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อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  : พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ดร. 
  

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิต
สาธารณะ 2) เพ่ือศึกษาปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา และ3) วิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิต
สาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา เป็นการวิจัยที่ใช้การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารขั้นปฐมภูมิ และขั้น
ทุติยภูม ิเป็นการบูรณาการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง  

ผลการวิจัยพบว่า จิตสาธารณะเป็นจิตใจที่ค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ค านึงถึงบุคคลอ่ืนมี
ความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประหยัด 
และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยมีการให้ การไม่เบียดเบียน และการมุ่งประโยชน์
เป็นองค์ประกอบรากฐาน ความสุขเป็นเป้าหมายใหญ่ของชีวิตมีทั้งสุขแบบโลกและสุขแบบธรรม 
คุณค่าเป้าหมายของชีวิต ความดี ความถูกต้อง จริยธรรม ความสมเหตุสมผล การสร้างจิตสาธารณะ
ของสถาบันต่างๆ ทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัวใช้พรหมวิหาร 4 สถาบันการศึกษาใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 สถาบันทางศาสนาใช้หลักทิศ 6 สถาบันการเมืองการปกครองใช้หลักทศพิธราชธรรม 10  
สถาบันเศรษฐกิจใช้หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ โดยได้รับประโยชน์ตน ผ่านกระบวนการด้านความคิด 
ส่งผลคือการเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพย์สิน
ส่วนรวม ถือเป็นทิฏฐธัมมิกตถประโยชน์ ถัดมาประโยชน์ผู้ อ่ืน ผ่านด้านความรู้สึก ส่งผลให้การ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และไม่กระท าความช ารุดเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนรวม ถือเป็น
สัมปรายิกตถประโยชน์ สุดท้ายประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ผ่านการปฏิบัติ/การกระท า ส่งผลให้เกิดการ
มุ่งม่ันพัฒนาสิ่งรอบตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช้ทรัพย์สิน
ส่วนรวม ถือเป็นปรมัตถประโยชน์ 
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This thesis is aimed; 1) to study the meanings, concepts and theories of 
public mind, 2) to study life the philosophy according to Buddhist philosophy, and 3) 
to analyze life philosophy in order to create a public mind based on Buddhist 
philosophy. The research is done to study and analyze documents of primary and 
secondary sources including the integration of the qualitative research with in-depth 
interview from the relevant samples.  

The research is found that the public mind is the mind that takes public 
affairs into account, the mind of thinking for others, the conscience and adherence 
to the moral and ethical systems, the mind of regularity, order and frugality and the 
balanced mind between human and nature consisting in giving, non-violence. The 
emphasis on benefit is the fundamental factor and happiness is the big goal of life 
either it is worldly or unworldly happiness. This includes value, goal of life, goodness, 
accuracy, ethics and reasonableness. It is essential to create public mind in social 
institutions such as the family institution that applies 4 sublime states of mind, 
educational institution that applies the 4 objects of sympathy, the religious 
institution that applies the 6 directions, the political institution that applies the 10 
codes of the king and the economical institution that applies Buddhist economics. 
The achievement of benefit for oneself through the thought process results in self-
sacrifice for the common good and participation in the maintenance of common 
property. This is the benefit for this life which afterward comes the benefit others 
through individual feeling. This results in helping others with nothing in return and 
causing no damage to public property. It is benefit for the hereafter. Finally, benefit 
for both parties through practice/action will result in a commitment to develop the 
surrounding and in making changes for betterment. The respect of others’ rights in 
using common property is the highest benefit. 
 
Keywords: Buddhist Philosophy/ Public Mind/ Life Philosophy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ก็ด้วยความเมตตาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โผน  
นามณี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และดร.พิสิฏฐ์ 
โคตรสุโพธิ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ที่ช่วยเหลือในการจัดท างานวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาผู้คอย
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าพร้อมตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์นี้ด้วยความเมตตาเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสุคันธศีล พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ (สวนพุทธ
ธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความเมตตาในการอนุเคราะห์ ดูแลและเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเสมอมาแก่
ผู้ศึกษาวิจัย 
 ขอขอบคุณพระคุณคณะครูบาอาจารย์ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ทุก ๆ ท่านที่กรุณาถ่ายทอดสรรพวิชาการและก าลังใจที่ดีเสมอมา 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน พระนกัศึกษาศน.ม.รุ่นที่ 13 ทุก ๆ รูป และเพ่ือน
ฆราวาสนักศึกษาศน.ม. รุ่นที่ 13 ทุก ๆ คน ผู้เป็นกัลยาณมิตรทุกรูป/คน ที่ช่วยเหลือข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัย ตลอดถึงผู้เป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่าทุกท่าน  ที่ผู้วิจัยน ามาอ้างอิง
ประกอบในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ความดีและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาคุณ
บุพการีผู้ให้ก าเนิด และครอบครัวที่อุปถัมภ์ปัจจัยในการศึกษาและญาติมิตรทุกคน ขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย ได้โปรดคุ้มครองอภิบาลทุกท่านที่มีอุปการคุณต่อผู้ศึกษาวิจัยตามที่ได้ระบุนามมานั้น 
และไม่ได้ระบุนามเอาไว้ ให้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ 
พละ และธรรมสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจนตลอดชนมายุกาล และขออุทิศส่วนกุศลนี้แด่
เจ้ากรรมนายเวร ตลอดถึงครูอาจารย์ และญาติมิตรทุกท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 
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สารบัญค าย่อ 
 

 ต าราที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหลักค าสอนในพุทธปรัชญาเถรวาท  เป็นข้อมูลอ้างอิง         
จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 
โดยมีค าย่อและค าเต็มท่ีอ้างถึง ดังนี้ 
 
 ค าย่อ      ค าเต็ม   
 พระวินัยปิฏก 
 วิ.มหา.   วินยปิฏก มหาวิภงฺคปาลิ 
  
 พระสุตตันตปิฏก 
 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 ยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
 ส .นิ.   สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 
 ส .ข.   สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย ขันธวารวคฺค 
 ส .สฬา.  สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 
 ส .ม.   สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 
 องฺ.ทุก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ทุกนิปาต 
 องฺ.ติก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
 องฺ.จตุกฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
 องฺ.ปญฺจก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
 องฺ.ฉกฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 
 องฺ.สตฺตก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต  
 องฺ.อฏฺฐฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐฺกนิปาต 
 องฺ.ทสก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
 ขุ.ขุ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐฺ 
 ขุ.ธ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
 ขุ.อุ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อุทาน 
 ขุ.อิติ.  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 
 ขุ.ชา.  สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาดก 
 ขุ.จู.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 
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 ขุ.ป.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามรรค 
 
 พระอภิธรรมปิฏก 
 อภิ.ธา.  อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถา 
 
 ปกรณวิเสส 
 วิสุทฺธิ.   วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 
  
 อรรถกถาพระสุตตันตปิฏก 
 ขุ.ธ.อ.   ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทฏฺฐฺกถา  
 ขุ.อุ.อ.   ขุทฺทกนิกาย  ปรมตฺถทีปนี อุทานฏฺฐฺกถา 
   
 อรรถกถาพระอภิธรรมปิฏก 
 ขุ.ธ.อ.   อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี  อฏฺฐฺสาลินี อฏฺฐฺกถา  
   
การอ้างอิง 
 ชื่อย่อคัมภีร์พระไตรปิฏกมี 3 ตอน คือ เลขเล่ม/เลขข้อ/เลขหน้า เช่น องฺ .ปญฺจก. 
22/174/228-229 หมายถึง พระไตรปิฏก หมวดพระสุตตันตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิบาต เล่มที่ 
22 ข้อที่ 174 หน้าที่ 228-229 เป็นต้น 
 ชื่อย่อคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส มี 2 ตอน หมายถึง เลขเล่ม/เลขหน้า เช่น 
3/5 หมายถึง เล่มที่ 3 หน้าที่ 5 เป็นต้น 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สถานการณ์ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับกับความเจริญทางด้านวัตถุ และ
ระบบทุนนิยมที่ครอบง าการด าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ท าให้เกิดค่านิยมการแสวงหาอ านาจ 
แสวงหาบารมี โดยไม่ได้สนใจ และค านึงถึงวิธีการที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาครอบครอง ส่งผลให้สังคมไทย
ในปัจจุบันเต็มไปด้วยเรื่องของวัตถุเงินทอง คอยแต่จะเป็นผู้รับในสิ่งที่ผู้อ่ืนหยิบยกให้ แต่ไม่สนใจที่จะ
เป็นผู้ให้แก่สังคม เมื่อคนจ านวนหนึ่งในสังคม เต็มไปด้วยความอยากได้ใคร่ดี ก็มีคนอีกจ านวนหนึ่งที่
ตระหนักถึงส านึกแห่งการให้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่า การเป็นผู้ให้ย่อมมีคุณค่ามากกว่าการเป็น
ผู้รับ และการให้เหล่านี้ จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อ คนในสังคมต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
สังคม สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของค าว่า “จิตสาธารณะ” 
 จิตสาธารณะ จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่พร้อมเปลี่ยนแปลงและยอมรับการอบรมสั่งสอนด้าน
จิตใจมาแล้ว ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้า
คนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัว
เขาไป ฉะนั้น”1 
 การปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ควรจะ
เกิดขึ้นในใจของบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น เนื่องมาจากชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยพ้ืนฐานที่เป็นการรวมตัวกันของครอบครัว จากหลาย ๆ ครอบครัว จึงกลายเป็นชุมชนขึ้นมา    
ซึ่งในชุมชนหนึ่ง ๆ ก็จะประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เด็กและเยาวชน     
พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ผู้บริหารดูแลชุมชน และข้าราชการในท้องที่ เป็นต้น ซึ่งการปลูกฝังนี้จะ
เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดจาก “ภายใน” เสียก่อน คือ การสอนให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความ
ร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม อีกทั้งช่วยกันลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมโดยส่วนรวม 
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ได้ให้ความหมายของค าว่า “จิตสาธารณะหรือ Public Mind” ว่า
หมายถึง การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมหรือ “สาธารณะ” ร่วมกัน เพราะสาธารณะเป็นสิ่งที่มิได้
เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกส านึก ถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ใน
สิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบ ารุงรักษาร่วมกัน เช่น การช่วยกันรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา
สาธารณสมบัติ ให้ได้ใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า หรือการร่วมมือกระท า เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหา หรือช่วย
แก้ปัญหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม2 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในการสร้างจิตสาธารณะ เพ่ือให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นต้อง
มีการปลูกฝังอย่างเนิ่น ๆ และต่อเนื่อง โดยต้องสร้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน ตระหนักถึงความ
                                                        

1 ขุ.ธ. 25/2/24 
2 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ, (กรุงเทพฯ: วี พริ้นท์ (1991), 2552), หน้า ค าน า. 



2 

 

รับผิดชอบต่อตนเองก่อน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบพ้ืนฐานต่อการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การรู้จัก
ความพอดีและประหยัด การประพฤติตัวให้เหมาะสม การตรงต่อเวลา เป็นต้น สิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิด
ขึ้นกับชุมชนต่อไป คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองอาศัย และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลือสังคม ไม่ท าให้ผู้อ่ืนหรือสังคมต้องเดือดร้อน เช่น มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว โรงเรียน 
และครู มีความรับผิดชอบต่อเพ่ือนหรือผู้อื่น มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมือง เป็นต้น 
 โดยในสภาวการณ์ปัจจุบัน หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และประเทศที่ประสบความส าเร็จจะ
ไม่มองเพียงมิติของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เท่านั้น 
แต่จะมองภาพที่กว้างมากขึ้นไปถึงสิ่งที่องค์กรกับสังคมมีความสอดคล้องกัน โดยมีการก้าวเข้ามามี
ส่วนร่วมกันผ่านกลไกลต่าง ๆ ที่จะสามารถเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวมากขึ้น และ
เกิดการกระท าในสิ่งที่ดี ๆ ต่อโลกและสังคมได้มากขึ้น มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้งคุณธรรม และ
จริยธรรมสู่สังคม และมีหน้าที่ให้บริการแก่สังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชน
หรือองค์กรนั้น มีความรู้ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีหน้าที่ในการบ่ม
เพาะจิตวิญญาณต่อการด ารงชีวิตที่ดี ถูกต้องตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน  จึงได้
เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างส านึกจิตสาธารณะ จากการศึกษาวิจัยในเรื่อง “การศึกษาปรัชญา
ชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” ด้วยการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้น
แก่ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน สังคม และโลก เป็นต้น 
 หลักปรัชญาของชีวิตและการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั้น มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนว
ปรัชญานั้น จะต้องรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ มีความรู้สึกนึกคิดเป็นศูนย์รวมของสสาร
และจิต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการตัดสินใจ รู้จักเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ รู้จักท าสิ่งที่ไม่เป็น
สาระให้เป็นสาระ และรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี เป็นคนดี ชี วิตของมนุษย์ผู้นั้นก็จะสมบูรณ์  
มนุษย์ในฐานะสัตว์ที่สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองได้ จะต้องฝึกฝนพัฒนาด้านความประพฤติทางกาย
และวาจา ฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ และ ฝึกฝนพัฒนาด้านปัญญา  เพ่ือให้ถึงธรรมชาติที่ เป็น
องค์ประกอบแห่งชีวิตมนุษย์นั่นก็คือ การถึง “ภาวะพิเศษของมนุษย์” ได้แก่ การบรรลุธรรม การตรัส
รู้ การรู้แจ้งแห่งสัจธรรม ตลอดจนมนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางจิตใจ โดยมุ่งเน้นถึงความ
เป็นผู้มีใจสูง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่รู้จักการงดเว้นจากการ
ท าความชั่ว ท าความดีให้เกิดขึ้น เป็นผู้ที่มีจิตใจสูง รู้จักท าสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่ตนและสังคม มี
ความเห็นที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม สามารถปฏิบัติตนให้เป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางกาย ทาง
จิตใจ มีสติปัญญา และแก้ปัญหาของสังคมให้มีความสงบสุขได้ จะต้องรู้จักอบรมใจของตนเองในเรื่อง
ของการกระท าอันส าเร็จแล้วแต่ใจ เป็นผู้ที่อยู่เหนือปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นมนุษย์ที่เต็ม
เปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ หมายความว่า เป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหา มีความเยือกเย็น ทั้งในแง่ของวัตถุ
ในแง่ของร่างกาย ในแง่ของจิตใจ และมีการสงเคราะห์เพ่ือนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันบนโลกในนี้ให้เกิด
ความสงบสุข 
 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัย จะได้น าไปบูรณาการกับการวิจัย อ่ืน ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับการเสริมสร้างองค์กรให้มีความสามารถแข่งขันได้ดี  และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ที่เน้นคุณภาพผลงาน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาการให้บริการทาง
สังคม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเสริมสร้างกลไกการประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน สนับสนุน
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วิชาการกับภาคเอกชน ชุมชน สังคม ให้หลากหลาย ซึ่งในการด าเนินงานวิจัย  "การศึกษาปรัชญาชีวิต
เพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา" นี้ ถือเป็นการศึกษาวิจัยในบริบทของปรัชญาแห่งชีวิต ที่
จะก่อให้เกิดจิตส านึกสาธารณะไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการปูองกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ซ่ึงกระแสความเจริญนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ท าให้เกิดการปรับตัว มีการแข่งขัน เอารัดเอา
เปรียบ ซ่ึงกันและกันมีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น  เกิดการขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจ
และวัตถุ มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งถึง การขาดจิต
สาธารณะของคนในชาติที่สูงขึ้น3 ดังนั้นการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ถือเป็นการสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจของบุคคลให้เกิดขึ้น จิต
สาธารณะเป็นความรับผิดชอบในตนเอง แม้จะได้รับการอบรมสั่งสอน ถ้าจิตใจตนเองไม่ยอมรับ การ
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับพุทธภาษิตที่ว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็น
หัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่วก็จะพูดชั่ว หรือท าชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น 
ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโค ที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น”4 
 ในการน าความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยฯ ไปบูรณาการซึ่งถือว่าเป็นการสร้างระบบ
กลไกของการเรียนรู้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ “การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตาม
หลักพุทธปรัชญา” ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปแบบของการร่วมมือกันสร้างสรรค์งานบริการวิชาการแก่สังคม 
อย่างผสมผสานกันระหว่างชุมชน อันเป็นการแสดงถึงคุณค่าของค าว่า “จิตสาธารณะ” ที่เริ่มจาก
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อไปถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน และน ามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติการในการพัฒนา
และบริการสังคมแก่ชุมชน อันจะส่งผลต่อการเติบโตไปในลักษณะที่เรียกว่า “องค์กรเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) ที่ถือเป็นแนวคิดในการมุ่งที่จะท าให้สังคมดีขึ้น ในด้านใดด้านหนึ่งและจะส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างแท้จริง 
 การสร้างความรู้คู่คุณธรรม เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน เพราะเป็นหนทางหนึ่งทีเ่ป็นตัวช่วย ในการก าหนดพฤติกรรมบุคคลในสังคม ให้ส านึกในความ
เป็นไทย ส านึกต่อประเทศชาติและสังคม นอกเหนือจากการเป็นเพียงแค่ “คนเก่ง” แล้ว ต้องเป็น 
“คนดี” ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และเป็นการปูองกันอย่างแท้จริง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นคุณค่า 
ความส าคัญ และประโยชน์ของการมีจิตสาธารณะ จึงท าการศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลัก
ค าสอน รูปแบบ และวิธีการ เพ่ือพัฒนาชีวิตและจิตใจบุคคลในสังคมไทย ให้มีจิตสาธารณะตาม
หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน ดังจะปรากฏใน
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” ต่อไป  
 
