


 
 

ค ำน ำ 
 

 จริยธรรมกบัชีวติเล่มน้ี  เขียนข้ึนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชาจริยธรรม
กบัชีวิต  (Moral and life)  ซ่ึงรหสัวิชา  1500104  ในสาขาวิชาจริยธรรมกบัชีวิต  ส านกัวิชาศึกษา
ทัว่ไป  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี  เน้ือหาทั้งหมดในเอกสารเล่มน้ี  ได้กล่าวถึงเร่ืองความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจริยธรรม  ศาสนา  และปรัชญาชีวิต ธรรมชาติของชีวิต  หลกัธรรมค าสอนในพุทธ
ศาสนา  เช่น  อริยสัจ 4  ปฏิจสมุปบาท  หลกักรรม  การพฒันาตน  การแก้ปัญหาชีวิต  ตามหลกั
จริยธรรม ตลอดถึงการประพฤติดา้นพฤติกรรมและมารยาททางสังคม  
 ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
นกัศึกษา และผูใ้คร่ในการศึกษาเร่ืองจริยธรรม  จะสามารถน าไปประกอบการคน้ควา้  เพิ่มพูน
ใหแ้ก่ตนเอง  และเป็นพื้นฐานในการพฒันาตนเอง  ให้รู้ดีรู้ชัว่  รู้ถูกรู้ผิด  ความควรและไม่ควรตาม
หลกัของศาสนา  เพื่อให้โลกสังคมบ้านเมืองเกิดสันติสุข  ตามความปรารถนาของเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนั 
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แผนบริหารการสอน (Course Syllabus) 
 

1. รหสัวชิา:  1500104     
2.  ช่ือรายวชิา (ภาษาไทย): จริยธรรมกบัชีวิต 

3.  ช่ือรายวชิา (ภาษาองักฤษ): Moral and life 

4.  จ  านวนหน่วยกิต : 2(2-0-4)  
5.  อาจารยผ์ูส้อน : สุพฒัน์  ศรีชมช่ืน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาความหมายและบ่อเกิดของจริยธรรมในทศันะของปรัชญาและศาสนาทั้งตะวนัออก 
ตะวนัตก หลกัพุทธธรรมท่ีเป็นแก่นแทข้องพุทธปรัชญา การพฒันาตน พฒันาคนและพฒันางาน โดย
ยึดหลกัจริยธรรมตามแนวทางของพุทธศาสนา ปัญหาดา้นจริยธรรมและการแกไ้ขปัญหาโดยใชธ้รรม
ภาคปฏิบติัตลอดจนถึงจรรยาบรรณวชิาชีพและมารยาททางสังคม 

 

วตัถุประสงค์รายวชิา 

1.  นกัศึกษามีความสามารถท่ีจะอธิบาย ความหมายของจริยธรรม แหล่งท่ีมาของจริยธรรมและ
ประโยชน์ของจริยธรรม ท่ีมีต่อมนุษยท์ั้งทางดา้นส่วนตวัและสังคมได ้

2.  นกัศึกษาสามารถแยกแยะถึงชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นอยา่งไร ชีวิตอยูเ่พื่ออะไร จะด าเนินชีวิต
อยา่งไรจึงจะประสบความส าเร็จในฐานะท่ีเกิดเป็นมนุษย ์

3.  นกัศึกษาสามารถจดัระดบัจริยธรรมในพระพุทธศาสนาไดช้ดัเจน 

4.  นกัศึกษาสามารถน าหลกัจริยธรรมไปใชก้บัชีวิตประจ าวนัเพื่อการครองตน ครองคน ครอง
งาน และครองเรือน ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.  นกัศึกษาสามารถยกระดบัชีวติใหมี้คุณค่า ดว้ยการพฒันากายและจิตให้มีคุณภาพอนัจะมีผล
ใหอ้ยูใ่นสังคมโลกอยา่งมีความสุข 

6.  นกัศึกษาจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัจรรยาบรรณในอาชีพต่างๆ 

7.  นกัศึกษาจะไดเ้ป็นผูป้ระพฤติตนให้เป็นผูมี้มารยาทท่ีงดงามเหมาะสมกบัสถานภาพและ
บทบาทของแต่ละคนในสังคม 

8.  นกัศึกษาจะไดมี้ความรู้และความเขา้ใจถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของสังคมและสามารถ
แกปั้ญหาไดโ้ดยยดึหลกัจริยธรรม 
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 ความเช่ือมโยงระหวา่งศีลธรรม สัจธรรมกบัจริยธรรม  

  แหล่งท่ีมาของจริยธรรม             

  ประเภทของจริยธรรม             
  ความหมายของมนุษย ์             

  ความแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสัตว ์           

  ธรรมชาติของมนุษย ์             

  หนา้ท่ีของมนุษย ์             

  ประโยชน์ของจริยธรรมท่ีมีต่อมนุษย ์        
  สรุปทา้ยบท              

แบบฝึกหดั 

 บทท่ี  2  ชีวติและกฎธรรมชาติของชีวติ    จ านวน  4  ชัว่โมง 

  ความหมายของชีวิต             

  ชีวติในทศันะของผูรู้้และผูใ้ฝ่ในการศึกษา           
  ชีวติในทศันะของศาสนา             

  ชีวติในความหมายของการเปรียบเทียบ           

  การด ารงอยูข่องชีวิต             

  คุณสมบติัของส่ิงมีชีวติ             
  การก าเนิดชีวิตตามทศันะของวทิยาศาสตร์           
  การก าเนิดชีวิตตามทศันะของพระพุทธศาสนา          

  ประเภทของการก าเนิดชีวติ            

  ความตอ้งการของชีวิต             

  โครงสร้างของร่างกายและจิตใจของมนุษย ์          

  กฎธรรมชาติของชีวติ             

  ลกัษณะของกฎธรรมชาติ            
  ลกัษณะสามญัของชีวติ ( ไตรลกัษณ์ )           

  ความเป็นของไม่เท่ียง             

 ความเป็นทุกข ์              
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 ประเภทของความทุกข ์     

ความเป็นมาของอนตัตา           

 คุณค่าทางจริยธรรมและการน าไปใช ้         
 สรุปทา้ยบท            

แบบฝึกหดั 

 บทท่ี  3  อริยสัจ  4       จ านวน  2  ชัว่โมง 

  ความส าคญัของอริยสัจ           

  การรู้แจง้อริยสัจ            

  องคป์ระกอบของอริยสัจ         

  อริยสัจ 4 กบัการน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาชีวติ        

  ประโยชน์ของการเรียนรู้อริยสัจ          

  สรุปทา้ยบท         

  แบบฝึกหดั 

 บทท่ี  4  ลูกโซ่แห่งชีวติ      จ านวน  4  ชัว่โมง 

ความหมายของค าวา่ปฏิจจสมุปบาท          

ความส าคญัของปฏิจจสมุปบาท       

องคป์ระกอบของปฏิจจสมุปบาท       

กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท       

กระบวนการเกิดทุกข ์(ตามหลกัประยกุต)์      

กระบวนการดบัทุกข ์(ตามหลกัประยกุต)์      

เหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดทุกขข์องปฏิจจสมุปบาท        

ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติ       

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปฏิจจสมุปบาทกบัอริยสัจ        
ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบติั       

กระบวนการแห่งชีวติ (ปฏิจจสมุปบาท)      

สรุปทา้ยบท         

แบบฝึกหดั 
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บทท่ี  5  กรรมกบัชีวติ      จ านวน  4  ชัว่โมง 

  ความหมายของกรรม           

  เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ากรรม          
  มูลเหตุท่ีท าใหเ้กิดกรรม           

 ประเภทของกรรม           

  ชนิดของกรรม            

  กรรมแบ่งตามแรงหนกัเบา          

  กรรมจดัตามกาลท่ีใหผ้ล          
  การหมุนเวยีนของกิเลสและกรรม          

  กฎแห่งกรรม            

  การส้ินกรรม            

  คุณและโทษของกรรมและผลของกรรม         

  ความดีและความชัว่           

  ทางแห่งความดี            
  สรุปทา้ยบท            

 แบบฝึกหดั 

 บทท่ี  6  การพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษย ์    จ านวน  4  ชัว่โมง 

  เกณฑคุ์ณภาพชีวติ           

  เป้าหมายของชีวติ           

  การพฒันากาย            

  จริยธรรมกบัการกีฬา           

   ธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีส่งเสริมชีวติ           
  การพฒันาจิต            

  ลกัษณะทางธรรมชาติของจิต          
  เมตตาภาวนากบัการพฒันาจิต          

  วธีิเจริญเมตตา            

  ขั้นตอนการแผเ่มตตา           
  การพฒันาสุขภาพจิต           

  บุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี           

  หลกัปฏิบติัเพื่อการพฒันาจิต          
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  วธีิการบริหารสุขภาพจิต           

 การแกปั้ญหาชีวติ           

  การแกปั้ญหาชีวติตามหลกัอริยสัจ         

  การสร้างความสุขใหก้บัชีวติ          

  หลกัการสร้างความสุขใหก้บัชีวติ          
 สรุปทา้ยบท            

แบบฝึกหดั 

 บทท่ี  7  จริยธรรมเพื่อการพฒันาชีวติ (การครองเรือง)  จ านวน  2  ชัว่โมง 

  หลกัการครองตน           
  การพึ่งตนเอง            
  ความเป็นผูร้อบรู้และคงแก่เรียน          
  ความขยนัหมัน่เพียร           
  ความรับผดิชอบ            
  การประหยดัและอดออม           
  ความไม่ประมาทในชีวติ           
  ความมีระเบียบวนิยัและความเคารพกฎหมาย        
  การปรับตวัเขา้กบัสังคมตามแนวพุทธศาสน์                   
  พุทธจริยธรรมท่ีส่งเสริมการครองตนความส าคญัของการครองเรือน 

  สรุปการครองตน 

 การครองคน  

 หลกัจริยธรรมส าหรับการท าความดี         
  กุศลกรรมบถ  
 จริยธรรมท่ีส่งเสริมการครองคน          
  หลกัในการครองคน           
  สรุป การครองคน           

  การครองงาน            
 จริยธรรมของการครองงาน          
 สรุป การครองงาน  

 การครองเรือน   

 ความส าคญัของการครองเรือน           
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 การเลือกคู่ครอง            
  ประเภทของสามี- ภรรยา           

  จริยธรรมพื้นฐานของผูค้รองเรือน         

 จริยธรรมในการสร้างฐานะของผูค้รองเรือน        
จริยธรรมในการสร้างความสุขใหก้บัผูค้รองเรือน        

  วธีิสร้างความสุขภายในครอบครัว         

  ความวบิติัในการครองเรือน          

  ประโยชน์ในการครองเรือน          

  สรุปการครองเรือน           
 สรุปทา้ยบท            

แบบฝึกหดั 

 บทท่ี  8  ปัญหาดา้นจริยธรรมตามแนวของพุทธศาสนา  จ านวน  2  ชัว่โมง 

  หลกัจริยธรรมชั้นตน้           
  หลกัจริยธรรมชั้นกลาง          

  หลกัจริยธรรมชั้นสูง          

  ประโยชน์ขั้นตน้          

  ประโยชน์ขั้นกลาง          

  ประโยชน์สูงสุด           
  เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ         

  สภาพปัญหาการส่งเสริมจริยธรรม 

- ปัญหาจากบุคคล       

- ปัญหาในดา้นการศึกษา      

- ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม   

- ปัญหาเร่ืองความผดิทางเพศ     

- ปัญหาดา้นส่ือมวลชน  

- การประกอบอาชีพท่ีผดิและไม่เหมาะสมทางดา้นจริยธรรม  

- แนวทางแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรม                        
- การใชศ้าสนธรรมเป็นแกนน าในการพฒันาสังคม     

- การก าหนดเป้าหมายชีวติตามหลกัจริยธรรม     

- การส่งเสริมไม่ใหเ้ห็นแก่ตวั 
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- การส่งเสริมจริยธรรมในครอบครัว 

- การส่งเสริมของรัฐ 

- การส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา     

- ความร่วมมือของส่ือมวลชนและองคก์รเอกชน    

สรุปทา้ยบท           

แบบฝึกหดั 

 บทท่ี  9 ธรรมภาคปฏิบติั      จ านวน  2  ชัว่โมง 

 แนวทางการศึกษาและธรรมปฏิบติัเบ้ืองตน้     

 หลกัการพฒันาจิต        

 การท าสมาธิ         

 จุดมุ่งหมายในการท าสมาธิ       

 ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ       

 ประเภทของการท าสมาธิ        

 วธีิท าสมาธิ         

 ขั้นตอนในการฝึกอานาปานสติสมาธิ      

 สรุปทา้ยบท         

แบบฝึกหดั 

 บทท่ี  10  จรรยาบรรณและมารยาทสังคม    จ านวน  4  ชัว่โมง 

 ความหมายของค าวา่ จรรยาบรรณ       

ความส าคญัของจรรยาบรรณ       

หลกัจรรยาบรรณ        

จรรยาบรรณในอาชีพท่ีส าคญัในสังคม      

จรรยาบรรณของนกัศึกษา       

 จรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษา      

จรรยาบรรณของทหาร        

จรรยาบรรณทางการแพทย ์       

จรรยาบรรณผูป้ระกอบการ       

จรรยาบรรณวชิาชีพโฆษณา       

มารยาททางสังคม        

มารยาทในการแต่งกาย        
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 มารยาทการแสดงความเคารพ       

มารยาทในการยนื        

มารยาทในการเดิน        

มารยาทในการเยีย่มไข ้        

มารยาทในการนัง่        

มารยาทในการนอน        

มารยาทในการสนทนา        

มารยาทในการเขา้ประชุม  อบรม  สัมมนา      

มารยาทท่ีไม่ดีไม่งามเวลาเขา้สังคม      

สรุปทา้ยบท         

แบบฝึกหดั 

การวดัผลและการประเมินผล 

1. การวดัผล 

1.1 คะแนนการเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน         10% 

1.2 คะแนนการสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค     50% 

1.3 การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน-ผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม 30% 

1.4 การท างานกลุ่ม/ความรับผดิชอบในการส่งงานตามเวลาและไดคุ้ณภาพตามท่ีก าหนดและ
การน าเสนอผลงานกลุ่ม/ความสามารถในการส่ือสาร        10% 

2 การประเมินผล 

ระดับคะแนน ผลการเรียน 

80-100% A 

75-79% B+ 

70-74% B 

65-69% C+ 

60-64% C 

55-59% D+ 

50-54% D 

<50% F 

 



 

 

แผนการสอนประจ า  บทที่ 1 

เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัจริยธรรม 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

 บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจริยธรรม  

ความหมายของจริยธรรม  

แหล่งท่ีมาของจริยธรรม 

องคป์ระกอบของจริยธรรม  

ประเภทของจริยธรรม  

ความหมายของมนุษย ์ 

ความแตกต่างระหวา่งมนุษยแ์ละสัตว ์ 

ธรรมชาติของมนุษย ์ 

หนา้ท่ีของมนุษย ์ 

ประโยชน์ของจริยธรรมท่ีมีต่อมนุษย ์ 

สรุปทา้ยบท 

 

จุดประสงค์  

1. นกัศึกษาบอกความหมายและความส าคญัของจริยธรรมท่ีมีต่อปัจเจกชนและสังคมได ้ 

2. นกัศึกษาสามารถอธิบายความเช่ือมโยงระหวา่งศีลธรรม สัจจธรรมและจริยธรรมได ้ 

3. นกัศึกษาสามารถอธิบายแหล่งท่ีมาของจริยธรรมได ้ 

4. นกัศึกษาสามารถบอกประเภทของจริยธรรมและความหมายของความเป็นมนุษยไ์ด้  
5. นกัศึกษาสามารถอธิบายถึงองคป์ระกอบของจริยธรรมได ้ 

6. นกัศึกษาสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสัตวไ์ดอ้ยา่งชดัเจน  

7. นกัศึกษาสามารถอธิบายธรรมชาติของความเป็นมนุษย ์และสามารถเปรียบเทียบหลกั 

จริยธรรมท่ีบ่งบอกถึงประโยชน์และความสุขของตนเองและสังคม 
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กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปราย  

3. การท ารายงาน  

4. การท างานเป็นกลุ่ม  

5. การปฏิบติั เช่น นัง่สมาธิ และแผเ่มตตา เป็นตน้ 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. วดีีทศัน์  
3. หนงัสือพิมพ ์ 

4. Internet 

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ  

2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ  

3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม  

4. การสอบ 
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บทที ่1 

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัจริยธรรม 

 

 สถานการณ์ปัจจุบนัน้ี ในยุคท่ีโลกเปล่ียนแปลงไปเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่งาม หรือไม่
เรียบร้อยในสังคมบ้านเมือง คนส่วนใหญ่ก็มักโทษ หรืออ้างว่าก็ท่ีเกิดเหตุการณ์แบบน้ี ข้ึนก็
เพราะวา่คนในสังคมขาดศีลธรรม จริยธรรม บา้นเมืองจึงเดือดร้อนวุน่วาย มีความระส ่ าระสายไม่
สงบสุข  และในเร่ืองจริยธรรมนั้น คนส่วนใหญ่ก็เขา้ใจวา่เป็นเร่ืองของผูห้ลกัผูใ้หญ่ผูสู้งวยัจะตอ้ง
ประพฤติปฏิบติั เป็นหลัก เป็นตวัอย่างให้เด็กเยาวชนดูเป็นแบบอย่าง  แต่ในความเป็นจริงนั้น              
เร่ืองการมีจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัส าหรับทุกเพศทุกวยั  ทุกสถานะทุกสังคมจะตอ้งประพฤติ
ปฏิบติั เพื่อความมีระเบียบเรียบร้อยของสังคม เพราะเร่ืองจริยธรรมเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับการมี
ชีวติท่ีสงบสุขร่มเยน็ 

 จริยธรรมมีความหมายถึงความดี ความถูกตอ้งและความเหมาะสมกบัทุกคนทุกสถานะทุก
บทบาทหนา้ท่ี จริยธรรมสอนให้คนเรารู้จกัท างานท าหนา้ท่ีของตนเองให้สมบูรณ์ ห้ามในส่ิงท่ีควร
หา้ม ส่งเสริมใหท้ าส่ิงท่ีดีงาม มีการมีสติสัมปชญัญะ คือมีความระลึกรู้ ความรู้ตวัอยูเ่สมอ รู้เหตุรู้ผล 
รู้ตน รู้ประมาณ ถูกตอ้งตามกาลเทศะต่อบุคคลและสังคม ถูกตอ้งตามความเป็นจริงของจริยธรรม 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี หรือสามญัส านึกท่ีถูกตอ้งตระหนัก 
เก่ียวกบัเร่ืองจริยธรรมใหผู้แ้รกเร่ิมศึกษา และประพฤติปฏิบติัตั้งแต่เร่ิมศึกษาเสียก่อน 

 

1. ความหมายของจริยธรรม 

 

 1.1 จริยธรรม  
 ค าวา่ “จริยธรรม” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Morality” ซ่ึงมีความหมายกวา้งขวางมาก  ยากท่ี
จะให้ค  าจ  ากดัความไดอ้ยา่งเหมาะสม พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2525 : 414)  ให้ความหมาย
ว่า จริยธรรม เป็นค าสมาส ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ศพัท์ คือ จริยะ กบั ธรรมะ จริยะ หมายถึง ความ
ประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ ส่วน ธรรมะ หมายถึงกฎหรือระเบียบศีลธรรม เม่ือเอาทั้งสองศพัท์
มาสมาสกนัเขา้เป็นจริยธรรม มีความหมายวา่ ธรรมะ เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม 

 นอกจากน้ีค าวา่ “จริยธรรม” มีผูใ้ห้ความหมายไวม้ากมาย แต่จะน ามากล่าวไวเ้ฉพาะท่ีเห็น
วา่มีความส าคญั และมีความหมายท่ีเหมาะสมและชดัเจนเท่านั้น ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 วศิน  อินทสระ (2518 : 1) กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การกระท า และ
ความคิดท่ีถูกต้องเหมาะสม การท าหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เว ้นส่ิงท่ีควรเว้น                
การท าส่ิงท่ีควรท า ดว้ยความฉลาด รอบคอบ รู้เหตุรู้ผล ถูกตอ้งตามกาละและเทศะของบุคคล 

แสง  จนัทร์งาม ได้กล่าวไวว้่า จริยธรรม หมายถึงคุณภาพของจิตท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ประพฤติของคน  

สาโรช  บวัศรี  (2525 : 14) ไดก้ล่าวไวว้า่ จริยธรรมหมายถึงค่านิยมต่าง ๆ ซ่ึงสังคมและ
บุคคลจะตอ้งยดึมัน่ ไดแ้ก่ 

1. ศีลธรรม (Moral Value) ส่ิงท่ีควรเวน้และส่ิงท่ีควรปฏิบติั 

2. คุณภาพ (Ethical Value) ส่ิงท่ีควรปฏิบติั พระราชวรมุนี (2522 : 9) ไดก้ล่าวไวว้่า 

จริยธรรม มาจาก “พรหมจรรย”์ หมายถึง มรรคมีองค์ 8 และไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 

ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อน ามนุษยไ์ปสู่จุดหมายปลายทางของชีวติ 

บุญส่ง  สินธ์ุนอก (2529 : 27) กล่าวไวว้า่ จริยธรรม หมายถึง ขอ้ท่ีพึงปฏิบติั คือ ปฏิบติัส่ิงท่ี
ควรปฏิบติั ละเวน้ส่ิงท่ีควรละเวน้ เพื่อความสุขของตนและคนในสังคม คนท่ีอยูใ่นสังคมแต่ละแห่ง
ยอ่มมีจริยธรรมเป็นของตวัเอง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่นัสภาพของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ความเช่ือ ศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น ๆ และจริยธรรมแต่ละสังคมยงัมีส่วนท่ีถือวา่เป็นจริยธรรม
ร่วมกนัท่ีเราเห็นอยูโ่ดยทัว่ไป 

สรุปไดว้า่ จริยธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีควรประพฤติและประพฤติเหมาะสมในส่ิงท่ีถูกตอ้งซ่ึง
เป็นท่ียอมรับของสังคม เพื่ออยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขและร่มเยน็ 

 

1.2 ธรรมะ 4 ความหมาย 

 สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ (2535 : 2) ไดน้ าผลงานของพุทธทาสภิกขุมากล่าวไวใ้นผลงานของตน
วา่ ความหมายของธรรมะมี 4 ประการคือ 

  1.2.1 ธรรม คือ ตวัธรรมชาติ หมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมีอยู่แลว้โดยธรรมชาติ          
ไม่วา่พระพุทธเจา้จะอุบติัข้ึนในโลกหรือไม่ก็ตาม 

  1.2.2 ธรรม คือ กฎธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างกฎธรรมชาติ เพื่อควบคุมธรรมชาติ
ใหเ้กิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป เช่น กฎปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม ฯลฯ 

  1.2.3 ธรรม คือ หน้าท่ี ท่ีจะต้องปฏิบติัให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ซ่ึงเรียกว่า             
การปฏิบติัธรรม 

  1.2.4 ธรรม คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ              
ผลท่ีเกิดข้ึนคือ    ความสะอาด  สวา่ง  สงบเยอืกเยน็  เป็นอิสระรวมเรียกวา่นิพพาน 
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2. ความเช่ือมโยงระหว่างศีลธรรม สัจธรรมกบัจริยธรรม 

 

 ความเช่ือมโยงของคุณธรรมทั้ง 2 ประการ มีดงัต่อไปน้ี 

 2.1ศีลธรรม หมายถึง ศีลธรรมสากลซ่ึงมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนมา เพราะความจ าเป็นทางสังคม 

เพื่อแกปั้ญหาสังคม มุ่งให้สังคมมีสันติภาพ เป็นบทบญัญติัท่ีมีมาก่อนศาสนา (สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ 
2535 : 2) ทุกศาสนาท่ีเกิดข้ึน การปฏิบติัศีลธรรมเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม กฎหมาย เป็นเคร่ืองผดุงรักษาศีลธรรมให้เหลืออยู ่ ศีลธรรมไม่ใช่ศาสนา                

แต่ศาสนายอมรับและน าหลกัจริยธรรมมารวมกบัศาสนา เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่งเสริมให้คนเขา้สู่
ศาสนา ศีลธรรมมุ่งส่งเสริมใหค้นละความชัว่กระท าความดี  

 

 2.2 สัจธรรม หมายถึง กฎธรรมชาติ ไม่มีผูใ้ดบญัญติัสัจธรรม ธรรมชาติเป็นตวัสร้าง                 
สัจธรรม พระพุทธเจา้ทรงคน้พบและน ามาเปิดเผย แนะน า สัจธรรมเป็นหลกัแทข้องพุทธศาสนา 

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยูเ่หนือความดี ไม่หลงติดในความดีให้บุคคลมีสันติสุขเฉพาะตน และพน้จากความ
ทุกข ์ อุดมการณ์ทางศาสนามุ่งส่งเสริมพฒันาบุคคลให้มี ศีล สมาธิ ปัญญา ซ่ึงสามารถดบัทุกขไ์ด้
เม่ือทุกคนในสังคมดี สังคมส่วนใหญ่ก็ดีตาม (พุทธทาสภิกข ุ2503: 4-19) 

 สรุปความเช่ือโยงระหวา่งคุณธรรมทั้ง 2 ประเภท สรุปไดด้งัน้ี 

 1. จริยธรรมระดบัศีลธรรม เป็นการประพฤติและปฏิบติั ศีลธรรม กฎหมาย วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม จรรยาบรรณ และมารยาทสังคม เพื่อสร้างสันติภาพใหแ้ก่สังคม 

 2. จริยธรรมระดบัสัจธรรม เป็นการปฏิบติัตามหลกัของศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให ้                      
การประพฤติธรรมนั้นถูกตอ้งตามกฎธรรมชาติแห่งชีวิต เพื่อให้อยูเ่หนือความชัว่และความดีมีจิตใจ
บริสุทธ์ิ พน้จากความทุกข ์เป็นการสร้างสันติสุขใหแ้ก่ผูอ่ื้น และเพื่อสันติสุขของสังคม 

 

3. แหล่งทีม่าของจริยธรรม 

 

 แหล่งท่ีมาของจริยธรรม มีผูก้ล่าวไวห้ลากหลายแต่จะขอน ามากล่าวไวพ้อสังเขป ดงัน้ี 

 3.1 ปรัชญา  
 ปรัชญา เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัความรู้ประสบการณ์ทางปัญญาของมนุษย ์ และศึกษา
เก่ียวกบัหลกัจริยธรรมของมนุษย ์ เช่น ความดีสูงสุด หนา้ท่ี ความชอบธรรม ความประพฤติ ฯลฯ 

จริยศาสตร์เป็นสาขาท่ีมีความส าคญัของปรัชญา ท่ีศึกษาเก่ียวกบัจริยธรรมโดยตรงของมนุษย ์ เช่น 
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ศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ของความประพฤติ ความประพฤติท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและอุดมการณ์ท่ี
สูงสุดของมนุษย ์

  3.1.1 จริยธรรมในทรรศนะของเพลโต (Plato) 

  เพลโตใหค้วามคิดเห็นและหลกัจริยธรรมส าหรับมนุษยไ์วแ้ละสรุปไดด้งัน้ี 

  1) ชีวิตมนุษยน์ั้นควรมีจุดมุ่งหมาย เพื่อปลดเปล้ืองวิญญาณออกจากความทุกข ์
ชีวิตท่ีสมบูรณ์ควรมีเหตุผล ท าความดีดว้ยความบริสุทธ์ิใจและมีความยุติธรรม การท าความดีเพื่อ
ความดี มิใช่ท าความดีเพื่อจุดประสงคอ่ื์นๆ 

  2) คุณธรรมท่ีส าคญัมี 4 ประการ คือ  
       2.1 ปัญญา เป็นรากฐานของคุณธรรม การท ากิจกรรมต่างๆ ควรท าดว้ยความคิด
รอบคอบ ระมดัระวงัและมีเหตุผล 

       2.2 ความกล้าหาญ ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมท่ีส าคญั และจ าเป็นในการ
ป้องกนัชีวติ ใหห้ลุดพน้จากส่ิงย ัว่ยวน ท าใหใ้จไม่ตกเป็นทาสของกิเลส ความกลา้หาญ ความอดทน 
ความเพียรพยายามฯลฯ กิจกรรมเหล่าน้ีบุคคลควรกระท าไปดว้ยความยุติธรรมเพื่อป้องกนัมิให้เกิด
ความล าเอียง บุคคลผูมี้ความยติุธรรม ยอ่มเป็นผูมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อบุคคลอ่ืนดว้ย 

       2.3 ความรู้จกัประมาณ ความรู้จกัประมาณสามารถควบคุมประสาทสัมผสัของ
ชีวติดว้ยเหตุผล เพื่อสร้างวนิยัตนเองใหรู้้จกัพอดีในการด าเนินชีวิต 

   2.4 ความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมของสังคมท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความซ่ือสัตย ์การท าหน้าท่ี การรักษาสัญญา ความกลา้หาญ ความรัก ความ
จงรักภกัดี เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีบุคคลควรท าไปดว้ยความยุติธรรม ป้องกนัมิให้เกิดความล าเอียง 
บุคคลมีความยติุธรรมควรเป็นผูมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อบุคคลอ่ืนๆ ดว้ย 

  3.1.2 จริยธรรมของอริสโตเติล (Aristotle) 

  อริสโตเติล ไดว้างหลกัจริยธรรมส าหรับมนุษยไ์ดด้งัน้ี 

  1) ชีวติท่ีดี มนุษยต์อ้งด าเนินชีวติไปตามหลกัเหตุผล ท าหนา้ท่ีของชีวิตให้สมบูรณ์ 
มีความยุติธรรม รู้จกัย ั้งคิด มีอารมณ์ดี มีสุขภาพดี การปฏิบติัชีวิตควรปฏิบติัตามทางสายกลาง              
การปรับตวัของชีวติมี 3 ระดบั คือ ชีวติในประจ าวนั ชีวติเป็นไปตามสังคมและชีวติท่ีสงบ 

  2) ความดีของมนุษยต์ามท่ี ชยัวฒัน์ อตัพฒัน์ (2530 : 127) ไดก้ล่าวไวคื้อ 

   2.1 ความดีภายนอก เช่น เกียรติยศ ช่ือเสียง ฐานะทางสังคม เป็นตน้ 

   2.2 ความดีทางวญิญาณ เช่น สติปัญญา คุณธรรม และความสุข เป็นตน้ 

 2.3 ความดีทางร่างกาย เช่น ความเป็นผูมี้รูปร่างสวยงาม และความเป็นผูมี้ 

สุขภาพดี ความเป็นผูมี้ร่างกายสมบูรณ์ เป็นตน้ 
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  ความดีเหล่าน้ี โดยสรุปแล้วจะเป็นความดีเก่ียวกับจิตใจ หรือวิญญาณ ความดี 
เหล่าน้ีเป็นความดีชั้นพิเศษ เพราะการกระท าและการปฏิบติัจะท าให้เกิดความสุข และการกระท า
การปฏิบติัเก่ียวกบัความดีเหล่าน้ีเป็นหนา้ท่ีของจิต หรือวญิญาณโดยเฉพาะ 

 

 3.2 ศาสนา (Religions)  

 ศาสนา เป็นลัทธิความเช่ือของมนุษย์ ซ่ึงได้รับรวบรวมเอาค าสั่งสอนต่างๆ มาเป็น
หลกัเกณฑ์ส าหรับประพฤติ และปฏิบติัหน้าท่ีให้เหมาะสม ศาสดาทุกศาสนามุ่งให้บุคคลกระท า
ความดี สุลกัษณ์ ศิวลกัษณ์ (2525 : 9) กล่าววา่ “ศาสนาเป็นตวัก าหนด ศีลธรรม จรรยา จริยธรรม 
หรือธรรมจริยา เพื่อเป็นการให้ลดเอาเปรียบผูอ่ื้น สัตว์อ่ืน ให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยการ
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การประพฤติปฏิบติัจริยธรรมสมบูรณ์ยิ่งข้ึนเพียงใด ก็ยอ่ม
เขา้ถึงศาสนามากข้ึนเพียงนั้น” ศาสนาท่ีเป็นมาของจริยธรรมและเป็นตวัก าหนดมาตรฐานและ
คุณค่าทางจริยธรรม ดงัจะเห็นไดใ้นศาสนาต่าง ๆ ดงัน้ี 

  3.2.1 หลกัจริยธรรมในศาสนายวิ  
  เสถียร พนัธรังสี (2525:506 - 507) ไดร้วบรวมจริยธรรมของศาสนายิว ท่ีโมเสสได้

ประกาศเป็นบญัญติั 10 ประการดงัน้ี 

 1. อยา่มีพระเจา้อ่ืนต่อหนา้เราเลย 

 2. อยา่บูชารูปเคารพใดๆ 

 3. อยา่ออกนามพระเจา้โดยไม่จ  าเป็น 

 4. อยา่ท างานในวนัสปาโต (วนัอาทิตย)์ 

 5. นบัถือบิดามารดา 

 6. อยา่ฆ่าคน 

 7. อยา่ล่วงประเวณีสามีภรรยา 

 8. อยา่ลกัทรัพยข์องผูอ่ื้น 

 9. อยา่เป็นพยานเทจ็ต่อเพื่อนบา้น 

 10. อยา่โลภในส่ิงของในภรรยาในขา้ทาสชายหญิงของเพื่อนบา้น 

3.2.2 จริยธรรมในศาสนาอิสลาม 

 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติ เป็นศาสนาท่ีมีผูน้บัถือมากซ่ึงมีความผูกพนักบัสังคม
ส่วนหน่ึงอย่างแน่นแฟ้นและกวา้งขวาง มีจริยธรรมเป็นหลักประพฤติส าหรับชีวิตให้ชีวิตมี
ความกา้วหน้า และสังคมมีความสุข ดงัท่ี เสถียร พนัธรังสี (2525 : 457 – 458) ไดร้วบรวม
จริยธรรมของศาสนาอิสลามมากล่าวไวด้งัน้ี 
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 1. ความเคารพกตญัญูต่อพอ่แม่ 
 2. เคารพอ่อนนอ้มต่อผูมี้เกียรติและผูอ้าวโุส 

 3. เมตตาและกรุณาต่อผูท่ี้ต  ่ากวา่อ่อนแอกวา่ ทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์

 4. ใหรู้้จกัเอาอกเอาใจกนั 

 5. ประพฤติท่ีดีต่อเพื่อนบา้น 

 6. ความรักและความกลมเกลียวระหวา่งพี่นอ้งมิตรสหาย 

 7. ช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความทุกขย์าก 

 8. ช่วยเหลือผูท่ี้ประสงคจ์ะกระท าความดี 

 9. ใหเ้กียรติแขกท่ีมาพกัอยูใ่นบา้น 

 10. การเยีย่มเยยีนคนเจบ็ไข ้

 11. ไม่เหยยีบศพคนตาย 

 12. ไม่เปิดเผยความลบัของเพื่อน 

 13. ใชจ่้ายทรัพยใ์นทางท่ีดี 

 14. แนะน าใหผู้อ่ื้นร่วมพบปะสนทนา 

 15. แนะน าสั่งสอนคนโง่ 

 16. แนะน าคนชัว่ละความชัว่ 

 17. ใหค้วามร่วมมือกบัส่วนรวม 

 18. ท าดีกบัคนทัว่ไป 

 19. รู้จกัใหอ้ภยัต่อผูก้ระท าความผดิ 

3.2.3  หลกัจริยธรรมใน พุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในประเทศอินเดีย ในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตศ์กัราช พระพุทธเจา้
เป็นผูก่้อตั้งข้ึน ซ่ึงนบัวา่ร่วมสมยัเดียวกนักบัเล่าจ้ือ ขงจ้ือ และมหาวีระ แต่ก่อนโซคราติส ประมาณ 
100 กวา่ปี 

 พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนท่ามกลางฮินดู แต่มีเอกลกัษณะของตนเองเป็นพิเศษ ไม่ยอมรับ
ทรรศนะของฮินดูหลายประการดว้ยกนั คือ 

 1. ไม่ยอมรับคมัภีร์พระเวท เป็นความรู้ของพระพรหม 

 2. ไม่รับวา่มีพระพรหมหรือพระเจา้สร้างโลกและสร้างสรรคส่ิ์งทั้งหลายในโลกน้ีและใน
โลกอ่ืน 

 3. ไม่ยอมรับวา่อตัตาท่ีถาวรในตวัมนุษย ์

 4. ต่อตา้นการออ้นวอนบวงสรวงเทพเจา้ และพิธีกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวในคมัภีร์พระเวท 
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 5. ไม่ยอมรับระบบวรรณะ 

 6. ไม่ยอมรับพิธีอาบน ้าลา้งบาปในแม่น ้าคงคาและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 7. ไม่ยอมรับการบ าเพ็ญเพียรด้วยการทรมานร่างกายให้ล าบาก เพื่อเอาชนะบาปกรรม
ตามท่ีเช่ือถือกนัอยูใ่นสมยันั้น 

 พระพุทธเจา้ไดว้างแนวการสอนของพระองค์เป็นอิสระ ไม่ข้ึนต่อกบัคมัภีร์พระเวทและ
คมัภีร์อุปนิษทัอนัเป็นคมัภีร์เก่าแก่ของลทัธิฮินดู พระองคไ์ดส้อนแนวทางแห่งชีวิต โดยการปฏิบติั
ธรรมในชีวติประจ าวนั เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางแห่งชีวิต คือ “นิพพาน” พระองคท์รงมองเห็น
อยา่งแจ่มแจง้วา่ 

 “การเวยีนวา่ยตาย-เกิดอยูใ่นวฎัฏะสงสารเป็นทุกขโ์ดยไม่รู้จกัจบส้ิน ตราบใดท่ียงัไม่รู้แจง้
แทงตลอด สัจธรรม 4 ประการ จะตอ้งจมอยูใ่นวฎัฎะเร่ือยไป” 

ชีวิตในทศันะของพุทธศาสนา เป็นชีวิตท่ีมีอิสระไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการบงการของพระเจา้แต่
อยา่งใด ความสุข ความทุกข ์ความส าเร็จ ลม้เหลว ความเจริญ หรือความเส่ือมของมนุษย ์ไม่ไดอ้ยูท่ี่
อ  านาจการบนัดาลของพระเจา้ แต่อยูท่ี่ตวัของมนุษยเ์อง 

เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ประการแรก พระพุทธองค์จะยกเอาความทุกข์ของ
ชีวติ มาแสดงใหเ้รายอมรับสภาวะของความเป็นจริงเสียก่อนวา่ ชีวติของเราทุกคนต่างก็มีความทุกข์
ดว้ยกนัทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ไม่วา่พระพุทธองคจ์ะแสดงเร่ืองอะไร มกัจะพูดเร่ืองความทุกขข์องชีวิต
อยูเ่สมอ จนท าใหภิ้กษุ จ  านวนมากเขา้ใจวา่พระพุทธองคพ์ูดได ้แต่เร่ืองทุกขเ์ท่านั้น เพื่อเป็นการไข
ขอ้ขอ้งในของพระภิกษุเหล่านั้น พระองค์จึงยกเอาใบไม้ก ามือหน่ึง แล้วแสดงสัจธรรมค าสอน            
ท่ีพระองค์ทรงอยูน่ั้น เป็นเพียงใบไมก้ ามือหน่ึงเท่านั้น ส่วนท่ียงัไม่สอน เปรียบเหมือนใบไมท่ี้อยู่
ในป่า สรุปวา่พระพุทธองคจ์ะทรงเลือกสอนส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับชีวติมนุษยเ์ท่านั้น 

ความทุกข์ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมนุษยทุ์กคนต้องรู้ เพื่อยอมรับสภาวะเป็นจริง เพื่อจะไม่ได้
ประมาท เกิดอหงัการ หรือทิฎฐิมานะ เม่ือรู้จกัความทุกขแ์ลว้ ก็ดบัท่ีตน้เหตุแห่งทุกขคื์อตณัหาก็จะ
เขา้มีสภาวะดบัทุกข ์ซ่ึงเรียกวา่ นิโรธ แต่การท่ีเราจะไปถึงจุดน้ีไดต้อ้งด าเนินตาม อริยมรรคมีองค ์8 
ประการ คือ 

 - เห็นชอบ 

 - คิดชอบ 

 - เจรจาชอบ 

 - กระท าชอบ 

 - เล้ียงชีพชอบ 

 - พยายามชอบ 



10 

 

 - ตั้งสติไวช้อบ 

 - ตั้งสมาธิไวช้อบ 

มรรคมีองค ์8 ประการน้ี แต่ละอยา่งอาศยัซ่ึงกนัและกนั และอาจสรุปลงให้สั้นท่ีสุดได ้คือ 
สรุปลงใน “ปัญญา” ค าเดียว ปัญญาน้ีชาวพุทธถือว่าเป็นคุณธรรมท่ีสูงกว่าคุณธรรมทั้งหมด                
เป็นประมุขหรือหัวหน้าของกุศลธรรมทั้งปวง เม่ือปัญญาเกิดแลว้ กุศลธรรมอ่ืนๆ ท่ียงัไม่เกิดก็จกั
เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ก็จะเจริญเติบโตไปเร่ือยๆ ในลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม คือ ทางฝ่ายอกุศลกรรมคือ
อวิชชาคือความไม่รู้เป็นหัวหน้า เม่ืออวิชชาเกิดข้ึนแล้ว อกุศลธรรมอ่ืนๆ ท่ียงัไม่เกิดก็จะเกิดข้ึน                   
ท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็เจริญเติบโตโดยล าดบั แต่เม่ืออวิชชาถูกท าลายลงแลว้ อกุศลธรรมอ่ืนๆ ก็ช่ือว่าถูก
ท าลายลงไปดว้ย 

 พระพุทธเจา้ทรงตีคุณค่าของปัญญาสูงยิ่ง คลา้ยแนวความคิดท่ีมีอยูใ่นคมัภีร์อุปนิษทัและ
แนวความคิดของโซคราติส นกัปรัชญาผูเ้รืองนามของกรีกในสมยัโบราณ แต่ไม่เหมือนกนัทั้งหมด
เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น พูดตามทรรศนะของพระพุทธเจา้ การบรรลุความหลุดพน้อย่างแทจ้ริง 
ต้องอาศยัปัญญา แต่ปัญญาต้องด าเนินไปคู่เคียงกับความดี จึงจะมีคุณค่าโดยสมบูรณ์ สมตาม                
พุทธภาษิตวา่ 

 “ญาณยอ่มไม่มีแก่ผูไ้ม่มีปัญญา และ ปัญญายอ่มไม่มีแก่ผูไ้ม่มีญาณ ผูมี้ปัญญา และมีญาณ
ยอ่มอยูใ่กลนิ้พพาน” 

 ความแตกต่างระหวา่งทรรศนะของพระพุทธเจา้ กบัอุปนิษทัมีดงัน้ี อปันิษทัยกปัญญาหรือ
ตีคุณค่าของปัญญาสูงกว่าส่ิงอ่ืนใดทั้งหมดแมก้ระทัง่ความดี แต่พระพุทธเจา้มิไดก้ล่าวไกลหรือ              
เลยเถิดไปถึงเพียงนั้น พระองค์ถือว่า ความรู้ย่อมไปคู่เคียงความดีเสมอ จะแยกกันไม่ได้ เช่น          
ในพุทธสุภาษิตวา่ 

 “การกระท า ความรู้ ความชอบธรรม ศีลธรรม และชีวิตอนัประเสริฐ ท าให้คนบริสุทธ์ิ 
มิใช่วตัถุท่ีท าใหบ้ริสุทธ์ิ” 

 ผูมี้ศีลธรรม มีปัญญา มีสมาธิ มีความพากเพียร ยอ่มสามารถขา้มฝ่ังแห่งวฎัฎะได”้ 

 โซคราติสเห็นว่า ความรู้กบัความดีเป็นอนัเดียวกนั เช่นในตอนหน่ึงเขาได้กล่าวว่า “คน
ฉลาดคือคนดี คนฉลาดยอ่มเป็นคนดีเสมอ” ในคมัภีร์พุทธศาสนามิไดก้ล่าววา่คนฉลาดยอ่มเป็นคน
ดีเสมอไป เพราะบางคร้ังคนฉลาดอาจไม่ดีก็ได ้เพราะเขาเอาความฉลาดของเขาไปท าส่ิงท่ีไม่ดี เช่น 
พวกฉลาดแกมโกง เป็นตน้ ฉะนั้น ความรู้ตามหลกัพระพุทธศาสนาตอ้งควบคุมโดยความดี จึงจะมี
คุณค่าโดยสมบูรณ์ 

 ได้ความว่า ธรรมะหรือส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าน ามาสอนนั้ น แบ่งออกเป็นสายใหญ่ 2 สาย
กล่าวคือ 
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  - แนวทางแห่งความคิด 

  - แนวทางแห่งชีวติ 

 แนวทางแห่งความคิดหรือเรียกอีกอยา่งวา่ “พุทธปรัชญา” นั้น ในระยะแรกอยูใ่นลกัษณะ
สนบัสนุนใหเ้กิดความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบติัธรรม คือ พยายามช้ีให้เห็นวา่ รูปนามภายในก็ดี 
รูปนามภายนอกก็ดี และสรรพส่ิงท่ีมีปรากฏการณ์ตกอยูใ่นลกัษณะ 3 อยา่งคือ  
  - ไม่เท่ียง 

  - เป็นทุกข ์

  - เป็นอนตัตา 

 แลว้ชกัชวนใหป้ลูกฝังคุณธรรมให้มีข้ึนในจิตใจ นอกจากน้ี ก็พยายามช้ีให้เห็นเหตุและผล
ของรูปนาม ซ่ึงเกิดข้ึนและดบัไปดว้ยอ านาจแห่งเหตุและปัจจยัของมนัเอง เช่น “เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีก็
ตอ้งมี เม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีก็ตอ้งเกิดข้ึน เม่ือส่ิงน้ีดบั ส่ิงน้ีก็ตอ้งดบั”  น้ีคือหวัใจ “ปฎิจจสมุปบาท” 

ท่านช้ีให้เห็นความจริงของรูปนามตามท่ีมนัเป็นจริงอย่างไรเช่นน้ี ก็เพื่อไม่ให้หลงใหลในรูปนาม
ใหพ้ยายามปลูกฝังคุณธรรมใหม้ากข้ึน เพื่อเขา้ถึงความหลุดพน้โดยเร็ว 

 แต่ในระยะหลงัพุทธปรัชญาหรือแนวทางแห่งความคิด ไดแ้ตกก่ิงก้านสาขาออกไปมาก
บางอย่างก็เกินความจ าเป็น พยายามแสวงหาความจริงดว้ยเหตุผลมากกว่าประสบการณ์ ในระยะ
เร่ิมแรกพุทธปรัชญาสนบัสนุนให้แสวงหาความจริงจากประสบการณ์มากกว่าแสวงหาความจริง
จากเหตุผล แต่ในระยะหลงัพุทธปรัชญาสนับสนุนให้แสวงหาความจริงจากเหตุผลมากกว่าจาก
ประสบการณ์ 

    

3.3 นโยบายของรัฐบาล 

 นโยบายของรัฐบาลมีบทบาทในการก าหนดคุณค่าทางจริยธรรมของสังคม ท าให้สังคม
ต่ืนตวั เห็นความส าคญัของจริยธรรมและมีค่านิยมพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามเช่น 

  3.3.1 ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ 

  ประกาศคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ เร่ือง “ค่านิยมพื้นฐาน” ซ่ึงรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ไดล้งนามประกาศใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 17 มีนาคม 2525 มีสาระส าคญัดงัน้ี 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดป้ระกาศก าหนดนโยบายวฒันธรรมแห่งชาติให้หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนร่วมกนัรักษา และส่งเสริมวฒันธรรม อยา่งมีจุดมุ่งหมายตรงกนั 
เพื่อให้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิต และพฒันาประเทศนั้น จึงขอประกาศเชิญชวนให้
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ทุกฝ่ายร่วมกนัเสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยม 5 ประการ (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ
อา้งจาก สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ 2525 : 4) ดงัน้ี 

  1. การพึ่งตนเอง ขยนัหมัน่เพียรและมีความรับผดิชอบ 

  2. การประหยดัและออม 

  3. การมีระเบียบวนิยั 

  4. การปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา 

  5. ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

 

3.3.2 คุณธรรม 4 ประการ 

  รัฐบาลไดอ้ญัเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจา้หัว รัชกาลท่ี 9                           
ท่ีพระราชทานคุณธรรม 4 ประการ ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษตัราธิราชเจา้ ณ 
ทอ้งสนามหลวงเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2525 เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการด าเนิน ชีวติของประชาชนไดแ้ก่ 

  1. การรักษาสัจ ความจริงใจ ต่อตนเองท่ีจะประพฤติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม 

  2. การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจความดีนั้น 

  3. ความอดทนอดกลั้นและอดออม ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่วา่ดว้ย
เหตุประการใด 

  4. การรู้จกัวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัเสียประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 

 คุณธรรม 4 ประการน้ี ถา้แต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทัว่กนั
แลว้ จะช่วยใหป้ระเทศชาติ บงัเกิดความสุขความร่มเยน็ และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้มัน่คง
กา้วหนา้ต่อไปไดด้งัประสงค ์(มหาเถรสมาคม 2526 : 1 – 3) 

3.3.3 คุณลกัษณะของคนไทย 10 ประการ 

คุณลกัษณะของคนไทยท่ีประเทศชาติตอ้งการ และมีความจ าเป็นตอ้งปลูกฝังใหถึ้ง 

พร้อมสถานการณ์ปัจจุบนั 10 ประการ ดงัท่ี ช าเลือง วฒิุจนัทร์ (2524 : 24 -25) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

  1. มีระเบียบวนิยั 

  2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและยติุธรรม 

  3. ขยนั ประหยดั และยดึมัน่ในสัมมาชีพ 

  4. ส านึกในหนา้ท่ี และความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

  5. รู้จกัคิดริเร่ิมวจิารณ์ และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
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  6. กระตือรือร้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูลชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์

  7. มีพลานามยัสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 

  8. รู้จกัพึ่งตนเองและมีอุดมคติ 

  9. มีความภาคภูมิใจและรู้จกับ ารุงศิลปวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

              10. มีความเสียสละ เมตตาอารี กตญัญูกตเวทีและสามคัคีกนั 

  ลกัษณะ 10 ประการน้ี เป็นแนวทางและเป้าหมายในการจดัการศึกษาและอบรมสั่ง
สอนนกัเรียน นกัศึกษา ของสถานศึกษาทุกระดบั 

  แหล่งท่ีมาของจริยธรรม นอกจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ยงัมี กฎหมาย วฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม จรรยาบรรณ และมารยาทสังคมซ่ึงมีส่วนช่วยก าหนดจริยธรรม
ของบุคคลและสังคมอีกดว้ย 

 

4.  ประเภทของจริยธรรม 

 

 นกัปราชญ์ทางจริยธรรมไดแ้บ่งจริยธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ ความรู้ดีรู้ชัว่ การแสดง
ทศันคติและพฤติกรรมทางจริยธรรม และการมีเหตุผลทางจริยธรรม หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2527 : 57) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 4.1 ความรู้ดีรู้ช่ัว (Moral Knowledge) คือ รู้ว่าอะไรดี อะไรชัว่ อะไรท่ีควรปฏิบติัและ
อะไรท่ีควรยกเวน้ รู้จกัตดัสินใจพฤติกรรมใดท่ีควรแสดงออกและไม่ควรแสดงออก อีกประการ
หน่ึงการท่ีบุคคลในสังคมจะรู้ดีหรือชัว่ เพราะอาศยัการถ่ายทอดทางสังคมในขณะท่ีรับการถ่ายทอด
ทศันคติจากสังคมนั้น คนเราอาจรู้ หรือไม่รู้ตวัก็ได ้หรืออาจจะไดรั้บการอบรมสั่งสอนโดยตรงจาก
บุคคลในสังคม การเลียนแบบ การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีอาจเป็นไปได้ 
 4.2 การแสดงทัศนคติและพฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Attitude and Behavior) ต่อ
ส่ิงแวดล้อมทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรมว่าตนชอบ หรือไม่ชอบเพียงใด ความรู้สึกของคน
ส่วนมากจะมีส่วนสอดคลอ้งกนักบัค่านิยมของสังคมนั้นๆ ความรู้สึกของคนในสังคมน้ีเองเป็นแรง
กระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคลยอมรับจริยธรรมของสังคม และน าไปปฏิบัติสนับสนุนค ้ าจุนให้
จริยธรรมนั้นคงอยูต่่อไป หากสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อจริยธรรมขอ้ใดขอ้หน่ึง
ก็แสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะท่ีต่อตา้น จริยธรรมขอ้นั้นจะมีต่อไปไม่ได ้สังคมก็จะสร้างกฎ
จริยธรรมข้ึนมาใหม่เพื่อเป็นการทดแทน เม่ือกาลเวลาเปล่ียนแปลงไปพฤติกรรมทางจริยธรรมก็
เปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกนั 
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 4.3 การมีเหตุผลในทางจริยธรรม (Moral Reasoning) มนุษย์เป็นสัตวท่ี์มีเหตุผลมี
สติปัญญา เป็นผูป้ระเสริฐ รู้จกัคิด ดงันั้น มนุษยจึ์งรู้จกัเลือกท่ีจะท าหรือไม่ท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีตน
เห็นวา่ควรหรือไม่ควร เหตุผลน้ีเองจะแสดงให้เห็นถึงรากเหงา้ หรือตน้ตออนัเป็นแรงผลกัดนัหรือ
แรงจูงใจอยูด่า้นหลงั การกระท าส่ิงต่างๆ ของมนุษยซ่ึ์งอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไปเหตุผลดา้น
จริยธรรมส่วนใหญ่มาจากกฎสังคม กฎของรัฐ กฎของศาสนา หรืออาจมาจากความส านึกผิดชอบ
ของบุคคลหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมารวมกนั 

 จริยธรรมทั้ง 3 ประเภทน้ี มีความสัมพนัธ์กนักล่าวคือ บุคคลยอ่มรู้วา่ส่ิงใดดีและส่ิงใดชัว่
หรือส่ิงใดควรและส่ิงใดไม่ควร แลว้จึงเกิดความรู้สึกกบัตนเองวา่ชอบ หรือไม่ชอบ ความรู้เหตุผล
และทศันคติ เป็นพื้นฐานของเจตนาในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมา อาจกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่
กระบวนการของพฤติกรรมทางจริยธรรม ย่อมประกอบดว้ยเจตนาเป็นพื้นฐาน ซ่ึงมาจากความรู้
เหตุผลและทศันคติ การกระท าและผลของการกระท าในองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม
นั้นถือวา่เป็นเจตนามาตรฐานในการวนิิจฉยัคุณค่าทางจริยธรรม 

 

5.  ความหมายของมนุษย์ 

 

 ความหมายของมนุษยน์ั้นมีผูไ้ดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525 : 615) ไดใ้ห้ความหมายวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์
รู้จกัเหตุผล เป็นสัตวท่ี์มีจิตใจสูง 

 อริสโตเติล ( Aristotle ) ( อา้งจากวชัรา คลายนาทร. 2530 : 33) กล่าววา่ มนุษยเ์ป็นสัตว์
สังคมและสัตวก์ารเมือง 

 พุทธทาสภิกข ุ(2529 : 115) กล่าววา่ มนุษยคื์อ สัตวท่ี์เกิดมาส าหรับเอาชนะความทุกข ์

 ดวงเดือน คงศกัด์ิและคณะ (2533 : 154) กล่าววา่ มนุษยเ์ป็นผูมี้จิตใจอยา่งมนุษยส์ามารถ
ก าจดัปัญหาไดม้ากกวา่คนธรรมดา โดยลกัษณะแลว้มนุษยมี์กายและจิตท่ีสูงกวา่สัตวเ์ดรัจฉานและ
สูงกวา่คนธรรมดา สามารถรู้ธรรมะระดบัโลกุตระได ้

 สรุปมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมและสัตวก์ารเมือง เป็นสัตวท่ี์รู้จกัใชเ้หตุผลและเป็นสัตวท่ี์มีจิตใจ
สูง มนุษยมี์กายและจิตใจสูงกวา่สัตวแ์ละบุคคลธรรมดา มนุษยส์ามารถรู้ธรรมะระดบัโลกุตระเพื่อ
ดบัทุกขไ์ด ้
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6.  ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กบัสัตว์ 

 

พุทธทาสภิกขุ (2523 : 33) ไดก้ล่าวถึงความแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสัตวไ์วว้า่มนุษยก์บั
สัตว์นั้น มีความแตกต่างกนัทั้งในด้านรูปร่างและเคา้โครงสร้าง ตลอดจนในด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคส์ติปัญญาและคุณธรรม แต่อยา่งไรก็ตามมนุษยก์บัสัตวก์็มีความเหมือนกนัในส่ิงต่อไปน้ี
คือ 

 6.1 การแสวงหาอาหาร ความตอ้งการอาหาร เพื่อบ าบดัความหิว 

 6.2 การแสวงหาความสุขในการหลบันอน มีความตอ้งการพกัผอ่น 

 6.3 ความกลวัตาย หนีภยั ข้ีขลาด ตอ้งการมีชีวติอยูด่ว้ยความปลอดภยั 

 6.4 มีความตอ้งการทางเพศและร่วมเพศ 

 ความตอ้งการ 4 อย่างน้ี มนุษยก์บัสัตวมี์ความตอ้งการเหมือนกนั ธรรมะเท่านั้นท าให้คน
แตกต่างไปจากสัตว ์

 

7. ธรรมชาติของมนุษย์ 

  มนุษยต์ามสภาพธรรมชาติ มีความโหดร้ายทารุณ ป่าเถ่ือน มีความเห็นแก่ตวัชอบ
เอาเปรียบ ไม่ชอบการควบคุมบังคับ ชอบเป็นอิสระและชอบท าตามใจตนเอง เม่ือใช้ระบบ
การศึกษาระบบจริยธรรม ระบบการเมืองเป็นตน้การพฒันามนุษย ์และมนุษยก์็จะเป็นสัตวท่ี์มีจิตใจ
สูง รู้จกัใชส้ติปัญญา และเหตุผลแกปั้ญหาชีวติ และมนุษยมี์ความอยากได ้อยากมี อยากเป็นในส่ิงท่ี
มีความจ าเป็นแก่ชีวติ ธรรมชาติของมนุษยแ์บ่งไดด้งัน้ี 

            7.1 มนุษย์มีกเิลส   
  พุทธทาสภิกขุ (2503 : 30 – 55) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตามธรรมชาติของมนุษยมี์กิเลสอยู่

ภายในจิตใจ กิเลสมีมูลมาจากอวิชชา คือ ภาวะท่ีปราศจากความรู้ กิเลสท าให้มนุษยเ์ศร้าหมองมี
ความเห็นผดิเขา้ใจผดิและท าผดิ ท าใหเ้กิดความโลภ โกรธ หลง มีความมวัเมาหลงใหล และมีความ
อยากมีไม่มีท่ีส้ินสุด กิเลสท าให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลและสังคม วิกฤตการณ์ต่างๆ ของสังคม 
ลว้นแลว้แต่เกิดจากอ านาจของกิเลสมนุษยท์ั้งส้ิน เช่น อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ 

          7.2 มนุษย์มีตัณหา 

 วิทย ์วิศทเวทย ์(2513 : 40) ไดก้ล่าวไวว้า่ มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีตณัหา ตณัหาเป็นเหตุ
ของปัญหาทุกชนิดของมนุษย ์เช่น การเบียดเบียน การพยาบาท การจองเวร ความขดัแยง้ฯลฯ ตณัหา
เป็นตน้เหตุความทุกข์ของมนุษย ์เพลโต กล่าวว่า ศตัรูท่ีแทจ้ริงของมนุษยมิ์ใช่โรคภยัหรือความ
ยากจน แต่เป็นตณัหาของมนุษยน์ั้นเอง ตณัหาของมนุษยน์ั้นแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
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7.2.1 กามตณัหา คือ ความอยากไดใ้นกามคุณ อนัไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส 

 สัมผสั และส่ิงท่ีมาตอบสนองความอยากทางประสาทสัมผสัทั้งหา้และกามารมณ์ 

   7.2.2 ภวตณัหา คือ ความอยากในภาวะของตน ท่ีจะไดเ้ป็นอย่างใดอย่าง
หน่ึง หมายถึง ความอยากได ้อยากมี อยากเป็น ตามอ านาจของโลกธรรม เช่น ทรัพยส์มบติั ลาภ ยศ 
สุขสรรเสริญฯลฯ 

   7.2.3 วิภวตัณหา คือ ความอยากให้พน้จากภาวะความเป็นอยู่ท่ีตนไม่
ปรารถนาจะเป็น เช่น ไม่อยากเป็นคนจน ฆ่าคนตายไม่อยากเป็นนกัโทษ เป็นตน้ 

  7.3 มนุษย์มีความช่ัว 

  พระมหาปรีชา มหาปญโญ และคณะ (2532 : 26) ไดก้ล่าวไวว้า่ มนุษยเ์กิดมาคร้ัง
แรกไม่มีความชัว่ ความชัว่ของมนุษยเ์กิดมาท่ีหลงั ถา้มนุษยข์าดสติ ประมาท ไม่มีสติปัญญาและ
ดอ้ยคุณภาพ ความชัว่ของมนุษยเ์กิดมาไดอ้ยา่งน้ีคือ 

   7.3.1 โลภะ ไดแ้ก่ ความอยากไดส่ิ้งของของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเองโดยไม่
ชอบธรรม เม่ือความอยากไดเ้กิดข้ึน พฤติกรรมของมนุษยจ์ะเปล่ียนแปลง เกิดความมกัมากความ
ตระหน่ี ความหลอกลวง การฉอ้โกง การลกัขโมยและการปลน้ เป็นตน้ 

   7.3.2 โทสะ หมายถึง ความคิดประทุษร้ายผูอ่ื้น เพราะขาดเมตตา เม่ือ
ความโกรธเกิดข้ึนยอ่มลา้งผลาญ ท าร้าย กล่าวค าหยาบ วา่ร้าย เช่น ฆ่าและท าลาย เป็นตน้ 

   7.3.3 โมหะ หมายถึง ความหลง เม่ือความหลงเกิดข้ึนย่อมท าให้เกิดการ
ลบหลู่คุณท่าน ความตีตนเสมอท่าน ความริษยา ความถือดี หวัด้ือ วา่ยากสอนยาก เป็นตน้ 

  7.4 มนุษย์มีความดี 
   ตน้เหตุของความดีไดแ้ก่ 

   7.4.1 อโลภะ คือ ความไม่ยากไดส่ิ้งใดๆ ของผูอ่ื้น 

   7.4.2 อโทสะ คือ ความไม่มีประทุษร้าย ไม่โกรธ ไม่อาฆาตพยาบาท 

   7.4.3 อโมหะ คือ ความไม่หลง ไม่อิจฉาริษยา ไม่กระดา้ง 

  7.5 มนุษย์มีคุณธรรม 

   เดวิด ฮิวส์ นักจริยศาสตร์ฝ่ายตะวนัตก ได้ให้ความเห็นมนุษย์ตาม
ธรรมชาติมีความรู้สึกพื้นฐาน เพื่อคิดถึงประโยชน์ของตน มีความเห็นอกเห็นใจ คิดถึงประเพณีและ
เป็นผูมี้คุณธรรม คุณธรรมนั้นมีอยู ่2 ประเภท คือ (ชยัวฒัน์ อฒัพฒัน์ 2530 : 165) 

   7.5.1 คุณธรรมตามธรรมชาติ คือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความเมตตา ความรู้
จกัประมาณ ความอดทน ความบริสุทธ์ิฯลฯ 
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   7.5.2 คุณธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน คือ ความยุติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่
สมาชิกในสังคม ซ่ึงบางส่วนสืบเน่ืองมาจากวฒันธรรมและประเพณี 

7.6 มนุษย์มีปัญหาชีวติหรือมีความทุกข์ 

  มนุษยมี์ลกัษณะทางธรรมชาติเหมือนกนัหมด คือ มนุษยมี์ปัญหาชีวิตและมีความ
ทุกข ์เช่น การเกิด แก่ เจบ็ ตาย เป็นทุกข ์ปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นเป็นทุกข ์เป็นตน้ 

7.7 มนุษย์มีการเรียนรู้ 

มนุษยเ์ป็นสัตวมี์สติปัญญาและเหตุผล มีความสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งมีความเหมาะสม เอสเล มองเต ้(Ashley Montagu) (2529 : 37) กล่าววา่ ถา้หากตีความจาก
หลกัฐานต่างๆ ไดถู้กตอ้ง ก็จะท าให้เช่ือไดว้า่ “ตามธรรมชาตินั้น มนุษยมี์ทั้งมวลเกิดมาดีทั้งนั้น ดี
ในแง่ท่ีไม่มีความกา้วร้าว ไม่เป็นปฏิปักษ ์ไม่มีความเลวร้าย หรือบาปติดตวัมาตั้งแต่ดั้งเดิม มนุษย์
เกิดมาพร้อมกบัแรงขบั ท่ีจะจดัระเบียบความเรียบร้อย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางดา้นความรักแก่
ตนเองและผูอ่ื้น ความชัว่ร้ายไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ียงัฝังอยูใ่นธรรมชาติของมนุษย ์แต่มนุษยไ์ดม้าดว้ยการ
เรียนรู้ และการเพาะเล้ียงความชัว่ร้ายใหเ้กิดมาดว้ยตนเอง  ความกา้วร้าว ความทารุณ ความโหดร้าย 
การต่อสู้ สงคราม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเส้ียมสอนปลูกฝังใหม้นุษยต์อ้งท า อุปมาเหมือนผูโ้ดยสารรถมี
ความจ าเป็นตอ้งช าระค่าโดยสาร” 

ดงันั้น การอบรมสั่งสอนในครอบครัวท่ีดุด่า กลัน่แกลง้มุ่งร้าย จะท าให้เด็กเป็นคนหยาบ 
กา้วร้าว ข้ีระแวง  และโหดร้าย แต่ถา้อบรมสั่งสอนดว้ยความเมตตาอารีย ์ใหก้ าลงัใจ เด็กก็จะมีความ
เมตตาอารีย ์ให้ก าลงัใจ เด็กก็จะมีความเยือกเยน็ รู้จกัสงสารช่วยเหลือคนอ่ืนและมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

 

8. หน้าทีข่องมนุษย์ 

 

ทุกชีวติเกิดมาตอ้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น คนตอ้งท าหนา้ท่ีของคน สัตวท์  าหนา้ท่ีของสัตว ์
พืชตอ้งท าหนา้ท่ีของพืช การท างาน หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ี หรือการปฏิบติัธรรม  

หนา้ท่ีของมนุษยพ์ุทธทาสภิกข ุ(2530 : 1 – 28) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

8.1 มนุษยต์อ้งเคารพหนา้ท่ี และเคารพธรรมะ และท าหนา้ท่ีเพื่อหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

8.2 มนุษยต์อ้งท าหนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง ตามวยัและสถานภาพของตน 

8.3 มนุษยมี์หนา้ท่ีด ารงชีวติใหอ้ยูร่อดและเป็นสุข และท าหนา้ท่ีเพื่อผูอ่ื้นใหม้าก ท่ีสุด 

8.4 มนุษยมี์หนา้ท่ีปฏิบติัธรรม ธรรมเป็นส่ิงท่ีประเสริฐตอ้งปฏิบติัตลอดชีวิต 

8.5 มนุษยต์อ้งประพฤติพรหมจรรย ์พรหมจรรยแ์ปลวา่การประพฤติอยา่งประเสริฐ 
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มนุษยมี์หน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มนุษย์ตอ้ง
ท างานด้วยการประกอบอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสุจริต ยุติธรรมถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายและศีลธรรม มนุษยต์อ้งเคารพตนเอง เคารพผูอ่ื้น เคารพธรรมะ เคารพกฎหมาย 
การท่ีมนุษยท์  าหนา้ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น โลกจะอยูร่อดถา้
ทุกคนรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี “การปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นคือการปฏิบติัธรรม” 

 

9. ประโยชน์ของจริยธรรมทีม่ต่ีอมนุษย์ 

 

