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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีแหงชีวิต รหัส 002001 เปนประเภทวิชาศึกษาท่ัวไป (หมวด
วิชาบังคับ 3 หนวยกิต (3-0-6) เปนเอกสารท่ีปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีแหงชีวิตของ
ปการศึกษา 2556 อันสืบเนื่องจากประชุมโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้ง1/2557 
วันท่ี 14 มีนาคม 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซ่ึงมติท่ี
ประชุมมีความเห็นชอบรวมกันวา  ควรปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมและจากการเสนอแนะของ
นักศึกษา จึงไดไดมอบหมายใหนายโยธิน มาหา เปนผูรับผิดชอบในการปรับปรุงแกไขในครั้งนี้ อยางไรก็
ตาม เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีแหงชีวิตฉบับนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีใชสําหรับใชประกอบการ
เรียนการสอนเทานั้น ผูศึกษาตองเขารับฟงการบรรยายและรายละเอียดจากอาจารยผูสอนอีกทางหนึ่ง 
เพ่ือจะไดมีความรูความเขาใจในรายวิชานี้ดียิ่งข้ึน 

หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีแหงชีวิตฉบับนี้ จะเปนสวนหนึ่งในอันจะ
ชวยเสริมการเรียนการสอนของคณาจารยทุกทานและนักนักศึกษาทุกคนและไดรับประโยชนจาก
เอกสารฉบับนี้ไมมากก็นอย 
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แผนบรหิารการสอน 
 

1. รหสัและชื่อรายวชิา :   002001 วถิแีหงชวีติ (Way of Life) 
2. จาํนวนหนวยกติ :   3 หนวยกิต  (3 – 0 - 6) 
3. หลักสตูรและประเภทของวชิา : ศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาบงัคับ 
4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 

นายสุชาติ พิมพพันธ, ผศ.เมินรัตน นวะบุศย, ดร.นิวัติ ทองวล, นายสายยนต   ชาวอุบล 
นายวุฒิไกร  ไชยมาลี,  นายโยธิน  มาหา, นายบัญญัติ อนนทจารย, นายมานิตย อรรคชาติ 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รยีน : ภาคการศึกษา1/2557 ชัน้ป1-3 
6. วนัจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวชิาครัง้ลาสดุ  10 มิถนุายน 2557 
7. วตัถปุระสงครายวชิา 

1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจความหมายและคุณคาของชีวิต 
2) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา 
3) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจทฤษฎีทางจริยธรรม 
4) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในทฤษฎีทางจริยธรรมในเชิงปรัชญา 
5) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชน 
6) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ อธิบาย วิเคราะห สังเคราะห คุณคาและความหมายของชีวิต

และประยุกตใหคุณจริยธรรมตามหลักศาสนา ในการแกปญหาเพ่ือการดํารงตนอยาง
สันติสุข  

8. คําอธบิายรายวชิา  
 ความหมายและคุณคาของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต 
หลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกันในสังคมอยางมี
สันติภาพ  การตัดสินคุณคาของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 
9. ผลการเรยีนรู วธิีการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรูของนักศึกษาในรายวชิานี ้

9.1 ผลการเรยีนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 
1) คุณธรรม จรยิธรรมทีต่องพฒันา 

(1) มีความซ่ือสัตยสุจริตไมทุจริตในการเรียน การสอบและการนําผลงานของผูอ่ืน
มาใช มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มีความเคารพสถานท่ี เชน ไมใช
โทรศัพทมือถือในหองเรียน เปนตน 

(2) มีจิตอาสา เสียสละ และเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน การใหความรวมมือในการ
ทํางานกลุมและกิจกรรมสาธารณะประโยชนของมหาวิทยาลัย 

(3) มีวินัย เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เชน ตรงตอเวลา การ
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลรองรับ 

(4) มีสํานึกในความเปนไทย มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ เชน การ
แสดงออกถึงความรักและความผูกพันตอทองถ่ิน และการแสดงมารยาทไทย
ในโอกาสท่ีเหมาะสม เชน การใชภาษาถ่ิน การปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี
ของทองถ่ิน 
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2) วธิกีารสอน 
(1) บรรยายใหเห็นเปนรูปธรรม เรื่องความรับผิดชอบตอตนเอง เชน การทํา 

หนาท่ีของตนเองใหดีท่ีสุด ความรับผิดชอบตอสังคม เชน การเคารพสถานท่ี 
การไมใชโทรศัพทในหองเรียนหรือในสถานท่ีอ่ืน เชน หองสมุด เปนตน 

(2) อธิบาย คุณคาของความซ่ือสัตย สุจริตใหเห็นเปนรูปธรรมไมวาจะเปนความ
ซ่ือสัตยตอตนเองและซ่ือสัตยตอสังคม 

(3) การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารย ในเรื่องของความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ
ตอตนเองเชน การทําหนาท่ีของตนเองใหดีท่ีสุด การวางตัวท่ีเหมาะสม 

3) วธิกีารประเมนิผล 
(1) การตรวจผลงานท่ีสง ท่ีมีความซ่ือสัตยตอตนเองมากนอยเพียงไร ไมลอกงาน

คนอ่ืนแลวแอบอางผลงานคนอ่ืน อันเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของ
คนอ่ืน 

(2) การบันทึกสังเกตพฤติกรรมวา  รับผิดชอบตอหนาท่ีไดรับมอบหมายเพียงไร 
หรือทําหนาท่ีของความเปนนักศึกษาท่ีดีไดมากนอยเพียงไร เชน อุปกรณการ
เรียนมีครบหรือไม เปนตน 

(3) การตรวจสอบเรื่องความเปนผูตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทํางาน ตรงตอ
เวลาคุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมายมีมากนอยเพียงไร 

(4) สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
ตนเอง เปนตน 

9.2 ผลการเรยีนรูดานความรู 
1) ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) มีความรู ความเขาใจ หลักการทฤษฎีพ้ืนฐาน  เก่ียวกับ คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชน การตัดสินคุณคาทาง
จริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรม 

(2) มีความรอบรูอยากวางขวางและมีโลกทัศนกวางไกล เก่ียวกับความหมาย
และคุณคาของชีวิต คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต 
หลักสิทธิมนุษยชน การตัดสินคุณคาทางจริยธรรมและมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

(3) สามารถนําความรูดานคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือดํารงตนอยูอยางมีความสุข 

(4) มีความสนใจใฝรู และติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานจริยธรรม มี
ความรูเทาทันกับสภาวการณในปจจุบันมีความรู และซาบซ้ึงในคุณคาและ
ศิลปวัฒนธรรม เขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

2) วธิกีารสอน 
(1) การบรรยาย/อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอุปนัยเพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพ

ชัดเจนข้ึน 
(2) ใหนักศึกษาอภิปรายวิพากษประเด็นตางๆ ตามกรอบของวิชาท่ีเรียนอยู 

โดยเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงทัศนะอยางเหมาะสม 
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(3) เรียนรูดวยตนเองกรณีศึกษา (Case Study) โดยกําหนดใหผูเรียนศึกษา
คนควาดวยตัวเอง 

3) วธิปีระเมนิผล 
(1) การตรวจงานท่ีสง 
(2) การตอบขอซักถามในชั่วโมงเรียน 
(3) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

9.3 ผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 
1) ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

(1) สามารถนําความรูทางจริยธรรมไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการดํารงตนอยางเปนสุข 

(2) มีความสามารถในประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายและใชขอมูลท่ีไดมาแกไขปญหามีการใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการแกปญหา
อยางสรางสรรค 

2) วิธีการสอน 
(1) การบรรยาย/อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอุปนัยเพ่ือใหนกัศึกษาเห็นภาพ

ชัดเจนข้ึน 
(2) ใหนักศึกษาอภิปรายวิพากษประเด็นตางๆ ตามกรอบของวิชาท่ีเรียนอยู 

โดยเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงทัศนะอยางเหมาะสม 
(3) เรียนรูดวยตนเองกรณีศึกษา (Case Study) โดยกําหนดใหผูเรียนศึกษา

คนควาดวยตัวเอง 
(4) การศึกษานอกสถานท่ี 

3) วิธีการประเมินผล 
(1) การตรวจสอบผลงานท่ีสง 
(2) การตอบขอซักถามในชั่วโมงเรียน 
(3) การทดสอบระหวางภาคและปลายภาค 

9.4 ผลการเรยีนรูดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 
1) ทักษะดานความสมัพันธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบที่ตองพฒันา 

(1) สามารถปรับตัวในการเขาสูสังคม และแกไขปญหาในกลุมไดอยาง
สรางสรรค 

(2) มีการแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําและบทบาทผูตามไดอยางเหมาะสม 
(3) เคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
(4) มีจิตสาธารณะ และใสใจตอสิ่งแวดลอม เชน การดูแลและการรักษา

ทรัพยสินของสวนรวม 
(5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 

2) วธิกีารสอน 
(1) ใหนักศึกษาวิพากษประเด็นตางๆ ตามกรอบของวิชาท่ีเรียนอยู 
(2) กิจกรรมกลุม 
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(3) การศึกษานอกสถานท่ี และนําเสนอรายงานการศึกษา 
3) วธิกีารประเมนิ 

(1) สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอสมาชิกในกลุมตลอดจนเพ่ือนรวมหอง จาก
การบันทึกของผูสอน 

9.5 ผลการเรยีนรูดานทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง
พัฒนา 

(1) มีความสามารถรวบรวม วิเคราะห แปลความ และนําเสนอขอมูล ดาน
คุณธรรมจรยิธรรม 

(2) มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลแปล
ความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

(3) มีความสามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียนไดอยาง
เหมาะสม 

(4) มีความสามารถในการเลือกใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได และสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได 

2) วิธีการสอน 
(1) บรรยาย/อธบิายแบบเชิงนิรนัยและอุปนยั 
(2) เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case Study) และนําเสนอการเรียนรูดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) เรียนรูดวยตนเองแบบเนนปฏิบัติแกปญหา(Task Based)  นําเสนอการเรียนรู

ดวยสารสนเทศ 
3) วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินผลงานการจากการคนควา 
(2) ผลงานจากการนําเสนอโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 
แผนการสอนตอสปัดาห และกิจกรรมวธิกีารสอนและสื่อ 

 
2. แผนการสอน 
สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ / รายละเอียด จน.
ชม. 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อการสอน 

1 บทที ่1 ความหมายและคณุคาของชวีติ 
บทนํา 

1.1 ความหมายของชีวิต 
1.1.1 ประเภทของสิ่งมีชีวิต 
1.1.2 ลักษณะท่ีเหมือนกันของสิ่งมีชีวิต 
1.1.3 ลักษณะท่ีแตกตางกันของสิง่มีชีวิต 

3 1. ผู ส อน ช้ีแจงการการ
จัดการเรียนการสอนในวิชา
น้ี  เก่ียวกับ วัต ถุประสงค
รายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตลอดจนการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา 

2. บรรยาย /นําเสนอ 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. Power point 
3. แผนภาพ 
4. แผนภูมิ 
5. แผนท่ี 
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2 1.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนา 

1.1.1 ความหมายของชีวิตตามทัศนะ
ของศาสนาพุทธ 
1.1.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะ
ของศาสนาคริสต 
1.1.3 ความหมายของชีวิตตามทัศนะ
ของศาสนาอิสลาม 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ดูวีดิทัศน 
3. มอบหมายให
ทําการคนควาและทํา
รายการศึกษารายงาน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. Power point 
3. วีดิทัศน 
4. แผนภาพ 
5. แผนภูมิ 
บทเรียนออนไลน 

3     1.3 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของ
ปรัชญา 

1.1.4   ความหมายของชีวิตตาม
ทัศนะของจิตนิยม 
1.1.5 ความหมายของชีวิตตาม
ทัศนะของวัตถุนิยม 
1.1.6 ความหมายของชีวิตตาม
ทัศนะของธรรมชาตินิยม 

1.4 คุณคาของชีวิต 

3 4. บรรยายประกอบสื่อ 
5. ดูวีดิทัศน 
6. มอบหมายให
ทําการคนควาและทํา
รายการศึกษารายงาน 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3.วีดิทัศน 
4.แผนภาพ 
5แผนภูมิ 
6.บทเรียนออนไลน 

4 บทที ่2 เปาหมายของชวีติ 
บทนาํ 

2.1 เปาหมายของชีวิตตามหลักศาสนา 
2.1.1 เปาหมายของชีวิตตามหลัก
ศาสนาพุทธ 
2.1.2 เปาหมายของชีวิตตามหลัก
ศาสนาคริสต 
2.1.3 เปาหมายของชีวิตตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ดูวิดีทัศน 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3 วีดิทัศน 
4.แผนภาพ 
5.แผนภูมิ 

บทเรียนออนไลน 

5 2.2 เปาหมายของชีวิตตามหลักปรัชญา 
2.2.1 เปาหมายของชีวิตตามทัศนะ
ของสุขนิยม 
2.2.2 เปาหมายของชีวิตตามทัศนะ

ของอสุขนิยม(ศานติ) 
2.2.2.1 ปญญานิยม 
2.2.2.2 วิมุมตินิยม 

2.2.3 เปาหมายของชีวิตตามทัศนะ
ของมนุษยนิยม 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ดูวีดิทัศน 
3. มอบหมายงาน
รายบุคคล 
 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3.วีดิทัศน 
4.แผนภาพ 
5.บทเรียนออนไลน 

6 2.3 ชีวิตท่ีพึงประสงคในปจจุบัน 3 1.บรรยายประกอบสื่อ 
 ดูวีดีทัศน 
2.มอบงานกลุม 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3.วีดีทัศน 



6 
 

4.บทเรียนออนไลน 
7 บทที ่3 จรยิธรรมตามหลักศาสนา 

บทนาํ 
3.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา 

3.1.1 มูลเหตุของการเกิดศาสนา 
3.1.3 ประเภทของศาสนา 
3.1.3 พัฒนาการของศาสนา 
3.1.4 องคประกอบของศาสนา 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ
นําเสนอ(Power point) 
2. ดูวิดีทัศน 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3.แผนภาพ 
4.แผนภูมิ 

5.บทเรียนออนไลน 

8 3.2 จริยธรรมตามหลักศาสนา 
3.2.1 จริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธ 
3.2.2 จริยธรรมตามหลักศาสนาคริสต 
3.2.3จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ดูวีดีทัศน 
3. แบบฝกหัดทายบท 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3.แผนภาพ 

9 3.3 หลักความเชื่อ 
3.3.1 หลักความเชื่อของศาสนาพุทธ 
3.3.2  หลักความเชื่อของศาสนาคริสต 
3.3.3หลักความเชื่อของศาสนาอิสลาม 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ 
2.ซักถาม/เพ่ือใหแสดง
ค ว าม คิ ด เห็ น /  ร ว ม
วิ พ า ก ษ ใ น ก ร อ บ ท่ี
กําหนด 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 

2.บทเรียนออนไลน-
3.Power point 

10 บทที ่ 4 การตดัสนิคณุคาของการกระทาํและ
มาตรฐานทางจรยิธรรม 
  บทนํา 

4.1 คุณคา 
4.2 คุณคาทางจริยธรรม 

3 1. ประกอบสื่อ 
2. ดูวีดีทัศน 
3. อภิปรายกลุม 
4. ศึ ก ษ า จ า ก ก ร ณี
(สถานการณปจจุบัน) 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 

2.Power point 
วีดีทัศน 

3.แผนภาพ 
4.บทเรียนออนไลน 

11 4.3 เกณฑตัดสินจริยธรรม 
4.4 มาตรฐานทางจริยธรรม 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ซักถาม/เพ่ือใหแสดง
ค ว า ม คิ ด เห็ น / ร ว ม
วิ พ า ก ษ ใ น ก ร อ บ ท่ี
กําหนด 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3. แผนภาพ 

4.บทเรียนออนไลน 
12 4.5มาตรฐานทางจริยธรรมตามหลักศาสนา 

4.5.1 มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ศาสนาพุทธ 

4.5.2 มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ศาสนาคริสต 

4.5.3 มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ศาสนาอิสลาม 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. อภิปรายกลุม 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. Power point 
3.บทเรียนออนไลน 

13 บทที ่5 หลักสทิธิมนษุยชน 
บทนํา 

5.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักสิทธิ

3 1.บรรยายประกอบสื่อ 
 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. Power point 
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มนุษยชน 
5.1.1ประวัติแนวคิดเรื่องสิทธิ

มนุษยชน 
5.1.2 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
5.1.3 ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 

5.1.4 ทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
5.1.4.1 กลุมกฎหมายธรรมชาตินิยม 
5.1.4.2 กลุมสังคมนิยมและเสรีนิยม
ฝายกาวหนา 

3. บทเรียนออนไลน 

14 5.2 สิทธิมนุษยชนตามประกาศขององคการ
สหประชาชาติ 

5.2.1ปฏิญาณสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
5.2.2 อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน 

5.3 กระบวนการดานสิทธิมนุษยชนของไทย 
5.3.1ความเปนมาของกระบวนการดาน
สิทธิมนุษยชนของไทย 
5.3.2 หนาท่ีของคณะกรรมการดานสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติของไทย 

    5.3.3 การรอ ง เรี ย น ก ารล ะ เมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน 

3 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ซักถาม/เพ่ือใหแสดง
ค ว า ม คิ ด เห็ น /  ร ว ม
วิ พ า ก ษ ใ น ก ร อ บ ท่ี
กําหนด 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3.วีดีทัศน 

 4.บทเรียนออนไลน 

15 บทที่ 6 หลักการดาํรงตนอยางสนัตภิาพและ
สนัตสิุข 
บทนํา 
6.1 บทบาทของศาสนากับการสรางสันติสุข 

6.1.1หลักสันติภาพและสันติสุขตามหลัก
ศาสนาพุทธ 

6.1.1.1 การสรางสินติภาพในตนเอง 
6.1.1.2 การสรางสันติภาพในสังคม 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ 
2.ซักถาม/เพ่ือใหแสดง
ค ว า ม คิ ด เห็ น /  ร ว ม
วิ พ า ก ษ ใ น ก ร อ บ ท่ี
กําหนด 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 
3.วีดีทัศน 
4.แผนภาพ 
5.แผนภูมิ 

 6.บทเรียนออนไลน 

16 6.1.2 หลักสันติภาพและสันติสุขตามหลัก
ศาสนาคริสต 

  6.1.3 หลักสันติภาพและสันติสุขตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

3 1.บรรยายประกอบสื่อ 
2.ซักถาม/เพ่ือใหแสดง
ความคิดเห็น/รวม
วิพากษในกรอบท่ี
กําหนด 

1.เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.Power point 

3.บทเรียนออนไลน 

 
3 แผนการประเมินผลการเรียนรู 
ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ เวลาประเมนิ สดัสวน 
ดานคณุธรรมจริยธรรม 

1. มีความซ่ือสัตยสุจริตไมทุจริตในการเรียน การสอบ
1.การ เข า เรี ยนและ
การสงงานตรงตอเวลา 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5 % 
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และการนําเสนอผลงานของผูอ่ืนมาใช 
2. สามารถรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความ
เคารพสถานท่ี เชน ไมใชโทรศัพทมือในชั่วโมงเรียน 
3. มีจิตอาสา เสียสละ และเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน การ
ใหความรวมมือในการทํางาน งานกลุมและกิจกรรมท่ี
เปนสาธารณะประโยชนของมหาวิทยาลัย 
4. มีวินัย เคารพสิทธิของผูอ่ืนและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน เชน ตรงตอเวลา การแสดงคามคิดเห็นอยาง
มีเหตุผลรองรับ 
5. มีสํานึ กในความเปน ไทยมีความภาคภู มิ ใจใน
เอกลักษณของชาติ มีการแสดงออกถึงความรักและ
ความผูกพันตอทองถ่ิน เชน การแสดงมารยาทไทยใน
โอกาสท่ีเหมาะสม การใชภาษาถ่ิน การปฏิบัติตนตาม
จารีตประเพณีของทองถ่ิน 

2. การตรวจผลงานมี
การอ างอิงท่ี ถูกตอง
หรือไม 
3.  การตอบขอซักถาม 
4. การตรวจ
แบบฝกหัด 
 
 

ดานความรู 
 1. มีความรูความเขาใจ หลักการทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
เปาหมายของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชน การเลือกเกณฑ
การตัดสินจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

2. มีความรอบรูอยางกวางขวางและมีโลกทัศน ท่ี
กว างไกล เก่ี ยว กับ คุณ ค าความหมายของชี วิ ต 
เปาหมายหลักสิทธิมนุษยชน การตัดสินคุณคาทาง
จริยธรรม 
3 . มี ก ารนํ าความรู ท าง คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
การดํารงตนในปจจุบันอยางมีความสุข 
4. มีความสนใจ ใฝรู และติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการ มีความรูเทาทันสภาวการณในปจจุบัน 
 5. มีความรูและซาบซ้ึงในคุณคาและศิลปวัฒนธรรม
เขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 
1. สอบกลางภาค 
2. สอบปลายภาค 
3. บั น ทึ ก สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสดงออก 
4. การตรวจผลงาน
และแบบฝกหัดถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 

 
1.สัปดาหท่ี 9 
2.ตลอดภาค
การศึกษา 
สอบปลายภาค 

 
30% 
 
 
40% 

ดานปญญา 
1. มีการนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการดํารงตนอยางเปนสุข 
2. มีความสามารถในการประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายและใช
ขอมูลท่ีไดมาแกปญหา 
3. มีการใชเหตุผลในเชิงจริยธรรมและขอเสนอแนะใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค 

1. การซักถามและการ
ตอบขอซักถาม การ
แสดงความคิดเห็นใน
ระห ว า ง เรี ย น อย า ง
เหมาะสม 
2. การตรวจผลงาน
และแบบฝกหัด  
3. ก ารท ดสอบ ด ว ย
ขอสอบ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
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ดานทักษะความสมัพนัธระหวางบุคคลและความรบัผดิชอบ 
1. มีการปรับตัวในการเขาสูสังคมและแกไขปญหาใน
กลุมไดอยางสรางสรรค 
2. มีการแสดงออกถึงความเปนผูมีภาวะของความเปน
ผูนําและผูตามอยางเหมาะสม 
3. เคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย อัน
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4. มีจิตสาธารณะและใสใจตอสิ่งแวดลอม เชน การ
ดูแลและรักษาทรัพยสินของสวนรวม 
5. มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 

1. บันทึกการสังเกต
พฤติกรรมเปน
รายบุคคล 
2. แบบประเมินตาม
แบบฟอรมโดยเพ่ือน
นักศึกษา 
3. การประเมิน
กิจกรรมกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห แปล
ความ และนําขอมูล ดานคุณธรรมจริยธรรม 
2. มีความสามารถในการใช เทคโนโลยีการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมาย  และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
3. มีความสามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ท้ังการพูด
และการเขียนไดอยางเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการเลือกใชรูปแบบในการ
นําเสนอขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตาง
กันได 
6. มีความสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสมได 

 
 
1.การนําเสนอผลงาน
กลุมและรายงานสืบคน
ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.ประเมินผลการ
นําเสนอโดยภาพรวม 

 
 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 
5% 

 
1.1 ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรยีนการสอน 

เอกสารประกอบการสอน วิชาวิถีแหงชีวิต (Way of Life) โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

6.2 การวดัและการประเมนิผล 
การใหคะแนนมีเกณฑดังนี้ 

 คะแนนเกบ็ระหวางภาคเรยีน     60      คะแนน 
  - ทดสอบกลางภาคเรียน     40 คะแนน 
  - ระหวางในชั่วโมงเรียน/กิจกรรม    20  คะแนน 
 คะแนนสอบปลายภาค     40 คะแนน 
        รวม  100     คะแนน    
  
เกณฑการประเมนิผล ใชวธิอีงิเกณฑ   
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  70 - 100  ระดับผลการเรียน  A 
  65 - 79  ระดบัผลการเรยีน    B+ 
  60 - 64  ระดบัผลการเรยีน   B 
 55 - 59  ระดับผลการเรียน  C+  
  50 - 54  ระดับผลการเรียน  C 
  45 - 49  ระดับผลการเรียน  D+ 
  40 - 44  ระดับผลการเรียน  D  
  0 - 39  ระดับผลการเรียน  F 

 
 

เอกสารยอบอกนามคมัภรี 
อักษรยอท่ีใชในเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ เปนอักษรยอท่ีใชอางอิงจากรพระไตร

ปฎกและอรรถกถาแปล ชีดีรอมฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปพุทธศักราช 2542 เรียงลําดับ
ดังนี้ 

อํ.จตุกฺก หมายถึง พระสุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต 
สํ.น ิ  หมายถึง พระสุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  นิทานวรรค 
ที.มหา หมายถึง พระสุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค 
ที. ปา หมายถึงพระสุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย   ปาฎิกวรรค 
ที.อุปริ หมายถึง พระสุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย   อุปริปณาสก 
อํ.ทสก. หมายถึง พระสุตตันตปฎก  อังคุตตรนิยกาย ทสกนิบาต 
มชฺฌิม.อุปริ. หมายถึง พระสุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก 
อํ.ติกฺก. หมายถึง พระสุตตันตปฎก  อังคุตรนิกาย ติกกนิบาต 
สํ.ส.  หมายถึง พระสุตตันตปฎก  สังยุตตรนิกาย สคาวรรค 
อํ.อฎฐ. หมายถึง พระสุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย อัฎฐนิบาต 
ขุ.ปา. หมายถึง พระสุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย ปาฏิกวรรค 
สํ. มหา หมายถึง พระสุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย มหาวรรค 
 

การใชหมายเลยยอ 
หมายเลขยอพระไตรปฎกจะแจงเลม ขอ  หนา ตามลําดับดังนี้ 
อํ.จตุกฺก. 21/160/172 หมายถึง พระไตรปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เลมท่ี 21 ขอ 

ท่ี160 หนาท่ี 172   
 
 
 
 
 
 

แผนบรหิารการสอน 
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บทที ่1 ความหมายและคุณคาของชวีติ 
 

 หวัขอเนื้อหาประจาํบท   
บทนํา 

1.1 ความหมายของชวีติ 
1.1.1      ประเภทของสิ่งมีชีวิต 
1.1.2      ลักษณะท่ีเหมือนกันของสิ่งมีชีวิต 
1.1.3      ลักษณะท่ีแตกตางกันของสิ่งมีชีวิต 

1.2 ความหมายของชวีติตามทัศนะศาสนา 
1.2.1 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของศาสนาพุทธ 
1.2.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของศาสนาคริสต 
1.2.3 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของศาสนาอิสลาม 

1.3 ความหมายของชวีติตามทัศนะของปรชัญา 
1.3.1 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของจิตนิยม 
1.3.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของวัตถุนิยม 
1.3.3 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของธรรมชาตินิยม 

1.4 คุณคาของชวีติ 
 

วตัถปุระสงค 
1. สามารถอธิบายความหมายของชีวิต ประเภทและลักษณะของชีวิตตาง ๆ ได  
2. สามารถอธิบายความหมายของชีวิตตามทัศนะของศาสนาตาง ได 
3. สามารถอธิบายความหมายของชีวิตตามทัศนะของปรัชญาตางๆ ได  
4. สามารถวิเคราะหคุณคาของการดําเนินชีวิตในปจจุบัน และสามารถเลือกปฏิบัติ

ตลอดถึงการเขาใจคุณคาของชีวิตในปจจุบันไดอยางถูกตอง  
กิจกรรม/วธิกีารสอน 

1. บรรยาย/อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอุปนัย 
2. การอภิปราย 
3. เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case  Study) 
4. การเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

การประเมนิผล 
          ใชวธิีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic  Assessment) 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
3. การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
4. สอบประเมินผลเนื้อหาประจําบท  5 คะแนน 
 

 
บทนาํ 
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 การศึกษาและเขาใจเรื่องของชีวิตถือวามีความสําคัญตอการมีชีวิตของมนุษยเพราะ
ชีวิตเปนสิ่งมหัศจรรยท่ีนาคนหาคําตอบยิ่งนัก  ซ่ึงสิ่งท่ีมนุษยท้ังในยุคโบราณและยุคปจจุบันหรือใน
ยุคไหนๆ ไดพยายามแสวงหาคําตอบกันมาอยางตอเนื่อง จนกลายเปนประเด็นปญหาทางปรัชญา
เก่ียวกับชีวิตไวมากมาย ทําใหเราตองคนหากันตอไปในปจจุบันก็คือปญหาเก่ียวกับชีวิต เชน ชีวิต 
คืออะไร? ชีวิตมาจากไหน? ชีวิตเปนอยางไร? ชีวิตเกิดมาทําไม? เราควรดําเนินชีวิตอยางไรจึงจะมีคา 
? อะไรคือจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต? เราจะไปสูจุดมุงหมายนั้นอยางไร? เปนตน ปญหาทางปรัชญา
เหลานี้เปนสิ่งท่ีมนุษยควรใหความสําคัญในการศึกษาเพราะเปนเรื่องเก่ียวกับตัวเอง ถึงแมวาเราจะ
เรียนรูสิ่งอ่ืนๆ มากมาย แตสิ่งท่ีเรายังไมรูและรูนอยท่ีสุด ไดแกการรูจักและเขาใจตนเอง   

การเขาใจความหมายของชีวิตและคุณคาของชีวิตอยางถองแท ยอมทําใหการพัฒนา
ชีวิตมีความสมบูรณแบบ และทําใหการดําเนินชีวิตเปนอยางมีคุณคา  ดังนั้น  ศาสดาและนักปราชญ
ตาง ๆ จึงไดศึกษาคนควาเรื่องเก่ียวกับชีวิต จนกลายเปนหลักความรูและศาสนธรรมแหงการดําเนิน
ชีวิตของมวลมนุษย เม่ือมีความเขาใจแงมุมตางๆ เก่ียวกับชีวิตไดอยางถูกตองแลว ยอมทําใหมนุษย
รูจักท่ีจะเลือกวิถีทางแหงการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง มีคุณคา และบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของ
ชีวิตไดงายกวา 

 
1.1 ความหมายของชวีติ 

คําวา “ชีวิต” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคํา
วา “ชีวิต” วามีรากศัพทมาจากภาษาบาลี “ชีวะ” แปลวา อยูหรือเปนอยู (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2542) หมายถึง ความเปนไป ดําเนิน เคลื่อนไหว สด ตรงกันขามกับคําวา หยุด นิ่ง ไมเคลื่อนไหว 
เหี่ยวแหง ตาย โดยสรุป รวมแลว ชีวิตคือความเปนอยู 

ความหมายของชีวิตในทัศนะนักปราชญ   
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) ไดกลาวถึงชีวิตวา “เรื่องของชีวิตคืออะไรนี้ มันก็มี

หลายแงหลายมุม ถามองในแงวัตถุชีวิตก็มีความหมายอยางหนึ่ง ถามองในแงจิตใจก็มีความหมายอีก
อยางหนึ่ง ถามองในแงธรรมะสูงสุด มันก็มีความหมายอีกอยางหนึ่ง แตเราก็เอาความหมาย
ธรรมดาๆ นี้วา ชีวิตคือความท่ียังไมตาย ยังมีชีวิตอยู นี้มันคืออะไร? ดวยคําถามตอไปอีกวา เพ่ือ
อะไร? เพ่ือทําอะไร” (พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ), 2535)  

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาววา “ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ชีวิต
หมายถึง ขันธ 5 ชีวิตเปนผลรวมของรูปกับนาม ซ่ึงมีองคประกอบ 5 ตัว หรือสิ่งของ 5 อยางมา
รวมตัวกันเขาเรียกวา ขันธ 5 (The Five Aggregates)” (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2544) 

ชีวิตตามความหมายตามรูปศัพทและตามทัศนะของนักปราชญ สรุปไดวา ชวีิต หมายถึง
การดําเนินไป เคลื่อนไหว ความสดชื่น ไมตาย โดยท่ัวไปหมายถึงชีวิตของมนุษย สัตว และพืช ซ่ึงมี
องคประกอบจากรวมตัวของสสารและจิต ถายิ่งเปนชีวิตของมนุษยสามารถแสดงออกทางพฤติกรรม
ทางกาย วาจาและจิตได 

1.1.1 ประเภทของสิง่มชีวีติ 
ชีวิตท่ีตามปรากฏแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ 
1) พืช (Green) ไดแก สิ่งมีชีวิตท่ีเปนพืชท่ัวไป 
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2) สัตว (Being) ไดแก สัตวเดรัจฉานท่ัวไป สิ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณ ท้ังอาศัยอยู
บนบก และในน้ํา ตามคําสอนทางพระพุทธศาสนารวมถึงสัตวท่ีอาศัยในภพในภูมิอ่ืนดวย เชน พรหม 
ยม ยักษ เทวดา เปรต  อสุรกาย สัตวนรก เปนตน 

3) มนุษย (Human Being) ไดแก สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกวา คน หรือมนุษยท่ัวไปท่ีอาศัย
อยูในโลกนี้รวมกับสัตวท่ัวไป (Animal) 

การจัดประเภทของชีวิตเปน 3 ประเภทเหลานี้ เปนการจัดตามความแตกท้ังทางดาน
ลักษณะ ทางรางกาย ความคิด และศักยภาพทางดานปญญา 

1.1.2 ลกัษณะที่เหมือนกนัของสิ่งมชีวีติ 
   สิ่งมีชีวิตท้ัง 3 ประเภท คือ พืช สัตว และมนุษยนี้มีลักษณะหรือวงจรชีวิตคลายกัน
อยู 7 ลักษณะ คือ 

1. การกินอาหาร สิ่งมีชีวิตตองการอาหารเพ่ือสรางพลังงานและการเจริญเติบโต 
โดยพืชสามารถสังเคราะหอาหารข้ึนเองไดดวยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ซ่ึงตองใชพลังงาน
จากแสงอาทิตยเปลี่ยนน้ําและแกสคารบอนไดออกไซดเปนน้ําตาล สวนสัตวและมนุษยสามารถสราง
อาหารเองไดตองกินพืชหรือสัตวอ่ืนเปนอาหาร 

2. การหายใจ กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตเปนวิธีการเปลี่ยนอาหารท่ีกินเขา
ไปเปนพลังงาน สําหรับใชในการเคลื่อนไหว การเจริญเติบโต และการซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของ
รางกาย สิ่งมีชีวิตท่ัวไปใชแกสออกซิเจนในกระบวนการหายใจ 

3. การเคลื่อนไหว ขณะท่ีพืชเจริญเติบโต พืชจะมีการเคลื่อนไหวอยางชาๆ เชน 
รากเคลื่อนลงสูพ้ืนดินดานลาง หรือสวนยอดของตนท่ีจะเคลื่อนข้ึนหาแสงดานบน สัตวจะสามารถ
เคลื่อนไหวไดท้ังตัวไมใชเพียงสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย สัตวจึงเคลื่อนท่ีไปหาอาหารหรือหลบหนี
จากการถูกลาได 

4. การเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเติบโตได พืชเติบโตไดตลอดชีวิต สวนสัตว
หยุดการเจริญเติบโตเม่ือเจริญเติบโตจนมีขนาดถึงระดับหนึ่ง สิ่งมีชีวิตบางชนิดขณะเจริญเติบโตไมมี
การเปลี่ยนแปลงรูปราง แตบางชนิดขณะเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางซ่ึงสามารถสังเกตเห็น
ไดอยางชัดเจน 

5. การขับถาย เปนการกําจัดของเสียท่ีสิ่งมีชีวิตนั้นไมตองการออกจากรางกาย พืช
จะขับของเสียออกมาทางปากใบ สัตวจะขับของเสียออกมาในรูปของเหง่ือ ปสสาวะ และปะปน
ออกมากับลมหายใจ 

6. การตอบสนองตอสิ่งเรา สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมเพ่ือความอยู
รอด เชน พืชจะหันใบเขาหาแสง สัตวมีอวัยวะรับความรูสึกท่ีแตกตางกันหลายชนิด 

7. การสืบพันธุ เปนกระบวนการเพ่ิมจํานวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเพ่ือดํารง
รักษาเผาพันธุไว ถาสิ่งมีชีวิตไมสืบพันธุก็จะสูญพันธุ 

1.1.3 ลกัษณะที่แตกตางกนัของสิง่มชีวีติ 
ลักษณะท่ีแตกตาง   หรืออาจเรียกอีกอยางวา “ลักษณะเฉพาะ” ของสิ่งนั้น คือ 

มนุษยและสัตวมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากพืช คือมีความสามารถในการรับรูทางอายตนะท้ัง 6 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจได ไดแกการรูจักเจ็บปวด รอน หนาว นึกคิด เปนตน สวนพืช แมจะ
มีศักยภาพในการหายใจ ขับถาย ขยายพันธุ สังเคราะหแสง ปรับหาแสงแดด หรือเกาะเก่ียวพันกับ
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สิ่งอ่ืนได หรือตอบสนองตอสิ่งเราเม่ือไดรับการสัมผัสกับสิ่งอ่ืนหรือแสง เชน ดอกบัว ใบไมยราบ เปน
ตน แตก็ไมไดหมายความวาพืชนั้นมีการรับรูดวยประสาทสัมผัส  
  มนุษยมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากสัตวดิรัจฉาน คือ รูจักคิดมีเหตุผล หรือรูจักใชปญญา 
สวนสัตวบางชนิดอาจนํามาฝกฝนใหทําบางอยางเหมือนมนุษยได แตนักจิตวิทยาไดทําการทดลอง
แลวพบวา ระดับความสามารถของการพัฒนาของสัตวมีความสามารถเทียบเทากับเด็กทารก 4 ขวบ 
เราจะฝกฝนอยางไรก็ไมไดมากกวานั้น เพราะขอจํากัดดานการใชปญญานี้เองมนุษยจึงลักษณะจํา
เพราะท่ีเดนกวาสัตวท่ีเปนอ่ืน ๆ ยิ่งไปกวานั้นยังมีทางเลือกของชีวิตมากวาสัตวอ่ืน สัตวอ่ืนไม
สามารถสรางสรรควัฒนธรรมหรืออายธรรมท่ีบอกถึงความเจริญไดเหมือนมนุษย มนุษยมีทางเลือก
ของชีวิตมากกวาสัตว แมวาเทวดามีความสุขมากกวามนุษย แตเทวดาหรือแมแตสัตวในมิติอ่ืนก็มี
ทางเลือกของชีวิตอยูในวงจํากัด  

มนุษยในครั้งโบราณกาล เม่ือแสวงหาคําตอบเก่ียวกับโลกและจักรวาลไดคําตอบเปนท่ี
นาพอใจแลว มนุษยเปนสัตวเจาปญญาหันกลับมามองตัวเอง เริ่มเกิดความสงสัยเก่ียวกับชีวิตของ
มนุษยจึงมีปญหาทางปรัชญาเกิดข้ึนเก่ียวกับชีวิตเพ่ือหาคําตอบตอมา เชน ฉันคืออะไร ตัวฉัน
ประกอบดวยอะไรบาง ฉันเกิดข้ึนมาไดอยางไร เกิดมาเพ่ืออะไร ทําไมฉันจึงตองตาย ตายแลวฉันยัง
มีอยูหรือไม มีอยูอยางไร เปนตน เม่ือมนุษยหาคําตอบในวิธีอ่ืนใดไมได มนุษยก็หันเขาจิตนาการบาง 
การคาดคะเนบาง การอนุมานบาง หรือจากหลักฐานเทาท่ีมีบาง ในท่ีสุดก็ไดคําตอบเก่ียวกับ
ธรรมชาติของชีวิตของตนเอง คนอ่ืนและสัตวอ่ืนๆ   
 
1.2 ความหมายของชวีติตามทัศนะศาสนา 

ศาสนามีการมองความหมายของชีวิตมีความหลากหลายมิติตามความเชื่อของศาสนานั้น 
ไมวาจะเปนศาสนาประเภทเทวนิยม (ศาสนาท่ีนับถืออํานาจเหนือธรรมชาติ)  ศาสนาท่ีเปนอเทว 
นิยม (ศาสนาท่ียอมรับในอํานาจของมนุษยหรือศักยภาพของมนุษยไมยอมรับในอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ)  ดังนั้นการอธิบายความธรรมชาติชีวิตของมนุษยจึงมีความแตกตางกัน แตความเชื่อใน
ดานขีดความสามารถของมนุษยมีความเหมือนกันนั่นก็คือ ทุกศาสนา ถือวาชีวิตมีความสําคัญมาก 
โดยเฉพาะชีวิตมนุษย เปนชีวิตท่ีสามารถพัฒนาไดมากวาชีวิตอ่ืนๆ กลาวคือ  มนุษยมีความจํา 
สติปญญาและวัฒนธรรม มนุษยเปนอิสระในการคิดและการกระทํา สามารถเลือกเสนทางเดินของ
ชีวิตและเปาหมายชีวิตของตนได และมนุษยมีศรัทธาใฝหาความดีและความสุขเปนพ้ืนฐานอยูแลว 
ดังนั้นในหลักธรรมจึงไดกลาวถึงชีวิตมนุษยตั้งแตความหมาย กําเนิด องคประกอบ ความมุงหมาย 
คุณคา เปาหมาย และการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมเพ่ือใหมนุษยเขาถึงความเปนจริงและความดี
สูงสุดเปนชีวิตท่ีมีสันติสุข  รวมท้ังสังคมท่ีมีสันติภาพ 

1.2.1  ความหมายของชวีติตามทัศนะของศาสนาพุทธ 
      พระพุทธศาสนาเปนคําสอนของผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ผูใชปญญาเปนประทีปสองทางของ
ชีวิต ผูท่ีขาดปญญานําทางชีวิตเสมือนดังคนตาบอดเหยียบลงกองไฟท่ีเขาจุดไวสอง พุทธธรรมสอน
ใหมนุษยหันกลับมามองตนเองท่ียาววาหนาคืบ ประกอบดวยเบญจขันธ คือรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ ซ่ึงตกอยูภายใตอํานาจควบคุมของไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
ชีวิตของมนุษยจึงเปนสิ่งท่ีตองฝกฝนตนเองและก็สามารถฝกฝนใหดีไดตามหลักไตรสิกขา 3 ประการ 
คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพ่ือชีวิตท่ีมีอิสระจากโลภ โทสะ และโมหะ มีชีวิตท่ีมีความสุขอยาง
แทจริง 
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ในทัศนะของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอมุมมองชีวิตเปนไปตามสภาวะท่ีเปนจริงและความมี
อยูจริงตามกฎแหงธรรมชาติ การใหความหมายของชีวิตจึงมีหลายทัศนะ เชน ชีวิต คือธรรมชาติ
รูปแบบหนึ่งท่ีเปนไปตามกฎของธรรมชาติ คือมีเกิดข้ึน (อุปะ)  ตั้งอยู (ฐิติ) และดับสลาย (ภังคะ) 
หรือเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง (อนิจจัง) มีความพรอง (ทุกขัง) และไมมีตัวตนท่ี
แทจริง(อนัตตา) 

 ชีวิต คือ ทุกข (ปญหา) เปนการมองชีวิตตามความเปนจริงของมัน ไมไดหมายความวา 
พระพุทธศาสนามองโลกในแงราย แตเปนการมองชีวิตตามความเปนจริงตามกระบวนการอยางหนึ่ง 
คือ การเกิด การแก การเจ็บ การตาย เปนทุกข การพลัดพรากจากบุคคล สิ่งของท่ีรัก การไมสมหวัง
ในสิ่งท่ีหวัง การไดหรือประสบในสิ่งหรือบุคคลท่ีไมชอบ และการยึดม่ันในขันธ 5 วาเปนของตัวตน 
เปนตน   และการมองชีวิตในลักษณะท่ีตองแกไขเปนเนืองนิตย เชน ความเจ็บปวด ความหิว ความ
กระหาย ความพรองไมรูจักเต็มของชีวิตท่ีเกิดจากความตองการเปนตน  สรุปแลวชีวิตจึงเปนทุกข
จริงตามความหมายนี้ 

ชีวิต คือ ขันธ 5 ตามหลักพุทธธรรม ชีวิตเปนผลรวมขององคประกอบชีวิต 5 อยาง  
เรียกวา ขันธ 5 หรือเบญจขันธ หมายถึง กอง หรือ กลุม หมวด 5 อยาง  คือ 1) รูปขันธ  2) เวทนา
ขันธ 3) สัญญาขันธ 4) สังขารขันธ และ 5) วิญญาณขันธ และเม่ือยอลงจะไดสวน 2 สวน คือ รูป
(รางกาย) กับนาม (จิตใจ) 

ลักษณะการกําเนิดของมนุษยและสัตว 
การกําเนิดของมนุษยและสัตวท้ังหลายท้ังปรากฏในโลกนี้และในโลกอ่ืน มีการกําเนิด

แตกตางกันไปตามภาวะ ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสลักษณะการกําเนิดของมนุษย
และสัตวไว เรียกวา โยนิ หรือ กําเนิด 4 ลักษณะ คือ  

1. อัณฑชะ จําพวกท่ีเกิดจากไขกอนแลวและฟกออกมาเปนตัว เชน ปลา เปด ไก นก 
เปนตน โดยท่ัวไป ไดแก สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  

2. ชลาพุชะ จําพวกท่ีเกิดในครรภ แลวคลอดออกมาเปนตัว เชน มนุษย และดิรัจฉาน
บางจําพวก โดยมากเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

3. สังเสทชะ จําพวกท่ีเกิดในสิ่งสกปรก ท่ีชื้นแฉะ สิ่งเนาเปอย เชน นอน แมลงบาง
ชนิด และเชื้อโรค 

4. โอปปาติกะ จําพวกท่ีเกิดผุดข้ึน แลวเติบโตเลยดวยอํานาจแหงกรรม ไดแก เทวดา 
และสัตวนรก เปนตน 

 สถานที่กาํเนิดของสตัว 
 คําวา “สัตว” ในท่ีนี้หมายถึง สัตวทุกชนิดตามความหมายในภาษาอังกฤษวา Beings ท้ัง

ท่ีปรากฏในโลกนี้และในโลกอ่ืน อันไดแก พรหม เทวดา มนุษย ดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตวนรก 
ซ่ึงสัตวท้ังหมดมีสถานท่ีเกิดแตกตางกันไปตามคุณภาพของจิต ถาจิตมีคุณภาพสูงก็เกิดในฐานะท่ีสูง
มีความสุขมาก สัตวท่ีมีคุณภาพจิตต่ํา ก็ถือกําเนิดในฐานะท่ีต่ํา มีความทุกข มีความทุกขความลําบาก
มาก สถานท่ีกําเนิดของสัตวตาง ๆ เรียกวา ภพ ตามศัพท หมายถึง ความมี ความเปน ตาม
คุณสมบัติ หรือคุณภาพ และความเปนตามภาวะทางจิตใจของสัตว ทําใหสัตวไดเกิดในท่ีนั้นโดย
จํากัดความ ไดแก โลกเปนท่ีอยูของสัตว, ภาวะชีวิตของสัตว มี 3 ภพ คือ (พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺ
โต), 2531) 
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1) กามภพ หมายถึง ภพของผูเสวยกามคุณ กลาวคือ สัตวท่ีเกิดในสถานท่ีนั้นยังเสพกาม
คุณ หรืออาศัยกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตใหเกิดทุกขสุข มี
บางพวกมีกายหยาบ (กายเนื้อ) บางพวกมีกายละเอียด (กายทิพย) พวกมีกายหยาบไดแกมนุษยและ
สัตวเดรัจฉาน นอกนั้นมีกายละเอียด สัตวท่ีเกิดในกามภพ ยังมีการบริโภค มีนอน ยังมีความกลัว 
สัตวเหลาท่ีเกิดในภพนี้ เพราะอาศัยอานิสงสท่ีหยาบและประณีตจากการใหทาน รักษาศีล เปน
ปจจัยเก้ือหนุนสงผลใหกําเนิดในภพนี้ โดยจําแนกไดเปน 11 ชั้น คือ 

(1) นิรยะ   สัตวนรก  
(2) ติรัจฉานโยนิ  สัตวเดรัจฉาน 
(3) ปตติวิสัย  เปรต  
(4) อสุรกาย  เทวดาชั้นต่ํา ไดแก อสูร หรือยักษ เปนตน 
(5) มนุษย   มนุษย 
(6) จาตุมมหาราชิกา เทวดาสวรรคชั้นจาตุมหาราช 
(7) ตาวตึงสา  เทวดาสวรรคชั้น ดาวดึงส 
(8) ยามา   เทวดาสวรรคชั้นยามา 
(9) ดุสิตา   เทวดาสวรรคชั้นดุสิต 
(10) นิมมารตี  เทวดาสวรรคชั้นนิมมานรดี 
(11) ปรนิมมิตวสวัตตี   เทวดาสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี 

2) รูปภพ หมายถึง ภพท่ีเปนรูปาวจร สัตวท่ีเกิดในภพนี้เรียกวา พรหม เพราะอุบัติดวยผล
แหงการปฏิบัติพัฒนาจิตใจจนไดบรรลุรูปฌาน ไมเก่ียวของดวยกามคุณ แตอาศัยปติสุขท่ีเกิดจากผล
ของฌาน เปนผลแหงความสงบกิเลส มีรูปกายละเอียด (กายทิพย) ไดแก รูปพรหม 16 ชัน้ แบงเปน 
6 ประเภท คือ 

(1) เกิดดวยผลของปฐมฌาน 3 ชั้น คือ ปาริสัชชะ ปุโรหิตา และมหาพรหมา 
           (2) เกิดดวยภูมิของทุติยฌาน ตติยฌาน 3 คือ ตาภา อัปปมาณาภา และอาภัสสรา 

(3) เกิดดวยภูมิของตติยฌาน เรียกวาตติยฌานภูมิอันเปนผลของจตุตตถฌาน 3 ชั้น  
คือ ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา และสุภกิณหา 

  (4) เกิดดวยจุตตถฌานภูมิ หรือปญจมฌานภูมิอันเปนผลของปญจมฌานกุศล คือ  
เวหัปผลา 

  (5) อสัญญีสัตตา ท่ีเรียกวา พรหมลูกฟก ซ่ึงมีเฉพาะสวนของรูปขันธไมมีนามขันธ  
ท่ีมีขันไมครบ 5 ขันธ 

  (6) เปนภูมิท่ีอยูของพระอนาคามี เรียกวา สุทธาวาส แปลวาท่ีอยูของผูบริสุทธิ์  
ไดแก อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา 
                  3) อรปูพรหม หมายถึง ภพเปนท่ีอยูของทานผูไดบรรลุอรูปฌาน เปนพรหมไมมีรูปหรือไมมีกาย
ละเอียด มีแตจิตลวน ๆ แบงออกเปน 4 ชั้น คือ  

(1) อากาสานัญจายตนภพ เปนท่ีอุบัติบังเกิดของทานผูไดบรรลุอรูปฌาน ยึดอากาศ 
เปนอารมณ หรือภพของผูเขาฌานนี้ 

(2) วิญญาณนัญจายตนภพ ยึดวิญญาณ เปนอารมณในการปฏิบัติสมาธิ เม่ือตายแลว 
ไดอุบัติในภพนี้ หรือภพของผูเขาฌานนี้ 

(3) อากิญจัญญายตนะ เปนท่ีอุบัติบังเกิดขอทานผูไดบรรลุอรูปฌาน ยึดความไมมี 
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อะไรเหลืออยูนอยหนึ่งเปนอารมณ เม่ือตายแลวไดอุบัติในภพนี้ หรือภพของผูเขาฌานนี้ 
(4) เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เปนท่ีอุบัติบังเกิดขอทานผูไดบรรลุอรูปฌาน ยึดความ  

ถือภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชเปนอารมณ จึงไดไปเกิดในภพนี้ หรือภพของผูเขาฌานนี้ 
การปฏสินธแิละพฒันาการของมนษุย 
การศึกษาและเขาใจเก่ียวกับโลก เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแตมนุษยเริ่มรูจักใช

ปญญา โดยเฉพาะคําตอบเก่ียวกับท่ีมาของโลกและชีวิต ซ่ึงมีการแสดงทัศนะคติแตกตางกันไปตาม
ความเชื่อของลัทธิและทัศนะสวนตัว แตพระพุทธเจาทรงวางเฉยตอปญหาเหลานี้ และพระองคทรง
ความสําคัญเก่ียวกับโลกท่ีเรียกวา มนุษยท่ีประกอบไปดวยกายและจิตใจ ทรงบัญญัติเรียกวา “โลก” 
ในโรหิตตัสสสูตร พุทธเจาไดตรัสยืนยันวา พระองคไมทรงสนพระทัย ไมทรงสั่งสอนเรื่องเก่ียวกับโลก
ภายนอก แตทรงสั่งใหเราสนใจโลกภายใน คือชีวิต อันไดแกตัวเรา อันมีความกวางศอก ยาววา หนา
คืบ และมีใจครองวา  

“เรายอมบัญญัติโลก เหตุเกิดแหงโลก ความดับของโลก และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับ
แหงโลก ในอัตภาพอันมีปริมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและมีใจนี้เทานั้น” (อง.จตุกก.21/45/57) 
  มนุษย หรือคน ตามมติทางพระพุทธศาสนาเปนกระบวนการ ทางกายและจิต ซ่ึงเกิดข้ึนและ
ดําเนินไปตามเหตุและปจจัย เปรียบดวยไฟติดเพราะอาศัยเง่ือนไข คือ ออกซิเจน และ
คารบอนไดออกไซดจึงจะเกิดเปนไฟได ถาขาดเง่ือนไขสนับสนุนไฟก็ไมสามารถเกิดไฟไดเหมือนชีวิต
ตองอาศัยสวนประกอบ หรือเหตุปจจัยชีวิตจึงเกิดข้ึนและดําเนินไปได แตถาขาดสวนประกอบท่ีจะ
ทําใหเกิดชีวิตแลว ชีวิตก็ดับลง ดังนั้นชีวิตจึงมีสวนประกอบตางๆ และทํางานเปนกระบวนการ 
ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงลักษณะการกําเนิดของชีวิตมนุษยและสัตวไววามีอยู 4 ลักษณะ 
เรียกวา โยนิ ดังไดกลาวแลว 

มนุษยเปนสัตวกําเนิดในจําพวกชลาพุชะ คือเกิดจากครรภมารดาและคลอดออกมาเปนตัว
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาไดอธิบายการปฏิสนธิและพัฒนาการไววาเปนไปตามเหตุปจจัย  โดย
มีความพรอมดวยองคประกอบในการกําเนิดไว 3 องคประกอบ คือ (ม.มู.12/452/342 ) 

1) มาตา จะ อุตุนี โหติ : มาราดาอยูในวัยมีระดูหรือมีไขตก หมายถึง ในระยะเวลาท่ีไข
ของมารดาสุก หมายความวาในขณะท่ีรวมประเวณีนั้น อยูในขณะท่ีไขสุก และมีการผสมระหวาง
น้ําเชื้อบิดา และไขสุกของมารดา  

2) มาตาปตโร จะ สันนิปาตา โหนติ  : บิดามารดาอยูรวมกัน หมายถึงการท่ีบิดามารดามี
รวมประเวณีกัน หรือสมสูกันตามวิสัยของมนุษยปุถุชนท่ัวไป 

3) คันธัพโพ จะ ปจจุปฏฐิโต โหติ : มีสัตวท่ีเรียกวา “คันธัพพะ” คือ มีสัตวมาหรือปฏิสนธิ
วิญญาณมาเกิด หมายถึง พลังงานกรรมไดสงปฏิสนธิ 
  ในองคประกอบท้ัง 3 อยางนี้ถือวาเปนชวงแหงความพรอมท้ัง 3 เหตุปจจัย ถาขาดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งการเกิดก็ไมสามารถเกิดข้ึนได เชน ในขณะท่ีบิดามารดาอยูรวมกัน แตในขณะนั้นไขมารดาไม
สุกก็ไมไมมีการเกิดของสัตวได หรือจะครบท้ัง 2 องคประกอบแรก แตปรากฏวา ไมมีวิญญาณ
มารวม การตั้งครรภของมารดานั้นก็จะเกิดการแทง หรือก็จะตกเปนเลือดในท่ีสุด ซ่ึงหลักการอันนี้ยัง
ไมมีวิทยาการใด ๆ สามารถพิสูจนใหประจักษได นอกจากบุคคลท่ีมีปญญาญาณเทานั้นจะพึงรูเห็น
ได 
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เม่ือองคประกอบท้ัง 3 มีการประชุมพรอมแลว สัตวนั้นก็จะไดรับพัฒนาอยูในครรภของ
มารดา 36 สัปดาหโดยประมาณ ในทางพระพุทธศาสนาไดอธิบายข้ันตอนหลังจากองคประกอบครบ 
3 อยางสมบูรณพรอมวามีพัฒนาการตามลําดับ 5 ข้ันตอน คือ (สัง.ส. 15/803/248)  

1) ข้ันแรกเรียกวา กลละ เปนหยดน้ําใส ๆ เล็ก หรืออณู หรือเซลล  
2) ข้ันท่ีสองเปน อัพพุทะ เปนหยุดน้ําขุนขน  
3) ข้ันท่ีสามเปน เปสิ มีสีแดงเหลื่อ ๆ หรือเลือด 
4) ข้ันท่ีสี่เปน ฆนะ มีความเปนกอน 
5) ข้ันท่ีหาเปน ปญจสาขา มีปุมหาปุมเกิดข้ึน ไดแก ศีรษะ แขน ขา  
หลังจากนั้น ทารกก็จะเจริญเติบโตอยูในครรภของมารดาโดยอาหารอยางเดียวกับมารดา 

สามารถรับสัมผัสทางอายตนะไดบางสวน รอน หนาว เจ็บ ดีใจ สุขใจ เปนตน รวมแลวใชเวลากิน
เวลา 36 สัปดาห หรือ 9 เดือนโดยประมาณ แลวคลอดจากครรภมารดา อาศัยนมและน้ําอาหาร
เปนเครื่องเลี้ยงชีวิต และเจริญวัยตามลําดับ 

องคประกอบของชวีติ 
ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาดวยความหมายของชีวิตของมนุษยคือขันธ 5 หรือเบญจ

ขันธ หมายถึงการรวมตัวของสวนประกอบท่ีสําคัญ 5 อยาง โดยยอไดแก รูปขันธและนามขันธ มี
รายละเอียดตอไปนี้ 

1. รูปขันธ (Corporeality) คือ กองแหงรูป หรือรูปธรรม หมายถึงรางกายและสิ่งท่ีเกิด
จากรางกาย อันไดแก ธาตุ 4 (Element) คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ 

2. เวทนาขันธ (Feeling) คือ กองเทวนา ไดแก สวนท่ีเปนความรูสึกอันเกิดจาก 
การรับรูอารมณตางๆ แบงอออกเปน 3 ตามท่ีปรากฏแกใจ คือ   

2.1 สุขเวทนา ความรูสึกดีใจ สุขใจ 
2.2 ทุกขเวทนา ความรูสึกเสียใจ หรือทุกขใจ  
2.3 อทุกขมสุขเวทนา ความรูสึกไมดีใจไมเสียใจ รูสึกเฉยๆ  

3. สัญญาขันธ (Perception) ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชน ความเปนสี ความ
เปนลักษณะเฉพาะ เปนตน   

4. สังขารขันธ (Mental Formation) คือ กองแหงสังขาร หมายถึง สวนท่ีเปนความปรุง
แตงจิตใหดี ใหชั่ว หรือเปนกลาง มีชื่อเรียกทางเทคนิค ดังนี้ 

4.1 ปุญญาภิสังขาร สภาวะท่ีปรุงแตงจิตในทางดี หรือคิดเปนบุญ 
4.2 อปุญญาภิสังขาร สภาวะท่ีปรุงแตงจิตในทางไมดี หรือเปนบาป 
4.3 อเนญชาภิสังขาร สภาวะท่ีปรุงแตงจิตไมดีไมชั่ว คิดเปนกลางๆ บางครั้งเรียกวา 

อัพยากฤต 
5. วิญญาณขันธ (Consciousness) คือ กองแหงความรูหรือรูแจง และตัดสินอารมณ 

ไดแก ความรูแจงอารมณตางๆ ท่ีมากระบทเขากับอายตนะ บางครั้งเรียกวา วิถีวิญญาณ มีชื่อเรียก
ท้ัง 6 คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ 

 
1.2.2 ความหมายของชวีติตามทัศนะของศาสนาครสิต 

      คริสตธรรมเปนคําสอนขององคศาสดาผูอุทิศตนไถบาปใหแกมวลมนุษย สอนใหมนุษยได
ประจักษวาชีวิตไดมาจากพระเจา พระเจาสรางมนุษยจากฉายาของพระองคผูมีความรักมนุษยอยาง
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แทจริง ดังนั้น มนุษยจึงตองมีความรัก ความภักดีตอพระเจา และมีความรักตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน   
ชาวคริสตตองดําเนินชีวิตในกรอบของบัญญัติ 10 ประการ เพ่ือเขาถึงอาณาจักรของพระเจาอันเปน
แดนท่ีมีความสุขสงบตลอดกาล 
  ศาสนาคริสต (Christianity) มีพระเยซูคริสตเปนศาสดา อุบัติข้ึนเม่ือ พ.ศ.543 เปนศาสนาท่ี
สืบตอมาจากศาสนายูดายของชนชาติยิว พระเยซูคือผูมาพ้ืนฟูศาสนาใหมตามคําทํานายในศาสนา
เดิมวาจะมีเมสสิอาห (Messiah) มาอุบัติข้ึนเพ่ือนําชาวยิวไปสูความรอด ใหพนจากความทุกขยาก
และเขาถึงอาณาจักรของพระเจา 
 ศาสนาคริสตเปนศาสนาประเอกเทวนิยม นับถือพระเจาองคเดียว คือพระยะโฮวาห ศาสนา
คริสตมีจํานวนผูนับถือท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปยุโรปและอเมริกา ไดเขามาเผยแพรใน
ประเทศไทย ตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา ปจจุบันมีศาสนิกชน
ในประเทศไทยเปนอันดับท่ี 3 จากพระพุทธศาสนิกชนและอิสลามิกชนตามลําดับ 

  ในหลักคําสอนของศาสนาคริสตไดกลาวถึงธรรมชาติของมนุษยวา ถาพระเจาทรงติดตอ
กับมนุษยได มนุษยยอมสามารถติดตอกับพระเจาไดเชนเดียวกัน การติดตอนี้เปนการติดตอระหวาง
ผูท่ีถูกสรางกับพระผูสราง  มนุษยเปนผูถูกสรางพิเศษเหนือสิ่งอ่ืนใดท้ังสิ้น และการท่ีมนุษยสามารถ
ติดตอกับพระเจาไดนั้น ถือวาเปนการพัฒนาการสูงสุดของมนุษย 

      อาดัม (Adam) คือ มนุษยคนแรก  
      ศาสนาคริสต  ถือวาสรรพสิ่ งเปนผลงานสรางสรรคของพระเจา มนุษย เปน

ประติมากรรมชั้นเอกท่ีพระเจาทรงประทานบนโลก มนุษยคนแรกคือ อาดัม (Adam) เปนบรรพ
บุรุษคนแรกท่ีไดถูกสรางข้ึน ดังขอความในพระคริสตธรรมคัมภีรวา  

“พระเจาตรัสวา ใหเราสรางมนุษยตามฉายาตามอยางของเราใหครอบครองฝูงปลาใน
ทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว ใหปกครองแผนดินท่ัวไป และสัตวตางๆ ท่ีเลื้อยคลานบนแผนดิน
ท้ังสิ้น พระเจาจึงทรงสรางมนุษยข้ึนตามพระฉายาของพระเจานั้น พระองคทรงสรางมนุษยข้ึน และ
ไดทรงใหเปนชายและหญิง” (ปฐม.1:26-27)  ตอมาจึงสรางอีวา (Eva) พระคริสตธรรมคัมภีรกลาว
วา  

“...แตชายนั้นยังหามีคูเคียงเปนผูชวยเหมาะกับตนไม  แลวพระยะโฮวาหจึงทรง
บันดาลใหชายนั้นหลับสนิท...เม่ือหลับสนิทอยูนั้นพระองคทรงชักกระดูกซ่ีโครงอันหนึ่งของเขา
ออกมา...ไดสรางใหเปนหญิง แลวประทานใหชายนั้น ชายนั้นจึงวา “นี่เปนกระดูกแทและเนื้อแท
ของเรา จะตองเรียกวาหญิง เพราะหญิงนี้ออกมาจากชาย...และท้ังสองจะเปนเนื้อหนังอันเดียวกัน
...” (เยเนซิส 2:18-25) เม่ือคนเปนประติมากรรมของพระเจาแลวคุณลักษณะของมนุษยจึงอยู
ภายใตลักษณะอยางนี้คือ 

1. คนเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง 
2. คนเปนสิ่งสูงศักดิ์ท่ีสุด 
3. คนเปนฉายาของพระเจา (The Image of God) 
4. ชีวิตของคนข้ึนอยูกับพระเจา 

บาปกําเนดิ (Original Sin)  
ชีวิตของมนุษยเปนสิ่งท่ีพระเจาสรางสรรคข้ึนมาจากภาพเงาของพระองค  แรกเริ่มเปนผู

บริสุทธิ์ไมมีบาป  พระเจาใหอาศัยอยูในสวนเอเดน(Eden)ในสวรรค   แตเนื่องจากมนุษยคูแรกนั้นได
ฝนพระบัญชาของพระเจาพากันบริโภคผลไมจากตนไมความรูดีรูชั่ว(แอปเปล) ดวยผลแหงบาปนั้น
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มนุษยไดเกิดมลทินเปนผูมีบาปเรียกวา บาปกําเนิด (Original Sin) พระเจาจึงใหมนุษยมาอาศัยอยู
ในโลกกับพวกสัตวอ่ืน มนุษยทุกคนท่ีเกิดมาถือวาเปนบุตรหลานของอาดัมกับอีฟ จึงเปนผูมีบาปติด
ตัวมาเหมือนเชนเดียวกัน พระเจาทรงมีเมตตา สงสารมนุษย จึงสงพระบุตรในฐานะเมสสิอาหในยุค
นี้ไดแกพระเยซู ในฐานะพระบุตรลงมาเกิดในโลกมนุษยเปนผูประกาศขาวสาสนของพระเจา   
เพ่ือใหมนุษยกลับใจ มนุษยผูกลับใจจะไดกลับไปเกิดและมีชีวิตนิรันดรอยูกับพระเจาในสวรรค  

ชีวิตในทัศนะของศาสนาคริสตถือวาเปนไปตามท่ีพระเจากําหนดลิขิตใหเปนไปใน
กระบวนการของพระเจาท้ังหมดตั้งแตเกิด  ดําเนินชีวิต  ตาย และชีวิตหลังความตาย 

1.2.3 ความหมายของชวีติตามทัศนะของศาสนาอสิลาม 
ศาสนาอิสลามประเภทเอกเทวนิยม นับถือพระอัลเลาะห องคเดียวเปนสิ่งสูงสุด 

สถาปนาโดยศาสดานะบีโมฮัมหมัด หรือมะหะหมัด ศาสนาอิสลามสืบทอดมาจากศาสนายูดายห  มี
ถ่ินกําเนิดในทวีปเอเชียแถบตะวันออกกลาง ดินแดนแหงชนชาวอาหรับ  ไดแกประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เม่ือ พ.ศ. 1113 เปนศาสนาท่ีมีคนนับถือมากจํานวน 1 ใน 3 ของโลก ไดแพรหลาย
ไปท่ีตะวันออกกลาง เอเชียใต ยุโรป อเมริกา และในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก  

  คําวา “อิสลาม” มาจากศัพทภาษาอาหรับวา อิสลามะ แปลวา สันติ การนอบนอม 
การยอมจํานนโดยสิ้นเชิง อิสลามจึงมีความหมายวา การนอบนอมตนตอพระผูเปนเจาอัลเลาะหแต
พระองคเดียวอยางสิ้นเชิง หรือความสันติของมนุษยภายใตบัญญัติแหงพระเจา 
    ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม ตามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน  เปนโองการมาจาก
พระเจา จึงกลายเปนธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น เพราะถือวา
เปนศาสนธรรมท่ีสมบูรณดีแลว 
   ชีวิตมาจากอัลเลาะห 

  “มนุษยชาติท้ังหลาย จงยําเกรงพระเจาของพวกเจาท่ีไดบังเกิดพวกเจามาจากชีวิต
หนึ่ง  และไดทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซ่ึงคูครองของเขา และไดทรงใหแพรสะพัดไปจากท้ังสองนั้น ซ่ึง
บรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย และจงยําเกรงอัลเลาะหท่ีพวกเจาตางขอกัน ดวยพระองค 
และพึงรักษาเครือญาติ แทจริงอัลเลาะหทรงสอดสองดูพวกเจาอยูเสมอ” (อัลกุรอาน: 4:1)  

  ชีวิตมาจาก ดิน และ รุฮ คือลมหายใจและจิตวิญญาณของมนุษย   
  “จงรําลึกถึงขณะท่ีพระเจาตรัส แกมะลาอิกะฮฺวา แทจริงขาจะสรางมนุษยคนหนึ่ง

จากดิน” (อัลกุรอาน: 38:71) “ดังนั้น เม่ือขาไดทําใหเขามีรูปรางสมสวน และไดเปาวิญญาณจากขา
เขาไปในตัวเขา ฉะนั้นพวกเจาจงกมลงสุูดตอเขา”  (อัลกุรอาน: 38:72” (อัลกุรอาน, 2555) 
   คําวา “...วิญญาณท่ีเปา..”  ในภาษาอาหรับเรียกวา “รูฮ” เปนจิตวิญญาณท่ีอยู
ภายในมนุษย  ทําใหชีวิตถูกลิขิตโดยองคอัลเลาะห 

ชวีติยงัจะมใีนโลกหนา 
  ชีวิตมนุษยยังตองมีตอในโลกหนาหรือ “โลกบัรซัค”   อัลกุรอานกลาววา “และเบื้อง

หนาของพวกเขามีโลกบัรซัค จนกระท่ังถึงวันท่ีพวกเขาจะถูกฟนคืนชีพข้ึนมา” (มนุษยในทัศนะ
อิสลาม, 2555) 

  มนุษยทุกคนถูกสรางมาบนพ้ืนฐานท่ีสะอาดบริสุทธิ์แหงพระผูเปนเจา ในลักษณะ 
ท่ีวา ถาหากไมมีสิ่งยั่วยุภายนอกทําใหหลงทาง ชีวิตเขาจะดําเนินบนวิถีทางแหงสัจธรรม ตลอดไป 
เนื่องจากไมมีทารกคนใดคลอดออกจากครรภมารดาดวยความผิดพลาด หรือมีบาปติดตัว แต
หลังจากนั้นวิถีชีวิตไดเปลี่ยนไปเพราะผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจาก ความชั่วชา และสิ่งไมดี 



21 
 

ท้ังหลายซ่ึงข้ึนอยูกับการเลือกสรร หรือแมวาจะมีกรรมพันธุท่ีไมดี แตสิ่งนั้นก็ไมอาจเปลี่ยนแปลง
เจตนารมณของมนุษยได  เพราะชีวิตท่ีมีการเลือกสรร  หมายถึงการใชสติปญญาพิจารณาการ
กระทํา และผลขางเคียงท่ีจะเกิดตามมาภายหลัง หลังจากนั้นจึงตัดสินใจวาจะทําหรือละเวน อัลกุ
รอาน กลาววา 

 “แทจริงเราไดชี้แนะแนวทางแกเขาแลว บางคนเปนผูกตัญู และบางคนเนรคุณ” 
(มนุษยในทัศนะอิสลาม, 2555)  

ศาสนธรรมของศาสนาอิสลาม อยูในสายธารแหงจริยธรรมระดับเดียวกับศาสนายิว 
ศาสนาคริสต ดังนั้น จึงมีคําสอนท่ีกลมกลืนกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะความจงรักภักดีตอพระ
เจา การดําเนินชีวิตตามวิถีท่ีพระเจาทรงบัญญัติไว ชาวมุสลิมดําเนินชีวิตตามหลักศรัทธา และหลัก
ปฏิบัติเพ่ือจะไดเขาถึงอาณาจักรของพระเจา จุดมุงหมายสูงสุดแหงความสุขสงบของชีวิต กลาวโดย
สรุป ชีวิตตามทัศนะของศาสนาอิสลามเปนสิ่งท่ีพระเจาสรางข้ึน   

ทัศนะความคิดเก่ียวกับชีวิตของศาสนาท้ังหมดตามท่ีกลาวมา ศาสนาท่ีเชื่อในพระผูเปน
เจา (ศาสนาเทวนิยม) มีความคิดในทางเดียวกันวา ชีวิตของมนุษยเปนเรื่องของพระผูเปนเจาบันดาล
สรางข้ึนมาตามประสงคของพระองค การดําเนินชีวิตตลอดจนจุดหมายปลายทางของชีวิตจะอยูใน
การกําหนดของพระองคท้ังหมด  สวนในทัศนะของศาสนาประเภทอเทวนิยม เชน ศาสนาพุทธ มี
แนวคิดวาชีวิตมนุษยเปนเรื่องของกฎเกณฑธรรมชาติ การดําเนินชีวิตอยูภายใตการกําหนดของ
มนุษย มนุษยกําหนดชะตาชีวิตของตนเองดวยตนเอง 

 
1.3 ความหมายของชวีติตามทัศนะของปรชัญา 

หลายคนไมเคยคุนกับคําวาปรัชญา  คําวา ปรัชญาเปนศัพทบัญญัติข้ึนใชในภาษาไทยเม่ือ
ประมาณ 50 ปมานี้ แต คําวา “ปราชญ”  เปนคําท่ีมีใชในภาษาไทยมาต้ังแตสมัยสุโขทัยแลว ใน
สมัยอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีตําแหนง “ศรีปราชญ” คําท้ังสองมีรากศัพทอัน
เดียวกัน  ปราชญเปนชื่อของคน เปนคําใชยกยองบุคคล แปลวา ผูรู ผูรอบรู  ดังนั้น จึงนาจะคิดได
วาคําท้ังสามคํานี้ก็คือคําวา “ปรัชญา”(Philosophy) มีความหมายเก่ียวเนื่องกันบาง  กลาวคือ 
Philosophy นั้นนาจะมีความหมายในแงเหตุ  สวนความหมายของคําวา “ปรัชญา”นาจะมี
ความหมายเปนผล เพราะวา ความรักในความรู หรือความในใจในใครรู ยอมจะสงผลใหเปนความ
รอบรู ความรูแจง  บุคคลท่ีรูท่ัว  รูแจง หรือรูรอบนั้น เรียกกันวา ปราชญ 

คําวา” ปรัชญา”  อันเปนคําไทยท่ีมีรากศัพทมาจากภาษาสันสกฤต คือ มาจากคําวา ปร 
ซ่ึงเปนคําอุปสรรค (Preflex) แปลวา ท่ัว แจง กับ คําวา ชญา  ซ่ึงแปลวา รู รวมกันเปน ปรัชญามี
ความหมายตามรากศัพท (ในภาษาสันสกฤต) วา (วิชาวาดวย)  ความรูอันประเสริฐ ความรอบรู 
ความรูอันแจมแจง 

คําวา “ปรัชญา” เปนศัพทบัญญัติเพ่ือใหแทนคําวา Philosophy ในภาษาอังกฤษ คําวา 
Philosophy, มีรากศัพทมาจากภาษากรีกโบราณ คือ มาจากคําวา Philos ซ่ึงแปลวา รัก (Love) 
กับคําวา Sophia ซ่ึงแปลวา ความรู ความฉลาด (Wisdom)  เม่ือรวมกันเปน (Philosophy) ซ่ึงมี
ความหมายวาความรักในความรู (Love of wisdom) ไดแกความสนในความรู ความกระหายความรู 
ความไมอ่ิมในความรู 

ปญหาของอภิปรัชญาอีกปญหาหนึ่งก็คือ   ปญหาเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย กลาวคือ 
ปญหาท่ีถกเถียงกันวา  ธรรมชาติหรือธาตุแทในตัวมนุษยนั้นมีก่ีอยาง   อะไรบาง กลาวใหชัดลงไป
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อีกก็คือ ในตัวมนุษยมีสภาพเปนสสารอยางเดียว หรือมีภาวะท่ีเปนอสสารดวย   ซ่ึงสามารถนํามา
พิจารณาได 3  สํานักหลักคือ  จิตนิยม  สสารนิยม  และธรรมชาตินิยม  

 
1.3.1 ความหมายของชวีติตามทศันะจิตนยิม 

 แมคําวา   จิตนิยม   มีความหมายหลายนัย  แตกระนั้นก็อาจจะกลาวโดยสรุปได
วา   จิตนิยมเปนสํานักปรัชญาท่ียอมรับความมีอยูของสสาร จิต วิญญาณ พระเจาเปนตนนั่นเอง  ใน
ท่ีนี้จะไดกลาวถึงธรรมชาติของมนุษยในทรรศนะของจิตนิยมท่ัวไป   

ความเชื่อของจิตนิยม  ธรรมชาติของมนุษยหรือธาตุแทในตัวมนุษยมี 2  อยางคือ  กาย 
กับ จิต  มนุษยมีสวนท่ีเปนสสารและอสสาร ท้ังสสารและอสสารนี้ตางเปนคนละสวนกัน   กายเปน
สวนหนึ่ง  จิตก็เปนอีกสวนหนึ่ง กายเปนสวนท่ีเปลี่ยนแปลงเกิดดับได  เรียกวา กายเปนอนิจจัง  
สวนจิตนั้นเปนอมตะเปนนิรันดร ไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในธาตุแทท้ังสองสวนของมนุษยนี้ จิตมี
ความสําคัญมากกวา เพราะจิตเปนอมตะ  นอกนี้จิตยังทําหนาท่ีบังคับบัญชา  สั่งกายใหทําอยางโนน
อยางนี้  จิตจึงทําหนาท่ีเหมือนนาย หรือกัปตันเรือ  สวนกายนั้นมีสภาพเหมือนบาวหรือเหมือนตัว
เรือ  มนุษยเหมือนกับกอนหินกอนดิน  หรือสิ่งไมมีชีวิตอ่ืนๆ ในแงท่ีวา เปนสสารและอยูภายใตกฎ
ทางเคมีและฟสิกสเดี่ยวกัน แตมนุษยตางกับสิ่งไมชีวิตท้ังหลายตรงท่ีมนุษยมีจิตใจ  เหตุผลท่ีทําให
นักปรัชญาจิตนิยมเชื่อวา ในตัวมนุษยมีสภาวะท่ีเรียกวา  จิต  สรุปไดดังนี้ 

1. มนุษยกับการคิดริเริ่ม หมายความวา มนุษยมีความรูสึก นึก คิด   ความอยาก  
ความตองการ สิ่งเหลานี้เปนตน เหตุแหงพฤติกรรมมนุษย  เปนสิ่งท่ีทําใหมนุษยแตกตางจากวัตถุ  
นอกจากนั้น ความรูสึกนึกคิดนี่เองท่ีเปนผูกําหนดวิถีชีวิตของมนุษยแตละคน เชน อยากรวยก็ขยัน 
ไมอยากรวยก็ข้ีเกียจ  เปนตน  ตามความคิดของพวกจิตนิยมท่ีคนเปนเชนนี้ได  แตกอนหินไมเปนก็
เพราะวาคนมีสิ่งๆ หนึ่งท่ีกอนหินไมมี สิ่งนี้เรียกวาจิต (mind)  หรือวิญญาณ (soul) จะเรียกอะไรก็
แลวแตสิ่งๆ นี้ตองเปนสิ่งท่ีไมใชวัตถุหรือสสาร กลาวคือมันจะตองไมใชสวนหนึ่งของรางกาย เพราะ
มันเปนสิ่งท่ีบังคับบัญชารางกายใหเคลื่อนไหวไปตามประสงค เหมือนกับกัปตันท่ีบังคับเรือใหเดินไป
ในทิศทางท่ีตองการ นั่นคือสิ่งๆนี้ตองเปนอสสาร  เปนจริงอันหนึ่งของมนุษยนอกเหนือไปจาก
รางกาย  มันเปนสิ่งท่ีทําใหมนุษยมีชีวิตและแตกตางจากหินซ้ึงไรชีวิต 

2. มนุษยกับการเรียนรู  หมายความวา  การท่ีมนุษยมีอายตนะ หรือ ประสาทสัมผัส
ท้ังหา อันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น  กาย ทําใหมนุษยมีเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีจะรับรูหรือรูจักโลก จิต
หรือใจของมนุษยเปนตัวรูโดยผานอายตนะเหลานี้เปนสื่อกลาง ดังนั้น การท่ีมนุษยมีจิตจึงทําให
มนุษยมีการรบัรับรู เรียนรู คิดคน  สรางสรรคชีวิตและโลกใหเจริญกาวหนาอยางเชนทุกวันนี้ 

3. มนุษยกับความรูสึกขัดแยง ความรูสึกขัดแยงหรือความรูสึกท่ีตรงกันขาม เชน 
การกระทําอยางหนึ่ง ครั้งหนึ่งเรารูสึกวาดี  แตตอมาเรารูสึกวาไมดี  ในทางตรงกันขาม การกระทํา
บางอยางครั้งหนึ่งเราคิดวาไมดี  แตตอมาภายหลังเรากลับเห็นวาดี ท่ีเปนเชนนั้น เปนเพราะมนุษยมี
จิต ถามนุษยไมมีจิตใจ ความรูสึกอยางนี้จะไมมี 
   มีขออธิบายท่ีสนับสนุนการมีอยูของจิตในตัวมนุษย ไดแกการอางทรรศนะของนัก
ปรัชญาคนสําคัญดานจิตนิยมท่ีชื่อวาเพลโต 

เพลโต (427-347 กอน .ค.ศ) นักปรัชญากรีก สายจิตนิยมคนสําคัญ ไดแสดงทฤษฎีแบบ
จิต (Plato’s Theory of Form) ทานเห็นโลกท่ีมนุษยอาศัยอยูนี้ไมมีสิ่งใด (รวมท้ังมนุษย) เปนสิ่ง
สมบูรณแบบ มนุษยไมเคยพบกับสิ่งอันเปนท่ีสุด สิ่งท่ีขาวท่ีสุด สิ่งท่ีสวยท่ีสุด สิ่งท่ีดีท่ีสุด สิ่งท่ีดีท่ีสุด
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เหลานี้ เราไมอาจพบเห็นไดในโลกนี้ แตเราสามารถคิดถึงมันได เพราะมันอยูในโลกท่ีเปนแบบฉบับ 
โลกของเราเปนเพียงสิ่งจําลองแบบ (Imitation) จากโลกของแบบฉบับ และโลกของแบบฉบับ
ดังกลาว มีลักษณะเปนจิต (เมินรัตน นวะบุศย, 2543) 

ในเรื่องชีวิตมนุษยเพลโตยืนยันถึงการท่ีจิตเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของชีวิต จิตเปนผูใช
รางกายใหดําเนินตามเจตจํานงของมัน  รางกายเปนสิ่งท่ีถูกใช  จิตเปนผูใช ผูใชกับสิ่งท่ีถูกใชยอม
ตางกันจะเปนสิ่งเดียวกันมิได ดังนั้นจิตจึงตองมีธรรมชาติท่ีตางจากรางกาย การกระทําพฤติกรรม 
รวมท้ังนิสัยของมนุษยจะเปนอยางไรก็แลวแตจิตจะสั่งหรือบันดาลใหเปนเปนไป และท่ีวาจิตมี 3 
ภาคนี้ ก็หมายความเพียงวารางกายมีนาย  3 คน  คือ 

1) ภาคตัณหา  คนทุกคนเกิดมาตางก็มีความอยากและความปรารถนาดวยกันท้ังสิ้น  
บางคนมากบางคนนอย นั่นก็แลวแตวาคนนั้นมีจิตภาคนี้เขมแข็งมากนอยเพียงไร  ตัณหาในท่ีนี้
หมายถึง  ความตองการความสุขทางรางกาย เชน กิน การนอน คนท่ีมีจิตภาคนี้เหนือกวาภาคอ่ืน ๆ 
ก็ไดแกคนท่ีลุมหลงในโลกิยะสุขท้ังปวง  

2) ภาคน้ําใจ  หมายถึง ความรูสึกทางใจท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดมีสาเหตุทางวัตถุ เชน 
ความกลาหาญ ความเสียสละ รักระเบียบวินัย  เมตตาเม่ือเห็นผูตกทุกขไดยาก โกรธเม่ือเห็นการ
รังแกหรือเห็นความไมเปนธรรม คนท่ีมีจิตภาคนี้เปนใหญเหนือกวาภาคอ่ืนก็คงเปนคนมีความ
ปรารถนาทางโลกิยะอยู  เปนความตองการทางกายอันเปนเรือนท่ีจิตครองอยู แตเขาไมไดกังวลมาก
นักกับเรื่องเหลานี้ 

3) ภาคปญญา  เปนหนาท่ีของจิตในเรื่องเก่ียวกับเหตุผล  เปนสวนท่ีเพลโตถือวา 
ทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวและสิ่งท้ังปวงในโลก ท่ีจิตรูจักความจริงไดก็ดวยภาคนี้เทานั้น จิตภาคนี้
เทานั้นท่ีมีโอกาสและความสามารถเขาไปทองเท่ียวในโลกของแบบ คนประเภทแรกอาจจะยอมทํา
ทุกอยางเพ่ือหาเงิน  คนประเภทนี่สองอาจยอมเสียเงินเพ่ือรักษาเกียรติ  คนประเภทหลังสุดอาจ
ยอมเสียเงินและเกียรติเพ่ือความรูความจริง แมตัณหาและน้ําใจจะเปนสวนหนึ่งอันมนุษยจะขาดเสีย
มี  แตก็เปนของปลีกยอยสําหรับนักปราชญผูซ่ึงถือวา คาสําคัญท่ีสุดของคนคือปญญา   

1.3.2 ความหมายของชวีติตามแนวคิดสสารนยิม 
ปรัชญาสสารนิยม (Materialism) มีทัศนะวา สิ่งจริงแทคือสสาร คําวา “สสาร” มี

ความหมายถึงสิ่งครองท่ีครองเวลา สสาร หมายถึง ธาตุ (Element) ซ่ึงปจจุบันไดมีการคนพบอยู 
118 ชนิด เชน ในรางกายของมนุษยถือวามีธาตุหลักๆ ประกอบกันอยู 4 ชนิดคือ ดิน น้ํา ไฟ และ
ลม หรือกาซ พระพุทธศาสนาเรียกสสารท่ีเปนสวนประกอบของรางกายวา รูปขันธ สวนท่ีแตกจาก
รูปขันธ เรียกวาจิต สวนแนวคิดของสสารนิยมเชื่อวามนุษยมีแตสวนท่ีเปนสสารหรือรูปขันธ ("ยูนัน
นอกเทียม" ธาตุตัวท่ี 118 ของตารางธาตุ, 2555) 

นักปรัชญาฝายสสารนิยมเชื่อวา  ธรรมชาติหรือธาตุแทในตัวมนุษยมีอยางเดียว คือ 
รางกาย  ซ่ึงอาจเรียกไดวา  สสาร วัตถุ  หรือรูปธรรมก็ได   เพราะธาตุแทสวนนี้เปนสิ่งท่ีสัมผัสได
ดวยประสาทสัมผัสท้ังหา สสารนิยมไมเชื่อเรื่องจิตใจหรือวิญญาณอยางจิตนิยม แตเชื่อวา จิตเปน
เพียงปรากฏการของสสาร เปนผลของการทํางานของรางกายอยางเปนระบบ อันประกอบดวย
อวัยวะสําคัญมีสมองมีไขสันหลังเปนตน ดังนั้นธรรมชาติท้ังหมดหรือทุกสวนท่ีรวมตัวกันเปนมนุษย
นั้นจึงมีเพียงอยางเดียวคือ สสาร 
      ลูเครติอุส (Lucretius) เปนนักปรัชญากรีกโรมันซ่ึงเปนนักคิดชาวสสารนิยมและเปน
สานุศิษยของเอปคิวรัส นักปรัชญาชาวกรีกมีความความเห็นวา  มนุษยมีท้ังกาย มีท้ังจิต แตจิตเปน
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สสารดวย ตางกันตรงท่ีวา สสารประกอบกันเปนจิตนั้นละเอียดออนกวา สสารท่ีประกอบกันเปน
รางกายเทานั้น ดังท่ีลูเครติอุสไดเขียนไววา 

“จิตและวิญญาณเปนวัตถุ เพราะเราเห็นมันทําใหมือเทาเคลื่อนไหว....สิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึน
ไมไดถาไมมีการสัมผัส และการสัมผัสจะมีข้ึนไมได ถาไมมีวัตถุ ดังนั้น เราจึงสรุปวา จิตและวิญญาณ
เปนวัตถุ...” 

