวน้จากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง บรรเลงดนตร ีดูการละเล่นอนัเป็นขา้ศกึต่อพรหมจรรย ์
การทดัทรงดอกไม ้ของหอม และเครือ่งลบูไล ้ซึง่ใชเ้ป็นเครือ่งประดบัตกแต่ง) 

 8. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณ ี 
  (เวน้จากทีน่อนอนัสงูใหญ่หรหูรา) 

 ศลี 8 นี้ หากสมาทานรกัษาในวนัอุโบสถ เรยีกว่า อุโบสถ (the Observances) หรอื 
อุโบสถศลี(องฺ.อฏฺฐก. 23/131/253) 
 องคแ์ห่งศีล 8  
 องคแ์ห่งศลี ขอ้ 1, 2, 4, 5, ในศลี 8 นัน้ เหมอืนกบัในศลี 5 ในส่วนนี้จะอธบิายเฉพาะ 

องคแ์ห่งศลี ขอ้ 3 และขอ้ 6 ถงึขอ้ 8 เท่านัน้ 

 ศลีขอ้ 3 การกระท าทีเ่ป็นขา้ศกึต่อพรหมจรรย ์

 ตามนัยแห่งฎกีาพรหมชาลสตูร และกงัขาวติรณ ีมอีงค ์2 คอื 

 1. มจีติคดิจะเสพเมถุนธรรม 

 2. การยงัอวยัวะเพศใหจ้รดกนั 

 ตามนัยแห่งอรรถกถาขุททกปาฐะ มอีงค ์4 คอื 

 1. เสพเมถุนธรรมทางทวาร 3 (คอื ปาก ทวารเบา และทวารหนกั) 
 2. จติคดิจะเสพเมถุนธรรม 

 3. พยายามเสพ 

 4. มคีวามยนิด ี

 ศลีขอ้ 6 การบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล มอีงค ์4 คอื 

 1. บรโิภคหลงัเทีย่งไปแลว้จนถงึรุง่อรณุของวนัใหม่ 
 2. ของเคีย้วนัน้สงเคราะหเ์ขา้ในอาหาร 

 3. พยายามเคีย้วกนิของเคีย้วนัน้ 

 4. ของเคีย้วนัน้ล่วงพน้ล าคอลงไป 

 ศีลข้อ 7 การฟ้อนร า ขบัร้อง ประโคมดนตร ีดูการละเล่น อันเป็นข้าศึกแก่การกุศล 
ตลอดจน ลบูไล ้ทดัทรง ประดบัตกแต่งรา่งกายดว้ยดอกไม ้ของหอม เครื่องยอ้ม เครื่องทา มอีงค ์2 

คอื 

 1. ฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตรดีว้ยตนเอง 

 2. ดูหรอืฟงัการฟ้อนร า การขบัรอ้ง และการประโคมดนตร ีและการละเล่นต่างๆ ที่คน
อื่นประกอบขึน้ 
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 การลูบไล้ ทดัทรง ประดบัตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม เครื่องทา  
มอีงค ์3 คอื 

 1. เครือ่งประดบันัน้เป็นดอกไมแ้ละของหอม 

 2. ไมม่เีหตุเจบ็ไข ้ทีพ่ระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงอนุญาตใหใ้ชไ้ด้ 
 3. ลบูไลท้ดัทรงดว้ยจติคดิประดบัตกแต่งใหส้วยงาม 

 ศลีขอ้ 8 การนอนทีน่อนอนัสงูใหญ่ ภายในยดัดว้ยนุ่นและส าล ีมอีงค ์3 คอื 

 1. ทีน่ัง่ทีน่อนสงูใหญ่ 

 2. รูว้่าทีน่ัง่ทีน่อนสงูใหญ่ 

 3. นัง่หรอืนอนเหนือทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงูใหญ่นัน้ 

 ผู้ที่จะรกัษาศีล 8 ได้สมบูรณ์นัน้จะต้องมคีวามอดทนสูงกว่าผู้ที่รกัษาศลี 5 ในขณะ 
เดยีวกนัผูท้ีร่กัษาศลี 8 ได ้ย่อมสามารถยกใจใหสู้งขึน้เหนือมนุษยธ์รรมดาทัว่ไป เพราะไดม้โีอกาส
พจิารณาธรรมสูงขึน้ การรกัษาศลี 8 จงึเป็นการเดนิทางลดัไปสู่พระนิพพาน อนัเป็นจุดหมายสูงสุด
ของชวีติ(กองวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมกาย, 2556 : 347-348) 
 ประเภทของอโุบสถศีล 

 อุโบสถศลี แบ่งออกตามช่วงเวลาในการรกัษาศลีไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 

 1. ปกติอโุบสถ ไดแ้ก่ อุโบสถทีร่กัษากนัในช่วงเวลา 1 วนั กบั 1 คนื โดยมากรกัษากนั
ในวนัขึน้ หรอืแรม 8 ค ่า 15 ค ่า หรอื แรม 14 ค ่า ในเดอืนคี ่หรอืเป็นการรกัษากนัในวนัพระนัน่เอง 
ปกตอุิโบสถ จดัเป็นอโุบสถขัน้ต้น 

 2. ปฏิชาครอุโบสถ ได้แก่ อุโบสถที่รกัษากนัในช่วงเวลานานถงึ 3 วนั ตวัอย่างเช่น  
วนั 7 ค ่า เป็นวนัรบัอุโบสถ วนั 8 ค ่าเป็นวนัรกัษาอุโบสถ วนั 9 ค ่า เป็นวนัส่งอุโบสถ รวมเป็น 3 วนั 
คอื วนัรบั วนัรกัษา และวนัส่ง ปฏชิาครอุโบสถจดัเป็น อโุบสถขัน้กลาง 

 3. ปาฏิหาริยอโุบสถ ไดแ้ก่ อุโบสถทีม่กี าหนดเวลาดงันี้ 
  3.1 อยา่งต ่า เริม่ตัง้แต่ แรม 1 ค ่า เดอืน 11 จนถงึ แรม 14 ค ่า เดอืน 11 รวม 14 วนั 

  3.2 อย่างสูง เริม่ตัง้แต่ แรม 1 ค ่า เดอืน 8 จนถงึขึน้ 15 ค ่า เดอืน 12 รวม 4 เดอืน 
ปาฏหิารยิอุโบสถจดัเป็นอุโบสถขัน้สงู 

 อุโบสถ 3 ประเภท(อกีแบบหนึ่ง) 
 พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสักบันางวสิาขาเรือ่งอุโบสถศลีไวใ้น อุโปสถสตูรว่าม ี3 ประเภท  
ซึง่แต่ละประเภทแบ่งออกตามวธิกีารปฏบิตั ิดงันี้ (อ .ตกิ.20/510/232-240) คอื 

 1. โคปาลกอุโบสถ คอื อุโบสถที่ปฏบิตัอิย่างคนเลี้ยงโคเป็นของคนที่รกัษาไม่จรงิ เมื่อ
สมาทานศลีอุโบสถแล้ว แทนทีจ่ะรกัษาและปฏบิตัธิรรมตลอดหนึ่งวนัหนึ่งคนื คนรกัษาอุโบสถบาง
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คนในโลกนี้ พจิารณาดงันี้ว่า วนันี้เราเคี้ยวของเคีย้วชนิดนี้ๆ กนิของชนิดนี้ๆพรุ่งนี้เราจะเคี้ยวของ
เคีย้วชนิดน้ีๆ จกักนิของกนิชนิดน้ีๆ เขามใีจประกอบดว้ยความโลภอยากไดข้องเขา ท าวนัใหล้่วงไป
ด้วยความโลภนัน้โคปาลกอุโบสถที่บุคคลเข้าจ าแล้วอย่างนี้แล ไม่มผีลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก  
ไมรุ่ง่เรอืงมาก ไมแ่ผ่ไพศาลมาก 

 2. นิคณัฐอุโบสถ คอื อุโบสถที่ปฏิบตัิอย่างนิครนถ์กล่าวคอื นิครนถ์เหล่านัน้ชกัชวน
สาวกในวนัอุโบสถว่า มาเถอะ พ่อคุณ ท่านจงทิ้งผ้าเสยีทุกชิ้นแล้วพูดอย่างนี้ว่า เราไม่เป็นที่กงัวล
ของใครๆ ในที่ไหนๆ และตวัเราก็ไม่มคีวามกงัวลในบุคคลและสิง่ของใดๆ ในที่ไหนๆ ดงันี้ แต่ว่า
มารดาและบดิาของเขารูอ้ยู่ว่า ผู้นี้เป็นบุตรของเรา แมเ้ขาก็รูว้่า ท่านเหล่านี้เป็นมารดาบดิาขอ งเรา 
อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็รูอ้ยู่ว่า ผู้นี้เป็นบดิาสามขีองเรา แมเ้ขาก็รูอ้ยู่ว่า ผู้นี้เป็นบุตรภรรยา
ของเรา พวกทาสและคนงานของเขารูอ้ยู่ว่า ท่านผูน้ี้เป็นนายของเรา ถงึตวัเขากร็ูว้่า คนเหล่านี้เป็น
ทาสและคนงานของเรา เขาชกัชวนในการพดูเทจ็ ในกาลทีค่วรชกัชวนกนักล่าวค าสตัย ์ดว้ยประการ
ฉะนี้ เรากล่าวถงึกรรมของผูน้ัน้เพราะมุสาวาท พอล่วงราตรนีัน้ไป เขาย่อมบรโิภคโภคะเหล่านัน้ที่
เจา้ของไมไ่ดใ้ห ้เรากล่าวถงึกรรมของผูน้ัน้เพราะอทนินาทาน นิคณัฐอุโบสถทีบุ่คคลเขา้จ าแลว้อย่าง
นี้ ไมม่ผีลมาก ไมม่อีานิสงสม์าก ไมรุ่ง่เรอืงมากไมแ่ผ่ไพศาลมาก 

 3. อรยิอุโบสถ คอื อุโบสถที่ปฏบิตัิอย่างอรยิสาวกเป็นการสมาทานรกัษาอุโบสถของ 

ผูป้รารภความเพยีร คอื ท าจติทีเ่ศรา้หมองนัน้ให ้ผ่องแผว้ โดยระลกึถงึพระพุทธคุณ เมื่อระลกึอย่าง
นี้จติย่อมผ่องใส เกดิปีตปิราโมทย ์ละกเิลสเครื่อง เศรา้หมองของจติเสยีได ้ครัน้แลว้กร็ะลกึถงึพระ
ธรรมคุณ พระสงัฆคุณตามล าดบั หรอือกีอยา่งหนึ่ง อรยิสาวกในพระธรรมวนิัยนี้ ระลกึถงึศลีของตน 
อนัไมข่าด ไมท่ะลุ ไมด่่างพรอ้ย เป็นไท ผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถู่กตเิตยีน เป็นทางแห่งสมาธ ิเมื่อเธอระลกึ
ถงึศลีอยู ่จติย่อมผ่องใส ปราโมทยย์่อมเกดิขึน้ เธอย่อมละอุปกเิลสแห่งจติเสยีได ้หรอือกีอย่างหนึ่ง
ระลกึถึงเทวดา และธรรมที่ท าบุคคลให้เป็นเทวดาว่า เทวดาชัน้ จาตุมหาราชกิา ดาวดงึส์ ยามา 
ดุสติ นิมมานรด ีปรนิมมติวสวตัด ีพรหมกายกิา และเหล่าเทวดาทีสู่งขึน้ไป กว่านัน้ เทวดาเหล่านัน้
ประกอบด้วยศรทัธา ศีล สุตะ จาคะ ปญัญาเช่นใด จุตจิากภพนี้จงึได้เกิดในภพนัน้ๆ ศรทัธา ศีล  
สุตะ จาคะ ปญัญาเช่นนัน้ของเราก็มอียู่พร้อมเหมอืนกนั เมื่อระลกึอย่างน้ีจติย่อมผ่องใส เกิดปีต ิ
ปราโมทย ์ละกเิลสเครือ่งเศรา้หมองของจติเสยีได้ 
 อรยิอุโบสถนัน้ เป็นอุโบสถของพระอรยิบุคคลผู้เวน้ได้เดด็ขาดจากการฆ่าสตัว์ เว้นจาก
การลกั ทรพัย ์เวน้จากกรรมทีเ่ป็นปฏปิกัษ์ต่อพรหมจรรย ์เวน้จากการกล่าวค าเทจ็ เวน้จากการเสพ
ของมนึเมา เวน้จากการบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล เวน้จากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและ
การทดัทรง ตกแต่ง เครื่องประดบั เครื่องไล้ทา และเว้นจากการนัง่ หรอืนอนบนที่นัง่ที่นอนอนัสูง
ใหญ่ ยดัดว้ยนุ่นหรอืส าล ี
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 แล้วตรสัต่อไปว่า อรยิอุโบสถนี้ที่บุคคลสมาทานรกัษาแล้วย่อมมผีลมาก มอีานิสงส์มาก  
มคีวามรุง่เรอืงมาก มคีวามแผ่ไพศาลมาก 

 อานิสงสข์องการรกัษาศีล 8 หรือ อโุบสถศีล 

 พระพุทธองค์ทรงเปรยีบให้นางวสิาขาเห็นว่า อรยิอุโบสถนัน้มอีานิสงส์มาก เป็นอเนก
ปรยิาย ทรงตรสัแสดงอุปมาไวห้ลายนยัยะ ดงันี้ 
 เปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชย์เป็นอิศราธิบดีแห่งชนบทใหญ่ 16 แคว้นเหล่านี้  
อนัสมบูรณ์ด้วยรตันะ 7 ประการ คอื องัคะ มคธะ กาส ีโกสละ วชัช ีมลัละ เจตวีงัสะ กุรุ ปญัจาละ 
มจัฉะ สุรเสนะ อสัสกะ อวนัตี คนัธาระ กมัโพชะการครองราชย์ของผู้นัน้ยงัไม่ถงึเสี้ยวที่ 16 แห่ง
อุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ 8 ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะราชสมบตัทิี่เป็นของมนุษย ์เมื่อน าเขา้ไป
เปรยีบเทยีบกบัสุขทีเ่ป็นทพิย ์เป็นของเลก็น้อย  
 50 ปี ซึง่เป็นของมนุษยเ์ป็นคนืหน่ึงกบัวนัหนึ่งของเทวดาชัน้จาตุมหาราชกิา โดยราตรนีัน้ 
30 ราตรเีป็นหน่ึงเดอืน โดยเดอืนนัน้ 12เดอืนเป็นหนึ่งปี โดยปีนัน้ 500 ปีอนัเป็นทพิยเ์ป็นประมาณ
อายุของเทวดาชัน้จาตุมหาราชกิา สตรหีรอืบุรุษบางคนในโลกนี้ เขา้จ าอุโบสถอนัประกอบดว้ยองค ์
8แลว้ เมื่อแตกกายตายไป พงึเขา้ถงึความเป็นสหายของเทวดาชัน้จาตุมหาราชกิาราชสมบตัทิีเ่ป็น
ของมนุษย ์เมือ่จะน าเขา้ไปเปรยีบเทยีบกบัสุขอนัเป็นทพิย ์ยอ่มเป็นของเลก็น้อย 

 100 ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคนืหนึ่งกับวนัหนึ่งของเทวดาชัน้ดาวดงึส์ โดยราตรนีัน้  
30 ราตรีเป็นหนึ่ งเดือน โดยเดือนนั ้น 12 เดือนเป็นหนึ่ งปี โดยปีนั ้น 1,000 ปีอันเป็นทิพย ์ 
เป็นประมาณอายุของเทวดาชัน้ดาวดงึสส์ตรหีรอืบุรุษบางคนในโลกนี้เขา้จ าอุโบสถอนัประกอบดว้ย
องค์ 8 แล้ว เมื่อแตกกายตายไป พงึเขา้ถงึความเป็นสหายของเทวดาชัน้ดาวดงึส์ ราชสมบตัขิอง
มนุษย ์เมือ่น าเขา้ไปเปรยีบเทยีบกบัสุขอนัเป็นทพิยเ์ป็นของเลก็น้อย 

 200 ปี อันเป็นของมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชัน้ยามา โดยราตรีนัน้  
30 ราตรเีป็นหนึ่งเดือน โดยเดือนนัน้ 12 เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนัน้ 2,000 ปีอันเป็นทิพย์ เป็น
ประมาณอายขุองเทวดาชัน้มายา สตรหีรอืบุรษุบางคนในโลกนี้ เขา้จ าอุโบสถอนัประกอบดว้ยองค ์8 
แลว้ เมือ่แตกกายตายไปพงึเขา้ถงึความเป็นสหายของเทวดาชัน้มายา ราชสมบตัอินัเป็นของมนุษย ์
เมือ่น าเขา้ไปเปรยีบเทยีบกบัสุขอนัเป็นทพิย ์เป็นของเลก็น้อย  
 400 ปี อันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่ งกับวันหนึ่ งของเทวดาชัน้ดุสิต โดยราตรีนั ้น  
30 ราตรเีป็นหนึ่งเดือนโดยเดือนนัน้ 12 เดือนเป็นหนึ่งปี โดยปีนัน้ 4,000 ปี อันเป็นทิพย์ เป็น
ประมาณอายขุองเทวดาชัน้ดุสติ สตรหีรอืบุรุษบางคนในโลกนี้ เขา้จ าอุโบสถอนัประกอบดว้ยองค ์8 
แลว้ เมือ่แตกกายตายไป พงึเขา้ถงึความเป็นสหายของเทวดาชัน้ดุสติ ราชสมบตัอินัเป็นของมนุษย ์
เมือ่น าเขา้ไปเปรยีบเทยีบกบัสุขอนัเป็นทพิย ์เป็นของเลก็น้อย  
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 800 ปีอนัเป็นของมนุษย์ เป็นวนัหนึ่งกบัคนืหนึ่งของเทวดาชัน้นิมมานรด ีโดยราตรนีัน้ 
30 ราตรีเป็นหนึ่ งเดือน โดยเดือนนั ้น 12 เดือนเป็นหนึ่ งปี โดยปีนั ้น 8,000 ปีอันเป็นทิพย ์ 
เป็นประมาณของอายุของเทวดาชัน้นิมมานรดี สตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้  เข้าจ าอุโบสถ  

อนัประกอบดว้ยองค ์8 แลว้ เมือ่แตกกายตายไป พงึเขา้ถงึความเป็นสหายของเทวดาชัน้นิมมานรด ี
ราชสมบตัอินัเป็นของมนุษย ์เมือ่น าเขา้ไปเปรยีบเทยีบกบัสุขอนัเป็นทพิย ์เป็นของเลก็น้อย  
 1600 ปีอนัเป็นของมนุษย์ เป็นคนืหนึ่งกบัวนัหนึ่งของเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวสัดี โดย
ราตรนีัน้ 30 ราตรเีป็นหนึ่งเดอืนโดยเดอืนนัน้ 12 เดอืนเป็นหนึ่งปี โดยปีนัน้ 16,000 ปีอนัเป็นทพิย ์
เป็นประมาณอายุของเทวดาชัน้ปรนิมมติวสวสัด ีดูกรนางวสิาขา กข็อ้นี้เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้ คอื สตรี
หรอืบุรุษบางคนในโลกนี้ เขา้จ าอุโบสถอนัประกอบดว้ยองค ์8 แล้ว เมื่อแตกกายตายไป พงึเขา้ถงึ
ความเป็นสหายของเทวดาชัน้ปรนิมมิตวสวัสดี ราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์ เมื่อน าเข้าไป
เปรยีบเทยีบกบัสุขอนัเป็นทพิย ์เป็นของเลก็น้อย ฯ 

 จากการศกึษาเรื่องศลี ทัง้ศลี 5 และศลี 8 จะเหน็ไดว้่า หากเราตัง้ใจรกัษาศลีเป็นอย่างดี
แลว้ ผลหรอือานิสงสจ์ะเกดิขึน้ตามมามากมาย ซึง่สามารถสรปุไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัต่อไปนี้ 
 ผลในปจัจบุนัชาต ิ

 1. ท าใหม้คีวามสุขกายสบายใจ ไมต่อ้งเดอืดรอ้น หวาดระแวง หรอืหวาดกลวัต่อภยัใดๆ 
ทีจ่ะท าใหข้าดความปลอดภยัในชวีติ 

 2. ได้ปลูกฝงันิสยัไม่มกัโกรธ ไม่เป็นคนเจ้าโทสะ ไม่เบยีดเบยีนใคร เป็นผู้รู้จกัยบัยัง้ 

ชัง่ใจ ไมค่ดิไปท าใหต้นเอง หรอืใครๆ เดอืดรอ้น 

 3. ไดต้อกย ้าสมัมาทฏิฐใิหม้ัน่คงยิง่ขึน้ เพราะเมื่อไดร้กัษาศลี ย่อมเหน็คุณของอานิสงส์
อย่างชดัเจน จนเกดิความเกรงกลวัต่อบาปกรรม ซึง่จะท าใหเ้ป็นผู้มคีวามระมดัระวงัในความประพฤติ
ของตนเองเป็นอยา่งด ี

 ผลในภพชาตเิบือ้งหน้า 

 1. เมือ่ละโลกไปแลว้จะไปบงัเกดิในสุคตโิลกสวรรค์ 
 2 เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครัง้ ย่อมเป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  
ไมเ่จบ็ปว่ยไข ้มอีายขุยัทีย่นืยาว  
 ผลสงูสุด 

 ศีลสามารถเป็นปจัจยัท าให้ผู้รกัษาบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะศีลจะเป็นพื้นฐาน
ส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิสมาธ ิสมาธจิะเป็นบ่อเกดิแห่งปญัญา และปญัญาทีเ่กดิจากสมาธน้ีิ เป็นปญัญา
ทีส่ามารถรูแ้จง้เหน็แจง้ไปตามความเป็นจรงิ(กองวชิาการมหาวทิยาลยัธรรมกาย, 2546 : 347) 
 หลกักศุลกรรมบถ 10  
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 กุศลกรรมบถ 10 (ทางแห่งกุศลกรรม, ทางท าความด,ี กรรมดอีนัเป็นทางน าไปสู่ความสุข
ความเจรญิหรอืสุคต)ิ ว่าโดยขอ้ธรรมสมบรูณ์ ม ี10 ประการ ดงันี้ 
 กายกรรม 3 (การกระท าทางกาย) 

 1. ปาณาตปิาต  ปหาย ฯเปฯ สพฺพปาณภตูหติานุกมฺปี โหต ิ 
  (ละการฆ่าการเบยีดเบยีน มเีมตตากรณุาช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั) 

 2. อทนฺินาทาน  ปหาย ฯเปฯ อทนฺิน  เถยฺยสงฺขาต  อนาทาตา โหต ิ 
  (ละอทนินาทาน เคารพกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิของผูอ้ื่น) 

 3. กาเมสุมจฺิฉาจาร  ปหาย ฯเปฯ น จารตฺิต  อาปชฺชติา โหต ิ 
  (ละการประพฤตผิดิในกาม ไมล่่วงละเมดิประเพณทีางเพศ) 

 วจีกรรม 4 (การกระท าทางวาจา) 

 4. มสุาวาท  ปหาย ฯเปฯ น สมฺปชานมสุา ภาสติา โหต ิ 
  (ละการพูดเทจ็ ไม่ยอมกล่าวเทจ็ เพราะเหตุตนเอง ผู้อื่น หรอืเพราะเหน็แก่ผลประโยชน์
ใดๆ) 

 5. ปิสุณ  วาจ  ปหาย ฯลฯ สมคฺคกรณ ีวาจ  ภาสติา โหต ิ 
  (ละการพูดค าส่อเสียด ช่วยสมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมคัรสมานกัน  
ชอบกล่าวถอ้ยค าทีส่รา้งสามคัค)ี 

 6. ผรสุ  วาจ  ปหาย ฯเปฯ พหุชนมนาปา ตถารปีู วาจ  ภาสติา โหต ิ 
  (ละค าหยาบ พดูแต่ค าสุภาพอ่อนหวาน) 

 7. สมฺผปปฺลาป  ปหาย ฯเปฯ กาลวาท ีภูตวาท ีอตฺถวาท ีธมฺมวาท ีวนิยวาท ีนิธานวต ึ
วาจ  ภาสติา โหต ิฯเปฯ (ละการพดูเพอ้เจอ้ พดูแต่ค าจรงิมเีหตุผล มสีารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ) 

 มโนกรรม 3 (การกระท าทางใจ) 

 8. อนภชฺิฌาลุ โหต ิฯเปฯ  
  (ไมเ่พ่งเลง็อยากไดข้องผูอ้ื่น) 

 9. อพฺยาปนฺนจตฺิโต โหต ิฯเปฯ สุข ีอตฺตาน  ปรหิรนฺตูต ิ 
  (ไม่มจีติคดิรา้ย คอืปรารถนาแต่ว่า ขอให้สตัวท์ัง้หลายไม่มเีวร ไม่เบยีดเบยีน ไม่มีทุกข ์
ครองตนอยูเ่ป็นสุขเถดิ) 

 10. สมฺมาทฏฺิฐโิก โหต ิฯเปฯ สย  อภญฺิญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตตี ิ 
  (มคีวามเหน็ชอบ เช่นว่า ทานมผีล การบชูามผีล ผลวบิากกรรมดกีรรมชัว่ม ีเป็นต้น) 

(ม.ม.ู 12/485/523; องฺ.ทสก. 24/165/287) 
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 กุศลกรรมบถหมวดนี้ มชีื่อเรยีกหลายอยา่ง เช่น ธรรมจรยิา (ความประพฤตธิรรม) โสไจย 
(ความสะอาดหรอืเครื่องช าระตวั)  อรยิธรรม (อารยธรรม, ธรรมของผูเ้จรญิ)  อรยิมรรค (มรรคาอนั
ประเสรฐิ)  สทัธรรม (ธรรมด,ี ธรรมแท)้  สปัปุรสิธรรม (ธรรมของสตับุรุษ) ฯลฯ (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยตฺุโต), 2546 : 233) 
 กศุลกรรมบถ 10 – อกศุลกรรมบถ 10 : ความสะอาด-สกปรกของกายวาจาใจ 

 หลกัจรยิธรรมในระดบักลางจะมคีวามละเอยีดมากยิง่ขึน้ในการขดัเกลากายวาจาใจให้
สะอาด ผ่องใสยิง่ขึ้น การปฏบิตัิตามหลกักุศลกรรมบถ 10 พระพุทธองค์ทรงเรยีกว่า เป็นความ
สะอาดทางกายวาจาใจ เป็นทางไปสู่สุคต ิในทางตรงกนัข้าม การปฏบิตัิไปในอกุศลกรรมบถ 10  
ก็ชื่อว่า เป็นความสกปรกทางกายวาจาใจด้วย เป็นทางไปสู่อบาย ดงัที่พระพุทธองค์ตรสัไว้ใน 

พระสตูรว่า 

 “อกุศลกรรมบถ 10 ประการนี้ เป็นความไม่สะอาดดว้ย เป็นตวักระท าไม่สะอาดดว้ย ดูกร
จนุทะ กเ็พราะเหตุแห่งการประกอบดว้ยอกุศลกรรมบถ 10 ประการน้ี นรกจงึปรากฏก าเนิดดริจัฉาน
จงึปรากฏ เปรตวสิยัจงึปรากฏ หรอืว่าทุคตอิยา่งใดอยา่งหนึ่งแมอ้ื่นจงึม ีฯ…” (ท.ีปา.11/360/284) 
 

 ความสะอาดทางกายมี 3 อย่าง  
 1. ละการฆ่าสตัว์ เว้นขาดจากการฆ่าสตัว์ วางทณัฑะ วางศาตรา มคีวามละอาย  
มคีวามเอน็ด ูมคีวามกรณุาหวงัประโยชน์เกือ้กูลแก่สตัวท์ัง้ปวงอยู ่ 
 2. ละการลักทรพัย์ เว้นขาดจากการลกัทรพัย์ ไม่ถือเอาวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรพัย์ 
เครือ่งปลืม้ใจแห่งผูอ้ื่นของบุคคลอื่น ซึง่อยูใ่นบา้นหรอือยูใ่นปา่ทีเ่จา้ของมไิดใ้ห ้ดว้ยจติเป็นขโมย  
 3. ละการประพฤตผิดิในกาม เว้นขาดจากการประพฤตผิดิในกาม ไม่ถงึความประพฤติ
ล่วงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษา พี่สาวน้องสาวรักษา ญาติร ักษา  
ธรรมรกัษา มสีาม ีมอีาชญาโดยรอบ โดยทีสุ่ดแมส้ตรทีีบุ่รษุคลอ้งแลว้ดว้ยพวงมาลยั  
 ความสะอาดทางวาจามี 4 อย่าง  
 1. ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ อยู่ในสภา ในบริษัท ในท่ามกลางญาต ิ  
ในท่ามกลางเสนา หรอืในท่ามกลางราชสกุล ถูกผูอ้ื่นน าไปเป็นพยานซกัถามว่า มาเถดิ บุรุษผูเ้จรญิ 
ท่านรู้สิง่ใดจงพูดสิง่นัน้ บุรุษนัน้เมื่อไม่รูก้็บอกว่าไม่รู ้หรอืเมื่อรูก้็บอกว่ารู้ เมื่อไม่ เหน็ก็บอกว่าไม่
เหน็ หรอืเมื่อเหน็ก็บอกว่าเหน็ ไม่เป็นผู้กล่าวเทจ็ทัง้รู ้เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้าง 
หรอืเพราะเหตุเหน็แก่อามสิเลก็น้อย  
 2. ละค าส่อเสยีด เวน้ขาดจากค าส่อเสยีด ฟงัขา้งน้ีแล้วไปบอกขา้งโน้น เพื่อท าลายคน
หมูน้ี่ หรอืฟงัจากขา้งโน้นแลว้ไมม่าบอกขา้งน้ีเพื่อท าลายคนหมู่โน้น สมานคนทีแ่ตกรา้วกนัแลว้บา้ง 
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ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีคนผู้พร้อมเพรียงกัน
เพลดิเพลนิในคนผูพ้รอ้มเพรยีงกนั กล่าววาจาทีท่ าใหค้นพรอ้มเพรยีงกนั  
 3. ละค าหยาบ เว้นขาดจากค าหยาบ กล่าววาจาที่ไม่มโีทษ เพราะหู ชวนให้รกัจบัใจ 
เป็นของชาวเมอืง คนส่วนมากรกัใคร ่พอใจ  
 4. ละค าเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค าเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่ค าที่เป็นจรงิ พูดอิงอรรถ  
พูดองิธรรม พูดองิวนิัยพูดแต่ค ามหีลกัฐาน มทีีอ่้างองิ มทีี่ก าหนด ประกอบดว้ยประโยชน์ โดยกาล
อนัควร  
 ความสะอาดทางใจมี 3 อย่าง 

 1. ไมอ่ยากไดข้องผูอ้ื่น คอื ไม่อยากไดว้ตัถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรพัยเ์ครื่องปลืม้ใจแห่งผูอ้ื่น
ของบุคคลอื่นว่า ไฉนหนอ วตัถุทีเ่ป็นเครื่องอุปกรณ์แก่ทรพัยเ์ครื่องปลืม้ แห่งผูอ้ื่นของบุคคลอื่นพงึ
เป็นของเรา ดงันี้  
 2. ไมม่จีติปองรา้ย คอื ไมม่คีวามด ารใินใจอนัชัว่รา้ยว่า สตัวเ์หล่านี้จงเป็นผูไ้ม่มเีวร ไม่มี
ความมุง่รา้ยกนั ไมม่ทีุกข ์มสีุข รกัษาตนเถดิดงันี้  
 3. มคีวามเหน็ชอบ คอื มคีวามเหน็ไม่วปิรติว่า ทานทีบุ่คคลใหแ้ลว้มผีล การเซ่นสรวงมี
ผล การบูชามผีล ผลวิบากของกรรมที่บุคคลท าดีท าชัว่มอียู่ โลกนี้มโีลกหน้าม ีมารดาม ีบิดาม ี  
สตัวผ์ูเ้ป็นอุปปาตกิะม ีสมณพราหมณ์ผูด้ าเนินไปชอบ ผูป้ฏบิตัชิอบ ผูท้ าโลกนี้และโลกหน้าใหแ้จง้
ชดัดว้ยปญัญาอนัยิง่ดว้ยตนเองแลว้สอนผูอ้ื่นใหรู้ต้าม มอียู ่ดงัน้ี  
 กเ็พราะเหตุแห่งการประกอบดว้ยกุศลกรรมบถ 10 ประการนี้ เทวดาทัง้หลายย่อมปรากฏ 
มนุษยท์ัง้หลายยอ่มปรากฏ หรอืว่าสุคตอิยา่งใดอยา่งหนึ่งแมอ้ื่นจงึม ีฯ (อ .ทสก. 24/165/271-277) 
 

จริยธรรมชัน้สงู 

 จรยิธรรมขัน้สงูในพุทธศาสนากค็อื มรรคมอีงค ์8 หรอื อฏัฐงัคกิมรรค แปลว่า “ทางมอีงค ์
8 ประการ อนัประเสรฐิ” องค ์8 ของมรรค มดีงันี้ 
 1. สมัมาทฏิฐ ิ(เหน็ชอบ ไดแ้ก่ ความรูอ้รยิสจัจ ์4 หรอื เหน็ไตรลกัษณ์ หรอื รูอ้กุศลและ
อกุศลมลูกบักุศลและกุศลมลู หรอืเหน็ปฏจิจสมปุบาท) 

 2. สมัมาสงักปัปะ (ด ารชิอบ ไดแ้ก่ เนกขมัมสงักปั อพยาบาทสงักปั อวหิงิสาสงักปั)  

 3. สมัมาวาจา (เจรจาชอบ ไดแ้ก่ วจสีุจรติ 4) 

 4. สมัมากมัมนัตะ (กระท าชอบ ไดแ้ก่ กายสุจรติ 3) 

 5. สมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีชอบ ไดแ้ก่ เวน้มจิฉาชพี ประกอบสมัมาชพี) 

 6. สมัมาวายามะ (พยายามชอบ ไดแ้ก่ ปธาน หรอื สมัมปัปธาน 4) 
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 7. สมัมาสต ิ(ระลกึชอบ ไดแ้ก่ สตปิฏัฐาน 4 ) 

 8. สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมัน่ชอบ ไดแ้ก่ ฌาน 4 ) 

 องค ์8 ของมรรค จดัเขา้ในไตรสกิขา กล่าวคอื 

 ขอ้ 3-45 เป็น ศลี  
 ขอ้ 6-738 เป็น สมาธ ิ 
 ขอ้ 1-2 เป็น ปญัญา  
 มรรคมอีงค์ 8 นี้ ได้ชื่อว่า มชัฌมิาปฏปิทา แปลว่า ทางสายกลาง เพราะเป็นข้อปฏบิตัิ 
อนัพอดทีีจ่ะน าไปสู่จดุหมายแห่งความหลุดพน้เป็นอสิระ ดบัทุกข ์ปลอดปญัหา ไม่ตดิขอ้งในทีสุ่ดทัง้
สอง คอื กามสุขลัลกิานุโยค และอตัตกลิมถานุโยค (ท.ีม. 10/299/348; ม.มู. 12/149/123; ม.อุ. 
14/704/453)ล าดบัต่อไปจะอธบิายองค์มรรคไปตามล าดบั (กองวชิาการ มหาวิทยาลยัธรรมกาย, 
2546: 86-87) ดงันี้ 
 

 

 1. สมัมาทิฏฐิ คือ ความเหน็ชอบ 

  กล่าวโดยปรยิายเบื้องต ่า ความเห็นชอบ คือ ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องโลกและ 

ความเป็นไปของชวีติ คอื ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล การสงเคราะหท์ีท่ าแลว้มผีล การเซ่นสรวงมผีล ผลคอื
วบิากของกรรมที่ท าดีและท าชัว่ม ีโลกนี้โลกหน้าม ีพ่อแม่มคีุณ เป็นต้น ความเห็นถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรมเช่นนี้เป็นสมัมาทฏิฐเิบื้องต้น ถ้าบุคคลเหน็ไม่ตรงแมใ้นเรื่องเบื้องต้นเช่นนี้แล้ว  
กเ็ป็นการยากที่จะก้าวหน้าในคุณธรรมอนัสูงขึน้ไปกล่าวโดยปรยิายเบื้องสูง หมายถงึ ความรูห้รอื
ญาณในอรยิสจั 4 

 2. สมัมาสงักปัปะ คือ ความด าริชอบ  
  กล่าวโดยปรยิายเบื้องต ่า หมายถงึ ความด ารชิอบก็คอืความคดิชอบ คอื คดิในทาง 

มคีุณประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและผู้อื่น วางแนวจติของตนไวใ้นทางที่ก่อประโยชน์ เช่น ตัง้ใจในทาง 

ทีด่ ีความคดิในการต่อสูอุ้ปสรรคกล่าวโดยปรยิายเบือ้งสงู หรอือยา่งละเอยีดไดแ้ก่ 

  2.1 ความด ารใินการออกจากกาม (เนกขมัมสงักปัปะ) 
  2.2 ความด ารใินความไมพ่ยาบาท (อพัยาปาทสงักปัปะ) 
  2.3 ความด ารใินการไมเ่บยีดเบยีน (อวหิงิสาสงักปัปะ) 
 3. สมัมาวาจา คือ การพดูชอบ 

  สมัมาวาจานัน้ ไดแ้ก่วจสีุจรติ 4 ประการ คอื 
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  3.1 มุสาวาทา เวรมณี หมายถงึ เวน้จากการโกหก มายา ล่อลวง สบัปรบั ใหผู้้อื่น
เสยีทรพัยส์นิสิง่ของ 

  3.2 ปิสุณาวาจา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการกล่าววาจาส่อเสยีดให้ผู้อื่นได้รบั
ความเดอืดรอ้นใจ ใหเ้คอืงแคน้ขดัใจ ใหไ้ดร้บัความฉิบหาย 

  3.3 ผรสุวาจา เวรมณ ีหมายถงึ เวน้จากการกล่าววาจาหยาบคาย 

  3.4 สมัผปัปลาปวาจา เวรมณี หมายถงึ เวน้จากการกล่าวค าตลกคะนอง เพอ้เจอ้ 
ไรส้าระ 

 4. สมัมากมัมนัตะ คือ การงานชอบ 

  สมัมากมัมนัตะนัน้ ไดแ้ก่ กายสุจรติ 3 ประการ คอื 

  4.1 ปาณาตบิาตา เวรมณ ีหมายถงึ เวน้จากการฆ่าสตัวม์ชีวีติใหถ้งึตาย 

  4.2 อทินนาทานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการลอบลักทรพัย์ของผู้อื่น หรือ 

การถอืเอาของของ ผูอ้ื่นมาเป็นของตน โดยทีเ่จา้ของมไิดอ้นุญาต 

  4.3 กาเมสุมจิฉาจาราเวรมณี หมายถึง เว้นจากการประพฤติผดิในกามต่อบุตร
ภรรยาหรอืสามขีองผูอ้ื่น 

 5. สมัมาอาชีวะ คือ การเล้ียงชีพชอบ 

  พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัไวว้่า สมัมาอาชวีะ มุง่เน้นถงึพระสาวกในบวรพุทธศาสนานี้ 
พงึปฏบิตัตินละเสยีซึง่มจิฉาอาชวีะ คอืเลีย้งชพีโดยมชิอบธรรม ประกอบดว้ยอเนสนา คอื หลอกลวง
ด้วยการอวดอุตรมินุสสธรรม ออกปากขอต่อคนที่ไม่ควรขอ ใช้เงนิลงทุนหาผลประโยชน์ ต่อลาภ
ดว้ยลาภ คอื ใหแ้ต่น้อยเพื่อ หวงัผลตอบแทนมาก เป็นหมอเวทมนตรเ์สกเป่า เป็นหมอรกัษาโรค 
เป็นต้น แมไ้ม่ได้เป็นนักบวช แต่เป็นผูท้ี่นับถอืพระรตันตรยัแลว้ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่านยงัทรง
ตรสัว่าอุบาสก ผูน้บัถอืพระรตันตรยั ไมค่วรท าการคา้ขาย 5 อยา่งคอื 

  5.1 คา้ขายเครือ่งประหาร 

  5.2 คา้ขายมนุษย ์

  5.3 คา้ขายสตัวเ์ป็นเพื่อท าเป็นอาหาร 

  5.4 คา้ขายน ้าเมา 

  5.5 คา้ขายยาพษิ 

 6. สมัมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ  
  ในมคัควภิงัคสตูร สตูรทีว่่าดว้ยการจ าแนกมรรค พระพุทธองคท์รงอธบิาย สมัมาวายามะ 
ไวว้่า 

  6.1 สงัวรปธาน คอื เพยีรระวงับาปอกุศลทีย่งัไมเ่กดิไมใ่หเ้กดิขึน้ 
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  6.2 ปหานปธาน คอื เพยีรละบาปอกุศลทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  6.3 ภาวนาปธาน คอื เพยีรใหกุ้ศลทีย่งัไมเ่กดิไดเ้กดิขึน้ 

  6.4 อนุรกัขนาปธาน คอื เพยีรรกัษากุศลทีเ่กดิขึน้แลว้ ใหด้ ารงอยูแ่ละเจรญิยิง่ๆ 
ขึน้ไป 

 7. สมัมาสติ คือ การระลึกชอบ  
  มคัควภิงัคสูตร อธบิายว่า การระลกึในสตปิฏัฐาน 4 คอืระลกึในกาย เวทนา จติ และ
ธรรม ให้รู้ตามเป็นจรงิ เพื่อไม่หลงในสิ่งเหล่านัน้ สติปฏัฐาน 4 นี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องมาก  
ทรงยกย่องไว้ตัง้แต่เริม่ต้นของสตปิฏัฐานสูตรว่า“เอกายโน อย  ภกฺิขเว มคฺโค สตฺตาน  วสิุทฺธยิา” 
เป็นอาท ิแปลว่า “ภกิษุทัง้หลาย ทางน้ีเป็นทางสายเอก มอียู่เพื่อความบรสิุทธิข์องสตัว์ทัง้หลาย  
(ผูเ้ดนิไป) เพื่อล่วงพน้ หรอืขา้มแดนแห่งความโศกความคร ่าครวญ ร าพนั เพื่อความตัง้อยู่ไม่ไดแ้ห่ง
ทุกขโ์ทมนสั เพื่อบรรลุธรรมทีค่วรรู ้และเพื่อท านิพพานใหแ้จง้ทางดงักล่าวน้ีคอืสตปิฏัฐาน 4” 
 8. สมัมาสมาธิ คือ สมาธิชอบ  
  สมาธ ิคอื ลกัษณะที่จติแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดยีว ไม่ฟุ้งซ่านกระสบักระส่าย วุ่นวาย
ไปในอารมณ์อื่นอันเป็นเหตุภายนอก เหมอืนเสาเรอืนที่ปกัลงมัน่คงย่อมรบัน ้าหนักได้ดี ไม่โยก 

ไม่คลอนฉันใด ดวงจติที่ม ัน่คงด้วยก าลงัสมาธกิ็ฉันนัน้ ย่อมไม่วอกแวกหวัน่ไหว กระแสดวงจติก็
เหมอืนกระแสน ้า ถ้าพุ่งไปทางเดยีวก็มกี าลงัแรง เมื่อแยกไปหลายทาง ก าลงัแรงก็อ่อนลง สมาธนิี้
เป็นสิง่ส าคญัยิง่ กุศลธรรมทัง้ปวง จะส าเรจ็ไดก้ด็ว้ยสมาธจิติของเราเองเป็นส าคญั สมาธจิตินี้เป็นที่
ประชุมไว ้ซึง่กุศลธรรมทัง้ปวง กองกุศลทัง้ปวงจะมผีลมาก กด็ว้ยอาศยัสมาธจิติ สมาธแิบ่งออกเป็น 
3 ระดบั คอื 

  8.1 ขณกิสมาธ ิไดแ้ก่สมาธจิติแห่งเราท่านทัง้ปวงทีต่ ัง้มัน่ไดใ้นระยะสัน้ๆ ชัว่ขณะ 

  8.2 อุปจารสมาธิ ได้แก่ สมาธิจติอันตัง้มัน่ลงในที่ใกล้จะได้ปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตตยิฌาน จตุตถฌาน ปญัจมฌาน อยูแ่ลว้ 

  8.3 อปัปนาสมาธ ิไดแ้ก่ องคฌ์าน มปีฐมฌานเป็นตน้ จติทีต่ ัง้อยูใ่นฌานทัง้ 4  
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ภาพท่ี 6-3 ความสมัพนัธข์องมรรค 8 กบัไตรสกิขา และโอวาทปาฏโิมกข ์

(ทีม่า : http://watphraram9.org/2015/04) 

 

สรปุ 

 1. พุทธจรยิธรรม หมายถงึ หลกัเกณฑ์ทางจรยิธรรมซึ่งท่านผู้รู ้มพีระพุทธเจา้เป็นต้น 
ไดท้รงวางไว ้เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤตขิองมนุษย ์

 2. หลกัจรยิธรรมชัน้ตน้น้ีจดัเป็นหลกัจรยิธรรมทีมุ่ง่เน้นเพื่อใหเ้กดิความสงบสุขเรยีบรอ้ย
ของสงัคม ใหผู้ค้นในสงัคมสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งเป็นปกตสิุข 

 3. ศลี แปลว่า ปกต ิ หมายถงึความประพฤตดิทีางกายและวาจา , การรกัษากายและ
วาจาใหเ้รยีบรอ้ย, 

 4. ลกัษณะส าคญัของศีล คือ เจตนางดเว้นจากบาปอาการตัง้ใจงดเว้นจากบาปธรรม
ความส ารวมระวงัในการระมดัระวงัตนเองไม่ให้ท าบาป การไม่ล่วงละเมดิที่เป็นไปทางกายและ
เป็นไปทางวาจา  
 5. การรกัษาศีลเป็นประโยชน์ต่อผู้รกัษาศีลทัง้ในเบื้องต้น เบื้องกลางและเบื้องปลาย 
กล่าวคอื ทัง้ในประโยชน์ในปจัจบุนั  ประโยชน์ในภพหน้า และประโยชน์อยา่งยิง่ คอื พระนิพพาน 

 6. ศีล 5 หรอื เบญจศีล ประกอบด้วย 1) เว้นจากการปลงชีวิต, เว้นจากการฆ่า 

การประทุษรา้ยกนั 2) เว้นจากการถอืเอาของที่เขามไิด้ให้, เว้นจากการลกัโกง ละเมดิกรรมสทิธิ ์
ท าลายทรพัยส์นิ 3) เวน้จากการประพฤตผิดิในกาม, เวน้จากการล่วงละเมดิสิง่ทีผู่อ้ ื่นรกัใคร่หวงหน  
4) เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 5) เว้นจากน ้าเมา คอืสุราและเมรยัอนัเป็นที่ตัง้แห่ง 

ความประมาท, เวน้จากสิง่เสพตดิใหโ้ทษ 

 7. เบญจธรรม หรอื เบญจกลัยาณธรรม  หรอืธรรม 5, ไดแ้ก่ ธรรมอนัดงีามหา้อย่าง คอื  
1) เมตตาและกรณุา 2) สมัมาอาชวีะ 3) กามสงัวร 4) สจัจะ 5) สตสิมัปชญัญะ 

 8. องคแ์ห่งศลี 5 

  8.1 การฆา่สตัวต์อ้งประกอบดว้ย 5 คอื 
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   8.1.1 สตัวน์ัน้มชีวีติ 

