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บทคดัย่อ  
 

 ดุษฎีนิพนธ์น้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี ๑) เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 
๒) เพื่อศึกษาหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิต ๓) เพื่อบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ๔) เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เก่ียวกบัรูปแบบการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากพระไตรปิฎก ต าราและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็นหลัก และการสัมภาษณ์เชิงลึก พระภิกษุ ๓ รูป สามเณร ๑ รูป แม่ชี ๑ คน  
บุคคลในวชิาชีพต่าง ๆ ๘ คน รวมทั้งส้ิน ๑๓ คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าอธิบายในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  
 ผลการวจัิยพบว่า 

๑. รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั มีความแตกต่างจากคนไทยในอดีต 
เน่ืองจากปัจจยัหลายอยา่ง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เพื่อให้ทนักบัโลกาภิวตัน์ท่ี
เคล่ือนไปอย่างรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีสร้างความเจริญให้กบัคนไทยในดา้นวตัถุอยา่งต่อเน่ือง แต่กลบั
สร้างความเส่ือมทางดา้นจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาเชิงจริยธรรมมากมายในการด าเนินชีวิตของคน
ไทยในสังคมปัจจุบนัในทุกกลุ่มอาชีพ 
 ๒. หลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ขั้น คือ ๑) พุทธจริย
ศาสตร์ระดบัตน้ ไดแ้ก่ หลกัเบญจศีลและเบญจธรรม ๒) พุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง ไดแ้ก่ ศีล ๘ 
และกุศลกรรมบถ ๑๐  และ ๓) พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง ไดแ้ก่ มรรคมีองค ์๘ 
 ๓. การบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 
สามารถท าได ้ ดงัน้ี  ๑) น าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้มาบูรณาการกบัการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
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บุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ นิสิต-นกัศึกษา, ครู-อาจารย,์ ขา้ราชการ, นกัธุรกิจ และนกัการเมือง ๒) น าหลกั
พุทธจริยศาสตร์ระดบักลางมาบูรณาการกบัการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ไดแ้ก่ แม่ชี และ
อุบาสก-อุบาสิกา และ ๓) น าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง มาบูรณาการกบัการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
บรรพชิต ไดแ้ก่ พระภิกษุและสามเณร 
 ๔. องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ไดแ้ก่ “FEE  Model”  

F ยอ่มาจาก The Five Precepts and The Five Virtues หมายถึง เบญจศีล และเบญจธรรม  
 E ยอ่มาจาก Eight Precepts and Wholesome course of action หมายถึง ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ 
 E ยอ่มาจาก The Eightfold Path หมายถึง มรรคมีองค ์๘ 
 FEE Model เป็นหลกัการท่ีเกิดจากการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัในทุกกลุ่มอาชีพ เม่ือน าไปบูรณาการแลว้สามารถแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัใหเ้บาบางลงและหมดไปในท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 The objectives of this Dissertation were as follows: 1) to study the modern Thais’ ways 
of life, 2) to study the Buddhist ethics for ways of life, 3) to integrate the modern Thais’ ways of 
life with Buddhist ethics, and 4) to present a guidance and establish a new body of knowledge on 
the pattern of the integration of modern Thais’ ways of life with Buddhist ethics. The research is a 
qualitative study conducted by studying and analyzing the data collected from the Tipitaka and 
other relating texts and documents along with the in-depth interviews with 3 monks, 1 novice,      
1 nun, and 8 laymen. The information of the study was presented in the descriptive analysis.  
 The findings of this research are as follows:- 
 1. The ways of life of modern Thais were different from the ancient Thais because of 
many factors influencing the change in life in society and lifestyles in order to catch up with 
globalization, technological innovation, and communication. These continuously brought about 
only material development, not the spiritual development, to Thai people. At the same time, 
material development caused many moral problems in modern Thais’ ways of life among people 
in occupational fields.  
 2. The Buddhist Ethics for ways of life could be divided into three stages; 1) The 
fundamental level refers to the five precepts and the five virtues, 2) The intermediate level 
focuses on the eight precepts and the tenfold wholesome course of action, and 3) The advanced 
level means the noble eightfold path.  
 3. The Buddhist Ethics could be integrated into living lives of modern Thais as follows; 
the fundamental Buddhist ethics could be followed by students, teachers, officials, businessmen 
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and politicians, the intermediate level of Buddhist Ethics could be practiced by nuns and lay 
devotees, and the advanced level of Buddhist Ethics was suitable for Buddhist monks and 
novices. 
 4. The new body of knowledge obtained from the study could be concluded into a     
“FEE  Model”. 

F stands for the five precepts and the five virtues.  
E stands for Eight Precepts and Wholesome course of action.  
E stands for The Eightfold Path. 
The “FEE Model” was obtained from the integration of Buddhist ethic principles into the 

lifestyles of modern Thai people in occupational fields and at least it could relieve problems in 
living lives or eventually make them disappear.  
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กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จไดเ้น่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายท่ีไดช่้วยเหลือในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั สถาบนัท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้การศึกษาระดบัปริญญาเอก 
สาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา 
 ขอบคุณ พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. รักษาการคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัและ
คณาจารยทุ์กท่านท่ีอบรมสั่งสอนให้ความรู้ระดบัศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา
และปรัชญา 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และกรรมการสอบทุกท่าน ซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิในการสอบคุณภาพการวิจยั  ท่ีได้ให้ค  าแนะน า และช้ีแจงการจดัท าดุษฎีนิพนธ์ให้
ชดัเจนและถูกตอ้งในคร้ังน้ี ตลอดจนตรวจสอบขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไ้ขดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีจนส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 ขอบคุณเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลัยทุกท่านท่ีได้ให้ความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดถึง
เพื่อนนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกรุ่นท่ี ๑ ทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณพระสุธรรมาธิบดี เจา้อาวาสวดัธรรมบูชา พระอุปัชฌาย ์ขอกราบ
ขอบพระคุณพระพรหมเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวดับุรณศิริมาตยาราม ทั้ งสองท่านมีความเมตตา
อนุเคราะห์คอยแนะน าอบรมสั่งสอนและใหก้ าลงัใจในการศึกษาเป็นอยา่งดีตลอดมา 

ขอขอบคุณ มารดาบิดาผูบ้งัเกิดเกลา้ท่ีคอยแนะน าพร ่ าสอนและคอยให้ก าลงัใจให้ผูว้ิจยัมี
วนัน้ี คุณความดีท่ีเกิดข้ึนจากดุษฎีนิพนธ์ ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณมารดาบิดา และ
คุณครูบาอาจารยผ์ูเ้ป็นเสมือนประทีปแห่งชีวติ  

ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือ  พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์จงดลบนัดาลให้ท่าน
ท่ีคอยสนบัสนุนด้านการศึกษา และทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี จงประสบแต่
ความสุขความเจริญ 
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  ที.สี.    สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
  ที.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
  ที.ปา.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
  ม.มู.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
  ม.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
  ม.อุ.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
  ส .ส.   สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย สคาถวคฺค 
  ส .นิ.   สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย นิทานวคฺค 
  ส .ข.   สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย ขนฺธวารวคฺค 
  ส .สฬา.   สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย สฬายตนวคฺค 
  ส .ม.   สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย มหาวารวคฺค 
  องฺ.เอก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 
  องฺ.ทุก.    สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 
  องฺ.ติก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
  องฺ.จตุกฺก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
  องฺ.ปญฺจก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
  องฺ.สตฺตก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
  องฺ.ทสก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
  ข.ุข.ุ    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ขทฺุทกปา  
  ข.ุธ.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท 
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  ข.ุอิติ.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อิติวตฺุตก 
  ข.ุชา.   สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ชาตก 
  ข.ุม.   สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย มหานิทฺเทส 
  ข.ุจู.   สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 
  ข.ุปฏิ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
  ข.ุอป.    สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อปทาน 
 พระอภิธรรมปิฎก 
  อภิ.ว.ิ  อภิธมฺมปิฏก วภิงฺค 
 พระอรรถกถา 
 ม.อุ.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี ปาฏิกวคฺคฏฺ กถา 
 องฺ.เอก.อ. องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี  เอกนิปาตฏฺ กถา 
 ข.ุธ.อ.  ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปทฏฺ กถา 
 ข.ุม.อ. ขทฺุทกนิกาย สทฺธมฺมปชฺโชติกา มหานิทฺเทสฏฺ กถา 
 ข.ุอป.อ. ขทฺุทกนิกาย วสุิทฺธชนวลิาสินี  อปทานฏฺ กถา 
 ส .ส.อ. ส ยตฺุตนิกาย สคาถวคฺค 
 มงฺคลตฺถ. มงฺคลตฺถทีปนี 
 ฎกีาปกรณวเิสส 
  วสุิทฺธิ.มหาฎีกา.  ปรมตฺถมญฺชุสา วสุิทฺธิมคฺคมหาฏีกา 

 ส าหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี ้
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ธ. ๒๕/๑๑๐/๑๒๕. 
หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท เล่มท่ี ๒๕ ขอ้ท่ี ๑๑๐ หนา้ท่ี ๑๒๕ เป็นตน้ 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใชอ้า้งอิงพระอรรถกถา และคมัภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ 
เช่น วสุิทฺธิ.มหาฎีกา. ๒/๗๙. หมายถึง ปรมตฺถมญฺชูสา วสุิทฺธิมคฺคมหาฏีกา เล่มท่ี ๒/หนา้ท่ี ๗๙ เป็นตน้ 
 อธิบายค าย่อภาษาองักฤษ 
  ค าย่อ  ค าเต็ม  ความหมาย 
  Op. cit.  Opera citato  อา้งแลว้ 
  p.   Page  หนา้ 



สารบัญ 
                                                                                                                                                     หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย  ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ  ค 
กติติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญค าย่อ  ฉ 
สารบัญ  ซ 
สารบัญแผนภูมิ  ฏ 
   

บทที ่๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ โจทย์วจัิย ๓ 
 ๑.๓ วตัถุประสงค์ของการวจัิย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวจัิย ๔ 
 ๑.๕ วธีิการด าเนินการวจัิย ๔ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง ๕ 
 ๑.๗ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ๑๗ 
 ๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๗ 
 ๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๙ 
    

บทที ่๒ การด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน ๒๐ 
 ๒.๑ ความหมายและธรรมชาติของชีวติ ๒๐ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของชีวติ ๒๐ 
  ๒.๑.๒ ธรรมชาติของชีวติ ๒๒ 
 ๒.๒ หลกัการด าเนินชีวติของมนุษย์ ๒๕ 
  ๒.๒.๑ หลกัการด าเนินชีวติของมนุษยข์ั้นพื้นฐาน ๒๕ 
  ๒.๒.๒ หลกัการด าเนินชีวติของมนุษยต์ามกลุ่มปรัชญา ๒๗ 
 ๒.๓ ความเป็นมาและวถิีชีวติของคนไทย ๓๑ 
  ๒.๓.๑ ทฤษฎีความเป็นมาของคนไทย ๓๑ 
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  ๒.๓.๒ วเิคราะห์ทฤษฎีความเป็นมาของคนไทย ๓๒ 
  ๒.๓.๓ วถีิชีวติของคนไทยสมยัต่าง ๆ ๓๔ 
 ๒.๔ ความหมายและลกัษณะของสังคมไทย ๓๙ 
  ๒.๔.๑ ความหมายของสังคมไทย ๓๙ 
  ๒.๔.๒ ลกัษณะของสังคมไทยโดยทัว่ไป ๔๐ 
  ๒.๔.๓ โครงสร้างของสังคมไทย ๔๑ 
 ๒.๕ การด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน ๔๓ 
  ๒.๕.๑ การด าเนินชีวติของกลุ่มบุคคลทัว่ไป ๔๓ 
  ๒.๕.๒ การด าเนินชีวติของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ๗๘ 
  ๒.๑.๓ การด าเนินชีวติของกลุ่มบรรพชิต ๘๒ 
 ๒.๖ ลกัษณะการเปลีย่นแปลงในสังคมไทย ๘๘ 
  ๒.๖.๑ การเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยในอดีต ๘๙ 
  ๒.๖.๒ การเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยในปัจจุบนั ๙๑ 
 ๒.๗ ผลกระทบของการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน ๙๒ 
 ๒.๘ สรุปกรอบแนวคิดการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน ๙๖ 
    

บทที ่๓ หลกัพทุธจริยศาสตร์ ๙๗ 
 ๓.๑ พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น ๙๗ 
  ๓.๑.๑ เบญจศีล (ศีล ๕) ๙๗ 
  ๓.๑.๒ เบญจธรรม (ธรรม ๕) ๑๑๓ 
 ๓.๒ พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง ๑๑๘ 
  ๓.๒.๑ ศีล ๘ ๑๑๘ 
  ๓.๒.๒ กุศลกรรมบถ ๑๐  ๑๒๘ 
 ๓.๓ พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ๑๔๑ 
  ๓.๓.๑. มรรคมีองค ์๘ ๑๔๒ 
 ๓.๔ วธีิปฏิบัติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ ๑๕๙ 
  ๓.๔.๑ วธีิปฏิบติัเพื่อรักษาสังคมตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ ๑๕๙ 
  ๓.๔.๒ วธีิปฏิบติัเพื่อรักษาตนตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ ๑๖๑ 
  ๓.๔.๓ วธีิปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้ตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ ๑๖๓ 
 ๓.๖ ประโยชน์ของพุทธจริยศาสตร์ ๑๗๘ 
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 ๓.๗ สรุปแนวคิดของหลกัพุทธจริยศาสตร์ ๑๘๒ 
    

บทที ่๔ บูรณาการหลกัพทุธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของคนไทย 
ในสังคมปัจจุบัน 

 
๑๘๔ 

 ๔.๑ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของกลุ่มบุคคลทัว่ไป ๑๘๕ 
  ๔.๑.๑ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแกปั้ญหาการท าร้ายร่างกาย

และการฆ่ากนั 
 

๑๘๗ 
  ๔.๑.๒ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแกปั้ญหาคอรัปชัน่ ๑๙๒ 
  ๔.๑.๓ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศ ๑๙๙ 
  ๔.๑.๔ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแกปั้ญหาความไม่รับผดิชอบ

ต่ออาชีพ 
 

๒๐๔ 
  ๔.๑.๕ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแกปั้ญหาการติดยาเสพติด ๒๑๕ 
 ๔.๒ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ๒๒๐ 
  ๔.๒.๑  บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแกปั้ญหาการถือศีลพรตอนังมงาย ๒๒๑ 
  ๔.๒.๒ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแกปั้ญหาวาจาท่ีเป็นการ

กระทบต่อสังคม 
 

๒๒๕ 
 ๔.๓ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของกลุ่มบรรพชิต ๒๓๕ 
  ๔.๓.๑ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแกปั้ญหาความไม่เหมาะสม 

ในสมณสารูป 
 

๒๓๖ 
  ๔.๓.๒ บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการเข้ามาบวช    

ดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 
 

๒๔๔ 
   

บทที ่๕ สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๕๐ 
 ๕.๑ สรุปผลการวจัิย ๒๕๑ 
 ๕.๒ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจัิย ๒๖๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๖๕ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๖๕ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย ๒๖๗ 

บรรณานุกรม ๒๖๘ 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ ๒๗๘ 
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ภาคผนวก ๒๘๑ 
 ภาคผนวก ก รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์ ๒๘๒ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแบบสัมภาษณ์ ๒๘๔ 
 ภาคผนวก ค รายนามบุคคลผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มให้สัมภาษณ์เชิงลกึ ๒๘๘ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ ๒๙๒ 
 ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์ ๓๐๕ 
 ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบในการสัมภาษณ์ ๓๑๑ 
 ภาคผนวก ช เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการท าดุษฎนิีพนธ์ ๓๒๔ 

ประวตัิผู้วจิัย ๓๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฏ 

สารบัญแผนภูมิ 
                      หน้า 
แผนภูมทิี ่๑.๑   สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๙ 
แผนภูมทิี ่๒.๑ สรุปกรอบแนวคิดของการด าเนินชีวติของคนไทยสังคมปัจจุบัน ๙๖ 
แผนภูมทิี ่๓.๑   สรุปแนวคิดของหลกัพุทธจริยศาสตร์ ๑๗๓ 
แผนภูมิที ่๔.๑ สรุปการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับต้น ๒๑๙ 
แผนภูมิที ่๔.๒ สรุปการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง ๒๓๔ 
แผนภูมิที ่๔.๓ สรุปการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ๒๔๙ 
แผนภูมิที ่๕.๑ แสดงองค์ประกอบการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับต้น ๒๖๑ 
แผนภูมิที ่๕.๒ แสดงองค์ประกอบการด าเนินชีวติตามหลักพุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง ๒๖๒ 
แผนภูมิที ่๕.๓ แสดงองค์ประกอบการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ๒๖๓ 
แผนภูมทิี ่ ๕.๔ แผนภูมิที่ ๕.๔  แสดง Model การบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์       

ในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 
๒๖๔ 

 
 
 
 



 

 

บทที ่๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 สังคมไทยในสมยัอดีต เป็นสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพหลักทางเศรษฐกิจไทย                 
ทั้งยงัเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ลกัษณะของสังคมเกษตร             
ไดห้ล่อหลอมชีวิตจิตใจของคนไทยให้รักอิสระอยู่อย่างเรียบง่าย มีจิตใจอ่อนโยนเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
เก้ือกูลกนัและกนั แมว้ิถีชีวิตในปัจจุบนัจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีการแข่งขนักนัในทางธุรกิจ
มากข้ึน แต่จากการท่ีสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นัท าให้สมาชิกในสังคม 
สามารถปรับตวัเขา้หากนัไดอ้ย่างสงบสุข ไม่มีปัญหาการขดัแยง้กนัเหมือนในสังคมประเทศอ่ืนๆ 
บางประเทศ นอกจากน้ี สังคมไทยในอดีตยงัเป็นสังคมท่ีมีความผกูพนักนัในระหว่างเครือญาติกนั
อย่างใกลชิ้ด ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีสังคมไทยเป็นสังคมเกษตร จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัแรงงานของคน          
ในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ครอบครัวของคนไทยแต่ เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ มีพ่อแม่            
ลูก หลาน ปู่  ยา่ ตา ยาย หรือญาติอ่ืนๆ รวมอยู่ดว้ยเป็นสายสัมพนัธ์ทางระบบเครือญาติ เกิดความ
ผกูพนั ห่วงใยดูแลทุกขสุ์ขกนั เป็นสายสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นท่ีตอ้งอุปการะเก้ือกูลกนั กตญัญูต่อผูมี้
พระคุณ และญาติผูใ้หญ่ อน่ึง สังคมไทยในอดีตยงัเป็นสังคมท่ียึดมัน่ในพระพุทธศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา มีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตคนไทยนบัตั้งแต่เกิดมา 
สังคมไทยคนไทยจะมีพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งตาย นอกจากน้ี 
สังคมไทยยงัเทิดทูนสถาบนักษตัริย  ์เน่ืองจากประเทศไทยในอดีตมีการปกครองในระบอบกษตัริย ์
ซ่ึงกษตัริย์ทุก ๆ พระองค์ทรงมีฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยึดถือหลักทศพิธราชธรรม  ในการ
ปกครองประชาชนใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข สังคมไทยเป็นสังคมท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองอาวุโส ให้เกียรติ
ยกยอ่งผูใ้หญ่ หรือผูท่ี้อาวุโสกวา่ ซ่ึงถือเป็นลกัษณะเด่นของสังคมไทย ซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นทุกกลุ่ม
ทุกชั้น โดยพอ่แม่ ผูป้กครองจะสั่งสอนลูกหลานกนัต่อ ๆ มา ใหเ้ด็กมีสัมมาคารวะต่อผูท่ี้อาวุโสกวา่ 
ซ่ึงในทางพุทธศาสนากล่าวรับรองวา่เป็นความดีงาม ผูท่ี้ปฏิบติัจะไดรั้บความสุขความเจริญ 
 ถึงแม้ในปัจจุบันการปกครองของไทยได้เปล่ียนจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็น
ประชาธิปไตย พระมหากษตัริย์ก็ยงัคงได้รับการเคารพเทิดทูนอย่างเช่นในอดีต โดยเฉพาะ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั ทรงตรากตร างานหนกัเพื่อพสกนิกร
ของพระองค์ ทรงเป็นม่ิงขวญั และศูนยร์วมแห่งความสามคัคีของคนในชาติ ได้รับการยกย่อง
เทิดทูนอยา่งสูงในสังคมไทย ความเจริญกา้วหนา้ของสังคมไทยในสังคมปัจจุบนั นบัวา่มีพฒันาการ
ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและไร้ขอบเขต เป็นสังคมท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ โดยมีการ
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พฒันาท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นสังคมท่ีทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์กนั และอยูร่่วมกนัอย่างมีบทบาท
หนา้ท่ีท่ีซบัซอ้นมากข้ึนยิง่กวา่เดิม จากท่ีดั้งเดิมเคยเป็นเพียงสังคมเล็ก ๆ มีการติดต่อเก่ียวขอ้งกนัใน
ระดบัครอบครัวหรือหมู่บา้นเล็ก ๆ อนัเป็นสังคมในยุคเกษตรกรรม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัไม่มาก
นกั และไดมี้การพฒันามาอย่างต่อเน่ืองตามระยะแห่งกาลเวลาเป็นล าดบัเป็นขั้นตอนไปสู่สังคม                  
ท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์กันอย่างกวา้งขวางข้ึนจนถึงในระดับประเทศ ระดับชาติ และระดับโลก             
เป็นสังคมท่ีถูกกล่าวขานหรือเรียกกันในปัจจุบันว่าสังคมยุคโลกาภิวตัน์ หรือสังคมของโลก               
ท่ีไร้พรมแดน (Globalization) หมายความวา่ การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัไม่สามารถ
จะปฏิเสธกิจกรรมท่ีมนุษย์พึงมีหรือกระท าต่อกันได้ การติดต่อสัมพนัธ์กันจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น            
และเป็นไปอยา่งไม่มีขอบเขตจ ากดั การคมนาคม การติดต่อส่ือสารในโลกยุคใหม่มีทั้งความสะดวกสบาย
และคล่องตวัในการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เทคโนโลยีเก่ียวกับการส่ือสารโทรคมนาคม
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ (Computer) และอินเตอร์เน็ต (Internet) ท่ีเป็นการติดต่อส่ือสารแบบเครือข่าย
โยงใยไปทัว่โลกได้ถูกน ามาใช้และเขา้มามีบทบาทมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นยุค
สมยัใหม่น้ี และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะแผข่ยายแทรกซึมไปทัว่ทุกสังคมทุกมุมโลก 

อย่างไรก็ตาม สังคมมนุษยโ์ลกปัจจุบนัแม้จะมีความเจริญก้าวหน้ามากมายสักเพียงใด             
แต่ความเจริญเหล่านั้นเป็นเพียงความเจริญทางด้านวตัถุ ซ่ึงเป็นความเจริญท่ีมาพร้อมกบัการก่อ
ปัญหาอนัซับซ้อนเกิดข้ึนแก่สังคมต่อไป เช่น ปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ปัญหา
ในทางการเมืองการปกครอง การพฒันาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  ปัญหาเหล่าน้ี               
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยตรง ล้วนมีสาเหตุมาจากการท่ีมนุษย์ขาดหรือ
ละเลยกฎเกณฑอ์นัเป็นเคร่ืองควบคุมพฤติกรรมท่ีเรียกวา่ “จริยธรรม”  
 ดงันั้น จริยธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีสังคมเรียกร้องให้เกิดมีข้ึนในทุก ๆ สาขาอาชีพในสังคมไทย
ปัจจุบนั เพราะการขาดจริยธรรมน าไปสู่ปัญหาท่ีซบัซ้อนหลายอยา่ง จริยธรรมจึงเป็นส่ิงส าคญัใน
สังคมท่ีจะน าความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมไทยในปัจจุบนัน้ี เพราะเม่ือคนใน
สังคมไทยมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาดและสว่างในจิตใจ จริยธรรมเป็นความ
ประพฤติ การกระท าและความคิดท่ีถูกตอ้งดีงาม รวมถึงการท าหนา้ท่ีของตนให้ครบถว้นสมบูรณ์ 
เวน้ในส่ิงท่ีควรละเวน้ ประกอบการและด ารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รู้เหตุรู้ผลรู้
กาลเทศะ กระท าทุกอยา่งดว้ยความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมัน่และบากบัน่ ความส าคญัของ
จริยธรรม จึงเป็นเคร่ืองมือยุทธศาสตร์ของชาติและสังคม เป็นเคร่ืองช้ีวดัความเจริญความเส่ือมของ
สังคมจริยธรรม และเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นยิ่งส าหรับทุกคน ทุกหมู่เหล่าและทุกอาชีพ สังคมจะอยู่รอด
และเป็นสุขไดก้็ดว้ยจริยธรรม 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ไดมี้หลกัธรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคลในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง หากรู้จกัน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ไปใช้ให้เกิดความเหมาะสมและ
สมควรแก่เวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม ย่อมน าบุคคลเหล่านั้นไปสู่ความเจริญในหน้าท่ีการงาน             
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ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งยงัเป็นเกราะท่ีช่วยป้องกนัสังคมให้ไกลจากส่ิงเลวทรามชัว่ร้าย ห่างไกลจาก 
บ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองดว้ยหลกัพุทธจริยศาสตร์
มีหลกัค าสอนท่ีช่วยให้บุคคลเกิดความเขา้ใจและมีปัญญาไตร่ตรองรู้ว่าอะไรเป็นโทษก็ควรละมนั
เสีย คือ การประพฤติอยู่ในศีลตามฐานะอนัเหมาะสมของตน ส่ิงใดรู้ว่าเป็นคุณก็ควรเจริญส่ิงนั้น            
ให้สูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป เพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้นจิตใจให้เกิดความมัน่คงดีงาม ไม่หว ัน่ไหวไปตามอ านาจ
ของกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ท่ีมาอยา่งรวดเร็ว รุนแรง ในยคุโลกาภิวตัน์น้ี 

ด้วยเหตุน้ีจึงต้องน าหลักพุทธจริยศาสตร์ซ่ึงเป็นหลักพุทธจริยศาสตร์ท่ีเก่ียวกับหลักความดี    
ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั เพื่อจดัสรร                
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมและสภาพแวดล้อมเพื่อบงัคบัชีวิตท่ีดีร่วมกนัหรือเพื่อให้คุณธรรมภายใน
เจริญงอกงามแต่ปัญหาส าคัญอยู่ท่ีว่า จะท าอย่างไรท่ีจะปลูกฝังหลักพุทธจริยศาสตร์เพื่อเป็น
ภูมิคุม้กนัและเป็นการพฒันาศกัยภาพใหก้บับุคคลในสังคมให้เป็นคนดีในการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคมปัจจุบนัซ่ึงเป็นปัญหาในทางพระพุทธศาสนาว่ามีกระบวนการอย่างไร มีหลกัพุทธจริยศาสตร์ใด
ในทางพระพุทธศาสนา และมีผูใ้ดท่ีจะเขา้ไปปรับใช้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยช้ีให้เห็นคุณ โทษ ประโยชน์ 
ใหแ้ก่บุคคลเหล่าน้ี เก่ียวกบัการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาใชป้ฏิบติัในการด าเนินชีวติ และการไม่น าหลกั
พุทธจริยศาสตร์มาใช้ปฏิบติัในการด าเนินชีวิต เพราะในพระพุทธศาสนามีหลกัค าสอนท่ีเก่ียวกบัจริย
ศาสตร์ปรากฏอยูม่าก และค าสอนในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นหลกัค าสอนแห่งการด าเนินชีวิตดว้ย 
ถา้มองในแง่ของปรัชญาก็เป็นปรัชญาแห่งชีวิต ดงันั้น ปัญหาเร่ืองธรรมท่ีมนุษยค์วรประพฤติท่ี
เรียกวา่ จริยธรรมหรือหลกัจริยศาสตร์ในพระพุทธศาสนานั้น จึงเป็นส่ิงท่ีควรจะไดรั้บการพิจารณา
น ามาศึกษา  

ดว้ยเหตุผลความส าคญัดงักล่าวมาน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า พุทธปรัชญาน่าจะมีแนวความคิด
ทางจริยศาสตร์ท่ีสามารถอธิบายเพื่อตอบปัญหา จริยศาสตร์และน ามาประพฤติปฏิบติัเพื่อแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นได ้จึงศึกษาหลกัพุทธจริยศาสตร์อนัเป็นแนวแห่งการพฒันาชีวิต เพื่อบูรณาการแนวคิดทาง
พุทธจริยศาสตร์ท่ีอาจคล่ีคลายปัญหาของสังคมไดว้า่อะไรคือ ส่ิงท่ีมนุษยค์วรประพฤติ อะไรควรเวน้ 
อะไรควรท า อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว เพื่อท าความเข้าใจให้ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง                 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อไป 

 

๑.๒ โจทย์วจิัย 
 ๑.๒.๑  การด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ? 
 ๑.๒.๒ หลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีใชใ้นการด าเนินชีวติเป็นอยา่งไร ? 
 ๑.๒.๓ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีใชใ้นการด าเนินชีวติเป็นอยา่งไร ? 
 ๑.๒.๔ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ท่ีใช้ในการด าเนินชีวิตของคนไทย               
ในสังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ? 



 ๔ 

๑.๓ วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 งานวิจยัเร่ือง “บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบนั” ผูว้จิยั มีจุดประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 
 ๑.๓.๑  เพื่อศึกษาการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 
 ๑.๓.๒ เพื่อศึกษาหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิต 
 ๑.๓.๓ เพื่อบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 
 ๑.๓.๔ เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เก่ียวกบัรูปแบบการบูรณาการ
หลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวจิัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบข่ายเน้ือหาของการศึกษาวิจยั โดยมุ่งเน้นศึกษา
แนวทางในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัด้วยหลกัพุทธจริยศาสตร์ ในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัหลักการในการด าเนินชีวิต เกณฑ์ตดัสินจริยธรรม และอุดมคติเร่ืองความดีสูงสุดหรือ
เป้าหมายของชีวติ ในลกัษณะท่ีจะส่งผลใหเ้กิดคุณค่าแห่งชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ ซ่ึงขอบข่าย                 
ของการศึกษาคร้ังน้ี มีอยู ่๓ ประเด็น ดงัน้ี คือ 
 ๑.๔.๑  ศึกษาถึงการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั โดยมุ่งศึกษาบุคคล ๓ กลุ่ม 
คือ ๑. กลุ่มบุคคลทัว่ไป ๒. กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม และ ๓. กลุ่มบรรพชิต 
 ๑.๔.๒ ศึกษาถึงการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั มุ่งเนน้ในการประพฤติปฏิบติั           
ด้วยหลักพุทธจริยศาสตร์ตามแนวท่ีท่านผู ้รู้ทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไว ้๓ ระดบั คือ ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง 
 ๑.๔.๓ น าเสนอแนวทางการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 
โดยมุ่งเนน้การด าเนินชีวติท่ีบูรณาการดว้ยหลกัพุทธจริยศาสตร์ 

 
๑.๕ วธิีการด าเนินการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั (Review Literature) ผูว้ิจยัมีการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงกระบวนการและขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ในคร้ังน้ี คือ 
 ๑.๕.๑ การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวกบั แนวคิด 
ทฤษฎี ผลการวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 



 ๕ 

 ๑) รวบรวมและศึกษา เอกสาร ต ารา วิธีการเรียนรู้การด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบนั ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค และความฉลาดทางจริยธรรมเพื่อ การ
ด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
 ๒) ส ารวจขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ คมัภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งขอ้มูลจากเอกสาร
ทุติยภูมิ เช่น ต ารา หนงัสือ ท่ีเก่ียวกบัพุทธจริยศาสตร์ 
 ๓) น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัประเภท วิเคราะห์ อธิบายความ ตีความ แลว้น ามาสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 ๔) ขอค าแนะน า ปรึกษา ความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  
 ๑.๕.๒ การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละกลุ่ม      
๑๓ รูป/คนโดยแบ่งเป็น กลุ่มประชากรท่ีท าการสัมภาษณ์ ๓ กลุ่ม คือ (๑)กลุ่มบุคคลทัว่ไป ๖ คน  
(๒) กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ๓ คน  (๓) กลุ่มบรรพชิต ๔ รูป ซ่ึงเป็นตวัแทนกลุ่มสาขาอาชีพ เพื่อตอ้งการ
แนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนัท่ีบูรณาการดว้ยหลกัพุทธจริยศาสตร์ โดยพิจารณาจาก 
ผูท่ี้เป็นพุทธศาสนิกชน ซ่ึงได้ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้ งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติตาม
หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธองค ์
 ในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดมี้หนงัสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั เพื่อติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไปสัมภาษณ์ตามวนัและเวลาท่ีท่านเหล่านั้น
สะดวก ในการสัมภาษณ์ผู ้วิจ ัยได้ขออนุญาตบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์ หลังจากนั้ นผู ้วิจ ัย                
จะน าบทสัมภาษณ์มาถอดเทป และวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ๑.๕.๓ น าเสนอรูปแบบการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทย
ในสังคมปัจจุบนั จากการวิจยั วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ขอ้มูลจากพระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา และ
การสัมภาษณ์ 
 

๑.๖ เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ๑.๖.๑ เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) จากหนงัสือ วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนา
กบัศาสตร์สมยัใหม่ มีใจความว่า การบูรณาการพระพุทธศาสนากบัศาสตร์สมยัใหม่ ช่วยท าให้
คนเรามีดวงตา ๒ ขา้งบริบูรณ์ ดวงตาขา้งหน่ึง คือ พระพุทธศาสนา ดวงตาอีกขา้งหน่ึงคือศาสตร์
สมยัใหม่ ใครท่ีไม่รู้ทั้งพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมยัใหม่เปรียบไดก้บัคนตาบอด (อนัธจกัขุ) 
ใครท่ีรู้แต่ศาสตร์สมยัใหม่อยา่งเดียวจดัเป็นคนตาเดียว (เอกจกัขุ) ส่วนใครท่ีรู้ทั้งพระพุทธศาสนา
และศาสตร์สมยัใหม่ จดัเป็นคนสองตา (ทวจิกัข)ุ นัน่คือมีความรู้แบบบูรณาการพระพุทธศาสนากบั
ศาสตร์สมยัใหม่  



 ๖ 

การศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ไม่ใช่เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบ เพราะการศึกษาเปรียบเทียบเป็นเพียงวางส่ิงท่ีเราศึกษาไวคู้่ขนานโดยท่ีไม่มีวนับรรจบ
กนั เช่น เราศึกษาศาสนาเปรียบเทียบโดยไม่คิดรวมศาสนาท่ีเราศึกษาเขา้ด้วยกนัแต่อย่างใด แต่
การศึกษาแบบบูรณาการเป็นการน าส่ิงท่ีเราศึกษามาปรับแต่งผสมผสานกนั จนก่อให้เกิดองคร์วมท่ี
สมบูรณ์ ดงันั้น ในการบูรณาการพระพุทธศาสนากบัศาสตร์สมยัใหม่ จึงตอ้งมีการปรับองคค์วามรู้
ทั้งสองสายให้เช่ือมโยงเขา้หากนั วิธีการศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากบัศาสตร์สมยัใหม่
จึงท าได ้๒ วธีิ ดงัน้ี 
 วิธีท่ี ๑ ปรับศาสตร์เขา้หาพระพุทธศาสนา คือใช้พระพุทธศาสนาเป็นตวัตั้ง และน าศาสตร์
สมยัใหม่มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทนัสมัยและมีเหตุผลเป็นท่ียอมรับได้ง่ายข้ึน 
วิธีการน้ีนิยมใช้การศึกษาของคณะพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซ่ึงใช้
ถอ้ยค าสอนในพระพุทธศาสนาเป็นตวัตั้ง แลว้น าองคค์วามรู้ในศาสตร์สมยัใหม่มาเป็นส่วนประกอบ
อธิบายเสริมเขา้ไป อนัจะท าให้พระพุทธศาสนาดูทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับไดง่้ายส าหรับคนรุ่นใหม่ 
วธีิการแรกน้ีใชก้บัการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา่พุทธศาสตร์หรือพุทโธโลย ี(Buddhology) 
 วิธีท่ี ๒ ปรับพระพุทธศาสนาเขา้หาศาสตร์ คือใช้ศาสตร์สมยัใหม่เป็นตวัตั้งและน าหลัก
ศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมเข้าไปในเน้ือหาของศาสตร์สมัยใหม่ ทั้ งน้ี เพราะศาสตร์
สมยัใหม่มุ่งแสวงหาความจริงโดยไม่สนใจเร่ืองศีลธรรม การน าหลกัศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติม
เตม็ใหก้บัศาสตร์เหล่านั้น ยอ่มจะช่วยให้เกิดองคร์วมท่ีสมบูรณ์ วิธีน้ีนิยมใชก้บัการศึกษาในคณะครุ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เป็น
การปรับพระพุทธศาสนาเขา้หาศาสตร์สมยัใหม่ คือ ใช้ศาสตร์สมยัใหม่เป็นตวัตั้งแลว้น าหลกัธรรม
ในพระพุทธศาสนามาเป็นส่วนเสริม เพื่อช่วยใหเ้กิดความสมบูรณ์ดว้ยมิติทางศีลธรรมของศาสนา วิธี
น้ีใชก้บัการศึกษาแบบธรรมประยกุตห์รือท่ีเรียกวา่ ธรรมวทิยา หรือธรรมโมโลย ี(Dhammology) 
 ดงันั้น การสอนแบบบูรณาการสอดแทรกพระพุทธศาสนาเขา้กบัศาสตร์ทั้งหลายตามวิธีทั้ง ๒ 
น้ี จึงจ าเป็นส าหรับผลิตคนท่ีทั้งเก่งและดีสู่สังคม ครูสามารถสอนสอดแทรกธรรมเม่ือสอนวิชาต่างๆ 
ในโรงเรียน นกัเรียนก็จะไดค้วามรู้ในศาสตร์และขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัพระพุทธศาสนาไปพร้อมกนั 
พระพุทธศาสนาจะอยูร่อดในสังคมใดก็ตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงในสังคมนั้น๑ 
 วศิน อินทสระ จากหนงัสือ พุทธจริยศาสตร์ มีใจความว่า ชีวิตในสังคมมนุษยค์วรจะมีระเบียบ
ตามสมควร เพื่อให้ชีวิตของเรามีระเบียบ เราควรยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์บางอย่างของสังคม               
ท่ีเห็นด้วยปัญญาแลว้ว่ามีประโยชน์ เป็นไปเพื่อความดี ความสุข และยอมรับความจริงบางอย่าง             
ในสังคม เช่นสังคมได้เปล่ียนไปแล้วอย่างไรเราตอ้งเข้าใจบางส่ิงบางอย่างหรือปรับตวัปรับใจ              

                                                   
๑พระธรรมโกศาจารย ์ศ.ดร. (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์

สมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓), ๕๙ หนา้. 
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ให้ถูกตอ้ง ไม่ตะแบงแข็งขนัหรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งอย่างด้ือร้ันถือดีไม่ฟังเสียงใด และเขา้ไปขวาง             
หรือฝืนอย่างแข็งท่ือ ไม่ยืดหยุ่นตามกรณีอันควร ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและขัดแยง้               
โดยไม่จ  าเป็น นอกจากน้ีเราจะตอ้งมีหลกัในการด าเนินชีวิต ร่วมทั้งขอ้ปฏิบติัท่ีจะท าให้เราเจริญข้ึน
มีความกา้วหนา้ในชีวติตามสมควร ทั้งน้ีตอ้งหมายความวา่กา้วหนา้ไปในทางท่ีดีงาม ทางท่ีเป็นบุญกุศล 
ทางท่ีเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและชุมชน จริยศาสตร์จะช่วยเราไดม้ากในเร่ืองน้ี เพราะจริยศาสตร์ 
จะช้ีทางแห่งอุดมคติให ้สมกบัค า Ethics (จริยศาสตร์) ซ่ึงเป็นวถีิชีวติ (The way of life) 
 จริยศาสตร์บอกให้เรารู้คุณค่าอนัแทจ้ริงของชีวิต พยายามตอบค าถามท่ีว่าอะไรคือคุณค่า          
ท่ีเราควรแสวงหาโดยไม่เสียเวลาเปล่า เน่ืองจากจริยศาสตร์ศึกษาถึงคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย ์พยายาม
เร้าให้คนมีความรู้สึกอนัดีค้นหาคุณค่าท่ีแท้จริงแห่งชีวิต และช่วยเป็นแรงบนัดาลใจให้มนุษย์
พยายามแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดมีคุณค่าท่ีสุดในชีวิตของตน จริยศาสตร์จึงเป็นประโยชน์แก่ชีวิตโดยตรง 
เป็นศาสตร์แห่งคุณค่าอนัควรแก่การศึกษาอยา่งยิง่ 
 พุทธจริยศาสตร์ซ่ึงเม่ือแปลตามอกัษรแลว้ก็คือ จริยศาสตร์แนวพุทธนัน่เอง อีกนยัหน่ึง คือ 
จริยศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา พุทธจริยศาสตร์นั้นเป็นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม ซ่ึงท่านผูรู้้                
มีพระพุทธเจา้เป็นตนัได้ทรงวางไว ้เพื่อเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ ตั้ งแต่พื้นฐาน
เบ้ืองต้น ท่ามกลางและระดับสูง เพื่อให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตอนัดีงามตามอุดมคติเท่าท่ีมนุษย ์               
จะข้ึนให้ถึงได ้ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีสติปัญญา มีความสุขอนัสมบูรณ์ท่ีสุด เพราะจริยศาสตร์
เป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยอุดมคติของชีวติ หรือความดีอนัสูงสุด (Supreme good) เพื่อข้ึนให้ถึงความดีงาม
อนัสูงสุดนั้น จะตอ้งมีปฏิปทา (Path; way; method) ส าหรับด าเนิน คือ เป็นการสร้างเหตุเพื่อบรรลุ 
ถา้ตอ้งการผลอนัสูงสุดก็ตอ้งสร้างเหตุใหส้มควรกนั๒ 
 นวม  สงวนทรัพย์ จากหนงัสือ พุทธจริยา มีใจความวา่ การอุบติัข้ึนของพระพุทธศาสนา 
เป็นการอุบติัข้ึนจากการสั่งสมอบรมบารมีธรรม ใชค้วามเพียรคน้ควา้หาสัจธรรม จนสิทธตัถกุมาร 
พระมหาบุรุษไดต้รัสรู้เป็น “พระอรหนัต”์  “สัมมาสัมพุทธะ” พระพุทธศาสนาจึงเป็น “ศาสนาของมนุษย์
โดยมนุษยแ์ละเพื่อมนุษย”์ นายคริสตม์าส ฮมัเฟร่ยส์ กล่าวอธิบายเร่ืองน้ีไวช้ดัเจนยิ่ง “พุทธปรัชญา
เป็นปรัชญาทางจริยศาสตร์อนัละเอียดท่ีสุด มีเหตุผลวิทยา และวิทยาศาสตร์ สมบูรณ์ในตวัเอง             
ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้า และทวยเทพทั้ งหลาย ระบบน้ีเป็นระบบจริยศาสตร์                    
ท่ีแผ่ขอบเขตแห่งความเมตตากรุณาทัว่ไปแก่สรรพสัตย ์มิใช่มีขอบเขตส าหรับมนุษย์ทั้ งหลาย
เท่านั้น ถา้หากกล่าวตามภาษาปรัชญาตะวนัตก อาจกล่าวไดว้า่ พุทธปรัชญาเกิดจากการตรรกยกรณ์
ทางอุปมาน (Inductive Reasoning) กล่าวคือ เกิดจากการตรัสรู้หรือผลประจกัษท่ี์รู้แจง้ซ่ึงสัจธรรม
ของพระพุทธเจา้๓ 

                                                   
๒วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์จริญกิจ, ๒๕๒๙), ๑๑๘  หนา้. 
๓นวม  สงวนทรัพย,์ พุทธจริยา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓), ๒๕๖  หนา้. 
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) จากหนงัสือ พุทธธรรม มีใจความวา่ ชีวิตนั้นเป็นอนัเดียวกบั
การศึกษา เพราะชีวิตคือการเป็นอยู่ และการท่ีชีวิตเป็นอยู่ด าเนินไป ก็คือ การท่ีตอ้งเคล่ือนไหว            
พบประสบการณ์ใหม่ ๆ และเจอสถานการณ์ใหม่ ๆ ซ่ึงจะตอ้งรู้จกั ตอ้งเขา้ใจ ตอ้งคิด ตอ้งปฏิบติั 
หรือจดัการอยา่งใดอย่างหน่ึง หรือหาทางแกไ้ขปัญหาให้ผ่านรอดหรือลุล่วงไป ท าให้ตอ้งมีการเรียนรู้          
มีการพิจารณาแกปั้ญหาตลอดเวลา ทั้งหมดน้ีพดูสั้น ๆ ก็คือสิกขา หรือการศึกษา 
 ดงันั้น เม่ือยงัมีชีวติอยู ่ถา้จะเป็นอยูไ่ดห้รือจะเป็นอยูใ่ห้ดี ก็ตอ้งสิกขาหรือศึกษาตลอดเวลา 
พูดไดว้า่ ชีวิตคือการศึกษา หรือ ชีวิตท่ีดีคือชีวิตท่ีมีการศึกษา มีการเรียนรู้ หรือมีการฝึกฝนพฒันา
ไปดว้ย 
 การด าเนินชีวิตท่ีดี จะเป็นชีวิตแห่งสิกขาไปในตวั ชีวิตขาดการศึกษาไม่ได้ ถ้าขาดการศึกษา                 
ก็ไม่เป็นชีวติท่ีดี ท่ีจะอยูไ่ดอ้ยา่งดี หรือแมแ้ต่จะอยูใ่หร้อดไปได ้
 ตรงน้ีเป็นการประสานเป็นอนัเดียวกนั ระหว่าง การศึกษาพฒันามนุษย์หรือการเรียนรู้
ฝึกฝนพฒันาคน ท่ีเรียกวา่สิกขา กบั การด าเนินชีวติท่ีดีของมนุษย ์ท่ีเรียกวา่มรรค คือการด าเนินชีวิต
ชนิดท่ีมีการศึกษาพฒันาชีวติไปดว้ยในตวั จึงจะเป็นชีวติท่ีดี 
 ชีวิตน้ีเหมือนกับเดินทางก้าวไป ๆ และในการเดินทางนั้นก็พบอะไรใหม่ ๆ อยู่เร่ือย               
จึงเรียกว่า “มรรค” หรือ “ปฏิปทา” แปลว่า ทางด าเนินชีวิต หรือเรียกว่า “จริย/จริยะ” แปลว่า             
การด าเนินชีวติ 
 มรรค หรือ ปฏิปทา จะเป็นทางด าเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตท่ีดี จริยะจะเป็นการด าเนินชีวิตท่ีดี 
ก็ตอ้งมีสิกขา คือ การศึกษา เรียนรู้ และพฒันาตนเองตลอดเวลา ดงักล่าวแลว้ 
 มรรคท่ีถูกตอ้ง เรียกว่า “อริยมรรค” (มรรคาอนัประเสริฐ หรือทางด าเนินชีวิตท่ีประเสริฐ) 
ก็เป็นจริยะท่ีดี เรียกวา่ “พรหมจริยะ” (จริยะอยา่งประเสริฐ หรือการด าเนินชีวติท่ีประเสริฐ)๔ 
 สมัคร  บุราวาศ จากหนงัสือ พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาดว้ยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์ 
มีใจความว่า ในการศึกษาพุทธศาสนาทางประวติัศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ด้วยนั้น เราจ าเป็น 
ต้องทราบผลของพุทธศาสนาซ่ึงมีต่อประเทศไทย ทั้ งในทางจิตต์ใจและในทางว ัตถุด้วย                     
มีนกัวิจารณ์เป็นอนัมากไดม้องขา้มผลทางวตัถุของศาสนาน้ีไปเสีย ซ่ึงท่ีแทแ้ลว้เม่ือมองจากทศันะ
ทางวทิยาศาสตร์ ผลทางวตัถุกลบัมีไม่ดอ้ยกวา่ผลทางจิตตใ์จเลย ผลทางจิตใจของพระพุทธศาสนานั้น 
มีนักคิดทางฝ่ายจิตต์นิยมอ้างว่ามีมาก พระพุทธศาสนาได้ท าให้ชนชาติไทยมีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่          
และมีความหลุดพน้จากการติดขอ้งนานาประการ ฉะนั้นคนไทยจึงโกรธง่ายหายเร็ว ทุกข์ง่ายหายเร็ว 
และลืมความบกพร่องของตวัเองและของผูอ่ื้นได้รวดเร็วอย่างน่าอศัจรรย ์รวมทั้งสามารถเปล่ียน
ความเช่ือถือในลทัธิต่าง ๆ ได้รวดเร็วด้วย ดงัน้ีคนไทยจึงเขา้กบัชาวต่างประเทศได้รวดเร็วมาก           

                                                   

 ๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพค์ร้ังท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๔), ๘๔๗ หนา้.  
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และเม่ือไปอยู่ท่ีไหนก็ “รู้สึกเหมือนอยูก่บับา้น” โดยท่ีสามารถเปล่ียนจิตต์ใจให้เขา้ส่ิงแวดลอ้มได้
รวดเร็วดียิง่ ดูประหน่ึงวา่จะไดน้ าหลกั “อนิจจงั อนตัตา” มาใชด้ าเนินชีวติอยูเ่สมอ ฉะนั้น๕ 
 ขุนวจิิตรมาตร จากหนงัสือ หลกัไทย มีใจความวา่ ชนชาติไทยโดยมากถือพระพุทธศาสนา 
ไทยสยามเป็นหัวหน้าพระพุทธศาสนา เพราะเป็นประเทศอิสระประเทศเดียวท่ี ถือศาสนาพุทธ         
พระเจา้แผน่ดินสยามเป็นบรมศาสนูปถมัภก พระองคท์รงไวซ่ึ้งอ านาจในทางปกครองคณะสงฆ ์ 
 ชนชาติไทยไดรั้บลทัธิพุทธศาสนามาจากมธัยมประเทศ (อินเดีย) แต่คร้ังบรรพบุรุษโบราณ
ดึกด าบรรพ์จึงได้ถือพระพุทธศาสนาสืบเน่ืองติดต่อมาจนปัจจุบนัสมยัน้ี อาจกล่าวได้ทีเดียวว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองในความเจริญแก่ชาติมาเป็นอเนกประการ เช่นการศึกษาอนัเป็นส่ิงส าคญั
ของพลเมืองท่ีเป็นก าลังของประเทศก็ได้อาศัยวดัและพระสงฆ์มาแต่ทีแรก การอุปสมบท                  
ในพระพุทธศาสนาท่ีไทยถือกันเป็นประเพณีนิยมอย่างส าคญันั้นก็คือ การอบรมนิสัยสันดาน              
ในการเป็นพลเมืองดี นบัวา่เป็นประโยชน์ในยิง่ของประเทศ  

ขอ้ธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีสอนให้มนุษยรู้์จกัผิดชอบด้วยตวัเอง กล่าวคือ ท าดีได้ดี            
ท  าชัว่ไดช้ัว่ ท  าชัว่แลว้จะแกไ้ขให้กลายเป็นดีหรือลบลา้งความชัว่ไม่ได ้เรียกว่า เป็นค าสอนให้มนุษย ์         
มีความสะดุง้ละอายต่อความชัว่ และประพฤติความดีนั้น ก็จดัว่าเป็นเคร่ืองน าความเจริญมาสู่ชาติ 
โดยเป็นเคร่ืองช่วยในการปกครองประชาชนได้อย่างหน่ึง กบัท่ีสอนให้มีเมตตากรุณาต่อมนุษย ์           
ไม่มีขีดจ ากัด ไม่ให้ประทุษร้ายเบียดเบียนหรือยุยงส่งเสริมให้ดุหม่ินเกลียดชังศาสนาอ่ืน                        
ก็เป็นเคร่ืองทบทวีความเจริญแก่ชาติ เพราะไม่เป็นทางกีดกนัไทยให้ขาดสมาคมกบัชนชาติอ่ืน             
อีกอย่างหน่ึง เม่ือพระพุทธศาสนามีคุณสมบัติในทางช่วยการปกครองและอ านวยสันติภาพ                  
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ กล่าวคือ ให้ประพฤติความดีในระหว่างพวกเดียวกนั และในระหว่าง          
พวกอ่ืนดว้ย จึงเป็นเคร่ืองพอกพนูความดีความเจริญแก่ชาติเป็นล าดบัมา๖ 

๑.๖.๒ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 สุมานพ ศิวารัตน์ ไดศึ้กษาเร่ือง “การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคม
ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท” มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาหลกัการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
เพื่อศึกษาการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาทและ
เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนวพุทธศาสนา
เถรวาท ผลการวจิยัพบวา่ การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา เป็นการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา หลกัค า
สอนท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เร่ืองทุกข์ และการดับทุกข์ โดยอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองวินิจฉัยไตร่ตรอง 
ส่งผลให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ทาง ได้แก่ ปรโตโฆสะ ปัจจยัภายนอก และ โยนิโสมนสิการ ปัจจยั
ภายในตวับุคคล แหล่งการเกิดปัญญามี ๓ แหล่งไดแ้ก่ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา 

                                                   
๕สมคัร  บุราวาศ, พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวทิยาศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๔), ๒๑๙ หนา้. 
๖ขนุวจิิตรมาตรา, หลักไทย, พิมพค์ร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : บณัฑิตการพิมพ,์ ๒๕๑๘), 

๒๓๑ หนา้. 



 ๑๐ 

การเรียนรู้ในการพึ่ งพาตนเองและการพึ่งพากนัตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท มีองค์ธรรมท่ีเป็น
แนวทาง ไดแ้ก่ ๑) สัมมาทิฏฐิ องคธ์รรมท่ีท าให้เกิดปัญญาเห็นแจง้ในเร่ืองกรรม ความเป็นจริงตาม
หลักไตรลักษณ์ และเห็นชอบด้วยการประพฤติปฏิบติัตามหลักการและมรรควิธีในอริยสัจ ๔              
อนัเป็นหลกัการปฏิบติัท่ีดียิ่งและส าคญัท่ีสุดในการพฒันาชีวิตและด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้ งปวง            
๒) สัมมาวายามะ คือ ความเพียร ทั้งทางกาย และทางจิต ๓) สัมมาสติ ความมีสติตั้งมัน่ในทางท่ีถูก
ท่ีชอบ ท าใหเ้กิดอปัปมาทธรรมในการด าเนินชีวิต ส่วนหลกัการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัตาม
แนวพุทธศาสนาเถรวาท เป็นแนวทางการพฒันาสังคมท่ีใช้หลกัธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาท 
เป็นฐานในการพฒันาเพื่อให้คนสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากนัได ้โดยใช้องค์ธรรม ๓ ขอ้ใน
อริยมรรคมีองค ์๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และสัมมาสติ เป็นปัจจยัเหตุท่ีน าไปสู่ปัจจยัผล คือ 
การพึ่ งพาตนเองและการพึ่ งพากัน โดยอาศยัเง่ือนไขการเรียนรู้และการปฏิบติั ๒ เง่ือนไขเป็น
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ๑) เง่ือนไขการเรียนรู้ตามหลกั ไตรลกัษณ์ และองคธ์รรมอ่ืน ๆ ท่ีขยายความจากหลกั
ไตรลกัษณ์ ๒) เง่ือนไขการปฏิบติัตามหลกัอริยสัจ ๔ และการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม 
อ่ืน ๆ ท่ีขยายความจากหลกัอริยสัจส่ี๗ 

 พระมหาธรรมรัต  อริยธมฺโม (ยศขุน) ไดศึ้กษาเร่ือง “แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์          
ในบริบทแห่งสังคมไทยยคุปัจจุบนั” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ น าเสนอรูปแบบการจดั การศึกษาของคณะ
สงฆไ์ทยท่ีเหมาะสมกบับริบทแห่งสังคมไทยในยคุปัจจุบนั  
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น ๒ 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ ๑. การศึกษาระบบเดิมของคณะสงฆ์ และ ๒. การศึกษาท่ีคณะสงฆ์จดัให้
สอดคล้องกบัระบบของรัฐ การศึกษาท่ีถือว่าเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์โดยตรง คือ พระปริยติั
ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พบว่า ปัญหาใหญ่ของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย คือ การไม่
สามารถเตรียมคน หรือศาสนทายาทให้สามารถท่ีจะเผชิญกับยุคสมยัแห่งการเปล่ียนแปลงได ้ 
เพราะเป็นระบบท่ีรวมศูนยอ์  านาจและเป็นระบบท่ีปรับตวัไม่ได ้ ส่วนในดา้นความสอดคลอ้งทาง
การศึกษาของคณะสงฆ์กบับริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบนั ผลการวิจยัพบว่า ยงัไม่สามารถจดั
ให้สอดคลอ้งกบัคาดหวงัของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ และของสังคม ทั้งในดา้นปริมาณและใน
ดา้นคุณภาพ และไม่สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทยในปัจจุบนั ดงันั้น การศึกษาของคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบนั จ าเป็นจะตอ้งมีการปฏิรูปทั้งระบบอยา่งเร่งด่วน ทั้งในระดบันโยบาย องคก์รบริหาร 
และให้ความส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ ปัจจยักระบวนการ ปัจจยัผลผลิต และปัจจยัผลกระทบโดยน า
หลกัการบริหารจดัการสมยัใหม่มาใช้ แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัพุทธธรรม คือ หลกัไตรสิกขา 

                                                   
 ๗สุมานพ ศิวารัตน์, “การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากนัในสังคมตามแนว

พุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๒, ๒๗๘ หนา้. 



 ๑๑ 

การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบนัจะต้องไม่ก้าวตามระบบการศึกษาทางโลกท่ีจดัการศึกษา            
เพื่อตอบสนองโลกทุนนิยม แต่จะตอ้งกา้วไปเป็นผูน้ าทางการศึกษาแบบใหม่ท่ีใช้หลกัพุทธธรรม
เป็นฐาน พร้อมเช่ือมโยงเขา้กบัสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ควบคู่กนัไป เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตใน
ยคุสมยัใหม่ ซ่ึงแนวทางในการจดัการศึกษาของคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนัน้ี จะตอ้งใชแ้นวความคิด 
๓ ประสาน คือ ประสานคน ระบบ และบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง คนคือ พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน
ทัว่ไปซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของการเร่ิมตน้ ต่อจากนั้นตอ้งก าหนดระบบ เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและ
พุทธศาสนิกชนเป็นไปตามกรอบ หรือระบบท่ีวางไว ้แลว้ตอ้งปรับร้ือบริบท หรือสภาพแวดลอ้มทั้ง
ในระดบักวา้งท่ีสุด ไดแ้ก่ ระดบัการวางนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์ และระดบัปฏิบติัการให้มีส่วน
สนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆใ์หส้ัมฤทธ์ิผลดว้ย๘ 

พระมหาบุญนภัสร์  ถิรปุญฺโญ ได้ท าการศึกษาเร่ือง  “การด าเนินชีวิตแบบอริยวิถีใน
พระพุทธศาสนา” เม่ือศึกษาวเิคราะห์แลว้ไดพ้บวา่ ชีวติมนุษยท์ัว่ไปนั้นถือเป็นสัตวป์ระเภทหน่ึงท่ีมี
การกิน กลวัภยั เสพกาม สืบทอดเผา่พนัธ์ุ และมีความตายเป็นท่ีสุด มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์สามารถเรียนรู้ 
ฝึกฝน สืบทอดวฒันธรรม สร้างภาษา คิดวิเคราะห์ จดบนัทึก สืบทอดความรู้กนัได ้รวมถึงสามารถ
รวมกลุ่มจัดตั้ งชุมชนได้ มีกิจกรรมร่วมกันในการด าเนินชีวิตได้ ส่วนชีวิตมนุษย์ในมุมมอง
พระพุทธศาสนาพบวา่ มนุษยน้ี์มีความสามารถพิเศษท่ีฝึกตนเองได ้พฒันาตนไดไ้ปจนถึงท่ีสุด จน
ประเสริฐยิง่กวา่สัตวท์ั้งหลาย   
 ๒) พระอริยบุคคล คือ บุคคลท่ีฝึกฝนตนเองอย่างสมบูรณ์แล้วจนถือว่าเป็นบุคคลผู ้
ประเสริฐ เร่ิมจากพระพุทธเจ้าก่อน ต่อมาได้มีบุคคลฝึกฝนตามพระพุทธเจ้าและได้เป็นพระ
อริยบุคคลกนัอย่างแพร่หลาย โดยรวมแลว้ พระอริยบุคคลนั้นแบ่งออกเป็น ๔ ชั้น คือ ๑) พระ
โสดาบนั ๒) พระสกทาคามี ๓) พระอนาคามี และ ๔) พระอรหนัต์ เกณฑ์ในการวดัพระอริยบุคคล
แต่ละระดบันั้นใชก้ารละกิเลสท่ีเรียกวา่ สังโยชน์เป็นเกณฑว์ดั พระโสดาบนัละสังโยชน์ได ้๓ อยา่ง 
คือ สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา และสีลพตัตปรามาส พระสกทาคามี ละสังโยชน์ได ้ ๓ อยา่งดงักล่าวแลว้
สามารบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางได้ พระอนาคามี สามารละสังโยชน์เบ้ืองต ่าได ้       
๕ อย่างทั้งหมด ส่วนพระอรหันต์สามารถละสังโยชน์เบ้ืองต ่าได ้ ๕ และสังโยชน์เบ้ืองสูงอีก           
๕ อยา่ง คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุจธจัจะและอวชิชาได ้ 
 ๓) การด าเนินชีวิตแบบอริยวิถีเป็นการด าเนินชีวิตตามปฏิปทาของพระอริยบุคคลส าหรับ
เป็นแบบอยา่งใหบุ้คคลทัว่ไปไดด้ าเนินตาม โดยแบ่งออกเป็น ๕ แบบอยา่ง ไดแ้ก่ 

ปฏิปทาส่วนตน ผูด้  าเนินชีวิตตามแบบอย่างพระอริยะตอ้งมีคุณธรรมมาตรฐานส าหรับ
ความเป็นพระอริยบุคคล ไดแ้ก่ ศรัทธา  ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เป็นองคป์ระกอบ  

                                                   
 ๘พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) , “แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์นบริบท

แห่งสังคมไทยยคุปัจจุบนั”, วทิยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๑, ๔๐๔ หนา้.  



 ๑๒ 

 ปฏิปทาส่วนสังคม ผูด้  าเนินตามแบบอยา่งพระอริยะตอ้งสามารถด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคม
ตามกรอบคุณธรรมจริยธรรม (สมมติ) ในสังคมดว้ยการท าหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อกนัและ
กนัได ้ 
 ปฏิปทาต่อส่ิงแวดล้อม ผูด้  าเนินชีวิตตามแบบอย่างพระอริยะต้องสร้างความดีงามให้
เกิดข้ึนเพื่อเป็นปัจจยัเก้ือกูลกบัสรรพชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ด าเนินตามหลกัอาศยัธรรมชาติพฒันา
ชีวติเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงต่อไป 
 ปฏิปทาดา้นการเผยแผธ่รรม ผูด้  าเนินชีวติตามแบบอยา่งพระอริยะตอ้งปฏิบติัตนตามหนา้ท่ี
ของชาวพุทธอย่างสม ่าเสมอ คือ ศึกษา ปฏิบติั เผยแผ่ธรรม และป้องกนัพระพุทธศาสนา โดยยึด
แบบปฏิบติัตามหลกัการ อุดมการณ์ วธีิการในโอวาทปาฏิโมกข์ 
 ปฏิปทาดา้นการแกไ้ขปัญหา  ผูด้  าเนินชีวิตตามแบบอยา่งพระอริยะตอ้งพิจารณาใคร่ครวญ
อยา่งรอบครอบ รอบรู้ แสวงหาวธีิการแกปั้ญหาดว้ยภูมิธรรมภูมิปัญญาอนัเหมาะสมกบัปัญหานั้นๆ 
โดยมีสงบสุขของทุกฝ่ายเป็นเป้าหมายในการบริหารจดัการกบัปัญหา๙ 
 สถาพร  เริงธรรม ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “วาทกรรมนโยบายกบัการคอร์รัปชั่น ศึกษากรณี            
การทุจริตในการซ้ือยาและเวชภณัฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๑” ผลการวิจยัพบว่า              
ได้มีการน าวาทกรรมทางนโยบายเพื่อการต่อตา้นมาใช้ในการแสดงให้เห็นว่า ขา้ราชการประจ า
ระดบัรองปลดักระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น จ  านวน ๑ คน มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ยกเลิกราคากลางยา ถึงแมว้า่ พฤติกรรมดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณาตดัสินโดยส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ว่าเป็นการกระท า               
ท่ีไม่ส่อไปในทางทุจริต แต่เป็นการกระท าผดิพลาดทางวนิยัไม่ร้ายแรง เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการลงโทษโดยการว่ากล่าวตกัเตือนไปแล้วก็ตามแต่เครือข่าย ๓๐ องค์กรพฒันาเอกชน                
ไดน้ าเอาวาทกรรมดงักล่าว มาประกอบเสนอต่อคณะกรรมการส านกังานป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใหม่อีกคร้ัง เพื่อท่ีจะระบุว่า รองปลดักระทรวงดงักล่าวมีพฤติกรรม           
ท่ีเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ โดยไดน้ าเสนอวา่ “คดีดงักล่าว เป็นท่ีชดัแจง้วา่จ  าเลยคือ 
นายรักเกียรติ ในฐานะรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถด าเนินการยกเลิกราคากลาง
ยาไดเ้อง แต่ตอ้งมีขา้ราชการประจ าเป็นผูเ้สนอเร่ืองผา่นเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
ซ่ึงหลกัฐานปรากฏวา่ ขา้ราชการท่ีเสนอเร่ืองดงักล่าวคือ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข โดยปรากฏว่า 
การเสนอให้ยกเลิกราคากลางยามีข้อพิรุธหลายประการท่ีน่าเช่ือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่สุจริต”            
ในประเด็นท่ีเขา้กบัหลกัเกณฑ์การคอรัปชัน่เชิงนโยบายในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ หลกัเกณฑ์ทางดา้นบุคคล 
ท่ีพบว่า การคอร์รัปชั่นคร้ังน้ีถูกสร้างข้ึนมาจากกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหารระดับสูงของกระทรวง

                                                   
๙พระมหาบุญนภัสร์  ถิรปุญฺโญ ,  “การด าเนินชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), 
๒๕๕๕, ๒๕๓ หนา้. 



 ๑๓ 

สาธารณสุข บริษทัยา และบริษทัธุรกิจต่าง ๆ ท่ีจะมีประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมกระบวนการ ในส่วนหลกัเกณฑ์
ทางดา้นกระบวนการนั้นพบวา่ การคอร์รัปชัน่คร้ังน้ีเป็นการด าเนินงานท่ีใช้วิธีการหลีกเล่ียงหรือ
อาศยัช่องวา่งทางกฎหมายเป็นเคร่ืองมือเหมือนกบัการคอร์รัปชัน่โดยทัว่ไป๑๐ 
 วรรณนภา  วามานนท์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การบริหารการปราบปรามการทุจริตระดบัชาติ
ของไทย : การศึกษาระบบและการบริหารของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ” 
ผลการวิจยัพบว่า มีการทุจริตเกิดข้ึนในทุกระดบัของระบบราชการและระบบการเมือง ซ่ึงรวมถึง
พฤติกรรมบางอย่างซ่ึงดูว่าชอบธรรมภายใต้ระบบอุปถัมภ์แต่ผิดกฎหมายในบริบทสมยัใหม่           
ความขดัแยง้ระหว่างส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายในวฒันธรรมแบบดั้งเดิมกบัส่ิงท่ีถือเป็นความผิด           
ตามหลักกฎหมายสมยัใหม่ ได้เกิดข้ึนในระบบการเมืองไทยมาเป็นเวลานาน นักการเมืองและ              
ชนชั้นน าของไทยแก้ปัญหาความขดัแยง้น้ีโดยการยึดหลักตามวฒันธรรมแบบดั้ งเดิมมากกว่า              
การยดึหลกัมาตรฐานตามแบบสมยัใหม่ 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ การทุจริตไดส้ร้างมูลค่าความเสียหายต่อประเทศชาติอนัประมาณการ
ไม่ได ้และพฒันาการท่ีเหนือชั้นจากประสบการณ์การทุจริตท่ีเช่ียวชาญภายใตบ้ริบทของสังคมใน
ระบบอุปถัมภ์ท่ีเอ้ืออ านวยให้นักฉ้อราษฎร์บงัหลวงของไทยท่ีสั่งสมมาช้านานนั้นมีทั้งทกัษะ              
กลยุทธ์อนัแยบยล ล ้ าหน้า ในการแสวงหาและสร้างโอกาสในการทุจริตตั้งแต่ระดับรากหญ้า 
ระดับประเทศ จนถึงระดับข้ามชาติ จึงเป็นการยากท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดหรือองค์การหน่ึงองค์การใด                     
จะจบัไดไ้ล่ทนั และนกัโกงเมืองเหล่าน้ียงัสามารถทนทานต่อกระแสการต่อตา้นและเสียดทานจาก
สังคมอยา่งไม่สะทกสะทา้นอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั๑๑ 
 พระราชปัญญารังสี (วีระเวส  พาเจริญ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “บทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริง
ของพระสงฆ์ไทยท่ีมีผลต่อความยึดมัน่ในศาสนาของพุทธศาสนิกชน” ผลการวิจยัพบว่า ผูว้ิจยั               
ไดมี้ทศันะต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพระสงฆไ์ทยในยคุปัจจุบนัดงัน้ี 
 ๑. ปัญหาในเร่ืองพระสงฆอ์อกมาเคล่ือนไหวชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง โดยอา้งความมัน่คง
ของพระพุทธศาสนา ในขณะท่ีพระพุทธเจา้ไม่เคยเรียกร้องทางการเมืองหรือเรียกร้องส่ิงหน่ึงส่ิงใด
จากสังคม มีแต่เรียกร้องให้คนในสังคมหันมาปฏิบติัขดัเกลาตนเองเพื่อให้เขา้ถึงความพน้ทุกข ์              
ซ่ึงเป็นประโยชน์เก้ือกลูต่อผูป้ฏิบติัตาม มิใช่เพื่อพระองคห์รือศาสนาของพระองค ์

                                                   
๑๐สถาพร  เริงธรรม, “วาทกรรมนโยบายกบัการคอร์รัปชัน่ ศึกษากรณีการทุจริตในการซ้ือยาและ

เวชภณัฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๑”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ), 
(ส านกับณัฑิตศึกษา : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), ๒๕๔๙, ๒๔๙ หนา้. 

๑๑วรรณนภา  วามานนท,์ “การบริหารการปราบปรามการทุจริตระดบัชาติของไทย : การศึกษา
ระบบและการบริหารของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ”, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎบีัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัรามค าแหง), ๒๕๕๐, ๔๒๒ หนา้. 



 ๑๔ 

 ๒. ปัญหาการสร้างวตัถุมงคลและอวดอ้างสรรพคุณผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ                
ใหค้นเช่าบูชา เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความนิยมและเงินตรา เป็นการตั้งราคาส าหรับวตัถุส่ิงของหรือบริการ 
การสร้างวตัถุมงคลโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณดังกล่าวน้ี มหาเถรสมาคมเคยมีมติให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติรวบรวมค าสั่ง มติ และประกาศมหาเถรสมาคมแจง้ให้เจา้คณะจงัหวดั            
ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศสอดส่องดูแลวดัในปกครองใหป้ฏิบติัตามมติอยา่งเคร่งครัด 
 ๓. ปัญหาการแสวงหาลาภในทางมิชอบ เช่น ปล่อยเงินกู ้บิณฑบาตวนเวียนอยู่กบัร้านคา้ 
เป็นตน้ พระสงฆ์บางรูปเม่ือบวชแล้วไม่สนใจศึกษาและปฏิบติัตามพระวินัย อาศยัช่องทางจาก 
ความเช่ือเล่ือมใสในพระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนแสวงหาประโยชน์โดยวิธีต่าง ๆ แสวงหารายได้
โดยยืนปักหลกัรับบิณฑบาตและเร่ียรายเงินเพื่อประโยชน์ตนเอง บางคร้ังตั้งตนเป็นพระหมอดู 
ท านายทายทกั บกใบใ้หห้วย เป็นหมอยา หมอเสน่ห์ เป็นตน้เหตุใหป้ระชาชนหลงผดิและปฏิบติัผดิ 
 ๔. ปัญหาการเป็นเจา้พิธีสักลาย ท าเสน่ห์คุณไสย ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวทางของพุทธศาสนา 
เป็นวธีิการท่ีพระพุทธเจา้ทรงต าหนิและไม่สนบัสนุนให้กระท า เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเนน้สอน
ในเร่ืองท่ีมีเหตุผล สอนใหค้นรู้จกัคิดและกระท าดว้ยสติปัญญา ใหห้วงัผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบติัตน
อยา่งถูกตอ้งดว้ยความอดทนและพากเพียรพยายาม 
 ๕. ปัญหาการด่ืมสุรา ซ่ึงเป็นการไม่เคารพวินยัสงฆ ์ทั้ง ๆ ท่ีการด่ืมสุรานั้นเป็นส่ิงท่ีพระพุทธเจา้
ทรงหา้มไว ้เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ไม่ควรท าอยา่งยิ่ง ไม่เป็นไปเพื่อความเล่ือมใสของ
ประชาชนท่ียงัไม่เล่ือมใส และเพื่อความเล่ือมใสยิง่ของประชาชนท่ีเล่ือมใสแลว้ 
 ๖. ปัญหาการประพฤติผดิทางเพศ โดยเฉพาะพระสงฆก์บัสีกา๑๒ 

พระฉลอง  ถาวโร  ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองจุดหมายสูงสุด                  
และรูปแบบการตดัสินทางจริยศาสตร์” เม่ือศึกษาวิเคราะห์แลว้ไดพ้บวา่ “จุดหมายสูงสุดท่ีนกัปรัชญา
ตะวนัตกไดแ้สดงทศันะเอาไวน้ั้นกล่าวโดยสรุปมีดงัน้ี กลุ่มแรกถือวา่จุดหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์
ควรแสวงหา คือ ความสุข กลุ่มท่ีสองถือวา่ ส่ิงท่ีมนุษยค์วรแสวงหามากท่ีสุดและถือวา่เป็นจุดหมาย
สูงสุดของชีวิตมนุษย์ คือ ปัญญาหรือคุณธรรม และความหลุดพน้หรือวิมุตินิยม ส านักปรัชญา                
ท่ีมีแนวคิดว่าปัญญาก็ดี คุณธรรมก็ดีและการหลุดพน้ก็ดีเป็นจุดหมายสูงสุดท่ีมนุษยค์วรแสวงหา
เรียกวา่ ลทัธิอสุขนิยมซ่ึงมีทศันะวา่ ความสุขมิใช่ส่ิงท่ีมนุษยค์วรแสวงหามากท่ีสุด กลุ่มท่ีสามถือวา่ 
การด าเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของมนุษย์เรียกกลุ่มน้ีว่า ลัทธิอัตถิภาวนิยม                    
และเกณฑ์ตดัสินทางจริยศาสตร์ก็มีหลายเกณฑ์เช่นกนั เช่น เกณฑ์ท่ีจะตดัสินว่าการกระท าใดดี 
หรือชั่วข้ึนอยู่กับคนแต่ละคนเป็นผู ้ตัดสินเรียกกลุ่มท่ีมีแนวคิดเช่นน้ีว่าลัทธิสัมพัทธนิยม                   

                                                   
๑๒พระราชปัญญารังสี (วีระเวส  พาเจริญ), “บทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริงของพระสงฆ์

ไทยท่ีมีผลต่อความยึดมัน่ในศาสนาของพุทธศาสนิกชน”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัปทุมธานี), ๒๕๕๓, ๒๒๓ หนา้. 



 ๑๕ 

ส่วนกลุ่มท่ีมีแนวคิดวา่เกณฑ์ตดัสินทางจริยะจะตอ้งไม่ข้ึนอยูก่บัคนแต่ละคนเป็นผูต้ดัสินหรือไม่ข้ึนกบั
สถานท่ีและเวลา แต่เป็นส่ิงท่ีมีอยู่อย่างสากลเรียกกลุ่มน้ีว่าลทัธิสมบูรณ์นิยม ส่วนทศันะท่ีถือว่า                
ส่ิงใดจะเป็นส่ิงท่ีดีหรือการกระท าใดจะเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวา่การกระท านั้นเป็นประโยชน์
หรือไม่ ถา้เป็นประโยชน์ก็ถือวา่การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีดี เรียกทศันะเช่นน้ีวา่ลทัธิประโยชน์นิยม 
 ดงันั้น การเขา้ใจในเร่ืองจุดหมายสูงสุดและเกณฑ์ตดัสินทางจริยศาสตร์ย่อมท าให้มนุษย ์         
มีความสามารถในการรู้จกัเลือกใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด รู้จกัเลือกวิถีทางชีวิตของตนไปในทางท่ีดีงาม 
นอกจากน้ียงัจะช่วยให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัอย่างปกติสุข มีค่านิยมในดา้นความประพฤติในทางท่ีถูกตอ้ง 
อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมประเทศชาติรวมไปถึงความสงบสุขของสังคมโลก                 
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง๑๓ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นวา่พุทธจริยศาสตร์นั้นเป็นหลกัเกณฑ์ทาง
จริยธรรม ท่ีเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย ์ตั้งแต่พื้นฐาน เบ้ืองตน้ ท่ามกลางและระดบัสูง 
เพื่อให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตอนัดีงามตามอุดมคติเท่าท่ีมนุษย์จะเขา้ถึงได้ ฉะนั้น การบูรณาการ
หลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนาเขา้กบัการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั จึงเป็นส่ิงท่ี
ควรน ามาบูรณาการ เพื่อใหก้ารด าเนินชีวติของคนไทย ด าเนินไปดว้ยความสุขสงบ 

พระมหาทองสุข สุจิตฺโต  ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตมนุษย ์                    
ในทรรศนะพุทธปรัชญา” ไดส้รุปผลการศึกษาวา่ “องคป์ระกอบ ส่วนส าคญัของชีวิต ไดแ้ก่ นามรูป 
หรือ จิตกบักายท่ีเป็นธรรมชาติซ่ึงต้องพึ่งพาอาศยักนัและกัน จะขาดไปอย่างใดอย่างหน่ึงมิได ้            
จากการศึกษาชีวิตมนุษย์ในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุขได้ ในทรรศนะ                
พุทธปรัชญาจะต้องด าเนินไปตามหลักทิศ ๖ ซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานภาพและหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน                
แต่ก็มีความสัมพนัธ์กนัตามหน้าท่ีท่ีไดก้ล่าวไวเ้ป็นขอ้ปฏิบติัอย่างมีเหตุผลในคุณธรรม คือ ทิศ ๖ 
ชีวติมนุษยค์วรมีจุดหมายปลายทางอยูท่ี่การหลุดพน้จากความทุกข ์พบวา่มีแนวทางแห่งการเอาชนะทุกข์
ไดด้ว้ยตนเอง เม่ือดบัเหตุแห่งทุกข์ไดอ้ย่างเป็นขั้นตอนจากขอ้ปฏิบติัอย่างง่าย ๆ จะตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัตนอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา อริยสัจ ๔ และอริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิบติัไปตามทางสายกลาง 
(มชัฌิมปฏิปทา) ไม่ตึงเกินไปและไม่ถือหยอ่นยานเกินไป การด าเนินชีวติอยา่งน้ีก็จะเขา้ถึงความดบัทุกข์
ไดโ้ดยส้ินเชิง บรรลุ “นิพพาน” อนัเป็นความสุขอยา่งยิง่”๑๔ 

                                                   
๑๓พระฉลอง  ถาวโร, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองจุดหมายสูงสุดและรูปแบบการตดัสินทาง 

จริยศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั), ๒๕๔๖, ๑๓๐ หนา้. 

๑๔พระมหาทองสุข สุจิตฺโต, “การศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตมนุษยใ์นทรรศนะพุทธปรัชญา”, 
วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), 
๒๕๔๐, ๑๔๓ หนา้. 



 ๑๖ 

พระปลดัชัยมงคล  กลฺยาโณ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การก าหนดคุณค่า
ชีวิตมนุษยต์ามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท” จากการศึกษาวิจยั พบวา่ “คุณค่าชีวิตมนุษย ์ท่ีแทจ้ริงนั้น
ข้ึนอยูก่บัการพฒันาคุณค่าทางชีวิตภายใน หรือคุณค่าทางจิตใจโดยตรง ในขณะท่ีทางดา้นชีวิตภายนอก
สามารถใช้ปัญญาหลีกเล่ียงความเส่ือม และสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่าง ๆ ภายในจิตใจ                    
สามารถด ารงอยู่อย่างอิสระไม่ตกเป็นทาสของความเส่ือม และรู้จักท่ีจะถือเอาประโยชน์                     
จากกฎธรรมชาติเหล่านั้น ได้อย่างเฉลียวฉลาดและรู้เท่าทนั ในขณะท่ีค าสอนทางพุทธศาสนา              
ใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีจะท าใหม้นุษยป์ระสบความสุขความส าเร็จในชีวติ๑๕ 
 พระมหาค าสอน  เตชวโร ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จุดหมายสูงสุด           
และมาตรฐานการตดัสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท” จากการวิจยัพบว่า “ จุดหมายทาง
จริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีอยู ่๓ ระดบั คือ ๑) จุดหมายทางจริยธรรมในระดบัเบ้ืองตน้ คือ 
การด าเนินชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในปัจจุบนัหรือในชาติน้ี            
๒) จุดหมายทางจริยธรรมในระดบักลาง คือ การปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่อประโยชน์ในภายภาค
หนา้ หรือชาติหนา้ ท่ีเรียกวา่ สัมปรายิกตัถประโยชน์ ๓) จุดหมายทางจริยธรรมในระดบัสูงสุด คือ 
การเข้าถึงความหลุดพน้จากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง (วิมุตติ) ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีเรียกว่า 
ปรมตัถประโยชน์ ส าหรับมาตรฐานการตดัสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นพบว่า            
พุทธปรัชญาเถรวาทมีมาตรฐานการตดัสินทางจริยธรรมอยู ่๓ ระดบั เช่นกนั คือ  ๑)หลกัเบญจศีล
และเบญจธรรมเป็นมาตรฐานการตัดสินทางจริยธรรมในขั้นต้น ๒) หลักกุศลกรรมบถ ๑๐                 
เ ป็นมาตรฐานการตัด สินทางจ ริยธรรมในขั้ นกลางและ  ๓ )หลักอ ริยธรรม มีองค์  ๘                                
หรือมชัฌิมาปฏิปทา เป็นมาตรฐานการตดัสินทางจริยธรรมในขั้นสูงสุด ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
เน้นการพัฒนาปัจเจกภาพของบุคคลเพื่อไปสู่จุดหมายสูงสุดทางจริยธรรม โดยมีมาตรฐาน                      
การตดัสินทางจริยธรรมทั้ง ๓ ระดบัเป็นตวัช้ีวดั๑๖ 

พิสิฐ  สุขสกล ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัศีลธรรมตามจริย
ศาสตร์ของคานท์กบัพุทธจริยศาสตร์” ผลวิจยัพบว่า ในพุทธจริยศาสตร์ ความรู้ทางศีลธรรมมี
พื้นฐานอยูบ่นความรู้ในสัจธรรม ซ่ึงเขา้ถึงไดด้ว้ยปัญญา ดงันั้น ปัญญาจึงช่วยให้เราสามารถเขา้ถึง
หลกัเกณฑ์ทางศีลธรรม รวมถึงช่วยให้มีการปฏิบติัตามเพื่อน าสู่ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
ปัญญาความรู้ในสัจธรรม และความรู้ทางศีลธรรม รวมถึงการปฏิบติั มีความสัมพนัธ์กนัแนบแน่น 

                                                   
๑๕พระปลดัชยัมงคล  กลฺยาโณ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การก าหนดคุณค่าชีวิตมนุษยต์าม

แนวพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๐, ๑๓๔ หนา้. 

๑๖พระมหาค าสอน  เตชวโร, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จุดหมายสูงสุดและมาตรฐานการ
ตดัสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๐, ๑๔๕ หนา้. 



 ๑๗ 

กล่าวคือยิ่งมีปัญญาเฉียบคมข้ึน ความรู้ในสัจธรรมและศีลธรรมก็จะยิ่งชดัเจนข้ึน การปฏิบติัก็จะ
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑใ์นธรรมชาติมากข้ึน ซ่ึงในท่ีสุด ก็จะส่งผลใหมี้ปัญญาเฉียบคมยิง่ข้ึน๑๗ 

สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่คนไทยไดน้บัถือพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้น าหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั แต่เม่ือมีเหตุปัจจยัท่ีเป็นกระแสบริโภคนิยมเขา้มีอิทธิพลในการด าเนินชีวิต จึงท าให้
คนไทยในสังคมปัจจุบนัละเลยการปฏิบติัตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  และพบว่า
พระพุทธศาสนามีหลกัปฏิบติัทางจริยศาสตร์ ท่ีสามารถน ามาปฏิบติัเพื่อใหค้นไทยไดด้ าเนินชีวิตอนั
ดีงามตามอุดมคติเท่าท่ีจะปฏิบติัให้เขา้ถึงในชีวิตของตน อนัเป็นการแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของ
คนไทยในสังคมปัจจุบนัได ้

 

๑.๗ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑.๗.๑  ท าใหท้ราบการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 
 ๑.๗.๒ ท าใหท้ราบหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติ 
 ๑.๗.๓  ท าให้ทราบการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทย                
ในสังคมปัจจุบนั 
 ๑.๗.๔  ท าให้ทราบรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัท่ีบูรณาการดว้ย
หลกัพุทธจริยศาสตร์ 
 ๑.๗.๕  เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูล อา้งอิงเพื่อการศึกษาคน้ควา้วจิยัต่อไป 
 

๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการศึกษาเร่ือง “บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทย                    
ในสังคมปัจจุบนั” น้ี เพื่อความสะดวกและง่ายต่อความเขา้ใจ ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอนิยามศพัท์
เฉพาะเพื่อใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

บูรณาการ หมายถึง การกระท าใหส้มบูรณ์ เป็นการผสมผสานหลกัธรรมในการด าเนินชีวิต
ท่ีมีอยู่ น ามาบริหารจัดการใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพฒันา หรือท าให้ดีข้ึนท่ีมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ในตวั 

การด าเนินชีวติ หมายถึง การด าเนินชีวติของคนไทย ๓ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ 
นิสิตนกัศึกษา ครูอาจารย ์ขา้ราชการ นกัธุรกิจ และนกัการเมือง  ๒. กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ไดแ้ก่ แม่ชี 
                                                   

๑๗พิสิฐ  สุขสกล, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัศีลธรรมตามจริยศาสตร์ของคานท์กบั
พุทธจริยศาสตร์”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหิดล), 
๒๕๔๔, ๑๑๔ หนา้. 



 ๑๘ 

อุบาสกอุบาสิกา และ ๓. กลุ่มบรรพชิต ไดแ้ก่ พระภิกษุ สามเณร ในมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประพฤติ 
ศีลธรรม รวมถึงชีวติความเป็นอยู ่การใชชี้วติในชีวติประจ าวนัการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ 
 คนไทยในสังคมปัจจุบัน หมายถึง คนไทยในสังคมปัจจุบนัท่ีด าเนินชีวิตแตกต่างกนัไปตาม
บริบทของสาขาอาชีพทางสังคมแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑)กลุ่มบุคคลทัว่ไป ได้แก่ นิสิต-นกัศึกษา,             
ครู-อาจารย์, ข้าราชการ, นักธุรกิจ, นักการเมือง  ๒) กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ได้แก่ แม่ชี, อุบาสก-
อุบาสิกา  ๓) กลุ่มบรรพชิต ไดแ้ก่  พระภิกษุ-สามเณร 

อุบาสก-อุบาสิกา หมายถึง ชายหญิงท่ีแสดงตนเป็นผูน้บัถือพระพุทธศาสนาโดยประกาศขอ
ถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง บ าเพญ็บุญในพระพุทธศาสนา ไปวดัท าบุญให้ทาน ถือศีล อุปถมัภบ์  ารุง
วดั ช่วยเหลือกิจการของวดัเป็นประจ า และเป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มท่ี ๒ ในงานวจิยัน้ี 

แม่ชี หมายถึง สตรีท่ีเป็นนกับวช ปลงผม สวมชุดแบบนกับวช ท่ีมีชุดเดียวไม่หลากหลาย
เหมือนสตรีทัว่ไป และตอ้งรักษาศีล ๘ เป็นปกติ มีวิถีชีวิตแบบนกับวช สละออกจากเรือนสังกดัอยู่
ตามวดัต่าง ๆ และเป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มท่ี ๒ ในงานวจิยัน้ี 

จริยศาสตร์ หมายถึง ปรัชญาสาขาหน่ึงท่ีวา่ดว้ยการแสวงหาอุดมคติสูงสุดของชีวิตมนุษย ์
แสวงหาเกณฑใ์นการตดัสินความประพฤติของมนุษย ์

จริยธรรม หมายถึง ขอ้ประพฤติปฏิบติัในทางพระพุทธศาสนา ท่ีบุคคลน ามาประพฤติท่ีดี
งามเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 

พุทธจริยศาสตร์ หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมและศีลธรรม อนัพึง
ปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคมเพื่อใหเ้กิดความดี ความถูกตอ้งและความเจริญรุ่งเรือง ท่ีท่าน
ผูรู้้ทางพระพุทธศาสนาไดว้างไว ้๓ ระดบั คือ ระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

๑.๙ สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะใชก้รอบแนวคิดดา้นล่างน้ี เป็นรูปแบบในการน าเสนอ
งานวจิยั ซ่ึงกรอบแนวน้ีประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การด าเนินชีวติของคนไทย 

ในสังคมปัจจุบัน 
- กลุ่มบุคคลทัว่ไป 
- กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม 
- กลุ่มบรรพชิต 
 

 
 

หลกัพุทธจริยศาสตร์ 
ในการด าเนินชีวติ 

- พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ 
- พุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง 
- พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง 
 

วธีิการวจัิย 
- วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั 
- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- สังเคราะห์องคค์วามรู้ 
 

บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
ในการด าเนินชีวิตของคนไทยสังคมปัจจุบนั 

 

MODEL 

แผนภูมิที ่๑.๑ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 



 
 

บทที ่๒ 
การด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 

 
 ในบทน้ี ผูว้ิจ ัยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเร่ือง การดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงหลักการและวิถีแห่งการดํารงชีวิตของคนไทยในปัจจุบนัน้ีว่า มีการ
ดาํรงชีวติอยา่งไร และการดาํเนินชีวติแบบคนไทยไดส้ร้างคุณค่าหรือส่งผลกระทบอยา่งไรต่อสังคม 
ดงันั้น ผูว้จิยั จึงไดท้าํการแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ ไวเ้ป็นประเด็นในการศึกษา ดงัน้ี 
 

๒.๑ ความหมายและธรรมชาติของชีวติ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของชีวติ 
 ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของชีวิตไวห้ลายท่าน ทั้งในส่วนของนกัการศาสนา นกัปรัชญาและ
นกัวิชาการทัว่ไป ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายและแนวคิดของท่านเหล่าน้ีมาอธิบายไวเ้พื่อเป็น
การนิยามถึงความชดัเจนในเร่ืองของชีวิตเสียก่อน ก่อนท่ีจะศึกษาในเร่ืองของ การดาํเนินชีวิตของ
คนไทยในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงสามารถแจกแจงความหมายของ “ชีวติ” ไดด้งัน้ี 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ชีวิต มีความหมายตรงกบัคาํวา่ 
ชีวะ หมายถึง ชีพ, ความเป็นอยู่๑ 
 สารานุกรมปรัชญาของศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ ไดอ้ธิบายไวว้่า ชีวิต หมายถึง พลงัท่ี
สามารถกินอาหารเขา้ไปเพื่อชดเชยส่วนท่ีสึกหรอและเติบโตจากภายใน มีหน้าท่ีควบคุมสสาร
ตลอดเวลาท่ีสสารเป็นของส่ิงมีชีวตินั้น ๆ๒ 
 ศาสตราจารย์พเิศษจ านงค์  ทองประเสริฐ (ราชบัณฑิต) ไดนิ้ยามความหมายของชีวิตไวว้า่ 
“ความเป็นอยู”่ ส่ิงมีชีวิตก็คือ ส่ิงท่ีมีความเป็นอยู ่ในทางชีววิทยาเราก็ถือวา่ ทั้งมนุษย ์สัตว ์และพืช 
ลว้นเป็นส่ิงท่ีมีชีวติทั้งนั้น แลว้มนุษย ์สัตว ์และพืช ต่างกนัอยา่งไร ทางปรัชญาถือวา่มนุษยแ์ตกต่าง

                                                        
๑ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร 

: ศิริวฒันาอินเตอร์พร้ินท,์ ๒๕๔๖), หนา้ ๓๖๖. 
๒กีรติ  บุญเจือ, สารานุกรมปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัสํานกัพิมพ ์ไทยวฒันาพานิช จาํกดั, 

๒๕๒๒), หนา้ ๙๙. 



 ๒๑ 

กบัสัตวต์รงท่ีมนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีเหตุผลท่ีจะแสวงหาจนบรรลุสัจธรรมไดน่ี้เอง ถา้ขาดคุณธรรมขอ้น้ี
เสียแลว้ มนุษยก์็คงไม่ผดิไปจากสัตวอ่ื์น ๆ เลย๓ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ ไดก้ล่าวไวว้่า เม่ือถามว่า “ชีวิต” คืออะไร   
พุทธศาสนาเถรวาทจะตอบว่า คือ “ขันธ์  ๕” เป็นส่ิงท่ีรวมกันข้ึนจากการประชุมกันของ
องคป์ระกอบ  ๕ อยา่ง คือ รูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ และวญิญาณขนัธ์๔ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ  เกิดแก้ว ได้อธิบายไวว้่า ส่ิงมีชีวิต หมายถึง โลกทางชีวภาพ 
ปรากฏอยู่ในความหมายของคาํว่า “สัตว์โลก” หมายถึง มนุษย์ เทวดา สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก  
เปรต และอสุรกาย๕ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ ไดอ้ธิบายความหมายของมนุษยไ์ว ้๒ ความหมาย คือ ชีวิตตามสภาพ
ของมนัเอง คือ ขนัธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ และในส่วนของชีวิตตาม
ความหมายโดยความสัมพนัธ์กบัโลก คือ อายตนะภายใน ๖ มีตา เป็นตน้ ท่ีสัมพนัธ์กบัอายตนะ
ภายนอก ๖ มีรูป เป็นตน้๖ 
 พระเทวินทร์  เทวินฺโท ได้อธิบายไวว้่า ชีวิต (Vital) คือ สสารกลุ่มหน่ึงท่ีมีวิวฒันาการ   
การรวมตวักันจากจุดเร่ิมต้น สภาวะหน่ึงไปสู่อีกสภาวะหน่ึงของส่ิงแวดล้อม จนมีโครงสร้าง
รูปแบบหน่ึง มีปฏิกิริยาเช่ือมโยงกนัอย่างสลบัซับซ้อน จนเกิดเป็นพลงัความร้อนทางฟิสิกส์และ
ทางเคมี เกิดปฏิกิริยาอาการ เกิดการเปล่ียนแปลงของสสารหรือของธาตุชนิดต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา 
อยูภ่ายในของสสารนัน่เอง๗ 
 จากท่ีไดอ้ธิบายความหมายของชีวิตในแง่ต่าง ๆ มาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ชีวิต 
หมายถึง “รูปกบันาม” หรือ “กายกบัจิต” ซ่ึงมีกระบวนการอนัสลบัซับซ้อน มีการพึ่งพาอาศยักนั

                                                        
๓ศาสตราจารย์พิเศษ จาํนงค์  ทองประเสริฐ, ศาสนาปรัชญาประยุกต์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓,  

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพด์วงแกว้, ๒๕๕๐), หนา้ ๔๒. 
๔รองศาสตราจารย์ ดร.ว ัชระ  งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หนา้ ๓๓๖. 
๕ผูช่้วยศาสตราจารยธี์รโชติ  เกิดแกว้, พุทธปรัชญา มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง, 

(บริษทั คอมเมอร์เชียล เวลิด ์มีเดีย จาํกดั, ๒๕๕๓), หนา้ ๕๐. 
๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้ ๑๕ - ๑๖. 
๗พระเทวินทร์  เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มปท., 

๒๕๔๖), หนา้ ๓๙๔. 



 ๒๒ 

และกนัอยูต่ลอดเวลา ไม่อาจแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกนัได ้หากแยกรูปกบันามหรือกายกบัจิต
ออกจากกนั ก็ไม่เรียกวา่ “ชีวติ” เพราะ “ชีวติ” คือ องคร์วมระหวา่งกายกบัจิต 
 ๒.๑.๒ ธรรมชาติของชีวติ 
 มนุษยทุ์กคนยอ่มมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัอยา่งหน่ึง คือ รักสุข เกลียดทุกข ์และอยากมีชีวิตอยู ่
หรือไม่อยากตาย ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของชีวิตในลกัษณะสากล เม่ือมีการรักษาชีวิต
ให้คงอยู่ต่อไปแล้วส่ิงท่ีสําคญัสําหรับชีวิตต่อมาก็คือ ชีวิตดาํรงอยู่เพื่ออะไร หรือชีวิตควรเป็น
อยา่งไร  ถา้เราไม่รู้วา่ชีวิตควรเป็นอยา่งไรแลว้ มนุษยก์็ยอ่มท่ีจะมีชีวิตอยูโ่ดยปราศจากจุดมุ่งหมาย 
หรือมองไม่เห็นความสาํคญัในการใชชี้วติ อาจจะใชชี้วิตท่ีไม่ต่างไปจากสัตว ์คาํตอบสําหรับเร่ืองน้ี
มีหลายคาํตอบ เช่น ชีวิต คือ งาน ชีวิต คือ การทดลอง ชีวิต คือ การเรียนรู้ ชีวิต คือ การแสวงหา 
ฯลฯ คาํตอบท่ีแตกต่างกนันั้นมากจากการมองโลก เขา้ใจโลก เป็นทศันะ โลกทศัน์ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ตวักาํหนด ใหม้นุษยแ์ต่ละบุคคลดาํเนินชีวติไปตามส่ิงท่ีตนเองเขา้ใจวา่สําคญั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 
ก็คือ มนุษย์กําหนดความสําคัญในการดําเนินชีวิตจากส่ิงท่ีตนเข้าใจนั่นเอง การท่ีจะเข้าใจ
ความสาํคญัของชีวติจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติของชีวิต ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงศึกษาธรรมชาติของชีวิต
ในทศันะของศาสตร์ต่าง ๆ ธรรมชาติของมนุษยใ์นทศันะของปรัชญา ธรรมชาติของชีวิตในทศันะ
ของศาสนาเป็นลาํดบัไป ดงัน้ี 
 ๑. ธรรมชาติของชีวติในทัศนะของศาสตร์ต่าง ๆ 
 วิชาชีวะวิทยา ให้ความรู้แก่เราเก่ียวกบัส่ิงท่ีองคป์ระกอบของมนัรวมตวักนัอย่างซับซ้อน 
และมีคุณสมบติัท่ีเราเรียกวา่ “ชีวิต” วิชาน้ีพยามท่ีจะให้คาํตอบว่า ส่ิงเหล่าน้ีแตกต่างจากส่ิงท่ีไม่มี
ชีวิตอย่างไร ส่ิงมีชีวิตมีอยู่ก่ีชนิด เปล่ียนแปลงเป็นชนิดหน่ึงได้อย่างไร และท่ีว่า “เจริญข้ึน” นั้น
หมายความว่าอย่างไร เหล่าน้ีคือ ปัญหาของชีวะวิทยา สาขาย่อย ๆ ของชีวะวิทยา เช่น พนัธุวิทยา   
ซ่ึงใหค้วามรู้กบัเร่ืองของพนัธุกรรมวา่ ลูกหลานไดอ้ะไรถ่ายทอดจากตน้ตระกลู 
 วชิามานุษยวทิยา ศึกษาส่ิงมีชีวติประเภทหน่ึง ซ่ึงเรียกกนัวา่ มนุษย ์พยายามคน้ควา้เก่ียวกบั
พฤติกรรมของมนุษย ์และการรวมกนัเป็นหมู่เหล่า ศึกษาถึงความรู้สึก หรือความเช่ือของมนุษย ์
และส่ือสารดูว่ามนุษยไ์ดเ้ร่ิมตน้จากชุมชนเล็ก ๆ มาเป็นสังคมท่ีซับซ้อนอย่างไร ส่วนเน้ือหาของ
สังคมวิทยานั้นก็คลา้ยกบัมานุษยวิทยา เพียงแต่ว่าสังคมวิทยาสนใจศึกษาสังคมอนัสลบัซับซ้อน 
ของมนุษยใ์นเวลาปัจจุบนั 
 วิชาสรีรวิทยา และกายวิภาค พูดถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกายของมนุษยว์่าทาํงาน
อย่างไร วิชาจิตวิทยา พยายามค้นควา้องค์ประกอบการทาํงานของสมอง หรือ จิต ตลอดถึง
พฤติกรรมของมนุษย ์หรือของส่ิงท่ีมีชีวติ 



 ๒๓ 

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ศาสตร์ แต่ละศาสตร์นั้นคน้ควา้และไดค้วามรู้เฉพาะเร่ืองของตน แต่
ไม่ว่าหน้าท่ีของแต่ละศาสตร์ท่ีจะรวบรวมความรู้ท่ีได้จากศาสตร์อ่ืนเพื่อวาดแผนท่ีแสดงให้เห็น
ความรู้ของมนุษยโ์ดยส่วนรวม เปรียบไดว้า่นกัวิทยาศาสตร์แต่ละแขนงนั้น สนใจแต่เฉพาะตน้ไม้
ของตนจึงมองไม่เห็นวา่ป่าทั้งป่าเป็นอยา่งไร 
 ๒. ธรรมชาติของชีวติในทัศนะของปรัชญา 
 ๒.๑ จิตนิยม มนุษย์คือวิญญาณ 
 ชาวจิตนิยมโดยทัว่ไปเช่ือว่ามนุษยมี์องค์ประกอบ ๒ อย่างคือ จิตกบักาย และเช่ือว่าจิต
สําคญักว่า เพราะเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของเรา ร่างกายนั้นมีการเปล่ียนแปลงมีเกิดมีดบั ส่วนจิตหรือ
วิญญาณนั้นเป็นอมตะร่างกายนั้นสัมผสักบัโลกวตัถุภายนอก ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปมาไม่แน่นอน จึง
ก่อให้เกิดความสุขความทุกขถ่์ายไปถ่ายมาไม่รู้หยุด ส่วนจิตอนัเป็นอมตะนั้นรู้จกัส่ิงอนัอมตะดว้ย
เช่นกนั เช่น สัจจะและคุณธรรม เป็นตน้ ชาวจิตนิยมเช่ือวา่วิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นไปตามการ
บงัคบับญัชาของจิตแต่ละคน ร่างกายเป็นเพียงสนองเจตจาํนงของจิตเท่านั้น 
 มนุษยเ์รานั้นมีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได ้รับรู้รูปรสกล่ินเสียงสัมผสัท่ีมี
อยู่ในโลกไดค้วามสามารถเหล่าน้ีกอ้นหินไม่มี กอ้นหินมนัไม่รู้ความแตกต่างระหว่างวงกลม กบั
ส่ีเหล่ียม เปร้ียวกบัหวาน เยน็กบัร้อน เหม็นกบัหอม มนัไม่มีความสุขความทุกข ์ความหิวความอ่ิม 
ความรักและความเกลียดอ่ืน ๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์ของมนุษย ์แต่ก้อนหินไม่เคยรู้จกัส่ิง
เหล่าน้ี กอ้นหินไม่สามารถท่ีจะเรียนวิทยาศาสตร์แลว้นาํไปริเร่ิมจดัการส่ิงต่าง ๆ ในโลกเพื่อสนอง
ความตอ้งการของมนั มนัไม่รู้จกัคิดท่ีจะปรับปรุงอะไรเพื่อตวัมนั จิตนิยม เช่ือว่าท่ีท่านเป็นเช่นน้ี
เพราะกอ้นหินไม่มี “จิต” ซ่ึงเป็นตวัการท่ีทาํให้มนุษยรู้์จกัเรียนรู้ คิดคน้และมีอารมณ์ความรู้สึกได ้
เม่ือมีดบาดมือ เราเลือดไหล การไหลของเลือดเป็นเร่ืองของสรีระ แต่ตวัท่ีกระทาํการฟัง รับรู้ คิด 
แลว้เห็นคลอ้ยตามนั้นมิใช่ร่างกาย แต่เป็นอะไรอีกบางอย่าง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของท่านเท่า ๆ กบั
ร่างกาย ส่ิงน้ีคือ จิตหรือวญิญาณ 
 โลกของจิตมีค่าและสําคญักว่าโลกของวตัถุ จิตมีอาํนาจเหนือร่างกาย ไม่แตกสลายไป
พร้อมกบัความดบัสูญของร่าง ร่างกายและสสารวตัถุในโลกไม่ใช่ของจีรังยงัยืน ฉะนั้น ค่าหรือ
ความสาํคญัของมนุษยอ์ยูท่ี่จิตและแบบอนัเป็นโลกนิรันดร 
 ๒.๒ สสารนิยม มนุษย์คือเคร่ืองจักร 
 สสารนิยมเห็นวา่ธรรมชาติแทจ้ริงของมนุษยน์ั้นก็มีเพียงสสารหรือร่างกายเท่านั้น ทั้งน้ีรวม
ตลอดถึงระบบประสาทและมนัสมอง ซ่ึงก็ตอ้งถือวา่สสารเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายในจกัรวาลของ
เราน้ีไม่มีความเป็นจริงอ่ืนใดนอกเหนือจากวตัถุ ทุกส่ิงทุกอยา่งรวมทั้งส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจน
มนุษยท์อนลงในท่ีสุดไดเ้ป็นสสารกบัพลงังาน มนุษยก์็เปรียบเสมือนหุ่นยนตซ่ึ์งก็เคล่ือนไหวได ้



 ๒๔ 

 มนุษยค์นหน่ึงกบันํ้ าหยดหน่ึงต่างกนัตรงท่ีว่าส่ิงแรกสลบัซับซ้อนกว่า แต่ความเป็นไปท่ี
เกิดข้ึนในตวัมนุษยก์บัความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนกบัหยดนํ้ า อาจอธิบายไดด้ว้ยสูตรอนัเดียวกนั มนุษย์
มิไดแ้ตกต่างจากสัตวแ์ละพืชโดยคุณภาพ แต่แตกต่างกนัโดยปริมาณ กล่าวคือ มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีอยูค่น
ละประเภท แต่เป็นพวกเดียวกนั ต่างกนัตรงท่ีสลบัซบัซ้อนกวา่กนั นัน่คือ กลไกท่ีประกอบข้ึนเป็น
มนุษยน์ั้นมีปริมาณมากกวา่ ความแตกต่างระหวา่ง มนุษย ์สัตว ์พืช กอ้นหิน เป็นความแตกต่างอยา่ง
เดียวกบัท่ีคอมพิวเตอร์ต่างจากลูกคิด ฉะนั้นค่าหรือความสําคญัของชีวิตย่อมไม่มีเพราะทุกส่ิงใน
จกัรวาลลว้นแต่ดาํเนินไปแบบจกัรกล 
 ๒.๓ ธรรมชาตินิยม มนุษย์คือตัวเอง 
 ชาวธรรมชาตินิยมเช่ือว่าถ้า เรานําคนมาคนหน่ึงแล้วแยกแยะหน่วยย่อย ๆ ท่ี เป็น
องคป์ระกอบของมนุษยอ์อกให้หมดก็จะเหลือแต่อิเล็กตรอนกบัโปรตอน จะไม่มีอะไรเหลืออยูอี่ก 
ไม่มีจิต ไม่มีวญิญาณไม่มีสภาพจริงใด ๆ อีกนอกจากอิเล็กตรอนกบัโปรตอนอนัเป็นหน่วยยอ่ยท่ีสุด
ของสสาร ขอ้น้ีเขาเห็นดว้ยกบัสสารนิยม แต่เขาต่างกบัสสารนิยมตรงท่ีวา่ในขณะท่ีคน ๆ นั้นยงัมี
ชีวิตอยู่ เขามิได้เป็นเพียงท่ีรวมของอิเล็กตรอนและโปรตอน เขามิได้เป็นเพียงเคร่ืองจักรท่ี
สลับซับซ้อนกว่าส่ิงอ่ืน ๆ ในโลก แต่เขามีคุณสมบัติบางอย่างท่ีเราเรียกกันว่าคุณสมบติัของ
ส่ิงมีชีวิต การรวมตวัของสารเคมีท่ีประกอบกันข้ึนเป็นตวัมนุษย์ เป็นผลผลิตอนัยาวนานของ
กระบวนการวิวฒันาการ เป็นการรวมตวัท่ีอยูใ่นลกัษณะพิเศษ และรูปแบบของการรวมตวั  แบบน้ี
ทาํใหเ้กิดคุณสมบติัใหม่ข้ึน 
 ดงันั้น ในแง่หน่ึงมนุษยมิ์ใช่อะไรอ่ืนนอกจากสารเคมีท่ีรวมกนัเขา้เป็นตวัเขา แต่ในอีกแง่
หน่ึงเขาก็หลุดพน้จากสารเคมีเหล่านั้น เหมือนกบันํ้าท่ีหลุดพน้จากออกซิเจนและไฮโดรเจนทั้ง ๆ ท่ี
ในแง่หน่ึงโมเลกุลของนํ้าจะมีไม่ไดถ้า้ไม่มีไฮโดรเจนและออกซิเจน แต่นํ้าก็มิใช่เพียงท่ีรวมของธาตุ
ทั้ งสองน้ีเท่านั้ น นํ้ ามีโลกของมันเอง คุณสมบัติท่ีเป็นตัวของมันเอง และมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลง เราจะรู้ได้ก็ต่อเม่ือศึกษาจากตวัมนัเองมิใช่ศึกษาจากอะตอมของไฮโดรเจนหรือ
ออกซิเจน การรวมตวัในรูปแบบเฉพาะแบบหน่ึงก่อให้เกิดนํ้ า ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษข้ึน ฉนัใด การ
รวมตวัของสารเคมีทั้งหลายรูปแบบหน่ึงทาํใหเ้กิดชีวติมนุษยท่ี์มีคุณสมบติัใหม่ข้ึน ฉนันั้น 
 ชาวธรรมชาตินิยมเช่ือว่ามนุษยมี์ความสามารถหรือคุณสมบติับางอย่างท่ีสัตวโ์ลกอ่ืน ๆ 
และสรรพวตัถุทั้งหลายไม่มี เช่น มีสติปัญญาเรียนรู้ มีความฝัน มีแรงบนัดาลใจ มีความใฝ่ฝัน รู้จกั
รสของศิลปะ มีสํานึกผิดชอบชัว่ดี มีการวางแผนงานในอนาคต และท่ีสําคญัท่ีสุดมีสํานึกในตวัเอง 
คือรู้วา่ตวัเองกาํลงัทาํอะไรเพื่ออะไร  



 ๒๕ 

 ธรรมชาตินิยมจึงมีทศันะก่ึงกลางระหวา่งสสารนิยมกบัจิตนิยม มนุษยมี์ประสบการณ์และ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจิตนิยมถือว่าเป็นเร่ืองของจิต แต่กระนั้นจิตก็ไม่มี มนุษยมิ์ใช่อะไรอ่ืนนอกจาก
สสาร แต่กระนั้นก็มิใช่เพียงสสารเหมือนส่ิงอ่ืน ๆ แต่มีคุณสมบติัพิเศษบางอยา่งท่ีส่ิงอ่ืนไม่มี๘ 
 โดยสรุป จะเห็นไดว้า่ชีวิตในทศันะของปรัชญานั้น นกัปรัชญาแต่ละกลุ่มไดมี้การพฒันา
แนวคิดทางปรัชญาน้ีจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั  และกา้วหนา้ต่อไปเร่ือยๆ  จากการพฒันาแนวคิดของ
ปรัชญาน้ีทาํใหแ้นวความคิดแยกออกเป็น  ๒  ลกัษณะ  คือ  จิตนิยม กบั  วตัถุนิยม และเห็นวา่ความ
แทจ้ริงมีนามธรรมกบัรูปธรรม   

๒.๒ หลกัการด าเนินชีวติของมนุษย์ 
 เม่ือมนุษยเ์กิดมาแล้วก็จะตอ้งดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นส่วนใหญ่ มีน้อยมากท่ีมนุษยจ์ะ
ปลีกตวัออกจากสังคมไปใชชี้วติเพียงลาํพงัตามธรรมชาติ ส่วนหน่ึงมาจากมนุษยมี์ช่วงเวลาวยัเยาวท่ี์
จะต้องได้รับการเล้ียงดูจากบิดามารดา เป็นเวลานานทาํให้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้
รวดเร็วเหมือนสัตวช์นิดอ่ืน ๆ มนุษยจึ์งจาํเป็นท่ีจะตอ้งอยู่รวมกนัเป็นสังคม หลกัการดาํเนินชีวิต
ของมนุษยน์ั้นส่วนมากก็มกัจะมีแบบแผนมาจากสังคมท่ีตนเองดาํรงอยู ่ซ่ึงแต่ละสังคมก็มีหลกัการ
ดาํเนินชีวติท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มและโลกทศัน์ 
 ๒.๒.๑ หลกัการด าเนินชีวติของมนุษย์ข้ันพืน้ฐาน 

ในขั้นตน้นั้นชีวิตของมนุษยย์่อมตอ้งการในส่ิงท่ีตนประสงค์ท่ีพึงพอใจ นัน่คือความสุข  
ซ่ึงความตอ้งการน้ีมีหลายทางดว้ยกนั เม่ือสรุปจะไดเ้พียง ๓ ทาง คือ  
 ๑) ความต้องการทางชีววิทยา (Biological Needs) หมายถึง ความตอ้งการอนัเกิดทาง
ร่างกาย อนัเป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ีจาํเป็นท่ีสุด เช่น 
 ๑.๑) ความตอ้งการอาหาร มนุษยจึ์งจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพยายามสร้างท่ีทาํมาหากิน ให้มี
ประโยชน์ท่ีสุดและคุม้ค่าท่ีสุด 
 ๑.๒) ความต้องการเคร่ืองนุ่งห่ม เพื่อปกปิดร่างกาย เพื่อความอบอุ่น ป้องกันอนัตราย    
และแสดงถึงความเป็นอารยชน หรือผูท่ี้เจริญแลว้ 
 ๑.๓) ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยั เพื่อป้องกนัฝนฟ้า สัตวร้์ายและเพื่อความสุขสบายในชีวิต
ของตน 
 ๑.๔) ความตอ้งการยารักษาโรค เพื่อบรรเทาหรือรักษาตวัเม่ือป่วยไข ้เพื่อพยุงชีวิตให้รอด
พน้จากความทุกขท์รมานและมีความสุขตามสมควร 

                                                        
๘ศาสตราจารย์ ดร. วิทย์  วิศทเวทย์, ปรัชญาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ์               

โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), หนา้ ๗๔ - ๙๗. 



 ๒๖ 

 ๒) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ชอบอยู่กนัเป็น
กลุ่ม ทั้งน้ีอาจจะเพื่อความอบอุ่นใจ เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์กนัและกนั จึงมีการแต่งงานมีคู่ครอง  
มีบุตรสืบสกุล มีเพื่อนฝูง ตลอดทั้งมีมิตรประเทศเพื่อช่วยเหลือกันและกันในด้านการค้าขาย 
การศึกษา การเมือง การทหาร เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัตอ้งการความโดดเด่นเพื่อมี ยศ เกียรติ 
อาํนาจ ช่ือเสียง บริวาร อีกดว้ย 
 ๓) ความต้องการทางใจ (Mental Needs) อนัเป็นความตอ้งการอนัลึกซ้ึง ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงั
ความตอ้งการดา้นอ่ืน ๆ อาจแบ่งยอ่ยไดอี้ก ดงัน้ี 
 ๓.๑) ความตอ้งการความอบอุ่น ความปลอดภยัและหลกัประกนัชีวิต ความตอ้งการชนิดน้ี
มกัจะพึ่งพาอาศยัอาํนาจสูงสุดท่ีสามารถคอยบนัดาลให้ตนสมปรารถนา เช่น อาํนาจทางศาสนา 
หรืออาํนาจส่ิงสูงสุด เช่นพระเจา้เป็นตน้ 
 ๓.๒) ความต้องการความดี ความสมบูรณ์ อันเป็นส่ิงท่ีดีงาม อนัเป็นส่ิงท่ีทุกคนย่อม
ปรารถนาไม่วา่จะเป็นผูดี้ มัง่มี หรือยากจน 
 ๓.๓) ความต้องการบรรลุจุดหมายปลายทางชีวิต ซ่ึงมีอยู่สองทาง คือทางดีกับทางชั่ว 
ดงันั้น ศาสนิกชนจึงปฏิบติัเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นท่ีเห็นวา่ถูกตอ้ง 
 ๓.๔) ความต้องการความสุขพิ เศษ นั่นคือความต้องการความสุขท่ีแท้จริง เ ช่น 
พระพุทธศาสนาสอนให้เขา้ใจในไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตา และสอนให้บรรลุถึง
พระนิพพาน เป็นตน้ 
 ๓.๕) ความตอ้งการท่ีพึ่งอนัประเสริฐ มนุษยมี์ลกัษณะอย่างหน่ึงท่ีคล้ายกนักบัสัตว ์คือ      
มีความกลวั เช่น กลวัฟ้าร้อง ฟ้าแลบ นํ้ าข้ึน ลมพายุ เป็นตน้ จึงมกัหาท่ีพึ่ง เช่น เทพเจา้ ภูเขา ป่าไม ้
เป็นตน้ 
 ๓.๖) ความต้องการปรัชญาชีวิต เพราะมนุษย์อยู่ในท่ามกลางส่ิงแวดล้อมทุกชนิด 
ส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นย่อมมีลกัษณะสามอยา่ง คือ เกิดข้ึน ตั้งอยู่ และสลายไป ถา้เราศึกษาให้เขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยดี เราจะสามารถเขา้ใจชีวิตอยา่งดีดว้ย ดงันั้น เม่ือชีวิตเรามีสภาวะเช่นนั้นเราจึงจะมี
ความสุข ไม่ยดึติดในส่ิงใดมากเกินไป อาจเกิดทุกขโ์ทษได้๙ 
 นอกจากสภาพแวดลอ้ม สังคม และความตอ้งการในส่ิงท่ีพอใจแลว้ โลกทศัน์เป็นส่ิงสําคญั
ท่ีจะเป็นตวักาํหนดใหม้นุษยแ์ต่ละบุคคลดาํเนินชีวติไปตามส่ิงท่ีตนเองเขา้ใจวา่สาํคญั 

                                                        
๙ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุญมี  แท่นแกว้, จริยธรรมกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ ์

โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒), หนา้ ๒๘ - ๒๙. 



 ๒๗ 

 โลกทศัน์ก็คือความเช่ืออนัเป็นระบบ ในวิถีชีวิตของคน ๆ หน่ึงเขาอาจคิดทาํอะไรต่ออะไร
หลายอย่าง แต่ถ้าเขาเป็นคนคงเส้นคงวา ความหลากหลายน้ีจะเป็นเพียงภาพสะทอ้นของทศันะ
พื้นฐานอนัเดียวกนั ทศันะพื้นฐานน่ีแหละคือโลกทศัน์ของคน ๆ นั้น ทุกคนมีโลกทศัน์ไม่วา่เจา้ตวั
จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม 

๒.๒.๒ หลกัการด าเนินชีวติของมนุษย์ตามกลุ่มปรัชญา 
 ศาสตราจารย์ ดร. วิทย์  วิศทเวทย์ ไดแ้บ่งโลกทศัน์ของมนุษย ์ออกเป็น ๔ แบบ ความเช่ือ
แต่ละแบบจะสะทอ้นถึงพฤติกรรมในการดาํรงชีวติและหลกัการดาํเนินชีวติท่ีไม่เหมือนกนั ดงัน้ี 

๑. กลุ่มจิตนิยม (Idealism) โลกทศัน์ของคนกลุ่มน้ีก็คือ โลกแห่งวตัถุท่ีเราจบัตอ้งไดน้ั้น          
มีความสําคญัน้อยกวา่โลกนามธรรมอีกโลกหน่ึงซ่ึงจีรังย ัง่ยืนกว่าและมีค่าท่ีจะช่ืนชมมากกวา่ รูป 
รส กล่ิน เสียง สัมผสั มนุษยเ์ป็นเสรีท่ีจะเลือกจุดหมายปลายทางของตน และจุดหมายท่ีถูกตอ้ง ก็คือ 
โลกแห่งแบบแผนอนันิรันดร์น้ี ศกัด์ิศรีของมนุษยอ์ยูท่ี่จิตใจมิใช่วตัถุ ปัญหาของคนและของสังคม
อยู่ท่ีจิตใจคน ถ้าจิตใจของคนไดรั้บการขดัเกลาดีแล้ว ทุกส่ิงจะสงบเรียบร้อย มนุษยมิ์ได้เกิดมา
เพื่อท่ีจะเสพความสุขทางเน้ือหนงัมงัสา แต่เพื่อท่ีจะอยูก่บัปัญญาอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของมนุษย ์
โลกเป็นท่ีท่ีสาํหรับหาอาหารใหแ้ก่จิตใจมิใช่ร่างกาย 
 ตวัอยา่งการดาํเนินชีวติแบบกลุ่มจิตนิยม  
 นายสงบเป็นครู มีฐานะปานกลาง ไม่ร่ํารวยถึงกบัมีรถเก๋งส่วนตวัไวใ้ช ้เขาตอ้งโหนรถเมล์
ไปทาํงานทุกวนั แมว้า่ค่อนขา้งจะลาํบากแต่เขาก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน ความจริงเขาอยูใ่นฐานะท่ีพอจะ
ผอ่นซ้ือรถเก่า ๆ ไดส้ักคนัแต่เขาก็ไม่เคยคิดท่ีจะทาํเช่นนั้น เงินส่วนใหญ่ของเขาหมดไปกบัหนงัสือ 
เขาอ่านทุกอยา่งทั้งท่ีเก่ียวและไม่เก่ียวกบัวิชาท่ีเขาสอน เขารู้สึกวา่เม่ือไดห้นงัสือเล่มใหม่มา เขาได้
ไปอยูอี่กโลกหน่ึงตามลาํพงั เขาไม่ค่อยออกไปเท่ียวเตร่และซ้ือเส้ือผา้สวย ๆ มาใส่ เขาคิดวา่ค่าของ
คนอยูท่ี่จิตใจไม่ใช่อยูท่ี่วตัถุนอกกาย 
 ครูสงบเห็นวา่คนสมยัน้ีไม่ค่อยไดรั้บอบรมและขดัเกลาจิตใจตนเอง มกัปล่อยตวัให้ลุ่มหลง
กบัส่ิงเยา้ยวนต่าง ๆ ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ไม่เห็นจะช่วยให้มนุษยมี์ความสุขความพอใจ
มากข้ึนกวา่ก่อนเลย วทิยาศาสตร์ทาํใหค้นสะดวกสบายข้ึนก็จริงแต่ก็ไม่ไดใ้ห้สาระของชีวิต  มนัทาํ
ให้คนเกิดความระสํ่ าระสายทางใจไม่มีอะไรเป็นหลกัให้ยึดถือ เขารู้สึกว่าคนเราเด๋ียวน้ี อยากทาํ
อะไรก็ทาํ ไม่คาํนึงถึงคุณธรรม ไม่คาํนึงถึงศาสนา ตวัอยา่งเช่น มีบางคนเห็นวา่  ควรปล่อยให้คนทาํ
แทง้โดยเสรี เพราะเหตุวา่ถา้ไม่อนุญาตใหแ้พทยท์าํแทง้ใหแ้ก่ผูม้าร้องขอแลว้ หญิงเหล่าน้ีก็จะไปหา
หมอเถ่ือนซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายไดม้าก เร่ืองน้ีครูสงบอนาถใจมากท่ีจะให้การฆ่าทารถบริสุทธ์ิเป็น
ส่ิงถูกกฎหมาย คนเด๋ียวน้ีไม่ยดึหลกัอะไรเลย จะเอาแต่สนุกท่าเดียว 



 ๒๘ 

 แม้ครูสงบจะไม่ร่ํารวยเหมือนเพื่อนบางคนเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไร มีหลายคร้ังท่ีโอกาส      
ได้เปิดให้ครูสงบได้เงินก้อนใหญ่โดยท่ีตอ้งทาํทุจริต แต่เขาก็ไม่เคยคิดท่ีจะทาํเลย เขาคิดว่าเงิน    
กบัคุณธรรมมกัจะเดินสวนทางกนั การเป็นคนดีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคนมัง่มีและมีความสุขสบาย
เสมอไป สาํหรับเขาความดีเป็นหลกัประจาํใจมิใช่ความสุข 
 ๒. กลุ่มสสารนิยม (Materialism) โลกทศัน์ของคนกลุ่มน้ี ก็คือ พระเจา้ ไมมีโลกอนัเป็น
แบบแผนแม่บทของเพลโต โลกนามธรรมมีอยู่ในเฉพาะความคิด วตัถุเท่านั้นท่ีเป็นจริง มนุษยเ์รา
หลงตวัว่าเป็นเสรี แต่โดยความจริงมิได้มีอะไรเป็นของตวัเองเลย ปัญหาของคนและสังคมอยู่ท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม คนจะดีเองถา้เขากินอ่ิมนอนหลบั จิตใจคนเป็นไปตามเง่ือนไขของวตัถุ เราไม่สามารถ
แกจิ้ตใจคนไดโ้ดยการสั่งสอน แต่ตอ้งปรับสภาพวตัถุให้ดีข้ึน มนุษยไ์ม่ควรแสงหาอะไรนอกจาก
ความสุขสบาย คนท่ีหลงใหลในนามธรรมอนัไม่มีจริงนั้นหลอกตวัเอง เป็นพวกหนีชีวิต ชีวิตตอ้งสู้ 
ตอ้งแข่งขนั  แต่ก็ควรจะมีกฎเกณฑแ์ละกติกาบา้งเพื่อประโยชน์ของทุกคน 
 ตวัอยา่งการดาํเนินชีวติแบบกลุ่มสสารนิยม 
 นายสําราญเป็นพนกังานบริษทัแห่งหน่ึง เขามีเงินเดือนพอ ๆ กบัครูสงบ แต่โลกของเขา
เป็นท่ีท่ีสําหรับการแข่งขัน จุดหมายของชีวิตคือความสําเร็จ เม่ือก่อนน้ีเขาไม่มีรถส่วนตวัใช ้        
แต่ขณะน้ีเขาไปเช่าซ้ือมาคนัหน่ึง และเขาจะตอ้งทาํงานพิเศษตอนกลางคืนเพื่อการน้ี สําหรับนาย
สาํราญความสาํเร็จของชีวติคือการท่ีไดม้าซ่ึงเกียรติยศ ตาํแหน่งทางการงานและเงินทองท่ีจะอาํนวย
ความสะดวกสบาย เขาตอ้งทาํงานหนกัตั้งแต่จนัทร์ถึงเสาร์ พอถึงวนัอาทิตยเ์ขาก็พกัผ่อน โดยการ
เท่ียวเตร่บา้ง เล่นกีฬาบา้ง ดูหนงัดูละครบา้ง หรือไม่ก็ไปปาร์ต้ีกบัเพื่อนฝงู เขาไม่ค่อยมีเวลาไดอ่้าน
หนงัสือเลย ก็ไดแ้ต่อ่านหนงัสือพิมพซ่ึ์งก็ตอ้งอ่านอยา่งลวก ๆ 
 นายสําราญคิดว่าวิทยาศาสตร์ไดใ้ห้ทุกส่ิงทุกอย่างแก่มนุษย ์มนัช่วยให้มนุษยมี์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้อาํนวยความสะดวกสบาย เราต้องแข่งขนักนัเพื่อจะได้มาซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี คนเราถ้ามีเงิน        
ก็มีความสุข เขาไม่เคยคิดวา่มีส่ิงอ่ืนใดนอกจากความสุขสบายท่ีเป็นของสําคญัอนัเราควรแสวงหา 
เขารู้สึกว่าคนบางคนเขา้ใจผิดท่ีคิดว่าเงินเป็นส่ิงไม่สําคญั จริงอยู่ เงินบางคร้ังไม่ได้ให้ความสุข     
แก่มนุษยโ์ดยตรง แต่ถา้ขาดเงินตวัเดียวชีวติท่ีสมบูรณ์จะมีไม่ไดเ้ลย 
 ในด้านปัญหาของสังคม เขาคิดว่าถ้าคนเราอยู่ดีกินดีแล้ว จิตใจของเขาก็จะดีข้ึนตามมา   
การท่ีจะไปอบรมคนให้เป็นคนดว้ยวาจานั้นไม่ไดผ้ล จะตอ้งจดัระบบเศรษฐกิจให้อยู่ในลกัษณะ
ท่ีวา่ ใหทุ้กคนมีกินมีใช ้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอยา่งยุติธรรมเพื่อท่ีแต่ละคนจะไดบ้รรลุส่ิง
ท่ีตนตอ้งการ เขาคิดวา่กฎเกณฑ์ศีลธรรมนั้นเปล่ียนได ้ศีลธรรมมีไวเ้พื่อให้คนเรามีความสุข ถา้ขอ้
ใด  ท่ีมนัไม่สามารถทาํหนา้ท่ีอนัน้ีก็ถือว่าลา้สมยัควรเลิกได ้ปัญหาเร่ืองการให้ทาํแทง้ไดโ้ดยเสรี
นั้น  เขาคิดวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีจะอนุญาตใหท้าํได ้
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 ๓. กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) โลกทศัน์ของคนกลุ่มน้ีคลา้ยพวกสสารนิยม แต่ต่างอยู่
หน่อยก็ตรงท่ีพวกน้ีเป็นพวก “หวักา้วหนา้” เขาเป็นพวกท่ีชอบประนีประนอมระหวา่งส่ิงเก่ากบัส่ิง
ใหม่ ระหวา่งความสาํคญัของวตัถุกบัจิตใจ ระหวา่งวิทยาศาสตร์กบัศาสนาและศิลปะ ระหวา่งแบบ
แผนตายตวักบัเสรีภาพ เขาเป็นพวกท่ีมองรอบด้านไม่เห็นว่าอะไรอย่างใดอย่างหน่ึงสําคญัท่ีสุด
เหมือนอยา่งท่ีจิตนิยมเช่ือวา่จิตสาํคญัท่ีสุด และสสารนิยมเช่ือวา่วตัถุสาํคญัท่ีสุด 
 ตวัอยา่งการดาํเนินชีวติแบบกลุ่มมนุษยนิ์ยม 
 นายกา้วเป็นนกัเขียน วถีิชีวติของเขามีบางอยา่งคลา้ยครูสงบและบางอยา่งคลา้ยนายสําราญ 
เขามีพื้นเพมาจากชนชั้นกลาง การเติบโตในสังคมของชนชั้นกลางทาํให้เขาเห็นส่ิงต่าง ๆ หลายแง่
หลายมุม การท่ีเขาไดคุ้น้เคยกบัครอบครัวเศรษฐีบางคนนั้น ทาํให้เขาทราบวา่เงินไม่ไดใ้ห้ทุกอยา่ง
แก่มนุษย ์ตรงขา้มบางทีเงินมนัทาํลายความเป็นมนุษยข์องเจา้ของ และการท่ีเขาไดค้ลุกคลีกบัคนจน
หลายคน ทาํให้เขารู้ว่าเงินนั้นมนัมีความหมายมากสําหรับชีวิต ขาดมนัเสียแลว้ความอดอยากและ
ความอตัคดัท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจทาํให้มนุษยก์ลายเป็นสัตวไ์ด ้เขาเกิดมาพร้อมกบัความรู้สึกวา่เงินนั้นมี
ความสาํคญัแต่ค่าของมนัมีขอบเขต 
 เขาเห็นดว้ยกบันายสาํราญตรงท่ีวา่ วทิยาศาสตร์เป็นผลิตผลช้ินสําคญัของมนุษยช์าติ ทาํให้
มนุษย์สะดวกสบายและหลุดพน้จากความเป็นสัตว์ แต่วิทยาศาสตร์ก็สร้างปัญหาให้แก่มนุษย์
มากมาย มนัมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย เราจะตอ้งหาทางท่ีจะทาํให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยม์ากท่ีสุด 
เขารู้สึกวา่ความเจริญกา้วหนา้ของสังคมมนุษยน์ั้นจะเป็นไปได ้ ถา้มนุษยรู้์จกัประนีประนอมความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตวัอย่างเช่น วิทยาศาสตร์มนัให้ทั้งความเจริญและความเส่ือม
แก่มนุษย ์นายสําราญมองมนัส่วนแรก ครูสงบมองมนัส่วนหลงั แต่นายก้าวมองมนัทั้งสองด้าน
เพื่อใหค้นเราเจริญกา้วหนา้ต่อไป 
 เขาคิดวา่ถา้ทุกคนคิดแบบครูสงบ มนุษยเ์ราคงไม่มีความเป็นอยูอ่ยา่งสะดวกสบายอยา่งใน
ปัจจุบนั และถา้ทุกคนคิดแบบนายสาํราญ คนเราก็คงแตกต่างจากสัตวไ์ม่มากนกั ความสุขสบายนั้น
เป็นหลกัพื้นฐานของชีวิตก็จริงอยู ่แต่มนุษยไ์ดว้ิวฒันาการมาจนกระทัง่สามารถช่ืนชมกบัส่ิงอ่ืน ๆ 
นอกจากความสุขสบายได ้เช่น ความอ่ิมใจท่ีไดท้าํความดี หรือความตรึงใจ ท่ีไดจ้ากการสัมผสักบั
ปัญญาความรู้ เป็นตน้ 
 ๔. กลุ่มโรแมนติก (Romantic) โลกทศัน์ของคนกลุ่มน้ี ก็คือ มนุษยค์วรทาํตามความรู้สึก
ของตน คนเราแต่ละคนมีเอกลกัษณ์ของตนโดยเฉพาะท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน การได้แสดงออกซ่ึง
เอกลกัษณ์อนัน้ี เป็นส่ิงประเสริฐ ส่ือในการแสดงออกก็ไดแ้ก่ศิลปะแขนงต่าง ๆ คนเรามกัจะไม่กลา้
จริงใจกนั นอกจากจะไม่จริงใจกบัคนอ่ืนแลว้ยงัไม่จริงใจกบัตวัเองดว้ย 
 ตวัอยา่งการดาํเนินชีวติแบบกลุ่มโรแมนติก 
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 นายศิลป์เป็นจิตกร เขาแตกต่างกบัคนทั้งสามท่ีเอ่ยมาแลว้มากพอดู เขาไม่เคยคิดวา่แก่นแท้
ของชีวิตอยูท่ี่เงินหรือความสุขสบาย หรือการไดด่ื้มดํ่าในปัญญาความรู้เขาหยิ่งในความเป็นตวัของ
เขาเอง เขาไม่เคยคลานไปหาเงินหรือกม้หวัใหก้บัคุณธรรมเขาทาํทุกอยา่งท่ีเขารู้สึกอยากทาํ ส่ิงเดียว
ท่ีไม่เคยทาํ คือ หลอกตวัเอง เขาไม่เคยรู้สึกอย่างหน่ึงแต่ไปทาํอีกอย่างหน่ึง และเขาไม่เคยแคร์ว่า
อะไรจะเกิดถา้เขาได้ทาํในส่ิงท่ีเขาประทบัใจหรือได้รับแรงดลใจ และเม่ือทาํไปแลว้เขาก็ไม่เคย  
บ่นวา่ไม่ควรเลย เขายอมรับทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นเร่ืองดีหรือเร่ืองร้าย เม่ือเขาเห็นชาวสังคม
สวมหนา้กากเอยคาํหวามแก่กนั เขารู้สึกคล่ืนไส้ทนไม่ได ้
 นายศิลป์เห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้ นทาํให้มนุษย์เป็นเคร่ืองจกัร มันทาํลายความสัมพนัธ์    
ความเอ้ืออารี และความอบอุ่น ท่ีมนุษยมี์ต่อกนั ส่วนการหมกมุ่นอยู่กนัเร่ืองกินอยู่หลบันอนนั้น     
ก็ลดมนุษย์ลงไปเป็นสัตว์ เขารู้สึกว่าศิลปะต่าง ๆ เช่น วรรณคดี ดนตรี จิตกรรม ฯลฯ เท่านั้ น          
ท่ียกมนุษยใ์ห้มีฐานะเหนือสัตวเ์ขาเหยียดหยามนายสําราญมากท่ีสุดในบรรดาสามคนท่ีกล่าวมา     
ท่ีเขาอยากหวัเราะท่ีสุดคือ นายสําราญไปซ้ือสเตอริโอมาเคร่ืองหน่ึงราคาหม่ืนกว่าบาท แต่เขาไม่มี
เวลาไดฟั้งเลย ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบับา้นเท่านั้น 
 กบันายกา้วนั้นพอคุยกนัรู้เร่ืองส่วนครูสงบนั้นเขา้กบัเขาไดดี้กวา่คนอ่ืน ๆ เขาบูชาครูสงบ 
แต่เขาคิดวา่ครูสงบเถรตรงเกินไป อ่านหนงัสือมากเกินไป จะทาํอะไรคิดเร่ืองถูกเร่ืองผิดมากเกินไป 
เขารู้สึกว่าครูสงบอยู่ในกรอบมากไปและพยามข่มอารมณ์ความรู้สึกของตวัเองมากเกินไป ถา้ไม่
เป็นอยา่งน้ีแลว้เขากบัครูสงบคงไปดว้ยกนัไดส้บาย 
 นัน่คือ วถีิชีวิตของคน ๔ คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของชีวิต ๔ แบบ ซ่ึงมนุษยใ์นสังคมคงจะตอ้ง
เป็นคนหน่ึงคนใดใน ๔ คนนั้น แมจ้ะไม่เหมือนคนใดคนหน่ึงทุกอย่างทุกประการ แต่โดยทัว่ไป
ท่านจะตอ้งคลา้ยคนใดคนหน่ึงใน ๔ คนนั้น คนทั้งส่ีแต่ละคนน้ีมองชีวิตไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีคนใด
คนหน่ึงเห็นว่ามีค่าอีกคนเห็นว่าไม่มี เขาให้ความสําคัญกับส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน เช่น เงิน 
เกียรติยศ ความรู้ ศีลธรรม และศิลปะ อย่างน้ีเรียกว่า ชีวทัศน์ (หรือโลกทัศน์) ของเขาไม่
เหมือนกนั๑๐ 
 กล่าวโดยสรุป หลกัการดาํเนินชีวิตเป็นส่ิงท่ีสําคญัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ในฐานะท่ีเป็น
เคร่ืองมือสาํหรับการใชชี้วติบนทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมและสมควร หลกัการดาํเนินชีวิตจะเป็นแผน
ท่ีบุกเบิกทางใหม้นุษยไ์ดด้าํเนินชีวิตไปในทางแห่งความสงบสุข ทั้งน้ี ผูป้ฏิบติัจะตอ้งรู้คิดพิจารณา
ดว้ยวจิารณญาณของตนเอง วเิคราะห์คุณโทษของการประพฤติตามแนวทางของการดาํเนินชีวิตนั้น

                                                        
๑๐ศาสตราจารย ์ดร. วทิย ์ วศิทเวทย,์ ปรัชญาทัว่ไป, อา้งแลว้, หนา้ ๘ - ๑๑, ๒๒๑ - ๒๒๓. 
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บนฐานความคิดท่ีถูกตอ้ง สมเหตุสมผล ก็จะช่วยให้การดาํเนินชีวิตนั้นเป็นไปอย่างราบร่ืน เกิด
ความสันติสุขแก่ชีวติไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

๒.๓ ความเป็นมาและวถิีชีวติของคนไทย 
 จากหลักฐานทางประวติัศาสตร์ เป็นท่ียอมรับกันว่า ชนชาติไทยเป็นชนชาติท่ีใหญ่        
และเก่าแก่ แต่ก็ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัตน้กาํนิดของชาวไทย ทฤษฎีท่ีวา่ “ชนชาติไทยไดอ้พยพ
ลงมาทางใตเ้ป็นเวลา ๗ คร้ัง เน่ืองจากไดรั้บการกดข่ีจากชาติฮัน่” กบัทฤษฎีท่ีวา่ “อาณาจกัรสุโขทยั
ได้ตั้ งข้ึนภายหลังท่ีอาณาจักรต้าหล่ี (ตาลีฟู) ได้ถูกกุบไลข่านตีแตกและคนไทยอพยพเข้าสู่      
แหลมอินโดจีนอย่างมากมาย” ฟังไม่ข้ึนแล้ว จึงมีคาํถามเสนอว่า เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว ชาติไทย    
ไดม้าจากท่ีไหน ? 
 เก่ียวกบัตน้กาํเนิดของชาติไทย มีทฤษฎี แนวคิดในการศึกษาท่ีต่างกนัหลายประการ ดงัน้ี 
 ๒.๓.๑ ทฤษฎคีวามเป็นมาของคนไทย 

 ก. ทฤษฎทีีว่่ามาจากภาคใต้ของมลฑลส่านซีและภาคเหนือของมณฑลสฉวน 
 ผูเ้สนอทฤษฎีน้ีเป็นคนแรก คือ Terrien De Lacoupene นักวิชาการจีนศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลยัลอนดอน ไดเ้สนอทฤษฎีน้ี ในหวัขอ้ “บ่อเกิดแห่งชาติชาน” (The Cradle of the Shan 
Race) ในหนงัสือเร่ือง “ในหมู่ชนชาติชาน” (Among The Shans, London 1885) ซ่ึงแต่งโดย A.R. 
Colquhoun  เขากล่าววา่ “บ่อเกิดของชนชาติชานอยูใ่นเทือกเขาจ๋ิวหลงซาน ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคเหนือ
มณฑลเสฉวนกบัทางภาคตะวนัตดเฉียงใต ้มณฑลส่านซี 

 ข. ทฤษฎทีีว่่ามาจากเขาอลัไต 
 ผูเ้สนอทฤษฎีน้ีเป็นคนแรก คือ หมอสอนศาสนาชาวอเมริกนั W.C. Dodd ในหนงัสือเร่ือง 
“ชาติไทย พี่ชายของคนจีน” (The Tai race, Elder Brother of the Chinese, lowa, USA 1923)        
เขาเขียนว่า “บ้านเกิดของชนชาติไทยอยู่แถบภูเขาอลัไต แล้วจึงค่อย ๆ อพยพเข้าสู่ประเทศจีน     
จากภาคเหนือ” ทั้งยงัไดเ้รียบเรียงนิยายท่ีวา่ “ชนชาติไทยไดอ้พยพมาทางใต ้๗ คร้ัง เน่ืองจากไดรั้บ
การกดข่ีจากชาติอ่ืน” ในช่วง ๒๕๐๐ ปีท่ีผา่นมา ทฤษฎีน้ีแพร่หลายกนัมากในประเทศไทย 

 ค. ทฤษฎทีีว่่ามาจากอาณาจักรน่านเจ้าและต้าหลี่ 
 ผูเ้สนอทฤษฎีน้ีเป็นคนแรก คือ E.H. Pick กงศุลองักฤษประจาํเกาะไหหลาํ โดยเฉพาะ
สาํนกัราชวงศชี์นุโหลเป็นสํานกัราชวงศช์าติไทยโดยแท ้และกล่าววา่ คนไทยในอาณาจกัรน่านเจา้
ไดอ้พยพลงมาทางใตเ้น่ืองจากไดรั้บการกดข่ีจากจีน 
 



 ๓๒ 

 ง. ทฤษฎทีีว่่ามาจากภาคใต้ของจีน 
 ผู ้เสนอทฤษฎีน้ีเป็นคนแรก คือ อ๊าคบ่าเออ R เดอเออดุนยงั นักผจญภัยชาวอังกฤษ           
เขาไดเ้ร่ิมออกเดินทางจากมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงอยู่ภายใตข้องจีนและมาถึงเมืองบางเตอเลอของพม่า 
แลว้นาํผลจากการสาํรวจตลอดทางมาเขียนเป็นหนงัสือ “Chryse” เขาเห็นวา่ “เขตแดนท่ีเขาเดินผา่น
นั้นล้วนแต่มีชาติไทยอาศัยอยู่” กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ผูไ้ด้รับเกียรติว่าเป็น “บิดาแห่ง
ประวติัศาสตร์ไทย” ไดแ้สดงปาฐกถาเร่ืองประวติัสยามเม่ือปี ๑๙๒๔ ท่านเห็นว่า ถ่ินเดิมของชน
ชาติไทยอยูม่ณฑลยนูาน กุย้โจ กวางสี และเสฉวน ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคใตข้องจีน 
 จ. ทฤษฎทีีว่่าชนชาติไทยเป็นชาวพืน้เมืองของประเทศไทย 
 คุณชิน  อยู่ดี และคุณสุด  แสงวิเชียร นกัวิชาการไทยไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง “ยุคสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ไทย” วา่ ผลทางโบราณคดีไดแ้สดงให้เห็นวา่ ตั้งแต่สมยัยุคหินเก่า คือ ราวห้าแสนถึง
หน่ึงหม่ืนปีท่ีแลว้มา บนผนืแผน่ดินไทยน้ีมีมนุษยอ์าศยัอยูแ่ลว้ต่อมาไดผ้า่นยคุหินกลาง  ยุคหินใหม่ 
และยคุโลหะ และเขา้สู่ยุคประวติัศาสตร์ ซ่ึงยงัเป็นเคา้เง่ือนทางวฒันธรรมของแต่ละยุคท่ีติดต่อกนั
มาจนถึงทุกวนัน้ี นายแพทยสุ์ด  แสงวิเชียร ไดว้ิจยัโครงกระดูกมนุษยส์มยัโบราณ และโบราณคดี
ก่อนประวติัศาสตร์ เห็นว่าโครงกระดูกมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ซ่ึงมีอายุส่ีพนักว่าปีในจงัหวดั
กาญจนบุรี มีรูปร่างลกัษณะเหมือนกบัโครงกระดูกของคนไทย ทั้งมีวฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
คลา้ยกนั มีประเพณีเล่ียมฟันและถอนสืบทอดถึงทุกวนัน้ี ฉะนั้น บนผืนแผน่ดินไทยในปัจจุบนัจึง
เป็นสถานท่ีท่ีใชชี้วติและสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ของไทย 

๒.๓.๒ วเิคราะห์ทฤษฎคีวามเป็นมาของคนไทย 
 ในจาํนวนทฤษฎีท่ีกล่าวมาน้ี ทฤษฎีท่ีว่าคนไทยมาจากภูเขาอัลไตได้ถูกปฏิเสธ  จาก
นกัวชิาการไทยแลว้ ดร.ขจร  สุขพานิช นกัประวติัศาสตร์ไทยไดก้ล่าววา่ “อากาศท่ีนัน่   อยูใ่ตศู้นย์
องศา ๓๙ เซนติเกรด ถา้หากมีการอพยพผา่นทะเลทรายลงมาทางใตจ้ะมีรอดอยูเ่ท่าใด” นกัวิชาการ
อีกท่าน รศ.วฒิุชยั  มูลศิลป์ ไดโ้ตแ้ยง้วา่ คาํวา่ “อลัไต” ก็คือ “แอ่งไทย” นั้น เป็นการกล่าวลากเสียง
เขา้หามากกวา่ ตามการขดุคน้ทางโบราณคดีของนกัโบราณคดีโซเวียต เขาเห็นวา่ ชาวอลัไตไม่มีขอ้
เหมือนใด ๆ กบัชาติไทยจากมุมต่าง ๆ “วฒันธรรมชนชาติไทยและชนชาติไตเป็นวฒันธรรมท่ีต่าง
กบัวฒันธรรมทุ่งหญา้ภาคเหนืออยา่งส้ินเชิง” 
 ทฤษฎีท่ีว่า “คนไทยมาจากแหลมมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซีย” ทางใต้นั้น เน่ืองจาก 
ทฤษฎีน้ีเพิ่งเสนอมาไม่นาน และเพียงแต่ไดเ้ปรียบเฉพาะ กลุ่มเลือดทางมานุษยวิทยา ความหนัก
แน่นทางหลกัฐานไม่เพียงพอ ฉะนั้น จึงยงัมีคนสนใจนอ้ยในวงวชิาการ 
 ทฤษฎีท่ีวา่ ชนชาติไทยมาจากภาคใตข้องจีน และทฤษฎีท่ีวา่ชาติไทยเป็นชาวพื้นเมืองของ
ประเทศไทย สองประการน้ี เป็นทฤษฎีท่ีสาํคญัท่ีสุด 



 ๓๓ 

 สําหรับทฤษฎีท่ีว่า ชนชาติไทยเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศนั้น มีการตั้ งข้อสงสัยว่า         
“คนไทยไดใ้ชชี้วิตในแหลมอินโดจีนมาเป็นเวลาหลายพนัปีแลว้” บางคนเห็นวา่เจา้ของวฒันธรรม
บา้นเชียง คือ คนไทย แต่เม่ือยงัไม่มีใครสามารถพิสูจน์ว่า วฒันธรรมมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์      
ท่ีบ้านเชียงเหมือนกับวฒันธรรมคนไทยในปัจจุบันหรือมีความสืบเน่ืองกัน นักวิทยาศาสตร์           
ก็จะยอมรับหรือปฏิเสธทฤษฎีน้ีไม่ได ้
 ส่วนทฤษฎีท่ีว่า คนไทยมาจากภาคใตข้องจีน เห็นว่า ชนชาติท่ีเป็นเครือเผ่าช่านและไทย 
กับชาติจ้วง ต้น หลี ฯลฯ ล้วนแต่สืบเช้ือสายมาจากเผ่าชน “ไป่เยี่ยะ” โบราณของจีนทั้ งนั้ น      
บรรพบุรุษของชนชาติเหล่าน้ีเคยอาศยัอยู่ในมณฑลกุย้โจว เสฉวน กวางตุง้ และยูนาน แลว้ต่อมา  
จึงค่อย ๆ อพยพมาสู่แดนท่ีกระจายไปถ่ินต่าง ๆ 
 ประเด็นสําคญัท่ีจะเขา้ใจสังคมไทย จาํเป็นตอ้งพิจารณา คือ “เช้ือชาติ” และ “ถ่ินกาํเนิด” 
ในประวติัศาสตร์ไทยซ่ึงควรพิจารณาภาพรวมของภูมิภาพเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สังคมมนุษย ์  
ในดินแดนประเทศไทยไม่ได้อยู่โดดเด่ียวโดยไม่มีความสัมพนัธ์กับกลุ่มอ่ืน ๆ แต่มีการติดต่อ
สังสรรค์กบักลุ่มต่าง ๆ ในภูมิภาคน้ีตลอดมา ฉะนั้น จะตอ้งพิจารณาว่า วฒันธรรมของสังคมใน
ดินแดนประเทศไทย มีทั้งส่วนท่ีเหมือนกนัคลา้ยกบัสังคมอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ
แตกต่างกนั 
 โดยแต่เดิมนั้นมีความเช่ือตามนักวิชาการตะวนัตก ซ่ึงเรียกดินแดนท่ีเป็นภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตว้า่ “อินโดจีน” โดยเหตุผลวา่ ตั้งอยู่ระหวา่งอินเดียกบัจีน จะตอ้งไดรั้บแบบแผน
วฒันธรรมจากสองแห่งน้ีเป็นสําคญั หลังจากนั้นจึงมีพฒันาการ เจริญเติบโตข้ึนเป็นบ้านเมือง 
แควน้หรือรัฐ และคิดวา่ มนุษยใ์นแถบน้ีป่าเถ่ือนไม่รู้จกัวฒันธรรมของตวัเอง 
 ต่อมา การศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวในอดีตเก่ียวกบัภูมิภาคน้ีเป็นระบบมากข้ึน ทาํให้เหตุผล

ของนกัวชิาการตะวนัตกท่ีเรียกภูมิภาคน้ีวา่ อินโดจีน ลดความน่าเช่ือถือเพราะมีหลกัฐานการคน้พบ

มากมายท่ียืนยนัไดว้า่ มนุษยใ์นแถบน้ีมีความสามารถมากและสร้างสรรคว์ฒันธรรมของตนข้ึนมา 

เพื่อการดาํรงอยูข่องสังคม๑๑ 

 อย่างไรก็ตาม สังคมไทยในอดีตน่าจะมีการพฒันาทางสังคมตามลาํดบั โดยมีการรวมกนั

เป็นสังคมขนาดเล็ก เร่ิมดว้ยครอบครัว ชุมชน หมู่บา้น มีอาชีพเกษตรกรรม โดยมีหวัหนา้เป็นผูน้าํ

คอยปกป้องดูแลความปลอดภยัและทุกข์สุข มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ และ

                                                        
๑๑รองศาสตราจารยผ์จงจิตต์  อธิคมนนัทะ, อารยสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๑ - ๑๘. 