นักปรัชญาฝายสสารนิยมสมัยใหมชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งคือ โทมัส ฮ็อบส  (Thomas 
Hobbes) ไดกลาวไวในลักษณะท่ีวา  มนุษยก็เหมือนหุนยนต ซ่ึงเคลื่อนไหวไดดวยลอและสปริง  
เปนตน หัวใจมนุษยจึงมีฐานะคลายกับสปริง ระบบประสาทตางๆ คือระบบสปริง ขอตอตางๆ ก็
เหมือนกับลูกลอท่ีทําใหรางกายเคลื่อนไหว 

ความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางชีวะวิทยาและสรีระวิทยามี
สวนสนับสนุนแนวคิดของพวกสสารนิยม  ในดานท่ีเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยเปนอยางมาก 
ตัวอยางเชน  แฮกเกิล (Ernst Heinrich Heckle) นักชีววิทยาชาวเยอรมัน ผู ท่ี เชื่อในทฤษฎี
วิวัฒนาการของชารล ดารวิน ก็เชื่อวา มนุษยเปนเพียงกลุมกอนของโปรตรอนและอิเล็กตรอน
เหมือนกับวัตถุอ่ืนๆ ตางกันก็เพียงวา ชิ้นสวนของมนุษยสลับซับซอนกวา  เขาใจไดยากกวา  อธิบาย
ไดยากกวาชิ้นสวนของวัตถุอ่ืน แตอยางไรก็ตาม มนุษย พืช กอนหิน  กอนดิน และหยดน้ําตางอยู
ภายใตกฎเดี่ยวกัน อธิบายไดดวยสูตรเดียวกัน ดังนั้น มนุษยจึงไดแตกตางจากวัตถุอ่ืนโดยคุณภาพ 
หากตางกันโดยปริมาณเทานั้น 

เหตุผลท่ีทําใหฝายสสารนิยมเชื่อวา ธาตุแทในตัวมนุษยไมไดมีสิ่งท่ีเรียกวา จิตหรือ
วิญญาณ มีดังนี้ 

1. ปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางกายกับจิต พวกสสารนิยมเกิดความสงสัยวา 
กายกับจิตจะสัมพันธกันอยางไร จะอยูท่ีเดียวกันหรือในตัวตนเดียวกันไดอยางไร  เพราะกายกับจิต
เปนสภาวะหรือธรรมชาติท่ีตางกันอยางสิ้นเชิง  กลาวคือ กายเปนสสารเปนสิ่งกินท่ี มีตัวตน จับตอง  
สัมผัสได  สวนจิตเปนอสสาร  ไมมีตัวตน สัมผัสไมไดดวยประสาทสัมผัสท้ังหา  สิ่งท่ีสภาพขัดแยงกัน
ท่ัง 2 อยางจะปรากฏในเวลาและ สถานท่ีเดียวกันไมได  ดังนั้น สิ่งท่ีมีอยูเปนอยูในตัวมนุษยนาจะมี
เพียงสสารหรือรางกายอยางเดียว 

2. ปญหาเรื่องความเปนอิสระของจิต คือเรื่องท่ีวา จิตเปนนาย กายเปนบาว หรือจิต
มีอํานาจบังคับบัญชากายได พวกสสารนิยมตั้งขอสังเกตวา  มีตัวอยางหลายอยางท่ีบอกวาจิตบังคับ
กายไมได  เวลามีดบาดจิตก็ไมสามารถหามเลือดไมใหออกได ดังนั้น สสารนิยมจึงไมเชื่อวา จิตมี
อํานาจเหนือกายได (ทองพูล  บุณยมาลิก, 2535) 

นักสสารนิยมกลาววา  ถาในทัศนะของจิตนิยมเห็นวาจิตกับสสารเปนสองสิ่งท่ีมี
คุณสมบัติแตกตางโดยสิ้นเชิง  ขณะท่ีสสารครองท่ีครองเวลา สวนจิตอยูนอกเหนือสถานท่ีและ
กาลเวลา หากวาจิตเปนสิ่งมีอยูจริง จิตเกิดจากไหนและอยูดีๆ มาสัมพันธกับรางกายอยางไร  
มิหนําซํ้ามีฐานะเปนตัวควบคุมสสารรางกายไดอยางไร หรือบริเวณใดท่ีจิตใชควบคุมรางกาย 
นอกจากนี้หากจิตสามารถควบคุมสสารรางกายไดตามทัศนะของจิตนิยม เหตุใดจึงบังคับรางกาย
ไมใหหิว ไมใหรอนหนาวไมใหเจ็บ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกจิตนิยมไมสามารถแสดงความมีอยูของ
สสารใหคนท่ัวไปรับรูไดถึงความมีอยูของจิต   อยางท่ีสสารนิยมสามารถแสดงความมีอยูของสสารให
คนท่ัวไปรับรูได  
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สสารนยิมวพิากษชวีติในทศันะของจิตนยิม 
สสารนิยมบางกลุมเห็นวาจิตอาจมีอยูในฐานะปรากฏการณของสิ่งมีชีวิต คือ มีอารมณ 

ความรูสึก ความคิด แตปรากฏการณทางจิตก็เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมีของเซลลในสมอง ซ่ึงเปน
สสาร จิตไมมีตัวตน เม่ือรางกายแตกดับจิตก็สูญสลายไปตามดวย และท่ีจิตนิยมกลาววาจิตเปนนาย
กายเปนบาวก็ไมจริง เพราะจิตเปนเพียงปรากฏการณท่ีเกิดจากกระบวนการของสสาร เวลาอากาศ
รอนจัด รางกายจะเรียกรองใหหองปรับอากาศ และจิตก็จะคลอยตาม เหลานี้แสดงวาสิ่งท่ีเขาใจกัน
วาเปนจิตนั้น คือ ปรากฏการณท่ีเกิดจากกระบวนการของสสารเทานั้น ไมมีตัวตน ไมสามารถ
ควบคุมสสาร และยอมสูญสลายพรอมรางกายซ่ึงเปนสสาร 

1.3.3   ความหมายของชวีติตามทัศนะของธรรมชาตนิยิม 
หลักความเชื่อพ้ืนฐานของธรรมชาตินั้นเหมือนกับสสารนิยมเปนสวนใหญ มี

บางสวนท่ีแตกตางจากสสารนิยมบาง  ก็คือ ความเปนจริงในโลกนี้มีเพียงสิ่งเดี่ยว คือ สสาร หรือท่ี
ธรรมชาตินิยมเรียกวา สิ่งธรรมชาติ  (Natural Things) เหมือนกับนวนิยมในแงท่ีวา ในกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงนั้นไดมีสิ่งใหมเกิดข้ึน  ตามทัศนะของธรรมชาตินิยมในตัวมนุษยแตละคนนั้น  เม่ือ
ยอลงไปถึงท่ีสุดแลวก็จะมีเพียงอิเล็กตรอน และโปรตอนเทานั้น  (คลายกับสสารนิยม) แตกระนั้น
มนุษยก็มีคุณสมบัติพิเศษอยูในตัวคือ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต   ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีเกิดข้ึนใหม (คลาย
กับนวนิยม) ซ่ึงถาจะอุปมามนุษยกับสารเคมี มนุษยก็เหมือนกับสารเคมีท่ีรวมตัวเปนมนุษย  แต
มนุษยก็มีคุณลักษณะพิเศษบางอยางอยูในตัว ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีไมเคยมีอยูในสารเคมีมากอน  
เชนเดี่ยวกับการรวมตัวของไฮโดเจนและออกซิเจน แลวกลายเปนไอน้ํา แตเม่ือกลายเปนแลว มี
คุณสมบัติใหม (ใหม) ของน้ําเกิดข้ึน คุณสมบัติของน้ํานี้ไมเคยมีอยูในคุณสมบัติของไฮโดเจนและ
ออกซีเจนมากอนเลย 
         แซมมวล  อะเล็กซานเดอร (Sammual  Alexander)ซ่ึงเปนผูมีแนวคิดแบบธรรมชาติ
นิยมและนวนิยมไดอธิบายกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษยตามแนวทฤษฎีนวนิยมวา 

  “ในกระบวนการวิวัฒนาการของจักรวาลมีจุดวิกฤติท่ีทําใหเกิดสิ่งใหมอยางนอย 4 ครั้ง
คือ   

 1. เกิดสสารจากกรอบของเวลาอวกาศ   
 2. เกิดสารเคมีข้ึนจากสสาร  
 3. เกิดชีวิตข้ึนจากสารเคมี  
 4. เกิดการสํานึกรูตัวข้ึนจากชีวิต  (วิทย  วิศทเวทย.(2540:43) 
 

1.4      คณุคาของชวีติ 
คุณคา เปาหมายและความสําเร็จของชีวิต เปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธกัน ดังไดกลาวมาแลว

ขางตน ความสําเร็จของชีวิตข้ึนอยูกับเปาหมายของชีวิต เพราะความสําเร็จหมายถึงการบรรลุ
เปาหมาย การกระทําเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือเพ่ือความสําเร็จของชีวิตถือเปนการกระทําท่ีมีคุณคา 

 ดังนั้น การดํารงชีวิตของมนุษย มีกรอบจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ มนุษยตอง
ดํารงชีวิตอยูในสังคม ไมมีใครสามารถอยูในโลกไดโดยลําพัง ดังนั้น การกําหนดเปาหมายของชีวิต 
ไมวาจะเปนความสุขกายสบายใจ  ความสุขสงบทางจิตวิญญาณ หรืออ่ืน ๆ ยอมอยูภายใตเง่ือนไขวา
ตองเปนเปาหมายท่ีเม่ือมีการปฏิบัติแลว ไมกอผลกระทบใหเกิดความเดือดรอนรบกวนผูอ่ืนในสังคม 
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 เม่ือพิจารณาความสําคัญของการอยูรวมกันในสังคม อาจกลาวไดวาการยอมรับจากสังคม
ถือเปนสวนประกอบสําคัญยิ่งของความสําเร็จในชีวิต ไมวาจะเปนความสําเร็จในระดับใด คนท่ีไดรับ
การยอมรับ และถือวาเปนคนมีคุณคาของสังคม เปนผูมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. รูจักกําหนดเปาหมายของชีวิตอยางถูกตองดีงาม และมีความพยายามปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุเปาหมายของตนเอง คนท่ีปราศจากเปาหมายของชีวิต จะถูกมองวาเปนคนไรแกนสาร หา
สาระไมได และไมไดรับความไววางใจจากสังคม 

2. มีความรูความสามารถและศักยภาพท่ีพรอมจะตอบสนองความตองการของ
ตนเองและผูอ่ืน กลาวอีกอยางคือ เปนผูท่ีมีความรูความสามารถท่ีจะสรางประโยชนแกสังคม คนท่ี
ขาดความรูความสามารถ ไมฉลาด ไมเกง อาจไดรับการยอมรับจากสังคมไดในบางเรื่อง แตคนท่ีเกง
และฉลาด สามารถสรางประโยชนได  ยอมเปนผูท่ีไดรับการยอมรับมากกวา อยางไรก็ตามคนเกงมัก
มีความสัมพันธผูกพันกับความดี หากเปนคนเกงแตไมดี ก็หามีคุณคาอยางแทจริงไม 

3. มีมนุษยสัมพันธและรูจักประสานประโยชน จากท่ีกลาวมา คนมีคุณคาตองเปน
คนเกงและตองเปนคนดีดวย คําวาดีเปนคําท่ีตัดสินโดยสังคม การเปนคนดีของสังคม ก็คือรูจักสราง
มนุษยสัมพันธท่ีดี และรูจักประสานประโยชนแกผูอ่ืน ไมสรางความขัดแยงอันนํามาซ่ึงความเสียหาย
แกตนเองและผูอ่ืน เขาใจและยอมรับความมีอยูเปนอยูของตนเองและผูอ่ืน มีความรักและใหอภัยตอ
ผูอ่ืน เปนตน 

จากเนื้อท่ีกลาวมาแลวขางตนเราสามารถสรุปไดวาความสําเร็จของชีวิตคือการบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนด แตละคนอาจมีแนวคิดเก่ียวกับเปาหมายของชีวิตท่ีแตกตางกัน แตสวนประกอบ
สําคัญยิ่งของความสําเร็จคือการยอมรับจากสังคม 

        คุณคา เปาหมายและความสําเร็จของชีวิต เปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธกัน คําวา คุณคา 
หมายถึง สิ่งท่ีควรทํา หรือสิ่งท่ีมีประโยชน สรางประโยชน เปาหมายของชีวิตมีหลายอยางตาม
แนวคิดของนักปราชญศาสดา เชน เปาหมายคือความสุข ความสงบ ความรู เปนตน ความสําเร็จ
ของชีวิต หมายถึง การบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สวนประกอบสําคัญของความสําเร็จในชีวิตคือ
การยอมรับจากสังคม 
 
สรปุ 

ชีวิตเปนสิ่งอัศจรรยท่ีมีความสลับซับซอน ซ่ึงเปนคําตอบท่ีมนุษยทุกยุคทุกสมัยพยายาม
แสวงหาคําตอบกันมาชานาน ตามทัศนะของปรัชญาและศาสนา ชีวิตมีสวนประกอบ 2 อยางคือ จิต
และรางกาย กลุมจิตนิยม ถือวาจิตเปนแกนแทของชีวิต กลุมสสารนิยมถือวารางกายเปนแกนของ
ชีวิต กลุมมนุษยนิยม ถือวาท้ังกายและจิตมีความสําคัญเทากันตางอาศัยกันและกัน ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญท้ังกายและจิต แตในเรื่องจริยธรรม จิตมีสวนสําคัญกวารางกาย  จิต
มีชีวิตท่ีมีคุณคาคือการไดบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไว  ในปจจุบันโลกใหความหมายและคุณคาของชีวิต
อยูโลกท่ีแหงวัตถุนิยม ใหความสําคัญเคารพนับถือกันจากการสิ่งประกอบภายนอกของมนุษย ซ่ึง
จริงแลวก็ถือวาเปนเปาหมายท่ีสุขเชนเดียวกัน แตยังไมถือวาเปนความสุขท่ีจีรังถาวร การท่ีชีวิตจะมี
คุณคาท่ีแทจริงการดําเนินชีวิตในปจจุบัน คือการติดอาวุธแหงปญญา คือการเสพอยางผูรู ไมหวั่น
เม่ือไดและไมได มุงเลี้ยงชีวิตมากกวาการเลี้ยงกิเลส คิด ทํา พูด โดยฐานแหงปญญา ไมยึดติดเพราะ
เปนเพียงมายาของชีวิต  
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กิจกรรม/แบบฝกหัด 
 แบบอตันยั 
  1. ใหนักศึกษาสืบคนจากรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวกับการคนหาความหมายของชีวิตบรรยายสรุปความ
เขาใจ 
  2. ใหนักศึกษาอธิบายองคประกอบของชีวิตตามหลักศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม 
 
 แบบจบัคู 

1. อัณฑชะ     1. จําพวกท่ีเกิดผุดข้ึน แลวเติบโตเลยดวยอํานาจแหงกรรม 
  2. ชลาพุชะ     2. จําพวกท่ีเกิดในสิ่งสกปรก ท่ีชื้นแฉะ สิ่งเนาเปอย 
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 แบบปรนยั 
 1. ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา “ชีวิต” คืออะไร? 

ก. ชีวิต คือขันธ 5   ข. ชีวิต คือ มีแตความทุกขเทานั้น 
ค. ชีวิตคือ พรหมลิขิต    ง. ชีวิต คือ วิญญาณ 
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แผนบรหิารการสอน 
บทที ่2 เปาหมายของชวีติ 

 
หวัขอเนื้อหาประจาํบท 

บทนาํ 
2.1 เปาหมายของชีวิตตามหลักศาสนา 

2.1.1 เปาหมายของชีวิตตามหลักศาสนาพุทธ 
2.1.2 เปาหมายของชีวิตตามหลักศาสนาคริสต 
2.1.3 เปาหมายของชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม 

2.2  เปาหมายของชีวิตตามหลักปรัชญา 
2.2.1  เปาหมายของชีวิตตามทัศนะของสุขนิยม 
2.2.2 เปาหมายของชีวิตตามทัศนะของอสุขนิยม (ศานติ) 

2.2.2.1 ปญญานิยม 
2.2.2.2 วิมุมตินิยม 

2.2.3 เปาหมายของชีวิตตามทัศนะของมนุษยนิยม 
2.3  ชวีิตท่ีพึงประสงคในปจจุบัน 

 
วตัถปุระสงคเชงิพฤติกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายชีวิตท่ีพึงประสงคตามหลักศาสนาท่ีสําคัญได 
2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายชีวิตท่ีพึงประสงคตามหลักปรัชญาท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอ

มนุษยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบอกและวิเคราะหวิจารณลักษณะชีวิตท่ีพึงประสงคในปจจุบัน 

กิจกรรม/วธิกีารสอน 
1. บรรยาย /อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอุปนัยเพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน 
2. ใหนักศึกษาวิพากษประเด็นตาง ๆ ตามกรอบของวิชาท่ีเรียน 
3. เรียนรูดวยตนเองแบบเนนการปฏิบัติ (Task  Based) 

การประเมินผล 
  ใชวธิกีารประเมนิตามสภาพความเปนจรงิ (Authentic  Assessment) 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
3. การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
4. สอบประเมินผลเนื้อหาประจําบท  5 คะแนน 
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บทที ่2 เปาหมายของชวีติ 
 

บทนาํ 
ชีวิตของมนุษยยอมตองการในสิ่งท่ีตนพึงประสงคท่ีพึงพอใจ นั่นคือความสุข ซ่ึงความ

ตองการนี้มีหลายทางดวยกัน เม่ือสรุปจะไดเพียง 3 ทางคือ 
1. ความตองการทางชีววิทยา (Biological Needs) หมายถึง ความตองการอันเกิดทาง

รางกาย อันเปนความตองการพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีสุด เชน 
1.1 ความตองการอาหาร มนุษยจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพยายามสรางท่ีทํามาหากินให

มีประโยชนท่ีสุดและคุมคาท่ีสุด 
1.2 ความตองการเครื่องนุงหม เพ่ือปกปดรางกาย เพ่ือความอบอุน ปองกันอันตราย 

และเพ่ือแสดงถึงความเปนอารยชน หรือผูท่ีเจริญแลว 
1.3 ความตองการท่ีอยูอาศัย เพ่ือปองกันฝนฟา สัตวรายและเพ่ือความสุขสบายในชีวิต

ของตน 
1.4 ความตองการยารักษาโรค เพ่ือบรรเทาหรือรักษาตัวเม่ือปวยไข เพ่ือพยุงชีวิตให

รอดพนจากความทุกขทรมานและมีความสุขตามสมควร 
ความตองการทางชีววิทยาท้ัง 4 ประการ  ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวาปจจยั 4 อัน

เปนเครื่องอาศัยของมนุษย โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรจะตองมีปจจัย 4 นี้ เรียกชื่อตามคําสอน
ของพระพุทธศาสนาวา บิณฑบาต จีวร ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค ถาขาดปจจัยท้ัง 4 อยางนี้แลว 
การบําเพ็ญสมณธรรมจะเปนไปไมได หรือเปนไปไดแตไมสมบูรณ ไมไดผลเทาท่ีควร 

2. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม ชอบอยูรวมกัน
เปนกลุม ท้ังนี้อาจเปนเพราะความอบอุนใจ เพ่ือสงเคราะหอนุเคราะหซ่ึงกันและกัน จึงมีการ
แตงงานมีคูครอง มีบุตรสืบตระกูล มีเพ่ือนฝูง ตลอดท้ังมีมิตรประเทศเพ่ือชวยเหลือกันและกันท้ังใน
ดาน การคาขาย การศึกษา การเมือง การทหาร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนตน และนอกจากนี้ยัง
ตองการความโดดเดนเพ่ือมียศ เกียรติ อํานาจ ชื่อเสียง บริหาร เปนผลตามมาอีกดวย 

3. ความตองการทางใจ (Mental Needs) อันเปนความตองการอันลึกซ้ึง ซ่ึงอยูเบื้องหลัง
ความตองการดานอ่ืน ๆ อาจแบงยอยไดอีกดังนี้ 

3.1 ความตองการความอบอุน ปลอดภัยและหลักประกันชีวิต ความตองการชนิดนี้
มักจะพ่ึงพาอาศัยอํานาจสูงสุดท่ีสามารถคอยบันดาลใหตนสมปรารถนา เชน อํานาจทางศาสนา 
หรืออํานาจสิ่งสูงสุด เชน พระเปนเจา เปนตน 

3.2 ความตองการความดี ความสมบูรณ อันเปนสิ่งท่ีดีงาม อันเปนสิ่งท่ีทุกคนยอม
ปรารถนาไมวาจะเปนผูดี ม่ังมี หรือยากจน 

3.3 ความตองการบรรลุจุดมุงหมายปลายทางชีวิต ซ่ึงมีอยู 2 ทางคือทางดีกับทางชั่ว 
ดังนั้น ศาสนิกชนจึงปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมายปลายทางนั้นท่ีเห็นวาถูกตอง 

3.4 ความตองการความสุขพิเศษ นั่นคือความตองการความสุขท่ีแทจริง เชน 
พระพุทธศาสนาสอนใหเขาใจในไตรลักษณคือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา และสอนใหบรรลุถึงพระ
นิพพาน เปนตน 

3.5 ความตองการท่ีพ่ึงอันประเสริฐ มนุษยมีลักษณะอยางหนึ่งท่ีคลายคลึงกับสัตวคือมี
ความกลัว เชน กลัวฟารอง ฟาแลบ น้ําข้ึน ลมพายุ เปนตน จึงมักหาท่ีพ่ึง เชน เทพเจา ภูเขา ปาไม 
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เปนตน สวนพระพุทธเจาตรัสสอนวาท่ีพ่ึงอันประเสริฐคือ “พระรัตนตรัย” อันไดแก พระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ สิ่งอ่ืนไมเปนท่ีพ่ึงอันประเสริฐไดเลย ดังมีปรากฏในบทสวดมนตของชาวพุทธ
ท่ีวา 

 “นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,  
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง ฯลฯ”  
แปลวา “ท่ีพ่ึงอยางอ่ืนของเราไมมี พระพุทธเจา พระธรรม และ 
พระสงฆ เทานั้น เปนท่ีพ่ึงอันประเสริฐของเรา...” 

3.6 ความตองการปรัชญาชีวิต เพราะมนุษยอยูในทามกลางสิ่งแวดลอมทุกชนิด 
สิ่งแวดลอมเหลานั้นยอมมีลักษณะ 3 อยางคือ เกิดข้ึน ตั้งอยู และสลายไป ถาเราศึกษาใหเขาใจ
สิ่งแวดลอมดวยดี เราจะสามารถเขาใจปรัชญาชีวิตอยางดีดวย เชน เม่ือชีวิตเรามีสภาวะเชนนั้น เรา
จึงมีความสุข ไมยึดติดในสิ่งใดเกินไป อาจเกิดทุกขโทษได เพราะขัดกับหลักธรรมชาติเรียกวา 
“สามัญลักษณะ” หมายถึง ลักษณะท่ีมีอยูเสมอกันในสิ่งท้ังปวง ไมวาสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 
เคลื่อนท่ีไดหรือเคลื่อนท่ีไมไดก็ตาม 

ความตองการดังกลาวนี้จัดเปนเปาหมายของชีวิตท่ียังตองอาศัยอยูในโลก และจัดไดวา
เปนชีวิตท่ีสมบูรณได แตมนุษยจะมีชีวิตท่ีสมบูรณเหมือนกันทุกคนยอมเปนไปไมไดแน แลวแตกรรม
ท่ีตนไดกระทําไว หรือตนเคยประพฤติธรรม จริยธรรมแคไหนเพียงใด ดวยเหตุนี้สังคมมนุษยจึง
แตกตางกันโดยการเกิดบาง โดยหนาท่ีการงานบาง โดยคุณธรรมบาง โดยความรูความสามารถบาง 
และโดยสติปญญา  

มาสโลว ไดกําหนดหลักการไววา "บุคคลตอบสนองความตองการของตนเพ่ือความอยู
รอดและความสําเร็จของชีวิต" และไดแบงความตองการของบุคคลออกเปน 5 ระดับ ตาม
ความสําคัญดังนี้ 

1. ความตองการดานสรีรวิทยา เปนความตองการพ้ืนฐานของชีวิต ไดแก ความตองการ
อากาศ อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ เปนตน 

2. ความตองการความม่ันคง และความตองการความปลอดภัยของชีวิต ไดแก ความ
ตองการท่ีจะอยูอยางม่ันคง ปลอดภัยจากการถูกทํารายหรือถูกขโมยทรัพยสิน หรือมีความม่ันคงใน
การทํางาน และการมีชีวิตอยูอยางม่ันคงในสังคม 

3. ความตองการมีสวนรวมกับบุคคลอ่ืน ประกอบดวยกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรม
ของกลุม ของสังคม เพ่ือใหเปนท่ียอมรับและเปนสมาชิกของกลุม 

4. ความตองการท่ีจะมีเกียรติยศชื่อเสียง ไดแก ความภาคภูมิใจ และความตองการท่ีจะ
ใหบุคคลอ่ืนยกยองเห็นความสําคัญของตน 

5. ความตองการความสําเร็จแหงตน เปนความตองการระดับสูง เพ่ือท่ีจะพัฒนาตนเอง
ใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
 
2.1  เปาหมายของชวีติตามหลักศาสนา 

ศาสนาทุกศาสนามีหลักการดําเนินชีวิตท่ีเปนไปเปนเปาหมายสําคัญของมนุษย ท้ังทาง
โลกและทางธรรมไวถูกตอง  ยอมประคับประคองตนใหดําเนินชีวิตไปตามเปาหมายนั้นดวยความไม
ประมาท ถือเปนข้ันตอนแรกในการสรางความสุขและความเจริญกาวหนาแกชีวิต  ถาใคร
ตั้งเปาหมายไวผิด  เชน ตั้งเปาหมายวาจะเปนโจรท่ีปลนเกงท่ีสุด หรือจะเปนนักผลิตยาเสพติท่ีเกง
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ท่ีสุด  แลวพยายามดําเนินชีวิตไปตามทางนั้น ซ่ึงบุคคลไมสามารถมีความสุขและเจริญกาวหนา ถึง
จะไปแสวงความรูความสามารถไดมากเพียงใด ไมเปนไปเพ่ือความสุขแกตนและคนอ่ืน  เพราะ
ความรูความสามารถเหลานั้น ลวนเปนไปเพ่ือยังความพินาศและความทุกขใหเกิดข้ึนแกตนและคน
อ่ืนท้ังสิ้น 

 บุคคลผูตองการความเจริญกาวหนาท้ังหลาย  จึงจําเปนตองตั้งเปาหมายในชีวิตให
ถูกตองกอน จึงไปเสาะแสวงหาความรูความสามารถพากเพียร เพ่ือจะไดดําเนินชีวิตไปสูเปาหมายท่ี
ตนเองไดวางไว ดังนั้นแนวทางการดําเนินชีวิตใหไปสูจุดหมายจึงตองมีการตั้งเปาหมายไว  ดังนั้นใน
การดําเนินชีวิตตองมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตและการรูจักความตองการข้ันพ้ืนฐาน นักปราชญ
ทุกสาขาวิชาเห็นพองตองกันวามนุษยมีความตองการข้ันพ้ืนฐาน  4 ประการ คือ 

(1) ความตองการทางดานรางกาย  มนุษยเปนสัตวท่ีมีความตองการทางดาน
รางกายเหมือนกับสัตวอ่ืน ๆ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค  รวมเรียกวา ปจจัย 
4 นอกจากนี้ยังมีความตองการทางรางกายอ่ืน ๆ เชน  ความตองการในการสืบเผาพันธุ  การ
นันทนาการ  เปนตน 

(2) ความตองการทางดานสังคม  ตามคําจํากัดความของมนุษยในมุมของสังคม
วิทยาวา “มนุษยเปนสัตวสังคม” ซ่ึงคําวา “สังคม”นี้ ไมไดมีเพียงแคการอยูรวมกันเปนพวก ๆ 
เทานั้น ไมเชนนั้นมนุษยก็คงไมตางจากสัตวบางประเภทท่ีมีการอยูรวมกัน เชน มด ปลวก ลิง ชาง 
ฯลฯ แตสังคมของมนุษยมีความหมายวามนุษยไมสามารถอยูเพียงลําพังคนเดียวได  ตองพ่ึงพาอาศัย
ซ่ึงกันและกันเปนสังคม  มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีรวมกัน  และยังมีนัยท่ีสําคัญ คือ มนุษยตองการ
การยอมรับของสมาชิกในกลุมวาตัวเขาเองก็เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในกลุม  การแสดงออกตาง ๆ 
ของมนุษยไมวาจะเปนการแตงกาย  การประดับประดารางกาย การเจาะหู  ยอมผม  ฯลฯ 
แมกระท่ังการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคแฝงก็คือการยอมรับจากสมาชิกในกลุมวาเปนผูมีการศึกษา  แต
จะมีความรูตามวัตถุประสงคหลักของการศึกษาหรือไมเปนเรื่องหนึ่งตางหาก 

(3) ความตองการทางดานปญญา  มนุษยเปนสัตวท่ีมีคุณสมบัติแตกตางอยาง
สิ้นเชิงจากสัตวอ่ืน ๆ ในเรื่องการมีความคิดท่ีสลับซับซอนหรือความคิดท่ีมีเหตุผล  จึงมีการนิยาม
ความหมายของมนุษยวา “มนุษยเปนสัตวท่ีมีความคิดมีเหตุผล” หมายความวา มนุษยตองการมี
ความรู  ตองการศึกษาคนควาอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  สามารถบันทึกความรูและถายทอดจากรุนหนึ่งไป
ยังอีกรุนหนึ่งได สามารถเชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหม   ความรูบางอยางของมนุษยดูไมมี
ประโยชนสําหรับการดําเนินชีวิต  แตเพ่ือสนองตอความตองการทางปญญามนุษยก็ยังทุมเทเพ่ือให
ไดความรู   เชน  ความรูเรื่องดวงดาวตาง ๆ ในจักรวาล  ความรูเรื่องเกมสกีฬาตาง ๆ  เปนตน  

(4) ความตองการทางดานจิตวิญญาณ  มนุษยยังมีความตองการบางอยางท่ีเหตุผล
ใด ๆ ของมนุษยก็เขาไปอธิบายไมได  สิ่งนี้เรียกรวมวา “จิตวิญาณ” ซ่ึงมีลักษณะเปนท้ัง ความรูสึก
และอารมณ  จิตวิญญาณนี้เปนลักษณะเฉพาะของมนุษย  จิตวิญญาณของมนุษยบอกใหมนุษย
ทราบวาตัวเองออนแอเกินกวาท่ีจะปองกันตัวเองไดจากภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง    มี
ความรูสึกหวาดกลัว  ไมม่ันใจในการดําเนินชีวิต   ยิ่งมนุษยมีจินตนาการถึงชีวิตอ่ืนหลังจากการตาย
แลวมนุษยยิ่งรูสึกหวาดกลัว  จึงรูสึกวาจะตองหาท่ีพึงพิงชวยเหลือเพ่ือใหเกิดความม่ันใจและเปน
หลักประกันความม่ันคงในชีวิตวาจะมีความสุขของตัวเองท้ังในชีวิตนี้และชีวิตหลังจากตาย ความ
ตองการประการแรกเปนของสิ่งมีชีวิตท่ัว ๆ ไป สวนความตองการ 3 ประการหลังถือเปนความ
ตองการของมนุษยท่ีแตกตางจากสัตว  เปนเรื่องของปญญาและจิตใจของมนุษยโดยเฉพาะ   
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การศึกษาเปาหมายของชีวิตของมนุษยท่ีมีความซับซอนและลึกซ้ึง เปาหมายของชีวิตเปนไปตาม
ความตองการท้ัง 4 อยางขางตนนั้น 
 

2.1.1 เปาหมายของชวีติตามหลักพทุธศาสนา 
พระพุทธศาสนาไดเสนอหลักทางศีลธรรมท่ีเนื่องดวยหลักเศรษฐกิจ 2 ทาง  คือข้ัน

ต่ํา ไดแกหลักสนอง (To satisfy) กับข้ันสูง หลักบําบัด (To subdue) หมายถึงการสอนใหตั้งเนื้อตั้ง
ตัวใหไดในทางเศรษฐกิจ พยายามยกฐานะของตนใหสูงข้ึนดวยความขยันหม่ันเพียรและวิธีการอ่ืนๆ 
สวนหลักบําบัดนั้น ไดแก การสอนใหรูจักบรรเทาความตองการชนิดรุนแรงท่ีกลาวเปนความทะยาน
อยากอันกอความทุกขให คือถาจะมัวแตหาทางสนองความอยากอยูอยางเดียว อยางไรก็ไมรูจักพอ 
ทานจึงเปรียบเสมือนความอยากเสมอดวยไฟไมรูจักอ่ิมดวยเชื้อ หรือแมน้ําไมรูจักเต็มแมเราจะเทน้ํา
ลงไปสักเทาไรก็ตาม เพราะฉะนั้น จึงตองมีหลักบําบัด หรือหลักบรรเทาความทะเยอทะยานอยากให
นอยลงโดยลําดับ อันเปนทางแกทุกขได (สุชีพ ปุญญานุภาพ. 2541:167) การสรางหลักเศรษฐกิจ
ชั้นต่ําจึงเปนเรื่องของชีวิตทางโลกหรือของผูอยูครองเรือนซ่ึงเรียกวาระดับโลกียะสุขและข้ันท่ีสูงข้ึน
ไปเรียกวาระดับโลกุตตระ ซ่ึงจะขยายความดังตอไปนี้ 

(1) เปาหมายของชีวิตในระดับโลกิยะ ไดแก การสอนใหรูจักตั้งตนใหไดในทางโลกกอน
ดวยการวางหลักธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของชีวิตในระดับปุถุชน ซ่ึงเปนความสุขของปุถุชนคน
โดยท่ัวไป ชีวิตท่ีเสพความสุขเปนหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไมไดมองขามความเสื่อมทางดาน
ศีลธรรมสวนหนึ่งมาจากปญหาเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนความสุขของผูอยูครองเรือนความสุขชาวบานท่ัวไป 
ซ่ึงเปนความสุขท่ี อิงอาศัยวัตถุ ท่ีมนุษย ท่ี เกิดมาในโลกยอมตองการความสุขความสบาย 
พระพุทธศาสนากลาวถึงความสุขของผูอยูครองเรือนมีอยู 4 การ   

1.  อัตถิสุข ความสุขท่ีเกิดจากการมีทรัพย หมายถึง ความภาคภูมิใจ และความ
เอิบอ่ิมและความอุนใจวาตนมีโภคทรัพยไดมาดวยน้ําพักน้ําแรง ดวยความขยันหม่ันเพียรของตนและ
โดยชอบธรรม 

2.  โภคสุข ความสุขท่ีเกิดจากการใชจายทรัพยหมายถึงความภาคภูมิใจ ความเอิบ
อ่ิมใจวาตนไดจายทรัพยท่ีไดมาโดยชอบธรรมแลวรูจักใชจายทรัพยเพ่ือเลี้ยงชีพตัวครอบครับ ผูควร
เลี้ยงชีพและบําเพ็ญคุณประโยชนสาธารณะ 

3.  อนณสุข  ความสุขท่ีเกิดจากการไมเปนหนี้ หมายถึงความภาคภูมิใจ ความเอิบ
อ่ิมใจวา ตนเองเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใครหรือไมเปนทาส  ไมติดคางใคร 

4.  อนวัชชสุข  ความสุขท่ีเกิดจากความประพฤติท่ีไมเปนโทษ  หมายถึงความ
ภาคภูมิใจ และความเอิบอ่ิมใจวา ตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมไดท้ัง
ทางกาย ทางวาจาและทางใจ ในบรรดาความสุข 4 ประการนี้ อนวัชมีคามากท่ีสุด (องฺ.จตุกก
21/62/91) 

หลักธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในระดับปุถุชนไดแก  หลักการหาแสวงหาทรัพยและ
รักษาทรัพยสมบัติ  ดวยการปฏิบัติตามหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน  อันเปนหลักธรรมเอ้ืออํานวยให
เกิดความสุขในปจจุบันข้ันตน  4 คือ  

1. อุฎฐานสัมปทา  ถึงพรอมดวยความขยันหม่ันเพียรในการประกอบกิจการงานท่ี
สุจริต ไมผิดศีลธรรมและกฎหมายของบานเมือง คําวา อุฎฐานะ  แปลวาความเพียร เปนเหตุใหลุก
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ข้ึน หมายถึงความหม่ัน ความขยัน ในการแสวงหาทรัพยสมบัติ ขยันในการศึกษา แสวงหาวิชา
ความรู ฝกฝนตน ใหเกิดความชํานาญในการจัดการ ดําเนินงานใหไดผลดี 

2. อารักขาสัมปทา  ถึงพรอมดวยการรักษา หมายถึงการรูจักปองกัน เพ่ือคุมครอง
เก็บออมทรัพยสมบัติและผลงานท่ีตนหามาได  ปองกันไมใหเสื่อมหรือสูญหาย คําวา อารักขา
สัมปทา มีความหมาย 4 ประการ  

(1)  ปองกันอันตรายท่ีเกิดข้ึนแกทรัพย เชน การระวังโจรผูรายจะลักหรือปลน 
ตองเก็บทรัพยไวในท่ีปลอดภัย ไมประดับรางกายดวยของมีคามากไปในสถานท่ีๆไมปลอดภัย 

(2) การสะสมทรัพย เชน การออมทรัพยดวยการฝากธนาคาร หรือเก็บสะสมไว
ในท่ีปลอดภัย แมบางคนจะรายไดไมมากนัก เม่ือรูจักออมจะทําใหทรัพยสินพอกพูนข้ึนตามลําดับ
เหมือนน้ําท่ีหยดลงสูภาชนะทีละหยด ในท่ีสุดก็เต็มได 

(3) การปองกันกรรมสิทธิ์ สิทธิหมายถึงกฎหมายการรองรับคุมครอง ไดแก 
สิทธิในทรัพยสิน เม่ือมีทรัพยสิน เชน ท่ีดิน เคหะสถาน ตลอดจนเอกสารสัญญาตางๆ ควรตรวจสอบ
ดูวา ยังมีสิทธิ์สมบูรณตามกฎหมายหรือไม หากไมมี ควรดําเนินการเสีย เพ่ือเปนการพิทักษ สิทธิ
ของตน 

(4) การถนอมทรัพย คือ การรูจักใชสิ่งของดวยความระมัดระวัง และรูจักถนอม
ใชสิ่งตางๆ เชน โตะ เกาอ้ี ถวยชาม เสื้อผา ใหสามารถใชไดนาน คุมคา ไมตองสิ้นเปลือง เงินทอง ท่ี
ตองซ้ือหาอยูบอย ซ่ึงเปนความสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ   

3. กัลยาณมิตตา คบหามิตร หมายถึง รูจักเลือกคบ เฉพาะคนดีมีคุณธรรมหลีกหนีคน
ท่ีชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกคบและสนทนากับผูรู ผูมีความสามารถ มีศีลธรรมนาเคารพนับถือ 
ดวยความสนิทใจ มีคุณสมบัติเก้ือกูลตออาชีพการงาน 

4. สมชีวิตา รูจักเลี้ยงชีพแตพอดี และเหมาะสม หมายถึง ดําเนินชีวิตตามความ
สมควร  แกกําลังทรัพยท่ีหามาได คือ รูจักกําหนดรายรับรายจาย มีความเปนอยูพอดี และเหมาะสม
กับรายได ไมใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอยจนเกินไป มีการประหยัดอดออม  สามารถเก็บไวใช ในคราวจํา
เปนได  

   หลักจริยธรรมท่ีบุคคลพึงปฏิบัติตอตนเอง เชน  จริยธรรมสําหรับผูดํารงตนอยูในชีวิต
ฆราวาสวิสัย  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะสรางความม่ันคงใหแกตนเอง ท้ังในดานเศรษฐกิจและทางดาน
จิตใจแมวาเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอยู ท่ีนิพพาน แตก็ใหความสําคัญกับเรื่องของ
เศรษฐกิจเหมือนกัน ดังปรากฏในวรรณกรรมประเภทนิยายอิงหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่อง
อาทิตยทางตะวันตก สุชีพ ปุญญานุภาพวา 

“ถาพระพุทธศาสนามองขามหลักเศรษฐกิจทางโลก จะกลายเปนวา มองขาม
องคประกอบของศีลธรรมไปอยางสําคัญ เพราะศีลธรรมจะดีไมได ถาคนยังอดอยากยากแคน หรือ
เกียจครานไมประกอบอาชีพ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงเนนเปนพิเศษ ใหตั้งตนในทางโลก
กอน ดวยความหม่ันเพียร การเก็บออม การคบเพ่ือนท่ีดี และการดําเนินชีวิตทางสายกลาง เปนตน 
(โยธิน  มาหา, 2547 : 104) 

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นใหความสําคัญ
กับเรื่องปากทองของมนุษย หมายความวาปญหาดานความเสื่อมทางศีลธรรมจริยธรรมของสังคมนั้น
สวนหนึ่งมาจากปญหาดานเศรษฐกิจ  ดังนั้นเบื้องตนพระพุทธศาสนาสอนใหคนตั้งตนใหไดในทาง
โลกกอน จึงจะสามารถตั้งตนไดในทางธรรมซ่ึงไดแกการยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนไปสูระดับโลกุตระ 
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2. เปาหมายระดับโลกุตระ  ไดแกนิพพาน  นิพพาน  แปลวา  สภาพท่ีดับกิเลสและ
กองทุกขแลว ภาวะท่ีเปนสุขสูงสุดเพราะไรกิเลสไรทุกข เปนอิสรภาพสมบูรณ  เปนสภาวะท่ีตรงขาม
กับความทุกข ถือไดวาเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิตตามหลักพุทธศาสนา  แตพระพุทธศาสนาก็ไม
อยากจะเรียกนิพพานวาความสุข  เพราะความสุขนั้นก็ยังอยูภายใตอํานาจของทุกข   เพราะมันไมได
ปราศจากทุกขจริง  มันไมเพียงแตความทุกขลดนอยลงไปใหเรามีมายาคติวาเปนความสุขเทานั้น   
และเราใชคําวา  “ความสุข” ในความหมายวาเปนภาวะท่ีเปนความปรารถนาของมนุษยไปแลวใน
ปจจุบัน   แตก็พอจะอนุโลมตามภาษาโลกเพ่ือใหเขาใจไดวาเปนนิพพานเปนความสุข  แตเปน 
“ความสุขแทท่ีแทจริง” ในพุทธสุภาษิตวา “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง” (นิพพานัง ปรมัง สุขขัง)  
นิพพานมีความหมายอธิบายกันในหลากหลายแงมุม  และมีคําตาง ๆ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาท่ี
กลาวถึงนิพพานในลักษณะตางๆ การพูดถึงนิพพานในแงของการศึกษาอยางเปนวิชาการอยางเรา
เปนเรื่องท่ีสับสนและยุงยาก  คงอาศัยเพียงการศึกษาตามบันทึกทางศาสนาและการศึกษาจาก
นักปราชญทางพุทธศาสนาท่ีไดอธิบายไวเปนแนวทางเทานั้น  โดยเฉพาะในพระไตรปฎกและคัมภีร
ทางพุทธศาสนาอธิบายท่ีใชวิธีการอธิบายนิพพาน 4  แบบ (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), 2536) คือ 

1.  แบบปฏิเสธ หมายถึง  การใชคําท่ีมีความหมายปฏิเสธ  เชน การละกิเลส   การ
กําจัดกิเลส  การจบสิ้นของทุกข  ความสิ้นตัณหา หรือใชคําท่ีแสดงภาวะท่ีตรงขามกับฝายวัฏฏะ  
เชน ไมปรุงแตง ไมแก ไมตาย  เปนตน 

2. แบบไวพจน หมายถึง การใชคําท่ีแสดงคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีเปนภาวะท่ีสมบูรณมา
พูดถึงนิพพาน  เชน ความงาม  ความประณีต  ความบริสุทธิ์ ความสงบ  ความสุข   

3. แบบอุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบนิพพานกับสิ่งท่ีมนุษยเห็นวาดีท่ีสุด  เปนท่ี
ปรารถนา  เชน นิพพานคือฝงโนนท่ีตรงขามกับโลก  นิพพานคือเมืองแกว  นิพพานคือถํ้าทองท่ีหลบ
ภัย  เปนตน 

4. แบบบรรยายภาวะของนิพพานโดยตรง  คือ ภาวะท่ีไมมีธาตุเปนองคประกอบ  มี
ความสัมบูรณในตัว   ซ่ึงการนิยามแบบนี้เปนประเด็นปญหาท่ีเปนท่ีถกเถียงของผูศึกษาอยางปรัชญา
วานิพพานมีภาวะอยางไร  มีตัวอยางการบรรยายภาวะของนิพพานจากพระสูตรและอรรถกถามา
ประกอบหลายเรื่อง  เชน 

“ มีอยูนะ ภิกษุท้ังหลาย อายตนะท่ีไมมีปฐวี ไมมีอากาศ ไมมีเตโช  ไมมีวาโย ไมมีอา
กาสานัญจายตนะ ไมมีวิญญาณัญจายตนะ ไมมีอกิญจัญญายตนะ ไมมีเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
ไมมีโลกนี้ ไมมีปรโลก ไมมีดวงจันทรและดวงอาทิตยท้ังสองอยาง  เราไมกลาวอายตนะนั้นวา เปน
การมา  การไป การหยุด การจุติ การอุบัติ  อายตนะนั้นไมมีท่ีตั้งอยู (แตก็) ไมเคลื่อนไป ท้ังไมตองมี
เครื่องยึดหนวง นั่นแหละคือท่ีจบสิ้นของทุกข”  (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), 2536) 

นิพพาน  2  ประเภท  คือ 
 1) สอุปาทิเสสนิพพาน แปลวา นิพพานท่ียังมีเบญจขันธเหลือ  หมายถึงผูท่ีบรรลุ

นิพพานยังคงมีเบญจขันธท่ีตองเก่ียวของกับโลกอยู ตามความเขาใจโดยท่ัวไปหมายถึงนิพพานของ
พระอรหันตท่ียังมีชีวิตอยู  ซ่ึงทานก็ยังตองมีความแก  ความเจ็บ  ความเสื่อมโทรมทางเบญจขันธอยู  
แตภาวะกาย  จิต  ปญญามีลักษณะท่ีเดนชัดพิเศษ  
  ลักษณะชีวิตของผูนิพพาน (สอุปาทิเสสนิพาน) 
  แบบผูนิพพาน คือ ภาวะท่ีกาย  จิตและปญญามีลักษณะเดนชัดพิเศษ 3 ดาน (พระเทพเวที
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2536) คือ 
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(1) ภาวะดานปญญา  
- ความรูเห็นตามสิ่งท่ีมันเปนจริงตามธรรมชาติ 
- ความรูเทาทันสังขาร รูเทาทันสมมติบัญญัติ  ไมหลงไปตามสมมติความ 
- รูเทาทันวิถีทางของภาษา รูจักภาษาของโลก ใชภาษาเปนเครื่องสื่อความหมาย 
- ความหมดมิจฉาทิฏฐิ สิ้นสงสัยเก่ียวกับชีวิตและโลกนี้โลกหนาและอัพยกตปญญา   
- ความอยูเหนือศรัทธา เพราะรูเห็นดวยตนเองแลว  รูชัดแจงแลว 

(2) ภาวะดานจิต  
- ความหลุดพนเปนอิสระ ไมติดโลก  ไมถูกกิเลสครอบงํา  ไมเปนทาสของอารมณ 
- การอยูเหนือความหวัง หมดหวัง  สิ้นหวังไมเพอถึงอนาคต  ดํารงอยูดวยปจจุบัน   
- ความปลอดโปรงเบิกบานใจ ไมติดของกังวลใจ 
- การมีความสุขแทท่ีไมติดความสุข ไมข้ึนตออามิส 
- สุขภาพจิตสมบูรณ ไมมีโรคใจ มีสุขภาวะ 
- เปนผูไมสะดุงหวาดหวั่นตอความเปนความตาย 

(3) ภาวะดานความประพฤติ 
- เปนผูดับกรรมการกระทําใด ๆ เปนเพียงกิริยาและหนาท่ี 
- เลิกการกระทําดวยตัณหา 
- ไมทําเพ่ือตนแตทําเพ่ือผูอ่ืนดําเนินชีวิตดวยปญญาและกรุณา 
- เคารพในหมู รับผิดชอบตอสวนรวม         

2) อนุปาทิเสสนิพพาน แปลวา นิพพานท่ีไมมีเบญจขันธเหลือ  หมายถึง การนิพพานของ
พระอรหันตเม่ือสิ้นชีวิต ท่ีท้ังกิเลสซ่ึงทานไดดับไปตอนเม่ือยังมีชีวิตอยูและเบญจขันธของทานก็ดับ
ไปดวยแตกสลายไปดวย  พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดศึกษาคัมภีรพุทธศาสนาอยางละเอียดพบวา
คําท่ีมีความหมายถึงนิพพานมีมากมาย ทานไดรวบรวมไวถึง 88 คํา (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2536)  คือ 

1. อกัณหอสุกะ ไมดําไมขาว  ไมบุญไมบาป 
2. อกตะ    ไมมีใครสราง 
3. อกิญจนะ ไมมีอะไรคางในใจ,ไรกังวล 
4. อกุโตภัย  ไมมีภัยแตท่ีไหน 
5. อัจจุตะ  ไมเคลื่อน, ไมตองจากไป 
6. อัจฉริยะ  อัศจรรย 
7. อชระ,อชัชชระ ไมแก  ไมคร่ําครา 
8. อชาตะ  ไมเกิด 
9. อนตะ  ไมโอนเอน 
10.อนันตะ ไมมีท่ีสดุ 
11.อนาทาน ไมมีการถือม่ัน 
12.อนาประ ไมมีอ่ืนอีก 
13.อนาลัย  ไมอาลัย 
14.อนาสวะ ไมมีอาสวะ 
15.อนิทัสสนะ ไมเห็นดวยตา 
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16.อนีติกะ ไมมีสิ่งเปนอันตราย 
17.อปโลกิตะ ไมผุพัง 
18.อภยะ  ไมมีภัย 
19.อมตะ  ไมตาย 
20.อโมสธรรม ไมเสื่อมสูญ 
21.อัพภูตะ ไมเคยมีไมเคยเปน 
22.อัพยาธิ  ไมมีโรคเบียดเบยีน 
23.อัพยาปชฌะ ไมมีความเบียดเบียน 
24.อภูตะ  ไมกลายไป 
25.อสังกิลิฏฐะ ไมเศราหมอง 
26.อสังกุปปะ ไมหวั่นไหว 
27.อสังขตะ ไมถูกปรุงแตง 
28.อสังหิระ ไมคลอนแคลน 
29.อโสกะ  ไมมีความโศก 
30.อาโรคยา ไมมีโรค  
31.อิสสริยะ อิสรภาพ 
32.เขมะ  เกษม 
33.ตัณหักขยะ ภาวะสิ้นตัณหา 
34.ตาณะ  เครื่องตานตัณหา 
35.ทีปะ  เกาะ ท่ีพ่ึง 
36.ทุกขักขยะ ภาวะสิ้นทุก 
37.ทุททสะ เห็นไดยาก 
38.ธุวะ   ยั่งยืน 
39.นิปุณะ  ละเอียดออน 
40.นิปปปญจะ ไมมีกิเลสเครื่องเนิ่นชา 
41.นิพพาน ความดับกิเลสและกองทุกข 
42.นิพพุติ  ความดับเข็ญเย็นใจ 
43.นิโรธ  ความดับทุก 
44.ปรมสัจจ ความจริงอยางยิ่ง 
45.ปณีตะ  ประณีต 
46.ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด 
47.ปรมสุข สุขอยางยิ่ง 
48.ปรายนะ ท่ีไปขางหนา ท่ีหมาย 
49.ปสสัทธิ ความสงบระงับ สงบเย็น 
50.ปาระ  ฝง ท่ีหมาย 
51.มุตติ  ความพน ความรอด 
52.โมกขะ  ความพนได 
53.โยคักเขมะ ธรรมอันเกษมจากโยคะ 
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54.เลณะ  ท่ีเรน ท่ีกําบังภัย 
55.วิมุตติ  ความหลุดพน 
56.วิโมกข  ความหลุดพน 
57.วิรชะ  ไมมีธุลี 
58.วิราคะ  ความจางคลาย 
59.วิสุทธิ  ความบริสุทธิ์ 
60.สัจจะ  ความจริง 
61.สันตะ  สงบ ระงับ 
62.นติ  ความสงบ 
63.สรณะ  ท่ีพ่ึง ท่ีระลึก 
64.สวิะ  แสนเกษมสําราญ 
65.สุทธิ  ความบริสุทธิ์ 
66.สุทททสะ เห็นไดยากยิ่ง 
67.นิจจะ  เท่ียงแท 
68.วัฏฏ  พนจากวัฏฏ 
69.อักขระ  ไมรูจักสิ้น 
70.อขลิตะ  ไมพลั้งพลาด 
71.อจละ  ไมหวั่นไหว 
72.อนารัมมณะ ไมตองอาศัยสิ่งยึดหนวง 
73.อนุปปาทะ ความไมเกิด 
74.อปวัคค ปราศจากสังขาร 
75.อมรณะ ไมตาย 
76.อรูปะ  ไรรูป 
77.อสปตตะ ไมมีขาศึก 
78.อสัมพาธะ ไมคับแคบ 
79.เกวละ  สมบูรณในตัว 
80.นิจจะ  เท่ียง แนนอน 
81.นิรุปตาปะ ไมมีความเดือดรอน 
82.ปฏิปสสัทธิ ความสงบระงับ 
83.ปทะ  ท่ีพึงถึง จุดหมาย 
84.ประ  ภาวะตรงขาม 
85.ปริโยสาเน จุดสุดทาย จุดหมาย 
86.ปหานะ การละกิเลส 
87.วูปสมะ  ความเขาไปสงบ 
88.วิวัฏฏะ  ภาวะพนวัฏฏะ 
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ความหมายของนิพพานในชวีติประจําวนั   
การพูดถึงนิพพานโดยยึดตัวอักษรจากคัมภีรเปนหลักท่ีกลาวมาแลว  อาจไมมีคุณคาและ

ความหมายตอชีวิต  นักปราชญชาวพุทธยังมีการอธิบายนิพพานท่ีเปนหลักปฏิบัติและผลของการ
ปฏิบัติในชีวิตปจจุบัน  ท่ีนาสนใจหลายทาน  เชน  นิพพานคือความวาง ของพุทธทาสภิกขุ 
     ทานพุทธทาสภิกขุ  (พระธรรมโฆษาจารย) ผูบุกเบิกการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบใหมใน
ศตวรรษท่ีผานมา ไดใหความหมายท่ีเนนย้ําเปนพิเศษ “นิพพานเปนความวาง”   หมายถึง  เปน
ภาวะท่ีมิใชตัวตน   วางจากความหมายแหงความเปนตัวตน    คือไมสามารถจับตองยึดถือเอาเปน
ตัวเปนตนของเราได  ทานชี้ใหเห็นวานิพพานเปนเปาหมายของชีวิต   ณ  เดี๋ยวนี้ เรียกวา “นิพพาน
ทุกขณะจิต”  เพราะมันเปนความสิ้นสุดแหงกิเลสในขณะท่ียังมีชีวิตอยู  สํานวนเทศนาของทาน
กลาววา  

“... นี่เรียกวา ถาตายแลวไมมีชีวิตแลวมันก็ไมใชเปาหมายของชีวิต  เพราะถาตายแลวมัน
ไมมีชีวิตแลวมันจะมีเปาหมายอะไรกัน มันตองมีอยูสําหรับชีวิตนี่   ดวยการเปนอยูอยางเย็นสนิท
อยางแทจริงไมกลับรอนไมกลับมีความทุกขใดๆ ไดเลย  นี่คือเปาหมายของชีวิตท่ีมันยังเปนตัวชีวิต
และมันไดรูและถึงจุดสูงสุดของมัน...” (พุทธทาสภิขุ, 2542)   

ทานมักใชคําท่ีมีความหมายงาย ๆ  เพ่ืออธิบายภาวะนิพพานในชีวิตประจําวันงาย ๆ  เชน 
“นิพพานเดี๋ยวนี้” “นิพพานชิมลอง” “นิพพานทุกขณะจิต” คําเหลานี้นํามาซ่ึงการอธิบายพุทธธรรม
ของคณาจารยรุนหลัง  เชน พระพยอม กลฺญาโณ (พระพิศาลธรรมวาที) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี
(ว.วชิรเมธี)  เปนตน 

นิพพานคือภาวะแหงการตื่นอยูเสมอ ของพระติช นัท ฮัน ซ่ึงเปนพระชาวเวียดนาม เนน
ย้ําใหเห็นวาชีวิตท่ีนิพพานคือ ชีวิตท่ีตื่นอยูเสมอ หมายความวา ชีวิตท่ีมีการเจริญสติตลอดเวลา  
เพราะสตินําไปสูความตื่นรู และความตื่นรูนั้นมิไดจํากัดอยูแค การรูกายและใจ ของตนเทานั้น หาก
ยังรูความเปนไปของสิ่งรอบตัว รวมท้ังรูถึง ความทุกขยากของผูคนดวย แตขณะเดียวกันจะตองไม
ปลอยใหความทุกขของผูอ่ืน ทวมทนจิต จนตนเองกลายเปนผูทุกข ไปดวยอีกคน เราจะตองรักษาจิต
ใหผองใสอยูเสมอ โดยมีสติเขาไปรับรูความเศราโศก ความโกรธ ความเกลียด และแปรใหเปน ความ
สงบและความรัก การตื่นอยูเสมอดวยสตินั้นเปนปาฏิหาริยในตัวเอง  
  นอกจากนั้นทานติช นัท ฮัน  ยังนําเสนอวาเราควรเห็นโลกดวยปญญา กลาวคือ เห็นใหไป
พนจากความหลง แหงทวิภาวะท่ีมองสิ่งตางๆ แยกออกเปนข้ัวๆ โดยทานชี้ใหเห็นวา การมองเห็น
เปนข้ัวๆ นั้น เปนสิ่งผิด  เพราะแทจริงแลวไมวา ได-เสีย มา-ไป เกิด-ตาย เรา-ผูอ่ืน ขยะ-ดอกไม 
เหยื่อ-อาชญากร ท้ังหมดนี้ ไมไดแยกจากกัน คนท่ีเปนอาชญากรนั้นก็เคยเปนเหยื่อมากอน 
เชนเดียวกับขยะ ซ่ึงในอดีต เคยเปนของดีมากอน  และในอนาคตก็จะ กลายเปนดอกไมอีก ในโลก
แหงความเปนจริง ทุกอยางลวนสัมพันธกันและเปนเหตุปจจัย ใหแกกันและกัน เมฆกับกระดาษ 
เก่ียวของกัน อยางแยกไมออก ไมมีเมฆ ไมมีฝน ก็ไมมีตนไม และไมมีกระดาษ ดวยเหตุนี้ทานจึงย้ํา 
ใหเรามองกระดาษ จนเห็นกอนเมฆ ดวงอาทิตย และคนตัดไม กลาวอีกนัยหนึ่งกระดาษนั้นไมมี
ตัวตนของมันเอง หากเกิดข้ึนมาจากสิ่งท่ีไมใชกระดาษ เชนเดียวกับรางกายของเราลวนเกิดข้ึนจาก
ธาตุหรือสารตางๆ ท่ีไมใชตัวเรา เชน คารบอน แคลเซียม เหล็ก ฯลฯ 
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สรปุ 
เปาหมายของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาในระดับโลกียะและโลกุตระนั้นก็เพ่ือใหเกิด

ประโยชน 3  ประการ คือ 
1. ทิฏฐธัมมิกประโยชน หมายถึงประโยชนในปจจุบัน หรือประโยชนท่ีเก่ียวกับ

ชีวิตประจําวัน เปนเรื่องธรรมดาของสามัญชน ท่ีมุงหมายกันในโลกนี้ มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงไร
โรคภัย ทําใหอายุยืนยาว มีทรัพยสมบัติ มีเกียรติยศชื่อเสียง มีชีวิตครองเรือนท่ีสุขสมบูรณ พรอมท้ัง
การเกิดข้ึนดวยความเพียร มีสติปญญาของโดยชอบธรรม และรูจักปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ี
เปนไปเพ่ือประโยชนสุข โดยชอบธรรม ท้ังแกตนเองและคนอ่ืน 

2. สัมปรายิกัตถ หมายถึงประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชนดานคุณคาของชีวิตซ่ึง
เปนข้ันล้ําลึกสําหรับชีวิตภายใน เปนหลักประกันชีวิตในอนาคต หรือภายภาคหนาท่ีภพใหม คือ มี
ชีวิตเจริญกาวหนาดวยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี ใช
ประโยชนท่ีไดในปจจุบันในทางท่ีชอบธรรมและเปนคุณ จนเปนผูมีความม่ันใจในความดีของตน เม่ือ
ถึงเวลาท่ีละโลกนี้ไปแลวมีใจสงบครองสติได ไมหวงกังวลทุรนทุราย หรือหวาดหวั่นกลัวภัยในโลก
หนา 

3. ปรมัตถประโยชน  หมายถึง ประโยชนสูงสุด หรือประโยชนท่ีเปนสาระแทจริง
ของชีวิต ถือเปนจุดหมายข้ันสุดทายของชีวิต เปนการรูแจงตามสภาวธรรมท้ังหลายท่ียึดม่ันถือม่ัน
แลวสามารถดับกิเลสและกอทุกขได เขาสูภาวะนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพุทธบริษัททุกหมู
เหลา (ส.ํยุ.สคฺค/15/134/55) 

 
2.1.2  เปาหมายของชวีติตามหลักศาสนาครสิต 

ศาสนาคริสตไดแบงเปาหมายมนุษยออกเปน 2 ระดับ คือ 
1. อยูเพ่ือโลกนี้ คือ เปนอยูเพ่ือใหตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสุขและมี

สันติภาพอันยั่งยืน ซ่ึงไดแกการปฏิบัติตามหนาท่ีของมนุษยตามหลักศาสนา 
2. อยูเพ่ือโลกเบื้องหนา คือเขาสูอาณาจักรพระเจา (The Kingdom of God) ท่ี

ไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกแลว  เปนชีวิตท่ีไมตองตาย ไมถูกลงโทษ เปนสันติสุขอันแทจริง ชีวิตท่ี
มีความสัมพันธกับพระเจาคือชีวิตท่ีพึงประสงคของผูศรัทธาในพระคริสต 

คัมภีรสดุดีของชาวคริสตกลาววา “จงชื่นชมยินดีในพระยโฮวาห  และพระองคจะ
ประทานสิ่งท่ีทานปรารถนา” (สดุดี 37:4) เปนขอความสําคัญท่ีชาวคริสตตองพิจารณาใหดีวาแลว
อะไรคือสิ่งท่ีพระองคจะประทานใหตามความปรารถนาของมนุษยผูศรัทธาในพระองค  แนนอนวา
มันไมใชทรัพยสมบัติ  ลาภยศ สรรเสริญแบบมนุษยในโลกนี้ตองการ  แตสิ่งท่ีมนุษยควรปรารถนา
คืออาณาจักรของพระองค คัมภีรมัทธายกลาววา “แตจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจาและ
ความชอบธรรมของพระองคกอน และพระองคจะประทานสิ่งท้ังปวงเหลานี้ใหแกทาน” (เจม่ี บัคก้ิง
แฮม, 2543.) 

พระเจาและอาณาจักรพระเจาอยูกับเราเสมอในโลกนี้ 
พระเจา (God) คือ  อํานาจยิ่งใหญท่ีอยูเหนือสิ่งท้ังปวง ไมใชสิ่งท่ีจะใชพูดใด ๆ มาอธิบาย

พระองค  แตเปนสิ่งท่ีมนุษยจะตองนอมนําทานเขามาดวยการอธิษฐาน อาณาจักรพระองคก็มิใชไกล
อ่ืนในโลกอ่ืน พระคัมภีรกลาววา “เราอยูนี่ เรายืนเคาะอยูท่ีประตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปด
ประตู  เราจะเขาไปรับประทานอาหารกับผูนั้นและเขาจะรวมรับประทานกับเรา (วิวรณ 3:2) สิ่ง
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สําคัญท่ีเราจะตองทําคือการอธิษฐาน  ดวยความสัตยวา  "องคพระเยซูคริสตเจา  ขาพเจาตองการ
พระองค  ขาพเจาขอเปดประตูใจของขาพเจา ตอนรับเอาพระองคมาเปนพระผูชวยใหรอด และเปน
องคพระผูเปนเจาของขาพเจา  ขาพเจายอมรับกับพระองควาขาพเจาเปนคนบาป และขอสารภาพ
ความผิดบาปท้ังสิ้นของขาพเจา  ขอบพระคุณพระองคท่ีไดทรงโปรดอภัยโทษบาปผิดใหขาพเจาแลว  
และไดโปรดประทานชีวิตนิรันดรใหแกขาพเจา  ขอไดโปรดครอบครองชีวิตของขาพเจา และกระทํา
ใหชีวิตของขาพเจาเปนไปตามแนวทางของพระองคเถิด  อธิษฐานทูลขอในนามของพระเยซูคริสต
เจาอาเมน”(อธิษฐาน, 2555)  การเขาถึงหลักความจริง 4 ประการ ทําใหชีวิตมีความสัมพันธท่ีดีกับ
พระเจา 

1) ความรักของพระเจาและแผนการของพระเจา เราตองตระหนักวาพระองคทรงรัก
คุณและไดจัดเตรียมแผนการท่ีดีเลิศสําหรับชีวิตของคุณ 

2) มนุษยเปนคนบาปจึงถูกตัดขาดจากพระเจา มนุษยจึงไมสามารถไดรับความรักอัน
เต็มลนของพระองค 

3) พระเยซูคริสตเปนหนทางเดียวท่ีพระองคประทานใหเพ่ือท่ีจะนําเราไปถึงพระเจา  
โดยการรับพระเยซูคุณจะไดรับความรักจากพระเจาและแผนการท่ีทานไดเตรียมไวใหคุณ 

4) เราตองตอนรับพระเยซูเขามาเปนพระผูชวยใหรอดและพระเจาเปนการสวนตัว   
การไปโบสถเปนประจํา การอยูในครอบครัวท่ีเปนคริสเตียน ไมไดทําใหเราเปนบุตรของพระเจา     
แตละคนตองตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในชีวิตเปนการสวนตัวเทานั้น 

ของขวัญของพระเจา 
เม่ือรับหลักการอันนี้แลวและเขาไปอยูในอาณาจักรของพระองคแลว เราจะไดสิ่งท่ีพึง

ปรารถนาในชีวิตเปนของขวัญพิเศษมากมาย  คือ 
    1)  พระเยซูจะอยูในชีวิต 
    2)  ความบาปจะไดรับการใหอภัย 
    3)  ไดเปนบุตรของพระเจา 
    4) ไดรับชีวิตนิรันดรหลังความตาย ท่ีสามารถฟนจากความตายได ไมตองสะดุงตอ

ความตายอีกตอไป 
  5)  ไดรับสิ่งใหม ๆ ในชีวิตท่ีพระเจาเตรียมไวให  

 2.1.3 เปาหมายของชวีติตามหลักศาสนาอสิลาม 
                        คําสอนหรือศาสนบัญญัตติบัญญัติท่ีไดชี้แนะวา “อิบาดัต” คือ การยอมตาม
เจตจํานงของพระเจา (อัลเลาะห)  เปนเปาหมายของมนุษย อันจะนํามาซ่ึงการบรรลุธรรม  
ตลอดจนความผาสุกในโลกนี้และโลกหนา    อีกนัยหนึ่งจุดประสงคของชีวิตก็คือ  การแขงขันกันทํา
ความดี  อัล-กุรอาน  กลาววา “แทจริงอัล-กุรอานนี้ ชี้นําไปสูแนวทางท่ีดีม่ันคงท่ีสุดในทามกลาง
แนวทางท้ังหลาย” (อัล-อิสรออฺ, 9)   
                      ทรงตรัสอีกวา “เราไดประทานคัมภีรนี้ลงมาใหแกเจาซ่ึง (เปนคัมภีรท่ี) สาธยาย
ทุกสรรพสิ่ง” (อัน-นะหลฺ,89) อัล-กุรอานไดยืนยันถึงทัศนะดังกลาวนี้ไววา “ทุกกลุมชน (หรือทุกๆ 
คน) มีทิศทางและเปาหมายท่ีมุงหนาไปสู (ทิศทางนั้นๆ) ดังนั้น พวกเจาจงรุดหนาไปสูความดีงามเถิด 
(เพ่ือจะไดไปถึงยังเปาหมายหนึ่งอันสูงสงยิ่ง)” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ, 148) 
            “ดีนะ”แผนของการดําเนินชีวิต 
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             แนวทางและแบบแผนของการดําเนินชีวิตเพ่ือไปสูเปาหมายของชีวิตนั้น อัล-กุรอาน
ใชคําวา “ดีนะ” ในความหมายวา  ผูศรัทธาหรือผูปฏิเสธก็ตามตางก็มี “ดีนะ” ท้ังสิ้น เนื่องจากการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยมิอาจกอรูปข้ึนโดยปราศจากแนวทางและแบบแผนได  ไมวาจะเปนแนวทาง
ท่ีมาจากศาสดาและโองการ (วะหย) ของพระผูเปนเจา  หรือแบบแผนท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยมนุษยเอง
ก็ตาม  แนวทางและแบบแผนในการดําเนินชีวิตท่ีดีและม่ันคงท่ีสุดสําหรับมนุษย  ไดแก แนวทางท่ี
ไดรับการชี้นําโดยธรรมชาติของการสรางสรรคในตัวมนุษย  มิใชโดยอารมณความรูสึกของบุคคล
หรือของสังคมแตอยางใด   

“ดีนะ” ท่ีถูกตองตองไดรับรองจากอัลเลาะห ซ่ึงดีนะท่ีรับรองโดยอัลเลาะห คือ การ
ยอมจํานน ตอพระประสงคของพระองค หมายถึงการยอมจํานนตอธรรมชาติแหงการสรางสรรคของ
พระองคซ่ึงไดเรียกรอง มนุษยไปสูประมวลขอบัญญัติหนึ่งโดยเฉพาะ  

 สําหรับมุสลิมแลว “อัลเลาะห” ผูทรงสูงสงจะทรงชี้นําทางทุกๆ สรรพสิ่งไปสูความ
ผาสุกและเปาหมายของการสรางสรรคอันเฉพาะเจาะจงตอสิ่งนั้นๆ  ดวยวิถีทางแหงการสรางสรรค
ของพระองค  ดังนั้น เสนทางท่ีแทจริงสําหรับมนุษยในการดําเนินชีวิตจึงไดแกเสนทางท่ีธรรมชาติ
อันบริสุทธิ์ของมนุษยไดเรียกรองเขาไปสูเสนทางดังกลาว  และไดแกการนําเอากฎเกณฑตางๆ มา
ปฏิบัติใชท้ังในชีวิตสวนบุคคลและชีวิตในทางสังคม  ซ่ึงมนุษยท่ีมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์จะไดรับการชี้
นําไปสูการปฏิบัติตาม กฎเกณฑเหลานั้นและนําไปสูเปาหมาย 2 แบบในวิถีแหงมุสลิม คือ   

1) เปาหมายในโลกนี้ เปนเปาหมายเพ่ือใหตนมีความสุขท้ังทางกายและใจ หมดความ
ทุกข ความหวาดกลัว และทําใหสังคมและโลกมีความสุข  

2) เปาหมายในโลกหนา (ปรชัค) คือ การพนจากการถูกลงโทษ ไดเขาถึงสวรรค รับ
ความโปรดปรานจากพระเจา  มีความสุขตลอดไป พนจากความทุกข  ความทรมานตาง ๆ  
       ชีวิตในโลกปรชัค  

ตามคําพรรณนาสภาพชีวิตในสวรรคไวกลาววา  “จงกินและดื่มตามสบาย  เพราะสิ่งท่ีสู
เจาไดกระทําแลวเถิด”  “เขาจะไดนอนบนเกาอ้ีนวมเปนแถว แลวเราจะใหเขาแตงงานกับสาวผูมี
นัยนตาโต” “ผูใดมีความเชื่อและลูกหลานก็เชื่อตาม เราจะใหลูกหลานของเขาไดพบกับเขา  และ
เราจะไมโกงเขาเพราะการงานของเขาเปนอันขาด ทุกคนไดรับประกันวาจะไดสิ่งท่ีเขาควรจะได  
และเราจะยื่นผลไมและเนื้อชนิดท่ีเขาชอบใหเขา พวกเขาจะไดสงถวยท่ีมีขอเสียหายและบาปตอๆ 
กันไปจนท่ัว และพวกเด็กรับใชจะแวดลอมเขาประดุจไขมุกท่ีซอนไว ” (คุณคาของอัลกุรอานในวิถีชี
ชิตของมุสลิม, 2555.) 

โดยสรุปจากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จะเห็นไดวาสิ่งท่ีศาสนาสนใจก็คือเปาหมายสูงสุดและเปน
ข้ันสุดทายของชีวิตจริงๆ เปาหมายเหลานี้ศาสนาทุกศาสนาสอนไวอยางชัดเจน และพอประมวลลง
เปนประเภทใหญ ๆ  ได 3 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1) การมีชีวิตอยูดวยการเวนจากความชั่วท้ังปวง การทํากรรมดี  และการชําระจิต
ของตนใหสะอาด สวาง สงบ  เม่ือชีวิตสิ้นสุดลง ก็เปนสิ้นสุดแหงกระแสชีวิต ไมมีการเกิด แก เจ็บ 
ตาย อีกตอไป ตามหลักคําสอนของศาสนาพุทธ 

2) การมีชีวิตอยูดวยศรัทธาในพระเจา อยูในความดี  ไดรับการอภัยบาป  ตายแลว
ไปอยูในสวรรคกับพระเจาชั่วนิรันดร  เปนทัศนะของศาสนาคริสต   

3)  การมีชีวิตอยูดวยศรัทธาในพระเจา อยูในความดี  ตายแลวไปอยูในสวรรคกับพระ
เจาชั่วนิรันดร ตามทัศนะศาสนาอิสลาม 
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   สวนความแตกตางท่ีสําคัญนั้น เปนเรื่องของสถานภาพของบุคคลผูบรรลุถึงเปาหมาย
สูงสุดหลังจากท่ีเขาเสียชีวิตแลว  ศาสนาเทวนิยมกลุมเสมิติกเห็นวา ชาวสวรรคยังคงมีความเปน
ปจเจกบุคคลเหมือนยังมีชีวิตอยูในโลกนี้  บางพวกก็เห็นวาชาวสวรรคมีพรอมท้ังรูปกายและนาม
กาย ดังนั้นมิตรสหายจึงคงไปพบกันท่ีสวรรคและยังคงจํากันได  แตบางพวกก็เห็นวาสวรรคมีเพียง
นามกาย (spiritual body) เทานั้น การจํากันไดจึงไมมี  ทุกคนมีฐานะเทาเทียมกัน เนื่องจากไมมี
ภารกิจใดๆ จะตองทํา ชาวสวรรคจึงไดแตสรรเสริญพระเจาตลอดกาล (แสง  จันทรงาม, 2534) 
 
2.2 เปาหมายของชวีติตามหลักปรชัญา 

เนื่องจากปรัชญาเปนการแสวงหาความจริง อาศัยเหตุผลและปรัชญา คือการคนพบ
ความรูเก่ียวกับความจริง ซ่ึงเปนความรูท่ีอยูเหนือกฎเกณฑท่ีตายตัวและเปนความรูท่ีมีลักษณะเปน
ศิลปและเปนความรูเปนศาสตรพิเศษของมนุษย การแสวงหาขอเท็จจริงทางปรัชญาจึงปรากฏมี
ลักษณะเปนศิลปทางความคิดอีกดวย เปาหมายของปรัชญาจึงเปนเรื่องของการขบคิดปญหา แลว
นําเสนอทฤษฎีโดยอางเหตุผล พรอมท้ังวิพากษ และเสนอแนวคิดเปนสวนใหญดังจะยกตัวอยางกลุม
ปรัชญา 3 กลุม ดังตอไปนี้  

2.2.1 ปรัชญากลุมสุขนิยม (Hedonism) ทานลองไปยืนบนหนาตางตึก 3 ชั้น 
และมองลงมาดูคนท่ีเดินขวักไขวท่ีอยูขางถนน แลวนึกสืบสวนดูซิวา ผูคนเหลานั้นกําลังเดินไปหา
อะไร  นั่นประเสริฐเพ่ือนของทานกําลังวิ่งตามรถเมลท่ีกําลังจะเคลื่อนออก  ทานรูดีวานั่นก็เพราะ
เขากลัวไปถึงท่ีทํางานสาย ทําไมละ ก็เพราะถาบอยเขาเจานายอาจจะไลออก  เพราะกลัวหางาน
ใหมไมได  เพราะเด่ียวนี้หางานยาก  ทําไมกลัวจะไมไดทํางานละ ก็เพราะถามีงานทําแลวก็จะไดมี
เงินเดือน เอาเงินมาทําอะไรละ ไมมีเงินแลวจะไดอะไรกิน  อะไรใชละ ทําไมตองกินละ ก็เพราะถา
หิวแลวมันเกิดทุกขไมสบายละซิ  ทําไมจะตองพนจากความทุกขมาสุขความสบายดวยละ ตรงนี้ไมมี
คําตอบตอไป 
         เราอาจตองการสิ่งหนึ่งเพ่ือสิ่งหนึ่ง  แตเม่ือใดท่ีเราพนทุกขไดสุขเราถามไมไดตอไปวา
เราตองการสิ่งนี้เพ่ืออะไร มันเปนท่ีสุดของความตองการ คนอ่ืนๆ ท่ีทานเห็นเดินอยูขางลางเขาอาจ
ไมไดไปทํางานหาเงิน เชน คนกําลังไปดูหนัง  คนนั้นกําลงจะไปพักผอนท่ีใดท่ีหนึ่ง หรือบางคน
อาจจะไปเลนเทนนิส  แตถึงกระนั้นจุดหมายปลายทางอันท่ีสุดของทุกคนก็คือ การพนจากความ
ทุกขและการไดมาซ่ึงความสุขสบาย 
        ความสุขนิยมเชื่อวาไมวาเราจะทําอะไรก็แลวแตเปนไปไมไดท่ีจะไมมีความสุขสบายเปน
จุดหมายปลายทาง  คนบางคนอาจหลอกตัวเองคือคิดวา การท่ีคนกระทําสิ่งๆหนึ่งอยูในปจจุบันนี้
เพราะใจรักมิใชเพราะความสุขบาย  ชาวสุขนิยมจะบอกวานั่นเปนเพราะวิเคราะหและสืบสาวไปยัง
ไมตลอด ถาพิจารณาใหถ่ีถวนแลวเราไมสามารถหนีพนสิ่ง 2 สิ่งคือ การปลอดจากความเจ็บปวดและ
การไดมาซ่ึงความสุข ชาวสุขนิยมท่ีรูจักกันก็คือ เบ็นธัม (Benthum 1748-1831) เขียนไววา  

“ธรรมชาติไดจัดใหมนุษยอยูภายใตบงการของนายท่ีมีอํานาจเต็มสองคือ ความเจ็บปวด
และความสุขสบาย  เพ่ือสิ่งท้ังสองนี้เทานั้นท่ีเราจะกลาวไดวาอะไรท่ีเราควรทําและอะไรท่ีเราจะทํา..
มันควบคุมสิ่งท่ีเราทําท้ังหมด สิ่งท่ีเราคิดท้ังหมด  ความพยายามท่ีจะหลุดพนจากอํานาจของมัน
กลับแสดงใหเห็นและยืนยันความมีอยูของมัน โดยคําพูดมนุษยอาจแสรงทําเปนหนีอํานาจของมัน 
แตโดยความเปนจริงเขาอยูใตอํานาจของมันตลอดเวลา” 
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สําหรับสุขนิยมการแสวงหาหนทางท่ีจะหลุดพนจากความทุกขความเจ็บปวดท่ีกําลังมีอยู
ก็นับไดวาเปนการแสวงหาความสุขความสบายเหมือนกัน  ถาเราสังเกตดูชีวิตของคนโดยท่ัวไป เรา
จะเห็นวาความตั้งใจท่ีจะหลุดพนความเจ็บปวดมาสูสภาพปกตินั้นมักจะรุนแรงกวา ความตั้งใจท่ีจะ
ออกจากสภาพปกติไปสูความสุขสบายท่ียิ่งๆข้ึน  คงไมมีใครท่ีตกอยูในสภาพของความทุกขแลวไม
อยากออกจากสภาพนั้นมาสูสภาพปกติ  แตเราพอเห็นบางท่ีอยูในสภาพปกติแลวไมดิ้นรนท่ีจะไปสู
สภาพท่ีสุขสบายมากกวาปจจุบัน 

ในบางกรณีเราเห็นไดชัดเจนวาการกระทําของคนๆหนึ่งเกิดข้ึนเพราะตองการพนทุกขหรือ
ไดสุข คนท่ีหิวเดินไปกินอาหารก็ดี  คนท่ีอยูในหองอับแลวเดินออกมาขางนอกก็ดี  คนท่ีเดินไปดูหนัง
ท่ีเขาชอบก็ดี  เหลานั้นเปนการกระทําท่ีมีความสุขซ่ึงหนาเปนเปาหมาย ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากกระทํา
นั้นเปนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนทันทีทันใด แตในบางกรณีมนุษยเราอาจจะทําสิ่งๆหนึ่งซ่ึงเรามิไดหวังผลสุขทัน
ท่ีทันใด เชน บางท่ีเราออมทรัพยเพ่ือหวังผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว หรือบางทีเรายอมทํางานหนัก
ในปจจุบัน เพราะหวังจะไดสุขสบายในวันขางหนา 

นี่คือความรอบคอบ ความรอบคอบนี้อาจเกิดจากประสบการณท่ีไดเปนอะไรตออะไรมา
มาก  บางครั้งเราอาจทําอะไรบางอยางซ่ึงใหความเจ็บปวดในปจจุบัน   แตนั่นไมไดหมายความวา
ความเจ็บปวดเปนจุดหมายปลายทางของการกระทํา แตเปนเพราะเรามองการณใกลหรือไกลทุกคน
ทําสิ่งตางๆ ก็เพราะมีความสุขเปนจุดหมายปลายทาง  คือ ลัทธิท่ีถือวา ความสุขเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดของ
ชีวิต อะไรเลาท่ีมนุษยตองการนอกจากความสุขความสบาย   ลัทธิท่ีลองถามตัวทานเองวาในวัน
หนึ่งๆ ทานตองทําอะไรตออะไรนั้น ทานตองการอะไร และทานตองการสิ่งนั้นก็เพ่ืออีกสิ่งหนึ่งนั้น 
ถาถามไปเรื่อยๆ อะไรคือคําตอบสุดทายท่ีทานจะไมถามตอไปอีก อะไรคือจุดหมายสุดทายท่ีไมใช
ความสุข 

เอปคิวรัส (341-270 กอน ค.ศ.) เปนนักปรัชญาชาวกรีกท่ีรูจักกันดีวาเปนผูสอนใหคนเรา
มองการณไกล เรื่องหนึ่งท่ีเขาพูดคือ  ถาเราแสวงหาความสุขกับสิ่งท่ีหายากและราคาแพงเรามักจะ
ลงเอยดวยความทุกข หรือถาเราไปผูกพันกับบุคคลหรือสิ่งของมากเกินไปเราจะกลายเปนทาสของ
สิ่งเหลานั้น  เราจะไมมีเสรีภาพและความมีเสรีภาพเปนปจจัยหนึ่งของความสุข เอปคิวรัสไมคิดวามี
สิ่งอ่ืนใดท่ีมีคาสําหรับมนุษยนอกจากความสุขสบาย ชีวิตท่ีสมบูรณก็คือชีวิตท่ีปราศจากความ
เจ็บปวดและความเดือดรอน 

ชาวสุขนิยมสมัยปจจุบันยึดถือวิทยาศาสตรเปนสรณะ วิทยาศาสตรเปนความรูท่ีเกิดจาก
ประสาทสัมผัส สิ่งท่ีวิทยาศาสตรศึกษาจึงเก่ียวของกับประสาทสัมผัส ดังนั้น วิทยาศาสตรจึงเปน
ประโยชนในแงท่ีวา มันชวยใหเราควบคุมและหันเหใหโลกของวัตถุคลอยตามความพอใจของเรา  
วิทยาศาสตรบอกเราไดวาทําอยางไรตาของเราจะเห็นภาพสวยๆ หูของเราจะไดยินเสียงเพราะๆ 
จมูกของเราจะไดกลิ่นหอมๆ  ลิ้นของเราจะไดลิ้มรสอรอยๆ กายของเราจะไดเคลื่อนไหวไปมาสบาย
ไดสัมผัสกับสิ่งอันนาพึงพอใจ 

ชาวสุขนิยมเชื่อวา ยิ่งวิทยาศาสตรเจริญข้ึนมนุษยยิ่งสบายมากข้ึน  อาจมีบางคนแยงวา 
ทําไมเดี๋ยวนี้คนเรามีความสุขนอยกวาเกา  ชาวสุขนิยมจะบอกวา นี้ไมเปนความจริง ถาดูอยางผิว
เผินหรือถาพิจารณาเรื่องท่ีเกิดข้ึนโดยไมวิเคราะหลงไปจริงจังก็ดูเหมือนวาปจจุบันเรามีความสุขนอย
กวาเม่ือกอน แตถาดูโดยท่ัวๆ ไป  เราจะตองยอมรับวาเดี๋ยวนี้เรามีความสุขสบายมากกวาเม่ือกอน  
มีใครบางท่ีอยากกลับไปอยูในยุคสมัยหิน  ซ่ึงมนุษยตองทนกับความหนาวความรอนและโรคภัยไข
เจ็บ  ชาวสุขนิยมจะบอกวา ถามนุษยเราฉลาดรอบคอบและมองการณไกลแลว ความรูทาง
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วิทยาศาสตรจะชวยใหมนุษยแสวงหาความสุขอยางดีเยี่ยมเราศึกษาวิทาศาสตรมิใชเพราะมันมีคาใน
ตัวของมันเอง สิ่งมีคาสําหรับมนุษยมีเพียงสิ่งเดียวคือความสุข คาทางวิทยาศาสตรอยูเพียงวามันทํา
ใหเราบรรลุสุขสบายไดดีข้ึน (วิทย วิศทเวทย, 2540 : 144-146)  

ปรัชญาอินเดียท้ังหลายท่ีเรารูจักนั้นเปนปรัชญาท่ีเปนศาสนาดวย  และแนนอนวา
จุดหมายปลายทางสูงสุดของมนุษยท่ีควรจะเปนคือความหลุดพนจากกิเลส  แตในกระแสหลักของ
ปรัชญาอินเดียนั้นมีความคิดเรื่อง “ความสุข” ท่ีเปน “การเสพสุข” อยูดวยเชนกัน  เปนแนวคิดท่ี
ขับคูมากับปรัชญากระแสหลักเรื่องความหลุดพนมาตลอด   
      ในระบบปรัชญาจริยะตามหลักปรัชญาพระเวทของอินเดียนั้นไดกลาวถึงความมุงหมาย
ของชีวิตไว  4  ระดับเรียกวา ปโยชนัง  4  คือ  

1.  อรรถะ หมายถึง  การมีทรัพย  
2.  กามะ  หมายถึง  กามคุณหรือการแสวงหาความสุฃจากการเสพกาม 
3.  ธรรมะ หมายถึง  ความเขาใจสภาวะของชีวิตและความมีคุณธรรม 
4.  โมกษะ หมายถึง ความหลุดพนจากสังสาระ 

สํานักปรัชญาจารวากเห็นวาแคขอ  1 และ 2 เทานั้นแหละท่ีมนุษยสามารถเขาถึงไดและ
เปนความจริง นอกนั้นเปนเรื่องเหลวไหล “ความสุข”ของจารวากจึงหมายถึง “การมีทรัพยและการ
เสพกามารมณ” ของประสาทสัมผัส ซ่ึงอธิบายวาความเปนมนุษยมิใชอะไรอ่ืนนอกจากสสารวัตถุ  
หากมีจิตวิญญาณก็เปนเพียงวัตถุอีก “สิ่ง” หนึ่งเทานั้น  แตนั่นไมสําคัญเทากับวามนุษยไดใช
ประสาทสัมผัสตามหนาท่ีและความหมายของมันคือการเสพกามเม่ือไดเสพแลวมันจะกอใหเกิด “สุข
เวทนา” เราก็จะพนจากทุกขโดยพลัน  วลีของจารวากท่ีรูจักกันดีคือ “จงกิน จงดื่ม และจงหา
ความสุขใหพอในชาตินี้  เพราะชาติหนาเราไมรูวาจะมีหรือไม” (ทองหลอ วงษธรรมา, 2535) 

สรุปความหมายของ “ความสุข”  ตามหลักปรัชญาท่ีกลาวมา  คือ การมีสิ่งท่ีมาสนอง
ความตองการของมนุษยใหมากพอกับความตองการ  หมายความวา  ความตองการของมนุษย
(want) ท่ีเปนจริงท่ีสุดคือความตองการทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 (Five Senses Organ) คือ  ตา ห ู
จมูก ลิ้น  กาย นี่เอง  มนุษยจะเขาถึงความสุขไดก็ตอเม่ือมีสิ่งท่ีสนองความตองการของประสาท
สัมผัสนี้เทานั้น  ตราบใดท่ีความตองการของมนุษยไมไดรับการตอบสนองความสุขก็จะไมเกิดข้ึน  สิ่ง
ท่ีมนุษยแสวงหาก็ยังมาไมถึง  แตถาความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนองจนกระท่ังเกิดความ
ความเพลิดเพลินทางกามารมณ (Pleasure) ในการเสพของมนุษยความสุขก็จะเกิดข้ึน ลักษณะ
ความสุขท่ีพูดถึงแบบนี้จึงเปนความสุขท่ีเกิดจากการนําวัตถุมาสนอง  ความสุขแบบนี้บางครั้งจึง
เรียกวาเปน วัตถุนิยม  บริโภคนิยม  วลีท่ีเราคุนเคย  เชน “ความสุขท่ีคุณดื่มได”  “ฉันรักเธอชอบ
เธอดวยใจ ของอะไรไมตองเอามาฝาก ฉันรักเธอไมไดรักของฝาก ... แตเงินนะมีไหม” นาจะเปนวลีท่ี
แสดงความคิดแบบ “สุขนิยม” นี้ไดดี     

2.2.2 ปรัชญากลุมศานติ หรือ อสุขนิยม (Non-Hedonism) ลัทธิอสุขนิยม หรือบางพวก
เรียกวา ศานติ คือลัทธิท่ีถือวา สิ่งท่ีมีคาสูงสุดท่ีมนุษยทุกคนแสวงหาหรือควรแสวงหานั้นหาใช
ความสุขไม แตเปนความสงบของจิตใจอันเกิดจากการเอาชนะจิตใจของตนเอง และการแสวงสัจ
ธรรม นักปรัชญาเมธีหลายสํานักเสนอวาอยาไปเท่ียวแสวงหาความสุขใหมากเลย ยิ่งทานหามัน
เทาไรทานยิ่งจะไดนอยเทานั้น กลุมศานตินิยมบอกวาสิ่งท่ีมีคาของชีวิตมิไดอยูท่ีความสุขจากวัตถุ
ภายนอก แตอยูท่ีความสงบของจิตและวิญญาณภายในของชีวิต อยูท่ีการท่ีวิญญาณไดลิ้มรสอะไร
บางอยาง  ไมใชการท่ีรางกายไดสัมผัสรูปธรรมภายนอก  
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  ปรัชญาเมธีกลุมหนึ่งท่ีเห็นวาสิ่งท่ีมนุษยควรจะแสวงหาในฐานะท่ีมันเปนความมุงหมายของ
ชีวิตนั้นควรจะเปนสิ่งท่ีอยูเหนือกวาวัตถุท้ังมวล   โดยใชคําวา “ศานติ” ซ่ึงมันเปนสิ่งตรงขามกับ 
“ความสุข” ท่ีกลาวมา  บางครั้งมีผูเรียกวา “อสุข”  ซ่ึงเปนการใชคําเพ่ือใหเกิดการแยงกันใน
ความหมายวาชีวิตท่ีไมตองอาศัยวัตถุและการเสพดวยประสาทสัมผัส  แตไมใช “ทุกข” (Suffering) 
ท่ีตรงขามกับสุข  ซ่ึงเรามักจะเห็นทุกขเปนสิ่งไมพึงประสงคในชีวิต  แตศานติหรืออสุขนิยมนี้เปนสิ่ง
ท่ีพึงประสงคของชีวิต แนวความคิดแบบศานตินิยมนี้ท่ีสําคัญมี  2  กลุม  คือ   

 2.2.2.1 ปญญานิยม (Rationalism) ปรัชญาเมธีกลุมนี้เห็นวาสาระสําคัญของ
มนุษยคือ วิญญาณไมใชวัตถุรางกาย   และในวิญญาณสิ่งท่ีเปนสาระก็คือ “ปญญา” (Wisdom) 
หรือ “ความรู” (Knowledge) โดยเชื่อวาโดยสภาพแลวมนุษยเปนผูท่ีตองการหาปญญา เพราะ
ธรรมชาติของมนุษยเปนผูท่ีมีความสงสัยอยูเปนนิจ เขาตองการคําอธิบายของสิ่งตางๆ ท่ีมีรอบ
ตัวเอง  ปญญาหรือความรูนี้จะทําใหเขาเกิดความเปลี่ยนแปลงจากสัตวไปสูมนุษย  จากความชั่วไปสู
ความดี  ชีวิตท่ีพึงประสงคคือชีวิตท่ีมีปญญา  

 ชาวปญญานิยมเชื่อวา วิญญาณหรือจิตเปนสิ่งสําคัญของมนุษย  และในวิญญาณนั้น 
สิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือปญญา ปญญาทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวโลกอ่ืนๆ ในปรัชญาเพลโตมนุษย
เทานั้นท่ีจะเขาถึงโลกแหงแบบได นี่คือลักษณะเฉพาะของมนุษย  สิ่งทุกสิ่งก็ยอมมีลักษณะเฉพาะ
ของตน และลักษณะเฉพาะของสิ่งหนึ่งมันทําใหสิ่งนั้นแตกตางจากสิ่งอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน ความคม
เปนลักษณะเฉพาะของมีด ความหนัก หนา ทึบ เปนลักษณะเฉพาะของคอน   ความคมท่ีชวยใหตัด
เฉือนไดทําใหมีดมีลักษณะแตกตางจากสิ่งอ่ืนๆ เชน คอน ไขควง สิ่ว เปนตน 

 สําหรับชาวปญญานิยม  สาระสําคัญของคนคือวิญญาณ  สาระของวิญญาณคือ
ปญญา คนท่ีแสวงหาความสุขใหแกรางกายก็เหมือนมีดท่ีแสวงหามุกมาประดับดาม เรียกไดวาเขา
เดินผิดทาง สําหรับชาวปญญานิยม ชีวิตท่ีสมบูรณและมีคา หรือนัยหนึ่งชีวิตท่ีนาอยู ไมใชชีวิตท่ี
แสวงหาความสุขความพอใจใหแกรางกาย แตเปนชีวิตท่ีหันหาเขาสูสาระหรือธาตุแทของคน นั่นคือ
ชีวิตท่ีอยูกับปญญา การอยูกับปญญาคือการแสวงหาความรูและความจริง 

 ความรูในทัศนะของปญญานิยมมี 2  แบบ อยางแรกคือ ความรูท่ีชวยใหมนุษยไดอยู
สุขสบายข้ึน  การแสวงหาความรูแบบนี้ ก็คือหาวิธีการท่ีจะสนองความตองการของรางกายนั่นเอง 
ความรูแบบนี้ก็หนีไมพนจากรางกาย ยังติดอยูกับรางกายและยังถือรางกายเปนสรณะ  อีกอยางหนึ่ง
ความรูท่ีบริสุทธิ์ เปนสัจธรรมอมตะ ไมเก่ียวเนื่องกับการสนองความตองอยากของรางกาย ใน
ปรัชญาเพลโตการเขาถึงโลกแหงแบบไดก็พอถือไดวาเปนความรูแบบนี้  ความรูแบบแรกนั้นสัตวก็
อาจมีไดแตอาจอยูในระดับต่ํากวามนุษย ถาเราแสวงหาความรูแบบนี้ก็เทากับเราเปนเพียงสัตวแตสูง
กวาเทานั้น  ความรูแบบหลังมนุษยเทานั้นท่ีจะรูไดเปนสัจธรรมท่ีมนุษยเทานั้นจะดื่มด่ําชื่นชมกับมัน
ได การแสวงหาความเจริญแบบนี้ทําใหมนุษยแยกจากสัตวเปนคนละประเภท มิใชประเภทเดียวกัน
แตอยูในระดับสูงกวาเทานั้น  แตอยูกันคนละโลก 
  การแสวงหาความจริงแบบหลังทําใหจิตใจสงบ สัจธรรมนั้นเปนของกลางและมี
จํานวนไมจํากัด ถาในจักรวาลมีเพชรหม่ืนเม็ด  คนบางคนเทานั้นท่ีจะมีเพชรได  ถาคนหนึ่งไดไป
สวนหนึ่งแลวสวนท่ีเหลือจะจํากัด แตสัจธรรมไมเปนเชนนั้น การท่ีคนๆหนึ่งไดชื่นชมกับความจริง
มิไดเปนการขัดขวางมิใหคนอ่ืนไดโอกาสดวย คนไมตองแกงแยงกันทุกคนมีสิทธิ์เทากันท่ีจะเปนคน
อยางสมบูรณ สําหรับชาวปญญานิยม  ชีวิตท่ีสมบูรณมิใชสิ่งวัดดวยความสุขทางรูปธรรมหรือ
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ทางดานรางกาย  การเปนคนดีกับการมีความสุขสบายมิใชสิ่งเดียวกัน  คนดีคือคนท่ีสาระของเขาอัน
ไดแกปญญาไดรับการเอาใจใสอยางพรอมสมบูรณ 

2.2.2.2  วิมุตตินิยม (Salvationism) ปรัชญาเมธีกลุมวิมุตตินิยมนี้มีความเห็น
คลายกับกลุมปญญานิยมท่ีกลาววามนุษยมีสารัตถะท่ีสําคัญคือ “จิต” จึงไมเห็นดวยเชนกันวา
ความสุขแบบสุขนิยมจะเปนสิ่งท่ีเปนความมุงหมายในชีวิต  เพราะความสุขแบบนั้นหยาบเกินไป   
สลายเร็วเกินไป  สวนทัศนะแบบปญญานิยมท่ีแสวงหาปญญานั้นแมกลุมวิมุตินิยมจะไมคัดคาน    
แตก็เห็นวาการแสวงหาปญญาเปนเพียงวิธีการท่ีจะกาวเขาไปสูจุดหมายท่ีสูงกวาคือ “วิมุตติ” อัน
หมายถึง ความสงบและความหลุดพน  ดังนั้น  สิ่งท่ีพึงประสงคและชีวิตท่ีมีพึงประสงคคือ  ชีวิตท่ีมี
ความสงบและความหลุดพนของจิต  มีทัศนะเก่ียวกับความสงบจากแนวปรัชญานี้หลายแบบ  ชาว  
วิมุติยมเนนเรื่องของการดับความตองการและการเอาชนะตนเอง   ทัศนะเก่ียวกับความความหมาย
ของวิมุตติของปรัชญาเมธีตาง ๆ  ดังนี้ วิมุตินิยมในปรัชญากรีก จากโสกราติส (Socrates) ท่ีเห็นวา 
“ความสุข  คือ จุดหมายของชีวิตมนุษย”(Happiness is the end of human life)    

ปรัชญาเมธีกรีกกลุมหนึ่งท่ีรับแนวคิดมาแลวไดใหความหมายของสิ่งท่ีโสกราติสไดจุด
ประกายข้ึนมาแลวอธิบายตอไปอีกวา “ความสุข” ท่ีโสกราติสวานั้นแทจริงคือ “ความสุขใจ” หาใช
สุขจากการเสพทางประสาทสัมผัสไม  จึงเปนแนวปรัชญาอีกแบบหนึ่ง เรียกรวมๆ วา “วิมุตินิยม” 
ในปรัชญากรีกมีหลายกลุม  เชน ลัทธิสโตอิค (Stoicism)  เห็นวา ความสงบ  คือ การวางอุเบกขาใน
ทุกสิ่ง  ลัทธิคีโน (Cynism) เห็นวา ความสงบ คือ  การทําใหชีวิตเปนธรรมชาติท่ีสุดชนิดไมตองการ
อะไรเลย (กีรติ บุญเจือ, 2541:191) 
      ผูกอตั้งลัทธินี้มีชื่อวา เซโนแหงซิติอุม (Zeno of Citium 342-270 ปกอน ค.ศ.) พวก  
สโตอิคมีแนวความคิดคลายกับพวกซินนิคท่ีมีท่ีอยูอยางเรียบงาย ไมยึดถืออะไร แตเปนกลุมท่ีมีคํา
สอน นักปรัชญาฝายวิมุตินิยมมีหลายสํานัก เชน 
    1.ซินนิค (Cynic) 
     ลัทธิซินนิค เปนลัทธิท่ีกอตั้งข้ึนภายหลังสมัยโสกราติส  ผูกอตั้งลัทธิมีชื่อวา อันติวโธนิส 
แหงเอเธน (Antiphonies of Athens 444-368 ปกอน ค.ศ.)  ซ่ึงเคยเปนศิษยของโสกราติสมากอน   
ซินนิคมีความเห็นวา ชีวิตท่ีมีความสุขนั้น คือ ชีวิตท่ีมีความเปนอยูงายๆ ยิ่งเรามีความเก่ียวของกับ
สิ่งอ่ืนๆ นอยลงเทาไหร เราก็ ยิ่งมีความสุขข้ึนเทานั้น ลัทธิซินนิคสอนใหเราตัดสิ่งท่ีไมจําเปน หรือท่ี
เรียกวากิเลสท้ังหลายใหนอยลงท่ีสุดจนไมมีกิเลสเหลืออยูเลย ชีวิตท่ีไมมีกิเลสจึงเปนชีวิตท่ีมีความสุข
ท่ีสุด 
 จริยธรรมของพวกซินนิค จึงมุงไปสูการตัดกิเลสตางๆ เพ่ือมิใหมีจิตมายุงอยูกับกิเลสเม่ือ
จิตไมมีกิเลสก็จะเกิดความสุขแกจิต จึงถือวาเปนการกระทําท่ีดีท่ีสุด 
      ซินนิคบางพวกสอนวา “คนเราควรอยูอยางสุนัข หิวก็หากิน งวงก็นอนไปเรื่อยๆไมตอง
คํานึงถึงวาท่ีนอนนั้นจะเปนอยางไร พวกนี้เราพบเห็นอยูในปจจุบัน เชน พวกฮิปป อยูกินกันตาม
พ้ืนดิน เปลือยกายตามท่ีสาธารณะชน เปนตน 
      2.สโตอิค (Stoic) 
        เปนกลุมลัทธิท่ีมีจุดหมายท่ีแนนอน เชื่อในปญญาคลายกับปญญานิยมเชื่อในเหตุผลของ
จักรวาลท่ีดํารงอยูตามกฎเกณฑของมัน เชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางจะเปนไปตามท่ีมันจะเปน 
       พวกสโตอิคมีความเห็นวา เราควรมีชีวิตอยูอยางสันโดษ เราตองใหเหตุผลของเรา
พิจารณา ใหเขาใจธรรมชาติแลวพิจารณาดูวา อะไรคือสิ่งท่ีจําเปนสําหรับชีวิตเรา สิ่งไหนท่ีไมจําเปน
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ควรพยายามตัดท้ิงไปใหเหลือแตสิ่งท่ีจําเปนจริงๆ เทานั้น การตัดสิ่งท่ีไมจําเปนออกไป จะทําให
จิตใจของเราบริสุทธิ์จากกิเลส พบกับความสงบอยางแทจริง 

กลาวโดยสรุป กลุมวิมุตินิยม มีแนวคิดคลายกับกลุมปญญานิยม คือ ถือวา  ความสุขไมใช
สาระสําคัญของชีวิต ความสงบแหงใจมีคามากกวา    กลุมปญญานิยมจะมุงเนนท่ีการแสวงหาสัจจะ
หรือความจริงท่ีเปนสิ่งประเสริฐของชีวิต  แตวิมุตินิยมจะเนนในเรื่องการดับความตองการทาง
รางกาย และการเอาชนะตนเองมากกวา    ความพอใจของมนุษยคือ  ความพอใจระหวางสิ่งท่ีเรา
ตองการและสิ่งท่ีเราไมตองการ  สิ่งท่ีเราตองการนั้น เราไดมาจากภายนอกซ่ึงตองเอามาโดยวิธีการ
ตางๆ เพราะเปนสิ่งท่ีมีจํานวนจํากัด ทุกคนอยากไดอยากมีและวัตถุสิ่งของตาง ๆ เม่ือเราไดมัน
มาแลว ก็ไมสามารถท่ีจะแนนอนใจไดวามันจะอยูกับเราอีกนานแคไหน  เพราะมันเปนสิ่งท่ีไมคงท่ี 
มันอาจเสื่อมสภาพ อาจหายไปหรือโดนขโมยไปก็เปนไปไดท้ังนั้น  ถาเรายึดติดกับของพวกนี้ก็จะทํา
ใหเราเปนทุกข  หรือผิดหวังโดยไมทันตั้งตัว  เหตุเพราะความสุขของเราข้ึนอยูกับของท่ีไมแนนอนท่ี
เราไมสามารถควบคุมมันได    ถาเราลดความตองการสิ่งของวัตถุพวกนี้ลง  เราจะมีความสุข
มากกวาการท่ีเราตองไปดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งของวัตถุตางๆ ท่ีตั้งอยูบนความไมแนนอนนั้น  การ
เอาชนะใจตนเองนั้นเปนการงายและแนนอนกวาการท่ีเราจะไปเอาชนะผูอ่ืน  ดังนั้นวิธีนี้จึงเปนวิธี
แหงความสุขอยางแทจริง 

ตามทัศนะของวิมุตินิยมถือวา ความสงบของจิต ความหลุดพนจากความตองการเปนสิ่งท่ี
ดีท่ีสุด ความหลุดพนในท่ีนี้ หมายถึง  จิตท่ีหลุดพนจากความตองการ จิตสะอาดปราศจากกิเลส
ท้ังหลาย 

2.2.3 มนุษยนิยม (Humanism) นักปรชัญามนุษยนิยมไมเห็นดวยกับฝายสุขนิยม เพราะ
พวกสุขนิยมใหความสําคัญแกความสุขสบายมากเกินไป และไมเห็นดวยกับพวกปญญานิยมและวิมุติ
นิยม เพราะพวกปญญานิยมและวิมุตินิยมใหความสําคัญแกจิตมากเกินไป มนุษยนิยมเห็นวา 
รางกายของมนุษยเปนสิ่งสําคัญ เพราะถาไมมีรางกายมนุษยก็ไมเปนมนุษย สวนจิตใจนั้น ก็อาศัย
รางกายไมสามารถแยกอิสระจากรางกายไดมนุษยนิยมเห็นความสําคัญของท้ังรางกายและใจเสมอ
กัน 

พวกมนุษยนิยมเห็นวาเราไมควรลดมนุษยใหลงไปเปนสัตว และไมควรเชิดชูเขาใหเทา
เทียมกับพระเจา เพราะผิดธรรมชาติ ท่ีมนุษยไมใชสัตว ไมใชพระเจาไมใชเทวดา ไมใชพืช มนุษยมี
ธรรมชาติของมนุษยเอง มีรางกายไมแข็งแรงอยางสัตวบางชนิดท่ีอาจอยูในน้ําไดตลอดเวลา อยูใน
อากาศตลอดเวลา อยูในหิมะโดยไมมีเครื่องกันหนาว 

แตพวกมนุษยนิยมถือวารางกายของมนุษยเปนสิ่งประกอบท่ีดีท่ีสุดของมนุษยพรอมกับ
จิตใจ เพราะทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากรางกายและจิตใจของมนุษยท้ังสิ้น สิ่งท่ีมนุษยตองรักษาใหดีท่ีสุด 
เพราะเปนสิ่งท่ีมีคาท่ีสุด คือ “รางกาย และ จิตใจ” มนุษยเราควรมองชีวิตใหรอบดาน แทนท่ีจะมอง
ดานเดียว เพราะนั้นจะทําใหทัศนคติของมนุษยแคบไปดวย   ซ่ึงสงผลใหการใชชีวิตของเรานั้นแคบ
ไปดวย  ทางท่ีถูกคือ เราตองมองชีวิตท้ังในดานสุขนิยม  ปญญานิยม  วิมุตินิยม ไปดวย   ดังนั้นเรา
สามารถสรุปไดวา  สิ่งท่ีมีคาและท่ีมนุษยควรแสวงหาเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือ  สิ่งท่ี
สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย และทางดานจิตใจ แต
ก็ตองรูจักควบคุมความตองการใหอยูในระดับท่ีพอเหมาะพอดี และเหมาะสมดวย ไมเอนเอียงไป
ทางใดทางหนึ่ง ตองทําใหสมดุลกัน จึงจะเปนการใชชีวิตรอบคอบมากท่ีสุด  
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แนวคิดท่ียกยองเชิดชูศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใหสูงกวาสิ่งอ่ืนใดในแงท่ีเก่ียวกับ
เปาหมายของชีวิต  พวกมนุษยนิยมมีแนวความคิดท่ีประสานแนวความคิดตางๆ ท่ีผานมาเขาดวยกัน  
พวกสุขนิยม   วิมุตินิยม  พวกปญญานิยม  เขาดวยกัน พวกมนุษยนิยมเห็นวา แนวความคิดท้ังสาม
ลักษณะท่ีมุงใหความสําคัญตอการตอบสนองความตองการของมนุษยเพียงดานใดดานหนึ่ง 

ในการนําเสนอความคิด มนุษยนิยมคัดคานแนวคิดอ่ืน ๆ โดยตั้งคําถามและใหคําตอบไว
ดังนี้   หากมนุษยพึงแสวหาสิ่งตอบสนองความตองการทางดานรางกาย หรือใหคุณคาแตกับวัตถุ
ตามแนวสุขนิยมแลว มนุษยก็ดูจะไมแตกตางอะไรจากสัตวอ่ืนหากมนุษยพึงแสวงหาสิ่งตอบสนอง
ความตองการทางดานสติปญญาเพียงอยางเดียว ก็ดูเหมือนจะลดคุณคาของความเปนมนุษยลงไป
เปนเพียงเครื่องจักร 

1. หากมนุษยยึดถือแตอารมณความรูสึกจะกลายเปนพวกเอาแตใจตัวเองและอยูใน
สังคมรวมกับผูอ่ืนไมได 

2. หากมนุษยเอาแตควบคุมความตองการของตนเอง  ก็จะทําใหมนุษยพลาดจาก
โอกาสท่ีจะไดเขาถึงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  พวกมนุษยจึงเสนอแนวคิดวา เป าห มายของชี วิ ต
มนุษยนั้น  คือการแสวงหาสิ่งตอบสนองตางๆ เทาท่ีมนุษยจะมีความตองการได คือ ยอมรับวามนุษย
มีความตองการความสุขทางดานรางกายและวัตถุตามแบบสุขนิยม ยอมรับวามนุษยตองแสวงหา
ความรูและสิ่งตอบสนองทางดานสติปญญาบางตามโอกาส  แตมนุษยก็ควรแสวงหาสิ่งตอบสนอง
ความตองการหรือสิ่งท่ีมีคุณคาทางดานความสุนทรียภาพ เชน  ฟงเพลง ดูภาพยนตร  ชื่นชมศิลปะ 
หรือเท่ียวชมทิวทัศนท่ีงดงาม  ตลอดจนตองรูจักชื่นชมตอความดีงามของผูอ่ืน  รูจักทําตัวใหเปนท่ี
ยอมรับในสังคม รูจักตั้งเปาหมายของงาน และทําใหสําเร็จเพ่ือความภาคภูมิใจในผลงาน 
 
2.3 ชวีติที่พงึประสงคในปจจบุนั 

 ชีวิตท่ีเสพความสุขเปน 
 หากชีวิตยังไมนิพพานก็ใหเสพความสุขท่ีต่ํากวานิพพาน   คือโลกิยสุขนี้ไดในโลกแหง

ความเปนจริง  เพราะในทางปฏิบัติแลวพุทธศาสนายอมรับวาไมใชทุกคนท่ีจะ “นิพพาน”ได  เพราะ
ความแตกตางระหวางบุคลในเรื่อง  กุศล (ปญญา)  กรรม (การกระทํา) บุญ (ความดี) โดยแบงระดับ
ออกเปนประเภทตาม หลักบุคคล 4  คือ 

1) อุคฆฏิตัญู  หมายถึง  บุคคลท่ีมีปญญาความสามารถจะรูและเขาถึงความจริง
สูงสุด (Ultimate Reality) และบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  มีความขยันสูง  
มีความต้ังใจสูงท่ีจะแสวงหาความรูและพัฒนาตน (กรรมดี)  ไดเก็บสะสมขอมูลและประสบการณ
(บุญ) ไวแลวอยางเพียงพอ  แตยังไมสามารถจัดการกับขอมูลและประสบการณท่ีมีอยูอยางไรจึงจะ
เหมาะสม  เม่ือไดยินคําแนะนําก็สามารถทราบรายละเอียดและมองเห็นปญหาและแนวทางท่ีจะตอง
แกไขไดทันทีโดยไมตองใชแรงจูงใจและเวลามาก (คนท่ีท้ังฉลาดและท้ังขยัน) 

2) วิปจิตัญู หมายถึง คนท่ีมีความสามารถท่ีจะรูสิ่งท่ีไดฟงไดศึกษามาคอนขางเร็ว  
แตเกียจครานในการแสวงหา  ตองอาศัยแรงจูงใจและการทาทายจึงจะสามารถหาขอมูลมาเพ่ิมเติม  
และสังเกตทดลองเพ่ิมเติมเพียงเล็กนอย ก็จะสามารถเขาใจได (คนท่ีฉลาดแตเกียจคราน) 

3) เนยยะ หมายถึง  คนท่ีมีความสามารถท่ีจะรูสิ่งท่ีไดฟงไดศึกษาชา  แตเปนคนท่ีมี
ความใฝรู มีความขยัน  ยินดีรับฟงเหตุผลท่ีชี้แจงอยางละเอียด  กวาจะเขาใจสิ่งตาง ๆ  ตองอาศัยสิ่ง
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ลอ(stimulate)และสิ่งเรา( arouse) มาก  จึงจะใหความสนใจ  ท้ังยังตองใหลองผิดลองถูกหลาย
ครั้ง (คนท่ีไมคอยฉลาดแตขยัน) 

4) ปทปรมะ หมายถึง  คนท่ีไมสามารถท่ีจะใหเหตุผลอะไรไดเลย ขาดความรู (ไมมี
ปญญา) ขาดประสบการณ (ไมมีบุญ)  และก็ไมพยายามท่ีจะทําดวย (ไมสรางกรรมดี) เปนคนท่ีข้ี
เกียจสูงและใฝรูต่ํา (ท้ังโงท้ังเกียจคราน) 

บุคคล  4  ประเภทนี้จะมีความพอใจในเปาหมายในชีวิตตางกัน  ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับตัวเขา
เองไมมีใครจะไปบังคับใหเขาได  ในพุทธศาสนาก็เห็นวาเปนสิ่งท่ีเปนไปไมไดท่ีจะทําใหทุกคนบรรลุ
นิพพาน  แมแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตวท่ีชวยใหสรรพสัตวขามพนหวงแหงวัฏฏะทุกตัว  ก็ยังมี
ขอยกเวนสําหรับบุคคลอยางนอย  5 ประเภท  คือ  คนท่ีฆาแม (มาตุฆาต) คนท่ีฆาพอ(ปตุฆาต) คน
ท่ีฆาผูท่ีทรงศีลธรรมคือพระอรหันต (อรหันตฆาต)  คนท่ีทํารายพระพุทธเจา (โลหิตตุปบาท) คนท่ี
ทําใหหมูคณะตองแตกแยกเกิดความขัดแยงและสงคราม (สังฆเภท)   

ชวีติที่เปนมนุษยทีส่มบรูณ 
คําวา มนุษย  ถาหากจะแปลตามรูปศัพทจากภาษาสันสกฤตนี้ ก็จะไดวา  ผูมีใจสูง 

หมายความ  วาเปนผูท่ีมีใจสูงกวาสัตวท้ังปวง   ความมีใจสูงนี้จะสูงดวยอะไร สูงอยางไรนั้นทาน
อาจารยพุทธทาสไดกลาวสรุปเปนกลอนเอาไววา 

“เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง เหมือนดั่งยูงมีดีท่ีแววขน 
หากใจต่ําเปนไดแตเพียงคน  ยอมเสียทีท่ีตนไดเกิดมา 
ใจสะอาดใจสวางใจสงบ  ถามีครบเขาเรียกมนุสสา 
เพราะคิดถูกทําถูกทุกเวลา  เปรมปรีดาคืนวันสุขสันตจริง 
ใจสกปรกมืดมัวและรอนเรา  ใครมีเขาเขาเรียกวาผีสิง 
เพราะทําผิดพูดผิดจิตประวิง  แตในสิ่งนําตัวกลั้วอบาย 
คิดดูเถิดถาใครไมอยากตก  จงรีบยกใจตนรีบขนขวาย 
ใหใจสูงเสียไดกอนตัวตาย   ก็สมหมายท่ีเกิดมาอยาเชือนเอย.” 

นอกจากนี้ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณหากจะวาตามหลักธรรมแบบตามหลักพุทธศาสนา
ตองมีความเจริญดวยกาย ศีล จิต ปญญา  เรียกวา ภาวนา 4 หรือ ภาวิตัต 4  (พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต, 2538:37) คือ  

1. กายภาวนา  ภาวิตกาย  การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอ
เก่ียวของกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ 
มิใหเกิดโทษใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ 

2. สีลภาวนา ภาวิตสีล   การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล ให
ตั้งอยูในระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูล
แกกัน 

3. จิตตภาวนา ภาวิตจิต  การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งม่ันคง 
เจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธ ิ
และสดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส 
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4. ปญญาภาวนา  ภาวิตปญญา  การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา 
ใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทํา จิตใจใหเปน
อิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา  

ชวีติที่เปนบัณฑิตตามคุณลกัษณะบัณฑติอดุมศึกษาไทย 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตอุดมคติไทยท่ีพึง

ประสงคไวในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ซ่ึงคุณลักษณะ
เหลานี้ไดมาจากการประชุมในเวทีระดับชาติ นานาชาติ และการระดมความคิดเห็นจากเครือขาย
การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พบวา ยุคปจจุบันมีความตองการ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเดนชัด
และสูงกวาในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนในโลกอนาคต จาก
ปจจัยการเปลี่ยนแปลง ทําใหบัณฑิตรุนใหมจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล ซ่ึง
ความสามารถในการคิดจะเปนหัวใจสําคัญสําหรับบัณฑิตยุคใหม เชน การคิดเชิงเหตุผล การคิด
วิจารณญาณ เปนตน นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีทักษะหลายดานเพ่ือการดํารงชีวิต ดังนั้น 
องคประกอบคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหมท่ีสําคัญ ควรประกอบดวย 

1. ดานความรู 
1.1 การเปนผูมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตรท่ีตนศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับ

ศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
1.2 ความสามารถในการหาความรูเพ่ิมเติม มีนิสัยใฝรู 
1.3 มีความสามารถในการประยุกตความรูใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม 
1.4 มีความเทาทันกับความเคลื่อนไหวและความกาวหนาในศาสตรท่ีตนศึกษา 

2. ดานทักษะ 
2.1 มีคุณลักษณะความเปนนักคิด มีกระบวนการคิด มีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก 

และเชิงสรางสรรค มีการตีคาและการใชขอมูลอยางสมเหตุสมผล สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การคิดเชิง
สรางสรรคและการแกปญหา (creative thinking and problem solving) 

2.2 มีทักษะการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ (Life & career skills) ท่ีสามารถ 
ดํารงชีวิตอยูทามกลางกระแสโฆษณาชวนเชื่อ สามารถใชวิจารณญาณตอขอมูลขาวสารตางๆ ได 
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวไดดีในสภาวะเปลี่ยนแปลง 

2.3 มีทักษะการเรียนรูนวัตกรรมใหม (Learning and innovative skills) 
2.4 มีทักษะในการสืบหาขอมูล การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี และการเรียนรูผาน 

สื่อตาง ๆ (information, communication, media, and technology skills) 
2.5 การสื่อสารการสืบหาขอมูลและการเรียนรูผานสื่อตางๆ (communication, 

information and literacy) 
2.6 การบริหารจัดการ และ การเปนผูประกอบการ 
2.7 สามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนได ทํางานกับคนท่ีตางความคิดหรือตางวัฒนธรรมได

มีทักษะในการจัดการความขัดแยงและมีทักษะการทํางานเปนทีม สรางความรวมมือระหวางการ
ทํางานได 

2.8 มีทักษะการเปนผูนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 
 



52 
 

3. ดานบคุลิกอปุนสิยั 
3.1คุณลักษณะดานความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข ตลอดจนมีความเปนพลเมืองดีของภูมิภาคและของโลก มีคานิยมท่ีถูกตองท้ังดานสังคม
และมนุษยธรรม 

3.2 มีความเขาใจในวัฒนธรรมขามชาติ (cross-cultural understanding) เพราะโลก
ปจจุบันเปนโลกท่ีไรพรมแดน มีความเขาใจคนอ่ืน เขาใจสังคม วัฒนธรรมอ่ืนได เห็นคุณคาในความ
แตกตาง มีความเคารพในความแตกตางและความหลากหลาย 

3.3 เปนผูท่ีมีจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามอยูในพ้ืนฐานของจิตใจ เชน การมีจิตอาสา
การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554.) 

 
สรปุ  

การหาคําตอบวา“อะไรคือเปาหมายสูงสุดของชีวิต” หรอื “ชีวิตแบบใดเปนชีวิตท่ีพึง
ประสงค” คงมีคําตอบสุดทายสําหรับมนุษยแลว  การไดสัมผัสกับเปาหมายของชีวิตสําหรับปจเจก
ชนคงมีคําตอบของตนเองในระดับหนึ่ง   คํากลาวกวาง ๆ วา “ความดีและการเปนคนดีเปนสิ่งท่ีพึง
ประสงค” อาจเปนคํารวม ๆ ท่ียังไมมีคําอธิบายรายละเอียดอะไร   จากการศึกษาขางตนเรา
สามารถขยายความของวลีดังกลาวได  หลักการของศาสนาทําใหเราสามารถเห็นเปาหมายของการ
นับถือศาสนาของเราไดชัดข้ึน   จะไดไมตองหลงผิดจากหลักในศาสนา  แนวคิดทางปรัชญาคงทําให
เราไดขยายความเขาใจเพ่ือนมนุษยในหลากหลายมิติ  สามารถชี้ใหเห็นความสมบูรณหรือบกพรอง
ของสิ่งท่ีเราคนหาท้ังชีวิตได  ทายท่ีสุดเราควรคํานึงถึงปญหานี้ใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในบริบทความ
เปลี่ยนแปลงในการมีชีวิตจริง  สัมพันธกับอุดมคติการมีชีวิตตามหลักคําสอนตางๆ 
 

กิจกรรม/แบบฝกหัดทายบท 
 แบบอตันยั 

 1. อธิบายความแตกตางระหวางเปาหมายระดับโลกิยะและโลกุตตระในพระพุทธศาสนาวามีความ
แตกตางกันอยางไรบาง 

 2. ใหนักศึกษาอธิบายหลักการและความสัมพันธกับพระเจาของชาวคริสต 
 3. ใหนกัศึกษาอธิบาย “อิบาดัต” ตามหลักการอิสลาม 
แบบเติมคํา 

 1. ……………………….. หมายถึง หมายถึง  กามคุณหรือการแสวงหาความสุขจากการเสพกาม 
 2. ………………………… เห็นวาสาระสําคัญของมนุษยคือ วิญญาณไมใชวัตถุรางกาย   และในวิญญาณ
สิ่งท่ีเปนสาระก็คือ “ปญญา” 
 3. ………………………… ความเห็นคลายกับกลุมปญญานิยมท่ีกลาววามนุษยมีสารัตถะท่ีสําคัญคือ “จิต” 
 แบบปรนยั 
 1. การดําเนินชีวิตตามความสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามาไดมีความหมายสอดคลองกับขอใด 

ก. อุฏฐานสัมปทา  ข. อุเบกขา 
ค. อารักขสัมปทา  ง. กัลยาณมิตตา 
จ. สมชีวิตา 
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 2. ขอใดเปนสาเหตุของการเกิดปรัชญา? 
ก. ความสงสัย   ข. ความกลัว 
ค. ความไมรู   ง. ความศรัทธา 
จ. ความตองการหลุดพนจากกิเลส 
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แผนบรหิารการสอน 
บทที ่3 จรยิธรรมตามหลักศาสนา 

หวัขอเนื้อหาประจาํบท 
บทนาํ 
3.1 ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัศาสนา 

3.1.1 มูลเหตุของการเกิดศาสนา 
3.1.2 ประเภทของศาสนา 
3.1.3 พัฒนาการของศาสนา 
3.1.4 องคประกอบของศาสนา 

3.2 จรยิธรรมตามหลักศาสนา 
3.2.1 จริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธ 
3.2.2 จริยธรรมตามหลักศาสนาคริสต 
3.2.3 จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม 

3.3 หลกัความเชื่อ 
3.3.1 หลักความเชื่อของศาสนาพุทธ 
3.3.2  หลักความเชื่อของศาสนาคริสต 
3.3.3  หลักความเชื่อของศาสนาอิสลาม 

 
กิจกรรม/วิธีการสอน 

1. บรรยาย/อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอุปนัยเพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน 
2. ใหนักศึกษาวิพากษประเด็นตาง ๆ ตามกรอบของวิชาท่ีเรียน 
3. เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case  Study) 
 

การประเมนิผล 
  ใชวิธีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic  Assessment) 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
3. การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
4. สอบประเมินผลเนื้อหาประจําบท  5 คะแนน 
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บทที ่3  
จรยิธรรมตามหลกัศาสนา 

 
บทนาํ 

ศาสนาเก่ียวของกับการดํารงชีวิต  สรางความเขาใจในสภาพปญหาตามธรรมชาติตั้งแต
เกิดจนตาย  ศาสนาเปนหนทางการตอสูปญหาชีวิต  ขจัดความทุกข   อบรมจิตใจและควบคุม
อารมณ ทําใหเกิดลักษณะนิสัยท่ีดีงามตามหลักธรรมท่ีเปนกฎกําหนดวิถีชีวิตในสังคม  คําสอนใน
ดานศาสนาแสดงสัจธรรมและมีการปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลตามสัจธรรมนั้น  หนาท่ีของศาสนาคือ การ
ดํารงคุณธรรมและวัฒนธรรมใหผสมกลมกลืนกัน เพ่ือหลอหลอมขัดเกลามนุษยใหมีคุณภาพ   
นําไปสูการพัฒนาสังคมจนถึงระดับความรู ท่ีเปนประโยชนทางดานจิตวิญญาณ ศาสนาเปน
อาณาจักรหนึ่งเรียกวา ศาสนจักร  มีรูปแบบสถาบันท่ีสรางวัฒนธรรม  ประเพณี พิธีกรรม เนน
จริยธรรมตามปรัชญาและความเชื่อ   พ้ืนฐานจริยธรรมในศาสนาเปนคานิยมท่ีผูกพันดวยการปฏิบัติ
ตามศรัทธาทางเทวศาสตร (theology) ซ่ึงเนนความเชื่อในพระเจา  จริยธรรมในศาสนาบางศาสนา 
ปฏิเสธพระเจา พ้ืนฐานจริยธรรม จึงเปนลักษณะของนักธรรมชาติวิทยา เนนการดํารงชีวิตในสังคม
และสิ่งแวดลอม (ประภาศรี  สีหะอําไพ. 2543 : 23)  

สวนสําคัญประการหนึ่งของศาสนาท่ีจะทําหนาท่ีตอสังคม  ซ่ึงมนุษยท่ีนับถือศาสนาท่ีนับ
ถือเปนศาสนาท่ีใหเกิดผลดี  อาจกลายเปนความเชื่อท่ีวามนุษยพึงตองไดรับประโยชนจากสถาบัน
ทางศาสนา หนาท่ีบทบาทสําคัญของศาสนาจัดวาใหคุณคาหรือประโยชนตอสังคม ซ่ึงพอสรุปไปดังนี้ 

1.  ศาสนาเปนมาตรการควบคุมควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม อันอยูในลักษณะ
ศีลธรรมจริยธรรม ซ่ึงทําใหมนุษยสามารถปกครองตนเองได ถือวาเปนกําแพงชั้นแรกในการควบคุม
สมาชิกในสังคมโดยอาศัยคําสอนทางศาสนาใชเปนบรรทัดฐานในการสรางสังคมมนุษย 

2. ศาสนาเปนแรงกระตุนใหเกิดการสรางสรรคทางวัฒนธรรม อันไดแก ภาษา 
วรรณกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม หัตถกรรม จิตรกรรม นาฏกรรม ดนตรี และจารีต
ประเพณีตาง ๆ 

3. ศาสนากระตุนใหเกิดการศึกษา ในอดีตแมกระท้ังในปจจุบัน วัดเปนสถานศึกษา
ของคนในสังคม เปนแหงอบรมสั่งสอนครู มีสํานักเรียนดานวิชาการทางศาสนามากมาย ตลอดจนมี
คัมภีรท่ีตําราเพ่ือการเรียนรูสําหรับเปนการสืบสอนจากคนรุนหนึ่งไปสูมนุษยอีกรุนจึงตองมี
การศึกษาจรรโลงคําสั่งสอนไว การศึกษาจําคําสั่งสอนจึงตองมีการศึกษา ท้ังท่ีเปนระบบและไมเปน
ระบบอยูในสังคมนั้น ๆ 

4. ศาสนาเปนเครื่องหลอหลอมอุปนิสัยของคน  การท่ีคนสังคมแตละสังคมแตกตาง
กันท้ังทางดานอุปนิสัย จิตใจ ชีวทัศน โลกทัศนและทัศนคติ ก็เพราะสิ่งแวดลอม ท่ีคนอาศัยอยู เรา
จะเห็นไดวาสังคมชาวอิสลาม ชาวพุทธ ชาวคริสต ผูคนในสังคมนั้น ๆ ก็จะแตกตางกันไป เพราะ
หลักคําสอนทางศาสนามีปรัชญาชีวิตแตกตางกัน เชน คนท่ีเชื่อในพรหมลิขิต ก็จะมีอุปนิสัยตอชีวิต 
ขาดความกระตือรือรน ขาดความพากเพียรพยายาม เพราะเพียรพยายามไปก็ไมมีประโยชนอะไร 
หรือการท่ีชาวพุทธเชื่อในการเวียนวายตายเกิด ก็มักจะไมรีบรอนการทํางาน หรือสรางความดี 
เพราะยังคิดวายังมีเวลาจะทําอีกมาก ถาทําชาตินี้ไมทันก็เอาไวชาติหนา สวนชาวคริสตจะมีนิสัย
กระตือรือรนสูงเพราะเชื่อชีวิตมีครั้งเดียวตองรีบทํางานใหเสร็จภายในชาตินี้  
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5. ศาสนาเปนแหลงท่ีกอใหเกิดความเปนสมาคมและนันทนาการในหมูประชาชน 
เชน พิธีทําบุญในงานมงคล  อวมงคล  พิธีกรรมตางๆ ทําใหเกิดความสัมพันธอยางใกลชิดในหมู
ประชาชน  การละเลนตางๆหรือประเพณีท่ีเก่ียวกับนันทนาการ  อันสงเสริมใหเกิดการทําบุญดังท่ี
เราพบเห็นในสังคมไทย (งานวัด) หรืองานทอดกฐิน งานผาปา เปนสวนหนึ่งท่ีเปนการสรางชุมชนให
เขมแข็งไดสังเกตจาก ชุมชน ชนบทมีวัด มัสยิด โบสถ เปนศูนยกลางทางความรูสมาคมรวมตัวใน
ทางบวกกับสมาชิกของสังคมเสมอ 

6. ศาสนาเปนสถาบันท่ีสําคัญ เปนท่ีรวมจิตใจของคนอยางแนนแฟน เปนเสมือน
พลังผูกคนในชาติเขาดวยกันใหดํารงชีวิตอยูรวมกันโดยใหมีขัดแยงนอยท่ีสุด และเปนกลไกลท่ีชวย
ขจัดบําบัดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

นอกจากนั้น ประโยชนของศาสนาท่ีมีตอโลกนี้ยังมีอีกมากมาย และถือวาหลักคําสอน
ของศาสนาแตละศาสนายอมกอใหเกิดสันติสุขแกโลก  หมายความวา ศาสนาทุกศาสนามีคําสอนท่ี
เปนสากลตรงท่ีสอนใหศาสนิกชนของศาสนานั้นมีความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษยดวย มีไมตรีจิตตอ
กันและกันโดยไมแยกวาจะนับถือศาสนาอะไร  เชื้อชาติ หรืออยูในสวนใดของโลกใบนี้  อยาวาแต
มนุษยดวยกันเลย แมแตกับสัตวท่ัวไป ศาสนายอมสอนใหมนุษยมีเมตตาตอสรรพสัตวดวย  ขอ
ยกตัวอยาง คําสอนทางพระพุทธศาสนา   ยิ่งท่ีคนศึกษาพระพุทธศาสนาใหเขาใจอยางลึกซ้ึงแลว 
ยอมจะเปนผูท่ีเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนหรือเพ่ือนมนุษยดวยกัน เพราะพระพุทธศาสนาไมสอนใหคน
แบงแยกวรรณะ สอนไมใหดูหม่ินดูแคลนกัน สอนหลักความเสมอภาคของมนุษย สอนใหมองวา
มนุษยท้ังผองคือพ่ีนองกัน ทุกคนตกอยูภายใตกฎเดียวกันคือกฎแหงไตรลักษณ ทุกคนมีกรรมเปน
ของตน ไมตองเบียดเบียนกันเพ่ือโลกนี้จะไดอยูรวมกันอยางสงบสุขในโลกใบนี้  

การศึกษาศาสนาคือกระบวนการการศึกษาศาสนาอยางเปนระบบหรือเปนวิชาการ 
กลาวคือ พ้ืนฐาน หรือบอเกิดของศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา ประวัติศาสตรศาสนา 
องคประกอบของศาสนา ประวัติศาสดา คําสอน หลักปรัชญาธรรม จุดมุงหมายสูงสุด ตลอดจน
ฐานะปจจุบันของศาสนาตางๆ เปนตน  

 
3.1  ความรูทัว่ไปเกีย่วกบัศาสนา 

    ความหมายของศาสนา 
  คําวา “ศาสนา” ท่ีใชเรียกในภาษาไทย มาจากคําภาษาสันสกฤตวา ศาสนํ แปลวา 

การสั่งสอน หรือคําสั่งคําสอน ตรงกับภาษาบาลีวา “สาสนํ” คําวา “ศาสนา” นี้ สันนิษฐานวา
นักปราชญชาวไทยคงจะบัญญัตินํามาใชเรียกลัทธิทางความเชื่อตางๆ โดยถือเอาตามท่ีปรากฏใน
โอวาทปาติโมกขท่ีพระพุทธเจาไดตรัสเปนหลักการแหงคําสอนของพระองคท้ังหมดในวันมาฆบูชาซ่ึง
เปนการสรุปรวบยอดของคําสั่งสอนท้ังหมดเรียกวา ศาสนา (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) 2531: 
441) 

ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Religion” มาจากรากศัพทภาษาลาติน วา Religio ซ่ึงมีผู
สันนิษฐานวามาจาก 2 คํา คือ “relegere แปลวา “การปฏิบัติตอ หรือการเก่ียวของดวยความ
ระมัดระวัง” อยางหนึ่ง และอีกคําหนึ่งวา “religare” ซ่ึงแปลวา “ผูกพัน” คือ ความรักความผูกพัน
ในพระเจา หรือพระเทพเจา (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2538 )  
   การใหความหมายศาสนาตามรูปศัพท ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนการให
ความหมายตามศัพทจะเห็นไดวาคําท้ังสองคํานั้น ภาษาไทยมีความหมายท่ีกวางและครอบคลุมทุก
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ศาสนา ท้ังศาสนาท่ีเคารพนับถือในพระเจา (Theism) และไมนับถือเทพเจา (Atheism) ศาสนาจึง
หมายถึงทุกๆ ศาสนาท่ีมีหลักธรรมคําสั่งสอน สวนความหมายของศาสนาตามคําวา Religion มี
ความแคบกวา ไมครอบคลุมศาสนาท้ังหมด หมายถึง ศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism) ไดแก 
ศาสนาท่ีนับถือพระเจา หรือพระเจา 

ลักษณะคําสอนท่ีจัดเปนศาสนา หมายถึง ฐานะโดยท่ัวไปของศาสนาความหมายของ
ศาสนาท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน เปนการบอกลักษณะของศาสนาได ดังนี้  

1.   ศาสนาเปนศูนยรวมของความเคารพนับถือสูงสุดของมนุษย  
2.   ศาสนาเปนท่ียึดเหนี่ยว เปนท่ีพ่ึงทางใจ  
3.   ศาสดาเปนผูนําศาสนามาเผยแผ สั่งสอนแกมวลมนุษย  
4.   ศาสนามีสาระสําคัญอยูท่ีการสอนใหมนุษยละเวนจากความชั่วกระทําแตความดี  
5.   คําสอนในศาสนามีท้ังระดับโลกิยะและระดับโลกุตระ  
6.   มนุษยตองปฏิบัติตามคําสอนในศาสนาดวยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธา  
7.   ศาสนาตองมีพิธีกรรมเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ และมีสัญลักษณอันเปนเครื่องหมาย  

ศาสนาท้ังหลายท่ีอุบัติข้ึนมาในโลกท่ียังดํารงอยูหรือตายไปแลว ลวนมีจุดหมายสําคัญท่ี
สอดคลองกัน คือ  ใหผูนับถือเชื่อในคําสอนและนําไปปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลอันเปนอุดมของชีวิต จาก
ระดับตํ่าจนกระท่ังสูงสุดอันเปนจุดมุงหมายของแตละศาสนา  จุดมุงหมายของศาสนาอยูความสุข 
ความสงบ ความดีงาม  แตหลักหรือวิธกีารท่ีจะไปสูจุดมุงหมายของแตละศาสนาอาจคลายคลึงหรือ
แตกตางกัน  จุดมุงหมายท่ีสอดคลองกันของศาสนาตางๆ นําคุณคามาแกผูนับถือ  คือ 

1. สอนเรื่องความสุขสูงสุดในชีวิต  ทุกศาสนาสอนใหศาสนิกของตนเอาคําสอนไป
ปฏิบัติเพ่ือการหลุดพนจากความทุกขของชีวิต  และดําเนินไปสูความสุขอันถาวรอาจจะเปนชาตินี้ 
หรือชาติท้ังสอง  โดยไมตองเวียนวายตายเกิดอยูกับความทุกขทรมานอีกตอไป 

2. สอนหลักดําเนินชีวิตใหเกิดความสุข ความดี ความงามในปจจุบัน  ทุกศาสนาสอน
ในลักษณะปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหศาสนิกปฏิบัติใหเกิดความดี ความงาม ความเจริญ
งอกงามและความสงสุขในชีวิต 

3. สอนหลักการพัฒนาคุณคาของความเปนมนุษย ทุกศาสนาสอนเนนถึงความเปน
มนุษยท่ีมีคุณคา  หรือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ นั่นคือ การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ของศาสนา เชน คนเราควรมีเมตตา กรุณา ความซ่ือสัตย  ความยุติธรรม ความขยันหม่ันเพียร 
ความอดทน ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ของความเปนมนุษย ท่ีเรียกวา “ มนุษยธรรม”  

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 
ไดใหความหมายของคําวาศาสนาไววา ศาสนา คือ ลัทธิความเชื่อถือของมนุษยอันมีหลัก คือ แสดง
การกําเนิดและความสิ้นสุขของโลก เปนตน อันเปนไปในฝายปรมัตถประการหนึ่ง แสดงหลักธรรม
เก่ียวกับบุญบาปอันเปนศีลธรรมประการหนึ่ง พรอมท้ังลัทธิพิธีท่ีกระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่ง
สอนในความเชื่อนั้นๆ  
  พระเทพเวที ไดใหแสดงทัศนะไววา ศาสนา คือคําสอน, คําสั่งสอน; ปจจุบันใชหมายถึงลัทธิ
ความเชื่อถืออยางหนึ่งๆ พรอมดวยหลักคําสอน ลัทธิพิธี องคกร และกิจการท่ัวไปของหมูชนผูนับถือ
ลัทธิความเชื่อถืออยางนั้นๆ ท้ังหมด (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), 2531:412) 
  สุชีพ ปุญญานุภาพ ไดแสดงทัศนะไววา ศาสนามีความหมาย 3 อยางตอไปนี้  

1. ศาสนาคือท่ีรวมแหงความเคารพนับถืออันสูงสงของมนุษย 
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2. ศาสนาคือท่ีพ่ึงทางจิตใจ ซ่ึงมนุษยสวนมากยอมเลือกยึดเหนี่ยวตามความพอใจ และ
ตามความพอใจ และตามความหมายเหมาะสมแกเหตุแวดลอมของตน 

3. ศาสนาคือคําสั่งสอน อันวาดวยศีลธรรมและอุดมคติสูงสุดในชีวิตของบุคคล รวมท้ัง 
แนวความเชื่อถือและแนวการปฏิบัติตางๆ กันตามคติของแตละศาสนา (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 
2538:23) 

 เสถียร พันธรังสี  กลาวสรุปไววา “ศาสนา คือหลักธรรมท่ีทําใหมนุษยกลายสภาพจาก
ความเปนสัตวปา และมิใชมีสภาพเปนสัตว...” (เสถียร พันธรังสี, 2531) 
        เสถียร โกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) ใหความหมายวา “ศาสนา คืออะไร ถาแปลตาม
พยัญชนะก็ไดแกคําสั่งสอนของศาสดาผูประกาศและต้ังศาสนาข้ึน เพ่ือแนะแนวทางใหแกผู
ปรารถนาความสุข พึงปฏิบัติตามหลักท่ีสั่งไว…” (เสถียร โกเศศ (พระยาอนมุานราชธน), 2515) 

 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กลาววา “ศาสนา แปลวา คําสั่งสอน คือ หมายถึงหลักการใดก็
ตามท่ีมีท้ังคําสั่งและคําสอน ในพระพุทธศาสนานี้มีอยูครบ คือ มีคําสอนใหรูวาอะไรเปนอะไร สอน
ใหรูความจริงคืออะไร สอนใหรูวาชีวิตคืออะไร มาดวยเหตุใด สอนใหรูจนกระท่ังรูดีรูชั่ว แลวเม่ือ
สอนก็มีคําสั่งวาควรปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกจึงจะชอบ” (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2524) 
      2) นักปรัชญาเมธีชาวตางประเทศ 

    แม็กซ มุลเลอร (Muller, 1964 ) นักอักษรศาสตรและนักตะวันออกศึกษา ชาว
เยอรมัน ไดกลาววา “ศาสนาเปนอํานาจของจิตท่ีอยูเหนือการรับรูทางประสาทสัมผัสและเหตุผล 
เปนอํานาจท่ีสามารถทําใหมนุษยรูสิ่งท่ีมีพลังอนันต มีชื่อและลักษณะตางๆ กัน ถาปราศจากอํานาจ
จิตนี้แลวก็จะไมมีศาสนา ไมมีแมแตการบูชารูปเคารพ หรือเครื่องรางของขลังซ่ึงเปนสิ่งต่ําสุด ในทุก
ศาสนาถาเราเง่ียหูฟงอยางตั้งใจ ก็จะไดยินเสียงคร่ําครวญของวิญญาณ การตอสูเพ่ือรับรูสิ่งท่ีไม
สามารถรับรูได เพ่ือกลาวในสิ่งท่ีสามารถกลาวได คือ ความปรารถนาอยางแรงกลาเพ่ือเขาถึงอํานาจ
สูงสุดเพ่ือเขาถึงความรักของพระเจา” 

   บูเก (Bouguet, 1968) นักปราชญทางศาสนาไดใหความหมายของศาสนาวา “สําหรับ
ชาวยุโรปสวนมากแลว ศาสนา หมายถึง ความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางมนุษยกับสิ่งท่ีมิใชมนุษย 
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ สิ่งท่ีสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองหรือพระเจา แตสําหรับผู ท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการมากกวาเก่ียวของกับบุคคล ศาสนา คือ มรรควิธีอันหนึ่ง ซ่ึงแสดงความ
สัมพันธภาพระหวางมนุษยกับจุดมุงหมาย จุดประสงคความเชื่อของเขาเอง” 

   เซอร เจมส เฟรเซอร (Sir James Frazer, 1959) นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ กลาววา 
“ศาสนาประกอบดวยสองสวน คือ ทฤษฎีและการปฏิบัติ กลาวคือ ความเชื่อในอํานาจท่ีสูงกวา
มนุษยและความพยายามเพ่ือออนวอน หรือเอาอกเอาใจตออํานาจนั้น ในสองอยางนั้น ปรากฏชัดวา
ความเชื่อเกิดข้ึนกอน” 

  การใหความหมายและคําจํากัดความของคําวา “ศาสนา” ตามทัศนะของนักปราชญ
ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยมากจะแสดงทัศนะจากประสบการณทางศาสนาและ
สิ่งแวดลอมทางสังคม ตามท่ีทานเหลานั้นมีอยู   เม่ือกลาวโดยรวมจากทัศนะท้ังหมดมีเนื้อหาท่ี
ครอบคลุมความหมายและคําจํากัดความไดทุกๆ ศาสนา แตมีขอสังเกตความแตกตางระหวาง
นักปราชญท้ังหลายเปน 2 ประเด็นใหญตามตอไปนี้ 

1. ตามทัศนะของนักปราชญชาวไทย ไดแสดงทัศนะของศาสนาบนพ้ืนฐานแหงศาสนา
แบบอเทวนิยม (Atheism) วา ศาสนา คือคําสั่งสอนของศาสนาท่ีนํามาประกาศโดยศาสดาของ
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ศาสนานั้น อันประกอบคําสั่งสอนท่ีเปนสวนศีลธรรมพ้ืนฐานแหงประพฤติ และหลักปรัชญาธรรมใน
สวนปรมัตถซ่ึงแสดงการกําเนิดและความสิ้นสุขของโลก 

2. ตามทัศนะของนักปราชญตางประเทศ ไดแสดงทัศนะของศาสนาอยูบนพ้ืนฐานแหง
ศาสนาเทวนิยม (Theism) ไดแกการเคารพนับถือในพระเจาหรือพระเจา ถือวาหลักคําสอนมี
แหลงท่ีมาจากเบื้องบนคือพระผูเปนเจา จึงมีจุดเนนของความหมายของศาสนาท่ีศรัทธา ตอสิ่งหรือ
อํานาจท่ีอยูเหนือธรรมชาติ 
 

3.1.1 มลูเหตขุองการเกดิศาสนา 
  การกําเนิดข้ึนของศาสนาท้ังหลาย นับตั้งแตครั้งบุพกาลดําเนินมาจนถึงปจจุบัน ท้ัง

ศาสนาท่ีตายจากการเคารพนับถือของมนุษยแลว และศาสนาท่ียังมีผูเคารพนับถืออยู ซ่ึงบรรดา
ศาสนาเหลานี้ท้ังหมด มีขอสังเกตไดวาเกิดข้ึนมีมูลเหตุแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ของมนุษยเหลานั้นอาศัยอยู เนื่องจากความไมเขาใจในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ การ
เกิดข้ึนของศาสนานั้นมีสาเหตุมาจากการท่ีใชศาสนาเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจ เพ่ือแกปญหาหรือการดับ
ความทุกขรอนทางกายและจิตใจ การนับศาสนาจึงทําใหมนุษยรูสึกอบอุนมีหลักยึดถือไวเปนท่ีพ่ึง
ของชีวิตและเปนหลักปฏิบัติเพ่ือความสุขสันติของสังคมโดยรวม การเกิดของศาสนาอาจจะมีสาเหตุ
ตางๆ นานา แตเม่ือกลาวโดยสรุปแลวมูลเหตุการณเกิดศาสนา นักปราชญท้ังหลายไดกลาวไวโดย
สรุป 5 ประการ คือ (ทองหลอ วงษธรรมมา, 2551) 

1. ความไมรู (อวิชชา) ไดแก ความไมเขาใจดวยเหตุผลในปรากฏการณทางธรรมชาติท่ี
อยูรอบตัวของมนุษย เชน ฟารอง ฟาผา ฝนตก แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เปนตน คนในสมัย
โบราณไมทราบและไมสามารถอธิบายดวยเหตุผลไดวาปรากฏการณเหลานี้เกิดข้ึนจากสิ่งใด จึงทํา
ความเขาใจหรือเชื่อวานาจะมีพลังอํานาจจากอะไรบางอยางท่ีอยูเหนือธรรมชาติดลบันดาลใหเกิด
ปรากฏการณเหลานี้ จึงพากันเชื่อวามีสิ่งอยูเหนือธรรมชาติ ซ่ึงมีลักษณะเปนวิญญาณ โดยมีความ
เชื่อวามีวิญญาณอยูในธรรมชาติ สัตวและมนุษย 

2. ความกลัว ความกลัวเปนมูลเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดศาสนาท่ีมีผลตอเนื่องมาจากความ
ไมรู เม่ือมนุษยเกิดความหวาดกลัวในอํานาจท่ีอยูเหนือธรรมชาติ กลัวในสิ่งท่ีตนเองไมเขาใจ การท่ี
มนุษยเกิดความหวาดกลัวอันมาจากความไมรูเบื้องตน เชน ฟารอง ฟาผา ฝนตก น้ําทวม ไฟไหม 
แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ ซ่ึงในสมัยโบราณมนุษยไมสามารถหาคําตอบใหตนเองได จึงเกิด
ความกลัวตามสัญชาตญาณ ดังนั้น จึงตองการหาท่ีพ่ึงทางจิตใจและเพ่ือไมใหเกิดเหตุรายข้ึน จึงตอง
ทําพิธีบวงสรวงใหเปนท่ีพอใจของเทพเจาตางๆ ทําใหเกิดพิธีกรรมของศาสนาตามมา 

3. ความจงรักภักดี ความจงรักภักดี เปนมูลเหตุท่ีมีผลจากการท่ีมนุษยไดรับจากนับถือ
เหลาวิญญาณ หรือเทพเจาแลวไดรับการอํานวยประโยชนสุขใหแลว เชน ความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติ พืชพันธุ ธัญญาหาร ความสุขสงบของชีวิตและสังคม ซ่ึงมนุษยเชื่อวาไดรับการประทานมา
จากอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีตนเคารพนับถือกราบไหว ซ่ึงอยูในลักษณะของวิญญาณ เชน ผีบรรพ
บุรุษ หรือเทพเจาตางๆ เพ่ือเปนการตอบแทนประโยชนสุขท่ีมนุษยไดรับจากธรรมชาตินั้น มนุษยจึง
ตอบสิ่งเหลานั้นโดยแสดงทางพิธีกรรมตางๆ  เชน การบูชาพระอาทิตย การบูชาแมคงคา แมโพสพ 
เปนตน 