   8.1.2 รูอ้ยูว่่าสตัวน์ัน้มชีวีติ 

   8.1.3 มจีติคดิจะฆา่สตัวน์ัน้ 

   8.1.4 มคีวามพยายามฆา่สตัวน์ัน้ 

   8.1.5 สตัวต์ายดว้ยความพยายามนัน้ 

  8.2 การลกัทรพัยป์ระกอบดว้ยองค ์5 คอื 

   8.2.1 ทรพัยห์รอืสิง่ของนัน้มเีจา้ของหวงแหน 

   8.2.2 รูอ้ยูว่่าทรพัยน์ัน้มเีจา้ของหวงแหน 

   8.2.3 มจีติคดิจะลกัทรพัยน์ัน้ 

   8.2.4 มคีวามพยายามลกัทรพัยน์ัน้ 

   8.2.5 ลกัทรพัยไ์ดด้ว้ยความพยายามนัน้ 

  8.3 การประพฤตผิดิในกามประกอบดว้ยองค ์4 คอื 

   8.3.1 หญงิหรอืชายทีไ่ม่ควรละเมดิ 

   8.3.2 มจีติคดิจะเสพเมถุน 

   8.3.3 ประกอบกจิในการเสพเมถุน 

   8.3.4 ยงัอวยัวะเพศใหถ้งึกนั 

  8.4 การพดูเทจ็ประกอบดว้ยองค ์4 คอื 

   8.4.1 เรือ่งไมจ่รงิ 

   8.4.2 มจีติคดิจะพดูใหผ้ดิไปจากความจรงิ 

   8.4.3 พยายามทีจ่ะพดูใหผ้ดิไปจากความจรงิ    

   8.4.4 คนฟงัเขา้ใจความทีพ่ดูนัน้ 

  8.5 การดื่มน ้าเมาประกอบดว้ยองค ์4 คอื 

   8.5.1 น ้าทีด่ ื่มเป็นน ้าเมา 

   8.5.2 มจีติคดิจะดื่ม 

   8.5.3 พยายามดื่ม 

   8.5.4 น ้าเมานัน้ล่วงพน้ล าคอลงไป 

 9. การตัง้ใจรกัษาศีล 3 ประเภท ได้แก่ สมาทานวริตัิ คอื ความตัง้ใจงดเว้นจากบาป 
เพราะไดส้มาทานศลีไวแ้ล้วสมัปตัตวริตั ิคอื ความตัง้ใจงดเวน้จากบาปเมื่อเกดิเรื่องขึน้เฉพาะหน้า 
แมว้่าเดมิทนีัน้ ไมไ่ดส้มาทานศลีไวส้มุจเฉทวริตัิ หรอื เสตุฆาตวริตั ิคอื การงดเวน้จากบาปไดอ้ย่าง
เดด็ขาด เป็นวริตัขิองพระอรยิเจา้ 
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 10. หลกัทศิ 6 หมายถงึ บุคคลต่างๆ ทีเ่ราต้องเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์ดว้ยดุจทศิทีอ่ยู่รอบตวั 
จดัเป็น 6 ทศิ และควรปฏบิตัต่ิอกนัอย่างถูกต้องเหมาะสมตามบทบาทหน้าที ่ไดแ้ก่ บดิามารดากบั
บุตร  ครอูาจารยก์บัศษิย ์บุตรภรรยากบัสาม ี มติรสหาย  คนทีม่ฐีานะต ่ากว่า และพระสงฆ์ 
 11. หลกัจรยิธรรมชัน้กลาง เป็นหลกัธรรมเพื่อการขดัเกลาและพฒันาตนเองใหม้คีุณธรรม
สูงขึน้ไปอกี และละเอยีดยิง่ขึน้ไป เหมาะส าหรบัคฤหสัถ์ที่ต้องการจะปฏบิตัตินเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การครองตนเพื่อรองรบัการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมขัน้สงูต่อไป 

 12. ศลี 8 มสีกิขาบทดงันี้ 1) เวน้จากการท าชวีติสตัวใ์ห้ตกล่วงไป 2) เวน้จากการถอืเอา
ของทีเ่ขามไิดใ้หด้ว้ยอาการแห่งขโมย 3) เวน้จากกรรมอนัมใิช่พรหมจรรย์, เวน้จากการประพฤตผิดิ
พรหมจรรย ์คอืร่วมประเวณี 4) เวน้จากการพูดเทจ็ 5) เวน้จากน ้าเมา คอืสุราและเมรยัอนัเป็นทีต่ ัง้
แห่งความประมาท 6) เวน้จากการบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล คอืตัง้แต่เทีย่งแล้วไป จนถงึรุ่งอรุณ
ของวนัใหม่ 7) เวน้จากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง บรรเลงดนตร ีดูการละเล่นอนัเป็นขา้ศกึต่อพรหมจรรย ์
การทดัทรงดอกไม ้ของหอม และเครื่องลูบไล ้ซึ่งใชเ้ป็นเครื่องประดบัตกแต่ง 8) เวน้จากทีน่อนอนั
สงูใหญ่หรหูรา 

 13. องคแ์ห่งศลี 8 ในส่วนนี้จะอธบิายเฉพาะองคแ์ห่งศลี ขอ้ 3 และขอ้ 6 ถงึขอ้ 8 เท่านัน้ 

  ศลีขอ้ 3 มอีงค ์2 คอื 

  1. มจีติคดิจะเสพเมถุนธรรม 

  2. การยงัอวยัวะเพศใหจ้รดกนั 

  ศลีขอ้ 6 มอีงค ์4 คอื 

  1. บรโิภคหลงัเทีย่งไปแลว้จนถงึรุง่อรณุของวนัใหม่ 
  2. ของเคีย้วนัน้สงเคราะหเ์ขา้ในอาหาร 

  3. พยายามเคีย้วกนิของเคีย้วนัน้ 

  4. ของเคีย้วนัน้ล่วงพน้ล าคอลงไป 

  ศลีขอ้ 7 ส่วนแรกมอีงค ์2 คอื 

  1. ฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตรดีว้ยตนเอง 

  2. ดูหรอืฟงัการฟ้อนร า การขบัร้อง และการประโคมดนตร ีและการละเล่นต่างๆ  
ทีค่นอื่นประกอบขึน้ 

  ส่วนหลงั มอีงค ์3 คอื 

  1. เครือ่งประดบันัน้เป็นดอกไมแ้ละของหอม 

  2. ไมม่เีหตุเจบ็ไข ้ทีพ่ระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงอนุญาตใหใ้ชไ้ด้ 
  3. ลบูไลท้ดัทรงดว้ยจติคดิประดบัตกแต่งใหส้วยงาม 
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  ศลีขอ้ 8 มอีงค ์3 คอื 

  1. ทีน่ัง่ทีน่อนสงูใหญ่ 

  2. รูว้่าทีน่ัง่ทีน่อนสงูใหญ่ 

  3. นัง่หรอืนอนเหนือทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงูใหญ่นัน้ 

 14. ประเภทของอุโบสถศลี 3 ประเภท คอื 

  14.1 ปกตอุิโบสถ ไดแ้ก่ อุโบสถทีร่กัษากนัในช่วงเวลา 1 วนั กบั 1 คนื 

  14.2 ปฏชิาครอุโบสถ ไดแ้ก่ อุโบสถทีร่กัษากนัในช่วงเวลานานถงึ 3 วนั 

  14.3 ปาฏหิารยิอุโบสถ ได้แก่ อุโบสถที่มกี าหนดเวลาอย่างต ่า 14 วนั อย่างสูง  

4 เดอืน  
 15. อุโบสถ 3 ประเภท (อกีแบบหนึ่ง) 
  15.1 โคปาลกอุโบสถ คอื อุโบสถทีป่ฏบิตัอิยา่งคนเลีย้งโคเป็นของคนทีร่กัษาไมจ่รงิ 

  15.2 นิคณัฐอุโบสถ คอื  อุโบสถทีป่ฏบิตัอิยา่งนิครนถ์ 
  15.3 อรยิอุโบสถ  คอื  อุโบสถทีป่ฏบิตัอิยา่งอรยิสาวก 

 16. อานิสงส์ของการรกัษาศลี 8 หรอื อุโบสถศีลพระพุทธองค์ทรงเปรยีบให้นางวสิาขา
เห็นว่า อรยิอุโบสถนัน้มอีานิสงส์มาก เป็นอเนกปรยิาย ทรงตรสัแสดงอุปมาไว้หลายนัยยะ เช่น 
เปรยีบเหมอืนผู้ใดพงึครองราชยเ์ป็นอศิราธบิดแีห่งชนบทใหญ่ 16 แคว้นเหล่านี้ อนัสมบูรณ์ด้วย
รตันะ 7 ประการ การครองราชยข์องผู้นัน้ยงัไม่ถงึเสีย้วที ่16 แห่งอุโบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์8 ขอ้
นัน้เพราะราชสมบตัทิีเ่ป็นของมนุษย ์เมือ่น าเขา้ไปเปรยีบเทยีบกบัสุขทีเ่ป็นทพิย ์เป็นของเลก็น้อย  
 17. กุศลกรรมบถ 10  คือทางแห่งกุศลกรรม, ทางท าความดีม ี10 ประการ ดังนี้  
1) ละการฆา่การเบยีดเบยีน มเีมตตากรณุาช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 2) ละอทนินาทาน เคารพกรรมสทิธิ ์
ในทรพัยส์นิของผูอ้ื่น 3) ละการประพฤตผิดิในกาม ไมล่่วงละเมดิประเพณีทางเพศ 4) ละการพูดเทจ็ 
ไม่ยอมกล่าวเทจ็ เพราะเหตุตนเอง ผู้อื่น หรอืเพราะเหน็แก่ผลประโยชน์ใดๆ  5) ละการพูดค า
ส่อเสยีด ช่วยสมานคนที่แตกรา้วกนั ส่งเสรมิคนที่สมคัรสมานกนั ชอบกล่าวถ้อยค าที่สรา้งสามคัคี 
6) ละค าหยาบ พูดแต่ค าสุภาพอ่อนหวาน 7) ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจรงิมเีหตุผล  
มสีารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ  8) ไม่เพ่งเลง็อยากไดข้องผูอ้ื่น  9) ไม่มจีติคดิรา้ย คอืปรารถนาแต่ว่า 
ขอใหส้ตัวท์ัง้หลายไม่มเีวร ไม่เบยีดเบยีน ไม่มทีุกข ์ครองตนอยู่เป็นสุขเถดิ  10) มคีวามเหน็ชอบ 
เช่นว่า ทานมผีล การบชูามผีล ผลวบิากกรรมดกีรรมชัว่ม ีเป็นตน้ 

 18. จรยิธรรมขัน้สงู คอื มรรคมอีงค ์8 มดีงันี้ 
  18.1 สมัมาทฏิฐ ิ(เหน็ชอบ ไดแ้ก่ ความรูอ้รยิสจัจ ์4 หรอืเหน็ปฏจิจสมปุบาท) 

  18.2 สมัมาสงักปัปะ (ด ารชิอบ ไดแ้ก่ เนกขมัมสงักปั อพยาบาทสงักปั อวหิงิสาสงักปั)  
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  18.3 สมัมาวาจา (เจรจาชอบ ไดแ้ก่ วจสีุจรติ 4) 

  18.4 สมัมากมัมนัตะ (กระท าชอบ ไดแ้ก่ กายสุจรติ 3) 

  18.5 สมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีชอบ ไดแ้ก่ เวน้มจิฉาชพี ประกอบสมัมาชพี) 

  18.6 สมัมาวายามะ (พยายามชอบ ไดแ้ก่ ปธาน หรอื สมัมปัปธาน 4) 

  18.7 สมัมาสต ิ(ระลกึชอบ ไดแ้ก่ สตปิฏัฐาน 4) 

  18.8 สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมัน่ชอบ ไดแ้ก่ ฌาน 4) 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 6 

 

 

 1. จงอธบิายความหมายของพุทธจรยิธรรมมาพอสงัเขป 

 2. จรยิธรรมในพุทธศาสนาแบ่งเป็นกีร่ะดบั อะไรบา้ง 

 3. จงอธบิายความหมายของศลี 

 4. ศลี มลีกัษณะส าคญัอยา่งไร 

 5. เบญจศลี เบญจธรรมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 6. การรกัษาศลีมปีระโยชน์ต่อชวีติอยา่งไรบา้ง 

 7. จงยกตวัอยา่งองคแ์ห่งศลีมา 2 ขอ้ 

 8. การขบัรถชนสตัวใ์นระยะกระชัน้ชดิแลว้สตัวต์าย ถอืว่า ผดิศลีและเป็นบาปหรอืไม ่
เพราะเหตุใด 

 9. นกัเรยีนนกัศกึษาทีแ่อบคบหาและอยูก่นิกนัฉนัสามภีรรยา ถอืว่าผดิศลีหรอืไม ่เพราะ
เหตุใดจงอธบิาย 

 10. การพดูเพื่อใหส้ถานการณ์ดขีึน้ถอืเป็นการโกหกหรอืไม่ 
 11. วริตั ิ3 คอือะไร จงอธบิาย 

 12 ศลี 8 ต่างจากศลี 5 อยา่งไรบา้ง 

 13. วตัถุประสงคใ์นการรกัษาศลี 8 คอือะไร 

 14. การรกัษาศลี 8 มอีานิสงสอ์ยา่งไร 

 15. กุศลกรรมบถ 10 หมายถงึอะไร ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

 16. กุศลกรรมบถ 10 แตกต่างจากศลั 5 อยา่งไรบา้ง 

 17. จรยิธรรมชัน้สงูมเีป้าหมายในการปฏบิตัเิพื่ออะไร 

 18. มรรค 8 กบั ไตรสกิขา มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

หลกัจริยธรรมเพ่ือการพฒันาตน พฒันาคน พฒันางาน 

 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. หลกัจรยิธรรมเพื่อการพฒันาตน  
 2 จรยิธรรมเพื่อการพฒันาคน : หลกัธรรมเพื่อการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

 3. จรยิธรรมเพื่อการพฒันางานและการด าเนินชวีติ  
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถบอกความหมายของพุทธจรยิธรรมได ้

 2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัจรยิธรรมเพื่อการพฒันาตนได้ 
 3. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัจรยิธรรมเพื่อการพฒันาคนได้ 
 4. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัจรยิธรรมเพื่อการพฒันางานได ้

 5. ผู้เรยีนสามารถยกตัวอย่างจรยิธรรมเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาตน พัฒนาคน 
พฒันางานได ้

 6. ผู้เรียนสามารถเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาใน
ชวีติประจ าวนัได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมคลปิวดีโีอชุด ธรรมะกบัการท างาน 

 2. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 3. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 4. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการน าไปใช ้

 5. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน  

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point   

 4. คลปิวดีโีอชุด ธรรมะกบัการท างาน 
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การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การท าใบงาน 

 2. การรายงานเดีย่ว/กลุ่ม 

 3. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
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บทท่ี 7 

หลกัจริยธรรมเพ่ือการพฒันาตน พฒันาคน พฒันางาน 

 

 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2550) ไดใ้หท้ศันะของค าสอนพุทธศาสนาทีม่ต่ีอ
การด าเนินชวีติว่า พระพุทธศาสนาสอนแนวทางความประพฤตติามหลกัสจัธรรมทีเ่ป็นอกาลโิก 
ว่าด้วยประโยชน์สุขที่พงึได้ อนัเกดิจากการอยู่ร่วมสมัพนัธ์กนัโดยใช้ปญัญาด้วยเมตตากรุณา 
และพรอ้มกนันัน้กม็ุ่งให้บรรลุถงึอสิรภาพทางจติปญัญาทีเ่ป็นจุดหมายสูงสุดถงึขัน้ที่ท าใหอ้ยู่ใน
โลกไดโ้ดยไมต่ดิโลก คนปจัจบุนัจ านวนมากมองชวีติทุกวงการเป็นการต่อสูร้ะหว่างผลประโยชน์
ทีข่ดักนั เกดิเป็นฝา่ยนายจา้งกบัลกูจา้ง รฐับาลกบัราษฎร คนมกีบัคนจน และแมแ้ต่หญงิกบัชาย 
หรอืลูกกบัพ่อแม่ เมื่อคนถอืเอาทรพัยแ์ละอ านาจเป็นจุดหมายของชวีติ สงัคมกก็ลายเป็นสนาม
ต่อสู้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขดักัน เราก็เลยต้องเที่ยวหาจรยิธรรมส าหรบัมาปกป้อง
ผลประโยชน์เหล่านัน้ นี่คอื “จรยิธรรมเชงิลบ” กล่าวคอื สงัคมยดึหลกัผลประโยชน์แบบเหน็แก่ตวั 
โดยถอื “สทิธขิองแต่ละคนที่จะแสวงหาความสุข” แลว้เราก็เลยต้องหาจรยิธรรมดงัเช่น “สทิธิ
มนุษยชน” มาคอยกดีกัน้กนัและกนัไว้ ไม่ให้คนมาเชอืดคอหอยกนั ในระหว่างที่ก าลงัวิง่หา
ความสุขนัน้ หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเป็น “จรยิธรรมเชงิบวก” ประโยชน์สุขคอืจุดหมาย  
หาใช่ทรพัย์และอ านาจไม่ พระพุทธศาสนาถือว่า สงัคมเป็นสื่อกลาง ที่ช่วยให้ทุกคนมโีอกาส 

อนัเท่าเทยีมกนัทีจ่ะพฒันาตนเอง และเขา้ถงึประโยชน์สุขไดม้ากทีสุ่ด และน าเอาจรยิธรรมมาใช้
เพื่อเกือ้หนุนจดุหมายทีก่ล่าวนี้  เพราะฉะนัน้ การด าเนินชวีติทีจ่ าเป็นต้องเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องส่วน
ตน บุคคลรอบข้าง ญาติมติร เพื่อนร่วมงาน จงึจ าเป็นต้องธรรมเป็นเครื่องก ากบั เพื่อบรรลุ
ประโยชน์สุขของชวีติไปตามล าดบัขัน้อนัเหมาะสม ในบทนี้จกัได้น าเสนอหลกัธรรมอนัเป็นไป
เพื่อการพฒันาตน พฒันาคน และ พฒันางาน  ดงัต่อไปนี้ 
 

หลกัจริยธรรมเพ่ือการพฒันาตน 

 การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้จ าเป็นต้องวางรากฐานชีวิตให้มัน่คง
เสยีก่อน เพื่อเป็นทุนในการด าเนินชวีติทีจ่ าเป็นต้องเกี่ยวขอ้งกบับุคคลอื่นๆ สงัคมรอบตวั และ
กจิการงานในอนาคต หากบุคคลใดมกีารวางแผนชวีติ วางรากฐานชวีติได้ด ีก็จะเป็นปจัจยัเอื้อ
ให้บุคคลนั ้นประสบความส าเร็จในชีวิตการงานได้ง่ายขึ้น ในหัวข้อนี้จะเสนอหลักธรรม 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชวีติตนเอง ตามแนวทางธรรมนูญชวีติของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตฺุโต) (2550) ดงัต่อไปนี้ 
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 เว้นจากความชัว่ 14 ประการ 

 ความชัว่ทีค่วรเวน้ประกอบไปดว้ย 

 1. เวน้กรรมกเิลส (บาปกรรมทีท่ าใหช้วีติมวัหมอง) 4 คอื 

  1.1 ไมท่ ารา้ยรา่งกายท าลายชวีติ (เวน้ปาณาตบิาต)ิ  
  1.1 ไมล่กัทรพัยล์ะเมดิกรรมสทิธิ ์(เวน้อทนินาทาน)  
  1.1 ไมป่ระพฤตผิดิทางเพศ (เวน้กาเมสุมจิฉาจาร)  
  1.1 ไมพ่ดูเทจ็โกหกหลอกลวง (เวน้มสุาวาท) 
 2. เวน้อคต ิ(ความล าเอยีง/ประพฤตคิลาดธรรม) 4 คอื 

  1.2 ไมล่ าเอยีงเพราะชอบ (เวน้ฉนัทาคต)ิ  
  1.2. ไมล่ าเอยีงเพราะชงั (เวน้โทสาคต)ิ  
  1.2. ไมล่ าเอยีงเพราะขลาด (เวน้ภยาคต)ิ  
  1.2. ไมล่ าเอยีงเพราะเขลา (เวน้โมหาคต)ิ 
 3. เวน้อบายมขุ (ช่องทางเสื่อมทรพัยอ์บัชวีติ) 6 คอื  
  1.3 ไมเ่สพตดิสุรายาเมา  
  1.3 ไมเ่อาแต่เทีย่วไมรู่เ้วลา  
  1.3 ไมจ่อ้งหาแต่รายการบนัเทงิ  
  1.3 ไมเ่หลงิไปหาการพนนั  
  1.3 ไมพ่วัพนัมัว่สุมมติรชัว่  
  1.3 ไมม่วัจมอยูใ่นความเกยีจครา้น 

 เตรียมทุนชีวิต 2 ด้าน : มิตรและทรพัย ์

 1. เลอืกคนที่จะคบ เลอืกคบคนทีจ่ะน าชวีติไปในทางแห่งความเจรญิและสรา้งสรรค ์
โดยหลกีเวน้มติรเทยีม คบหาแต่มติรแท ้ซึง่มลีกัษณะดงันี้ 
  1.1 รูท้นัมติรเทยีม คอื ศตัรูผูม้าในรา่งมติร (มติรปฏริปูก)์ 4 ประเภท 

   1.1.1 คนปอกลอก มแีต่ขนเอาของเพื่อนไป มลีกัษณะ 4 

   1.1.2 คดิเอาแต่ไดฝ้า่ยเดยีว  
   1.1.3 ยอมเสยีน้อย โดยหวงัจะเอาใหม้าก  
   1.1.4 ตวัมภียั จงึมาช่วยท ากจิของเพื่อน  
   1.1.5 คบเพื่อน เพราะเหน็แก่ผลประโยชน์ 

  1.2 คนดแีต่พดู มลีกัษณะ 4 

   1.2.1 ดแีต่ยกของหมดแลว้มาปราศรยั  
   1.2.2 ดแีต่อา้งของยงัไมม่มีาปราศรยั  
   1.2.3 สงเคราะหด์ว้ยสิง่ทีห่าประโยชน์มไิด ้ 
   1.2.4 เมือ่เพื่อนมกีจิ อา้งแต่เหตุขดัขอ้ง 
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  1.3 คนหวัประจบ มลีกัษณะ 4  
   1.3.1 จะท าชัว่กเ็ออออ  
   1.3.2 จะท าดกีเ็ออออ  
   1.3.3 ต่อหน้าสรรเสรญิ  
   1.3.4 ลกัหลงันินทา 

  1.4 คนชวนฉิบหาย มลีกัษณะ 4 

   1.4.1 คอยเป็นเพื่อนดื่มน ้าเมา  
   1.4.2 คอยเป็นเพื่อนเทีย่วกลางคนื  
   1.4.3 คอยเป็นเพื่อนเทีย่วดกูารเล่น  
   1.4.4 คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนนั 

 2. รูถ้งึมติรแท ้หรอื มติรดว้ยใจจรงิ 4 ประเภท 

  2.1 มติรอุปการะ มลีกัษณะ 4  
   2.1.1 เพื่อนประมาท ช่วยรกัษาเพื่อน  
   2.1.2 เพื่อนประมาท ช่วยรกัษาทรพัยส์นิของเพื่อน  
   2.1.3 เมือ่มภียั เป็นทีพ่ึง่พ านกัได ้ 
   2.1.4 มกีจิจ าเป็น ช่วยออกทรพัยใ์หเ้กนิกว่าทีอ่อกปาก 

  2.2 มติรรว่มสุขรว่มทุกข ์มลีกัษณะ 4 

   2.2.1 บอกความลบัแก่เพื่อน 

   2.2.2 รกัษาความลบัของเพื่อน  
   2.2.3 มภียัอนัตราย ไมล่ะทิง้  
   2.2.4 แมช้วีติกส็ละใหไ้ด ้

  2.3 มติรแนะน าประโยชน์ มลีกัษณะ 4  
   2.3.1 จะท าชัว่เสยีหาย คอยหา้มปรามไว ้ 
   2.3.2 แนะน าสนบัสนุนใหต้ัง้อยูใ่นความด ี 
   2.3.3 ใหไ้ดฟ้งัไดรู้ส้ ิง่ทีไ่มเ่คยไดรู้ไ้ดฟ้งั  
   2.3.4 บอกทางสุขทางสวรรคใ์ห ้

  2.4 มติรมใีจรกั มลีกัษณะ 4  
   2.4.1 เพื่อนมทีุกข ์พลอยไมส่บายใจ (ทุกข ์ทุกขด์ว้ย)  
   2.4.2 เพื่อนมสีุข พลอยแช่มชื่นยนิด ี(สุข สุขดว้ย)  
   2.4.3 เขาตเิตยีนเพื่อน ช่วยยบัยัง้แกใ้ห ้ 
   2.4.4 เขาสรรเสรญิเพื่อน ช่วยพดูเสรมิสนบัสนุน 

  2.5 จดัสรรทรพัยท์ีห่ามาได ้ดว้ยสมัมาอาชพี ดงันี้ 
   ขัน้ที ่1 ขยนัหมัน่ท างานเกบ็ออมทรพัย ์ดงัผึง้เกบ็รวมน ้าหวานและเกสร  
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   ขัน้ที ่2 เมือ่ทรพัยเ์กบ็ก่อขึน้ดงัจอมปลวก พงึวางแผนใชจ้า่ย 

   1 ส่วน เลีย้งตวั เลีย้งครอบครวั ดแูลคนเกีย่วขอ้ง ท าความด ี 
   2 ส่วน ใชท้ าหน้าทีก่ารงานประกอบกจิการอาชพี  
   3 ส่วน เกบ็ไวเ้ป็นหลกัประกนัชวีติและกจิการคราวจ าเป็น 

 รกัษาความสมัพนัธ ์6 ทิศ 

 1 ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่ส ัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตามฐานะทัง้ 6 (ได้กล่าว
รายละเอยีดแลว้ในบทที ่6) 
 2 เกื้อกูลกันประสานสงัคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมสร้างสรรค์สงัคมให้สงบสุข
มัน่คงสามคัคมีเีอกภาพ ดว้ยสงัคหวตัถุ 4 คอื 

  2.1 ทาน เผื่อแผ่แบ่งปนั (ช่วยดว้ยเงนิดว้ยของ)  
  2.2 ปิยวาจา พดูอยา่งรกักนั (ช่วยดว้ยถอ้ยค า)  
  2.3 อตัถจรยิา ท าประโยชน์แก่เขา (ช่วยดว้ยก าลงัแรงงาน)  
  2.4 สมานตัตตา เอาตวัเขา้สมาน (ช่วยดว้ยร่วมสรา้งสรรคแ์ละแก้ปญัหา เสมอกนั
โดยธรรม และรว่มสุขรว่มทุกขก์นั) 
 การตัง้เป้าหมายของชีวิต 

 1 เป้าหมายชวีติขัน้ต้น หรอื ประโยชน์ในปจัจุบนั หรอื ทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตัตนิก
ธรรม 4 ไดแ้ก่ ธรรมทีเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ในปจัจุบนั, หลกัธรรมอนัอ านวยประโยชน์สุขขัน้ต้น 

ประกอบดว้ย 

  1.1 อุฏฐานสมัปทา (ถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่ คอื ขยนัหมัน่เพยีรในการปฏบิตัิ
หน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความช านาญ รู้จกัใช้ปญัญาสอดส่อง ตรวจตรา  
หาอุบายวธิ ีสามารถจดัด าเนินการใหไ้ดผ้ลด)ี 

  1.2 อารกัขสมัปทา (ถึงพร้อมด้วยการรกัษา คือรู้จกัคุ้มครองเก็บรกัษาโภค
ทรพัยแ์ละผลงานอนัตนไดท้ าไวด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร โดยชอบธรรม ด้วยก าลงังานของตน 
ไมใ่หเ้ป็นอนัตรายหรอืเสื่อมเสยี) 

  1.3 กัลยาณมติตตา (คบคนดีเป็นมติร คือ รู้จกัก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย 
เลอืกเสวนาส าเหนียกศกึษาเยีย่งอยา่งท่านผูท้รงคุณมศีรทัธา ศลี จาคะ ปญัญา) 

  1.4 สมชวีติา (มคีวามเป็นอยูเ่หมาะสม คอื รูจ้กัก าหนดรายไดแ้ละรายจ่ายเลีย้ง
ชวีติแต่พอด ีมใิห้ฝืดเคอืงหรอืฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มปีระหยดัเกบ็ไว้) (องฺ.อฏฺฐก. 
23/144/289) 
 2. เป้าหมายชีวิตขัน้กลาง หรือ สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ได้แก่ ธรรมที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์เบือ้งหน้า, หลกัธรรมอนัอ านวยประโยชน์สุขขัน้สงูขึน้ไป) 

  2.1 สทัธาสมัปทา (ถงึพรอ้มดว้ยศรทัธา) 

  2.2 สลีสมัปทา (ถงึพรอ้มดว้ยศลี) 
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  2.3 จาคสมัปทา (ถงึพรอ้มดว้ยการเสยีสละ) 

  2.4 ปญัญาสมัปทา (ถงึพรอ้มดว้ยปญัญา) (องฺ.อฏฐก. 23/144/292) 
 3. เป้าหมายชวีติขัน้สูงสุด หรอื ประโยชน์อย่างยิง่ หรอื ปรมตัถะประโยชน์ ได้แก่ 
นิพพาน ความดบัทุกข ์ 
 

จริยธรรมเพ่ือการพฒันาคน : หลกัธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกนัในสงัคม 

 1. จริยธรรมเพ่ือความเป็นคนมีศีลธรรม  
  คนมศีลีธรรม หรอืมมีนุษยธรรม ที่เรยีกได้ว่าเป็นอารยชน มธีรรมคอืคุณสมบตั ิ
ดงันี้  
  1.1 มสีุจรติทัง้สาม คอื มคีวามประพฤตดิปีระพฤตชิอบ 3 ประการ  
   1.1.1 กายสุจรติ ความสุจรติกาย ท าสิง่ทีด่งีามถูกตอ้ง ประพฤตชิอบดว้ยกาย  
   1.1.2 วจสีุจรติ ความสุจรติทางวาจา พูดสิง่ทีด่งีามถูกต้อง ประพฤตชิอบ
ดว้ยวาจา  
   1.1.3 มโนสุจรติ ความสุจรติทางใจ คดิสิง่ที่ดงีามถูกต้อง ประพฤตชิอบ
ดว้ยใจ (ท.ีปา. 11/228/227)  
 2. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบติัถกูต้องตามทางแห่งกศุลกรรม  
10 ประการ คือ  
  2.1 ทางกาย 3  
   2.1.1 ละเว้นการฆ่า การสงัหาร การบบีคัน้เบยีดเบยีน; มเีมตตากรุณา 
ช่วยเหลอืเกือ้กูลสงเคราะหก์นั  
   2.1.2 ละเว้นการแย่งชงิลกัขโมย และการเอารดัเอาเปรยีบ; เคารพสทิธิ
ในทรพัยส์นิของกนัและกนั  
   2.1.3 ละเวน้การประพฤตผิดิล่วงละเมดิในของรกัของหวงแหนของผูอ้ื่น ; 

ไมข่ม่เหงจติใจ หรอืท าลายลบหลู่เกยีรตแิละวงศต์ระกูลของกนั  
 

  2.2 ทางวาจา 4  
   2.2.1 ละเวน้การพดูเทจ็ โกหกหลอกลวง; กล่าวแต่ค าสตัย ์ไม่จงใจพูดให้
ผดิจากความจรงิเพราะเหน็แก่ผลประโยชน์ใดๆ  
   2.2.2 ละเวน้การพดูส่อเสยีด ยยุง สรา้งความแตกแยก; พูดแต่ค าทีส่มาน
และส่งเสรมิสามคัค ี 
   2.2.3 ละเว้นการพูดค าหยาบคาย สกปรกเสียหาย; พูดแต่ค าสุภาพ 
นุ่มนวลควรฟงั  
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   2.2.4 ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ ; พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล  
มสีารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ  
  2.3 ทางใจ 3  
   2.3.1 ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคดิหาทางเอาแต่จะได้; คดิให้ คดิเสยีสละ  
ท าใจใหเ้ผื่อแผ่กวา้งขวาง  
   2.3.2 ไม่คดิรา้ยมุ่งเบยีดเบยีน หรอืเพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย; ตัง้ความ
ปรารถนาด ีแผ่ไมตร ีมุง่ใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่กนั  
   2.3.3 มคีวามเห็นถูกต้อง เป็นสมัมาทฏิฐ ิเข้าใจในหลกักรรมว่า ท าดมีี
ผลด ีท าชัว่มผีลชัว่; รูเ้ท่าทนัความจรงิทีเ่ป็นธรรมดาของโลกและชวีติ มองเหน็ความเป็นไปตาม
เหตุปจัจยั (ม.ม.ู 12/485/523)  
  2.3 อยา่งต ่าควรมศีลี 5  
   หลักความประพฤติ 10 ข้อต้นนัน้ เป็นธรรมจริยาและเป็นอารยธรรม 

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าคนให้เจรญิขึน้พร้อมทัง้กาย ทางวาจา และทางใจ แต่ผู้ใดยงัไม่มัน่คง 

ในอารยธรรม ท่านสอนว่า ผู้นัน้พึงควบคุมตนให้ได้ในทางกายและวาจาก่อนเป็นอย่างน้อย  
ดว้ยการประพฤตติามหลกั ศลี 5 ที่เป็นส่วนเบื้องต้นของธรรมจรยิา 10 ประการนัน้ ก็ยงัจะได้
ชื่อว่าเป็นคนมศีลีธรรม  
 จริยธรรมเพ่ือความเป็นคนมีคณุค่าแก่ส่วนรวม  
 สมาชิกของสงัคมที่ดี ต้องเป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม ควรมีธรรม คือ หลกัความ
ประพฤต ิดงันี้  
 1. มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจ าใจของผูป้ระเสริฐหรือผูมี้จิตใจย่ิงใหญ่
กว้างขวางดจุพระพรหม 4 อย่าง ต่อไปน้ี  
  1.1 เมตตา ความรกั คอื ความปรารถนาด ีมไีมตร ีต้องการช่วยเหลอืใหทุ้กคน
ประสบประโยชน์และความสุข  
  1.2 กรณุา ความสงสาร คอื อยากช่วยเหลอืผูอ้ื่นใหพ้น้จากความทุกข ์ใฝ่ใจทีจ่ะ
ปลดเปลือ้งบ าบดัความทุกขย์ากเดอืดรอ้นของคนและสตัวท์ัง้ปวง  
  1.3 มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มชื่น 

เบกิบาน เมื่อเหน็เขาท าดงีามแระสบความส าเรจ็ก้าวหน้ายิง่ขึน้ไป ก็พลอยยนิดบีนัเทงิใจด้วย 
พรอ้มทีจ่ะช่วยส่งเสรมิสนบัสนุน  
  1.4 อุเบกขา ความมใีจเป็นกลาง คอื มองตามเป็นจรงิ โดยวางจติเรยีบสม ่าเสมอ 
มัน่คง เทีย่งตรงดุจตาชัง่ มองเหน็การทีบุ่คคลจะไดร้บัผลดหีรอืชัว่ สมควรแก่เหตุทีต่นประกอบ 
พร้อมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม  
(ท.ีม. 10/184/225)  
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 เมื่อมคีุณธรรมภายในเป็นพื้นฐานจติใจเช่นนี้แล้ว พงึแสดงออกภายนอกตามหลกั
ความประพฤต ิต่อไปนี้  
 2. บ าเพญ็การสงเคราะห์ คอื ปฏบิตัติามหลกัการสงเคราะห์ หรอืธรรมเครื่องยดึ
เหนี่ยวใจคน และประสานหมูช่นไวใ้นสามคัค ีทีเ่รยีกว่า สงัคหวตัถุ 4 อยา่ง ดงัต่อไปนี้  
  2.1 ทาน ให้ปนั คือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปนั ช่วยเหลือสงเคราะห ์ 
ดว้ยปจัจยัสี ่ทุนหรอืทรพัยส์นิสิง่ของ ตลอดจนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ และศลิปวทิยา  
  2.2 ปิยวาจา พูดอย่างรกักนั คอื กล่าวค าสุภาพ ไพเราะ น่าฟงั ชี้แจงแนะน า 

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ มเีหตุผลเป็นหลกัฐาน ชกัจงูในทางทีด่งีาม หรอืค าแสดงความเหน็อกเหน็ใจ 
ให้ก าลังใจ รู้จกัพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ท าให้รกัใคร่นับถือและ
ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั  
  2.3 อตัถจรยิา ท าประโยชน์แก่เขา คอื ช่วยเหลอืด้วยแรงกาย และขวนขวาย
ช่วยเหลอืกิจการต่างๆ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทัง้ช่วยแก้ไขปญัหาและช่วยปรบัปรุง
ส่งเสรมิในดา้นจรยิธรรม  
  2.4 สมานัตตตา เอาตวัเข้าสมาน คอื ท าตวัให้เขา้กบัเขาได้ วางตนเสมอต้น
เสมอปลาย ใหค้วามเสมอภาค ปฏบิตัสิม ่าเสมอกนัต่อคนทัง้หลาย ไม่เอาเปรยีบและเสมอในสุข
ทุกข์ คอื ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรบัรู้ ร่วมแก้ไขปญัหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกนั (ท.ีปา. 
11/140/167) 
 จริยธรรมเพ่ือความมีส่วนร่วมท่ีดีของหมู่ชน  
 คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของชุมชน ซึ่งจะช่วยให้หมู่ชนอยู่ร่วมกันด้วยดี มีธรรม คือ  
หลกัความประพฤต ิดงันี้  
 1. พ่ึงตนเองได้ คอื ท าตนใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของตนได ้พรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบตนเอง ไม่ท า
ตวัใหเ้ป็นปญัหาหรอืเป็นภาระถ่วงหมู่คณะ หรอืหมู่ญาต ิด้วยการประพฤตธิรรมส าหรบัสรา้งที่
พึง่แก่ตนเอง (เรยีกว่า นาถกรณธรรม) 10 ประการคอื  
  1.1 ศลี ประพฤตดิมีวีนิัย คอื ด าเนินชวีติโดยสุจรติ ทัง้ทางกาย ทางวาจา มวีนิัย
และประกอบสมัมาชพี  
  1.2 พาหุสจัจะ ได้ศึกษาสดบัมาก คอื ศึกษาเล่าเรยีนสดบัตรบัฟงัมาก อนัใด
เป็นสายวชิาของตน หรอืตนศกึษาศลิปวทิยาใดกศ็กึษาใหช้ ่าชอง มคีวามเขา้ใจกวา้งขวางลกึซึง้ 
รูช้ดัเจนและใชไ้ดจ้รงิ  
  1.3 กัลยาณมติตตา รู้จกัคบคนดี คือ มกีัลยามติร รู้จกัเลือกเสวนาเข้าหาที่
ปรกึษาหรอืผูแ้นะน าสัง่สอนทีด่ ีเลอืกสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งและถอืเยีย่งอย่างสิง่แวดลอ้มทางสงัคมที่
ด ีซึง่จะท าใหช้วีติเจรญิงอกงาม  
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  1.4 โสวจสัสตา เป็นคนทีพ่ดูกนังา่ย คอื ไมด่ือ้ร ัน้กระดา้ง รูจ้กัรบัฟงัเหตุผลและ
ขอ้เทจ็จรงิ พรอ้มทีจ่ะแกไ้ขปรบัปรงุตน  
  1.5 กงิกรณีเยสุ ทกัขตา ขวนขวายกจิของหมู่ คอื เอาใจใส่ช่วยเหลอืธุระและ
กจิการขอบชนร่วมหมู่คณะ ญาต ิเพื่อนพอ้ง และของชุมชน รูจ้กัใชป้ญัญาไตร่ตรองหาวธิดี าเนินการ 

ทีเ่หมาะ ท าได ้จดัได ้ใหส้ าเรจ็เรยีบรอ้ยดว้ยด ี 
  1.6 ธรรมกามตา เป็นผูใ้ครธ่รรม คอื รกัธรรม ชอบการศกึษา คน้ควา้ สอบถาม
หาความรูห้าความจรงิ รูจ้กัพูด รูจ้กัรบัฟงั สรา้งความรูส้กึสนิทสนมสบายใจ ชวนให้ผูอ้ื่นอยาก
เขา้มาปรกึษาและรว่มสนทนา  
  1.7 วริยิารมัภะ มคีวามเพยีรขยนั คอื ขยนัหมัน่เพยีร พยายามหลกีละความชัว่ 
ประกอบความด ีบากบัน่ กา้วหน้า ไมย่อ่ทอ้ ไมล่ะเลยทอดทิง้ธุระหน้าที ่ 
  1.8 สันตุฏฐี มีสันโดษรู้พอดี คือ ยินดี พึงพอใจแต่ในลาภผล ผลงานและ
ผลส าเรจ็ต่างๆ ที่ตนสรา้งหรอืแสวงหามาได้ด้วยเรีย่วแรงความเพยีรพยายามของตนเองโดย
ทางชอบธรรม และไมม่วัเมาเหน็แก่ความสุขทางวตัถุ  
  1.9 สต ิมสีตคิงมัน่ คอื รูจ้กัก าหนดจดจ า ระลกึการที่ท า ค าที่พูด กจิที่ท าแล้ว
และทีจ่ะตอ้งท าต่อไปได ้จะท าอะไรกร็อบคอบ รูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ ไม่ผลผีลาม ไม่เลนิเล่อ ไม่เลื่อนลอย 
ไมป่ระมาท ไมย่อมถล าลงในทางผดิพลาด ไมป่ล่อยปละละเลยทิง้โอกาสส าหรบัความดงีาม  
  1.10 ปญัญา มปีญัญาเหนืออารมณ์ คอื มปีญัญาหยัง่รูเ้หตุผล รูด้ ีรูช้ ัว่ คุณโทษ 
ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ มองสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ รู้จกัพจิารณาวนิิจฉัยด้วยใจเป็น
อสิระ ท าการต่างๆ ดว้ยความคดิและมวีจิารณญาณ  
 2. อยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี ในด้านความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงาน ร่วมกจิการ 
หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครวั พึงปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่า  
สาราณยีธรรม (ธรรมเป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั) 6 ประการคอื  
  2.1 เมตตากายกรรม ท าต่อกนัด้วยเมตตา คอื แสดงไมตรแีละความหวงัดต่ีอ
เพื่อนร่วมงาน ร่วมกจิการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลอืกจิธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการ
กริยิาสุภาพ เคารพนบัถอืกนั ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั  
  2.2 เมตตาวจกีรรม พูดต่อกนัดว้ยเมตตา คอื ช่วยบอกแจง้สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
สัง่สอนหรอืแนะน าตกัเตอืนกนัดว้ยความหวงัด ีกล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถอืกนัทัง้
ต่อหน้าและลบัหลงั  
  2.3 เมตตามโนกรรม คดิต่อกนัดว้ยเมตตา คอื ตัง้จติปรารถนาด ีคดิท าสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่กนั มองกนัในแงด่ ีมหีน้าตายิม้แยม้แจม่ใสต่อกนั  
  2.4 สาธารณโภค ีไดม้าแบ่งกนักนิใช ้คอื แบ่งปนัลาภผลทีไ่ดม้าโดยชอบธรรม 
แมเ้ป็นของเลก็น้อยกแ็จกจา่ยใหไ้ดม้สี่วนรว่มใชส้อยบรโิภคทัว่กนั  
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  2.5 สลีสามญัญตา ประพฤติให้ดเีหมอืนเขา คอื มคีวามประพฤติสุจรติดงีาม 
รกัษาระเบยีบวนิยัของส่วนรวม ไมท่ าตนใหเ้ป็นทีน่่ารงัเกยีจหรอืเสื่อมเสยีแก่หมูค่ณะ  
  2.6 ทฏิฐสิามญัญตา ปรบัความเหน็เขา้กนัได ้คอื เคารพรบัฟงัความคดิเหน็กนั 
มคีวามเหน็ชอบร่วมกนั ตกลงกนัได้ในหลกัการส าคญั ยดึถอือุดมคต ิหลกัแห่งความดงีามหรอื
จดุหมายสงูสุดอนัเดยีวกนั (ท.ีปา. 11/317/257)  
 

จริยธรรมเพ่ือการพฒันางานและการด าเนินชีวิต  
 การท างานให้ประสบความส าเรจ็ไม่ได้ใช้แต่ความรูค้วามสามารถอย่างเดยีวเท่านัน้  
ผูท้ างานไม่ว่าจะเป็นผู้น า หรอื ผู้ตาม ก็ตาม จ าเป็นต้องยดึหลกัจรยิธรรมเป็นเครื่องน าทางใน
การด าเนินชวีติ มเิช่นนัน้แล้ว ก็จะถูกอ านาจและความโลภเขา้ครอบง าจนเป็นเหตุให้ก่อการ
ทุจรติได ้ดงันัน้ พระพุทธศาสนาจงึแนะน าใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัยดึถอืจรยิธรรมเป็นแนวทาง
ในการท างานและด าเนินชวีติ ดงัต่อไปนี้ 
 1. ราชธรรม 10 

  ราชธรรม 10 หรอื ทศพธิราชธรรม (ธรรมของพระราชา, กจิวตัรทีพ่ระเจา้แผ่นดนิ
ควรประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมอืง, ธรรมของนักปกครอง) (ขุ.ชา. 28/240/86) 
ประกอบดว้ย 

  1.1 ทาน (การให้ คือ สละทรพัย์สิ่งของ บ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลอืประชาราษฎร ์
และบ าเพญ็สาธารณประโยชน์) 

  1.2 ศีล (ความประพฤติดีงาม คือ ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การ
สุจรติ รกัษากติตคิุณ ใหค้วรเป็นตวัอย่าง และเป็นทีเ่คารพนับถอืของประชาราษฎร ์มใิหม้ขีอ้ที่
ใครจะดแูคลน) 

  1.3 ปรจิจาคะ (การบรจิาค คอื เสยีสละความสุขส าราญ เป็นต้น ตลอดจนชวีติ
ของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง) 

  1.4 อาชชวะ (ความซื่อตรง คอื ซื่อตรงทรงสตัย์ไร้มารยา ปฏบิตัิภารกิจโดย
สุจรติ มคีวามจรงิใจ ไมห่ลอกลวงประชาชน) 

  1.5 มทัทวะ (ความอ่อนโยน คอื มอีธัยาศยั ไม่เย่อหยิง่หยาบคายกระด้างถือ
องค ์มคีวามงามสง่าเกดิแต่ท่วงทกีริยิาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ใหไ้ด้ความรกัภกัดี แต่มขิาด
ย าเกรง) 

  1.6 ตปะ (ความทรงเดช คอื แผดเผากิเลสตณัหา มใิห้เข้ามาครอบง าย ่ายจีติ 
ระงบัยบัยัง้ข่มใจได้ ไม่ยอมใหห้ลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอ มคีวาม
เป็นอยูส่ม ่าเสมอ หรอือยา่งสามญั มุง่มัน่แต่จะบ าเพญ็เพยีร ท ากจิใหบ้รบิรูณ์) 
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  1.7 อกัโกธะ (ความไม่โกรธ คอื ไม่กริว้กราด ลุอ านาจความโกรธ จนเป็นเหตุ
ให้วนิิจฉัยความและกระท ากรรมต่างๆ ผดิพลาดเสยีธรรม มเีมตตาประจ าใจไว้ระงบัความเคอืงขุ่น 
วนิิจฉยัความและกระท าการดว้ยจติอนัราบเรยีบเป็นตวัของตนเอง) 

  1.8 อวหิงิสา (ความไม่เบยีดเบยีน คอื ไม่บบีคัน้กดขี ่เช่น เกบ็ภาษขีดูรดี หรอื 
เกณฑแ์รงงานเกนิขนาด ไมห่ลงระเรงิอ านาจ ขาดความกรณุา หาเหตุเบยีดเบยีนลงโทษอาชญา
แก่ประชาราษฎรผ์ูใ้ด เพราะอาศยัความอาฆาตเกลยีดชงั) 

  1.9 ขันติ (ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตร า ถึงจะล าบากกาย 

น่าเหนื่อยหน่ายเพยีงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยัว่ถูกหยนัด้วยค าเสยีดสถีากถางอย่างใด ก็ไม่
หมดก าลงัใจ ไมย่อมละทิง้กรณยีท์ีบ่ าเพญ็โดยชอบธรรม) 

  1.10 อวโิรธนะ (ความไมค่ลาดธรรม คอื วางองคเ์ป็นหลกัหนักแน่นในธรรม คงที ่
ไมม่คีวามเอนเอยีงหวัน่ไหวเพราะถอ้ยค าทีด่รีา้ย ลาภสกัการะ หรอือฏิฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใดๆ 
สตมิัน่ในธรรม) 

 2. จกัรวรรดิวตัร 5 

  วตัรของพระเจา้จกัรพรรด,ิ หน้าทีข่องนักปกครองผูย้ ิง่ใหญ่ ประกอบดว้ย (ท.ีปา. 
11/35/65) 
  2.1 ธรรมาธปิไตย (ถอืธรรมเป็นใหญ่ เคารพนับถอืบูชาย าเกรงธรรม ยดึธรรม
เป็นหลกั เป็นธงชยั เป็นธรรมาปิ)  