 ๓๔ 

ต่อมาไดพ้ฒันาขยายชุมชนใหญ่ข้ึน มีขอ้กาํหนด ระเบียบอย่างง่าย ๆ ในการอยูร่่วมกนัในสังคม มี

การสร้างส่ิงต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการและความอยูร่อดของคนในสังคม 

 การศึกษาเร่ืองอดีตท่ีผา่นระยะเวลาอนัยาวนาน เป็นเร่ืองยากในการหาหลกัฐานเพื่อบอกส่ิง
ท่ีตอ้งการทราบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ยกเวน้แต่คนในชนชาตินั้น ๆ แต่ละรุ่นแต่ละสมยัท่ีสืบทอดกนัมาจะ
เห็นคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของตนเอง โดยการจารึกหรือบนัทึกเร่ืองราวให้ผูอ่ื้น
ไดรั้บรู้ อนุรักษ์ และสืบทอดกนัมาอย่างต่อเน่ือง ก็จะทาํให้คนรุ่นหลงัสามารถรับรู้ขอ้เท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์ของตนไดใ้กลเ้คียงหรือตรงความเป็นจริงไดม้ากข้ึน  เร่ืองประวติัศาสตร์ชนชาติไทย 
และสังคมไทยในอดีตจึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมีการสืบคน้เพื่อความกระจ่างต่อไป๑๒ 
 ๒.๓.๓ วถิีชีวติของคนไทยสมัยต่าง ๆ 
 วิถีชีวิตดั้ งเดิมของคนไทย  คือ  การเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีทุกคนอาศยัอยู่รวมกนัเป็น
ชุมชนในระดบัครอบครัว  เป็นครอบครัวขยายท่ีมีคนหลายรุ่นอาศยัอยูร่วมกนั  คือ  รุ่นปู่ ยา่ตายาย  
รุ่นพอ่แม่  รุ่นลูก  รุ่นหลาน  รวมทั้งมีญาติพี่นอ้งอาศยัอยูใ่กลชิ้ดกนั โดยมีศูนยก์ลางของชุมชน  คือ  
ศาสนสถาน  เช่น  วดั  มสัยิด  ผูใ้หญ่ในชุมชน  เช่น  พระ  ผูใ้หญ่บา้น  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  ไดรั้บการนบัถือ
และเป็นผูต้ดัสินความขดัแยง้ในชุมชน  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  การละเล่น  และความเช่ืออนั
เน่ืองมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรม  จากการนบัถือศาสนาและความเช่ือดั้งเดิมเร่ืองการนบัถือผี
สางเทวดา 
 เม่ือเวลาผ่านไป  สังคมมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น  
ความคิด  ค่านิยม  อุดมการณ์  การเมืองการปกครอง  และบรรทดัฐานทางสังคม  ซ่ึงมีผลให้วิถีชีวิต
ของคนไทยในสมยัต่าง ๆ มีความแตกต่างกนั 
 ๑. วถิีชีวติของคนไทยสมัยสุโขทยั 
 วถีิการดาํเนินชีวติของคนไทยสมยัสุโขทยัสามารถสรุปออกเป็นดา้น ๆ ไดด้งัน้ี 
                    ๑)  ด้านการเมืองการปกครอง  ในระยะแรกผูป้กครองสุโขทยัมีความใกล้ชิดกบั
ประชาชน  เปรียบเสมือนกบัพ่อปกครองลูก  ต่อมาผูป้กครองไดน้าํหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา
มาปรับใชใ้นการปกครอง  ทาํใหผู้ป้กครองทรงเป็นธรรมราชา  ปกครองโดยทศพิธราชธรรม 
                    ๒)  ดา้นเศรษฐกิจ  ชาวสุโขทยัมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  อาชีพท่ีทาํ  เช่น  
เกษตรกรรม  หตัถกรรม  คา้ขาย  มีการใชเ้งินพดดว้งและเบ้ียเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 

                                                        
๑๒วญัเพ็ญ  สุจิปุตโต, ชีวิตและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั สํานกัพิมพ ์ 

แมค็ จาํกดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๓๕. 



 ๓๕ 

                    ๓)  ดา้นสังคมและวฒันธรรม  สังคมในสมยัสุโขทยัมีขนาดไม่ใหญ่มาก  สังคมไม่
ซับซ้อนเพราะประชากรมีจาํนวนน้อย  ชนชั้นในสังคมแบ่งออกเป็นชนชั้นผูป้กครอง  ได้แก่  
พระมหากษตัริย ์ ขนุนางและผูถู้กปกครอง  ไดแ้ก่  ราษฎร  ทาส  และพระสงฆ ์ ชาวสุโขทยัมีความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก  ดังจะเห็นได้จากการฟังธรรมในวันพระ  มีการสร้างว ัด  
พระพุทธรูปจาํนวนมาก  และมีการแต่งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  คือ  ไตรภูมิพระร่วง 
 ๒. วถิีชีวติของคนไทยสมัยอยุธยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 วถีิชีวติของคนไทยในสามช่วงเวลาน้ีกล่าวไดว้า่มีความคลา้ยคลึงกนัและไม่มีความแตกต่าง
กนัมากนกั  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยท่ีเห็นไดช้ดัเจนเกิดข้ึนเม่ือมีการปรับปรุงประเทศ
ใหท้นัสมยัตามแบบตะวนัตกตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๔ เป็นตน้มา 
 สาํหรับวถีิชีวติของคนไทยในสมยัอยธุยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์ตอนตน้สรุปไดด้งัน้ี 
                    ๑)  ดา้นการเมืองการปกครอง  ในสมยัอยุธยาไดรั้บคติการปกครองแบบสมมติเทพมา
จากเขมรท่ีผูป้กครองเปรียบดงัเทพเจา้  จึงมีขอ้ปฏิบติัตามกฏมณเฑียรบาลท่ีทาํให้ผูป้กครองมีความ
แตกต่างจากประชาชน  เช่น  การใช้ราชาศพัท์  การมีพระราชพิธีถือนํ้ าพระพิพฒัน์สัตยา  เป็นตน้  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัราษฎรจึงห่างเหินกนั  อยา่งไรก็ตาม  ผูป้กครองก็เป็นธรรมราชา
ดว้ยเช่นกนั  สาํหรับประชาชนถูกควบคุมดว้ยระบบไพร่  ตอ้งถูกเกณฑแ์รงงานใหก้บัทางราชการ 
                    ๒)  ดา้นเศรษฐกิจ  เป็นระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและยงัชีพอยูไ่ด ้ ราษฎรสามารถ
ผลิตส่ิงของท่ีจาํเป็นในชีวติประจาํวนัใชเ้องในครัวเรือน  การคา้ขยายตวัไม่มากเพราะถูกผกูขาดโดย
พระคลังสินค้า  สินค้าของตะวนัตกส่วนใหญ่ขายได้เฉพาะสินค้าบางประเภท  เช่น  อาวุธปืน  
กระสุนปืน  และสินคา้ฟุ่มเฟือยท่ีใช้ในราชสํานกัหรือสําหรับกลุ่มท่ีมีฐานะ  การติดต่อคา้ขายกบั
ภายนอกมากข้ึน  ทาํใหมี้การจดัระเบียบหน่วยงานต่าง ๆ ชดัเจน  เช่น  มีกรมท่าและพระคลงัสินคา้
ดูแลการติดต่อและการคา้กบัต่างประเทศ  การจดัระบบภาษีอากรและระบบเงินตรา 
                    ๓)  ดา้นสังคมและวฒันธรรม จากการติดต่อกบัชุมชนภายนอก ไม่วา่ทางการคา้ การทาํ
สงคราม  รวมถึงมีชาวต่างชาติเขา้มารับราชการในราชสํานัก  ทาํให้สังคมไทยสมยัอยุธยาไดรั้บ
อิทธิพลทางวฒันธรรมประเพณีจากเขมร  อินเดีย  มอญ  จีน ญ่ีปุ่น  เปอร์เซีย  อาหรับ  ยุโรป  เช่น  
การกาํหนดชนชั้นของคนในสังคม  กฎหมาย  ประเพณี  พระราชพิธีและธรรมเนียมในราชสํานกั  
วถีิการดาํเนินชีวติต่าง ๆ เช่น  การด่ืมชา  การใชเ้คร่ืองถว้ยชาม  เคร่ืองเคลือบ  การปรุงอาหาร  และ
ขนมหวาน 
 สําหรับพระพุทธศาสนายงัคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในสมยัน้ีเช่นเดียวกบัสมยั
สุโขทยั  โดยประชาชนมีประเพณีในชีวิตประจาํวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา  เช่น  การเกิด  
การอุปสมบท  การแต่งงาน  การตาย  และประเพณีเก่ียวกบัสังคมเกษตรกรรม  เช่น  การทาํขวญัแม่



 ๓๖ 

โพสพ  ส่วนผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืนก็สามารถอยูร่่วมกนัไดใ้นสังคม  ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีการมสัยิด
และโบสถค์ริสต ์ ทั้งท่ีกรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานคร  และยงัมีการสร้างสรรคง์าน
ศิลปกรรม  วรรณกรรม ประเพณี  เพื่อความสําคญัของพระพุทธศาสนาและความเป็นสมมติเทพ
ของพระมหากษตัริย ์
 ๓. วิถีชีวิตของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศถึงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
 ตั้ งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา  สังคมไทยมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้อย่างมากจากการรับวฒันธรรมของชาติตะวนัตก  
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงเกิดจากการท่ีไทยทาํสนธิสัญญาเบาวริ์งกบัประเทศองักฤษเม่ือ พ.ศ. 
๒๓๙๘  และทาํสนธิสัญญากบัชาติตะวนัตกอ่ืน ๆ ทาํให้มีการติดต่อกบัชาติตะวนัตกมากข้ึน  ผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงในระยะแรก  ไดแ้ก่  ผูป้กครองและชนชั้นสูง  เช่น  เจา้นาย  ขุนนาง  ต่อมาชนชั้น
กลางไดมี้บทบาทสาํคญัในการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนไทย 
                    ๑)  ดา้นการเมืองการปกครอง  ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและ
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงใกลชิ้ดกบัราษฎรมากข้ึน  เช่น  เสด็จประพาส
หวัเมืองบ่อยคร้ัง  อนุญาตให้ราษฎรเขา้เฝ้า ฯ  ระหวา่งเสด็จพระราชดาํเนินได ้ ให้ราษฎรมองพระ
พกัตร์พระเจา้แผ่นดินและถวายฎีกาแก่พระองค์ได้โดยตรง  ตลอดจนมีการปฏิรูประบบบริหาร
ราชการแผน่ดิน  แบ่งงานออกเป็นกระทรวง  กรม  ทาํใหก้ารฝึกคนเขา้รับราชการมากข้ึน 
                    ๒)  ดา้นเศรษฐกิจ  ขา้วกลายเป็นสินคา้ออกอนัดบัหน่ึงของไทย  มีการบุกเบิกท่ีดินเพื่อ
ใช้ปลูกขา้ว  เช่น  บริเวณรังสิต  ปรับปรุงระบบชลประทาน  การขุดคูคลอง  และการตั้งโรงสีขา้ว  
โดยชาวจีนเป็นผูค้า้ขา้วในประเทศและเป็นเจา้ของโรงสี  ส่วนชาวยโุรปเป็นผูส่้งออก  
                    ต่อมาไทยผลิตสินคา้ออกท่ีมีความสาํคญัอีก 3 ประการ  คือ  ดีบุก  ไมส้ัก  และยางพารา  
การเติบโตของการส่งออกดีบุก  ทาํใหมี้ชาวจีนอพยพเขา้มาเป็นแรงงานและอาศยัอยูท่างภาคใตข้อง
ไทยมากข้ึน  เช่น  ท่ีภูเก็ต การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจทาํให้การคา้ขยายไปทัว่ประเทศ  เมืองขยายตวั  
เกิดการพฒันาเส้นทางคมนาคม  พอ่คา้เร่ชาวจีนบรรทุกสินคา้ไปขายยงัหวัเมืองต่าง ๆ ส่งผลให้ชาว
จีนอพยพจากกรุงเทพมหานครไปอาศยัอยู่ตามชุมชนเมืองในหัวเมือง  ซ่ึงพฒันาเป็นชุมชนการคา้
ของเมืองนั้น ๆ และตั้งรกรากมาจนถึงปัจจุบนั 
                    ๓) ด้านสังคมและวฒันธรรม  วิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไปอนัเน่ืองมาจากการ
ปรับปรุงประเทศใหเ้ขา้สู่ความทนัสมยัแบบตะวนัตก  เช่น  ราษฎรไทยไดรั้บการปลดปล่อยจากการ
เป็นทาสและไพร่  มีอิสรเสรีในการประกอบอาชีพ  ไดรั้บการรักษาโรคดว้ยวิชาการแพทยแ์ผนใหม่  
สามญัชนมีโอกาสได้เล่าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลยั  เขา้ทาํงานในกระทรวงต่าง ๆ อ่าน



 ๓๗ 

หนงัสือพิมพ ์ ใช้รถไฟ  รถยนต์  ไปรษณียโ์ทรเลข  โทรศพัท์  ไฟฟ้า  นํ้ าประปา  มีถนนหนทาง
ใหม่ ๆ เพื่อใชเ้ดินทาง  ทาํใหชี้วติของคนไทยสะดวกสบายมากข้ึน 
                    นอกจากน้ี  ชาวไทยทั้งหญิงและชายเร่ิมแต่งกายให้เป็นแบบสากลนิยม  รับประทาน
กาแฟ  นม  ขนมปัง  เป็นอาหารเชา้แทนขา้ว  ใชช้อ้นซ้อม นัง่โต๊ะเกา้อ้ี  มีโอกาสเดินทางไปศึกษาท่ี
ต่างประเทศ  รู้จกัเล่นกีฬาแบบตะวนัตก  สร้างพระราชวงั สร้างบา้นแบบตะวนัตก  นิยมมีบา้นพกั
ตากอากาศในต่างจงัหวดั  ในสมยัรัชกาลท่ี ๖  คนไทยเร่ิมมีคาํนาํหนา้ช่ือบุรุษ  สตรี  เด็ก  เป็นนาย  
นางสาว  นาง  เด็กชาย  เด็กหญิง  ตามลาํดบั  มีนามสกุลเป็นของตวัเอง  ผูห้ญิงเร่ิมไวผ้มยาวและนุ่ง
ผา้ซ่ิน  มีการใชธ้งไตรรงคเ์ป็นธงประจาํชาติไทย  เป็นตน้ 
 ๔. วถิีชีวติของคนไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕  ถึงปัจจุบัน 
 การเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  มีผลต่อวิถีชีวิตของคน
ไทยในดา้นต่าง ๆ หลายประการ  ดงัน้ี 
                    ๑) ดา้นการเมืองการปกครอง  ในสมยั พ.ศ. ๒๔๗๕  มีการเปล่ียนแปลงระบอบใน 
พ.ศ. ๒๔๗๕  มีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย  เกิดองคก์รการเมืองต่าง ๆ 
เช่น  พรรคการเมือง  คณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  มีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง  แต่บางสมยัถูกปกครองโดยเผด็จการท่ียกเลิกรัฐธรรมนูญ  มีการ
ควบคุมสิทธิทางการเมืองของประชาชน 
                    ๒) ด้านเศรษฐกิจ  ตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔  มีการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหลายอย่าง  เ ช่น  เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมจาํนวนมาก  คนในชนบทอพยพมาทาํงานโรงงานมากข้ึน  เกิดปัญหาความยากจนและ
ช่องวา่งทางเศรษฐกิจระหวา่งภาคเกษตรกรรมกบัอุตสาหกรรม 
                    ในทศวรรษ ๒๕๓๐  รัฐบาลมุ่งพฒันาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่  แต่
เม่ือเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๕๔๐  ทาํให้ธุรกิจจาํนวนมากล้มละลาย  คนตกงาน
จาํนวนมาก  รัฐบาลไดส่้งเสริมให้ประชาชนดาํเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความ
ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
                    ๓) ดา้นสังคมและวฒันธรรม  สามารถแบ่งไดเ้ป็นช่วง ๆ ดงัน้ี 
                              (๓.๑)  สมยัการสร้างชาติ  ตรงกบัสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามสมยัแรก 
(พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๗) ไดส้ร้างกระแสชาตินิยมและความเป็นไทยดว้ยการออกรัฐนิยมหลายฉบบั  
เช่น  เปล่ียนช่ือประเทศ  ช่ือสัญชาติ  ช่ือคนสยาม  เป็นประเทศไทย  สัญชาติไทย  คนไทย  มีการ
ยกเลิกบรรดาศักด์ิและยศข้าราชการพลเรือน ทั้ งหญิงและชายต้องสวมรองเท้าสวมหมวก           



 ๓๘ 

ห้ามรับประทานหมากพลู  ตอ้งใช้คาํสรรพนามแทนตนเองว่า  “ฉัน”  และเรียกคนท่ีพูดด้วยว่า  
“ท่าน”  เป็นตน้  แต่ภายหลงัวฒันธรรมเหล่าน้ีก็ถูกยกเลิกไป 
                              (๓.๒)  สมยัการฟ้ืนฟูพระราชประเพณี  ตรงกบัสมยัรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ      
ธนะรัชต ์ (พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๖)  ในสมยัน้ีมีการฟ้ืนฟูความสําคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
และฟ้ืนฟูพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น  เปล่ียนวนัชาติจากวนัท่ี ๒๔  มิถุนายน ซ่ึงเป็นวนัเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  มาเป็นวนัท่ี ๕ ธันวาคม  ซ่ึงเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา      
จดัให้มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างยิ่งใหญ่  จดังานพระราชพิธีวนัฉัตรมงคล  และมี    
พิธีต่าง ๆ ท่ีให้ความสําคญัแก่สถาบนัพระมหากษตัริย ์ เช่น  พิธีถวายสัตยป์ฏิญาณตนและสวน
สนามของทหารรักษาพระองค์  พิธีท่ีทาํคุณประโยชน์ดา้นต่าง ๆ ฟ้ืนฟูพระราชพิธีเสด็จพระราช
ดาํเนินทอดผา้พระกฐินโดยกระบวนพยหุยาตราทางชลมารค  สนบัสนุนการเสด็จพระราชดาํเนินไป
ยงัต่างจงัหวดัในทอ้งถ่ินทุรกนัดารทัว่ประเทศ  มีการสร้างพระตาํหนกัในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งเสริม
โครงการหลวง  โครงการพระราชดาํริต่าง ๆ ออกข่าวพระราชสํานักผ่านโทรทศัน์และวิทยุเป็น
ประจาํทุกวนั  จะเห็นวา่การฟ้ืนฟูพระราชพิธี  การสร้างธรรมเนียมต่าง ๆ เก่ียวกบัราชสํานกัในสมยั
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตไ์ดสื้บทอดมาถึงปัจจุบนั 
                              (๓.๓) สมยัการฟ้ืนฟูวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  ในสมยัจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต ์ ไดต้ั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)  ปัจจุบนัคือ  การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย  องคก์รน้ีไดเ้ขา้ไปส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  และสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินในท่ี
ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว  ทาํให้ขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างไดรั้บการฟ้ืนฟูสืบทอด  
และประเพณีบางอยา่งไดรั้บการสร้างสรรคข้ึ์นใหม่  เช่น  การจดังานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน
เล่นไฟท่ีอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  เป็นตน้ 
                              (๓.๔) สมัยการพัฒนาทางเศรษฐกิจถึงปัจจุบัน สมัยน้ีได้มีการกําหนด
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑  เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔  ทาํให้วิถีชีวิตของคนไทย
เปล่ียนแปลงอยา่งมากโดยเกิดจากหลายปัจจยั  เช่น  การพฒันาทางการศึกษา ทาํให้อตัราผูรู้้หนงัสือ
มากข้ึน  จาํนวนผูเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยัและจาํนวนมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึน คนไทยนิยมไปเรียนต่อ
ต่างประเทศมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัในช่วงน้ีมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบัสหรัฐอเมริกา    
ทาํใหว้ฒันธรรมตะวนัตกแพร่ขยายเขา้มาในสังคมไทยมากข้ึน 
                  ในดา้นครอบครัว  ครอบครัวมีขนาดเล็ก  โดยมีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียว  สังคมแบบ
เครือญาติหรือสังคมชนบทของไทยเปล่ียนไป  วางแผนครอบครัวและความเจริญทางการแพทย ์    
ทาํให้ประชากรวยัสูงอายุมีจาํนวนมากข้ึน  ขณะท่ีประชากรวยัเด็กลดลงความสัมพนัธ์แบบเครือ



 ๓๙ 

ญาติลดลง  ผูห้ญิงไทยออกไปทาํงานนอกบา้นมากข้ึน  และเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา  เช่น  
ปัญหาเด็กเร่ร่อน  ปัญหาส่ิงเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  เป็นตน้๑๓ 
 สรุป จะเห็นไดว้า่วถีิชีวติของคนไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั เป็นการดาํเนินชีวิตท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ไม่วา่จะเป็นดา้นการเมืองการปกครองผูป้กครอง 
ก็ใชห้ลกัทศพิธราชธรรมในการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพก็เนน้การผลิตส่ิงของ
ท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัว ซ่ึงดาํเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านสังคมและวัฒนธรรมได้ดํา เนินชีวิตประจําว ันท่ีเ ก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนาและสามารถอยูร่่วมกบัผูน้บัถือศาสนาอ่ืนได ้แต่ในปัจจุบนัเม่ือมีการติดต่อส่ือสาร
กบัต่างประเทศมากข้ึน วิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไปอนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงประเทศเขา้สู่
ความเป็นสากลทาํใหเ้กิดส่ิงอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินชีวติข้ึนมากมาย 
 

๒.๔ ความหมายและลกัษณะของสังคมไทย 
 ๒.๔.๑ ความหมายของสังคมไทย 
 ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของสังคมไทยไวด้งัน้ี 
 เยาวลักษณ์  กะรัสนนทน์ ไดใ้ห้ความหมายของสังคมไทยไวว้า่ สังคมไทย คือ สังคมของ
ชุมชนชาวไทยส่วนใหญ่ ท่ีมีช้ือชาติไทยสัญชาติไทย นบัถือศาสนาพุทธ และมีวฒันธรรมเป็นของ
ตนเอง อย่างไรก็ดี ความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยไม่ไดดู้จาก การแต่งกาย คาํพูด การไหว ้หรือการ
กราบเท่านั้น แต่วิถีชีวิตของคนไทยเป็นการนาํเอาส่ิงเหล่านั้นมาผสมกลมกลืนความเป็นไทยอยา่ง
เป็นเน้ือเดียวกัน เข้าไปในชีวิตรวมทั้งกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) สืบสาน
ประเพณีและอนุรักษข์องดี ๆ ไว ้และพร้อมท่ีจะแสดงความเป็นไทยออกมาทุกอิริยาบถ  และพร้อม
ท่ีจะทาํในส่ิงดีเหล่านั้นตลอดเวลา ตั้งแต่ในจิตใจ การกระทาํ การแสดงออก และการร่วมกนัจดั
กิจกรรมสืบสานในเทศกาลวนัสาํคญัต่าง ๆ สืบทอดไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน๑๔ 
 วัญเพ็ญ  สุจิปุตโต ไดใ้ห้ความหมายของสังคมไทยไวว้่า สังคมไทย คือ กลุ่มคนท่ีตั้งหลกั
แหล่งอาศยัทาํมาหากินร่วมกนัในดินแดนหรืออาณาเขตประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน มีความ
ผูกพัน มีว ัฒนธรรมหรือระเบียบแบบแผนการดําเนินชีวิตและรูปแบบเดียวกัน เช่น ภาษา 

                                                        
๑๓ศิริพร ดาบเพชร  คมคาย มากบวั และประจกัษ ์แป๊ะสกุล, ประวตัิศาสตร์ไทย ม.๔-ม.๖. ,  

(กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๕), หนา้ ๔๕. 
๑๔เยาวลกัษณ์  กะรัสนนัทน์, ชีวติและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พฒันาวิชาการ, 

๒๕๓๕), หนา้ ๒๑. 



 ๔๐ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด ความเช่ือ พฤติกรรม ลกัษณะนิสัยประจาํชาติ เ ป็นตน้ ทาํให้
สามารถรู้ได้ว่าเป็นคนไทย แสดงถึงเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากชาติอ่ืนอย่าง
ชดัเจน๑๕ 
 กล่าวโดยสรุป สังคมไทย หมายถึง กลุ่มของมนุษยท่ี์มารวมตวักนัในดินแดนหรืออาณาเขต
ประเทศไทย แล้วช่วยกันสร้างอาชีพ สร้างภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด ความเช่ือ 
พฤติกรรม ลกัษณะนิสัยประจาํชาติดว้ยกนัสืบทอดไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน 
 ๒.๔.๒ ลกัษณะของสังคมไทยโดยทัว่ไป 
 จากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทางสังคมและวฒันธรรม ทาํให้สังคมไทยมี
เอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง ซ่ึงแตกต่างจากสังคมอ่ืน  ลกัษณะความเป็นไทยแสดงออกไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น การพดู และการเขียนภาษาไทยแต่งกายอยา่งไทย อยูบ่า้นไทย กินขา้ว และอาหารไทย 
ไปวดัไทย ภาพวาดไทย อ่านวรรณคดีไทย กิริยามารยาทความประพฤติ การวางตวัเล่นหวัอยา่งไทย 
ร้องรําทาํเพลงไทย หล่อป้ัน แกะสลกัไทย สู้รบแบบไทย หรือทาํมาหากิน จดัการงาน ปกครอง
บงัคบับญัชาคน และความรู้ความคิดแบบไทยเป็นตน้  หากมองไปรอบ ๆ ตวัเราจะเห็นส่ิงของต่าง 
ๆ มากมายเป็นของแบบไทยลองไล่ส่ิงของใกลต้วัออกไปก่อนจะเห็นว่า เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของ
เราเป็นแบบไทยมีจาํนวนมาก เช่น ผา้นุ่งโจงกระเบน ผา้ซ่ิน ผา้สไบ เส้ือทรงกระบอก ผา้ขาวมา้ เส้ือ
ชุดพระราชทาน สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ กาํไล ต่างหู เคร่ืองใชใ้นบา้น เช่น ตูโ้ต๊ะ ตัง่ เตียง ชุดรับแขก 
เคร่ืองใชใ้นครัว ในหอ้งนํ้า โต๊ะเคร่ืองแป้ง ตวับา้นทรงไทย ประตู หนา้ต่าง จัว่ ฝา บนัได เคร่ืองมือ 
เช่น มีดอีโต ้มีดดาบ กริด มีดพก ไถ คราด กระบุง ตะกร้า ขอ้ง กรงสัตว ์ไซ ลอบ เกวียน ของเล่น 
เช่น สะบา้ ตะกร้อ ไมท่ึ้ง งานศิลปะ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ส่ิงแกะสลกั ส่ิงหล่อหลอม ภาพวาด ลาย
ไทย เพลง เคร่ืองดนตรี เช่น กลอง ระนาด ตะโพน ฉ่ิง ป่ี ขลุ่ย ซออู ้ซอดว้ง กรับ รวมทั้ง เคร่ืองแต่ง
กายของนกัร้องนกัแสดงแบบลิเก โขน หนงัใหญ่ ฯลฯ 
 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นของไทยท่ีแบบ หรือหน้าท่ีตามวฒันธรรมไทย ตวัวตัถุดิบอาจเป็นส่ิง
ท่ีมาจากท่ีใดก็ได ้ทั้งภายในสังคมหรือมาจากท่ีอ่ืน คนไทยนาํมาประดิษฐ์ตามรูปแบบนิยมของคน
ไทย เช่น คนไทยนาํเส้ือผา้มาประดิษฐ์แบบคนไทย นาํดินหรือไมม้าประดิษฐ์เป็นเคร่ืองป้ันดินเผา 
ส่ิงแกะสลกั หรือนะเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง ทองคาํ เงิน เพชร พลอย มาประดิษฐ์ตามแบบท่ีคน
ไทยปรารถนา จึงเกิดเป็นวตัถุไทยข้ึนโดยอาจเป็นวตัถุของชาติใดก็ได ้เม่ือเป็นแบบไทยของไทย
แล้ว ก็จะมีความหมายหรือความสําคญัสําหรับคนไทยเป็นเคร่ืองแสดงความเป็นไทยทางหน่ึง 
ความสาํคญัจะเห็นไดช้ดัข้ึนเม่ือส่ิงเหล่าน้ีถูกทาํลาย ถูกเหยียดหยาม หรือเวลาอยูใ่นระหวา่งคนชาติ

                                                        
๑๕วญัเพญ็  สุจิปุตโต, ชีวติและวฒันธรรมไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๓๔. 



 ๔๑ 

อ่ืนหรืออยู่ต่างประเทศ เราจะอยากพูดไทย อยากกินอาหารไทย อยากแต่งตวัด้วยเคร่ืองแต่งกาย
ไทย๑๖ ลกัษณะของสังคมไทยโดยทัว่ไป มีลกัษณะดงัน้ี คือ  
 ๑. สังคมไทยเป็นสังคมเกษตร เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ เอ้ืออาํนวยในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 ๒. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ใหรู้้รักสามคัคีทาํใหส้ังคมไทยเป็นปึกแผน่มัน่คง 
 ๓. สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมระบบเจ้าขุนมูลนาย เพราะเป็นค่านิยมท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดกนัมานาน มีการแบ่งชนชั้นโดยยดึฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลกั 
 ๔. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีรวมอาํนาจไวท่ี้ส่วนกลางโดยกรุงเทพมหานคร เป็นศูนยก์ลาง
ของประเทศ ส่งผลกิจกรรมสาํคญัต่าง ๆ อยูใ่นเมืองหลวงของประเทศ 
 ๕. สังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ การปฏิบติัตามหลักธรรมของ
ศาสนาทาํให้คนไทยมีปรัชญาในการดาํรงชีวิตท่ีสงบสุข เช่ือวา่ทาํดี ไดดี้ ทาํชัว่ ไดช้ัว่ เช่ือในกฎ
แห่งกรรม เป็นตน้ 
 ๖. สังคมไทยเป็นสังคมชาวบา้น มีศูนยก์ลางอยูท่ี่วดั อนัเป็นท่ีชุมนุมสําคญั ประชาชนส่วน
ใหญ่อยู่ในชนบทมีอาชีพเก่ียวกบัการเกษตร มีนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โอบออ้มอารีทาํให้คนไทยมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดเป็นส่วนตวั นบัถือกนัเหมือนญาติและยงัยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย ยกยอ่งเคารพอาวโุส 
 ๗. สังคมไทยเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ งทางด้านวตัถุและจิตใจ โดยอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติท่ีสังคมไทยพร้อมรับมาโดยปราศจากการกลั่นกรอง อีกทั้ งปัจจุบันมี
ความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลย ีตลอดจนความเจริญทางดา้นคมนาคมและส่ือสารมวลชน 
ทาํใหอิ้ทธิพลจากวฒันธรรมต่างชาติหลัง่ไหลเขา้มาสู่สังคมไทยไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน๑๗ 
 ๒.๔.๓ โครงสร้างของสังคมไทย 
 โครงสร้างทางสังคม (social structure) คือ สังกปัทางสังคมท่ีสําคญัสังกปัหน่ึง ประกอบดว้ย
คาํวา่ โครงสร้าง (structure) และทางสังคม (social) คาํวา่โครงสร้าง คือ องคป์ระกอบของส่ิงใด ๆ ท่ี
พูดถึง เช่น พูดถึงบา้น องคป์ระกอบของบา้นหรือองค์การ ส่วนคาํว่า ทางสังคม หมายถึง คน รวม

                                                        
๑๖สัญญา สัญญาวิว ัฒน์  ชาย สัญญาวิว ัฒน์ ,  สังคมศาสตร์เบื้องต้น,  พิมพ์คร้ังท่ี ๔,

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้ ๑๒๔. 
๑๗เยาวลกัษณ์  กะรัสนนัทน์, ชีวติและวฒันธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั พฒันา

วชิาการ, ๒๕๓๕), หนา้ ๒๒. 



 ๔๒ 

สองคาํเขา้ดว้ยกนั คาํวา่โครงสร้าง คือ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัคนของส่ิงท่ีพูดถึง เรากาํลงัจะพูดถึง
สังคมไทย จึงหมายถึงองค์ประกอบของสังคมไทย ท่ีมีทั้งคนละวตัถุดว้ย โดยวตัถุเป็นตวัส่งเสริม
หรือเคร่ืองช่วยใหส้ังคมดาํรงอยู ่

โครงสร้างสังคมไทยประกอบดว้ยสองส่วนหลกั คือ องคก์ารสังคม (social organization) 
อนัไดแ้ก่ กลุ่มคนประเภทต่างๆ ๕ ประเภทดว้ยกนั คือ กลุ่มสังคม ครอบครัว ชุมชน และสหจร อีก
ส่วนคือ สถาบนัสังคม (social institution) อนัหมายถึง ส่วนท่ีเป็นกฎหรือระเบียบสังคม (บางรูปก็
เป็นวถีิประชา บางรูปก็เป็นจารีตประเพณี บางทีก็เป็นตวับทกฎหมาย) ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น ๑๐ 
กลุ่มระเบียบ คือ ๑) ครอบครัว ๒) การศึกษา ๓) ศาสนา ๔) ภาษา ๕) การเมือง ๖) เศรษฐกิจ         
๗) ศิลปะและนนัทนาการ ๘) อนามยัและสาธารณสุข ๙) การคมนาขนส่ง ๑๐) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี๑๘ 

อยา่งไรก็ดีในชีวิตจริง ทั้งองค์การสังคมและสถาบนัสังคมจะรวมกนัอยู ่โดยอาศยัช่ือของ
สถาบนั จึงมี ๑๐ ส่วน เรียกว่า ๑๐ หน่วยสังคม แต่ละหน่วยจึงมีทั้งคนและกฎระเบียบ ทาํหน้าท่ี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งและมีองคว์ตัถุเป็นตวัช่วย 
 สังคมไทยประกอบดว้ยสังคมเมืองและสังคมชนบท ลกัษณะของสังคมทั้งสองแบบน้ีมีขอ้
แตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนอยูห่ลายประการ คือ 
 สังคมเมือง : มีประชากรอาศยักนัอยูอ่ย่างหนาแน่น ครอบครัวของชาวเมืองโดยเฉพาะคน
ชั้นกลางมกัมีขนาดเล็ก มีบุตรนอ้ย มีความเป็นประชาธิปไตยพอสมควร 
 สังคมชนบท : มีประชากรอาศยัอยู่มาก แต่สังคมชนบทมีอาณาเขตกวา้งขวางจึงอยู่กนัไม่
แออดั ครอบครัวมีขนาดใหญ่เพราะตอ้งการแรงงานมาก ชีวิตของคนในครอบครัวมีความอบอุ่น รัก
ใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกนั ซ่ือสัตยต่์อกนัระหวา่งครอบครัว เพื่อนบา้นกนัก็มีความรักใคร่ผกูพนั
กนัเหมือนเครือญาติ คอยช่วยเหลือเก้ือกลูกนั๑๙  
 สรุป  โครงสร้างของสังคมเป็นส่ิงท่ีช่วยพยงุใหส้ังคมมีความมัน่คงถาวร ซ่ึงองคป์ระกอบท่ี
สําคัญในโครงสร้างของสังคมท่ีกล่าวไว้ คือ กลุ่มทางสังคม และสถาบันทางสังคม โดย
องค์ประกอบเหล่าน้ี ถา้มีคุณสมบติัท่ีดีก็ช่วยให้สังคมเจริญรุ่งเรือง   กลุ่มทางสังคม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม ความคิด และค่านิยมของบุคคลและสังคม โดยกลุ่มท่ีสําคญั ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่ม

                                                        
๑๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๒๑-๒๒๒. 
๑๙อารง  สุทธาศาสน์, ช่วงช้ันทางสังคม สังคมและวัฒนธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :              

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๕), หนา้ ๘๙ - ๙๙ 



 ๔๓ 

สมาคม กลุ่มทางสังคมขนาดเล็ก และกลุ่มชุมชน ซ่ึงกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีจะมีการติดต่อสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งบุคคลและกลุ่มในสังคม 
 

๒.๕ การด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 
 การดาํเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั มีความแตกต่างกนัไปตามบริบทของสาขา
อาชีพทางสังคม ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาไวเ้ป็น ๓ กลุ่ม ดงัน้ี 

๒.๕.๑ การด าเนินชีวติของกลุ่มบุคคลทัว่ไป 
กลุ่มบุคคลทัว่ไป ได้แก่ กลุ่มของฆราวาสผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงในท่ีน้ี ผูว้ิจยัได้มุ่ง

ศึกษาถึงการดาํเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัท่ีประกอบอาชีพดงัต่อไปน้ี 
 ๑. การด าเนินชีวติของนิสิต - นักศึกษา 

 นิสิต - นกัศึกษา หมายถึง ผูมี้ความรู้สอบไล่ไดไ้ม่ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซ่ึงเขา้รับการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา๒๐ 
 ๑) พฒันาการของนิสิต - นักศึกษา 
 สําเนาว ์ขจรศิลป์ ไดศึ้กษาลกัษณะของนกัศึกษาตามขั้นตอนพฒันาการในช่วงวยัท่ีศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลยั จากข้อมูลด้านภูมิหลังของนักศึกษา พบว่านักศึกษาโดยทัว่ไปเข้าศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา เม่ืออายุ ๑๗, ๑๘ และ ๑๙ ปี ตอ้งใชเ้วลาศึกษาจนครบหลกัสูตรปริญญาตรีอยา่ง
นอ้ย ๔ ปี นกัศึกษาส่วนใหญ่จึงอยูใ่นช่วงอายุ ๑๗ - ๒๒ ปี  ในช่วงอายุดงักล่าว เม่ือพิจารณาทาง
พฒันาการของวยัแลว้ นักศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย และเร่ิมเขา้สู่วยัหนุ่มสาว 
หรือวยัผู ้ใหญ่ตอนต้น ซ่ึงถือว่าเป็นวยัท่ีต่อเน่ืองจาก “เด็ก” สู่ “ผู ้ใหญ่” เป็นระยะท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจต่อจากวยัรุ่น จึงเป็นวยัท่ีมีความสับสนช่วงหน่ึง ซ่ึงมี
พฒันาการดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 (๑) พฒันาการทางกาย 
 การเจริญเติบโตของบุคคลในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย และเร่ิมเข้าสู่วยัผูใ้หญ่ตอนต้นน้ี                 
เป็นช่วงท่ีบุคคลมีการเจริญเติบโตทางดา้นร่างกายอย่างรวดเร็ว ทั้ง นํ้ าหนัก และส่วนสูง ใบหน้า            
มกัมีสิวข้ึน สายตาใช้การไดดี้มากกว่าวยัเด็ก ผูช้ายมกัจะมีลูกกระเดือกเห็นได้ชดัเจน อวยัวะเพศ             
จะเจริญเต็มท่ี กระดูกจะหยุดการเจริญเติบโต เม่ือมีอายุประมาณ ๑๘ ปีสําหรับผูห้ญิง และ ๑๙ ปี

                                                        
๒๐ราชบณัฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแลว้, หนา้ ๕๖๙. 



 ๔๔ 

สําหรับผูช้าย กล้ามเน้ือตามส่วนต่าง ๆ เช่น แขน ขา และหน้าอก จะเจริญเติบโตเต็มท่ี เม่ืออายุ
ประมาณ ๑๙ ถึง ๒๐ ปี 
 (๒) พฒันาการทางอารมณ์ 
 ช่วงวยัรุ่นตอนตน้ มกัจะมีอารมณ์รุนแรง และมกัจะมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์บ่อยคร้ัง
จนขาดความมั่นคงทางอารมณ์ ซ่ึงเกิดจากสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและ   
สภาพแวดล้อมทางสังคมในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย หรือผูใ้หญ่ตอนตน้ จะมีพฒันาการทางด้านอารมณ์                   
ท่ีดีข้ึน แต่อารมณ์ท่ีวยัรุ่นตอนปลายยงัมกัแสดงออก ได้แก่ อารมณ์โกรธ อารมณ์ท่ีมกัมีปัญหา
เกิดข้ึนในช่วงวยัน้ีอีกสองประการ คือ ความตึงเครียด และความวิตกกังวล ความตึงเครียดนั้น                
จะเร่ิมเกิดในวยัรุ่น ตอนปลาย เม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ และถ้าปัญหามีมาก ก็จะก่อให้เกิด
ความตึงเครียดมากข้ึน ปัญหาต่าง ๆ ยงัก่อให้เกิดความวิตกกังวลใจ ซ่ึงจะมีมากข้ึนในวยัน้ี 
นอกจากนั้น ความรู้สึกท่ีไม่ทดัเทียมกบัคนอ่ืนทางดา้นส่วนตวั และทางดา้นสังคม ยงัเป็นสาเหตุ              
ท่ีสาํคญัท่ีทาํใหบุ้คคลวยัน้ีเกิดความวติกกงัวลใจดว้ย 
 (๓) พฒันาการทางสังคม 
 วยัรุ่นตอนปลายเป็นช่วงวยัท่ีชอบทาํงานเป็นกลุ่ม รู้จกัรับผิดชอบงาน ขณะเดียวกนัก็ชอบ
อิสระ เร่ิมหาประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ การคบเพื่อนโดยทัว่ไปจะเลือกคนเพื่อนท่ีมีบางส่ิง
บางอย่างคลา้ย ๆ กนั เช่น มาจากทอ้งถ่ินเดียวกนั อยู่คณะวิชาเดียวกนั ในวยัน้ีส่วนมากจะใชเ้วลา
ร่วมกบัเพื่อนต่างเพศมากกว่าการคบเพื่อนเพศเดียวกนั วยัรุ่นตอนปลายมีประสบการณ์ทางสังคม
พอสมควร จึงพอเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตนให้เหมาะสมในสังคม มีความระมดัระวงัเก่ียวกบัความรู้สึก
ของผูอ่ื้นท่ีมีต่อตนเองมากข้ึน สามารถมองเห็นการปรับปรุงตนเอง เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม
ในแง่ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากข้ึน 
 (๔) พฒันาการทางดา้นสติปัญญา 
 วยัรุ่นตอนปลาย เป็นช่วงวยัท่ีมีพฒันาการทางสมองสูงสุด จึงเป็นวยัท่ีมีความสามารถ 
หลายอย่าง มีความสามารถในการจาํได้ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้ งทางรูปธรรม                
และนามธรรมได้ดี จึงเป็นวยัท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ                  
แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัวยัผูใ้หญ่แลว้ วยัรุ่นตอนปลายยงัมีประสบการณ์ไม่มากในการคิดวิเคราะห์
เร่ืองต่าง ๆ จึงยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าผูใ้หญ่๒๑ 

                                                        
๒๑สํา เน า ว์  ข จร ศิ ล ป์ ,  มิติ ให ม่ของกิจการ นัก ศึกษา  ๒:  ก ารพัฒนา นัก ศึกษา , . 

(กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗), หนา้ ๗๔-๗๗. 



 ๔๕ 

 ทองเรียน  อมรัชกุลได้อธิบายถึงพฒันาการของนักศึกษาในภาพรวมว่า นักศึกษาใน
มหาวิทยาลยั มีอายุตั้งแต่ ๑๗ - ๒๒ ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีกาํลงัจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่บุคคลในวยัน้ีมกัจะมี
อารมณ์อ่อนไหว ในขณะเดียวกนัก็มีความกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น อยากทดลองส่ิงแปลก
ใหม่ มีความคิดคาํนึง ค่อนขา้งเพอ้ฝัน และพร้อมท่ีจะยอมรับอุดมการณ์ท่ีตนเช่ือถือ ในทางจิตวิทยา
วยัน้ีเป็นวยัท่ีนักศึกษากาํลงัแสวงหาเอกลกัษณ์ (Identity) ของตนเอง โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมี
สติปัญญาสูงกวา่นกัศึกษาทัว่ไปการปฏิบติัตวัของนกัศึกษาเหล่าน้ีจึงมีลกัษณะพิเศษไม่เป็นไปตาม
กฎเกณฑห์รือระเบียบมหาวทิยาลยั รวมทั้งประเพณีของสังคมการท่ีมหาวทิยาลยัจะหวงัใหน้กัศึกษา
คอยฟังแต่คาํสั่งจากผูใ้หญ่ หรือจะให้นกัศึกษารู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจคิดเช่นผูใ้หญ่นั้นย่อมเป็นไปไม่ได ้
การปฏิบติัของมหาวทิยาลยัจะตอ้งสร้างความพอดีกบัสภาวะทางจิตใจของนกัศึกษา เพื่อเปิดโอกาส
ใหไ้ดพ้ฒันาอารมณ์และบุคลิกภาพของตนอยา่งสมบูรณ์๒๒ 
 จะเห็นไดว้า่ถึงแมน้กัศึกษามหาวทิยาลยัซ่ึงอยูใ่นวยัรุ่นตอนปลายจะมีการพฒันาการตามวยั
โดยธรรมชาติเหมือนกนั แต่นักศึกษาแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลง           
ในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ประกอบกับวุฒิภาวะทางความ
รับผดิชอบ และความคิดอีกหลายดา้นท่ียงัตอ้งพฒันาให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ในระหวา่งดาํเนินชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ดังนั้ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยควรมีความเข้าใจในลักษณะตามธรรมชาติ                
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจะช่วยป้องกนั ลดปัญหา และส่งเสริมพฒันาการของ
นกัศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๒. ลกัษณะของนิสิตนักศึกษาตามพฤติกรรมการด าเนินชีวติ 
 ความแตกต่างระหวา่งบุคคล อีกทั้งความรู้สึก ความคิดเห็น ความพอใจ และความประพฤติ
จนเป็นนิสัย ทาํให้นกัศึกษามีรูปแบบการดาํเนินชีวิตของตนเอง ซ่ึงอาจจะคลา้ยกนั หรือเหมือนกนั
ในกลุ่มสังคมวฒันธรรมย่อย ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งศึกษาได้เป็นรูปแบบของการ
ดาํเนินชีวติโดยทัว่ไปตามความตอ้งการ ความคาดหวงั หรือตามแบบการเรียน ดงัน้ี 

ก. แบ่งตามรูปแบบการด าเนินชีวติทัว่ไป 
 สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาไดส้ัมผสัในระหว่างเรียนในมหาวิทยาลยัผสมผสานกบั
สภาพภูมิหลงัของนกัศึกษาแต่ละคน ไดส้ร้างรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัข้ึน 
โดยเก่ียวข้องกับสภาพความเป็นอยู่  การเข้า ร่วมกิจกรรม การเข้าสังคม ทั้ งในห้องเรียน                      
และนอกห้องเรียน ซ่ึงปัจจุบนัมีการศึกษาถึงการใช้ชีวิตหรือรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนกัศึกษา 

                                                        
๒๒ทองเรียน  อมรัชกุล, การบริหารกิจการนิสิต, (กรุงเทพมหานคร: จงเจริญการพิมพ์, 

๒๕๓๕), หนา้ ๓๔. 



 ๔๖ 

ในมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง เพื่อนําไปใช้เปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง                
และเป็นประโยชน์ในการพฒันาสถาบนันั้น ๆ นักการศึกษาไดศึ้กษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัไวด้งัน้ี 
 คลาร์ก ไดแ้บ่งรูปแบบของนิสิตโดยอาศยัพื้นฐาน ๒ แนวทาง คือ ทางความคิด หรือปัญญา
เป็นหลกั อีกทางหน่ึงคือ ทางสถาบนั โดยพื้นฐานทางความคิดจะมี ๒ กลุ่ม กลุ่มท่ีสนใจความคิด
ความอ่านสูงกบัไม่เนน้วชิาการมากนกั ในแง่สถาบนัก็คือ กลุ่มท่ีเนน้สถาบนัมากกบักลุ่มท่ีสนใจวง
นอกออกไป เม่ือมาพิจารณารวมกนัแลว้ จะไดก้ลุ่มนิสิตนกัศึกษา ๔ กลุ่ม คือ 
 ๑. กลุ่มวิชาการ (Academic Subculture) นิสตกลุ่มน้ีจะเห็นวา่ชีวิตมหาวิทยาลยัตอ้งเป็นไป
เพื่อการเรียน สนใจอยูก่บัวิชาการ รายงาน เกรด และความมุ่งหวงัท่ีจะไดเ้รียนต่อในขั้นท่ีสูงข้ึนไป 
ชีวติของนิสิตพวกน้ีจะผกูพนักบัหอ้งเรียน หอ้งสมุด และสถาบนัของตนเอง 
 ๒. กลุ่มกา้วหน้า (Non-conformist Subculture) เป็นกลุ่มนิสิต นกัศึกษาท่ีสงสัยและไม่เช่ือใน
ค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นอยู่ มีความคิดเป็นอิสระของตนเอง สนใจในเร่ืองปัญหา            
และขอ้เสนอเก่ียวกบัสังคม ถือเร่ืองสังคมสาํคญักวา่สถาบนั 
 ๓. กลุ่มกิจกรรม (Collegiate Subculture) กลุ่มน้ีไม่สนใจการเรียนและตาํราอย่างจริงจงั 
รวมทั้งไม่สนใจสังคมและความคิด แต่สนใจกิจกรรมกีฬา บนัเทิง มีความผกูพนักบัสถาบนัค่อนขา้งสูง 
 ๔. กลุ่มอาชีพ (Vocational Subculture) เป็นกลุ่มท่ีสนใจเรียนเพื่อให้ตนเองจบไปประกอบอาชีพ 
ไดเ้ร็วเท่าไหร่ยิง่ดี ไม่สนใจกบัความคิดความอ่านอยา่งแทจ้ริง ไม่ค่อยสนใจกบักิจกรรมทุกประเภท 
และไม่ผกูพนักบัสถาบนัมากนกั๒๓ 
 การแบ่งตามแนวน้ีมีเกณฑ์ท่ีค่อนขา้งชดัเจน จะมีลกัษณะแคบไปบา้ง แต่ก็ยงัเป็นรูปแบบ             
ท่ีเป็นท่ีนิยม และใกลเ้คียงกบัรูปแบบการใชชี้วิตของนกัศึกษาในประเทศไทยมากท่ีสุด สําหรับลกัษณะ
การใชชี้วติของนกัศึกษาในประเทศไทยนั้นมีผูศึ้กษาไวม้ากพอสมควร ดงัเช่น 
 วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา๒๔ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัวฒันธรรมของนิสิตนกัศึกษา และสังเกต
จากลกัษณะนิสิตนกัศึกษาไทยประกอบกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) กลุ่มนิสิตนกัศึกษา (Collegiate) ลกัษณะกลุ่มน้ีเป็นแบบชอบสมาคมมกัจะเป็นนกัศึกษา
ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากครอบครัวมีเงินหรือชนชั้นกลาง (Middle Class) กลุ่มน้ีสนใจชีวิตในสังคม                
กีฬา การบาํเพญ็ประโยชน์ สําหรับนกัศึกษาในสหรัฐอเมริกา กลุ่มนกัศึกษาส่วนใหญ่มกัจะอยูต่ามบา้น

                                                        
๒๓Clark, Educating the expert society, (San Francisco: Chandler, 1982), Page. 203 – 210. 

๒๔วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา, งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ภาควชิา
อุมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๒๗), หนา้ ๔๒ – ๔๔. 



 ๔๗ 

ของสังคมท่ีมีอกัษรกรีกตวัย่อเป็นเคร่ืองหมาย เช่น กลุ่มกนิษฐชน (Sorority) และภราดรชน 
(Fraternity) พวกน้ีบางคร้ังอาจจะต่อต้านอาจารย์ท่ีเน้นความต้องการท่ีจะพฒันาสติปัญญา                 
ส่วนนกัศึกษาไทยจะพบวา่เป็นกลุ่มท่ีมาจากครอบครัวคนชั้นกลางหรือสูง เป็นครอบครัวท่ีมาจาก
สังคมดี เศรษฐกิจดี เป็นพวกท่ีเรียนทางรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ลกัษณะทัว่ไปจะเป็นคนท่ีมีนํ้ าใจ
ช่วยเหลือสังคมไดดี้ 
 ๒) กลุ่มอาชีพ (Vocational) กลุ่มน้ีมกัสนใจการฝึกฝนอาชีพโดยเฉพาะครอบครัวของ            
กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานของชนชั้นกรรมาชีพ (Working Class) พ่อคา้ นักศึกษากลุ่มน้ี                  
จะมีทศันคติว่า อุดมศึกษา คือ สถาบนัท่ีให้โอกาสแก่เขาในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ           
และยกสถานะทางสังคมไทย ฉะนั้นกลุ่มนกัศึกษาน้ีมกัจะเลือกสาขาวิชาทางวิศวกรรม ธุรกิจ บญัชี 
ครุศาสตร์ และเทคโนโลยี สําหรับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยกลุ่มน้ีสนใจวิชาเรียนต่าง ๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการงานท่ีจะประกอบต่อไปในอนาคต พวกน้ีจะมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่มีอาชีพ
เก่ียวกบัธุรกิจ การคา้ขาย ลูกจา้งบริษทั ซ่ึงมีฐานะครอบครัวปานกลาง 
 ๓. กลุ่มวิชาการ (Academic) กลุ่มนกัศึกษากลุ่มน้ีมกัจะมุ่งด้านสัมฤทธ์ิผลทางวิชาการ  
ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชั้นกลาง และมีพ่อแม่ท่ีมีการศึกษาดี มกัจะสนใจการศึกษา และเลือก
สถาบนัท่ีดี ๆ มีช่ือเสียงท่ีเขา้ไดย้าก เพื่อจะแข่งขนัทางประสิทธิภาพในการเรียน พวกน้ีจะพยายามเรียน
เพื่อให้ได้ปริญญาสูง ๆ ในสาขาท่ีตนสนใจ มักไม่ชอบยุ่งเก่ียวกับคนในสังคม มีเพื่อนน้อย                
บางคร้ังอาจจะมีนิสัยเห็นแก่ตวั มุ่งผลประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ท่ีจะช่วยเหลือสังคมและคนอ่ืน ๆ 
ในสังคม 
 ๔. กลุ่มนอกรูปแบบ (Non Conformist) กลุ่มนักศึกษากลุ่มน้ีจะไม่ยอมรับค่านิยมใด ๆ  
ของนกัศึกษาทั้งสามกลุ่มดงักล่าวมาแลว้ เพราะพวกน้ีจะสนใจเร่ืองความคิดและอุดมคติอยา่งลึกซ้ึง
และมกัจะมีลกัษณะท่ีเป็นปฏิปักษต่์อสถาบนัและระบบต่าง ๆ กลุ่มน้ีรวมทั้งกลุ่มท่ีเป็นนกักิจกรรมนิยม 
(Activist) บุปผาชน (Hippy) และพวกท่ีชอบการแตกแยกและชอบต่อตา้นส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงบางคร้ังก็จะ
เป็นพวกท่ีอยูเ่ฉย ๆ แต่เม่ือไม่พอใจระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัก็มกัจะรวมตวัต่อตา้นไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว พวกน้ีมกัจะกลายเป็นผูน้ําของสังคมนิสิตนักศึกษาและมกัจะมีวิธีการท่ีจะทาํให้กลุ่ม               
นิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่ทาํตามกลุ่มของตนได ้เน่ืองจากกลุ่มพวกน้ีจะคิดอะไรไดฉ้ับไว เฉียบคม 
และมีทกัษะการใชภ้าษาดี 
 สาํหรับลกัษณะนิสิตนกัศึกษาของประเทศไทยนั้นอาจจะจดัไดเ้ป็น ๕ ลกัษณะ โดยเพิ่มอีก 
๑ ลกัษณะ คือ ประเภทเฉยเมย เขา้ไป ลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ผูท่ี้มกัจะเฉยเมยไม่ยอมรับรู้หรือรับผิดชอบ
ต่อตา้นใด ๆ ทั้งส้ิน การเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ก็ยงัไม่ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม กิจกรรม
ต่าง ๆ นิสิตนักศึกษาไม่สนใจอยากมีชีวิตไปเร่ือย ๆ โดยไม่ตอ้งทาํอะไรลาํบากยากเย็นนกั นิสิต



 ๔๘ 

นกัศึกษาในกลุ่มน้ีไม่สนใจเร่ืองคะแนนมากนกั จะสอบตกสอบไดก้็ไม่รู้สึกเดือดร้อน เวลาวา่งชอบนอน 
ไม่ชอบยุ่งสุงสิงกบัใครมากนกั อาจจะมีเพื่อนเพียงคนสองคน ไม่ชอบการพูดในชั้นแต่ปฏิบติัตาม
ระเบียบต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การศึกษาลกัษณะนิสิตนกัศึกษาในแง่มุมท่ีหลากหลาย ยอ่มทาํให้เขา้ใจนิสิตนกัศึกษาไดดี้
ข้ึน เป็นประโยชน์ต่อสถาบนัอุดมศึกษาใช้สําหรับนาํไปจดัโปรแกรมการศึกษา การเรียนการสอน             
จดักิจกรรม และจดัสวสัดิการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการให้ความรู้ ประสบการณ์ การจดัหาอุปกรณ์   
ตามความตอ้งการ และความสนใจ เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมนกัศึกษาให้เกิดการพฒันาคุณลกัษณะท่ี
ดี ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นนิสิต นกัศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
 จากการศึกษาลกัษณะของนิสิตนกัศึกษาตามพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตโดยทัว่ไปตามแบบ
การเรียน พอจะสรุปเป็นแนวให้เห็นรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนิสิตนกัศึกษา ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน แสดงให้เห็นว่าลกัษณะท่ีแตกต่างกนัเก่ียวขอ้งกบัทั้งดา้นวิชาการและดา้นวิชาชีพ 
บางแบบมีลกัษณะท่ีแยกออกจากกนัไดย้าก แต่ก็ทาํให้เขา้ใจนักศึกษาได้มากข้ึน ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
สําคญัสําหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในหลายฝ่าย เช่น ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั อาจารย ์ผูส้อน 
อาจารยแ์นะแนว บุคลากรฝ่ายกิจการนกัศึกษา และบุคลากรส่วนอ่ืนท่ีทาํงานในมหาวิทยาลยั เพราะ
การคาํนึงถึงตวัผูเ้รียนเป็นหลกัในการจดัหลกัสูตร จดัการเรียนการสอน การบริหาร และการบริการอ่ืน ๆ 
ให้สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของนิสิตนกัศึกษา โดยเน้นการพฒันาและแกไ้ขส่ิงต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกนัจะ
เป็นผลดีต่อสถาบนัอุดมศึกษาในการดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และ
สาํคญัท่ีสุดคือ การบรรลุวตัถุประสงคข์องแต่ละสถาบนัตามท่ีตั้งไว ้
 ไดมี้การศึกษาและทาํการวิจยัในเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั
ไวห้ลากหลาย ในขณะเดียวกนั การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินชีวิตของ
นกัศึกษาก็เป็นส่ิงสําคญัเช่นกนั ไดแ้ก่ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษา เช่น เพศ ระยะเวลาท่ีใช ้          
ในการศึกษา ภูมิลาํเนาเดิม เป็นตน้ รวมทั้งการปรับตวัในดา้นการเรียน การเขา้กบักลุ่มเพื่อนและอ่ืน ๆ 
การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีจะทาํให้เขา้ใจถึงลักษณะท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มนักศึกษา              
และการมีความสัมพนัธ์กบัสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนกัศึกษา 
 ประเทศไทยต้องการพฒันาการศึกษาอย่างมีวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจน เพื่อให้นิสิตนักศึกษา              
ในประเทศมีความรู้ความสามารถและมีทกัษะจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตในยุคโลกาภิวตัน์ พร้อม ๆ กบั            
มีความเป็นคนท่ีสมดุลทั้ งด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ และด้านสังคมอย่างครบถ้วนตามวิถีชีวิต             
แบบไทย เพื่อเตรียมบุคลากรในทุกระดับการศึกษาให้มีความพร้อมทดัเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ            
และเพื่อใหค้นไทยสามารถกา้วสู่เวทีโลกไดด้ว้ยความภาคภูมิ 



 ๔๙ 

 ในยุคโลกาภิวตัน์น้ี ไม่ได้ทาํให้นิสิต - นักศึกษาอยู่ติดกรอบของการเรียนในห้องเรียน
เหมือนสมยัก่อน นิสิต - นกัศึกษาไทยในสังคมปัจจุบนัมีความคิดกา้วหน้าในการศึกษาเพื่อพฒันา
ศักยภาพตนเองไปอย่างไม่จ ํากัดเพื่อให้หมุนทันโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การ              
ดําเนินชีวิตเช่นน้ี ก็ก่อให้เกิดปัญหาในการดําเนินชีวิตได้เช่นกัน หากนิสิต – นักศึกษาไทย                    
ขาดวิจารณญาณในการกลัน่กลองขอ้มูลข่าวสาร คือ ไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะส่ิงต่าง ๆ ไดว้่า 
ส่ิงใดเป็นโทษเป็นคุณ ควรทาํหรือไม่ควรทาํ และจะนาํส่ิงท่ีมีคุณค่าไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งไร ก็อาจตก
เป็นทาสของวตัถุไปไดโ้ดยง่าย เช่น ปัญหานิสิต – นกัศึกษาไทยในยุคปัจจุบนัติดเกมส์คอมพิวเตอร์                    
ติดเวบ็ไซตล์ามก อนาจารต่าง ๆ ติดการพนนั ติดยาเสพติด ก่อให้เกิดอาชญากรรมในหลายรูปแบบ
เพราะความคึกคะนอง ความคิดอนาจารท่ีไดจ้าการเสพส่ือลามกและเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินท่ีจะนาํไปซ้ือ
ความสุขท่ีไดจ้ากวตัถุเหล่าน้ี ตลอดถึงการเห็นผิดจากทาํนองคลองธรรม ซ่ึงทาํให้กระบวนการ
ความคิด ความเช่ือของนิสิต - นกัศึกษานั้นตกเป็นเหยื่อทางสังคมได ้เช่น ความเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร์ 
การดูดวงชะตา การสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ นอกจากจะถูกหลอกให้เสียทรัพยสิ์นแลว้ อาจทาํให้เกิด
ความเสียหายต่อร่างกายไดด้ว้ย โดยเฉพาะนิสิต - นกัศึกษาเพศหญิงอาจถูกลวงข่มขืนไดง่้าย เช่น 
ในกรณีท่ีตาํรวจไดน้าํกาํลงัพร้อมหมายศาลเขา้จบักุมนายทรงวุฒิ เจริญชัย อายุ ๕๗ ปี เจา้สํานัก
โหราศาสตร์ในขอ้หาข่มกระทาํชาํเราเด็กอายุไม่ตํ่ากวา่ ๑๕ ปี เป็นธุรกิจจดัหาให้มีการคา้ประเวณี 
โดยล่อลวงเด็กนกัศึกษาหญิงวา่ทุกคนกาํลงัมีเคราะห์ พอทุกคนหลงเช่ือ ก็ทาํพิธีโดยหลอกให้ถอดเส้ือ
ออกให้หมดก่อนท่ีจะลงมือข่มขืน สุดทา้ยก็จะบอกกบัทุกคนวา่ พิธีกรรมเสร็จแลว้ ต่อไปน้ีจะมีแต่
ความโชคดี ชีวติเจริญกา้วหนา้ มีเงินทองเขา้มาตลอด หลงัจากท่ีเด็กกลบับา้น ผูต้อ้งหายงัโทรติดต่อ
ให้มาหา โดยข่มขู่ว่าถ้าไม่มาหาจะเสกคุณไสยเข้าท้อง ทุกคนกลวัจึงกลับมาอีก ก่อนผูต้้องหา                
จะหลอกให้ค้าประเวณีกับผู ้ชายหลายคน๒๕ ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความเช่ืองมงาย                          
มีความเห็นผิดตามทาํนองคลองธรรม ซ่ึงเป็นภัยต่อการดาํเนินชีวิตของนิสิต – นักศึกษาไทย                
เป็นอยา่งยิง่  
 ความเห็นผิดตามทํานองคลองธรรมของนิสิ ต - นักศึกษาไทยเป็นสาเหตุท่ีนํามาสู่                  
“ค่ านิยมท่ีผิด ๆ” เช่น การหนีเ รียนไปมั่วสุมเสพยา มั่วสุมทางเพศตามโรงแรมม่านรูด                              
มีเพศสัมพนัธ์กันในโรงภาพยนตร์ เป็นตน้ เช่นท่ีเป็นข่าวลงในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าท่ีว่า               
มีกลุ่มนิสิต - นกัศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงและวิทยาลยัอาชีวะอีกแห่งหน่ึง กาํลงัจบักลุ่ม
กนัอยูห่อ้งละ ๕ คน ทั้งชายและหญิง โดยแต่ละหอ้งมีนกัศึกษาบางรายกาํลงัเปล้ืองผา้ เตรียมปฏิบติั
กามกิจ และเ ม่ือทั้ งหมดพบเห็นเจ้าหน้า ท่ีก็ ถึงกับตกใจ รีบคว้า เ ส้ือผ้ามาใส่อย่าง เร่งรีบ                     

                                                        
๒๕สุรัตน์  อตัตะ, “หมอดู”, คมชัดลกึ, (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๑๔. 



 ๕๐ 

หลงัจากสอบปากคาํนกัศึกษาทั้งหมด ๑๐ คน รวมทั้งพนกังานโรงแรม และชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่แถวนั้น
และไดเ้ห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเหล่าน้ีมานาน ก็ไดข้อ้สรุปวา่ นิสิต - นกัศึกษาเหล่าน้ีมกัจะมา
เป็นกลุ่มและเปิดห้องเข้าไปอยู่รวมกันประจาํในช่วงเช้าก่อนไปเรียน โดยพบว่าระยะหลัง ๆ                  
มีการมัว่สุมแบบน้ีกนับ่อยข้ึน ทางโรงแรมแมจ้ะรู้ว่าเป็นการปล่อยปะละเลยตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก 
แต่ก็ยงัไม่ทาํการใด ๆ โดยอา้งว่า เป็นสิทธิของแขก ซ่ึงชาวบ้านแถวนั้นอยากเห็นเด็กไปเรียน
หนงัสือมากกวา่ท่ีจะมามัว่สุมแบบน้ี  
 พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลทําให้เกิดความเสียหายในการดําเนินชีวิตของนิสิต - นักศึกษา                    
ท่ีทุก ๆ หน่วยงานจะตอ้งให้ความรับผิดชอบหรือช่วยกนัสอดส่องดูแลและหามาตรการป้องกนั 
ตลอดจนปรับทรรศนะคติให้นิสิต - นกัศึกษามีความเห็นถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม คือ รู้ว่าส่ิงใด
ควรทาํ เพราะจะเกิดโทษ ส่ิงใดท่ีควรทาํ เพราะจะเกิดคุณค่าแก่ชีวิตตนเองและสังคม เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติเด็กใหดี้ข้ึน มีการดาํเนินชีวติท่ีถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 
 มาตรการป้องกนั และระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาโทษนิสิต - นกัศึกษาท่ีกระทาํผิดนั้น 
เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด หากนิสิต - นักศึกษามีการดํารงชีวิตท่ีผิดทางและ
ก่อให้เกิดปัญหา สร้างความเส่ือมเส่ียให้แก่ตนเอง ครอบครัว สถาบนัและประเทศชาติ ซ่ึงการ
กาํหนดมาตรการป้องกัน และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนิสิต - นักศึกษา                  
ดังกล่าวนั้ นข้ึนอยู่กับสภาวการณ์ของปัญหาท่ีต้องมีการหาทางออกร่วมกันในฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง                   
แต่ตอ้งอยูใ่นกรอบหรือสอดคลอ้งกบักฎของกระทรวงศึกษาธิการ ยกตวัอยา่งเช่น 
 เม่ือว ันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวภายหลังประชุมผู ้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากลุ่มเส่ียงในเขต
กรุงเทพมหานครว่า ท่ีประชุมได้กาํหนด “มาตรการป้องกนั” แก้ไขเหตุนิสิต - นักศึกษาทะเลาะ
ววิาทได ้๔ แนวทางไดแ้ก่  
 ๑) มาตรการดูแลนิสิต - นกัศึกษากลุ่มเส่ียงของรัฐท่ีมีอยูป่ระมาณ ๕๐ คน และเอกชน ๘๐ คน 
รวม ๑๓๐ คน ไปเรียนนอกสถานท่ีเป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยใช้หลักสูตรเข้มข้น มีครู พระ              
และทหารดูแล ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. เป็นตน้ไป ใช้รูปแบบการช่วยเหลือเหมือนในช่วงเกิดเหตุ                
สึนามิ เช่น การสร้างบา้นแบบน็อกดาวน์และยานพาหนะช่วยชีวติ 
 ๒) มาตรการดูแลเด็กกลุ่มปกติ ๓๒,๐๐๐ คน โดยสร้างความเขม้แข็งดา้นจิตใจ เน้นการ
พฒันาจิตในวดัและมสัยดิ 
 ๓) มาตรการดูแลติดตามและประสานงาน 
 ๔) กาํหนดให้คณะทาํงานในการคิดหาแนวทางบงัคับให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้แนวทาง
ร่วมกนั เพื่อใหน้กัศึกษาอาชีวศึกษามีความสุขในการเรียน 
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 นอกจากน้ี นายศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาธิการ ยงัเพิ่มมาตรการการป้องกันด้วยการ             
ปล่อยขบวนรถลาดตระเวนเฝ้าระวงัเหตุเพื่อป้องกนัปัญหาการทะเลาะวิวาทของนิสิต - นกัศึกษา 
และยงัประสานงานกบัองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ซ่ึงเตรียมติดกล้องวงจรปิด
ภายในรถเมล์ทุกคนั จึงได้เสนอให้ ขสมก. หันหน้ากล้อง ๑ ตวั ออกด้านนอกตวัรถทางซ้ายมือ                 
ซ่ึงจะส่องให้เห็นภาพความเป็นไปบนทางเท้ารอบกรุง เพื่อตรวจจับการรวมกลุ่มก่อเหตุของ
นักศึกษา รวมไปถึงเหล่ามิจฉาชีพทุกประเภท เปรียบเหมือนมีตาวิเศษหรือตาทิพย์สอดส่อง                    
ทุกพื้นท่ีเพื่อป้องกนัอาชญากรรม 
 ดา้นนายสุชาติ ธาดาธาํรงเวช รมว.ศึกษาธิการ กล่าววา่ ไดส้ั่งการไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เร่งบงัคบัให้วิทยาลยั
กลุ่มเส่ียงทุกแห่งส่งนักศึกษาทุกคนไปเข้ารับปฏิบัติธรรมท่ีวดัทันที หากสถานศึกษาแห่งใด                  
ไม่ยอมปฏิบติัตามแลว้เกิดเร่ืองข้ึนมาอีกก็จะตอ้งรับผิดชอบ๒๖ สําหรับ “ระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การพิจารณาโทษนิสิต - นักศึกษา” นั้น นายชัยพฤกษ์กล่าวว่าจะมีการปรับปรุงให้ใช้เกณฑ์การ
ลงโทษท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย โดยมีโทษ ๔ ระดับ คือ ๑) ว่ากล่าวตกัเตือน         
๒) ทาํทณัฑบ์น ๓. ตดัคะแนนความประพฤติ และ ๔) ทาํกิจกรรมเพื่อใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม๒๗ 
 เหล่าน้ีเป็นปัญหาการดาํเนินชีวิตของนิสิต-นกัศึกษาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาของสังคมโดยรวม เป็นพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในการดาํเนินชีวิตของนิสิต
นกัศึกษา ซ่ึงทุกภาคส่วนของสังคมจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 
 ๒. การด าเนินชีวติของครู – อาจารย์ 
 ครู หมายถึง ผูส้ั่งสอนศิษย ์หรือผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่ศิษย์๒๘ 
 อาจารย์ หมายถึง ผูส้ั่งสอนวชิาความรู้ ซ่ึงเป็นคาํท่ีเรียกนาํหนา้ช่ือบุคคลเพื่อแสดงความยก
ยอ่งวา่มีความรู้ทางใดทางหน่ึง๒๙ 
 การดาํเนินชีวติของครู - อาจารยข์องประเทศไทย มีการดาํเนินชีวิตไปตามบทบาท หนา้ท่ีท่ี
สาํคญั ดงัน้ี 

                                                        
๒๖นิติ  นวรัตน์, “แก ้นร. นกัเลง”, ไทยรัฐ, (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๑๙. 
๒๗กระทรวงศึกษาธิการ,  ราชกิจจานุ เบกษา  เ ล่มที่  ๑๒๒,  (ก รุง เทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ), หนา้ ๑๘ - ๑๙. 
๒๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อ้างแล้ว,      

หนา้ ๒๒๔. 
๒๙เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๓๖๑. 
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 ๑. ครู - อาจารยไ์ทยมีบทบาทในการพฒันาและสร้างคน 
 บุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กรองลงมาจากบิดา มารดา คือครู นกัเรียนไดจ้ากบา้นมาอยูโ่รงเรียน
เพื่อศึกษาหาความรู้ ครูนอกจากจะใหว้ชิาความรู้แลว้ยงัตอ้งใหคุ้ณธรรมควบคู่กนัไปดว้ย คือเป็นผูท่ี้
มีความสามารถ มีความรู้และตอ้งมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กนัไป พดูง่าย ๆ วา่ เป็นคนเก่งดว้ย
และดีดว้ย 
 ครูจึงควรมีความรู้สึกซ้ึงในศาสตร์ของงานท่ีจะตอ้งสอนและมีคุณธรรมท่ีจะให้แก่ศิษยใ์น
ทุกโอกาส รวมทั้งการปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อศิษย ์คือ มีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง
ดว้ย ถา้ครูไม่มีคุณสมบติัดงักล่าวก็ถือว่าการปฏิบติังานครูยงัไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร เพราะเป็นการ
ยากท่ีจะให้ลูกปูเดินตรงในเม่ือแม่ปูเดินโยไ้ปเยม้า นัน่คือ ถา้ครูไม่มีคุณธรรมก็เป็นการยากยิ่งท่ีจะ
สอนให้ศิษยมี์คุณธรรม ครูท่ีดีจึงตอ้งมีคุณธรรมดว้ย เพื่อเป็นตวัอย่างในการสร้างคนท่ีมีคุณธรรม
อยา่งสมบูรณ์แบบ โดยครูจะตอ้งเป็นผูพ้ฒันาตนเองในดา้นวิชาการและเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่ศิษย ์
โดยสามารถอบรมสั่งสอนแนะนาํและชกัจูงให้ศิษยป์ระพฤติไดด้ว้ย จึงเป็นการพฒันาและสร้างคน
ท่ีสมบูรณ์แบบ 
 ๒. ครู - อาจารยไ์ทยมีบทบาทในการสืบทอดและรักษาระเบียบประเพณีและวฒันธรรมของชาติ 
 เป็นท่ีแน่ชัดว่า ประชาชนหรือผูป้กครองมีความคิดว่า โรงเรียนจะตอ้งมีบทบาทในการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนการสืบทอดวฒันธรรมของชาติไทยให้คงอยูต่่อไป 
การท่ีความมุ่งหวงัดังกล่าวข้างต้นจะบรรลุจุดหมายได้นั้ น ก็ข้ึนอยู่กับกลไกท่ีสําคญัของการ
ดาํเนินงานน้ี ก็คือผูด้ ําเนินงาน คือ ครูจะต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจะอบรมสั่งสอนและมี
ความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนจดัหาประสบการณ์ท่ีดีเพื่อปลูกฝัง
ทศันคติท่ีดีงามและมีคุณค่าอนัเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเก่ียวกบัระเบียบประเพณีและ
วฒันธรรมอนัเหมาะสมให้แก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและซาบซ้ึง เห็นคุณค่าและ
ความสําคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของชาติ เพื่อเยาวชนจะไดเ้ป็นกาํลงัสําคญัใน
การสืบทอดเจตนารมณ์อนัมีคุณค่ามิใหสู้ญหายไปจากวฒันธรรมของชาติไทย 
 ๓. ครู - อาจารยไ์ทยมีบทบาทในการเป็นผูน้าํของสังคม 
 โดยคาดหวงัว่าครูจะตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถ มีความรู้ท่ีดี มีความสามารถท่ีจะอบรมสั่ง
สอนให้ศิษยข์องตนมีความรู้ความสามารถ เป็นผูน้าํของสังคมได ้และครูเองก็จะตอ้งสามารถให้
ความคิดเห็นและให้คาํปรึกษาในเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเป็นผูน้าํทางความประพฤติ 
เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีมีคุณค่าแก่บุคคลในสังคมท่ีตนอาศยัอยูด่ว้ย 
 สังคมจะตาํหนิครูอาจารยผ์ูป้ระพฤติผิดระเบียบแบบแผน จารีตประเพณี หรือประพฤติผิด
ทาํนองคลองธรรม และคิดว่าไม่ควรเป็นครูต่อไป เพราะครูในทศันะของบุคคลทัว่ไปจะประพฤติ
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ผิดไม่ได ้โดยคาดว่าครูจะตอ้งประพฤติตนให้เป็นแบบฉบบัท่ีดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย ์
เป็นผูน้าํของลูกศิษย ์และเป็นผูน้าํในสังคมและประเทศชาติดว้ย๓๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญมี   แท่นแก้ว ไดก้ล่าวไวว้า่ หนา้ท่ีของครู - อาจารยโ์ดยตรง คือ 
 ๑. แนะน าดี ได้แก่ แนะนาํศิษยต์ลอดทั้งชุมชนในทางท่ีดี มีประโยชน์ ครู - อาจารยท่ี์ดี     
จะไม่เพียงแต่แนะหรือช้ีแนวเท่านั้น ตอ้งประพฤตินาํดว้ย เพราะการสอนท่ีดี คือ การกระทาํให้เป็น
ตวัอยา่ง เพราะจะทาํใหผู้เ้รียนหรือศึกษาปฏิบติัตามไดง่้ายโดยไม่รู้สึกตวั 
 ๒. หน่วงเหน่ียวดี ไดแ้ก่ ป้องกนัหรือห้ามปรามศิษยต์ลอดทั้งชุมชนมิให้ประพฤติในทาง
เสียหาย กล่าวคือ เม่ือศิษยผ์ิดหรือทราบว่าจะประพฤติผิด ควรหาทางหน่วงเหน่ียวป้องกนัหรือ  
ห้ามปรามไว ้โดยเฉพาะในเร่ืองอบายมุขซ่ึงมีแหล่งอยู่มากมายในประเทศไทยเราแทบทุกจงัหวดั 
แต่ครู - อาจารยจ์ะไดช่ื้อว่าเป็นผูห้น่วงเหน่ียวท่ีดีได ้ครู - อาจารยจ์ะตอ้งประพฤติตนให้ไดก่้อน    
ถา้ประพฤติตนไม่ไดแ้ลว้จะหน่วงเหน่ียวผูอ่ื้นไม่ไดผ้ล ดงัท่ี ปรัชญาเมธีขงจ๊ือกล่าวไวว้า่ “การสอน
ผูอ่ื้นไม่ยาก แต่ตนตอ้งทาํตนใหดี้ก่อน ถา้ตนประพฤติตนไม่ดีแลว้ จะสอนผูอ่ื้นไดดี้อยา่งไร” 
 ดงันั้น ครู - อาจารยพ์ึงถือวา่งานสอน คือ แนะ นาํ หน่วง และเหน่ียว เป็นอาชีพหรือหนา้ท่ี
ของตน ครู - อาจารยไ์ม่ใช่นกัธุรกิจ ไม่ใช่พ่อคา้ แม่คา้ จึงตอ้งพยายามปลุกป้ันศิษยใ์ห้เป็นตวัของ
ตวัเอง โดยช่วยให้เขาไดพ้ฒันาบุคลิกภาพของตนเองข้ึนอยา่งเต็มท่ีจากเน้ือหาวิชาท่ีครู - อาจารยมี์
หน้าท่ีรับผิดชอบสอนอยู ่และการสอนพึงสอนดว้ยเมตตาธรรม กล่าวคือ ให้ความรักศิษย ์หวงัให้
ศิษยมี์ความรู้ เจริญกา้วหน้า จะไดมี้ความสุขสบายในชีวิตต่อไป ตลอดทั้งมีความยุติธรรมในศิษย์
ทุกคน เช่น การให้คะแนน การสงเคราะห์อนุเคราะห์อ่ืน ๆ ควรเท่าเทียมกนัและเสมอหนา้กนั โดย
ไม่เลือกวา่หญิง ชาย ลูกคนร่ํารวยหรือยากจน เพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัโดยธรรมชาติ 
 นอกจากครู - อาจารยจ์ะมีหนา้ท่ีสอนแลว้ ตอ้งมีหนา้ท่ีเป็นผูน้าํสังคมอีกดว้ย จะเห็นไดช้ดั
ในชนบทจะทาํอะไร พิธีกรรมอะไร จะตอ้งพึ่งพาอาศยัครูเป็นผูน้าํ เป็นท่ีปรึกษาเสมอ หรือถา้เพื่อน
ครู - อาจารยด์ว้ยกนัแมจ้ะต่างสถาบนั หรือต่างโรงเรียนมาขอคาํปรึกษาในดา้นวิชาการหรืออุปกรณ์
การสอน เป็นตน้ ควรสงเคราะห์อนุเคราะห์กนัตามสมควร หรือถา้ศิษยข์อคาํแนะนาํ คาํปรึกษาแม้
ในขณะยงัศึกษา เล่าเรียนอยู่หรือสําเร็จออกไปประกอบอาชีพแล้ว ครู - อาจารยค์วรสงเคราะห์
อนุเคราะห์ตามสมควร หากเขาไม่เขา้ใจในเน้ือหาวิชาการหรือกิจกรรม พิธีกรรม ต่าง ๆ พึงแนะนาํ
อธิบายให้เขา้ใจ ให้นาํไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งดว้ยจิตเมตตา หากจะมีใครนาํเร่ืองไม่ดีไม่งามของเพื่อน
ครู – อาจารย ์มาตาํหนิในดา้นความประพฤติก็ดี ดา้นความรู้ก็ดี ดา้นการสอนก็ดี ควรหาทางปกปิด

                                                        
๓๐ผกา  สัตยธรรม, คุณธรรมของครู, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๔), หนา้ ๕๗ - ๕๙. 



 ๕๔ 

ระงบัเสีย เพราะมีอาชีพเดียวกนั เม่ือผูห้น่ึงซ่ึงถูกตาํหนิติเตียน ก็เหมือนตาํหนิติเตียนตนไปด้วย 
เพราะผูมี้อาชีพเดียวกนัก็พลอยเสียไปดว้ย ครู - อาจารยค์นหน่ึงไปทาํเสีย ผูมี้หนา้ท่ีอาชีพเดียวกนั
ยอ่มเสียไปดว้ย ดงัท่ีเราเคยไดย้นิไดฟั้งอยูบ่่อย ๆ๓๑ 
 พระราชญาณวิสุทธิโสภณ  ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัครูไวด้งัน้ี ครูก็มีความจงรักภกัดีหรือมี
ความเมตตาสงสารแก่บรรดาศิษย ์และทาํตวัเป็นแบบฉบบั คือ เป็นแบบพิมพท่ี์ดี อย่าเหลวแหลก 
แหวกแนว ศิษยม์องดูหน้าไม่ได ้ละอายอาจารย ์เพราะอาจารยห์น้าดา้นอย่างน้ี อย่าให้มีหน้าดา้น
อะไร ก็มีรู้ว่าผิดว่าถูก อยากทาํอะไรก็ทาํดะไปเลย ลูกศิษยค์นดีเขาก็ไม่อยากมองหน้าซี เพราะ
อาจารยอ์ายไม่เป็น อาจารยห์นา้ดา้น สันดานหยาบคาย หมดยางอาย อาจารยแ์บบนั้นมีไหมแถวน้ี 
อยา่ใหมี้นะ ถา้มีแลว้เสร็จ ไปไม่รอด ตอ้งทาํตวัใหเ้ป็นแบบพิมพท่ี์ดี เด็กมองหนา้ก็เคารพบูชากราบ
ไหวไ้ดส้นิทใจ และเคารพรัก๓๒ 
 ผูว้ิจยัมีทศันะว่า สังคมมีความคาดหวงัต่อความเป็นครูอาจารยซ่ึ์งจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การท่ีครูอาจารยต์อ้งมีบทบาทท่ีสําคญัต่อประเทศชาติหลายประการดงักล่าว
แลว้ การปฏิบติัตนใหไ้ปถึงจุดมุ่งหมายไดน้ั้น ครูอาจารยจ์ะตอ้งมีคุณธรรมหลายประการ เช่น ความ
อดทนทั้งในด้านการแสวงหาความรู้ ทั้ งทางโลกและทางธรรม ให้เป็นผูมี้ความรู้ควบคู่ไปกับ
คุณธรรม นําเอาคุณธรรมต่าง ๆ มาปฏิบัติ ฝึกฝนตนเองให้เป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็น
แนวทางท่ีลูกศิษยจ์ะได้แบบอย่างสมกบัท่ีสังคมคาดหวงั จากแนวคิดน้ี ครูอาจารยทุ์กคนจึงควร
ตระหนกัถึงความสําคญัในบทบาทท่ีตนเองจะตอ้งรับผิดชอบโดยยึดหลกัคุณธรรมของครู เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้เป็นคนดีอนัเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีต่อสังคมและใชใ้นการ
ดาํเนินชีวติของตนเองดว้ย 
 บทบาทของครูในปัจจุบนัมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศชาติ ดงัท่ี สุจริต  เพียรชอบ 
ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 บทบาทของครูท่ีสําคญัอีกบทบาทหน่ึงก็คือ การถ่ายทอดวฒันธรรม การพฒันากาํลงัหรือ
พฒันาเศรษฐกิจ จะก้าวหน้าไปตามลาํพงัไม่ได้ วิถีทางในการดาํเนินชีวิตของคนจะตอ้งดาํเนิน
ควบคู่กันไปด้วย ตลอดจนการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากประชาชนไม่ รู้จักนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับปรุงหรือใช้ให้เป็นประโยชน์ ครูจึงเป็นบุคคลสําคญัท่ีจะให้ความรู้แก่

                                                        
๓๑ผูช่้วยศาสตราจารย์ บุญมี   แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :            

โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮา้ส์, ๒๕๓๙) หนา้ ๕๙ - ๖๐. 
๓๒พระราชญาณวสุิทธิโสภณ (อาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสมฺปนฺโน), มรดกล า้ค่าของชาวพุทธ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนการพิมพ,์ ๒๕๓๔), หนา้ ๑๔๕. 



 ๕๕ 

นกัเรียน ตลอดจนประชาชนเก่ียวกบัการใชแ้ละการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ อนัเป็นสมบติัลํ้าค่า
ของประเทศ 
 ในการพฒันาประเทศจะตอ้งมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ไปในขณะเดียวกนั ในดา้นการเมือง
และการปกครอง มีการพฒันาไปเช่นเดียวกนั ครูจึงหาโอกาสท่ีจะไดส้นทนาและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้เกิดข้ึน ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาคนและเป็นการ
เสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประเทศไปดว้ยในขณะเดียวกนั๓๓ 
 ส่วนในเร่ืองของขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของครู - อาจารยท่ี์พบมาก ตามรายงานผลของการวิจยั
เร่ือง ลกัษณะครูท่ีดีของกรมการฝึกหัดครู ซ่ึงบ่งบอกถึงวิถีการดาํเนินชีวิตของครูไทยในด้านลบ
มากท่ีสุด ท่ีน่าสนใจมีดงัน้ี 
 ความบกพร่องของครู - อาจารย์ชายทีพ่บมากทีสุ่ด (ตามล าดับ) 
 ๑. มีความประพฤติไม่เรียบร้อย 
 ๒. ข้ีเมา 
 ๓. ติดยาเสพติด 
 ๔. แต่งกายไม่สุภาพ ไม่สะอาด ไม่เหมาะสม 
 ๕. เล่นการพนนั 
 ๖. ไม่เอาใจใส่ในการสอน 
 ๗. พดูจาไม่สุภาพ พดูจาหยาบคาย ไม่อ่อนนอ้ม 
 ๘. ไม่ตรงต่อเวลา 
 ๙. ไม่รับรู้และไม่รับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ๑๐. หมกมุ่นในอบายมุข 
 ๑๑. สูบบุหร่ีในขณะสอนหนงัสือ หรือในหอ้งเรียนขณะสอน 
 ๑๒. วางตวัไม่เหมาะสมกบันกัเรียน นกัศึกษาหญิง ไม่เหมาะสมกบักาละเทศะ 
 ๑๓. ไม่เตรียมการสอนและทาํบนัทึกการสอน 
 ๑๔. ไม่เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กดา้นความประพฤติ 
 ๑๕. ไม่รู้จกั ไม่สนใจ ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 
 ๑๖. ชอบเท่ียวเตร่และเสเพล 
 

                                                        
๓๓สุจริต  เพียรชอบ, “การศึกษาเอกชน”, บทบาทของครูในฐานะพัฒนาประเทศ, ปีท่ี ๖ 

ฉบบัท่ี ๕๓ (กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๗) : ๓๓ - ๓๙. 



 ๕๖ 

 ความบกพร่องของครู - อาจารย์หญงิทีพ่บมากทีสุ่ด (ตามล าดับ) 
 ๑. แต่งกายไม่สะอาด ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมแก่กาลเทศะ 
 ๒. เอาแต่ใจตนเอง 
 ๓. มีอารมณ์ไม่มัน่คง โกรธง่าย 
 ๔. การแต่งตวั แต่งหนา้ไม่เหมาะสมกบัโอกาส 
 ๕. ประพฤติตนไม่เรียบร้อย 
 ๖. ไม่เอาใจใส่การสอน 
 ๗. ชอบนินทา 
 ๘. ชอบจูจ้ี้ข้ีบ่น 
 ๙. ไม่ตรงต่อเวลา 
 ๑๐. ไม่รับรู้และไม่รับผดิชอบในการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ๑๑. วางตวัไม่เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 ๑๒. คุยกนัมากไป 
 ลกัษณะของครู - อาจารย์ทีนั่กเรียน - นักศึกษาไม่ชอบมากทีสุ่ด (ตามล าดับ) 
 ๑. ไม่รับรู้และรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ๒. เอาแต่ใจตวัเอง 
 ๓. ไม่เอาใจใส่การสอน 
 ๔. ไม่มีความยติุธรรม ลาํเอียง มีอคติ 
 ๕. ไม่ตรงต่อเวลา 
 ๖. เห็นแก่ตวั เอาเปรียบเพื่อนครู - อาจารยด์ว้ยกนั 
 ๗. ประจบสอพลอ 
 ๘. ข้ีเกียจสอน 
 ๙. ความประพฤติไม่เหมาะสมกบัการเป็นครู - อาจารย ์
 ๑๐. อูง้าน ไม่เอาใจใส่ 
 ๑๑. อารมณ์ไม่มัน่คง โกรธง่าย 
 ๑๒. ไม่มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพครู - อาจารย ์
 ๑๓. ข้ีเมาและติดยาเสพติด 
 ๑๔. ไม่รับความคิดเห็นของนกัเรียน - นกัศึกษา 
 ๑๕. ไม่สอนใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ 
 ๑๖. ข้ีดุ 



 ๕๗ 

 ๑๗. ไม่ใชเ้หตุผลในการตดัสินปัญหา 
 ๑๘. ไม่มีความรับผดิชอบ 
 ๑๙. ลงโทษดว้ยอารมณ์ 
 ๒๐. ไม่เขา้ใจและไม่พยายามเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของเด็ก๓๔ 
 ในกรณีท่ีครูยงัมีขอ้บกพร่องในการเสริมสร้างคุณธรรมให้กบัตนเองในดา้นต่าง ๆ ก็ควร
หาทางสร้างเสริมคุณธรรมของครู ซ่ึงการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดข้ึนกบับุคคลทัว่ไปและครูนั้น 
จาํเป็นตอ้งมีการให้บุคคลเหล่านั้นเห็นความสําคญัในคุณธรรมและจริยธรรมในดา้นต่าง ๆ พร้อม
ทั้งมีการใหค้วามรู้และใหมี้แนวทางในการปฏิบติัจริงดว้ย เพื่อให้ครูหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ไปได้
มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัในความดีงามท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือนาํหลกัธรรมไปปฏิบติั การส่งเสริม
จากส่ิงภายนอกมีแนวทางดงัน้ี 
 ๑. การส่งเสริมจากสถาบันทางการศึกษา หรือโรงเรียน ตลอดจนมหาวทิยาลยั 
 โดยจดัหลกัสูตรและเน้ือหากิจกรรมการอบรมสั่งสอนและการฝึกปฏิบติัอย่างเหมาะสม
ให้แก่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา เช่น ให้มีความรู้เก่ียวกบัศีลธรรม การมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตย ์
ความกตญัํู คุณธรรมของครู เป็นตน้ 
 ๒. การจัดโครงการพเิศษทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ผูจ้ดัอาจเป็นสถาบนัการศึกษา วดัหรือพุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม เป็นตน้ จดัให้แก่ 
นิสิตนกัศึกษา นกัเรียน และผูส้นใจไดไ้ปร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา มีการอบรมแนะนาํคุณธรรม
ต่าง ๆ ให้มีความรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรม ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัจริง เช่น การฝึกจิตภาวนา ๓- ๗ วนั 
การจดัปาฐกถาเร่ืองธรรมน่ารู้ในชีวิตประจาํวนั จดันิทรรศการหนงัสือธรรมน่ารู้ ทางสถาบนัศึกษา
ให้การสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สามารถรับเอา
คุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ ไปปฏิบติัหรือเป็นหลกัยดึเหน่ียวจิตใจของแต่ละบุคคล 
 ๓. การจัดหลกัสูตรของสถาบันการผลติครู 
 ใหไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้ริงโดยใหผู้ท่ี้จะเป็นครูไดมี้ความรู้ควบคู่ไปกบัคุณธรรม อาจใชห้ลกัสูตร
ครุศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์๓๕ 

                                                        
๓๔กรมการฝึกหัดครู  กระทรวงศึกษาธิการ ,   งานวิจัย  “ เ ร่ือง  ลักษณะครูที่ดี” ,

(กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๔๙), หนา้ ๓๖๓-๓๖๕. 
๓๕ศาสตราจารยสุ์มน อมรวิวฒัน์, หลักสูตรการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๒), ๕ – ๖. 



 ๕๘ 

 อยา่งไรก็ตาม ก่อนจะถึงวนัครูเพียงไม่ก่ีวนั หนงัสือพิมพม์ติชน ไดห้ยิบงานวิจยั “เหตุแห่ง
ทุกข์ท่ีนาํไปสู่ความส้ินหวงัในการปฏิบติัหน้าท่ีของครูไทย” ท่ีวิจยัโดย ดร.จนัทร์แรม เรือนแป้น 
และคณะ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ภายใตศู้นยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตครู โดยคณะกรรมการ
ศึกษาวจิยัและประเมินของศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติครู ของ ดร.พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง ออกมาเผยแพร่ 
 โดยงานวิจยัดงักล่าว ได้สํารวจเหตุแห่งทุกข์ของครูไทยและระดบัความรุนแรงของเหตุ
แห่งทุกขท่ี์พบ สํารวจระดบัความส้ินหวงัต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของครูไทย หาความสัมพนัธ์
ของเหตุแห่งทุกขแ์ต่ละสาเหตุกบัความส้ินหวงัในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของครู เปรียบเทียบความ
แตกต่างของเหตุแห่งทุกขข์องครูไทย เป็นตน้ 
 ผลวจิยัคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ สถานการณ์ปัจจุบนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูไทยโดยรวม ไม่ได้
อยูใ่นสภาพท่ีเลวร้ายเท่าใดนกั จะเห็นไดจ้ากระดบัความรุนแรงของเหตุแห่งทุกขใ์นภาพรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ย และระดบัความส้ินหวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูไทยในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย แต่
ยงัพบวา่เหตุแห่งทุกขท์ั้ง ๔ ดา้น คือ 
 ๑. ดา้นการทาํงาน ๒. ดา้นชีวิตส่วนตวั และครอบครัว ๓. ดา้นสุขภาพ และ ๔.ดา้นศาสนา 
และความเช่ือส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส้ินหวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูไทย
อยา่งมีนยัสาํคญั 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ยงัพบว่าครูจาํนวนมากท่ียงัไม่ส้ินหวงักบัการปฏิบติัหน้าท่ีครู 
เพียงแต่สภาพปัญหาท่ีตอ้งเผชิญทาํให้รู้สึก “ทอ้แท”้ มากกว่า “ส้ินหวงั” และยงัอยู่ในวิสัยท่ีครู
คล่ีคลายความรู้สึกทอ้แทท่ี้เกิดข้ึนดว้ยตนเองได ้ ขณะเดียวกนั มีครูท่ีบอกว่ารู้สึกส้ินหวงักบัการ
ปฏิบติัหน้าท่ีครูดว้ย โดยพบว่าปัญหาดา้นการงานเกือบทุกปัญหา ทาํให้ครูมีความส้ินหวงัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีครูไดท้ั้งส้ิน 
 ส่วนความรุนแรงของเหตุแห่งทุกข์ด้านการงานท่ีรุนแรงมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก คือ           
๑.เงินเดือน และค่าตอบแทน ๒.สวสัดิการ และ ๓.งานสนบัสนุน ท่ียงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจสําหรับครู
ส่วนใหญ่ เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัปัญหารายไดท่ี้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย ส่งผลไปสู่ปัญหา “หน้ีสิน” 
ปัญหาคุณภาพชีวิต และขวญักาํลงัใจของครู ปัญหาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนท่ีตํ่าลง ปัญหา
วกิฤตศรัทธาในวิชาชีพครู และปัญหาภาระงานท่ีครูส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาร้อยละ ๑๐-๒๐ ของเวลา
สอนตามปกติไปกบังานธุรการ 
 นอกจากน้ี ยงัมีตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีทาํใหร้ะดบัความทุกขข์องครูรุนแรงมากข้ึน 
 อย่างตวัแปร “ภูมิภาค” จะพบว่า “ครูท่ีปฏิบติังานใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้” มีระดบั
ความทุกขม์ากกวา่ครูในภูมิภาคอ่ืนๆ เพราะสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ส่งผลถึงขวญั
กาํลงัใจ ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์นของครู 
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 ตวัแปร “อายุ” พบว่าครูท่ีมีอายุ ๒๕-๓๕ ปี มีภาระทางการเงินสูง เพราะอยูร่ะหว่างสร้าง
ครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจ ตวัแปร “ประสบการณ์” ครูท่ีมีอายุงาน ๖-๑๐ ปี จะยงั “มีไฟ” 
คือกระตือรือร้นท่ีตอ้งการเห็นการเปล่ียนแปลง 
 ตวัแปร “ตาํแหน่ง” อย่างครูพิเศษ หรือครูอตัราจา้ง เป็นกลุ่มท่ีมัน่คงในอาชีพนอ้ย มกัได้
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ตํ่ากวา่ครูในตาํแหน่งอ่ืนๆ 
 ตวัแปร “รายได”้ คือกลุ่มครูท่ีมีรายไดุน้้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงยากต่อการดาํรงชีพใน
ปัจจุบนั 
 ตวัแปร “หน้ีสิน” โดยครูท่ีมีหน้ีสิน ๓,๐๐๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป จะมีความทุกข ์วิตกกงัวลต่อ
ภาระหน้ีสินมาก 
 และตวัแปร “สังกดั” จะพบครูเอกชนมัน่คงในอาชีพนอ้ย ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
นอ้ยกวา่ครูในสังกดัอ่ืนๆ 
 สภาพปัญหา และแนวทางแกไ้ขเหตุแห่งทุกขข์องครูท่ีคณะผูว้จิยัไดเ้สนอแนะไว ้
 อาทิ ปัญหาจากภาระงาน โดยเฉพาะภาระงานนอกเหนือจากงานสอน จาํเป็นตอ้งลดให้
นอ้ยลง และจดับุคลากรสายสนบัสนุนรับผดิชอบแทน เพื่อใหค้รูทาํงานสอนไดเ้ตม็ท่ี 
 ปัญหาจากผูเ้รียน และผูป้กครอง ตวัผูเ้รียนแต่ละคนมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมไม่
เหมือนกนั ครูจึงตอ้งพฒันาพฤติกรรมการสอนของครู และปรับแกพ้ฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ปัญหาจากเงินเดือน ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ไม่เพียงพอ และระบบสวสัดิการระหว่างครูแต่ละ
สังกดัไม่เท่าเทียมกนั ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งแกภ้าพรวมของประเทศ และหาวธีิชดเชยดว้ยวธีิการต่างๆ 
 ส่วนปัญหาเส้นทางความกา้วหนา้ในวิชาชีพครูท่ีผกูโยงกบัการทาํผลงานวิชาการเพื่อเล่ือน
ระดบัเงินเดือน หรือวิทยฐานะ ตอ้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีวดั และวิธีประเมินผล ให้เหมาะกบัครู
แต่ละกลุ่ม สาํหรับปัญหาความมัน่คงในอาชีพ โดยเฉพาะครูเอกชน ครูพิเศษ และกลุ่มอตัราจา้งนั้น 
ควรเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บการบรรจุ หรือมีหลกัประกนัท่ีมัน่คงมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั๓๖ 
 เหล่าน้ีคือเสียงสะทอ้นจากแม่พิมพท์ัว่ประเทศ ท่ีตอ้งการให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง และรัฐบาล ช่วย
ยกระดบั และพฒันาวชิาชีพครูใหสู้งข้ึน 
 ดงันั้น การดาํเนินชีวิตของครูในสังคมไทยปัจจุบนัมีทั้งในส่วนท่ีปฏิบติัตรงตามบทบาท
หน้าท่ีดงักล่าวมาแลว้ และส่วนท่ีนอกลู่นอกทาง ซ่ึงส่วนหลงัน้ีไดส้ร้างปัญหาแก่การดาํเนินชีวิต
ของครูอาจารยไ์ทยในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นถึงแง่ลบของครูอาจารยใ์นสังคม ซ่ึงส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

                                                        
๓๖มติชนสุดสัปดาห์ ฉบบัวนัท่ี ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖.  

<http://www.matichon.co.th/inbound-education.php?grpid=&catid=&subcatid=1903>  
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ก็หาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดความประพฤติท่ีสร้างสรรค ์อนัจะนาํพาประเทศไปสู่ความ
เจริญได ้
 ๓. การด าเนินชีวติของข้าราชการ 
 ข้าราชการ หมายถึง คนท่ีทาํราชการตามทาํเนียบ ผูป้ฏิบติัราชการในส่วนราชการ, บุคคล
ซ่ึงรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ขา้ราชการพล
เรือน ขา้ราชการทหาร ขา้ราชการตุลาการ ขา้ราชการอยัการ เป็นตน้๓๗ 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงวางระเบียบขา้ราชการพลเรือนเป็นคร้ังแรก ให้มี
ผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๔๗๒ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสรรผูมี้ความรู้และ
ความสามารถเขา้รับราชการ โดยกาํหนดใหมี้ขา้ราชการ ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ขา้ราชการพลเรือนสามญั คือ ขา้ราชการท่ีรัฐบาลบรรจุแต่งตั้งไวต้ามระเบียบฯ แบ่ง
ออกเป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นสัญญาบตัร (รองอาํมาตยต์รีข้ึนไป) และชั้นราชบุรุษ 
 ๒. ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ คือ บุคคลท่ีรัฐบาลจ้างไวใ้ห้ทาํการเฉพาะอย่าง หรือ
ระยะเวลาชัว่คราว 
 ๓. เสมียนพนกังาน คือ ขา้ราชการชั้นตํ่า ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนตามอตัราท่ีตั้งไว้๓๘ 
 บุคคลผูเ้ป็นทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ  และพนกังานหรือลูกจา้งของ
องคก์รของรัฐ มีหนา้ท่ีดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอาํนวยความ 
สะดวก และใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี๓๙  
 ปัจจุบนัขา้ราชการไทยยงัคงเป็นแกนหลกัในการสร้างสรรค์และพฒันาประเทศ ดงันั้น
หน้าท่ีของขา้ราชไทยท่ีดีจึงตอ้งมีค่านิยมสร้างสรรค์ ๕ ประการ เป็นหลกัสูงสุดในการปฏิบติังาน 
เพื่อให้สังคมไทยมีเสถียรภาพให้เป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศสําหรับการแข่งขนัในเวทีโลก ซ่ึง
ไดแ้ก่ 

 ๑. กลา้ยนืหยดัทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง หมายถึง ยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ชอบธรรม เสียสละ 
อดทน ยดึหลกัวชิาและจรรยาวชิาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ 

                                                        
๓๗ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแลว้, หนา้ ๑๘๐. 
๓๘วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 

๒๔๗๑”, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕,  
<http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/A/293.PDF>(24 March 2012) 

๓๙วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย”, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕, 
<http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF>(24 March 2012) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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 ๒. ซ่ือสัตย์ และมีความรับผิดชอบ  หมายถึงปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมามี
หลกัธรรม แยกเร่ืองส่วนตวัออกจากหนา้ท่ีการงาน มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ต่อประชาชนต่อผล
การปฏิบติังาน ต่อองคก์ร และต่อการพฒันาปรับปรุงระบบราชการ 
 ๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทาํงานขององค์กรให้มีความ
โปร่งใส ใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งได ้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใตก้รอบของกฎหมาย 
 ๔. ไม่เลือกปฏิบติั หมายถึง การบริการประชาชนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั
ในการใหบ้ริการ ปฏิบติัต่อผูม้ารับบริการดว้ยความมีนํ้าใจ เมตตา เอ้ือเฟ้ือ 
 ๕. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง ทาํงานให้แลว้เสร็จตามกาํหนด ทาํงานให้เกิดผลดีแก่
หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุม้ค่า เสมือนหน่ึงการใช้ทรัพยากรของ
ตนเอง เนน้การทาํงานโดยยดึผลลพัธ์เป็นหลกั๔๐  
 แกนหลกัในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาประเทศน้ี ทาํให้เกิดค่านิยมท่ีดี อนัเป็นแนวทางใน
การดาํเนินชีวติของขา้ราชการในทางท่ีสร้างสรรค ์ซ่ึงสรุปได ้๗ ประการ คือ 
 ๑) ค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 ๒) ค่านิยมในระบบคุณธรรม 
 ๓) ค่านิยมในหลกัประชาธิปไตย 
 ๔) ค่านิยมท่ียดึถือหลกัการมากกวา่ตวับุคคล 
 ๕) ค่านิยมในความประหยดัและขยนั 
 ๖) ค่านิยมของการรวมกลุ่ม 
 ๗) ค่านิยมในระเบียบวนิยั 
 สาํหรับขา้ราชการท่ียงัยดึถือแกนหลกัในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาประเทศ ทั้ง ๕ ประการ
นั้น ก็จดัไดว้า่มีการดาํเนินชีวิตท่ียงัยึดถือค่านิยมท่ีดีอยู ่แต่ในปัจจุบนัขา้ราชการแบ่งกลุ่มก็ไดส้ร้าง
ปัญหาใหเ้กิดแก่สังคมไทยอยูไ่ม่นอ้ย ทั้งน้ีก็เพราะไดมี้ “ค่านิยมยอ่ย” เกิดข้ึน ค่านิยมยอ่ยเหล่าน้ีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสรุปไดอ้ยา่งนอ้ย ๗ ประการ ไดแ้ก่ 
 ๑) ค่านิยมของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ 
 ๒) ค่านิยมท่ียดึถือระบบพวกพอ้งในทางมิชอบ 
 ๓) ค่านิยมท่ีตอ้งการเป็นเจา้คนนายคน  
 ๔) ค่านิยมในการประจบสอพลอ 

                                                        
๔๐สาํนกังาน กพ., “ขา้ราชการท่ีดีควรปฏิบติัอยา่งไร”, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕, 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:j481N4FRIAEJ:>(24 March 2012) 
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 ๕) ค่านิยมท่ีชอบความสะดวกสบายและเกียจคร้าน 
 ๖) ค่านิยมแบบปัจเจกชนนิยม 
 ๗) ค่านิยมในความเป็นอนุรักษนิ์ยม 
 หากพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคต่อ การพฒันาประเทศทั้ง ๗ 
ประการน้ี พบวา่ มีสาเหตุมาจากระบบภายในและระบบภายนอก (เหตุ) ระบบภายในนั้นเกิดจากตวั
ขา้ราชการเอง หรือธรรมชาติดา้นลบของมนุษย ์เช่น ความมีกิเลส ความโลภ ความหลง หรือการ
ทุจริต ส่วนระบบภายนอกนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ เช่น 
ขา้ราชการมีรายไดน้อ้ย และระบบสังคม เช่น ระบบเจา้ขุนมูลนาย และระบบศกัดินาท่ีเอ้ืออาํนวย
ประโยชน์แก่คนส่วนนอ้ย สาเหตุทั้งจากระบบภายในและระบบภายนอกดงักล่าวน้ี ไดมี้ส่วนทาํให ้
ขา้ราชการมีค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ ๗ ประการ (ผล) และยงัไดส่้งผลกระทบ
ทาํให้การพฒันาประเทศไม่ประสบความสําเร็จมากเท่าท่ีควร ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนเสียประโยชน์๔๑ 
 ในการดาํเนินชีวิตของขา้ราชการในสังคมไทยปัจจุบนันั้น เป็นการดาํเนินชีวิตบนบทบาท
และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ ซ่ึงขา้ราชการบางอาชีพอาจไดรั้บบทบาทหนา้ท่ีใหต้อ้งเส่ียงกบัอนัตรายรอบดา้น
เช่น อาชีพทหาร ตาํรวจ หน่วยกูระเบิด สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นตน้ การดาํเนิน
ชีวิตของขา้ราชการเหล่าน้ีจะตอ้งมีการปะทะ หรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัอนัตรายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
เช่น การเขา้ไปจบักุมผูค้า้อาวธุสงคราม พอ่คา้ยาเสพติด๔๒ ตลอดจนการปะทะกบัโจรในภาคใตข้อง
ไทยซ่ึงยงัเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศท่ีตอ้งได้รับการแก้ไข เพราะยงัมีขา้ราชการตาํรวจ ทหาร 
หน่วยกูระเบิด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) หลายนายโดนทาํร้ายถึงแก่ชีวิตและ
บาดเจ็บเป็นจาํนวนมาก๔๓ แต่ดว้ยภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ แมก้ารดาํเนินชีวิตจะตอ้งเส่ียง
ภยัอนัตรายเพียงใดก็ตอ้งมีความกลา้หาญ อดทน และเสียสละเป็นอยา่งมาก 
 ปัญหาในการดาํเนินชีวิตของขา้ราชการไทย นอกจากจะมีปัญหาจากปัจจยัภายนอกแล้ว 
ปัจจยัภายใน เช่น ความโลภ เป็นตน้ ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีทาํให้การดาํเนินชีวิตของขา้ราชการไทย
ประสบปัญหากนัทั้งระบบ ยกตวัอยา่งในเร่ืองของ “การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ” เช่น กรณีท่ี
ตาํรวจไม่ใช้อาํนาจหน้าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด แต่กลบัเขา้ไปมีส่วนร่วม ประพฤติตวัเยี่ยง

                                                        
๔๑วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ, (นนทบุรี : 

สาํนกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หนา้ ๕๘. 
๔๒เข่ือนขนัธ์, “กวาดลา้งปืน – ยาเสพยติ์ดในบช.ภ.๑”, เดลนิิวส์, (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) : ๑๔. 
๔๓เข่ือนขนัธ์, “โจรใต”้, เดลนิิวส์, (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) : ๑๔. 
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โจร ซ่ึงผูต้อ้งหาร่วมกนัมียาเสพยติ์ดไวใ้นครอบครอง ดงันั้น จึงมีการขออาํนาจศาลฝากขงัคร้ังแรก
ท่ีศาลจงัหวดัมีนบุรี เม่ือวนัท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีผา่นมา๔๔  
 ปัญหาคอร์รัปชัน่ เป็นปัญหาสําคญัของวงการขา้ราชการไทยท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประชาชนทั้งประเทศอยา่งร้ายแรงมาก ปัญหาน้ีนอกจากจะมาจากความโลภของมนุษยแ์ลว้ ยงัเกิด
จากความผดิปกติท่ีเกิดจากการจดัการทางสังคมท่ีไม่ดี และปัญหาน้ีมีทางป้องกนัและปราบปรามได ้
เหมือนท่ีหลายประเทศเคยทาํกนัมาแลว้ ถา้ประชนไทยตระหนกัและรู้วธีิ 
 เปรียบเทียบกบัขา้ราชการประเทศอ่ืน ประเทศไทยมีการคอร์รัปชัน่ค่อนขา้งมาก คะแนน
ภาพลกัษณ์ของคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยองคก์รโปร่งใสระหวา่งประเทศ ประเทศไทยล่าสุดได ้๓.๘ จาก 
๑๐ และอยูล่าํดบัท่ี ๕๙ วดัจากประเทศท่ีโปร่งใสมากมาหานอ้ย 
 การคอร์รัปชัน่ในปัจจุบนัโดยเฉพาะการคอร์รัปชัน่ในระบบราช ซ่ึงทาํให้เกิดการจดัสรร
งบประมาณและการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช่เร่ืองการโกงกนัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แบบแบ่งกนั
กินอย่างท่ีประชาชนส่วนหน่ึงเขา้ใจเท่านั้น แต่เป็นส่ิงท่ีอาจารย ์ประเวศ  วะสี เรียกว่า “การปลน้
ชาติแบบใหม่” ท่ีทาํให้เกิดความเสียหายร้ายแรงชนิดท่ีทาํให้ชาติตกตํ่าล่มจมได้ต่อไป ถ้าไม่คิด
แกไ้ขกนั 
 อีกปัญหาหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนกบัการดาํเนินชีวิตของขา้ราชการก็คือ ภยัรอบตวั เช่น การท่ีมี
บุคคลภายนอกสวมใส่เคร่ืองแบบราชการ แอบอา้งเป็นราชการ เพื่อไปทาํกิจอนัมิชอบ ซ่ึงเป็นเหตุ
ก่อให้เกิดความเสียหายกบัวงการขา้ราชการได ้ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีท่ีนายณรงค ์สมบูรณ์ปฏิบติั 
อาย ุ๔๘ ปี ผูต้อ้งหามีอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และพกพา
อาวธุปืนในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่มีสิทธิจะสวมเคร่ืองแบบ หรือไม่มีสิทธิใชย้ศ 
ตําแหน่ง โดยกระทําการเช่นนั้ นเพื่อให้บุคคลอ่ืนเช่ือว่าตนมีสิทธิจับกุมได้ในบริเวณท้อง
สนามหลวง ทั้งยงัแอบอา้งให้ผูอ่ื้นหลงเช่ือเพื่อตนจะไดห้ลอกลวงเอาเงินหรือทรัพยสิ์นของคนอ่ืน
ดงันั้น ตอ้งดาํเนินการโดยเนน้การป้องกนั ตรวจตรา และปราบปราม๔๕ 
 ในการแกปั้ญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในวงการราชการของไทยนั้น สํานกังาน ก.พ. 
และสมาคมส่งเสริมการพฒันาจิตใจและคุณธรรม (สสพธ.) ไดร้วมกนัจดัสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิดา้น
จริยธรรมในหัวขอ้เร่ือง “แนวทางในการพฒันาขา้ราชการดา้นจริยธรรม” ข้ึน ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษทัไทยประกนัชีวติ จาํกดั ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในการน้ีการสัมมนา
ดงักล่าว ไดแ้บ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

                                                        
๔๔ทีมข่าวคมชดัลึก, “ฝากขงั”, คมชัดลกึ, (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕) : ๑. 
๔๕ทีมข่าวแนวหนา้, “พ.ต.ท.เก”๊, แนวหน้า, (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๖. 
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 กลุ่มท่ี ๑ บทบาทของ ก.พ. ในการพฒันาขา้ราชการดา้นจริยธรรม 
 กลุ่มท่ี ๒ รูปแบบและวธีิการพฒันาขา้ราชการจริยธรรม 
 กลุ่มท่ี ๓ แนวทางในการเสริมสร้างทศันคติและค่านิยมสาํหรับขา้ราชการ 
 ผลการสัมมนาสรุปไดด้งัน้ี 
 ๑. บทบาทของ ก.พ.ในการพฒันาข้าราชการด้านจริยธรรม 
 ๑.๑ ควรเป็นผูน้าํดา้นการพฒันาจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๑.๒ ควรเป็นผูก้ ําหนดแนวทางในการพฒันาจริยธรรม แล้วเสนอให้รัฐบาลพิจารณา
กาํหนดเป็นแผนพฒันาจริยธรรมระดบัชาติ 
 ๑.๓ ควรเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันาดา้นจริยธรรม 
 ๑.๔ ควรเป็นศูนย์กลางและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านจริยธรรม เช่น สร้าง
หลกัสูตรการฝึกอบรม หาวธีิการโดยใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการพฒันาจริยธรรม และสนบัสนุน
ดา้นการฝึกอบรม ดา้นจริยธรรม 
 ๑.๕ ควรเป็นผูจ้ดัอบรมขา้ราชการระดบัสูงในดา้นจริยธรรม 
 ๑.๖ ควรเป็นผูป้ระเมินผลการประพฤติปฏิบติัของขา้ราชการ เพื่อเฟ้นหาขา้ราชการดีเด่นใน
ส่วนราชการต่าง ๆ 
 ๑.๗ ควรเป็นผูก้าํหนดสวสัดิการใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิต เพื่อ
ความอยูร่อดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั 
 ๒. รูปแบบและวธีิการพฒันาข้าราชการด้านจริยธรรม 
 ไดแ้บ่งรูปแบบและวธีิการพฒันาเป็น ๒ แบบ คือ การฝึกอบรมอยา่งมีพิธีการหรือมีรูปแบบ 
(Formal Training) และการฝึกอบรมอยา่งไม่มีรูปแบบ (Informal Training) 
 ๒.๑ การฝึกอบรมแบบ Formal ไดแ้ก่ การอบรมขณะเขา้รับราชการหรือปฏิบติังาน (In-
Service Training) แบ่งการอบรมออกเป็น ๕ ระดบั คือ 
  ๒.๑.๑ ข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ถือว่าจริยธรรมเป็นส่ิงสําคญั ถ้าผูบ้งัคบับญัชาได้
ประเมินความประพฤติหรือพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของขา้ราชการระดบัน้ีแลว้ เห็นวา่เหมาะสม ก็
ผา่นการทดลองปฏิบติัราชการได ้จึงถือวา่ใชจ้ริยธรรมเป็นเง่ือนไขในการแต่งตั้งให้เป็นขา้ราชการ
พลเรือนสามญั 
  ๒.๑.๒ ขา้ราชการระดบัปฏิบติัให้มีการฝึกอบรมดา้นจริยธรรมแก่ขา้ราชการในกลุ่มน้ี
อยา่งทัว่ถึงและจริงจงั 
  ๒.๑.๓ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ควรให้มีการฝึกอบรมดา้นจริยธรรมแก่ขา้ราชการระดบั
น้ี และใหใ้ชจ้ริยธรรมเป็นเง่ือนไขในการประเมินเพื่อการแต่งตั้งหรือเล่ือนระดบัตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
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  ๒.๑.๔ ผูบ้งัคบับญัชาระดบักลางควรให้มีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมแก่ขา้ราชการ
ระดบัน้ีอยา่งเขม้ขน้และทัว่ถึง 
  ๒.๑.๕ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงควรให้มีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเขม้ขน้และ
ลึกซ้ึง และถ้าบกพร่องในด้านจริยธรรมจะต้องมีมาตรการสนองตอบท่ีเด่นชัดจากกลุ่ม
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัเดียวกนั 
  สําหรับวิธีการฝึกอบรมหรือพฒันานั้น กระทาํไดห้ลายวิธี เช่น การอบรมแบบอยู่ประจาํ 
นาํรูปแบบการฝึกอบรมท่ีประสบความสําเร็จมาประยุกต์ใช้ เช่น โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทอง และการอบรมขา้ราชการของจงัหวดัปราจีนบุรี นอกจากนั้นอาจใชรู้ปแบบของศาสนามาปรับ
ใช ้มีการฝึกสมาธิหรือฝึกจิตภาวนา เป็นตน้ 
 ๓. แนวทางในการเสริมสร้างทศันคติและค่านิยมส าหรับข้าราชการ 
 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นจริยธรรมในกลุ่มท่ี ๓ ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติและค่านิยมไวด้งัน้ี 
 ทศันคติ คือ ทิศทางของการมองหรือภาษาธรรม เรียกวา่ สัมมาทิฏฐิ 
 ค่านิยม คือ เกณฑใ์นการตดัสินวา่อะไรดี อะไรชัว่ 
 ทศันคติในการทาํงานหรือปฏิบติังานของขา้ราชการ มีทิศทางการมอง ๔ อยา่ง คือ ทศันคติ
ต่อตวัเอง เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา๔๖ 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในวงข้าราชการไทย เป็นปัญหาท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน อย่างเช่นปัญหาคอรรัปชั่น เป็นปัญหาท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งพยายามท่ีจะแกไ้ขให้หมดไปจากสังคมไทย แต่ก็ทาํไดโ้ดยยาก มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ช่วยกนัปลูกจิตสาํนึก 
  ๔. การด าเนินชีวติของนักธุรกจิ 
 คาํวา่ ธุรกิจ ในท่ีน้ี หมายถึง งานประจาํเก่ียวกบัอาชีพคา้ขาย หรือกิจการอ่ืนท่ีสําคญัท่ีไม่ใช่
ราชการ เช่น การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การ
บริการ หรือกิจการอยา่งอ่ืน ซ่ึงเป็นการคา้๔๗ 
 หากจะถามวา่นกัธุรกิจคือใครและทาํหนา้ท่ีอะไรนั้นผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะอธิบายความหมาย
และหน้าท่ีของนักธุรกิจจากแนวคิดจริยธรรมนักธุรกิจ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างตน้ ซ่ึงหมายถึงผู ้

                                                        
๔๖ศูนยส่์งเสริมจริยธรรม สํานกังาน กพ., แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัจริยธรรมของขา้ราชการ, 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกังาน กพ., ๒๕๔๒), หนา้ ๓๐ - ๓๒. 
๔๗ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,  อ้างแล้ว,         

หนา้ ๕๕๗ – ๕๕๘. 
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ประกอบธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือหลายอย่างซ่ึงจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผูท่ี้เป็นลูกค้า คู่ค้า 
พนกังานในหน่วยงานของตน สินคา้และบริการ ทั้งน้ีการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวของนกัธุรกิจนั้นมี
เป้าหมายเพื่อแสวงหาผลกาํไรในการประกอบการนั้นๆ แต่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการสมยัใหม่ตอ้งจ่าย
ทั้งตน้ทุนทางเศรษฐกิจและตน้ทุนทางการเมือง เพื่อให้ธุรกิจธาํรงอยูไ่ด ้ในส่วนตน้ทุนทางการเมือง
นั้นทาํใหเ้ช่ือมโยงไปสู่นกัการเมืองโดยปริยายซ่ึงจะไดก้ล่างถึงความหมายของนกัการเมืองต่อไป 
 นักธุรกิจเป็นผูบ้ริหารในหน่วยของธุรกิจ ท่ีถือเป็นส่วนสําคญัในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ นกัธุรกิจสามารถพฒันาตวัเองจากอดีตนั้นเป็นผูอ้ยูใ่ตอุ้ปถมัภใ์นระบบราชการ จากทหาร
และขา้ราชการ จนกระทัง่ทุกวนัน้ีสามารถมีอาํนาจทั้งการเงินท่ีไดส้ะสมความมัง่คัง่ไวใ้นอดีต จึงทาํ
ใหน้กัธุรกิจไดเ้ปรียบมากกวา่กลุ่มอ่ืน๔๘ 
 กลุ่มธุรกิจมีอิทธิอย่างมาก นอกจากจะสามารถใช้พลงัทางเศรษฐกิจของตนครอบงาํการ
ตดัสินใจของขา้ราชการและรัฐบาลแลว้ ยงัสามารถใชพ้ลงัทางเศรษฐกิจของตนโดยผา่นส่ือมวลชน
และวธีิการอ่ืนๆ เพื่อโนม้นา้วมติมหาชนให้มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของตนดว้ย๔๙ 
 นกัธุรกิจท่ีจะศึกษาในบทน้ีสามารถแยกประเภทของนกัธุรกิจไดห้ลายประเภท ชยัอนนัต ์ 
สมุทวณิช เห็นวา่นกัธุรกิจในไทยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

1. นกัธุรกิจท่ีเป็นสัญชาติไทย เช้ือชาติไทย ผูเ้ป็นเจา้ของทุนและมีกิจการส่วนใหญ่อยูใ่น
ประเทศ ถึงแมจ้ะมีความสัมพนัธ์กบัต่างชาติ แต่ยงัคงเป็นเจา้ของทุนและกิจการอยู ่

2. นกัธุรกิจท่ีเป็นสัญชาติอ่ืน เช้ือชาติอ่ืนท่ีเป็นเจา้ของ, หุ้นส่วนใหญ่ หรือ ตวัแทนผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ซ่ึงมีกิจการอยูใ่นเมืองไทย 

3. นกัธุรกิจท่ีเป็นคนสัญชาติไทย ท่ีเป็นตวัแทน, หุน้ส่วนของบริษทัต่างชาติท่ีมีการลงทุน
และการดาํเนินกิจการในเมืองไทย๕๐ 

 การดาํเนินชีวิตของนกัธุรกิจของคนไทยในสังคมปัจจุบนั เต็มไปดว้ยปัญหาต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมของนกัธุรกิจเอง พฤติกรรมของนกัธุรกิจดว้ยกนั และพฤติกรรมจากลูกคา้ท่ีมี

                                                        
๔๘เกสรี  พงษส์ังข,์ “นกัธุรกิจกบันกัการเมือง : ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร 

จาํกดั”, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), ๒๕๔๒, 
หนา้ ๖๕. 

๔๙เกริกเกรียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม, สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจการเมืองไทย, (นนทบุรี : 
สาํนกัพิมพสุ์โขทยัธรรมาธิราช ๒๕๒๘), หนา้ ๔๗๘. 