4. การใชปญญา (เหตุผล) ความตองการเหตุผลเปนมูลเหตุอันหนึ่งท่ีกอใหเกิดศาสนา 
ซ่ึงมีผลมาจากการตองการจะอธิบายคําสอน หรือความเชื่อท่ีไมสมดวยเหตุผล หรือคําสอนทาง
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ศาสนากอใหเกิดความเดือดรอนหรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอศาสนิกชนท่ีนับถือ เชน การท่ีคํา
สอน พิธีกรรมทางศาสนาทําให     ศาสนิกชนบางกลุมไดรับความไมเปนธรรม กอใหเกิดการศาสนา
เปนเอาเปรียบผูอ่ืนของรูและเขาใจในศาสนา  จึงมีผูกลาลุกข้ึนมาคัดคาน เพ่ืออธิบายหลักการท่ี
ถูกตอง และเรียกรองความเปนธรรม ในท่ีสุดเขาสูการกอตั้งศาสนา หรือแยกตัวออกเปนนิกายใหม
เพ่ืออธิบายแนวความเชื่อ และพิธีกรรมใหม เชน ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาคริสตนิกายโปสแตสแตนท เปนตน 

5. ความตองการสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับชีวิต การท่ีมนุษยเปนสัตวท่ีมีสมองพัฒนาเจริญ มี
ความเจริญงอกงามทางปญญา ตลอดจนใชปญญาในการดําเนินชีวิต การคิดคนแสวงหาของมนุษย
สิ่งท่ีดีท่ีสุดของชีวิต หรือจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต คําตอบเก่ียวกับจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต จึง
เปนหนาท่ีของศาสนาตางๆ จะใหคําตอบตามทัศนะของแตละศาสนา เชน อาณาจักรพระเจา การ
บรรลุโมกษะ และการบรรลุนิพพาน เปนตน  

 ในปจจุบันความเชื่อหรือความรูทางศาสนาท่ีศาสนานําเสนอไวไดถูกอธิบายในเชิงเหตุผล
ทางวิทยาศาสตรไปเกือบหมดแลว  แตเปนท่ีนาสังเกตวาความเชื่อทางศาสนาก็ไมไดหมดไปจาก
ความเคารพนับถือของมนุษย ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวามนุษยยังไมไดรับคําตอบเปนท่ีนาพอใจใน
เรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตท่ีถูกอธิบายโดยความรูทางวิทยาการสมัยใหม เชน คําตอบเก่ียวกับชีวิตหลังความ
ตาย ท้ังนี้เพราะวาความรูท่ีนักวิทยาศาสตรคนพบนั้นเปนความรูท่ีใหเหตุผลเพียงดานเดียวและ
ตอบสนองเพียงความตองการดานเดียวของชีวิตคือทางดานชีววิทยาเทานั้น แตความรูท่ีเปนคําตอบ
ท่ีเปนสวนของความตองการทางดานจิตหรือวิญญาณท่ีสวนประกอบชีวิตอีกสวนหนึ่ง ยังไมไดการ
อธิบายหรือนําเสนอเปนท่ีนาพอใจจากแหลงวิชาการตาง ๆ ท่ีทําใหกระจางหรือตอบขอสงสัยใหเปน
ท่ีนาพอใจได สิ่งนี้เรียกวาความตองการเก่ียวกับเรื่องของจิตวิญญาณในลักษณะตาง ๆ ศาสตราจารย
แสง จันทรงาม (แสง จันทรงาม, 2534) ไดกลาววา ความตองการทางดานจิตวิญญาณมีอยู 3 
ลักษณะ คือ 

1. ความตองการปรัชญาชีวิต (Need for the principle of life) ไดแก การตองการ
คําตอบเก่ียวกับชีวิตซ่ึงเปนความรูพ้ืนฐานเพ่ือความม่ันใจในการดําเนินชีวิต เม่ือทราบแลวจะได
ดําเนินชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผน ท้ังในระยะสั้น ระยะยาว และสูงสุด ซ่ึงความรูเหลานี้ก็จะได
จากปรัชญาหรือหลักคําสอนท่ีมีสอนอยูในศาสนาตาง ๆ 

2. ความตองการความดี (Need for the good) ไดแก ความตองการสิ่งดี ๆ สําหรับ
ชีวิต เชน มีสามี ภรรยา ลูก เพ่ือน เราก็ปรารถนาอยากไดแตคนดี ตลอดจนถึงบุคคลท่ีเขามา
เก่ียวของในชีวิตของเรา ศาสนาเปนสถาบันท่ีกําหนดกรอบแหงความดีท่ีจะบอกไดวาการกระทํา 
หรือประพฤติอยางไรจึงเรียกวาการประพฤติท่ีดี หลักจริยธรรมศีลธรรมทางศาสนาเปนเครื่องมือของ
การกําหนดคาของคําวาความดีของคนในสังคมอยูตอไป 

3. ความตองการความสุขข้ันสูง (The need for higher happiness) ไดแก ความ
ตองการความสุขท่ีอยูเหนือความสุขธรรมดา (โลกียสุข) แตเปนความสุขท่ีเรียกวาโลกุตตรสุข หรือ 
ปรมัตถสุข อันไดแกความสุขท่ีเปนนิรันดร ซ่ึงเปนหลักการท่ีสั่งสอนอยูในศาสนาตาง ๆ เชน พระ
นิพพาน ปรมาตมัน และการมีชีวิตนิรันดรในอาณาจักรของพระเจา เปนตน 

4. ความตองการท่ีพ่ึงทางจิตวิญญาณ  หมายถึง เปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคล ไมวา
จะเปนความเชื่อท่ีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอศาสนาท่ีตนนับถือ 
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3.1.2   ประเภทของศาสนา 
ศาสนามีการแบงประเภทตามความเชื่อถือเชื่อในสิ่งสูงสุดท่ีศาสนานั้นๆ การท่ีจะ

เปนศาสนาในความหมายของคําวาศาสนาไดจําเปนอยางยิ่งตองพิจารณาจากองคประกอบของ
ศาสนา ซ่ึงอยางนอยตองมีคําสั่งสอนหรือหลักธรรมคําสอนเปนสําคัญ ถึงแมวาในปจจุบันศาสนาอาจ
ไมมีบทบาททางสังคมมากนักเหมือนในอดีต เพราะปญหาชีวิตท่ีมนุษยตองการทราบนั้นไดถูกทําให
แจงโดยกระบวนการทฤษฎีความรูทางวิทยาศาสตรเปนสวนมากแลว แตศาสนานั้นก็ยังเปนจําเปน
ตอชีวิตในฐานะท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และแหลงท่ีมาของกระบวนการแหงความประพฤติอบรมสั่ง
สอนบุคคลในสังคมใหเปนบุคคลท่ีพึงปรารถนาของสังคมอยู ดวยสังคมยังตองการคนดี ศาสนาจึง
เปนแหลงเดียวท่ีมีหนาท่ีสั่งสอนหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสังคมอยูตอไป 

ศาสนาแบงออกเปนประเภทไดหลายประเภท เชน ศาสนาท่ีตายแลว ศาสนาท่ียังมีชีวิตอยู 
ศาสนาประจําเผา ศาสนาประจําชาติ ศาสนาระดับสากล เปนตน แตในท่ีนี้จะไดจัดประเภทของ
ศาสนาตามลักษณะของการเคารพนับถือ สักการบูชาในสิ่งสูงสุดประจําศาสนานั้น ๆ ซ่ึงสรุปไดเปน 
3 ประเภทใหญ ๆ ดังตอไปนี้ (เมินรัตน นวะบุศย, 2543) 

1. ศาสนาประเภทวิญญาณนิยม (Animism) ศาสนาประเภทวิญญาณนิยม ไดแก  
กลุมศาสนาท่ีนับถือเรื่องของวิญญาณวามีอยูในธรรมชาติ และในสัตว สามารถท่ีจะใหคุณใหโทษแก
มนุษยได เชน ไสยศาสตร มนตดํา พอมด หมอผี ทรงเจา เสนห ยาแฝด เปนตน ศาสนาประเภทนี้ มี
ผลมาจากกการเชื่อในพลังท่ีอยูในธรรมชาติ ซ่ึงสามารถดลบันดาลใหธรรมชาติแสดงออกมาใน
ลักษณะพลังงาน 

2. ศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism)  ศาสนาประเภทเทวนิยม ไดแกศาสนาท่ีมีหลัก
ความเคารพเชื่อถือในพระเจา หรือเทพเจาอันมีผลมาจากความเชื่อในเรื่องวิญญาณนิยม มนุษยได
ยกอํานาจท่ีอยูในธรรมชาตินั้นข้ึนในฐานะพลังท่ีอยูเหนือธรรมชาติ (Super Natural Power) มา
เปนลักษณะของผูสรางบาง กําหนดความเปนไปของธรรมชาติ และชะตาชีวิตของมนุษย ซ่ึงสามารถ
แบงไดเปนกลุมได 3 กลุมใหญ ๆ คือ   

2.1 พหุเทวนิยม(Polytheism) ไดแก กลุมศาสนาท่ีนับถือเทพเจาหรือพระเจา
หลายองคโดยแบงเทพเจาออกไปตามหนาท่ีประจําธรรมชาติ เชน พระวายุ เทพเจาแหงลม พระ
อัคนี เทพเจาแหงไฟ   พระวิรุฬ เทพเจาแหงฝน พระสาวิตรี เทพเจาแหงแสงสวาง พระแมคงคา 
เทพเจาแหงแมน้ํา เปนตน ซ่ึงท่ีปรากฏชัดในศาสนาพราหมณ-ฮินดู  

 2.2 อติเทวนิยม (Henotheism) ไดแก กลุมศาสนาท่ีนับถือเทพเจาหรือพระเจา
หลายองคแบงไปตามหนาท่ี มีการปกครองในลักษณะองคกร โดยมีพระเทพเจาสูงสุดควบคุมเทพเจา
เหลานั้นอีกในฐานะเทพเจาสูงสุด เชน พระอินทร เปนหัวหนาปกครองเทพตาง ๆ ของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู เทพเจาจูปเตอร (Jupeter) ของศาสนาโรมันโบราณ และเทพเจาซีอุส (Zeus) ของ
ศาสนากรีกโบราณ  

    2.3  เอกเทวนิยม (Mono-theism) ไดแก กลุมศาสนาประเภทเคารพนับถือ
เทพเจาองคเดียวเปนสิ่งสูงสุดเหนือเทพเจาองคอ่ืน ๆ แมจะมีเทพเจาอ่ืนก็มีฐานะเพียงเปนทาสรับใช
ของเทพเจาสูงสุดเทานั้นเอง ศาสนาประเภทนี้ ไดแกกลุมศาสนาเผาชนเซเมติก ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ตะวันออกกลาง เชน พระยะโฮวาห ของศาสนายูดายและศาสนาคริสต และพระอัลเลาะหของ
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ศาสนาอิสลาม ซ่ึงเทพเจาหรือพระเจาเหลานี้ มีลักษณะมีพลังอํานาจสูงสุด สามารถสราง ทําลาย
ลาง กําหนดชะตาชีวิตของสรรรพสิ่ง และดลบันดาลใหสรรพสิ่งเปนไปตามอํานาจได 

3.   ศาสนาประเภทอเทวนิยม (Atheism) ไดแก กลุมศาสนาท่ีไมยอมรับการเคารพนับถือ
และเชื่อในอํานาจของเทพเจาหรือพระเจา แตมอบอํานาจและความไววางใจท้ังหมดไวท่ีตัวของ
มนุษยเอง โดยปฏิเสธการสรางโลกและสรรพสิ่งของพระเจา ไมมีพระเจาหรือสิ่งใดจะกําหนดหรือ
ลิขิตชีวิตใครไดนอกจากมนุษยเองเปนผูกําหนดชะตาชีวิตของมนุษยเอง เชน ศาสนาพุทธ ศาสนา
เชน ศาสนาเตา และศาสนาขงจื้อ 

 
3.1.3 พฒันาการของศาสนา 

  การกําเนิดและมูลเหตุของศาสนาตามท่ีกลาวมาขางตน เปนท่ีนาสังเกตไดวาได
ผานพัฒนาการมาตามลําดับแหงการพัฒนาการทางความคิดและสติปญญาของมนุษยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เม่ือจะกลาวศาสนาท่ีปรากฏข้ึนในโลกนี้ ท้ังท่ีตายไปแลวและยังมีชีวิตอยูในปจจุบัน 
ผานพัฒนาจากจุดเริ่มตนมาอยางไรของมนุษยในบุพพกาล ซ่ึงกลายเปนรองรอยแหงอารยธรรมทาง
ความเชื่อของมนุษย จนกลายเปนศาสนาท่ีเหมาะและปรับตัวเขากับความเจริญทางดานวิชาการของ
มนุษยชาติของโลกปจจุบัน โดยพัฒนาการของศาสนา มีดังตอไปนี้ (เมินรัตน นวะบุษย, 2543) 

1. พลังลึกลับ (Animatism) พลังลึกลับถูกเชื่อโดยมนุษยยุควาในสรรพสิ่งเปน
สิ่งมีพลังในตัวของมันเอง การเกิดปรากฏการณตาง ๆท่ีเกิดจากธรรมชาติ เชน ฝน น้ําทวม ฟารอง 
พายุ ไฟไหม แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เปนตน พลังลึกลับอันถูกเชื่อในฐานะเปนวิญญาณท่ีอยูใน
ธรรมชาติ ซ่ึงมีอํานาจในการดลบันดาลใหเปนไปอยางไรก็ได แมกระท่ังกลางวันกลางคืน ลวนเกิด
จากพลังงานลึกลับท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ดวยความเชื่อเชนนี้มนษุยจึงมีการเซนสรวง บูชา กราบไหว 
ออนวอน เพ่ือความอยูรอด และขอผลประโยชนซ่ึงพลังลึกลับจะโปรดปรานให 

ตอมาพลังลึกลับประจําธรรมชาตินั้นไดพัฒนาการสูความเปนลักษณะพลังงานท่ี
มนุษยสามารถนํามาใชประโยชน ได  (เสถียร พันธรังสี , 2534) ซ่ึงมี อํานาจบันดาลให เกิด
ปรากฏการณได พอมด หมอผีสามารถเรียกพลังลึกลับนี้ใหเคลื่อนยายไปสูท่ีอ่ืนหรือเขาในกายของ
มนุษยได หรือเรียกใหมาอยูในวัตถุสิ่งของ เชน ไมเทาศักดิ์สิทธิ์ หรือหินวิเศษ สามารถใหผลดี และ
ผลรายแกมนุษย บางครั้งเรียกวา เวทมนต คาถา ไสยศาสตร เปนตน 

2. วิญญาณนิยม (Animism) ศาสนาประเภทวิญญาณนิยม เปนพัฒนาการอีก
ระดับหนึ่งของศาสนา ซ่ึงสืบเนื่องมาจากการเชื่อในพลังลึกลับในธรรมชาติกลายเปนศาสนาท่ีเชื่อวา 
ทุกสิ่งในโลกนี้ ไมวาจะเปนสถานท่ีหรือวัตถุ ตนไม สัตว เรียกวาวิญญาณ หรือบางครั้งถูกเรียกวา 
ศาสนาผี ศาสนาประเภทนี้มีการนับถือวิญญาณตาง ๆ ท้ังท่ีเปนวิญญาณอยูในธรรมชาติ เชน ผีปา ผี
น้ํา ผีภูเขา ผีบาน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ เปนตน ผีหรือวิญญาณเหลานี้ยังไมไดรับการยกฐานะในระดับ
เทพเจาหรือพระเจาแตอยางไร การจะใชหรือเขาไปเก่ียวของกับธรรมชาติท่ีมีวิญญาณอยู มนุษย
จะตองแสดงความเคารพ ออนวอน และตอบแทนเม่ือไดรับผลการอํานวยประโยชนให ถามีการดู
หม่ิน ลวงเกินตอสิ่งเหลานั้นจะตองมีการถูกลงโทษจากวิญญาณเหลานั้น มนุษยบางเผาก็เคารพนับ
ถือสัตวตาง ๆ เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเผา หรือเห็นสัตวบางประเภทมีวิญญาณแหงความชั่วรายนํา
หายนะมาใหมนุษย ไมควรเห็นหรือเขาใกล เชน นกกลางคืน งูบางชนิด กา แรง เปนตน การไดพบ
เห็นสัตวเหลานี้ถือวาเปนลางราย ตองสะเดาะเคราะห เรียกขวัญ การนับถือศาสนาผีจะมีลักษณะ
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เปนจารีตประเพณีของมนุษย การผิดตอวิญญาณเหลานี้จะตองมีการเสียผี เพ่ือปองกันเรื่องอาเพศท่ี
วิญญาณเหลานั้นจะบันดาลใหเกิดแกตัวเอง ครอบครัวและสังคม 

3. พหุเทวนิยม (Polytheism) การเชื่อเรื่องพหุเทวนิยม หรือเทพเจาหลาย
องค มีการแบงเทพเจาประจําธรรมชาติ วามีหนาท่ีประจําธรรมชาติของตน ศาสนาประเภทนี้เปนผล
จากการนับถือศาสนาพลังลึกลับและวิญญาณนิยมเขามารวมกัน ไดรับฐานะข้ึนเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู
เหนือธรรมชาติสามารถใหคุณใหโทษ บันดาลใหเกิดสิ่งตาง ๆ ตามอํานาจของตน  เชน สุริยเทพ 
พระอัคคนี พระวายุ พระวรุณ เม่ือมนุษยจะไปเก่ียวของกับธรรมชาติเหลานี้จะตองทําดวยความ
เคารพ ดวยการออนวอนตอเทพเจาประจําหนาท่ีนั้นๆ เปนเรื่องๆ ไป ศาสนาประเภทนี้ปรากฏชัด
ข้ึนในศาสนาของอินเดีย ถือวาเปนพัฒนาวิญญาณท่ัวไปข้ึนสูความเปนเทพเจา ประจําธรรมชาติ 
วิญญาณมีลักษณะเปนรูปธรรมมากข้ึน มีการเขียนบรรยายคุณสมบัติของเทพมากมาย คลายมนุษย
เพ่ิมมากข้ึน 

4. อติเทวนิยม (Henotheism) ศาสนาแบบอติเทวนิยม มีแนวคิดวาการมีเทพ
เจาหลายองคทําหนาท่ีของตนเอง แตเห็นวามีเทพองคหนึ่งมีเปนหัวหนาปกครองเทพเหลานั้น มี
อํานาจในการสั่งการ มีการปกครองแบบองคกร คลายกับระบบการปกครอง ซ่ึงมีตํานานเลาเก่ียวกับ
อติเทพท้ังศาสนาตะวันออก และศาสนาตะวันตกโบราณ วาเทพเหลานี้ก็ยังมีรัก โลภ โกรธ หลง
เหมือนกับมนุษยท่ัวไป 

5. เอกเทวนิยม (Monotheism) พัฒนาการของศาสนาแบบเอกเทวนิยมการ
นับถือพระเจาองคเดียว ไดปรากฏข้ึนในเผาชนท่ีอาศัยอยูในแถบทะเลทราย ซ่ึงเปนดินแดนท่ีแหง
แลงกันดาร ไดรับความทุกขจากภัยธรรมชาติมาก ตลอดจนการใชชีวิตแบบเรรอนไรหลักแหลงของ
เผาชนกลุมนี้นี้ ชีวิตจึงขาดความม่ันคงในชีวิต ตลอดจนความรักความสามัคคีในเผาชน การท่ีแตละ
คนมีทัศนะตอสิ่งเคารพนับถือท่ีแตกตางกันอาจจะเปนการยากตอความเปนปกแผนในการตอสูกับ
เผาชนอ่ืน หัวหนาจึงมี เพ่ือความเปนเอกภาพของเผาชนการมีนับถือเทพเจาองคเดียวจึงเปนท่ีมา
ของศาสนาประเภทเอกเทวนิยม เชน ศาสนายูดาห ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 

6. อเทวนิยม (Atheism) หมายถึงศาสนาท่ีไมยอมรับในอํานาจของเทพเจา
หรือพระเทพ แตมุงเนนใหมนุษยพ่ึงพาตนเอง โดยถือปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสดา ซ่ึงมีหลักการ
เพ่ือใหมนุษยพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไมสนับสนุนใหมนุษยเซนสรวง กราบไหว ออน หรือรอ
ความหวังการดลบันดาลจากอํานาจอยางอ่ืน ไมมีระบบความเชื่อเรื่องการท่ีพระเจาหรือเทพเจาใด
เปนผูสราง ลิขิตชะตาชีวิต แมวาจะยอมรับการมีอยูของวิญญาณ พระเจา หรือเทพเจา แตไมให
มนุษยนํามาเปนท่ีพ่ึงของชีวิตแตประการใด ศาสนาประเภทนี้นับวาเปนพัฒนาการลาสุดของมนุษยท่ี
กลาสอนใหมนุษยแยกตัวออกจากอํานาจท่ีมองไมเห็น เปนการปลดปลอยเสรีภาพทางจิตวิญญาณ
แกมนุษย 

พัฒนาการของศาสนาแตละประเภทตามท่ีกลาวมาขางตนท้ัง 5 ประเภท เม่ือพิจารณา
แลวเปนไปตามความเปลี่ยนไปทางดานวิชาการของโลก มนุษยมีการพัฒนาทางความคิดและการ
แสวงสิ่งท่ีสุดสําหรับชีวิต ในปจจุบันก็มีพัฒนาการทางศาสนาใหมเกิดข้ึนตามกาลเวลา ลวนแตมา
จากการผสมผสาน ปรับปรุง ประยุกต ผสมผสานใหเกิดข้ึนใหม ปจจุบันก็ไดมีพัฒนาการทางศาสนา
ใหมเกิดข้ึน เชน ศาสนาโยเร ซ่ึงเปนการนําคําสอนหรือของดีของทุก ๆ ศาสนารวบรวมเปนอัน
เดียวกันกลายเปนลัทธิทางศาสนาใหมเกิดข้ึน ในอนาคตก็อาจจะมีลัทธิทางความเชื่อในรูปแบบใหม
เกิดข้ึนอีก ตราบใดท่ีมนุษยยังมีปญหาเก่ียวกับชีวิตใหแกไข อยางไมสิ้นสุด 
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3.1.4 องคประกอบของศาสนา 
ศาสนาก็ เปรียบดวยสิ่ งปลูกสรางอยางหนึ่ ง จําเปนตองมี โครงสรางหรือ

สวนประกอบท่ีจะทําใหศาสนาอยูอยางม่ันคงอยูได แตถาศาสนาใดปราศจากองคประกอบก็ไม
สามารถจะอยูไดเพราะแรงกระทบจากสิ่งแวดลอมและอารยธรรมใหมเขามาผสมกลมกลืน ก็อาจจะ
จางหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นศาสนาจําตองมีองคประกอบ ซ่ึงเปนสวนประกอบทําใหศาสนานั้นท่ี
สําคัญของศาสนามีอยู 5 องคประกอบ คือ  (ทองหลอ วงษธรรมา, 2538:114¬) 

1. ศาสดา (The Founder) ไดแก ผูกอต้ังหรือสถาปนาศาสนา ประกาศสั่ง
สอนคําสอน ซ่ึงศาสนาสวนมากจะมีองคประกอบอันนี้อยูทุกศาสนา แตก็มีศาสนาท่ีไมสามารถระบุ
นามของศาสดาผูกอตั้ง แตนับถือสืบทอดคําสั่งสอนจากประสบการณของคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง 
เชน ศาสนาพราหมณ-ฮินดู แตศาสนาท่ีปรากฏนามของศาสดาไดถูกแบงออกเปน 2 ประเภทตาม
ลักษณะของ ศาสนา คือ 

1.1. ศาสดาพยากรณหรือปกาศก (Prophet)  ไดแก ศาสดาท่ีรับคําสั่งสอน
มาจากเบื้องบน ทานเหลานี้เปนแตเพียงตัวแทน หรือสื่อกลางเสื่อมตอระหวางพระเจากับมนุษย โดย
รับหนาท่ีรับคําสอนจากพระเจาแลวนําไปเผยแพรสูมนุษยเทานั้น เชน ศาสดาเยซู ศาสดานะบี
มะหะหมัด ศาสดาโมเสส เปนตน 

1.2. ศาสดาผูตรัสรูเอง (The enlightenment One) ไดแก ศาสดาท่ีคิดคน
คําสอนเอง แลวนําความรูประสบการณท่ีไดคนพบนั้นไปเผยแพรแกชาวโลก มีลักษณะเหมือนนัก
ปรัชญาเมธี หรือนักวิทยาศาสตรทางดานชีวิตและจิตวิญญาณ โดยมากไดแกศาสดาของศาสนา
ประเภท อเทวนิยม (Atheism) เชน พระพุทธเจา ศาสดาของศาสนาพุทธ ศาสดามหาวีระของ
ศาสนาเชน ศาสดาขงจื้อของศาสนาขงจื้อ ศาสดาเหลาจื้อศาสนาเตา เปนตน  

2. ศาสนาธรรม หรือคําสอน (Teachings) ไดแก หลักธรรมและบทบัญญัติ
ของศาสนา ท่ีศาสนาไดประกาศท่ีสาวกจารึกไวในคัมภีรทางศาสนา เชน คัมภีรพระไตรปฎกของ
ศาสนาพุทธ พระคัมภีรไบเบิลของศาสนาคริสต พระคัมภีรอัลกุระอานของศาสนาอิสลาม เปนตน ซ่ึง
ประมวลคําสอนเปนท้ังหลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ อันวาดวยสวนท่ีเปนศีลธรรม และหลักปรัชญา
ธรรม อันเปนไปเพ่ือความสันติสุขในสังคม และสวนปรมัตถสัจจ ท่ีเปนปรัชญาของชีวิตในทุกระดับ 

3. สาวก (Religious Disciple) ไดแก กลุมชนท่ียอมรับในหลักธรรมและ
ปฏิบัติตามความเชื่อและคําสั่งสอน โดยนอมนํามาเปนหลักในปฏิบัติใชเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงบางศาสนาแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายบรรพชิตหรือนักบวช แตบางศาสนาก็ไมไดแบงแยก เพราะ
ถือวาทุกคนจะตองเรียนรูหลักธรรมคําสั่งและปฏิบัติเสมอกัน เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาเตา ศาสนา
ขงจื้อ และศาสนาคริสตนิกายโปรสเตสแตนต ซ่ึงผูปฏิบัติหนาท่ีในโบสถเปนแตเพียงผูสอนศาสนา 
เรียกวา ศาสนาจารย (Minister) ผูนําประกอบพิธีกรรมเทานั้น ไมไดถือวาตัวเองเปนนักบวช 

4. ศาสนพิธี (Religious Activities) ไดแก พิธีกรรมทางศาสนาท่ีศาสนา
กําหนดข้ึนเพ่ือใหศาสนิกชนไดปฏิบัติ เพ่ือเปนการแสดงออกท้ังถึงความเคารพนับถือ เปนการนอม
นําผูท่ีเลื่อมใสแลวและยังไมเลื่อมใส เปนเครื่องนําพาศาสนิกชนใหปฏิบัติในหลักธรรม หลักจริยธรรม
และจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาโดยทางออม และเกิดความรูสึกมีสวนรวมในศาสนาท่ีตนนับถือ 
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เชน พิธีศีลจุม พิธีลางบาป พิธีสารภาพบาป การสาบานตนเปนศาสนิกชน พิธีถือศีลอด พิธีรักษาศีล
อุโบสถ พิธีศพ และพิธีอุปสมบท เปนตน 

5. ศาสนสถาน (The Holly Place) ไดแก สถานท่ีใชในประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เชน โบสถ สุเหรา วัด รวมถึงสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร เชน สถานท่ีเกิด ตรัสรู 
ปรินิพพานของศาสดา และสัญลักษณทางศาสนา เชน ไมกางเขน รูปธรรมจักร พระพุทธรูป เจดีย 
เปนตน ซ่ึงสถานท่ีเหลานี้จะตองมีบรรยากาศแหงความศักดิ์สิทธิ์   ศาสนิกชนจะตองใหความเคารพ
ยําเกรง เทิดทูนบูชา ไมควรแสดงอากัปกิริยาดวยการดูหม่ินท้ังทางกาย วาจา และใจ ควรสงบกาย 
วาจาและใจ ตลอดถึงการแตงตัวเขาไป  ในศาสนสถานตองใหมีความสุภาพเหมาะสม เปนการแสดง
ถึงความเคารพตอสถานท่ี 

 ในบรรดาองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบตามท่ีกลาวมาขางบนบางศาสนาอาจจะไมมี
องคประกอบครบถวน แตองคประกอบของศาสนาท่ีจะขาดไมได คือศาสนาธรรม หลักศาสนธรรม
หรือคําสั่งสอนนั้นเปนองคประกอบท่ีสําคัญกับการมีอยูของศาสนา เพราะศาสนาจะเปนศาสนาอยู
ไดจะตองมีหลักธรรมคําสั่งสอนเพ่ือหลักแหงการประพฤติปฏิบัติ แมจะไมใครนับถือก็ยังถือวาเปน
ศาสนา ดวยเหตุวาศาสนาท่ีมีผูนับถืออยูในปจจุบันก็มีองคประกอบบางอยางไมครบ เชน ศาสดา
ของศาสนาฮินดูก็ไมปรากฏวามีศาสดา เปนตน 
 
3.2. จรยิธรรมตามหลกัศาสนา 

จริยธรรมมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง ความดี ความงาม ความสุข การกําหนดคุณคาของ
คุณธรรมศีลธรรม เพ่ือวางแนวทางมาตรฐานความประพฤติ สรางความสัมพันธของมนุษยท่ีมีตอกัน
ดวยการปลูกฝงลักษณะนิสัยในตนเองไปจนถึงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม หลักจริยธรรมจึงเปน
หลักความประพฤติของบุคคลและกลุมชนท่ีปฏิบัติตอกันอยางสันติสุข  ไมมีบทกําหนดลงโทษตาม
คําตัดสินของศาสดาในศาสนา ศาสนาทุกศาสนาจะมีแนวจริยธรรมท่ีกําหนดคุณคาความงาม มี
รายละเอียดและวิถีทางการปฏิบัติตามความเชื่อและศรัทธาตอบทธรรมในแตละศาสนา จริยธรรม
กับศาสนาจึงมีความเก่ียวของเปนอันหนึ่งเดียวกันโดยคติท่ียึดถือวา ทุกศาสนาลวนสงเสริมใหบุคคล
กระทําความดี 

คุณธรรมและจริยธรรมเปนหลักการปฏิบัติ คุณงามความดีดังกลาวแลว จริยธรรมและ
ศาสนาเปนสิ่งท่ีแยกจากกันไดยาก เพราะมาจากกันและกัน จริยธรรมพ้ืนฐานการตัดสินคุณคาอยูใน
เกณฑของศาสนา และศาสนามีคุณธรรมเปนรากฐาน การศึกษาจริยศาสตรกําหนดจริยธรรม 
คุณธรรม และศาสนาในแนวปรัชญาท่ีมีรายละเอียดตางกัน ซ่ึงถานํามาพิจารณาแลวจะเห็นไดวา ใน
ความแตกตางกันนั้นมีความสัมพันธท่ีเห็นไดชัดเจน คือ  คุณธรรมมีหลักปรัชญาเดียวกับจริยธรรม 
และคุณธรรมก็มีความสัมพันธกับศาสนา พิจารณาไดอยางนอย 3  ประการ คือ 

1. คุณธรรมมีตนเคา (Origin) มาจากศาสนา 
2. คุณธรรมจะไมเปนท่ียอมรับนับถืออยางกวางขวางดังท่ีเปนอยู ถาปราศจาก

ศาสนาเปนสื่อการสืบทอด 
3. คุณธรรมกับศาสนามีความเสื่อมเกิดข้ึนได ถาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสื่อมไป เพราะความ

เสื่อมทางคุณธรรมมีเหตุและผลตอเนื่องเชื่อมโยงมาจากความเสื่อมทางศาสนา 
การวิเคราะหโดยนัยทางคุณธรรมเชนนี้ ทําใหมองเห็นความสัมพันธของจริยธรรมกับ

ศาสนาไดดังนี้ 
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1. ศาสนาทุกศาสนามีพ้ืนฐานจริยธรรมท่ีชี้บงความดี ความงาม ความถูกตอง บุญ
กุศล เปนแกนสารของศาสนาท่ีศาสดานํามาประกอบเปนหลักธรรมคําสอน ศาสนาทําหนาท่ีไขรหัส
จริยธรรมออกมาเปนขอปฏิบัติ และเปนขอกําหนดพฤติกรรมของบุคคล 

2. ศาสนาและจริยธรรมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตสามารถวิเคราะหแยก
รายละเอียดแยกออกจากกัน โดยลักษณะการวิเคราะหทางเทวศาสตรหรือธรรมชาติกับจริยศาสตร  
โดยนัยนี้ ศาสนาเปรียบเหมือนน้ํา ถาลําคลองปราศจากน้ํายอมหืดแหงไรคุณคา จริยธรรมจึงเปนคุณ
คาท่ีทําใหศาสนาดํารงสืบทอดโดยตลอด สวนศาสนาเปนคลองธรรมกําหนดวิถีทางการดํารงชีวิตท่ีมี
กรอบเปนขอบเขต รักษาคุณคาของจริยธรรมใหเปนแนวเดียวกัน ศาสนาเปนสื่อในการดํารงและสืบ
ทอดคุณธรรมใหเปนท่ียอมรับนับถือตลอดมา (ประภาศรี สีหอําไพ.2543:25) 
 

3.2.1 จรยิธรรมตามหลักศาสนาพุทธ 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทอเทวนิยม  คือเปนศาสนาท่ีไมนับถือพระเจา 

ไมเชื่อวามีพระเจาสูงสุด ไมมีคําสอนเรื่องพระเจาสรางโลก  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ียกยอง
และใหเกียรติแตมนุษย ถือวา  มนุษยมีศักยภาพ ทุกสิ่งเปนเรื่องของมนุษยเกือบท้ังสิ้น  ท้ังเรื่องดี
และเรื่องชั่ว   จะดีเดนหรือจะตํ่าตอย พระพุทธศาสนาก็ถือวาข้ึนอยูกับการกระทํา ไมใชเรื่องของ
ชาติกําเนิดหรือพระเจาเบื้องบนท่ีไหน 

ในดานอภิปรัชญา  อาจกลาวไดวา  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทจิตนิยม 
(Idealism) ในแงท่ีวา  พระพุทธศาสนาถือวา  มนุษยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน คือ กายกับจิต 
และถือวาจิตเรื่องสําคัญดังสํานวนท่ีวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” หรือตามพระพุทธพจนท่ีวา  
“ธรรมท้ังหลายมีใจเปนใหญ ประเสริฐดวยใจ สําเร็จดวยใจ” 

ในแงญาณวิทยา  พระพุทธศาสนาแบงความรูออกเปนหลายระดับ เชน ความรูทาง
ประสาทสัมผัส  สัญญา  ความจํา  ปญญา ความรอบรู  โดยไดกลาวถึงบอเกิดของความรูวามี
แหลงท่ีมาจาก 3  ทางดวยกัน คือ 

1. สุตมยปญญา  ปญญาเกิดจากการฟง การอาน  การศึกษาเลาเรียน 
2. จินตมยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดใครครวญพิจารณาดวยเหตุดวยผล 
3. ภาวนามยปญญา  ปญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติหรือเกิดการฝกจิต 

ในแงจริยศาสตร พระพุทธศาสนาไดแสดงอรรถประโยชน คือจุดมุงหมายของชีวิตท่ีดี
งาม  ท่ีมนุษยพึงหวังได 3 ระดับดวยกัน เพ่ือใหศาสนิกชนเลือกปฏิบัติตามความเชื่อ และตามความ
เชื่อของคนแตละคน   
                ตั้งแตระดับต่ําสุด อันไดแก ทิฎฐธัมมิกัตถะ คือประโยชนในชีวิตนี้ หรือประโยชนสุข
ของสามัญชนท่ีมองเห็นไดในชีวิตนี้  ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา เชน ทรัพย เกียรติยศ ชื่อเสียง เปนตน 
สัมปรายิกัตถะประโยชน  ไดแก ประโยชนยาวนาน ประโยชนชาติหนา  ประโยชนชั้นสูง อันไดแก 
ความมีจิตใจเจริญงอกงามดวยคุณงามความดีทําใหชีวิตในชาตินี้มีคา และเปนหลักประกันชีวิตใน
ภายหนา 

ปรมัตถะประโยชน  ไดแก  ประโยชนสูงสุด  จุดมุงหมายสูงสุดของการกระทําความดีใน
พระพุทธศาสนา ไดแก นิพพาน ซ่ึงเปนภาวะปราศจากกิเลสตัณหามีแตความสุขสงบชั่วนิรันดร 
นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังไดแสดงหลักจริยธรรม ซ่ึงแสดงหลักการหรือแนวทาง(มรรควิธี) 
เพ่ือใหบรรลุจุดหมายท้ัง 3 ระดับนั้น ดังนี้ 
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ระดับท่ี 1 ไดแก จริยธรรมระดับตน อันเปนหลักมูลฐานท่ีศาสนิกท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติ
เปนมนุษยธรรม เปนมาตรการวัดความสงบสุขของบุคคลและสังคม  ไดแก ศีล 5 ขอ (เบญจศีล)และ
ธรรม (เบญจธรรม) 

            เบญจศีล        เบญจธรรม 
1. เวนจากการฆาสัตว    1.  มีเมตตากรุณาตอมนุษยและสัตว 
2. เวนจากการลักทรัพย   2. ประกอบอาชีพสุจริต 
3. เวนจากการประพฤติผิดในกาม  3. สํารวมในกาม 
4. เวนจากการพูดเท็จ    4. มีสัจจะ พูดแตความจริง 
5. เวนจากการดื่มสุราเครื่องดองของเมา 5. มีสติสัมปชัญญะ 

  (ทองพูล บุณยมาลิก, 2525 : 2149 - 150) 
 คําวา “ศีล” แปลวา  ปกติ  และระเบียบแบบแผน เปาหมายในการบัญญัติ ศีล 5   เพราะ
พระพุทธองคทรงเห็นประโยชนตอสังคม จึงสอนใหชาวพุทธรักษาศีล 5   เพ่ือประโยชนแกการรักษา
ตนและความความสงบของสังคม  เบญจศีล หรือ ศีล 5  (Five percepts) 
หลักธรรมวิหารธรรม 4   

สมาชิกผูชวยสรางสรรคสังคม มีธรรม คือ หลักความประพฤติ  เปนหลักธรรมประจําใจ
ของผูประเสริฐหรือผูท่ีมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางดุจพระพรหม 4  อยาง ดังนี้ 

1. เมตตา ความรัก  คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ตองการชวยเหลือใหทุกคน
ประสบประโยชนและความสุข 

2. กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข ใฝใจท่ีจะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตวท้ังปวง 

3. มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุข ก็มีใจแชมชื่น  เบิก
บาน เม่ือเห็นเขาประสบความสําเร็จกาวหนายิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย พรอมท่ีจะชวย
สงเสริมสนับสนุน 

4. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ มองตามความเปนจริง โดยวางจิตเรียบ 
สมํ่าเสมอ ม่ันคง เท่ียงตรงดุจตาชั่ง มองเห็นการท่ีบุคคลจะไดรับผลดี หรือชั่ว สมควรแกเหตุท่ีตน
ประกอบ พรอมท่ีจะวนิิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และเท่ียงธรรม 
หลักธรรมสังคมสงเคราะห 

ความเปนพลเมืองดีตามหลักพระพุทธธรรม ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว 
ญาติมิตร และสังคมโดยสวนรวม  โดยเฉพาะในดานสังคมนั้น  พระพุทธเจาไดเนนใหมีการ
สงเคราะหมหาชนดวย สังคหวัตถุ 4 ประการ  คือ 

1. ทาน หมายถึง เอ้ือเฟอเผื่อแผ  เสียสละ  แบงปน ชวยเหลือดวยสิ่งของ ตลอด
จนถึงการใหความรูแนะนําสั่งสอน(สงเคราะหดวยทรัพย) 

2. ปยวาจา หมายถึง  วาจาดูดดื่มน้ํ าใจ  กลาวคือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ 
ออนหวานสมานความสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ   (สงเคราะหดวยคําพูด) 

3. อัตถจริยา หมายถึง  ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญประโยชน   ตลอดจน
ชวยเหลือแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม (สงเคราะหดวยกําลัง) 
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4. สมานตัตตา หมายถึง  มีตนเสมอหรือการมีสวนรวม  ทําตนใหเสมอตนเสมอ
ปลาย เขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาของผูอ่ืน ตลอดจนวางตนเหมาะแกฐานะ  ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ และสภาพแวดลอม(สงเคราะหดวยใจ) 
 

ทิศ 6 หลักธรรมแหงการทําหนาท่ีท่ีถูกตอง  หลักธรรมเรื่องทิศ  1 ในคําสอนพุทธศาสนา  
ไดแจกหนาท่ีของมนุษยตามความสัมพันธตาง ๆ อยางละเอียด  คือ 

1. ปรุตัถมิทสิ ทิศเบื้องหนา ไดแก บิดามารดา หมายถึง  คูความสัมพันธของหนาท่ีของ
บิดามารดาและหนาท่ีของบุตร  มารดาบิดาปฏิบัติตอบุตรดังนี้  

1. หามปรามจากความชั่ว 
2. ใหตั้งอยูในความดี 
3. ใหศึกษาศิลปวิทยา 
4. หาคูครองท่ีสมควรให 
5. มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร  

บุตรปฏิบัติตอมารดาบิดาดังนี้ 
1. ทานเลี้ยงเรามาแลวเลี้ยงทานตอบ 
2. ชวยทํากิจของทาน 
3. ดํารงวงศสกุล 
4. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
5. เม่ือทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน 

2. ทักขิณทสิ ทิศเบื้องขวา ไดแก ครูอาจารย หมายถึง คูความสัมพันธของหนาท่ีของครู
อาจารย  และหนาท่ีของศิษย   ครูอาจารยพึงปฏิบัติตอลูกศิษยดังนี้ 

1. ฝกฝนแนะนําใหเปนคนดี 
2. สอนใหเขาใจแจมแจง 
3. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง 
4. ยกยองใหปรากฏในหมูเพ่ือน 
5. สรางเครื่องคุมกันภัยในสารทิศคือ สอนใหศิษยปฏิบัติไดจริง  

ลูกศิษยพึงปฏิบัติตออาจารยดังนี้ 
1. ลุกตอนรับแสดงความเคารพ 
2. เขาไปหา 
3. ใฝใจเรียน 
4. ปรนนิบัติ 
5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 

3. ปจฉมิทสิ ทิศเบื้องหลัง ไดแก สามีภรรยา คูความสัมพันธของสามีและหนาท่ีของ
ภรรยาสามีพึงปฏิบัติตอภรรยา ดังนี้ 

1. ยกยองสมฐานะภรรยา 
2. ไมดูหม่ิน 
3. ไมนอกใจ 
4. มอบความเปนใหญในงานบานให 
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5. หาเครื่องประดับมาใหเปนของขวัญ ตามโอกาส  
ภรรยาพึงปฏิบัติตอสามี ดังนี้ 

1. จัดงานบานใหเรียบรอย 
2. สงเคราะหญาติมิตรท้ังสองฝายดวยดี 
3. ไมนอกใจ 
4. รักษาสมบัติท่ีหามาได 
5. ขยันไมเกียจครานในงานท้ังปวง 

4. อตุตรทสิ ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรสหาย คูความสัมพันธของเพ่ือน 
เพ่ือนพึงชวยเพ่ือน พึงปฏิบัติตอมิตรอยางนี้ 

1. เผื่อแผแบงปน 
2. พูดจามีน้ําใจ 
3. ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
4. มีตนเสมอรวมสุขรวมทุกขดวย 
5. ซ่ือสัตยจริงใจตอกัน  

เพ่ือนพึงตอบแทนเพ่ือน ดังนี้ 
1. เม่ือเพ่ือนประมาทชวยรักษาปองกัน 
2. เม่ือเพ่ือนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพ่ือน 
3. ในคราวมีภัยเปนท่ีพ่ึงได 
4. ไมละท้ิงในยามทุกขยาก 
5. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร  

5. อปุรมิทสิ ทิศเบื้องบน ไดแก พระสงฆ สมณพราหมณ คูความสัมพันธของคฤหัสถและ
หนาท่ีของพระสงฆ  นักบวช    คฤหัสถพึงปฏิบัติตอพระสงฆ ดังนี้  

1. จะทําสิ่งใดก็ทําดวยเมตตา 
2. จะพูดสิ่งใดก็พูดดวยเมตตา 
3. จะคิดสิ่งใดก็คิดดวยเมตตา 
4. ตอนรับดวยความเต็มใจ 
5. อุปถัมภดวยปจจัย 4 

พระสงฆพึงปฏิบัติตอคฤหัสถ ดังนี้ 
1. หามปรามจากความชั่ว 
2. ใหตั้งอยูในความดี 
3. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี 
4. ใหไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง 
5. บอกทางสวรรค  

6. เหฏฐมิทสิ ทิศเบื้องลาง ไดแก ลูกจางกับนายจาง คูความสัมพันธของหนาท่ีของ
นายจาง และลูกจางนายจางพึงบํารุงลูกจาง ดังนี้  

1. จัดการงานใหทําตามกําลังความสามารถ 
2. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและ ความเปนอยู 
3. จัดสวัสดิการดีมีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไขเปนตน 
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4. ไดของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบงปนให 
5. ใหมีวนัหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาสอันควร 

ลูกจางพึงปฏิบัติตอนายจาง ดังนี้ 
1. เริ่มทํางานกอน 
2. เลิกงานทีหลัง 
3. เอาแตของท่ีนายให 
4. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งข้ึน 
5. นําความดีของนายไปเผยแพร  

ระดับท่ี 2 หลักจริยธรรมระดับกลางไดแก การประพฤติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ 
ซ่ึงเปนเรื่องของความประพฤติท่ีเก่ียวของกับกายและจิตโดยตรง  โดยแยกออกเปนความประพฤติ
ทางกาย ทางวาจาและทางใจ ดังนี ้

1. ทางกาย แยกออกเปน 3  ประการ คือ  
(1) เวนจากการฆาสัตว 
(2) เวนจากการลักทรัพย 
(3) เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

2. ทางวาจาแยกออกเปน 4 ประการ คือ 
(1)  เวนจากการพูดเท็จ 
(2) เวนจากการพูดสอเสียด 
(3) เวนจากการพูดคําหยาบ 
(4) เวนจากการพูดเพอเจอ 

3. ทางใจแยกออกเปน 3  ประการ คือ 
(1) เวนจากการโลภอยากไดของคนอ่ืน 
(2) เวนจากการพยาบาทคนอ่ืน 
(3) ใหมีความเห็นถูกตองตามทํานองคลองธรรม (ที.ปาฎิ.11/360/383) 

ระดับที่ 3 ไดแก หลักจริยธรรมระดับสูง  หลักมัชฌิมาปฏิปทา  คือ ขอปฏิบัติท่ีพระอริย
เจาท้ังหลายดําเนินกันอยู เปนทางแหงบุคคลเดียวเท่ียวไป หรือเรียกวาทางกันสายเอกบาง มรรคอัน
ประเสริฐบาง ศัพทดังกลาวเปนเพียงศัพทไวพจนของกันเทานั้น แตโดยอรรถคือ หลักธรรมอัน
เดียวกัน ซ่ึงวาดวยเรื่องการประพฤติอยูระหวางความสุดโตงของขอปฏิบัติท้ังสองอยาง คือ (1) กาม
สุขัลลิกานุโยค  ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีหมกมุนดวยกามสุข (2) อัตตกิลมัตถานุโยค ไดแก การปฏิบัติโดย
ทําตนใหเดือดรอนดวยการประพฤติอยางเครงเกินไปจนกอใหเกิดความลําบาก หรือเปนการ
ประพฤติตึงเกินไปจนเกินความพอดี จนสรางความเดือดรอนใหแกตนเอง  มัชฌิมาปฎิปทาอยู
ระหวางความประพฤติท้ังสองอยางนั้น อันประกอบดวย  8  ประการ คือ 

1. สัมมาทิฎฐิ  ไดแก  ความเห็นหรือความรูชอบ คือการรูในอริยสัจ 4  (ทุกข สมุทัย 
นิโรธ มรรค) 

2. สัมมาสังกัปปะ ไดแก  ความดําริชอบ  ไดแก ความดําริในการออกจากกาม 
ความดําริในกาไมพยาบาท  และดําริในการไมเบียดเบียน 

3. สัมมาวาจา ไดแก การเจรจาชอบ  ไดแกการงดเวนจากการพูดเท็จ  งดเวนจาก
การพูดคําหยาบ  งดเวนจากการพูดสอเสียด  งดเวนจากการพูดเพอเจอ เหลวไหล 
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4. สัมมากัมมันตะ ไดแก การกระทําชอบ  งดเวนจาการทําลายชีวิตสัตว งดเวนจาก
การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขาไมให  งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 

5. สัมมาอาชีวะ  ไดแก การเลี้ยงชีพชอบ งดเวนจากการเลี้ยงชีพท่ีผิดศีลธรรม  
เลี้ยงชีวิตในทางท่ีชอบธรรม 

6. สัมมาวายามะ  ไดแก การทําความเพียรชอบ เพียรพยายามปดก้ันความชั่วท่ียัง
ไมเกิดไมใหเกิด  เพียรละความชั่วท่ีเกิดข้ึนแลว เพียรสรางความดีท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน  และเพียร
รักษาความดีท่ีคงอยูใหคงอยูตลอดไป 

7. สัมมาสติ ไดแก การตั้งสติชอบ การตั้งสติพิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาใน
เวทนา เห็นจิตในจิต  และเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะกํากับความโลภและความ
เสียใจไปเสีย 

8. สัมมาสมาธิ ไดแก มีจิตตั้งม่ันชอบ  การทําตนใหสงัดจากกาม และอกุศลธรรม
อ่ืนๆ เรียกวาเขาสูรูปฌาน 4  
   หลักธรรมมรรคมีองค 8  ถือวาเปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงเปนปฐม
เทศนา (เทศนาครั้งแรก) หลักจากท่ีพระองคทรงตรัสรู ซ่ึงถือวาเปนหลักจริยธรรมท่ีใหคุณประโยชน
ในสวนสูงสุด  เพราะถือเปนขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก นิพพาน  
  

3.2.1 จรยิธรรมตามหลักศาสนาครสิต 
 ศาสนาคริสต (Christianity) มีพระเยซูคริสตเปนศาสดา อุบัติข้ึนเม่ือ พ.ศ. 543 

เปนศาสนายูดายของชนชาติยิว พระเยซู คือผูมาฟนศาสนาใหมตามคําทํานายในศาสนาเดิมวาจะมี
เมสสิอาร (Messiah) มาอุบัติข้ึนเพ่ือนําชาวยิวไปสูความอยูรอด ใหพนจากความทุกขยากและเขาถึง
อาณาจักรของพระเจา ศาสนาคริสตเปนศาสนาใหญศาสนาหนึ่งมีคนนับถือมากท่ัวโลกโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในทวีปยุโรปและอเมริกา ไดเขามาเผยแพรในประเทศไทย ตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระ
นารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา ปจจุบันมีคริสตศาสนิกชนในประเทศไทยมากเปนอันดับท่ี 3 
รองลงมาจากพุทธศาสนิกชนและอิสลามชนตามลําดับ 

คําวา “คริสต” (Christ) มาจากภาษากรีกวา Christos มีความหมายเหมือนกับภาษาฮิบรู
วา “messiak” แปลวา “ผูไดรับการเจิมดวยน้ํามัน” หมายความวาไดรับการเลือกสรรจากพระเจา
ทําหนาท่ีท่ีสําคัญ เม่ือพระเยซูไปประทับท่ีบานคนโรคเรื้อน ชื่อซีโมน มีสตรีเอาน้ํามันมาชโลมพระ
บาทดวยความศรัทธายิ่งไมทรงตรัสหามเปนเหมือนยอมรับสถานะ แมวาจะไดรับการทรมานก็ทรง
รับการเริ่มตนตามลําดับ อีกท้ัง ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก สอนใหมนุษยปลูกฝงความรัก
ความเมตตาในตน โดยมีพระเยซู องคศาสดาทรงปฏิบัติเปนตัวอยาง “ดวยเหตุนี้จึงกลาวกันวา คํา
สอนศาสนาของพระเยซู คือปรัชญาแหงความรัก คือเริ่มตนจากการรักพระเจา รักครอบครัว รัก
เพ่ือนบาน และรักมิตรสหายของตนเหมือนกับตนเอง ยิ่งไปกวานั้นปรัชญาแหงคําสอนท่ีสําคัญของ
พระเยซูอีกประการหนึ่งคือการใหอภัย แมขณะท่ีพระองคจะสิ้นพระชนมบนไมกางเขน พระองคทรง
ขอใหพระเจาทรงประทานอภัยใหกับคนบาปท่ีไดกระทํารายพระองค 
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หลักสาํคัญของศาสนาครสิต 
หลักคําสอนท่ีสําคัญของศาสนาคริสตเปนหลักคําสอนท่ีแสดงความสัมพันธระหวางพระ

เจากับมนุษยและจริยธรรมทางสังคม ท่ีควรกลาวถึงในท่ีนี้มีอยู 5 เรื่องคือ หลักตรีเอกานุภาพ หลัก
ความรัก หลักอาณาจักรของพระเจา พระเจาผูเปนอันติมสัจจ และบทเทศนาบนภูเขา (ปฐมเทศนา) 

 หลักตรีเอกานุภาพ (Trinity)"ตรีเอกานุภาพ" ตามคํานิยามของศาสนจักร หมายถึง ความ
เชื่อวาพระเจาทรง มี 3 ภาค ในองคเดียวกัน ความหมายตามคํานิยามนี้เกิดข้ึนราวคริสตศตวรรษท่ี 
4 ถึง คริสตศตวรรษท่ี 5 และมิไดมีบัญญัติอยูในพระคริสตธรรม (Bible) มาแตเดิม ภาคท้ังสามของ
พระเจาไดแก พระบิดา (The Father) พระบุตร (The Son) และพระจิต หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
(The Holy Spirit) 

พระบิดา หมายถึง พระเจาผูสถิตอยูในสวรรค ผูทรงสรางโลก สรรพสิ่ง และมนุษย และ
ทรงรักมนุษยมากกวาสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เชน บิดารักบุตร ในพระคริสตธรรมใหม พระเยซูทรงกลาวถึง
พระเจาในฐานะพระบิดาอยูบอยครั้ง เชน 

"ในพวกทานมีใครบางท่ีจะเอากอนหินใหบุตรเม่ือเขาขอขนมปง หรือใหงูเม่ือบุตรขอปลา 
เหตุนั้น ถาทานท้ังหลายเองผูเปนคนบาปยังรูจักใหของดีแกบุตรของตนยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดา
ของทานผูทรงสถิตในสวรรคจงประทานของดีแก ผูท่ีขอตอพระองค" 

พระบุตร หมายถึง พระเยซูคริสตซ่ึงมีฐานะเปนพระบุตรของพระเจาผูเสด็จมาในโลกเพ่ือ
ไถบาปแกมนุษยผูหลงผิดใหกลับคืนไปหาพระเจาได พระเยซูทรงมีธรรมชาติแทจริงเปนพระเจา แต
เม่ือทรงบังเกิดเปนมนุษยก็ทรงทนทุกขทรมานเชนมนุษยท้ังหลาย ทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
เพ่ือไถบาปแกมนุษยและทรงฟนข้ึนจากความตายเชนพระเจา(ผูอยูเหนือความตาย) กําเนิดของพระ
เยซูในฐานะพระบุตรของพระเจามีปรากฏอยูในพระคริสตธรรมใหม วา "พระวาทะไดทรงบังเกิดเปน
มนุษยและทรงอยูทามกลางเราบริบูรณดวยพระคุณและความจริง เราท้ังหลายไดเห็นพระสิริของ
พระองค คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองคเดียวของพระบิดา" และ "ไมมีใครเคยเห็นพระเจาเลย 
พระบุตรองคเดียวผูทรงสถิตอยูในพระทรวงของพระบิดา พระองคไดทรงสําแดงพระเจาแลว" 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือ พระจิต หมายถึง พลังอํานาจของพระเจาอันเปนพลังแหงความ
รักท่ีเชื่อมพระบิดากับพระบุตรเขาดวยกัน และเปนพลังอํานาจของพระเจาท่ีทรง แสดงตอมนุษย
เพ่ือดลบันดาลใหมนุษยกลับใจมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระเจาพระคริสตธรรมใหม ได
กลาวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูหลายตอน เชน ตอนท่ีทูตสวรรคไดแจงใหมาเรียทราบวานางจะ
ตั้งครรภดวยอํานาจของพระเจาดังบทสนทนาตอนหนึ่งวา 
   “ฝายมารี (มาเรีย) ทูลทูตสวรรคนั้นวา "เหตุการณนั้นจะเปนไปอยางไรได เพราะ
ขาพเจายังหาไดรวมกับชายไม" 

ทูตสวรรคจึงตอบนางวา "พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ เพราะฤทธิ์เดชของผู
สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้น บุตรท่ีจะเกิดมานั้นจะไดเรียกวาวิสุทธิ์ และเรียกวาพระบุตรของพระเจา 

หลังจากท่ีพระเยซูทรงฟนคืนพระชนมและเสด็จข้ึนสูสวรรคแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์
ยังคงมีบทบาทอยูในโลกนี้เพ่ือชวยเหลือมวลมนุษยและนําทางมนุษยใหประจักษในอํานาจของพระ
เจา 

หลักวธิปีฏบิตัขิองชาวครสิต 
การปฏิบัติตามพิธีกรรมนั้น ถือวาเปนหลักจริยธรรมข้ันพ้ืนฐานทางศาสนา อันเก่ียวเนื่อง

กับศาสนาเรียกวา ศาสนกิจ  เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนากิจ ในศาสนา



73 
 

คริสตท่ีศาสนิกชนจะตองทํากัน เรียกวาศีล  เปนขอปฏิบัติ ถือเปนหนาท่ีของศาสนิกชนคือ กิจท่ี
จะตองทําในศาสนา  มี 7 อยาง คือ 

1. ศีลลางบาป (Baptism) เปนพิธีท่ีเกิดจากจากคติท่ีวา ทุกคนมีบาปติดตัวมาแต
กําเนิด ตั้งแตสมัยอาดัมกับเอวาไดละเมิดพระบัญชาพระจาท่ีทรงหามมิใหกินผลไมในสวยเอเดน 
ดังนั้น ผูท่ีจะเขามานับถือศาสนาคริสตจําตองทําพิธีลางบาป นิกายโปรเตสแตนท เรียกศีลลางบาป
วา บัพติสม หรือศีลจุม ความหมายของบาป (Sin) ตามทัศนะของศาสนาคริสตถือวา เม่ือไมทําตาม
หรือละเมิดบัญญัติของพระเจา เปนขบถตอพระเจาทําใหความสัมพันธท่ีมีระหวามนุษยกับพระเจา
ตองขาดสะบั้นลง การกระทําผิดทุกอยางเปนบาป ไมวาจะตั้งใจหรือไม ถือวาเปนการกระทําผิด
อยางรายแรง หรือหลงกระทําผิดดวยความสะเพรา  ความเกียจคราน ความหลงลืม ในลักษณะของ
บาป เปนการการะทําผิดตอพระเจา เปนการลวงละเมิดพระบัญญัติของพระเจาเพราะพระบัญญัติ
นั้นหมายถึงน้ําพระฤทัยหรือพระประสงคของพระเจาผูบริสุทธิ์ ผูอยูเหนือสิ่งสารพัดเปนมาตรฐานท่ี
สูงสุดและสมบูรณดีเลิศ 

2. ศีลกําลัง (Confirmation) เปนพิธีรับพระจิตใหมาอยูในตน พิธีนี้จะทํากับเด็กโตซ่ึง
รูสึกรับผิดชอบแลว โดยปกติพระระดับบิชอพ (Bishop) เทานั้นท่ีจะทําพิธีนี้ได โดยวางมือท้ัง 2 มือ
ลงบนศีรษะเด็ก แลวเจิมน้ํามันท่ีหนาผากเปนรูปกางเขน เพ่ือเปนเครื่องหมายวา พระจิตของพระ
เจาไดมาสถิตอยูในตนแลว 

3. ศีลมหาสนิท (Communion) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มิสชา เปนพิธีท่ีแสดงใหเห็น
วาผูรับศีลขอนี้แลวไดอยูแนบสนิทกับพระเยซู กลาวคือ ชาวคริสตจะพากันไปโบสถทุกวันอาทิตย 
และเม่ือสวดมนตเสร็จแลว บาทหลวงผูประกอบจะแจกขนมปงและเหลาองุนใหทุกคน ไดรับขนมปง
แทนเนื้อพระเยซู และเหลาองุนแทนเลือดพระเยซู 

4. ศีลลางบาป หรืออภัยบาป (Confessino) เปนพิธีท่ีชาวคริสตสํานึกวาตนไดทําบาป
ลงไปจะตองไปหาบาทหลวง เพ่ือสารภาพถึงการทําความผิดนั้น และขออภัยโทษจากพระเจา 
บาทหลวงในฐานะผูแทนพระเจาจะเปนผูยกบาปนั้นให 

4.1 ความสํานึกผิด เปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญสุด หากไมมีการกลับใจ สวนอ่ืนก็ไมมี
ความหมาย  เพราะการสํานึกบาปนี้เปนสิ่งท่ีมนุษยขาดความสัมพันธกับพระเจาและเพ่ือนมนุษย 
และเขาปรารถนาจะคืนดีกับพระเจาและเพ่ือนมนุษย 

4.2 การสารภาพบาป คือ การสารภาพผิดกับนักบวช หรือบาทหลวงซ่ึงเปน
ตัวแทนของพระเจาเปนการแสดงออกถึงการกลับใจของตนเองพรอมท่ีจะไดรับการอภัย 

4.3 การอภัยบาปนักบวชเปนแทนพระเจา ไดรับสิทธิใหผูกพันหรือแกไข
บาทหลวงจะยกบาปใหดวยการสวดบทภาวนาวา พระเจาเปนบิดาผูทรงเมตตา ไดทรงทําใหโลกคืน
ดีกับพระองค อาศัยการสิ้นพระชนม อาศัยการคนชีพของพระบุตรและทรงสงพระจิตมาเพ่ืออภัย
บาปมนุษย  ขอพระองคทรงประทานเมตตาและสันติสุข แตทานอาศัยศาสนกิจบริการของ ศาสน
จักร ขาพเจาจึงอภัยบาปท้ังสิ้นของทาน  เดชะพระนามพระบิดา พระบุตรและพระจิต 

4.4 การใชโทษบาป การไปสารภาพบาปตอบาทหลวงและบาทหลวงไดยกโทษ
บาปใหยังไมเพียงพอ ผูกระทําบาปยังตองชดเชย สิ่งท่ีไดกระทําความเสียหายใหกับผูอ่ืนใหดีเชน 
เดินตามท่ีบาทหลวงจะพิจารณากําหนดใหโทษบาป 
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5. ศีลสมรส  (Matrimony) เปนพิธี ท่ีบาทหลวงเปนผูประกอบ โดยให คูบาวสาว
ประกาศใหคําม่ันออกมาวาจะเปนสามีภรรยากันไปไมหยารางตลอดชีวิต จะนับถือพระเจาชั่วชีวิต 
แมมีบุตรธิดาท่ีจะเกิดตามมาก็จะใหเขานับถือพระเจาตลอดไป 

6. ศีลบวช (Ordination) พิธีนี้จะทําใหเฉพาะผูเลื่อมใสม่ันคงและพรอมทีจะรับใชพระ
ศาสนาเทานั้น ผูท่ีรับศีลนี้แลวก็จะเปนบาทหลวง 

7. ศีลเจิมครั้งสุดทาย (Holy Unction หรือ Extreme Unction) พิธีนี้จะทําใหเฉพาะ
คนปวยหนักใกลมรณะ โดยบาทหลวงจะเจิมน้ํามันท่ีตัวคนปวย เพ่ือชําระบาปท่ีอยูใหหมดไป จะได
ไมมีปศาจมารบกวนในการเดินทางไปสูโลกวิญญาณ  

ศีลท้ัง 7 นี้ ถือปฏิบัติกันท้ังนิกายโรมันคาทอลิก และนิกายออรทอดอกซ  สวนนิกาย    
โปรเตสแตนทนับถือเฉพาะศีลลางบาป และศีลมหาสนิทเทานั้น นิกายออรธอดอกซ ถึงแมจะถือศีล 
7 อยางเหมือนกับนิกายโรมันคาทอลิก แตก็มีความเชื่อในเรื่องอ่ืนๆ แตกตางกันดังตอไปนี้ 
หลักความรัก (Love หรือ Agape) 

ศาสนาคริสตเปนเปนศาสนาสอนจริยธรรมเรื่องแหงความรัก (The Religion of Love ) 
โดยเฉพาะความรักในพระเจา และเพ่ือนมนุษย มีคติความเชื่อวา พระเจาเปนผูทรงอานุภาพยิ่งใหญ
ในสกลพิภพ หามีผู อ่ืนยิ่งกวาพระองคไม มีคําสอนอยูเปนอันมาก ปรากฏในคัมภีรใหม (New 
Testament)  พรรณนาลักษณะของพระเจาไว เปนตนวา พระผูเห็นแจง พระผูรอบรูในสรรพสิ่ง 
พระเจาเปนจอมแหงสวรรคและพ้ืนธรณี พระผูทรงความยุติธรรม พระผูบริสุทธิ์ พระผูทรงมหา
เมตตา พระผูทรงความเท่ียงธรรม ฯ  

พระเยซูแมจะเปนผูม่ันคงอยูในลัทธิของเอกเทวนิยม คือนับถือพระเจาองคเดียวตามหลัก
ของชาวยิวเดิม เม่ือทางสอนสาวก พระเยซูสั่งสอนกวางขวางออกไปยิ่งกวาท่ีชาวยิวไดสั่งสอนกันมา 
โดยลักษณะแหงความไมเห็นแกตัวเอง พระเยซูบอกวา เม่ือรักในพระเจาใหรักในเพ่ือนบานดวย สม
ดังวจนะท่ีปรากฏในพระคัมกีร “สูเจาจะตองรักเพื่อนบานของสูเจาเหมือนกันสูเจาเอง” ในลัทธิยิว
โบราณมีคติมุงเพียงความรักอันมีอยูภายในกลุมของตน แตจริยธรรมเรื่องความรักเพ่ือนบานของ
พระเยซูนี้ มุงถึงความรักและชวยเหลือมนุษยชาติท้ังหลาย ไมเลือกดวยวาจะอยูใกลหรืออยูไกล
ออกไป 

หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของศาสนาคริสต ความรักในท่ีนี้
มิใชความรักอยางหนุมสาวอันประกอบดวยกิเลสตัณหาและอารมณปรารถนาอันเห็นแกตัว แต
หมายถึงความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข พระคริสตธรรมท้ังพระคริสตธรรมใหม
และพระคริสตธรรมเกา ตางก็มีคําสอนท่ีเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู 2 ประเภท ไดแก ความรัก
ระหวางมนุษยกับพระเจา และความรักระหวางมนุษยกับมนุษยแสดงออกไดโดยความเมตตากรุณา
และความเสียสละ สวนความรักท่ีมนุษยมีตอพระเจาแสดงออกโดยความศรัทธา ความศรัทธาสรุปได 
5 ประการ คือ 

1.  ศรัทธาวาพระเจาคือพระเยโฮวาหเปนพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว 
2.  ศรัทธาวาพระเจาทรงรักมนุษยอยางเทาเทียมกัน 
3.  ศรัทธาวาพระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา 
4.  ศรัทธาวาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด 
5.  ศรัทธาในแผนดินสวรรคหรืออาณาจักรของพระเจาท่ีกําลังจะมาถึง 



75 
 

หลักความรักและหลักอาณาจักรของพระเจามีความสัมพันธกัน กลาวคือ มนุษยจะ
สามารถเขาถึงอาณาจักรของพระเจาไดก็โดยอาศัยความรักเปนคุณธรรมนําทาง และอาณาจักรของ
พระเจาก็เปนอาณาจักรท่ีบริบูรณดวยรัก 

อาณาจกัรพระเจา 
อาณาจักรพระเจาหมายถึง หลักการดําเนินชีวิตท่ีแทรกซึมเขาไปในจิตใจ และชวย

ยกระดับจิตของผูท่ียอมรับคําสอนและปฏิบัติตามใหสูงข้ึน นอกจากนี้ผูปฏิบัติตามคําสอน เหลานี้จะ
เปนผูเผยแผคําสอนใหกวางขวางยิ่งข้ึนในหมูชนท่ีใกลชิด อาณาจักรพระเจาท่ีพระเยซูนํามาสอนแก
ประชาชนมีความหมายสองอยาง คือ หมายถึงอาณาจักรพระเจาในโลกนี้ และ อาณาจักรพระเจาใน
โลกหนา 

อาณาจักรพระเจาในโลกนี้ คือแผนดินพระเจาท่ีมนุษยสามารถเขาถึงไดในชีวิตนี้แตยังไม
สมบูรณ การจะเขาถึงอาณาจักรพระเจาอยางสมบูรณไดจะตองเขาถึงในชีวิตหนา คือหลังจากตาย
แลวเทานั้น อาณาจักรพระเจาในโลกนี้จะเปนรากฐานสําหรับอาณาจักรพระเจาในโลกหนาซ่ึง
เรียกวา แผนดินสวรรค เม่ือมนุษยยังอยูในโลก จะมีคนดีและคนชั่วปะปนกันเพราะพระเจาทรงเปด
โอกาสใหมนุษย เพ่ือสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนในจิตใจเพ่ือจะไดดําเนินชีวิตในทางท่ีถูกท่ีควร แตในกาล
สุดทาย คือในวันพิพากษา คนดีคนชั่วจะถูกแยกออกจากกันตามกรรมของแตละฝายท่ีไดกระทํามา 
การท่ีจะเขาถึงอาณาจักรพระเจานั้นมนุษยจะตองแสดงออกถึงการกระทําอันเหมาะอันควร หลัก
แหงความดีท่ีพระเยซูทรงสอนนั้นก็ข้ึนอยูกับวามนุษยจะเลือกปฏิบัติอยางใด ดีหรือชั่ว กลาวคือมี
อิสรภาพในการเลือกวิถีทางดําเนินชีวิตของตนเองหลักปฏิบัติเพ่ือเขาถึงอาณาจักรพระเจาในโลกนี้
คือการปฏิบัติตามพระบัญญัติใหครบถวน ซ่ึงสรุปได 1 ประการ คือ (1) รักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ 
และ (2) รักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง กลาวคือ มนุษยจะเขาถึงก็ตอเม่ือรูจักสละทรัพยสมบัติ
ภายนอกและมีความมานะพากเพียร เพราะอาณาจักรแหงพระเจาเปนสิ่งท่ีมีคุณคาทางวิญญาณ ผูท่ี
ยังไมสามารถสละสมบัติทางโลกไดยอมไมอาจเขาถึงอาณาจักรพระเจา 
  มนุษยจึงมีชีวิตอยูเพ่ือความสําเร็จ เม่ือสําเร็จในข้ันนี้แลวก็ตองการความสําเร็จในข้ันตอน
ตอไปอีก ดังมีคํากลาวกันวาความสําเร็จก็คือความไมสําเร็จ และความไมสําเร็จข้ันตอ ๆ ไปอีก 
ความสําเร็จดังกลาวนี้จะเปนไปดานใดก็ไดและจะต่ําสูงเพียงไรก็ได ข้ึนอยูกับสภาพฐานะและโอกาส
ของแตละคน แตเม่ือกลาวโดยสรุปและมนุษยมีชีวิตอยูเพ่ือความสําเร็จ ตางกันตรงท่ีความพยายาม 
หรือความกระตือรือรนตางกันมากนอยเพียงใดเทานั้น และความสําเร็จอันสุดทายคือ อานันทสุข 
(ความสุขหรรษาเกิดจาก มีวิญญาณชีวิต พระเจาเขามาอยูดวย) อันเกิดจากความรักพระเจา และ
การไดรับความรักจากพระองคตลอดนิรันดรภาพ 
หลักการดําเนินชีวิต 

ทุกคนตองยึดคําบัญญัติ 10 ประการ เปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตตามคําสอนขององค
ศาสดา มีดังนี้คือ 

1.   อยามีพระเจาอ่ืนใดนอกจากเรา 
2.   อยาเอยนามพระเจาโดยไมเคารพ 
3.   อยาทํารูปเคารพใดซ่ึงเลียนแบบพระเจา 
4.   ระลึกถึงวันสปาโต ถือเปนวันบริสุทธิ์ เปนวันของพระเจา ทรงพักเหนื่อย 
5.   เคารพบิดามารดาของเจา 
6.   อยาฆามนุษย 
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7.   อยารวมประเวณีสามีภรรยาผูอ่ืน 
8.   อยาลักทรัพย 
9.   อยาเปนพยานเท็จ 
10. อยาโลภสมบัติของเพ่ือนบาน 

นอกจากนั้นชาวคริสตยังตองปฏิบัติตามคริสตธรรมท่ีบันทึกจากการเทศนาครั้งสําคัญของ
พระเยซู เรียกวา เทศนาบนภูเขา ตอนหนึ่งทานตรัสวา โบราณสอนวา ตาตอตา ฟนตอฟน เราขอ
บอกวา อยาตอสูคนชั่ว ถาผูใดตบแกมขวาของทาน ใหหันแกมซายใหเขาตบดวย ผูใดฟองศาลเพ่ือ
เอาเสื้อคลุม จงใหเสื้อคลุมแกเขา ถาเขาขอสิ่งใดจงใหสิ่งนั้นแกเขา อยาเมินหนาหนีผูยืม 

 
3.2.3 จรยิธรรมตามหลกัศาสนาอสิลาม 

ศาสดา คือ มูฮัมมัด   ผูทําหนาท่ีเปน “นบ”ี หรือศาสดาประกาศเผยแผศาสนาโดย
มีธรรมนูญท่ีพระผูเปนเจาซ่ึงนามวาอัลเลาะห ประทานใหเปนระบอบสันตธรรมในการดําเนินชีวิต
ของมนุษย   ศาสดามูฮัมมัดเปนชาวอาหรับ เกิดท่ีนครมักกะฮ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เม่ือวันจันทร
ท่ี  29  สิงหาคม พ.ศ. 1113 (ค.ศ. 570)  เปนบุตรขออัลดุลลอห  และอามีนะฮ ในตระกูลอาซีม ได
เดินทางไปหลายประเทศ โดยข่ีอูฐไปกับกองคารวาน  คําวา “มูฮัมมัด” หมายถึง  ผูควรแกการ
สรรเสริญยกยอง เม่ืออายุได 15 ป  ไดสมรสกับเคาะอียะฮ มีบุตรชาย 3 คน  หญิง 4  คน  ทานมัก
ออกหาความสงบ  จนกระท่ังคือหนึ่งของเดือนรอมมะฎอน  ขณะท่ีทานกําลังนั่งสงบจิต  หรือมีจิต
สงบ   เทวทูตญีบรีลไดนําโอการของคัมภีรอัลกุรอานมาสูทานในเวลาท่ีทานระลึกถึงพระอัลเลาะห
เจาตลอดเวลา 23 ป ตอมา 

อิสลาม  คือ การหยั่งใหเกิดความสงบโดยการมอบตนตออัลเลาะหเปนเจาองคเดียว การ
จะเปนมุสลิมคือ การยอมรับในอิสลาม ในชีวิตของมุสลิมทุกคนตองอยูในแนวทางของอิสลามตั้งแต
เกิดจนตาย  หลักจริยาวัตรของศาสดามูฮัมมัด  ซ่ึงไดมาจากคัมภีรอัลกุรอาน  คือแนวทางแหงการ
ดําเนินชีวิตของมุสลิม  โดยตีความของจริยวัตรไววา  หมายถึง  คําพูดการกระทําและการยอมรับ
โดยพฤตินัยของศาสดา 
     อิสลามถือศาสนาเพ่ือสันติและการยอมจํานนตอความสั่งสอนของพระผูเปนเจา ยอมรับทํา
ตามคําสั่งสอนโดยมอบตนตอพระองค   เปนศาสนาท่ีใชคัมภีรอัลกุรอาน หรือโกรานเปนหลักดําเนิน
ตั้งแตเกิดจนตาย 

มุสลิม  คือ  ผูศรัทธาในศาสนาอิสลาม  ตามหลักศรัทธาและปฏิบัติ  งดปฏิบัติตามขอหาม
ของศาสนาอิสลาม 

พ้ืนฐานความคิดทางศาสนาอิสลาม  มีแนวความคิดวา  จักรวาลมีผูท่ีสรางใหเกิดข้ึนมา
โดยพระอัลเลาะหเปนพระเจาแหงสากลจักรวาลหนทางมนุษยและกําหนดระยะเวลาใหอยูในโลก  
กําหนดธรรมนูญอันถูกตองไวให   แตเปดโอกาสใหมนุษยมีอิสระในการรับธรรมนูญแหงชีวิต ผูใด
เลือกปฏิบัติตามเรียกวา  มุมิน  คือ ผูศรัทธา  ผูใดปฏิเสธเรียกวา กาพีร คือ ผูไมศรัทธา   

มุสลิมตองมีความเชื่อวาไมมีพระเจาองคอ่ืน  นอกจากอัลเลาะหและมูฮัมมัดเปนศาสนทูต
ของอัลเลาะห มุสลิมตองศรัทธาโดยความบริสุทธิ์ใจ ยอมรับในเอกภาพของอัลเลาะห และความเปน
ศาสดาของมูฮัมมัด 
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อิสลามถือวาชีวิตเปนเอกภาพ  ไมแยกวัตถุและจิตใจออกจากกัน จึงไมเชื่อการทรมาน
กาย ไมสอนใหมนุษยหนีจากโลกแหงวัตถุ  แตยกระดับจิตใจอยูในกรอบธรรม เพ่ือสรางดุลยภาพ
แหงชีวิต คือ วัตถุกับจิตใจทําใหชีวิตสมบูรณ ชี้ทางใหมนุษยปฏิบัติตาม เพ่ือสันติสุขและสันติภาพ 

เม่ือมุสลิมทุกคนยึดหลักศรัทธาท้ัง 6 ประการ ดังกลาว จะตองยึดแนวทางปฏิบัติตามหลัก
ศรัทธานั้น และหลักปฏิบัติท่ีมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติอยางเครงครัด มี 5 ประการ เม่ือไมปฏิบัติก็จะ
ไดรับบาปกรรมอยางมหันต แนวทางปฏิบัติ แยกออกเปน 3  ภาค คือ 

   1.  ภาคปฏิบัติสวนบุคคล คือ  ภาคปฏิบัติท่ีกําหนดใหบังคับการกระทําเปนรายบุคคลท้ังชาย
และหญิง ชาวมุสลิมชายและหญิงท่ีบรรลุนิติภาวะตามคติของอิสลาม ยอมเปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ตอง
ทําการนมัสการพระเจา(ละหมาด) การจายซะกาตครบพิกัด การทําพิธีฮัจญเม่ือมีความสามารถ 
  2. ภาคบังคับสวนรวม คือ ภาคปฏิบัติท่ีบังคับชาวมุสลิมเปนสวนรวม เชน การจัดการ
เก่ียวกับผูตาย เปนตน  เม่ือปฏิบัติไดจะหมดบาปกรรม 
  3. ภาคปฏิบัติดวยความสมัครใจ  คือ ภาคปฏิบัติท่ีผูกระทําไดกุศล แตถาหากไมกระทําก็ไม
เกิดโทษ  เชน การไปรวมประกอบพิธีฮัญจ ณ นครเมกกะ เปนตน 
 

 หลักปฏบิตั ิ5  ประการ 
1. การปฏิญาณตน  (กะลีมะฮ  ซาฮาดะฮ) เพ่ือยืนยันความเชื่อถือในเอกภาพของอัล