9.1  จริยธรรมช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีระบบระเบียบ มีความอบอุ่น                    
มีความรู้สึกปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นและอยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติสุข 

 9.2  จริยธรรมช่วยให้มนุษยรู้์จกัตวัเอง มีความส านึกในหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ความรับผดิชอบต่อครอบครัว ความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
 9.3  จริยธรรมช่วยให้มนุษย์สามารถก าหนดเป้าหมายของชีวิต การด าเนินชีวิตและ                   
การพฒันาชีวติใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 

9.4  จริยธรรมช่วยให้มนุษยป์รับตวัเองให้เขา้กบับุคคลอ่ืนๆ และสังคมอย่างมีระบบเป็น
ระเบียบ เช่น การครองคน การครองงาน การครองเรือน ฯลฯ 

 9.5  จริยธรรมช่วยใหม้นุษยส์ามารถแกปั้ญหาชีวติ และท าใหทุ้กขห์มดไปได ้

 9.6  จริยธรรมช่วยมนุษยมี์เคร่ืองยึดเหน่ียวและเป็นหลกัปฏิบติั เพื่อป้องกนัการเบียดเบียน 
การเอาเปรียบกนัในทางส่วนตวัและสังคม 

 9.7  จริยธรรมช่วยพฒันาคุณภาพชีวติ ใหม้นุษยมี์คุณภาพชีวติท่ีดีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี
เป็นชีวติท่ีมีความสมบูรณ์ 

 9.8  จริยธรรมช่วยสร้างสันติภาพในสังคม และสร้างสันติภาพของโลก 

 9.9 จริยธรรมเป็นวถีิทางแห่งปัญญา ท าใหม้นุษยมี์เหตุผล รู้จกัใชส้ติปัญญาแกปั้ญหาชีวิตมี
ความเช่ือมัน่ในการกระท าความดี โดยการน าเอาหลกัจริยธรรมมาเป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาชีวิต               

ไม่หลงงมงายในส่ิงท่ีไม่มีเหตุผล 

 9.10 จริยธรรมช่วยให้มนุษยเ์ป็นคนหนกัแน่น มีความขยนัอดทนเพื่อเอาชนะความทุกข์
ความเดือดร้อนไดด้ว้ยตนเอง เป็นท่ีพึ่งของตนเองไม่ตอ้งรอโชคชะตา 
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สรุปท้ายบท 

 

 จริยธรรม หมายถึงความประพฤติปฏิบติัโดยชอบท่ีดีงาม เป็นหลกัปฏิบติัเพื่อน าสังคมไป               
สู่ความสงบสุข ร่มเย็น  จริยธรรมมี 3 ประเภทคือ ความรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด การแสดงออกทาง
พฤติกรรม  ความประพฤติวา่สอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม การมีเหตุผลทางจริยธรรม  จริยธรรมยงั
แบ่งได้เป็น 2 ระดบั คือ ระดบัศีลธรรมคือเบญจศีล เบญจธรรม ให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัในสังคมได้
อยา่งปกติสุข  และระดบัสัจธรรมท่ีจริงแทน้ั้นเป็นตวัช้ีน า ช่วยให้ มนุษยป์ระสบความสุขส าเร็จใน
ส่งท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุด คือความสงบซ่ึงเรียกวา่นิพพาน อนัเป็นบรมสุข กล่าวถึงท่ีมาของจริยธรรม
มาจากแหล่งเหล่าน้ี คือ ปรัชญา ศาสนา นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่วนหรือแหล่งอ่ืนๆ เช่น 
กฎหมาย วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม กฎกติกา มารยาท ทางสังคม  ดงันั้นมนุษยท่ี์แปลว่าสัตว์
ประเสริฐ ผูมี้ใจสูง ตอ้งสามารถพฒันาฝึกฝนตนเองไดอ้ย่างไม่มีขีดจ ากดั มีศกัยภาพสูงกว่าสัตว ์             
ทั้งปวง มีศกัยภาพในการใชส้ติปัญญาแกปั้ญหาไดทุ้กเม่ือ 

 

แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายความหมายของคาวา่ “จริยธรรม” มาใหเ้ขา้ใจ 

2. จงอธิบายความหมายและความส าคญัของจริยธรรมท่ีมีต่อปัจเจกชนและสังคม 

3. จงอธิบายความเช่ือมโยงระหวา่งศีลธรรม สัจจธรรมกบัจริยธรรม 

4. จงอธิบายแหล่งท่ีมาของจริยธรรม 

5. จงอธิบายประเภทของจริยธรรมและความหมายของความเป็นมนุษย ์

6. จงอธิบายเร่ืององคป์ระกอบของจริยธรรม 

7. จงบอกความแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสัตว ์

8. จงยกตวัอย่างการน าหลกัจริยธรรมในพุทธศาสนาท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศมา 1 ตวัอยา่งพร้อมอธิบาย 

9. จงอธิบายหวัขอ้ต่อไปน้ี 

9.1 ความหมายของค าวา่ “มนุษย”์ 

9.2 ความแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสัตว ์

9.3 ธรรมชาติของมนุษย ์

9.4 หนา้ท่ีของมนุษย ์



แผนการสอนประจ าบทที่ 2 

เร่ือง ชีวติและกฎธรรมชาตขิองชีวติ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

 บทท่ี 2 ชีวติและกฎธรรมชาติของชีวิต  

ความหมายของค าวา่ชีวิต  

ชีวติในทศันะของนกัปราชญ์ 
ชีวติในทศันะของศาสนา 

การด าเนินชีวติตามทศันะของวทิยาศาสตร์ 

ประเภทของการด าเนินชีวติ 

ชีวติในความหมายของการเปรียบเทียบ 

การก าเนินชีวิตตามทศันะของวทิยาศาสตร์ 

ความตอ้งการของชีวิต 

โครงสร้างของร่างกายและจิตใจของมนุษย ์ 

กฎธรรมชาติของชีวติ  

ลกัษณะสามญัของชีวติ (ไตรลกัษณ์)  
สรุปทา้ยบท 

จุดประสงค์  

1. นกัศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่ชีวติคืออะไร 

2. นกัศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่ชีวติเป็นอยา่งไร 

3. นกัศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่ชีวติอยูเ่พื่ออะไร 

4. นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ เราจะท าอยา่งไรกบัชีวิต และจะบริหารจดัการ 

อยา่งไรกบัชีวติเพื่อด าเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุด 
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กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปราย  

3. การท ารายงาน  

4. การท างานเป็นกลุ่ม  

5. การปฏิบติั เช่น นัง่สมาธิ และแผเ่มตตา เป็นตน้ 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. วดิีทศัน์  
3. หนงัสือพิมพ ์ 

4. Internet 

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ  

2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ  

3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม  

4. การสอบ 
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บทที ่ 2 

ชีวติและกฎธรรมชาตขิองชีวติ 

 

  สรรพส่ิงทั้งหลายในโลกน้ีท่ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีเหตุท่ีท าให้เกิดข้ึนหรือท่ีเรียกวา่มีปัจจยัท า
ใหเ้กิดข้ึน  เช่นมนุษยเ์รา  เกิดข้ึนมาเพราะมีพ่อแม่ท าให้เกิดข้ึน  เม่ือเกิดมาแลว้ก็ตอ้งมีส่ิงหล่อเล้ียง
ท่ีท าใหชี้วติรอดปลอดภยั  เจริญเติบโต  พอ่แม่ตอ้งให้ไดรั้บการเล้ียงดูดว้ยปัจจยัส่ี มีขา้วปลาอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรคจึงจะท าให้ชีวิตเจริญเติบโตข้ึนได ้ ถา้พ่อแม่ไม่เล้ียงดูตั้งแต่คลอดออกมา 
ชีวติก็จบส้ินลง   
 

 1. ความหมายของค าว่าชีวติ  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.2525  ฉบบัท่ี  269  ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า                       
“ชีวติ” ไวว้า่ชีวติ คือความเป็นอยู ่
  1.1.ชีวิตในทศันะของผูรู้้และผูใ้ฝ่ในการศึกษา ผูรู้้และผูศึ้กษาคน้ควา้ในจริยธรรม
ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัชีวติไวด้งัน้ี 

  สุรศกัด์ิ  สร้อยครบุรี(ม.บบ 16 ) ไดก้ล่าวไวว้่า  ชีวิตประกอบดว้ยส่วนส าคญั  4  
ส่วน  คือ  ดิน น ้ า   ลม  ไฟ  หรือขนัธ์  5  น้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดดบัอยูทุ่กขณะ จึงเป็นอนิจจงั คือ เป็นของ
ไม่เท่ียง  ไม่ย ัง่ยนื  เม่ือเป็นอนิจจงัก็เป็นทุกขคื์อความไม่คงทน  เป็นของวา่งเปล่าเม่ือเป็นทุกขก์็ตอ้ง
เป็นอนตัตา  คือไม่ใช่ตวัตน  โดยเหตุน้ี  ตามหลกัของปฏิจจสมุปบาท  พระองคจึ์งตรัสวา่  “ชีวิตน้ี
คือกองทุกข”์ 

  พระราชวรมุนี(2526 :13 )ไดก้ล่าวไวว้่า  พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพร้อมทั้งองค์
คาพยพทั้งหมด  ท่ีบญัญติัเรียกว่า  “สัตว”์  บุคคล ฯลฯ  ออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ 5 ประเภท 
หรือ 5 หมวด  เรียกทางธรรมวา่เบญจขนัธ์  คือ 

1.รูป  (Corporeality)  ไดแ้ก่ส่วนประกอบท่ีเป็นฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด  ร่างกายและ 

พฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย  หรือสสารและพลงังานฝ่ายวตัถุ  พร้อมทั้งคุณสมบติัและพฤติการณ์
ต่างๆของสสารและพลงังานเหล่านั้น   

2. เวทนา  (Feeling  หรือ  Sensation)  ไดแ้ก่  ความรู้สึกทุกข ์ หรือ  เฉยๆ  ซ่ึงเกิด 

จากผสัสะทั้ง  5  และทางใจ 

3.สัญญา  (Perception)  ไดแ้ก่  ความก าหนดได ้ หรือหมายรู้คือ  ก าหนดรู้อาการ  
หรือเคร่ืองหมายลกัษณะต่างๆ  อนัเป็นเหตุใหจ้  าอารมณ์ 
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4.สังขาร  (Mental  Fromation  หรือ  Volitional  Activities)  ไดแ้ก่องคป์ระกอบ 

หรือคุณสมบติัต่างๆ  ของจิตท่ีปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆ  โดยเจตนาเป็นตวัน าพูด
ง่ายๆวา่  ความนึกคิดดีชัว่ต่างๆ  เช่น  ศรัทธา  สติ  หิริ  โอตตบัปะ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  
ปัญญา  โมหะ  โทสะ  โลภะ  มานะ  ทิฐิ  อิสสา  มจัฉริยะ  เป็นตน้ 

5.วญิญาณ (Consciousness)  ไดแ้ก่  ความรู้แจง้ทางประสาททั้ง  5  และทางใจ  คือ  
การเห็น  การไดย้นิ  การไดก้ล่ิน  การรู้รส  การรู้สัมผสัทางกาย  และการรู้อารมณ์ทางใจ 

1.2 ชีวติในทศันะของศาสนา 

ดวงเดือน  คงศกัด์ิ  (2533 :33  อา้งจาก  สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์  2535 :  34  ) 

ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ชีวิต”   ซ่ึงไดอ้ธิบายในหนงัสือ  ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม  เล่ม  1  
สรุปไดด้งัน้ี 

1.2.1 ชีวติ  คือ  ตวัตน  หรือ  บุคคล   
1.2.2 ชีวติ  คือ  ความสดของโปรโตปลาสซึมในเซลล์ 
1.2.3  ชีวิต  เป็นตวัธรรมชาติ  และมีกฎธรรมชาติควบคุม  จึงตอ้งเป็นไป

ตามกฏธรรมชาติ 

  1.3  ชีวติในความหมายของการเปรียบเทียบ 

  ชีวติตามความหมายของการเปรียบเชิงอุปมา  ท่ีพบอยูบ่่อยๆมีดงัน้ี 

1.3.1.1 ชีวติ  คือ  การเดินทาง   
1.3.1.2 ชีวติ  คือ  การต่อสู้ 

1.3.1.3 ชีวติ  คือ  การงาน 

1.3.1.4 ชีวติ  คือ  การศึกษา 

  สรุป  ชีวติ  คือ  ความเป็นอยู ่ ความไม่ตาย  ชีวิตเป็นธรรมชาติท่ีถูกควบคุมอยูด่ว้ย
กฎธรรมชาติ  ชีวติประกอบดว้ยกายกบัจิต  ชีวติเปรียบเหมือนการเดินทางและการต่อสู้ 

 

      2. การด ารงอยู่ของชีวติ 

ไชย  ณ  พล (2532  :  107 )  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหส้ัตวท่ี์เกิดมาแลว้ด ารงอยูโ่ดย 

การอาศยั  อาหาร  4  ประการ  คือ   
2.1 กวฬิงการาหาร  ( อาหารเป็นค าๆ  หยาบและละเอียด) 

2.2 ผสัสาหาร( อาหารคือการสัมผสัทาง  ตา  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  ) 
2.3 มโนสัญเจตนาหาร  (อาหาร คือ  เจตนาท่ีบนัทึกไวใ้นสัญญาแห่งใจ ) 
2.4 วญิญาณาหาร  ( อาหารคือธาตุรู้  ความรู้ ) 
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อาหารทั้ง  4  ประการน้ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหม้นุษยแ์ละสัตวมี์ชีวติอยูไ่ดช้ัว่ 

อายขุยั 

 

3. คุณสมบัติของส่ิงมีชีวติ 

คุณสมบติัของส่ิงมีชีวติ  ไม่วา่เป็นพืชหรือสัตวมี์คุณสมบติัต่อไปน้ี 

         3.1  ส่ิงมีชีวติประกอบข้ึนดว้ยเซลล ์

          3.2  ส่ิงมีชีวิตประกอบข้ึนด้วยกลุ่มสารท่ีมีชีวิต  กลุ่มสารท่ีมีชีวิตน้ี  
เรียกวา่โปรโตปลาสซึม(Protoplasm) 

          3.3  ส่ิงมีชีวติตอ้งการหายใจ 

          3.4  ส่ิงมีชีวติตอ้งการเจริญเติบโต 

          3.5  ส่ิงมีชีวติตอ้งการหน่วยชีวติใหม่  ดว้ยการสืบพนัธ์ุ 

          3.6 ส่ิงมีชีวิตมีกระบวนการเปล่ียนแปลงทางเคมีในร่างกาย  เพื่อสร้าง
อาหารและท าลายสารอาหาร  เพื่อเอาพลงังานมาใช้ในการเคล่ือนไหว  เช่น  การขบัถ่ายของเสีย  
ฯลฯ   
          3.7  ส่ิงมีชีวติตอ้งการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

  

4. การก าเนิดชีวติตามทศันะของวทิยาศาสตร์ 

  สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์  (2535  :  35)  ไดก้ล่าวถึงการก าเนิดตามทศันะของวิทยาศาตร์ไวว้า่  
ชีวิตเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัพ่อแม่  (ส่ิงท่ีมีชีวิตอยูก่่อนแลว้)  ท าให้เกิดชีวิตใหม่  การสร้างหน่วยใหม่
ของชีวติ  เรียกวา่การสืบพนัธ์ุ  ซ่ึงมี  2  แบบ  คือ  การสืบพนัธ์ุแบบไม่ใชเ้พศ  เช่น  การใชก่ิ้งปักช า  
การแตกหน่อของกลว้ย  การแบ่งเซลล์บกัเตรี  การสืบพนัธ์ุโดยการใชเ้พศ  เช่น  มนุษยซ่ึ์งอาศยัพ่อ
แม่ให้ก าเนิดชีวิตโดยฝ่ายพ่อจะสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ  เรียกว่า  อสุจิ  ฝ่ายแม่สร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ  
เรียกวา่  ไข่  ไข่ท่ีถูกผสมโดยอสุจิ  เรียกวา่  ไซโกท  ไซโกทน้ีจะฝังตวัไวก้บัเยื่อหุ้มผนงัมดลูก  และ
เจริญเติบโตเป็นตวัอ่อนตามล าดบั  เม่ือครบ  9  เดือน  ก็คลอดออกมาเป็นทารกและเจริญเติบโตเป็น
เด็ก  เป็นหนุ่มเป็นสาว  พร้อมท่ีจะสร้างหน่วยใหม่ของชีวติต่อไป 

 

5. ก าเนิดชีวติตามทศันะของพระพุทธศาสนา 

ทศันะเก่ียวกบัการก าเนิดของพระพุทธศาสนามีวา่  ชีวติน้ีเกิดจากปัจจยัปรุงแต่ง  ทั้งท่ี 

เป็นส่วนร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงไดส้รุปมาจากพระโอษฐ์  โดยพุทธทาสภิกขุ  (2524  :  149-151)  ได้
กล่าวไว ้ ดงัน้ี   
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    5.1   มารดา  บิดา  อยูร่่วมกนัดว้ย 

     5.2   มารดามีระดู  (ไข่พร้อมผสมพนัธ์ุ) 

5.3   คนัทพัพะ  (สัตวป์ฏิสนธิในครรภ)์ 

 

6. ประเภทของการก าเนิดชีวติ 

พระโสภณคณาภรณ์  (2530  :  53)   ไดก้ล่าววา่  พระพุทธเจา้ทรงสังเกต  คน้พบการ 

ก าเนิดชีวิตดว้ยพระองค์เอง  ทรงกล่าวว่า  ก าเนิด  คือ  การบงัเกิดของสัตวโ์ลก  ทั้งท่ีเป็นมนุษย ์ 
อมนุษยแ์ละสัตวเ์ดรัจฉาน  เม่ือกล่าวถึงการเกิดของสัตว ์ มีเพียง  4  ประเภท  คือ 

          6.1  ชลาพุชะ  ไดแ้ก่  สัตวท่ี์ถือปฏิสนธิและเจริญเติบโตในครรภ ์ เม่ือถึง
เวลาก าหนดคลอดออกมาจากครรภข์องมารดา  เช่น  สัตวเ์ดรัจฉานและมนุษย ์

         6.2  อัณฑชะ  สัตว์ท่ี ถือก าเนิดในไข่  แล้วฟักออกมาเป็นตัว  เช่น  
สัตวเ์ล้ือยคลาน  ไดแ้ก่  เต่า  จระเข ้ จ้ิงจก  เป็นตน้ 

         6.3   สังเสทชะ  สัตวท่ี์เกิดจากเช้ือราของสกปรก  ซากสัตวเ์น่า  เช้ือโรค  
เป็นตน้ 

         6.4  โอปปาติกะ  สัตวท่ี์เกิดโดยผุดข้ึนมา  เติบโตเป็นผูใ้หญ่  โดยไม่ผา่น
การเป็นทารก  เม่ือตายก็ไม่ทอดทิ้งสรีระ  (ร่างกาย)  ไว ้ ไดแ้ก่  พวกอบาย  5  เวน้  เดรัจฉาน  เทวดา
ในกามาวจรภูมิ 6  และรูปภูมิ  16   

  

7. ความต้องการของชีวติ 

สุทธิ  ทองประเสริฐ  (2530 : 148)   ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีมาสโลว ์ (Maslow)  เก่ียวกบั 

ความตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี 

          7.1  ความตอ้งการทางร่างกาย  (Physiological  needs)  ไดแ้ก่  ความ
ตอ้งการอาหาร  น ้า  อากาศ  การพกัผอ่น  ฯลฯ  เพื่อท่ีจะรักษาร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพสมดุล   
          7.2  ความตอ้งการความปลอดภยั  (Safety  needs)  เม่ือมีความตอ้งการ
ทางร่างกายได้รับการตอบสนองความพอใจแล้ว  ความตอ้งการความปลอดภยัของร่างกายและ
ทรัพยสิ์น 

          7.3  ความตอ้งการทางดา้นสังคม (The belongingness  needs )เน่ืองจาก
เป็นส่ิงท่ีมีชีวิตอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคม  จึงจะมีความตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  การ
คบคา้สมาคม  การยอมรับของบุคคลอ่ืน  และตอ้งการความเป็นเจา้ของรวมทั้งการมีเพื่อนและความ
รัก 
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          7.4  ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง  (The esteem needs)  ความตอ้งการ
ชนิดน้ีบางทีเรียกว่า  ความต้องการท่ีจะได้รับการสรรเสริญ  ซ่ึงเป็นความต้องการท่ีจะมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง  รวมทั้งความตอ้งการท่ีจะมีช่ือเสียงเกียรติยศและการยกยอ่งชมเชยจากผูอ่ื้น 

          7.5  ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต  (Self actualization)  หรือเรียกวา่  
เป็นความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต  คือความตอ้งการท่ีจะพิจารณาถึงสมรรถนะท่ีเป็นไปได้
ของตนและด าเนินการเพื่อพฒันาส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของตนใหบ้รรลุผลส าเร็จ   
  

8. โครงสร้างของร่ายกายและจิตใจของมนุษย์ 

สนัน่  สุขวจัน์และคณะ  (2520 : 19 – 564 )  ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างของร่างกายและจิตใจไวว้า่  
ร่างกายของมนุษยแ์บ่งเป็น  2  ส่วนคือ 

        8.1  กาย 

       8.2  จิตใจ 

8.1 โครงสร้างของร่างกายของมนุษยป์ระกอบดว้ย 

8.1.1 กระดูก  206  ช้ิน 

8.1.2 กลา้มเน้ือ  792  มดั 

8.1.3 สมองผูช้ายหนกัประมาณ  1,380  กรัม 

         สมองผูห้ญิงหนกัประมาณ  1,250  กรัม 

8.1.4เลือดจะมีประมาณ  7 – 8 %  ของน ้ าหนกัของร่างกาย  หรือประมาณ  5- 6 ลิตร  
ในผูใ้หญ่ 

8.1.5อุณหภูมิในร่างกายประมาณ  37 องศา  หรือ  98.6 องศาฟาเรนไฮ 

8.1.6น ้าหนกัประมาณ  2 / 3  ของน ้าหนกัของร่างกาย 

8.1.7โปรตีน  คาร์โบไฮเดรท  ไขมนั  เกลือแร่  วติามิน  ฯลฯ 

8.2 โครงสร้างของจิต 

จิต  คือความรู้สึก  ความจ า  ความรู้  ความนึกคิดของมนุษย ์ ซิกมนัตฟ์รอยด์ 
(Sigmund  Freud )  ผูใ้ห้ก าเนิดจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์  (สมบูรณ์  พรรณภพ  2518  :  71 )  ได้
แบ่งภาคของจิต  (Regions  of  mind )  ไวเ้ป็น  3  ภาค  คือ 

8.2.1  จิตรู้ส านึก  (Conscious  mind ) 

     8.2.2  จิตก่ึงรู้ส านึก ( Preconscionus  mind ) 

       8.2.3  จิตไร้ส านึก  ( Unconcious  mind ) 

และนอกจากน้ี  ฟรอยด ์ ยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของจิตไว ้ 3  ประการ  คือ 
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1. อิด  ( ID )  :  หมายถึงส่ิงต่างๆ  ท่ีไดรั้บมาตั้งแต่แรกเกิด  รวมทั้งส่ิงท่ี 

เรียกวา่สัญชาตเวค  (Instrinct ) และแรงขบั  ( Drive ) ต่างๆ ท่ี เ กิดจากความต้องการของ
ชีววทิยา 

2.  อีโก ้ ( Ego )  :  หมายถึง  ส่ิงต่างๆ ท่ีบุคคลไดม้าจากการเรียนรู้โดยทัว่ไป 

3.  ซูเปอร์อีโก ้ ( Super – Ego )  :  หมายถึง  ส่ิงต่างๆท่ีบุคคลไดม้าจากการเรียนรู้ 

ท่ีเก่ียวกบัดา้นวฒันธรรม  ศีลธรรม  ซ่ึงท าใหบุ้คคลสามารถก าหนดส่ิงท่ีตนนบัถือ  เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  
(Value ) และน ามาใชเ้ป็นแนวทางการแสดงพฤติกรรม 

 

9.  กฎธรรมชาติของชีวติ 

 ชีวติเป็นตวัธรรมชาติเกิดข้ึนมาตามกฎธรรมชาติ  และแตกสลายไปตามกฎธรรมชาติ  ชีวิต
มนุษยมี์การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  นบัตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิในครรภข์องมารดา  จนกระทัง่คลอด
เป็นทารก  เจริญเติบโตเขา้สู่วยัเด็ก  วยัหนุ่มสาว  วยัผูใ้หญ่  และวยัชรา    ในท่ีสุดถึงแก่ความตาย
การเปล่ียนแปลงของมนุษยจ์บส้ินลงท่ีความตาย 

 

10.  ลกัษณะของกฎธรรมชาติ 
พุทธทาสภิกขุ  (2523  :  34 - 44  )  ไดแ้สดงลกัษณะของกฎธรรมชาติไวว้า่  กฎธรรมชาติเป็น
กฎท่ีมีอยูก่่อนแลว้ตามธรรมชาติ  กฎธรรมชาติมีลกัษณะดงัน้ี  คือ   

10.1ส่ิงนั้นตั้งอยูแ่ลว้  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีอยูก่่อนส่ิงทั้งปวง  พระพุทธเจา้จะเกิด 

หรือไม่เกิดข้ึน  ส่ิงนั้นยอ่มตั้งอยูเ่สร็จแลว้  ( ธรรมธาตุ ) 
10.2ควบคุมสังขารทั้งหมดใหเ้ปล่ียนแปลง  เป็นไป  ด ารงอยู ่ สลายไป  ตาม 

กฎเกณฑข์องธรรมชาติ  เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเป็นไปเช่นนั้นเอง 

10.3 เป็นส่ิงท่ีหลีกไม่พน้  เช่น  กฎแห่งกรรม  เม่ือท ากรรมลงไปแลว้ไม่วา่จะหนี 

ไปไหนหรืออยูท่ี่ไหนจะหนีผลกรรมไม่พน้  กรรมเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน  สามารถไปคอยอยูทุ่กหน
ทุกแห่ง 

10.4 รูปธรรม  นามธรรม  เกิดข้ึนจากกฎธรรมชาติอนัเดียวกนั เช่น กฎอิทปัปัจยตา  
อริยสัจ  และกฎไตรลกัษณ์  เป็นตน้ 

 

11.ลกัษณะสามัญของชีวติ  ( ไตรลกัษณ์ ) 
ลกัษณะสามญัของชีวิต  เป็นกฎธรรมชาติของชีวิตและสังขารทั้งปวง   มีช่ือเรียกอีกอย่าง

หน่ึงว่าไตรลกัษณ์  หมายถึง  สังขารทั้งปวงมีลกัษณะทัว่ไป  และเป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่าง
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เสมอเหมือนกนัหมด  ดงัท่ีพระราชวรมุนี  ( 2526  : 20 ) ไดย้กพุทธพจน์แสดงหลกัฐานไตรลกัษณ์
ไวด้งัน้ี 

      11.1  สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง  (อนิจจงั )   
      11.2  สังขารทั้งปวงเป็นทุกข ์ ( ทุกขงั ) 
      11.3  ธรรมทั้งปวงเป็นอนตัตา  ( อนตัตา ) 

11.1 ความเป็นของไม่เทีย่ง 

ธรรมชาติของสังขาร  หรือส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  รวมทั้งชีวติมนุษยมี์ความ 

เปล่ียนแปลง  มีความไม่เท่ียง  เกิดข้ึนแลว้ตั้งอยูแ่ละดบัไป  (อนิจจงั )  
ลกัษณะของส่ิงท่ีไม่เท่ียงนั้น  มี  5  ประการ  คือ   

               1 มีเกิดข้ึนแลว้ดบัไป 

               2 มีการแปรเปล่ียน   
               3 ตั้งอยูช่ัว่ขณะ 

               4 แยง้ต่อความเป็นของเท่ียง 

               5 มีแลว้กลบัไม่มี  เป็นแลว้กลบัไม่เป็น   
โดยสรุปแลว้มีเพียงลกัษณะเดียว  คือ  การเกิดข้ึน การตั้งอยู ่ การดบัไป ( พิทูร  มลิวลัย ์ 2526 : 141 ) 

11.2 ความเป็นทุกข์  ( ทุกขัง ) 
สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ( 2520  : 12 – 15 )  ไดท้รง 

รวบรวมลกัษณะของความทุกขไ์วด้งัน้ี 

                11.2.1 ความทุกข ์ หมายถึง  สภาวะท่ีทนไดย้าก  เช่น  ความไม่สบายกาย
ความไม่สบายใจ  ความเสียใจ  และความเศร้าใจ  เป็นตน้ 

11.2.2 ความทุกข ์ หมายถึง  สภาพท่ีทนไม่ไหว  เช่น  โกรธมาก  ทนไม่ 
ไหวจึงร้องไห ้ ถูกย ัว่ยทุนไม่ไหวจึงตบตีฆ่าฟัน  เป็นตน้ 

    11.2.3 ความทุกข์  หมายถึง  ความน่าเกลียด  เช่น   เวลาโกรธมือไมส้ั่น  
เวลาร้องไหมี้น ้าตานองหนา้  ส่งเสียงโหยหวนดูแลว้น่าเกลียด  เป็นตน้ 

11.3 ประเภทของความทุกข์ 

ความทุกขข์องมนุษย ์ แบ่งเป็น  10  ประเภท  ดงัน้ี 

            11.3.1 ความทุกขป์ระจ าตวั  ไดแ้ก่  การเกิด  แก่  เจบ็  ตาย   
11.3.2 ทุกขจ์ร  ไดแ้ก่  ความโศก  ความพิไรร าพนั  ความไม่สบายกายไม่ 

สบายใจ  ความคบัแคน้ใจ  ปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส้มปรารถนา   
11.3.3 ทุกขเ์นืองนิตย ์ ไดแ้ก่  หนาว  ร้อน  หิว  กระหาย  ปวดอุจจาระ 
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ปัสสาวะ  เป็นตน้ 

11.3.4 ทุกขเวทนา  มีสาเหตุมาจาก  อวยัวะร่างกายไม่ท าหนา้ท่ีตามปกติ 

และมีสาเหตุมาจากโรคภยัไขเ้จบ็  เช่น  โรคตบัอกัเสบ  โรคมะเร็ง  โรคหวัใจ  ฯลฯ 

11.3.5 ทุกขเ์พราะรุ่มร้อน  เป็นทุกขเ์พราะไฟกิเลส  ไดแ้ก่  ความโลภ   
ความโกรธ  ความหลง  เป็นตน้ 

11.3.6ทุกขเ์พราะผลกรรม  เช่น  ท าชัว่ถูกลงโทษ  จ าคุกตลอดชีวติ  ทุจริต 

ต่อหน้าท่ีถูกไล่ออกจากงาน  หรือเกิดจากภยัพิบติั  น ้ าท่วม  อคัคีภยั  ติดอบายมุข  ตกระก าล าบาก  
ฯลฯ 

11.3.7 ทุกขก์ ากบักนั  เป็นความทุกขท่ี์เกิดจากการมีลาภ  ยศ  สุข 

สรรเสริญ ซ่ึงท าให้มีลาภ  ยศ  สุข  สรรเสริญ  มีความวุ่นวาย  มีภาระท่ีจะตอ้งเอาอกเอาใจพรรค
พวกเพื่อนฝงูและเจา้นาย  เม่ือเส่ือมลาภ  ยศ  นินทา  กลบัเป็นทุกขซ์ ้ าเติมลงไปอีก  เป็นตน้ 

11.3.8 ทุกขเ์พราะการท ามาหากิน  สาเหตุมาจาก  การหลอกลวง  การเอา 

เปรียบ  การทุจริต  การแข่งขนั  การแยง่ชิง  ลิดรอน  ลา้งผลาญชีวติกนั  เน่ืองจากการท ามาหากิน 

11.3.9 ทุกขท่ี์เกิดจากการทะเลาะววิาท  สาเหตุมาจากการขดัผลประโยชน์ 

มีความหวาดระแวง  หรือการทะเลาะท่ีท าให้เกิดคดีความ  ท าให้เกิดความหวาดกลวั  กลวัแพ ้ กลวั
เสียทรัพย ์ เสียศกัด์ิศรี  เป็นตน้ 

11.3.10 ทุกขร์วบยอด  คือ  ความทุกขท์ั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี  มารวบยอดสรุปเป็น 

ทุกข์ทั้งหมดเรียกวา่  ทุกขร์วบยอด  ไดแ้ก่   ความทุกข์ที่ เกิดจากอุปาทานขันธ์   5  หรือยึดมัน่
ในเบญจขนัธ์  เป็นทุกข ์  
 

12.ความเป็นมาของอนัตตา   
สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส   (2520  :  16-20)   ไดต้รัสเก่ียวกบั 

ลกัษณะของอนตัตาแห่งสังขาร    ถึงก าหนดรู้ดว้ยอาการเหล่าน้ีคือ 

     12.1  ดว้ยไม่อยูใ่นอ านาจหรือดว้ยความปรารถนา 

     12.2  ดว้ยแยง้ต่ออตัตา  หมายความวา่ขดัต่อความรู้สึกวา่มีตวัตน     
     12.3  ความเป็นสภาพหาเจา้ของไม่ได ้

     12.4  ความเป็นสภาพสูญ  คือร่างหายไป 

12.5 เป็นสภาวธรรมท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจยั  
 

13.คุณค่าทางจริยธรรมและการน าไปใช้ 



 31 

     13.1   สามารถวเิคราะห์เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นจริง 

     13.2   ไม่กระท าอะไรไปตามอ านาจของความอยาก  ดว้ยการยดึมัน่ถือมัน่ 

     13.3   ไม่ท าให้ชีวิตหดหู่เห่ียวแห้ง  งอมืองอเท้า  ไม่ปล่อยตวัไปตาม
อ านาจเบ้ืองต ่า 

     13.4   สามารถใชปั้ญญาและเหตุผลเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาชีวติ    
     13.5   ชีวติจะมีความกา้วหนา้ไปในทางดี  จะพบกบัความสุขได ้

     13.6   ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ด้วยอิสระ  ไม่เป็นทาสของความแปรปรวน
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน 

     13.7   เม่ือตนมีชีวติท่ีดีแลว้  สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได ้

     13.8   ชีวติจะมีแต่ความสุขและร่มเยน็  เพราะจกัไม่ตกเป็นทาสของกิเลส
และตณัหา   จะมีแต่ความสะอาด  สวา่ง  สงบ  อยา่งแทจ้ริง 

  

สรุปท้ายบท 

 

  ชีวิตคือความด ารงอยู่ คือความเป็นไป คือกระบวนการเรียนรู้ แต่ชีวิตก็ถูกควบคุมดว้ยกฎ
ธรรมชาติจะตอ้งเป็นไปตามกฎธรรมชาติชีวิตท่ีเกิดข้ึนเป็นรูปเป็นร่าง คือร่างกายในร่างกายนั้น
ประกอบดว้ยกายและใจ ชีวิตในทางเปรียบเทียบมีหลายอยา่ง เช่น ชีวิตคือการเดินทาง ชีวิตคือการ
เรียนรู้ ชีวิตคือการศึกษา ชีวิต คือการต่อสู้ เป็นต้น และถ้ามองชีวิตในทางพระพุทธศาสนาจะ
ประกอบไปดว้ย เบญจขนัธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อย่างไรเสียชีวิตทุกชีวิตก็
ตอ้งเป็นไปตามกฎธรรมชาติ คือ ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์และความไม่มีตวัตน รวมเรียกวา่ กฎไตรลกัษณ์   
 

แบบฝึกหัด 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงใหค้วามหมายค าวา่ “ชีวิต” ตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 

2. ในทศันะของพุทธศาสนาชีวติประกอบดว้ยขนัธ์หา้หมายถึงอะไรบา้ง อธิบาย 

3. โดยสรุปแลว้ขนัธ์หา้ยอ่ลงเป็น 2 ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

4. ชีวติจะด ารงอยูไ่ดต้อ้งประกอบดว้ยอาหาร 4 ประการ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

5. ชีวติจะก าเนิดข้ึนไดใ้นทศันะพุทธศาสนา เน่ืองมาจากปัจจยั 3 ประการ คือ 

6. สัตวเ์กิดในครรภม์ารดา เรียกวา่ 

7. สัตวท่ี์เกิดในไข่ เรียกวา่ 
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8. เทวดา เกิดอยูใ่นประเภทใด 

9. จงบอกความตอ้งการของชีวติ โดยยอ่ 5 ประการ 

10. ร่างกายของคนเราประกอบดว้ยธาตุ 4  คือ 

11. ซิกมนัดฟ์รอย ไดแ้บ่งภาคของจิตไว ้3 ภาค คือ 

12. ซิกมนัดฟ์รอยไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของจิตไว ้3 ภาค คือ 

13. ลกัษณะสามญั หรือไตรลกัษณ์ หมายถึง 

14. สภาวะท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป เรียกวา่ 

15. ทุกขใ์นไตรลกัษณ์ หมายถึง 

16. สภาวะทุกขห์รือทุกขป์ระจ าตวั ไดแ้ก่ 

17. โดยรวบยอดแลว้ทุกขข์องชีวติเกิดจาก 

18. อนตัตา ในไตรลกัษณ์ หมายถึง 

19. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียน ไตรลกัษณ์ คือ 

20. การด ารงอยูข่องชีวติ เป็นไปเพื่อประโยชน์ 3 อยา่งคือ 



แผนการสอนประจ าบทที่ 3 

เร่ือง อริยสัจ 4 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

บทท่ี 3  อริยสัจ 4  

ความส าคญัของอริยสัจ 4  

การรู้แจง้อริยสัจ 4  

องคป์ระกอบของอริยสัจ 4  

อริยสัจ 4 กบัการน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาชีวติ  

ประโยชน์ของการเรียนรู้อริยสัจ 4  

สรุปทา้ยบท 

จุดประสงค์  

1. ใหน้กัศึกษาอธิบายอริยสัจ4ท่ีสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาชีวติ 

2. ใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีไดย้กยอ่งวา่ เป็นแนวทางใน 

การแกปั้ญหาชีวติท่ีดีท่ีสุด ไดแ้ก่ อริยสัจ 4 

3. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ อริยสัจ 4 ท่ีแปลวา่ ความจริงอนัประเสริฐ ความจริงของผูป้ระเสริฐ 
และความจริงท่ีท าใหค้นประเสริฐ 

4. ใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัอริยสัจวา่เป็นการศึกษาเร่ืองเหตุเร่ืองผล และมีขั้นตอนใหศึ้กษาอยา่ง
ละเอียดลุ่มลึกตามแต่ปัญญาของผูศึ้กษาเอง 

5. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์เร่ืองความจริงของชีวติ และการแกปั้ญหาชีวติอยา่งมีหลกัการ 

6. ใหน้กัศึกษาอธิบายการศึกษาเร่ือง อริยสัจท่ีพระพุทธศาสนามิไดส้อนใหค้นเรามอง 

โลกในแง่ร้ายแต่อยา่งใด กลบัจะท าใหผู้ศึ้กษารู้จกัทุกขแ์ละวธีิแกทุ้กขอ์ยา่งถูกทาง และไดผ้ลอยา่ง 

แทจ้ริงอีกดว้ย 

7. ใหน้กัศึกษาอธิบายการศึกษาเร่ือง อริยสัจ ท่ีเป็นหลกัการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง 
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8. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์หลกัความจริงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งอา้งอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิของ
ผูว้เิศษใดๆ 

9. ใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัอริยสัจท่ียงัเป็นหลกัธรรมท่ีใหม่เสมอและเป็นแนวทางพน้ ทุกขไ์ด้
อยา่งแทจ้ริง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปราย  

3. การท ารายงาน  

4. การท างานเป็นกลุ่ม  

5. การปฏิบติั เช่น นัง่สมาธิ และแผเ่มตตา เป็นตน้ 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. วดิีทศัน์  
3. หนงัสือพิมพ ์ 

4. Internet 

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ  

2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ  

3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม  

4. การสอบ 



บทที ่ 3 

อริยสัจ  4 

 

หลกัอริยสัจ คือ ความจริงอนัประเสริฐ  4  ประการ  ท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้ในวนัเพ็ญ
เดือนหก  เป็นหลกัพุทธธรรมท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง  ถือว่าเป็นหัวใจ  หรือแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา   
ท่ีพุทธศาสนิกชนจะตอ้งศึกษาให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ เพราะเหตุวา่การเขา้ใจอริยสัจ เป็นแนวทาง
การปฏิบติัของชาวพุทธ  ท่ีมีจุดมุ่งหมายไปสู่ปลายทางคือการดบัทูกข ์ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัทางสายกลาง  
ทั้งน้ีอริยสัจ  4  เป็นหลกัธรรมจ าเป็นทั้งส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์  พระพุทธเจา้จึงทรงย  ้าให้
ภิกษุทั้งหลาย สอนให้รู้เขา้ใจอริยสัจ  ดงับาลีวา่  “  ภิกษุทั้งหลาย  ชนเหล่าหน่ึงเหล่าใด  ท่ีพวกเธอ
พึ่งอนุเคราะห์ก็ดี  เหล่าชนท่ีจะพอรับฟังค าสอนก็ดี  ไม่ว่าเป็นมิตร  เป็นผูร่้วมงานเป็นญาติ  เป็น
สาโลหิตก็ตาม  พวกเธอพึงชกัชวน  พึงสอนใหด้ ารงอยู ่ ใหป้ระดิษฐานอยูใ่นการตรัสรู้ตามเป็นจริง
ซ่ึงอริยสัจ  4  ประการ”  (พระธรรมปิฏก  (ป.อ.  ประยตุโต). 2538 : 895) 

ดงันั้น  เพื่อให้ผูศึ้กษาท่ีไม่เคยสนใจในเร่ืองอริยสัจมาก่อน  สามารถท าความเข้าใจใน
เบ้ืองตน้ ถึงความหมายของอริยสัจคืออะไร  สุชีโว  ภิกขุ  (2520 : 53 - 54)  ไดใ้ห้ความหมายอริยสัจ
ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ก.  โดยค าแปล  อริยสัจ  คือ 

 1.  ของจริงอยา่งประเสริฐ 

 2.  ของจริงท่ีท าใหต้นเป็นพระอริยะเจา้ 

 3.  ของจริงของพระอริยะเจา้ 

 4.  ของจริงไปจากขา้ศึก 

 5.  ของจริงแท ้(อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

 ข.  โดยจ าแนก  อริยสัจคือ 

  1.  ทุกข ์ ความไม่สบายหรือสภาวะท่ีทนไดย้าก 

  2.  สมุทยั  หรือเรียกวา่  ทุกขสมุทยั…เหตุใหเ้กิดทุกข ์

  3.  ทุกขนิโรธ  หรือเรียกวา่  ทุกขนิโรธ…ความดบัทุกข ์

  4.  มรรค  หรือเรียกว่า  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ทางหรือขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบั
ทุกข ์

ความหมายค าวา่  "สัจจะ" 

 ค าวา่  "สัจจะ"  แปลวา่  ความจริง  พอจะแยกออกไดเ้ป็น  4  ประการคือ 
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  1.  สมมุติสัจ  ความจริงโดยการสมมุติ  คือความจริงท่ีไม่เป็นเพียงแต่เราสมมุติเท่านั้น  
ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจในชีวติประจ าวนั  กลุ่ม  คณะ  บุคคล  ฯลฯ  เท่านั้น 

  2.  สภาวสัจ  คือความจริงโดยสภาวะ  หมายถึง  ความจริงท่ีเป็นจริงท่ีไดม้าจากการ
คน้ควา้วจิยั  จนสามารถรู้ได ้เช่น  คน้พบวา่น ้าประกอบดว้ยไฮโดรเจน  2  ส่วน  ออกซิเจน  1  ส่วน  
เป็นตน้ 

  3.  อนัติมสัจ คือความจริงขั้นสุดทา้ย  หมายถึง  ความจริงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จนถึง
ท่ีสุดแลว้  ปรากฏวา่ไม่มีอะไรจริงยิง่ไปกวา่นั้น 

  4.  อริยสัจ  คือความจริงอนัประเสริฐ ความจริงท่ีท าให้พน้จากความโลภ  โกรธ  หลง  
และกลายเป็นอริยะหรือพูดใหช้ดั  คือความจริงท่ีท าใหพ้น้ทุกข ์พน้ปัญหาชีวติ  มีแต่สันติสุข 

อริยสัจไม่ใช่ค าสอนท่ีมองโลกในแง่ร้าย 

 บางคนอาจจะเขา้ใจวา่  ค  าสอนในอริยสัจ  ซ่ึงพูดถึงเร่ืองความทุกขต์ลอดเร่ืองคลา้ย  ๆ  กบั
วา่พุทธศาสนาประเภททุกขนิยม  (Pessimism)  สอนให้คนมองโลกและชีวิตในแง่ร้าย  คือไม่ว่า
นามหรือรูปส่วนไหนลว้นถูกช้ีให้เห็นเป็นทุกข์ไปส้ินแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่  ท่ีพระพุทธ
องค์ทรงสอนเร่ืองความทุกข์  ก็เพราะตอ้งการให้คนยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต  จะได้
คลายทิฏฐิมานะหรืออุปาทาน  การยึดมัน่ผิด ๆ ว่าเป็นเราเป็นเขา  จะเห็นได้เม่ือพระองค์ทรง
ช้ีให้เห็นความทุกขแ์ลว้ไดท้รงช้ีแง่ดีไวใ้นท่ีสุดไม่ไดส้อนให้ส้ินหวงัแต่อยา่งใด  ทั้งขอ้ปฏิบติัท่ีให้
ไวเ้พื่อบรรลุความสุขอยา่งแทจ้ริงนั้น  ก็ประกอบดว้ยเหตุผลและปฏิบติัตามได ้ ถา้จะกล่าวอีกอยา่ง
หน่ึง  อริยสัจสอนให้คนประกอบความสุขด้วยการให้ขุดรากความทุกข์ทั้ งปวงทิ้งเสียนั้นเอง  
เหมือนการท าใหค้นไขเ้ป็นปกติสุข  ก็ตอ้งคน้หาสมมติฐานของโรค  แลว้ก าจดัเสียฉนันั้น 

 

ความส าคญัของอริยสัจ 

 

 อริยสัจมีความส าคญัอยา่งยิง่ในพระพุทธศาสนาเพราะถือวา่ 

 1.  เป็นเคร่ืองหมายการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้  เพราะถา้มีคนถามวา่พระพุทธเจา้ทรงตรัสรู้
ดว้ยอะไร  จะตอบไดท้นัทีวา่ตรัสรู้ดว้ยอริยสัจ  4 

 2.  เป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา  คือตราธรรมจกัร  เพราะอริยสัจปรากฏชดัอยูใ่น
ธรรมจกัรกปัปวตัตนสูตร  ซ่ึงเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจา้ 

 3.  เป็นแนวทางการปฏิบติัของชาวพุทธ  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายปลายทางอนัสูงสุดอยูท่ี่การดบั
ทุกขจ์ะตอ้งอาศยัทางสายกลาง  คือมชัฌิมาปฏิปทา 

 4.  เป็นวธีิการแกปั้ญหาชีวติท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด 
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 5.  เป็นศูนยร์วมแห่งหลกัธรรมค าสอนฝ่ายกุศลทั้งหลาย 

 

การรู้แจ้งอริยสัจ 

 

 การรู้แจง้อริยสัจท าให้หลุดพน้จากทุกข์หรือปัญหาชีวิตไดน้ั้นจะตอ้งรู้แจง้ถึง  3  ขั้นตอน  
ถึงจะถือวา่รู้แจง้อยา่งถ่องแทส้มบูรณ์คือ 

 

 

อริยสัจ 4 ขอ้ เห็นรอบท่ี 1 วา่ 

(สัจจญาณ) 

เห็นรอบท่ี 2 วา่ 

(กิจจญาณ) 

เห็นรอบท่ี 3 วา่ 

(กตญาณ) 

ทุกข ์

สมุทยั 

นิโรธ 

มรรค 

ทุกขมี์จริง 

ตณัหาท าใหเ้กิดทุกขจ์ริง 

นิโรธมีจริง 

มรรคท าใหพ้น้ทุกขไ์ดจ้ริง 

ทุกขค์วรก าหนดรู้ 

ตณัหาควรละ 

นิโรธควรท าใหแ้จง้ 

มรรคบ าเพญ็ใหบ้ริบูรณ์ 

ทุกข ์ (เรา)  ไดรู้้แลว้ 

ตณัหา  (เรา)  ไดล้ะแลว้ 

นิโรธ  (เรา)  ไดท้  าใหแ้จง้ 

มรรค  (เรา)  ไดบ้  าเพญ็ให้
บริบูรณ์แลว้ 

 

 การรู้แจง้อริยสัจ 4  น้ี  แต่ละขอ้จะตอ้งรู้ถึง  3  คร้ัง  การเรียนการรู้ไดเ้ป็น  12  คร้ัง  จึงจะ
เป็นการรู้อยา่งจบส้ิน  การรู้แจง้ขอ้สุดทา้ย  (กตญาณ)  เป็นความรู้ท่ีตนเองไดท้  าแลว้ทั้งนั้นเป็น
ความรู้ท่ีแทจ้ริงสมบูรณ์จึงจะไดพ้น้ทุกขไ์ด ้ เปรียบเทียบเราหิวจะตอ้งรู้ดงัน้ี 

 1.   รู้วา่น้ีคืออาหาร 

 2.   รู้วา่อาหารน้ีควรรับประทาน 

 3.   รู้วา่อาหารน้ีเราไดรั้บประทานแลว้ 

 ถา้เราไดด้ าเนินการตามขั้นตอนครบทั้ง  3  ขั้นน้ีแลว้  เราก็จะหายหิวได ้

 อริยสัจ 4  ท่ีพระพุทธองคค์น้พบเปรียบเทียบเหมือนวิทยาศาสตร์การแพทย ์การท่ีแพทยจ์ะ
รักษาคนไขใ้ห้หายเป็นปกติไดน้ั้น  เขาจะตอ้งรู้สมุฏฐานของโรคต่าง  ๆ  ว่าเกิดจากอะไร  จึงจะ
รักษาใหห้ายขาดได ้ ถา้จะเปรียบเทียบกบัโรคก็ไดด้งัน้ี 

 ทุกข ์ ก็เปรียบเหมือน  สภาพท่ีป่วยเป็นโรค 

 สมุทยั  ก็เปรียบเสมือน  ตวัเช้ือโรค 

 นิโรธ  ก็เปรียบเสมือนสภาพท่ีหายจากโรค  แขง็แรงแลว้ 

 มรรค  ก็เปรียบเหมือนยารักษาโรคใหห้ายป่วย 
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 ทุกคนในโลกน้ี  ล้วนแต่มีความทุกข์กันทั้งนั้นเหมือนคนป่วยแต่ไม่รู้ว่าป่วยจากอะไร  
อะไรเป็นสาเหตุ  จะแกไ้ขรักษาใหห้ายป่วยหายทุกขไ์ดอ้ยา่งไร 

 

 แพทยจ์ะรักษาคนไขใ้หห้ายลงไดต้อ้งรู้ดงัน้ี 

 1.   คนไขเ้ป็นโรค อะไร 

 2.   โรคนั้นเกิดข้ึนมีสมุฏฐานมาจากท่ีไหน 

 3.   เม่ือรู้แลว้จึงจะใหย้ารับประทาน 

 4.   เม่ือคนป่วยหายแลว้ก็ตอ้งใหย้าบ ารุง 

  

คนท่ีจะออกทุกขไ์ดน้ั้นจะตอ้งรู้ดงัน้ี 

 1.   ทุกขคื์ออะไร 

 2.   ทุกขเ์กิดจากไหน 

 3.   เม่ือรู้วา่ทุกขเ์กิดจากไหนก็ดบัทุกขท่ี์ตรงนั้น 

 4.   เม่ือดบัทุกขแ์ลว้ก็ด าเนินการไปสู่ความสุข 

 

องค์ประกอบของ อริยสัจ  4  มดีังนี ้

 

 1.   ทุกข์  (The Suffering)  คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงท่ี
ปรากฏอยูใ่นกายและใจของเรา ท่ีเรียกวา่ทุกขก์าย ทุกขใ์จ เป็นความจริงท่ีตอ้งประสบและไม่เป็นท่ี
ปรารถนาของทุกคน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

  1.1   สภาวทุกข์ คือ ทุกข์ประจ าเป็นความทุกข์ท่ีเป็นพื้นของชีวิตจริงประสบ
เหมือนกนัทุกคนมี 3 ประการ คือ 

   1.1.1   ความเกิดเป็นทุกข ์(ชาติปิ ทุกขา) 

   1.1.2   ความแก่เป็นทุกข ์(ชราปิ ทุกขา) 

   1.1.3   ความตายเป็นทุกข ์(มะระณมัปิ ทุกขงั) 

1.2   ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์เบ็ดเตล็ด เป็นทุกข์ท่ีจรเขา้มาประสบไม่เหมือนกัน   
เช่น 

   1.2.1   ความโศก (โสก) 

   1.2.2   ความคร ่ าครวญร าพนั (ปริเทว) 

   1.2.3   ความทุกขก์าย (ทุกข) 
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   1.2.4   ความทุกขใ์จ (โทมนสั) 

   1.2.5   ความคบัแคน้ใจ (อุปายาส) 

   1.2.6   ความประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรัก (อปัปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข) 

   1.2.7   ความพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก (ปิเยหิ วปิะโยโค ทุกโข) 

   1.2.8   ความไม่ไดส่ิ้งท่ีตนปรารถนา (ยมัปิจฉงั นะ ลภติ ตมัปิ ทุกขงั) 

   1.2.9   ว่าโดยย่อการยึดมัน่ในขนัธ์ 5 เป็นทุกข์ (สังธิเตนะ ปัญจุปทา นัก
ขนัธา ทุกขา) 

 

การเกดิเป็นทุกข์  (ชาติปิ  ทุกขา) 

 การเกิดท่านหมายเอาเกิดมาเป็นตวัเป็นตน  ไม่ไดห้มายถึง  ความทุกข์ของแม่ผูใ้ห้ก าเนิด  
พ่อผูจ้ะตอ้งตม้น ้ าร้อน  หรือทุกข์ของหมอผูท้  าคลอด  แต่หมายถึง  ทุกข์ของผูท่ี้ไดก้  าเนิดมาเป็น
มนุษยจ์ะตอ้งประสบทุกข ์ 3  ประการ  คือ 

 1.   ความทุกขท่ี์ตอ้งอยูใ่นครรภม์ารดา 

 2.   ความทุกขใ์นการคลอดออกจากครรภข์องมารดา 

 3.   การเกิดเป็นการผกูพนัใหต้อ้งแก่ ตอ้งเจบ็ และตายตอ้งรับทุกขต่์าง ๆ ท่ีจะเขา้มา 

 

ความแก่เป็นทุกข์  (ชราปิ  ทุกขา) 

 ความแก่หรือความชราไดแ้ก่  ความตรากตร า  ความทรุดโทรมของสังขารร่างกาย  ร่างกาย
ของมนุษย์มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  แรก ๆ  ก็เป็นเด็กทารก  เป็นหนุ่มสาว  คนแก่เฒ่า  
ความรู้สึกทางโลก  ถือวา่คนแก่ตอ้งมีอายใุนเกณฑ ์ 50  ปีข้ึนไป  ทางธรรมถือวา่อาการเปล่ียนแปลง
ทั้งหมดของชีวติตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายนั้นแหละเรียกวา่  ชรา  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.   ชรา แก่ธรรมดา คือ ค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไป ทรุดโทรมไป 

 2.   ปริชิณณะ แก่โดยรอบ แก่เฒ่าท่ีปรากฏออกมาทางอวยัวะภายนอก 

 3.   ปริปักก แก่หง่อม 

 

ความตายเป็นทุกข์  (มะระณมัปิ  ทุกขัง) 

 มรณะ  คือ  ความตาย  ตามนยัแห่งคมัภีร์ทีฆนิกาย  มหาวรรคว่า  "การท่ีอนัตรายไปแห่ง
สัตวนิ์กายทั้งหลาย  ความพินาศ  ความไม่ปรากฏ  การกระท าการ  กิริยาแห่งสัตวท์ั้งหลาย  ความ
แตกสลายไปแห่งขนัธ์  5  การละทิ้งไปซ่ึงร่างกายเรียกวา่  ความตาย 
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 ท่านเปรียบชีวิตเหมือนเปลวไฟ  เกิดข้ึนแลว้ตอ้งอาศยัธาตุ  ปัจจยัต่าง ๆ  ร่างกายจึงจะทรง
ตวัอยูไ่ด ้ เม่ือร่างกายหมดเช้ือธาตุท่ีจะให้ชีวิตอาศยัต่อไป  ชีวิตก็ดบั  บางทีร่างกายยงัมีเช้ือเพียงท่ี
จะหล่อเล้ียงชีวติอยู ่ แต่ชีวติมกัจะประสบกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีคอยตดัรอน  เช่น  ความเจ็บไข ้ ถูก
ฆ่า  หรือประสบอุปัทวเหตุต่าง ๆ  ชีวิตก็ดบัเหมือนเปลวไฟท่ีตอ้งลมแรงแมเ้ทียนก็ยงัมีเช้ืออยูก่็ดบั
ได ้ ความดบัไปแห่งชีวติน้ีเองเรียกวา่  มรณะ 

 ความตายเป็นทุกข ์ ท่านหมายเอาความทุกขท่ี์เกิดข้ึนกบัความตาย  เพราะความตายท าลาย
ความสุขทุกอย่างในชีวิต  ท่ีจะพึงมีพึงได ้ เช่น  ความสุขเกิดจากการมีทรัพยค์วามสุขเกิดจาก 

การประกอบการงานไม่มีโทษ  เม่ือความตายมาถึงความสุขเหล่าน้ีหมดส้ินไปทนัที 

 

ชีวติคือกระบวนการแห่งทุกข์ 

 เม่ือสรุปแล้วความทุกข์เป็นอริยสัจ  ความทุกข์มีอยู่จริง  ทุกชีวิตเกิดข้ึนด ารงอยู่ในความ
ทุกข์  แล่นไปบนกองทุกข์  มีทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่างเวน้  ชีวิตจึงเป็นกระบวนการแกทุ้กข์  อนัไม่
รู้จกัจบส้ิน  ทุกส่ิงท่ีเรามีและก าลงัสร้างข้ึนก็เพื่อแกทุ้กข์เท่านั้น  เพื่อลดทุกข์ไดน้้อยลงไปใช่เพื่อ
บ ารุงความสุขแต่อยา่งใด 

 ในชีวติของเรานั้นไม่มีสุขบา้งหรือ  ความสุขในชีวติของเรามีแต่เพียงเป็นสมมุติสัจจะ  เช่น             
พระพุทธองค์แสดงความสุขของคฤหัสถ์  4  ประการ  ในทุกนิบาตองัคุตตรนิกายก็ทรงแสดงสุข
เอาไว ้ 2  ประเภทคือ 

 1.   กายกิสุข สุขทางกาย 

 2.   เจตสิกสุข สุขทางใจ 

และ 

 1.   อามิสสุข สุขอาศยัอามิส เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ 

 2.   นิรามิสสุข สุขไม่อาศยัอามิส 

 แต่ถา้พูดในชั้นปรมตัถสัจจะไม่มีความสุขท่ีแทจ้ริง  ส่ิงท่ีเราเรียกว่าสุขนั้นเป็นเพียงรู้สึก
สบายใจ  โล่งใจ  เพราะทุกขล์ดนอ้ยลงเท่านั้น 

 ทุกข์  ความจริงว่าดว้ยความไม่สบายกาย-ใจ  นั้นเป็นขั้นผลมิใช่ตวัสาเหตุ  ตวัสาเหตุท่ีท า
ให้เกิดทุกข์นั้น  เรียกว่า  สมุทยัสัจ  ได้แก่ตวัตณัหาความทะเยอทะยานอยากเกินขอบเขตจ ากัด
นั้นเอง 

 

 2.   สมุทยั (The cause of suffering) 
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  สมุทยั  คือ  เหตุแห่งทุกขส์าเหตุแห่งทุกขบ์รรดามีในชีวติของเรานั้น  คือ  "ตณัหา"  

ความทะเยอทะยานอยากเกินขอบเขตจ ากดั  เป็นตน้  แห่งความทุกขท์ั้งมวลความจริงเหตุแห่งทุกขมี์
มาก  เช่น  ความเจ็บไขไ้ดป่้วย  ความยากจน  เป็นตน้  แต่นั้นเป็นปลายเหตุ  ตวัมูลฐานจริง  ไดแ้ก่  
"ตณัหา" 

  พระพุทธองคท์รงคน้พบวา่  "ตณัหา"     เป็นเหตุแห่งทุกขน์ั้น     เปรียบเหมือนกบั
หลุยส์ปาสเตอร์  ไดค้น้พบสาเหตุแทจ้ริงของโรคเกิดจากเช้ือโรคชนิดต่าง ๆ ถา้ตอ้งการรักษาโรคก็
ต้องท าลายเช้ือโรคให้หมดส้ินก่อน  ถ้าต้องการจะดับทุกข์ให้ได้ก็จะต้องท าลายสาเหตุคือตัว  
"ตณัหา"  ใหไ้ดฉ้นันั้น  ตณัหา  3  ประการคือ 

 1.  กามตณัหา  (The  craving  of  Pleasure)  แปลวา่  ความทะเยอทะยานอยาก  ด้ินรน  
กระหายอยากไดใ้นกามคุณ  5  ประการ  ค  าวา่  กาม  ทางธรรมมิไดห้มายเอาเฉพาะกามารมณ์หรือ
ความตอ้งการทางเพศเท่านั้น  หากแต่กวา้งกวา่นั้น  กามคุณ  5  คือ  มีความอยากไดม้าซ่ึง  รูป  เสียง  
กล่ิน  รส  สัมผสั  และธรรมารมณ์  (มโนภาพ)  ท่ีน่ารักน่าใคร่  พอใจ  อยากได ้ ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  
สุข  มาเป็นของตน  เป็นความหิวทางใจ  ไม่รู้จกัอ่ิม  ไม่รู้จกัพอดี   กามตณัหาก่อใหเ้กิดทุกข ์

 เม่ือพิจารณาใหถ่ี้ถว้นแลว้จะเห็นวา่ความเดือดร้อนระส ่าระสายของสังคมความทุกข ์ ความ
กงัวล  การปลน้ฆ่ากนัมีสาเหตุมาจากกามตณัหา  กรณีชู้สาว  การอิจฉาริษยา  อาฆาตพยาบาทกนั
แลว้แต่มาจากกามตณัหาทั้งส้ิน 

 ตามปกติจิตของเราเปรียบเทียบพื้นน ้ าท่ีสงบราบเรียบไม่กระเพื่อม  เพราะไม่ถูกลมพายุ
รบกวน  แต่เม่ือตณัหาเกิดข้ึน  จิตก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายด้ินรนเพราะอยากได ้ ยิ่งอยากได้
มากยิง่เดือดร้อนวุน่วายมาก  บางคร้ังถึงนอนไม่หลบั  เป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ 

 ความอยากไดน้ี้เป็นความหิวทางใจ  จะตอ้งหาส่ิงต่าง ๆ มาสนองความอยากจะมีความสงบ
สุขบา้ง  แต่เรายอ่มไม่สามารถท่ีจะไดทุ้กส่ิงทุกอยา่งตามท่ีตอ้งการแมจ้ะมีทรัพยส์มบติัหรือมีอ านาจ
มากมาย  ก็มีโอกาสจะผิดหวงัเสมอ  เม่ือมีความอยาก  แต่ส่ิงท่ีมานั้นอาจไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ  
เช่น  อยากไดม้ากก็ไดน้อ้ย  อยากไดดี้กลบัไดเ้ลว  ก็ก่อใหเ้กิดทุกข ์

 ความอยากไดท่ี้เรียกวา่  กามตณัหาน้ีจึงหาท่ีส้ินสุดมิไดจ้นกระทัง่ตาย  ไม่รู้จกัวา่พอ    ท่าน
จึงเปรียบเหมือนน ้ าไม่รู้จกัอ่ิมด้วยน ้ า  ไฟท่ีไม่รู้จกัอ่ิมด้วยเช้ือไฟ  ธรรมดายิ่งเพิ่มเช้ือไฟก็ยิ่งลุก
โพลงข้ึน  การเอาชนะไฟดว้ยการเติมเช้ือจึงไม่มีทางท่ีจะให้ไฟดบัไดฉ้นัใด  การเอาชนะกามตณัหา
ดว้ยการสนองความอยากไดม้าก็ไม่มีทางท าไดฉ้นันั้น 

2.  ภวตณัหา (The Craving for Existence) ภวตณัหา  คือ  ความอยากมีอยู่อยากเป็นอยู ่ 
อยากเป็นนัน่เป็นน่ี  ซ่ึงมีลกัษณะใหญ่ๆ  อยู ่ 2  อยา่งคือ 
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  2.1  ความอยากเป็นนัน่เป็นน่ี  โดยปกติคนเรามีความตอ้งการพื้นฐานคือ  ปัจจยั  4  
บ  ารุงเล้ียงชีวติ  เม่ือไดรั้บส่ิงท่ีจ  าเป็นแลว้ก็หายติุเพียงแค่นั้นไม่  ยงัอยากเป็นนัน่เป็นน่ีอีก  เช่น  คร้ัง
แรกเป็นขา้ราชการครู  ต่อมาก็มีความอยากเพิ่มอีก  คือ  อยากเป็นครูใหญ่  อาจารยใ์หญ่  ประธาน
กลุ่ม  หรือคร้ังแรกอยากเป็นผูแ้ทน  เม่ือไดเ้ป็นสมอยากแลว้ต่อมาก็อยากเพิ่มทวีคูณ  คืออยากเป็น
รัฐมนตรี  เป็นตน้  อยากมีอ านาจเหนือฝงูชน  อยากไดล้าภยศสรรเสริญ  สุขแลว้ก็กระเสือกกระสน
เพื่อใหไ้ดส่ิ้งนั้นมาเป็นของตน  ซ่ึงขณะนั้นตนเองยงัไม่พร้อมท่ีจะเป็นส่ิงนั้น  ต าแหน่งนั้น  ความรู้
ความสามารถก็ยงัไม่เพียงพอจะเป็นได ้ เม่ือได้แล้วก็ไม่อยากให้จากไป  ไม่อยากสูญเสียอ านาจ
ฐานะต าแหน่งท่ีตนครองอยู ่ ยึดมัน่ในทรัพยส์มบติัหรือต าแหน่งนั้นอยา่งมัน่คง  ถา้เกิดมีข่าววา่ตน
จะถูกโยกยา้ยก็ด้ินรน  หรือเกิดมวัเมาในต าแหน่งตนเองจนลืมตวั  ก่อใหเ้กิดทุกขอ์ยา่งยิง่ 

  ดงันั้น  เราจะตอ้งก าหนดรู้สภาวะความเป็นจริงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นดว้ย  การ
เห็นโทษและมีปัญหาในการสลดัออกจากภวตณัหาตวัน้ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งในฐานะเป็นนายของส่ิงนั้น  
มิใช่ทาสของมนั  ก าหนดรู้สภาวะสัจธรรมความแทจ้ริงอนัเป็นสากลวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งตกอยูใ่ตห้ลกั
ไตรลกัษณ์  คือไม่เท่ียง  เปล่ียนแปลงผนัแปรไปและท าตวัตนยนืโรงท่ีแน่นอนจริง ๆ  ไม่มี 

  2.2 อยากมีอยากเป็น คือ อยากมีชีวิตอยู่อยากอยู่ในฐานะต าแหน่งท่ีตนพอใจให้
นานแสนนาน ยึดมัน่จนเกินพอดี เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มนุษยก์ระเสือกกระสนเพื่อรักษาชีวิต
เอาไว ้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเช่นไร ดวงใจของเขาก็มีความหวงัท่ีจะพน้จากสภาพอนันั้นได้พบ
ความสุขแห่งชีวิตเข้าสักวนั ชีวิตน้ีจึงเป็นท่ีรักของสัตว์โลกทุกชนิดความยากประเภทน้ีถ้าเกิน
ขอบเขตจะมีความทุกขม์หาศาล 

 3.  วภิวตณัหา (The Craving for Non-Existence) 