๕๐ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช, อยู่เมืองสลัว, (กรุงเทพมหานคร : มาสเตอร์เพรส, ๒๕๓๑), หนา้ 
๗๕-๗๖. 
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ความสัมพนัธ์กบัธุรกิจ ในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมของนกัธุรกิจเอง เช่น นกัธุรกิจขาดความรอบคอบ 
ไม่มีระบบการบริหารจดัการท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไป ขาดหลกัจริยธรรมท่ีควรจะมี เช่น 
ความซ่ือสัตย ์เป็นตน้ นกัธุรกิจบางคนตอ้งการผลกาํไรมาก ๆ บางคร้ังหรือหลาย ๆ คร้ัง ก็ใช้เล่ห์
เหล่ียมในการเอาเปรียบผูบ้ริโภค เช่น ให้คุณภาพสินค้าตํ่า ข้ึนราคาสินค้าเกินกว่าเหตุ เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัมีวิธีการหลีกเล่ียงการเสียภาษีท่ีควรจะเสียเพื่อนาํเงินไปพฒันาประเทศ นกัธุรกิจบาง
คนโกงแมก้ระทัง่ลูกจา้งของตวัเอง เช่น ไม่ให้ค่าจา้งตามท่ีตกลงกนัไวห้ลงัจากการประกอบธุรกิจ 
เป็นตน้ 
 สาเหตุของปัญหาจริยธรรมในทางธุรกจิ 
 ประเด็นสําคญัท่ีตอ้งพิจารณา คือ ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร อะไรเป็น
ปัจจยัหรือสาเหตุท่ีนาํไปสู่ปัญหาทางจริยธรรม สาเหตุอาจมีดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตัวและความเห็นแก่ตัว 
 ผลประโยชน์ส่วนตวั ความโลภ รวมทั้งกิเลส ตณัหา ลว้นแลว้แต่สร้างปัญหาทางจริยธรรม
ทั้งส้ิน บางทีเราจะพบว่าในธุรกิจมีคนท่ีมีความโลภ ไม่ตรงไปตรงมาเป็นจาํนวนไม่น้อย พวกน้ี
มองเห็นผลประโยชน์ของตนเองเป็นสําคญั มองไม่เห็นผลประโยชน์ของคนอ่ืนหรือของสาธารณะ 
พวกน้ีไม่คาํนึงวา่ผลประโยชน์ของตนนั้นจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อคนอ่ืนหรือต่อส่วนรวมอย่างไร 
พวกน้ีมีแนวโน้มจะใช้ประโยชน์จากตาํแหน่งหน้าท่ีของบริษทัเพื่อประโยชน์ของตนเอง มีความ
ฉลาดท่ีจะฉกฉวยโอกาสและช่องโหว่ในกฎขอ้บงัคบัเพื่อแสวงหากาํไรให้กบัตนเอง รวมทั้งการ
แสวงหาโอกาสจากผูท่ี้อ่อนแอกวา่ หรือเสียเปรียบ ไม่สนใจในเร่ืองจริยธรรมหรือคุณธรรมแต่อยา่ง
ใด และมีความเช่ือวา่ธุรกิจเป็นเร่ืองของการตกัตวงเอาประโยชน์ให้กบัตวัเอง ยิ่งทาํกาํไร หรือความ
มัง่คัง่ให้กบัตวัเองมากเท่าใด จะกลายเป็นผูมี้ความสําเร็จทางธุรกิจมากเท่านั้น พวกน้ีนึกแต่ตวัเอง
เป็นใหญ่ (egoistic) เอาตวัเองเป็นมาตรฐาน เม่ือตอ้งการอะไรตอ้งทาํให้ไดไ้ม่วา่ดว้ยวิธีการใด ๆ ก็
ตาม ระบบการคดัเลือกและสรรหาบุคลากรของบริษทัทั้งหลายไม่วา่จะเป็นประเทศใด ๆ ก็ตามไม่มี
ทางจะสกดักั้นบุคคลเหล่าน้ีไม่ให้เขา้มาในวงการธุรกิจของตน ไม่มีทางรู้ไดล่้วงหน้าถึงลกัษณะ
เช่นนั้นจนกว่าระรับบุคคลนั้นเขา้มาทาํงานแล้ว การแสวงหาขอ้มูลละเอียดในเร่ืองส่วนตวัว่าเขา
เป็นคนเช่นไร อาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล นอกจากนั้นในบางประเทศ เช่น ประเทศไทยท่ี
ยงัมีความเช่ืออยู่ว่าธุรกิจเป็นเร่ืองแสวงหาประโยชน์และกาํไรให้กบัตวัเอง เม่ือความมัง่คัง่ร่ํารวย
เป็นตวัวดัความสําเร็จของบุคคลแล้ว ความคิดเช่นน้ีเท่ากับเป็นการส่งเสริมความโลภและการ
แสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองของผูท่ี้ทาํธุรกิจ๕๑ 

                                                        
๕๑James E. Post, William C. Frederick, Anne T. Lawrence, James Weber, Business and 

Society : Corporate Strategy, Public Policy, Ethics edition, (New York : McGraw-Hill, 1996), 
101 - 102. 
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 ๒. การกดดันเพือ่ให้ได้มาซ่ึงก าไร 
 เม่ือแต่ละบริษทัหรือธุรกิจถูกกดดนัอย่างรุนแรงเพื่อการแข่งขนัในการแสวงหากาํไร การ
แข่งขนัจะมีความเขม้ขน้รุนแรง และอาจนาํไปสู่การดาํเนินงานท่ีขาดจริยธรรมและผิดกฎหมาย เพื่อ
เอาชนะอีกฝ่ายหน่ึงหรือเพื่อให้ตวัเองอยู่รอด การกดดนัเช่นนั้นเป็นการตอกย ํ้าความเช่ือท่ีว่า ผูท่ี้
ชนะเท่านั้ นท่ีจะอยู่รอด หรือผูท่ี้เข้มแข็งท่ีสุดจะอยู่รอดได้ และทาํให้ผูบ้ริหารต้องหันมามอง
ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสําคญั และหาวิธีการทุกอยา่งในการเอาชนะคู่แข่งโดยไม่คาํนึงถึงเร่ือง
จริยธรรมหรือตวับทกฎหมาย บริษทัท่ีมีปัญหารายไดห้รือประสบกบัการขาดทุน มกัจะหันไปหา
วธีิการต่าง ๆ เพื่อใหต้วัเองอยูร่อด แมจ้ะเป็นวธีิการท่ีผิดจริยธรรม ผูบ้ริหารกิจการเช่นน้ีจะเนน้หรือ
คิดเพียงหลกัพื้นฐานของธุรกิจ (bottom – line mentality) หรือการแสวงหากาํไรสูงสุด ดงันั้นวิธีการ
ต่าง ๆ ไม่วา่เป็นความพยายามติดสินบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อใหบ้ริษทัของตนไดป้ระโยชน์ในทางท่ี
มิชอบ หรือเพื่อหลีกเล่ียงภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้๘ 
 ๓. จุดมุ่งหมายของธุรกจิกบัค่านิยมส่วนตัว 
 การขดัแยง้ทางจริยธรรมมกัเกิดข้ึนไดเ้ม่ือทางบริษทัไดมุ้่งเนน้จุดมุ่งหมายของบริษทัและ
ดาํเนินการในวิถีทางท่ีลูกจา้งบางคนรับไม่ได้ อาจทาํให้พนักงานหันไปหาเสียงสนับสนุนจาก
สาธารณชน หรือร้องเรียนต่อสังคม หลงัจากท่ีไดพ้ยายามต่อสู้ให้ทางบริษทัแกไ้ขในส่ิงผิด มีความ
เป็นไปได้ท่ีพนักงานท่ีต่อต้านนโยบายและวิธีการของบริษทัเช่นนั้น อาจได้รับการปฏิบติัท่ีไม่
เหมาะสมจากผูบ้ริหาร อาจมีการกลัน่แกลง้หรือไม่เป็นธรรมในการให้ความดีความชอบ อยา่งไรก็
ตามปัญหาทางจริยธรรมเกิดข้ึนเม่ือพนกังานเห็นว่านโยบายหรือวิธีการของบริษทัไม่ถูกตอ้ง อาจ
เป็นอนัตรายต่อพนกังาน ต่อชุมชน หรือแมแ้ต่บริษทัเอง พนกังานไดต่้อสู้เรียกร้องแลว้แต่ไม่สําเร็จ 
เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่รับฟัง ถือวา่ตนเองมีอาํนาจและพนกังานตอ้งทาํตามคาํสั่งและนโยบายของฝ่าย
บริหารเท่านั้น๕๒ 
 ๔. ความขัดแย้งต่างวฒันธรรม 
 ปัญหาทางจริยธรรมเกิดข้ึนไดใ้นเม่ือบริษทัดาํเนินกิจการในสังคมท่ีมีวฒันธรรมแตกต่าง
ไปจากของตน ความแตกต่างทางวฒันธรรมนํามาซ่ึงความแตกต่างในมาตรฐานทางจริยธรรม 
บรรดาบริษทัขา้มชาติมกัประสบปัญหาเช่นน้ีอยูเ่สมอ เช่น ประเทศตะวนัตกยอมรับความเท่าเทียม
ในการจา้งแรงงานโดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในดา้นเพศหรือผิว แต่ในบางประเทศยงัไม่ยอมรับ
ความแตกต่างในดา้นเหล่าน้ี หรือการส่งสินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพหรือไม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงไม่สามารถขาย
ได้ในประเทศของตนไปขายในประเทศอ่ืน โดยท่ีประเทศนั้นยงัไม่มีขอ้ห้าม อาจเกิดปัญหาทาง
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จริยธรรมไดเ้ช่นกนั ในบางประเทศการจา้งแรงงานเด็กถือว่าไม่เป็นเร่ืองเสียหาย แต่ในบางสังคม
ยอมรับไม่ได ้หรือบางสังคมท่ีถือวา่การจา้งแรงงานสตรีในค่าจา้งท่ีตํ่ากวา่แรงงานชายเป็นเรืองท่ีไม่
เสียหายนั้น เป็นปัญหาทางจริยธรรมเช่นกนั ปัญหาอยู่ท่ีว่าจะใช้มาตรฐานของใครเป็นเกณฑ์ใน
ขณะท่ีธุรกิจได้ขยายตวัเป็นธุรกิจระดบัโลกมากข้ึน และมีบริษทัต่าง ๆ ปฏิบติังานต่างแดนต่าง
วฒันธรรมมากข้ึน ยอ่มทาํใหปั้ญหามีมากข้ึน  
 ปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติของธุรกจิในประเทศไทย 
 ๑. จริยธรรมทีม่ีต่อเศรษฐกจิ 
 วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แสดงถึงปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจไทย 
ธุรกิจเอกชนลงทุนเกินตวั เน่ืองจากสามารถระดมทุนเขา้มาไดง่้าย ไม่ว่าในรูปของการออกหุ้นกู้
ประเภทต่าง ๆ การกูย้ืมเงินจากกิจการวิเทศธนกิจของสถาบนัการเงินในประเทศ สถาบนัการเงิน
จาํนวนไม่นอ้ยปล่อยสินเช่ือโดยขาดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ธนาคารพาณิชยห์วงั
รายไดจ้าํนวนมหาศาลจากการปล่อยสินเช่ือผา่นกิจการวเิทศธนกิจใหแ้ก่ธุรกิจเอกชนต่าง ๆ อยา่งไม่
ระมดัระวงั ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานท่ีขาดจริยธรรม ท่ีสําคญัเม่ือการได้มาซ่ึงเงินทุนเป็นไปอย่าง
ง่ายดายและเป็นจํานวนมาก มีนักลงทุนจํานวนไม่น้อยท่ีไปลงทุนในกิจการท่ีไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี เช่น นาํเอาไปซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเก็งกาํไร และไปกวา้น
ซ้ือท่ีดินเพื่อเก็งกาํไร มีการนาํเงินไปลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย ์เช่น อาคารชุด ศูนยก์ารคา้ 
อาคารสํานักงาน สนามกอล์ฟ และสถานพกัผ่อน (resort) ต่าง ๆ เกินความต้องการของตลาด 
นอกจากนั้นการควบคุมดูแลการนาํเงินกูไ้ปใช้ไม่รัดกุมเพียงพอ จนเป็นช่องว่างท่ีทาํให้นักธุรกิจ
เหล่านั้นนาํเงินไปลงทุนอยา่งไม่รอบคอบ ขาดจริยธรรม และมุ่งแต่กาํไรสูงสุดในระยะสั้ น ไม่ได้
คาํนึงถึงการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจในระดบัมหภาค หรือผลกระทบต่อสังคม๕๓ 
 อนัท่ีจริงการนาํเอาเงินไปลงทุนในกิจการท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดห้รือประโยชน์อย่างเต็มท่ี
นั้นเป็นเพียงปลายเหตุ ตน้เหตุของปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจน่าจะอยู่ท่ีการบริหารสถาบนัการเงินซ่ึง
เป็นผูป้ล่อยเงินกู้ มีระบบการปล่อยเงินกู้และการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการใช้เงินกู้ ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ยงัมีกรณีปรากฏให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารสถาบนัการเงินและพนกังานสมคบกบันกัธุรกิจ
ซ่ึงเป็นพรรคพวกให้สินเช่ือในโครงการท่ีไม่เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจ กลายเป็นหน้ีท่ีไม่
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ก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบนัการเงินท่ีปล่อยเงินกู้ จึงถือได้ว่าผูบ้ริหารสถาบนัทางการเงินและ
พนกังานขาดจริยธรรมในการบริหาร๕๔ 

 ภาวะวกิฤติทางเศรษฐกิจเช่นน้ีทาํใหธุ้รกิจท่ีคนไทยเป็นเจา้ของและบริหารโดยตระกูลใหญ่ 
ๆ ประสบกบัความสูญเสียอยา่งหนกั เช่น กลุ่มเตชะไพบูลย ์ตอ้งยอมให้รัฐบาลยึดธนาคารศรีนคร 
กลุ่มโสภณพานิช แมจ้ะรักษาธนาคารกรุงเทพไวไ้ด ้แต่ตอ้งปล่อยให้สถาบนัการเงินในเครือเปล่ียน
ผูบ้ริหารหรือช่วยเหลือตวัเอง เช่นเดียวกบักรณีของตระกูลลํ่าซาํ ท่ีรักษาธนาคารกสิกรไทยได ้แต่
ตอ้งปล่อยให้สถาบนัการเงินในเครือ เช่น บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยภ์ทัรธนกิจ จาํกดั ช่วยเหลือ
ตวัเอง กลุ่มเกลียวไพรัตน์ตอ้งสูญเสียบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยค์าเธ่ยไ์ฟแนนซ์ และบริษทั กลุ่ม พีที
ไอ และกลุ่ม เอ็น ที เอส สตีล ของสกุลหอรุ่งเรือง มีหน้ีเป็นจาํนวนมากและตอ้งเปล่ียนเจา้ของ
ผูบ้ริหาร เป็นตน้๕๕ 
 ๒. จริยธรรมต่อแรงงาน 
 จริยธรรมต่อแรงงานในดา้นน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสิทธิมนุษยชนและเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ด
กบัจริยธรรมต่อเศรษฐกิจ เร่ืองสถานการณ์แรงงานกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเก่ียวพนักนัอย่าง
แน่นแฟ้น ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในไทยมีผลกระทบต่อการจา้งงานอยา่งมาก มีปัญหาดา้นแรงงาน
ตามมา เช่น ปลดพนกังานออกจากงาน หรือการปิดกิจการอนัทาํให้เกิดการวา่งงาน ปัญหาเช่นน้ีทาํ
อยา่งไรจึงจะมีจริยธรรมและคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน เม่ือตน้ปี ๒๕๔๑ จาํนวนผูว้่างงานมีประมาณ 
๑.๔ ลา้นคน จากจาํนวนแรงงานทั้งหมด ๓๒ ลา้น เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ถึง ๔.๖ เม่ือเปรียบเทียบกบั
ในปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐๕๖ จากการศึกษาของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาแห่งประเทศไทย (TDRI) 
โดย ดร.เสาวลกัษณ์ กิติประภสัร์ ไดแ้สดงวา่ท่ีคาดการณ์ไวว้า่ภาคเกษตรสามารถช่วยคนงานเหล่าน้ี
ได้เป็นการคาดคะเนท่ีผิด ภาคเกษตรไม่สามารถรองรับคนตกงานได้เลย เครือข่ายรองรับความ
ปลอดภยัทางสังคม (social safety nets) ตามแบบประเพณีไม่พอเพียง จาํตอ้งมีการจดัทาํเครือข่าย
รองรับความปลอดภยัทางสังคมท่ีเป็นทางการ๕๗ 
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 แรงงานเด็กและสตรีได้รับผลกระทบอย่างมาก แรงงานสตรีและเด็กซ่ึงส่วนใหญ่มี
การศึกษาน้อย ไม่มีทกัษะฝีมือ ขาดอาํนาจในการต่อรองทาํให้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มแรกท่ีถูกเลิกจา้ง 
ประเทศไทยไดถู้กโจมตีและวิจารณ์อยูเ่สมอในท่ีประชุมระหวา่งประเทศเร่ืองเก่ียวกบัแรงงานเด็ก 
ดงันั้นเม่ือมีวกิฤติเศรษฐกิจเกิดข้ึน ปัญหาน้ีจึงรุนแรงมากข้ึน 
 นอกจากน้ียงัมีปัญหาแรงงานเถ่ือนคือแรงงานคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองไทยผิดกฎหมาย 
แรงงานเหล่าน้ีเป็นท่ีสนใจของนายจ้างเน่ืองจากเป็นแรงงานท่ีไม่มีอาํนาจต่อรองเลย นายจ้าง
สามารถกดค่าแรงใหต้ํ่ากวา่ค่าจา้งขั้นตํ่าได ้และในเร่ืองสวสัดิการก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน 
เป็นการเอาเปรียบอย่างชดัเจนต่อแรงงานเหล่าน้ี ไดมี้การคาดคะเนว่ามีผูล้กัลอบเขา้เมืองโดยผิด
กฎหมายเพื่อมาขายแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ในปี ๒๕๔๐ – ๔๑ ประมาณ ๘ แสนคน๕๘ นายจา้งถือ
ว่าเม่ือเป็นแรงงานท่ีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย จึงไม่ปฏิบติัต่อคนงานเหล่าน้ีตามกฎหมายแรงงาน 
และไม่คาํนึงถึงจริยธรรมเท่าใดนกั 
 ๓. จริยธรรมทีม่ีต่อส่ิงแวดล้อม 
 แมว้่าเร่ืองส่ิงแวดล้อมจะได้มีการรณรงค์ให้ช่วยกนัรักษาและให้ความสนใจในปัญหาน้ี
อยา่งต่อเน่ือง แต่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ไดล้ดลงไปแต่อยา่งใด รัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงไดรั้บการคาดหวงัสูงวา่จะช่วยดูแล
ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แมว้่ากฎหมายฉบบัน้ีมุ่งเน้นการจดัการและ
แกไ้ขปัญหามลพิษเป็นส่วนใหญ่ เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์มลพิษยงัเป็นปัญหาสําคญั
สําหรับประเทศไทย จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรากฏวา่ลุ่มนํ้ าภาคกลาง
เป็นแหล่งท่ีไดรั้บผลกระทบทางมลพิษทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และชุมชนมากท่ีสุด 
บริเวณท่ีคุณภาพนํ้ ามีสภาพวิกฤติมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แม่นํ้ าเจา้พระยา ช่วงตั้งแต่จงัหวดันนทบุรีจนถึง
จงัหวดัสมุทรปราการ และแม่นํ้าท่าจีน ตั้งแต่สุพรรณบุรีจนถึงสมุทรสาคร 
 มูลฝอยเป็นปัญหาสําคญัอีกเช่นกนั ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนจากชุมชน
ทัว่ประเทศประมาณ ๑๓.๕ ลา้นตนั หรือประมาณวนัละ ๓๗,๐๐๐ ตนั ในดา้นสภาพอากาศพบว่า 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ฝุ่ นละอองเป็นปัญหาท่ีสําคัญอันเกิดจากการก่อสร้างอาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม และควนัดาํ ควนัขาว ท่ีปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ส่วนสาร

                                                        
๕๘Charles E Morrison, ed, Asia, - Pacific Security Outlook 1998, (Tokyo : Japan Center 

International Exchange, 1998), p. 138. 
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อนัตรายเป็นปัญหาท่ีมีข้ึนมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผูป่้วยไดรั้บสารอนัตราย ๓,๐๕๕ คน เสียชีวิต  
๓๐ คน๕๙ 

 ตวัอย่างขา้งตน้แสดงว่าภาครัฐเองมีเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอจะดูแลได้ทัว่ถึง โรงงานมกัจะ
กาํจดัของเสียท่ีปลายท่อมากกว่าจะกาํจดัของเสียท่ีกระบวนการผลิต จึงควรนาํเอาระบบภาษีเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มมาใชเ้พื่อใหผู้ก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ภาคธุรกิจซ่ึงเคยสร้างมลพิษอยา่งอิสระมาชา้นาน และ
เขา้ใจวา่ของเสียเป็นขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ ควรตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
กาํจดัของเสียดงักล่าว ดงันั้นการปล่อยของเสียหรือมลพิษโดยอาศยัความไม่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมของรัฐ เป็นการแสดงถึงความไม่สนใจท่ีธุรกิจจะตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม และมองเห็นว่า
สังคมเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ท่ีสําคญั เป็นการทาํธุรกิจท่ียงัขาดจริยธรรม ถา้นกัธุรกิจมี
จริยธรรมบริหารกิจการของตนโดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมแลว้ การควบคุมโดยกฎหมาย
มีความจาํเป็นนอ้ย 
 นอกจากน้ียงัมีการขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัรัฐในส่วนของการครอบครองท่ีดินในเขต
ป่าสงวน เขตป่าอนุรักษ ์เขตพื้นท่ีคุม้ครอง และท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกเขา้
ไปยึดครองโดยพลการทั้งส้ิน๖๐ แต่ในทศันะขององคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) เห็นว่าจะช่วยรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติได ้โดยขอใหรั้บรองสิทธิของบุคคลหรือสิทธิชุมชนในการ
เขา้ครอบครองท่ีดินเหล่าน้ี แต่รัฐยงัไม่เห็นด้วยแม้ว่าการขดัแยง้เช่นน้ีไม่ใช่เป็นเร่ืองของธุรกิจ
โดยตรงแต่มีปัญหาขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัจริยธรรมทางดา้นสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนซ่ึงยงัหาขอ้
ยติุไม่ได ้
 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ในการปฏิบติัทางธุรกิจท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมยงัแสดงให้เห็น
ถึงขอ้บกพร่องทางดา้นกฎหมายแลว้ ความตระหนกัในความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรดาธุรกิจ
บางส่วนยงัไม่มีเท่าท่ีควร การยอมรับในด้านจริยธรรมยงัมีน้อยโดยเฉพาะในส่วนของสิทธิ
มนุษยชน สิทธิของผูใ้ชแ้รงงาน และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 นอกจากน้ี การประกอบธุรกิจท่ีผิดกฎหมายก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีสําคญั เพราะเป็นการฉุด
ประเทศให้ลงตํ่าไปสู่ความเส่ือมทราม เช่น ธุรกิจการค้ายาเสพย์ติด ดังท่ีเป็นข่าวในวนัท่ี ๒๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีท่ี ร้อยตาํรวจเอกเฉลิม  อยู่บาํรุง แถลงข่าวตาํรวจท่ีสามารถยึดยาบา้ 

                                                        
๕๙กรมควบคุมมลพิษ, บันทกึสีน า้ตาล รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐, 

(กรุงเทพมหานคร : มปท., มปพ.), หนา้ ๑ - ๖. 
๖๐พนัส  ทัศนียานนท์, หลักธรรมรัฐกับการจัดการส่ิงแวดล้อม,  (กรุงเทพมหานคร :        

กรมส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, ๒๕๔๑), หนา้ ๓๐. 
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๑,๐๒๐,๐๐๐ เมด็ ยาไอซ์ ๒๐ กิโลกรัม มูลค่า ๔๐๐ ลา้นบาท จากบา้นพกัยา่นลาํลูกกา หลงัขยายผล
จากผูเ้สพเพียง ๒๐ เม็ด พร้อมสั่งล่าบังเซฟหรือนายศุภวฒัน์  ขอนทอง นายทุนใหญ่ท่ีให้การ
สนบัสนุนธุรกิจท่ีผดิกฎหมายน้ี๖๑ 
 การดาํเนินชีวติของนกัธุรกิจชาวไทยมกัพึ่งโชคลางของขลงัไปตามสมยันิยม แมใ้นปัจจุบนั
จะมีการเรียนเร่ืองการตลาดซ่ึงอาศยัวธีิคิดเชิงกลยทุธ์ (SWOT) แลว้ก็ตาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยม 
ความเช่ือท่ีหย ัง่ลึกมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั แต่การทาํธุรกิจส่วนใหญ่ในไทยมกัไปไม่ถึงจุดสูงสุดเลย
ทีเดียว ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดทุนนิยมมาใช้ในประเทศไทย ซ่ึงก็มักแพทุ้น
ต่างประเทศท่ีมีกาํลงัมากกว่า ร้านคา้ตามปกติท่ีเรียกว่า “โชวห่์วย” ก็พากนัตา้นแรงทุนนิยมน้ีไม่
ไหว ปิดกิจการขาดทุนตามกนัไปก็มี ยิ่งเป็นธุรกิจทางอุตสาหกรรมและไอทีดว้ยแลว้ก็ยิ่งเส่ียงข้ึน
มาก เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจในไทยนั้ นเอ้ือต่องานเกษตรกรรม เพราะบริบทของประเทศมี
ทรัพยากรและอากาศท่ีเหมาะสม แก่การส่งเสริมทางดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
เสียส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงคิดวา่ หากเรานาํหลกัพุทธจริยศาสตร์มาปรับใชใ้นเร่ืองของปฏิรูปเทสวาส 
คือ รู้วา่สถานท่ีใดเหมาะสมแก่ธุรกิจประเภทใดและเร่ืองสันโดษท่ีช่วยในเร่ืองของความพอเพียง มี
การควบคุมการงานและการเงินใหเ้กิดความสมดุลกนัไดก้็จะสามารถดาํเนินธุรกิจไปไดด้ว้ยดี 
 การขาดจริยธรรมในวงธุรกิจ มีลกัษณะท่ีเอารัดเอาเปรียบผูท่ี้เป็นลูกคา้ของหน่วยธุรกิจหรือ
ผูป้ระกอบธุรกิจนั้น มีอยู่อย่างกวา้งขวางในรูปแบบต่างๆ และไม่ไดรั้บความสนใจจากรัฐบาลชุด
ต่างๆ ท่ีผา่นมา และกลายเป็นค่านิยม ท่ีวา่นกัธุรกิจ ก็คือผูท่ี้สามารถเอารัดเอาเปรียบลูกคา้และคู่คา้
ไดม้ากท่ีสุด ในการไต่เตา้สู่กาํไรสูงสุด๖๒  

หากพิจารณาจากผูท่ี้ถูกกระทาํโดยตรงจากพฤติกรรมท่ีขาดจริยธรรมของหน่วยธุรกิจหรือ
นกัธุรกิจ ปรากฏวา่จะประกอบดว้ย 

๑. ผูท่ี้เป็นลูกคา้ซ่ึงมกัเป็นผูบ้ริโภคท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นหน่วยงาน 
๒. ผูท่ี้ขายแรงงานและทกัษะในตาํแหน่งต่างๆ จากระดบัล่างสู่ระบบบน 
๓. ผูท่ี้เป็นคู่คา้ซ่ึงมกัเป็นหน่วยงานท่ีขายปัจจยัการผลิต หรือวตัถุดิบแก่หน่วยธุรกิจหรือท่ี

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บช่วงจดัจาํหน่ายผลิตผลของหน่วยธุรกิจ 
นกัธุรกิจไม่วา่อยูใ่นตาํแหน่งสูงหรือระดบัล่าง ควรมีคุณธรรมประจาํตวั พฤติกรรมท่ีมีต่อ

ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน บุคคลอ่ืนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยออ้ม ก็จะเป็น

                                                        
๖๑ทีมข่าวไทยรัฐ, “ล่าบงัเซฟ”, ไทยรัฐ, (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕) : ๑๓. 
๖๒เกสรี  พงษส์ังข,์ “นกัธุรกิจกบันกัการเมือง : ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร 

จาํกดั”, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, ๒๕๔๒, หนา้ ๔๖. 
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พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกถึงสภาพการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในทางกลบักนัถา้นกัธุรกิจผูน้ั้น
เอารัดเอาเปรียบในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงอยูต่ลอดเวลาและอยา่งกวา้งขวางแลว้ อย่างนั้นแลว้เม่ือ
กา้วเขา้ไปสู่แวดวงอ่ืนๆ ลกัษณะของการขาดจริยธรรมก็จะติดตวัไปดว้ย ทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีขาด
จริยธรรมในวงการอ่ืนๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น ในกรณีท่ีนักธุรกิจท่ีขาดจริยธรรมเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตวั แลว้กา้วไปสู่ในระบบการเมืองการเป็นนกัการเมือง พฤติกรรมท่ีขาดจริยธรรม
จากนกัธุรกิจก็จะติดตวัตามมาดว้ยสู่การเป็นนกัการเมือง ทั้งท่ีนกัการเมืองนั้นตอ้งเป็นผูแ้ทนของ
ประชาชนส่วนรวม ซ่ึงเป็นการไม่รับผิดชอบต่ออาชีพของตน มุ่งแต่จะหารายไดใ้ห้แก่ตวัเอง เป็น
การสร้างปัญหาใหแ้ก่สังคมไทย 
 ๕. การด าเนินชีวติของนักการเมือง 
 “นกัการเมือง” (politician) วา่มาจากคาํวา่ “การเมือง” (ภาษากรีก “polis” แปลวา่ เมืองหรือ
นคร) ตามประวติัศาสตร์การปกครองของสมยักรีกโบราณ เมืองหรือนคร มีฐานะเป็นรัฐ ( state) 
หรือท่ีเรียกว่า นครรัฐ (city state) เช่น นครเอเธนส์ และนครสปาร์ตาในนครเอเธนส์ ถือว่าสังคม 
คือ การเมือง ประชาชนทั้งหมดในฐานะท่ีมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐคือนกัการเมือง และบุคคลท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการอาํนวยการปกครองรัฐหรือเมือง  คือ ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง
มากกวา่คนอ่ืน ๆ นกัการเมือง ถือวา่เป็นผูมี้อิทธิพลในการกาํหนดวฒันธรรม หรือเป็นบุคคลท่ีอยู่
ในตาํแหน่งระดบัสูงของโครงสร้างสังคมนั้น ๆ หรือนกัการเมือง หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีอาํนาจสูงสุด
ในแต่ละสังคมใดสังคมหน่ึง โดยมีตาํแหน่งหนา้ท่ีสําคญัและมีช่ือเสียง ซ่ึงอาจรวมถึงบุคคลหลาย
อาชีพดว้ยกนั เช่น ขา้ราชการ ซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่มนอ้ยในสังคม๖๓ 
 ส่วนในประเทศไทยเรานั้น ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของ
ขา้ราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุไวว้่า ขา้ราชการการเมือง ซ่ึงหมายถึง นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีและขา้ราชการการเมืองอ่ืนท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีหน้าท่ีดาํเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย รักษาประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลกัธรรมาภิบาล โดยตอ้งยึดมัน่ในค่านิยมหลกั 
ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม ยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณของการเป็นขา้ราชการการเมืองท่ีดี๖๔ 

                                                        
๖๓พระคม  ติกขวีโร (พรหมขันธ์), “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของ

นกัการเมืองทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั), ๒๕๕๓, หนา้ ๑๓. 

 ๖๔สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน, “ประกาศระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยประมวล
จริยธรรมของขา้ราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑”, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕, 
<http://www.ombudsman.go.th/10/9.asp>(21 Mach 2012) 

http://www.ombudsman.go.th/10/9.asp


 ๗๕ 

 ดงันั้น นกัการเมือง จึงหมายถึง ผูฝั้กใฝ่ในทางการเมือง เช่น รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา๖๕ 
การเมืองในประเทศไทยมีระบบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุขของประเทศ  
 ฉะนั้ น หน้าท่ีนักการเมืองท่ีต้องรักษาเอาไว ้เช่น การเป็นผูแ้ทนของประชาชน ควร
สอดส่องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม การเคารพแลว้เช่ือมัน่ในประชาธิปไตย เคารพต่อหน้าท่ี
ของตนเอง ต่อพรรคการเมืองท่ีตนสังกดั ต่อสมาชิกพรรคหรือสมาชิกพรรคตรงขา้ม และความ
รับผิดชอบในการปฏิบติังานในหน้าท่ีของตนเอง จากประเด็นบทบาทของนกัธุรกิจท่ีไดก้ล่าวถึง
ก่อนหนา้ ท่ีกล่าววา่ผูป้ระกอบการธุรกิจจะตอ้งมีการลงทุนในส่วนของตน้ทุนทางการเมืองนั้น การ
ลงทุนน้ีจะเป็นจุดเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัธุรกิจกบันกัการเมืองซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีสั่นคลอน
บทบาทหนา้ท่ีของนกัการเมืองได ้เพราะวา่ผูท่ี้มาเล่นการเมืองมาจากคนหลายชนชั้นในหลายอาชีพ 
พื้นฐานการศึกษา สถานภาพตลอดจนแนวคิดทางการเมือง ความแตกต่างในหลายๆ ดา้น ทาํให้
นกัการเมืองมีแนวทางในการบริหารประเทศท่ีแตกต่างกนัออกไป๖๖  ซ่ึงชยัอนนัต์  สมุทวณิชได้
แบ่งประเภทของนกัการเมืองไว ้๒ ประเภทคือ 
 ๑. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ผูเ้คยสมคัรผูแ้ทนราษฎรท่ีไม่ไดรั้บเลือกตั้งแต่ก็ยงัสมคัรอยู่
เป็นระยะๆ ผูเ้คยเป็น ส.ส. และยงัสนใจท่ีจะสมคัร ส.ส. อยู ่ผูป้ฏิบติังานเตม็เวลาของพรรคการเมือง 
สมาชิกสภาจงัหวดั (สจ.) และสมาชิกสภาเทศบาลในระดบัต่าง ๆ 
 ๒. อดีตขา้ราชการ (ทหาร-พลเรือน) และขา้ราชการท่ีดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองในระดบั
และรูปแบบต่างๆ เช่นตาํแหน่งในคณะรัฐมนตรี คณะท่ีปรึกษานายกฯ และรัฐมนตรี วุฒิสมาชิก 
และผูด้าํรงตาํแหน่งการเมืองประจาํรัฐสภา๖๗ 
 ในปัจจุบนั สังคมไทยมีนกัการเมืองทั้งท่ีมีอุดมการณ์และแบบไร้อุดมการณ์ ในส่วนท่ีมี
อุดมการณ์นั้นมกัจะเป็นนกัการเมืองมืออาชีพ (Professional Politician) ท่ีมุ่งหวงัสร้างความมัน่คง
แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อสร้างการเมืองให้มีความมัน่คง
และโปร่งใส จึงไม่ค่อยสร้างปัญหาให้กบัระบบการปกครองของประเทศ ส่วนใหญ่มกัจะให้คุณค่า
แก่สังคมและพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า แต่ปัญหามักจะเกิดจากนักการเมืองท่ีขาด
อุดมการณ์ เขา้มาเล่นการเมืองเพื่อหวงัผลประโยชน์ โดยใช้อาํนาจเป็นบนัไดในการกา้วไปสู่การ

                                                        
๖๕ราชบณัฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อา้งแลว้, หนา้ ๕๖๘. 
๖๖ผาสุก  พงษ์ไพจิตร และสังคิต  พิริยะรังสรรค์, รัฐ ทุน เจ้าพ่อท้องถิ่นกับสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยก์ารศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง), ๒๕๓๕, หนา้ ๑๓๘. 
๖๗ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช, อยู่เมืองสลวั, อา้งแลว้, ๒๕๓๑, หนา้ ๗๖. 



 ๗๖ 

ได้รับผลประโยชน์ พร้อมทั้งรักษาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง  โดยออกกฎหมาย 
เปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือกาํหนดนโยบายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ดงันั้น นกัการเมือง
จึงเกิดปัญหาในการดาํเนินชีวิต หรือดาํเนินชีวิตไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามหลกัจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของตน เม่ือนักการเมืองขาดอุดมการณ์ การดาํเนินชีวิตย่อมเป็นไปในทางลบ 
นกัการเมืองเหล่าน้ีมกัทาํการเบียดเบียนผูอ่ื้นโดยไม่เกรงกลวัต่อบาป ขาดศีลธรรม กล่าวคือ เร่ิม
ตั้งแต่การหาคะแนนเสียงเพื่อจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ไดมี้การทาํร้ายคู่แข่งทางการเมือง
ทั้งทางดา้นจิตใจและร่างกาย ไร้ความเมตตา กรุณา บางคร้ังถึงกบัโดนฆ่าเพื่อให้ตนหมดคู่แข่งทาง
การเมือง จะไดมี้โอกาสเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมืองไดสู้งข้ึน และเม่ือสามารถเขา้มาเป็นนกัการเมือง
ไดแ้ลว้ ก็มกัจะทาํการทุจริต คอรัปชัน่ เงินภาษีของประชาชนในทุกรูปแบบ เพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพอ้ง ซ่ึงเป็นการเรียกทุนคืนหลงัจากซ้ือเสียงในสมยัท่ีลงเลือกตั้งดว้ย เม่ือมีผูส้งสัย
ในเร่ืองการปกครองประเทศก็มกัจะกล่าวแก้ตัว หลอกลวงต่าง ๆ นานา เพื่อให้ตนเองพน้ผิด 
นักการเมืองบางคนในคราวเลือกตั้ งได้สัญญากับประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ แต่เม่ือตนได้ดาํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองแล้วกลับไม่ทาํตามท่ีตนพูด ไม่รักษาสัจจะของตน นักการเมืองบางคนก็
ประพฤติตนเส่ือมเสีย ตั้งตนอยูใ่นความประมาท ไม่เป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัเยาวชน เช่น ด่ืมสุราหรือ
เคร่ืองดองของเมา เป็นตน้ 
 การดาํเนินชีวิตท่ีบกพร่องของนักการเมือง ด้วยการกระทาํทางกายและวาจานั้น เป็นส่ิง
ท่ีมาจากแรงผลกัดนัภายใน นั่นก็คือ จิตใจ เม่ือนักการเมืองมีจิตใจท่ีเต็มไปด้วยความโลภ ความ
โกรธ และความหลงผิดจากทาํนองคลองธรรม ก็ยอ่มสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอ่ืน ๆ ในสังคม
เป็นจาํนวนมาก กล่าวคือ ความโลภในจิตใจเป็นสาเหตุให้นกัการเมืองอยากได ้อยากมี อย่างเกิน
พอดี ไม่พอใจในเงินและสวสัดิการท่ีตนได้รับ ทะเยอทะยานอยากได้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ ด้วย
ความคิดเช่นน้ีจึงทาํใหเ้กิดปัญหาคอรัปชัน่ ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงอาจแบ่งประเภทของการคอร์รัปชัน่
ไดด้งัน้ี 
 การทุจริตคอร์รัปช่ันของนักการเมืองในสังคมไทยปัจจุบัน จาํแนกได้หลายรูปแบบ 
ประกอบดว้ย 
 ๑) การยกัยอก (Embezzlement) คือ การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสิ์นของรัฐไปเป็น
ของตน 
 ๒) การท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเรียกร้องเงินจากธุรกิจเอกชน (Extortion) หรือการท่ีภาคธุรกิจเอกชน
ให้สินบน (Bribery) หรือผลประโยชน์ภายหลงั (Kickback) แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐให้ตดัสินใจทาํ หรือไม่
ทาํอะไรบางอยา่งท่ีทาํใหผู้ใ้หสิ้นบนไดป้ระโยชน์เหนือคู่แข่งรายอ่ืน 
 ๓) การเลือกตั้งและแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน (Nepotism)  



 ๗๗ 

 ๔) การทาํสัญญาจา้งหรือใหส้ัมปทานเฉพาะพรรคพวกผูส้นบัสนุนตน (Cronyism) 
 ๕) การใชข้อ้มูลภายในเพื่อซ้ือหรือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์(Insider Trading) ซ่ึงน่าจะ
รวมทั้งการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อซ้ือขายเงินตราต่างประเทศดว้ย เช่น กรณีท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐระดบัสูงรู้
ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะตดัสินใจประกาศลดค่าเงิน แลว้มีการบอกขอ้มูลให้กบันักธุรกิจ/นักลงทุน 
สั่งซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อทาํกาํไรภายหลงัจากท่ีมีการประกาศข่าวต่อสาธารณะ 
 ๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) การโยกยา้ยถ่ายเทเงินท่ีไดจ้ากการทุจริตฉ้อฉล หรือ
ไดม้าโดยผดิกฎหมายหรือผดิศีลธรรม เช่น การพนนั การขายของเถ่ือน กิจการโสเภณี เป็นนายหนา้
คา้แรงงาน ฯลฯ ไปเขา้ธนาคารสถาบนัการเงิน หรือธุรกิจท่ีถูกกฎหมายเพื่อลบร่องรอยแหล่งท่ีมาท่ี
ไม่ถูกตอ้งของเงิน มีทั้งการโยกยา้ยไปต่างประเทศและภายในประเทศ 
 ๗) การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษทัตนเองและพรรคพวก 
ผลประโยชน์ขดัแยง้หรือผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest)  
 ๘) การเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) การท่ีบริษทัให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่
เจา้หนา้ท่ีรัฐโดยทางออ้ม เช่น การให้ตาํแหน่งในบริษทั เม่ือเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้นปลดเกษียณหรือพน้
จากตาํแหน่ง ใหต้าํแหน่งงานแก่ญาติหรือใหผ้ลประโยชน์ทางออ้มอ่ืน ๆ แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อแลกกบั
การท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเอ้ือประโยชน์ใหก้บับริษทัธุรกิจ๖๘ 
 ปัญหาคอร์รัปชัน่ของนกัการเมืองไทยไม่ใช่เป็นเร่ืองแค่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จริยธรรม
เท่านั้น แต่เป็นเร่ืองของความบกพร่องในการบริหารจดัการทางบา้นเมือง (รวมเศรษฐกิจและสังคม) 
ของมนุษยท่ี์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเมือง การบริหาร 
และสถาบนัในดา้นการเมือง คอร์รัปชัน่ทาํลายหลกัความเป็นประชาธิปไตยและการปกครองท่ีดี
ของประเทศไทย เพราะคอร์รัปชั่นบ่อนทาํลายระบบท่ีเป็นทางการหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การ
คอร์รัปชัน่ในการเลือกตั้งและในสภานิติบญัญติั บ่อนทาํลายความน่าเช่ือถือและบิดเบือนลกัษณะ
คนท่ีควรไดเ้ป็นผูแ้ทนประชาชนในการกาํหนดนโยบาย ทาํให้เกิดการจดัสรรงบประมาณและการ
ใหบ้ริการไม่เป็นธรรม 
 การดาํเนินชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยการคอร์รัปชัน่ของนกัการเมืองไทย นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจดัการทางบา้นเมืองแลว้ ยงัเกิดผลกระทบต่อการพฒันาประเทศไทยดว้ย เน่ืองจาก
สภาพท่ีเป็นทั้งสาเหตุและตวัปัญหาท่ีสําคญัของปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทย คือ โครงสร้าง
เศรษฐกิจการเมือง ท่ีคนส่วนน้อยผูกขาดอาํนาจ ความมัน่คง ความรู้ และฐานะทางสังคม และ

                                                        
๖๘วิทยากร  เชียงกูล, แนวทางปราบคอร์รัปช่ันอย่างได้ผล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

เดือนตุลาคม, ๒๕๔๙), ๒๖ - ๒๗. 



 ๗๘ 

นโยบายการพฒันาประเทศแบบทุนนิยมผูกขาดท่ีเป็นบริวารทุนขา้มชาติ ไม่ส่งเสริมการกระจาย
ทรัพยสิ์น รายได ้และความรู้ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อยา่งเป็นธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน 
การศึกษาตํ่า ขาดความรู้ขอ้มูลข่าวสาร ขาดจิตสาํนึกท่ีจะรวมกลุ่มเพื่อต่อรองเร่ืองสิทธิผลประโยชน์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และไม่ตระหนักถึงแมแ้ต่ความร้ายแรงของปัญหาคอร์รัปชัน่/
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 การเมืองแบบน้ีทาํให้นกัการเมืองไทยมีการดาํเนินชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยการช่วงชิงอาํนาจ เพื่อ
ความไดเ้ปรียบในการใช้ทรัพยากรของประเทศแบบใครมีอาํนาจใครได ้และมุ่งหากาํไรสูงสุดขง
เอกชน โดยไม่คาํนึงถึงตน้ทุนและผลตอบแทนทางสังคม (ในแง่ของประชาชนทั้งประเทศ) การ
พฒันาเศรษฐกิจเท่าท่ีทาํกนัมาแลว้นั้นข้ึนอยู่กบัการเติบโตแบบฉาบฉวย เฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
การคา้และบริการเพื่อการส่งออกและเพื่อการบริโภคของคนรวย คนชั้นกลาง แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้
มีงานท่ีเหมาะสมทาํอยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 เศรษฐกิจของไทยโดยรวมยงัลา้หลงั ดอ้ยประสิทธิภาพ ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง มุ่ง
กอบโกยผลกาํไรเอกชนระยะสั้น และทาํลายลา้งทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม ประชาชนส่วนใหญ่
และชุมชนถูกทาํใหย้ากจนและอ่อนแอลง 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปิดเผยและวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่ามีนักการเมืองคนใด ทาํ
คอร์รัปชัน่หรือแสวงหาผลประโยชน์ทบัซ้อนย่างไร แต่ยงัมีการนาํเสนอขอ้มูลและขอ้เสนอและ
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมนอ้ยอยู ่สมควรท่ีจะไดรั้บการศึกษาและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นน้ีให้
กว้างขวางต่อไป เพราะปัญหาการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาท่ีใหญ่มากในการดําเนินชีวิตของ
นกัการเมืองในสังคมไทยปัจจุบนั  

๒.๕.๒ การด าเนินชีวติของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมในท่ีน้ี หมายถึง แม่ชี และอุบาสก-อุบาสิกาผูมี้ความตั้งใจท่ีจะประพฤติ

ปฏิบติัธรรมในพุทธศาสนาท่ีสูงข้ึน และไดท้าํการสมาทานศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ ซ่ึงศีล ๘ ดงักล่าว
น้ี จดัอยูใ่นระดบัศีลพรหมจรรย ์ซ่ึงจดัเป็นจริยศาสตร์ขั้นกลางในพุทธศาสนา ซ่ึงสามารถแจกแจง
รายละเอียดเพื่อศึกษาใหเ้ขา้ใจได ้ดงัน้ี 
 ๑. การด าเนินชีวติของแม่ชี 
 การบวชเป็นแม่ชีเป็นทางออกอีกทางหน่ึงสําหรับสตรีเพศ ผูมุ้่งเนน้ปฏิบติัจริงจงัตามหลกั
พระพุทธศาสนาเน่ืองด้วยภิกษุณีสงฆ์ ซ่ึงเป็นสถาบนัหลักของนักบวชหญิงได้สูญหายไปแล้ว            
และสตรีไม่สามารถจะบวชเป็นภิกษุณีได ้ผูท่ี้มีปัญญาจึงไดคิ้ดสถาบนัแม่ชีข้ึนมาแทน ในทางพระวินยั 
แม่ชีเป็นเพียงอุบาสิกาผูรั้กษาศีล ๘ เป็นประจาํเท่านั้น แม้ในทางนิตินัย แม่ชีก็ยงัไม่ได้รับการ
ยอมรับวา่เป็นนกับวช แต่ถา้พูดในทางพฤตินยัแลว้ แม่ชีเป็น “สมณะ” หรือ “นกับวช” ทุกประการ 



 ๗๙ 

เพราะแม่ชีรักษาศีล ๘ ซ่ึงเป็นอาทิพรหมจรรย ์เวน้ขาดจากเร่ืองกามสัมผสั “ศีลขอ้ ๓ - ๘” กามรส 
(ศีลขอ้ ๖) กามกล่ิน กามรูป และกามเสียง (ศีลขอ้ ๗) เป็นเร่ืองของเนกขมัมะ ท่ีเกิดจากเนกขมัมวิตก
โดยตรง เพราะฉะนั้น แม่ชีควรจะถือว่าเป็นสมณะอีกแบบหน่ึงได้ สตรีท่ีบรรลุอรหันต์ผลแล้ว              
อาจทรงเพศเป็นแม่ชีก็ไดถึ้งไม่ไดบ้วชเป็นภิกษุ ก็อาจครองเพศชีปะขาวผูรั้กษาศีล ๘ เป็นประจาํได ้
การครองเพศเป็นแม่ชีก็อาจแกปั้ญหาสังคมไดทุ้กประการ เช่นเดียวกบัการบวชเป็นพระและสามเณร                
ในฝ่ายบุรุษเพศ เพียงแต่แม่ชี “แกปั้ญหาสังคมในฝ่ายสตรีเท่านั้น”๖๙ 
 ปัญหาในการดาํเนินชีวิตของแม่ชีไทยในสังคมไทยปัจจุบนัท่ีพบเห็นชดัท่ีสุด ก็คือ แม่ชี
บางกลุ่ม มกัมีการตั้งสํานักดูดวงชะตา สะเดาะเคราะห์แกก้รรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมหรือการ
กระทาํท่ีขดักบัคาํสอนของพระพุทธศาสนา เป็นสีลพัพตปรามาส (การถือศีลพรตอนังมงาย) เช่น 
กรณีท่ีแม่ชีทศพรแกก้รรมใหโ้ยมผูห้ญิงวยัทองคนหน่ึง ดว้ยการใหไ้ปนอนกบัชายหนุ่มท่ีมีอายุอ่อน
กวา่ตน โดยตอ้งเสียตวัให้ชายหนุ่มคนนั้นตั้งแต่ ๒ คร้ังข้ึนไปจึงจะแกก้รรมได ้ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีไม่
เหมาะสมและหม่ินเหม่ต่อหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้ ซ่ึงหลงัจากพระพรหมโมลี เจา้อาวาสวดั
พิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจา้คณะหนใหญ่ไดต้กัเตือนแม่ชีทศพรแลว้ 
ซ่ึงแม่ชีทศพรก็รับปากจะปรับเปล่ียนวธีิการสอนเสียใหม่ เพื่อใหทุ้กฝ่ายสบายใจ๗๐  
 แต่ต่อมาไม่นานก็เกิดคลิปแกก้รรมแม่ชีข้ึนอีก โดยแม่ชีแกก้รรมเปรตสิง ดว้ยการแนะให้
ใชไ้ฟฟ้าช็อต - นํ้ าหยอดจมูก คนโพสตไ์หวตวัลบออกจากโลกโซเบอร์  ในกรณีท่ีเกิดข้ึนน้ี ในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีพบว่า น.ส.ลดัดา  ตั้งสุภาชยั ผอ.ศูนยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรม กระทรวง
วฒันธรรม (วธ.) กล่าววา่นายนิพิฏฐ ์ไดส้ั่งการใหค้นตรวจสอบในคลิปแกก้รรมของแม่ชี และยงัพบ
คลิปแกก้รรมท่ีหม่ินเหม่อีก อาทิ คลิปแกก้รรมเปรตมาอยูใ่นร่างคน หรือวา่คลิปท่ีสร้างความเช่ือ
ในทางไม่ดีอีกนบัสิบคลิป ซ่ึงเม่ือวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ตนไดเ้ขา้ไปตรวจสอบ ยงัพบวา่มีการ
เผยแพร่อยู่ แต่เม่ือช่วงเช้าวนัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่า คลิปดงักล่าวไดถู้กถอด และลบ
ออกไปหมดแลว้ ทางดา้นแม่ชีอนนัตา นาคบุญ กรรมการมูลนิธิสถาบนัแม่ชีไทย กล่าววา่ เห็นดว้ย
ท่ีให้แม่ชีทศพรปรับเปล่ียนวิธีการสอน เพราะคาํสอนลกัษณะดงักล่าวถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 
ตามหลกัทางพระพุทธศาสนาไม่มีคาํสอนและสนบัสนุนใหยุ้ง่เก่ียวเร่ืองชูส้าว เพราะเร่ืองเพศ ชูส้าว
เป็นบ่อเกิดความทุกข์และจะเป็นการยิ่งสร้างกรรมข้ึนอีก ตามหลกัพระพุทธศาสนาไม่เคยสอน

                                                        
๖๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทัศนะพระพุทธศาสนาต่อสตรี และการบวชเป็นภิกษุณี, 
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 ๘๐ 

วิธีการแกก้รรม เพราะกรรมเกิดจากการกระทาํ ใครทาํใครไดไ้ม่มีใครสามารถแกก้รรมในอดีตท่ี
ผา่นมาไดจ้ะสามารถทาํไดแ้ค่ไม่สร้างกรรมข้ึนอีก ส่วนทางแม่ชีอนนัตา กล่าววา่ พระพุทธองคก์็ไม่
เคยแนะนาํให้ใครแกก้รรม เพียงแต่สั่งสอนให้ทาํความดี ก็อยากให้ปรับวิธีการใหม่ เพราะอาจจะ
กระทบต่อภาพลกัษณ์ส่วนรวมของแม่ชี ท่ีสําคญัสถาบนัแม่ชีไทยไม่สนบัสนุนให้ดาํเนินการเร่ือง
ลกัษณะดงักล่าว ทั้งน้ี เท่าท่ีทราบคาํสอนลกัษณะดงักล่าวมีเฉพาะของแม่ชีทศพรคนเดียว ส่วนแม่ชี
คนอ่ืน ๆ ยงัไม่ทราบวา่มีคาํสอนท่ีไม่เหมาะสม  พระพรหมโมลี เจา้อาวาสวดัพิชยญาติการาม กล่าว
การเผยแพร่คาํสอนของแม่ชีทศพรภายในวดัวา่ ไดเ้รียกแม่ชีทศพรมาตกัเตือนและขอให้ปรับเปล่ียน
คาํสอน และการนาํแนะวธีิการแกก้รรมท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงแม่ชีก็รับปากวา่จะปรับแกท้นัที ทั้งน้ีก่อน
หนา้อาตมาเคยตกัเตือนไปแลว้วา่ ควรระมดัระวงัคาํสอนการแกก้รรม เพราะกรรมไม่สามารถแกไ้ด้
ภายวนัสองวนั ตอ้งมีการปฏิบติั แต่เช่ือวา่หลงัจากตกัเตือนไปน่าจะดีข้ึน๗๑ 
 ประเด็นดงักล่าวถือวา่เป็นปัญหาในการดาํเนินชีวิตของแม่ชีไทย เพราะเป็นผลกระทบใน
ภาพรวมของแม่ชี แต่ก็ยงัมีแม่ชีอีกจาํนวนมากท่ีตั้งใจในการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ มุ่งสู่งการปฏิบติัท่ี
สูงข้ึนไป 
 ๒. การด าเนินชีวติของอุบาสก-อุบาสิกา 
 อุบาสก-อุบาสิกา แปลว่า ผูน้ัง่ใกลพ้ระรัตนตรัย หมายถึง ผูใ้กลชิ้ดพระพุทธศาสนา ผูน้บั

ถือพระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คง เป็นผูช้ายเรียกวา่ อุบาสก ถา้เป็นหญิงเรียกวา่ อุบาสิกา หรือเรียกชาย

หญิงท่ีรักษาอุโบสถศีลโดยคา้งคืนท่ีวดัในวนัพระวา่ อุบาสก-อุบาสิกา คาํวา่อุบาสก-อุบาสิกา ปกติ

หมายถึงชาวบา้นทัว่ไปท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา บาํเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา ไปวดัทาํบุญให้

ทาน ถือศีล อุปถมัภ์บาํรุงวดั ช่วยเหลือกิจการของวดัเป็นประจาํ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีและบทบาทของ

อุบาสก-อุบาสิกาในสังคมไทยปัจจุบัน อีกอย่างหน่ึงอุบาสก-อุบาสิกา เป็นผูท่ี้มีความใกล้ชิด

พระพุทธศาสนา จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้นในสังคม

หรือในหมู่ชนทั้งหลาย  บางคนก็ถือปฏิบติัเคร่งครัดรักษาศีล ๘ แลว้ไปอยูว่ดัเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ๕ 

วนับา้ง ๗ วนับา้ง หรือ ๑๕ วนั ตามระยะเวลาท่ีตนจะทาํได้ โดยเฉพาะในเทศกาลวนัสําคญัทาง

พระพุทธศาสนาก็ถือบวชเป็นเนกขมัมะและเนกขมัมนารี เม่ือถึงเทศกาลเขา้พรรษาก็อธิษฐานจิตถือ

บวชตั้งใจปฏิบติัธรรม ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงเวลาท่ีสําคญัยิ่งของพุทธศาสนิกชนไทย เทศกาลเขา้พรรษา

                                                        
๗๑Mthai News Reporter, “สั่งสอบคลิปแม่ชีแก้กรรม โดยให้มีเซ็กซ์กบัเด็ก ๒ คร้ัง”,                

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕, 
<http://news.mthai.com/general-news/111669.html>(1 November 2012) 

http://news.mthai.com/author/wutt
http://news.mthai.com/general-news/111669.html
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นบัวา่เป็นประเพณีวฒันธรรมท่ีสาํคญั ท่ียดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลาอนัยาวนาน เม่ือถึงเวลา

เทศกาลไม่วา่ส่วนราชการหรือบริษทัหา้งร้านจะหยดุงานเพื่อใหค้นไทยไดก้ลบัภูมิลาํเนาจะไดไ้ปรวม

ทาํบุญ และหยดุทาํชัว่ ลด ละ เลิก อบายมุข ชายไทยบางคนพอ่แม่ก็จะใหบ้วชในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา

ไปเลย ฉะนั้นจึงเรียกวา่ บวชเขา้พรรษา หมายถึงวา่ใหพ้ระภิกษุอยูจ่าํพรรษาเพียงแห่งเดียวจะไปคา้ง

คืนท่ีอ่ืนไม่ได้เป็นเวลา ๓ เดือนแห่งฤดูฝน เวน้แต่มีกิจจาํเป็นท่ีระบุไวใ้นพระธรรมวินัย แต่ใน

ประเทศไทยแมแ้ต่ฆราวาสก็นิยมประพฤติปฏิบติัเคร่งครัดเป็นพิเศษในระหวา่งพรรษา โดยการตั้ง

ปณิธานแน่วแน่วา่จะเลิก ละ กิจกรรมท่ีไม่ดีและจะตั้งใจสมาทานกิจกรรมท่ีดีในดา้นเลิกละนั้น ถือ

ไดว้า่ เกิดมาจากการประพฤติชอบ คือ สัมมาอาชีวะ เฉพาะอยา่งยิ่ง คือ การประกอบสัมมาอาชีวะ ไดแ้ก่ 

การคิดตดัสินใจงดเวน้มิจฉาอาชีวะ   เช่น เวน้จากการคา้ขายเคร่ืองประหาร เวน้จากการคา้มนุษย ์เวน้

จากกการคา้ขายสัตวเ์ป็นอาหาร  เวน้จากการคา้ขายนํ้ าเมา เวน้จากการขายยาพิษและยาเสพติดทุกชนิด 

เวน้จากการเล่นการพนนัทุกชนิด เวน้จากการเท่ียวกลางคืน เวน้จากอบายมุขทั้งปวง ในดา้นความดี 

และการรักษาสุขภาพ ก็อาจจะมี การต่ืนแต่เช้า การออกกาํลงักายทุกวนั การตกับาตรทุกวนั การ

รักษาศีล ๘ ในวนัพระ และการกินอาหารมงัสวรัิติในวนัพระ เป็นตน้ 

 การปฏิบติัธรรมเป็นพิเศษในระยะเวลาวนัเขา้พรรษา ช่วยแกปั้ญหาสังคมไดอ้ยา่งมากมาย 

เช่น การงดด่ืมสุราเมรัยเป็นการประหยดัเงินไดอ้ย่างมหาศาล ถ้าสมมุติว่ามีคนไทย ๑๐ ล้านคน              

ด่ืมเหล้าเป็นประจาํทุกวนั โดยเสียเงินค่าเหลา้และกบัแกลม้เฉล่ียคนละ ๖๐ บาทต่อวนั ใน ๑ วนั

จะต้องจ่ายเงินถึง ๖๐๐ ล้านบาท ถ้าเป็นเวลา ๓ เดือน จะตอ้งจ่ายเงินค่าเหล้าถึง ๕๔,๐๐๐ ล้าน

บาท๗๒ นอกจากจะเป็นการสูญเสียเงินโดยไม่มีประโยชน์แก่ผูด่ื้ม ยงัก่อให้เกิดผลเสียหายขา้งเคียง

นบัอีกไม่ถว้น เช่น ก่อให้เกิดอุบติัเหตุในการขบัรถทาํให้คนตายและบาดเจ็บจาํนวนมากก่อให้เกิด

การทะเละววิาทถึงขั้นฆ่ากนัตายและบาดเจบ็สาหสัอีกจาํนวนหน่ึง ส่วนทรัพยส์มบติัท่ีถูกทาํลายไป

เพราะเหลา้ก็มากจนประมาณไม่ได ้ฉะนั้น เม่ือคนเป็นจาํนวนลา้นฉุกคิดข้ึนไดโ้ดยลดละอบายมุข 

อาศยัสัมมาอาชีวะ คือ ความประพฤติท่ีถูกตอ้งแมช้ั่วระยะเวลา ๓ เดือน ก็เป็นการช่วยแกปั้ญหา

เศรษฐกิจ และสังคมไทยอยา่งมหาศาล 

 การบวชตั้ งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเล่าเรียน                  
พระธรรมวินยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติพรหมจรรย ์และนาํเอาความรู้ประสบการณ์นั้น

                                                        
๗๒สํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสุรินทร์, “คู่มือการด าเนินงานวัดเขตปลอดสุรา”, 

สุรินทร์ : สาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสุรินทร์, ๒๕๔๙, (อดัสาํเนา). 
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ไปสั่งสอนประชาชน เพื่อสืบต่ออายพุระพุทธศาสนาต่อไป ส่วนการท่ีมีบุคคลบางประเภทออกบวช
เพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนเป็นการบวชท่ีผิดพุทธประสงค์ นับว่าเป็นการบ่อนทาํลายพระพุทธศาสนา
ประการหน่ึง เพราะการใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือของตนให้บรรลุวตัถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้ น                  
เป็นการเห็นแก่ตวั ทาํใหส่้วนรวมเสียหาย 
 ๒.๑.๓ การด าเนินชีวติของกลุ่มบรรพชิต 
 บรรพชิต หมายถึง นกับวชในพระพุทธศาสนา๗๓ เป็นผูเ้วน้ชัว่ เวน้จากอกุศลโดยประการ
ทั้งปวง ผูท่ี้จะบวชเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาได้นั้ นต้องสละส่ิงต่างๆ แห่งโภคสมบัติ
ทั้งหลายทั้งปวง มีทรัพยสิ์น บา้นเรือน เป็นตน้ ท่ีครอบครองอยู ่  อนัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมท่ีจะขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตด้วยความจริงใจสูงสุด เพื่ออบรมเจริญปัญญา
จนกระทัง่สามารถท่ีจะดบักิเลสทั้งหมดโดยเด็ดขาด บรรลุถึงความเป็นพระอรหนัต ์  ในสังคมไทย
ปัจจุบนั บรรพชิตมกัจะออกบวชเป็นพระภิกษุ - สามเณรในพุทธศาสนา ส่วนสตรีเพศก็มกัจะออก
บวชเป็นแม่ชีในพุทธศาสนา เพื่อหลีกเร้นความสับสนวุ่นวายในทางโลกอนัเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบติัธรรม ดงันั้น กลุ่มบรรพชิตในหวัขอ้น้ี ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาเฉพาะกรณีของพระภิกษุ-สามเณร
ในพุทธศาสนา เพื่อให้ทราบถึงการดาํเนินชีวิตของกลุ่มบรรพชิตท่ีเป็นพระภิกษุ-สามเณรเหล่าน้ีวา่ 
มีการดาํเนินชีวติอยา่งไร 
 ๑. การด าเนินชีวติของสามเณร 
 สามเณร หมายถึง นกับวชชายในพระพุทธศาสนาท่ีมีอายุนอ้ย ยงัมิไดรั้บการอุปสมบทเป็น
พระภิกษุ การบรรพชาเป็นสามเณร ซ่ึงเป็นการเวน้จากพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเคยกระทาํในชีวิต
ฆราวาส หันมาใช้ชีวิตแบบสันโดษ สงบ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอนัเป็น
จุดหมายปลายทางของชีวติ การบรรพชา จึงเป็นการฝึกอบรมพฒันาตนเอง คือการพฒันาชีวิตทั้งใน
ดา้นความประพฤติ คือพฤติกรรมทางกาย วาจา และดา้นจิตใจท่ีมีความดีงาม เขม้แขง็ มัน่คง เป็นสุข 
และในดา้นปัญญาคือความรู้ความเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตรงตามความเป็นจริง การบรรพชาเป็นสามเณร
ในสังคมไทยในปัจจุบนั มีจุดประสงคส์ําคญัก็เพื่อการศึกษาเล่าเรียน แมแ้ต่เจา้ชายในราชกุลก็นิยม
บวชเป็นสามเณรเพื่อการศึกษา แต่มกัจะลาผนวชเม่ือก่อนถึงพระชนมพ์รรษา ๒๐ ต่อเม่ือพระชนม์
พรรษาครบ ๒๐ พรรษา จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษาชั้นสูงต่อไป การบรรพชาเป็นสามเณร
ในสังคมไทยในปัจจุบนัมีคุณค่าอยา่งยิง่ในการแกปั้ญหาสังคมหลาย ๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 

                                                        
๗๓ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,  อ้างแล้ว,          

หนา้ ๖๐๗.  
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 ๑.๑) ในดา้นการศึกษาเป็นโอกาสท่ีกุลบุตรจะไดรั้บการศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมในทาง
โลกไดเ้รียนรู้ภาษาไทย เลข ศิลปะ และวิชาชีพบางอยา่ง ในทางธรรมไดเ้รียนรู้ภาษาบาลี และหลกั
คาํสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒) ในด้านฝึกฝนอบรมคนเองให้เป็นคนดีได้รับการสั่งสอนอบรมจากครูบาอาจารย ์ 
และจากพระธรรมวนิยั รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑใ์นการปฏิบติัของวดั 
 ๑.๓) การบวชเป็นสามเณร เป็นการแกปั้ญหาเยาวชนในตวั และในแต่ละปีท่ีเยาวชนไดม้า
บวชเป็นสามเณรนบัจาํนวนหม่ืนนั้น เท่ากบัปิดกั้นไม่ไห้เยาวชนเป็นจาํนวนมากไปประพฤติเส่ือม
เสียก่อเกิดปัญหาเยาวชน 
 ๑.๔) การบวชเป็นสามเณร เท่ากบัเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดอยู่ในตวั เพราะสามเณร
จะตอ้งรักษาศีล ซ่ึงรวมทั้งขอ้ท่ีเวน้จากการเสพส่ิงมึนเมาดว้ย 
 ๑.๕) การบวชเป็นสามเณร เป็นการแกปั้ญหาครอบครัวอยู่ในตวั เพราะในบางครอบครัว   
มีบุตรมาก ก่อใหเ้กิดปัญหาการเล้ียงดูและการอบรมสั่งสอน ลูกบางคนอาจกลายเป็นเด็กเกเร เม่ือได้
ไปบวชเป็นสามเณรอยูใ่นวดั ก็เท่ากบัการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และเป็นการอบรมบ่มนิสัย
ใหเ้ยาวชนกลบักลายเป็นเด็กดี มีการเล้ียงชีวติท่ีถูกตอ้ง๗๔ 
 ในยุคปัจจุบนัน้ียงัมีการจดับวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นจาํนวนมาก ๆ และมีการฝึกอบรม
แบบเขม้ดว้ย แมจ้ะเป็นระยะเพียงสั้ น ๆ ก็เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยอนัดีงามให้แก่เยาวชนได้เป็น
อยา่งดี 
 ๒ การด าเนินชีวติของพระภิกษุ 
 พระภิกษุ หมายถึง ชายท่ีมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ บวชในพระพุทธศาสนา ถือศีล ๒๒๗ 
ขอ้  เป็นผูท่ี้มุ่งปฏิบติัเพื่อดบักิเลสดว้ยมรรคท่ีตนอบรมแลว้ ละแลว้ซ่ึงความเส่ือมและความเจริญ  
คาํวา่ พระ ในภาษาไทย เรานิยมใชเ้ป็นคาํนาํหนา้นามทัว่ๆ ไป ทาํนองเดียวกบัคาํวา่ นาย นาง เป็น
ตน้  แต่เม่ือเรียกนกับวชในพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนทัว่ ๆ ไป เราก็นิยมเรียกวา่ 
พระ สั้นๆ  ซ่ึงบางโอกาสก็มกัเรียกเตม็ๆ วา่ พระภิกษุ หรือ พระภิกษุสงฆ ์ คาํวา่ ภิกษุ หมายถึง ผูข้อ 
ผูเ้ขา้ถึงภิกษาจาร หรือผูเ้ห็นภยัในวฎัฎสงสาร ผูบ้วชเป็นพระภิกษุจะตอ้งเขา้ใจในกิจของพระภิกษุท่ี
จะปฏิบติั การเขา้ใจในกิจของพระภิกษุ เช่น การศึกษา การปฏิบติัธรรม และการเป็นนกับวชท่ีดี
พระภิกษุเป็นพุทธบริษทัระดบันาํ จึงมีภาระหน้าท่ีในการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยทาํหน้าท่ี
หลกัใหญ่ ๆ ๓ ประการคือ 

๑. การศึกษา ไดแ้ก่ การทาํคนัถธุระ หมายถึง พระภิกษุจะตอ้งศึกษาหลกัพระธรรมวินยัตาม
พระคมัภีร์พระไตรปิฎก 

                                                        
๗๔ไพฑูรย์  มีสกุล และคณะ, มนุษย์กับสังคม,  พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๐๘. 



 ๘๔ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในพระธรรมวินยั อย่างถูกตอ้ง สามารถนาํไปประพฤติปฏิบติัตนให้
เหมาะสมกบัสมณเพศ  

๒. การปฏิบติั ไดแ้ก่ การทาํวิปัสสนาธุระ หมายถึง การฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นสมาธิ เพื่อ
นาํไปใชใ้นการข่มหรือกาํจดักิเลสคือความเศร้าหมองแห่งจิต และใหเ้กิดความรู้แจง้เห็นจริง  

จากการทาํหนา้ท่ีท่ีเป็นประโยชน์ส่วนตนทั้ง ๒ ประการนั้นก็เพื่อนาํไปสั่งสอน ถ่ายทอด 
และเผยแพร่พระธรรม แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทัว่ไปการสั่งสอนและเผยแพร่พระธรรม ซ่ึง
เป็นหน้าท่ีโดยตรงของพระภิกษุ ในการเผยแพร่พระธรรมคาํสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้
พุทธศาสนิกชน และบุคคลทัว่ไป ไดเ้ขา้ใจในหลกัธรรมและสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นการทําประโยชน์แก่สังคมโดยรวม  
พระพุทธเจ้าได้ตรัสหน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์ในการสั่งสอนเผยแพร่หลกัธรรมแก่ประชาชนไว ้       
๖ ประการคือ 

๑) สอนใหล้ะเวน้ความชัว่ คือ การชกัจูงใจใหบุ้คคลพึงละเวน้จากส่ิงท่ีกระทาํลงไปแลว้เกิด
โทษ ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ทาํใหเ้กิดเป็นความทุกข ์

๒) สอนให้ทาํความดี คือ การชกัจูงใจให้บุคคลประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเองและผูอ่ื้น ส่ิงท่ีเป็นกุศล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข  

๓) อนุเคราะห์ดว้ยจิตใจอนังาม หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ และแนะนาํสั่งสอนดว้ย
ความปรารถนาดี มุ่งประโยชน์ท่ีบุคคลถึงได้รับเป็นสําคญั ไม่หวงัสินจ้างรางวลั ลาภ ยศ หรือ
ช่ือเสียงใด ๆ เป็นการตอบแทน 

๔) สอนส่ิงท่ีเขาไม่เคยสดบัตรับฟังมาก่อน ประชาชนส่วนมากมกัวุน่วายอยู่กบัการทาํมา
หาเล้ียงชีพ ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาและสดบัพระธรรม พระพระภิกษุผูไ้ด้มีโอกาสศึกษาและปฏิบติั
มากกวา่ชาวบา้น จึงตอ้งนาํเอาส่ิงท่ีตนเรียนรู้มาถ่ายทอดให้เขาไดรู้้ดว้ย 

๕) อธิบายส่ิงท่ีเขาไดย้ินได้ฟังมาแล้วให้เขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึน บางเร่ืองท่ีเขาฟังมาแลว้เกิด
ความสงสัยไม่แน่ใจ ก็ตอ้งช้ีแจงใหเ้ขาเขา้ใจแจ่มแจง้หายสงสัย  

๖) บอกทางสวรรคใ์ห ้หมายถึง การบอกทางสุข ทางเจริญ โดยการแนะนาํทางดาํเนินชีวิตท่ี
ดีงาม และเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชน๗๕ 

๓. การเป็นนกับวชท่ีดี พระภิกษุสงฆ ์มีหนา้ท่ีศึกษา ปฏิบติัธรรม เผยแผค่าํสอน ดงัท่ีกล่าว
มาแล้ว พระภิกษุจะตอ้งเป็นผูสื้บต่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลกัความประพฤติท่ีตอ้ง

                                                        
๗๕ ที.ปา. ๑๑/๒๐๔/๑๔๖. 



 ๘๕ 

ปฏิบติัมากมาย นอกจากอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนแลว้ พระภิกษุจะตอ้งหมัน่พิจารณาตนเอง คือ 
พิจารณาเตือนใจตนเองอยูเ่สมอตามหลกั อภิณหปัจจเวกขณะ  ๑๐ ประการดงัน้ีคือ 

๑. เรามีเพศต่างจากคฤหสัถ ์สลดัแลว้ซ่ึงฐานะ ควรเป็นอยูง่่าย  
๒. ความเป็นอยูข่องเราตอ้งอาศยัผูอ่ื้นในการเล้ียงชีพ ควรทาํตวัใหเ้ล้ียงง่าย  
๓. เรามีอากปักิริยาท่ีพึงทาํต่างจากคฤหัสถ์ อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ ตอ้งทาํอาการ

กิริยานั้น ๆ และยงัจะตอ้งปรับปรุงตนใหดี้ยิง่ข้ึนไปกวา่น้ี 
๔. เราเองยงัติเตียนตวัเราเองโดยศีลไม่ไดอ้ยูห่รือไม่ 
๕. เพื่อนพรหมจรรยผ์ูเ้ป็นวญิํูชนพิจารณาแลว้ ติเตียนเราโดยศีลไม่ไดอ้ยูห่รือไม่  
๖. เราจกัตอ้งถึงความพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งส้ิน 
๗. เรามีกรรมเป็นของตน ทาํกรรมใดไว ้ดีหรือชัว่ จกัตอ้งเป็นผูรั้บผลของกรรมนั้น 
๘. วนัคืนล่วงไป ๆ บดัน้ีเราทาํอะไรอยู ่
๙. เรายนิดีในท่ีสงดัอยูห่รือไม่ 
๑๐. คุณวิเศษยิ่งกว่ามนุษยส์ามญัท่ีเราบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ ท่ีจะให้เราเป็นผูไ้ม่เกอ้เขิน 

เม่ือถูกเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลงั๗๖ 
การบวชแต่เดิมมีความหมายในการทาํหน้าท่ีอย่างท่ีกล่าวมานั้น แต่ต่อมาไดมี้วิวฒันาการ

ทางสังคม โดยเฉพาะในสังคมไทย ซ่ึงเป็นเร่ืองของวฒันธรรมของเรา ทาํให้การบวชมีความหมาย
ใหม่เพิ่มข้ึนในแง่ของวฒันธรรมไทยดว้ย เน้ือหาสาระแต่เดิมของการบวช ก็คือเร่ืองของการศึกษา
อบรมฝึกหัดขดัเกลา ทาํให้เป็นคนท่ีดี มีคุณสมบติัต่าง ๆ เจริญงอกงามข้ึน จนเป็นคนท่ีสมบูรณ์    
คนไทยแต่อดีตไดเ้ห็นประโยชน์ของการบวช ก็จึงคิดวา่ถึงแมจ้ะไม่บวชอยูต่ลอดไป แมแ้ต่จะบวช
ชั่วคราวระยะหน่ึง ก็เป็นประโยชน์ ท่ีจะช่วยขดัเกลาให้ชีวิตเจริญงอกงามข้ึนยิ่งเป็นผูท่ี้จะอยู่
รับผดิชอบสังคมต่อไป เวลาน้ีการบวชในสังคมไทย ไดมี้ความหมายหลายประการดว้ยกนั อาจสรุป
ไดเ้ป็น ๓ ประการ คือ  

๑. เป็นการทาํหน้าท่ีของพุทธศาสนิกชน หมายความว่า พุทธศาสนิกชนนั้ น อยากจะ
ช่วยกนัรักษาพระพุทธศาสนา โดยรักษาพระธรรมวินยัให้เจริญมัน่คง เพราะวา่ถา้พระพุทธศาสนา 
คือคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ยงัดาํรงอยู ่ก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทงัหลาย ช่วยใหเ้ขามีชีวิตท่ีดีงาม 
และสังคมท่ีร่มเยน็เป็นสุขวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรักษาพระพุทธศาสนา ก็คือ การบวชเขา้ไปเรียนรู้พระ
ธรรมวินัย  และรักษาถ่ายทอดคําสั่ งสอนของพระพุทธเจ้าต่อกันไป เ รียกว่า  สืบต่ออายุ

                                                        
๗๖องฺ. ทสก. ๒๔/๔๘/๘๐. 



 ๘๖ 

พระพุทธศาสนา ยิ่งกว่านั้น เม่ือเรียนรู้แลว้ประพฤติตาม คือดาํเนินชีวิตของเราตามธรรม ก็เท่ากบั
เอาพระศาสนาเขา้มาไวใ้นชีวติของเรา หรือเอาตวัเราเป็นท่ีรักษาพระพุทธศาสนา  

๒. เป็นการทาํหน้าท่ีของคนไทย หมายความว่า พระพุทธศาสนาเขา้มาอยู่ในสังคมไทย 
และได้กลายเป็นมรดกของชนชาติไทย คนไทยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นทรัพยส์มบติัท่ีมี
ค่าสูงสุดของประเทศชาติและสังคมของเรา เพราะวา่เม่ือพระพุทธศาสนาเขา้มาแลว้ ก็ให้หลกัธรรม
คาํสอน ทาํให้คนประพฤติดีงาม เป็นหลักให้แก่สังคม ทาํให้สังคมอยู่กันได้ด้วยสันติสุข มีการ
เบียดเบียนกันน้อยลง ถ้ามีคนดีมากกว่าคนชั่ว สังคมน้ีก็อยู่ได้ พระพุทธศาสนาได้ช่วยให้คน
มากมายกลายเป็นคนดีข้ึนมา นอกจากช่วยในทางคุณธรรมความดีงาม ทางความประพฤติและทาง
จิตใจแลว้ ก็ยงัมีประโยชน์เป็นรากฐานของวฒันธรรมของเราดว้ย 

๓. เป็นการสนองพระคุณของบิดามารดา ดงัท่ีเราถือกนัมาเป็นประเพณีว่า ถา้ใครไดบ้วช
ลูกแลว้ ก็ไดบุ้ญไดกุ้ศลมาก ตลอดจนไดเ้ป็นญาติของพระศาสนา การบวชก็เลยมีความหมายเป็น
การตอบแทนคุณของบิดามารดา 
  ประเพณีของไทยเรา ก่อนท่ีจะเขา้สู่พิธีอุปสมบทก็จะมีการทาํขวญันาคก่อนในวนัสุกดิบ 
การทาํขวญันาคมีเหตุผลทางปรัชญาเพื่อเป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจอย่างเป็นพิธีการ เพื่อให้นาคมี
กาํลงัใจเขม้แขง็ท่ีจะเผชิญกบัชีวติใหม่ท่ีตอ้งลาํบาก สาํนวนโวหารของหมอขวญัก็เป็นการพฒันาจิต
ของนาค คือ การยกระดบัจิตของนาคให้สูงข้ึนจนพอท่ีจะเช่ือมต่อกบัระดบัจิตของนกับวชได ้เม่ือ
บวชแลว้จะไดไ้ม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพการดาํเนินชีวติของทั้งสองแบบมากนกั๗๗ 
 ดงันั้น การดาํเนินชีวิตของนักบวชในประเทศไทยจึงเป็นไปเพื่อการศึกษาเล่าเรียนพระ
ธรรมวนิยัของพระพุทธเจา้ แลว้นาํหลกัธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบติัจนเห็นผล สั่งสอน แนะนาํ
บิดามารดาและประชาชนเพื่อเป็นการตอบแทนคุณ ดาํรงตนไวช้อบตามคาํสอนในพระธรรมวนิยั 
 แต่ในยุคปัจจุบนัก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความประพฤติของพระภิกษุสามเณรบางรูปอยู่
ไม่นอ้ย เน่ืองจากเป็นพระพุทธศาสนาท่ีมีรากฐานท่ีมัน่คงในสังคมไทย เช่น การท่ีพระภิกษุสามเณร
บางรูปมีข้อวตัรปฏิบติัผิดวินัย ทาํธุรกิจเชิงพาณิชย์ นับถือไสยศาสตร์ ประกอบพิธีกรรมผีเจ้า
เขา้ทรง๗๘ ตลอดทั้งมีข่าวฉาวโฉ่เก่ียวกบัทางดา้นชูส้าว เช่น ข่าวพระภาวนาพุทธโธขืนใจเด็กหญิง๗๙ 
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<http://www.komchadluek.net/column/scoop/2004/07/04.php>(26 March 2012) 



 ๘๗ 

หรือข่าวของของพระภิกษุสามเณรบางรูปท่ีขาดความสํารวมระวงัในพระศาสนา เช่น พระเกษมท่ี
ศาลอุทธรณ์ สั่งจาํคุก ๒ ปี ในคดีความผิดเก่ียวกบัศาสนา เหยียบฐาน - ตบพระพกัตร์ พระพุทธชิน
ราชจาํลอง แต่ใหร้อลงอาญา และจากกรณีท่ีพระเกษม ไดโ้พสตค์ลิปท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
ทั้งยกเทา้ พูดคาํหยาบ และแสดงกิริยาอีกหลายอย่าง ท่ีถูกมองว่าไม่เหมาะต่อการเป็นพระสงฆ ์
ตามท่ีไดน้าํเสนอข่าวไปแลว้ เม่ือช่วงเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีผา่นมา เป็นตน้ ปัญหาต่าง ๆ 
เหล่าน้ีอนัเก่ียวกบัความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของนกับวชจึงเป็นประเด็นท่ีควรแกไ้ข เพื่อใหก้าร
ดาํเนินชีวติของนกับวชในสังคมไทยเป็นไปตามทาํนองคลองธรรมท่ีเหมาะสมและสมควร๘๐ 
 นอกจากน้ี การดาํเนินชีวิตของภิกษุสามเณรบางรูปในสังคมไทย ยงัต้องพบเจอกับภยั
ศาสนารอบตวัอยูเ่ป็นประจาํ ซ่ึงหากรู้ทนัก็สามารถหาทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหานั้นไดท้นัท่วงที 
แต่หากไม่รู้ทนัภิกษุสามเณรโดยรวมอาจได้รับผลกระทบ หากมีผูไ้ม่ประสงค์ดีเข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาแลว้กระทาํการเส่ือมเสียใส่ร้ายป้ายสี หรือมีเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ เขา้มาบวชเพื่อ
หลบหนีคดีอาญาบ้านเมือง เป็นต้น เช่น ในกรณีท่ีนายมอส (นามสมมติ) หลบหนีไปบวชเป็น
สามเณรกบดานอยูท่ี่วดัในจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงตาํรวจก็สืบเสาะติดตามไปถึงวดั โดยไดน้าํหมายศาล
ไปดกัรอท่ีวดั จงัหวะท่ีเณรมอสกลบัมาจากบิณฑบาตจึงถูกจบัคาผา้เหลือง เม่ือสอบสวนได้รับ
สารภาพวา่ร่วมกบัเพื่อนท่ีถูกจบัก่อนหน้านั้นตระเวนปลน้เหยื่อมาแลว้ ๓ คร้ัง โดยใช้ไมเ้บสบอล
รุมทาํร้ายปลน้ชิงทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีก่อเหตุเกิดจากความเมาและคึกคะนอง หลงัก่อเหตุให้ผูป้กครอง
พามาบวชเป็นเณรท่ีวดัเขาหลุบ เม่ือวนัท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๒๕ ท่ีผ่านมา เพื่อหลบหนีความผิดโดย
ไม่ไดบ้อกผูป้กครองวา่ไปก่อคดีมา๘๑ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากภยัรอบตวั ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่การดาํเนินชีวิตของนกับวช ยงั
ไม่ไดรั้บการป้องกนัเท่าท่ีควร แมว้า่จะมีมาตรการรับคนเขา้บวชตามพระธรรมวินยั แต่ในปัจจุบนัมี
การเขา้มาบวชดว้ยเหตุผลหลายประการ ทั้งดีบา้งไม่ดีบา้ง ซ่ึงต่างจากสมยัพุทธกาลท่ีส่วนใหญ่เขา้
มาบวชเพื่อขดัเกลากิเลสให้เบาบางลง หรือหมดไป ดงันั้น หากไม่มีมาตรการอ่ืนช่วยเสริมหรือ
ป้องกนัก็อาจจะทาํให้ปัญหาน้ีเกิดข้ึนอยา่งไม่รู้จกัจบส้ิน เป็นช่องโหวใ่ห้คนท่ีประสงคร้์ายหรือเขา้
มาบวชในพุทธศาสนาดว้ยจิตใจไม่บริสุทธ์ิเขา้มาทาํใหพ้ระพุทธศาสนาเสียหายได ้
 กล่าวโดยสรุป การดาํเนินชีวิตของพระภิกษุสามเณรในสังคมไทยปัจจุบนั มีทั้งแบบสมยั
พุทธกาล คือ เขา้มาบวชเพื่อปฏิบติัให้พน้จากกองทุกข์ มีทั้งแบบบวชเรียนตามประเพณีนิยม มีทั้ง

                                                        
๘๐คมชดัลึก, “จาํคุก พระเกษม 2 ปี หม่ินพระพุทธศาสนา”, ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕, 

<http://hilight.kapook.com/view/63131>(26 March 2012) 
๘๑เพลิงมรกต, “รวบตวัไดอี้ก ๑ โจร”, ไทยรัฐ, (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) : ๑๕. 



 ๘๘ 

แบบบวชเข้ามาเพื่อหนีความยากจน หรือบวชเข้ามาเพื่อหนีคดี เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี จึงก่อให้เกิด
ปัญหาในการดาํเนินชีวิตของนกับวชในสังคมไทยปัจจุบนัอยูห่ลายประการ ซ่ึงมีสาเหตุหรือปัจจยั
มาจากตวัผูบ้วชเองประการหน่ึง หรือมาจากภยัสังคมประการหน่ึง เช่น คนท่ีปลอมเขา้มาบวชเพื่อ
กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นตน้ ซ่ึงในสังคมไทยก็ไดมี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นกัวิชาการ 
นกัการศาสนาอยู่หลายท่านคอยให้การช้ีแนะ ช้ีปัญหา และหามาตรการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
หลายกรณี รวมทั้งวางมาตรการป้องกนั ซ่ึงอาจมีการกาํหนดบทลงโทษต่าง ๆ แล้วบงัคบัใช้ทั้ ง
ในทางกฎหมายและกฎของกระทรวงต่าง ๆ ว่าด้วยระเบียบการต่าง ๆ ซ่ึงจะสามารถคุ้มครอง 
ป้องกนั และแกไ้ขเหตุท่ีเกิดข้ึนได ้ 
 อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัไม่วา่จะประกอบอาชีพใด ลว้น
แต่ตอ้งเกิดปัญหาข้ึนในการดาํเนินชีวิต ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีจุดบกพร่องทางดา้นจิตใจ คือมีความ
บกพร่องทางความคิด และความรู้สึก ก่อให้เกิดความเช่ือในทางท่ีผิดทาํนองคลองธรรมได้ เม่ือ
บุคคลเช่ือส่ิงใดก็มกัจะทาํตามในส่ิงท่ีตนเช่ืออย่างมัน่ใจ ซ่ึงก่อให้เกิดการกระทาํทางกายและวาจา 
ซ่ึงเม่ือบุคคลทาํอยา่งนั้นบ่อย ๆ เขา้ก็จะกลายเป็นอุปนิสัย และกลายเป็นสันดานในท่ีสุด ถึงแมว้า่จะ
มีการวางมาตรการในการป้องกนั วางบทลงโทษอย่างไร หากจิตใจมนุษยไ์ม่ไดรั้บการพฒันาให้
สูงข้ึน ก็ก่อให้เกิดปัญหาไดอ้ยู่ดี เพราะไม่มีความละอายต่อบาปหรือต่อการกระทาํผิดท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น สังคม และประเทศชาติ  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดวา่ นอกจากการวางมาตรการภายนอกเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการดาํเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัน้ีแลว้ ควรมีการนาํหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณา
การในการดาํเนินชีวิตของคนไทยในทุก ๆ อาชีพ ซ่ึงผูว้ิจยัมีทรรศนะว่า หากนําหลักพุทธจริย
ศาสตร์  มาบูรณาการในการดาํเนินชีวิตของคนไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ก็จะสามารถป้องกนั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงการบูรณาการหลกั
พุทธจริยศาสตร์ในการดาํเนินชีวติของคนไทยดงักล่าว ผูว้จิยัจะไดท้าํการบูรณาการเอาไวใ้นบทท่ี ๔ 
ต่อไป 
 

๒.๖ ลกัษณะการเปลีย่นแปลงในสังคมไทย 
สังคมเป็นการอยูร่วมกนัของส่ิงมีชีวติ ทั้งคนและสัตวต่์างก็มีสังคมของกนัและกนั หรืออาจ

กล่าวไดว้่าส่ิงมีชีวิตย่อมอยู่รวมกนัเป็นสังคม อนัท่ีจริงแลว้ถ้าส่ิงมีชีวิตมีจาํนวนไม่มาก เร่ืองราว
ต่างๆ ก็คงจะไม่ไดส่้วนประกอบของสังคม แต่เน่ืองจากความเป็นจริงส่ิงมีชีวติทั้งคนและ สัตวต่์างก็
มีจาํนวนมาก จึงทาํให้บรรดาปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากการอยูร่วมกนัในสังคมนั้นมี จาํนวนมาก 
และเป็นปัญหาท่ีทาํให้คุณภาพของสังคมเส่ือมลงรวมไปถึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบ ต่อส่ิงอ่ืนๆ 



 ๘๙ 

ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตในแต่ละวนัตอ้งเส่ียงกบัภยั
อนัตรายมากมายในแต่ละวนั ถา้จะเปรียบเทียบกบัสังคมสมยัก่อนกบัสมยัปัจจุบนันั้น คงจะปฏิเสธ
ไม่ได้กบัความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ัด เช่น ในเร่ืองวตัถุท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ดงักล่าวท่ีว่า 
"จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" ซ่ึงคาํๆ น้ีน่าจะสะทอ้นให้ว่า จิตใจนั้นจะบรรดาลอะไรก็ได้ย่อมอยู่
นอกเหนือทางดา้นร่างกายท่ีตอ้งการ หากจิตใจไม่สั่งให้ทาํอยา่งโนน้อย่างน้ี ร่างกายก็ไม่สามารถ
เคล่ือนไหวไดต้ามตอ้งการ ถา้คิดดูให้ดีการท่ีสังคมเปล่ียนแปลงนั้นอะไรคือหวัใจ หรือขอ้สําคญัท่ี
ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลง นั้นคือจิตใจมนุษย ์การเปล่ียนแปลงเร่ิมตน้ท่ีความคิด การเปล่ียนแปลงจึง
น่าจะเป็นการรองรับใจผูค้นในสังคมปัจจุบนัให้ดาํรงชีวิตรอดสะดวกรวดเร็วข้ึน ในชีวิตของคนใน
สังคมท่ีมีผูค้นมากมาย ในแต่ละวนัต่างก็ทาํกิจกรรมของตนเอง ต่ืนเชา้มาก็ดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซ่ึง
เราไม่รู้วา่คนน้ีวนัน้ีจะไปทาํอะไร เจอกบัอะไรบา้ง เจอปัญหาอะไรบา้ง แลว้จะรู้สึกอยา่งลึกซ้ึงวา่น่ี
นะหรือคือส่วนหน่ึงของสังคม ในแต่ละวนันั้นมีบางคนดีใจ บางคนเสียใจ อยากจะสะทอ้นให้เห็น
วา่สมยัน้ีคนท่ีใชชี้วติอยูใ่นปัจจุบนัมีความอดทนสูงกวา่คนสมยัก่อน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่สมยัก่อนนั้นมี
อาชีพทาํนา พอถึงฤดูทาํนาก็ปลูกขา้วเก็บไว ้คนสมยัก่อนใครมีขา้วเก็บไว ้ในยุง้ฉางเพียงพอในแต่
ละปีก็อุ่นใจแลว้ไม่ตอ้งไปทาํอะไรท่ีนอกเหนือจากการทาํนา แต่ปัจจุบนัวิธีการเล้ียงชีพเปล่ียนไป 
เช่น ทาํงานบริษทัไดค้่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หากไม่พอก็ตอ้งทาํงานพิเศษเพื่อให้เล้ียงชีพตวัเอง
รอดต่อไป ตรงน้ีคือความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดั คนในสมยัปัจจุบนัไม่สามารถท่ีจะใชว้ิธีหรือรูปแบบ
สมยัก่อนได้ เพราะการดาํเนินชีวิตไม่เหมือนกนั แต่ส่ิงท่ีเป็นขอ้ท่ีเหมือนกนัระหว่างปัจจุบนักบั
สมยัก่อน คือ เกิดมาแล้วก็ตอ้งดาํเนินต่อไปเพื่อให้ชีวิตตวัเองรอดและ มีความสุขเท่าน้ีคือส่ิงท่ี
ตอ้งการอนัแทจ้ริง๘๒ 

๒.๖.๑ การเปลีย่นแปลงทางสังคมไทยในอดีต 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยในอดีตนั้ น จาํเป็นท่ีจะต้องพิจารณาจากอดีต การท่ี
สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงนั้นอาจจะเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในสังคม ซ่ึงอาจจะเป็นจุดอ่อนของ
ระบบ ทาํให้มีการปรับตวัเป็นระยะ ๆ มีผูน้าํท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆ ภายในสังคม 
และปัจจยัภายนอกสังคมท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม สําหรับการเปล่ียนแปลง

                                                        
๘๒นางรุจิราภรณ์ ชินวงศว์ฒันา, "สภาพการดาํเนินชีวิต ปัจจยัการดาํเนินชีวิต และทศันคติ

ต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนในเขตเมืองกบัเขตชานเมือง : กรณีศึกษา เขตคลองเตย และเขต
พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร", วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (โครงการบณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), ๒๕๕๒, หนา้ ๒๙. 



 ๙๐ 

ทางสังคมของไทยในอดีตนั้น จะได้กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงในรัชกาลท่ี ๕ จนถึงปัจจุบนั ซ่ึง
อาจจะพบวา่มีปัจจยัใหญ่ ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยู ่๒ ประการ คือ 
 ๑) ปัจจัยภายใน 
 เม่ือยอ้นหลงัไปพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในสังคมสมัยอยุธยา อาจจะกล่าวได้ว่าการ
เปล่ียนแปลงมีลกัษณะของความเจริญและความเส่ือมเกิดข้ึนสลบักนัไปเป็นวงจรการเปล่ียนแปลง
ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงในระดบัโครงสร้างหรือระดบัพื้นฐาน สําหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเร่ิมจะเห็น
เด่นชดัข้ึนนั้นอยูใ่นสมยัรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลท่ี ๕ ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่ระบบภายในของระบบ
มูล -ไพร่ ไดเ้ส่ือมลงและผูน้าํไดมี้ความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลง 
 ๑. ระบบมูลนาย - ไพร่ได้เปล่ียนแปลงไป ระบบมูลนาย - ไพร่น้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ
ควบคุมคน หรือการเกณฑ์คนไปรับใช้ประเทศในยามสงคราม และเม่ือยามสงบก็ไปเป็นแรงงาน 
ตามหลักฐานทางประวติัศาสตร์ได้พบว่ารัฐไม่สามารถเรียกเกณฑ์ได้ แม้แต่ไพร่หลวงซ่ึงเป็น
ขา้ราชการของรัฐ ทั้งน้ี เน่ืองจากขุนนางระดบัสูงให้ความคุม้ครองและป้องกนัไพร่ให้หลุดจาก
อาํนาจของรัฐ ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดระบบอุปถมัภร์ะหว่างมูลนาย - ไพร่ โดยมูลนายให้ความช่วยเหลือ
ไพร่ให้พน้จากการเกณฑ์ทหาร และไพร่จะรับใช้หรือตอบแทนบุญคุณแก่มูลนาย ดงันั้น จึงเร่ิมมี
ความขัดแยง้ระหว่างกษัตริย์และขุนนาง เพราะตามหลักการแล้วพระมหากษัตริย์จะเป็นสม
บูรณาญาสิทธิราชเป็นผูท่ี้มีอาํนาจสิทธ์ิขาดในบา้นเมือง แต่โดยความเป็นจริงแล้วได้ปรากฏว่า 
อาํนาจต่าง ๆ ไดก้ระจายไปอยู่กบัมูลนายต่าง ๆ พระมหากษตัริยจึ์งไม่มีอาํนาจท่ีจะบงัคบับญัชา
ประเทศชาติอยา่งสมบูรณ์ 
 ๒. ผูน้าํมีความริเร่ิมเปล่ียนแปลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตระหนกัวา่ 
การปกครองของประเทศโดยสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ร่ิมมีบทบาทลดลง พระมหากษตัริยมิ์ไดท้รง
มีอาํนาจเหมือนเดิม ในขณะท่ีขุนนางมีอาํนาจท่ีจะควบคุมไพร่ได้ ไพร่กลายเป็นสมบัติหรือ
สัญลกัษณ์ของขุนนาง ดว้ยเหตุน้ีพระองค์จึงไดท้รงเลิกระบบมูลนาย - ไพร่ และทรงเลิกทาสดว้ย 
ทั้งน้ีเพื่อปรับปรุงระบบการปกครองและสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้มัน่คงข้ึน การเปล่ียนแปลงใน
ระบบสังคมโดยการเลิกระบบมูลนาย - ไพร่ และเลิกทาสน้ี เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง         
ทางสังคมอยา่งหน่ึง๘๓ 
 
 

                                                        
๘๓รศ.ดร.สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข, สังคมไทย : ลักษณะการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา,     

พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๕๒), หนา้ ๕๓ – ๕๔. 



 ๙๑ 

 ๒) ปัจจัยภายนอก 
 ปัจจยัภายนอกสังคมท่ีสําคญัท่ีทาํให้สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน คือ อิทธิพลจาก
ประเทศทางตะวนัตก นบัตั้งแต่ไทยไดมี้การติดต่อกบัประเทศทางตะวนัตกเป็นตน้มา ปรากฏว่า
อิทธิพลตะวนัตกได้เข้ามาอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลท่ี ๔ และท่ี ๕ เร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบนั 
 ในประเทศทางตะวนัตกไดมี้การเปล่ียนแปลงทางสังคมอยู่ ๒ ประการ คือ การปฏิวติัทาง
อุตสาหกรรม และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ปสู่การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การปฏิวติัทางอุตสาหกรรมน้ีทาํให้ประเทศตะวนัตกไดมี้การแพร่
ลทัธิจกัรวรรดินิยมล่าอาณานิคมข้ึน ประเทศต่าง ๆ ไดต้กอยูภ่ายใตล้ทัธิล่าอาณานิคม ทาํให้ประเทศ
ไทยตอ้งระมดัระวงัลทัธิดงักล่าว เพราะไดเ้ห็นตวัอย่างจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีไดรั้บการคุกคาม
จากจกัรวรรดินิยมตะวนัตก เช่น พม่า ลาว กมัพชูา มาเลเซีย เป็นตน้ ทาํให้รัชกาลท่ี ๔ และท่ี ๕ ทรง
ดาํเนินการปรับปรุงระบอบการปกครองเศรษฐกิจให้มัน่คง และเปิดรับอิทธิพลตะวนัตก มีการ
พฒันาสังคมใหม่ให้เจริญทดัเทียมประเทศตะวนัตก ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงไปสู่ภาวะทนัสมยัใน
สังคมไทย 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้จา้วอยูห่วั ไดท้รงส่งพระราชโอรสและขุนนางไปเรียนต่อ
ยงัต่างประเทศ เพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้จากต่างประเทศมาปรับปรุงและพฒันาสังคมไทย พระองคเ์อง
ไดเ้คยเสด็จไปประพาสและเช่ือมสัมพนัธไมตรีกบัประเทศตะวนัตกอีกดว้ย ในรัชกาลต่อมาจนถึง
ปัจจุบนัการไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศยงัเป็นท่ีนิยมกนัมาก โดยเฉพาะในปัจจุบนัการรับเอาอารยะ
ธรรมตะวนัตกไดมี้มากยิง่ข้ึน ตลอดจนการส่ือสารโทรคมนาคมก็รุดหนา้มากกวา่เดิมมากมาย ทาํให้
สังคมไทยรับอิทธิพลอนัมีผลกระทบไปยงัส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย ส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุด
คือ เมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของอารยะธรรมตะวนัตก และ
กรุงเทพมหานครน้ีไดแ้พร่กระจายวฒันธรรมต่าง ๆ ไปสู่เมืองต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และจากเมืองก็
แพร่กระจายไปสู่ชนบทต่าง ๆ๘๔ 

๒.๖.๒ การเปลีย่นแปลงทางสังคมไทยในปัจจุบัน 
 สืบเน่ืองจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมใน
สมยัรัชกาลท่ี ๕ จนกระทัง่ได้มีการพฒันาการเปล่ียนแปลงมาจนถึงปัจจุบนัในสมยัรัชกาลท่ี ๙ 
ปัจจุบนั ลกัษณะทางสังคมไทยทั้งท่ีเป็นเมืองและชนบท ภูมิภาคต่าง ๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงไปหลาย ๆ 
อยา่ง ดงัน้ี  

                                                        
๘๔เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๓๔ - ๓๗. 



 ๙๒ 

๑) การพฒันาประเทศไดเ้น้นไปสู่การพฒันาทุนนิยม หรือการใช้ทฤษฎีความทนัสมยัใน
การพฒันาประเทศ ทาํให้สถาบนัครอบครัวได้กลายเป็นครอบครัวเด่ียวมากยิ่งข้ึน ซ่ึงแต่เดิมนั้น
ระบบครอบครัวจะเป็นครอบครัวขยายเป็นส่วนมาก ต่อมาเม่ือสภาพครอบครัวเปล่ียนไปเป็น
ครอบครัวเด่ียว ทาํให้การพึ่งพาอาศยัระหว่างญาติพี่น้องไดล้ดลง ครอบครัวขาดความอบอุ่น และ
บางครอบครัวแตกแยก เป็นตน้ 
 2)  ส ถาบันก ารศึ กษ าได้ เป ล่ียนจา กกา รเ รียน ท่ีว ัด  ม า สู่ การ เ รียนตาม หลัก สูตร
กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวทิยาลยั ทาํใหก้ารศึกษามีลกัษณะของการต่อยอด นกัเรียนและ
นักศึกษาไม่สามารถนาํความรู้ท่ีเรียนมาแก้ไขปัญหาสังคมได้ ระบบการศึกษาไม่ได้พฒันาจาก
ความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ิน คนจนไม่มีโอกาสในระบบการศึกษาสมยัใหม่ จนเกิด
เป็นช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคม คนไม่มีงานทาํ ปัญหาการรับรู้ข่าวสารและการกระจาย
ข่าวสารไม่เท่าเทียมกนั เป็นตน้ 
 ๓) สถาบนัสาธารณสุข ไดมี้การพฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขสมยัใหม่ไปอย่าง
กา้วหนา้และทนัสมยัเป็นอยา่งมาก ในขณะท่ีการแพทยพ์ื้นบา้นไม่ไดรั้บการพฒันาจนเป็นความไม่
สมดุลของการพฒันาสาธารณสุขไทยปัญหาต่าง ๆ ไดเ้กิดข้ึน เช่น ปัญหาของแพทยเ์ชิงพาณิชยก์าร
พึ่งพายาแพงจากต่างประเทศ และปัญหาการละเลยภูมิปัญญาการแพทยพ์ื้นบา้น เป็นตน้ 
 ๔) สถาบนัศาสนา และความเช่ือได้เปล่ียนแปลงไปตามความเช่ือและความศรัทธาของ
ประชาชนท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน แมแ้ต่ปัญหาการนบัถือพุทธศาสนา, หินยาน ในประเทศไทย
ไดมี้นิกายความเช่ือท่ีพฒันาแตกต่างไป เช่น สํานกัสันติอโศก วดัพระธรรมกาย และการนบัถือเจา้
แม่กวนอิม เป็นตน้๘๕ 
 

๒.๗ ผลกระทบของการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 
โลกปัจจุบนักาํลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดว้ยการคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และการ

แพร่กระจายทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจ จากสังคมท่ีพฒันาแลว้ไปสู่สังคมดอ้ยพฒันาหรือ
กาํลงัพฒันา ซ่ึงทาํให้ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาดงักล่าวเขา้สู่ระบบสังคมอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ
การคา้และการบริการซ่ึงประเทศไทยก็อยูใ่นขอบเขตดงักล่าวดว้ย ทาํให้สามารถพิจารณาแนวโนม้
ของสังคมไทยได ้ดงัน้ี 

                                                        
๘๕ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๖๐. 



 ๙๓ 

 ๑. ค่านิยมเร่ืองวตัถุนิยม การแสวงหาอาํนาจและการแข่งขนัจะสูงข้ึนในสังคม ศีลธรรม
จรรยาของคนในสังคมจะลดนอ้ยลง การติดต่อสัมพนัธ์กนัจะคาํนึงถึงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์
ซ่ึงกนัและกนั มากกวา่ความผกูพนัทางจิตใจ 
 ๒. โครงสร้างสังคมจะเปล่ียนแปลง จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองมากข้ึน 
 ๓. โครงสร้างของสถาบนัครอบครัวจะเปล่ียนแปลงมากข้ึน ความสัมพนัธ์ในครอบครัว
เปล่ียนแปลงไปเม่ือแรงงานถูกเคล่ือนยา้ยไปสู่โรงงาน คนในครอบครัวไม่ไดอ้ยูร่่วมกนั ผูใ้หญ่ตอ้ง
ไปทาํงาน เด็กถูกส่งเขา้โรงเรียน ผูสู้งอายุถูกทอดทิ้ง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง เหลือเพียงพ่อแม่ลูก
ไม่มีญาติผูใ้หญ่ คนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กนั ความอบอุ่นและความเป็นปึกแผน่ของสมาชิกใน
ครอบครัว พอ่แม่ลูกจะแยกสลาย และเกิดปัญหาทางสังคมมากข้ึน 
 ๔. สังคมไทยตอ้งพึ่งพิงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และรับอิทธิพลจากตะวนัตกมากข้ึน อนัจะ
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติหรือวฒันธรรมของคนไทย 
 ๕. แรงงานภาคเกษตรจะหลัง่ไหลเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน สังคมเกษตรกรรมจะลด
นอ้ยลง และการประกอบอาชีพปลูกพืชผลของเกษตรกรจะมุ่งผลิตเพื่อป้อนตลาดเป็นสาํคญั 
 ๖. ความไม่เท่าเทียมภายในสังคมมีมากข้ึน ทั้งทางดา้นฐานะ การศึกษา การประกอบอาชีพ 
และโอกาสทางการเมือง เช่น คนร่ํารวยมีเงิน มีพรรคพวก จะเขา้ไปมีบทบาททางการเมืองมากกวา่
คนจน เพื่อสร้างฐานอาํนาจทางสังคม และฐานอาํนาจทางธุรกิจ 
 ๗. คนไทยเกิดความต่ืนตวัและเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน เน่ืองจากอิทธิพลของ
ส่ือ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองในสังคมสมยัใหม่ 
 ๘. ปัญหาการขยายตวัของเมือง ทาํให้เกิดปัญหาความกดดนัในเร่ืองถูกบีบบงัคบัให้ยา้ยถ่ิน
ท่ีอยูเ่พื่อประโยชน์ของส่วนรวม ปัญหาการปรับตวัในถ่ินท่ีอยูใ่หม่และอ่ืน ๆ 
 ๙. สถาบนัการศึกษาจะเป็นในลกัษณะผลิตคนเพื่อเขา้สู่สังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน 
 ๑๐. ปัญหาทางสังคมจะหลากหลายและรุนแรงข้ึนกบัคนทุกเพศทุกวยั อนัเป็นผลเน่ืองจาก
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้๘๖ 
 การดาํเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัไดส้ร้างผลกระทบให้แก่สังคมอยา่งกวา้งขวาง 
ทั้งน้ีเพราะคนไทยมีความเช่ือ แนวคิด ทศันคติ ค่านิยมท่ีแตกต่างกนั การดาํเนินชีวิตท่ีอยู่บนความ
เช่ือ แนวคิด ทัศนคติ และค่านิยมท่ีผิด ๆ ย่อมเป็นภัยแก่ผู ้ปฏิบัติและคนรอบข้าง ดังนั้ น จึง
จาํเป็นตอ้งศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว พร้อมทั้งสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาสังคม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการนาํไปแกปั้ญหาต่อไป ดงัน้ี 

                                                        
๘๖วญัเพญ็  สุจิปุตโต, ชีวติและวฒันธรรมไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๕๔ - ๕๕. 



 ๙๔ 

 ๑. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบนั เช่น 

๑.๑ ค่านิยมแบบวตัถุนิยมท่ีรุนแรงมากข้ึน ทาํให้คนแสวงหามาซ่ึงเงินและอาํนาจ 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุท่ีตนตอ้งการ 

๑.๒ ค่านิยมเก่ียวกบัการนบัถือศาสนา ในสมยัก่อนชาวพุทธมีความใกลชิ้ดกบัศาสนา
เขา้วดั ฟังธรรม นาํคาํสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบติั กลวับาปกรรม พระสงฆ์
สามเณรเคร่งครัดในพระวินัย แต่ในสังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปในทาง
ตรงกนัขา้ม ชาวพุทธบางส่วนนอกจาก ไม่รักษาศีลแลว้ ยงัมองผูรั้กษาศีลเคร่งครัด
วา่เป็นพวกงมงายไม่ทนัสมยั 

๑.๓ ค่านิยมเก่ียวกบัความดีความชัว่ เช่น การทุจริต คอรัปชัน่สมยัก่อนเป็นท่ีน่ารังเกียจ   
แต่ปัจจุบนัตรงขา้ม บางคนท่ีประพฤติสุจริตกลบักลายเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม
บางแห่งเน่ืองจากไปขดัขวางผลประโยชน์ท่ีมิชอบของผูอ่ื้น เป็นตน้ 

 ๒. ปัญหาความยากจน  ท ําให้คนไทยอยู่ในภาวะพึ่ งตนเองไม่ได้และละทิ้งถ่ินฐาน 
โดยเฉพาะคนในชนบทท่ีเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม โดยสืบเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การปลูก
พืชผลเพื่อขายโดยพึ่งพาระบบตลาด เม่ือราคาพืชผลตกตํ่า ทาํให้ขาดทุนเป็นหน้ีสิน ตอ้งจาํนอง
ท่ีดินเพื่อนาํเงินมาลงทุน ในท่ีสุดก็ไม่สามารถถ่ายถอนท่ีดินทาํกินได ้บางทอ้งท่ีเกษตรกรประสบ
ปัญหาความผนัผวนของภูมิอากาศ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทาํให้พืชผลเสียหาย ทาํอาชีพเกษตรกรรม
ไม่ได้ผล ความยากจนทาํให้คนละถ่ินฐานจากชนบทเขา้สู่เมืองเพื่อหาแหล่ง ทาํกินใหม่ และหา
อาชีพใหม่ สังคมเกษตรกรรมลดลงและเกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาท่ีอยู่อาศยั
และแหล่งเส่ือมโทรม ปัญหาจราจร ปัญหาเด็กและคนชราถูกทอดทิ้ง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
เป็นตน้ ปัจจุบนัรัฐบาลไดพ้ยามแกปั้ญหาโดยส่งเสริมให้คนในชนบทหันมาร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาไทย 
ทาํเศรษฐกิจอยา่งพอเพียง สนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต มีรายไดพ้อเพียง สามารถเล้ียง
ครอบครัวได ้
 ๓. ปัญหาการเบี่ยงเบนทางด้านพฤติกรรมของคนไทย  ในปัจจุบนัพฤติกรรมของคนไทย   
มีความเบ่ียงเบนทั้ งทางด้านความคิด อารมณ์ และสังคม ทําให้เกิดปัญหาความแตกแยกใน
ครอบครัว ปัญหาอาชญากรรมทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ ปัญหาโรคจิตประสาท การฆ่าตวัตายปัญหา
โสเภณี ซ่ึงลว้นแต่เกิดจากส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเส่ือมทรามลง 
 ๔. ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาท่ีสําคญั เช่น ปัญหามลพิษของส่ิงแวดล้อมต่อ
สุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาควนับุหร่ีและโรคมะเร็ง ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาโรคเอดส์หรือโรค
ภูมิคุม้กนับกพร่อง เน่ืองจากเช้ือไวรัสชนิดหน่ึงท่ีเรียกช่ือว่า HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) ซ่ึงติดต่อทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกนั หรือทางเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงทาํให้คนไทยเสียชีวิตเป็น
จาํนวนมาก 



 ๙๕ 

 ๕. ปัญหาทุจริตคอรัปช่ัน ท่ีเกิดจากค่านิยมแบบวตัถุนิยม ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ      
และการขาดศีลธรรมอนัดีของคนไทย ทาํใหปั้ญหาการทุจริตเพิ่มมากข้ึน ทาํให้เกิดผลต่อการพฒันา
ประเทศเป็นไปอยา่งล่าชา้ 
 หากพิจารณาจะเห็นว่า เม่ือเกิดปัญหาหน่ึงก็จะมีผลกระทบโยงใยทาํให้เกิดปัญหาอ่ืน
ตามมาอีกเสมอ เป็นวฏัจกัร การลดหรือแก้ปัญหาทางสังคมนั้นผูท่ี้จะสามารถทาํได้ดีท่ีสุด คือ       
คนไทยทุกคน ในฐานะสมาชิกของสังคมท่ีจะตอ้งไม่สร้างปัญหา และร่วมมือกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
แลว้ใหบ้รรเทาลงหรือหมดส้ินไป 
 นอกจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ยงัมีสาเหตุมาจากระบบเศรษฐกิจทั้ งภายในระหว่าง
ประเทศ  การหลั่งไหลอย่างรวดเร็วและมากมายของข้อมูลข่าวสารและวฒันธรรมข้ามชาติ ท่ี
สังคมไทยไม่ไดเ้ตรียมตั้งรับให้กบัสมาชิกของสังคม จึงทาํให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตวั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และทาํให้เกิดช่องวา่งทางสังคมตามมาระหวา่งผูมี้โอกาสและผูข้าดโอกาส
ในสังคม ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ในสังคมไทย๘๗ 
 กล่าวโดยสรุป ผลกระทบของการดาํเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนันั้นเกิดข้ึนจาก
ความบกพร่องในหลายประการ เช่น ความบกพร่องในระบบครอบครัว ความบกพร่องในระบบ
สังคม ความบกพร่องในระบบคุณธรรม จริยธรรม เป็นตน้ สาเหตุแห่งความบกพร่องเหล่าน้ีนาํมา
ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีบัน่ทอนสังคมใหต้ํ่าลง มีผลกระทบต่อสังคมไทยในมุมกวา้ง ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้ง
แกไ้ขเยยีวยาใหถู้กจุด เพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนสังคมไปสู่ความสมดุล เพื่อใหส้ังคมไทยเป็นสังคม
ท่ีน่าอยูต่่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๘๗วญัเพญ็  สุจิปุตโต, ชีวติและวฒันธรรมไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๕๒. 



 ๙๖ 

๒.๘ สรุปกรอบแนวคิดการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่๒.๑ สรุปกรอบแนวคิดของการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 

การด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 

กลุ่มบุคคลทัว่ไป 
- การดาํเนินชีวติของนิสิต - นกัศึกษา 
- การดาํเนินชีวติของครู - อาจารย ์
- การดาํเนินชีวติของขา้ราชการ 
- การดาํเนินชีวติของนกัธุรกิจ 
- การดาํเนินชีวติของนกัการเมือง 
 

กลุ่มบรรพชิต 
- การดาํเนินชีวติของสามเณร 
- การดาํเนินชีวติของพระภิกษุ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
- การดาํเนินชีวติของแม่ชี 
- การดาํเนินชีวติของอุบาสก-อุบาสิกา 

ปัญหาผลกระทบของการด าเนินชีวติ 
ของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 

 

๑. ปัญหาการทาํร้ายร่างกาย 
๒. ปัญหาคอรัปชัน่ 
๓. ปัญหาการมัว่สุมทางเพศ  
๔. ปัญหาไม่รับผิดชอบต่ออาชีพ  
๕. ปัญหาการติดยาเสพติด 

 

กลุ่มบุคคลทัว่ไป 
 

กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
 

กลุ่มบรรพชิต 
 

๑. ปัญหาการถือศีลพรต          
อนังมงาย 

๒. ปัญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบ
ต่อสงัคม 

 

๑. ปัญหาความไม่เหมาะสม    
ในสมณสารูป 

๒. ปัญหาการเขา้มาบวชดว้ย
เจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 



๙๗ 
 

 

 

บทที ่๓ 
หลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติ 

 
 พุทธจริยศาสตร์มีวิธีการด าเนินชีวิตท่ีก าหนดไวเ้พื่อให้มนุษยรู้์จกัน าไปบูรณาการใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเพื่อให้เหมาะแก่ฐานะหรือสภาวะของตน ตามหลกัธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
ท่านผูรู้้หรือนกัปราชญไ์ดจ้ดัหลกัพุทธจริยศาสตร์ไวเ้ป็น ๓ ขั้น คือ 
 ๑) พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อเป็นฐานรองรับคุณภาพต่าง ๆ และ
เพื่อความสันติในสังคม คือ เบญจศีล (ศีล ๕) และเบญจธรรม (ธรรม ๕) จดัเป็นประเภท จริยศาสตร์
ระดบัตน้ 
 ๒) พุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อพฒันาจิตใจและขดัเกลาตนเอง
ให้มีคุณธรรมสูงข้ึน คือ ศีล ๘ (ศีลอุโบสถ) และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเป็นประเภท         
จริยศาสตร์ระดบักลาง 
 ๓) พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อพฒันาผูป้ฏิบติัให้ถึงความเป็น
อริยชน หรือบรรลุมรรคผลนิพพาน คือ มรรคมีองค์ ๘ (อริยมรรค) จัดเป็นประเภทจริยศาสตร์
ระดบัสูง๑ 
 

๓.๑ พทุธจริยศาสตร์ระดับต้น 
 พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ คือ เบญจศีล (ศีล ๕) เบญจธรรม (ธรรม ๕)  
 ๓.๑.๑ เบญจศีล (ศีล ๕) 

จากการศึกษาวิจยัพบว่า ศีล เป็นขอ้ก าหนดระดบัตน้ท่ีใช้ส าหรับควบคุมความประพฤติ
หรือพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมให้ด าเนินชีวิตไปอยา่งปกติสุข กลมกลืนไปกบัปัจจยัทางสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม โดยใหม้นุษยส์ ารวมกาย วาจา ไม่ให้ไปล่วงเกินตนเองและผูอ่ื้น และเม่ือมนุษยเ์รา
ไดป้ระพฤติปฏิบติัตาม สังคมก็จะสงบสุข สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณโรรส ทรง
ใหค้วามหมายของศีลไวว้า่ 

ศีลนั้นเป็นเหมือนบรรทดัส าหรับให้คนประพฤติความดีให้คงท่ี เปรียบ
เหมือนผูแ้รกจะเขียนหนงัสือ ตอ้งอาศยัเส้นบรรทดัเป็นหลกัไปตามนั้น หนงัสือท่ี

                                                        
๑วศิน  อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพธ์รรมดา, ๒๕๔๙), หนา้ ๓๗. 



๙๘ 
 

เขียนจึงจะมีบรรทัดอันตรง ถ้าหาไม่ตัวหนังสือก็จะคดข้ึนคดลงดังงูเล้ือย เม่ือ
ช านาญแล้วก็จะเขียนไปได้โดยไม่ต้องมีบรรทดัฉันใด คนแรกประพฤติความดี 
ไม่ได้ถืออะไรไวเ้ป็นหลกั ใจไม่มัน่คงอาจเอนเอียงลงหาทุจริต แม้เพราะโมหะ
ครอบง า เม่ือบ าเพญ็ศีลให้บริบูรณ์จนเป็นปกติมารยาทไดแ้ลว้ จึงประพฤติคุณธรรม
อยา่งอ่ืนก็มกัย ัง่ยนืไม่ผนัแปร๒ 
โดยเฉพาะการรักษาศีล ๕ น้ี เป็นศีลระดบัตน้ท่ีถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งศีลทั้งปวง พ.อ.ป่ิน  

มุทุกนัต์ กล่าวไวว้่า “การรักษาศีลเป็นเร่ืองของการปรับพื้น คือ ท าพื้นตวัพื้นใจของเราให้ดี ให้
เหมาะเจาะให้แข็งแรง ส าหรับสร้างความดีความเจริญต่อไป”๓ พ.สถิตวรรณกล่าวไวว้า่ “การรักษา
ศีล ๕ อนัเป็นหลกัธรรมส าหรับมนุษยทุ์กคน ทั้งน้ีก็เพื่อความสงบสุขส าหรับปัจเจกชนและสังคม
โดยส่วนรวม อนัเป็นรากฐานแห่งความสงบสุขร่มเยน็ข้ึนในชาติบา้นเมือง และก่อให้เกิดสันติภาพ
ถาวรข้ึนในโลก”๔ ศีลท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวส้ าหรับผูท่ี้นบัถือพระพุทธศาสนาท่ีเป็นคฤหสัถ์  
คือเบญจศีลหรือศีล ๕ คือ 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เวน้จากการฆ่าสัตว ์
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี เวน้จากการลกัทรัพย ์
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี เวน้จากการประพฤติล่วงในกามารมณ์ 
๔. มุสาวาทา เวรมณี เวน้จากการพดูเทจ็ 
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี เวน้จากการด่ืมน ้าเมาคือสุราและเมรัย อนัเป็น

ท่ีตั้งแห่งความประมาท๕ 
 

 ศีล ๕ เป็นหลกัแห่งความประพฤติพื้นฐานส าหรับมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นการครองชีพอยู่ใน
ระดบัใด ๆ คือ เป็นหลกัความประพฤติพื้นฐานของบุคคลแต่ละคนในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์ซ่ึงหลกั

                                                        
 

๒สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณโรรส ,  เบญจศีล -เบญจธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๒. 
 

๓พ.อ.ป่ิน  มุทุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๕), หนา้ ๑๗๘. 
 

๔พ.ส ถิตวรรณ,  อนุ ปุพพิกถาทีป นี  ภ าค  ๒  การพรรณนา ศีล ,  พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  ๓ , 
(กรุงเทพมหานคร : เซเวน่ พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากดั, ๒๕๔๕), หนา้ ๕๕. 
 

๕องฺ.ปํฺจก. ๒๒/๑๗๒/๑๘๒. 



๙๙ 
 
ความประพฤติพื้นฐานของมนุษยมี์จุดมุ่งหมายท่ีเหมือนกนั คือ การมีชีวติท่ีไม่มีโทษภยั อยูใ่นสังคม
ท่ีปกติสุข๖ 
 “ศีล” เป็นข้อปฏิบติัพื้นฐานของพุทธจริยศาสตร์หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเป็นข้อปฏิบติั               
ของความเป็นมนุษยก์็ได ้เพราะฉะนั้น ศีล โดยเฉพาะ ศีล ๕ จึงเป็น “มนุษยธ์รรม” เป็น “ธรรมของ
มนุษย”์ หมายความว่า คนเราจะเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ได ้มิใช่เกิดมามีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษยเ์ท่านั้น                  
แต่จะตอ้งมีธรรม คือ ศีล ๕ ส าหรับมนุษยอี์กดว้ย๗  
 สิกขาบทที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี แปลวา่ เวน้จากการฆ่าสัตวห์รือท าลายชีวิต การละเวน้
จากการฆ่าสัตว ์เป็นการด าเนินชีวิตท่ีละเวน้จากบาป เป็นการประพฤติปฏิบติัธรรม เป็นการด ารงชีวิต
ในทางท่ีชอบท่ีควร เป็นการกระท าท่ีไม่มีโทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น จึงจดัเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐาน
ของพุทธจริยศาสตร์ ศีลขอ้น้ี เป็นการก าหนดออกมาในรูปแบบของการห้ามท าการฆ่า ไม่เพียงแต่
ห้ามฆ่ามนุษย์ด้วยกันเท่านั้ น แต่ยงัห้ามฆ่าสัตว์ด้วย แต่ถ้าหากจะวิเคราะห์ศัพท์ปาณาติบาต 
(ปาณาติบาต การฆ่าสัตว์ การท าให้ส่ิงมีชีวิตล่วงไป) ในแง่ท่ีมาในเชิงธรรมชาติของสัตว ์
ปาณาติบาตเป็นศพัทท่ี์มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งอยูก่บัความเป็นจริงท่ีมีอยู่ ท่ีเป็นอยู่ และด าเนินไป
อยู่ตามธรรมชาติของสัตว ์หรือเป็นอาการของสัตวน์ัน่เองเป็นพื้นฐาน เช่น อาการเจ็บ อาการตาย 
อาการพลดัพรากจากของท่ีรัก เป็นตน้ ดงัเช่นในเร่ืองของนางกีสาโคตรมี มีความทุกขเ์พราะลูกตาย 
จึงได้อุ้มลูกไปหาหมอรักษาให้ฟ้ืน ทุกคนปฏิเสธ มีคนหน่ึงแนะน าให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า                 
นางเช่ือ น าบุตรไปเฝ้าพระพุทธเจา้ขอให้ช่วยรักษา พระพุทธเจา้ตรัสบอกว่ารักษาได้ แต่ตอ้งได้
เมล็ดผกักาดในหมู่บา้นท่ีไม่มีใครเคยตาย นางดีใจ อุม้บุตรไวก้บัอกเท่ียวเสาะหาเมล็ดพนัธ์ุผกักาด 
นางหาได้หลายหมู่บ้าน แต่ไปติดขดัอยู่ท่ีในหมู่บ้านเหล่านั้นล้วนมีคนเคยตายทั้งส้ิน นางได้มี
ประสบการณ์กวา้งออกไปว่า คนทั้งหลายได้มีความทุกข์เพราะปุตตวิโยคมาแล้วแทบทั้ งส้ิน                  
มิใช่นางคนเดียว ในท่ีสุดนางก็ได้ขอ้สรุปว่า ความตายเป็นธรรมดาของคนทั้งหลาย ความตาย                
แห่งบุตรของนางนั้น ก็เป็นเร่ืองธรรมดาเช่นกนั จึงทิ้งบุตรท่ีเสียชีวิตแลว้เสียในป่า แลว้ไปเฝ้า พระ

                                                        
๖พรรษพร  ยกเช้ือ, “พุทธศาสนากบัปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย : ศึกษาความค านึง

เร่ืองศีล ๕ ของผูก้ระท าผิดในเรือนจ ากลางคลองเปรม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๔๑), หนา้ ๕๔ - ๕๕. 

๗พระมหาส ารวย  าณส วโร (พินดอน), “การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิด        
ศีลขอ้ท่ี ๕ ท่ีมีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒), หนา้ ๖. 



๑๐๐ 
 
ศาสดาทูลขอบวช พระศาสดาให้นางบวช ในส านกัพระภิกษุณี๘ ต่อมา ก็ไดส้ าเร็จเป็นอรหัตตผล
ดว้ยการไดเ้ห็นดวงประทีปในโรงอุโบสถซ่ึงเปลวไฟเกิดดบัอยู่๙ 
 ดังนั้ น อาการพลัดพรากจากส่ิงท่ีรักท่ีพอใจจึงเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง มนุษย์และสัตว์
ทั้งหลายย่อมมีบุคคลท่ีเขารักและรักเขาอยู่ เม่ือเราไปท าร้ายหรือฆ่าเขา คนท่ีเขารักและรักเขานั้น
ย่อมรู้สึกเจ็บปวดใจเป็นธรรมดา อาการเหล่าน้ีเป็นอาการไม่ดีส าหรับสัตว ์ธรรมชาติของสัตวท์ั้งหลาย 
ลว้นตอ้งการความสุข เกลียดทุกข์ดว้ยกนัทั้งนั้น ดงันั้น การเบียดเบียนคนอ่ืนหรือสัตวอ่ื์นยอ่มเป็น
การละเมิดชีวติของเขา ซ่ึงพระพุทธองคท์รงตรัสไวใ้นเวฬุทวารสูตรวา่ 

“เราอยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ผูใ้ดจะปลงเราผูอ้ยาก
เป็นอยู ่ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ์เสียจากชีวิต ขอ้นั้นไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของ
เรา อน่ึง เราพึงปลงคนอ่ืนผูอ้ยากเป็นอยู ่ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข ์เสียจากชีวิต 
ขอ้นั้นก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแมข้องคนอ่ืน๑๐ 

 

เม่ือสัตว์ทั้ งหลายรู้สึกไม่ดีเม่ือประสบกบัความทุกข์ จึงท าให้สัตว์หาทางหลีกเล่ียงภาวะท่ีไม่ดี
เหล่าน้ี แต่สภาวะเหล่าน้ีเป็นกระบวนการของธรรมชาติท่ีสัตวไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ท าให้มนุษย ์
ไดบ้ญัญติัค าน้ีข้ึนมาใชใ้นการส่ือสารระหวา่งกนั เพื่อหาทางหลีกเล่ียงการท าลายกนั เพราะทุกชีวิต
ยอ่มรักตนเองดว้ยกนัทั้งนั้นไม่วา่จะเป็นคนหรือสัตวก์็ตาม ดงัท่ีพุทธองคท์รงไดท้รงเปล่งอุทานวา่ 

ใคร ๆ ตรวจตราดว้ยจิตทัว่ทุกทิศแลว้ หาไดพ้บผูเ้ป็นท่ีรักยิ่ง กว่าตนในท่ี
ไหน ๆ ไม่เลย สัตวเ์หล่าอ่ืนก็รักตนมากเหมือนกนั เพราะฉะนั้น ผูรั้กตนจึงไม่ควร
เบียดเบียนผูอ่ื้น๑๑ 

 

 หากเราวเิคราะห์ในแง่จุดมุ่งหมายในการน าไปบูรณาการใชก้บัมนุษยแ์ลว้ มนุษยไ์ดบ้ญัญติั 
ค าน้ีข้ึนมาใช้เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารระหว่างกัน เพื่อห้ามปรามการท าลายกนั การฆ่ากัน                 
เพื่อหลีกเล่ียงภาวะท่ีไม่ดีของธรรมชาติของมนุษย ์ท าให้พุทธศาสนาไดก้ าหนดเป็นขอ้ห้ามของศีล 
ขอ้ท่ี ๑ ใน ๕ ขอ้ การละเวน้จากการฆ่าสัตวถ์า้มองความหมายในแนวกวา้ง พุทธศาสนาไม่ไดจ้  ากดั
ความหมายอยู่ในมนุษยแ์ละสัตวเ์พียงเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การละเวน้จากการทิ้งเศษของเสีย                
ลงบนหญา้เขียวหรือตน้ไม ้เพราะเป็นเหตุท าให้หญา้หรือตน้ไมต้าย หากทิ้งของเสียในน ้ าก็เป็นการ

                                                        
๘ข.ุอป. ๓๓/๑๖๒/๗๔๒. 
๙ข.ุธ.อ. ๑/๒๒. 

 ๑๐ส .ม. ๑๙/๑๔๕๙/๓๕๒. 
๑๑ข.ุธ. ๒๕/๑๑๐/๑๒๕. 



๑๐๑ 
 
ท าลายสัตวใ์นน ้า ซ่ึงมีผลเสียต่อมนุษยโ์ดยทางออ้ม หรือแมแ้ต่การจ าพรรษาในฤดูฝน ก็เพื่อป้องกนั
การเดินเหยยีบย  ่าไร่นาขา้วปลาธญัญาหารของชาวบา้นใหเ้กิดความเสียหายซ่ึงมีเร่ืองเล่าอยูว่า่ 
 ในสมยัพุทธกาล มีพระภิกษุ ๖ รูป จึงมีช่ือวา่ ฉพัพคัคีย ์เม่ือถึงวนัเขา้พรรษาแลว้ ยงัเท่ียวจาริก 
ในระหวา่งพรรษา คนทั้งหลายจึงเพง่โทษ ติเตียนวา่ 

...ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงได้เท่ียวจาริกตลอดฤดูหนาว            
ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบย  ่าติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรีย์อย่างหน่ึง                 
ซ่ึงมีชีวะ ยงัสัตวเ์ล็ก ๆ มีจ านวนมากให้ถึงความวอดวายเล่า ก็พวกอญัญเดียรถียเ์หล่าน้ี 
เป็นผูก้ล่าวธรรมอนัต ่าทราม ยงัพกัอาศยัอยูป่ระจ าตลอดฤดูฝน อน่ึง ฝงูนกเหล่าน้ีเล่า
ก็ยงัท ารังบนยอดไมแ้ล้วพกัอาศยัอยู่ประจ าตลอดฤดูฝน ส่วนพระสมณะเช้ือสาย 
พระศากยบุตรเหล่าน้ี เท่ียวจาริกตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบย  ่าติณชาติ          
อนัเขียวสด เบียดเบียนอินทรียอ์ย่างหน่ึงซ่ึงมีชีวะ ยงัสัตวเ์ล็ก ๆ ซ่ึงมีจ านวนมาก              
ใหถึ้งความวอดวาย...๑๒ 

 

 ดงันั้น พระพุทธเจา้จึงทรงบญัญติัให้พระภิกษุอยู่จ  าพรรษาให้ครบ ๓ เดือน หากฝ่าฝืน  
ปรับอาบติัทุกกฎ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหลกัพุทธจริยศาสตร์มีความเป็นมิตรและเอ้ืออารีต่อภาวะของ
ส่ิงมีชีวิตและต่อธรรมชาติเป็นอย่างดี โดยพุทธศาสนาสอนให้เห็นความส าคัญของส่ิงมีชีวิต                
และธรรมชาติ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเมตตากรุณาอนัยิง่ใหญ่ดว้ย 
 แต่ถา้มองความหมายของการละเวน้จากการฆ่าสัตวใ์นแนวแคบ จะหมายถึง การละเวน้จาก
การฆ่ามนุษยแ์ละสัตวท่ี์เคล่ือนท่ีได ้เช่น แพะ แกะ ไก่ ช้าง มา้ ววั ควาย เป็นตน้ เพราะในสมยัพุทธกาล 
การบูชายญัของเจ้าลัทธิต่าง ๆ ด้วยสัตว์ท่ีมีชีวิต๑๓ หรือแม้แต่มนุษย์เม่ือสามีตาย ภรรยาก็ต้อง
กระโดดเขา้ไปในกองไฟตายตามสามีไปดว้ย๑๔ ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีไดท้  ากนัอยูโ่ดยทัว่ไปในยุคนั้น 
ท าให้พระพุทธเจา้รู้สึกเมตตากรุณาข้ึน และความเมตตากรุณานั้นไม่ควรจ ากัดอยู่ในหมู่มนุษย์
เท่านั้น แต่ควรแผ่ขยายไปสู่ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ด้วย โดยมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายควรอยู่กนัดว้ยสันติ              
แต่การด าเนินชีวติตามศีลแบบพุทธใหป้ฏิบติัในสายกลาง ระหวา่งความหมายในแนวกวา้งและแนวแคบ 
ของการละเวน้จากการฆ่าสัตว ์โดยยดึหลกัมชัฌิมาปฏิปทา เพื่อความเหมาะสมในแต่ละคน 
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๑๐๒ 
 

ผูว้จิยัไดพ้บการท่ีศีลจะขาดในแต่ละขอ้นั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บักฎเกณฑ์ พึงทราบกฎเกณฑ์ใน
การวินิจฉัยวา่ท าอย่างไรแค่ไหนจึงล่วงศีล คือศีลขาด โดยใชก้ฎเกณฑ์ในการวินิจฉยัท่ีท่านเรียกว่า 
องค์ของศีล เป็นเคร่ืองตดัสิน ถา้ครบองค์ของศีลขอ้นั้น ๆ ศีลขอ้นั้นก็ขาด ถา้ไม่ครบองค์ท่ีวางไว ้
ขาดไปหน่ึงหรือสองขอ้  ถือว่าศีลไม่ขาด  แต่ศีลก็เศร้าหมอง  องค์ของศีลท่ีวางไวจึ้งเป็นเคร่ือง
เตือนใจใหส้ ารวมระวงัไม่ประมาท ในมงคลทีปนี ไดก้ล่าววา่ ศีลในสิกขาบทท่ี ๑ จะขาดไดน้ั้นตอ้ง
พร้อมดว้ยองคป์ระกอบ ๕ ประการ คือ 
 ๑. ปาโณ สัตวมี์ชีวติ 
 ๒. ปาณสํฺญิตา รู้วา่สัตวมี์ชีวิต 
 ๓. วธกจิตฺต  เจตนาจิตคิดจะฆ่า 
 ๔. อุปกฺกโม พยายามเพื่อจะฆ่า 
 ๕. เตน  มรณ  สัตวต์ายดว้ยความเพียรนั้น๑๕ 
เม่ือครบองค ์๕ ประการน้ี ศีลจึงขาด ถา้ไม่ครบเพียงแต่ด่างพร้อย ท าเองหรือใชใ้ห้คนอ่ืนท าศีลยอ่ม
ขาดไดเ้หมือนกนั การท าปาณาติบาตจะมีโทษมากหรือนอ้ย มีหลกัเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ีคือ 

๑. ก าหนดดว้ยวตัถุ ถา้เป็นมนุษย ์ฆ่าผูมี้คุณมาก มีโทษมาก ฆ่าผูมี้คุณน้อยมีโทษ
นอ้ย เช่น ฆ่าพระอรหันต์ บิดาและมารดามีโทษมาก เพราะพระพุทธเจา้เพียงแต่ท าร้ายให้ห้อพระ
โลหิต มีโทษเท่ากบัฆ่าบิดามารดา ส่วนคนท่ีไม่มีคุณก็มีโทษน้อยลดหลัน่กนัลงไป ถา้เป็นสัตว ์ก็
ก าหนดดว้ยคุณ ถา้ไม่มีคุณเหมือนกนั ก าหนดดว้ยรูปร่างใหญ่เล็ก กวา่กนั ถา้ใหญ่มีโทษมาก ถา้เล็ก
มีโทษนอ้ย 

๒. ก าหนดดว้ยเจตนา คือการตั้งใจฆ่า มีโทสะมากหรือนอ้ยกว่ากนั ถา้โทสะมาก 
โทษมาก โทสะนอ้ย โทษนอ้ย 

๓. ก าหนดโดยประโยค คือความพยายามท่ีจะฆ่าให้ตายใช้ความพยายามมากมี
โทษมาก ใหค้วามพยายามนอ้ย มีโทษนอ้ย 
 สิกขาบทที ่๒ อทินนาทานา เวรมณี แปลวา่ เวน้จากการถือเอาซ่ึงส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห ้
ศีลขอ้น้ีเป็นการก าหนดออกมาในรูปแบบของการ “ห้าม” ท าการลกัขโมย ไม่ไดห้มายเอาเพียงการ
หยิบฉวยเอาส่ิงของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้เท่านั้ น แต่ยงัหมายถึงการล้วงกระเป๋า การย่องเบา                  
การปลน้ การข่มขู่เอาทรัพยผ์ูอ่ื้น การคดโกง ฉ้อฉล การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นดว้ย แต่ถา้จะวิเคราะห์
ตามศพัท์อทินนาทาน (อทินฺนาทาน การถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้เพื่อตน การขโมย) ในแง่ท่ีมา 
ของศัพท์ในเชิงธรรมชาติของมนุษย์ อทินนาทานเป็นศัพท์ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องอยู่กับ               

                                                        
 

๑๕มงฺคลตฺถ. ๑/๒๐๒. 