เลาะห  และเปนการใหคําม่ันสัญญาวา ตนจะเคารพภักดีตออัลเลาะหองคเดียว ไมนําสิ่งอ่ืนใดมา
เปนภาคีกับพระองค  และใหคําม่ันวาทานศาสดามูฮัมมัดเปนศาสนทูตของพระอัลเลาะห ท้ังการ
สัญญาโดยปริยายวาจะปฏิบัติตามคําสอนของอัลเลาะห และศาสดาของพระองคดวยท้ังหมดนี้
รวมอยูในคํากลาวท่ีวา 
  “ขาขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอ่ืนนอกจากอัลเลาะห และขาฯ ขอปฏิญาณวา มูฮัมมัด
เปนศาสนทูตของพระองค” 

2. การละหมาด คือ  นมัสการวันละ 5  เวลา  (อัสซอลลาร)  การนมัสการวันละ 5 
เวลา  ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง  เปนการยืนยันวาบุคคลนั้นตั้งอยูในหลักศรัทธา  เปนกิจวัตรท่ีตอง
กระทําตอนเชาตรูกอนพระอาทิตยข้ึน  เวลาบาย เวลาเย็น  และเวลากลางคืน การละหมาด แปลวา 
การขอแสดงความจงรักภักดีตอพระผูเปนเจาท้ังกายและใจเปนกุญแจสูสวรรค  เหมือนชําระรางกาย
วันละ 5  เวลา ยอมหมดสิ่งโสมม 
  จุดมุงหมายของการละหมาด มี 6 อยาง คือ 

1. ใหเกิดความนอบนอมถอมตน 
2. ขัดเกลาจิตใจและสอนใหรูจักมารยาทในการแสดงความจงรักภักดี 
3. ใหตรงตอหนาท่ีและตรงตอเวลา 
4. ใหตระหนักถึงความเสมอภาค เคียงบาเคียงไหล ไมแบงชั้นวรรณะใหเกิดความ

ยําเกรงตอความเกรียงไกรของพระผูเปนเจา รักษาสัจจะ  ซ่ือตรง ไมโลภ มีความเปนธรรมฯลฯ 
5. เครงครัดตอระเบียบ  และเคารพกฎหมาย 
6. รักษาสะอาด ท้ังสถานท่ีและรางกาย มีการอาบน้ํานะหมาศ เรียกวา “ทําวุฎอู” 

  ผูใดละท้ิงละหมาดผูนั้นไมใชมุสลิม การทําละหมาดตองหันหนาไปจุดเดียวกันเพ่ือใหเกิด
เอกภาพ การนมัสการนี้จะทําคนเดี่ยวก็ได  แตถารวมกันเปนหมูๆ ยิ่งจะไดกุศลเพ่ิมมากข้ึน 
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3. การบรจิาคทานซาต (อัซซะกาต) ซะกาต  คือ  ทรัพยสงเคราะหท่ีอิสลามกําหนดให
เปนหนาท่ีของผูมีฐานะท่ีบริจาคแกคนยากจนและอ่ืนๆ ตามพระบัญญัติรวม 8 ประเภท 

1. คนยากจน 
2. คนขัดสนอนาถา 
3. ผูเปนเจาหนาท่ีซะกาด 
4. ผูเขาอิสลามใหมๆ 
5. ปลดปลอยทาส 
6. ผูมีหนี้สินลนพนเกิดจากการทําดี 
7. ใหวิถีทางแหงอัลเลาะห 
8. ผูเดินทางท่ีขาดทุนรอน 

ประเภททรัพยสินท่ีตองบริจาคซะกาด 
1. รายไดจากพืชผล (บางชนิด เชน ขาว อินทผาลัม) 
2. รายไดจากปศุสัตว(บางชนิด เชน  วัว ควาย แพะ แกะ อูฐ) 
3. ทองคํา  เงิน 
4. ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการคา 

4. การถือศีลอด (อัศศิยาม) การถือศีลอด  คือการงดกิน  งดดื่ม  งดประพฤติตาม
อารมณฝายตํ่า ในชวงเวลาระหวางรุงอรุณไปจนถึงตะวันลับขอบฟา โดยใหถือศีลอดนี้ทุกวันเปน
เวลาหนึ่งเดือนเต็ม ในเดือนรอมมะฎอน หรือเดือน 9 ของปฏิทินอิสลาม เรียกวา ปฮิจญเราะฮ
ศักราช 

จุดประสงคของการถือศีลอด 
1. เพ่ือทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 
2. ใหรูจักควบคุมจิตใจและตัดกิเลส 
3. ใหรูรสของการมีขันติ  อดกลั้น  หนักแนน อดทน 
4. ใหรูรสสภาพความยากจนอดอยาก  หิวโหย  จะทําใหเกิดความเมตตาแกบุคคล

ท่ัวไป 
5. การประกอบพิธีฮัจญ  (อัลฮัจญ) ฮัจยี  การประกอบพิธีฮัจญ คือ  การเดินทางไป

ประกอบพิธีตามศาสนาบัญญัติ   ณ  อัลกะอบะ  เรือปยตุลอฮ   ในนครเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไปพบพ่ีนองรวมศาสนาท่ีมาจากสวนตาง ๆ ของโลกไปอยูรวมกัน   มีการกระทํา
เหมือนๆกัน ในสถานท่ีเดียวกัน  โดยมีจุดมุงอยูท่ีพระผูเปนเจาองคเดียวกัน  แมจะแตกตางกันใน
ดานภาษา วัฒนธรรม เชื้อชาติ  ฐานะ ประเพณี  แตเขามิไดมีความแตกตางกันในฐานะเปนบาว
ของอัลเลาะห  และเปนพ่ีนองรวมศาสนา  นอกจากเปนคนปฏิบัติตามพระบัญญัติแลวยังมี   

    
จดุมุงหมายอกีหลายประการ คือ 

1. เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนและแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน 
2. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงเอกภาพและความเทาเทียมกันของมนุษยท่ีมาจากสวนตางๆ

ของโลก 
3. เพ่ือแสดงใหเห็นวาแมจะมีฐานันดรของสังคมตางกัน แตเม่ืออยูตอหนาพิธีของ

พระเจาแลว  ทุกมีฐานะเทาเทียมกัน จะนํามาซ่ึงความเขาใจซ่ึงกันและกันไดงาย 
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เอกลกัษณของอสิลาม 

1. สอนใหเชื่อม่ันในเอกภาพของอัลเลาะหองคเดียว 
2. อิสลามไมมีการแบงชั้นวรรณะ  ไมมีระบบนักบวชนักพรต ทุกคนเปนมุสลิม

เหมือนกัน มีสิทธิ์ในการใกลพระผูเปนเจาอยางเทาเทียมกัน 
3. อิสลามถือวาทุกคนเกิดมาโดยความปราณีของพระผูเปนเจา  ไมมีบาปติดตัวมา  

และเม่ือถึงแกกรรมแลว จะไดไปเกิดอีกครั้งในวันตัดสินความดีความชั่วตอหนาพระผูเปนเจา 
4. การผิดประเพณี  ลักขโมย การเสพสุรา  ของมึนเมาสิ่งเสพติด การกินดอกเบี้ย 

การไรสัจจะ  ตลอดจนการดึงสิ่งใดเทียบเคียงพระเจา  เปนขอบัญญัติหามอยางเขมงวดของผูศรัทธา
ในอิสลาม ไมใหมีศาลพระภูมิ 

5. ในอิสลามไมมีผูใดมีสิทธิ์ในการถายบาปมนุษย สิทธิในการถายบาปเปนของอัล
เลาะหแตพระองคเดียว ทุกคนตองวิงวอนขออภัยตัวตนเอง 

6. อิสลามเปนทางสายกลางไม เอนเอียงในทางวัตถุนิยมหรือจิตนิยม แตให
ความสําคัญท้ังสองอยางไมยิ่งหยอนกวากัน 

7. อิสลามคือพลังแหงศาสตรและวิทยาการสมัยใหม ซ่ึงมีโองการอยูแลว ใน
คัมภีรอัลกุรอาน 

8. อิสลามเปนคําสอนสุดทายท่ีพระเจาประทานใหแกมนุษยชาติ 
วฒันธรรมของอสิลาม 

1. อิสลาม (Islam)  เปนภาษาอาหรับ  แปลวา  สันติ และการยอมจํานนตอคําสั่งโดย
การมอบตนตอพระเจา ผูศรัทธานับถืออิสลาม  เรียกวา   มุสลิม (Muslim) 

2. วัฒนธรรมของอิสลามมีลักษณะไม เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา สังคมหรือ
สิ่งแวดลอม เพราะยึดในมหาคัมภีรอัลกุรอาน  และสุนนะฮของทานนบีฮูฮัมมัด 

3. ชุนนะฮหรือชุนนฮี  หมายถึง  โอวาท  ประกอบดวย  วจนะหรือหะดิษ และการ
ปฏิบัติหรือจริยาวัตร เปนคําสอนชี้ขาดปญหาตามคัมภีรทานศาสดามูฮัมมัดกลาวสอน เปนแนวทาง
ตามท่ีทานมีประสบการณพบเห็นปญหามากอน 

ขอหามของอสิลาม 
1. หามตั้งภาคีหรือยึดถือสิ่งข้ึนมาเทียบเคียงพระอัลเลาะห 
2. หามกราบไหวบูชารูปปน วัตถุ  ตนไม กอนหิน  ดวงดาว  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร 

แมน้ํา   หามกราบไหวผีสาง เทวดา  นางไม  หามเซนไหวสิ่งใดๆ ท้ังสิ้น 
3. หามเชื่อในเรื่องดวงดาว หามผูกดวง  หามดูหมอตรวจโชคชะตาราศีดูลายมือ  หาม

เชื่อถือโชคลาง  เครื่องรางของขลัง 
4. หามเลนพนัน เสี่ยงทาย  เสี่ยงโชค แทงมา ล็อตเตอรี่  หวยเบอร 
5. หามกินสัตวตายเอง เลือดสัตวท่ีมีโรค หามกินหมู หามกินสัตวท่ีนํามาเซนไหว   

สัตวถูกตัดคอตายโดยมิไดเชือดใหเลือดไหล สัตวท่ีเชือดโดยมิไดกลาวนามอัลเลาะห และหามกิน
ดอกเบี้ย 

6. หามเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด  รวมท้ังยาเสพติดทําอันตรายแกรางกาย นักปราชญ
มุสลิมบางกลุมวาแมนบุหรี่ก็ตองหาม 

7. หามผิดประเวณี  ไมวาจะดวยการยินยอมสมัครใจดวยกันท้ังสองฝายก็ตาม 
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8. หามฆาสัตวสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเจตนาอยางไรเหตุผล 
9. หามประกอบอาชีพทีไมชอบธรรมดวยศีลธรรม เชน  สถานเริงรมย  ซองนางโลม  

ใหเงินกูเก็บดอกเบี้ย 
10. หามบริโภคอาหารท่ีหามาไดโดยไมชอบธรรม 
11. หามกักตุนสินคาจนมีราคาสูงแลวนําออกขาย 
12. หามกระทําใดๆท่ีสรางความเดือดรอนแกตนเอง เพ่ือนบ าน  และสั งคม

ประเทศชาติ 
 

3.3 หลักความเชือ่ของศาสนา 
ศาสนาทุกศาสนามีศรัทธาหรือความเชื่อ ความเลื่อมใสเปนหลักสําคัญ หลักความเชื่อ  

หรือ ศรัทธา  เปนสิ่งท่ีสําคัญของมนุษย   มีวลีท่ีกลาวกันวา “ท่ีเรามีชีวิตอยูไดทุกวันนี้เพราะเรามี
ความเชื่อ”  เชน เชื่อพอ  เชื่อแม  เชื่อครูอาจารย  เชื่อนักวิทยาศาสตร เชื่อนักอะไรตอมิอะไร
มากมาย  หรือเชื่อตัวเอง  อยางนอยก็เชื่อวา “เรานาจะมีชีวิตอยูมากกวาตาย”  แตความเชื่อท่ี
เหนือกวาความเชื่อใดในชีวิตมนุษยคือ “ความเชื่อในศาสนา”  เพราะวาศรัทธากับศาสนาเปนของท่ี
เปนคูกัน  และสงอิทธิพลในทุกมิติของชีวิต  จึงเปนท่ีนาศึกษาอยางยิ่งวาศาสนาแตละศาสนาสอน
ใหศาสนิกศรัทธาหรือเชื่ออะไรและและไมใหเชื่ออะไร ซ่ึงจะไดศึกษาดังตอไปนี้ 

 
3.3.1 หลักความเชือ่ตามหลกัพทุธศาสนา 

 ความเชื่อหรือความศรัทธา เปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนเบื้องตนของความประพฤติ
ปฏิบัติ ถาเชื่อผิด ก็ประพฤติปฏิบัติผิด ถาเชื่อถูก ก็ประพฤติปฏิบัติถูก  เพราะฉะนั้นความเชื่อหรือ
ศรัทธานั้นตองมีปญญากํากับ ดังจะเห็นไดจากหลักธรรมท่ัวๆไปของพระพุทธศาสนา เม่ือกลาวถึง
ศรัทธา หรือความเชื่อไวท่ีใดแลวยอมจะตองกลาวถึงปญญาไวท่ีนั้นดวยเสมอ  ท้ังนี้ก็เพ่ือปองกัน
ไมใหความเชื่องมงาย ศาสนาทุกศาสนามีศรัทธาหรือความเชื่อเปนหลักสําคัญ แมพระพุทธศาสนาก็
ประกอบดวยศรัทธาเหมือนกัน แตศรัทธาของพระพุทธศาสนามีลักษณะแตกตางพิเศษจากศาสนา
อ่ืนมาก เพราะศรัทธาในพระพุทธศาสนามีลักษณะไมใหเชื่ออยางงมงาย (สุชีพ ปุญญานุภาพ และ
สมัย สิงหศิริ .2530:37) 

     แมพระพุทธศาสนาไมไดเรียกรองศรัทธาเปนพ้ืนฐานในการนับถือของศาสนิก  แตก็
มิไดหมายความวาพระพุทธศาสนาไมตองการศรัทธาจากศาสนิกชน  พระพุทธศาสนาก็ตองการ
ศรัทธาอยางแนนแฟนเชนเดียวกับศาสนาอ่ืน ๆ  แตหลักคําสอนของพระพุทธเจาทุกครั้งท่ีพระองค
สอนศรัทธา  จะตองขมวดทายดวยเรื่องปญญาเสมอ  เชน หลักคําสอนเรื่อง อินทรีย 5  หรือพละ 5 
ประกอบดวย  

1. สัทธา ความเชื่อ 
2. วิริยะ ความเพียร 
3. สติ ความระลึกได 
4. สมาธิ ความตั้งจิตม่ัน 
5. ปญญา ความรูแจง 

             ธรรมท้ัง 5 มีสัทธา เปนตน เหลานี้ เรียกวา อินทรีย เพราะเปนใหญในกิจของตน คือ
สัทธา เปนใหญในการเชื่อ วิริยะ เปนใหญในการพากเพียร สติ เปนใหญในการระลึก สมาธิ เปนใหญ
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ในการตั้งจิตใหม่ัน ปญญา เปนใหญในการรอบรู ไมตองอาศัยซ่ึงกันและกันตางฝายตางก็ทําเฉพาะ
หนาท่ีของตน  
       ศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นมี 4 เรื่อง คือ 

1. ในกรรม (กัมมสัทธา) เชื่อวา การกระทํามีจริง 
2. เชื่อผลของกรรม (วิปากสัทธา) เชื่อวาผลของกรรมมีจริงท้ังผล โดยตรง ผลท่ี

ไดรับภายหลังและผลพลอยได 
3. เชื่อวากรรมเปนของตน (กัมมัสสกตาสัทธา) คือเชื่อวาคนแตละคนมีกรรมเปน

ของตนเอง จะยก เชื่อใหผูอ่ืนเปนเจาของและรับผลแทนกันไมได 
4. เชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา (ตถาคตโพธิสัทธา) คือเชื่อในปญญาของ

พระพุทธเจาวา พระองคไดตรัสรูจริง รูแจงเห็นสัจธรรมจริง  พระธรรมและวินัยท่ีมีอยู ก็ใหผลแกผู
ปฏิบัติจริง  

ศรัทธา  4  ประการนี้สามารถสรุปยอไดเพียง  2 ประการ คือ  
1) เชื่อเรื่องกรรมในทุกมิติของกรรม   
2) เชื่อในการตรัสรูของพระพุทธเจา 

แนวปฏิบัติตอศรัทธาของชาวพุทธ ในกาลามสูตรหรือเกสปุตตสูตร ซ่ึงเปนท่ีอางถึงในการศึกษา
พระพุทธศาสนาของปญญาชน เปนแนวปฏิบัติตอศรัทธาของชาวพุทธ  10  ประการคือ 

1. อยาปลงใจเชื่อดวยการฟงตามกันมา 
2. อยาปลงใจเชื่อดวยการปฏิบัติสืบทอดกันมา 
3. อยาปลงใจเชื่อดวยคําเลาลือ 
4. อยาปลงใจเชื่อดวยอางวามีในตําราหรือคัมภีร 
5. อยาปลงใจเชื่อตามหลักตรรกะ 
6. อยาปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 
7. อยาปลงใจเชื่อเพราะการตรึกตรองตามอาการท่ีปรากฏ 
8. อยาปลงใจเชื่อเพราะเขากับทฤษฎีของตนเอง 
9. อยาปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณท่ีนาเชื่อ 
10. อยาปลงใจเชื่อเพราะผูนั้นเปนครูของเรา 

ทายของคําสอนนี้ไดสรุปเอาไววา  ทานจะเชื่ออะไรก็ใหไตรตรองดวยปญญาของตน วาสิ่ง
นั้นเปนไปเพ่ือประโยชน แกตนเองและผูอ่ืน  ไมเปนไปเพ่ือความเบียดเบียน   และท่ีสําคัญท่ีสุดสิ่ง
นั้นเปนไปเพ่ือความหลุดพนจากทุกข 

3.3.2   หลกัความเชื่อของศาสนาครสิต 
 ความเชื่ออันเปนมูลฐานของชาวคริสตคือ  การวางใจในพระเจา ตามความคิดของ

คริสตชนแลวความเชื่อในเรื่องพระเจานั้นตองเปนผลมาจากการพิสูจนดวยสติปญญาและ
ประสบการณของเขา  และเขาจะไมพิสูจนเรื่องพระเจากอน  แตจะเริ่มจากจุดท่ีพระเจาทรงพระ
ชนมอยู   ซ่ึงเปนความเชื่อท่ีเกิดจากความศรัทธาสูงสุดไมใชการพิสูจนทดลอง   เขาจะตองวางใจท่ี
จะมอบกายถวายชีวิตใหกับพระองค  มีความม่ันใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค และหลัก
ความเชื่อตามคําสอนของศาสนาคริสตมีหลักสําคัญ   8  ประการ  คือ 

1. เชื่อถือในพระเจาองคเดียว  ความเชื่อในเรื่องพระเจาองคเดียวของคริสเตียน
มีผลตอการดําเนินชีวิตทุกวินาที  เขาจะตองเปนผูท่ีสํานึกตลอดวาไมมีสิ่งอ่ืนจะเทียบเทาพระเจาอีก
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แลว  ไมวาจะเปนวัตถุและคําสอนลัทธิใด ๆ  นั้นคือพระเจาจะเปนองคแหงความชอบธรรมและพระ
ประสงคของพระองคก็ยอมจะชอบธรรม  การรูจักพระเจาเปนมาตรฐานความดีอันเดียว 

2. เชื่อถือในพระเจาผูเปนพระบิดา คริสเตียนเชื่อวามีสิ่งท่ีเปนความสัมพันธ
หลายอยางท่ีไมตองพิสูจนทดลองดวยวิธีท่ีชาวโลกทํา  เชน  ไมมีลูกคนใดท่ีจะพิสูจนวาพอแมตัวเอง
เปนพอแมท่ีแทจริงของตนหรือไม  แตจากความสัมพันธ  ประสบการณและสติปญญาเราก็ทราบวา
นั่นคือพอแม  ความสัมพันธ (Relogio) ระหวางพระเจากับมนุษยก็เชนกัน 

3. เชื่อในเรื่องโลก  สําหรับชาวคริสตแลวไมเปนปญหาเลยวาโลกและจักรวาลนี้
เปนมาอยางไร   เพราะพระองคทรงอยูเบื้องหลัง   คริสเตียนมีหนาท่ีท่ีจะทําใหน้ําพระทัยของ
พระองคสําเร็จในโลกนี้  และเม่ือพระองคสรางโลกแลวทรงไมนิ่งดูดาย  ทรงเฝาดูความเปนไปของ
โลกดวยความกรุณา  สิ่งท้ังปวงท่ีพระองคสรางเปนสิ่งท่ีบริสุทธิ์  แตบาปก็เกิดข้ึนเม่ือมนุษยไปบูชา
วัตถุท่ีพระองคสราง  ตามพระคัมภีรบอกวาพระเจาทรงรักโลกจนประทานพระเยซูใหเพ่ือเปนผูไถ  
พระเจาไมตองการใหตกต่ําชั่วชาลงไป  แตตองการใหหลุดพน 

4. เชื่อในเรื่องมนุษย  คริสเตียนตองเชื่อวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีความแตกตาง
จากสิ่งอ่ืน  เพราะเปนสิ่งท่ีประกอยดวยรางกาย   จิตใจ    และจิตวิญญาณ  มนุษยไมใชสัตว   
เพราะสัตวอ่ืน เปนเพียงสิ่งมีชีวิตและจิตใจ   สวนท่ีเปนจิตวิญญาณนี้พระองคประทานใหกับมนุษย
เทานั้น    ลักษณะแหงจิตวิญญาณนี้ทําใหมนุษยรูจักคิดและแสวงหาจุดมงหมายปลายทางของชีวิต
ได  มนุษยเปนพระฉายาของพระเจาดวยเหตุนี้มนุษยจึงมีศักดิ์ศรีของมนุษย   พระองคทรงมอบ
อํานาจในการดูแลสิ่งท่ีพระองคสรางอ่ืน  ๆ ใหกับมนุษย ตามกฎแหงพระเจามนุษยก็ยังตองหา
อาหาร  และตองตาย   ตามพระคัมภีรกลาววา  “มนุษยนั้นพระเจาสรางมาจากผงคลีดิน  และใน
ท่ีสุดเขาก็จะตองกลับไปเปนดิน” 

5. เชื่อในเรื่องบาป  บาปในความหมายของชาวคริสตคือการท่ีเขาไดกระทําผิด
ตอพระเจาและนี่เปนเหตุเดียวแหงบาป  กลาวคือ  มนุษยไดรับเสรีภาพบางประการจากพระเจาแลว
เขาไดใชเสรีภาพนั้นในทางท่ีผิด  คือใชในการคัดคานตออํานาจพระเจาและไมยอมเชื่อฟงพระองค  
การทําบาปทุกอยางของมนุษยเนื่องมาจากเหตุนี้ท้ังนั้น  เชน  การฆามนุษย  เขาไดกระทําผิดตอ
พระเจาเพราะเขาไดย่ํายีตอฉายาของพระองค  เปนการลวงล้ําสิทธิแหงพระเจาดวย  หรือการท่ีเขา
ลวงประเวณี  พระเยซูสอนวา  ถาผูใดมองเพศตรงขามดวยใจกําหนัด  คนนั้นก็ไดลวงประเวณีใจของ
เขาแลว   นั่นก็หมายความวาบาปอยูท่ีเจตนา   

นอกจากนี้ยังมีบาปอีกประเภทหนึ่งคือ  การงดเวนสิ่งท่ีควรกระทํา  เชน  การเฉยเมยตอ
คนยากจน  และชาวคริสตก็ยอมรับวามนุษยทุกคนเปนผูบาป   และบาปก็ชวยทําใหมนุษยรูจัก
ตัวเองรูจักชีวิต  และทําใหมนุษยรักกันเห็นใจซ่ึงกันและกัน   และทุกอยางลวนอยูภายใตการ
พิพากษาของพระเจาดวยกันท้ังนั้น 

6. เชื่อในเรื่องการอภัยโทษบาป   บาปนั้นเปนผลมาจากความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับพระเจา  ไมมีเหตุผลใด ๆ เลยท่ีจะทําใหมนุษยไดรับการอภัยโทษบาปจากพระองคนอก
เสียจากความศรัทธาเชื่อม่ันในพระเจาเทานั้น  คริสเตียนจะตองตระหนักวาเขาจะไดรับการอภัยและ
มีโอกาสคืนดีกับพระเจา  จนเกิดสัมพันธภาพข้ึนใหมกับพระองคอีกครั้ง   การท่ีจะไดรับการอภัย
จะตองเปนการสํานึกในพระเจาดวยบริสุทธิ์ใจ  และตัวเองก็จะตองสามารถยกโทษใหตัวเองไดและมี
ใจกลาท่ีจะหันหลังใหกับอดีตท่ีผิดพลาด 
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7. เชื่อในชื่อเสียงของผูเผยวจนะ  ผูเผยวจนะเรียกวาผูประกาศ  หรือผูพยากรณ  
ซ่ึงมีมากมายในประวัติศาสตรนับตั้งแตอาดัมจนถึงพระเยซู  บางคนเปนผูนําเปนกษัตริย  แตบางคน
ก็เปนเพียงเกษตรกร   แตชาวคริสตจะตองเชื่อม่ันวาทานเหลานั้นเปนผูท่ีนําพระวจนะมาไมใชเขา
เปนคนพูดเอง  กลาวคือ  ทานเหลานั้นแมเปนเพียงคนท่ัวไป  แตก็ไดพูดถึงกฎอันเปนของพระเจา  
ไดพูดวิจารณถึงการเมืองและความยุติธรรม  ปญหาของประเทศชาติ 

8. เชื่อในอนาคต   กาลเวลาตามความเชื่อของชาวคริสตจะเปนแนวตรง  ไมใช
เปนวงกลมเปนวัฎจักร  นั่นคือมีจุดเริ่มตนและจุดสุดทายของมัน  ทุกอยางตองตกอยูภายใต
กาลเวลานี้ท้ังหมด  มีแตพระเจาเทานั้นท่ีไมเปน  เพราะพระองคเปนผูอยูเบื้องหลังกาลเวลา เปนผู
ประคับประคองใหเวลาไปถึงจุดหมายปลายทาง  ถาหากวาไมศรัทธาในจุดสุดทายของประวัติศาสตร
และกระบวนการเปนไปในประวัติศาสตรวาจะไปถึงไหน  เราก็ไมพบความหมายของการมีชีวิตอยู  
(กรมการศาสนา, 2521) 

3.3.3 หลักความเชือ่ของศาสนาอสิลาม 
ในศาสนาอิสลามแนวทางแหงศรัทธาของมุสลิมเรียกวา  อีมาน หรือ รุกนอิหมาน 

หมายถึง การมีจิตใจเชื่อม่ัน ยืนยันดวยวาจา และปฏิบัติดวยกาย ในการยอมรับอยางไมมีเง่ือนไข  
ไมตั้งขอสงสัยหรือภาคีใดตอศรัทธาของตนตอศาสนา  ความศรัทธาจะเพ่ิมข้ึนโดยการประกอบ ภักดี
ตอเอกองคอัลเลาะห (อามัลอีบาดะห) และจะลดลงโดยการละเมิดคําสอนหรือกระทําการรุกนอิ
หมาน  มี 6  ประการ  คือ 

1. ศรัทธาในพระผูเปนเจาคือ พระอัลเลาะห  (Allah) เพียงองคเดียว ไมตั้งสิ่งอ่ืนใด
เปนภาคภาคี ทรงมีคุณลักษณะท่ีรูทุกสิ่ง แมในท่ีลับ ตลอดจนหัวใจมนุษย ทางสรางสรรพสิ่งท้ังมวล
ดวยเมตตากรุณา  และยุติธรรม  ทรงดํารงอยูดวยพระองคเอง มีมาตั้งแตเดิม ไมมีสิ่งใดมีมากอน จะ
ดํารงอยูตลอดกาล  ไมมีสิ่งใดมีมากอน  จะดํารงอยูตลอดกาล ไมมีสิ่งใดอยูหลังพระองค ทรงสราง
ทุกอยางในทองฟา ในพิภพ  มีเตชานุภาพ และเพียบพรอมดวยคุณลักษณะประเสริฐและมีอยูจริง   
พระอัลเลาะหเจายิ่งใหญเกินกวาสติปญญาของมนุษยจะหยั่งรู  ทรงมีอยูแมกระท่ังในตัวของมนุษย  
มนุษยมีพลังความคิดอยูภายใตกรอบปญญาเทานั้น ไมสามารถรูจักสรรพสิ่งท่ีประสาทสัมผัส มนุษย
ไมสามารถหยั่งรูได การท่ีมนุษยไมลวงรูไดนี้ไมไดหมายความวา  พระผูเปนเจาไมมีจริง 

2. ศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮ  ผูเปนทูตรับใชของพระเจา มีคุณสมบัติตางจากมนุษย 
เชน ไมกิน  ไมนอน ไมมีเพศ ไมกระทําตามอารมณชอบ  ไมมีรูปรางท่ีแทจริง ไมอาจเห็นตัวได  และ
สามารถแปลงรูปไดตามบัญชาของพระผูเปนเจา  มุสลิมสมบูรณตองเชื่อวามลาอิกะฮมีจริง  และ
คอยบันทึกความดีความชั่วของมนุษย เปนวิญญาณบริสุทธิ์ ท่ีลงมาจากพระผูเปนเจา มีจํานวน
มากมาย  เปนผูนําโองการมาถายทอดใหแกศาสดา และติดตามมนุษยจนตลอดชีวิต 

บรรดามลาอิกะฮ หรือเทวทูตท่ีมีจํานวนมาก นับไมถวน ทําหนาท่ีสนองพระบัญชา
ของพระเจาสูงสุด คุณลักษณะ สําคัญของมลาอิกะฮ มีดังนี้ 

1. เปนสิ่งท่ีอัลเลาะหบันดาลใหเกิดข้ึน ทําหนาท่ีตางๆ ตามพระองคกําหนดให 
2. ไมตองการหลับนอน 
3. จําแลงเปนรูปรางตางๆได 
4. ไมมีพอ แม บุตร ภรรยา 
5. ปฏิบัติแตคุณธรรมอยางเดียว 
6. ไมละเมิดหรือฝาฝนพระบัญชาของอัลเลาะห 
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7. ไมมีกิเลสตัณหา ไมกิน ไมดื่ม ไมขับถาย 
คําวา “ มลาอิกะฮ” แปลวา เทวทูตบาง ทูตแหงสวรรคบาง  คําแปลดังกลาวไมผิด 

แตก็ไมถูก เพราะถาหากแปลเพียงวาเปนเทวทูต (ทูตแหงสวรรค) จึงมีความหมายเฉพาะมลาอิกะฮ
บางองคเทานั้น เนื่องจากมลาอิกะหมีจํานวนมาก นับไมถวน และมีหนาท่ีแตกตางกัน ดังนั้น คําวา 
“มลาอิกะฮ” นาจะแปลวา เทพบริวาร เปนคําท่ีมีความหมายกลาง ๆ และมีความหมายครอบคลุม
หนาท่ีของเทพท้ังหมด 

3. ศรัทธาในคัมภีรของพระเจาคือคัมภีรอัลกุรอาน (AL-Qur An) หรือโกราน(Koran) 
ถูกบันทึกไวตั้งแตศาสดามูฮัมมัดยังมีชีวิตอยู และสาวกทองจําตอมา โดยไมมีการปรับปรุงแกไข  มิใช
วรรณกรรมท่ีมนุษยสรางข้ึน  แตพระผูเปนเจาสรางข้ึน  แตพระผูเปนเจาประทานใหแกศาสดาแลว
ถายทอดใหบรรดาศาสนทูตประกาศหลักคําสอน มีลักษณะดังนี้ 

1. ถายทอดโองการตางๆ เขาไปในจิตใจของศาสดา 
2. การไดยินเสียงในขณะท่ีอยูในภวังคฝน 
3. โดยผานมลาอิกะฮ คือเทวทูตญิบรีล ผูถูกสรางพรอมกับโองการของพระผู

เปนเจา นํามาใหศาสดาดวยคําพูดท่ีชัดเจน   
คัมภีรอัลกุรอานเปนธรรมนูญชีวิตของมุสลิม   เปนภาษาอาหรับท่ีพระผูเปนเจาประทาน

แกพระศาสดา เม่ือ 1,407 ปมาแลว (พ.ศ. 1123) โดยทานญิบรีลเปนสื่อกลางมี 114  บท  แบงเปน 
30 ภาค   อัลกุรอาน นอกจากจะเปนบัญญัติทางศาสนาแลว ยังเปนหลักกฎหมายแพงและอาญาอยู
ในตัว อิสลามิกชนมักประดับประดาคัมภีรนี้อยางงดงาม เพราะจะตองแสดงออกถึงความเคารพจะ
แตะตองเลนๆไมได  เม่ืออานแตละครั้ง ตองบรรจงวางไวบนกากะเยีย 

4. ศรัทธาในศาสนทูตของอัลเลาะห หรือเรียกวา “รอซูล  คือบุคคลท่ีอัลเลาะหเลือกให
เปนผูสื่อสารบทบัญญัติของพระองคมาหลายยุคหลายสมัย จนถึงศาสดาสุดทาย คือ ทานนบีมูฮัมมัด  
ซ่ึงเปนศาสดาองคท่ี 25  สวนศาสนทูต 2 องคแรกในคัมภีรอัลกุรอาน คือ อดัมและอิดรีส  ชาว
มุสลิมตองศรัทธาในศาสนทูตท้ัง 25 นี้ ท้ังนี้คุณสมบัติของบรรดารอซูลนั้น ตองมีคุณสมบัติสําคัญ 
ไดแก  

1. มีวาจาสัตย 
2. เปนท่ีไววางใจ 
3. สามารถเผยแผเทวโองการไดอยางกวางวาง 
4. มีปฏิภาณเฉลียวฉลาด มีความสุขุมรอบคอบ 
5. มีเมตตาสูง 
6. มีอภินิหาร 
7. มีจิตใจบริสุทธิ์ 

ประเภทของศาสนทูต หรือ รอซูล  สามารถแยกออกได 2 ประเภท คือ 
1. ศาสนทูต ผูไดรับเทวโองการ ใหปฏิบัติหนาท่ีดวยการปฏิบัติเปนแบบอยางตาม

บัญญัติของพระเจาเพียงอยางเดียวเทานั้น เรียกวา นบี 
2. ผูไดรับเทวโองการ ใหปฏิบัติตนตามบัญญัติของพระเจา และทําการเผยแผ

บัญญัติแกมนุษยชาติดวย เรียกวา รอซูล 
5. ศรัทธาในวันพิพากษา ชาวมุสลิมตองศรัทธาวา โลกนี้เปนโลกแหงการทดลอง เปน 

โลกท่ีไมมีความจีรังยั่งยืน จะตองมีวันแตกสลายวันท่ีโลกแตกสลาย เรียกวา “วันแหงการพิพากษา” 
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หรือวันสิ้นสุดของโลก  เปนวันพิจารณาผลกรรมของมนุษยท้ังหมดในโลกนี้ เม่ือจักรวาลพินาศ
แตกดับ อัลเลาะหจะใหทุกคนฟนคืนชีพมาชําระบาปบุญ   ผูกระทําความดีจะไดรับการตอบสนอง  
ผูทําบาปชั่วจะถูกลงโทษ  พระผูเปนเจาเล็งเห็นการกระทําทุกอยางแมเพียงนอยนิด  
      การสิ้นของโลก  จะมีเวลาใด พระคัมภีรกลาวไววา ใคร ๆ ก็ไมรู แมแตเทพบริวาร หรือม
ลาอิกะห ผูรับสนองเทวโองการมาบอกแกพวกนบี  มูฮัมหมัดยังไมรู   ผูท่ีรูคืออัลเลาะหองคเดียว
เทานั้น  แตพระองคก็ไมทรงบอกแกใครๆ อยางไรก็ตาม  กอนถึงเวลาสิ้นโลก มนุษยจะรูดวย
สัญญาณรอบขาง ซ่ึงมีท้ังสัญญาณอยางเบาและสัญญาณอยางแรง  สัญญาณอยางเบา เชน มนุษย
ท้ังหลายหมดความเชื่อในศาสนาอิสลาม คนเลวจะไดเปนใหญ มีตําแหนงและมีเกียรติ หญิงรับใช
กลายเปนเจานาย ผูชายกลัวผูหญิง เกิดความวุนวายจลาจล เปนตน สัญญาณอยางแรง เชน ดวง
อาทิตยข้ึนทางทิศตะวันตก เปนตน 

ศรัทธาในกฎกําหนดสภาวะ  คือ เม่ือมุสลิมเริ่มมีศรัทธา (เชื่อ) ในพระเจาสูงสุดวาทรงเปน
ผูมีศักดานุภาพมาก ทรงสรางโลกและมนุษยท้ังหลาย จึงมีศรัทธาตอเนื่องกันมาวา พระเจาสูงสุด
ทรงเปนผูกําหนดกฎแหงภาวการณของโลกและมนุษยท้ังหลายเชนกัน  โดยพระองคทรงกําหนดไว 
2 ลักษณะ 

1. สภาวการณคงท่ี คือ กฎแหงธรรมชาติ เชน ดิน ฟา อากาศ  ระบบการโคจรของดวง
อาทิตย ดวงจันทร  ดวงดาว และชาติพันธของมนุษยเปนตน 

2. สภาวการณท่ีไมคงท่ี คือ สภาวการณท่ีข้ึนอยูกับมนุษย  จะใชเหตุผลดวยสติปญญา
ของพวกเขาอยางอิสระ เพ่ือเลือกแนวทางประพฤติปฏิบัติ เชน  พระเจาสรางมนุษยใหมีสภาวะของ
ความเปนคนเหมือนๆกัน และทรงประทานแนวทางความประพฤติปฏิบัติเพ่ือดีงามมาดวย สวน
ภายหลังคนเราจะมีสภาวะตางกันอยางไรข้ึนอยูกับการกระทําของแตละคน 
     กฎกําหนดสภาวการณ เปนระเบียบท่ีรัดกุมท่ีพระผูเปนเจาสูงสุดกําหนดไวแกโลก  มุสลิม
ทุกคนจะตองเชื่อม่ันวา  โชคดีหรือโชครายเปนเรื่องของอัลเลาะห  ทรงบันดาลใหเปนไปท้ังสิ้น   
ดังนั้นเม่ือเราโชคดี มีความสุข เราจึงขอบคุณพระเจา แตถาเราโชคราย มีความทุกข เราจึงตอง
อดทนและขอบคุณพระเจาเพ่ือใหพนทุกข 
 
สรปุ 

ศาสนาเปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีอยูคูกับสังคมมนุษยทุกยุคสมัย ซ่ึงมีอิทธิพลในชีวิตของมนุษย 
ตั้งแตเกิดจนตาย หรืออาจจะกลาวไดวาศาสนาคือชีวิตของมนุษยก็ได เพราะมนุษยไมวาจะเปนยุคใด
ลวนแตมีศาสนาเปนสิ่งยึดถือทางจิตใจ  และมนุษยจะใชศาสนาเปนเครื่องมือในการสรางสรรคอารย
ธรรมของมนุษยโดยผานพลังแหงศรัทธา ท่ีมนุษยมีตอสิ่งท่ีเขาเชื่อ ยิ่งไปกวานั้น ความเจริญรุงเรือง
ทางอารยธรรมของมนุษยมีอยูในปจจุบันนี้  ยอมมีผลมาจากอารยธรรมในอดีตท่ีมนุษยรุนตอรุนสืบ
ทอดผานกันมาสูพวกเรา เปรียบดวยคลื่นทะเลท่ีมีอยูในปจจุบันยอมมาจากคลื่นทะเลคลื่นกอนๆ ใน
อดีตฉะนั้น  การศึกษาศาสนาทุกศาสนาจะไดผลดีจะตองศึกษาใหเขาใจแกนคําสอนของศาสนานั้น  
ซ่ึงไมใชเพียงศึกษาเฉพาะเปลือกคําสอนเทานั้น ซ่ึงอาจจะเปนเหตุใหเราไมเขาใจ เม่ือไมเขาใจก็เปน
ทางนําไปสูทางแหงความเขาใจผิด   แลวเกิดอคติตอคําสอนของศาสนานั้นๆได   เม่ือเปนเชนนั้น 
เง่ือนไขตามหลักคําสอนของศาสนาแตละศาสนาใหไวนั้น ยอมมีจุดประสงคของเง่ือนไขนั้นไวเพ่ือ
อะไร ซ่ึงแนนอนเง่ือนไขดังกลาววางเอาไวเพ่ือใหศาสนิกชนเปนคนดี   
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กิจกรรม/แบบฝกหัด 
 แบบอตันยั 

1. ใหนักศึกษาอธิบายวาทําไมมนุษยจะตองนับถือศาสนา 
2. ศาสนามีก่ีประเภท อะไรบาง  อธิบาย 

   3. องคประกอบของศาสนาคืออะไร นักศึกษาคิดวาองคประกอบอะไรท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะ
เหตุใด อธิบาย 

4. ใหนักศึกษาเปรียบเทียบหลักเรื่องความศรัทธา ในศาสนาพุทธ คริสต  อิสลาม 
  แบบจบัคู 

 1. ศาสนาประเภทวิญญาณนิยม  1. ศาสนาเชน 
 2. ศาสนาเทวนิยม   2. แบงออกเปน 2 ประเภท 
 3. ศาสนาอเทวนิยม   3. ศาสนาอิสลาม 
 4. ศาสดา    4. พระไตรปฎก 
 5. ศาสนธรรม    5. ไสยศาสตร 
 แบบปรนยั 
 1. ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุดเก่ียวกับลักษณะของศาสนา? 

    ก. ศาสนามีจุดหมายเพ่ือสอนใหประชาชนมีความสุขในการดํารงชีวิต 
 ข. สาระสําคัญของสาสนาอยูท่ีการสอนใหมนุษยละความชั่วใหทําความดี 
 ค. ศาสนาทุกศาสนาตองสอนดานวิชาชีพเพ่ือใหศาสนิกมีความเจริญกาวหนาใน

หนาท่ี 
 ง. ศาสนาทุกศาสนามุงสอนใหมนุษยมีความยําเกรงตอพระเจา 
 จ. ศาสนาทุกศาสนามีเปาหมายอยูท่ีการใหศาสนิกชนไปสูจุดหมายสูงสุดคือนิพพาน 
2. ความดีของมนุษยตามหลักในพุทธศาสนาปรากฏในหลักคําสอนใด 
 ก. อิทธิบาท 4  ข. โอวาทปาฏิโมกข 3 
 ค. คิหิสุข 4  ง. อกุศล 3 
 จ. บคุคล 4 
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แผนบรหิารการสอน 
บทที ่4 การตดัสนิคณุคาของการกระทาํและมาตรฐานทางจรยิธรรม 

 
หวัขอเนื้อหาประจาํบท 

บทนาํ 
4.1   คุณคา 
4.2   คุณคาทางจริยธรรม 
4.3   เกณฑตัดสินจริยธรรม 
4.4   มาตรฐานทางจริยธรรม 
4.5   มาตรฐานทางจริยธรรมตามหลักศาสนา 

4.5.1 มาตรฐานทางจรยิธรรมของศาสนาพุทธ 
4.5.2 มาตรฐานทางจริยธรรมของศาสนาคริสต 
4.5.2 มาตรฐานทางจริยธรรมของศาสนาอิสลาม 

วตัถปุระสงค 
1 เพ่ือใหนักศึกษาบอกความหมายของมาตรฐานทางทางจริยธรรม 
2 เพ่ือนักศึกษาอธิบายทราบแหลงท่ีมาของจริยธรรม 
3 เพ่ือใหนักศึกษาอธิบายวิธีการตัดสินคุณคา  และมาตรฐานจริยธรรมตาง ๆ ไดโดย

ถูกตอง 
4 เพ่ือใหนักศึกษาไดเปดใจกวางในการยอมรับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณคาในฐานะตาง ๆ

ได 
 

กิจกรรม/วธิกีารสอน 
1. บรรยาย อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอุปนัยเพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน 
2. ใหนักศึกษาอภิปรายประเด็นตาง ๆ ตามกรอบของวิชาท่ีเรียน 
3. เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา(Case  Study)และนําเสนอ 
 

การประเมนิผล 
         ใชวธิีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic  Assessment) 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
3. การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
4. สอบประเมินผลเนื้อหาประจําบท 5 คะแนน 
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บทที ่4 
การตดัสินคุณคาของการกระทําและมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
บทนาํ  

การท่ีเราจะกลาวถึงมาตรฐานทางจริยธรรม สิ่งหนึ่งท่ีเราตองนํามาพิจารณาในเชิงพฤติกรรมของ
มนุษยก็คือ คุณคาของความประพฤติและเปนเรื่องจําเปนเหมือนกันท่ีเราตองนําคุณคาเขามาพิจารณา เพราะ
ถาพูดถึงมาตรฐานทางจริยธรรมจําเปนตองทําความเขาใจเรื่องคุณคา คุณคาทางจริยธรรม  และคาทาง
จริยธรรมเปนเรื่องของคุณคาในเชิงพฤติกรรมโดยตรง ท้ังนี้หลักจริยธรรมสามารถจํากัดความเหมือนคําวา 
“คานิยม” (values) เข็มทิศชีวิตท่ีจะเปนตัวชี้บอกคุณคา คือ ความเชื่อ ความเห็น เจคติ ความสนใจ หรือการ
ปฏิบัติท่ีบุคคลทําอยางแยกตัวเปนอิสระออกมาใหผูอ่ืนไดรูวากําลังดําเนินการวางรูปแบบคานิยมข้ึนมา คานิยม
เปนผลผลิตของประสบการณสวนตัวดวยอยางหนึ่ง 

ดังนั้นจริยธรรมจะไมยอมแยกออกจากชีวิตในสังคมมนุษย  ตราบใดท่ียังมีการสมาคมรวมกันอยู  
ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนรูปแบบของชีวิตในสังคม มิใชเปนการเตรียมตัวสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
ลักษณะนิสัยจะไดรับการตีความวาคุณลักษณะอยางไรอยูท่ีความใสใจท่ีแสดงใหเห็นและความตระหนักในดาน
ความรูสึก ความปรารถนาและสิทธิของผูอ่ืน รวมท้ังการกระทําท่ีจะควบคุมการงานและแกปญหาใหลุลวงไปได 

ตามปกติเราไดรับหลักศีลธรรมจากผูใหญท่ีอบรมเรามา  ผูใหญก็มักจะอบรมสอนเรื่องความเชื่อถือ
ทางศาสนาท่ีทานสังกัดและตามขนบธรรมเนียมของสังคมของทาน ครั้นโตข้ึนมีปญญามากข้ึน   เปนตนวาเม่ือ
ไดเรียนปรัชญาบางแลว  เราก็อยากจะทราบวาหลักศีลธรรมเหลานี้มีเหตุผลอะไรหรือไม แมจะเปนหลักท่ี
จะตองปฏิบัติตามคําสั่งทางศาสนาหรือปฏิบัติตามความนิยมของสังคม  เราก็อยากจะทราบวา ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมท่ีสั่งใหปฏิบัติตามเชนนั้นเชนนี้มีเหตุผลอะไรคํ้าจุนอยูหรือไม  เพราะเราเชื่อวาคงไมสั่งไปตาม
อารมณ ถาหากสั่งไปตามอารมณ  เราก็อยากจะทราบวาเรามีสิทธิ์จะปรับปรุงแกไขไดหรือไม   ถาหากไมสั่ง
ตามอารมณ  ในเม่ือเหตุผลเดิมลวงเลยเวลามานานแลวและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปแลว  รวมท้ังความ
ตองการเดิมก็ลวงพนไปแลวเชนนี้  เรามีสิทธิจะปรับปรุงแกไขไดเพียงไร  เพ่ือใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและ
ความตองการใหม ๆ 

 
4.1 คุณคา 

เรื่องของคุณคามีเนื้อหากวางขวาง รวมไปถึงคุณคาทางสังคม คุณคาทางเศรษฐกิจ แตเรื่องของคุณ
คาท่ีนักปรัชญาใหความสนใจคือเรื่องคุณคาทางจิตใจ (Mental Value) ซ่ึงเม่ือจัดหมวดหมูใหตรงกับแนวคิด
ดั้งเดิมท่ีนักปรัชญาไดแบงการศึกษาคุณคาทางจิตใจไว 3 ประการคือ 

 
   1. คุณคาทางความคิด เหตุผล หรือคุณคาทางสติปญญา (Thinking) หมายถึง การท่ีมนุษยสามารถคิด
สงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้ึนมา แลวหาคําตอบเรื่องนั้นไดพรอมดวยคําอธิบายท่ีสมเหตุสมผล (Validity) และ
สามารถอธิบายความคิดของเราใหผูอ่ืนรับรูได แมวาความรูซ่ึงเปนผลจากความคิดของผูนั้นจะมีประโยชนใด ๆ 
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันหรือไมก็ตาม สําหรับการศึกษาในดานนี้จะใชแนวทางของวิชาตรรกศาสตร 
(Logic) 
   2. คุณคาทางอารมณความรูสึก (Felling) หมายถึง การไดรับการตอบสนองความตองการทางดาน
อารมณ สามารถจดจอ (Contemplation) กับอารมณความรูสึกนั้น จนมิไดสนใจเรื่องอ่ืน ๆ ชนิดไมรับรูโลก
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ภายนอก เชน เวลาดูละครโทรทัศนเรื่องโปรดหามใครชวนคุย เวลาฟงเพลงโปรดอยากฟงสงบ ๆ คนเดียว เปน
ตน การศึกษาคุณคาดานนี้เรียกวา การศึกษาวิชาสุนทรียศาสตร (Aesthetics) 
  3.  คุณคาทางความดีงาม หรือเจตนารมณอันดี (Willing) หมายถึง การไดรับการตอบสนองความ
สํานึกเก่ียวกับความดีงาม หรือคุณคาทางจิตใจทางดานเปาหมายของชีวิต หรือเจตนารมณ (Willing) เชน 
ความรูสึกชื่นชมตอผูเสียสละเพ่ือสังคม ผูเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ทหารหาญท่ีเสียสละเพ่ือประเทศชาติ ชาว
บางระจันท่ียอมตอสูจนตัวตาย ทาวสุรนารีผูกลาหาญและชาญฉลาดสามารถตอสูและปกปองเอกราช หรือ
ความรูสึกมีความสุขสบายใจเม่ือไดใสบาตรหรือทําบุญ รวมท้ังความรูสึกปลื้มปติท่ีทํางานไดสําเร็จตาม
เปาหมายหรือเจตนารมณ เชน ความรูสึกปลื้มปติขณะรับพระราชทานปริญญา เปนตน การศึกษาคุณคาดานนี้
เรียกวาการศึกษาในวิชาจริยศาสตร (Ethics) 

การศึกษาเรื่องเก่ียวกับคุณคาจึงมีขอบเขตกวางขวางกระจายอยูเปนหัวขอของวิชาการตางๆ หลาย
วิชา อยางไรก็ตาม มีชื่อเรียกวิชาท่ีศึกษาเรื่องคุณคาโดยเฉพาะวา "ทฤษฎีคุณคา”(Theory of Value) หรือ
อรรฆวิทยา (Axiology) ซ่ึงมีรายละเอียดตาง ๆ  หลายแงนั้น  ลวนมีจุดประสงครวมกันคือ เพ่ือหาแนวทางใน
การตัดสิน ซ่ึงเรียกวาการตัดสินคุณคานั่นเอง (Value Judgment) ดังนั้นการตัดสินคุณคานั้นก็คือการ
เปรียบเทียบเพ่ือเลือกอยางใดอยางหนึ่งจากสองอยาง (หรือมากกวา) เราจะเห็นไดวา ในชีวิตประจําวันของ
มนุษย จะมีสถานการณใหมนุษยเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  หรือเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพ่ือตนเอง  และ
การเลือกนั้นก็อาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ  ท่ีเปนตัวเลือกโดยพิจารณาใหสัมพันธ
กับเปาหมายและเจตคติ (Attitude) ของผูเลือก  การตัดสินคุณคาจึงเปนสิ่งท่ีใกลตัวเรา นั่นเอง 
  การศึกษาเรื่องของคุณคาซ่ึงเรียกวา ทฤษฎีคุณคา (Theory of Value) จึงมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
อยูในสาขาปรัชญาท่ีเรียกวา คุณวิทยา หรืออรรฆวิทยา (Axiology) ประกอบดวยทฤษฎีของคุณคา 3 สาขา 
คือคุณสมบัติพ้ืนฐานของชีวิตมนุษย ท่ีจะนํามาพิจารณาในรายละเอียดของความมุงหมายและคุณคาของชีวิต 
ดังนี้ 

 1. ตรรกศาสตร (Logic) วาดวยคุณคาของความสมเหตุผล (Validity) และความเปนไปได 
(Probability) 

 2. สุนทรียศาสตร (Aesthetics) วาดวยคุณคาแหงความงาม หรือคุณคาความรูสึกมนุษยท่ี
รับรูโลกภายนอกดวยประสาทสัมผัสและมีปฏิกิริยาตอโลกภายนอก เรียกวาคุณคาทางสุนทรียะ  

  3. จริยศาสตร (Ethics) วาดวยคุณคาแหงความดี คือการกระทําท่ีมีคุณคา ความดีถือเปน
คุณคาอยางหนึ่ง ท่ีเก่ียวกับความประพฤติของมนุษยควรจะเปนอยางไร พฤติกรรมของมนุษย ท่ีจะตองไดรับ
การประเมินคาวา ดี-ชั่ว ควร-ไมควร ควรอยางไร กิริยาการแสดงออกของมนุษย เราจะไมถือวา เปนเพียงสิ่งท่ี
เรียกวา พฤติกรรมเทานั้นเพราะสัตวอ่ืนๆ ก็มีพฤติกรรมเหมือนกันไมวาจะเปนการกินอยู การหลับนอน การ
ขับถายและการสืบพันธุ แตมนุษยไดพัฒนาตัวเองเขาสูพฤติกรรมท่ีสูงกวา เขาสูการตัดสินพฤติกรรมท่ีตอง
ไดรับการประเมินคา ท่ีเรียกวาจริยะ  

นอกจากนี้ มนุษยยังมีความเปนอยูท่ีสัมพันธกับมนุษยคนอ่ืนๆ ในสังคม การกระทําตางๆ ท่ีมนุษย
ควรจะปฏิบัติตอกันความเปนอยางไร มนุษยจึงพยายามท่ีจะแสวงหาหลักแหงความประพฤติ เพ่ือใหสามารถ
นํามาประเมินคา และยิ่งไปกวานั้น มนุษยยังตองการแสวงหาสิ่งท่ีดีใหแกตัวเองและสังคมในฐานะท่ีเปนอุดม
คติหรือเปนเปาหมายสูงสุด (Summum bonum) วาคืออะไรและควรเปนอยางไร 

ในภาษาอังกฤษวา “Value” มาจากคําในภาษาลาตินวา “Valere”  ซ่ึงหมายถึง มีคุณคา นายก
ยอง มีความสําคัญ มีเกียรติศักดิ์  (คําแหง วิสุทธางกูร, 2550) 
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ในพจนานุกรมศัพทปรัชญาอังกฤษ - ไทย ใหความหมายไววา “คุณสมบัติท่ีไดจากการประเมินสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เชน ความงามเปนคาทางศิลปะ ความดีเปนคุณคาทางจริยธรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532) 

 
4.2 คุณคาทางจรยิธรรม 
  สําหรับการตัดสินคุณคาของชีวิตและความเปนมนุษย สวนใหญจะปรากฏอยูในแนวคิด มนุษยนิยม 
(Humanism) เปนกลุมนักคิดหนึ่งทางปรัชญา โดยเนนการยกยองศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษยใหอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด 
ไมวาจะเปนสสารวัตถุ หรือเทพเจาตาง ๆ แนวคิดท่ีกลาวถึงคุณคาของมนุษยประกอบดวย 
    1.  มนุษยเปนภาวะท่ีสูงสงท่ีสุดในโลก ท้ังในแงของสติปญญาและอารมณ ความรูสึก แนวคิดนี้
เห็นวามีแตมนุษยเทานั้นท่ีสามารถประเมินคุณคาของสิ่งตาง ๆ ในอดีตนักปรัชญาชาวกรีกชื่อ โปรธากอรัส 
(Prothagorus) ไดกลาววา “มนุษยเปนเครื่องวัดสรรพสิ่ง” (Man is the Measure of All Things) จากพ้ืนฐาน
ความคิดนี้นํามาสูความคิดท่ีวา เม่ือมนุษยเปนรูปแบบของสติปญญาเพียงรูปแบบเดียวในโลกท่ีสามารรถประเมิน
คุณคาได ดังนั้น มนุษยจึงอยูในฐานะของผูทรงคุณคาเชนเดียวกัน และตองถือวามีคุณคาสูงสุดเพราะเปนผูกุม
อํานาจเด็ดขาดในการตัดสินตาง ๆ เชน นางงามจักรวาล (Miss Universe) ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดท่ีเชื่อวา 
มนุษยเปนผูตัดสินทุกสิ่งทุกอยาง ไมเพียงแตในโลกเทานั้น แตเปนถึงระดับจักรวาล หมายถึง แมวาจะมีสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
ๆ ในเอกภพนี้ แตก็ไมมีความสามารถในการตัดสินคุณคาของความงามไดเทียบเทากับการตัดสินของมนุษย 
   2.  มนุษยมีคุณคาในตนเอง นักปรัชญาบางคนเห็นวา มนุษยทุกคนมีคุณคาแหงความเปนมนุษย 
แมจะยังไมไดแสดงออกมาเปนคุณคาสะสม นักปรัชญากลุมนี้เห็นวา มนุษยมีศักยภาพแหงความเปนมนุษยอยาง
เทาเทียมกัน ตางกันแตโอกาสท่ีจะแสดงออกซ่ึงคุณคาแหงตนเทานั้น นักปรัชญาสายนี้มีแนวโนมในการใหโอกาสใน
การแสดงออกของทุก ๆ คน และแนวคิดนี้สอดคลองสัมพันธกับเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) 
   3.  มนุษยอยูก่ึงกลางและอยูในความพอดี ในทัศนะของ แสง จันทรงาม (2535) กลาวโดยสรุปวา 
ชีวิตมนุษยเปนชีวิตท่ีมีคุณคาท่ีสุดในบรรดาภาวะท้ังหลาย ตามคัมภีรและความเชื่อทางศาสนาพุทธ เทวดาและ
เทพธิดาบนสรวงสวรรคนั้นเปนภาวะท่ีมีความสุขจนไมมีเรื่องท่ีจะตั้งคําถาม หรือไมมีปญหาชีวิตใด ๆ สวนสัตวเด
รัจฉาและสัตวนรกตาง ๆ อยูในภาวะท่ีเต็มไปดวยความทุกขทรมาน จนไมมีเวลาคิดแกปญหาความทุกขยาก จึงมี
แตมนุษยท่ีอยูก่ึงกลาง พบท้ังความสุขและความทุกข ซ่ึงทานอธิบายวาเปนเหตุใหภพมนุษยนั้นเหมาะสมท่ีสุดใน
การแสวงหา ความรูเพ่ือสิ่งท่ีดีกวาสําหรับชีวิต คือความหลุดพนจากความทุกขอยางถาวร กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
มนุษยมีคุณคาสูงกวาสิ่งอ่ืน ไมวาจะเปนพวกเทวดา นางฟา ท่ีมีความสุขมากเกินไป หรือสัตวเดรัจฉาน สัตวนรกทีมี
ความทุกขมากเกินไป 
  อยางไรก็ตาม คุณคา หมายถึง คุณสมบัติท่ีไดจากการประเมินแงใดแงหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน  
ความงาม  ความไพเราะ  เปนคุณคาทางศิลปะ ความดี  ความถูกตอง เปนคุณคาทางจริยธรรม  ความมี
ประโยชนเปนคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยปกติในชีวิตประจําวัน มนุษยตองการตัดสินใจเลือกสิ่งตางๆ ซ่ึงอาจเปน
วัตถุ ตัวบุคคล แนวคิด วิชาชีพ การกระทํา ซ่ึงในการตัดสินใจเลือกดังกลาวยอมแฝงดวยการใหคุณคาแกสิ่ง
ตางๆเหลานั้น  เชน บางคนเลือกปลูกดอกกุหลาบเพราะสวยงามมีกลิ่นหอม  บางคนเลือกซ้ือดอกชบาเพราะ
สีสันสดใสและรูปดอกแปลกตา บางคนชอบอยูบานทรงยุโรปซ่ึงดูสวยงามโออา  บางคนชอบอยูบานทรงไทย
แถบชานเมืองท่ีเงียบสงบ บางคนเลือกเรียนพยาบาล บางคนเลือกเรียนครู บางคนเลือกอาชีพครู ฯลฯ การ
ตัดสินใจเลือกดังกลาวเกิดข้ึนจากการประเมินหรือการใหคุณคาแกสิ่งตาง ๆตามความรูสึก ตามเหตุผล ตาม
ความคิดของบคุคลแตละคน   

 ในชวงแรกของคริสตศตวรรษท่ี 19 คําวา “คุณคา” เปนศัพทเฉพาะของวิชาเศรษฐศาสตร  
หมายถึง ราคาหรือเชิงปริมาณ (Worth) ตอมานักปรัชญาชาวเยอรมันกลุมหนึ่งสังเกตพบวา ปญหาทาง
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ปรัชญาบางเรื่องในอดีต  เชน ปญหาเรื่องความดี (Good) ความถูก (Right) การตัดสินจริยธรรม (Moral 
Judgment ) ความงาม (Beauty) การตัดสินความสุนทรีย  (Aesthetic judgment)  ความจริง (Truth)  หรือ
ความสมเหตุสมผล (Validity) ลวนแลวแตเปนปญหาลักษณะมีเนื้อหารวมกัน  ไดแกการกลาวถึง  สิ่งควรจะ
เปน( What  it  ought  to  Be) ซ่ึงแตกตางจากขอเท็จจริง  (Fact) หมายถึงสิ่งท่ีกําลังเปน (What  It Is)  สิ่ง
ท่ีเคยเปน( What Is was) หรือสิ่งจะตองเปน  (What It  will  Be)  สิ่งท่ีควรจะเปนนี้เองเปนสิ่งท่ีมีคุณคา 

 ความแตกตางระหวางคุณคากับเท็จจริง ยกตัวอยางโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีพบเห็นไดชัดเจนใน
ชีวิตประจําวัน  ไดแก สมมติในวงสนทนาหนึ่ง  มีการพูดคุยถึงเรื่องของปากกาวาดังนี้ 

 ปากกาสองดาม  ดามหนึ่งสีดํา  ดามหนึ่งสีแดง  ดามสีดํายาว 15 เซนติเมตร ดามสีแดงยาว 13 
เซนติเมตร แลวมีคนตั้งคําถามงายๆ วา ดามไหนมีความยาวกวากัน คําถามนี้เราสามารถตอบไดทันท่ีวา ดามสี
ดํายาวกวาดามสีแดง เพระเราสามารถตัดสินไดดวยการใชไมบรรทัดวัดความยาวของมันได แตถามีเพ่ือนอีกคน
หนึ่งถามข้ึนมาวา ระหวางปากกาสีดํากับปากกาดามสีแดง สองดามนี้ดามไหนเขียนไดสวยกวากัน คําถามนี้
เพ่ือนในวงสนทนาจะตอบอยางไร? 

 นี้คือความแตกตางระหวางขอเท็จจริง (Fact) กับคุณคา (Value) กลาวคือขอเท็จจริงเปนสิ่งท่ีตัดสิน
ไดดวยเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานอันยอมรับกัน สวนคุณคานั้นไมสามารถตัดสินดวยวิธีดังกลาว เพราะขอเท็จจริง
คือสิ่งท่ีมันเปนแตคุณคาคือสิ่งท่ีควรเปน 

 การศึกษาเรื่องเก่ียวกับคุณคาจึงมีขอบเขตกวางขวางกระจายอยูเปนหัวขอของวิชาการตางๆ หลาย
วิชา อยางไรก็ตาม มีชื่อเรียกวิชาท่ีศึกษาเรื่องคุณคาโดยเฉพาะวา "ทฤษฎีคุณคา”(Theory of Value) หรือ
อรรฆวิทยา (Axiology) ซ่ึงมีรายละเอียดตาง ๆ  หลายแงนั้น  ลวนมีจุดประสงครวมกันคือ เพ่ือหาแนวทางใน
การตัดสิน ซ่ึงเรียกวาการตัดสินคุณคานั่นเอง (Value Judgment) ดังนั้นการตัดสินคุณคานั้นก็คือการ
เปรียบเทียบเพ่ือเลือกอยางใดอยางหนึ่งจากสองอยาง (หรือมากกวา) เราจะเห็นไดวา ในชีวิตประจําวันของ
มนุษย จะมีสถานการณใหมนุษยเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  หรือเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพ่ือตนเอง  และ
การเลือกนั้นก็อาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ  ท่ีเปนตัวเลือกโดยพิจารณาใหสัมพันธ
กับเปาหมายและเจตคติ (Attitude) ของผูเลือก  การตัดสินคุณคาจึงเปนสิ่งท่ีใกลตัวเรา นั่นเอง 
  การศึกษาเรื่องของคุณคาซ่ึงเรียกวา ทฤษฎีคุณคา (Theory of Value) จึงมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมอยูในสาขาปรัชญาท่ีเรียกวา คุณวิทยา หรืออรรฆวิทยา (Axiology) ประกอบดวยทฤษฎีของคุณคา 
3 สาขา คือคุณสมบัติพ้ืนฐานของชีวิตมนุษย ท่ีจะนํามาพิจารณาในรายละเอียดของความมุงหมายและคุณคา
ของชีวิต ดังนี้ 
  1. ตรรกศาสตร (Logic) วาดวยคุณคาของความสมเหตุผล (Validity) และความเปนไปได 
(Probability) 
  2. สุนทรียศาสตร (Aesthetics) วาดวยคุณคาแหงความงาม หรือคุณคาความรูสึกมนุษยท่ี
รับรูโลกภายนอกดวยประสาทสัมผัสและมีปฏิกิริยาตอโลกภายนอก เรียกวาคุณคาทางสุนทรียะ  

  3. จริยศาสตร (Ethics) วาดวยคุณคาแหงความดี คือการกระทําท่ีมีคุณคา ความดีถือเปน
คุณคาอยางหนึ่ง ท่ีเก่ียวกับความประพฤติของมนุษยควรจะเปนอยางไร พฤติกรรมของมนุษย ท่ีจะตองไดรับ
การประเมินคาวา ดี-ชั่ว ควร-ไมควร ควรอยางไร กิริยาการแสดงออกของมนุษย เราจะไมถือวา เปนเพียงสิ่งท่ี
เรียกวา พฤติกรรมเทานั้นเพราะสัตวอ่ืนๆ ก็มีพฤติกรรมเหมือนกันไมวาจะเปนการกินอยู การหลับนอน การ
ขับถายและการสืบพันธุ แตมนุษยไดพัฒนาตัวเองเขาสูพฤติกรรมท่ีสูงกวา เขาสูการตัดสินพฤติกรรมท่ีตอง
ไดรับการประเมินคา ท่ีเรียกวาจริยะ  
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 นอกจากนี้ มนุษยยังมีความเปนอยูท่ีสัมพันธกับมนุษยคนอ่ืนๆ ในสังคม การกระทําตางๆ ท่ีมนุษย
ควรจะปฏิบัติตอกันความเปนอยางไร มนุษยจึงพยายามท่ีจะแสวงหาหลักแหงความประพฤติ เพ่ือใหสามารถ
นํามาประเมินคา และยิ่งไปกวานั้น มนุษยยังตองการแสวงหาสิ่งท่ีดีใหแกตัวเองและสังคมในฐานะท่ีเปนอุดม
คติหรือเปนเปาหมายสูงสุด (Summum bonum) วาคืออะไรและควรเปนอยางไร 

 เม่ือกลาวโดยสรุปแลวคุณคาตามตองการของมนุษยโดยท่ัวไปจากหัวขอท่ีแลวท่ีกลาวถึงคุณคาคือ
สิ่งท่ีควรจะเปน อันไดแก การตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ของมนุษยแลว อาจจัดประเภทของคุณคา
ไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ตามลักษณะความตองการของมนุษยคือ 

  1. คุณคาทางวัตถุ ไดแก คุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการทาง
รางกาย ท้ังโดยตรงและทางออม เชน คุณคาของอาหารตอรางกาย เปนคุณคาทางวัตถุโดยตรง (คุณคาใน
ตัวเอง) คุณคาของเงินท่ีซ้ืออาหารเปนคุณคาทางวัตถุโดยออม (คุณคาในฐานะเครื่องมือ) 

   2. คุณคาทางจิตใจ ไดแก คุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการทาง
จิตใจ แบงเปน 3 ลักษณะคือ ความตองการทางสติปญญา ความตองการทางอารมณความรูสึก และความ
ตองการทางสังคม เจตนารมณและความดีงาม 

 
4.3 เกณฑตดัสนิจรยิธรรม 
  เกณฑตัดสินจริยธรรม คือมาตรการท่ีจะบอกแกเราวา  สิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา  สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด
โดยท่ัวไปแลวเม่ือมีการตัดสินการกระทําเรามักจะใชสิ่งเหลานี้เปนเกณฑตัดสินจรยิธรรม คือ ศาสนา กฎหมาย 
คานิยมในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมท้ังกฎเกณฑตางๆ ขอสถาบัน แตนักจริยศาสตรมีความเห็นวาสิ่ง
ตางๆตามท่ีกลาวมานี้ ไมอาจนํามาตัดสินการกระทําไดดีพอและบางครั้งก็อาจจะทําใหเกิดขอขัดแยง      
  ตัวอยางเชน  การเลนการพนันถือวาเปนสิ่งท่ีผิด ไมสมควรทําตาม นี้เปนทัศนะทางศาสนา  แตในทาง
ตรงกันขาม การพนันนั้นจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายไดรับอนุญาตใหเลนได  ผูท่ีเลนการพนันนั้นก็ไม
ถือวากระทําผิดอยางนี้แลว  การเลนการพนันอาจะท้ังถูกและผิดก็ได นอกจากนั้นตามสภาพความเปนจริงใน
สังคม ปญหาบางเรื่องมีความซับซอนและมีองคประกอบหลายประการท่ีตองคํานึงถึงและยากแกการตัดสินใจ  

ปญหาเก่ียวกับเกณฑการตัดสินทางจริยศาสตร มาตรการในการทําความดีความชั่วของมนุษย มีกลุม
แนวคิดในเสนอมาตรการไว 5  กลุม ไดแก  
  1.  ปฏิบัตินิยม(Pragmatism)ปฏิบัตินิยมเชื่อวาความรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ความคิดเปน
เครื่องมือของการกระทํา ความคิดท่ีเอาไปใชไมไดก็เปนสิ่งไรความหมายการรู การจํา และจิตนาการก็คือ การ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมของสิ่งท่ีมีชีวิตนั้นเองความคิดมิใชเปนเพียงสิ่งท่ีมีในจิต หรือเปนเพียงการ
ถายแบบความจริงเทานั้น แตเปนสิ่งท่ีมีพัฒนาการไปตามพัฒนาการของชีวิต และเปนสิ่งท่ีข้ึนอยูกับความ
เก่ียวของกันของอินทรียกับสิ่งแวดลอม สติปญญาหรือความรูเปนสิ่งท่ีชวยใหมนุษยบรรลุเปาหมายของชีวิต 
ปฏิบัตินิยมเห็นวาในขณะท่ีเรายังไมรูโครงสรางของมนัส (ความคิด) จึงควรยึดประสิทธิภาพในการปฏิบัติไป
กอน นักปรัชญาปฏิบัตินิยมท่ีสําคัญมี 3 ทาน และท้ัง 3 ทาน เปนชาวอเมริกัน ซ่ึงไดแก  

  1. ชาเลส แซนเดอร เพิรส (Charles Sanders Peirce) เปนนักปรัชญาปฏิบัตินิยมท่ีเชื่อวา
ประสิทธิภาพเปนตัวกําหนดความจริง เพิรสไดกําหนดวิธีรูกอนแลวจึงจะรูวาอะไรจริง ซ่ึงก็คือวิธีวิทยาศาสตร
นั้นเอง นอกจากนี้เพิรสไดเสนอทฤษฎีความหาย (theory of sign) และถือวาทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีตรรกวิทยา 
(logic theory) ทฤษฎีนี้ถือวาพฤติกรรมเปนเพียงสวนเสริมของความหมาย คุณสมบัติตาง ๆ อันเปนวัตถุเปน
แกนของความหมาย และเห็นวาควรมีภาษาท่ีเปนมาตรฐานสําหรับมนุษยทุกคน  
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  2.  วิลเลียม เจมส (William James) เปนนักปฎิบัตินิยมท่ีแทจริงเจมส ถือวามนุษยควรยึด
ความคิดของตนเองในแงท่ีเห็นวาจะมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากท่ีสุด เขาจึงเปนนักปฏิบัตินิยมท่ีแทจริงใน
แงนี้     

  3. จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) เปนนักปฏิบัตินิยมแบบอุปกรณนิยม (Instrumentalist) 
เพราะสอนวามนัส (ความคิด) ของมนุษยฉลาดข้ึนโดยการปฏิบัติ จึงสรุปเปนวิธีสอนวาเรียนโดยการปฏิบัติ 
(learning by doing) ดิวอ้ีถือวาความจริงอยูท่ีประสิทธิภาพของการใหปญหาเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนใน
การดํารงชีพดังนั้นตองฝก  

นักปรัชญาปฏิบัตินิยมท้ังสามทานกอนมีทัศนะแตกตางกันบาง แตหลักการใหญ ๆ นั้นไมแตกตางกัน 
กลาวคือ ปฏิบัตินิยมมีทัศนะวาโลกและสิ่งตาง ๆ ในโลกเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง ความรูไดมาจากประสบการณ ไมใช
สิ่งท่ีไหลเขามาในทางจิตหรือเปนสิ่งท่ีธรรมชาติใหแกจิต แตจิตของเราเปนตัวดําเนินการในการรับรู การเขาใจ 
และการเชื่อ ฯลฯ เปนตน 

กลุมปฏิบัตินิยมถือวา การตัดสินคุณคาทางศีลธรรมวา ดี ชั่ว  ถูก   ผิด ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของ
การกระทําคือ การใชประโยชนไดจริง  คุณคาทางศีลธรรมตามทัศนะนี้ตั้งอยูบนฐานของการทดสอบ ขอ
สมมติฐานหรือหลักการทางศีลธรรมตองผานการทดสอบ หรือทดลองปฏิบัติใหไดผลเสียกอน  จึงยอมรับวามี
คุณคา    กลุมปฏิบัติยมจึงถือวา  “คุณคาไมไดรับการทดสอบไมควรไดรับการประทับตราวา คุณคา   แตเปน
เพียงสํานวนเสนาะหู  หรือคติเตือนใจในศาสนาสําหรับชีวิตประจําวันในระดับต่ําเทานั้น” กลุมปฏิบัตินิยมถือ
วาสิ่งท่ีดีคือสิ่งดีสําหรับสวนรวม  และสิ่งท่ีถูกตองก็คือ  ถูกตามการยอมรับของสังคม   ความจริงจึงตองเปน
ความจริงสวนรวม  ความดีจึงตองเปนความดีสวนรวม  ดังนั้นความดีกับความจริงจึงเปนเรื่องท่ีสัมพันธกัน  
และเปนสิ่งท่ียึดหยุนได  คือเปลี่ยนแปลงไดตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  หลักแหงศีลธรรมท่ีอํานวย
ประโยชนแตเปลี่ยนแปลงไดตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักแหงศีลธรรมท่ีจะอํานวยประโยชนแกสังคม  
หรือใชไดในสังคมก็ตองยืดหยุนได คือปรับตัวเขากับสภาพสังคมในยุคนั้น ๆได 
  ตามทัศนะของกลุมนี้  เกณฑตัดสินทางศีลธรรมคือ การทดสอบวา ใชไดจริง ใชประโยชนไดจริงตามท่ี
วางไว และประโยชนนั้นเปนประโยชนของสวนรวม สอดคลองกับการยอมรับของสังคมในสมัยนั้น ๆ 
 
  2. บริสุทธนิยิม (Rigorism) กลุมนี้ถือวา  เจตนาดี (Good Will) เปนเครื่องตัดสิน การกระทําวาดี  หรื
ถูกตอง  คุณคาทางศีลธรรมเปนสิ่งท่ีตายตัว  สิ่งดียอมดีอยางเสมอตนเสมอปลาย ไมวาใคร ๆจะเม่ือไร ท่ีไหนก็
ตาม  คานทนักปรัชญาชาวเยอรมันเปนผูตั้งทฤษฎีนี้ข้ึนโดยกลาววา  การกระทําท่ีดี คือการกระทําดวยเจตนาดี 
และเจตนาดีในความหมายนี้คือ  การทําตามหนาท่ี ดังนั้น การกระทําท่ีดีคือการกระทําตามหนาท่ี  การกระทํา
(ดวยเจตนาดี) คือการกระทําตามหนาท่ีนั้น หมายถึง การกระทําตามหนาท่ีทุกชนิด โดยไมเห็นแกตนเองและ
ผูอ่ืน  และไมมีอารมณความรูสึกใดๆ  มามีอิทธิพลรวม   เปนการกระทําท่ีไมไดหวังผลประโยชนสุขแกผูใด  
แตเปนการกระทําตามหนาท่ี โดยไมคํานึงถึงผลวาจะเกิดข้ึนอยางไร เชน เพชฌฆาต  มีหนาท่ียิงคนใหตาย เขา
ตองยิงทุกคนท่ีสงมาใหเขายิงใหตาย  การกระทําของเพชฌฆาต ถือวา เปนการทําตามหนาท่ีดวยเจตนาดี   
เกณฑตัดสินทางศีลธรรมตามทฤษฎีบริสุทธินิยม (Rigorism) นี้ จึงยึดถือเจตนาดี (Good Will) เปนหลักสําคัญ   
การกระทําดวยเจตนาดีก็คือ การกระทําหนาท่ีเพ่ือหนาท่ี (duty for duty's sake) มิใชทําหนาท่ีเพ่ือความดี  
ความสุข  หรือเพ่ือผลอ่ืนใด 
            ลัทธิของคานท (Kantialism,Immanuel Kant : 1724-2804) อิมมานูเอล คานท   เปนนักปรัชญา
ชาวเยอรมันมีความเห็นวา ดี ชั่ว เปนทีเรื่องทีมีอยูจริง  เปนสิ่งท่ีแนนอนตายตัว  และเชื่อวา มีเกณฑตัดสิน
จริยธรรมท่ีแนนอนตายตัวเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน เราถือวา การพูดความจริงเปนสิ่งท่ีดี ดังนั้นการพูดความ
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จริงจึงเปนความดีตลอดเวลาไมวาใครจะพูด พูดเวลาใด พูดกับใคร พูดแลวจะออกมาเปนอยางไร สวนการพูด
เท็จนั้น เปนสิ่งไมดี  ดังนั้น ใครพูดเท็จ พูดกับใครพูดแลวผลจะออกมาเปนอยางไร พูดเพ่ืออะไร ก็เปนสิ่งท่ีไมดี
ท้ังสิ้น  ดังนั้นหลักจริยศาสตรของคานทจึงตรงกันขามกับลัทธิประโยชนนิยมอยางสิ้นเชิง 
             บริสุทธินิยม (Rigorism) กลุมนี้ถือวา เจตนาดี (Good Will) เปนเครื่องตัดสิน การ กระทําวาดี  
หรือถูกตอง  คุณคาทางศีลธรรมเปนสิ่งท่ีตายตัว  สิ่งดียอมดีอยางเสมอตนเสมอปลาย ไมวาใครๆ จะทําอะไร ท่ี
ไหนก็ตาม  คานท (Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมันเปนผูตั้งทฤษฎีนี้ข้ึนโดยกลาววา  การกระทําท่ีดี 
คือการกระทําดวยเจตนาดี และเจตนาดีในความหมายนี้คือ  การทําตามหนาท่ี ดังนั้น การกระทําท่ีดีคือการ
กระทําตามหนาท่ี  การกระทํา (ดวยเจตนาดี) คือการกระทําตามหนาท่ีนั้น หมายถึง การกระทําตามหนาท่ีทุก
ชนิด โดยไมเห็นแกตนเองและผูอ่ืน  และไมมีอารมณความรูสึกใดๆ  มามีอิทธิพลรวม   เปนการกระทําท่ีไมได
หวังผลประโยชนสุขแกผูใด  แตเปนการกระทําตามหนาท่ี โดยไมคํานึงถึงผลวาจะเกิดข้ึนอยางไร เชน 
เพชฌฆาต  มีหนาท่ียิงคนใหตาย เขาตองยิงทุกคนท่ีสงมาใหเขายิงใหตาย  การกระทําของเพชฌฆาต ถือวา 
เปนการทําตามหนาท่ีดวยเจตนาดี 
   การกระทําท่ีดี คือ การกระทําท่ีทําดวยเจตนาดี  การกระทําท่ีทําดวยเจตนาดีคือการกระทําท่ีเกิดจาก
การสํานึกในหนาท่ี การกระทําท่ีเกิดจากหนาท่ีเปนการกระทําท่ีเกิดจากเหตุผล การกระทําท่ีตั้งอยูบนเหตุผล
คือการกระทําท่ีเกิดจากกฎศีลธรรม กฎศีลธรรมในทรรศนะของคานทนั้นมีลักษณะเปนคําสั่งเด็ดขาด 
(Cotegorical imperative) คือเปนกฎท่ีไมมีขอแมใดๆ  จะตองไมคํานึงถึงเปาหมายใด ๆ และจะตองเปนกฎ
สากล คือใชไดกับคนทุกคน ไมเฉพาะกับคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  ดังนั้น หลักพิจารณากฎศีลธรรม
ตามทรรศนะของคานทจึงมี 2 อยาง คือ 
   1. จงทําตามหลักซ่ึงทานจงใจไดท่ีจะใหเปนสากล (เปนกฎสําหรับทุกคน) 
   2. จงปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย โดยถือวา เขาเปนจุดหมายในตัวเอง อยาถือวาเขาเปนเพียง
เครื่องมือ ไมวาจะเปนตัวทานเองหรือเพ่ือนมนุษยดวยกัน 
 