  วภิวตณัหา แปลวา่  ความอยากไม่มี  ความไม่อยากเป็น อยากผลกัดนัให้พน้ไปจาก
สภาพท่ีเป็นอยู ่ เกิดความเบ่ือหน่าย ทุรนทุรายข้ึน เช่น ไม่อยากเป็นมนุษยเ์กิดความขดัแยง้เกิดข้ึน
อยา่งรุนแรง ไม่อยากมีชีวิตอยูเ่กิดนอ้ยเน้ือต ่าใจแลว้ท าอตัวินิบาตกรรม ไม่อยากเป็นนกัโทษซ่ึงใน
ขณะนั้นก าลงัถูกคุมขงัจองจ าอยู ่ เกิดโรคเบ่ือหน่ายทางใจอนัตรายมาก 

  ความอยากก่อให้เกิดความทุกขอ์ย่างยิ่ง  เช่นใจไม่อยากแก่ แต่สังขารร่างกายตอ้ง
แก่ไปตามวยั  อยากไม่เป็นสามีหรือภริยาของคนท่ีตนไม่รัก  แต่ถูกพ่อแม่บงัคบัให้แต่งงานด้วย 
หรือแต่งงานแลว้มีบุตรดว้ยกนั  ในบั้นปลายชีวติเหตุการณ์เปล่ียนแปลงไปไม่อยากร่วมชีวิตดว้ยกนั  
แต่มีพนัธะเพราะลูกมีความทุกขใ์นสภาวะเช่นน้ีเรียกวา่  วภิวตณัหา 

  ในลกัษณะอ่ืน ๆ  ก็ท  านองเดียวกนั เช่น บุคคลตอ้งอยู่กบัส่ิงท่ีเขาเกลียด เขาไม่
ชอบใจก็จะเกิดความหงุดหงิด โกรธเคืองเป็นทุกขท์างใจอยา่งยิ่ง  ทุกขท์างใจจนกวา่ส่ิงนั้นจะจาก
ไป ถา้ความทุกขท์างใจมากข้ึน  เขาอาจท าลายส่ิงท่ีตนไม่ชอบโดยมีวธีิรุนแรงท าใหเ้กิดทุกขท์วคูีณ 
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  ในชีวิตประจ าวนัของเราจะเห็นว่า เม่ือเรายงัไม่ไดส่ิ้งใดมาเราอยากได้ส่ิงนั้นมา
เป็นของตน (กามตณัหา)  เม่ือแสวงหามาไดแ้ลว้ก็หวงแหนยึดมัน่เอาไวย้ากให้ส่ิงนั้นคงอยูก่บัเรา
ตลอดไป  (ภวตณัหา)  เม่ือนาน ๆ เขา้เกิดเบ่ือหน่ายต่อส่ิงนั้นยากให้ไปเสียให้พน้ อยากให้สูญหาย  
ซ่ึงบางทีก็ยกใหค้นอ่ืนเขาไปท าลายทิ้งเม่ือเราประสบกบัรูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั  ธรรมารมณ์ท่ี
ไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจเราก็อยากใหม้นัดบัไป  น้ีแหล่ะเรียกวา่  วภิวตณัหา 

วิภวตณัหาก่อให้เกิดทุกขเ์พราะว่าเราเบ่ือหน่ายไม่ตอ้งการส่ิงใดท่ีเรามีอยู่แลว้ให้
ไปเสียจากเรา  แต่ส่ิงนั้นหาไดจ้ากเราตามความปรารถนาไม่   มนัคงอยูก่บัเราทั้ง ๆ   ท่ีเราไม่ชอบ 
ก่อให้เกิดทุกขท์างใจอย่างยิ่ง  ซ่ึงน าไปสู่ความทุกข์ทรมาน  แต่จะทุกข์มากน้อย ขนาดไหนข้ึนอยู่
กบัตณัหาท่ีไดรั้บการควบคุมโดยคุณธรรม หรือไม่ไดรั้บการควบคุมโดยศีลธรรม 

ค าว่าตณัหา คือ ความอยากน้ียงัเป็นกลาง ๆ  เช่น อยากท าบุญเพื่อข้ึนสวรรค ์หรือ
อยากท าบาปก็ถือว่าเป็นตณัหาเหมือนกนั   ความอยากของตณัหาถา้ขาดสติระลึกได ้สัมปชญัญะ
รู้ตวัเอง อยา่งน้ีก็จะกลายเป็น "โลภะ"  ความโลภอยากไดข้องคนอ่ืนมาเป็นของตนทนัที 

โลภะ  เป็นความตอ้งการท่ีรุนแรง  เม่ือจิตถูกโลภะครอบง าจะไม่ค  านึงว่าวิธีท่ีจะ
ไดส่ิ้งนั้นถูกตอ้งหรือไม่ ท่านจึงเรียกวา่ "อกุศลมูล"  เป็นรากเหงา้แห่งความชัว่ร้ายของตนทนัที 

อภิชฌา ความเพ่งเล็ง ความตอ้งการอย่างรุนแรงทางใจ เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล 
คิดท่ีจะใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตนปรารถนา คิดท่ีจะให้อยูห่รือให้ไป  ถา้ขาดสติสัมปชญัญะ  อภิชฌาก็แสดง
ตวัออกมาทางวาจา และทางกาย ฝ่ายอกุศล  ต่อจากนั้นตณัหาความอยากท่ีไดรั้บตอบสนองหรือไม่
ตอบสนองก็จะกลายเป็น  โทสะ  ความโกรธ  จิตใจจะร้อนข้ึน  ร่างกายผิดปกติแสดงอาการผิดปกติ
ทั้งทางร่างกาย ทางวาจาและทางจิตใจ ถา้ขาดสติสัมปชัญญะก็จะกลายมาเป็นตณัหาอย่างหยาบ
ยิง่ข้ึน 

ในลกัษณะน้ีความอยากขา้วอยากน ้ า  แลว้ก็แสวงหามาเล้ียงชีพตามท านองคลอง
ธรรมก็ถือวา่เป็นฝ่ายกุศล เพราะสัตวทุ์กชนิดเป็นอยูด่ว้ยอาหาร  อยากมีเงินทองขา้วของสร้างฐานะ
ก็ขวนขวายประกอบอาชีพในทางสุจริตธรรม  ก็ถือเป็นหนา้ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งด าเนินการอยา่งนั้น  แต่
ถา้อยากมีเงินแทนท่ีจะท างานเพื่อไดม้าก็ปลน้จ้ีหรือคดโกงถึงแมจ้ะเพียงนิดก็ถือวา่ เป็นตณัหาฝ่าย
อกุศล ตณัหาท่ีปราศจากศีลธรรม  ตณัหา  3  สาเหตุใหเ้กิดทุกข ์

 ตณัหา 3 ถือเป็นตน้ตอของปัญหาชีวิต ซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์ในเร่ืองน้ี  แสง จนัทร์งาม  
(2512 : 49-50)  ไดอ้รรถาธิบาย  ดงัน้ี 

 1.  กามตณัหาใหเ้กิดทุกข ์เพราะเหตุดงัต่อไปน้ี 

  1.1 อยากไดค้วามหิวทางใจ ความหิวทุกชนิดไม่ว่ากายหรือใจท าให้เกิดความไม่
สบายทั้งนั้น 
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  1.2 เม่ือเกิดความอยากได ้ถา้ไม่สมใจก็เกิดความผดิหวงัเป็นทุกข ์

  1.3 ถา้ไดส้มหวงัก็เป็นสุขอยูช่ัว่คราว ในไม่ชา้ก็จะเกิดความอยากใหม่อีกเป็นทุกขอี์ก 

 2. ภวตณัหา ความอยากไดมี้อยูเ่ป็นอยู ่เป็นเหตุใหเ้กิดทุกขด์งัน้ี 

  2.1   เป็นความหิวทางใจท าใหเ้กิดความไม่สบายใจเช่นเดียวกบักามตณัหา 

  2.2   เม่ือเราอยากให้อยู่แต่ส่ิงนั้ นไม่อยู่(เพราะส่ิงทั้ งหลายมีความดับไปเป็น
ธรรมดา) เราจะเกิดความผดิหวงัเป็นทุกข ์

  2.3   ถา้ส่ิงนั้นอยูส่มใจ ในไม่ชา้จะเกิดความเบ่ือหน่าย 

 3. วภิวตณัหา ความอยากใหสู้ญหาย เป็นเหตุใหเ้กิดทุกขด์งัน้ี 

  3.1   เป็นความหิวทางใจ 

  3.2   เม่ือเราอยากให้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงพินาศสูญหายไป แต่มนัไม่สูญไปเราจะเกิด
ความผดิหวงั เป็นทุกข ์

  3.3   ถา้มนัสูญไป ในไม่ชา้ก็จะอยากใหส่ิ้งอ่ืน ๆ สูญหายไปอีก 

  เป็นความหิวกระหายเบ่ือหน่าย เซ็ง      ท่ีฝังลึกอยูใ่นหวัใจจะกดักร่อนหวัใจบุคคล   
ไม่รู้เท่าทนั  แกปั้ญหาไม่ถูกจุด  ฉะนั้น ตณัหาทั้ง  3  ประการน้ี จึงเป็นความตอ้งการท่ีหมุนไป ครบ
วงจร เป็นวฏัจกัรของชีวิต  วนั ๆ ไม่รู้วา่เกิดสักก่ีคร้ัง  ซ่ึงอริยบุคคลท่านท่ีจะก าหนดรู้เท่าทนัลดลง
ไดม้ากก็เป็นสุขมากข้ึนฉนันั้น 

  

 3.  นิโรธ (The Extinction of Suffering) 

  นิโรธ  ศพัทเ์ต็มใช้ค  าวา่ ทุกขนิโรธ  แปลวา่ ความดบัไม่เหลือแห่งทุกข ์ความดบั
ทุกขท่ี์พระพุทธองคท์รงแสดงในธมัมจกักบัปวตันสูตร มีดงัน้ี 

  "ภิกษุทั้งหลายน้ีแหละคือความดบัทุกข์อย่างแทจ้ริง คือความดบัโดยส้ินก าหนัด
ยินดี (ในกามารมณ์) ความดบัตณัหาไดห้มดส้ิน ความสลดัทิ้ง ความไม่ห่วงใย ไม่ขอ้งเก่ียว ความ
หลุดพน้ความไม่มีห่วงรัดดว้ยประการใด" 

  ความหมายของนิโรธ  น่าจะศึกษาไดใ้นหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  1.   นิโรธะ คือความดบัทุกข ์

  2.   นิโรธะ คือความนิพพาน 

  3.   นิโรธะ คือความพน้ทุกข ์

 

วธีิดับทุกข์โดยแท้จริงตามหลกั อริยสัจ 
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 1.   ดบัโดยไม่มีอะไรใหเ้หลือแต่ตณัหาทั้ง 3 นั้น คือหมดความก าหนดัยินดี หรือหมดความ
อยากใด ๆ 

 2.   สละหรือละทิ้งตณัหา 

 3.   ไม่เก่ียว ไม่สนใจใยดีในตณัหา 

 4.   หลุดพน้จากตณัหาโดยประการทั้งปวง 

 5.   หมดห่วงหรือหมดความอาลยัอาวรณ์ในตณัหา 

 กล่าวถึงนิโรธ  เป็นการแสดงผลเสียก่อนว่าเท่าท่ีรู้เหตุผลเร่ืองทุกข์มาแล้วว่า  ทุกข์เป็น
อย่างไร  และเกิดข้ึนเพราะอะไร  มิใช่ว่ามีแต่ทุกข์ไปเสียทั้งหมดโดยไม่มีความส้ินสุดบ้างเลย  
แทจ้ริงเม่ือมีทุกขแ์ลว้  ความดบัไปแห่งทุกข์ก็ยอ่มเป็นของคู่กนั  และความดบัทุกขน์ั้นตอ้งดบัเหตุ
แห่งทุกข ์ ทุกขจึ์งจะดบัและอยู่ดี ๆ  ทุกขด์บัไปเองไม่ไดถึ้งดบัไดก้็เกิดอีกไม่รู้จบ  จึงเช่ือว่าไม่ดบั
อยู่นั่นเอง  ความดับทุกข์ในท่ีน้ี   หมายถึงความดบัได้อย่างเด็ดขาดด้วยการกระท าของผูป้ฏิบติั  
จดัเป็นผลอนัสูงสุดตามท่ีมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนา  การเสวยความสุขดว้ยมนุษยห์รือเทวดา  
การเสวยปิติสุขหรือฌานสุขดว้ยเป็นพรหมก็ดี  ยงัมีโอกาสเสวยไดช้ัว่คร้ังคราว  บางทีมีทุกขอ่ื์นมา
สลบัเสีย  หรือสุขนั้นแปรปรวนไปเสีย  และบางทีส้ินบุญท่ีจะไดเ้สวยสุข  ถึงคราวท่ีจะเสวยผลของ
บาปบา้ง  ก็ตอ้งไปทนทรมานเสวยทุกขว์นเวยีนเปล่ียนไม่แน่นอน  เพราะผูท่ี้เกิด ๆ  ตาย ๆ  อยูเ่สมอ
ยอ่มท าทั้งกรรมดีและกรรมชัว่  เหตุน้ีทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ยกยอ่งกามสุขไม่ยกยอ่งสวรรคว์่า
เป็นสูงสุด  หากสอนใหป้ฏิบติัเพื่อบรรลุสุขท่ีสุด  แทจ้ริงคือ    "ความดบัทุกขไ์ด"้  อนัเรียกตามศพัท์
วา่  "นิโรธ" 

 นิโรธกบันิพพาน  จะวา่เป็นอยา่งเดียวกนัก็ไดเ้พราะนิพพานมีทั้งแสดงโดยปริยายเบ้ืองสูง  
และปริยายเบ้ืองต ่า  เพียงระงบักิเลสอย่างกลางคือ  นิวรณ์ได้ดว้ยฌาณเรียกว่าตทงัคนิพพานหรือ
นิโรธก็ได ้ น้ีเป็นปริยายเบ้ืองต ่า  ส่วนท่ีแสดงโดยปริยายเบ้ืองสูง  เช่น  ในอคัคปัปสาทสูตร  แสดง
วา่  "บรรดาสังขตธรรมและอสังขตธรรม      (ธรรมท่ีปัจจยัปรุงแต่งและไม่ไดป้รุงแต่ง)    ทั้งหลาย 
วิราคธรรม  (ธรรมคือ  ความหลากหลายก าหนัดยินดี)  เป็นยอด  วิราคธรรมนั้น คือ  นิโรธ  
นิพพาน"  ค าวา่  นิโรธและนิพพานทั้ง  2  น้ี  แสดงวา่อยา่งเดียวกนัท่านจึงใชเ้ป็นค าไขอธิบายค าวา่
นิราคธรรมอีกทีหน่ึง  เป็นการแสดงโดยปริยายเบ้ืองสูง 

 ส่วนท่ีจะเห็นว่านิโรธกับนิพพานต่างกันบ้าง     ก็คือขณะหรือล าดับเท่านั้น  เช่น  จัด
ตามโลกุตตรธรรม เป็นส่วนปฏิบติัเพื่อละกิเลสนิโรธเป็นความละกิเลสได ้ นิพพานเป็นความไม่มี
แห่งกิเลส  โดยอธิบาย  มรรคเป็นเหตุ  นิโรธเป็นผล  นิพพานเป็นส่วนท่ีพน้เหตุและผล  อย่างไรก็
ตาม  นิโรธก็เป็นความดบัตณัหา  นิพพานก็เป็นความไม่มีตณัหาตามหลกัท่ีวา่  ตณัหา  วิปปหาเนนะ  
นิพพานนงัอิติ   วุจจติ  เพราะละตณัหาได้  จึงเรียกว่านิพพาน  ดงันั้นนิพพานกบันิโรธจะต่างกนั
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หรือไม่ก็ตาม  เราไม่สามารถจะแยกนิโรธให้ห่างกนัพน้ไปจากนิพพานได ้ เพราะผูไ้ดนิ้โรธก็ตอ้ง
ไดนิ้พพาน  เหมือนหน่ึงจะกล่าววา่เม่ือท าลายกิเลสจนไม่เหลือแลว้  ความไม่มีกิเลสก็ปรากฏทนัที  
เหมือนดวงอาทิตยข์บัความมืดในอากาศหายไปส้ินแลว้  ก็ช่ือวา่ท าโลกใหส้วา่งดว้ย 

 นิพพานแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

 1.   สอุปาทิเสสนิพพาน ดบักิเลสไดส้ิ้นแลว้แต่ผูด้บักิเลสยงัมีชีวติอยู ่
 2.   อนุปาทิเสสนิพพาน ดบักิเลสไดส้ิ้นแลว้ดว้ยผูด้บักิเลสส้ินชีวิตไม่มีเบญจขนัธ์เหลืออยู่
ดว้ย 

 อีกบรรยายหน่ึงดบักิเลสยงัไม่ส้ินเชิงเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน  ส่วนดบักิเลสไดส้ิ้นเชิงแลว้  
เป็นอนุปาทิเสสนิพพาน ผูด้บักิเลสไดส้ิ้นเชิง  ช่ือวา่เป็นวิสุทธ์ิเทพ  เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ  แมว้า่
จะเป็นมนุษยก์็สูงกวา่เทวดาหรือพรหมจริง ๆ และไม่ตอ้งเกรงวา่  จะตอ้งเวียนตายเวียนเกิดเหมือน
เทวดามนุษยแ์ละสัตว ์ เพราะเป็นผูส้ิ้นชาติ  ส้ินภพ  ส้ินเหตุแห่งวฏัสังสารแลว้เป็นเทวดาจริง ๆ  เสีย
อีก  ยงัตอ้งตายเสียก่อนแลว้จึงเป็นได ้ และเม่ือเป็นแลว้ก็ไม่อยูต่ลอดไปตอ้งเวียนมาเป็นอะไรต่อมิ
อะไรอีก  เช่น  เป็นสัตวน์รก  สัตวเ์ดรัจฉานทั้ง ๆ ท่ีตนไม่พอใจ  ทั้งน้ีแลว้แต่จะท าความดี  หรือท า
ความชัว่ไว ้ แต่การบรรลุนิพพานเราอาจท าไดโ้ดยไม่ตอ้งตายเสียก่อน  และเม่ือไดบ้รรลุแลว้   ก็ไม่
ตอ้งกงัวลอีกถึงความแปรปรวนแห่งสันติสุขท่ีพึงจะไดรั้บ  เพราะความแปรปรวนอนัใด  ท่ีมีเพราะ
กิเลสหรือเพราะความเกิดอีกความแปรปรวนอนันั้น  ก็ละได้แลว้ดว้ยมานะตน้เหตุแห่งความเกิด
และละความเวียนดว้ยอ านาจกิเลส  กรรมและวิบากเสียได ้ เพราะฉะนั้น  เราก็อาจอาศยัความรู้ใน
เร่ืองสวรรค์  และนิพพานตดัสินได้ทนัทีว่า  การท่ีศาสนาอ่ืนบญัญติัสวรรค์ว่าเป็นสูงสุด  แต่มี
พระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวท่ีอธิบายให้เห็นว่าสวรรค์ยงัไม่เป็นของแน่นอนสู้นิพพานไม่ได้
นั้น  สมควรจะฟังไวเ้ป็นแนวทางในการนบัถือศาสนาไดดี้เพียงไร 

 กิจท่ีจะพึงท าเก่ียวกบันิโรธ  คือ  ควร "ท าใหแ้จง้"  ความก็คือ  การดบัตณัหาไดน้ั้น  ควรท า
ให้ปรากฏแจ่มแจง้แก่ตน  แต่มีปัญหาว่าเราจะท าอย่างไร  นิโรธจึงจะปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราได ้ 
ปัญหาน้ีเป็นเหตุให้เราไดก้า้วมาถึงเร่ืองมรรคอนัเป็นอริยสัจขอ้ท่ี  4  ดว้ยการตอบวา่เราปฏิบติัตาม
มรรคหรือหนทางอนัมีองค ์ 8  ท าให้องค ์ 8  พร้อมบริบูรณ์จึงจะเช่ือวา่ด าเนินมาถึงปลายทางได ้ 
เพราะมรรค  8  นั้น  เรียกช่ือเต็ม ๆ  วา่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข ์อนั
แสดงใหเ้ห็นวา่ความดบัทุกขคื์อทุกขนิโรธ  เป็นจุดหมายปลายทางเม่ือปฏิบติัไปจนถึงจุดหมายแลว้  
ก็เช่ือว่าท านิโรธให้แจง้แก่ตนจึงเป็นอนัสรุปว่า  ผลคือนิโรธ  (ความดบัทุกข์)  จะเกิดไดเ้พราะ
ประกอบเหตุ  คือมรรค  (ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข)์  ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 

 4.   มรรค (The Noble Eightfold Path) 
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 มรรค  แปลวา่หนทางเพื่อด าเนินไปสู่ความดบัทุกขเ์หมือนบนัไดเดียวแต่มี  8  ขั้น  ส าหรับ
กา้วไปสู่นิพพานมีช่ือเรียกหลายอยา่งดงัน้ี 

 1.   ทุกขนิโรธคามินีปฏิทา   ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์

 2.   มชัฌิมาปฏิปทา  ขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นทางสายกลาง 

 3.   อริยมรรค   ทางไปสู่ความเป็นพระอริยะ 

 4.   มรรค 8   ทางปฏิบติัเพื่อดบัทุกข ์

 5.   องัฏฐงัคิกมรรค  มรรคมีองค ์8 

 อริยสัจ  "ขอ้สุดทา้ยน้ี  นบัวา่เป็นหลกัการด าเนินชีวิต  ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีส าคญัท่ีสุด
ในพุทธศาสนาก็ได ้ นอกจากจะเป็นหลกัค าสอนท่ีประกอบดว้ยภาคทฤษฎีอนัวิเศษสุดแลว้ยงัเป็น
แนวค าสอนในภาคปฏิบติัอนัเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางชีวติทุกชีวติจะพึงไดพ้ึงประสงคอี์กดว้ย 

 พระพุทธองคท์รงแสดงความหมายของสายกลาง  หรือมชัฌิมาปฏิปทาไวใ้นปฐมเทศนาวา่  
ไดแ้ก่  การไม่ลุ่มหลง  ไม่หมกมุ่น  ไม่มวัเมา  ส่วนสุดโต่ง  2  อยา่ง คือ 

 1.   กามสุขลัลิกานุโยค การหลงมวัเมาในเร่ือง กามสุข (ประพฤติหยอ่นเกินไป) 

 2.   อตัตกิลมตัถานุโยค การทรมานตนใหล้ าบาก (เคร่งครัดเกินไป) ทางสายกลางไดแ้ก่ 

  1)   สัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบ 

  2)   สัมมาสังกปัปะ ด าริชอบ 

  3)   สัมมาวาจา  เจรจาชอบ 

  4)   สัมมากมัมนัตะ การงานชอบ 

  5)   สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีพชอบ 

  6)   สัมมาวายามะ พยายามชอบ 

  7)   สัมมาสติ  ระลึกชอบ 

  8)   สัมมาสมาธิ  ตั้งมัน่ชอบ 

 องค์ประกอบของมรรค  8  น้ีมิใช่ทาง  8  หรือ  ถนน  8  สาย  หากแต่เป็นทางสายเดียว
เหมือนกบัเชือกเส้นเดียวกนั  แต่มี  5  เกลียว  ฉะนั้นซ่ึงจะตอ้งอิงอาศยักนั  พึ่งพิงกนัจะแยกจากกนั
ไม่ได ้ ระบบในการฝึกอบรมตามมรรคน้ี  จะตอ้งปฏิบติัไปตามล าดบัและขั้นตอนในไตรสิกขาหรือ
ความเห็นท่ีถูกตอ้งนั้น  เป็นตวัส าคญัท่ีสุดท่ีจะน าผูป้ฏิบติัเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได ้ หากเห็น
ผิดเสียแลว้  การปฏิบติัใดก็จะไร้ความหมายไป  นอกจากนั้นการปฏิบติัตามสายกลางดงักล่าว  คือ  
ความประพฤติท่ีไม่ตึงเกินไป  หรือหยอ่นเกินไปนั้นเป็นการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง  และบริสุทธ์ิอยา่ง
แทจ้ริง  ซ่ึงทุกคนสามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงคงไม่เป็นการยากเกินไป
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการพฒันาตนเองอยา่งแน่นอน 



48 

 

องคป์ระกอบของมรรคแต่ละขั้นมีโดยยอ่ดงัน้ี 

 1.   สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอนัเห็นชอบ หมายเอาการรู้ การเห็นในอริยสัจ 4 ตามความเป็นจริง 

 2.   สัมมาสังกปัปะ ความด าริชอบ แบ่งออกเป็น 3 คือ 

  2.1   ด าริในการออกจากกาม 

  2.2   ด าริในการไม่พยายามปองร้ายผูอ่ื้น เรียกวา่ อพัยาปาทะ 

  2.3   ด าริในการไม่เบียดเบียน เรียกวา่ อวหิิงสา 

 3.   สัมมาวาจา เจรจาชอบ แบ่งออกเป็น 4 คือ 

  3.1   เวน้จากการพูดปดมดเทจ็ 

  3.2   เวน้จากการพูดส่อเสียด คือยยุงใหเ้ขาแตกกนั 

  3.3   เวน้จากการพูดค าหยาบ 

  3.4   เวน้จากการพูดเหลวไหล 

 4.   สัมมากมัมนัตะ การงานชอบ แบ่งออกเป็น 3 ขอ้ 

  4.1   เวน้จากการฆ่า หรือเบียดเบียนสัตว ์

  4.2   เวน้จากการลกัของ หรือคดโกง หรือแกลง้ท าลายของผูอ่ื้น 

  4.3   เวน้จากการประพฤติผดิทางกาม ทางประเวณี 

 5.   สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ หมายถึง ละมิจฉาชีพทั้งปวง ประกอบแต่สัมมาอาชีพ 

 6.   สัมมาวายามะ พยายามชอบ แบ่งไดเ้ป็น 4 คือ 

  6.1   เพียรระวงัไม่ใหค้วามชัว่ เกิดข้ึน 

  6.2   เพียรละความชัว่ท่ีไดเ้กิดข้ึน 

  6.3   เพียรท าความดีใหเ้กิดข้ึน 

  6.4   เพียรรักษาความดีท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหค้งอยู ่
 7.   สัมมาสติ   ระลึกชอบ แบ่งออกเป็น 4 คือ 

  7.1   มีสติพิจารณากาย และอิริยาบถของกาย (กาย) 

  7.2   มีสติรู้วา่สบาย ไม่สบายหรือเฉย ๆ (เวทนา) 

  7.3   มีสติรู้อยูว่า่ จิตก าลงัเศร้าหมองหรือผอ่งใส มีกิเลสหรือไม่มีกิเลส (จิต) 

  7.4   มีสติรู้วา่มีอารมณ์อะไรผา่นเขา้มาทางจิต (ธรรม) คือใหส้ติ 

   7.4.1   พิจารณาเห็นกาย ในกาย 

   7.4.2   พิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนา 

   7.4.3   พิจารณาเห็นจิต ในจิต 

   7.4.4   พิจารณาเห็นธรรม ในธรรม 



49 

 

 8.   สัมมาสมาธิ การตั้งใจชอบ มีความมัน่คงในการท างาน มีใจไม่ฟุ้งซ่าน (มีรายละเอียด
อีกมาก ซ่ึงจะตอ้งศึกษากนัเป็นพิเศษต่างหาก) 

 

อริยสัจ 4  กบัการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาชีวติ 

 

 เราไดเ้รียนรู้มาแลว้ว่า  ความจริงอนัประเสริฐมี  4  ประการ  เป็นส่ิงท่ีเท่ียงแทไ้ม่แปรผนั  
นัน่ก็คือ  รู้ว่า  ทุกข์ทั้งหลายเป็นส่ิงท่ีมีจริง  ทุกชีวิตย่อมประสบปัญหาเดียวกนัคือ  เกิด  แก่  เจ็บ 
ตาย  และยงัมีทุกข์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ อีก  สาเหตุของทุกขเ์หล่าน้ีก็คือ  ความอยากเป็น  และไม่อยาก
ประสบกบัสภาวะท่ีไม่พึงใจต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหค้นเป็นทุกขเ์ดือดร้อนหาท่ีส้ินสุดมิได ้

 เราจะแกปั้ญหาชีวติท่ีเป็นทุกขน้ี์ไดอ้ยา่งไร  พระพุทธเจา้ไดแ้สดงมรรคมีองค ์ 8  ซ่ึงเป็นสัจ
ท่ี  4  ในอริยสัจ  ซ่ึงสรุปลงได ้ 3  ประการ  คือ 

 1.  การฝึกอบรมให้มีการประพฤติปฏิบติัถูกตอ้ง ท าให้กาย วาจา เป็นปกติ ภาพ เป็นบาท
ฐานของสมาธิ เรียกวา่ ศีลสิกขา 

 2.   การฝึกฝนใหมี้ความสามารถบงัคบัจิตใจใหอ้ยูใ่นอ านาจสงบเป็นสุข ให้บริสุทธ์ิสะอาด 
ใหมี้สมรรถภาพพร้อมท่ีจะปฏิบติังานใด ๆ ต่อไปก็ได ้เรียกวา่ สมาธิหรือจิตตสิกขา 

 3.  เม่ืออบรมจิตใจจนรู้แจง้เห็นจริงจนถึงท่ีสุดก็จะถอยความยึดมัน่ดว้ยอุปาทาน คือถอน
ความโง่  หลง ออกจากใจ ไม่ผูกพนัเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีท าให้เกิดความทุกขอี์ก  ก็จะถึงซ่ึงความสงบ
เยน็จากทุกข ์ (นิโรธ)  เป็นปัญญาสิกขา 

 ดงันั้นการแกปั้ญหาชีวิต  (ทุกข)์  ก็คือพิจารณาสาเหตุ  (สมุทยั)  ก่อนแลว้แกปั้ญหาดว้ย
หนทางอนัประเสริฐ  (มรรค)  คือใช้อาวุธ  คือศีล  สมาธิ  ปัญญา  เขา้จดัการกบัปัญหานั้น ๆ  
จนกระทัง่เกิดความเห็นแจง้  หรือรู้แจง้ในปัญหานั้น ๆ  แลว้เกิดความสลดสังเวชถอยหลงัจากท่ีเคย
หลงรัก  หลงยดึถือมาเป็นจิตใจท่ีเป็นอิสระแก่ตวั  ไม่เป็นทาสของตณัหาอีกต่อไป  นัน่คือบรรลุซ่ึง
ความสงบเยน็  ไม่เป็นทุกขอี์กต่อไป  คือถึงซ่ึงนิโรธหรือนิพพาน 

 ค าวา่  นิโรธ  หรือนิพพานน้ีมีหลายระดบั  ถา้แกทุ้กขไ์ดบ้่อย ๆ ก็ดบัทุกขส์งบเยน็ไดบ้่อย ๆ  
เม่ือฝึกท าให้มากก็จะท าให้มากข้ึนจนกระทัง่เป็นนิพพานท่ีถาวร  คือ  ดบัทุกข์  ดบักิเลสไดแ้ทจ้ริง
และเด็ดขาดต่อไป 

 

ประโยชน์ของการเรียนรู้อริยสัจ 
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 1.  อริยสัจ เป็นการศึกษาเร่ืองเหตุเร่ืองผล และมีขั้นตอนให้ศึกษาอย่างละเอียดลุ่มลึก
ตามแต่ปัญญาของผูศึ้กษาเอง 

 2.   การศึกษาเร่ืองน้ี เป็นการศึกษาเร่ืองความจริงของชีวิต และการแกปั้ญหาชีวิตอยา่งมี
หลกัการ และแนวปฏิบติัท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้โดยไม่เลือกวา่ผูน้ั้นจะเป็นใคร 

 3.   การศึกษาเร่ือง อริยสัจ ท าให้ทราบวา่ พระพุทธศาสนามิไดส้อนให้คนเรามองโลกใน
แง่ร้ายแต่อยา่งใด กลบัจะท าให้ผูศึ้กษารู้จกัทุกขแ์ละวิธีแกทุ้กขอ์ย่างถูกทาง และไดผ้ลอยา่งแทจ้ริง
อีกดว้ย 

 4.   การศึกษาเร่ือง อริยสัจ ท าให้คนเรารู้จกัหลกัการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมและ
สะอาด บริสุทธ์ิทั้งเป็นส่ิงท่ีสามารถปฏิบติัไดใ้นชีวติน้ี ในปัจจุบนัน้ีอีกดว้ย 

 5.   การศึกษาเร่ืองน้ีท าให้เราทราบวา่ สติปัญญาของมนุษยเ์รานั้น  สามารถท่ีจะพฒันาข้ึน
ได ้ โดยการน าเอาหลกัความจริงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์โดยไม่ตอ้งอา้งอ านาจ
ศกัด์ิสิทธ์ิของผูว้เิศษใด  ๆ   
 6.   อริยสัจ ยงัเป็นหลกัธรรมท่ีใหม่เสมอ และเป็นแนวทางพน้ทุกขไ์ดอ้ย่างแทจ้ริง แม้
กาลเวลาล่วงมานาน แต่ก็ยงัไม่ลา้หลงั หรือถูกคดัคา้นใหล้ม้เลิกแต่อยา่งใด 

 

สรุปท้ายบท 

 

  อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอนัประเสริฐ  เป็นความจริงท่ีเป็นสัจธรรมแทไ้ม่แปรผนั ท่ีทุก
คนผูป้ฏิบติัสามารถเขา้ถึงความจริงน้ีได้ เป็นความจริงท่ีได้รับการพิสูจน์แล้ว่า สามารถพน้จาก
ความทุกข์ได้ หรือดบัทุกข์ในใจของตนเองได้  ดงันั้น หลกัธรรมอริยสัจ 4 จึงเป็นหลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาชีวติท่ีดีท่ีสุด 
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แบบฝึกหัด 

 

1. สัจธรรมข้อใดในพระพุทธศาสนาท่ีมีความส าคัญถึงขนาดเป็นเคร่ืองวดัการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจา้ 

2. อริยสัจมีความหมาย 5 นยั คือ 

3. ค าวา่ “สัจจะ” แปลวา่ความจริง แยกเป็น 4 ประเภท คือ 

4. ประเภทของอริยสัจ มี 4 ประเภท คือ 

5. โดยสรุป อริยสัจ ยอ่เป็น 2 ส่วน คือ 

5.1 ส่วนท่ีเป็นเหตุ คือ 

5.2 ส่วนท่ีเป็นผล คือ 

6. ความหมายของคาวา่ “ทุกข”์ ในอริยสัจ 4 คือ 

7. ตน้เหตุแห่งความทุกขไ์ดแ้ก่ตณัหา 3 คือ 

8. กามตณัหา ก่อใหเ้กิดความทุกข ์เพราะเหตุใด 

9. ภวตณัหา ก่อใหเ้กิดความทุกข ์เพราะเหตุใด 

10. วภิวตณัหา ก่อใหเ้กิดความทุกข ์เพราะเหตุใด 

11. ความหมายท่ีแทจ้ริงของ “นิโรธ” คือ 

12. วธีิดบัทุกขโ์ดยแทจ้ริงตามหลกัแห่งนิโรธสัจ มีดงัน้ี 

13. นิพพานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

14. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบติัธรรมในพระพุทธศาสนาไดแ้ก่ 

15. แนวทางปฏิบติัธรรมท่ีจะน าไปสู่การดบัทุกขอ์ยา่งแทจ้ริงไดแ้ก่ 

16. อริยมรรคมีองค ์8 ไดแ้ก่ 

17. จงยอ่อริยมรรคลงในไตรสิกขา: 

7.1 สีลสิกขา 

7.2 สมาธิสิกขา 

7.3 ปัญญาสิกขา 



 

 

แผนการสอนประจ าบทที่ 4 

เร่ือง ลูกโซ่แห่งชีวติ ( ปฏิจจสมุปบาท ) 
 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

บทท่ี 4 ลูกโซ่แห่งชีวติในพุทธปรัชญาเถรวาท (ปฏิจจสมุปบาท) 
ความหมายของค าวา่ ปฏิจจสมุปบาท 

ความส าคญัของปฏิจจสมุปบาท 

องคป์ระกอบของปฏิจจสมุปบาท 

กระบวนการของปฏิจจสมุปบาท 

เหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดทุกขข์องปฏิจจสมุปบาท 

ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปฏิจจสมุปบาทกบัอริยสัจ 

ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบติั 

กระบวนการแห่งชีวติ (ปฏิจจสมุปบาท) 
สรุปทา้ยบท 

จุดประสงค์  

1. ใหน้กัศึกษาอธิบายหลกัธรรมท่ีถือวา่ เป็นโซ่แห่งชีวติ ไดแ้ก่ ปฏิจจสมุปบาท 

2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์หลกัธรรมปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมท่ีอาศยักนัและกนัเกิดเป็น 

ลูกโซ่ 

3. ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบหลกัธรรมปฏิจจสมุปบาทท่ีเป็นศูนยร์วมแห่งค าสอน 

ของพระพุทธศาสนา โดยเหตุผลวา่หลกัค าสอนต่างๆ ออกไปจากศูนยก์ลาง คือ ปฏิจจสมุปบาท 

ทั้งนั้น 
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กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปราย  

3. การท ารายงาน  

4. การท างานเป็นกลุ่ม  

5. การปฏิบติั เช่น นัง่สมาธิ และแผเ่มตตา เป็นตน้ 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. วดิีทศัน์  
3. หนงัสือพิมพ ์ 

4. Internet 

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ  

2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ  

3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม  

4. การสอบ 



บทที ่ 4 

ลูกโซ่แห่งชีวติ  (ปฏิจจสมุปบาท) 

 

มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  มนุษยเ์กิดข้ึนตามธรรมชาติ  การเกิดของมนุษยเ์กิดข้ึน
ได ้ 2  คร้ัง  คือ  คร้ังแรกเป็นการเกิดชีวิตท่ีตอ้งอาศยัพ่อแม่เป็นปัจจยั  ส่วนการเกิดคร้ังท่ีสองเป็น
การเกิดตามกฎของปฏิจจสมุปบาท  ซ่ึงเป็นการเกิดตวัตน  หรือการเกิดความทุกข ์ ปฏิจจสมุปบาท  
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นจริยธรรมภาคปฏิบติัระดบัสัจธรรมสูงสุดเขา้ใจยากท่ีสุด  
และมีผูพู้ดถึงกนันอ้ยท่ีสุด  การศึกษาปฏิจจสมุปบาทท าให้เกิดความเขา้ใจเร่ืองการเกิดตวัตนและ
การท าลายตวัตน  จนสามารถดบัทุกขไ์ด ้

 

1. ความหมายของค าว่า ปฏจิจสมุปบาท 

 

 ผูรู้้ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ปฏิจจสมุปบาทไวห้ลากหลาย  แต่ขอน ามากล่าวไวพ้อสังเขป
ดงัน้ี 

 พุทธทาสภิกขุ  (2524 : 44) กล่าววา่  "ปฏิจจ"  แปลวา่  อาศยั "สมุปบาท"  แปลวา่  เกิด
พร้อม  "ปฏิจจสมุปบาท"  หมายถึง  ส่ิงท่ีอาศยัซ่ึงกนัและกนัแลว้เกิดข้ึนพร้อม 

 พระโสภณคณาภรณ์ (2530 : 200) กล่าววา่  ปฏิจจสมุปบาท  แปลวา่  ธรรมท่ีเป็นปัจจยั
อาศยักนัและกนัแลว้เกิดข้ึน  หรือเกิดข้ึนพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศยักนั  ไดแ้ก่  ส่ิงน้ีมีจึงมี
ส่ิงนั้นหรือส่ิงน้ีมีปัจจยัจึงเกิดส่ิงน้ีข้ึนมา  ท านองเดียวกนัปู่เป็นปัจจยัใหเ้กิดพอ่  พ่อเป็นปัจจยัให้เกิด
เรา เป็นตน้  และเก่ียวโยงเป็นลูกโซ่  บางคร้ังท่านเรียกวา่  ปฏิกิริยาลูกโซ่ 

 พิทูร มลิวลัย ์(2528 : 6)  กล่าววา่ปฏิจจสมุปบาท  แปลวา่  ภาวะท่ีอาศยักนัเกิดข้ึนสภาพท่ี
อาศยัปัจจยัเกิดข้ึน  สภาวะท่ีกองทุกขเ์กิดข้ึน  เพราะอาศยัปัจจยัต่อเน่ืองกนัมา  ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ก าเนิดแห่งชีวิตหรือกฎเกณฑ์แห่งชีวิต  ตามหลกัน้ีพระพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตทุกชีวิตมีส่วนเป็น
เหตุผลอาศยักนั  เกิดข้ึนเน่ืองกนัไปไม่ขาดสาย  เม่ือส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนก็เป็นเหตุให้ส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนสืบ
ต่อไปเป็นลูกโซ่ไม่รู้จกัจบ 

 สรุป  ปฏิจจสมุปบาท  แปลว่าธรรมท่ีอาศัยซ่ึงกันและกัน  แล้วเกิดข้ึนพร้อมหมายถึง  
กระบวนการเกิดความทุกข ์ ตามกฎแห่งปัจจยัท่ีวา่ เม่ือมีส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงมี  เพราะความเกิดข้ึนของส่ิงน้ี  
ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนจะเป็นลูกโซ่สืบเน่ืองกนัไปไม่รู้จกัจบส้ิน 
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2. ความส าคญัของปฏจิจสมุปบาท 

 

 วศิน  อินทสระ (2519 : 619)  ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความส าคญัของปฏิจจสมุปบาทวา่ 
เป็นธรรมท่ีมีความส าคญัยิ่งยวดประการหน่ึงในบรรดาหลกัค าสอนท่ีส าคญั ๆ  ของพระพุทธเจา้  
นกัปราชญ์ทัว่โลก  ผูส้นใจศึกษาและปฏิบติัต่างก็ยืนยนัเป็นเสียงเดียวกนัว่า  ปฏิจจสมุปบาทเป็น
ศูนยร์วมแห่งค าสอนของพระพุทธศาสนา (Central  Philosophy  of  Buddhism)  โดยให้เหตุผลวา่
หลกัค าสอนอนัมีเหตุผลต่าง ๆ  ในพระพุทธศาสนานั้นออกไปจากศูนยก์ลาง  คือ  ปฏิจจสมุปบาท
ทั้งนั้น 

 

3. องค์ประกอบของปฏจิจสมุปบาท 

 

 ธรรมท่ีเป็นองคป์ระกอบของปฏิจจสมุปบาทนั้น  ไดแ้ก่ 

 อวชิชา     ความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจิรง 

 วญิญาณ   การรับรู้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ คือ  ไดเ้ห็น  ไดย้นิ  ไดก้ล่ิน  รู้รส  ไดส้ัมผสั 

 นามรูป   การปฏิบติัหนา้ท่ีทางกายและใจ  เพื่อตอบการรับรู้ต่ออารมณ์ 

 สฬายตนะ   ความสัมผสัทางอารมณ์  หรือการกระทบอารมณ์ 

 ผสัสะ  การกระทบ หรือการถูกตอ้งทางอารมณ์ 

 เวทนา    ความเสวยอารมณ์  สุข  ทุกข ์ ความไม่สุข  ไม่ทุกข ์

 ตณัหา    ความอยากได ้ ความอยากมี ความอยากเป็นและไม่อยากมี ไม่อยากได ้ 
                                        ไม่อยากเป็น 

อุปาทาน   ความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัเอง 

 ภพ    ภาวะแห่งชีวติ  คือความมี  ความเป็นส าหรับตน 

ชาติ    ความเกิด  ความปรากฏแห่งขนัธ์ทั้งหลาย 

ชรามรณะ ความแก่และความตาย 

 

4. กระบวนการของปฏจิจสมุปบาท 

 

4.1 กระบวนการเกดิทุกข์    (ตามหลกัประยุกต์) 

  เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั    สังขารจึงมี 

  เพราะสังขารเป็นปัจจยั    วญิญาณจึงมี 
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  เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั    นามรูปจึงมี 

  เพราะนามรูปเป็นปัจจยั    สฬายตนะจึงมี 

  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั   ผสัสะจึงมี 

  เพราะผสัสะเป็นปัจจยั    เวทนาจึงมี 

  เพราะเวทนาเป็นปัจจยั    ตณัหาจึงมี 

  เพราะตณัหาเป็นปัจจยั    อุปาทานจึงมี 

  เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั    ภพจึงมี 

  เพราะภพเป็นปัจจยั    ชาติจึงมี 

  เพราะชาติเป็นปัจจยั    ชรามรณะจึงมี 

  

ความโศก  ความคร ่ าครวญ  โทมนสัและความคบัแคน้ใจ  จึงมีพร้อมความเกิดข้ึนแห่งกอง
ทุกขท์ั้งปวง  จึงมีไดด้ว้ยประการฉะน้ี 

 

4.2 กระบวนการดับทุกข์ (ตามหลกัประยุกต์) 

  เพราะอวชิชาดบั   สังขารจึงดบั 

  เพราะสังขารดบั  วญิญาณจึงดบั 

  เพราะวญิญาณดบั    นามรูปจึงดบั 

  เพราะนามรูปดบั  สฬายตนะจึงดบั 

  เพราะผสัสะดบั  ผสัสะจึงดบั 

  เพราะผสัสะดบั        เวทนาจึงดบั 

  เพราะเวทนาดบั  ตณัหาจึงดบั 

  เพราะตณัหาดบั  อุปาทานจึงดบั 

  เพราะอุปาทานดบั    ภพจึงดบั 

  เพราะภพดบั       ชาติจึงดบั 

  เพราะชาติดบั     ชรามรณะจึงดบั 

ความโศก  ความคร ่ าครวญ  ทุกข์โทมนสั  และความคบัแคน้ใจก็ดบัพร้อมดว้ย  ความดบั
แห่งกองทุกขท์ั้งมวล 

 

5. เหตุปัจจัยทีท่ าให้เกดิทุกข์ของปฏจิจสมุปบาท 
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 เหตุปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดทุกขข์องปฏิจจสมุปบาท  เกิดข้ึนไดอ้ยา่งน้ีคือ  (ถวิล  เข็มทอง 2536 : 

115) 

 1.   อวิชชา  ความไม่รู้แจง้ในเร่ืองของชีวิต  คือไม่รู้แจง้ในอริยสัจ  4  คือ  ทุกข ์ สมุทยั  
นิโรธ  และมรรค  ไม่รู้แจง้ปฏิจจสมุปบาท  ความไม่รู้จดัเป็นอวชิชา  และเป็นปัจจยัใหเ้กิดสังขาร 

 2.   สังขาร  แปลวา่  ปรุงแต่งใหว้ญิญาณดีหรือชัว่  ไดแ้ก่  เจตนาเจตสิก  ปรุงแต่งกาย  วาจา
และใจเป็นผล  อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขาร  อวิชชาเป็นปัจจยัให้ท าบุญ  ท าบาป  เพราะไม่รู้หรือรู้
ผิดจึงไม่เช่ือบาปมีจริง  ผลบาปมีจริง  เป็นเหตุให้เกิดเหตุจริงจึงท าบาป  สังขารน้ีเองเป็นปัจจยัให้
เกิดวญิญาณ 

 3.   วิญญาณ  แปลวา่  ธาตุรู้  6  ประการ  อนัเกิดจากจกัขุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  มโน  
คือการรับรู้ทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  สังขารคือ  บุญหรือบาปจะปรากฏเป็นอารมณ์  โดย
เป็นกรรมนิมิตมาปรากฏในมโนทวาร  จุติจิตก็จะเกิดข้ึนโดยมีภวงัควิสัยเป็นอารมณ์  ท าให้เกิดภพ
ใหม่ต่อไป สังขารเป็นปัจจยัใหเ้กิดวญิญาณและวญิญาณเป็นปัจจยัใหเ้กิดนามรูป 

 4.   นามรูป หมายถึงนามและรูป นามคือ เวทนา สัญญา สังขาร ผสัสะ มนสิการ รูป ไดแ้ก่ 
มหาภูตรูป 4 คือ ธาตุ 4 ดิน น ้ า ลม ไฟ และอุปทายรูป 24 หรือพูดง่าย ๆได้แก่ ร่างกายและ
พฤติกรรมต่างๆ  ของร่างกาย 

 นามรูปในท่ีน้ี  หมายเอาปฏิสนธินามรูป  เปรียบเสมือนการหวา่นพืชลงในดิน  พืชยอ่มงอก
เป็นล าตน้  กรรมเหมือนนาไร่  วญิญาณเหมือนพืช ตณัหาเหมือนสฬายตนะมีวิญญาณ  ยอ่มเป็นเหตุ
ใหเ้กิดนามรูป  นามรูปเป็นปัจจยัใหเ้กิดสฬายตนะ 

 5.   สฬายตนะ  ไดแ้ก่  อายตนะภายใน  6  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  หรือ  สมอง  นาม
รูปเป็นปัจจยัใหเ้กิดสฬายตนะ  หมายความวา่เม่ือมีนามขนัธ์  อายตนะ  6  น้ีเป็นปัจจยัใหเ้กิดผสัสะ 

 6.   ผสัสะ  หมายถึง  อาการท่ีใจสัมผสัอารมณ์ภายนอก  6  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั
ต่าง ๆ และธรรมารมณ์  ส่ิงท่ีใจนึกคิดข้ึนมา  โดยอาศยัอายตนะภายใน  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  
ใจ  เป็นเคร่ืองมือ  ถา้อายตนะภายในไม่มีผสัสะก็ไม่มี  ผสัสะเป็นปัจจยัใหเ้กิดเวทนา 

 7.   เวทนา การเสวยอารมณ์มี  3  คือ 

  7.1   สุขเวทนา  ความรู้สึกเป็นสุข 

  7.2   ทุกขเวทนา  ความรู้สึกเป็นทุกข ์

  7.3   อทุกขสุขเวทนา  ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์  คือความรู้สึกเฉย ๆ  เม่ือได้รับ
อารมณ์  เช่น  ตาเห็นรูป  หูฟังเสียง  จมูกไดก้ล่ิน  มีความรู้สึกตามอารมณ์ท่ีมากระทบ  ผสัสะเป็น
ปัจจยัใหมี้เวทนาและเวทนาเป็นปัจจยัใหเ้กิดตณัหา 
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 8.  ตณัหา  คือความอยาก ความยินดี  ความพอใจอารมณ์ทั้ง  6  ไดแ้ก่  ความอยากในรูป  
เสียง  กล่ิน  รส  สัมผสั  และอารมณ์ท่ีเกิดกับใจ  ตณัหาแบ่งออกเป็น  3  อย่างคือ  กามตณัหา  
ภวตณัหา  และวภิวตณัหา 

 9.  อุปาทาน  คือ  ความยึดมัน่ในความหมายต่าง ๆ  เช่น  ยึดมัน่ถือมัน่เพราะความโลภและ
ยึดมัน่เพราะเห็นผิด ตณัหาเป็นเหตุ อุปาทานเป็นผลของตณัหา  เช่น  อยากเป็นครูใหญ่เป็นตณัหา 
ความอยากอยา่งแรงเป็นอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจยัใหเ้กิดภพ 

 10. ภพ  แปลวา่  ความมีความเป็นอนัเกิดจากอุปาทาน  ภพก็คือชีวิตนัน่เองแบ่งออกได ้2 
ประการ  คือ  กรรมภพ  ไดแ้ก่  สังขาร  และอุปติภพ  ไดแ้ก่  นามรูปท่ีอุบติัข้ึนของวิญญาณ  นามรูป
ท่ีอุบติัข้ึน  ภพเป็นปัจจยัใหเ้กิดชาติ 

 11. ชาติ  คือ  การเกิด  ไดแ้ก่  การปรากฏแห่งขนัธ์  การไดอ้วยัวะต่าง ๆ  คือการเกิดของภพ 
คือ ชีวิต  โดยปรมตัถ์  ไดแ้ก่  การเกิด  หรือปรากฏของขนัธ์คือความเกิดข้ึนของวิญญาณ นามรูป 
สฬายตนะ คือ 

  11.1 รูปชาติ  การเกิดของรูปขนัธ์ 

  11.2 อรูปชาติ  การเกิดของนามขนัธ์  ชาติเป็นปัจจยัใหเ้กิดชรามรณะ 

 12.  ชรา  มรณะ  หมายถึง  ความทรุดโทรมไปแห่งอวยัวะต่าง ๆ  และความสลายแห่งขนัธ์
ชีวติ ชรา มีความสุกงอมของขนัธ์เป็นลกัษณะมีหนา้ท่ีฉุดลาก  ชีวิตเขา้ไปหาความตายมีความเส่ือม
วยัเป็นผลมีชาติเป็นเหตุใหเ้กิด 

 ชาติเป็นปัจจยัให้เกิด มรณะนั้นหมายความว่า  เม่ือมีเกิดจึงจะมีแก่มีตาย  ถา้ไม่เกิดก็ไม่แก่ 
ไม่ตายแน่นอน  ส่วนความโศกเศร้าความร ่ าไรร าพนั  ความทุกข์กายทุกข์ใจ  ความคบัแคน้ใจแม้
เป็นผลของชาติอนัสืบเน่ืองมาจากอวิชชา  ไม่นบัเป็นปฏิจจสมุปบาท  เพราะไม่มีไดเ้หมือนกนัทุก
คนไป 

 

6. ปฏจิจสมุปบาทเป็นกฎธรรมชาติ 
 

 พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 

 "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะชาติเป็นปัจจยั  ชรา  มรณะ  ย่อมมี  เพราะเหตุท่ีพระตถาคต
ทั้งหลาย จะบงัเกิดข้ึนก็ตาม  จะไม่บงัเกิดข้ึนก็ตาม  ธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยูก่่อนแลว้นัน่เทียว  คือ 
ความตั้งอยูแ่ห่งธรรมดา  (ธมัมฏัฐิตตา)  คือ  ความเป็นกฎตายตวัแห่งธรรมดา  (ธมัมนิยามตา)  คือ 
ความท่ีมีส่ิงน้ีเป็นปัจจยั  ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  (อิทปัปัจจยตา) 
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 "ตถาคต ยอ่มรู้พร้อมเพราะยอ่มถึงพร้อมซ่ึงธรรมธาตุนั้น  คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแลว้ ถึงพร้อม
เฉพาะแลว้  ย่อมบอก  ย่อมแสดง  ย่อมบญัญติั    ย่อมตั้งข้ึนไว ้ ย่อมเปิดเผย  ย่อมจ าแนกแจกแจง  
ยอ่มเหมือนหงายของท่ีคว  ่า  และไดก้ล่าวแลว้ในบดัน้ี  เพราะชาติเป็นปัจจยัชรามรณะยอ่มมี"  ดงัน้ี 

 "…เพราะเหตุดงัน้ีแล ธรรมธาตุในกรณีนั้น อนัเป็นตถตา  คือความเป็นอยา่งนั้นเป็นอวิตถ
ตา  คือ  ความไม่ผดิไปจากความนั้น เป็นอนญัญถตา  คือความไม่เป็นไปประการอ่ืนเป็นอิปัปปัจจย
ตา…ธรรมน้ี เราเรียกวา่  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอนัเป็นธรรมชาติ  อาศยักนัแลว้เกิดข้ึน)"  และ
ทรงตรัสท านองน้ีไปจนครบ 11  อาการแห่งเหตุปัจจยั  เพราะอวิชชาเป็นปัจจยัสังขารยอ่มมี  เป็น
ตน้  (พุทธทาสภิกข ุ 2524 : 34  อา้งจากนิทาน ส  16/30/61) 

 

7. ความสัมพนัธ์ระหว่างปฏจิจสมุปบาทกบัอริยสัจ 

 

 ทั้งปฏิจจสมุปบาท  และอริยสัจ  ต่างก็เป็นหลกัส าคญั  ถา้มีผูถ้ามวา่พระพุทธเจา้ตรัสรู้อะไร 
ก็อาจตอบว่า  ตรัสรู้อริยสัจ  4  หรือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้  กล่าวคือ  ปฏิจจสมุปบาท เป็น
เน้ือหาของอริยสัจ  และอริยสัจก็มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาท 

 ผูถื้อเอาความตอนทรงพิจารณาบททวนปฏิจจสมุปบาท  ในวินยัปิฎกและพุทธด าริปรารภ
การประกาศธรรม  ทั้งวินยัปิฎกและในพระสูตร  เฉพาะเหตุการณ์ตอนตรัสรู้วิชชา  3  และ  จบั
เฉพาะวิชชาท่ี  3  อนัเป็นการตรัสรู้แท ้ ๆ  (วิชชา  1  ไดแ้ก่  ปุพเพนิวาสนุสติญาณ  คือ  การระลึก
ชาติได ้ วิชชาท่ี  2  ไดแ้ก่  จุตูปปาตญาณ  คือรู้การเกิดและการตายของสัตวท์ั้ง  32  วิชชาน้ี  ยงันบั
ไม่ไดว้า่เป็นการตรัสรู้และไม่จ  าเป็นส าหรับนิพพาน  ส่วนวิชชาท่ี  3  นั้น  คือ  อาสวกัขยญาณ  คือ  
การท ากิเลสให้ส้ินไป  จ  าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับนิพพาน  ก็ไดค้วามหมายวา่ตรัสรู้อริยสัจ  4  จึงหลุด
พน้จากอาสวะ) 

 อยา่งไรก็ดีทั้งปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจนั้น  แมจ้ะถูกตอ้งทั้งคู่แต่มีความหมายบางอยา่งท่ี
เป็นพิเศษกว่ากนั  และขอบเขตบางแง่กวา้งขวางกว่ากนั  เพื่อให้เห็นได้ง่าย  ขอให้ดูหลกัอริยสัจ
เทียบกบัหลกัปฏิจจสมุปบาท  ดงัน้ี 

 1.  สมุทยทวาร(สายเกิดของปฏิจจสมุปบาท)  อวิชชาเกิดสังขารเกิด  ฯลฯ  ชาติ  เกิด  ชรา  
มรณะ  จนถึงอุปายาสะเกิด 

 2.  นิโรธทวาร(สายดบัของปฏิจจสมุปบาท)  อวิชชาดบั  สังขารดบั  ฯลฯ  ชาติดบั  ชรา 
มรณะ  จนถึงอุปายสะดบั 

 ขอ้ 1.  เป็นการแสดงกระบวนการเกิดทุกข ์เท่ากบัรวมอริยสัจขอ้  1  คือ  ทุกข ์ และ  ขอ้ท่ี  
2  คือ สมุทยั  เหตุเกิดแห่งทุกข์ไวใ้นขอ้เดียวกนั  น่ีเป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแต่ใน               
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อริยสัจ  เอาตอนท้ายคือ  ชาติ  มรณะ  ฯลฯ  ท่ีเป็นผลวิบากออกไปเป็นอริยสัจข้อแรกในฐานะ
สาเหตุของปัญหา 

ขอ้  2  เป็นการแสดงกระบวนการดบัทุกข ์เท่ากบัอริยสัจขอ้ท่ี 3  คือ นิโรธ  แสดงให้เห็นวา่
เม่ือแกปั้ญหาถูกตอ้งตรงกบัสาเหตุแลว้  ปัญหานั้นจะดบัไปไดต้ามแนวทางแห่งเหตุ  ปัจจยั  จึงเกิน
ความรวมถึงอริยสัจขอ้ท่ี  4  คือ  มรรคดว้ย  เพราะกระบวนการดบัสลายแห่งทุกข ์ยอ่มแสดงวิธีการ
หรือหนทางดบัไฟดว้ยในตวั 

 

8. ปฏจิจสมุปบาทภาคปฏบัิติ 
 

 การน าหลกัปฏิจจสมุปบาทมาใชเ้พื่อแกปั้ญหาชีวติประจ าวนัปฏิบติัได ้ ดงัน้ีคือ 

 8.1 การละราคะ โทสะ โมหะ 

  ปฏิจจสมุปบาท  กบัการละ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  นั้น  พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นอพัพ
สูตรเก่ียวกบัการละราคะ โทสะ โมหะ ดงัน้ี 

  1.1   ให้ละความหน้าด้านไม่รู้จักอาย  และความบ้าบ่ินไม่รู้จักกลัวละความ
ประมาทเสีย 

  1.2   แลว้ละความไม่เอ้ือเฟ้ือในธรรมวินยั  ละความว่ายากสอนยาก  และการคบ
คนชัว่เป็นมิตร  (ไม่ท าตามคนชัว่แนะน า)  เสียได ้

  1.3   แลว้ละความไม่มีศรัทธาและความไม่มีปัญหาละความข้ีเกียจเสียได ้

  1.4   แลว้ละความฟุ้งซ่านไม่ส ารวมความทุศีล  เสียได ้

  1.5   แล้วละความไม่อยากเห็นพระอริยะเจา้  ไม่อยากฟังธรรม  จิตหมกมุ่นกับ
กิเลสเสียได ้

  1.6   แลว้ละความข้ีหลงข้ีลืม  เผลอสติ  ไม่มีสติ  ไม่มีสติสัมปชญัญะเสียได ้

  1.7   แลว้ละความยดึมัน่ถือในตวัตน ความสงสัยลงัเลและขอ้ปฏิบติัท่ีงมงายเสียได ้

  1.8   แลว้ละความก าหนดั  (ราคะ)  ความโกรธ  (โทสะ)  ความหลง  (โมหะ)  เสีย
ได ้ความทุกข ์ก็ดบัไป  การละ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ท าให้พน้ทุกขส้ิ์นไป  จิตจะบริสุทธ์ิ  (พุทธทา
ภิกข ุ2522 : 508-513) 

 

 8.2 การสร้างศรัทธา 
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  ความทุกขท์  าให้เกิดศรัทธา เพราะความทุกขเ์ป็นเหตุให้บุคคลประพฤติธรรมและ
มีความศรัทธาในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  พระพุทธเจา้ตรัสว่า  ความทุกข์ท าให้มีศรัทธา 
ดงัน้ี 

  2.1   ศรัทธา  ท าใหเ้กิดปราโมทย ์- ความสบายใจ 

  2.2   ปราโมทย ์ ท าใหเ้กิด - ความอ่ิมใจ 

  2.3   ปิติ  ท าใหเ้กิดปัสสัทธิ - ความสงบใจ 

  2.4   ปัสสัทธิ  ท าใหเ้กิดความสุข 

  2.5   ความสุข  ท าใหเ้กิดสมาธิ 

  2.6   สมาธิท าใหเ้กิด  ยถาภูตญาณทสัสนะ- ความเห็นทุกส่ิงท่ีเป็นจริง 

  2.7   ความเห็นทุกส่ิงท่ีเป็นจริง  ท าใหเ้กิดนิพพิทา - ความเบ่ือหน่าย 

  2.8   ความเบ่ือหน่าย  ท าใหเ้กิดวริาคะ  การถอยหรือการคลายจากความยดึมัน่ถือมัน่ 

  2.9   วริาคะ  ท าใหเ้กิดวมุิตติ - ความหลุดพน้ 

  2.10 วิมุตติ  ท าให้เกิดญาณรู้ความส้ินอาสวะ  ส้ินกิเลสและทุกข์  (พุทธทาสภิกข ุ
2522 :514-516) 

 8.3 ป้องกนัการทะเลาะววิาท 

  ปฏิจจสมุปบาท  แห่งการทะเลาะวิวาท  การท่ีบุคคลในโลกน้ีไม่ว่าบุคคล  สัตว ์ 
เทวดา  ต่างก็ตกเป็นทาสของเวทนา  เวทนาเป็นใหญ่ในจกัรวาล  บุคคลท่ีท าการคา้ขายเพื่อแสวงหา
สุขเวทนา  เด็กอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียน  เพื่อสุขเวทนา  คนท าบุญเพื่อไปสวรรค์ก็เพื่อสุขเวทนา
พระพุทธเจา้ยกเอาสุขเวทนา  เป็นตน้เหตุของการทะเลาะววิาท โดยตรัสวา่ 

 เพราะอาศยัเวทนา    จึงมีตณัหา 

 เพราะอาศยัตณัหา    จึงมีการแสวงหา 

 เพราะอาศยัการแสวงหา    จึงมีการได ้

 เพราะอาศยัการได ้    จึงมีการปลงใจรัก 

 เพราะมีการปลงใจรัก    จึงมีฉนัทะราคะ 

 เพราะมีความก าหนดัดว้ยความพอใจ  จึงมีความสงบมวัเมา 

 เพราะมีความสงบมวัเมา    จึงมีการจบัอกเอาใจ 

 เพราะมีการจะจบัอกเอาใจ   จึงมีความตระหน่ี 

 เพราะมีความตระหน่ี    จึงมีความหึงหวง 

 เพราะมีความหึงหวง    จึงมีการทะเลาะววิาทกระทบกระทัง่ 

 คือใชอ้าวธุท าร้ายเกิดการทะเลาะโกลาหลวุน่วาย  ฯลฯ 



63 

 

 

 การควบคุมเวทนาด้วยสติปัญญาและสติสัมปชัญญะ เพื่อไม่ให้เกิดตณัหา  ดังนั้น การ
ทะเลาะววิาทขดัแยง้ยอ่มยติุลงไดด้งัน้ี 

 

 

 8.4 ป้องกนัความประมาทในธรรม 

  ปฏิจจสมุปบาท กบัการอยูด่ว้ยความประมาท (พุทธทาสภิกขุ  2524 : 600 อา้งจาก 
สฬา.ส 18/97/143-4) 

  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย…ผูมี้ปกติอยูด่ว้ยความประมาทเป็นอยา่งไรเล่าดูก่อน  ภิกษุ
ทั้งหลาย…เม่ือภิกษุไม่ส ารวมระวงั  ซ่ึงอินทรียคื์อตา  จิตยอ่มเกลือกกลั้วในรูปทั้งหลาย  อนัเป็น
วสิัยแห่งการรู้สึกดว้ยตา 

  8.4.1  เม่ือภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกลั้ว  ปราโมทยย์อ่มไม่มี  

  8.4.2  เม่ือปราโมทยไ์ม่มี   ปิติก็ไม่มี 

  8.4.3  เม่ือปิติไม่มี   ปัสสัทธิ  ก็ไม่มี 

  8.4.4  เม่ือปัสสัทธิ ไม่มี   ภิกษุนั้น ยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์

  8.4.5  เม่ือมีทุกข ์    จิตยอ่มไม่ตั้งมัน่ 

  8.4.6  เม่ือจิตไม่ตั้งมัน่   ธรรมทั้งหลายยอ่มไม่ปรากฏ 

 เพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏ  ภิกษุนั้นเป็นผูมี้ปกติอยูด่ว้ยความประมาท โดยแทจ้ะเห็น
วา่ความประมาทท าใหธ้รรมทั้งหลายไม่ปรากฏ 

  ธรรมไม่ปรากฏ  ท าใหจิ้ตไม่ตั้งมัน่ 

  จิตไม่ตั้งมัน่  ท าใหเ้กิดความทุกข ์

 

กระบวนการแห่งชีวติ  (ปฏจิจสมุปบาท)  

 

 1. ปฏิจจสมุปบาท เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการแห่งเหตุผลและเหตุ
ปัจจยั ซ่ึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถพิสูจน์ไดจ้ริง ปฏิจจสมุปบาท แบบวา่ธรรมท่ี
เป็นปัจจยัอาศยักนัและกนั  แลว้เกิดพร้อมแห่งธรรมทั้งหลาย หมายถึงกระบวนการเกิดความทุกข ์
และกระบวนการดบัทุกข์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอิทปัปัจจยตาท่ีกล่าวว่า  "เม่ือส่ิงน้ีมี  ส่ิงน้ีย่อมมี 
เพราะความเกิดข้ึนแห่งส่ิงน้ี  ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน เม่ือส่ิงน้ีไม่มี  ส่ิงน้ียอ่ไม่มี  เพราะความดบัไปแห่งส่ิงน้ี 
ส่ิงน้ีจึงดบัไป" 
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 2.   กระบวนการเกิดทุกข ์ ไดแ้ก่  เม่ืออวิชชา  เป็นปัจจยัสังขารจึงเกิดข้ึนฯลฯ เม่ือชาติเป็น
ปัจจยั ชรามรณะ จึงเกิดข้ึน ฯลฯ 

 3.   กระบวนการดบัทุกข์  ไดแ้ก่  เม่ืออวิชชาดบั  สังขารจึงดบัฯฯลฯ เม่ือชาติดบัชรามรณะ
จึงดบั 