๑๐๓ 
 
ความเป็นจริงท่ีมีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติมนุษย ์หรือเป็นพฤติกรรมหน่ึงของมนุษยแ์ละสัตว์
นัน่เองเป็นพื้นฐาน เช่น พฤติกรรมการรักตวัเอง การรักลูก การหวงแหนส่ิงท่ีมีท่ีได ้การอยากจะอยู่กบั 
ส่ิงท่ีรักท่ีชอบนาน ๆ การอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มของสังคม เป็นตน้ พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีดี
ของมนุษยแ์ละสัตว ์เป็นการด าเนินชีวิตท่ีมนุษยแ์ละสัตวป์รารถนา แต่พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นกฎ  
เป็นกระบวนการของธรรมชาติ ท่ีตอ้งมีการร่วมกนัอยู่และมีการแยกสลายออกจากกนั (สสาร)               
เป็นกฎ เป็นคุณสมบติัของธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์อยูใ่นตวัเองในทั้งสองภาวะเหล่าน้ี ซ่ึงมนุษย ์สัตว ์
และส่ิงอ่ืน ๆ ในจกัรวาลน้ีอนัเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่การพลดัพราก
จากของท่ีรักท่ีหวงแหนเป็นลกัษณะไม่ดีของธรรมชาติส าหรับมนุษย ์ท าให้มนุษยห์าทางหลีกเล่ียง
ลกัษณะท่ีไม่ดีของธรรมชาติ แต่ถ้าจะวิเคราะห์ศพัท์อทินนาทานในแง่ท่ีไป คือ มองในแง่จุดมุ่งหมาย              
ในการน าไปบูรณาการใช้ในการด าเนินชีวิตแล้ว มนุษย์ได้บญัญติัค าน้ีข้ึนมาใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างกนัในสังคม เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัในการหลีกเล่ียงการลกัขโมย การปลน้ การคิด 
เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เป็นตน้ เพราะพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมไม่ดีส าหรับมนุษย ์ท าให้
พระพุทธศาสนาไดก้ าหนดออกมาเป็นขอ้ห้ามกระท า เพื่อให้เห็นใจเขาใจเรา ดงัท่ีพระพุทธเจา้             
ทรงตรัสสอนประชาชนในเวฬุทวารสูตรซ่ึงเป็นธรรมท่ีประชาชนทุกคนควรน ามาพิจารณาในตน โดยมี
ใจความส าคญัวา่ 

“...เรามีความรักในทรัพยสิ์นไม่ตอ้งการใหใ้ครมาเอาไปโดยมิชอบ... คนอ่ืน 
ก็เช่นเดียวกบัเรา เขายอ่มไม่พอใจถา้ใครไปลกัทรัพยเ์ขา...”๑๖ 

 

 การละเวน้จากการลกัขโมย ถา้มองความหมายในแนวกวา้งของการลกัขโมยแลว้ ไม่ไดห้มายถึง
เพียงการหยิบฉวยเอาส่ิงของท่ีเจา้ของเขาไม่ไดใ้ห้มาเพื่อตน การลว้งกระเป๋า การยอ่งเบา การปลน้ 
การข่มขู่เอาทรัพย ์การคดโกง ฉอ้ฉล การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การล่วงละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น การกา้วก่ายหนา้ท่ีการงานของผูอ่ื้นโดยพลกาล การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป
โดยไม่ไดท้  างานตามท่ีไดถู้กจา้งในบริษทัเอกชน การละทิ้งหน้าท่ี การหลีกเล่ียง ความรับผิดชอบ
ในส่ิงท่ีท าไป การฉ้อฉลทางการเงินหรือทรัพยสิ์นของสาธารณะชนหรือของผูอ่ื้น การสนบัสนุน
ส่งเสริมใหค้นลกัขโมยในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ ลว้นแลว้แต่เป็นรูปแบบหน่ึงของการลกัขโมยทั้งส้ิน 
แต่ถา้มองความหมายของการลกัขโมยในแนวแคบ จะหมายถึง การหยิบฉวยเอา ปลน้เอา ขู่เอา ฉ้อฉล            
คดโกงเอาส่ิงของท่ีเจา้ของเขารักเขาหวงแหนเอามาเป็นของตนเอง โดยท่ีเจา้ของเก่าเขาไม่ให้เท่านั้น 
นอกจากน้ี พฤติกรรมท่ีล่วงละเมิดศีลอทินนาทานยงัเป็นเหตุให้เกิดการกระท าบาป อกุศลอ่ืน ๆ 
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๑๐๔ 
 
ตามมาดว้ย เช่น การติเตียน หวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั มุ่งท าลา้ยซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ ดงัปรากฏ
ในพระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ท่ีวา่ 

คร้ังนั้นแล พวกสัตวท่ี์เป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกนั คร้ันแลว้ต่างก็ปรับทุกขก์นัวา่ 
พ่อเอ๋ย ก็การถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การพูด
เท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กัปรากฏในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั้น           
เกิดปรากฏ แล้วในสัตวท์ั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย พวกเราสมมติสัตวผ์ูห้น่ึงให้เป็น                
ผูท่ี้ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบให้เป็นผูติ้เตียนผูท่ี้ควรติเตียนโดยชอบ ให้เป็นผูท่ี้ขบัไล่                
ผูท่ี้ควรขบัไล่โดยชอบ พวกเราจกัแบ่งขา้วสาลีใหแ้ก่ผูน้ั้น๑๗ 
ในมงคลทีปนีได้แสดงถึงองค์ประกอบของอทินนาทานว่า ตอ้งพร้อมด้วยองค์ประกอบ    

๕ ประการ คือ 
 ๑.  ปรปริคฺคหิต   ของมีเจา้ของหวงแหน 
 ๒.  ปรปริคฺคหิตสํฺญิตา  รู้วา่มีเจา้ของหวงแหน 
 ๓.  เถยฺยจิตฺต   จิตคิดจะลกั  ( ทั้งโดยคิดลกัเอง  หรือใชใ้ห้ผูอ่ื้นลกัแทน ) 
 ๔.  อุปกฺกโม  เพียรเพื่อจะลกั 
 ๕.  เตน  หรณ   น าของมาดว้ยความเพียรนั้น๑๘ 
เม่ือพร้อมดว้ยองคป์ระกอบ ๕ น้ี ศีลขาด ถา้ไม่ครบองคศี์ลไม่ขาดเป็นเพียงแต่ด่างพร้อยไม่บริสุทธ์ิ 
ท าเอาหรือใช้ให้ผูอ่ื้นท าศีลขาด จากหลกัวินิจฉัยทั้ง ๕ น้ี จะเห็นได้ว่า การท่ีจะวินิจฉัยศีลขาด
หรือไม่ยอมข้ึนอยู่กับเจตนาของผูน้ั้นเอง มิได้เอาหลักฐานพยานภายนอกมาเป็นเคร่ืองตดัสิน 
เหมือนทางกฎหมาย โดยนยัน้ีคนบางคนท่ีถูกกล่าวหาลกัทรัพย ์และตอ้งจ านนด้วยหลกัฐานของ
โจทก ์ถึงกบัติดคุกติดตะราง แต่ศีลของเขาอาจบริสุทธ์ิอยูก่็ได ้และผูท้  าโจรกรรมแลว้ แต่ศาลตดัสิน
ปล่อยตวัพน้ขอ้หา เพราะหลกัฐานอ่อนไม่พอลงโทษ แต่ศีลของเขาอาจไม่บริสุทธ์ิก็เป็นได ้

ในการวินิจฉัยว่า การท าอทินนาทาน จะมีโทษมากหรือน้อยนั้น มีกฎเกณฑ์การพิจารณา
ดงัน้ี คือ 

๑. ก าหนดดว้ยวตัถุ คือ ของมีค่ามากมีโทษมาก มีค่านอ้ยมีโทษนอ้ย 
๒. ก าหนดด้วยเจตนา คือ ความตั้งใจท่ีเจือด้วยกิเลสมาก มีโทษมาก ท่ีเจือด้วย

กิเลสนอ้ยมีโทษนอ้ย 

                                                        
 ๑๗ที.ปา. ๑๑/๖๑/๙๙. 
 

๑๘มงฺคลตฺถ. ๑/๒๐๒. 



๑๐๕ 
 

๓. ก าหนดดว้ยประโยค คือความพยายามท่ีจะไดส่ิ้งของนั้น ถา้พยายามมากมีโทษ
มาก พยายามนอ้ยมีโทษนอ้ย๑๙ 
 พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการลกัขโมยทั้งในวงกวา้งและวงแคบ จึงไดท้รงบญัญติัเป็น
ขอ้หา้มในการน าไปบูรณาการใชใ้นการด าเนินชีวติ โดยใหป้ระพฤติปฏิบติัในทางสายกลางระหวา่ง
วงกวา้งกบัวงแคบเป็นหลกัมชัฌิมาปฏิปทา การไม่ลกัขโมยทั้งในวงกวา้งและวงแคบเป็นเคร่ือง
สนบัสนุนส่งเสริมการด าเนินชีวิตของคนในสังคมให้อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุขและเป็นมงคลแก่ชีวิต 
เป็นการกระท าท่ีไม่มีโทษทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นการประพฤติปฏิบติัธรรม ละความชัว่ อกุศลต่าง ๆ 
และเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของพุทธจริยศาสตร์ 

 สิกขาบทที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี แปลว่า เวน้จากการประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลายหรืองดเวน้การประพฤติลามกในการเสพเมถุน ศีลขอ้น้ีไดก้ าหนดออกมาในรูปแบบของ
การห้ามประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายเอาเพียงการมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูช้ายกับผูห้ญิงลูกเมียของผูช้ายคนอ่ืนเท่านั้ น แต่ยงัหมายถึง ผูห้ญิงท่ีมีสามีแล้ว หรือยงัไม่มีสามี                                    
แต่ไปมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้ายท่ีมีเมียแลว้ ผูช้ายท่ีมีเมียแลว้ไปมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงท่ีมีสามีแล้ว 
หรือยงัไม่มีสามี ผูช้ายมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้าย ผูห้ญิงมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงด้วย ในมงคลทีปนี    
ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของกาเมสุมิจฉาจารวา่มีองค ์๔ ประการ 
 ๑. อคมนียวตฺถุ วตัถุท่ีสตรีและบุรษไม่ควรล่วงเกิน 
 ๒. ตสฺมึ  เสวนจิตต   จิตคิดจะเสพในวตัถุนั้น 
 ๓. เสวนปฺปโยโค  ความพยายามท่ีจะเสพ 
 ๔. มคฺเคน  มคฺคปฺปฏิปตฺติ  อธิวาสน   ท ามรรคต่อมรรคใหถึ้งกนั๒๐ 

เม่ือครบองคป์ระกอบทั้ง ๔ น้ี ศีลขาด ถา้ไม่ครบองคไ์ม่ขาด ในการพิจารณาโทษวา่มีโทษ
มากมีโทษนอ้ย มีกฎเกณฑค์ลา้ยกบั ๒ สิกขาบทขา้งตน้ คือ 

๑. ก าหนดดว้ยบุคคล คือ ผูมี้คุณมากบาปมาก เช่น ประพฤติผดิต่อนกับวชบาปมาก
คนธรรมดาบาปนอ้ย พอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยายบาปมาก คนอ่ืนบาปนอ้ย 

๒. ก าหนดเจตนา คือ มีเจตนาประกอบดว้ยราคะแรงกลา้มีโทษมาก ไม่แรงกลา้มี
โทษนอ้ย 

                                                        
 

๑๙มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, อัฏฐสาลินี อรรถกถา (บาลี-ไทย ภาค ๒), (กรุงเทพมหานคร :       
โรงพิมพม์ูลนิธิภูมิพโลภิกข,ุ ๒๕๓๑), หนา้ ๕๘. 
 

๒๐มงฺคลตฺถ. ๑/๒๐๕. 



๑๐๖ 
 

๓. ก าหนดด้วยประโยค คือ ความพยายามในการประกอบกามกิจ ถ้าข่มขืนไม่
ยนิยอมมีโทษมาก ยนิยอมมีโทษนอ้ย 
 แต่ถ้าหากจะวิเคราะห์ศพัท์กาเมสุมิจฉาจาร (กาเมสุ + มิจฉา + จร. ความประพฤติผิด                 
ในกามทั้งหลาย ความประพฤติผิดประเวณีในลูกเมียเขา) ในแง่ท่ีมาในเชิงธรรมชาติของมนุษย ์
กาเมสุมิจฉาจาร เป็นศพัทท่ี์มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงท่ีมีอยูท่ี่เป็นอยูต่ามธรรมชาติ
ของมนุษย ์หรือเป็นพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสัตวน์ัน่เองเป็นพื้นฐาน เช่น พฤติกรรมการรักตวัเอง 
รักลูกรักเมียตวัเอง รักและหวงแหนส่ิงของและท่ีอยู่อาศยัของตวัเอง ถา้มีใครเอาส่ิงเหล่าน้ีไปใช้
หรือเอาไปเป็นของตวัเองโดยไม่ไดย้ินยอม ท าให้เกิดความเดือดร้อน ท าให้เกิดความไม่พอใจ ดงัท่ี
พระพุทธเจา้ตรัสถามพระสาวกทั้งหลายวา่ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารน้ีท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได ้ฯลฯ พวกเธอ
ส าคัญความข้อนั้ นเป็นไฉน น ้ าตาท่ีหลั่งไหลของพวกเธอผู ้ท่องเท่ียวไปมา                    
คร ่ าครวญร้องไหอ้ยู ่เพราะประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ โดยกาลนานน้ีกบัน ้ าในมหาสมุทร
ทั้ง ๔ ส่ิงไหนจะมากกวา่กนั 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวา่ 
ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ พวกขา้พระองค์ย่อมทราบธรรมตามท่ีพระผูมี้พระภาค

ทรงแสดงไว้แล้ว น ้ าตาท่ีหลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ ผูท้่องเท่ียวไปมา                
คร ่ าครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ โดยกาลนานน้ีแหละมากกว่า                
ส่วนน ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกวา่เลย๒๑ 

 

 จะเห็นไดว้า่ ความทุกข์ของมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายท่ีร ่ าไห้เสียใจเพราะส่ิงท่ีตนรักจากไป 
มีมากเหลือคณานบั เม่ือถูกแยง่คนรักยอ่มรู้สึกไม่พอใจ คบัแคน้ใจ ซ่ึงจะน ามาซ่ึงการทะเลาะวิวาท
กนัและท าลายกนั เป็นการกระท าท่ีมีโทษทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น มนุษยแ์ละสัตวต์ามธรรมชาติแลว้ 
อยากจะอยูก่บัส่ิงท่ีตนรักและหวงแหนตลอดไป ถึงแมว้า่การอยูร่วมกนั (สสาร) และการแยกสลาย
ออกจากกนั (สสาร) เป็นกฎเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ท่ีมนุษยแ์ละสัตวไ์ม่สามารถฝ่าฝืน และ
หลีกเล่ียงไดก้็ตาม เป็นภาวะท่ีไม่ดี ไม่เหมาะสมของธรรมชาติส าหรับมนุษยแ์ละสัตว ์ท าให้มนุษย์
และสัตวห์าทางหลีกเล่ียงภาวะท่ีไม่ดีของธรรมชาติส าหรับมนุษย ์
 แต่ถ้าจะวิเคราะห์ศพัท์ กาเมสุมิจฉาจาร ในแง่น ามาบูรณาการใช้ในการด าเนินชีวิต คือ 
จุดมุ่งหมายของการบญัญติัข้ึนมาใชแ้ลว้ ถือว่าเป็นประโยชน์อยา่งอนนัตส์ าหรับมนุษย ์เพราะเป็น
ประโยชน์ในการส่ือสารระหว่างกนั เป็นประโยชน์ในการหาทางหลีกเล่ียงภาวะท่ีไม่ดีส าหรับ

                                                        
๒๑ส .นิ. ๑๖/๔๒๕/๒๐๐. 



๑๐๗ 
 
มนุษย ์เป็นการละเวน้จากส่ิงท่ีเป็นบาปเป็นโทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นการสงเคราะห์บุตรภรรยา
และสามีของตวัเอง เป็นการประพฤติธรรม เป็นการสันโดษยินดีอยูใ่นภรรยา บุตร สามีของตนเอง 
และเป็นทั้งการประพฤติพรหมจรรย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นมงคลแก่ตนและผูอ่ื้นดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้าก
พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนประชาชนใน เวฬุทวาเรยยสูตร เพื่อให้เห็นใจเขาใจเรา และหาทาง
หลีกเล่ียงภาวะท่ีไม่ดีส าหรับมนุษย ์โดยมีใจความส าคญัวา่ 

...เรามีความรักในบุตร ภริยา สามีของเรา เราไม่ต้องการให้ใครมาล่วงละเมิด             
ในบุตร ภริยา สามีของเรา...คนอ่ืนก็เช่นกนักบัเรา เขาย่อมไม่ชอบให้ใครไปล่วงละเมิด            
ในบุตร ภริยา สามีของเขา...๒๒ 

 

 การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ถ้ามองจุดมุ่งหมายในแนวกวา้งแล้ว ไม่ได้หมายถึง                  
แต่การประพฤติผิดประเวณีในลูกเมียคนอ่ืนเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง สตรีท่ีมีสามีหรือไม่มีสามี                   
ไปมีเพศสัมพันธ์กับบุรุษอ่ืนทั้ ง ท่ี มีภรรยาหรือย ังไม่ มีภรรยา บุ รุษมีเพศสัมพันธ์กับบุรุษ                        
สตรีมีเพศสัมพนัธ์กบัสตรี ในรูปแบบต่าง ๆ บุรุษหรือสตรีส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง บุรุษหรือสตรี
มีเพศสัมพนัธ์กบัสัตวอ่ื์นนอกจากมนุษย ์บุรุษหรือสตรีท่ียงัไม่ถึงวยัเจริญพนัธ์ุมีเพศสัมพนัธ์กนั  
เป็นตน้ เพราะพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นตน้เหตุของความทรุดโทรมอ่อนแอของร่างกาย ผูท่ี้ด าเนินชีวิต
โดยไม่ละเวน้จากศีลขอ้น้ี ร่างกายของคนนั้นจะมีภูมิตา้นทานโรคต ่าลง ท าให้ร่างกายเกิดโรคภยัไข้
เจ็บต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน ท าให้เกิดความร้าวฉาน ไม่เช่ือใจกนัข้ึนระหว่างสามีภรรยา ท าให้เกิดความ
แตกแยกในครอบครัว ส่ิงเหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นการประพฤติผิดในกาม ซ่ึงมีโทษมากมาย                    
แก่ตนเองและผูอ่ื้น 
 แต่ถ้ามองความหมายของการประพฤติผิดในกามในแนวแคบ จะหมายถึง บุรุษไปมี
เพศสัมพนัธ์กบัสตรีท่ีมีสามีอยู ่หรือสตรีท่ีมีสามีอยูห่รือยงัไม่มีสามี แต่ไปมีเพศสัมพนัธ์กบับุรุษท่ีมี
ภรรยาอยู่ พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการประพฤติผิดในกามทั้งในความหมายในวงกวา้งและ          
ในวงแคบของการประพฤติผิดในกาม จึงทรงบัญญัติข้อห้ามในการประพฤติปฏิบัติ ถึงแม้ว่า                  
การมีเพศสัมพนัธ์ จะเป็นกฎ เป็นกระบวนการของธรรมชาติของมนุษย์ในการสืบพนัธ์ุในการ
ขยายพนัธ์ุ แต่มนุษย์ เป็นสัตวป์ระเสริฐ เป็นสัตว์ท่ีมีสติปัญญาสูง เป็นสัตวท่ี์มีวิวฒันาการท่ีสูง               
ในการศึกษาคน้ควา้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินชีวิตให้กบัตนเอง จึงตอ้งมีเพศสัมพนัธ์อยา่งเหมาะสม 
ดีงาม และไม่มีโทษ การไม่ประพฤติผิดประเวณีในลูกเมียของคนอ่ืนจึงเป็นการประพฤติธรรม             
เป็นการงดเวน้จากบาป เป็นการกระท าท่ีไม่มีโทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นการสงเคราะห์ เป็นการ

                                                        
 ๒๒ส .ม. ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๐ - ๕๐๕. 



๑๐๘ 
 
สันโดษยินดีอยู่ในภรรยาสามีของตนเอง เป็นมงคลชีวิตแก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐาน              
ของพุทธจริยศาสตร์ 
 สิกขาบทที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี แปลว่า เวน้จากการพูดค าเท็จหรืองดเวน้จากการกล่าว              
ค  าไม่จริง ศีลขอ้น้ีไดก้ าหนดรูปแบบออกมาในรูปของการห้ามกระท าการพูดเท็จ การพูดเท็จในท่ีน้ี
มีความหมายท่ีกวา้งและมีโทษมากทั้งแก่มนุษยส์ัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม และไม่จ  ากดัความหมายไวเ้พียง 
การพดูเทจ็เท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการสนบัสนุนส่งเสริมใหค้นอ่ืนพดูเทจ็ การคบคา้สมาคมกบัคนพูด
เท็จ การยอมรับการพูดเท็จของคนอ่ืนและพวกพ้องในศาลสถิตยุติธรรมหรือในท่ีชุมชน                        
การช่วยเหลือให้คนพูดเท็จในศาลสถิตยุติธรรมให้เป็นผูช้นะคดี หรือแมแ้ต่การเห็นคนดีเป็นคนชัว่ 
เห็นคนชัว่เป็นคนดี ก็ถือวา่เป็นการพดูเทจ็ดว้ย ในมงคลทีปนี ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของมุสาวาท 
วา่ตอ้งพร้อมดว้ยองค ์๔ ประการ คือ 
 ๑.  อตฺถ   วตฺถุ  เร่ืองท่ีไม่จริง 
 ๒.  วสิ วาทนจิตฺต   จิตคิดจะพูดให้คลาดเคล่ือน 
 ๓.  ตชฺโช  วายาโม  พยายามอนัเกิดจากจิตท่ีคิดจะพดูใหค้ลาดเคล่ือนนั้น 
 ๔.  ปรสฺส  ตทตฺถวชิานน   คนอ่ืนเขา้ใจเน้ือความนั้น๒๓ 
 ในการพิจารณาว่ามุสาวาทอย่างไรมีโทษมากหรือมีโทษน้อย พอสรุปได้ว่า มุสาวาทท่ี
ท าลายประโยชน์ของผูอ่ื้นมาก คือเขาไดรั้บความเสียหายมากมีโทษมาก ไดรั้บความเสียหายนอ้ยก็มี
โทษนอ้ย 
 แต่ถา้หากจะวิเคราะห์ศพัท์ มุสาวาท (มุสา + วทฺ การพูดเท็จ การพูดปด) ในแง่ท่ีมาของศพัท ์             
ในเชิงธรรมชาติของมนุษย ์มุสาวาท เป็นศพัทท่ี์มีความเก่ียวขอ้งอยูก่บัความเป็นจริงท่ีมีอยูท่ี่เป็นอยู่
ตามธรรมชาติของมนุษยห์รือเป็นพฤติกรรมหน่ึงของมนุษยน์ัน่เองเป็นพื้นฐาน เช่น พฤติกรรมการ
ลองผดิลองถูก พฤติกรรมการเห็นแก่ตวั พฤติกรรมการมกัใหญ่ใฝ่โต และเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ท่ีสามารถเขา้ใจรู้เห็น มองเห็นไดใ้นระดบัหน่ึง เช่น วตัถุท่ีใหญ่มาก ๆ หรือเล็กมาก ๆ เป็นตน้ว่า 
อากาศซ่ึงใหญ่โตมโหฬารมาก ๆ มนุษยก์็ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นได้ หรือเล็กมาก ๆ เป็นตน้ว่า 
อะตอม ไอออน หรืออตัตพิสัย ท่ีแยกออกมาเป็น ๑ อะตอม ๑ ไอออนหรือ ๑ อตัตพิสัยตวัเดียวโดด ๆ  
ซ่ึงเป็นวตัถุท่ีเล็กมาก ๆ มนุษย์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นต้น ท าให้มนุษย์เข้าใจผิด เห็นผิด                      
ก็เลยท าให้พูดเท็จได ้พฤติกรรมเหล่าน้ีจึงเป็นพฤติกรรมท่ีดีและไม่ดีส าหรับมนุษยแ์ละก็เป็นภาวะ
ของธรรมชาติท่ีมีทั้งดีและไม่ดีส าหรับมนุษย ์แต่ถ้าหากจะวิเคราะห์ศพัท์มุสาวาทในแง่ท่ีไป คือ 
จุดหมาย ในการน าไปบูรณาการใช้ในการด าเนินชีวิต มนุษยบ์ญัญติัค าน้ีข้ึนมาใช้ในการส่ือสาร

                                                        
 

๒๓มงฺคลตฺถ. ๑/๒๐๘. 



๑๐๙ 
 
ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียงการพูดเท็จโกหกหลอกลวงกัน ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมไม่ดีและไม่เหมาะสมส าหรับมนุษย ์
 การพดูเทจ็ ถา้เรามองความหมายในแนวกวา้งของการพูดเท็จแลว้ ไม่ไดห้มายเอาเพียงการ
พูดเท็จ การพูดปด การโกหกหลอกลวงของคนหน่ึงกระท ากบัอีกคนหน่ึงเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง           
การสนบัสนุนส่งเสริมให้คนอ่ืนกล่าวเท็จ การรับรองการยอมรับสนบัสนุนคนกล่าวเท็จวา่เป็นการ
กล่าวความจริง การเห็นคนดีเป็นคนชัว่ การเห็นคนชัว่เป็นคนดี (มิจฉาทิฏฐิ) การแนะน าสั่งสอน
แบบผิด ๆ แต่คิดว่าเป็นการแนะน าสั่งสอนในทางท่ีถูก การน าเอาวิชาการท่ีผิด ๆ ค าสอนท่ีผิด ๆ 
ความเขา้ใจท่ีผิด ๆ มาตดัสิน มาแนะน าอา้งอิงสั่งสอนวา่ถูกตอ้งเป็นจริง ส่ิงเหล่าน้ี ลว้นแต่เป็นการ
พูดเท็จโกหกหลอกลวงทั้งส้ิน และการยอมรับสนับสนุนส่งเสริมให้ความชอบธรรมแก่คนท่ีมี
พฤติกรรมเหล่าน้ี ก็ถือวา่เป็นความผดิของตนเองดว้ยเช่นกนั 
 แต่ถ้ามองความหมายในแนวแคบของการพูดเท็จจะหมายเอาแต่การพูดเท็จ พูดปด                    
การโกหกหลอกลวงอีกคนหน่ึงท าให้ไดรั้บความเสียหาย พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของพฤติกรรม
การพูดเท็จ การโกหก การหลอกลวง ทั้งความหมายในแนวกวา้งและแนวแคบ ซ่ึงมีโทษมาก 
ส าหรับมนุษย ์เพราะการพูดเท็จ การโกหกหลอกลวงเป็นบ่อเกิดของการด าเนินชีวิตท่ีผิด เป็นบ่อเกิด
ของความเขา้ใจผิด เป็นบ่อเกิดของการเห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด คนดีเป็นคนชัว่ คนชัว่เป็นคนดี   
ท าให้เกิดการ ลองผิดลองถูกอย่างไม่รู้จกัจบส้ิน ท าให้มนุษยเ์ป็นทุกข์ ท าให้เป็นบ่อเกิดให้มนุษย์
แกปั้ญหาขั้นมูลฐาน คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของมนุษยไ์ม่ได ้ท าให้มนุษยอ์ยูใ่นวงัวนของไตรลกัษณ์ 
คือ ความไม่แน่นอน ในชีวิต ความเป็นทุกข์ในการด าเนินชีวิต ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนในการแก้ปัญหา           
ขั้นมูลฐานของชีวิต ท าให้เกิดทฤษฎี วิวฒันาการในการศึกษาคน้ควา้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้แก่ตนเอง
อยา่งไม่รู้จกัจบส้ิน วิธีจะแกปั้ญหามนุษยใ์ห้ถูกตอ้งเป็นจริง ก็คือ การท าให้บุคคลท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ
มาเป็นสัมมาทิฏฐิ 
 เพราะฉะนั้น การพูดเท็จจึงเป็นหนทางแห่งความเส่ือมของมนุษยแ์ละธรรมชาติ การไม่พูดเท็จ 
จึงเป็นมงคลแก่ชีวิต เป็นการตั้งตนไวใ้นทางท่ีชอบ คือ ท ามิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นวาจาท่ี
เป็นสุภาษิต คือ การพดูค าสัจจริง พดูโดยมีหลกัฐานยนืยนั ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสวา่ 

พระอรหันต์ทั้งหลาย ละการพูดเท็จ เวน้ขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ค าจริง 
ด ารงค าสัตย ์พดูเป็นหลกัฐาน ควรเช่ือได ้ไม่พดูลวงโลกจนตลอดชีวิต แมเ้ราก็ไดล้ะ
การพดูเทจ็ เวน้ขาดจากการพดูเทจ็๒๔ 

 

                                                        
๒๔องฺ.เอก. ๒๐/๕๑๐/๕๔๒. 



๑๑๐ 
 
 เม่ือละเวน้การพูดเท็จไดแ้ลว้ บุคคลนั้นก็ช่ือว่าไดล้ะเวน้จากส่ิงท่ีเป็นบาป อกุศล เป็นการ
ท าอริยสัจ ๔ ให้แจง้ ให้เป็นจริงตามความเป็นจริง เป็นการประพฤติปฏิบติัธรรม ดงันั้น ศีลขอ้ ๔ 
คือ การละเวน้จากการพดูเท็จ จึงเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของพุทธจริยศาสตร์ เป็นจริยธรรมท่ีน ามนุษย์
ไปสู่ความจริง น ามนุษย์ไปสู่ความเจริญ น ามนุษย์ไปสู่การแก้ปัญหาขั้นมูลฐานให้ส าเร็จ                         
ท าให้มนุษย ์มีความสุขสงบเป็นจุดหมาย ท าให้รู้เห็นจิต วิญญาณ เสียง แสง อากาศ พลงังาน เป็นตน้ 
เป็นสสาร การพูดความจริง การท ามิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิ จึงเป็นคุณประโยชน์อนนัตใ์นการ
ด าเนินชีวติของมนุษย ์

 สิกขาบทที ่๕ สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี แปลวา่ เวน้จากการด่ืมน ้ าเมา คือ 
สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาทหรือการงดเวน้จากส่ิงเสพติดต่าง ๆ อนัจะท าให้เกิด
ความประมาท ศีลขอ้น้ีไดก้ าหนดออกมาในรูปแบบของการ “ห้าม” ด่ืมน ้ าเมา การด่ืมน ้ าเมาในท่ีน้ี 
ไม่ไดห้มายเอาเพียงการด่ืมสุราเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการเสพของมึนเมาต่าง ๆ ท่ีมีผลเสียต่อร่างกาย
และสติปัญญา ซ่ึงมีโทษแก่ตวัเองแลผูอ่ื้น เช่น การสูบบุหร่ี การสูบกญัชา การดมกาว และสาร
ระเหยอ่ืน ๆ การฉีดเฮโรอินเขา้สู่ร่างกาย การกินยาบา้ ยาอี การรับประทานสารท่ีมีพิษเขา้สู่ร่างกาย 
ท าใหร่้างกายเส่ือมโทรม ท าใหส้ติปัญญาเส่ือมสมรรถภาพ หรือแมแ้ต่การสนบัสนุนส่งเสริมให้คน
อ่ืนท าส่ิงเหล่าน้ี ก็ลว้นแลว้แต่เป็นพฤติกรรมของการด่ืมน ้าเมาทั้งส้ิน การด่ืมสุราและการเสพยาเสพ
ติดให้โทษท่ีท าให้ศีลขาดนั้น  ในอรรถกถาขุททกนิกาย ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบวา่ตอ้งพร้อมดว้ย
องคป์ระกอบ ๔ ประการ คือ 

๑. สุราทีน  อํฺ ญตร   ของมึนเมามีสุราเป็นตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
๒. มทนีย   ปาตุกมฺยตาจิตฺต   จิตคิดอยากจะด่ืมจองมึนเมา 
๓. ตชฺช  วายาม  อาปชฺชติ  ความพยายามเกิดแต่จิตนั้น 
๔. ปีเต จ ปวสิติ  ด่ืมเขา้ไปในล าคอ๒๕ 

 แต่ถา้จะวิเคราะห์ศพัท์ สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา (สุรา + เมรย + มชัชะ + ปมาท + ฐาน 
น ้ าหมกัดองของมึนเมาอนัเป็นท่ีตั้งของความประมาทเลินเล่อเผลอตวั) ในแง่ท่ีมาในเชิงธรรมชาติ 
สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เป็นศพัทท่ี์มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งอยูก่บัความจริงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 
คือ เป็นคุณสมบติัของสสารนัน่เองเป็นพื้นฐาน เช่น คุณสมบติัของแอลกอฮอส์ คุณสมบติัของน ้ า 
คุณสมบติัของน ้ าตาลจากขา้ว (มอลโตส) คุณสมบติัของนิโคติน คุณสมบติัของกาเฟอิน คุณสมบติั
ของเฮโรอิน เป็นตน้ เม่ือสารเหล่าน้ีถูกน าเขา้สู่ร่างกายดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ท าให้ปฏิกิริยาของสสาร

                                                        
 

๒๕ข.ุข.ุอ. ๑๖/๓๔. 



๑๑๑ 
 
ของร่างกายมีปฏิกิริยารุนแรงข้ึน อุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึน ท าใหเ้ซลลป์ระสาทท าปฏิกิริยาผิดปกติ
อยา่งท่ีเคยเป็นอยู ่โดยไปกดประสาทส่วนกลาง (ไฮโปธาลามสั) ท าใหร่้างกายท างานผดิปกติ 
 แต่ถา้วิเคราะห์ศพัท์ สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา ในแง่ท่ีไป คือ ในแง่จุดมุ่งหมายในการ
น าไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนั ถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อย่างอนันต์ส าหรับมวลมนุษย ์
เพราะเป็นประโยชน์ในการใช้ส่ือสารระหว่างกนั เป็นประโยชน์ในการหาทางหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นโทษ
ส าหรับมนุษยท่ี์มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดส่ือสารให้แต่ละคนรู้จกัคุณ รู้จกัโทษ
ของสารเหล่าน้ี ถ้าจ  าเป็นตอ้งใช้ ก็ใช้อย่างมีสติ มีความระมดัระวงัและใช้ให้มีคุณมากกว่าโทษ 
เพราะสารในน ้าหมกัดองของมีนเมาเหล่าน้ีมีทั้งคุณและโทษ ถา้ใชอ้ยา่งมีสติปัญญาก็มีคุณ แต่ถา้ใช้
อย่างขาดสติปัญญาก็มีโทษ คือ ท าให้ขาดสติสัมปชัญญะ ท าให้เสียสุขภาพ ท าให้เสียเงินทอง                  
ท  าใหเ้สียงานเสียการ ท าใหเ้กิดการทะเลาะววิาทได ้
 การด่ืมสุราเมรัยของมึนเมาทั้งหลาย ถา้มองดูความมุ่งหมายในแนวกวา้งแลว้ ไม่ไดห้มายเอาเพียง
การด่ืมสุราเมรัยเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การเสพของมึนเมาต่าง ๆ ด้วย ท่ีเป็นของเสียต่อร่างกาย               
เป็นต้นว่า การสูบบุหร่ี การสูบกญัชา การรับประทานยาบา้ ยาอี การดมกาวและสารระเหยอ่ืน               
การดมยาสลบ การฉีดยาชา การฉีดยาสลบ การฉีดเฮโลอินเขา้สู่ร่างกาย การฉีดยากระตุน้เขา้สู่ร่างกาย 
หรือแมแ้ต่การรับประทานสารท่ีมีพิษเขา้สู่ร่างกาย เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นการเสพของ
มึนเมาเขา้สู่ร่างกาย ท าใหร่้างกายเส่ือมโทรม ท าใหค้นขาดสติสัมปชญัญะ ท าให้ประสาทส่วนกลาง 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์สียสมรรถภาพ ท าใหมี้โทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
 แต่ถา้มองความมุ่งหมายในแนวแคบ การด่ืมสุราเมรัยและของมึนเมาอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ขาดสติ 
สัมปชญัญะ ท าใหข้าดความรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดความประมาท ท าให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ท าให้เป็นบ่อเกิดแห่งความตายเท่านั้น พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการด่ืมน ้ าเมา  
ทั้งความหมายในแนวกวา้งและความหมายในแนวแคบของการด่ืมน ้ าเมา ซ่ึงมีโทษมากส าหรับ
มนุษย ์จึงทรงบญัญติัให้เป็นขอ้ห้ามไม่ให้ด่ืมน ้ าเมาทุกชนิดท่ีท าให้ขาดสติสัมปชญัญะ อนัเป็นบ่อเกิด
ของความประมาท เป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท ท าให้ตั้งตนอยู่ในฐานะท่ีดีท่ีชอบไม่ได ้เป็นท่ีตั้งแห่ง
ความเส่ือมแก่ตนเองและครอบครัว ท าให้ประพฤติธรรมไม่ได ้เป็นการกระท าท่ีมีโทษแก่ตนเอง
และผูอ่ื้น เป็นท่ีตั้งแห่งความเห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด การละเวน้จากการด่ืมน ้ าเมาทุกชนิด             
จึงเป็นมงคลแก่ชีวิต เป็นมงคลแก่ครอบครัว เป็นมงคลแก่สังคม ดงัท่ีพระพุทธเจา้จึงตรัสโทษแห่งการ
ด่ืมสุราเมรัยไว ้๖ ประการไวใ้นทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สิงคาลสูตร วา่ 

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการด่ืมน ้าเมาคือ สุราและเมรัย 
อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการน้ี คือ ความเส่ือมทรัพยอ์นัผูด่ื้มพึงเห็นเอง ๑ 
ก่อการทะเลาะววิาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียช่ือเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จกั
ละอาย ๑ คือ เป็นเหตุทอนก าลงัปัญญา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการ



๑๑๒ 
 

ประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการด่ืมน ้ าเมาคือ สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท
เหล่าน้ีแล๒๖ 

 ดงันั้น ศีลข้อน้ีจึงเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานในพุทธจริยศาสตร์ เป็นจริยธรรมท่ีมีคุณค่า                      
แก่การน าไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนั อนัจะมีผลน าไปสู่ความเจริญในธรรม ความเจริญในการ
ด าเนินชีวติ ความเจริญในครอบครัวและสังคม และความเจริญสูงสุดของชีวติ คือ พระนิพพาน 

พระพุทธองค์ไดต้รัสถึงโทษของผูท่ี้ล่วงละเมิดศีลทั้ง ๕ ขอ้ไวใ้นสัพพลหุสสูตร ว่าอย่าง
หนกัท าให้ไปเกิดในอบาย อย่างเบาไดรั้บผลตามท่ีล่วงละเมิดในแต่ละสิกขาบทแก่ผูท่ี้มาเกิดเป็น
มนุษยว์า่   

ปาณาติบาตอนับุคคลเสพแลว้ เจริญแลว้กระท าให้มากแลว้ ยอ่มยงัสัตวใ์ห้
เป็นไปในนรก ในก าเนิดสัตวดิ์รัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งปาณาติบาต อยา่งเบา
ท่ีสุด ยอ่มยงัความเป็นผูมี้อายนุอ้ยใหเ้ป็นไปแก่ผูม้าเกิดเป็นมนุษย ์

อทินนาทานอนับุคคลเสพแลว้ เจริญแลว้ กระท าให้มากแลว้ ยอ่มยงัสัตวใ์ห้
เป็นไปในนรก ในก าเนิดสัตวดิ์รัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแห่งอทินนาทานอยา่งเบา
ท่ีสุด ยอ่มยงัความพินาศแห่งโภคะใหเ้ป็นไปแก่ผูม้าเกิดเป็นมนุษย ์

กาเมสุมิจฉาจารอนับุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระท าให้มากแล้ว ย่อมยงั
สัตว์ให้ เ ป็นไปในนรก  ในก า เ นิดสั ตว์ดิ รัจฉาน  ในเปรตวิสั ยวิบากแห่ง
กาเมสุมิจฉาจาร อยา่งเบาท่ีสุด ยอ่มยงัศตัรูและเวรใหเ้ป็นไปแก่ผูม้าเกิดเป็นมนุษย ์

มุสาวาทอนับุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระท าให้มากแล้ว ย่อมยงัสัตวใ์ห้
เป็นไปในนรก ในก าเนิดสัตวดิ์รัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทอยา่งเบาท่ีสุด 
ยอ่มยงัการกล่าวตู่ดว้ยค าไม่เป็นจริงใหเ้ป็นไปแก่ผูม้าเกิดเป็นมนุษย ์

การด่ืมน ้ าเมาคือสุราและเมรัยอนับุคคลเสพแลว้  เจริญแลว้ กระท าให้มาก
แลว้ ย่อมยงัสัตวใ์ห้เป็นไปในนรก ในก าเนิดสัตวดิ์รัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่ง
การด่ืมสุราและเมรัยอย่างเบาท่ีสุด ย่อมยงัความเป็นบา้ให้เป็นไปแก่ผูม้าเกิดเป็น
มนุษย์๒๗ 

 ศีลทั้ง ๕ ข้อดังกล่าวน้ี ถ้าวิเคราะห์ดูอย่างผิวเผินแล้ว ก็เป็นเพียงข้อปฏิบติัแบบง่าย ๆ 
ปฏิบติัก็ได ้ไม่ปฏิบติัก็ได ้แต่ถา้วิเคราะห์ดูให้ละเอียดแลว้ ก็จะเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานท่ีอิงอาศยั
หลักปฏิจจสมุปบาท กล่าวคือ สรรพส่ิงทั้งหลายทั้ งปวงในจกัรวาลน้ีเป็นสสาร เป็นอัตตพิสัย               

                                                        
๒๖ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๖๔. 

 
๒๗องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๓๐/๑๙๒. 



๑๑๓ 
 
สรรพส่ิงทั้งหลายทั้งปวงในจกัรวาลน้ีจึงเกิดจากสสารโดยกระบวนการของธรรมชาติ โลก ดวงดาว
ต่าง ๆ จึงเกิดมาจากสสาร สรรพชีวิต มนุษย์ พืช สัตว ์จึงเกิดมาจากสสาร มนุษยส์ัตวอ์าศยัพืช              
พืชเกิดมาจากสสาร โดยกระบวนการของธรรมชาติ ถา้พืชสัตวถู์กท าลาย ห้วยหนองคลองบึง ทะเล
มหาสมุทรต้ืนเขิน น ้ าจะระเหยไปเป็นก๊าซ อุณหภูมิของโลกก็จะสูงข้ึน มนุษย์ พืช สัตว ์                            
ก็จะด ารงชีวิตอยูใ่นโลกน้ีไม่ได ้เม่ือมนุษยรั์บรู้ความเป็นจริงแห่งการเปล่ียนแปลง การอิงอาศยักนั
ของสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเหล่าน้ีแบบเป็นวฏัจกัร เป็นลูกโซ่ มีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกัน                     
ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม และมีผลต่อกนั คือ อดีตมีผลต่อปัจจุบนั ปัจจุบนัมีผลต่ออนาคตและ
อนาคตมีผลต่อชาติหนา้ ภพหนา้ เช่ือมโยงกนัไปตลอด และมีผลดีผลเสียกบัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่น
จกัรวาลน้ีอย่างท่ีเรา คิดไม่ถึง เพราะฉะนั้น มนุษย์ควรจะมีการด าเนินชีวิตท่ีดี มีจริยธรรม คือ          
เป็นอยูด่ว้ยเมตตาธรรม ต่อสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งปวง ดีกวา่เป็นอยูด่ว้ยจริยธรรมท่ีเลว คือ เป็นอยูด่ว้ยการ
เบียดเบียนท าลายซ่ึงกนัและกนั เป็นอยูด่ว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลงผิด อนัเป็นหนทางแห่ง
ความเส่ือมของสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งปวง มนุษยจึ์งควรปฏิบติัธรรมต่อธรรมชาติให้สอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็นอยู่ และด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการของธรรมชาติ มนุษยก์็จะด ารงอยู่ใน
โลกน้ีชัว่กาลนานและอยูอ่ยา่งมีความสงบสุข เม่ือรักษาศีล ๕ ไดบ้ริบูรณ์ดีแลว้ เพื่อจะพฒันาความดี
ให้สูงข้ึนกว่าศีล ๕ ตอ้งรักษาศีล ๘ ซ่ึงเป็นศีลของฆราวาสท่ีเป็นอุบาสก อุบาสิกาหรือแม่ชี คือ 
ผูรั้กษาศีลอุโบสถ ซ่ึงเป็นจริยธรรมระดบักลางของฆราวาสต่อไป 
 ๓.๑.๒ เบญจธรรม (ธรรม ๕) 
 มนุษยช่ื์อว่า เป็นสัตวส์ังคม เพราะเป็นสัตวป์ระเภทท่ีจะตอ้งอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่เป็นพวก 
สืบเน่ืองเป็นล าดบัมา แต่เม่ือยงัอยูร่วมกนัเป็นหมู่นอ้ย ปัญหาทั้งหลายก็ยอ่มไม่เกิด หรือมีแต่ก็นอ้ยมาก
แกไ้ขไดไ้ม่ยากนกั แต่เม่ือมนุษยม์าอยูร่่วมกนัมากข้ึน ปัญหาของสังคมก็มากข้ึน และมีความยุง่ยาก
ท่ีจะแก้ปัญหานั้นได้ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนและมีความยุ่งยากท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้นได ้สังคมจึงตอ้งมี
ขอ้ตกลงร่วมกนั เรียกวา่ บญัญติัของสังคม หมายถึง กติกาและระเบียบของสังคม เพื่อท่ีจะให้สังคม
มีความสุขสงบ มีระเบียบ เพื่อควบคุมความประพฤติของคนใหอ้ยูใ่นกรอบเดียวกนั เพื่อคนเราจะได้
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขทั้งในหมู่มนุษยแ์ละสัตวเ์หล่าอ่ืน หากขาดส่ิงดงักล่าว มนุษยก์็ไม่อาจพฒันาตน
ไปสู่คุณธรรมท่ีสูงกว่า๒๘ เหมือนกบัขอ้ความท่ีนักปราชญ์ได้กล่าวไวว้่า “คนและสัตวเ์ดรัจฉาน              
ยอ่มมีการกิน การนอน การสืบพนัธ์ุเสมอกนั แต่ส่ิงท่ีท าใหค้นต่างจากสัตวเ์ดรัจฉานนั้นคือ ธรรม”๒๙ 

                                                        
๒๘พระมหาส ารวย  าณส วโร (พินดอน), “การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิด        

ศีลขอ้ท่ี ๕ ท่ีมีต่อสังคมไทย”, วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ ๑. 
๒๙เสถียร  โกเศศ, หิโตปเทศ, (พระนคร : อมรการพิมพ,์ ๒๕๐๗), หนา้ ๙. 



๑๑๔ 
 
 ส าหรับธรรมท่ีมีอยูใ่นพุทธปรัชญานั้นมีมากประการ แยกแยะไดห้ลายประการ เท่าท่ีมีการ
ประมวลไดก้็มีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ น้ีก็แสดงให้เห็นแลว้ว่า พระธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
สามารถท าคนให้มีความแตกต่างจากสัตวเ์ดรัจฉานได ้และค าว่า “ธรรม” ในท่ีน้ีก็คือ ธรรมท่ีท าให้งาม
หรืออีกอยา่งหน่ึงวา่ กลัยาณธรรม 
 กัลยาณธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้ึนไว้นั้ น เพื่อท่ีจะให้เป็นเคร่ืองอาศัยของ                   
การประพฤติปฏิบติัศีล ๕ คือ เบญจธรรม มี ๕ ประการ คือ 
 ๑) เมตตากรุณา  มีเมตตากรุณาต่อสัตว ์
 ๒) สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีพในทางท่ีชอบ 
 ๓) กามสังวร  ส ารวมระวงัในกาม 
 ๔) สัจจะ  มีความซ่ือสัตย ์ไม่พดูเทจ็ 
 ๕) สติสัมปชญัญะ มีความระลึกไดแ้ละรู้ตวัอยูเ่สมอ๓๐ 
 เมตตากรุณา บุคคลท่ีละเวน้จากการฆ่ามนุษย์และสัตว์ทั้ งหลายได้แล้ว พึงด าเนินชีวิต            
ดว้ยความเมตตาต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์หล่านั้น คือ ความรัก ความปรารถนาดี และความสงสารตอ้งการ
ช่วยเหลือปลดเปล้ืองทุกข์ให้กับผูอ่ื้นและสัตวอ่ื์น ให้ความเอ็นดูไม่ท าร้ายร่างกายทุบตีเขาหรือ                   
ฆ่าให้ตาย เป็นธรรมท่ีระงับความพยาบาทเสียได้ ผู ้มีเมตตากรุณาท าให้เกิดไมตรี ความรัก                  
ความปรารถนาดี ความเขา้ใจสภาพความจริงของสัตว์ทั้ งหลายว่ารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน                 
ทุกตวัตน มีใจตอ้งการใหส้รรพสัตว ์ไดรั้บความสุขกนัทัว่หนา้ ความสุขท่ีไดรั้บจากความเมตตานั้น
ยิง่ใหญ่ สามารถเป็นหนทางน าไปสู่ความสุขในระดบัฌานได ้ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุส้องเสพ เจริญ ท าในใจ ซ่ึงเมตตาจิต แมช้ัว่เวลา
สักวา่ลดัน้ิวมือเดียว เรายอ่มกล่าววา่ เธอผูน้ี้ อยูอ่ยา่งไม่วา่งจากฌาน เป็นผูท้  าตามค าสอน
ของศาสดา เป็นผูป้ฏิบติัตามโอวาท ไม่ฉันอาการของราษฎรไปเปล่า ๆ จะกล่าวไยถึง 
ขอ้ท่ีภิกษุจะท าเมตตาจิตนั้นใหม้ากเล่า๓๑ 

  

 การเจริญเมตตา เพียงลดัน้ิวมือเดียว ยงัมีอานิสงส์เพียงน้ีแลว้ หากคนในสังคมเจริญเมตตากนั
อยา่งกวา้งขวาง สม ่าเสมอ ยอ่มปรากฏความสุข ความสงบแก่โลกไดอ้ยา่งอนนัต ์
 สัมมาอาชีวะ  บุคคลท่ีละเวน้จากการลักขโมยของคนอ่ืนหรือหยิบฉวยของ ๆ คนอ่ืน                  
มาเป็นของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตไดแ้ลว้ พึงด าเนินชีวิตดว้ยสัมมาอาชีวะ คือ การเล้ียงชีพท่ีสุจริต 
                                                        

๓๐สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณโรรส ,  เบญจศีล -เบญจธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๖๐. 

๓๑องฺ.เอก. ๒๐/๑/๑๒. 



๑๑๕ 
 
ปราศจากโทษ รวมถึงมีความขยนัหมัน่เพียรในการท างานไม่ปล่อยให้งานคัง่คา้งอากูล และการเล้ียงชีพ
ดว้ยมิจฉาชีพ เช่น ลกัขโมย เป็นตน้ ผูท่ี้ปฏิบติัไดด้งัน้ีแลว้ ยอ่มพบกบัส่ิงท่ีประเสริฐ ส่ิงท่ีเป็นมงคล
แก่ตนเอง ทั้งในภพน้ีและในภพต่อ ๆ  ไป ในภพน้ีไดแ้ก่ ความสบายใจ ไม่เดือดร้อนเพราะการประพฤติผิด
ในมิจฉาอาชีวะ ส่วนในภพต่อ ๆ ไปย่อมมีสุคติเป็นท่ีไป คือ ไดป้ระสบในส่ิงท่ีประเสริฐและเป็น
มงคลแก่ชีวติ ดงัท่ีตรัสในลกัขณสูตรวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน 
ละมิจฉาอาชีวะแลว้ ส าเร็จความเป็นอยูด่ว้ยสัมมาอาชีวะ เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ 
การโกงดว้ยของปลอมและการโกงดว้ยเคร่ืองตวงวดั และการโกงดว้ยการรับสินบน 
การหลอกลวงและตลบตะแลง เวน้ขาดจากการตดั การฆ่า การจองจ า การตีชิง                 
การปลน้และกรรโชก ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก 
เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูนไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว           
มาสู่ความเป็นอย่างน้ี ย่อมไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๒ เหล่าน้ี คือ มีพระทนต์
เสมอกนั ๑ และมีพระทาฐะสีขาวงาม ๑ พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะทั้ง ๒ นั้น 
ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะได้อะไร             
เม่ือเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ี คือ มีบริวารสะอาด บริวารของพระองคท่ี์สะอาดนั้น
เป็นพราหมณ์และคฤหบดี เป็นชาวนิคม และชาวชนบท เป็นโหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย์
เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอ ามาตย ์เป็นบริษทั เป็นเจา้ เป็นเศรษฐีเป็นราชกุมาร               
ก็ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันต -
สัมมาสัมพุทธเจา้...๓๒ 

 

 กามสังวร บุคคลท่ีละเวน้จากการประพฤติผิดในกามไดแ้ลว้ พึงมีกามสังวร คือ รู้จกัยบัย ั้ง
ควบคุมตนเอง ในการปฏิบติัทางกามารมณ์ หรือเร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ ไม่ให้ผิดศีลธรรม ไม่มัว่สุม                      
ในเร่ืองเพศ ไม่ละเมิดนอกใจคู่ครองของตน ไม่ละเมิดและไม่เสียสัตยต่์อกนั ไม่ล่วงละเมิดคู่ครอง
หรือของหวงหา้มอนัเป็นสิทธ์ิของผูอ่ื้น การปฏิบติัต่อคู่ครองของตนอยา่งบริสุทธ์ิใจ มีความซ่ือสัตย์
ต่อกนั  
 การไม่รู้จกัส ารวมในกามนั้น ย่อมท าให้บุคคลขาดสติยบัย ั้ง ไม่รู้เท่าทนัตามความเป็นจริง 
หลงติดในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั จนเกิดอารมณ์รักใคร่ยึดติดและเกลียดชัง เป็นเหตุให้เกิดอภิชฌา             
และโทมนสัครอบง า กล่าวคือ เม่ือบุคคลนอ้มใจไปยึดติดในรูป เป็นตน้ อนัน่ารัก เม่ือจากไปยอ่มเสียใจ
เพราะพลดัพราก และหากบุคคลนอ้มใจไปยึดติดในรูป เป็นตน้ อนัไม่น่ารัก เช่น เห็นคนท่ีไม่ชอบ 

                                                        
๓๒ที.ปา. ๑๑/๑๕๘/๑๕๙. 



๑๑๖ 
 
ก็จะเกิดความโกรธ ความเกลียดชงั เม่ือความยดึติด ไม่รู้จกัควบคุม ส ารวมระวงัในกาม จิตใจยอ่มไม่
เป็นกลาง พระพุทธเจา้จึงทรงตรัสสั่งสอนพระภิกษุในเร่ืองน้ี เพื่อให้จิตใจเป็นกลาง ดีไม่รักชัว่ไม่ชัง 
เพื่อใหจิ้ตใจหลุดพน้จากอภิชฌาและโทมนสัดงักล่าว ดงัท่ีไดต้รัสไวใ้นทุกขธรรมสูตรท่ีวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังวรยอ่มมีอยา่งไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั
น้ี เห็นรูปด้วยจกัษุแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอนัน่ารัก ย่อมไม่ขดัเคืองในรูป               
อนัไม่น่ารัก เป็นผูเ้ข้าไปตั้งกายคตาสติไว ้มีใจหาประมาณมิได้อยู่ ย่อมรู้ชัดซ่ึง
เจโตวมุิติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นท่ีดบัไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอนัลามก ท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้
แก่เธอ ตามความเป็นจริง ฯลฯ ภิกษุรู้แจง้ธรรมารมณ์ดว้ยใจแลว้ ย่อมไม่น้อมใจไปใน
ธรรมารมณ์อนัน่ารัก ไม่ขดัเคืองในธรรมารมณ์อนัไม่น่ารัก เป็นผูเ้ขา้ไปตั้งกายคตาสติไว ้
มีใจหาประมาณมิไดอ้ยู ่และยอ่มรู้ชดัซ่ึงเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นท่ีดบัไปไม่เหลือ
แห่งอกุศลธรรมอันลามก ท่ีบังเกิดข้ึนแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สังวรยอ่มมีอยา่งน้ีแล ฯ๓๓ 

 

 สัจจะ บุคคลท่ีละเวน้จากการพูดเท็จได้แล้ว พึงด าเนินชีวิตด้วยสัจจะ คือ ความสัตย ์                 
เวน้จากการพูดเท็จ เม่ือมีใครถามก็ตอบตรงไปตรงมา รู้ก็ว่ารู้ ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้ ไม่พูดเท็จทั้งท่ีรู้เพราะเหตุ
แห่งประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ่ื้น หรือเพราะเห็นแก่อามิสสินจา้งใด ๆ ไม่พูดส่อเสียดให้เขา
แตกแยกกนั พูดให้เขาสมานสามคัคี ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพอ้เจอ้ พูดถูกกาลเวลา พูดจริงมีหลกัฐาน                  
มีท่ีอา้งประกอบดว้ยประโยชน์ตามกาลสมควร 
 การท่ีจะไปถึงการรู้แจง้อริยสัจจธรรมซ่ึงเป็นความจริงแทอ้นัประเสริฐนั้น จะตอ้งเป็นผูมี้
สัจจะ คือ ความจริงใจตั้งแต่ตน้ คือ ค าพูดท่ีจริง (วจีสัจจะ) ถา้หากเป็นผูไ้ม่ตรงตั้งแต่ตน้แลว้ อะไร ๆ            
ก็จะไม่ตรง กล่าวคือ ถ้าหากเป็นผูล่้วงเลยสัจจะไป ก็ย่อมจะไม่มีทางบรรลุถึงอริยสัจจะได้,                  
การกล่าวเทจ็ทั้ง ๆ ท่ีรู้นั้น แสดงใหเ้ห็นถึงก าลงัของกิเลสในชีวิตประจ าวนั ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ท่ีจะกล่าวเทจ็ก็ยงักล่าวได ้ส าหรับกล่าวเทจ็นั้น ถึงแมว้า่บุคคลอ่ืนจะไม่รู้ แต่ตวัเองยอ่มรู้ก่อนคนอ่ืน
ว่าตนเป็นคนกล่าวเท็จ การกล่าวเท็จพูดให้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ล้วนมีเหตุปัจจยั คือ  
เพราะความติดขอ้งตอ้งการในกาม (ส่ิงท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่) ในลาภ ยศ เป็นตน้ และการกล่าวเท็จนั้น 
เป็นวจีทุจริต เป็นอกุศลกรรม ผลอย่างหนกัท าให้ไปเกิดในอบายภูมิ ถา้เป็นผลอย่างเบา เม่ือไดเ้กิดมา
เป็นมนุษย์ ย่อมท าให้ได้รับค าพูดท่ีไม่จริงจากผู ้อ่ืน, ขณะท่ีเป็นอกุศลนั้ น ไม่ เป็นประโยชน์                            
ไม่น าความสุขมาให้เลย มีแต่ให้เกิดทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น บุคคลผูท่ี้กล่าวเท็จทั้ง ๆ ท่ีรู้ท่ีจะไม่ท า

                                                        
๓๓ส .สฬา. ๑๘/๓๓๕/๒๒๑. 



๑๑๗ 
 
ความชัว่อย่างอ่ืนนั้นไม่มีเลย เน่ืองจากว่าเป็นผูไ้ม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลวัต่อบาปอกุศล 
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัพระเจา้ปเสนทิโกศลในอตัถกรณสูตรท่ีวา่ 

...ถูกแล้ว ๆ มหาบพิตร กษัตริย์มหาศาล พราหมณ์ - มหาศาล คฤหบดี
มหาศาล แมบ้างพวก เป็นผูม้ ัง่คัง่ มีทรัพยม์าก มีโภคะมาก มีทองและเงินมากมาย              
มีทรัพย์เคร่ืองปล้ืมใจมากมาย มีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากมาย ยงัจักกล่าวมุสา                  
ทั้ งท่ีรู้สึกอยู่ เพราะเหตุแห่งกาม เพราะเร่ืองกาม เพราะมีกามเป็นเค้ามูล ข้อนั้น                  
จกัเป็นไปเพื่อความเส่ือมประโยชน์ เพื่อความทุกขแ์ก่พวกเขาตลอดกาลนาน”๓๔ 

  

 สติสัมปชัญญะ บุคคลท่ีละเวน้จากการด่ืมเคร่ืองดองของเมาและส่ิงเสพติดทุกชนิดไดแ้ลว้ 
พึงเจริญสติสัมปชญัญะ คือ ความระลึกไดใ้นความถูกผิดดีชัว่และรู้ตวัอยูทุ่กขณะ หลกัธรรมขอ้น้ี 
ย่อมเป็นหลกัประกันหรือเคร่ืองคุม้กนัของศีลทั้งหมด ท่านจดัไวเ้ป็นธรรมคู่กบัศีลขอ้สุราเมรัย             
การเสพส่ิงเสพติดของมึนเมาเพราะการด่ืมน ้ าเมา ด่ืมเบียร์ กินยาบ้า เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นของ
ท าลายประสาทท าให้สติฟ่ันเฟือนเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท การมีสติสัมปชญัญะช่วยให้รู้เท่าทนั
พิษร้ายของส่ิงเสพติดเหล่านั้นว่ามีโทษแก่ตนเองและสังคม เหล่าน้ีเป็นการท าลายประสาท                  
ท  าให้สติฟ่ันเฟือน เป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท นอกจากน้ี สติสัมปชัญญะยงัเป็นธรรมเก้ือกูลต่อ               
ผู ้น าไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนัในฐานะเป็นธรรมท่ีช่วยให้เราเกิดความไม่ประมาท                   
และความไม่ประมาทน้ีเองเป็นยอดแห่งธรรมท่ีสามารถยงัประโยชน์ให้เกิดแก่ผูน้ าไปประพฤติ
ปฏิบติัในการด าเนินชีวิตได ้๒ สถาน คือ ทั้งในภพน้ีและภพหนา้ ดงัท่ีทรงตรัสตอบพระเจา้ปเสนทิโกศล            
ท่ีถามวา่ 

มีธรรมอะไรเพียงอย่างเดียว ท่ีสามารถท าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองประการ            
คือ ประโยชน์ในภพน้ี (ทิฏฐธมัมิกตัถะ) และประโยชน์ในภพหนา้ (สัมปรายกิตัถะ) 

ดูก่อน มหาบพิตร ธรรมอย่างหน่ึงท่ียึดไว้ได้ ซ่ึงประโยชน์ทั้ ง ๒ คือ                 
ความไม่ประมาท๓๕ 

 

 กล่าวโดยสรุป พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้นั้น เป็นหลกัจริยศาสตร์ท่ีน าไปสู่ความพน้ทุกข ์             
ทั้งในระดบัปัจเจกชนและสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ หลกัศีลธรรม คือ เบญจศีล เบญจธรรม ท่ีว่าดว้ยขอ้ห้าม
และขอ้ปฏิบติัท่ีมุ่งให้มนุษยค์วบคุม ลด ละ และขจดักิเลสอย่างหยาบ ๆ ท่ีผลกัดนัพฤติกรรมทาง
กายและวาจาใหเ้กิดความเสียหายแก่ตนหรือผูอ่ื้นซ่ึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต  

                                                        
๓๔ส .ส.อ. ๑/๓๔๔. 
๓๕ส .ส. ๑๕/๓๗๘ - ๓๗๙/๑๒๒. 



๑๑๘ 
 

๓.๒ พทุธจริยศาสตร์ระดับกลาง 
 พุทธจริยศาสตร์ขั้นน้ีถือว่าเป็นพฒันาการท่ีต่อเน่ืองมาจากขั้นมูลฐาน คือ เม่ือสังคม และ
ตนเองมีความสงบ ไม่เดือดร้อนแลว้ ขั้นต่อไปก็ตอ้งก าจดัส่ิงท่ีถือวา่เป็นกิเลสท่ีละเอียดข้ึน เพื่อท า
ตนเองให้บริสุทธ์ิยิ่งข้ึน อีกนยัหน่ึงคือ พุทธจริยศาสตร์ระดบักลางน้ีเป็นการเพิ่มศกัยภาพ ทางใจ
ของตนใหสู้งยิง่ข้ึนนัน่เอง 
 พุทธจริยศาสตร์ระดบักลางน้ีประกอบดว้ยศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ 
 ๓.๒.๑ ศีล ๘ 
 เป็นท่ีเข้าใจกนัว่าการรักษาศีลนั้นเป็นพื้นฐานในการท าสมาธิและเจริญปัญญา ฉะนั้น                
จึงกล่าวได้ว่า ศีล ไม่ว่าศีล ๕ หรือศีล ๘ ก็ล้วนมีความส าคัญพอ ๆ กัน และพุทธจริยศาสตร์
ระดับกลางน้ีเน้นศีล ๘ ซ่ึงมีความละเอียดยิ่งกว่าศีล ๕ ส่วนการบัญญัติศีลของพระพุทธเจ้า               
พระองคก์็ทรงบญัญติัเพื่อความดีงามทั้งทางกาย วาจา และใจ ยิ่งเป็นศีล ๘ หรืออุโบสถศีลดว้ยแลว้ 
ยิ่งมีความส าคญัมาก เพราะว่าศีล ๘ นั้น มีความละเอียดมากกว่าศีล ๕ เหตุนั้นการรักษาศีล ๘                 
จึงตอ้งการมากยิง่ข้ึน 
 ส าหรับการรักษาศีล ๘ หรืออุโบสถศีลน้ีมีอยู ่๒ อยา่ง คือ 
 ๑) ปกติอุโบสถศีล เดือนละ ๔ วนั คือ วนัข้ึน ๘ ค ่า ข้ึน ๑๕ ค ่า แรม ๘ ค ่า และแรม ๑๔ ค ่า 
ในเดือนเลขค่ีหรือแรม ๑๕ ในเดือนเลขคู่ (เดือนเลขค่ี เช่น เดือน ๗ ส่วนเดือนเลขคู่ เช่น เดือน ๘) 
 ๒) ปฏิชาครอุโบสถ คือ เพิ่มวนัขา้งหน้า ๑ และวนัขา้งหลงัวนัอุโบสถ ๑ รวมเป็นคราวละ ๓ วนั 
เดือนละ ๔ คราว จึงเป็นเดือนละ ๑๒ วนั เช่น ปกติอุโบสถมีในวนั ๘ ค ่า เพิ่มวนั ๗ ค ่า และ ๙ ค ่าเขา้มา 
ก็เป็นปฏิชาครอุโบสถ 
 ส่วนศีล ๘ หรืออุโบสถศีลน้ีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี   งดเวน้จากการฆ่าสตัวมี์ชีวติ 
 ๒) อทินฺนาทานา เวรมณี   งดเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใ้ห ้
 ๓) อพฺรหฺมจริยา เวรมณี   งดเวน้จากการประพฤติท่ีเป็นขา้ศึกแก่พรหมจรรย ์
 ๔) มุสาวาทา เวรมณี   งดเวน้จากการพดูเทจ็ 
 ๕) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี เวน้จากเหตุอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท 
       เพราะสุราและเมรัย 
 ๖) วกิาลโภชนา เวรมณี   งดเวน้จากการรับประทานอาหารในยามวกิาล 
 ๗) นจฺจคีตวาทิตวสูิกทสฺสนมาลา งดเวน้จากการฟ้อนร าขบัร้องประโคมดนตรี 
  คนฺธวเิลปนธารณมณฺฑน  และการแสดงท่ีเป็นขา้ศึกแก่พรหมจรรย ์
  วภูิสนฏฺฐานา เวรมณี   งดเวน้จากการทดัทรงดอกไมข้องหอม 



๑๑๙ 
 
       เคร่ืองประเทืองผวิ เคร่ืองเสริมทรง เคร่ืองประดบั 
       และเคร่ืองตกแต่ง 
 ๘) อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี  งดเวน้จากท่ีนอนท่ีนัง่สูงใหญ่มีนุ่นและส าลี๓๖ 
 ส าหรับรายละเอียดของศีล ๘ ขอ้ท่ี ๑, ๒, ๔, และ ๕ ไดก้ล่าวไวใ้นศีล ๕ ในท่ีน้ีจะไม่ขอกล่าวอีก 
แต่จะขอกล่าวศีล ๘ ขอ้ท่ี ๓, ๖, ๗, และ ๘ เท่านั้น เพราะศีลทั้ง ๔ ขอ้น้ี ยงัไม่ไดก้ล่าวโดยละเอียด
ในท่ีอ่ืนใด 
 ศีล ๘ ข้อที ่๓ อพรหมจริยา เวรมณ ีละเว้นจากการประพฤติที่ไม่เป็นพรหม หรือการงดเว้นจาก
การประพฤติที่เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ กล่าวคือ เป็นการงดเวน้จากความประพฤติท่ีไม่ประเสริฐ                   
แต่ให้ประพฤติในส่ิงท่ีประเสริฐ ศีลข้อน้ีได้บัญญัติออกมาในรูปแบบของการห้ามประพฤติ                    
ท่ีไม่เป็นพรหม การประพฤติท่ีไม่ประเสริฐในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายเอาการไม่มีเพศสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้าย
กับผู ้หญิง ผู ้หญิงกับผู ้หญิง หรือผู ้ชายกับผู ้ชายเท่านั้ น แต่ยงัหมายถึง ผู ้หญิงหรือผู ้ชายท่ีมี
เพศสัมพนัธ์กบัสัตวอ่ื์น หรือผูห้ญิงผูช้ายท่ีส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง แต่ไม่ไดห้มายถึง การถูกบงัคบั
ร่วมเพศหรือมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่เจตนา นอกจากน้ีแลว้ยงัหมายถึง การประพฤติพรหมจรรยด์ว้ย 
 ถา้หากวิเคราะห์ศพัท์อพรหมจริยา (อพฺรหฺมจริย การบวชโดยละเวน้จากเมถุน, การประพฤติ             
ท่ีไม่ประเสริฐ) ในแง่ธรรมชาติ อพรหมจริยา เป็นศพัทท่ี์มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริง 
ท่ีมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ หรือเป็นพฤติกรรมหรือเป็นปฏิกิริยาอาการของธรรมชาตินั่นเอง                 
เป็นพื้นฐาน เช่น พฤติกรรมการดึงดูดกัน การผลกักนัและการแยกสลายออกจากกันของสสาร                  
จะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีบรรยากาศไม่เป็นปกติ เช่น สสารท่ีมีความกดอากาศสูง มีความช้ืน                  
แต่อุณหภูมิในบริเวณนั้นต ่า ซ่ึงตรงกนัขา้มกบับรรยากาศท่ีมีความปกติ เช่น สสารไม่มีการกดดนักนั 
ไม่มีความช้ืนและไม่มีอุณหภูมิ ท าใหบ้รรยากาศหรือสสารสงบน่ิง 
 แต่ถา้หากจะวิเคราะห์ศพัท์ อพรหมจริยา ในแง่ท่ีมาในเชิงธรรมชาติของมนุษย ์อพรหมจริยา 
เป็นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับความเป็นจริงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย ์                
หรือสัตวน์ัน่เองเป็นพื้นฐาน เช่น พฤติกรรมการรักตวัเอง การรักผูอ่ื้น หรือพฤติกรรมการไม่รักตวัเอง
หรือไม่รักผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติของมนุษยแ์ละสัตว ์แต่พฤติกรรมการรักตวัเอง
และผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับมนุษย ์พฤติกรรมการไม่รักตวัเองและผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีไม่ดีส าหรับมนุษย ์
แต่มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ใชปั้ญญาในการด าเนินชีวติ จึงตอ้งเลือกเอาส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ตวัเอง 
 แต่ถา้จะวเิคราะห์ศพัท ์อพรหมจริยา ในแง่การบูรณาการใชห้รือจุดมุ่งหมายในการบญัญติัข้ึนมา
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชแ้ลว้ถือวา่ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อนนัตส์ าหรับมวลมนุษย ์เพราะเป็นประโยชน์

                                                        
๓๖องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๓๑/๒๕๓. 



๑๒๐ 
 
ในการส่ือสารกนั เป็นประโยชน์ในการหลีกเล่ียงภาวะท่ีไม่ดีของธรรมชาติส าหรับมนุษย ์เป็นการงดเวน้จาก
ส่ิงท่ีเป็นพนัธะหรือเป็นภาระแก่ตวัเองและผูอ่ื้นตามมาในภายหลงั เป็นการสงเคราะห์ตวัเองและ
พระพุทธศาสนา เป็นการประพฤติธรรม เป็นการสันโดษยินดีในความสงบและความเป็นอิสระ และเป็นการ
ประพฤติพรหมจรรย ์เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการบวชเป็นสามเณร สามเณรี ซ่ึงตอ้งรักษาศีล ๑๐ 
และศีล ๑๐ เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานท่ีจะอุปสมบทเป็นภิกษุและรักษาศีล ๒๒๗ ขั้นต่อไป 
 การประพฤติในส่ิงท่ีไม่เป็นพรหมหรือการประพฤติพรหมจรรย ์ถา้พิจารณาดูจุดมุ่งหมาย
ในการบูรณาการในแนวกวา้งแล้ว ไม่ได้มุ่งจุดหมายถึงแต่เพียงการไม่มีเพศสัมพนัธ์เท่านั้ น                      
แต่ยงัมุ่งหมายถึง การเป็นอยู่ดว้ยพรหมวิหาร ๔ การรักษาศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ และศีล ๓๑๑                
การขวนขวายในทานและกิจการท่ีเป็นบุญกุศล การเพียรพยายามละชั่วแลว้ท าความดี การศึกษา             
และปฏิบติัในศีล สมาธิ ปัญญาด้วย การประพฤติพรหมจรรย์จึงเป็นการประพฤติท่ีครอบคลุม                
การกระท าดีของพุทธศาสนาทั้งหมด ซ่ึงจดัเป็นหลกัการร่วมในพุทธศาสนา โดยยึดหลกัการรักตนเอง             
และผูอ่ื้นเป็นเป้าหมาย 
 แต่ถ้ามองจุดมุ่งหมายในการบูรณาการในแนวกวา้งแคบตามศีล ๘ แล้ว จะหมายถึง                  
การละเวน้จากเมถุนในวนัรักษาศีลอุโบสถของชีพราหมณ์ คือ วนั ๗ ค ่า หรือ ๘ ค ่า หรือ ๑๔ ค ่า 
หรือ ๑๕ ค ่า กล่าวคือ ละเวน้จากเมถุนเพียง ๑ วนักบั ๑ คืนเท่านั้น เพื่อฝึกหดัลดละกิเลสตณัหาของ
ตนเองให้ลดน้อยลง ถ้าลดแล้วละไดท้ั้งในวนัอุโบสถและนอกวนัอุโบสถก็จะยกฐานะการท าความดี
ของตนเองให้ไดเ้ป็นอริยบุคคลถึงขั้นพระอนาคามี ซ่ึงเม่ือมีชีวิตอยูห่รือตายไปแลว้จะไม่ไปเกิดในนรก 
แต่จะไปเกิดในชั้นพรหมและจะเป็นกระแสธรรมใหไ้ดบ้รรลุอรหตัผลในโอกาสต่อไป 

ศีล ๘ ในขอ้ท่ี ๓ น้ีน้ี มีองคป์ระกอบ  ๔ อยา่งคือ 
๑. อชฺฌาจริยวตฺถุ  ส่ิงท่ีพึงล่วงละเมิด 
๒. เสวนจิตฺต    จิตคิดจะเสพ 
๓. ปโยค   สมาปชฺชติ   พยายามเขา้ถึง 
๔. สาทิยติ  ยนิดีในการเสพ๓๗ 

เม่ือครอบพร้อมองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการแลว้ ศีลขาด ถา้ไม่ครบองค์ประกอบท่ีกล่าว
แลว้ศีลไม่ขาด 
 จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ศีลขอ้ อพรหมจริยา เวรมณี น้ี ไดบ้ญัญติัออกมาในรูปแบบของ
การหา้มประพฤติท่ีไม่เป็นพรหม กล่าวคือ เวน้จากการประพฤติท่ีไม่ประเสริฐ แต่ให้ประพฤติส่ิงท่ี
ประเสริฐ  การประพฤติท่ีไม่ประเสริฐในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายเอาการไม่มีเพศสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้ายกบั

                                                        
 

๓๗ข.ุข.ุอ. ๑๖/๓๔. 



๑๒๑ 
 
ผูห้ญิง ผูห้ญิงกบัผูห้ญิง หรือผูช้ายกบัผูช้ายเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงผูห้ญิงผูช้ายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบั
สัตวอ่ื์น หรือผูช้ายผูห้ญิงท่ีส าเร็จความใคร่ดว้ยตวัเอง แต่ไม่หมายถึงการถูกบงัคบัร่วมเพศหรือการมี
เพศสัมพนัธ์โดยไม่เจตนา การละเวน้ในขอ้น้ี เพื่อฝึกหดัลดละกิเลสตณัหาของตนเองให้นอ้ยลง ยก
ฐานะการท าความดีใหสู้งข้ึนเป็นจริยธรรมส าหรับมนุษย ์
 สรุปได้ว่า การส ารวมระวงัในกามจะช่วยรักษาประโยชน์ตนและผูอ่ื้นได้เป็นอย่างมาก  
การประพฤติพรมจรรยใ์นท่ีน้ี เป็นการประพฤติเพื่อหวงัอานิสงส์แห่งการคลายก าหนัดจากกาม            
อนัเป็นโทษแก่มนุษย ์ไม่ได้ปฏิบติัเพื่อเป็นเจา้ลทัธิ หลอกลวงให้คนมานับถือว่าตนเป็นผูว้ิเศษ              
แต่อยา่งใด ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสวา่  

ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยน้ี์เราประพฤติ มิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นบัถือ 
มิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะ และเสียงสรรเสริญ
มิใช่เพื่ออานิสงส์จะไดเ้ป็นเจา้ลทัธิ หรือเพื่อคา้นลทัธิอ่ืนใดให้ลม้ลงไป และมิใช่เพื่อให้
มหาชนเขา้ใจวา่ เราไดเ้ป็นผูว้เิศษอยา่งนั้นอยา่งน้ี ก็หามิได ้ 

ภิกษุทั้งหลาย ท่ีแท ้พรหมจรรยน้ี์ เราประพฤติเพื่อส ารวม เพื่อละ เพื่อคลายก าหนดั 
เพือ่ดบัสนิทซ่ึงทุกข ์แล๓๘ 

 

 ศีล ๘ ข้อที่ ๖ วิกาลโภชนา เวรมณี ละเว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล  ศีลข้อน้ี               
ไดก้  าหนดออกมาในรูปแบบของการ “ห้าม” บริโภคอาหารในยามวิกาล การบริโภคอาหารในยามวิกาล            
ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายเอาการรับประทานขา้วเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การรับประทานอาหารอยา่งอ่ืนดว้ย 
เช่น เน้ือสัตวต่์าง ผลไมต่้าง ๆ ขนมต่าง ๆ เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของสารอาหารต่าง ๆ หรือกล่าวโดยรวม           
ก็คือ อาหารท่ีมีกล่ินและมีสี ยกเวน้น ้าด่ืมบริสุทธ์ิ คือ ไม่มีรส ไม่มีกล่ินและไม่มีสี การก าหนดไม่ให้
บริโภคอาหารในยามวิกาลก็เพื่อฝึกหัดให้กินน้อยใช้นอ้ย เพื่อน าไปสู่ระบบสมถะ คือ การไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน 
 ถา้จะวิเคราะห์ศพัท ์วิกาลโภชนา (วิ + กาล + โภชนา = การกินอาหารในยามวิกาล) ในแง่
ธรรมชาติ เป็นศพัทท่ี์มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงท่ีมีอยูเ่ป็นอยู่ตามธรรมชาตินัน่เอง
เป็นพื้นฐาน เช่น ความมืด ความสว่าง ความร้อน ความเยน็ การไหลเวียนของสสาร การหมุนของโลก
และดวงดาวต่าง ๆ เป็นต้น ท าให้เวลาเกิดการเปล่ียนแปลง ท าให้ร่างกายต้องการอาหารและ                 
ไม่ตอ้งการอาหาร 
 ค าวา่ วกิาลโภชนา ในแง่ธรรมชาติจึงหมายถึง การทานอาหารในเวลามืด ซ่ึงคู่กบัเวลาสวา่ง 
เวลาเยน็คู่กบัเวลาร้อน ความมืด ความสว่าง ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บันาฬิกา แต่ข้ึนอยูก่บัการหมุนมาอยูใ่น

                                                        
๓๘องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๕/๒๔๐. 



๑๒๒ 
 
แนวตั้งฉากกนัของโลกกบัดวงอาทิตย ์โดยโลกอยู่ไม่ห่างไกลนกัจากดวงอาทิตย ์(๒๐ ล้านกิโลเมตร) 
และไม่มีส่ิงขวางกั้น นอกจากน้ีแลว้ ความมืด ความสวา่ง ยงัข้ึนอยูก่บัสายตาของมนุษยอี์กดว้ย 
 แต่ถา้จะวเิคราะห์ศพัท ์วกิาลโภชนา ในแง่จุดมุ่งหมายในการน าไปบูรณาการใชข้องมนุษยแ์ลว้ 
ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากส าหรับแม่ชีและชีพราหมณ์ กล่าวคือ เป็นประโยชน์ในการหาทางหลีกเล่ียง
เวลาท่ีเป็นโทษแก่มนุษยเ์ม่ือมนุษยรั์บประทานอาหารเขา้ไป เช่น เวลาร่างกายมีความเครียดมาก ๆ 
ทานอาหารในท่ีมืด ซ่ึงอาจจะมีส่ิงท่ีเป็นพิษอยู่ในอาหารหรือเวลาเย็นจนสว่าง ร่างกายไม่ได้ใช้
พลงังานอะไรในการท างานก็ไม่ควรรับประทานอาหารหรือหากรับประทานก็ควรรับประทานให้น้อย 
เพื่อใหร่้างกายไดพ้กัผอ่นหรือไม่ใหมี้ปัญหาในเร่ืองขบัถ่าย เป็นตน้ 
 พระพุทธเจา้ทรงชกัชวนภิกษุงดเวน้อาหารในยามวิกาลไวว้า่ “เธอฉันหนเดียว เวน้การฉัน
ในราตรี งดจากการฉนัในเวลาวิกาล”๓๙ และใน “ภทัทาลิสูตร” ทรงสรรเสริญการการฉนัหนเดียววา่ การ
ฉนัหนเดียวนั้น ยอ่มรู้สึกคุณ คือความเป็นผูมี้อาพาธนอ้ย มีโรคเบาบาง กายเบา มีก าลงั และอยูส่ าราญ 
และพระองคก์็ชวนภิกษุทั้งหลาย ฉนัหนเดียว และก าลงัจกับญัญติัสิกขาบทใหภิ้กษุฉนัหนเดียว ดงัน้ี 

ดูกรภิกษุทั้ งหลาย แม้เธอทั้ งหลายจงมา จงฉันอาหารในเวลาก่อนภัต               
คร้ังเดียวเถิด ดว้ยวา่ เม่ือเธอทั้งหลายฉนัอาหารในเวลาก่อนภตัคร้ังเดียว จกัรู้สึกคุณ
คือ ความเป็นผูมี้อาพาธนอ้ย มีโรคเบาบาง กายเบา มีก าลงั และอยูส่ าราญ๔๐ 

  

 การรับประทานอาหารในเวลาวิกาล เม่ือพิจารณาดูความหมายในแนวกวา้งแลว้ ไม่ไดห้มายเอา
การรับประทานขา้วเท่านั้น แต่ยงัมีความหมายถึงการรับประทานส่ิงต่าง ๆ ท่ีจดัเป็นอาหาร เป็นตน้ว่า 
การรับประทานเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ท่ีผสมสารอาหาร ท่ีให้พลงังานแก่ร่างกาย การรับประทานอาหาร
ต่าง ๆ ท่ีมีรส มีกล่ิน และมีสี เม่ือรับประทานเขา้ไปแล้วท าให้ร่างกายเกิดพลงังาน เกิดปฏิกิริยา            
เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอน ท าให้หวัใจเตน้แรง ท าให้เกิดกิเลสตณัหารุนแรงข้ึน ท าให้จิตใจเกิดความ           
ไม่สงบ และเป็นผลเสียแก่การรักษาศีลอุโบสถหรือการปฏิบติัธรรมเพื่อท าให้จิตใจสงบ มีจิตท่ีเป็น
สมาธิเป็นจุดมุ่งหมายต่อไป 
 แต่ถา้พิจารณาดูความหมายในแนวแคบแลว้ การรับประทานอาหารในยามวิกาลมีความหมายถึง
แต่เพียงการรับประทานอาหารหรือรับประทานขา้วเท่านั้น ไม่ไดห้มายถึงเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ น ้ าผลไม้
ชนิดต่าง ๆ น ้าผึ้ง น ้าออ้ย น ้ ามนั เนยใส เนยขน้ หรือน ้ าปานะอ่ืน ๆ เช่น น ้ ามะนาวคั้น น ้ าส้มคั้น เป็นตน้ 
การรับประทานอาหารในยามวกิาล ในเวลารักษาศีลอุโบสถจะท าให้เป็นภาวะเป็นปัญหาแก่ผูจ้  าศีล
หรือเพื่อฝึกหดัให้เป็นคนกินนอ้ยใช้นอ้ย จะไดไ้มเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษ

                                                        
๓๙ที.สี. ๙/๖๐/๑๐๓. 
๔๐ม.ม. ๑๓/๑๒๙/๑๖๐. 



๑๒๓ 
 
ของการรับประทานอาหารในยามวิกาล จึงทรงบญัญติัห้ามไม่ให้รับประทานอาหารในยามวิกาล
เพื่อตดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีตามมาในการรับประทานอาหารในยามวิกาลส าหรับผูรั้กษาศีลอุโบสถ               
ซ่ึงเป็นผูสู้งอายุเป็นส่วนใหญ่เป็นผูมี้ร่างกายท่ีไม่มีความตอ้งการอาหารมากนกัในการเจริญเติบโต 
และการจ าศีลอุโบสถเป็นวิธีการท่ีไม่ต้องใช้พลังงานมากนักในการกระท า นอกจากน้ีแล้ว                            
การไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลยงัท าให้ร่างกายไดรั้บการพกัผอ่นในการท าหนา้ท่ียอ่ยอาหาร 
ซ่ึงจะท าใหร่้างกายเกิดสมาธิและเกิดปัญญาอีกดว้ย 

ศีลขอ้ท่ี ๖.วิกาลโภชนา เวรมณี เจตนางดเวน้จากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ศีลขอ้  ๖  
น้ี  มีองคป์ระกอบ  ๔ อยา่ง คือ 

 ๑.  วกิาโล   เวลาตั้งแต่เท่ียงแลว้ไปจนอรุณข้ึน 
 ๒.  ยาวกาลิก    ของเค้ียวของกินท่ีสงเคราะห์เขา้ในอาหาร 
 ๓.  อชฺโฌหรณปฺปโยโค   พยายามกลืนกิน 
 ๔.  เตน  อชฺโฌหรณ    กลืนใหล่้วงล าคอเขา้ไปดว้ยความเพียรนั้น๔๑ 
เม่ือครอบพร้อมองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการแลว้ ศีลขาด ถา้ไม่ครบองค์ประกอบท่ีกล่าว

แลว้ศีลไม่ขาด 
ส าหรับศีลขอ้น้ี  ควรทราบว่า เวลาตั้งแต่อรุณข้ึนไปจนถึงเท่ียง  เรียกว่า กาล คือเป็นเวลา

บริโภคอาหาร ตั้งแต่เท่ียงแลว้ไปจนถึงอรุณข้ึนของวนัใหม่ เรียกวา่ วิกาล เป็นเวลาท่ีตอ้งเวน้จาก
การบริโภคอาหารทุกชนิด  เวน้น ้ าธรรมดา  และน ้ าด่ืม  ๘  อย่าง  ท่ีเรียกว่า อฏัฐบาน ท่ีมีพุทธา
นุญาตไว ้น ้าด่ืม  ๘ อยา่งนั้น คือ  

ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน ้ าปานะ ๘  ชนิดคือ  น ้ าปานะท าดว้ยผลมะม่วง  
๑  น ้ าปานะท าดว้ยผลหวา้  ๑  น ้ าปานะท าดว้ยผลกลว้ยมีเมล็ด  ๑   น ้ าปานะท า
ด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด  ๑  น ้ าปานะท าด้วยผลมะซาง  ๑   น ้ าปานะท าด้วยผล
จนัทน์หรือองุ่น  ๑  น ้ าปานะท าด้วยเง่าบวั  ๑  น ้ าปานะท าด้วยผลมะปรางหรือ
ล้ินจ่ี ๑. 

ต่อมาทรงมีพุทธานุญาตน ้ าผลไมทุ้กชนิด  เวน้น ้ าตม้เมล็ดขา้วเปลือก  น ้ า
ใบไมทุ้กชนิด  เวน้น ้ าผกัดอง  น ้ าดอกไมทุ้กชนิด  เวน้น ้ าดอกมะทราง  และทรง
อนุญาตน ้าออ้ยสด๔๒ 

                                                        
 

๔๑ข.ุข.ุอ. ๑๖/๓๙. 
 

๔๒ว.ิมหา. ๕/๘๖/๑๕๒. 



๑๒๔ 
 
 ศีล ๘ ข้อที่ ๗ นัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนา มาลา คันธวิเลปนธารณมัณฑนวิภูสนัฏฐานา 
เวรมณี การละเว้นจากการฟ้อนร าขับร้องดูการเล่นมหรสพ การทัดดอกไม้ การประพรมน ้าหอม 
การสวมเคร่ืองประดับ และการแต่งตัวทุกอย่าง ศีลขอ้น้ีไดก้ าหนดออกมาในรูปแบบของการ “ห้าม” 
ฟ้อนร า ขบัร้อง ดูมหรสพ ทดัดอกไม ้ประพรมน ้ าหอม การดมน ้ าหอม การสวมเคร่ืองประดบัทั้งท่ีมีค่า
และไม่มีค่า และการแต่งตวัทุกรูปแบบ ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนกิเลสตณัหาและความรู้สึกท่ีเป็นขา้ศึกต่อ 
“สมถะธรรม” คือ การกินนอ้ย ใชน้อ้ย และท าจิตใจใหส้งบ 
 ถา้จะวิเคราะห์ศพัท์ นจัจคีตวาทิตวิสูกทสัสนา มาลา คนัธวิเลปนธารณมณัฑนวิภูสนัฏฐานา 
(นจัจ = ฟ้อนร า, คีต = ขบัร้อง, วาทิต = ดนตรี ผูเ้ล่นดนตรี, วิสูก = มหรสพ, ทสัสนา การดู, มาลา = ดอกไม,้ 
คนัธ = ของหอม, วิเลปน = การทา การลูบไล,้ ธารณ = การทดัทรงไว,้ มณัฑน = เคร่ืองประดบั การแต่ง, 
วิภูสน = เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งตวั, ฐาน = ท่ีตั้ง ท่ีรองรับ) ในแง่ธรรมชาติ เป็นศพัท์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงท่ีมีอยูเ่ป็นอยู ่หรือเป็นส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาตินัน่เองเป็นพื้นฐาน 
เช่น อาการดึงดูดกนัของสสาร อาการผลกักนัของสสาร อาการรวมกนั และอาการแยกสลายออกจากกนั 
ของสสารหรือในแง่พฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย ์เช่น พฤติกรรมการรักกนั พฤติกรรมการ
เกลียดกนั พฤติกรรมอยากสวยอยากงาม พฤติกรรมอยากมีอยากได ้เป็นตน้ 
 แต่ถา้จะวเิคราะห์ศพัท ์นจัจคีตวาทิตวิสูกทสัสนา มาลา คนัธวิเลปนธารณมณัฑนวิภูสนฏัฐานา 
ในแง่จุดมุ่งหมายในการน าไปบูรณาการใชข้องมนุษยแ์ลว้ ถือวา่มนุษยเ์ป็นผูฉ้ลาดและมีประโยชน์มาก
ส าหรับมนุษย ์เพราะเป็นประโยชน์ในการส่ือสารระหวา่งกนั เป็นประโยชน์ในการหาทางหลีกเล่ียง
ส่ิงท่ีเป็นโทษส าหรับมนุษยท่ี์มีอยูใ่นธรรมชาติ เป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดส่ิงท่ีดีและไม่ดีจากคนรุ่นก่อน
มาสู่รุ่นหลงัให้รู้จกัคุณและโทษของส่ิงเหล่าน้ี ถา้ใชส่ิ้งเหล่าน้ีก็ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ อยา่ใชใ้ห้เป็นโทษ 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีทั้งคุณและโทษส าหรับมนุษย ์มนุษยผ์ูฉ้ลาด จึงควรใชใ้ห้มีคุณแก่ตวัเองและผูอ่ื้น
ให้มากท่ีสุด และควรใชแ้บบไม่เบียดเบียนหรือท าลายซ่ึงกนัและกนั ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสถึงโทษ
แห่งดูการเล่นมหรสพ ไวว้า่ 

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการเท่ียวไปใน ตรอกต่าง ๆ 
ในกลางคืน ๖ ประการเหล่าน้ี คือ ผูน้ั้นช่ือวา่ ไม่คุม้ครอง ไม่รักษาตวั ๑ ไม่คุม้ครอง 
ไม่รักษาบุตรภรรยา ๑ ไม่คุม้ครอง ไม่รักษาทรัพยส์มบติั ๑ เป็นท่ีระแวงของคนอ่ืน ๑ 
ค าพูดอนัไม่เป็นจริงในท่ีนั้น ๆ ยอ่มปรากฏในผูน้ั้น ๑ อนัเหตุแห่งทุกข์เป็นอนัมาก
แวดลอ้ม ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการเท่ียว
ไปในตรอกต่าง ๆ ในเวลากลางคืนเหล่าน้ีแลฯ 

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการเท่ียวดูมหรสพ ๖ ประการเหล่าน้ีคือ ร าท่ีไหน
ไปท่ีนัน่ ๑ ขบัร้องท่ีไหนไปท่ีนัน่ ๑ ประโคมท่ีไหนไปท่ีนัน่ ๑ เสภาท่ีไหนไปท่ีนัน่ ๑ 



๑๒๕ 
 

เพลงท่ีไหนไปท่ีนัน่ ๑ เถิดเทิงท่ีไหนไปท่ีนัน่ ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการ
ในการเท่ียวดูมหรสพเหล่าน้ีแลฯ๔๓ 

 

 ศีล ๘ ขอ้ท่ี ๗ น้ี ถ้าพิจารณาดูความหมายในแนวกวา้งแล้ว ไม่ได้หมายเอาเพียงแค่การ          
ฟ้อนร าขบัร้อง การเล่นมหรสพ การประพรมน ้าหอม การทดัดอกไม ้การสวมเคร่ืองประดบัและการ
แต่งตวัเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การฟ้อนร าเอง การให้คนอ่ืนเขาฟ้อนร า การขบัร้องเอง การให้คนอ่ืน
เขาขบัร้อง การเล่นมหรสพเอง การใหค้นอ่ืนเขาเล่นมหรสพ การประพรมน ้ าหอมเอง การให้คนอ่ืน
เขาประพรมน ้าหอม การทดัทรงดอกไมเ้อง การให้คนอ่ืนเขาทดัทรงดอกไม ้การสวมเคร่ืองประดบั
เอง การให้คนอ่ืนเขาสวมเคร่ืองประดบั การแต่งตวัเอง การให้คนอ่ืนเขาเขาแต่งตวั หรือแมแ้ต่การ
สนบัสนุนใหค้นอ่ืนเขาท าส่ิงเหล่าน้ีก็จดัเป็นการท าผดิศีลขอ้น้ีดว้ย 
 แต่ถา้จะพิจารณาดูความหมายในแนวแคบแลว้ จะหมายถึงเพียงการฟ้อนร า การดูเขาเล่น
ฟ้อนร า การขบัร้อง การฟังเขาขบัร้อง การเล่นมหรสพเอง การดูเขาเล่นมหรสพ การประพรม
น ้ าหอมเอง การให้คนอ่ืนเขาประพรมน ้ าหอมให้ การทดัดอกไมเ้อง การให้คนอ่ืนเขาทดัดอกไม ้
การสวมเคร่ืองประดบัเอง การใหเ้ขาสวมให้ การแต่งตวัเอง การให้คนอ่ืนเขาแต่งให้ เพราะศีล ๘ น้ี 
เป็นจริยธรรมระดบักลางท่ีจะไดพ้ฒันาไปสู่จริยธรรมระดบัสูง โดยขั้นพื้นฐานน้ียึดเอาความหมาย             
ในแนวแคบก่อน เพื่อฝึกหัดการด าเนินชีวิตขั้นปกติของฆราวาสไปสู่ขั้นสมถะของบรรพชิต             
และน าไปสู่ขั้นวปัิสสนาต่อไป 

ศีลขอ้  ๗  แบ่งเป็น  ๒  ตอน  แต่ละตอนมีองค์โดยเฉพาะ  ถ้ากระท าผิดศีลตอนใดตอน
หน่ึงเพียงตอนเดียว  ก็ถือวา่ขาดหมดทั้งสองตอน 
 ศีลขอ้  ๗  ตอนแรก เวน้จากการฟ้อนร า ขบัร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นอนัเป็นขา้ศึก
ต่อกุศล  มีองคป์ระกอบ  ๓  คือ 

 ๑.  นจฺจาทีนิ  การเล่นมีฟ้อนร าขบัร้อง  เป็นตน้ 
 ๒.  ทสฺสนตฺถาย  คมน   ไปเพื่อจะดูหรือฟัง 
 ๓.  ทสฺสน   ดูหรือฟัง๔๔ 

 ศีลขอ้  ๗  ตอนหลงั  เวน้จากการลูบทา ทดัทรง ประดบัตกแต่งร่างกายดว้ยระเบียบดอกไม ้
ของหอมเคร่ืองยอ้มเคร่ืองทาอนัเป็นฐานะแห่งการแต่งตวั มีองคป์ระกอบ  ๓ คือ 

 ๑.  มาลาทีน   อํฺญตรตา  เคร่ืองประดบัตกแต่ง มีดอกไมแ้ละของหอมเป็นตน้ 
 ๒.  อนุํฺญาตการณาภาโว  ไม่มีเหตุเจบ็ไขเ้ป็นตน้ ท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาต 

                                                        
๔๓ที.ปา. ๑๑/๑๘๐ - ๑๘๑/๓๙๗๖. 

 ๔๔ข.ุข.ุอ. ๑๖/๔๑. 



๑๒๖ 
 

 ๓.  อลงฺกตภาโว  ทัดทรงประดับตกแต่งเป็นต้น ด้วยจิตคิดจะประดับให้
สวยงาม๔๕ 

เม่ือครอบพร้อมองค์ประกอบทั้ง ๖ ประการแล้ว ศีลขาด ถา้ไม่ครบองค์ประกอบท่ีกล่าว
แลว้ศีลไม่ขาด 
 การงดเว้นจากการศีลข้อน้ี เป็นการเดินตามรอยแห่งพระอรหันต์ผูพ้ ้นจากกองทุกข ์               
เพราะละส่ิงท่ีเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ เพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบติัธรรมให้สูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป                   
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้า่ 

พระอรหนัตท์ั้งหลายงดเวน้จากการฟ้อนร า ขบัร้อง การประโคม ดูการเล่น
อนัเป็นขา้ศึก และการทดัทรง ประดบัตบแต่งดว้ยดอกไม ้ของหอมและเคร่ืองลูบไล้
อนัเป็นฐานแห่งการแต่งตวัตลอดชีวติ ในวนัน้ี แมเ้ราก็งดเวน้จากการฟ้อนร า ขบัร้อง 
การประโคม ดูการเล่นอันเป็นข้าศึก และงดเว้นการทัดทรงประดับตกแต่ง                   
ดว้ยดอกไม ้ของหอม และเคร่ืองลูบไล้ อนัเป็นฐานแห่งการแต่งตวั ตลอดคืนและวนัน้ี   
เราช่ือว่า กระท าตามพระอรหันตท์ั้งหลายแมด้ว้ยองค์น้ีและอุโบสถช่ือว่าจกัเป็นอนัเรา
เขา้อยูแ่ลว้๔๖ 

 

 ศีล ๘ ข้อที่ ๘ อุจจาสยนมหาสยนา เวรมณี การละเว้นจากการน่ังนอนบนที่สูงใหญ่ ศีลขอ้น้ี          
ไดบ้ญัญติัออกมาในรูปแบบของการหา้มนัง่นอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนท่ีสูงและใหญ่ ท่ีนัง่และท่ีนอนท่ีสูงใหญ่
ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายเอาเพียงท่ีนั่งท่ีนอนท่ีสูงใหญ่เท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การนั่งการนอนบนตน้ไม ้              
ท่ีสูงและใหญ่อีกดว้ย เพราะการนัง่นอนบนท่ีสูงใหญ่ เป็นการส่งเสริมกิเลสตณัหาและยงัเป็นอนัตราย 
ต่อมนุษยอี์กดว้ย เป็นการใชส่ิ้งของท่ีฟุ่มเฟือยและมีโทษต่อตนเอง 
 ถา้จะวิเคราะห์ศพัท ์อุจจาสยนมหาสยนา (อุจจ = สูง, สยน = ท่ีนอน) ในแง่ธรรมชาติ              
เป็นส่ิงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติ เช่น ภูเขา ตน้ไม ้เป็นตน้ แต่ถา้จะวิเคราะห์ศพัท์ อุจจาสยนมหาสยนา 
ในแง่การน าไปบูรณาการใชแ้ลว้ ท าให้มนุษยใ์ชเ้ป็นการส่ือสารระหวา่งกนั เพื่อหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นโทษ
ส าหรับมนุษย ์หรือถา้ใชส่ิ้งเหล่าน้ีก็ใชอ้ยา่งมีสติสัมปชญัญะ แลว้จะท าให้ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นประโยชน์
แต่อยา่งเดียว ศีลขอ้น้ีมีองคป์ระกอบ ๓ คือ 

 ๑. อุจฺจาสยนมหาสยน  ท่ีนัง่ท่ีนอนสูงใหญ่ 
 ๒. อุจฺจสยนมหาสยนสํฺญิตา รู้วา่ท่ีนัง่ท่ีนอนสูงใหญ่ 

                                                        
 ๔๕ข.ุข.ุอ. ๑๖/๔๑. 

๔๖องฺ.สตฺตก. ๑๕/๑๓๑/๒๒๖. 



๑๒๗ 
 

 ๓. อภิสีทน  วา อภิปชฺชน  วา นัง่หรือนอนลง๔๗ 
เม่ือครอบพร้อมองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการแลว้ ศีลขาด ถา้ไม่ครบองค์ประกอบท่ีกล่าว

แลว้ศีลไม่ขาด 
 ค าวา่  ท่ีนัง่และท่ีนอนสูงใหญ่  ในศีลขอ้น้ี  หมายเอาท่ีนัง่และท่ีนอนท่ีสูงใหญ่เกินประมาณ 
ท่ีประดบัตกแต่งดว้ยเคร่ืองปูลาดท่ีวิจิตรงดงาม  รวมไปถึงท่ีนอนท่ียดัดว้ยนุ่มและส าลีดว้ย  ทั้งน้ีก็
เพื่อมิให้ยินดีติดใจในความงามและสัมผสัท่ีอ่อนนุ่มสบายของท่ีนัง่ท่ีนอนเหล่านั้น เพราะการนั่ง
การนอนบนท่ีนอนอ่อนนุ่มสบายนั้นเป็นการท าให้คนเกียจคร้านในกาปฏิบติัและเป็นการส่งเสริม
กิเลสตณัหาฟูข้ึนดว้ย 
 การงดเว้นจากการศีลข้อน้ี เป็นการเดินตามรอยแห่งพระอรหันต์ผูพ้ ้นจากกองทุกข ์               
เพราะละส่ิงท่ีเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ เพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบติัธรรมให้สูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป               
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้า่ 

พระอรหันต์ทั้งหลายละการนัง่การนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนสูงใหญ่ งดเวน้จาก
การนัง่การนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนสูงใหญ่ ส าเร็จการนัง่การนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนต ่า คือ 
บนเตียงหรือเคร่ืองลาดด้วยหญ้า ตลอดชีวิต ในวนัน้ี แมเ้ราก็ละการนั่งการนอน              
บนท่ีนัง่ท่ีนอนสูงใหญ่ งดเวน้จากการนัง่การนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนสูงใหญ่ ส าเร็จการนัง่
การนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนต ่า คือ บนเตียงหรือเคร่ืองลาดดว้ยหญา้ตลอด คืนและวนัน้ี 
เราช่ือวา่กระท าตามพระอรหนัตท์ั้งหลาย แมด้ว้ยองคน้ี์ และอุโบสถช่ือวา่จกัเป็นอนั
เราเขา้อยูแ่ลว้๔๘ 

 

 พระพุทธองคท์รงบญัญติั ศีล ๘ หรือศีลอุโบสถเขม้งวดมากข้ึน คือ ให้เวน้จากการเสพกาม 
เวน้จากรับประทานอาหารในเวลาวกิาล เวน้จากใชข้องหอมและดูดนตรีตลอดถึงเวน้จากการเตน้ร า
ขบัร้องเพลง เวน้จากนอนบนท่ีนอนอนัสบาย เม่ือพิจารณาบญัญติัท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้า่ พระพุทธ
องคต์อ้งการใหผู้ป้ระพฤติปฏิบติัตามค าสอน ฝึกหดัด ารงชีพอยา่งมกันอ้ย พยายามลดละเลิกส่ิงท่ีไม่
จ  าเป็นส าหรับชีวิตทีละเล็กนอ้ย เป็นการปฏิบติัเพื่อละกิเลสอยา่งกลาง ไดแ้ก่ ปริยุฏฐานกิเลส เป็น
กิเลสอยา่งกลางท่ีคุกรุ่นอยูภ่ายในใจใหเ้ร้าร้อน เพื่อให้จิตใจสะอาดบริสุทธ์ิเป็นขั้น ๆ ถึงแมว้า่ศีล ๘ 
หรือศีลอุโบสถนั้น ยงัจดัวา่เป็นศีลท่ีห้ามเฉพาะกายกบัวาจาอยูก่็ตาม แต่ก็ไดส่้งผลไปถึงจิตโดยใน
อนัท่ีจะลด ละ เลิก ความตอ้งการทางกาย อนัเป็นเหตุท าให้จิตใจเกิดความโลภ ความโกรธ และ
ความหลง 

                                                        
 ๔๗ข.ุข.ุอ. ๑๖/๔๒. 
 ๔๘องฺ.สตฺตก. ๑๕/๑๓๑/๒๒๗. 



๑๒๘ 
 
 เม่ือรักษาศีล ๘ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ทั้งหมดในวนัอุโบสถและนอกวนัอุโบสถดีแล้ว เพื่อจะพฒันา            
การท าความดีใหสู้งกวา่ศีล ๘ ตอ้งรักษากุศลกรรมบถ ๑๐ ซ่ึงเป็นจริยธรรมระดบัสูงส าหรับฆราวาส            
แต่ก่อนจะรักษากุศลกรรมบถ ๑๐ จะตอ้งละเวน้จากอกุศลกรรมบถ ๑๐ เสียก่อน ซ่ึงไดแ้ก่ กายทุจริต ๓ 
วจีทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓ ซ่ึงมีนยัตรงกนัขา้มกบักุศลกรรมบถ ๑๐ ซ่ึงจะไดอ้ธิบายในล าดบัต่อไป 
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า ทั้ งศีล ๕ และศีล ๘ สามารถเป็นเคร่ืองควบคุม
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยไ์ด ้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกาย หรือทางวาจา ฉะนั้น การรักษาศีล 
จึงไดช่ื้อวา่ ท าประโยชน์ตนและสังคมใหบ้ริบูรณ์ได ้จึงเหมาะกบัพระบาลีบทท่ีวา่ “สีลงั โลเก อนุตตรัง” 
แปลวา่ ศีลเป็นยอดในโลก๔๙ 
 ๓.๒.๒ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
 กุศลกรรมบถ แปลวา่ วถีิทางแห่งการกระท าท่ีฉลาด หรือการกระท าท่ีฉลาด ในพุทธจริยศาสตร์
แบ่งออกเป็น ๓ ทาง เรียกวา่ สุจริต แปลวา่ ความประพฤติดีประพฤติชอบ ๓ ทาง คือ 
 ๑) กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ไดแ้ก่ ท าส่ิงท่ีดีงาม ถูกตอ้ง ประพฤติชอบดว้ยกาย 
 ๒) วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา ไดแ้ก่ พดูส่ิงท่ีดีงาม ถูกตอ้ง ประพฤติชอบดว้ยวาจา 
 ๓) มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ ไดแ้ก่ คิดส่ิงท่ีดีงาม ถูกตอ้ง ประพฤติชอบดว้ยใจ๕๐ 
 ในแง่แห่งการท าความดีท่ีละเอียด ท่านจดัแบ่งย่อยออกไปอีก คือ จดัเป็นกายสุจริต ๓ 
ประการ จดัเป็นวจีสุจริต ๔ ประการ จดัเป็นมโนสุจริต ๓ ประการ โดยให้ช่ือวา่ กุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 ก. กายสุจริต ๓ อยา่ง 
 ๑) ละเวน้จากการฆ่าสัตว ์การสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเก้ือกูล
สงเคราะห์กนั 
 ๒) ละเวน้จากการแยง่ชิง ลกัขโมยและการเอารัดเอาเปรียบ เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของกนัและกนั 
 ๓) ละเวน้จากการประพฤติผดิล่วงละเมิดในการรักของหวงของผูอ่ื้น ไม่ข่มเหงจิตใจท าลาย
ลบหลู่เกียรติและวงศต์ระกลูของกนัและกนั 
 ข. วจีสุจริต ๔ อยา่ง 
 ๔) ละเวน้จากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย ์ไม่จงใจจะพูดให้ผิดจากความจริง
เพราะเห็นแก่ประโยชน์ใด ๆ 
 ๕) ละเวน้จากการพดูส่อเสียดหรือยยุงใหแ้ตกแยก พดูแต่ค าท่ีสมานส่งเสริมสามคัคี 
 ๖) ละเวน้จากการพดูค าหยาบคายสกปรกเสียหาย พดูแต่ค าสุภาพนุ่มนวลชวนฟัง 

                                                        
๔๙ข.ุชา. ๒๗/๘๖/๒๗. 
๕๐ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๑๙๔. 



๑๒๙ 
 
 ๗) ละเวน้การพดูเหลวไหล เพอ้เจอ้ พดูแต่ค าจริงมีเหตุผลมีสาระมีประโยชน์และถูกกาลเทศะ 
 ค. มโนสุจริต ๓ อยา่ง 
 ๘) ไม่ละโมบ ไม่เพง่เล็งคิดหาทางเอาแต่จะได ้คิดให ้คิดเสียสละท าจิตใหเ้ผือ่แผก่วา้งขวาง 
 ๙) ไม่คิดมุ่งร้ายเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ท่ีจะท าลาย ตั้งความปรารถนาดีแผ่ไมตรี              
มุ่งใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่กนั 
 ๑๐) มีความเห็นถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ เขา้ใจในหลกักรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว 
รู้เท่าทนัความเป็นไปธรรมดาของโลกและชีวติตามเหตุปัจจยั๕๑ 
 กล่าวโดยสรุป กุศลกรรมบถ มี ๑๐ ประการ คือ ๑) ไม่ฆ่าสัตว ์๒) ไม่ลกัขโมย ๓) ไม่ประพฤติผิด
ในกาม ๔) ไม่พูดเท็จ ๕) ไม่พูดส่อเสียด ๖) ไม่พูดค าหยาบ ๗) ไม่พูดเพอ้เจอ้ ๘) ไม่โลภอยากได้
ของคนอ่ืนเขา ๙) ไม่อาฆาตพยาบาทคนอ่ืน ๑๐) มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง กุศลกรรมบถขอ้ท่ี ๑ - ๔                  
ได้กล่าวมาแล้วในเร่ืองของศีล ๕ ในท่ีน้ีจะไม่กล่าวอีก แต่จะกล่าวถึงกุศลกรรมบถขอ้ท่ี ๕ - ๑๐ 
ดงัน้ี คือ 
 กุศลกรรมบถข้อที่ ๕ ปิสุณาย วาจาย เวรมณี ละเว้นจากการพูดค าส่อเสียด หรือการพูดเสียดสี 
กุศลกรรมบถขอ้น้ีไดก้ าหนดออกมาในรูปของการห้าม การท าการพูดส่อเสียด หรือการพูดเสียดสี 
การพูดส่อเสียดในท่ีน้ีมีความหมายกวา้ง และไม่ไดจ้  ากดัความหมายเอาไวเ้พียงการพูดส่อเสียดเท่านั้น 
แต่ยงัหมายถึง การพดูส่อเสียดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใชภ้าษาเป็นตวัหนงัสือในการพูดส่อเสียด 
การใช้กิริยาอาการของร่างกายในการส่อเสียด การสนับสนุนให้คนอ่ืนท าการส่อเสียด การใช้สัญลกัษณ์            
ในรูปแบบต่าง ๆ ท าการส่อเสียด การสนบัสนุนคนท่ีท าการพูดส่อเสียดเหล่าน้ีเป็นตน้ การพูดส่อเสียด              
มีทั้งโทษมากและโทษนอ้ยหรือไม่มีโทษเลย การพูดส่อเสียดมีโทษมากเม่ือส่ิงท่ีเราพูดส่อเสียดออกไป
ท าให้เกิดปฏิกิริยาโตต้อบอยา่งรุนแรง ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกนัท าให้เกิดการรบราฆ่าฟันกนั
จนถึงตาย มีโทษนอ้ย เม่ือส่ิงท่ีเราพดูส่อเสียดออกไป ท าให้เกิดปฏิกิริยาโตต้อบนอ้ย แค่มีความรู้สึก
ภายในใจ ไม่มีโทษเลย เม่ือส่ิงท่ีเราพดูส่อเสียดออกไปไม่ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาโตต้อบใด ๆ 
 แต่ถา้หากจะวิเคราะห์ศพัท ์ปิสุณวาจา (ปิสุณา + วาจา (วฺจ) วาจาส่อเสียด ค าพูดท่ีส่อเสียด 
อาการส่อเสียด) ในแง่ท่ีมาของศัพท์ในเชิงธรรมชาติ ปิสุณาวาจา เป็นศัพท์ท่ีมีความสัมพนัธ์
เก่ียวข้องกับความมีอยู่และด าเนินไปอยู่ของธรรมชาติ หรือเป็นอาการของธรรมชาตินั่นเอง                 
เป็นพื้นฐาน เช่น การเสียดสีของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเสียดสีเหล่าน้ีเป็นกระบวนการของธรรมชาติท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของสสาร ท าให้เกิดทั้งการแยกออกจากกันของสสาร และการรวมกันของสสาร                    

                                                        
๕๑ที.ปา. ๑๑/๔๗๑/๓๓๖. 



๑๓๐ 
 
ท าให้เกิดโลก ดวงดาว พืช สัตว ์ซ่ึงมีทั้งคุณและโทษแก่มนุษย ์เป็นทั้งสภาวะของธรรมชาติท่ีดี
ส าหรับมนุษยแ์ละไม่ดีส าหรับมนุษย ์เป็นตน้ แต่ถา้วิเคราะห์ศพัทใ์นแง่ท่ีไป คือ จุดมุ่งหมายในการ
น าไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนัแลว้ มนุษยไ์ดบ้ญัญติัค าน้ีข้ึนมาใช้ในการส่ือสารระหว่างกนั 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและหาทางหลีกเล่ียงการพูดส่อเสียดกนั ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี                        
ไม่เหมาะสมส าหรับมนุษย ์
 การพดูส่อเสียดหรือการพดูเสียดสี ถา้มองดูหรือคิดดูความหมายในแนวกวา้งของการน ามา
ประยุกต์ใช้ของมนุษยแ์ล้ว ไม่ได้หมายเอาเพียงการพูดส่อเสียดเท่านั้น แต่ยงัหมายเอาอาการส่อเสียด           
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่อเสียดทางกิริยาอาการท่ีไม่ดีไม่สุภาพ อาการส่อเสียดทางสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 
ท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาท่ีไม่พึงพอใจของคนท่ีพบเห็น ก็จดัเป็นอาการของการส่อเสียดทั้งส้ิน แต่ถา้คิดดู
ความหมายในแนวแคบของการพูดส่อเสียดแล้ว จะหมายเอาเพียงการพูดส่อเสียดท่ีท าให ้                     
ผูถู้กกล่าวถึงไม่พึงพอใจและท าใหเ้กิดปฏิกิริยาโตต้อบอยา่งรุนแรงจนถึงการทะเลาะวิวาทกนัรบรา
ฆ่าฟันกนั 

พระอาจารยช์าญชยั อธิปํฺโ  ไดก้ล่าวไวว้า่... 
การพูดจาส่อเสียดมีอยู่ทัว่ไปในทุกองคก์ร และมีมากในหมู่สตรี คนพูดท าไปดว้ย

ความเขลา หารู้ไม่ว่าการกระท าของตนเป็นการท าร้ายจิตใจของผูอ่ื้น และวิบากกรรม                
ท่ีไดท้  าไปจะตามสนองอยา่งแน่นอน 

คนบางคนพูดส่อเสียดผูอ่ื้นจนเคยตวั กลายเป็นนิสัยไปและหลงภูมิใจว่า       
ตนมีคารมคมคายในการประชดประชนัถากถางผูอ่ื้น ท าให้ผูอ่ื้นเจ็บใจ ยิ่งไดรั้บแรงเชียร์
จากเพื่อนรอบขา้งก็ยิง่ไดใ้จใหญ่ ใชว้าจาสร้างความบาดหมางชิงชงัใหก้บัผูท่ี้ถูกกระทบ 

ค าพูดส่อเสียดท่ี ท่ิมต าผู ้อ่ืนท าให้ผู ้ถูกส่อเสียดบางคนถึงกับเสียคน                   
เสีย อนาคตไป เช่นบางคนมีปมด้อยด้านรูปร่างหรือด้านครอบครัว เม่ือถูกเพื่อน
ส่อเสียดลอ้เลียนอยูเ่ป็นประจ ายิ่งขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ตอกย  ้าปมดอ้ยให้ฝังแน่น
อยูใ่นใจ ถึงกบัเสียโอกาสเสียอนาคต เสียสุขภาพทั้งกายและจิต๕๒ 

 

 พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการพูดส่อเสียด ทั้งความหมายของการพูดส่อเสียดในแนว
กวา้งและในแนวแคบ ซ่ึงมีโทษส าหรับมนุษย ์เพราะการพูดส่อเสียดเป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะ
ววิาทกนั เป็นบ่อเกิดของการรบราฆ่าฟันกนั เป็นบ่อเกิดของการเขา้ใจผิด เป็นบ่อเกิดของการเห็นผิด
เป็นถูก เห็นถูกเป็นผดิ ดงันั้น การพูดส่อเสียดจึงเป็นหนทางน าไปสู่ความเส่ือม น าไปสู่ทุคติ การไม่พูด

                                                        
๕๒พระอาจารยช์าญชญั  อธิปํฺโ , กรรมใดใครก่อ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร์, ๒๕๕๐), หนา้ ๙๖ - ๙๗. 



๑๓๑ 
 
ส่อเสียดจึงเป็นหนทางน าไปสู่ความเจริญ น าไปสู่สุคติ เม่ือละโลกน้ีไปแลว้ พระพุทธองคจึ์งตรัสวา่ 
“บุคคลควรละเวน้จากการพดูส่อเสียด”๕๓ การไม่พูดส่อเสียดจึงเป็นมงคลแก่ชีวิต  เป็นการตั้งตนไว้
ในทางท่ีชอบท่ีควร เป็นผูมี้ระเบียบวินัยในตวัเอง มีความเคารพในตวัเองและผูอ่ื้น มีวาจาท่ีเป็น
สุภาษิต มีวาจาท่ีไพเราะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นการกระท าท่ีไม่มีโทษ เป็นหนทาง
ท าใหจิ้ตสงบไม่หว ัน่ไหว เป็นจริยธรรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาสูงกวา่เบญจศีลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
 กุศลกรรมบถข้อ ๖ ผรุสาย วาจาย เวรมณี ละเว้นจากการพูดหยาบคายหรือค าหยาบช้า      
กุศลกรรมบถขอ้น้ีไดก้ าหนดออกมาในรูปแบบของการ “ห้าม” การพูดค าหยาบ การไม่พูดค าหยาบ
คายในกุศลกรรมบถ มีความหมายกวา้งและไม่จ  ากดัความหมายไวเ้พียงการพูดค าท่ีหยาบเท่านั้น  
แต่ยงัหมายถึง การไม่พดูค าท่ีสุภาพอ่อนโยน แต่จิตใจแฝงไวด้ว้ยเจตนามุ่งร้ายคนอ่ืนดว้ย 
 แต่ถา้จะวเิคราะห์ศพัท ์ผรุสวาท (พรุส + วาท ค าพดูท่ีหยาบคาย การพดูท่ีหยาบชา้ การพูดท่ี
เลวทรามต ่าช้า ค  าพูดท่ีไม่สุภาพ) ในแง่ท่ีมาในเชิงธรรมชาติ ผรุสวาท เป็นศพัท์ท่ีมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งอยู่กบัความจริงท่ีมีอยูท่ี่เป็นอยูต่ามธรรมชาติของมนุษย ์หรือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงพอใจ
ของมนุษยน์ัน่เองเป็นพื้นฐาน เช่น พฤติกรรมท่ีท าให้เกิดความโกรธ พฤติกรรมท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยา
โต้ตอบอย่างรุนแรง หรือภาวะของธรรมชาติท่ีไม่เหมาะสมส าหรับมนุษย์ เช่น ร้อนเกินไป                 
เยน็เกินไป หรือความไม่สมดุลของสสารในร่างกายก็ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาท่ีไม่พึงประสงคข์องมนุษยไ์ด ้
 แต่ถา้หากจะวิเคราะห์ศพัท์ ผรุสวาท ในแง่ท่ีไป คือ จุดมุ่งหมายในการน ามาบูรณาการใช้ใน
ชีวติประจ าวนัของมนุษย ์มนุษยไ์ดบ้ญัญติัค าน้ีข้ึนมาใชใ้นการส่ือสารระหวา่งกนัเป็นวตัถุประสงคห์ลกั 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและหาทางหลีกเล่ียงการกล่าวค าหยาบคาย การกล่าวค าท่ีไม่สุภาพอ่อนโยน 
และพฤติกรรมหยาบคายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางกายและทางวาจา ซ่ึงเป็นพฤติกรรมไม่ดีส าหรับมนุษย ์
 การกล่าวค าท่ีหยาบคาย ถา้วิเคราะห์ความหมายในการน ามาบูรณาการใชใ้นแนวกวา้งของ
มนุษยแ์ลว้ ไม่ไดห้มายการเพียงการพดูค าหยาบทางวาจาเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การกล่าวค าท่ีสุภาพ 
อ่อนโยน แต่มีเจตนาท่ีมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน ท าให้คนอ่ืนเกิดความโกรธ ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน                  
ท  าให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาท่ีไม่ดี ท าให้เกิดความอาฆาตพยาบาทกันทั้ งต่อหน้าแลลับหลัง                      
แต่ถา้วิเคราะห์ความหมายในการน ามาบูรณาการใช้ในแนวแคบของมนุษยแ์ลว้ จะหมายเอาเพียง
การพูดค าหยาบคาย การพูดค าหยาบช้า การพูดค าท่ีต ่าเลวทราม และค าพูดท่ีไม่อ่อนโยนในทาง 
วาจาเท่านั้น 
 โทษของการพดูค าหยาบคายน้ี มีเร่ืองเล่าเป็นอุทาหรณ์วา่  

                                                        
๕๓ม.มู. ๑๒/๔๘๕/๕๒๓. 
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พระราชกุมารทรงพระนามวา่วิฑูฑภะ เป็นโอรสของพระเจา้ปเสนทิโกศล 
กบันางวาสภขตัติยา ชาวศากยะ ซ่ึงเป็นลูกท่ีเกิดจากพระเจา้มหานามะกบันางทาสี 
เม่ือทรงพระเยาว ์พระเจา้วฑูิฑภะ ตอ้งการจะไปเยีย่มสกุลพระเจา้ตา พระนางไม่อาจ
ขดัใจได ้จึงส่งข่าวไปใหพ้ระเจา้มหานามะทราบ ในวนัท่ีวฑูิฑภราชกุมารไปถึงเมือง
กบิลพสัดุ์ พวกศากยะให้พระกุมารท่ีมีอายุน้อยกว่าเสด็จออกประพาสป่าหมด               
วฑูิฑภราชกุมารตอ้งเป็นผูไ้หวพ้วกศากยะฝ่ายเดียว พอสมควรแก่เวลา วิฑูฑภราชกุมาร
จึงเดินทางกลับ พอไปได้สักระยะ มหาดเล็กคนหน่ึงลืมของไว ้จึงกลับไปเอา                
พบพวกศากยะก าลัง เอาน ้ านมล้างท่ีนั่ง  ซ่ึงวิฑูฑภราชกุมารนั่ง  ปากก็ ด่าว่า                     
“ลา้งเสนียดจญัไรท่ีลูกนางทาสีนั่ง” มหาดเล็กจึงน าความนั้นมาทูลพระราชกุมาร               
ท  าใหพ้ระราชกุมารโกรธมาก ผกูพยาบาทวา่ “วนัน้ี พวกศากยะเอาน ้านมลา้งท่ีนัง่ไปก่อน 
ภายหน้าเม่ือเราไดค้รองราชย ์จะเอาเลือดในล าคอของพวกนั้นลา้งทอ้งพระโรงให้ได”้ 
หลงัจากวิฑูฑภราชกุมาร ไดค้รองราชยแ์ลว้ จึงยกกองทพัมาฆ่าพวกศากยะจนหมดส้ิน 
ไม่เวน้แมก้ระทัง่เด็กท่ียงัด่ืมนม สกุลของพวกเจา้ศากยะไดถู้กพระเจา้วฑูิฑภะท าลาย
จนหมดส้ิน เพราะการกล่าวค าหยาบด่าวา่ผูอ่ื้นดว้ยจิตใจท่ีหยาบคาย๕๔ 

 พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการพดูค าหยาบ ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีไม่ดี มีโทษส าหรับมนุษย ์
เพราะการพูดค าหยาบคายเป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาทกนั เป็นท่ีเกิดของการรบราฆ่าฟันกนั 
เป็นท่ีเกิดของการเขา้ใจผิด เป็นหนทางน าไปสู่ความสุขความเจริญของคนในสังคม เป็นมงคลแก่ตวัเอง 
เป็นการด ารงตนเองอยู่ในทางท่ีดีท่ีชอบ เป็นผูมี้ระเบียบวินยัในตวัเอง มีความเคารพรักในตนเอง
และผูอ่ื้น เป็นผูมี้วาจาท่ีไพเราะอ่อนหวาน เป็นวาจาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น                 
เป็นพื้นฐานท่ีดี เป็นจริยธรรมท่ีดีท่ีควรสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดให้มีข้ึนในสังคม ดงันั้น พระพุทธเจา้            
จึงตรัสวา่ “บุคคลควรละเวน้จากการพดูค าหยาบทุกเวลา”๕๕ ดงัน้ี 
 กุศลกรรมบถข้อ ๗ สัมผปัปลาปา เวรมณ ีการละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อหรือการพูดทีไ่ร้ประโยชน์ 
การพูดทีไ่ม่ถูกกาลเทศะ กุศลกรรมบถขอ้น้ีไดก้ าหนดออกมาในรูปแบบของการห้ามกระท าการพูด
เพอ้เจอ้หรือการพดูในส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ การพดูท่ีไม่ถูกกาลเทศะ การพดูเพอ้เจอ้ในท่ีน้ีมีความหมาย
ท่ีกว้าง และไม่ได้จ  ากัดความหมายเอาไว้เพียงการพูดเท่านั้ น แต่ยงัหมายถึง อาการเพ้อเจ้อ                         
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ภาษาทางหนงัสือเป็นส่ือในการพูดเพอ้เจอ้ การใช้กิริยาอาการของ

                                                        
๕๔ข.ุชา. ๒๗/๗/๒๕๖. 
๕๕ม.มู. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑. 
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ร่างกายเป็นส่ือในลักษณะของการเพอ้เจอ้ การสนับสนุนให้คนอ่ืนพูดเพอ้เจอ้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เหล่าน้ี เป็นตน้ ก็ถือวา่ เป็นอาการของการพดูเพอ้เจอ้ดว้ย และจดัเป็นอกุศลกรรมบถโดยทางออ้ม 
 การพดูเพอ้เจอ้มีทั้งโทษมากและโทษนอ้ย หรือไม่มีโทษเลย การพูดเพอ้เจอ้แลว้มีโทษมาก 
เม่ือพดูออกไปแลว้ ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาโตต้อบอยา่งรุนแรง ท าใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทกนั รบราฆ่าฟันกนั 
ถือการพดูเพอ้เจอ้เป็นจริงแบบมีกิเลสอนัแรงกลา้ แบบไร้สติปัญญา การพูดเพอ้เจอ้ช่ือวา่มีโทษนอ้ย 
เม่ือส่ิงท่ีเราพูดออกไปแลว้ ท าให้เกิดปฏิกิริยาโตต้อบแบบเล็กน้อย เพียงแค่มีความรู้สึกภายในใจ
เล็กนอ้ย มีคนยึดถือเอาเป็นอารมณ์เพียงเล็กนอ้ย การพูดเพอ้เจอ้ช่ือวา่ไม่มีโทษเลย เม่ือส่ิงท่ีเราพูด
ออกไป ไม่ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาโตต้อบอะไร ไม่มีใครยึดถือเอาเป็นอารมณ์ คนพูดคนฟังก็ไม่มีอาการ
ท่ีไม่ดีอะไร ก็ไม่มีโทษอะไร จากการพดูเพอ้เจอ้ 
 แต่ถา้หากจะวิเคราะห์ศพัท์ สัมผปัปลาปะ (สัมผ + ปลาป ค าพูดเพอ้เจอ้ ค  าพูดท่ีไร้ประโยชน์ 
ค าพูดท่ีไม่ถูกกาลเทศะ) ในแง่ท่ีมาในเชิงธรรมชาติ สัมผปัปลาปะ เป็นศพัท์ท่ีมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัความมีอยู ่ความเป็นอยู ่และการด าเนินไปในธรรมชาติทั้งธรรมชาติของธรรมชาติและ
ธรรมชาติของมนุษย์ อาการของธรรมชาติ เช่น มีฝนตกในขณะมีแสงแดด ฝนตกนอกฤดูกาล                
ฝนตกโดยไม่มีเมฆฝน เป็นตน้ อาการเพอ้เจอ้ของมนุษย ์เช่น มีฝนตกในขณะมีแสงแดด ฝนตก       
นอกฤดูกาล ฝนตกโดยไม่มีเมฆฝน เป็นตน้ อาการเพอ้เจอ้ของมนุษย ์เช่น การละเมอของคนไร้สติ 
การพูดเพอ้เจ้อของคนมีสติ การพูดเพอ้เจอ้เพื่อกลบเกล่ือนความผิดของตวัเอง การพูดเพอ้เจ้อ                  
เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตวัเองในทางท่ีผิด ในทางท่ีไม่ชอบ การพูดเพอ้เจอ้เพื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
หรือการพูดเพอ้เจอ้เพื่อท าลายหรือเบียดเบียนคนอ่ืน เป็นตน้ แต่ถา้วิเคราะห์ศพัท์ สัมผปัปลาปา                
ในแง่ท่ีไป คือ จุดมุ่งหมายในการน ามาบูรณาการใช้ของมนุษยแ์ลว้ ถือว่า มนุษยฉ์ลาด เพราะได้
บญัญติัค าน้ีข้ึนมาใช้เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารกัน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและหาทาง
หลีกเล่ียงการพดูเพอ้เจอ้ การพดูท่ีไม่ถูกกาลเทศะ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดีไม่เหมาะสมกบัธรรมชาติ
ของมนุษย ์
 การพดูเพอ้เจอ้ ถา้วเิคราะห์ดูความหมายในแนวกวา้งของการน าไปบูรณาการใชข้องมนุษยแ์ลว้ 
ไม่ไดมี้ความหมายเพียงการพดูเพอ้เจอ้เท่านั้น แต่ยงัมีความหมายถึง การพดูท่ีไร้ประโยชน์ การพูดท่ี
ไม่ถูกกาลเทศะ การพูดเพอ้เจ้อเพื่อเบียดเบียนคนอ่ืน และอาการเพอ้เจ้อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น               
การเพอ้เจ้อทางกิริยาท่าทางท่ีไม่ดีไม่สุภาพ การเพอ้เจ้อโดยใช้สัญลักษณ์ การเพอ้เจอ้ทางส่ือพิมพ ์             
การสนบัสนุนใหค้นอ่ืนท าการเพอ้เจอ้ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ ท าให้มีผลเสียแก่คนอ่ืน หรือคนอ่ืน
ไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีท า ก็จดัเป็นการพดูเพอ้เจอ้ทั้งส้ิน แต่ถา้วเิคราะห์ความหมายในแนวแคบตามคมัภีร์
พระไตรปิฎกแลว้ จะหมายเอาเพียงการพูดเพอ้เจอ้ การพูดในส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ การพูดท่ีไม่ถูกกาลเทศะ  
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ท าให้เกิดผลเสียท าให้เกิดโทษแก่มนุษย ์ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบโตรุ้นแรง ท าให้เกิดการทะเลาะ
ววิาทกนั ฆ่ากนั สร้างความแตกแยกข้ึนในสังคม 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดเพ้อเจ้อกับผู ้ทรงศีล เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยแล้ว                   
ยอ่มสามารถส่งผลกรรมติดตวัขา้มภพขา้มชาติได ้เช่น ในอดีตกาลสมยัของพระพุทธเจา้พระนามวา่ 
กสัสปะ ในคร้ังนั้น พระอุคคเสนและภรรยา เป็นกุลบุตรกุลธิดาชาวพระนครพาราณสี บรรทุกขา้วปลา
อาหารและสัมภาระเป็นอนัมากในเกวียนหลายเล่ม ก าลงัไปสู่ท่ีก่อสร้างพระเจดีย ์ในระหว่างทาง
พบพระเถระองค์หน่ึง ก าลงัเขา้ไปสู่หมู่บา้นเพื่อบิณฑบาต กุลธิดาซ่ึงเป็นภรรยาของท่านแลเห็น 
พระเถระแลว้ จึงกล่าวกะสามีวา่ พี่ พระมาบิณฑบาต อาหารของเราก็มีมาก พี่ช่วยไปรับบาตรของท่าน
มาใหฉ้นัหน่อยซิ เราจะไดถ้วายอาหารบิณฑบาตดว้ยกนั สามีจึงลงจากเกวียนไปขอรับบาตรมาจาก
พระเถระ ส่วนภรรยาเม่ือไดบ้าตรมาจากสามีแลว้ ก็ไดบ้รรจุบาตรดว้ยอาหารต่าง  ๆจนเต็ม แลว้ก็ยื่นให้สามี
น าไปถวายในมือของพระเถระ แลว้ก็ไดต้ั้งความปรารถนาวา่ ขอให้เราทั้งสองคนพึงไดบ้รรลุธรรม
อยา่งท่านดว้ยเถิด พระ เถระรูปนั้น ท่านเป็นพระอรหนัต ์เม่ือท่านไดต้รวจดูไปในอนาคตแลว้ ก็รู้วา่
ความปรารถนาของเขาทั้งสองนั้นจะส าเร็จ จึงไดย้ิ้มออกมา แต่ก็ไม่ไดพู้ดอะไร ผูเ้ป็นภรรยาเห็น
พระเถระแสดงอาการยิ้มแยม้เช่นนั้น จึงพูดกะสามีว่า พี่ พระคุณเจา้ท่านท าท่าท าทางยิ้มแยม้อย่างกบั              
เด็กนกัฟ้อน ฝ่ายสามีก็ตอบนางไปว่า ก็คงจะเป็นอย่างนั้น ดว้ยอ านาจบุญและบาปซ่ึงเป็นวจีกรรม
ปรุงแต่ง ท าใหเ้ขาทั้งสองนั้น มาในสมยัพุทธกาลน้ี ผูเ้ป็นสามีไดม้าเกิดเป็นบุตรเศรษฐีช่ือ อุคคเสน 
ส่วนภรรยามาเกิดเป็นธิดาของตระกลูนกัฟ้อนร า ท่ีท่องเท่ียวแสดงกายกรรมผาดโผนไปยงัเมืองต่าง ๆ 
อุคคเสนบุตรเศรษฐีไดพ้บกบัธิดานกัฟ้อนร าซ่ึงมาแสดงกายกรรมยงัเมืองของตน ก็เกิดหลงรักนางข้ึนมา 
จึงไดข้อนางมาเป็นภรรยา และไดม้าอยูก่บัคณะของนาง ต่อมาก็ไดฝึ้กเป็นนกัแสดง ไดร่้วมแสดง
กายกรรมผาดโผนไปกบันางดว้ย เพราะวบิากท่ีพลอยเออออไปกบันางดว้ยในชาตินั้น 
 คร้ังหน่ึง อุคคเสนและภรรยาไดม้าเปิดการแสดงท่ีกรุงราชคฤห์ ขณะท่ีเขาก าลงัจะท าการ
แสดงนั้นเอง พระบรมศาสดาไดเ้สด็จบิณฑบาตมาถึงพร้อมดว้ยพระเถระทั้งหลาย ท าให้มหาชน            
ละสายตาจากอุคคเสนหันมาท าความเคารพพระบรมศาสดากนัทั้งหมด จึงท าให้อุคคเสนเสียใจว่า 
การแสดงของเราคราวน้ีคงหมดความหมายเสียแล้ว พระบรมศาสดาทรงทราบอธัยาศยัของเขา              
จึงตรัสบอกพระมหาโมคคลัลานะใหไ้ปบอกอุคคเสนวา่จงแสดงศิลปะของตนต่อไปเถิด 

อุคคเสนดีใจวา่พระศาสดาจะทรงดูการแสดงของตน จึงไดก้ระโดดจากแผน่กระดานท่ีสูง 
๖๐ ศอกข้ึนไปตีลงักาในอากาศถึง ๑๔ รอบ แลว้ลงมายนืท่ีพื้นแสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดา 
จากนั้นก็ไดฟั้งธรรมจากพระองคแ์ลว้ไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์ไดข้อบวชกบัพระบรมศาสดา 
ส่วนภรรยาเม่ือเห็นสามีได้ออกบวชแล้ว จึงได้ออกบวชตาม ภายหลัง นางก็ได้บรรลุธรรมเป็น               
พระอรหนัตเ์ถรี ดว้ยบุญท่ีไดถ้วายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระในคร้ังนั้น 
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บุคคล ท ากรรมเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น การพูดก็เช่นเดียวกัน เพียงการพูดเพอ้เจ้อ 
ลอ้เล่น ลอ้เลียนกบัพระเถระเพียงแค่นั้น ก็ยงัส่งผลให้เป็นไปตามท่ีตนพูด จากการเป็นลูกเศรษฐีอยู่
ดี ๆ  ก็ตอ้งกลายมาเป็นนกัแสดงกายกรรมผาดโผนไปได้๕๖ 
 พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการพูดเพอ้เจอ้ การพูดท่ีไร้ประโยชน์ การพูดท่ีไม่ถูกกาลเทศะ  
ทั้งความหมายในแนวกวา้งและในแนวแคบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีโทษมากส าหรับมนุษย ์เพราะการพูดเพอ้เจอ้
เป็นบ่อเกิดของการเบียดเบียนตวัเองและผูอ่ื้น เป็นบ่อเกิดของการเห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด  
เป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะววิาทกนัรบราฆ่าฟันกนั เป็นหนทางน ามนุษยไ์ปสู่ความเส่ือม ความทุกข ์
ความเดือดร้อน และน าไปสู่ทุคติ การละเวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ การพูดท่ีส่ิงท่ีมีประโยชน์ การพูด
ให้ถูกกาลเทศะ การพูดแต่ส่ิงท่ีไม่เบียดเบียนตวัเองและผูอ่ื้น การพูดแต่ส่ิงท่ีท าให้ตวัเองและผูอ่ื้น             
มีความสุขความเจริญ ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต และปฏิบติัตวัในแนวก่ึงกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) 
ระหวา่งความหมายของการพูดเพอ้เจอ้ในแนวกวา้งและในแนวแคบ เพื่อให้เหมาะสมกบัธรรมชาติ
ของมนุษย ์ดงันั้น พระพุทธเจา้จึงตรัสว่า “บุคคลควรละเวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ การพูดท่ีไร้ประโยชน์ 
การพดูไม่ถูกกาลเทศะ”๕๗ 
 กุศลกรรมบถข้อ ๘ อนภิชฌา ไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น หรือมีใจฝักใฝ่หรือมุ่งหน้า
ต่อหรือน้อมไปในส่ิงของ ๆ คนอื่น กุศลกรรมบถขอ้น้ีได้ก าหนดออกมาในรูปแบบของการห้าม 
ไม่ให้เพ่งเล็ง ไม่ให้ฝักใฝ่ ไม่ให้มุ่งหวงั ไม่ให้น้อมใจไปติดกบัวตัถุส่ิงของ ๆ คนอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่วตัถุ
ส่ิงของ ๆ ตนเอง การคิดเพง่เล็งจดจ่ออยากไดข้องคนอ่ืนในท่ีน้ี มีความหมายท่ีกวา้ง และไม่ไดจ้  ากดั
ความหมายเอาไวเ้พียงแค่การคิดเพ่งเล็งจดจ่ออยากไดข้องคนอ่ืนเท่านั้น แต่ยงัมีความหมายถึง การ
เพ่งเล็งอยากไดข้อง ๆ คนอ่ืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ภาษาเป็นส่ือในการจะเอาของ ๆคนอ่ืน 
การใชกิ้ริยาอาการของร่างกายในการคิดเพง่เล็งคิดจะเอาของคนอ่ืน การใชค้นอ่ืน การสนบัสนุนคน
อ่ืนให้คิดหาทาง เอาของคนอ่ืน การใช้สัญลกัษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีส่อถึงการเพ่งเล็งอยากไดข้อง ๆ 
คนอ่ืนทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นตน้ ถือวา่เป็นลกัษณะอาการของการคิดเพ่งเล็งอยากได้
ของคนอ่ืนทั้งส้ิน เพราะการคิด จะเป็นความรู้สึก เป็นปฏิกิริยาอนัแทจ้ริงของร่างกายและจิตใจ แต่การ
กระท าหรือการพูดอาจจะไม่เป็นไปตามความรู้สึกหรือปฏิกิริยาท่ีแทจ้ริงของร่างกายหรือจิตใจก็ได ้
แต่ถ้าเป็นความรู้สึก เป็นปฏิกิริยาอนัแท้จริงของร่างกาย ก็เป็นเพียงความรู้สึกท่ีเกิดจากการท า
ปฏิกิริยาเพียงเล็กนอ้ยหรือส่วนนอ้ยของร่างกายเท่านั้น 

                                                        
๕๖ข.ุธ.อ. ๑/๒๔๕. 
๕๗ที.ปา. ๑๑/๓๕๙/๒๘๓. 
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 แต่ถา้หากจะวิเคราะห์ศพัทอ์นภิชฌา (อน + ภิชฌา, ฌาธาตุ, อภิบทหนา้ (อุปสัค) ความไม่คิดเพ่งเล็ง
อยากได้ของคนอ่ืน ความเป็นผูไ้ม่มีจิตน้อมไปในส่ิงของ ๆ คนอ่ืน) ในแง่ท่ีมาของศพัท์ในเชิง
ธรรมชาติ หรือเป็นกฎ เป็นกระบวนการของธรรมชาตินัน่เองเป็นพื้นฐาน เช่น การดึงดูดของสสาร 
การรวมกนัของสสารเป็นเมฆ เป็นน ้ า เป็นพืช เป็นสัตว ์หรือการผลกักนัของสสาร การแยกออกจากกนั
ของสสาร ซ่ึงเป็นกฎเป็นกระบวนการของธรรมชาติอันมีสาเหตุมาจากความร้อน ความเย็น                 
และความกดดนัของสสาร ท าให้สสารไม่มีความสมดุลกนัในบรรยากาศ หรือน ้ า พืช สัตว ์มนุษย ์
ขาดความสมดุล ขาดความพอดีของสสาร ท าให้เกิดความตอ้งการของสสารเขา้มาเสริม เพื่อรักษา
สภาพของตนเองเอาไว ้ถา้ไดส้ารเขา้มาเสริมอยา่งพอดี ก็จะท าให้รักษาสภาพของตนเองเอาไวไ้ด ้
แต่ถา้ไดเ้ขา้มาเสริมอยา่งไม่พอดี ไม่เหมาะสม หรือไม่ไดส้สารเขา้มาเสริม ก็จะท าให้รักษาสภาพ
ของตนเองเอาไวไ้ม่ได ้ก็จะท าใหส้สารท่ีมีอยูแ่ยกออกจากกนั เป็นตน้ 
 แต่ถา้จะวเิคราะห์ศพัทใ์นแง่ท่ีไป คือ ในแง่จุดมุ่งหมายในการน ามาบูรณาการใชข้องมนุษย ์
ถือวา่ มนุษยเ์ป็นผูฉ้ลาด มนุษยไ์ดบ้ญัญติัค าเหล่าน้ีข้ึนมาใชใ้นการส่ือสารระหวา่งกนัเพื่อประโยชน์
ในการป้องกนั และหลีกเล่ียงการแย่งชิงสสารวตัถุของกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน              
เกิดการรบราฆ่าฟันกนั แยง่ชิงเอาผลประโยชน์ของกนั สร้างความเดือดร้อนข้ึนในหมู่มนุษย ์
 การคิดเพ่งเล็งอยากไดข้องคนอ่ืน ถา้จะวิเคราะห์ดูความหมายของศพัท์ในแนวกวา้งของ
การน ามาบูรณาการใชข้องมนุษยแ์ลว้ ไม่ไดมี้ความหมายเพียงแค่การคิดเพ่งเล็งอยากไดข้องคนอ่ืน
เท่านั้น แต่ยงัมีความหมายถึงการคิดอยากไดข้องคนอ่ืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ภาษาเป็นส่ือ      
ในการเพ่ง อนับอกถึงการอยากไดข้องคนอ่ืน การสนบัสนุนส่งเสริมให้คนอ่ืนอยากไดข้องคนอ่ืน 
แต่ถา้จะวิเคราะห์ดูความหมายของการคิดเพ่งเล็งอยากไดข้องคนอ่ืนในแนวแคบแลว้ จะหมายเอาเพียง
แค่การคิดอยากได้ของคนอ่ืน การน้อมใจไปในของคนอ่ืน การมุ่งหน้าเอาจิตใจจดจ่ออยู่ท่ีวตัถุ
ส่ิงของ ๆ คนอ่ืน ซ่ึงท าใหต้วัเองเดือดร้อน เม่ือไม่ไดข้องคนอ่ืน หรือเป็นสาเหตุให้เกิดการลกัขโมย
แยง่ชิงปลน้เอาในท่ีสุดซ่ึงจะสร้างความเดือดร้อนใหเ้กิดข้ึนในสังคม 
 พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการคิดอยากไดข้องคนอ่ืน ทั้งในความหมายของการอยากได้
ของคนอ่ืนในแนวกวา้งและในแนวแคบ ซ่ึงมีโทษมากส าหรับมนุษย ์อนัจะเกิดผลร้ายตามมาจาก
การคิดอยากไดข้องคนอ่ืน ซ่ึงจะเป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาทกนั เป็นบ่อเกิดของการรบราฆ่า
ฟันกัน ท าให้มนุษย์เกิดความเดือดร้อน เป็นหนทางน าไปสู่ความเส่ือมความหายนะของ                      
มวลมนุษยชาติ จึงหาทางแกปั้ญหาเหล่าน้ี เพื่อป้องกนัผลเสียร้ายแรงตามมาทีหลงั จึงทรงบญัญติั
เป็นกุศลกรรมบถให้งดเวน้จากการคิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอ่ืนโดยมิชอบ อนัจะสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองและผูอ่ื้น การคิดอยากได้ของคนอ่ืน ความโลภอยากได้ของ ๆ คนอ่ืน                   



๑๓๗ 
 
เป็นธรรมชาติท่ีไม่ดีส าหรับมนุษย ์ดงันั้น พระพุทธเจา้จึงตรัสเอาไวว้่า “บุคคลควรละเวน้จากการ
คิดเพง่เล็งอยากไดข้องคนอ่ืน”๕๘ ดงัน้ี 
 องค์ประกอบของอภิชฌา จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือบุคคลมีวตัถุส่ิงของ มีจิตใจคิดจดจ่ออยากได้
ส่ิงของน้อมมาเพื่อตนโดยทางมิชอบ และเจา้ของเดิมเขาก็รักหวงแหน การคิดเพ่งเล็ง การเอาใจน้อมไป
ในวตัถุส่ิงของ ๆ คนอ่ืน องคข์องอภิชฌาก็เกิดข้ึนและส าเร็จแลว้ 
 โทษของอภิชฌา มีทั้งโทษมากและโทษน้อย ช่ือว่า มีโทษมาก เม่ือคิดอยากไดข้องคนอ่ืน
อยา่งรุนแรง จนมีผลน าไปสู่การลกัขโมย การปลน้ฆ่าเอา การท าให้เกิดความเดือดร้อนอยา่งรุนแรง
แก่ตวัเองและผูอ่ื้น อภิชฌา ช่ือวา มีโทษน้อย เม่ือคิดอยากไดข้องคนอ่ืนเพียงแค่คิด และไม่มีผล
น าไปสู่การลกัขโมย การปลน้ฆ่าเอา และความอยากไดก้็ดบัไปในท่ีสุด 
 กุศลกรรมบถข้อที่ ๙ อพยาบาท การละเว้นจากการคิดพยาบาทกัน หรือการปองร้ายกัน  
กุศลกรรมบถขอ้น้ี ไดก้  าหนดออกมาในรูปแบบของการ “ห้าม” กระท าการคิดพยาบาทกนัหรือการ
ปองร้ายกนั การคิดพยาบาทกนัในท่ีน้ี มีความหมายท่ีกวา้ง และไม่ไดจ้  ากดัความหมายเอาไวเ้พียงแค่
การคิดพยาบาทกันเท่านั้ น แต่ยงัมีความหมายถึง การอาฆาตพยาบาทในรูปแบบต่าง ๆ เช่น                    
การอาฆาตพยาบาทกนั โดยใชว้าจาเป็นเคร่ืองท าร้ายกนั การใชส้ายตาท าลายกนั การใช้ส่ือพิมพต่์าง ๆ 
การใชส้ัญลกัษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือแมแ้ต่การสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้นอ่ืนเกิดการคิดอาฆาต
พยาบาท ป้องร้ายกนั เป็นตน้ ก็ถือวา่ เป็นลกัษณะของการอาฆาตพยาบาทกนั 
 แต่ถา้หากจะวเิคราะห์ศพัท ์อพยาบาท (อ + พยา + บาท การไม่ปองร้ายกนั ความไม่อาฆาต
พยาบาทกัน การไม่มีจิตคิดร้ายต่อกัน) ในแง่ท่ีมาของศพัท์ในเชิงธรรมชาติ อพยาบทเป็นศพัท ์                
ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ และเป็นธรรมชาติของมนุษยปุ์ถุชนคนธรรมดาโดยทัว่ไป 
เช่น การไม่กระทบกนั การกระทบกนั การไม่เสียดสีกนั การเสียดสีกนั การไม่เสียดสีกนัของมนุษย์
ทั้งทางกาย วาจา และใจ ท าให้เกิดผลต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งท่ีพอใจและไม่พอใจ การกระทบ 
การเสียดสีของสสาร ท าให้เกิดการรวมตวัของสสารหรือแยกออกมาจากกนัของสสาร ท าให้เกิด
ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือเดดวงดาวใหม่ข้ึนในจกัรวาล กฎหรือกระบวนการ
ธรรมชาติเหล่าน้ีจึงมีทั้งผลดีและผลเสียต่อธรรมชาติของมนุษย ์ถา้จะวิเคราะห์ศพัทอ์พยาบาทในแง่ท่ีไป 
คือ จุดมุ่งหมายในการน าไปบูรณาการใช้ของมนุษย์แล้ว มนุษย์ได้บญัญติัค าน้ีข้ึนมาใช้ในการ
ส่ือสารระหว่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการหาทางป้องกัน และหลีกเล่ียงการคิดร้ายต่อกัน                      
การปองร้ายกนัท าลายกนั ซ่ึงเป็นพฤติกรรมไม่ดีส าหรับมนุษย ์

                                                        
๕๘ที.ปา. ๑๑/๓๕๙/๒๘๔. 