  2.2 ธรรมิการกัขา (จดัการรกัษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็น
ธรรม) แก่บุคคลต่างๆ ต่อไปนี้ 
   2.2.1 อนัโตชน (แก่ชนภายใน ตัง้แต่พระมเหส ีโอรส ธดิา จนถงึผูป้ฏบิตัิ
ราชการในพระองคท์ัง้หมด คอื คนในปกครองส่วนตวั ตัง้แต่บุตรธดิาเป็นตน้ไป ดว้ยใหก้ารบ ารุง
เลีย้งอบรมสัง่สอนเป็นตน้ ใหอ้ยูโ่ดยเรยีบรอ้ยสงบสุข และมคีวามเคารพนบัถอืกนั  
   2.2.2 พลกาย (แก่กองทพั คอื ปวงเสนาขา้ทหาร, ขา้ราชการฝา่ยทหาร) 
   2.2.3 ขตัตยิะ (แก่กษตัรยิท์ัง้หลายผูอ้ยูใ่นพระบรมเดชานุภาพ, เจา้เมอืงขึน้, 

ปจัจบุนัสงเคราะหช์นชัน้ปกครองและนกับรหิารชัน้ผูใ้หญ่ทัง้หลาย, ขา้ราชการฝา่ยปกครอง) 
   2.2.4 อนุยนต์ (แก่ผู้ตามเสด็จ คอื ราชบรพิารทัง้หลาย , ปจัจุบนัควร
สงเคราะหข์า้ราชการฝา่ยพลเรอืนเขา้ทัง้หมด) 
   2.2.5 พราหมณคฤหบด ี(แก่ชนเจา้พธิ ีเจา้ต ารา พ่อคา้ เจา้ไร่เจา้นา คอื 
ครูบาอาจารย์ นักวชิาการ หมอ พ่อค้า ผู้ประกอบอาชพีวิชพต่างๆ และเกษตรกร ด้วยช่วย
จดัหาทุนและอุปกรณ์เป็นตน้) 
   2.2.6 นิคมชนบท (แก่ชาวนิคมชนบท คือ ราษฎรทัง้ปวงทุกท้องถิ่น
ตลอดถงึชายแดนทัว่ไปไมท่อดทิง้) 
   2.2.7 สมณพราหมณ์ (แก่พระสงฆแ์ละบรรพชติผูท้รงศลีทรงคุณธรรม) 
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   2.2.8 มคิปกัษ ี(แก่มฤคและปกัษ ีคอื สตัวอ์นัควรสงวนทัง้หลาย) 
  2.3 อธรรมการนิเสธนา (ห้ามกัน้ มใิหม้กีารอนัอธรรมเกดิขึน้ในพระราชอาณาเขต 
คอื จดัการป้องกนั แกไ้ข มใิหม้กีารกระท าความผดิความชัว่รา้ยเดอืดรอ้นเกดิขึน้ในบา้นเมอืง) 
  2.4 ธนานุประทาน (ปนัทรพัยเ์ฉลีย่ให้แก่ชนผู้ไรท้รพัย ์มใิห้มคีนขดัสนยากไร้
ในแว่นแควน้) 
  2.5 ปรปิุจฉา (ปรกึษาสอบถามปญัหากบัสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤตดิ ีปฏบิตัิ
ชอบ ผูไ้ม่ประมาทมวัเมา อยู่เสมอตามกาลอนัควร เพื่อใหรู้ช้ดัการอนัดชีัว่ ควรประกอบหรอืไม ่
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ข้อน้ีปจัจุบัน
สงเคราะหน์กัปราชญน์กัวชิาการผูท้รงคุณธรรมเขา้ดว้ย) 
 3. ราชสงัคหวตัถ ุ4 

  หลกัการสงเคราะหป์ระชาชนของนกัปกครอง ม ี4 ขอ้ คอื  
  3.1 สสัสเมธะ ฉลาดบ ารงุธญัญาหาร 

  3.2 ปรุสิเมธะ ฉลาดบ ารงุขา้ราชการ 

  3.3 สมัมาปาสะ ผูกผสานรวมใจประชา (ด้วยการส่งเสรมิสมัมาอาชพีใหค้นจน
ตัง้ตวัได)้ 

3.4 วาชไปยะ มวีาทะดดูดื่มใจ (ส .ส. 15/351/110) 
 4. ละเว้นอคติ 4 

  อคติ 4 (ฐานะอนัไม่พงึถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไม่เที่ยงธรรม,  

ความล าเอยีง) ผูน้ าพงึเวน้จากการล าเอยีง หรอื อคต ิดว้ยเหตุ 4 ประการ คอื 

  4.1 ฉนัทาคต ิ(ล าเอยีงเพราะชอบ) 

  4.2 โทสาคต ิ(ล าเอยีงเพราะชงั) 

  4.3 โมหาคต ิ(ล าเอยีงเพราะหลง, พลาดผดิเพราะเขลา) 

  4.4 ภยาคต ิ(ล าเอยีงเพราะกลวั) (ท.ีปา. 11/176/196;  องฺ.จตุกฺก. 21/17/23) 
 5. จกัร 4 

  (ธรรมน าชวีติไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืง ดุจลอ้น ารถไปสู่ทีห่มาย) ประกอบดว้ย 

  5.1 ปฏริปูเทสวาสะ (อยูใ่นถิน่ทีด่ ีมสีิง่แวดลอ้มเหมาะสม) 

  5.2 สปัปรุสิปูสัสยะ (สมาคมกบัสตับุรษุ) 

  5.3 อตัตสมัมาปณธิ ิ(ตัง้ตนไวช้อบ, ตัง้จติคดิมุง่หมาย น าตนไปถูกทาง) 

  5.4 ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว , มพีื้นเดิมดี,  
ไดส้รา้งสมคุณความดเีตรยีมพรอ้มไวแ้ต่ตน้) 
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  ธรรม 4 ขอ้นี้ เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า พหุการธรรม คอืธรรมมอุีปการะมาก (virtues 

of great assistance) เป็นเครื่องช่วยใหส้ามารถสรา้งความดอีื่นๆ ทุกอย่าง และช่วยใหป้ระสบ
ความเจรญิก้าวหน้าในชวีติ บรรลุความงอกงามไพบลูย ์(องฺ.จตุกฺก. 21/31/41; ท.ีปา. 11/400/293) 
 6. อิทธิบาท 4 

  (คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ, คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่ง ) 
ประกอบดว้ย 

  6.1 ฉันทะ (ความพอใจ คอื ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรกัจะท าสิง่นัน้อยู่เสมอ 
และปรารถนาจะท าใหไ้ดผ้ลดยีิง่ๆ ขึน้ไป) 

  6.2 วริยิะ (ความเพยีร คอื ขยนัหมัน่ประกอบสิง่นัน้ดว้ยความพยายาม เขม้แขง็ 
อดทน เอาธุระไมท่อ้ถอย) 

  6.3 จติตะ (ความคดิ คอื ตัง้จติรบัรูใ้นสิง่ทีท่ าและสิง่นัน้ดว้ยความคดิ เอาจติฝกัใฝ่
ไมป่ล่อยใจใหฟุ้้งซ่านเลื่อนลอยไป) 

  6.4 วมิงัสา (ความไตรต่รอง หรอื ทดลอง คอื หมัน่ใชป้ญัญาพจิารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านัน้ มีการวางแผน วัดผล คิดค้น
วธิแีกไ้ขปรบัปรงุ เป็นตน้) (ท.ีปา. 11/231/233) 
 7. อปัุญญาตธรรม 2  
  (ธรรมทีพ่ระพุทธเจา้ไดท้รงปฏบิตัเิหน็คุณประจกัษ์กบัพระองค์เอง คอื พระองค์
ได้ทรงอาศยัธรรม 2 อย่างนี้ด าเนินอรยิมรรคจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คอื สมัมาสมัโพธญิาณ ) 
ไดแ้ก่ 

  7.1 อสนฺตุฏฺฐติา กุสเลสุ ธมฺเมสุ (ความไม่สนัโดษในกุศลธรรม, ความไม่รูอ้ ิม่ไม่
รูพ้อในการสรา้งความดแีละสิง่ทีด่)ี 

  7.2 อปปฺฏิวาณิตา ปธานสฺม ึ(ความไม่ระย่อในการพากเพียร, การเพียร
พยายามกา้วหน้าเรือ่ยไปไม่ยอมถอยหลงั) (ท.ีปา. 11/227/227) 
 8. ทิฏฐธมัมิกตัถสงัวตัตนิกธรรม 4 

  (ธรรมทีเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ในปจัจบุนั, หลกัธรรมอนัอ านวยประโยชน์สุขขัน้ต้น) 
ประกอบดว้ย 

  8.1 อุฏฐานสมัปทา (ถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่ คอื ขยนัหมัน่เพยีรในการปฏบิตัิ
หน้าที่การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความช านาญ รู้จกัใช้ปญัญาสอดส่อง ตรวจตรา  
หาอุบายวธิ ีสามารถจดัด าเนินการใหไ้ดผ้ลด)ี 

  8.2 อารกัขสมัปทา (ถึงพร้อมด้วยการรกัษา คือรู้จกัคุ้มครองเก็บรกัษาโภค
ทรพัยแ์ละผลงานอนัตนไดท้ าไวด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร โดยชอบธรรม ด้วยก าลงังานของตน 
ไมใ่หเ้ป็นอนัตรายหรอืเสื่อมเสยี) 
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  8.3 กัลยาณมติตตา (คบคนดีเป็นมติร คือ รู้จกัก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย 
เลอืกเสวนาส าเหนียกศกึษาเยีย่งอยา่งท่านผูท้รงคุณมศีรทัธา ศลี จาคะ ปญัญา) 

  8.4 สมชวีติา (มคีวามเป็นอยูเ่หมาะสม คอื รูจ้กัก าหนดรายไดแ้ละรายจ่ายเลีย้ง
ชวีิตแต่พอดี มใิห้ฝืดเคืองหรอืฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มปีระหยดัเก็บ ) (องฺ.อฏฺฐก. 
23/144/289) 
 9. โภควิภาค 4 

  (การแบ่งโภคะเป็น 4 ส่วน, หลกัการแบ่งทรพัยโ์ดยจดัสรรเป็น 4 ส่วน) ไดแ้ก่ 

  9.1 เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย (1 ส่วน ใชจ้่ายเลีย้งตน เลีย้งคนทีค่วรบ ารุง และท า
ประโยชน์) 

  9.2 ทฺวหี ิกมฺม  ปโยชเย (2 ส่วน ใชล้งทุนประกอบการงาน) 

  9.3 จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย (อกี 1 ส่วน เกบ็ไวใ้ชใ้นคราวจ าเป็น) (ท.ีปา. 11/197/202) 
 10. โภคอาทิยะ หรือ โภคาทิยะ 5 

  (ประโยชน์ทีค่วรถอืเอาจากโภคทรพัย ์หรอื เหตุผลที่อรยิสาวกควรยดึถอื ในการ
ที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์)  อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ ด้วยน ้ าพักน ้ าแรง 

ความขยนัหมัน่เพยีรของตน และโดยทางสุจรติชอบธรรมแลว้ ยอ่มน าทรพัยไ์ปใชป้ระโยชน์ดงันี้ 
  10.1 เลีย้งตวั มารดาบดิา บุตรภรรยา และคนในปกครองทัง้หลายใหเ้ป็นสุข  
  10.2 บ ารงุมติรสหายและผูร้ว่มกจิการงานใหเ้ป็นสุข  
  10.3 ใชป้้องกนัภยนัตราย  
  10.4 ท าพล ี5 อยา่ง  
   10.4.1 ญาตพิล ีสงเคราะหญ์าต ิ

   10.4.2 อตถิพิล ีตอ้นรบัแขก  
   10.4.3 ปพุพเปตพล ีท าบุญอุทศิใหผู้ล้่วงลบั 

   10.4.4 ราชพล ีบ ารงุราชการดว้ยการเสยีภาษอีากรเป็นต้น  
   10.4.5 เทวตาพลี ถวายเทวดา* คือ สกัการะบ ารุงหรอืท าบุญอุทิศสิ่งที่
เคารพบชูา ตามความเชื่อถอื  
  10.5 อุปถมัภบ์ ารงุสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบ  
 เมือ่ใชโ้ภคทรพัยท์ าประโยชน์อยา่งนี้แลว้ ถงึโภคะจะหมดสิ้นไป กส็บายใจไดว้่า ไดใ้ช้
โภคะนัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ถูกตอ้งตามเหตุผลแลว้ ถา้โภคะเพิม่ขึน้กส็บายใจเช่นเดยีวกนั เป็นอนั
ไมต่อ้งเดอืดรอ้นใจในทัง้สองกรณ ี (องฺ.ปญฺจก. 22/41/48) 
 11. สขุของคฤหสัถ ์หรือ คิหิสขุ หรือ กามโภคีสขุ 4  
  (สุขของชาวบา้น, สุขทีช่าวบา้นควรพยายามเขา้ถงึใหไ้ด้สม ่าเสมอ, สุขอนัชอบ
ธรรมทีผู่ค้รองเรอืนควรม)ี ไดแ้ก่ 
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  11.1 อตัถสิุข (สุขเกดิจากความมทีรพัย ์คอื ความภูมใิจ เอบิอิม่ใจ ว่าตนโภคทรพัย์
ทีไ่ดม้าดว้ยน ้าพกัน ้าแรงความขยนัหมัน่เพยีรของตน และโดยชอบธรรม) 

  11.2 โภคสุข (สุขเกดิจากการใชจ้า่ยทรพัย ์คอื ความภมูใิจ เอบิอิม่ใจ ว่าตนไดใ้ช้
ทรพัยท์ีไ่ดม้าโดยชอบนัน้ เลีย้งชพี เลีย้งผูค้วรเลีย้ง และบ าเพญ็ประโยชน์) 

  11.3 อนณสุข (สุขเกดิจากความไม่เป็นหนี้ คอื ความภูมใิจ เอบิอิม่ใจ ว่าตนเป็น
ไท ไมม่หีนี้สนิตดิคา้งใคร) 

  11.4 อนวชัชสุข (สุขเกดิจากความประพฤตไิม่มโีทษ คอื ความภูมใิจ เอบิอิม่ใจ 
ว่าตนมคีวามประพฤตสิุจรติ ไมบ่กพรอ่งเสยีหาย ใครๆ ตเิตยีนไม่ได ้ทัง้ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ) 

  บรรดาสุข 4 อยา่งนี้ อนวชัชสุข มคี่ามากทีสุ่ด  (องฺ.จตุกฺก. 21/62/90) 
 12. กามโภคี 10 

  (ผูบ้รโิภคกาม, ผูค้รองเรอืน, คฤหสัถ)์ ม ี10 ประเภท ดงันี้ 
  กลุ่มที ่1 แสวงหาไมช่อบธรรม  
  1. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี่, ได้มาแล้ว 

ไมเ่ลีย้งตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุข, ทัง้ไมแ่จกจา่ยแบ่งปนัและไมใ่ชท้ ากรรมด ี 
  2. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยไมช่อบธรรม โดยทารณุขม่ขี,่ ไดม้าแลว้เลีย้ง

ตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุข, แต่ไมแ่จกจา่ยแบ่งปนั และไมใ่ชท้ ากรรมด ี 
  3. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณข่มขี่, ได้มาแล้ว 
เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุขดว้ย, แจกจา่ยแบ่งปนั และใชท้ ากรรมดดีว้ย  
  กลุ่มที ่2 แสวงหาชอบธรรมบา้ง ไมช่อบธรรมบา้ง  
  4. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรมบา้งไม่ชอบธรรมบ้าง ทารุณข่มขี่
บา้ง ไมท่ารณุขม่ขีบ่า้ง, ไดม้าแลว้ไม่เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุข. ไม่แจกจ่ายแบ่งปนัและไม่ใชท้ า
กรรมด ี 
  5. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรมบา้ง ไม่ชอบธรรมบา้ง ทารุณข่มขี่
บา้ง ไมท่ารณุขม่ขีบ่า้ง, ไดม้าแลว้เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุข, แต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปนัและไม่ใชท้ า
กรรมด ี 
  6. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรมบา้ง ไม่ชอบธรรมบา้ง โดยทารุณ
ขม่ขีบ่า้ง ไมท่ารณุขม่ขีบ่า้ง, ไดม้าแลว้เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุข, ทัง้แจกจ่ายแบ่งปนั และใชท้ า
กรรมด ี 
  กลุ่มที ่3 แสวงหาชอบธรรม  
  7. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่, ไดม้าแลว้ไม่เลีย้ง
ตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุข, ไมแ่จกจา่ยแบ่งเป็น ไมใ่ชท้ าความด ี 
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  8. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่, ไดม้าแลว้เลีย้งตน
ใหอ้ิม่หน าเป็นสุข, แต่ไมแ่จกจา่ยแบ่งปนั และไมใ่ชท้ าความด ี 
  9. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่, ไดม้าแลว้ก็เลีย้ง
ตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุขดว้ย, ทัง้แจกจ่ายแบ่งปนัและใชท้ าความดดีว้ย; แต่เขายงัจติยงัสยบมวัเมา 
ยงัหมกมุน่ บรโิภคโภคะเหล่านัน้โดยไมรู่เ้ท่าทนัเหน็โทษ ไม่มปีญัญาท าตนใหเ้ป็นอสิระหลุดพน้
เป็นนายเหนือโภคทรพัย ์ 
  พวกพเิศษ : แสวงหาชอบธรรม และใชอ้ยา่งรูเ้ท่าทนัเป็นอสิระ 

  10. พวกหนึ่งแสวงหาโภคทรพัยโ์ดยชอบธรรม ไม่ทารุณข่มขี่, ไดม้าแล้วก็เลีย้ง
ตนใหอ้ิม่หน าเป็นสุข, แจกจ่ายแบ่งปนัและใชท้ าความดดีว้ย; ไม่สยบมวัเมา ไม่หมกมุ่น บรโิภค
โภคะเหล่านัน้ โดยรู้เท่าทนัเหน็โทษ มปีญัญาท าตนให้เป็นอิสระหลุดพ้น เป็นนายเหนือโภค
ทรพัย ์ 
  พวกที่ 10 นี้  ทรงสรรเสรญิว่าเป็นผู้เลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชมทัง้ 4 สถาน 
(องฺ.ทสก. 24/91/188) 
 13. ฆราวาสธรรม 4  
  (ธรรมส าหรบัฆราวาส, ธรรมส าหรบัการครองเรอืน, หลกัการครองชวีติของคฤหสัถ์) 
ไดแ้ก่ 

  13.1 สจัจะ (ความจรงิ, ซื่อตรง ซื่อสตัย ์จรงิใจ พดูจรงิ ท าจรงิ) 

  13.2 ทมะ (การฝึกฝน, การข่มใจ ฝึกนิสยั ปรบัตวั, รูจ้กัควบคุมจติใจ ฝึกหดัดดั
นิสยั แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ปรบัปรงุตนใหเ้จรญิกา้วหน้าดว้ยสตปิญัญา) 

  13.3 ขนัติ (ความอดทน, ตัง้หน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยนัหมัน่เพยีร 
เขม้แขง็ ทนทาน ไมห่วัน่ไหว มัน่ในจดุหมาย ไมท่อ้ถอย) 

  13.4 จาคะ (ความเสยีสละ, สละกเิลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วน
ตนได ้ใจกวา้ง พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัความทุกข ์ความคดิเหน็ และความต้องการของผูอ้ื่น พรอ้มทีจ่ะ
รว่มมอื ช่วยเหลอื เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ไมค่บัแคบเหน็แก่ตนหรอืเอาแต่ใจตวั)  (ส .ส. 15/845/316; ขุ.
สุ. 25/311/361) 
 14. อริยวฑัฒิ หรือ อารยวฒิั 5  
  (หลกัแห่งความเจรญิอยา่งประเสรฐิ, หลกัความเจรญิของอารยชน) ไดแ้ก่ 

  14.1 ศรทัธา (ความเชื่อ ความมัน่ใจในพระรตันตรยั ใหห้ลกัแห่งความจรงิอย่างดี
งามอนัมเีหตุผล) 

  14.2 ศลี (ความประพฤตดิ ีมวีนิยั เลีย้งชพีสุจรติ) 

  14.3 สุตะ (การเล่าเรยีนสดบัฟงัศกึษาหาความรู)้ 
  14.4 จาคะ (การเผื่อแผ่เสยีสละ เอือ้เฟ้ือ มนี ้าใจช่วยเหลอื ใจกวา้ง พรอ้มทีจ่ะรบั
ฟงัและรว่มมอื ไมค่บัแคบเอาแต่ตวั) 
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  14.5 ปญัญา (ความรอบรู ้รูค้ดิ รูพ้จิารณา เข้าใจเหตุผล รูจ้กัโลกและชวีติตาม
ความเป็นจรงิ) (องฺ.ปญฺจก. 22/63-64/91-92) 
 15. ภพัพตาธรรม 6  
  (ธรรมอนัท าให้เป็นผู้ควรที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยงัไม่บรรลุ และท ากุศลธรรมที่
บรรลุแลว้ใหเ้จรญิเพิม่พูน, คุณสมบตัทิีท่ าใหเ้ป็นผูค้วร เหมาะ สามารถ หรอืพรอ้มทีจ่ะไดจ้ะถงึ
สิง่ดงีามทีย่งัไมไ่ดไ้มถ่งึ และท าสิง่ดงีามทีไ่ดท้ีถ่งึแลว้ใหเ้จรญิเพิม่พนู) ประกอบดว้ย 

  15.1 ฉลาดในหลักความเจริญ คือ รู้เข้าใจกระบวนเหตุปจัจยัที่จะท าให้เกิด 

ความเจรญิเพิม่พนู  
  15.2 ฉลาดในหลักความเสื่อม คือ รู้เข้าใจกระบวนเหตุปจัจยัที่จะท าให้เกิด 

ความสญูเสยีเสื่อมสลาย  
  15.3 ฉลาดในอุบาย คอื รูเ้ขา้ใจช านาญในวธิกีารที่จะแก้ไขจดัท าด าเนินการให้
ส าเรจ็ลุล่วง  
  15.4 สรา้งฉนัทะทีจ่ะบรรลุกุศลธรรมทีย่งัมไิดบ้รรลุ  
  15.5 ระวงัรกัษากุศลธรรมทีไ่ดลุ้ถงึแลว้  
  15.6 ท าให้ส าเร็จลุจุดหมายด้วยการกระท าต่อเนื่องไม่ยัง้หยุดหรือขาดตอน 
(องฺ.ฉกฺก. 22/350/482) 
 16. วฒันมขุ 6  
  (ธรรมทีเ่ป็นปากทางแห่งความเจรญิ, ธรรมทีเ่ป็นดุจประตูชยัอนัจะเปิดออกไปให้
กา้วหน้าสู่ความเจรญิงอกงามของชวีติ) ประกอบดว้ย 

  16.1 อาโรคยะ (ความไมม่โีรค, ความมสีุขภาพด)ี 

  16.2 ศลี (ความประพฤตดิ ีมวีนิยั ไมก่่อเวรกนั ไดฝึ้กในมรรยาทอนังาม) 

  16.3 พุทธานุมตั (ศกึษาแนวทาง มองดูแบบอย่าง เขา้ถึงความคดิของพุทธชน
เหล่าคนผูเ้ป็นบณัฑติ) 

  16.4 สุตะ (ใฝเ่ล่าเรยีนหาความรู ้ฝึกตนใหเ้ชีย่วชาญและทนัต่อเหตุการณ์) 

  16.5 ธรรมานุวตั ิ(ด าเนินชวีติและกจิการงานโดยทางชอบธรรม) 

  16.6 อลนีตา (เพยีรพยายามไม่ระย่อ, มกี าลงัใจแขง็กล้า ไม่ท้อถอยเฉื่อยชา 
เพยีรกา้วหน้าเรือ่ยไป) 

  ธรรม 6 ประการชุดนี้ ในบาลเีรยีกว่า อตัถทวาร (ประตูแห่งประโยชน์ , ประตูสู่
จุดหมาย) หรอื อตัถประมุข (ปากทางสู่ประโยชน์ , ต้นทางสู่จุดหมาย) อน่ึง ในฝ่ายอกุศล  
มหีมวดธรรมรู้จกักนัดทีี่เรยีกว่า อบายมุข 6 ซึ่งแปลว่า ปากทางแห่งความเสื่อม จงึอาจเรยีก
ธรรมหมวดนี้ดว้ยค าทีเ่ป็นคู่ตรงขา้มว่า อายมขุ 6 (ปากทางแห่งความเจรญิ) (ข.ุชา. 27/84/27) 
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 17. เว้นจากอบายมขุ 6  
  (ช่องทางของความเสื่อม, ทางแห่งความพนิาศ, เหตุยอ่ยยบัแห่งโภคทรพัย)์ 

  17.1 ตดิสุราและของมนึเมา มโีทษ 6 คอื 

   17.1.1 ทรพัยห์มดไปๆ เหน็ชดัๆ 

   17.1.2 ก่อการทะเลาะววิาท 

   17.1.3 เป็นบ่อเกดิแห่งโรค 

   17.1.4 เสยีเกยีรตเิสยีชื่อเสยีง 

   17.1.5 ท าใหไ้มรู่อ้าย 

   17.1.6 ทอนก าลงัปญัญา 

  17.2 ชอบเทีย่วกลางคนื มโีทษ 6 คอื 

   17.2.1 ชื่อว่าไมร่กัษาตวั 

   17.2.2 ชื่อว่าไมร่กัษาลกูเมยี 

   17.2.3 ชื่อว่าไมร่กัษาทรพัยส์มบตั ิ

   17.2.3 เป็นทีร่ะแวงสงสยั 

   17.2.4 เป็นเป้าใหเ้ขาใส่ความหรอืขา่วลอื 

   17.2.5 เป็นทางมาของเรือ่งเดอืดรอ้นเป็นอนัมาก 

  17.3 ชอบเทีย่วดูการละเล่น มโีทษ โดยการงานเสื่อมเสยีเพราะใจกงัวลคอยคดิ
จอ้ง กบัเสยีเวลาเมือ่ไปดสูิง่นัน้ๆ ทัง้ 6 กรณ ีคอื 

   17.3.1 ร าทีไ่หนไปทีน่ัน้ 

   17.3.2-6 ขบัรอ้ง-ดนตร-ีเสภา-เพลง-เถดิเทงิทีไ่หน ไปทีน่ัน่* 
  17.4 ตดิการพนนั มโีทษ 6 คอื 

   17.4.1 เมือ่ชนะยอ่มก่อเวร 

   17.4.2 เมือ่แพก้เ็สยีดายทรพัยท์ีเ่สยีไป 

   17.4.3 ทรพัยห์มดไปๆ เหน็ชดัๆ 

   17.4.4 เขา้ทีป่ระชุม เขาไมเ่ชื่อถอืถอ้ยค า 

   17.4.5 เป็นทีห่มิน่ประมาทของเพื่อนฝงู 

   17.4.6 ไม่เป็นที่พงึประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเหน็
ว่าจะเลีย้งลกูเมยีไมไ่หว 

  17.5 คบคนชัว่ มโีทษ โดยน าใหก้ลายไปเป็นคนชัว่อย่างคนที่ตนคบทัง้ 6 ประเภท 
คอื ไดเ้พื่อนทีจ่ะน าใหก้ลายเป็น 

   17.5.1 นกัการพนนั 

   17.5.2 นกัเลงหญงิ  
   17.5.3 นกัเลงเหลา้ 
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   17.5.4 นกัลวงของปลอม) 

   17.5.5 นกัหลอกลวง 

   17.5.6 นกัเลงหวัไม ้ 
  17.6 เกยีจครา้นการงาน มโีทษ โดยท าใหย้กเหตุต่างๆ เป็นขอ้อ้างผดัเพี้ยนไม่
ท าการงาน โภคะใหม่ก็ไม่เกดิ โภคะที่มอียู่ก็หมดสิ้นไป คอืให้อ้างไปทัง้ 6 กรณีว่า หนาวนัก-

รอ้นนกั-เยน็ไปแลว้-ยงัเชา้นกั-หวินกั-อิม่นกั แลว้ไมท่ าการงาน  (ท.ีปา. 11/178-184/196/198) 
 

สรปุ 

 หลกัจรยิธรรมเพื่อการพฒันาตน ประกอบดว้ย 

 1. เวน้จากความชัว่ 14 ประการ 

 2. เตรยีมทุนชวีติ 2 ดา้น : มติรและทรพัย ์

  2.1 เลอืกคนทีจ่ะคบ 

  2.2 จดัสรรทรพัยท์ีห่ามาได ้ดว้ยสมัมาอาชพี 

 3. รกัษาความสมัพนัธ ์6 ทศิ 

 4. การตัง้เป้าหมายของชวีติ 

 จรยิธรรมเพื่อการพฒันาคน : หลกัธรรมเพื่อการอยูร่ว่มกนัในสงัคม ประกอบดว้ย 

 1. จรยิธรรมเพื่อความเป็นคนมศีลีธรรม 

  1.1 มสีุจรติทัง้สาม คอื มคีวามประพฤตดิปีระพฤตชิอบ 3 ประการ 

  1.2 ประพฤตติามอารยธรรม โดยปฏบิตัถิูกตอ้งตามทางแห่งกุศลกรรม 10 
ประการ 

  1.3 อยา่งต ่าควรมศีลี 5 

 2. จรยิธรรมเพื่อความเป็นคนมคีุณค่าแก่ส่วนรวม 

  2.1 มพีรหมวหิาร 

  2.2 บ าเพญ็การสงเคราะห์ 
 3. จรยิธรรมเพื่อความมสี่วนรว่มทีด่ขีองหมูช่น 

  3.1 พึง่ตนเองได ้

  3.2 อยูร่ว่มในหมูด่ว้ยด ี

 จรยิธรรมเพื่อการพฒันางานและการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่  
 1. ราชธรรม 10 

 2. จกัรวรรดวิตัร 5 

 3. ราชสงัคหวตัถุ 4 

 4. ละเวน้อคต ิ4 
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 5. จกัร 4 

 6. อทิธบิาท 4 

 7. อุปญัญาตธรรม 2 

 8. ทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตัตนิกธรรม 4 

 9. โภควภิาค 4 

 10. โภคอาทยิะ หรอื โภคาทยิะ 5 

 11. กามโภคสีุข 4 

 12. กามโภค ี10 

 13. ฆราวาสธรรม 4 

 14. อรยิวฑัฒ ิหรอื อารยวฒั ิ5  

 15. ภพัพตาธรรม 6 

 16. วฒันมุข 6 

 17. เวน้จากอบายมขุ 6 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 7 

 

 

 1. หลกัจรยิธรรมมคีวามส าคญักบัการด าเนินชวีติอยา่งไร 

 2. จงยกตวัอยา่งหลกัจรยิธรรมทีส่ามารถน ามาใชใ้นการพฒันาตนเองได ้มาพอสงัเขป 

 3. จงยกตวัอยา่งหลกัจรยิธรรมทีส่ามารถน ามาใชใ้นการพฒันาคนและการอยู่ร่วมกนั
ในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข มาพอสงัเขป 

 4. จงยกตวัอย่างหลกัจรยิธรรมที่สามารถน ามาใช้ในการพฒันางานและการด าเนิน
ชวีติ มาพอสงัเขป 

 5. จงอธบิายหลกัจรยิธรรมทีเ่หมาะส าหรบันกัปกครองมาพอสงัเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

ปัญหาด้านจริยธรรม 

 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. ปญัหาดา้นจรยิธรรมในประเทศไทย  
 2. สาเหตุของปญัหาจรยิธรรม  

 3. แนวทางการพฒันาและการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม 

 4. แนวทางและวธิกีารปลกูฝงัจรยิธรรม 

 5. แนวทางในการแกไ้ขปญัหาจรยิธรรมระดบัรฐับาล 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายปญัหาจรยิธรรมในสงัคมไทยได ้

 2. ผูเ้รยีนสามารถบอกสาเหตุของปญัหาจรยิธรรมได ้

 3. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายแนวทางการพฒันาและการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมได ้

 4. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายแนวทางในการแกไ้ขปญัหาจรยิธรรมระดบัรฐับาลได ้

 5. ผูเ้รยีนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการแก้ปญัหาจรยิธรรมในชวีติประจ าวนัได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมคลปิวดีโีอชุด ปญัหาจรยิธรรมในสงัคมไทย 

 2. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 3. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 4. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการน าไปใช ้

 5. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน  

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point  

 4. คลปิวดีโีอชุด ธรรมะกบัการท างาน 
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การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การท าใบงาน 

 2. การรายงานเดีย่ว/กลุ่ม 

 3. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
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บทท่ี 8 

ปัญหาด้านจริยธรรม 

 

 

 ปญัหาดา้นจรยิธรรมในสงัคมไทยเป็นปญัหาที่ถูกหยบิยกมาพูดคุยกนัในสื่อกระแสหลกัอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีก่ล่าวกนัว่า ไดซ้มึลกึ
เขา้ไปถงึระดบัโครงสรา้งทางสงัคมแล้ว เพราะพืน้ฐานสงัคมไทยเป็นสงัคมที่ยดึถอืระบบอุปถมัภ์มาช้า
นานซึ่งเอื้อต่อการทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นอย่างมาก ในระดบันานาชาติก็มกีารเล็งเห็นปญัหาน้ีเช่นกัน  
โดยองคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International) ซึง่เป็นองคก์รอสิระนานาชาตทิี่
ก่อตัง้ขึน้เพื่อรณรงคแ์กไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัและมเีครอืขา่ยใน 120 ประเทศทัว่โลก และไดจ้ดัท าดชันีชีว้ดั
ภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนัของประเทศต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปีมาตัง้แต่ พ.ศ. 2538 ซึง่ในปี พ.ศ. 2557 นี้  
ไดจ้ดัอนัดบัจากประเทศต่าง ๆ จ านวน 175 ประเทศ โดยจดัอนัดบัจากผลส ารวจของส านักโพลลต่์างๆ 
จ านวน 12 แห่ง โดยจดัท า CPI (Corruption Perceptions Index) คอื ดชันีชีว้ดัภาพลกัษณ์ปญัหา 

คอรร์ปัชนัของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทีม่คี่าคะแนนตัง้แต่ 0 (คอรร์ปัชนัมากทีสุ่ด) – 100 (คอรร์ปัชนัน้อย
ที่สุด) การจดัอนัดบัดชันีภาพลกัษณ์คอร์รปัชนัเป็นวธิกีารที่ใช้กระตุ้นความสนใจ ของผู้คนทัว่โลกต่อ
ปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนัทีม่กีารท ากนัทุกปีอย่างต่อเน่ือง ดงัค่า CPI ของประเทศไทยทีจ่ะไดก้ล่าวถงึ
ในหวัขอ้ถดัไป 

 

ปัญหาด้านจริยธรรมในประเทศไทย 

 สถติปิญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในประเทศไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2538 ถงึ พ.ศ. 2557 มคี่าสถติทิี่
ค่อนข้างดใีนอดตีและมแีนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยและอาจดขีึ้นบ้างเล็กน้อยในบางปีแต่ก็ยงัถือว่าอยู่ใน
อนัดบัที่ยงัไม่น่าพึงพอใจ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency 

Thailand) เปิดเผยผลการจดัอนัดบัในการจดัอนัดบัดชันีชี้วดัภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั ประจ าปี 2557 

ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อนัดบัที่ 85 จากการจดัอนัดบั
ทัง้หมด 175 ประเทศทัว่โลก และเป็นอนัดบัที ่12 จาก 28 ประเทศในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ผลการจดั
อนัดบัปีนี้ ประเทศไทยมผีลคะแนนดีขึน้บ้าง แต่ได้อนัดบัดกีว่าเดมิ เมื่อเปรยีบเทยีบจากปีทีแ่ล้วซึ่งได้
อนัดบัที ่102 ในระดบัโลก และอนัดบัที ่16 ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก เมื่อพจิารณาเฉพาะกลุ่มประเทศ
อาเซยีน มเีพยีงประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีเท่านัน้ทีม่คีะแนนเกนิ 50 คะแนน โดยประเทศไทยอยู่ใน
อนัดบัที ่3 จาก 9 ประเทศ ในกลุ่มอาเซยีน ดงัภาพ 

 

 

 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2014/12/CPI2014_map-and-country-results.pdf
http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2014/12/CPI_Regioninfographic_Asia-Pacific.pdf
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://www.transparency.org/cpi2014/results
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ภาพท่ี 8-1 ดชันีชีว้ดัภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนัตัง้แต่ พ.ศ. 2538 - 2557 

(ทีม่า : http://www.transparency-thailand.org/thai/) 
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ภาพท่ี 8-2 ดชันีชีว้ดัภาพลกัษณ์คอรร์ปัชัน่ปี 2557ของประเทศอาเซยีน 

(ทีม่า : http://www.transparency-thailand.org/thai/) 
 

 จะเหน็ได้ว่า ในเรื่องของการแก้ปญัหาทุจรติคอร์รปัชัน่นัน้ ประเทศไทยยงัห่างจากสงิคโปร์
และมาเลเซยีอยูม่าก จ าเป็นตอ้งพฒันาปรบัปรงุระบบการแก้ปญัหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหม่ อย่างเป็นระบบ 
และมปีระสทิธผิล นอกเหนือไปจากการรณรงค์ การโฆษณา การประกวดเขยีนเรยีงความ ตลอดถึง 

การเรยีนการสอนดว้ยการจดจ าหลกัธรรมค าสอนเพื่อสอบใหผ้่านเท่านัน้ เมื่อหนักลบัมาพจิารณาปญัหา
การทุจรติคอร์รปัชัน่ในประเทศไทยนัน้ จะพบว่า จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิทีเ่รยีกโดยย่อว่า "ส านักงาน ป.ป.ช." ระบุขอ้มลูว่า ในรอบ 8 ปีทีผ่่านมา 
มเีรือ่งรอ้งเรยีนทัง้สิน้ 34,528 เรือ่ง มรีายละเอยีดดงัภาพ 
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ภาพท่ี 8-3 ขอ้มลูคดทีุจรติของส านกังาน ป.ป.ช. 

(ทีม่า : http://www.info.or.th/blog/) 
 

 เมือ่รวมมลูค่าความเสยีหายทีป่.ป.ช.ชีม้ลูความผดิอาญาและร ่ารวยผดิปกตทิีส่ามารถประเมนิ
มลูค่าความเสยีหายไดใ้นปีงบประมาณ 2556 – 2557 มากถงึ 357,807 ลา้นบาท ในจ านวนนี้มาจาก
ความเสยีหายในส่วนราชการมากที่สุด 333,979 ลา้นบาท ใน 31 คด ีรองลงมาความเสยีหายในส่วน
รฐัวสิาหกจิ 25,776 ลา้นบาท ใน 19 คด ีความเสยีหายในส่วนทอ้งถิน่ 38 ลา้นบาท 48 คด ีทัง้นี้เมื่อแบ่ง
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ตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานทีถู่กรอ้งเรยีนมากทีสุ่ดในรอบปีทีผ่่านมา คอื 1) องคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
ร้อยละ 50 2) กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมที่ดิน 3) ส่วนราชการระดบักรม ไม่สงักัด
นายกรฐัมนตร ีอาท ิส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 4) กระทรวงศกึษาธกิาร  5.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์   

 มกีารรายงานสถิติคดทีี่เกี่ยวกบัการทุจรติที่ได้รบัการพพิากษาแล้วของศาลฎีกาในปี 2556  
ดงัภาพ 

 
ภาพท่ี 8-4 สถติคิดทีุจรติของศาลฎกีาปี 2556 

(ทีม่า : http://thaipublica.org) 

 

 นอกจากปญัหาทุจรติคอรร์ปัชัน่แลว้ สงัคมไทยยงัมปีญัหาจรยิธรรมในหลายส่วนอกี ดงัขอ้มลู
สถติขิองคดทีีศ่าลฎกีาพพิากษาแลว้ เป็นจ านวนมาก อาท ิคดอีาญาในดา้นการเมอืง เยาวชน ทรพัยส์นิ 
ผูบ้รโิภค สิง่แวดลอ้ม การละเมดิ เป็นตน้ ดงัภาพ 
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ภาพท่ี 8-5 สถติคิดแีพ่ง-อาญาของศาลฎกีา ปี 2557 

(ทีม่า : http://www.oppb.coj.go.th/) 
 

 ขอ้มูลทัง้หมดน้ีเป็นสิง่บ่งชี้ว่า ปญัหาจรยิธรรมในด้านต่างๆ ของสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการ
ทุจรติในหน้าที ่การคอรร์ปัชัน่ การประทุษรา้ยกนั การฆาตกรรม การปลน้ชงิวิง่ราว การจา้งวานฆ่าหรอื
ลงมือฆ่าเองเพราะความหึงหวง การฆ่าข่มขืน การข่มขืนเด็ก การค้าประเวณี  การฉ้อโกงต้มตุ๋น  
การทะเลาะววิาทจากการเมาสุรา เป็นต้น ยงัคงมคีวามรุนแรง และมแีนวโน้มทีจ่ะมากขึน้เรื่อย จ าเป็นที่
ทุกองคก์รทุกภาคส่วนจะตอ้งรว่มมอืกนัในการแกไ้ขปญัหาอยา่งเตม็ความสามารถ  
 โดยสรุปแลว้ปญัหาเกี่ยวกบัจรยิธรรมมหีลายประการ ปญัหาทีส่ าคญัมดีงันี้ (กรมการศาสนา, 
2553 : 2-3) 
 1. ปัญหาการเหินห่างจากศาสนา  

  ในปจัจุบนัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าใหเ้ยาวชนและประชาชนจ านวน
มากเหน็ศาสนาเป็นเรือ่งคร ่าครหึลงงมงายไรส้าระ เหน็ศาสนาและธรรมะเป็นสิง่ไม่จ าเป็น  
 2. ปัญหาการเป็นทาสของวตัถนิุยมและบริโภคนิยม  

  ในปจัจบุนัอยูใ่นยคุโลกาภวิตัน์ กระแสโลกาภวิตัน์เป็นกระแสโลกและกระแสทางวตัถุนิยม 
ท าใหค้นตกเป็นทาสทางวตัถุนิยมและบรโิภคนิยม ท าใหค้นมุ่งแสวงหาแต่ความสุขทางวตัถุ มคีวามเหน็
แก่ตวัมากยิง่ขึน้ เหน็แก่ผูอ้ื่นน้อยลง ขาดความเอือ้อาทรช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  
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 3. ปัญหาค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลง  

  ในปจัจุบนัค่านิยมบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป ก่อนหน้านี้ส ังคม เคยยกย่องคนด ี

มคีุณธรรม คนที่ประพฤติผดิศีลธรรม ส่วนคนที่ทุจรติคดโกงจะถูกประณามและไม่มใีครอยากคบหา
สมาคมด้วย แต่ในปจัจุบนัน้ีสงัคมกลบัยกย่องคนที่มเีงนิ คนที่มตี าแหน่งสูง มอี านาจวาสนา มชีื่อเสยีง 
แมว้่าคนเหล่านัน้จะประพฤตผิดิศลีธรรม ไดเ้งนิมาโดยการทุจรติคดโกง  

 4. ปัญหาการรบัวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสมจากต่างประเทศ  

  ความสะดวกในการคมนาคมและความรวดเรว็ในการสื่อสารท าใหว้ฒันธรรมต่างประเทศ
และชาวต่างประเทศหลัง่ไหลมาสู่ประเทศไทยมากมาย  วัฒนธรรมต่างประเทศบางอย่างและ 

ชาวต่างประเทศหลายคนได้ก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่วฒันธรรมอันดงีามของคนไทย ประชาชนและ
เยาวชนจ านวนไม่น้อยได้รบัวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมจากต่างประเทศ อาทิในเรื่อง การแต่งกาย 
กริยิามารยาท ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ  

 5. ปัญหาการทุจริตฉ้อราษฎรบ์งัหลวง  

  สาเหตุการทุจรติฉ้อราษฎร์บงัหลวงมหีลายประการ ที่ส าคญัได้แก่  การขาดคุณธรรม 
โดยเฉพาะขาดการละอายต่อบาปและเกรงกลวัต่อบาป การขาดอุดมการณ์และอุดมคติ มคี่านิยมทีผ่ดิใช้
อ านาจโดยไม่เป็นธรรม มรีายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย ความบกพร่องของผูบ้งัคบับญัชา ความเพกิเฉยของ
ประชาชน 

 6. ปัญหาความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน  

  ประเทศไทยมพีลเมอืงกว่า 63 ลา้นคน ในจ านวนนี้เป็นเยาวชน ถงึ 2 ใน 3 หรอืประมาณ 
40 ล้านคน เยาวชนได้รบัการยกย่องให้เป็นหวัใจ และอนาคตของชาติ  ความประพฤตขิองเยาวชน 

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการศกึษาอบรมในดา้นศลีธรรมและจติใจ จงึมผีลต่อความสงบเรยีบรอ้ยของ
สงัคมและความเจรญิกา้วหน้าของประเทศ  

 

สาเหตขุองปัญหาจริยธรรม 

 กรมการศาสนา (2553 : 4-5) ไดอ้ธบิายถงึสาเหตุของปญัหาจรยิธรรมไวด้งัต่อไปนี้  
 1. บา้น วดั โรงเรยีน แยกกนัท าหน้าที่ พ่อแม่ทีบ่้านให้เงนิแก่เดก็ เพื่อเลี้ยงดูทางร่างกาย  
ไม่มหีน้าทีส่อนหนังสอืหรอือบรมทางจติใจ โรงเรยีน กท็ าหน้าที่อย่างเดยีวคอืสอนวชิาการ ไม่มหีน้าที่
อบรมศลีธรรม วดักอ็บรม ศลีธรรมอยา่งเดยีวไมร่บัภาระอื่น ๆ  

 2. ไมม่กีารประสานงานกนัระหว่างบา้น วดั และโรงเรยีน นัน่คอื เมื่อพ่อแม่ ผูป้กครองอบรม
ศลีธรรมแก่เดก็กไ็ม่มกีารพาเดก็ไปวดั เมื่อโรงเรยีน ไม่อบรมศลีธรรมแก่เดก็ ก็ไม่มกีารพาเดก็ไปวดั
หรอืไมน่ิมนตพ์ระสงฆม์าสอน ในโรงเรยีน  

 3. เมื่อทัง้พ่อแม่ผู้ปกครองหรอืโรงเรยีนพาเด็กไปวดั พระสงฆ์ไม่ท าหน้าที่อบรมศีลธรรม 

แก่เดก็ หรอืโรงเรยีนนิมนตพ์ระสงฆไ์ปสอนทีโ่รงเรยีนกม็พีระสงฆไ์มเ่พยีงพอทีจ่ะท าหน้าที่  
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 รองศาสตราจารย์ ดร.เพญ็แข ประจนปจัจนึก (2551)พบว่า สงัคมไทยในปจัจุบนัมปีญัหา
จรยิธรรมอยู่ในระดบัมากถงึมากที่สุด และมคีุณธรรมจรยิธรรมอยู่ในระดบัน้อย และได้สรุปสาเหตุของ
ปญัหาจรยิธรรมในสงัคมไทยไวด้งัน้ี 

 1. สาเหตุส าคัญท่ีสุดมาจากครอบครวั ซ่ึงมีการอบรมเล้ียงดูท่ีขาดประสิทธิภาพ  
ขาดตวัแบบทีด่ ี ไม่ส่งเสรมิการก่อตัง้และพฒันาจรยิธรรมในตวัคนอย่างสมบูรณ์ ท าใหเ้ดก็และเยาวชน
ขาด จติส านึกทีด่ ีขาดความรบัผดิชอบและขาดคุณธรรมจรยิธรรมดา้นอื่นๆ ทีส่ าคญัทีเ่ป็นภูมคิุม้กนัทาง
จิตใจท าให้เด็กและเยาวชนมีการเน้นด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ตลอดจนการมีความประพฤติและ
พฤตกิรรมที ่ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ ชกัจงูไดง้า่ย และมกีารเลยีนแบบวฒันธรรมตะวนัตกทีห่ลัง่ไหลเขา้มา
จากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากสื่อประเภทต่างๆ ซึง่ไม่เป็นตวัแบบทีด่แีละยงัไม่มบีทลงโทษ 
หรอืระบบป้องกนัที่ดทีีม่ปีระสทิธภิาพที่พอเพยีง ท าใหเ้กดิตวัแบบในเชงิลบและเกดิการลอกเลีย่นแบบ
พฤตกิรรมผดิๆ ไดง้า่ย  