 

                                                        
3 กลิ่น สระทองเนียม, วิธีการสร้างเยาวชนให้เกิดจิตสาธารณะ , สืบค้นเมื่อ 12 มิ.ย, 2560, จาก : 

http://news.sanook.com/education/education_39824.php, (2559). 
4 ขุ.ธ. 25/1/23. 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
 1.2.1 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร 
 1.2.2 ปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเป็นอย่างไร 
 1.2.3 วิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญาได้อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 
 1.3.3 เพ่ือวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยใช้
ขอบเขตในการศึกษาดังนี ้
 ด้านเนื้อหา : ที่ประกอบด้วย ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ ปรัชญาชีวิต
ตามหลักพุทธปรัชญา และศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา 
ตลอดจนการบูรณาการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)  
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : จากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ จาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวนทั้งสิ้น 8 รูป/คน โดยมีเงื่อนไขในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ (1) เป็นบรรพชิต จ านวน 4 รูป (2) เป็นคฤหัสถ์ จ านวน 4 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องเคยมีประสบการณ์ ในการเข้าร่วมหรือท ากิจกรรมในเชิงจิตอาสาเท่านั้น 
 ด้านพ้ืนที่ : ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (เท่านั้น) ตามบริบทสภาพแวดล้อม
ของประชากรที่เอ้ือต่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 
1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษา “การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักพุทธปรัชญา” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
ตลอดจนการบูรณาการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาจาก
ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ เสียงบันทึก ในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.5.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จะ
ด าเนินการศึกษาข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) จากพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย 
ศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส และตาราอ่ืน 
ๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ ฯลฯ 
เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ ปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา และศึกษา
วิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา เป็นต้น 
 1.5.2 รวบรวมเอกสาร และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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 1.5.3 รวบรวมเอกสาร และท าการสังเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ตลอดจนน ามาสังเคราะห์ 
“การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” ตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 1.5.4 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In Depth Interview) จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ถือเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) ในการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 8 รูป/คน โดยมี
เงื่อนไขในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ (1) เป็นบรรพชิต จ านวน 4 รูป (2) เป็นคฤหัสถ์ 
จ านวน 4 คน และ (3) กลุ่มตัวอย่างจะต้องเคยมีประสบการณ์ ในการเข้าร่วมหรือท ากิจกรรมในเชิง  
จิตอาสา 
 1.5.5 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูก
ต้อง และแก้ไขปรับปรุง 
 1.5.6 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง เที่ยงตรง ความสมบูรณ์ของเนื้อหารวมทั้งภาษาท่ีเหมาะสม 
 1.5.7 ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาให้ความเห็นว่าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แต่ละข้อมี
ความสอดคล้องที่ต้องการวัดได้จริงหรือไม่ โดยก าหนดความเห็นไว้เป็น 3 ระดับ5 ใช้สูตรการค านวณ
ดังนี้ 

                           
N

RIOC 
  

 เมื่อ 
   IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
   R คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 และให้คะแนน ดังนี้ 
 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้น สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อความนั้น ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้เลือกค าถาม ข้อค าถามที่มีค่า IOC  0.5 ซึ่งโดยรวมมีค่า เท่ากับ 1 มาใช้เป็น
ข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่า  แบบสอบถามทุกข้อมีความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 
 

                                                        
5 กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2545, (กรุงเทพฯ: 

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545), หน้า 59. 
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1.5.8 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น และมีความ
สมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจริงจากแบบสัมภาษณ์ต่อไป 

1.5.9 น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวบรวม และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลให้เป็น
หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.5.10 สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลจัดพิมพ์ข้อมูล จากเอกสารที่
ท าการศึกษาเก่ียวกับความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ ปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 
และปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา เพ่ือท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
“การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” เป็นต้น 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้ทราบถึงความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะต่อหน่วยงานภาครัฐและที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รับความรู้อย่างเป็นระบบในบริบทเรื่องการศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักพุทธปรัชญาต่อไป 

1.6.2 ได้ทราบถึงปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา เพ่ือน าเอาหลักการทางปรัชญาชีวิตมา
ปรับใช้และแก้ไขสภาพปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาทักษะชีวิตและพฤติกรรมเชิงบวกต่อไป 

1.6.3 ได้ทราบถึงการวิเคราะหป์รัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ มหาเถรสมาคม และอ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายให้
พุทธศาสนิกชนได้มกีารศึกษา การรับรู้ และเรียนรู้ และน ามาปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิดศาสนธรรมและ
สามารถน าหลักศาสนธรรมมาปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ 

1.6.4 ได้ทราบถึงหลักธรรมส าหรับพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา เพ่ือให้
พระสงฆ ์น ามาก าหนดเป็นนโยบายแผน หรือมาตรการในการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในด้าน
การบริหารจัดการ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฟ้ืนฟูและพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนให้ถึงพร้อมใน
การปฏิบัติภารกิจของคณะสงฆ์ต่อไป 

1.6.5 ได้ทราบถึงปรัชญาชีวิต เช่น ความหมาย คุณค่าและองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ใน
แนวทางพุทธปรัชญา เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาท และกิจกรรมของวัดให้ทันกับสังคมในเชิงรุก จัด
โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป 

1.6.6 ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจและความจริงของชีวิตมนุษย์ใน
พุทธปรัชญา โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น า เป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบที่ดีในด้านศีลธรรมและจรรยา เพ่ือ
ปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชน โดยดึงองค์ความรู้ในหลักศาสนพิธีในประเพณีและวัฒนธรรม   
ต่าง ๆ ต่อไป 
 
1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัยศึกษาในครั้งนี้เป็น การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และบูรณา
การงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และผลงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยพบว่า มีเอกสารและงานวิจัย บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์  
เป็นต้น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีผู้ศึกษาวิจัยท าการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.7.1 หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ 
 วารีญา ภวภูตานนท์  ณ มหาสารคาม ได้กล่าวไว้ใน “จิตวิทยาพุทธศาสนา ว่าค าสอน
ของพระพุทธเจ้า ทั้งหมดรวมศูนย์ที่กระบวนการจิตของคน พระพุทธเจ้าทรงใช้ระเบียบวิธีการพินิจ
ภายในจิตของพระองค์ และสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืนแล้วเอาข้อเท็จจริงมาประกอบเป็นพุทธ
จิตวิทยา ซ่ึงมีลักษณะเป็นจิตวิทยา ทีใ่ช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง 2,600 ปี เศษแล้วก็
ตาม พุทธศาสนาเริ่มด้วยการวินิจฉัยว่า คนเป็นอินทรีย์พลวัตรที่ด้ินรนโลดแล่นไป เพ่ือหาวัตถุและ
เหตุการณ์มาสนองตัณหาและความอยากต่าง ๆ และความอยากนี้ เองที่ผลักดันให้คนปรุงแต่ง
พฤติกรรมไปนานาชนิด พุทธศาสนาสอนให้คนรู้วิธีต่าง ๆ ที่จะปรับปรุงตัณหาให้พอเหมาะพอดีกับ
เงื่อนไข และสภาวะแห่งสิ่งแวดล้อม และไม่เน้นให้คนเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะแก่ตัณหา 
เพราะตัณหาของคนนั้น  ยากที่จะจ ากัดขอบเขตได้ จิตวิทยาก็เช่นกันคือ พยายามหาแนวทางที่จะให้
คน ปรับปรุงพฤติกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม มากกว่าทีจ่ะให้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ให้
เหมาะแก่ธรรมชาติของคน ในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้น  มีปรากฏการณ์ทางจิตวิทยา 2 อย่าง ที่
ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสิ่งเร้า นั้นคือ อารมณ์ และเชาว์ปัญญา การกระท าทั้งทางกาย และ
วาจา จึงส าเร็จมาจากจิต เป็นใหญ่ในการบงการ การกระท าทุกรูปแบบ จึงประทับสั่งสมไว้ในการรับรู้
ของจิตเรียกว่าการสั่งสม ด้วยเหตุนี้ ทางพุทธศาสนาจึงเน้นในเรื่อง กุศลกรรมและอกุศลกรรม อันมีผล
สืบเนื่องต่อวิถีชีวิต ทัง้ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซ่ึงมีผลส่งถึงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได”้6 
 จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ ได้กล่าวไว้ใน “สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ว่า ศีลเป็นบรรทัด
ฐานทางสังคมอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกาย และวาจา ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม 
และการรักษาสังคมให้เป็นปกติ โดยการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสังคม สังคมจะมีความมั่นคง และ
เจริญก้าวหน้าไปได้ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานแห่งความสงบสุขในทางจิตใจ ศีลในระดับสังคมมี 3 ระดับ คือ    
(1) ระดับลบ คือ การไม่เบียดเบียนกัน (2) ระดับบวก คือ การช่วยเหลือรับใช้บริการประโยชน์แก่
สังคม (3) ระดับดุลยภาพ คือ ระดับท่ีแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างสองระดับแรก เป็นระดับแห่งระเบียบ
วินัย เป็นระดับแห่งการพัฒนาความประพฤติที่ดีงาม ระดับการสร้างความสุจริต กาย วาจา การสร้าง
สัมพันธไมตรีท่ีดีทางสังคม”7 
 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของ “จิตสาธารณะไว้ในหนังสือ สอนเด็กให้มี
จิตสาธารณะว่า การสร้างคนให้มีจิตสาธารณะ มีความส าคัญต่อบุคคล องค์กร สังคมและประเทศชาติ
อย่างมาก ถ้าเราสามารถปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาให้เด็กมีจิตสาธารณะด้วยวิธีการต่าง ๆ จะท าให้
เด็กมีจิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติ
ส่วนรวม มีการใช่อย่างทะนุถนอม รู้จักการแบ่งปัน โอกาสในการใช้ของส่วนร่วมให้ผู้ อ่ืน เมื่อ
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาที่เกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
การท าลายสาธารณะสมบัติต่าง ๆ จะลดลง การเห็นประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์พวกพ้องก็จะลด

                                                        
6 วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: ชีวาภิวัฒน์. 