๑๓๘ 
 
 ถา้หากจะวิเคราะห์ดูความหมานของศพัทก์ารคิดอาฆาตพยาบาทกนัในแนวกวา้งของการ
น าไปบูรณาการใช้ของมนุษยแ์ล้ว ไม่ไดมี้ความหมายเพียงกนัอาฆาตพยาบาทกนัเท่านั้น แต่ยงัมี
ความหมายถึง การมีจิตคิดร้ายต่อคนอ่ืน การปองร้ายคนอ่ืน การประทุษร้ายทางใจต่อคนอ่ืน                  
การใส่ร้ายต่อคนอ่ืน การใช้สัญลกัษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าลายปองร้ายคนอ่ืน การสนบัสนุนคนท่ี
คิดร้ายต่อกันเหล่าน้ีเป็นต้น ก็จัดว่าเป็นอาการของการคิดร้ายปองร้ายต่อกัน ถ้าจะวิเคราะห์ดู
ความหมายของศพัท์การคิดอาฆาตพยาบาทกนัในแนวแคบของการน าไปบูรณาการใช้ของมนุษย์
แล้ว จะหมายเอาเพียงการมีจิตคิดร้ายต่อกนั การปองร้ายกนั การมีจิตอาฆาตพยาบาทกนัเท่านั้น                
ซ่ึงเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผูอ่ื้น และเป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาทกนั 
สร้างความแตกแยกข้ึนในสังคม 
 องค์ประกอบของการเกิดการอาฆาตพยาบาทกนั จะเกิดข้ึนได้ ตอ้งมี ๑) บุคคล ๒) มีจิต
คิดร้ายต่อคนอ่ืน ๓) มีคนอ่ืน หรือแมแ้ต่การมีจิตคิดร้ายต่อตนเอง และท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ตนเอง ก็จดัเป็นการมีจิตคิดร้ายต่อตนเองได้ การอาฆาตพยาบาทจึงเกิดข้ึนไดห้ลายองค์ประกอบ 
แมแ้ต่การบงัคบัตวัเอง การกดดนัตวัเอง การทารุณทางจิตใจของตวัเอง ก็จดัเป็นการมีจิตคิดมุ่งร้าย 
หรือท าลายตวัเองไดเ้ช่นกนั ซ่ึงเป็นการท าลายตวัเองและจะมีผลเสียต่อผูอ่ื้นไปดว้ย 
 การมีจิตคิดร้ายต่อตวัเองหรือการอาฆาตพยาบาทคนอ่ืน มีทั้งโทษมากและโทษนอ้ย ช่ือว่า 
มีโทษมาก เพราะอาฆาตพยาบาท หรือมีจิตคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน ท าให้ตัวเองและผูอ่ื้นมีความ
เดือดร้อนมาก หรือคนท่ีถูกมุ่งร้าย มีคุณมาก มีอ านาจ มียศมาก หรือการอาฆาตพยาบาทท าให้มีผลต่อ
การทะเลาะวิวาท การรบราฆ่าฟันกนัข้ึน สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในสังคม ช่ือว่ามีโทษน้อย 
เม่ือการอาฆาตพยาบาท หรือการมีจิตคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน ไม่มีผลเสียหายอะไรเกิดข้ึนแก่คนอ่ืน 
หรือคนท่ีมีจิตคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน สามารถระงบัการมีจิตคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืนลงได ้หรือจิตคิดมุ่งร้าย
ต่อคนอ่ืนเกิดข้ึนดว้ยกิเลสท่ีอ่อนไม่แรงกลา้ 
 พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการมีจิตคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน หรือการผกูอาฆาตพยาบาทคนอ่ืน ทั้ง
ในความหมายในแนวแคบและแนวกวา้งของการมีจิตคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน อนัเป็นส่ิงท่ีมีโทษมาก
ส าหรับมนุษย ์เพราะการมีจิตคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน เป็นท่ีเกิดของการเบียดเบียนท าลายตวัเองและผูอ่ื้น  
เป็นบ่อเกิดแห่งการเห็นผดิเป็นถูก เห็นถูกเป็นผดิ เป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาท เป็นหนทางน ามนุษย์
ไปสู่ความทุกขค์วามเดือดร้อน การละเวน้จากการมีจิตคิดมุ่งร้ายต่อคนอ่ืน การไม่อาฆาตพยาบาทคนอ่ืน 
การไม่กดดนัตวัเอง การไม่ทารุณทางจิตใจของตวัเอง การมีเมตตา มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อคนอ่ืน 
การรักตวัเองและรักผูอ่ื้น เป็นหนทางน าไปสู่ความสุขความเจริญของชีวิต และพระพุทธเจา้ทรงแนะน า
การปฏิบติักุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ให้ปฏิบติัในแนวทางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) ระหวา่งความหมายใน
แนวกวา้งและความหมายในแนวแคบ ปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของมนุษย ์โดยการปรับปรุง



๑๓๙ 
 
ใหต้นเองดีก่อน จะเป็นส่ิงท่ีง่ายกวา่การไปให้คนอ่ืนเขาปรับปรุงตวั เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเรา 
ส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากตวัเราเอง ถ้าทุกคนคิดปรับปรุงส่ิงท่ีไม่ดีของตวัเองทุกคน 
ปัญหาและความชัว่ร้ายต่าง ๆ ก็จะหมดไปในท่ีสุด ดงันั้น พระพุทธเจา้จึงตรัสวา่ “บุคคลควรละเวน้
จากการมีจิตคิดมุ่งร้ายคนอ่ืน การปองร้ายต่อคนอ่ืน และการมีจิตคิดพยาบาทต่อคนอ่ืนเสีย”๕๙ ดงัน้ี 
 กุศลกรรมบถข้อ ๑๐ สัมมาทฏิฐิ คือ มีความเห็นชอบ หรือท าความเห็นให้ถูกต้องตามความ
เป็นจริง ซ่ึงเป็นผลหรือเป็นส่วนหน่ึงของปัญญา การท าความคิดเห็นให้ถูกต้อง เป็นจุดเร่ิมต้น                
เป็นตวัน าท่ีส าคัญมากในการปฏิบติัธรรม เพื่อให้บรรลุจุดหมาย ถ้ารู้ผิด ๆ เข้าใจผิด ๆ ก็เป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีน าไปสู่ความล้มเหลว เช่น มีความเช่ือว่า อากาศเป็นท่ีว่างเปล่า หรือเป็นสูญกาส                 
จิต วิญญาณ ความรู้สึก เป็นนามธรรม เป็นอนตัตา ความดี ความชัว่ ความถูก ความผิด เป็นส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริง 
พระเจา้ จิต วญิญาณ เป็นอสสาร เป็นตน้ ถา้เรารู้ เราเขา้ใจเช่นน้ี ก็จะเป็นความรู้สึกความเขา้ใจท่ีผิด 
(มิจฉาทิฏฐิ) ซ่ึงจะเป็นตน้เหตุน าไปสู่ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาท่ีไม่พึงประสงค์ของมนุษย ์ 
และเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้ไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายอนัสูงสุดของการปฏิบติัธรรมได ้ดงันั้น 
สัมมาทิฏฐิก็คือ การท าความรู้ความเขา้ใจใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงในเร่ืองนั้น ๆ เช่น รู้วา่ อากาศ 
จิต วิญญาณ เป็นสสาร เป็นรูปธรรม เป็นธรรมชาติ ความดี ความชัว่ ความเยน็ เป็นอาการ เป็นกฎ 
เป็นกระบวนการของธรรมชาติและเป็นสสาร ถ้าเรารู้เราเขา้ใจตามความเป็นจริงเช่นน้ี ก็จะเป็น
จุดเร่ิมตน้ เป็นตน้เหตุให้เราหาทางแก้ปัญหาท่ีไม่พึงประสงค์ได้ถูกจุด และสามารถท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายอนัสูงสุดของชีวติไดใ้นปัจจุบนัน้ีและชาติน้ีในท่ีสุด 
 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ (ปัญญา) คือ ๑. มีวุฒิภาวะ คือ ร่างกายและจิตใจมีการพฒันา
อย่างสมบูรณ์ มีสติปัญญาดี ๒. มีประสบการณ์ คือ มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาการเป็นท่ีหลกั ๆ ของ
ธรรมชาติใหรู้้ใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง ๓. น าวชิาการท่ีศึกษาเล่าเรียนรู้มาฝึกปฏิบติั มาพิสูจน์ทดลองและ
มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ๔. น าเอาผลสรุปมาเปรียบเทียบกบัส่ิงแวดลอ้มกบัธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
กระบวนการ ๔ อยา่งน้ี ก็จะท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจา้ทุกพระองค์ หรือนักวิทยาศาสตร์ผูย้ิ่งใหญ่ 
(ไอน์สไตน์) ก็ใชก้ารคน้ควา้ พิสูจน์ ทดลอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ (โยนิโสมนสิการ) เป็นหลกัและ
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ (ปัญญา) คือ รู้อริยสัจ ๔ รู้กุศล อกุศล รู้ไตรลักษณ์             
และรู้ปฏิจจสมุปบาท หรือรู้ธรรมชาติ เป็นตน้ 
 ส่วนจริยธรรมระดบัสูงของพุทธจริยศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิธีการประพฤติปฏิบติัเพื่อจุดมุ่งหมาย
อันสูงสุดของพุทธจริยศาสตร์โดยตรง โดยเ ม่ือปฏิบัติด้านเบญจศีล เบญจธรรม ศีล ๘                 

                                                        
๕๙ที.ปา. ๑๑/๓๕๙/๒๘๔. 



๑๔๐ 
 
กุศลกรรมบถ ๑๐ ได้ครบถว้นสมบูรณ์แล้ว วิธีการประพฤติปฏิบติัต่อเพื่อยกฐานะการท าความดี             
ใหสู้งสุดถึงขั้นปรมตัถธรรมตอ้งน าเอาจริยธรรมระดบัสูง ท่ีวา่ดว้ยจุดหมายและความดีสูงสุดต่อไป 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัเพื่อพฒันากาย วาจา และใจ                  
ของตนเองให้สูง ข้ึน เป็นข้อปฏิบัติของบัณฑิต ผู ้หว ังในความก้าวหน้าในด้านกุศลกรรม                
ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ 

ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเป็นเคร่ืองก าหนด บณัฑิตมีกรรมเป็นเคร่ืองก าหนด 
ต่างก็ปรากฏแจ่มแจ้งด้วยความประพฤติของตน ผูป้ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ               
พึงทราบว่า เป็นพาล คือ ดว้ยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต...ผูป้ระกอบดว้ยธรรม     
๓ ประการ พึงทราบวา่เป็นบณัฑิต คือ ดว้ยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต...๖๐ 

ภิกษุทั้งหลาย ลกัษณะของบณัฑิต เคร่ืองหมายของบณัฑิต แนวความประพฤติ
ของบณัฑิตมี ๓ ประการ ดงัน้ี กล่าวคือ บณัฑิตเป็นผูมี้ปกติคิดดี มีปกติพูดถอ้ยค าดี 
มีปกติท าการดี๖๑ 

ภิกษุทั้งหลาย ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พึงทราบวา่ เป็นบณัฑิต กล่าวคือ 
ตั้งปัญหาโดยแยบคาย แกปั้ญหาโดยแยบคาย และเม่ือคนอ่ืนแกปั้ญหาไดแ้ยบคาย
ดว้ยถอ้ยค ากลมกล่อม สละสลวย ไดเ้หตุไดผ้ล ก็อนุโมทนา ดงัน้ี๖๒ 

 

 ดงันั้น พุทธจริยศาสตร์ระดบักลางอนัไดแ้ก่ ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ น้ี จึงเป็นขอ้ปฏิบติัของ
คนดีผูต้อ้งการพฒันาตนจากความดีระดบัตน้ คือ เบญจศีล (ศีล ๕) และเบญจธรรม (ธรรม ๕) ไปสู่
จริยธรรมท่ีสูงข้ึน มีการประพฤติพรหมจรรย ์และการควบคุมจิตใจของตนเองให้ตั้งอยู่ในกุศลมูล 
เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการน าไปประพฤติปฏิบัติตามแนวพุทธจริยศาสตร์
ระดบัสูงต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๖๐องฺ.ติก. ๒๐/๔๔๑/๑๒๘. 
๖๑องฺ.ติก. ๒๐/๔๔๒/๑๒๙. 
๖๒องฺ.ติก. ๒๐/๔๔๔/๑๓๐. 



๑๔๑ 
 

๓.๓ พทุธจริยศาสตร์ระดับสูง 
 พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูงน้ีเป็นการปฏิบติัเพื่อท าตนเองใหถึ้งความเป็นอริยชน ดบักองทุกข ์
กองกิเลส และพุทธจริยศาสตร์ระดับสูงในท่ีน้ีหมายถึง มรรคมีองค์ ๘ ซ่ึงได้แก่ สัมมาทิฏฐิ                    
สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ๖๓ 
 พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง หมายถึง หลักจริยธรรมท่ีน าการปฏิบัติของมนุษย์ให้เข้าสู่                      
อุดมคติสูงสุดของชีวิตได้ เป็นวิถีทางน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของมนุษย ์อนัเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษยไ์ดส้ าเร็จนัน่ คือหลกัจริยธรรมท่ีท าให้มนุษยส์ามารถดบัทุกข์ไดส้ าเร็จและ
สามารถท าใหม้นุษยเ์ขา้สู่จุดหมายสูงสุดในการเขา้สู่ความดีสูงสุด พร้อมกบัความสุขสูงสุด เรียกวา่ 
โลกุตตรสุข คือ พระนิพพาน 
 ลกัษณะของพุทธจริยศาสตร์ระดบัสูงในพระพุทธศาสนา เรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา (Middle 
Way) พจนานุกรมศพัท์ปรัชญา องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน อธิบายว่า ขอ้ปฏิบติัท่ีไม่ย่อ
หยอ่นและไม่ตึงจนเกินไป อนัจะน าไปสู่ทางพน้ทุกข ์ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงหลกัมรรคมี
องคธ์รรม ๘ ประการ อนัเป็นธรรมเคร่ืองประกอบกนั โดยอยูร่ะหวา่งการปฏิบติัท่ียอ่หยอ่นเกินไป 
คือ กามสุขัลลิกานุโยค หมายถึงการทรมานตนให้ล าบาก หรือบ าเพ็ญทุกกรกิริยา เรียกว่า 
มชัฌิมาปฏิปทา เรียกวา่ ทางสายกลาง ท่ีอยูร่ะหวา่งก่ึงกลางทางท่ีสุดโต่งทั้งสองทาง คือ กามสุขลัลิ
กานุโยค และอตัตกิลมถานุโยค๖๔ 
 พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูงน้ี เป็นการปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ในขณะชีวิต
ยงัไม่บรรลุถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการ ตอ้งพยายามฝึกฝนพฒันาตนเองหรือปฏิบติัตามธรรมหรือวิธีการ
เปรียบเหมือนบุคคลต้องการข้ามฝ่ังแม่น ้ าไปยงัฝ่ังโน้น ตอ้งแสวงหาอุปกรณ์มาต่อเรือหรือแพ             
เพื่อขา้มฝ่ังแม่น ้ าฉะนั้น เพราะเรือหรือแพเป็นเพียงอุปกรณ์ พาหนะน าพาขา้มถึงฝ่ัง เม่ือถึงฝ่ังแลว้ 
แม้ว่าเรือหรือแพจะมีประโยชน์มากเพียงใด บุคคลไม่สามารถแบกหรือลากจูงเรือไปด้วย                        
ซ่ึงจริยธรรมเช่นเดียวกนั เป็นหลกัปฏิบติัเพื่อความจริง หรือแสดงไวดี้แล้ว ผูป้ฏิบติัตอ้งใช้ฐานะ               
ท่ีเป็นอุปกรณ์ หรือ วิธีการท่ีจะน าไปสู่จุดหมาย มิใช้เพื่อความยึดมัน่โดยมิได้ถือเอาประโยชน์               
ตามความมุ่งหมายและคุณค่าท่ีแทจ้ริงของธรรมะนั้น 
 

                                                        
๖๓ม.มู. ๑๒/๒๖/๒๔. 
๖๔วีระชยั  ยศโสธร, หลกัจริยธรรมนกัการเมืองในพุทธจริยศาสตร์ : ศึกษาทรรศนะของ

นักการเมืองในจังหวดับุรีรัมย์, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย                 
มหิดล), ๒๕๔๗, หนา้ ๔๓ - ๔๔. 



๑๔๒ 
 
 ๓.๓.๑. มรรคมีองค์ ๘  
 มรรคมีองค์ ๘ เปรียบเหมือนอุปกรณ์ด าเนินชีวิตสู่ความดีสูงสุด หมายถึง แนวทางปฏิบติั
เพื่อออกจากทุกข์ หรือ ทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความพ้นทุกข์ หากปราศจากมรรคเสียแล้ว               
ความพน้ทุกข์ไม่มีทางดบัได ้เพราะมรรคเป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ เรียกโดยยอ่ว่า อริยมรรค 
ในภาษาบาลีว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แปลว่าทาง หรือมรรควิธีท่ีจะน าไปสู่ความดับทุกข ์              
หรือดบัตณัหา การด าเนินชีวติไปสู่ความพน้ทุกขต์ามล าดบัวา่ สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว สัมมากมัมนั
โต เรียกวา่ ศีล เป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิช่วยท าให้เกิดสมาธิ ตรงกบัสัมมาวายาโม 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สมาธิคือความเป็นผูต้ ั้งมัน่แน่วแน่ มัน่คง เป็นตวัขดัเกลากิเลสอย่างกลาง             
เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิ สมาธิมั่นคง ผลตามมาท าให้เกิดปัญญา ซ่ึงตรงกับมรรคในข้อ สัมมาทิฏฐิ                  
และสัมมาสังกปัโป เป็นความรู้แจง้เห็นจริง อนัเป็นหนทางใหพ้น้ทุกข ์ดงัน้ี 
 ๑. สัมมาทฏิฐิ 
 สัมมาทิฏฐิ (Right view หรือ Right Understanding) หมายถึงการท าความเห็นให้ถูกตอ้ง
ตามครรลองคลองธรรม มีความเช่ือในหลกัการท าดียอ่มไดดี้ ท าชัว่ย่อมไดช้ัว่ มีความเช่ือวา่บาป - บุญ 
สวรรค ์- นรก ชาติหนา้ และนิพพานมีจริง มีความเห็นถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม เช่นน้ีจดัเป็น
สัมมาทิฏฐิเบ้ืองตน้ ถา้บุคคลเห็นไม่ตรงตามน้ี แมใ้นเบ้ืองตน้เป็นการยากท่ีจะกา้วหนา้ในคุณธรรม
อนัสูงข้ึนไปได ้เพราะบุคคลท่ีไม่เช่ือเร่ืองท าดีไดรั้บผลดี ท าชัว่ไดรั้บผลชัว่ ใจยอ่มไม่มัน่คงในการ
ท าความดี ละเวน้ความชัว่ ท าตนให้ตกเป็นเหยื่อของความลงัเลอยู่ตลอดเวลา อาจท าชั่วไดเ้ต็มท่ี           
เม่ือมีโอกาส แต่พอถึงคราวจะท าความดีก็ท าแบบหยอ่นยาน ท าอยา่งลงัเลวา่ ส่ิงน้ีจะไดผ้ลดีจริงหรือไม่ 
เพราะตนไม่มีความเช่ือเป็นทุนอยู่แลว้๖๕ ส่วนสัมมาทิฏฐิโดยอุปริมปริยาย หมายถึงความเห็นเบ้ืองสูง
ชดัเจน ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน ความรู้ในทุกข ์ความรู้ในทุกขสมุทยั ความรู้
ในทุกขนิโรธ  ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา น้ีเรียกวา่สัมมาทิฏฐิ๖๖  

 

 พุทธจริยศาสตร์ในสัมมาทิฏฐิน้ี หมายถึง การท าความเห็นในอริยสัจ ๔ ส่วนไตรลกัษณ์วา่
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นของไม่เท่ียง ย่อมเบ่ือหน่ายในสังขารทั้ งหลาย                     
จิตจึงหลุดพน้ เรียกว่า พน้เด็ดขาด เป็นต้น นอกจากนั้น ท่านยงัสามารถจดัระดับความเห็นใน
สัมมาทิฏฐิท่ีถูกตอ้งได ้๒ ระดบั คือ 
                                                        

๖๕วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
ธนธชัการพิมพ,์ ๒๕๔๔), หนา้ ๑๒๔. 
 ๖๖อภิ.ว.ิ ๓๕/๕๗๐/๓๒๔. 



๑๔๓ 
 
 ๑. ระดบัโลกิยะ เป็นความเห็นชอบในการด าเนินชีวิตระดบัโลกียเ์น่ืองอยูใ่นโลกเพื่อเขา้ถึงโลก 
มีความเช่ือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลกและชีวติท่ีถูกตอ้งตามหลกัแห่งความดี เป็นไปตามท านองคลองธรรม 
ทิฏฐิระดับน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับคุณค่าของชีวิตเพื่อความดี - ชั่ว ถูก - ผิด อะไรดีกว่า อะไรเลวกว่า                        
ควรจะเป็น ไม่ควรจะเป็นอยา่งไร เป็นตน้ ซ่ึงเกณฑว์ดัจริยธรรมในระดบัโลกิยะตอ้งอาศยัหลกักรรม 
ความเช่ือว่า ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เป็นความเช่ือความมีอยู่จริงแห่งบาปบุญคุณโทษ นรกสวรรค์มีจริง 
บิดามารดาครูอาจารยมี์พระคุณจริง เป็นตน้ 
 ผลของการท าความเห็นถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมในระดบัน้ี ถือเป็นพื้นฐานอนัมัน่คง
ท่ีจะกา้วไปสู่ความเจริญดว้ยคุณธรรมสูงข้ึนไป คนท่ีไม่เช่ือในเร่ืองเหล่าน้ี ใจยอ่มไม่มัน่ในการท า
ความดีและละเวน้ความชัว่ ท าตนให้ตกเป็นเหยื่อของความลงัเลอยู่ตลอดเวลา อาจท าความชัว่ได้
เม่ือมีโอกาส แต่พอถึงคราวจะท าความดีก็ท าหยอ่นลง เพราะความลงัเลวา่ส่ิงน้ีจะไดผ้ลจริงหรือไม่ 
มีความไม่เช่ือเป็นทุนอยู่ ส่วนคนท่ีเช่ือมัน่ว่าท าดีไดดี้ ท าชั่วได้ชัว่ ย่อมเกรงกลวัผลแห่งความชั่ว            
อนัจะมีมา มีความเช่ือมัน่ในการท าดี แมข้ณะท าความดีจะมีอุปสรรคและยากล าบากในบางคร้ัง                    
ก็ไม่ท้อถอย ด้วยความบากบั่นท าความดีต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้ ง ความเช่ือมั่นอย่างน้ีเป็นพลัง                  
อนัมหาศาล เพื่อผลกัดนัพฒันาตนให้สูงข้ึนดว้ยคุณธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ตน ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ 
 ๒. ระดบัโลกุตตระ เป็นความเห็นชอบท่ีอยูเ่หนือโลก ไม่ข้ึนต่อโลก มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
โลกและชีวิตถูกตอ้งตามความเป็นจริง ความรู้ความเขา้ใจชนิดน้ีเป็นผลจากการใชโ้ยนิโสมนสิการ
พิจารณาอย่างรอบคอบภายในใจตนเอง มิใช่เพียงด้วยการรับฟังแล้วเช่ือตามคนอ่ืนด้วยศรัทธา              
เป็นความรู้ความเขา้ใจแจ่มแจง้ชดัเจนถึงข้ึนเป็นมรรคเป็นผลท าใหเ้ป็นอริยบุคคลได ้
 ในระดบัโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้ หรือญาณในอริยสัจ และความเห็นตามสภาวะเป็นจริงวา่ 
ส่ิงทั้งปวงไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา บุคคลจะมีสัมมาทิฐิท่ีสมบูรณ์ จะตอ้งเกิดการหยัง่รู้วา่อะไร
คือทุกข์ อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือความดบัทุกข์ อะไรคือแนวปฏิบติัเพื่อดบัทุกข์ หย ัง่รู้            
ตามเป็นจริงว่า ทุกส่ิงทุกอย่างไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เห็นแจ่มแจ้งไม่คลาดเคล่ือนใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพราะรู้เบ้ืองหลงัปรากฏการณ์เป็นเกณฑ์พิจารณา ลงความเห็นตามปรากฏการณ์นั้น 
ในความเป็นจริง เพราะถือเอาปรากฏการณ์เป็นเกณฑ์พิจารณา ลงความเห็นตามปรากฏการณ์นั้น 
ในความเป็นจริงแล้ว ปรากฏการณ์อาจไม่ตรงตามความจริงเสมอไป ยิ่งมีกิเลสอยู่ในใจด้วย                 
ยอ่มเอียงเขา้ขา้งกิเลสของตน เรียกวา่ วปิลาส มีอยู ่๓ ลกัษณะคือ 
 ๑) คลาดเคล่ือนเพราะส าคญัผดิ เรียกวา่ สัญญาวปิลาส 
 ๒) คลาดเคล่ือนเพราะคิดผดิ เรียกวา่ จิตตวปิลาส 
 ๓) คลาดเคล่ือนเพราะเห็นผดิ เรียกวา่ ทิฏฐิวปิลาส 



๑๔๔ 
 
 ในบรรดาองค์แห่งอริยมรรคทั้ ง ๘ ประการ สัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ                  
เพราะเป็นตวัปัญญาแทจ้ริง เม่ือมีสัมมาทิฏฐิแลว้ องคม์รรคอ่ืนยอ่มตามมาเอง ดงัพุทธพจน์วา่ 

ดูกรภิกษุทั้ งหลาย บรรดาองค์ทั้ ง ๗ นั้ น สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธาน ก็
สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไร คือ เม่ือมีสัมมาทิฐิ สัมมาสังกปัปะจึงพอเหมาะ
ได ้เม่ือมีสัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได ้เม่ือมีสัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ 
จึงพอเหมาะได้ เ ม่ือมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้ เ ม่ือมี
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึง
พอเหมาะได้ เ ม่ือมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้ เ ม่ือมีสัมมาสมาธิ 
สัมมาญาณะจึงพอเหมาะได ้เม่ือมีสัมมาญาณะ สัมมาวมุิตติจึงพอเหมาะได ้ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ด้วยประการน้ีแล พระเสขะผู ้ประกอบด้วยองค์ ๘ จึงเป็นพระอรหันต์
ประกอบดว้ยองค ์๑๐”๖๗  

 
 ๒. สัมมาสังกปัปะ 
 สัมมาสังกปัปะ (Right Thought) หมายถึงความด าริชอบ เป็นความด าริในการท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งตนเองและผูอ่ื้นเป็นการวางแนวจิตของตนไวใ้นทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะความคิดมีอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคลเป็นอนัมาก เม่ือมีความคิดอย่างใดบ่อย ๆ ในท่ีสุดก็จะ
เป็นอย่างนั้น๖๘ ในพระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัหลกัความคิดมาก ซ่ึงลกัษณะของ
ความคิด ดงัพุทธพจน์วา่ 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกปัปะเป็นไฉน เนกขมัมสังกปัปะ (ความด าริออก
จากกาม) อพัยาปาทสังกัปปะ (ความด าริไม่พยาบาทมุ่งร้าย) อวิหิงสาสังกัปปะ 
(ความด าริไม่เบียดเบียน) เรียกวา่ สัมมาสังกปัปะ๖๙ 

ลักษะความด าริชอบท่ีเป็นระดับโลกียะ และระดับโลกุตตระ ดังพุทธพจน์ว่า                         
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกปัปะเป็นไฉน เรากล่าวสัมมาสังกปัปะ ๒ อยา่ง คือ 

สัมมาสังกปัปะท่ียงัเป็นสาสวะ เป็น ส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขนัธ์ อย่าง ๑ 
สัมมาสังกปัปะของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองคม์รรค อยา่ง ๑  

                                                        
๖๗ม.อุ. ๑๔/๒๗๙/๑๖๐. 
๖๘วศิน  อินทสระ, หลกัธรรมอนัเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, อา้งแลว้, หนา้ ๑๑๑. 
๖๙ม.อุ. ๑๔/๒๖๐/๑๕๘. 



๑๔๕ 
 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกปัปะท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วน แห่งบุญ ให้ผลแก่
ขนัธ์เป็นไฉน คือความด าริในเนกขมัมะ ด าริในความไม่ พยาบาท ด าริในความไม่
เบียดเบียน น้ีสัมมาสังกปัปะท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ใหผ้ลแก่ขนัธ์  

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกปัปะของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระ 
เป็นองคม์รรค เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตรึก ความวติก ความด าริ ความแน่ว 
ความแน่ ความปักใจ วจีสังขาร ของภิกษุผูมี้จิตไกลขา้ศึก มีจิตหาอาสวะมิได ้พร่ัง
พร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่น้ีแล สัมมาสังกปัปะ ของพระอริยะท่ีเป็น 
อนาสวะ เป็นโลกุตระ เป็นองคม์รรค .๗๐ 

 

 ลกัษณะการด าริชอบหรือความคิดตามความจริงประกอบดว้ยลกัษณะ ๓ ประการ คือ 
 ๑. เนกขมัมสังกปัปะ หรือ เนกขมัมวิตก เป็นความด าริท่ีปลอดจากโลภะ เป็นความด าริท่ีปลอด
จากโลภะ ความนึกคิดท่ีปลอดโปร่งจากกาม ไม่หมกมุ่นพวัพนัติดขอ้งในส่ิงสนองความอยากต่าง ๆ 
ความคิดท่ีปราศจากความเห็นแก่ตวั ความคิดเสียสละ และความคิดท่ีเป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่าง 
จดัเป็นความคิดท่ีปราศจากราคะ หรือโลภะ 
 ๒. อพัยาปาทสังกปัปะ หรือ อพัยาบาทวิตก เป็นความด าริท่ีไม่มีความเคียดแคน้ ชิงชงั ขดัเคือง
หรือเพง่มองในแง่ร้ายต่าง ๆ โดยมุ่งเอาธรรมท่ีตรงขา้ม คือเมตตาเป็นความปรารถนาดี ความมีไมตรี
ต้องการให้ผู ้อ่ืนมีความสุข จัดเป็นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะ ซ่ึงลักษณะความพยายาม                       
ไม่เหมือนกบัความโกรธ และความผูกโกรธ (อุปนาหะ) ความโกรธเป็นความขุ่นใจ ส่วนการผูกโกรธ
เป็นความผกูใจเจบ็ แต่ไม่ถึงกบัปองร้าย เพียงแต่ผกูโกรธไว ้เช่น ไม่พดูดว้ย ไม่คบหาสมาคมดว้ย 
 ๓. อวิหิงสาสังกปัปะ หรือ อวิหิงสาวิตก เป็นความด าริท่ีไม่มีการเบียดเบียน ด้วยการคิดท าร้าย 
หรือท าลาย โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมท่ีตรงขา้มคือกรุณา ซ่ึงหมายถึงความคิดช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากทุกข ์
เป็นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะเช่นเดียวกนั๗๑ 
 
 ๓. สัมมาวาจา 
 สัมมาวาจา (Right Speech) หมายถึงการกล่าววาจาถูกตอ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตวัเอง
และผูอ่ื้น พดูถูกตามกาละและเทศะ และมีความไพเราะอ่อนหวาน เม่ือพดูออกไปแลว้ผูฟั้งเกิดความ
พึงพอใจ มีความสุขเม่ือไดย้นิไดฟั้ง และเป็นสัจจะวาจาเสมอ๗๒ ดงัพุทธพจน์วา่ 
                                                        

๗๐ม.อุ. ๑๔/๒๖๑ - ๒๖๓/๑๕๙. 
๗๑พระธรรมปิฎก. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๗๔๙. 



๑๔๖ 
 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเป็นไฉน? เจตนาเคร่ืองงดเวน้จากพดูเท็จ 
พดูส่อเสียด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ น้ีเรียกวา่ สัมมาวาจา. ๗๓ 
 

 หลักจริยธรรมเก่ียวกับการเจรจาชอบในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมการพูดไม่ ถูกต้อง                      
เป็นองคป์ระกอบแห่งการพดูไม่ดี ท่ีผูศึ้กษาควรงดเวน้มีอยู ่๕ ประการ คือ 
 ๑. มุสาวาท เป็นการพูดเท็จ กล่าวให้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงทั้งท่ีรู้ความจริงนั้น               
ส่วนผูท่ี้ไม่รู้ความจริง กล่าวคลาดเคล่ือนไปเพราะเขา้ใจผดิหรือเห็นผดิไม่ถือเป็นมุสาวาท 
 ๒. ปิสุณวาจา เป็นการพูดค าส่อเสียด เพื่อยุแยงตะแคงร่ัวเอาค าพูดขา้งฝ่ายน้ีไปบอกขา้งฝ่ายโนน้ 
น าความขา้งโน้นมาบอกขา้งน้ี เพื่อให้เขาแตกสามคัคีกนั ด้วยหวงัว่าตนจะได้เป็นท่ีรักชอบพอ                    
หรือจะไดป้ระโยชน์บางส่ิงบางอยา่ง 
 ๓. ผรุสวาจา เป็นการพูดค าหยาบ เพื่อให้ระคายหู ไม่น่าฟัง มีหลายลกัษณะ เช่น ค าด่า 
ค  าพดูกดใหเ้ขาต ่ากวา่ท่ีเป็นจริง เช่น เขาเป็นคนด่า เขาเป็น 
 ๔. ค ากระทบ เป็นการพูดดว้ยส่ิงหน่ึงเพื่อกระทบบุคคลหน่ึง เช่น คนอว้นเต้ีย และหวัลา้นเดินมา 
แกล้งพูดให้เขาได้ยินว่า ดวงอาทิตย์ข้ึนบนไหกระเทียมเดินได้ เป็นต้น ค าเหล่าน้ีเป็นค าหยาบ                 
ก็ต่อเม่ือออกมาจากเจตนาท่ีหยาบของผูพ้ดูหรือตอ้งมีเจตนาร้าย พูดเพื่อให้เขาเจ็บใจเพื่อจะไดส้มใจ
ท่ีมีเจตนาร้ายต่อเขาอยูแ่ลว้ 
 ๕. สัมผปัปลาป เป็นการพดูเพอ้เจอ้ เหลวไหลไร้สาระ ซ่ึงค าพูดเหล่าน้ีท่านจดัเป็นวจีทุจริต 
เพราะบัน่ทอนคุณภาพจิตใจ ท าใหเ้สียเวลาเปล่า ไม่ไดรั้บประโยชน์จากถอ้ยค าท่ีพูดเท่าท่ีควรจะเป็นการ
พดูเพอ้เจอ้ 
 ลกัษณะสัมมาวาจาหรือการกล่าวค าชอบมีอยู ่๒ ระดบั คือ 
 ๑. ระดบัโลกิยะ เป็นลกัษณะการพดูทัว่ไป ดงัพุทธพจน์วา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่
ขนัธ์ เป็นไฉน คือ เจตนางดเวน้จากการพูดเท็จ งดเวน้จากการพูดส่อเสียด งดเวน้
จากการพูดค าหยาบ งดเวน้จากการเจรจาเพอ้เจอ้ น้ี สัมมาวาจาท่ียงัเป็นสาสวะ เป็น
ส่วนแห่งบุญ ใหผ้ลแก่ขนัธ์ ๗๔ 

 

                                                                                                                                                               
๗๒วศิน  อินทสระ, หลกัธรรมอนัเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, อา้งแลว้, หนา้ ๑๒๖. 
๗๓ส .ม. ๑๙/๓๖/๘. 
๗๔ม.อุ. ๑๔/๒๖๗/๑๖๐. 



๑๔๗ 
 
 ๒. ระดับโลกุตระ เป็นลักษณะการพูดของบุคคลผูมี้การศึกษาจริยธรรมในระดับสูง                     
ดงัพุทธพจน์วา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระ 
เป็นองคม์รรค เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงด ความเวน้ความเวน้ขาด เจตนา
งดเวน้ จากวจีทุจริตทั้ง ๔ ของภิกษุผูมี้จิตไกลขา้ศึก มีจิตหาอาสวะมิได ้พร่ังพร้อม
ดว้ยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู ่น้ีแล สัมมาวาจาของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะ เป็น
โลกุตระ เป็นองคม์รรค ...๗๕ 

 

 ๔. สัมมากมัมันตะ 
 สัมมากมัมนัตะ (Right Action) หมายถึง การกระท าหรือการงานชอบ ถือเป็นองคป์ระกอบ
การท าการท่ีสุจริต ไม่เป็นโทษ เรียกวา่ การกระท าท่ีมีเจตนาดี๗๖ ดงัพุทธพจน์วา่ 

ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉน? เจตนาเคร่ืองงดเวน้        
จากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากอพรหมจรรย ์น้ีเรียกวา่ สัมมากมัมนัตะ ๗๗ 

 ลักษณะจริยธรรมท่ีเป็นพฤติกรรมหรือองค์ประกอบแห่งการกระท าชอบ อนัเป็นการ
ประพฤติชอบทางกายโดยสุจริตธรรม มีอยู ่๓ ประการ คือ 
 ๑. งดเวน้จากการฆ่าสัตว ์บุคคลท่ีจะงดเวน้จากการฆ่าสัตวไ์ด้เด็ดขาด จะต้องมีเมตตา กรุณา              
เป็นพื้นฐาน รู้จกัพิจารณาเปรียบเทียบให้เห็นความจริงวา่ สัตวทุ์กชนิด ไม่วา่เล็กหรือใหญ่ ยอ่มรักตวั
กลวัตายดว้ยกนัทั้งนั้น การเบียดเบียน เข่นฆ่า พล่าผลาญชีวิตคนอ่ืน สัตวอ่ื์นแสดงถึงความโหดร้าย
ของบุคคลผูท้  า ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม 
 ๒. งดเวน้จากการลักทรัพย์ เพราะทรัพย์สินกว่าจะหามาได้ ต้องใช้ความพยายามมาก                 
ออกแรงทั้งทางกาย มนัสมอง บางคนท างานทั้งกลางวนักลางคืน อดหลบัอดนอน เส่ียงอนัตราย 
เพื่อใหไ้ดม้าทรัพยสิ์นเล้ียงตวัเองและครอบครัว เม่ือประกอบอาชีพโดยสุจริตชนิดอาบเหง่ือต่างน ้ า 
ดงัอุปมาว่า กลางคืนเป็นควนั กลางวนัเป็นไฟ หมายถึงกลางคืนก็คิดหรือวางแผนว่าจะท าส่ิงใด             
พอตกกลางวนัก็ลงมือท าตามท่ีวางแผนไว ้การท่ีบุคคลเท่ียวมาลกัขโมย หรือแย่งชิงทรัพย์สิน                     
ท่ีหามาไดด้ว้ยความเหน่ือยยาก นอกจากแสดงถึงความโหดร้ายเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัแลว้ 
ยงัแสดงถึงความส้ินคิดหมดหนทาง ลดเกียรติแห่งความเป็นมนุษยข์องตนลงอีกดว้ย บณัฑิตผูห้วงั
ความเจริญแก่ตน ยอ่มเวน้จากอทินนาทานโดยส้ินเชิง 
                                                        

๗๕ม.อุ. ๑๔/๒๖๘/๑๖๐. 
๗๖วศิน  อินทสระ, หลกัธรรมอนัเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, อา้งแลว้, หนา้ ๑๒๗. 
๗๗ส .ม. ๑๙/๓๗/๘. 



๑๔๘ 
 
 ๓. งดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม มิได้จ  ากัดเฉพาะประพฤติผิดนอกใจสามีภรรยา              
คนอ่ืนเท่านั้น ท่ีจริงมีขอบเขตครอบคลุมกวา้งกวา่ 
 นอกจากนั้น ในพุทธศาสนายงักล่าวถึงลกัษณะของการท างานชอบ ในอีกความหมายหน่ึง
มีลกัษณะ ๒ ประการ คือ 
 ๑. การงานสุจริต งานท่ีไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอ่ืน ไม่ผดิกฎหมาย ไม่ผดิศีลธรรม 
 ๒. การงานไม่อากูล หมายถึงงานไม่คัง่คา้ง ไม่ทอดทิ้งเสียกลางคนั ท าส าเร็จตามก าหนดเวลา
ดว้ยความพากเพียรพยายาม 
 จริยธรรมท่ีท าให้การงานประสบผลส าเร็จอย่างดี ตามหลกัพระพุทธศาสนาว่า ผูก้ระท า
จะตอ้งมีคุณสมบติั ๓ ประการ คือ 
 ๑. ท าเหมาะสม (ปฏิรูปการี) หมายถึงเหมาะสมกบัสมยั หรือเหมาะสมสถานท่ี ใชว้ิจารณญาณ
วางแผน และคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างดี ท าให้ผลงานเป็นประโยชน์ย ัง่ยืนอยู่ได้ บุคคลท่ีท างาน                 
ไม่เหมาะแก่กาลเทศะ มักไม่เจริญหรืองานไม่ย ัง่ยืน เช่น บุคคลอยู่เหมืองหลวงใช้รถยนต ์                      
เป็นพาหนะกนัเป็นพื้น ถ้าใครคิดท าเกวียนขาย คนเมืองหลวงย่อมขายไม่ค่อยไดแ้ละไม่กา้วหน้า                 
ในอาชีพนั้น เป็นตน้ 
 ๒. ท างานอย่างจริงจงั (ธุรวา) หมายเอาเป็นธุระอยู่เสมอ มีเร่ียวแรงความสามารถเท่าใด 
ทุ่มเทเตม็ท่ี หวงัผลสัมฤทธ์ิแห่งงาน มุ่งมัน่ไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง ไม่ทอดธุระเสียกลางคนั ไม่วา่จะ
ประสบปัญหาอุปสรรค หรือความยุง่ยากเพียงใดก็ตาม 
 ๓. มีความเพียร คือขยนัลุกข้ึนท างาน (อุฏฐาตา) ไม่พอใจในการนอน ไม่หาความสุขจาก
การนอน นอนพกัผ่อนพอหายเหน่ือยแลว้ลุกข้ึนท างานต่อ งานใดคัง่คา้งอยู่ก็พยายามท าให้ส าเร็จ 
ถือคติวา่ ชีวติคือการท างาน วนัท่ีชัว่ร้ายท่ีสุดคือวนัท่ีไม่ไดท้  าอะไรเลย๗๘ 
 ส่วนลกัษณะของสัมมากมัมนัตะ ทั้งท่ีเป็นการงานในระดบัโลกิยะ และระดบัโลกุตระ             
ถือเป็นแนวทางท่ีควรปฏิบติั ดงัพุทธพจน์วา่ 

ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ก็สัมมากัมมนัตะท่ียงัเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ 
ให้ผลแก่ขนัธ์เป็นไฉน คือ เจตนางดเวน้จากปาณาติบาต งดเวน้จากอทินนาทาน งด
เวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร น้ีสัมมากมัมนัตะท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผล
แก่ขนัธ์ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ก็สัมมากัมมันตะของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะ เป็น
โลกุตระ เป็นองคม์รรคเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงดความเวน้ เจตนางดเวน้ 

                                                        
๗๘วิทย ์ วิศทเวทย ์และเสถียรพงษ ์วรรณปก, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๒๙), หนา้ ๑๔๑. 



๑๔๙ 
 

จากกายทุจริตทั้ง ๓ ของภิกษุผูมี้จิตไกลขา้ศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ พร่ังพร้อมด้วย
อริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ น้ีแล สัมมากมัมนัตะ ของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะ 
เป็นโลกุตระ เป็นองคม์รรค...๗๙ 

 

 ๕. สัมมาอาชีวะ 
 ค าวา่ สัมมาอาชีวะ หรือ การเล้ียงชีพชอบ หมายถึงการประกอบอาชีพ หรือหาเล้ียงชีพท่ีสุจริต  
มีความหมายตรงขา้มกบัมิจจฉาอาชีวะดว้ยการเวน้ ไดแ้ก่ การเล้ียงชีพไม่ชอบ เป็นการหาเล้ียงชีพ
ดว้ยโกหกหลอกลวง เวน้การประจบสอพลอ การใช้เคร่ืองหมายนิมิต การบีบบงัคบัขู่เข็ญและการต่อลาภ 
ทั้งหมดน้ีเป็นจริยธรรมท่ีชาวพุทธไม่ควรท ามีอยู ่๕ ประเภท คือ 
 ๑. การคา้มนุษย ์เป็นการขายให้เป็นทาสรับใชข้องผูอ่ื้น หรือขายมนุษยเ์พื่อประโยชน์ของตนเอง 
ตลอดจนการล่อลวงหญิงสาวไปคา้ประเวณี เพื่อให้ไปเป็นหญิงบ าเรอผูช้าย ให้เป็นหญิงโสเภณี ช่ือว่า 
การคา้ขายมนุษย ์เป็นตน้ 
 ๒. การคา้อาวุธ เป็นการคา้ขายเคร่ืองประหารเพื่อท าลายกนัโดยส่วนเดียว ดงัเช่นพวกระเบิด               
ปืน ผลิตข้ึนมาเพื่อใชท้  าร้ายซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ 
 ๓. การคา้เน้ือ เป็นการคา้ขายสัตวส์ าหรับฆ่าเพื่อน าไปเป็นอาหาร เช่น ววั ควาย หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ 
ถึงแมจ้ะเป็นอาหารส าหรับมนุษยท่ี์ส าคญัก็ตาม ควรละเวน้ส าหรับผูต้อ้งการท่ีจะพน้จากความทุกข ์
 ๔. การคา้น ้ าเมา หรือส่ิงท่ีท าให้มวัเมาในชีวิต ตลอดจนยาเสพติดทุกชนิดท่ีท าลายสุขภาพ
ร่างกายของผูอ่ื้น และท าให้ผูเ้สพถึงอนัตรายแก่ชีวิต หรือท าให้ผูเ้สพมวัเมาหลงใหลประพฤติตน
ในทางท่ีไม่ชอบ แต่ประกอบกรรมดี และเป็นการท าลายประเทศชาติ 
 ๕. การคา้ยาพิษ คือ ยาพิษจะเป็นยาท่ีท าลายมนุษยห์รือสัตวก์็ตาม ถือเป็นการคา้ขายท่ีผิด
ศีลธรรม ควรละเวน้ เพราะการละเวน้การค้าขายดังกล่าวมาน้ีได้ช่ือว่า เป็นผูเ้ ล้ียงชีวิตชอบ                   
และปฏิบติัตามมรรค ๘ ขอ้ ๕ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 อุบาสก - อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้ี ไม่ควรประกอบมิจฉาวณิชชา หรือการคา้ขายท่ีผิด 
๕ ประการ ดงักล่าวขา้งตน้เป็นอนัขาด แต่ควรประกอบอาชีพท่ีตรงขา้มจากท่ีกล่าวขา้งตน้ จดัเป็น
สัมมาอาชีวะ ส าหรับอาชีพสุจริตอ่ืน ๆ ถา้ประพฤติทุจริตในอาชีพนั้น ๆ เช่น พ่อคา้ยา ขายยาปลอม 
ขา้ราชการเบียดบงัผลประโยชน์ของราชการมาเป็นของตน ครูอาจารยโ์กงชั่วโมงสอน เป็นต้น 
นบัเป็นมิจฉาอาชีวะ ในกรณีพระภิกษุ การพูดอวดอา้งว่าตนได้มรรคผลนิพพานทั้งท่ีไม่มีในตน            
พูดเคาะ พูดเลียบเคียง แกลง้ท าเป็นเคร่งครัดเพื่อให้เขาถวายปัจจยั ๔ พูดให้ทายกเจ็บใจเพื่อให้เขา 
จ าใจต่อลาภดว้ยลาภ การไดปั้จจยัมาดว้ยวธีิการอยา่งน้ี จดัเป็นอาชีพทุจริต หรือ มิจฉาอาชีวะ 

                                                        
 ๗๙ม.อุ. ๑๔/๒๗๓ - ๒๗๒/๑๖๓. 



๑๕๐ 
 
 สรุปไดว้า่ สัมมาอาชีวะ ถือเป็นการเล้ียงชีพชอบในทางพระพุทธศาสนามีอยู ่๒ ระดบั คือ                  
ระดบัโลกียะและระดบัโลกุตตระ ดงัพุทธพจน์วา่ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่
ขนัธ์ เป็นไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวนิยัน้ี ยอ่มละมิจฉาอาชีวะ เล้ียงชีพดว้ยสัมมาอาชีวะ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ี สัมมาอาชีวะท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ใหผ้ลแก่ขนัธ์ ฯ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ 
เป็นองค์มรรค เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความงด ความเวน้เจตนางดเวน้ จากมิจฉา
อาชีวะ ของภิกษุผู ้มี จิตไกลข้าศึก มี จิตหาอาสวะมิได้พร่ังพร้อมด้วยอริยมรรค               
เจริญอริยมรรคอยู่ น้ีแล สัมมาอาชีวะของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ                
เป็นองคม์รรค๘๐ 

 

 ๖. สัมมาวายามะ 
 สัมมาวายามะถือเป็นจริยธรรมมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตมาก ดงัพระพุทธองคต์รัสวา่ 

   สัมมาวายามะ เป็นไฉน ภิกษุในศาสนาน้ี ท าฉันทะให้เกิด พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ้ท าความเพียร เพื่อป้องกนับาปอกุศลธรรมท่ียงัไม่
เกิดข้ึนมิให้เกิดข้ึน ท าฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ้ท า
ความเพียร เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว ท าฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียรประคองจิตไว ้ท าความเพียร เพื่อสร้างกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนให้เกิดข้ึน 
ท าฉนัทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ้ท าความเพียร เพื่อความ
ด ารงมัน่ ความไม่สาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ์ความเจริญความบริบูรณ์ 
แห่งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ น้ีเรียกวา่ สัมมาวายามะ๘๑ 

 สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรพยายามออกจากกาม เป็นความพากเพียรเพื่อท าจิต               
ให้สูงข้ึนตามล าดบั แปลเป็นภาษาองักฤษว่า Effort หมายถึงการใช้ตนเองไปในทางท่ีถูกออกแรงกาย             
และแรงปัญญาในทางท่ีถูกเรียกเป็นสัมมาวายามะ ต้องพยายามท าตวัเองไปในทางท่ีจะถึงซ่ึง
สัมมาทิฐิ คือ การศึกษา ความตรึกตรอง และการคน้หาความจริง จะตอ้งใชแ้รงทางพลงัไปในทางท่ี
จะให้เขา้ใจ หรือรู้ถึงอริยสัจ คอยใช้แรงงานของตนเองไปในแนวของสัมมาทิฐิ เพื่อให้ถึงอริยสัจ 
อนัเป็นจุดหมายปลายทางในท่ีสุด ด้วยความพยายามทั้งทางดีและทางชัว่ แต่ความพยายามชอบ                 

                                                        
๘๐ม.อุ. ๑๔/๒๗๗ - ๒๗๘/๑๖๕. 

 ๘๑อภิ.ว.ิ ๓๕/๕๗๕/๓๒๕. 



๑๕๑ 
 
ท่ีเป็นสัมมาวายามะหมายถึง ความพยายามในทางท่ีดีท่ีชอบ เรียกว่า ปธาน หมายถึง ความเพียร              
๔ ประการ คือ 
 ๑. สังวรปธาน เพียรระวงั หรือป้องกนัมิใหบ้าปอกุศลเกิดข้ึนในจิต 
 ๒. ปหานปธาน เพียรละ หรือขจดับาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหห้มดไป 
 ๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือสร้างบุญกุศลท่ียงัไม่มีใหมี้ข้ึน 
 ๔. อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษ ์หรือรักษาและส่งเสริมบุญกุศลท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 ในพระอภิธรรมปิฎก คมัภีร์วิภงัค์ เล่ม ๓๕ กล่าวถึง ลกัษณะสัมมาวายามะว่า เป็นระดบั
ความเพียรทางใจ ความก้าวหน้า ความบากบัน่ ความขะมกัเขม้น ความพยายาม ความอุตสาหะ   
ความฮึดสู้ ความเขม้แข็ง ความมัน่คง ความกา้วหนา้ไม่ลดละ ความไม่ทอดทิ้งฉนัทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ 
การเอาธุระวิริยะ วิริยินทรีย ์วิริยพละ สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค ์ท่ีเป็นองคม์รรคนบัเน่ืองในมรรค 
เรียกวา่ สัมมาวายามะ เพราะความเพียรทางจิตเป็นจริยธรรมท่ีเนน้มากในพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธองค์
ตรัสสอนไวม้ากมาย เพื่อกระตุน้ใหส้าวกของพระองคบ์ากบัน่พยายามเพื่อบรรลุผลแห่งการปฏิบติั 
 การท่ีเน้นความเพียรนั้น สืบมาจากความเช่ือพื้นฐานของพระพุทธศาสนาท่ีว่าสัจธรรม             
เป็นกฎธรรมชาติหรือหลกัความจริงท่ีมีอยูโ่ดยธรรมดา พระพุทธเจา้หรือศาสดามีฐานะเป็นผูค้น้พบ
หลกัความจริงนั้นแลว้น ามาเปิดเผยแก่ผูอ่ื้น การไดรั้บผลจากการปฏิบติัเป็นเร่ืองของความเป็นไป
อนัเท่ียงธรรมตามเหตุปัจจยัในธรรมชาติ ศาสดามิใช่ผูบ้นัดาล เม่ือเป็นเช่นน้ีทุกคนจึงจ าเป็นตอ้ง
เพียรพยายามสร้างผลส าเร็จด้วยเร่ียวแรงของตน ไม่ควรคิดหวงัอ้อนวอนขอผลท่ีต้องการ                     
โดยไม่กระท า หลกัพุทธศาสนาในเร่ืองน้ีจึงมีว่า “ความเพียรท่านทั้งหลายตอ้งท าเอง ตถาคต
ทั้งหลาย เป็นแต่ผูบ้อกทางให้”๘๒ 
 
 ๗. สัมมาสติ 
 สัมมาสติ หมายถึงความระลึกได้ก่อนท่ีจะท า ก่อนพูด ก่อนคิด เม่ือจะท าส่ิงใดตอ้งมีสติ
ระลึกไดอ้ยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่มีความผิดพลาดในกิจการทั้งปวงฉะนั้น สติจึงไดช่ื้อว่าเป็นธรรม                
ท่ีมีอุปาระมาก ท าให้บุคคลเห็นส่ิงใดไม่ผิดพลาด เพราะการระลึกชอบน้ี เป็นหนทางแห่งความพน้ทุกข ์
คือ สติปัฏฐานเป็นไดรั้บยกย่องจากพระพุทธเจา้เป็นอย่างมาก ถือเป็นจริยธรรมระดบัสูงเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาจิต มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติมาก ดงัพระพุทธองคต์รัสวา่ 

สัมมาสติ เป็นไฉน ภิกษุในศาสนาน้ี พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัเสียไดใ้นโลก พิจารณาเห็น

                                                        
๘๒กรมการศาสนา , กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือสอนจริยศึกษาระดับวิทยาลัย , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๑), หนา้ ๔๓. 



๑๕๒ 
 

เวทนาในเวทนา... พิจารณาเห็นจิตในจิต...พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัเสียได้ในโลก น้ีเรียกว่า 
สัมมาสติ๘๓ 

  

 จากพระพุทธพจน์น้ี สติหมายถึง สติปัฏฐานท่ีตั้งแห่งความระลึกไดใ้นสติปัฏฐานะ ๔ ประการ คือ 
 ๑. กายานุปัสสนา แปลวา่การพิจารณากายวา่ กายน้ีสักวา่แต่กายไม่ใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา 
มนัเป็นธรรมดาอยา่งหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนเพราะมีเหตุปัจจยัเม่ือเหตุปัจจยัทรุดโทรม มนัยอ่มทรุดโทรมไป 
เม่ือเหตุปัจจยัดบัมนัก็ดบัไปไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่สามารถบงัคบับญัชาไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมดาของส่ิงท่ีมี
เหตุปัจจยั และการดบัไปตามธรรมดาเม่ือเหตุดบั 
 ๒. เวทนานุปัสสนา คือ การพิจารณาดูเวทนาของตน ตามรู้ถึงเวทนาของตน คือ ความรู้จกัตน 
เช่น เม่ือเสวยสุขเวทนาก็รู้วา่เสวยสุขเวทนา (รู้สึกสุข) เม่ือเสวยทุกขเวทนา รู้สึกวา่เสวยทุกขเวทนา 
(รู้สึกทุกข)์ สติและสัมปชญัญะวา่ดว้ยความรู้สึกตวั 
 ๓. จิตตานุปัสสนา คือ การพิจารณาดูจิตของตน เช่น จิตมีราคา หรือปราศจากราคะ รู้จิตมีโทสะ 
หรือปราศจากโทสะ รู้จิตมีโมหะ หรือ ปราศจากโมหะ รู้จิตหดหู่ฯ 
 ๔. ธัมมนานุปัสสนา คือ การพิจารณาดูธรรมทั้งส่วนท่ีเป็นอกุศลและกุศลท่ีเกิดข้ึนภายใน
จิตของตน ทรงแสดงไวห้ลายอยา่ง เช่น นิวรณ์ ๕ คือ กามฉนัทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุธจัจกุกกุจจะ 
และวจิิกิจฉา เม่ือมนัมีอยูใ่นจิตก็รู้วา่มีอยู ่เม่ือมนัไม่มีอยู ่ก็จะรู้วา่มนัไม่มีอยู ่ดงัพระพุทธองคต์รัสวา่ 

สัมมาสติเป็นไฉน สติคือการคอยระลึกอยู่เนือง ๆ การหวนระลึกสติคือ 
ภาวะท่ีระลึกได ้ภาวะท่ีทรงจ าไว ้ภาวะไม่เลือนหาย ภาวะท่ีไม่ลืมสติคือ สติ ท่ีเป็นอินทรีย ์
สติท่ีเป็นพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค ์ท่ีเป็นองคม์รรคนบัเน่ืองในมรรคน้ีเรียกวา่ 
สัมมาสติ๘๔ 

 

 จากพระพุทธพจน์น้ี เป็นการกล่าวถึงธรรมในสติปัฏฐานเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบติัตาม              
มีอยู ่๕ ประการ คือ 
 ๑. นิวรณ์ ๕ เพื่อให้รู้ชัดในขณะน้ีว่า มีกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจ กุกกุจจะ 
วจิิกิจฉา หรือไม่ ท่ียงัไม่เกิด จะเกิดข้ึนอยา่งไร หรือไม่เกิดข้ึนแลว้ละไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ 
 ๒. ขนัธ์ ๕ เพื่อก าหนดรู้วา่ขนัธ์ ๕ แต่ละอยา่งคืออะไร เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และท าให้ดบัลง
ไดอ้ยา่งไร 

                                                        
 ๘๓อภิ.ว.ิ ๓๕/๕๗๖/๓๒๖. 

๘๔อภิ.ว.ิ ๓๕/๕๘๗/๓๒๙. 



๑๕๓ 
 
 ๓. อายตนะ ๑๒ เพื่อก าหนดรู้อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ                  
และ ธรรมารมณ์ อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ให้รู้จดัถึงวิธีท่ีจะไม่ให้กิเลสเกิด 
และวธีิท่ีจะละกิเลสท่ีเกิดข้ึนผา่นอายตนะเหล่านั้น ตลอดจนวธีิป้องกนัมิใหกิ้เลสท่ีละไดแ้ลว้เกิดข้ึนอีก 
 ๔. โพชฌงค์ ๗ เม่ือปรากฏสติสัมโพชฌงค์ เป็นตน้ ให้รู้ชดัแจง้ว่าในขณะน้ีสติโพชฌงค ์
แต่ละอย่างมีในจิตใจตนหรือไม่ ท่ียงัไม่เกิดจะเกิดไดอ้ย่างไร ท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เจริญเพิ่มข้ึน              
ไดอ้ยา่งไร 
 ๕. อริยสัจ ๔ เพื่อก าหนดรู้ในอริยสัจแต่ละอยา่ง ตามความเป็นจริงคืออะไร เป็นอยา่งไร๘๕ 
 พระพุทธพจน์ท่ีสามปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตรตอนหน่ึงวา่ 

ภิกษุทั้งหลาย ทางน้ีเป็นทางสายเอก (ทางเดียว) เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว์
ทั้งหลาย เพื่อล่วงพน้ความโศกและความคร ่ าครวญร าพนั เพื่อความตั้งอยูไ่ม่ไดแ้ห่งทุกข ์
โทมนสั เพื่อบรรลุโลกุตตรธรรม เพื่อกระท าให้แจง้ซ่ึงพระนิพพานทางดงักล่าวน้ี 
สติปัฏฐาน ๔๘๖ 

 

 จากพระพุทธพจน์น้ี เป็นการกล่าวถึงธรรมในสติปัฏฐานวา่ เป็นทั้งสมถะ และ วิปัสสนาในตวั  
ผูป้ฏิบติัจะเร่ิมสมถะก่อนจึงได้ฌานแล้ว จึงต่อยอดด้วยเจริญวิปัสสนาตามแนวแห่งสติปัฏฐาน            
หรือจะฝึกสมาธิเพียงระดบัตน้เท่าท่ีจ  าเป็นมาเป็นฐานเจริญแต่วิปัสสนาอยา่งเดียวตามแนวสติปัฏฐานน้ี 
ไปจนถึงท่ีสุดแห่งการปฏิบติันั้น 
 การปฏิบติัตามหลกัสติปัฏฐานน้ี มีขอ้สังเกตท่ีพึงก าหนด ๒ ประการ คือ 
 ๑. ในการปฏิบติัสติปัฏฐาน หรือปฏิบติัวิปัสสนา โดยทัว่ไป มิใช่หลกัการท่ีจ ากดัวา่จะตอ้งปลีกตวั
ออกไปนัง่ปฏิบติัธรรมอยูใ่นท่ีล้ีลบัท่ีใดท่ีหน่ึง หรือจ าเพาะเจาะจงตอ้งท าเป็นพิเศษในเวลาใดเวลาหน่ึง 
แต่เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัได ้กล่าวอีกนยัหน่ึงว่า การท างานในชีวิตประจ าวนั    
ถือเป็นการปฏิบติัธรรมนั้นเอง 
 ๒. ในเวลาปฏิบติั มิใช่มีสติอยา่งเดียวท่ีเป็นตวัด าเนินการ ตอ้งมีธรรมขอ้อ่ืน ๆ  คอยสนบัสนุนดว้ย 
อยา่งเช่นธรรมท่ีไม่ระบุไว ้คือสมาธิ อย่างน้อยในกรณีน้ีตอ้งมีสมาธิระดบัอ่อน ๆ พอเป็นฐานแห่งการ
เจริญสติปัฏฐาน ส่วนธรรมท่ีระบุไวเ้พื่อใหก้ารปฏิบติัสติปัฏฐานเกิดผลดี ไดแ้ก่ 
 ๒.๑ ความเพียร ไดแ้ก่ สัมมาวายามะอนัเป็นองคแ์ห่งมรรคนัน่เอง คือ เพียรระวงัความชัว่ 
เพียรละความชัว่ เพียรสร้างความดีและเพียรรักษาความดี 

                                                        
๘๕สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒), หนา้ ๓๓๖ - ๓๓๗. 
๘๖ที.ม. ๑๐/๓๐๐/๓๒๕.  



๑๕๔ 
 
 ๒.๒ สัมปชญัญะ ความรู้ตวัทัว่พร้อม อนัเป็นตวัปัญญาโดยตรง 
 ๒.๓ สติ มีสติทุกขณะ 
 
 ๘. สัมมาสมาธิ 
 สัมมาสมาธิ หมายถึง ความตั้งใจไวช้อบว่าเป็นหนทางท่ีจะน าให้พน้ทุกข์ขอ้สุดทา้ยและ
เป็นหวัขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะธรรมชาติของจิตนั้น ยอ่มรู้แลว้วา่ จิตมีสภาพกลบักลอกวอกแวกอยูเ่สมอ
เพราะความฟุ้งซ่าน ยากท่ีจะรักษาได้ จึงมีการสอนให้ฝึกฝนใจตั้งมัน่อยู่ในทางท่ีชอบ คือ สมาธิ                
มีหวัใจให้แน่วแน่ในอารมณ์อย่างใดอยา่งหน่ึงจนเกิดความตั้งมัน่แห่งจิตข้ึน ค าวา่ สมาธิ มีสภาวะ
มิได้ก าเริบ เป็นลักษณะขจัดอาการฟุ้งซ่าน ตั้ งจิตไว้มั่น ไม่หว ัน่ไหว มีความสุขกายสุขใจ                     
เป็นปทฏัฐานหรือปัจจยั ซ่ึงการท าจิตให้เป็นสมาธิ ตอ้งมีสติฝึกหัดระวงัจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน ลุ่มหลง             
มวัเมาในอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ เพื่อท าให้สะอาดบริสุทธ์ิ มิใช่เจริญสมาธิเพื่อหาลาภ
กลายเป็นมิจฉาสมาธิ คือ เป็นสมาธิในทางท่ีผิด ไม่เป็นไปเพื่อความพน้ทุกข์ แต่เป็นการก่อทุกข ์
และเป็นการด าเนินท่ีผดิซ่ึงไม่มีโอกาสท่ีจะพบกบัความสุขท่ีแทจ้ริงได ้
 ลกัษณะแห่งสมาธิในพระพุทธศาสนา ดงัพระพุทธพจน์วา่ 

 สัมมาสมาธิ เป็นไฉน  ภิกษุในศาสนาน้ี สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว้ บรรลุปฐมฌาน ประกอบดว้ยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอนัเกิดแต่วิเวก 
อยู่ บรรลุทุติยฌาน อนัยงัใจให้ผ่องใสเพราะวิตกวิจารสงบ เป็นธรรมเอกผุดข้ึน
ภายในไม่มีวติก ไม่มีวจิาร มีแต่ปีติและสุขอนัเกิดแก่สมาธิ อยู ่เพราะคลายปีติไดอี้ก
ดว้ย จึงเป็นผูมี้จิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชญัญะอยู ่และเสวยสุขดว้ยนามกายบรรลุ
ตติยฌานซ่ึงเป็นฌานท่ีพระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผูไ้ดบ้รรลุว่า เป็นผูมี้จิต
เป็นอุเบกขา มีสติ อยูเ่ป็นสุข ดงัน้ี อยู ่บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละ
สุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติบริสุทธ์ิเพราะ
อุเบกขา อยู ่น้ีเรียกวา่ สัมมาสมาธิ๘๗ 

 

 จุดประสงคห์รือความมุ่งหมายของการฝึกสมาธิ อาจแบ่งกล่าวได ้๒ นยั คือ 
 ๑. จุดประสงค์รวม ไม่แยกประเภทว่าเป็นสมาธิแบบไหน สมาธิก็มีจุดประสงค์เพื่อการรู้เห็น
ตามเป็นจริง (ยถาภูตญาณทสัสนะ) หมายถึงเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมท่ีจะใช้ปัญญาอย่างได้ผลดี             
หรือพดูสั้น ๆ วา่ สมาธิเพื่อปัญญานัน่เอง 

                                                        
 ๘๗ส .ม. ๑๙/๔๐/๙. 



๑๕๕ 
 
 ๒. จุดประสงค์ย่อย ซ่ึงการอบรมเจริญสมาธิมีจุดประสงค์ท่ีจะน าไปใช้ในด้านต่าง ๆ      
ตามพระบาลี มีอยู ่๔ ประการ๘๘ ดงัน้ี 
 ๒.๑ เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เม่ือฝึกอบรมจิตจนเกิดสมาธิในระดับใดระดับหน่ึง                  
จิตจะสัมผสัความสุขสงบอยา่งประหลาด ความสุขท่ีเกิดจากความสงบของจิตใจน้ี เป็นคนละมิติกบั
ความสุขท่ีตอ้งอาศยัรูป เสียง กล่ิน รส สัมผสัท่ีย ัว่ยวนใจ เป็นความสุขท่ีประณีต ลึกซ้ึง ใจสงบชัว่ขณะ          
ก็ได้ล้ิมรสความสุขชั่วขณะ ยิ่งถ้าพฒันาสมาธิถึงระดบัสูงความสุขก็จะเพิ่มอตัราความประณีต            
และละเอียดลึกซ้ึงมากข้ึน 
 ๒.๒ เพื่อไดญ้าณทศันะ จุดมุ่งหมายน้ีท่านเอาการเจริญสมาธิโดยการมนสิการถึงอาโลกสัญญา 
การก าหนดหมายในแสงสวา่ง ฝึกให้เกิดความสวา่งกลางใจ ไม่ถูกนิวรณ์ห่อหุ้มอีกนยัหน่ึงหมายถึง 
การฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดตาทิพย ์เป็นความสามารถพิเศษ มีหลกัการวา่สามารถพฒันาให้เกิดไดด้ว้ย
อ านาจสมาธิระดบัฌาน 
 ๒.๓ เพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชญัญะ เป็นคุณธรรมท่ีเก่ียวพนักนัใกลชิ้ดมากในกรณี
ท่ีพูดถึงสติอยา่งเดียว ให้เขา้ใจวา่หมายครอบคลุมถึงสัมปชญัญะดว้ยสติ มิไดห้มายเพียงความระลึกได ้
หากหมายรวมถึง ความระมดัระวงั ความต่ืนตวัต่อหน้าท่ี เป็นตวัคอยป้องกนัยบัย ั้งมิให้ความชั่ว                
มีโอกาสเล็ดลอดเขา้สู่จิตใจได ้ในแง่จริยธรรมสติมกัจะเปรียบกบัหนา้ท่ีของนายประตูผูเ้ฝ้าดูคนเดิน
เขา้ออก หา้มคนบางคนเขา้ และปล่อยคนบางคนเขา้ มีสัมปชญัญะตวัปัญญารู้เท่า และรู้ทนัปรากฏการณ์ 
เป็นตวัเสริมสติใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีสมบูรณ์ข้ึน 
 ๒.๔ เพื่อท าอาสวะให้ส้ิน เป็นการใชปั้ญญาพิจารณาถึงความเกิดข้ึนและความเส่ือมสลาย
ไปของรูปนาม คือการใชส้มาธิเป็นบาทฐานของวิปัสสนาเพื่อให้เกิดความรู้แจง้เห็นจริงจนกระทัง่
เลิกละกิเลสไดโ้ดยส้ินเชิง เป็นจุดหมายสูงสุดของการฝึกฝนอบรมสมาธิ๘๙ 
 ประโยชน์ของฝึกสมาธิสามารถแยกเป็น ๔ ระดบั คือ 
 ๑. ประโยชน์ระดบัตน้ สามารถระงบักิเลสไดเ้ป็นคร้ังคราว ผูท่ี้ฝึกจิตจนไดส้มาธิระดบัฌานแลว้ 
สามารถใช้ก าลงัสมาธิกด ข่ม ระงบั กิเลสได ้เม่ืออยู่ในสมาธินั้น กิเลสท่ีมีในจิตใจจะไม่ฟุ้งข้ึนมา
ส าแดงฤทธ์ิ ประดุจหญา้ท่ีถูกกอ้นศิลาทบัไว ้เป็นเจโตวิมุตติ แปลวา่ความหลุดพน้จากกิเลสดว้ยพลงัจิต 
ส่วนวิกขมัภนวิมุตติ แปลวา่ความหลุดพน้จากกิเลสดว้ยการกด หรือการข่มไว ้ยงัมิใช่ประโยชน์ท่ี
สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 

                                                        
๘๘องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑/๕๒. 
๘๙กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือสอนจริยศึกษาระดับมวิทยาลัย, อา้งแล้ว,    

หนา้ ๒๓๓. 



๑๕๖ 
 
 ๒. ประโยชน์ระดบัสูงสุด เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมท่ีจะใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรม
ตามเป็นจริง เรียกวา่ ใชส้มาธิระดบัฌานนั้นเป็นบาทฐานของวปัิสสนา พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย
จนเห็นแจง้ไตรลกัษณ์ ก าจดักิเลสอาสวะใหห้มดไปจากจิตสันดานในท่ีสุด 
 ๓. ประโยชน์ในดา้นพฒันาบุคลิกภาพ บุคคลท่ีฝึกจิตให้เป็นสมาธิประจ า ยอ่มมีบุคลิกภาพ
ท่ีพึงปรารถนาหลายประการ เช่น มีบุคลิกภาพเขม้แขง็ มีความสงบเยือกเยน็ไม่ฉุนเฉียว เกร้ียวกราด 
มีความสุภาพน่ิมนวล ท่าทีมีเมตตากรุณา มีความสดช่ืนผอ่งใส มีความงามสง่า องอาจ มีความมัน่คง
ทางอารมณ์ เป็นตน้ 
 ๔. ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั คือ ท าให้จิตใจสบายหายเครียด มีความสุข หายจากการ 
วติกหวาดกลวั หายกระวนกระวาย ท าใหน้อนหลบัง่าย หลบัสนิทไม่ฝันร้าย มีความวอ่งไวกระฉบักระเฉง 
รู้จกัเลือกตดัสินใจเหมาะแก่สถานการณ์ มีความเพียรพยายามแน่วแน่ในจุดหมาย มีความใฝ่สัมฤทธ์ิสูง 
มีสติสัมปชญัญะสูง เพื่อรู้เท่าทนัปรากฏการณ์และยบัย ั้งชัง่ใจดีเยีย่ม เป็นตน้๙๐ 
 ประโยชน์ใน ๒ ขอ้แรก ถือเป็นประโยชน์ตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรง 
ส่วน ๒ ขอ้หลงั ถือเป็นประโยชน์ทัว่ไป 
 กล่าวโดยสรุปหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับสูงนั้น เป็นเป้าหมายขั้นสุดท้ายท่ีชีวิตควรจะ
เขา้ถึง ได้แก่ การรู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงของสรรพส่ิง รู้เท่าทนัอ านาจกิเลส ตณัหา 
อุปาทาน ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวติ มุ่งใหไ้ดค้วามหลุดพน้จากอ านาจกิเลสและความทุกข ์อนั
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยไ์ด ้เขา้ถึงความสุขท่ีไม่เปล่ียนแปลงดว้ยการปฏิบติัตาม
อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ จนมีความสมบูรณ์ก่อให้เกิดเป็นสัมมาญาณ เกิดความรู้ชอบ ซ่ึงเป็น
ความรู้ในอริยสัจ ๔ มีผลให้ขจดักิเลสออกไปเป็นล าดบั สามารถปฏิบติัไปถึงขั้นดบัทุกข์ไดส้ าเร็จ 
แลว้สามารถท าใหม้นุษยเ์ขา้สู่เป้าหมายสูงสุดในการเขา้สู่ความดีสูงสุด  
 สรุปว่า พุทธจริยศาสตร์นั้นมีอยู่มากมาย แต่ในงานวิจยัน้ีตอ้งการช้ีให้เห็นอย่างชดัเจนว่า 
พุทธปรัชญานั้นมีพฒันาการทางจริยศาสตร์เป็นล าดบัขั้นไป คือ เร่ิมจากจริยศาสตร์ทัว่ไปก่อนแลว้
จึงเล่ือนมาสู่การขดัเกลาท่ียิ่งยวด จนสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได ้และประการสุดทา้ย คือ 
จริยศาสตร์ท่ีเหมาะส าหรับผูต้อ้งการพน้จากโลก ไร้ทุกข ์ประสบสุขดว้ยการปราศจากกิเลสตณัหา 
ฉะนั้น ในงานวจิยัน้ีสามารถสรุปไดว้า่ จริยศาสตร์ในพุทธปรัชญามีอยู ่๓ ระดบั คือ 
 ๑) พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ ไดแ้ก่ เบญจศีล เบญจธรรม  
 ๒) พุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง ไดแ้ก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และศีล ๘ 

                                                        
๙๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๘๓๓. 



๑๕๗ 
 
 ๓) พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง ไดแ้ก่ มรรคมีองค ์๘ ประการ 
  โดยมีหลักการส าคัญในการปฏิบัติตามหลักพุทธจริยศาสตร์อยู่  ๓ ประการ คือ               
อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ซ่ึงเป็นหลกัจริยศาสตร์เพื่อการพฒันาในดา้นพฤติกรรม 
โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเคยชิน เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ให้เป็นพฤติกรรมท่ีมีวินยั เพราะวินยั เป็น
ตวัการจดัเตรียมชีวติใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีเอ้ือต่อการพฒันา คือ การจดัระเบียบความเป็นอยูใ่นการด ารงชีวิต
ใหถู้กตอ้ง และการอยูร่่วมกนัในสังคมแห่งสงฆ ์ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ 

เธอจงศึกษาในสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา           
เ ม่ือเธอศึกษาทั้ งอธิสีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา ศึกษาอธิปัญญาสิกขาอยู ่                   
จกัละราคะ โทสะ โมหะได ้ส่ิงใดท่ีเป็นอกุศลเธอจกัไม่กระท าส่ิงนั้น ส่ิงใดเป็นบาป
เธอจกัไม่เสพส่ิงนั้น๙๑ 

 

 ศีลของผูท่ี้ออกบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีศีลของสามเณร ๑๐ ขอ้ ศีลของภิกษุ 
๒๒๗ ขอ้ และศีลของภิกษุณี ๓๑๑ ขอ้ ซ่ึงเรียกรวมกนัว่า พระวินัย ท่ีพระพุทธองค์ทรงไดต้รัสไวใ้ห้
พุทธบริษทั เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัตามในธรรมวนิยัน้ีวา่ 

เม่ือบวชแลว้อยา่งน้ี ตอ้งส ารวมดว้ยการสังวรในพระปาติโมกข ์เพียบพร้อม
ด้วยมรรยาทและโคจร สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ประกอบด้วยกายกรรม                  
และวจีกรรมอนัเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธ์ิ สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์
ทั้งหลาย สมบูรณ์ดว้ยสติสัมปชญัญะ (และ) เป็นผูส้ันโดษ๙๒ 
 

 สมาธิของนกับวชนั้น คือ สมถภาวนา (การท าสมาธิ) ไดแ้ก่ การท าจิตใจใหเ้ป็นสมาธิ หรือเป็นฌาน 
ซ่ึงก็คือ การท าจิตให้ตั้งมัน่อยู่ในอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านแส่ส่ายไปยงัอารมณ์อ่ืน วิธีภาวนานั้น                 
มีหลายอย่าง ซ่ึงพระพุทธองคท์รงบญัญติัแบบอย่างเอาไว ้๔๐ ประการ เรียกว่า “กรรมฐาน ๔๐”๙๓ 
และการท าสมาธินั้นภิกษุจะตอ้งรักษาศีลปาฎิโมกข ์๒๒๗ ขอ้ ให้บริบูรณ์ไม่ให้ขาดและด่างพร้อย 
เพราะศีลเป็นก าลงัให้เกิดสมาธิ จึงจะสามารถท าจิตให้ฌานได ้หากศีลไม่มัน่คง ยอ่มเจริญฌานได้
โดยยาก สมาธินั้นมี ๓ ขั้นตอน คือ 

                                                        
๙๑องฺ.ติก. ๒๐/๕ - ๒๔/๒๒๐. 
๙๒ที.สี. ๙/๔๕๐/๑๙๙. 
๙๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ตวณฺโณ) , บทอบรมสมาธิภาวนา หลักสูตรช้ันต้น, 

(กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจ ากดัโรงพิมพช์วนพิมพ,์ ๒๕๔๔), หนา้ ๗. 



๑๕๘ 
 
 (๑) ขณิกสมาธิ สมาธิชัว่ขณะ เป็นระดบัตน้ซ่ึงใช้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
และใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของการเจริญวปัิสสนา 
 (๒) อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแน่วแน่ หรือสมาธิเฉียด ๆ เป็นสมาธิขั้นระงบันิวรณ์ ๕ ได้
ก่อนจะเขา้สู่สภาวะแห่งฌาน อุปจารสมาธิเป็นสมาธิในบุรพภาคแห่งอปัปนาสมาธิ 
 (๓) อปัปนาสมาธิ สมาธิอยา่งแน่วแน่ เป็นสมาธิระดบัสูงสุด ซ่ึงจดัเป็นสมาธิฌาน๙๔ 
 สมาธิทั้ง ๓ ขั้นน้ีใช้พฒันาในด้านจิตใจ เป็นการพฒันาคุณสมบติัต่าง ๆ ของจิตในด้าน                 
ท่ีเก่ียวกับคุณภาพของจิตให้มีความเมตตากรุณา ในด้านท่ีเก่ียวกับสมรรถภาพของจิต ให้มี                  
ความเขม้แข็ง มีสติรับผิดชอบ ในดา้นท่ีเก่ียวกบัสุขภาพจิตให้มีปีติปราโมทยค์วามบริสุทธ์ิแห่งจิต 
ในมหาปรินิพานสูตร พระพุทธองคไ์ดต้รัสไวว้า่ 

สมาธิอนัศีลอบรมแลว้ ยอ่มมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาอนัสมาธิอบรม
แลว้ ยอ่มมีผลมาก มีอานิสงคม์าก จิตอนัปัญญาอบรมแลว้ ยอ่มหลุดพน้โดยชอบจาก
อาสวะ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ๙๕ 
 

 ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ทัว่ถึงความจริงของส่ิงท่ีควรรู้ทั้งหลาย พระพุทธองค ์ทรงไดต้รัสถึง
หลักการท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญญาไว ้มี ๓ วิธีหรือ ๓ กระบวนการด้วยกัน คือ “สุตมยปัญญา                  
จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา”๙๖ 
 สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา เป็นปัญญาโดยออ้มท่ีเกิดจากประสาทสัมผสัและการคิดหา
เหตุผล ส่วนภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาโดยตรงท่ีส าคญั เพราะหมายถึง การเจริญวิปัสสนาภาวนา 
(การเจริญปัญญา) อารมณ์ของวิปัสสนาภาวนานั้น แตกต่างไปจากอารมณ์ของสมาธิ เพราะสมาธินั้น           
มุ่งแต่ให้จิตตั้งมัน่อยูใ่นอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงแต่อารมณ์เดียวโดยแน่น่ิงอยู่เช่นนั้น ไม่นึกคิดอะไร 
แต่วิปัสสนาไม่ใช่ให้จิตตั้งมัน่อยูใ่นอารมณ์เดียวน่ิงอยูเ่ช่นนั้นแต่เป็นจิตท่ีคิดและใคร่ครวญหาเหตุ
และผลในสภาวธรรมทั้งหลายและส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ ของวิปัสสนานั้น มีแต่เพียงอย่างเดียว คือ            
“ขนัธ์ ๕” ซ่ึงนิยมเรียกสั้น ๆ วา่ รูปและนาม คือ 
 ๑) รูปขนัธ์ ปัจจยัท่ีประชุมกนัเป็นรูปร่าง ซ่ึงตอ้งวบิติัดว้ยความเยน็และความร้อน 
 ๒) เวทนาขนัธ์ ปัจจยัประชุมแห่งสภาวธรรมใหเ้กิดความรู้สึกสุข ทุกข ์และเฉย ๆ 
 ๓) สัญญาขนัธ์ ปัจจยัประชุมแห่งสภาวธรรมใหเ้กิดความจ า 
 ๔) สังขารขนัธ์ ปัจจยัประชุมแห่งสภาวธรรมท่ีปรุงแต่งจิต 
 ๕) วญิญาณขนัธ์ ปัจจยัประชุมแห่งธรรมชาติรู้อารมณ์๙๗ 

                                                        
๙๔ที.ม. ๑๐/๗๗/๗๕. 
๙๕ที.ม. ๑๐/๑๑๖/๑๒๓.  
๙๖ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 



๑๕๙ 
 
 กล่าวโดยสรุป ระดบัของพุทธจริยศาสตร์น้ี ไดจ้ดัไวเ้พื่อให้เหมาะแก่อินทรียข์องผูป้ฏิบติั 
กล่าวคือ ผูมี้อินทรียอ่์อน เช่น ฆราวาสผูเ้ป็นปุถุชนทัว่ไปก็ปฏิบติัตามหลกัจริยศาสตร์ระดบัต้น                   
ท่ีเหมาะสมแก่วิถีของชาวบา้น ส่วนผูมี้อินทรียแ์ก่กลา้ ไดแ้ก่ ฆราวาสและนกับวชผูเ้ป็นกลัยาณชน
จนไปถึงอริยชนก็ปฏิบติัตามหลักจริยธรรมระดับกลางจนไปถึงระดับสูงตามล าดับ ตามความ
เหมาะสมแก่ฐานะ 
 

๓.๔ วธีิปฏบัิติตามหลกัพทุธจริยศาสตร์ 
 การศึกษาวธีิปฏิบติัตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาไปตามระดบัขั้น
ของการปฏิบติั ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าขั้นของการปฏิบติัเหล่าน้ีมีความเหมาะสมในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดแ้จกแจงวธีิปฏิบติัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องผูป้ฏิบติัไวด้งัน้ี 
 ๓.๔.๑ วธีิปฏิบัติเพือ่รักษาสังคมตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
 การรักษาสังคมให้เกิดสันติสุขตามหลกัพุทธจริยศาสตร์นั้น จะตอ้งมีปฏิบติัให้ถูกหลกัศีล
หลกัธรรม กล่าวคือ หลกัศีลธรรมท่ีน ามาปฏิบติันั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างทางสังคม  
นั่นก็คือ เบญจศีล เบญจธรรม ท่ีว่าด้วยหลักข้อห้ามและหลักปฏิบัติท่ี เป็นภูมิคุ้มกันสังคม                    
โดยมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพของชีวติและสังคม อนัมีแนวทางประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 ๑. เคารพในชีวติของผู้อืน่ 
 ความจริงเก่ียวกบัชีวิตท่ีทุกคนทราบกนัเป็นอย่างดีประการหน่ึง คือ ทุกคนรักตวักลวัตาย 
เกลียดความทุกข์ ต้องการความสุขและความปลอดภัยด้วยกันทั้ งส้ิน ดังนั้ น พุทธจริยศาสตร์                     
จึงสอนให้มนุษยป์ฏิบติัต่อกนัและกนับนพื้นฐานแห่งความเคารพในสิทธิของผูอ่ื้นและสัตวอ่ื์น   
เร่ืองน้ีศึกษาได้จากศีลในระดบัต่าง ๆ ท่ีห้ามมนุษยฆ่์าท าร้าย หรือเบียดเบียนกนั๙๘ แต่สอนให้มนุษย์
ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความรัก ความสงสาร เห็นอกเห็นใจกนั (เมตตา กรุณา) เพื่อป้องกนัไม่ให้มนุษย์
เบียดเบียนหรือท าร้ายชีวติอ่ืน เน่ืองจากการกระท าดงักล่าวจะน าไปสู่ความรุนแรงและสร้างหายนะ
แก่ชีวติอยา่งไม่มีวนัจบส้ิน (น หิ เวเรน เวร  สมฺมติ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร) และยงัเป็นการ
ท าลายสันติภายของสังคมอีกดว้ย แต่ภาพแห่งความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนทัว่ทุกมุมโลก คือ ทุกสังคม            
ยงัมีความรุนแรงท่ีเกิดจากการเบียดเบียน การท าลายชีวิตของมนุษยด์ว้ยกนั จนบางคนอาจคิดว่า
มนุษย์จ  าเป็นต้องฆ่ากันเพื่อสร้างสมดุลให้แก่ประชากรโลก หรือมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทหน่ึง                   
ท่ีตอ้งฆ่ากนัเหมือนกบัสัตวเ์ดรัจฉานทัว่ไปเพื่อความอยูร่อด ดงันั้น มาตรฐานของศีลธรรมคู่หน่ึงน้ี 
จึงเป็นหลกัปฏิบติัท่ีมุ่งใหม้นุษยย์อมรับศกัด์ิศรีและคุณค่าของชีวิตผูอ่ื้น คอยห่วงใย ช่วยเหลือเพื่อน
                                                                                                                                                               

๙๗ส .ข. ๑๗/๕๗/๘๗ - ๙๒. 
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๑๖๐ 
 
ท่ีดอ้ยและอ่อนแอกวา่ ในขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะเขา้ไปปกป้องชีวิตอ่ืนท่ีไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะมนุษย์
ดว้ยกนัเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงสัตวอ่ื์นในฐานะท่ีเป็นเพื่อนร่วมทุกข ์เกิด แก่ เจบ็ ตาย ในสังสารวฏัดว้ย 
 วิธีปฏิบติัในเร่ืองเบญจศีล เบญจธรรมขอ้ท่ี ๑ สามารถเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความจ าเป็นทาง
ศีลธรรมกบัโครงสร้างสังคม เน่ืองจากโครงสร้างสังคมแบบศีลธรรมสามารถน าชีวิตและสังคม             
เขา้สู่สันติสุขไดจ้ริง 
 ๒. เคารพในทรัพย์สินของผู้อืน่ 
 การเคารพในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ถือไดว้่า เป็นหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัประการหน่ึงของการ
รักษาสังคมให้เรียบร้อย เพราะประเด็นเร่ืองทรัพยสิ์นกบัการด ารงชีพถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัของ                 
ผูค้รองเรือนโดยทัว่ไป และเพื่อเป็นการยบัย ั้งสกัดกั้นความวุ่นวาย ความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนกับ                   
ผูบ้ริสุทธ์ิในสังคม จึงมีขอ้ห้ามเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นไม่ว่าดว้ยวิธีการใด ๆ ก็ตาม       
อนัเป็นการน าทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นมาเป็นของตนโดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจของเจา้ของทรัพย ์
(อทินนาทาน)๙๙ และในขณะเดียวกนั พุทธจริยศาสตร์ก็ไดว้างหลกัสัมมาอาชีวะไวใ้ห้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัในการประกอบอาชีพอนัเป็นการแสดงศกัยภาพในการแสวงหาเคร่ืองยงัชีพของ
มนุษยแ์ต่ละคน กล่าวคือ จะตอ้งประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไม่เป็นมิจฉาชีพหลอกลวง หรือเป็นอาชีพท่ี
ส่งเสริมการท าร้ายผูอ่ื้น และสัตวอ่ื์นใหล้ าบาก 
 ๓. เคารพในสิทธิคู่ครอง 
 หลกัการปฏิบติัก็คือ ไม่ละเมิดทางเพศกบัคนท่ีไม่ใช่คู่ครองของตวัเอง (กาเมสุ มิจฉาจาร)๑๐๐ 
และหลกักามสังวรท่ีสอนใหค้นส ารวมระมดัระวงัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ ไม่หมกมุ่นหรือส าส่อนทางเพศ
อนัเป็นต้นเหตุของความเลวร้ายทางสังคม เช่น การอยู่กินกนัก่อนแต่งงาน การส าส่อนทางเพศ               
การข่มขืน การกระท าช าเรา การกระท าอนาจาร เป็นตน้ การเคารพในสิทธิคู่ครองจดัเป็นหลกัการ
ปฏิบติัท่ีช่วยป้องกนัปัญหาทางเพศและสร้างความสงบสุขใหแ้ก่สังคมประการหน่ึง 
 ๔. เคารพในสิทธิการรับข่าวสารของผู้อืน่ 
 หลักการปฏิบติัก็คือ ไม่โกหก ไม่หลอกลวงผูอ่ื้นให้ได้รับความเสียหาย (มุสาวาท)๑๐๑                  
แต่เป็นการให้ขอ้มูล ข่าวสาร หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นความจริงอยา่งตรงไปตรงมา โดยยึดหลกัสัจจะ 
คือ ความจริงใจต่อตนเองและผูอ่ื้น จดัเป็นมาตรการท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั เน่ืองจากคน            
มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัและกนั 
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๑๖๑ 
 
 ๕. เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเอง 
 หลกัการปฏิบติัก็คือ ไม่ท าลายชีวติของตวัเองดว้ยการด่ืมของมึนเมา และเสพส่ิงเสพติดให้โทษ
อนัเป็นตน้เหตุของการท าลายชีวิตทั้งผูเ้สพ ผูอ่ื้น และสังคม (สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐาน)๑๐๒ ทั้งน้ี 
สมาชิกในสังคมตอ้งตระหนกัในศกัยภาพของมนุษยด์า้นจิตวิญญาณ คือ สติ สัมปชญัญะ หมายถึง 
ความมีสติระลึก และการรู้ตวัอยูเ่สมอในทุกกิจกรรมของชีวิต โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการกิน 
การด่ืม การเสพท่ีตอ้งใชส้ติ สัมปชญัญะ จ าแนกแยกแยะและเลือกสรรส่ิงท่ีดี มีประโยชน์ มีความจ าเป็น 
และสร้างสรรคพ์ฒันาชีวติใหก้า้วหนา้และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะท าลายชีวติในทุกรูปแบบ ถา้กล่าวให้ตรงกบั
หลกัการขอ้น้ีก็ไดแ้ก่ การด่ืมสุราและเสพยาเสพติดใหโ้ทษนัน่เอง 
 จากแนวการปฏิบติัเพื่อรักษาสังคมตามหลกัพุทธจริยศาสตร์น้ี ช้ีให้เราเห็นว่า โครงสร้าง
ทางสังคมท่ีพึงประสงค์นั้นจะตอ้งเช่ือมโยงระหว่างเบญจศีล และเบญจธรรมทั้ง ๕ คู่ เน่ืองจาก
ระบบศีลธรรมเป็นมาตรการท่ีคอยควบคุมคนในสังคมให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีระเบียบ เคารพสิทธิของ
ผูอ่ื้น ไม่ละเมิดหรือท าลายสิทธิของผูอ่ื้น อนัส่งผลใหส้ังคมมีความปกติสุขเรียบร้อยตามมาดว้ย 
 ๓.๔.๒ วธีิปฏิบัติเพือ่รักษาตนตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
 หลกัค าสอนในพุทธจริยศาสตร์นอกจากจะมีวิธีปฏิบติัเพื่อรักษาสังคมแลว้ ยงัมีวิธีปฏิบติัเพื่อ
รักษาตนอีกด้วย การรักษาตนในท่ีน้ี หมายถึง การขดัเกลาตนเองให้มีคุณธรรมสูงข้ึนตามหลักกุศล
กรรมบถ ๑๐๑๐๓ ซ่ึงความจริงแลว้ กุศลกรรมบถน้ี เป็นหลกัท่ีขยายมาจากศีล ๕ เพื่อการปฏิบติัและขดั
เกลาตนเอง ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจให้มากท่ีสุด โดยแยก
ออกเป็นความประพฤติท่ีดีงามทางไตรทวาร ไดแ้ก่ 
 ๑. กายสุจริต 
 ความประพฤติท่ีถูกต้องดีงามทางกาย มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติต่อกัน               
ดว้ยความดีหรือมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ประกอบดว้ย 
 ๑) ละเวน้การฆ่า การเบียดเบียน มีเมตตา กรุณา ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
 ๒) เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นและประกอบสัมมาชีพ 
 ๓) ละการประพฤติผดิในกาม ไม่ละเมิดประเวณีทางเพศและส ารวมในกาม๑๐๔ 
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๑๖๒ 
 
 ๒. วจีสุจริต 
 ความประพฤติท่ีถูกตอ้งดีงามทางวาจา มีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อให้มนุษยรู้์จกัใชค้  าพูดท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม และสร้างสรรค์ ท่ีก่อให้เกิดความดีงามแก่ตนเองในด้านสัมพนัธภาพท่ีดีทางวาจา                
ซ่ึงประกอบดว้ย 
 ๑) ละการพดูเทจ็ โกหก หลอกลวงเพื่อตนเองและผูอ่ื้น พดูแต่ค าท่ีเป็นจริง 
 ๒) ละการพูดค าส่อเสียด หมายถึง ค าพูดยุแหย่ให้คนแตกแยกกนั แต่พูดสมานให้คนท่ี
แตกร้าวกนัใหป้รองดองกนั รักใคร่กลมเกลียวกนั ท่ีปัจจุบนัใชค้  าวา่ “สมานฉนัท”์ 
 ๓) ละการพดูหยาบคาย พดูแต่ค าสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน 
 ๔) ละการพดูเพอ้เจอ้ คือ ค าพดูท่ีเหลวไหล ไร้สาระ พดูแต่ค าจริง มีประโยชน์ต่อผูฟั้ง๑๐๕ 
 ๓. มโนสุจริต 
 ความประพฤติท่ีถูกตอ้งดีงามทางใจ แนวคิดในพุทธจริยศาสตร์ให้ความส าคญัต่อพฤติกรรม
ทางใจมากท่ีสุด เน่ืองจากพฤติกรรมทั้งท่ีดีและไม่ดีท่ีมนุษยแ์สดงออกมาลว้นมีมูลฐานมาจากการ 
สั่งการของจิตเป็นส าคญั ประกอบดว้ย 
 ๑) ไม่เพง่เล็งอยากไดข้องผูอ่ื้น แต่ควรปลูกจิตส านึกในการเสียสละใหม้าก 
 ๒) ไม่คิดร้าย พยาบาท อาฆาตผูอ่ื้น แต่ตั้งจิตปรารถนาให้สัตวท์ั้งหลายอยู่ร่วมกนัโดยไม่มีเวร 
ไม่เบียดเบียนกนั ไม่มีทุกข์ ครองตนอยู่ดว้ยความเป็นสุข และปลูกจิตส านึกดา้นเมตตา กรุณาต่อ
สรรพชีวติ 
 ๓) มีความเห็นชอบ เช่น เห็นวา่การใหท้าน การบูชา กรรมดี กรรมชัว่มีผลจริง เป็นตน้๑๐๖ 
 วิธีการปฏิบัติในเร่ืองกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการข้างต้นน้ี เป็นเคร่ืองช้ีวดัว่าตัวเรานั้น                   
จะหาความสุขอนัแทจ้ริงไม่ไดเ้ลย หากเราไม่ฝึกและควบคุมพฤติกรรมของตนให้อยูใ่นกรอบของ
ความถูกตอ้ง เพราะหากเราไม่ฝึกฝนอบรมหรือขดัเกลาตนเองแลว้ ชีวิตของเราก็จะเขา้ไปพวัพนักบั
ปัญหาท่ีเดือดร้อนวุ่นวายมากมายมหาศาลอนัสุดประมาณมิได ้เช่น ปัญหาทางดา้นอาชญากรรม 
ความรุนแรงท่ีเกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเร่ืองชู้สาว ปัญหาเร่ืองเพศสัมพนัธ์ การโกหก
หลอกลวง และการท าลายตวัเองดว้ยการเสพส่ิงมึนเมาแลว้น าไปสู่การท าร้ายผูอ่ื้นและสังคม ดงันั้น 
หากเราตอ้งการให้เกิดสันติสุขแก่ชีวิตตนแลว้ จะตอ้งปฏิบติัตามหลกักุศลกรรมบถดว้ยความเขา้ใจ 
ก็จะสามารถป้องกนัหรือบรรเทาปัญหาเหล่าน้ีลงไปไดม้าก เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาตนไปสู่
หลกัการปฏิบติัตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง คือ เพื่อความหลุดพน้ต่อไป 
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๑๖๓ 
 
 ๓.๔.๓ วธีิปฏิบัติเพือ่ความหลุดพ้นตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
 ไตรสิกขาเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองใน ๓ ด้าน คือ การส ารวมระวงัทางกายและวาจา              
(อธิสีลสิกขา) การท าจิตให้มัน่คง ไม่ฟุ้งซ่าน (อธิจิตตสิกขา) การเห็นหรือรู้ตามความเป็นจริง               
(อธิปัญญาสิกขา) หรือเรียกโดยย่อก็คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ไตรสิกขาสามารถจ าแนกออกได ้ 
หลายประเภทหรือหลายระดบั ในระดบัสูงสุด คือ เพื่อตดักิเลสและบรรลุนิพพาน ไตรสิกขาตอ้งปฏิบติั             
ไปพร้อมกนัในขณะเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน ไตรสิกขาเม่ือมองในแง่มุมหน่ึงจึงไดแ้ก่ อริยมรรค          
มีองค ์๘ นัน่เอง เพราะเป็นหลกัปฏิบติัหรือหนทางแห่งความพน้ทุกขเ์ช่นเดียวกนัและมีเน้ือหาสาระ
ท่ีถือวา่เป็นหน่ึงเดียวกนัดงัจะอธิบายต่อไป 
 ใน “สโตการิญาณนิทเทสแห่งคมัภีร์ปฏิสัมภิทามรรค” ซ่ึงอธิบายเร่ืองการเจริญ อานาปานสัสติ 
พระสารีบุตรไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่ “สิกขา” หรือ “ศึกษา” หรือ “ไตรสิกขา” ไวว้า่ 

ภิกษุเม่ือค านึงถึงสิกขา ๓ น้ี ช่ือวา่ ศึกษา เม่ือรู้ ช่ือวา่ ศึกษา เม่ือเห็น ช่ือว่า 
ศึกษา เม่ือน้อมใจเช่ือดว้ยศรัทธา ช่ือว่า ศึกษา เม่ือประคองความเพียร ช่ือว่า ศึกษา 
เม่ือตั้งสติไวม้ัน่ ช่ือวา่ ศึกษา เม่ือตั้งจิตไวม้ัน่ ช่ือวา่ ศึกษา เม่ือรู้ชดัดว้ยปัญญา ช่ือวา่ 
ศึกษา เม่ือรู้ยิ่งธรรมท่ีควรรู้ ช่ือว่า ศึกษา เม่ือก าหนดรู้ธรรมท่ีควรก าหนดรู้ ช่ือว่า 
ศึกษา เม่ือละธรรมท่ีควรละ ช่ือว่า ศึกษา เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญ ช่ือว่า ศึกษา  
เม่ือท าใหแ้จง้ธรรมท่ีควรท าใหแ้จง้ ช่ือวา่ ศึกษา๑๐๗ 

 

 ตามค าอธิบายน้ี “สิกขา” จึงหมายถึง การปฏิบติัดว้ยการฝึกอบรมจิตจนเกิดความรู้แจง้เห็นจริง 
ละส่ิงท่ีควรละ คือ กิเลสหรือความชั่ว และท าให้เกิดส่ิงท่ีดีงาม คือ ปัญญาญาณท่ีท าให้ตรัสรู้
กลายเป็นพระอรหันต ์ไตรสิกขาในท่ีน้ี จึงหมายถึง การปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกขห์รือเพื่อนิพพาน
นัน่เอง อยา่งไรก็ตาม ความหมายของ “ไตรสิกขา” ในท่ีน้ี เป็นความหมายของไตรสิกขาในบริบท
ของความเจริญสติปัฏฐานและวิปัสสนากมัมฏัฐาน ถา้เรากล่าวถึง “ไตรสิกขา” ในบริบทของการ
ปฏิบติัธรรมในชีวติประจ าวนัโดยทัว่ไป ความหมายของ “ไตรสิกขา” จะมีความต่างออกไปเล็กนอ้ย 
ผูว้จิยัขอจ าแนกประเภทของไตรสิกขาออกเป็น ๒ ประเภท หรือ ๒ ระดบั ดงัน้ี 
 ๑) ไตรสิกขาระดับต้น หมายถึง การปฏิบติัไตรสิกขาระดบัตน้ ซ่ึงไม่ใช่การปฏิบติัในขณะ
เจริญวปัิสสนากมัมฏัฐาน เป็นการปฏิบติัท่ียงัไม่ครบทั้ง ๓ สิกขาในเวลาเดียวกนั (แต่มีปัญญาก ากบั
โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางอยูท่ี่นิพพานเช่นกนั) และเป็นการปฏิบติัท่ียงัไม่เขม้ขน้ เช่น การรักษา 
ศีล ๕ หรือศีล ๘ เป็นบางวนัหรือบางคร้ัง และการปฏิบติัสมถกมัมฏัฐานเป็นบางเวลา หรือหมายถึง 
การถือศีลและปฏิบติัสมถกมัมฏัฐานพร้อมกนัโดยยงัไม่ไดป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน เม่ือปฏิบติั 
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๑๖๔ 
 
จนได้สมาธิในระดับหน่ึงแล้ว เช่น ได้ปฐมฌานจึงค่อยปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานในภายหลัง               
ซ่ึงก็คือ การปฏิบติัไตรสิกขาในระดบัสูงนัน่เอง 
 ดงันั้น การถือศีล ๕ โดยไม่ไดป้ฏิบติัสมาธิและปัญญาเลยจึงไม่ใช่อธิศีล อธิศีลจึงตอ้งมีสติ 
สมาธิ และปัญญาก ากบัอยูด่ว้ย คือ ตอ้งท าควบคู่ไปดว้ย แมจ้ะยงัไม่ไดฝึ้กทั้ง ๓ อยา่งนั้นพร้อมกนั
ดว้ยการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานก็ตาม อธิจิตหรืออธิปัญญาก็เช่นกนัไม่ใช่แค่ฝึกสมาธิอยา่งเดียว
หรือการใช้ปัญญาโดยทัว่ไป แต่เป็นการฝึกสมาธิท่ีมีศีลและปัญญาก ากบัและเป็นการฝึกปัญญา                
ท่ีมีสัมมาทิฏฐิในทางพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นแนวทาง 
 ๒) ไตรสิกขาระดับสูง หมายถึง การปฏิบติัไตรสิกขาในขณะเจริญวิปัสสนากัมมฏัฐาน              
ซ่ึงจะปฏิบติัครบทั้ง ๓ สิกขาในเวลาเดียวกนั ท่ีจดัเป็นระดบัสูงก็เพราะไตรสิกขาแบบน้ีเท่านั้น               
ท่ีจะท าใหเ้กิดวปัิสสนาญาณท่ีจะท าลายกิเลสและบรรลุอรหตัผลได ้
 อริยมรรคหรือมรรคมีองค์ ๘ ก็มีนยัเช่นเดียวกนั คือ ขอ้ปฏิบติัหรือองค์ธรรมทั้ง ๘ อย่าง             
ท่ีองค์ประกอบของอริยมรรคในระดบัตน้ เป็นการปฏิบติัท่ีไม่ครบถ้วนทั้ง ๘ องค์ (ซ่ึงเม่ือกล่าว
อย่างเคร่งครัดยงัไม่จดัเป็น “อริยมรรค” ตวัจริง) ส่วนในระดบัสูงซ่ึงเป็นการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐานจะเป็นการปฏิบติัองค์มรรคครบทั้ง ๘ องคใ์นเวลาเดียวกนั ดงัจะไดอ้ธิบายรายละเอียด
ของไตรสิกขาและอริยมรรคไปพร้อมกนัในระดบัต่อไป 
 ๑. อธิสีลสิกขา 
 ใน “ปฐมสิกขตัตยสูตร” พระพุทธเจา้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายวา่ อธิสีลสิกขา หมายถึง การมีศีล
หรือการสมาทานสิกขาบททั้ งหลาย๑๐๘ การสมาทานสิกขาบทของภิกษุ ก็คือ การรักษาศีลท่ี                 
พระพุทธองคท์รงบญัญติัไว ้ซ่ึงเม่ืออนุโลมใชก้บัคฤหสัถ์ อธิสีลสิกขาก็น่าจะไดแ้ก่ การรักษาศีลต่าง ๆ 
มีศีล ๕ เป็นตน้ นัน่เอง ดงันั้น อธิศีลสิกขาจึงหมายถึง การรักษาศีล แต่ไม่ใช่การรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ 
โดยทัว่ไปหรือในศาสนาอ่ืน เพราะในเชิงปฏิบติัจะต้องเป็นการรักษาศีลท่ีประกอบด้วยสมาธิ              
และปัญญาโดยมีเป้าหมายสูงสุดอยูท่ี่นิพพาน 
 ใน “สโตการิญาณนิทเทส” พระสารีบุตรอธิบายสีลสิกขาวา่ หมายถึง “ความส ารวม”๑๐๙ ค  าวา่ 
“ส ารวม” น้ีครอบคลุมทั้งความส ารวมระวงัทางกาย วาจา และใจได้ ดงัจะเห็นได้จากพุทธพจน์                
ใน ฉัพพคัคิยภิกขุวตัถุ ของคมัภีร์ธรรมบท ท่ีตรัสให้บุคคลส ารวมกาย ละกายทุจริต ส ารวมวาจา              
ละวาจาทุจริต และส ารวมใจ ละมโนทุจริต๑๑๐ และในกลัป์ยาณสีลสูตร พระพุทธเจา้ก็ทรงเรียกภิกษุ 
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ผูไ้ม่มีความชัว่ทั้งทางกาย วาจาทางใจ และมีหิริครองใจว่า เป็นผูมี้ศีลงาม๑๑๑ ดงันั้น การรักษาศีล               
ท่ีแทจ้ริงจึงหมายถึง แค่การส ารวมระวงัไม่ใหเ้กิดความชัว่ทางกาย ทางวาจา และทางใจ อธิสีลสิกขา
จึงไม่ไดห้มายถึง แค่การส ารวมระวงัความชัว่ทางกายและวาจาเท่านั้น แต่หมายถึง ระวงัความชัว่
ไม่ให้เกิดทางใจด้วย ซ่ึงก็คือ ระวงัไม่ให้เกิดกิเลสในจิตของตนนั่นเอง ซ่ึงในความเป็นจริง                  
การรักษาศีลเพื่อควบคุมกายและวาจาไม่ใหท้  าชัว่จะเป็นไปไดย้ากหากเราไม่ควบคุมจิตไม่ให้คิดชัว่ 
เพราะการท าชัว่ทางกายและวาจามีตน้ตอมาจากความคิดชัว่นัน่เอง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราควบคุม
จิตไม่ให้ความคิดชั่วหรือควบคุมจิตท่ีคิดชั่วให้อยู่ในอ านาจตนเองได้ การส ารวมกายและวาจา             
ยอ่มเป็นไปไดอ้ย่างอตัโนมติั เพราะเม่ือใจไม่คิดชัว่ การท าความชัว่ทางกายและวาจาก็ย่อมไม่เกิด 
อยูแ่ลว้ การถือเอาศีล ๕ หรือศีล ๘ เป็นตน้ จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีใชฝึ้กจิตช าระกิเลสนัน่เอง ซ่ึงในขณะ
ปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานก็เท่ากบัได้รักษาศีลด้วย แมไ้ม่ได้สมาทานศีลโดยตรง เพราะเจตนา              
ในการส ารวมงดเวน้จากการท าชัว่ทางกายและวาจาในขณะนั้น ก็คือ “ศีล” นัน่เอง 
 อธิศีลสิกขาจึงมุ่งการส ารวมจิตไม่ให้เกิดกิเลสและท ากรรมชั่วออกมาทางกายและวาจา 
จดัเป็นบนัไดขั้นแรกส าหรับการฝึกอบรมตนเองเพื่อก าจดักิเลสอย่างเด็ดขาดในท่ีสุด ในระดบัต ่า 
เราอาจสมาทานถือศีลต่าง ๆ เพื่อช่วยยบัย ั้งความคิดชัว่หรือกิเลสในใจอยูเ่ป็นประจ า แต่ในระดบัสูง 
การท่ีเราเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานนัน่เองจะท าให้เราถือศีลท่ีครอบคลุมการส ารวมระวงัทั้งทางกาย 
วาจา และใจ และในขณะเจริญวิปัสสนามฏัฐาน เราจะตอ้งฝึกสติให้เท่าทนัอารมณ์หรือเหตุการณ์            
ท่ีจรเขา้มาในประสบการณ์ของเราเม่ือมีสติอยู่ ก็เท่ากบัไดส้ ารวมระวงังดเวน้จากการท ากายทุจริต 
วจีทุจริต และมโนทุจริตไปในตวันัน่เอง อธิสีลสิกขาในระดบัสูงจึงหมายถึง “การงดเวน้” ของจิต         
ท่ีเรียกวา่ “วีรตี” หรือ “วิรัติ” ซ่ึงในอภิธรรมถือเป็นโสภณเจตสิก (เจตสิกท่ีเป็นกุศล) ประเภทหน่ึง 
มีอยู ่๓ อยา่ง คือ วีรตีสัมมาวาจา วีรตีสัมมากมัมนัตะ วีรตีสัมมาอาชีวะ ซ่ึงก็คือ องคม์รรค ๓ อยา่ง
นั่นเอง วีรตีเจตสิก ๓ อย่างน้ีเกิดพร้อมกันในโลกุตตรจิตทั้ ง ๘ ดวง แต่ในกามาวจรกุศลจิต                  
เกิดแยกกัน๑๑๒ ดังนั้ น อธิศีลสิกขาจึงมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีการท าให้เกิดวีรติเจตสิก ๓ อย่าง                      
ท่ีเกิดพร้อมกบัโลกุตตรจิตนัน่เอง 
 อธิศีลสิกขาจึงถูกแบ่งได้ ๒ ระดับ ดังกล่าวมาแล้ว คือ เป็นอธิศีลสิกขาระดับต้นและ
ระดบัสูง อรรถกถาของคมัภีร์มหานิทเทสอธิบายความหมายของอธิศีลไว ้๒ อยา่งซ่ึงอาจถือวา่เป็น 

                                                        
๑๑๑ข.ุอิติ. ๒๕/๙๗/๔๗๒. 

 ๑๑๒พระพุทธโฆษาจารย,์ แปลโดย พระคนัธสาราภิวงศ,์ อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, 
(กรุงเทพมหานคร : พิมพโ์ดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรม
ราชานุวตัร, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๓.  



๑๖๖ 
 
๒ ระดบัก็ได้ คือ อธิศีล หมายถึง ปาฏิโมกขสังวร คือ ความส ารวมระวงัในพระปาฏิโมกข์ และ  
ปาฏิโมกขสังวร ท่ีประกอบไปดว้ยมรรคผล ซ่ึงอธิศีลน้ีเป็นศีลท่ีมีเฉพาะในเวลาท่ีพระพุทธเจา้เสด็จ
อุบติัข้ึนมาเป็นศีลท่ีใหญ่กวา่โลกิยศีลทั้งปวง๑๑๓ ค  าอธิบายน้ีมุ่งไปท่ีการรักษาสิกขาบทของพระสงฆ ์ 
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้แต่ไดเ้นน้ให้เห็นวา่ อธิศีลท่ีแทห้รือท่ีส าคญั คือ อธิศีลท่ีปฏิบติัจนเกิด
มรรคผล ซ่ึงก็คือ อธิศีลสิกขาในระดบัสูงท่ีวา่มานัน่เอง 
 องค์ประกอบของอริยมรรคท่ีจัดเป็นอธิสีลสิกขา ก็ คือ สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 
สัมมากมัมนัตะ (การกระท าชอบ) และสัมมาอาชีวะ (การเล้ียงชีพชอบ) โดยท่ีในระดบัต ่าขอ้ปฏิบติั
เหล่าน้ียงัไม่จัดเป็น “องค์มรรค” ท่ีแท้จริงเป็นองค์มรรคได้เพียงอนุโลม เพราะการปฏิบัติใน    
ระดับต ่า ยงัไม่มีองค์มรรคทั้ง ๘ ครบถ้วน ในเวลาเดียวกันซ่ึงท าให้ไม่สามารถท าผูป้ฏิบติัให้
กลายเป็น “พระอริยะ” ได้ องค์มรรคทั้ง ๓ ท่ีจดัอยู่ในหมวดอธิสีลสิกขาเม่ืออธิบายตามแนวท่ี
อธิบายมาแลว้ จะมีความหมายดงัน้ี 
 สัมมาวาจา ในระดบัตน้ หมายถึง การพดูแต่ค าจริงและค าท่ีมีประโยชน์รวมทั้งการไม่พูดค า
เทจ็ การไม่พูดค าส่อเสียด การไม่พูดค าหยาบ และการไม่พูดเพอ้เจอ้ กล่าวโดยยอ่ คือ การพูดแต่วจี
สุจริตและการงดเวน้จากวจีทุจริตเหล่าน้ี ในขณะเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซ่ึงเรียกว่า “วิรตี
สัมมาวาจา”๑๑๔ คือ มุ่งเอาเจตนาท่ีงดเวน้วจีทุจริตทั้ง ๔ มีการพูดค าเท็จ เป็นตน้ ไม่ไดเ้นน้การพูดค า
จริงและค าท่ีมีประโยชน์ ผูป้ฏิบติัธรรมท่ีอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่สามารถปฏิบติัอริยมรรคได้ครบ    
ทั้ง ๘ องค ์เน่ืองจากไม่มีใครใหพ้ดูดว้ย ใน วภิงัคสูตร พระพุทธองคก์็ตรัสเฉพาะเจตนาเป็นเหตุเวน้
วจีทุจริตเหล่าน้ี๑๑๕ ในคมัภีร์วิภงัคก์็อธิบายวา่ หมายถึง “เจตนา” เป็นเหตุงดเวน้จากวจีทุจริตเหล่าน้ี
เช่นกนั๑๑๖ ซ่ึงแสดงว่า สัมมาวาจาเป็นเร่ืองของเจตนาเป็นเหตุงดเวน้ ไม่ไดมุ้่งท่ีการพูดค าจริงและ 
ค าท่ีมีประโยชน์ซ่ึงเป็นพฤติกรรมทางกายและวาจาท่ีแสดงออกมาในภายนอก 
 สัมมากมัมนัตะ ก็มีนยัคลา้ยคลึงกบัสัมมาวาจา คือ ในระดบัตน้ หมายถึง การท าความดี ทาง
กายและการเวน้จากกายทุจริต ๓ คือ การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ และการไม่ประพฤติผิด             
ในกาม ซ่ึงเป็นศีล ๓ ขอ้แรกในศีล ๕ และถ้าถือศีล ๘ ก็จะตอ้งงดเวน้อพรหมจรรย ์(การปฏิบติั         
อันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์) คือ การงดเว้นเ ร่ืองเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด กล่าวโดยย่อ 

                                                        
 ๑๑๓ข.ุม.อ. ๑/๑๑๗ - ๑๑๘. 
 ๑๑๔พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  าณสิทฺธิ), อุดมวิชา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพเ์ป็น
มุทิตาสักการะแด่พระครูวมิลธรรมรังสี, ๒๕๓๙), หนา้ ๘๑. 
 ๑๑๕ส .ม. ๑๙/๘/๑๑.  
 ๑๑๖อภิ.ว.ิ ๓๕/๒๐๕/๑๗๒. 



๑๖๗ 
 
สัมมากมัมนัตะ ก็คือ การท ากายสุจริตและงดเวน้จากกายทุจริต ส่วนในระดบัสูงมุ่งสู่การปฏิบติั              
เพื่อความหลุดพน้หรือการท าลายกิเลสอยา่งจริงจงั สัมมากมัมนัตะจึงหมายถึง เจตนาเป็นเหตุงดเวน้
จากการฆ่าสัตว ์การลกัทรัพย ์และอพรหมจรรย ์ดงัท่ีพระพุทธองคต์รัสไวใ้น วภิงัคสูตร๑๑๗ อยา่งไรก็ตาม 
ในพระสูตรอ่ืน เช่น สัจจวิภงัคสูตร มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์๑๑๘ และใน มหาสติปัฏฐานสูตร  
ทีฆนิกาย มหาวรรค๑๑๙ พระพุทธเจา้ตรัสวา่ สัมมากมัมนัตะ หมายถึง การงดเวน้จากการฆ่าสัตว ์การ
ลกัทรัพย ์และการประพฤติผิดในกาม ซ่ึงสัมมากมัมนัตะขอ้สุดท้ายจะต่างจากวิภงัคสูตร ผูว้ิจยั
เขา้ใจวา่สาระส าคญัคงเหมือนกนั คือ การส ารวมระวงัจนถึงระดบังดเวน้เร่ืองเพศสัมพนัธ์  เพียงแต่
ในวิภังคสูตรจะพูดเน้นในระดับสูง คือ การงดเว้นเ ร่ืองเพศสัมพันธ์เท่ านั้ น การปฏิบัติ
สัมมากมัมนัตะในระดบัสูงน้ีเน้นท่ีการปฏิบติัในขณะเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน เพราะจะท าไป
พร้อมกบัองคม์รรคอ่ืน ๆ ดว้ย ในขณะเจริญวปัิสสนากมัมฏัฐานผูป้ฏิบติัยอ่มงดเวน้จากกายทุจริต ๓ 
อย่างเหล่าน้ีโดยปริยายอยู่แล้ว เพราะการเจริญสติท าให้เราสามารถระงับยบัย ั้งเจตนาท่ีจะเป็น
ตน้เหตุของกายทุจริตเหล่าน้ีไดแ้ละส่งเสริมเจตนาท่ีจะงดเวน้จากกายทุจริตเหล่าน้ี สัมมากมัมนัตะ 
ท่ีจดัอยู่ในองค์มรรคหรือเป็นสัมมากมัมนัตะระดบัสูง จึงเรียกว่า “วิรติสัมมากมัมนัตะ”๑๒๐  คมัภีร์
วภิงัคก์็อธิบายวา่ หมายถึง “เจตนา” เป็นเหตุงดเวน้จากกายทุจริต ๓ เช่นกนั๑๒๑ 
 สัมมาอาชีวะ ในระดบัตน้ หมายถึง การเล้ียงชีพชอบหรือการประกอบอาชีพอะไรก็ได ้            
ท่ีสุจริตและไม่ผิดศีลธรรม ไม่ใช่อาชีพท่ีคดโกงหลอกลวงผูอ่ื้นและไม่ใช่อาชีพท่ีเบียดเบียน                
หรือมีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ การเล้ียงชีพชอบในท่ีน้ีครอบคลุมถึงการประกอบอาชีพท่ีสุจริต
และการด ารงชีวติอยา่งชอบธรรมของบรรพชิตดว้ย ในวิภงัคสูตร พระพุทธเจา้ตรัสวา่ สัมมาอาชีวะ 
หมายถึง การละมิจฉาอาชีวะ (การเล้ียงชีพท่ีผิด) และการเล้ียงชีพดว้ยสัมมาอาชีวะ (อาชีพท่ีชอบ
ธรรม)๑๒๒ ในระดบัสูง สัมมาอาชีวะมุ่งเอาเจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากมิจฉาอาชีวะท่ีเกิดในขณะเจริญ
วิปัสสนากมัมฏัฐาน คือ ในขณะเจริญเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน ผูป้ฏิบติัย่อมคิดจะหลีกให้พน้จาก
การ ท าความชัว่ทุกอย่าง รวมทั้งการเล้ียงชีพท่ีไม่ถูกตอ้งดว้ย กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ ในขณะเจริญ
วปัิสสนากมัมฏัฐาน ผูป้ฏิบติัยอ่มงดเวน้จากอาชีพทุจริตหรือการด าเนินชีวิตท่ีผิดโดยปริยาย เหมือน

                                                        
 ๑๑๗ส .ม. ๑๙/๘/๑๑. 
 ๑๑๘ม.อุ. ๑๔/๓๗๕/๔๒๒. 
 ๑๑๙ที.ม. ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 
 ๑๒๐พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  าณสิทฺธิ), อุดมวชิา, อา้งแลว้, หนา้ ๘๑. 
 ๑๒๑อภิ.ว.ิ ๓๕/๒๐๕/๑๗๒. 
 ๑๒๒ส .ม. ๑๙/๘/๑๑. 



๑๖๘ 
 
การปฏิบัติสัมมากัมมนัตะ ดังนั้ น สัมมาอาชีวะในระดับสูงจึงเรียกว่า “วีรตีสัมมาอาชีวะ”๑๒๓                   
คมัภีร์วิภงัค์ในตอนท่ีอธิบายมคัคสัจตามแนวอภิธรรม (อภิธรรมภาชนีย)์ ก็อธิบายสัมมาอาชีวะว่า 
หมายถึง เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากมิจฉาชีพ และการก าจดัตน้เหตุ (แห่งมิจฉาชีพ)๑๒๔ ซ่ึงแสดงว่า 
สัมมาอาชีวะในอริยมรรคนั้นมุ่งเอาเจตนาท่ีงดเวน้มิจฉาชีพเป็นส าคญั เพราะการก าจดัต้นเหตุ                
แห่งมิจฉาชีพ ก็คือ การก าจัดกิเลสนั่นเอง เพราะกิเลสเป็นต้นเหตุแห่งการกระท าชั่วทั้ งปวง                  
การเจริญวปัิสสนากมัมฏัฐานจึงเป็นการฝึกหรือเจริญสัมมาอาชีวะในระดบัสูง 
 ๒. อธิจิตตสิกขา 
 อธิจิตตสิกขา คือ การปฏิบติัสมาธิหรือการฝึกจิตให้มัน่คงไม่ฟุ้งซ่าน ท าให้จิตมีประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยเฉพาะการใชปั้ญญาพิจารณาหาความจริง ใน “ปฐมสิกขตัตยสูตร” พระพุทธเจา้
ตรัสอธิบายอธิจิตตสิกขาว่า หมายถึง การได้ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌาน๑๒๕ ซ่ึงเป็นความหมาย
เดียวกบัสัมมาสมาธิในอริยมรรค แสดงวา่ อธิจิตตสิกขาหรือสัมมาสมาธิ หมายถึง การมีสมาธิของจิต 
เป็นส าคญั .ซ่ึงการจะมีสมาธิในระดบัปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานก็ตอ้งอาศยัการฝึกสมถกมัมฏัฐาน  
ผูต้อ้งการหลุดพน้จึงอาจจะปฏิบติัสมถกมัมฏัฐานจนไดฌ้านก่อนแลว้จึงมาเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
ในภายหลงัก็ได ้
 อยา่งไรก็ตาม สมาธิท่ีใชใ้นการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสมาธิ ในระดบั
ฌานเสมอไป สมาธิในระดบัต ่ากว่าฌานก็สามารถใช้ในการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน จนบรรลุ
มรรคผลได ้เพราะในปฏิลาภสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงสมาธินทรียซ่ึ์งเป็นหน่ึงในอินทรีย ์๕ ท่ีเป็น
องคป์ระกอบอยา่งหน่ึงของการตรัสรู้วา่ 

“อริยสาวกในธรรมวินัย น้ีท านิพพานให้ เป็นอารมณ์แล้ว  ได้สมาธิ                      
ไดเ้อกคัคตาจิต”๑๒๖ 

 

 ซ่ึงแสดงว่า สมาธิท่ีเกิดในขณะเจริญวิปัสสนากรรมฐาน หมายถึง เอกคัคตาจิต คือ ความท่ีจิต            
มีอารมณ์เดียวโดยไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นสมาธิในระดับฌานใด ซ่ึงเท่ากับว่าสมาธิท่ีใช้เป็นฐาน               
ในการฝึกวิปัสสนากมัมฏัฐานไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสมาธิในระดบัฌานก็ได ้และในสโตการิญาณนิทเทส 

                                                        
 ๑๒๓พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  าณสิทฺธิ), อุดมวชิา, อา้งแลว้, หนา้ ๘๑. 
 ๑๒๔อภิ.ว.ิ ๓๕/๒๐๖/๑๗๔. 
 ๑๒๕องฺ.ติก. ๒๐/๙๐/๓๑๙. 
 ๑๒๖ส .ม. ๑๙/๔๘๑/๒๙๒. 