 2. ระบบการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถปลูกฝงัเยาวชนใหม้จีติส านึกได ้ขาดผู้ที่
เป็นตวัแบบทีด่ ีการเรยีนการสอนไมเ่น้นหนกัดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนอย่าง
จรงิจงัเพื่อพฒันา จติส านึกและคุณธรรมจรยิธรรม  

 3. สถาบนัศาสนา ไม่ได้ท าหน้าท่ีในการปลูกฝัง ถ่ายทอด อบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

แก่บุคคลอย่างจรงิจงั ขาดตวัแบบที่ดงีามด้านศาสนา และศาสนาไม่สามารถยดึเหนี่ยวจติใจคนให้ท า
ความดไีด ้ 

 4. สงัคมไทยโดยรวมมีความอ่อนแอ ไม่มีระบบป้องกนัและควบคมุพฤติกรรมของคน 
ระบบกฎหมายและระบบการลงโทษไม่สามารถควบคุมและท าให้คนเกรงกลัวและหลาบจ า ระบบ 

การบรหิารคนของประเทศทุกส่วน ตัง้แต่ระดบัล่างจนถึงบนไม่โปร่งใส บุคคลที่มคีวามส าคญัในด้าน 

การบรหิารและการเมอืง เช่น  ผู้บรหิารระดบัสูง และนักการเมอืง ขาดคุณธรรม จรยิธรรม ฉ้อโกง  
ขาดความละลายต่อความชัว่ ประพฤตผิดิ ในรปูแบบต่างๆ  

 5. สงัคมไทยขาดการรณรงคเ์พ่ือแก้ปัญหาคณุธรรมจริยธรรมอย่างจริงจงั มกีารแก้ไข
ปญัหาอย่างไม่ต่อเน่ือง และไม่มกีารประสานกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดระบบการบงัคบัและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อแก้ปญัหาคุณธรรมจรยิธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องและยงัขาดเป้าหมาย
และทศิทางทีถู่กตอ้งทีจ่ะน าไปสู่การแกป้ญัหาคุณธรรมจรยิธรรมของชาต ิ 

 จากประเดน็หลกัขา้งต้น 5 ประการ ที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาการขาดคุณธรรม จรยิธรรมของ 

คนไทย สามารถสรุปประเดน็ส าคญัที่เป็นที่มาหลกัของปญัหาจรยิธรรมของสงัคมไทย ได้แก่ ปญัหา 

การขาดการปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคคลจนถึงระดับจิตส านึก (Conscience) ดังนัน้  
การยกระดบัคุณธรรมจรยิธรรม จงึไดแ้ก่การปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่บุคคลจนถงึระดบัจติส านึก 
ซึง่เป็นเรือ่งทีร่ฐัจะตอ้งรบีด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
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แนวทางการพฒันาและการปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรม 

 1. การกล่อมเกลาทางสงัคมกบัการพฒันาด้านคณุธรรมและจริยธรรมในระดบับคุคล 

  มนุษย์เป็นสัตว์สงัคมจึงต้องเรยีนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การเรียนรู้กฎเกณฑ์ 
ทางสงัคมที่ต้องปฏบิตัิร่วมกันเป็นสิง่ที่จ าเป็นบุคคลที่ได้รบัการกล่อมเกลาอย่างต่อเนื่องจะสามารถ
ด ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีวามสุข การเรยีนรู้ทางสงัคมจะท าให้บุคคลมวีถิีชวีติตามระเบยีบแบบแผนที่
สอดคล้องกบัวฒันธรรมของสงัคม การได้รบัการอบรมสัง่สอนและให้ความรูต้ลอดจนปลูกจติส านึกใน
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมตัง้แต่ในวยัเดก็จะท าใหบุ้คคลนัน้มคีวามคดิทีส่อดคลอ้งกบัคุณธรรมและจรยิธรรม
ในระดบัสากลและในระดบัสงัคมได ้

  มนุษย์ในสงัคมจะได้รบัการดูแลจากหน่วยสงัคมต่างๆ ตัง้แต่เกิดจนตาย หน่วยสงัคม 
ต่างๆ เหล่านี้จะคอยชี้แนะสัง่สอน และให้คุณค่าทางจรยิธรรม หน่วยสงัคมเหล่านี้รวมเรยีกว่า สงัคม
ประกติ  ซึ่งประกอบด้วย ครอบครวั โรงเรยีน เพื่อน สื่อสารมวลชน และศาสนา การอบรมสัง่สอนของ
หน่วยสงัคมเหล่านี้เป็นไปได้ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม ผลของการกล่อมเกลาทางสงัคมท าใหบุ้คคล  

ทีอ่ยูใ่นวยัเดก็มคี่านิยมและจรยิธรรมทีส่อดคลอ้งกบัตวัแบบทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบได้ 
  1.1 คุณลกัษณะของความเป็นคนดี ในสงัคมหนึ่งๆ อาจจะมคีุณลกัษณะรายละเอยีด
ปลีกย่อยของความเป็นคนดีที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วคุณลักษณะที่ดีนั ้นมักจะเป็น
คุณลกัษณะที่เป็นพืน้ฐานสากล ฮูอทิท ์(Huitt, 2002) กล่าวถงึค านิยามของคุณลกัษณะทีด่วี่าจะต้องมี
พฒันาการในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
   1.1.1 มคีวามรบัผดิชอบ ซึง่เน้นว่าตอ้งรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมี
คุณธรรม  
   1.1.2 มคีวามสามารถในการก ากับวินัย การรกัษาวินัยและบงัคบัตนให้อยู่ใน
ระเบยีบและกฎเกณฑต์ามทีต่นเองวางกรอบไว ้

   1.1.3 มีคุณธรรมที่แสดงออกทางค่านิยม จุดมุ่งหมายและกระบวนการที่
สรา้งสรรคส์งัคม 

   1.1.4 มมีาตรฐานของความประพฤตสิ่วนตนและความคดิทีเ่ป็นอสิระ 

  1.2 ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิพฒันาการดา้นจรยิธรรม ส าหรบัปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิพฒันาการดา้น
จรยิธรรมนัน้ เป็นปจัจยัทีผ่สมผสานกนั แคมป์เบลล ์และ บอนด ์(Campbell and Bond, 1982, as cited 

in Huitt, 2002) สรปุว่าปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิพฒันาการดา้นจรยิธรรม ไดแ้ก่ 

   1.2.1 พนัธุกรรม  

   1.2.2 ประสบการณ์ในวยัเดก็ 

   1.2.3 การแสดงออกของผูใ้หญ่และเดก็ทีอ่ายมุากกว่า 

   1.2.4 อทิธพิลเพื่อน 

   1.2.5 กายภาพทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

   1.2.6 สื่อสารมวลชน 

   1.2.7 สิง่ทีถู่กอบรมสัง่สอนในโรงเรยีน 
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   1.2.8 สถานการณ์เฉพาะและบทบาททีต่อ้งแสดงออกสบืเนื่อง  

   ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ี มาจากองค์ประกอบทัง้ภายในและภายนอกตวับุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นพนัธุกรรม สิง่แวดลอ้ม วุฒภิาวะและการเรยีนรู ้ความผสมผสานกนัขององคป์ระกอบต่างๆ เหล่านี้
จะหล่อหลอมใหบุ้คคลพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมไดต้ามศกัยภาพ 

  1.3 ความคงที่ของพัฒนาการด้านจริยธรรม นักจิตวิทยายอมรับว่าพัฒนาการ 

ด้านจรยิธรรมนัน้มคีวามแตกต่างในแต่ละวยั นอกจากนี้ยงัพบว่าการพฒันาการด้านจรยิธรรมนัน้มี
ลักษณะที่แตกต่างไปจากพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่น พัฒนาการด้านร่างกาย หรือพัฒนาการด้าน
สตปิญัญา เน่ืองจากพฒันาการเหล่าน้ีมคีวามคงที่ เมื่อมพีฒันาการถงึระดบัใดก็จะคงความสามารถใน
การแสดงพฤติกรรมในระดับนัน้ๆ ได้ แต่ส าหรับพฤติกรรมที่เป็นความสามารถในด้านการคิดใน  

เชงิจรยิธรรมแลว้ พบว่า เมือ่บุคคลมพีฒันาการดา้นจรยิธรรมหนึ่งแลว้กไ็ม่ไดห้มายความว่าบุคคลนัน้จะ
แสดงพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมในระดบันัน้เสมอไป ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า การแสดงออกดา้นจรยิธรรมจะไม่
คงที ่พฒันาการสามารถยอ้นกลบัไปกลบัมาไดเ้นื่องจากอารมณ์ ความคดิและความรูส้กึเขา้มามอีทิธพิล
ต่อความตอ้งการทีจ่ะท าในสิง่ทีผ่ดิหรอืในสิง่ทีถู่กตอ้ง เช่น บุคคลทีม่คีวามซื่อสตัยเ์มือ่เกบ็กระเป๋าสตางค์
ไดอ้าจจะไมส่่งคนืเจา้ของเพราะมคีวามจ าเป็นต้องน าเงนิไปรกัษาแม่ซึง่ก าลงัป่วยหนัก เป็นต้น แมว้่าจะ
รูผ้ดิชอบชัว่ด ี แต่การกระท าก็บ่งบอกระดบัของขัน้จรยิธรรมได ้การที่จะระบุไดว้่า บุคคลมพีฒันาการ
ด้านจรยิธรรมในขัน้ใดจะพิจารณาความสอดคล้องของการกระท าที่เป็นทัง้พฤติกรรมภายนอกและ
ภายในดว้ย 

 2. การแก้ปัญหาจริยธรรมในองคก์าร 

  2.1 ปญัหาการปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมในองคก์าร พระเมธธีรรมาภรณ์ (2544 : 

103-117) กล่าวว่า รปูแบบเป็นสิง่ทีส่ าคญั โดยเฉพาะคุณธรรมและจรยิธรรมนัน้ไม่ใช่การพูดแต่ปากแต่
ตอ้งท าใหเ้ป็นตวัอยา่งดว้ย และในบางครัง้แบบอยา่งทีด่ใีนอาชพีกห็าไดย้าก เช่น แบบอย่างของการเป็น
นักบรหิารทีด่ ีครทูีด่ ีหรอืนายแพทยท์ีด่ ีเป็นต้น การสรา้งรปูแบบทีด่ใีหป้ฏบิตัไิดแ้ละท าไดอ้ย่างชดัเจน
ตอ้งการตวัแบบทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึว่าเป็นตวัแบบทีด่ ีเช่น การมอีาจารยท์ีป่รกึษาทีด่ ีดูแลเอาใจใส่กจ็ะ
เป็นผลสะทอ้นกลบัใหผู้น้ัน้ท าตามแบบอย่างเน่ืองจากไดร้บัการปลูกฝงัดว้ยประสบการณ์จรงิ ในท านอง
เดยีวกนั การเลียนแบบพฤติกรรมก็จะเกิดขึ้นในองค์การได้  ถ้าในองค์การนัน้มผีู้บงัคบับญัชาที่ขาด
จรยิธรรมในการบรหิารกจิการ และขาดจรยิธรรมในการบรหิารทรพัยากร ลูกน้องจะเลยีนแบบโดยให้
เหตุผลว่าท าตามผูน้ า 

  2.2 ปญัหาภาวะความเครยีดในองค์การ ปญัหาความเครยีดมผีลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล และมกัจะก่อให้เกดิปญัหาด้านคุณธรรมและจรยิธรรม ความเครยีดมกัเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้
การท างานไดผ้ลไมเ่ตม็ประสทิธภิาพเนื่องจากมสีภาพจติใจทีว่ติกกงัวลและมอีารมณ์หงุดหงดิแสดงออก
ด้วยความรู้สึกไม่มีความสุขในการท างาน ความเครียดเป็นผลท าให้สุขภาพจติเสื่อม ผู้บรหิารที่มี
สุขภาพจติเสื่อม จะแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้อาการความผิดปกติได้ตลอดเวลา เช่น อาละวาด ด่าทอ  
ก่อความไมส่งบ  เป็นตน้ ท าใหข้าดความเชื่อในอ านาจตนเอง ไมก่ลา้ตดัสนิใจ ครทูีม่คีวามเครยีดกจ็ะไม่
มสีมาธใินการจดัการเรยีนการสอน นอกจากนี้ยงัพบว่าความเครยีดของครมูผีลกระทบไปยงันักเรยีนท า
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ให้นักเรยีนมคีวามเครยีดดว้ยเช่นกนั  นอกจากน้ียงัพบว่าครทูี่มปีญัหาด้านความเครยีดมกัจะลงโทษ
นกัเรยีนดว้ยการท ารา้ยรา่งกายอยา่งหนกั   

  2.3 ปญัหาที่เกดิจากการอบรมดัง้เดมิ การอบรมเลี้ยงดูเริม่ต้นเมื่อมนุษยอ์ยู่ในวยัทารก 
การกล่อมเกลาสัง่สอนในสิง่ทีถู่ก ผดิ ท าใหม้นุษยม์พีฒันาการดา้นจรยิธรรมเพิม่ขึน้เป็นล าดบัขัน้ตามวยั 
จากผลการอบรมเลี้ยงดูและการอบรมสัง่สอนจากสงัคมประกิตท าให้รูจ้กัหน้าที่ ความรบัผดิชอบและ  

การรู้จกัตนเอง รู้จกัมารยาททางสงัคมและให้เกียรติผู้อื่น การอบรมเลี้ยงดูจะท าให้บุคคลมจีติส านึก 

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

 โฮแกน (Hogan, 1973 cited in Tucker-Ladd, 1996 - 2000) เชื่อว่า ปจัจยัในดา้นของการ
เป็นคนดมีหีลายประการ คอื 

 1. การวางกรอบในการอบรมเลีย้งดู   เป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้ดก็ระวงัตนภายใต้กรอบของสงัคม
และกฎเกณฑข์องพ่อแมใ่นการประพฤตตินเป็นคนด ี

 2. การตดัสนิจรยิธรรม การเรยีนรูท้ีจ่ะคดิอย่างมเีหตุผลเกี่ยวกบัจรยิธรรมประจ าใจของตนเอง 

 3. ความรูส้กึด้านจรยิธรรม เป็นสิง่ที่เกิดขึน้ภายในจติของบุคคลที่จะมรีะดบัในการรูส้กึผดิ 
หรอืละอายในสิง่ทีค่วรท าหรอืไมค่วรท า 

 4. ความรูส้กึเหน็ใจ เป็นความตระหนักในความรูส้กึถงึในความต้องการความช่วยเหลอืของ
ผูอ้ื่นทีท่ าใหเ้ขา้ไปหาและใหค้วามช่วยเหลอื 

 5. ความเชื่อมัน่และความรู ้รูล้ าดบัขัน้ในการเขา้ไปมสี่วนรว่มในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นและเชื่อว่า
มคีวามสามารถในการช่วยเหลอืได ้

 ลกัษณะนิสยัของคนไทยบางอย่างอาจกีดกัน้การพฒันาการด้านจรยิธรรม เช่น การแสดง
ความสมัพนัธใ์กลช้ดิระดบับุคคลค่อนขา้งจะสูง ท าใหก้้าวก่ายในเรื่องส่วนตวัของบุคคลมากเกนิขอบเขต 
ซึง่น าไปสู่การกล่าวโทษและนินทาว่ารา้ยกนั การไม่ไวห้น้ากนั เป็นต้น การปลูกฝงัจรยิธรรมกเ็พื่อท าให้
บุคคลมจีติส านึกในการปฏบิตัิตนที่ด ีเคารพซึ่งกนัและกนั เคารพผู้บงัคบับญัชา ในท านองเดยีวกนัก็
เพื่อให้เป็นนักบรหิารที่เคารพในเสรภีาพ เคารพในกฎระเบยีบ มทีศันคตทิี่ดี ต่อผู้ใต้บงัคบับญัชา และ
เป็นการสรา้งนกับรหิารทีม่คีุณธรรมและจรยิธรรม  

 

แนวทางและวิธีการปลกูฝังจริยธรรม 

 ศาสตราจารย์ประภาศร ีสหีอ าไพ (2543) ได้วางกรอบกระบวนการสงัคมประกิตเพื่อการ
พฒันาการดา้นสตปิญัญาและการอบรมกล่อมเกลาใหรู้จ้กัผดิชอบชัว่ดขีองสงัคม คุณธรรมจรยิธรรมโดย
วธิกีารพฒันาพฤตกิรรมที่เกดิจากการเรยีนรู ้ทัง้ระบบนอกโรงเรยีนและในโรงเรยีน การศกึษาคอืการ
พฒันาคุณภาพชวีติ ท าให้ชวีติมคีุณค่าและก ากบัให้ตนเองเป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมอนัพงึประสงค์ด้วยการ
ปลกูฝงัพืน้ฐานดา้นจรยิธรรมในดา้นต่างๆ โดยมกีระบวนการปลกูฝงัจรยิธรรมไดด้งันี้ 
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 1. การศึกษาเพ่ือการปลูกฝงัคณุธรรมจริยธรรม  

  1.1 การปลกูฝงัพืน้ฐานดา้นวชิาการ การเรยีนการสอน การศกึษาของไทยมคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัศาสนาอย่างเป็นเนื้อเดยีวกนั ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า หลกัสูตรต่างๆ ที่น ามาใช้จะมลีกัษณะแนวทางที่
เป็นไปในทางเดยีวกนักบัพุทธปรชัญา 

  1.2 การปลูกฝงัพื้นฐานด้านชีวิตและสังคม การปลูกฝงัคุณธรรมและจริยธรรมใน 

การด ารงชวีติทางดา้นสงัคมกจ็ะน าพระธรรมทีเ่ป็นค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้มาเป็นหลกัในการคดิและ
การแก้ปญัหาในเชงิคุณธรรมจรยิธรรม การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างมคีวามสุขภายใต้กฎเกณฑข์องสงัคม
และจติส านึกทีด่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น 

  1.3 การปลูกฝงัพื้นฐานด้านจติวทิยา เป็นพื้นฐานที่เกดิขึ้นจากการเรยีนรู้ด้วยการคดิ 
การหยัง่เห็น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรองจนเกิดความเข้าใจ จนเกิดเป็นจิตส านึ ก 
การศกึษาจงึตอ้งมุง่อบรมใหบุ้คคลคดิเป็น ท าเป็นและแกป้ญัหาเป็น ซึง่มคีวามมุ่งหมายปลายทาง คอืให้
คดิด ีท าดแีละแก้ปญัหาได้ด ีการศึกษาจติวทิยาท าให้เขา้ใจธรรมชาตคิวามต้องการของมนุษยเ์พื่อให้
เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นดว้ย การสรา้งแรงจงูใจตนเองเพื่อใหส้ามารถพฒันาไปสู่ความดงีามได ้

  เนื่องจากจรยิธรรมคุณธรรมเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการไดร้บัประสบการณ์และจากการอบรม
สัง่สอน ชีแ้นะใหม้องเหน็ความผดิ ชอบ ชัว่ ด ี บุคคลมกัจะไดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากกลุ่มทีเ่ป็นตวัแทน
ทางสงัคมทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบในการอบรมเลีย้งดูใหบุ้คคลในสงัคมเป็นผู้ทีต่ระหนักรูแ้ละมพีฤตกิรรมที่
กล่าวไดว้่า เป็นผูม้จีรยิธรรมคุณธรรม คอื ครอบครวั โรงเรยีน เพื่อน สื่อสารมวลชน และศาสนา บุคคล
ในกลุ่มสงัคมเหล่าน้ีตอ้งพยายามคน้หาวธิกีารเพื่อพฒันาและปลกูฝงัจรยิธรรมคุณธรรม 

 2. การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมด้วยการปลูกฝังค่านิยม การปลูกฝงัค่านิยมเป็นวธิกีาร
ปลูกฝงัที่เริม่ต้นด้วยกระบวนการในขัน้พื้นฐาน ซึง่ศาสตราจารย์ประภาศร ี สหีอ าไพ (2543 : 242)  

ไดเ้สนอแนะวธิกีารปลกูฝงัจรยิธรรมคุณธรรมไวห้ลายประการ เช่น 

  2.1 ก าหนดพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนาตามคุณธรรมจรยิธรรมอยา่งสอดคลอ้งกนั 

  2.2 เสนอตวัอยา่งพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา พรอ้มทัง้แสดงใหเ้หน็ผลดผีลเสยี 

  2.3 ประเมนิพฤติกรรมที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกบัคุณธรรมและจรยิธรรมโดยใช้
เกณฑผ์ลของพฤตกิรรมต่อตนเอง หมูค่ณะและสงัคม 

  2.4 แลกเปลีย่นและวจิารณ์การประเมนิในกลุ่ม 

  2.5 ฝึกปฏบิตัใิหบุ้คคลกระท าดว้ยใจสมคัรและใหป้ระเมนิผลส าเรจ็ดว้ยตนเอง 

  2.6 ย า้ใหบุ้คคลรบัเอาพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัจรยิธรรมและคุณธรรมโดยใหน้ ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของตน 

  2.7 การปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องและการชกัชวนใหผู้อ้ื่นประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีเ่หมาะสมกบั
จรยิธรรมและคุณธรรม 

  2.8 พัฒนาค่านิยมจากระดับญาติพี่น้อง ไปสู่หมู่คณะและสังคม เช่น เริ่มต้นจาก 

ความกตญัํ ูความเสยีสละ ความสามคัคใีนหมูพ่ีน้่อง หมูค่ณะ และสงัคม ไปจนถงึประเทศชาติ 
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  2.9 จัดกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมรณรงค์ นิทรรศการ การประชุม สัมม นา  
การอภปิราย การศกึษากรณ ีการจดังานประเพณ ีเป็นตน้ 

 3. การพฒันาคณุธรรมจริยธรรมด้วยการใช้สติปัญญา มนุษยเ์กดิมาพรอ้มดว้ยสตปิญัญาที่
ตดิตวัมาแต่ก าเนิดแมว้่าจะมสีตปิญัญาที่ไม่เท่ากนั สตปิญัญาเป็นเครื่องมอืในการด ารงชวีติของมนุษย ์
สามารถพฒันาให้เพิม่พูนความสามารถได ้สตปิญัญา คอื ความฉลาด ผู้ทีม่สีตปิญัญาดคีอืผู้ที่สามารถ
คิดแก้ไขปญัหาได้ดีเน่ืองจากเข้าใจปญัญาได้ดี นอกจากน้ียังเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ในการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนักบรหิารนัน้ เน่ืองจากเป็นผู้ที่มสีติปญัญาอยู่ใน
เกณฑท์ี่เหนือผู้อื่น วธิกีารพฒันาด้วยการใช้สตปิญัญาจงึน่าจะกระท าได้อย่างเป็นผลด ีวธิกีารพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรมด้วยการใช้สตปิญัญา  ศาสตราจารย์ประภาศร ีสหีอ าไพ (2543: 243) เสนอแนะไว้
ดงันี้  
  3.1 กลุ่มสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจสมาชิกในแง่มุมที่เป็นเชิงบวกและการปรบั
พฤตกิรรมความคดิของกลุ่ม 

  3.2 การสบืสวนสอบสวน เป็นการใชว้ธิซีกัถามเพื่อใหไ้ดค้ าตอบของผลของการกระท าที่
น าไปสู่ความสุขหรอืความทุกขร์ะดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัสงัคม 

  3.3 การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้เกิดแนวความคดิในการแก้ปญัหาในเชงิคุณธรรม
และจรยิธรรมรว่มกนั 

  3.4 การเล่นเกมส ์เพื่อน าการเล่นเกมสม์าสู่หลกัการของความคดิทีจ่ะท าใหคู้่ต่อสูแ้พซ้ึง่
อาจเกดิผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงคส์ะทอ้นกลบัมายงัตนเอง 

  3.5 การใช้สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ ให้ดูตัวอย่างภาพการแสดงพฤติกรรมเพื่อน ามา
วเิคราะห ์

  3.6 การจัดค่ายจริยธรรม เพื่อ ให้บุคคลมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ทีจ่ าเป็น 

 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาจริยธรรมระดบัรฐับาล 

 รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็แข ประจนปจัจนึก (2551) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญัหา
จรยิธรรมในระดบัรฐับาลไวด้งัต่อไปนี้  
 1. จดัประเดน็เรื่องปญัหาคุณธรรมจรยิธรรมและการปลูกฝงัจติส านึกทางคุณธรรมจรยิธรรม
เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ และมแีผนการรณรงค์ที่เป็นนโยบายแห่งชาติ เพื่อการปลูกฝงัและพฒันา
คุณธรรม จรยิธรรมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจากสถาบนัและองค์กรหลกั ได้แก่ ครอบครวั 
การศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน รฐัและองค์กรชุมชนต่างๆ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็น
ตัวแทนของทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยให้มสีัดส่วนของคณะกรรมการของทัง้สองภาคเท่าเทียมกัน 
ด าเนินงานและก าหนดว่าควรมจีรยิธรรมอะไรบ้างที่ควรปลูกฝงัในคนแต่ละวยั หรอืในการศกึษาแต่ละ
ระดบัของเด็กและเยาวชนจนถึงวยัผู้ใหญ่ เพื่อการปฏิรูป จดัท าเนื้อหาและโครงสร้างของคุณธรรม
จรยิธรรม โดยมรีายละเอยีดว่าจรยิธรรมควรมเีนื้อหาอยา่งน้อย 4 รปูแบบ ไดแ้ก่  
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  1.1 ความรูท้างจรยิธรรม   
  1.2 ทศันคตทิางจรยิธรรม  
  1.3 เหตุผลเชงิจรยิธรรม    
  1.4 พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม  
  ควรมีการก าหนดจริยธรรมที่ควรปลูกฝงั อาทิเช่น จริยธรรมที่เป็นสากล ได้แก่  
ความขยนัหมัน่เพยีร ความอดทน ความซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นต้น และที่เป็นของไทยว่า  ควรเป็นอะไรบา้ง 
ตวัอยา่งเช่น ความกตญัํรููคุ้ณ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์เป็นต้น ตลอดจนมี
การก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญในการก่อตัง้และพัฒนาจริยธรรมของบุคคล โดยก าหนด
องคป์ระกอบทีส่ าคญัในการก่อตัง้จรยิธรรมในตวับุคคล เช่น การอบรมเลีย้งดู และลกัษณะนิสยัทีด่ ีเช่น 
ควบคุมตนเองได ้ตลอดจนก าหนดรูปแบบของการถ่ายทอดจรยิธรรมในครอบครวั ในโรงเรยีน และใน
สงัคมที่เหมาะสม จดัให้มตีวัแบบทีด่แีก่เดก็และเยาวชน และสอดคลอ้งกบัเนื้อหาและองค์ประกอบของ
จรยิธรรมที่ก าหนดขึ้นนัน้ๆ และมีการน าเอาผลการวิจยัด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่ได้มีการจดัท า ใน 

ประเทศไทยมากว่า 30 ปี ออกเผยแพรแ่ละบงัคบัใชใ้นหน่วยงานองคก์รต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปลูกฝงั 

จติส านึกทางคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคคล  

 2. รฐัควรรณรงคท์ุกรปูแบบไม่ว่าเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม ซึง่ไดแ้ก่ การออกระเบยีบบงัคบั
ใหป้ฏบิตัแิละการจงูใจใหป้ฏบิตัโิดยสมคัรใจ เพื่อใหค้รอบครัวในสงัคมไทยน ารปูแบบการอบรมเลีย้งดูที่
เหมาะสมมาใชใ้นการอบรมเลีย้งดเูดก็และเยาวชนในครอบครวั  

 3. รฐัรณรงคท์ัง้ทางตรงและทางอ้อม ด าเนินการสนับสนุนและบงัคบัสถานศกึษาและครใูห้มี
การ ปฏริูปการจดัการเรยีนการสอนจรยิธรรมเสยีใหม่ใหถู้กต้องและเหมาะสมแก่เดก็ทุกวยัและคนทุก
กลุ่ม รวมทัง้น าเอาการบรหิารจดัการและด าเนินการตามรปูแบบของโรงเรยีนวถิพีุทธมาใช ้ 

 4. รฐัด าเนินการปฏริปูและรณรงคท์ุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกระเบยีบบงัคบั การจูงใจ
และการสนบัสนุนใหก้ระท าเพื่อใหอ้งคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัต่างๆ ทีม่สี่วนร่วมในการจดัการเรยีนรู้
ทางสงัคมใหแ้ก่คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อกลุ่มเดก็และเยาวชนไดท้ างานประสานกนั จดัการเรยีนรู้
ทางสงัคมทีด่ ี เช่น การจดัสภาพแวดลอ้มที่ด ีและมตีวัแบบที่ดทีางคุณธรรมจรยิธรรมให้เดก็ เยาวชน 
และคนในสงัคมไดย้ดึเป็นตวัแบบ  

 5. รฐัควรด าเนินการรณรงค์เพื่อเป็นการปลุกระดม เพื่อการปลูกฝงัจติส านึกทางคุณธรรม 
จรยิธรรม ให้แก่บุคคลอย่างเข้มแข็ง โดยการปฏิรูปการท างานขององค์กรหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ครอบครวั โรงเรยีน วดั สื่อมวลชน องค์กรและชุมชนต่างๆ ใหท้ างานอย่างเขม้แขง็ โดยอาศยัแนวการ
ปรบัพฤติกรรม เช่น ให้การเสริมแรง ได้แก่ การยกย่อง เชิดชู ให้รา งวัลการเป็นตัวแบบที่ดี และ 

การลงโทษอยา่งจรงิจงั โดยก าหนดใหม้กีารออกกฎระเบยีบเพื่อใชบ้งัคบัใหป้ฏบิตั ิ 

 6. ในดา้นการปฏบิตันิัน้ รฐัควรรบีเรง่ด าเนินการเพื่อปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม ดงัต่อไปนี้  
  6.1 ปลูกฝงัค่านิยมแก่ครอบครวัในด้านบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝงัจิตส านึกทาง
คุณธรรม จรยิธรรมแก่บุตรหลาน รฐัให้ความส าคญัแก่ครอบครวั จดัการช่วยเหลอื จดัการเตรยีม 

ความพร้อมให้แก่พ่อแม่ โดยจดัเป็นหลกัสูตรสอนโดยผ่านตัวแทนองค์กรต่างๆ อย่างแพร่หลาย 
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ขณะเดยีวกนัรฐัด าเนินการจดัหลกัสูตรสอนคุณธรรมจรยิธรรมอย่างเป็นระบบใหแ้ก่เดก็อย่างต่อเนื่องไป
จนถงึวยัผูใ้หญ่ จดัสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนโรงเรยีน จดัวชิาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม ตลอดจนวชิา
ทกัษะชีวิตให้แก่เด็กทุกคน ปลูกฝงัค่านิยมให้ครูในเรื่องบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝงัจิตส านึกทาง
คุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่คร ู ในการพฒันาและปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรม และเร่งรดัให้
โรงเรยีนทุกแห่ง ด าเนินการปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม โดยการน าเอาหลกัการของโรงเรยีนวถิพีุทธเขา้
มาใช ้ 

  6.2 สนับสนุนให้สถาบนัและองค์กรทางศาสนาทุกแห่งด าเนินการปลูกฝงัจติส านึกทาง
คุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่คนในเชงิรกุ โดยการจดัการเผยแพร่หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาใหแ้ก่คนอย่าง
ทัว่ถงึ ทัง้ทีอ่ยู่ใกล้และไกล และให้พระสงฆแ์ละวดัไดร้บัการเชดิชูและสนับสนุนให้เป็นแกนหลกัในการ
ถ่ายทอดอบรมศีลธรรม คุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคคล ปรบัพฒันาวิธีการสอนและการถ่ายทอดของ
พระสงฆใ์ห้อยู่ในระบบที่ทนัสมยั เป็นทีน่่าสนใจส าหรบัผู้ฟงั ขณะเดยีวกนัสื่อมวลชนไดร้บัมาตรการใน
การควบคุมบทบาท และวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตนแก่ประชาชน นอกจากนี้แล้ว 
สื่อมวลชนไดร้บัการถ่ายทอดอบรมใหเ้กดิค่านิยมและจติส านึกในบทบาทหน้าทีข่องสื่อมวลชนทุกแขนง
ให้มีหน้าที่ในการเผยแพร่หลักค าสอนศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ด าเนินการจัดตัง้
คณะกรรมการการบรหิารสื่อมวลชน โดยประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายอาชพี ช่วยกนัควบคุมดูแล
การด าเนินงานของสื่อมวลชนอยา่งใกลช้ดิ  

  6.3 รฐัเรง่ออกกฎหมายลงโทษผูก้ระท าผดิคุณธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม เพื่อใหห้ลาบจ า 
และเร่งวางระเบยีบการบรหิารที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกนัการทุจรติ ฉ้อโกง ตลอดจนวาง
ระเบยีบต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของประชาชน รวมทัง้มกีารรณรงคเ์พื่อสรา้งตวั
แบบของคนด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้รหิารและนกัการเมอืงทีด่ทีีเ่ป็นตวัแบบใหแ้ก่สงัคมได้  
  6.4 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย ์องค์กร และกลุ่มในชุมชนของกลุ่มคนที่อยู่ในที่
ต่างๆ ของประเทศ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งของการปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มเดก็และ
เยาวชน โดยมกีารยดืหยุ่นระเบยีบขอ้บงัคบัในการจดัตัง้กลุ่มหรอืองค์กรให้ง่ายขึน้ จดัหาทุนสนับสนุน 
การด าเนินงานขององค์กรหรอืกลุ่มเหล่านี้ รวมทัง้เสรมิสร้างศกัยภาพในการท างานของศูนย์ องค์กร 
หรอืกลุ่มใหท้ างานได้อย่างเขม้แขง็ทีสุ่ด และมกีารสนับสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศูนยห์รอืองค์กรดา้นเดก็และ
เยาวชนของประเทศใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

 

สรปุ 

 1. ปญัหาจรยิธรรมในด้านต่างๆ ของสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการทุจรติในหน้าที่การคอรร์ปัชัน่ 
การประทุษรา้ยกนั การฆาตกรรม การปลน้ชงิวิง่ราว การจา้งวานฆา่หรอืลงมอืฆ่าเองเพราะความหงึหวง 
การฆ่าข่มขนื การข่มขนืเด็ก การค้าประเวณี การฉ้อโกงต้มตุ๋น การทะเลาะวิวาทจากการเมาสุรา  
เป็นต้น ยงัคงมคีวามรุนแรง และมแีนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อย จ าเป็นที่ทุกองค์กรทุกภาคส่วนจะต้อง
รว่มมอืกนัในการแกไ้ขปญัหาอยา่งเตม็ความสามารถ  
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 2. ปญัหาดา้นจรยิธรรมโดยสรปุไดแ้ก่  
  2.1 ปญัหาการเหนิห่างจากศาสนา  

  2.2 ปญัหาการเป็นทาสของวตัถุนิยมและบรโิภคนิยม  

  2.3 ปญัหาค่านิยมทีเ่ปลีย่นแปลง  

  2.4 ปญัหาการรบัวฒันธรรมทีไ่มเ่หมาะสมจากต่างประเทศ  

  2.5 ปญัหาการทุจรติฉ้อราษฎรบ์งัหลวง  

  2.6 ปญัหาความประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสมของเยาวชน  

 3. สาเหตุของปญัหาจรยิธรรม ประกอบดว้ย 

  3.1 ครอบครวั ซึง่มกีารอบรมเลีย้งดทูีข่าดประสทิธภิาพ ขาดตวัแบบทีด่ ี

  3.2 ระบบการศกึษาขาดประสทิธภิาพ 

  3.3 สถาบนัศาสนา ไม่ไดท้ าหน้าทีใ่นการปลูกฝงั ถ่ายทอด อบรมคุณธรรมจรยิธรรมแก่
บุคคลอยา่งจรงิจงั 

  3.4 สงัคมไทยโดยรวมมคีวามอ่อนแอ ไมม่รีะบบป้องกนัและควบคุมพฤตกิรรมของคน 

  3.5 สงัคมไทยขาดการรณรงคเ์พื่อแกป้ญัหาคุณธรรมจรยิธรรมอย่างจรงิจงั 

 4. แนวทางการพฒันาและการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม 

  4.1 การกล่อมเกลาทางสงัคมกบัการพฒันาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมในระดบับุคคล 

  4.2 การแกป้ญัหาจรยิธรรมในองคก์าร 

 5. แนวทางและวธิกีารปลกูฝงัจรยิธรรม 

  5.1 การศกึษาเพื่อการปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม 

  5.2 การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมดว้ยการปลกูฝงัค่านิยม  

  5.3 การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมดว้ยการใชส้ตปิญัญา 

 6. แนวทางในการแกไ้ขปญัหาจรยิธรรมระดบัรฐับาล 

  6.1 จดัประเดน็เรือ่งปญัหาคุณธรรมจรยิธรรมเป็นวาระเรง่ด่วนแห่งชาต ิ 
  6.2 รฐัควรด าเนินการรณรงค์ เพื่อการปลูกฝงัจติส านึกทางคุณธรรม จรยิธรรม ให้แก่
บุคคลอยา่งเขม้แขง็ โดยการปฏริปูการท างานขององคก์รหน่วยงานต่างๆ 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 8 

 

 

 1. จงอธบิายสถานการณ์ของปญัหาจรยิธรรมของประเทศไทยในปจัจบุนั 

 2. แนวโน้มของปญัหาจรยิธรรมของไทยเป็นไปในทศิทางใด 

 3. ปญัหาจรยิธรรมในสงัคมไทยมสีาเหตุมาจากอะไรบา้ง จงยกตวัอยา่ง 

 4. จงอธบิายแนวทางการพฒันาและการปลกูฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมมาพอสงัเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9  

ธรรมะภาคปฏิบติั 

 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. ความหมายของธรรมะภาคปฏบิตั ิ 

 2. สมถกมัมฏัฐาน 

 3. วปิสัสนากมัมฏัฐาน 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถบอกความหมายของกรรมฐานได ้

 2. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายขัน้ตอนในการฝึกสมาธไิด ้

 3. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัสมถกรรมฐานได ้

 4. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัวปิสัสนากรรมฐานได ้

 5. ผูเ้รยีนสามารถน าวธิกีารฝึกภาวนามาใชใ้นการพฒันาจติตนเองได ้

 6. ผู้เรียนสามารถเลือกกรรมฐานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาใน
ชวีติประจ าวนัได ้

 

 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมคลปิวดีโีอชุด วธิฝึีกสมาธเิบือ้งตน้ 

 2. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 3. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 4. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการน าไปใช ้

 5. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน  

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point   
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 4. คลปิวดีโีอชุด วธิฝึีกสมาธเิบือ้งตน้ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การสมัภาษณ์ผลการฝึกปฏบิตั ิ

 2. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 

 

บทท่ี 9 

ธรรมะภาคปฏิบติั 

 

 

 ค าสอนของพุทธศาสนาถือเป็นรากฐานของมนุษยสมัพนัธ์ รวมทัง้มีแนวปรชัญา
เกีย่วกบัมนุษยสมัพนัธอ์ยูด่ว้ย เพราะมหีลกัค าสอนทีข่ดัเกลาจติใจของมนุษยจ์ากระดบัต ่าสุดไป
ถงึระดบัสงูสุด คอื ตัง้แต่เขา้ใจตนเองไปถงึเขา้ใจผูอ้ื่น หากบุคคลใดปฏบิตัติามหลกัพุทธศาสนา
แลว้ กถ็อืไดว้่าเป็นบุคคลทีไ่ดน้ าหลกัพุทธศาสนาไปประยุกต์เพื่อสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์เนื่องจาก
หลกัธรรมของพุทธศาสนาหลายประการที่เป็นการสรา้งความรกัความศรทัธาให้กบัคนอื่น และ
แน่นอนว่าเมือ่ใครกต็ามทีน่ าหลกัธรรมของพุทธศาสนาไปปฏบิตัยิอ่มเกดิประโยชน์แก่ตนเอง ใน 
3 ระดบั ได้แก่ ประโยชน์ขัน้ต ่า คอื สามารถตัง้ตวัเป็นหลกัฐานได้ ประโยชน์ขัน้กลาง คือ 
สามารถตัง้ตวัอยู่ในหลกัศลีธรรมได้ ระโยชน์ขัน้สูงสุด คอื สามารถดบักเิลส พน้ทุกข ์ไดอ้ย่าง
แท้จรงิ ดงันัน้ การปฏบิตัิธรรมจงึถอืเป็นหวัใจส าคญัของชาวพุทธที่จะใช้เป็นเครื่องมอืในขดั
เกลากเิลส ตณัหา มานะ ทฏิฐ ิอวชิชา ให้เบาบางลงไป อนัจะส่งให้ผู้ปฏบิตัธิรรมมทีุกขท์างใจ  

ลดน้อยลงไปตามล าดบัของการปฏบิตั ิการปฏบิตัธิรรมในพุทธศาสนามหีลายระดบัและหลาย
วธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
 

ความหมายของธรรมะภาคปฏิบติั : กรรมฐาน, ภาวนา 

 ธรรมภาคปฏบิตั ิหรอืนิยมเรยีกว่า กรรมฐาน หรอื กมัมฏัฐาน หมายถงึ ทีต่ ัง้แห่งการ
งาน, อารมณ์เป็นทีต่ ัง้แห่งการงานของใจ, อุบายทางใจ, วธิฝึีกอบรมจติ  ม ี2 ประเภท พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), 2554) คอื 

 1. สมถกมัมฏัฐาน อุบายสงบใจ  
 2. วปิสัสนากมัมฏัฐาน อุบายเรอืงปญัญา  
 กรรมฐาน อาจเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า การภาวนา ซึง่หมายถงึ การท าให้มขีึน้เป็นขึน้ , 

การท าใหเ้กดิขึน้, การเจรญิ, การบ าเพญ็ การฝึกอบรมจติตามหลกัพระพุทธศาสนา ม ี2 อย่าง 
คอื 

 1. สมถภาวนา ฝึกอบรมจติใหเ้กดิความสงบ 

 2. วปิสัสนาภาวนา ฝึกอบรมปญัญาใหเ้กดิความรูเ้ขา้ใจตามเป็นจรงิ 

 อกีนยัหน่ึง จดัเป็น 2 เหมอืนกนัคอื 

 1. จติตภาวนา การฝึกอบรมจติใจให้เจรญิงอกงามด้วยคุณธรรม มคีวามเข้มแข็ง
มัน่คง เบกิบาน สงบสุขผ่องใส พรอ้มดว้ยความเพยีร สต ิและสมาธ ิ
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 2. ปญัญาภาวนา การฝึกอบรมเจรญิปญัญา ใหรู้เ้ท่าทนัเขา้ใจสิง่ทัง้หลายตามความ
เป็นจรงิ จนมจีติใจเป็นอสิระ ไมถู่กครอบง าดว้ยกเิลสและความทุกข์ 
 

สมถกมัมฏัฐาน 

 การเจรญิสมถกรรมฐาน คอื การฝึกปฏบิตัเิพื่อใหจ้ติสงบเป็นสมาธ ิโดยอาศยัอุบายให้
จิตจดจ่อจนเกิดเป็นสมาธิ  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายไว้ถึง 40 วิธี เรียกว่า กรรมฐาน  
40 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), 2554) ประกอบดว้ย 

 1. กสณิ 10 

 2. อสุภะ 10  
 3. อนุสต ิ10 

 4. อปัปมญัญา 4  
 5. อาหาเร ปฏกิูลสญัญา (ก าหนดพจิารณาความเป็นปฏกิูลในอาหาร) 1 

 6. จตุธาตุวฏัฐาน (ก าหนดพจิารณาธาตุ 4 ) 1 

 7. อรปู 4  (วสิุทธ.ิ 1/139)   
มรีายละเอยีดดงันี้ 

 1. กสิณ 10 (วตัถุอนัจงูใจ, วตัถุส าหรบัเพ่งเพื่อจงูจติใหเ้ป็นสมาธ)ิ 

  1.1 ภตูกสณิ 4 (กสณิคอืมหาภตูรปู) 

   1.1.1 ปฐวกีสณิ (กสณิคอืดนิ, กสณิทีใ่ชด้นิเป็นอารมณ์) 

   1.1.2 อาโปกสณิ (กสณิคอืน ้า) 

   1.1.3 เตโชกสณิ (กสณิคอืไฟ) 

   1.1.4 วาโยกสณิ (กสณิคอืลม) 

  1.2 วรรณกสณิ 4 (กสณิคอืส)ี 

   1.2.5 นีลกสณิ (กสณิคอืสเีขยีว) 

   1.2.6 ปีตกสณิ (กสณิคอืสเีหลอืง) 

   1.2.7 โลหติกสณิ (กสณิคอืสแีดง) 

   1.2.8 โอทาตกสณิ (กสณิคอืสขีาว) 

  1.3 กสณิอื่นๆ 

   1.3.9 อาโลกกสณิ (กสณิคอืแสงสว่าง) 

   1.3.10 อากาสกสณิ (กสณิคอืทีว่่างเปล่า, ช่องว่าง) (วสิุทธ.ิ 1/150-217) 

 2. อสุภะ 10 (สภาพอันไม่งาม, ซากศพในสภาพต่างๆ ซึ่งใช้เป็นอารมณ์แห่ง 

สมถกรรมฐาน) 
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  2.1 อุทธุมาตกะ (ซากศพทีเ่น่าพองขึน้อดื) 

  2.2 วนิีลกะ (ซากศพทีม่สีเีขยีวคล ้าคละดว้ยสต่ีางๆ) 

  2.3 วปิพุพกะ (ซากศพทีม่นี ้าเหลอืงไหลเยิม้อยูต่ามทีท่ีแ่ตกปรอิอก) 

  2.4 วจิฉิททกะ (ซากศพทีข่าดจากกนัเป็น 2 ท่อน) 

  2.5 วกิขายติกะ (ซากศพทีถู่กสตัว ์เช่น แรง้ กา สุนขั จกิทึง้กดักนิแลว้) 

  2.6 วกิขติตกะ (ซากศพทีก่ระจยุกระจาย มอืเทา้ศรีษะหลุดออกไปขา้งๆ) 

  2.7 หตวกิขติตกะ (ซากศพทีถู่กสบัฟนับัน่เป็นท่อนๆ กระจายออกไป) 
  2.8 โลหติกะ (ซากศพทีม่โีลหติไหลอาบเรีย่ราดอยู่) 
  2.9 ฬุวกะ (ซากศพทีม่หีนอนคลาคล ่าเตม็ไปหมด) 

  2.10 อฏัฐกิะ (ซากศพทีย่งัเหลอือยูแ่ต่รา่งกระดกูหรอืกระดกูท่อน) 

 3. อนุสติ 10 (ความระลกึถงึ, อารมณ์อนัควรระลกึถงึเนืองๆ) 

  พุทธานุสติ (ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือ น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของ
พระองค)์ 

  ธมัมานุสต ิ(ระลกึถงึพระธรรม คอื น้อมจติระลกึถงึและพจิารณาคุณของพระ) 

  สงัฆานุสต ิ(ระลกึถงึพระสงฆ ์คอื น้อมจติระลกึถงึและพจิารณาคุณของพระสงฆ)์ 

  ลานุสติ (ระลกึถึงศลี คอื น้อมจติร าลกึพจิารณาศีลของตนที่ได้ประพฤติปฏบิตัิ
บรสิุทธิไ์มด่่างพรอ้ย) 

  จาคานุสต ิ(ระลกึถงึการบรจิาค คอื น้อมจติระลกึถงึทานที่ตนไดบ้รจิาคแลว้ และ
พจิารณาเหน็คุณธรรมคอืความเผื่อแผ่เสยีสละนี้ทีม่ใีนตน) 

  เทวตานุสติ (ระลกึถงึเทวดา คอื น้อมจติระลกึถึงเทวดาทัง้หลายที่ตนเคยรู้และ
พจิารณาเหน็คุณธรรมอนัท าบุคคลใหเ้ป็นเทวดานัน้ๆ ตามทีม่อียูใ่นตน) 

  มรณสต ิ(ระลกึถงึความตายอนัจะตอ้งมมีาถงึตนเป็นธรรมดา พจิารณาทีจ่ะใหเ้กดิ
ความไมป่ระมาท) 

  กายคตาสต ิ(สตอินัไปในกาย คอื ก าหนดพจิารณากายนี้ ใหเ้หน็ว่าประกอบดว้ย
ส่วนต่างๆ อนัไม่สะอาด ไม่งาม น่ารงัเกยีจ เป็นทางรูเ้ท่าทนัสภาวะของกายนี้ มใิหห้ลงใหลมวั
เมา) 