3. สัมบูรณนิยม(Absolutism) กลุมนี่ถือวา มโนธรรมเปนมาตรฐานตายตัวในการตัดสินทางศีลธรรม 
และมโนธรรมนี้เปนอินทรียพิเศษหรือความสามารถพิเศษ ตัวมโนธรรมคืออินทรียภายใน หรืออินทรียทาง
วิญญาณ ท่ีทําใหมนุษยรูคุณภาพหรือลักษณะท่ีเปนนามธรรมตาง ๆเชน ดี ชั่ว  ถูก ผิด ไดซ่ึงไดแก ปญญา 
หรือบางท่ีเรียกวา  สํานึกดี    ชั่ว นั่นเอง   และความสํานึกดีชั่ว เรารูไดดวยมโนธรรม อันเปนสามัญสํานึกของ
มนุษยทุกคนมีโดยธรรมชาติในฐานะท่ีเปนมนุษย สัมบูรณนิยม (Absolutism) หมายถึง  แนวคิดท่ีถือวามี
เกณฑตัดสินทางศีลธรรมท่ีตายตัว  มีความสมบูรณอันเปนกฏสากล เหมือน 2 + 2 = 4  ไมวาจะเปนคนชาติ
ไหน บวกท่ีไหน ก็ตองได  4 ท้ังนั้น หรือเหมือนเกลือไมวาใครชิมก็ตองวาเค็ม  ไฟใครเอามือไปสัมผัสก็ตองวา
รอน คําวา สัมบูรณ จึงมีความหมายวา  สิ่งท่ีเปนอยูโดยตัวของมันโดยไมตองข้ึนกับใคร ไมแปรไปตามเวลา
หรือสถานท่ี  โดยท่ัวไปจะเนนเกณฑท่ีใชตัดสินคือมโนธรรม  จึงใชชื่อเรียกเต็ม ๆ วา ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ 
กอนท่ีจะไดรูจักความหมายของมโนธรรม  ควรทําความเขาใจเรื่องวัตถุวิสัยและอัตวิสัยเสียกอน ไพรซ  กลาว
วา  ผิด  ถูก  หรือ ดี ชั่ว  เปนลักษณะท่ีบอกวา การกระทําอันใดอันหนึ่งนั่นคืออะไร   ท่ีเปนเชนนี้มันไมใช
เพราะเจตนา  คําสั่ง  อํานาจ แตถูกผิด ชั่ว เปนลักษณะจริง ๆ ของการกระทํา และลักษณะดังกลาวนี้ตองมี
ลักษณะตายตัวของการกระทําดวย  เม่ือมองตามแนวนี้จะเห็นวา คุณคาทางศีลธรรมเปนสิ่งแนนอนตายตัว 
(เหมือนคณิตศาสตร) ใครจะคิด  จะรูสึก หรือจะรู  ไมรู  ก็ตาม คุณคาทางศีลธรรมก็เปนความจริงตายตัวอยู
ตลอดเวลาไป  มโนธรรมเปนสิ่งท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคน ในฐานะท่ีเปนมนุษย  มโนธรรมสามารถรูดีรูชั่ว ถูก 
ผิด ไดนั้น เปนการรูโดยตรงไมมีใครชี้แนะ หรือไดรับคําอธิบายจากใคร ๆ มโนธรรมเปนสิ่งสากล  คือมนุษยทุก
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คนมีเหมือนกันและเทาเทียมกันมาแตกําเนิด   แตมนุษยมีความรับรู ดี ชั่ว ถูก ผิด ตางกัน  เพราะมโนธรรมใน
ตัวมนุษย แตละคนไดรับการพัฒนาไมเหมือนกันเหมือนตาของผูใหญกับตาของเด็กเล็กสามารถมองเห็นหลาย
สิ่งหลายอยางแตกตางกัน คือตาของผูใหญสามารถมองเห็นอะไร ๆ ไดมากกวาตาของเด็กเล็ก   เพราะตาของ
ผูใหญมีการพัฒนามากกวา  สมบูรณนิยมเชื่อวา ถาคนอยูในสภาพปกติ ยอมมีมโนธรรมเหมือนกัน มีความรูสึก
วาอะไร ถูก  ผิด  ดี ชั่ว ตรงกัน เวนเสียแตวามีสาเหตุบางอยาง เชน ความโลภ ความโกรธ  และความหลง  
เปนตนเขามาปดบังมโนธรรมเทานั้น  จึงจะทําใหคนเรามีความรูสึกดี ชั่ว  ถูก ผิด ตางกัน   
  เกณฑตัดสินแบบสมบูรณนิยมนี้ ถือวา  การกระทําทุกอยางมีลักษณะบงบอกวาดี ชั่ว  ถูก ผิด อยูใน
ตัวมันเอง มนุษยสามารถรับรูภาวะเหลานั้นไดโดยมโนธรรม ซ่ึงเปนอินทรียพิเศษท่ีมีอยูเหมือนกันในมนุษยทุก
คน 
 ในภาวะปกติ  มนุษยทุกคนยอมจะมีมโนธรรมรูวาอะไร  ถูก ผิด ดี ชั่ว  เหมือนกันและเชนเดียวกัน 
เวนเสียแตวาจะมีอารมณหรือปจจัยอ่ืนมาปดบัง  อาจทําใหมนุษยมองเห็นสิ่งดี ชั่ว  ถูก ผิด ตางกันได 
  มโนธรรมคืออะไร ? มโนธรรม  แปลตามตัววา  ใจท่ีเต็มเปยมดวยธรรมะ  หมายถึงวา  การท่ีจะเปน
มนุษยท่ีสมบูรณไดนั้น  จะตองเปนผูท่ีมีจิตใจสูง  สามารถท่ีจะรูถูก  ผิด  ดี  ชั่ว  รูวาอะไร  ควรทํา  ไมควรทํา  
เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนมีในฐานะท่ีเปนสัตวโลกชั้นสูง  เราอาจจะนิยามมโนธรรมไดดังนี้  มโนธรรมคือเสียง
กระซิบจากกนบึ้งหัวใจ  ท่ีจะบอกใหเราทราบวา อะไรถูก  อะไรผิด  อะไรควรทํา  และไมควรทํา 
 ตัวอยางเชน  เม่ือเราเห็นเด็กทารกคลานไปจะตกบอน้ํา  คงไมมีมนุษยปรกติคนไหนท่ีจะมองแลวนึก
ลุนอยูในใจใหเด็กรีบคลานไว ๆ เพ่ือจะไดตกลงไปในบอน้ํา  แตในฐานะแหงความเปนมนุษย  มโนธรรมในใจ  
จะกระตุนเตือนใหเรารีบวิ่งไปชวยอุมเด็กทารกคนนั้นใหรอดพนจากอันตรายอยางแนนอน  โดยท่ีไมตองมีใคร
บังคับหรือออนวอนเรา  หรือในอีกตัวอยาง กรณีท่ีผูหญิงคนหนึ่งถูกคนรายขมขืนจนตั้งทอง  มีคําแนะนําจาก
พอแมและญาติพ่ีนองใหเธอทําแทง  แมเธอจะโกรธแคนกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางมากมาย  แตดวยมโนธรรม
ในใจทําใหเธอไมไปทําแทง  แตกลับถนอมบุตรในครรภจนกระท่ังคลอด  และทําหนาท่ีแมอยางดี  สิ่งเหลานี้
เปนตัวอยางแทนคําตอบไดเปนอยางดีถึงคําวา มโนธรรมในใจมนุษย  
  มโนธรรมคือใจพิเศษ  รางกายมนุษยมีอวัยวะสําหรับรับรู  มีตาเอาไวดู  มีหูเอาไวฟง  มีจมูกเอาไวดม
กลิ่น  มีลิ้นเอาไว ชิมรส  มีกายเอาไวสัมผัสเย็น  รอน  ออน  แข็ง  การจะพิสูจนวากลิ่นหอมหรือไม  เปน
หนาท่ีของจมูก  ไมใชของลิ้น  ในขณะท่ีจะพิสูจนวา  เปรี้ยว  หวาน  มัน  เค็ม  ก็เปนหนาท่ีของลิ้นไมใชของ
จมูก  เรียกวา  เรามีอวัยวะทางกายซ่ึงเปนวัตถุสําหรับเปนเครื่องพิสูจนตัดสินคุณสมบัติดานกายภาพ  แต
สําหรับการพิสูจนดีหรือชั่วนั้น เปนคุณสมบัติทางจริยธรรม  ไมสามารถใชอวัยวะทางกายเปนเครื่องพิสูจนได  
แตเรามีอินทรียพิเศษในตัวมนุษยซ่ึงเราสามารถใชพิสูจนความดี  ความชั่วได เราเรียกสิ่งนั้นวา  ใจ ซ่ึงกลุมมโน
ธรรมสัมบูรณเรียกวา  ปญญา  (intellect, understanding) บาง มโนธรรม (conscience) บาง หรืออินทรีย
ทางศีลธรรม (moral faculty)  บัทเลอรไดใหความเห็นในเรื่องนี้สรุปวา มนุษยเรามีมโนธรรมเอาไวเปนหลักใน
การตัดสินการกระทํา  มันจะบอกใหเราทราบเปนกฎตายตัววา  การกระทําของเรานั้น  ยุติธรรมหรืออยุติธรรม  
ดีหรือชั่ว  ถูกหรือผิด  โดยท่ีเราไมตองไปขอคําแนะนําหรือคําปรึกษาจากใครเลย  เจาตัวมโนธรรมนี้จะแสดง
อํานาจออกมาอยางเต็มท่ี    สําหรับการเห็นชอบหรือการตําหนิการกระทําแลวแตกรณี      มโนธรรมสามารถ
เขาใจ  ดี  ชั่ว  ไดโดยตรง  เชน  ในกรณีตัวอยางท่ียกมาแลว  คนท่ีวิ่งไปชวยเด็กทารกท่ีกําลังคลานจวนจะตก
บอน้ําโดยท่ีไมตองมีใครสั่งบังคับหรือขอรอง   หรือหญิงท่ีถูกขมขืนจนต้ังทอง  แมพอแมญาติพ่ีนองจะขอรอง
แกมบังคับใหเธอทําแทงแตเธอก็ไมยินยอม  นั้นเปนเพราะมโนธรรมบอกแกพวกเขาวา  ความเมตตากรุณาเปน
สิ่งท่ีดีสําหรับมนุษย  มโนธรรมนี้ถือวาเปนคุณสมบัติพิเศษท่ีมีอยูในตัวมนุษย  
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  มโนธรรมมีลักษณะเปนสากล  มโนธรรมเปนสิ่งท่ีมีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด ถามวาแลวมนุษยไดมโน
ธรรมมาจากไหน?  สําหรับนักปรัชญาท่ีเชื่อพระเจาก็ตอบวา  พระเจาเปนผูประทานใหพรอมกับอินทรียท้ังหา 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  บางพวกก็ถือวา  พระเจาประทานปญญาใหแกมนุษย ทําใหมนุษยสามารถสัมผัส 
ความจริง ความดี และความงามท่ีถูกตอง  สําหรับพวกท่ีไมเชื่อในพระเจาก็ถือวา  มโนธรรมเปนคุณสมบัติ
พิเศษท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาตนเองจนเปนมนุษยท่ีสมบูรณได  และเม่ือมนุษยไดกลายเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ  ก็จะพบความจริงท่ีเปนสากลไดเหมือนกัน  จนทําใหเห็นเหมือนกันวา  การฆา  การลักขโมย  การ
ประพฤติผิดในกาม  การพูดเท็จ  เปนสิ่งไมดี 
  แตการท่ีมนุษยปุถุชนนั้น เห็นความเปนจริงท่ีแตกตางกัน ก็เกิดมาจากการพัฒนามโนธรรมท่ีแตกตาง
ไมเทากัน และเกิดจากอารมณ ไดแก โลภ โกรธ หลง  มาปดบังใจ  ทําใหเห็นดีเปนชั่ว เห็นถูกเปนผิด มโน
ธรรมจะมีลักษณะแฝง ซ่ึงจะตองพัฒนาจึงจะเจริญเติบโตไดเต็มท่ี  ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดท่ีพอจะเปรียบเทียบให
เห็นก็คือ  เด็กท่ีหัดเดินตั้งไข แมจะมีขาท้ังสองเหมือนผูใหญ แตก็ยังเดินไดไมคลอง แตในท่ีสุดก็จะเดินคลอง
เหมือนผูใหญ  มโนธรรมก็มีลักษณะเดียวกัน  ตองอาศัยการฝกฝนพัฒนา  เพราะฉะนั้น  การท่ีคนตางเผามี
ความเห็นแตกตางกัน  ก็ไมใชเพราะไมมีความจริงท่ีถูกตอง  แตเปนเพราะมโนธรรมของแตละเผาแตกตางกัน  
ระดับความเจริญทางสติปญญาไมเทากัน 
  วิจารณสัมบูรณนิยมจากมุมมองของสัมพัทธนิยม 
   1. ถามโนธรรมสากลมีจริง  ทําไมคนจึงมีความเห็นท่ีแตกตางกัน  ในดานกายภาพเราพอจะมี
หลักฐานเปนเครื่องพิสูจนได  เชน  ใชลิ้นชิมเกลือและรับรูไดวาเกลือเค็มจริง ๆ อันเนื่องมาจากการมีลิ้นสากล 
เปนตน แตสําหรับเรื่องมโนธรรมนั้นทําใจใหยอมรับไดยากเหลือเกิน  เนื่องมาจากการมีความเห็นขัดแยงกัน
ตลอดเวลาในทุกเรื่อง  การท่ีพวกสัมบูรณนิยมบอกวา  มาจากการพัฒนามโนธรรมไมเทากัน  ฟงดูแลวก็เขาทีมี
เหตุผล  แตปญหาท่ีเกิดข้ึนและสรางความยุงยากมากมายก็คือ จะเอาอะไรมาเปนตัวตัดสินวามโนธรรมของใคร
สูงของใครต่ํา  เพราะใครก็อางวามโนธรรมของตนเองถูกท้ังนั้น  ศาสดาของแตละศาสนาก็อางวาตนเองบรรลุ
สัจธรรมท้ังนั้น  แลวเราจะเชื่อวาใครมีมโนธรรมท่ีสมบูรณถูกตองท่ีสุด  ดูเหมือนกับวา  มโนธรรมเปนเรื่อง
ลึกลับยากจะเขาใจเหลือเกิน  สันนิษฐานวาคงเปนจินตนาการเพอฝนสําหรับมนุษยใชเปนขออางเพ่ือท่ีจะให
ความเห็นในเรื่องศีลธรรมของตนเปนสิ่งท่ีถูกตอง 
   2.  การบอกวา  มโนธรรมมีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด  ดูจะเปนสิ่งท่ีนาขบขัน  ถาสมมุติวาสิ่ง
ท่ีเรียกวามโนธรรมจะมีจริง  มันนาจะเปนสิ่งท่ีมนุษยไดรับหลังจากเกิด  นั่นคือการอบรมสั่งสอนมากกวา อัน
ถือวาเปนประสบการณในภายนอก  เม่ือเปนเชนนี้ก็ไมใชสิ่งท่ีนาแปลก  ถามโนธรรมจะมีลักษณะเปนสัมพัทธ  
เพราะความเห็นของคนแตกตางกันไป  ถาเปนดังนี้  มโนธรรมก็เปนสิ่งท่ีสามารถอธิบายได   
   ตัวอยาง  เชน ในสังคมฮินดู   ไดรับการปลูกฝงใหงดทานเนื้อสัตว  เด็กก็จะฝงใจวาการทาน
เนื้อสัตวเปนสิ่งไมดี  ตอมา  เม่ือบิดามารดาตายจากไป  แมเขาจะไปอยูในสังคมอ่ืนท่ีทานเนื้อสัตว  แตเขาก็ไม
เคยทานเนื้อสัตวเลย  แมมีบางครั้งท่ีถูกเพ่ือนชวน  แตมโนธรรมคือคําสอนของบิดามารดาท่ีสั่งสอนเขามา
ตั้งแตเล็ก  จะมาทําหนาท่ีตักเตือนเขาแทนมารดาบิดา จนทําใหเขาเขาใจผิดนึกวานี้คือมโนธรรม  แตจริง  ๆ  
แลวนั้นคือคําสอนของบิดามารดาเขาตางหาก 
   ในลักษณะเชิงสังคมก็เชนเดียวกัน  เด็กเกิดมามีจิตใจท่ีวางเปลา  เม่ือโตข้ึน  ไดเขาโรงเรียน  
เรียนรูสิ่งตาง  ๆ  วาอะไรควรไมควร  อันเปนสิ่งท่ีจารีตประเพณีของสังคมนั้นปฏิบัติ  เขาจะซึมซับเรียนรูสิ่ง
เหลานั้นโดยอัตโนมัติ  และใชสิ่งเหลานั้นเปนเกณฑตัดสินผูอ่ืน  เหมือนท่ีผูอ่ืนตัดสินเขา  ดีคือสิ่งท่ีบรรพบุรุษ
ใชเรียกสิ่งท่ีพอใจ  ชั่วคือคําใชเรียกสิ่งท่ีไมพอใจ  นี้คือกรอบท่ีบรรพบุรุษเราไดถายทอดมานานแสนนาน  พอ
นานเขาเราก็ไมทราบเหตุผลวาทําไม  จึงดีหรือไมดี  
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   ตัวอยาง เชน  ทําไมจึงหามไมใหผิดประเวณี  สัมพัทธนิยมตอบวา  เนื่องจากสมัยกอนมีการ
รวมประเวณีกันแบบส่ําสอน  ทําใหไมทราบวา เด็กท่ีเกิดมานั้นเปนบุตรของใคร นอกจากนั้นยังมีการทะเลาะ
กันจนถึงฆากันตายเพราะแยงผูหญิง ทําใหในเผาเกิดการแตกสามัคคี หัวหนาเผาจึงเรียกประชุมผูอาวุโสของ
เผา  และตกลงกันใหออกกฎใหมีภรรยาไดคนเดียว  ตั้งแตนั้นมา  เราก็ยึดปฏิบัติกันสืบมาโดยถือวา  การผิด
ประเวณีในคูครองคนอ่ืนไมดี  จนนานเขาเราก็ไมทราบเหตุผลท่ีมาวาเพราะเหตุไร  นี้คือเหตุผลวาทําไมเราจึง
รูสึกวาผิดเม่ือรวมประเวณีกับคูครองผูอ่ืน  มันไมใชเรื่องของมโนธรรมอะไรเลย  แตเปนเพียงการรับกรอบ
ปฏิบัติกันสืบมาโดยไมทราบสาเหตุเทานั้น  ถาทานอยูในกลุมสัมบูรณนิยมทานจะแกอยางไร ? 
 
  4. ประโยชนนิยม (Utilitarianism) แนวคิดกลุมนี้ตองการปฏิเสธระบบความคิดท่ีตายตัว  ไมสนใจ
แรงจูงใจอันเนื่องมาจากไมสามารถมองเห็นได  ดูแตผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําอยางเดียว จึงเรียกแนวคิด
นี้วา ทฤษฎีแนว  อันตนิยม (Teleological  Theory) เปนแนวคิดท่ีอยูตรงกลางระหวางแนวคิดท่ีเปนอัตนิยม
และอัญนิยม โดยถือวาทุกคนเทาเทียมกันหมด แนวคิดนี้ เกิดข้ึนในปลายคริสตศตวรรษท่ี  18 ถึงตน        
คริสตวรรษท่ี 19 โดยนักปรัชญาชาวอังกฤษ 2 คนคือ เจอเรม่ี  เบนธัม ผูเปนอาจารย และจอหน  สจวต มิลล 
ผูเปนลูกศิษย   
  มิลลไดเขียนแนวคิดของเขาลงในงานเขียนอันมีชื่อวา  ลัทธิประโยชนนิยม (Utilitarianism)  ในป  
ค.ศ.1861  ซ่ึงแนวคิดของเขาเรียกอีกอยางหนึ่งวา หลักมหสุข  (The Greatest Happiness Principle)  
แนวคิดนี้สืบเนื่องมาจากการยึดความสุขเปนเปาหมายหลักในชีวิต หลักมหสุขในตอนแรกเรียกวา                  
ลัทธิประโยชนนิยมแบบการกระทํา (Act-Utilitarianism)  โดยมีแนวคิดวา  การกระทําท่ีจะถือวาถูกไดนั้น  
จะตองเปนการกระทําท่ีกอใหเกิดความสุขแกมหาชน ความผิดของการกระทําอยูท่ีกอใหเกิดความทุกขแก
มหาชน โดยการพิจารณามหสุขนั้นพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําในแตละครั้ง การกระทําโดยตัวมันเอง
ไมได ดี ชั่ว ถูก ผิด แตข้ึนอยูกับวามันจะกอใหเกิดประโยชนแคไหน ลัทธินี้จึงสังกัดสุขนิยม เพราะถือวา
ความสุขเปนสิ่งดีท่ีสุดของมนุษย ดีกับสุขเปนเรื่องเดียวกัน  ตัวอยาง  ตํารวจจับนักเลงผูมีอิทธิพลไดและทราบ
วา  ถาสงบุคคลนี้ข้ึนฟองศาลเขาจะตองหลุดคดีแน  จึงทําฆาท้ิงดวยคิดวา  ถาถาตํารวจจับนักเลงผูมีอิทธิพลได
และจากประจักษพยานทําใหม่ันใจไดวา  เขาเปนผูท่ีอยูเบื้องหลังความชั่วมากมาย  จับมาดําเนินคดีก็หลุดรอด
จากตารางไปไดทุกครั้ง  ดังนั้น  การยิงท้ิงจึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด  ถาตํารวจทุกคนในโลกยึดหลักการนี้โลกจะ
เกิดความสงบอยางแนนอน  แนวคิดนี้เปนแนวคิดท่ีมีความเปนสากลมากยิ่งข้ึนกวาเดิม 
  ประโยชนนิยมจะไมสนใจแรงจูงใจหรือเจตนา ตัวอยางเชน การชวยเหลือคนท่ีตกน้ําไมวาจะเกิด
เพราะสงสารหรือหวังคาตอบแทนมีผลเทากันคือดีเทากันเพราะชวยเหลือชีวิตคน กลุมนี้ตัดสินคนท่ีการกระทํา 
การดูเจตนาดูไดยากเพราะอยูขางในใจคน  การดูแรงจูงใจคือการดูอดีตของการกระทํา  การดูผลคือการดู
อนาคตของการกระทํา 
  หลักมหสุขบอกวา “การกระทําท่ีถูกคือการกระทําท่ีกอใหเกิดความสุขมากท่ีสุดแกมหาชนมากท่ีสุด” 
ดังนั้น ในทุกสถานการณและทุกสิ่งแวดลอม เราจึงตองเปนนักคํานวณตลอดเวลาวา ในแตละการกระทําจะ
กอใหเกิดความสุขและความทุกขเทาไหร เม่ือหักลบแลว ถากอใหเกิดสุขมากกวาทุกข นั้นเปนสิ่งท่ีควรทํา ถา
ไมทําเราผิด 
  เบนธัมเสนอแนวคิดวา  “ คนทุกคนมีคาเทากับหนึ่งและไมมีใครมีคามากกวาหนึ่ง ” สวนมิลลผูเปน
ลูกศิษยนั้นไดเสนอแนวคิดท่ีคลายกันวา “ คนทุกคนมีสิทธิในความสุขเทาๆ  กัน ”    ดวยหลักการนี้วิธีการ
คํานวณความสุขจึงตองกระจายความสุขไปสูคนทุกคน  แนวคิดนี้จึงขัดแยงกับกลุมอัตนิยมท่ีเห็นแกตนและอัญ
นิยมท่ีเห็นแกผูอ่ืนประโยชนนิยมอยูตรงกลาง คือไมลดคาตัวเองนอยกวาผูอ่ืนและก็ไมลดคาผูอ่ืนใหนอยกวาตน 
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ในการคํานวณความสุข ใหนับตนเองเปนสมาชิกคนหนึ่งเทาๆ กับคนอ่ืน อยามีฝกฝายใหทําตนเปนตาชั่งท่ี
เท่ียงตรง 
 ตัวอยางเชน กําลังดูหนังสือสอบ เพ่ือนเหงาชวนไปแทงสนุกเกอรก็คํานวณดูวา  ระหวางไปเท่ียวกับ
เพ่ือนกับอยูดูหนังสืออันไหนจะเกิดประโยชนมากกวากัน การไปเท่ียวกับเพ่ือน  ความสุขคือการทําใหเพ่ือน
หายเหงา สวนการดูหนังสือนั้นมีประโยชนมากกวาเพราะทําใหเราไมตองสอบตก เหตุผลนี้ชาวประโยชนนิยม
เห็นดวย   
  มหสุขไมมีทาทีเปนศัตรูตอศาสนาเลย  ถาศาสนามีหลักคําสอนเพ่ือประโยชนสุขตอมนุษยชาติ  ให
เมตตาเก้ือกูลกัน  แตถาศาสนาดูถูกเหยียดหยามความสุขทางกาย  หรือสอนใหคนเห็นแกตัวมุงกอบโกย
ความสุขเพ่ือตนอยางเดียว  ทาทีของมหสุขท่ีมีตอศาสนาจะเปลี่ยนเปนศัตรูทันที  ในเรื่องของศีล 5  ก็
เหมือนกัน  เชน  การฆามนุษยก็ไมไดเปนความเลวในตัวของมัน  แตข้ึนอยูกับวาจะเปนประโยชนตอมหาชน
หรือไม  การประหารชีวิตนักโทษท่ีมีความผิดรุนแรง  ถาสังคมคิดวาดีทําใหสังคมเปนสุขมหสุขก็เอาดวย  แตถา
สังคมคิดวาการประหารนักโทษไมเกิดประโยชนมีแตความสูญเสีย ควรหามาตรการอ่ืนมาลงโทษและควรยก
โทษประหารชีวิตเสีย  ถาทานมีเหตุผลท่ีทําใหคนอ่ืนยอมรับได  มหสุขก็พรอมจะยืนอยูเคียงขางกับทานทันที 
วิจารณหลักมหสุข 
   1. ลัทธินี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานท่ีวา ความสุขเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดเพียงอยางเดียวสําหรับมนุษย จึงใช    
หลักมหสุขเปนตัวตัดสินความถูกผิดเพียงอยางเดียว แต อัน ท่ีจริงมีสิ่ งท่ีดีสําหรับมนุษย อีกมากมาย                
เชน  ความรู ความงาม  จิตท่ีหลุดพนจากกิเลส  เปนตน ดังนั้น  วิธีการท่ีฉลาดจึงนาจะนําหลาย ๆ มาตรการ
มาตัดสินดวยจึงจะเปนความรอบคอบ  
   2. กลุมนี้มองคนเหมือนเครื่องจักร ในสมองมีแตตัวเลข การคํานวณ เปนคนชาเย็นเหมือน
หุนยนตท่ีไรชีวิตตัวอยางเชน ลูกสาวปวยหนักเปนวัณโรค อยากพบแมและกอดแมเปนครั้งสุดทาย  ในกรณีนี้ 
ถายึดตามประโยชนนิยมแมจะตองไมยอมใหลูกกอด  เพราะวาจะทําใหแมตองติดโรคไปดวย  แทนท่ีจะเอายา
ไปรักษาคนอ่ืนอีกเปนจํานวนมากกลับตองเอามารักษาแมแทน  แมถาติดโรคและเกิดตองตายไปใครจะดูแลลูก
ท่ีเหลืออีกหลายคน  การท่ีแมยอมใหลูกกอดจึงไมใชวิธีการท่ีฉลาด  ไมกอใหเกิดประโยชนสุขท้ังแกตนและ
ผูอ่ืน 
   3. มีคน 4 คนจมน้ํา เราตกอยูในสถานการณท่ีจะตองเลือกเพียงอยางเดียว ถาใหเราเลือก
ระหวางชวยเหลือพอเราเพียงคนเดียวกับชวยเหลือคนอีก 3 คนใหรอดชีวิต  ถายึดตามกฎนี้เราตองชวยคน 3 
คนมากกวาชวยพอของเรา แตถาทําตามกฎนี้  รูสึกวาเราจะเปนคนผิดปกติในสายตาคนท้ังโลก 
         4. ระหวางการบริจาคเงินชวยเหลือบานพักคนชราบางแค  ซ่ึงมีคนแก 300  คน กับสราง
โรงเรียนตามชนบทใหการศึกษาแกเด็กยากจน ซ่ึงมี  300 คน เทากัน ประโยชนนิยมจะมีหลักการในการ
ตัดสินใจอยางไร การคํานวณปริมาณของความสุขก็ยังเปนปญหามากสําหรับกลุมนี้ 
   5. กฎสําหรับประโยชนนิยม ดูเหมือนจะไมคอยมีความหมาย ตัวอยาง ตํารวจจับผูรายและ
คิดวาถาเอามาข้ึนศาลผูรายตองหลุดคดีแน ถาตํารวจยิงผูรายท้ิง เพ่ือกอใหเกิดมหสุข คงไมมีใครยอมใหตํารวจ
ทําวิสามัญฆาตกรรมเปนแน  เพราะมิฉะนั้นแลวคงมีตํารวจยิงคนตายมากมาย  ซ่ึงในจํานวนผูท่ีถูกยิงตาย
เหลานั้น  อาจจะมีท้ังผูท่ีผิดจริงและไมผิดจริงก็ได 
   ประโยชนนิยม  เชื่อวา  ประโยชนสุขเปนเครื่องตัดสินการกระทําของมนุษยวาดี หรือชั่ว 
ถูกผิด  โดยถือหลักวา  การกระทําใด ๆ ท่ีอํานวยผลเปนประโยชนมากท่ีสุด  การกระทํานั้นเชื่อวาไดวา  ดี ถูก  
หลักในการตัดสินนี้เรียกอีกอยางงหนึ่งวา  “หลักมหสุข”  ยึดถือประโยชนสูงสุดจํานวนมากท่ีสุดเปนหลักการ
สําคัญในการตัดสินผิด ถูก ดังนั้น  ตามหลักนี้ ความสุขจึงหมายถึงความสุขของสวนรวมหรือของสังคม   คนทุก
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คนในสังคมตองไดรับประโยชนเทาเทียมกัน  ท้ังผูกระทําและผูอ่ืน ๆ ผูเก่ียวของ   กลุมนี้จึงใชสํานวนวา  ตอง
ไมลดตนเองใหนอยกวาคนอ่ืน  และไมลดคนอ่ืนใหนอยกวาตนเอง 
  ตามหลักมหสุขหรือประโยชนนิยมนี้  มีหลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินคุณคาทางศีลธรรม วา ดี ถูก  
ดังนี้ 

1.  สิ่งท่ีมีประโยชนสุขยาวนาน 
   2.  ถาไมมีสิ่งใดดี ก็ใหเลือกสิ่งท่ีเลวนอยท่ีสุด 
   3.  ถือประโยชนสุขมากท่ีสุดของจํานวนมากท่ีสุด เปนหลักสําคัญ 
   4.  ไมลดตนเองใหนอยกวาผูอ่ืน และไมลดคนอ่ืนใหนอยกวาตนเอง ทุกฝายมีประโยชนเทา
เทียมกัน 
   5.  เจตนาในการกระทําไมสําคัญ แตสําคัญท่ีผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา 
 
  5. อัตถิภาวะนิยม (Existentialism) คําวาอัตถิภาวะนิยม (อัตถิ  แปลวา มีอยูหรือเปนอยู) เปนศัพท
บัญญัติเพ่ือใชแทนคําวา  Existentialism ในภาษาอังกฤษ พจนานุกรมศัพทปรัชญาใหความหมายของอัตถิ
ภาวะนิยมวา“อัตถิภาวะนิยม : ทัศนะทางปรัชญา  ซ่ึงใหความสําคัญกับปจเจกภาพมากกวาสากลภาพ  
เสรีภาพมากวากฎเกณฑ  การสรางสรรคมากกวาระเบียบแบบแผน ความรูสึกมากกวาเหตุผล   และให
ความสําคัญกับความรูเชิงอัตนัย (Sujective Knowledge) เชน  ความรูเกิดจากประสบการณของตนเอง
มากกวาความเชิงปรนัย  (Objective Knowledge) เชน ความรูท่ีเกิดจากเหตุผล กลาวคือ  ความรูเชิงอัตนัยมี
น้ําหนักมากกวา (ทองพลู บุณยมาลิก,2535:102) 
  ปรัชญาของฌอง ปอล ซารต (อัตถิภาวะนิยม) แนวคิดของนักปรัชญากลุมนี้ถือวา มนุษยมีเสรีภาพท่ี
สมบูรณ  มีอิสระ เปนเลือกการกระทําดวยตัวเอง  มนุษยเปนผูบัญญัติศีลธรรมดวยตนเอง มิใชข้ึนอยูกับพระ
เจา มนุษยเปนผูสรางคุณงามความดีและการสรางนี้มิใชมีแผนอะไรท่ีตองคลอยตาม  มนุษยเปนอิสระ และควร
ทําในสิ่งท่ีอยากจะทํา ไมมีเกณฑตายตัวใดๆ ท่ีจะมาตัดสินวาอะไรผิดอะไรถูก ดีหรือไมดี (วิทย วิศทเวทย
,2534:146) นักปรัชญาคนสําคัญของกลุมนี้ไดแก  ฌอง  ปอล  ซารต หลักจริยธรรมสูงสุดของซารท  ก็คือ   
เสรีภาพ  องคประกอบสําคัญท่ีทําใหมนุษยสมบูรณ (Man is Absolutely  freedom) ธาตุแทของมนุษยคือ 
เสรีภาพ  การเลือกและการรับผิดชอบ มีอยู  3 ขอ คือ      

1. ความรูสึกรับผิดชอบ   
2. ความเห็นท่ีมีเสรีภาพ   
3. การตัดสินใจเลือก 

    กลุมอัตถิภาวะนิยม กลุมนี้เชื่อวา คุณคาพ้ืนฐานทางจริยธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษย กําหนดข้ึนมาเอง ดวย
การเลือกในสิ่งท่ีมีความรับผิดชอบเปนพ้ืนฐาน ไมมีเกณฑตัดสินทางจริยธรรม ท่ีแนนอนตายตัว แตข้ึนอยูกับ
บุคคลแตละคนในสถานการณเฉพาะหนาของตนเองท่ีจะใชเสรีภาพใน การตัดสินหรือเลือกกระทําได แตตอง
รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง เพราะบุคคลมีเสรีภาพ ในการจะเลือกทําอยางไรหรือทําอะไรก็ได ดังนั้น 
ชารต จึงกลาววา  “มนุษยเปนผูกําหนดชนิด กําหนดการใช และกําหนดคุณคาใหแกทุกๆ สิ่ง”เนื่องจากมนุษย
เกิดมาดวยความวางเปลา ไมมีอะไรมากอน จึงมีอิสระและเสรีภาพท่ีจะเลือกทุกสิ่งทุกอยางใหแกตนเอง เชน 
ตนจะทําอะไรหรือไมทําอะไร ตนจะเปนอะไร หรือไมเปนอะไร เปนตน เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีจะเลือกเอา
แตสิ่งท่ีดีงามกวา หรือสิ่งท่ีดีท่ี สุดสําหรับตน การเลือกก็เปนการยอมรับหรือยืนยันในคุณคาของสิ่งท่ีตนเลือก
นั้น เพราะโดย ธรรมชาติของมนุษยยอมจะไมเลือกในสิ่งท่ีเลวกวา ดวยเหตุนี้เอง ชารตจึงไดกลาววา    “ไมมี
สิ่งใดจะดีสําหรับเรา ถาสิ่งนั้นไมดีสําหรับคนอ่ืนดวย” ดังนั้นสิ่งท่ีมนุษยเลือกจึงเปนสิ่งท่ีดีสําหรับตัวเขา และ
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จะตองเปนสิ่งท่ีดีสําหรับผูอ่ืนดวย และก็เปนสิ่งท่ีมีคุณคาอีกดวย มนุษยจึงตองรับผิดชอบตอการเลือกของตน 
ในการเลือก อะไรมนุษยจะตองคํานึงถึงเหตุ 2 ประการ คือ 
   1.  คํานึงในสิ่งท่ีจะตองรับผิดชอบตอการเลือก การคํานึงชนิดนี้จะสงบลงไดเม่ือมนุษยเลือก
ไดสิ่งท่ีดีเรียบรอยแลว 
   2.  คํานึงในสิ่งท่ีเลือกผิด การคํานึงชนิดนี้จะสงบลงไดตอเม่ือมนุษยเราไดพยายาม เลือกใหม 
จนกระท่ังการเลือกใหมนั้นเปนการเลือกไดในสิ่งท่ีตนพอใจ ดังนั้นกลุมอัตถิภาวะนิยมจึงมีทัศนะวา คุณคาทาง
จริยธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยกําหนด ข้ึนมาเอง โดยอาศัยความรับผิดชอบเปนพ้ืนฐาน ไมมีเกณฑทางจริยธรรมท่ี
แนนอนตายตัว แตมนุษย เปนผูสรางเกณฑข้ึนมาเองโดยอิสระ และอาศัยเสรีภาพ โดยทําแตในสิ่งท่ีดีและมี
คุณคาแกตนเอง และผูอ่ืนใหมากท่ีสุด 
  ซารทบอกวา.....มนุษยไมมีธรรมชาตินั้นนั้น  หมายความวามนุษยไมสามารถอธิบายธรรมชาติของ
มนุษยไดเหมือนการอธิบายธรรมชาติสิ่งอ่ืน ๆ เปนตนวา เชน ถาเราจะอธิบายธรรมชาติของมีดสําหรับเปดซอง
จดหมาย ก็ยอมหมายความวาสิ่งนั้นเปนสิ่งถูกสรางข้ึนมา รูปแบบ วัตถุประสงคของการอธิบายรายละเอียด
ของสิ่งนี้ได  สําหรับตัวมนุษยแลวไมมีลักษณะเหมือนเชนสิ่งอ่ืน ๆ มนุษยคือ  เสรีภาพซ่ึงมีความหมายดังนี้  ไม
มีสิ่งใดสรางมนุษย ซารทกลาววา  มนุษยไมไดเปนสิ่งอ่ืนใด   แตเปนไปตามท่ีมนุษยกําหนดตนเองสรางตนเอง 
(man is nothing  else but  what he makes of  himself)  ความเชื่อทางศาสนาก็ไมสอดคลองกับทัศนะ
ของซารทท่ีวา  มนุษยเปนสิ่งท่ีพระเจาสรางมา  ดวยการยอมรับวาพระเจาสรางมนุษยเปนสิ่งท่ีขัดแยงกับ
เสรีภาพของมนุษย  เพราะสิ่งท่ีถูกสราง ยอมดํารงอยูและดําเนินไปตามรูปแบท่ีพระเจาสรางหรือกําหนดมา  
มนุษยเปนผูกําหนดชะตาชีวิตของมนุษยเอง  มนุษยเกิดมาพรอมกับความวางเปลาไมมีแบบ   สภาพชีวิตของ
มนุษยลวนเกิดข้ึนมาทีหลัง จากการท่ีมนุษยเกิดข้ึนและมีอยูแลว ความคิดของซารทปฏิเสธเรื่องการท่ีบาปติด
ตัวมาตั้งแตกําเนิดของมนุษย (original sin) อันเปนความเชื่อเดิมของชาวคริสเตียน    เนื่องจากมนุษยจะเปน
อะไร ตัวเองเปนผูเลือกท้ังสิ้น   ดังนั้นการกระทําทุกอยางของมนุษยไมไดเกิดจากเรื่องบังเอิญ แตเกิดจากการท่ี
มนุษยตัดสินใจเลือกแลวท้ังสิ้น และเพราะเหตุท่ีมนุษยคือเสรีภาพ   ท่ีจะเลือกทําทุกอยางดวยตัวมนุษยเอง 
มนุษยจึงตองมีความรับผิดชอบไมเฉพาะตอตนเองเทานั้น แตรับผิดชอบตอคนอ่ืนในสังคมดวย  ยกตัวอยางเชน  
การแตงงาน ถาตัวเขาเลือกท่ีจะแตงงานมีครอบและอยูกันแบบสามีเดียวภรรยาเดียว การเลือกของเขา
หมายถึงการเลือกเพ่ือมนุษยคนอ่ืนๆ ดวย  เขารับผิดชอบตอชีวิตเขาและคนอ่ืนในสังคม  หมายความวา เขาได
เลือกสรางภาพลักษณในตัวเขาของชีวิตเขา  ซ่ึงมนุษยอ่ืนยอมมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกได เชนเดียวกับเขา ทุกคนมีสิทธิ์
เลือกภาพลักษณและแนวทางการดําเนินชีวิตของตนอยางเปนอิสระไมมีสิ่งใด ๆ ท้ังภายในและภายนอกตัว
มนุษยท่ีจะมามีอิทธิพลเหนือตัวมนุษยได โดยมนุษยไมยินยอม สิ่งภายในตัวมนุษยไดแก  อารมณ  ความรูสึก  
จิตใตสํานึก  สิ่งเหลานี้ไมอาจมาบังคับตัวเราได   เชน ความรูสึกหวาดกลัว   ความเศราหมอง  รองให  ซารท 
กลาววา เปนเพราะเลือกท่ีจะหวาดกลัวเอง   ตัวอยางเชน  การสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร ขอหามเปนกฎ
ภายนอก มนุษยสามารถท่ีจะเลือกปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามก็ได  เราอาจจะแยงไปวา ถาเราไมปฏิบัติตามเราก็
ถูกจับ  ในทัศนะของซารทถึงจะถูกจับแตก็ยังมีสิทธิ์เลือกวา ยอมท่ีจะใหจับหรือจะหนี เม่ืออยูในคุกยอมท่ีอยู
ในคุกหรือเลือกท่ีจะฆาตัวตาย 
  เสรีภาพกับสภาพแวดลอม ซารทบอกวา มนุษยตองอยู ในสภาพแวดลอมต้ังแตเกิดจนตาย   
สิ่งแวดลอมมีท้ังสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนและสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติ สิ่งแวดลอมท้ังสองนี้อยูเหนือจิตใจของมนุษย 
และมีลักษณะเฉพาะของตนเองเปนปจจัยท่ีทําใหชีวิตมีลักษณะเปนรูปธรรมข้ึน ไมลอยควางอยูอากาศ   ถา
หากไมมีสิ่งแวดลอมตางๆ แลว เสรีภาพของมนุษยก็จะไมมีความหมายอะไร  เพราะเราจะตัดสินใจหรือเลือก
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อะไรในความวางเปลาไมได  คําพิพากษาตอนักโทษท่ีตองการการหลุดพนจากคุก จะไมมีความหมายอะไรถา
เขาไมสมัครรับโทษทัณฑ และถาหากเขาไมมีคุกไวเปนเครื่องกีดขวางเสรีภาพ 
  เสรีภาพและความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ คือ การยอมรับวาตนเองเปนผูทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป
และเต็มใจยอมรับผลของการกระทํานั้น  การใชเสรีภาพดวยความรับผิดชอบยอมกอใหเกิดการสรางสรรค
มากกวาการทําลาย  เม่ือเรามีความรับผิดชอบตอตัวเอง   เราก็ไมยอมใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปนแตงชีวิตเรา  
ในทางตรงกันขาม เราพยายามใหชีวิตของเราใหมีเสรีภาพ ชีวิตท่ีเราเลือกตัดสินใจทุกระยะ   เปนชีวิตท่ีเปนผล
จากการกระทําดวยความตั้งใจของเรา   ไมใชจากอุบัติเหตุหรือความบังเอิญใดๆ การกลาวอางวา ชีวิตของ
มนุษยเปนทาสของอารมณความรูสึกตางๆ หรือเปนเรื่องของพรหมลิขิต  หรือตามดวงดาวตางๆ นั้นเปนการ
กลาวแกตัวของคนไมมีความรับผิดชอบตอชีวิตตนเอง และตองการใหสิ่งอ่ืนมาทําหนาท่ีแทนเราหรือรับผิดชอบ
แทนเรา 
  ซารทรไมไดปฏิเสธวา การเกิดเปนสิ่งท่ีแตละคนไมมีสวนเลือก ท้ังยอมรับวา  เราไมสามารถหลีกเลี่ยง
สภาพท่ีเราเกิดมาได  แมเราจะปฏิเสธตัวเราดวยการฆาตัวตาย  เราก็ไมอาจหลีกหนีการยอมรับการเกิดของเรา
ไดเพราะวาเราจะสามารวางแผนฆาตัวตายไดก็ตอเม่ือเรายอมรับวาการเกิดท่ีเราไมพอใจนั้นเปนการเกิดของ
เรา 
  เสรีภาพกับจริยธรรม ในเรื่องกฎเกณฑความประพฤติของมนุษยหรือจริยธรรมนั้นซารทปฏิเสธ
กฎเกณฑความประพฤติท่ีกําหนดมาเพ่ือเปนหลักสากลหรือหลักความประพฤติของมนุษยโดยสวนรวม  มนุษย
เราอยูในโลกของปจเจกบุคคลท่ีจะอยูเลือกตัดสินใจดวยตัวของมนุษยเอง แตการกลาวเชนนี้ไมไดหมายความ
วาเราจะเลือกถือเอาความคิดหรือหลักการของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนมาตรฐานเปนความจริงท่ีเท่ียงแท และ
ไมไดหมายความแตละคนจะทําอะไรไดตามอําเภอใจเสมอไป  เนื่องจากเราตองอยูรวมกับผูอ่ืน ดังนั้นเราตอง
รับผิดชอบตอการปฏิบัติของเรา อยางไรก็ดีจริยธรรมท่ีเกิดจากความบังคับ  เปนสิ่งท่ีปราศจากความหมาย  
มนุษยควรจะเลือกปฏิบัติจริยธรรมดวยตนเอง ไมใชจากการบังคับ หรือการถูกกําหนดมาโดยบุคคลอ่ืน  สิ่งอ่ืน  
เราไมสามารถกําหนดชีวิตหรืออธิบายความหมายของชีวิตไดจนกวาเราจะดํารงชีวิตไดดวยตนเอง   “Life 
cannot  be  anything until  it  is  lived” มนุษยเราแตละคนเปนผูใหคุณคาแกชีวิตตนเอง  ปญหามีอยูวา 
เราจะสามารถตัดสินใจไดอยางไรวาการกระทําของมนุษยเราดําเนินไปอยางถูกตองตามธาตุแทของเสรีภาพ
หรือไม  หรือดําเนินไปอยางหลอกลวงตนเองและท้ิงเสรีภาพ “…มนุษยมีอิสระเสรีภาพเต็มท่ีในการรังสรรคปน
แตงชีวิตและโลกท่ีดํารงอยูใหมีคุณคาเปนไปตามความตองการของตน ตราบใดท่ีมนุษยใชเสรีภาพในทาง
สรางสรรคเชนนี้ มนุษยก็จะหลุดพนจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและศาสนา ซ่ึงเปนเชนแมลงวันมารบกวน
สรางความรําคาญให แตไมมีอํานาจมากมายอะไรเหนือมนุษย” “There is no determinism — man is 
free, man is freedom” “ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ สรางแตจริยธรรมประเภทท่ีเปนเสมือนกระพ้ีข้ึนมา
บีบรัดตนไมใหเจริญเติบโตทางดานสติปญญาไดเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีมีอยู ถาหากจริยธรรมเปนเรื่องของการนํา
ความคิดของคนเกิดกอนมาใหคนรุนหลังยึดถือปฏิบัติตามรอยแตอยางเดียวแลว จริยธรรมนั้นจะมีคุณคาอะไร 
คุณคาท่ีแทจริงของจริยธรรมอยูท่ีการชวยใหคนแตละคนสามารถเจริญเติบโตข้ึนมาไดดวยตัวเอง ไมไดอยูท่ี
การหลอหลอมคนใหมีชีวิตไปตามความตองการของสังคมหนึ่งสังคมใด” 
  “ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีตางๆ เปนเสมือนสิ่งปดก้ันไมใหชีวิตเจริญเติบโตตามธรรมชาติได 
เชนเดียวกับกระถางท่ีปดก้ันตนไมท่ีใสไว ไมใหเติบโตไดเต็มท่ีตามธรรมชาติของมัน” 
 อาจสรุปไดวา ตามทัศนะของซารทแลว  กฎเกณฑทางจริยธรรม  จะตองเปนสิ่งท่ีมาจากการเลือกของ
แตละบุคคลไมใชจากสังคมกําหนด   ศาสนาหรือสถาบันใดกําหนด และหลักเกณฑของบุคคลใดคนหนึ่งก็ไม
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อาจถือเปนหลักเกณฑสําหรับคนอ่ืนได    เพราะแตละคนยอมมีสิทธิ์เลือกแนวทางความประพฤติของตนเอง ท่ี
สําคัญคือ  ตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ไมโยนความรับผิดชอบไปใหกับผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 
  จริยศาสตรของฌอง ปอล ซารท เนื่องจากปรัชญาของซารท สอนวา ธาตุแทของมนุษยคือเสรีภาพ  
มนุษยจึงไมสามารถปฏิเสธหรือสละเสรีภาพของตนเองได  ผูปฏิเสธหรือสละเสรีภาพยอมยืนยันวาตนใช
เสรีภาพเพ่ือปฏิเสธเสรีภาพ  แตทวามนุษยสวนมากใชเสรีภาพไมถูกตอง  คือใชเสรีภาพอยางไมรับผิดชอบ 
ยิ่งกวานั้นสวนมากกลับใชเสรีภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบของตน ท้ังนี้โดยรับมาตรการตายตัวเปนเกราะ
กําบังการรับผิดชอบของตน สําคัญผิดวาอางมาตรการแลวก็ไมตองรับผิดชอบ แตหารูไมวาผูกระทําเชนนี้
จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายท้ังหมดอันเกิดจากเลี่ยงการรับผิดชอบของตน  มาตรการทางจริยะจึงไมมี
ตายตัว  แตตองมุงสงเสริมใหมนุษยทุกคนรับผิดชอบในการตัดสินใจเลือกการกระทําของตนเพ่ือใหเกิดสังคม
ใหม ซ่ึงสมาชิกทุกคนรูรักรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอ่ืนทุกคน(กีรติ บุญเจือ, 2542 : 57) การเลือกเปน
ประเด็นหลักสําคัญของการกระทําทุกอยาง หมายความมนุษยทุกคนควรเลือกกอนทําอะไรทุกอยาง เพราะนั้น
หมายความวาเม่ือเลือกแลวคนโดยมากก็จะเลือกสิ่งท่ีดีกวาหรือสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเอง  แตการเลือกใน
ทัศนะของซารทคือการเลือกแบบมีเสรีภาพ นั้นหมายความวาเม่ือเราทําการเลือกหรือตัดสินใจเลือกท่ีจะทํา
อยางใดอยางหนึ่งนั้น  การเลือกของเราตองไมถูกรบกวนจากสภาพแวดลอม  สภาพแวดลอมนั้นไมสามารถมา
มีอิทธิพลตอการเลือกของเรา การเลือกนั้นจึงจะถือวาผูเลือกมีเสรีภาพอยางแทจริง เม่ือเราเลือกอยางมี
เสรีภาพแลว หลังจากท่ีเราเลือกนั้นผลมันจะเกิดข้ึนอยางไรไมเปนประเด็นสําคัญ  เพราะเราตัดสินใจเลือกแลว  
ดังนั้นเราตองรับผิดชอบตอสิ่งท่ีเราเลือก โดยไมยอมโยนความรับผิดชอบใหกับสิ่งอ่ืนหรือสภาพแวดลอมอ่ืน 
  สรุปประเด็นจริยศาสตรของซารทวา มนุษยพึงใชเสรีภาพของตนเองใหเต็มท่ี มนุษยไมควรเอา
กฎระเบียบของสังคมมาเปนเง่ือนไขในการดําเนินชีวิตในแตละวัน ควรเลือกดําเนินชีวิตอยางมีความรับผิดชอบ
หมายความวารับผิดชอบตอสิ่งท่ีเราเลือกแลวทํารับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากการท่ีเลือกแลว และรับผิดชอบตอ
คนอ่ืนดวยท่ีเกิดจากการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเรา เพราะเราขาดความรับผิดชอบตอตนเองและขาดความ
รับผิดชอบตอคนโดยรอบขางหรือสภาพแวดลอมจึงเกิดปญหาสิ่งตางๆ ตามอยางปจจุบัน 
  กลุมนี้ถือวา  คุณคาทางจริยศาสตรเปนสิ่งท่ีคนเราจะตองกําหนดข้ึนมาเอง  ดวยการเลือกท่ีมีความ
รับผิดชอบเปนพ้ืนฐาน กลุมนี้ถือวา มนุษยเกิดมาดวยความวางเปลาตองสรางทุกสิ่งทุกอยางใหแกตนเอง  ดวย
การเลือกดวยตัวเอง ซารท (นักคิดคนสําคัญของปรัชญากลุมนี้)  กลาววามนุษยเปนผูกําหนดชนิด กําหนดการ
ใช และกําหนดคุณคาใหแกทุกสิ่งทุกอยาง 
  เม่ือมนุษยไมไดเปนอะไรมากอน  จึงมีอิสรภาพและเสรีภาพท่ีจะเลือกทุกสิ่งทุกอยาง เชน ตนจะเปน
อะไรหรือจะไมเปนอะไร   เม่ือมีเสรีภาพท่ีจะเลือก กลุมนี้จึงกลาววา “เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีจะตองเลือก
สิ่งท่ีดีกวาเสมอ  หรือดีท่ีสุด”   “ชารทกลาววา  การเลือกก็เทากับเปนการยอมรับและยืนยันในคุณคาสิ่งท่ีเรา
เลือก  เพราะวาโดยธรรมชาติแลว  เราจะตองไมเลือกสิ่งท่ีเลวกวา แตจะเลือกสิ่งท่ีดีกวาเสมอและชารท กลาว
อีกวา “ไมมีสิ่งใดดีสําหรับเรา  ถาสิ่งนั้นไมดีสําหรับคนอ่ืนดวย” ดังนั้นสิ่งท่ีเราเลือกนั้นจะตองดีสําหรับเรา
เองและสําหรับคนอ่ืนดวย  จึงสรุปไดวา  สิ่งท่ีควรเลือกก็คือ  สิ่งท่ีจะตองใหคุณคาแกตัวเอง (ตัวผูเลือก) และ
คนอ่ืนในอัตราสวนท่ีเทากัน 
           เนื่องจากมนุษยเลือกสิ่งท่ีดี มีคุณคาแกตนเองและผูอ่ืน มนุษยจึงตองรับผิดชอบตอการเลือกของ
ตนเอง คือ รับผิดชอบตอผลแหงการเลือกท่ีจะติดตามมา จึงทําใหมนุษยพินิจพิจารณาเลือกแตสิ่งท่ีดีเทานั้น 
  ตามทัศนะของกลุมนี้จะเห็นไดวา  ไมมีกฎเกณฑสําหรับตัดสินคุณคาทางศีลธรรมท่ีแนนอนตายตัว  
แตกฎเกณฑดังกลาวเราจะตองสรางข้ึนมาเองโดยการใชเสรีภาพในการเลือกทําแตสิ่งท่ีดีคือสิ่งท่ีใหคุณคาท้ังแก
ตนเองและผูอ่ืน 



104 
 

 พวกปรัชญาสมัยใหมนี่ยอมรับวาเขาใจยากมากจริงๆ แตเทาท่ีผมลองพยายามทําความเขาใจแนวคิด
แบบ Existentialism พอจะสรุปแนวคิดไดดังนี้ 
  แนวคิดนี้มองวา มนุษยพยายามสรางอุดมคติตางๆ ข้ึนมาเอง เพ่ือใหชีวิตดูเหมือนเปนเรื่องท่ีมีแกน
สาร โลกตะวันตกถูกครอบงําดวย อุดมคติของเพลโตและพระเจาของคริสเตียน แตในความเปนจริงแลวอุดม
คติเหลานั้นเพียงเปนแคการหลอกตัวเอง อันท่ีจริงชีวิตมนุษยมันก็ไมไดมีแกนสารใดๆ จริงๆ นั้นแหละ ยอมรับ
มันแตโดยดีเถิด อันเปนท่ีมาของวลีท่ีวา “Existence precedes essense.” 
  แนวคิดนี้จึงถูกจัดวาเปนแนวคิดแบบ มนุษยนิยม เพราะเชื่อวา ตัวเราเองเทานั้นท่ีตองเปนคนสราง
คุณคาหรือความหมายของชีวิตข้ึนมา เพราะไมไดมีคุณคาใดๆ อยูกอนแลว จนกระท้ังมีตัวเราแลวนั่นแหละท่ี
จะสรางคุณคาของชีวิตข้ึนมาไดแมแนวคิดนี้จะไมนิยมความเชื่อตางๆ แตในเวลาเดียวกันก็มองวา วิทยาศาสตร 
ก็ใหความสําคัญกับเรื่องของเหตุผลมากเกินไปดวย แนวคิดนี้มองวา เหตุผลอยางเดียวอธิบายชีวิตไมได เพราะ
ถามีแตเหตุผลอยางเดียวก็เทากับไมไดมีชีวิตจิตใจ สิ่งหนึ่งท่ีแนวคิดนี้ใหความสําคัญมากก็คือ “อารมณ” 
แนวคิดนี้บอกใหสังเกตอารมณ และอารมณท่ีนาสังเกตท่ีสุดคือ “อารมณวิตกกังวล” เชน การท่ีคนเรารูสึกวิตก
กังวลอยางประหลาดเวลาท่ีอยูเฉยๆ เปนสิ่งท่ีตอกย้ําวา ชีวิตไมมีแกนสาร เราถึงไดรูสึกวิตกกังวล 
  แนวคิดนี้เชื่อวาเราสามารถสรางคุณคาใหแกชีวิตไดโดยการใชชีวิตอยางคนท่ีมี Passion ซ่ึงอาจเปน
เก่ียวกับอะไรสักอยางท่ีเรารูสึกไดวาเราเกิดมาเพ่ือสิ่งนี้ และในขณะเดียวกันก็ตองพยายามเปดทางเลือกเอาไว
ดวย คนเราท่ีอยูอยางไมมี Passion อะไรเลยก็เหมือนกับไมไดมีชีวิตอยู เปนแคกอนหิน หรือขอนไม และการท่ี
เรามี Passion ในเรื่องอะไรสักอยาง ก็คือการสรางตัวตนท่ีแทจริงของเราข้ึนมาซ่ึงทําใหเราเปนสิ่งหนึ่งท่ี
แตกตางจากคนอ่ืนๆ และนั่นก็ทําใหเราเปนสิ่งหนึ่งท่ีมีอยู อยาใชชีวิตแบบแหไปตามกระแสสังคมไปหมดทุก
อยาง เพราะนั้นคือคนท่ีไมมีแกนสารอะไรเลย แนวคิดนี้จึงจัดอยูในกลุมของปจเจกนิยมดวย 
  โดยหลักการท่ัวไปคนเราทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพท่ีจะคิดตัดสินใจเลือกการกระทําดวยตัเราเอง ไมมีใคร
ควรมีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนผูอ่ืนได  เลือกการกระทําแทนผูอ่ืน  แตในกระบวนการรักษาพยาบาล บางครั้งมีเหตุ
ปจจัยท่ีทําใหแพทยพยาบาลจําเปนตองตัดสินใจแทนผูปวย เลือกสิ่งท่ีดีใหแกผูปวย  รวมท้ังอาจตองเปนผู
กําหนดการกระทําหรือการปฏิบัติตนของผูปวย ในกรณีเชนนี้เราไมอาจตองเปนกําหนดการกระทําของ
บุคลากรทีมงานสุขภาพไมถูกหรือไมควรทํา แตขณะเดียวกันก็ตองมีเกณฑตัดสินอีกเชนกันวาท่ีวากระทําได
เชนนั้นเพราะอะไร  
  ในทางจริยศาสตรเม่ือเราพูดถึงการกระทํา การตัดสินการกระทํามีความเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิง
คุณคา (value judgement) มีการใหคุณคาแกสิ่งท่ีเราตัดสินใจ ดังนั้นความเขาใจเรื่องคุณคาและการใหคุณคา
จึงเปนสิ่งสําคัญกอนท่ีจะกลาวถึงเกณฑตัดสินจริยธรรม (สิวลี ศิรไล,2542)  
  อยางไรก็ตามเกณฑการตัดสินทางจริยธรรมท้ัง 5 กลุมดังกลาว จะอยูในกรอบของแนวคิดเก่ียวกับการ
ตัดสินคุณคาทางจริยธรรม  3 กลุมใหญ คือ 
   1.  อัตวิสัยนิยม  (Subjectivism)  นักปราชญกลุมหนึ่งเห็นวา การตัดสินคุณคาใน เชิง
คุณภาพนั้นเปนเรื่องเฉพาะตัว  จึงไมมีกฎเกณฑใด ๆ มาตัดสินได เพราะไมสามารถแสดงคาเปนเชิงปริมาณได 
เชน ขนาด น้ําหนัก  ปริมาตร  ฯลฯ เห็นไดงาย ๆ จากการท่ีคนเราเลือกชื่นชมศิลปะตาง ๆ รูปภาพรูปหนึ่ง
อาจสวยมากสําหรับคนหนึ่ง แตสําหรับอีกคนหนึ่งเห็นวาภาพนี้ดูไมไดเลยก็ได  แนวคิดแบบอัตวิสัยนิยมไดแก 
แนวความคิดของพวกโซฟสท (Sophist) ซ่ึงเห็นวามนุษยเปนเครื่องวัดสรรพสิ่ง  พวกประสบการณนิยม 
(Empiricism) เห็นวาการตัดสินคุณคาเปนเรื่องของรสนิยม (taste) ซ่ึงเปนผลจากการสะสมประสบการณของ
แตละคน เปนตน ตัวอยางท่ีชัดเจนคือ คือการตัดสินคุณคาเก่ียวกับการไพเราะของเพลง ซ่ึงจะเห็นไดวาการ
ตัดสินเปนไปตามยุคสมัย การโฆษณาประชาสัมพันธ ตลอดจนพ้ืนภูมิความหลังของแตละบุคคล  การไพเราะท่ี
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เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เชน   ในชวงหนึ่งเพลงสุนทราภรณเปนเพลงท่ีไดรับความนิยมสูงสุด แตปจจุบัน เพลงสุ
นทราภรเปนเพลงท่ีนิยมฟงกันเฉพาะคนบางกลุม ซ่ึงสวนมากเปนผูสูงอายุ ความไพเราะข้ึนอยูกับการโฆษณา 
ไดแก  การออกอากาศทางวิทยุ หรือโทรทัศนใหบอย คนฟงจะเกิดความคุนเคยและรูสึกไพเราะไปเอง  เชน 
เพลงของนักรองหลาย ๆคนในปจจุบัน สวนพ้ืนภูมิความหลังของแตละบุคคล ไดแก  ความชอบประเภทของ
เพลง  เชน ผูเติบโตจากสังคมชนบทอาจซาบซ้ึงเนื้อเพลงทวงทํานองเพลงลูกทุง ในขณะท่ีผูเติบโตในเมืองใหญ 
ไมเคยสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติมากอน  ก็ยอมไมสามารถเขาใจหรือเขาถึงสภาพดังกลาว 
  2. ปรวิสัยนิยม (Objectivism)  ปรัชญากลุมนี้เห็นวา การตัดสินคุณคาตองมีกฎเกณฑมีแบบแผนอัน
แนนอนตายตัว ซ่ึงแบบแผนดังกลาวอาจมีท่ีมาไดหลายทางตามแตแนวคิดของลัทธินิยมนั้นๆ  เชน คานท 
(Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรันท่ีเห็นวาแบบแผนดังกลาวคือความสํานึกในหนาท่ี (Sense of Duty) 
อันเปนสมบัติโดยธรรมชาติของมนุษยทุกคน  หรืออยางมิลล (John Stewart Mill) นักปรัชญาชาวอังกฤษ  ท่ี
เห็นวาหลักเกณฑท่ีจะตัดสินคุณคาคือผลประโยชนของคนสวนมาก  สวนเพลโต (Plato) นักปรัชญากรีก
โบราณเห็นวาแบบแผนหรือกฎเกณฑดังกลาวคือ แบบ (Form) แหงความสมบูรณในโลกแหงอุดมคติ (Idea)  
เปนตน  ตัวอยางการอางถึงการตัดสินคุณคาท่ีตองมีกฎเกณฑ เชน โรงเรียนมัยธมแหงหนึ่งเปนเจาภาพในการ
จักการประกวดวาดภาพสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ของจังหวัดนครราชสีมา  และตองใหเกิดความยุติธรรม
และเปนกลางท่ีสุด จึงติดตออาจารยจากสถาบันราชภฎันครราชสีมาไปเปนกรรมการ  ตดัสินการประกวดวาด
ภาพดังกลาว  นักศึกษาคิดวาคนท่ีมาเชิญอาจารยไปตัดสินในครั้งนี้จะเลือกเชิญอาจารยจากภาควิชาใด ใน
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา   นักศึกษาสวนมากตอบวาเชิญอาจารย  จากภาควิชาศิลปะ คงมีจํานวนนอยท่ี
บอกวาเชิญอาจารยจากภาควิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร หรือคอมพิวเตอร ไปเปนกรรมการตัดสินภาพวาด
ปรากฏการณนี้แสดงวา โดยสามัญสํานึกแลว  การเชิญกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพ ควรเชิญอาจารย
ทางดานศิลปะ ซ่ึงเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญดานวาดภาพมากกวาอาจารยจากภาควิชา
อ่ืน  ซ่ึงแสดงวา การตัดสินความงาม หรือการตัดสินผลงานศิลปะนั้น ก็ตองมีทฤษฎีทางศิลปะบางประการ ซ่ึง
อาจารยศิลปะรูมากกวาคนอ่ืน นั่นก็แสดงวาการตัดสินตองมีกฎเกณฑบางอยาง ตามแนวความคิดแบบปรวิสัย
นิยม 
  3.  สัมพัทธนิยม (Relativism)  นักปรัชญาอีกกลุมหนึ่งพยายามวิเคราะหการโตแยงของปรัชญาท้ัง
สองฝาย  แลวสังเคราะหความสัมพันธเขาดวยกัน จนสรุปไดวา การตัดสินคุณคาตองข้ึนอยูกับสถานการณ ซ่ึง
ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ  คือ (1) รสนิยมและความรูความสามารถของผูตัดสิน (2) วัตถุหรืออารมณของการ
ตัดสิน (ท้ังท่ีเปนรูปธรรมเชนความดีและท่ีเปนนามธรรม เชนความงาม) (3) สถานการณซ่ึงมีการตัดสินเกิดข้ึน 
และสถานการณนี้เองเปนตัวแปรท่ีทําใหการตัดสินไมมีกฎเกณฑแนนอนตายตัว   เราจึงเห็นวาพวกสัมพัทธ
นิยมมีลักษณะใกลเคียงกับอัตวิสัยนิยม มากกวาพวกปรวิสัยนิยม อยางไรก็ตาม สัมพัทธนิยมแตกตางจากอัต
วิสัยนิยม เพราะสัมพัทธนิยมใหความสําคัญกับสถานการณ และมีความเชื่อวาหากการตัดสินเกิดข้ึนในสถาน
การท่ีมีเง่ือนไขคลายกันโดยคนตัดสินท่ีมีรสนิยมคลายกันการตัดสินอาจสรุปคลายกันก็ได (ทองพูล บุณยมาลิก, 
2535 : 124) 
 
4.4 มาตรฐานทางจรยิธรรม  
  มาตรฐานทางจริยธรรม  หมายถึง  สิ่งท่ีถือเปนหลักเปรียบเทียบทางสถานคุณภาพความดี ท้ังท่ีอยู
ภายในจิตใจและสิ่งท่ีแสดงออกท่ีเปนการประพฤติในสังคมนั้นๆ ไดยอมรับนับถือกันมาและประพฤติปฏิบัติ
รวมกันยอมรับกันวา อะไรควร อะไรไมควร  และมาตรฐานจริยธรรม คือ มาตรการท่ีจะบอกแกเราวา  สิ่งใด
ควรทําสิ่งไดไมควรทํา  สิ่งใดผิด ซ่ึงสามารถสิ่งท่ีถือเปนหลักเปรียบเทียบทางสถานคุณภาพความดี ท้ังท่ีอยู
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ภายในจิตใจและสิ่งท่ีแสดงออกท่ีเปนการประพฤติในสังคมนั้นๆ ไดยอมรับนับถือกันมาและประพฤติปฏิบัติ
รวมกันยอมรับกันวา อะไรควร อะไรไมควร 
   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ไดใหความหมายไวดังนี้มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมมาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนดคุณธรรม หมายถึง สภาพ
คุณงามความดี   จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 บัญญัติใหรัฐจัดทํา  
  มนุษยเราควรมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม  แลวถามีจะใชมาตรฐานใดมาเปนบรรทัดฐานและเปน
ท่ียอมรับกันได แตมาตรการจะบอกวาเราวา  สิ่งใดควรทํา  สิ่งใดถูก  สิ่งใดผิด   โดยท่ัวไปแลวมีการตัดสินการ
กระทํา เรามักจะใชสิ่งเหลานี้เปนเกณฑหรือมาตรการในการทางจริยธรรม คือ ศาสนา  กฎหมาย  คานิยมใน
สังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมท้ังกฎเกณฑตาง ๆ ของสถาบัน แตนักจริยศาสตรมีความเห็นวาสิ่งตางๆ 
ตามท่ีกลาวมานี้ ไมอาจนํามาเปนมาตรการกระทําของมนุษยไดดีพอ เพราะบางครั้งก็อาจทําใหเกิดขอขัดแยง  
ตัวอยางเชน การเลนการพนัน  ถือวาเปนสิ่งท่ีผิดไมสมควรเลน ตามทัศนะของศาสนา  แตในทางตรงกันขาม 
การพนันนั้นจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายไดรับอนุญาตใหเลนได ผูท่ีเลนการพนันก็ไมถือวากระทําผิด
อยางนี้แลว  การเลนการพนันอาจจะถูกและผิดได  นอกจากนี้ตามสภาพความเปนจริงของสังคม  ปญหาบาง
เรื่องมีความซับซอนและมีองคประกอบหลายประการท่ีตองคํานึงถึงและยากแกการตัดสินใจ ตัวอยางเชน  โดย
หลักท่ัวไปคนเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะคิดตัดสินใจดวยตัวของเราเอง  ไมมีใครควรมีสิทธิ์มาตัดสินใจแทน
ผูอ่ืน เลือกการกระทําแทนผูอ่ืน แตในกระบวนการรักษาพยาบาล บางครั้งมีเหตุปจจัยท่ีทําใหแพทยพยาบาล
จําเปนตองตัดสินใจแทนผูปวย  เลือกสิ่งท่ีดีใหแกผูปวย รวมท้ังอาจจะตองเปนผูกําหนดการกระทําของบุคคล
ทีมงานหรือการกปฏิบัติตนของผูปวย ในกรณีเชนนี้เราไมอาจตัดสินวา การกระทําของบุคลากรทีมงานสุขภาพ
ไมถูกหรือไมควรทํา แตในขณะเดียวกันก็ตองมีเกณฑตัดสินอีกเชนกันวาท่ีกระทําไดเชนนั้นเพราะอะไร  
ในทางจริยศาสตรเม่ือพูดถึงการกระทํา การตัดสินการกระทํา การตัดสินการกระทํา มีความเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจเชิงคุณคา (Value Judgment) หมายถึงมีการใชคุณคาแกสิ่งท่ีเราตัดสินใจ ดังนั้นความเขาใจในเรื่อง
คุณคาและการใหคุณคาจึงเปนสิ่งสําคัญกอนสิ่งอ่ืนใด (สิวลี  ศิริไล,2542) 
  ปญหาสําคัญท่ีสุดของจริยธรรมก็คือปญหาเรื่องมาตรฐานจริยธรรม (ethical norm) มาตรฐานทาง
จริยธรรม คือ  แนวทางท่ีนักปรัชญาตางๆ เสนอข้ึนเพ่ือชวยกําหนดตัดสินใจในสิ่งแวดลอมตาง ๆ ตามท่ีนัก
ปรัชญาแตละทานกําหนดข้ึน  ตามสภาพจิตวิทยาและสภาพแวดลอมท่ีทานกําลังมีประสบการณอยู  บางทาน
ก็ตั้งใจกําหนดข้ึนเปนมาตรการตายตัวมาตรฐานของทานจึงไดชื่อวาลัทธิปรนัยนิยม  (Objectivism) บางทาน
ตั้งใจกําหนดข้ึนเปนตัวอยางใหนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมของกาลเทศะ  เพราะถือวาไมอาจกําหนด
ตายตัวได มาตรการของทานจึงไดชื่อวาอัตนัยนิยม  (Subjectivism)  เราพึงศึกษามาตรการเหลานี้เพ่ือนําไปใช
ในสถานการณท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณตอไป ทุกมาตรการจึงอาจจะเปนประโยชนตอผูรูจักนําไปใชใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตของแตละบุคคล 
  มาตรฐานสําหรับวัดความดี  มีทฤษฎีทางจริยศาสตรท่ีสําคัญๆ กลาวไว 4  ทฤษฎี ไดแก หนาท่ีเปน
มาตรฐานทางจริยธรรม  ความสุขเปนมาตรฐานทางจริยธรรม ความอยูรอดเปนมาตรฐานทางจริยธรรม  และ
การพัฒนาตนเองเปนมาตรฐานทางจริยธรรม ดังนี้ 
   1. หนาท่ีเปนมาตรฐานทางจริยธรรม คําวา “หนาท่ี” มี 2 แนวคิดท่ีเสนอเรื่องนี้ คือลัทธิของ
คานท กับพระพุทธศาสนา  ลัทธิของคานทไดเสนอวา  หนาท่ีคือมาตรฐานในการวัดความดี ลัทธินี้
ตั้งสมมติฐานวา  หนาท่ีไดถูกกําหนดดวยเหตุผล  เหตุผลมาจากศีลธรรม ในขณะท่ีศีลธรรม  มาจากกฎ
ศีลธรรม และกฎศีลธรรมมาจากกฎสากล ใครปฏิบัติตามหนาท่ี ถือวาไดปฏิบัติตามกฎสากล  แตการจะปฏิบัติ
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ตามหนาท่ีจะตองมีเจตนาดี คําวา “เจตนาดี” ของคานท คือเจตนาปฏิบัติตามหนาท่ีเทานั้น ไมเหมือนกับ
เจตนาดีตามหลักพระพุทธศาสนา  ในทัศนะของคานท ใครปฏิบัติตามหนาท่ี ถือวามีเจตนาดีและถือวาเจตนาดี 
เปนเกณฑตัดสินความดีได  แตถาถามวา กฎสากลของคานท คืออะไร  คานทตอบวา กฎสากลคือกฎท่ีทุกคน
ยอมรับ เม่ือทานคิดท่ีจะทําอันใด ตองคิดเสมอวา การกระทําอันนั้นทุกคนยอมรับไดหรือไม  หนาท่ีและเจตนา
ดีในทางพระพุทธศาสนา หนาท่ีเปนเพียงกิจกรรมท่ีควรกระทําของบุคคลตอบุคคลหรือกลุมชน เชนหนาท่ีของ
พอท่ีมีตอลูก หนาท่ีของลูกท่ีปฏิบัติตอพอฯลฯ   สวนเจตนาในทางพระพุทธศาสนาถือวา เปนตัวกําหนดกรรม 
(เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ) ถามีเจตนา ถือวาเปนกรรม เจตนาของพระพุทธศาสนากวางกวาของคานท  
เจตนาดีของคานทตองปฏิบัติตามหนาท่ี หรือเรียกวา ปฏิบัติตามหนาท่ีเพ่ือหนาท่ีมนุษยในทัศนะของคานทจึง
มีมุมองวาเปนมนุษยหุนยนต 
   2. ความสุขเปนมาตรฐานทางจริยธรรม แนวคิดนี้ถือวา การกระทําใดท่ีกอใหเกิดความสุข 
การกรทํานั้นดี จะไมคํานึงวา  คุณจะมีเจตนาดีหรือไมดี คุณจะปฏิบัติตามหนาท่ีหรือไม ผลการกระทําท่ี
ออกมาเปนความสุขเปนประโยชนแกตนเองและผูอ่ืนถือวาเปนความดีในทางตรงกันขาม การกระทําโดย
กอใหเกิดความทุกขท้ังแกตนเองและผูอ่ืน ถือเปนความชั่วแนวคิดนี้  เนนผลการกระทําเปนมาตรฐาน 
   3.  ความอยูรอด การรักษาตัวใหอยูรอด หรือภาษิตท่ีวา “รักษาตัวรอดเปนยอดดี” แนวคิดนี้
ถือวา การรักษาตัวรอด หรือการปรับตัวใหเขากับคนอ่ืนได เปนมาตรฐานการตัดสินความดีและความชั่ว ความ
ชั่ว ความถูกและชั่ว  ความถูกและความผิด คลายแนวความคิดของ ดารวิน ท่ีวา ผูแข็งแรงเทานั้นท่ีจะอยูรอด
ได  มีความคิดขัดแยงกันอยู 2 ทาง คือ อยูดีกวาตาย กับตายดีกวาอยู   เปนหางราชสีหท่ีตายแลว ยังดีกวา 
เปนหัวสุนัขท่ียังมีชีวิตอยู  หรือเปนหัวของสุนัขท่ีมีชีวิตอยูดีกวาเปนหัวราชสีหท่ีตายแลว ก็แลวแตจะคิดและ
เลือกท่ีจะทําอยางใดอยางหนึ่งท่ีคิดวาดีสําหรับตนเอง 
   4. การพัฒนาตนเปนมาตรฐานทางจริยธรรม  แนวคิดนี้ ถือวาการพัฒนาตนเอง เปน
มาตรฐานการตัดสินความดี ความชั่ว  ความผิด และความถูก  การพัฒนาคือการทําใหดีกวาเดิม ดีกวา ดีกวา 
จนถึงดีท่ีสุด  โดยธรรมชาติการกระทําของมนุษย  มีอยู 2 ทางคือ  ไมทําดีก็ทําเลว หรือทําผสมผสานกันท้ังดี
และเลว  แตแนวคิดนี้ ตั้งเปาหมายไวใหมนุษยดําเนินไป  ใครกระทําท่ีเกิดผลสอดคลองกับเปาหมาย บรรลุ
เปาหมายโดยลําดับจากนอยไปหามาก จากต่ําไปหาสูง  จากงายไปหายาก ฯลฯ ถือเปนการพัฒนา  พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) เคยเสนอคําตอบปญหาวา มนุษยควรเกิดมาเพ่ืออะไร  ทานตอบวามนุษยเกิดมาเพ่ือ
พัฒนากรรม คือ พัฒนากรรมดีใหดีข้ึน  จนกวาจะบรรลุความดีสูงสุด (นิพพาน) เม่ือถึงก็ถือวา พนความดีความ
ชั่วไปแลว 
  โดยสรุป คําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” อาจใหความหมายไดวาหมายถึง สิ่งท่ีตอง
ถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีท้ังท่ีอยูภายในจิตใจ และท่ีแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติ
ปฏิบัติท่ีคนในสังคมนั้น องคการนั้น หรือสวนราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมา
ใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกัน ยอมรับรวมกันวาขอประพฤติอะไรเปนสิ่งดี อะไรเปนสิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด 
อะไรควรทํา และอะไรไมควรทํา จากความหมายของคําวามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จะเห็นไดวา
สภาพสังคมท่ัวไปมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอยูแลว แตอยูในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนศีลธรรม
ในแตละศาสนา ระเบียบวินัยในองคการ หรือจรรยาบรรณในกลุมวิชาชีพ  
  มาตรฐานทางจริยธรรมจําเปนตองการอาศัยองคประกอบหลายอยาง ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการใชเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกการกระทําของบุคคลก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีพึงคํานึงถึง ขณะท่ีเราเผชิญปญหาท่ี
ขัดแยงหรือทาทายตอการตัดสินใจ หรือเผชิญกับเหตุการณธรรมดาท่ีตองตัดสินใจก็ตาม เราควรมีหลักในการ
ตัดสินใจอยางไร  หรืออาจกลาวงายๆ วาเราตั้งคําถามแกตัวเราวา  เลือกทําอยางนี้เพราะอะไร   ตัวอยางเชน  
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สมมุติวา พยาบาลผูหนึ่งไดรับการขอรองจากผูปวยวา ขอใหนั่งอยูเปนเพ่ือนเธอสักครู  เพราะรูวาตองการมีใคร
อยูดวยสักคน  พยาบาลยอมทําตามท่ีปวยขอรอง เหตุใดเธอจึงยอมทําตามท่ีผูปวยขอรอง เพราะเกรงวาถาไม
ยอมอาจถูกตําหนิวาขาดเมตตา ยอมทําตามเพราะเห็นวาการใหอะไรแกเพ่ือนมนุษยตามท่ีถูกขอรองเทาท่ี
สามารถใหไดเปนสิ่งท่ีควรทํา ลักษณะของการใหเหตุผลในการตัดสินใจเลือกการกระทําเชนนี้เรียกวา การใช
เหตุผลเชิงจริยธรรม  ซ่ึงมีความสําคัญตอการกระทําและจริยธรรมของบุคคล 
 