๑๖๙ 
 
ของคมัภีร์ปฏิสัมภิทามรรค พระสารีบุตร อธิบายจิตตวิสุทธิ อนัหมายถึง ความบริสุทธ์ิจากกิเลส 
ดว้ยอ านาจสมาธิ โดยบอกวา่ “ช่ือวา่ จิตตวสุิทธิ เพราะมีความหมายวา่ ไม่ฟุ้งซ่าน”๑๒๗ 
 ค าอธิบายน้ีแสดงว่า สมาธิท่ีใช้ในการก าจดักิเลสสามารถใช้ไดต้ั้งแต่ขั้นต ่า คือ ขอให้จิต  
ไม่ฟุ้งซ่านก็พอ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากค าว่า “ไม่ฟุ้งซ่าน” ในท่ีน้ี หมายถึง ความสงบระงบัจาก
นิวรณ์ คือ กิเลส เคร่ืองกั้นความกา้วหนา้ในคุณธรรมและกีดขวางไม่ให้เกิดปัญญาอนัมีอยู ่๕ อยา่ง 
มีกามฉันทะ (ความพอใจในกามคุณ) เป็นต้น ซ่ึงส่ิงท่ีจะก าราบหรือเอาชนะนิวรณ์เหล่าน้ี                      
เพื่อเปิดทางให้แก่การเจริญวิปัสสนาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก็คือ สมาธิในระดบัอุปจารสมาธิ 
(สมาธิจวนจะแน่วแน่) และอัปปนาสมาธิ (สมาธิแน่วแน่) ซ่ึงเป็นสมาธิในฌาน ในคัมภีร์                   
อภิธมัมตัถสังคหะจึงอธิบายจิตตวสุิทธิวา่ หมายถึง อุปจารสมาธิและอปันาสมาธิ๑๒๘ 
 ถึงกระนั้น ค าอธิบายดงักล่าวน้ีก็ไม่ไดห้มายความวา่ มีแต่อุปจารสมาธิและอปัปนาสมาธิ
เท่านั้นท่ีท าให้จิตสงบจากนิวรณ์ได ้เพราะสมาธิหรือความสงบระดบัขณิกสมาธิ (สมาธิชัว่ขณะ)                 
ก็สามารถระงบันิวรณ์ในระดบัท่ีจะเป็นฐานใหเ้ราเจริญวิปัสสนาได ้แมอ้าจมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่
อุปจารสมาธิและอปัปนาสมาธิก็ตาม เพราะขณิกสมาธิท่ีเกิดด้วยการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน              
ล้วน ๆ และใช้เป็นฐานในการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานน้ี จะมีลักษณะพิเศษกว่าขณิกสมาธิ                 
ของสมถกัมมฏัฐาน เน่ืองจากสามารถมีความสงบและแน่วแน่มากข้ึนเร่ือย ๆ จนใกล้เคียงกับ 
อุปจารสมาธิและอปัปนาสมาธิ ซ่ึงในอรรถกถาเรียกวา่ “วปัิสสนาสมาธิ” ดงัจะเห็นไดจ้ากค าอธิบาย
ของอรรถกถาคมัภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ท่ีจ าแนกประเภทสมาธิออกเป็น ๔ ประเภท หรือ ๔ ระดบั คือ 
ขณิกสมาธิ วิปัสสนาสมาธิ อุปจารสมาธิ และปฐมชัฌานสมาธิ (อปัปนาสมาธิ) ๑๒๙ ซ่ึงแสดงว่า
วปัิสสนาสมาธิเป็นสมาธิระหวา่งขณิกสมาธิกบัอปัปนาสมาธิ จึงเป็นสมาธิท่ีใกลเ้คียงหรือคลา้ยกบั
อุปจารสมาธิ ดงัท่ีคมัภีร์ปรมตัถมญัชุสาอธิบายไวมี้ใจความสรุปได้ว่า ขณิกสมาธิชนิดน้ีเรียกว่า 
“อุปจารสมาธิ” ก็ไดเ้พราะมีลกัษณะเหมือนกนั (ตาทิสสฺส ปน สมาธิสฺสสมานลกฺขณตาย) แต่ไม่ใช่
อุปจารสมาธิจริง ๆ เพราะอุปจารสมาธิ คือ สมาธิท่ีเขา้ใกลอ้ปัปนาสมาธิ๑๓๐ และคมัภีร์ปรมตัถมญัชุสา            

                                                        
 ๑๒๗ข.ุอป. ๓๑/๑๗๐/๒๖๗.  
 ๑๒๘พระพุทธโฆษาจารย,์ แปลโดย พระคนัธสาราภิวงศ,์ อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, 
อา้งแลว้, หนา้ ๑๐๒. 

๑๒๙ข.ุอป.อ. ๑/๑๓๖. 
๑๓๐วสุิทฺธิ.มหาฎีกา. ๒/๒๑๑. 



๑๗๐ 
 
ยงัอธิบายอีกวา่ สมาธิท่ีตั้งอยูช่ัว่ขณะ (คือขณิกสมาธิหรือวปัิสสนาสมาธิ) น้ี เม่ือตั้งมัน่อยา่งต่อเน่ือง
โดยไม่มีกิเลสเขา้แทรกเขา้มาก็ท าใหจิ้ตสงบไดเ้ช่นเดียวกบัอปัปนาสมาธิ (อปฺปิโต วยิ)๑๓๑ 
 ค าอธิบายดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัค าอธิบายของพระอาจารยอ์าสภะปธานกมัมฏัฐานาจริยะ 
ซ่ึงเป็นพระเถระชาวพม่าท่ีเขา้มาบุกเบิกการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบยุบหนอ - พองหนอ 
ท่ีวา่ ส าหรับผูเ้จริญสมถกมัมฏัฐาน จิตตวสุิทธิ หมายถึง อุปจารสมาธิและอปัปนาสมาธิ (ฌาน) และ
ส าหรับผูเ้จริญวิปัสสนากมัมฏัฐานเพียงอยา่งเดียว จิตตวิสุทธิ หมายถึง ขณิกสมาธิ แต่จดัเป็นอุปจารสมาธิ
โดยอนุโลม๑๓๒ หมายความว่า นอกจาก อุปจารสมาธิและอปัปนาสมาธิแล้ว ผูป้ฏิบติัวิปัสสนา                   
ยงัสามารถใชข้ณิกสมาธิในการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน เรียกวา่ “วิปัสสนาขณิกสมาธิ” โดยมีวิธี
ก าหนดอารมณ์ต่าง ๆ จากสมถสมาธิ คือ ก าหนดปรมตัถธรรม คือ รูปนามเป็นอารมณ์ โดยตั้งสติ
ก าหนดทุกส่ิงทุกอย่างหรืออาการต่าง ๆ เช่น การเห็น การได้ยิน ท่ีปรากฏชัดเจนจนได้สมาธิชั่ว
ขณะหน่ึงต่างจากสมถสมาธิท่ีเพ่งอยู่แต่อารมณ์ท่ีเป็นบัญญัติอย่างเดียวโดยไม่ให้ยา้ยอารมณ์                  
แต่วปัิสสนาขณิกสมาธิน้ี เม่ือก าลงัแก่กลา้ก็สามารถบรรลุถึงโลกุตตรอปัปนาสมาธิได ้คือ มรรคผล
และนิพพานได ้หมายความวา่ วิปัสสนาขณิกสมาธิน้ีมีก าลงัมากเขา้ก็มีความแน่วแน่เท่ากบัอุปจารสมาธิ
และเม่ือก าหนดติดต่อกนัไปจนเขา้ถึงอุทยพัพยญาณและภงัคญาณ เป็นตน้ วิปัสสนาขณิกสมาธิ                  
ก็ยิง่แก่กลา้มีก าลงัมากคลา้ยกบัอปันาสมาธิ เพราะปราศจากปฏิปักษ ์คือ กิเลสนิวรณ์๑๓๓ 
 พระธรรมปิฎกก็ถือตามนยัน้ีจึงอธิบายเร่ืองน้ีไวว้า่ 

ผูป้ฏิบติัธรรมสามารถเจริญวิปัสสนาได้โดยใช้สมาธิขั้นตน้ ๆ ท่ีเรียกว่า 
วิปัสสนาขณิกสมาธิ คือ สมาธิท่ีใช้ประกอบกบัวิปัสสนา หรือเพื่อสร้างปัญญาท่ีรู้แจง้ 
อนัเป็นสมาธิในระดบัขณิกสมาธิกบัอุปจารสมาธิเท่านั้น๑๓๔ 

 

 เม่ือผูป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานเพียงอย่างเดียวฝึกจิตให้สูงข้ึนไปเร่ือย ๆ สมาธิของบุคคลนั้น              
ก็จะสูงตามไปดว้ยจนถึงขั้นอุปจารสมาธิและในท่ีสุดเม่ือถึงขณะแห่งการบรรลุมรรคผลสมาธินั้น               
ก็จะแน่วแน่ถึงอปัปนาสมาธิอยา่งนอ้ยถึงระดบัปฐมฌานอีกดว้ย๑๓๕ 
                                                        

๑๓๑วสุิทฺธิ.มหาฎีกา. ๒/๗๙. 
๑๓๒พระอาจารยอ์าสภเถระ ปธานกมัมฏัฐานาจริยะ, วปัิสสนาทปีนีฎกีา, (กรุงเทพมหานคร : 

สร้างเป็นมงัคลานุสรณ์ในงานฉลองชนมายุ ๘๐ ปี เจา้คุณพระพิมลธรรม อาสภมหาเถร เจา้อาวาส
วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ์, ๒๕๒๖), หนา้ ๕. 

๑๓๓เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๘๒ - ๘๓. 
๑๓๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒), หนา้ ๘๒๖. 



๑๗๑ 
 
 ดงันั้น จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า อธิจิตตสิกขา ก็คือ การฝึกจิตจนเกิดสมาธิในระดบัต่าง ๆ 
ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูงก็ท าให้เกิดวิปัสสนาญาณไดซ่ึ้งส่ือนยัว่า ผูไ้ม่ไดฌ้านมาก่อน เม่ือมา
ปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานก็ใชข้ณิกสมาธิเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานจนขณิกสมาธิ
นั้นสามารถตั้งอยูไ่ดใ้นระยะยาวพอท่ีจะเกิดญาณต่าง ๆ ข้ึนมาคลา้ยกบัอุปจารสมาธิ เพราะขณิกส
มาธิโดยทัว่ไปจะตั้งอยู่แค่ระยะสั้น ๆ เท่านั้น ขณิกสมาธิท่ีมีความแน่วแน่ของจิตอาจไม่เท่ากบัอุปจาร
สมาธิแต่อยู่ไดน้านเท่ากบัอุปจารสมาธิ จึงเป็นขณิกสมาธิชนิดพิเศษท่ีพระอรรถกถาจารย ์เรียกว่า 
“วิปัสสนาสมาธิ” และพระวิปัสสนาจารยใ์นปัจจุบนัอยา่งพระโสณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) และ
พระอาจารยอ์าสภะ เรียกวา่ “วปัิสสนาขณิกสมาธิ” 
 ฉะนั้น อธิจิตตสิกขาในระดบัตน้ จึงหมายถึง สมาธิท่ีฝึกตั้งแต่ระดบัต ่าจนถึงระดบัฌานต่าง ๆ 
ซ่ึงไม่ใช่สมาธิในวิปัสสนากัมมัฏฐานแต่เป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน                    
ในขั้นตอนต่อไป ส่วนในระดบัสูง หมายถึง สมาธิท่ีใชใ้นการเจริญวปัิสสนากมัมฏัฐานรวมถึงสมาธิ
ท่ีเกิดจากการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานนั้นดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าอธิบายในอรรถกถาของคมัภีร์
มหานิทเทส ท่ีแบ่งอธิจิตเป็น ๒ ความหมายหรือ ๒ ระดบั คือ ในความหมายแรก อธิจิต หมายถึง 
จิตท่ีประกอบดว้ยสมาบติั ๘ ท่ีเป็นบาท (หรือฐาน) ของวปัิสสนา และในความหมายท่ีสอง หมายถึง 
จิตท่ีประกอบดว้ยมรรคผล โดยเนน้ว่า อธิจิต หมายถึง จิตท่ีสูงกวา่โลกิยจิตและมีเฉพาะในเวลาท่ี
พระพุทธเจา้อุบติัข้ึนมาเท่านั้น๑๓๖ ตามค าอธิบายน้ี อธิจิตตสิกขาในระดบัตน้จึงมุ่งไปท่ีการฝึกจิต         
ให้มีสมาธิจนได้ฌานเพื่อเป็นฐานของการฝึกวิปัสสนากมัมฏัฐานต่อ ส่วนในระดบัสูง หมายถึง                
จิตท่ีประกอบดว้ยมรรคผลซ่ึงแน่นอนว่าตอ้งมีสมาธิก ากบัอยู่ดว้ยเพียงแต่ไม่ระบุว่าเป็นฌานอะไร
หรือสมาธิแบบใด ซ่ึงเป็นค าอธิบายท่ีเปิดกวา้งให้จิตท่ีไม่ไดฌ้านก็สามารถเป็นอธิจิตได ้กล่าวอีกอยา่ง          
ก็คือ อธิจิตในระดบัสูง หมายถึง สมาธิในวิปัสสนากมัมฏัฐานท่ีท าให้เกิดมรรคผลนัน่เอง ดงันั้น 
การฝึกสมาธิหรือการไดส้มาธิจนถึงระดบัฌานโดยทัว่ไปจึงไม่ใช่อธิจิตตสิกขา 
 สมาธิท่ีกล่าวว่าเป็นอธิจิตตสิกขานั้นก็เป็นอนัเดียวกบัสัมมาสมาธิในอริยมรรค เพราะใน
พระสูตรต่าง ๆ มีวภิงัคสูตรเป็นตน้ พระพุทธเจา้ทรงอธิบายสัมมาสมาธิวา่ หมายถึง ภาวะท่ีจิตสงดั
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแลว้บรรลุปฐมฌานจนถึงจตุตถฌาน นอกจากสัมมาสมาธิแล้ว 
สัมมาวายามะและสัมมาสติก็จดัอยูใ่นอธิจิตตสิกขาดว้ย เพราะมรรคเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญสติ
และสมาธิซ่ึงเป็นกระบวนการเดียวกนั องคม์รรคทั้ง ๓ น้ี อธิบายเป็น ๒ ระดบัได ้ดงัน้ี 

                                                                                                                                                               
๑๓๕เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๔๐๖. 
๑๓๖ข.ุม.อ. ๑/๑๑๗ - ๑๑๘. 



๑๗๒ 
 
 สัมมาวายามะ เป็นหลกัธรรมเดียวกบัหลกัธรรมเร่ืองความเพียรชอบ ๔ อย่าง ท่ีเรียกว่า 
“สัมมปัปธาน” คือ ความพยายามป้องกนับาปอกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด ความพยายามละบาปอกุศล
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ความพยายามสร้างกุศลท่ียงัไม่เกิด และความพยายามรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลว้  
ให้เกิดข้ึนต่อไป ซ่ึงเป็นความพยายามซ่ึงเกิดข้ึนในขณะเจริญวิปัสสนากัมมฏัฐาน คมัภีร์วิภงัค ์                   
ก็อธิบายไวว้่า สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรทางใจ หรือเป็นวิริยสัมโพชฌงค์๑๓๗ ซ่ึงแสดงว่า 
สัมมาวายามะในระดบัองคม์รรคเป็นเร่ืองการบ าเพญ็เพียรทางจิตเพื่อการตรัสรู้นัน่เอง 
 สัมมาวายามะในระดับสูงเกิดข้ึนในขณะเจริญวิปัสสนากัมมฏัฐานนั้นหมายความว่า 
ในขณะเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน การท่ีผูป้ฏิบัติพยายามก าหนดสติเพื่อให้รู้เท่าทันความจริง                  
อนัจะท าให้ความคิดปรุงแต่งหรือกิเลสมาครอบง าจิตใจไม่ได้เท่ากบัเป็นความพยายามท่ีป้องกนั
และละความชัว่หรืออกุศลธรรมทั้งปวง พร้อมทั้งเป็นความพยายามจะรักษาความดีหรือกุศลธรรม 
ท่ีมีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปและท าความดีท่ียงัไม่มีให้เกิดเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ เพราะการเจริญสติ                
เพื่อพฒันาให้เกิดปัญญาแก่กลา้กลายเป็นวิปัสสนาญาณนั้นจดัเป็นกระบวนการของการพยายาม             
ละความชั่วและพฒันาความดี เน่ืองจากในกระบวนการขดัเกลาจิตให้บริสุทธ์ิจากกิเลสอนัเป็น
รากเหงา้ของอกุศลธรรมทั้งปวงของวปัิสสนากมัมฏัฐานนั้น ขณะท่ีกิเลสเบาบางลง กุศลธรรมในจิต 
ก็ยิง่เพิ่มพนูข้ึน จึงเป็นการป้องกนัและละความชัว่ พร้อมกบัรักษาและเพิ่มพูนความดีในจิตไปพร้อมกนั 
ความพยายามในการเจริญวปัิสสนากมัมฏัฐานจึงถือไดว้า่เป็นการปฏิบติัสัมมาวายามะขั้นสูง 
 สัมมาสติ ในระดบัตน้ หมายถึง การมีสติระลึกเท่าทนัความจริงของสภาวธรรมหรือส่ิงท่ี
ก าลงัเผชิญอยู ่ไม่ถูกอารมณ์ความรู้สึกหรือค่านิยมครอบง าจนคิดผดิและท าผดิ ในระดบัสูง หมายถึง 
การเจริญสติปัฏฐาน คือ การมีสติและสัมปชัญญะพิจารณากาย (ร่างกายและพฤติกรรมรวมทั้ง
อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบักาย) เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ) จิต (สภาพจิตในลกัษณะต่าง ๆ              
มีจิตท่ีมีราคะหรือไม่มีราคะเป็นตน้) ดงัท่ีพุทธพจน์ในวิภงัคสูตรเป็นตน้อธิบายไวว้่า สัมมาสติ 
หมายถึง การท่ีภิกษุมีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ พิจารณาเห็นกายในกาย พิจารณาเห็นเวทนา            
ในเวทนาทั้งหลาย พิจารณาเห็นจิตในจิต และพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ่ก  าจดัอภิชฌา
และโทมนสัในโลกได้๑๓๘ พุทธพจน์เหล่าน้ีแสดงว่า สัมมาสติ หมายถึง สติและสัมปชญัญะท่ีเกิด
ในขณะพิจารณาเห็นสภาวธรรมทั้ งหลายตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง
รายละเอียดของวธีิการปฏิบติัไวใ้นมหาสติปัฏฐานสูตรและสติปัฏฐานสูตรท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก
หลายแห่ง ดงันั้น สัมมาสติ จึงหมายถึง สติท่ีเกิดในขณะเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานนัน่เอง เพราะการ

                                                        
๑๓๗อภิ.ว.ิ ๓๕/๒๐๖/๑๗๕. 
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๑๗๓ 
 
เจริญสติปัฏฐาน ก็คือ การเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานในรูปแบบหน่ึง คมัภีร์วิภงัคจึ์งอธิบายสัมมาสติ
ว่า เป็นอันเดียวกับสติสัมโพชฌงค์๑๓๙ ซ่ึงแสดงว่า  สติท่ีใช้ในการตรัสรู้ ไม่ใช่สติท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนัทัว่ไป 
 สัมมาสมาธิ ในระดบัตน้ หมายถึง การมีสมาธิ คือ ความมีจิตตั้งมัน่ไม่ฟุ้งซ่าน ตั้งแต่ระดับ 
ขณิกสมาธิ ไปจนถึงระดบัอปัปนาสมาธิของผูเ้จริญสมถกมัมฏัฐานโดยทัว่ไปซ่ึงมีนอกพุทธศาสนาดว้ย 
สมาธิในสัมมาสมาธิระดับน้ีจะมีวตัถุ ๔๐ อย่าง มีกสิณ เป็นต้น เป็นอารมณ์ เรียกอีกอย่างว่า                     
มีบญัญติัเป็นอารมณ์เพราะส่ิงท่ีมาพร้อมกบัการปรุงแต่งดว้ยความคิดของมนุษย ์เช่น เอากอ้นดินมา
พร้อมกบับญัญติัวา่ “ดิน” มาก าหนดเป็นอารมณ์ ส่วนในระดบัสูง สัมมาสมาธิ หมายถึง สมาธิท่ีเกิด
ในขณะเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานระดบัสูง โดยมีสติปัฏฐาน ๔ (กาย เวทนา จิต และธรรม) หรือ 
ปรมตัถธรรม (จิต เจตสิก รูป และนิพพาน) เป็นอารมณ์ ซ่ึงเป็นสมาธิท่ีมีเฉพาะในพุทธศาสนา 
สมาธิท่ีใชเ้ป็นฐานในการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานนั้นได ้คือ ขณิกสมาธิ (ส าหรับผูเ้จริญวิปัสสนา
กมัมฏัฐานเพียงอย่างเดียว) หรืออุปจารสมาธิและอปัปนาสมาธิ (ส าหรับผูเ้จริญสมถกมัมฏัฐาน              
มาก่อน) ดงัไดอ้ธิบายไวใ้นตอนตน้ของเร่ืองอธิจิตตสิกขาน้ี ซ่ึงคมัภีร์วิภงัค์ตอนท่ีอธิบายมคัคสัจ
ตามแนวอภิธรรมก็อธิบายสัมมาสมาธิแค่ว่า หมายถึง ความตั้งอยู่แห่งจิต โดยเป็นอนัเดียวกับ
สมาธิสัมโพชฌงค์ อนัเป็นองค์มรรค นบัเน่ืองในมรรค๑๔๐ ซ่ึงแสดงว่า สมาธิท่ีว่าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นสมาธิระดบัฌาน แต่ตอ้งเป็นสมาธิท่ีท าใหเ้กิดมรรคผลนิพพานได ้
 สัมมาสติและสัมมาสมาธิจดัเป็นกระบวนการเดียวกนั เพราะการเจริญสติและการเจริญ
สมาธิเป็นกิจกรรมท่ีท าพร้อมกนัและเกิดพร้อมกนั การเจริญสมาธิ ก็คือ การเจริญสติ การเจริญสติ  
ก็คือ การเจริญสมาธิ เน่ืองจากสติ คือ การท่ีจิตสามารถก าหนดรู้อารมณ์ได้ทนัท่วงที ส่วนสมาธิ             
ก็คือ การท่ีจิตจับอยู่ท่ีอารมณ์เดียวกันนั้ นได้อย่างมั่นคง การท่ีจิตตามทันอารมณ์ท่ีพิจารณา                 
และสามารถก าหนดพิจารณาอารมณ์นั้นได้ต่อเน่ือง ก็คือ การท างานของสติและสมาธิท่ีเกิดข้ึน
พร้อมกนั นอกจากนั้น เม่ือสติก าหนดรู้ทนัอารมณ์แลว้ อาการท่ีจิตเกิดความรู้ความเขา้ใจอย่างชดัเจน             
ในอารมณ์ดังกล่าวนั้น ก็คือ สติสัมปชัญญะซ่ึงได้แก่ปัญญานั่นเอง สติจึงเป็นตวัส่งต่ออารมณ์               
ให้ปัญญาพิจารณาจนเกิดความรู้ความเขา้ใจซ่ึงพฒันาไปสู่ปัญญาในระดบัรู้แจง้เห็นจริงจนตดักิเลสได ้
ซ่ึงก็คือ สัมมาทิฏฐิในระดบัวปัิสสนาญาณ สัมมาสติและสัมมาสมาธิจึงท างานร่วมกนักบัสัมมาทิฏฐิ
ท่ีจดัเป็นอธิปัญญาสิกขา 
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๑๗๔ 
 
 ๓. อธิปัญญาสิกขา 
 ในปฐมสิกขตัตยสูตร อธิปัญญาสิกขา หมายถึง ความรู้ชดัตามความเป็นจริงในเร่ืองอริยสัจ ๔ 
คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ๑๔๑ และทุติยสิกขัตตยสูตร                     
อธิปัญญาสิกขา หมายถึง การท าให้แจง้เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอนัไม่มีอาสวะเพราะอาสวะส้ินไปแลว้
ด้วยปัญญาอนัยิ่งเอง๑๔๒ แสดงว่า อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาปฏิบติัให้เกิดความรู้ท่ีถูกต้อง                
ตามความเป็นจริงจนสามารถท าลายอาสวะกิเลสได ้
 ดงันั้น ในระดบัตน้ เราอาจกล่าวไดว้า่ อธิปัญญาสิกขา หมายถึง ปัญญา คือ ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริงในเร่ืองเก่ียวกบัโลกและชีวิตท่ีผูศึ้กษาค าสอนของพระพุทธเจา้ได้ตระหนักรู้              
เป็นเหตุให้การด าเนินชีวิตอยูใ่นศีลธรรมจรรยาอนัดีงาม ส่วนในระดบัสูงอธิปัญญาสิกขา หมายถึง 
การพฒันาปัญญาตามกระบวนการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณท่ีสามารถ               
ท าลายกิเลสลงไดซ่ึ้งท าใหเ้กิดความหลุดพน้ท่ีเรียกวา่ เจโตวมุิตติหรือปัญญาวมุิตติ ซ่ึงจากพุทธพจน์
ในทุติยสิกขตัตยสูตรท่ีอา้งมานั้น เราจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจา้ทรงมุ่งหมายเอาอธิปัญญาสิกขา               
ในความหมายของปัญญาท่ีเกิดจากการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานมากกว่าปัญญาความรู้ในระดบั
โลกิยะท่ีเป็นเพียงความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเท่านั้น สารีบุตรอธิบายอธิปัญญาสิกขาว่าหมายถึง 
“ความเห็น” ซ่ึงดูจากบริบทท่ีอธิบายเร่ืองน้ี ก็คือ ความเห็นตามความเป็นจริงในขณะเจริญสติปัฏฐาน
หรือวิปัสสนากมัมฏัฐานนัน่เอง๑๔๓ อรรถกถาของคมัภีร์มหานิทเทสก็อธิบายในท านองเดียวกนัว่า 
อธิปัญญา หมายถึง วิปัสสนาญาณท่ีก าหนดอาการท่ีมีลกัษณะ ๓ (ไตรลกัษณ์) ซ่ึงสูงกว่าโลกิยปัญญา            
และมีอยู่เฉพาะสมยัพระพุทธเจา้ทรงอุบติัข้ึนมาเท่านั้น และหมายถึง ปัญญาท่ีมากบัมรรคผล๑๔๔ 
ค  าอธิบายน้ีแสดงว่า อธิปัญญา หมายถึง ปัญญาท่ีเห็นแจ้งสัจธรรม ซ่ึงก็คือ วิปัสสนาญาณ                      
ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัท่ีเป็นโลกุตตระ ความรู้เก่ียวกบัสัจธรรมท่ีไม่ใช่วิปัสสนาญาณ จึงอาจ
จดัเป็นอธิปัญญาโดยอนุโลมหรือจดัเป็นอธิปัญญาระดบัตน้ อธิปัญญาสิกขาในฐานะเป็นการศึกษาอบรม
ให้เกิดอธิปัญญาจึงได้แก่การศึกษาให้เข้าใจสัจธรรมและลงมือเจริญปัญญาตามแนววิปัสสนา
กมัมฏัฐานจะเกิดวปัิสสนาญาณระดบัต่าง ๆ นัน่เอง 
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๑๗๕ 
 
 องค์มรรคท่ีจดัอยู่ในกลุ่มปัญญาหรืออธิปัญญาสิกขา ก็คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)   
องค์มรรคทั้ง ๒ ประการน้ีจดัอยู่ในเร่ืองของปัญญาเพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรู้หรือความเห็น
เหมือนกบัอธิปัญญาสิกขา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปัปะอธิบายความหมายออกเป็น ๒ ระดบัไดด้งัน้ี 
 สัมมาทิฏฐิ  หมายถึง ความรู้ในอริยสัจ ๔๑๔๕ เหมือนกบัความหมายของอธิปัญญาสิกขาท่ี
ปรากฏในปฐมสิกขตัตยสูตรท่ีกล่าวมาแล้วนั้ น สัมมาทิฏฐิจึงอธิบายความหมายได้ในท านอง
เดียวกบัอธิปัญญาสิกขา กล่าวคือ ในระดบัตน้ หมายถึง ความรู้ท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงในเร่ือง
อริยสัจ ๔ รวมทั้งความจริงอ่ืน ๆ มีความจริงเร่ืองกฎแห่งกรรม เป็นตน้ จดัเป็นโลกิยสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเป็น
ความรู้หรือความเห็นท่ี  “อาจ” ท  าให้ เ กิดการกระท าดี  แต่ย ังไม่สามารถท าลายกิ เลสได ้                
ส่วนในระดบัสูง หมายถึง ความรู้แจง้ท่ีเกิดจากการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน อนัเป็นเหตุให้ท าลาย
อาสวะกิเลสได ้คมัภีร์ฝ่ายอภิธรรมจึงจดัสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเจตสิก เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นเร่ืองของ
ปัญญา คือ ความรู้ สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายเหมือนอธิปัญญาสิกขา 
 ความเห็นชอบหรือความรู้ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองอริยสัจ ๔ เป็นตน้ ท่ีชาวพุทธทัว่ไปมีกนัอยูน่ั้น 
เป็นความรู้ท่ีไม่มีผลต่อจิตมากพอท่ีจะท าลายกิเลสได้ ส่วนความเห็นชอบท่ีเกิดจากการเจริญ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ซ่ึงก็คือ วิปัสสนาญาณขั้นต่าง ๆ จะมีผลต่อจิต คือ เกิดความเบ่ือหน่าย                  
คลายก าหนดัจนสามารถละอาสวะกิเลสได ้เหมือนความรู้โทษของบุหร่ีของคนติดบุหร่ีโดยทัว่ไป
ไม่มีก าลังพอท่ีจะท าให้บุคลท่ีติดบุหร่ีนั้ นเลิกบุหร่ีได้ แต่ความรู้โทษของบุหร่ีท่ีท าให้เกิด                   
ความสะเทือนใจอยา่งแรง เช่น ความรู้โทษของบุหร่ีท่ีเกิดจากการเห็นคนทรมานดว้ยโรคถุงลมโป่งพอง
อาจท าใหผู้ติ้ดบุหร่ีนั้นเลิกสูบบุหร่ีได ้
 เน่ืองจากสัมมาทิฏฐิมีหลายประเภท นกัปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาจึงไดจ้  าแนกประเภท
ไว ้๖ ประเภท เพื่อใหเ้ขา้ใจชดัข้ึน ดงัน้ี 
 ๑) กมัมสัสกตาสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกตอ้งว่า สัตวมี์กรรมเป็นของ ๆ ตน ท าดีได้ดี              
ท  าชัว่ไดช้ัว่ 
 ๒) ญาณสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกตอ้งเก่ียวกบัฌานท่ีเกิดเม่ือบรรลุฌาน 
 ๓) วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกต้องในขณะเจริญวิปัสสนากัมมฏัฐาน ได้แก่              
การเห็นรูปนามและไตรลกัษณ์ แต่ยงัอยูใ่นระดบัโลกิยะ 
 ๔) มคัคสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกตอ้งของมคัคญาณอนัเป็นโลกุตตระ 
 ๕) ผลสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกตอ้งของผลญาณอนัเป็นโลกุตตระ 
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๑๗๖ 
 
 ๖) ปัจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกตอ้งเก่ียวกบักิเลสท่ีละไดแ้ลว้และยงัเหลืออยู ่
เป็นโลกิยะ 
 สัมมาทิฏฐิประเภทท่ี ๑ - ๒ มีอยู่นอกพุทธศาสนาดว้ย แต่สัมมาทิฏฐิประเภทถึง ๓ – ๖        
เป็นสัมมาทิฏฐิท่ีมีอยูเ่ฉพาะในพุทธศาสนา๑๔๖  
 สัมมาทิฏฐิ ๖ ประเภทน้ี สรุปจากค าอธิบายเร่ืองสัมมาทิฏฐิ ท่ีไม่ได้พูดถึงปัจจเวกขณ
สัมมาทิฏฐิ๑๔๗ แต่บางแห่งพูดถึงปัจจเวกขณสัมมาทิฏฐิไม่ได้พูดถึงฌานสัมมาทิฏฐิ๑๔๘ เม่ือน า
สัมมาทิฏฐิ ๒ ประเภทน้ีมารวมกนัไวด้้วยกนัจึงกลายเป็นสัมมาทิฏฐิ ๖ ประเภท จะเห็นไดว้่า ค  าว่า 
“ความเห็น” ในเร่ืองสัมมาทิฏฐิมีลกัษณะต่างกนั เพราะในระดบัโลกิยะ “ความเห็น” หมายถึง ความรู้หรือ
ความเช่ือโดยทัว่ไปเหมือนกบัความรู้เก่ียวกบัความจริงอ่ืน ๆ  มีความจริงทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ เป็น
ความรู้ระดบัสัญญาและปัญญาธรรมดาซ่ึงเกิดข้ึนจากการศึกษาหรือการไดรั้บค าบอกเล่าจากผูอ่ื้น
และการใช้ความคิดใคร่ครวญหาเหตุผลของมนุษย์ทัว่ไป ส่วนในระดับโลกุตตระ “ความเห็น” 
หมายถึง ความเห็นแจง้ท่ีผดุข้ึนภายในจิตโดยตรงซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากการเล่าเรียนจากต าราหรือการขบ
คิดดว้ยเหตุผล แต่เกิดจากการฝึกอบรมจิตจนเกิดความรู้แจง้สวา่งข้ึนภายในใจตนเอง โดยเกิดพร้อม
กบัความรู้สึกเบ่ือหน่ายคลายก าหนดัจากกามคุณทั้งปวง เป็นความรู้ประเภท “ญาณ” ท่ีตะวนัตกนิยม
เรียกว่า “อชัฌตัติกญาณ” (intuition) ชนิดท่ีอยู่เหนือประสบการณ์ธรรมดาของมนุษยโ์ดยทัว่ไป 
ความรู้ประเภทญาณน้ีเองท่ีท าให้มนุษยอ์ยูเ่หนืออารมณ์ความรู้สึก ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์โกรธ
หรืออารมณ์รักใด ๆ อีก ซ่ึงตามปกติ ปุถุชนคนทัว่ไปจะท าตามอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าความรู้
หรือเหตุผลท่ีตนเองมีอยู่ เช่น คนท่ีรู้ว่าการลกัทรัพยเ์ป็นการกระท าท่ีชัว่แต่ก็ยงักระท าเป็นเพราะ
แรงขบัของความอยากไดท้รัพยน์ั้น หรือการท่ีคนรู้ว่าการด่ืมสุรามีโทษแต่ก็ยงัอดด่ืมไม่ไดเ้พราะ
ความติดใจในรสชาติสุรานั้น 
 คัมภีร์วิภังค์ตอนอธิบายมัคคสัจตามแนวอภิธรรม ก็อธิบายสัมมาทิฏฐิไวก้วา้ง ๆ ว่า 
หมายถึง ปัญญา กิริยาท่ีรู้ชัด และถือว่าเป็นอนัเดียวกบัธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อนัเป็นองค์มรรค               
นบัเน่ืองในมรรค๑๔๙ ซ่ึงแสดงวา่ สัมมาทิฏฐิในระดบัสูงหรือระดบัองคม์รรค ก็คือ ปัญญาท่ีพิจารณา
เห็นความจริงแท ้ของชีวติและโลกจนเกิดการตรัสรู้ท าลายกิเลสไดน้ัน่เอง 
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๑๗๗ 
 
 สัมมาสังกปัปะ หมายถึง ความด าริในเร่ืองการออกจากกาม (ส่ิงท่ีน่าใคร่น่าพอใจหรือ             
กามคุณ ๕ มีรูป เสียง เป็นตน้) ความด าริในความไม่พยาบาท และความด าริในการไม่เบียดเบียน๑๕๐ 
ในระดับต้น ความด าริเหล่าน้ีเป็นความด าริ ท่ี เกิดข้ึนในชีวิตประจ าว ันของคนทั่วไป เช่น                       
เม่ือไปประสบกบักามคุณ ท่ีเยา้ยวนใจก็คิดท่ีจะหลีกออกห่าง หรือเม่ือถูกผูอ่ื้นท าร้ายเบียดเบียน                   
ก็ไม่คิดท่ีจะเบียดเบียนกลับคืน สัมมาสังกัปปะในระดับน้ีเกิดเป็นคร้ังคราวไม่ต่อเน่ืองและ                  
ไม่มาพร้อมกบัองค์มรรคอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนั จึงไม่สามารถส่งผลให้เกิดปัญญาญาณจนท าลาย
กิเลสได ้แต่ก็เป็นพื้นฐานในการปฏิบติัในขั้นสูงยิ่งข้ึน ส่วนในระดบัสูงสัมมาสังกปัปะ หมายถึง 
ความคิดหรือสภาพจิตท่ีเกิดในขณะเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน เพราะจิตท่ีเกิดในขณะรับรู้รูปนาม
และความจริงท่ีเก่ียวข้องมีไตรลักษณ์ เป็นต้น เป็นจิตท่ีออกจากความคิดเร่ืองการเสพกาม 
(กามวิตก) ความคิดเร่ืองความพยาบาท (พยาบาทวิตก) และความคิดท่ีจะเบียดเบียน (วิหิงสาวิตก) 
คือ ไม่มีความคิดชัว่เหล่าน้ี 
 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ) อธิบายสัมมาสังกปัปะในระดบัสูงหรือระดบั
องคม์รรควา่มีทั้งท่ีเป็นโลกิยะและโลกุตตระ ในระดบัโลกิยะ สัมมาสังกปัปะ คือ การออกจากกิเลสกาม
และวตัถุกาม รวมทั้งการออกจากพยาบาทและการเบียดเบียนในขณะเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานอยู ่
ส่วนในโลกุตตระ คือ การออกจากกาม การออกจากพยาบาท และออกจากความเบียดเบียนด้วย
อ านาจมรรคญาณเป็นตน้ไป๑๕๑ ในลกัษณะดงักล่าวน้ี สัมมาสังกปัปะจึงเกิดพร้อมกบัสัมมาทิฏฐิ
และองคม์รรคอ่ืน ๆ ไดใ้นเวลาเดียวกนัจนเกิดมคัคสมงัคี (ความพร้อมเพรียงแห่งองคม์รรค) ท่ีท าให้
เกิดปัญญาญาณท าลายกิเลสได ้เพราะขณะเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานก าหนดรู้รูปนาม จนเห็นแจง้
ตามความเป็นจริงนั่นเอง สัมมาสังกัปปะก็ถือได้ว่าก าลังเกิดข้ึนอยู่พร้อมกับองค์มรรคอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากในขณะนั้นนอกจากจะไม่มีความคิดเก่ียวกบัเร่ืองกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตกแลว้ 
การเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานรวมทั้งการบรรลุมรรคญาณและผลญาณ ก็คือ การท าลายหรือการ 
ออกจากวติกเหล่านั้นนัน่เอง 
 สิกขา ๓ หรืออริยมรรคมีองค์ ๘  น้ีเกิดข้ึนหรือปฏิบติัได้พร้อมเพรียงกันจนมีก าลงัพอ               
ก็จะท าให้เกิดวิปัสสนาญาณท่ีสามารถท าลายกิเลสได้ตั้ งแต่บางส่วนจนกระทัง่หมด ส่งผลให ้              
ผูป้ฏิบติักลายเป็นพระอริยบุคคลระดบัต่าง ๆ คือ พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และ
พระอรหนัต ์
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๑๗๘ 
 
 อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการบางท่านอธิบายไตรสิกขาหรืออริยมรรคในลกัษณะเป็นขั้นตอน 
ท่ีปฏิบติัเป็นล าดบัไปซ่ึงแมจ้ะไม่ผิดเสียทีเดียว เพราะเราจะปฏิบติัไปตามล าดบัเช่นนั้นก่อนก็ได ้ 
แต่ก็อาจท าให้ผูศึ้กษาเข้าใจผิดได้ว่า ข้อปฏิบัติเหล่าน้ี “ต้อง” ท าตามล าดับขั้นตอนเหล่าน้ี 
ยกตวัอยา่งเช่น ค าอธิบายของท่านสังฆรักษิตะท่ีอธิบายอริยมรรควา่ ผูป้ฏิบติัเร่ิมตน้ท่ีสัมมาทิฏฐิ คือ 
การได้ความเขา้ใจท่ีชัดเจนเก่ียวกบัค าสอนต่าง ๆ ซ่ึงยงัเป็นความเขา้ใจแบบเหตุผล แล้วค่อย ๆ            
แปรรูปตามล าดบัของการฝึกจิตจนเกิดการหยัง่เห็น (insight) และในขั้นท่ี ๘ ผูป้ฏิบติัก็จะประจกัษแ์จง้ 
ในสัจธรรมท่ีในขั้นแรกเข้าใจในเชิงเชาว์ปัญญา๑๕๒ การอธิบายเช่นน้ีอาจท าให้คนเข้าใจไปว่า              
การปฏิบติัตามหลกัอริยมรรคจะตอ้งด าเนินไปตามขั้นตอนจากองค์มรรคท่ี ๑ คือ สัมมาทิฏฐิแล้ว
พฒันาไปตามล าดบัจนถึงองค์มรรคท่ี ๘ คือ สัมมาสมาธิ ซ่ึงไม่ตรงกบัหลกัมคัคสมงัคีท่ีไดอ้ธิบาย
มาแลว้ การอธิบายในลกัษณะน้ีจึงควรบอกไวด้ว้ยว่า ทา้ยท่ีสุดองค์มรรคทั้ง ๘ จะตอ้งเกิดมีหรือ
ปฏิบติัพร้อมกนัจึงจะท าใหเ้กิดการตรัสรู้ได ้
 กล่าวอีกอยา่งหน่ึง คือ อริยมรรคจดัเป็นส่วนหน่ึงของไตรสิกขาหรือเป็นไตรสิกขาประเภท
หน่ึง  ดงัปรากฏหลกัฐานในค าอธิบายของพระธมัมทินนาเถรีท่ีตอบปัญหาของวิสาขะอุบาสกในจูฬ
เวทลัลสูตรวา่ พระผูมี้พระภาค ไม่ทรงจดัขนัธ์ ๓ประการ (ไตรสิกขา) เขา้ในอริยมรรคมีองค ์๘ แต่
ทรงจดัอริยมรรคมีองค ์๘ เขา้ในขนัธ์ ๓ ประการ คือ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ และสัมมาอาชีวะ 
และจดัเขา้ในสีลขนัธ์ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทรงจดัเขา้ในสมาธิขนัธ์ สัมมาทิฏฐิ 
และสัมมาสังกปัปะ ทรงจดัเขา้ในปัญญาขนัธ์๑๕๓ 
 

๓.๖ ประโยชน์ของพทุธจริยศาสตร์  
 พุทธจริยศาสตร์เป็นหลกัแห่งการประพฤติท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยเน้นในการปฏิบติั    
ท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม พุทธจริยศาสตร์นั้นสามารถจดัไดเ้ป็น ๓ ระดบั คือ ระดบัตน้ 
ระดับกลาง และระดบัสูง ทั้ ง ๓ ระดับนั้น ถ้าประพฤติปฏิบติัด้วยความสุจริตใจด้วยเจตนาจริง            
และเพราะความใคร่ธรรม ใฝ่ธรรม (ธรรมฉนัทะ) แลว้ ยอ่มเกิดประโยชน์ ๖ ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 ๓.๖.๑ สามารถปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เรามกัจะไดย้ินเสมอวา่ “ปัญญาชน” 
คือ ผู ้มีปัญญามากหรือเจ้าปัญญา สามารถปกครองหรือสั่งสอนผู ้อ่ืนได้ดี เป็นผู ้คงแก่เรียน                  
พุทธปรัชญา ถือว่า “ปัญญาชน” มีปัญญาจริงตามความหมาย แต่ในทางพุทธปรัชญาแบ่งปัญญา

                                                        
๑๕๒Bhikkhu Sangharakshita, A survey of Buddhism, (Bangalore : the Indian Institute of 

World Culture, 1966), pp. 133 - 134. 
๑๕๓ม.มู. ๑๒/๔๖๒/๕๐๓. 



๑๗๙ 
 
ออกเป็น ๒ ระดบั คือ ระดบัโลกิยปัญญา หมายถึง ปัญญาระดบัชาวบา้นท่ีใช้ปัญญาท ามาหากิน
เล้ียงชีพได้มากเท่าไหร่ย่อมไม่พอแก่ความตอ้งการของตน เพราะว่า ความโลภความอยากได้อีก             
ยงัไม่หมด และระดบัโลกุตตรปัญญา หมายถึง ปัญญาระดบัสูง เป็นปัญญาท่ีประเสริฐ ปัญญาของ
อริยชน ปัญญาระดับน้ีเน้นในด้านคุณธรรมภายใน อาศยัจิตใจเป็นเคร่ืองก าหนดจึงไม่ค  านึงว่า             
วตัถุท่ีตนไดม้ามากหรือน้อย แต่มีความพอใจมีความสุขใจเพราะวตัถุภายนอกมีมากย่อมก่อให้เกิด
ทุกขโ์ทษตามมา หมดความโลภ หมดความตอ้งการอีก นัน่คือ ผูมี้ปัญญาระดบัน้ีจะมีสติพร้อมมูล 
คือ มีทั้งปัญญาและสติ เพราะถา้มีปัญญาอยา่งเดียว แต่ขาดสติ ก็คลา้ยคนมีแต่ร่างกายแต่ไร้วิญญาณ
หรือจิตใจ เพราะผูท่ี้ขาดสติยอ่มไม่นึกถึงความดี ความงาม ความพอดี ความโลภ ผูมี้ลกัษณะเช่นน้ี
จึงขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม เน่ืองจากผูท่ี้ขาดสติ ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม อาจจะใช้ปัญญา
ในทางนั้นในทางท่ีผิด ในทางท่ีไม่ควรได ้เรียกวา่ “มิจฉาปัญญา” คือ ใชปั้ญญาในทางคดโกงเอา
เปรียบผูอ่ื้น มีปัญญามาก ก็รู้จกัหลบหลีก ผูมี้ปัญญานอ้ยก็ตามไม่ทนั๑๕๔ 
 ๓.๖.๒ ท าให้บุคคลมีชีวิตอยู่อย่างมั่นใจ เพราะผูมี้ความมั่นใจในชีวิตของตนจะต้อง
ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และใจ หนักแน่นมัน่คงในหลกัธรรม คือ ความถูกตอ้ง ด าเนินชีวิต
อยา่งดีท่ีสุด ไดป้ระโยชน์และมีคุณค่ามากท่ีสุดและในชีวิตน้ีจะตอ้งท าอะไรให้เกิดประโยชน์คุม้ค่ากบั
การท่ีไดม้าเกิดเป็นมนุษยด์ว้ยความล าบากยากยิง่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การไดชี้วิตมา อยา่งมีชยั
มัน่ใจในความถูกตอ้ง ความสุจริต เพราะไดด้ าเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์ท่ีเป็นจุดหมายของการ 
ใชชี้วติท่ีเรียกวา่ ประโยชน์ ๓ ประการ ในปัจจุบนั คือ 
 ๑) อตัตัตถะ หมายถึง ประโยชน์ท่ีไดฝึ้กฝนอบรมตนเองดว้ยดี บรรลุผลการศึกษาท่ีแทจ้ริง 
ถึงความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและคุณธรรมต่าง ๆ เช่น สมบูรณ์ดว้ยวิชชา ความรู้ และจรณะ 
ความประพฤติพึ่งตนเองไดท้ั้งทางกายและทางจิตใจ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรม ตลอดทั้ง
ปรมตัถะอนัเป็นประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์ท่ีเป็นสาระแทข้องชีวติ 
 ๒) ปรัตถะ หมายถึง ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นหรือประโยชน์ท่าน คือ ประกอบดว้ยเมตตา กรุณา 
และมีความสามารถท่ีจะน าชีวิตของตนให้เก้ือกูลอุดหนุนผูอ่ื้นได้ด้วยการช่วยเหลืออนุเคราะห์ 
สงเคราะห์ผูอ่ื้น ท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นทั้งทางวตัถุท่ีเป็นรูปธรรมและทางจิตใจ อนัเป็น
นามธรรม 
 ๓) อุภยตัถะ หมายถึง ประโยชน์รวมทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ประโยชน์ร่วมกนัอนัเกิดจากส่ิงท่ีเป็นกลาง
ในทางวตัถุ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า น ้าประปา รถโดยสาร เป็นตน้ ในทางนามธรรม เช่น ศิลปวิทยา

                                                        
๑๕๔พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, ๒๕๒๗), หนา้ ๒๗ - ๒๘.  



๑๘๐ 
 
และศีลธรรม ด าเนินชีวิตของตนให้เป็นประโยชน์ เพื่อความสุขและความดีงามร่วมกนั อย่างน้อย
ไม่ให้แสวงหาประโยชน์ตนแต่ไปกระทบกระเทือนเขาเพื่อให้เขาเสียหายหรือไม่ให้ประโยชน์สุข
ส่วนรวมเสียหาย๑๕๕ 
 ๓.๖.๓ ท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมีระเบียบเรียบร้อยเป็นเร่ืองใหญ่ส าคญั
มากในสังคม เพราะเป็นเหตุใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรือง การพฒันา                
ไม่สับสนวุ่นวายและไม่เดือดร้อน ตลอดถึงเกิดความมัน่คงกา้วหน้าในกิจการทั้งปวง หลกัธรรม
ของผูมี้จริยธรรมควรน าไปประพฤติเพื่อใหเ้กิดความมีระเบียบเรียบร้อย คือ 
 ๑) มีความละอายแก่ใจตนเอง ในการกระท าไม่ดีไม่งาม พยายามบงัคบัใจตนเองไม่ให้ถล าไป
ในอบายมุข ไม่ท าอะไรตามใจตนเอง แม้ว่าคนอ่ืนจะไม่รู้ไม่เห็น แต่ควรมีความละอายแก่ใจ                 
ของตนเอง เพราะการท่ีเราละอายแก่ใจตนเองน้ีแหละ จึงไม่กลา้ท าความชัว่ ความเสียหาย ทั้งในท่ีลบั              
ท่ีแจง้ เน่ืองจากจะเกิดความไม่ดี ความไม่งาม ความเส่ือมเสีย ความเดือดร้อนในใจ ขาดความสุข 
ทางใจ ในทางพุทธปรัชญาเรียกวา่ “ขาดหิริ” 
 ๒) มีความเกรงกลวัต่อบาป ความชัว่ ความไม่ดี โดยเกรงกลวัผลของความชัว่ท่ีตนท าลงไปนั้น 
อาจจะไดรั้บการต าหนิติเตียนทางสังคม จากเพื่อนฝงู จากสามี หรือจากภรรยา หรือบางทีถา้มีโทษหนกั
ก็อาจจะไดรั้บโทษทณัฑต์ามกฎหมายบา้นเมืองก็ได ้เพราะการเกรงกลวัต่อความชัว่ ความไม่ดีน้ีเอง 
ในทางพุทธปรัชญาเรียกวา่ “ขาดโอตตปัปะ”๑๕๖ 
 ธรรมทั้ง ๒ ขอ้น้ี เรียกวา่ “ธรรมคุม้ครองโลก” เพราะเป็นธรรมท่ีช่วยเหลือให้โลกมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและไม่สับสนวุ่นวาย สังคมมนุษยท่ี์สับสนวุน่วายทะเลาะวิวาทกนั 
เกิดสงครามกนั ฆ่ากนั แยง่ความดีความเด่นกนั ผกูอาฆาตพยาบาทกนั การจราจรเกิดจลาจลวุน่วาย 
พวกมิจฉาชีพหากินโดยทุจริต เพราะคนเราขาดจริยธรรม ๒ อยา่งน้ีทั้งนั้น 
 ๓.๖.๔ สามารถท าประโยชน์แก่สังคมได้อย่างกว้างขวาง  ผูมี้จริยธรรมหรือคุณธรรมสูง               
จะท าอะไรควรระวงัประโยชน์ส่วนใหญ่ให้มากกว่าประโยชน์ส่วนน้อย หรือประโยชน์ส่วนตน 
กล่าวคือ การด าเนินชีวิตของมนุษยใ์ห้บรรลุผลประโยชน์ท่ีเป็นจุดหมายของชีวิตท่ีแทจ้ริง เรียกว่า 
“อรรถะ” ซ่ึงมี ๓ ประการ คือ 
 ๑) ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือประโยชน์ท่ีเก่ียวกับชีวิตประจ าวนั อนัเป็นระดับต้น คือ 
ธรรมดาสามญั ทุกคนยอ่มมุ่งหวงัในปัจจุบนั คือ ทรัพย ์ยศ เป็นตน้ อนัเกิดขน้เพราะก าลงัความเพียร 

                                                        
๑๕๕ข.ุจู. ๓๐/๗๕๕/๓๘๙. 
๑๕๖องฺ.ทุก. ๒๑/๒๕๕/๖๕. 



๑๘๑ 
 
สติปัญญาของตนโดยชอบธรรม และรู้จกัปฏิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
โดยชอบทั้งแก่ตนและผูอ่ื้น ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ “ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์” 
 ๒) ประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์คุณค่าของชีวิต ซ่ึงเป็นขั้นลึกซ้ึงล ้ าลึกส าหรับชีวิต
ในดา้นใน เป็นหลกัประกนัชีวิตในอนาคตหรือภพหน้า คือ ความเจริญงอกงามในชีวิต จิตใจท่ีกา้วหน้า
เติบโตข้ึนด้วยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรม                              
ไดใ้ชป้ระโยชน์ขอ้แรกในทางท่ีชอบท่ีถูกท่ีควร เป็นคุณประโยชน์จนเป็นผูมี้ความมัน่ใจในความดีงาม
ของตนถึงเวลาละโลกน้ีไปก็มีใจสงบ ครองสติได้ไม่ห่วงกังวล ทุรนทุรายหรือหวาดหวัน่ภัย               
แห่งโลกหนา้ ในทางพุทธปรัชญาเรียกวา่ “สัมปรายกิตัถประโยชน์” 
 ๓) ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ท่ีเป็นสาระแทจ้ริงของชีวิต ซ่ึงเป็นจุดหมายขั้นสุดทา้ย 
ท่ีชีวิตจะเข้าถึง คือ การรู้แจ้งสภาวะของส่ิงทั้ งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมดา                     
ของสังขารธรรม ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต ไม่ถูกบีบคั้นดว้ยอ านาจความยึดติด ความยึดมัน่ 
สามารถท าจิตใจ เป็นอิสระปลอดโปร่ง ผอ่งใส สะอาด สว่าง สงบ มีความสุข ประณีต เยือกเยน็ภายใน 
เรียกสั้น ๆ วา่ “นิพพาน” อนัเป็นสภาวะท่ีดบักิเลสของกองทุกขท์ั้งปวง ในทางพุทธปรัชญา เรียกวา่ 
“ปรมตัถประโยชน์”๑๕๗ 
 ผูมี้คุณธรรมดงักล่าวจะปฏิบติังานอยูท่ี่ใด หน่วยงานใด งานอะไร สังคมใด ยอ่มจะเห็นประโยชน์
ของสังคมส่วนรวมเป็นส าคญั ผูมี้คุณธรรมหรือจริยธรรมเช่นน้ี จึงเปรียบไดก้บัผูมี้พรหมวิหารธรรม 
คือ ธรรมของผูป้ระเสริฐ ธรรมของนกัปกครอง ธรรมของผูเ้ป็นใหญ่ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา 
และอุเบกขา ผูมี้วิญญาณอนัยิ่งใหญ่และกวา้งไกล ท่ีสามารถช่วยเหลือสงเคราะห์ อนุเคราะห์ปวงมนุษย์
ไดเ้ป็นอยา่งดี และผูท่ี้สามารถช่วยเหลือหมู่มนุษยใ์ห้บรรลุนฤพาน จดัเป็นการประพฤติจริยธรรมชั้นสูง 
และระดบัอุดมคติสากล คือ เป็นผูมี้คุณธรรมอยา่งกวา้งขวาง ไม่มีขอบเขตจ ากดั 
 ๓.๖.๕ ท าให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ และการจะเป็นอยู่ดว้ยดีจะตอ้ง
อาศยัคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็นประดุจยาบ ารุงจิตใจ ผูท่ี้ไร้คุณธรรมจริยธรรม              
แมจ้ะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนท่ีตายแล้ว ผูไ้ร้คุณธรรมจริยธรรม คือ อนารยชน คนป่าเถ่ือน อยู่ท่ีใด
ย่อมไม่ท าให้ท่ีนั่นเจริญ เพราะตนเองก็ไม่เจริญสมบูรณ์ สร้างแต่ความเดือดร้อน ความเสียหาย
ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นเป็นเนืองนิตย ์แมจ้ะมีทรัพยส์มบติัมากเท่าใด ก็ไม่สามารถ รักษาคุม้ครอง
เอาไวไ้ด ้
 ๓.๖.๖ ท าให้เป็นผู้เจริญในหมู่อารยชน ผูมี้คุณธรรมจริยธรรม ถือว่า เป็นผูป้ระเสริฐแล้ว                  
อยู่ ณ ท่ีใด สังคมใด หรือประเทศใด ก็ท  าท่ีนั้น ๆ ให้เจริญ ไม่เกิดปัญหา ผูป้กครองก็มีความสุข  

                                                        
๑๕๗ข.ุจู. ๓๐/๗๕๕/๓๘๙. 



๑๘๒ 
 
หากเป็นผูป้กครองอ่ืน ผูอ่ื้น ภายใตก้ารปกครองท่ีมีความผาสุกถ้วนหน้า เพราะเป็นผูมี้จิตใจสูง               
จึงเรียกวา่ “อริยชน” บา้ง หรือ “อริยบุคคล” บา้ง๑๕๘ 
 รวมความว่า พุทธจริยศาสตร์ มีหลกัแห่งการประพฤติปฏิบติัอยู่ ๓ ระดบั คือ ระดบัต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง เป็นขั้นแห่งการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนกาย วาจา และใจเป็นล าดับไป คือ             
เป็นกฎเกณฑ์แห่งการฝึกหัดกาย และวาจาให้เรียบร้อย ตลอดจนฝึกฝนจิตใจให้สงบจากกิเลส  
เคร่ืองเศร้าหมองต่าง ๆ เม่ือบุคคลสามารถประพฤติปฏิบติัได้ตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ ๓ ระดบั 
จุดมุ่งหมายของชีวติในระดบัต่าง ๆ เช่น ระดบัโลกิยะ ระดบัโลกุตตรธรรม เป็นตน้ บุคคลก็สามารถ
เขา้ถึงได้โดยจุดหมายต่าง ๆ ของชีวิตนั้น ตอ้งมีการปฏิบติัในหลกัพุทธจริยศาสตร์เป็นพื้นฐาน 
รองรับดว้ย 
 

๓.๗ สรุปแนวคดิของหลกัพทุธจริยศาสตร์ 
 จากการศึกษาในบทท่ี ๓ ท าให้ เราทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคัญเก่ียวกับหลัก                         
พุทธจริยศาสตร์ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของความหมายของความหมายของจริยศาสตร์และพุทธจริยศาสตร์, 
ขอบข่ายของพุทธจริยศาสตร์, ลกัษณะของพุทธจริยศาสตร์, ระดบัของพุทธจริยศาสตร์, วิธีปฏิบติั
ตามหลกัพุทธจริยศาสตร์, อุปสรรคต่อการปฏิบติัตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ และประโยชน์ของ
พุทธจริยศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีมีเน้ือหาท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อการน าไป      
บูรณาการใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตมนุษยแ์ละสร้างแนวทางหรือหลกัการด าเนินชีวิต                 
ท่ีเหมาะสมและสมควรให้แก่สังคมไทยในปัจจุบนั ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสรุปเป็นเป็นแผนภูมิ                     
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่คลุมเครือ และง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป                  
ซ่ึงผูว้จิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๑๕๘ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญมี  แท่นแกว้, ความจริงของชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒), หนา้ ๙๑ - ๙๕. 



๑๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัพทุธจริยศาสตร์ 

ระดับสูง ได้แก่ 
มรรคมีองค์ ๘ 

ระดับกลาง ได้แก่ 
ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ 

ระดับต้น ได้แก่ 
เบญจศีล และเบญจธรรม 

ปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา     
การด าเนินชีวติส าหรับ          
กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม 

 

ปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา        
การด าเนินชีวติส าหรับ          

กลุ่มบรรพชิต 
 

ปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา        
การด าเนินชีวติส าหรับ          
กลุ่มบุคคลทัว่ไป 

 

แผนภูมิที ่๓.๑ สรุปแนวคิดของหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
 



 
 

บทที ่๔ 
บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 

 
 การวิจัยเร่ือง บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบนั  เป็นแนวคิดในการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการเพื่อแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ตลอดจนช่วยส่งเสริมการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งโดยส่วนตวั ส่วนรวมทางสังคม และการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการด าเนิน
ชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
 จากการศึกษาบทท่ี ๒ ท าให้เราทราบว่า การด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัมี
รูปแบบ ในการด าเนินชีวติท่ีความแตกต่างจากคนไทยในยคุอดีตท่ีผา่นมา เน่ืองจากปัจจยัหลายอยา่ง              
ทางสังคมโลกท่ีมีอิทธิพลเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องคนไทยในสังคมปัจจุบนัให้เกิด
การปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลง เพื่อใหเ้ท่าทนักบัโลกาภิวตัน์ท่ีหมุนไปอยา่งรวดเร็วจากความทนัสมยั          
ทางเทคโนโลย ีการส่ือสาร ท่ีสร้างความเจริญใหก้บัคนไทยในดา้นวตัถุอยา่งต่อเน่ือง  
 การด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปน้ี แมจ้ะเกิดความเจริญทางดา้น
วตัถุเป็นอยา่งมาก แต่ก็สร้างปัญหาใหก้บัการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากจิตใจพฒันาไม่ทนักบัความเจริญทางดา้นวตัถุ ปัญหาของการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
สังคมปัจจุบนั ในแต่ละอาชีพนั้น ลว้นเกิดจากปัญหาดา้นการขาดคุณธรรม จริยธรรมทั้งส้ิน ความ
เส่ือมถอยทางดา้นจิตใจ ท าให้คนไทยในสังคมส่วนมากท าผิดหลกัจริยธรรมกนัมาก จนกลายเป็น
โครงสร้างทางสังคมท่ีดอ้ยคุณภาพทางด้านจิตใจ ส่งผลกระทบในทางลบแก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก 
และยิง่นบัวนั ก็ยิง่ทวคีวามรุนแรงข้ึนไปเป็นทวคูีณ 
 ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตของคนไทยสังคม
ในปัจจุบนันั้น เป็นปัญหาใหญ่ท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ควรมีการพฒันาจิตใจของคนไทย 
ให้สูงข้ึน โดยเสนอหลกัจริยธรรมท่ีเหมาะสมท่ีสามารถน าไปบูรณาการใช้ในการด าเนินชีวิตของ
คนไทยในสังคมปัจจุบนั ให้เกิดความเหมาะสม และสมควรกบับริบทในแต่ละสังคมอาชีพ ก็จะ
สามารถลดปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัได ้
 จากการศึกษาบทท่ี ๓ ท าให้ทราบว่า หลกัพุทธจริยศาสตร์ เป็นหลกัศีลธรรม จริยธรรม
ในทางพุทธศาสนา ท่ีสามารถน ามาบูรณาการในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัได้
อยา่งเหมาะสม โดยไดแ้บ่งออกเป็น ๓ ระดบั คือ 



 ๑๘๕ 

 ๑) พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อเป็นฐานรองรับคุณภาพต่าง ๆ 
และเพื่อความสันติในสังคม คือ เบญจศีล (ศีล ๕) เบญจธรรม (ธรรม ๕)  
 ๒) พทุธจริยศาสตร์ระดบักลาง คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อพฒันาจิตใจและขดัเกลาตนเอง
ใหมี้คุณธรรมสูงข้ึน คือ ศีล ๘  และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  
 ๓) พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อพฒันาผูป้ฏิบติัให้ถึงความเป็น
อริยชน หรือบรรลุมรรคผลนิพพาน คือ มรรคมีองค ์๘๑ 
 นอกจากจะศึกษาถึงหลกัพุทธจริยศาสตร์ใน ๓ ระดบัแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษาถึงวิธีปฏิบติั
ตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ และประโยชน์ของพุทธจริยศาสตร์ดว้ย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการน าไป
บูรณาการในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทด้าน
อาชีพต่าง ๆ ท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอาไว ้๓ กลุ่มดว้ยกนั ซ่ึงสามารถบูรณาการได ้ดงัน้ี 
 

๔.๑ บูรณาการหลกัพทุธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของกลุ่มบุคคลทัว่ไป  
 จากการศึกษาท่ีผ่านมาในบทท่ี ๒ พบว่า การด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคม
ปัจจุบนั ซ่ึงได้แก่ การด าเนินชีวิตของนิสิต - นักศึกษา, ครู - อาจารย,์ ขา้ราชการ, นักธุรกิจ และ
นกัการเมืองได้ประสบกบัปัญหาในการด าเนินชีวิตในเชิงจริยศาสตร์ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบใน 
ดา้นลบต่อตนเองและสังคมไทยในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นปัญหาการท าร้ายร่างกาย การเข่นฆ่าซ่ึงกนั
และกนัอยา่งไร้เมตตากรุณาเพื่อผลประโยชน์ การลกัขโมยทรัพยสิ์นหรือส่ิงของอนัมีค่า การมัว่สุม
ทางเพศ การพูดเท็จ หลอกลวง ไม่มีสัจจะ ตลอดถึงการติดส่ิงเสพติด ของมึนเมา และส่ิงท่ีท าให้
เสียเวลาในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง เช่น การติดเกมส์ การติดเวบ๊ไซตล์ามก อนาจาร เป็น
ตน้ ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เกิดข้ึนมาจากการเขา้สู่ยคุแห่งการบริโภคนิยมและทุนนิยม ซ่ึงท าให้
มนุษยด้ิ์นรนแสวงหาส่ิงต่าง ๆ มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตวัเอง สอดคลองกบัแนวความคิดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๘  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ในปัจจุบนัเป็นยุคบริโภคนิยม คนรู้วา่อะไรถูก อะไรไม่ถูก 
คนเขา้ใจค าสอนพุทธศาสนา นบัถือพุทธศาสนา แต่มนัปฏิเสธกระแสบริโภคนิยมไม่ได ้ขนาดท่ี
พระสอนอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า แต่ส่ิงแวดลอ้มมนัไม่ใช่ ออกจากวดัไปสู่บา้นไม่ใช่ พ่อแม่ก็
มีชีวติแบบบริโภคนิยม คนรอบขา้งก็มีชีวิตแบบบริโภคนิยม สังคมส่ิงแวดลอ้มมนัเป็นแบบบริโภค
นิยม”  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาแก่การด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทัว่ไป ควร
ไดรั้บการแกไ้ขซ่ึงพฤติกรรมทางกายและวาจาอนัทุจริต ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนน้ี ตอ้งมีความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนและท ากันอย่างจริงจัง ถึงจะแก้ไขปัญหาได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ    

                                                 

 ๑วศิน  อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๙),  
หนา้ ๓๗. 



 ๑๘๖ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑  ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “การแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี ถา้จะให้ไปถึงคนจริง ๆ ตอ้งเป็น
นโยบายภาครัฐ เพราะมหาเถรสมาคมไม่มีก าลงัเพียงพอ ไดแ้ต่ติดป้ายแต่ไม่มีคนมาปฏิบติั แต่ถา้
เป็นนโยบายภาครัฐมนัก็จะมีโทษแฝง  คือหากไม่ท าก็จะมีโทษ ในลกัษณะเดียวกนัก็เชิญชวนให้
เป็นนโยบายเชิงปฏิบัติการ ทุกภาคส่วนต้องปฏิบติั ลึกลงไปถึงสถานการศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน 
หน่วยงานต้องรับไปดูแลและท าเป็นตวัอย่างจึงจะส าฤทธ์ิผล”  อีกอย่างหน่ึง ส่วนส าคญัมาจาก
พื้นฐานทางจิตใจดว้ย   ไม่วา่จะเป็นความโลภ ความโกรธ และความหลง ซ่ึงท าให้คนขาดสติย ั้งคิด 
ไม่มีวิจารณญาณใคร่ครวญ ก็จะมีการด าเนินชีวิตท่ีผิดท านองคลองธรรมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔   ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “การด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคม
ปัจจุบนัน้ีติดความสะดวกสบายมากเกินไป ติดอยูก่บัการแสวงหาวตัถุมากเกินไป ไม่ค  านึงถึงรายไดห้รือ
ฐานะของตนเองมีความเห็นแก่ตวัไม่ค่อยสนใจส่วนรวมวา่จะมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง ตลอดจนการ
ติดยาเสพติด ปัญหาเร่ืองเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนและ
สังคมโดยรวม” และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๒   ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “ปัจจุบนัน้ี 
กลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทยขาดศีลธรรมในการด าเนินชีวิต คือ คนส่วนมาก ด าเนินชีวิตไปตาม
สัญชาตญาณ ไม่มีศีลธรรม เน้นการเอาตวัรอด แมจ้ะมีกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ หรือมีการห้าม
ปรามพฤติกรรมอนัไม่สมควรไว ้ก็ไม่ไดส้นใจ” 
 จากการศึกษาท่ีผา่นมาในบทท่ี ๓ พบวา่ พุทธจริยศาสตร์มีหลกัการด าเนินชีวิตท่ีก าหนดไว้
เพื่อให้มนุษยรู้์จกัน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัเพื่อให้เหมาะแก่ฐานะหรือสภาวะของตน            
ตามหลกัธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท ท่านผูรู้้หรือนกัปราชญ์ไดจ้ดัหลกัพุทธจริยศาสตร์ส าหรับ
กลุ่มบุคคลทัว่ไปเอาไว ้คือ พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ ไดแ้ก่ ศีล ๕ (เบญจศีล) ธรรม ๕ (เบญจธรรม) 
ส าหรับน าไปบูรณาการในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต            
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๑  ท่ีได้กล่าวไวว้่า “การด าเนินชีวิตของกลุ่ม 
บุคคลทัว่ไปน้ี ถา้เขาน าหลกัศีล ๕ ธรรม ๕ มาปฏิบติัเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต ประกอบกบั
ปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้รู้จกัหน้าท่ี เช่น หน้าท่ีของพ่อ หน้าท่ีของแม่ หน้าท่ีของลูก หน้าท่ีของลูกน้อง 
หนา้ท่ีของนาย หนา้ท่ีของครูบาอาจารย ์หนา้ท่ีของเพื่อนไดจ้ริง สังคมยอ่มเป็นสุขแน่นอน เพราะไม่
ต้องกลัวว่าใครจะมาท าร้าย เพราะเขามีศีลแล้ว เขาไม่ท าไม่ต้องกังวลว่าส่ิงของจะถูกขโมย      
เพราะเขามีศีลแลว้ก็ไม่ท า ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีการเมาสุราอนัเป็นเหตุให้สร้างปัญหาต่าง ๆ 
ข้ึน ถา้ท าไดจ้ริงสังคมก็มีแต่ความสงบสุข” และสอดคลอ้งกบั ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๑๓  ท่ีไดก้ล่าวไว้
วา่ “ศีล ๕ เป็นตวัก าหนดบุคคลให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ กลุ่มบุคคลทัว่ไปถา้ปฏิบติัอยูใ่นหลกัศีล ๕ 
สังคมก็จะมีความสุขแน่นอน” นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๒   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
“ถา้คนปฏิบติัศีล ๕ แลว้ หน้าท่ีต่าง ๆ ของตนให้ดี ก็จะตามมาเอง เพราะธรรมะท่ีพระพุทธเจา้สอนนั้น                      



 ๑๘๗ 

เป็นอนัเดียวกนัทั้งหมด ถ้าส่ิงหน่ึงท าได้ขอ้ต่าง ๆ ก็จะตามมาเอง ถ้ารักษาศีลได้ก็จะรู้จกัหน้าท่ี   
ของตนเอง” ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอหลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 ๔.๑.๑ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนั 
 จากการศึกษาในบทท่ี ๒ พบว่า ปัญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่าซ่ึงกันและกัน                    
เป็นปัญหาหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนกบักลุ่มบุคคลทัว่ไป ในสังคมไทยมกัจะเกิดข้ึนในกลุ่มของนิสิต - นกัศึกษา 
นกัการเมือง และนกัธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของนิสิตนกัศึกษาท่ีขาดวิจารณญาณ ขาดสติย ั้งคิด  
ลุอ านาจความโกรธแคน้จนถึงขั้นท าร้ายร่างกายหรือเกิดการการฆ่ากนั เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท
ของนิสิต - นกัศึกษา ตลอดจนกรณีข่าวลูกทรพีฆ่าแม่บงัเกิดเกลา้ ตายคาห้องนอน ในหมู่บา้นนกักีฬา 
หลังไม่พอใจถูกปรามห้ามเล่นเกม พร้อมใช้มีดฟันพี่สาว อาการสาหัส โดยท่ีนายเอ (ช่ือสมมติ)                 
ไดใ้ชอ้าวธุมีด ฟันเขา้ท่ีหนา้แขง้ของ น.ส. กาญจนา ทั้ง ๒ ขา ไดรั้บบาดเจบ็ ชาวบา้นตอ้งเขา้มาหา้มปราม
และช่วยกันน า น.ส. กาญจนา ส่ง รพ. ลาดพร้าวแล้ว พร้อมกับช่วยกันควบคุมตัว ส่วน นายเอ                  
ผูก่้อเหตุ ให้กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ คุมตวัไปสอบสวนท่ี สน. ประเวศ แล้ว เม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕๒ เป็นตน้ หรือปัญหานกัการเมืองท่ีขาดอุดมการณ์ เขา้มาเล่นการเมืองเพื่อหวงัผลประโยชน์ 
โดยใชอ้ านาจ เป็นบนัไดในการกา้วไปสู่การไดรั้บผลประโยชน์ การใชอ้  านาจท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นผลท าให้
การด าเนินชีวิตของนกัการเมืองเหล่าน้ีเป็นไปในทางลบ มกัท าการเบียดเบียนผูอ่ื้นโดยไม่เกรงกลวั
ต่อบาป ขาดศีลธรรม กล่าวคือ เร่ิมตั้งแต่การหาคะแนนเสียงเพื่อจะเขา้มาด ารงต าแหน่งทางการเมือง                 
ไดมี้การท าร้ายคู่แข่งทางการเมืองทั้งทางดา้นจิตใจและร่างกาย ไร้ความเมตตา กรุณา บางคร้ังถึงกบั
โดนฆ่าเพื่อให้ตนหมดคู่แข่งทางการเมือง จะได้มีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองได้สูงข้ึน๓               
ในส่วนนักธุรกิจ ปัญหาการท าร้ายร่างกายหรือการฆ่ากัน ส่วนใหญ่มักเกิดโดยทางอ้อม               
เช่น กรณีท่ีนกัธุรกิจไม่มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ผลประโยชน์                   
จนมองขา้มสุขภาพพลานามยัของคนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน สังคม ซ่ึงได้รับผลกระทบจากมลพิษ            
ทางอากาศและแม่น ้ าล าคลอง ท าให้สุขภาพร่างกายเส่ือมโทรม เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิดภาวะ                 
“ตายผอ่นส่ง” เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงเกิดข้ึนจากชุมชนทัว่ประเทศประมาณ 
๑๓.๕ ล้านตนั หรือประมาณวนัละ ๓๗,๐๐๐ ตนั ในด้านสภาพอากาศพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐                
ฝุ่ นละอองเป็นปัญหาท่ีส าคญัอนัเกิดจากการก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและควนัด า     
ควนัขาว ท่ีปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนตป์ระเภทต่าง ๆ ส่วนสารอนัตราย เป็นปัญหาท่ีมีข้ึนมา
                                                 

 ๒Sanook.com, “ลูกชายฟันแม่ดบั พี่สาวเจบ็ ฉุนสั่งหา้มไปเล่นเกม”, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕,  
<http://news.sanook.com/1150837/ลู กช าย ฟันแม่ ดับ -พี่ ส าว เจ็บ -ฉุนสั่ งห้ ามไป เ ล่น เกม />              
(31 October 2011) 
 ๓วิทยากร  เชียงกูล, แนวทางปราบคอร์รัปช่ันอย่างได้ผล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
เดือนตุลาคม, ๒๕๔๙), หนา้ ๒๖. 



 ๑๘๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  มีผูป่้วยไดรั้บสารอนัตราย ๓,๐๕๕ คน เสียชีวิต ๓๐ คน๔ นอกจากน้ี การประกอบ
ธุรกิจท่ีผดิกฎหมายก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีส าคญั ท่ีจดัไดว้า่เป็นการท าร้ายร่างกายและท าลายชีวิตมนุษย์
ทางออ้มด้วย ดงัท่ีเป็นข่าว ในวนัท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีท่ี ร้อยต ารวจเอกเฉลิม อยู่บ  ารุง 
แถลงข่าวต ารวจท่ีสามารถยึดยาบา้ ๑,๐๒๐,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ์ ๒๐ กิโลกรัม มูลค่า ๔๐๐ ล้านบาท จาก
บา้นพกัยา่นล าลูกกา หลงัขยายผลจากผูเ้สพเพียง ๒๐ เม็ด พร้อมสั่งล่าบงัเซฟหรือนายศุภวฒัน์ ขอนทอง 
นายทุนใหญ่ท่ีใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจท่ีผดิกฎหมายน้ี๕ 
 เม่ือปัญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนัของกลุ่มบุคคลทัว่ไปเกิดข้ึนในสังคม ส่วนใหญ่ 
สังคมไทยมกัแกปั้ญหาดว้ยการพิพากษาตามกฎหมายในกรณีท่ีกลุ่มบุคคลทัว่ไปเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ
ในทางกฎหมายแล้ว ส่วนในกรณีนิสิต - นักศึกษา นอกจากจะใช้กฎหมายในการตัดสินแล้ว                 
อาจมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกนั และมีระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาโทษนิสิต - นักศึกษา               
ท่ีประพฤติผิด เพื่อแกไ้ขเหตุนิสิต - นกัศึกษาทะเลาะวิวาทดว้ยตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด๖ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ยงัเป็นการแกไ้ขท่ีปลายเหตุ เน่ืองจาก
กฎหมาย ลงโทษบุคคลเพียงดา้นร่างกายและทรัพยสิ์นเท่านั้น ไม่ไดเ้ขา้ไปถึงพฤติกรรมทางจิตใจ 
เพราะโดยแทจ้ริงพฤติกรรมทางกายและวาจาลว้นถูกก าหนดดว้ยจิตใจ จิตใจเป็นปฐมเหตุ เป็นส่ิงท่ีสั่งให้
กายและวาจาท าดีหรือท าชัว่ หากจิตใจขาดคุณธรรม แมจ้ะเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญให้สวยหรูรัดกุม
เพียงใด ก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัได ้ในทางตรงกนัขา้ม  
แต่ละคนจะหลีกเล่ียงกฎหมายอยา่งอยุติธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖   
ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “กฎหมายท่ีเขียนข้ึนมานั้น บางฉบบับางมาตราก็มีท่ีแฝงดว้ยเจตนาไม่บริสุทธ์ิ ร่าง
กฎหมายเพื่อเอ้ือต่อผลประโยชน์ของผูมี้อ  านาจและทรัพย์สิน จึงเห็นว่าบางคร้ังในคดีเดียวกัน 
ประชาชนธรรมดาตอ้งรับโทษติดคุกหรือประหาร แต่คนมีอ านาจหรือคนร ่ ารวยเงินทอง ไม่ตอ้งติดคุก 
ไม่ตอ้งถูกประหาร เป็นตน้” โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเป็น นกัธุรกิจท่ีมีเงินมาก อาจติดสินบนเจา้หนา้ท่ี
รัฐท่ีไร้ศีลธรรม จริยธรรม หรือผูมี้อ านาจทางการเมืองหนุนหลงัหรือเป็นนกัการเมืองผูไ้ร้ศีลธรรม 
จริยธรรมอยูแ่ลว้ ก็ยิง่มีอ านาจในการก าหนดรูปแบบทางกฎหมายเพื่อเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ตนได ้
ท าผดิก็ไม่ตอ้งรับผิดหรือรับผิดเพียงเล็กนอ้ย ไม่สาสมกบัความผิดท่ีตนไดก่้อ      เพราะคนท่ีท าผิด 
หรือคนท าผิดกฎหมายอาจมีอ านาจทางการเมืองสูงหรือมีนกัการเมืองหนุนหลงั เพราะผูร่้างและ
ก าหนดกฎหมายสูงสุดน้ี คือ คนหยิบมือเดียว ประชาชนเจา้ของอ านาจไม่มีส่วนร่วมคิด ร่วมร่าง 
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 ๑๘๙ 

ร่วมเห็นชอบดว้ยเลย หากใครจะเปล่ียนแปลงก็ตอ้งใชว้ิธีการ “ลม้กระดาน” เหตุน้ีการรัฐประหาร
จึงเกิดข้ึนเร่ือย ๆ ในประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นกฎหมายสูงสุดตามรูปแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย น่ี
คืออนัตรายอนัเกิดจากบุคคลไม่มีศีลธรรม และจริยธรรม แม้ว่าในกรณีของนิสิตนักศึกษาอาจมี
มาตรการดูแลนิสิต - นกัศึกษากลุ่มเส่ียงของรัฐโดยใช้หลกัสูตรเขม้ขน้ มีครู พระ และทหารดูแล และ
สร้างความเขม้แข็งดา้นจิตใจ เนน้การพฒันาจิตในวดัและมสัยิด แต่เม่ือผา่นการอบรม นิสิตนกัศึกษา
เหล่านั้นไม่ไดเ้อาหลกัการปฏิบติัเชิงจริยธรรมมาปฏิบติัหรือบูรณาการในชีวิตประจ าวนั ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนก็จะไม่สามารถหมดไปไดอ้ย่างแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙     
ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า  “ปัจจุบนัน้ี พฤติกรรมของ นกัศึกษาบางกลุ่ม มีความกา้วร้าวและรุนแรงมากข้ึน 
เพราะขาดการอบรมจิตใจของตน จึงขาดวิจารณญาณ ขาดสติย ั้งคิด ลุอ านาจความโกรธไดง่้าย และ
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเองและผูอ่ื้นตามมา หากขาดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการน าหลกั
พุทธจริยศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ก็ยากจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้หมดไปได”้ ดงันั้น       
กลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทยในปัจจุบนัควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ คือ เบญจศีล
และเบญจธรรมในขอ้ท่ี ๑ มาบูรณาการในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เพื่อแกปั้ญหาการด าเนินชีวิต
ของคนไทยสังคมปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน ใหเ้บาบาง และหมดไปในท่ีสุด ดงัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลข้อที ่๑ ในการแก้ปัญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากัน 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการท าร้ายร่างกายและการฆ่าซ่ึงกนัและกนันั้น ควรมีการบูรณาการเบญจศีล
ขอ้ท่ี ๑ ในการแกปั้ญหาดงักล่าว เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของ
วิธีการบูรณาการนั้น ให้ทุกคนยอมรับสิทธิในการมีชีวิตอยูข่องกนัและกนัไม่ไปท าลายหกัลา้งกนั  
โดยการใช้เมตตาปรารถนาท่ีจะเห็นตนเองอยู่อย่างไม่มีเวร  ไม่มีภยั  ไม่เบียดเบียนกนั  ท าให้เกิด
ความคิดในแนวท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา  แมส้ัตวอ่ื์นคนอ่ืนก็ตอ้งการอยา่งนั้น  ยอมรับความจริงท่ีทุก
ชีวติตอ้งการอยูใ่นโลกอยา่งไม่มีเวร  ไม่มีภยั  ไม่เบียดเบียนกนั  ไม่ประทุษร้ายกนั  ตอ้งการเห็นกนั
มีชีวติอยูดี่มีสุข  ตามสมควรแก่ฐานะของตน  ก็จะเกิดการยอมรับนบัถือกนัและกนั  มนุษยใ์นฐานะ
เป็นสัตวผ์ูป้ระเสริฐ มีจิตใจสูง จึงไดช่ื้อวา่ มนุษยเ์ม่ือเราเกิดมาเป็นมนุษยผ์ูมี้จิตใจสูง จึงตอ้งรักษาฐานะ
อนัมีเกียรติของตนน้ีไว ้ด้วยการละเวน้การท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนัระหว่างมนุษยก์บัมนุษย์
ดว้ยกนั และขยายความประพฤติท่ีดีงามน้ีให้กวา้งออกไปโดยเวน้จากการฆ่าสัตวเ์ดรัจฉานด้วยใน
ท่ีสุด เน่ืองจากการฆ่าสัตวเ์ป็นการประพฤติท่ีเป็นบาป เป็นการด ารงชีวิตในทางท่ีไม่ชอบไม่ควร เป็น
การด ารงชีวิตท่ีก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น เน่ืองจากเม่ือไดท้  าร้ายร่างกายและการฆ่ากนัแลว้ 
บุคคลท่ีถูกท าร้ายหรือโดนฆ่าก็จะเกิดความทุกขท์รมาน ตวัเขาเองและคนท่ีเขารักตลอดจนท่ีรักเขา 
เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยาหรือลูก เป็นตน้ ก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ ผูท้  าร้ายร่างกายและฆ่า
เขา ก็จะเกิดความร้อนใจจากการกระท าผิดของตน เช่น กลวัต ารวจจบั กลวัโดนประหารชีวิต กลวั
ถูกล้างแค้นคืน เป็นต้น ในใจก็จะรู้สึกผิดและมีบาปติดตัวไปตลอดชีวิต จิตใจก็ตกต ่ าลงไป           



 ๑๙๐ 

ในพุทธกาลนั้นได้กล่าวถึงความทุกข์ของผูท่ี้พลัดพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรักเน่ืองด้วยความตาย 
ดงัเช่นในเร่ืองของนางกีสาโคตมี มีความทุกข์เพราะลูกตาย จึงได้อุม้ลูกไปหาหมอรักษาให้ฟ้ืน    
ทุกคนปฏิเสธ มีคนหน่ึงแนะน าให้ไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ นางเช่ือ น าบุตรไปเฝ้าพระพุทธเจา้ขอให้
ช่วยรักษา พระพุทธเจา้ตรัสบอกว่ารักษาได้ แต่ตอ้งไดเ้มล็ดผกักาดในหมู่บา้นท่ีไม่มีใครเคยตาย 
นางดีใจ อุม้บุตรไวก้บัอกเท่ียวเสาะหาเมล็ดพนัธ์ุผกักาด นางหาไดห้ลายหมู่บา้น แต่ไปติดขดัอยู่ท่ี
ในหมู่บา้นเหล่านั้นลว้นมีคนเคยตายทั้งส้ิน นางไดมี้ประสบการณ์กวา้งออกไปวา่ คนทั้งหลายไดมี้
ความทุกข์เพราะปุตตวิโยคมาแล้วแทบทั้ งส้ิน มิใช่นางคนเดียว ในท่ีสุดนางก็ได้ข้อสรุปว่า        
ความตายเป็นธรรมดาของคนทั้งหลาย ความตายแห่งบุตรของนางนั้น ก็เป็นเร่ืองธรรมดาเช่นกนั  
จึงทิ้งบุตรท่ีหาชีวิตไม่แล้วเสียในป่าแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบวช พระศาสดาให้นางบวช       
ในส านกัพระภิกษุณี๗ ต่อมา ก็ไดส้ าเร็จเป็นอรหัตตผลดว้ยการไดเ้ห็นดวงประทีปในโรงอุโบสถ  
ซ่ึงเปลวไฟเกิดดบัอยู่๘ 
 ดงันั้น อาการพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักท่ีพอใจจึงเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลาย
ย่อมมีบุคคลท่ีเขารักและรักเขาอยู่ เม่ือเราไปท าร้ายหรือฆ่าเขา คนท่ีเขารักและรักเขานั้นย่อมรู้สึก
เจ็บปวดใจเป็นธรรมดา อาการเหล่าน้ีเป็นอาการไม่ดีส าหรับสัตว์ ธรรมชาติของสัตว์ทั้ งหลาย                        
ลว้นตอ้งการความสุข เกลียดทุกข์ดว้ยกนัทั้งนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒              
ท่ีกล่าวไวว้า่ “การแผเ่มตตาวา่ สัตวท์ั้งหลายท่ีเป็นเพื่อนทุกข ์เกิด แก่เจ็บ ตาย ดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน
นั้น ก็เพื่อเตือนสติชาวพุทธใหรู้้จกัเห็นใจเขาใจเรา ไม่วา่คนหรือสัตวต่์างก็มีจิตใจ รักสุข เกลียดทุกข์
ด้วยกันทั้ งนั้ น ไม่มีคนหรือสัตว์ชนิดใดท่ีชอบให้ผู ้เบียนตนให้ประสบทุกข์หรอก” ดังนั้ น            
การเบียดเบียนคนอ่ืนหรือสัตวอ่ื์นย่อมเป็นการละเมิดชีวิตของเขา ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
ประชาชนในเวฬุทวาเรยยสูตร ซ่ึงเป็นธรรมท่ีประชาชนทุกคนควรน ามาพิจารณาในตน โดยมี
ใจความส าคญัวา่ “เราอยากมีชีวิตอยู ่ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกขค์นอ่ืนก็เช่นกนักบัเรา เขายอ่ม
ไม่พอใจถา้เราไปฆ่าเขา...”๙ 
 เม่ือสัตวท์ั้งหลายรู้สึกไม่ดีเม่ือประสบกบัความทุกข์ จึงท าให้สัตวห์าทางหลีกเล่ียงภาวะ                
ท่ีไม่ดีเหล่าน้ี แต่สภาวะเหล่าน้ีเป็นกระบวนการของธรรมชาติท่ีสัตวไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ท าให้มนุษย์
ตอ้งบูรณาการจริยธรรมขอ้น้ีร่วมกัน เพื่อหาทางหลีกเล่ียงการท าลายกัน เพราะทุกชีวิตย่อมรักตนเอง        
ดว้ยกนัทั้งนั้นไม่วา่จะเป็นคนหรือสัตวก์็ตาม ดงัพุทธด ารัสท่ีวา่ 
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 ๑๙๑ 

…สพฺพาทิสา อนุปริคมฺม เจตสา เนวชฺฌคา ปิยตรมตฺตนา กฺวจิ เอวมฺปิ ปุถุ 
อตฺตา ปเรส  ตสฺมา น หึเส ปรมตฺตกาโม… 

…มองดูไปทัว่ทุกทิศแล้ว ไม่เห็นใครในท่ีไหนอนัจะเป็นท่ีรักยิ่งกว่าตน  
ตนของผูอ่ื้นเป็นอนัมากก็เป็นเช่นเดียวกนั เพราะฉะนั้น ผูรั้กตนจึงไม่ควรเบียดเบียน
ผูอ่ื้น…๑๐ 

 

 ดงันั้น เบญจศีลขอ้ท่ี ๑ คือ การเวน้จากการฆ่าสัตวจึ์งเป็นหลกัจริยธรรมท่ีกลุ่มบุคคลทัว่ไป
ควรน ามาประพฤติปฏิบติัดว้ยการบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนั ควบคู่ไปกบัการรักษากฎหมาย
และขอ้ระเบียบกติกาท่ีป้องกนัการเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ไม่ควรท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนั 
ควรละเวน้จากการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนั ควรแก้ปัญหาด้วยเหตุผล มีความปรารถนาดีต่อกนั      
มีน ้ าใจต่อกันและกนัอย่างน้อยก็ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมโลกท่ีร่วมเกิด ร่วมแก่ ร่วมเจ็บ ร่วมตาย
ด้วยกัน เป็นผูเ้กลียดทุกข์ รักสุขด้วยกันในโลกใบน้ี ทั้ งยงัเป็นเคร่ืองป้องกันมิให้เราตกไปใน
อบายภูมิเม่ือล่วงลบัไปแลว้ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๗  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
“ผูท่ี้รักษาศีล ๕ เป็นนิจน้ีจะพน้จากอบายภูมิ ตามค าสอนของพระพุทธเจา้” 
 บูรณาการเบญจธรรมข้อที ่๑ ในการแก้ปัญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนั 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการท าร้ายร่างกายและการฆ่าซ่ึงกนัและกนันั้น นอกจากจะมีการบูรณาการ
เบญจศีลขอ้ท่ี ๑ แล้ว ควรมีการการบูรณาการด้วยเบญจธรรมขอ้ท่ี ๑ ในการแก้ปัญหาการท าร้าย
ร่างกายและการฆ่ากนัควบคู่กนัไป เน่ืองจากเบญจธรรม ขอ้ท่ี ๑ เป็นหลกัการทางพุทธจริยศาสตร์ระดบั
ตน้ท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนักบัเบญจศีลขอ้ท่ี ๑ กล่าวคือ เม่ือบุคคลเวน้จากการเบียดเบียนและการ
ฆ่าสัตวท์ั้งหลายไดแ้ลว้ ควรส่งเสริมจิตใจให้มีความรัก ความกรุณาต่อสัตวท์ั้งหลายดว้ย เพราะชีวิต
มนุษยแ์ละสัตวจ์ะตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เม่ือเกิดความกระทบกระทัง่ หากไม่มีความเมตตา 
สงสารกันและกันแล้ว ย่อมขาดเกราะป้องกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕         
ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “เบญจศีลและเบญจธรรม เป็นธรรมท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ฝ่ายเบญจศีลเป็นขอ้
หา้ม ฝ่ายเบญจธรรมเป็น ขอ้ควรปฏิบติั หากบูรณาการเบญจศีลแลว้ ควรมีการบูรณาการเบญจธรรม
ดว้ย เพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรม เก้ือหนุนกนัทั้งศีลและธรรม เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ย่อมก่อ
ประโยชน์แก่ผูบู้รณาการอยา่งมหาศาล” ในการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๑ ความเมตตาต่อมนุษยแ์ละ
สัตวเ์หล่านั้น คือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปควรมีความรัก ความปรารถนาดี และความสงสารตอ้งการช่วยเหลือ
ปลดเปล้ืองทุกขใ์หก้บัผูอ่ื้นและสัตวอ่ื์น ใหค้วามเอน็ดูไม่ท าร้ายร่างกายทุบตีเขาหรือฆ่าให้ตาย เป็นธรรม
ท่ีระงบัความพยาบาทเสียได ้ผูมี้เมตตากรุณา ท าให้เกิดไมตรีความรัก ความปรารถนาดี ความเขา้ใจสภาพ
ความจริงของสัตวท์ั้งหลายว่า รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกนัทุกตวัตน มีใจตอ้งการให้สรรพสัตว ์ไดรั้บ
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 ๑๙๒ 

ความสุขกนัทัว่หนา้ ความสุขท่ีไดรั้บจากความเมตตานั้นยิง่ใหญ่ สามารถเป็นหนทางน าไปสู่ความสุข
ในระดบัฌานได ้ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุส้องเสพ เจริญ ท าในใจ ซ่ึงเมตตาจิต แมช้ัว่เวลา
สักวา่ลดัน้ิวมือเดียว เรายอ่มกล่าววา่ เธอผูน้ี้ อยูอ่ยา่งไม่วา่งจากฌาน เป็นผูท้  าตามค าสอน
ของศาสดา เป็นผูป้ฏิบติัตามโอวาท ไม่ฉันอาหารของราษฎรไปเปล่า ๆ จะกล่าวไยถึง                 
ขอ้ท่ีภิกษุจะท าเมตตาจิตนั้นใหม้ากเล่า๑๑ 

  

 การเจริญเมตตา เพียงลดัน้ิวมือเดียว ยงัมีอานิสงส์เพียงน้ีแลว้ หากคนในสังคมเจริญเมตตา
กันอย่างกว้างขวาง สม ่ าเสมอ ย่อมปรากฏความสุข ความสงบแก่สังคมไทยได้อย่างอนันต ์            
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒   ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “พระพุทธเจา้ท่านสอนว่า 
เมตตาธรรมเป็นธรรมท่ีส าคญั เพียงแมล้ดัน้ิวมือเดียว ก็มีอานิสงส์มหาศาล จะกล่าวไปใยกบัผูท่ี้มีเมตตา 
อยูเ่สมอ ยอ่มท าใหเ้ขาประสบสุข ท าโลกน่าอยู ่เพราะความร่มเยน็อนัเกิดจากความเมตตาธรรมนั้น” 
 ดงันั้น เบญจธรรมขอ้ท่ี ๑ คือ ความมีเมตตากรุณาต่อสัตวจึ์งเป็นหลกัจริยธรรมท่ีกลุ่มบุคคล
ทัว่ไปควรน ามาประพฤติปฏิบติัดว้ยการบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนั ควบคู่ไปกบัการบูรณาการ
เบญจศีลขอ้ท่ี ๑ และการรักษากฎหมายตลอดจนขอ้ระเบียบกติกาท่ีป้องกนัการเบียดเบียนซ่ึงกนั
และกนั ควรมีความปรารถนาดีต่อกนัและกนัในฐานะเพื่อนมนุษยห์รือเพื่อร่วมโลก มีความกรุณา
สงสารซ่ึงกนัและกนั ให้การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในสังคมดว้ยความปรารถนาท่ีดี เวลาเกิดปัญหา
กระทบกระทัง่กนัก็ควรคุยกนัดว้ยเหตุผลโดยอาศยัความเมตตาเป็นท่ีตั้ง มิใช่อาศยัความโกรธแคน้
อนัเป็นธรรมท่ีเป็นปฏิปักษ์กบัเมตตาเป็นท่ีตั้งเม่ือกลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทยปฏิบติัไดอ้ย่างน้ี
แลว้ สังคมไทยก็จะน่าอยู ่ปัญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนัในสังคมไทยก็จะหมดไปในท่ีสุด 
 
 ๔.๑.๒ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาคอรัปช่ัน 
 จากการศึกษาท่ีผ่านมาในบทท่ี ๒ พบว่า ปัญหาคอรัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญอย่างหน่ึง                
ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑         
ท่ีได้กล่าวไวว้่า “การด าเนินชีวิตของคนไทยโดยรวมค่อนขา้งจะห่างไกลธรรมะและวฒันธรรม
ประเพณีอนัดี รวมไปถึงเร่ืองใหญ่ ๆ คือ ปัญหาคอรัปชัน่ ซ่ึงประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ีน่ากลวั” 
โดยเฉพาะในกลุ่มของขา้ราชการและนกัการเมือง ในส่วนของขา้ราชการในสังคมไทยในปัจจุบนั
นั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัขา้ราชการประเทศอ่ืน ประเทศไทยมีการคอร์รัปชัน่ค่อนขา้งมาก คะแนน
ภาพลกัษณ์ของคอร์รัปชั่นท่ีจดัโดยองค์กรโปร่งใสระหว่างประเทศ ประเทศไทยล่าสุดได้ ๓.๘   
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จาก ๑๐ และอยู่ล  าดบัท่ี ๕๙ วดัจากประเทศท่ีโปร่งใสมากมาหาน้อย๑๒ เพราะขา้ราชการบางส่วน
ขาดจิตส านึกและไม่มีจรรยาบรรณในการเป็นข้าราชการ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ท่านที่ ๙  ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “ขา้ราชการไม่มีจรรยาบรรณเหมือนของครูมาคุม้ครอง  มีแต่เพียงเป็น
จรรยาบรรณแค่การท่ีตอ้งท าตามวินยั ไม่ลบหลู่ เจา้นาย บริการ ประชาชน แต่อยา่งอ่ืนไม่ไดพู้ดท า
ตวัให้น่าเคารพนบัถือน้ีมนัไม่เหมือนครู โดยเฉพาะเร่ืองจิตส านึกในหน้าท่ีขา้ราชการ”  นอกจาก
ปัญหาคอรัปชั่นแล้ว ข้าราชการไทยบางกลุ่มยงัใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ ซ่ึงถือว่าเป็นการ
คอรัปชัน่ทางออ้ม เช่น กรณีท่ีต ารวจไม่ใช้อ  านาจหน้าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด แต่กลบัเขา้ไปมี
ส่วนร่วม ประพฤติตวัเยี่ยงโจร ซ่ึงผูต้อ้งหาร่วมกนัมียาเสพยติ์ดไวใ้นครอบครอง ดงันั้น จึงมีการขอ
อ านาจศาลฝากขงัคร้ังแรก ท่ีศาลจงัหวดัมีนบุรี เม่ือวนัท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา๑๓ ปัญหา
คอร์รัปชัน่ เป็นปัญหาส าคญัของวงการขา้ราชการไทยท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประชาชนทั้ง
ประเทศอย่างร้ายแรงมาก ปัญหาน้ี นอกจากจะมาจากความโลภของมนุษย์แล้วยงัเกิดจากความ
ผิดปกติ ท่ีเกิดจากการจดัการทางสังคมท่ีไม่ดีดว้ย การคอร์รัปชัน่ในระบบราชการไทยปัจจุบนัท าให้
เกิดการจดัสรรงบประมาณและการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช่เร่ืองการโกงกนั  เล็ก ๆ น้อย ๆ 
แบบแบ่งกนักินอย่างท่ีประชาชนส่วนหน่ึงเข้าใจเท่านั้น แต่เป็นส่ิงท่ีอาจารย ์ประเวศ วะสี เรียกว่า  
“การปลน้ชาติแบบใหม่” ท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงชนิดท่ีท าให้ชาติตกต ่าล่มจมไดต่้อไป ถา้ไม่
คิดแกไ้ขกนั๑๔ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๐ ท่ีกล่าวไวว้่า “นักการเมืองทุก
วนัน้ีเป็นอะไรท่ีน่าสงสาร ไม่สามารถด าเนินตามอุดมการณ์ได ้ เพราะส่ิงแวดลอ้มบงัคบั อยากมี
ต าแหน่งทางการเมืองก็ตอ้งแก่งแย่งแข่งขนั แบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดการพฒันาคนก่อนไปเป็น
นกัการเมือง โดยเฉพาะนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เช่น อบต. ทุกวนัน้ีบางคนไม่ไดจ้บการศึกษา จู่ ๆ มาเป็น 
อบต. ไม่ไดมี้การพฒันาความรู้ คุณธรรม ศีลธรรมอะไรมาเลย พอเขา้มาเป็นก็วางตวัว่าตนเองใหญ่ 
เพราะมีอ านาจแลว้ อยา่งน้ีก็ใชอ้  านาจในทางท่ีผดิ บางคนอยากไดส่ิ้งต่าง ๆ เช่น รถ โทรทศัน์ มือถือ
ราคาแพง ๆ แต่ฐานะของตนยงัไม่พร้อม ก็เลยตอ้งทุจริตจากผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ก็เลยเกิดขดัแยง้
กนัตามมา จึงเป็นปัญหาท่ีควรร่วมแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ควรมีการเตรียมคนด้านความรู้และ
คุณธรรมก่อนมาเป็น อบต. เป็นตน้” 
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 ๑๙๔ 

 ในการแกปั้ญหาการคอรัปชัน่ในวงการราชการของไทยนั้น ส านกังาน ก.พ. และสมาคม
ส่งเสริมการพฒันาจิตใจและคุณธรรม (สสพธ.) ไดร้วมกนัจดัสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิดา้นจริยธรรมใน
หวัขอ้เร่ือง “แนวทางในการพฒันาขา้ราชการดา้นจริยธรรม” ข้ึน โดยไดแ้บ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที ่๑ บทบาทของ ก.พ. ในการพฒันาขา้ราชการดา้นจริยธรรม 
 กลุ่มที ่๒ รูปแบบและวธีิการพฒันาขา้ราชการจริยธรรม 
 กลุ่มที ่๓ แนวทางในการเสริมสร้างทศันคติและค่านิยมส าหรับขา้ราชการ 
 ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แจกแจงไวอ้ย่างละเอียดในบทท่ี ๒ ท่ีผ่านมาแล้ว                   
ซ่ึงทั้ง ๓ แนวทางดงักล่าวเป็นแนวทางในการสร้างทศันคติท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ และสร้างค่านิยมว่า              
ส่ิงใดผิดไม่ควรกระท า ส่ิงใดถูกต้องเป็นส่ิงท่ีควรกระท า โดยได้มีแบบแผนทางจรรยาบรรณ                  
ทั้งในส่วนจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 
ตลอดจนจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เป็นการแกปั้ญหาอยา่งมี
กระบวนการและเป็นทางการ แต่ผลลพัธ์ท่ีออกมานั้น ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจนกั เพราะถึงแมจ้ะมีหลกั
จรรยาบรรณให้ปฏิบติัตามอย่างไร แต่ถ้าหากขา้ราชการไม่น ามาบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนั               
ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นส่ิงท่ีเขียนข้ึนมาอยา่งสวยหรูบนแผน่กระดาษเท่านั้น  
 ส่วนนักการเมืองไทยบางกลุ่ม ก็มีการคอรัปชั่นด้วยความโลภในจิตใจเป็นสาเหตุ                        
ท  าให้นักการเมืองอยากได้ อยากมี อย่างเกินพอดี ไม่พอใจในเงินและสวสัดิการท่ีตนได้รับ 
ทะเยอทะยานอยากได้มากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ ด้วยความคิดเช่นน้ีจึงท าให้เกิดปัญหาคอรัปชั่น                       
ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงอาจแบ่งประเภทการคอร์รัปชัน่ของนกัการเมืองไทยไดด้งัน้ี 
 ๑) การยกัยอก (Embezzlement) คือ การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสิ์นของรัฐไปเป็น
ของตน 
 ๒) การท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเรียกร้องเงินจากธุรกิจเอกชน (Extortion) หรือการท่ีภาคธุรกิจเอกชน
ให้สินบน (Bribery) หรือผลประโยชน์ภายหลัง (Kickback) แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐให้ตดัสินใจท าหรือ                   
ไม่ท าอะไรบางอยา่งท่ีท าใหผู้ใ้หสิ้นบนไดป้ระโยชน์เหนือคู่แข่งรายอ่ืน 
 ๓) การเลือกตั้งและแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน (Nepotism)  
 ๔) การท าสัญญาจา้งหรือใหส้ัมปทานเฉพาะพรรคพวกผูส้นบัสนุนตน (Cronyism) 
 ๕) การใชข้อ้มูลภายในเพื่อซ้ือหรือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์(Insider Trading) ซ่ึงน่าจะ
รวมทั้งการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อซ้ือขายเงินตราต่างประเทศด้วย เช่น กรณีท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐระดบัสูง                 
รู้ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะตดัสินใจประกาศลดค่าเงิน แลว้มีการบอกขอ้มูลให้กบันกัธุรกิจ/นกัลงทุน 
สั่งซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อท าก าไรภายหลงัจากท่ีมีการประกาศข่าวต่อสาธารณะ 
 ๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) การโยกยา้ยถ่ายเทเงินท่ีได้จากการทุจริตฉ้อฉล                
หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม เช่น การพนัน การขายของเถ่ือน กิจการโสเภณี                   



 ๑๙๕ 

เป็นนายหน้าค้าแรงงาน ฯลฯ ไปเข้าธนาคารสถาบนัการเงิน หรือธุรกิจท่ีถูกกฎหมายเพื่อลบ           
ร่องรอยแหล่งท่ีมาท่ีไม่ถูกตอ้งของเงิน มีทั้งการโยกยา้ยไปต่างประเทศและภายในประเทศ 
 ๗) การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษทัตนเองและพรรคพวก 
ผลประโยชน์ขดัแยง้หรือผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest)  
 ๘) การเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) การท่ีบริษทัให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่
เจา้หน้าท่ีรัฐโดยทางออ้ม เช่น การให้ต าแหน่งในบริษทั เม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐผูน้ั้นปลดเกษียณหรือ               
พน้จากต าแหน่ง ให้ต าแหน่งงานแก่ญาติหรือให้ผลประโยชน์ทางอ้อมอ่ืน ๆ แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ                
เพื่อแลกกบัการท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเอ้ือประโยชน์ใหก้บับริษทัธุรกิจ๑๕ 
 จากปัญหาการคอรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนกับนักการเมืองไทย ได้มีข้อเสนอแนะจากองค์กร 
นกัวชิาการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ของนกัการเมืองไทย ดงัน้ี 
 ๑) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการและองค์การปกครองท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะด้านท่ีเก่ียวกับงบประมาณ โครงการให้สัมปทาน จัดซ้ือจัดจ้าง การรับสมัครคน                     
เขา้ท างาน ฯลฯ 
 ๒) การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมอบอ านาจหรือเสริมความ
เขม้แข็งให้กบัหน่วยงาน ซ่ึงดูแล ป้องกนั และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สามารถท างาน 
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 ๓) การผลกัดนักฎหมายท่ีมีส่วนท่ีจะการลดการทุจริตคอร์รัปชัน่ เช่น พ.ร.บ. การจดัเก็บภาษี
ทรัพยสิ์นและมรดก ท่ีเนน้การจดัเก็บในอตัรากา้วหนา้ผูมี้ทรัพยสิ์นรายไดสู้งตอ้งเสียภาษีในอตัราสูง 
 ๔) การส่งเสริมความกลา้หาญทางจริยธรรมในการเปิดเผย เปิดโปงกลโกงและวธีิการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ควบคู่ไปกบัการคุม้ครองผูเ้ปิดเผยขอ้มูลและปกป้องพยาน 
 ๕) การก าหนดโทษและบทลงโทษผูทุ้จริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้รุนแรงข้ึน                 
และใหมี้อายคุวามท่ีสอบสวนด าเนินการไดย้าวนานข้ึน (ไม่ใช่หมดอายคุวามแค่ ๒๐ ปี) 
 ๖) การปฏิรูปการศึกษาและส่ือมวลชน เพื่อเปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือ จากการเคารพ
บุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นหรือมีอ านาจมาเป็นการเคารพนบัถือคนท่ีมีคุณงามความดี 
 ๗) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโครงการ เช่น การจดัระบบ
ประชาพิจารณ์โครงการ 

                                                 

 ๑๕วทิยากร  เชียงกลู, แนวทางปราบคอร์รัปช่ันอย่างได้ผล, อา้งแลว้, หนา้ ๒๖ - ๒๗. 



 ๑๙๖ 

 ๘) การก าหนดกฎจรรยาบรรณและการส่งเสริมให้มีการใช้จรรยาบรรณในวิชาชีพ                    
ทั้งในภาคราชการและเอกชน๑๖ 
 ต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีการอาศยัส่ือ กฎหมาย และความร่วมมือของ
ประชาชน และมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันและส่งเสริมให้ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ การแกปั้ญหาดงักล่าวแมจ้ะมีผลดีในดา้นการสร้างกระแส แต่ไม่ไดท้  าให้
เกิดความย ัง่ยืน เน่ืองจากนักการเมืองไม่ได้มีการบูรณาการหลักจริยธรรมในการด าเนินชีวิต                 
อย่างต่อเน่ือง ตรงกันข้าม อาจใช้ส่ือในการโฆษณาชวนเช่ือ อาศัยกฎหมายในการแสวงหา
ผลประโยชน์ เพราะรัฐบาลสามารถออกกฎหมายนอกรัฐธรรมนูญมาบงัคบัใช้ไดต้ามระบอบเสรี
ประชาธิปไตย ดงันั้น การคอรัปชัน่จึงยงัคงวนเวียนอยูเ่ป็นวฏัจกัรอยา่งน้ีไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓ ท่ีได้กล่าวไวว้่า “อาศัยเพียงกฎหมายอย่างเดียวไม่ได ้         
การแก้ปัญหา ด้านจริยธรรมมันต้องเร่ิมจากการฝึกฝนด้านความประพฤติหรือพฤติกรรมอัน
เหมาะสม มีการน าธรรมะไปเยียวยา คือ ไปเยียวยาอ านาจของกิเลสภายในใจให้มนัเบาบางลง 
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัจนกลายเป็นนิสัย จากนิสัยกลายเป็นสันดาน ติดตามไปทุกภพ ทุกชาติ” 
 ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงมีความคิดเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน กลุ่มบุคคลทั่วไป 
โดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการและนกัการเมืองไทยปัจจุบนั ควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการ
ในการด าเนินชีวิต เพื่อแกปั้ญหาคอรัปชัน่ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีบ่อนท าลายประเทศชาติ ซ่ึงผูว้ิจยั             
ไดเ้สนอหลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลข้อที ่๒ ในการแก้ปัญหาคอรัปช่ัน 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการคอรัปชัน่นั้น ควรมีการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๒ ในการแกปั้ญหา
ดงักล่าว เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น 
กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติั ตอ้งด าเนินชีวิตดว้ยการประกอบอาชีพท่ีสุดจริต  งดเวน้จากการ
เอารับเอาเปรียบกนั  มีความรักในเพื่อนมนุษยโ์ดยเห็นคนท่ีตนเอาเปรียบหรือไปเบียดบงัเอาทรัพย์
ของคนอ่ืนมานั้น  เป็นเพื่อนร่วมทุกข ์ เกิด  แก่  เจบ็  ตายดว้ยกนัทั้งส้ิน มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตวั  
เล้ียงชีวติโดยสุจริต  เห็นความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษยจ์ะตอ้งช่วยแกไ้ข เพราะทุกคนยอ่มรักและ
หวงแหนทรัพยส์มบติัของตน  ไม่ตอ้งการให้ใครมาลกัขโมยทรัพยสิ์นของตน  คนอ่ืนก็ย่อมไม่
ตอ้งการให้ใครมาลกัขโมยทรัพยส์มบติัของตนเช่นกนั ฉะนั้นจึงไม่ควรลกัขโมยทรัพยส์มบติัของ
ผูอ่ื้น  เม่ือคนในสังคมไม่ล่วงละเมิดในทรัพยส์มบติัของคนอ่ืนแลว้ ความสงบสุขก็ยอ่มเกิดข้ึน 

                                                 

 ๑๖คณะท างานไทยทอปปิคดอตคอม, “ลักษณะการก่อเกิดการฉ้อราษฎรบังหลวง”,                 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕,  
<http://www.thaitopic.com>(24 March 2012) 



 ๑๙๗ 

จุดมุ่งหมายของศีลขอ้น้ีคือให้ด าเนินชีวิตดว้ยสัมมาอาชีวะ ให้รู้จกัเล้ียงชีวิตของตนในทาง
ท่ีชอบธรรม โดยสรุปมีเหตุผลอยู ่๒ ประการคือ ๑. ไม่ท าให้เจา้ของทรัพยเ์ดือดร้อน ๒.ไม่ท าให้ตน
เดือดร้อนในภายหลงั เป็นระเบียบกติกา เพื่อการอยูร่่วมกนัโดยปกติสุขภายในสังคม แมว้า่มนุษยเ์รา
จะอยูใ่นวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัก็ตาม แต่โดยพื้นฐานแลว้ทุกชีวิตในโลกน้ี ลว้นแต่ตอ้งการความ
สงบสุข และไม่ตอ้งการความทุกข ์
 ศีลขอ้น้ีเป็นการก าหนดออกมาในรูปแบบของการ “ห้าม” ท าการลกัขโมย ในรูปแบบต่าง ๆ 
ซ่ึงรวมถึงการคอรัปชั่นด้วย เพราะการพลัดพรากจากของท่ีรักท่ีหวงแหนนั้นเป็นทุกข์ ดังท่ี
พระพุทธเจา้ทรงตรัสสอนประชาชนในเวฬุทวาเรยยสูตรซ่ึงเป็นธรรมท่ีประชาชนทุกคนควรน ามา
พิจารณาในตน โดยมีใจความส าคญัวา่ “...เรามีความรักในทรัพยสิ์นไม่ตอ้งการให้ใครมาเอาไปโดย
มิชอบ...คนอ่ืน ก็เช่นเดียวกบัเรา เขายอ่มไม่พอใจถา้ใครไปลกัทรัพยเ์ขา...”๑๗ 
 การคอรัปชัน่ของกลุ่มบุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการและนกัการเมือง เป็นการฉ้อฉล
ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นของสาธารณชนหรือของผูอ่ื้น เป็นการสร้างวฒันธรรมองค์กรในทาง              
ท่ีเส่ือมเพราะเป็นการสนบัสนุนส่งเสริมให้คนลกัขโมยทรัพยสิ์นในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตวัอย่างท่ี 
ไม่ดีแก่ผลท่ีตามมาของการขาดการบูรณาการศีลขอ้น้ีก็คือ เป็นเหตุให้เกิดการกระท าบาป อกุศลอ่ืน ๆ 
ตามมาดว้ย เช่น การติเตียน หวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั มุ่งท าร้ายซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ ดงัปรากฏใน
พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ท่ีวา่ 

คร้ังนั้นแล พวกสัตว์ท่ีเป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกัน คร้ันแล้วต่างก็ปรับทุกข ์             
กนัว่า พ่อเอ๋ย ก็การถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ               
การพูดเท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กัปรากฏในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรม
เหล่านั้   เกิดปรากฏ แลว้ในสัตวท์ั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย พวกเราสมมติสัตวผ์ูห้น่ึง           
ใหเ้ป็นผูท่ี้ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบให้เป็นผูติ้เตียนผูท่ี้ควรติเตียนโดยชอบ ให้เป็นผูท่ี้
ขบัไล่ผูท่ี้ควรขบัไล่โดยชอบ พวกเราจกัแบ่งขา้วสาลีใหแ้ก่ผูน้ั้น๑๘ 

 

 ดงันั้น เบญจศีลขอ้ท่ี ๒ การเวน้จากการลกัขโมย จึงเป็นหลกัจริยธรรมท่ีกลุ่มบุคคลทัว่ไป
ควรน ามาประพฤติปฏิบติัดว้ยการบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนั ควบคู่ไปกบัการรักษากฎหมาย
ตลอดจนมีการก าหนดขอ้ระเบียบกติกาและมาตรการป้อมปรามท่ีป้องกนัการคอรัปชัน่ มีการสร้าง
วฒันธรรมองค์กรท่ีสะอาด โดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการและนกัการเมืองในสังคมไทย ควรมีความ
ละอายต่อพฤติกรรมคอรัปชัน่ ละเวน้จากการคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ มีความปรารถนาท่ีดีต่อองค์กร 
สังคม และประเทศชาติ เม่ือกลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทยปฏิบติัไดอ้ย่างน้ีแลว้ สังคมไทยก็จะน่าอยู ่
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 ๑๙๘ 

ปัญหาคอรัปชัน่ในสังคมไทยก็จะหมดไปในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖ 
ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “หากถามว่า นักการเมืองถือศีลข้อท่ี ๒ แล้วจะเกิดคอรัปชั่นไหม ก็คิดดูว่า                        
การคอรัปชั่นคืออะไร คือ การขโมยของ ๆ คนอ่ืนใช่หรือเปล่า หากนักการเมืองหรือใครก็ตาม              
เวน้จากการลกัขโมยแลว้ คอรัปชัน่มนัจะเกิดข้ึนมาไหม ทีน้ีก็เป็นอนัจบ เพราะเวน้จากการลกัขโมย
ได ้คอรัปชัน่ก็คือการลกัขโมย เวน้ได ้ก็แกปั้ญหาได”้ 
 บูรณาการเบญจธรรมข้อที ่๒ ในการแก้ปัญหาคอรัปช่ัน 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการคอรัปชั่นนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจธรรมข้อท่ี ๒ ควบคู่ไปกับ
การบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๒ ในการแกปั้ญหาคอรัปชัน่ในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาน้ี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒   ท่ีกล่าวไวว้่า   
“กลุ่มบุคคลทัว่ไป ควรมีความสุจริตต่ออาชีพของตนเอง ความสุจริตท่ีเกิดข้ึน จะก่อให้เกิดความ
สงบสุขแก่สังคม คนในสังคมจะไม่ตอ้งระแวงว่าใครจะมาลกัขโมยหรือโกงทรัพยสิ์น ก็คนมนั
สุจริตแลว้ จะคดโกงไดอ้ยา่งไร” ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติั
จะตอ้งมีสัมมาอาชีวะ คือ การรู้จกัเล้ียงชีพในทางท่ีชอบ ละเวน้จากการท าอาชีพหรือพฤติกรรมในการ
ประกอบอาชีพในทางลักขโมยของคนอ่ืนหรือหยิบฉวยของ ๆ คนอ่ืนมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต      กลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทยควรด าเนินชีวิตดว้ยสัมมาอาชีวะ คือ การเล้ียงชีพท่ีสุจริต 
ปราศจากโทษ รวมถึงมีความขยนัหมัน่เพียรในการท างานไม่ปล่อยให้งานคัง่คา้งอากูล หากกลุ่มบุคคล
ทัว่ไปปฏิบติัไดด้งัน้ีแลว้ ยอ่มพบกบัส่ิงท่ีประเสริฐ ส่ิงท่ีเป็นมงคลแก่ตนเอง ทั้งในภพน้ีและในภพต่อ ๆ      
ไป ในภพน้ีไดแ้ก่ ความสบายใจ ไม่เดือดร้อนเพราะการประพฤติผิดในมิจฉาอาชีวะ ส่วนในภพต่อ ๆ   
ไปย่อมมีสุคติเป็นท่ีไป คือ ได้ประสบในส่ิงท่ีประเสริฐและเป็นมงคลแก่ชีวิต ดังท่ีตรัสไวใ้น   
ลกัขณสูตรวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน 
ละมิจฉาอาชีวะแลว้ ส าเร็จความเป็นอยูด่ว้ยสัมมาอาชีวะ เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ 
การโกงดว้ยของปลอมและการโกงดว้ยเคร่ืองตวงวดั และการโกงดว้ยการรับสินบน 
การหลอกลวงและตลบตะแลง เวน้ขาดจากการตดั การฆ่า การจองจ า การตีชิง                 
การปลน้และกรรโชก ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก 
เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูนไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว           
มาสู่ความเป็นอย่างน้ี ย่อมไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๒ เหล่าน้ี คือ มีพระทนต์
เสมอกนั ๑ และมีพระทาฐะสีขาวงาม ๑ พระมหาบุรุษนั้นสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะทั้ง ๒ นั้น 
ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะได้อะไร             
เม่ือเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ี คือ มีบริวารสะอาด บริวารของพระองคท่ี์สะอาดนั้น
เป็นพราหมณ์และคฤหบดี เป็นชาวนิคม และชาวชนบท เป็นโหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย์



 ๑๙๙ 

เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอ ามาตย ์เป็นบริษทั เป็นเจา้ เป็นเศรษฐีเป็นราชกุมาร               
ก็ถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันต -
สัมมาสัมพุทธเจา้...๑๙ 

 

 ๔.๑.๓ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ 
 จากการศึกษาในบทท่ี ๒ พบว่า ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ เป็นปัญหาหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมกัจะเกิดข้ึนในกลุ่มของนิสิต - นักศึกษา ซ่ึงเป็นวยัรุ่นท่ีอาจมีค่านิยมท่ีผิด        
ในปัจจุบนัคงตอ้งยอมรับกนัวา่ สภาพทางสังคมและวฒันธรรมไทยไดเ้ปล่ียนไป เน่ืองจากมีการรับ
เอาวฒันธรรมของชาติตะวนัตกใหม้ามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ท าให้วยัรุ่นไทย
มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน ทั้งทางด้านการแต่งกาย การคบเพื่อนต่างเพศ ซ่ึงมีอิสระมากข้ึน 
นอกจากน้ี ปัจจุบนัสภาพของครอบครัวไทยเปล่ียนไป ผูป้กครองมีเวลาใกล้ชิดกับบุตรหลาน
น้อยลง ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพของภาวะทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ความมีอิสระของส่ือต่อการ
น าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี จดัไดว้า่เป็นส่ิงเร้าภายนอกท่ีส าคญั ซ่ึงสามารถ
จะเร้าและกระตุน้ให้วยัรุ่นเกิดความตอ้งการทางเพศข้ึนได้ โดยเฉพาะหากขาดการดูแลและการ
ควบคุมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 ในสังคมไทยในปัจจุบนั พบว่า การขาดวิจารณญาณท่ีดีจะก่อให้เกิดความเห็นผิดตาม
ท านองคลองธรรมในเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ เช่น การท่ีนิสิต - นกัศึกษาหนีเรียนไปมัว่สุมทางเพศ          
ตามโรงแรมม่านรูด มีเพศสัมพนัธ์กันในโรงภาพยนตร์ เป็นตน้ เช่น ท่ีเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์
และเว๊บไซต์ต่าง ๆ ท่ีว่า มีกลุ่มนิสิต - นกัศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงและวิทยาลยัอาชีวะ                   
อีกแห่งหน่ึง ก าลงัจบักลุ่มกนัอยู่ห้องละ ๕ คน ทั้งชายและหญิง โดยแต่ละห้องมีนกัศึกษาบางราย
ก าลงัเปล้ืองผา้ เตรียมปฏิบติักามกิจ และเม่ือทั้งหมดพบเห็นเจา้หน้าท่ีก็ถึงกบัตกใจ รีบควา้เส้ือผา้ 
มาใส่อยา่งเร่งรีบ หลงัจากสอบปากค านกัศึกษาทั้งหมด ๑๐ คน รวมทั้งพนกังานโรงแรม และชาวบา้น 
ท่ีอาศัยอยู่แถวนั้ นและได้เห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเหล่าน้ีมานาน ก็ได้ข้อสรุปว่า นิสิต - 
นักศึกษาเหล่าน้ีมกัจะมาเป็นกลุ่มและเปิดห้องเข้าไปอยู่รวมกันประจ าในช่วงเช้าก่อนไปเรียน                
โดยพบวา่ระยะหลงั ๆ มีการมัว่สุมแบบน้ีกนับ่อยข้ึน ทางโรงแรมแมจ้ะรู้วา่เป็นการปล่อยปละละเลย
ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก แต่ก็ยงัไม่ท าการใด ๆ โดยอา้งว่า เป็นสิทธิของแขก ซ่ึงชาวบา้นแถวนั้น
อยากเห็นเด็กไปเรียนหนงัสือมากกวา่ท่ีจะมามัว่สุมแบบน้ี๒๐ 
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 ๒๐๐ 

 พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลท าให้เกิดความเสียหายในการด าเนินชีวิตของนิสิต - นักศึกษา                    
ท่ีทุก ๆ หน่วยงานจะตอ้งให้ความรับผิดชอบหรือช่วยกนัสอดส่องดูแลและหามาตรการป้องกนั 
ตลอดจนปรับทรรศนะคติให้นิสิต - นกัศึกษามีความเห็นถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม คือ รู้ว่าส่ิงใด
ควรท า เพราะจะเกิดโทษ ส่ิงใดท่ีควรท า เพราะจะเกิดคุณค่าแก่ชีวิตตนเองและสังคม เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กให้ดีข้ึน โดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว พ่อ แม่ จะตอ้งดูแลและค่อยวา่กล่าวตกัเตือนลูก 
แต่ถา้มองอีกมุมหน่ึงนิสิต - นกัศึกษาก็ไม่ไดอ้ยูก่บัครอบครัว ส่วนมาจะไปอยูต่ามหอพกั เพราะมีอิสระ
และติดเพื่อนท าอะไรตามใจตนเอง  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๑๐   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
“นกัศึกษาน่ีน่าเป็นห่วง คือถามวา่อะไร พ่อแม่ส่งลูกไปอยู่หอ ถามว่าชีวิตจริง คือถามทุกคนมนัมี
สังคม สังคมมนัเกิดจากอะไร เกิดจากตวัผูบ้ริหารประเทศ ส่ิงเหล่าน้ี ถา้เราไม่กวดขนั แลว้เราไม่มี
มาตรการท่ีเด็ดขาด คือ ถา้วา่ง่าย ๆ เหมือนกฎหมายมนัหยอ่นยานก็ได ้คือส่ิงเหล่าน้ีมนัก็เลยเกิดคน
ไม่ค่อยมีวนิยั ไม่มีความเคารพ ไม่มีความเกรงกลวั น่ีพูดถึงทางโลกก่อน เพราะฉะนั้นถามวา่พ่อแม่
เน่ีย ดว้ยความรักลูก ลูกพดูอยา่งไรพอ่แม่ก็ตอ้งเช่ือ แต่พอทา้ยท่ีสุดพอเกิดเร่ืองข้ึนจริง ๆ แลว้  ซ่ึงมนัก็
แกส้ายแลว้ พ่อแม่ก็บอกวา่ไม่เป็นไรลูกเรียนอยู ่ลูกพกัหอไม่ไดไ้ปไหน น่ีมนัเป็นอยา่งน้ีส่วนมาก” 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙ ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “การด าเนินชีวิตของนกัศึกษา
โดยเฉพาะจะตอ้งแข่งขนักนัเรียนน่ีนะ ทุกคนก็ตอ้งมุ่งมาท่ีเมืองใหญ่ ๆ ชนบทเรียนมนัไม่ได ้มนั
ต้องเข้ามาตวัเมืองใหญ่ ๆ กรุงเทพฯ ขอนแก่น ตวัเมืองหลัก ๆ ท่ีเป็นมหาลัยเปิด ๆ ไปเปิดใน
ต่างจงัหวดัก็จริงแต่ว่ามนัก็เปิดในเมืองใหญ่ เราก็จะเห็นว่าเด็กมนัไม่ได้อยู่กบัพ่อแม่ พอมนัโต
ข้ึนมาเรียนตรงน้ีมนัตอ้งเขา้มาเรียนท่ีเมืองและมนัก็มาอยูห่อพกั  ชีวิตในหอพกัของนกัศึกษา มนัก็ไม่
มีตัวแบบอีก มันก็อยู่ด้วยกันตามใจอิสระ พ่อแม่ก็อยู่ห่างไกล มนัจะท าอะไรก็ได้น่ีคือชีวิตนิสิต
นักศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ถ้าถามว่าเม่ือมนัไม่มีตวัแบบท่ีดี ไม่มีพ่อแม่คอยก ากบั คุณธรรม
จริยธรรมเราจะหวงัอะไรล่ะ น้ีคือภาพสะทอ้นท่ีเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั” 
 ต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผู ้ท่ี มีความเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น เลขาธิการ
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (กอศ.) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นตน้ ไดมี้การจดัประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่อก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรการป้องกนั และระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนิสิต - นักศึกษาท่ีกระท าผิดนั้ นให้สอดคล้องกับกฎของ
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น มาตรการป้องกัน และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษ                 
นิสิต - นกัศึกษาท่ีกระท าผดินั้น เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด หากนิสิต - นกัศึกษามีการ
ด ารงชีวิตท่ีผิดทางและก่อให้เกิดปัญหา สร้างความเส่ือมเส่ียให้แก่ตนเอง ครอบครัว สถาบนัและ
ประเทศชาติ ซ่ึงการก าหนดมาตรการป้องกนั และระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาโทษ    
นิสิต - นกัศึกษา ดงักล่าวนั้นข้ึนอยูก่บัสภาวการณ์ของปัญหาท่ีตอ้งมีการหาทางออกร่วมกนัในฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ต้องอยู่ในกรอบหรือสอดคล้องกับกฎของกระทรวงศึกษาธิการ ยกตวัอย่างเช่น        
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ใชห้ลกัสูตรเขม้ขน้ มีครู พระ และทหารดูแล สร้างความเขม้แข็งดา้นจิตใจ เนน้การพฒันาจิตในวดั
และมสัยดิ ดูแลติดตามและประสานงาน และก าหนดให้คณะท างานในการคิดหาแนวทางบงัคบัให้
ทุกมหาวทิยาลยัใชแ้นวทางร่วมกนั เพื่อใหน้กัศึกษาอาชีวศึกษามีความสุขในการเรียน เป็นตน้๒๑ 
 ผูว้ิจยัเห็นว่า มาตรการป้องกันและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนิสิต - 
นักศึกษาดังกล่าวนั้น ยงัไม่อาจแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้หมดไปได้ อาจจะได้ผลเป็นบางส่วน               
อีกส่วนหน่ึง แมจ้ะมีหลกัสูตรเขม้ขน้ มีครู พระ และทหารดูแล สร้างความเขม้แข็งด้านจิตใจ               
เนน้การพฒันาจิตในวดัและมสัยิด ดูแลติดตามและประสานงาน และก าหนดให้คณะท างานในการ
คิดหาแนวทางบงัคบัให้ทุกมหาวิทยาลยัใช้แนวทางร่วมกนั แต่ก็จะไดเ้ฉพาะช่วงท่ีก าหนดเท่านั้น 
เพราะเหตุเกิดจากการบงัคบัและจับผิดอยู่ตลอดช่วงระยะเวลานั้น หากพฤติกรรมของนิสิต - 
นกัศึกษายงัไม่ถูกปรับเปล่ียนด้วยวิจารณญาณของนิสิต - นักศึกษาเองแล้ว เม่ือเขา้สู่สังคมเพื่อน 
ไดรั้บส่ือเดิม ๆ อนัเป็นส่ือลามก อานาจาร ส่งเสริมให้เกิดการมัว่สุมทางเพศ พฤติกรรมดงักล่าว               
ก็จะกลับมาอีกอยู่อย่างน้ีเร่ือยไป ดังนั้ น จึงควรมีการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศ เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้สนอหลกัการ วิธีการ และการน าไป
ประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลข้อที ่๓ ในการแก้ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการมัว่สุมทางเพศนั้น ส่วนหน่ึงมาจากการห่างไกลธรรมะ ขาดการบูรณาการ
ธรรมะในการด าเนินชีวิต มีการด าเนินชีวิตไปตามกระแสวฒันธรรมตะวนัตก ซ่ึงมกัจะเลียนแบบ
ในทางพฤติกรรมท่ีไม่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑ ท่ีได้กล่าวไวว้่า       
“การด าเนินชีวิตของนกัศึกษานั้น ถา้เราติดตามข่าว จะพบวา่ กลุ่มวยัรุ่นเร่ิมเหินห่างจากวฒันธรรม
ไทยอนัดีงามมาก  ส่วนหน่ึงก็ไม่มีหลกัการท่ีดี มองไปข้างหน้าก็ไม่มีเป้าหมาย ใช้ชีวิตไปตาม
กระแส เนน้ความสนุกไปเร่ือย ๆ อยา่งไม่มีเป้าหมาย ดูเหมือนวา่จะพึ่งอะไรไดย้าก”  ดงันั้น จึงควร
มีการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๓ ในการแกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่ม
นิสิต - นกัศึกษาไทยปัจจุบนั เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ีในเร่ืองของ
วธีิการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปจะตอ้งบูรณาการการด าเนินชีวิตในสังคมให้เป็นไปพร้อม ๆ  
กนั ๓ ดา้น คือ 

๑. ภายใน คือ ตอ้งรู้จกัควบคุมระวงัการละเมิด ดว้ยหลกัของสทารสันโดษ 
๒. ภายนอก คือ รู้เท่าทนัวตัถุกาม ส่ิงย ัว่ยทุางกามารมณ์ต่าง ๆ  เช่น สถานเริงรมยต่์าง ๆ 

                                                 

 ๒๑กระทรวงศึกษาธิการ, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 
มปพ.), หนา้ ๑๘ - ๑๙. 
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๓. ตอ้งรู้จกัควบคุมค่านิยมเก่ียวกบัการบริโภคกามหรืออุดมคติในการด าเนินชีวิตโดยเนน้ทาง
วตัถุ จะตอ้งมีกามสังวร คือไม่ส าส่อนในเร่ืองกามหรือความส าส่อนทางเพศ 

 ในการบูรณาการนั้น คนไทยในสังคมปัจจุบนัควรมองให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษยแ์ละ
สัตวเ์ป็นพื้นฐานก่อนวา่ มีพฤติกรรมการรักตวัเอง รักลูกรักเมียตวัเอง รักและหวงแหนส่ิงของและท่ี
อยูอ่าศยัของตวัเอง ถา้มีใครเอาส่ิงเหล่าน้ีไปใชห้รือเอาไปเป็นของตวัเองโดยไม่ไดย้ินยอม ท าให้เกิด
ความเดือดร้อน ท าใหเ้กิดความไม่พอใจ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสถามพระสาวกทั้งหลายวา่ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารน้ีท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได ้ฯลฯ พวกเธอ
ส าคัญความข้อนั้ นเป็นไฉน น ้ าตาท่ีหลั่งไหลของพวกเธอผู ้ท่องเท่ียวไปมา                    
คร ่ าครวญร้องไหอ้ยู ่เพราะประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ โดยกาลนานน้ีกบัน ้ าในมหาสมุทร
ทั้ง ๔ ส่ิงไหนจะมากกวา่กนั 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวา่ 
ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ พวกขา้พระองค์ย่อมทราบธรรมตามท่ีพระผูมี้พระภาค

ทรงแสดงไว้แล้ว น ้ าตาท่ีหลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ ผูท้่องเท่ียวไปมา                
คร ่ าครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ โดยกาลนานน้ีแหละมากกว่า                
ส่วนน ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกวา่เลย๒๒ 

 

 จะเห็นไดว้า่ ความทุกข์ของมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายท่ีร ่ าไห้เสียใจเพราะส่ิงท่ีตนรักจากไป 
มีมากเหลือคณานบั เม่ือถูกแยง่คนรักยอ่มรู้สึกไม่พอใจ คบัแคน้ใจ ซ่ึงจะน ามาซ่ึงการทะเลาะวิวาท
กนัและท าลายกนั เป็นการกระท าท่ีมีโทษทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น แมนิ้สิต –นกัศึกษาไทยปัจจุบนับาง
กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมมัว่สุมทางเพศจะอา้งว่าตนเองไม่ไดรู้้สึกเสียใจหรือหวงแหนในกนัและกนัแต่
อย่างใด เป็นเพียงพฤติกรรมท่ีตอบสนองตณัหาเพราะความรักสนุกเท่านั้น แต่อยา่งน้อยท่ีสุดก็ได้
สร้างความเสียใจให้เกิดแก่บุพการีผู ้เป็นบิดามารดาของตน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “บิดามารดาอุตส่าห์ชุบเล้ียงบุตรมาจนเติบใหญ่ หากอาศยั
ความกตญัํูรู้คุณ บุตรจะไม่ท าใหบิ้ดามารดาผูเ้ป็นบุพการีเสียใจ ตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุตร
ท่ีดีอยา่งเตม็ท่ี น้ีคือ บุตรท่ีดีของบิดามารดา” 
 เม่ือนิสิต -นักศึกษาไทยปัจจุบนัพิจารณาด้วยวิจารณญาณได้ดงัน้ีแล้ว จึงควรบูรณาการ
เบญจศีลขอ้ท่ี ๓ ในการแกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศ  ดว้ยการรู้จกัยบัย ั้งความตอ้งการท่ีไม่เหมาะสม
เพื่อท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัในการเวน้จากการประพฤติผิดในกาม หรืองดเวน้การประพฤติลามกใน 
การมัว่สุมทางเพศตามท่ีต่าง ๆ  เพื่อรักษาน ้ าใจคนท่ีรักและเป็นห่วงเรา เชิดชูศีลธรรม จริยธรรมของ

                                                 

 ๒๒ส .นิ. ๑๖/๔๒๕/๒๐๐. 