  อานาปานสต ิ(สตกิ าหนดลมหายใจเขา้ออก) 

  อุปสมานุสติ (ระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบ คือ ระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระ
นิพพาน อนัเป็นทีร่ะงบักเิลสและความทุกข)์  (องฺ.เอก. 20/179-180/39-40 ; วสิุทธ.ิ 1/2511/) 
 4. พรหมวิหาร 4 หรือ อปัปมญัญา 4 (ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสรฐิ, ธรรมประจ า
ใจอนัประเสรฐิ, หลกัความประพฤตทิี่ประเสรฐิบรสิุทธิ,์ ธรรมทีต่้องมไีว้เป็นหลกัใจและก ากบั
ความประพฤต ิจงึจะชื่อว่าด าเนินชวีติหมดจด และปฏบิตัตินต่อมนุษยส์ตัวท์ัง้หลายโดยชอบ) 
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  4.1 เมตตา (ความรกัใคร่ ปรารถนาดอียากให้เขามคีวามสุข มจีติอนัแผ่ไมตรี
และคดิท าประโยชน์แก่มนุษยส์ตัวท์ัว่หน้า) 

  4.2 กรุณา (ความสงสาร คดิช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอนัจะปลดเปลื้องบ าบดั
ความทุกขย์ากเดอืดรอ้นของปวงสตัว)์ 

  4.3 มุทิตา (ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมสีุข มจีติผ่องใสบนัเทิง กอปรด้วย
อาการแช่มชื่นเบกิบานอยูเ่สมอ ต่อสตัวท์ัง้หลายผูด้ ารงในปกตสิุข พลอยยนิดดีว้ยเมื่อเขาไดด้มีี
สุข เจรญิงอกงามยิง่ขึน้ไป) 

  4.4 อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง อนัจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พจิารณา
เหน็ดว้ยปญัญา คอืมจีติเรยีบตรงเทีย่งธรรมดุจตราชัง่ ไม่เอนเอยีงดว้ยรกัและชงั พจิารณาเหน็
กรรมทีส่ตัวท์ัง้หลายกระท าแลว้ อนัควรไดร้บัผลดหีรอืชัว่ สมควรแก่เหตุอนัตนประกอบ พรอ้มที่
จะวินิจฉัยและปฏิบตัิไปตามธรรม รวมทัง้รู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า 
เพราะเขารบัผดิชอบตนได้ดแีล้ว เขาสมควรรบัผดิชอบตนเอง หรอืเขาควรได้รบัผลอนัสมกบั
ความรบัผดิชอบของตน) (ท.ีม. 10/184/225; ท.ีปา. 11/228/232) 

 5. จตุธาตุวฏัฐาน 4 (ก าหนดพจิารณาธาตุ 4, พจิารณาเหน็ร่างกายของตนโดย 

สกัว่าเป็นธาตุ 4 แต่ละอยา่งๆ; ธาตุมนสกิาร กเ็รยีก) 

 6. อาหาเร ปฏิกลูสญัญา 1 (ก าหนดพจิารณาความเป็นปฏกิูลในอาหาร) 

 7. อรปู หรือ อารปุป์ 4 (ฌานมรีูปธรรมเป็นอารมณ์ คอือรูปฌาน, ภพของสตัว ์

ผูเ้ขา้ถงึอรปูฌาน, ภพของอรปูพรหม) 

  7.1 อากาสานัญจายตนะ (ฌานอนัก าหนดอากาศคอืช่องว่างหาที่สุดมไิด้เป็น
อารมณ์ หรอืภพของผูเ้ขา้ถงึฌานนี้) 
  7.2 วญิญาณญัจายตนะ (ฌานอนัก าหนดวญิญาณหาทีสุ่ดมไิดเ้ป็นอารมณ์ หรอื
ภพของผูเ้ขา้ถงึฌานนี้) 
  7.3 อากญิจญัญายตนะ (ฌานอนัก าหนดภาวะที่ไม่มอีะไรๆ เป็นอารมณ์ หรอื
ภพของผูเ้ขา้ถงึฌานนี้) 
  7.4 เนวสญัญานาสญัญายตนะ (ฌานอนัเขา้ถงึภาวะมสีญัญากไ็ม่ใช่ ไม่มสีญัญา
กไ็มใ่ช่ หรอืภพของผูเ้ขา้ถงึฌานนี้) (ท.ีปา. 11/235/235) 

 ขัน้ตอนการปฏิบติักรรมฐาน/ภาวนา 

 การเจรญิสมถกรรมฐานเพื่อใหเ้กดิสมาธ ิม ี3 ขัน้ คอื 

 1. บรกิรรมภาวนา ภาวนาขัน้ตระเตรยีม คอืก าหนดอารมณ์กรรมฐาน 

 2. อุปจารภาวนา ภาวนาขัน้จวนเจยีน คอืเกดิอุปจารสมาธ ิ

 3. อปัปนาภาวนา ภาวนาขัน้แน่วแน่ คอืเกดิอปัปนาสมาธเิขา้ถงึฌาน 
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 โดยการภาวนา หรอื การเจรญิกรรมฐาน หรอืฝึกสมาธขิ ัน้ต่างๆ มกี าลงัของสมาธิ
แตกต่างกนัไปดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 1. บรกิรรมภาวนา (ภาวนาขัน้บรกิรรม, ฝึกสมาธขิ ัน้ตระเตรยีม ไดแ้ก่ การถอืเอา
นิมติในสิง่ทีก่ าหนดเป็นอารมณ์กรรมฐาน เช่น เพ่งดวงกสณิ หรอืนึกถงึพุทธคุณเป็นอารมณ์ว่า
อยูใ่นใจเป็นตน้ กล่าวสัน้ๆ คอื การก าหนดบรกิรรมนิมตินัน่เอง) ไดใ้นกรรมฐานทัง้ 40 

 2. อุปจารภาวนา (ภาวนาขัน้จวนเจยีน, ฝึกสมาธขิ ัน้เป็นอุปจาร ไดแ้ก่ เจรญิกรรมฐาน
ต่อไป ถึงขณะที่ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นในกรรมฐานที่เพ่งวัตถุก็ดี นิวรณ์สงบไปในกรรมฐาน
ประเภทนึกเป็นอารมณ์กด็ ีนับแต่ขณะนัน้ไปจดัเป็นอุปจารภาวนา) ขัน้นี้เป็น กามาวจรสมาธ ิ
ไดใ้นกรรมฐานทัง้ 40; อุปาจารภาวนา สิน้สุดแค่โคตรภขูณะ ในฌานชวนะ 

 3. อปัปนาภาวนา (ภาวนาขัน้แน่วแน่, ฝึกสมาธขิ ัน้เป็นอปัปนา ได้แก่ เสพปฏิ 
ภาคนิมติที่เกิดขึ้นแล้วนัน้สม ่าเสมอด้วยอุปจารสมาธิ จนบรรลุปฐมฌาน คือ ถดัจากโคตรภู 
ขณะในฌานชวนะเป็นต้นไป ต่อแต่นัน้เป็นอปัปนาภาวนา) ขัน้นี้เป็นรปูาวจรสมาธ ิไดเ้ฉพาะใน
กรรมฐาน 30 คอื หกัอนุสสต ิ8 ขา้งต้น ปฏกิูลสญัญา 1 และจตุธาตุวตัถาน 1 ออกเสยี คงเหลอื 
อสุภะ 10 และกายคตาสติ 1 (ได้ถึงปฐมฌาน) อัปปมญัญา 3 ข้อต้น (ได้ถึงจตุตถฌาน)  
อปัปมญัญาข้อท้ายคอือุเบกขา 1 กสณิ 10 และ อานาปานสติ 1 (ได้ถึงปญัจมฌาน) อรูป 4  

(ไดอ้รปูฌาน) 
 การเลือกกรรมฐานตามจริตนิสยั 

 จรติ หรอื จรยิา 6 (ความประพฤตปิกต,ิ ความประพฤตซิึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง  
อนัเป็นปกตปิระจ าอยู่ในสนัดาน, พืน้เพของจติ, อุปนิสยั, พืน้นิสยั, แบบหรอืประเภทใหญ่ๆ 
แห่งพฤตกิรรมของคน) 

 ตวัความประพฤติเรยีกว่า จรยิา บุคคลผู้มคีวามประพฤติอย่างนัน้ๆ เรยีกว่า จรติ  

ไดแ้ก่ 

 1. ราคจรติ (ผูม้รีาคะเป็นความประพฤตปิกติ, ประพฤตหินักไปทางรกัสวยรกังาม) 

กรรมฐานคู่ปรบัส าหรบัแก ้คอื อสุภะและกายคตาสต ิ

 2. โทสจรติ (ผูม้โีทสะเป็นความประพฤตปิกต,ิ ประพฤตหินักไปทางใจรอ้นหงุดหงดิ) 

กรรมฐานทีเ่หมาะ คอื พรหมวหิารและกสณิ โดยเฉพาะวณัณกสณิ 

 3. โมหจรติ (ผูม้โีมหะเป็นความประพฤตปิกติ, ประพฤตหินักไปทางเขลา เหงาซมึ
เงื่องงง งมงาย) กรรมฐานทีเ่กื้อกูล คอื อานาปานสต ิและพงึแก้ดว้ยมกีารเรยีน ถาม ฟงัธรรม 
สนทนาธรรมตามกาลหรอือยูก่บัคร ู

 4. สทัธาจรติ (ผูม้ศีรทัธาเป็นความประพฤตปิกติ, ประพฤตหินักไปทางมจีติซาบซึง้ 
ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย) พงึชกัน าไปในสิง่ที่ควรแก่ความลื่อมใส และความเชื่อที่มี
เหตุผล เช่น พจิารณาอนุสต ิ6 ขอ้ตน้ 
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 5. พุทธจิรติ หรอื ญาณจรติ (ผูม้คีวามรูเ้ป็นความประพฤตปิกติ, ประพฤตหินักไป
ในทางใชค้วามคดิพจิารณา) 

 6. วติกจรติ (ผู้มวีติกเป็นความประพฤตปิกติ, ประพฤตหินักไปทางนึกคดิจบัจด
ฟุ้งซ่าน) พงึแก้ดว้ยสิง่ที่สะกดอารมณ์ เช่น เจรญิอานาปานสต ิหรอืเพ่งกสณิ เป็นต้น (ขุ.ม. 
29/727/435; ข.ุจ.ู 30/492/242) 

 วิธีฝึกอานาปานสติภาวนา  
 อานาปานสติภาวนา คือ วิธพีฒันาสติ สมาธิ ปญัญา ด้วยการใช้ลมหายใจเป็น 

เครื่องก าหนดหรอือกีนัยหนึ่ง เป็นวธิกีารน าความจรงิของธรรมชาติมาใคร่ครวญพจิารณาอยู่ 
ทุกขณะของลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ความจรงิของธรรมชาติที่ควรน ามาพิจารณา
ใคร่ครวญ คอื ความจรงิเกี่ยวกบัเรื่องของกาย ของเวทนา ของจติและเรื่องของธรรม ฉะนัน้  
อานาปานสตภิาวนาจงึแบ่งออกเป็น 4 หมวด หมวดละ 4 ขัน้ รวมทัง้หมดเป็น 16 ขัน้ (ศนัสนีย ์
เสถยีรสุต, 2556) ดงันี้ 
 หมวดท่ี 1 : กายานุปัสสนาภาวนา 

 การปฏบิตัิในหมวดนี้ คอื การศกึษาเรื่องของกายโดยเฉพาะกายลม คอื ลมหายใจ 
ตอ้งศกึษาจนรูจ้กัธรรมชาตขิองลมหายใจทุกอยา่งทุกชนิดอยา่งถีถ่ว้นจนสามารถรูช้ดัว่า กายลม
นี้ปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรและสามารถใช้กายลมบงัคบักายเนื้อ (ร่างกาย) ได้ตามต้องการ 
(ปฏบิตัอิยูทุ่กขณะทีห่ายใจเขา้และหายใจออก) 
 จุดประสงค์ของการฝึกปฏบิตัหิมวดที่ 1 คอื กายานุปสัสนาภาวนานัน้ เพื่อฝึกอบรม
จติใหม้คีวามมัน่คงหนักแน่นอยูด่ว้ยก าลงัของสมาธ ิ

 ขัน้ที ่1 ตามลมหายใจยาว 

 ขัน้ที ่2 ตามลมหายใจสัน้ 

 ขัน้ที ่3 ตามรูจ้กั - ศกึษาลมหายใจทุกชนิดทีป่รุงแต่งกายจนเหน็ชดัว่าลมหายใจเป็น 
“กายสงัขาร” 
 ขัน้ที ่4 ท าลมหายใจให้สงบระงบัด้วยการเฝ้าดูจติสงบน่ิงพร้อมอยู่ด้วยสติ - สมาธิ
อยา่งหนกัแน่น 

 หมวดท่ี 2 : เวทนานุปัสสนาภาวนา 

 การปฏบิตัิหมวดนี้ คอืการศกึษาเรื่องของเวทนาที่มอี านาจอิทธพิลปรุงแต่งจติของ
มนุษย์ให้ดิ้นรนระส ่าระสายมใิห้มคีวามสงบเย็น จึงต้องศึกษาให้รู้ลกัษณะอาการของเวทนา 

ทุกอย่างทัง้สุขเวทนาและทุกขเวทนาอย่างละเอยีดจนสามารถบงัคบัควบคุมเวทนาได้  (ปฏบิตัิ
ทุกอยา่งขณะทีห่ายใจเขา้และหายใจออก) 
 จุดประสงค์ของการฝึกปฏบิตัหิมวดที่ 2 คอืเวทนานุปสัสนาภาวนานัน้ เพื่อฝึกอบรม
จติใหส้ามารถควบคุมเวทนา มใิหเ้วทนามอีทิธพิลปรงุแต่งจติได้ 
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 ขัน้ที ่5 ศกึษาปีตแิลว้ท าปีตใิหส้งบระงบั 

 ขัน้ที ่6 ศกึษาสุขแลว้ท าสุขเวทนานัน้ใหส้งบระงบั 

 ขัน้ที ่7 ศกึษาเวทนาทุกชนิดจนประจกัษ์ชดัว่า  เวทนาเป็น จติตสงัขาร 

 ขัน้ที ่8 ท าเวทนาใหส้งบระงบั 

 หมวดท่ี 3 : จิตตานุปัสสนาภาวนา 

 การปฏบิตัใินหมวดนี้ คอื การศกึษาเรือ่งธรรมชาตขิองจติ เพื่อรูจ้กัลกัษณะอาการของ
จติให้ละเอยีดถี่ถ้วนทุกแง่มุม แล้วฝึกทดสอบก าลงัในการบงัคบัจติ เพื่อเตรยีมจติให้เป็นจติที่
สงบ มัน่คง ว่องไวพรอ้มทีจ่ะพจิารณาธรรมต่อไป (ปฏบิตัอิยูทุ่กขณะทีห่ายใจเขา้และหายใจออก) 
 จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบตัิหมวดที่ 3 คอื จติตานุปสัสนาภาวนานัน้ เพื่อศึกษา
ธรรมชาตขิองจติจนรูจ้กัชดัเจน แลว้สามารถควบคุมบงัคบัจติได้ 
 ขัน้ที ่9  ศกึษาจติจนรูจ้กัธรรมชาตขิองจติ 

 ขัน้ที ่10 บงัคบัจติใหบ้นัเทงิปราโมทย ์

 ขัน้ที ่11 บงัคบัจติใหน้ิ่งตัง้มัน่เป็นสมาธ ิ

 ขัน้ที ่12 บงัคบัจติใหป้ล่อยเป็นอสิระจากความยดึมัน่ถอืมัน่ทัง้ปวง 

 หมวดท่ี 4 : ธมัมานุปัสสนาภาวนา 

 การปฏบิตัิในหมวดนี้ คือ การศึกษาเรื่องธรรมที่เป็นสจัจะของธรรม หรอื กฎของ
ธรรมชาติ คือกฎไตรลกัษณ์ กฎอิทัปปจัจยตา จนประจกัษ์แจ้งในความจริงของธรรมชาต ิ 
แลว้จติจะจางคลายจากความยดึมัน่ถอืมัน่ จนถงึทีสุ่ดคอืดบัเสยีซึง่ความยดึมัน่ถอืมัน่ (อุปาทาน) 
ในสิ่งทัง้ปวงมจีติที่เป็นอิสระมคีวามสุขสงบเย็นอยู่ด้วยสุญญาตาวิหาร(ปฏิบตัิอยู่ทุกขณะที่
หายใจเขา้และหายใจออก)  
 จุดประสงค์ของการฝึกปฏบิตัิหมวดที่ 4 คือ ธมัมานุปสัสนาภาวนานัน้ เพื่อศึกษา
ธรรม (กฎธรรมชาติ) จนประจกัษ์แจ้ง จติหลุดพ้นจากความยดึมัน่ถอืมัน่ (อุปาทาน) ทัง้ปวง 
เป็นจติทีม่แีต่ความสุขสงบเยน็เยอืกเยน็อนัเกษมดว้ยสุญญตาวหิาร 

 ขัน้ที ่13 ใครค่รวญธรรม (ไตรลกัษณ์-อทิปัปจัจยตา) จนประจกัษ์ใจในธรรมนัน้ 

 ขัน้ที ่14 เพ่งดคูวามจางคลาย (วริาคะ) ทีเ่กดิขึน้ในจติ 

 ขัน้ที ่15 เพ่งดคูวามดบั (นิโรธะ) ทีเ่กดิขึน้ในจติ 

 ขัน้ที ่16 เพ่งดคูวามสลดัคนื (ปฏนิิสสคัคะ) ทีเ่กดิขึน้ในจติ 

 อานิสงสข์องการเจริญอานาปานสติ  
 ศนัสนีย ์เสถยีรสุต (2556) ไดอ้ธบิายถงึอานิสงสบ์างประการของการเจรญิอานาปานสต ิ
ดงันี้ 
 1. ได้ร ับความสุขอันประณีตจากการที่ร่างกายสงบ และผ่อนคลาย เป็นคนที่มี
ความสุขมากและมคีวามสุขงา่ย เพราะไมต่อ้งอาศยัวตัถุภายนอก 
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 2. ท าให้เป็นคนมปีระสาทสมัผสัละเอียดอ่อน จติใจไม่หยาบกระด้าง สามารถรบัรู้
และท างานทีล่ะเอยีดลกึซึง้ได ้

 3. ท าใหม้สีุขภาพจติด ีไมเ่ครง่เครยีด เบื่อหน่าย ทอ้แท ้เซง็ งว่งเหงาหาวนอน ลงัเล
สงสยั ตลอดจนขบัไล่อารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ความเศร้าโศก ความกลวั ความโกรธ  
ความประหมา่ตื่นเตน้ ฯลฯ ไดโ้ดยงา่ยทนัตาเหน็ 

 4. ท าให้สุขภาพกายดี ไม่มีปญัหาอันเน่ืองจากระบบประสาท เคร่งเครียด เช่น  
โรคกระเพาะ ท าให้ร่างกายสงบเย็น ความดนัโลหติไม่สูง เลือดออกน้อย และนอนหลบัง่าย  
หลบัสนิทและสบาย 

 5. ท าใหเ้ศรษฐกจิด ีเพราะไม่ต้องไปแสวงหาความสุข จากอบายมุขต่างๆ ซึ่งท าให้
มวัเมาเหน็ดเหนื่อย และสิน้เปลอืง เนื่องจากมคีวามสุขภายในใจทีด่กีว่ามาทดแทน 

 6. ท าให้สังคมดี เพราะจิตใจมีความสุขเบิกบาน จึงคิดพูดและท าแต่ในทางที่ด ี  
ไมเ่บยีดเบยีนกนั ผกูมติรกบัคนไดง้า่ย ไมม่ศีตัรรูบกวนจติใจใหห้วาดระแวง 

 7. ท าใหค้วามคดิปลอดโปรง่ และความจ าด ีมสีตสิมัปชญัญะบรบิรูณ์ 

 8. ท าใหท้ างานไดด้ ีไม่ผดิพลาด ไม่เหนื่อยหน่าย และมสีมาธทิ างานไดท้น ละเอยีด
รอบคอบ และมปีระสทิธภิาพ 

 9. ท าใหรู้จ้กัตวัเองและสามารถควบคุมอารมณ์ตวัเองไดด้ ีมจีติใจที่เยอืกเยน็มัน่คง 
เป็นอสิระจากสิง่แวดลอ้มทีม่ายัว่ย ุยัว่ยวน 

 10. ท าให้เขา้ใจกฎธรรมชาต ิรูเ้ท่าทนัความจรงิของสิง่ทัง้ปวง และจติใจไม่เป็นทุกข์
เพราะความยดึมัน่ถอืมัน่ 

 11. ท าใหคุ้ณธรรมต่างๆ เช่น ทาน ศลี เมตตา ขนัต ิและ ปญัญา ฯลฯ งอกงามในใจ
ไดง้า่ย เป็นหนทางแห่งความเจรญิในทางพระศาสนา 

 12. ท าให้พระพุทธศาสนาตัง้มัน่ยัง่ยนื เพราะมผีู้ได้รบัผลของการปฏบิตัจิรงิ เป็นที่
ยนืยนัและพสิจูน์ใหด้ไูด ้

 13. ในพระสูตร พระพุทธองค์ตรสัถึงอานิสงส์ของอานาปานสติไว้ว่า “ดูกรภิกษุ
ทัง้หลาย อานาปานสต ิอนัภกิษุเจรญิแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ย่อมมผีลมาก มอีานิสงสม์าก ภกิษุที่
เจรญิอานาปานสตแิลว้ ท าใหม้ากแลว้ ย่อมบ าเพญ็สตปิฏัฐาน 4 ใหบ้รบิูรณ์ได ้ภกิษุทีเ่จรญิสติ
ปฏัฐาน 4 แล้ว ท าให้มากแล้วย่อมบ าเพญ็โพชฌงค์ 7 ให้บรบิูรณ์ได้ ภกิษุที่เจรญิโพชฌงค์ 7 
แลว้ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มบ าเพญ็วชิชาและวมิตุตใิหบ้รบิรูณ์ได”้ (ม.อุ.14/287/167-177)  
 การเตรียมตวัก่อนท าสมาธิ 

 1. นัง่ในท่าทีส่บาย ใหก้ลา้มเนื้อทุกส่วนไดพ้กั 

 2. ละทิง้ความกงัวลใดๆ ชัว่ขณะ 

 3. สดูลมหายใจเขา้ลกึๆ แลว้ผ่อนลมหายใจออกชา้ๆ 

 4 องมคีวามเชื่อว่าบุญบาปมจีรงิ เราท ากรรมอยา่งไร กไ็ดร้บัผลอยา่งนัน้ 
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 5. ต้องมคีวามอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ เช่น อากาศรอ้น มเีสยีงรบกวน อยากนอน 
อยากดโูทรทศัน์ อยากสบูบุหรี ่มจีติใจฟุ้งซ่าน และมจีติใจเศรา้หมอง เป็นตน้ 

 6. ตอ้งสรา้ง อทิธบิาท 4 คอื พอใจทีจ่ะฝึกจติของเราใหส้งบใหเ้กดิขึน้  
 ขัน้ตอนในการฝึกอานาปานสติสมาธิ 

 1. นัง่หลบัตา 

 2. ละอารมณ์ต่างๆ ออกไปชัว่ขณะ 

 3. มเีจตนาทีล่ะความชัว่ออกไปจากจติใจของเรา  
 4. พยายามทีจ่ะสรา้งสตใินการระลกึรูล้มหายใจ เขา้ - ออก ทีบ่รเิวณปลายจมกู ทีจุ่ด
ของลมกระทบ เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ อาจใชก้ารภาวนาช่วย คอื หายใจเขา้ ภาวนา "พุท" หายใจออก 
ภาวนา " โธ " 
 5. พยายามรกัษาสติ คือ การระลึกรู้ธรรมชาติของลมหายใจ เข้า - ออก ที่จุดลม
กระทบ อยูต่ลอดเวลา 

 6. เมือ่จติมคีวามสงบเกดิขึน้แลว้ใหร้ะวงัอย่าเผลอสต ิพยายามระลกึรูธ้รรมชาตขิอง
ลมหายใจ เขา้ - ออก ใหม้คีวามมัน่คงยิง่ขึน้ อย่าใหจ้ติใจซดัส่ายไปทีใ่ด (การท าสมาธ ิต้องท า
ให้สม ่าเสมอ เป็นประจ าทุกวนั หลงัตื่นนอนตอนเช้าและก่อนนอน หรอื ในขณะที่มเีวลาว่าง  
ครัง้แรก อาจใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที ต่อไป ค่อยๆ เพิม่ขึ้น เป็น 1 ชัว่โมง หรอืตาม 

ความเหมาะสม) 

 7. เมือ่จะออกจากสมาธ ิใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
  7.1 ค่อยๆ ลดความสงบในจติใจลงมา 

  7.2 สดูลมหายใจ เขา้ - ออก ใหแ้รงขึน้ 

  7.3 ค่อยๆ สงัเกตความสงบในจติใจของเราที่ลดลงมา ความตัง้มัน่จะค่อยๆ
หายไป ความรูส้กึนึกคดิต่างๆ จะเขา้มาสู่จติใจของเรามากขึน้ 

  7.4 เมื่อความสงบลดลงมาอยู่ในสภาวะปรกติแล้วจงึค่อยลมืตาขึ้น ถอยออก
จากสมาธ ิ

 อปุสรรคของการฝึกสมาธิ 

 นิวรณ์ 5 (สิง่ทีก่ ัน้จติไม่ใหก้้าวหน้าในคุณธรรม, ธรรมทีก่ัน้จติไม่ใหบ้รรลุคุณความดี, 
อกุศลธรรมทีท่ าจติใหเ้ศรา้หมองและท าปญัญาใหอ่้อนก าลงั) ไดแ้ก่ 

 1. กามฉนัทะ (ความพอใจในกาม, ความตอ้งการกามคุณ) 

 2. พยาบาท (ความคดิรา้ย, ความขดัเคอืงแคน้ใจ) 

 3. ถนีมทิธะ (ความหดหู่และเซื่องซมึ) 

 4. อุทธจัจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและรอ้นใจ, ความกระวนกระวายกลุม้กงัวล) 

 5. วจิกิจิฉา (ความลงัเลสงสยั) (องฺ.ปญฺจก. 22/51/72) 
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วิปัสสนากมัมฏัฐาน 

 วิปัสสนา หมายถึง ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจรงิของสภาวธรรม ;

ปญัญาทีเ่หน็ ไตรลกัษณ์อนัใหถ้อนความหลงผดิรูผ้ดิในสงัขารเสยีได้, การฝึกอบรมปญัญาให้
เกดิความเหน็แจง้รูช้ดัภาวะของสิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเป็นฉะนัน้ 

 วิปัสสนาญาณ 9  

 ญาณทีน่บัเขา้ในวปิสัสนาหรอืญาณทีจ่ดัเป็นวปิสัสนาม ี9 อยา่ง คอื 

 1. อุทยพัพยานุปสัสนาญาณ ญาณตามเหน็ความเกดิและความดบัแห่งนามรปู 

 2. ภงัคานุปสัสนาญาณ ญาณตามเหน็จ าเพาะความดบัเด่นขึน้มา 

 3. ภยตูปฏัฐานญาณ ญาณอนัมองเหน็สงัขารปรากฏเป็นของน่ากลวั 

 4. อาทนีวานุปสัสนาญาณ ญาณค านึงเหน็โทษ 

 5. นิพพทิานุปสัสนาญาณ ญาณค านึงเหน็ดว้ยความหน่าย 

 6. มจุจตุิกมัยตาญาณ ญาณหยัง่รูอ้นัใหใ้ครจ่ะพน้ไปเสยี 

 7. ปฏสิงัขานุปสัสนาญาณ ญาณอนัพจิารณาทบทวนเพื่อจะหาทาง 

 8. สงัขารเุปกขาญาณ ญาณอนัเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสงัขาร 

 9. สจัจานุโลมกิญาณ ญาณเป็นไปโดยควรแก่การหยัง่รูอ้รยิสจัจ ์

 การเจริญวิปัสสนาตามหลกัสติปัฏฐาน 4  
 สตปิฏัฐาน 4 (ทีต่ ัง้ของสต,ิ การตัง้สตกิ าหนดพจิารณาสิง่ทัง้หลายใหรู้เ้หน็ตามความ
เป็นจรงิ คอื ตามทีส่ ิง่นัน้ๆ มนัเป็นของมนัเอง) 

 1. กายานุปสัสนาสติปฏัฐาน (การตัง้สตกิ าหนดพจิารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจรงิ 
ว่า เป็นเพยีงกาย ไมใ่ช่สตัวบ์ุคคลตวัตนเราเขา) ท่านจ าแนกปฏบิตัไิวห้ลายอยา่ง คอื  
  อานาปานสต ิก าหนดลมหายใจ 1  
  อริยิาบถ ก าหนดรูท้นัอริยิาบถ 1  
  สมัปชญัญะ สรา้งสมัปชญัญะในการกระท าความเคลื่อนไหวทุกอย่าง 1  
  ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทัง้หลายที่ประชุมเข้าเป็น
รา่งกายนี้ 1  
  ธาตุมนสกิาร พจิารณาเหน็รา่งกายของตนโดยสกัว่าเป็นธาตุแต่ละอยา่งๆ 1  
  นวสีวถิกา พิจารณาซากศพในสภาพต่างๆ อันแปลกกันไปใน 9 ระยะเวลา  
ใหเ้หน็คตธิรรมดาของรา่งกาย ของผูอ้ื่นเช่นใด ของตนกจ็กัเป็นเช่นนัน้ 1 

 2. เวทนานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตกิ าหนดพจิารณาเวทนา ให้รูเ้หน็ตามเป็น
จรงิว่า เป็นแต่เพยีงเวทนา ไม่ใช่สตัว์บุคคลตวัตนเราเขา) คอื มสีตริูช้ดัเวทนาอนัเป็นสุขก็ด ี
ทุกขก์ด็ ีเฉยๆ กด็ ีทัง้ทีเ่ป็นสามสิ และเป็นนิรามสิตามทีเ่ป็นไปอยูใ่นขณะนัน้ๆ 
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 3. จติตานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตกิ าหนดพจิารณาจติ ใหรู้เ้หน็ตามเป็นจรงิว่า 
เป็นแต่เพยีงจติ ไม่ใช่สตัว์บุคคลตวัตนเราเขา) คอื มสีติรู้ชดัจติของตนที่มรีาคะ ไม่มรีาคะ  
มโีทสะ ไม่มโีทสะ มโีมหะ ไม่มโีมหะ เศร้าหมองหรอืผ่องแผ้ว ฟุ้งซ่านหรอืเป็นสมาธิ ฯลฯ 
อยา่งไรๆ ตามทีเ่ป็นไปอยูใ่นขณะนัน้ๆ 

 4. ธมัมานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตกิ าหนดพจิารณาธรรม ใหรู้เ้หน็ตามเป็นจรงิ
ว่า เป็นแต่เพยีงธรรม ไมใ่ช่สตัวบ์ุคคลตวัตนเราเขา) คอื มสีตริูช้ดัธรรมทัง้หลาย ไดแ้ก่ นิวรณ์ 5 
ขนัธ ์5 อายตนะ 12 โพชฌงค ์7 อรยิสจั 4 ว่าคอือะไร เป็นอยา่งไร มใีนตนหรอืไม่ เกดิขึน้ เจรญิ
บรบิรูณ์ และดบัไปไดอ้ย่างไร เป็นต้น ตามทีเ่ป็นจรงิของมนัอย่างนัน้ๆ (ท.ีม. 10/273-300/325-

351) 
 วิธีเจริญวิปัสสนาแบบพอง-ยบุ 

 ธนิต อยู่โพธิ ์(2518 : 26) ไดอ้ธบิายวธิกีารเจรญิวปิสัสนาว่า การเจรญิวปิสัสนาตาม
พระพุทธประสงค์ ก็คอื การก าหนดรูปนามเป็นอารมณ์ ถ้าผดิจากการก าหนดรูปนามเสยีแล้ว  
ก็หาใช่วปิสัสนากรรมฐานไม่ การก าหนดรูปที่เป็นอารมณ์ของวปิสัสนานัน้ ถ้าก าหนดรูปใหญ่ 

ไม่ไดผ้ลหรอืได้ผลน้อย ก็ให้ก าหนดรปูละเอยีด รูปทีล่ะเอยีด ได้แก่ รูปทีล่มหายใจกระทบ คอื 
ลมหายใจเขา้-ออกไปกระทบทีใ่ดกใ็หก้ าหนดทีน่ัน้ 

 ในที่นี้สถานที่ที่ลมหายใจถูกต้องอยู่เสมอมอียู่ 2 แห่ง คอื ที่จมูกและที่บรเิวณท้อง  
ในที่ 2 แห่งนัน้ จมูกเป็นส่วนที่ก าหนดได้ชดัเจนเฉพาะในระยะเริม่แรกเท่านัน้ ครัน้ก าหนด  

นานเข้าจนลมละเอียดแล้ว การกระทบจะปรากฏไม่ชัดเจนและสังเกตยาก ส่วนที่บริเวณ  

หน้าท้องซึ่งมอีาการพอง-ยุบนัน้ สามารถก าหนดได้ชดัเจนสม ่าเสมอ ถึงจะนานเท่าใดหรอืลม
หายใจละเอียดเพยีงใดก็ก าหนดได้ และแสดงสภาวะได้ชดัเจนกว่าการกระทบที่บรเิวณจมูก 
ฉะนัน้รูปที่ลมถูกต้องที่บรเิวณหน้าท้อง คอื อาการพองขึ้นและยุบลง จงึเหมาะแก่การตัง้สติ
ก าหนดเพื่อเจรญิวปิสัสนากรรมฐาน 

 การเดินจงกรม 

 ตามปกตคินเราโดยทัว่ไปจะเดนิช้าหรอืเรว็ก็ตาม ย่อมก้าวเท้าเดนิไปตามระยะหรอื
จงัหวะ ไม่ปรากฏว่ามใีครเคยก าหนดว่าก้าวหนึ่ง ๆ มกีี่ระยะ หรอืกี่จงัหวะ และไม่เคยก าหนด
ซ้าย-ขวาในการก้าวย่าง นอกจากทางการทหาร ซึ่งมคีวามมุ่งหมายไปอีกทางหนึ่ง ต่างจาก
ความมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรม อิริยาบถเดินเป็นอาการเคลื่อนไหวทางกายอย่างหนึ่ง 
สามารถเป็นสื่อใหจ้ติเกดิความตัง้มัน่ไดเ้ช่นกนั แนวทางในการปฏบิตัเิบือ้งต้น คอื ความตัง้ใจใน
การเดนิไปและกลบัในจงัหวะต่าง ๆ ตามระยะทางทีก่ าหนดไว ้เรยีกว่า เดนิจงกรม  

 วปิสัสนาจารยบ์างท่านน าเอาระยะหรอืจงัหวะมาแบ่งเป็นขัน้ตอน โดยก าหนดใหเ้ดนิ
เป็นระยะหรอืเป็นจงัหวะ รวมแล้วม ี6 ระยะ เขา้ใจว่าคงอนุโลมตามการแบ่งการก้าวครัง้หนึ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน (ธนิต  อยูโ่พธิ ์; 2518 : 22) เพื่อสะดวกในการปฏบิตัเิป็นขัน้ ๆ ดงันี้ 
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 จงกรม 1 ระยะ 
 ซา้ยยา่งหนอ - ขวายา่งหนอ 

 จงกรม 2 ระยะ 
 ยกหนอ - เหยยีบหนอ 

 จงกรม 3 ระยะ 
 ยกหนอ - ยา่งหนอ - เหยยีบหนอ 

 จงกรม 4 ระยะ 
 ยกซ่นหนอ - ยกหนอ - ยา่งหนอ – เหยยีบหนอ 

 จงกรม 5 ระยะ 
 ยกซ่นหนอ - ยกหนอ - ยา่งหนอ - ลงหนอ - ถูกหนอ 

 จงกรม 6 ระยะ 
 ยกซ่นหนอ - ยกหนอ - ยา่งหนอ - ลงหนอ - ถูกหนอ - กดหนอ 

 ในการฝึกนัน้ใหฝึ้กไปทลีะขัน้ มใิช่ว่าเดนิทุกระยะตัง้แต่ 1 ถงึ 6 ระยะในคราวเดยีวกนั 
หากแต่เริม่ฝึกจาก 1 ระยะก่อน คอื เดนิอย่างช้าๆ เป็นขัน้ๆ ไปตามวธิเีดนิจงกรม จะก้าวเท้าซ้าย
หรอืเท้าขวาก่อนก็ได้ ตัง้สติก าหนดในใจตามไปพร้อมกับก้าวเท้าให้เป็นปจัจุบนั เช่น ขณะ 

ยกเทา้ซา้ยกา้วไปจนวางเทา้ลงกบัพืน้ กต็ัง้สตกิ าหนดแต่แรกเริม่ยกเทา้ชา้ ๆ ว่า ซา้ย-ย่าง-หนอ 
พอเท้าเหยยีบกบัพื้นก็ลงค าว่า หนอพอด ีขณะยกเท้าขวาก้าวไปจนวางเท้าลงกบัพื้น ก็ตัง้สติ
ก าหนดว่า ขวา-ย่าง-หนอ ท าให้ทันกันเช่นนี้ทุกครัง้ที่ก้าวออก มิใช่ก้าวเท้าไปก่อนแล้วจึง
ก าหนดตาม หรอืก าหนดไวก่้อน  แลว้จงึกา้วเทา้ เป็นตน้ 

 เมื่อจงกรมจนสุดทางดา้นหนึ่งแลว้ หยุดยนืใหก้ าหนดในใจว่า “ยนืหนอ” 3 ครัง้ เมื่อ 

จะกลบัตวัใหก้ าหนดว่า “อยากกลบัหนอ” 3 ครัง้ แลว้ค่อยๆ หนัตวักลบัชา้ๆ พรอ้มกบัก าหนดว่า 
“กลบัหนอ” 3 ครัง้ จนหนัตวักลบัเสรจ็แลว้จงึเดนิจงกลมพรอ้มกบัก าหนดต่อไป เพื่อใหจ้ติคงที่
อยู่กบัอิรยิาบถ เมื่อก าหนดระยะที่ 1 จนช านาญแล้ว วนัต่อไปจงึเปลี่ยนเป็นระบบ 2-3-4-5-6 
ตามล าดบั ทัง้นี้สตจิะต้องเรว็ขึน้ตามรายละเอียดของอาการปรากฏที่บรเิวณส่วนต่าง ๆ ของ 

ฝา่เทา้  การเดนิจงกรมและก าหนดรูต้วัอยูเ่สมอดงันี้ 
 สตจิะต้องตามก าหนดรู้ในทนัพอดกีบัอิรยิาบถ อย่าให้ช้าหรอืเรว็เกินไป ขณะที่เดนิ 

ถา้มสีิง่ใดมากระทบทวารต่าง ๆ หรอืเกดิเวทนาคดิเกดิธรรมใด ๆ ขึน้มาใหม้สีตติามก าหนดรูใ้ห้
ทนัก าหนดครัง้เดียว แล้วจึงก าหนดเดินต่อไป ผู้ปฏิบตัิวิปสัสนาจะต้องเริม่จากเดินจงกรม 

ทุกครัง้ ๆ ละประมาณ 15-30 นาท ีก่อนทีจ่ะนัง่สมาธ ิ

 การนัง่สมาธิ 

 เมื่อเดนิจงกรมไปจนครบเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เตรยีมจดัอาสนะส าหรบันัง่ไว้ เวลา 

จะนัง่ให้ค่อย ๆ ย่อตวัลง พร้อมกับภาวนาว่า นัง่หนอ นัง่หนอ ... ภาวนาเรื่อยไป จนกว่าจะ 
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นัง่เสร็จเรยีบร้อย ให้นัง่ขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซ้าย มอืขวาทบัมอืซ้าย ตัง้ตัวให้ตรง อาจจะ  

นัง่เกา้อีห้รอืนัง่พบัเพยีบกไ็ด ้(พระธรรมธรีราชมหามนุี, 2538 : 6-7) 

 เมื่อนัง่เรยีบร้อยแล้วให้หลบัตา เอาสติมาจบัอยู่ที่ท้อง เวลาหายใจเข้าท้องพองให้
ภาวนาว่า พองหนอ ใจทีน่ึกกบัทอ้งทีพ่องต้องใหท้นักนัพอด ีอย่าใหก่้อนหรอืหลงักว่ากนั เวลา
หายใจออกทอ้งยุบให้ภาวนาว่า ยุบหนอ ใจทีน่ึกกบัทอ้งที่ยุบต้องใหท้นักนัเช่นกนั สิง่ส าคญัคอื 
ให้สตจิบัอยู่ที่อาการพอง-ยุบเท่านัน้ อย่าไปดูลมที่จมูกและอย่าตะเบง็ท้อง ให้นัง่ภาวนาเช่นนี้
ประมาณ 15-30 นาท ีเท่ากบัเวลาเดนิจงกรม การนัง่ก าหนดพอง-ยุบ จะแบ่งเป็นระยะเช่นกนั 
รวมแลว้ 4 ระยะ คอื 

 นัง่ก าหนด 2 ระยะ 
 พองหนอ - ยบุหนอ 

 นัง่ก าหนด 3 ระยะ 
 พองหนอ - ยบุหนอ - นัง่หนอ 

 นัง่ก าหนด 4 ระยะ 
 พองหนอ - ยบุหนอ - นัง่หนอ - ถูกหนอ 

 ค า ถูกหนอ นี้ หมายถงึ ให้ท าความรูส้กึไปที่บรเิวณต่าง ๆ ของร่างกายที่สมัผสักบั
พืน้ รวม 6 แห่ง คอื 

 1. พองหนอ ยบุหนอ นัง่หนอ ถูกตอ้ง (ถูกกน้ยอ้ยขา้งขวา) 
 2. พองหนอ ยบุหนอ นัง่หนอ ถูกตอ้ง (ถูกกน้ยอ้ยขา้งซา้ย) 
 3. พองหนอ ยบุหนอ นัง่หนอ ถูกตอ้ง (ถูกเขา่ขา้งขวา) 
 4. พองหนอ ยบุหนอ นัง่หนอ ถูกตอ้ง (ถูกเขา่ขา้งซา้ย) 
 5. พองหนอ ยบุหนอ นัง่หนอ ถูกตอ้ง (ถูกตาตุ่มขา้งขวา) 
 6. พองหนอ ยบุหนอ นัง่หนอ ถูกตอ้ง (ถูกตาตุ่มขา้งซา้ย) 
 ส่วนการนอนก าหนดก็ม ี4 ระยะเช่นกนั คอื พองหนอ - ยุบหนอ - นอนหนอ - ถูกหนอ 
ในการก าหนดถูกหนอนัน้ ใหก้ าหนดส่วนของร่างกายทีส่มัผสักบัที่นอน เช่น ศรีษะ สะโพก ขา 
เป็นตน้ 

 ในขณะที่นัง่ก าหนดอยู่นัน้ ถ้าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกดิขึน้ เช่น เจบ็ ปวด เมื่อย 
คนั เป็นต้น ให้ปล่อยพอง-ยุบ แล้วเอาสติไปก าหนดบรเิวณที่เจบ็ ปวด เมื่อย คนั พร้อมกับ
ภาวนาว่า เจบ็หนอ ๆ หรอื ปวดหนอ ๆ สุดแต่เวทนาใดเกดิขึน้ เมื่อเวทนาหายแลว้ให้กลบัไป
พจิารณาพองหนอ-ยบุหนอใหม ่จนกว่าจะครบก าหนดเวลา 

 การเจริญวิปัสสนาโดยวิธีการเจริญสติตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสโุภ 

 วธิกีารเจรญิสต ิหรอืการท าความรูส้กึตวั สต ิหมายถงึ ความระลกึได ้หรอืพูดอกีอย่าง
หนึ่ง คอื "ใหรู้ส้กึตวั"  ใหรู้ส้กึตวัในการเคลื่อนการไหว กระพรบิตากร็ู ้หายใจกร็ู ้จติใจมนันึกมนั
คดิกร็ู ้ การเคลื่อนไหวเป็นสาระส าคญัของการเจรญิสต ิถ้าหากเรานัง่นิ่งๆ ไม่มกีารเคลื่อนไหว 
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พอดมีนัเกดิขึน้มา เรากเ็ลยไปรูก้บัความคดิ มนัเป็นการเขา้ไปอยู่ในความคดิเพราะไม่มอีะไรดงึ
ไว้ ดงันัน้จงึมกีารฝึกหดัการเคลื่อนไหวของรูปกาย ให้รูปกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ถ้าเรามสีติ
รูอ้ยู่กบัการเคลื่อนไหวของรูปกาย เมื่อใจคดิขึน้มา เราจะเหน็ เราจะรูเ้พื่อให้เกดิญาณปญัญารู้
แจง้เหน็จรงิตามความเป็นจรงิ หลวงพ่อเทยีน จติตฺสุโภ ไดแ้นะน าให้เราเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
และ "รู"้ การเคลื่อนไหวนัน้ โดยมกีลอุบายหรอืเทคนิคในการเจรญิสติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
สรา้งจงัหวะ ซึง่ประกอบดว้ยการเดนิจงกรม และการเคลื่อนไหวมอืเป็นจงัหวะ ดงัแสดงต่อไปนี้ 
 วิธีเจริญสติในอิริยาบถนัง่ 

 เมื่อเรามเีวลาว่างจะเดินจงกรมสลบักับการนัง่สร้างจงัหวะก็ได้ การฝึกสติแบบนี้  
ทแีรกตอ้งนัง่อยา่งนี้, นัง่พบัเพยีบกไ็ด,้ นัง่เหยยีดขากไ็ด,้ นัง่ขดัสมาธกิไ็ด ้นัง่เกา้อีห้อ้ยขากไ็ด้ 

1. เอามอืเรามาวางไวบ้นขาทัง้สองขา้ง นัน้เองคว ่ามอืไว้ 
2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-1 วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่1 

 

 2. พลกิมอืขวาตะแคงขึน้ ท าชา้ๆ ใหม้คีวามรูส้กึตวั อนัความรูส้กึตวันัน้ ท่านเรยีกว่าสต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-2 วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่2 
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 3. ยกมอืขวาขึน้ครึง่ตวั แลว้กร็ูส้กึว่ามนัไหวขึน้มา แลว้กม็นัหยดุนิ่ง กร็ูส้กึตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-3 วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่3 

 

 4. บดันี้ เลื่อนมอืขวามาทีส่ะดอืเรา เมื่อมอืมาถงึสะดอื กม็คีวามรูส้กึว่ามนัหยุดแล้ว 
เรากร็ู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-4  วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่4 

 5. พลกิมอืซา้ยตะแคงขึน้ทีข่าซา้ย ชนัไว ้แลว้กม็คีวามรูส้กึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 -5  วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่5 
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 6. ยกมอืซา้ยขึน้ครึง่ตวั ใหม้คีวามรูส้กึหยดุไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-6  วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่6 

 

 7. บดันี้ เลื่อนมอืซา้ยเขา้มาทบัมอืขวาทีส่ะดอื แลว้กร็ูส้กึ อนันี้เรยีกว่า การเจรญิสต ิ
อนัความรูส้กึนัน้ ท่านเรยีกว่า ความตื่นตวั หรอืว่า ความรูส้กึตวั เรยีกว่า สติ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 -7  วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่7 

 

 8. เลื่อนมอืขวาขึน้หน้าอก ท าชา้ๆ มาถงึหน้าอกแลว้ เอาหยดุไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 -8  วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่8 
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 9. เลื่อนมอืขวาออกมาตรงขา้ง ไหวมาชา้ๆ อยา่งนี้ เมือ่มาถงึทีต่รงขา้ง หยดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-9  วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่9 

 

 10. แลว้กล็ดมอืขวาลงทีข่าขวา ตะแคงเอาไว ้ใหรู้ส้กึตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-10 วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่10 

 11. คว ่ามอืขวาลงทีข่าขวา ใหม้คีวามรูส้กึตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-11 วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่11 
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 12. เลื่อนมอืซา้ยขึน้หน้าอก ใหม้คีวามรูส้กึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 -12  วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่12 

 

 13. เอามอืซา้ยออกมาตรงขา้ง ใหม้คีวามรูส้กึตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-13 วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่13 

 