 4.   การน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั ดว้ยการฝึกสติสัมปชญัญะให้มัน่คงสมบูรณ์ไม่เผลอสติ
สามารถน าหลกัปฏิจจสมุปบาทมาใช้ เพื่อลดราคะ โทสะ โมหะ เพื่อสร้างศรัทธาเพื่อป้องกนัการ
ทะเลาะวิวาท และเพื่อป้องกนัความประมาทในธรรม ตลอดจนการควบคุมผสัสะเพื่อไม่ให้เกิด
เวทนาและความทุกข ์

 

สรุปท้ายบท 

 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล หลกัธรรมทางศาสนาสามารถพิสูจน์และ
ทดลองไดต้ามหลกัความจริงคล้ายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมท่ีเป็นปัจจยัอาศยักนัและกนัจึง
เกิดข้ึนได ้ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของอิทปัปัจจยตา ดงัค ากล่าวท่ีว่า “ เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะความ
เกิดข้ึนแห่งส่ิงน้ี  ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน  เม่ือส่ิงน้ีไม่มี  ส่ิงน้ีก็ยอ่มไม่มี  เพราะความดบัไปแห่งส่ิงน้ี  ส่ิงน้ีจึง
ดบัไป”  
 กระบวนการเกิดทุกขน์ั้น  คือลูกโซ่ท่ีเก่ียวพนักนั  กล่าวคือ  “เม่ืออวิชชาเป็นปัจจยั  สังขาร
จึงเกิดข้ึน  เม่ือสังขารเป็นปัจจยั  วญิญาณจึงเกิดข้ึน  เม่ือวญิญาณเป็นปัจจยั  จึงมีนามรูป  ฯลฯ  เม่ือมี
ชาติเป็นปัจจยั จึงมีชราและมรณะ”  ความโศกเศร้าเสียใจ  จึงเกิดตามมา  ดว้ยเหตุแห่งกองทุกข ์  
 และกระบวนการดบัทุกขก์็มีนยัยะเป็นลูกโซ่ในท านองเดียวกนั  คือ  เม่ืออวิชชาดบั  สังขาร
จึงดบั ฯลฯ เม่ือชาติดบั ชรามรณะจึงดบั”  ดงันั้น  การศึกษาปฏิจจสมุปบาท  เราสามารถน ามาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั  ให้ตั้งอยูใ่นความไม่ประมาท  ตั้งสติระลึกรู้เท่าทนัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  มีความ
รอบคอบก่อนพูด ก่อนคิด  ก่อนท า  ทุกอิริยาบถแห่งชีวติ  เพื่อเป็นการควบคุมตนเองไม่ให้เกิดความ
ทุกข ์  เวทนา  จากปัญหาและส่ิงกระทบจากทั้งภายในและภายนอกท่ีเขา้มา 
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แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกขุ 
2. พระโสภณคณาภรณ์ไดใ้ห้ความหมายของปฏิจจสมุปบาทไวว้า่อยา่งไร 

3. จงอธิบายความส าคญัของปฏิจจสมุปบาท 

4. องคป์ระกอบของปฏิจจสมุปบาทมีอะไรบา้ง 

5. จงอธิบายกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท 

6. เหตุปัจจยัใดท่ีทาใหเ้กิดทุกขต์ามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท 

7. องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้รรศนะของปฏิจจสมุปบาทไวว้า่อยา่งไร 

8. จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งปฏิจจสมุปบาทกบัอริยสัจมาพอเขา้ใจ 

9. หลกัของปฏิจจสมุปบาทนามาใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาวนัไดอ้ยา่งไร 

10. จงอธิบายกระบวนการแห่งชีวติตามทรรศนะของปฏิจจสมุปบาทโดยสังเขป 



แผนการสอนประจ าบทที่ 5 

 เร่ือง กรรมกบัชีวติ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

บทท่ี  5  กรรมกบัชีวติ  

ความหมายของค าวา่ กรรม  

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ากรรม  

มูลเหตุท่ีใหท้  ากรรม  

ประเภทของกรรม  

ชนิดของกรรม  

การหมุนเวยีนของกิเลสและกรรม  

กฎแห่งกรรม  

การส้ินกรรม  

คุณและโทษของกรรมและผลของกรรม  

ความดีและความชัว่  

ทางแห่งความดี  

เกณฑต์ดัสินจริยธรรม  

เกณฑต์ดัสินความดีและความชัว่ในพระพุทธศาสนา  

หลกัเกณฑว์ดั ความถูก-ผดิ ดี-ชัว่ ของมนุษย ์ 

สรุปทา้ยบท 

จุดประสงค์  

1. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายเร่ืองกรรม คุณและโทษของผลกรรม 

2. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายเร่ืองเกณฑต์ดัสินจริยธรรม เกณฑต์ดัสินความดีความชัว่ 

ในพระพุทธศาสนา หลกัเกณฑก์ารวดัความถูกผดิ ดีชัว่ของมนุษยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์เร่ืองกรรม คุณและโทษของผลกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน                  
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กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปราย  

3. การท ารายงาน  

4. การท างานเป็นกลุ่ม  

5. การปฏิบติั เช่น นัง่สมาธิ และแผเ่มตตา เป็นตน้ 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. วดิีทศัน์  
3. หนงัสือพิมพ ์ 

4. Internet 

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากความสนใจ เช่น การเขา้ชั้นเรียนสม ่าเสมอ  

2. ประเมินจากบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย และมีสัมมาคารวะ  

3. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม  

4. การสอบ 



บทที ่5 

กรรมกบัชีวติ 

 

 ชีวิตเกิดข้ึนตามธรรมชาติและตกอยู่ภายใตก้ฎของธรรมชาติ  กฎธรรมชาติย่อมควบคุม             
ส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ  และหลกักรรมเป็นหลกัสัจธรรม
ความจริงในพระพุทธศาสนา  สามารถก าหนดส่ิงต่างๆให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม  เช่น  ท าดีไดดี้            
ท  าชัว่ไดช้ัว่  ความเส่ือมหรือความเจริญก็ลว้นอยูท่ี่การกระท าของตนเอง  เป็นผลแห่งกฎของกรรม
ทั้งส้ิน  
  การพยายามเรียนรู้และศึกษาให้รู้แจง้เร่ืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด  จึงเป็นกุญแจ
ส าคญัไขไปสู่การด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง มีผลเป็นความสงบสุข  มีประโยชน์ในการพฒันาตน  พฒันา
จิตใจให้สูงข้ึน  ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 7 ทรงปรารภว่า  “…ความ
เช่ือในกรรมเป็นของประเสริฐยิง่  ควรเพาะให้มีข้ึนในใจของคนทุกคน  ถา้คนทั้งโลกเช่ือในกรรม
แล้วมนุษยใ์นโลกจะได้รับความสุขใจมากข้ึน  ท าให้คนขวนขวายท าแต่กรรมดีโดยหวงัผลท่ีดี      
เร่ืองวฏัสงสารและกรรมน้ีเป็นของตอ้งมีความเช่ือ  เพราะเป็นของท่ีน่าเช่ือกว่าความเช่ืออีกหลาย
อย่าง .เราควรพยายามสอนเด็กให้เขา้ใจ  และเช่ือมัน่ในกรรมเสียแต่ตน้. ยิ่งให้เช่ือมากเท่าไรยิ่ง
ดี…” (วศิน  อินทสระ,  2532 :  4-5) 

 

1.ความหมายของค าว่า  กรรม 

 

 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) (2538 : 157). กล่าวถึง  กรรมไวว้า่  กรรม  แปลตามศพัทว์า่ 
การงาน หรือการกระท า  แต่ในทางธรรมตอ้งจ ากดัความจ าเพาะหลงไปวา่  หมายถึง  การกระท าท่ี
ประกอบด้วยเจตนา  หรือการกระท าท่ีเป็นไปด้วยความจงใจ  ถ้าเป็นการกระท าท่ีไม่เจตนา                       
ก็ไม่เรียกวา่เป็นกรรมในความหมายทางธรรม 

 พุทธทาสภิกขุ  (2500  :  82)  กล่าววา่  ความรู้เร่ืองกรรมนั้นมีอยูห่ลายหวัขอ้  อนัแรก  คือ  
กิริยากบัค าว่ากรรม  “กิริยา”  แปลว่า   การกระท ากิริยา  หมายถึงการเคล่ือนไหวท่ีไม่มีเจตนา  
ส่วนค าวา่  “กรรม”  หมายถึง  การกระท าท่ีมีเจตนา  เจตนามีทั้งเจตนาดีและเจตนาชัว่  เจตนาน้ีเกิด
จากกิเลส  ซ่ึงมีอวิชชาและตณัหา  เป็นเหตุปัจจยั  ดงันั้นการกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนาเป็นตวั
กรรม 

 แสง  จนัทร์งาม  (2522  :  190)  ไดก้ล่าวถึงการกระท าท่ีจดัวา่เป็นกรรมท่ีสมบูรณ์นั้น
จะตอ้งมีตวัประกอบ  3  เสมอ  คือ 
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1. มีกิเลสเป็นแรงกระตุน้ 

2. มีความตั้งใจหรือเจตนา 

3. มีการกระท าหรือการเคล่ือนไหว 

ดวงเดือน  คงศกัด์ิ  (2533  :  1)  กล่าววา่  กรรมคือการกระท าโดยเจตนามีผลเป็น 

วบิาก  ถา้การกระท าโดยไม่มีเจตนาเป็นกิริยา  มีผลเป็นกิริยา  สรุปกรรม  คือ  การกระท าท่ีมีเจตนา
ดี  และเจตนาชัว่มีผลเป็นวบิากส่วนการกระท าท่ีไม่มีเจตนาเรียกวา่กิริยามีผลเป็นปฏิกิริยา 

 

2. เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท ากรรม 

 

 เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ากรรมมี  3  คือ 

  1.   ทางร่างกาย  เช่น  การเคล่ือนไหว  เรียกวา่  กายกรรม 

  2.   ทางปาก  คือ  การพูดดว้ยวาจาเรียกวา่  วจีกรรม 

  3.   ทางใจ  คือ  การคิดเรียกวา่  มโนกรรม 

 ตลอดเวลาท่ีมนุษย์มีชีวิตอยู่ทุกคนย่อมท ากรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นปกติ  คือ  ไม่
เคล่ือนไหวทางกายก็ตอ้งพูด  ถา้ไม่พูดก็ตอ้งคิด  หรือบางทีท าพร้อมกนัทั้ง  3  ทาง 

 

3. มูลเหตุทีใ่ห้ท ากรรม 

 

 พุทธทาสภิกขุ  (2500  :  84-214)  ไดก้ล่าวไวว้า่  มูลเหตุของกรรม  คือ  กิเลสกิเลสท่ีท าให้
เกิดกรรมไดแ้ก่ 

  1.   อวิชชา  คือ  ภาวะท่ีปราศจากความรู้เก่ียวกบัความทุกข ์ เหตุท่ีท าให้เกิดความ
ทุกข ์ฯลฯ  อวชิชาเป็นตน้เหตุขั้นรากฐานและเป็นขั้นท่ีลึกท่ีสุด 

  2.   ตณัหา  คือความอยาก  ซ่ึงเป็นมูลเหตุ  ท าให้เกิดกรรมดี  และกรรมชัว่  ซ่ึงได้
ท าไปตามความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 

  3.  ผสัสะ  ผสัสะเป็นจุดตั้งตน้ของกรรม  ผสัสะเกิดจากการท าหนา้ท่ีของอายตนะ
ภายใน  ไดแ้ก่  ตา   หู   จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  กระทบกบัอายตนะภายนอกไดแ้ก่  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  
โผฏฐพัพะ  (สัมผสั)  และธรรมารมณ์  กรรมอนัไดแ้ก่  ความคิด  ความเห็น  การกระท า  เร่ิมตน้ท่ี
ผสัสะ  ผสัสะเป็นปัจจยัท าให้เกิดเวทนา  เวทนาเป็นปัจจยัให้เกิดตณัหา  ทั้งหมดน้ีเป็นกิเลสท าให้
เกิดกรรม 
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4. ประเภทของกรรม 

 

กรรมแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  1.  กรรม  4  และ   2.  กรรม  12 

  กรรม  4  ประเภท 

  กรรม  4  ประเภทท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไวใ้นพระบาลี  เช่น  ในพระไตรปิฎก                      
กุกกุโรวาทสูตร  มชัฌิมนิกาย  มชัฌิมปัณณาสก ์ 4  มีดงัน้ีคือ 

  1.   กรรมด ามีผลด า  พระพุทธเจา้ตรัสวา่  “บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูฆ่้าสัตว ์ 
ลกัทรัพย ์ ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  ด่ืมน ้ าเมาคือสุราและเมรัย  อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท  
เราเรียกวา่  กรรมด า  วบิากด า” 

2.   กรรมขาวมีผลขาว  พระพุทธเจา้ตรัสวา่  “บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูง้ดเวน้
จากการฆ่าสัตว ์ ลกัทรัพย ์ ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพอ้เจอ้  ไม่
มากดว้ยอภิชฌา  (ความโลภอยากไดข้องผูอ่ื้น)  มีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบ  เราเรียกวา่กรรม
ขาว (ค า  พาหอม  2529  :  118-119  อา้งจาก  องั.  จตุก.  21/346/269) 

  3.   กรรมทั้งด าทั้งขาว  มีผลทั้งด าและขาว  พระพุทธพจน์กล่าววา่ “บุคคลในโลก
น้ียอ่มปรุงแต่งกายสังขาร  อนัมีความเบียดเบียนบา้งไม่เบียดเบียนบา้ง  คร้ันแลว้ยอ่มเขา้ถึงโลกท่ีมี
ความเบียดเบียนบ้าง  ผสัสะอนัมีความเบียดเบียนบ้าง  ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง  ย่อมถูกต้อง  
บุคคลนั้น…เขา…ย่อมไดเ้สวยเวทนาอนัมีความเบียดเบียนบา้ง  ไม่เบียดเบียนบา้ง  มีทั้งสุขและ
ทุกข์ระคนกนัเปรียบเหมือนมนุษยเ์ทพบางพวก  และวินิปาติสัตวบ์างพวกท่ีเราเรียกวา่กรรมทั้งด า
ทั้งขาว  มีวบิากทั้งด าและทั้งขาว  (ค า  พาหอม  2529  :  119  อา้งจาก  องั. จตุก.  21/233/266) 

  4.   กรรมไม่ด าไม่ขาวมีผลไม่ด าไม่ขาว  “กรรมไม่ด าไม่ขาว   เป็นการท ากรรม
ดว้ยการท่ีบุคคลอยูเ่หนือกรรม  ไม่มีเจตนาในการกระท า  เป็นการส้ินกรรมดงัพุทธเจา้”  กรรมไม่
ด าไม่ขาวมีวบิากไม่ด าไม่ขาว  ยอ่มเป็นไปเพื่อส้ินกรรม  เป็นไฉน  สัมมาทิฏฐิ   ฯลฯ  สัมมาสมาธิน้ี
เราเรียกวา่  กรรมไม่ด าไม่ขาว  ยอ่มเป็นไปเพื่อส้ินกรรม  (ค า   พาหอม  2529  :  120   อา้งจาก  องั
จตุก.  2/237/270) 

 

5. ชนิดของกรรม 

 

 กรรมแบ่งออกเป็น 12 ชนิด โดยแบ่งตามหน้าท่ีตามก าลงัและตามล าดบัการให้ผล  ดงัน้ี  
กรรมแบ่งตามหนา้ท่ี  4  ประการคือ 
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  1. ชนกกรรม  กรรมแต่งให้เกิด  หมายถึง  พลงักรรมท่ีก่อให้เกิดปฏิสนธิจิตใน
เวลาตายอนัเป็นเหตุใหค้นเกิดอีก 

  2. อุปถมัภกรรม  กรรมสนบัสนุน  ถา้ชนกกรรมแต่งให้เกิดในท่ีดีกรรมนั้นจะ
สนบัสนุนใหดี้ข้ึน  ถา้ชนกกรรมแต่งใหเ้กิดในท่ีเลว  กรรมนั้นจะสนบัสนุนใหเ้ลวลงไปอีก 

  3. อุปปีฬกกรรม  กรรมบีบคั้น  กีดกนั  เบียดเบียน  ถา้ชนกกรรมแต่งให้ก าเนิดท่ีดี
กรรมนั้นจะบีบคั้นใหเ้ลวลง  ถา้ชนกกรรมแต่งใหก้ าเนิดในท่ีเลวกรรมนั้นจะสนบัสนุนใหดี้ข้ึน 

  4. อุปฆาตกรรม  กรรมตดัรอน  ท าหนา้ท่ีคลา้ยอุปปีฬกกรรม  แต่รุนแรงกว่า  ถึง
ขนาดตดักรรมเดิมใหข้าดสบั้นลงอยา่งส้ินเชิงแลว้เขา้ไปใหผ้ลแทน 

 

กรรมแบ่งตามแรงหนักเบา  4  ประการ 

 

  1.  ครุกรรม  (กรรมหนกั)  ฝ่ายดีไดแ้ก่  สมาบติั  8  เช่น  ปฐมฌาณ  เป็นตน้  ฝ่าย
ชัว่ไดแ้ก่  อนนัตริยกรรม  5  คือ  ฆ่ามารดา  ฆ่าบิดา  ฆ่าพระอรหนัต ์ ยุยงสงฆ์ให้แตกแยกกนั  ท า
ร้ายพระพุทธเจา้ใหพ้ระโลหิตหอ้ เป็นตน้ 

  2.  อาจิณณกรรม  (กรรมท่ีท าจนชิน)  ท าจนเคยชิน  ท ามาก  ท าสม ่าเสมอ  กรรมน้ี
ใหผ้ลย ัง่ยนืไม่วา่จะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชัว่ 

  3.   อาสันนกรรม  (กรรมจวนส้ินชีวิต)  เป็นกรรมท่ีบุคคลท าจวนส้ินชีวิตมี
อานุภาพใหบุ้คคลไปสู่สุคติหรือทุคคติได ้ ถา้เขาหน่วงเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์เม่ือจวนจะตาย 

  4.   กตัตตากรรม  (กรรมไม่เจตนา)  เป็นกรรมสักแต่วา่ท า  คือท าโดยไม่มีเจตนา 

 

กรรมจัดตามกาลทีใ่ห้ผล  4  ประการคือ 

1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  (กรรมท่ีใหผ้ลในปัจจุบนั) 

2. อุปปัจจเวทนียกรรม  (กรรมท่ีใหผ้ลในชาติต่อไป) 

3. อปราปรเวทนียกรรม  (กรรมท่ีใหผ้ลในภพต่อๆ  ไป)  ใหผ้ลเร่ือยไปจนหมด 

กรรม 

  4.   อโหสิกรรม  (กรรมท่ีใหผ้ลเสร็จแลว้)  ไม่มีผลอีก  เพราะไดใ้ห้อภยั  ไม่เอาผิด
ซ่ึงกนัและกนั 
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6. การหมุนเวยีนของกเิลสและกรรม 

  พุทธทาสภิกข ุ (2500  :  34-38)  ไดก้ล่าวไวว้า่  กิเลสและสังสารวฎัฎ ์ หมายถึงการ
หมุนเวียนของกิเลสและกรรม  “วฎัฎะ”  แปลวา่วงกลม  สังสาระ  แปลวา่  การท่องเท่ียว  ดงันั้น  
สังสารว ัฎฎ์   แปลว่า   วงกลมแห่งการท่องเท่ียว  การหมุนเวียนของกิ เลสและกรรมนั้ น  
ประกอบดว้ย 

  6.1  กิเลส  กิเลสเป็นตน้เหตุใหอ้ยากท ากรรมชนิดใดชนิดหน่ึง 

6.2 กรรม  หมายถึง  การกระท ากรรมชนิดใดชนิดหน่ึง  แลว้ก็เกิดผลกรรม 

6.3 ผลกรรม  ผลกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าไม่อาจหยดุกิเลสนั้นยงัคงมีอยู ่
ต่อไป  เพราะฉะนั้นจึงมีการกระท าอีก  และมีการรับผลกรรมเป็นวงกลม  เช่น 

 

 

                                                                      กิเลส 

 

 

                                           วบิาก                                                กรรม 

 

 

   

 

การเวียนวา่ยอยูใ่นวงกลมน้ี  กิเลสเป็นตน้เหตุของเจตสิก  (ส่ิงปรุงแต่ง)  ท่ีปรุงแต่งจิตให้
เป็นจิตท่ีมีกุศล  หรือจิตอกุศล  ท าให้อยากท ากรรมดีกรรมชัว่  แลว้เสวยกรรมเป็นความทุกข ์  ตอ้ง
เกิด  แก่  เจบ็  ตาย  คนดีก็มีทุกขแ์บบคนดี  คนชัว่ก็มีทุกขแ์บบคนชัว่  เป็นอยา่งน้ีเร่ือยไป 

 

7. กฎแห่งกรรม 

  พุทธทาสภิกข ุ (2500  :  14-17)  ไดก้ล่าวถึงกฎแห่งกรรมตามพุทธภาษิตวา่ 

1. เราเป็นผูมี้กรรมเป็นของตน 

2. เรามีกรรมเป็นมรดก 

3. เรามีกรรมเป็นเคร่ืองปรุงแต่ง 

4. เรามีกรรมเป็นเครือญาติและเผา่พนัธ์ุ 
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5. เรามีกรรมเป็นเคร่ืองตา้นทานหรือเป็นท่ีพึ่ง 

6. เราท ากรรมใดไวท้  าดีก็ตาม  ท าชัว่ก็ตามยอ่มไดรั้บผลกรรมนั้น 

 

8. การส้ินกรรม 

 การส้ินกรรม  คือ  ส้ินผสัสะ  เพราะกรรมเกิดท่ีผสัสะ  อดีตท่ีล่วงมาแลว้  กรรมส้ินไปก็ส้ิน
ผสัสะ  อนาคตต่อไปกรรมก็ส้ินผสัสะทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  วิธีปฏิบติัเพื่อส้ินกรรม  
ไดแ้ก่  การปฏิบติัตามอริยมรรคมีองค์  8  คือความเห็นถูกตอ้ง  ระลึกถูกตอ้ง  ตั้งใจ  มัน่ถูกตอ้ง  
สรุปการปฏิบติัเพื่อส้ินกรรม  ท าได ้ 4  อยา่งคือ 

8.1 ส้ินกรรมทางกาย 

8.2 ส้ินกรรมทางใจ 

8.3 ส้ินกรรมทางจิต 

8.4 ส้ินกรรมทางทิฏฐิ  (พระมหาประทีป  อุตมาปัญโญ.  2532  :  37-39) 

 

เม่ือบุคคลเวน้การท าชัว่ทางกาย  วาจา  ใจ  และความคิดงดเวน้และละการเบียดเบียนเอา
เปรียบประทุษร้าย  ยอ่มส้ินไป  บุคคลนั้นจะไม่ท ากรรมใหม่  เพราะควบคุมผสัสะไม่ให้มีเจตนาท่ี
จะท ากรรม  ด้วยอ านาจของอวิชชาและตัณหา  ท างานทุกชนิดตามหน้าท่ี  เพื่อหน้าท่ี  มี
สติสัมปชัญญะ  ไม่ประมาท  ไม่เผลอสติ  การกระท ากิจกรรมต่างๆ  เป็นไปเพื่อความส้ินกรรม  
ดงัท่ีพุทธทาสภิกขุ  (2523  :  472)  ไดก้ล่าวไวว้า่  พระพุทธเจา้ตรัสวา่…เพราะการส ารวม  กาย  
วาจา  ใจ  ย่อมเช่ือว่า  ไม่ไดก้ระท ากรรมอนัเป็นบาปอีกต่อไป  เพราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มี
เหลือ  และเพราะไม่กระท ากรรมใหม่  กรรมต่อไปก็ขาดสาย  เพราะกรรมขาดสายก็ส้ินกรรมเพราะ
ส้ินกรรมก็ส้ินทุกข ์

  การส้ินกรรมเป็นการดบัทุกข ์ ท่ีเกิดข้ึนจากการส ารวจ  กาย  วาจา  ใจ  ดว้ยการท า
สติสัมปชญัญะใหส้มบูรณ์ไม่ประมาท  ท่ีส าคญัมากท่ีสุดในชีวติประจ าวนัคือการควบคุมผสัสะ 

 

9. คุณและโทษของกรรมและผลของกรรม 

 ค า  พาหอม  (2529  :  123-124)  ไดก้ล่าวถึงคุณและโทษของกรรมและผลของกรรมไวด้งัน้ี 

  9.1 การฆ่าสัตวท์  าใหมี้อายสุั้น  การไม่ฆ่าสัตวท์  าใหอ้ายยุนื 

  9.2 การเบียดเบียนสัตวท์  าใหมี้โรคมาก  การไม่เบียดเบียนสัตวท์  าใหมี้โรคนอ้ย 

  9.3 ความมกัโกรธ  หรือ  โกรธง่ายท าใหค้นมีผิวพรรณทรามหนา้ตาไม่สวย  ความ  
ไม่โกรธ  ความเมตตา  ท าใหค้นมีผวิพรรณสดสวย 
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  9.4  ความริษยาผูอ่ื้นท าให้คนมีวาสนานอ้ย  ความไม่ริษยาผูอ่ื้นท าให้คนมีอ านาจ
วาสนามาก 

  9.5  ความตระหน่ีไม่บริจาคทาน  ท าให้เกิดมาเป็นคนขดัสน  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
หรือบริจาคท าใหเ้ป็นคนร ่ ารวยมีทรัพยม์าก 

  9.6  ความไม่อ่อนนอ้มถ่อมตนแข็งกระดา้ง  ท าให้คนเกิดในตระกูลต ่า ความอ่อน
นอ้มถ่อมตนมีคารวะ  ท าใหเ้กิดในตระกูลสูง 

  9.7  การไม่ใฝ่ใจหาความรู้ท าให้เกิดมาเป็นคนโง่  ไม่เฉลียวฉลาด  การเอาใจใส่
ใฝ่หาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ  ท าใหค้นเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดี 

 

ในเร่ืองกรรมกบัชีวิต  พุทธศาสนาสอนว่า  ไม่ให้วดักนัดว้ยชาติก าเนิด  แต่ให้วดักนัดว้ย
การกระท า  ความประพฤติ  หมายความวา่คนเราจะดีจะชัว่นั้นไม่ไดอ้ยูท่ี่ชาติก าเนิด  แต่คนจะดีจะ
ชัว่นั้นอยูท่ี่การกระท า  คือการกระท าอาชีพการงานกิจการท่ีประกอบกนัอยูน้ี่หรือความประพฤติท่ี
เป็นไปอยู่น้ีแหละ  เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจะวดัคน  ว่าดีหรือชัว่  ถูกหรือผิด  (สมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย ์(ป.อ. ปยตุโต). 2561 : 23) 
 

10. ความดีและความช่ัว 

 ความดีและความชัว่ของมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีมนุษยท์  าข้ึน  เจตนาท่ีดียอ่มกระท ากรรมดี  ผลคือ
ความดี  เจตนาชัว่ยอ่มกระท ากรรมชัว่  ผลคือความชัว่  มนุษยท์  าความดีและความชัว่ได ้  3  ทาง  
คือ  ทางกาย  ทางวาจา  และทางจิตใจ  การกระท าความดี  ความชัว่  ยอ่มให้ผลทนัทีในขณะท่ีท า
นั้น  และจะไดผ้ลสืบทอดและสืบเน่ืองต่อไปอีก  ตามความหนกัเบาของความดีและความชัว่ท่ีตน
ไดท้ าเอาไว ้

 10.1  ความชัว่และมูลเหตุของความชัว่ 

  พระมหาปรีชา  มหาปัญโญ  และคณะ  (2532 : 26-27)  ไดก้ล่าวไวว้า่  ความชัว่
เป็นส่ิงท่ีเลว  ไม่ไดส้ร้างความเจริญเป็นส่ิงมวัหมอง  สร้างความเดือดร้อนให้กบัตนเองและผูอ่ื้น
มูลเหตุท่ีท าใหค้นท าชัว่  ไดแ้ก่ 

  10.1.1 ตณัหา  เป็นตน้เหตุท าใหเ้กิด  โลภะ  ท าใหป้ระพฤติชัว่  เช่น  ความอยากได้
ของคนอ่ืนดว้ยการประทุษร้าย  และเบียดเบียน  เช่น  ลกัทรัพย ์ ทุจริต  คอรัปชัน่ ฯลฯ  

  10.1.2 มานะ  เป็นตน้เหตุท าใหเ้กิด  โทสะ  ท าให้ประพฤติชัว่  ดว้ยการเบียดเบียน
ประทุษร้าย  ผกูโกรธ  พยาบาท  กลัน่แกลง้  ขมข่ืน  ท าร้าย  เช่น  ฆ่า  เป็นตน้ 
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  10.1.3 ทิฎฐิ เป็นตน้เหตุของโมหะ  ท าให้ประพฤติชัว่  ไม่รู้จกัรับผิดชอบตวัเอง
และหนา้ท่ี  ขาดความส านึก  ขาดระเบียบวินยัในตนเอง  บงัคบัตนเองไม่ได ้ ไร้เหตุผล  งมงาย  
อวดดี  โออ้วด  ลบหลู่บุญคุณ  เป็นตน้ 

 10.2 ความดีและมูลเหตุของความดี 

 ความดีเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความเจริญ  บุคคลท าความดี  ยอ่มท าให้ตนเองและผูอ่ื้นเกิดความ
เจริญกา้วหนา้และมีความสุข  สบายใจ  การท าความดีทุกชนิดตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

บุคคลท าความดีไดท่ี้กาย  วาจา  ใจ  มูลเหตุท่ีท าใหม้นุษยมี์ความประพฤติดี  ไดแ้ก่ 

  10.2.1 การเสียสละ  แบ่งปัน  เป็นตน้เหตุท าให้เกิดความไม่อยากไดข้องผูอ่ื้น  ท า
ใหป้ระพฤติสุจริต  สันโดษ  ยนิดีในส่ิงท่ีตนมี  ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

  10.2.2 เมตตา  กรุณา  เป็นตน้เหตุ  ท าให้เกิด  ความไม่ประทุษร้าย  ผูกโกรธ  ท า
ใหป้ระพฤติเสียสละ  สงเคราะห์  อนุเคราะห์  ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  ไม่ท าร้าย  ไม่ฆ่าฟัน  ไม่ถือโทษ
โกรธตอบ  สามคัคี  เป็นตน้ 

  10.2.3 ปัญญาและความเห็นถูกตอ้ง  เป็นตน้เหตุ  ท าให้เกิดความมีเหตุผล  ไม่งม
งาย  ท าใหป้ระพฤติมีระเบียบวนิยั  รับผดิชอบ  มีความคิดรอบคอบมีสติ  ไม่ประมาท  เป็นตน้ 

 

11. ทางแห่งความดี 
 การกระท าความดีเป็นคุณธรรมของมนุษย์  ขอ้ปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิดความประพฤติท่ีดี
เหมาะสมส าหรับความเป็นมนุษยต์ามหลกัจริยธรรมไดร้ะบุไว ้ ดงัน้ี 

 11.1 ความประพฤติชอบ  3  ประการ  ดงัท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส (2530 : 31 อา้งจาก องั.ทสก. 24/303) ไดต้รัสไวว้า่ 

  11.1.1 ประพฤติชอบดว้ยกาย  ไดแ้ก่  เวน้ฆ่าสัตว ์ เวน้ลกัทรัพย ์ เวน้ประพฤติผิด
ในกาม 

  11.1.2 ประพฤติชอบดว้ยวาจา  ไดแ้ก่  เวน้จากพูดเท็จ  พูดส่อเสียด  พูดค าหยาบ 

พูดเพอ้เจอ้ 

  11.1.3 ประพฤติชอบดว้ยใจ  ไดแ้ก่  ไม่โลภอยากไดข้องผูอ่ื้น  ไม่พยาบาทปองร้าย
ผูอ่ื้น  มีเหตุผล  เห็นชอบตามท านองคลองธรรม 

 11.2 ท าตนเป็นผูมี้ศีลธรรม 

  พระมหาปรีชา  มหาปัญโญ  และคณะ  (2532 : 34 อา้งจาก องั.ทสก. 20/191) ได้
กล่าวถึง การท าตนเป็นคนดีมีศีลธรรมดงัน้ี 
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  11.2.1 ทาน  สละใหปั้นส่ิงของตน  เพื่อประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

  11.2.2 ถือบวช  เป็นอุบายเวน้การเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 

  11.2.3 ปฏิบติัต่อบิดามารดาใหเ้ป็นสุข 

 11.3 ขอ้ปฏิบติัท่ีไม่ท าใหเ้กิดโทษ 3 ประการ  คือ 

  11.3.1 ส ารวมอินทรีย ์ 6  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ไม่ใหย้นิดียนิร้าย  ในเวลา
เห็นรูป  ฟังเสียง  ดมกล่ิน  ถูกตอ้งสัมผสัทางกายและรู้ธรรมารมณ์ดว้ยใจ 

  11.3.2 รู้จกัประมาณในการรับประทานอาหารไม่มากเกินไป  ไม่นอ้ยเกินไป 

  11.3.3 ประกอบความเพียร เพื่อช าระใจให้หมดจากเคร่ืองเศร้าหมอง  ไม่เห็นแก่
หลบันอน 

 11.4 สร้างความดีอยูเ่สมอ 

  บุญ  หมายถึง  ความดี  ความสุข  ความสบายใจ  บุญเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมให้
มนุษยมี์ความประพฤติดี  บุญเป็นทางไปสู่ความดี  มนุษยค์วรสร้างความดี  ตามหลกัการท าบุญท่ี
เรียกวา่  บุญกิริยาวตัถุ  ท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  (2530 : 33 อา้งจาก 

ข.ุอิติ. 25/270 องั. อฏัฐก 23/245) ไดต้รัสไวว้า่ 

  11.4.1 ทานมยั  บุญส าเร็จไดด้ว้ยการใหท้าน  

  11.4.2 ศีลมยั  บุญส าเร็จไดด้ว้ยการรักษาศีล  

  11.4.3 ภาวนามยั  บุญส าเร็จไดด้ว้ยการเจริญภาวนา 

 หลกัการท าบุญ  3  ประการท่ีกล่าวมาน้ี  สามารถปฏิบติัให้ตนเองบรรลุธรรมระดบัสัจ
ธรรมได ้ ในขั้นเจริญภาวนาตามแบบวปัิสสนาภาวนา 

 11.5 ประพฤติตามโอวาทของพระพุทธเจา้  

 พุทธโอวาท 3 เป็นประมวลค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีเป็นหลกัใหญ่  3  ขอ้  คือ  (พระรา
ชวรมุนี 2520 : 68 อา้งจากท่ี ม10/54/57. ขอ. ธ.25/24/39) 

  11.5.1 ไม่ท าความชัว่ทั้งปวง 

  11.5.2 ท าแต่ความดี 

  11.5.3 ท าใจของตนใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ 

 11.6 การศึกษาและปฏิบติัตาม  ไตรสิกขา 

 สิกขา  3  คือไตรสิกขา  หมายถึง  ขอ้ปฏิบติัเป็นหลกัส าหรับฝึกหดัอบรม  กาย  วาจา  ใจ  
และปัญญา  ใหย้ิง่ข้ึนไป  จนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพาน  ไดแ้ก่ 

  11.6.1 อธิสีลสิกขา  สิกขาคือ  ศีลอนัยิ่ง  หมายถึง  ขอ้ปฏิบติัส าหรับฝึกอบรมทาง
ความประพฤติอยา่งสูง 
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  11.6.2 อธิจิตสิกขา  สิกขาคือ  จิตอนัยิ่ง  หมายถึง  ขอ้ปฏิบติัส าหรับฝึกหดัอบรม
จิตเพื่อใหเ้กิดสมาธิอยา่งสูง 

  11.6.3 อธิปัญญาสิกขา  คือ  ปัญญาอนัยิ่ง  หมายถึงขอ้ปฏิบติัส าหรับฝึกอบรม
ปัญญาเพื่อใหเ้กิดความรู้แจง้อยา่งสูง 

 ทางแห่งความดีในระดบัศีลธรรม  เป็นการกระท าความดี  เพื่อความสุข  เพื่อรับผลการท าดี 

แมก้ารท าความถึงท่ีสุดแลว้ก็ยงัมีความทุกข ์ ดงันั้นการท าความดีในระดบัสัจธรรมนั้น  ตอ้งการให้
บุคคลท าความดีเพื่อความดี  และท างานไปตามหน้าท่ีไม่มีเจตนาท่ีรับเอาผลของความดี  เพื่อ
ยกระดบัจิตใจอยูเ่หนือความดีและความชัว่  เพื่อพน้จากความทุกข ์  

   
 

สรุปท้ายบท  
 กรรม  แปลวา่  การกระท า  ในพุทธศาสนากล่าวถึงกรรม  วา่  ท าดีเรียกวา่  กุศลกรรม  ท า
ชัว่เรียกวา่  อกุศลกรรม  ท าไม่ดีไม่ชัว่เรียกวา่  อพัยากตากรรม  คนจะดีจะชัว่อยู ่จะบริสุทธ์ิหรือไม่
บริสุทธ์ิ  เป็นเร่ืองเฉพาะตวั  คนอ่ืนจะท าให้เราชั่วหรือบริสุทธ์ิหาไดไ้ม่  กรรมจะเกิดข้ึนไดด้้วย  
เจตนา  เป็นใหญ่  ส่วนการกระท าท่ีไม่มีเจตนา  เรียกวา่  กิริยา  คือสักแต่วา่ท า  ไม่ไดต้ั้งใจท า  ผล
ของการกระท านั้นยอ่มไม่ให้ผลท่ีสมบูรณ์  โดยสรุป  กรรมให้ผลในเหตุปัจจุบนัขณะ  นั้นคือ  พอ
เราคิดแลว้กายท า  ก็มีการท ากรรม  และการรับผลอยูใ่นขณะนั้นทีเดียว  ประการต่อมา  คือ  ให้ผล
ในชาติหน้า  หมายความว่า  ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราท าในปัจจุบนัชาติน้ี  แลว้บางอย่างให้ผลไปแล้ว  
เช่นเราทานขา้ว  ผลของการท าขา้วกาท าใหเ้ราอ่ิมไปแลว้  แต่เวลาเราไปสร้างโบสถส์ร้างวิหาร  กรร
รมดีในส่วนน้ียงัไม่ให้ผล  เราก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน  เราก็จะไดรั้บกรรมในชาติหน้าหรือในชาติ
ต่อไป  ( ว. วชิรเมธี. เรียนรู้ทุกขไ์ดสุ้ขเป็นก าไร. 2554: 72 )  

 

แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายความหมายของกรรมตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกขุ 
2. อาจารยแ์สง จนัทร์งาม ไดใ้หค้วามหมายของกรรมไวว้า่อยา่งไร 

3. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์การท ากรรมมีก่ีอยา่ง อะไรบา้ง 

4. จงอธิบายมูลเหตุท่ีใหท้  ากรรมตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกข ุ

5. จงอธิบายประเภทของกรรมมาอยา่งละเอียด 

6. จงอธิบายชนิดของกรรมมาอยา่งละเอียด 



79 

 

7. จงอธิบายกรรมท่ีแบ่งตามแรงหนกัเบามาใหเ้ขา้ใจ 

8. กรรมท่ีจดัตามกาลท่ีใหผ้ลเป็นอยา่งไร จงอธิบาย 

9. พระพุทธทาสภิกขไุดก้ล่าวถึงการหมุนเวยีนของกิเลสและกรรมไวว้า่อยา่งไร 

จงอธิบาย 

10. จงอธิบายกฎแห่งกรรมตามทรรศนะของพระพุทธทาสภิกข ุ

  



แผนการสอนประจ าบทที่ 6 

 เร่ือง การพฒันาคุณภาพชีวติมนุษย์ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

บทท่ี 6  เกณฑคุ์ณภาพชีวติ 

เป้าหมายของชีวิต 

การพฒันาร่างกาย ดว้ยการเล่นกีฬา 

อายวุฒันธรรม คือธรรมท่ีท าใหค้นมีอายยุนืและสุขภาพแขง็แรง 7 ประการ 

การพฒันาจิต 

การแกปั้ญหาชีวติตามหลกัอริยสัจ 4 

หลกัการสร้างความสุขใหก้บัชีวติ 

วธีิเจริญเมตตา 

ขั้นตอนการแผเ่มตตา 

การพฒันาสุขภาพจิต 

บุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีควรมีลกัษณะ 

หลกัปฏิบติัเพื่อการพฒันาจิต 

วธีิการบริหารสุขภาพจิต 

สรุปทา้ยบท 

จุดประสงค์  

1. ใหน้กัศึกษา สามารถบอกจุดยทุธศาสตร์ในการพฒันาชีวติ 

2. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบาย เกณฑพ์ฒันาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน และวางเป้าหมายของชีวติ
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. ใหน้กัศึกษาอธิบายถึงการมีสุขภาพกายท่ีแขง็แรง ดว้ยการรู้จกัออกก าลงักายแบบถูกวธีิ และ
โดยสม ่าเสมอ 
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4. นกัศึกษาสามารถบอกถึงสุขภาพจิตท่ีดีงาม ดว้ยการรู้และเขา้ใจถึงธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของ
ชีวติ และดว้ยการแผเ่มตตาจิตไปยงับุคคลอ่ืนและสัตวอ่ื์น 

5. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์เร่ืองการแกปั้ญหาชีวติไดต้ามหลกัอริยสัจ 4 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. ท ารายงาน 

4. การท างานเป็นกลุ่ม 

5. การฝึกปฏิบติัการเชิงรุก 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  

2. วดิีทศัน์  
3. หนงัสือพิมพ ์ 

4. Internet 

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากการรายงาน 

2. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

3. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม 

4. การสอบ 



บทที ่6 

การพฒันาคุณภาพชีวติมนุษย์ 

 

  การพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษย์ มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมามีส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันาเป็นหลกั
ใหญ่ สอง อย่าง คือ การพฒันากาย กบัการพฒันาจิต การท่ีร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์ ตอ้งพฒันา
ดว้ยปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค นอกจากนั้น ยงัตอ้ง
พฒันาด้วยการอออกก าลงักายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่สม ่าเสมอ เช่นการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ตาม
ความชอบและถนดัของแต่ละคน เช่น การเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล และการว่ายน ้ า เป็นตน้ 
เพื่อใหร่้างกายแขง็แรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยั ไขเ้จบ็  
 จิตใจจะเขม้แข็งมัน่คง ไม่อ่อนหลา้ ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส ตณัหา ความอยากต่างๆ นั้น 
คนเราจะตอ้งมีหลกัการ การพฒันาจิต หลกัการการพฒันาจิตก็คือ การฝึกสมาธิ การเจริญสมถะ
กมัมฏัฐาน และวปัิสสนากมัมฏัฐาน อยูเ่น่ืองๆ เพื่อรักษาระดบัจิตให้อยูน่ิ่งเป็นปกติ การด าเนินชีวิต
ของมนุษยเ์พื่อให้ชีวิตมีคุณภาพตอ้งเร่ิมตน้จากการพฒันาจริยธรรมเป็นอนัดบัแรก  เพื่อให้คนมี
คุณภาพ สามญัส านึกท่ีดีต่อสังคม ไม่สร้างปัญหาใหก้บัตนเองและสังคมประเทศชาติ 

 

1.  เกณฑ์คุณภาพชีวติ 

 

 สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์  (2535  :  93)  ไดร้วบรวมเกณฑ์คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนไทยไว้
ดงัน้ี 

 1.1  ประชากรมีอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะและเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 

 1.2  ประชากรมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  มีบ้านเรือนท่ีคงทนถาวร  
สะอาด  มีส้วมถูกหลกัสุขาภิบาล  มีน ้าด่ืมสะอาด 

 1.3  ประชากรมีโอกาสเขา้ถึงการบริการทางสังคมทัว่ถึง  เช่นการจดัการศึกษาภาคบงัคบั  
 การป้องกนัโรค  การใหข้่าวสาร การดูแลหญิงมีครรภ ์  การท าคลอดและการดูแลหลงัคลอด 

 1.4  ประชากรมีความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 1.5  ประชากรมีการผลิตอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ  การปลูกพืช  การใช้ปุ๋ย  การบ ารุงพนัธ์ุ  
การก าจดัศตัรู  เป็นตน้ 

 1.6  ครอบครัวสามารถควบคุมช่วงเวลาและการมีจ านวนบุตรไดต้ามตอ้งการ  มีบุตรได้
ครอบครัวละ  2  คน 
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 1.7  ประชากรมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยูร่่วมกนั  ( การบ าเพญ็ประโยชน์ )  การ
รักษาวฒันธรรม  การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 1.8  ประชากรมีการพฒันาจิตใจให้มีคุณธรรม ให้มีความสามคัคี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ปฏิบติักิจศาสนา ไม่ติดอบายมุข ไม่ใชจ่้ายโดยความฟุ่มเฟือย 

 

2. เป้าหมายของชีวติ 

 

 การก าหนดเป้าหมายของชีวิต  เป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นรากฐานของการพฒันาคุณภาพชีวิต  
เป้าหมายเปรียบเทียบไดก้บัเข็มทิศ  ส าหรับช้ีทางเดินให้ถึงจุดหมาย   บุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จ
ในชีวิตตอ้งก าหนดเป้าหมายของชีวิตตนเองให้เหมาะสม  เป้าหมายของชีวิตแบ่งเป็น  3  ระดบัคือ  
(สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ 2535 : 94)  

2.1  เป้าหมายชีวิตขั้นพื้นฐานไดแ้ก่  การศึกษาหาความรู้  มีความประพฤติดี  พึ่งตนเองได ้ 
และสามารถประกอบอาชีพสุจริตได ้

 2.2  เป้าหมายชีวิตระดบักลาง  ตอ้งการควบคุมความสุขในการครองเรือนมีคู่ครองท่ีดี มี
บุตรท่ีเช่ือฟัง มีทรัพยส์มบติัและมีเพื่อนท่ีดี 

 2.3  เป้าหมายชีวิตระดับสูงได้แก่  ความต้องการพ้นทุกข์จึงต้องประพฤติธรรมมี
จุดมุ่งหมายเพื่อนิพพาน  และเพื่อครองชีวติท่ีประเสริฐ 

 เป้าหมายของชีวิตทั้งสามระดบันั้น  ขั้นพื้นฐาน  เพื่อตอ้งการให้มีการครองตนและ ครอง
งานท่ีดีระดบักลาง  เพื่อมีความสุขในการครองเรือน  และครองคน  ระดบัสูงสุด  เพื่อครองชีวิตท่ี
ประเสริฐ เพื่อความพน้ทุกข ์

 

3. การพฒันากาย 

 

 การกีฬาเป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาสุขภาพทางกาย  การกีฬานั้น  นอกจากจะก่อให้เกิดความ
สนุกสนานแลว้  ยงัช่วยพฒันาร่างกาย  และจิตใจเขม้แข็ง  มีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี การเล่นกีฬา 
ท าให้ผ่อนคลายความเครียด  ช่วยส่งเสริมความสามคัคี  และสร้างมิตรภาพต่อกนัยิ่งไปกว่านั้น   
การกีฬายงัช่วยพฒันาจริยธรรม  และคุณธรรม  ช่วยสร้างคนให้มีระเบียบวินัยในตนเองมีความ
รับผดิชอบ  มีน ้าใจเป็นนกักีฬาและไม่เห็นแก่ตวั 

 3.1  เป้าหมายของการเล่นกีฬา 

 เป้าหมายของการเล่นกีฬา การเล่นกีฬามีเป้าหมายดงัน้ีคือ  (สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ 2535  :  95)  
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  3.1.1  กีฬาเพื่อสุขภาพ  ช่วยให้สุขภาพมีความสมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพจิตดีมี
ก าลงัใจเขม้แขง็ 

  3.1.2  กีฬาเพื่อการพกัผอ่นและความสนุกสนาน 

  3.1.3  กีฬาเพื่อคุณธรรม 

  3.1.4  กีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพและความเป็นเพื่อนท่ีดี 

3.2  หลกัเบ้ืองตน้ส าหรับการออกก าลงักาย การออกก าลงักายมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

  3.2.1  การเตรียมตวั ทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนการเล่นกีฬา เช่น อบอุ่น
ร่างกาย 

  3.2.2  ควรออกก าลงักายในท่ีโล่งแจง้ มีอากาศบริสุทธ์ิ 

  3.2.3  การออกก าลงักายควรเนน้หวัใจ หลอดเลือด กลา้มเน้ือทุกส่วนของร่างกาย
ไดอ้อกก าลงักายอยา่งทัว่ถึง 

  3.2.4  ระหวา่งออกก าลงักายไม่ควรด่ืมน ้ามากทนัที และไม่ควรรับประทานอาหาร
ก่อนออกก าลงักาย 

  3.2.5  ไม่ควรออกก าลงักายมากเกินไปจะท าใหร่้างกายอ่อนเพลีย 

  3.2.6  เล่นกีฬาดว้ยความไม่ประมาท ระวงัการบาดเจบ็และอุบติัเหตุ 

  3.2.7  หลงัจากเล่นกีฬาไม่ควรอาบน ้าทนัที 

  3.2.8  มีสมาธิในการเล่นกีฬา เล่นดว้ยความรอบคอบ มีสติ 

 

4.  จริยธรรมกบัการกฬีา 

 

 การกีฬาช่วยพฒันาผูเ้ล่นกีฬา ท าใหผู้เ้ล่นมีคุณธรรมดงัต่อไปน้ี 

 4.1  ความมีระเบียบวนิยั เช่น การเคารพระเบียบกติกาการแข่งขนั  การตดัสินการกีฬา ช่วย
พฒันาผูเ้ล่นกีฬาใหมี้วนิยัในตวัเอง  เคารพผูใ้หญ่  เป็นตน้ 

 4.2  มีความสามคัคีใหค้วามร่วมมือ เสียสละมีน ้าหน่ึงน ้าใจเดียวกนั 

 4.3  การรู้จกัตนเองและการรู้จกัหน้าท่ีของตน รู้จกัความสามารถของตนและยุทธวิธีการ
เล่นกีฬา และการแข่งขนัการประลอง ท าใหบุ้คคลรู้จกัตนเองดีข้ึน 

 4.4  มีความรับผิดชอบ เช่นการรับผิดชอบในการฝึกซ้อม ความรับผิดชอบในการเล่นให้
ถูกตอ้งตามกติกา รับผดิชอบต่อการเล่นเป็นทีม เป็นตน้ 

 4.5  มีความยติุธรรม ยอมรับในการตดัสินของคณะกรรมการ ผูต้ดัสินกีฬาตอ้งตดัสินอยา่ง
ยติุธรรม ใหมี้ความเคารพเป็นธรรม ไม่เล่นพรรคเล่นพวกในการแข่งขนั 
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 4.6  มีน ้ าใจเป็นนกักีฬา คือ “รู้แพ”้ หมายถึง การรู้จกัตวัเอง รู้จกัความสามารถของตนเอง 
และยอมรับความสามารถของคนอ่ืนท่ีเก่งกว่า และพลอยยินดีท่ีฝ่ายตรงกนัขา้มเล่นไดดี้กว่า “รู้
ชนะ” หมายถึง รู้จกัภาวะและฐานะของผูเ้ล่น เล่นกีฬาเพื่อมิตรภาพ เม่ือชนะไม่ควรยินดีจนเกินไป 
ไม่เยาะเยย้ถากถางผูแ้พ ้“รู้อภยั” หมายถึง การให้อภยัในความผิดทั้งท่ีเจตนา และ ไม่เจตนาของผู ้
เล่น หรือการตดัสินของคณะกรรมการมีอุดมการณ์ทางการกีฬาสูง 

 4.7  ไม่เห็นแก่ตวัไม่เอาเปรียบในการเล่น 

 

5.  ธรรมในพระพทุธศาสนาทีส่่งเสริมชีวติ 

 

 ทุกคนต้องการอายุยืนยาวมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมี จิตใจท่ีสงบ                             
มีสติปัญญาดี  ธรรมเป็นขอ้ปฏิบติัสายกลาง เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ให้เป็นปกติ มี
อายุยืน เรียกวา่ อายุวฒันธรรม (สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ 2535 : 96 อา้งจาก กรมการศาสนา 2525 : 8-10)  

7  ประการคือ 

 5.1  รู้จกัท าตนใหส้บาย เช่น อยูท่ี่ปลอดภยั  สะอาด  อากาศบริสุทธ์ิ รู้จกัท าจิตใจให้สบาย
ไม่ตึงเครียด มีความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย  รู้จกัครองชีวิตท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัฐานะ  มีความพอใจ
ในส่ิงท่ีตนเองมีอยู ่
 5.2  รู้จกัประมาณในการบริโภคอาหารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

 5.3  รู้จกัรับประทานอาหารท่ียอ่ยง่าย  เช่น  อาหารมงัสวรัิติ เป็นตน้ 

 5.4  ประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัเวลาเช่น  เวลาท างาน  การรับประทานอาหาร การออก
ก าลงักาย การพกัผอ่น 

 5.5  รู้จกัควบคุมอารมณ์ 

 5.6  มีความประพฤติดีงาม  และงดเวน้อบายมุข 

 5.7  มีเพื่อนท่ีดี 

 

6.  การพฒันาจิต 

 

 การพฒันาจิต  หมายถึงการฝึกจิต  เพื่อใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี สามารถปรับตวัเองให้เขา้สังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข  เป้าหมายการพฒันาจิต  เพื่อให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีรู้จกับริหารจิตและควบคุม
จิตดี  ไม่ใหจิ้ตตกเป็นทาสของกามารมณ์และมีความสุขใจ 
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7.  ลกัษณะทางธรรมชาติของจิต 

 

 จิตมนุษยเ์ป็นนามธรรมมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า  แต่สังเกตไดจ้ากพฤติกรรมพฤติกรรมท่ี
แสดงออกทางกาย  วาจา  และมีความรู้สึกสัมผสัไดด้ว้ยใจของตนเอง ลกัษณะของจิตนั้นมีดงัน้ี 

 7.1  พนัทนงั - ด้ินรน คือ ด้ินรนเพื่อจะหาอารมณ์ท่ีเป็นเหยือ่มีรูปเสียงเป็นตน้ ท่ีน่าใคร่ น่า
พอใจ 

 7.2  จะปลงั - กวดัแกวง่ คือ ไม่หยดุอยูใ่นอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงไดน้าน 

 7.3  ทุรักขงั - รักษายาก คือ รักษาใหอ้ยูก่บัท่ี โดยไม่ใหคิ้ดไปถึงเร่ืองต่างๆ นั้น ท าไดย้าก 

 7.4  ทุนนิวารยงั - หา้มยาก คือ จะป้องกนัมิใหคิ้ดเร่ืองท่ีเราไม่ตอ้งการนั้น เป็นส่ิงท่ีหา้มยาก 

 7.5  ละหุ - เป็นธรรมชาติเร็ว คือ เกิดข้ึนแลว้ดบัไปเร็ว 

 7.6  ยตัถ กามนิปาตี - มกัตกไปตามอารมณ์ท่ีชอบเร่ืองใด ก็คิดแต่เร่ืองนั้นเสมอ 

 7.7  ทูรังคมงั - ไปไดไ้กล คือ การออกรับอารมณ์ท่ีไกลๆ ได ้

 7.8  เอกจรัง - เท่ียวไปดวงเดียวคือ  จิตน้ีเกิดดบัทีละดวงเท่านั้น 

 7.9  อสรีรัง - ไม่มีรูปร่าง คือ ไม่มีสี ไม่มีรูปร่าง เพราะเป็นนามธรรม จิตสัมผสัไดด้ว้ยจิต 

 7.10  คูหาสยงั - มีถ ้าคือกายเป็นท่ีอาศยัคือ  จิตอาศยัอยูใ่นร่างกายท่ีมีชีวติ(พระศรีวสุิทธิกว ี
2535 : 4) 

 ลักษณะทางธรรมชาติของจิตดั้ งเดิมนั้น  ตามท่ี  สุชีพ  ปุญญานุภาพ  (2535 : 83)                  

ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทางธรรมชาติของจิตใจไวว้า่  จิตดั้งเดิมนั้นเป็นจิตท่ีผอ่งใสบริสุทธ์ิ  แต่จิตตอ้ง
มวัหมอง  เพราะกิเลสท่ีจะเขา้มาและใจเป็นใหญ่ในการสร้างความส าเร็จให้กบัชีวิต พระพุทธเจา้
ทรงตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ส าเร็จดว้ยใจ ถา้ใจอนัโทษประทุษร้าย
แลว้ จะพูดก็ตาม  จะท าก็ตามความทุกขย์อ่มติดตามไป  เหมือนลอ้เกวียนตามรอยเทา้โค ฉะนั้นแล   
“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ใจเป็นใหญ่ ส าเร็จดว้ยใจ  ถา้ใจผอ่งใสแลว้จะพูดก็ตาม  จะท าก็ตาม
ความสุขยอ่มติดตามไป เหมือนเงาตามตวัฉะนั้น” 

 

8. เมตตาภาวนากบัการพฒันาจิต 

การเจริญเมตตา  เป็นจุดตั้ งต้นของการพฒันาจิตของมนุษย์ท่ีมีความส าคัญมากและ            
มีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวนั  ผูท่ี้เจริญเมตตาเป็นประจ าจะเป็นมงคล  และไดท้  าบุญมากกว่า
การท างาน  และการรักษาศีล  ท าให้จิตสงบ  มีอารมณ์เยือกเยน็มัน่คง  มีสุขภาพจิตดี  เป็นท่ีรักของ
มนุษยแ์ละสัตว ์ มีอานิสงส์มากดงัท่ี ฐิตวณัโณภิกข ุ (2535 : 186 - 188 )  ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
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 8.1  หลบัเป็นสุข 

 8.2  ต่ืนเป็นสุข 

 8.3  ไม่ฝันร้าย 

 8.4  มนุษยท์ั้งหลายรักใคร่ 

 8.5  อมนุษยท์ั้งหลายรักใคร่ 

 8.6  เทวดาทั้งหลายรักษาผูน้ั้น 

 8.7  ไฟ อาวธุ ยาพิษ ไม่สามารถท าร้ายผูมี้เมตตาจิตได ้

 8.8  ผวิพรรณสดใส 

 8.9  จิตตั้งมัน่เป็นสมาธิ 

 8.10  เป็นผูไ้ม่หลงตาย 

 8.11  เม่ือตายแลว้ไปเกิดในพรหมโลก 

 

9. วธิีเจริญเมตตา 

 

 การเจริญเมตตา  หรือเมตตาภาวนา  หมายถึง  การอบรมจิตให้เกิดเมตตา  มีความปรารถนา
ใหส้ัตวท์ั้งปวง  มีความสุข  พน้จากทุกข ์เมตตาเป็นเคร่ืองมือก าจดัความก าหนดั  ยินดีในกิเลสกรรม  
ความพยาบาท ความอาฆาต  ปองร้าย  ผกูโกรธ 

 การเจริญเมตตา  เป็นวธีิการแผเ่มตตา  ซ่ึงมีวธีิการแผเ่มตตาอยู ่ 2  วธีิคือ 

 9.1   การแผเ่มตตาโดยเฉพาะเจาะจงคือ  การแผเ่มตตา ปรารถนาความสุขความเจริญไปให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น  บิดา  มารดา  ครู -อาจารย ์ เพื่อน  คนในครอบครัว  บุคคลในทิศทั้ง 6 
ตลอดจนมนุษย ์สัตวเ์ดรัจฉาน  เทวดา  เปรต  เป็นตน้  โดยท าจิตใจใหส้งบ แลว้แผเ่มตตาจิตไปวา่ 

 “ขอใหม้ารดา บิดาของขา้พเจา้ จงมีความสุขไม่มีความทุกข ์ ประสบแต่ส่ิงท่ีน่าปรารถนา
เถิด” 

 9.2   การแผเ่มตตาโดยไม่เจาะจง คือการแผเ่มตตาไปยงัหมู่สัตวทุ์กหมู่เหล่าในโลกทั้งปวง 

 

10. ขั้นตอนการแผ่เมตตา 

 

 พระศรีวสุิทธิกว ี (2530  :  164)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการแผเ่มตตาจิต ดงัน้ี 

 10.1  การแผเ่มตตาให้แก่ตนเอง 
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การแผ่เมตตาให้แก่ตนเองน้ี ไม่ใช่เพื่อให้จิตใจสงบเป็นสมาธิ แต่เพื่อท าตนเองให้เป็น
พยานว่า  เรารักสุขเกลียดทุกข์ ไม่ท าความเดือดร้อนให้แก่ผูอ่ื้นแต่มีความปรารถนาให้สัตวทุ์ก
จ าพวกมีความเจริญ มีความสุข การเจริญเมตตาให้แก่ตนเองดงัขอ้ความดงัน้ี  “ขอให้เรามีความสุข  
ปราศจากความทุกข”์ หรือ  “ขอใหเ้ราพน้จากความทุกขภ์ยัทั้งส้ินเถิด”  

 10.2  แผ่เมตตาไปยงัคนท่ีรักและท่ีเคารพเช่น  บิดา  มารดา  ครูอาจารย ์ เพื่อน  เป็นตน้  
โดยตั้งจิตแผเ่มตตาไปวา่ “ขอใหท้่าน ระบุช่ือ..จงเป็นสุข ปราศจากทุกขเ์ถิด” จิตจะสงบง่ายข้ึน 

 10.3  แผเ่มตตาไปยงัคนท่ีรักยิ่ง ไดแ้ก่ การแผเ่มตตาไปยงัคนท่ีเรารักเป็นพิเศษ  มีพระคุณ
ต่อเราเป็นอนัมาก เช่น บิดา มารดา ครู อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณ เป็นตน้  แผ่เมตตาไปเร่ือยๆ  จนจิต
เป็นสมาธิ 

 10.4  แผเ่มตตาไปยงัคนกลาง ไดแ้ก่ การแผเ่มตตาให้สัตว ์บุคคลท่ีไม่รัก ไม่เกลียดเพื่อสัตว์
เหล่านั้นมีความสุข เพื่อสร้างพื้นฐานใหจิ้ตสงบ 

 10.5  การแผ่เมตตาให้ศตัรู ได้แก่ การแผ่เมตตาไปยงัศตัรูและเจา้กรรมนายเวร ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีเราไม่ชอบ มีความอาฆาตพยาบาท ผูกโกรธ มีความเคียดแคน้ วิธีปฏิบติัดว้ยการ แผเ่มตตา
ชั้นท่ี 1 – 4 มาตามล าดบั แลว้ปล่อยวางท าใจเป็นกลางแลว้แผ่เมตตาให้กบัศตัรู เพื่อผ่อนคลาย
พยาบาท ความโกรธ จนจิตใจสงบเป็นสมาธิ 

 

11. การพฒันาสุขภาพจิต  
 

 บุคคลท่ีมีสุขภาพดี  นอกจากมีร่างกายท่ีแขง็แรง  มีพลานามยัสมบูรณ์แลว้  สุขภาพจิตท่ีดีก็
มีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีส าคญัยิง่  เพราะผูมี้สุขภาพดียอ่มปรับตวัเขา้กบับุคคลและ
สังคมไดดี้ และสามารถอยูก่บัคนอ่ืนไดดี้อยา่งมีความสุข 

 

12. บุคคลทีม่สุีขภาพดีควรมลีกัษณะดังนี ้

 

 12.1  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ปราศจากโรค 

 12.2 มีอารมณ์มัน่คง  สามารถควบคุมตนเองได้เม่ือเกิดความเครียด  มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง 

 12.3  มีสติปัญญา รู้จกัใชเ้หตุผล  ในการเผชิญชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 12.4  มองโลกในแง่ดี มีความรักต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 12.5  มีความคาดหวงัในชีวติ  เพื่อพฒันาตนเอง  ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
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13. หลกัปฏบิัติเพ่ือการพฒันาจิต 

 

 สมภพ ชีวรัฐพฒัน์  (2535 : 102)  ไดก้ล่าวถึงหลกัปฏิบติัเพื่อพฒันาจิตไวด้งัน้ี 

 13.1  มองโลกในแง่ดี  รู้จกัมองส่วนดีของบุคคลอ่ืน 

 13.2  ควรมีความพอใจในงานหรือหนา้ท่ีของตน 

 13.3  รู้จกัวางแผนปฏิบติังาน  ท างานตามขั้นตอน ไม่ให้เกิดความสับสน 

 13.4  ไม่ควรมีนิสัยท่ีรีบร้อนหรือเร่งรีบท างาน  เพราะจะท าใหเ้กิดความผดิพลาด 

 13.5  ควรหาเวลาพกัผอ่นบา้งไม่ควรท างานตลอดทั้งวนั  จะก่อใหเ้กิดความเครียด 

 13.6  รู้จกัใชส้ติปัญญา  ในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 

 13.7  อยา่ตั้งความหวงัใหสู้งเกินไป  เพราะถา้ผดิหวงัแลว้จะกลายเป็นความเครียด 

 13.8  กลา้เผชิญความจริง  เม่ือท าผดิก็ยอมรับ รู้จกัแพใ้นบางโอกาสและรู้จกัให้อภยั 

 13.9  หาท่ีปรึกษา อยา่สะสมความเครียดไวแ้ต่ผูเ้ดียว  ควรระบายความรู้สึกกบัผูท่ี้เราเคารพ
และไวว้างใจ 

 13.10  หลีกเล่ียงไปจากเหตุการณ์ท่ียุง่ยากท่ีเกิดข้ึน 

 13.11  เม่ือเกิดความโกรธ ควรหางานท า เพื่อเป็นการระบายความโกรธ 

 13.12  จดักิจกรรมสันทนาการ เช่น ฟังดนตรี พกัผอ่น เล่นกีฬา เป็นตน้ 

 13.13  รู้จกัพฒันาจิต หรือบริหารจิตใหเ้ป็นสมาธิ เพื่อปล่อยวางความทุกข ์

 13.14  ประกอบอาชีพหรืองานท่ีไม่ผดิกฎหมายและศีลธรรม 

 

14. วธีิการบริหารสุขภาพจิต 

 วิธีการบริหารสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดี   ตามท่ีพระธรรมโกศาจารย ์                 
( 2534 : 47 )  ไดก้ล่าวไว ้มีดงัต่อไปน้ี  
 14.1  จงท าตวัเองใหห้มดปัญหา  (ไม่มีความทุกข)์  เก่ียวกบัโลก  โลกมีปัญหา  มีความทุกข ์
จิตตอ้งไม่หมุนเวยีน เปล่ียนแปลงไปตามโลก จะตอ้งเกิดเป็นมนุษย ์สัตวเ์ดรัจฉาน เป็นตน้ ไม่หยุด
น่ิง มีความจ าเป็นตอ้งหยดุ เพื่อท าจิตใหส้งบ ท าจิตใหว้า่ง ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัโลกอีกต่อไป 

 14.2  ท  าจิตใหเ้ยอืกเยน็  อยา่ท าจิตใจตกในอบายส่ี  อยา่ท าผดิดว้ยกิเลส ตรวจสอบสภาพจิต
และปรับสภาพจิตใหมี้ความสุขและเยอืกเยน็อยูเ่สมอ 

 14.3  ท  างานให้เหมาะสมกบัเวลาให้เสร็จตามเวลา  ไม่ท างานด้วยกิเลส ตณัหาท าให้เกิด
ความวติกกงัวลและเศร้าหมอง 

 14.4  อยา่หวาดผวากบัเหตุการณ์ของโลก 
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 14.5  ไม่เศร้าโศกกบัเร่ืองธรรมชาติของชีวิต  บุคคลเกิดมาตอ้งแก่  เจ็บ  ตาย  มีแพ ้ มีชนะ  
มีได ้ มีเสีย  เป็นตน้  เป็นเร่ืองธรรมชาติของชีวิต  ไม่ตอ้งเป็นทุกขใ์ห้เสียเวลา  เพราะเราไม่ไดเ้กิด
มาเพื่อเป็นทุกขค์วรเตรียมใจไวแ้กไ้ขส่ิงท่ีผดิใหถู้ก 