2547), หน้า 62. 
7 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2545), หน้า 63-64. 
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น้อยลง และจะน ามาสู่ชุมชน และสังคมที่เข็มแข็ง และพัฒนาทันอารยประเทศ รวมทั้ง ไม่เกิดความ
ขัดแย้งกันระหว่างประเทศ ซ่ึงอาจน ามาซึง่การล่มสลายของชาติต่าง ๆ ในโลกนี้ได”้8 
 1.7.2 หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความจริงของชีวิตในทางพุทธปรัชญา 
 สัญญา  สะสอง ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ความจริงของชีวิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ว่า 
มนุษย์ต้องตระหนักรับรู้ว่า แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์ยังคงต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ เพ่ือให้มีชีวิตอยู่รอด
และด าเนินต่อไปได้ ในระบบกลไกแห่งจักรวาล มนุษย์ต้องลดความมานะที่ว่า ตนเองมีความสัมพันธ์
เหนือสิ่งอื่นในโลก เพราะแท้ที่จริงแล้ว มนุษย์ก็เป็นส่วนย่อยเล็ก ๆ ในสากลจักรวาล ศาสนาและความ
เชื่อฝั่งตะวันออกสอนให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติ อย่างสัมมาคารวะไม่อวดตนว่า ปราดเปรื่องเหนือ
ธรรมชาติและมุ่งให้อยู่ด้วยกันอย่างสมดุล กลมกลืนในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันแบบองค์รวม เป็นทาง
เดียวที่จะท าให้โลก ยังกลายเป็นที่พักพิงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปอีกนานเท่านาน”9 
 ชัยวัฒน์  อัฒน์พัฒน์ และวิธานสุ  ชีวคุปต์ ได้เขียนไว้ในหนังสือ “หลักการด าเนินชีวิตใน
สังคมมีเนื้อหากล่าวถึง สาระส าคัญของชีวิตคือ หลักปรัชญาและค าสอนทางศาสนา จะให้โลกทัศน์
หรือประทีปส่องทางชีวิตของมนุษย์ ส่วนศาสนานั้น จะให้แนวทางการปฏิบัติอันจะท าให้ชีวิตของ
มนุษย์ได้รับความสุข และประสบผลส าเร็จในชีวิต ในการด ารงชีวิตในสังคมมนุษย์นั้น มนุษย์มีความ
จ าเป็นต้องการทางธรรมชาติอยู่สองทาง คือ ทางร่างกายและทางจิตใจ ทางร่างกายนั้นมนุษย์มีความ
ต้องการปัจจัย 4 คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อันเป็นปัจจัยมูลฐาน นอกจากนี้แล้ว
ร่างกายยังต้องการปัจจัยสมัยใหม่อีกเช่น การศึกษา ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ส่วนทางด้าน
จิตใจมนุษย์ยังต้องการความดีความอบอุ่นใจ และและความจริงของชีวิต”10 
 นฤมล  มารคแมน ได้เขียนไว้ในหนังสือ “มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะพุทธ
ศาสนาได้กล่าวถึง ความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย คือ การตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์
หรือสามัญลักษณะ ที่มีความเสมอกันแก่สังขารทั้งปวง (ยกเว้นพระนิพพาน) จะมีลักษณะเช่นนี้
เหมือนกันหมดได้แก่ อนิจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์ หรือความเป็นของที่
คงทนอยู่ไม่ได้ อนัตตา ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน นั้นแสดงให้เห็นว่า ทุกข์ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ต้อง
ด าเนินชีวิต ไปตามกรรม ความจริงของไตรลักษณ์ โดยประสบกับความทุกข์เป็นพ้ืนฐาน การตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าและออกสั่งสอนเวไนยสัตว์ก็ เพ่ือให้สัตว์โลกถอดถอนตนออกจากกองทุกข์ การเห็น
ว่าชีวิตต้องประสบกับความทุกข์นั้น ไม่ได้หมายความว่า พระพุทธศาสนามีทัศนะที่มองโลกในแง่ร้าย 
(Pessimism) ดังที่บางฝุายอาจจะเข้าใจ แต่เป็นการมองชีวิตตามความเป็นจริง ตามธรรมดา ตาม
ธรรมชาติ และสามารถหาทางดับทุกข์ และพ้นทุกข์ได้ ไม่ใช่ยอมจ านน หรือหนีความทุกข์โดยไม่
ยอมรับความเป็นจริง”11 

                                                        
8 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ, (กรุงเทพฯ: วี พริ้นท์ (1991), 2552), หน้า 11. 
9 สัญญา สะสอง, ความจริงของชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี 5, (เชียงใหม:่ สมเวียงบัวการพิมพ์, 2550), หนา้ 29. 
10 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และวิธาน สุชีวคุปต์, หลักการด าเนินชีวิตในสังคม, (PRINCIPIES FOR LIVING IN 

SOCIELTY), (ภาควิชาปรัชญา, คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541), หน้า 27. 
11 นฤมล มารคแมน, มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา , พิมพ์ครั้งที่ 4, 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541), หน้า 53. 
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 วิเชียร  ชาบุตรฑริก ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ความจริงของชีวิต  มีเนื้อหากล่าวถึง ชีวิตควร
เป็นอยู่อย่างไร การด ารงชีวิตนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะต้องต่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่นานัปการ ทั้ง
ปัญหาการครองชีวิต ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งแต่ละคนก็มี
ปัญหาแตกต่างกันไปคนละหลาย ๆ ปัญหา เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็น 
หมู่ คณะ หรือกลุ่มชน จึงมีหลักการสากล ที่ทุกคนพึงปฏิบัติร่วมกัน หลักการสากลดังกล่าว ได้แก่ 
ระเบียบแบบแผนวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย และศีลธรรม ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และสงบสุขในสังคม ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ยังเป็นสัตว์อุดมคติ มีความปรารถนา ที่จะบรรลุถึงอุดมคติ
ของแต่ละคน ซึ่งเมื่อประมวลสรุปแล้วจัดได้เป็น 3 ระดับได้แก่ ความด ีความสุขและความพ้นทุกข์”12 
 1.7.3 หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง/การพัฒนาชุมชน 
 “การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ การ
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไข และเป็นกุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการ และเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเป็น
ประเด็นหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ที่ภาครัฐต้อง
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใส
และเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝุาย”13 
 “รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบุว่า แนวคิดเกี่ย วกับการมีส่วนร่วมของประชาชน             
มี 4 ประการด้วยกัน คือ 1) การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิ์และเป็นเอกสิทธิ์ของบุคคลที่ต้องให้ความเคารพ
และให้เกียรติ บุคคลต้องไม่ถูกบังคับและครอบง า 2) การมีส่วนร่วม คือ การท างานเป็นกลุ่ม เป็น
ผลรวมของข้อผูกมัดของแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรมร่วม และผลประโยชน์ร่วม บน
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าโครงการเป็นของพวกเขา เพ่ือพวกเขา 3) การมีส่วนร่วม คือ ส่วนส าคัญของ
กระบวนการบริหารการพัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมถูกด าเนินการใน 2 บริบท คือ ประการแรก นัก
บริหารจะต้องท าในสิ่งที่ประชาชนมุ่งหวัง และต้องให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ประการที่สอง 
โครงการพัฒนาต้องให้ประชาชนรับรู้เข้าใจ ในโครงการและรู้ถึงทรัพยากรที่จาเป็น รวมทั้งประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลโครงการ และ 4) การมีส่วนร่วม คือ การชี้วัดการพัฒนาชนบท ยิ่งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระดับพ้ืนฐานมากขึ้นเท่าใด ก็แสดงว่าผลประโยชน์จะตกเป็นของประชาชนมาก
ขึ้นเท่านั้น14 เรื่อง การพัฒนาเงื่อนไขคุณธรรมของข้าราชการเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงองค์การ
สหประชาชาติ ที่กล่าวไว้ว่า เงื่อนไขส าคัญเบื้องต้น ในการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 5 ประการ คือ 
1) ภาครัฐต้องยอมรับในแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนในเบื้องต้น และบรรจุหลักการ
นี้ไว้ในแผนหรือนโยบายระดับต่าง ๆ ด้วย 2) ต้องมีองค์กรพื้นฐานของประชาชนที่สามารถเป็นตัวแทน 
ในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ และบุคคลอ่ืน ๆ ได้ 3) ประชาชนต้องมีอิสระในความคิด

                                                        
12 วิเชียร ชาบุตรบุญฑริก, พุทธศาสนาทั่วไป, (บุรีรัมย์: วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, 2542), หน้า 34. 
13 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯใสสะอาด, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ม.ป.ป.). 
14 กุลธิดา เลนุกูล, รายงานวิจัยเรื่องตัวช้ีวัดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์, (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 2554, หน้า 96. 
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ริเริ่ม และในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น เพ่ือก าหนดกิจกรรมของตนเอง 4) ชุมชนต้องมีการ
ไหลเวียนของข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในหลักการ และปรัชญาของการพัฒนาเทคนิควิธีการ
ในการจัดการทรัพยากร และความรู้ในการบริหารงาน และ 5) ชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งความคิด และเทคนิคท่ีจ าเป็นในการมีส่วนร่วม” 
 นรนิติ  เศรษฐบุตรและคณะ ให้ความเห็นว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การมี
ส่วนร่วมในการกระท า (Activity) ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล 
การมีส่วนร่วม จะมาจากแต่ละบุคคล โดยตรงต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกว่า “การมีส่วน
ร่วมโดยตนเอง” (Autonomous Participation) และการมีส่วนร่วม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสิน
นโยบายทางอ้อม นอกเหนือจากแต่ละบุคคลโดยตรงแล้วเรียกว่า “การมีส่วนร่วมโดยการ ถูกระดม” 
(Mobilized Participation) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”15 
 ประจิตร  มหาหิง ได้กล่าวถึงความเห็นของเวอร์บา ที่ได้เสนอไว้ว่ามี 4 รูปแบบ คือ       
1) การใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) เป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคน ในการเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใช้
อ านาจในทางการเมือง 2) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign Activity) เป็นกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เป็นรูปแบบของการไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง 3) กิจกรรม
ของชุมชน (Community Activity) เป็นกิจกรรมของกลุ่ม หรือองค์กรที่มีพลเมืองร่วมกันด าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และ 4) การติดต่อเป็นการเฉพาะ (Particularized 
Contacts) เป็นรูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองเป็นรายบุคคล”16 

1.7.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชาย  โพธิสิตา และคณะ ได้ศึกษา “จิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ  : ศึกษากรณี

กรุงเทพมหานคร” “กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณะสมบัติ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตส านึกสา
ธารณสมบัติเป็นสองระดับ ระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบ “Passive” คือ แบบที่บุคคลไม่ต้องท าอะไร
มาก เพียงแต่ไม่ท าให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ท าลายสาธารณสมบัติก็พอ อีกระดับหนึ่งเป็นจิตส านึก
แบบ “Active” คือ บุคคลลงมือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบที่ดีต่อ
สาธารณสมบัติ  ไม่ว่ าจะใช้หรือไม่ ใช้ก็ตาม  ในด้านภาพสะท้อนจิตส านึกสาธารณะคนใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้สาธารณสมบัติ ด้วยความรับผิดชอบน้อยหรือแทบไม่รับผิดชอบเลย”17 

หฤทัย  อาจปรุ ได้ศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น ารูปแบบ
การด าเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมีจิตส านึกสาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร”“กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้น ปีที่ 1, 2, 3 และ 

                                                        
15 นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ, พรรคการเมือง, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521), 

หน้า 578-612. 
16 International Association of Participation-IAP2. Planning for Effective Public Participation, 

The International Association for Public Participation. A Module in IAP2’s Certificate Program for 
Public Participation. Student book, (2006). 

17 ชาย โพธิสิตา และคณะ, “การศึกษาจิตส านึกของคนไทยต่อสาธารณสมบัติ  :  กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร”, งานวิจัย, (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543). 
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4 สถาบันการศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตกลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มก้าวหน้า กลุ่มกิจกรรม กลุ่มสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตส านึกสาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร และรูปแบบการด าเนินชีวิต 
กลุ่มเก็บตัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05”18 

โกศล  มีความดี ได้ศึกษาวิจัย “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะ
ของข้าราชการต ารวจ”19 ผลการศึกษาพบว่า (1) ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยทางชีวสังคม ได้แก่ อายุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีจิตสาธารณะไม่แตกต่างกัน (2) ข้าราชการต ารวจที่มีจิตลักษณะ
แตกต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยข้าราชการต ารวจที่มีเจตคติต่อจิตสาธารณะที่ดี มีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเองสูง มีจิตสาธารณะสูง (3) ข้าราชการ
ต ารวจที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมแตกต่างกันมีจิตสาธารณะ โดยข้าราชการทีมีการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การสูง มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสูง  มีการรับรู้การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาสูง มีการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนร่วมงานสูง มีการรับรู้การสนับสนุนสังคมจาก
ประชาชนสูง มีการได้รับแบบอย่างจากผู้บังคับบัญชาสูง มีจิตสาธารณะสูง (4) ไม่พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของ
ข้าราชการต ารวจ (5) ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเป็นตัวท านายจิตลักษณะของข้าราชการต ารวจ พบว่า การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง และการสนับสนุนจากประชาชนร่วมกันท านายการมีจิตสาธารณะของ
ข้าราชการต ารวจได้ 

ธรรมนันทิกา  แจ้งสว่าง สรุปความได้ว่า “ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”20 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียน
ที่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่
ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (2) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัว
แบบกับเพศท่ีมีต่อจิตสาธารณะของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

                                                        
18 หฤทัย อาจปรุ, “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลภาวะผู้น ารูปแบบการด าเนินชีวิตและ

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2544, หน้า 103-104. 
 19 โกศล มีความดี, “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการต ารวจ”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2547, หน้า 65-66.  
 20 ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, “ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ), 2547, หน้า 48. 
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มุทิตา  หวังคิด กล่าวไว้ว่า “การฝึกทักษะการแก้ปัญหา โดยการน าเสนอสถานการณ์
ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6”21 ผลการวิจัย
พบว่า  (1 ) นักเรียนที่ ได้รับการฝึกทักษะการแก้ปัญหา  โดยการน าเสนอสถานการณ์ผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์มีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(2) นักเรียนทีมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันทั้ง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีจิต
สาธารณะไม่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (3) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา โดยน าเสนอสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีมต่อจิต
สาธารณะของนักเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

พิริยา  นิลมาตร ได้ศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตส านึกสาธารณะของนักเรียนช่วง
ชัน้ที ่4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า (1) คุณธรรมด้านความ
วินัยความรับผิดชอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความกตญัญูกตเวท ีความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการ
สอนของครู การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์ทางบวก กับจิตส านึกสาธารณะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (2) คุณธรรมด้านความวินัย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที 
ความฉลาดทางอารมณ ์พฤติกรรมการสอนของครู การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการเลี้ยงดูแบบ
ปล่อยปละละเลย สามารถพยากรณ์การมีจิตส านึกสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0522 

พระมหาทองสุข  สุจจิตฺโต (ไกรพงษ์) ได้เสนอวิทยานิพนธ์ “การศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิต
มนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญา” พบว่า การด าเนินชีวิตในสังคมนั้น เป็นค าสอนที่เกื้อกูลที่จะน าไป
ประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดความรู้แห่งสัจธรรม มีความสงบสุขอยู่ในสังคม ช่วยให้บรรลุถึงความสุขแห่ง
ชีวิตได้ ในการศึกษาชีวิตมนุษย์พบว่า ชีวิตมนุษย์มีองคป์ระกอบตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน 2 ส่วนคือ 
ร่างกายกับจิต ซึ่งเป็นสิ่งอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นสมุฏฐานล้วนมีธรรมชาติเป็นสังขตะธรรมเป็นสิ่งที่มี
เหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดชีวิตขึ้น23 

วรรณวิสาข์  ไชยโย ได้น าเสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความหมายของชีวิตในทฤษฎีนัย
บ าบัด” ทฤษฎีทางปรัชญาต่าง ๆ 3 ทฤษฎี คือ วิธีปรากฏการณ์วิทยาของฮุสเซิร์ล, เจตจ านงเพ่ือชีวิต
ของโชเปนฮาวร์ และปรัชญาอัตถิภาวนิยมตามแนวคิดของชาร์ตร์และนิทเช่ มาเป็นทฤษฏีนัยบ าบัด 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการด ารงอยู่โดยที่ความหมายของชีวิตในทฤษฎีในบ าบัด คือ การ
ตระหนักถึงงานที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จลุล่วงในอนาคต มนุษย์สามารถค้นพบความหมายของชีวิต
โดยผ่านคุณค่าทั้งสามประเภท คือ คุณค่าจากการสร้างสรรค์, คุณค่าจากประสบการณ์, และคุณค่า
จากทัศนคติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตที่เข้ามา เราจะต้องท าให้สถานการณ์ในชีวิตที่ได้รับมา

                                                        
 21 มุทิตา หวังคิด, “การฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยการน าเสนอสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
จิตสาธารณะในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที 6”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2547, หน้า 59. 