 14. ลดมอืซา้ยออกทีข่าซา้ย ตะแคงเอาไวใ้หม้คีวามรูส้กึตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-14  วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่14 
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 15. คว ่ามอืซา้ยลงทีข่าซา้ย ใหม้คีวามรูส้กึตวัท าต่อไปเรือ่ยๆ...ใหรู้ส้กึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9-15 วธิเีจรญิสตใินอริยิาบถนัง่ จงัหวะที ่15 

 

สรปุ 

 1. ธรรมภาคปฏบิตั ิหรอืนิยมเรยีกว่า กรรมฐาน หรอื กมัมฏัฐาน หมายถงึ ทีต่ ัง้แห่ง
การงาน, อารมณ์เป็นทีต่ ัง้แห่งการงานของใจ, อุบายทางใจ, วธิฝึีกอบรมจติ ม ี2 ประเภท คอื 

สมถกมัมฏัฐาน และวปิสัสนากมัมฏัฐาน  
 2. การเจรญิสมถกรรมฐาน คอื การฝึกปฏบิตัิเพื่อให้จติสงบเป็นสมาธ ิโดยอาศัย
อุบายใหจ้ติจดจอ่จนเกดิเป็นสมาธ ิในคมัภรีว์สิุทธมิรรคอธบิายไวถ้งึ 40 วธิ ีเรยีกว่า กรรมฐาน 40 

 3. การเจรญิสมถกรรมฐานเพื่อใหเ้กดิสมาธ ิม ี3 ขัน้ คอื 

  3.1 บรกิรรมภาวนา ภาวนาขัน้ตระเตรยีม คอืก าหนดอารมณ์กรรมฐาน 

  3.2 อุปจารภาวนา ภาวนาขัน้จวนเจยีน คอืเกดิอุปจารสมาธ ิ

  3.3 อปัปนาภาวนา ภาวนาขัน้แน่วแน่ คอืเกดิอปัปนาสมาธเิขา้ถงึฌาน 

 4. จรติ หรอื จรยิา 6 คอื ความประพฤตปิกติ, ความประพฤตซิึง่หนักไปทางใดทาง
หนึ่ง อนัเป็นปกตปิระจ าอยูใ่นสนัดาน ม ี6 อยา่งคอื ราคะ โทสะ โมหะ  สทัธา พุทธ ิวติก  

 5. อานาปานสตภิาวนา คอื วธิพีฒันาสต ิสมาธ ิปญัญา ด้วยการใช้ลมหายใจเป็น
เครือ่งก าหนด 

 6. การเจรญิวปิสัสนา หรอืปฏบิตัิวปิสัสนาหรอื บ าเพญ็วปิสัสนา ก็คอื ฝึกอบรม
ปญัญาโดยพจิารณาสงัขาร คอื รปูธรรมและนามธรรมทัง้หมดแยกออกเป็นขนัธ์ๆ ก าหนดดว้ย 
ไตรลกัษณ์ว่า ไมเ่ทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา  
 7. วธิกีารเจรญิวปิสัสนามหีลายวธิ ี ในทีน่ี้ไดย้กตวัอย่างวธิกีารแบบพองยุบ และวธิี
แบบหลวงพ่อเทยีน จตฺิตสุโภ 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 9 

 

 

 1. จงอธบิายความหมายของกรรมฐาน 

 2. กรรมฐานมกีี่ประเภท อะไรบา้ง 

 3. กรรมฐานแต่ละประเภทมขีอ้แตกต่างกนัอยา่งไร 

 4. จงยกตวัอยา่งกรรมฐานทีเ่หมาะกบัราคจรติ 

 5. จงยกตวัอยา่งกรรมฐานทีเ่หมาะกบัโทสจรติ 

 6. จงยกตวัอยา่งกรรมฐานทีเ่หมาะกบัวติกจรติ 

 7. จงบอกอานิสงสข์องการเจรญิอานาปานสตมิาพอสงัเขป 

 8. จงอธบิายวธิกีารเจรญิวปิสัสนาแบบพองยบุมาพอสงัเขป 

 9. จงอธบิายวธิกีารเจรญิวปิสัสนาแบบหลวงพ่อเทยีนมาพอสงัเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 

จรรยาบรรณวิชาชีพและมารยาททางสงัคม 

 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท 

 1. ความหมายของจรรยาบรรณ  
 2. ความสาํคญัของจรรยาบรรณ 

 3. มารยาททางสงัคม 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. ผูเ้รยีนสามารถบอกความหมายของจรรยาบรรณได ้

 2. ผูเ้รยีนสามารถบอกความสาํคญัของจรรยาบรรณต่อการประกอบวชิาชพีได ้

 3. ผูเ้รยีนสามารถยกตวัอยา่งอาชพีทีม่หีลกัจรรยาบรรณได ้

 4. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัจรรยาบรรณทีต่นเองสนใจจะประกอบอาชพีในอนาคตได ้

 5. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายหลกัมารยาททางสงัคมได้ 
 6. ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตัสิาธติมารยาททางสงัคมในดา้นต่างๆได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. นําเขา้สู่บทเรยีนโดยการชมคลปิวดีโีอชุด จรยิธรรมกบัวชิาชพี 

 2. การอภปิรายกลุ่มทบทวนองคค์วามรูเ้ดมิ 

 3. การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม โดยใชส้ื่อประกอบการสอน 

 4. ฝึกปฏบิตัมิารยาทไทย 

 5. การซกัถาม อภปิราย แนวทางการนําไปใช ้

 6. สรปุบทเรยีนรว่มกนั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน  

 2. แบบฝึกหดั 

 3. สื่อ Power point   

 4. คลปิวดีโีอชุด จรยิธรรมกบัวชิาชพี 

 5. สื่อชุด มารยาทไทย 
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การวดัผลและการประเมินผล 

 1. การใบงาน 

 2. การรายงานเดีย่ว/กลุ่ม 

 3. การใชแ้บบทดสอบความรู ้
 4. การสงัเกตจากการฝึกปฏบิตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

บทท่ี 10 

จรรยาบรรณวิชาชีพและมารยาททางสงัคม 

 

 

 จรรยาบรรณถอืเป็นหลกัการ หรอื กรอบอนัเป็นแนวทางให้เรายดึถือในการทํางาน
และการประกอบอาชพีต่างๆ  ซึง่มลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไปตามอาชพี เช่น จรรยาบรรณคร ู
จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณตํารวจ จรรยาบรรณขา้ราชการ จรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน 
เป็นต้น  ผู้ที่ต้องการประสบความสําเรจ็ในอาชพีของตน  จงึควรศึกษา ทําความเข้าใจ และ 

ยดึมัน่ ปฏบิตัติามหลกัธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีนัน้ ๆ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

ความหมายของจรรยาบรรณ  
 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่ผู้ประกอบวชิาชพีการงานแต่ละ
อยา่ง กําหนดขึน้  เพื่อรกัษาและสรา้งเสรมิเกยีรตคิุณ ชื่อเสยีง และฐานะของสมาชกิ อาจเขยีน
เป็น ลายลกัษณ์อกัษร หรอืไมก่ไ็ด ้(ราชบณัฑติยสถาน, 2545 : 289)  
 จรรยาบรรณ หมายถึง  จริยาวิชาชีพ หรือจรรยาวิชาชีพ หรือจริยธรรมวิชาชีพ  
ซึง่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทุกประการ ที่เป็นขอ้ควรปฏบิตัิ สําหรบักลุ่มวชิาชพี (พระราชวรมุนี, 
2541 : 39-40) 
 จรรยาบรรณ คอืแบบแผนทีส่งัคมวชิาชพีกําหนดขึน้เพื่อ ควบคุมการปฏบิตัตินของ
สมาชกิในวชิาชพีนัน้ๆ อนัเกดิจากการที่ไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้ จรรยาบรรณจงึมกีาร
ควบคุมจากภายนอกมากกว่าคุณธรรม (ไกรนุช ศริพิลู, 2531: 113) 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว จรรยาบรรณ หมายถงึ หลกัความประพฤตอินัเหมาะสมแสดงถงึ
คุณธรรมและจรยิธรรมและจรยิธรรม ในการประกอบอาชพี ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวชิาชีพ
ประมวลขึน้ไว้เป็นหลกัเพื่อให้สมาชกิในสาขาอาชพีนัน้ๆ ยดึถอืปฏบิตั ิ เพื่อรกัษาชื่อเสยีงและ
ส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน ข้อควรประพฤตินี้ ถ้าเราฝ่าฝืนจะเกิดโทษ 
จรรยาบรรณวชิาชพีจงึถอืเป็นมาตรฐานความประพฤตแิละวจิารณญาณทางศลีธรรมและแบบ
แผนของความประพฤต ิสาํหรบัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัขิองผูป้ระกอบวิชาชพีหนึ่ง โดยกําหนดขึน้
ดว้ยอาศยัหลกัธรรมความถูกตอ้ง ส่วนใหญ่กําหนดขึน้โดยสมาคมวชิาชพีนัน้ๆ  
 จรรยาบรรณวชิาชพีอาจถูกกําหนดขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยหน่วยงานของรฐัหรอื
เอกชน  อาทิเช่น  จรรยาบรรณแพทย์โดยแพทยสภา  จรรยาบรรณครูโดยคุรุสภา เป็นต้น 
โดยเฉพาะวชิาชพีที่เกี่ยวกบัสวสัดภิาพและความปลอดภัยในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน
จะต้องมจีรรยาบรรณวชิาชพีเพื่อรกัษามาตรฐานการปฏบิตัหิน้าที่และป้องกนัความเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้  
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ความส าคญัของจรรยาบรรณ 

 จรรยาบรรณ ถอืเป็นหลกัจรยิธรรมของกลุ่มชนผูร้่วมอาชพี ร่วมอุดมการณ์ เป็นหลกั
ประพฤต ิหลกัจรยิธรรม มารยาทที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นสิง่ที่ถูกต้องดงีาม ควรจะร่วมกนัรกัษาไว้
เพื่อธํารงเกียรติและศรทัธาจากประชาชน จรรยาบรรณมคีวามสําคญัหลายประการ (รตันวด ี
โชตกิพนิช, มปป.: 94) ดงันี้ 
 1. ช่วยควบคุมมาตรฐาน รบัประกนัคุณภาพทีถู่กต้องในการประกอบอาชพี  
 2. ชวยควบคุมจรยิธรรมของผูป้ระกอบอาชพี  

 3. ชวยส่งเสรมิมาตรฐาน คุณภาพและปรมิาณทีด่มีคีุณค่าและเผยแพร่ใหรู้จ้กัเป็นที่
นิยมเชื่อถอื  

 4. ช่วยส่งเสรมิจรยิธรรมของผูป้ระกอบอาชพี   

 5. ช่วยลดปญัหาอาชญากรรม ลดปญัหาการคดโกง เอารดัเอาเปรยีบ เหน็แก่ตวัและ
แก่ไดฯ้ลฯ  

 6. ช่วยเน้นใหเ้หน็ชดัเจนยิง่ขึน้ในภาพพจน์ทีด่ขีองผูม้จีรยิธรรม  

 7. ช่วยทําหน้าที่พทิกัษ์สทิธติามกฎหมายสําหรบัผู้ประกอบอาชพีให้เป็นไปถูกต้อง
ตามทาํนองคลองธรรม ในทีน่ี้จะรวบรวมหลกัจรรยาบรรณวชิาชพีทีส่ําคญับางวชิาชพีทีเ่กี่ยวกบั
สาขาวิชาที่เปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและเป็นวิชาชีพที่นักศึกษาอาจจะต้องไป
ปฏบิตังิานในอนาคต (วรยิา ชนิวรรโณ, 2546) ดงัต่อไปนี้ 
 1. จรรยาบรรณคร ูพ.ศ. 2539 

  1.1 ครูต้องรกัและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้
กําลงัใจในการศกึษาเล่าเรยีนแก่ศษิยโ์ดยเสมอหน้า 

  1.2 ครูต้องอบรม สัง่สอน ฝึกฝน สรา้งเสรมิความรู ้ทกัษะและนิสยัที่ถูกต้องดี
งามใหแ้ก่ศษิย ์อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 

  1.3 ครตูอ้งประพฤต ิปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ศษิยท์ัง้ทางกาย วาจา และ
จติใจ 

  1.4 ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อความเจรญิทางกาย สตปิญัญา จติใจ 
อารมณ์ และสงัคมของศษิย ์

  1.5 ครูต้องไม่แสดดงหาประโยชน์อนัเป็นอามสิสนิจ้างจากศิษย์ในการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามปกต ิและไมใ่ชศ้ษิยก์ระทาํการใดๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมชิอบ 

  1.6 ครยูอ่มพฒันาตนเองทัง้ในดา้นวชิาชพี ดา้นบุคลกิภาพและวสิยัทศัน์ ใหท้นั
ต่อการพฒันาทางวชิาการ เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงอยูเ่สมอ 

  1.7 ครยูอ่มรกัและศรทัธาในวชิาชพีคร ูและเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รวชิาชพีครู 
  1.8 ครพูงึช่วยเหลอืเกือ้กูลครแูละชุมชนในทางสรา้งสรรค์ 
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  1.9 ครพูงึประพฤต ิปฏบิตัติน เป็นผูนํ้าในการอนุรกัษ์และพฒันาภูมปิญัญาและ
วฒันธรรมไทย 

 2 ข้อบงัคบัครุสุภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

  ผู้ประกอบวชิาชพีทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชพี
และแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชพี ดงันี้ 
  หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง  
  ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษาต้องมวีินัยในตนเอง พฒันาตนเองด้าน
วชิาชพี บุคลกิภาพ และวสิยัทศัน์ ให้ทนัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมอืงอยูเ่สมอ 

  หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวชิาชพี  

  ขอ้ 8 ผู้ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา ต้องรกั ศรทัธา ซื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบ
ต่อวชิาชพี และเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์รวชิาชพี  

  หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร  
  ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสรมิ ใหก้ําลงัใจแก่ศษิย ์และผูร้บับรกิาร ตามบทบาทหน้าทีโ่ดยเสมอหน้า  

  ขอ้ 10 ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ต้องส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้ทกัษะและ
นิสยั ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รบับรกิารตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  
ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ  

  ขอ้ 11 ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ทัง้ทางกาย วาจา และจติใจ  

  ขอ้ 12 ผู้ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อความ
เจรญิทางกาย สตปิญัญา จติใจ อารมณ์ และสงัคมของศษิย ์และผูร้บับรกิาร  
  ขอ้ 13 ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ต้องใหบ้รกิารด้วยความจรงิใจและเสมอ
ภาค โดยไมเ่รยีกรบั หรอืยอมรบัผลประโยชน์จากการใชต้ําแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบ  

  หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มประกอบวชิาชพี 

  ขอ้ 14 ผู้ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา พงึช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนัอย่าง
สรา้งสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะ  

  หมวด 5 จรรยาบรรณต่อสงัคม  

  ข้อ 15 ผู้ประกอบวชิาชพีทางการศึกษา พงึประพฤติปฏบิตัิตนเป็นผู้นําในการ
อนุรกัษ์ และพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมปิญัญา สิง่แวดล้อม รกัษา
ผลประโยชน์ ของส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมขุ 
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 3. ข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการ
ประพฤติผิด จรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 
2543 

  สภาวศิวกรได้กําหนดจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีของผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม ดงัต่อไปนี้ 
  3.1 ไมก่ระทาํการใดๆ อนัอาจนํามาซึง่ความเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี 

  3.2 ตอ้งปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัทาํอยา่งถูกตอ้งตามหลกัปฏบิตัแิละวชิาการ 

  3.3 ตอ้งประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 

  3.4 ไมใ่ชอ้ํานาจหน้าทีโ่ดยไมช่อบธรรม หรอืใชอ้ทิธพิล หรอืใหผ้ลประโยชน์แก่
บุคคลใดเพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บัหรอืไมไ่ดร้บังาน 

  3.5 ไม่เรยีก รบั หรอืยอมรบัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อย่างใดสําหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ จากผูร้บัเหมา หรอืบุคคลใดซึง่เกีย่วขอ้งในงานทีท่าํอยูก่บัผูว้่าจา้ง 

  3.6 ไม่โฆษณา หรอืยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมเกนิความเป็นจรงิ 
  3.7 ไมป่ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมเกนิความสามารถทีต่นเองจะกระทําได้ 
  3.8 ไมล่ะทิง้งานทีไ่ดร้บัทาํโดยไมม่เีหตุอนัสมควร 

  3.9 ไม่ลงลายมอืชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเอง
ไมไ่ดร้บัทาํ ตรวจสอบ หรอืควบคุมดว้ยตนเอง 

  3.10 ไมเ่ปิดเผยความลบัของงานทีต่นไดร้บัทาํ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากผูว้่าจา้ง 

  3.11 ไมแ่ยง่งานจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอื่น 

  3.12 ไม่รบัทํางาน หรอืตรวจสอบงานชิน้เดยีวกนักบัที่ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุมอื่นทําอยู่ เวน้แต่เป็นการทํางานหรอืตรวจสอบตามหน้าที ่หรอืแจง้ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมอื่นนัน้ทราบล่วงหน้าแลว้ 

  3.13 ไม่รบัดําเนินงานชิ้นเดยีวกนัให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขนัราคา  
เว้นแต่ได้แจง้ให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืได้รบัความยนิยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูว้่าจา้งรายแรก และไดแ้จง้ใหผู้ว้่าจา้งรายอื่นนัน้ทราบล่วงหน้าแลว้ 

  3.14 ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอื่น เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุมอื่นนัน้ 

  3.15 ไม่กระทําการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรอืงานของ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอื่น 
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 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  นายกรฐัมนตรไีด้ลงนามในประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน เมื่อวนัที่ 16 
กนัยายน 2552 และประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2552 และมผีลใช้
บงัคบัตัง้แต่วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2553 ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน ไดก้ําหนดแนวทาง
ใหข้า้ราชการประพฤตปิฏบิตัริวม 10 ประการ สรปุไดด้งันี้ 
  4.1 ขา้ราชการต้องยดึมัน่ในจรยิธรรม และยนืหยดักระทําในสิง่ที่ถูกต้อง และ
เป็นธรรม 

  4.2 ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ 
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรวดเรว็ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  4.3 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

  4.4 ขา้ราชการต้องละเว้นจากการแสวง ประโยชน์ที่มชิอบโดยอาศยัตําแหน่ง
หน้าที ่และไมก่ระทาํการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 

  4.5 ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา 
  4.6 ขา้ราชการต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วย ความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมอืง 
ใหบ้รกิารแก่ประชาชน โดยมอีธัยาศยัทีด่ ีและไมเ่ลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม 

  4.7 ขา้ราชการต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่า ด้วยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ
อย่างเคร่งครดั และรวดเรว็ ไม่ถ่วงเวลาใหเ้นิ่นช้า และใช้ขอ้มูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงาน
เพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัการณ์ และ 

ไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

  4.8 ข้าราชการต้องมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่ง
วชิาชพีโดยเครง่ครดั 

  4.9 ขา้ราชการตอ้งยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมขุ 

  4.10 ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และ
ภาพลกัษณ์ของราชการโดยรวม 

 5. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ. 2553 

  จรรยาบรรณของตํารวจ 

  ขอ้ 16 ข้าราชการตํารวจจะต้องสํานึกในการให้บรกิารประชาชนด้านอํานวยความ
ยตุธิรรม และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญและสทิธมินุษยชน 
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามเลื่อมใส เชื่อมัน่และศรทัธา ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตั ิดงันี้  
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  1 อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต  
ขอขอ้มูลข่าวสาร หรอืตดิต่อราชการอื่น ด้วยความเตม็ใจ เป็นมติร ไม่เลอืกปฏบิตั ิและรวดเรว็ 
เพื่อไมใ่หป้ระชาชนเสยีสทิธหิรอืเสรภีาพตามกฎหมาย  
  2 สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรตปิระชาชนเพื่อให้เกดิความน่าเคารพยําเกรง 
ไมใ่ชถ้อ้ยคาํ กรยิา หรอืท่าทาง ทีม่ลีกัษณะหยาบคาย ดหูมิน่ หรอืเหยยีดหยามประชาชน  
  3 ในขณะปฏบิตัหิน้าที ่ตอ้งดาํรงตนใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มและเหมาะสมแก่การ
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความน่าเชื่อถอืและน่าไวว้างใจ  
  4 พกพาอาวุธตามระเบยีบแบบแผน ไม่จบัหรอืถืออาวุธ หรอืเล็งอาวุธไปยงั
บุคคลโดยปราศจากเหตุอนัสมควร  
  5. พกพาเอกสารหรอืตราประจําตวั และแสดงเอกสารหรอืตราประจําตวัเมื่อมี
บุคคลรอ้งขอ 

  ขอ้ 17 เมื่อเข้าจบักุมหรอืระงบัการกระทําผดิ ขา้ราชการตํารวจต้อง ยดึถอืและ
ปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญและกฎหมายอยา่งเคร่งครดั ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้  
  1. แสดงถึงการอุทศิตนและจติใจให้แก่การปฏิบตัิหน้าที่อย่างกล้าหาญและมี
สตปิญัญา  
  2. ยนืหยดัเจตนารมณ์ในการรกัษากฎหมายให้ถึงที่สุด และดําเนินการตาม
กฎหมายต่อผู้กระทําความผิด ทัง้นี้ ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคํานึงถึงหลัก
มนุษยธรรมดว้ย  
  3. ไม่ใชม้าตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกต ิแล้วไม่เพยีงพอทีจ่ะหยุดยัง้
ผูก้ระทาํความผดิหรอืผูต้อ้งสงสยัได ้ 
  ขอ้ 18 ขา้ราชการตํารวจตอ้งตระหนกัว่า การใชอ้าวุธ กําลงั หรอืความรุนแรงเป็น
มาตรการทีร่นุแรงทีสุ่ด ขา้ราชการตํารวจอาจใชอ้าวุธ กําลงั หรอืความรุนแรง ไดต่้อเมื่อมคีวาม
จําเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบยีบแบบแผน หรอืเมื่อผู้กระทําความผดิหรอืผู้ต้อง
สงสยัใชอ้าวุธต่อสูข้ดัขวางการจบักุม หรอืเพื่อช่วยบุคคลอื่นทีอ่ยูใ่นอนัตรายต่อชวีติ เมื่อมกีารใช้
อาวุธ กําลงั หรอืความรุนแรง ไม่ว่าจะมผีู้บาดเจบ็หรอืเสยีชวีติหรอืไม่ ขา้ราชการตํารวจต้อง
รายงานเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาตามระเบยีบแบบแผนทนัท ี 
  ขอ้ 19 ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน การสบืสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรอื
การซกัถามผูก้ระทาํความผดิ ผูต้อ้งหา ผูท้ีอ่ยูใ่นความควบคุมตามกฎหมาย  ผูเ้สยีหาย  ผูรู้เ้หน็
เหตุการณ์  หรือบุคคลอื่น  ข้าราชการตํารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวชิาการตํารวจ รวมทัง้ใชป้ฏภิาณไหวพรบิและสตปิญัญา เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิ
และธาํรงไวซ้ึง่ความยตุธิรรม ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตั ิดงันี้  
  1. ไม่ทําการทารุณหรอืทารุณกรรมต่อบุคคล หรอืต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์
กบับุคคลนัน้ 
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  2. ไม่ใช้ จ้าง วาน หรอืยุยงส่งเสรมิ หรอืปล่อยปละละเลยให้มกีารทารุณหรอื
ทารณุกรรมต่อบุคคล หรอืต่อบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บับุคคลนัน้  
  3. ไม่กระทําการข่มขู่หรอืรงัควาน หรอืไม่ใช้อํานาจที่มชิอบ หรอืแนะนําเสีย้มสอน
บุคคลใหถ้อ้ยคาํอนัเป็นเทจ็หรอืปรกัปราํผูอ้ื่น  
  4. ไม่กกัขงัหรอืหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยงัไม่ได้ถูกจบักุมตามกฎหมาย เพื่อการ
สอบปากคาํ  
  5. ไมใ่ชอ้ํานาจทีม่ชิอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่พยานหลกัฐาน 

  ขอ้ 20 ขา้ราชการตํารวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่าง
เครง่ครดัตามกฎหมายและมมีนุษยธรรม ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตั ิดงันี้  
  1. ไมผ่่อนปรนใหบุ้คคลนัน้มสีทิธหิรอืไดป้ระโยชน์โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและ
ระเบยีบแบบแผน  
  2. ไมร่บกวนการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกบัทนายความตามสทิธแิห่งกฎหมาย  
  3. จดัให้บุคคลได้รบัการรกัษาพยาบาลหรอืการดูแลทางการแพทยต์ามสมควร
แก่กรณเีมือ่บุคคลนัน้มอีาการเจบ็ปว่ยหรอืรอ้งขอ  
  4. ไมค่วบคุมเดก็และเยาวชนร่วมกบัผูก้ระทําความผดิทีเ่ป็นผูใ้หญ่หรอืไม่คุมขงั
ผูห้ญงิรว่มกบัผูช้าย เวน้แต่เป็นกรณทีี่มกีฎหมายและระเบยีบแบบแผนอนุญาต  
  ขอ้ 21 ขอ้มูลข่าวสารที่ข้าราชการตํารวจได้มาจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามข้อ ๑๙ 
หรอืจากการปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ขา้ราชการตํารวจจะต้องรกัษาขอ้มลูข่าวสารนัน้เป็นความลบัอย่าง
เคร่งครดัเพราะอาจเป็นอนัตรายต่อผลประโยชน์หรอืชื่อเสยีงของบุคคล หรอือาจเป็นคุณหรอื
เป็นโทษทัง้ต่อผูเ้สยีหายหรอืผูก้ระทาํความผดิ   ขา้ราชการตํารวจจะเปิดเผยขอ้มลูนัน้ไดต่้อเมื่อ
มคีวามจาํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเพื่อประโยชน์ในราชการตํารวจทีช่อบดว้ยกฎหมาย หรอื
เพื่อการดาํเนินการตามกระบวนการยตุธิรรมเท่านัน้ 

 6. ข้อบงัคบัสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 27 (3) (จ) และมาตรา 51 และดว้ยความเหน็ชอบ
ของสภานายกพเิศษแห่งสภาทนายความตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 
2528 คณะกรรมการสภาทนายความออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยมรรยาทความไวด้งัต่อไปนี้ 
  หมวด 2  มรรยาทต่อศาลและในศาล 

  ขอ้ 5 ไม่รบัหน้าที่เมื่อผูพ้พิากษาได้ขอแรงใหเ้ป็นทนายความแก้ต่างในคดอีาญา 
เวน้แต่จะมขีอ้แกต้วัโดยสมควร 

  ขอ้ 6 ไม่เคารพยําเกรงอํานาจศาล หรอืกระทําการใดอนัเป็นการดูหมิน่ศาลหรอื 

ผูพ้พิากษาในศาลหรอืนอกศาล อนัเป็นการทาํใหเ้สื่อมเสยีอํานาจศาลหรอืผูพ้พิากษา 

  ขอ้ 7 กล่าวความ หรอืทําเอกสารหรอืหลกัฐานเท็จ หรอืใช้กลอุบายลวงให้ศาลหลง 
หรอืกระทาํการใดเพื่อทราบคาํสัง่ หรอืคาํพพิากษาของศาลทีย่งัไมเ่ปิดเผย 



274 

 

  ขอ้ 8 สมรูเ้ป็นใจโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อทําพยานหลกัฐานเทจ็ หรอืเสีย้มสอน
พยานให้เบกิความเทจ็ หรอืโดยปกปิดซ่อนงาํอําพรางพยานหลกัฐานใด ๆ ซึ่งควรนํามายื่นต่อ
ศาล หรอืสญัญาจะใหส้นิบนแก่เจา้พนกังาน หรอืสมรูเ้ป็นใจในการใหส้นิบนแก่เจา้พนกังาน 

  หมวด 3  มรรยาทต่อตวัความ 

  ขอ้ 9 กระทําการใดอนัเป็นการยุยงส่งเสรมิใหม้กีารฟ้องรอ้งคดกีนัในกรณีอนัหา
มลูมไิด ้

  ขอ้ 10 ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดงักล่าวต่อไปนี้ เพื่อจงูใจใหผู้ใ้ดมอบคดใีหว้่าต่าง 
หรอืแกต่้าง 
  1. หลอกลวงใหเ้ขาหลงว่าคดนีัน้จะชนะ เมือ่ตนรูส้กึแก่ใจว่าจะแพ ้

  2. อวดอา้งว่าตนมคีวามรูย้ ิง่กว่าทนายความคนอื่น 

  3. อวดอ้างว่าเกี่ยวเป็นสมคัรพรรคพวกรู้จกัคุ้นเคยกับผู้ใดอันกระทําให้เขา 

หลงว่าตนสามารถจะทําใหเ้ขาไดร้บัผลเป็นพเิศษนอกจากทางว่าความ หรอืหลอกลวงว่าจะชกั
นําจงูใจใหผู้น้ัน้ช่วยเหลอืคดใีนทางใด ๆ ได ้หรอืแอบอ้างขู่ว่าถ้าไม่ใหต้นว่าคดนีัน้จะหาหนทาง
ใหผู้น้ัน้กระทาํใหค้ดขีองเขาเป็นแพ ้

  ขอ้ 11 เปิดเผยความลบัของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากลกูความนัน้แลว้ หรอืโดยอํานาจศาล 

  ข้อ 12 กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้  อันอาจทําให้เสื่อมเสีย
ประโยชน์ของลกูความ 

  1. จงใจขาดนดั หรอืทอดทิง้คด ี

  2. จงใจละเวน้หน้าทีท่ีค่วรกระทําอนัเกี่ยวแก่การดําเนินคดแีห่งลูกความของตน 
หรอืปิดบงัขอ้ความทีค่วรแจง้ใหล้กูความทราบ 

  ขอ้ 13 ไดร้บัปรกึษาหารอื หรอืไดรู้เ้ร ื่องกรณีแห่งคดใีดโดยหน้าทีอ่นัเกี่ยวขอ้งกบั
คู่ความฝา่ยหน่ึงแลว้ภายหลงัไปรบัเป็นทนายความหรอืใชค้วามรูท้ีไ่ดม้านัน้ช่วยเหลอืคู่ความอกี
ฝา่ยหน่ึงซึง่เป็นปรปกัษ์อยูใ่นกรณเีดยีวกนั 

  ข้อ 14 ได้ร ับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใดๆ โดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อจะให้ตนได้รบัประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลง
สญัญาให ้

  ข้อ 15 กระทําการใดอนัเป็นการฉ้อโกง ยกัยอก หรอืตระบดัสินลูกความ หรอื
ครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยว เงินหรือทรพัย์สินของลูกความที่ตนได้ร ับมาโดยหน้าที่อัน
เกีย่วขอ้งไวน้านเกนิกว่าเหตุ โดยมไิดร้บัความยนิยอมจากลกูความ เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควร 

  หมวด 4 มรรยาทต่อทนายความดว้ยกนั ต่อประชาชนผูม้อีรรถคด ีและอื่น ๆ 
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  ขอ้ 16 แย่ง หรอืทําการใดในลกัษณะประมูลคดทีี่มทีนายความอื่นว่าต่างแก้ต่าง
อยู่แล้วมาว่า หรอืรบั หรอืสญัญาว่าจะรบัว่าต่าง แก้ต่างในคดทีี่รูว้่ามทีนายความอื่นว่าอยู่แล้ว 
เวน้แต่ 

  1. ไดร้บัความยนิยอมจากทนายความทีว่่าความอยูใ่นเรือ่งนัน้แลว้ 

  2. มีเหตุผลอันควรเชื่อว่ าตัวความได้ถอนทนายความคนก่อนจากการเป็น
ทนายความของเขาแลว้ หรอื 

  3. ทนายความผู้ว่าความในเรื่องนัน้ปฏเิสธ หรอืแสดงความไม่สมคัรใจที่จะว่า
ความในคดนีัน้ต่อไปแลว้ 

  ขอ้ 17 ประกาศโฆษณา หรอืยอมใหผู้อ้ื่นประกาศโฆษณาใดๆ ดงัต่อไปนี้ 
  1. อัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การ
ประกาศโฆษณาของทนายความเกี่ยวกบัการช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมายซึ่งดําเนินการ
โดยสภาทนายความเองหรอืโดยสถาบนั สมาคม องคก์าร หรอืส่วนราชการใดทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 

  2. ชื่อ คุณวุฒ ิตําแหน่ง ถิน่ทีอ่ยู ่หรอืสาํนกังาน อนัเป็นไปในทางโอ้อวดเป็นเชงิ
ชกัชวนให้ผู้มอีรรถคดีมาหาเพื่อเป็นทนายความว่าต่าง หรอืแก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดงชื่อ 
คุณวุฒ ิหรอือื่น ๆ ดงักล่าวตามสมควรโดยสุภาพ 

  ข้อ 18 ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ศลีธรรมอนัด ีหรอืเป็นการเสื่อมเสยีต่อศกัดิศ์รแีละเกยีรตคิุณของทนายความ 

  ขอ้ 19 ยนิยอมตกลง หรอืใหค้ํามัน่สญัญาว่าจะใหค้่านายหน้าหรอืบําเหน็จรางวลั
ใด ๆ ด้วยทรพัย์สินหรอืประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ที่หาคดีความหรอืนําคดีความมาให้ หรอืมคีน
ประจําสํานักงานดําเนินการจดัหาคดีความมาให้ว่า โดยทนายความผู้นัน้คิดค่าส่วนลดของ
ค่าจา้งให ้หรอืใหเ้งนิเดอืน หรอืเงนิจาํนวนหนึ่งจาํนวนใด หรอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อย่างใดๆ 
แก่ผูท้ีห่าคดคีวามมาใหน้ัน้ แมบุ้คคลผูห้าคดคีวามมาใหโ้ดยลกัษณะดงักล่าวจะเป็นเสมยีนหรอื
ลกูจา้งประจาํสาํนกังานของทนายความผูน้ัน้กต็าม 

  หมวด 5 มรรยาทในการแต่งกาย 

  ขอ้ 20 ในเวลาว่าความ ทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ยตามหลกัเกณฑ์
ต่อไปนี้ 
  1. ทนายความชาย แต่งตามแบบสากลนิยม เป็นชุดสขีาว หรอืสอีื่นทีไ่ม่ฉูดฉาด 
เชิต้ขาว 

   ผ้าผูกคอสดีําหรอืสอีื่นที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเงื่อนกะลาส ีหรอืแต่งเสื้อชุด
ไทยแบบแขนสัน้หรอืยาวสสีุภาพไมม่ลีวดลายแทนเสือ้ชุดสากลกไ็ด ้รองเทา้หุม้สน้สขีาว น้ําตาล
หรอืดาํ ถุงเทา้สคีลา้ยคลงึกบัรองเทา้ 

  2. ทนายความหญงิ แต่งตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสือ้สสีุภาพไม่ฉูดฉาด 
รองเทา้หุม้สน้ 
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  3. ทนายความทีม่สีทิธแิต่งเครือ่งแบบราชการ จะแต่งเครือ่งแบบราชการกไ็ด ้

  4. ในขณะว่าความ ทนายความที่มสีทิธสิวมเสื้อครุยเนติบณัฑติ ต้องสวมเสื้อ
ครยุนัน้ดว้ย 

  หมวด 6 มรรยาทในการปฏบิตัติามคาํสัง่ตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

  ขอ้ 21 ทนายความจะต้องปฏบิตัตินอย่างเคร่งครดัเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของ
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ และคณะกรรมการ
มรรยาททนายความ ตลอดจนบรรดาขอ้บงัคบัหรอืขอ้กําหนดทีบุ่คคลหรอืคณะบุคคลดงักล่าวได้
สัง่หรอืมไีว ้แลว้แต่กรณ ีตามอํานาจหา้ทีซ่ึง่มอียูต่ามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 7. จริยธรรมของข้าราชการตลุาการ พ.ศ. 2552 

  หมวด 1 อุดมการณ์ของผูพ้พิากษา 

  ขอ้ 1 หน้าทีส่ําคญัของผูพ้พิากษา คอื การประสาทความยุตธิรรมแก่ผูม้อีรรถคดี
ซึง่จกัต้องปฏบิตัดิว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และนิตปิระเพณีทัง้
จกัตอ้งแสดงใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์แก่สาธารณชนดว้ยว่าตนปฏบิตัเิช่นน้ีอยา่งเครง่ครดัครบถ้วน เพื่อ
การนี้ผูพ้พิากษาจกัตอ้งยดึมัน่ในความเป็นอสิระของตนและเทดิทูนไวซ้ึง่เกยีรตศิกัดิแ์ห่งสถาบนั
ตุลาการ 
  หมวด 2 จรยิธรรมเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางอรรถคด ี

  ข้อ 2 ผู้พิพากษาพึงตรวจสํานวนความและตระเตรียมการดําเนินกระบวน
พจิารณาไวใ้หพ้รอ้ม ออกนัง่พจิารณาตรงตามเวลาและไมเ่ลื่อนการพจิารณาโดยไมจ่าํเป็น 

  ข้อ 3 ในการนัง่พจิารณาคด ีผู้พิพากษาจกัต้องวางตนเป็นกลางและปราศจาก
อคตทิัง้พงึสํารวมตนใหเ้หมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที ่แต่งกายเรยีบรอ้ย ใชว้าจาสุภาพ ฟงัความ
จากคู่ความและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยอยา่งตัง้ใจ ใหค้วามเสมอภาค และมเีมตตาธรรม 

  ขอ้ 4 ผู้พพิากษาจกัต้องพจิารณาคดโีดยไตร่ตรอง สุขุม รอบคอบ และไม่ชกัช้า
พงึตัดการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่จําเป็นออกเพื่อให้การพิจารณาคดเีป็นไปด้วยความ
รวดเรว็ 

  ขอ้ 5 ผูพ้พิากษาจกัตอ้งควบคุมการดาํเนินกระบวนพจิารณาในศาลใหเ้ป็นไปดว้ย
ความเรยีบร้อยทัง้จกัต้องมใิห้ผู้ใดประพฤติตนไม่สมควรในศาลบทบญัญตัิว่าด้วยเรื่องละเมดิ
อํานาจศาล พงึใชด้ว้ยความระมดัระวงัและไมลุ่แก่โทสะ 

  ขอ้ 6 ผูพ้พิากษาจกัต้องละเวน้การกล่าวถงึขอ้เทจ็จรงิในคดทีีอ่าจกระทบกระเทอืน
ต่อบุคคลใด ไม่วจิารณ์หรอืใหค้วามเหน็แก่คู่ความหรอืบุคคลภายนอกเกี่ยวกบัคดทีีอ่ยู่ระหว่าง
การพจิารณาหรอื กําลงัจะขึน้สู่ศาล   แต่ผูพ้พิากษาผูม้อีํานาจอาจแถลงใหป้ระชาชนเขา้ใจถงึวธิี
พจิารณาความของศาลเมือ่มเีหตุผลสมควร 

  ขอ้ 7 การถ่ายภาพ ภาพยนตร ์บนัทกึภาพหรอืเสยีง หรอืการกระทําอย่างอื่นใน
ทํานองเดยีวกนัในการนัง่พจิารณาและพพิากษาคดขีองศาลจะกระทํามไิด้ เว้นแต่ผู้พพิากษา
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ตําแหน่งอธบิดผีู้พพิากษาภาค และอธบิดผีู้พพิากษาศาลชัน้ต้นขึน้ไปเป็นผู้อนุญาตเฉพาะใน
กรณีจาํเป็นอย่างยิง่ แต่พงึระมดัระวงัมใิหเ้ป็นทีเ่สื่อมเสยีหรอืกระทบกระเทอืนต่อการพิจารณา
คด ีคู่ความ พยานหรอืบุคคลอื่นใด 

  ขอ้ 8 การเปรยีบเทยีบหรอืไกล่เกลีย่คดจีกัต้องกระทําในศาล ผูพ้พิากษาพงึชีแ้จง
ใหคู้่ความทุกฝา่ยตระหนกัถงึผลดผีลเสยีในการดาํเนินคดต่ีอไป ทัง้น้ี จกัต้องไม่ใหค้ํามัน่หรอืบบี
บงัคบัใหคู้่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรอืทุกฝ่ายยอมรบัขอ้เสนอใด ๆ หรอืใหจ้าํเลยรบัสารภาพโดย
ไม่สมคัรใจ และจกัต้องไม่ทําให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงระแวงว่าผู้พิพากษาฝกัใฝ่ช่วยเหลือ
คู่ความอกีฝา่ยหน่ึง 
  ขอ้ 9 ผู้พพิากษาพงึระลกึว่าการนําพยานหลกัฐานเข้าสบืและการซกัถามพยาน
ควรเป็นหน้าที่ของคู่ความและทนายความของแต่ละฝ่ายที่จะกระทํา ผู้พิพากษาพึงเรียก
พยานหลกัฐานหรอืซกัถามพยานด้วยตนเองก็ต่อเมื่อจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม
หรอืมกีฎหมายบญัญตัไิวใ้หศ้าลเป็นผูก้ระทาํเอง 

  ข้อ 10 การบันทึกคําเบิกความ ผู้พิพากษาจกัต้องบันทึกเฉพาะข้อความใน
ประเด็นข้อพพิาท หรอืเกี่ยวเนื่องกบัประเดน็ขอ้พพิาท และต้องได้สาระถูกต้องครบถ้วนตาม  

คําเบกิความ การบนัทกึคําแถลงและรายงานกระบวนพจิารณา จกัต้องใหไ้ดค้วามชดัแจง้และ
ตรงตามขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏ 

  ข้อ 11 ในการปรึกษาคดี ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนจกัต้องตระเตรยีมคดีนัน้
ล่วงหน้าอย่างถี่ถ้วน และจกัต้องชี้แจงข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายต่อองค์คณะอย่างถูกต้อง
ครบถว้นผูพ้พิากษาทีเ่ป็นองคค์ณะจกัตอ้งรว่มพจิารณาใหข้อ้คดิเหน็และเหตุผลประกอบเสมอืน
หนึ่งตนเป็น เจา้ของสํานวนคดเีรื่องนัน้เอง ผู้พพิากษาที่ร่วมกนัพจิารณาคดพีงึเคารพในความ
คดิเหน็และเหตุผลของกนัและกนัทัง้นี้เพื่อใหไ้ดค้าํวนิิจฉยัชีข้าดทีถู่กตอ้งและเทีย่งธรรม 

  ขอ้ 12 เมือ่จะพพิากษาหรอืมคีําสัง่ในคดเีรื่องใด ผูพ้พิากษาจกัต้องละวางอคตทิัง้
ปวงเกีย่วกบัคู่ความหรอืคดคีวามเรือ่งนัน้ ทัง้จกัตอ้งวนิิจฉยัโดยไมช่กัชา้ และไม่เหน็แก่หน้าผูใ้ด
คําพิพากษาและคําสัง่ จกัต้องมคีําวินิจฉัยที่ตรงตามประเด็นแห่งคดี ให้เหตุผลแจ้งชดัและ
สามารถปฏบิตัิตามนัน้ได้ การเรยีงคําพพิากษาและคําสัง่พึงใช้ภาษาเขยีนที่ด ีใช้ถ้อยคําใน
กฎหมายใช้โวหารที่ร ัดกุมเข้าใจง่ายและถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ข้อความอื่นใดอันไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีโดยตรงหรือไม่ทําให้การวินิจฉัย
ประเดน็ดงักล่าวชดัแจง้ขึน้ไมพ่งึปรากฏอยูใ่นคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ 

  ขอ้ 13 ในการบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคําสัง่ ผู้พพิากษาจกัต้องควบคุมให้
การออกหมาย หรอืคาํบงัคบั ตรงตามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ และจกัตอ้งออกโดยพลนั 

  ขอ้ 14 ผู้พพิากษาพงึถอนตวัจากการพจิารณาและพพิากษาคด ีเมื่อมเีหตุที่ตน
อาจถูกคดัคา้นไดต้ามกฎหมาย หรอืเมื่อมเีหตุประการอื่นทีเ่กี่ยวกบัตวัผูพ้พิากษา อนัอาจทําให้
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การพจิารณาพพิากษาคดนีัน้เสยีความยุตธิรรม และจกัต้องไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการจงูใจ
ผูพ้พิากษาซึง่พจิารณาพพิากษาคดนีัน้ในภายหลงัในประการทีอ่าจทําใหเ้สยีความยตุธิรรมได้ 
  หมวด 3 จรยิธรรมเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางธุรการ 

  ขอ้ 15 เพื่อใหง้านธุรการของศาลมปีระสทิธภิาพ ผูพ้พิากษาจกัต้องปฏบิตัหิน้าที่
ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และอย่างเต็มความสามารถ ทัง้จกัต้องควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และอยา่งเตม็ความสามารถเช่นเดยีวกนั 

  ขอ้ 16 ผู้พพิากษาจกัต้องปฏบิตัิหน้าที่ราชการตามคําสัง่อนัชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้บงัคบับญัชาและตามลําดบัชัน้ของการบงัคบับญัชา เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตให้ขา้มลําดบั
ชัน้ได ้

  ขอ้ 17 ผูพ้พิากษาจกัต้องปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเทีย่งธรรม และ
ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาปฏบิตัิตามวนิัยและจรยิธรรมโดยเคร่งครดัการรายงานความดี
ความชอบของผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจกัต้องตรงตามความเป็นจรงิและการให้ความเหน็เกี่ยวกบั 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจกัตอ้งปราศจากอคต ิ

  ข้อ 18 ผู้พิพากษาพึงสนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ซื่อสัตย์สุจริต  
มผีลงานดเีด่น มคีวามรูค้วามสามารถ และขยนัขนัแขง็ ทัง้จกัต้องใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาซึง่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยชอบ 

  ขอ้ 19 เมื่อปรากฏว่ามกีารกระทําความผดิทางวนิัยของผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาขึ้น 

ผูพ้พิากษาจกัตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัทโีดยรายงานตามความเป็นจรงิ ทัง้จกัต้องไม่ปกปิด
เรื่องใดๆ ที่ควรรายงานกรณีตามวรรคหนึ่ ง หากเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน  
ผูพ้พิากษาจกัต้องดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่นัน้โดยพลนัในกรณีที่ปรากฏว่ามกีารละเมดิ
จรยิธรรมในขอ้สาํคญัอนัควรรายงาน ผูพ้พิากษาพงึรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

  ขอ้ 20 ผูพ้พิากษาพงึเอาใจใส่ดแูล และอนุเคราะหผ์ูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาตามควรแก่
กรณ ี

  ขอ้ 21 ผู้พพิากษาพงึส่งเสรมิความสามคัคใีนระหว่างผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาและใน
หมูข่า้ราชการ 
  ข้อ 22 ผู้พิพากษาพึงเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และรบัฟงัความคดิเหน็ดงักล่าวทีช่อบดว้ยเหตุผล 

  ข้อ 23 ผู้พิพากษาจักต้องสอดส่องดูแลให้คู่ความ ทนายความ พยาน และ
ประชาชนทีม่าศาลไดร้บัความเป็นธรรม ความสะดวกและการปฏบิตัอิยา่งมอีธัยาศยั 

  ขอ้ 24 ผูพ้พิากษาจกัต้องเอาใจใส่ดูแลศาลและบรเิวณศาลใหม้ศีรสีง่า สมกบัเป็น
สถานทีป่ระสทิธิป์ระสาทความยตุธิรรม ควบคุมดแูลทรพัยส์นิทัง้หลายของทางราชการไวเ้พื่อใช้
ในราชการ ทัง้จกัตอ้งถนอมรกัษาทรพัยส์นิดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยใชก้ารไดต้ลอดเวลา 
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  ขอ้ 25 ผูพ้พิากษาจกัต้องรกัษาความลบัของทางราชการมใิห้ร ัว่ไหล และจกัต้อง
ไมเ่ปิดเผยความลบัแก่บุคคลใดซึง่ไมม่อีํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะล่วงรูค้วามลบันัน้ 