4.5 มาตรฐานทางจรยิธรรมตามหลกัศาสนา 

ศาสนาทุกศาสนามีหลักจริยธรรมข้ันพ้ืนฐานของศาสนาเปนมาตรฐานท่ีศาสดาของศาสนานั้นๆ เปน
ผูกําหนด เพ่ือใหศาสนิกชนของศาสนานั้นๆประพฤติปฏิบัติตาม ท่ีถือวาเปนบันใดข้ันแรกท่ีจะกาวข้ึนไปสูบันได
ข้ันสูงสุดของศาสนาหรือเพ่ือเขาถึงเปาหมายสูงสุดตามคติความเชื่อของศาสนา อยางเชน ทางพระพุทธศาสนา
ถือวา การท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติอันประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต  และมโนสุจริต จัดวาเปนมาตรฐานทาง
ศาสนาพุทธหรือเปนสิ่งชี้ชัดไปวาการกระทํานั้นดีหรือไมดีถูกหลักจริยธรรมหรือผิดหลักจริยธรรม 

หลักศีลธรรมเปนแมบทของแบบจริยธรรมและเปนมาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจาก
ความเชื่อทางศาสนา และจากความเชื่อท่ีมีตอหลักคําสอนทางศาสนากอใหเกิดหลักความประพฤติหรือ
พฤติกรรมของมนุษยท่ีมีตอสิ่งท่ีตนเคารพนับถือ  ดังนี้ 

4.5.1 มาตรฐานทางจรยิธรรมของศาสนาพุทธ 
  หลักศีลธรรมความประพฤติ ท่ีดีงามอันเปน ท่ีมาของจริยธรรมประเภทตาง ๆ ใน

พระพุทธศาสนา  เริ่มตนจากความเขาใจเรื่อง “กรรม” (action) ศาสนาพุทธถือวา กรรมหรือการกระทําเปน
สิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยเจตนา ไมวากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม  การกลาวเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นวา มนุษยมีเจตนาเปน
พ้ืนฐานของการกระทํา และเจตนาของการกระทําเปนเครื่องชี้หรือตัดสินวาการกระทําดีหรือไมดี  ดังเชนใน
คาถาธรรมบทวา “ ใจเปนผูนํา  ทุกอยางใจเปนใหญ  ทุกอยางสําเร็จดวยใจ ถาเรามีใจชั่ว จะทําจะพูดก็ชั่วไป
ดวย   เพราะพูดชั่วทําชั่วนั้น   ทุกขยอมตามสนองเขาเหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโค” การแสดงออกของ
การกระทํา แสดงออกได 3 ทาง คือ  กายกรรม วจีกรรม  และมโนกรรม  เม่ือเปนเชนนี้ หลักพ้ืนฐานท่ีสุด  
เจตนาเปนเครื่องวัดการกระทําของมนุษยวาดีหรือไมดี  ดังนั้น ตามหลักการนี้ การกระทําท่ีดีจึงไดแก เจตนาท่ี
ประกอบดวยกุศลมูลซ่ึงเปนตนตอของความดี ไดแก  อโลภะ ไดแก ความไมโลภ  อโทสะ  ไดแก ความไมโกรธ  
ไมคิดพยาบาทเบียดเบียนหรือประทุษรายคนหรือสรรพสิ่งท่ีมีชีวิต  และอโมหะ  ไดแก ความรูในทุกข ความรู
ในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ซ่ึงปรากฏการณตางท่ีไมวาเปนไปในทาง
กาย ทางกาย และทางใจถือวา เปนมาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เจตนา” กลาวคือ 
มโนกรรมท่ีเปนท่ีมาของกรรมท้ังหลาย ดังพระพุทธพจนวา “ภิกษุท้ังหลาย เจตนานั่นเองเราเรียกวากรรม   
บุคคลจงใจแลวจึงมีการกระทําทางนั้นโดยทางกาย วาจา  ใจ”  (องฺ.ฉกก. (ไทย) 22/63/577) 

การกระทําท่ีสามารถนํามาเปนมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นในทางพระพุทธศาสนาทานไดอธิบาย
ในสวนพิจารณาเบื้องตนท่ีสามารถเขาใจงายและเปนมาตรฐานทางจริยธรรมโดยพ้ืนฐานก็คือ การกระทําท่ีจะ
จัดวาเปนการการกระทําดีหรือไมดีนั้น ใหถือเจตนาของผูกระทําเปนหลักตัดสินวา เปนกรรมหรือไม และในแง
ท่ีวากรรมนั้นดีหรือชั่ว ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังนี้ 
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เกณฑหลัก 
1. ตัดสินดวยความเปนกุศลหรือเปนอกุศล โดย พิจารณามูลเหตุวา เปนเจตนาท่ีเกิดจากกุศลมูล 

คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือเกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
2. พิจารณาตามสภาวะวาเปนสภาพเก้ือกูลแกชีวิตจิตใจหรือไม ทําใหจิตใจหรือไม ทําใหจิต

สบายไรโรคปลอดโปรง ผองใส สมบูรณหรือไม สงเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต   ชวยให
กุศลธรรม (สภาพท่ีเก้ือกูล) ท้ังเจริญงอกงามข้ึน อกุศลธรรมท้ังหลายลดนอยลงหรือทําใหกุศลธรรมลดนอยลง     

 
เกณฑรวม  

1. ใชมโนธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง   พิจารณาวาการกระทํานั้นตนเองติเตียน
ตนเองไดหรือไม  เสียความเคารพตนเองหรือไม 

2. พิจารณาความยอมรับของวิญูชน หรือนักปราชญบัณฑิตชนวายอมรับไดหรือไม ชื่นชม
สรรเสริญหรือตําหนิติเตียนหรือไมพิจารณาลักษณะผลของกรรมหรือการกระทําตอตนเอง เปนการเบียดเบียน
ตนเอง ทําตนเองใหเดือดรอนหรือไม  เบียดเบียนผูอ่ืน  เบียดเบียนผูอ่ืน กลาวคือผูอ่ืนเดือดรอนท่ีเกิดจากการ
กระทําของตนเองหรือไมตอสังคม  มีผลกระทบตอสังคมโดยรอบของหรือไม  เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของคน
โดยหมูมากหรือไม 

จากขอความดังกลาวขางตนนั้นจัดเปนมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับพิจารณาในสวนพอท่ีเขาใจ
งาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวเปนเรื่องของศีล (ของดเวน) กลาวคือการรักษากายวาจาใจใหเรียบรอย ตลอดท้ังสวน
ท่ีเปนหลักประพฤติปฏิบัติ (ธรรม) สนับสนุนเรื่องของการท่ีคนเรานอกจากจะงดเวนจากการละเมิดแลวเรายัง
ตองปฏิบัติสิ่งท่ีดีงามท่ีเรียกวาธรรมนั่นเอง 

การมีมาตรฐานทางจริยธรรมแบบพุทธศาสนากอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 
เปนผูหนักแนนในเหตุ รูจักมองเห็นการกระทําและผลของการกระทําตามแนวทางของเหตุปจจัย ไม

เชื่องมงาย ต่ืนขาว เชน เรื่องแมน้ําศักดิ์สิทธ เปนตน เห็นวาผลสําเร็จท่ีตนตองการ จุดหมายท่ีปรารถนาจะ
เขาถึง จะสําเร็จดวนการกระทํา หรือการลงมือกรรม และกรรมนั้นจะตั้งอยูในมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นตอง
ข้ึนอยูกับเจตนาท่ีเปนกุศลหรืออกุศลดังกลาวแลว 

ความรับผิดชอบตอตนเองท่ีจะงดเวนจากกรรมชั่ว และรับผิดชอบตอผูอ่ืนดวยการกระทําดีตอเขา 
ถือวาบุคคลมีสิทธิ์โดยธรรมชาติท่ีจะกระทําการตางๆ เพ่ือแกไขปรับปรุงสรางเสริมตนเองใหดีข้ึน โดยเทาเทียม
กัน สามารถทําตนใหเลวลงหรือดีข้ึน ใหประเสริฐยิ่งกวาเทวดาพรหมไดทุกๆคน  ถือวาคุณธรรม ความสามารถ  
ความประพฤติปฏิบัติ เปนเครื่องวัดความเลวทรามหรือประเสริฐของมนุษยไมใหมีการแบงแยกโดยชาติชั้น
วรรณะ  แงเรื่องของกรรมเกา ใหถือเปนบทเรียนและรูจักพิจารณาเขาใจตนเองความมีเหตุผล ไมคอยเพงโทษ
คนอ่ืน  มองเห็นพ้ืนฐานของตนเองท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือท่ีจะแกไขปรับปรุงวางแผนเสริมสรางความ
เจริญกาวหนาตอไปไดถูกตอง 

 
4.5.2 มาตรฐานทางจรยิธรรมของศาสนาครสิต 

ศาสนาคริสต เปนศาสนาจากเกิดจากคําสอนของพระเยซู  แหงนาซาเรส  หรือพระเยซูคริสต บน
รากฐานของศาสนยูดา ตามความเชื่อดังเดิมของศาสนาสองศาสนาสอนวาพระเจา (God) ไดสรางมนุษยข้ึนมา
จากฉายาของพระองค (มีรูปรางคลาย) โดยใชชื่อวาอดัมและตอมาสรางมนุษยเพศหญิงข้ึนจากซ่ีโครงของอดัม 
ไดชื่อวาอีฟหรืออีวา  พระองคไหท้ังสองอยูในสวนสวรรคชื่อวาสวนอีเดน ตอมาอดัมและอีฟ ถูกปศาจดลใจให
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ขโมยผลไมในสวน พระเจาจึงลงโทษโดยใหท้ังสองลงมาอยูในโลกมนุษย และเปนตนตระกูลของมนุษยท้ังหมด
ในเวลาตอมา 

ตามความเชื่อดังกลาว  มนุษยจึงตองจากอาณาจักรของพระเจา ท่ีเปนดินแดนสวรรค ลงมาบนโลก
มนุษยก็เพราะบาป (Sin) ของมนุษยเปาหมายสูงสุดของมนุษยตามทัศนะศาสนาคริสต จึงอยูท่ีการไดกลับคือสู
อาณาจักรสวรรค และไดอยูรวมกับพระเจาเหมือนเดิม  ท้ังนี้  โดยมีหลักปฏิบัติสําคัญยังสรุปเปน 2  ประการ 
คือ  (1) จงรักพระเจาอยางสุดจิตสุดใจ  (2) จงรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง  ผูท่ีเชือ่ม่ันในพระเจาและพระ
เยซู จะไดกลับไปสูสวรรค  สวนผูท่ีไมเชื่อถือและคนบาปท้ังหลายตองถูกพิพากษาใหลงไปเกิดในบึงไฟนรก ทน
ทุกขทรมานชั่วนิรันดร 

ตามเชื่อของศาสนาคริสตเชื่อวา  โลกท่ีเราอาศัยอยูในปจจุบันนี้เปนเพียงทางผาน เปนชีวิตชั่วคราว
ของมนุษยท่ีจะไปสูชีวิตนิรันดรในอาณาจักรของพระเจา  แตถึงแมจะเปนเพียงชีวิตชั่วคราวและเปนทางผาน 
แตมนุษยพึงใชชีวิตในโลกมนุษยดวยความระมัดระวัง อะไควนัสอธิบายวา เปาหมายของการปฏิบัติหรือการ
กระทําของมนุษยมี 2 ประการ  คือ 
  1. เปาหมายตามหนาท่ีและบทบาทของมนุษยแตละคนในสังคม 
  2. เปาหมายเพ่ือความสุขนิรันดร (Supernatural end) รวมความแลวก็คือ ขณะท่ีมีชีวิตอยูในโลก
มนุษยจะตองปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด อุทิศตนและการกระทําของตนเพ่ือพระเจา การกระทําเพ่ือพระเจา 
คือการกระทําท่ีสูงกวาการกระทําใด ๆ ท้ังปวง แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือพระเจาพอจะสรุปไดดังนี้ 
  1. มีความศรัทธาตอพระองคและปรารถนาท่ีจะใชชีวิตนิรันดร 
  2. เขาใจธรรมชาติของตัวเรา (วาเปนสมบัติของพระเจา) เขาใจธรรมชาติของพระเจา 
  3. ทําตามพระประสงคของพระเจา (ยอมรับวาชีวิตและความเปนไปของชีวิตของเราเปนไปตามพระ
ประสงคของพระองค) 
ระเบียบวินัยประจําตัว 
  1. สงเสริมความรูของตนเองทางดานศาสนา ขอคําแนะนําจากผูท่ีมีความรูดีกวาตน 
  2. การกระทํากิจกรรมเพ่ือสงเคราะหบุคคลอ่ืน เพ่ือสาธารณะประโยชนเพ่ือเปนเกียรติแดพระเจา 
  3. สวดมนตภาวนาและปฏิบัติกิจศาสนาตามขอบัญญัติ   การกระทําของมนุษยจึงตองเปนการกระทํา
ท่ีมุงไปสูพระเจา เปนประการสําคัญ การกระทําท่ีดีก็คือการกระทําเพ่ือพระเจา มิใชเปนการกระทําเพ่ือ
ประโยชนของมนุษยคนใดคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ พระเจาทรงเปนจุดมุงหมายแหงการกระทําของมนุษย 
  จากหลักคําสอนของศาสนาคริสต ซ่ึงถาเราพิจารณาหรือวิเคราะหในเชิงเหตุของคําสอนของแตและ
หัวขอของหลักคําสอนแลวตาง ๆแมจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันในขอปลีกยอย   แตก็ลักษณะสําคัญ ๆคลายคลึง
กัน คือ 
  1.  มีลักษณะเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต ไมมีเปาหมายใดสูงไปกวานั้น เปนเปาหมายสุดทาย อันเปน
อุดมคติสูงสุดในชีวิต 
  2. มีลักษณะเปนความสุขอันประเสริฐ ไมมีสุขใดในโลกแหงโลกิยะจะเทียมได 
  3. มีลักษณะเปนนิรันดร อยูเหนือกาลเวลา 

  
4.5.3. มาตรฐานทางจรยิธรรมของศาสนาอสิลาม 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาจากคําสอนของนบีมูฮัมมัด   ซ่ึงมีพ้ืนฐานจากคําสอนทองถ่ิน รวมท้ัง
ศาสนาคริสต  และศาสนายูดา ความเชื่อพ้ืนฐานของศาสนาอิสลามคลายกับศาสนาคริสต และศาสนายูดา  ท่ี
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เชื่อวา  พระอัลเลาะห (พระเจา)  สรางมนุษยคูแรกข้ึน จากนั้นก็กําหนดชะตาชีวิตใหมนุษย   และเชื่อในวัน
พิพากษาหรือวันสิ้นโลก เชนเดียวกัน   
    ชาวมุสลิมเชื่อวาเจตจํานงของพระเจาตามศาสนบัญญัติ “อิบาดัต” เปนมาตรฐานจริยธรรม
สูงสุด  เปนสิ่งท่ีฝาฝนไมได  โดยความหมายวา “อิบาดัต” คือการกระทําใดๆ ท่ีเปนไปเพ่ือความโปรดปราน
ของพระเจา   การกระทํานั้นลวนเปนมาตรฐานทางจริยธรรมท้ังสิ้น   ไมวาจะเปนการทําความดีละเวนความ
ชั่วเพราะเกรงกลัวตอพระเจา  หรือกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ  เชน  การอุจาระ ปสสาวะ  ท่ีเราเห็นวาไมสําคัญ  
แตถาเรากระทําสิ่งเหลานี้ตามเจตจํานงคของพระเจาก็ยอมถือเปนอิบาดัตท้ังสิ้น เพราะมันเปนมาตรฐาน
ครรลองชีวิตท่ีไดรับการกําหนดข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทางแหงการฝกฝน  และตองมีการประสานระหวาง
อุดมการณกับการปฏิบัติเขาไปดวยกัน (มัสสัน มาหะมะ, 2552) 

 
สรปุ 

คุณคาในทางวัตถุกับคุณคาในทางจริยธรรมมีความแตกตางกัน แตคุณคาท้ังสองอยางก็ตองมีความ
เก่ียวของกัน  แตเม่ือกลาวโดยรวมแลว สิ่งท่ีมีคุณคาคือ 1) สิ่งท่ีควรมี  2) สิ่งท่ีควรทํา 3) สิ่งตอบสนองความ
ตองการท้ังทางดานรางกายและทางดานจิตใจ  และ 4) สิ่งท่ีมีคุณคาคือสิ่งกระทําไปแลวยอมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีเราวางเอาไว และไมเปนไปเพ่ือการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผูอ่ืน    การตัดสินคุณคาท่ี
สมบูรณท่ีสุดและเชื่อถือไดท่ีสุดคือการตัดสินเชิงสัมพัทธวิสัย  เพราะมีความองคประกอบหลายดานท่ีตอง
นํามาใชพิจารณารวม ไมวาจะเปนเชิงวัตถุวิสัย เชิงจิตวิสัย ตลอดมโนธรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน การนํามา
ปฏิบั ติไดผลจริงหรือไม   ความสมบูรณทางเจตนา เปนตน  อยางไรก็ตาม  เม่ือกลาวในทางปฏิบัติ
พระพุทธศาสนาสอนใหถือการพิจารณาเก่ียวกับกุศล (ความดี) และอกุศล (ความชั่ว) เปนหลักแกนกลาง แลว
ขยายลดลงตามลําดับ  ใหยึดความดีความชั่วของตนผูใชเกณฑนั้นดวยเรียกวา “มโนธรรม”  เพราะมโนธรรม
เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนมี หรือติดตัวมาตั้งแตเกิด แมไมมีคนบอกหรือแนะนําสิ่งท่ีเรียกวามโนธรรมนี้ก็จะมีอยูกับ
เรา ข้ึนอยูท่ีวาใครจะเอาออกมาใชไดมากหรือนอยกวากันเทานั้นเอง และยึดมติของผูรูเปนเครื่องประกอบดวย 
เพราะท้ังสองสวนนี้เปนฐานของหิริและโอตตัปปะ นอกจากนั้นใหพิจารณาผลของการกระทําท่ีเกิดข้ึนแก
ตนเองและผูอ่ืนดวย 
 
กิจกรรม / แบบฝดหดัทายบท 
 แบบอตันยั 
  1. คุณคาหมายความวาอยางไร?   อธิบาย 
  2. สิ่งท่ีมีคุณคาในเชิงจริยศาสตรมีลักษณะแตกตางจากคุณคาเชิงวัตถุอยางไร? 
  3. ปญหาสําคัญในการนิยามมีอะไรบาง มีคําอธิบายตามกลุมปรัชญาท่ีสําคัญอยางไร? 
  4. อธิบายกลุมแนวคิดท่ีเก่ียวการตัดสินคุณคาท่ีสําคัญมา 2 กลุม 
   5. มาตรฐานทางจริยธรรมคืออะไร อธิบาย ยกตัวอยางศึกษากรณีมาตรฐานจริยธรรมทางศาสนา 
 แบบปรนยั 
 1. การไดรับการตอบสนองความตองการทางดานอารมณ และสามารถจดจอกับอารมณความรูสึกนั้น 
จนมิไดสนใจเรื่องอ่ืน ๆ การศึกษาศาสตรดานนี้เก่ียวของกับศาสตรดานใดตอไปนี้ 

ก. จิตวิทยา  ข. สุนทรียศาสตร 
ค. อรรถศาสตร  ง. ตรรกศาสตร 
จ. จริยศาสตร 
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 2. การตัดสินคุณคาใน เชิงคุณภาพนั้นเปนเรื่องเฉพาะตัวเปนแนวคิดของกลุมใด 
ก. สัมพัทนิยม  ข. อัตวิสัยนิยม 
ค. ธรรมชาตินิยม  ง. จิตนิยม 
ง. สสารนิยม 

  3. มาตรฐานทางจริยธรรมของศาสนาพุทธเริ่มตนจากความเขาใจในเรื่องใดกอน 
ก. เบญจธรรม  ข. กรรม 
ค. เบญจศีล  ง. กุศล 
จ. อกุศล 

  4. รากฐานความคิดทางอภิปรัชญา เรื่อง พระเจาและโลกหนาของศาสนาอิสลามมีความสอดคลองกับ
ขอใดมากท่ีสุด 
   ก. อิบาดัต  ข. ปรชัค 

ค. ละหมาด  ง. ซะกาต 
จ. รุห 
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แสง  จันทรงาม. (2534). ศาสนศาสตร. พิมพครั้งท่ี 3. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แผนบรหิารการสอน 
บทที ่5 หลักสทิธิมนษุยชน 

 
หวัขอเนื้อหาประจาํบท 

บทนํา 
5.1    แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับหลกัสิทธมินุษยชน 

5.1.1 ประวัติแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน 
5.1.2 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
5.1.3 ความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
5.1.4 ทฤษฎีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

5.1.4.1 กลุมกฎหมายธรรมชาตินิยม 
5.1.4.2 กลุมสังคมนิยมและเสรีนิยมฝายกาวหนา 

5.2 สทิธมินุษยชนตามประกาศขององคการสหประชาชาต ิ
5.2.1 ปฏิญาณสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
5.2.2 อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน 

5.3 กระบวนการดานสทิธมินษุยชนของไทย 
5.3.1 ความเปนมาของกระบวนการดานสิทธิมนุษยชนของไทย 
5.3.2 หนาท่ีของคณะกรรมการดานสิทธิมนุษยชนแหงชาติของไทย 
5.3.3 การรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

วตัถปุระสงค  
1. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายประวัติแนวคิด  ความหมายของสิทธิมนุษยชนได  
2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายและอธิบายหลักสิทธิมนุษยชนได  
3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการสิทธิมนุษยชนของไทยได  
4. สามารถปฏิบัติตนตามหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนได  

กิจกรรม/วธิกีารสอน 
1. บรรยาย/ อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอุปนยัเพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน 
2. ดูวิดีทัศน 
3. เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case  Study) 
4. เรียนรูดวยตนเองแบบเนน Based)การปฏิบัติ (Task)   

การประเมนิผล 
         ใชวธิีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic  Assessment) 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. การรวมกิจกรรมการเรยีนรู 
3. การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
4. สอบเก็บคะแนนเนื้อหาประจําบท  5 คะแนน 
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บทที ่5 หลักสทิธิมนษุยชน 
บทนาํ 

 สิทธิมนุษยชน มีความหมายกวาง สิทธิมนุษยชนคือสิทธิท้ังหลายท่ียอมรับกันในประเทศ
ท่ีมีอารยธรรมวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีของมนุษย และจําเปน
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย เปนสิทธิท่ีมีการคุมครองปองกันในทางกฎหมายเปนพิเศษ ผูใด
จะลวงละเมิดซ่ึงกันและกันไมได  มนุษยเราแตละคนไมวาจะเกิดมาในเผาพันธุใด ฐานะอยางไร ยอม
มีสิทธิสวนตัวในเรื่องเก่ียวกับรางกาย ความคิด ความเชื่อ การเลือกแนวทางการดําเนินชีวิต 
ความสัมพันธในครอบครัวและทรัพยสมบัติของตน  ซ่ึงผูอ่ืนจะมาละเมิดไมได และในขณะเดียวกัน
การดํารงและการใชสิทธิสวนตัวของแตละคนตองไมสงผลกระทบหรือกอความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน  
ซ่ึงหมายถึงตองเคารพในสิทธิสวนตัวของกันและกัน 

คําวา “สิทธิ” พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหคําจํากัดความไววา 
หมายถึง อํานาจท่ีจะกระทําการใดๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย สวนคําวา 
“เสรีภาพ” หมายความวาการท่ีบุคคลสามารถจะเลือกคิด ทํา พูด อยางไรก็ตามความพอใจของตน 

 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หมายถึง สิ่งท่ีติดตัวบุคคลมาตั้งแตเกิดท่ีทุกคนตองปฏิบัติตอกัน
อยางใหเกียรติในฐานะท่ีเปนมนุษย ดังท่ีปรากฎในคําปรารภของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ท่ีวา มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระ เสรีภาพและเสมอภาคกัน จึงควรปฏิบัติตอกันฉันทพ่ีนอง หรืออีก
นัยหนึ่งคือการปฏิบัติตอกันอยางไมใหเกียรติไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนนั่นเอง 

  การไมเลือกปฏิบัติ ถึงแมวาคนเราเกิดมา จะมีความแตกตางกันในเรื่อง ฐานะ ความ
เปนอยู การศึกษา เพศ ศาสนา หรือความบกพรองของรางกาย แตภายใตการคุมครองโดย
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เราตองไมอาศัยความแตกตางเหลานี้มาเปนสาระสําคัญในการปฏิบัติหรือ
จํากัดสิทธิหรือกีดกันบุคคลบางกลุม เชน ไมอนุญาตใหคนอวนเรียนพยาบาล ถือเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากการเลือกปฏิบัติ 
  นอกจากนี้จากการปฏิบัติตอบุคคลตองคํานึงถึง ความเสมอภาค กลาวคือ หากบุคคลอยู
ในสถานการณท่ีไมเทาเทียมกัน ดวยเหตุจากความแตกตาง อาทิ เผาพันธุ สีผิว เพศ ภาษา สัญชาติ 
เชื้อชาติ ชนชั้น เปนตน ก็ตองมีการปฏิบัติตอบุคคลใหเสมอภาคโดยเทาเทียมกันแบงแยกไมได  สิทธิ
มนุษยชนไมสามารถแบงแยกไดหรือไมมีลําดับชั้น สิ่งใดท่ีบัญญัติใหเปนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามกฎหมาย บุคคลเขาถึงสิทธินั้นโดยเสมอภาคกันเปนสากล สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องสากลท่ีทุกคน
มีเหมือนกันหมดไมสามารถถอนจากผูหนึ่งแลวถายโอนหรือเพ่ิมเติมใหผูหนึ่งเปนการเฉพาะได  

   ดังนั้น การสรางหลักประกันแกประชาชนวาจะไดรับการปกปองคุมครองตามหลัก สิทธิ
มนุษยชน ดังกลาว จึงเปนหนาท่ีของรัฐโดยตรงในการท่ีจะตองปฏิบัติรับรองสิทธิของประชาชน
เอาไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายเพ่ือใหมีผลบังคับใชอยางเปนรูปธรรม 

 หลักสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องของมนุษยโดยตรงไมเก่ียวกับสิทธิของสิ่งมีชีวิตอ่ืนใด การ
ทําความเขาใจในสิทธิของตนและสิทธิคนอ่ืนจึงถือวามีความจําเปนอยางมาก แมแตในทางศาสนา
บางศาสนาก็ยกเรื่องสิทธิมนุษยชนมากลาวไวเหมือนกัน เชน หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีสอน
ไมใหมนุษยเบียดเบียนกันไมใหดูหม่ินเหยียดหยามกัน โดยสอนใหเห็นวาทุกคนความเปนมนุษยเทา
เทียมกัน มีสิทธิในการประกอบคุณงามความดีเทากัน มีสิทธิท่ีจะเลือกดําเนินชีวิตของตนเองในทางท่ี
ถูกท่ีควรดวยตัวมนุษยเอง สัญชาติ สีผิว เผาพันธุไมใชตัวกําหนดสิทธิในการดําเนินชีวิต เปนตน 
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5.1  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกับสทิธมินษุยชน 

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิท่ีเราไดรับมาตั้งแตเกิด หากปราศจากสิทธิเหลานี้แลว เราจะไม
สามารถดํารงความเปนมนุษยไวได สิทธิเหลานี้ทําใหเราสามารถพัฒนาอยางเต็มท่ีและสามารถใช
คุณสมบัติของความเปนมนุษย  

มโนคติและสามารถตอบสนองความตองการของเรา สิทธิเหลานี้เปนสิทธิพ้ืนฐานท่ีหญิง
และชายแตละคนใดในโลกนี้มีสิทธิท่ีจะไดรับ ในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษย หลักการเรื่องคุณคาและ
ศักดิ์ศรีอันเทาเทียมกันไมวาจะอยูแหงหนใด ของแตละบุคคลเปนพ้ืนฐานแหงสิทธิมนุษยชนอันเปน
สากล  

5.1.1  ประวตัแินวคดิเรื่องสิทธมินุษยชน 
          ประวัติความเปนมาของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้มีเคาโครงในประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติมานานตราบเทาท่ีมนุษยสามารถบันทึกประวัติศาสตรได  หากยอนไปในยุคโบราณ
แนวคิดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพจะมีอยูในประวัติมนุษยชาติในหลายรูปแบบ  เชน  กฎหมายของ
พระเจาฮัมบูราบี (Code of Hammurabi), แหงเมโสโปเตเมีย   คําประกาศของพระเจาไชรัส       
(Cyrus Cylinder), แหงเปอรเชีย จารึกของพระเจาอโศก (Reforms of Ashoka), แหงอินเดีย (วิกิ
พีเดีย, 2555) 

    ในยุโรปยุคฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) แนวคิดเรื่องนี้มีความหมายเปนเพียง  
“จริยศาสตรตามแนวทางของศาสนายูดายห - คริสต”  โดยเห็นวาการประกาศหามใชหนาไมเปน
อาวุธในการทําสงครามระหวางคริสเตียนของสภาสํานักสันตะปาปา ในป ค.ศ.1139  เปนจุดเริ่มตน
สําคัญในประวัติศาสตรการตอสูเรื่องสิทธิมนุษยชน (จรัญ โฆษณานันท, 2545) ในยุคกลางสิทธิ
มนุษยชนมีความหมายถึงกระบวนการตอตานทางศาสนา (Protestant Reformation) (วิกิพีเดีย, 
2555)  

      จนถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความหมายของสิทธิมนุษยชนไดชัดข้ึน  หลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสองไดยุติลงเม่ือ พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)  ชาวโลกไดประจักษถึงความทารุณ
โหดรายของพรรคนาซีเยอรมันท่ีไดฆาลางเผาพันธุชาวยิวหลายลานคน   กระทําการย่ํายีประชาชน
ทุกประเทศท่ีเยอรมันเขายึดครอง ซ่ึงถือวาการฆาลางเผาพันธุ   การย่ํายีสิทธิสตรีและเด็ก  ถือเปน
การทําลายศักดิ์ศรีมนุษยอยางชัดเจน   

       ฝายสัมพันธมิตรท่ีมีสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  รัสเซีย  เปนผูนํานั้น หัวหนา
รัฐบาลประเทศพันธมิตรตางเห็นพองตองกันวาจะตองแสวงหามาตรการท่ี เปนรูปธรรมปองกันมิใหมี
การทําลายศักดิ์ศรีของมนุษยเกิดข้ึนอีก   จึงมีการกอตั้งองคการสหประชาชาติ  (United Nation-
UN)   และไดออกกฎบัตร (Charter) สหประชาชาติและรับรองกฎบัตรสหประชาชาติ ( UN 
Charter ) โดยมติท่ีประชุมใหญเม่ือในวันท่ี 15 เมษายน 2488 ในกฎบัตรนี้มีความหมายแสดงถึง
ความมุงม่ันของสหประชาชาติในการทํา หนาท่ีสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  
                    จากนั้น เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2489 สหประชาชาติไดต้ังคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชน (The Commission on Human Rights) ใหอยูภายใตคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม    
(Economic and Social Council หรือ ECOSOC )  
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                   เดือนมกราคม พ.ศ. 2490 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดเรียกประชุมเปนครั้งแรก
และไดแตงตั้งคณะกรรมการ ยกรางเอกสารสหประชาชาติเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชน  โดยแบง
ออกเปน  3  ชุด  ชุดแรก จัดทํารางปฏิญญา (Declaration) ชุดท่ีสอง จัดทําอนุสัญญา  
(Convention) ชุดท่ีสาม ศึกษาปญหาการเมืองระหวางประเทศ  
                 คณะกรรมการยกรางปฏิญญาไดมีการประชุมกันหลายครั้งและไดนําเสนอราง
ปฏิญญา ใหสมัชชาใหญสหประชาชาติลงมติยอมรับและประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2491  ดวยคะแนนเสียง 48 คะแนนเสียง ไมมีเสียงคัดคาน ประเทศกลุม
คอมมิวนิสตท้ังหมด ซาอุดิอาระเบียและอัฟริกาใต งดออกเสียง  สําหรับประเทศไทยเปนหนึ่งใน
ประเทศท่ีใหการรับรอง ปจจุบันจึงถือวาวันท่ี 10 ธันวาคม  เปนวันสิทธิมนุษยชนสากล  

5.1.2 ความหมายของสิทธมินษุยชน 
ในภาษาอังกฤษ  พจนานุกรมวิกกีพีเดียใหความหมายไววา "สิทธิมนุษยชนเปน

สิทธิพ้ืนฐานของบุคคลซ่ึงมีสิทธิโดยแทดวยเหตุแหงความเปนมนุษยของเธอหรือเขานั้น  สิทธิ
มนุษยชนเปนสิ่งสากลท่ีตองเกิดและตองมีกับทุกสถานท่ีและทุกเวลา  และสิทธิเหลานี้อาจเปนสิทธิ
ตามธรรมชาติหรือเปนสิทธิตามกฎหมายท้ังในระดับชาติและกฎหมายระหวางประเทศก็ได (Human 
rights are commonly understood as "inalienable fundamental rights to which a 
person is inherently entitled simply because she or he is a human being. Human 
rights are thus conceived as universal (applicable  everywhere) and egalitarian (the 
same for everyone). These rights may exist as natural rights or as legal rights, in both 
national and international law.) 

 ในภาษาไทยคําวาสิทธิมนุษยชนไดถือตามความหมายท่ีบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3  บัญญัติไววา  

“สิทธิมนุษยชน หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคลท่ีไดรับการรับรอง หรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมาย
ไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม” (สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2555) 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ไดกําหนดขอบเขตแนวทาง  
และการคุมครอง  ในมาตรา  26 27 28 และ 29  โดยสาระสําคัญสรุปไววา “สิทธิมนุษยชน เปน
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคท่ีตองไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย  เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเปนมนุษย เปนมาตรฐานข้ันต่ําท่ีพึงมี  เปนสิ่งจําเปนในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณคา เปนสิทธิท่ีไดรับการยอมรับจากนานาประเทศโดยไม
คํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกายและสุขภาพ 
รวมท้ังความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่ออ่ืนๆ ท่ีข้ึนกับพ้ืนฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งท่ี
ไมสามารถถายทอดหรือโอนใหแกผูอ่ืนได หากมีการลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชนยอมจะไดรับการ
รับรองและคุมครองจากกฎหมาย เชน สิทธิในชีวิตรางกาย และความม่ันคงปลอดภัย สิทธิในการถือ
ครองทรัพยสิน ตลอดจนสิทธิในการเคลื่อนไหวและในการเลือกถ่ินท่ีอยูอาศัย”  (สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2555) 

จึงพอสรุปไดวาสิทธิมนุษยชน  หมายถึง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต เพ่ือธํารงรักษาไวซ่ึงคุณคาของความเปนมนุษยของตนเองในทุก
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มิติ เชน สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา สิทธิในการเลือกท่ีจะประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนสิทธิในการมีสวนรวมในทางการเมือง  สิทธิในการดํารงชีวิต  เสรีภาพและในความ
ม่ันคงแหงรางกาย  

5.1.3 ความสาํคัญของสิทธมินษุยชน  
   สิทธิมนุษยชนประกอบไปดวยสิทธิตางๆ ครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษยทุกคนตั้งแต
เกิดจนตายท่ีตองการคุมครอง   ท้ังโดยธรรมชาติและกฎหมายบัญญัติ   พอจะจําแนกไดความสําคัญ
ของสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

    1. เปนหลักประกันความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 

2. เปนหลักในการวางระบบความคิดใหประชาชนรูและตระหนักถึงคุณคาของความ 

  เปนมนุษย ยอมรับความเปนมนุษย ศักดิ์ศรี ชาติกําเนิด สิทธิข้ันพ้ืนฐานของการดํารงชีพตั้งแตเกิดจน 

  ตาย 

    3. เปนหลักเพ่ือปกปอง คุมครอง สิทธิของพลเมืองภายใตกระแสของความเจริญทาง 

  เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกละเมิด 

            4. เปนแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันตองสงเสริมและคุมครอง 

   สิทธิมนุษยชน สงเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน  
 

  5.1.4  ทฤษฎเีกีย่วกบัสิทธมินษุยชน 
            ปรัชญาวาดวยสิทธิมนุษยชนนั้นมีหลายกลุมความคิด  เชน 
            5.1.4.1 กลุมกฎหมายธรรมชาตินิยม   กลุมนี้เห็นวา  โดยหลักแลวมนุษยมีสิทธิตาม
ธรรมชาติตั้งแตเกิด มีหลักการสําคัญ คือ   

1. มีคุณคาท่ีเปนสิ่งสัมบูรณอันหนึ่ง  เปนเกณฑพ้ืนฐานในการตรวจสอบ 
   ความถูกตองของกฎหมายตางๆ  

     2. ในธรรมชาติมีระบบท่ีแนนอน ซ่ึงประกอบดวยเหตุผลท่ีมนุษยสามารถ 
        รับรูได เรียกวา กฎแหงธรรมชาติ 

3. หลักแหงกฎธรรมชาติทําใหเราไดมาซ่ึงขอกําหนดคุณคาตางๆ รวมท้ัง 
   ความเปนมนุษย 
4. สิ่งดี มีประโยชน  คือสิ่งท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ  สิ่งเลวก็ตรงกันขาม 
5. กฎหมายท่ีไรความสมบูรณทางศีลธรรมคือ  กฎหมายท่ีขัดธรรมชาติ  
   (จรัญ โฆษณานันท. 2545) 

   5.1.4.2 กลุมสังคมนยิมและเสรนียิมฝายกาวหนา กลุมนี้เห็นวา  มนุษยมีศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษยโดยหลักกฎหมายและความจริงของปจจุบัน  มีหลักโดยสรุป คือ  

1. ความเปนจริงแหงสังคมและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจ 
2. สํานึกแหงปจเจกชนท่ีเกิดบนฐานความจริงของชีวิตในโลกนี้ มิใชจาก 
   ความสัมบูรณใด 
3. สามารถกําหนดศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยดวยตัวเอง 
4. การมีสวนรวมของสังคมในการกําหนด  คุมครองสิทธิอันนั้น (จรัญ  
   โฆษณานันท. 2545) 
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          จากท้ังสองแนวปรัชญาท่ีกลาวมาทําใหเห็นความเชื่อและมุมมองท่ีเห็นตางกันในเรื่องฐานคิด
ทางอภิปรัชญา  แตก็มีความสัมพันธทางความคิดอันหนึ่งท่ีเปนหลักสําคัญของท้ังสอง  คือ “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย” นั้นสําคัญยิ่งใหญกวาสิ่งใด 

    
5.2 . หลกัสทิธมินษุยชนตามประกาศขององคการสหประชาชาต ิ

5.2.1  ปฏญิญาสากลวาดวยเรื่อง สทิธิมนษุยชน 
                     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดประกาศปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2491 ดังนี้ 
THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 
…….THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 
RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to 
the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration 
constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for 
these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, 
to secure their universal and effective recognition and observance, both among the 
peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under 
their jurisdiction. 
ปฏิญญาสากลวาดวยเรื่อง สิทธิมนุษยชน 

.....สมัชชา จึงขอประกาศใหปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ เปนมาตรฐาน
รวมกันแหงความสําเร็จ สําหรับประชาชนท้ังหลายและประชาชาติท้ังปวง ดวยจุดประสงคท่ีจะให
ปจเจกบุคคล ทุกผูทุกนามและองคกรของสังคมทุกหนวย โดยการรําลึกเสมอถึงปฏิญญานี้ พยายาม
สั่งสอนและใหการศึกษาเพ่ือสงเสริม การเคารพตอสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ ดวยมาตรการท่ีเจริญ
กาวไปขางหนา ท้ังในและระหวางประเทศ เพ่ือใหไดมาซ่ึงการยอมรับและถือปฏิบัติตอสิทธิเหลานั้น 
อยางเปนสากลและไดผล ท้ังในหมูประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และในหมูของประชาชนแหงดินแดน 
ท่ีอยูภายใตดุลอาณาของรัฐสมาชิกดังกลาว 

ขอ 1 
 มนุษยท้ังหลายท้ังหลายเกิดมามีอิสระเสรี เทาเทียมกันท้ังศักด์ิศรีและสิทธิ ทุกคน

ไดรับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันทพ่ีนอง 
ขอ 2 

  บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพตามท่ีระบุไวในปฏิญญานี้ ท้ังนี้โดยไมมีการจําแนก
ความแตกตางในเรื่องใดๆ เชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทาง
อ่ืนใด ชาติหรือสังคมอันเปนท่ีมาเดิม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนใด 

นอกจากนี้การจําแนกขอแตกตาง โดยอาศัยมูลฐานแหงสถานะทางการเมือง ทางดุล
อาณาหรือทางเรื่องระหวางประเทศของประเทศหรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัดจะทํามิได ท้ังนี้ไมวา
ดินแดนดังกลาวจะเปนเอกราช อยูในความพิทักษ   มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัด
แหงอธิปไตยอ่ืนใด 

ขอ 3 
  บุคคลมีสิทธิในการดําเนินชีวิต ในเสรีธรรมและในความม่ันคงแหงรางกาย 
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ขอ 4 
บุคคลใดจะถูกบังคับใหเปนทาส หรืออยูในภาระจํายอมใดๆ มิได การเปนทาสและ

การคาทาสจะมีไมไดทุกรูปแบบ 
ขอ 5 

บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือลงทัณฑซ่ึงทารุณโหด ไรมนุษยธรรม
หรือเหยียดหยามเกียรติมิได 

ขอ 6 
                  ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลในกฎหมาย ไมวา ณ ท่ีใดๆ 

ขอ 7 
                  ทุกๆ คนตางเสมอกันในกฎหมายและชอบท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนชอบท่ีจะไดรับการคุมครองอยางเสมอหนาจาก
การเลือกปฏิบัติใดๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และตอการยุยงสงเสริมใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
เชนนั้น 

ขอ 8 
                 บุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาอยางไดผล โดยศาลแหงชาติซ่ึงมีอํานาจเนื่องจาก
การกระทําใดๆ อันละเมิดตอสิทธิข้ันมูลฐาน ซ่ึงตนไดรับจากรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย  

ขอ 9 
                 บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการมิได 

ขอ 10 
  บุคคลชอบท่ีจะเทาเทียมกันอยางบริบูรณ ในอันท่ีจะไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม

และเปดเผย โดยศาลท่ีเปนอิสระและ ไรอคติ ในการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาท่ี ตลอดจนขอท่ีตน
ถูกกลาวหาใดๆ ทางอาญา 

ขอ 11 
            บุคคลใดจะถูกถือวามีความผิดอันมีโทษทางอาญาใดๆ ดวยเหตุท่ีตนไดกระทําหรือละ
เวนการกระทําใดๆ   ซ่ึงกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะท่ีไดกระทํานั้น
มิไดถูกระบุวามีความผิดทางอาญามิได และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นหนักกวาโทษท่ีใชอยูในขณะท่ี
การกระทําความผิดทางอาญานั้นเกิดข้ึนมิได 

ขอ 12  
  การเขาไปสอดแทรกโดยพลการในกิจสวนตัว ครอบครัว เคหะสถาน การสงขาวสาร 

ตลอดจนการโจมตีตอเกียรติยศและ ชื่อเสียงของบุคคลนั้นจะทํามิได ทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายจากการสอดแทรก และการโจมตีดังกลาว 

ขอ 13 
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการเคลื่อนยายและในถ่ินท่ีอยูภายในขอบเขตดินแดน

ของแตละรัฐ 
  2) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเดินทางออกนอกประเทศใดๆ รวมท้ังของตนเอง และมีสิทธิท่ีจะ

กลับสูบานเกิดเมืองนอน 
ขอ 14 
     (1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและพักพิงในประเทศอ่ืนๆ เพ่ือลี้ภัยจากการถูกกดข่ีขมเหง 
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     (2)สิทธินี้จะถูกกลาวอางมิไดในกรณีการฟองคดี ซ่ึงโดยจากความจริงเกิดจากความผิดท่ี
ไมใชเรื่องทางการเมือง หรือจากการกระทําท่ีขัดตอความมุงประสงคและหลักการของสหประชาชาติ 

ขอ 15 
     (1) บุคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ   

                  (2) การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือปฏิเสธสิทธิท่ีจะเปลี่ยนสัญชาติ ของบุคคลใดนั้น 
จะกระทํามิได 

ขอ 16 
(1)    ชายหญิงเม่ือเจริญวัยบริบรูณแลว มีสิทธิท่ีจะสมรสและสรางครอบครัว โดยไมมี

การจํากัดใดๆ เนื่องจาก เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา บุคคล ชอบท่ีจะมีสิทธิเทาเทียมกันในเรื่อง
การสมรส ในระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

(2) การสมรสจะกระทําไดโดยการยินยอมอยางเสรีและเต็มใจของคูท่ีตั้งใจจะ
กระทําการสมรส 

(3) ครอบครัวคือ กลุมซ่ึงเปนหนวยทางธรรมชาติและพ้ืนฐานทางสังคมและชอบท่ี
จะไดรับความคุมครองโดยสังคมและรัฐ 

ขอ 17 
(1) บุคคลมีสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินโดยลําพังตนเองและโดยการรวมกับ

ผูอ่ืน 
(2) การยึดเอาทรัพยสินของบุคคลใดไปเสียโดยพลการจะกระทํามิได 

ขอ 18  
บุคคลมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพท่ีจะเปลี่ยน

ศาสนาหรือความเชื่อ   และเสรีภาพท่ีจะแสดงใหศาสนาหรือความเชื่อประจักษในรูปแบบการสั่ง
สอน การปฏิบัติกิจ การเคารพสักการะบูชา สวดมนต และพิธีกรรม ไมวาจะโดยลําพังตนเอง หรือ
รวมกับผูอ่ืนในประชาคม ในท่ีสาธารณะหรือในท่ีสวนตัว 

ขอ 19 
บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในความเห็น และการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพท่ีจะยึดม่ัน

ในความคิดเห็นโดยปราศจากการสอดแทรก และท่ีจะแสวงหา,รับรูและสงขาวสาร  รวมท้ังความ
คิดเห็นโดยผานสื่อใดๆ โดยมิตองคํานึงถึงเขตแดน 

ขอ 20 
(1) บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม และสมาคมโดยสงบ 
(2) การบังคับใหบุคคลเขาเปนสมาชิกของสมาคมจะกระทํามิได 

ขอ 21 
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขารวมในรัฐบาลของตนไมวาจะโดยหรือผูแทนท่ีผานการ

เลือกอยางเสรี 
(2) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขาถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน 
(3) เจตจํานงของประชาชน จะเปนฐานอํานาจของรัฐบาล เจตจํานงคนี้จะ

แสดงออกโดยการเลือกตั้งเปนครั้งเปนคราวอยางแทจริง โดยการใหสิทธิออกเสียงอยางท่ัวถึงและ
เทาเทียมและโดยการลงคะแนนลับ หรือโดยวิธีการลงคะแนนอยางเสรี 
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ขอ 22 
              ในฐานะสมาชิกของสังคม ดวยความเพียรพยายามของชาติตลอดจนความรวมมือ
ระหวางประเทศ และโดยสอดคลองกับการจัดระเบียบและทรัพยากรของแตละรัฐ บุคคลมีสิทธิใน
ความม่ันคงทางสังคม และชอบท่ีจะไดรับผลแหงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงจําเปน
ตอศักดิ์ศรีและการพัฒนาบุคลิกภาพ อยางเสรีของตน 

ขอ 23 
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะทํางานและเลือกงานอยางเสรี และมีสภาวะการทํางานท่ี

ยุติธรรมและพอใจ ท่ีจะไดรับการคุมครองจากการวางงาน 
(2) บุคคลมีสิทธิท่ีจะรับคาตอบแทนเทากัน สําหรับการทํางานท่ีเทากัน โดยไมมี

การเลือกปฏิบัติใดๆ 
(3) บุคคลท่ีทํางานมีสิทธิในรายไดซ่ึงยุติธรรม และเอ้ือประโยชนเฟอเปนประกัน

สําหรับตนเอง และครอบครัวใหการดํารงอยูอยางมีคาควรแกศักดิ์ศรี ของมนุษย และถาจําเปนก็
ชอบท่ีจะไดรับการคุมครองทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

(4) บุคคลมีสิทธิท่ีจะกอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงาน เพ่ือคุมครองผลประโยชน
ของตน 

ขอ 24 
บุคคลมีสิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมท้ังการจํากัดเวลาทํางานท่ีชอบดวย

เหตุผล และมีวันหยุดเปนครั้งคราวท่ีไดรับคาตอบแทน 
ขอ 25 

(1) บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอสําหรับสุขภาพและความ
เปนอยูท่ีดีสําหรับตนเองครอบครัว รวมท้ังอาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย การรักษาพยาบาลและบริการ
ทางสังคมท่ีจําเปน และสิทธิในความม่ันคงในกรณีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนหมาย วัยชรา 
หรือการขาดปจจัยในการเลี้ยงชีพอ่ืนใดในพฤติการณอันเกิดจากท่ีตนควบคุมได 

(2) มารดาและบุตรชอบท่ีจะไดรับการดูและความชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กท้ังหลาย
ไมวาจะเปนบุตรในหรือนอกสมรส ยอมไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน 

ขอ 26 
(1) บุคคลมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะเปนสิ่งท่ีใหประโยชนโดยไมคิดมูลคา 

อยางนอยท่ีสุดในข้ันประถมศึกษาและข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาใหเปนการศึกษาภาคบังคับ ข้ัน
เทคนิคและประกอบอาชีพเปนการศึกษาท่ีตองจัดใหมีโดยท่ัวๆ ไป ข้ันสูงสุดเปนข้ันท่ีจะเปดใหทุก
คนเทากันตามความสามารถ 

(2) การศึกษาจะมุงไปทางการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มท่ี เพ่ือเสริม
พลังการเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานใหแข็งแกรง และมุงเสริมความเขาใจ สันติและ
มิตรภาพระหวางประชาชาติ กลุมเชื้อชาติและศาสนา และจะมุงขยายกิจกรรมของสหประชาชาติ
เพ่ือธํารงสันติภาพ 

(3) ผูปกครองมีสิทธิกอนผูอ่ืนท่ีจะเลือกชนิดของการศึกษา สําหรับบุตรหลานของ
ตน 
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ขอ 27 
(1) บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขารวมการใชชีวิตทางวัฒนธรรมในประชาคมอยางเสรี ท่ีจะพึง

พอใจในศิลปะและมีสวนในความคืบหนา และผลประโยชนทางวิทยาศาสตร 
(2) บุคคลมีสิทธิในการไดรับการคุมครองประโยชนทางดานศีลธรรม และทางวัตถุอัน

เปนผลไดจากการประดิษฐทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม และศิลปท่ีตนเปนเจาของ 
ขอ 28 

     บุคคลชอบท่ีจะไดรับประโยชนจากระเบียบสังคมและระหวางประเทศ อันจะอํานวย
ใหการใชสิทธิและเสรีภาพบรรดาท่ีไดระบุไวใน ปฏิญญานี้ทําไดอยางเต็มท่ี 

ขอ 29 
(1) บุคคลมีหนาท่ีตอประชาคมอันเปนท่ีเดียวซ่ึงบุคลิกภาพของตนจะพัฒนาไดอยาง

เสรีเต็มความสามารถ 
(2) ในการใชสิทธิและเสรีภาพบุคคลตองอยูภายใตเพียงเชนท่ีจํากัดโดยกฎหมาย

เฉพาะเพ่ือความมุงประสงค ใหไดมาซ่ึงการยอมรับ   และเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน เพ่ือให
สอดคลองกับขอกําหนดของศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน และสวัสดิการโดยท่ัวๆ ไป 
ในสังคมประชาธิปไตย 

(3) สิทธิและเสรีภาพเหลานี้  มิวาดวยกรณีใด จะใชขัดกับความมุงประสงคและ
หลักการของสหประชาชาติไมได  

ขอ 30 
ขอความตางๆ ตามปฏิญญานี้ ไมเปดชองท่ีจะแปลความไดวา ใหสทิธิใดๆ แกรัฐ กลุม

ชนหรือบุคคลใดๆ ท่ีจะประกอบกิจกรรมหรือกระทําการใดๆ อันมุงตอการทําลายสิทธิและเสรีภาพ
ใดๆ ท่ีไดระบุไวในบทบัญญัติฉบับ (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2555) 
 

5.2.2  อนสุนธสิัญญาดานสทิธมินุษยชน 
                   อนุสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนมีลักษณะเปนสนธิสัญญาพหุภาคี กลาวคือ เปน

สนธิสัญญาท่ีมีรัฐมากกวาสองรัฐข้ึนไปเขาเปนภาคีสนธิสัญญา ซ่ึงกระบวนการในการทําสนธิสัญญามี
หลายข้ันตอน นับตั้งแตการเจรจา การใหความยินยอมของรัฐเพ่ือผูพันตามสนธิสัญญาโดยการลง
นาม การใหสัตยาบัน การภาคยานุวัติ และบางรัฐอาจต้ังขอสงวน หรือตีความสนธิสัญญา และเม่ือ
ปฏิบัติตามข้ันตอนในการทําสัญญาครบถวนแลว ภาคีก็มีพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาตอไป  

การเขาเปนภาคีของสนธิสัญญากอให เกิดพันธกรณี ท่ีตองปฏิบัติใหสอดคลองกับ
สนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจตองรับผิดในทางระหวางประเทศ เชน เม่ือประเทศไทยเขาเปนภาคี
สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ตองปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกลาว   
     ในปจจุบันมีอนุสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนซ่ึงสหประชาชาติถือเปน สนธิสัญญาหลัก 
จํานวน 7 ฉบับ (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. 2550) ไดแก  

1. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
2. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
3. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
4. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
5. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
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6. อนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม      
หรือย่ํายีศักดิ์ศรี  
7. อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ 

อนุสัญญาดังกลาวมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
1. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) 

อนุสัญญาวาดวยเด็กประกอบดวยบทบัญญัติ 54 ขอ ไดแกเรื่องเก่ียวของกับสิทธิของ
เด็กโดยตรง ซ่ึงเนนหลักพ้ืนฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาท้ังฉบับ ไดแก  

(1) การหามเลือกปฏิบัติตอเด็ก และการใหความสําคัญแกเด็กทุกคนเทาเทียมกัน
โดย ไมคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง ชาติพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอ่ืนๆ ของเด็ก 
หรือบิดามารดา หรือผูปกครองทางกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือใหเด็กมีโอกาสท่ีเทาเทียมกัน 

(2) การกระทําหรือการดําเนินการท้ังหลายตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
อันดับแรก 

(3) สิทธิในการมีชีวิต การอยูรอด และการพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม 
(4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการใหความสําคัญกับความคิด 

เหลานั้น 
2. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW)  
                  วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ 
รวมท้ังการประกันวาสตรีและบุรุษมีสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอยางเสมอภาคกัน 
ไดแก 

(1) กลาวถึงคําจํากัดความของคํา วาการเลือกปฏิบัติตอสตรี (discrimination 
against women) พันธกรณีของรัฐภาคี มาตรการท่ีรัฐภาคีตองดําเนินการเพ่ือสนับสนุน
ความกาวหนาของสตรี มาตรการเรงดวนชั่วคราวเพ่ือสรางความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรี 
อยางแทจริง ซ่ึงจะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางทางเพศ การปรับรูปแบบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใหเอ้ือตอการขจัดการเลือกปฏิบัติ ตอสตรี และการปราบปรามการ
ลักลอบคา และแสวงหาประโยชนทางเพศจากสตรี 

(2) ความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในดานการเมืองและการดํารงชีวิต 
(public life) ท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ เชน สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให
ดํารงตําแหนงท่ีสําคัญ ความเทาเทียมกันในกฎหมายวาดวยสัญชาติ และการศึกษา 

(3) กลาวถึงการท่ีสตรีจะได รับการดูแลทางเศรษฐกิจ โดยไดรับความเทาเทียมกัน
ในดานสิทธิและโอกาสท่ีจะไดรับการจางงานและสิทธิดานแรงงาน รวมถึงการปองกันความรุนแรง
ตอสตรีในสถานท่ีทํางาน ความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ
และหลังคลอดบุตร การท่ีรัฐภาคีจะประกันความเปนอิสระของสตรีดานการเงินและความม่ันคงดาน 
สังคม และการใหความสําคัญแกสตรีในชนบท ท้ังในดานแรงงานและความเปนอยู 

(4) กลาวถึงความเทาเทียมกันของบุรุษและสตรีในดานกฎหมาย โดยเฉพาะในดาน
กฎหมายแพง และกฎหมายครอบครัว ซ่ึงเปนการประกันความเทาเทียมกันในชีวิตสวนบุคคล 
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(5) กลาวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
พันธกรณีในการจัดทํารายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ และการมีสวนรวม
ของทบวงชํานาญพิเศษท่ีเก่ียวของ 

(6) กลาวถึงการมิใหตีความขอ บทของอนุสัญญาท่ีจะขัดตอกฎหมายภายในท่ี
ดําเนินการมากกวาท่ีกําหนดไวใน อนุสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีอยู การนําพันธกรณี
ไปปฏิบัติในระดับประเทศ การเปดใหลงนามและกระบวนการเขาเปนภาคีของอนุสัญญา การแกไข
อนุสัญญา เง่ือนไขการมีผลบังคับใชของอนุสัญญา การตั้งขอสงวน การขัดแยงในการตีความระหวาง
รัฐภาคี 

3. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)  
                   กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบดวยวรรค
อารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ขอ ซ่ึงแบงเปน 5 สวน ดังนี้ วรรคอารัมภบท กลาวถึงพันธกรณีของ
รัฐดานสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร สหประชาชาติ รวมท้ังหนาท่ีของบุคคลท่ีจะสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน และไดรับสิทธิท้ังดานพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางเทา
เทียมกัน 

(1) กลาวถึงสิทธิในการกําหนดเจตจํานงตนเอง (right of self-determination) 
(2) กลาวถึงพันธกรณีของรัฐ ภาคีท่ีรับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล 

รวมถึงการหามการเลือกปฏิบัติ ไมวาจะดวยเหตุผลทาง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินกําเนิด หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะ
ดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันวาบุคคลท่ีถูกละเมิดจะไดรับการเยียวยา 
ไมวาบุรุษหรือสตรีจะไดรับสิทธิพลเมืองและการเมืองอยางเทาเทียมกัน การลิดรอนสิทธิใน
สถานการณฉุกเฉิน และการหามการตีความกติกาในอันท่ีจะไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพอ่ืนๆ  

(3) กลาวถึงสาระของสิทธิในสวนท่ีเปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก 
สิทธิในการมีชีวิตอยู เสรีภาพจากการถูกทรมาน การหามบุคคลมิใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส การ
หามบุคคลมิใหถูกจับกุมโดยตามอําเภอใจ การปฏิบัติตอผูถูกลิดรอนเสรีภาพอยางมีมนุษยธรรม การ
หามบุคคลถูกจําคุกดวยเหตุท่ีไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได เสรีภาพในการโยกยายถ่ินฐาน 
ความเสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมาย การหามมิใหมีการบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลัง สิทธิ
การไดรับรองเปนบุคคลตามกฎหมาย การหามแทรกแซงความเปนสวนตัว การคุมครองเสรีภาพทาง
ความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การหามการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการ
สงครามหรือกอใหเกิดความเกลียดชังทางเชื้อ ชาติ สิทธิท่ีจะชุมนุมอยางสันติ การรวมกันเปน
สมาคม สิทธิของชายหญิงท่ีอยูในวัยท่ีเหมาะสมในการมีครอบครัว การคุมครองสิทธิเด็ก และการท่ี
พลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสวนในกิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลท้ังปวงยอมเสมอภาคกัน
ตามกฎหมายและไดรับการคุมครองอยาง เทาเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ 
ศาสนา และภาษาภายในรัฐ 

(4) กลาวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในกติกา รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐ
ภาคี การยอมรบัอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และข้ันตอนการพิจารณาขอรองเรียน 
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(5) หามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหวางประเทศอ่ืนๆ รวมท้ังการมิให 
ตีความในการท่ีจะลิดรอนสิทธิท่ีจะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

4. กติการะหว างประเทศว าด วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สั งคม และวัฒ นธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) 
   กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประกอบดวย 
วรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 31 ขอ แบงเปน 5 สวน ดังนี้  

(1) ก ล า ว ถึ งสิ ท ธิ ใน ก า ร กํ าห น ด เจ ต จํ า น งข อ งต น เอ ง  (right of self-
determination) 

(2) กลาวถึงพันธกรณีของรัฐ ภาคีท่ีจะดําเนินมาตรการตางๆ อยางเหมาะสม
ตามลําดับข้ัน นับตั้งแตการเคารพ คุมครอง สงเสริม และทําใหเปนจริง อยางเต็มท่ีตามท่ีทรัพยากร
มีอยูเพ่ือใหมีความคืบหนา โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในการ
ไดรับสิทธิ การจํากัดสิทธิตามกติกา รวมท้ังการหามตีความใดๆ ในกติกาท่ีจะทําลายสิทธิหรือ
เสรีภาพตามท่ีรับรองไวในกติกานี้ 

(3) กลาวถึงสาระของสิทธิ ไดแก สิทธิในการทํางานและมีเง่ือนไขการทํางานท่ี
เหมาะสมเปนธรรม สิทธิท่ีจะกอตั้งสหภาพแรงงาน และสิทธิท่ีจะหยุดงาน สิทธิท่ีจะไดรับสวัสดิการ
และการประกันดานสังคม การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานชีวิตท่ีดี
พอเพียง สิทธิท่ีจะมีสุขภาวะดานกายและใจท่ีดีท่ีสุดท่ีเปนไปได สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม
และประโยชนจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

(4) กลาวถึงพันธกรณีในการจัดทํารายงานของรัฐภาคี บทบาทของคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีรวมกับกลไกอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ 
รวมท้ังการใหขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของกติกา การดําเนินการของรัฐภาคี
ท่ีจะรวมมือในระดับระหวางประเทศในการสงเสริมสิทธิตามกติกา การหามการตีความ บทบัญญัติ
เพ่ือจํากัดหนาท่ีของกลไกสหประชาชาติท่ีกําหนดไวตามกฎบัตรและธรรมนูญขององคกร รวมท้ังการ
ไมตีความในทางท่ีจะจํากัดสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

(5) กลาวถึงการเขาเปนภาคี และการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกติกา 
5. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD) 
        อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบประกอบดวย

วรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 25 ขอ ซ่ึงแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
(1) กลาวถึงคําจํากัดความ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” วาหมายถึงการจําแนก 

การกีดกัน การจํากัด หรือการเอ้ืออํานวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติกําเนิด หรือ
เผาพันธุ โดยไมรวมถึงการปฏิบัติท่ีแตกตางระหวางบุคคลท่ีเปนพลเมืองและไมใชพลเมือง นโยบาย
ของรัฐภาคีและการดําเนินมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ เชน การ
หามการโฆษณาชวนเชื่อ การประกันสิทธิอันเทาเทียมกันของบุคคลภายใตกฎหมาย ท้ังในดานสิทธิ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเยียวยาเม่ือถูกละเมิด การ
ใหความสําคัญดานมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรม และขอมูลเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติ 
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(2) กลาวถึงคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการจัดทํา 
รายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติงานและการรับเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการ 

(3) กลาวถึงกระบวนการเขาเปนภาคี และการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
อนุสัญญา 

6. อนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม 
หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment - CAT)  

ในเนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค ในการระงับและยับยัง้การทรมาน 
โดยในเนื้อหาของอนุสัญญาดังกลาวไดกําหนดความหมายของ การทรมาน วาหมายถึงการกระทําใด
ก็ตามโดยเจตนาท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข ทรมานอยางสาหัสไมวาทางกายภาพหรือ
ทางจิตใจตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดวยความมุงประสงค เพ่ือใหขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคล
นั้นหรือบุคคลท่ีสาม การลงโทษบุคคลนั้นสําหรับการกระทําซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระทํา 
หรือถูกสงสัยวาไดกระทํา รวมท้ังการบังคับขูเข็ญ โดยมุงเนนไปท่ีการกระทําหรือโดยความยินยอม
ของเจาหนาท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงทางการ 

7. อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities) สาระสําคัญอนุสัญญานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูพิการไดรับการปฏิบัติอยางสมควร
แกความเปนมนุษยท่ีเขาเปนท้ังเรื่องความเสมอภาค  ไมเลือกปฏิบัติ  การเสริมสรางความรูเก่ียวกับ
ผูพิการในสังคม    

 
5.3 กระบวนดานสิทธมินุษยชนของไทย 

สําหรับประเทศไทยนั้น ไดรวมลงมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมาตั้งแตตน 
แมปฏิญญาสากลดังกลาวจะมิไดมีลักษณะเปนขอตกลงระหวางประเทศ อันจะกอใหเกิดพันธะกรณี
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม ประเทศไทยก็ไดพยายามปฏิบัติการใหเปนไปตามหลัก
กฎหมายพ้ืนฐานท่ีกําหนดไวในปฏิญญาดังกลาวดวยดีตลอดมา 

   5.3.1   ความเปนมาของกระบวนดานสทิธมินุษยชนของไทย   
                      นับตั้งแต พ.ศ. 2488 ราชอาณาจักรไทยไดลงนามรับรองกฎบัตรสหประชาชาติ  
และตอมาเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2491 รวมลงนามในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดถึงลง
นามในอนุสัญญาและพันธกรณีตางๆ ในเวลาตอๆ มา  กระบวนการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ไดขับเคลื่อนมาเงียบๆ ภายใตกฎหมายปกติและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของเดิม  เชน  ศาล  
อัยการ  กระทรวงยุติธรรม ตํารวจ ยังไมไดมีการบัญญัติกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนข้ึนมาใชอยาง
เปนรูปธรรม จนกระท่ังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  และตอมาจึงมี
การออกพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือวาเปนการเริ่มมี
หนวยงานดานสิทธิอยางเปนทางการครั้งแรก ณ จุดนี้ 
  ตามพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดต้ัง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ี 1 ไดรับการโปรดเกลาแตงตั้งเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2544  ประกอบดวย  

1. ศาสตราจารยเสนห จามริก   ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
2. ผูชวยศาสตราจารยจรัล ดษิฐาอภิชัย  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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3. คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
4. นางสาวนัยนา สุภาพ่ึง   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
5. ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
6. นายวสันต พานิช     กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุทิน นพเกตุ   กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
8. นางสนุี ไชยรส     กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
9. นายสุรสีห โกศลนาวิน    กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
10. คุณหญิงอัมพร มีศุข    กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
11. นางสาวอาภร วงษสังข    กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
ตอมาเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ไดจัด

องคประกอบของคณะกรรมการใหม  ใหมีคณะกรรมการเพียง  7  คน มีกระบวนการสรรหาและ
ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2552 ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอ่ืนอีกหกคน ดังนี้  

1. นางอมรา พงศาพิชญ   ประธานกรรมการ 
2. นายแทจริง ศิริพานิช   กรรมการ 
3. นายนิรันดร พิทักษวัชระ    กรรมการ 
4. นายปริญญา ศิริสารการ   กรรมการ 
5. นายไพบูลย วราหะไพฑูรย    กรรมการ 
6. พลตํารวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด  กรรมการ 
7. นางวิสา เบ็ญจะมโน   กรรมการ 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดปจจุบัน (ชุดท่ี 2) มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป 
นับต้ังแตวันท่ีไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้ง คือ วันท่ี 25 มิถุนายน 2552 และจะครบวาระการดํารง
ตําแหนงในวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2555)  

5.3.2 หนาทีข่องคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาตขิองไทย 
          ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 200 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ี
ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือ
ละเลยการกระทําดังกลาวเพ่ือดําเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามท่ีเสนอ ให
รายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป 

2. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ 
ตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

3. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
4. สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ

เอกชน และองคการอ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน 
5. จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 

ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 
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6. อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ครั้นตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550  ไดกําหนดหนาท่ีเพ่ิมเติมอีก  3 

เรื่อง  คือ 
1. การเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบ

ตามท่ีมีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

2. การเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ี
มี ผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา 
ท่ีเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

3. การฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผู เสียหาย เม่ือไดรับการรองขอจาก
ผูเสียหายและเปนกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม   

ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมของชาติและประชาชน  ประกอบดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจาก บุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมท้ังมีอํานาจอ่ืน
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  จึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ท่ี
บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอ
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง  รวมท้ังการฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหายได  โดยให
เปนไปตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และท่ีกฎหมายบัญญัติตามลําดับ  
การรองเรียนสิทธิ 
 

5.3.3 การรองเรยีนการละเมดิสิทธมินุษยชน 
การรองเรียนเรื่องเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ตามกรอบการปฏิบัติ

ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  มีดังนี้  
1) ผูรอง ไดแก ผูถูกละเมิด หรือ ผูแทน, ผูพบเห็นการละเมิด 

การรองเรียนนั้นตองสงหลักฐานประกอบ คือ 
      - ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียนหรือผูทําการแทนท่ีสามารถติดตอกลับได 

   -ชื่อ ท่ีอยู บุคคล หรือหนวยงานท่ีเปนผูละเมิด 
 -รายละเอียดการกระทําหรือเหตุการณท่ีมีการละเมิด 

2) สถานท่ีรับรอง 
                                 - สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
                          - กรรมการฯคนใดคนหนึ่ง 

            - องคกรภาครัฐ/เอกชนดานสิทธิมนุษยชนท่ีคณะกรรมการฯกําหนด 
(สามารถดูหนวยงานไดท่ี www.nhrc.or.th) 

3) วิธีการรอง  ผูรองสงแบบยื่นคํารอง (สามารถพิมพไดท่ี www.nhrc.or.th)
โดย ทางจดหมาย  ทางโทรสาร ทางโทรศัพท  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือรองเรียนดวย
ตนเอง ณ สถานท่ี หรือบุคคลท่ีกลาวในขอ 2) 
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สรปุ 

สิทธิมนุษยชน  เปนเรื่องสําคัญในบริบทแบบใหมของสังคมท่ีมนุษยไดรับอิทธิพลจากการ
พัฒนาในหลายดานจนทําใหธรรมชาติตาง ๆ เปลี่ยนไปแมแตธรรมชาติของมนุษย  ความหมายใน
อดีตจะแตกตางจากปจจุบัน  แตการคํานึงถึงหลักปรัชญาในเรื่องนี้ก็ไดพัฒนาและสงผานมาจนเรา
สามารถศึกษาและทําความเขาใจหลักปรัชญาแบบปจจุบัน  แตความคิดและแนวปฏิบัติหลัก
ท้ังหลายก็คือการคํานึงถึง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนสําคัญ  แมแตในทางศาสนาก็อาจะมีการ
ตีความแนวคําสอนหรือแนวปฏิบัติวาสอดคลองหรือขัดแยงตอหลักปรัชญาสิทธิมนุษยชนสมัยใหม
หรือไม  มนุษยนั้นแมจะมีสิทธิท่ีจะเลือกปฏิบัติตามความคิด การกระทําของตนเอง ความรับผิดชอบ
ท่ีเกิดจากผลการกระทําของตนเองก็ยอมเกิดข้ึนพรอมกันดวย  ดังนั้นประเด็นท่ีในเรื่องสิทธิมนุษย
ชนแมจะมีกฎขอตกลงระหวางมนุษยดวยกัน ก็ยังเปนปญหาอยูเลื่อยมา ในบทนี้จึงมีประเด็นท่ีสําคัญ
ท่ีนาศึกษา และเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับตัวมนุษยเรา 
 
กิจกรรม/แบบฝกหัดทายบท 
แบบอตันยั 

   1. ใหนักศึกษาอธิบายประวัติและพัฒนาการแนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนพอสังเขป 
   2. สิทธิมนุษยชนมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตปจจุบันอยางไร  
   3. สิทธิทางการเมืองท่ีบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวาไวอยางไร 

        4. อธิบายกระบวนการรองเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทย 
   แบบเติมคาํ 
  1. มนุษยท้ังหลายท้ังหลายเกิดมามีอิสระเสรี เทาเทียมกันท้ังศักด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนไดรับ
การประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยาง ……………………………………………………. 
  2.   ในปจจุบันมีอนุสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนซ่ึงสหประชาชาติถือเปน สนธิสัญญาหลัก 
จํานวน …………. ฉบับ 
 

บรรณานุกรม 
  คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัดถ่ิน สภา
ท น า ย ค ว า ม .   ( 2 5 5 5 ) .  สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  แ ล ะ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐ า น .  [Online] Available :     
http://www.statelessperson.com/  (20 พฤษภาคม 2555) 

จรัญ  โฆษณานันท. (2548).  สทิธิมนษุยชนไรพรมแดน. กรงุเทพฯ:  นิติธรรม 
พจนานุกรมวิกิพีเดีย. (2555). สิทธิมนุษยชน. [Online] Available : http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Universal_ Declaration_of_Human_Rights#Preamble (20 พฤษภาคม 2555) 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) (2546).  สทิธมินษุยชน สรางหรือสลายสังคม. กรุงเทพฯ:  

กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงตางประเทศ. 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. (2555). ความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน. 