22 พิริยา นิลมาตร, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกสาธารณะของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 
2550, หน้า 70-71.  

23 พระมหาทองสุข สุจจิตฺโต (ไกรพงษ์), “การศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญา”,
วิทยานิพนธป์ริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2544. 
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นั้นมีความหมายและคุณค่า ซึ่งความหมายของชีวิตเป็นความหมายเฉพาะของแต่ละปัจเจกบุคคล ไม่มี
ใครสามารถท าแทนได้ และความหมายของชีวิตจะยังคงอยู่ตลอดไป แม้ความตายก็ไม่สามารถล้มเลิก
ความหมายของชีวิตได้24 

ตรีภรณ์  บัณฑิตชน ได้เสนอวิทยานิพนธ์ “แนวคิดเรื่องมนุษย์ในทัศนะของพุทธทาส
ภิกขุ” พบว่า ความสามารถรู้ของมนุษย์ท าให้บุคคลมีศักยภาพพัฒนาตนเองได้  จุดหมายสูงสุดของ
ความเป็นมนุษย์ที่แท้ คือ ความเข้าใจสภาพชีวิตและสรรพสิ่งที่เป็นไปแล้วด าเนินชีวิตโดยความไม่ยึด
มั่นถือมั่นตัวกู- ของกูซึ่งโดยสภาพก็เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและท่านพุทธทาสภิกขุเห็นว่า การ
ด าเนินชีวิตแบบนี้ไม่เกินวิสัยของบุคคลธรรมดา การรู้จักพัฒนาโดยการถอนตนความยึดมั่นคือ 
ความหมายที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ25 

วิสิฎฐ์  คิดค าส่วน ได้น าเสนองานวิทยานิพนธ์ “แนวคิดเรื่องมนุษย์ในคัมภีร์ปฐมมูลมูลี” 
ผลการวิจัยพบว่า ธรรมชาติของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ประการ คือ กายกับจิต ชีวิตมนุษย์
เป็นการท างานร่วมกันของทั้ง 2 สิ่งนี้จะแยกออกจากกันไม่ได้ จากโครงสร้างนี้ท าให้มนุษย์มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสุขทั้งในโลกียสุข และโลกุตตรสุข ซึ่งโลกุตตรสุขนี้ถือเป็นเปูาหมายสูงสุด
ของมนุษย์ทุกชีวิต การด าเนินชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 คือการให้ทาน การรักษาศีล และการ
เจริญภาวนาด้วยความดีเหล่านี้จะติดตัวมนุษย์และสั่งสมไปเรื่อย ๆ26 

โสภณ  ศรีกฤษดาพร  ได้น าเสนอวิทยานิพนธ์ “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่อง
กายและจิตในพุทธปรัชญา” จากการศึกษานั้นพบว่า พุทธปรัชญาได้วิเคราะห์ชีวิตเป็น 2 ส่วน คือ
กายและจิต พุทธปรัชญาถือว่าผลที่เกิดจากการท างานร่วมประสานสัมพันธ์ของกายและจิต จิตส าคัญ
มากกว่ากาย แต่ก็มิได้หมายถึงว่ากายไม่ส าคัญ แต่พุทธปรัชญาถือว่ากายส าคัญเช่นเดียวกัน เพราะจิต
จะท างานหรือรู้อารมณ์ต่าง ๆ ทว่าไม่มีกายก็ไม่สามารถรับรู้ได้27 

ศศิกร  ลิขิตวงศ์ตรีศรี ได้น าเสนองานวิทยานิพนธ์ “แนวคิดเรื่องชีวิตของ ฟริตจ็อฟคาปร้า” 
ผลของการศึกษาพบว่า ชีวิตมีคุณลักษณะสร้างตนเอง จัดระเบียบตัวเอง และมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะเป็นเครือข่าย ชีวิตมีจุดมุ่งหมายของตัวเองแต่อยู่ภายใต้เหตุปัจจัยเกื้อหนุน จาก
สิ่งแวดล้อม หรือกฎธรรมชาติและให้คุณค่ากับการถนอมรักษา การประสานความร่วมมือ ตามแนวคิด
สตรีนิยม แม้ว่ากระบวนการแสวงหาความรู้ของ ฟริตจ๊อฟ คาปร้า ส่วนใหญ่มาจากระเบียบ วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความเชื่อหลักอนุภาคทางเคมีและฟิสิกส์เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของทุกสรรพสิ่ง

                                                        
24 วรรณวิสาข์  ไชยโย, “ความหมายของชีวิตในทฤษฎีในบ าบัด”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2544.  
25 ตรีภรณ์ บัณฑิตชน, “แนวคิดเรื่องมนุษย์ในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา   

สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2540.  
26 วิสิฎฐ์  คิดค าส่วน, “แนวคิดเรื่องมนุษย์ในคัมภีร์ปฐมมูลมูลี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2551.  
27 โสภณ ศรีกฤษดาพร, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่องกายและจิตในพุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2527. 
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ตามแนวคิดสสารนิยม แต่แนวคิดส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงอยู่กับความเชื่อทางจิตวิญาณ และแนวคิด
รหัสยนัยอย่างกลมกลืน28 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนวรรณกรรม บทความวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
งานวิจัยที่ค้นพบเป็นการศึกษาเรื่องจิตสาธารณะในเชิงสังคม และงานวิจัยความหมายของชีวิตในทาง
พุทธศาสนา ตลอดจนงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนในบริบทความพอเพียง และเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
แต่ยังไม่ขาดการศึกษาวิจัยในประเด็น การศึกษาวิจัยเชิงปรัชญาของชีวิตที่สร้างให้คนมีจิตสาธารณะ 
เพ่ือความสงบสุขของสังคม จึงท าให้ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจที่อยากจะท าการศึกษาในประเด็นเรื่อง 
“การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” ต่อไป 
 
1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” มี
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

                                                        
28 ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี , “แนวคิดเรื่องชีวิตของฟริตจ็อฟคาปร้า”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2551. 

ปรัชญาชีวิต 
- ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) 
- ประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) 
- ประโยชน์ท้ังสองฝุาย (อุภยัตถะ) 

+ 
- ทิฏฐธัมมิกตถประโยชน์ 
- สัมปรายิกตถประโยชน์ 
- ปรมัตถประโยชน์ 
 
 

องค์ประกอบจิตส านึก 
- ด้านความคิด (Cognition) 
- ด้านความรู้สึก (Affection) 
- ด้านการปฏิบัติ/การกระท า (Behavior) 

จิตสาธารณะ 
- การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่
กระท าความช ารุดเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนรวม 
- การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม 
- การมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้นและเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สิน
ส่วนรวม 
 
 



15 

 

1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 
จิตสาธารณะ หมายถึง ส านึกหรือความคิดที่จะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมหรือคน

ทั่วไป เป็นจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เป็นความรับผิดชอบ ซ่ึงเกิดจากภายใน คือความรู้สึกนึกคิด จิตใต้
ส านึก ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอยู่ในจิตใจและส่งผลสู่การกระท าภายนอก ในรูปแบบของการ
ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ การไม่เบียดเบียน และการมุ่งประโยชน์ อันมีปัจจัยด้านความคิด ด้าน
ความรู้สึก และด้านการปฏิบัติ/การกระท าเป็นองค์ประกอบให้เกิดจิตส านึก 

ปรัชญาชีวิต หมายถึง วิถีการด าเนินอยู่ในโลกปัจจุบันของมนุษย์ ตามทัศนะพุทธปรัชญา
แบบเถรวาท ในบริบทของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ที่ค านึงถึงประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ประโยชน์
ผู้อ่ืน (ปรัตถะ) และประโยชน์ทั้งสองฝุาย (อุภยัตถะ) ตลอดจนทิฏฐธัมมิกตถประโยชน์ สัมปรายิกตถ
ประโยชน์ และปรมัตถประโยชน์ 

พุทธปรัชญา หมายถึง ค าที่ใช้แทนที่ ค าว่าพระพุทธศาสนาในความหมายเดิม แต่ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เฉพาะค าว่าพุทธปรัชญา แทนค าว่า พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 
  



 

 

 
บทท่ี 2 

ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ 
 
 “จิตสาธารณะ” เป็นค าใหมท่ี่น ามาใช้เมือไม่นานมานี้ และเป็นเรื่องใหม่ ส าหรับคนไทยจิต
สาธารณะ เป็นศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาทศวรรษที่ผ่านมา เป็นค าที่ใช้แปลจากภาษาอังกฤษที่
เรียกว่า Public mind, public consciousness, public minds, public service, service mind, 
ส่วนค าแปลในภาษาไทย นอกจากใช้ค าว่า จิตสาธารณะแล้ว มีค าที่ใช้ในความหมายเดียวกับค าอ่ืน ๆ 
อีก คือ ส านึกสาธารณะ จิตส านึกสาธารณะ จิตบริการ จิตอาสา จิตส านึกทางสังคม เป็นต้น  โดยใน
งานวิจัยนี้จะน าเสนอรายละเอียดนิยามและความหมายของค าว่า “จิตสาธารณะ” ในบริบทต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
 2.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) 
 2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
 2.4 แนวคิดจิตอาสา (Volunteer Spirit) 
 2.5 ความส าคัญของจิตสาธารณะ 
 2.6 องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะ 
 2.7 ปัจจัยก่อให้เกิดจิตสาธารณะ 
 2.8 ลักษณะของบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ 
   
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ 
 จิตสาธารณะ มีการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีการศึกษาทั้ งในเชิงปรัชญา 
จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ ทางด้านจิตวิทยามีการกล่าวถึง จิตส านึกในช่วงป  คศศศ 1950 (พศศศ 1407) 
นักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ได้กล่าวถึง จิตส านึกในด้านเกี่ยวกับการแบ่งภาคของจิต (Regions of Mind) 
โดยกล่าวถึง หน้าที่ของจิต ในการก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ในด้านสังคมศาสตร์เริ่มมี
การกล่าวถึง ในช่วงศตวรรษที่ โดยใช้ในกลุ่มทฤษฎีแนวของ Maxis และ Fugo ซ่ึงกล่าวถึงจิตส านึก
สาธารณะ ด้านการเมือง โดยกล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้น ในสังคมทั้งหมด คือ การเมือง โดยเริ่มมีการ
กล่าวถึง ในซีกโลกตะวันตก 
 ในประเทศไทยเริ่มต้น มีการกล่าวถึง จิตส านึกสาธารณะ ช่วงหลังพุทธศักราช 2500 คือ 
ช่วงเริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจาก 14 
ตุลาคม 2516 ก่อนหน้านั้น กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม ซ่ึงเสริมงานบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของรัฐ 
กระท า โดยสถาบันทางศาสนา มูลนิธิ ซึ่งจัดโดยเอกชน จัดตั้งช่วยเหลือคน ในเชื้อชาติหรือจาก
ภูมิภาคเดียวกัน เป็นลักษณะผู้ให้กับผู้รับ แต่หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ประชาชนที่มีฐานะ
ยากจน เริ่มตระหนักถึงพลังของตนเอง และส านึกต่อสังคมของชนชั้นกลางถูกยกระดับสูงขึ้น ต่อมา
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การพัฒนา มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พศศศ 
2540-2544) เริ่มส่งเสริมประชาคมในจังหวัด ให้เกิดขึ้น ในทุกจังหวัด ควบคู่กับ การเตรียมขยาย
ประชาคมต าบล เพราะผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา พบว่า 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ไม่สามารถน าพาประเทศไปสู่ การพัฒนาทียั่งยืนได้ การพัฒนา
ต้องควบคู่ไปด้วยกันทุกด้าน ซึ่งไม่สามารถเกิดขึน้ได ้ถ้าปราศจากความร่วมมือของคนในชาติ1 
 จิตส านึกสาธารณะ เป็นเรื่องที่ก าลังตื่นตัวส าหรับสังคมไทย เป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ก่อให้เกิดประชาสังคม จึงเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีประชาสังคม (Civil Society) ซ่ึงแตกต่างจากซีก
โลกตะวันตก ที่มีการกล่าวถึง เรื่องนี้มานาน ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างของระบบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม โลกตะวันตกมีพ้ืนฐานการปกครองประเทศ จากประชาชน เน้น
บทบาทของกลุ่มคน องค์กรนอกภาครัฐ แต่ในประเทศไทยเริ่มจาก การปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างกะทันหัน โดยไม่มีการเตรียมความ
พร้อมให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนยึดติดระบอบเดิม คือต้องการผู้ปกครองประกอบกับใน
หลักสูตรการศึกษามักกล่าวถึง “แต่หน้าที่พลเมือง แต่ไม่ได้สอนสิทธิของพลเมือง ท าให้นิสิตนักศึกษา
ไม่รู้สิทธิของตน ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ”2 
 ดังนั้น ประเทศท่ีปกครองด้วยชนชั้นผู้น าอย่างประเทศไทย เมื่อเกิดวิกฤตการปัญหาต่าง ๆ 
ประชาชนจึงคิดว่า เป็นหน้าทีข่องผู้น าในการแก้ไขปัญหา เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีแต่ชนชั้นผู้น ากลุ่มเล็ก ๆ 
เท่านั้นที่เป็นผู้แก้ไขปัญหาของประเทศ ปัญหาทั้งมวล จึงไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เท่าที่  
ควรฉะนั้น การสร้างจิตสาธารณะ จึงเป็นสิ่ง ที่มีความส าคัญอย่างมาก ที่จะท าให้พลเมือง มีจิตส านึก
ในสิทธิและหน้าทีข่องตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องร่วมกันคิด และเข้าไปมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ตามสภาวการณ์ทีเกิดข้ึนในช่วงนั้น ๆ 
 2.1.1 ความหมายของจิตสาธารณะ 
 จิตสาธารณะ หรือจิตส านึกสาธารณะ เป็นค าใหม่ที่น ามาใช้เมื่อไม่นานมานี้ และเป็นเรื่อง
ใหม่ส าหรับคนไทย ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของจิตสาธารณะ หรือจิตส านึกสาธารณะไว้หลากหลาย และ
มีการเรียก จิตสาธารณะไว้แตกต่างกัน เช่น จิตส านึกสาธารณะ จิตส านึกต่อสังคม จิตส านึกต่อ
ส่วนรวม จิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความส านึกทางสังคม เป็นต้น ใน
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Public Mind หรือ Public Consciousness ซ่ึงในค าว่า จิตสาธารณะ (Public 
Mind) ซ่ึงค าเหล่านี้ มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ใกล้เคียงกันดังนี้   
 ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศศศ 2542 ให้ความหมายค าว่า 
จิตสาธารณะ หมายถึง ภาวะที่จิตตื่น และรู้ตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 