  หมวด 4 จรยิธรรมเกีย่วกบักจิการอื่น 

  ขอ้ 26 ผูพ้พิากษาจกัต้องไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ทีป่รกึษา หรอืดํารงตําแหน่ง
อื่นใดในหา้งหุน้ส่วน บรษิทั ห้างรา้นหรอืธุรกจิของเอกชน เว้นแต่จะเป็นกจิการที่มไิด้แสวงหา
กําไรผูพ้พิากษาจกัตอ้งไมป่ระกอบอาชพี หรอืวชิาชพี หรอืกระทํากจิการใด อนัจะกระทบกระเทอืน
ต่อการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเกยีรตศิกัดิข์องผูพ้พิากษา 
  ข้อ 27 ในกรณีจําเป็นผู้พิพากษาอาจได้รบัมอบหมายหรือแต่งตัง้จากหน่วย
ราชการหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่นัเกี่ยวกบัหน่วยราชการ หรอืหน่วยงานนัน้ได้
ในเมื่อการปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวไม่กระทบกระเทอืนต่อการปฏบิตัิหน้าที่หรอืเกียรติศกัดิข์อง 
ผูพ้พิากษา ทัง้จกัต้องได้รบัอนุญาตจากสํานักงานศาลยุตธิรรมแล้ว เว้นแต่จะมบีทบญัญตัแิห่ง
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืมตขิอง ก.ต.ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

  ข้อ 28 ผู้พิพากษาไม่พึงแสดงปาฐกถา บรรยาย สอน หรือเข้าร่วมสัมมนา
อภปิรายหรอืแสดงความคดิเห็นใด ๆ ต่อสาธารณชน ซึ่งอาจกระทบกระเทอืนต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีห่รอืเกยีรตศิกัดิข์องผูพ้พิากษา และจกัต้องไม่กระทําการดงักล่าวเพื่อผลประโยชน์ในทาง
ธุรกจิการใหข้า่วหรอืขอ้เทจ็จรงิในทางราชการของศาลยุตธิรรมและสํานักงานศาลยุตธิรรม หรอื
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางราชการของศาลยุติธรรมหรอืสํานักงานศาลยุติธรรม จะกระทํา  
ไดต่้อเมือ่เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้า่วหรอืขอ้เทจ็จรงิตามทีค่ณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม 
คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม หรอืสาํนกังานศาลยตุธิรรมกําหนด 

  ขอ้ 29 ผูพ้พิากษาไม่พงึเป็นกรรมการ สมาชกิ หรอืเจา้หน้าทีข่องสมาคม สโมสร
ชมรม หรอืองค์การใดๆ หรอืเขา้ร่วมในกจิการใดๆ อนัจะกระทบกระเทอืนต่อการปฏบิตัหิน้าที่
หรอืเกยีรตศิกัดิข์องผูพ้พิากษา 
  ขอ้ 30 ผูพ้พิากษาไม่พงึรบัเป็นผูจ้ดัการมรดก ผู้จดัการทรพัยส์นิ หรอืผู้ปกครอง
ทรพัย์ เว้นแต่เป็นกรณีที่ตัวผู้พิพากษาเองคู่สมรส ผู้บุพการ ีผู้สืบสนัดานของตน หรอืญาติ
สบืสายโลหติ หรอืเกี่ยวพนัทางแต่งงาน ซึ่งผู้พพิากษาถือเป็นญาตสินิทมสี่วนได้เสยีในมรดก 
หรอืทรพัยน์ัน้โดยตรง 
  ข้อ 31 ผู้พิพากษาจกัต้องไม่รบัแต่งตัง้เป็นผู้แทนในการดําเนินคดีหรอืรบัเป็น 

ผูเ้รยีง ผู้เขยีน ผู้พมิพค์ําคู่ความ คํารอ้ง คําขอ หรอืคําแถลงในคดใีดๆผู้พพิากษาจกัต้องไม่รบั
ปรกึษาคดคีวาม หรอืเรือ่งซึง่อาจจะเป็นคดคีวามขึน้ได ้และไม่รบัเป็นผูร้่าง ผูเ้ขยีน ผูพ้มิพ ์หรอื
พยานในพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นใด ไม่ว่าเพื่อสินจ้างรางวัลหรือไม่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ 
ตัวผู้พิพากษาเอง คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสนัดานของตน หรือญาติสืบสายโลหิตหรอืเกี่ยว
พนัทางแต่งงาน ซึง่ผูพ้พิากษาถอืเป็นญาตสินิทมสี่วนไดเ้สยีในคดหีรอืเรือ่งนัน้โดยตรง 
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  ขอ้ 32 ผูพ้พิากษาไมพ่งึรบัเป็นอนุญาโตตุลาการ หรอืผูป้ระนอมขอ้พพิาท 

  ข้อ 33 ผู้พิพากษาจักต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รฐัธรรมนูญ ซึง่มพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขแห่งรฐั 

  ข้อ 34 ผู้พิพากษาจกัต้องไม่เป็นกรรมการ สมาชิก หรือ เจ้าหน้าที่ใ นพรรค
การเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืง และจกัตอ้งไมเ่ขา้เป็นตวักระทําการ ร่วมกระทําการสนับสนุนในการ
โฆษณาหรอืชกัชวนใดๆ ในการเลอืกตัง้สมาชกิรฐัสภาหรอืผูแ้ทนทางการเมอืงอื่นใด ทัง้ไม่พงึ
กระทําการใดๆ อันเป็นการฝกัฝ่ายพรรคการเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืงใดนอกจากการใช้สิทธิ
เลอืกตัง้ 
  ขอ้ 34/1 ผู้พพิากษาจกัต้องไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการกระทบกระเทอืนต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเกยีรตศิกัดิข์องคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรม คณะกรรมการบรหิาร
ศาลยุติธรรม คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะอนุกรรมการบรหิารศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ผู้บงัคบับญัชาซึ่งมหีน้าที่รายงาน
ความดีความชอบ ตลอดจนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่จาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการบรหิารศาลยุติธรรมหรอืการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมาย ในประการที่อาจทําใหข้าดความเป็นอสิระ หรอืเสยีความ
ยตุธิรรมได ้

  หมวด 5  จรยิธรรมเกีย่วกบัการดาํรงตนและครอบครวั 

  ขอ้ 35 ผู้พพิากษาจกัต้องเคารพและปฏบิตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั อยู่ใน
กรอบของศลีธรรม และพงึมคีวามสนัโดษ ครองตนอย่างเรยีบง่าย สุภาพ สํารวมกริยิามารยาท 
มอีัธยาศยั ยดึถือจรยิธรรมและประเพณีอันดงีามของตุลาการ ทัง้พงึวางตนให้เป็นที่เชื่อถือ
ศรทัธาของบุคคลทัว่ไป 

  ขอ้ 35/1 ผู้พพิากษาไม่พงึรอ้งเรยีน กล่าวหา ฟ้องรอ้ง หรอืดําเนินคดแีก่บุคคล
หนึ่งบุคคลใดโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร ทัง้ไม่พงึใชส้ทิธซิึง่มแีต่จะใหเ้กดิความเสยีหายแก่
บุคคลอื่นการร้องเรียน กล่าวหา ฟ้องร้อง หรอืดําเนินคดีแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยอาศัย
ประโยชน์จากตําแหน่งหน้าทีข่องตนจะกระทาํมไิด ้

  ขอ้ 36 ผู้พพิากษาพงึปรบัปรุงตนเองให้ดขีึ้นเป็นลําดบัและพงึขวนขวายศึกษา
เพิม่เตมิทัง้ในวชิาชพีตุลาการและความรูร้อบตวั 

  ขอ้ 37 ผูพ้พิากษาจกัต้องไม่ก้าวก่ายแทรกแซงหรอืแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ
จากการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูพ้พิากษาอื่นหรอืกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการกระทบกระเทอืนต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูพ้พิากษาอื่นในการพจิารณาพพิากษาคด ี

  ข้อ 38 ผู้พิพากษาจกัต้องไม่ยนิยอมให้บุคคลในครอบครวัก้าวก่ายการปฏิบตัิ
หน้าที่ของตน หรอืของผู้อื่น และจกัต้องไม่ยนิยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา
ประโยชน์อนัมชิอบ 
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  ขอ้ 39 ผู้พพิากษาพงึยดึมัน่ในระบบคุณธรรม และจกัต้องไม่แสวงหาตําแหน่ง
ความดคีวามชอบ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรอืจากบุคคลอื่นใด 

  ขอ้ 39/1 ผู้พพิากษาไม่พงึขอรบัเงนิสนับสนุนหรอืประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน
หรอืบุคคลภายนอกในประการทีอ่าจทาํใหก้ระทบกระเทอืนต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องศาลยุตธิรรม  
เวน้แต่จะเป็นการดาํเนินการตามระเบยีบ คาํสัง่ หรอืมตวิ่าดว้ยการนัน้ 

  ขอ้ 40 ผูพ้พิากษาจกัตอ้งระมดัระวงัมใิหก้ารประกอบวชิาชพี อาชพี หรอืการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาตสินิท หรอืบุคคลซึง่อยูใ่นครวัเรอืนของตนมลีกัษณะเป็นการกระทบกระเทอืน
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่หรอืเกียรติศักดิข์องผู้พิพากษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านความเชื่อถือ
ศรทัธาของบุคคลทัว่ไปในการประสาทความยตุธิรรมของผูพ้พิากษา 

  ข้อ 41 ผู้พิพากษาและคู่สมรสจกัต้องไม่รบัทรพัย์สินหรือประโยชน์ใดๆ จาก
คู่ความหรอืจากบุคคลอื่นใดอนัเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูพ้พิากษา และจกัต้องดูแลให้
บุคคลในครอบครวัปฏบิตัเิช่นเดยีวกนัดว้ย 

  ขอ้ 42 ผูพ้พิากษาและคู่สมรสจกัต้องไม่รบัของขวญัของกํานัล หรอืประโยชน์อื่น
ใดอนัมมีลูค่าเกนิกว่าทีพ่งึใหก้นัตามอธัยาศยัและประเพณีในสงัคม และจกัต้องดูแลใหบุ้คคลใน
ครอบครวัปฏบิตัเิช่นเดยีวกนัดว้ย 

  ขอ้ 43 ผูพ้พิากษาจกัต้องละเวน้การคบหาสมาคมกบัคู่ความ หรอืบุคคลอื่น ซึง่มี
ส่วนไดเ้สยี หรอืผลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบัคดคีวาม หรอืบุคคลซึง่มคีวามประพฤต ิหรอืมชีื่อเสยีง
ในทางเสื่อมเสีย อันอาจจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรทัธาของบุคคลทัว่ไปในการ
ประสาทความยตุธิรรมของผูพ้พิากษา 

  หมวด 6 จรยิธรรมของผูช้่วยผูพ้พิากษา ดะโต๊ะยตุธิรรม และผูพ้พิากษาสมทบ 

  ขอ้ 44 ใหนํ้าประมวลจรยิธรรมขา้ราชการตุลาการนี้ มาใชบ้งัคบัแก่ผูช้่วยผู้พพิากษา 
ดะโต๊ะยตุธิรรม และผูพ้พิากษาสมทบดว้ยโดยอนุโลม 

 8. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของขา้ราชการ  พนักงาน  และลูกจา้งขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บรหิารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
ขา้ราชการ  หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจา้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ผูร้บับรกิารจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นหลกัการและแนวทาง
ปฏิบตัิให้ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทัว่ไป  ใชย้ดึถอืปฏบิตัเิป็นเครือ่งกํากบัความประพฤต ิ ไดแ้ก่ 

  8.1 พงึดํารงตนใหต้ัง้มัน่อยู่ในศลีธรรม  ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์  สุจรติ  
เสยีสละและมคีวามรบัผดิชอบ 
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  8.2 พงึปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเปิดเผย  โปรง่ใส  พรอ้มใหต้รวจสอบ 

  8.3 พงึปฏบิตับิรกิารด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเรว็  มอีธัยาศยัไมตร ี 
โดยยดึประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 

  8.4 พงึปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึผลลพัธข์องงานอยา่งคุม้ค่า 
  8.5 พงึพฒันาทกัษะ  ความรู ้ ความสามารถ  และตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 9. จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 

  การพยาบาลเป็นการปฏบิตัโิดยตรงต่อบุคคล ครอบครวั ชุมชนและสงัคม นับได้
ว่าเป็นบรกิารในระดบัสถาบนัของสงัคม ดงันัน้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจงึต้องเป็นผู้ที่มี 
ความรบัผดิชอบสูง เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ มคีวามรู้ความชํานาญในการปฏบิตั ิมจีรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชพี เป็นแนวทางในการประพฤตแิละปฏบิตั ิทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัของสงัคม
โดยส่วนรวม 

  จรรยาบรรณวชิาชพี 

  จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรบัพยาบาลเป็นการประมวลหลกัความประพฤติให้
บุคคลในวชิาชพียดึถือปฏบิตัิ สมาคมพยาบาลแห่งสหรฐัอเมรกิา (The America Nurses 

Associations A.N.A.) ไดก้ําหนดสาระสาํคญัของจรรยาบรรณวชิาชพีพยาบาลไวด้งันี้ 
  1. พยาบาลพงึใหบ้รกิารพยาบาลดว้ยความเคารพในศกัดิศ์ร ีและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยไม่จํากดั ในเรื่อง สถานภาพทางสงัคม เศรษฐกจิ คุณสมบตัเิฉพาะกจิหรอื
สภาพปญัหาทางดา้นสุขภาพอนามยัของผูป้ว่ย 

  2. พยาบาลพงึเคารพสทิธสิ่วนตวัของผู้ป่วยโดยรกัษาข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ป่วยไว้
เป็นความลบั 

  3. พยาบาลพงึใหก้ารปกป้องคุ้มครองแก่ผูป้่วย สงัคม ในกรณีทีม่กีารใหบ้รกิาร
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ถูกกระทําการที่อาจเกดิจากความไม่รู ้ขาดศลีธรรม จรยิธรรม 
หรอืการกระทาํทีผ่ดิกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

  4. พยาบาลมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตดัสนิใจและใหก้ารพยาบาลแก่ผูป้ว่ยแต่ละราย 

  5. พยาบาลพงึดาํรงไวซ้ึง่สมรรถนะในการปฏบิตักิารพยาบาล 

  6. พยาบาลพึงตัดสินใจด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน ใช้ข้อมูลสมรรถนะและ
คุณสมบตัิอื่นๆ เป็นหลกัในการขอคําปรกึษาหารอื ยอมรบัในหน้าที่ความรบัผดิชอบ รวมถึง 
การมอบหมายกจิกรรมการปฏบิตักิารพยาบาลใหผู้อ้ื่นปฏบิตั ิ

  7. พยาบาลพงึมสี่วนรว่มและสนบัสนุนในกจิกรรมการพฒันาความรูเ้ชงิวชิาชพี 

  8. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริม
มาตรฐานการปฏบิตักิารพยาบาล 

  9. พยาบาลพงึมสี่วนร่วมในการทีจ่ะกําหนดและดํารงไวซ้ึ่งสถานะภาพของการ
ทาํงานทีจ่ะนําไปสู่การปฏบิตักิารพยาบาลทีม่คีุณภาพสงู 
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  10. พยาบาลพงึมสี่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สงัคม จากการเสนอขอ้มูลที่
ผดิ และดาํรงไวซ้ึง่ความสามคัคใีนวชิาชพี 

  11. พยาบาลพงึรว่มมอืและเป็นเครอืขา่ยกบัสมาชกิดา้นสุขภาพอนามยัและบุคคล
อื่นๆในสงัคมเพื่อส่งเสรมิชุมชนและสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพอนามยัของสงัคม
สาํหรบัสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ไดก้ําหนดจรรยาบรรณวชิาชพีของสมาคม พ.ศ. 2528 
มุง่เน้นใหพ้ยาบาลไดป้ระพฤตปิฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยกําหนดเป็นความรบัผดิชอบต่อ
ประชาชน ความรบัผดิชอบต่อประเทศชาต ิต่อผูร้ว่มวชิาชพีและต่อตนเองดงันี้ 
  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลต่อประชาชน 

  1. ประกอบวชิาชพีด้วยความมสีต ิตระหนักในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์

  2. ปฏบิตัต่ิอประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสทิธมินุษยชน โดยไม่คํานึงถึง 
เชือ้ชาต ิศาสนา และสถานภาพของบุคคล 

  3. ละเวน้การปฏบิตัทิีม่อีคต ิและการใชอ้ํานาจหน้าทีเ่พื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

  4. พงึเก็บรกัษาเรื่องส่วนตวัของผู้รบับรกิารไว้เป็นความลบั เว้นแต่ด้วยความ
ยนิยอมของผูน้ัน้หรอืเมือ่ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย 

  5. พงึปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเตม็ทีใ่นการวนิิจฉัยและการ
แกไ้ขปญัหาสุขภาพอนามยัอยา่งเหมาะสมแก่สภาพของบุคคล ครอบครวั และชุมชน 

  6. พงึป้องกนัภยนัตรายอนัจะมผีลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 

  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

  1. พึงประกอบกิจแห่งวิชาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายอันยังประโยชน์แก่
สาธารณชน 

  2. พงึรบัผิดชอบร่วมกับประชาชนในการรเิริม่ สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
สนัตสิุข และยกระดบัคุณภาพชวีติ 

  3. พงึอนุรกัษ์และส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมประจาํชาต ิ

  4. พงึประกอบวชิาชพีโดยมุง่ส่งเสรมิความมัน่คงของชาต ิศาสนา และสถาบนักษตัรยิ ์

  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลต่อวชิาชพี 

  1. พงึตระหนักและถอืปฏบิตัใินหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามหลกัการแห่งวชิาชพี
การพยาบาล 

  2. พฒันาความรูแ้ละวธิปีฏบิตัใิหไ้ดม้าตรฐานแห่งวชิาชพี 

  3. พงึศรทัธาสนบัสนุนและใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมแห่งวชิาชพี 

  4. พงึสรา้งและธาํรงไวซ้ึง่สทิธอินัชอบธรรม ในการประกอบวชิาชพีการพยาบาล 

  5. พงึเผยแพรช่ื่อเสยีงและคุณค่าแห่งวชิาชพีใหเ้ป็นทีป่รากฏแก่สงัคม 

  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลต่อผูร้ว่มวชิาชพีและผูป้ระกอบวชิาชพีอื่น 
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  1. ใหเ้กยีรต ิเคารพในสทิธแิละหน้าทีข่องผูร้ว่มวชิาชพีและผูอ้ื่น 

  2. เหน็คุณค่าและยกยอ่งผูม้คีวามรู ้ความสามารถในศาสตรส์าขาต่างๆ  
  3. พงึรกัษาไวซ้ึง่ความสมัพนัธอ์นัด ีกบัผูร้ว่มงานทัง้ภายในและภายนอกวชิาชพี 

  4. ยอมรบัความต้องการพืน้ฐานของมนุษย ์และชกันําให้ประพฤตปิฏบิตัใินทาง
ทีถู่กทีค่วร 
  5. พงึอํานวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมอืแก่ผูร้่วมงานในการปฏบิตัภิารกจิ
อนัชอบธรรม 

  6. ละเว้นการส่งเสรมิหรอืปกป้องผู้ประพฤติผดิ เพื่อผลประโยชน์แห่งตนหรอื
ผูก้ระทาํการนัน้ๆ 

  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลต่อตนเอง 

  1. ประพฤตตินและประกอบกจิแห่งวชิาชพี โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 

  2. ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชพี 

  3. ประพฤตปิฏบิตัตินให้เป็นแบบอย่างที่ด ีทัง้ในด้านการประกอบกจิแห่งวชิาชพี
และส่วนตวั 

  4. ใฝรู่พ้ฒันาแนวคดิใหก้วา้ง และยอมรบัการเปลีย่นแปลง 
  5. ประกอบกจิแห่งวชิาชพีดว้ยความเตม็ใจ และเตม็กําลงัความสามารถ 

  6. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความมสีต ิรอบรู ้เชื่อมัน่และมวีจิารณญาณอนัรอบคอบ 

 10. จรรยาบรรณข้าราชการส านักงบประมาณ  
  โดยที่สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่มบีทบาทสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ และการปฏบิตัิงานของสํานักงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อสงัคมและ
ประชาชนทุกระดบั ดงันัน้จงึมคีวามจาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องกําหนดแนวทาง และ หลกัปฏบิตัใิห้
ขา้ราชการสํานักงบประมาณ ยึดถอืเป็นอุดมการณ์ในการทางานโดยกําหนดเป็นขอ้พงึปฏบิตัิ
และขอ้ควรละเวน้ดงัต่อไปนี้ 
  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  1. ปฏบิตัตินอยู่ในศลีธรรมคุณธรรมและจรยิธรรมอนัดงีาม ละเวน้จากอบายมุข 
ความชัว่ทัง้ปวง 
  2. ความอดทนขยนัหมัน่เพยีรที่จะปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มกาลงัความสามารถ
ด้วย ความเสยีสละ ทุ่มเทสตปิญัญา ความรู้ ความคดิ ให้บรรลุผลสาสําเรจ็ตามภาระหน้าที่ที่
ไดร้บัมอบหมาย 

  3. ปฏบิตัตินอยู่ในระเบยีบวนิัยตรงต่อเวลารวมทัง้สํารวจแก้ไขขอ้บกพร่องของ
ตนเองเพื่อพฒันาการทางานใหด้มีปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

  4. ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ
ใหก้บัตนเอง และ/หรอืพวกพอ้งหมูค่ณะ จากหน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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  5. ต้องเป็นผู้ใฝ่รูใ้นวทิยาการใหม่ๆ เพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะในการทางาน มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล พรอ้มรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

  1. ยดึมัน่รกัษาในเกยีรตภิมูขิองสานกังบประมาณ ไมป่ระพฤตปิฏบิตัใินทางทีใ่ห้
สานกังบประมาณเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 
  2. รกัษา เสรมิสร้างความสามคัครีะหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ 
พรอ้มกบัใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนัในทางทีช่อบ 

  3. หลกีเลี่ยงการนาข้อมูลหรอืเรื่องราวของเจา้หน้าที่ทัง้ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัิงานเรื่องส่วนตวั และ/หรอืเรื่องความเป็นไป ในสานักงบประมาณออกไปเปิดเผยหรอื
วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่เจ้าหน้าที่และ ภาพลกัษณ์โดยรวมของสํานัก
งบประมาณ 

  4. ดูแลทรพัย์สนิและการใช้ทรพัย์สนิของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างประหยดั 
คุม้ค่าและดว้ยความระมดัระวงั ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายหรอื สิน้เปลอืง 

  จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา-ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา-ผูร้ว่มงาน 

  1. ร่วมมอืในการปฏิบตัิงานที่ได้รบัมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อวเิคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข และพฒันาปรบัปรุงงานให้มคีุณภาพมาก
ขึน้ 

  2. ปฏบิตัต่ิอผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และ
พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้คีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน โดยสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการอบรมและ
เพิม่พนูความรู ้ประสบการณ์อยูเ่สมอ 

  3. รบัฟงัความคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะของผู้ใต้บงัคบับญัชาเกี่ยวกับงานใน
หน้าทีแ่ละพจิารณานาไปใชใ้นทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อราชการ 

  4. รบัฟงัคาแนะนาและยอมรบัในการสัง่การของผู้บงัคบับญัชาในสิง่ที่ถูกที่ควร 
หลกีเลีย่งการปฏบิตังิานทีข่า้มขัน้ตอนการบงัคบับญัชา 

  5. ปรบัตนให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มน้ีาใจและมี
มนุษยสมัพนัธ์อนัด ีไม่ปิดบงัขอ้มลูที่จาเป็นในการปฏบิตังิานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นาผลงาน
ของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

  จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสงัคม 

  1. ปฏบิตัิงานในหน้าที่ความรบัผดิชอบให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
และประชาชน ดว้ยความเสมอภาค โปรง่ใส่และเป็นธรรม 

  2. รกัษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏบิตัิงาน 
โดยปราศจากอคตแิละไมต่กอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลใดๆ 
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  3. ไม่แสดงอาการใช้อํานาจหรอืดูถูกหน่วยงานอื่น ในลกัษณะทีส่านักงบประมาณ 

มอีํานาจเหนือกว่า 

  4. ให้เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยคาที่สุภาพเรยีบร้อย ชี้แจง 
อธบิายใหข้า้ราชการหน่วยงานอื่นซึง่ตอ้งประสานงานดว้ยใหเ้ขา้ใจเหตุผล 

  5. ไม่ใช้อํานาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากขา้ราชการของหน่วยงาน
อื่นในลกัษณะของการตอ้นรบัหรอืการใหบ้รกิารจนเกนิขอบเขต 

 11. จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานด้านการเงิน 

  11.1 ต้องมคีวามซื่อสตัย์สุจรติ การเชื่อใจกันระหว่างผู้ให้บรกิารด้วยกันและ
ผูร้บับรกิาร 
  11.2 ต้องปฏบิตัิงานด้วยความระมดัระวงัภายใต้กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการ
ปฏบิตังิานโดยสุจรติ 

  11.3 ตอ้งรกัษาความลบัได ้

  11.4 เตม็ใจใหบ้รกิารและมคีวามเสมอภาคแก่ผูร้บับรกิาร 

  11.5 ปฏิบัติงานด้วยรวดเร็ว โปร่งใสและถูกต้องโดยไม่มีอคติต่อลูกค้าหรือ
ผูร้บับรกิาร 
  11.6 ไม่รบัสิง่ของหรอืสนิบนจากผู้อื่นเพื่อก่อให้เกดิความขดัแยง้และไม่เหมาะสม
กบัการปฏบิตังิานในหน้าที ่
  11.7 มคีวามรอบคอบ 

  11.8 ใฝรู่ ้มคีวามคดิรเิริม่ในการพฒันางาน 

  11.9 ตอ้งบรหิารความเสีย่ง 
  11.10 ยดึมัน่ในการปฏบิตังิานขององค์กร และพรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตังิาน
โดยคาํนึงถงึเป้าหมายขององคก์รเป็นสาํคญั 

  11.11 มคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
องคก์ร 
  11.12 สามารถใหข้อ้มลูและขอ้เสนอแนะไดต้ามวชิาชพีและขอ้จาํกดัตามกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  11.13 มกีารวางแผนการปฏบิตัิงานที่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและ ตอ้งรายงานและตดิตามประเมนิการปฏบิตังิาน 

  11.14 พร้อมที่จะรบัฟงัความคดิเห็นที่แตกต่างเพื่อนําไปพิจารณาและปรบัปรุง
งานในหน้าทีโ่ดยไมม่อีคต ิ

  11.15 มคีวามประพฤตทิีเ่หมาะสม และถูกกาลเทศะ 
  11.16 มอีารมณ์มัน่คง และมวีุฒภิาวะพรอ้มจะทาํงานในหน้าทีห่รอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไดอ้ยา่งดแีละเหมาะสม 
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 12. จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานด้านบญัชี 

  121 ต้องมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ซื่อตรงต่อวชิาชพี ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงหรอื
ปกปิดขอ้เทจ็จรงิหรอืบดิเบอืนความจรงิอนัเป็นสาระสําคญัของงานทีต่นใหบ้รกิารทางวชิาชพี 

  12.2 มคีวามเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา ปราศจากความลําเอยีงและอคต ิดํารงไว้
ซึง่ความเป็นกลางในการใชดุ้ลยพนิิจในการปฏบิตังิานดว้ยความเทีย่งธรรม 

  12.3 ตอ้งไมม่สี่วนไดส้่วนเสยีใดๆจากงานทีต่นปฏบิตัแิละใหบ้รกิารทางวชิาชพี 

  12.4 หลีกเลี่ยงความสมัพนัธ์หรอืสถานการณ์ใดๆที่อาจจะทําให้ผู้ปฏิบตัิทาง
วชิาชพีไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดโ้ดยอสิระตามมาตรฐานวชิาชพี 

  12.5 ต้องใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชพี วธิปีฏบิตัิ กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ความชํานาญ ประสบการณ์ทางดา้นวชิาชพีดว้ยความมสีต ิความใส่ใจตามความสามารถ
และระมดัระวงั 
  12.6 ตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความมุ่งมัน่และขยนัหมัน่เพยีรและศกึษาหาความรูแ้ละ
ความชาํนาญในวชิาชพี เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

  12.7 ตอ้งรกัษาความลบั 

  12.8 ต้องปฏบิตังิานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบงัซ่อนเรน้ บดิเบอืน หรอืเหน็แก่
ประโยชน์ส่วนตน มกีารกํากบัดแูลและสามารถตรวจสอบ 

  12.9 มคีวามเป็นอสิระภายใตก้รอบวชิาชพีเพื่อใหผ้ลงานเป็นทีน่่าเชื่อถอืได้ 
  12.10 มกีารวางแผนงานและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมขอ้มลูและหลกัฐานที่
เพยีงพอต่อการปฏบิตังิานและตรวจสอบ 

  12.11 มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละการปฏบิตังิานภายใตก้รอบวชิาชพี 

 13. จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานด้านพสัด ุ

  13.1 วางตวัเป็นกลางในการดาํเนินการเกีย่วกบัการพสัดุ 
  13.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งตรวจสอบไดทุ้กเวลา 

  13.3 มคีวามมุง่มัน่ในการทีจ่ะพฒันาตนเอง และพฒันางาน โดยเรยีนรูถ้งึเทคนิค
วิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอและนํามาใช้ปฏิบัติงานให้รวมเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลดยีิง่ขึน้ 

  13.4 ปฏบิตัหิน้าที่โดยดึถือกฎหมาย กฎ ระเบยีบปฏบิตัขิองทางราชการอย่าง
เครง่ครดั 

  13.5 ดําเนินการให้มกีารใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของหน่วยงานอย่างประหยดั
คุม้ค่าและใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

  13.6 คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของราชการเป็น
หลกัโดยคาํนึงถงึความถูกตอ้ง ยตุธิรรมและความสมเหตุสมผลประกอบดว้ย 
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  13.7 ปฏบิตังิานร่วมกบัผู้บงัคบับญัชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้
ความร่วมมอืช่วยเหลอื ในเรื่องการให้ความคดิเหน็ตามหลกัวชิาการ แก้ไขปญัหาร่วมกนัและ
การพฒันางาน 

  13.8 ไมเ่รยีก/รบั หรอืยอมรบัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อย่างใดทัง้โดยตรงและ
โดยอ้อมจากผูข้าย ผูร้บัจา้งหรอืผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งที่เขา้มามนีิตสิมัพนัธก์บัทางราชการเกี่ยวกบั
การพสัดุ เพื่อตนเองหรอื ผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

  13.9 ปฏบิตัต่ิอผู้ขาย ผู้รบัจ้าง หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง ที่เข้ามามนีิติสัมพนัธ์กบั
ทางราชการเกี่ยวกับการพสัดุรวมถึงการรบัฟงัผู้มาร้องเรยีน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม
เอือ้เฟ้ือมน้ํีาใจ แต่ทัง้น้ี การปฏบิตั ิดงักล่าวต้องไม่เป็นปฏปิกัษ์ต่อการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็น
ธรรม 

  13.10 ให้ความร่วมมอืกบัทุกฝ่ายในการเสรมิสร้างมาตรฐานการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้งกบังานด้านพสัดุให้สามารถพฒันางานจนเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปว่าเป็น
วชิาชพีเฉพาะสาขาหนึ่ง 
  13.11 ผูบ้งัคบับญัชาดา้นพสัดุพงึใชดุ้ลยพนิิจในการปฏบิตังิานและในการส่งเสรมิ 
สนบัสนุนการใหค้าํปรกึษาคาํแนะนํา และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิานอยา่งมเีหตุผล 

  13.12 ผูบ้งัคบับญัชาดา้นพสัดุพงึควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกํากบัให้ผูป้ฏบิตังิาน
ประพฤตติาม จรรยาบรรณน้ีอยา่งเครง่ครดัในกรณทีีพ่บว่ามกีารประพฤตปิฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตาม
จรรยาบรรณนี้ใหด้ําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อใหม้กีารดําเนินการใหถู้กต้องไปตามจรรยาบรรณ
นี้ต่อไป 

 14. จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร ์

  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  1. ยดึมัน่ในความซื่อสตัย์สุจรติ ปฏบิตัหิน้าที่และดํารงชวีติเหมาะสมตามหลกั
ธรรมาภบิาล 

   1.1 ประกอบวชิาชพีนักคอมพวิเตอรด์้วยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามยุตธิรรม
ใฝห่าความรูใ้หม่ๆ อยูเ่สมอ เป็นการพฒันาตน และงานทีร่บัผดิชอบ อนัจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพ
ใหต้นเองและหน่วยงานทีส่งักดั 

   1.2 ผู้ประกอบวชิาชพีคอมพวิเตอร์จะมคีวามวริยิะอุตสาหะในการปฏิบตัิงาน
เพื่อใหบ้รรลุความสาํเรจ็ของงานสงูสุด 

  จรรยาบรรณต่อผูร้ว่มงาน 

  2. ตัง้มัน่อยูใ่นความถูกตอ้ง มเีหตุผล และรูร้กัสามคัค ี

   2.1 ไม่คดัลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจาก
เจา้ของสทิธเิดมิอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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   2.2 ใหค้วามยกยอ่งและนบัถอืผูร้ว่มงานและผูร้ว่มอาชพีทุกระดบัทีม่คีวามรู้
ความสามารถและความประพฤตดิ ี

   2.3 รกัษาและแสวงหามติรภาพระหว่างผูร้ว่มงานและผูร้ว่มอาชพี 

  จรรยาบรรณต่อวชิาชพี 

  3. ไม่ประพฤตหิรอืกระทําการใดๆอนัเป็นเหตุใหเ้สื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิใ์นวชิาชพี
แห่งตน 

   3.1 ใชค้วามรูค้วามสามารถในทางสรา้งสรรค ์ไม่ใชใ้นทางทําลายหรอืกลัน่
แกลง้ใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเสยีหาย 

   3.2 ไมแ่อบอา้ง อวดอา้ง ดหูมิน่ต่อบุคคลอื่นๆหรอืกลุ่มวชิาชพีอื่น 

   3.3 ให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าที่เพื่อส่งเสรมิเกยีรตคิุณของวชิาชพี 
ผูร้ว่มอาชพีและเพื่อพฒันาวชิาชพี 

  จรรยาบรรณต่อสงัคม 

  4. ปฏบิตัหิน้าที ่ปฏบิตัติน ในวชิาชพีนักคอมพวิเตอรท์ีด่ ีเป็นแบบอย่างทีด่ขีอง
สงัคม 

   4.1 ไม่เรยีกรบัหรอืยอมรบัทรพัย์สินหรอืผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
สาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบดว้ยกฎระเบยีบ และหลกัคุณธรรมจรยิธรรม 

   4.2 ไม่ใชอ้ํานาจหน้าทีโ่ดยไม่ชอบธรรมในการเอื้อให้ตนเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บั
ประโยชน์หรอืเสยีประโยชน์ 

   4.3 ไม่ใช้ความรูค้วามสามารถไปในทางล่อลวง หลอกลวง จนเป็นเหตุให้
เกดิผลเสยีต่อผูอ้ื่น 

  จรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร 

  5. เคารพในสทิธเิสรภีาพ และความเสมอภาคของผูอ้ื่น ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความ
โปรง่ใส เป็นธรรม 

   5.1 รบัฟงัความคดิเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล เครอืข่าย 
และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
   5.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานได ้

 15. จรรยาบรรณส่ือสารมวลชนสากล 23 ข้อ ประกอบด้วย 

  15.1 ต้องกระทําตนใหอ้ยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมมกีรยิาด ี(The bounds 

of decency) 

  15.2 ไมส่รา้งขา่วขึน้เอง (Do not attempt to make news) 

  15.3 ตอ้งเสนอขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดแก่ผูร้บัสาร (The truth and the whole truth) 
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  15.4 ไม่ก้าวก่ายสทิธสิ่วนตวัของบุคคลอื่น (Do not to invade the private 

rights) 

  15.5 ไมบ่งัคบับุคคลใหพ้ดู (Do not to force individuals to speak) 

  15.6 ซื่อสตัยต่์อบุคคลทีต่่อสูเ้พื่อสงัคม (Play fair with a person against whom 

derogatory charges) 

  15.7 ซื่อสตัยต่์อบุคคลที่นํามากล่าวถึงในคอลมัน์ (Play fair with persons 

quoted in its columns) 

  15.8 รกัษาไวซ้ึง่ความลบัของแหล่งข่าว (Keep the confidence of its news 

sources) 

  15.9 ไมปิ่ดบงัอําพรางขา่วทีนํ่าเสนอ (Do not suppress news) 

  15.10 ไมค่วรขายขา่ว ขายคอลมัน์เพื่อเงนิ หรอืความพอใจส่วนตวั (Do not "sell" 

its news colums for money or  courtesies) 

  15.11 ละเวน้จากการเขา้รว่มพรรคการเมอืง (Refrain from allowing party politics) 

  15.12 ต้องบรกิารคนส่วนรวม มใิช่บรกิารคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Serve the whole 

society, not just one "class") 

  15.13 ช่วยต่อสูแ้ละปราบปรามอาชญากร (Fight and discourage crime) 

  15.14 ต้องเคารพ และช่วยผดุงกฏหมายบา้นเมอืง (Must respect and aid the 

law and the courts) 

  15.15 สรา้งความสมัพนัธอ์นัดแีก่ชุมชน (Seek to build its community) 

  15.16 ไม่ทําลายความสมัพนัธร์ะหว่างญาตแิละเพื่อนของผูอ้ื่น (Not injure the 

relatives and friends) 

  15.17 คํานึงว่าการหย่ารา้ง การฆ่าตวัตายนัน้ เป็นปญัหาสงัคมสิง่หน่ึงไม่ควรเสนอ
ขา่วไปในเชงิไมสุ่ภาพ (To recognize divorce, suicide as an unfortunate social problem) 

  15.18 อยา่กล่าวโจมตคีู่แขง่ (Do not attack on competitive) 

  15.19 อย่าหวัเราะเยาะความวกิลจรติ จติทราม หรอืพลาดโอกาสของบุคคล (Do 

not ridicule the insane or the feebleminded or misfortunes) 

  15.20 เคารพนับถอืวดั โบสถ์ เชือ้ชาต ิและเผ่าพนัธุข์องบุคคล (Respect churches, 

nationalities and races) 

  15.21 หน้ากฬีาควรเขยีนถงึทุกๆ คน (Sports page is written for everybody) 

  15.22 แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีพ่บในทนัท ี(Be prompt in correcting errors) 

  15.23 จาํไว้ว่าข่าวทีนํ่าเสนอนัน้ มเียาวชนชายหญงิอ่านด้วย (Remember that 

the new is read by young boys and girls) 
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 16. จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร ์

  1. สาขาการประชาสมัพนัธ ์

   สมาคมนักประชาสมัพนัธ์แห่งประเทศไทยได้กําหนดมาตรฐานวชิาชพีการ
ประชาสมัพนัธไ์ว ้ดงันี้ 
   1.1 ซื่อสตัย ์จรงิใจ ยดึมัน่ในอุดมการณ์ แห่งวชิาชพีตน 

   1.2 เสยีสละ อดทน เพื่อรกัษามาตรฐานและพฒันาการแห่งวชิาชพีอย่าง
สมศกัดิศ์ร ี
   1.3 ศรทัธาในหน้าทีแ่ละมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร 

   1.4 สามคัค ีเอือ้อาทร และเกือ้กูลระหว่างผูร้ว่มวชิาชพีเดยีวกนั 

   1.5 ใหค้วามสาํคญัในการรกัษาความลบั และเคารพสทิธสิ่วนบุคคล 

   1.6 คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และรบัผดิชอบต่อสงัคม
เป็นนิจ 

   1.7 นําเสนอเนื้อหาอยา่งสุจรติใจ และรกัษาวฒันธรรมในการใชภ้าษา 

   1.8 เคารพรกัษากฎระเบยีบ และบรรทดัฐานของสงัคมไทย 

   1.9 ใชปิ้ยวาจา มมีนุษยสมัพนัธ ์และบุคลกิภาพทีด่ ี

  2. สาขาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์  
   ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทยว่าด้วย จรยิธรรมแห่งวชิาชพี
ขา่ววทิยุและโทรทศัน์ พ.ศ. 2553 ตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมเีจตนารมณ์รบัรอง
สิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ได้แก่ สทิธไิด้รบัทราบและเขา้ถงึขอ้มูลหรอืข่าวสารในความครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐัรฐัวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรอืส่วนบุคคล เสรภีาพในการ
นําเสนอ หรอืเผยแพร่ขอ้มลูหรอืข่าวสารตามหลกัวตัถุวสิยั ภายใต้พืน้ฐานความรู ้และความถูก
ต้องครบถ้วน และเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น การพูด การแสดงข้อความ การโฆษณา 
และการสื่อความหมายโดยวธิอีื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ

  นอกจากนี้ ผูป้ระกอบวชิาชพีข่าววทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ มสีทิธแิละ
เสรภีาพในการนําเสนอข่าวและแสดงความคดิเหน็ โดยปราศจากการแทรกแซงจากผู้บรหิาร
เจ้าของกิจการ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มเคลื่อนไหวกดดนัทางการเมอืงหรอืสงัคมดงันัน้  
จงึจาํเป็นตอ้งมกีารจดัทาํขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรยิธรรมแห่งวชิาชพีขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย เพื่อใช้
เป็นบรรทดัฐานในการส่งเสรมิการใชส้ทิธแิละเสรภีาพควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
องคก์รสมาชกิและสมาชกิทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ต่อไป  
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  อาศยัความตามขอ้ 18 (4) แห่งธรรมนูญสภาวชิาชพีข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย 
พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย ในการประชุมครัง้ที ่5 เมื่อวนัที ่
29 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2522 มมีตเิหน็ชอบใหต้ราขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ดงัมขีอ้ความต่อไปนี้  
  หมวด ๒ จรยิธรรมของวทิยแุละโทรทศัน์  
  ขอ้ 5 วทิยุและโทรทศัน์ต้องนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง
ตามหลกัวตัถุวสิยั ภายใตพ้ืน้ฐานความรู ้และความถูกตอ้งครบถว้น 

  ขอ้ 6 วทิยุและโทรทศัน์ต้องนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ และไมล่ะเมดิสทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ื่น 

  ขอ้ 7 วทิยแุละโทรทศัน์มหีน้าทีป่ฏบิตัตินตามจรยิธรรมแห่งวชิาชพี ดงันี้  
  1. ต้องนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งแก่สาธารณะชนตาม
หลักวัตถุวิสัย ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง แม่นยํา และครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรมโดย
ปราศจากอคต ิ๔ ไดแ้ก่ ฉนัทาคต ิโทษาคต ิภยาคต ิและโมหาคต ิ

  2. หากมกีารอ้างองิ หรอืคดัลอกข่าวสารและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งจากแหล่งขอ้มูล
อื่น ตอ้งแจง้ทีม่าของขา่วสารและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีนํ่าเสนอหรอืเผยแพรด่งักล่าว 

  3. ต้องปกปิดชื่อตวั ชื่อสกุล รูปร่าง ลกัษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทัง้
ข่าวสารและขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งสําคญัทีแ่หล่งข่าวประสงคใ์ห้ปกปิด เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอม
จากแหล่งขา่ว และเหน็ไดอ้ยา่งชดัแจง้ว่า การเปิดเผยดงักล่าวไมเ่ป็นอนัตรายต่อแหล่งขา่ว 

  4. การนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งทีเ่กดิความผดิพลาด
ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขความผดิพลาดโดยทนัท ีพรอ้มทัง้ขออภยัในความผดิพลาดดงักล่าว 

  5. การนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และไมเ่ป็นการซํ้าเตมิความทุกขแ์ละโศกนาฏกรรมแก่ผูท้ีต่ก
เป็นขา่ว 

  6. การนําเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึง
ประโยชน์แห่งสาธารณะ 
  7. การแสดงความคดิเหน็ หรอืการวจิารณ์ข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง ต้องให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกพาดพงิ และต้องแยกแยะให้ชดัเจนว่า เป็นข้อเท็จจรงิหรอืเป็นการ
แสดงความคดิเห็น โดยต้องแจ้งให้ทราบว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นหรอืการวจิารณ์ของ  

ผู้ประกอบวชิาชพีข่าวนัน้ การแสดงความคดิเหน็พงึกระทําโดยบรสิุทธิใ์จ และไม่มพีนัธะกรณ ี

อื่นใด นอกจากมุง่ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อสาธารณชน โดยไมย่อมใหอ้ทิธพิลอื่นใดมาครอบงาํความคดิเหน็ 

  8. ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝา่ย 
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  9. ต้องไม่นําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งโดยมกีารประกาศ
โฆษณาทีแ่อบแฝงมาพรอ้มกบัขา่วสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งจนทําใหป้ระชาชนหลงเชื่อในความ
เป็นขา่วสารและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

  10. ตอ้งระมดัระวงัไม่นําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งทีต่นเอง
หรอืพวกพ้องมผีลประโยชน์ทบัซ้อน หากผู้ประกอบวิชาชีพข่าวมผีลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ข่าวสารและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง ต้องแจง้หรอืรายงานพรอ้มกบัการนําเสนอหรอืเผยแพร่ดงักล่าว
ทนัท ี

  11. ต้องระมดัระวงัการนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งภายใต้
ขอบเขตแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศลีธรรมอนัดงีามของประชาชน มใิห้ประชาชนหลงเชื่อ
ในสิง่ทีง่มงาย และไมเ่ป็นเครือ่งมอืในการนําเสนอหรอืเผยแพร่สิ่งทีเ่ป็นภยัต่อสงัคม หรอืกระทบ
ต่อสาธารณะ  
  หมวด 3 จรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ว  
  ข้อ 8 ต้องไม่อวดอ้างตําแหน่งหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว หรอืตําแหน่ง
หน้าทีอ่ื่นเพื่อเรยีกรอ้งประโยชน์ทีไ่มช่อบธรรม 

  ขอ้ 9 ต้องไม่รบัอามสิ สนิจา้ง หรอืผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้กระทําการหรอืไม่
กระทําการใด อนัจะขดัต่อการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหป้ระชาชนไดร้บัข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง
อยา่งถูกตอ้งรอบดา้น 

  ขอ้ 10 ต้องไม่ประกอบอาชพี หรอืวชิาชพี หรอืดําเนินธุรกจิ หรอืประพฤตตินอนั
เป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอนัด ีหรอืเป็นการเสื่อมเสยีต่อศกัดิศ์รแีละเกยีรตคิุณของผู้ประกอบ
วชิาชพีขา่ว  
  หมวด 4 แนวปฏบิตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ว  
  ขอ้ 11 การไดม้า หรอืการนําเสนอหรอืการเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง
พึงใช้วิธีการที่สุภาพ ซื่อสตัย์ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ หรอืมคีวามหมายที่ดูถูก 
เหยยีดหยามผูอ้ื่น 

  ขอ้ 12 พงึไม่รบัตําแหน่งหน้าที่ หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทําการหรอืงดเว้น
กระทําการใด ๆ อนัขดัต่อการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหป้ระชาชนไดร้บัข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง
ทีถู่กตอ้งครบถว้น หรอืเพื่อใหบุ้คคลใด ๆ ไดร้บัประโยชน์ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย  
  3. สาขาวารสารศาสตร ์
   ขอ้บงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่งวชิาชพีหนังสอืพมิพ์ สภาการหนังสอืพมิพ์
แห่งชาต ิพ.ศ.2541 

   โดยที่เจา้ของ ผู้ประกอบการ บรรณาธกิาร และผู้ประกอบวชิาชพีหนังสอืพมิพ์
ทัง้หลายได้พรอ้มใจกนั สถาปนาสภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาติ ให้เป็นองค์กรอสิระ ทําหน้าที่
ควบคุมกนัเอง เพื่อส่งเสรมิเสรภีาพ ความรบัผดิชอบ สถานภาพผู้ประกอบวชิาชพีและกจิการ
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หนังสอืพมิพ์ ตลอดจนส่งเสรมิสนับสนุนสทิธกิารใช้สื่อหนังสอืพมิพ์ เพื่อการรบัรูข้่าวสาร และ
การแสดงความคิดเห็นของพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข โดยส่งเสรมิให้หนังสือพิมพ์ทําหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชน รวมทัง้ยดึถือความ
ยุตธิรรม และความเที่ยงธรรมเป็นหลกัในการประกอบวชิาชพี อาศยัความตามขอ้ 5 (1) และ 
ข้อ 14 (4) แห่งธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการสภาการ
หนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิมมีตเิหน็ชอบใหต้ราขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรยิธรรมแห่งวชิาชพีหนังสอืพมิพไ์ว้
ดงัต่อไปนี้ 
  หมวด 2 จรยิธรรมของหนงัสอืพมิพ ์