[Online]Available://e-  justice.moj.go.th/rlpd_clinic/index.php?tp=42: http://www.nhrc.or.th/ 
kcontent.php?doc_id=Historysecond ( 20 พฤษภาคม 2555) 
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แผนบรหิารการสอน 

บทที ่6 
หลักการดาํรงตนอยางสนัตสิขุและอยูรวมกันในสงัคมอยางสนัตภิาพ 

 
หวัขอเนื้อหาประจาํบท 

บทนาํ 
6.1 บทบาทของศาสนากับการสรางสันติสุข 

6.1.1 หลักการสรางสันติสุขตามแนวพุทธศาสนา 
6.1.1.1 การสรางสันติสุขภายในตนเอง 
6.1.1.2 การสรางสันติสุขใหกับสังคม 

 6.1.2  หลักการสรางสันติสุขตามแนวศาสนาคริสต 
 6.1.3  หลักการสรางสันติสุขตามแนวศาสนาอิสลาม 

วตัถปุระสงค 
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบหลักการสรางสันติสุขใหแกตนเอง   
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบบทบาทสมาชิกของสังคมท่ีดี 
3. เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการสรางสันติสุข 
4. เพ่ือใหนักศึกษาวิเคราะหรูปแบบในการดําเนินชีวิตในทางท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ

ปจจุบันใหแกตนเองเพ่ือดํารงตนอยูในสังคมปจจุบันอยางเปนสุข 
 

กิจกรรม/วธิกีารสอน 
1. บรรยาย/อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอุปนัยเพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน 
2. ใหนักศึกษาวิพากษประเด็นตาง ๆ ตามกรอบของวิชาท่ีเรียน 
3. เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา(Case  Study) 
4. เรียนรูดวยตนเองแบบเนนการปฏิบัติ (Task  Based) 
 

การประเมินผล 
         ใชวธิีการประเมินตามสภาพความเปนจริง (Authentic  Assessment) 

1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
3. การสงงานตามท่ีมอบหมาย 
4. สอบประเมินความรูเนื้อหาประจําบท  5 คะแนน 
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บทที ่6 

หลักการดาํรงตนอยางสนัตสิขุและอยูรวมกนัในสงัคมอยางสนัตภิาพ 
 
 

บทนาํ 
สันติภาพถือวาเปนสิ่งท่ีมวลมนุษยชาติ แนวทางสรางสรรคสันติภาพแบบสากลจะตองมอง

ประวัติศาสตรความขัดแยงในสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนเปนระยะ  ท้ังเหตุการณใหญระดับโลกและกลุม
ประเทศ ถือเปนสิ่งท่ีปฏิเสธไมไดเลย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลักใหญๆ 2 ประการ ไดแก 

1. การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนผลสะทอนมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
อังกฤษในศตวรรษท่ี 18  แหลงทรัพยากรธรรมชาติตะวันตกมีนอยไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริโภค จึงตองแสวงหาวัตถุดิบใหม การนําวัฒนธรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีและการศึกษาเขาครอบงํา
กลุมประเทศดอยกวา  จนตกเปนเมืองข้ึนในทุกดาน 

2. ศาสนาและความเชื่อ โดยเฉพาะการแปลความหมายหลักคําสอนของศาสนา
กอใหเกิดปญหาความขัดแยงอยูบอยมาก เกิดเปนลัทธินิกายยอยในศาสนา รวมท้ังสงครามระหวาง
ศาสนาอ่ืน มักจะเกิดข้ึนบอยครั้ง เพราะเจาลัทธิมุงแสวงหาศาสนิกชน เลยกอใหเกิดสงครามแยงชิง
ประชากรและดินแดนศาสนา(พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต.2539 : 99) 

ถึงแมสังคมโลกจะมีการวางหลักเกณฑการสรางสันติภาพมาชานาน แตในหลักสูตร
การศึกษาของโลกยังมิไดตระหนักปญหาความรุนแรงทางสังคม จึงหันมาใหความสําคัญเรื่อง
สันติภาพแกโลก  เพ่ือจะชวยใหสังคมรูจักสันติภาพ ดังปรากฏในสภาหลักสูตรการสอนของโลก
(World of Council  Curriculum and Instruction) เปนอีกองคกรหนึ่ งท่ี ทําหนาท่ีวิเคราะห
ติดตามเรื่องสันติภาพไวในการประชุมวิชาการโลก (World of conference) ในประเทศอังกฤษเม่ือ
ป พ.ศ. 2518  

ประชุมสุข อาชวบํารุง. (2530 : 115) ไดอธิบายถึงความสําคัญของสันติภาพกับสังคม
มนุษยออกเปน 9  ระดับ 

1. สันติภาพภายในบุคคล (Intrapersonal peace) เปนสภาพท่ีไมมีความขัดแยงในตัว
บุคคล  ถือเปนความสงบสุขทางใจ (peace of mind) 

2. สันติภาพระหวางบุคคล (Interpersonal peace) เปนสภาพท่ีไมมีความยัดแยง
ระหวางบุคคล 

3. สันติภาพในหมูคณะ (Intra group peace) เปนสภาพท่ีไมมีความยัดแยงภายในหมู
คณะ 

4. สันติภาพระหวางหมูคณะตางๆ (Intra group peace) เปนสภาพท่ีไมมีความขัดแยง
ภายในหมูคณะตางๆ ระหวางกันและกัน 

5. สันติภาพภายในเผาพันธุ (Interracial peace) เปนสภาพท่ีไมมีความขัดแยงภายใน
แตละเผาพันธุ 

6. สันติภาพระหวางเผาพันธุ  (Interracial peace) เปนสภาพท่ีไมมีความขัดแยง
ภายในเผาพันธุตางๆ ระหวางกันและกัน 
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7. สันติภาพภายในประเทศ ( International peace) เปนสภาพท่ีไมมีความขัดแยง
ภายในชาติ 

8. สนัติภาพระหวางประเทศ (International peace) เปนสภาพท่ีไมมีความขัดแยง
ระหวางประเทศ 

9. สันติภาพของโลก (world peace) เปนสภาพปกติของโลกท่ีปราศจากสงครามความ
ขัดแยงและมีความยุติธรรม 

การสรางสันติภาพดังกลาวนั้นจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได หากเราสามารถการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหเกิดกับคนทุกระดับได (Moral Progress) (สุนันท เสนารัตน. 2553 : 23) 

  
  6.1  บทบาทของศาสนากับการสรางสนัตสิุข 

ศาสนาเปนสถาบันหลักทางสังคมมาตั้งแตอดีต ในสภาวะสังคมปจจุบัน ซ่ึงสังคมไทยกําลัง
เผชิญปญหาท่ีสําคัญอยูหลายเรื่อง จําเปนตองพัฒนาคนใหมีปญญาหลายๆ ดาน เพ่ือชวยกัน
แกปญหาและพัฒนาสังคมในทางสรางสรรค และเพ่ือมุงหวังใหสันติสุขอยางแทจริงเกิดข้ึนในสังคม 
บทบาทท่ีสําคัญของศาสนาในสวนนี้จึงควรเปนการเสริมสรางปญญาใหกับประชาชน เปนการชวย
เสริมบทบาทหนาท่ีของระบบการศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  หลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามา
เสริมระบบการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนสติปญญาหลักใหญๆ ก็คือ หลักไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปญญา 
ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาท่ีมีความสําคัญมาก และหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึง
จะชวยเสริมและพัฒนาปญญาของมนุษยใหกวางขวางและถูกตองยิ่งข้ึน  
 

6.1.1   หลกัการสรางสนัตสิขุตามแนวพุทธศาสนา 
ความหมายของสันติภาพตามหลักพระพุทธศาสนา มาจากรากศัพท 2 คํา คือ สันติ 

กับ ภาวะ  ท้ังสองคํานี้ หมายถึงภาวะแหงสันติหรือความสงบ เปนความหมายของคําท่ีเปนไวพจน
ของพระนิพพาน มาจากรากศัพทบาลีวา นตฺถิ สนฺติ  ปรมํ สุขํ แปลวา สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี 
ดังนั้นความหมายแหงสันติสุข เปนความสงบภายในจิตใจนั่นเอง เพราะพระนิพพานเปนชื่อของ
ความสงบสุขหรือสันติสุขออยางยิ่ง  (ป.อ. ปยุตฺโต. 2538 : 5)  

 พระพุทธศาสนาไดแสดงแนวทางการดํารงตนตามหลักธรรมเพ่ือใหเกิดสันติภาพแก
โลกอยางยั่งยืน มีอยู 2 อยาง คือ 

6.1.1.1 การสรางสนัตสิขุภายในตนเอง 
การสรางสันติสุขภายในใหเกิดข้ึนกับตนเองเปนเรื่องสําคัญ หลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา มุงสอนใหมนุษยรับผิดชอบตอตนเอง โดยไมยอมละท้ิงความรับผิดชอบ โดยสอน
ไมใหโยนความผิดใหกับสิ่งเหนือธรรมชาติ อยางเชน การกลาวอางเรื่องพรหมลิขิตบาง พระเจาเปนผู
ลงโทษบาง ฯลฯ แตสอนใหมนุษยรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ซ่ึงความรับผิดชอบดังกลาว
เปนผลมาจากหลักคําสอนเก่ียวกับกฎแหงกรรม ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนใหมนุษยพ่ึงตัวเองให
ได ไมวาจะเปนคําสอนเรื่องการพ่ึงตนเองใหไดในทางโลกและทางธรรม  โดยการแกไขความ
ผิดพลาดตางๆ ท่ีตนเองกอน สอนใหแกความชั่วดวยการประพฤติดี สอนใหแกความยากจนโดยนํา
หลักทิฎฐธัมมิกกัตถประโยชนไปใช เพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจของตนเอง เชน พุทธพจนท่ีปรากฏใน 
ขุททกนิกาย ธรรมทวา  “อตฺตนา โจทยตฺตานํ พ่ึงตรวจสอบตนเองดวยตัวของตนเอง” หลักการ
สรางสันติภาพใหกับตนเองจึงเปนสิ่งท่ีนําประโยชนดังนี้ 
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1. การสรรคสรางสันติภาพเพ่ือบรรลุเปาหมายในปจจุบัน ถือเปนเปาหมายเพ่ือ
ตนเองในข้ันมองเห็นดวยตาเปลา คือ 

1.1 สันติภาพตนเองชวยทําใหเปนผูมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง สงางาม ไร
โรคภัยไขเจ็บ ตลอดจนมีอายุยืนยาว 

1.2 สันติภาพตนเองชวยทําใหเปนผูมีทรัพยสินเงินทองเพียงพอตอการดํารงชีวิต  
อยางนอยมีอาชีพการงานพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ 

1.3 สันติภาพตนเองชวยทําใหครอบครัวมีความม่ันคงผาสุก ตลอดจนวงศ
ตระกูลเปนท่ีนับถือ 

1.4 สันติภาพตนเองชวยทําใหเปนท่ียอมรับของสังคม มีภาพพจนท่ีดี มีชื่อเสียง 
เกียรติยศ พรั่งพรอมดวยบริวาร  

2. การสรางสันติภาพเพ่ือบรรลุเปาหมายในอนาคต ถือเปนวิธีการฝกฝนพัฒนาตนเอง
ดวยความตอเนื่อง คือ 

2.1 สันติภาพตนเองชวยทําใหมีความสุขทางใจ ดวยความศรัทธาในพระ
รัตนตรัยซาบซ้ึงในบุญกุศล เกิดจากยึดม่ันในความดี 

2.2 สันติภาพตนเองชวยทําใหเกิดความเอิบอ่ิมในชีวิตของตนเองท่ีไดประพฤติ
อยางถูกตองดีงาม 

2.3 สันติภาพตนเองชวยทําใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดดําเนินชีวิตท่ีมีคุณคา 
เปนประโยชน ท่ีไดเสียสละทําการสรางสรรคเก้ือกูลไวแกเพ่ือน มนุษยและสังคม 

2.4 สันติภาพตนเองชวยทําใหเกิดความแกลวกลาม่ันใจ และปลอดโปรงเบิก
บานใจเนื่องจากมีความรู มีปญญาท่ีจะแกไขปญหาและจัดดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

2.5 สันติภาพตนเองชวยทําใหเกิดความสบายใจม่ันใจในกุศลกรรมและผลมา
จากความดี ถือเปนหลักประกันในภายภาคหนา 

3.  สรางสันติภาพเพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุด หมายถึง สภาพความหลุดพนแหงจิตจาก
การเรียนรูฝกฝนพัฒนาเปนสภาพท่ีมีอิสรภาพแหงจิต มีสันติ มีความสุขอยางสูงสุดท่ีเกิดจากการรู
แจงเห็นจริงในโลกและชีวิต มีสภาวะจิตไมหวั่นไหวตามกระแสในโลกธรรมดวยการมีจิตม่ันผองใส
เบิกบานเปนสุขและสะอาดบริสุทธิ์ไดอยูตลอดเวลา เพระดํารงชีวิตอยูดวยปญญา (ป.อ.ปยุตฺโต.
2543:7-9) 

6.1.1.2 การสรางสนัตสิขุใหกบัสงัคม  
ศาสนาพุทธมีหลักธรรมท่ีสามารถนํามาใชในการดํารงชีวิตและอยูรวมในสังคม

โดยตรงหลายประการ  เชน สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 ทิศ 6 เปนตน หรือเราอาจจะพิจารณา
งายๆแคเบญจศีล-เบญจธรรมท่ีพุทธศาสนิกชนคุนเคย สมมติวาสมาชิกทุกคนในสังคมยึดถือตอหลัก
เบญจศีล-เบญจธรรม สังคมนั้นก็ยอมเปนสังคมท่ีสงบสุขและนาอยูเปนอยางยิ่ง   หลักพุทธธรรมเนน
ท่ีการสอนใหดําเนินชีวิตอยางมีความรับผิดชอบมีท้ังตอตนเองและสังคม ไมสอนใหทําตามสังคม  
หลักพุทธธรรมท่ีควรศึกษาและประยุกตในสังคมปจจุบัน เพ่ือใหเปนคนท่ีสมบูรณแบบหรือมนุษยท่ี
สมบูรณ ซ่ึงถือวาไดเปนสมาชิกท่ีดีมีคุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนคนเต็ม
คน ผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและความสามัคคีซ่ึงมีลําดับตอไปนี้ 

1. ธัมมัญุตา รูหลักและรูเหตุ คือหลักการและกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลาย ท่ีตน
เขาไปเก่ียวของในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจสิ่งท่ีตนจะตอง
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ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวาตําแหนง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการ จะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จท่ี
เปนไปตามหนาท่ีและความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เปนตน ตลอดจนข้ันสูงสุดคือรูเทาทันกฎธรรมชาติ
หรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติตอโลกและชีวิตอยางถูกตอง มีจิตใจเปนอิสระ ไมตก
เปนทาสของโลก 

2.  อัตถัญุตา หมายถึง รูจักผล คือ หลักการท่ีตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงค
ของกิจกรรม รูวาตนเองกระทําอยูอยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้น เพ่ือวัตถุประสงคอะไรหรือควรจะ
ไดบรรลุถึงผลอะไร ทีใหมีหนาท่ีตําแหนง ฐานะ การงานอยางนั้นๆ เขากําหนดตารางกันไวเพ่ือมุง
หมายอะไร  กิจกรรมท่ีตนทําอยูขณะนี้ เม่ือทําแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสีย
อยางไร ดังนี้เปนตน ตลอดจนถึงข้ันสูงสุด คือ รูความหมายของคติธรรมดา และประโยชนท่ีเปน
จุดหมายแทจริงของชีวิต 

3. อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้นวาโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน  บัดนี้เทาไร อยางไร แลวประพฤติ
ปฏิบัติใหเหมาะสม และทําการตางๆ ใหสอดคลองถูกจุด  ท่ีจะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแกไขปรับปรุง
ตนใหเจริญงอกงามถึงความสมบูรณยิ่งๆ ข้ึนไป 

4. มัตตัญุตา คือ รูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร รูจัก
ประมาณในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดี ในการพูด  ในการปฏิบัติกิจ และทําการ
ตางๆ ตลอดจนการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงท้ังหลาย  ทําการทุกอยางดวยความ
เขาใจวัตถุประสงคเพ่ือผลดีแทจริงท่ีพึงตองการ โดยมิใชเพียงเพ่ือเห็นแกความพอใจ ชอบใจ หรือ
เอาแตใจของตน แตทําตามความพอดีแหงเหตุปจจัยหรือองคประกอบท้ังหลาย ท่ีจะลงตัวใหเกิด
ผลดีงามตามท่ีมองเห็นดวยปญญา 

5. กาลัญุตา  รูจักกาล คือ รูเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงใชในการ
ประกอบกิจ ทําหนาท่ีการงาน ปฏิบัติการตางๆ และเก่ียวของกับผูอ่ืน เชน รูวา เวลาไหน ควรทํา
อะไร อยางไร และทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา  ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา 
ตลอดจนรูจักกะเวลาและวางแผนการใชเวลาอยางไดผล 

6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน คือ รูจักทองถ่ินและชุมชน รูการอันควรประพฤติ
ปฏิบัติในถ่ินท่ีชุมนุม และตอชุมชนนั้นวา  ชุมชนนี้เม่ือเขาไปหาควรตองทํากริยาอยางนี้ ควรพูด
อยางนี้   ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้  มีความตองการอยางนี้  ควร
เก่ียวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนี้ ๆเปนตน 

7. ปุคคลัญุตา หมายถึง รูบุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตกตางระหวาง
บุคคล วาแตละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรูความสามารถ และคุณธรรมท่ีแตกตางกัน ควร
จะรูจักปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางไร เชนไร บุคคลไหนควรคบไมควรคบ บุคคลไหนท่ีเราควรให
ความเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอน บุคคลไหนท่ีเราควรใหคําแนะนํา สั่งสอน ชวยเหลือ เปนตน 

ธรรม 7 ขอ เรียกวา สัปปุริสธรรม  แปลวา ธรรมของสัปปุริสชน คือคนดี หรือคนท่ีแท 
จึงมีคุณสมบัติขอความเปนคนท่ีสมบูรณ (องฺ.สตฺต.27/65/114) 

มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตวท้ังหลายอ่ืน  สิ่งท่ีทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ  
ไดแก สิกขาหรือการศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา  มนุษยผูศึกษาหรือพัฒนาแลว ชื่อวาเปน 
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“สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดําเนินชีวิตท่ีดีงามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดย
สวัสดิ์ 

มนุษยท่ีจะชื่อวาฝก  ศึกษา หรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผูเปนสมาชิกใหม
ของมนุษยชาติ พึงมีคุณสมบัติเปนทุน 7  ประการ ท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงามหรือรุง
อรุณการศึกษา ซ่ึงเปนหลักประกันของชีวิตท่ีจะพัฒนาสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ผูเปนสัตว
ประเสริฐอยางแทจริง ดังนี้ 

1. กัลยาณมิตร (เพ่ือนท่ีดี) แสวงหาแหลงปญญาและแบบอยางท่ีดี  คือ อยูรวมหรือ
ใกลชิดกับกัลยาชน เริ่มตนตั้งแตมีพอแมเปนกัลยาณมิตรในครอบครัว  รูจักคบคน และเขารวมกับ
กัลยาณชนท่ีจะมีอิทธิพลชักนําและชักชวนกันใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตและ
ปญญา โดยเฉพาะใหเรียนรูและพัฒนาการสื่อสารสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยดวยเมตตา มีศรัทธาท่ีจะ
ดําเนินตามแบบอยางท่ีดี และรูจักใชปจจัยภายนอก ท้ังท่ีเปนบุคคล หนังสือ และเครื่องมือสื่อสาร
ท้ังหลาย ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรูและความดีงาม เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาชีวิต 
แกปญหาและสรางสรรค 

2. สีลสัมปทา  (ทําศีลใหถึงพรอม) มีวินัยเปนรากฐานของการพัฒนาชีวิต คือรูจักจัด
ระเบียบความเปนอยู กิจกรรมและสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือโอกาสแกการพัฒนาชีวิต อยางนอยศีลข้ัน
พ้ืนฐาน คือพฤติกรรมท่ีถูกตองในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกันกับเพ่ือน
มนุษยอยางเก้ือกูลไมเบียดเบียนกัน และในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุดวยการกินใชปจจัย 
4 ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีท้ังหลายในอันท่ีจะสงเสริมคุณภาพชีวิต เก้ือหนุนการศึกษา การ
สรางสรรค และระบบดุลยสัมพันธของธรรมชาติ 

3. ฉันทสัมปทา  (ทําฉันทะใหถึงพรอม) มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค คือ  เปนผูมีพลัง
แหงการใฝรูใฝดี ใฝทํา ใฝสรางสรรค ใฝความเปนเลิศชวยทําทุกสิ่งท่ีตนเก่ียวของใหเขาถึงภาวะ
ความดีงาม  ไมหลงติดอยูแคคิดจะไดจะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ท่ีทําใหจมอยูใตวัง
วนแหงความมัวเมาและการแยงชิง แตรูจักใชอินทรีย มีตาท่ีดู หูท่ีฟงเปนตน  ในการเรียนรู หา
ความสุขจาการศึกษา และมีความสุขจากการทําสิ่งดีงาม ดวยการใชสมองและมือในการสรางสรรค
ความถึงพรอมในความพึงพอใจดานตางๆ  

4. อัตตสัมปทา  (ทําตนใหถึงพรอม) มุงม่ันฝกตนจนเต็มสุดภาวะท่ีความเปนคนจะ
ใหถึงได คือ ระลึกอยูเสมอถึงความจริงแทแหงธรรมชาติของมนุษยผูเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก ซ่ึง
เม่ือฝกแลวจะประเสริฐเลิศสูงสุดแลวตั้งใจฝกตนจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปญหา 
เปนดุจเวทีท่ีทดสอบและพัฒนาสติปญญาความสามารถ  มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนยิ่งๆ ข้ึนไป  จน
เต็มสุดแหงศักยภาพ ดวยการพัฒนาพรอมกันทุกดาน ท้ังพฤติกรรม จิตใจและปญญา 

5. ทิฎฐิสัมปทา  (ทําทิฎฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล 
คือ ตั้งอยูในหลักของความคิดความเชื่อถือท่ีดีงามมีเหตุผล  อยางนอยถือหลักเหตุปจจัยท่ีจะนําไปสู
การพิจารณาไตรตรองสืบสวนคนควา เปนทางเจริญปญญา และเชื่อวาการกระทําท่ีมีอํานาจยิ่งใหญ
ท่ีสุดคือชะตากรรมกับท้ังมีพฤติกรรมและจิตใจท่ีอยูในอํานาจเหตุผล แมจะใฝทําใหสําเร็จและดีงาม
สูงสุด ก็รูเทาทันความเปนไปไดภายในขอบเขตของเหตุปจจัยท่ีมีและท่ีทํา  ถึงสําเร็จก็ไมเหลิงลอย 
ถึงพลาดก็ไมหงอยงง ดํารงจิตผองใสเปนอิสระได ไมวูวามโวยวายเอาแตใจตน ตลอดจนไมปลอยตัว
เลื่อนไหลตามกระแสความตื่นขาวและคานิยม 
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6. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม) ตั้งตนอยูในความไมประมาท 
คือมีจิตสํานึกในความไมเท่ียง มองเห็นตระหนักถึงความไมคงท่ี ไมคงทน และไมคงตัว ท้ังของชีวิต
และสิ่งท้ังหลายรอบตัว  ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยภายในและภายนอกตลอดเวลา แลว
กระตือรือรนขวนขวายเรงศึกษาและปองกันแกไขเหตุปจจัยของความเสื่อม และเสริมสรางเหตุปจจัย
ของความเจริญงอกงาม โดยใชเวลาท้ังวันคืนท่ีผานไปใหเปนประโยชนมากท่ีสุด 

7. โยนิโสมนสิการสัมปทา  (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอมฉลาดคิดแยบคายใหได
ประโยชนและความจริง) คือรูจักคิด รูจักพิจารณามองเปน คิดเปน เห็นสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปนไป
อยางเปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดยใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเราะหวิจัย ไมวา
จะเพ่ือใหเห็นความจริงหรือเพ่ือใหเห็นดานท่ีจะใชใหเปนประโยชน  กับท้ังสามารถแกปญหาและ
ดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีการแหงปญญาท่ีจะทําใหพ่ึงตนเองไดและเปนท่ีพ่ึงของคนอ่ืนได 
(ป.อ.ปยุตฺโต. 2543 : 12-13) 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความจริง เปนสัจนิยม มุงอบรมสั่งสอนศาสนิกชนให
พยายามเขาถึงสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตในศาสนา เพ่ือใหสามารถดํารงตนอยางเหมาะสม โดย
การรูจักบุคคล 8 จําพวก เพ่ือเลือกบุคคลประเภทใด และควรดํารงตนตามแบบชนจําพวกใด
ดังตอไปนี้ 

1. วิญูชน  หมายถึง บุคคลผูรูผิดชอบตามปกติ เปนบุคคลท่ีสมบูรณดวยปญญา
และสติสัมปชัญญะ มีความนึกคิดและระลึกไวเสมอกอนทําในเรื่องใดสิ่งใด ซ่ึงชนประเภทนี้จัดเปน
อารยชน หรืออริยชนผูประเสริฐแท 

2. ปญญาชน หมายถึง บุคคลผูไดรับการศึกษาวิชาตางๆ อันเปนวิชาทางโลกหรือ
วิชาสามัญ เชน  นิติศาสตร  เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร เปนตน บุคคลผูรูวิทยาการเหลานี้ อาจจะ
บกพรองทางวิชาการทางจริยธรรม เพราะใชวิชาความรูท่ีมีอยูโดยขาดหลักจริยธรรม เชน ขาด หิริ
คือความละอายแกใจในการกระทําความชั่ว โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอผลของการกระทํา
ความชั่ว หรืออาจจะเห็นผิดไปวา คุณของพอแมไมมี คุณของครูอาจารยไมมี  เพราะเปนเรื่อง
นามธรรมรูไดยาก พวกมีปญญานี้มักจะหนักในวัตถุ เรียกวาพวกวัตถุนิยม ดังปรากฏในปจจุบัน 

3. กัลยาณชน หมายถึง บุคคลผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีงาม มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ มี
เมตตา กรุณา รูบาปบุญคุณโทษ ดํารงชีวิตอยูโดยไมยึดติดในวัตถุมากนัก แตคํานึงถึงความดีทางดาน
จิตใจมากกวา เรียกอยางหนึ่งวา งามภายใน หรืองามดวยคุณธรรมจริยธรรม 

4. กัลยาณปุถุชน   หมายถึง บุคคลธรรมดา ผูท่ียังหนาดวยกิเลส คืออวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน โลภ โกรธและหลงเปนตน  แตยังรูจักชั่วดี บาป บุญคุณโทษ ดํารงชีวิตอยูไมหนักในทาง
วัตถุเกินไป ซ่ึงชนประเภทนี้ จะเห็นคุณคาของวัตถุหรือรางกายและจิตเทากัน  เม่ือสภาพจิตใจดี 
รางกายก็สมบูรณหรือสุขภาพรางกายสมบูรณ จิตใจก็ผองใส จะทําอะไรลงไปก็ยอมคิดหนาคิดหลัง 
มีความอายชั่วกลัวบาปอยูเสมอ 

5. ปุถุชน  หมายถึง บุคคลผูหนาดวยกิเลสตัณหา ติดอยูกับความอยาก ความใครใน
รูปเสียง กลิ่น รส สัมผัสถูกตองในความนุมนิ่ม ออนหรือแข็ง ในอารมณดีหรือรายอยู  ไมรูในเหตุผล
อยางแจมแจง เรียกวา อวิชชา ยังยึดม่ันถือม่ันในตัวตนวาดี สวยงาม  นารัก ในวัตถุสมบัติอันเปน
ทรัพยสินของตนอยางเหนียวแนน เรียกวา อุปาทาน ถาหากขาดหรือไมสมหวังในสิ่งเหลานี้มักจะ
เกิดความทุกข  ไมพอใจ เกิดความโศกเศรา มีความเสียใจเปนนิตย บางครั้งคิดจะทํารายตัวเองหรือ
ทํารายผูอ่ืน 
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6. พาลชน  หมายถึง คนชั่วราย คนเกเร คนท่ีมีปญญายังออน ยังไมมีเหตุผล ยังไม
รูจักดีหรือชั่ว  ไมรูถูกหรือผิด  ชอบเกะกะระราน รังแก เบียดเบียนคนอ่ืนตลอดเวลา นึกวาเปน
ความดี ซ่ึงชนประเภทนี้ มักพบไดตามถนนหนทาง ตามราวสะพาน ในระหวางพวกตนเองบาง 
ระหวางโรงเรียนตอโรเรียนบาง โดยคนพาลพวกนี้นึกวาเปนคานิยมหรือเปนแฟชั่นอยางหนึ่ง 

7. อันธพาลชน หมายถึง กลุมชนคนชั่วรายคนเกเร คนมีสติปญญายังออน คลายกับ
ประเภทท่ี 6   แตชอบเกะกะระราน รังแกคนอ่ืนในท่ีซอนเรน เรนลับ หรือในท่ีมืด ในท่ีลับหลัง ไม
คอยชอบทําตอหนาคนหรือในกลุมคนจํานวนมาก พวกนี้จึงเปนอันตรายหรือเปนภัยตอสังคม
มากกวาพวกท่ี 6 

8. ปตติชน  หมายถึง มนุษยเปรต  มนุษยในคาบของพวกเปรต หรือท่ีเรียกวามนุสฺส 
เปโต พวกเปรตมีความเดือดรอนดวยความโลภของตนเองมีความรูสึกไมอ่ิม มีความพรองอยูเปนนิตย   
(บุญมี แทนแกว. 2539 : 174-175)  

หลักการดํารงตนบุคคลจะมีฐานะม่ันคงตองปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนใน
ปจจุบันหรือการสรางฐานะของตนเองใหมีความสุขอยางม่ันคง เรียกวา อธิษฐานธรรม  หมายถึง
ธรรมอันเปนท่ีตั้งตั้งม่ันหรือความม่ันคงของชีวิต มีอยู 4  ประการ คือ 

1. ปญญา  หมายถึง การดําเนินชีวิตอยูดวยปญญา ทํากิจการงานดวยความคิด ไม
วูวามไปตามอารมณ มีการศึกษาสิ่งตางๆ ใหรูชัดแจงดวยเหตุผล 

2. สัจจะ  หมายถึง การตั้งม่ันอยูในความจริงท่ีรูชัดแจงดวยปญญา รักษาสัจจะ 
เริ่มตนตั้งแตมีวาจาจริง จริงในหลักการและการปฏิบัตินั้น 

3. จาคะ หมายถึง การสละสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความจริงใจ คือ ปองกันมิใหตนเองตก
เปนทาสของลาภสักการะหรือผลสําเร็จท่ีตนไดสรางมา สิ่งใดท่ีเคยยึดติดแตผิดพลาด ไมจริง ไม
ถูกตองก็สามารถสละไดท้ังหมด ตลอดจนละกิเลสตัณหาตาง 

4. อุปสมะ   หมายถึง การรูจักสงบใจ รูจักหาความสงบทางจิตใจ ดวยการฝกจิตให
รูจักรสแหงสันติ คนท่ีรูจักความสุขท่ีเกิดจากความสงบ ยอมไมหลงมัวเมาอยูในวัตถุกาม  มีลาภ ยศ 
สรรเสริญโดยงาย   (ที.ปา.11/254/241) 

นาถกรณธรรม 10 ประการ 
บุคคลผูเปนสวนรวมท่ีดีของหมูชน  ซ่ึงจะชวยใหหมูชนอยูรวมกันดวยดีมีธรรม คือหลัก

ความประพฤติ ดังนี้  
ก. พึ่งตนเองได  คือ ทําตนใหเปนท่ีพ่ึงของตนเองได  พรอมท่ีจะรับผิดชอบตอตนเอง 

ไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระถวงหมูคณะหรือหมูญาติ ดวยการประพฤติธรรมสําหรับสรางท่ี
พ่ึงแกตนเอง (เรียกวา นาถกรณธรรม) 10  ประการ คือ 

1. ศีล  ประพฤติมีวินัย คือการดําเนินชีวิตโดยสุจริต ท้ังทางกาย ทางวาจา มี
วินัย และประกอบสัมมาชีพ 

2. พาหุสัจจะ  ไดศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเลาเรียนสดับรับฟงมาก อันใดเปน
สายวิชาของตนหรือตนศึกษาศิลปวิทยาใดก็ศึกษาใหช่ําชอง  มีความเขาใจกวางขวางลึกซ้ึง รูชัดเจน
และใชไดจริง 

3. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี คือมีกัลยาณมิตร รูจักเลือกเสวนา เขาหาท่ี
ปรึกษาหรือผูแนะนําสั่งสอนท่ีดี เลือกสัมพันธเก่ียวของและถือเยี่ยงอยางสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี 
ซ่ึงจะทําใหชีวิตเจริญงอกงาม 
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4. โสวจัสสตา เปนคนพูดกันงาย  คือ ไมดื้อรั้นกระดาง รูจักรับฟงเหตุผลและ
ขอเท็จจริง พรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตน 

5. กิงกรณีเยสุ  ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู คือเอาใจใสชวยเหลือธุระและ
กิจการของชนรวมหมูคณะ ญาติ เพ่ือนพอง และของชุมชน รูจักใชปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินการ
ท่ีเหมาะสม ทําได จัดได ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี 

6. ธรรมกามตา เปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา คนควา สอบถามหา
ความรูหาความจริง รูจักพูด รูจักรับฟง สรางความรูสึกสนิทสนม สบายใจ ชวนใหผูอ่ืนอยากเขามา
ปรึกษาและรวมสนทนา 

7. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหม่ันเพียร พยายามหลีกละความชั่ว 
ประกอบความดี บากบั่น กาวหนา ไมยอทอ ไมละเลยทอดท้ิงธุระหนาท่ี 

8. สันตุฏฐี มีสันโดษรูพอดี คือ ยินดี พึงพอใจแตในลาภผล ผลงานและ
ผลสําเร็จตางๆ ท่ีตนสรางหรือแสวงหามาไดดวยเรี่ยวแรงความเพียรความพยายามของตนเองโดย
ทางชอบธรรม  และไมมัวเมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ 

9. สติ มีสติม่ันคง คือรูจักกําหนดจดจําระลึกการท่ีทําคําท่ีพูด กิจท่ีทําแลว 
และท่ีจะตองทําตอไปได จะทําอะไรก็รอบคอบ รูจักยับยั้งชั่งใจ ไมผลีผลาม ไมเลินเลอ ไมเลื่อนลอย 
ไมประมาท ไมยอมถลําลงไปทางผิดพลาด ไมปลอยปละละเลยท้ิงโอกาสสําหรับความดีงาม 

10. ปญญา มีปญญาเหนืออารมณ  คือ มีปญญาหยั่งรูเหตุผลรูดีรูชั่ว คุณโทษ 
ประโยชนมิใชประโยชน  มองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง  รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปนอิสระ 
ทําการตางๆ ดวยความคิดและมีวิจารณญาณ (ที.ปา 11/357/281) 

ข. อยูรวมในหมูดวยดี ในดานความสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีเปนเพ่ือนรวมงานรวมกิจการ 
หรือรวมชุมชน ตลอดจนพ่ีนองรวมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยูรวมกัน ท่ีเรียกวา สาราณีย
ธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึง) 6 ประการ คือ 

1. เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอ
เพ่ือนรวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน  ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยา
สุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังตอหนาและลับหลัง 

2. เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชน สั่ง
สอนหรือแนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังตอ
หนาและลับหลัง 

3. เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปน
ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 

4. สาธารณโภคี ไดมาแบงปนกันใช คือ แบงปนลาภผลท่ีไดมาโดยชอบธรรม แม
เปนของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน 

5. สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ ความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของสวนรวม ไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ 

6. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือ เคารพรับฟงความคิดเห็นกันมี
ความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแหงความดีงาม หรือ
จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน (ที.ปา.13/317/257) 
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การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  ถือเปนวิถีชีวิตท่ีสําคัญ  ซ่ึงหลักธรรมเก่ียวกับความเปน
พลเมืองดีมุงเนนเปนอยางมาก นอกจากนั้น หลักธรรมเหลานนี้ยังมุงเนนในตัวของมนุษยของแตละ
คน การท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญปญหาวุนวายกันอยูนี้มูลเหตุเนื่องมาจากจากกลุมตางแกงแยงชวงชิง
ผลประโยชนและยึดถือตนเองเปนใหญ   การวิวาทะและความขัดแยงไมสามารถเกิดการ
ประนีประนอมได ตางฝายตางขาดสติยั้งคิดและไมมีเมตตาตอกัน 

พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต. 2543) ไดแสดงธรรมในการประชุมสภาศาสนาโลก ท่ีนครชิคา
โก สหรัฐเอมริกา ดังตอไปนี้ 

“....พระพุทธศาสนาวา 
1. มนุษยเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ท่ีทุกสวน

สงผลกระทบตอกัน จึงตองทําการท่ีเก้ือกูลประสานกลมกลืนกัน  เพ่ือใหเกิดผลดีในการอยูรวมกัน 
2. มนุษยสัตวท้ังปวงเปนเพ่ือนรวมกฎธรรมชาติเสมอกัน ทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกขกลัว

ตายเหมือนกัน ไมมีการแบงแยกแตกตาง  การทํารายสัตวไมวาชีวิตใด ก็เปนสิ่งท่ีไมดีท้ังสิ้น  มนุษย
ควรมีเมตตาและไมตรีจิตท่ีไมจํากัดแบงแยก  มีแนวโนมทางจิตใจในทางท่ีจะชวยเก้ือกูลมุงความ
สามัคคีและมีความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3. ชีวิตท่ีดีงามสูงสุดเปนชีวิตท่ีมีความสุขดวยดวยความมีอิสรภาพ นอกจากอิสรภาพ
ภายนอกท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติแวดลอมเริ่มแตความปลอดภัยรอดพนจากความขาดแคลนปจจัยสี่
และพนจากการเบียดเบียนกันระหวางมนุษยแลว  สูงข้ึนไปมนุษยจะตองมีอิสรภาพภายใน ซ่ึงเกิด
จากการพัฒนาตน ดวยการพัฒนาจิตวิญญาณสติปญญาความสุขท่ีเปนไทแกตนเอง ซ่ึงทําใหเขา
สามารถกลับมาเก้ือกูลตอธรรมชาติแวดลอมและเพ่ือนมนุษยไดดียิ่งข้ึน” (สุมน  อมรวิวัฒน, 
2542:120) 

ความขัดแยงอยางบาคลั่ง ความรุนแรง การกดข่ีเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมปจจุบัน จึง
เกิดจากการท่ีมนุษยตกเปนทาสของความทะยานอยาก  โทสจริต และความหลงผิดท้ังปวง ถาการ
จัดการศึกษาเพ่ือท่ีดีท่ีสงบสุข จึงตองเนนแนวคิดของพรหมวิหารในตัวตนของคนแตละคน กลาวคือ
การสรางความเปนพรหมใหกับตัวเองกอน การดําเนินชีวิตอยูในโลกใบนี้ก็จะเปนไปอยางสงบสุขท้ัง
ความสุขในชีวิตประจําวันของเราเองและความสุขท่ีอยูนอกตัวเราก็คือสังคม ไดแกหลักธรรมเหลานี้ 

เม่ือเขาอยูเปนปกติ  เราก็มีเมตตา มีความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข เม่ือ
เขาตกทุกข  เราก็มี กรุณา อยากปลดเปลื้องใหเขาพนจากความทุกข เม่ือเขาไดมีความสุขทําอะไร
ถูกตองดีแลว เราก็มีความมุทิตา พลอยยินดีดวย สงเสริมสนับสนุน ถาเขาทําอะไรผิดพลาดหรือผิด
หลักการ ผิดตัวธรรม  การกระทําของเขากระทบตอตัวธรรม ทําใหเสียความเปนธรรม หรือไมชอบ
ธรรมเสียหลักการ  เราก็ตองมีอุเบกขา วางใจเปนกลาง ใหเขารับผิดชอบตอตัวธรรม ตอหลักการ 
หรือตอกฎเกณฑท่ีเปนความรับผิดชอบธรรมนั้น (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2538) 

นอกจากนั้นมีหลักจริยธรรมเพ่ือใชในการดําเนินชีวิต ท่ีทําใหผูประพฤติประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตดานการประกิจการงานตาง ๆ หลักอิทธิบาท 4  หลักธรรมแหง
ความสําเร็จ  คือ 
  หลักอิทธิบาท 4  หลักธรรมแหงความสําเร็จ 

1. ฉันทะ มีความพอใจ  เต็มใจท่ีจะทําในสิ่งนั้น (เต็มใจทํา) 
2. วิริยะ มีความพยายามสมํ่าเสมอท่ีจะทําใหสิ่งนั้นสําเร็จ (แข็งใจทํา) 
3. จิตตะ เอาใจใส เอาใจฝกใฝอยูตลอดเวลา ไมทอดท้ิงธุระในสิ่งนั้น (ใสใจทํา) 
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4. วิมังสา  วางแผนใหดีในการงานท่ีทําไตรตรองหาขอผิดพลาดในงานท่ีทํา (เขาใจ
ทํา) 

คุณธรรมท้ัง 4 ขอนี้ จะนําไปสูความสําเร็จในกิจการงานท่ีทานทํา  ไมวาจะเปนงาน
ประเภทใดก็ตาม ถาทานมีคุณธรรมท้ัง 4  ขอนี้ เปนเครื่องยึดปฏิบัติแลวงานท่ีทานทําอยูนั้นจะมี
ความสําเร็จอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญหรือเห็นความจําเปนของปจจัย 4 ท่ีมนุษยจะตองมีจะตอง
ใชจาย และจะตองใชอยางพอเพียง เพราะเปนพ้ืนฐานแหงการเปนอยูของมวลมนุษยชาติ  แตปจจัย 
4  จะเกิดข้ึนไดตองอาศัยหลักธรรม เหลานี้ท่ีเรียกวา หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ประโยชนท่ีจะพึง
ไดรับในปจจุบันมี 4 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  4  (ประโยชนท่ีจะพึงไดรับในปจจุบัน 4) 
1. อุฏฐานสัมปทา มีความหม่ัน ความขยัน ไมเกียจครานในการงานทุกอยาง ทรัพยสมบัติ

จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน พระพุทธองคไดตรัสยืนยันวาเอาไว
เปนพุทธภาษิต   “อุฎฐาตา วินทเต ธนัง ผูขยัน ยอมหาทรัพยได” (ขุ.ธ.) และในการทํางานตองไม
อางเลศตางๆ ท่ีพระพุทธองคตรัสไวในสิงคาลสูตรวา “ดูกอนคหบดีบุตร โทษในการประกอบเนื่องๆ 
ซ่ึงความเกียจคราน 6 ประการ คือ 

มักอางวาหนาวนัก  แลวไมทํางาน 
มักอางวารอนนัก   แลวไมทํางาน 
มักอางวาเวลาเย็น  แลวไมทํางาน 
มักอางวายังเชาอยู   แลวไมทํางาน 
มักอางวากระหายนัก  แลวไมทํางาน 
มักอางวาอ่ิมนัก   แลวไมทํางาน 

ผูหวังความเจริญในโภคทรัพย พึงเวนจากการอางเลศเหลานี้เสีย   ถาม่ัวอางเลศเหลานี้  
โภคทรัพยท่ียังไมเกิดข้ึนก็จะไมเกิดข้ึน  ท่ีเกิดข้ึนแลวก็จะถึงความสิ้นไป ดูกอนคหบดีบุตร โทษ 6 
ประการในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเกียจครานเหลานี้  ดังนั้นคนท่ีมีความขยันหม่ันเพียร จะตอง
ไมใหความสําคัญกับธรรมชาติภายนอกเหลานั้น 

2. อารักขสัมปทา รูจักรักษาทรัพยสินเงินทองท่ีตนเองหามาไดดวยความขยัน การรูจัก
ออมทรัพย การออมทรัพยนับวาเปนสิ่งจําเปนมาก ผูหวังความเจริญดวยโภคทรัพย จะตองรูจัก
รักษาทรัพยท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรนั้นใหเปนประโยชนแกตนมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
โดยพยายามใชจายแตสิ่งท่ีจําเปน และงดเวนจากการใชจายท่ีไมจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอง
งดเวนจากอบายมุข 6 ซ่ึงเปนทางแหงความเสื่อมแหงโภคะหรือทรัพยสมบัติท้ังปวง คือ อบายมุข 6 

- ติดสุราและของมึนเมา 
- ชอบเท่ียวกลางคืน 
- ชอบเท่ียวดูการละเลน 
- ติดการพนัน 
- คบคนชั่ว 
- เกียจครานทําการงาน 

3. กัลยาณมิตตา คบเพ่ือนท่ีเปนคนดี เพ่ือนแท  เพ่ือนมีคุณธรรม ศีลธรรม การมีเพ่ือนท่ีดี  
นับวาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาเลาเรียนในการประกอบอาชีพตางๆ ทุกสาขา
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อาชีพเพราะมนุษยเรานั้นจะอยูอยางโดดเดี่ยวไมได ตองมีเพ่ือนฝูงเปนผูรวมคิดรวมทํากิจกการตาง 
ๆ และจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพราะเพ่ือนไดท้ังนั้น  ในดานเศรษฐกิจก็เชนเดียวกัน จะ
ตั้งเนื้อตั้งตัวไดก็เพราะเพ่ือน  ถาไดเพ่ือนดีเปนท่ีปรึกษา รวมมือในการประกอบอาชีพการงาน ก็
สามารถประสบความสําเร็จได  ผูหวังความเจริญในอาชีพของตน อันจะนําไปสูความมีฐานะดี
ทางดานเศรษฐกิจดี  จําเปนตองเลือกคบเพ่ือนท่ีดี ลักษณะเพ่ือนท่ีดีหรือมิตรท่ีควรคบมี 4  ประการ  
คือ 

- มีอุปการคุณ 
- รวมสุขรวมทุกข 
- แนะนําประโยชนให 
- มีความรักใครจริงจัง  

4. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตใหพอเหมาะ  รูจักใชจายทรัพย ไมฟุมเฟอย ไมฝดเคือง  ความ
ประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก  จะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขได  ก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใช
ในสิ่งท่ีจําเปนตอการครองชีพและสมกับฐานะของตนเอง  พยายามใชจายอยางพอเหมาะกับรายได
ของตน คํากลอนสอนใจวา “ มีนอยใชนอย คอยบรรจง อยาจายลงใหมากจะยากนาน”  เพราะวา
ผูใชจายสุรุยสุราย ใชจายเกินฐานะของตนเองนั้น ยอมประสบความเดือดรอนอยางสาหัส เปนผูมี
หนี้สินรุงรังเอาตัวไมรอด ทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก   เพราะฉะนั้นผูหวังความเจริญในโภค
ทรัพย จะตองรูจักประหยัดทรัพย พยายามใชจายทรัพยแตสิ่งท่ีจําเปนเทานั้น 

คุณธรรมนี้เปนเครื่องมือในการสรางฐานะใหพออยูพอกิน ไมขาดเขิน  และจะมีฐานะ
ร่ํารวยได เปนหลักธรรมท่ีชวยในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรื่องสืบตอไปหลักธรรม
สําหรับคูสามีภรรยาท่ีจะตองปฏิบัติตอกัน คือ ฆราวาสธรรม 4  คือ 

ฆราวาสธรรม 4  หลักธรรมสําหรับคูสามีภรรยาท่ีจะตองปฏิบัติตอกัน 
1. สัจจะ มีความซ่ือสัตยตอกัน ไมมีลับลมคมในตอกัน มีการเปดเผยตอกันท้ังตอหนาและ

ลับหลัง มีความจริงในตัวบุคคล อันเปนอาการแหงอัธยาศัยและความประพฤติมี 5 อยาง 
1) จริงตอการงาน  หมายถึงทํา อะไรก็ตองทําจริง ไมใชสักแตวาทํา 
2) จริงตอหนาท่ี ทําจริงในงานท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงเรียกวาหนาท่ี  ไมเลินเลอ ไม

หละหลวม ไมหลีกเลี่ยง ไมบิดพริ้ว  เอาใจใสตองานหรือหนาท่ีเพ่ือใหงานนั้นสําเร็จดวยดี 
3) จริงตอวาจา  หมายถึง รักษาใหจริงตามท่ีวาจาท่ีกลาวหรือไดตกลงกันไว ไมกลับ

กลอกหรือตลบตะแลง รักษาวาจาอยางเครงครัด มิใหคลาดเคลื่อน  พูดจริงทําจริง  ทําตามท่ีพูด คน
ท่ีไมจริงตอวาจาตนเอง  จะไปจริงตอคนอ่ืนไมได 

4) จริงตอบุคคล  หมายถึง จริงตอบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน จริงตอมิตร จริงตอพ่ี ตอ
ลูก ตอหลาน เปนตน  เหลานี้เรียกวาซ่ือตรง ถาจริงตอผูบังคับบัญชาหรือตอเจานายของตนเรียกวา 
“สวามิภักดิ์” แตถาจริงตอผูมีพระคุณ เชน บิดามารดา ครูอาจารยเรียกวา“กตัญูกตเวที” 

5) จริงตอความดี  หมายถึง มุงประพฤติความดีจนเปนอัธยาศัย ตอหนาเปนคน
อยางไร  แมลับหลังก็เปนคนอยางนั้น 

2. ทมะ รูจักขมใจ ฝกใจใหเขาหากัน ไมเอาแตใจตนเอง  รูจักผอนสั้นผอนยาวใหแกกัน 
ไมทําอะไรตามความตองการหรือตามอารมณของตน ผูมีทมะจะทําอะไรก็ตองใครครวญไตรตรองให
รอบคอบกอน  โดยคํานึงเสมอวา มีโทษมากกวาคุณ  ใหทุกขมากวาใหสุขชั่วมากกวาดี จึงจะทํา
อะไร พูดอะไร ตองมีสติสัมปชัญญะกํากับเสมอวิธีระงับความโกรธ  ถาความโกรธเกิดข้ึน อยาปลอย
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ไว  ใหขมใจ หักหามใจ (ทมะ) ใหหายโกรธ ดวยวิธีนึกถึงโทษของความโกรธ ดวยการนึกถึงความท่ีมี
อยูของคนท่ีเราโกรธนั้น   ถาเรายังนึกไมไดหรือยังนึกไมเห็น  พึงแผเมตตาไปยังเขาคนนั้น  พึง
สงสารในการท่ีเขาโงเขลาทําใหเราโกรธ และใหความปรารถนาดีตอเขา  คิดใหเขามีความสุขความ
เจริญยิ่งๆ ข้ึนไป  หรือใหสํารวจตัวเอง คิดถึงความผิด ความบกพรองของตนในเรื่องนั้น ๆ รวมความ
วา ถาความโกรธเกิดข้ึนในตน พึงระงับความโกรธดวยการขมใจ (ทมะ) และดวยสติปญญา 

โทษท่ีไมสามารถระงับความโกรธ (ขาดทมะ) คือ 
1) ตกเปนกาฝากของสังคม 
2) กลายเปนอาชญากร 
3) จะจมลงสูอบายมุข 
4) จะกอการทะเลาะวิวาทเปนนิตย 
5) จะทําใหเพ่ือนฝูงรังเกียจ 
6) จะทําใหครอบครัวเดือดรอน 
7) จะทําใหตั้งตัวไมติด 

ผลของการระงับความโกรธได  เม่ือระงับความโกรธไดแลว  โทษและทุกขภัยท่ีเกิดจาก
ความโกรธยอมไมมี ใจท่ีไมโกรธยอมผองใส  สงบ เยือกเย็น  เปนสุข  เปนเหตุใหรางกายผิวพรรณ
ผุดผอง มีแตความเบิกบาน ราเริง จะทํา จะพูดหรือจะคิดอะไรก็ไมผิดพลาด ไดรับความสําราญ 
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา “ผูฆาความโกรธได  ยอมอยูเปนสุข (โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ)” 

3. ขันติ มีความอดทน อดกลั้นตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีมาจากการกระทําและคําพูด   
เชนอดทนตออารมณท่ีไมนาปรารถนา ท่ีไมพอใจมากระทบทาง หู ตา  จมูก  ลิ้น  กายและใจ หรือ
จะพูดอีกอยางหนึ่งวา “กําลังทนทานแหงใจ” ขันติจําเปนสําหรับคราวท่ีเราตองเผชิญกับเหตุการณ
ตางๆ ท่ีจะทําใหเราหันเหไปจากทางท่ีดี  เหตุการณดังกลาวนั้นมีอยู 4  ประเภท ดังนั้น ทานจึง
กําหนดลงไววาพึงบําเพ็ญขันติใน 4 สถาน คือ 

1) อดทนตอความลําบาก หมายความวา อดทนตอความลําบากท่ีเกิดเพราะการ
ปฏิบัติหนาท่ี มีประการตางๆ หรือทํางานมากๆ แลวไดรับความเหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย  หรือถูก
แดดลม ฝนกระทบเกินสบาย 

2) อดทนตอความทุกขเวทนา หมายความวา อดทนตอทุกขเวทนาอันเกิดจากความ
เจ็บไขไดปวย  คนท่ีขาดขันติ เม่ือถึงความเจ็บปวยไดไข  มักจะแสดงกิริยามารยาทอันไมสมควร เชน 
ไมพอจะรองก็รอง มีอาการกระบิดกระบวน เปนคนเจามายา  โมโหราย บางคนอางความเจ็บปวย
เปนการกระทําชั่วตางๆ ก็มี แตผูมีขันติยอมรูจักอดกลั้นทนทาน ไมปลอยตัวใหเสีย หรือตกไปในทาง
ชั่วรายได 

3) อดทนตอความเจ็บใจ หมายความวา  เม่ือถูกผูอ่ืนกระทําลวงเกินใหเปนท่ีขัดใจ 
เชน ถูกดาวาหรือสบประมาท กลาวเสียดสี เปนตน  ผูขาดสติยอมเดือดดาลแลวทํารายตอบดวยการ
กระทําท่ีรุนแรงเกินเหตุ  เชน  วาเหน็บแนมดวยวาจาหยาบคายหรือกอความวิวาท  ตีรันฟนแทง 
สรางเวรกรรมไมสิ้นสุด   เปนทางนํามาซ่ึงความหายนะแกตนเองและครอบครัว แตผูมีขันติยอมรูจัก
อดทน สอนใจตนเอง  หาวิธีแกไขใหเรียบรอยเปนผลดีอันสงบ  ไมแสดงกิริยาวิปริตแปรผัน มีใจหนัก
แนนม่ันคงและชื่นแชมแจมใส  ไมหวั่นไหวเพราะอนิฏฐารมณ คือ อารมณท่ีไมนาปรารถนาเหลานั้น 

4) อดทนตออํานาจกิเลส หมายความวา อดทนตอความเจ็บใจในขอ 3  นั่นเองเปน
การอดทนตออารมณท่ีตนไมชอบท่ีเรียกวา “อนิฏฐารมณ”  แตขอนี้ หมายเอา ความอดทนตอ
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อารมณขางฝายเพลิดเพลิน เชน ความสนุกสนาน การเท่ียวเตร  การไดผลประโยชนในทางท่ีไมควร 
เปนตน 
โทษของการขาดขันติ ผูขาดขันติธรรมยอมไดรับโทษดังนี้ 

1. ทํางานค่ังคาง 
2. ทําใหเสียความไววางใจ 
3. ทําใหเต็มไปดวยศัตรู 
4. ทําใหกลายเปนอาชญากร 
5. ทําใหเสียนิสัยในการทํางาน 

คุณประโยชนของการมีขันติ ผูมีขันติธรรมยอมมีคุณดังตอไปนี้ 
1. ทํางานไดผลดีไมค่ังคาง 
2. ทําตนใหเปนท่ีไววางใจของคนอ่ืน 
3. ทําตนใหเปนมิตรภาพกับคนอ่ืน 
4. ทําตนใหเปนท่ีรักของคนท่ัวไป 
5. ทําตนใหเปนท่ีพ่ึงของคนอ่ืนได ไมเห็นแกความอยาก ความตองการ 

4. จาคะ รูจักเสียสละ แบงปน รูจักลดละในอารมณท่ีจะกอใหเกิดการแตกแยก ความ
เสียสละในท่ีนี้มีอยู 2 นัย คือ 

        1.  เสียสละวัตถุ หรืออาจจะหมายถึง การสละทรัพยสินเงินทองของตนเพ่ือ
ประโยชนแกผูอ่ืน เชน สละเงินทองสมทบทุนสรางสะพาน   สรางโรงพยาบาล สรางโรงเรียน ซ้ือ
รถดับเพลิง บํารุงการทหารของชาติ บํารุงการศึกษา บํารุงพระศาสนา ตลอดจนการบริจาคสงเคราะห 
ผูประสบภัยและผูตกทุกขไดยากตางๆ  ผูครองเรือนเปนผูม่ันคงทางเศรษฐกิจ ไดประโยชนจากสังคม 
นับตั้งแตการทํามาหากิน ตลอดถึงการดํารงชีพในรูปแบบตางๆ เพราะฉะนั้นผูครองเรือนตองถือเปน
หนาท่ีในการบริจาคชวยเหลือสังคมตามกําลังทรัพยหรือกําลังความสามารถของตนท่ีมีอยู อยาใหเกิน
กําลังความสามารถของตนเอง จะทําใหเกิดทุกขโทษได คนท่ีอยูในสังคมไดรับประโยชนจากสังคม แต
ไมอุดหนุนบํารุงสังคม ยอมทําใหสังคมรังเกียจ  สังคมไมปรารถนาในฐานะเปนรูมากและเปนกาฝาก
ของสังคม สังคมมีคนประเภทกาฝากมาก  สังคมเชนนั้นยอมมีความม่ันคงนอย เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาทรงสอนใหมีจาคะท่ัวกัน 
    2.  สละอารมณ  หมายความวา  เปนผูรูจักปลอยวางอารมณท่ีเปนขาศึกตอความ
สงบทางจิตใจ เชน ความโกรธเคืองขัดใจกับผูอ่ืน  จะเปนสามีภรรยา เพ่ือนกับเพ่ือน ชาวบานกับ
ชาวบาน พ่ีกับนอง  เปนตน  เรื่องนี้เปนเรื่องของฆราวาสผูอยูครองเรือนจะหลีกเวนไดยากยิ่ง แตการ
เก็บอารมณรักษาอารมณเหลานี้   ถาหมักหมมอยูในใจยอมนํามาซ่ึงความราวรานไมมีวันสิ้นสุด 
เพราะทําใหตนเองทุกข   พระพุทธเจาทรงสอนใหเสียสละ ปลอยวางอารมณประเภทนี้ดวย  เพราะ
การปลอยวางอารมณเชนจัดเปนจาคะอยางหนึ่ง 
โทษของการขาดจาคะ ผูขาดจาคะยอมมีโทษดังนี้ คือ 

1.  เปนการบั่นทอนความม่ันคงของตนและของชาติ 
         2.  เปนผูไดรับการครหาติเตียนจากสังคม 

3.  เปนผูสรางความทุกขทางใจ 
4.  เปนผูท่ีไมมีคนเคารพนับถือ 
5.  เปนคนเห็นแกตัว 
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 คุณของการมีจาคะ ผูมีจาคะยอมมีคุณดังตอไปนี้ 
      1.  เปนการทําความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ 
        2.  เปนผูไดรับการยกยองสรรเสริญจากสังคม 
        3.  เปนผูสรางความสุขทางใจ 
         4.  เปนผูท่ีสังคมเคารพนับถือ 
        5.  เปนผูมีจิตใจกวางขวาง 

ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม ถาฆราวาสปฏิบัติไดครบถวนในฆราวาสธรรมท้ัง 4 
ประการดังกลาวนี้ ไดชื่อวาเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ทําใหสังคมมีแตความสุข (บุญมี  แทนแกว, 
2537) 

ว.วชิรเมธี พระนักวิชาการชาวพุทธ ไดใหขอคิดในหลักธรรมแหงการดําเนินชีวิต ใน
หนังสือชุด “มหัศจรรยแหงชีวิต” โดยเฉพาะ ในสถานการณปจจุบัน กับภาวะเครียดท่ีรุมเราคนไทย 
ท้ังวิกฤตการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจสําหรับ 7 หลักคิดในเชิงบวก ท่ีสามารถหยิบมาเปนยาชู
กําลังใจในยามทอแทไดอยางดีเยี่ยม โดยใน 7 หลักคิด มีขอคิดดีๆ อีก 7 ขอ เปนพลังมหัศจรรยของ 
7x7 ไดแก 

   1. ความคิดดีๆ เปนท่ีมาแหงความสุข แนนอนวาเม่ือเรามีความคิดดีๆ โลกก็จะดีตาม
อยางท่ีเราคิด ดังท่ีทานวาไวในหนังสือเลมนี้วา “โลกเปนอยางไร ข้ึนอยูกับวาเราใสแวนตาสีอะไรมอง
โลก หากมองโลกในแงดี ชีวิตมีแตสิ่งรื่นรมย หากมองโลกในแงราย ชีวิตมีแตความวุนวายและทุกข
ระทม” 
   2. ปญญาดียอมมีความสุข คนมีปญญายอมใชปญญาในการแกปญหาเพ่ือใหพนทุกข 
ดังนั้น สําหรับคนมีปญญา วิกฤตอยูไหน ปญญาอยูนั่น สวนคนดอยปญญา โอกาสอยูไหน วิกฤตอยูนั่น 
จงเรียนรูท่ีจะเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญา เปลี่ยนอุปสรรคเปนอุปกรณ 
   3. ชีวิตของคนดีคือชีวิตท่ีมีความสุข ดังทานวา ดอกไมหอมไดบางดอก แตมนุษย
หอมไดทุกคน หากเขาเปนคนดี กลิ่นดอกไมแมหอมขนาดไหน ก็หอมไดแตตามลมเทานั้น สวนกลิ่น
ความดีของคนดีนั้น หอมหวนทวนลม ฟุงกระจายไปในทิศท้ังสี่ ดอกไมผลิบานแลวไมนานก็รวงโรย แต
ความดีของคนนั้น สถิตเปนนิรันดรเหนือกาลเวลา 
      4. ปฏิสัมพันธดีก็มีความสุข ซ่ึงเปนการเลือกคบมิตร โลกนี้มีมิตรอยู 3 ประเภทคือ 
1. ปาปมิตร เพ่ือนชั่ว จงอยาคบ 2. กัลยาณมิตร เพ่ือนดี จงคบ 3. พันธมิตร เพ่ือนท่ีผูกพันกันดวย
ผลประโยชน จงระวัง 
     5. ทํางานดีก็มีความสุข ทานวาไว คนจํานวนมากเปนทุกขขณะทํางาน แตเบิกบาน
เฉพาะเสาร-อาทิตย โดยหารูไมวา ในหนึ่งสัปดาหมีเสาร-อาทิตยแคสองวัน จงเปนสุขขณะทํางาน จง
เบิกบานขณะหายใจ 
    6. มองโลกในแงดี ชีวิตมีความสุข ดังผูรูทานหนึ่งกลาววา “ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้
มันถูกอยูแลว มีแตความเห็นของเราเทานั้นท่ีผิด ใครทําความเขาใจคํากลาวนี้ไดอยางลึกซ้ึง คนนั้นจะ
ไมทุกข และเขาจะไมหวั่นไหว ในความผันแปรของชีวิต สิ่งใดเกิดข้ึนมาเขาจะอุทานอยูเสมอวา “มัน
เปนเชนนั้นเอง” 
    7. ครอบครัวดีทวีความสุข ครอบครัวคือพ้ืนฐานสําคัญของชีวิต บุตรธิดาคือ
อนุสาวรียของพอแม หากลูกเปนคนดี อนุสาวรียของพอแมก็งดงาม หากลูกเลวทราม อนุสาวรียของ
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พอแมก็อัปลักษณผูท่ีสนใจอยากจะมอบสิ่งดีๆ ใหเปนของขวัญแกกันในชวงเทศกาลแหงความสุขนี้ 
(ว.วชิรเมธี, 2555) 
 

6.1.2 หลักการสรางสนัตสิขุตามแนวศาสนาครสิต 
 ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีใหความสําคัญในเรื่องสันติสุขและสันติภาพมาก โดยอาศัย

ความรักในนามพระเจาเปนเรื่องยิ่งใหญของโลก  เปนเครื่องมือความผูกพันอันดีงามทางสังคม แหง
มวลมนุษยชาติ หรือมรรควิธีแหงการสรางสันติภาพตามหลักศาสนาเปนเรื่องความรักระหวางมนุษย
กับพระเจา ซ่ึงพระเยซูเจาทรงสั่งสอนศาสนิกชนวา “จงรักพระเจาของทานอยางสุดจิตสุดใจ” มี
ความเคารพเชื่อฟงในพระประสงคของพระองค ศรัทธาและปฏิบัติบัญญัติของพระองคและสละสิ่ง
ตางๆ ตองทําทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือพระองคมิใชทําเพ่ือตนเอง จะตองสละความเห็นแกตัวใหหมดไป  
ดวยการปฏิบัติตามพระบัญญัติ  4  ขอแรก ในบัญญัติ 10 ประการของศาสนา สวนเรื่องความรัก
ระหวางมนุษยกับมนุษยนั้น พระเยซูเจาทรงสอนวา “จงรักเพ่ือนบานเหมือนกับรักตนเอง”  ซ่ึง
ศาสนาคริสตจะสอนกระท่ังใหรูจักการรักศัตรู ตัวอยางหลักความเมตตาของพระเยซูเจา แมในขณะ
ท่ีพระองคจะสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพราะถูกลงโทษพระองคทรงขอใหพระผูเปนเจาทาง
ประทานอภัยใหกับบาปท่ีทํารายพระองคนั้น  ซ่ึงสันติภาพในศาสนาคริสตคือความเมตตา ความ
กรุณา ตอคนท้ังหลายไมเลือกหนา เลือกชนชั้นวรรณะ และไมละท้ิงในโอกาสท่ีจะชวยเหลือสังคม
ตามความสามารถและโอกาส  

 คําสอนของศาสนาคริสตเปนการสอนใหมนุษยรอดพนจากบาปท้ังปวง พระเจาตองชวย
มนุษยผูเปนคนบาปใหรอดพนจากความทุกข แตจงรวมทุกขดวยกันกับพระเจา ในการขอกิติคุณได
ฤทธิ์ประทานจากพระเจาผูไดทรงใหอยูรอดได เปนท่ีชอบใจของพระองคจึงรอดพน ผูมีประสงคให
คนท้ังปวงรอดพนวา”ทานท้ังหลายรอดพนไดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อและมิใชแตตัวทาน
ท้ังหลาย พระเจาทรงประทานใหทุกคน”ซ่ึงพระเยซูตรัสวา “ เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา
คนม่ังมีจะเขาในแผนดินสวรรคก็ยากเราบอกทานท้ังหลายอีกวา “ ตัวอูฐจะรอดรูเข็มก็งาย กวาคน
ม่ังมีจะเขาในแผนดินของพระเจา” เม่ือผูใดมีใจกรุณา ผูนั้นเปนสุข เพราะไดรับกรุณาตอบ ผูใดสราง
สันติสุข ผูนั้นจะอยูเปนสุข พระเจาเรียกผูนั้นวาบุตร ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของศาสนาคริสต เพ่ือให
มนุษยพนจากความพินาศผลของบาป ทําใหมนุษยตองพลัดพรากจากพระองค ดวยความเมตตา
ปรานีของพระองคจึงตองดํารงอยูในความเท่ียงธรรมเพ่ือรักษาสันติภาพใหแกโลกเพ่ือลงโทษคนบาป
เสมอไป (สุนันท  เสนารัตน อางใน พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสฺสลฺจิตโต 2544 : 94) 

 
   6.1.3 หลกัการสรางสนัตสิุขตามแนวศาสนาอสิลาม 

การเกิดข้ึนของศาสนาอิสลามเพ่ือสรางสันติสุขใหแกมวลมนุษยชาติ คําวา “อิสลาม” เปน
ชื่อของศาสนากับสันติภาพโดยตรง อิสลามเดิมเปนภาษาอาหรับ มาจากคําวา”อัสละมะ(Aslama) 
แปลวา ยอมตาย ยอมจํานน ยอมตน (yield ,Submit, Surrender) มาจากรากศัพทท่ีวา “ชลิมมะ” 
(Salima) แปลวาสันติ (Peace)  ในศาสนาอิสลามจึงมีความหมายวาการยอมตน ยอมตาม ยอม
จํานนตอพระผูเปนเจา (อัลเลาะห) เพ่ือใหพบสันติภาพกันท้ังโลกปจจุบันและโลกหนา (สุนันท  
เสนารัตน. 2553 : 216) 

ในทัศนะของอิสลาม คําวา สันติภาพไมใชเรื่องแปลกใหมในสายตาของมุสลิม มันเปนสิ่งท่ี
ถูกฝงแนนและซึมลึกเขาไปในจิตวิญญาณ เลือดเนื้อและชีวิตของมุสลิม “สันติภาพ” เปนคําสอน
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และอุดมการณท่ีไดกลายเปนความเชื่อม่ันศรัทธาประการหนึ่งของมุสลิม นับตั้งแตรุงอรุณแหง
อิสลามเปนตนมา        อิสลามไดดําเนินบทบาทในการแผขยายคําวา “สลาม” แปลวา “สันติ” ให
ขจรขจายไปท่ัวทุกมุมโลก ท้ังนี้ก็เนื่องจากวา คํานี้ เปนเปาหมายสําคัญของชีวิตมนุษย นั่นก็คือ 
ความสงบสุขอยางแทจริงท้ังในโลกนี้และโลกหนา  

สลาม” หรือ “สันติ” คําท่ีถูกกลาวถึงมากในอิสลามหนึ่งในคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณ
และความโดดเดนของอิสลาม ก็คือ การใหความสําคัญ กับ คําวา “สลาม” ซ่ึงมีความหมายวา “สงบ 
สันติ ผองแผว ปลอดภัยและมีความผาสุข” คํานี้จะถูกกลาวถึงบอยครั้งในอัลกุรอานและหะดีษ ใน
ทุกบริบทและมิติ หนึ่งในพระนามของอัลเลาะห ผูทรงทรงประทานศาสนานี้ ก็คือ “อัส-สลาม” 
หมายถึง ผูทรงใหความปลอดภัย เพราะพระองคประสงคจะใหเกิดความปลอดภัย ความสุขและสงบ
ผองแผวแกมวลมนุษยชาติท้ังหลาย โดยการประทานศาสนบัญญัติอันบริสุทธิ์ใหมวลมนุษยไดยึดถือ
และปฏิบัติ 
            ดังนั้น ผูท่ีชูธงศาสนานี้ ไมวาจะเปนมุสลิม อุลามาอ (ผูรู) นักดะวะฮ (นักเผยแผศาสนา) 
นักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวเพ่ืออิสลาม ลวนเปนผูท่ีชูธง “สลาม (สันติ)” และ “ความปลอดภัย
อัน นิรันดร” ไปมอบแกคนท้ังโลก ในการอธิบายถึงภารกิจของศาสดา ทานศาสดามูฮัมหมัด ได
กลาววา “แทจริง ฉันนี้เปนความเมตตากรุณาอยางหนึ่ง อันเปนรางวัลท่ีพระองคอัลเลาะหทรง
ประทานมาใหแก (สิ่งถูกสราง) ท้ังหลาย” อัล-กุรอานไดอธิบายถึง “ศาสดาผูประกาศสาสนอิสลาม” 
ไววา “เรามิไดสงเจาเพ่ืออ่ืนใดนอกจากเพ่ือเปนความเมตตาแกประชาชาติท้ังหลาย” (ซูเราะฮ อัล-
อัมบียาอ10) 
            เม่ือมุสลิมพบกัน เขาจะกลาวทักทาย ดวยประโยคสั้นๆ แตมีความหมาย นั่นก็คือ “อัส
ลามูอะลัยกม” แปลวา “ขอความสันติจงมีแดทาน” คํากลาวนี้มีความจําเปนและสําคัญสําหรับ
มุสลิม อีกนัยหนึ่ง การแพรสลามหรือสันติแกมวลมนุษยเปนคําสอนท่ีสําคัญและเปนเอกลักษณและ
ลักษณะอันโดดเดนของอิสลามและมุสลิม สามารถรอยดวงใจของมุสลิมใหเปนหนึ่งเดียว และมี
ภราดรภาพอยางแนนแฟน อัลเลาะหจึงใหมุสลิมยึดม่ันปฏิบัติอยางเครงครัด 

นอกจากการเรียกรองเชิญชวนและสั่งสอนในเรื่องสันติภาพแลว อิสลามยังไดบัญญัติให
อุดมการณนี้เปนมูลรากฐานแหงความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล องคกรและประเทศตางๆ
อีกดวย หลักการแหงความสัมพันธระหวางมุสลิม ก็คือ ความเสมอภาคและภราดรภาพ นั่นก็คือ 
ควานสันติสงบสุข และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความเมตตาและเอ้ืออาทรตอกันในระบบ
ความสัมพันธระหวางมุสลิม อัลเลาะหตรัสวา    “แทจริงศรัทธาชนนั้นเปนพ่ีนองกัน” (ซูเราะฮ อัล-
หุจรอต : 10) 

ทานศาสดามูฮัมหมัด กลาววา “อุปมามุสลิมคนหนึ่งกับมุสลิมคนอ่ืนๆ ในเรื่องความรัก
เมตตาตอกัน อุปไมยดั่งรางกายของมนุษย เม่ืออวัยวะใดเจ็บปวด อวัยวะสวนอ่ืนๆ ก็จะพลอยปวย
และนอนไมหลับไปดวย” สวนความสัมพันธระหวางมุสลิมกับชนตางศาสนิก ก็คือ การทําความรูจัก
กัน การเคารพและใหเกียรติกัน การชวยเหลือบริการและอํานวยความสะดวก การใหสิทธิเสรีภาพ
และความเปนธรรมในทุกๆ ดาน ซ่ึงจะเปนประตูนําไปสูการชวยเหลือเก้ือกูลและเอ้ืออาทรกัน อัล-
ลอฮตรัสวา “มนุษยชาติเอย! แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชายและเพศหญิง และเราไดใหพวก
เจาแยกเปนเผา และตระกูลเพ่ือจะไดรูจักกัน แทจริงผูท่ีมีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ อัลเลาะหนั้น 
คือผูท่ีมีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา…” (ซูเราะฮ อัล-หุจรอต : 13) 
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              อัลกุรอานไดสั่งเสียใหดํารงไวซ่ึงความยุติธรรม อัลเลาะห ตรัสวา “อัลเลาะหนั้น มิไดทรง
หามพวกเจาเก่ียวกับบรรดาผูท่ีมิไดตอตานพวกเจาในเรื่องศาสนา และพวกเขามิไดขับไลพวกเจา
ออกจากบานเรือนของพวกเจา ในการท่ีพวกเจาจะทําความดีแกพวกเขา และใหความยุติธรรมแก
พวกเขา แทจริงอัลเลาะหทรงรักผูมีความยุติธรรม” (ซูเราะฮ อัล-มุมตะฮีนะฮ : 8) จุดมุงหมายของ
ระบบความสัมพันธ ก็เพ่ือใหเกิดการสนอง แลกเปลี่ยนประโยชนและสิ่งจําเปนตางๆ มีการชวยเหลือ
เก้ือกูล มีการสรางภราดรภาพในระหวางมนุษย  

อิสลามไดสั่งสอนใหมนุษยทุกคนเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
กลาวคือ สิทธิในชีวิต ทรัพยสิน การเลือกวิถีชีวิตและการนับถือศาสนาตองไดรับการคุมครองและจะ
ละเมิดไมได ภายใตหลักการท่ีวา “เปนเพ่ือนมนุษยดวยกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางศาสนา 
ภาษาสีผิวและเชื้อชาติ” 
              อัลเลาะห ตรัสวา “และโดยแนนอน เราไดใหเกียรติแกลูกหลานของอาดัม และเราได
บรรทุกพวกเขาท้ังทางบกและทางทะเล และไดใหปจจัยยังชีพท่ีดีท้ังหลายแกพวกเขา และเราไดให
พวกเขาดีเดนอยางมีเกียรติเหนือกวาผูท่ีเราไดใหบังเกิดมาเปนสวนใหญ” (ซูเราะฮ อัล-อิสรออ : 70)  

กรมประชาสัมพันธ (2547 : บทนํา) กลาวถึงหลักสันติภาพของมนุษยในศาสนาอิสลามวา 
เปนเรื่องเก่ียวกับการไมเบียดเบียนผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจาและจิตใจ ตลอดถึงการไมเบียดเบียนตนเอง 
แตทําตนใหมีความเจริญกาวหนา พรอมท้ังมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนมนุษย จากคําสอนของ
ศาสนาอิสลามนี้ กลาวถึงความเปนเอกภาพระหวางพระเจากับมนุษยชาติ  เชื่อวามนุษยไมวา
แหลงกําเนิด  สีผิวหรือวาภาษาใดก็ตาม พวกเขามาจากแหลงเดียวกันมีบรรพบุรุษรวมกัน ความ
เหนือกวาของมนุษยจึงไมควรวัดดวยเชื้อชาติ ภาษา สีผิวและวัฒนธรรม แตจะวัดกันท่ีคุณงามความ
ดี ดังท่ีกลาวไวในคัมถีรอัลกุรอาน ไมวาบุคคลนั้นจะนับถือศาสนาใด ลวนแลวแตสอนใหทุกคน
ประพฤติดี และประพฤติชอบ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกเพ่ือนมนุษยรวมโลกดวยกันท้ังสิ้น ซ่ึง
ลักษณะสําคัญของศาสนาอิสลามเปนวัฒนธรรม 2 ประการ ไดแกปจจัยท่ีเก้ือหนุนตอสันติภาพ คือ 
หลักการเอกภาพ เปนการแสดงออกดวยการสาบานตน จะเคารพตอพระอัลเลาะห เปนพระเจาองค
เดียว   ปจจัยท่ีเก้ือหนุนตอสันติภาพ คือ การไมยอมความอยุติธรรมท่ีประกาศอยางชัดเจนใน
คัมภีรอัลกุรอาน (ประเสริฐ  หลอมทอง. 2542 : 115 -116) 

หลวงวิจติรวาทการ (2523 : 458 - 459) ไดกลาวถึงหลักความเสมอภาคในศาสนาอิสลาม
วา บุคคลจะเปนเศรษฐีหรือเปนทาสก็ตาม ถานับถือพระอัลเลาะหเปนบุคคลท่ีเสมอกันในสายพระ
เนตร ซ่ึงพระมูฮัมหมัดไดตองการใหมีพระเจาในศาสนาเหมือนกับศาสนาอ่ืน ถือวา อิสลามิกชนทุก
คนมีพระเจาอยูในตัวสามารถจะลางบาปไดเอง ดวยการคุกเขาลงสวดมนตและรับแสงสวางจาก
พระอัลเลาะหเขามาในดวงจิต ไมจําเปนตองใหพระองคลางบาปใหเหมือนศาสนาอ่ืน สวนความ
เมตตากรุณาเปนคุณธรรมสําคัญท่ีสุด การใหทานนั้นศาสนาอิสลามไมถือวาเปนเรื่องสําคัญ  ข้ึนอยู
กับความศรัทธาของแตละบุคคล  แตถือเปนหนาท่ีทางศาสนาวาจะตองบริจาคทานท่ีเดียว  ผูมีท่ีดิน
ใหญกวางขวางตองแบงใหแกคนท่ีไมมีท่ีอยู และพระอัลเลาะลจะประทานรางวัลตอบแทนใหผลอัน
สูงสุดอยูท่ีสวรรคเปนอุทยานงามมาก เทวดาทุกองคนั่งบนบัลลังกทอง อยากกินลูกไมหรือเนื้อนก
หรืออะไรก็มีใหกินไมยากลําบาก ผูท่ีไดทําความดีไวมาก ก็มีโอกาสไดเขาเผาพระอัลเลาะห ทุกเชา
เย็นทุกคนทําบุญเพ่ือปรารถนาไปสวรรค เปนเหตุท่ีปรารถนากันมาก  คนทําบุญก็มีมาก ในหลักคํา
สอนท่ีเก่ียวกับสันติภาพ เชน จงระวังโมหะ เริ่มจากความบาคลั่งและจบลงดวยความเสียใจ จงเปน
นายเหนือความโกรธเคืองและความรุนแรงในโมหะของทานจนกระท่ังโมหะทานจะละได มี
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สติปญญา ไดกลับคืนมา (อิมาน อะลี) คนท่ีชั่วท่ีสุด คือคนท่ีไมเคยอภัยแกใคร หรือไมเคยแมแตจะ
ขออภัยใคร ผูไมมีความสงสารตอผูใดยอมไมเคยไดรับความสงสาร(อิมาน อะลี)คนท่ีไมเคยมีความ
เมตตาตอผูนอย ไมเคารพผูใหญหาพวกเราไม จงปฏิบัติตอผูอ่ืนดังท่ีทานกระทําตอตัวทานเอง จง
วางมือจากความพยาบาทเสีย ทานจะมีจิตและหัวใจท่ีสงบ ท้ังหมดท่ียกมาเปนหลักการสราง
สันติภาพท่ีสําคัญในศาสนาอิสลาม  

  
สรปุ 

เม่ือกลาวโดยสรุปเก่ียวกับแนวทางในการดําเนินชีวิตในปจจุบันจะไดมีความสุขนั้น ผูดําเนิน
ชีวิตในปจจุบันนั้นตองเรียนรู ท่ีจะนําเอาหลักคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําให ได  
หมายความวาทุกคนมีเวลาเทากัน มีโอกาสเทากันในการท่ีจะนําเอาหลักคําสอนทางศาสนา คนท่ี
ตระหนักเห็นคุณคาของการใชหลักคําสอนตามหลักศาสนามาใชยอมเปนมงคลตอบุคคลนั้นอยาง
เปนปจเจกบุคคล  ไมวาจะเปนการรูทันโลกท่ีกําลังดําเนินไปในปจจุบัน  

 
กิจกรรม/แบบฝกหัดทายบท 
 
 แบบอตันยั 

1. บุคคลตามแนวทางพระพุทธศาสนาแบงไดก่ีจําพวก ? หากเราตองการจะเลือกคบกับ
บุคคลดังกลาวเราจะเลือกคบคนประเภทใด ? เพราะสาเหตุอะไรถึงเลือกคบคนประเภทนั้น 

2. หากเราจะเลือกคูครองในการดําเนินชีวิตรวมกันเราดําเนินชีวิตตามแนวทางใดบาง ? 
และมีหลักธรรมใดท่ีบงบอกถึงการใชชีวิตคูรวมกัน 

3. ใหนักศึกษาอธิบายหลักสันติภาพและสันติสุขตามแนวทางของศาสนาคริสต 
4. ใหนักศึกษาอธิบายหลักสันติภาพและสันติสุขตามแนวทางของศาสนาอิสลาม 
 

 แบบจบัคู 
 1. ธัมมัญุตา     1. รูจักเวลา 
 2. อัตถัญุตา    2. รูจักตัวเอง 
 3. อัตตัญุตา    3. รูจักบุคคล 
 4. มัตตัญุตา    4. รูจักประมาณ 
 5. กาลัญุตา    5. รูจักเหตุ 
 6. ปริสัญุตา    6. รูจักผล 
 7. ปคุลสัญุตา    7. รูจักชุมชน 
 
 แบบปรนยั 
 1. สิ่งท่ีชาวโลกกําลังแสวงหาและตองการมากท่ีสุดเพ่ือใหเกิดความสงบสุขคือสิ่งใด 
   ก. รสนิยม  ข. อาวุธ 

ค. อํานาจ  ง. อาณานิคม 
จ. สันติภาพ 
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 2. หากนักศึกษาตองการประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตดานการกิจการงานตาง ๆ 
นักศึกษาควรใชหลักธรรมใดในการดําเนินชีวิต 
   ก. สารณียธรรม  ข. นาถกรณธรรม 

ค. อิทธิบาท 4  ง. อธิษฐานธรรม 4 
จ. สัปปุริสธรรม 7 
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