                                                        
1 หฤทัย อาจปรุ , “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลภาวะผู้น ารูปแบบการด าเนินชีวิตและ

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2544, หน้า 31ศ 

2 พิริยา นิลมาตร, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกสาธารณะของนักเรียนช่วงช้ันที่  4 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม), 2550, หน้า 9ศ  
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คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย3 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า จิต
สาธารณะ คือ การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมใน เรื่องของส่วนรวมที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ มีความส านึกและยึดมั่น ในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้น
ความเรียบร้อย ประหยัด และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ4 ท านองเดียวกันกับ โกศล   
มีความดี ทีก่ล่าวว่า “จิตสาธารณะ คือ การกระท าท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ 
ด้วยการเอาใจใส่ดูแล เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม”5 โดย
พิจารณาจากการที่บุคคลหลีกเลี่ยงการใช้ หรือกระท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย ต่อของส่วนรวม มุ่ง
ปฏิบัติเพือ่ส่วนรวม ในการดูแลรักษาของส่วนรวม เช่น การท าตามหน้าที่ทีก่ าหนด การดูแลความสงบ
เรียบร้อย การรักษาสาธารณะสมบัติ รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึน มีส่วนร่วมในการหาแนวทางปูองกันแก้ไข 
และติดตามประเมินผล รวมถึงการรับอาสาท าบางอย่างเพ่ือส่วนรวม เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ในการใช้
ของส่วนรวม ไม่ปิดกั้นในการใช้ของบุคคลอ่ืน มีการแบ่งปัน หรือการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืน ได้ใช้ของ
ส่วนรวม ไม่ยึดครองของส่วนรวม มาเป็นของตนเอง 
 ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ว่า “จิตสาธารณะ หมายถึง ความ
คิดเห็นที่ไม่เห็นแก่ตัว มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืน หรือสังคม พยายาม
ฉวยโอกาสที่จะช่วยเหลืออย่างจริงจัง และมองโลกในแง่ดีบนพ้ืนฐานของความจริง”6 เหมือนกับที่ 
มนัสสา  ชินูปการพงศ์ กล่าวว่า “จิตสาธารณะ คือ การจุดประกายเพ่ือให้คนท าประโยชน์เพ่ือสังคม 
ตลอดจนการให้ความเอ้ืออาทร ลดความขัดแย้ง และการให้ขวัญ และก าลังใจต่อกันเพ่ือสังคมเป็นสุข 
นอกจากนีย้ังมีค าอ่ืนทีม่ีความหมายเช่นเดียวกับ จิตสาธารณะ คือ ค าว่า จิตส านึกสาธารณะ”7 และมี
ผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังเช่น ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กล่าวว่า “จิตส านึกสาธารณะ คือ จิตใจที่
ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ค านึงถึงความส าคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้ หรือมีผลกระทบ
ร่วมกันในชุมชน”8 เช่น ปุาไม้ ความสงบสุขของชุมชน ซ่ึงเป็นการตระหนักรู้ และค านึงถึงส่วนรวม
ร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อื่น ทีร่ว่มความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน  หรือการที่ชุมชนมีความตระหนักรู้
และให้ความส าคัญต่อเรื่องส่วนรวมของสังคม มีส านึกต่อประเด็นสาธารณะ ตลอดจนรู้สึกรัก และหวง
แหนสาธารณะสมบัติ อันเป็นของส่วนรวม ซ่ึง หฤทัย  อาจปรุ กล่าวว่า “เป็นความตระหนักของ
บุคคล ถึงปัญหาทีเ่กิดข้ึนในสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม ต้องการเข้าไปแก้

                                                        
3 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคช้ัน), 2542, หน้า 

312ศ 
4 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ , วาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤติเพื่อฟื้นฟูชาติ , 

(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ), 2542, หน้า 25ศ   
5 โกศล มีความดี, “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการต ารวจ”,

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2547, หน้า 44ศ 
6 เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ, จอมปราชญ์นักการศึกษา, (กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย), 2544, หน้า 17ศ 
7 มนัสสา ชินูปการพงศ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดต่อจิตส านึกสาธารณะกับ

การตัดสินใจซื่อของผู้บริโภค”, งานวิจัย, (ส านักบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์), 2552, หน้า 7ศ 
8 ศักดิชัย นิรัญทวี, บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการศึกษาเพื่อความเป็นประชาสังคม SAHILTHAILAND 

JOURNL, วารสารวิชาการ, ป ท่ี 52 ฉบับท่ี 69, (มีนาคม 2541) : 57ศ 
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วิกฤติการณ์ โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ”9 ส านึกถึงพลังของตนว่า 
สามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท าเพ่ือให้เกิด การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยการ
เรียนรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน กับคนในสังคม 
 ขณะที่ พระไพศาล  วิสาโล ให้ความหมาย “จิตส านึกสาธารณะ ว่าหมายถึง ความส านึก
ใส่ใจและพร้อมจะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพ และหวงแหนในสมบัติส่วนรวม 
ทั้งนี้โดยตระหนักถึงประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นทั้งตนเองและส่วนรวม”10 ในจิตส านึกดังกล่าว มิใช่
ครอบครัว ญาติมิตร คนรอบข้าง หรือชุมชนละแวกบ้านตนเท่านั้ น หากคลุมไปถึงคนอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ซ่ึงอยู่ห่างไกลออกไป แม้ตนจะไม่รู้จัก และไม่เคยเห็นก็ตาม แต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมท่ีตนสังกัด ซ่ึงตามความหมายของ ไชยา  ยิม้วิไล “จิตส านึกสาธารณะ คือ ความเป็นสาธารณะ
ที่ส่อนัยถึงความรู้ ความนึกคิด สติปัญญา และความรับผิดชอบ ของประชาชน ที่มีต่อสังคม การ
เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม”11 โดยรวมและหน่วยงาน องค์กร ที่
ตนเองเป็นสมาชิกสังกัดอยู่ โดยพยายามยึดมั่น ต่อกฎเกณฑ์ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด พยายาม
หลีกเลี่ยงการละเมิดให้น้อยทีสุ่ด ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 จากความหมายที่มีผู้ให้ไว้ต่าง ๆ กันนั้นล้วนแล้วมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า
จิตสาธารณะหรือจิตส านึกสาธารณะ หมายถึง การมีจิตส านึกร่วมกันในสาธารณสมบัติ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และการเสียสละตนเพ่ือสังคม เป็นต้น เมื่อสรุป
เป็นความหมายที่ใช้ในการวิจัยนี้ กล่าวได้ว่า จิตสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลแสดงความรู้สึกและ
การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกระท าตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบของตนเอง โดยการช่วยเหลือดูแลรักษาสิ่ง  
ต่าง ๆ ที่ เป็นสิ่งของสาธารณะสมบัติของหน่วยงาน องค์กร และสังคม ด้วยการแสดงความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละทรัพย์สิน หรือแรงงานของตนต่อส่วนรวม และการเข้าร่วมในการท างานที่เป็น
ส่วนรวมของหน่วยงาน องค์กร และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนต่อตนเอง แต่กระท าเพ่ือประโยชน์
ต่อส่วนรวม งานวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยเพ่ือเสนอแนวความคิดการพัฒนาจิตสาธารณะให้กับบุคคลทุก
ระดับในสังคมไทย ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นเป็นพลเมืองทีดี่ต่อไปในอนาคต 
 2.1.2 แนวความคิดจิตสาธารณะ 
 แนวความคิดจิตส านึก หรือจิตสาธารณะในปัจจุบัน มีพัฒนาการมาจากการศึกษาเรื่อง
จิตส านึกของมาร์กซ์ (Marx) ซ่ึงมาร์กซ์เองได้แนวความคิดนี้มาจากการวิพากย์ และเอาบางส่วนมา
จากแนวความคิดของเอเกล (Hegel) และฟอยเออร์บัค (Feuerbach) โดยมาร์กซ์มีพ้ืนฐานความคิด
อยู่ที่สภาพความเป็นอยู่ เป็นตัวก าหนดความรู้สึกนึกคิด เพราะความคิดเกิดในความว่างเปล่าไม่ได้ 
โดยจิตส านึกไม่ได้เป็นอิสระ จากเงือ่นไขทางวัตถุ และรูปแบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ ส าหรับมาร์กซ์
แล้ว จิตส านึก หมายถึง ระบบความหมาย ที่มนุษย์ใช้ท าความเข้าใจกับโลก และจักรวาล ตลอดจน

                                                        
 9 หฤทัย อาจปรุ, “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลภาวะผู้น ารูปแบบการด าเนินชีวิตและ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล”, อ้างแล้ว, หน้า 37ศ 

10 พระไพศาล วิสาโล, วิถีสังคมไทย ประชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน, (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์),
2544, หน้า 15ศ 
 11 ไชยา ยิ้มวิไล, “ส านึกสาธารณะ”, มติชนสุดสัปดาห์, ป ที่ 27 ฉบับที่ 13, 93 (มกราคม-เมษายน 2550) 
: 15. 
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ความคิด ทัศนคติและความเชื่อที่มนุษย์ยึดถือ ซึ่งแนวความคิดนี้ สามารถอธิบายได้เป็น 2 ประการ 
คือ 1) แนวความคิดสังคมเพื่อบุคคล แนวความคิดสังคมเพ่ือบุคคล เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert 
Spencer) เชื่อว่าการที่ปัจเจกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสังคม เพราะเขามีเจตจ านง ที่จะให้ตัวเองมี
ความมัน่คงปลอดภัย คนสร้างสังคมข้ึนมาก็เพ่ือประโยชน์ของตนเอง จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของสังคม
ไม่ใช่เพ่ือตัวสังคมเอง หากแต่เพ่ือปัจเจกบุคคล นั่นคือ สังคมรับใช้บุคคล หรือสังคมเพ่ือบุคคล บุคคล
จะมีส านึกต่อผู้อ่ืน ตราบเท่าที่เขาประจักษ์ว่า ส่วนรวมหรือสังคมคือ แหล่งที่มาแห่งความมั่นคง และ
ปลอดภัยที่ส าคัญส าหรับชีวิตส่วนตัวของเขา ตรงกันข้ามเมื่อใดที่ปัจเจกบุคคลประจักษ์ว่า สังคมไม่
สามารถให้สิ่งนี้ได้ (เช่น กรณีสังคมไม่มีความยุติธรรม สังคมเต็มไปด้วยการกดขี่ เป็นต้น) จิตส านึกก็
จะมีได้ยาก เป็นจิตส านึก เพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของบุคคล หรือจิตส านึกที่มีตัวบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง การส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก ท าได้โดยท าให้สังคมเป็นแหล่งที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยอย่าง
แท้จริง เพ่ือให้ปัจเจกตระหนักว่า ความมั่นคงปลอดภัยของเขา ไม่สามารถจะด ารงอยู่ได้เลย ถ้า
ปราศจากความมั่นคงปลอดภัยของสังคม สังคมเป็น “เครื่องมือ” ที่มนุษย์ “สร้าง” ขึ้นมาเพ่ือความ
อยู่รอด และมัน่คงปลอดภัยของตน 2) แนวความคิดบุคคลเพื่อสังคม ศิริ แคนสา เป็นแนวคิดที่มอง
กลับด้านกัน กับแนวความคิดสังคมเพ่ือบุคคล คือ เห็นว่าสังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่ ด ารงอยู่ได้ด้วยตัวของ
มันเอง ไม่ใช่เครื่องมือที่ปัจเจกสร้างขึ้น เพ่ือความอยู่รอด การด ารงอยู่ของสังคมมิได้ขึ้นอยู่กับปัจเจก 
“บุคคลเป็นฝุายที่ต้องยอมให้แก่สังคม หรือขึ้นอยู่กับสังคม บุคคลมีหน้าที่รับใช้เปูาหมายของสังคม” 
ดาวิด อีมิล เดอร์ไคหม์ (David Emile Durkheim) เชื่อว่า กลุ่มคน เป็นเพียงวัตถุดิบที่สังคมจะเกิด 
และสิ่งที่จะท าให้เกิดสังคมไม่ใช่ความปรารถนาที่จะมั่นคงปลอดภัยของแต่ละคน หากแต่เป็น
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างยั่ งยืนของคนเหล่านั้น เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้  เรียกว่า อารมณ์ 
(Sentiment) ความรู้สึกผูกพัน ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Sense of Belonging) และระบบความ
เชื่อร่วมกันของคนในกลุ่ม (Belief System) บุคคลย่อมปฏิบัติตามกลุ่มแม้จะขัดใจ เพราะ “ส านึกใน
กลุ่ม” (Collective Conscience) ส านึกในกลุ่มด ารงอยู่ได้เพราะ 3 สิ่งข้างต้น บุคคลไม่เพียงส านึกว่า 
กลุ่มมีความส าคัญเหนือกว่าตนเท่านั้น แต่ยังส านึกว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ด้วย สังคม
สมัยใหม่มีความซับซ้อน ความสัมพันธ์อันเป็นสิ่ง “เชื่อมประสาน” คือ ความผูกพันเชิงพันธะสัญญา 
(Contractual Relations) ท าให้ “ส านึกกลุ่ม” ด ารงอยู่ได้ โดยที่แต่ละคน แต่ละหน่วยที่ แตกต่างกัน 
ต่างส านึกว่า ผู้อ่ืน กลุ่มอ่ืนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเดียวกัน หน้าที่แต่ละหน่วย ยังผลให้สังคมด ารงอยู่ได้ 
เฉกเช่น อวัยวะที่แตกต่างกัน อันประกอบเป็นองค์อินทรีย์ (Organism) เรียกว่า เอกภาพแบบองค์
อินทรีย์ (Organic Solidarity) คือ เกิดขึน้และด ารงอยู่ได้ เพราะการท าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนที่
แตกต่างกัน “เป็นส านึกท่ีมีสังคมเป็นศูนย์กลาง”12 
 สรุปว่า แนวความคิดสังคมเพ่ือบุคคล และแนวความคิดบุคคลเพ่ือสังคม จิตสาธารณะอาจ
เกิดขึ้น และด ารงอยู่บนพ้ืนฐานของความสนใจ ในผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากส่วนรวม หรือ
อาจจะเกิดขึ้น และด ารงอยู่โดยอาศัย ความส านึกในส่วนรวม ส านึกต่อผู้ อ่ืนเป็นที่ ต้ัง หรืออาจ
ปราศจากความสนใจ ในผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับโดยสิ้นเชิงก็ได ้