  ขอ้ 4 หนงัสอืพมิพต์อ้งยดึถอืขอ้เทจ็จรงิ ความถูกตอ้งแมน่ยาํและความครบถว้น 

  ข้อ 5 หนังสือพิมพ์ต้องนําเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรอื หมูค่ณะ 

  ขอ้ 6 หนงัสอืพมิพต์อ้งแสดงความพยายาม ในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย 

  ขอ้ 7 หนังสอืพมิพต์้องไม่แต่งเตมิเนื้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลื่อนหรอืเกนิ
จากความเป็นจรงิ 
  ขอ้ 8 หนังสอืพมิพ์ ต้องละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลําเอยีง หรอืมอีคตจิน
เป็นเหตุใหข้า่วนัน้คลาด เคลื่อนหรอืเกนิจากความเป็นจรงิ 
  ขอ้ 9 หนงัสอืพมิพต์อ้งไมส่อดแทรกความคดิเหน็ลงในขา่ว 

  ขอ้ 10 เมื่อคดัลอกข้อความใดจากหนังสอืพมิพ์ สิง่พมิพ์ หรอืแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
ตอ้งบอกทีม่าของขอ้ความ นัน้ 

  ข้อ 11 การเสนอข่าวที่มีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือ
องคก์รใด ๆ ตอ้งแสดงถงึความ พยายามในการเปิดโอกาสใหฝ้่ายทีถู่กกล่าวหาแสดงขอ้เทจ็จรงิ
ดว้ย 

  ข้อ 12 ในกรณีที่มีการเสนอข่าวผิดพลาด หนังสือพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไข
ขอ้ผดิพลาด ดงักล่าวโดยไมช่กัชา้ 

  ขอ้ 13 หนงัสอืพมิพต์อ้งไมเ่สนอขา่วโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งทีม่า พงึระบุชื่อ
บุคคลทีใ่หส้มัภาษณ์ หรอืใหข้่าวอย่างเปิดเผย เวน้แต่จะมเีหตุอนัควรปกปิดเพื่อสวสัดภิาพและ
ความปลอดภยัของแหล่งขา่ว และตอ้งเป็น ประโยชน์ต่อสทิธใินการรบัรูข้า่วสารของสาธารณชน 

  ขอ้ 14 หนังสอืพมิพ์ต้องปกปิดชื่อและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวไว้เป็นความลบั 
หากได้ให้คํามัน่แก่แหล่ง ข่าวนัน้ไว ้หนังสอืพมิพ์ต้องปกปิดนามปากกาหรอืนามแฝงที่ปรากฎ
ในหนงัสอืพมิพฉ์บบันัน้ไวเ้ป็นความลบั 

  ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรอืภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคํานึงมใิห้ล่วงละเมดิ
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์อง บุคคลทีต่กเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องใหค้วามคุม้ครองอย่าง
เครง่ครดัต่อสทิธมินุษยชนของเดก็ สตรแีละผูด้อ้ย โอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่
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เป็นการซํ้าเตมิความทุกขห์รอืโศกนาฏกรรมอนัเกดิแก่เดก็ สตรแีละผู้ ดอ้ยโอกาสนัน้ไม่ว่าทาง
ใดทางหน่ึง 
  ขอ้ 16 การพาดหวัข่าวและความนําของหนังสอืพมิพ์ ต้องไม่เกนิไปจากขอ้เทจ็จรงิ
ในขา่วและตอ้งสะทอ้น ใจความสาํคญัหรอืเนื้อหาหลกัของขา่ว 

  ข้อ 17 หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือ 

น่าหวาดเสยีวโดยไมค่าํนึงถงึความรู ้สกึของสาธารณชนอยา่งถีถ่ว้น 

  ข้อ 18 ในการแสดงความคดิเห็นหรอืการวิพากษ์วิจารณ์ หนังสือพิมพ์ต้องให้
ความเทีย่งธรรมแก่ฝา่ยทีถู่ก พาดพงิเสมอ 

  ขอ้ 19 ขอ้ความทีเ่ป็นประกาศโฆษณา ทีป่รากฏอยู่ในหนังสอืพมิพ ์ต้องแสดงให้
เหน็ชดัว่าเป็นประกาศ โฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอขา่วหรอืความคดิเหน็มไิด้ 
  หมวด 3 จรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพ ์

  ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบตัิการใดๆ อันจะ
นํามาซึง่ความเสื่อมเสยีเกยีรต ิศกัดิแ์ห่งวชิาชพี 

  ขอ้ 21 ผู้ประกอบวชิาชพีหนังสอืพมิพ์ ต้องไม่อวดอ้างหรอือาศยัตําแหน่งหน้าที ่
เพื่อเรยีกรอ้งสทิธหิรอืผล ประโยชน์ใด ๆ ทีไ่มช่อบธรรม 

  ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสอืพิมพ์ ต้องละเว้นการรบัอามสิสินจ้างอนัมคี่า 
หรอืผลประโยชน์ใดๆ เพื่อ ให้กระทําการหรอืไม่กระทําการใดอนัจะขดัต่อการปฏบิตัิหน้าที่
เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอย่างถูกตอ้ง รอบดา้น 

  หมวด 4 แนวปฏบิตัขิองหนงัสอืพมิพแ์ละผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพ ์

  ข้อ 23 ผู้ประกอบวชิาชีพหนังสือพิมพ์ พงึละเว้นการรบัอภิสทิธิ ์หรอืตําแหน่ง 
เพื่อให้กระทําการ หรอืไม่ กระทําการใดอนัจะขดัต่อการปฏบิตัิหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รบั
ขอ้มลูขา่วสารอยา่งถูกตอ้งรอบดา้น 

  ข้อ 24 การเสนอข่าวของหนังสือพมิพ์ พงึตระหนักถึงความสําคญัของข่าวต่อ
สาธารณชนและไมเ่สนอขา่ว ในทาํนองชวนเชื่อในเรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

  ขอ้ 25 การไดม้าซึง่ขา่วสาร หนงัสอืพมิพพ์งึใชว้ธิทีีสุ่ภาพและซื่อสตัย์ 
  ขอ้ 26 ในการแสดงความคดิเหน็ หนังสอืพมิพพ์งึกระทําโดยบรสิุทธิใ์จ และไม่มี
พนัธะกรณีอื่นใด นอก จากมุ่งปฏิบตัิหน้าที่เพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมา
ครอบงาํความคดิเหน็ 

  ข้อ 27 หนังสอืพมิพ์ พงึละเว้นการล่วงละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
  ข้อ 28 หนังสือพิมพ์พึงใช้ความระมดัระวงัอย่างรอบคอบ ให้ประกาศโฆษณา
ทัง้หลายอยู่ภายในขอบเขต ของศลีธรรมและวฒันธรรม หนังสอืพมิพพ์งึระมดัระวงัทีจ่ะไม่เป็น
เครือ่งมอืในการเผยแพรป่ระกาศโฆษณาทีน่่า สงสยัว่าจะเป็นภยัแก่สงัคมหรอืสาธารณชน 
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  ขอ้ 29 หนงัสอืพมิพพ์งึหลกีเลีย่งการเผยแพรป่ระกาศโฆษณาทีม่เีหตุใหน่้าเชื่อว่า
เจา้ของประกาศโฆษณา นัน้ เจตนาจะทาํใหผู้อ่้านหลงเชื่อในสิง่ทีง่มงาย 

  ขอ้ 30 ภาษาที่ใช้ในหนังสอืพมิพ์พงึหลกีเลี่ยงคําที่ไม่สุภาพ หรอืมคีวามหมาย
เหยยีดหยาม 

  จรรยาบรรณหนงัสอืพมิพ ์

  เพื่อให้สถาบนัหนังสือพิมพ์ เป็นที่เชื่อถือของประชาชนจงึเห็นสมควรกําหนด 
จรรยาบรรณ ของผูป้ระกอบวชิาชพี หนงัสอืพมิพ ์ขึน้ ดงัต่อไปนี้ 
  1. การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เป็นภาระกิจอันมี
ความสาํคญั เหนืออื่นใด สาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์ 
  2. การเสนอข่าว ภาพ หรอืการแสดงความคดิเหน็ ต้องเป็นไปดว้ยความสุภาพ 
สุจรติ ปราศจากความมุง่หวงัในประโยชน์ส่วนตน หรอื อามสิสนิจา้งใดๆ 

  3. การเสนอข่าว ต้องเสนอแต่ความจริงพึงละเว้นการต่อเติมเสริมแต่งหาก
ปรากฎว่าขา่วใดไมต่รงต่อความจรงิ ตอ้งรบีแกไ้ขโดยเรว็ 

  4. การที่จะให้ได้ข่าว ภาพหรอืข้อมูลอย่างใดๆมาเป็นของตน ต้องใช้วธิกีารที่
สุภาพ และซื่อสตัย ์

  5. ต้องเคารพต่อความไวว้างใจ ทีไ่ด้รบัมอบหมาย จากการปฏบิตัหิน้าที่ในวชิาชพี
ของตน 

  6. ต้องปฏิบตัิหน้าที่ของตน โดยถือเอาสาธารณประโยชน์ เป็นสําคญั ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าทีข่องตน โดยถอืเอาสาธารณประโยชน์ เป็นสําคญั ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที ่แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน หรอืหมูค่ณะโดยมชิอบ 

  7. ต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการบัน่ทอนเกียรติคุณของวิชาชีพหรือความ
สามคัค ีของเพื่อนรว่มวชิาชพี 

 17. ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ เร่ือง จรรยาบรรณนักวิจยั 

  17.1 นักวจิยัต้องซื่อสตัย์และมคีุณธรรมในทางวชิาการและการจดัการนักวจิยั
ต้องมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลยีนงานของผู้อื่น 
ตอ้งใหเ้กยีรต ิและอา้งถงึบุคคลหรอืแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นงานวจิยัต้องซื่อตรงต่อการ
แสวงหาทุนวจิยั และ มคีวามเป็นธรรมเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการวจิยั 

  17.2 นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถงึพนัธกรณีในการทํางานวจิยัตามขอ้ตกลงทีท่ําไวก้บั
หน่วยงานที่สนับสนุนการวจิยัและต่อหน่วยงานที่ ตนสงักดั นักวจิยัต้อง ปฏบิตัติามพนัธกรณี
และขอ้ตกลงทีผู่เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายยอมรบัร่วมกนัอุทศิเวลาทํางานวจิยัใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ดและเป็นไป
ตามกําหนดเวลามคีวามรบัผดิชอบไมล่ะทิง้งานระหว่างดําเนินการ 

  17.3 นักวิจ ัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจ ัย นักวิจ ัยต้องมี 
พื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจ ัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชํานาญ หรือ 
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มปีระสบการณ์เกี่ยวเน่ืองกับเรื่องที่ทําวิจยั เพื่อนําไปสู่งานวจิยัที่มคีุณภาพและเพื่อป้องกัน
ปญัหาการวิเคราะห์ การตีความหรอืการสรุปที่ผิดพลาด อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
งานวจิยั 

  17.4 นักวิจยัต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็นสิง่ที่มชีวี ิต
หรอืไมม่ชีวีติ นกัวจิยัตอ้งดาํเนินการดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเทีย่งตรงในการทําวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน สตัว ์พชื ศลิปวฒันธรรม ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม มจีติสํานึกและมปีณิธาน
ทีจ่ะอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม 

  17.5 นักวจิยัต้องเคารพศกัดิศ์ร ีและสทิธขิองมนุษยท์ี่ใช้เป็นตวัอย่างในการวจิยั
นกัวจิยัตอ้งไมค่าํนึงถงึผลประโยชน์ ทางวชิาการจนละเลยขาดความเคารพในศกัดิศ์รขีองเพื่อน
มนุษยต์้องถอืเป็นภาระหน้าที่ทีจ่ะอธบิายจุดมุ่งหมายของการวจิยั แก่บุคคลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 
โดยไมห่ลอกลวงหรอืบบีบงัคบั และไมล่ะเมดิสทิธสิ่วนบุคคล 

  17.6 นักวจิยัต้องมอีสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทุกขัน้ตอนของการ
ทําวจิยั นักวจิยัต้องมอีสิระทางความคดิ ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรอืความลําเอยีงทาง
วชิาการ อาจส่งผลให้มกีารบดิเบอืนขอ้มลูและขอ้คน้พบทางวชิาการ อนัเป็นเหตุใหเ้กดิผลเสยีหาย
ต่องานวจิยั 

  17.7 นักวจิยัพงึนําผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนักวจิยัพงึเผยแพร่
ผลงานวจิยัเพื่อประโยชน์ทางวชิาการและสงัคมไม่ขยายผลขอ้คน้พบจนเกนิความเป็นจรงิ และ
ไมใ่ชผ้ลงานวจิยัไปในทางมชิอบ 

  17.8 นักวจิยัพงึเคารพความคดิเห็นทางวิชาการของผู้อื่นนักวิจยัพึงมใีจกว้าง
พรอ้มที่จะเปิดเผยขอ้มูล และขัน้ตอนการวจิยัยอมรบัฟงัความคดิเหน็และเหตุผลทางวชิาการ
ของผูอ้ื่นและพรอ้มทีจ่ะปรบัปรงุแกไ้ขงานวจิยัของตนใหถู้กตอ้ง 

  17.9 นักวจิยัพงึมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทุกระดบั นักวจิยัควรมจีติสํานึกที่จะ
อุทศิกําลงัสตปิญัญาในการทาํวจิยั เพื่อความกา้วหน้าทางวชิาการ เพื่อความเจรญิและประโยชน์
สุขของสงัคมและมวลมนุษยชาต ิ

 

มารยาททางสงัคม 

 มารยาท หรอื มรรยาท หมายถึง กิรยิาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรยีบร้อย ถูกกาลเทศะ 
ส่วนคําว่า มารยาทในสงัคม จะหมายถงึ กรอบหรอืระเบยีบแบบแผนทีค่วรประพฤตหิรอืควรละ
เวน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัผูอ้ื่น รวมทัง้ชุมชนหรอืคนหมูม่าก โดยเหตุทีม่นุษยเ์ราไม่สามารถอยู่ลําพงั
คนเดยีวในโลกได้ ต้องเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กบัผู้อื่นไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุนี้ จงึต้องมีกฎกติกา
กําหนดแบบแผนในการอยูร่ว่มกนั ซึง่ทุกชาตทิุกประเทศต่างกม็แีบบอย่างทางวฒันธรรมทีเ่รยีก
กันว่า มารยาททางสงัคมนี้ทัง้สิ้น เพียงแต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ด ี  
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ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปจัจุบัน อาจทําให้คนสมยัน้ีหันไปพึ่งพาเครื่องอํานวย 

ความสะดวกต่างๆ และมปีฏิสมัพนัธ์กบัคนอื่นน้อยลง อันเป็นเหตุให้ละเลยหรอืเพิกเฉยต่อ
มารยาทที่พึงมีต่อกัน แต่สิ่งเหล่านี้  ก็ย ังจํา เป็นต่อการอยู่ร่วมกันในทุกสังคม (สํานักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิกระทรวงวฒันธรรม, 2556)  
 1. มารยาทการไหว้  
  การปฏบิตัใินท่าไหวป้ระกอบดว้ยกริยิา 2 ส่วน คอื การประนมมอืและการไหว ้

  1.1 การประนมมอื (อัญชลี) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือ 

ให้น้ิวมือทัง้สองข้างชิดกัน ฝ่ามือทัง้สองประกบเสมอกันแนบหว่างอก ปลายน้ิวเฉียงขึ้น
พอประมาณ แขนแนบตวัไม่กางศอก ทัง้ชายและหญงิปฏบิตัิเหมอืนกนั การประนมมอืนี้ใช้ใน
การสวดมนต์ ฟงัพระสวดมนต์ ฟงัพระธรรมเทศนา ขณะสนทนากบัพระสงฆ ์รบัพรจากผูใ้หญ่ 
แสดงความเคารพผูเ้สมอกนั และรบัความเคารพจากผูอ่้อนอาวุโสกว่า เป็นตน้ 

  1.2 การไหว ้(วนัทนา) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมอืแลว้ยกมอื
ทัง้สองขึ้นจรดใบหน้าให้เห็นว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง การไหว้แบบไทย  
แบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามระดบัของบุคคล 

   ระดับที่ 1 การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
รวมทัง้ปูชนียวตัถุ ปูชนียสถาน ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบ
เบญจางคประดษิฐ์ได้ โดยประนมมอืแล้วยกขึน้พรอ้มกบัค้อมศรีษะลงให้หวัแม่มอืจรดระหว่าง
คิว้ ปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผาก 

   ระดบัที ่2 การไหวผู้ม้พีระคุณและผูอ้าวุโส ไดแ้ก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ คร ู
อาจารย ์และผู้ที่เราเคารพนับถอื โดยประนมมอืแล้วยกขึน้พรอ้มกบัค้อมศรีษะลงให้หวัแม่มือ
จรดปลายจมกู ปลายนิ้วแนบระหว่างคิว้  

   ระดบัที่ 3 การไหว้บุคคลทัว่ๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสสูงกว่า
เลก็น้อย โดยประนมมอืแล้วยกขึน้พรอ้มกบัค้อมศรีษะลงให้หวัแม่มอืจรดปลายคาง ปลายนิ้ว
แนบปลายจมกู 
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ภาพท่ี 10-1 การไหวพ้ระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10-2 การไหวผู้ใ้หญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10-3 การไหวบุ้คคลทัว่ไป 

(ทีม่า :https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab) 

https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab
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 2. มารยาทการกราบ  
  เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง ม ี2 แบบ คอื การกราบแบบเบญจางคประดษิฐ์
และการกราบผูใ้หญ่  
  การกราบเเบบเบญจางคประดษิฐ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10-4 การกราบแบบเบญจางคประดษิฐ์ 
(ทีม่า :https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab) 

 

  ท่าเตรยีม 

  ชาย นัง่คุกเข่าตวัตรงปลายเท้าตัง้ ปลายเทา้และส้นเทา้ชดิกนั นัง่บนส้นเทา้ เข่า
ทัง้สองห่างกนัพอประมาณ มอืทัง้สองวางควํ่าบนหน้าขา ทัง้สองขา้ง นิ้วนิวชดิกนั (ท่าเทพบุตร)  
  หญงิ นัง่คุกเขา่ตวัตรง ปลายเทา้ราบ เข่าถงึปลายเทา้ชดิกนั นัง่บนสน้เทา้ มอืทัง้
สองวางควํ่าบนหน้าขา ทัง้สองขา้ง นิ้วชดิกนั (ท่าเทพธดิา) 
  การกราบผูใ้หญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10-5 การกราบผูใ้หญ่ 

(ทีม่า :https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab) 

https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab
https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab
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  ท่ากราบ 

  จงัหวะที ่1 (อญัชล)ี ยกมอืขึน้ในท่าประนมมอื 

  จงัหวะที ่2 (วนัทนา) ยกมอืขึน้ไหวต้ามระดบัที ่1 การไหวพ้ระ 
  จงัหวะที่ 3 (อภวิาท) ทอดมอืทัง้สองลงพร้อมๆ กนั ให้มอืและแขนทัง้สองข้าง 

ราบกบัพืน้ ควํ่ามอืห่างกนัเลก็น้อยพอใหห้น้าผากจรดพืน้ระหว่างมอืได้ 
  ชาย ศอกทัง้สองขา้งต่อจากเขา่ราบไปกบัพืน้ หลงัไมโ่ก่ง 

  หญิง ศอกทัง้สองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อย ราบไปกับพื้น หลังไม่โก่ง จากนัน้ 

กม้ศรีษะลงใหห้น้าผากจรดพืน้ระหว่างมอืทัง้สอง 

  ทําสามจงัหวะให้ครบ 3 ครัง้ แลว้ยกมอืขึน้ไหว้ในท่าไหวพ้ระ แลว้วางมือควํ่าลง
บนหน้าขาในท่าเตรยีมกราบ จากนัน้ใหเ้ปลีย่นอริยิาบถตามความเหมาะสม 

  กราบผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสรวมทัง้ผู้มีพระคุณ ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ คร ู
อาจารย ์และผูท้ีเ่ราเคารพ ผูก้ราบทัง้ชายและหญงินัง่พบัเพยีบทอดมอืทัง้สองขา้งลงพรอ้มกนัให้
แขนทัง้สองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพยีงเข่าเดยีว มอืประนมตัง้กบัพื้นไม่แบมอื ค้อมตวัลงให้
หน้าผากแตะส่วนบนของมอืทีป่ระนม ในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมอืขึน้รบัหน้าผาก กราบเพยีง
ครัง้เดียว จากนัน้ให้เปลี่ยนอิรยิาบถโดยการนัง่สํารวมประสานมอื จากนัน้เดินเข่าถอยหลงั
พอประมาณแลว้ลุกขึน้จากไป 

 3. มารยาทการเเต่งกาย 

  การแต่งกายแสดงถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม แล้วยงัแสดงถึง
อุปนิสยัใจคอ จติใจ รสนิยม ตลอดจนการศกึษาและฐานะของแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอย่างด ีการแต่ง
กายของผูท้ีอ่ยูใ่นสงัคมจงึเป็นสิง่จาํเป็นและมหีลกัสาํคญัทีค่วรปฏบิตัิ 3 ดงันี้  
  3.1 ความสะอาด ต้องเอาใส่เป็นพิเศษโดยเริม่ต้นด้วยเครื่องแต่งกาย ได้แก่ 
เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครื่องประดบั กระเป๋าถอื ต้องสะอาดหมด ใช้เครื่องสําอางค์แต่พอควร
และร่างกาย กต็้องสะอาดทุกส่วนตัง้แต่ ผม ปาก ฟนั หน้าตา มอื แขน ลําตวั ขาและเทา้ตลอด
จนถงึเลบ็ รวมไปถงึกลิน่ตวัทีต่้องเอาใจใส่เป็นพเิศษ ต้องอาบน้ําฟอกสบู่ใหห้มดกลิน่ตวั ถ้าทํา
ไดทุ้กส่วน กถ็อืว่าสะอาด 

  3.2 ความสุภาพเรียบร้อย คือ เครื่องแต่งกายนัน้ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ
เรยีบรอ้ย ไมรุ่ม่รา่มหรอืรดัตวัจนเกนิไป ไมใ่ชส้ฉูีดฉาด ควรแต่งใหเ้ขา้กบัสงัคมนัน้ ความสุภาพ
เรยีบรอ้ยนัน้รวมไปถงึอุปกรณ์เครือ่งใช ้เครือ่งประดบัและการแต่งหน้าแต่งผมดว้ย 

  3.3 ความถูกต้องกาลเทศะ การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ เป็นเรื่องสําคญัมาก  
ผูม้มีารยาทดยี่อมต้องเอาใจใส่ เพราะการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ หมายถงึ การเลอืกแต่งกาย
ใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเวลายคุสมยันิยมและสถานที ่
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ภาพท่ี 20-6 มารยาทการแต่งกาย 

(ทีม่า :https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab) 
 

 4. มารยาทการยืน การเดิน  การนัง่ 

  มารยาทการยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10-7 การยนืตามลําพงั 
(ทีม่า :https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab) 

 

  การยนืตามลาํพงั  
  ขาทัง้สองขา้งชดิกนั หรอือยู่ในท่าพกัแขน ปล่อย  แนบลําตวัหรอืจะประสานไว้
ข้างหน้าเล็กน้อย จะยนืเอียง  ข้างนิดหน่อยก็ได้  แต่ต้องให้อยู่ในท่วงที ที่สง่างาม อย่ายนื 

ขากาง แกว่งแขน หนัหน้าไปมา ลุกลีลุ้กลนหรอื  หลุกหลกิ ลว้งกระเป๋า แคะ แกะ เกา เป็นตน้ 

https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab
https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab
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ภาพท่ี 10-8 การยนืเฉพาะหน้าผูใ้หญ่ 
(ทีม่า :https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab) 

 

  การยนืเฉพาะหน้าผูใ้หญ่ 
  ถ้าไม่จาํเป็นไม่ควรยนืตรงหน้าผูใ้หญ่ แต่ควรยนืเอยีงไปทางใดทางหนึ่ง ดงันี้คือ 
ยนืตรง ขาชดิปลายเทา้ห่างกนัเลก็น้อย มอืทัง้สองแนบชดิขา้ง ท่าทางสํารวม การประสานมอืทํา
ได ้2 วธิ ี

 1. ควํ่ามอืซอ้นกนั จะเป็นมอืไหนทบัมอืไหนกไ็ด้ 
  2. หงายมอืทัง้ 2 สอดนิ้วเขา้ระหว่างช่องนิ้วของแต่ละนิ้ว 

 

  มารยาทการเดนิ 

 

 
 

ภาพท่ี 10-9 การเดนิเข่า 

(ทีม่า :https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab) 
 

https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab
https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab
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  วธิเีดนิเขา่  
  1. นัง่คุกเขา่ตวัตรง มอืทัง้สองขา้งปล่อยตามสบายอยูข่า้ง ๆ ลาํตวั 

  2. ยกเข่าขวา-ซ้ายก้าวไปขา้งหน้าสลบักนัไปมา ปลายเทา้ตัง้ช่วงก้าวของเข่ามี
ระยะพองาม ไม่กระชัน้ เกนิไป มอืไม่แกว่ง หากผ่านผู้ใหญ่ใหก้้มเลก็น้อย ขณะเดนิเข่าระมดัระวงั
อยา่ใหป้ลายขาทัง้สองแกว่ง ไปมา ขณะกา้วเขา่อยา่ใหป้ลายเทา้ลากพืน้จนมเีสยีงดงั 

  3. เมือ่จะลุกจากการเดนิเขา่ ใหช้นัเขา่ขา้งหนึ่งขา้งใดมาขา้งหน้า อกีขา้งหนึ่งกด
ลงไปกบัพืน้แลว้ยกตวัขึน้ชา้ ๆ 

  การเดนิตามลาํพงั  
  ใหเ้ดนิอยา่งสุภาพหลงัตรงช่วงก้าวไม่ยาวหรอืสัน้จนเกนิไป แกว่งแขนแต่พองาม 
สําหรบัผู้หญิงขณะเดนิให้ระมดัระวงัการแกว่งแขนและสะโพกให้อยู่ในอิรยิาบถที่เป็นไปโดย
ธรรมชาต ิ

  การเดนิกบัผูใ้หญ่ 
  ให้เดินไปทางซ้ายค่อนไปทางหลงัเล็กน้อย เว้นแต่ต้องเดินในที่จํากัด จงึเดิน
ตามหลงัเป็นแถวท่าเดนิตอ้งนอบน้อมช่วงก้าวพองาม อย่าเดนิส่ายตวั หรอืโคลงศีรษะในกรณีที่
ต้องเดนิตามหลงัระยะใกล ้ๆ ต้องคอยสงัเกตว่า ผู้ใหญ่ทีเ่ดนินําอยู่นัน้จะหยุด  ณ ทีแ่ห่งใด จะ
ไดช้ะลอฝีเทา้ลง ป้องกนัมใิหเ้ดนิชนท่าน 

  มารยาทการนัง่ 
   เป็นการนัง่ที่นิยมกนัในหมู่ชาวพุทธ ถือว่าสุภาพเรยีบร้อย สวยงามน่าดูน่าชม
ปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล จนถึงทุกวันนี้  นิยมปฏิบัติประจําทัง้ทางโลก และทางธรรม 
โดยเฉพาะขณะเขา้รว่มประชุม ณ สถานทีซ่ึง่ตอ้งนัง่กบัพืน้ 

  วธินีัง่พบัเพยีบ 

  1. การนัง่พับเพียบขวา ให้นั ง่พับขาขวาปลายเท้าขวาหันไปทางด้านหลัง  
หงายฝา่เทา้ซา้ยขึน้วาง ขาขวาทบัฝา่เทา้ซา้ย หรอืเพยีงแค่แตะจรดขาขวาบรเิวณหวัเข่า ตัง้กาย
ใหต้รงระวงัอยา่ใหน้ิ้วเทา้ซา้ยเกนิหวัเขา่ขวาออกมาขา้งหน้า  

 
ภาพท่ี 10-10 การนัง่พบัเพยีบ 

(ทีม่า:https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab) 

https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab
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  2. การนัง่พบัเพยีบซ้าย ให้นัง่พบัขาซ้ายปลายเท้าซ้ายหนัไปด้านหลงั หงาย 

ฝ่าเท้าขวาขึน้วาง ขาซ้ายทบัฝ่าเท้าขวา หรอืเพยีงแค่แตะจรดขาขวาบรเิวณหวัเข่า ตัง้กายให้
ตรง ระวงัอยา่ใหน้ิ้วเทา้ขวาเกนิหวัเขา่ออกมาขา้งหน้า 
  3. วธิกีารเปลี่ยนท่านัง่พบัเพยีบ ใช้มอืทัง้สองยนัที่หวัเข่าทัง้สอง หรอืยนัพื้น 
ดา้นขา้งลาํตวัหรอืดา้นหน้า แลว้กระหยง่ตวัขึน้พรอ้ม กบัพลิกเปลีย่นเทา้พบัไปอกีขา้งหนึ่ง โดย
พลกิเทา้ ผลดัเปลีย่นกนัอยู่ดา้นหลงัไมน่ิยมยกมาผลดัเปลีย่นทางดา้นหน้า 

 5. มารยาทการใช้กิริยาวาจาและมารยาทอ่ืนๆ 

  มารยาททางวาจา 

  มารยาททางวาจา ก็คอื บุคลิกภาพที่ปรากฏในสงัคมที่เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคํา
สาํเนียงต่อบุคคลทัว่ไป เช่นการใชถ้อ้ยคาํทีสุ่ภาพ ไมพ่ดูเหยยีดหยามผูอ้ื่น การใชว้่าคําว่ากรุณา
เมือ่ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น การกล่าวคําขอโทษเมื่อทําผดิพลาด การกล่าวคําขอบคุณ
เมือ่ไดร้บัความช่วยเหลอื  ไมส่่งเสยีงดงัก่อความราํคาญ  ไม่พูดจาโอ้อวดตนเอง ใชส้ําเนียงการ
พดูทีนุ่่มนวลเป็นกนัเอง ฝึกใชค้าํราชาศพัทแ์ละใชเ้มือ่โอกาสเหมาะสม 

  1. การกล่าวคําว่า “ ขอบคุณ ” เมื่อผู้อื่นให้สิง่ของ /บรกิาร หรอืเอื้อเฟ้ือทํา 

สิง่ต่างๆ ใหไ้มว่่าจะโดยหน้าทีข่องเขาหรอืไมก่ต็าม เช่น บรกิรเปิดประตูให ้คนลุกใหน้ัง่หรอืช่วย
ถอืของใหเ้ราในรถประจาํทาง คนช่วยกดลฟิท์รอเรา หรอืช่วยหยบิของทีเ่ราหยบิไม่ถงึให้ เป็น
ต้น โดยปกตจิะใชค้ําว่า “ ขอบคุณ ” กบัผูท้ีอ่าวุโสกว่า และใชค้ําว่า “ ขอบใจ ” กบัผูอ้ายุน้อย
กว่าเรา แต่ปจัจบุนัมกัใชร้วมๆกนัไป 

  2 เอ่ยคําว่า “ ขอโทษ ” เมื่อต้องรบกวน /ขดัจงัหวะผูอ้ื่น เช่น เขากําลงัพูดกนั
อยู่ และต้องการถามธุระด่วน ก็กล่าวขอโทษผู้ร่วมสนทนาอีกคน แต่ควรเป็นเรื่องด่วนจรงิๆ 
หรอืกล่าวเมื่อทําผดิพลาด /ทําผดิ หรอืทําสิง่ใดไม่ถูก ไม่เหมาะสมโดยไม่ตัง้ใจ เช่น เดนิไปชน
ผูอ้ื่น หยบิของขา้มตวัหรอืศรีษะผูอ้ื่น เป็นตน้ 

  สาํหรบัคนไทย เมือ่เอ่ยคาํว่า “ ขอบคุณ ” หรอื “ ขอโทษ ” ต่อผูท้ีอ่าวุโสกว่า เช่น 
พ่อแม ่ครอูาจารย ์ผูใ้หญ่ มกัจะยกมอืไหวพ้รอ้มกนัไปดว้ย เช่น กล่าวขอบคุณพรอ้มยกมอืไหว้
พ่อแมท่ีท่่านซือ้ของให ้เป็นตน้ 

  ในการรบัประทานอาหารไม่ว่าจะในหรอืนอกบา้น ไม่ควรลว้งแคะ แกะเกาในโต๊ะ
อาหาร หากจะใช้ไม้จิ้มฟนั ควรใช้มือป้องไว้ ควรใช้ช้อนกลางตักอาหารจากจานรวม และ 

แบ่งอาหารใส่จานของตนพอประมาณ ไม่มากจนรบัประทานไม่หมด ถ้าไอหรอืจาม ควรใช้มอื
หรอืผ้าป้องปาก หากต้องคายอาหารก็ควรใช้มอืป้องปาก และใช้กระดาษเชด็ปากรองรบั แล้ว
พบัใหม้ดิชดิ และไมค่วรเคีย้วอาหารเสยีงดงั และไมค่วรสบูบุหรีจ่นรบกวนผูอ้ื่น 

  การรบัประทานอาหารแบบสากล เมื่อเข้าที่นัง่แล้วให้คลี่ผ้าเช็ดมอืวางบนตัก  
ไมค่วรเริม่รบัประทานอาหารก่อนแขกผูใ้หญ่หรอืเจา้ภาพ ใชเ้ครื่องใชใ้นการรบัประทานเฉพาะที่
จดัไวใ้หเ้ฉพาะคน ใชช้อ้นกลางตกัอาหารจานกลาง หา้มใชช้อ้นของตนตกัจากจานกลาง ถ้าต้องการ
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สิง่ทีไ่กลตวั อย่าโน้มหรอืเอื้อมมอืไปหยบิขา้มเครื่องใชใ้นการรบัประทานอาหารของผูอ้ื่น หรอื
อย่าขา้มหน้าคนอื่นไป หากจําเป็นควรขอใหบ้รกิรหยบิให้ การหยบิเครื่องใช้ในการรบัประทาน
อาหารให้หยบิจากดา้นนอกเขา้มาก่อนเสมอ โดยจบัสอ้มมอืซ้าย และมดีมอืขวา ถ้าไม่มมีดี ใช้
สอ้มอยา่งเดยีวใหถ้อืสอ้มดว้ยมอืขวา จานขนมปงัจะอยูท่างซา้ยใหใ้ชม้อืซา้ยช่วยบริบัประทานที
ละคาํ อยา่บไิวห้ลายชิน้และอยา่ใชม้ดีหัน่ขนมปงั อยา่ทาเนยหรอืแยมบน 

  ขนมปงัทัง้แผ่นหรอืทัง้กอ้นแลว้กดักนิ การกนิซุปใหห้งายชอ้นตกัออกจากตวัและ
รบัประทานจากขา้งช้อน อย่ากินปลายช้อน อย่าซดเสยีงดงั ถ้าจะตะแคงถ้วยให้ตะแคงหงาย
ออกจากตวั อาหารเนื้อสตัว์ ให้ตดัแต่พอคําและกินโดยใช้ส้อมช่วย น้ําดื่มให้วางทางขวามอื
เสมอ ก่อนลุกจากเกา้อีใ้หท้บผา้เชด็ปากวางไวบ้นโต๊ะ 

  ในการไปชมมหรสพ เช่น คอนเสริต์ หนังหรอืละคร ควรเขา้แถวซือ้ตัว๋ตามลําดบั
ก่อน-หลงั ไม่แทรกหรอืตดัแถวผูอ้ื่น หรอืฝากเงนิคนทีอ่ยู่ขา้งหน้าโดยที่ตวัเองไม่ไดย้นืเขา้แถว 
เวน้แต่ผูน้ัน้สนิทสนมกนัและมเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่ยนืเขา้แถวไม่ได ้ไม่ควรพาเดก็เลก็เกนิไปชม
การแสดง เพราะจะส่งรบกวนและทําความราํคาญใหผู้อ้ื่น ไม่ควรลุกจากทีน่ัง่โดยไม่จาํเป็น อย่า
ส่งเสยีงสนทนากันดงัๆ หรอืวิพากษ์วิจารณ์การแสดง หรอืแสดงอาการสนุกสนาน เป่าปาก  
ตบมอืจนเกินกว่าเหตุ เพราะเป็นการกระทําที่ไม่สุภาพ หญิงชายไม่ควรเกี้ยวพาราสี หรือ  

กอดจบัต้องกนัเมื่ออยู่ในโรงมหรสพ เมื่อไอ จาม หรอืถ่มน้ําลาย ต้องทําด้วยกริยิาปกปิด มใิห้
เกดิเสยีงดงัรบกวนคนอื่น 

  ในการเดนิกบัผูใ้หญ่ ถ้าเดนินํา ใหเ้ดนิห่างพอสมควร อยู่ดา้นใดกแ็ลว้แต่สถานที่
อํานวย แต่โดยปกตจิะเดนิอยู่ทางดา้นซา้ยของผูใ้หญ่ หากเดนิตาม ใหเ้ดนิเยือ้งไปทางซา้ยของ
ผูใ้หญ่เช่นกนั และเดนิดว้ยความสาํรวมไมว่่าเดนินําหรอืตาม 

  การแนะนําบุคคลใหรู้จ้กักนั มหีลกัทัว่ๆไปว่า แนะนําผูอ้าวุโสน้อยต่อผูอ้าวุโสมาก 
พาชายไปแนะนําใหรู้จ้กัผูห้ญงิ ยกเว้นชายนัน้จะเป็นเจา้นายชัน้ผูใ้หญ่ หรอืมตีําแหน่งระดบัสูง 
พาหญงิโสดไปรูจ้กัหญงิที่แต่งงานแล้ว แนะนําผู้มาทหีลงัต่อผู้มาก่อน ถ้าเสมอกนัก็ให้แนะนํา
ตามความเหมาะสม 

  การสวดมนต์ ฟงัพระสวด ฟงัเทศน์ฟงัธรรม หรอืขณะพูดกบัพระสงฆ ์ให้แสดง
ความเคารพดว้ย การประนมมอื ทีเ่รยีกว่า อญัชล ีคอืประนมมอืใหน้ิ้วมอืแนบชดิกนั ฝ่ามอืราบ
ปลายนิ้วตัง้ขึน้ แขนแนบตวัระดบัอก ไมก่างศอก ทัง้หญงิชายปฏบิตัเิหมอืนกนั 

  การไหว ้(วนัทา) จะม ี3 ระดบั คอื ถา้ไหวพ้ระ เช่น พระรตันตรยั ปชูนียวตัถุหรอื
ปชูนียสถานใหแ้สดงความเคารพโดยประนมมอืใหน้ิ้วหวัแมม่อืจรดระหว่างคิว้ ถ้าไหวผู้ม้ ีพระคุณ
หรอืผู้อาวุโส ที่เคารพนับถือ เช่น พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ ประนมมอืให้นิ้วหวัแม่มอืจรด
ปลายจมูก ถ้าไหว้บุคคลทัว่ไป ให้นิ้วหวัแม่มอืจรดปลายคาง ถ้า กราบ (อภวิาท) พระพุทธรูป
หรอืพระสงฆ์ ต้องกราบ 3 ครัง้แบมอื หากกราบคนไม่ว่าจะเป็นคนเป็น หรอืคนตาย กราบ  
1 ครัง้ ไมแ่บมอื 
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  การจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรยั ให้ประธานในพิธี (จะยนืหรอืคุกเข่าแล้วแต่
สถานที่) จุดเทยีนเล่มซ้ายมอื (ของประธาน)ก่อน แล้วค่อยจุดเล่มขวา จากนัน้จงึจุดธูป แล้ว
กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หากมีพระบรมฉายาลักษณ์และธงชาติด้วย เมื่อกราบแล้ว  
ถอยออกมาแลว้ทําความเคารพดว้ยการคํานับเพยีงครัง้เดยีว ส่วนคนอื่นๆในทีน่ัน้ เมื่อประธาน
ลุกไปประกอบพิธี ให้ยนืขึ้น และเมื่อจุดเทียนเล่มแรก ให้ทุกคนประนมมอืจนเสร็จพิธี เมื่อ
ประธานกลบัลงมานัง่ จงึนัง่ตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น เป็นเพยีงบางส่วนของมารยาททางสงัคมอนั
เป็นหลกัประพฤติปฏบิตัิโดยทัว่ไป ซึ่งหวงัว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านได้นําไปใช้ประโยชน์ ใน
โอกาสต่างๆ ต่อไปตามสมควร (สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วฒันธรรม, 2556)  
 6. ศิลปะการพดูและมารยาทการใช้โทรศพัท ์

  ศลิปะในการใชโ้ทรศพัท ์มทีัง้หมด 20 ขอ้ (ชรนิทร ์รว่มชาต,ิ 2556) ดงันี้ 
  16.1 ควรมปีากกา ดนิสอ สมดุโน้ต ขา้งๆ โทรศพัท ์เพื่อบนัทกึขอ้ความไดท้นัท ี

  16.2 เมื่อมีเสรียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้น ควรรีบรบัสายทันที (ไม่ควรให้ดังเกิน  
3 ครัง้) พรอ้มกล่าวคาํทกัทาย "สวสัดคีรบั/ค่ะ" 
  16.3 รบัโทรศพัท์ด้วยความกระตือรอืร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส เสยีงที่พูดออกมาจะ 

ฟงัดรูืน่ห ู

  16.4 บอกชื่อ คณะ สงักดัฝา่ย / ส่วน / แผนก และชื่อของตนเองทนัทเีมือ่รบัสาย 

  16.5 ขณะเมื่อรบัโทรศพัท ์ควรใชเ้สยีงใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิทําตวัตามสบาย
ไมเ่กรง็  บบีเสยีง พดูดงัหรอืค่อยเกนิไป 

  16.6 อยา่ขบเคีย้วอาหาร ขนม ขณะรบัโทรศพัท ์

  16.7 ถ้าคุณจะต้องละสายไปชัว่ครู่ ควรบอกให้ผู้พูดอีกฝ่ายหน่ึงทราบและ 
อยา่ปล่อยใหเ้ขาคอยนานเกนิไป 

  16.8 เสนอการช่วยเหลอืในทนัทหีากมโีอกาส...."จะใหผ้ม/ดฉิัน ช่วยอะไรไดบ้า้ง
ครบั/ค่ะ" 
  16.9 ไมค่วรหายใจแรงๆ ลงในกระบอกโทรศพัท ์

  16.10 การตอบปญัหา คําถาม ต้องตอบด้วยเหตุผล และกระทําด้วยอารมณ์ 

เยน็ทีสุ่ด ค่อยพดู ค่อยชีแ้จง 
  16.11 ไมค่วรขดัจงัหวะหรอืพดูแทรกในขณะทีเ่ขากําลงัพดูอยูเ่ป็นอนัขาด 

  16.12 เวลาพดูโทรศพัท ์จติใจจะตอ้งมุง่ฟงัอยูก่บัผูพ้ดู และฟงัอยา่งตัง้อกตัง้ใจ 

  16.13 ควรทบทวน (Double  Check) เรื่องราวทีเ่ป็นสาระสําคญักบัผู้พูดทุกครัง้ ทัง้นี้
เพื่อความถูกตอ้ง 
  16.14 ขณะโอนสายไปให้อกีคนหนึ่ง ควรกล่าวคําว่า "กรุณารอสกัครู่นะครบั/ค่ะ 
ขอบคุณครบั/ค่ะ" เสมอ 



308 

 

  16.15 อย่าทิ้งให้ผู้เรยีกต้องคอยสายนาน  อาจจะชวนคุยเลก็น้อยเพื่อสร้างมติร
สมัพนัธ ์หรอืคอย แจง้ใหท้ราบอยูเ่สมอว่า "สายยงัไม่ว่างนะค่ะ/ครบั" เพื่อใหเ้ขารูส้กึว่าเราไม่ได้
ทอดทิง้เขา 
  16.16 เมื่อผู้เรยีกต้องคอยนาน อาจจะโอนไปยงัสายขา้งเคยีง และควรแจ้งผู้รบั
สายนี้คอยนานแลว้ไมว่่างสกัทชี่วยตามใหด้ว้ย 

  16.17 ควรวางหโูทรศพัทห์ลงัผูเ้รยีกมาเสมอ 

  16.18 ไมค่วรกระแทกหโูทรศพัทแ์รง 
  16.19 ควรกล่าวคาํอําลา "สวสัดคีรบั/ค่ะ" ทุกครัง้ 
  16.20 ก่อนวางห ูควรกล่าวคาํว่า "ขอบคุณครบั/ค่ะ" เสมอ  

 

สรปุ 

 1. จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ
จรยิธรรมและจรยิธรรม ในการประกอบอาชพี ทีก่ลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวชิาชพีประมวลขึน้ไวเ้ป็น
หลกัเพื่อให้สมาชกิในสาขาอาชพีนัน้ๆ ยดึถอืปฏบิตั ิเพื่อรกัษาชื่อเสยีงและส่งเสรมิเกยีรตคิุณ
ของสาขาวชิาชพีของตน  

 2. จรรยาบรรณมคีวามสําคญัมากต่อการประกอบวชิาชพี ช่วยควบคุมมาตรฐาน 
รบัประกนัคุณภาพทีถู่กต้องในการประกอบอาชพี ในการผลติและการค่า ช่วยควบคุมจรยิธรรม
ของผูป้ระกอบอาชพี  

 3. หลักจรรยาบรรณวิชาชีพที่สําคัญบางวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีและเป็นวชิาชพีทีน่กัศกึษาอาจจะตอ้งไปปฏบิตังิานในอนาคต ไดแ้ก่ 

  3.1 จรรยาบรรณคร ูพ.ศ. 2539 

  3.2 ขอ้บงัคบัคุรสุภา ว่าดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2556 

  3.3 ข้อบงัคบัสภาวศิวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศิวกรรมและการ
ประพฤตผิดิ จรรยาบรรณอนัจะนํามาซึง่ความเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี พ.ศ. 2554 

  3.4 ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน 

  3.5 ประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 2553 

  3.6 ขอ้บงัคบัสภาทนายความว่าดว้ยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 

  3.7 จรยิธรรมของขา้ราชการตุลาการ พ.ศ. 2552 

  3.8 มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
  3.9 จรรยาบรรณวชิาชพีพยาบาล 

  3.10 จรรยาบรรณขา้ราชการสํานกังบประมาณ  
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  3.11 จรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิ 

  3.12 จรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิานดา้นบญัช ี

  3.13 จรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุ 
  3.14 .จรรยาบรรณของนกัคอมพวิเตอร ์

  3.15 จรรยาบรรณสื่อสารมวลชนสากล  
  3.16 จรยิธรรม/จรรยาบรรณในวชิาชพีนิเทศศาสตร ์
  3.17 ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเรือ่ง จรรยาบรรณนกัวจิยั 

 4. มารยาท หรอื มรรยาท หมายถงึ กริยิาวาจาทีถ่อืว่าสุภาพเรยีบรอ้ย ถูกกาลเทศะ 
ส่วนคําว่า มารยาทในสงัคม จะหมายถงึ กรอบหรอืระเบยีบแบบแผนทีค่วรประพฤตหิรอืควรละ
เวน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัผูอ้ื่น รวมทัง้ชุมชนหรอืคนหมูม่าก 

 5. มารยาททางสงัคมที่ควรศึกษาไว้ได้แก่ มารยาทการไหว้ มารยาทการกราบ 
มารยาทการเเต่งกาย มารยาทการยนื การเดนิ การนัง่ มารยาทการใชก้ริยิาวาจาและมารยาทอื่นๆ 
ศลิปะการพดูและมารยาทการใชโ้ทรศพัท ์ 
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แบบฝึกหดัประจ าบทท่ี 10 

 

 

 1. จรรยาบรรณ หมายถงึอะไร 

 2. จรรยาบรรณมคีวามสําคญัอยา่งไร 

 3. หากไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณจะเกดิผลอยา่งไร 

 4. อาชพีทีม่หีลกัจรรยาบรรณควบคุม เป็นอาชพีทีม่ลีกัษณะอยา่งไร 

 5. จงยกตวัอยา่งวชิาชพีทีม่จีรรยาบรรณควบคุม 

 6. จงอธบิายหลกัจรรยาบรรณทีน่กัศกึษาคาดว่าจะไปประกอบอาชพีในอนาคต 

 7. มารยาทมคีวามสําคญัอยา่งไร 

 8. มารยาททางสงัคมประกอบดว้ยอะไรบา้ง จงอธบิาย 
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