 ๒๐๓ 

ตนให้สูงข้ึน สมกบัเป็นมนุษยผ์ูมี้จิตใจประเสริฐ หากกลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทยตั้งใจร่วมกนั
ประพฤติปฏิบติั และสามารถกระท าไดเ้ช่นน้ีแลว้ ปัญหาการมัว่สุมทางเพศในสังคมไทยก็จะหมด
ไปในท่ีสุด 
 บูรณาการเบญจธรรมข้อที ่๓ ในการแก้ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการมัว่สุมทางเพศนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๓ ควบคู่ไปกบั
การบูรณาการเบญจศีลข้อท่ี ๓ ในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาการมั่วสุมทางเพศในสังคมไทย 
โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต - นกัศึกษาไทยปัจจุบนั เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา
น้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีกามสังวร คือ รู้จกั
ยบัย ั้งควบคุมตนเอง ในการปฏิบติัทางกามารมณ์ หรือเร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ ไม่ให้ผิดศีลธรรม ไม่มัว่สุม
ในเร่ืองเพศ ไม่ละเมิดนอกใจคู่ครองของตน ไม่ละเมิดและไม่เสียสัตยต่์อกนั ไม่ล่วงละเมิดคู่ครอง
หรือของหวงหา้มอนัเป็นสิทธ์ิของผูอ่ื้น การปฏิบติัต่อคู่ครองของตนอยา่งบริสุทธ์ิใจ มีความซ่ือสัตย์
ต่อกนั  
 การไม่รู้จกัส ารวมในกามนั้น ย่อมท าให้บุคคลขาดสติยบัย ั้ง ไม่รู้เท่าทนัตามความเป็นจริง 
หลงติดในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั จนเกิดอารมณ์รักใคร่ยึดติดและเกลียดชัง เป็นเหตุให้เกิดอภิชฌา             
และโทมนสัครอบง า กล่าวคือ เม่ือบุคคลนอ้มใจไปยึดติดในรูป เป็นตน้ อนัน่ารัก เม่ือจากไปยอ่มเสียใจ
เพราะพลดัพราก และหากบุคคลนอ้มใจไปยึดติดในรูป เป็นตน้ อนัไม่น่ารัก เช่น เห็นคนท่ีไม่ชอบ 
ก็จะเกิดความโกรธ ความเกลียดชงั เม่ือความยึดติด ไม่รู้จกัควบคุม ส ารวมระวงัในกาม จิตใจย่อม
ไม่เป็นกลาง พระพุทธเจา้จึงทรงตรัสสั่งสอนพระภิกษุในเร่ืองน้ี เพื่อให้จิตใจเป็นกลาง ให้จิตใจ  
หลุดพน้จากอภิชฌาและโทมนสัดงักล่าว ดงัท่ีไดต้รัสไวใ้นทุกขธรรมสูตร ท่ีวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังวรยอ่มมีอยา่งไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั
น้ี เห็นรูปด้วยจกัษุแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอนัน่ารัก ย่อมไม่ขดัเคืองในรูป               
อนัไม่น่ารัก เป็นผูเ้ข้าไปตั้งกายคตาสติไว ้มีใจหาประมาณมิได้อยู่ ย่อมรู้ชัดซ่ึง
เจโตวมุิติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นท่ีดบัไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอนัลามก ท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้
แก่เธอ ตามความเป็นจริง ฯลฯ ภิกษุรู้แจง้ธรรมารมณ์ดว้ยใจแลว้ ย่อมไม่น้อมใจไปใน
ธรรมารมณ์อนัน่ารัก ไม่ขดัเคืองในธรรมารมณ์อนัไม่น่ารัก เป็นผูเ้ขา้ไปตั้งกายคตาสติไว ้
มีใจหาประมาณมิไดอ้ยู ่และยอ่มรู้ชดัซ่ึงเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นท่ีดบัไปไม่เหลือ
แห่งอกุศลธรรมอันลามก ท่ีบังเกิดข้ึนแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สังวรยอ่มมีอยา่งน้ีแล ฯ๒๓ 
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 ดงันั้น เบญจธรรมขอ้ท่ี ๓ จึงช่วยสนบัสนุนให้เกิดการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๓ โดยตรง 
หรือกล่าวกลบักันว่า เบญจศีลข้อท่ี ๓ ก็ช่วยสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๓ 
โดยตรงเช่นกนั เพราะต่างฝ่ายต่างเป็นหลกัจริยธรรมท่ีเก้ือหนุนกนัและกนั แยกกนัไวเ้พื่อให้เห็นวา่ 
ฝ่ายหน่ึงเป็นข้อไม่ควรละเมิด (คือเบญจศีล) อีกฝ่ายหน่ึงเป็นข้อท่ีควรปฏิบติั (คือเบญจธรรม)                
เพื่อแก้ปัญหาการมั่วสุมทางเพศให้หมดไปจากสังคมไทย  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “อยา่งท่ีกล่าวขา้งตน้วา่ เบญจศีลและเบญจธรรมเป็นธรรมท่ี
เอ้ือประโยชน์ต่อกนั ในเบญจศีลและเบญจธรรม ขอ้ท่ี ๓ ก็เช่นกนั ควรปฏิบติัร่วมกนั ฝ่ายหน่ึงละ
จากความประพฤติผิดในกาม อีกฝ่ายหน่ึงก็ส ารวมในกาม มีความซ่ือสัตย ์ไม่ละเมิดให้เป็นบาปใน
เร่ืองเพศสัมพนัธ์ มีสติยบัย ั้งอยูเ่สมอ” 
 ๔.๑.๔ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่รับผดิชอบต่ออาชีพ 
 จากการศึกษาท่ีผ่านมาในบทท่ี ๒ พบว่า ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพเป็นปัญหา
ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทย ทั้งในกลุ่มของนิสิต - นกัศึกษา กลุ่มของ
ครู - อาจารย ์กลุ่มของขา้ราชการ กลุ่มของนกัธุรกิจและกลุ่มของนกัการเมือง ดงันั้น ปัญหาน้ีจึงเป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ อาชีพ และเป็นเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การท าร้ายร่างกาย
และการฆ่ากนั ปัญหาคอรัปชัน่ ปัญหาการมัว่สุมทางเพศ เป็นตน้ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ 
 “อาชีพ” จดัไดว้า่เป็นเร่ืองของ “หนา้ท่ี” ท่ีบุคคลต่าง ๆ จะตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองจริยธรรม
อาชีพของตน คือ มีสัจจะ ไม่คดโกง มีความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ีของตน เพราะการไม่มีความ
ซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ีในอาชีพของตนนั้น ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม                 
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบนันั้น 
ไดแ้ก่ 
 ๑) ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพในกลุ่มของนิสิต - นกัศึกษาไทยปัจจุบนั เช่นในกรณีท่ี 
กลุ่มของนิสิต - นกัศึกษาเป็นอาชีพท่ีตอ้งขวนขวายพยายามในเร่ืองของการเรียนการศึกษาให้จบไป
อย่างมีคุณภาพ คุ้มค่ากับความเหน่ือยยากท่ีผู ้ปกครองได้ส่งเสียให้เล่าเรียนตั้ งแต่เด็กจนโต                        
มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ท่ีตนไดเ้ล่าเรียนมาเพื่อดูแลรักษาตนเองให้รอด เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระของผูป้กครองและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนและครอบครัว แต่กลุ่มของนิสิต - 
นกัศึกษาไทยปัจจุบนับางกลุ่มแทนท่ีจะเอาเวลาเรียน ไปศึกษาเล่าเรียน แต่กลบัเอาไปท ากิจกรรม
อย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาเล่าเรียน เช่น เอาเวลาไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ 
ติดเวบ็ไซตล์ามก อนาจารต่าง ๆ ติดการพนนั๒๔ เอาเวลาไปดูดวงชะตาหรือไปสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ                
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จนถูกหลอกให้เสียทรัพยสิ์น ส้ินเปลืองเงินทองของบิดามารดาโดยใช่เหตุ บางรายถึงกบัเสียตวัและ
ถูกหลอกให้ไปขายประเวณีกบัผูช้ายหลายคน๒๕ นิสิต – นกัศึกษาไทยปัจจุบนับางกลุ่มหนีเรียน               
ไปมั่วสุมเสพยา มั่วสุมทางเพศตามโรงแรมม่านรูด มีเพศสัมพันธ์กันในท่ีสาธารณะ เช่น                     
ในโรงภาพยนตร์ เป็นตน้๒๖ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๑  ท่ีได้กล่าวไวว้่า 
“ปัญหาในสังคมไทยโดยภาพรวม เกิดจากคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบนัน้ีไม่รู้บทบาทหนา้ท่ีของ
ตน อยา่งท่ีนกัศึกษาบางคน เขาไม่รู้เลยจริง ๆ วา่บทบาทหนา้ท่ีของเขามีแค่ไหน ทั้ง ๆ ท่ีเราพยายาม
พูดวา่หน้าท่ีของนิสิต - นกัศึกษา ไม่ตอ้งมีอะไรมาก มีหน้าท่ีอยา่งเดียวคือเรียนให้พ่อแม่ก็เพียงพอ
แลว้ แต่โดยส่วนใหญ่ในแต่ละวนันกัศึกษาจะคอยตามกระแสวตัถุนิยมหรือบริโภคนิยมไปเร่ือย ๆ         
วา่ วนัน้ีโทรศพัท์รุ่นใหม่มารึยงั  วนัน้ีอะไรเป็นของใหม่ ๆ เขา้มา  คือวนั ๆ จะคิดอยู่ในกระแสน้ี               
นัน่คือ ปัญหาใหญ่มาก” และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕   ท่ีได้กล่าวไวว้่า 
“การด าเนินชีวิตของนิสิต - นกัศึกษาไทยในสังคมปัจจุบนั มีการด าเนินชีวิตในทางท่ีฟุ่มเฟือย วิ่งตาม
เทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้อยู่เร่ือย ๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ, Ipad, Iphone ตลอดจนด้ินรนซ้ือรถอีโกค้าร์  
จากนโยบายคืนภาษีรถของรัฐบาล โดยมียอดจองทะลุเป้า ทั้ง ๆ ท่ียงัหาเงินเองไม่เป็นดว้ยซ ้ า” 
 ๒) ปัญหาความไม่รับผดิชอบต่ออาชีพในกลุ่มของครู - อาจารยไ์ทยปัจจุบนั เช่น ในกรณีท่ี
ครู - อาจารย ์เป็นอาชีพท่ีตอ้งขวนขวายพยายามในเร่ืองของการสอนนกัเรียนนกัศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถ จบไปมีคุณภาพ มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพเล้ียงตวัให้รอดและเป็นคนดีของ
สังคม แต่กลับมีพฤติกรรมท่ี เป็นปฏิปักษ์ต่ออาชีพของตน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ         
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔  ท่ีได้กล่าวไวว้่า “ครู - อาจารย์ในมหาวิทยาลัย บางคร้ังก็ไม่มีเวลาให้
นกัศึกษา ท่านมวัแต่ท างานหารายไดเ้สริมของตวัท่านเอง อีกอยา่งหน่ึง เวลาท่านสั่งให้นกัศึกษาท า
อะไร ส่วนมากท่านจะเอาความคิดของท่านเป็นใหญ่ โดยไม่สนใจว่านักศึกษาท าได้หรือเปล่า” 
นอกจากจะเป็นพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความไม่รับผิดชอบในอาชีพของตนแลว้ ยงัเป็นการสร้าง
ตวัอยา่งท่ีไม่ดีให้แก่นกัเรียน นิสิต - นกัศึกษาดว้ย ซ่ึงจากการศึกษาในบทท่ี ๒ พบวา่ ครู - อาจารย์
ชายบางกลุ่มมีปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ก็คือ มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ข้ีเมาติดยาเสพติด แต่งกาย 
ไม่สุภาพ เล่นการพนัน ไม่เอาใจใส่ในการสอน พูดจาไม่สุภาพ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่รับรู้ และไม่
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รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย วางตวัไม่เหมาะสมกับนักศึกษาหญิง ไม่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ไม่เตรียมการสอนและท าบนัทึกการสอน ไม่เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็กดา้นความประพฤติ 
เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ครูท่ีรักความเป็นครู 
ครูกลุ่มน้ีจะอยูแ่บบพอเพียง แต่มีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดก้ลัน่กรองมา ครูพวกน้ีไม่มีจิตวิญญาณความ
เป็นครูในการด าเนินชีวิต ในส่วนครูฝ่ายชายก็ท าตวัคลา้ยกบัคน Play Boy ไปวนัๆ ไม่ไดต้ั้งใจวา่เรา
เป็นครูนะ การกระท าเช่นน้ีผิดกบัหลกัศาสนา ไม่เขา้ใจหลกัคุณธรรมและจริยธรรม ดงันั้น ครูแบบ
น้ีจึงมีความลม้เหลวอยูไ่ม่นอ้ย” ส่วนครู - อาจารยห์ญิงบางกลุ่ม ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ก็คือ แต่งกาย
ไม่สะอาด ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมแก่กาลเทศะ เอาแต่ใจตนเอง มีอารมณ์ไม่มัน่คง โกรธง่าย ไม่เอาใจใส่
การสอน ชอบนินทา ชอบจูจ้ี้ข้ีบ่น ไม่ตรงต่อเวลา ไม่รับรู้และไม่รับผิดชอบในการงานท่ีได้รับ
มอบหมาย วางตวัไม่เหมาะสมกบักาลเทศะเป็นตน้  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่านที่ ๑๓   ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “ครู - อาจารยท่ี์ท่านเรียนจบมาดูเหมือนไม่ไดเ้รียน เพื่ออยากมาสอน 
แต่เอาใบปริญญามาประดบัตวัเองเพื่อให้สังคมรับรู้ เวลามาสอนก็ไม่ไดเ้ตรียมมาสอนแลว้ก็เดินไป
เดินมา วางตัวไม่ถูกกาลเทศะ อีกอย่างหน่ึงจะหารายได้เข้าตัวเองเยอะ เช่น  จะเห็นได้ว่า 
มหาวิทยาลยัจะเปิดภาคพิเศษกนัเยอะมาก อาจารยก์็จะไปสอนกนัหลายท่ีไม่ค่อยไดอ้ยูป่ระจ า การ
เอาใจใส่ในการสอนจึงนอ้ยลงไม่รับผดิชอบในการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ การสอน อยา่งเต็มท่ี” 
นอกจากน้ีครู - อาจารยใ์นสังคมปัจจุบนั ยงัติดหน้ีติดสินกนัเยอะ จากรายไดท่ี้นอ้ยค่าครองชีพท่ีสูง 
ตอ้งจ่ายค่าภาษีสังคมต่าง ๆ ตลอดจนมาจากความทะเยอทะยานท่ีเกินพอดี จึงท าให้เร่ืองของครู
ตน้แบบท่ีสังคมไทยเรียกร้องไกลห่างออกไปทุกที ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ท่านที ่๕ ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “การท่ีครูตน้แบบค่อย ๆ หายไปจากสังคมไทยก็เพราะความเจริญทางดา้น
วตัถุท าให้ครู - อาจารยไ์ม่มีเวลา เพราะค่าครองชีพสูงข้ึน ตอ้งไปท างานอยา่งอ่ืน เพื่อความอยู่รอด
ของชีวติ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอีกหลาย ๆ อยา่ง เช่น ปัจจยัดา้นสังคม กล่าวคือ เห็นคนในสังคมมีรถ               
มีโทรศพัท์มือถือ เห็นคนแต่งตวัดี ก็เลยตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ีเหมือนกนักบัคนในสังคม ชีวิตก็เลยตอ้ง          
ด้ินรนหนกัข้ึน เวลาท่ีจะมารับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนก็นอ้ยลง” และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๙  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “วงการครู - อาจารย ์อยูใ่นสภาพท่ีย  ่าแยห่าบุคคลท่ีเป็น
ตน้แบบไม่เจอ แลว้ครูจะสอนจริยธรรมกบัเด็กยงัไง ในขณะเดียวกนัระบบเศรษฐกิจมนัก็ท าให้ครู
เน่ียบีบร้ัน ลูกก็ตอ้งมี ครอบครัวก็ตอ้งเล้ียง ครูก็ตอ้งไปท า โอที ไปท าอาชีพพิเศษ ขายตรง ถา้ครูเร่ิมขาย
ของแลว้ มนัหมดแลว้ ครูขายประกนัอยา่งน้ี มนัหมดแลว้ ใช่ไหม อาชีพเปล่ียนแลว้  ทศันะเปล่ียนแลว้ 
สถานภาพตวัเองเปล่ียน แทนท่ีจะเป็นครูบาอาจารย์ เป็นตวัแบบให้คนรับนับ ถือได้ พฤติกรรม
เปล่ียนไป” 
 ๓) ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพในกลุ่มของขา้ราชการไทยปัจจุบนั เช่น ในกรณีท่ี
ขา้ราชการ เป็นอาชีพท่ีตอ้งขวนขวายพยายามในเร่ืองของงานราชการตามหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บมอบหมาย 



 ๒๐๗ 

เช่น ต ารวจมีหน้าท่ีจบัผูร้้าย อ านวยความสะดวกดา้นจราจร ขนส่ง เป็นตน้ ทหารมีหนา้ท่ีปกป้อง
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัพบวา่ ไดมี้กลุ่มขา้ราชการไทยปัจจุบนั
บางกลุ่มไร้ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตน ไม่มีสามญัส านึก เห็นแก่ตวัเองเป็นท่ีตั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑  ท่ีได้กล่าวไวว้่า “ข้าราชการท่ีไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง           
เป็นขา้ราชการประเภทลอยตามน ้ าไปเร่ือย ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนก็น้อย คิดแต่เพียงว่า
ขอให้ตนเองไดเ้ล่ือนขั้น ไดเ้ล่ือนเงินเดือน ท่ีจะคิดค าวา่ ราชการคือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีแทนพระราชามนั
ไม่เกิดข้ึนเลยในจิตส านึก เด่ียวน้ีเราจะเห็นวา่ ขา้ราชการมีวิถีชีวิตตามกระแสโลก มีปัจจยัภายนอก
มาครอบง าและมีอิทธิพลอยา่งรุนแรง” นอกจากน้ียงัพบวา่ ขา้ราชการมีความประพฤติท่ีไม่ซ่ือสัตย์
หรือไม่ซ่ือตรงต่ออาชีพของตน ยกตวัอย่างในเร่ืองของ “การใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ” เช่น 
กรณีท่ีต ารวจไม่ใช้อ  านาจหน้าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด แต่กลบัเขา้ไปมีส่วนร่วม ประพฤติตวั 
เยีย่งโจร ซ่ึงผูต้อ้งหาร่วมกนัมียาเสพยติ์ดไวใ้นครอบครอง ดงันั้น จึงมีการขออ านาจศาลฝากขงัคร้ัง
แรก ท่ีศาลจงัหวดัมีนบุรี เม่ือวนัท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีผา่นมา๒๗ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “การด าเนินชีวิตของกลุ่มขา้ราชการปัจจุบนั ส่วนมาก
จะเอารัดเอาเปรียบประชาชน แต่คนท่ีทุ่มเทท างานเพื่อประชาชนก็มี อยา่งเช่น ต ารวจ เห็นไดช้ดัเจน
ว่าเอาเปรียบคนอ่ืน แล้วยงัยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดอีก อย่างทุกวนัน้ี เร่ืองยาบา้มีต ารวจเขา้มามีส่วน
เก่ียวขอ้งเยอะมาก แมแ้ต่การตั้งด่านตรวจ ก็ตั้งแบบไม่มีหลกัการท่ีถูกตอ้ง หวงัผลประโยชน์เพียง
เพื่อไดรี้ดไถทรัพยสิ์นของประชาชน” นอกจากน้ีปัญหาคอร์รัปชัน่ ยงัเป็นปัญหาส าคญัของวงการ
ข้าราชการไทยท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย บ่งบอกถึงความไม่ซ่ือสัตย์ต่ออาชีพของตน ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัขา้ราชการประเทศอ่ืน ประเทศไทยมีการคอร์รัปชัน่ค่อนขา้งมาก คะแนนภาพลกัษณ์
ของคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยองคก์รโปร่งใสระหวา่งประเทศ ประเทศไทยล่าสุดได ้๓.๘ จาก ๑๐ และอยู่
ล  าดบัท่ี ๕๙ วดัจากประเทศท่ีโปร่งใสมากมาหานอ้ย๒๘ นอกจากน้ีปัญหาในเร่ืองของความสามารถ
ไม่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าท่ี เพราะใช้เส้นสาย อิทธิพล ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงซ่ึงแสดงถึงความ     
ไม่ซ่ือสัตย์ต่อบทบาทและหน้าท่ีของตน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๑          
ท่ีกล่าวไวว้่า “ปัญหาในสังคมไทย โดยภาพรวม เกิดจากคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบนัน้ีไม่รู้บทบาท
หนา้ท่ีของตน อยา่งในกลุ่มขา้ราชการปัจจุบนัน้ี คิดแต่เพียงวา่ วนัน้ีจะท าอยา่งไรให้ตนเองมีต าแหน่ง
สูงข้ึน โดยไม่ดูความสามารถท่ีตนเองมีว่าควรจะอยู่ในระดบันั้นหรือเปล่า วนั ๆ ไม่ค่อยท างาน 

                                                 

 ๒๗ทีมข่าวคมชดัลึก, “ฝากขงั”, คมชัดลกึ, (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕) : ๑. 
 ๒๘ประเวศ  วะสี, “คอร์รัปชัน่ กรรมของอ านาจเบด็เสร็จ”, ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕, 
<http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q2/article2005june07p1.htm>(30 March 2012) 



 ๒๐๘ 

ประจบผูใ้หญ่ให้เล่ือนต าแหน่งให้ตน คนดีท าดีเลยไม่ได้ดี คนท่ีไม่ดีมีเส้นมีสาย ประจบผูใ้หญ่ 
กลบัมีโอกาสปรับต าแหน่งข้ึน”  
 ๔) ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพในกลุ่มของนกัธุรกิจไทยปัจจุบนั เช่น ในกรณีท่ี    
นกัธุรกิจ เป็นอาชีพท่ีตอ้งขวนขวายพยายามในเร่ืองของก าไร ซ่ึงเนน้ในส่วนปริมาณ โดยมองขา้ม
คุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “นักธุรกิจใน
สังคมไทยสังคมปัจจุบนัทัว่ไป ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งในส่วนของปริมาณ ไม่ได้เน้นคุณภาพ เพราะ
หากปริมาณมาก ก าไรก็จะมากข้ึน บริษทัก็จะอยู่รอด นกัธุรกิจโดยส่วนมากไม่ไดมุ้่งเน้นในเร่ือง
คุณธรรมท่ีควรมีต่อสังคม”  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๒   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
“นักธุรกิจ ท่ีเขาท าธุรกิจส่วนมากเป็นนักประกอบการท่ีหวงัผลก าไร เป็นการด าเนินการท่ีเป็น
ขั้นตอนโดยมีเป้าหมายคือ เงิน เพราะเงินน้ีเองท่ีท าให้คุณค่าและคุณธรรมของนกัธุรกิจน้อยลง”    
ซ่ึงแม้ประเทศไทยจะเป็นระบบทุนนิยมเสรี แต่การประกอบธุรกิจใด ๆ เพื่อการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางทรัพยสิ์นเพื่อเพิ่มพูนก าไรให้แก่ตน จะตอ้งค าถึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ผลกระทบอนั
จะก่อให้เกิดผลเสียหรือความเดือดร้อนแก่คนในสังคมดว้ย มิฉะนั้น จะถือว่า การประกอบอาชีพ
ธุรกิจดังกล่าวมีความบกพร่อง ไม่รับผิดชอบต่ออาชีพของตน เป็นการท าธุรกิจท่ีไร้คุณธรรม               
ซ่ึงมักจะอยู่ไม่ได้นาน ก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ                    
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๐ ท่ีได้กล่าวไวว้่า “การเป็นนักธุรกิจอนัดบัแรกตอ้งถามว่า มีคุณธรรมหรือ
เปล่า ถ้าตราบใดเราท าธุรกิจแต่ไร้คุณธรรม ผมเช่ือว่า มนัไม่สามารถค ้ าจุนธุรกิจได้เลย” ในกรณี
ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพในกลุ่มของนกัธุรกิจไทยปัจจุบนั เช่น นกัธุรกิจบางคนตอ้งการผล
ก าไรมาก ๆ บางคร้ังหรือหลาย ๆ คร้ัง ก็ใชเ้ล่ห์เหล่ียมในการเอาเปรียบผูบ้ริโภค เช่น ให้คุณภาพสินคา้
ต ่า ข้ึนราคาสินคา้เกินกว่าเหตุ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙   ท่ีได้
กล่าวไวว้่า “นักธุรกิจ ก็คือ บุคคลท่ีเรียนเศรษฐศาสตร์มา เศรษฐศาสตร์สอนว่า การท าธุรกิจตอ้งได้
ก าไร ท าธุรกิจแลว้ขาดทุนหรือเสมอตวัจะท าไปท าไม หัวใจนกัธุรกิจ ท าแลว้ตอ้งมีก าไร และถา้มี
คนไดก้ าไร       ก็ตอ้งมีคนขาดทุนแน่นอน จะขาดทุนดว้ยระบบไหนเท่านั้นเอง น้ีคือ สภาพความ
เป็นจริง นักธุรกิจเขาหวงัเร่ืองก าไรการค้ามาก มิฉะนั้นจะรวยเป็นพนัล้านหม่ืนล้านได้อย่างไร เช่น 
โทรศพัท์มือถือเคร่ืองหน่ึงตน้ทุนไม่ถึงหน่ึงพนับาท  ท ามาขายให้ผูบ้ริโภค จะตั้งราคา ๑๐,๐๐๐ บาท    
ก็ได ้มากกวา่นั้นก็ได ้สภาพธุรกิจเช่นน้ีเองจึงท าให้เกิดช่องว่างระหวา่งคนจนกบัคนรวยมากข้ึน ๆ 
เพราะค าว่า ต้องได้ก าไร คือ คติประจ าใจของนักธุรกิจในยุคทุนนิยม” นอกจากน้ี ยงัมีวิธีการ
หลีกเล่ียงการเสียภาษีท่ีควรจะเสียเพื่อน าเงินไปพฒันาประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙   ท่ีได้กล่าวไวว้่า “แม้ว่าจะเรียกร้องให้นักธุรกิจมีจริยธรรม น าก าไรไป
แบ่งปัน เขาก็เอาแค่ส่วนหน่ึง แล้วแถมยงัแบ่งปันโดยท าไปเพื่อหวงัว่าจะมีการลดภาษีได้อีก”       
นกัธุรกิจบางคนโกงแมก้ระทัง่ลูกจา้งของตวัเอง เช่น ไม่ให้ค่าจา้งตามท่ีตกลงกนัไวห้ลงัจากการ



 ๒๐๙ 

ประกอบธุรกิจ เป็นตน้๒๙ นอกจากน้ี นกัธุรกิจประกอบธุรกิจท่ีท าธุรกิจผิดกฎหมาย ก็เป็นอีกปัญหา
หน่ึงท่ีส าคญั เพราะเป็นการฉุดประเทศให้ลงต ่าไปสู่ความเส่ือมทราม นกัธุรกิจบางคนไม่สนใจเร่ือง
คุณธรรมสนใจอยู่แต่วา่ให้ตนเองไดอ้ย่างเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖   
ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “นกัธุรกิจ ถา้พดูถึงการแข่งขนั เขาไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองท่ีวา่มีธรรมะจะท าให้แข่งขนัไดดี้ 
มาเนน้กนัเร่ืองการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่จนสามารถเอาเปรียบเพื่อนไดใ้นเชิง
การแข่งขนัทางธุรกิจ” ดงันั้น เม่ือนักธุรกิจคิดอย่างน้ีกนัมาก ๆ การด าเนินชีวิตจึงขาดการบูรณาการ
หลกัธรรม ไม่มีความเป็นธรรม ก็ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งเพียงการแข่งขนัเพื่อแสวงหาก าไร
ใหก้บัตนเองอยา่งเห็นแก่ตวัเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔   ท่ีไดก้ล่าว
ไวว้่า “นักธุรกิจท่ีท าธุรกิจส่วนมากจะเกิดข้ึนจากการท่ีเขามีแรงจูงใจ บางคนก็ดี แต่บางคนก็
แสวงหาก าไรมากเกินไป โดยไม่สนใจสังคม ขอใหธุ้รกิจของตนเองไดก้ าไรก็พอ”   
 ๔) ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพในกลุ่มของนกัการเมืองไทยปัจจุบนั เช่นในกรณีท่ี
นกัการเมือง เป็นอาชีพท่ีตอ้งขวนขวายพยายามในเร่ืองการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม 
การเคารพแลว้เช่ือมัน่ในประชาธิปไตย เคารพต่อหน้าท่ีของตนเอง ต่อพรรคการเมืองท่ีตนสังกดั  
ต่อสมาชิกพรรคหรือสมาชิกพรรคตรงขา้มและความรับผิดชอบในการปฏิบติังานในหน้าท่ีของ
ตนเอง๓๐ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๑   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ปัจจุบนัน้ี นกัการเมือง
ไม่รู้บทบาทหนา้ท่ีของตน นัน่คือ ปัญหาใหญ่ วนัน้ีท าไมถึงมีปัญหา จริง ๆ นกัการเมือง เช่น ส.ส. อยูฝ่่าย
นิติบญัญติั จริง ๆ แลว้มีหน้าท่ีในเร่ืองของการออกกฎหมาย ท าอย่างไรให้สามารถน าปัญหาของ
ประชาชนมาสู่การปฏิบติั แต่กลบัเอาเวลาไปท าประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง นกัการเมืองส่วนหน่ึง
ท่ีไม่รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเหล่าน้ี ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก”          
ในปัจจุบนัน้ี กลุ่มของนักการเมืองไทยประพฤติตวัและแสดงพฤติกรรมออกมาจนถูกมองว่า       
หากไม่ปล้ินปลอ้นก็ไม่ใช่นกัการเมือง ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙  ท่ีได้
กล่าวไวว้่า “นักการเมือง ถ้าไม่ปล้ินป้อนก็ไม่ใช่นักการเมือง เพราะนักการเมืองโกหกสีขาวได ้
กล่าวคือ พดูใหป้ระชาชนสบายใจได ้จะเป็นความจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไร น่ีคือ โกหกสีขาว ค าพูด
ท่ีเขาพดูแต่การกระท ากลบัไม่ใช่ท่ีเราเห็นกนัอยูบ่่อย ๆ แลว้  เม่ือเขาพูดโกหกต่อหนา้สาธารณะได ้
แลว้ในท่ีลบัเขาจะมีเร่ืองท่ีโกหกเราไดอี้กแค่ไหน ก็ยิ่งหนกัเขา้ไปใหญ่ ท าขาวให้เป็นด า ท าด าให้

                                                 

 ๒๙James E. Post, William C. Frederick, Anne T. Lawrence, James Weber, Business and 
Society : Corporate Strategy, Public Policy, Ethics edition, (New York : McGraw - Hill, 1996), 
pp. 101 - 102. 
 ๓๐ผาสุก  พงษ์ไพจิตร และสังคิต  พิริยะรังสรรค์, รัฐ ทุน เจ้าพ่อท้องถิ่นกับสังคมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนยก์ารศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, ๒๕๓๕), หนา้ ๑๓๘. 



 ๒๑๐ 

เป็นขาวได ้น่ีแหละนกัการเมือง” นอกจากน้ี ในหลายคร้ัง ๆ พบว่า มีข่าวการคอรัปชัน่เกิดข้ึนใน
วงการของนกัการเมืองอยูเ่สมอ ๆ เช่น  
 ๑) การยกัยอก (Embezzlement) คือ การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสิ์นของรัฐไปเป็น
ของตน 
 ๒) การท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเรียกร้องเงินจากธุรกิจเอกชน (Extortion) หรือการท่ีภาคธุรกิจเอกชน
ให้สินบน (Bribery) หรือผลประโยชน์ภายหลงั (Kickback) แก่เจา้หน้าท่ีรัฐให้ตดัสินใจท าหรือไม่
ท าอะไรบางอยา่งท่ีท าใหผู้ใ้หสิ้นบนไดป้ระโยชน์เหนือคู่แข่งรายอ่ืน 
 ๓) การเลือกตั้งและแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน (Nepotism)  
 ๔) การท าสัญญาจา้งหรือใหส้ัมปทานเฉพาะพรรคพวกผูส้นบัสนุนตน (Cronyism) 
 ๕) การใชข้อ้มูลภายในเพื่อซ้ือหรือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์(Insider Trading) ซ่ึงน่าจะ
รวมทั้งการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อซ้ือขายเงินตราต่างประเทศดว้ย เช่น กรณีท่ีเจา้หน้าท่ีรัฐระดบัสูงรู้
ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะตดัสินใจประกาศลดค่าเงิน แลว้มีการบอกขอ้มูลให้กบันักธุรกิจ/นักลงทุน 
สั่งซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อท าก าไรภายหลงัจากท่ีมีการประกาศข่าวต่อสาธารณะ 
 ๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) การโยกยา้ยถ่ายเทเงินท่ีได้จากการทุจริตฉ้อฉล                
หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม เช่น การพนัน การขายของเถ่ือน กิจการโสเภณี                   
เป็นนายหน้าค้าแรงงาน ฯลฯ ไปเข้าธนาคารสถาบนัการเงิน หรือธุรกิจท่ีถูกกฎหมายเพื่อลบ           
ร่องรอยแหล่งท่ีมาท่ีไม่ถูกตอ้งของเงิน มีทั้งการโยกยา้ยไปต่างประเทศและภายในประเทศ 
 ๗) การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหบ้ริษทัตนเองและพรรคพวก 
ผลประโยชน์ขดัแยง้หรือผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest)  
 ๘) การเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) การท่ีบริษทัให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่
เจา้หน้าท่ีรัฐโดยทางออ้ม เช่น การให้ต าแหน่งในบริษทั เม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐผูน้ั้นปลดเกษียณหรือ               
พน้จากต าแหน่ง ให้ต าแหน่งงานแก่ญาติหรือให้ผลประโยชน์ทางอ้อมอ่ืน ๆ แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ                
เพื่อแลกกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐเอ้ือประโยชน์ให้กบับริษทัธุรกิจ๓๑ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  ๔ ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “นักการเมืองทุกว ันน้ี ผมมองว่ามันวุ่นวายมาก คือ 
นกัการเมืองส่วนมากมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตวั มีการคอรัปชัน่เกิดข้ึนในหลายรูปแบบ แบ่งพรรค
แบ่งฝ่าย แลว้เกิดความขดัแยง้กนัเร่ืองผลประโยชน์” 
 ปัญหาคอร์รัปชัน่ของนกัการเมืองไทยไม่ใช่เป็นเร่ืองแค่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จริยธรรม
เท่านั้น แต่เป็นเร่ืองของความไม่ซ่ือสัตยต่์ออาชีพของตน มีความบกพร่องในการบริหารจดัการทาง
บ้านเมือง (รวมเศรษฐกิจและสังคม) ของมนุษย์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ                

                                                 

 ๓๑วทิยากร  เชียงกลู, แนวทางปราบคอร์รัปช่ันอย่างได้ผล, อา้งแลว้, หนา้ ๒๖ - ๒๗. 



 ๒๑๑ 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเมือง การบริหาร และสถาบนัในดา้นการเมือง ท าให้เกิดความไม่ไวว้างใจ
หรือมุมมองดา้นลบต่อนกัการเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ท่ีไดก้ล่าว
ไวว้่า “มุมมองของคนไทยท่ีมีต่อนักการเมืองปัจจุบนัน้ีก็คือ นักการเมืองท่ีเขา้มาท างานบริหาร
ประเทศ ไม่ไดมี้ความตั้งใจหรือจริงจงักบัการพฒันาประเทศชาติมากไปกวา่การหาผลประโยชน์เขา้
ตนเองและพรรคพวก เพราะจะเป็นพรรคการเมืองใดก็ตาม ลว้นแลว้แต่เขา้มากอบโกยผลประโยชน์
ทุกพรรค ต่างกนัก็แค่วา่ จะกอบโกยมากหรือนอ้ย กอบโกยโดยวธีิใด ก็เท่านั้นเอง”  
 จากท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมด ท าให้เราทราบว่าปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพใน                    
กลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทยมีอยู่ทุกกลุ่มอาชีพ เป็นการไม่ซ่ือสัตยต่์ออาชีพแบบองค์รวม คือ
เกิดข้ึนในทุก ๆ อาชีพ ทั่วสังคมไทย จึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีบ่อนท าลายชาติบ้านเมืองได้ง่าย                   
แมว้่าแต่ละอาชีพจะมีหลกัจริยธรรมในวิชาชีพของตน เช่น จริยธรรมของนกัการเมือง จะตอ้งเป็น            
ผูเ้สียสละให้แก่ประชาชน ควรจะเป็นผูท่ี้มีความสามารถท่ีจะดูแลตวัเองและครอบครัวไดเ้ป็นอย่างดี 
จึงเสียสละอาชีพเดิม และความสุขส่วนตวั เพื่อมารับใช้ประชาชน เป็นตน้๓๒ แต่ก็ไม่อาจท าให้
ปัญหาเหล่าน้ีหมดไปได ้เพราะเป็นเพียงจริยธรรมสวยหรูท่ีเขียนข้ึนบนหนา้กระดาษ แต่หาไดจ้ารึก
เขา้ไปถึงจิตใจและพฤติกรรมของผูป้ฏิบติัในแต่ละอาชีพไม่ และแมว้่าจะมีมาตรการทางกฎหมาย
ต่าง ๆ เขา้มาควบคุม และเสนอให้มีการทุ่มงบประมาณมหาศาลในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน๓๓ ก็คงไร้ผล 
เพราะหากได้ผล เราก็คงไม่เห็นผูน้ าประเทศออกมาทะเลาะกัน แก่งแย่งชิงอ านาจกันอย่างใน
ปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “นกัการเมืองบางกลุ่ม 
เขา้มาเพื่อแสวงหาอ านาจเพื่อผลประโยชน์เท่านั้น เพราะหากมีอ านาจมากก็จะไดล้าภสักการะมาก 
การกระท าทุกอย่างไม่ใช่เพื่อประเทศ แต่ท าเพื่อให้พรรคของตนอยู่รอด หากท าเพื่อประเทศจริง 
นกัการเมืองก็คงไม่ออกมาทะเลาะกนั ปัญหาคงไม่เกิด การกระท าทุกอย่างจึงท าเพื่อตนเองทั้งนั้น 
วนั ๆ ทะเลาะเพื่อแยง่เกา้อ้ีนายก เกา้อ้ีรัฐมนตรีกนั ไม่ใส่ใจในการบริหารประเทศ” หากกลุ่มบุคคล
ทัว่ไปในแต่ละอาชีพไม่มีการบูรณาการหลกัจริยธรรมมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัในทุกภาคส่วน ยิ่งทุ่ม
งบประมาณมามากเท่าใด ความโลภในใจก็ยิ่งทวีข้ึนเท่านั้น เพราะตณัหา ไม่เคยท าให้คนรู้จกัพอ 
งบประมาณท่ีจดัสรรมาแทนท่ีจะไดเ้อาไปจา้งเจา้หน้าท่ีหรือฟ้ืนฟูในเร่ืองต่าง ๆ กลบัโดนยกัยอก
หรือคอรัปชัน่ตั้งแต่นกัการเมืองลงไปถึงรากหญา้ เป็นการคอรัปชัน่ทั้งระบบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั 

                                                 

 ๓๒เกสรี  พงษส์ังข,์ “นกัธุรกิจกบันกัการเมือง : ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพมหานคร พาณิชยก์าร 
จ ากดั”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง), ๒๕๔๒, 
หนา้ ๔๒. 
 ๓๓พนัส  ทัศนียานนท์, หลักธรรมรัฐกับการจัดการส่ิงแวดล้อม,  (กรุงเทพมหานคร :               
กรมส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, ๒๕๔๑), หนา้ ๓๐. 



 ๒๑๒ 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นว่า หากมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการในการ
ด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทั่วไปแล้ว จะสามารถแก้ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพได ้                     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๕  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ถา้กลุ่มบุคคลทัว่ไปไดน้ าหลกั
เบญจศีล ๕ เบญจธรรม ๕ ซ่ึงเป็นหลกัจริยศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปบูรณาการในการด าเนินชีวิตจะเป็น
การดีมากเพราะเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีข้ึน สังคมมีความปลอดภยั ไม่ทะเลาะกนั ไม่ฆ่ากนั และ
คิดว่าประเทศไทยจะเกิดความเจริญยิ่งกว่าน้ี” ดงันั้น ผูว้ิจยัไดเ้สนอหลกัการ วิธีการ และการน าไป
ประพฤติปฏิบติัไวด้งัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลข้อที ่๔ ในการแก้ปัญหาความไม่รับผดิชอบต่ออาชีพ 

การพดูของมนุษยน์ั้น  มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป บางคนพดูอยา่งท าอยา่ง  บางคนปาก
กบัใจตรงกนั  คือพูดอย่างใดก็ท าอย่างนั้น จะพิจารณากนัในท่ีน้ีเฉพาะค าพูดท่ีก่อให้เกิดความไม่
เช่ือมัน่ต่อกนัเท่านั้น และค าพูดท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ  เพราะคนในสังคมนั้นจะดีหรือชัว่
ไม่ไดอ้ยู่ท่ีค  าพูดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  จะตอ้งดูพฤติกรรมอย่างอ่ืนประกอบดว้ย อย่างไรก็ตาม       
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคม  ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ เป็นส่วน 
ประกอบด้วย  เพราะแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานทางจิตใจท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาความไม่
รับผิดชอบต่ออาชีพ ควรมีการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๔ ในการแก้ปัญหาดงักล่าว เพราะเป็น
หลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของวธีิการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึง
เป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้ง ใช้วาจาหรือค าพูดท่ีประกอบด้วยเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ เพื่อป้องกันการท าลาย
ประโยชน์ของตนและของผูอ่ื้น เป็นวธีิท่ีท าใหผู้ท่ี้รักษาศีลขอ้น้ีรักษาวาจาของตนให้เป็นท่ีเช่ือถือได ้ 
ส่วนค าพูดเท็จท่ีประกอบดว้ยเจตนา  มุ่งหวงัจะเอาประโยชน์ใส่ตวัในทางท่ีไม่ชอบหรือประสงค์
ร้ายต่อผูอ่ื้นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเป็นกรรมของผูพู้ดด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๗ ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “มุสาวาท เป็น อกุศลเจตนา ท่ีก่อให้เกิดความพยายามทาง
กายและทางวาจาของคนพูด โดยมุ่งจะหลอกลวงคนอ่ืน การพูดเท็จนั้ น หากท าให้คนอ่ืนเสีย
ประโยชน ์จดัเป็นกรรมบถ ถา้ไม่เสียประโยชน์ ก็เป็นเพียงกรรม”  ค  าพดูดงักล่าวถือวา่เป็นมุ่งเอาแต่
ประโยชน์ตวัเอง ไม่รับผิดชอบต่ออาชีพ  เช่น  ตั้งใจแต่งเร่ืองไปพูดหลอกลวงเขา ให้เขาเขา้ใจผิด  
โดยหวงัท่ีจะเอาประโยชน์จากเขา  เช่นน้ีถือวา่พูดเท็จ หรือตั้งใจพูดใส่ร้ายเขาหรือท าบตัรสนเท่ห์
โจมตีเขา  ทั้งๆท่ีไม่ใช่เร่ืองจริง  โดยมีเจตนาท่ีจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเขาผดิ  ท าใหเ้ขาไดรั้บความเสียหาย   

เม่ือมองตามสภาพของสังคมในปัจจุบนั  ถือไดว้า่สังคมมีความบกพร่องอยูม่าก  อนัเกิดมา
จากความประพฤติของบุคคลในสังคมท่ีไดป้ฏิบติัต่อกนั ปัญหาเร่ืองความไม่เช่ือมัน่ต่อกนันั้น ท าให้
ไม่มีสันติภาพเกิดข้ึนในสังคมดังกล่าว เช่น คดีความเร่ืองโกหก หลอกลวง  หรือการให้ขอ้มูลเท็จ   
เป็นตน้  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัอยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙        
ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “การโกหก หลอกลวง  หรือการให้ข้อมูลเท็จไม่เป็นผลดีแก่ผู ้พูด และไม่มี



 ๒๑๓ 

ประโยชน์อนัใดแก่ผูฟั้ง ทั้งก่อให้เกิดความเสียหายตามมา และถา้ผูพู้ดเป็นคนมีตน้ทุนทางสังคม 
และยิ่งถา้เป็นผูมี้หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งท่ีสังคมตอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนิน
กิจการ  ก็จะท าใหเ้กิดความเสียหายทั้งในส่วนตวัของผูพ้ดู และสังคมโดยรวมซ่ึงเป็นผูฟั้งดว้ย” 

 พระพุทธศาสนาไดว้างกฎหรือระเบียบทางสังคมเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัต่อกนัและ
กนั  เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมรอบขา้งโดยส่วนรวม ลกัษณะของการพูด  ท่ีก่อให้เกิด
ความผาสุก และเป็นไปเพื่อสันติสุข ดงัปรากฏในพระไตรปิฎก  ดงัต่อไปน้ี 

๑. อปัปิจฉกถา   ถอ้ยค าท่ีชกัน าใหมี้ความปรารถนานอ้ย 
๒. สันตุฏฐิกถา  ถอ้ยค าท่ีชกัน าใหส้ันโดษยนิดีดว้ยปัจจยัตามมีตามได ้
๓. ปวเิวกกถา   ถอ้ยค าท่ีชกัน าใหส้งดักายสงดัใจ 
๔. อสังสัคคกถา  ถอ้ยค าท่ีชกัน าไม่หระคนดว้ยหมู่ 
๕. วริิยารัมภกถา  ถอ้ยค าท่ีชกัน าใหป้รารภความเพียร 
๖. สีลกถา  ถอ้ยค าท่ีชกัน าใหต้ั้งอยูใ่นศีล 
๗. สมาธิกถา  ถอ้ยค าท่ีชกัน าใหท้  าใจใหส้งบ 
๘. ปัญญากถา  ถอ้ยค าท่ีชกัน าใหเ้กิดปัญญา 
๙. วมุิตติกถา  ถอ้ยค าท่ีชกัน าให้ท าใจใหพ้น้จากกิเลส 
๑๐. วมุิตติญาณทสัสนกถา  ถอ้ยค าท่ีชกัน าใหเ้กิดความรู้ความเห็น ท่ีใจพน้จากกิเลส๓๔ 

 ดงันั้นพระพุทธเจา้จึงแสดงศีลขอ้  ๔  (มุสาวาทา  เวรมณี)  ไวเ้พื่อให้คนเรามีความซ่ือสัตย ์ 
และมีความเช่ือมัน่ต่อกนัแลว้จึงจะสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุข 
 บูรณาการเบญจธรรมข้อที ่๔ ในการแก้ปัญหาความไม่รับผดิชอบต่ออาชีพ 
 ปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๔ ในการ
แกปั้ญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการ
แกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้งด าเนินชีวิต 
ดว้ยสัจจะ คือ ความสัตยต่์ออาชีพของตน ไม่หลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยวาจาหรือการกระท าใด ๆ อนัเป็น
อาการหลอกลวง คดโกง อนัแสดงถึงความไม่ซ่ือตรงต่ออาชีพของตน เห็นใจเขาใจเราให้มาก ๆ             
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “นกัธุรกิจตอ้งมีสัมมาอาชีวะ 
มีความซ่ือสัตยต่์ออาชีพ ก าไรก็เอาพอประมาณ อยา่เอาจนเกินไปจนขาดหลกัเมตตา ควรนึกถึงชีวิตเขา
ชีวิตเรา ชีวิตเรา ๆ ยงัรัก ชีวิตเขา ๆ ก็รัก อยา่คิดวา่เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย เพราะความซ่ือสัตยท์  าให้คนใน
สังคมมีสติอยู่เสมอ น ามาซ่ึงการไม่เอาเปรียบกนัและกนัในสังคม” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๔   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “นกัการเมืองควรมีเบญจศีล เบญจธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของ

                                                 
๓๔องฺ. ทสก.  ๒๔ / ๖๙ / ๑๓๐ 



 ๒๑๔ 

สัจจะ เพราะปัจจุบนัน้ีนกัการเมืองไทยพูดอย่างหน่ึงท าอย่างหน่ึง ดงันั้น นกัการเมืองจึงควรมีสัจจะ คือ 
ความจริงใจใหม้าก ๆ ” 
 การท่ีจะไปถึงการรู้แจง้อริยสัจซ่ึงเป็นความจริงแทอ้นัประเสริฐนั้น จะตอ้งเป็นผูมี้สัจจะ คือ 
ความจริงใจตั้งแต่ตน้ คือ ค าพูดท่ีจริง (วจีสัจจะ) ถา้หากเป็นผูไ้ม่ตรงตั้งแต่ตน้แลว้ อะไร ๆ ก็จะไม่ตรง 
กล่าวคือ ถา้หากเป็นผูล่้วงเลยสัจจะไป ก็ยอ่มจะไม่มีทางบรรลุถึงอริยสัจจะได ้การกล่าวเท็จทั้ง ๆ    
ท่ีรู้นั้น แสดงให้เห็นถึงก าลงัของกิเลสในชีวิตประจ าวนั ไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่ีจะกล่าวเท็จก็ยงั
กล่าวได ้ส าหรับกล่าวเท็จนั้น ถึงแมว้่าบุคคลอ่ืนจะไม่รู้ แต่ตวัเองย่อมรู้ก่อนคนอ่ืนว่าตนเป็นคน
กล่าวเทจ็ การกล่าวเทจ็พดูใหค้ลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ลว้นมีเหตุปัจจยั คือ  เพราะความติดขอ้ง
ต้องการในกาม (ส่ิงท่ีน่าปรารถนา น่าใคร่) ในลาภ ยศ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๑๓   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “นกัการเมืองในปัจจุบนัเรียกวา่ จิตสาธารณะไม่มีเหลืออยู่
เลย ไม่กระท าตามนโยบายท่ีตนพดูไว ้มีการกระท าก็จริงแต่เป็นแบบผกัชีโรยหนา้ การกล่าวเท็จพูด
ให้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงของนกัการเมือง เกิดจากความโลภ ท่ีมีอยู่ในจิตใจ ยิ่งโลภเยอะก็
โกหกเยอะ ยิ่งโกหกเยอะก็โลภเยอะ โดยไม่ค  านึงวา่ต าแหน่งท่ีตนด ารงอยูน่ั้นเป็นตวัอยา่งให้ประชาชน
และเยาวชน มีแต่จะเอาผลประโยชน์อย่างเดียว ไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อสังคมเลย” และ
สอดคล้องกบัแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๒ ท่ีได้กล่าวไวว้่า “นักการเมืองวนัน้ีผมมองว่าเอา
ประชาชนเป็นตวัประกัน เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์แก่ตนเองเป็นพอ พูดอย่างท าอย่างโดยไม่
ค  านึงถึงความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม”  และการกล่าวเท็จนั้น เป็นวจีทุจริต เป็นอกุศลกรรม ผลอย่าง
หนักท าให้ไปเกิดในอบายภูมิ ถ้าเป็นผลอย่างเบา เม่ือได้เกิดมาเป็นมนุษย ์ย่อมท าให้ได้รับค าพูดท่ี        
ไม่จริงจากผูอ่ื้น ขณะท่ีเป็นอกุศลนั้น ไม่เป็นประโยชน์ ไม่น าความสุขมาให้เลย มีแต่ให้เกิดทุกข ์     
อยา่งเดียวเท่านั้น บุคคลผูท่ี้กล่าวเท็จทั้ง ๆ ท่ีรู้ท่ีจะไม่ท าความชัว่อยา่งอ่ืนนั้นไม่มีเลย เน่ืองจากวา่เป็นผู ้
ไม่มีความละอาย ไม่มีความเกรงกลวัต่อบาปอกุศล ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัพระเจา้ปเสนทิโกศล
ในอตัถกรณสูตรท่ีวา่ 

...ถูกแลว้ ๆ มหาบพิตร กษตัริยม์หาศาล พราหมณ์ - มหาศาล คฤหบดี
มหาศาล แมบ้างพวก เป็นผูม้ ัง่คัง่ มีทรัพยม์าก มีโภคะมาก มีทองและเงินมากมาย              
มีทรัพย์เคร่ืองปล้ืมใจมากมาย มีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากมาย ยงัจักกล่าวมุสา                  
ทั้ งท่ีรู้สึกอยู่ เพราะเหตุแห่งกาม เพราะเร่ืองกาม เพราะมีกามเป็นเค้ามูล ข้อนั้น                  
จกัเป็นไปเพื่อความเส่ือมประโยชน์ เพื่อความทุกขแ์ก่พวกเขาตลอดกาลนาน”๓๕ 

 
 
 
 

                                                 

 ๓๕ส .ส.อ. ๑/๓๔๔. 



 ๒๑๕ 

 ๔.๑.๕ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการติดยาเสพติด 
 ความเห็นผิดตามท านองคลองธรรมของนิสิต - นักศึกษาไทย นอกจากจะเป็นสาเหตุให้
นิสิต - นกัศึกษาไทย มีการมัว่สุมทางเพศแลว้ ยงัท าใหนิ้สิต - นกัศึกษาไทยหนีเรียนไปมัว่สุมเสพยา
เสพติดดว้ย๓๖ 
 จากการศึกษาในบทท่ี ๒ พบว่า ปัญหาการติดยาเสพติด เป็นปัญหาหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนกบักลุ่ม
บุคคลทัว่ไป ในสังคมไทยมกัจะเกิดข้ึนในกลุ่มของนิสิต - นกัศึกษา ครู - อาจารยช์าย ไม่วา่จะเป็น
ในกรณีของนิสิต - นกัศึกษาไทยหนีเรียนไปมัว่สุมเสพยาเสพติด๓๗ ความบกพร่องของครู - อาจารย์
ชาย ซ่ึงพบวา่ ครู - อาจารยช์ายบางกลุ่มติดสุรา ข้ีเมา ติดยาเสพติด และสูบบุหร่ีในขณะสอนหนงัสือ 
หรือในห้องเรียนขณะสอน ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีให้แก่นิสิต - นกัศึกษาไทย๓๘ แมว้า่จะมีมาตรการ
ป้องปราม บทลงโทษ หรือหลกัจริยธรรมของครู - อาจารย ์แต่ก็ไม่อาจแกปั้ญหาน้ีให้หมดไปได ้
เน่ืองมาจาก การแก้ปัญหาดงักล่าวเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ เฉพาะในส่วนนิสิต - นักศึกษา               
แมจ้ะมีบทลงโทษ มีมาตรการป้องปราม แต่ความประพฤติของนิสิต - นักศึกษาก็ถูกจ ากดัหรือ
ควบคุมเฉพาะในช่วงท่ีท ากิจกรรม แต่หลังจากนั้ น เม่ือนิสิต - นักศึกษาเข้าสู่สังคมเดิม ๆ 
ส่ิงแวดลอ้มเดิม ๆ ส่ือท่ีเคยเสพเดิม ๆ แนวโนม้ท่ีนิสิต - นกัศึกษาจะกลบัมาติดยาเสพยติ์ดอีกคร้ังก็มี
แนวโน้มท่ีสูง อย่างท่ีเราเห็นกันอยู่ประจ าตามท่ีต่าง ๆ จะมีกลุ่มนิสิต - นักศึกษาไทยสูบบุหร่ี                  
ตั้งวงด่ืมเหลา้กนัอยู่ประจ า ในส่วนของครู - อาจารยช์าย แมจ้ะมีหลกัจริยธรรมส าหรับครูอาจารย์  
แต่หากไม่น าหลกัการเหล่านั้นมาปฏิบติั จริยธรรมส าหรับครูอาจารยเ์หล่านั้นก็ไม่มีความหมาย             
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๒   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย 
มีมานานมากแลว้ บางคนอยากเลิกยาก็ไปท่ีวดัถ ้ากระบอก น้ีเป็นประเภทท่ีสมคัรใจ ส่วนประเภทท่ี
ไม่สมคัรใจ ต่อให้โดนบงัคบัตอ้งไปอยูศู่นยป์ระจ าแห่งใด ไดรั้บการบ าบดัอย่างไร โดยส่วนใหญ่ 
เม่ือออกจากศูนยด์งักล่าวแลว้ ก็จะกลบัมาเสพยอี์ก เน่ืองจากเยียวยาไดแ้ต่กาย แต่ทางใจมนัยงัไม่
ยอมรับการเยียวยา” ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                                 

 ๓๖BUGABOO.TV, “สวิงก้ิง นกัเรียนเปิดม่านรูดสวิงก้ิง โรงแรม จ. เพชรบุรี”, ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕, 
<http://www.bugaboo.tv/watch/20216>(31 October 2011) 
 ๓๗BUGABOO.TV, “สวิงก้ิง นกัเรียนเปิดม่านรูดสวิงก้ิง โรงแรม จ. เพชรบุรี”, ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕, 
<http://www.bugaboo.tv/watch/20216>(31 October 2011) 
 ๓๘ผูช่้วยศาสตราจารย์บุญมี  แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :                   
โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮา้ส์, ๒๕๓๙), หนา้ ๕๙ - ๖๑. 



 ๒๑๖ 

สามารถแกปั้ญหาการติดยาเสพติดของกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้สนอ
หลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลข้อที ่๕ ในการแก้ปัญหาการติดยาเสพติด 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการติดยาเสพติดนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๕ ในการแกปั้ญหา
การติดยาเสพติดในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของ
วธีิการบูรณาการนั้น จะตอ้งด าเนินชีวติดว้ยความมีสติ ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลกัของศีลขอ้ท่ีห้าจึง
เป็นเป้าหมายในท่ีน้ี การท าความรู้ความเขา้ใจในศีลขอ้ท่ีหา้ต่อปัญหาต่าง ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล
สถาบนัครอบครัวตลอดถึงสังคมโดยส่วนรวมนั้นก็เน่ืองมาจากสุราและส่ิงเสพติด  ให้ผลร้ายใน
หลายรูปแบบ  เพราะการด่ืมสุราและเสพของมึนเมาต่าง ๆ มีผลเสียต่อร่างกายและสติปัญญา ซ่ึงมี
โทษแก่ตวัเอง และผูอ่ื้น เช่น การสูบบุหร่ี การสูบกญัชา การดมกาว และสารระเหยอ่ืน ๆ การฉีด    
เฮโรอินเขา้สู่ร่างกาย  การกินยาบา้ ยาอี การรับประทานสารท่ีมีพิษเขา้สู่ร่างกาย ท าให้ร่างกายเส่ือม
โทรม ท าให้สติปัญญาเส่ือมสมรรถภาพ หรือแมแ้ต่การสนบัสนุนส่งเสริมให้คนอ่ืนท าส่ิงเหล่าน้ี     
ก็ลว้นแลว้แต่เป็นพฤติกรรมของการล่วงละเมิดเบญจศีลขอ้ท่ี ๕ ทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๓   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “เบญจศีลขอ้ท่ี ๕ ไม่ไดห้มายถึงเพียงการงดเวน้สุราเท่านั้น 
แต่ยงัครอบคลุมถึงส่ิงเสพติดให้โทษทุกชนิดด้วย ทั้งท่ีเป็นการด่ืม การสูบ การดม การกิน เช่น     
การสูบกญัชา การดมกาว การกินยาบา้ ยาอี เป็นตน้” 
 การน าหลกัเบญจศีลขอ้ท่ี ๕ ไปบูรณาการใชใ้นชีวิตประจ าวนั ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์
อยา่งอนนัตส์ าหรับกลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทย เพราะเป็นประโยชน์ในการใช้ส่ือสารระหวา่งกนั 
เป็นประโยชน์ในการหาทางหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นโทษส าหรับมนุษยท่ี์มีอยูใ่นธรรมชาติ เป็นประโยชน์ใน
การถ่ายทอดส่ือสารให้แต่ละคนรู้จกัคุณ รู้จกัโทษของสารเหล่าน้ี ถ้าจ  าเป็นตอ้งใช้ ก็ใช้อย่างมีสติ                 
มีความระมดัระวงัและใชใ้ห้มีคุณมากกวา่โทษ เพราะสารในน ้ าหมกัดองของมีนเมาเหล่าน้ีมีทั้งคุณ
และโทษ ถ้าใช้อย่างมีสติปัญญาก็มีคุณ แต่ถ้าใช้อย่างขาดสติปัญญาก็มีโทษ คือ ท าให้ขาดสติ 
สัมปชญัญะ ท าให้เสียสุขภาพ ท าให้เสียเงินทอง ท าให้เสียงานเสียการ ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทได ้
คนท่ีไม่ด่ืมสุราก็มีชีวิตอยู่ได้ดี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  อีกทั้งยงัไม่ส้ินเปลืองทรัพย์ไปโดย     
เปล่าประโยชน์ ไม่เป็นบ่อเกิดของโรค  มีความละอาย  มีสติปัญญาสมบูรณ์ดี 
 กลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีด่ืมสุราเมรัยและของมึนเมาอ่ืน ๆ จะก่อให้เกิดการขาดสติ สัมปชญัญะ 
ท าให้ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ท าให้เกิดความประมาท ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท              
ท  าให้เป็นบ่อเกิดแห่งความตาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๖  ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 
“คนไทยชอบด่ืมเหลา้ ด่ืมแลว้ขาดสติ ก่อเร่ืองทะเลาะวิวาทกนั ก่อคดีต่าง ๆ ดว้ยความคึกคะนอง 
เช่น คดีข่มขืน คดีลกัทรัพย ์คดีฆ่าคน ตลอดจนคดีเมาแลว้ขบั มีคนเมาเหลา้หลายรายท่ีขาดสติเพราะ
เมาเหลา้แลว้ขบัรถจนเกิดอุบติัเหตุให้เห็นกนับ่อยคร้ัง” พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการด่ืมน ้ าเมา 



 ๒๑๗ 

ซ่ึงมีโทษมากส าหรับมนุษย์ จึงทรงบญัญัติให้เป็นข้อห้ามไม่ให้ด่ืมน ้ าเมาและส่ิงเสพติดทุกชนิด                 
ท่ีท  าให้ขาดสติสัมปชญัญะ อนัเป็นบ่อเกิดของความประมาท เป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท ท าให้ตั้งตน    
อยู่ในฐานะท่ีดีท่ีชอบไม่ได ้เป็นท่ีตั้งแห่งความเส่ือมแก่ตนเองและครอบครัว ท าให้ประพฤติธรรม
ไม่ได ้เป็นการกระท าท่ีมีโทษแก่ตนเองและผูอ่ื้น เป็นท่ีตั้งแห่งความเห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด 
การละเวน้จากการด่ืมน ้ าเมาและส่ิงเสพติดทุกชนิด จึงเป็นมงคลแก่ชีวิต เป็นมงคลแก่ครอบครัว                
เป็นมงคลแก่สังคม ดงัท่ีพระพุทธเจา้จึงตรัสโทษแห่งการด่ืมสุราเมรัยไว  ้ ๖ ประการไวใ้นทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค สิงคาลสูตร วา่ 

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการด่ืมน ้าเมาคือ สุราและเมรัย 
อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการน้ี คือ ความเส่ือมทรัพยอ์นัผูด่ื้มพึงเห็นเอง ๑ 
ก่อการทะเลาะววิาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียช่ือเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จกั
ละอาย ๑ คือ เป็นเหตุทอนก าลงัปัญญา ๑ ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการ ในการ
ประกอบเนือง ๆ ซ่ึงการด่ืมน ้ าเมาคือ สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท
เหล่าน้ีแล๓๙ 

 

 บูรณาการเบญจธรรมข้อที ่๕ ในการแก้ปัญหาการติดยาเสพติด 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการติดยาเสพติดนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๕ ควบคู่ไปกบั
การบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๕ ในการแกปั้ญหาการติดยาเสพติดในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัธรรม
ท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของ
วิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัเม่ือละเวน้จากการด่ืมเคร่ืองดองของเมาและ
ส่ิงเสพติดทุกชนิดไดแ้ลว้ พึงเจริญสติสัมปชญัญะ คือ ความระลึกไดใ้นความถูกผิดดีชัว่และรู้ตวัอยู่
ทุกขณะ หลกัธรรมขอ้น้ี ยอ่มเป็นหลกัประกนัหรือเคร่ืองคุม้กนัของศีลทั้งหมด ท่านจดัไวเ้ป็นธรรม
คู่กบัศีลขอ้สุราเมรัย การเสพส่ิงเสพติดของมึนเมาเพราะการด่ืมน ้ าเมา ด่ืมเบียร์ กินยาบา้ เป็นตน้             
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นของท าลายประสาทท าให้สติฟ่ันเฟือนเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท การมีสติสัมปชญัญะ
ช่วยให้รู้เท่าทนัพิษร้ายของส่ิงเสพติดเหล่านั้นว่ามีโทษแก่ตนเองและสังคม เหล่าน้ีเป็นการท าลาย
ประสาท ท าให้สติฟ่ันเฟือน เป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านที่ ๗   ท่ีได้กล่าวไวว้่า “สติ เป็นธรรมท่ีมีอุปการะมาก เป็นธรรมท่ีท าให้บุคคลไม่ประมาท 
บุคคลท่ีมีสติย่อมระงบัเหตุอนัเกิดจากความประมาทได้ จึงสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลทัว่ไปใช้สติ     
เป็นธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวนั” นอกจากน้ี สติสัมปชญัญะยงัเป็นธรรมเก้ือกูลต่อผูน้ าไป
บูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนัในฐานะเป็นธรรมท่ีช่วยให้เราเกิดความไม่ประมาทและความไม่
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ประมาทน้ีเองเป็นยอดแห่งธรรมท่ีสามารถยงัประโยชน์ให้เกิดแก่ผูน้ าไปประพฤติปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวติได ้๒ สถาน คือ ทั้งในภพน้ีและภพหนา้ ดงัท่ีทรงตรัสตอบพระเจา้ปเสนทิโกศล ท่ีถามวา่ 

มีธรรมอะไรเพียงอย่างเดียว ท่ีสามารถท าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองประการ            
คือ ประโยชน์ในภพน้ี (ทิฏฐธมัมิกตัถะ) และประโยชน์ในภพหนา้ (สัมปรายกิตัถะ) 

ดูก่อน มหาบพิตร ธรรมอย่างหน่ึงท่ียึดไว้ได้ ซ่ึงประโยชน์ทั้ ง ๒ คือ                 
ความไม่ประมาท๔๐ 

  

 กล่าวโดยสรุป ปัญหาในการด าเนินชีวติของกลุ่มผูบุ้คคลทัว่ไป ไดแ้ก่ กลุ่มของนิสิต - นกัศึกษา 
กลุ่มของครู - อาจารย ์กลุ่มของขา้ราชการ กลุ่มของนกัธุรกิจ และกลุ่มของนกัการเมือง แต่ละกลุ่มนั้น 
จะมีปัญหาในการด าเนินชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ดงันั้น จึงตอ้งมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์
มาบูรณาการให้เหมาะสมและสมควรแก่ปัญหานั้ น ๆ ในกลุ่มบุคคลทั่วไปของแต่ละอาชีพ                   
ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้มุ่งเน้นถึงหลักพุทธจริยศาสตร์ระดับต้นต่อการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ                   
การด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทัว่ไปในแต่ละอาชีพ ไดแ้ก่ หลกัเบญจศีล หลกัเบญจธรรม โดยได้
คดัเลือกหรือเฟ้นขอ้ธรรมออกมาบูรณาการให้เหมาะสมกบัลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้มีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีตรงจุด สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ เป็นการแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของ
กลุ่มบุคคลทัว่ไปไดอ้ย่างย ัง่ยืนหากมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีไดเ้สนอมาไปบูรณาการใช้ใน
ชีวติประจ าวนัอยูเ่สมอ ซ่ึงสรุปเป็นกรอบความเช่ือมโยงการบูรณาการได ้ดงัน้ี 
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บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับต้น 
เบญจธรรม+เบญจศีล 

 

กลุ่มบุคคลทัว่ไป 

นิสิต-นกัศึกษา 
 

๑. มีความเมตตาปรารถนาดี 
๒. รู้จกัเล้ียงชีพในทางท่ีชอบ 

๓. รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจเร่ืองทางเพศ  
๔. มีความซ่ือสัตยต่์ออาชีพของตน 

๕. มีความระลึกไดใ้นความถูกผดิดีชัว่ 
 

๑. ปัญหาการท าร้ายร่างกาย 
๒. ปัญหาคอรัปชัน่ 

๓. ปัญหาการมัว่สุมทางเพศ  
๔. ปัญหาไม่รับผดิชอบต่ออาชีพ  
๕. ปัญหาการติดยาเสพติด 

 

ครู-อาจารย ์ ขา้ราชการ นกัธุรกิจ นกัการเมือง 

แผนภูมิที ่๔.๑. สรุปการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับต้น 
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๔.๒ บูรณาการหลกัพทุธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของกลุ่มผู้ปฏบัิติธรรม 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาในบทท่ี ๒ พบวา่ กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมในงานวิจยัน้ี หมายถึง กลุ่มแม่ชี 
และกลุ่มอุบาสก - อุบาสิกา การด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมในสังคมไทยในปัจจุบนั ไดป้ระสบ
กบัปัญหาในการด าเนินชีวิตในเชิงจริยศาสตร์ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อตนเองและ
สังคมไทยในปัจจุบนั ปัญหาส าคญั ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีอยู ่๒ ปัญหาหลกั ๆ คือ ปัญหาการถือศีลพรต              
อนังมงาย และปัญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคม 
 จากการศึกษาท่ีผ่านมาในบทท่ี ๓ พบว่า พุทธจริยศาสตร์กลางมีหลกัการด าเนินชีวิตท่ี
ก าหนดไวเ้พื่อให้มนุษยรู้์จกัน าไปบูรณาการในชีวิตประจ าวนัเพื่อให้เหมาะแก่ฐานะหรือสภาวะ 
ของตน ตามหลกัธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท พุทธจริยศาสตร์ระดบักลางน้ีเป็นการเพิ่มศกัยภาพ 
ทางใจของตนให้สูงยิ่งข้ึน พุทธจริยศาสตร์ระดบักลางประกอบดว้ยศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ส าหรับน าไปบูรณาการในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู ้
ปฏิบติัธรรม ซ่ึงเป็นรากเหงา้แห่งกุศล น าชีวติของผูป้ฏิบติัไปสู่ความสุขอนัแทจ้ริงได ้กุศลกรรมบถ
น้ีในบางท่ีท่านเรียกว่า “อาคาริยวินัย” แปลว่าวินัยของผูค้รองเรือนหรือวินัยของคฤหัสถ์ บางท่ี
จดัเป็นศีล เรียกวา่ “ศีลกุศลกรรมบถ” ถา้ใครประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการน้ี ช่ือว่ารักษาศีล
เช่นกนั แต่เป็นศีลในกุศลกรรมบถ เป็นศีลส าหรับฆราวาสผูค้รองเรือนอย่างหน่ึงเช่นกนั แต่ศีล
กรรมบถน้ีรักษาอยากกวา่ศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีลอ่ืน ในขอ้ท่ีวา่ ตอ้งรักษาศีลทางใจดว้ย ศีลอยา่งอ่ืน ๆ 
เพียงแต่คิด ศีลยงัไม่ขาด แต่ศีลกรรมบถน้ี แมเ้พียงคิดศีลก็ขาดได ้เช่น คิดโลภอยากไดข้องเขา คิด
พยาบาทปองร้าย หรือคิดเห็นผิดจากท านองครองธรรม ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ เช่นเห็นว่า บาปบุญไม่มี 
ตายแลว้สูญ นรกสวรรคไ์ม่มี เป็นตน้ ฉะนั้น ศีลกรรมบถจึงรักษายากกวา่ ศีล ๕ หรือศีล ๘ แต่คนท่ี
มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอยูป่กติแลว้ ยอ่มรักษาศีลในกุศลกรรมบถไดง่้าย และเป็นพื้นฐานท่ีจะยก
เข้าสู่การปฏิบัติขั้นวิปัสสนาได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๗           
ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ก่อนจะปฏิบติัถึงวิปัสสนานั้นก็จะตอ้งเช่ือกุศลกรรมบถ ๑๐ หรือวา่บุญกิริยาวตัถุ  ๑๐ 
ก่อน ตอ้งมีพื้นฐานก่อน เพราะฉะนั้นอยา่งนอ้ย ส่วนมากเขาก็สอนกุศลกรรมบถ ๑๐ กบับุญกิริยา
วตัถุ ๑๐ แต่วา่ผูเ้รียนก็ไม่ค่อยจะมีความเขา้ใจลึกซ้ึงในกุศลกรรมบถ  ๑๐ หรือวา่บุญกิริยาวตัถุ  ๑๐ 
เพราะวา่ตรงน้ีจะเก่ียวเน่ืองกบัวิปัสสนาอยูแ่ลว้ เพราะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการปฏิบติั และก็เห็น
ประโยชน์ว่า คือถ้าศึกษาอย่างน้ีได้มนัก็ป้องกนัการไปตกอบายในการมีกุศลกรรมบถน้ีคือกุศล
กรรมบถท าใหไ้ดเ้กิดเป็นเทวดา”  

ฉะนั้น กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม จึงตอ้งประพฤติปฏิบติัในกุศลกรรม ๑๐ ให้สมบูรณ์ กุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการนั้น  แบ่งออกเป็น ๓ ทาง คือ ทางกายเรียกกายกรรมมีอยู่ ๓ ประการ ทางวาจา                  
เรียกวจีกรรมมีอยู่ ๔ ประการ  และทางใจเรียกมโนกรรมมีอยู่ ๓ ประการ ถ้ากลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม
ตั้งใจในการปฏิบติัตามหลกัสุจริตทั้ง ๑๐ ประการน้ี ก็สามารถน าชีวิตไปสู่ความสุขท่ีแทจ้ริงได ้                



 ๒๒๑ 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓   ท่ีได้กล่าวไวว้่า “หากกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม       
ในปัจจุบนั น าหลกัศีล ๘ และหลกักุศลกรรมบถ คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ไปปฏิบติัอยา่ง
จริงจงั ยอ่มส่งผลให้เกิดความสุข เพราะธรรมเหล่าน้ีเป็นรากเหงา้แห่งความดีงาม ความสุจริต เป็น
แสงสวา่งแห่งชีวติ” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “การด าเนิน
ชีวิตของอุบาสก - อุบาสิกา ถา้กลุ่มคนเหล่าน้ีปฏิบติัศีล ๘ และกุศลกรรมบถไดจ้ริง ตวัเขาเองจะมี
ความสุข คนรอบขา้งก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็น สังคมก็จะสงบสุข”  ศีล ๘ หรือ อุโบสถศีล  เป็นการ
ยกระดบัจิตใจให้สูงข้ึนมาอีกข้ึนหน่ึง จากศีล ๕ ทั้งยงัเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก เป็นการปูพื้นฐาน
ท่ีมัน่คงของการปฏิบติัธรรมต่อไป โดยทัว่ไปจะใชค้  าวา่ศีล ๘ เม่ือสมาทานรักษาในวาระพิเศษหรือ
รักษาอยู่เป็นประจ า และจะใช้ค  าว่า อุโบสถศีล เม่ือสมาทานรักษาในวนัพระการรักษา   ศีล ๘ 
มุ่งเนน้ในเร่ืองท่ีส าคญั คือการประพฤติพรหมจรรยใ์ห้มีความบริสุทธ์ิบริบูรณ์มากยิ่งข้ึน อนัเป็นวิธี
การบูรณาการตามหลักพุทธจริยศาสตร์ระดับกลางน้ีได้ โดยขอ้ปฏิบติัของศีลท่ีเพิ่มข้ึนมาล้วน
สนับสนุนไม่ให้กามก าเริบซ่ึงเป็นบทฝึกเพื่อลดละตณัหาหรือความอยาก ตามล าดบัข้ึนของการ
พฒันาระดบัจิตใจ ซ่ึงไดพ้ฒันามาจากการรักษาศีล ๕ มามากพอสมควร จนเกิดความเคยชินเป็น
ปกติวิสัยแล้ว พร้อมท่ีจะยกระดบัการรักษาศีลให้สูงข้ึน ดังนั้นการรักษาศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ      
จึงเป็นตวัช่วยปรับใจใหล้ะเอียดประณีตสูงข้ึน เพื่อนอ้มน าใจสู่การประพฤติพรหมจรรย ์ไม่ให้ตอ้ง
เก่ียวข้องกับเร่ืองทางเพศ ซ่ึงถือว่าเป็นจริยธรรมท่ีอยู่เหนือกว่า  แนวทางการปฏิบติัโดยทัว่ไป     
ของมนุษยท์ั้งหลาย คือ มีความบริสุทธ์ิผุดผ่องเยี่ยงพรหมซ่ึงอยู่ในภพภูมิท่ีใกล้ความหมดกิเลส    
ใกลพ้ระนิพพานยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๓ ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ถา้กลุ่ม
ผูป้ฏิบติัธรรมปฏิบติัตามศีล ๘ และปฏิบติัตามหลกักุศลกรรมบถอยา่งจริงจงั ยอ่มเกิดความสุขอยา่ง
แน่นอน เพราะการปฏิบติัน้ีสูงกวา่ศีล ๕ และสามารถเขา้ถึงธรรมภายในได”้ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอ
หลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัในเร่ืองของพุทธจริยศาสตร์ระดบักลางไวด้งัน้ี 
 ๔.๒.๑ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการถือศีลพรตอันงมงาย 
 ปัญหาในการด าเนินชีวิตของแม่ชีไทยในสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีพบเห็นชัดท่ีสุด ก็คือ                  
แม่ชีบางกลุ่ม มกัมีการตั้งส านกัดูดวงชะตา สะเดาะเคราะห์แกก้รรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมหรือ
การกระท าท่ีขดักบัค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นสีลพัพตปรามาส (การถือศีลพรตอนังมงาย) 
เช่น กรณีท่ีแม่ชีทศพรแกก้รรมใหโ้ยมผูห้ญิงวยัทองคนหน่ึง ดว้ยการให้ไปนอนกบัชายหนุ่มท่ีมีอายุ
อ่อนกว่าตน โดยตอ้งเสียตวัให้ชายหนุ่มคนนั้นตั้งแต่ ๒ คร้ังข้ึนไปจึงจะแก้กรรมได้ ซ่ึงถือเป็น             
เร่ืองท่ีไม่เหมาะสมและหม่ินเหม่ต่อหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี            
พบว่า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบติั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม (วธ.) ได้เดินทางไปยงัท่ี                 
วดัพิชยญาติการาม (วดัพิชยัญาติ) เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้แม่ชีทศพร บุญเทวา
พิทกัษ์ หรือ แม่ชีใหญ่ ให้ท าการปรับค าสอนและวิธีแก้กรรม เน่ืองจากพบว่ามีการร้องเรียน                 
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และเผยแพร่คลิปวิดีโอค าสอนการแกก้รรม และใช้ค  าพูดไม่เหมาะสมจนถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งหนกั 
และพระพรหมโมลี เจา้อาวาสวดัพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจา้คณะหนกลาง 
ไดต้กัเตือนแม่ชีทศพรแลว้ ซ่ึงทางแม่ชีทศพรไดอ้อกมาขอโทษต่อสังคมแลว้นั้น และรับปากว่า             
จะปรับเปล่ียนวธีิการสอนเสียใหม่ เพื่อใหทุ้กฝ่ายสบายใจ๔๑  
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะเห็นไดว้า่ ค  าสอนในเร่ืองแกก้รรมต่าง ๆ ท่ีแม่ชีสอนนั้น ขดักบัหลกัความเช่ือ
ในทางพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาสอนไวว้่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตวโ์ลกย่อมเป็นไป                
ตามกรรม”๔๒ ดงันั้น จึงไม่มีใครหนีพน้จากกรรมท่ีตนก่อได ้มีตวัอย่างจากพระไตรปิฎกมากมาย            
ท่ีช่วยยืนยนัพุทธพจน์ในขอ้น้ี เช่น ในกรณีท่ีพระโมคคลัลานะถูกทุบตี จากพวกโจร ดว้ยเศษของกรรม         
ท่ีฆ่าบิดา มารดา เพราะกรรมนั้นให้ผล จึงท าให้ถูกฆ่ามานบัชาติไม่ถว้นดว้ยการทุบตี และตอ้งตกนรก
นบัชาติไม่ถว้นเช่นกนั๔๓ แมช้าติสุดทา้ย เป็นถึงพระอรหนัตแ์ลว้ก็ยงัไม่อาจหนีจากอ านาจกรรมได ้
แต่กลุ่มแม่ชีบางกลุ่มยงัหลงผิดคิดวา่สามารถแกไ้ด ้ช าระได ้พระพุทธศาสนา ถือวา่กรรมเป็นใหญ่ 
ใครท ากรรมใดไวก้็ตอ้งไดรั้บผลของกรรมนั้น ดงัพุทธพจน์ท่ีตรัสไวใ้นจูฬกมัมวภิงัคสูตรท่ีวา่ 

...ดูกรมาณพ สัตว์ทั้ งหลาย มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม                
มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมยอ่มจ าแนกสัตว์
ใหเ้ลวและประณีต ฯ...๔๔ 

 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ ความเช่ือในเร่ืองแกก้รรมขดัต่อความเช่ือในพุทธศาสนาอย่างเห็นไดช้ดั 
จึงจัดเป็นสีลัพพตปรามาส คือ การถือศีลพรตอันงมงาย มิหน าซ ้ ากลุ่มผู ้ปฏิบัติธรรมเหล่าน้ี                    
ยงัน าแนวคิดอนัเป็นมิจฉาทิฏฐิน้ีไปเผยแพร่ในวงพุทธบริษทัให้เกิดความลุ่มหลง จนเกิดความ               
เห็นผดิตามท านองคลองธรรมกนัไปตาม ๆ กนั  
 ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นหากกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมไม่ปรับทิฏฐิของตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะ
เห็นความถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมได้ยาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙    
ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “การด าเนินชีวิตของแม่ชีในสังคมไทยในปัจจุบนั ขาดมาตรฐานท่ีจะน าไปสู่ใน
ทิศทางเดียวกนั เน่ืองดว้ยไม่มีสถาบนัการฝึกอบรมแม่ชี ทุกคนต่างคนต่างศรัทธาแลว้ก็ขอบวช บาง
กลุ่มก็ศรัทธาอยากปฏิบติัอยูรั่บใชพ้ระพุทธศาสนาไปเร่ือย ๆ บางกลุ่มอยูน่าน ๆ จนติด แลว้ไม่รู้จะไป
                                                 

 ๔๑Mthai News Reporter, “สั่งสอบคลิปแม่ชีแก้กรรม โดยให้มีเซ็กซ์กบัเด็ก ๒ คร้ัง”,            
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕, 
<http://news.mthai.com/general-news/111669.html>(20 March 2012) 
 ๔๒ม.ม. ๒๕/๑๗/๖๕๔. 
 ๔๓ข.ุธ. ๒๖/๔๐๐/๓๖๕. 
 ๔๔ม.อุ. ๑๔/๕๙๖/๓๒๓. 
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ไหน   เม่ือมาอยู่แบบไม่มีเป้าหมายอย่างน้ี และไม่มีสถาบนัท่ีเป็นสถาบนัชักน าว่าแม่ชีควรมีหน้าท่ี
อยา่งไร    แม่ชีจะฝึกฝนอบรมตวัแบบไหน ให้เป็นระเบียบ กฎขอ้บงัคบั แนวทางท่ีปฏิบติัเหมือนกนั
ทุกคน ปัจจุบนัก็เลยเกิดแม่ชีขนิษฐา แม่ชีศนัสนีย ์แม่ชีบงกช แม่ชีทศพร แม่ชีมโนราห์อยา่งน้ี ซ่ึงมนั
เป็น  คนละแบบ และคนละมาตรฐานเดียวกนั คือ บางท่านก็จะถือศีล ๘ ถือไป ๆ ศรัทธามาก ๆ ก็
อยากจะถือศีลมาก ๆ เหมือนพระไปเลย ทีน้ีก็อยากกลายเป็นภิกษุณีไปเลย ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจาก
ในทางกฎหมายไม่มีอะไรรับรอง ซ่ึงสถานภาพของแม่ชี ไม่มีสถาบนัหลกัในการอบรมความเป็นแม่
ชี  และไม่มีนโยบายหรือทิศทางในการบวช เท่ากบัว่าการด าเนินชีวิตของแม่ชีในสังคมไทยใน
ปัจจุบนันั้น ก็อยู่ไปวนั ๆ ไม่มีเครือข่าย ไม่มีกลุ่ม ไม่มีใครส่งเสริม” ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า 
กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมเหล่าน้ีควรมีหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการยึดเหน่ียว ไดแ้ก่ หลกัพุทธจริยศาสตร์
ระดบักลาง เพื่อน าไปบูรณาการในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ในการ
แกปั้ญหาการถือศีลพรตอนังมงาย ดงัน้ี 
 บูรณาการกุศลกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ คือ มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ ในการ
แก้ปัญหาการถือศีลพรตอนังมงาย 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการถือศีลพรตอนังมงายนั้น ควรมีการบูรณาการกุศลกรรมบถ ๑๐ขอ้ท่ี ๑๐ 
ในการแกปั้ญหาการถือศีลพรตอนังมงายในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัธรรมท่ีมีความเหมาะสมกบั
การแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมซ่ึงเป็นผูบู้รณาการจะตอ้งมี
ความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทัน                     
ความเป็นไปธรรมดาของโลกและชีวิตตามเหตุปัจจยั๔๕ อน่ึงค าวา่ “เห็น” ในสัมมาทิฏฐิน้ี หมายถึง 
เห็นดว้ยใจ ใจเห็น ไม่ใช่ตาเห็น ท่ีแทจ้ริงคือ รู้หรือเห็นนัน่เอง ความเห็นนบัว่าเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
เพราะการท่ีจะลงมือปฏิบัติหรือกระท าอะไรลงไป ก็มักจะเป็นไปตามท่ีเห็นท่ีรู้หรือเข้าใจ                      
ถ้าเห็นชอบก็จะท าให้เกิดการปฏิบัติท่ีชอบท่ีถูกท่ีควร แต่ถ้าเห็นผิดเสียแล้วก็จะท าให้การ                     
กระท าต่าง ๆ พลอยผดิพลาดไปดว้ย เพราะฉะนั้นความเห็นชอบมีความรู้ท่ีถูกตอ้งท่ีชอบ พระพุทธองค์
จึงได้ทรงจัดไวเ้ป็นอันดับแรก เป็นเร่ืองของปัญญาของญาณ โดยเฉพาะในเร่ืองของศรัทธา                  
กลุ่มผู ้ปฏิบัติธรรม ควรมีการศึกษาถึงศรัทธาท่ีถูกต้อง เม่ือมีศรัทธาความเช่ือท่ีถูกต้องแล้ว                      
ก็จะละกรรมชั่วต่าง ๆ ด้วยกาย วาจา และใจ กระท าแต่กุศลวิบาก คือ ผลอนัดีก็จะเกิดมีแก่ผูน้ั้น            
มิไดข้าดสาย ประสบสุขยิง่ ๆ ทั้งในโลกน้ีและในโลกหนา้ ศรัทธาความเช่ือ ท่ีเป็นองค์ธรรมเก้ือกูล
ของไตรสิกขา  ตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นศรัทธาท่ีถูกตอ้ง มีความซาบซ้ึง
ประกอบดว้ยเหตุผล มีปัญญารองรับและเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดศีล สมาธิ และปัญญาน าไปสู่
ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้ งมวลศรัทธาในพุทธศาสนานั้ น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๕ ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “ศรัทธานั้นจะตอ้งมีปัญญามาก ากบัไวด้ว้ยเสมอ ในท่ีใดได้
กล่าวถึงศรัทธาเป็นเบ้ืองตน้แลว้จะตอ้งกล่าวถึงปัญญาก ากบัไวด้ว้ย จึงเป็นศรัทธาท่ีประกอบดว้ย

                                                 

 ๔๕ที.ปา. ๑๑/๔๗๑/๓๓๖. 
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เหตุผล” เพื่อความเกิดข้ึนแห่งกุศลธรรมทั้ งหลาย และเพื่อการเกิดข้ึนแห่งปัญญา เพื่อแก้ไข
ความเห็นผดิตามท านองคลองธรรมดงักล่าว ศรัทธาในทางพุทธศาสนาท่ีจดัวา่เป็นศรัทธาท่ีถูกตอ้ง 
ไม่เป็นการถือศีลพรตอนังมงาย ไดแ้ก่ ศรัทธา ๔ ประการ คือ  
 ๑) กมัมสัทธา คือ เช่ือกรรม, เช่ือกฎแห่งกรรม, เช่ือวา่กรรมมีอยูจ่ริง คือ เช่ือวา่เม่ือท าอะไร
โดยมีเจตนา คือ จงใจท าทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชัว่ความดีมีข้ึนในตน เป็นเหตุปัจจยั
ก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเน่ืองต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่าและเช่ือว่าผลท่ีตอ้งการจะส าเร็จได ้            
ดว้ยการกระท า มิใช่ดว้ยออ้นวอนหรือนอนคอยโชค เป็นตน้ 
 ๒) วิปากสัทธา คือ เช่ือวิบาก, เช่ือผลของกรรม, เช่ือวา่ผลของกรรมมีจริง คือ เช่ือวา่กรรม 
ท่ีท าแลว้ตอ้งมีผล และผลตอ้งมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชัว่เกิดจากกรรมชัว่ 
 ๓) กมัมสัสกตาสัทธา คือ เช่ือความท่ีสัตวมี์กรรมเป็นของตน, เช่ือวา่แต่ละคนเป็นเจา้ของ 
จะตอ้งรับผดิชอบเสวยวบิากเป็นไปตามกรรมของตน  
 ๔) ตถาคตโพธิสัทธา คือ เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้, มัน่ใจในองคพ์ระตถาคต วา่ทรงเป็น
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บญัญติัวินยัไวด้ว้ยดี ทรงเป็นผูน้ าทาง              
ท่ีแสดงให้เห็นว่า มนุษยคื์อเราทุกคนน้ี หากฝึกตนดว้ยดี ก็สามารถเขา้ถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธ์ิ
หลุดพน้ได ้ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงบ าเพญ็ไวเ้ป็นแบบอยา่ง๔๖ 

 ศรัทธาจึงเป็นองคธ์รรมส าคญัมาก   เม่ือเป็นศรัทธาท่ีมีความถูกตอ้ง  และใชถู้กตอ้งแลว้ ก็
จะเช่ือมต่อกบัโยนิโสมนสิการท าให้เกิดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ  โดยศรัทธาสามารถเก้ือกูลต่อ
ไตรสิกขา ดงัน้ี 
 ๑. ศรัทธาขั้นศีล ศรัทธาเป็นหลกัยึดช่วยคุมศีลไว ้ โดยเหน่ียวร้ังจากความชัว่และท าให้
มัน่คงในสุจริต ศรัทธาแบบน้ี แมไ้ม่มีความคิดเหตุผลท่ีประกอบดว้ยปัญญาก็ใชไ้ด ้มีปรากฏบ่อย ๆ 
วา่ศรัทธาแบบเช่ือด่ิงโดยไม่คิดเหตุผลน้ี ใชป้ระโยชน์ในขั้นศีลดีกวา่ศรัทธาท่ีมีการใชปั้ญญาเสียอีก 
 ๒. ศรัทธาขั้นสมาธิ  ศรัทธาช่วยให้เกิดสมาธิได ้ มีทั้งในส่วนท่ีท าให้เกิดปีติสุขแลว้ ท าให้
จิตใจสงบมัน่คง และในส่วนท่ีท าให้เกิดความเพียรพยายาม แกลว้กลา้ ไม่หว ัน่กลวั จิตใจเกิดความ
เขม้แขง็มัน่คงแน่วแน่  ศรัทธาแบบน้ี แมเ้ป็นแบบเช่ือด่ิง โดยไม่ใชค้วามคิดเหตุผล ก็ใชไ้ดดี้ศรัทธา
แบบเช่ือด่ิงโดยไม่ยอมคิดเหตุผลน้ี แมจ้ะใช้งานไดผ้ลก็จริง แต่ก็มีผลเสียท่ีท าให้จิตใจคบัแคบ              
ไม่ยอมรับฟังผูอ่ื้นและบางทีเป็นเหตุให้เกิดการบีบบงัคบัเบียดเบียนผูอ่ื้นพวกอ่ืน เพราะความเช่ือนั้น 
และท่ีส าคญัไม่เก้ือหนุนแก่การเจริญปัญญา 
 ๓. ศรัทธาขั้นปัญญา ศรัทธาช่วยให้เกิดปัญญา เร่ิมตน้ท่ีโลกิยสัมมาทิฏฐิเป็นเบ้ืองแรก 
ต่อไปเป็นศรัทธาเช่ือมต่อกบัโยนิโสมนสิการใน ๒ ลกัษณะ ไดแ้ก่  
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 ๑) ศรัทธาเป็นช่องทางเปิดโอกาสใหก้ลัยาณมิตรช้ีแนะความรู้จกัคิด เป็นการช่วยกระตุน้ให้
ผูน้ั้นเร่ิมใชโ้ยนิโสมนสิการ 
 ๒) ศรัทธาท่ีช่วยเตรียมพื้นฐานแนวทางของเร่ืองท่ีจะพิจารณาบางอย่างไวส้ าหรับให้
โยนิโสมนสิการน าไปคิดอย่างอิสระต่อไป  ศรัทธาแบบน้ี เป็นศรัทธาท่ีมีการใช้ปัญญา และเป็น
ศรัทธาท่ีตอ้งการในท่ีน้ี 
 เม่ือกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม สามารถปรับความเห็นได้ตรงกบัศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วและ               
มีการบูรณาการกุศลกรรมบถ ๑๐ขอ้ท่ี ๑๐ คือ มีความเห็นถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิในการปฏิบติัธรรม
อยูเ่ป็นประจ า ความรู้แจง้เห็นจริงก็จะบงัเกิดข้ึน ปัญหาการถือศีลพรตอนังมงายของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม            
ก็จะหมดไปในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑   ท่ีกล่าวไวว้า่ “พุทธมามกะใน
พุทธศาสนาท่ีมีการถือศีลพรตอันงมงาย เน่ืองจากว่ามีศรัทธาอย่างผิด ๆ คือ เช่ือในส่ิงท่ีงมงาย         
ไร้สาระ แทจ้ริงแลว้ ศรัทธาคือความเช่ือซ่ึงเม่ือเช่ือแล้วย่อมไม่เป็นความเช่ือท่ีงมงายนั้นมีอยู่ ๔ 
อย่างคือ เช่ือกรรม เช่ือในผลของกรรม  เช่ือว่าสัตวมี์กรรมเป็นของ ๆ ตน และเช่ือในการตรัสรู้
ธรรมของพระพุทธเจา้” 
 ๔.๒.๒ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาวาจาทีเ่ป็นการกระทบต่อสังคม 
 การแก้ปัญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคมนั้น ผูป้ฏิบติัธรรมจะตอ้งปฏิบติัตามหลัก
สัมมาวาจาท่ีบญัญติัเป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ ในมหาจตัตารีสกสูตรไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของสัมมาวาจา
ไวว้า่ คือการไม่พดูเทจ็ ไม่พดูส่อเสียด ไม่พดูค าหยาบ ไม่พดูเพอ้เจอ้ ดงัพุทธพจน์วา่ 
 ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา เป็นไฉน? น้ีเรียกวา่สัมมาวาจา คือ 
 มุสาวาทา เวรมณี   เจตนางดเวน้จากการพดูเทจ็ 
 ปิสุณาย วาจาย เวรมณี  เจตนางดเวน้จากวาจาส่อเสียด 
 ผรุสาย วาจาย เวรมณี  เจตนางดเวน้จากวาจาหยาบคาย 
 สมฺผปฺปลาปา เวรมณี  เจตนางดเวน้จากวาจาเพอ้เจอ้๔๗  
 พระพุทธพจน์ข้างต้นท่ีกล่าวมาแล้วนั้ น อธิบายให้เห็นถึงความประพฤติทางวาจาท่ี               
พระพุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนว่าไม่ควรประพฤติ ไม่ควรเสพ ไม่ควรเก่ียวขอ้งปฏิบติัเพราะการ
ประพฤติทางวาจาเหล่าน้ีเป็นส่ิงน าไปสู่ความทุกข์ ความเส่ือม ก่อให้เกิดโทษ ความเดือดร้อนต่อ
ตนเอง ต่อคู่สนทนาและต่อบุคคลอ่ืน ท าให้สังคมขาดความสงบสุข เป็นส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน              
กบัตวัเรา และในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรท าส่ิงนั้นกับบุคคลอ่ืนเช่นเดียวกนั ปรากฏยืนยนัใน              
พุทธพจน์ดงัจะกล่าวต่อไปน้ีคือ 
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...อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงัน้ีวา่ ผูใ้ดพึงท าลายประโยชน์ของเราดว้ย
การกล่าวเทจ็ ขอ้นั้นไม่เป็นท่ีรักใคร่ชอบใจของเรา อน่ึง... ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นท่ีรักท่ี
ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั้น ก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแมข้องผูอ่ื้น... (เช่นเดียวกนั)  

...ผูใ้ดพึงยยุงใหเ้ราแตกจากมิตรดว้ยค าส่อเสียด ขอ้นั้นไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจ
ของเรา อน่ึงเราพึงยุยงคนอ่ืนให้แตกจากมิตรดว้ยค าส่อเสียด ขอ้นั้นก็ไม่เป็นท่ีรักท่ี
ชอบใจแมข้องคนอ่ืน ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั้น ก็ไม่เป็น
ท่ีรักท่ีชอบใจแมข้องคนอ่ืน...(เช่นเดียวกนั)  

...ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยค าหยาบ ขอ้นั้นไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา อน่ึง  
เราพึงพูดกะคนอ่ืนด้วยค าหยาบ  ข้อนั้นก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของคนอ่ืน               
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั้น ก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแมข้อง
ผูอ่ื้น...(เช่นเดียวกนั)  

...ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยถอ้ยค าเพอ้เจอ้ ขอ้นั้นไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา 
อน่ึง เราพึงพูดกะคนอ่ืนดว้ยถอ้ยค าเพอ้เจอ้ ขอ้นั้นก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแมข้องคนอ่ืน 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั้น ก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจ              
แมข้องผูอ่ื้น...(เช่นเดียวกนั)๔๘ 

 

 พุทธด ารัสท่ีทรงสอนพระภิกษุสงฆ์อริยสาวกของพระพุทธองค์ดังกล่าวน้ีเป็นการ
ไตร่ตรองพิจารณาเปรียบเทียบความรู้สึกนึกคิดของตนเองกับความรู้สึกนึกคิดของผู ้อ่ืนว่า                      
เม่ือตนเองไม่ชอบไม่ตอ้งการให้ส่ิงใดเกิดข้ึนกบัตน  บุคคลผูอ่ื้นก็ยอ่มไม่ชอบไม่ตอ้งการให้ส่ิงนั้น
เกิดข้ึนกบัเขาเช่นกนั  เม่ือไตร่ตรองพิจารณาจนมีความคิดเห็นท่ีถูกตอ้งแลว้  บุคคลผูน้ั้นยอ่มละเวน้  
ย่อมชักชวนผูอ่ื้นให้ละเวน้  และกล่าวสรรเสริญประโยชน์ของการงดเวน้การพูดเท็จ การพูด
ส่อเสียด การพูดค าหยาบ การพูดเพอ้เจอ้  บุคคล หรือพระภิกษุสงฆ์อริยสาวกของพระพุทธองค ์              
ซ่ึงสามารถประพฤติพฤติกรรมทางวาจาเช่นน้ีได้ จึงถือว่าเป็นผูไ้ด้รับการศึกษาขัดเกลาแล้ว 
ทางดา้นความประพฤติทางวาจาท่ีถูกตอ้ง จึงถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บการศึกษาขดัเกลาความประพฤติทาง
วาจาท่ีถูกตอ้งดีแลว้ ดงัพุทธพจน์วา่ 

เธอทั้งหลายพึงท าความขดัเกลาว่า ชนเหล่าอ่ืนจกักล่าวเท็จ ในขอ้น้ี                   
เราทั้งหลายจกังดเวน้จากการกล่าวเทจ็ 

เธอทั้งหลายพึงท าความขดัเกลาว่า ชนเหล่าอ่ืนจกักล่าวส่อเสียด ในขอ้น้ี   
เราทั้งหลายจกังดเวน้จากการกล่าวส่อเสียด 

                                                 
๔๘ส .ม. ๑๙/๑๔๖๒ - ๑๔๖๕/ ๓๕๕. 



 ๒๒๗ 

เธอทั้งหลายพึงท าความขดัเกลาวา่ ชนเหล่าอ่ืนจกักล่าวค าหยาบ ในขอ้น้ี  
เราทั้งหลายจกังดเวน้จากการกล่าวค าหยาบ 

เธอทั้งหลายพึงท าความขดัเกลาวา่ ชนเหล่าอ่ืนจกักล่าวค าเพอ้เจอ้ ในขอ้น้ี 
เราทั้งหลายจกังดเวน้จากการกล่าวเพอ้เจอ้๔๙ 

 

 จากพุทธพจน์ดงักล่าวพระพุทธองคท์รงสอนให้รู้วา่ การฝึกหดัขดัเกลาพฤติกรรมทางวาจา
เป็นเร่ืองเฉพาะตนท่ีตอ้งประพฤติปฏิบติัเอง บุคคลผูพ้ิจารณาไตร่ตรองแลว้จึงงดเวน้จากวาจาท่ีไม่ดี
เหล่านั้นและมีความเห็นถูกต้องจึงกล่าววาจาชอบ ด้วยความรู้ความเข้าใจว่า ส่ิงใดควรกระท า
หรือไม่ควรกระท า เพื่อน าตนเองไปสู่ความดีงาม และความเจริญในการประพฤติธรรมยิง่ ๆ ข้ึนไป 
 สืบเน่ืองจากปัญหาการถือศีลพรตอนังมงายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ก่อให้เกิดปัญหาวาจา
ท่ีเป็นการกระทบต่อสังคมตามมาอยา่งต่อเน่ือง จากการศึกษาในบทท่ี ๒ พบวา่ หลงัจากแม่ชีทศพร 
แนะน าสั่งสอนในเร่ืองแก้กรรมไม่นาน ก็เกิดคลิปแก้กรรมแม่ชีข้ึนอีก โดยแม่ชีแก้กรรมเปรตสิง             
ดว้ยการแนะให้ใชไ้ฟฟ้าช็อต - น ้ าหยอดจมูก คนโพสตไ์หวตวัลบออกจากโลกไซเบอร์ ขณะท่ีแม่ชีฉาว
เตรียมเปิดแก้กรรมในวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท่ีส านกังานวดัพิชยญาติการาม ด้านเจา้อาวาส             
เผยเงินแก้กรรม “แม่ชีทศพร” ถวายวดัพิชยญาติการาม ในกรณีท่ีเกิดข้ึนน้ี ในการแก้ไขปัญหา                  
ท่ีเกิดข้ึนน้ีพบวา่ น.ส. ลดัดา  ตั้งสุภาชยั ผอ.ศูนยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) 
กล่าวว่า นายนิพิฏฐ์ ได้สั่งการให้คนตรวจสอบในคลิปแก้กรรมของแม่ชี และยงัพบคลิปแก้กรรม                    
ท่ีหม่ินเหม่อีก อาทิ คลิปแก้กรรมเปรตมาอยู่ในร่างคน หรือว่าคลิปท่ีสร้างความเช่ือในทางไม่ดี               
อีกนบัสิบคลิป ซ่ึงเม่ือวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ตนไดเ้ขา้ไปตรวจสอบ ยงัพบวา่มีการเผยแพร่อยู ่
แต่เม่ือช่วงเช้าวนัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่า คลิปดงักล่าวได้ถูกถอด และลบออกไป
หมดแลว้ ทางดา้นแม่ชีอนนัตา นาคบุญ กรรมการมูลนิธิสถาบนัแม่ชีไทย กล่าววา่ เห็นดว้ยท่ีให ้             
แม่ชีทศพรปรับเปล่ียนวิธีการสอน เพราะค าสอนลักษณะดงักล่าวถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง                
ตามหลกัทางพระพุทธศาสนาไม่มีค  าสอนและสนบัสนุนใหยุ้ง่เก่ียวเร่ืองชูส้าว เพราะเร่ืองเพศ ชูส้าว
เป็นบ่อเกิดความทุกข์และจะเป็นการยิ่งสร้างกรรมข้ึนอีก ตามหลกัพระพุทธศาสนาไม่เคยสอน
วิธีการแกก้รรม เพราะกรรมเกิดจากการกระท า ใครท าใครได้ไม่มีใครสามารถแก้กรรมในอดีต              
ท่ีผา่นมาไดจ้ะสามารถท าไดแ้ค่ไม่สร้างกรรมข้ึนอีก ส่วนทางแม่ชีอนนัตา กล่าววา่ พระพุทธองค ์            
ก็ไม่เคยแนะน าใหใ้ครแกก้รรม เพียงแต่สั่งสอนใหท้ าความดี ทั้งน้ีแมว้า่แม่ชีทศพรไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
และมายุ่งเก่ียวกบัมูลนิธิฯ แต่ก็อยากให้ปรับวิธีการใหม่ เพราะอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์
ส่วนรวมของแม่ชี ท่ีส าคญัสถาบนัแม่ชีไทยไม่สนบัสนุนให้ด าเนินการเร่ืองลกัษณะดงักล่าว ทั้งน้ี 
เท่าท่ีทราบค าสอนลกัษณะดงักล่าวมีเฉพาะของแม่ชีทศพรคนเดียว ส่วนแม่ชีคนอ่ืน ๆ ยงัไม่ทราบว่า             
                                                 

๔๙ม.มู. ๑๒/๕๔/๑๐๔. 



 ๒๒๘ 

มีค  าสอนท่ีไม่เหมาะสม พระพรหมโมลี เจา้อาวาสวดัพิชยญาติการาม กล่าวการเผยแพร่ค าสอนของ
แม่ชีทศพรภายในวดัว่า ไดเ้รียกแม่ชีทศพรมาตกัเตือนและขอให้ปรับเปล่ียนค าสอน และการแนะน า
วธีิการแกก้รรมท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงแม่ชีก็รับปากวา่จะปรับแกท้นัที ทั้งน้ีก่อนหนา้อาตมาเคยตกัเตือน
ไปแลว้ว่า ควรระมดัระวงัค าสอนการแกก้รรม เพราะกรรมไม่สามารถแกไ้ดภ้ายวนัสองวนั ตอ้งมีการ
ปฏิบติั แต่เช่ือวา่หลงัจากตกัเตือนไปน่าจะดีข้ึน๕๐ 
 จะเห็นไดว้า่ การแกปั้ญหาดงักล่าว เป็นการแกปั้ญหาแบบเดิม ๆ ซ่ึงทดลองใชแ้ลว้แต่ก็ไม่ไดผ้ล 
ซ ้ ายงัใชว้ิธีท่ีไม่ไดผ้ล มาแกปั้ญหาเดิม ๆ น้ีอีก จึงท าให้เกิดปัญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคม
ข้ึนมา ท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบ ท าให้ประชาชนสับสนและสงสัยในค าสอนทาง 
พุทธศาสนาอย่างกวา้งขวาง ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า เพื่อเป็นการแกปั้ญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อ
สังคมของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง ไปบูรณาการในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั ตามหลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการกุศลกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๗ คือ ละเว้นการพูดเหลวไหล เพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง        
มีเหตุผล มีสาระ มีประโยชน์ และถูกกาลเทศะในการแก้ปัญหาวาจาทีเ่ป็นการกระทบต่อสังคม 

ปัญหาท่ีเกิดจากวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคมนั้น ควรมีการบูรณาการกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ขอ้ท่ี ๗ ควบคู่ไปกบัการบูรณาการศีล ๘ ขอ้ท่ี ๔ ในการแกปั้ญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคม 
ในสังคมไทย เพราะเป็นหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเป็นหลักการท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติั
จะตอ้งละเวน้การพูดเหลวไหล เพอ้เจอ้ พูดแต่ค าจริงมีเหตุผลมีสาระมีประโยชน์และถูกกาลเทศะ            
ในการพูดแต่ละคร้ังควรมีหลักฐานท่ีสามารถยืนยนัค าพูดของตนได้ สามารถพิสูจน์ได้ ค  าว่า                     
ถูกกาลเทศะ หมายความว่า การพูดในแต่ละคร้ังตอ้งพิจารณาว่าเวลานั้น สถานท่ีนั้น ควรพูดหรือไม่ 
พูดแลว้จะเกิดผลกระทบอย่างไร มิเช่นนั้นการพูดอาจส่งผลเสียหรือผลกระทบต่อสังคมในแง่ลบได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดเพอ้เจอ้กบัผูท้รงศีลดว้ยกนั ซ่ึงไดแ้ก่ผูป้ฏิบติัธรรมในทุกระดบัดว้ยแลว้ 
ยอ่มสามารถส่งผลกรรมติดตวัขา้มภพขา้มชาติได ้เช่น ในอดีตกาลสมยัของพระพุทธเจา้พระนามวา่ 
กสัสปะ ในคร้ังนั้น พระอุคคเสนและภรรยา เป็นกุลบุตรกุลธิดาชาวพระนครพาราณสี บรรทุกขา้วปลา
อาหารและสัมภาระเป็นอนัมากในเกวียนหลายเล่ม ก าลงัไปสู่ท่ีก่อสร้างพระเจดีย ์ในระหวา่งทาง
พบพระเถระองค์หน่ึง ก าลงัเขา้ไปสู่หมู่บา้นเพื่อบิณฑบาต กุลธิดาซ่ึงเป็นภรรยาของท่านแลเห็น 
พระเถระแลว้ จึงกล่าวกะสามีวา่ พี่ พระมาบิณฑบาต อาหารของเราก็มีมาก พี่ช่วยไปรับบาตรของท่าน
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มาใหฉ้นัหน่อยซิ เราจะไดถ้วายอาหารบิณฑบาตดว้ยกนั สามีจึงลงจากเกวียนไปขอรับบาตรมาจาก
พระเถระ ส่วนภรรยาเม่ือไดบ้าตรมาจากสามีแลว้ ก็ไดบ้รรจุบาตรดว้ยอาหารต่าง ๆ  จนเต็ม แลว้ก็ยื่นให้สามี
น าไปถวายในมือของพระเถระ แลว้ก็ไดต้ั้งความปรารถนาวา่ ขอให้เราทั้งสองคนพึงไดบ้รรลุธรรม
อยา่งท่านดว้ยเถิด พระเถระรูปนั้น ท่านเป็นพระอรหนัต ์เม่ือท่านไดต้รวจดูไปในอนาคตแลว้ ก็รู้วา่
ความปรารถนาของเขาทั้งสองนั้นจะส าเร็จ จึงได้ยิ้มออกมา แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร ผูเ้ป็นภรรยา                
เห็นพระเถระแสดงอาการยิ้มแยม้เช่นนั้น จึงพูดกะสามีว่า พี่ พระคุณเจ้าท่านท าท่าท าทางยิ้มแยม้                
อย่างกบัเด็กนักฟ้อน ฝ่ายสามีก็ตอบนางไปว่า ก็คงจะเป็นอย่างนั้น ด้วยอ านาจบุญและบาป                     
ซ่ึงเป็นวจีกรรมปรุงแต่ง ท าใหเ้ขาทั้งสองนั้น มาในสมยัพุทธกาลน้ี ผูเ้ป็นสามีไดม้าเกิดเป็นบุตรเศรษฐีช่ือ 
อุคคเสน ส่วนภรรยามาเกิดเป็นธิดาของตระกูลนักฟ้อนร า ท่ีท่องเท่ียวแสดงกายกรรมผาดโผน                
ไปยงัเมืองต่าง ๆ 
 อุคคเสนบุตรเศรษฐีไดพ้บกบัธิดานกัฟ้อนร าซ่ึงมาแสดงกายกรรมยงัเมืองของตน ก็เกิดหลงรัก
นางข้ึนมา จึงได้ขอนางมาเป็นภรรยา และได้มาอยู่กบัคณะของนาง ต่อมาก็ได้ฝึกเป็นนักแสดง                
ไดร่้วมแสดงกายกรรมผาดโผนไปกบันางดว้ย เพราะวบิากท่ีพลอยเออออไปกบันางดว้ยในชาตินั้น 
 คร้ังหน่ึง อุคคเสนและภรรยาไดม้าเปิดการแสดงท่ีกรุงราชคฤห์ ขณะท่ีเขาก าลงัจะท าการ
แสดงนั้นเอง พระบรมศาสดาไดเ้สด็จบิณฑบาตมาถึงพร้อมดว้ยพระเถระทั้งหลาย ท าให้มหาชน            
ละสายตาจากอุคคเสนหันมาท าความเคารพพระบรมศาสดากนัทั้งหมด จึงท าให้อุคคเสนเสียใจว่า 
การแสดงของเราคราวน้ีคงหมดความหมายเสียแล้ว พระบรมศาสดาทรงทราบอธัยาศยัของเขา              
จึงตรัสบอกพระมหาโมคคลัลานะใหไ้ปบอกอุคคเสนวา่จงแสดงศิลปะของตนต่อไปเถิด 

อุคคเสนดีใจวา่พระศาสดาจะทรงดูการแสดงของตน จึงไดก้ระโดดจากแผน่กระดานท่ีสูง 
๖๐ ศอกข้ึนไปตีลงักาในอากาศถึง ๑๔ รอบ แลว้ลงมายนืท่ีพื้นแสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดา 
จากนั้นก็ไดฟั้งธรรมจากพระองคแ์ลว้ไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์ไดข้อบวชกบัพระบรมศาสดา 
ส่วนภรรยาเม่ือเห็นสามีไดอ้อกบวชแลว้ จึงไดอ้อกบวชตาม ภายหลงั นางก็ไดบ้รรลุธรรมเป็น               
พระอรหนัตเ์ถรี ดว้ยบุญท่ีไดถ้วายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระในคร้ังนั้น 

บุคคล ท ากรรมเช่นใด ยอ่มไดรั้บผลเช่นนั้น การพูดก็เช่นเดียวกนั เพียงการพูดเพอ้เจอ้ ลอ้เล่น 
ลอ้เลียนกบัพระเถระเพียงแค่นั้น ก็ยงัส่งผลให้เป็นไปตามท่ีตนพูด จากการเป็นลูกเศรษฐีอยู่ดี ๆ              
ก็ตอ้งกลายมาเป็นนกัแสดงกายกรรมผาดโผนไปได้๕๑ 
 พระพุทธเจา้ทรงเห็นโทษของการพูดเพอ้เจอ้ การพูดท่ีไร้ประโยชน์ การพูดท่ีไม่ถูกกาลเทศะ             
ทั้งความหมายในแนวกวา้งและในแนวแคบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีโทษมากส าหรับมนุษย ์เพราะการพูดเพอ้เจอ้
เป็นบ่อเกิดของการเบียดเบียนตวัเองและผูอ่ื้น เป็นบ่อเกิดของการเห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด  
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เป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะววิาทกนัรบราฆ่าฟันกนั เป็นหนทางน ามนุษยไ์ปสู่ความเส่ือม ความทุกข ์
ความเดือดร้อน และน าไปสู่ทุคติ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙ ท่ีไดก้ล่าว
ไวว้่า “การพูดแบบไม่สนใจว่าใครจะเป็นไรพูดให้เขาสบายใจ จริง ไม่จริงก็ไม่เป็นไร น่ีคือโกหกสี
ขาว เพราะฉะนั้น น่ีคือนกัการเมืองออกมาเลย  ค  าพูดออกมาเลย ค าพูดออกมาฉายให้เห็นเลยวา่มนัท า
ได ้แลว้เม่ือคุณโกหกต่อสาธารณะได ้ ในท่ีลบัคุณจะโกหกไดแ้ค่ไหน ใช่ไหม ในท่ีสาธารณะเม่ือ
คุณยงับอกวา่โกหกสีขาวเลย  แลว้ในท่ีท่ีไม่สาธารณะยิง่หนกัเขา้ไปใหญ่ งั้นท าด าให้เป็นขาวท าขาวให้
เป็นด าได ้พูดแลว้ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกนัรบกนั  อย่างเวลาอภิปรายในสภาจะเห็นชดั ค าพูด
ไม่ไดพ้ดูกนัตามเหตุตามผลอยา่งเดียว พูดเหน็บแนม พูดประชดประชนั อนัน้ีผิดศีลขอ้ท่ี ๔  ศีลขอ้ 
๔ น่ีไม่ปรากฏว่านกัการเมืองน่ีจะรักษาไดท้ั้งหมดไม่มีเลย แต่ละคนพูดตอ้งพูดเหน็บแนม และก็   
น่ีสภาพน่ีอีกก็มนัเป็นตวัอย่างให้กบัคนท่ีดู นกัเรียน ประชาชนทัว่ไปท่ีเห็น ขนาดผูท้รงเกียรติมี
สายสะพาย ไปสาบานตนต่อในหลวง เขา้ไปมนัยงัพูดกนัอยา่งน้ีเลย แลว้จะเอายงัไง น้ีคือตวัแบบ 
นกัการเมืองดี ๆ ก็มีแต่คนไม่รู้จกัเขาไม่ค่อยพดู”  เพราะฉะนั้นการละเวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ การพูด
ท่ีส่ิงท่ีมีประโยชน์ การพูดให้ถูกกาลเทศะ การพูดแต่ส่ิงท่ีไม่เบียดเบียนตวัเองและผูอ่ื้น การพูดแต่
ส่ิงท่ีท าให้ตวัเองและผูอ่ื้นมีความสุขความเจริญ ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต และปฏิบติัตวัในแนวก่ึงกลาง 
(มชัฌิมาปฏิปทา) ระหว่างความหมายของการพูดเพอ้เจ้อในแนวกวา้งและในแนวแคบ เพื่อให้
เหมาะสมกบัธรรมชาติของมนุษย ์ดงันั้น พระพุทธเจา้จึงตรัสวา่ “บุคคลควรละเวน้จากการพูด เพอ้เจอ้ 
การพดูท่ีไร้ประโยชน์ การพดูไม่ถูกกาลเทศะ๕๒” 
 วาจาสุภาษิต หรือสุภาสิตวาจา หมายถึง “ค าพูดท่ีผูพู้ด ๆ ดีแลว้”๕๓ เป็นค าพูดท่ีถูกตอ้งดีงาม
พระพุทธองค์ตรัสในมงคลสูตรว่า “...วาจาสุภาษิตเป็นอุดมมงคล ...”๕๔ หรือเป็นมงคล                     
อนัสูงสุด  เป็นความดีสูงสุด หรือประเสริฐสุด หากทุกคนกล่าวแต่วาจาสุภาษิตก็จะไดรั้บแต่ส่ิงท่ี
เป็นมงคลทั้งต่อตวัเอง ครอบครัว และบุคคลอ่ืน เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิตและเป็นวาจา               
ไม่มีโทษวญิํูชนไม่ติเตียนดงัปรากฏในวาจาสูตรวา่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิต               
ไม่เป็นทุพภาษิต และเป็นวาจาไม่มีโทษ วญิํูชนไม่ติเตียน องค ์๕ประการเป็นไฉน 
คือวาจานั้นย่อมเป็นวาจาท่ีกล่าวถูกกาล ๑ เป็นวาจาท่ีกล่าวเป็นสัจ ๑ เป็นวาจาท่ี
กล่าวอ่อนหวาน ๑ เป็นวาจาท่ีกล่าวประกอบดว้ยประโยชน์ ๑ เป็นวาจาท่ีกล่าวดว้ย

                                                 

 ๕๒ที.ปา. ๑๑/๓๕๙/๒๘๓. 
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เมตตาจิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์ ๕ประการน้ีแล เป็นวาจา
สุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต และเป็นวาจาไม่มีโทษ วญิํูชนไม่ติเตียน๕๕ 

 

 จะเห็นไดว้า่วาจาสุภาษิต เป็นวาจาท่ีประกอบดว้ยองค ์๕ ประการดงัน้ี 
 ๑. กาลวาที วาจาท่ีดีควรเป็นวาจาท่ีถูกกาละเทศะ  ค าวา่ "กาละ หรือ กาล"  หมายถึง พูดได้
ถูกเวลา พดูไดเ้หมาะกบัโอกาส  หรือ พดูถูกจงัหวะ  ส่วนค าวา่ "เทศะ"  หมายถึง สถานท่ี คือ พูดถูก
สถานท่ี  เหมาะกบัสถานการณ์ เหตุการณ์ สภาพแวดลอ้มของสังคมและกลุ่มชน โดยพิจารณาว่า              
ถา้พูดเร่ืองน้ีแลว้จะดีหรือเสียดว้ยคิดถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน เพราะการพูดขณะท่ีผูพู้ดไม่พร้อมจะรับฟัง  
หรือพดูในท่ี ๆ ไม่เหมาะสม  นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แลว้ ยงัอาจก่อใหเ้กิดโทษไดใ้นภายหลงัดว้ย  
 ๒. สัจจวาที คือ วาจาจริง มีลกัษณะส าคญั ๒ ประการ คือ 
  ๒.๑ ค าหรือเร่ืองท่ีพดูนั้นเป็นความจริง 
  ๒.๒ เจตนาของผูพ้ดูก็พดูดว้ยใจจริง  
 วาจาจริง คือ วาจาท่ีกล่าวถูกตอ้งตามความจริงไม่พูดให้คลุมเครือบิดเบือนให้คลาดเคล่ือน
ไม่แต่งเติมเสริมความให้เบ่ียงเบนจากความจริงออกไป ไม่เป็นค าพูดท่ีเหลวไหลเช่ือถือไม่ได้
นอกจากน้ียงัถือเอาความรู้สึกของคนพดูวา่จะตอ้งพดูดว้ยเจตนาจริงใจท่ีกล่าววาจาอนัเป็นจริงนั้น 
 ๓. สัณหวาที คือ วาจาท่ีไพเราะ อ่อนหวาน  สุภาพ ออกมาจากใจท่ีบริสุทธ์ิ ไม่เป็นค าหยาบ  
ค าเสียดสีใหร้ะคายหูหรือระคายใจ  วาจาท่ีเรียบร้อยนุ่มนวล ฟังแลว้ร่ืนหู ยอ่มแสดงให้เห็นถึงจิตใจ
ของผูพ้ดูวา่เป็นคนมีจิตใจดี  แสดงถึงความเป็นสุภาพชนและผูฟั้งยอ่มรู้สึกเคารพนบัถือในค าพดูนั้น 
 ๔. อตัถวาที ไดแ้ก่ วาจาท่ีประกอบดว้ยสารัตถะ  พูดแลว้สามารถน าไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์
ไดเ้กิดผลดีกบัทั้งผูพู้ดและผูฟั้ง  ต่อสังคม หรือต่อส่วนรวมได ้ วาจาเช่นน้ีย่อมก่อให้เกิดแต่ความ
เจริญกา้วหนา้และสร้างสรรคส์ังคมใหมี้แต่ความสงบสุข 
 ๕. เมตตาวาที คือ วาจาท่ีมีความปรารถนาดีต่อผูฟั้ง ถือเอาประโยชน์ของผูฟั้งเป็นส าคญั 
เช่น ค าแนะน าสั่งสอนตกัเตือนให้ผูฟั้งมีความขยนัหมัน่เพียร รู้จกัผิดชอบชั่วดีหรือให้ประพฤติ
ปฏิบติัแต่ความดี อนัจะเป็นผลใหผู้ฟั้งมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นตน้ 
 สัมมาวาจาท่ีเป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ สัมมาวาจาในขั้นกุศลกรรมบถ ถือเป็นศีลขั้นละเอียด
ยิ่งข้ึน คือไม่เพียงเป็นขอ้ปฏิบติัในการควบคุมแต่เฉพาะการแสดงออกภายนอก คือ กายและวาจา
เท่านั้น แต่ลึกซ้ึงเขา้ไปถึงจิตใจโดยมุ่งเอาเจตนาหรือความตั้งใจท่ีจะงดเวน้การกล่าววาจาท่ีไม่ดี
ทั้งหมด คือ นอกจากมีเจตนางดเวน้จากการกล่าวมุสาวาทแลว้ ยงัรวมถึงเจตนางดเวน้จากวาจาส่อเสียด  
วาจาหยาบคาย  และการพูดเพอ้เจอ้ด้วย  และเม่ือพิจารณาความหมายตามหลกัฐานท่ีปรากฏใน
มหาจตัตารีสกสูตร ปรากฏค าจ ากดัความในเจตนางดเวน้น้ีวา่  
                                                 

๕๕องฺ.ปํฺจก. ๒๒/๑๙๘/๒๑๖. 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจา...เป็นไฉน  น้ีเรียกว่า  สัมมาวาจา คือ เจตนางดเวน้
จากการพูดเท็จ เจตนางดเวน้การพูดส่อเสียด เจตนางดเวน้การพูดค าหยาบคาย 
เจตนางดเวน้การพดูเพอ้เจอ้๕๖  

 

 พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบการงดเวน้ทางวาจาน้ีไวว้่าเป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ อนัเป็น
เคร่ืองช าระตวัให้สะอาด  อนัประกอบดว้ยเคร่ืองช าระตวัทางกาย  ๓ ประการคือ เวน้ปาณาติบาต  
อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร เคร่ืองช าระตวัทางวาจา ๔ ประการคือ เวน้ มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา  
สัมผปัปลาปะ เคร่ืองช าระตวัทางใจ ๓ ประการคือ อนภิชฌา  อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึง
เคร่ืองช าระตวัทางวาจา ๔ ประการ  ดงัปรากฏจุนทสูตรวา่ 

...ดูกรจุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยา่ง อยา่งไรเล่า ดูกรจุนทะบุคคล
บางคนในโลกน้ี  

ละการพูดเท็จ เวน้ขาดจากการพูดเท็จ อยู่ในสภา ในบริษทั ในท่ามกลาง
ญาติ ในท่ามกลางเสนา หรือในท่ามกลางราชสกุล ถูกผูอ่ื้นน าไปเป็นพยานซกัถามวา่ 
มาเถิด บุรุษผูเ้จริญท่านรู้ส่ิงใดจงพูดส่ิงนั้น บุรุษนั้นเม่ือไม่รู้ก็บอกวา่ไม่รู้ หรือเม่ือรู้          
ก็บอกว่ารู้ เม่ือไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็น หรือเม่ือเห็นก็บอกวา่เห็น ไม่เป็นผูก้ล่าวเท็จ
ทั้งรู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งผูอ่ื้นบา้ง หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสเล็กนอ้ย  

ละค าส่อเสียด เว ้นขาดจากค าส่อเสียด ฟังข้างน้ีแล้วไปบอกข้างโน้น               
เพื่อท าลายคนหมู่น้ี หรือฟังจากขา้งโนน้แลว้ไม่มาบอกขา้งน้ีเพื่อท าลายคนหมู่โน้น 
สมานคนท่ีแตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนท่ีพร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคน              
ผูพ้ร้อมเพรียงกัน ยินดีคนผูพ้ร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผูพ้ร้อมเพรียงกัน  
กล่าววาจาท่ีท าให้คนพร้อมเพรียงกนั ละค าหยาบ เวน้ขาดจากค าหยาบ กล่าววาจาท่ี
ไม่มีโทษ เพราะหูชวนใหรั้กจบัใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ  

ละค าเพอ้เจอ้ เวน้ขาดจากค าเพอ้เจอ้ พูดถูกกาล พูดแต่ค าท่ีเป็นจริง พูดอิงอรรถ  
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัยพูดแต่ค ามีหลักฐาน มีท่ีอ้างอิง มีท่ีก าหนด ประกอบด้วย
ประโยชน์ โดยกาลอนัควร  

ดูกรจุนทะความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง อย่างน้ีแล... บุคคลผูป้ระกอบด้วย 
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการน้ี ถึงตอนเช้าตรู่ ลุกข้ึนจากท่ีนอน จะมาลูบแผ่นดิน                 
ก็เป็นผูส้ะอาดอยู่นัน่เอง  ถึงจะไม่ลูบแผ่นดิน  ก็เป็นผูส้ะอาดอยู่นั่นเอง เพราะว่า  
กุศล กรรมบถ ๑๐ ประการน้ี เป็นความสะอาดดว้ยเป็นตวัท าใหส้ะอาดดว้ย…..๕๗ 
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 จะเห็นได้ว่าสัมมาวาจาท่ีเป็นกุศลกรรมบถน้ีมีลักษณะเช่นเดียวกับศีล ๕ คือ มีลักษณะ                  
เป็นทั้งองคข์องศีลและมีลกัษณะท่ีเป็นธรรมในเวลาเดียวกนั คือ นอกจากพระพุทธองค์จะสอนให้
งดเวน้จากการกล่าววาจาท่ีไม่ดีทั้งหมดแลว้ ยงัทรงสอนดว้ยวา่ ควรใชว้าจาท่ีดีอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง  
แต่กุศลกรรมบถ ๑๐ น้ีท่านทรงเปรียบเทียบดว้ยวา่เป็นเคร่ืองช าระตวัให้สะอาดดว้ย เท่ากบัเป็นการ
ยกระดบัการใชว้าจาข้ึนไปอีก  และแจกแจงการงดเวน้เก่ียวกบัวาจาในรายละเอียดมากข้ึน รวมทั้ง
สอนถึงการใชว้าจาท่ีดีและถูกตอ้งให้ประณีตข้ึนโดยล าดบั  เท่ากบัเป็นการขยายการกระท าความดี
ออกไปเร่ือย ๆ เพื่อใหเ้กิดการสร้างสรรคค์วามดีใหไ้ดผ้ลไปจนถึงขั้นสูงสุด 
 นอกจากน้ี ตามหลักในทางพุทธศาสนา หากกลุ่มผูป้ฏิบัติธรรมมีการบูรณาการกุศล
กรรมบถ ๑๐ มาใชใ้นการแกปั้ญหาชีวิต ย่อมไดพ้ื้นฐานแห่งวิปัสสนาดว้ย อนัจะท าให้การปฏิบติั
ธรรมของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมในทางพุทธศาสนาเกิดความก้าวหน้า สามารถให้ความสุขทั้งในปัจจุบนั           
และสัมปรายภพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๗ ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “กุศลกรรมบถ ๑๐ 
มีความเก่ียวเน่ืองกบัวปัิสสนา เพราะเป็นพื้นฐานส าคญัของการปฏิบติั และไดป้ระโยชน์ในดา้นการ
ป้องกนัมิใหผู้ป้ฏิบติัไปตกอบาย เพราะกุศลกรรมบถน้ี คือ    กุศลท่ีเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นเทวดา” และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๔  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “เร่ืองของกุศลกรรมบถ ถา้กลุ่มคนผู ้
ปฏิบติัธรรมปฏิบติักายกรรม วจีกรรม มโนกรรมท่ีสุจริต ตวัเขาเองและสังคมก็จะมีความสุข เม่ือ
ตายไปก็จะไดเ้กิดในสวรรคด์ว้ย ใหผ้ลเป็นสุขในชาติน้ีแลว้ ยงัจะส่งผลใหส้บายในชาติหนา้ดว้ย”   
 กล่าวโดยสรุป ปัญหาในการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบัติธรรม ได้แก่ กลุ่มของแม่ชี                 
และกลุ่มของอุบาสก - อุบาสิกา ซ่ึงแต่ละกลุ่มนั้นจะมีปัญหาในการด าเนินชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและ
แตกต่างกนั ดงันั้น จึงตอ้งมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการให้เหมาะสมและสมควรแก่
ปัญหานั้น ๆ ในกลุ่มบุคคลผูป้ฏิบติัธรรม ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดมุ้่งเนน้ถึงหลกัพุทธจริยศาสตร์           
ระดบักลางต่อการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ไดแ้ก่ หลกัศีล ๘               
และหลกักุศลกรรมบถ ๑๐ โดยได้คดัเลือกหรือเฟ้นขอ้ธรรมออกมาบูรณาการให้เหมาะสมกับ
ลักษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุด สามารถแก้ปัญหาได้จริงและมี
ประสิทธิภาพ เป็นการแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมไดอ้ย่างย ัง่ยืนหากมีการน า
หลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีไดเ้สนอมาไปบูรณาการใชใ้นชีวติประจ าวนัอยูเ่สมอ และเม่ือบูรณาการหลกั
พุทธจริยศาสตร์ใน ๒ ประเด็นน้ีไดผ้ลแลว้ การปฏิบติัธรรมในหลกัของศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ขอ้อ่ืน ๆ ก็จะปฏิบติัไดอ้ยา่งง่ายดาย และสามารถท่ีน าชีวิตของผูป้ฏิบติัธรรมไปสู่แนวทางท่ีสูงข้ึน
ไป และเขา้ถึงความสุขท่ีแทจ้ริงไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงสรุปเป็นกรอบการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์        
ระดบักลางกบัการด าเนินชีวติของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมได ้ดงัน้ี 
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บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์
ระดับกลาง 

ศีล ๘ + กุศลกรรมบถ ๑๐ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 

๑. มีศรัทธาท่ีถูกต้อง เข้าใจในหลัก
กรรมวา่ ท าดีมีผลดี ท าชัว่มีผลชัว่ 

๒. รู้จกัส ารวมระวงัวาจาในการพดู 

 

๑.  ปัญหาการถือศีลพรตอนังมงาย 
๒. ปัญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคม 

แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา 

แผนภูมิที ่๔.๒ สรุปการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง 
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๔.๓ บูรณาการหลกัพทุธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของกลุ่มบรรพชิต 

 จากการศึกษาท่ีผา่นมาในบทท่ี ๒ พบวา่ กลุ่มบรรพชิตในงานวิจยัน้ี หมายถึง กลุ่มสามเณรและ
กลุ่มพระภิกษุ การด าเนินชีวิตของกลุ่มบรรพชิตในสังคมไทยในปัจจุบนั ไดป้ระสบกบัปัญหาใน
การด าเนินชีวติในเชิงจริยศาสตร์ เพราะเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากกระแสบริโภคนิยมและทุนนิยมเขา้
มามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวติของภิกษุ - สามเณร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๘      
ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “กระแสบริโภคนิยมมนัเป็นทั้งกระแสความคิด เป็นทั้งปฏิบติั และเป็นทั้งผลท่ีคน
คาดหวงั ถ้ามันเป็นชีวิตคนปัจจุบัน ทั้ ง ๆ ท่ีเรารู้ว่ามันเป็นหายนะ แต่คนก็ไม่รู้จะท าอย่างไร                     
เป็นกระแส เป็นแบบนั้น การท่ีจะน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ไปประยุกตไ์ปบูรณาการ เป็นงานท่ีหนกั 
อนัดบัแรก  แมจ้ะเป็นงานท่ีหนกั  อนัดบัแรกจะท าอยา่งไร เราจะตอ้งมีองคก์ร มีหน่วยงานท่ีเป็นตวัอยา่ง 
ผมวา่ ท่ีจะยืนหยดัต่อสู้กบับริโภคนิยม  ผมก็มองเห็นแต่องคก์รสงฆเ์ท่านั้นเอง ท่ีจะเป็นผูน้ าสังคม
ในส่วนน้ีนะแต่องคก์รสงฆ์ก็ถูกกระแสบริโภคนิยมครอบง าเหมืนกนั” ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านลบต่อตนเองและสังคมไทยในปัจจุบนั พระสงฆ์บางรูปท่ีเป็นผูไ้ม่มีหิริโอตตปัปะได้แอบ
กระท าพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัสมณสารูปก็มีอยู่ในยุคปัจจุบนั ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “บุคคลท่ีเขา้มาบวชในพุทธศาสนาท่ีดีก็มีมาก แต่ส่วนหน่ึง
ท่ีมาบวชในพุทธศาสนาแลว้ประพฤติตวัไม่เหมาะสม เช่น ในเร่ืองชู้สาวก็มีอยู่ เน่ืองดว้ยบวชมา
แทนท่ีจะละตณัหาราคะให้เบาบาง กลบัเพิ่มตณัหาราคะ จนลวงละเมิดศีล บางรายก็กลายเป็นข่าว
ในหนา้หนงัสือพิมพ ์ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อวงการสงฆโ์ดยรวมดว้ย”  ปัญหาส าคญั ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น 
มีอยู่ ๒ ปัญหาหลกั ๆ คือ ปัญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูปและปัญหาการเขา้มาบวชด้วย
เจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 
 จากการศึกษาท่ีผา่นมาในบทท่ี ๓ พบวา่ พุทธจริยศาสตร์มีหลกัการด าเนินชีวิตท่ีก าหนดไว้
เพื่อให้มนุษยรู้์จกัน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัเพื่อให้เหมาะแก่ฐานะหรือสภาวะของตน            
ตามหลกัธรรมทางพุทธปรัชญาเถรวาท ท่านผูรู้้หรือนกัปราชญ์ไดจ้ดัหลกัพุทธจริยศาสตร์ส าหรับ
กลุ่มบรรพชิตเอาไว ้คือ พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง ไดแ้ก่ มรรคมีองค ์๘ (มชัฌิมาปฎิปทา) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๓   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “หากพระภิกษุสามเณรปฏิบติัตามหลกัธรรม
มรรคมีองค ์๘ ยอ่มบรรลุธรรมแน่นอน ใครก็ตามท่ีปฏิบติัตามหลกัมรรคมีองค ์๘ ถา้เขา้ถึงธรรม จิต
ก็จะเร่ิมดีข้ึนเร่ือย ๆ สมาธิก็จะเกิดข้ึน และบรรลุธรรมในท่ีสุด”  ส าหรับการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์
ระดบัสูงไปบูรณาการในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกบับริบท  ต่าง ๆ นั้น ผูว้ิจยัไดเ้สนอหลกัการ 
วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 
 



 ๒๓๖ 

  ๔.๓.๑ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูป 
 สมณสารูป หมายถึง กิริยามารยาท ขอ้ประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสมของพระสงฆ ์เป็นขอ้ปฏิบติั
ฝึกหัดให้มีระเบียบวินัย ให้มีมารยาทท่ีเรียบร้อยงดงาม เป็นท่ีตั้งแห่งศรัทธาของชาวบา้น เช่น 
มารยาทในการนุ่งห่ม มารยาทในการขบฉัน มารยาทในการพูดในการแสดงธรรม เป็นตน้ ดงัท่ี
พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถานได้อธิบายไวว้่า สมณสารูป หมายถึง ท่ีสมควรแก่พระ (ได้แก่
กิริยามารยาท เป็นตน้) กิริยามารยาทเป็นตน้ ท่ีสมควรแก่พระ เช่น ภิกษุพดูจาควรมีสมณสารูป๕๘  
 จากการศึกษาในบทท่ี ๒ พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเยาวชนท่ีออกบวชเป็นสามเณร               
ก็มีอยูม่ากมายเช่นกนั มีส่วนท่ีมาจากพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมของตวัสามเณรเอง และมาจากผูอ่ื้น  
 ในกรณีท่ีมาจากตวัสามเณรเองนั้น เช่น กรณีท่ีมีสามเณรกะเทยสะพายยา่มสีหวานแหวว                
ทาริมฝีปากแดงด้วยเคร่ืองส าอาง สามเณรบางรูปทาแป้งจนหน้าขาว เดินซ้ือของกลางห้างดัง
เชียงใหม่ ซ ้ ายงัยืนออกอาการกร๊ีดสนั่นหน้าบูธมินิคอนเสิร์ตโดยไม่สนใจสายตาประชาชน               
เม่ือวนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยสามเณรดงักล่าวส่วนมากจะเป็นพวกกะเทย พากนัเดินชมสินคา้ 
ทดสอบสินคา้ เช่น เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ไม่สนใจสายตาประชาชน และนักท่องเท่ียวท่ีพบเห็น               
ไดบ้นัทึกภาพ  ส่งร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม สร้างความงุนงงให้กบัประชาชนท่ีเดินพบเห็น
พฤติกรรมดงักล่าว ทางดา้นนายจ าลอง  กิตติศรี ผอ. ส านกัพระพุทธศาสนา จ. เชียงใหม่ กล่าวถึง
กรณีเณรกะเทย ออกมาเดินตามห้างและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมว่า ในช่วงน้ีอยากฝากเตือนไปยงั              
เจา้อาวาสแต่ละวดั ใหช่้วยกนัสอดส่องดูแล และตกัเตือนอบรม รวมทั้งการแสดงอาการส ารวมต่าง ๆ 
ใหก้บัพระลูกวดัและสามเณรในวดัของแต่ละท่าน๕๙ 
 ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับสมณสารูป เป็นส่ิงท่ีพบเห็นในวนัประเพณีต่าง ๆ               
ของไทย เช่น วนัสงกรานต ์เป็นตน้ พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม เปิดเผยวา่ เน่ืองจาก
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๒ ได้มีประชาชนทัว่ไปเล่นน ้ าสงกรานต์ตามสถานท่ีต่าง ๆ               
ดว้ยความสนุกสนาน ไม่วา่จะเป็นตามถนนหนทางหรือพื้นท่ีในชุมชน แต่ทั้งน้ี ยงัมีพระภิกษุบางรูป
ท่ีมีพรรษานอ้ย รวมไปถึงสามเณรท่ีมีวุฒิภาวะนอ้ยและเป็นเด็ก ยงัขาดความส ารวม ไม่ไดว้างตวั 
ให้เหมาะสมกบัเพศสมณะ เขา้ไปเล่นน ้ าสงกรานต์เฉกเช่นเดียวกบัฆราวาส พระบางรูปถึงขั้น                  
ไปเล่นสาดน ้ ากบัหญิงสาวหรือหยอกลอ้อย่างสนุกสนาน จะเป็นดว้ยความตั้งใจหรือดว้ยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่เป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมอยา่งยิ่ง ดว้ยวตัรปฏิบติัของพระภิกษุอยูใ่นกรอบจ ากดั 
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<http://news.sanook.com/955975/>(24 March 2012)  



 ๒๓๗ 

หากท าผิดพระธรรมวินัยหรือวางตนไม่เหมาะสมตามสมณสารูป จะกลายเป็นเร่ืองฉาวโฉ่                 
สร้างความเส่ือมให้กบัพระพุทธศาสนาทนัที ทั้งน้ี หลายปีท่ีผ่านมาพบว่า มีพระภิกษุสามเณร              
ร่วมเล่นสาดน ้ ากบัประชาชน โดยเฉพาะบริเวณท่ีจดังานสงกรานต์ในพื้นท่ีใกลว้ดั ซ่ึงการเล่นสาดน ้ า 
สุ่มเส่ียงต่อการผิดพระธรรมวินยัสงฆ์ โดยเฉพาะการวางตวักบัสตรีเพศ ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ร้างความ              
ไม่สบายใจให้กบัประชาชนท่ีพบเห็น ทั้งท่ีกิจของสงฆใ์นช่วงสงกรานต์ คือ การออกบิณฑบาต
โปรดญาติโยมในการท าบุญตกับาตรและการสรงน ้ าพระ ดงันั้น เพื่อรักษาไวซ่ึ้งประเพณีอนัดีงาม
ตามแบบวิถีพุทธ จึงขอฝากให้เจา้อาวาสวดัหรือพระผูใ้หญ่ เขม้งวดต่อพฤติกรรมของพระภิกษุ
สามเณรบางรูปท่ีร่วมสาดน ้ าสงกรานต์กบัประชาชน ทัว่ไปดว้ย ถา้พบเห็นพระภิกษุสามเณรใน
ความปกครองดูแลเล่นสาดน ้ าสงกรานต ์พระผูใ้หญ่ตอ้งคอยวา่กล่าวตกัเตือนและห้ามปรามทนัที๖๐ 
จะเห็นไดว้า่ กลุ่มนกับวชเหล่าน้ีมาบวชโดยไม่มีจุดม่งหมายท่ีแทจ้ริง บวชมาแลว้จึงไม่รู้วา่บทบาท
และหน้าท่ีของตนมีอะไรบ้าง ควรบวชเข้ามาเพื่อวตัถุประสงค์ใด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ           
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๙  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ในปัจจุบนัสามเณรท่ีมาบวชน้ี มาบวชอย่างไม่มีจุดหมาย    
รู้แต่เพียงว่าเขาพามาบวชเรียน อยู่กบัหลวงปู่ นะ หลวงปู่ ใจดี วดัน้ีดีนะ สามเณรเหล่าน้ีโดยส่วน
ใหญ่จบ ป. ๖ มาแลว้เรียนต่อไม่ได ้เพราะอ่านหนงัสือไม่ออก เรียนหนงัสือไม่คล่อง พระผูส้อนถึง
ขนาดให้สามเณรบางรูปเร่ิมหัดเขียน หัดอ่านกนัใหม่เลยทีเดียว นัน่ก็เป็นผลท่ีท าให้การสอบเขา้
ปริยติัธรรม แผนกธรรมชั้นตรี เด็กสอบตกมากกว่าคร่ึงหน่ึง ถามว่าพระสอนไม่ดีหรือก็ไม่ใช่ แต่
พื้นฐานไม่ดีต่างหาก จบ ป. ๖ มาจาก สพฐ. มาจากกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน แต่ก็ตอ้งมาฝึก
กนัใหม่ สามเณรบางรูปมีความมุ่งมัน่ ก็กลายเป็นพระมหาประยรู พระพรหมบณัฑิต หรือท่านเจา้คุณ
ประยุทธ์ สามเณรบางกลุ่มตอ้งอยู่แบบยถากรรม กล่าวคือ ตอ้งไปอยู่ในความรับผิดชอบของพระพี่
เล้ียง เจอดีก็ดีไป ซ่ึงแต่ละวดัก็จะมีระบบมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากพระพี่เล้ียงก็ไม่เคยเรียน
วชิาการบริบาลเด็ก ถามวา่ศีลของสามเณรมีไหม ตกลงวา่มี บางคร้ังยงัไม่สอนอีก เณรจะท าผิดบา้ง 
จะฉนัขา้วเยน็บา้ง ก็เร่ืองของเณร เพราะเณรยงัเด็กอยู ่เวลาจะกินจะนอนจะท าอะไรก็ไม่ค่อยสอน 
ท่านไปดูได ้นอนก็มีหมอน มีผา้ห่มให้ เป็นอนัจบแลว้ ถามว่า เคยซักปลอกหมอนไหม เคยเอาหมอน
ไปตากไหม เคยซกัผา้ห่มไหม มีมุง้เคยซักมุง้ไหม ดงันั้นจะเห็นว่าพระเณรปัจจุบนัไร้ระเบียบไม่มี
มาตรฐาน เรียงตวัตามค าสอนทางพระวินยั เพราะฉะนั้นปัญหาน้ีจึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีตอ้งเอาใจ
ใส่และ หมัน่ฝึกฝน” นอกจากน้ี ยงัมีข่าวของนกับวชท่ีขาดความส ารวมระวงัในพระศาสนา เช่น               
พระเกษม ท่ีศาลอุทธรณ์ สั่งจ  าคุก ๒ ปี ในคดีความผิดเก่ียวกบัศาสนา เหยียบฐาน - ตบพระพกัตร์ 
พระพุทธชินราชจ าลอง แต่ใหร้อลงอาญา และจากกรณีท่ีพระเกษม ไดโ้พสตค์ลิปท่ีแสดงพฤติกรรม

                                                 

 ๖๐ทีมงานข่าวสด, “เตือน พระเณร เล่นน ้ าสงกรานต์ ไม่เหมาะกบัสมณสารูป”, ข่าวสด
รายวนั, (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒) : ๑๐. 



 ๒๓๘ 

ไม่เหมาะสม ทั้งยกเทา้ พูดค าหยาบ และแสดงกิริยาอีกหลายอย่าง ท่ีถูกมองว่าไม่เหมาะต่อการ            
เป็นพระสงฆ ์ตามท่ีไดน้ าเสนอข่าวไปแลว้ เม่ือช่วงเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีผา่นมา เป็นตน้ 
ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี อนัเก่ียวกบัความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของนกับวชจึงเป็นประเด็นท่ีควร
แก้ไข เพื่อให้การด าเนินชีวิตของนักบวชในสังคมไทยในปัจจุบนัเป็นไปตามท านองคลองธรรม                   
ท่ีเหมาะสมและสมควร๖๑ 
 ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การแกปั้ญหาดงักล่าว ควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการ
ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อรักษาสมณสารูปให้เป็นไปตามท านองคลองธรรมแห่งพระวินยัของ
พระพุทธเจา้ และหลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีน ามาแกปั้ญหานั้นจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา
ดงักล่าว ดงัน้ี 
 บูรณาการมรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ในการแก้ปัญหาความไม่เหมาะสม         
ในสมณสารูป 
 สัมมาสังกปัปะ ในการแกปั้ญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูป เพราะเป็นหลกัธรรมท่ีมี
ความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
“สัมมาสังกปัปะ คือ ด าริชอบ ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ด าริออกจากกาม ก็แกปั้ญหาการล่วงละเมิดทางเพศได ้
การด าริออกจากความพยาบาท ก็ตดัโกรธ ตดัพยาบาทอนัเป็นเหตุแห่งการท าร้ายกนัได ้และด าริจาก
การเบียดเบียน ก็ไม่เบียดเบียนแลว้ทั้งดา้นการล่วงละเมิดทางเพศและการท าร้ายร่างกาย คือ คิดท่ีจะ
ไม่หลงไปตามกระแสนิยม ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น มีความเมตตา กรุณาต่อกนั” ในเร่ืองของวิธีการบูรณา
การนั้น กลุ่มบรรพชิตซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีความคิดออกจากกาม มีความคิดออกจากความพยาบาท
มุ่งร้าย และมีความคิดออกจากการเบียดเบียน ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่  

ภิกษุทั้ งหลาย สัมมาสังกัปปะเป็นไฉน ความด าริในการออกจากกาม                
ความด าริในความไม่พยาบาท  ความด าริในอนัไม่เบียดเบียน อนัน้ีเรียกว่า สัมมา
สังกปัปะ๖๒ 

และยงัมีค าจ  ากดัความชนิดแยกเป็นระดบัโลกิยะและโลกุตระโดยพระบาลี
ดงัน้ี  

ภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกปัปะเป็นไฉน  เรากล่าวสัมมาสังกปัปะเป็น ๒ อยา่ง 
คือ สัมมาสังกปัปะท่ียงัเป็นสาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขนัธ์ อยา่ง ๑ สัมมาสังกปัปะ
ของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระ  เป็นองคม์รรค อยา่ง ๑  

                                                 

 ๖๑คมชดัลึก, “จ าคุก พระเกษม ๒ ปี หม่ินพระพุทธศาสนา”, ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕, 
<http://hilight.kapook.com/view/63131>(26 March 2012) 

๖๒ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘. 



 ๒๓๙ 

ภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกปัปะท่ียงัเป็นสาสวะ  เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่
ขนัธ์เป็นไฉน ความด าริในเนกขมัมะ ด าริในความไม่พยาบาท ด าริในความไม่
เบียดเบียน  น้ีสัมมาสังกปัปะท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญใหผ้ลแก่ขนัธ์ 

ภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกปัปะของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระ  
เป็นองคม์รรคเป็นไฉน ความตรึก ความวิตก ความด าริ ความแน่ว ความแน่ ความปักใจ  
วจีสังขารของภิกษุผูมี้จิตไกลขา้ศึกมีจิตหาอาสวะมิได ้พร่ังพร้อมดว้ยอริยมรรคเจริญ
อริยมรรคอยู่ น้ีแล สัมมาสังกัปปะของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระ          
เป็นองคม์รรค” ๖๓

 
 

 จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ทรงเนน้ให้กลุ่มบรรพชิตมีความคิดออกจากส่ิงท่ีไม่เหมาะสมแก่
สมณะ อนัเป็นลกัษณะการด าริท่ีประกอบดว้ยลกัษณะ ๓ ประการ๖๔ คือ 

 ๑. เนกขมัมสังกปัปะ  เป็นความด าริท่ีปลอดจากโลภะ ความนึกคิดท่ีปลอดโปร่งจากกาม             
ไม่หมกมุ่นพวัพนัติดข้องในส่ิงสนองความอยากต่าง ๆ ความคิดท่ีปราศจากความเห็นแก่ตัว 
ความคิดเสียสละ และความคิดท่ีเป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่าง จัดเป็นความคิดท่ีปราศจากราคะ               
หรือโลภะ หากกลุ่มบรรพชิตน าธรรมขอ้น้ีมาบูรณาการในการด าเนินชีวิตในสังคมไทยในปัจจุบนั 
ก็จะสามารถแกปั้ญหาความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมแก่สมณสารูปให้เบาบางลงและหมดไปในท่ีสุด 
เพราะเหตุแห่งกามเกิดจากการตรึกคิดเป็นตน้เหตุ ดงัพุทธพจน์ท่ีกล่าวไวว้า่ 

“วิตกท่ีประกอบดว้ยกาม ช่ือวา่ กามวิตก...เป็นความจริงท่ีเม่ือคิดถึงสัตวก์็
ตามสังขารก็ตามท่ีน่ารักใคร่พอใจ กามวติกยอ่มเกิดข้ึน...”๖๕ 

 

 ๒. อัพยาปาทสังกัปปะ  เป็นความด าริท่ีไม่มีความเคียดแค้น ชิงชัง ขดัเคืองหรือเพ่งมอง              
ในแง่ร้ายต่าง ๆ โดยมุ่งเอาธรรมท่ีตรงขา้ม คือเมตตาเป็นความปรารถนาดี ความมีไมตรีตอ้งการ            
ให้ผู ้อ่ืนมีความสุข จัดเป็นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะ หากกลุ่มบรรพชิตน าธรรมข้อน้ี                   
มาบูรณาการในการด าเนินชีวติในสังคมไทยในปัจจุบนั ก็จะสามารถแกปั้ญหาได ้ 
 ๓. อวิหิงสาสังกปัปะ เป็นความด าริท่ีไม่มีการเบียดเบียน ด้วยการคิดท าร้าย หรือท าลาย 
โดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมท่ีตรงข้ามคือกรุณา ซ่ึงหมายถึงความคิดช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากทุกข ์               
เป็นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะเช่นเดียวกนั หากกลุ่มบรรพชิตน าธรรมขอ้น้ีมาบูรณาการในการ

                                                 
๖๓ม.อุ. ๑๔/๒๖๑ - ๒๖๓/๑๘๒. 

 ๖๔พระธรรมปิฎก. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๗๔๙. 
 ๖๕ที.ปา. ๓/๒/๒๙๐. 



 ๒๔๐ 

ด าเนินชีวิตในสังคมไทยในปัจจุบัน ก็จะสามารถแก้ปัญหาการท าร้ายร่างกายซ่ึงกันและกัน                  
ได ้เน่ืองจากปัญหาการท าร้ายร่างกายซ่ึงกนัและกนัเกิดจากความคิดท่ีเบียดเบียนกนั (วิหิงสาวิตก) 
ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “วิหิงสาวิตกยอ่มเกิดข้ึนในสัตวใ์นเวลาท่ีคิดวา่ สัตวพ์วกน้ีจงถูกฆ่า จงขาดสูญไป 
จงพินาศไป”๖๖ 
 การท่ีกลุ่มบรรพชิตบางกลุ่ม ยงัมีความเพลิดเพลินยินดีกบัการละเล่นให้เกิดความบนัเทิง
ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย เช่น การเล่นสงกรานต์ การเล่นกบัหญิงสาวกบัประชาชน จดัได้ว่า เป็น
พฤติกรรมท่ียงัมีความคิดติดอยูใ่นกาม 
 ค าว่า กาม ในท่ีน้ีไม่ได้หมายเอากามท่ีมีความหมายไปในทางเพศสัมพนัธ์ แต่หมายถึง           
กามท่ีเป็น ความใคร่ ความอยาก หรือ ส่ิงท่ีน่าปรารถนา  มีอยู ่๒ อยา่ง คือ 

๑) วตัถุกาม หมายถึง รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ  อนัน่าใคร่ น่าปรารถนา  น่ายินดีพอใจ
วตัถุกามน้ี จึงหมายถึงวตัถุท่ีเป็นเหตุใหใ้คร่ใหอ้ยากไดทุ้กประเภท ตั้งแต่วตัถุหยาบ ๆ ไปจนถึงวตัถุ
อนัละเอียด ดงัพระบาลีกามสุตตนิเทสวา่   

“วตัถุกามเป็นไฉน รูป เสียง  กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเป็นท่ีชอบใจ       
เคร่ืองลาด  เคร่ืองนุ่งห่ม ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ชา้ง โค มา้ ลา นา ท่ีดิน เงิน 
ทอง  บา้น นิคม  ราชธานี แวน่แควน้ ชนบท กองพลรบ คลงั และวตัถุเป็นท่ีตั้งแห่ง
ความก าหนัด  อย่างใดอย่างหน่ึง ช่ือว่า วตัถุกาม อีกอย่างหน่ึง กามท่ีเป็นอดีต        
กามท่ีเป็นอนาคต กามท่ีเป็นปัจจุบนั ท่ีเป็นภายใน ท่ีเป็นภายนอก ท่ีเป็นทั้งภายใน
และภายนอก ชนิดเลว ชนิดปานกลาง  ชนิดประณีต เป็นของสัตวผ์ูเ้กิดในอบาย            
เป็นของมนุษย ์เป็นของทิพย ์ ท่ีปรากฏเฉพาะหน้าท่ีนิรมิตเอง ท่ีผูอ่ื้นนิรมิต ท่ีหวงแหน   
ท่ีไม่ได้หวงแหน  ท่ียึดถือว่าของเรา ท่ีไม่ยึดถือว่าของเรา ธรรมท่ีเป็นกามาวจร             
แม้ทั้ งหมด ธรรมท่ีเป็นรูปาวจรแม้ทั้ งหมด  ธรรมท่ีเป็นอรูปาวจรแม้ทั้ งหมด              
ธรรมเป็นท่ีตั้ งแห่งตัณหา เป็นอารมณ์แห่งตัณหาช่ือว่ากาม เพราะอรรถว่า                    
อนับุคคลพึงใคร่ เป็นท่ีตั้งแห่งความก าหนดั  และเพราะอรรถวา่ เป็นท่ีตั้งแห่งความ
มวัเมา กามเหล่าน้ี เรียกวา่ วตัถุกาม”๖๗ 

 

วตัถุเหล่าน้ี ไดช่ื้อวา่ เป็นวตัถุกาม ก็เพราะเป็นส่ิงท่ีคนทั้งหลายใคร่จะไดจ้ะมีไวค้รอบครอง
เป็นสมบติัของตวัเองทั้งนั้น  เม่ือมีแลว้ไดแ้ลว้ก็ไม่รู้จกัอ่ิมจกัพอ ยงัอยากจะมีเพิ่มข้ึนอีก รวมทั้งคนท่ี
เป็นเพศตรงกนัขา้มกันท่ีบุคคลปรารถนาด้วย ต่างคนก็ไม่รู้จกัอ่ิมไม่รู้จกัพออยากได้ไปเร่ือย ๆ 
ยกเวน้เฉพาะท่านท่ีมีกิเลสเบาบาง  หรือหมดกิเลสแลว้เท่านั้น 
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๒) กิเลสกาม หมายถึง กิเลสเป็นเหตุใคร่ ไดแ้ก่ ความใคร่ท่ีมีอยูภ่ายในจิตใจ เป็นสภาวะท่ี
ตอ้งการ ความอยากได้ ความด้ินรน กระสับกระส่าย ท่ีมีอยู่ภายในจิตใจ นอนเน่ืองอยู่ในจิตใจ              
กิเลสกามน้ี มีพระบาลีแสดงไวใ้นกามสุตตนิเทสวา่  

“กิเลสกามเป็นไฉน ความพอใจ ความก าหนดั ความพอใจและความก าหนดั 
ความด าริ ความก าหนัดมาก ความด าริและความก าหนดั ความพอใจปรารถนาใน
กาม ความเสน่หาในกาม ความเร่าร้อนในกาม ความหลงในกาม ความติดใจในกาม 
ห่วงคือกาม ความประกอบในกาม ความยึดถือในกาม เคร่ืองกั้นกางคือกามฉันทะ 
ช่ือว่า กาม สมจริงดงัค าว่า ดูกรกาม เราเห็นรากฐานของท่านแลว้ว่า ท่านย่อมเกิด
เพราะความด าริ เราจกัไม่ด าริถึงท่าน ท่านจกัไม่มีอยา่งน้ี กามเหล่าน้ีเรียกวา่ กิเลสกาม”๖๘  

 

จากพระบาลีท่ียกมาน้ี ช้ีให้เห็นว่า ความใคร่ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตปุถุชนหรือความนึกคิด             
ในเร่ืองกามนั่นเอง ช่ือว่า กิ เลสกาม เป็นสภาวะท่ีนอนเน่ืองหรือหมักดองอยู่ภายในจิตใจ                      
เม่ือมีส่ิงเร้ามาย ัว่ยุทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ แล้ว กิเลสกามท่ีนอนเน่ืองอยู่ในจิตใจก็จะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองข้ึนมาทนัที ดงัอุปมาท่ี วศิน  อินทสระ ไดก้ล่าวไวว้่า “วตัถุกาม คือ ส่ิงย ัว่ยวน
ภายนอก ส่วนกิเลสกามคือกิเลสประเภทความใคร่อนัแอบแฝงอยู่ในใจ เม่ือได้ประสบวตัถุกาม
ภายนอก กิเลสภายในออกมารับ ก็เกิดไฟราคะข้ึนเผาใจให้เร่าร้อนเปรียบไปก็เหมือนเช้ือเพลิงท่ี            
หัวไมขี้ด ใจเปรียบเหมือนก้านไมขี้ดไฟ ส่วนวตัถุกามเปรียบเหมือนหน้าไมขี้ดไฟ เม่ือหัวไมขี้ด            
ซ่ึงติดเช้ือเพลิงไวเ้รียบร้อยแลว้มากระแทกกบัหน้าไมขี้ดพอเหมาะไฟก็ลุกข้ึน เม่ือไฟลุกข้ึนแล้ว             
ก็เผาไหมก้า้นไมขี้ดซ่ึงเป็นท่ีอาศยัอยูข่องเช้ือเพลิง”๖๙  
 ดงันั้น กลุ่มบรรพชิตกลุ่มน้ีจึงควรน าหลกัเนกขมัมสังกปัปะ (ความด าริออกจากกาม) มา
บูรณาการในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดว้ยการมีความคิดออกจากกามเหล่าน้ี ครองเพศนกับวชให้
เหมาะสมกบัสมณสารูป 
 ส่วนการท่ีกลุ่มบรรพชิตบางกลุ่ม ยงัมีพฤติกรรมก้าวร้าว หยาบคาย เป็นพฤติกรรม               
ท่ีประชดสังคมเพราะความไม่พอใจในบุคคลอ่ืน เช่นน้ีจดัไดว้า่ เป็นพฤติกรรมท่ียงัมีความคิดติดกบั
ความพยาบาทมุ่งร้าย ดงันั้น กลุ่มบรรพชิตกลุ่มน้ีจึงควรน าหลกัอพัยาปาทสังกปัปะ (ความด าริไม่
พยาบาทมุ่งร้าย) มาบูรณาการในการด าเนินชีวติประจ าวนั ดว้ยการมีความคิดออกจากความพยาบาท
มุ่งร้ายเหล่าน้ี เป็นผูรู้้จกัใหอ้ภยั มีเมตตา คุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผลมากกวา่ใชอ้ารมณ์ฉุนเฉียว ครองเพศ
นกับวชใหเ้หมาะสมกบัสมณสารูป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๓   ท่ีไดก้ล่าว
                                                 

๖๘ข.ุม. ๒๙/๒/๒. 
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ไวว้่า “หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางท่ีดีท่ีประเสริฐ เป็นธรรมท่ีท าให้เจา้ชายสิทธัตถะบรรลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกลายเป็นพระพุทธเจา้เป็นทางแห่งแสงสว่าง ช้ีให้เห็นทางรอดพน้จาก
ทุกข์ หากเรามีจิตใจท่ีดี มีความเห็นชอบ มีความคิดดีเป็นสัมมาสังกปัปะ คือ มีความด าริชอบ ไม่
พวัพนัในกามทั้งหลาย ไม่พยาบาทมุ่งร้ายกนั และไม่คิดเบียดเบียนกนั ย่อมเป็นเหตุให้เราท าดี ท า
ชอบ ท าถูก แล้วก็พูดดี พูดชอบ พูดถูก เพราะการกระท าทางกายและวาจาท่ีถูกตอ้ง ตอ้งมาจาก
ความคิดท่ีถูกตอ้ง” 
 บูรณาการมรรคมีองค์ ๘ ข้อที ่๓ สัมมาวาจา ในการแก้ปัญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูป 
 ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เหมาะสมในสมณสารูปนั้น ควรมีบูรณาการมรรคมีองค ์๘ ขอ้ท่ี ๓ 
สัมมาวาจา ในการแกปั้ญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูปในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัธรรมท่ีมี
ความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้ น กลุ่มบรรพชิตซ่ึงเป็น                 
ผูป้ฏิบัติจะต้องส ารวมวาจาท่ีไม่เหมาะสมแก่ความเป็นสมณสารูป ได้แก่ การเวน้จากพูดเท็จ                    
การเวน้จากพูดส่อเสียด และเวน้จากพูดเพอ้เจอ้ ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “สัมมาวาจา เป็นไฉน การงดเวน้
จากการพูดเท็จ งดเวน้จากการพูดส่อเสียด  งดเวน้จากการพูดค าหยาบ  งดเวน้จากการพูดเพอ้เจอ้   
อนัน้ีเรียกวา่ สัมมาวาจา”๗๐ 
 หลักจริยธรรมเก่ียวกับการเจรจาชอบในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมการพูดไม่ ถูกต้อง                      
เป็นองคป์ระกอบแห่งการพดูไม่ดี ท่ีผูศึ้กษาควรงดเวน้มีอยู ่๕ ประการ คือ 
 ๑. มุสาวาท เป็นการพูดเท็จ กล่าวให้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงทั้งท่ีรู้ความจริงนั้น               
ส่วนผูท่ี้ไม่รู้ความจริง กล่าวคลาดเคล่ือนไปเพราะเขา้ใจผดิหรือเห็นผดิไม่ถือเป็นมุสาวาท 
 ๒. ปิสุณวาจา เป็นการพดูค าส่อเสียด เพื่อยแุยงตะแคงร่ัวเอาค าพดูขา้งฝ่ายน้ีไปบอกขา้งฝ่าย
โนน้ น าความขา้งโนน้มาบอกขา้งน้ี เพื่อใหเ้ขาแตกสามคัคีกนั ดว้ยหวงัวา่ตนจะไดเ้ป็นท่ีรักชอบพอ                    
หรือจะไดป้ระโยชน์บางส่ิงบางอยา่ง 
 ๓. ผรุสวาจา เป็นการพูดค าหยาบ เพื่อให้ระคายหู ไม่น่าฟัง มีหลายลกัษณะ เช่น ค าด่า 
ค  าพูดกดให้เขาต ่ากวา่ท่ีเป็นจริง เช่น ค าด่าหยาบคายของพระภิกษุบางรูปท่ีออกส่ือ ท าให้เกิดความ
ระคายหู ไม่น่าฟัง ไม่เหมาะกบัสมณสารูป เป็นตน้ 
 ๔. ค ากระทบ เป็นการพูดดว้ยส่ิงหน่ึงเพื่อกระทบบุคคลหน่ึง เช่น คนอว้นเต้ีย และหวัลา้นเดินมา 
แกล้งพูดให้เขาได้ยินว่า ดวงอาทิตย์ข้ึนบนไหกระเทียมเดินได้ เป็นต้น ค าเหล่าน้ีเป็นค าหยาบ                 
ก็ต่อเม่ือออกมาจากเจตนาท่ีหยาบของผูพ้ดูหรือตอ้งมีเจตนาร้าย พูดเพื่อให้เขาเจ็บใจเพื่อจะไดส้มใจ
ท่ีมีเจตนาร้ายต่อเขาอยูแ่ลว้ 
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 ๕. สัมผปัปลาป เป็นการพดูเพอ้เจอ้ เหลวไหลไร้สาระ ซ่ึงค าพูดเหล่าน้ีท่านจดัเป็นวจีทุจริต 
เพราะบัน่ทอนคุณภาพจิตใจ ท าใหเ้สียเวลาเปล่า ไม่ไดรั้บประโยชน์จากถอ้ยค าท่ีพูดเท่าท่ีควรจะเป็นการ
พดูเพอ้เจอ้ 

ลกัษณะสัมมาวาจาหรือการกล่าวค าชอบจดัเป็น ๒ ระดบัเช่นกนั คือ ระดบัโลกิยะและ
โลกุตระ โดยพระบาลี ดงัน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเป็นไฉน เรากล่าวสัมมาวาจาเป็น ๒ อย่าง คือ 
สัมมาวาจาท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขนัธ์ อยา่ง ๑ สัมมาวาจาของ
พระอริยะท่ีเป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระเป็นองคม์รรค อยา่ง ๑  

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขนัธ์
เป็นไฉน คือ เจตนางดเวน้จากการพูดเท็จ งดเวน้จากการพูดส่อเสียด งดเวน้จากการ
พดูค าหยาบ งดเวน้จากการเจรจาเพอ้เจอ้ น้ี สัมมาวาจาท่ียงัเป็นสาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ
ใหผ้ลแก่ขนัธ์๗๑ 

 

 ลกัษณะสัมมาวาจาระดบัโลกิยะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑    
ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “สัมมาวาจาส าหรับกลุ่มคนทัว่ไปท่ีจะน าไปบูรณาการในการด าเนินชีวิตในระดบั
โลกิยะ คือ การพูดในเร่ืองท่ีเป็นจริง มีอรรถะและสาร มีความไพเราะ เวน้จากการพูดหยาบ            
ท่ีไร้สาระเพอ้เจอ้ และไม่พดูโกหก”  
 ๒. ระดับโลกุตตระ เป็นลักษณะการพูดของบุคคลผูมี้การศึกษาจริยธรรมในระดับสูง                  
ดงัพุทธพจน์วา่ 

ภิกษุทั้ งหลาย ก็สัมมาวาจาของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระ              
เป็นองค์มรรคเป็นไฉน ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้นจาก                  
วจีทุจริตทั้ง ๔ ของภิกษุผูมี้จิตไกลขา้ศึก มีจิตหาอาสวะมิได ้พร่ังพร้อมดว้ยอริยมรรค 
เจริญอริยมรรคอยู่ น้ีแล สัมมาวาจาของพระอริยะท่ีเป็นอนาสวะ เป็นโลกุตระ               
เป็นองคม์รรค๗๒  

 

 ลกัษณะสัมมาวาจาระดบัโลกุตตระ ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๗   
ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “สัมมาวาจาส าหรับพระภิกษุ - สามเณร ควรท่ีจะเหนือกว่าญาติโยมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากบวชมาเป็นผูมุ้่งสู่ความหลุดพน้ ละแลว้ซ่ึงการท าบาปอย่างเด็ดขาด ดงันั้น สัมมาวาจาก็
ตอ้งรักษาแบบเด็ดขาด คือ เวน้จากวจีอนัเป็นบาปอย่างเด็ดขาดไปตลอดชีวิตของการบวช จึงช่ือว่า 
เป็นลกัษณะสัมมาวาจาระดบัโลกุตระ” 
                                                 

๗๑ม.อุ. ๑๔/๒๖๖/๑๘๓. 
๗๒ม.อุ. ๑๔/๒๖๘/๑๘๓. 



 ๒๔๔ 

 วาจาชอบทั้ง ๒ ระดับนั้น ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น ใช้พูดแนะน า
ชกัชวนให้คนอ่ืนรู้จกัท าความดี ละเวน้ความชัว่ ท าจิตใจให้ผ่องใส พูดส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เก้ือกูล            
ทั้งระดบัโลกิยะและโลกุตระ ประโยชน์ในปัจจุบนั ในอนาคตคือปรโลก และปรมตัถประโยชน์คือ
พระนิพพาน การพูดดีก่อให้เกิดผลดีทั้งแก่ตนและคนอ่ืนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เป็นเหตุให้
สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง ความสามคัคีเป็นปึกแผ่น ความมัน่คงทั้งแก่ตนและประเทศชาติ             
หากพูดชั่ว ซ่ึงเรียกว่า มิจฉาวาจา ก็จะก่อให้เกิดผลเสียหาย น าส่ิงท่ีไม่น่าปรารถนาตามมา                 
อยา่งมากมายทั้งในปัจจุบนั แมส้ิ้นชีวติไปก็ยงัคงตอ้งตามเสวยผลกรรมไม่ดีอีกต่อไปดว้ย๗๓ 
 ดังนั้ น กลุ่มบรรพชิต คือ พระภิกษุ - สามเณร จึงต้องบูรณาการในระดับโลกุตตระ            
เพราะเป็นลักษณะการพูดของบุคคลผูมี้การศึกษาจริยธรรมในระดับสูง เป็นผูน้ าทางศาสนา                         
ท่ีต้องรักษาสมณสารูปทางวาจาน้ีไว ้เพื่อสร้างศรัทธาและเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณท่ีดีให้กับ
สังคมไทยในยคุปัจจุบนั 
 ๔.๓.๒ บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการเข้ามาบวชด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธ์ิ 
 ในสังคมปัจจุบนัก็มีกระแสวพิากษว์จิารณ์ความประพฤติของนกับวชอยูไ่ม่นอ้ย โดยเฉพาะ            
ในวงการพระพุทธศาสนา เน่ืองจากเป็นศาสนาท่ีมีรากฐานท่ีมัน่คงท่ีสุดในสังคมไทย เช่น การท่ี
พระสงฆบ์างรูป มีขอ้วตัรปฏิบติัผิดวินยั ท าธุรกิจเชิงพาณิชย ์นบัถือไสยศาสตร์ ประกอบพิธีกรรม 
ผีเจา้เขา้ทรง๗๔  นอกจากน้ี การด าเนินชีวิตของภิกษุ - สามเณรในสังคมไทย ยงัตอ้งพบเจอกบัภยั
ศาสนารอบตวัอยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงหากรู้ทนัก็สามารถหาทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหานั้นไดท้นัท่วงที                  
แต่หากไม่รู้ทนัภิกษุ - สามเณรโดยรวมอาจได้รับผลกระทบ หากมีผูไ้ม่ประสงค์ดีเขา้มาบวชใน
พระพุทธศาสนาเพื่อกระท าการเส่ือมเสียหรือใส่ร้ายป้ายสี หรือเขา้มาบวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 
เช่น บวชเขา้มากอบโกยผลประโยชน์ของวดัเขา้หาตนเองโดยมิชอบ หรือเขา้มาบวชเพื่อหลบหนี
คดีอาญาบ้านเมือง เป็นต้น เช่น ในกรณีท่ีนายมอส (นามสมมติ) หลบหนีไปบวชเป็นสามเณร
กบดานอยูท่ี่วดัในจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงต ารวจก็สืบเสาะติดตามไปถึงวดั โดยไดน้ าหมายศาลไปดกัรอท่ีวดั 
จงัหวะท่ีเณรมอสกลบัมาจากบิณฑบาตจึงถูกจบัคาผา้เหลือง เม่ือสอบสวนไดรั้บสารภาพวา่ร่วมกบั
เพื่อนท่ีถูกจบัก่อนหนา้นั้นตระเวนปลน้เหยื่อมาแลว้ ๓ คร้ัง โดยใชไ้มเ้บสบอลรุมท าร้ายปลน้ชิงทรัพย ์
ทุกคร้ังท่ีก่อเหตุเกิดจากความเมาและคึกคะนอง หลงัก่อเหตุให้ผูป้กครองพามาบวชเป็นเณรท่ีวดัเขาหลุบ 

                                                 
๗๓พระศรีรัชมงคลบณัฑิต, “การประยุกต์ใช้วิธีการตามหลกัอริยสัจส่ีแกปั้ญหาสังคมไทย

ในยคุโลกาภิวตัน์”, วทิยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั), ๒๕๔๔, หนา้ ๓๕. 
 ๗๔สุวฒัน์  จนัทรจ านง, แก่นพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุ่์งเรืองสาส์นการพิมพ,์ 
๒๕๔๖), หนา้ ๒๑. 



 ๒๔๕ 

เม่ือวนัท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๕ ท่ีผา่นมา เพื่อหลบหนีความผิดโดยไม่ไดบ้อกผูป้กครองวา่ไปก่อคดีมา๗๕ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๒   ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “ทุกวนัน้ีมีคนเขา้มาบวชหลาย
ประเภท พระอุปัชฌายใ์นแต่ละวดัจึงตอ้งเขม้งวดในการบวชเป็นอยา่งมาก ไม่เหมือนสมยัก่อน บาง
คนหนีคดีมาบวชก็มี บวชเขา้มาแลว้ก็มาก่อคดีในวดัอีก ทีน้ีก็เลยวุน่วายไปใหญ่ จึงตอ้งเขม้งวดกนั
มากในยคุปัจจุบนั” 
 ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการในการด าเนินชีวิต
เพื่อแกปั้ญหาการเขา้มาบวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ ซ่ึงผูว้ิจยัได้เสนอหลกัการ วิธีการ และการน าไป
ประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการหลกัสัมมาทฏิฐิในการแก้ปัญหาการเข้ามาบวชด้วยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 
 เม่ือวเิคราะห์จากปัญหาการเขา้มาบวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ จะพบวา่ ปัญหาอนัเป็นตน้
ตอนั้นก็คือ บุคคลบางคนท่ีเขา้มาบวชนั้นไม่ทราบหรือไม่เขา้ใจวา่ เจตนาท่ีแทจ้ริงของการบวชคือ
อะไร ดังนั้น จึงมีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ในเร่ืองของการเข้ามาบวชเป็นภิกษุ - สามเณรใน
สังคมไทยยคุปัจจุบนั ส่วนกลุ่มบรรพชิตท่ีเป็นนกับวชอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่รู้วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของ
การบวช หรือรู้แลว้แต่ก็ยงัขาดอุดมการณ์อนัแทจ้ริงก็เน่ืองดว้ยยงัติดอยูใ่นอ านาจวตัถุนิยมหรือลทัธิ
บริโภคนิยม ซ่ึงส่งเสริมให้เกิดกิเลสต่าง ๆ นา ๆ เช่น ในเร่ืองการหาผลประโยชน์จากพุทธพาณิชย ์
ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๘ ท่ีได้กล่าวไวว้่า “การถูกครอบง าด้วย
บริโภคนิยมเป็นเหตุให้ชีวิตของภิกษุ - สามเณรขาดอุดมการณ์ การเป็นนักบวชท่ีดีจึงหันเหไปหมด 
เพราะบริโภคนิยมตัวเดียว บริโภคนิยมท่ีว่าน้ีก็คือ กิเลสสายโลภะท่ีครอบง าภิกษุ - สามเณร          
ให้เสียหาย กลายเป็นข่าวในหนา้หนงัสือพิมพอ์ยา่งท่ีเราเห็น พระภิกษุท่ีบวชเขา้มาแลว้ หลายท่าน
ไม่รู้วา่เป้าหมายของการบวชคืออะไร ฝ่ายพระอุปัชฌายก์็ไม่ดูแลแนะน าสั่งสอน บางท่านไม่ไดศึ้กษาเล่า
เรียนก็ยิ่งไปกันใหญ่ พระภิกษุท่ีเข้ามาบวชจึงไม่รู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหน” และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๑  ท่ีได้กล่าวไวว้่า “วดัหรือเจา้อาวาสก็มีปัญหาในเร่ืองบทบาท 
หน้าท่ีของตน เม่ือบวชเขา้มาแล้ว ส่วนหน่ึงมกัไปเน้นในเร่ืองของพดัยศ ท าอย่างไรจะได้เล่ือน 
สมณศักด์ิ ซ่ึงไม่ดีเลยไม่เห็นด้วย พระท่ีดีควรมุ่งเน้นในเร่ืองการปฏิบัติธรรม การช่วยเหลือ
ประชาชนหรือการให้ความรู้ในเร่ืองของศาสนา”  นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่๓   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “พระภิกษุสามเณรท่ีเขา้มาบวชในปัจจุบนัน้ี จะเห็นวา่ มีอยู ่
๒ ประเภท คือ ประเภทท่ีบังคับให้บวชกับประเภทท่ีมีจิตใจสมัครด้วยความศรัทธาจริง ๆ             
ในประเภทแรก เช่น ถูกบังคับให้บวชในภาคฤดูร้อน ก็มักจะอยู่กันไม่ได้นาน เพราะไม่มี
จุดมุ่งหมายในการบวชอย่างแทจ้ริง บวชไดป้ระมาณ ๗ วนัก็ดีแลว้ หลงัจากนั้นก็สิกขาลาเพศไป 

                                                 

 ๗๕เพลิงมรกต, “รวบตวัไดอี้ก ๑ โจร”, ไทยรัฐ, (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) : ๑๕. 



 ๒๔๖ 

ส่วนประเภทหลงัท่ีบวชอยา่งสมคัรใจ บางรายถึงกบัร้องไห้ เม่ือพ่อแม่ห้ามปรามไม่ให้บวชหรืออีก
อยา่งหน่ึงเป็นคนจน เขา้มาบวชเรียนดว้ยความสมคัรใจ เพื่อมาอาศยัวดัเล่าเรียนหนงัสือเป็นลกัษณะ
สังคมสงเคราะห์ พระเณรเหล่าน้ีมกัจะประพฤติอยู่ในกรอบ ซ่ึงก็ไดดี้หลายรูป บางรูปท่ีเรียนจบ
ปริญญาตรี โท หรือเอก หรือมีต าแหน่งสมณศกัด์ิ ก็ยอมสละต าแหน่งออกไปธุดงค์เพื่อแสวงหา
ความหลุดพน้ และบวชไม่สึกก็มี เพราะมีจุดมุ่งหมายในการบวชท่ีชัดเจน” และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑๒  ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “พระภิกษุสามเณรในปัจจุบนั บางท่านก็ดี แต่
บางท่านแทบจะบอกวา่เหมือนคนธรรมดา พระเองบวชเขา้มาแลว้บางรูปก็ไม่มีความรู้และไม่ศึกษา
พระธรรมวินยั ฝ่ายฆราวาสเองก็ไม่กลา้ตกัเตือน เพราะบางคร้ังก็บวชตามประเพณี ไม่ไดศึ้กษาเล่า
เรียนเลย ไม่รู้ พระก็ถูกวตัถุนิยมครอบง าเหมือนกนั บางคร้ังก็ติดในเร่ืองยศศกัด์ิ เลยไม่ปฏิบติัความ
เพียรท่ีพระพุทธเจา้เนน้”  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ ควรมีการน าหลกัสัมมาทิฏฐิไปบูรณาการใชใ้นการ
ด าเนินชีวติ เพื่อสร้างเจตนาอนับริสุทธ์ิในการบวช และร่วมแกไ้ข ป้องกนั การเขา้มาบวชของบุคคลท่ี
มีเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ เพราะขาดสัมมาทิฏฐิ 
 สัมมาทิฏฐิ (Right view หรือ Right Understanding) หมายถึง การท าความเห็นให้ถูกตอ้ง
ตามครรลองคลองธรรม บุคคลท่ีเขา้มาบวชนั้นเพราะเช่ือมัน่ในหลกัการท าดียอ่มไดดี้ ท าชัว่ยอ่มไดช้ัว่               
มีความเช่ือวา่บาป - บุญ สวรรค์ - นรก ชาติหนา้ และนิพพานมีจริง มีความเห็นถูกตอ้งตามท านอง
คลองธรรม เช่นน้ีจดัเป็นสัมมาทิฏฐิเบ้ืองตน้ ถา้บุคคลเห็นไม่ตรงตามน้ี แมใ้นเบ้ืองตน้เป็นการยาก 
ท่ีจะกา้วหนา้ในคุณธรรมอนัสูงข้ึนไปไดใ้นชีวิตของนกับวช เพราะกลุ่มบรรพชิตหากไม่เช่ือเร่ือง ท าดี
ไดรั้บผลดี ท าชัว่ไดรั้บผลชัว่ ใจยอ่มไม่มัน่คงในการท าความดี ละเวน้ความชัว่ ท าตนให้ตกเป็นเหยื่อของ
ความลงัเลอยูต่ลอดเวลา อาจท าชัว่ไดเ้ต็มท่ีเม่ือมีโอกาส แต่พอถึงคราวจะท าความดีก็ท าแบบหยอ่น
ยาน ท าอย่างลังเลว่า  ส่ิง น้ีจะได้ผลดีจริงหรือไม่  เพราะตนไม่มีความเช่ือเป็นทุนอยู่แล้ว                
ความเห็นชอบ  พระบาลีพุทธพจน์ช้ีไปท่ีความรู้ในอริยสัจส่ีว่า “ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในทุกขสมุทยั 
ความรู้ในทุกขนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  อนัน้ีเรียกวา่  สัมมาทิฏฐิ”๗๖ สัมมาทิฏฐิ             
ยงัมีค  าจ  ากดัความอีก ดงัน้ี คือ รู้กุศล กุศลมูล และอกุศล อกุศลมูล ดงัพระบาลีวา่ 

“เม่ือใดอริยสาวกรู้ชดัซ่ึงอกุศลและรากเง่าอกุศล  รู้ชดัซ่ึงกุศลและรากเหงา้
ของกุศล แมด้ว้ยเหตุเพียงเท่าน้ี  อริยสาวกช่ือว่า  เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นด าเนินไป
ตรงแลว้ประกอบดว้ยความเล่ือมใสอนัแน่วแน่ในธรรม มาสู่พระสัทธรรมน้ี”๗๗ 

เห็นไตรลกัษณ์ ดงัพระบาลีวา่ 

                                                 
๗๖ที.ม. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘. 
๗๗ม.มู. ๑๒/๑๑๑/๘๕. 



 ๒๔๗ 

ภิกษุเห็นรูป… เวทนา… สัญญา… สังขาร… วิญญาณอนัไม่เท่ียงนัน่แหละว่า  
ไม่เท่ียง ความเห็นของเธอนั้น  เป็นสัมมาทิฏฐิ”๗๘ 

“ภิกษุเห็นจกัษุ… โสตะ… ฆานะ… ชิวหา… กาย… มโน… รูป… เสียง…
กล่ิน… รส… สัมผสั… ธรรมารมณ์อนัไม่เท่ียงนัน่แลวา่ ไม่เท่ียง  ความเห็นของภิกษุนั้น 
ช่ือวา่ เป็นสัมมาทิฏฐิ”๗๙ 

 
 จากพุทธพจน์น้ี จะเห็นไดว้า่ จุดประสงค์หรือเป้าหมายของการบวชท่ีแทจ้ริงก็คือ การมุ่ง
หลุดพน้จากกองทุกข์ทั้งปวง และการท่ีจะหลุดพน้จากกองทุกข์ทั้งหลายได ้กลุ่มบรรพชิตจะตอ้ง                           
ท าความเห็นในอริยสัจ ๔ ให้แจ้ง มิใช่บวชเข้ามาเพื่อเสกเคร่ืองรางของขลัง ท าพุทธพาณิชย ์                
หรือบวชเพราะหนีคดีความ เพราะการเขา้มาบวชเช่นน้ี เป็นการเขา้มาบวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 
ไม่สามารถสร้างมรรค สร้างผลให้ถึงนิพพานได ้เพราะในบรรดาองคแ์ห่งอริยมรรคทั้ง ๘ ประการ 
สัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั เพราะเป็นตวัปัญญาแท้จริง เม่ือไม่มีสัมมาทิฏฐิเสียแล้ว                 
กลุ่มบรรพชิต จะหลุดพน้จากกองทุกข์ไดเ้ช่นไร ตรงกนัขา้ม หากมีสัมมาทิฏฐิแลว้ องค์มรรคอ่ืน
ยอ่มตามมาเอง ดงัพุทธพจน์วา่ 

ดูกรภิกษุทั้ งหลาย บรรดาองค์ทั้ ง ๗ นั้ น สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธาน                       
ก็สัมมาทิฐิยอ่มเป็นประธานอยา่งไร คือ เม่ือมีสัมมาทิฐิ สัมมาสังกปัปะจึงพอเหมาะ
ได ้เม่ือมีสัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจาจึงพอเหมาะได ้เม่ือมีสัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ 
จึงพอเหมาะได้ เม่ือมีสัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได ้เม่ือมีสัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะจึงพอเหมาะได ้เม่ือมีสัมมาวายามะ สัมมาสติจึงพอเหมาะได ้เม่ือมี
สัมมาสติ สัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได ้เม่ือมีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะจึงพอเหมาะได ้
เม่ือมีสัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการน้ีแล 
พระเสขะผู ้ประกอบดว้ยองค ์๘ จึงเป็นพระอรหนัตป์ระกอบดว้ยองค ์๑๐”๘๐ 

 

 ดงันั้น กลุ่มบรรพชิตจึงสามารถบูรณาการหลกัสัมมาทิฏฐิในการแกปั้ญหาการเขา้มาบวช
ดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิไดโ้ดย มีความเห็นชอบในธรรม ๔ ประการ (อริยสัจ ๔) คือ  
 ๑) มีความเห็นชอบว่า “ทุกข์” เป็นส่ิงท่ีควร “ก าหนดรู้” วิเคราะห์ให้เห็นถึงทุกข์ เพื่อให้
เขา้ใจและเขา้ถึงความทุกขใ์นทุกแง่ ไม่ควรหนีความทุกขเ์หมือนคนท่ีชอบหนีปัญหา 

                                                 
๗๘ส .ข. ๑๗/๑๐๓/๖๓. 
๗๙ส .สฬา. ๑๘/๒๔๕/๑๗๙. 
๘๐ม.อุ. ๑๔/๒๗๙/๑๖๐. 



 ๒๔๘ 

 ๒) มีความเห็นชอบวา่ “สมุทยั” เป็นส่ิงท่ีควร “ละ” เพราะเป็นเหตุแห่งกองทุกขท์ั้งปวง คือ 
(๑) ความอยากได ้(กามตณัหา) (๒) ความอยากเป็น (ภวตณัหา) และ (๓) ความอยากหนีจากส่ิงท่ี
เป็นอยู ่(วภิาวตณัหา)  
 ๓) มีความเห็นชอบวา่ “นิโรธ” เป็นส่ิงท่ีควร “ท าใหแ้จง้” เพราะเป็นธรรมสูงสุดท่ีท าให้เรา
ถึงความส้ินทุกข ์คือ นิพพาน 
 ๔) มีความเห็นชอบวา่ “มรรค” เป็นส่ิงท่ีควร “ด าเนินตาม” เพราะเป็นหนทางแห่งความส้ิน
ทุกข์ เป็นทางสายกลาง เป็นทางอนัประเสริฐในพระพุทธศาสนา ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการ             
ดงัไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในบทท่ี ๓ 
 เม่ือกลุ่มบรรพชิตสามารถบูรณาการไดเ้ช่นน้ีแลว้ ยอ่มสามารถแกปั้ญหาการเขา้มาบวชดว้ย
เจตนาอันไม่บริสุทธ์ิให้เบาบางและหมดไปได้ในท่ีสุด สามารถท าให้เข้าถึงความสุข สงบ               
ในการด าเนินชีวิต และนิพพานในชีวิตประจ าวนัก็จะเกิดข้ึน (โดยนยัน้ี นิพพาน หมายถึง ความสุข 
สงบ และสันติภาพในชีวิตประจ าวนั) ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๘      
ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “เป้าหมายของพุทธศาสนาอยู่ท่ีความสุข ความสงบ และสันติภาพ เม่ือมีความสุข  
ความสงบ และสันติภาพ นิพพานในชีวิตประจ าวนัก็จะเกิดข้ึน นิพพานไม่ตอ้งรอให้ตาย ไม่ตอ้งรอ
ใหห้มดกิเลส แต่มนัก็สามารถเกิดข้ึนไดใ้นชีวติประจ าวนั” 
 กล่าวโดยสรุป ปัญหาในการด าเนินชีวิตของกลุ่มบรรพชิต ไดแ้ก่ กลุ่มของพระภิกษุและ
สามเณร ซ่ึงภิกษุสามเณรบางรูปจะมีปัญหาในการด าเนินชีวิตท่ีจะตอ้งแกไ้ข ดงันั้น จึงตอ้งมีการน า
หลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการให้เหมาะสมและสมควรแก่ปัญหานั้น ๆ ในกลุ่มบรรพชิตใน
งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดมุ้่งเนน้ถึงหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัสูงต่อการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการด าเนิน
ชีวิตของกลุ่มบรรพชิต ไดแ้ก่ มรรคมีองค ์๘ โดยไดค้ดัเลือกหรือเฟ้นขอ้ธรรมออกมาบูรณาการให้
เหมาะสมกบัลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้มีการแกไ้ขปัญหาท่ีตรงจุด สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง
และมีประสิทธิภาพ เป็นการแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของกลุ่มบรรพชิตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนหากมีการน า
หลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีได้เสนอมาไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวนัอยู่เสมอ เม่ือมรรคมีองค์ ๘ น้ี
ประสานท างานร่วมกนัมิใช่องคใ์ดองคห์น่ึง เม่ือเหตุปัจจยัคือมรรคทั้ง ๘ พร้อมทุกองค ์เช่น เกิดจาการ
พิจารณาจนแจ่มแจง้ ก็จะเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่มรรคสมงัคีหรือธรรมสามคัคี ความพร้อมเพรียงขององคธ์รรม 
องค์ธรรมทั้งหลายท่ีเก่ียวข้องทุกอย่าง ท ากิจหน้าท่ี  ของแต่ละอย่าง ๆ พร้อมเพรียงและประสาน
สอดคลอ้งกนั ให้ส าเร็จผลท่ีเป็นจุดหมาย สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ๑     
ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “มรรคมีองค ์๘  นั้นหมายถึง เส้นทางหรือยทุธศาสตร์ท่ีน าไปสู่ความสันติสุข โดยมี
มาตรฐาน ๘ อยา่งท่ีจะท าใหไ้ปถึงปลายทางได ้โดยแต่ละตวัจะมีตวัช้ีวดั แลว้ถา้หากทุกคนในสังคม
คิดและท าตามมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ก็จะท าให้สังคมน่าอยู่มากข้ึน หากคนไทยยงัรักษาความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัไว ้ท าใหค้นไทยเดินตามธรรมะ คนไทยก็จะมีรอยยิม้ให้กบัชาวโลกก็จะท าให้มี
คนสนใจอยากเขา้ประเทศมากยิง่ข้ึน” 



 ๒๔๙ 

 กล่าวโดยสรุป การน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการเพื่อแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต
ของคนไทยสังคมปัจจุบนันั้น ก็เพราะในปัจจุบนั เม่ือคนไทยเกิดปัญหาในการด าเนินชีวิต ก็มกัจะ
แกปั้ญหากนัดว้ยตวับทกฎหมาย ขอ้ระเบียบกติกา หรือมาตรการต่าง ๆ ซ่ึงแมจ้ะไดผ้ลบา้ง แต่ก็ไม่ไดผ้ล
เท่าท่ีควร เพราะเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ปัญหาเชิงจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยกบับุคคล
ในทุกอาชีพ จะแกไ้ขไดก้็ตอ้งแก้จากพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น ๆ ให้เป็นไปในทางท่ีเหมาะสม
และสมควรกบับริบทในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงเกิดในแต่ละสังคมอาชีพในสังคมไทย เพื่อลดปัญหา          
การขาดคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวติของคนไทยสังคมปัจจุบนัและช่วยส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ของคนไทยสังคมปัจจุบนัให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งโดยส่วนตวั ส่วนรวมทางสังคม และการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดในการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ในท่ีสุด ซ่ึงสรุปเป็นกรอบการบูรณาการ
หลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัสูงไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที ่๔.๓ สรุปการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง 

บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง 
อริยมรรคมีองค์ ๘ (มัชฌิมาปฏิปทา) 

 

กลุ่มบรรพชิต 

๑. มีความด าริท่ีถูกตอ้ง ไม่หลงไปตามกระแสนิยม มีการส ารวมใน
อิริยาบถ รู้จกัส ารวมระวงัการพดู 

๒. มีความคิดเห็นท่ีถูกตอ้ง มุ่งปฏิบติัสู่ความหลุดพน้ 
 

๑. ปัญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูป 

๒. ปัญหาการเขา้มาบวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 

ภิกษุ สามเณร 



 
 

บทที ่๕ 
สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ืองบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั
ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเอกสารและใชก้ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก(In-depth Interview)                  
เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เ ก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการหลัก            
พุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั” ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงค์ไว ้         
๔ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั  ๒) เพื่อศึกษาหลกัพุทธ     
จริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติ  ๓) เพื่อบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทย
ในสังคมปัจจุบนั และ ๔) เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เก่ียวกบัรูปแบบ      
การบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบข่ายเน้ือหาของการศึกษาวิจยั โดยมุ่งเน้นศึกษา
แนวทางในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัด้วยหลกัพุทธจริยศาสตร์ ในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัหลักการในการด าเนินชีวิต เกณฑ์ตดัสินจริยธรรม และอุดมคติเร่ืองความดีสูงสุดหรือ
เป้าหมายของชีวติ ในลกัษณะท่ีจะส่งผลใหเ้กิดคุณค่าแห่งชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ ซ่ึงขอบข่าย                 
ของการศึกษาคร้ังน้ี มีอยู่ ๓ ประเด็น ดงัน้ี คือ ๑) ศึกษาถึงการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบนั ๒) ศึกษาถึงการด าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั มุ่งเนน้ในการประพฤติปฏิบติัดว้ยหลกั       
พุทธจริยศาสตร์ และ ๓) น าเสนอแนวทางการด าเนินชีวิตตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ของคนไทยใน
สังคมปัจจุบนัโดยมุ่งเนน้การด าเนินชีวติท่ีบูรณาการดว้ยหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั (Review Literature) มีการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงกระบวนการในการรวบรวมขอ้มูล คือ  ๑. การศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวกบั แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้รวบรวม และศึกษาวิธีการเรียนรู้การ
ด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค และ
ความฉลาดทางจริยธรรม เพื่อการด าเนินชีวิตตามหลกัพุทธจริยศาสตร์  ๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละกลุ่ม  เพื่อตอ้งการแนวทางในการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการใช้
ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้เรียบเรียงและน าเสนอผลการวิจัย        
ในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์โดยการบรรยายเชิงโวหาร 



 ๒๕๑ 

๕.๑ สรุปผลการวจิัย 
 การด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัมีรูปแบบ ในการด าเนินชีวิตท่ีความแตกต่าง
จากคนไทยในยคุอดีตท่ีผา่นมา เน่ืองจากปัจจยัหลายอยา่งทางสังคมโลกท่ีมีอิทธิพลเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิต และความเป็นอยูข่องคนไทยในสังคมปัจจุบนัให้เกิดการปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลง เพื่อให้เท่า
ทนักบัโลกาภิวตัน์ท่ีหมุนไปอยา่งรวดเร็วจากความทนัสมยัทางเทคโนโลยี การส่ือสาร ท่ีสร้างความ
เจริญใหก้บัคนไทยในดา้นวตัถุอยา่งต่อเน่ือง  
 การด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปน้ี แมจ้ะเกิดความเจริญทางดา้น
วตัถุเป็นอยา่งมาก แต่ก็สร้างปัญหาใหก้บัการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากจิตใจพฒันาไม่ทนักบัความเจริญทางดา้นวตัถุ ปัญหาของการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
สังคมปัจจุบนั ในแต่ละอาชีพนั้น ลว้นเกิดจากปัญหาดา้นการขาดคุณธรรม จริยธรรมทั้งส้ิน ความ
เส่ือมถอยทางดา้นจิตใจ ท าให้คนไทยในสังคมส่วนมากท าผิดหลกัจริยธรรมกนัมาก จนกลายเป็น
โครงสร้างทางสังคมท่ีดอ้ยคุณภาพทางด้านจิตใจ ส่งผลกระทบในทางลบแก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก 
และยิง่นบัวนั ก็ยิง่ทวคีวามรุนแรงข้ึนไปเป็นทวคูีณ  
 ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
สังคมปัจจุบนันั้น เป็นปัญหาใหญ่ท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ควรมีการพฒันาจิตใจของคน
ไทยใหสู้งข้ึน โดยเสนอหลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถน าไปบูรณาการใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัให้เกิดความเหมาะสมและสมควรกบับริบทในแต่ละสังคมอาชีพ      
ก็จะสามารถลดปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัได ้
 หลกัพุทธจริยศาสตร์ เป็นหลกัศีลธรรม จริยธรรมในทางพุทธศาสนา ท่ีสามารถน ามาบูรณา
การในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยไดแ้บ่งออกเป็น ๓ ระดบั คือ 
 ๑) พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อเป็นฐานรองรับคุณภาพต่าง ๆ 
และเพื่อความสันติในสังคม คือ เบญจศีล และเบญจธรรม 
 ๒) พุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อพฒันาจิตใจและขดัเกลาตนเอง
ใหมี้คุณธรรมสูงข้ึน คือ ศีล ๘  และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  
 ๓) พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง คือ จริยศาสตร์ท่ีเป็นไปเพื่อพฒันาผูป้ฏิบติัให้ถึงความเป็นอริยชน 
หรือบรรลุมรรคผลนิพพาน คือ มรรคมีองค ์๘๑ 
 การน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ไปบูรณาการในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัให้
เกิดความเหมาะสมตามบริบทดา้นอาชีพต่าง ๆ นั้น ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอาไว ้๓ กลุ่มดว้ยกนั คือ  

                                                 

 ๑วศิน  อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพธ์รรมดา, ๒๕๔๙), หนา้ ๓๗. 



 ๒๕๒ 

 ๑. บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของกลุ่มบุคคลทัว่ไป  
 การด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทัว่ไป ได้แก่ การด าเนินชีวิตของนิสิต - นักศึกษา, ครู - 
อาจารย์, ขา้ราชการ, นักธุรกิจ และนักการเมือง ได้ประสบกับปัญหาในการด าเนินชีวิตในเชิง     
จริยศาสตร์ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในดา้นลบต่อตนเองและสังคมไทยปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นปัญหา
การท าร้ายร่างกาย การเข่นฆ่าซ่ึงกนัและกนัอย่างไร้เมตตากรุณาเพื่อผลประโยชน์ การลกัขโมย
ทรัพยสิ์นหรือส่ิงของอนัมีค่า การมัว่สุมทางเพศ การพูดเท็จ หลอกลวง ไม่มีสัจจะ ตลอดถึงการ     
ติดส่ิงเสพติด ของมึนเมา และส่ิงท่ีท าให้เสียเวลาในการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง เช่น การติดเกมส์ 
การติดเวบ๊ไซตล์ามก อนาจาร เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาแก่การด าเนิน
ชีวิตของกลุ่มบุคคลทั่วไป ซ่ึงควรได้รับการแก้ไข ซ่ึงพฤติกรรมทางกายและวาจาอันทุจริต 
ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนน้ี ส่วนส าคญั มาจากพื้นฐานทางจิตใจดว้ย ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ 
และความหลง ซ่ึงท าให้คนขาดสติย ั้ งคิด ไม่มีวิจารณญาณใคร่ครวญ ก็จะมีการด าเนินชีวิต              
ท่ีผดิท านองคลองธรรมได ้ 
 จากการศึกษาพบวา่หลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้เป็นหลกัปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่ม
บุคคลทัว่ไป  ไดแ้ก่ เบญจศีล(ศีล ๕) และเบญจธรรม (ธรรม ๕) เป็นหลกัท่ีเหมาะสมส าหรับน าไป
บูรณาการในการด าเนินชีวติใหเ้หมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติ ดงัน้ี 
 ๑) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนั 
 กลุ่มบุคคลทัว่ไปในสังคมไทยปัจจุบนัควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ คือ เบญจศีล
ในขอ้ท่ี ๑ และเบญจธรรมในขอ้ท่ี ๑ มาบูรณาการในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เพื่อแกปั้ญหาการด าเนิน
ชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน ใหเ้บาบาง และหมดไปในท่ีสุด ดงัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๑ ในการแกปั้ญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนั ปัญหาท่ีเกิดจาก
การท าร้ายร่างกายและการฆ่าซ่ึงกนัและกนันั้น ควรมีการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๑ ในการแกปั้ญหา
ดงักล่าว เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี วิธีการบูรณาการนั้น ให้ยอมรับสิทธิ
ในการมีชีวิตอยู่ของกนัและกนัไม่ไปท าลายหักลา้งกนั โดยการใช้เมตตาปรารถนาท่ีจะเห็นตนเอง
อยูอ่ยา่งไม่มีเวร ไม่มีภยั ไม่เบียดเบียนกนั ท าให้เกิดความคิดในแนวท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา แมส้ัตว์
อ่ืนคนอ่ืนก็ตอ้งการอย่างนั้น ยอมรับความจริงท่ีทุกชีวิตตอ้งการอยู่ในโลกอย่างไม่มีเวรไม่มีภยั     
ไม่เบียดเบียนกนั ไม่ประทุษร้ายกนั ตอ้งการเห็นกนัมีชีวติอยูดี่มีสุข  
 บูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๑ ในการแกปั้ญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนั ปัญหาท่ีเกิด
จากการท าร้ายร่างกายและการฆ่าซ่ึงกนัและกันนั้น นอกจากจะมีการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๑                   
ด้วยการละเวน้จากการเบียดเบียนและการฆ่าสัตว์แล้ว ควรมีการด้วยการบูรณาการเบญจธรรม               
ขอ้ท่ี ๑ ในการแกปั้ญหาการท าร้ายร่างกายและการฆ่ากนัควบคู่กนัไป เน่ืองจากเบญจธรรม ขอ้ท่ี ๑                



 ๒๕๓ 

เป็นหลกัการทางพุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนักบัเบญจศีลขอ้ท่ี ๑ ในการบูรณา
การเบญจธรรมขอ้ท่ี ๑ ความเมตตาต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์หล่านั้น คือ กลุ่มบุคคลทัว่ไปควรมีความรัก            
ความปรารถนาดี และความสงสารต้องการช่วยเหลือปลดเปล้ืองทุกข์ให้กับผูอ่ื้นและสัตว์อ่ืน        
ใหค้วามเอน็ดูไม่ท าร้ายร่างกายทุบตีเขาหรือฆ่าใหต้าย 
 ๒) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาคอรัปช่ัน 
 กลุ่มบุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะกลุ่มขา้ราชการและนกัการเมืองไทยปัจจุบนั ควรมีการน าหลกั
พุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการในการด าเนินชีวิต เพื่อแก้ปัญหาคอรัปชั่นซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ี              
บ่อนท าลายประเทศชาติ ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้สนอหลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๒ ในการแกปั้ญหาคอรัปชั่น ปัญหาท่ีเกิดจากการคอรัปชัน่นั้น  
ควรมีการบูรณาการเบญจศีลข้อท่ี ๒ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะเป็นหลักการท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น เป็นผูป้ฏิบติั ตอ้งด าเนินชีวิตดว้ยการ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต  งดเวน้จากการเอารับเอาเปรียบกนั  มีความรักในเพื่อนมนุษยโ์ดยเห็นคนท่ี
ตนเอาเปรียบหรือไปเบียดบงัเอาทรัพยข์องคนอ่ืนมานั้น  เป็นเพื่อนร่วมทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย
ดว้ยกนัทั้งส้ิน มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตวั  เล้ียงชีวติโดยสุจริต 
 บูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๒ ในการแกปั้ญหาคอรัปชัน่ ปัญหาท่ีเกิดจากการคอรัปชัน่นั้น 
ควรมีการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๒ ควบคู่ไปกบัการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๒ ในการแกปั้ญหา
คอรัปชัน่ในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธี
การบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีสัมมาอาชีวะ คือ การรู้จกัเล้ียงชีพในทาง
ท่ีชอบ ละเวน้จากการท าอาชีพหรือพฤติกรรมในการประกอบอาชีพในทางลกัขโมยของคนอ่ืนหรือ
หยบิฉวยของ ๆ คนอ่ืนมาเป็นของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 ๓) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการมั่วสุมทางเพศ 
 ปัญหาการมัว่สุมทางเพศ เป็นปัญหาหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนกบักลุ่มบุคคลทัว่ไป ในสังคมไทยมกัจะ
เกิดข้ึนในกลุ่มของนิสิต - นักศึกษาไทย ท่ีอาจมีค่านิยมท่ีผิด เ ลียนแบบพฤติกรรมของ                         
ชาวต่างประเทศในเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ อยา่งขาดวจิารณญาณ ขาดสติย ั้งคิด ลุอ านาจกามตณัหาจนถึง
ขั้นรวมตวักันเพื่อมัว่สุมทางเพศในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง หรือในกรณีมีเพศสัมพนัธ์ในสถานท่ี       
ท่ีไม่ควร เช่น ในท่ีสาธารณะต่าง ๆ เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรมีการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศ เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้สนอหลกัการ วิธีการ และการน าไป
ประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๓ ในการแกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศ ปัญหาการมัว่สุมทางเพศ 
ควรมีการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๓ ในการแกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศในสังคมไทย โดยเฉพาะ



 ๒๕๔ 

กลุ่มนิสิต - นกัศึกษาไทยปัจจุบนั เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ือง
ของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปจะตอ้งบูรณาการการด าเนินชีวิตในสังคมให้เป็นไป คือ
ตอ้งรู้จกัควบคุมระวงัการละเมิด ด้วยหลกัของสทารสันโดษ  และรู้เท่าทนัวตัถุกาม ส่ิงย ัว่ยุทาง
กามารมณ์ต่าง ๆ  เช่น สถานเริงรมยต่์าง ๆ พร้อมกบัจะตอ้งรู้จกัควบคุมค่านิยมเก่ียวกบัการบริโภค
หรืออุดมคติในการด าเนินชีวิตโดยเน้นทางวตัถุ  จะตอ้งมีกามสังวร หมายถึง ความส ารวมในกาม 
ไดแ้ก่ กิริยาท่ีระมดัระวงัไม่ประพฤติ มกัมากในกาม รู้จกัยบัย ั้งควบคุมตนในทางกามารมณ์ 
 บูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๓ ในการแกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศ ปัญหาท่ีเกิดจากการมัว่สุม
ทางเพศนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๓ ควบคู่ไปกบัการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๓     
ในการแกปั้ญหาการมัว่สุมทางเพศในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต - นกัศึกษาไทยปัจจุบนั เพราะ
เป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคล
ทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีกามสังวร คือ รู้จกัยบัย ั้งควบคุมตนเอง ในการปฏิบติัทางกามารมณ์ 
หรือเร่ืองรัก ๆ ใคร่ ๆ ไม่ให้ผิดศีลธรรม ไม่มัว่สุมในเร่ืองเพศ ไม่ละเมิดนอกใจคู่ครองของตน ไม่
ละเมิดและไม่เสียสัตย์ต่อกัน ไม่ล่วงละเมิดคู่ครองหรือของหวงห้ามอนัเป็นสิทธ์ิของผูอ่ื้น การ
ปฏิบติัต่อคู่ครองของตนอยา่งบริสุทธ์ิใจ มีความซ่ือสัตยต่์อกนั  
 ๔) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่รับผดิชอบต่ออาชีพ 
 ปัญหาความไม่รับผดิชอบต่ออาชีพเป็นปัญหาส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มบุคคลทัว่ไป
ในสังคมไทย ทั้งในกลุ่มของนิสิต - นกัศึกษา กลุ่มของครู - อาจารย ์กลุ่มของขา้ราชการ กลุ่มของ
นกัธุรกิจและกลุ่มของนกัการเมือง ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นวา่ หากมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์
มาบูรณาการในการด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทัว่ไปแลว้ จะสามารถแกปั้ญหาความไม่รับผิดชอบ
ต่ออาชีพได ้ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้สนอหลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัไวด้งัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๔ ในการแกปั้ญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพ การพูดของมนุษย์
นั้น  มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป บางคนพดูอยา่งท าอยา่ง  บางคนปากกบัใจตรงกนั  คือพูดอยา่ง
ใดก็ท าอยา่งนั้น จะพิจารณากนัในท่ีน้ีเฉพาะค าพูดท่ีก่อให้เกิดความไม่เช่ือมัน่ต่อกนัเท่านั้น อยา่งไร
ก็ตาม ค าพูดท่ีกระทบต่ออาชีพข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบด้วย  
เพราะแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานทางจิตใจท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้เกิดปัญหาความไม่รับผิดชอบต่ออาชีพ 
ควรมีการบูรณาการเบญจศีลข้อท่ี ๔ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะเป็นหลักการท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติั
จะตอ้งใชว้าจาหรือค าพูดท่ีประกอบดว้ยเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ เพื่อป้องกนัการท าลายประโยชน์ของตน
และของผูอ่ื้น เป็นวธีิท่ีท าใหผู้ท่ี้รักษาศีลขอ้น้ีรักษาวาจาของตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือได ้  



 ๒๕๕ 

 บูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๔ ในการแกปั้ญหาความไม่รับผดิชอบต่ออาชีพ  ปัญหาความไม่
รับผดิชอบต่ออาชีพนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๔ ในการแกปั้ญหาความไม่รับผิดชอบ
ต่ออาชีพในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมกบัการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธี
การบูรณาการนั้น กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้งด าเนินชีวิต ดว้ยสัจจะ คือ ความสัตยต่์อ
อาชีพของตน ไม่หลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยวาจาหรือการกระท าใด ๆ  อนัเป็นอาการหลอกลวง คดโกง  
อนัแสดงถึงความไม่ซ่ือตรงต่ออาชีพของตน  
 ๕) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการติดยาเสพติด 
 ปัญหาการติดยาเสพติด เป็นปัญหาหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนกบักลุ่มบุคคลทัว่ไป ในสังคมไทยมกัจะ
เกิดข้ึนในกลุ่มของนิสิต - นกัศึกษา ครู - อาจารยช์าย ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของนิสิต - นกัศึกษาหนี
เรียนไปมัว่สุมเสพยาเสพติด ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรมีการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์               
ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสามารถแก้ปัญหาการติดยาเสพติดของกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยได ้    
ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้สนอหลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการเบญจศีลข้อท่ี ๕ ในการแก้ปัญหาการติดยาเสพติด ปัญหาท่ีเกิดจากการติดยา                      
เสพติดนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๕ ในการแกปั้ญหาการติดยาเสพติดในสังคมไทย 
เพราะเป็นหลักการท่ีมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้ น                   
กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้งด าเนินชีวิตดว้ยความมีสติ ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลกัของ
ศีลขอ้ท่ี ๕ ซ่ึงเป็นเป้าหมายในท่ีน้ี การท าความรู้ความเขา้ใจในศีลขอ้ท่ี ๕ ต่อปัญหาต่าง ๆ  ท่ีมี
ผลกระทบต่อบุคคลสถาบนัครอบครัวตลอดถึงสังคมโดยส่วนรวมนั้นก็เน่ืองมาจากสุราและส่ิงเสพ
ติด  ใหผ้ลร้ายในหลายรูปแบบ  เพราะการด่ืมสุราและเสพของมึนเมาต่าง ๆ มีผลเสียต่อร่างกายและ
สติปัญญา ซ่ึงมีโทษแก่ตวัเอง และผูอ่ื้น 
 บูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๕ ในการแกปั้ญหาการติดยาเสพติด ปัญหาท่ีเกิดจากการติดยา
เสพติดนั้น ควรมีการบูรณาการเบญจธรรมขอ้ท่ี ๕ ควบคู่ไปกบัการบูรณาการเบญจศีลขอ้ท่ี ๕                
ในการแก้ปัญหาการติดยาเสพติดในสังคมไทย เพราะเป็นหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนเป็นหลักการท่ีมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น               
กลุ่มบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติั เม่ือน าหลกัการของศีลข้อน้ีมาปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัแล้ว ก็
สามารถละเวน้จากการด่ืมเคร่ืองดองของเมาและส่ิงเสพติดทุกชนิดได้ และต้องมีการเจริญ
สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกไดใ้นความถูกผิดดีชัว่อยู่ตลอดเวลา สติสัมปชญัญะยงัเป็นธรรม
เก้ือกลูต่อผูน้ าไปบูรณาการใชใ้นชีวติประจ าวนัในฐานะเป็นธรรมท่ีช่วยให้เราเกิดความไม่ประมาท
ในการด าเนินชีวติ                    
 



 ๒๕๖ 

 ๒. บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
 การด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ไดแ้ก่ การด าเนินชีวิตของกลุ่มแม่ชี และกลุ่มอุบาสก
อุบาสิกา การด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั ไดป้ระสบกบัปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตในเชิงจริยศาสตร์ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในดา้นลบต่อตนเองและสังคมไทยปัจจุบนั 
ปัญหาส าคญั ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีอยู ่๒ ปัญหาหลกั ๆ คือ ปัญหาการถือศีลพรตอนังมงาย และปัญหา
วาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคม  
 จากการศึกษาพบว่าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบักลางเป็นหลกัปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับผู ้
ปฏิบติัธรรม   ไดแ้ก่ ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  เป็นหลกัท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปบูรณา
การในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม        
สามารถน าชีวติของผูป้ฏิบติัไปสู่ความสุขอนัแทจ้ริงได ้ดงัน้ี 
 ๑) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการถือศีลพรตอนังมงาย 
 ปัญหาในการด าเนินชีวิตของแม่ชีไทยในสังคมไทยปัจจุบนัท่ีพบเห็นชดัท่ีสุด ก็คือ แม่ชี
บางกลุ่ม มกัมีการตั้งส านักดูดวงชะตา สะเดาะเคราะห์แกก้รรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมหรือการ
กระท าท่ีขดักบัค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นสีลพัพตปรามาส (การถือศีลพรตอนังมงาย) ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่ กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมเหล่าน้ีควรมีหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการยึดเหน่ียว ไดแ้ก่ 
หลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง เพื่อน าไปบูรณาการในการแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู ้
ปฏิบติัธรรม ในการแกปั้ญหาการถือศีลพรตอนังมงาย ดงัน้ี 
 บูรณาการกุศลกรรมบถ ๑๐ ข้อท่ี ๑๐ คือ มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ ในการ
แกปั้ญหาการถือศีลพรตอนังมงาย  ปัญหาท่ีเกิดจากการถือศีลพรตอนังมงายนั้น ควรมีการบูรณาการ
กุศลกรรมบถ ๑๐ข้อท่ี ๑๐ ในการแก้ปัญหาการถือศีลพรตอันงมงายในสังคมไทย เพราะเป็น
หลกัธรรม ท่ีมีความเหมาะสมกบัการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มผูป้ฏิบติั
ธรรมซ่ึงเป็นผูบู้รณาการจะตอ้งมีความเห็นถูกตอ้งเป็นสัมมาทิฏฐิ เขา้ใจในหลกักรรมวา่ ท าดีมีผลดี 
ท าชัว่มีผลชัว่ รู้เท่าทนัความเป็นไปธรรมดาของโลกและชีวติตามเหตุปัจจยั๒ โดยเฉพาะในเร่ืองของ
ศรัทธา กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มแม่ชี และกลุ่มอุบาสกอุบาสิกา ควรมีการศึกษาถึงศรัทธาท่ี
ถูกตอ้งในทางพุทธศาสนา เพื่อแก้ไขความเห็นผิดตามท านองคลองธรรมดงักล่าว ศรัทธาในทาง
พุทธศาสนาท่ีจดัวา่เป็นศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ไม่เป็นการถือศีลพรตอนังมงาย ไดแ้ก่ ศรัทธา ๔ ประการ
คือ ๑) กมัมสัทธา คือ เช่ือวา่กรรมมีอยูจ่ริง ๒) วิปากสัทธา คือ เช่ือวิบากหรือผลของกรรม มีอยูจ่ริง 
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 ๒๕๗ 

๓) กมัมสัสกตาสัทธา คือ เช่ือความท่ีสัตวมี์กรรมเป็นของตน ๔) ตถาคตโพธิสัทธา คือ เช่ือความ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจา้๓ 
 ๒) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาวาจาทีเ่ป็นการกระทบต่อสังคม 
 สืบเน่ืองจากปัญหาการถือศีลพรตอนังมงายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ก่อให้เกิดปัญหาวาจา
ท่ีเป็นการกระทบต่อสังคมตามมาอยา่งต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นวา่ ความเห็นผิดตามท านอง
คลองธรรมของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม จะท าให้เกิดปัญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคมไปเร่ือย ๆ            
ไม่มีวนัจบส้ิน ท าใหเ้กิดเสียงวพิากษว์จิารณ์ในดา้นลบ ท าให้ประชาชนสับสนและสงสัยในค าสอน
ทางพุทธศาสนาอยา่งกวา้งขวาง ดงันั้น ผูว้จิยัเห็นวา่ เพื่อเป็นการแกปั้ญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อ
สังคมของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง ไปบูรณาการในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั ตามหลกัการ วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 
 บูรณาการกุศลกรรมบถ ๑๐ ขอ้ท่ี ๗ คือ ละเวน้การพูดเหลวไหล เพอ้เจอ้ พูดแต่ค าจริงมี
เหตุผลมีสาระมีประโยชน์และถูกกาลเทศะ ซ่ึงเป็นแกปั้ญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคม  และ
ปัญหาท่ีเกิดจากวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคมนั้น ควรมีการบูรณาการกุศลกรรมบถ ๑๐ ขอ้ท่ี ๗ 
ควบคู่ไปกับการบูรณาการศีล ๘ ข้อท่ี ๔ ในการแก้ปัญหาวาจาท่ีเป็นการกระทบต่อสังคมใน
สังคมไทย เพราะเป็นหลกัธรรมท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนเป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสม
กบัการแก้ปัญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะต้อง
ส ารวมระวงัวาจา  และละเว้นจากการพูดเหลวไหล เพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริงมีเหตุผลมีสาระมี
ประโยชน์และถูกกาลเทศะ  ในการพูดแต่ละคร้ังควรมีหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัค าพูดของตนได ้
สามารถพิสูจน์ได้ ค  าว่าถูกกาลเทศะ หมายความว่า การพูดในแต่ละคร้ังตอ้งพิจารณาว่าเวลานั้น 
สถานท่ีนั้น ควรพูดหรือไม่พูดแลว้จะเกิดผลกระทบอย่างไร มิเช่นนั้นการพูดอาจส่งผลเสียหรือ
ผลกระทบต่อสังคมในแง่ลบได ้
 
 ๓. บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของบรรพชิต 
 การด าเนินชีวิตของบรรพชิตในท่ีน้ี หมายถึง การด าเนินชีวิตของกลุ่มสามเณรและกลุ่ม
พระภิกษุ การด าเนินชีวติของบรรพชิตในสังคมไทยปัจจุบนั ไดป้ระสบกบัปัญหาในการด าเนินชีวิต
ในเชิงจริยศาสตร์ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบในดา้นลบต่อตนเองและสังคมไทยปัจจุบนั ปัญหาส าคญั 
ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีอยู ่๒ ปัญหาหลกั ๆ คือ ปัญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูป และปัญหาการเขา้มา
บวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ  
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 จากการศึกษาพบวา่หลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัสูงเป็นหลกัปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่ม
บรรพชิต  ไดแ้ก่ มรรคมีองค ์๘  เป็นหลกัท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปบูรณาการในการด าเนินชีวิตให้
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติ ดงัน้ี 
 ๑) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูป 
 ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัสมณสารูปของพระภิกษุ – สามเณร ไม่วา่จะเป็นการไม่
ส ารวมกิริยาอาการต่าง ๆ ของบรรพชิตในสถานท่ีต่าง ๆ การละเล่นของพระเณรในประเพณีสงกรานต ์
เป็นตน้ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การแกปั้ญหาดงักล่าว ควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณา
การในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อรักษาสมณสารูปให้เป็นไปตามท านองคลองธรรมแห่งพระวินยั
ของพระพุทธเจา้ และหลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีน ามาแก้ปัญหานั้นจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัการ
แกปั้ญหาดงักล่าว ดงัน้ี 
 บูรณาการมรรคมีองค์ ๘ ข้อท่ี ๒ สัมมาสังกัปปะ ในการแก้ปัญหาความไม่เหมาะสม         
ในสมณสารูป  ในการแกปั้ญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูป การด าเนินชีวิตของบรรพชิตควรมี
ด าริท่ีถูกตอ้ง คือ มีความคิดออกจากกาม  มีความคิดออกจากความพยาบาทมุ่งร้าย และมีความคิดออก
จากการเบียดเบียน การท่ีบรรพชิตบางกลุ่ม ยงัมีความเพลิดเพลินยินดีกบัการละเล่นให้เกิดความ
บันเทิงทางตา หู จมูก ล้ิน กาย เช่น การแสดงกิริยาอาการไม่ส ารวมในท่ีสาธารณะ การเล่น
สงกรานตก์บัชาวบา้น จดัไดว้า่ เป็นพฤติกรรมท่ียงัมีความคิดติดอยูใ่นกาม ดงันั้น บรรพชิตน้ีจึงควร
น าหลกัเนกขมัมสังกปัปะ (ความด าริออกจากกาม) มาบูรณาการในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดว้ย
การมีความคิดออกจากกามเหล่าน้ี ครองเพศนกับวชใหเ้หมาะสมกบัสมณสารูป 
 ส่วนการท่ีบรรพชิตบางกลุ่ม ยงัมีพฤติกรรมก้าวร้าว หยาบคาย เป็นพฤติกรรมท่ีประชด
สังคมเพราะความไม่พอใจในบุคคลอ่ืน เช่นน้ีจดัไดว้่า เป็นพฤติกรรมท่ียงัมีความคิดติดกบัความ
พยาบาทมุ่งร้าย ดงันั้น บรรพชิต จึงควรน าหลกัอพัยาปาทสังกปัปะ (ความด าริไม่พยาบาทมุ่งร้าย) 
มาบูรณาการในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดว้ยการมีความคิดออกจากความพยาบาทมุ่งร้ายเหล่าน้ี 
เป็นผูรู้้จกัให้อภยั มีเมตตา คุยกนัดว้ยเหตุดว้ยผลมากกว่าใชอ้ารมณ์ฉุนเฉียว ครองเพศนกับวชให้
เหมาะสมกบัสมณสารูป 
 บูรณาการมรรคมีองค ์๘ ขอ้ท่ี ๓ สัมมาวาจา ในการแกปั้ญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูป 
ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เหมาะสมในสมณสารูปนั้น ควรมีบูรณาการมรรคมีองค์ ๘ ข้อท่ี ๓ 
สัมมาวาจา ในการแกปั้ญหาความไม่เหมาะสมในสมณสารูปในสังคมไทย เพราะเป็นหลกัธรรมท่ีมี
ความเหมาะสมกบัการแกปั้ญหาน้ี ในเร่ืองของวิธีการบูรณาการนั้น บรรพชิตซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัจะตอ้ง
ส ารวมวาจาท่ีไม่เหมาะสมแก่ความเป็นสมณสารูป ได้แก่ การเวน้จากพูดเท็จ การเวน้จากพูด
ส่อเสียด การเวน้จากพูดหยาบ และเวน้จากพูดเพอ้เจอ้ ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา



 ๒๕๙ 

เป็นไฉน ภิกษุทั้งหลาย การเวน้จากพูดเท็จ ๑ การเวน้จากพูดส่อเสียด ๑ การเวน้จากพูดหยาบ ๑    
เวน้จากพดูเพอ้เจอ้ ๑ เรียกวา่ สัมมาวาจา”๔ 
 ๒) บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการแก้ปัญหาการเข้ามาบวชด้วยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 
 ในสังคมปัจจุบนัก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ความประพฤติของภิกษุสามเณรบางรูปอยูไ่ม่นอ้ย 
เช่น การท่ีพระภิกษุบางรูป มีขอ้วตัรปฏิบติัผดิวนิยั ท าธุรกิจเชิงพาณิชย ์นบัถือไสยศาสตร์ ประกอบ
พิธีกรรมผีเจา้เขา้ทรง  นอกจากน้ี การด าเนินชีวิตของภิกษุสามเณรในสังคมไทย ยงัตอ้งพบเจอกบั                 
ภัยศาสนารอบตัวอยู่เป็นประจ า ซ่ึงหากรู้ทันก็สามารถหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหานั้ น                      
ได้ทันท่วงที  แต่หากไม่ รู้ทัน  อาจได้รับผลกระทบหากมีผู ้ไม่ประสงค์ดี เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาเพื่อกระท าการเส่ือมเสียหรือใส่ร้ายป้ายสี หรือเขา้มาบวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ 
เช่น บวชเขา้มากอบโกยผลประโยชน์ของวดัเขา้หาตนเองโดยมิชอบ หรือเขา้มาบวชเพื่อหลบหนี
คดีอาญาบา้นเมือง เป็นตน้ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ควรมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการ 
ในการด าเนินชีวิตเพื่อแกปั้ญหาการเขา้มาบวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้สนอหลกัการ 
วธีิการ และการน าไปประพฤติปฏิบติัดงัน้ี 
 บูรณาการหลักสัมมาทิฏฐิในการแก้ปัญหาการเข้ามาบวชด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธ์ิ          
เม่ือวิเคราะห์จากปัญหาการเขา้มาบวชดว้ยเจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิ จะพบว่า ปัญหาอนัเป็นตน้ตอนั้น           
ก็คือ บุคคลท่ีเขา้มาบวชนั้นไม่ทราบหรือไม่เขา้ใจว่า เจตนาท่ีแทจ้ริงของการบวชคืออะไร ดงันั้น  
จึงมีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ในเร่ืองของการเข้ามาบวชเป็นภิกษุ – สามเณรในสังคมไทย                   
ยุคปัจจุบนั ส่วนภิกษุสามเณรท่ียงัไม่รู้วตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงของการบวช หรือรู้แลว้แต่ก็ยงัขาด
อุดมการณ์อนัแทจ้ริงก็เน่ืองดว้ยยงัติดอยูใ่นอ านาจวตัถุนิยมหรือ ลทัธิบริโภคนิยม ซ่ึงส่งเสริมให้เกิด
กิเลส เช่น ท าธุรกิจเชิงพาณิชย ์นบัถือไสยศาสตร์ เป็นตน้ 
 ดงันั้น บรรพชิตจึงสามารถบูรณาการหลกัสัมมาทิฏฐิในการแกปั้ญหาการเขา้มาบวชดว้ย
เจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิไดโ้ดย มีความเห็นชอบในธรรม ๔ ประการ (อริยสัจ ๔) คือ  
 ๑) มีความเห็นชอบว่า “ทุกข์” เป็นส่ิงท่ีควร “ก าหนดรู้” วิเคราะห์ให้เห็นถึงทุกข์ เพื่อให้
เขา้ใจและรู้เท่าทนัความทุกข ์
 ๒) มีความเห็นชอบวา่ “สมุทยั” เป็นส่ิงท่ีควร “ละ” เพราะเป็นเหตุแห่งกองทุกขท์ั้งปวง คือ 
(๑) ความอยากได ้(กามตณัหา) (๒) ความอยากเป็น (ภวตณัหา) และ (๓) ความอยากหนีจากส่ิงท่ี
เป็นอยู ่(วภิวตณัหา)  
 ๓) มีความเห็นชอบวา่ “นิโรธ” เป็นส่ิงท่ีควร “ท าใหแ้จง้” เพราะเป็นธรรมสูงสุดท่ีท าให้เรา
ถึงความส้ินทุกข ์คือ นิพพาน 
                                                 

 ๔ส .ม. ๑๙/๓๖/๘. 



 ๒๖๐ 

 ๔) มีความเห็นชอบว่า “มรรค” เป็นส่ิงท่ีควร “ด าเนินตาม” เพราะเป็นหนทางแห่งความ          
ส้ินทุกข ์เป็นทางสายกลาง เป็นทางอนัประเสริฐในพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ มรรคมีองค ์๘ ประการ 
 เม่ือบรรพชิตสามารถบูรณาการได้เช่นน้ีแล้ว ย่อมสามารถแก้ปัญหาการเขา้มาบวชด้วย
เจตนาอนัไม่บริสุทธ์ิใหเ้บาบางและหมดไปไดใ้นท่ีสุด 
 กล่าวโดยสรุป การน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการเพื่อแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในสังคมปัจจุบนันั้น กล่าวคือ เม่ือเกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตของคนไทย ก็มกัจะ
แกปั้ญหากนัดว้ยตวับทกฎหมาย ขอ้ระเบียบกติกา หรือมาตรการต่าง ๆ ซ่ึงแมจ้ะไดผ้ลบา้ง แต่ก็ไม่ไดผ้ล
เท่าท่ีควร เพราะเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ปัญหาเชิงจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยกบับุคคล
ในทุกอาชีพ จะแกไ้ขไดก้็ตอ้งแก้จากพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้น ๆ ให้เป็นไปในทางท่ีเหมาะสม
และสมควรกบับริบทในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงเกิดในแต่ละสังคมอาชีพในสังคมไทย เพื่อลดปัญหา               
การขาดคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัและช่วยส่งเสริมการ                 
ด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งโดยส่วนตวั และส่วนรวม รวมทั้ง            
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๑ 

๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ทีไ่ด้มาจากการวจิัย  
 องค์ความรู้ใหม่ เก่ียวกบั “รูปแบบการบูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในสังคมปัจจุบนั” ในคร้ังน้ี  เม่ือน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ มาบูรณาการในการด าเนินชีวิต
ของคนไทยในสังคมปัจจุบนัแลว้ ยอ่มท าให้เกิดผลดี คือ การด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทัว่ไป  ด าเนิน
ชีวิตดว้ยหลกัเบญจศีลและเบญจธรรม (The Five Precepts and The Five Virtues) การด าเนินชีวิต
ของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม  รักษาศีล ๘  และประพฤติปฏิบติัหลกักุศลกรรมบถ ๑๐  (Eight Precepts 
and Wholesome course of action)   การด าเนินชีวิตกลุ่มบรรพชิต  ด าเนินชีวิตไปตามหลกัมรรคมี
องค ์๘   (The Eightfold Path) โดยสรุปรูปแบบการบูรณาการการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบนัดว้ยหลกัพุทธจริยศาสตร์เป็น “FEE  MODEL” ซ่ึงมีท่ีมาดงัน้ี  
 ๑. F ยอ่มาจาก The Five Precepts and The Five Virtues หมายถึง เบญจศีลและ เบญจธรรม 
ซ่ึงเป็นการบูรณาการการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัของกลุ่มบุคคลทัว่ไป ดว้ยหลกั
พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ อนัเป็นหลกัธรรมท่ีท าใหค้นเป็นมนุษยส์มบูรณ์ คือ เป็นมนุษยท์ั้งร่างกาย
และจิตใจ  ศีล จัดเป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นแห่งการด าเนินชีวิตส าหรับรองรับคุณงามความดีไว ้
โดยเฉพาะศีล ๕  และจ าเป็นท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัหลกัเบญจธรรมทั้ง ๕ ไปดว้ยกนั เม่ือมนุษยมี์
ศีลมีธรรมแลว้ ยอ่มเป็นมนุษยท่ี์มีความงาม น่าคบ  น่าเขา้ใกล ้น่านบัถือ และท าให้เกิดความสงบสุข
ข้ึนแก่สังคมส่วนรวม สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมท่ีมีความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นเหมาะแก่การ
ด ารงชีวิต ประกอบกิจการงาน และจะเป็นสังคม ท่ีมีความสงบ ความสันติ ความปลอดภยั ความ
ผาสุกก็จะเกิดข้ึนในสังคมตลอดไป ซ่ึงมีแผนภูมิแสดงองคป์ระกอบไว ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่๕.๑  แสดงองค์ประกอบการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับต้น 

The Five Precepts and The Five Virtues 

เบญจศีล 

เวน้จากท าลายชีวติ 

 เวน้จากถือเอาของท่ีเขามิได้
ให้ เวน้จากประพฤติผดิทางกาม 

เวน้จากการพูดค าเทจ็ 

เวน้จากการด่ืมเคร่ืองดองของเมา 

เบญจธรรม 

มีเมตตากรุณา 

ประกอบอาชีพสุจริต 

ส ารวมในเร่ืองกาม 

มีสจัจะ 

มีสติสมัปชญัญะ 



 ๒๖๒ 

 ๒. E = Eight Precepts and Wholesome course of action หมายถึง ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐  
เกิดจากการบูรณาการการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ของกลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ดว้ยหลกั
พุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง อนัเป็นวิธีการประพฤติปฏิบติัเพื่อจุดมุ่งหมายของพุทธจริยศาสตร์    
เม่ือพิจารณาขอ้บญัญติัในศีล ๘ ท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้า่ มุ่งให้ผูป้ระพฤติปฏิบติัตามค าสอน ฝึกหดั
ด ารงชีพอยา่งมกันอ้ย พยายามลดละเลิกส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นส าหรับชีวิตทีละเล็กนอ้ย เป็นการปฏิบติัเพื่อ
ละกิเลสท่ีคุกรุ่นอยูภ่ายในใจให้เร้าร้อน เพื่อให้จิตใจสะอาดบริสุทธ์ิเป็นขั้น ๆ ถึงแมว้า่ศีล ๘ ยงัจดั
วา่เป็นศีลท่ีหา้มเฉพาะกายกบัวาจาอยูก่็ตาม แต่ก็ไดส่้งผลไปถึงจิตดว้ย ในอนัท่ีจะลด ละ เลิก ความ
ตอ้งการทางกาย อนัเป็นเหตุท าให้จิตใจเกิดความโลภ ความโกรธ และความหลง และปฏิบติัตาม
หลกักุศลกรรมบถ ๑๐ ซ่ึงเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัเพื่อพฒันากาย วาจา และใจของตนเองให้สูงข้ึน 
เป็นข้อปฏิบติัของบณัฑิต ผูห้วงัในความก้าวหน้าในด้านกุศลกรรม โดยเม่ือปฏิบติัได้ครบถ้วน
สมบูรณ์แลว้ ก็จะเป็นการยกฐานะการท าความดีใหย้ิง่ข้ึนไป  เพื่อพฒันาจิตมุ่งสู่จุดหมายและความดี
สูงสุดต่อไป ซ่ึงมีแผนภูมิแสดงองคป์ระกอบไว ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่๕.๒  แสดงองค์ประกอบการด าเนินชีวติตามหลักพุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง 

Eight Precepts and Wholesome course of action 

วจีกรรม มโนกรรม 

เวน้จากการฆ่าสัตว ์

เวน้จากการลกัทรัพย ์

เวน้จากประพฤติผดิทาง
กาม 

ไม่คิดอยากไดท้รัพยสิ์นผูอ่ื้น 

ไม่คิดร้ายเบียดเบียน 
พยาบาทปองร้ายเขา 

เห็นชอบตามคลองธรรม 

กายกรรม 

เวน้จากพูดเทจ็ 

เวน้จากพูดส่อเสียด 

เวน้จากพูดค าหยาบ 

เวน้จากพูดเพอ้เจอ้ 

ศีล ๘ 

เวน้จากท าลายชีวติ 

เวน้จากถือเอาของท่ีเขามิได้
ให้ เวน้จากประพฤติผิดพรหมจรรย ์

เวน้จากการพูดค าเทจ็ 

เวน้จากการด่ืมเคร่ืองดองของเมา 

เวน้จากบริโภคอาหารในเวลา
วกิาล คือเท่ียงแลว้ไป 

เวน้จากฟ้อนร า ขบัร้อง บรรเลง
ดนตรี การทัดทรงดอกไม้ของ
หอม และเคร่ืองลูบไล ้

เวน้จากท่ีนอนอนัสูงใหญ่ 
หรูหราฟุ่มเฟือย 

กุศลกรรมบถ ๑๐ 



 ๒๖๓ 

 ๓. E= The Eightfold Path มรรคมีองค ์๘ เกิดจากการบูรณาการการด าเนินชีวิตของคนไทย
ในสังคมปัจจุบนั ของกลุ่มบรรพชิต ดว้ยหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง อนัเป็นหลกัจริยธรรมท่ีน าผู ้
ปฏิบติัให้เขา้สู่อุดมคติสูงสุดของชีวิตได ้ซ่ึงเป็นวิถีทางน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา อนัเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินชีวิตไดส้ าเร็จ นัน่ก็คือหลกัจริยธรรมท่ีท าให้มนุษยส์ามารถดบัทุกขไ์ดส้ าเร็จ มรรควิธีท่ี
จะน าไปสู่ความดบัทุกข์ หรือดบัตณัหานั้น ซ่ึงเป็นการด าเนินชีวิตไปสู่ความพน้ทุกขต์ามล าดบัว่า 
สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากมัมนัตะ เรียกวา่ ศีล เป็นเคร่ืองขดัเกลากิเลส เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิช่วย
ท าให้เกิดสมาธิ ตรงกบัสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สมาธิ คือความเป็นผูต้ ั้งมัน่แน่วแน่ 
มัน่คง เป็นตวัขดัเกลากิเลสอยา่งกลาง เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิ สมาธิมัน่คง ผลตามมาท าให้เกิดปัญญา ซ่ึง
ตรงกบัมรรคในขอ้ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกปัปะ เป็นความรู้แจง้เห็นจริง อนัเป็นหนทางให้พน้
ทุกข์ และสามารถท าให้ผูป้ฏิบติัเข้าสู่จุดหมายความดีสูงสุด พร้อมกับความสุขสูงสุด เรียกว่า 
โลกุตตรสุข คือ พระนิพพาน ซ่ึงมีแผนภูมิแสดงองคป์ระกอบไว ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่๕.๓ แสดงองค์ประกอบการด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง 
 
 
 
 
 

The Eightfold Path 

ศีล สมาธิ 

มีความเห็นถูกตอ้ง 

มีความด าริชอบ 

มีความเพียรชอบ 

มีความระลึกชอบ 

ตั้งใจไวช้อบ 

ปัญญา 

กล่าววาจาชอบ 

ท าการงานชอบ 

เล้ียงชีวิตชอบ 



 ๒๖๔ 

 ซ่ึงรูปแบบบูรณาการการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัดว้ยหลกัพุทธจริยศาสตร์ 
คือ “FEE  Model” ดงัแผนภูมิ 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ ๕.๔  แสดง Model การบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทย       

ในสังคมปัจจุบัน  
 
 กล่าวไดว้่า การด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง                  
สร้างจิตส านึกร่วมกันในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เน่ืองจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ               
ด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ส่วนใหญ่แล้วล้วนเกิดมาจากการขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมทั้งส้ิน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ “FEE  Model” เป็นหลกัการหน่ึงท่ีเกิดจากการบูรณาการ
หลกัพุทธ จริยศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัทุกกลุ่มอาชีพ 
ซ่ึงเป็นการน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมไทยปัจจุบนัมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
พร้อมทั้งประเมินค่าส่ิงท่ีเป็นโทษจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน และประเมินส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์จากการ
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แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงประเด็น ดงันั้น หากคนไทยในสังคมปัจจุบนัมีการน ารูปแบบ FEE  Model 
มาใช้ตามนโยบายท่ีวางไวไ้ดจ้ริงแลว้ เช่ือวา่ย่อมจะสามารถแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของคนไทย               
สังคมปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนให้เบาบางและหมดลงไปได้ในท่ีสุด ซ่ึงผลท่ีเกิดจากการแก้ปัญหาก็คือ         
ความสุขตามความเป็นจริง อนัเกิดจากความรัก ความปรารถนาดีท่ีคนไทยในสังคมปัจจุบนัมีให้ต่อกนั 
 ดงันั้น หลกัการ FEE  Model น้ี จึงเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงคนไทยในสังคม
ปัจจุบนั ควรน าหลกัการน้ีมาบูรณาการใชใ้นชีวิตประจ าวนั ก็จะท าให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติเบาบางลง และเม่ือทุกคนบูรณาการใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งจริงจงั 
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติก็จะหมดไปในท่ีสุด 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนัในแต่ละระดบัทางพุทธจริยศาสตร์ เป็นการมุ่ง
ส่งเสริมใหม้นุษยเ์ขา้ถึงเป้าหมายชีวิตของบุคคลแต่ละระดบั ย  ้าให้บุคคลมีการปฏิบติัตามหลกัพุทธ 
จริยศาสตร์เพื่อมุ่งสนับสนุนการกระท าดงักล่าว ซ่ึงสามารถสะทอ้นผลในเชิงประจกัษ์ว่า พุทธ
ศาสนาเถรวาทรับรองถึงความสัมฤทธ์ิผลท่ีจะพึงมีพึงเกิด จะเห็นได้จากหลกัพุทธจริยศาสตร์ใน
ระดบัต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นให้เห็นแลว้ว่า บุคคลสามารถประสบความส าเร็จในชีวิตไดเ้ป็นชั้น ๆ ตาม
อ านาจแห่งการกระท าของตน เพราะอย่างน้อยบุคคลตอ้งยอมรับว่า ทุก ๆ ชีวิตมีหลกัแห่งความ
เป็นไปไดคื้อความเพียร และความเพียรก็เป็นอุปการธรรมท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลประสบกบัความส าเร็จ
ไดใ้นทุกระดบั เม่ือเป็นเช่นน้ี การด าเนินชีวติตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ จึงเป็นปฏิบติัทางจริยศาสตร์
ท่ีพอเหมาะแก่การพฒันาปัจเจกภาพของบุคคล  จึงควรรีบสร้างจิตส านึกท่ีดีใหเ้กิดกบัสังคมไทยเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ด้วยการส่งเสริมนโยบายท่ีช่วยให้คนไทยไดมี้การน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มา
บูรณาการใชใ้นชีวติประจ าวนัตามหลกัพุทธจริยศาสตร์แต่ละระดบั ดงัน้ี  
 กลุ่มบุคคลทัว่ไป ซ่ึงตามท่ีแยกไวเ้ป็นอาชีพต่างๆ นั้น จะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวติดว้ยการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ โดยภาครัฐจะตอ้งออกเป็นนโยบายออกมาให้ชัดเจน 
เพื่ อให้หน่วยงานท่ี รับผิดชอบเ ก่ียวกับ เ ร่ืองการปลูกฝังจริยธรรมแก่คนในสังคม เ ช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงวฒันธรรม เป็นตน้ 
ไดน้ าไปปฏิบติัและรณรงคใ์หห้น่วยงานต่างๆ ในสังกดัไดป้ฏิบติัตนตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบั
ตน้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่คนไทยในสังคมปัจจุบนั เพราะการท่ีมีหน่วยงานกระท าเป็นตวัอย่าง
และช่วยกนัส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมไดป้ฏิบติัตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ ปัญหาต่างๆ 
เช่น การท าร้ายร่างกาย การลกัขโมย การล่วงละเมิดทางเพศ การคอรัปชัน่ และปัญหายาเสพติดก็จะ



 ๒๖๖ 

ลดลงได ้เม่ือปัญหาเหล่านั้นหมดไป การด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบนัก็จะอยู่ร่วมกนั
อยา่งมีความสุข อยูก่นัดว้ยความเมตตากรุณาต่อกนั อนัจะน ามาซ่ึงความเรียบร้อยและความสงบสุข
ของคนในสังคม 
 กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม โดยส่วนมาบุคคลกลุ่มน้ีก็จะมุ่งในการปฏิบติัตามหลกัพุทธจริยศาสตร์
ระดับกลางอยู่แล้ว แต่ก็ยงัมีบางคนบางกลุ่มท่ีสร้างปัญหาให้เกิดแก่กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ปัญหา
เหล่านั้นจะตอ้งไดรั้บการดูแลจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยา่งกระทรวงวฒันธรรม กรมการศาสนา 
จะตอ้งออกเป็นนโยบายและตอ้งแกปั้ญหาอยา่งจริงจงั จดัระบบการป้องกนัให้เป็นไปในแนวทางท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา คอยสอดส่องดูแลบุคคลท่ีน าหลกัทางพระพุทธศาสนา
ไปบิดเบือน เพื่อหาผลประโยชน์ ใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ส่วนตวัเท่านั้น    
เป็นการเห็นแก่ตวั  
 ส าหรับกลุ่มบรรพชิต การบวชเป็นภิกษุ-สามเณรนบัเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยท่ี
นบัถือพระพุทธศาสนาอยา่งหน่ึง เพราะผูมี้ศรัทธามัน่คงในพระพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้
บุตรของตนไดเ้ป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป แต่มีภิกษุ-สามเณรบาง
กลุ่มเม่ือบวชเขา้มาแลว้ก็ปฏิบติัตนไปในแนวทางท่ีไม่เหมาะสม มีการปฏิบติัตวัไม่อยูใ่นสมณสารูป 
ปัญหาเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีกระทบต่อภาพรวมของภิกษุสามเณร ฉะนั้น หน่วยงานรับผิดชอบอยา่ง
มหาเถรสมาคม ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจา้คณะปกครองพระสังฆาธิการท่ีปกครองทุก
ระดบัชั้น ตอ้งเขา้มาดูแลอย่างจริงจงั เพื่อป้องกนัการกระท าท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าว ด้วยการให้
บรรพชิตมุ่งปฏิบติัตามหลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง อนัเป็นการฝึกอบรมพฒันาตนเอง คือการ
พฒันาชีวิตทั้งในด้านความประพฤติ คือพฤติกรรมทางกาย วาจา และด้านจิตใจให้มีความดีงาม 
เขม้แขง็ มัน่คง เป็นสุข และในดา้นปัญญาคือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตรงตามความเป็นจริง 
 การเสนอแนะท่ีได้กล่าวมาน้ีเป็นส่วนหน่ึง ท่ีควรน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของคน
ไทยในสังคมปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นกลุ่มอาชีพใดก็ตาม หากมีการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณา
การได้อย่างเหมาะสมและสมควร มีความถูกตอ้ง ตรงต่อหลกัจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ย่อม
ส่งเสริมประโยชน์แก่ผูบู้รณาการ พร้อมทั้ง ลด ละ เลิก พฤติกรรมอนัก่อให้เกิดโทษและความ
เดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอ่ืนในสังคม ยอ่มก่อใหเ้กิดความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองแก่คนไทย
ในสังคมปัจจุบนัได้ในทุกกลุ่มอาชีพ ท าให้คุณภาพชีวิตของคนไทยสูงข้ึน สังคมมีคุณภาพและ
เจริญรุ่งเรืองควบคู่กนัไปทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ สามารถแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
สังคมปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนใหเ้บาบางและหมดไปไดใ้นท่ีสุด 
 
 



 ๒๖๗ 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
 จากการศึกษา “บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบนั” พบวา่ หลกัพุทธจริยศาสตร์เป็นรากฐานส าคญัท่ีช่วยแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของคนไทย
ในสังคมปัจจุบันให้เบาบางและหมดไปได้ ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้แบ่งกลุ่มอาชีพของคนไทย
ออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ๑) กลุ่มบุคคลทั่วไป โดยได้แก่นิสิต – นักศึกษา ครู – อาจารย ์
ขา้ราชการ นกัธุรกิจ และนกัการเมือง  ๒) กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม ไดแ้ก่ แม่ชี และอุบาสกอุบาสิกา   และ 
๓) กลุ่มบรรพชิต ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร เหตุผลในการจัดแบ่งกลุ่มอาชีพของคนไทย
ออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ  ก็เพื่อเป็นการง่ายในการจดัหลกัพุทธจริยศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบับุคคลของ
แต่ละกลุ่ม แต่หลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวิตนั้น สามารถท่ีจะน าไปบูรณาการไดใ้นทุก
สาขาอาชีพในสังคมไทยยุคปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงเห็นควรเสนอให้ผูส้นใจศึกษาเร่ืองบูรณาการหลกัพุทธ 
จริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ในประเด็นดงัต่อไปน้ี เช่น 

๑. เร่ือง “บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของศิลปินดารานกัแสดง” 
๒. เร่ือง “บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของส่ือสารมวลชน” 
๓. เร่ือง “ศึกษาวธีิการเขา้ถึงอุดมคติชีวติตามหลกัจริยศาสตร์” 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ข้อมูลปฐมภูม ิ
การศาสนา, กรม, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๒, ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 

๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖,  ๒๗, ๓๐,  ๓๑,  ๓๓, ๓๕. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๕. 

 ข้อมูลทุติยภูม ิ
 ๑) อรรถกถาและฎกีาภาษาไทย-บาล ี
มหามกุฏราชวิทยาลยั. มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค). พิมพค์ร้ังท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. ฎีกาภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
_______. ปกรณ์วเิสสภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์วญิญาณ, ๒๕๓๙. 
ภูมิพโลภิกข,ุ มูลนิธิ. อัฏฐสาลินี อรรถกถา (บาลี-ไทย ภาค ๒). กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพม์ูลนิธิ 

ภูมิพโลภิกข,ุ ๒๕๓๑. 
 

 ๒) หนังสือทัว่ไป 
กรมควบคุมมลพิษ. บันทึกสีน ้าตาล รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐. 

กรุงเทพมหานคร : มปท, มปพ.. 
กรมการฝึกหดัครู กระทรวงศึกษาธิการ.  งานวจิยั “เร่ือง ลกัษณะครูทีด่ี”.กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 

๒๕๔๙. 
กระทรวงศึกษาธิการ. ราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่๑๒๒. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, มปพ.  
การศาสนา. กรม. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการศึกษาธรรมศึกษาช้ันตรี. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๑๔.  
______. คู่มือสอนจริยศึกษาระดับวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๑. 
______. สารานุกรมปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : บริษทัส านักพิมพ์ ไทยวฒันาพานิช จ ากัด, 

๒๕๒๒.  



 ๒๖๙ 

เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม. สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจการเมืองไทย. นนทบุรี : ส านกัพิมพ์
สุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๒๘.  

ขนุวจิิตรมาตรา. หลกัไทย. พิมพค์ร้ังท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : บณัฑิตการพิมพ,์ ๒๕๑๘.  
จ านงค์  ทองประเสริฐ, ศ. (พิเศษ), ศาสนาปรัชญาประยุกต์. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพด์วงแกว้, ๒๕๕๐. 
ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช. อยู่เมืองสลวั. กรุงเทพมหานคร : มาสเตอร์เพรส, ๒๕๓๑.  
ทองเรียน  อมรัชกุล. การบริหารกจิการนิสิต. กรุงเทพมหานคร: จงเจริญการพิมพ,์ ๒๕๓๕. 
ธีรโชติ  เกิดแกว้, ผศ., พุทธปรัชญา มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง. บริษทั คอมเมอร์เชียล 

เวลิด ์มีเดีย จ  ากดั, ๒๕๕๓. 
นวม  สงวนทรัพย.์ พุทธจริยา. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 
บุญมี  แท่นแกว้, ผศ., ความจริงของชีวติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโ์อเดียนสโตร์, ๒๕๔๒. 
______, ผศ., จริยธรรมกบัชีวติ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒. 
______, ผศ., จริยศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮา้ส์, ๒๕๓๙.  
ผกา  สัตยธรรม. คุณธรรมของครู. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

๒๕๔๔. 
ผจงจิตต์  อธิคมนันทะ . รศ.. อารยสังคมและวัฒนธรรมไทย . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๓. 
ผาสุก  พงษไ์พจิตร และสังคิต  พิริยะรังสรรค์. รัฐ ทุน เจ้าพ่อท้องถิ่นกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : 

ศูนยก์ารศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, ๒๕๓๕. 
ป่ิน  มุทุกนัต.์ มงคลชีวติภาค ๑. กรุงเพทมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๔. 
พ.สถิตวรรณ. อนุปุพพกิถาทปีนี ภาค ๒ การพรรณนาศีล. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : เซเวน่ 

พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากดั, ๒๕๔๕. 
พนัส  ทศันียานนท์. หลักธรรมรัฐกับการจัดการส่ิงแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริม

ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, ๒๕๔๑.  
พระเทวนิทร์  เทวนฺิโท. พุทธจริยศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : มปท., ๒๕๔๖. 
พระธรรมโกศาจารย ์ศ.ดร. (ประยรู ธมฺมจิตฺโต). วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก  าณสิทฺธิ). อุดมวิชา. กรุงเทพมหานคร : พิมพเ์ป็นมุทิตาสักการะ

แด่พระครูวมิลธรรมรังสี, ๒๕๓๙.  



 ๒๗๐ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).  พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั วดัมหาธาตุ, ๒๕๔๓.  

______. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒.  
______. ทศันะพระพุทธศาสนาต่อสตรี และการบวชเป็นภิกษุณี. พิมพค์ร้ังท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๔๔.  
______. พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมิก จ ากดั, 

๒๕๔๔.  
______. พุทธธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖.  
______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘.  
พระธรรมวสุิทธิกว ี(พิจิตร  ตวณฺโณ). บทอบรมสมาธิภาวนา หลักสูตรช้ันต้น. กรุงเทพมหานคร : 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัโรงพิมพช์วนพิมพ,์ ๒๕๔๔.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์            

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 
พระพุทธโฆษาจารย์. แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์. อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี . 

กรุงเทพมหานคร : พิมพโ์ดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ
พระธรรมราชานุวตัร, ๒๕๔๖.  

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (อาจารย์พระมหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน). มรดกล ้าค่าของชาวพุทธ. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนการพิมพ.์ ๒๕๓๔.  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๒๗.  

พระอาจารยช์าญชญั  อธิปํฺโ . กรรมใดใครก่อ. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, ๒๕๕๐.  
พระอาจารยอ์าสภเถระ ปธานกมัมฏัฐานาจริยะ. วิปัสสนาทีปนีฎีกา. กรุงเทพมหานคร : สร้างเป็น 

มงัคลานุสรณ์ในงานฉลองชนมายุ ๘๐ ปี เจา้คุณพระพิมลธรรม อาสภมหาเถร เจา้อาวาส 
วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ์, ๒๕๒๖.  

ไพฑูรย ์ มีสกุล และคนอ่ืน ๆ. มนุษย์กับสังคม. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั                    
สุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๙.  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง. พุทธปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์คร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๓๓.  

เยาวลกัษณ์  กะรัสนนัทน์. ชีวติและวฒันธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษทั พฒันาวชิาการ, ๒๕๓๕. 



 ๒๗๑ 

ราชบณัฑิต. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : ศิริวฒันา
อินเตอร์พร้ินท,์ ๒๕๔๖.  

วศิน  อินทสระ. พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์จริญกิจ, ๒๕๒๙. 
______. พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพธ์รรมดา, ๒๕๔๙.  
______. พุทธปรัชญาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบ์ริษทัประชาชน, ๒๕๒๕.  
______. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ธนธชัการพิมพ,์ 

๒๕๔๔.  
วชัระ  งามจิตรเจริญ, รศ.ดร., พุทธศาสนาเถรวาท. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒.  
วญัเพ็ญ  สุจิปุตโต. ชีวิตและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ส านกัพิมพ ์ แม็ค จ ากดั, 

๒๕๔๖.  
วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา. งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอุมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๒๗. 
วทิย ์ วศิทเวทย ์และเสถียรพงษ ์วรรณปก. พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : อกัษร

เจริญทศัน์, ๒๕๒๙.  
วทิย ์ วศิทเวทย,์ ศ.ดร., ปรัชญาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์โอเดียนสโตร์. ๒๕๔๗.  
วิทยากร  เชียงกูล. แนวทางปราบคอร์รัปช่ันอย่างได้ผล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ดือนตุลาคม, 

๒๕๔๙. 
วรัิช  วรัิชนิภาวรรณ. ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ. นนทบุรี : ส านกัพิมพสุ์โขทยั

ธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
ศิริพร ดาบเพชร  คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ะสกุล . ประวัติศาสตร์ไทย ม.๔-ม.๖. .  

กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๕. 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ส านักงาน กพ.). แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ . 

กรุงเทพมหานคร : ส านกังาน กพ., ๒๕๔๒.  
สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข, รศ.ดร., สังคมและวัฒนธรรมไทย : ลักษณะการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๔๒.  
สมคัร  บุราวาศ. พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๔. 
ส าเนาว์ ขจรศิลป์. มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา ๒: การพัฒนานักศึกษา. กรุงเทพมหานคร :       

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 



 ๒๗๒ 

สัญญา  สัญญาวิว ัฒน์  และชาย   สัญญาวิว ัฒน์ . สังคมศาสตร์ เบื้องต้น . พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  ๔ .
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๑.  

สุชีพ  ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วทิยาลยั, ๒๕๓๒.  

สุมน  อมรวิวฒัน์. ศ., หลักสูตรการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๒.  

สุเมธ  เมธาวทิยกลู, รศ., ปรัชญาเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, มปป..  
สุวฒัน์  จนัทรจ านง. แก่นพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุ่์งเรืองสาส์นการพิมพ,์ ๒๕๔๖.  
เสถียร  โกเศศ. หิโตปเทศ. พระนคร : อมรการพิมพ,์ ๒๕๐๗.  
อมร  รักษาสัตย.์ ประชาธิปไตยในมือมาร. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพธ์รรมนิติ, ๒๕๓๕.  
อารง  สุทธาศาสน์. ช่วงช้ันทางสังคม สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๕.  
 

 ๓) บทความในวารสาร 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสุรินทร์ . “คู่มือการด าเนินงานวดัเขตปลอดสุรา”. สุรินทร์ : 

ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสุรินทร์. ๒๕๔๙. อดัส าเนา. 
สุจริต  เพียรชอบ. “การศึกษาเอกชน”. บทบาทของครูในฐานะพัฒนาประเทศ. ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๕๓ 

กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๗. 
สุนนัท ์ ศรีจนัทรา. “ความสูญเสียของเจา้สัว”. กรุงเทพธุรกจิ. ๓๐ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๑. 
 

 ๔) บทความในหนังสือพมิพ์ 
เข่ือนขนัธ์. “กวาดลา้งปืน - ยาเสพยติ์ดในบช.ภ.๑”. เดลนิิวส์. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
______. “โจรใต”้. เดลนิิวส์. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕. 
ทีมข่าวคมชดัลึก. “ฝากขงั”. คมชัดลกึ. ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕. 
ทีมข่าวไทยรัฐ. “ล่าบงัเซฟ”. ไทยรัฐ. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕. 
ทีมข่าวแนวหนา้. “พ.ต.ท. เก๊”. แนวหน้า. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
ทีมงานข่าวสด. “เตือน พระเณร เล่นน ้ าสงกรานต์ ไม่เหมาะกับสมณสารูป”. ข่าวสดรายวัน.             

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒. 
นิติ  นวรัตน์. “แก ้นร. นกัเลง”. ไทยรัฐ. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕. 
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เพลิงมรกต. “รวบตวัไดอี้ก ๑ โจร”. ไทยรัฐ. ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕. 
สุรัตน์  อตัตะ. “หมอดู”. คมชัดลกึ. ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕.  
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบบัวนัท่ี ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖. 
 

 ๕) บทความในเวบ็ไซต์ 
กระปุกดอทคอม, “ว.วชิรเมธี ช้ีคนไทยขาดท่ีพึ่ง จึงหนัหาผูว้เิศษ”, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕,  

<http://hilight.kapook.com/view/๕๘๓๒>(24 March 2012) 
คณะท างานไทยทอปปิคดอตคอม. “ลกัษณะการก่อเกิดการฉ้อราษฎรบงัหลวง”. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕.  

<http://www.thaitopic.com>24 March 2012 
คมชดัลึก. “จ าคุก พระเกษม ๒ ปี หม่ินพระพุทธศาสนา”. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕. 

<http://hilight.kapook.com/view/63131>26 March 2012 
คมชดัลึก. กรณี “พระภาวนาพุทโธ ขืนใจเด็กหญิง”. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕. 

<http://www.komchadluek.net/column/scoop//2004/07/04.php>26 March 2012 

ประเวศ  วะสี. “คอร์รัปชัน่ กรรมของอ านาจเบด็เสร็จ”. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕. 
<http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q2/article2005june07p1.htm>30 March 2012 

วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี. “พระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศกัราช ๒๔๗๑”.               
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕. 
<http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/A/293.PDF>๒๔ March ๒๐๑๒ 

ส านกังาน กพ.. “ขา้ราชการท่ีดีควรปฏิบติัอยา่งไร”. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕. 
<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:j481N4FRIAEJ:>๒๔ March ๒๐๑๒ 

ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน. “ประกาศระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของ

ขา้ราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑”. ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕. 

<http://www.ombudsman.go.th/10/9.asp>21 Mach 2012 

BUGABOO.TV. “สวงิก้ิง นกัเรียนเปิดม่านรูดสวงิก้ิง โรงแรม จ.เพชรบุรี”. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. 
<http://www.bugaboo.tv/watch/20216>31 October 2011 

Mthai News Reporter. . “สั่งสอบคลิปแม่ชีแกก้รรม โดยใหมี้เซ็กซ์กบัเด็ก ๒ คร้ัง”. ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕. 
<http://news.mthai.com/general-news/111669.html>20 March 2012 

S.News. “สลด! พระตุด๊ - เณรแต๋ว กร๊ีดสนัน่กลางหา้งดงั”. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕. 
<http://news.sanook.com/955975/>24 March 2012  
 

http://www.ombudsman.go.th/10/9.asp
http://news.mthai.com/author/wutt
http://news.mthai.com/general-news/111669.html
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S.News. “สุดเส่ือม! เจา้อาวาสบงัคบัเณรอมนกเขา”. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕. 
<http://news.sanook.com/๑๐๒๖๘๒๒/>24 March 2012  

Sanook.com. “ลูกชายฟันแม่ดบั พี่สาวเจบ็ ฉุนสั่งหา้มไปเล่นเกม”. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕.  
<http://news.sanook.com/1150837/ลูกชายฟันแม่ดับ-พี่สาวเจ็บ-ฉุนสั่งห้ามไปเล่นเกม/>31 
October 2011 
 

๖) วทิยานิพนธ์ 
เกสรี  พงษ์สังข์. “นักธุรกิจกบันักการเมือง : ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั”. 

วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร์ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๒.  
ธีรวสั  บ าเพ็ญบุญบารมี. “ก าเนิดและกิจของสตรีในศาสนาพราหมณ์”. วิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐.  
พรรษพร  ยกเช้ือ. “พุทธศาสนากบัปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย : ศึกษาความค านึงเร่ืองศีล ๕ 

ของผู ้กระท าผิดในเรือนจ ากลางคลองเปรม” . วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร      
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๔๑.  

พระมหาบุญนภสัร์  ถิรปุํฺโญ. “การด าเนินชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศา
สนศาสตรดุษฎบีัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๕. 

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน). “แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ในบริบทแห่ง

สังคมไทยยุคปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

พระราชปัญญารังสี (วีระเวส  พาเจริญ). “บทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริงของพระสงฆไ์ทยท่ีมีผล

ต่อความยึดมั่นในศาสนาของพุทธศาสนิกชน”.  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.       

บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัปทุมธานี, ๒๕๕๓.  

พระมหาส ารวย  าณส วโร พินดอน. “การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลขอ้ท่ี ๕                   
ท่ีมีต่อสังคมไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒.  

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต. “การประยุกต์ใช้วิธีการตามหลักอริยสัจส่ีแก้ปัญหาสังคมไทยในยุค                 

โลกาภิวตัน์”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย                   

มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔. 



 ๒๗๕ 

พระฉลอง  ถาวโร . “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองจุดหมายสูงสุดและรูปแบบการตัดสินทาง                 
จริยศาสตร์”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย                
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖.  

พระคม  ติกขวโีร พรหมขนัธ์. “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด”. 
วทิยานิพนธ์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 
๒๕๕๓.  

พระมหาทองสุข สุจิตฺโต. “การศึกษาวเิคราะห์วถีิชีวติมนุษยใ์นทรรศนะพุทธปรัชญา”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๔๐. 

พระปลดัชยัมงคล  กลฺยาโณ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การก าหนดคุณค่าชีวิตมนุษยต์ามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

พระมหาค าสอน  เตชวโร. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จุดหมายสูงสุดและมาตรฐานการตดัสินทาง
จริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วทิยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. (บณัฑิตวิทยาลยั : 
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 ๒๘๙ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 
 

๑. พระเทพวสุิทธิกว ี(เกษม สญฺ โต) 
วุฒิการศึกษา - ป.ธ. ๙ (การศึกษาคณะสงฆ)์ 

  - ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
  - ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
  - Ph.D. (Philosophy)  Banaras Hindu University 

ต าแหน่ง - เลขาธิการศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
  - รองเจา้คณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยตุ) 
  - ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัราชาธิวาส 
 

๒. พระเทพปัญญามุนี 
วุฒิการศึกษา - นกัธรรมชั้นเอก 

  ต าแหน่ง - เจา้อาวาสวดัอาวธุวกิสิตาราม 
  - เจา้ส านกัเรียนวดัอาวธุวกิสิตาราม 
 

๓. พระโสภณสมาธิคุณ 
วุฒิการศึกษา - ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

  - M.A. (Philosophy), Banaras Hindu University  
ต าแหน่ง - ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 

  - อดีตคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 

๔. สามเณรเมธา  โสลา 
 วุฒิการศึกษา - นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ต าแหน่ง - วดัพระยายงั กรุงเทพมหานคร 
 

๕. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม 
 วุฒิการศึกษา - บ.ศ. ๙ (การศึกษาคณะสงฆ)์, อภิธรรมบณัฑิต 
  - ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)  
  - ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
  - พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



 ๒๙๐ 

  - พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 ต าแหน่ง - ผูอ้  านวยการโครงการหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต  
   บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 

๖. นายอ านวย  สุวรรณคีรี 
 วุฒิการศึกษา - ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ต าแหน่ง - ผูอ้  านวยการสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 
  - อดีตรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
 

๗. อาจารย์ปราโมทย์ น้อยวฒัน์ 
 วุฒิการศึกษา - มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ต าแหน่ง - อาจารยส์อนอภิธรรม/ บรรยายธรรม 
 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วทิยา  ศักยาภินันท์ 
 วุฒิการศึกษา - ศน.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยม 
  - M.A. (Philosophy), Panjab University 
  - Ph.D. (Philosophy), Banaras Hindu University 
 ต าแหน่ง - อาจารยป์ระจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

๙. ดร.อ านาจ  บัวศิริ 
 วุฒิการศึกษา - กศ.บ. (เคมี) มศว. ประสานมิตร 
  - ค.ม. (วจิยัการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - ดุษฎีบณัฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ต าแหน่ง - รองผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
๑๐. นายสมหวงั  อุดมสิทธิกุล 
 วุฒิการศึกษา - ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 ต าแหน่ง - ประธานกิตติมศกัด์ิ สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
 - กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ส.อรุณ จ ากดันนทบุรี 
  - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ส.อรุณคอนกรีต จ ากดั จ.อุตรดิตถ ์



 ๒๙๑ 

๑๑. ดร.นาท ี รัชกจิประการ 
 วุฒิการศึกษา - ค.บ. (ภาษาองักฤษ) วทิยาลยัครูสวนสุนนัทา 
  - บธ.ม. (MBA) Sommerset University UK 
  - ค.ม. (การจดัการคุณภาพ) สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 
  - ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 ต าแหน่ง - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  บญัชีรายช่ือ  พรรคภูมิใจไทย 
  - ประธานคณะกรรมการสภาพฒันาสตรีจงัหวดัพทัลุง 
๑๒. นายศุภกร  เลศิล า้นภากุล 
 วุฒิการศึกษา - นกัศึกษาวทิยาลยัศาสนศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ชั้นปีท่ี ๔  
 ต าแหน่ง - ประธานสโมสรนกัศึกษา  
   
๑๓. นางสาวชญาภา  ศรีวลิาศ 
 วุฒิการศึกษา - นกัศึกษาวทิยาลยัศาสนศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ชั้นปีท่ี ๔ 
 ต าแหน่ง - นกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๓ 

 



 ๒๙๔ 

 



 ๒๙๕ 

 



 ๒๙๖ 

 



 ๒๙๗ 

 



 ๒๙๘ 

 



 ๒๙๙ 

 



 ๓๐๐ 

 



 ๓๐๑ 

 



 ๓๐๒ 

 



 ๓๐๓ 

 



 ๓๐๔ 

 



 ๓๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๖ 

แบบสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 
เร่ือง บูรณาการหลกัพุทธจริยศาสตร์ในการด าเนินชีวติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน 
 

 แบบ สัมภาษณ์ชุดน้ีใช้สัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางพุทธศาสนา/จริยศาสตร์ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๔ ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี ๑  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี ๒ ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินชีวติของคนไทยยคุปัจจุบนั 
 ตอนท่ี ๓ ขอ้มูลเก่ียวกบัการน าหลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการกบัการด าเนินของคนไทย 

ในยคุปัจจุบนั 
 ตอนท่ี ๔  ขอ้มูลเก่ียวกบัการแนวทางการด าเนินชีวติของผูใ้หค้  าสัมภาษณ์ 
 
 
ตอนที ่ ๑  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์    
 (..............) กลุ่มบุคคลทัว่ไป (..........) กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรม (..........) กลุ่มบรรพชิต 
 ช่ือ.......................... ฉายา..................... นามสกุล................ พรรษา............ อาย.ุ............ปี 
ท่ีอยูบ่า้น/วดั  เลขท่ี............. หมู่ท่ี........ ซอย.................................. ถนน............................        
ต าบล/แขวง.................... อ าเภอ/เขต........................... จงัหวดั....................................................   
ภาค..................................รหสัไปรษณีย.์.............................โทร......................................................... 
E-mail......................................... 

๒.  ระดบัการศึกษา............................................................................................................... 
๓.  สถานท่ีท างาน.................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................   
ต าแหน่ง..................................................... 
๔.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของท่าน  จ  านวน..................... พรรษา........................... ปี 

 
 
 
 



 ๓๐๗ 

ตอนที ่๒   ข้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินชีวติของคนไทยยุคปัจจุบัน 
     ท่านทราบการด าเนินชีวติของคนไทยยคุปัจจุบนัทั้ง ๓  กลุ่มเป็นอยา่งไร 
 ๒.๑ กลุ่มบุคคลทัว่ไป 
    ๒.๑.๑ การด าเนินชีวติของนิสิต – นกัศึกษาในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๒.๑.๒ การด าเนินชีวติของครู – อาจารยใ์นปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๒.๑.๓ การด าเนินชีวติของขา้ราชการในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๒.๑.๔ การด าเนินชีวติของนกัธุรกิจในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๒.๑.๕ การด าเนินชีวติของนกัการเมืองในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

๒.๒  กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 
    ๒.๒.๑ การด าเนินชีวติของแม่ชีในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๒.๒.๒ การด าเนินชีวติของอุบาสกในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



 ๓๐๘ 

  ๒.๒.๓ การด าเนินชีวติของอุบาสิกาในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

๒.๓  กลุ่มบรรพชิต 
    ๒.๓.๑ การด าเนินชีวติของสามเณรในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  ๒.๓.๒ การด าเนินชีวติของพระภิกษุในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ ๓    ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหลักพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการกับการด าเนินงานของคนไทย

ยุคปัจจุบัน 
 ๓.๑ กลุ่มบุคคลทัว่ไป  ควรมีการใช้หลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการอย่างไร 
    ๓.๑.๑ การด าเนินชีวติของนิสิต – นกัศึกษา ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์           

มาบูรณาการอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๓.๑.๒ การด าเนินชีวติของครู – อาจารย ์ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์ 

มาบูรณาการอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
    ๓.๑.๓ การด าเนินชีวิตของขา้ราชการ ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการ

อยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



 ๓๐๙ 

    ๓.๑.๔ การด าเนินชีวิตของนกัธุรกิจ ควรมีการใช้หลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการ
อยา่งไร 

 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๓.๑.๕ การด าเนินชีวติของนกัการเมือง ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการ

อยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
๓.๒  กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม  ควรมีการใช้หลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการอย่างไร 

    ๓.๒.๑ การด าเนินชีวติของแม่ชี ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๓.๒.๒ การด าเนินชีวติอุบาสก ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ๓.๒.๓ การด าเนินชีวิตอุบาสิกา ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
๓.๓  กลุ่มบรรพชิต   ควรมีการใช้หลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการอย่างไร 

    ๓.๓.๑ การด าเนินชีวิตของสามเณร ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
    ๓.๓.๒ การด าเนินชีวติของพระภิกษุ ควรมีการใชห้ลกัพุทธจริยศาสตร์มาบูรณาการอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



 ๓๑๐ 

ตอนที ่๔   ข้อมูลเกีย่วกบัการแนวทางการด าเนินชีวติของผู้ให้ค าสัมภาษณ์ 
  ๔.๑ ท่านใชห้ลกัอะไรในการด าเนินชีวติ มีวธีิการแนะน าแนวทางปฏิบติัอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
  ๔.๒ ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการแกปั้ญหาการด าเนินชีวิตของคนไทย

ยคุปัจจุบนัอยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๒ 

สัมภาษณ์ พระเทพวสุิทธิกว ี
 

 
 

 



 ๓๑๓ 

สัมภาษณ์ พระเทพปัญญามุนี 
 

 
 

 



 ๓๑๔ 

สัมภาษณ์ พระโสภณสมาธิคุณ 
 

 
 

 
 



 ๓๑๕ 

สัมภาษณ์ สามเณรเมธา  โสลา 
 

 
 

 
 
 
 



 ๓๑๖ 

สัมภาษณ์ ดร.แม่ชีกฤษณา  รักษาโฉม 
 

 
 

 



 ๓๑๗ 

สัมภาษณ์ นายอ านวย  สุวรรณครีี 
 

 
 

 



 ๓๑๘ 

สัมภาษณ์ รศ.ดร.วทิยา  ศักยาภินันท์ 
 

 
 

 



 ๓๑๙ 

สัมภาษณ์ อาจารย์ปราโมทย์  น้อยวฒัน์ 
 

 
 

 



 ๓๒๐ 

สัมภาษณ์ ดร.อ านาจ  บัวศิริ 
 

 
 

 



 ๓๒๑ 

สัมภาษณ์ นายสมหวงั  อดุมสิทธิกลุ 
 

 
 

 



 ๓๒๒ 

สัมภาษณ์ ดร.นาท ี รัชกจิประการ 
 

 
 

 



 ๓๒๓ 

สัมภาษณ์ นายศุภกร  เลศิล า้นภากลุ, นางสาวชญาภา  ศรีวลิาศ 
นักศึกษาวทิยาลยัศาสนศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการท าดุษฎนิีพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๕ 

 
 
 
 
 
 



 ๓๒๗ 

ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ/นามสกุล : พระครูปลดัสุวฒันเมธาคุณ (ชยัยนัต ์ สืบกระพนัธ์) 
วนั/เดือน/ปีเกดิ : วนัองัคาร ท่ี ๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ชาติภูม ิ : จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : วดับุรณศิริมาตยาราม ถนนอษัฎางค ์แขวงศาลเจา้พอ่เสือ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๓๗ : นกัธรรมชั้นเอก ส านกัเรียนวดัธรรมบูชา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ : จบหลกัสูตรฝึกหดัครูสอนพระปริยติัธรรม แผนกธรรม บาลี ชั้นสูง      

 กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ : เปรียญธรรม ๕ ประโยค ส านกัเรียนวดับวรนิเวศวหิาร 

 พ.ศ. ๒๕๔๗ : ศาสนศาสตรบณัฑิต (ศน.บ.) คณะศาสนาและปรัชญา  
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ : ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ศน.ม.) สาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา  
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. ๒๕๓๘ : เป็นครูสอนพระปริยติัธรรม ส านกัเรียนวดัธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ : เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๑ : เป็นครูพระปริยติัธรรม แผนกธรรมศึกษา ส านกัเรียนวดัราชบพิธ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ : ผูอ้  านวยการโครงการบวชธรรมจาริณี วดัธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี 
พ.ศ.๒๕๔๘ : เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไปบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
พ.ศ.๒๕๕๑ : เลขานุการบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
พ.ศ.๒๕๕๑ : กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั               

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
พ.ศ.๒๕๕๓ : นกัวชิาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
พ.ศ.๒๕๕๓ : กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์     

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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