                                                        
12 ศิริ แคนสา, “การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนคอนสวรรค์”,

ดุษฎีนิพนธป์ริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ,2551, หน้า 19-20ศ 
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 2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ 
 จิตสาธารณะ ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีประชาสังคม (Civil Society Theory) ซ่ึงค าว่า
ประชาสังคม มาจากภาษาอังกฤษว่า “Civil Society” และมีใช้ภาษาไทยเทียบเคียงกันหลายค าโดย
ในครัง้นี้ ได้ใช้ทฤษฎีประชาสังคม เป็นพื้นฐานในเรื่องจิตสาธารณะ ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
 ทฤษฎีประชาสังคมเกิดขึ้นในโลกตะวันตก ซึ่ งให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
ช่วยเหลือสังคม โดยไม่ต้องการก าไร ซึ่งตามแนวความคิดของคีน (Keane) กล่าวว่า ประชาสังคมเป็น
แนวคิดของการมีส่วนร่วม ของสมาชิกในองค์กร นอกภาครัฐ เพ่ือท ากิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม จนเป็นกิจวัตร และด้วยความเต็มใจ โดยผู้ที่อยู่ในองค์กร จะร่วมกันปกปูองและ
เปลี่ยนแปลงบทบาทตนเอง โดยการกดดันสถาบันภาครัฐ แต่ในประเทศไทย ให้ความส าคัญกับความ
ร่วมมือของบุคคลในสังคม เพื่อพัฒนาสังคม ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม ให้ความส าคัญต่อความ
สามัคคี13 
 ประชาสังคม (Civil society) คือ การให้ความส าคัญเกี่ยวกับ กระบวนการช่วยเหลือสังคม
โดยองค์กรที่ไม่ต้องการก าไร การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม หรือจิตส านึกสาธารณะเพ่ือชุมชน (Non 
Governance Organizations—NGOs) เป็นเครื่องมือทางสังคม เช่น แม่บ้าน มูลนิธิ ชมรม ชุมนุม มี
จุดมุง่หมาย ดังนี้14 
 1) เน้นความสัมพันธ์เป็นกลุ่มสมาชิก ต้องมีอุดมการณ์และหลักการร่วมกัน 
 2) มีจิตสาธารณะ (Public mind) ประกอบด้วย การดูแลผลประโยชน์สาธารณะ (goods, 
public interest) การตรวจสอบสาธารณะ (public responsibility) การรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
(public accountability) 
 3) ความเป็นธรรมต่อสังคม (Social equity) 
 4) มีความยุติธรรมต่อสังคม (Social justice) 
 5) เป็นเครือข่ายสังคม (Social network) 
 6) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
 7) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 
 8) เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning social) 
 9) ต้องปฏิบัติได้ (Practice) 
 จิตส านึกสาธารณะ ประเวศ  วะสี และคณะ เป็นคุณธรรมหนึ่งของพลเมือง และเป็นวาท
กรรมย่อย ในวาทกรรมใหญ่เรื่องประชาสังคม คุณค่าและจิตส านึก เป็นจิตวิญญาณ ของสังคม บุคคล 
องค์กร หรือสังคม สังคมที่ไม่มีจิตส านึก ท าให้ขาดพลังในการสร้างสรรค์ เมื่อเกิดจิตส านึกสาธารณะ 

                                                        
13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27ศ 
14 เรียม นมรักษ์ , “การวิเคราะห์องค์ประกอบของจิตสาธารณะของนักศึกษาในองค์กรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค าแหง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง), 2552, หน้า 23-24ศ 
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จะท าให้เกิดประชาสังคม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางสังคม ซึ่งจะท าให้สภาวะการเมือง เศรษฐกิจมี
ศีลธรรมดีขึน้15 
 สรุปว่า แนวคดิของประชาสังคม คือ กระบวนการที่เกิดขึ้น จากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน ท าให้คนในสังคมตื่นตัว มีความรู้สึกนึกคิด และปรารถนาเข้าไปแก้ไขวิกฤตการณ์หรือปัญหา
สังคม หรือมีความรู้สึก เป็นเจ้าของส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตัว หรือมีจิตส านึก
ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและมีความเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
 องค์ประกอบของประชาสังคม 
 กิจกรรมหรือกระบวนการ ที่เรียกว่า ประชาสังคม ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 
ประการ ดังนี้16 
  (1) จิตส านึกประชาสังคม (Civic Consciousness) หรือจิตส านึกสาธารณะ 
(Public Consciousness) หมายถึง ความคิดและการยอมรับ ในเรื่องของการรวมตัวกัน อย่างอิสระ 
ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความยอมรับ ในความคิดเห็นของกันและกัน ในการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ
การแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ การรวมตัวเป็นลักษณะ ของการมีส่วนร่วม มีอิสระมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
  (2) โครงสร้างองค์ประกอบประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลุ่มการ
รวมตัว ซ่ึงอาจเป็นองค์กร ทีเ่ป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ เป็นกลุ่มรวมที่รวมตัวกันเฉพาะการ 
เฉพาะเรื่อง หรือต่อเนื่อง สมาชิกของกลุ่ม อาจจะเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือประชาชน
จ านวนไม่จ ากัด ประเด็นส าคัญคือ การรวมกลุ่มต้องมี จิตส านึกประชาสังคมครบด้าน 
  (3) เครือข่ายประชาสังคม (Civic Network) หมายถึง โครงสร้างและกระบวนการ
ซ่ึงเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่ม หรือเชื่อมโยงองค์กรประชาสังคมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ปัจจัยส าคัญของ
เครือข่ายประชาสังคม คือ ระบบการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ และการสัมพันธ์ด้วยความสมานฉันท์ 
 องค์ประกอบประชาสังคมทั้ง 3 ประการ ท าให้เกิดประชาสังคม แต่กระบวนการประชา
สังคม ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ถ้าบุคคลในสังคม ขาดจิตส านึกสาธารณะ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิด
ที่มีผลต่อพฤติกรรม การรวมตัวของบุคคลในสังคม องค์ประกอบทั้งในด้าน ความคิดเห็น ความรู้สึก
และการปฏิบัติ ต้องมีจิตสาธารณะเป็นส่วนประกอบ 
 สรุปว่า ประชาสังคมนั้น เป็นส่วนส าคัญ ในกระบวนการทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้น
จากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน สังคม หรือการเลียนแบบทางสังคม ท าให้คนในสังคมตื่นตัว 
และมีความรู้สึก นึกคิดอยากเข้าไปแก้ไข ปัญหาวิกฤตการณ์ ปัญหาสังคม หรือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรม การรวมตัวหรือมีจิตส านึกร่วมกัน และท าในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะท าให้ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง และมีความสงบสุข เพราะ
สังคมมีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
                                                        

15 ประเวศ วะสี และคณะ, ยุทธศาสตร์แก้วิกฤติชาติ, (กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา), 2542,
หน้า 20ศ 

16 วิทยพัฒนท สีหา, “ปัจจัยทีสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2551, 
หน้า 16-17ศ  
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2.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) 
 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
 การศึกษาบทบาท และอิทธิพลของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ฟรอยด์ (Freud) เชื่อ
ว่าสังคมมีส่วน ในการปั้นมนุษย์ให้มีลักษณะต่าง ๆ กัน ตามแต่ว่ามนุษย์นั้นจะอยู่กลุ่มสังคมใด การ
อธิบายตามทฤษฎีทางสังคมวิทยาจะอธิบายที่มา หรือพัฒนาการทางจริยธรรม ของทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ทีม่องเห็นว่า สังคมมีอิทธิพลส าคัญ ในการพัฒนาลักษณะ ทางจริยธรรมให้แก ่สมาชิกในสังคมนั้น17  
 ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ซึ่งได้สรุปว่า โครงสร้างของ
บุคลิกภาพของบุคคลมี 3 องค์ประกอบ คือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซูเปอร์อีโก้ (Superego) 
 1) อิด (Id) ตามความคิดของฟรอยด์ มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยสัญชาตญาณ 2 ชนิด ได้แก่ 
สัญชาตญาณชีวิต (Life Instinct) เป็นสัญชาตญาณที่ผลักดันให้บุคคลกระท าในสิ่ งที่ท าให้เกิด
ความสุขส าราญใจ โดยเฉพาะความสุขทางกาย เรียกว่า กามารมณ์ (Sex) และสัญชาตญาณความตาย 
(Dead Instinct) รวมทั้งการท าลายชีวิตของตนเอง หรือความก้าวร้าว ฟรอยด์เชื่อว่า ต้ังแต่แรกเกิด
ทารกจะมีอิด คือ ต้องการแสวงหาความพึงพอใจในชั่วขณะเวลานั้น ๆ ถ้าความพอใจไม่ได้รับการ
ตอบสนอง เด็กจะเกิดความเครียด วิธีการที่  อิดใช้ในการลดความเครียดมี 2 วิธี คือ (1) ปฏิกิริยา
สะท้อน คือ การตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมด้วยปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การดูดของเด็กทารก            
(2) กระบวนการปฐมภูมิ คือ การคิดเพ้อฝันเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยลดความเครียดลงได้ เช่น 
ทารกคิดถึงการดูแลจากแม่ การคิดฝันนี้จะช่วยลดความเครียดได้ เพียงบางส่วนไม่สามารถลดได้
ทัง้หมด 
 2) อีโก้ (Ego) เป็นโครงสร้างสมองที่พัฒนาขึ้น จากการคิดเพ้อฝัน เป็นการคิดหาเหตุผล
และการวางแผนเพื่อให้ได้มายังสิ่ง ที่ต้องการ ลักษณะส าคัญของอีโก้ คือ พัฒนาขึ้นมา เพ่ือช่วยให้อิด 
ได้รับการตอบสนองที่เป็นจริง ไม่เพียงแต่คิดเพ้อฝัน ไปเท่านั้น อีโก้จะใช้ กระบวนการคิดทุติยภูมิ คือ 
การคิดทีม่ีความจริง มากกว่าการเพ้อฝัน ถึงแม้ว่าอีโก้ จะอิงความเป็นจริงมากกว่าอิด แต่พลังของอีโก้
ก็จะท าไป เพ่ือการตอบสนองความต้องการของอิด 
 3) ซูเปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็นลักษณะโครงสร้างที่ส าคัญล าดับที่ 3 ของบุคลิกภาพจะ
พัฒนาขึ้น เรียกว่า ซูเปอร์อีโก้ หมายถึง หลักเกณฑ์ทางสังคมและค่านิยมต่าง ๆ ที่เด็กได้รับการสั่ง
สอนและถ่ายทอดปลูกฝัง จากพ่อแม่และสังคม ซูเปอร์อีโก้ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ มโน
ส านึกหรือมโนธรรม (The Conscience) ประกอบด้วยข้อห้ามทางสังคมต่าง ๆ การประพฤติปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในเรื่องการแสดงออก ของความต้องการทางเพศ และความก้าวร้าว ส่วนที่ 2 คือ ตนใน
อุดมคติ (The Ego Ideal) ซ่ึงเป็นภาพพจน์ของบุคคล ที่ควรเป็น และควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร จะ
เห็นได้ว่า ในส่วนแรกของซูเปอร์อีโก้ เป็นข้อห้ามไม่ให้ประพฤติปฏิบัติ แต่ในส่วนที่สอง เป็นข้อ
ก าหนดให้ประพฤติปฏิบัติ อาจเปรียบได้ว่า  มโนส านึก คือ เบญจศีล และตนในอุอมคติ คือ เบญจ
ธรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนา 