 14.6  ท  าดี เพื่อสะสมความดี แต่อยา่อวดดี 

 14.7  รู้จกัตนเอง  และไม่ท าตามใจตนเองและไม่เอาเปรียบรบกวนคนอ่ืน 

 14.8  ปวดท่ีกาย อยา่ใหป้วดมาถึงใจ 

 14.9  ประพฤติตนอยูใ่นกรอบศีลธรรม 

 14.10  วางเฉยต่อโลกธรรมแปด ลาภ เส่ือมลาภ ไดย้ศ เส่ือมยศ นินทา ไดส้รรเสริญ ไดสุ้ข 
ไดทุ้กข ์

 14.11  มีพระพุทธเจา้อยูใ่นใจทุกขณะหมายถึง  มีปัญหาใชด้บัทุกขโ์ดยพุทธวธีิ 

 14.12  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  จะท าใหค้นอ่ืนพลอยช่ืนใจ  และสมคัรใจท าตาม 

 

15. การแก้ปัญหาชีวติ 

 

 ชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนตาย  จะตอ้งพบปัญหาต่างๆ ควรพยายามศึกษาและรู้จกัแกปั้ญหา
ชีวิต  จะช่วยพฒันาชีวิตให้มีคุณภาพดีข้ึน พุทธธรรมส าหรับใชแ้กปั้ญหาชีวิตนั้นเรียกวา่ อริยสัจ 4 

“อริยสัจ”  แปลวา่ความจริงอนัประเสริฐ หลกัอริยสัจเป็นกระบวนการแกปั้ญหาชีวิตอยา่งมีระบบ
และท าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อริยสัจมี 4  ขอ้ดงัน้ี 

 15.1  ทุกข ์คือ  ส่ิงท่ีทนไดย้าก  ไดแ้ก่  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  เป็นตน้  ทุกข์
คือตวัปัญหาทั้งหมดของชีวติ 

 15.2  สมุทยั คือ  เหตุท่ีเกิดให้ทุกขห์มายถึง  สาเหตุของปัญหา  ทุกขห์รือปัญหามีสาเหตุมา
จากตณัหา สมุทยัคือสาเหตุของปัญหา 

 15.3  นิโรธ คือ  ความดบัทุกข์หมายถึง  การพน้จากปัญหา หมดปัญหา  เม่ือแกปั้ญหาได้
หมดชีวติพน้จากปัญหา หรือพน้จากความทุกข ์

 15.4  มรรค คือ  ขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกขห์มายถึง  วิธีการและขอ้ปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา  
ไดแ้ก่ ทางสายกลาง  หรือมรรคมีองค ์ 8  สรุปลงในไตรสิกขาคือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา 
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16. การแก้ปัญหาชีวติตามหลกัอริยสัจ (กจิในอริยสัจ) 

 

 พระราชวรมุนี ( 2520 : 121)  ไดก้ล่าวถึงการแกปั้ญหาของชีวติโดยใชห้ลกัอริยสัจไว ้ ดงัน้ี 

 16.1  การท าความเขา้ใจและก าหนดขอบเขตของปัญหา (ปริญญา) 

 16.2  วเิคราะห์และวนิิจฉยัขอ้มูล เหตุของปัญหา ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขใหห้มดส้ินไป (ปหานะ) 

 16.3  ช้ีบอกภาวะปราศจากปัญหา อนัเป็นจุดหมายท่ีตอ้งการ ช้ีให้เห็นว่า การแก้ปัญหา
เป็นไปไดแ้ละจุดหมายนั้นควรเขา้ถึง ซ่ึงจะตอ้งท าใหส้ าเร็จ  (สัจฉิกิริยา) 

 16.4  การก าหนดวิธีการ ขั้นตอนและรายละเอียดท่ีจะตอ้งปฏิบติัในการลงมือแก้ปัญหา 
(ภาวนา) 

 

17.   การสร้างความสุขให้กบัชีวติ 

 

 บุคคลท่ีมีสุขภาพท่ีดีย่อมมีความสุข ความเจริญด้าน วตัถุส่งเสริมความเจริญทางด้าน
ร่างกาย  ความเจริญดา้นคุณธรรม  ส่งเสริมความสุขดา้นจิตใจ  ความสุขของมนุษยน์ั้นแบ่งเป็น  2  
ประเภท คือ  
 17.1  ความสุขอิงอามิส ไดแ้ก่  ความสุขท่ีตอ้งการอาศยัเหยือ่ล่อนั้นคือ  รูป  รส  กล่ิน  เสียง  
สัมผสั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตน้เหตุจูงใจใหส้ัตวเ์กิดความใคร่ความปรารถนาเม่ือไดส้มปรารถนาก่อให้เกิด
สุขซ่ึงเป็นความสุขของปุถุชน  (อามิสสุข) 

 17.2  ความสุขไม่อิงอามิส ไดแ้ก่  ความสุขไม่อิงอามิสแต่อาศยัเนกขมัมะ (ความปลีกตวั
ปลีกใจออกจากกาม)  คือ   การพรากจิตออกจากกามคุณหา้  และกิเลสทั้งปวง  จิตท่ีปราศจากกิเลส 

 

18.  หลกัการสร้างความสุขกบัชีวติ 

 

ปัญญานนัทภิกข ุ(2530 : 2-5)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการสร้างความสุขใหก้บัชีวติไวด้งัน้ี 

           18.1  ครอบครัวคือวิมานแห่งความสุข  ครอบครัวใดบุตรเช่ือฟังบิดามารดา  ครอบครัวนั้น
เช่ือวา่  มีเทวดาคุม้ครองและไดรั้บแต่ความสวสัดิมงคล  บุตรธิดามีความกตญัญูกตเวทีนบนอบต่อ
บิดามารดา  เล้ียงดูอุปการะบิดามารดาท าให้เกิดความสุขทั้งสองฝ่ายทั้งโลกน้ีและโลกหน้า  และ
สามีภรรยาในครอบครัวปฏิบติัหนา้ท่ีต่อกนัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  ร่วมทุกขร่์วมสุข  ไม่เอาเปรียบ  
ถนอมน ้าใจกนั  ท าใหบ้า้นเป็นวมิานท่ีแสนสุข  เป็นท่ีอยูข่องเทพบุตรและเทพธิดา 



93 

 

           18.2  ความสุขท่ีเกิดจากการท างาน จงท างานให้สนุกและท างานดว้ยสติปัญญาให้ถูกตอ้ง
ตามหนา้ท่ี อยา่ท างานดว้ยกิเลส ตณัหา อยา่ตั้งความหวงัในผลงาน ท างานตามหนา้ท่ีให้ถูกตอ้งและ
ดีท่ีสุด มีความสันโดษในผลงาน 

           18.3  สร้างความสุขให้กบัชีวิตด้วยการท าบุญ “บุญ” หมายถึง  ความดี  ความสบาย
ใจความสุข การท าบุญอยู่กบัความเช่ือ  สติปัญญา  ความเคยชิน  ซ่ึงบุคคลทัว่ไปมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการท าบุญ  และมีเจตนาในการท าบุญแตกต่างกนัตามความศรัทธาของแต่ละคน ซ่ึงสรุป
หลกัการท าบุญทัว่ไปได ้ 3   ประการคือ 

18.3.1  การท าบุญเพื่อผลตอบแทน และเสวยผลบุญ  เ ป็นการท าบุญท่ีขาด
สติปัญญา   มีกิเลสเกสมีความอยากท่ีแน่นหนา  ท าบุญเพราะอยากไดบุ้ญ  เพื่อส่งเสริมความเห็นแก่
ตวัมากข้ึน  เช่น  อยากสวย  อยากรวย  อยากได้บุญมาก  การท าบุญตอ้งเบียดเบียนสัตวอ่ื์นๆไป
พร้อมเสร็จอุปมาเหมือน  “คนอาบน ้าสกปรก   ยิง่อาบยิง่สกปรก”    

  18.3.2  การท าบุญเพื่อลา้งบาปและลา้งกิเลส ลดความเห็นแก่ตวัให้น้อยลงอุปมา
เหมือน  “คนอาบน ้าสะอาด ยิง่อาบยิง่สะอาด” 

  18.3.3  การท าบุญเพื่อประโยชน์ไม่หวงัผลตอบแทน  เป็นการท าบุญของพระ
อรหนัต ์ซ่ึงหมดความเห็นแก่ตวั อุปมาเหมือน“คนอาบน ้าบริสุทธ์ิ ยิง่อาบยิง่บริสุทธ์ิ” 

 

สรุปท้ายบท 

 

  การพฒันาชีวิตให้มีคุณภาพนั้ น ต้องรู้จักวางแผนก าหนดเป้าหมายพฒันาร่างกายให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดว้ยการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และการออกก าลงั
กาย และเล่นกีฬา การพฒันาจิตให้มีเมตตามีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถแกปั้ญหาชีวิตตลอดจนสร้าง
ความสุขใหก้บัชีวติและสังคมได ้

  การสร้างเป้าหมายชีวิตมี 3 ระดบั คือ ระดบัพื้นฐาน คือการศึกษาเล่าเรียน หาความรู้เพื่อ
พึ่งตนเองใหไ้ดใ้นทางสุจริต  สองระดบักลางเพื่อการครองเรือนท่ีดี มีคู่ครองและมิตรสหายท่ีดี สาม
ระดบัสูง เพื่อครองชีวิตท่ีประเสริฐและมีความสุข การพฒันากายและพฒันาจิตทั้งกายและใจ ตอ้ง
พฒันาใหต่้อเน่ืองสัมพนัธ์กนัไป เพื่อความเขม็แขง็ทั้งกายและใจ จนสามารถพึ่งตนเองไดแ้ละแกไ้ข
หาตนเองความตามหลกัอริสัจ 4 ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีสามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาชีวติ  
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แบบฝึกหัด 

 

1. จุดยทุธศาสตร์ในการพฒันาชีวติมนุษยใ์หมี้คุณภาพมีอะไรบา้ง 

2. จงบอกเกณฑ์คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนไทยท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาชีวิตให้มีคุณภาพ ตาม
ความตอ้งการของมนุษย ์

3. จงบอกเป้าหมายของชีวิต 3 ระดบั ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้และเป็นจุดรากฐานของการพฒันา
คุณภาพชีวติ วา่มีอะไรบา้ง 

4. จริยธรรมกบัการเล่นกีฬา มีอะไรบา้ง จงบอกเป็นขอ้ๆ 

5. อายวุฒันธรรมคืออะไร มีก่ีประการ อะไรบา้ง 

6. จงบอกธรรมชาติของจิตใจมนุษยม์าใหท้ราบเป็นขอ้ๆ พอเป็นสังเขป 

7. จงบอกอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ภาวนาท่ีเป็นปัจจยัในการพฒันาจิต มาเป็นขอ้ๆ 

8. บุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี ควรมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

9. จงบอกลกัษณะของการพฒันาจิต มาใหท้ราบโดยละเอียด 

10. วธีิบริหาร สุขภาพจิต ตามแนวของพระธรรมโกศาจารยมี์อะไรบา้ง 



แผนการสอนประจ าบทที่ 7 

 เร่ือง จริยธรรมเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวติ (การครองเรือน) 
 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

บทท่ี 7  ความส าคญัของการครองเรือน 

 การเลือกคู่ครอง 

 ประเภทของสามี – ภรรยา 

 จริยธรรมพื้นฐานของผูค้รองเรือน 

 จริยธรรมในการสร้างพื้นฐานของผูค้รองเรือน 

 จริยธรรมในการสร้างความสุขใหก้บัผูค้รองเรือน 

 วธีิสร้างความสุขภายในครอบครัว 

 ความวบิติัในการครองเรือน 

 ประโยชน์ของการครองเรือน 

สรุปทา้ยบท 

จุดประสงค์  

1. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงการควบคุมตนเองประพฤติเหมาะสมอยูใ่นการครองเรือน 

และอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นปกติสุข 

2. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ 

3. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงความส ารวม ตระหนกัในการด ารงชีวติในการครองเรือน 

4. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงความเขา้ใจบทบาทของตนในการอยูร่่วมกนัในสังคม 

5. ใหน้กัศึกษาสามารถเปรียบเทียบบุคคลท่ีเป็นคนเก่ง ดี และมีสุข 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 
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3. ท ารายงาน 

4. การแสดงบทบาทสมมติ 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. อินเตอร์เน็ต 

3. วดีีทศัน์ 
4. นิตยสารรายวนั / รายสัปดาห์ และอ่ืนๆ 

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากรายงาน  

2. ประเมินจากการอภิปราย  

3. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมติ  

4. การสอบ 



 

บทที ่7 

การครองตน ครองคน ครองงาน และครองเรือน 

 

  ในบทน้ีจะน ำเสนอหลกัพุทธจริยธรรมในกำรครองตน ครองคน ครองงำน และครองเรือน 
ซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพำะบุคคล อยู่ท่ีควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล กำรครองตนเองได้ จะท ำให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำ ในชีวิต มีควำมประพฤติท่ีเหมำะสม ก็จะสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมโดยใช้
หลกัธรรมทำงศำสนำ ยอ่มท ำให้คนเรำอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุข  ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน
และเคำรพกฎหมำย เป็นตน้ ดงันั้น กำรครองตน คือกำรควบคุมตนเองให้มีควำมประพฤติเหมำะสม 
มีมำรยำทท่ีดีรู้จกัปฏิบติัตนตำมระเบียบของกฎหมำย ซ่ึงก็จะส่งผลดีต่อกำรครองคนครองกำรงำน
คือท ำให้เกิดกำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่ร่วมกบัสังคมอย่ำงไม่เดือดร้อน ส ำหรับกำร
ครองเรือนคือกำรท่ีชำยและหญิงมีควำมรัก มีควำมเสน่หำต่อกนั ยนิดีพอใจในรสสัมผสัของกนัและ
กนั แลว้ตกลงปลงใจท่ีจะใชชี้วิตร่วมกนั  เป็นกำรอยูแ่บบฆรำวำส ผูค้รองเรือนท่ีประกอบดว้ยบุตร 
ภรรยำ สำมี บิดำ มำรดำ และบริวำร ซ่ึงเป็นชีวติครอบครัว กำรอยูร่่วมกนั จึงตอ้งมีหลกัในกำรครอง
เรือนเป็นพื้นฐำนใหอ้ยูไ่ดอ้ยำ่งมีควำมสุข 

 

1. หลกัการครองตน 

 

 กำรครองตนเป็นควำมประพฤติส่วนบุคคล เพื่อสร้ำงคุณธรรมและวินยัให้เกิดข้ึนในตนเอง
มีควำมส ำนึกในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น กำรปฏิบติัตนเพื่อกำรครองตนนั้นมี
หลกักำรปฏิบติัดงัน้ี (สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ 2535 : 111)  
 1.1 กำรพึ่งตนเอง 

 1.2 ควำมเป็นคนรอบรู้และคงแก่เรียน 

 1.3 ควำมขยนัหมัน่เพียร 

 1.4 ควำมรับผดิชอบ 

 1.5 กำรประหยดัและอดออม 

 1.6 ไม่ประมำท 

 1.7 มีระเบียบวนิยัและเคำรพกฎหมำย 

 1.8 กำรปรับตวัเขำ้กบัสังคมตำมแนวพุทธศำสนำ 
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 ดงัมีรำยละเอียด จะไดอ้ธิบำยเพิ่มเติมแต่ละหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.1  การพึง่ตนเอง 

  กำรพึ่งตนเอง หมำยถึง ควำมพยำยำมท่ีจะช่วยตนเอง พฒันำตนเอง สร้ำงตนเองโดยใช้
สติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมขยนัหมัน่เพียร ควำมอดทน ควำมเช่ือมัน่ในตนเองและกำร
ตดัสินใจแก้ปัญหำชีวิตด้วยตนเอง ตลอดจนท ำงำนตำมหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น ดงัพุทธภำษิตท่ีว่ำ “อตัตำ หิ อตัตะโน นำโถ ตนเป็นท่ีพึ่งของตน” 
สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ (2535 : 112) ไดก้ล่ำวถึงหลกัในกำรพึ่งตนเองไวด้งัน้ี 

1)  ศึกษำหำควำมรู้อยูเ่ป็นนิจ 

2)  ฝึกตนเองใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ 

3)  ใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองใหเ้ตม็ท่ี ก่อนท่ีจะขอควำมช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 

4)  มีควำมเขม้แขง็ อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหำทั้งปวง 

5)  ใชเ้วลำวำ่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

6)  คิดชอบ ท ำชอบแกปั้ญหำได ้

7)  ขวนขวำยประกอบอำชีพสุจริตโดยไม่เลือกงำน 

8)  รับผดิชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวมต่อหนำ้ท่ีและกำรกระท ำ 

9)  ปฏิบติังำนใหส้ ำเร็จเรียบร้อยไม่คัง่คำ้ง 

พื้นฐำนของกำรพึ่งตนเอง คือ กำรฝึกตนเองให้มีควำมขยนัหมัน่เพียรอดทนสู้งำน หมัน่
ศึกษำหำควำมรู้ ไม่อยูน่ิ่งเฉย บุคคลใดพึ่งตนเองได ้บุคคลนั้นยอ่มมีควำมส ำเร็จในชีวติ 

 

1.2 ความเป็นคนรอบรู้และคงแก่เรียน 

ควำมเป็นคนรอบรู้และคงแก่เรียน หมำยถึง กำรแสวงหำควำมรู้อยูเ่สมอ รู้จกัเลือกเรียนใน
วชิำท่ีควรรู้ไดศึ้กษำเล่ำเรียนมำมำก มีควำมช ำนำญและมีประสบกำรณ์มำก สำมำรถน ำควำมรู้นั้นมำ
ประกอบอำชีพ และเป็นเคร่ืองมือช่วยค ้ ำจุนชีวิตให้รอดพน้จำกควำมทุกข์ ดังนั้นกำรครองตน
เพื่อให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำในชีวิต พึงแสวงหำควำมรู้ ควำมช ำนำญในวิชำกำรต่ำง ๆ ได ้
กวำ้งขวำงและลึกซ้ึง บุคคลไม่แก่เกินเรียนสำมำรถศึกษำเล่ำเรียนไดต้ลอดชีวติ 

 พระรำชวรมุนี (2520 : 139) ไดก้ล่ำวถึงเทคนิคในกำรท ำตนใหเ้ป็นผูมี้ควำมรู้ คือ 

  1) ฟังมำก คือ ไดเ้ล่ำเรียนสดบัฟังไวม้ำก 

  2) จ ำได ้คือ จบัหลกัหรือสำระส ำคญัได ้ทรงควำมจ ำไวแ้ม่นย  ำ 

  3) คล่องมำก คือ ท่องบ่นหรือไดพู้ดเสมอจนแคล่วคล่องชดัเจน 
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  4) เพ่งข้ึนใจ คือ ใส่ใจคิดนึกพิจำรณำจนเจนใจ นึกข้ึนคร้ังใดก็ปรำกฏชัดเจนให้
เห็นสวำ่งชดั 

  5) ขบจนได้ทฤษฎี หรือแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ มีควำมเข้ำใจลึกซ้ึงมองเห็น
ประจกัษแ์จง้ดว้ยปัญญำ ทั้งในส่วนเน้ือควำมและเหตุผล 

   

1.3 ความขยนัหมั่นเพยีร 

 ควำมขยนัหมัน่เพียร หมำยถึง ควำมเพียรพยำยำมในกำรท ำงำนนั้น คือ เม่ือตนมีควำมพอใจ
ท่ีจะท ำงำนใดแลว้ก็ลงมือท ำ คนท่ีมีควำมขยนัหมัน่เพียรพึ่งตนเองไดแ้ละครองตนไดด้ว้ย 

 ลกัษณะคนมีควำมขยนัหมัน่เพียร เป็นคนกล้ำสู้งำนไม่หลบหลีกงำน ไม่ทิ้งงำน ไม่กลวั
ควำมทุกขย์ำก ไม่กลวัควำมล ำบำก ไม่อ่อนแอ มีควำมยนิดีพอใจในกำรท ำงำน เป็นคนรีบเร่งท ำงำน
ดว้ยควำมรวดเร็ววอ่งไว ท ำงำนตรงเวลำและเสร็จทนัเวลำ 

 ควำมขยนัหมัน่เพียร 4 ประกำร คือ  
  1) เพียรระวงัไม่ใหบ้ำปเกิดข้ึนในสันดำน 

  2) เพียรละบำปท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

  3) เพียรใหกุ้ศลเกิดข้ึนในสันดำน 

  4) เพียรรักษำกุศลท่ีเกิดข้ึนไม่ให้เส่ือม (มหำเถรสมำคม 2520 : 54  อำ้งจำก จตุกก 
องคุต 21/20) 
 พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีควำมขยนัหมัน่เพียร มีควำมเอำใจใส่และตั้งใจท ำงำน มีควำม
อดทนหนักแน่น สู้งำน ไม้ท้อถอย เป็นพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบ และเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ควำมส ำเร็จ ดงัพุทธภำษิตท่ีวำ่ “วริิเยน ทุกขะมจัเจติ” “คนพน้ทุกขไ์ดเ้พรำะควำมเพียร” 

  

1.4 ความรับผดิชอบ 

 ควำมรับผิดชอบ คือ ควำมตั้งใจปฏิบัติภำรกิจหน้ำท่ีของตนให้เกิดผลส ำเร็จเรียบร้อย
ถูกตอ้งและตรงต่อเวลำ ดว้ยควำมสุจริต ควำมเต็มใจและควำมจริงใจ ทุกคนตอ้งมีควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  ต่อครอบครัวและสังคม ลักษณะของควำมรับผิดชอบตำมท่ีพระปริย ัติโมลี                        
(ม.ป.ป. : 26-27) ไดก้ล่ำวไวด้งัน้ี 

 1) มีควำมซ่ือสัตยต์รงต่อหนำ้ท่ีภำรกิจ 

 2) มีควำมส ำนึกในใจถึงฐำนะและภำวะของตวัอยูเ่สมอ 

 3) มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรอยำ่งมีระเบียบ 

 4) มีควำมตั้งใจใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถปฏิบติัภำรกิจต่ำง ๆ ดว้ยดี 
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 5) มีควำมพยำยำมปฏิบติัหนำ้ท่ีจะส ำเร็จ รวดเร็วและเรียบร้อย 

 6) มีควำมพยำยำมปรับปรุงแกไ้ข กำรปฏิบติัภำรกิจท่ีบกพร่องใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 7) มีควำมเคำรพในสิทธิและควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น ในกำรปฏิบติัภำรกิจเป็นปกติวสิัย 

 8) มีควำมยอมรับผลส ำเร็จ และควำมลม้เหลวในกำรกระท ำทุกประกำร 

 บุคคลท่ีมีวินัยในตนเองดี ย่อมมีควำมรับผิดชอบสูง ควำมรับผิดชอบเป็นเคร่ืองมือวดั
คุณภำพของผลงำน นอกจำกน้ีควำมรับผิดชอบเป็นปัจจยัพื้นฐำนท่ีส ำคญัท่ีส่งเสริมให้กำรครองตน 
กำรครองงำน และกำรครองเรือน และกำรครองคนใหส้ ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

  

1.5 การประหยดัและอดออม 

 ค ำว่ำ “ประหยดั” หมำยถึง กำรใช้จ่ำยให้พอดี สมควรแก่ก ำลงัทรัพย์ท่ีหำมำได้โดยไม่
ฝืดเคืองและไม่ฟุ่มเฟือย ค ำว่ำ “ออม” หมำยควำมว่ำรู้จกัเก็บรักษำไวเ้ม่ือยำมจ ำเป็นบุคคลควร
ประหยดัและออมเพื่อควำมเป็นอยู ่กำรใชจ่้ำย กำรจดังำน เป็นตน้ 

 วธีิปฏิบติักบักำรประหยดั มีหลำยวธีิ ดงัท่ีสมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ (2535 : 115) ไดส้รุปกล่ำวไว้
ดงัน้ี 

 1) มีควำมเป็นอยูต่ำมสมควรแก่ภำวะและฐำนะของตน 

 2) มีควำมพอดีในกำรจบัจ่ำยทรัพย ์ไม่สุรุ่ยสุร่ำยหรือตระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินควร 

 3) ค ำนึงถึงฐำนะ และรำยไดข้องตน คิดก่อนจ่ำยใชเ้ท่ำท่ีจ  ำเป็นเสมอ 

 4) ใชท้รัพยำกรเวลำและพลงังำนใหเ้ป็นประโยชน์มำกท่ีสุด 

 5) จดังำนและพิธีต่ำง ๆ ตำมสมควร ใชจ่้ำยเท่ำท่ีจ  ำเป็น 

 6) รู้จกัเก็บทรัพยแ์ละหำวธีิเพิ่มพูนทรัพยส์มบติัโดยทำงท่ีชอบ 

 7) รู้จกัดูแลผลประโยชน์ของตนและของส่วนรวม 

 8) รู้จกัวำงแผนในกำรใชจ่้ำยและออมดว้ยควำมรอบคอบ 

 กำรประหยดัและกำรออม คือ กำรเป็นอยูอ่ยำ่งเรียบง่ำย รู้จกัประมำณในกำรบริโภคทรัพย์
หรือปัจจยั 4 มีควำมพอใจในส่ิงท่ีมีอยู่ แลส่ิงท่ีตนหำมำได ้จะช่วยให้บุคคลมีควำมสุขและมีควำม
มัน่คงในทรัพยสิ์น กำรประหยดัและออมเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรสร้ำงฐำนะและควำม
มัน่คงในทรัพยสิ์น กำรประหยดัและออมเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรสร้ำงฐำนะและควำม
มัน่คงทำงเศรษฐกิจของตน ครอบครัว และประเทศชำติ 
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1.6 ความไม่ประมาทในชีวติ 

 ควำมไม่ประมำท คือ กำรไม่ปล่อยสัมปชญัญะ หมำยควำมวำ่จะท ำหน้ำท่ีใดก็ตำมท ำดว้ย
สติสัมปชญัญะ มิใหเ้ผอเรอเตือนใจตนเองใหต้ลอดเวลำ ปลุกใจใหต่ื้นตวัอยูทุ่กเม่ือ 

 คุณธรรมหรือคุณงำมควำมดีทั้งหมด มีควำมไม่ประมำทเป็นฐำนรองรับเป็นบ่อเกิดเป็นเหตุ
ให้มีข้ึนทั้งนั้น โดยนยัตรงกนัขำ้งแสดงว่ำ อกุศลธรรมก็หมดส้ินไป เพรำะอำศยัควำมไม่ประมำท
เช่นเดียวกนั ดงัท่ีพระเทพปริยติัโมลี (ม.ป.ป. : 28-30) ไดย้กพระด ำรัสของพระพุทธเจำ้มำกล่ำวไว้
วำ่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เรำยอ่มไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแมอ้ยำ่งหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด 
เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้วเส่ือมไป เหมือนควำมไม่ประมำทดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เม่ือ
บุคคลไม่ประมำทแลว้ กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดยอ่มเกิดข้ึน อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ยอ่มเส่ือมไป” 

  

1.7 ความมีระเบียบวนัิยและเคารพกฎหมาย 

  1.7.1 วินัย คือ ข้อบงัคบัหรือระเบียบแบบแผนท่ีสังคมได้ตรำข้ึน เพื่อควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลหรือหมู่คณะให้อยู๋ ร่วมกนัอย่ำงสันติสุข วินัยแบ่งออกเป็น 3 ประกำร คือ 
(สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ 2535 : 117)  
   1) ระเบียบวนิยัทำงสังคม เช่น กฎหมำย พระรำชบญัญติั พระรำชก ำหนด 

   2) ระเบียบวินัยทำงศำสนำ หมำยถึง วินัยของฆรำวำส เช่น ศีล 5 ศีล 8 
และวนิยัของพระภิกษุสำมเณร เช่น ศีล 10 และศีล 227 

   3) วินยัในตนเอง หมำยถึง กำรควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ ควำมประพฤติดีงำม
และรู้จักปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมอย่ำง
เคร่งครัดมีควำมส ำนึกในหน้ำท่ีของตนเอง มีควำมรับผิดชอบ วินยัในตนเองเป็นพื้นฐำนของกำร
กระท ำควำมดีและพฒันำคุณธรรมดำ้นอ่ืน ๆ ให้เกิดข้ึนกบัตนเอง เช่น ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต กำรตรง
เวลำควำมขยนัหมัน่เพียร ควำมอดทน ควำมยุติธรรมเป็นตน้ วินยัในตวัเองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ  
    3.1 วนิยัภำยนอก ไดแ้ก่ ควำมประพฤติทำงดำ้นร่ำงกำยและวำจำ
เบญจศีลและกฎหมำย เป็นเคร่ืองมือควบคุมควำมประพฤติทำงกำยและวำจำท่ีเหมำะสมท่ีสุด 

    3.2 วินัยภำยใน ได้แก่ วินัยทำงด้ำนจิตใจ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่
หลง ไม่พยำบำท ไม่อิจฉำริษยำ ไม่คิดเบียดเบียนและมุ่งร้ำย เป็นตน้ และเบญจธรรม สมำธิภำวนำ
และวปัิสสนำเป็นเคร่ืองมือควบคุมวนิยัทำงดำ้นจิตใจไดดี้ท่ีสุด 
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  บุคคลท่ีสำมำรถควบคุมกำย วำจำ ใจ ให้มีวินัยและมีคุณธรรมดว้ยกำรปฏิบติัตำมหลกั
กฎหมำย ศีลธรรม และหลกัธรรมในศำสนำ จดัว่ำเป็นบุคคลท่ีประเสริฐและมีควำมเป็นเลิศในกำร
ครองตน 

  1.7.2 เคำรพกฎหมำย 

  กฎหมำย หมำยถึง ขอ้บงัคบัท่ีรัฐเป็นผูก้  ำหนดข้ึนมำ เพื่อให้คนของรัฐได้ยึดถือ
และปฏิบติัตำมดว้ยควำมเคำรพ เพื่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยในสังคม ถำ้ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตำมจะไดรั้บโทษหรือถูกบงัคบั กฎหมำยมีลกัษณะเป็นค ำสั่ง ขอ้บงัคบั ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมตวัอย่ำง
กำรเคำรพกฎหมำย เช่น กำรปฏิบติัตำมกฎจรำจร กำรรักษำสำธำรณสมบติัและส่ิงแวดลอ้มละเวน้
กำรใชอ้ภิสิทธ์ิ ไม่ใชก้ฎหมู่ตดัสินปัญหำ กำรเสียภำษีใหแ้ก่รัฐ เป็นตน้ 

 

1.8 การปรับตัวเข้ากบัสังคมตามแนวพุทธศาสนา 

 กำรปรับตวัเขำ้กบัสังคมตำมแนวพุทธศำสนำ เป็นกำรปฏิบติัตนเพื่อครองตนท ำให้ชีวิต
รอดมีควำมปลอดภยัจำกอนัตรำย กำรปฏิบติัดงักล่ำวน้ีมีขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

 1. ไม่คบคนพำล 

 2. คบบณัฑิต หรือนกัปรำชญ ์

 3. บูชำคนท่ีควรบูชำ 

 4. หลีกห่ำงอบำยมุขคือสำเหตุแห่งควำมเส่ือม 

 5. อยูใ่นสถำนท่ีท่ีเหมำะสม คือ อยูใ่นแหล่งท่ีมีคนดีและมีคุณธรรม 

 6. มีกตญัญูต่อผูมี้พระคุณคือมีคุณธรรม 

 

2. พทุธจริยธรรมทีส่่งเสริมการครองตน 

 

  พุทธจริยธรรมท่ีส่งเสริมกำรครองตน ได้แก่ นำถกรณธรรม คือ ธรรมอนัเป็นท่ีพึ่ง 10 
ประกำร คือ (พระมหำปรีชำ  มหำปัญโญ  และคณะ 2532 : 138-170)  
 2.1 กำรรักษำกำยวำจำใหเ้รียบร้อย 

 2.2 ควำมเป็นผูไ้ดส้ดบัตรับฟังมำก ไดศึ้กษำเล่ำเรียนมำก สำมำรถน ำควำมรู้มำใชป้ระโยชน์ได ้

 2.3 ควำมเป็นผูมี้เพื่อนท่ีดีงำม 

 2.4 ควำมเป็นผูว้ำ่ง่ำยสอนง่ำย 

 2.5 ควำมเป็นผูข้ยนัหมัน่เพียร 

 2.6 ควำมเป็นผูใ้คร่ในธรรมท่ีชอบ รู้จกัใฝ่หำควำมรู้ใฝ่หำควำมจริง รู้จกัพูดและรู้จกัฟัง 
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 2.7 มีควำมเพียรเพื่อละควำมชัว่ 

 2.8 สันโดษมีควำมยนิดีพอใจในส่ิงท่ีเป็นของตน 

 2.9 สติ มีควำมระลึก รู้ตวัอยูเ่สมอไม่ประมำท มีสติพร้อมอยูทุ่กอิริยำบถ 

 2.10 ปัญญำมีควำมรอบรู้ มีปัญญำหยัง่เหตุผล รู้จกัคิดพิจำรณำในส่ิงทั้งหลำยตำมควำมเป็นจริง 

  

3. สรุปการครองตน 

 

 3.1 กำรครองตน หมำยถึง กำรควบคุมตนเองเพื่อประพฤติปฏิบติัตนให้เหมำะสมให้อยูใ่น
กรอบของกฎหมำย ศีลธรรมและมำรยำททำงสังคม รู้จกัพึ่ งตนเองให้เข้ำกับสังคมได้ด้วยหลัก
จริยธรรมและส ำรวมระวงัไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นให้เดือดร้อน 

 3.2 หลักครองตนมีดังน้ี กำรพึ่ งตนเอง มีควำมรอบรู้ มีควำมขยนัหมั่นเพียร มีควำม
รับผิดชอบรู้จกัประหยดัและออม ไม่ประมำท มีวินยัเคำรพกฎหมำย รู้จกัปรับตวัเขำ้กบัสังคมดว้ย
คุณธรรม 

 3.3 นำถกรณธรรม คือ ธรรมอนัเป็นท่ีพึ่งเพื่อส่งเสริมกำรครองตน มี 10 ประกำร คือ คงแก่
เรียน มีเพื่อนท่ีดี เป็นผูว้่ำง่ำยสอนง่ำย มีมนุษยธรรม กำรท ำจิตให้สงบ มีสติสัมปชญัญะ มีปัญญำ
รู้เท่ำทนัอำรมณ์ และหยัง่รู้ธรรมทั้งหลำยตำมควำมเป็นจริง จดัวำ่เป็นกำรครองตนท่ีดีท่ีสุด 

 

4. การครองคน 

 

 กำรครองคน เป็นกำรปรับตวัทำงดำ้นจริยธรรมของบุคคล เพื่อให้เขำ้กบับุคคลอ่ืนไดอ้ยำ่ง
ผสมกลมกลืนได้ธรรมชำติ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ชอบอยู่เป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ มนุษยต์อ้งกำร
ควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมมัน่คงและควำมปลอดภยัแห่งชีวติ จ  ำเป็นตอ้งมีกำรประสำนสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน เพื่อควำมอยูร่อดและควำมสันติสุขของชีวติ 

 4.1 หลกัจริยธรรมส าหรับการท าความดี 
 ในกำรครองคนนั้น บุคคลจะตอ้งประพฤติดี 3 ประกำร คือ ประพฤติดีทำงกำย ทำงวำจำ 
และทำงใจ และหลกัธรรมท่ีส่งเสริมกำรกระท ำควำมดี เรียกว่ำ “กุศลกรรมบถ” หมำยถึง ทำงท ำ
ควำมดีแนวทำงในกำรท ำควำมดี เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีควำมประพฤติด้วยควำมเรียบร้อยและ
ประพฤติดว้ยควำมเรียบร้อยและประพฤติธรรม 

  4.1.1 กุศลกรรมบถ 10  
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 กุศลกรรมบถ เป็นแนวทำงและกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี มี 10 ประกำรดว้ยกนั คือ (สนิท  ตั้งกว ี
2527 : 36) 
   1) กำยกรรม 3  คือ 

    1.1 เวน้จำกกำรฆ่ำสัตว ์

    1.2 เวน้จำกกำรลกัทรัพย ์

    1.3 เวน้จำกกำรประพฤติผดิในกำม 

   2) วจีกรรม 4  คือ 

    2.1 เวน้จำกกำรพูดเทจ็ 

    2.2 เวน้จำกกำรพูดค ำหยำบ 

    2.3 เวน้จำกกำรพูดส่อเสียด 

    2.4 เวน้จำกกำรพูดเพอ้เจอ้ 

   3) มโนกรรม 3  คือ 

    3.1 ไม่โลภอยำกไดข้องคนอ่ืน 

    3.2 ไม่อำฆำตพยำบำทคนอ่ืน 

    3.3 ไม่เห็นผดิจำกท ำนองคลองธรรม 

 กุศลกรรมบถ 10 ประกำรน้ี เป็นทำงแห่งกรรมดี หรือทำงแห่งควำมดี อนัเป็นจริยธรรมอยู่
ในระดบัชั้นกลำงของศำสนำพุทธ โดยกำรปฏิบติัทำงใจอนัเป็นขอ้ปฏิบติัส ำคญัยิ่งเพรำะใจเป็น
ส ำคญั กำรประพฤติตำมกุศลกรรมบถ ยอ่มเป็นกำรท ำควำมดีใหเ้กิดข้ึนแก่ตนเองทั้งส้ิน 

 กุศลกรรมบถ เรียกว่ำ สุจริต อนัเป็นกรณีท่ีพึงกระท ำ คือ เป็นกำรงำนท่ีบุคคลควรใส่ใจ
กระท ำ บุคคลใดกระท ำกรรมท่ีเป็นกุศลกรรมบถเป็นกิจท่ีถึงกระท ำ บุคคลนั้นยอ่มไดรั้บอำนิสงส์ 5 
ประกำร คือ 

  1. แมต้นเองติเตียนตนเองไม่ได ้

  2. ผูรู้้ใคร่ครวญแลว้ยอ่มสรรเสริญ 

  3. ช่ือเสียงอนัดียอ่มขจรไป 

  4. ยอ่มไม่หลงท ำกำลกิริยำ 

  5. เบ้ืองหนำ้แมต้ำยเพรำะกำยแตก ยอ่มเขำ้สู่สุคติ- ลกสวรรค ์ดงันั้นกุศลกรรมบถ
จึงจดัเป็นกำรงำนท่ีไม่มีโทษ เป็นกุศลกรรมน ำบุคคลผูป้ระพฤติปฏิบติัให้ด ำเนินตำมท ำนองคลอง
ธรรมอนัถูกตอ้ง ท ำใหผู้ป้ระพฤติพบกบัควำมสุขควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมส ำเร็จในชีวติ 

 

  4.1.2 จริยธรรมทีส่่งเสริมการครองคน 
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  จริยธรรมท่ีส่งเสริมครองใจคน ไดแ้ก่ พรหมวิหำร 4 และอคติ 4 พุทธจริยธรรม
ดงักล่ำวนั้น เป็นหลกัธรรมท่ีส ำคญัและเป็นหลกัธรรมท่ีปรับตวัเขำ้กบัคนอ่ืนได้อย่ำงเหมำะสม                 
ดงัจะไดน้ ำมำกล่ำวไวด้งัต่อไปน้ี 

  1) พรหมวิหำร 4 หมำยถึง ธรรมประจ ำใจอนัประเสริฐและปฏิบติัตนต่อมนุษย์
ทั้งหลำยโดยชอบ ดงัมีรำยละเอียดดงัน้ี (สุรศกัด์ิ  สร้อยครบุรี ม.ป.ป. : 48)  

   1.1 เมตตำ ควำมรักใคร่ ปรำรถนำใหค้นอ่ืนมีควำมสุข 

   1.2 กรุณำ ควำมสงสำรคิดช่วยใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์

   1.3 มุทิตำ ควำมพลอยยนิดี เม่ือผูอ่ื้นไดดี้ ไม่มีอิจฉำริษยำ 

   1.4 อุเบกขำ ควำมวำงใจเป็นกลำง ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ไม่อิจฉำริษยำ 

ท่ีวำ่พรหมวิหำรนั้น เพรำะเป็นเคร่ืองอยู่ของผูใ้หญ่ ผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่มีอ ำนำจวำสนำตอ้งมีคุณธรรมน้ี 
เพรำะเป็นกุศลธรรมและผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่นั้นจะตอ้งไม่ล ำเอียงและมีควำมยติุธรรม 

  2) อคติ 4 หมำยถึง ควำมล ำเอียง หรือกำรด ำเนินชีวิตท่ีผิดเป็นตวัท ำลำยควำม
ยติุธรรม อคติทั้ง 4 คือ 

   2.1 ฉนัทำคติ ล ำเอียงเพรำะรักใคร่กนั 

   2.2 โทสำคติ ล ำเอียงเพรำไม่ชอบกนั 

   2.3 โมหำคติ ล ำเอียงเพรำะเขลำ 

   2.4 ภยำคติ ล ำเอียงเพรำะกลวั 

  4.1.3 หลกัในการครองคน 

  กำรครองคนเป็นกำรสร้ำงควำมรักและผูกพนัด้ำนจิตใจ เพื่อควำมกระชับมิตร
อย่ำงแน่นแฟ้นและเพื่อตวัเขำ้หำกนัฉันมิตรฉนัพี่น้องมีหลกัควำมปฏิบติัดงัน้ี (สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ 
2535 : 156) 
  1) กำรครองใจกนั เป็นกำรสร้ำงควำมรัก กำรผูกพนัดำ้นจิตใจ ให้รู้จกัยึดเหน่ียว
น ้ำใจกนั เรียกวำ่ สังคหะวตัถุ หมำยถึง ธรรมท่ีครองใจกนัมี 4 ประกำร คือ  
   1.1 ทำน กำรใหก้ำรแบ่งปันส่ิงของ( โอบออ้มอำรีย)์  
   1.2 ปิยวำจำ คือ กำรพูดจำปรำศรัยดว้ยควำมอ่อนหวำน (วจีไพเรำะ) 
   1.3 อตัถจริยำ คือ ประพฤติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กนั (สงเครำะห์
ประชำชน) 
   1.4 สมำนตัตตำ คือ กำรวำงตนเสมอตน้เสมอปลำย(วำงตนพอดี) 
  2) ควำมเคำรพและควำมเกรงใจ 
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 ควำมเคำรพและควำมเกรงใจ เป็นมำรยำททำงสังคมและเป็นระเบียบวินยัส ำหรับตนเอง 
ควำมเคำรพ หมำยถึง ควำมประพฤติอ่อนนอ้มและสุภำพ ใหเ้กียรติและยกยอ่งผูอ่ื้นตำมฐำนะ 

  3) ประเภทของควำมเคำรพ 

   3.1 ควำมเคำรพตนเอง กำรยอมรับและรู้จกัคุณค่ำของคุณธรรมในตนเอง
ท่ีไดท้  ำไวดี้แลว้ กำรเคำรพตนเองคือกำรเคำรพผูอ่ื้น 

   3.2 กำรเคำรพบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีควรเคำรพ ไดแ้ก่ บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย ์
พระสงฆพ์ระมหำกษตัริย ์ผูสู้งอำยมีุศีลธรรมคุณธรรมท่ีมีต ำแหน่งในหนำ้ท่ีกำรงำน เป็นตน้ 

   3.3 เคำรพกฎหมำย คือ กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 

   3.4 กำรเคำรพธรรมะ คือ กำรปฏิบติัตำมธรรมะดว้ยกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ี 
ใหมี้ควำมสุจริต 

   3.5 กำรเคำรพในพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆใ์นฐำนะท่ีพึ่งทำงใจ 

   3.6 กำรเคำรพในกำรศึกษำ กำรศึกษำคือชีวิต กำรศึกษำท ำให้คนมีชีวิต
สมบูรณ์ควรตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนดว้ยควำมเคำรพ 

   3.7 ควำมไม่ประมำท ควำมประมำทเป็นส่ิงท่ีไม่ดีและเป็นหนทำงแห่ง
ควำมตำย ดงันั้นจึงไม่ประมำท 

  4) เสน่ห์ในกำรประสำนงำน 

  กำรประสำนสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนถือวำ่เป็นเร่ืองส ำคญั ควรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ดงั
สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ (2535 : 158) ไดก้ล่ำวไวด้งัน้ี 

   4.1 กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 

   4.2 มีเมตตำ ยิม้แยม้แจ่มใส 

   4.3 ตรงต่อเวลำ 

   4.4 สุภำพอ่อนนอ้มถ่อมตน 

   4.5 รับฟังผูอ่ื้นดว้ยควำมตั้งใจ 

   4.6 หลีกเล่ียงกำรโตแ้ยง้ 

   4.7 เจรจำดว้ยค ำสุภำพ อ่อนนอ้ม 

   4.8 ขอบคุณและอ ำลำดว้ยควำมสุภำพ 

  5) กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

  กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน เพื่อเกิดควำมสมัครใจและควำมเต็มใจท่ีจะ
ร่วมมือกนัท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั เรียกวำ่ สำรำณียธรรม หมำยถึง ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั
ดงัท่ีพระรำชวรมุนี (2523 : 14-15) ไดก้ล่ำวไวด้งัน้ี 
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   5.1 ท ำต่อกนัดว้ยเมตตำ คือ แสดงไมตรีและมีควำมหวงัดีต่อกนั 

   5.2 พูดกันด้วยควำมเมตตำ คือ บอกแนะน ำ สั่งสอน ตกัเตือนด้วยจิต
เมตตำ 

   5.3 ติดต่อกนัดว้ยเมตตำ คือ ตั้งจิตปรำรถนำดีต่อกนั 

   5.4 แบ่งกนักินแบ่งกนัใช ้คือ เสียสละและแบ่งบนัลำภผลท่ีไดม้ำโดยชอบ
ธรรม 

   5.5 ประพฤติใหดี้เหมือนเขำ คือ ควำมประพฤติสุจริตดีงำม 

   5.6 ปรับควำมเห็นเขำ้หำกนั คือ เคำรพรับฟังควำมคิดเห็นของกนัและกนั 

  6) ควำมสำมคัคี 

  ควำมสำมคัคี หมำยถึง ควำมพร้อมเพรียงเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนั สมคัรใจและเต็ม
ใจเขำ้ร่วมกิจกรรมของส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หมู่คณะ มีควำมรับผิดชอบร่วมกนั มีควำม
ยุติธรรม หลกัแสดงควำมสำมคัคีไดแ้ก่ อปริหำนิยธรรม คือ ธรรมท่ีป้องกนัควำมเส่ือม 7 ประกำร 
คือ (พระรำชวสุิทธิโมลี 2526 : 98) 
   6.1 หมัน่ประชุมเพื่อปรึกษำหำรือกนั ระดมควำมคิดเพื่อแกปั้ญหำ 

   6.2 มีควำมพร้อมเพรียงกนัในกำรเขำ้ประชุมและในกำรท ำกิจกรรม 

   6.3 ประพฤติตำมระเบียบและบทบญัญติัของหมู่คณะ ไม่ละเมิดขอ้บญัญติั
ของหมู่คณะ 

   6.4 เคำรพเช่ือฟังผูน้ ำ และหวัหนำ้งำน 

   6.5 ไม่มีกิเลสตณัหำ ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกำรงำน 

   6.6 ยนิดีในควำมเป็นอยูอ่ยำ่งสงบ งดเวน้จำกกำรทะเลำะวิวำทและขดัแยง้
กนั 

   6.7 ตั้ งใจอยู่เสมอว่ำ ให้บุคคลประพฤติธรรมมีศีลธรรมมำเป็นสมำชิก
เพิ่มข้ึน ใหอ้ยูก่นัอยำ่งมีสันติ 

  7) ควำมเมตตำและกำรใหอ้ภยั 

  กำรใชห้ลกัเมตตำและใหอ้ภยัในกำรครองใจคนมีดงัน้ี 

   7.1 กำรเมตตำจิต ควรท ำเป็นนิสัย 

   7.2 อภยั ไม่เอำผดิคิดพยำบำท ผกูโกรธต่อผูมุ้่งภยัและกระท ำผดิ 

   7.3 ควบคุมธรรมกำรใหเ้ป็นปกติ เม่ือถูกย ัว่ยใุหโ้กรธ 

   7.4 มีควำมเคำรพ และควำมเกรงใจต่อกนั 

   7.5 สุจริตและยติุธรรมในกำรตดัสิน 
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   7.6 เม่ือขดัแจง้ ตอ้งรู้จกัประนีประนอม 

   7.7 สุภำพอ่อนนอ้มต่อผูใ้หญ่และอ่อนโยนต่อผูใ้หญ่ดว้ยกวำ่ 

   7.8 ห่วงใยและเยีย่มเยยีนในเวลำเจบ็ป่วย  
   7.9 ตดัสินแกปั้ญหำดว้ยเหตุผลอยำ่งนุ่มนวล 

   7.10 อุทิศส่วนบุญและแผส่่วนกุศลใหทุ้กชีวติ ไม่ยกเวน้แมแ้ต่ศตัรู 

 

5. สรุปการครองคน 

 

 5.1 กำรครองคน หมำยถึง กำรปรับตวัทำงดำ้นจริยธรรมของตนให้เขำ้กบับุคคลอ่ืน และ
สังคมได้อย่ำงเหมำะสมดว้ยกำรประพฤติและปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืน ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตจริงใจ
และเมตตำ เสียสละแบ่งปัน เพื่อควำมเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนั เป้ำหมำยของกำรครองตน คือ ควำมเป็น
เพื่อนท่ีดี หรือเป็นกลัยำณมิตร 

 5.2 กุศลกรรมบถ 10 คือ ทำงแห่งกำรท ำควำมดี เป็นจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับกำรครองตน
เพื่อเตรียมบุคคลใหป้ระพฤติดี 

 5.3 หลกักำรครองคน ไดแ้ก่ กำรครองใจกนั เคำรพ เกรงใจ กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั ควำมสำมคัคี ควำมเมตตำและกำรใหอ้ภยัต่อกนั 

 5.4 กำรครองใจกนั เพื่อผูกมดัน ้ ำใจดว้ยกำรแบ่งปัน กำรพูดจำไพเรำะ ท ำประโยชน์ให้กนั
และกนั ปรับตวัใหเ้ขำ้กนัได ้วำงตวัใหเ้หมำะสมกบักำละและเทศะ 

 5.5 กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี ตอ้งปฏิบติัตำมหลกัสำรำณียธรรม ซ่ึงมี 6 ประกำร คือ ท ำดี
ต่อกัน พูดดีต่อกัน ด้วยควำมเมตตำ ติดต่อกันด้วยควำมเมตตำ แบ่งปันลำภท่ีเกิดข้ึนด้วยควำม
ยติุธรรม ประพฤติและท ำควำมดีใหเ้ท่ำเทียมกนั 

 5.6 เมตตำและอภยั เมตตำเป็นควำมปรำรถนำให้เพื่อนมนุษยแ์ละสัตวมี์ควำมสุขและพน้
จำกทุกข ์อภยั คือ กำรไม่เอำผดิ ไม่ถือโทษ โกรธตอบ เมตตำธรรมค ้ำจุนโลก กำรให้อภยัเป็นกำรไม่
ก่อเวรก่อกรรมและยติุเวรกรรมไม่มีอีกต่อไป 

 

6. การครองงาน 

 

 ชีวิตเกิดมำตอ้งท ำงำนตำมหนำ้ท่ี โดยใช้แรงงำน ควำมคิดสติปัญญำ ท ำงำนให้กบัตนเอง
หรือท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ตำมควำมสำมำรถและควำมถนดัของแต่ละคน กำรท ำงำนทุกอย่ำงจะตอ้ง
อยูใ่นกรอบศีลธรรม กฎหมำยและจรรยำบรรณแห่งอำชีพ 
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 ความหมายของค าว่า “งาน” 

 พุทธทำสภิกขุ (2530 : 1-11) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำวำ่งำนไวว้่ำ กำรปฏิบติังำน คือ กำร
ปฏิบติัธรรม “งำน” หรือ “กำรงำน” หมำยถึงหนำ้ท่ี หนำ้ท่ีคือส่ิงจ ำเป็นท่ีส่ิงมีชีวิตจะตอ้งปฏิบติัให้
ถูกตอ้ง ท่ีไหนมีกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีนั้นมีธรรมะ ท่ีไหนมีธรรมะสูงท่ีนัน่มีกำรปฏิบติัธรรมะสูงมนุษย์
เกิดมำย่อมท ำหน้ำท่ี 2 ประกำร คือ หน้ำท่ีบริหำรชีวิตด้วยกำรท ำมำหำกินให้มีชีวิตรอดและท ำ
หนำ้ท่ีพฒันำชีวติใหอ้ยูเ่หนือควำมทุกข ์

 สมเด็จมหำวีรวงศ์ (2517 : 254) กล่ำวว่ำ กำรงำนเป็นชีวิตจิตใจของประเทศชำติ เป็น
ทรัพยำกร คือ บ่อเกิดแห่งทรัพยสิ์นเงินทอง เป็นเคร่ืองป้องกันควำมเส่ือมโทรมทั้งปวง เพรำะ
เน้ือหำของชีวติคนเรำอยูท่ี่กำรท ำงำน 

 สรุป งำนคือชีวิต กำรท ำงำน คือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของชีวิต งำนเป็นท่ีมำของทรัพยสิ์นกำร
เปล่ียนรูปแบบของกำรท ำงำน เป็นกำรเปล่ียนรูปแบบของชีวิต มนุษยเ์กิดมำตอ้งท ำหนำ้ท่ีดว้ยกำร
ท ำมำหำกินและบริหำรชีวติใหอ้ยูเ่หนือควำมทุกข ์

 

 6.1 จริยธรรมของการครองงาน 

 กำรครองงำน คือ กำรประกอบอำชีพสุจริตและปฏิบติังำนตำมหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต ยติุธรรม รู้จกัประหยดัเวลำ แรงงำนและทุนทรัพย ์เป็นตน้ เพื่อท ำงำนใหเ้สร็จตำมเป้ำหมำย 

 หลกัในกำรครองงำนมีดงัน้ี 

 1) การท างานไม่คั่งค้าง 

 พระพุทธเจำ้ตรัสว่ำ “คนมีงำนท ำ ท ำงำนเหมำะสม มีควำมขยนัหมัน่เพียร ย่อมหำทรัพย์
ได”้ จำกพุทธพจน์บทน้ีแสดงวำ่ คนมีฐำนะทำงเศรษฐกิจ ตอ้งประกอบองคคุ์ณ 3 ประกำร คือ (บุญ
มำ  จิตจรัส 2533 : 126)  
  1.1 ตอ้งมีงำนท ำ 

  1.2 ตอ้งท ำงำนอยำ่งเหมำะสม 

  1.3 ตอ้งมีควำมขยนัหมัน่เพียร 

 ดงันั้น จึงกล่ำวไดว้ำ่ควำมเจริญกำ้วหนำ้ของบุคคลในกำรท ำงำน งำนท่ีบนัดำลควำมสุขมำ
ใหไ้ม่ใช่เป็นงำนอำกูล คืองำนท่ีไม่เสียหำย กำรงำนไม่สับสน กำรงำนไม่คัง่คำ้ง 

 2) การงานไม่มีโทษ 

 งำนท่ีไม่มีโทษ ได้แก่งำนท่ีสุจริต ยุติธรรม งำนไม่มีเวร งำนท่ีไม่มีภยักับใคร แต่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

  2.1 องคป์ระกอบของงำนไม่มีโทษ 
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   1. ไม่ผดิกฎหมำย 

   2. ไม่ผดิประเพณี 

   3. ไม่ผดิศีลธรรม 

   4. ไม่ผดิศีล 

   5. ไม่มีผดิธรรม 

  2.2 งำนท่ีท ำแลว้มีโทษ 

 ป่ิน  มุทุกนัต ์(2507 : 299) ไดก้ล่ำวถึงงำนท่ีท ำแลว้มีโทษ ไวด้งัน้ี 

   1. ฆ่ำคน   2. กำรลกัทรัพย ์

   3. กำรคำ้ของเถ่ือน  4. กำรหลอกลวง 

   5. กำรตม้เหลำ้เถ่ือน  6. กำรตั้งบ่อนกำรพนนั 

   7. กำรรับจำ้งท ำควำมผดิ  8. กำรแต่งงำนไม่สู่ขอ 

   9. กำรกบถต่อบำ้นเมือง  10. กำรท ำของปลอม 

  2.3 งำนท่ีท ำแลว้ไม่มีโทษ 

   1. กำรรักษำศีล กำรใหท้ำนภำวนำ 

   2. กำรช่วยเหลือกิจกำรของผูอ่ื้นท่ีเป็นกุศล 

   3. กำรปลูกตน้ไม ้กำรท ำสวนป่ำ 

   4. กำรสร้ำงสำธำรณสถำน เช่น โรงเรียน โรงพยำบำล 

   5. กำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยย์ติุธรรม 

   6. กำรบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 

 3) การประกอบอาชีพสุจริต 

 กำรประกอบอำชีพสุจริต คือ กำรท ำงำนอยู่ในกรอบกฎหมำยและศีลธรรม จรรยำบรรณ
แห่งอำชีพ และหลกัจริยธรรมในศำสนำ อำชีพสุจริตมีลกัษณะ ดงัน้ี (สมภพ ชีวรัฐพฒัน์ 2535 : 
129) 
  3.1 อำชีพท่ีไม่ประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยและชีวติของผูอ่ื้น 

  3.2 อำชีพท่ีไม่ประทุษร้ำยต่อทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 

  3.3 อำชีพท่ีไม่ประทุษร้ำยต่อของรักของหวงแหนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและสิทธิของ
ผูอ่ื้น 

  3.4 อำชีพท่ีไม่ประทุษร้ำยต่อควำมยุติธรรม ท ำให้ผูอ่ื้นเสียควำมเป็นธรรม ควำมอ
ยติุธรรม เช่น กำรปลอมแปลงเอกสำร เป็นตน้ 
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  3.5 อำชีพท่ีประทุษร้ำยต่อสติปัญญำของตนเองและผูอ่ื้น เช่น กำรขำยยำบำ้ ส่ิงเสพ
ติด เป็นตน้ 

 4) หลกัการท างานให้ส าเร็จ 

  พุทธจริยธรรมตำมท่ีท ำงำนใหส้ ำเร็จ มีดงัน้ี 

  4.1 ฉนัทะ คือ ควำมรักใคร่ พอใจในส่ิงนั้น 

  4.2 วริิยะ คือ เพียรประกอบส่ิงนั้น 

  4.3 จิตตะ เอำใจฝักใฝ่ในส่ิงนั้น 

  4.4 วมิงัสำ หมัน่ตริตรองพิจำรณำเหตุผลในส่ิงนั้น 

 5)  เทคนิคการท างาน 

  เทคนิคในกำรท ำงำน มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

  5.1 วำงแผนปฏิบติังำน 

  5.2 จดัล ำดบัควำมส ำคญัก่อนหลงั 

  5.3 แบ่งควำมรับผดิชอบตำมควำมสำมำรถและควำมถนดั 

  5.4 ควบคุมและติดตำมผล 

  5.5 กำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน 

  5.6 บนัทึกกำรท ำงำนและขอ้บกพร่อง 

  5.7 สร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน 

  5.8 มีกิจกรรมนนัทนำกำร 

  5.9 รักษำสุขภำพ อนำมยัใหส้มบูรณ์ 

 6) การรู้จักค่าของเวลา 

 เวลำเป็นทรัพยำกรและเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำสูงสุดของมนุษย ์ปัจจยัท่ีส ำคญัยิ่งในกำรท ำงำนให้
ส ำเร็จ คือ เวลำ ผูไ้ม่ประมำทในกำรท ำงำนของชีวิตยอ่มไม่ประมำทในเร่ืองของเวลำพุทธธรรมท่ี
ส่งเสริมใหรู้้คุณค่ำของเวลำนั้น มีขอ้ปฏิบติัดงัท่ีพระรำชวสุิทธิโมลี (2526 : 122-123) ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 

  6.1 อยำ่ปล่อยใหเ้วลำล่วงเลยไปโดยเปล่ำประโยชน์ 

  6.2 ควรเร่งท ำควำมดีเสียแต่วนัน้ี 

  6.3 พึงประกอบธุระใหเ้หมำะสมกบัเวลำ 

  6.4 กำลเวลำยอ่มกินสรรพสัตวท์ั้งตวัมนัเอง 

  6.5 ประโยชน์ไดล่้วงเลยเพรำะคนโง่รอถือฤกษย์ำม 

  6.6 ประโยชน์ไดล่้วงเลยเพรำะอำ้งวำ่ หนำวนกั ร้อนนกั เยน็นกั แลว้ไม่ท ำงำน ไม่
สู้งำนและทอดทิ้งงำน 
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 7)  หลกับริหารทุนทรัพย์ 

 กำรท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จะตอ้งอำศยัปัจจยัหลำยด้ำน เช่น ก ำลงัคน ก ำลงั
ทรัพย์และก ำลังสติปัญญำ พุทธธรรมได้แสดงเก่ียวกับบริหำรทุนทรัพย์ไว้ 2 ลักษณะ คือ                              
(พระรำชวรมุนี 2523 : 42-43)  
  7.1 กำรแบ่งทรัพย ์คือ กำรจดัสรรทรัพยท่ี์หำมำได ้โดยจดัแบ่งเป็นส่วน ๆ คือ  
   1) ใช้จ่ำยเพื่อเล้ียงตนเองและเล้ียงคนท่ีควรบ ำรุง เช่น บิดำ มำรดำ บุตร 
ภรรยำ เป็นกำรจ่ำยในชีวติประจ ำวนัและท ำประโยชน์ 

   2) ใช้เป็นทุนประกอบกำรงำนเพื่อกำรลงทุน ขยำยกิจกำรเพื่อสร้ำงงำน 
เป็นตน้ 

   3) เก็บไวใ้ชใ้นครำวจ ำเป็น เช่น เจบ็ไขไ้ดป่้วย วยัชรำ ตกงำน เป็นตน้ 

  7.2 หลกักำรใชท้รัพย ์คือ กำรน ำทรัพยท่ี์หำมำไดจ้ำกกำรประกอบอำชีพท่ีสุจริตมำ
ใช ้ดงัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

   1) เล้ียงตวัเอง เล้ียงบิดำมำรดำและคนในครอบครัวทั้งหลำยใหเ้ป็นสุข 

   2) บ ำรุงมิตรสหำยเพื่อนร่วมงำนใหเ้ป็นสุข 

   3) ใชป้้องกนัรักษำสวสัดิภำพ ท ำตนใหม้ัน่คงปลอดภยัจำกอนัตรำย 

   4) ท ำพลี คือ สละเพื่อบ ำรุงและบูชำ 6 อยำ่ง คือ 

    4.1 ญำติพลี สงเครำะห์ญำติ 

    4.2 อติถิพลี ตอ้นรับแขก 

    4.3 ปุพพเปตพลี ท ำบุญหรือสักกำระอุทิศใหผู้ล่้วงลบั 

    4.4 รำชพลี บ ำรุงรำชกำรดว้ยกำรเสียภำษี 

    4.5 เทวตำพลี ถวำยเทวดำ คือท ำบุญอุทิศส่ิงท่ีเคำรพบูชำ 

    4.6 อุปถมัภบ์  ำรุงพระสงฆแ์ละเหล่ำบรรพชิตผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ 

 8) การคบคนดีเป็นเพ่ือนร่วมงาน 

 ลกัษณะของผูร่้วมงำนท่ีดี มีดงัน้ี (สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์  2535 : 135)  
  8.1 มีควำมจริงใจและตั้งใจท ำงำน 

  8.2 มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

  8.3 มีควำมรับผดิชอบ 

  8.4 เป็นคนตรงต่อเวลำ 

  8.5 มีสติปัญญำและช ำนำญงำน 

  8.6 เม่ือผดิพลำดก็ช่วยประคบัประคอง 



113 

 

  

  8.7 ไม่กล่ำวร้ำย นินทำและเอำเปรียบ 

  8.8 ใหค้วำมร่วมมือและแนะน ำส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

  8.9 ไม่ชกัน ำไปในทำงท่ีเส่ือมเสีย 

 9) การงดเว้นอบายมุข 

 อบำยมุข คือ เหตุแห่งควำมฉิบหำย มี 6 ประกำร คือ กำรด่ืมน ้ ำเมำ กำรเท่ียวกลำงคือ กำรดู
กำรเล่น กำรเล่นกำรพนนั คบคนชัว่เป็นมิตร และเกียจคร้ำนกำรท ำงำน อบำยมุขทั้งหมดท่ีกล่ำวมำน้ี 
เป็นส่ิงท่ีไม่ดีควรงดเวน้ 

 

7.  สรุปการครองงาน 

 

 7.1 งำนคือชีวติ กำรปฏิบติังำนคือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี มนุษยทุ์กนำมจะตอ้งท ำงำนตำมหนำ้ท่ี 
เพื่อบริหำรชีวติดว้ยกำรประกอบอำชีพท่ีสุจริตและพฒันำชีวิตใหพ้น้จำกควำมทุกข์ 
 7.2 กำรครองงำน คือ กำรประกอบอำชีพสุจริต และปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตว์
สุจริต ยติุธรรม มีควำมรับผดิชอบ รู้จกักำรท ำงำนใหเ้กิดควำมส ำเร็จและรู้จกัประหยดั 

 7.3 หลกักำรครองงำน คือกำรท ำงำนไม่ให้คัง่คำ้ง กำรท ำงำนไม่มีโทษ กำรประกอบอำชีพ
สุจริต หลกักำรท ำงำนให้ส ำเร็จ คือ มีเทคนิคในกำรท ำงำน รู้คุณค่ำในกำรใช้เวลำกำรบริหำรทุน
ทรัพย ์กำรประหยดัและออม คบคนดีเป็นเพื่อนร่วมงำน และงดเวน้จำกอบำยมุขและส่ิงเสพติด 

 7.4 พุทธจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้กำรท ำงำนเกิดควำมส ำเร็จ คือ อิทธิบำท 4 ไดแ้ก่ ควำม
พอใจท่ีจะท ำงำน ควำมขยนั ควำมเอำใจใส่และกำรติดตำมประเมินผล 

 งำนเป็นท่ีมำของควำมสุข ควำมส ำเร็จ เกียรติยศช่ือเสียง งำนเป็นขุมทรัพย์ งำนเป็น
เคร่ืองวดัควำมสำมำรถและคุณค่ำของมนุษย ์ดงัมีค ำกล่ำววำ่ “ค่ำของคนอยูท่ี่ผลของงำน” กำรครอง
งำนก็คือกำรครองขมุทรัพย ์ 
 

8. การครองเรือน  

 

  กำรครองเรือนเป็นวถีิชีวติของมนุษยท่ี์จะหลีกเล่ียงไม่ได ้เพรำะกำรครองเรือนเป็นพื้นฐำน
ของสังคม ชีวติครอบครัวเร่ิมตน้ตั้งแต่เพศชำยและเพศหญิงท่ีบรรลุนิติภำวะ มีควำมรักเป็นพื้นฐำน 
มีควำมพร้อมทั้ งด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ มีงำนท ำเป็นหลักฐำน มีคนรักท่ีเข้ำใจกัน                          
เห็นอกเห็นใจกนั มีอุปนิสัยควำมประพฤติและรสนิยมคลำ้ยคลึงกนั ตกลงยินยอมท่ีเป็นสำมีภรรยำ
กนั ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ก ำหนดให้ฝ่ำยชำยเป็นผูสู่้ขอเม่ือตำกลงกนัทั้งสองฝ่ำย จะมี
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พิธีหมั้นและแต่งงำน เม่ือแต่งงำนแลว้ก็จะมีกำรจดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำย ส่วนใหญ่คู่สมรส
จะแยกครอบครัวไปใช้ชีวิตคู่เพื่อครองรักครองเรือนโดยร ำพงั กำรแต่งงำนจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ครอบครัวหรือกำรครองเรือน กำรใชชี้วิตคู่นั้นสำมีภรรยำเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำก ชีวิตครอบครัวตอ้งมี
เป้ำหมำยท่ีแน่นอน คือ กำรสร้ำงฐำนะทำงเศรษฐกิจ มีบุตรสืบสำยพันธ์  และมีควำมรัก                          
ในกำรใชชี้วติร่วมกนั 