                                                        
17 นี ออน พิณประดิษฐ์ ,  จริ ยธรรมทฤษฎีและการพัฒน า ,  (ขอนแก่น :  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 2542, หน้า 35ศ 
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 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud)18 มีความเชื่อว่า จริยธรรมของบุคคลนั้น เป็นสิ่งที่
ได้รับการขัดเกลา และพัฒนาขึ้นจากแรงขับพ้ืนฐานของบุคคล ในส่วนจิตใต้ส านึก หรือส่วนที่เรียกว่า 
ซุปเปอร์อีโก้ (Superego – self with Ethic) และจะคอยควบคุมพฤติกรรมภายนอกของบุคคลให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และค่านิยมของสังคม ในวัยเด็กจะพัฒนาบุคลิกลักษณะ ค่านิยมมาตรฐาน
จริยธรรม ของสังคมจากบิดามารดา และคนใกล้ชิด โดยกระบวนการเลียนแบบ และยอมรับกฎเกณฑ์
ของสังคม มาเป็นหลักปฏิบัติ ในวัยผู้ใหญ่ เมื่อจริยธรรมเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ย่อมเปรียบเสมือนมี
เครือ่งมือคอยควบคุม ความประพฤติของบุคคล ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม เมื่อใดที่มีความต้องการ
ทีไ่ม่สอดคล้องกับค่านิยม กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานจริยธรรมที่ตนเอง ยึดถืออยู่ จิตใต้ส านึกจะกระตุ้น
ให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจ แม้การกระท านั้นจะไม่มีผู้รู้เห็น ก็จะเกิดความละอายใจไม่สบายใจ ซึ่ง
เป็นลักษณะของ การลงโทษตนเอง ท าให้บุคคลนั้นระงับ หรือละเว้นการกระท าไม่ถูก ไม่ดี ไม่ควร 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมจากบุคคลอ่ืน ซึ่งหมายถึง บุคคลนั้นได้เกิดคุณธรรมหรือจริยธรรมขึ้น
ภายในใจตน รู้ว่าพฤติกรรมใดควรท า และพฤติกรรมใดไม่ควรท า นับได้ว่าบุคคลนั้น มีพัฒนาการทาง
จริยธรรมเกิดข้ึน การท างานร่วมกันของพลังทั้ง 3 โดยลักษณะบุคลิกภาพ ของคนเกิดจาก การท างาน
ร่วมกันทั้ง สามอย่างนี้ ถ้าพลังใด มีอิทธิพลเหนือพลังอื่น ย่อมเป็นตัวชี้ลักษณะบุคลิกภาพของคนนั้น 
 สรุปว่า ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เชื่อว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีส่วนในการ
ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลที่ พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ของสังคม โดยมี อิดเป็นแรงขับขั้น
พ้ืนฐานในการแสวงหาความพึงพอใจ และมีอีโก้  เป็นพลังให้อิดได้รับการตอบสนองความต้องการ   
นั้น ๆ ส่วนซูเปอร์อีโก้ เป็นหลักเกณฑ์ทางสังคมและค่านิยมต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับการสั่งสอน และ
ถ่ายทอดปลูกฝัง จากพ่อแม่และสังคม ซูเปอร์อีโก้ จะค่อยควบคุมพฤติกรรมภายนอก ของบุคคลให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม ถ้าพลังในส่วนนี้มีมาก จะท าให้บุคคลมีคุณธรรมจริยธรรม
ในจิตใจ และรู้ว่าพฤติกรรมใดควรท า พฤติกรรมใดไม่ควรท า 
 
2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) แบนดูรา เชื่อว่า การเรียนรู้ส่วนมาก
เป็นการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ จึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกตว่า “การเรียนรู้โดย
การสังเกต” หรือ “การเลียนแบบ” และเนือ่งจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมใน
สังคม ซึ่งบุคคล และสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน แบนดูรา จึงให้ความส าคัญ ของการรู้คิด 
(Cognitive) ในการเรียนรู้ จากการสังเกตและการเลียนแบบด้วย และได้เปลี่ยนทฤษฎีของเขาว่า 
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการรู้คิดทางสังคม (Social Cognitive Learning Theory)19 
 
 
 

                                                        
18 ศรีเรือน แก้วกังวาน, ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ, (กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน), 2546, หน้า 13-14ศ  
19 สุรางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์), 2545, หน้า 235-236ศ 
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 1) กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต 
 แบนดูรา ได้อธิบาย กระบวนการที่ส าคัญ ในการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเรียนรู้โดย
ตัวแบบมีทัง้หมด 4 อย่าง ดังนี้20 
 (1) กระบวนการความใส่ใจ (Attention) การที่ผู้สังเกตจะต้องรับรู้ส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของพฤติกรรมของผู้ที่เป็นตัวแบบ องค์ประกอบที่ส าคัญของตัวแบบ ที่มีอิทธิพลต่อความสนใจของ
บุคคลมีหลายอย่าง เช่น เป็นผู้มีเกียรติสูง มีความสามารถสูง หน้าตาดี รวมทั้ งการแต่งตัว การมี
อ านาจทีจ่ะให้รางวัล หรือลงโทษ 
 (2) กระบวนการจดจ า (Retention) การที่ผู้สังเกตจะสามารถเลียบแบบ ให้เหมือนตัว
แบบได้ เป็นเพราะผู้สังเกตได้บันทึกสิ่งที่ตนสังเกตไว้ ในความจ าระยะยาว และถ้าผู้สังเกตอธิบายการ
กระท าของตัวแบบ ด้วยค าพูดได้หรือสร้างภาพพจน์ไว้ในใจ ผู้สังเกตจะสามารถเลียบแบบ พฤติกรรม
ของตัวแบบได ้แม้ว่าเวลาผ่านไปนาน 
 (3) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ (Reproduction) ปัจจัยที่ส าคัญของ
กระบวนการนี้ คือ ความพร้อมทางด้านร่างกาย และทักษะที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการเลียนแบบ ถ้าหาก
ผู้สังเกตไม่มีความพร้อม ก็จะไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้ การเลียนแบบนี้ ไม่ใช่การ
ลอกเลียนแบบ อย่างตรงไปตรงมา แต่เป็นการเรียนรู้ที่ประกอบ ด้วยกระบวนการคิด การรู้คิด และ
ความพร้อม ด้านร่างกายของผู้สังเกต ดังนั้นพฤติกรรม ของแต่ละบุคคลแม้ว่าจะเป็น การเลียนแบบ
จากตัวแบบเดียวกัน ก็มีความแตกต่างกันไป บางคนอาจท าได้ดีกว่าตัวแบบก็ได้ บางคนก็ท าได้เพียง
คล้ายคลึงกับตัวแบบ 
 (4) กระบวนการจูงใจ (Motivation) การที่ผู้สังเกตมีแรงจูงใจที่จะเลียนแบบพฤติกรรม
ของตัวแบบ เพราะผู้สังเกตมีความคาดหวังว่า การเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้ เช่น การได้รับแรง
เสริมหรือรางวัล หรืออาจจะน าประโยชน์บางสิ่ง บางอย่างมาให้ หรือท าให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได ้
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม21 เป็นทฤษฎีที่อธิบายวิธีการ และกระบวนการที่บุคคลได้รับ
อิทธิพลจากสังคม ท าให้เกิดการยอมรับ ลักษณะและกฎเกณฑ์ทางสังคม เป็นลักษณะของตน โดย
น าเอาหลักการเสริมแรง และหลักการเชื่อมโยง มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม มีความเชื่อว่า
พัฒนาการทางจริยธรรม เป็นพัฒนาการของจิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ งเป็นผลจาก
ความสามารถ ในการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ ทางศีลธรรมของสังคม โดยมีแรงขับพ้ืนฐานมาจาก
ความต้องการทางชีวภาพ การสนองตอบต่อรางวัล และการหลีกเลี่ยงการลงโทษจากสังคม โดยมี
ความเชื่อว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และประสบการณ์ที่มนุษย์ได้รับ การแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก แสดงพฤติกรรมใดในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย 
 สรุปว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมนั้น เกิด
จากการเรียนรู้ จากผลที่สนองตอบต่อการกระท าของบุคคลนั้นโดยตรง และการเรียนรู้จากตัวแบบ 
คือ การสังเกตพฤติกรรม และผลที่จะเกิดขึน้ภายหลังการกระท าของบุคคลอ่ืน 

                                                        
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 236-238ศ 
21 Benjamin. B. Lahey. Psychology an Introduction. 7th edition. (New York : McGraw-Hill 

Book Company, 2001), Pp.474. 
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 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
 ทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม22 ได้ท าการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมบุคคล แล้วสามารถหา
ปัจจัยที่ส่งผลของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง พฤติกรรมการท าดี ละเว้นความชั่ว การท างานเพ่ือ
ส่วนรวม พฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศและพฤติกรรมการท างาน
อาชีพอย่างเข้มแข็ง เกิดจากสาเหตุทางจิตใจของบุคคล ต้องประกอบด้วยสติปัญญา ประสบการณ์
ทางสังคม และสุขภาพจิต และจิตลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตและควบคุม
ตนเอง ความเชื่ออ านาจในตน แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ เจตคติ คุณธรรมและค่านิยม ซึ่งอธิบายไดด้ังนี้ 
 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้ มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นดอกและผลไม้ของต้นไม้ ส่วนล าต้น และ
ส่วนราก 
 ในส่วนแรก คือ ดอกและผลไม้บนต้น แสดงถึง พฤติกรรมการท าดีละเว้นชั่ ว และ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ส่วนแรกนี้ เป็นพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ที่
รวมเข้าเป็นพฤติกรรมพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนล าต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการท างาน อาชีพอย่างขยัน
ขันแข็ง ผลที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่น่าปรารถนานี้มีสาเหตุอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ 
สาเหตุทางจิตใจ ที่เป็นส่วนล าต้นของต้นไม้ อันประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน ดังนี้ 1) เหตุผลเชิง
จริยธรรม 2) ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) ความเชื่ออ านาจในตน 4) แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ 5) ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยม 
 ลักษณะของจิต ลักษณะเหล่านี้  ถ้าต้องการที่จะเข้าใจ อธิบาย ท านาย และพัฒนา
พฤติกรรมใด จะต้องใช้จิตลักษณะ บางด้านหรือทั้ง 5 ด้านนี้ ประกอบกัน จึงจะได้ผลดีทีสุ่ด 
 ส่วนที่สาม ของต้นไม้จริยธรรม คือ รากของต้นไม้ ซึ่งเป็นจิต ลักษณะกลุ่มที่สอง มี 3 ด้าน 
คือ 1) สติปัญญา 2) ประสบการณ์ทางสังคม 3) สุขภาพจิต 
 จากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ได้สรุปเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ไว้ ดังนี้ 
 1) ส่วนราก เปรียบเสมือนลักษณะทางจิต ที่ เป็นพ้ืนฐานของจิตใจ 3 ประการ คือ         
1) สติปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาดเหมาะกับอายุ ไม่หยุดชะงักในขั้น การคิดแบบรูปธรรม เมื่อเป็น
ผู้ใหญ่ ก็มีความสามารถทางความคิดที่ เป็นนามธรรมขั้นสูงได้ 2) ประสบการณ์ทางสังคม คือ การ
เข้าใจมนุษย์และสังคม เอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจสภาพการด าเนินงานชีวิต อุปสรรค และการ
แก้ปัญหาความอยาก ความต้องการของตนประเภทต่าง ๆ ในสังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้ง ทาง
กายภาพและทางสังคมของคนเหล่านั้น เพ่ือให้ทราบว่าการกระท าของตนจะส่งผลกระทบทั้ง ทางดี
และทางไม่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ 3) สุขภาพจิตดี คือ การมีความวิตกกังวลน้อย หรือในปริมาณที่เหมาะสม กับ
เหตุการณ์ สุขภาพจิตของบุคคล ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม 
 2) ส่วนล าต้น เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตใจ 5 ประการ ที่ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีและ
คนเก่ง ถ้ามีมากในบุคคลใด บุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมของคนดีคนเก่งอย่างสม่ าเสมอ แต่ถ้าขาด
ลักษณะหลายประการมากเท่าใด บุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่สามารถเป็นคนดีคนเก่ง ได้แก่ 1) เจตคติ 

                                                        
22 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคคล, โครงการส่งเสริมเอกสาร

วิชาการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539), หน้า 36-38ศ 
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ค่านิยม คุณธรรม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนดี ที่สังคมปรารถนามองเห็นคุณประโยชน์ของ
พฤติกรรมนั้นเกิดความพอใจ และพร้อมที่จะกระท าหรือยึดคุณธรรมเป็นหลัก 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
เป็นการเลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใด ด้วยเหตุผลของการเห็นแก่ผู้อ่ืน ส่วนรวม และหลักสากล 
มากกว่ากระท าหรือไม่กระท าสิ่งใด ด้วยเหตุผลเพ่ือตัวเอง หรือกลุ่มพรรคพวกของตน 3) ลักษณะการ
มุง่อนาคต สามารถคาดการณ์ไกลถึงผล ทีจ่ะเกิดจากการกระท าในอนาคต และสามารถควบคุมตนให้
อดได้ รอได้อย่างเหมาะสม 4) ความเชื่ออ านาจในตน คือ ความเชื่อว่า ผลที่เกิดกับตนเป็นเพราะการ
กระท าของตนมากกว่าความบังเอิญ โชคเคราะห์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อท าความดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบ
แทน ถ้าท าชั่ว จะได้รับการลงโทษตอบแทน 5) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ หรือความมุมานะ บากบั่น ฝุาฟัน
อุปสรรค จนประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม กับความสามารถของตน 
 ลักษณะของจิตลักษณะทั้งสามนี้ อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะทั้ ง 5 
ประการที่ล าต้นของต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลที่มีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ด้านในปริมาณที่สูง
เหมาะสมกับอายุ จึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการของล าต้น โดยที่
จิตลักษณะทั้ง 5 จะพัฒนาไปเอง โดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้านดังกล่าว และ
อยู่ในสภาพแวดล้อม ทางบ้าน ทางโรงเรียนและทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความ
พร้อมทีจ่ะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี้ โดยวิธีการอ่ืน ๆ ด้วยฉะนั้น จิตลักษณะ
พ้ืนฐาน 3 ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของพลเมืองดี ในการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ จิต
ลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการที่ รากนี้ อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ล าต้น เพ่ือใช้
อธิบาย ท านาย และพัฒนาพฤติกรรมด้วย 
 
2.4 แนวคิดจิตอาสา (Volunteer Spirit) 
 จิตอาสา ค าว่า “จิตอาสา”23 มีการน ามาใช้ และรู้จักกันมากในประเทศไทย จาก
เหตุการณ์ประสบภัยคลื่นสึนามิ เมื่อว่าที่ 26 ธันวาคม พศศศ 2547 ที่ก่อให้เกิดการร่วมมือกัน ระหว่าง
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท าให้เป็น
จุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัคร ที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งต่อผู้กระท าและผู้ อ่ืน โดยเน้นที่คุณค่าของความสามัคคี การมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขในสังคมโดยมีผู้ให้ความหมาย และลักษณะพฤติกรรมของจิตอาสาไว้ ดังนี้ 
 ความหมายจิตอาสา 
 ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์ ได้ให้ความหมายของจิตอาสา คือ ความส านึกของบุคคลที่มีต่อ
สังคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมที่ อาสาท า