 ผู ้ท่ีอยู่ครองเรือนเรียกว่ำ “ฆรำวำส” หมำยถึง บุคคลท่ีอยู่ครองเรือนหรือคฤหัสถ์มี
ครอบครัวประกอบดว้ย บุตร ภรรยำ สำมี บิดำ มำรดำ และบริวำร จ ำเป็นตอ้งมีคุณธรรมประจ ำใน
เพื่อให้ประพฤติปฏิบติัเพื่อป้องกนัควำมสูญเสีย และส่งเสริมควำมสุข ควำมเจริญ ผูค้รองเรือนมี
ควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นอยำ่งมำก เช่น บุตร บิดำมำรดำ พี่นอ้ง ญำติ พี่ ป้ำ นำ้ อำ มิตรสหำย
เพื่อนบำ้น (สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ อำ้งจำก กรมกำรศำสนำ 2524 : 45) 

 

8.1 ความส าคัญของการครองเรือน 

  8.1.1 กำรครองเรือนช่วยให้ชีวิตของคู่สมรสเกิดควำมมัน่คงและปลอดภยั มีกำร
เล้ียงบ ำรุงรักษำ สงเครำะห์และอนุเครำะห์ซ่ึงกนัและกนั 

  8.1.2 กำรครองเรือนเป็นกำรจดัระบบชีวติควำมเป็นอยูข่องสังคม ให้มีระเบียบง่ำย                        
ต่อกำรปกครองและพฒันำ 

  8.1.3 กำรครองเรือนเป็นหลกัประกนัควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจของครอบครัวและ
สังคม 

  8.1.4 ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐำนท่ีส ำคญัของสังคม กำรครองเรือนท่ีสมบูรณ์ช่วย
พฒันำสังคม ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตทรัพยำกรมนุษยอ์อกสู่สังคมและช่วยสร้ำงสรรคท์ำงสังคม 

  8.1.5 กำรครองเรือนน ำควำมสุขมำให้สมำชิกในครอบครัว เช่น บิดำ มำรดำ บุตร 

ภรรยำและสำมี เป็นตน้   

  

 8.2 การเลือกคู่ครอง 

 กำรเลือกคู่ครองเป็นกระบวนกำรท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งหน่ึงในกำรแต่งงำน ดงันั้นคนไทยจึง
นิยมเลือกคู่ในกำรแต่งงำนนั้นอำศยัหลกัเกณฑ์ในกำรเลือกแตกต่ำงกนัไปดงัท่ี สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ 
(2535 : 140) ไดร้วบรวมมำกล่ำวไวด้งัน้ี 

  8.2.1 เช้ือชำติ คู่ครองท่ีมีเช้ือชำติและมีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกนัย่อมมี
ควำมเขำ้ใจกนั มีชีวติอยูร่่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข 
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  8.2.2 ศำสนำ คู่ครองท่ีมีศำสนำเดียวกนัยอ่มปรับตวัเขำ้หำกนัไดง่้ำยกวำ่คู่ครองท่ีมี
ศำสนำแตกต่ำงกนั 

  8.2.3 กำรศึกษำ คู่ครองท่ีมีกำรศึกษำสูงยอ่มประสบควำมส ำเร็จในกำรครองเรือน
สูงกว่ำคู่ครองท่ีมีระดบักำรศึกษำต ่ำ จำกกำรวิจยัพบว่ำผูมี้กำรศึกษำใกลเ้คียงกนัท ำให้ชีวิตสมรส
ประสบควำมส ำเร็จมำกข้ึน 

  8.2.4 ฐำนะทำงเศรษฐกิจ อำชีพ รำยได ้เศรษฐกิจดำ้นกำรเงินของครองเป็นส่ิงควร
พิจำรณำใหร้อบคอบ และใหมี้ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจก่อนแต่งงำน ควำมรักให้มีควำมสุขในตอน
แรกถำ้ขำดทรัพย ์ยำกจน ควำมรักจะหมดไปคงเหลือแต่ควำมทุกข ์

  8.2.5 บุคลิกภำพ หมำยถึง นิสัย ค่ำนิยม รสนิยม ควำมประพฤติ รูปร่ำง หนำ้ตำ 

เป็นตน้ เขำ้กนัได ้

  8.2.6 วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ คือควำมสำมำรถในกำรปรับตวัให้อยูร่่วมกนัอยำ่งมี
ควำมสุข เช่น เขำ้ใจตนเองและผูอ่ื้นไดดี้ มีจิตใจมัน่คง ไม่ตกเป็นทำสอำรมณ์ รู้จกัมองโลกในแง่ดี 

สุขมุรอบคอบ มีเหตุผล กลำ้เผชิญกบัควำมจริง รู้จกัหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ 

  8.2.7 สุขภำพ มีร่ำงกำยและจิตใจท่ีสมบูรณ์ ก่อนแต่งงำนควรตรวจสุขภำพทำงกำย
ของแต่ละฝ่ำย ถำ้พบขอ้บกพร่องตอ้งรีบแกไ้ขรักษำใหเ้ป็นปกติก่อนแต่งงำน 

  

8.3 ประเภทของสามี - ภรรยา 

 ประเภทของสำมี - ภรรยำท่ีพระรำชวิสุทธิโมลี (2526 : 117-1418) ไดก้ล่ำวไวส้ำมำรถแบ่ง
ไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 

  8.3.1 ชำยผีอยูร่่วมกบัหญิงผี สำมีภรรยำประเภทน้ีจดัว่ำเป็นคู่เวรคู่กรรม สำมี
ภรรยำเป็นคนไม่มีคุณธรรม ชอบฆ่ำสัตว ์ลกัทรัพย ์ประพฤตินอกใจกนั ติดอบำยมุข ยำเสพติด เกียจ
คร้ำนท ำงำน ชอบทะเลำะ ครองเรือนดว้ยควำมทุกข ์ 

8.3.2 ชำยผีอยูร่่วมกบัหญิงเทวดำ เป็นสำมีภรรยำประเภท ผวัผี-เมียเทวดำ สำมีมี
นิสัยเลวทรำม ใชจ่้ำยฟุ่มเฟือย เกียจคร้ำนท ำงำน ส่วนภรรยำมีควำมเมตตำกรุณำ ขยนัท ำงำน อดทน
คู่ครองประเภทน้ีครองเรือนแบบหนำ้ช่ืนอกตรม 

8.3.3 ชำยเทวดำอยูร่่วมกบัหญิงผี สำมมีควำมประพฤติดี มีควำมเมตตำ ซ่ือสัตย์
จริงใจต่อภรรยำ ส่วนภรรยำเกียจคร้ำน ฟุ่มเฟือยไม่ซ่ือตรง ชอบกำรพนนั คู่ครองประเภทน้ี 

ประเภทผวัเทวดำ-เมียผ ีฝ่ำยชำยมกัจะทนไม่ไหว ส่วนมำกแลว้มกัจะแยกทำงกนั 

8.3.4 ชำยเทวดำอยูร่่วมกบัหญิงเทวดำ สำมีภรรยำคู่น้ีจดัวำ่เป็นคู่สร้ำงคู่สม หรือ
คู่บำรมีเพรำะสำมีภรรยำมีคุณธรรมเท่ำเทียมกนั มีควำมรักมีควำมเขำ้ใจกนั เห็นอกเห็นใจกนั 
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8.4 จริยธรรมพืน้ฐานของผู้ครองเรือน 

 กำรครองเรือนเป็นกำรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั จ ำเป็นตอ้งมีคุณธรรมและแบบแผนแห่งควำม
ประพฤติ เพื่อให้เกิดควำมสงบสุขแก่ตนเอง ครอบครัวเพื่อนมนุษยแ์ละสัตวอ่ื์น ๆ ตลอดจนสังคม 

จริยธรรม พื้นฐำนส ำหรับก ำหนดเป็นมำตรกำรใหม้นุษยไ์ม่เบียดเบียนกนัเองและไม่เบียดเบียนสัตว์
อ่ืน หลกัธรรมดงักล่ำวคือ เบญจศีล - เบญจธรรม 

  8.4.1 เบญจศีล - เบญจธรรม 

  ศีล 5 และธรรม 5 เป็นจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับกำรครองเรือน ศีล 5 เป็นหลกัท่ีใช้
ควบคุมตวัเอง ส่วนธรรม 5 เป็นหลกัธรรมท่ีมุ่งพฒันำจิตใจให้มีคุณธรรมทั้งศีล 5 และธรรม 5 มี
รำยละเอียดดงัในตำรำง (กรมกำรศำสนำ 2526 : 94-96) 
 

เบญจศีล เบญจธรรม 

1. เวน้ฆ่ำสัตว ์กำรเบียดเบียนกนั 1. มีเมตตำกรุณำ ปรำรถนำใหผู้อ่ื้นมีควำมสุข 

2. เวน้จำกลกัทรัพย ์ 2. สัมมำอำชีวะ คือกำรเล้ียงชีวติชอบ 

3. เวน้จำกประพฤติผดิในกำม 3. กำมสังวร คือกำรส ำรวมในกำม 

4. เวน้จำกกำรพูดเทจ็ 4. สัจจะคือมีควำมซ่ือสัตย ์ควำมซ่ือตรง 

5. เวน้จำกกำรด่ืมสุรำ เมรัยฯ 5. สติสัมปชญัญะ คือกำรระลึกไดคื้อ รู้ตวัอยู่
เสมอ 

 

 8.4.2 หลกัจริยธรรมผูอ้ยูค่รองเรือน 

 ฆรำวำสธรรม แปลวำ่ ธรรมของผูค้รองเรือน คือ เป็นธรรมของผูอ้ยูค่รองเรือนโดยตรง 

เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีควำมมัน่คง มีควำมสำมคัคีกลมเกลียวกนั มีควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 

ธรรมของผูอ้ยูค่รองเรือนมีรำยละเอียดดงัน้ี (พระมหำปรีชำ  มหำปัญโญ  และคณะ 2532 : 211)  

  1) สัจจะ คือ ควำมซ่ือสัตยต่์อกนั 

  2) ทมะ คือ กำรข่มใจ 

  3) ขนัติ คือ ควำมอดทน 

  4) จำคะ คือ ควำมใหปั้นส่ิงของของตน 

  (1) สัจจะ คือ ควำมซ่ือสัตยต่์อกนั โดยไม่เห็นแก่ตวั ถำ้คนในครอบครัว
นบัแต่สำมีภรรยำ ญำติมิตร มีควำมซ่ือสัตยต่์อกนั ไวว้ำงใจกนัจะรักษำไมตรีระหวำ่งกนัได ้หำกไม่
ซ่ือสัตยต่์อกนัยอ่มเสียไมตรี สำมีภรรยำไม่ซ่ือสัตยต่์อกนัมกัหยำ่ร้ำงกนั มิตรสหำยไม่ซ่ือสัตยต่์อกนั
ก็คบกนัไม่ไดน้ำน 
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(2) ทมะ คือ กำรข่มใจของตน รู้จกัยบัย ั้งใจ คนใจร้ำยมกัโกรธง่ำย ข่มใจ
ไม่อยูม่กัแสดงควำมหุนหนัพลนัแล่นท ำให้เสียไมตรีได้ ผูค้รองเรือนจ ำเป็นตอ้งข่มจิตของตนไม่ให้
หุนหนัพลนัแล่น ตอ้งควบคุมสติสัมปชญัญะ ไม่ให้อยูใ่นอ ำนำจของอกุศลกรรม เพรำะถำ้เรำแสดง
อำกำรหยำบคำบทำงกำยและวำจำ คนท่ีอยูใ่กลเ้คียงจะไม่มีควำมสุข จะร ำคำญเบ่ือหน่ำย ฉะนั้น                  
ผูค้รองเรือนจึงควรรู้จกัข่มจิตของตน 

(3) ขนัติ ควำมอดทน ทนต่อส่ิงย ัว่อำรมณ์ ผูค้รองเรือนตอ้งทนต่อกำร
ล่วงเกินของอีกฝ่ำยหน่ึง ตอ้งอดกลั้นไม่ตอบ ไม่โกรธ รู้จกัอภยัแก่ผูป้ระมำท ถำ้เรำข่มจิตไม่ได ้

ไมตรียอ่มไม่เสีย วธีิท่ีใชก้นัอยูคื่อเม่ือเกิดควำมโกรธ เกลียดผูใ้ดให้นึกถึงควำมดีของผูน้ั้นท่ีมีมำแต่
อดีตและคิดถึงประโยชน์ในอนำคต นึกถึงชำติตระกูลของตน 

(4) จำคะ กำรสละให้ปันแก่คนท่ีควรให้ กำรแสดงถึงควำมเอ้ือเฟ้ือยอ่มยึดเหน่ียว
ไมตรีไวไ้ด ้คนท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนัอำจมีโอกำสขำดแคลน ผูค้รองเรือนจ ำตอ้งช่วยเหลือตำม
อตัภำพ 

 

8.5 จริยธรรมในการสร้างฐานะของผู้ครองเรือน 

 สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (2530 : 67) ไดต้รัสเก่ียวกบัจริยธรรม
ในกำรสร้ำงฐำนะของผูค้รองเรือนไวด้งัน้ี 

  8.5.1 มีควำมขยนัหมัน่เพียร ในกำรประกอบอำชีพเล้ียงชีวิต กำรศึกษำเล่ำเรียน
และกำรท ำธุระหนำ้ท่ีตนใหส้ ำเร็จ 

  8.5.2 กำรเก็บรักษำคือ มีควำมขยนัหมัน่เพียรรักษำทรัพยท่ี์หำมำไดไ้ม่ให้เป็น
อนัตรำยและรักษำกำรงำนของตนไม่ใหเ้ส่ือมเสีย 

  8.5.3 ควำมมีเพื่อนท่ีดี 

  8.5.4 กำรเล้ียงชีพตำมสมควรแก่ก ำลงัทรัพยท่ี์หำมำไดไ้ม่ฝืดเคืองและไม่ฟุ่มเฟือย 

 

8.6 จริยธรรมในการสร้างความสุขให้กบัผู้ครองเรือน 

 เป้ำหมำยกำรอยูค่รองเรือน คือ ควำมสุข ควำมสุขของผูค้รองเรือนจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอำศยั
กำรประกอบอำชีพและกำรท ำงำนท่ีสุจริตและเก็บสะสมทรัพย ์ เพื่อสร้ำงฐำนะของครอบครัวให้
มัน่คง ควำมสุขของผูค้รองเรือน (สุขของคฤหสัถ)์ มี 4 อยำ่ง คือ 

 

 

 



118 

 

 

  8.6.1 สุขแต่กำรมีทรัพย ์

  ทรัพยเ์ป็นส่ิงอ ำนวยควำมสุข เพรำะสะดวกสบำยใจ กำรแลกเปล่ียนของกินของใช้
อ ำนวยให้เกิดควำมส ำเร็จทุกอยำ่ง เหมือนแกว้สำรพดันึกท ำให้เกิดควำมอบอุ่นใจ ยำมเจ็บป่วยก็มี
เงินรักษำ 

  8.6.2 สุขแต่กำรจ่ำยทรัพยบ์ริโภค 

  ประโยชน์ของทรัพยอ์ยูท่ี่น ำมำจบัจ่ำยใชส้อยเพื่อกำรอยูดี่กินดี ควำมสุขอยูท่ี่อุดม
ดว้ยเคร่ืองอุปโภค ถำ้มีทรัพยแ์ลว้ไม่น ำมำให้ทรัพยน์ั้นก็ไร้ควำมหมำย ไม่ให้ประโยชน์สุขอะไร 

คนตระหน่ีไม่จ่ำยทรัพยใ์นส่ิงท่ีจ  ำเป็นก็ไม่ไดป้ระโยชน์จำกกำรมีทรัพย ์ แต่กำรจ่ำยทรัพยต์อ้งจ่ำย
เป็น ถ้ำจ่ำยไม่เป็นก็ไม่มีควำมสุข จ่ำยเป็นคือจ่ำยให้พอดีไม่จ่ำยเกินทรัพยท่ี์หำมำได้ ไม่จ่ำย
สุรุ่ยสุร่ำย ฟุ่มเฟือยเกินไป 

  8.6.3 สุขเกิดควำมแต่ควำมไม่ตอ้งเป็นหน้ี 

  คนมีหน้ีไม่มีควำมสุข มีแต่ควำมทุกขด์งัพุทธภำษิต “อิณัง ทุกขงั โลเก” “ควำม
เป็นหน้ีเป็นทุกขใ์นโลก” คนไม่มีหน้ีอยูไ่หนก็เป็นไทแก่ตวั ไม่ตอ้งหลบช่อน คนเป็นหน้ีแมจ้ะเป็น
ไทก็เหมือนเป็นทำส เพรำะตำเป็นเบ้ียล่ำง 

  8.6.4 สุขเกิดแต่กำรประกอบกำรงำนท่ีปรำศจำกโทษ 

  เป็นควำมสุขทำงธรรมดีกวำ่สุขทั้ง 3 ประกำร ท่ีกล่ำวแลว้เพรำะเป็นสุขท่ีถำวร สุข
เกิดจำกควำมมีธรรมดีกวำ่ สุขเกิดจำกควำมมีทรัพย ์ เพรำะทรัพยมี์ควำมเส่ือมสลำยไดง่้ำย สุขทำง
ธรรม เช่น ประพฤติเบญจศีล เบญจธรรม ขวนขวำยช่วยเหลือในกำรกุศล เช่น สร้ำงโรงเรียน วดั 

โรงพยำบำล เป็นตน้ 

 กำรงำนท่ีมีโทษ เช่น คำ้ขำยเคร่ืองประหำร คำ้ขำยมนุษย ์คำ้ขำยสัตว ์ท ำน ้ ำเมำและอำชีพ
ทุจริตทุกชนิด 

 

8.7 วธีิสร้างความสุขภายในครอบครัว 

 บุคคลมีทรัพยแ์ละกำรใช้จ่ำยทรัพย์อย่ำงถูกตอ้ง ไม่เป็นหน้ีและประกอบอำชีพสุจริต
บำงคร้ังก็ขำดควำมรัก ควำมอบอุ่นและควำมสุข ถ้ำหำกครอบครัวมีปัญหำ เกิดควำมขดัแยง้
ประพฤตินอกใจกนั ไม่รับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี ไม่เคำรพเกรงใจกนั เป็นตน้ เป็นท่ีมำแห่งควำมทุกข ์

กำรสร้ำงควำมสุขให้ครอบครัว เป็นวิธีส ำหรับครองเรือนเพื่อกำรอยูร่่วมกนัท่ียึดยำวไปตลอดชีวิต 

สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ (2535 : 147) ไดร้วบรวมวธีิสร้ำงควำมสุขภำยในครอบครัวมำกล่ำวไวด้งัน้ี 
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  8.7.1 มีรักเดียวใจเดียว ซ่ือสัตยต่์อกนั ไม่ประพฤตินอกในกนั ไม่ท ำตนสนิทสนม
กบัชำยอ่ืนและหญิงอ่ืนเกินควำมจ ำเป็น ใหค้วำมสนใจซ่ึงกนัและกนัท่ีส ำคญัท่ีสุดคือควำมรัก ควำม
อบอุ่นแก่ลูก ส่งเสริมใหลู้กไดรั้บกำรศึกษำตำมควำมสำมำรถ และอบรมใหลู้กเป็นคนดีมีศีลธรรม 

  8.7.2 เคำรพและเกรงใจกนั ภรรยำให้ควำมเคำรพสำมี ในฐำนะเป็นหัวหน้ำ
ครอบคลุมและเป็นพ่อของลูก ควำมสุภำพอ่อนนอ้มถ่อมตน พูดจำนุ่มนวลไพเรำะ ปกปิดควำมลบั
ซ่ึงกนัและกนั แกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ดว้ยควำมนุ่มนวล เมตตำและให้อภยั รู้จกัสำรภำพและขอ
โทษกนัเม่ือผดิพลำด ถำ้ปฏิบติัเช่นท่ีกล่ำวมำแลว้ยอ่มท ำใหค้รอบครัวมีควำมสุข 

  8.7.3 ช่ืนชมในควำมส ำเร็จของชีวิตร่วมกนั อดทนต่อสู้บำกบัน่เพื่อแกปั้ญหำชีวิต
ในยำมทุกขร่์วมกนั รวมพลงัชีวติใหเ้ป็นเอกภำพ มีน ้ำหน่ึงใจเดียวเพื่อควำมส ำเร็จของชีวติร่วมกนั 

  8.7.4 สมำชิกในครอบครัวตอ้งรับผิดชอบในหนำ้ท่ี ประพฤติตนเพื่อกำรบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว เพื่อสร้ำงสรรคค์รอบครัวให้มีควำมสุข สำมีท ำหนำ้ท่ีสำมี ภรรยำท ำหนำ้ท่ี
ภรรยำ บุตรท ำหนำ้ท่ีบุตร ทุกคนในครอบครัวตอ้งรู้จกัหนำ้ท่ีของตนเองและรับผิดชอบท ำงำนตำม
หนำ้ท่ี 

  8.7.5 ประพฤติธรรม สมำชิกในครอบครัวตอ้งประพฤติธรรมตำมสมควรแก่วยั 

และภำวกำรณ์ครองตนท่ีเหมำะสมกำรพึ่งตนเอง มีจริยธรรมพื้นฐำนกำรร่วมกิจกรรมท่ีเป็นบุญกุศล
ของสังคม กำรสวดมนตไ์หวพ้ระก่อนนอน กำรท ำบุญในวนัพระและวนัส ำคญัทำงศำสนำ กำรฟัง
ธรรม เป็นตน้ 

  8.7.6 กำรสงเครำะห์บุคคลในครอบครัว เช่น กำรบ ำรุงเล้ียงดูบิดำมำรดำบุตรและ
ภรรยำ เป็นตน้ 

  8.7.7 กำรพฒันำสมำชิกในครอบครัว ให้กำรศึกษำเล่ำเรียนและประกอบอำชีพท่ี
มัน่คงและสุจริต ให้ทุกคนมีควำมส ำเร็จในชีวิต สำมำรถพึ่งตนเองได้และมีคุณธรรม สร้ำง
ประโยชน์ใหก้บัครอบครัวและสังคมได ้

  8.7.8 ผูกมดัน ้ ำใจกนัดว้ยควำมแบ่งปัน พูดจำไพเรำะนุ่มนวล และท ำกิจท่ีเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่กนัและกนั 

  8.7.9 กำรรู้จกัประนีประนอมผอ่นปรน เพื่อแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ในครอบครัว
และรู้จกัใหอ้ภยัและขอโทษเมือผดิพลำด 

 

8.8 ความวบิัติในการครองเรือน 

 สมเด็จพระมหำสมณเจำ้  กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (2530 : 72) ไดต้รัสถึงควำมวิบติัใน
กำรครองเรือนไวด้งัน้ี 
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  8.8.1 ไม่แสวงหำส่ิงของท่ีหำยไปแลว้ 

  8.8.2 ไม่ซ่อมแซมส่ิงของท่ีช ำรุดเสียหำย 

  8.8.3 ไม่รู้จกัประมำณในกำรบริโภคทรัพย ์

  8.8.4 ตั้งผูไ้ร้ศีลธรรมใหเ้ป็นพอ่บำ้นแม่เรือน 

 

8.9 ประโยชน์ของการครองเรือน 

 กำรครองเรือนเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัของชีวิต มนุษยทุ์กคนเกิดมำปรำรถนำท่ีจะหำคู่ครอง
ท่ีถูกใจ และมีบุตรท่ีเช่ือฟังและอยูใ่นโอวำท ประโยชน์ของกำรอยูค่รองเรือนนั้นสรุปไดด้งัน้ี 

  8.9.1 กำรครองเรือนช่วยให้มนุษยมี์ควำมสุข ควำมส ำเร็จในกำรครองกนัและกำร
ใชชี้วติคู่ 
  8.9.2 กำรครองเรือนช่วยสร้ำงทรัพยำกรมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบออกสู่สังคม 

  8.9.3กำรครองเรือนเป็นสถำบันทำงสังคมท่ีสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ 

ก ำลงัคนกำรศึกษำ จริยธรรมใหก้บัประเทศชำติ 

  8.9.4 กำรครองเรือนช่วยก ำจดัเพศสัมพนัธ์ของมนุษยใ์ห้อยูใ่นวงจ ำกดั ไม่มวัเมำ
ส ำส่อน 

  8.9.5 กำรครองเรือนช่วยจดัระบบระเบียบแบบแผนกำรครองชีวติของสังคม 

  8.9.6 กำรครองเรือนช่วยใหง่้ำยต่อกำรปกครองและบริหำรประเทศ 

 

8.10  สรุปการครองเรือน 

   8.10.1 กำรครองเรือน หมำยถึง กำรมีชีวิตครอบครัว กำรแต่งงำนเป็นจุดเร่ิมตน้
ของกำรครองเรือน เป้ำหมำยกำรครองเรือนคือควำมสุขท่ีเกิดจำกกำรมีทรัพยแ์ละมีบุตรร่วมกนั กำร
ครองเรือนเป็นหลกัประกนักบัควำมมัน่คงและควำมปลอดภยัของบิดำมำรดำ บุตร ภรรยำ สำมี กำร
เลือกคู่ครองท่ีดีนั้นควรเลือกบุคคลท่ีพึ่งตนเองได้ มีกำรศึกษำ มีอำชีพ มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดี มี
ศีลธรรมและมีรักเดียวใจเดียว ตวัอยำ่งคู่ครองท่ีดีคือคู่สร้ำงคู่สม 

  8.10.2 หลักธรรมส ำหรับกำรครองเรือน ได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม ซ่ึงเป็น
จริยธรรมขั้นพื้นฐำน เพื่อก ำหนดมำตรฐำนควำมประพฤติท่ีเหมำะสม เพื่อกำรอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวและสังคมอยำ่งสงบสุข ฆรำวำสธรรม เป็นธรรมส ำหรับผูค้รองเรือ 4 ประกำร คือ มีควำม
จริงใจต่อกนั มีควำมอดทน รู้จกัข่มใจ อดกลั้น และกำรเสียสละแบ่งปัน 

  8.10.3 สร้ำงควำมสุขให้กบัครอบครัว กระท ำได ้4 ประกำร คือ กำรมีทรัพย ์รู้จกั
ใชท้รัพยไ์ม่เป็นหน้ีและท ำงำนปรำศจำกโทษ นอกจำกนั้นควรสร้ำงควำมอบอุ่นและควำมสุขให้กบั
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ครอบครัวดว้ยกำรมีรักเดียวใจเดียว เคำรพและเกรงใจกนั ช่ืนชมในควำมส ำเร็จร่วมกนั ทุกคนใน
ครอบครัวตอ้งมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี ประพฤติธรรม สงเครำะห์ญำติ กำรพฒันำสมำชิกใน
ครอบครัวให้มีกำรศึกษำและศีลธรรม รู้จกัวำงแผนในกำรใช้จ่ำยทรัพย ์และรู้จกัประนีประนอม 
แกปั้ญหำควำมขดัแยง้อยำ่งนุ่มนวลและรู้จกักำรใหอ้ภยั 

  8.10.4 ครอบครัววิบติัดว้ยสำเหตุ 4 ประกำร คือ ไม่แสวงหำทรัพยท่ี์สูญหำย ไม่
ซ่อมแซมของท่ีช ำรุดแลว้น ำมำใช้ใหม่ ไม่รู้จกัประมำณในกำรบริโภคทรัพยแ์ละตั้งผูไ้ร้ศีลธรรม
เป็นหวัหนำ้ครอบครัว 

  8.10.5 ประโยชน์ของกำรครองเรือน กำรครองเรือนช่วยใหบ้รรลุเป้ำหมำยของกำร
ครองชีวติคู่ท  ำใหเ้กิดควำมสุขจำกคู่ครองและกำรมีบุตร ช่วยสร้ำงทรัพยำกรของมนุษยใ์ห้กบัสังคม 
ท ำให้ประเทศชำติเกิดควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ ช่วยจ ำกัดเพศสัมพนัธ์ให้อยู่ในขอบเขตและ
จดัระบบกำรครองชีวติของสังคม 

 

สรุปท้ายบท 

 

   กำรครองตน ครองคน ครองงำน และครองเรือน เป็นกำรกล่ำวถึงกำรปกครอง กำรควบคุม
ตนเอง ควบคุมคน ควบคุมงำนกำรบริหำรกำรครองเรือนให้อยูใ่นระบบแบบแผนอนัเหมำะสมใน
กำรท่ีจะท ำให้ตน ท ำคน ท ำกำรงำน และกำรครองเรือนให้เจริญรุ่งเรืองไม่สร้ำงปัญหำควำมเดือน
ร้อนให้เกิดข้ึนในสังคม เพรำะวำ่เม่ือเรำสำมำรถบริหำรส่ิงเหล่ำน้ีทั้งหมดก็จะเป็นเคร่ืองกำรันตีใน
ตนเองในกำรอยูใ่นสังคมอยำ่งร่มเยน็ สันติสุข 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบำยหลกักำรครองตนตำมทศันะของสมภพ ชีวรัฐพฒัน์ มีหลกัปฏิบติัโดยสังเขป
อยำ่งไรบำ้ง 

2. หลกัพุทธจริยธรรมท่ีส่งเสริมกำรครองตนคืออะไรไดแ้ก่อะไรบำ้ง 

3. จงอธิบำยหลกัจริยธรรมส ำหรับกำรท ำควำมดีมำโดยสังเขป 

4. จงอธิบำยควำมหมำยของค ำวำ่ “งำน” ตำมทศันะของท่ำนพุทธทำสภิกข ุมำโดยละเอียด 

5. จงอธิบำยควำมหมำยของค ำวำ่ “งำน” ตำมทศันะของสมเด็จพระมหำวรีวงศ ์มำโดยละเอียด 

6. จงอธิบำยหลกัจริยธรรมในกำรครองงำนมำโดยสังเขป 

7. กำรครองงำนคืออะไร จงอธิบำย 

8. จงอธิบำยหลกัจริยธรรมท่ีท ำงำนใหส้ ำเร็จ 
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9. เทคนิคในกำรท ำงำน มีหลกัปฏิบติัอยำ่งไรบำ้ง 

10. จงอธิบำยกำรรู้จกัคุณค่ำของเวลำตำมทศันะของพระวสุิทธิโมลี มำอยำ่งละเอียด 

11. ค ำวำ่ “ ฆรำวำส ” หมำยถึงใคร 

12. กำรครองเรือนมีควำมส ำคญัอยำ่งไร 

13. จงบอกหลกัเกณฑใ์นกำรเลือกคู่ครองตำมทศันะของ สมภพ ชีวรัฐพฒัน์มำโดยสังเขป 

14. พระรำชวสุิทธิโมลีไดก้ล่ำวถึงประเภทสำมี-ภรรยำไวอ้ยำ่งไรบำ้ง 

15. จงบอกหลกัจริยธรรมของผูอ้ยูค่รองเรือนโดยสังเขป 

16. พระมหำสมณเจำ้ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ไดต้รัสเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมในกำรสร้ำง
ฐำนะของผูค้รองเรือนไวอ้ยำ่งไรบำ้ง 

17. จงอธิบำยหลกัจริยธรรมในกำรสร้ำงควำมสุขใหก้บัผูค้รองเรือน 

 



แผนการสอนประจ าบทที่ 8 

 เร่ือง ปัญหาด้านจริยธรรมตามแนวของพุทธศาสนา 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

บทท่ี 8  จริยธรรมชั้นตน้ 

 จริยธรรมชั้นกลาง 

 จริยธรรมชั้นสูง 

 สาเหตุของปัญหาของจริยธรรม 

 แนวทางแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรม 

สรุปทา้ยบท 

จุดประสงค์  

1. นกัศึกษาสามารถอธิบายการจ าแนก ระดบัจริยธรรมในพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่ง 

ชดัเจน 

2. นกัศึกษาสามารถอธิบายเร่ืองเบญจศีล เบญจธรรม หลกัจริยธรรมขั้นตน้ใน 

พระพุทธศาสนา 

3. นกัศึกษาสามารถอธิบายทางแห่งความดี (กุศลกรรมบถ 10) และสามารถน ามาสู่การ 

ปฏิบติัได ้

4. นกัศึกษาสามารถบอก จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบติัท่ีน าไปสู่ 

จุดมุ่งหมายนั้นได ้

5. นกัศึกษาสามารถบอกประโยชน์จากการปฏิบติัธรรมใน พระพุทธศาสนา ซ่ึงแบ่งเป็น 

3 ระดบัคือ ขั้นตน้ ขั้นกลาง และขั้นสูงได ้

 6. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาดา้นจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

7. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมและส่งเสริม 

จริยธรรมท่ีถูกตอ้งใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

8. ใหน้กัศึกษาบอกถึงวธีิการควบคุมตนเองในการประพฤติใหเ้หมาะสมในสังคม 
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9. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายวธีิการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ 

10. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายวธีิการส ารวมระวงั ตระหนกัในการด ารงชีวติ 

11. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายวธีิการเขา้ใจบทบาทของตนในการอยูร่่วมกนัในสังคม 

12. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

เน้ือหาสาระ 

1. สาเหตุของปัญหาจริยธรรม 

2. แนวทางแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมจริยธรรม 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. ท ารายงาน 

4. การท างานเป็นกลุ่ม 

5. การฝึกปฏิบติั (ไหวพ้ระ รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา)  
6.  การแสดงบทบาทสมมติ 

7.  การศึกษาดูงาน 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. วดีีทศัน์ 
3. หนงัสือพิมพ ์

4. Internet  

5.  นิตยสารรายวนั / รายสัปดาห์ และอ่ืนๆ 

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากความตั้งใจ และระเบียบวนิยัในหอ้งเรียน 

2. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 
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3. ประเมินจากร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมจริยธรรม 

4. ประเมินจากการท่ีฝึกไหวพ้ระ รับศีล เจริญเมตตา และนัง่สมาธิ 

5. ประเมินจากการอภิปราย 

6. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมติ 

7. การสอบ 



บทที ่8 

ปัญหาด้านจริยธรรมตามแนวของพุทธศาสนา 

 

 จริยธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนามีความหมายหลายระดบั แต่ในบทน้ีจะขออธิบาย
จริยธรรมท่ีลงลึกไปในหลกัปฏิบติัของกลุ่มชนผูต้อ้งการจะฝึกฝนพฒันาตน เพื่อเป็นแนวทางไปสู่
ความดบัทุกข ์คือพระนิพพาน อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา โดยสรุปเป็นระดบั 3 
ขั้นดงัน้ี 1. จริยธรรมขั้นตน้ 2.จริยธรรมขั้นกลาง และ 3.จริยธรรมขั้นสูง (สนิท  ตั้งกว ี2527 : 35) 

  และนอกจากน้ีผูเ้ขียนจะไดน้ าเสนอปัญหาดา้นจริยธรรมส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 
ซ่ึงเราจะพบเห็นได้จากการน าเสนอของส่ือมวลชน จากส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือสังคมโซเชียล เช่น 
เฟสบุ๊ค เป็นต้น ปัญหาจริยธรรมท่ีพบเห็นในสังคมปัจจุบันน้ี นับวนัแต่จะเพิ่มความรุนแรง 
สลบัซบัซอ้นข้ึนทุกวนั เช่น การประทุษร้ายร่างกาย คดีฆ่า ข่มขืนต่างๆ และโจรกรรมทรัพยสิ์นของ
บุคคลอ่ืน เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ี ส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ยากแก่การแกไ้ข และเป็นปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม 

 

1. จริยธรรมช้ันต้น 

 

 จริยธรรมชั้นตน้ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึง เบญจศีลและเบญจธรรม อนั
เป็นแนวทางการปฏิบติัในเบ้ืองตน้ของพุทธศาสนิกชน   จริยธรรมชั้นตน้น้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิ่ง
ส าหรับมนุษย์ทุกคน บางทีเราเรียกว่ามนุษยธรรมคือ ธรรมส าหรับมนุษย์ คนท่ีจะเป็นมนุษย์
สมบูรณ์นั้นจะตอ้งมีมนุษยธรรมเป็นพื้นฐาน 

 1.1. เบญจศีล 

 ค าว่า “เบญจศีล” แปลวา่ ศีล 5 หมายถึงหลกัการรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย 5 ประการ 
บางทีเราเรียกอย่างหน่ึงว่า มนุษยธรรม ได้แก่ ธรรมส าหรับมนุษย์ เพราะท าให้มนุษย์มีความ
ประพฤติท่ีแตกต่างไปจากสัตว ์ท าใหม้นุษยป์ระเสริฐกวา่สัตว ์

 มนุษยน์ั้น ถา้จะเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์แล้ว จ  าจะตอ้งประพฤติอยู่ในมนุษยธรรมน้ีอย่าง
สม ่าเสมอ   หากไม่มีขอ้ใดขอ้หน่ึงก็แสดงวา่ขาดความเป็นมนุษยไ์ปทุกขณะ ลดความเป็นมนุษยล์ง
ไปทุกที  ถา้ผูใ้ดไม่มีมนุษยธรรมเลย  ความเป็นมนุษยก์็หมดไปใกลค้วามเป็นสัตวเ์ขา้ไปทุกที 

 ศีล 5 เป็นจริยธรรมชั้นต้น  เป็นลกัษณะการละเวน้  ประพฤติชั่วทางกาย วาจา เรียกว่า 
เบญจศีล ไดแ้ก่ (สุรศกัด์ิ  สร้อยบุรี  ม.ป.ป. : 98) 
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  1. ปาณาติปาตา  เวรมณี  การงดเวน้จากการฆ่าสัตว ์

  2. อทินนาทานา  เวรมณี  การงดเวน้จากการลกัทรัพย ์

  3. กาเมสุมิจฉาจารา  เวรมณี  การงดเวน้จากการประพฤติผดิประเวณี 

  4. มุสาวาทา  เวรมณี  การงดเวน้จากการพูดเทจ็ 

  5. สุราเมรยมชัชปมาทฎัฐานา  เวรมณี  การงดเวน้จากการด่ืมน ้าเมา 

 1.1  องคแ์ห่งศีล 5  

  1.1.1  การฆ่าสัตวต์อ้งประกอบดว้ยองค ์5 คือ 

   1)  สัตวน์ั้นมีชีวติ 

   2)  รู้วา่สัตวน์ั้นมีชีวติ 

   3)  มีเจตนาจะฆ่าสัตวน์ั้น 

   4)  พยายามฆ่าสัตวน์ั้น 

   5)  สัตวต์ายดว้ยความพยายามนั้น 

  1.1.2  ลกัทรัพยมี์องค ์5 คือ 

   1)  ทรัพย ์(หรือส่ิงของ) นั้นมีเจา้ของหวงแหน 

   2)  รู้วา่ทรัพยน์ั้นมีเจา้ของหวงแหน 

   3)  มีเจตนาคิดจะลกัทรัพยน์ั้น 

   4)  พยายามลกัทรัพยน์ั้น 

   5)  ไดท้รัพยน์ั้นมาดว้ยความพยายามนั้น 

  1.1.3  การประพฤติผดิในกามมีองค ์4 คือ 

   1)  หญิงหรือชายเป็นท่ีตอ้งหา้ม 

   2)  มีเจตนาจะเสพเมถุน 

   3)  ประกอบกิจในการเสพเมถุนธรรม 

   4)  การยงัอวยัวะเพศใหจ้รดกนั 

  1.1.4  การพูดมุสามีองค ์4 คือ 

   1)  พูดเร่ืองท่ีไม่เป็นจริง 

   2)  มีเจตนาจะพูดใหผ้ดิไปจากความจริง 

   3)  พยายามพูดใหผ้ดิจากความจริง 

   4) คนฟังเขา้ใจความหมายในค าพูดนั้น 

  1.1.5  การด่ืมน ้าเมามีองค ์5  คือ 

   1)  น ้าด่ืมเป็นน ้าเมา 
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   2)  รู้วา่น ้านั้นเป็นน ้าเมา 

   3)  มีเจตนาด่ืม 

   4)  พยายามด่ืม 

   5)  น ้าเมานั้นล่วงพน้ล าคอลงไป 

 1.2  กรรมวบิากของผูล้ะเมิดศีล 5 

  1.2.1  ผูล้ะเมิดศีลขอ้ท่ี 1 (ฆ่าสัตว)์ ยอ่มไดรั้บกรรมวบิาก 5 สถานคือ  
   1)  ยอ่มเกิดในนรก 

   2)  ยอ่มเกิดในก าเนิดสัตวเ์ดรัจฉาน 

   3)  ยอ่มเกิดในก าเนิดเปรตวสิัย 

   4)  ยอ่มเป็นผูมี้อวยัวะพิการ 

   5)  โทษเบาท่ีสุดหากเกิดเป็นมนุษย ์ อายยุอ่มสั้น  บาง คนก็ถูกท า แท้ง
เสียตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์

  1.2.2  ผูล้ะเมิดศีลขอ้ 2 (ลกัทรัพย)์ ยอ่มไดรั้บกรรมวบิาก 5 สถานคือ  
   1)  ยอ่มเกิดในนรก 

   2) ยอ่มเกิดในก าเนิดสัตวเ์ดรัจฉาน 

   3)  ยอ่มก าเนิดเปรตวสิัย 

   4)  ยอ่มเป็นผูย้ากจนเขญ็ใจไร้ท่ีพึ่ง 

   5)  โทษเบาท่ีสุด  หากเกิดเป็นมนุษยท์รัพยย์อ่มฉิบหายดว้ย ภยัพิบติัต่างๆ 
เช่น  อคัคีภยัและวาตภยั  เป็นตน้ 

  1.2.3  ผูล้ะเมิดศีลขอ้ 3 (ประพฤติผดิในกาม) ยอ่มไดรั้บกรรมวบิาก 5 สถานคือ 

   1)  ยอ่มเกิดในนรก 

   2)  ยอ่มเกิดในก าเนิดสัตวเ์ดรัจฉาน 

   3)  ยอ่มเกิดในก าเนิดเปรตวสิัย 

   4)  ยอ่มมีร่างทุพพลภาพ  ข้ีเหร่มากไปดว้ยโรค 

   5)  โทษเบาท่ีสุดเป็นมนุษยย์อ่มมีศตัรูรอบดา้น 

  1.2.4  ผูล้ะเมิดศีลขอ้ 4 (พูดมุสา) ยอ่มไดรั้บกรรมวบิาก 5 สถานคือ 

   1)  ยอ่มเกิดในนรก 

   2)  ยอ่มเกิดในก าเนิดสัตวเ์ดรัจฉาน 

   3)  ยอ่มเกิดในก าเนิดเปรตวสิัย 

   4)  ยอ่มเกิดเป็นผูมี้วาจาไม่น่าเช่ือถือ 
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   5)  โทษเบาท่ีสุดหากเกิดเป็นมนุษย์  จะถูกกล่าวหาอยู่เสมอ  ความดี 
 ความชอบใดท่ีท าไวก้็จะถูกปลน้เป็นของคนอ่ืน 

  1.2.5  ผูล้ะเมิดศีลขอ้ 5 (ด่ืมน ้าเมา) ยอ่มไดรั้บกรรมวบิาก 5 สถานคือ 

   1)  ยอ่มเกิดในนรก 

   2)  ยอ่มเกิดในก าเนิดสัตวเ์ดรัจฉาน 

   3)  ยอ่มเกิดในก าเนิดเปรตวสิัย 

   4)  ยอ่มเป็นผูมี้สติไม่สมประกอบ  เป็นคนโง่เขลา 

   5)  โทษเบาท่ีสุดถา้เป็นมนุษยย์อ่มเป็นบา้ 

 1.3  อานิสงส์หรือผลดีของการรักษาศีล 

 อานิสงส์ของการรักษาศีลตามท่ี  บุญส่ง  สินธ์ุนอก (2534 : 54)  ไดร้วบรวมมากล่าวไวด้งัน้ี 

  “สีเลน  สุคติ  ยนฺติ  สีเลน  โภคสมฺปทา  สีเลน  นิพฺพุติง  ยนฺติ  ” 

  1.3.1  สุคติง  ยนฺติ  ท าใหถึ้งคติท่ีดี  (ไม่ตกไปสู่คติท่ีชัว่)  

  1.3.2  โภคสมฺปทา  ท าใหไ้ดโ้ภคทรัพย ์ (ไม่ตกไปสู่ภาควบิติั) 

  1.3.3  นิพฺพุติง  ยนฺติ  ท าใหถึ้งความดบัทุกข ์ (ไม่จมด่ิงลงสู่ความชัว่) 

  อานิสงส์สามประการน้ี ถือ เป็นแม่บท  เม่ือพูดถึงอานิสงส์ในการรักษาศีล   
อานิสงส์ของการรักษาศีลท่ีกล่าวมานั้น  เป็นอานิสงส์ตามแบบ  ถา้จะกล่าวถึงอานิสงส์ของการ
รักษาศีล 5 แต่ละขอ้  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  อานิสงส์ของการไม่ฆ่าสัตว ์  มีอานิสงส์ 7 ประการคือ 

  1.1  มีร่างกายสมบูรณ์ดี 

  1.2  เป็นคนแกลว้กลา้ 

  1.3  มีผวิพรรณเปล่งปลัง่สดใส 

  1.4  เป็นคนสุภาพอ่อนโยน 

  1.5  ศตัรูท าร้ายไม่ได ้

  1.6  มีโรคภยัเบียดเบียนนอ้ย 

  1.7  เป็นผูมี้อายยุนื 

2.  อานิสงส์ของการไม่ลกัทรัพย ์ มีอานิสงส์ 7 ประการคือ 

  2.1  ยอ่มมีทรัพยม์าก 

  2.2  แสวงหาทรัพยโ์ดยชอบธรรมไดง่้าย 

  2.3  โภคทรัพยท่ี์ไดแ้ลว้ยอ่มย ัง่ยนืถาวร 

  2.4  สมบติัไม่ฉิบหายเพราะโจรร้าย  อคัคีภยั  อุทกภยั 
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  2.5  ยอ่มไดอ้ริยทรัพย ์

  2.6  อยูท่ี่ไหนยอ่มเป็นสุขเพราะไม่มีคนเบียดเบียน 

  2.7  ยอ่มไม่ไดย้นิและไม่รู้จกัค าวา่ “ไม่มี” 

3.  อานิสงส์ของการไม่ประพฤติผดิในกาม  มีอานิสงส์ 7 ประการคือ 

  3.1  ไม่มีศตัรูเบียดเบียน 

  3.2  เป็นท่ีรักของคนทั้งหลาย 

  3.3  มีทรัพยส์มบติับริบูรณ์ 

  3.4  ไม่ตอ้งเกิดผดิเพศอีก 

  3.5  เป็นผูมี้เสน่ห์และสง่า 

  3.6  มีอินทรีย ์5 (ศรัทธา  วริิยะ  สติ  สมาธิและปัญญา)  

  3.7  มีความสุขไม่ตอ้งท างานหนกั 

4.  อานิสงส์ของการไม่พูดมุสา  มีอานิสงส์ 7 ประการคือ 

  4.1  มีอินทรีย ์5 ผอ่งใส (ศรัทธา  วริิยะ  สติ  สมาธิ และปัญญา) 

  4.2  มีวาจาไพเราะ 

  4.3  มีร่างกายสมส่วนและสมบูรณ์ 

  4.4  มีกล่ินปากหอมเหมือนดอกบวั 

  4.5  มีวาจาศกัด์ิสิทธ์ิ 

  4.6  ไม่เป็นคนใบ ้

  4.7  มีริมฝีปากบางและแดงระเร่ือ 

5.  อานิสงส์ของการไม่ด่ืมน ้าเมา  6 ประการคือ 

  5.1  รู้กิจการในอดีต  อนาคต  ไดร้วดเร็ว 

  5.2  มีสติตั้งมัน่ทุกเม่ือ 

  5.3  มีความรู้มาก 

  5.4  ไม่มวัเมา  หลงใหล  ไม่ใบ ้ ไม่บา้ 

  5.5  มีวาจาไพเราะ 

  5.6  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
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1.2  เบญจธรรม 

 เบญจธรรมแปลว่า  ธรรม 5 ประการ ค าว่า  ธรรม แปลว่า ทรงไวห้รือด ารงไว ้ ในท่ีน้ี
หมายถึงส่ิงท่ีดี จึงมีความหมายวา่ ทรง คือ รักษาไวห้รือด ารงไว ้5 ประการ เบญจธรรมเป็น 

ธรรมคู่กบัเบญจศีล  เรียกวา่  กลัยาณธรรม (สุรศกัด์ิ  สร้อยครบุรี  ม.ป.ป. : 109) แปลวา่  ธรรมเป็น
เคร่ืองบ ารุงจิตให้งดงามสร้างอธัยาศยั  นิสัยท่ีดี  ศีล  เป็นเหตุให้งดเวน้  ไม่เป็นส่ิงท่ีเป็นโทษ  ถา้มี
เพียงศีล  ก็มีเพียงงดเวน้ไดจ้ากโทษแต่ก็ยงัมิไดท้  าคุณงามความดี 

 1.2.1  เบญจธรรม  ไดแ้ก่ 

  1)  มีเมตตา  กรุณา ต่อมนุษยแ์ละสัตว ์(เมตตากรุณา) 

  2)  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ประกอบสัมมาชีพ (สัมมาอาชีวะ) 

  3)  ส ารวมในกาม (ยนิดีในคู่ครองของตน) 

  4)  พูดจริง (มีสัจจะ) 

  5)  มีสติสัมปชญัญะ (สติสัมปชญัญะ) 

1.2.2  การประพฤติเบญจศีลและเบญจธรรม 

 เบญจศีลตามท่ีอธิบายมาแล้ว บางคร้ังเรียกว่านิจศีลเพราะเป็นกฎท่ีควรรักษาเป็นนิจใน
ศาสนาพุทธถือศีล 5 เป็นมนุษยธรรม คือธรรมท่ีเป็นเคร่ืองหมายของมนุษย ์  ผูไ้ม่ท  าตามศีล 5 
เรียกว่าเป็นคนยงัไม่สมบูรณ์  เบญจธรรมเรียกว่า  กัลยาณธรรม  คือ ธรรมท่ีท าให้คนเป็นคนดี
คุณธรรมทั้งสองประการน้ีจึงปฏิบติัควบคู่กนัไป 

เบญจศีล     เบญจธรรม 

  1.  เวน้จากการฆ่าสัตว ์    1.  เมตตากรุณา 

  2.  เวน้จากการลกัทรัพย ์    2.  สัมมาอาชีวะ 

  3.  เวน้จากการประพฤติผดิในกาม   3.  ยนิดีในคู่ครองของตน 

  4.  เวน้จากการพูดเทจ็    4.  มีสัจจะ 

  5.  เวน้จากการด่ืมสุราและของเมาทุกชนิด  5.  มีสติสัมปชญัญะ 

 1.2.3  ประโยชน์ท่ีเกิดจากการประพฤติเบญจศีลและเบญจธรรม 

 ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติักัลยาณธรรม คือ  เบญจศีลและเบญจธรรมนั้นพอจะ
น ามากล่าวไดด้งัน้ี (บุญส่ง  สินธ์ุนอก  2534 : 56)  
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ผลจากเบญจศีล ผลจากเบญจธรรม 

1.  ไม่มีความกงัวลวา่จะมีคนมาฆ่าเบียดเบียน
ย่อมได้รับความสุข  ไม่ตอ้งระมดัระวงั หลบัก็
เป็นสุข  ต่ืนก็เป็นสุข  เป็นตน้ 

2.  เม่ือเวน้จากการลักทรัพย ์ ก็ไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งกงัวลว่าจะถูกจบัหรือถูกผูอ่ื้นคอยจบัผิด  
เจา้ของทรัพยก์็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งกงัวลในการ
รักษา 

3.  การไม่ประพฤติผิดในกาม  จะท าให้สามี 
ภรรยาไม่ผิดใจกนั  เป็นการหลีกเล่ียงในทางชู้
สาว  ผูช้ายท่ีท าชูก้บัภรรยาผูอ่ื้น สามีภรรยาคู่นั้น
ยอ่มแตกแยกกนั สามีของหญิงนั้นยอ่มผูกใจเจ็บ
ในชายชู้ เป็นทางให้เกิดศตัรูท าลายชีวิตกนั  มี
ตวัอยา่งอยูม่ากมาย  เวน้การประพฤติผิดในกาม
เสียได ้ ทุกขภ์ยัดงักล่าวแลว้จะไม่มี 

4.  เวน้จากการพูดเทจ็ไดแ้ลว้ไม่ตอ้งคอยระวงัวา่
คนอ่ืนจะจบัผิด  เพราะกล่าวค าเท็จคนท่ีไม่พูด
เทจ็  จะไดรั้บความนบัถือจากผูอ่ื้น 

 

5.  เวน้จากการด่ืมสุราได ้ นบัถือวา่เป็นการตดั
ตน้เหตุซ่ึงเกิดจากความมึนเมาและประมาทเสีย
ได ้ บรรเทาโรคภยัไขเ้จ็บท่ีมีสุราเป็นตน้เหตุ ก็
หมดไปและทรัพยสิ์นเงินทองก็จะงอกเงยข้ึน 

1.  ภาคภูมิใจเม่ือไดส้งเคราะห์ช่วยเหลือหรือ
แสดงความเมตตาต่อผูอ่ื้น 

 

2.  การประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น
ให้เดือดร้อน  เม่ือได้ทรัพย์มาแล้วรู้จกัใช้จ่าย
อย่างประหยดัจะเป็นผูมี้ทรัพย ์ มีความสุขเม่ือ
ไดเ้ห็นผลงานของตน 

3.  การยินดีในคู่ครองของตนเอง  ภรรยาจะมี
ความสุขใจว่าสามีไม่นอกใจ  สามีก็มีความสุข
ใจวา่ภรรยาไม่นอกใจเช่นเดียวกนั  ความอบอุ่น
ในครอบครัวก็จะมีข้ึนเม่ือบุตรสืบตระกูลจะเป็น
คนมีลกัษณะดี  มีสติสัมปชญัญะ บิดา  มารดาจะ
ไดมี้ความสุข 

 

4.  ทุกคนตอ้งการความสัตย ์ ไม่มีใครชอบพูด
เทจ็  ดงันั้นทุกคนจึงท าในส่ิงท่ีตนชอบคือ กล่าว
ความเป็นจริง  เม่ือทุกคนมีความสัตย์  สังคม
ยอ่มมีความสงบสุข 

5.  การมีสติสัมปชัญญะนั้นจะท าให้บุคคล
ประกอบการงานไดถู้กตอ้ง  ไม่ผิดพลาด  มีสติ  
เบญจกลัยาณธรรมน้ีเป็นคุณธรรม  เคร่ืองยบัย ั้ง
ใจ  มิใหห้ลงประพฤติในส่ิงท่ีผดิ  เม่ือรักษาศีล 5 
ได้แล้ว  ถ้าไม่มีสติระลึกถึงโทษของสุราแล้ว  
ในท่ีสุดก็จะเป็นผูติ้ดสุราเร้ือรัง  สติสัมปชญัญะ
จึงเป็นเคร่ืองป้องกนัไม่ให้คนกลุ่มหลงใหลใน
การเสพยาเสพติดและสุราไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2.  หลกัธรรมช้ันกลาง 

 

 จริยธรรมชั้นกลาง  อนัเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีสูงกวา่จริยธรรมชั้นตน้  ซ่ึงเป็นจริยธรรมชั้นพื้นฐาน  
ไดแ้ก่  กุศลกรรมบถ 10 ประการ  มีรายละเอียดดงัน้ี  (สนิท  ตั้งกว ี 2525 : 36)  

 2.1  กายกรรม 3 คือ 

  2.1.1  เวน้จากฆ่าสัตว ์

  2.1.2  เวน้จากการลกัทรัพย ์

  2.1.3  เวน้จากประพฤติผดิในกาม 

2.2  วจีกรรม  4  คือ 

 2.2.1  เวน้จากพูดเทจ็ 

 2.2.2  เวน้จากพูดค าหยาบ 

 2.2.3  เวน้จากพูดส่อเสียด 

 2.2.4  เวน้จากพูดเพอ้เจอ้ 

2.3  มโนกรรม  3  คือ 

 2.3.1  ไม่อยากไดข้องคนอ่ืน 

 2.3.2  ไม่อาฆาตพยาบาทคนอ่ืน 

 2.3.3  ไม่เห็นผดิจากท านองคลองธรรม 

กุศลกรรมบถ 10  ประการน้ี  เป็นทางแห่งความดี  อนัเป็นจริยธรรมขั้นกลางของ 

พุทธศาสนา  โดยเพิ่มขอ้ปฏิบติัส าคญัยิง่  เพราะใจเป็นส่วนส าคญั  การปฏิบติัตามกุศลกรรมบท  10  
ประการน้ี  ยอ่มเป็นการท าความดีใหเ้กิดข้ึนแก่ตนเองทั้งส้ิน 

 กุศลกรรมบถเรียกว่าสุจริต  อนัเป็นกรณีพึงกระท า  คือเป็นงานท่ีบุคคลควรใส่ใจกระท า  
บุคคลใดกระท ากรรมท่ีเป็นกุศลกรรมบถเป็นกิจท่ีพึงกระท า  บุคคลนั้นไดรั้บอานิสงส์  5 ประการ
คือ  (บุญส่ง  สินธ์ุนอก  2534 : 58) 

1. แมต้นเองติเตียนตนเองไม่ได ้

2. ผูรู้้ใคร่ครวญแลว้ยอ่มสรรเสริญ 

3. ช่ือเสียงอนัดี  ยอ่มขจรไป 

4. ยอ่มไม่หลงท าการกิริยา 

5. เบ้ืองหนา้แมต้ายเพราะกายแตก  ยอ่มเขา้สู่สุคติ  โลกสวรรค ์
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ดงันั้น  กุศลกรรมบถ จึงจดัเป็นการงานไม่มีโทษ  เป็นกุศลกรรมน าบุคคลผูป้ระพฤติปฏิบติั  
ไดด้ าเนินตามท านองคลองธรรมอนัถูกตอ้ง  ท าใหผู้ป้ระพฤติพบกบัความสุขความเจริญรุ่งเรืองและ
ความส าเร็จในชีวติ 

 

3.  หลกัจริยธรรมช้ันสูง 

 

 จริยธรรมชั้นสูง  ไดแ้ก่  การปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข์ซ่ึงเรียกว่า  “อริยมรรค”  หรือ 
“มรรคมีองค ์8”  ท่ีวา่เป็นหลกัปฏิบติัอนัประเสริฐ  8  ประการ (สนิท  ตั้งกว ี2527 : 36)  

 3.1  สัมมาทิฏฐิ  (Right  View)  ไดแ้ก่  ปัญญารู้อริยสัจ  4  คือ 

3.1.1  รู้วา่ชีวติน้ีมีแต่ความทุกขเ์ท่านั้น 

3.1.2  รู้วา่ความทุกขน์ั้นเกิดจากเหตุคือตณัหา 

3.1.3  รู้วา่ทุกขน์ั้นสามารถดบัไดด้ว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง 

3.1.4  รู้จกัวธีิปฏิบติัเพื่อใหพ้น้ทุกข ์

3.2  สัมมาสังกปัปะ (Right  Thought)  ความด าริชอบ  คือ  ถูกตอ้ง  ไดแ้ก่ 

3.2.1  คิดปลีกตวัออกจากกาม 

3.2.2  ไม่คิดพยาบาทปองร้ายผูอ่ื้น 

3.2.3  ไม่คิดเบียดเบียนผูอ่ื้น 

3.3  สัมมาวาจา  (Right  Speech)  เจรจาชอบ  คือ  พูดจาถูกตอ้ง  ไดแ้ก่ 

3.3.1  ไม่พูดเทจ็  บิดเบือนความจริงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผดิ 

3.3.2  ไม่พูดส่อเสียด ยยุง ใหแ้ตกความสามคัคี 

3.3.3  ไม่พูดค าหยาบ 

3.3.4  ไม่พูดเพอ้เจอ้ ไร้สาระ 

3.4  สัมมากมัมนัตะ (Right Action)  ประพฤติสุจริตทางกาย 

3.4.1  ไม่ฆ่าและเบียดเบียนสัตว ์

3.4.2  ไม่ละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน 

3.4.3  ไม่ประพฤติผดิประเวณี 

3.5  สัมมาอาชีวะ  (Right  Livelihood)  เล้ียงชีพชอบ  ไดแ้ก่  การเวน้อาชีพทุจริต 

ประกอบอาชีพสุจริต 

3.6  สัมมาวายามะ (Right  Livelihood)  พยายามชอบ  คือ  พยายามท่ีจะไม่ใหโ้อกาสแก่ 

กิเลสอนัเป็นอุปสรรคขดัขวางต่อการบรรลุนิพพาน ไดแ้ก่ 
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3.7 สัมมาสติ (Right  Mindfulness)  ระลึกชอบ  คือ  ตั้งสติไวช้อบในวถีิทางท่ีตรงต่อการ 

บรรลุมรรคผล  ไดแ้ก่  การตั้งสติก าหนดพิจารณาส่ิงทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง  คือตามท่ี
ส่ิงนั้น ๆ เป็นไปตามธรรมชาติของมนัเอง  ดงัท่ีพระราชวรมุนี (2520 : 160) ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

3.7.1  การตั้งสติพิจารณากาย  ใหรู้้เห็นความเป็นจริงวา่  เป็นเพียงกายเท่านั้นไม่ 
ใช่สัตวบุ์คคล  ไม่ใช่ตวัเรา  ไม่ใช่ตวัเขา  เป็นอนตัตาอยา่ไดย้ดึมัน่ถือมัน่ในกาย 

3.7.2  การตั้งสติก าหนดพิจารณา  เวทนาคือความรู้สึกของตน  ใหรู้้เห็นตาม 

ความเป็นจริง  เป็นแต่ความรู้สึก  เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกขก์็ดี  หรือรู้สึกเฉย ๆ ก็ดี อยา่ไดย้ึดมัน่  ยึดมัน่
เพราะเป็นอนตัตา  หาแก่นสารไม่ได ้

3.7.3  การตั้งสติก าหนดพิจารณา  จดัใหรู้้เห็นตามความเป็นจริง  วา่เป็นเพียง 

ความคิดเท่านั้น  ไม่ใช่สัตว ์ ไม่ใช่ตวับุคคลเป็นอนตัตา  อยา่ไดย้ึดมัน่ถือมัน่  กล่าวคือให้สติรู้ชดัวา่
จิตของตนมีราคะหรือไม่  มีโทสะหรือไม่  มีโมหะหรือไม่  เศร้าสลดหรือผ่องใส  ฟุ้งซ่านหรือว่า
สงบ  เป็นตน้ 

  3.7.4  การตั้งสติพิจารณาธรรม  ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง  วา่เป็นเพียงธรรมชาติ
เท่านั้น  ไม่ควรไปยึดมั่น  ถือมั่น  กล่าวคือ  ให้มีสติรู้ชัดแจ้งซ่ึงธรรมทั้งหลายได้แก่  ขนัธ์  5  
อายตนะ  12  อริยสัจ  4  เป็นตน้วา่  เป็นอะไร  คืออะไร  เกิดข้ึนแลว้พฒันาและส้ินสุดลงไดอ้ยา่งไร 

 3.8  สัมมาสมาธิ (Right  Concentration)  ตั้งใจชอบ  หมายถึงการท าสมาธิ  ท าใจใหส้งบจน
ไดฌ้านบริบูรณ์  มีพลงัแกร่งพอท่ีจะตดักิเลสใหข้าดออกไปจากจิตได ้ เรียกวา่  ไดบ้รรลุนิพพาน 

  ในอริยมรรค  มีองค์  8  ประการน้ี  สรุปลงไดใ้นไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  และ
ปัญหา  ดงัน้ีคือ 

  สัมมาทิฎฐิ  เห็นชอบ 

  สัมมาสังกปัปะ  ด าริชอบ  สองขอ้น้ีสรุปลงใน “ปัญญา” 

  

  สัมมาวาจา  เจรจาชอบ 

  สัมมากมัมนัตะ  การงานชอบ 

  สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีวติชอบ  สามขอ้น้ีสรุปลงใน “ศีล” 

 

  สัมมาวายามะ  พยายามชอบ 

  สัมมาสติ  ระลึกชอบ 

  สัมมาสมาธิ  ตั้งใจชอบ สามขอ้น้ีสรุปลงใน “สมาธิ” 
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 จริยธรรมชั้นสูงน้ี  เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า  ทางสายกลาง  หรือมชัฌิมาปฏิปทา  และปฏิบติั
ตามองคม์รรคมีองค ์ 8  นั้น  เป็นเพียงการเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะเขา้ถึงจุดหมายสูงสุดของศาสนา
พุทธ  คือนิพพานเท่านั้น 

 หลกัค าสอนของพระพุทธเจา้อาจสรุปได ้ 3  ขั้น  อนัเหมาะสมแก่ฐานะและระดบัจิตของ
แต่ละบุคคล  และเกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติั  คือ  ประโยชน์ขั้นต้น  ประโยชน์ขั้นกลาง  และ
ประโยชน์ขั้นสูงสุด 

1.  ประโยชน์ขั้นต้น 

 ประโยชน์ขั้นตน้ไดแ้ก่  ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์  คือ  ประโยชน์เกิดจากการปฏิบติัธรรมท่ี
ถึงไดใ้นโลกน้ี  ดงัท่ี  นงเยาว ์ ชาญณรงค ์(2531 : 301)  ไดร้วบรวมมากล่าวไว ้ ดงัน้ี 

  1.1  บุคคลท่ีมีความขยนัหมัน่เพียร  ประกอบธุรกิจการงานท่ีสุจริตหมัน่แสวงหา
ทรัพยส์มบติัในทางท่ีชอบ  และไดรั้บประโยชน์จากการกระท านั้น  เรียกวา่  อุฎฐานสัมปทา 

1.2  การท่ีบุคคลได้เสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้  รู้จักเก็บหอมรอมริบ  
ประหยดัค่าใชจ่้าย  ไม่สุรุ่ยสุร่าย  รู้จกัรักษาไวใ้นเวลาจ าเป็น  เรียกวา่ อารักขสัมปทา 

1.3  การท่ีบุคคลรู้จกัคบมิตร  คือ  คบเฉพาะคนดี  หลีกเล่ียงการคบมิตรท่ีไม่ดี  
เรียกวา่  กลัยาณมิตตา 

1.4  การท่ีบุคคลรู้จกัเล้ียงชีพ  คือ  เลือกประกอบอาชีพท่ีสุจริต  เม่ือได้ทรัพย์
มาแลว้รู้จกัใชจ่้ายใหเ้หมาะสมกบัฐานของตน  เรียกวา่ สมชีวติา 

2.   ประโยชน์ขั้นกลาง 

 ประโยชน์ชั้นกลาง  คือ  สัมปรายิกตัถประโยชน์  ไดแ้ก่  ประโยชน์ท่ีไดรั้บในอนาคตหรือ
ในโลกหนา้มี  4  ประการ คือ 

2.1 สัทธาสัมปทา  ไดแ้ก่  ผูมี้ความเช่ือในพระศาสนา  เป็นความเช่ืออนัยติุดว้ยเหตุผลเช่ือ 

ด้วยความชอบธรรม  ไม่เช่ืออย่างงมงาย  ไม่เป็นคนไร้ศาสนา  ให้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมความประพฤติ  ประโยชน์จากการปฏิบติันั้น  จะตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน 

2.2 สีลสัมปทา  คือ  ใหบุ้คคลประพฤติดีทั้งกาย  วาจา  และใจ  ประพฤติอะไรหรืออยา่งไร   
อยา่ใหมี้โทษ  ใหต้ั้งอยูใ่นหลกัสากลของสังคม  คือศีล 5 ประการ 

2.3 จาคสัมปทา  คือ  ใหบุ้คคลถึงพร้อมดว้ยการเสียสละ  เช่น  การท าบุญสุนทาน การ 

เสียสละ แบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้น เป็นตน้ 

2.4  ปัญญาสัมปทา  คือ  ใหบุ้คคลถึงพร้อมดว้ยปัญญา  เช่น  รู้จกัทุกข ์ รู้จกัความสุข  เหตุ 

ผลของความทุกขแ์ละความสุข  เป็นตน้ 
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3.  ประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์สูงสุด  ไดแ้ก่  ปรมตัถประโยชน์  ประโยชน์ขั้นน้ีไดแ้ก่นิพพาน  ผูบ้  าเพญ็เพียร
จะตอ้งปฏิบติัตามธรรมเนียมขั้นสูงสุดเป็นล าดบัไป  เร่ิมตั้งแต่การปฏิบติัธรรมจากขั้นต ่า  คือ  มีศีล 
สูงข้ึนไปมีสมาธิ  แลว้ก็มีปัญญาเรียกวา่  ปฏิบติัตนให้มีไตรสิกขา  นกัปราชญท์างศาสนาเปรียบไว้
วา่  ศีล  สมาธิและปัญญา  ท่ีอบรมไดเ้ตม็ท่ีแลว้  จกัสัมพนัธ์กนัประดุจเชือก  3  เกลียว  เอามือสัมผสั
ท่ีใดยอ่มกระทบไดท้ั้ง  3  เกลียว  จกัอ านวยผลดบักิเลสทุกขไ์ด ้ (เสถียร  พนัธรังษี 2524 : 158) 

4.  เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา 

 เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ  คือ  การเขา้ถึงนิพพาน  นั้นก็คือ  การท่ีจิตวิญญาณของ
มนุษยห์ลุดพน้จากสังสารวฎั  การเวยีนวา่ยตายเกิด  โดยการจดัช าระกิเลส  ตณัหา  อวิชชาต่าง ๆ ให้
หมดไปอยา่งส้ินเชิง  ตามวิถีทางท่ีพระพุทธเจา้ทรงสั่งสอนไว ้ วา่การเขา้ถึงนิพพานนั้นตอ้งปฏิบติั
ได ้ และพิจารณาให้รู้และเขา้ใจโดยปัญญา  ซ่ึงไดแ้ก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ตามแนวทางของอริยสัจ  
4  อริยมรรคมีองค ์ 8  และปฏิจจสมุปบาท 

 เสถียร  พนัธรังษี  (2524 : 155)  ไดใ้ห้ความหมาย  “นิพพาน”  ไวว้า่  นิพพานแปลได้
หลายอย่าง  แปลว่า  ธรรมชาติท่ีดบั  มีความหมายเหมือนหน่ึงเปลวไฟท่ีหมดแลว้  ก็ดบัไปเองอีก
อยา่งหน่ึง  แปลวา่ธรรมชาติท่ีปราศจากเคร่ืองรึงรัด  มีความหมายวา่ไม่มีกิเลสรึงรัดอยูใ่นภาวะนั้น  
ไม่ใช่เป็นการดบัตวัของนิพพาน 

 อธิบายโดยนยัธรรมดา  ใหม้องเห็นนิพพานไดจ้ากกิเลสแต่ละอยา่ง  เช่น  คนมกัโกรธ  ดบั  
โกรธเสียไดก้็สบายใจ  ผูม้กัมากดว้ยราคะ  ดบัราคะเสียไดไ้ม่เดือดร้อนใจ  ผูล้ะเวน้ความชัว่โดยการ
ปฏิบติัตามศีล 5  ก็สามารถดบัความร้อนในใจไดต้ามล าดบั  แห่งการปฏิบติัขอ้น้ีฉนัใด  การปฏิบติั
ธรรมชั้นสูงข้ึนไป  ก็ยอ่มดบัทุกขไ์ดม้ากข้ึนเป็นล าดบั  จนกระทัง่ถึงขั้นสุดทา้ยเป็นการดบัทุกขร้์อน
ในใจ  หมดกิเลส  หมดตัณหา  ดวงใจใสสะอาด  สว่าง  สงบ  ปราศจากเคร่ืองรึงรัดอันใด  
เช่นเดียวกบัการดบัทุกขท่ี์แสดงเป็นล าดบัน้ีแล  คืออธิบายให้เห็นความดงัในอรรถของนิพพานสม
ดงัพุทธโอวาทท่ีวา่ 

 “นิพพาน   ปรม   สุข  ”  แปลวา่  นิพพาน  เป็นสุขยอดเยีย่ม  (เสถียร  พนัธรังษี 2524 : 154)  

 กล่าวโดยสรุปวา่  นิพพานคือ  สภาวะท่ีเขา้ถึงได ้ เม่ือจิตวิญญาณหลุดพน้จากกิเลส  ตณัหา  
อวิชชา  และอกุศลกรรมทั้งปวง  ท าให้จิตวิญญาณของผูเ้ขา้ถึงพื้นจากสังสารวฎัแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด  อนัเป็นการหลุดพน้จากความทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง 
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5. สภาพปัญหาการส่งเสริมจริยธรรม 

 สภาพของปัญหาดงักล่าวนั้น เป็นปัญหาส่วนหน่ึงในปัญหาทั้งหลายและสามารถท่ีแยก
สาเหตุของปัญหาจริยธรรมในปัจจุบนั แบ่งไดอ้ยา่งน้ี 

 5.1.1 ปัญหาจากบุคคล สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) ปัญหาความยากจน 

  ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีความยากจน รายได้ต ่า ไม่มีงานท ามี
การศึกษาต ่า ท าให้เกิดปัญหาทางดา้นจริยธรรมในสังคม เช่น การลกัขโมย การปลน้ การคา้ยาเสพ
ติด การคา้ประเวณี ความยากจนของประชากรเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาติ
และการพฒันาประเทศ 

  2) ปัญหาความเห็นแก่ตวั 

  รัฐไดพ้ฒันาการศึกษาและสังคมใหพ้ฒันามากข้ึนเพียงใด ปัญหาความเห็นแก่ตวัก็
เจริญข้ึนเป็นเงาตามตวัเพียงนั้น ความเห็นแก่ตวัท าใหค้นข้ีเกียจไม่ขยนัท างาน เอาเปรียบท างานนอ้ย 
แต่ตอ้งการค่าจา้งแรงงานสูง มีความอิจฉาริษยา ไม่มีความสามคัคี ยกตนข่มผูอ่ื้น นินทาวา่ร้ายผูอ่ื้น 
ท าลายสาธารณสมบัติ  สร้างมลภาวะ และท าให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น โลกก าลังวินาศเพราะ
ความเห็นแก่ตวัของมนุษย ์(พุทธทาสภิภข ุ2534 : 88-89)  
  3) ปัญหาค่านิยมเปล่ียนแปลง 

  คนไทยเห็นคุณค่าจริยธรรมของสังคมน้อยลง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กลัยาณวฒันา ได้มีพระราชด ารัสในการสัมมนาเร่ืองจริยธรรมและวฒันธรรมไทย  เม่ือวนัท่ี 7 
กนัยายน 2526 ท่ีท าเนียบรัฐบาล (สมภพ  ชีวรัฐพฒัน์ 2535 : 20 อ้างจาก ชาญ  มนูญธรรม) ว่า 
“วฒันธรรมปัจจุบนัแตกต่างไปจากแต่ก่อนมาก เช่น ประเพณีการพึ่งพาอาศยัแรงกนัท างานให้กนั
และกนั ในสังคมชนบทก็เปล่ียนไป เป็นการจา้งแรงงาน ผลจากความเจริญทางดา้นวตัถุก็ท  าให้ทุก
คนแสวงหาความสุขความพอใจไม่มีท่ีส้ินสุด หรือมีขีดจ ากดั คนงานตอ้งการประโยชน์ตอบแทน
มาก แต่ท างานด้วยความไม่มีความขย ันหมั่นเพียร มีการประกอบมิจฉาชีพ และประกอบ
อาชญากรรมรุนแรง เป็นตน้ ค่านิยมและการประพฤติปฏิบติัดงักล่าวแสดงว่าคนไทยเห็นคุณค่า
จริยธรรมของสังคมนอ้ยลง...” 

  ค่านิยมทางจริยธรรมไดเ้ปล่ียนแปลงไป เพราะบุคคลตอ้งการความเจริญดา้นวตัถุ
มากกวา่ดา้นจิตใจ คนส่วนมากตอ้งการเงิน ยอมรับและยกยอ่งคนท่ีมีอ านาจทางการเงิน การเมือง 
การปกครอง และมีอิทธิพลทางสังคม ส าหรับเร่ืองจริยธรรม ศีลธรรม ศาสนา เป็นเร่ืองของนกับวช
และบุคคลท่ีสนใจเท่านั้น และมองบุคคลท่ีมีค่านิยมทางด้านจริยธรรมเหล่านั้นเป็นบุคคลลา้หลงั
และคร ่ าครึ ไม่ทนัสมยั 
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  4) ปัญหาการขาดระเบียบวนิยั ไม่เคารพกฎหมาย 

  ปัจจุบนัคนไทยไม่ค่อยมีระเบียบวินยั เป็นบุคคลท่ีชอบท าอะไรตามใจตวัเองขาด
เหตุผล คิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียว และประโยชน์ของพรรคพวกของตน ปัญหาท่ี
มกัจะพบเห็นบ่อย ๆ เช่น ปัญหาจราจร การตดัไมท้  าลายป่า การสร้างมลภาวะให้เกิดข้ึน เช่น การ
ปล่อยน ้าเสียจากโรงงานลงสู่แม่น ้าล าคลอง เป็นตน้ 

  5) ปัญหาความไม่รู้และไม่เขา้ใจจริยธรรมของบุคคล 

  ในการเรียนการสอนจริยธรรม มุ่งเน้นทฤษฎีเป็นหลกั ไม่ไดป้ลูกฝังและน าสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงเป็นเหตุให้คนเข้าใจจริยธรรมเพียงภาคทฤษฎี  แต่ไม่ได้น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ยกตวัอยา่งเช่น การเรียนศีล 5 ผูเ้รียนสามารถท่องจ าและกล่าวขอ้ความศีล 5 ไดอ้ยา่ง
ดี แต่ประพฤติหรือล่วงเกินอยู่เป็นนิจ แสดงว่าจ าได้แต่ไม่ได้น าไปสู่ภาคปฏิบติัจึงไม่เกิดผลดีแก่
นกัเรียน 

 5.1.2 ปัญหาในด้านการศึกษา ปัญหาในดา้นการศึกษานั้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1) การศึกษายงัขาดความสมบูรณ์ 

  การศึกษามุ่งให้คนพฒันาในด้านวตัถุ แต่ขาดดา้นคุณธรรม ทั้งในระดบัพื้นฐาน
และระดบัสูง เช่น ความมีระเบียบวินยั ความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เป็นตน้ จรินทร์  
สกุลถาวร (ม.ป.ป. : 9) ได้กล่าวว่า “ระบบการศึกษาไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมคุณค่าทาง
จริยธรรม แมแ้ผนการศึกษาระบบใหม่ จะเนน้ดา้นจริยธรรม แต่การพฒันาดา้นจริยธรรมควรให้มี
การปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยเร่ิมจากการเล้ียงดูจากภายในครอบครัว การพฒันาจริยธรรมเป็นงานท่ีตอ้ง
ประสานจากองคก์รทุกฝ่าย” 

  2) จุดอ่อนการสอนจริยธรรม 

  การสอนจริยธรรมส่วนใหญ่ผูส้อนจริยธรรมจะเนน้เร่ืองความรู้ ความจ าเพื่อตอบ
ค าถามและท าข้อสอบได้ มิได้เน้นเร่ืองปฏิบติัจริง และมองเห็นคุณค่าของพฤติกรรมทางด้าน
จริยธรรมท่ีเหมาะสม ยงัไม่มีแนวความคิดและส่ือการเรียนการสอน ท่ีจะพฒันาพฤติกรรมทางดา้น
จริยธรรมของบุคคลใหล้ดความเห็นแก่ตวั 

  3) ครูสอนจริยธรรมขาดคุณภาพ 

  ครูท่ีสอนจริยธรรมไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองจริยธรรมและศาสนาดีพอไม่
เป็นแบบอย่างท่ีดีของผูเ้รียน เป็นแต่เพียงสอนศิษยใ์ห้มีจริยธรรมแต่ตนเองมกัฝ่าฝืนและปฏิบติั
ศีลธรรมอนัดีงามของสังคมเป็นประจ า จึงเป็นเหตุให้ผูเ้รียนขาดความสนใจ และน าไปปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนัไม่ได ้เพราะไม่มีความมัน่ใจในหลกัจริยธรรมท่ีครูสอนไป 
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  4) ขาดส่ือการเรียนการสอนดา้นจริยธรรม 

  ปัจจุบันส่ือการเรียนการสอนจริยธรรมมีผูผ้ลิตไวน้้อยมาก  จึงเป็นปัญหาทาง
การศึกษาในดา้นน้ีเป็นอยา่งมาก ครูสอนจริยธรรมส่วนใหญ่จดัการเรียนโดยวิธีอธิบายบรรยายเป็น
ส่วนใหญ่ ท าใหเ้น้ือหาของจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่ายไม่เร้าใจ 

 5.1.3 ปัญหาทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลง แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 

  1) การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ ท าให้เกิดแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจ เช่น การ
เพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคาร การเพิ่มราคาท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง การเพิ่มค่าครองชีพ เป็นตน้ ท า
ใหค้นมีฐานะปานกลาง และมีฐานะยากจนยิง่จมลงไปอีก 

  2) การพฒันาอุตสาหกรรม 

  การพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม ให้เจริญงอกงามข้ึนมากเพียงใด ปัญหาจริยธรรม
ด้านการท าลายทรัพยากรก็เพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั วสัดุท่ีเหลือใช้จากการเลือกสรรของโรงงาน
อุตสาหกรรม ก็จะกลายเป็นมลภาวะท าลายส่ิงแวดลอ้มไปด้วย มีผลกระทบต่อสภาพเป็นอยู่ของ
มนุษยท่ี์เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

  3) ความเจริญทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ความเจริญดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีมีทั้งคุณและโทษส่วนใหญ่
จะน าความเจริญดา้นวทิยาศาสตร์มาใชใ้นดา้นประยุกต์ เพื่อพฒันาดา้นอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอาวุธ
สงคราม เช่น อาวธุนิวเคลียร์ ระเบิดแก๊สพิษ เป็นตน้ เพื่อวางแผนประหตัประหารซ่ึงกนัและกนั เม่ือ
เกิดความขดัแยง้กนั 

 5.1.4 ปัญหาเร่ืองความผดิทางเพศ มีสาเหตุดงัน้ี 

  1) ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ 

  การข่มขืนแล้วฆ่าเป็นอาชญากรรมทางเพศท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดในสังคมไทยและ
เป็นปัญหาท่ีกระทบต่อสุขภาพจิตใจของบุคคล ครอบครัว และสังคม ผูถู้กข่มขืนมีความละอาย 
สับสน หวาดกลวั โกรธแคน้ หวาดผวา ฝันร้าย และเป็นโรคประสาท ดงัท่ีนายแพทยเ์กษม  ตนัติ
ผลาชีวะ (2534 : 69-70) ไดใ้หข้อ้มูลไวด้งัน้ี “คดีผูถู้กข่มขืนมากท่ีสุดเป็นหญิงอายปุระมาณ 16-24 ปี 
นอกจากนั้นเป็นเด็กหญิงและหญิงชรา จากการศึกษาพบวา่ร้อยละ 60 ถูกข่มขืนโดยคนแปลกหน้า 
ร้อยละ 30 ถูกข่มขืนโดยคนรู้จกั ร้อยละ 7 ถูกข่มข่ืนโดยบุคคลใกลชิ้ดหรือญาติ เด็กหญิงท่ีถูกข่มขืน
โดยบุพการีหรือญาติสนิท จะมีความกระทบกระเทือนใจมากบางรายถึงเป็นโรคประสาทหรือโรค
จิต สาเหตุของการข่มขืนมีหลายสาเหตุ เช่น การย ัว่ยุอารมณ์ ตวัอยา่งการตบตีทารุณแลว้ข่มข่ืนใน
ภาพยนตร์และโทรทศัน์ การแต่งกายย ัว่ยอุารมณ์ เป็นตน้” 
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  2) ปัญหาการท าแทง้ 

  ปัญหาการท าแท้งมีมาจากหลายสาเหตุ เช่น สตรีถูกข่มขืน ความยากจน ความ
แตกร้าวในครอบครัว หญิงท่ีแต่งงานแลว้สามีไม่รับผดิชอบเล้ียงดู การมัว่สุมทางเพศของวยัรุ่น การ
ท าแทง้เป็นการท าลายจริยธรรมดา้นมนุษยธรรม มีพฤติกรรมไม่รู้จกัควบคุมในดา้นกามารมณ์ ขาด
ความย ั้งคิดและความรับผิดชอบ มีเพศสัมพนัธ์เพื่อสนองตณัหาของตน การท าแทง้นอกจากจะผิด
กฎหมายแลว้ ยงัผดิจริยธรรมและศีลธรรมอีกดว้ย สังคมไทยยงัไม่ยอมรับการท าแทง้ 

 5.1.5 ปัญหาในด้านส่ือมวลชน เกิดข้ึนเพราะส่ือมวลชนไดมี้การชกัชวน และช้ีแนะให้คน
ปฏิบติัตาม เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพแ์ละเอกสารเผยแพร่ในดา้นต่าง ๆ ไดมี้การโฆษณาย ัว่ย ุ
ชกัชวนให้เกิดความโลภ ความอยากไดใ้นส่ิงประดิษฐ์และสินคา้ใหม่ ๆ ซ่ึงอาจไม่จ  าเป็นในการ
ด ารงชีวิต การท าให้เกิดค่านิยมในการครองชีวิตท่ีผิดและเกิดความพอดี นอกจากน้ีส่ือมวลชนเป็น
การผลิตภาพยนต์ บทละคร โทรทศัน์ มีส่ิงย ัว่ยุ และส่ิงท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีอยูใ่นบทภาพยนต ์และ
บทละครเหล่านั้น ท าใหเ้กิดการเลียนแบบ ท าความเส่ือมโทรมดา้นจิตใจของผูช้มและเด็กวยัรุ่น เช่น 
การแสดงบททารุณ ตบตี และข่มขืน บทแสดงความรักเกินขอบเขตเป็นตน้ ท าให้เสียคุณค่าทาง
จริยธรรมของสังคมอาจท าใหผู้ดู้เลียนแบบและมีผลกระทบต่อสังคมได ้

 5.1.6 การประกอบอาชีพที่ผิดและไม่เหมาะสมทางด้านจริยธรรม  เป็นส่ิงท่ีต่อต้าน
จริยธรรมของสังคม เช่น การจดัตั้งสถานท่ีเริงรมย ์บาร์ ไนตค์ลบั ดิสโกเทค หอ้งอาหารท่ีมีผูห้ญิง
บริการทางเพศ การจ าหน่ายหนงัสือและวีดิโอท่ีเก่ียวกบักามารมณ์ แหล่งโสเภณี ซ่ึงเป็นปัญหาการ
แพร่เช้ือเอดส์ เป็นตน้ ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่ิงย ัว่ยุให้เยาวชนและบุคคลทัว่ไป มีการมวัเมาและมัว่สุม
อบายมุข 

 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรม 

 

 จริยธรรมเป็นเร่ืองของจิตส านึกและความเช่ือของบุคคล ถา้ส่วนมากปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี คนส่วนนอ้ยก็จะปฏิบติัตามไปดว้ย แนวทางกายแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมจริยธรรมในสังคม
นั้นมีแนวทางท่ีควรส่งเสริมดงัต่อไปน้ี 

 2.1 การใช้ศาสนธรรมเป็นแกนน าในการพฒันาสังคม 

 ในการใชศ้าสนธรรมเป็นแกนน าในการพฒันาสังคม เช่น การพฒันาการศึกษาการพฒันา
เศรษฐกิจ การพฒันาอุตสาหกรรม ดงัท่ี สุลกัษณ์  ศิวลกัษณ์ (2524 : 34-43) ไดก้ล่าวไวว้่า “ศาสน
ธรรม เป็นตวัก าหนดคุณค่าทางจริยธรรมและศาสนาทุกศาสนา ท าหนา้ท่ีท าให้สังคมมีระเบียบวินยั 
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มีความยุติธรรม มีความเอ้ืออารี ฯลฯ และมีหน้าท่ีสั่งสอนให้รักษาสถานะเดิมของสังคมไว ้อนั
ไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย”์  
 2.2 การก าหนดเป้าหมายชีวติตามหลกัจริยธรรม 

 เป้าหมายของชีวิต คือ สันติสุขส่วนบุคคล เป้าหมายท่ีพึงปรารถนาน้ีจะส าเร็จไดข้ึ้นอยูก่บั
การมีจริยธรรมท่ีถูกตอ้ง การเป็นอยู่อย่างถูกตอ้ง คือ การด าเนินชีวิตตามหลกัอริยมรรคมีองค์ 8 
(พุทธทาสภิกขุ 2530 : 25-26) การก าหนดเป้าหมายของชีวิตช่วยให้มนุษยมี์การด าเนินชีวิตต่างมี
จุดหมาย สามารถใชห้ลกัจริยธรรมเป็นเคร่ืองก ากบัการครองชีวติและการพฒันาชีวติของตน 

 2.3 การส่งเสริมไม่ให้เห็นแก่ตัว 

 ความเห็นแก่ตวัเป็นตน้เหตุของปัญหาทุกชนิด ควรจดัการแกไ้ขโดยการจดัระบบการศึกษา 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ท่ีส่งเสริมการเห็นแก่ตวัของบุคคล ควรสอนเร่ือง 
“อนตัตา” ซ่ึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อให้บุคคลไดเ้ขา้ใจว่าธรรมชาติชีวิตไม่ใช่ตวัตน 
ชีวิตเป็นธรรมชาติ ชีวิตเป็นของธรรมชาติ และชีวิตว่างจากตวัตน (พุทธทาสภิกขุ 2533 : 22-47) 
เพื่อแกปั้ญหาการเห็นแก่ตวั หลกัสูตรในการเรียนการสอน ควรก าหนดจริยธรรมระดบัสัจธรรมใน
ระดบัวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเกิดตวัตนและการขจดั
เร่ืองตวัตน ควรศึกษาเรืองปฎิจจสมุปบาทและเร่ืองสุญญตาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจ 

 2.4 การส่งเสริมจริยธรรมในครอบครัว 

 การส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมของบุตรหลานและคนในครองครัว เป็นหนา้ท่ีและควร
รับผดิชอบของพอ่แม่ และผูป้กครองซ่ึงเป็นแนวทางในการส่งเสริม ดงัน้ี 

  2.4.1 บิดามารดาควรประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

  2.4.2 บิดามารดาควรเสียสละเวลา เพื่อใหค้วามอบอุ่นแก่บุตรธิดา และสั่งสอนและ
พฒันาจริยธรรมใหแ้ก่บุตรหลานของตนเอง 

  2.4.3 น าบุตรหลานของตนเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนากับสังคม ตามโอกาสท่ี
เหมาะสม 

  2.4.4 การเล้ียงดูลูก ควรส่งเสริมใหมี้สุขภาพดี 

  2.4.5 หา้มปรามบุตรธิดาไม่ใหป้ระพฤติชัว่ 

  2.5.6 ใหบุ้ตรไดรั้บการศึกษาตามสมควรแก่ฐานะ 

 2.5 การส่งเสริมของรัฐ 

  รัฐบาลควรก าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อแกปั้ญหาและส่งเสริมจริยธรรมของ
สังคม ดงัน้ี 
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  2.5.1 ส่งเสริมและติดตามการปฏิบติัตามค่านิยมขั้นพื้นฐาน 5 ประการ และปฏิบติั
ตามคุณธรรม 4 ประการ 

  2.5.2 พฒันาจริยธรรมเพื่อสร้างบุคลิกภาพ อุปนิสัย และพฤติกรรมให้คนไทยเป็น
พลเมืองดี มีคุณลกัษณะ 10 ประการ (กล่าวแลว้ในบทท่ี 1) ควรมีการติดตามและประเมินผลโดย
ต่อเน่ือง 

  2.5.3 รัฐบาลควรก าหนดมาตรฐานให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปราบปราม
และก าจดัส่ิงท่ีผดิกฎหมายอยา่งต่อเน่ือง 

  2.5.4 รัฐบาลควรจดัให้มีคณะกรรมการพฒันาจริยธรรมของสังคม ระดบัชาติเพื่อ
เป็นผูป้ระสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาจริยธรรม 

  2.5.5 นโยบายของรับในการจดัการศึกษาควรรับปรับปรุงจดัการในเร่ืองจริยธรรม
โดยการศึกษาวจิยั เพื่อปรับปรุงหลกัสูตร การเรียนการสอน การพฒันาบุคลากร การผลิตส่ือสารการ
เรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

 2.6 การส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 การพฒันาส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษานั้น มีหลกัการท่ีค านึง 4 ประการ ดงัน้ี 

  การพฒันาทั้งระบบ คือ 

  2.6.1 บุคลากรในสถานศึกษา ไดแ้ก่ หัวหน้าสถานศึกษา ผูบ้ริหารทุกระดบั ครู
อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี คนงานภารโรง นกัเรียน และนกัศึกษา เป็นตน้ 

  2.6.2 การบริหารงานในสถานศึกษา ตอ้งเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาจริยธรรม 

  2.6.3 สภาพส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษา เช่น อาคาร สถานท่ี เป็นตน้ มีความสะอาด
ปลอดภยั 

  2.6.4 กิจกรรมของนักศึกษา มีส่วนส าคัญในการพฒันาระเบียบวินัย ควรจัด
กิจกรรมใหค้วามเหมาะสมต่อการพฒันาจริยธรรม 

  2.6.5 การสอดแทรกวิชาจริยธรรมควรน าไปสอนแบบบูรณาการ คือ สอดแทรก
เขา้ไปทุกรายวชิา 

 2.7 ความร่วมมือของส่ือมวลชนและองค์กรเอกชน 

 ส่ือมวลชนมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการพฒันาจริยธรรมของเยาวชน ดงันั้น ควรให้ความ
สนบัสนุน ความร่วมมือท่ีดีท่ีสุด ไดแ้ก่ การไม่น าเสนอกิจกรรมท่ีย ัว่ยุกามารมณ์ ควรน าเสนอเฉพาะ
กิจกรรมท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีดีแก่เยาวชน เพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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สรุปท้ายบท  
 

จริยธรรมตามแนวของพระพุทธศาสนา มีมากมายหลายระดบั จดัเป็นจริยธรรมตามล าดบั
ขั้นใหป้ระพฤติปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน ตามจริตของตนเอง เพื่อการพฒันาอยา่งถูกวิธีและฝึกฝนตน
ใหม้ัน่คงท่ีละกา้ว อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดกบัการปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมทางศาสนาก็ยงัมีขอ้
ถกเถียงและมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาหาเหตุและปัจจยัให้พบ เพื่อสร้างจริยธรรมหลกัศาสนาให้ดี
งาม ซ่ึงส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากบุคคลเป็นส าคญั   
 

แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายระดบัจริยธรรม 3 ระดบัในทางพระพุทธศาสนามาใหช้ดัเจน 

2. จงจบัคู่ เบญจศีล กบัเบญจธรรมเขา้ดว้ยกนั 

3. จงบอกอานิสงส์หรือผลดีในการรักษาศีล 5 มาใหเ้ขา้ใจ 

4. จงบอกประโยชน์ท่ีเกิดจากการปฏิบติัเบญจศีล เบญจธรรม มาใหท้ราบอยา่งชดัเจน 

5. กุศลกรรมบถคืออะไร จงบอกรายละเอียดใหท้ราบเป็นขอ้ ๆ 

6. จงยอ่อริยมรรค 8 ลงในไตรสิกขา 

7. จงอธิบายประโยชน์จากการปฏิบติัจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้ง 3 ระดบัมาใหเ้ขา้ใจ 

8. หลกัจริยธรรมชั้นสูงคืออะไร จงบอกเป็นขอ้ ๆ 

9. จงอธิบายคาวา่ “นิพพาน” ในทางพุทธศาสนามาใหเ้ขา้ใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอนประจ าบทที่ 9 

 เร่ือง ธรรมภาคปฏิบัต ิ

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

บทท่ี 9  ธรรมภาคปฏิบติั 

แนวทางการศึกษาและปฏิบติัธรรมเบ้ืองตน้ 

หลกัการพฒันาจิต 

การท าสมาธิ 

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 

ประเภทของการท าสมาธิ 

วธีิการท าสมาธิ 

ขั้นตอนในการฝึกอานาปานสติสมาธิ 

สรุปทา้ยบท 

จุดประสงค์  

1. ใหน้กัศึกษา สามารถบอกถึงแนวทางการศึกษาและปฏิบติัธรรมเบ้ืองตน้ 

2. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงหลกัการพฒันาจิตในพระพุทธศาสนา 

3. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงหลกัการท าสมาธิ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิและ 

ขั้นตอนการท าสมาธิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงสุขภาพจิตท่ีดีงามดว้ยการรู้และเขา้ใจถึงธรรมชาติท่ี 

แทจ้ริงของชีวติ และดว้ยการแผเ่มตตาจิตไปยงับุคคลอ่ืนและสัตวอ่ื์น 

5. ใหน้กัศึกษาสามารถเปรียบเทียบวธีิการฝึกท าสมาธิของแต่ละส านกัเหมือนกนัหรือ 

ต่างกนัอยา่งไร 

เน้ือหาสาระ 

ธรรมภาคปฏิบติั 
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แนวทางการศึกษาและปฏิบติัธรรมเบ้ืองตน้ 

หลกัการพฒันาจิต 

การตดัปลิโพธ 

การท าสมาธิและวธีิการท าสมาธิ 

ประเภทของการท าสมาธิ 

ขั้นตอนของการฝึกอานาปานสติ 

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. ท ารายงาน 

4. การท างานเป็นกลุ่ม 

5. การฝึกปฏิบติัสมาธิตามแนวธรรมภาคปฏิบติั 

ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. วดีีทศัน์ 
3. หนงัสือพิมพ ์

4. Internet  

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากการรายงาน 

2. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

3. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม 

4. การทดสอบอารมณ์ในการฝึกปฏิบติัสมาธิ 



บทที ่9 

ธรรมภาคปฏิบัต ิ

 

  ธรรมภาคปฏิบติั  หมายถึงการปฏิบติัตามภาคส่วนแห่งธรรม  ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ได้
วางไวเ้พื่อให้ผูส้นใจและปฏิบติัตาม เพื่อให้เกิดความสุข ความสงบร่มเย็นแห่งชีวิต  ในบทน้ีจะ
น าเสนอแนวทางการศึกษาและธรรมปฏิบติัเบ้ืองตน้  หลกัการพฒันาจิต หรือหลกักมัมฏัฐาน  การ
ท าสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ ประเภทของสมาธิ  วธีิท าสมาธิ  และขั้นตอนในการฝึกอานาปานสติ
สมาธิ 

 

1.แนวทางการศึกษาและธรรมปฏบิัติเบ้ืองต้น 

 

 การศึกษาและการปฏิบติัธรรม  พระสัมมาสัมพุทธเจา้  ไดว้างหลกัพระสัทธรรมไวเ้พื่อ
ปฏิบติั 3 ประการ  คือ  (แสง  ศรศกัดา 2532 : 145) 

 1.1 ปริยติัสัทธรรม  ขั้นศึกษาค าสอน 

 1.2 ปฏิบติัสัทธรรม  ขั้นน าไปปฏิบติั 

 1.3 ปฏิเวธสัทธรรม  ขั้นบรรลุธรรม 

 พระสัทธรรมทั้ง  3  ประการน้ีเรียกวา่  “ศาสนา”  บางคร้ังเรียกวา่  “ธรรมวินยั”  และบาง
ที เรียกวา่  “นวงัคสัตถุศาสตร์”  ซ่ึงเรียกวา่  “พระไตรปิฎก”  พระไตรปิฎกเป็นช่ือคมัภีร์ของ
พระพุทธศาสนา  สุชีพ  ปุญญานุภาพ  (2528 : 49)  ไดแ้บ่งแยกพระไตรปิฎกออกเป็น  3  ปิฎก  คือ 

 1. พระวินยัปิฎก  วา่ดว้ยวินยัและศีลของภิกษุ  ภิกษุณี  ประกอบดว้ย  มหาวิภงัค ์  ภิกษุณี
วภิงัค ์ มหาวรรค  และบริวารวรรค 

 2. พระสุตตนัตปิฎก  วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทัว่ไป  ประกอบดว้ยทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย  

สังยตุตนิกาย  องัคุตรนิกาย  และขทุทกนิกาย 

 3. พระอภิธรรมปิฎก วา่ดว้ยเร่ืองของธรรมะลว้น  ๆ  หรือธรรมะท่ีส าคญั  ประกอบไปดว้ย
ธมัมสังคิณี  วภิงัค ์ ธาตุกถา  บุคคลบญัญติั  กถาวตัถุ  ยมก  และปัฎฐาน 

 ค าสอนของพระพุทธเจา้ในพระไตรปิฎก  มี  84,000  พระธรรมขนัธ์  ยอ่ลงเป็นแนวทาง
การศึกษาและปฏิบติัได ้ 3  คือ 

 1. การไม่ท าบาปทั้งปวง 

 2. การท ากุศลใหถึ้งพร้อม 
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 3. การท าจิตใจใหส้ะอาดผอ่งใส 

 พุทธโอวาท  3  ประการน้ี  จดัเป็นแนวทางการศึกษาและปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดศีล  สมาธิและ
ปัญญา เป็นเคร่ืองหย ัง่รู้ในกองกิเลส  และสังขารเป็นท่ีสุด  ในส่วนของอริยมรรคจดัเป็นปฏิปทา  

หรือธรรมปฏิบติั  3  ขอ้  คือ 

 1. ปฏิปทาท่ีเป็นธรรมปฏิบติั  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลให้สูงข้ึนตามล าดบั  ดว้ย
การแสดงออกทางกาย  วาจา  ไม่ให้มีการกระท าและการพูดในลกัษณะท่ีเบียดเบียนตนและผูอ่ื้น  
สามารถรักษามารยาททางกาย  วาจา  ไม่ใหมี้การกระท าและการพูดในลกัษณะท่ีเบียดเบียนตนและ
ผูอ่ื้น  สามารถรักษามารยาททางกาย  ทางวาจา  ให้เรียบร้อย เป็นส่วนหน่ึงของจิตและการท่ีบุคคล
ควรท าให้สมบูรณ์ในอริยมรรค  3  ประการ  คือ  สัมมาวาจา  สัมมากมัมนัตะ  และสัมมาอาชีวะ  
จดัเป็นอธิศีลสิกขา 

 2. ปฏิปทาท่ีเป็นธรรมปฏิบติัดว้ยการฝึกอบรมจิต  ดว้ยการเจริญกมัมฎัฐาน  เพื่อท าให้จิตใจ
สงบจากเคร่ืองเศร้าหมองของจิต  คือ  นิวรณ์  และท าให้เกิดปัญญาอนัยิ่งเป็นส่วนหน่ึงของจิต  และ
การท่ีบุคคลกระท าให้สมบูรณ์ในอริยมรรค  3  ประการ  คือ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และ
สัมมาสมาธิ  จดัเป็นอธิจิตสิกขา 

 เม่ือผูป้ฏิบติัไดก้ระท าให้สมบูรณ์ในศีล  สมาธิ  ปัญญา  จบไดช่ื้อวา่อธิศีลสิกขา  อธิจิต
สิกขาและอธิปัญญาสิกขาแลว้  เช่ือวา่เป็นผูท้  าให้สมบูรณ์ในอริยมรรค  ยอ่มสามารถบรรลุธรรม
ตามสมควรแก่ธรรม  ฉะนั้นการปฏิบติัท่ีประกอบดว้ยศีล  สมาธิ  และปัญญา  ถือวา่เป็นหลกัธรรม
ปฎิบติัในทางพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง  

 

2. หลกัการพฒันาจิต 

  

การฝึกจิตและการพฒันาจิตคือ  การฝึกสมาธิ  สมาธิเกิดข้ึนไดด้ว้ยการเจริญภาวนา  การ
ภาวนาตอ้งอาศยักมัมฏัฐานค าวา่ “กมัมฏัฐาน” แปลวา่  การงานท่ีบุคคลควรท าในดา้นจิตใจ  พระผู ้
มีพระภาคเจา้ทรงจ าแนก  แสดงไวเ้ป็น  2  ระดบั  ดงัท่ีพระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิติญาโณ)  
กล่าววา่ 

2.1   สมถกมัมฏัฐาน  กมัมฏัฐานเน่ืองดว้ยการบริกรรม  ไม่เน้นหนักในดา้นปัญญาพินิจ
พิจารณา  เป็นสมถกมัมฏัฐานเป็นอุบายสงบใจ  ถา้จะถามความสงบใจจากอะไร  ค าตอบก็คือ  สงบ
ใจจากนิวรณ์ทั้ง  5  ประการ  คือ   
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  2.1.1   กามฉันท ์ใจท่ีเหน่ียวนึกถึงส่ิงท่ีน่าใคร่  น่าปรารถนา  น่าพอใจ  ซ่ึงตนได้
เห็นดว้ยตา  ไดย้นิดว้ยหู  ไดสู้ดดมดว้ยความใคร่  ความปรารถนาในส่ิงนั้น  ใจท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีจึง
เหมือนกบัตกเป็นหน้ีของบุคคลเหล่าอ่ืน  ซ่ึงจะชดใชอ้ยูเ่ร่ือยไป  
  2.1.2   พยาบาท  ใจท่ีเหน่ียวน าไปดว้ยความอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บ  ตอ้งการจะ
โตต้อบท าอนัตรายลา้งผลาญ  ฝ่ายท่ีท าให้ตนไม่พอใจ  ความคิดในแนวน้ี  จึงเหมือนกบัโรคหัวใจ
ท านองเดียวกบัโรคกายท่ีเกิดข้ึนแลว้  บุคคลท่ีเป็นโรคเสียดแทงให้เกิดความเร่าร้อนไปดว้ยประการ
ต่างๆไม่มีใครสามารถจะช่วยแบ่งเบาบรรเทาโรคภยัเหล่าน้ีไดเ้ลย 

  2.1.3   ถีนมิทธะ สภาพจิตท่ีเกิดจากการง่วงเหงาหาวนอน  เซ่ืองซึม  หงอยเหงาหด
หู่  ทอ้ถอย  จนถึงกบัเยน็ชาและมีอาการท่ีเราเรียกวา่ความเบ่ือหน่ายเกิดข้ึน  อาการของ  ถีนมิทธะ
นั้นเป็นเหมือนกบับุคคลท่ีตกเป็นทาสรับใชผู้อ่ื้น  จะสูญเสียความเป็นตวัของตวัเอง  ถูกคนอ่ืนเขา
บงัคบัใช้อยู่เร่ือยๆ  โอกาสท่ีมีอิสระสุขกายสบายใจไม่ได้  ใจท่ีถูกครอบง าด้วย  ถีนมิทธะก็มี
ลกัษณะเป็นเช่นเดียวกนั 

  2.1.4   อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่านความร าคาญสับส่ายไปของจิต  ไม่มี
ทิศทางท่ีแน่นอน มีความสับสนวุน่วาย  ท่ีท่านเรียกวา่ความไม่สงบของจิต  บางคร้ังบางคราวก็เกิด
ความหงุดหงิดข้ึนภายในจิตใจ  ไม่พอใจในอารมณ์ท่ีตนคิดอยูใ่นขณะนั้น  ไม่พอใจในส่ิงแวดลอ้ม
และบางคร้ังก็แสดงออกมาในรูปของงุ่นง่าน  จนยากท่ีระบายความรู้สึกแหล่านั้น  อาจระบายไป
ดว้ยวธีิต่างๆสภาพจิตใจเช่นน้ีจึงเหมือนบุคคลท่ีติดคุก  ติดตะราง  ฟุ้งซ่าน  สับส่ายไปมา  ปรารถนา
อยา่งนั้น  ปรารถนาอยา่งน้ี  ปรารถนาอยา่งโนน้  แต่เอาจริงเขา้แลว้ก็เปล่ียนไปไม่ได ้ จิตของคนนั้น
ก็หงุดหงิด  งุ่นง่านไปดว้ยอาการต่างๆมีลกัษณะเช่นน้ี 

  2.1.5   วิจิกิจฉาคือ  ความลงัเลสงสัย  ไม่แน่ใจ  มีความเคลือบแคลงในส่ิงต่างๆ  
ซ่ึงตามปกติแล้วจะพบว่า  ความสงสัยไม่แน่ใจนั้น  จะเกิดข้ึนอยู่เสมอและยามใดท่ียงัไม่แน่ใจ
ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ  ยามนั้นความสับสนอยู่ในจิตใจ  อาการชะงกังนัต่างๆ  จะตอ้งเกิดข้ึนใน
ฐานะของพุทธศาสนิกชนนั้น  อาจแสดงความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจา้  ในพระธรรม  ใน
พระสงฆ ์ ในไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ในเร่ืองชีวิตท่ีเป็นอดีต  เร่ืองชีวิตในอนาคต  จนถึง
กบัเคลือบแคลงสงสัยในกฎของเหตุผลท่ีเรียกว่า  ปฏิจจสมุปบาท  สภาพจิตใจท่ีประกอบไปดว้ย
ความสงสัยเหล่าน้ี  อุปมาเหมือนกบัการเดินทางไกลกนัดารและหลงป่า   ไม่ทราบ  ไม่มัน่ใจ  ใน
หุบเหว  หลุมบ่อ  ในอนัตรายต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนขา้งหนา้ 

2.2 วปัิสสนากมัมฏัฐาน  กมัมฏัฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา   

 เป็นการสอนใหบุ้คคลใชส้ติปัญญา  และความเพียรพยายามเพง่พิสูจน์ดูส่ิงท่ีเรียกวา่  “ขนัธ์ 
5”   คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  หรือกล่าวโดยกล่าวสรุป  รูปกบันาม  ค าวา่รูป
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นั้นคือส่ิงท่ีมองเห็นดว้ยตา  ไดย้นิดว้ยหู  สูดดมดว้ยจมูก  ล้ิมรสดว้ยล้ิน  ถูกตอ้งดว้ยกาย  ส่วนส่ิงท่ี
เป็นนาม  ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีเรารู้ดว้ยใจ  เช่น  ความสุขความทุกข ์ ความรัก  ความเมตตา  ความกรุณา  เป็น
ตน้ เพราะฉะนั้นส่ิงใดท่ีเป็นรูป  เสียง  กล่ิน  รส  เยน็  ร้อน  อ่อน  แข็ง  ซ่ึงสัมผสัได ้ดว้ยตา  หูจมูก 
ล้ิน  กาย  สรุปรวมเรียกวา่รูป  บุคคลใดใชปั้ญญาพินิจพิจารณามองรูปนามเหล่านั้นในแง่ของความ
เป็นจริง  ตามหลกัสามญัลกัษณะคือ  ลกัษณะท่ีเสมอกนัในสัตวแ์ละสังขารทั้งหลาย  ไดแ้ก่  ความ
เป็นของไม่เท่ียงเพราะไม่วา่รูปนามก็ตาม  ลว้นแลว้แต่มีความเกิดข้ึน  และมีความเส่ือมเป็นธรรมดา  
เม่ือเกิดข้ึนไดแ้ล้วก็มีการแปรปรวนไปตลอดเวลา  ไม่หยุดอยู่กบัท่ี  ส่ิงเหล่านั้นเกิดข้ึนตั้งอยู่ชั่ว
ขณะหน่ึงแลว้ก็ดบัไป 

 

3. การท าสมาธ ิ

  

การท าสมาธิคือ  การฝึกจิตตั้งมัน่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียงส่ิงเดียว  (กรมอาชีวศึกษา 2528 :44) 

 

4. จุดมุ่งหมายในการท าสมาธิ 

 

 1   เพื่อละความชัว่ในใจออกไป  ท าจิตใจมัน่คง สงบเยอืกเยน็ แจ่มใสไม่ฟุ้งซ่าน 

 .2   ท  าใหร่้างกายคายความเครียด 

 3.   เป็นการสร้างกุศลอยา่งหน่ึงในพระพุทธศาสนา 

 

5. ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 
 

 การฝึกสมาธินั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมาก  เพราะท าให้คนมีจิตใจสูงข้ึน  ประโยชน์ของการฝึก
สมาธิมีดงัต่อไปน้ี  (พระศรีวสุิทธิกว ี 2530 : 33) 

 5.1    สามารถเรียนหนงัสือไดผ้ลดี  ไดค้ะแนนสูง  เพราะมีจิตใจสงบ  จึงท าให้มีความจ า
แม่นย  าและดีข้ึนกวา่แต่ก่อน 

5.2    ท  าส่ิงต่างๆไดดี้ข้ึน  ไม่คิดผดิพลาด  เพราะมีสติสมบูรณ์ข้ึน 

5.3    สามารถท างานไดม้ากข้ึน  และไดผ้ลดีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.4    ท  าใหโ้รคภยัไขเ้จบ็บางอยา่งหายไปได ้

5.5    ท าใหเ้ป็นคนมีอารมณ์เยอืกเยน็  มีความสุขใจไดม้าก  มีผวิพรรณผอ่งใสและมีอายยุนื 
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5.6    ท  าให้อยูใ่นสังคมอยา่งปกติเช่น  ถา้อยูใ่นโรงเรียนก็ท าให้เพื่อนและครู  พลอยไดรั้บ
ความสุข  ถา้อยูใ่นท่ีท างานก็ท าให้เพื่อนร่วนงาน  ผูบ้งัคบับญัชาหรือใตบ้งั  คบับญัชาพลอยไดรั้บ
ความสุขไปดว้ย  เป็นตน้  

5.7    สามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าอย่างใจเยน็  รวมทั้งสามารถ
แกไ้ขความยุง่ยาก  และความเดือดร้อนวุน่วายในชีวติท่ีถูกตอ้ง 

5.8    สามารถก าจดันิวรณ์ท่ีรบกวนจิตใจลงได ้หรืออยา่งนอ้ยท าใหเ้บาบางลงได ้

5.9    ถา้ท าไดดี้ถึงขั้นไดญ้าณก็ยอ่มเสวยความสุขเลิศยิ่ง  (อติมธุร   สุข  )  และอาจสามารถ
ไดฤ้ทธ์ิเดชต่างๆ  เช่น  หูทิพย ์ ตาทิพย ์ และรู้ใจคนอ่ืนอีกดว้ย 

5.10  ท  าใหเ้ป็นพื้นฐานเพื่อกา้วขั้นไปสู่การบ าเพญ็วิปัสสนาคือ  สามารถใชพ้ลงัของสมาธิ
เป็นบทท่ีกา้วสู่การบ าเพญ็วปัิสสนา  อนัเป็นจุดหมายโดยตรงของพระพุทธศาสนา 

 

6. ประเภทของการท าสมาธิ 
 

 การท าสมาธิ  มี  2  ประเภท 

 5.1   สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิในทางท่ีถูก คือ ตอ้งมีเจตนาในการท าสมาธิ เพื่อละความชัว่ใน
จิตใจออกไปชัว่ขณะและสร้างคุณงามความดีใหเ้กิดข้ึน เป็นการท าจิตใหบ้ริสุทธ์ิชัว่ขณะ 

 5.2    มิจฉาสมาธิ เป็นสมาธิในทางท่ีผิด คือ มีเจตนาท าสมาธิดว้ยโลภะ โทสะและโมหะ 
ไดแ้ก่ 

  5.2.1   โลภะ คือ หวงัผลต่างๆ  ท่ีคิดว่าจะเกิดข้ึนจากการท าสมาธิ เช่น  อยากได้
อิทธิฤทธ์ิ อยากเห็นส่ิงต่างๆ อยากไดกุ้ศลมากๆ  อยากเรียนเก่ง  เป็นตน้ 

  5.2.2   โทสะ คือ  มีจิตคิดร้ายต่อผูอ่ื้น  เช่น  ท าพิธีกรรมไสยศาสตร์  ท าร้ายผูอ่ื้น
เป็นตน้ 

  5.2.3   โมหะ คือ  ความหลง   เช่น  การท าสมาธิท่ีท าให้ใจเยน็  ไม่รับรู้อารมณ์ใด
ทั้งหมด  ไม่มีการรับรู้ตามสภาวะเป็นความจริงตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน หรือเป็นการท าสมาธิดว้ย
การงมงายปราศจากเหตุและผล การท ามิจฉาสมาธิเหล่าน้ี  เป็นการสร้างความชัว่ใหเ้กิดข้ึน 
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6. วธิีการท าสมาธิ 
 

การท าสมาธิมีอยูห่ลายวธีิ  วธีิหน่ึงก็คือ อานาปานสติสมาธิ  หมายถึง  การใชล้มหายใจเป็น
อารมณ์ในการท าสมาธิ  ไดแ้ก่  ระลึกรู้ลมหายใจท่ีผา่นเขา้ออก  ท่ีบริเวณจมูกตรงจุดของลมกระทบ
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  ซ่ึงมีวธีิการดงัต่อไปน้ี  (กรมอาชีวะ 2528 : 46) 

ขั้นเตรียมตวัก่อนท าสมาธิมี 6 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

6.1    นัง่ในท่าท่ีสบาย  ใหก้ลา้มเน้ือทุกส่วนไดพ้กั 

6.2    ละทิ้งความกงัวลใดๆ  ชัว่ขณะ 

6.3    สูดลมหายใจเขา้ลึกๆ  แลว้ผอ่นลมหายใจออกชา้ๆ 

6.4    ตอ้งมีความเช่ือบุญบาปมีจริง  เราท ากรรมอยา่งไร  ก็ไดรั้บผลอยา่งนั้น 

 6.4.1   ท  ากรรมชัว่ ยอ่มไดรั้บผลชัว่ 

 6.4.2   ท  ากรรมดี ยอ่มไดรั้บผลดี 

6.4.3   การท่ีเราไดรั้บความทุกขท์างกาย  และใจ  เป็นเพราะไดท้  าความชัว่มาแลว้ 

ในอดีตนัน่เอง 

6.5    ตอ้งมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ  ไดแ้ก่ 

 6.5.1  อดทนต่อความทุกขย์ากล าบากต่างๆ  เช่น  อากาศร้อน  มีเสียงรบกวน 

6.5.2  อดทนต่อความทุกขเวทนา ท่ีก าลงัไดรั้บอยูเ่ช่น ปวดศีรษะ หรือมีอาการไม่ 
สบายต่างๆ  เป็นตน้ 

6.5.3   อดทนต่อความเยา้ยวนดว้ยกิเลสตณัหา เช่น  ง่วงนอน  อยากดูโทรทศัน์  
อยากสูบบุหร่ี มีจิตฟุ้งซ่าน  และมีจิตเศร้าหมอง 

 6.6    ตอ้งสร้างอิทธิบาท  4  ใหเ้กิดข้ึน  คือ  
  6.6.1   มีความพอใจท่ีจะฝึกจิตของตนใหส้งบ 

  6.6.2   มีความพากเพียรท่ีจะประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งสม ่าเสมอ 

6.6.3   มีจิตใจจดจ่อ อยูเ่สมอระลึกรู้ลมหายใจเขา้– ออก  แต่เพียงส่ิงเดียว  ไม่ 
สับส่ายไปทางใด  

6.6.4   ก่อนท่ีจะปฏิบติัจะตอ้งใชปั้ญญาพิจารณากลัน่กรองดว้ยเหตุและผล 

ถูกตอ้ง 
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7.   ขั้นตอนในการฝึกอานาปานสติสมาธิ  
 

 มี  8  ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

 7.1    นัง่ขดัสมาธิในท่ีสบายและหลบัตา 

 7.2    ละอารมณ์ต่างๆ ออกไปชัว่ขณะ 

 7.3    มีเจตนาท่ีจะละความชัว่ออกไปจากจิตของตน  เพราะมีความเช่ือดว้ยเหตุวา่ 

  เหตุดี ผลดีก็ตามมา 

  เหตุชัว่ ผลชัว่ก็ตามมา 

 7.4   พยายามสร้างสติในการระลึกรู้ลมหายใจเขา้ – ออก ท่ีบริเวณจมูกท่ีจุดของลมกระทบ
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น อาจใชก้ารภาวนาช่วย คือ 

  หายใจเขา้  ภาวนา “พุท” 

  หายใจออก  ภาวนา “โธ” 

 7.5    พยายามรักษาสติ คือ  การระลึกรู้ธรรมชาติของลมหายใจเขา้ – ออก ท่ีจุดของลม
กระทบอยูต่ลอดเวลา 

 7.6    เม่ือจิตมีความสงบข้ึนแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

7.6.1   ระวงัอยา่เสียสติ พยายามระลึกรู้ธรรมชาติของลมหายใจเขา้ – ออก ใหมี้ 

ความมัน่คงยิง่ข้ึน อยา่ใหจิ้ตสับส่ายไปท่ีใด 

  7.6.2    สร้างคุณสมบติั คือ อินทรีย ์5 ให้มีความสม ่าเสมอกนั ไม่ให้ตวัหน่ึงตวัใด
ยิง่หยอ่นไปกวา่กนั ไดแ้ก่ 

  1)   ศรัทธา คือ ความเช่ือในเหตุและผลวา่กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง 

  2)   ความเพียรชอบ  4  ประการ  คือ 

   2.1)   เพียรละความชัว่ในจิตใจออกให้หมด  โดยละความฟุ้งซ่าน  ความ
วติกกงัวลหรือความสงสัยลงัเลออกไป 

   2.2)   เพียรสร้างคุณงามความดีให้เกิดข้ึนในจิตใจ คือ สร้างสติในการ
ระลึกรู้ลมหายใจเขา้ – ออก  ท่ีจุดของลมกระทบเท่านั้น 

   2.3)   เพียรรักษาความดีท่ีสร้างไว ้ไม่ให้เส่ือมคลายไป คือ รักษาสติใน
การระลึกรู้ลมหายใจเขา้ – ออก   ใหส้ม ่าเสมอ 

   2.4)   เพียรป้องกนัไม่ให้จิตใจของตนตกไปในทางท่ีชัว่ คือ ไม่ให้ความ
ฟุ้งซ่านความวติกกงัวล เขา้มาสู่จิตใจไดอี้ก 
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  3)   สติ   คือ   การระลึกรู้ความจริงของธรรมชาติ ไดแ้ก่ ธรรมชาติของลมหายใจท่ี
ผา่นเขา้ – ออก ท่ีจุดของลมกระทบ 

  4)   ความตั้งมัน่  ท่ีระลึกรู้ลมหายใจเขา้ – ออกท่ีจุดกระทบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

  5)   ปัญญา คือ  รู้วา่การฝึกจิตให้มีความสงบเกิดข้ึนไดน้ั้น  จะตอ้งสร้างท่ี  “เหตุ” 

ไม่ใช่ตอ้งการ   “ผล” 

 7.7  เม่ือจิตมีความสงบเกิดข้ึนเต็มท่ี  พึงระลึกรู้ว่าความสงบน้ีเป็น  “ผล”  ท่ีเกิดจาก 
“เหตุ”  คือ   ศรัทธา  ความเพียร  สติ  ความตั้งมัน่  และปัญญา  ซ่ึงตนเองไดส้ร้างข้ึน  ฉะนั้นตน
ควรเตือนตนเองเสมอวา่  “ส่ิงทั้งหลายยอ่มเกิดแก่เหตุ” 

 7.8   เม่ือออกจากสมาธิ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

  7.8.1   ค่อยๆ  ลดความสงบในจิตใจลดลงมา 

  7.8.2   สูดลมหายใจเขา้ – ออก  ใหแ้รงข้ึน 

  7.8.3   ค่อยๆ  สังเกตความสงบของจิตใจของตนท่ีลดลงมา  ความตั้งมัน่จะค่อยๆ 
หายไป ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ  จะเขา้สู่จิตใจมากข้ึน 

  7.8.4   เม่ือความสงบลดลงมาอยู่ในสภาวะปกติแล้ว  จึงค่อยลืมตาข้ึน  ถอยออก
จากสมาธิ 

  การท าสมาธิ ตอ้งท าให้สม ่าเสมอเป็นประจ าทุกวนั หลงัต่ืนนอนตอนเช้า  และ
ก่อนนอนหรือในขณะท่ีมีเวลาวา่ง คร้ังแรกอาจใชเ้วลาประมาณ 15 - 30  นาที  ต่อไปค่อยๆ  เพิ่มข้ึน
เป็น  1  ชัว่โมง  หรือตามความเหมาะสม 

 

สรุปท้ายบท 

 

  การศึกษาธรรมปฏิบติัเบ้ืองแรกตามหลกัเบ้ืองตน้  พระสัมมาสัมพุทธเจา้ผูต้รัสรู้โดยชอบ
ไดว้างหลกัปฏิบติัพระสัทธรรมไว ้  3  ประการ  คือ  1. พระปริยติัสัทธรรม ขั้นศึกษาหลกัค าสอน 
เปรียบเหมือนการศึกษาแผนท่ี 2. ปฏิบติัสัทธรรม ขั้นน าไปประพฤติปฏิบติั เปรียบเหมือนการเดิน
ตามแผนท่ี  3. ปฏิเวธสัทธรรม ขั้นบรรลุ เปรียบเหมือนการบรรลุเป้าหมายคือการถึงฝ่ัง สัทธรรมทั้ง 
3 น้ีเรียกวา่  ศาสนา  คือค าสั่งสอน  บางทีก็เรียกวา่  ธรรมวนิยั  คือพระไตรปิฎก  เป็นคมัภีร์หลกัทาง
พระพุทธศาสนา  ประกอบดว้ย  พระวินยัปิฎก  พระสุตตนัตปิฎก  และพระอภิธรรมปิฎก  ซ่ึงรวม
เป็น  84,000  พระธรรมขนัธ์  ยอ่ลงเป็นแนวทางการศึกษาไว ้ 3  ทางส าคญั  คือ  1.  การไม่ท าบาป
ทั้งปวง  2.  การท ากุศลใหถึ้งพร้อม  3.  การท าจิตใจใหส้ะอาดผอ่งใส 
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     ดงันั้น  โดยสรุป  การปฏิบติัตามหลกัสัทธรรมนั้น  ก็เป็นไปเพื่อพฒันาจิต  ไดแ้ก่  การฝึก
สมาธิ  สมาธิจะเกิดข้ึนไดเ้พราะการเจริญภาวนาอาศยักมัมฎัฐานเป็นหลกั  คือ  หลกัสมถกมัมฎัฐาน  
และวิปัสสนากัมมฏัฐาน  เพื่อการท าจิตให้ตั้ งมั่น  สงบเยือกเย็น  แจ่มใส  ไม่ฟุ้งซ่าน  ก่อเกิด
ประโยชน์ของการจากการฝึกสมาธิ   เช่น  เรียนหนังสือได้ดี   มีสติปัญญาสมบูรณ์  ท างานมี
ประสิทธิภาพรักษาโรคบางอยา่งให้หายไปได ้ กลา้เผชิญกบัปัญหา  ปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้  ขจดั
นิวรณ์และเป็นพื้นฐานข้ึนสู่การปฏิบติัขั้นสูง 

 

แบบฝึกหัด 

 

1. จงอธิบายสาเหตุของปัญหาดา้นจริยธรรมมาใหช้ดัเจน 

2. จงบอกแนวทางแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมมาอยา่งละเอียด 

3. จงบอกแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมจริยธรรมในหัวข้อพระพุทธศาสนากับการ
แกปั้ญหาสังคมมาอยา่งละเอียด 



แผนการสอนประจ าบทที่ 10 

 เร่ือง จรรยาบรรณและมารยาทสังคม 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

บทท่ี 10 ความหมายของจรรยาบรรณ 

 ความส าคญัของจรรยาบรรณ 

 หลกัจรรยาบรรณ 

 จรรยาบรรณในอาชีพท่ีส าคญัในสังคม 

 มารยาททางสังคม 

จุดประสงค์  

1. ใหน้กัศึกษาสามารถบอกความหมายและความส าคญัของมารยาทสังคมได ้

2. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายพิธีการทางศาสนาไดถู้กตอ้ง 

3. ใหน้กัศึกษา สามารถวเิคราะห์ถึงบทบาทสมมุติ เก่ียวกบัมารยาทสังคมท่ีก าหนดให้ได ้

อยา่งถูกตอ้ง 

4. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายถึงปัญหาของมารยาทสังคมและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก 

ปัญหาในสังคมปัจจุบนัได ้

 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. การแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์จ าลอง 

4. การท ารายงาน 

5. ท างานเป็นกลุ่ม 

6. การสาธิต และการฝึกปฏิบติั 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. รูปภาพมารยาทสังคม 

3. วดีีทศัน์ 
4. หนงัสือพิมพ ์

5. Internet  

การวดัผลและประเมินผล  

1. ประเมินจากรายงาน 

2. ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมุติ 

3. ประเมินจากการท างานกลุ่ม 

4. การสอบ 



บทที ่10 

จรรยาบรรณและมารยาทสังคม 

 

 มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมซ่ึงตอ้งอาศยัอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะช่วยกนัท ากิจกรรมต่างๆ  เพื่อ
พฒันาตนเองและสังคม  มีความสามารถทางสติปัญญา  มีวฒันธรรมท่ีดีงาม  จึงท าให้มนุษยเ์ป็น
สัตวท่ี์อ่อนแอเม่ือเทียบกบัสัตวช์นิดอ่ืนๆ  แต่มนุษยน์ั้นมีความสามารถและศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั  
รู้จกัปรับตวั  สามารถด ารงชีวติและมีววิฒันาการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

 มนุษยจึ์งมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั  เพราะความแตกต่างของอาชีพ  จึงตอ้งมีกฎระเบียบให้ถือ
เป็นหลกัปฏิบติั  แต่ละอาชีพพึงมีพึงปฏิบติัเพื่อให้เป็นผูมี้คุณธรรม  มีเกียรติและศกัด์ิศรีในการ
ประกอบอาชีพ  สร้างสรรคส์ังคมให้มีความเจริญกา้วหนา้และความสงบสุขร่มเยน็  ส่ิงท่ีเป็นหลกั
แนวทางใหม้นุษยย์ดึปฏิบติัดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้นั้น  เรียกวา่  จรรยาบรรณ 

 

1.ความหมายของจรรยาบรรณ 

 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัทิตยสถาน (2538 : 214) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  จรรยาบรรณ  คือ  
ประมวลความประพฤติผูท่ี้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง  ก าหนดข้ึนเพื่อรักษาและส่งเสริม       
เกียรติคุณ  ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก  อาจจะเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้

 วลัภา  เทพหัสดินทร์  ณ  อยุธยา  (อา้งถึงใน  อมรา  เล็กเริงสินธ์ุ, 2542 : 98)  กล่าวว่า 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  หมายถึง  ประมวลมาตรฐานความประพฤติปฏิบัติ  เป็นแนวทางให้                        
ผูป้ระกอบวิชาชีพ  ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  เพื่อผดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพ  โดยท่ี                        
ขอ้ปฏิบติันั้นอาจจะเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรือบอกกล่าวดว้ยวาจาในสังคมวิชาชีพนั้นก็ได ้ 
ผูก้ระท าผิดจรรยาบรรณต้องได้รับโทษ  ด้วยการว่ากล่าวตกัเตือน  ถูกพกังาน  หรือถูกยกเลิก                   
ใบประกอบวชิาชีพได ้

 สุปรีชา  กมลาศน์, (2546 : 4)  กล่าววา่  จรรยาบรรณ  หมายถึง  จริยธรรมของกลุ่มชน                 
ผูร่้วมอาชีพ  ร่วมอุดมการณ์เป็นหลกัประพฤติ  หลกัจริยธรรม  มารยาท  ท่ีทุกคนเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีดี
งาม ควรจะร่วมกนัรักษาไวเ้พื่อธ ารงเกียรติและศรัทธาจากประชาชนละเมียดละไมกว่ากฎระเบียบ 
ลึกซ้ึงกวา่วนิยั  สูงค่าเทียบเท่าอุดมการณ์ 
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  อารีรัตน์  ใจเท่ียง  (ออนไลน์).  กล่าววา่  จรรยาบรรณ  คือ  จริยธรรม  จริยธรรม  หมายถึง  
ความประพฤติท่ีดีงามของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนดข้ึนให้คนในองค์กรของตน
ประพฤติปฏิบติั (อารีรัตน์ ใจเท่ียง,(ออนไลน์) . 
 จากความหมายของจรรยาบรรณดงัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  พอจะสรุปไดว้่าจรรยาบรรณ  คือ
ขอ้ก าหนดแนวทาง  ท่ีแต่ละอาชีพก าหนดข้ึนเพื่อให้สมาชิกไดป้ฏิบติั  เพื่อผดุงเกียรติและสถานะ
ของวชิาชีพ  อาจจะเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้

 

2.ความส าคญัของจรรยาบรรณ 

 

 จรรยาบรรณเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญยิ่ง   ส าหรับผู ้ท่ีประกอบอาชีพต่างๆ                    
ดงัน้ี (จริยธรรมในคอมพิวเตอร์. ออนไลน์) 
 1.จรรยาบรรณช่วยควบคุมมาตรฐาน  รับประกันคุณภาพและปริมาณท่ีถูกต้องในการ
ประกอบอาชีพในการผลิตและการคา้ 

2.จรรยาบรรณช่วยควบคุมจริยธรรม ของผูป้ระกอบอาชีพและผูผ้ลิต 

3.จรรยาบรรณช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและปริมาณท่ีดี  มีคุณค่าและเผยแพร่ให้รู้จกั
เป็นท่ีนิยมเช่ือถือ 

4.จรรยาบรรณช่วยส่งเสริมจริยธรรม ของผูป้ระกอบอาชีพและผูผ้ลิต 

5.จรรยาบรรณช่วยลดปัญหาอาชญากรรม  ลดปัญหาการคิดโกง  ฉ้อฉล  เอารัดเอาเปรียบ  
ลดความเห็นแก่ตวัและเห็นแก่ได ้ ตลอดจนความมกัได ้ มกัง่าย  ความใจแคบ  เป็นตน้ 

6.จรรยาบรรณช่วยเนน้ใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึน ในภาพพจน์ท่ีดีของผูมี้คุณธรรม 

7.จรรยาบรรณช่วยท าหนา้ท่ีพิทกัษสิ์ทธิตามกฎหมาย  ส าหรับผูป้ระกอบอาชีพให้เป็นไป
ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 

 

3.หลกัจรรยาบรรณ 

 

 สุภาพร  พิศาลบุตร  (2546 : 133 – 144) ไดเ้สนอแนวทาง ซ่ึงเป็นหลกัของจรรยาบรรณ
ต่างๆ ไว ้ 10 ประการดงัน้ี 

 1.   ความจงรักภกัดี  (Loyalty)  ให้ความศรัทธาและความภกัดีต่อครอบครัว  เพื่อน  
นายจ้างและประเทศชาติ  ไม่เปิดเผยข้อมูลลับเพื่อหาผลประโยชน์  ระมดัระวงัและหลีกเล่ียง                     
การชกัน าหรือความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์ 



161 

 

 2.  ความซ่ือสัตย ์ (Honesty)  มีความจริงใจ  พูดแต่ความจริง  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติ      
ไม่หลอกลวง  ไม่ขโมย  ไม่โกหก  ไม่พูดจาออ้มคอ้ม 

 3.   ความยุติธรรม (Fairness) มีความยุติธรรมและเปิดใจ  มีความตั้งใจและยอมรับ                 
ความผิดพลาดอนัเกิดจากสถานะท่ีท าให้เปล่ียนแปลง  และเสนอขอ้ตกลงอย่างยุติธรรมต่อบุคคล
อย่างเท่าเทียมกนัและใจกวา้งต่อความแตกต่าง  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความผิดพลาดหรือ
ความทุกขย์ากของผูอ่ื้น 

 4.   ความมัน่คง  (Integrity)  ยึดถือหลกัการ  มีเกียรติ  มัน่คง  มีความกลา้หาญและยอมรับ
ความผดิ  มีธรรมะ  ยอมรับผลการตดัสินใจ 

 5.   หนา้ท่ีของพลเมือง  (Responsible  citizenship)  ปฏิบติัตามกฎหมายและสิทธิตาม
ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิในการมีส่วนร่วม  มีส านึกทางสังคมและบริการสาธารณชน  เม่ืออยู่
ในต าแหน่งผู ้น าหรือผู ้ท่ีมีอ  านาจหน้าท่ี  เคารพและให้เกียรติการตัดสินใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตย  หลีกเล่ียงการปกปิดความลบัหรือขอ้มูลโดยไม่จ  าเป็น  และให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อ
เลือกอยา่งมีเหตุผลและตามสิทธิ 

 6.   การรักษาสัญญา  (Promise-keeping)  มีคุณค่าต่อความไวว้างใจและปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ยึดถือจิตใจไม่ตีความขอ้ตกลงในทางเทคนิคหรือกฎหมายโดยไม่อนุโลมหรือแก้ตวัเพื่อยกเลิก
ขอ้ตกลง 

 7.   การเอาใจใส่ต่อบุคคลอ่ืน  (Caring  for  others)  เอาใจใส่เมตตากรุณา  แบ่งปันให้แก่
ผูอ่ื้นช่วยในส่ิงท่ีจ  าเป็นและหลีกเล่ียงท่ีจะท าอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

 8.   การแสวงหาคุณงามความดี  (Pursuit  of  excellence) แสวงหาความดีในทุกเร่ือง                      
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและอาชีพ  ขยนัหมั่นเพียร  ปฏิบติังามทุกอย่างเต็มความสามารถ  
พฒันาและรักษาความสามารถ  แสวงหาความรู้และมีการเตรียมตวัท่ีดี 

 9.   ความเคารพต่อผูอ่ื้น  (Respect  for  others)  แสดงความเคารพทุกคนอยา่งสง่าผา่เผย  
เคารพความเป็นส่วนตวั  และสิทธิในการตดัสินใจของทุกคน  สุภาพ  ความฉบัพลนัและดว้ยเกียรติ                
ไม่สนบัสนุนขดัขวางหรือไม่ประพฤติตวัท่ีจะจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของบุคคลอ่ืน 

 10.  ความรับผิดชอบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  (Accountability)  การให้เหตุผลรับท่ีจะรับผิดชอบ
ตดัสินใจ  และผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าและท่ีไม่ไดก้ระท า 
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4.จรรยาบรรณในอาชีพที่ส าคญัในสังคม 

 

 สังคมไทยในปัจจุบันประกอบด้วยอาชี พต่างๆ  มากมาย  ซ่ึงแต่ละอาชีพล้วนแต่มี
ความส าคญั   ผูป้ระกอบอาชีพต่างรวมกลุ่มเป็นองคก์ร  ชมรม  สมาคม  ก าหนดกฎเกณฑ์  แนวทาง
ในการประกอบอาชีพ  ให้สมาชิกขององค์กรให้ประพฤติปฏิบติัตาม  ซ่ึงเรียกว่าจรรยาบรรณ 
ตวัอยา่งของจรรยาบรรณอาชีพต่างๆ  ทั้งสังคมไทยและสังคมอ่ืน ดงัน้ี 

 

1.   จรรยาบรรณของนักศึกษา 

1.1  พึงหาโอกาสเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจวธีิการใชเ้หตุผล  และขอบเขตของเหตุผลโดยเร็ว
ท่ีสุดตามวยัและระดบัการศึกษา  

1.2 พึงยอมรับทุกอยา่งดว้ยเหตุผล  พึงรับพิจารณาความคิดทุกอยา่งท่ีมีเหตุผล 

ดว้ยความเคารพ แมแ้ต่ตนเองจะยงัไม่เห็นดว้ยกบัเหตุผลนั้น 

     1.3  พึงเคารพความคิดท่ีมีเหตุผลของตนเองและผูอ่ื้น  ในทางปฏิบติัพึงหาทาง
ประนีประนอมความคิดเห็นต่างๆ  เพื่อหาทางสายกลางซ่ึงทุกฝ่ายจะยอมรับไดบ้า้ง  เสียสละบา้ง 

     1.4   พึงถือวา่  การเล่าเรียนมิใช่การกอบโกยหาวิธีไดเ้ปรียบ  เสียเปรียบคนอ่ืนใน
สังคม แต่การศึกษาคือ  การสร้างบุคลิกภาพจึงไม่ควรแข่งขนัและกีดกนัซ่ึงกนัและกนั 

     1.5  พึงถือว่าชีวิตในสถานศึกษา   เป็นเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต  ไม่ใช่ชีวิตชัว่คราว  
เหมือนในรถโดยสารหรือเรือโดยสาร 

     1.6  พึงสร้างสังคมในสถานศึกษา  ให้เป็นสังคมในอุดมการณ์ท่ีจะตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ 

   1.7  พึงมีความสุจริตในการท างานท่ีครูอาจารย์มอบหมายในการศึกษา  เ ช่น                     
ท  าการบา้นแบบฝึกหดั  การท ารายงานในเร่ืองต่างๆ  ในการสอบ  และพึงถือวา่เกียรติยอ่มอยูเ่หนือ
ประโยชน์ใดๆ  ทั้งส้ิน 

     1.8  พึงฝึกน ้ าใจกีฬาในการแข่งขนัทุกประเภท และพึงให้เกียรติครู อาจารยแ์ละ       
เพื่อนเสมอ 

     1.9  พึงถือวา่  สิทธิแลกเปล่ียนกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเสมอ 

     จุดมุ่งหมายหลกัในจรรยาบรรณของนกัศึกษา  คือ  การพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม 
บุคลิกลกัษณะ  อุปนิสัย  และพฤติกรรมของนกัศึกษาเป็นประการส าคญั  เพื่อให้นกัศึกษาท่ีผ่าน
การศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาระดบัน้ีออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสังคมตอ้งการ  จึงเป็นหนา้ท่ี
ของสถานศึกษาและครูอาจารย์ทุกคน  ท่ีจะช่วยกันท าให้นักศึกษายอมรับและปฏิบัติตาม
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จรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด  จะเป็นการปลูกฝังค่านิยมทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรมให้
สูงข้ึน  (ถวลิ เขม็ทอง, 2537 : 102) 

 2.  จรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    โดยพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ.  2546  มาตรา  50  
ก าหนดให้     คุรุสภาออกข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ  เพื่อรองรับการด าเนินงาน
ควบคุมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพประกอบดว้ยระดบัคุณภาพ 

       2.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

      ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งมีวินัยใจตนเองพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ  
บุคลิกและวสิัยทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเ่สมอ 

     2.2  จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

      ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุ์จริต  และรับผิดชอบ             
ต่อวชิาชีพ  เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 

2.3  จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 

      1.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  
ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจแก่ศิษยแ์ละหรือผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 

      2.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทกัษะ  
และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยแ์ละหรือผูรั้บบริการ  ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจ 

      3.  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีทั้ง  กาย  วาจา และจิตใจ 

      4.  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความเจริญทางกาย สติ ปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคมของศิษย ์ และหรือผูรั้บบริการ 

      5.  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งบริการดว้ยความจริงใจและเสมอ
ภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

2.4  จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์ โดยยึด
มัน่ในระบบคุณธรรม  สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

2.5 จรรยาบรรณต่อสังคม    
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ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบติัเป็นผูน้ าในการอนุรักษ ์ และ
พฒันาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา  ส่ิงแวดลอ้ม  รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม  และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

  

5.  จรรยาบรรณของทหาร 

 

      4.1   พวกเราเป็นทหาร  เป็นส่วนหน่ึงของกองทพัแห่งชาติ  ท่ีได้รับเกียรติให้มาท า
หน้าท่ีป้องกนัประเทศและคุม้ครองวิถีชีวิตของประชาชน  พวกเราจึงตอ้งเตรียมให้พร้อมท่ีจะรบ
และสละชีพเพื่อชาติ 

      4.2  ทหารตอ้งไม่คิดยอมแพ ้ ถา้เป็นผูบ้ญัชาการก็จะไม่สั่งให้หน่วยของตนยอมจ านน            
(โดยเจตนารมณ์ของตน)  ตราบเท่าท่ียงัมีหนทางต่อสู้ 

     4.3   ถ้าถูกจบัเป็นเชลย  เราก็จะยงัคงต่อสู้ไปทุกวิถีทาง  โดยพยามจะหลบหนีหรือ
ช่วยเหลือ  
     4.4   ถา้ตกเป็นเชลย  เราจะไม่ใหข้อ้มูลหรือกระท าใดๆ  ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเพื่อนร่วม

ชาติ  ถ้ามีอาวุโสจะท าหน้าท่ีบังคับบัญชา  ถ้าอาวุโสต ่ากว่าจะเช่ือฟังค าสั่งท่ีชอบธรรมและ
สนบัสนุนผูบ้งัคบับญัชา  ณ  ท่ีนั้นทุกวถีิทาง 

      4.5   ถา้ถูกสอบสวนเม่ือตกเป็นเชลย  เรามีหน้าท่ีบอกแต่เพียง  ช่ือ  ยศ  เลขประจ าตวั  
ต าแหน่ง  และวนัเดือนปีเกิดเท่านั้น  เราจะไม่ให้ขอ้มูลใดๆ  หรือลงลายมือช่ือในเอกสารแสดง
ความไม่จงรักภกัดีต่อประเทศชาติและพนัธมิตร  หรือก่อการใดๆ  ท่ีเป็นอนัตรายต่อประเทศชาติ 

      4.6   ทหารใชว้จิารณญาณและความอดกลั้นสูงสุด  ในการออกค าสั่งใชก้  าลงัในการสู้รบ  
และจะไม่ใชก้  าลงัเกินกวา่เหตุ  ไม่มีหมายเข่นฆ่าพร่าชีวิตโดยไม่จ  าเป็น  หรือโดยคึกคะนอง  อีกทั้ง
กระท าการโดยระมดัระวงัมิใหเ้ป็นอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพลเรือน 

      4.7   ทหารจกัไม่ท าร้าย  รังแก  ผูท่ี้อ่อนแอกว่าหรือผูท่ี้ไม่มีอาวุธ  และไม่สามารถ
ป้องกนัตนเองได ้

      4.8   ทหารจักต้องเป็นผู ้หนักแน่น  อดทนต่อความทุกข์  ยากล าบาก  อดทนต่อ                    
ความขุ่นเคือง  โกรธแคน้  รู้จกัข่มใจระงบัโทสะฉุนเฉียว 

      4.9   ทหารจกัไม่สั่งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา  กระท าการโดยไม่ชอบธรรม  ผดิกฎหมาย 

      4.10  ทหารจกัตอ้งรักษาเกียรติและทะนงในศกัด์ิศรี  ไม่แสวงหาความเจริญกา้วหน้า         
ดว้ยการประจบสอพลอ  กล่าวโทษใหร้้ายผูอ่ื้น 
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      4.11  ทหารจกัตอ้งเป็นผูท่ี้สุภาพอ่อนโยน  มีอธัยาศยัและจิตใจท่ีดีงามต่อประชาชน  
และบุคคลในวชิาชีพอ่ืน 

 

6.  จรรยาบรรณทางการแพทย์ 

      หมวด  1  หลกัทัว่ไป 

 -  ประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอ่มด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม  และ
เคารพต่อกฎหมายบา้นเมือง 

 -  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือการท าการใดๆ  อนัอาจ
เป็นเหตุใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 

       หมวด  2  การโฆษณาประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

-  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตอ้งไม่โฆษณา  จา้ง  หรือยินยอมให้ผูอ่ื้น
โฆษณาการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ความรู้ความช านาญ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนและ
ผูอ่ื้น 

-  การโฆษณาอาจจะกระท าไดด้งัน้ี : การแสดงผลงานวารสารวิชาการ  หรือ
การประชุมวิชาการ  การแสดงผลงานในหน้าท่ีหรือการบ าเพ็ญกุศลสาธารณะ  การแสดงผลงาน
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ  หรือการศึกษาของมวลชน 

       หมวด  3  ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

-  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ                 
เวชกรรม ในระดบัดีท่ีสุด  และพยายามให้ผูป่้วยพน้จากอาการทรมานของโรค  และความทรมาน
ต่างๆ  โดยไม่เรียกร้องสินจา้งรางวลัพิเศษ  นอกเหนือจากค่าบริการท่ีควรไดรั้บตามปกติ 

-  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของผูป่้วย  ซ่ึงตนไดม้า
จากการประกอบวชิาชีพ  เวน้แต่ผูป่้วยยนิยอมหรือตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามหนา้ท่ี 

-  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผูท่ี้อยู่ในระยะ
อนัตรายจากการเจบ็ป่วย  เม่ือไดรั้บค าขอร้องและตนอยูใ่นฐานะท่ีจะช่วยได ้ ฯลฯ 

       หมวด  4  การปฏิบติัต่อผูร่้วมวชิาชีพ  
-  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติ  และเคารพในศกัด์ิศรี              

ซ่ึงกนัและกนั 

-  ผูป้ระกอบวชิาชีพตอ้งไม่ทบัถม  ใหร้้ายหรือกลัน่แกลง้กนั 

-  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมตอ้งไม่ชกัจูงผูป่้วยของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

     หมวด  5  การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
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-  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศกัด์ิศรีของ
ผูร่้วมงาน 

-  ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมพึงส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบวิชาชีพ
ของผูร่้วมงาน 

    หมวด  6  การทดลองในมนุษย ์

-  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูท้  าการทดลองในมนุษย ์ จะตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูถู้กทดลอง  และตอ้งพร้อมท่ีจะป้องกนัผูถู้กทดลองจากอนัตรายทัว่ไปท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การทดลองนั้นๆ 

-  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งปฏิบติัต่อผูท้ดลองเช่นเดียวกบัการปฏิบติั
ต่อผูป่้วยตามหมวด 3 

-  ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตอ้งรับผิดชอบต่ออนัตราย  หรือความเสียหาย
เน่ืองจากการทดลอง  ท่ีบงัเกิดแก่ผูท้ดลองอนัไม่ใช่ความผดิของผูท้ดลองเอง 

 

7.  จรรยาบรรณผู้ประกอบการ 

 

      ผูป้ระกอบการต่อลูกคา้ 

- พึงขายสินคา้และบริการในราคายติุธรรม 

- พึงขายสินคา้และบริการใหถู้กตอ้ง 

- พึงดูแลและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทุกคน  อยา่งเท่าเทียมกนั 

- พึงละเวน้การกระท าใดๆ  ท่ีจะควบคุมการตดัสินใจของลูกคา้ 

- พึงละเวน้การกระท าใดๆ  เพื่อท าใหสิ้นคา้มีราคาสูงข้ึนโดยไม่มีเหตุผล 

- พึงปฏิบติัต่อลูกคา้  และใหบ้ริการอยา่งมีน ้าใจไมตรี  มีอธัยาศยัท่ีดีต่อกนั 

 

    ผูป้ระกอบการต่อคู่แข่ง 

- พึงละเวน้จากการกลัน่แกลง้ 

- พึงใหค้วามร่วมมือในการแข่งขนั 

  

   ผูป้ระกอบการต่อหน่วยราชการ 

- พึงท าธุรกิจกบัหน่วยราชการ  อยา่งตรงไปตรงมา 

- พึงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายในการท าธุรกิจ 
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- พึงละเวน้จากการติดสินบน  จา้งวานขา้ราชการ 

- พึงละเวน้การให้ความร่วมมือ  สนบัสนุนการกระท า  ของขา้ราชการท่ีมีต่อเจตนา      
ท าการทุจริต 

- พึงละเวน้การใหข้องขวญั  หรือของก านลัใดๆ  แก่ขา้ราชการ 

- พึงใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยราชการ  ในการท าตามหนา้ท่ีพลเมืองดี 

- พึงมีทศันคติถูกตอ้งและมีความเช่ือถือต่อหน่วยราชการ 

 

   ผูป้ระกอบการต่อพนกังานลูกจา้ง 

- พึงใหค้่าจา้งและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

- พึงเอาใจใส่ในสวสัดิการ 

- พึงพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานลูกจา้ง 

- พึงใหค้วามเป็นธรรม 

- พึงเคารพสิทธิส่วนบุคคล  และความสามารถ 

- พึงใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจ 

- พึงใหค้  าแนะน าปรึกษา 

- พึงสนบัสนุน 

 

ผูป้ระกอบการต่อสังคม 

- พึงละเวน้จากการประกอบธุรกิจ  ท่ีท าใหส้ังคมเส่ือม 

- พึงละเวน้จากการประกอบธุรกิจ  ท่ีท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดลอ้ม 

- พึงดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการของตน 

- พึงใหค้วามเคารพในสิทธิทางปัญญาของผูอ่ื้น 

- พึงใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่าย 

- พึงใหค้วามสนใจในเร่ืองการสร้างงานแก่คนในชุมชน 

      พนกังานลูกจา้งต่อผูป้ระกอบการ 

- พึงมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังาน 

- พึงรักษาและรับผดิชอบ 

- พึงระมดัระวงัการประพฤติปฏิบติัในทางเส่ือมเสีย 

- พึงหลีกเล่ียงการประพฤติปฏิบติั  ขดัผลประโยชน์นายจา้ง 

- พึงละเวน้จากการท างานใหผู้อ่ื้น 
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8.   จรรยาบรรณวชิาชีพโฆษณา 

 

       หลกัการพื้นฐาน 

- การโฆษณาทุกช้ินจะถูกตอ้งตามกฎหมาย  มีเกียรติ  ซ่ือสัตยแ์ละน าเสนอความจริง 

- การโฆษณาไม่ควรมีความขดัแยง้กบัศีลธรรมอนัดี  และระเบียบสังคม 

- ในการสร้างสรรคง์านโฆษณา  ควรกระท าดว้ยการตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม  และอยู่ภายใต้หลักการแข่งขันท่ียุติธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป                       
ในวงการธุรกิจ 

- การโฆษณาตอ้งไม่กระท าใหส้าธารณชนเกิดความรู้สึกไม่มัน่ใจในการโฆษณา 

 

 รายละเอียดขอ้ปฏิบติั  
  1.   ประกอบวิชาชีพดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตตามหลกัปฏิบติั  และวิชาการ และอยู่
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

  2.   ไม่ท าการใดๆ  อนัน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิและวชิาชีพ 

  3.   มีความรับผดิชอบต่อสังคม  และไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียในจริยธรรม และ     
วฒันธรรมอนัดีงาน 

  4.   ไม่ควรกระท าการโฆษณาอนัเป็นการดูหม่ินเช้ือชาติ  ศาสนา  หรือความเช่ือ  
หรือส่ิงอนัเป็นท่ีเคารพสักการะของบุคคลทัว่ไป 

  5.  ไม่ควรกระท าการโฆษณาอนัท าให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบั
สินคา้  บริการ  การแสดง  หรืออ่ืนๆ  หรือโออ้วดสรรพคุณจนเกินความจริงจนท าให้ผูเ้ห็นหรือผูฟั้ง                
เกิดความส าคญัผดิ 

  6.   ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยใชค้วามเช่ือถือเก่ียวกบัไสยศาสตร์  หรือเร่ือง
โชคลางมาเป็นขอ้จูงใจ 

  7.   ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยการเลียนแบบเคร่ืองหมายการคา้ บริการ หรือ       
การแสดงของผูอ่ื้น 

  8.   ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยใชศ้พัท์สถิติ  ผลการวิจยั หรืออา้งอิงรายงาน
ทางวิทยาศาสตร์ในทางท่ีไม่สมควร  หรือท าให้เกิดความเขา้ใจผิด  โดยท่ีสินคา้นั้นไม่มีคุณสมบติั
ตามท่ีอา้ง 

  9.   ไม่ควรกระท าการโฆษณาท่ีอา้งถึงตวับุคคล  หรือสถาบนั  โดยท่ีตวับุคคล  
หรือสถาบนันั้นไม่มีตวัตนอยูจ่ริง  และไม่ใช่สินคา้และบริการ  หรือชมการแสดงนั้นจริง 
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  10.  ไม่ควรกระท าการโฆษณาอนัอาจมีผลเป็นอนัตรายต่อเด็ก  หรือผูเ้ยาวท์ั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  หรือท าให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ  หรือโดยอาศยัความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคล
ดงักล่าวมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจูงใจโดยไม่สมควร 

 

9.มารยาทสังคม 

  

มนุษยจ์ดัเป็นสัตวส์ังคมอยู่รวมกนัเป็นหมู่คณะ  ต่างพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัไม่มีใครอยู่
ตวัคนเดียวในโลกได ้ คนเราจะมีช่ือเสียงเด่น  มีคนรู้จกัรักใคร่นบัถือก็อยูท่ี่สังคมหรือจะถูกนินทา
วา่ร้ายก็อยูท่ี่การสังคมเช่นเดียวกนั ดงันั้นสังคมจึงเป็นแหล่งน ามาซ่ึงการสรรเสริญและนินทา  มีทั้ง
ทางดีและทางชั่ว ดงันั้นเราจะตอ้งรู้จกัการสมาคมการวางตวัให้เหมาะสมในการสมาคม  จึงเป็น
เร่ืองท่ียากล าบาก ถา้เรารู้จกัการวางตวัท่ีดีรู้จกัท่ีควรไม่ควรรู้จกัขนบธรรมเนียมประเพณี  ระเบียบ
แบบแผนของสังคม หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปวา่ มารยาทสังคม  ก็จะท าให้เราอยูใ่นสังคมนั้นได ้ ไดรั้บ
การยกยอ่งนบัถือ ถา้ทุกคนปฏิบติัตามมารยาทสังคมกบัทุกคน  ก็จะส่งผลใหส้ังคมน่าอยูม่ากยิง่ข้ึน 

 มารยาทสังคมมีอยู่มากหลาย ยากท่ีจะหยิบยกมาช้ีแจงให้ละเอียดได ้ แต่หลกัส าคญัโดย
กว้างๆ นั้ นอยู่ ท่ีการ รู้จักการวางตนรู้จักประมาณตน รู้จักการพูดจา รู้จักกาลเทศะ รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี  รู้จกัท่ีควรไม่ควร  คือความพอเหมาะพอดีนัน่เองความรู้เช่นน้ีเราอาจหา
ได้จากความช านาญและการสังเกต จากการเรียนรู้ ทั้งเรายงัตอ้งรู้อุปนิสัยใจคอของบุคคลต่างๆ              
ในสังคมนั้นๆ  อีกดว้ย  (ทว ีบูญยเกตุ 2517 : 4) 

 สังคมไทยมีมารยาทท่ีบรรพบุรุษของเราได้พิจารณาก าหนดข้ึน  และดัดแปลงแก้ไขใช ้               
สืบต่อกนัเป็นโดยล าดบั ไดพ้ิจารณาว่ามารยาทไทย  เป็นการควบคุมกาย  วาจา  ให้อยูใ่นกรอบท่ี 
สังคมยอมรับและตอ้งการ  ดงันั้นมารยาทไทยจึงเป็นส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตอ้งฝึกฝนปฏิบติัจนเป็น
นิสัย  ซ่ึงผูป้ฏิบติัจะไดรั้บประโยชน์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 

มารยาทในการแต่งกาย 

 

  การแต่งกายเป็นบุคลิกภายนอกท่ีเห็นก่อนบุคลิกภาพดา้นอ่ืนๆ การแต่งกายเป็นเสน่ห์อยา่ง
หน่ึงท่ีทุกคนควรสนใจ  ผูแ้ต่งกายได้งามไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปร่างหน้าตาสวยเสมอไป การรู้จกั
แต่งตวัให้พอเหมาะจะช่วยแกไ้ขส่ิงบกพร่องในรูปร่างให้หมดไป  ส่งเสริมความงามท่ีมีอยูแ่ลว้ให้
เด่นชดัข้ึน การแต่งกายท่ีนบัวา่งามและถูกตอ้งไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการสวมเส้ือผา้ราคาแพงสวยงามมาก 
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หลกัส าคญัอยูท่ี่ความเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ  ทั้งประหยดัดว้ย  ผา้ราคาถูกๆ ก็อาจ
ประดิษฐใ์หส้วยงามได ้ถา้รู้จกัเลือกแบบเลือกสี  และตดัใหไ้ดรู้ปทรง  (กองวฒันธรรม, 2541 : 1) 

 การแต่งกายเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง  แต่ละชาติมีการแต่งกายท่ีแตกต่างกนัแบบแผนท่ีเป็น
วฒันธรรมของไทยสืบเน่ืองต่อกนัมาคือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามไม่ย ัว่ยวนทางกาม
อารมณ์ หลกัส าคญัของการแต่งกายทัว่ๆ  ไปมีดงัน้ี  (สมจินตนา  ภกัด์ิศรีวงศ,์ 2538 : 216-219)  

 1. ความสะอาด  ความสะอาดของเคร่ืองแต่งกายนบัวา่มีความส าคญัอนัดบัแรกในเร่ืองการ
แต่งกายในสายตาบุคคลทัว่ไป  ผูท่ี้แต่งกายสะอาดยอมแสดงให้เห็นถึงจิตใจท่ีบริสุทธ์ิสะอาด                     
น่าคบหา  ผูท่ี้แต่งกายสกปรกยอ่มเป็นท่ีน่ารังเกียจต่อผูอ่ื้น 

 การแต่งกายใหส้ะอาดนั้น  หมายถึง  อวยัวะทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้จะตอ้ง
สะอาดดว้ย ไม่ใช่สะอาดเฉพาะเส้ือผา้แต่อย่างเดียว  ผูใ้ดท่ีสะอาดทั้งร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย                 
ผูน้ั้นจึงไดช่ื้อวา่งามจริง 

 2.   ความเรียบร้อย   การแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อยจะช่วยเสริมบุคลิกภาพไดเ้ป็นอย่างดี    
แมค้วามเรียบร้อยนั้นจะลา้สมยัไปบา้งก็พึงกระท า การแต่งกายเรียบร้อยเป็นการส่อให้เห็นวา่ผูน้ั้นมี
จิตใจสุภาพเรียบร้อยตามไปดว้ย 

 3.   การประหยดั   มีบางคนท่ีไม่เขา้ใจวิธีการแต่งกายท่ีถูกตอ้งคิดวา่ การแต่งกายท่ีดีนั้น
จะตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ท่ีราคาแพง  น าสมยั  หรูหรา  ฯลฯ แทจ้ริงแลว้การแต่งกายท่ีถูกตอ้งควรเป็น
การสวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีราคาแพงพอสมควร  เหมาะกับสภาพฐานะเป็นแบบอย่างให้แก่
ครอบครัว และประเทศชาติ 

 การสรรหาเคร่ืองแต่งกายจากต่างประเทศมาแต่งอวดความร ่ ารวยในสังคมนั้น ไม่พึงกระท า
เป็นอย่างยิ่ง เป็นการเพาะนิสัยท่ีไม่ควร ถ้าเราส่งเสริมลักษณะนิสัยการประหยดัได้มากข้ึน 
ประเทศชาติก็จะมีเงินตราจากการแต่งกายมากท่ีเดียว 

 4.   ความเหมาะสมกบักาลเทศะ   การก าหนดสถานท่ีท่ีรู้วา่จะไปร่วมงานนั้นมีลกัษณะ
ส าคญัอยา่งไร  และมีการจดังานใดข้ึนเพื่อจะแต่งกายให้เหมาะสมกบังานนั้นๆ  ทั้งงานมงคลหรือ
อวมงคล  ไม่ควรแต่งกายท่ีไม่สุภาพในสถานท่ีถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น  วดัหรือศาสนสถานอ่ืนๆ 

 ควรแต่งกายให้เหมาะสมกบัฐานะของผูเ้ชิญดว้ย  ไม่ควรแต่งกายให้เกินหน้าเจา้ภาพถ้า
ฐานะดีกว่า ถา้ผูเ้ชิญฐานะดีกว่าควรแต่งกายให้เป็นพิเศษเพื่อให้เกียรติเจา้ภาพในเร่ืองน้ีควรทราบ
ล่วงหน้าเพื่อจะไดแ้ต่งกายให้ถูกตอ้งเหมาะสม การแต่งกายท่ีผิดแบบไปในงานนั้นจะเป็นจุดเด่น
และจะท าใหก้ารวางตวัล าบาก เกิดความไม่สงบใจทั้งผูเ้ชิญและผูไ้ดรั้บเชิญ 

 เม่ือมีแขกมาเยี่ยมบา้นควรตอ้นรับแขกในชุดแต่งกายท่ีเหมาะสม  สุภาพตามความสนิท
สนมกบัแขกนั้นๆ  เม่ืออยูใ่นท่ีสาธารณะก็ควรแต่งกายสุภาพเช่นเดียวกนั 
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 5.    ความเหมาะสมในส่วนตวั เลือกการแต่งกายให้เหมาะสมกบัรูปร่าง  ตดัเยบ็ไดส้ัดส่วน  
สี แบบ ชนิดของผา้ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ  วยั  และอยู่ในความนิยมได้นาน  คนเต้ีย  อว้น                  
ควรสวมผา้ลายยาวทางลง  สีแก่  จะท าให้ดูผอมสูง  ในทางกลบักนั  คนผอมควรใชล้ายผา้ขวางตวั  
สีอ่อนจะท าให้สมบูรณ์ข้ึน  คนผอมควรเลือกแบบมิดชิด ตดัหลวมๆ คนคอสั้ นไม่ควรสวมเส้ือมี
ระบายคอ หรือมีปกสูง 

 ควรเลือกผา้ให้เขา้กบัสีผิวของตนดว้ย  นอกจากน้ีสภาพธรรมชาติในแต่ละทอ้งถ่ินยงัมีผล
อยา่งมากในการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายเช่น  ท่ีมีอากาศร้อน  เหง่ือออกมากอาจเปรอะเป้ือนเส้ือผา้ท่ี
สวม นกัธุรกิจเส้ือผา้ควรเรียบร้อย  สีไม่ตก ไม่มนัวบูวาบลายตาไม่มีดอก  ลวดลายหรือตกแต่งรุงรัง 

 การน าแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีมีอยู่ตามหนังสือมาใช้จ  าเป็นจะต้องดัดแปลงปรับปรุงให้
เหมาะสมกบับุคลิกภาพ  ฐานะ  หนา้ท่ีการงานดว้ย  จึงจะนบัไดว้า่เป็นการแต่งกายท่ีถูกตอ้ง 

 การแต่งกายไปในงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  ท่ีมีหมายก าหนดการหรือก าหนดการนั้น  จะ
ระบุการแต่งกายของพิธีไวด้ว้ยเช่น แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  เคร่ืองแบบเต็มยศ  เคร่ืองแบบคร่ึงยศ 
เคร่ืองแต่งกายไวทุ้กข ์ผูท่ี้จะเขา้ร่วมควรจะไดแ้ต่งกายตามท่ีระบุไว ้ หากไม่ใช่ขา้ราชการ พนกังาน
ของรัฐ  ชายอาจใชชุ้ดสากล หรือชุดไทยพระราชทานก็ได ้ส าหรับสุภาพสตรีอาจใชชุ้ดไทย  ถา้เป็น
นกัเรียน  นิสิตนกัศึกษา  ควรแต่งกายภายในชุดเคร่ืองแบบนกัเรียนนกัศึกษา 

 

10.มารยาทการแสดงความเคารพ 

 

 การแสดงความเคารพมีหลายลกัษณะเช่น  การประนมมือ  การไหว ้ การกราบ  การค านบั 
การถวายบงัคม  เป็นตน้  การจะแสดงความเคารพในลกัษณะใดนั้น  ตอ้งพิจารณาว่าผูรั้บความ
เคารพด้วยว่าอยู่ในฐานะเช่นใด  หรือโอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้ถูกต้องเหมาะสม                   
การแสดงความเคารพแบ่งไดด้งัน้ี  (ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี,   2535   :  30-36) 

 1.   การประนมมือ  (อญัชลี)  ประนมมือให้น้ิวมือแนบชิดกนั  ฝ่ามือราบ  ปลายน้ิวตั้งข้ึน 
แขนแนบตวัระดบัอก ไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบติัเหมือนกนั  การประนมมือน้ีใช้ในการ
สวดมนต์ ฟังพระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา  และขณะพูดกบัพระสงฆ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือ 
เป็นตน้ 

 2.   การไหว ้ (วนัทา) การไหวเ้ป็นการแสดงความเคารพ  โดยการประนมมือให้น้ิวชิดกนั
ยกข้ึนไหว ้การไหวแ้บบไทยแบ่งออกเป็น  3  แบบตามระดบัของบุคคล ดงัน้ี 
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  ระดับท่ี 1   การไหวพ้ระ ได้แก่  การไหวพ้ระรัตนตรัยรวมทั้งปูชนียวตัถุและ                 
ปูชนียสถานท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  ในกรณีท่ีไม่สามารถกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้โดย
ประนมมือใหป้ลายน้ิวช้ีจรดส่วนบนของหนา้ผาก 

   ชาย ยนืแลว้คอ้มตวัลงใหต้ ่าพร้อมกบัยกมือข้ึนไหว ้

   หญิง ยนืแลว้ใหเ้ข่าต ่าโดยถอยเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงตามถนดัพร้อมยกมือ
ข้ึนไหว ้

  ระดบัท่ี 2   การไหวผู้มี้พระคุณและผูอ้าวุโส ไดแ้ก่  พ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ครู  
อาจารย ์และผูท่ี้เราเคารพนบัถืออยา่งสูง  โดยประนมมือใหป้ลายน้ิวช้ีจรดระหวา่งคิ้ว 

   ชาย  ยนืแลว้คอ้มตวัลงเล็กนอ้ยกวา่ระดบัการไหวพ้ระพร้อมกบัยกมือ
ข้ึนไหว ้

   หญิง ยนืแลว้ยอ่เข่าลงนอ้ยกวา่ระดบัการไหวพ้ระพร้อมยกมือข้ึนไหว ้

ระดบัท่ี 3   การไหวบุ้คคลทัว่ๆ  ไปท่ีควรเคารพนบัถือหรือผูมี้อาวุโสรวมทั้งผูท่ี้
เสมอกนัโดยประนมมือยกข้ึนใหป้ลายน้ิวจรดปลายจมูก 

   ชาย ยนืแลว้คอ้มตวัลงเล็กนอ้ยกวา่ระดบัการไหวผู้มี้พระคุณพร้อมกบั
ยกมือข้ึนไหว ้ 

หญิง ยืนแลว้ย่อเข่าลงน้อยกว่าระดบัการไหวผู้มี้พระคุณโดยถอยเทา้
ขา้งใดขา้งหน่ึงเล็กนอ้ย  พร้อมกบัยกมือข้ึนไหว ้   
   ในการไหวผู้เ้สมอกนั  ทั้งชายและหญิงยกมือข้ึนไหวพ้ร้อมกนั หรือใน
เวลาใกลเ้คียงกนั  ในกรณีท่ีท าพร้อมกนัเป็นหมู่คณะ  ควรจะนดัหมายให้ท าอยา่งเดียวกนั การไหว้
ตามมารยาทไทยเช่นน้ี  ปฏิบติัใหเ้รียบร้อยนุ่มนวลดว้ยความส ารวมจึงจะดูงาม 

 3.   การกราบ   (อภิวาท)   เป็นการแสดงความเคารพดว้ยวิธีนัง่ประนมมือข้ึนเสมอหนา้ผาก
แลว้นอ้มศีรษะลงจรดพื้นหรือมือ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง  แลว้นอ้มศีรษะลงบนมือนั้น  เช่น  กราบลงบนตกั
ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะจรดมือท่ีประนมถึงพื้นเรียกว่า  หมอบกราบ                    
การกราบมี  2  ลกัษณะคือ   การกราบแบบเบญจางคประดิษฐแ์ละการกราบผูใ้หญ่ 

  3.1  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์ ใชก้ารกราบพระรัตนตรัย  ไดแ้ก่  พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  หมายถึง  การท่ีให้อวยัวะทั้ง  5  คือ  เข่าทั้ง  
2   มือทั้ง  2  และหนา้ผากจรดพื้น   การกราบจะมี  3  จงัหวะ  และจะตอ้งนัง่อยูใ่นท่าเตรียมกราบ 

  ท่าเตรียมกราบ 

  ชาย นัง่คุกเข่าปลายเทา้ตั้ง  นัง่บนสนเทา้  มือทั้งสองวางบนหนา้ขาทัง่สองขา้ง      
(ท่าเทพบุตร) 
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  หญิง นัง่คุกเข่าปลายเทา้ราบ นัง่บนสนเทา้  มือทั้งสองวางบนหน้าขาทั้งสอง
ขา้ง     (ท่าเทพธิดา) 

  จงัหวะท่ี 1   (อญัชลี)  ยกมือประนมมือระหวา่งอก  ปลายน้ิวชิดกนัตั้งข้ึนแนบตวั       
ไม่กางศอก 

  จงัหวะท่ี 2   (วนัทา)  ยกมือข้ึนพร้อมกบักม้ศีรษะ  โดยใหป้ลายน้ิวช้ีจรดหนา้ผาก 

  จงัหวะท่ี 3   (อภิวาท)  ทอดมือลงกราบ  ให้มือและแขนทั้งสองขา้งลงพร้อมกนั 
มือคว  ่าห่างกนัเล็กนอ้ยพอใหห้นา้ผากจรดพื้นระหวา่งมือได ้

  ชาย ใหก้างศอกทั้งสองขา้งลง ต่อจากเข่าขนานไปกบัพื้น หลงัไม่โก่ง 

  หญิง ใหศ้อกทั้งสองขา้งคร่อมเข่าเล็กนอ้ย 

  ท าสามจงัหวะให้ครบสามคร้ัง แลว้ยกมือข้ึน  จบโดยให้ปลายน้ิวช้ีจรดหน้าผาก
แลว้ปล่อยมือลง  การกราบไม่ควรใหช้า้หรือเร็วเกินไป 

  การกราบผูใ้หญ่  ใช้ในการกราบผูใ้หญ่ท่ีอาวุโส  รวมทั้ งผูท่ี้มีพระคุณได้แก่                  
พ่อ  แม่  ครูอาจารย ์ และผูท่ี้เคารพกราบเพียงคร้ังเดียว  โดยผูก้ราบทั้งชายและหญิงนัง่พบัเพียบ  
ทอดมือทั้งสองขา้งลงพร้อมกนั  ให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าท่ีอยูด่า้นเพียงเข่าเดียวมือประนม คอ้มตวั
ลงในหน้าผากแตะส่วนบนของมือท่ีประนม  ในขณะกราบไม่ควรกระดกน้ิวหัวแม่มือข้ึนรับ
หนา้ผาก 

 4.   การค านบั  ให้ยืนตรงมือปล่อยไวข้า้งตวัคอ้มศีรษะเล็กนอ้ย  การค านบัน้ีเป็นส่วนมาก
เป็นปฏิบติัของชาย แต่ใหใ้ชป้ฏิบติัไดท้ั้งชายและหญิงเม่ือแต่งเคร่ืองแบบและไม่ไดส้วมหมวก 

 

11.มารยาทในการยืน 

 

  1.1   การยนืในพิธีท่ีมีการบรรเลงเพลงมหาฤกษแ์ละเพลงมหาชยัในพิธีเปิดสถานท่ี
ท าการของรัฐ  พิธีเปิดทางคมนาคมท่ีส าคญัๆ  และงานท่ีเป็นมงคลทัว่ไป 

  เพลงมหาชยั  ใช้บรรเลงตอ้นรับประธานของงานผูมี้เกียรติ  นบัตั้งแต่สมเด็จพระ
บรมราชกุมารี  พระบรมวงศานุวงศ์   นายกรัฐมนตรี   หรือเม่ือผูเ้ป็นประธานของงานกล่าวค า
ปราศรัยจบก็จะบรรเลงเพลงมหาชยัเป็นพิเศษหรือบรรเลงในงานรับรองบุคคลส าคญังานสโมสร
สันนิบาต  เป็นตน้ 

  เม่ือไดย้ินเพลงมหาฤกษ์  หรือเพลงมหาชยับรรเลง  ให้ยืนตรงจนกว่าจะจบเพลง  
ในกรณีท่ีเป็นพิธีของทางราชการ  ผูเ้ป็นทหารหรือขา้ราชการพลเรือนท่ีอยูใ่นเคร่ืองแบบให้ปฏิบติั
ตามระเบียบของทางราชการทหาร  หรือราชการพลเรือนแลว้แต่กรณี 
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  1.2   การยนืเคารพใหเ้กียรติแก่ผูล่้วงลบั  ใหย้นืเคารพเม่ือไดย้นิเสียงเพลงแตรเด่ียว  
เป่าเพลงนอน  หรือเม่ือประธานวางเคร่ืองขมาหรือจุดเพลิงเผาศพไม่วา่จะมีเพลงประโคมหรือไม่ก็
ตาม และเม่ือการเชิญศพผา่น  ใหย้นืตรงแสดงความเคารพดว้ย  
  1.3   การยืนเม่ือประธานในพิธีเดินผา่น  ทุกคนในท่ีนั้นลุกข้ึนยืนตรงหันหน้าไป
ทางประธานท่ีก าลงัเดินผา่น  ปล่อยมือไวข้า้งตวั 

  1.4   การยนืฟังโอวาท  ใหย้นืตรง  ชิดเทา้  ปล่อยมือไวข้า้งตวั  หนัหนา้ไปทางผูใ้ห้
โอวาท ยกเวน้ในกรณีท่ีถือประกาศนียบตัร  หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ฯลฯ  อยูถ่า้ถือมือเดียวให้
ถือดว้ยมือขวาแนบไวก้บัอกหรือระดบัตั้งฉากกบัล าตวั  แลว้แต่ทางพิธีจะก าหนดถา้ให้ถือระดบัตั้ง
ฉากกบัล าตวั 

  1.5   การยนืกล่าวค าปฏิญาณ  โอกาสท่ีกล่าวค าปฏิญาณ  เช่น  กล่าวค าปฏิญาณต่อ
ธงชยัเฉลิมพล ถวายสัตยป์ฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัให้ยืนตรง  ชิดเทา้หนัหนา้ไปทาง
ธงหรือพระองค์ท่าน  กล่าวค าปฏิญาณของครู  นักเรียน  และกลุ่มบุคคลต่างๆ  อาทิ  ไทยอาสา
ป้องกนัชาติ ลูกเสือเนตรนารี  ใหผู้ท่ี้กล่าวค าปฏิญาณปฏิบติัตามพิธีท่ีก าหนดไวข้องสถาบนันั้นๆ 

 

 1.2.   การยนืไม่เป็นพิธี 

  1.2.1   การยนืรับค าสั่ง  ใหย้นืตรง  ชิดเทา้  หนา้ตรง  ปล่อยมือไวข้า้งตวั 

  1.2.2   การยืนให้เกียรติผูใ้หญ่  การยืนลกัษณะน้ีใชเ้ม่ือเรานัง่สนทนากนัอยู่แลว้มี
ผูใ้หญ่เดินเข้ามาหรืออยู่ร่วมสนทนาด้วย ให้ลุกข้ึนยืนตรง มือประสานกันอยู่ระดับเอวค้อมตวั
เล็กนอ้ย รอจนผูใ้หญ่นัง่แลว้จึงนัง่ลง 

  1.2.3   การยืนสนทนากับผู ้ใหญ่  ให้ยืนตรง  ชิดเท้า   ค้อมตัวเล็กน้อย  มือ
ประสานกนัอยูร่ะดบัเอว ไม่ควรยนืชิดหรือห่างผูใ้หญ่จนเกินไป 

  1.2.4   การยืนคุยกบัเพื่อน  การยืนพกัผอ่น  และการดูมหรสพ ควรยืนในลกัษณะ
สุภาพ  ไม่ก่อความร าคาญหรือเกะกะกีดขวางผูอ่ื้น เช่น ยืนพูดขา้มศีรษะหรือยืนบงัผูอ่ื้นดูมหรสพ
หรือขบวนแห่ เป็นตน้ 

  1.2.5   การยืนเขา้แถวคอย  ลกัษณะการยืนเช่นเดียวกบัขอ้  3.4  แต่จะตอ้งเขา้แถว
ให้เป็นระเบียบ  เรียงล าดบัก่อนหลงั ไม่ควรแยง่กนั  เช่น  การยืนตามล าดบัก่อนหลงัในการเตรียม
ข้ึนรถโดยสาร  ในการข้ึนเผาศพ  ในการรดน ้ าอวยพรคู่บ่าวสาว  และในการตกัอาหารแบบช่วย
ตวัเอง 

  1.2.6   การยืนปฏิบติัหน้าท่ี ได้แก่ การยืนประกาศ ยืนบรรยาย  หรือยืนแสดง
ปาฐกถา  ฯลฯ ควรยนืในลกัษณะสุภาพ 
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12.มารยาทในการเดิน 

 

 1.   การเดินในพิธีทางศาสนา 

 การเดินเวียนเทียนหรือท าประทกัษิณ  ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาหรือในโอกาสอ่ืน
เพื่อแสดงคารวะต่อพระรัตนตรัย ปูชนียวตัถุ  หรือปูชนียสถาน  เดินเวียนขวา  3  รอบ  โดยให้มี               
ปูชนียสถานอยูท่างขวามือของผูเ้ดิน  และพึงปฏิบติัดงัน้ี 

  1.1   เดินประนมมือโดยมีดอกไม ้ ธูปเทียนพร้อม  (ในถ่ินกนัดารหาดอกไมธู้ป
เทียนยากเพียงเดินประนมมือก็ได)้ 

  1.2   ขณะเดินควรระมดัระวงัอยา่ใหธู้ปเทียนท่ีจุดไฟอยูไ่ปถูกผูอ่ื้น 

  1.3   ขณะเดินควรระลึกถึงพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสังฆคุณ(ท่ีแนะ
ไวน้ี้พอเป็นแนวปฏิบติั  แต่ถา้ผูใ้ดจะบ าเพญ็ภาวนาก าหนดกรรมฐานอยา่งอ่ืน  หรือพระไตรลกัษณ์
คือ อนิจจงั  ทุกขงั  อนตัตา  ก็ได)้ 

 2.   การเดินในพิธีต่างๆ 

  2.1   การเดินตามศพเวยีนเมรุ ใหเ้ดินในลกัษณะส ารวม  เดินเวียนซ้าย  3  รอบโดย
ใหเ้มรุอยูซ่า้ยของผูเ้ดิน 

  2.2   การเดินข้ึนและลงเมรุเผาศพ  ใหเ้ดินเรียงแถวตามล าดบัอยา่งมีระเบียบไม่แยง่
กนัข้ึนหรือลง  รวมทั้งไม่แยง่กนัรับของท่ีระลึก 

  2.3   การเดินในขบวนแห่  ไดแ้ก่ขบวนแห่ในพิธีต่างๆ  เช่น  แห่องคก์ฐินแห่เทียน
พรรษา และแห่พระศพฯลฯ  ใหเ้ดินอยา่งมีระเบียบและถูกกฎจราจร 

  2.4   การเดินเข้า – ออกระหว่างการประชุม  โดยมารยาททัว่ไปผูท่ี้มีความ
จ าเป็นตอ้งเดินเขา้ออกหรือออกระหวา่งท่ีก าลงัมีการประชุม ควรแสดงความเคารพประธานของท่ี
ประชุมทุกคร้ังดว้ยการไหวห้รือค านบัเม่ือเขา้สู่ท่ีประชุม 

3.   การเดินผา่นผูใ้หญ่  ขณะท่ีผา่นผูใ้หญ่ไม่ควรเดินลงส้น  หรือมีเสียงดงัและตอ้งผา่นใน
ระยะห่างพอสมควร 

  3.1   ขณะผูใ้หญ่ยนื  ทั้งชายและหญิงใหเ้ดินผา่นในลกัษณะส ารวมปล่อยมือไวข้า้ง
ตวัและคอ้มตวัเม่ือใกลถึ้งผูใ้หญ่ 

  3.2   ขณะผูใ้หญ่นัง่เกา้อ้ี  ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลกัษณะส ารวมปล่อยมือ
ไวข้า้งตวั คอ้มตวัพร้อมกบัยอ่เข่าเม่ือใกลถึ้งผูใ้หญ่นัง่เกา้อ้ีอยู ่แต่ถา้เป็นในบา้นอาจจะใชว้ิธีเดินเข่า
ก็ได ้
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  3.3   ขณะท่ีผูใ้หญ่นั่งหรือนอนกับพื้น  ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลกัษณะ
ส ารวมเม่ือถึงผูใ้หญ่นัง่อยูใ่หท้รุดตวัลงเดินเข่า เม่ือผา่นผูใ้หญ่ไปแลว้ค่อยลุกข้ึนเดิน 

  วธีิเดินเข่า   ใหคุ้กเข่าปลายเทา้ตั้ง  แลว้ค่อยสืบเข่าออกทีละขา้งเหมือนกบัการเดิน
และคอ้มตวัลงเล็กนอ้ยเม่ือใกลจ้ะถึงผูใ้หญ่ 

 

4.การเดินน าหรือเดินตามผูใ้หญ่ 

  4.1   การเดินน า เดินระยะห่างพอสมควร  จะอยู่ดา้นใดแลว้แต่สถานท่ีจะอ านวย 
แต่โดยปกติผูเ้ดินจะอยูท่างซา้ยของผูใ้หญ่  เดินลกัษณะส ารวม 

  4.2   การเดินตาม  เดินเบ้ืองหลงัเยื้องไปทางซ้ายของผูใ้หญ่  เดินลกัษณะส ารวม
ระยะห่างพอสมควร 

 

5.การเดินโดยทัว่ไป   
หมายถึง  การเดินท่ีไม่เก่ียวกบัพิธี  ไดแ้ก่  เดินการกุศล  เดินในท่ีสาธารณะ เดินกบัเพื่อน  

ให้เดินโดยไม่กีดขวางทางหรือก่อความร าคาญแก่ผูอ่ื้น  ถา้เดินตามถนนให้เดินบนทางเทา้ เม่ือจะ
ขา้มถนนในทางขา้มก็ควรระมดัระวงัพอสมควร  
 

13.มารยาทในการเยีย่มไข้ 

 

 การเจ็บป่วยเป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย ์เม่ือมีผูเ้จ็บป่วยญาติมิตรคนรู้จกัชอบพอกนั  ก็ไป
เยี่ยมเพื่อแสดงความห่วงใยและให้ก าลังใจแก่ผูป่้วย  การเยี่ยมเยียนกนัตามธรรมดายงัต้องการ
มารยาท  เยี่ยมคนไขย้ิ่งตอ้งการมากยิ่งข้ึนเพราะผูป่้วยฝ่ายถูกเยี่ยมอยู่ในสภาวะร่างกายไม่ปกติ ซ่ึง
ส่งผลท าใหอ้ารมณ์ไม่ปกติดว้ย ดงันั้นในการเยีย่มไขค้วรปฏิบติัดงัน้ี 

 1.  ไม่ควรพูดกบัคนไขน้านเกินไป  จนคนไขไ้ม่มีเวลาพกัผอ่น 

 2.  ส่ิงของท่ีน าไปเยีย่มคนไข ้ตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบวา่ สมควรท่ีจะน าไปหรือไม่  เพราะ
บางคร้ังความปรารถนาดีอาจจะกลายเป็นโทษได ้ เน่ืองจากบางโรคห้ามรับประทานอาหารหรือ
ผลไมบ้างชนิด หรือการน าเอากระเชา้ดอกไมไ้ปเยีย่มคนไขค้นไขบ้างคนอาจจะแพก้ล่ินดอกไมบ้าง
ชนิดได ้

 3.  การพูดกบัคนไขน้ั้นจะตอ้งดูกาลเทศะ  ความเหมาะสมของเร่ืองท่ีจะพูดดว้ย อย่างใช้
เวลานาน  เร่ืองท่ีพูดตอ้งเป็นเร่ืองท่ีคนไขฟั้งแลว้เบาใจ   ผอ่นคลายไม่ควรพูดเร่ืองท่ีจะท าให้คนไข้
สลดหดหู่ใจ คิดมากเกินความวติกกงัวลใจ 
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 4.  ถา้คนไขอ้าการหนกั  เป็นโรคท่ีหายยากไม่ควรซกัถามอาการ  ควรคุยเร่ืองท่ีจะท าให้
คนไขลื้มความเจบ็ป่วย 

 5.  ไม่ควรข้ึนนัง่หรือนอนกบัคนไขบ้นเตียงหรือไปจบัตอ้งตวัคนไข ้ ช่วยพยาบาลคนไข ้
ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายได ้

 6.  การไปเยี่ยมคนคลอดควรมีของขวญัไปดว้ย  ไม่ควรไปแตะตอ้งจบัทารกเพราะอาจน า
เช้ือโรคไปสู่เด็กโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

 7.  ไม่ควรฝ่าฝืนค าสั่งของแพทยใ์นการห้ามเยี่ยม  อาจจะส่งบตัรเยี่ยมไขแ้สดงความ
ปรารถนาดีฝากกบัเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งก็ได ้

 นายแพทยเ์สนอ  อินทรสุขศรี  ไดเ้อ่ยถึงค าของนายแพทยผ์ูห้น่ึงวา่  “ในการรักษาโรคทุก
วนัน้ี  ขา้พเจา้ไม่เคยนึกหนักใจในเร่ืองโรคหรือคนไขเ้ลย  แต่ขา้พเจา้หนักใจเร่ืองคนมาเยี่ยมไข้
มากกวา่”  (สมศรี  สุกุมลนนัท,์   2542   :   62) 

 

14.มารยาทในการน่ัง 

 

 1.   การนัง่เกา้อ้ี 

  1.1  การนัง่เกา้อ้ีโดยทัว่ไป  คือ  นัง่ตามสบาย  ถา้เป็นเกา้อ้ีท่ีมีเทา้แขนจะเอาแขน
วางพาดก็ได ้ ไม่ควรนัง่โยกเกา้อ้ีเล่น  นัง่ไดท้ั้งชายและหญิง  เม่ือสนทนาอยูก่บัเพื่อนหรือนัง่ในท่ี
ต่างๆ  ท่ีไม่เป็นพิธีการ 

  1.2   การนัง่เกา้อ้ีต่อหนา้ผูใ้หญ่ เป็นการนัง่โดยส ารวมกิริยาและสายตาตามสมควร  
ไม่กม้หนา้  
  1.3   นัง่เกา้อ้ีตวัตรง หลงัไม่พิงพนงัเกา้อ้ี มือทั้งสองขา้งวางบนหนา้ขา 

   ชาย เข่าห่างกนัเล็กนอ้ย ส้นเทา้ชิด  ปลายเทา้แยกเล็กนอ้ย 

   หญิง  ก่อนนัง่ใชมื้อจบักระโปรงดา้นหลงัเพื่อใหน้ัง่ไดเ้รียบร้อยเข่าและ
ปลายเทา้ชิดกนัหรือปลายเทา้เหล่ือมกนัเล็กนอ้ย 

  1.4   นั่งเก้าอ้ีค้อมตัว  ใช้แขนท่อนล่างทั้ งสองข้างวางบนหน้าขาทั้ งสองมือ
ประสานกนั 

  1.5   นัง่เกา้อ้ีประนมมือคือ  การนัง่ตวัตรง  หลงัพิงพนงัเกา้อ้ี นัง่ในลกัษณะส ารวม
กิริยา โดยการประนมมือระดบัอก  ใหน้ิ้วมือแนบชิดกนั  ไม่กางศอก 

  การนัง่ลกัษณะน้ีใช้ไดท้ั้งชายและหญิง  เช่น  นัง่ฟังพระธรรมเทศน์หรือฟังพระ
สวดมนตใ์นศาสนพิธี 
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  1.6   การนัง่เกา้อ้ีในพิธีการ  คือ  การนัง่ตวัตรงดว้ยอาการส ารวม  ไม่นัง่ไขว่ห้าง  
ไม่กระดิกเทา้  ไม่สูบบุหร่ีและไม่คุยกนั 

  การนัง่ลกัษณะน้ีใชไ้ดท้ั้งชายและหญิง  เช่น  นัง่ในงานพระราชพิธี  รัฐพิธีนัง่ในท่ี
ประชุม 

 

15.มารยาทในการนอน 

 

 1.   การนอนเม่ือไปพกับา้นผูอ่ื้น 

 ในกรณีท่ีไปพกับา้นผูอ่ื้น  หรือเพื่อนท่ีคุน้เคยกนั แมจ้ะสนิทสนมกนัก็ควรค านึงถึงมารยาท
ท่ีพึงปฏิบติัอยู่บา้ง  ผูไ้ปพกับา้นผูอ่ื้นควรปฏิบติัเช่นเดียวกบัการนอนในท่ีเฉพาะส่วนตวั  แต่ควร
เนน้เป็นพิเศษในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

  1.1   ไม่ควรไปคา้งบา้นผูอ่ื้นในยามดึก  หรือกลบัดึกโดยไม่มีเหตุอนัจ าเป็นเพราะ
เจา้ของบา้นจะเดือดร้อนในการเปิดประตูตอ้นรับ  หรือใหค้วามสะดวกต่างๆ 

  1.2   ควรมีความเกรงใจ  ค  านึงถึงความต้องการของเจ้าของบ้านไม่ถือแต่
ประโยชน์สุขส่วนตวั  และไม่เรียกร้องขอความสะดวกสบายจากเจ้าของบ้านจนเกินควร  เช่น                   
ใชห้อ้งส้วมนานเกินไป  ขอใชบ้ริการเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ  ซ่ึงในบา้นมีจ านวนจ ากดั 

  1.3   ไม่ท าส่ิงใดอนัจะเป็นการรบกวน  หรือก่อความร าคาญให้แก่กนัและกนั  เช่น  
ท าเสียงดงัเป็นเหตุใหเ้จา้ของบา้นตกใจต่ืน  ชวนคุยโดยไม่ค  านึงวา่อีกฝ่ายหน่ึงตอ้งการจะพกัผอ่น 

  1.4   ควรขออนุญาตเจา้ของบา้นก่อนท่ีจะท าส่ิงใดอนัเก่ียวกบัเจา้ของบา้น เช่น                      
ขอพูดโทรศพัท ์ ขอใชร้ถ ฯลฯ 

  1.5   ควรช่วยรักษาความสะอาดตามสมควร  ซ่ึงถือเป็นมารยาทอนัดี  
  อน่ึง  ผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นก็ควรอ านวยความสะดวกแก่ผูม้าพกัและมีความเกรงใจ
ไม่ท าส่ิงใดอนัอาจก่อความร าคาญและรบกวนผูม้าพกัเช่นกนั 

 2.   การนอนในยานพาหนะขณะเดินทาง 

 ผูท่ี้เดินทางระยะไกล  และตอ้งคา้งคืนในยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศ 
รถไฟ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งค านึงถึงมารยาทท่ีควรปฏิบติั 

  2.1   แต่งกายสุภาพ  ไม่ปล่อยตวัตามสบาย  อย่างท่ีเคยปฏิบติัเม่ืออยู่ในบา้นของ
ตน 

  2.2   ไม่ส่งเสียงเอะอะ  อนัจะท าใหเ้กิดความร าคาญแก่ผูท่ี้ตอ้งการพกัผอ่น 
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  2.3   ไม่สูบบุหร่ี ไม่ก่อความร าคาญ  หรือชวนพูดคุยโดยไม่ค  านึงถึงเป็นเวลาอนั
เหมาะสมหรือไม่ 
  2.4   ไม่ใชท่ี้นัง่หรือท่ีนอนเกินสิทธิท่ีตนพึงมีได ้

  2.5   หากประสงคจ์ะใหพ้นกังานบริการส่ิงใดเป็นพิเศษ  ควรขอร้องอยา่งสุภาพ 

  2.6   ในกรณีท่ีเดินทางรถโดยสารปรับอากาศ  ซ่ึงสามารถปรับท่ีนอนนอนไดค้วร
ปรับท่ีนัง่ในเวลาอนัควร  โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูน้ัง่ขา้งเคียงดว้ยเพราะอาจท าให้เขามิได้
รับความสะดวก 

  2.7   ในกรณีท่ีคา้งคืนในรถไฟ  ซ่ึงจดัให้มีท่ีนอนในรถ ควรปฏิบติัเป็นพิเศษใน
เร่ืองต่อไปน้ี 

  ก.  ควรรอให้พนงังานปูท่ีนอนท างานของเขาตามล าดบัก่อนหลงัไม่เรียกร้อง
ใหบ้ริการตนเป็นพิเศษ 

  ข.  ผูท่ี้ข้ึนไปนอนชั้นบน  ควรกล่าวค าขออภยัดว้ยมารยาทอนัดีต่อผูน้อนชั้นล่าง 
และถา้ไม่มีกิจจ าเป็นก็ไม่ควรปีนข้ึนปีนลงบ่อยคร้ัง 

  ค.  แมจ้ะม่านบงัท่ีนอนไว ้ ก็ควรนอนอยา่งสงบเรียบร้อย 

 

16.มารยาทในการสนทนา 

 

 การพูดคุยสนทนานั้น  ตอ้งใหเ้กียรติในขณะผูอ่ื้นก าลงัพูด  ตอ้งตั้งใจฟัง  สบตากบัคนท่ีเรา
สนทนาดว้ย  เม่ือยงัไม่ถึงเวลาพูด  ใหค้วามสนใจกบัคนพูด  เพราะการเป็นผูฟั้งท่ีดี  จึงจะเป็นผูพู้ดท่ี
ดี เราก็จะสามารถสร้างความสัมพนัธ์ไมตรี  มิตรภาพท่ีดียนืยาวได ้

1.  อยา่ท าตวัเป็นคนฉลาดรู้ไปทุกเร่ือง  หรือถ่อมตนเป็นคนโง่ 

 2.  เปิดโอกาสใหค้นอ่ืนไดพู้ดทัว่ๆ  กนั 

 3.  การพูดชมเชยผูใ้ดตอ้งพูดความจริง  ไม่มากนอ้ยเกินไป 

 4.  เม่ือกล่าวผดิพลาดใหข้อโทษ 

 5.  ไม่ควรตดับทขณะคนอ่ืนพูด 

 6.  ระมดัระวงักิริยาท่าทาง  แสดงออกใหเ้หมาะสม 

 7.  ไม่ควรซกัถามเร่ืองส่วนตวั 

 8.  ไม่สนทนาแทะโลม  ใชค้  าไม่สุภาพ 

 9.  ใหเ้กียรติผูร่้วมสนทนา  รวมทั้งผูท่ี้กล่าวถึง 
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17.มารยาทในการเข้าประชุม  อบรม  สัมมนา 

 การเขา้ร่วมประชุม  สัมมนา  เกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัของทุกคนได ้ เราจึงตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อม หรือรู้จกัท่ีจะเขา้สู่การประชุม เพราะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก  ดงันั้น  จึงตอ้ง
ตระหนกัถึงมารยาททางสังคม  ในการร่วมประชุมนั้นๆ  ซ่ึงตรงกบัหลกัการของทางพุทธศาสนาใน
หวัขอ้  สาราณียธรรม  6  ท่ีกล่าวถึงการประชุมกนัของหมู่คณะ  ดงักรณีตวัอยา่งท่ียกมา 

 1.    ไปใหถึ้งสถานท่ีก่อนการประชุม  อบรม  สัมมนา 

 2.    ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนใหล้งทะเบียนก่อนใหเ้รียบร้อย  

 3.    ควรนัง่ดา้นหนา้ก่อน 

 4.    ไม่น าอาหาร  เคร่ืองด่ืมเขา้ไปรับประทานในหอ้งประชุม 

 5.    การเขา้ออกหอ้งประชุมจะตอ้งท าความเคารพวทิยากรก่อน 

 6.    ไม่ควรคุยกนัหรือส่งเสียงใดๆ  รบกวนสมาธิผูอ่ื้น 

 7.    ไม่ควรใชโ้ทรศพัทมื์อถือ  ควรปิดเคร่ืองก่อนเขา้หอ้งประชุม 

 8.    แต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย 

 9.    ควรรับเอกสารต่างๆ  ตามสิทธิของตนเท่านั้น 

 10.  การซกัถามวทิยากร  ควรยกมือของอนุญาตก่อน 

 11.  ไม่ควรเดินเขา้เดินออกบ่อย เวน้แต่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

 

18.มารยาททีไ่ม่ดีไม่งามเวลาเข้าสังคม 

 

 มนุษยเ์ราคงปฏิเสธการเขา้สังคมไม่ได ้ ทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม  ดงันั้นการเขา้
สังคมจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับมนุษยท์  าอยา่งไร  การเขา้สังคมจึงจะไม่เกิดปัญหา  แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบติัตนในการเขา้สังคมจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า  ทั้งน้ีเพื่อลดปัญหาการเขา้สังคมใหน้อ้ย 

ท่ีสุด       ปาจรีย ์  นุพงษ ์ (2526 : 94-100)  ไดเ้สนอแนะส่ิงท่ีไม่ควรกระท าในการเขา้สังคมไวด้งัน้ี 

 

 1.    ไม่ขดัจงัหวะการสนทนาของคนอ่ืน 

 2.    ในงานต่างๆ  ไม่จบักลุ่มคุยกนัเสียงดงั 

 3.    การเรอเสียงดงัไม่ควรกระท า 

 4.    การซดน ้าแกงหรือซุป ไม่ควรท าใหเ้กิดเสียงดงั 

 5.    ไม่บว้นอะไรออกจากปาก ระหวา่งรับประทานอาหาร 

 6.    ไม่จ้ิมฟันในท่ีสาธารณะ 
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 7.    ในท่ีสาธารณะไม่ลว้ง  แทะ,  แกะ,  เกา 

 8.    หากกาแฟ  หรือ  ชาร้อนไม่ควรเป่า 

 9.    ไม่หวผีม  แต่งหนา้ในท่ีสาธารณะ 

 10.  ไม่กระซิบกบัคนอ่ืนในกรณีท่ีอยูก่นัหลายคน 

 11.  ไม่ยิม้หรือหวัเราะในงานศพ 

 12. ไม่ควรคุยโมโ้ออ้วดตนเองในวงสนทนา 

 13.  ไม่ควรถามราคาส่ิงของท่ีคนอ่ืนสวมใส่ 

 14.  ไม่ควรถามเร่ืองอาย ุ เงินเดือน  เร่ืองส่วนตวั  บุคคลอ่ืน 

 15.  ไม่ควรน าปัญหาส่วนตวั  ปัญหาการงานมาคุยท่ีโตะ๊อาหาร 

 16.  ไม่วางชอ้นไวใ้นถว้ยกาแฟ  หลงัจากคนเสร็จ 

 17.  ไม่ตกัอาหารจากจานคนอ่ืน 

18.  ไม่ควรลุกจากโตะ๊อาหารทนัท่ี  เม่ือรับประทานอาหารเสร็จ หากมีบุคคลอ่ืนยงัรับ 

         ประทานอาหารไม่เสร็จ 

 19.  ถา้เจา้ภาพเชิญท่านคนเดียวไม่ควรหาคนอ่ืนไปดว้ย 

 20.  ไม่ควรน าอาหารจากงานเล้ียงกลบับา้น 

 21.  ไม่ควรพาเด็กไปท่ีท างานเพราะจะท าใหค้นอ่ืนเสียสมาธิ 

 22.  ไม่ถือวสิาสะ อ่านจดหมายคนอ่ืน 

 23.  ไม่โกรธและต่อวา่คนท่ีจ าช่ือท่านไม่ได ้ควรแนะน าตวัเองจะดีกวา่ 

 24.  ไม่ไปพกัอยูก่บัใครนานเกินไป 

 25.  ไม่ถือวสิาสะเขา้ไปในหอ้งนอนของใคร  โดยไม่ขออนุญาตก่อน  

 

สรุปท้ายบท 

 

  จรรยาบรรณและมารยาททางสังคม  เป็นส่ิงท่ีผูด้  ารงตนอยู่ในสังคม  จะตอ้งถือเป็นหลกั
ปฏิบติั เพื่อการประพฤติของตนเองในการอยู่ร่วมกนักบัสังคม  รู้จกัวางตนให้เหมาะสมตามหลกั
มารยาททางสังคม  เช่น  เด็กตอ้งมีความเคารพ  ย  าเกรงผูใ้หญ่  มีการยิ้ม  ไหว ้ ทกัทาย  มีสัมมา
คารวะ  ท่ีเรียกว่า  ไปมาลาไหว ้ คือการแสดงความเคารพก็จะสร้างวฒันธรรมท่ีดีงาม  มีความ
ประพฤติดี  มีมารยาทท่ีน่าช่ืนชมสมกบัค ากล่าวท่ีว่า  เป็นผูถึ้งพร้อมด้วยวิชาความรู้  และความ
ประพฤติดีงาม   
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แบบฝึกหัด 

 

1. จงบอกท่ีมาและความหมายของจริยศาสตร์มาโดยละเอียด 

2. จงบอกถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้เร่ืองจริยศาสตร์มาโดยละเอียด 

3. จรรยาบรรณ คืออะไร 

4. จรรยาบรรณ มีความส าคญัอยา่งไร 

5. หลกัของจรรยาบรรณประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

6. ท าไมวชิาชีพต่างๆ จึงตอ้งมีจรรยาบรรณ 

7. จงยกตวัอยา่งปัญหาทางจรรยาบรรณในวชิาชีพ ซ่ึงเกิดข้ึนในปัจจุบนัมา 3 ตวัอยา่ง 

8. พร้อมทั้งอธิบายวา่ปัญหาเกิดจากอะไรและจะแกไ้ขอยา่งไร 
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