                                                        
23 กรรณิกา มาโน, “ความหมายของชีวิตกับจิตอาสา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2553, หน้า 5-6ศ 
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ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน
และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน24 
 ศูนย์คุณธรรม ให้ความหมาย จิตอาสาว่า หมายถึง จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย
สติปัญญาเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดี อันเกิดจากพ้ืนฐานความคิด 4 
ประการ ได้แก่ 1) เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เพ่ือส่วนตัว 2) เป็นการกระท าที่เป็นไป
โดยความสมัครใจ 3) เป็นการกระท าท่ีไม่มุ่งหวังผลตอบแทนในรูปสินจ้างรางวัล 4) เป็นการอุทิศก าลัง
กาย ก าลังใจให้ส่วนรวม ไม่ใช่อุทิศก าลังทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว25 
 สรุปว่า จิตอาสา หมายถึง ความเอ้ือเฟ้ือ เผือแผ่ เสียสละ เวลา สิ่งของ เงินทอง แรงกาย 
สติปัญญา เพ่ือสาธารณะประโยชน์ มีความสุขในการท าความดี การช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม หวังให้
ผู้อื่นมีความสุข ด้วยความสมัครใจ และไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 
 ลักษณะพฤติกรรมจิตอาสา 
 พฤติกรรมจิตอาสา26 หมายถึง การกระท า ของบุคคลที่แสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตได้ ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน พฤติกรรมการเสียสละเพ่ือสังคม พฤติกรรม
มุ่งมั่น พัฒนาสังคม แสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมความรับผิดชอบ และพฤติกรรมมีระเบียบวินัย 
พฤติกรรมจิตส านึกสาธารณะ แสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และพฤติกรรมดูแล
รักษาสาธารณะสมบัติ โดยแต่ละพฤติกรรมมีลักษณะ ดังนี้ 
 1) การช่วยเหลือผู้ อ่ืน หมายถึง การแสดงลักษณะโดยมีความเอ้ือเฟ้ือเผือแผ่ เมื่อเกิด
สถานการณ์ที่ท าให้เกิด ความรู้สึกต้องการช่วยเหลือ หรือท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ได้แก่ 
การอ านวยความสะดวก แบ่งปันสิ่งของ ให้ค าแนะน า และชักจูงไปในทางที่ถูกที่ควรแก่ผู้อ่ืน หรือการ
ให้ก าลังใจ ปลอบใจ เป็นการกระท าท่ีไม่หวังผลตอบแทน 
 2) การเสียสละเพ่ือสังคม หมายถึง การแสดงลักษณะถึง ความมีน้าใจ การสละเวลา เงิน 
สิ่งของ แรงกายเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เป็นการการท าด้วย
ความเต็มใจไม่มีใครบังคับ 
 3) มุ่งมั่น พัฒนาสังคม ในที่นี้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ในการที่จะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทีดี่ขึน้ต่อสังคม ประกอบด้วยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะ ดังนี้ 
 - ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน กล้าเสนอความคิดเห็นในทางที่
สร้างสรรค์สังคม ได้แก่ การตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ โดยไม่ละทิ้ง หรือหลีกเลี่ยงการ

                                                        
24 ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบัน
วิทยบริการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2550, หน้า 22ศ 

25 ศูนย์คุณธรรม, ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันท าดี สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม, (กรุงเทพฯ 
: แปลนโมทิฟ), 2548, หน้า 41ศ 

26 นันทรัตน์ ปริวัติธรรม, “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชนที่รับ
ทุนการศึกษาส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2553, หน้า 33-34ศ 
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ท างาน มีความเพียรพยายาม ช่วยเหลือผู้อ่ืน สนใจปัญหาของสังคม และเสนอความคิด ในการแก้ไข
ปัญหา 
 - มีระเบียบวินัย คือ ประพฤติโดยไม่ขัดกับกฎข้อบังคับของสังคมท่ัวไป ไม่ประพฤติก้าว
ก่ายหรือล่วงล้ าสิทธิของผู้อ่ืน การะท าสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และใช้เหตุผล มีความเป็นผู้น า โดยมี
ความสามารถในการชักจูง แก้ไขปัญหา และด าเนินกิจกรรมได้ตามเปูาหมาย 
 4) จิตส านึกสาธารณะ ในที่นี้ หมายถึง พฤติกรรมที่มีผล จากการตระหนักถึงคุณค่าในการ
ใช้สิ่งของทีเ่ป็นของส่วนรวมร่วมกัน และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ 
 - การบ าเพ็ญประโยชน์ คือ การประพฤติตนที่ท า แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และ
สังคม การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมหรือชุมชน 
 - การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ คือ การหลีกเลี่ยงการใช้ หรือการกระท าทีจะท าให้
เกิดความเสียหายต่อของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การถือเป็นหน้าที่ ที่จะมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม ในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ และการเคารพสิทธิ  ในการใช้ของ
ส่วนรวมทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ยึดครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่
ปิดกัน้โอกาสองบุคคลอื่นทีจ่ะใช้ของส่วนรวม 
 พฤติกรรมจิตอาสา คือความคิดที่ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยการเสียสละ เงิน สิ่งของ 
จนกระท่ัง เสียสละแรงงาน แรงสมอง และรวมถึง การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติให้คง อยู่ตามวิสัยที่
ตนสามารถท าได้ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ืน และสังคมมีความสุขมากข้ึน 
 
2.5 ความส าคัญของจิตสาธารณะ 
 จิตสาธารณะ หรือจิตส านึก27 เป็นความรู้สึกนึกคิดภายในบุคคล และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ 
โดยการเรียนรู้ จิตส านึกเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ยากนักที่จะหยุด หรือหมดหายไปคนที่มีจิตส านึกที่ดี จะ
ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับจิตส านึกนั้น และใช้จิตส านึกของตนเพ่ือประโยชน์ต่อสิ่งต่าง ๆ 
ตามมา เช่น บุคคลที่มีจิตส านึกด้านระเบียบวินัย จะไม่ขับรถผิดกฎจราจร บุคคลที่มีจิตส านึก
สาธารณะจะไม่ขีดเขียนในสถานที่สาธารณะ ซึ่ง ดวงเดือน  พันธุมนาวิน ได้กล่าวถึง การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมว่า เด็กช่วงแรกเกิด จนถึงก่อน 10 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กมีความไว ต่อการรับการ
ปลูกฝัง และส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเป็นอย่างยิง่ เพราะเด็กยังเป็น “ไม้อ่อนที่ดัดง่าย” ฉะนั้น 
การปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม กับพัฒนาการทางร่างกาย และโดยเฉพาะเหมาะสมกับพัฒนาการ
ทางจิตใจของเด็ก จะเป็นการปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ เมือ่เข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ได้มาก28 
 จิตสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบ ซ่ึงเกิดจากภายใน คือ ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้ส านึก 
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลออกสู่การกระท าภายนอก ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการ
ขาดจิตส านึกของคนส่วนรวมในสังคม เช่น 

                                                        
27 สมพงษ์ สิงหะพล, ต้องสอนให้เกิดจิตส านึกใหม่, สีมาจารย์ศ ป ที่ 13 ฉบับที่ 27 (มิถุนายน-ตุลาคม 

2542) : 15-16ศ 
28 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคคล, โครงการส่งเสริมเอกสาร

วิชาการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 2539, หน้า 77ศ 
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 1) ปัญหายาเสพติด ซึ่งเกิดจากความเห็นแก่ตัวของผู้ขาย ไม่นึกถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
กับสังคม 
 2) ปัญหามลพิษต่าง ๆ ที่เกิดจากความไม่รับผิดชอบ ขาดจิตส านึก เช่น การทิ้ งขยะลง
คลอง การทิง้ขยะตามทางเท้า การปล่อยน้าเสียออกจากโรงงาน โดยไม่ผ่านการบ าบัด เป็นต้น 
 จิตสาธารณะ เป็นสิ่งส าคัญในสังคม เยาวชนจึงต้องให้ความส าคัญ และตระหนักเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เพราะจะเป็นพื้นฐาน ให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 
 1) ต้ังใจศึกษาหาความรู้ 
 2) มีความรับผิดชอบ สามารถพ่ึงตนเอง 
 3) มีความประหยัด รู้จักพอดี 
 4) ประพฤตติัวเหมาะสม ละเว้นการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 5) ท างานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
 6) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถพ่ึงตนเองได ้
 ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการช่วยเหลือสังคม ไม่ท าให้ผู้อ่ืน หรือสังคมเดือดร้อนได้รับ
ความเสียหาย เช่น  
 1) มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เชื่อฟัง พ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ท าให้พ่อแม่เสียใจ 
 2) มีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครู อาจารย์ เช่น ตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟัง ค าสั่งสอนของครู 
อาจารย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน  
 3) มีความรับผิดชอบต่อเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืน เช่น ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เคารพ
สิทธิ์ผู้อ่ืน  
 4) มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองดี เช่น ปฏิบัติตามกฎของสังคม กฎหมาย รักษา
สมบัติของส่วนรวม เป็นต้น29 
 การที่คนเรามาอยู่รวมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการพ่ึงพาอาศัยกัน 
คนในสังคม ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ถ้าคนในสังคมขาดจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะมี
ผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กรแล้ว การขาดจิตส านึกสาธารณะ ยังมีผลกระทบต่อชุมชน
ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนี้30 
 ผลกระทบต่อบุคคล ท าให้เกิดปัญหา คือ 1) สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง 2) สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับคนอ่ืน 
 ผลกระทบระดับครอบครัว ท าให้เกิดปัญหา คือ 1) ความสามัคคีในครอบครัวลดน้อยลง  
2) การแก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว 

                                                        
 29 เวชพล  อ่อนละมัย, ชีวิตและวัฒนธรรมไทย : จิตสาธารณะ , สืบค้นเมื่อ 20 มศคศ 2560, จาก : 
http://www.kasetyaso.ac.th/thai%20cultule/09ศpdf, (2546). 

30 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, ส านึกไทยที่พึงปรารถนา, (กรุงเทพฯ: เดือนตุลาคม, 2543),
หน้า 22-29ศ 
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 ผลกระทบระดับองค์กร ท าให้เกิดปัญหา 1) การแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร 2) 
ความเห็นแก่ตัว แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น 3) การเบียดเบียนสมบัติขององค์กรเป็นสมบัติส่วนตน 4) องค์กร
ไม่ก้าวหน้า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง 
 นอกจากนั้นในระดับองค์กร31 กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติหลายประการ 
คุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การมีจิตส านึกสาธารณะ ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่เสียสละเพ่ือผู้อ่ืน 
เพ่ือสังคม เอาสังคมเป็นตัวตั้ง เสียสละทั้งก าลังกายก าลังใจ ก าลังศรัทธา หรือแม้แต่การเสียสละในเชิง
วัตถุระดับหนึ่ง ถ้าผู้บริหารขาดจิตส านึกสาธารณะ จนกลายเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จะเกิด
การเอาเปรียบองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้อง องค์กรคงมีปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา คือ 
 ในระดับชุมชน ท าให้เกิดปัญหา คือ 
 1) ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชน มีสภาพเช่นไรก็ยังคง
เป็นเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนา และยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อมทรุดลง 
 2) อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง 
 3) ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้น า ที่น าไปสู่การแก้ปัญหา เพราะคนในชุมชนมองปัญหาของ
ตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสาน าพาการพัฒนา เพราะกลัวเสียทรัพย์ กลัวเสียเวลา หรือกลัวเป็นที่
ครหาจากบุคคลอืน่ 
 ในระดับชาติ ถ้าบุคคลในชาติขาด จิตส านึกสาธารณะจะท าให้เกิด 
 1) วิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้ง และแก้ปัญหาไม่ได้ เกิดการเบียดเบียนท าลาย
ทรัพยากรและสมบัติทีเ่ป็นของส่วนรวม 
 2) ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เนื่องจากขาดพลังของคนในสังคม เมื่อผู้น าประเทศน า
มาตรการใดออกมาใช้ ก็จะไม่ได้ผล เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 3) เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน เห็นแก่ประโยชน์กลุ่มของตนและ
พวกพ้อง เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในระดับโลก ถ้าบุคคลขาดจิตส านึก จะท าให้ เกิดการเอารัดเอา
เปรียบ ระหว่างประเทศท าให้เกิดปัญหาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) เกิดการสะสมอาวุธกันระหว่างประเทศ เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กลัว
ประเทศอ่ืนจะโจมตี จึงต้องมีอาวุธที่รุนแรง มีอานุภาพในการท าลายสูงไว้ในครอบครองเพ่ือข่มขู่
ประเทศอ่ืน และเม่ือมีปญัหาเกิดขึ้น ก็มักมีแนวโน้ม ในการใช้ความรุนแรง ของแสนยานุภาพทางการ
สงคราม ในการตัดสินปัญหา 

(2) เกิดการกลั่นแกล้ง แก่งแย่ง หรือครอบง าทางการค้า ระหว่างประเทศ พยายามทุก
วิถีทาง เพือ่ให้เกิด การได้เปรียบทางการค้า ท าให้ประเทศด้อยกว่า ขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ของตน 

                                                        
31 วิรุณ ตังเจริญ, “มศว พลวัต”, จดหมายขาวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย, ป ที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน-

ธันวาคม 2547) : 2-3ศ 
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(3) เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนต่างเชื้อชาติ ต่างเผ่าพันธุ์ หรือต่างท้องถิ่นมองชน
ชาติอ่ืน ๆ เผ่าพันธุ์อ่ืนว่า มีความเจริญหรือมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ของตนเอง ดูถูก
หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติอ่ืน32 
 สรุปว่า ถ้าบุคคลสามารถปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาให้เด็กม ีจิตส านึกด้านสาธารณะ ด้วย
วิธีการต่าง ๆ จะท าให้เด็กมีจิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแล
รับผิดชอบสมบัติส่วนรวม มีการใช้สมบัติของส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า ใช้อย่างทะนุถนอม รู้จักการ
แบ่งปันโอกาส ในการใช้ของส่วนรวมให้ผู้อ่ืน เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาที่เกิดการเอารัดเอา
เปรียบคนอ่ืน ปัญหาการท าลายสาธารณะสมบัติต่าง ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลง และจะน า มาสู่สังคมที่พัฒนาขึ้น จิตสาธารณะ จึงมีความส าคัญ
อย่างมาก เพราะถ้าบุคคลขาดจิตสาธารณะ จะท าให้เกิดปัญหาตามมา มีผลกระทบต่อระดับบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชาติ และระดับโลกตามล าดับ 
 
2.6 องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะ 
 องค์ประกอบจิตสาธารณะ 
 องค์ประกอบของจิตสาธารณะหรือจิตส านึกสาธารณะนั้น ท่านผู้รู้หลาย ๆ ท่านได้แบ่ง
องค์ประกอบของจิตสาธารณะไว้แตกต่างกัน ตามระดับอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาดังที่  
สมพงษ์ สิงหะพล ได้กล่าวถึง จิตส านึกว่า มีอยู่ 3 ด้านหลัก ๆ คือ33 
 1) จิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง (Self Consciousness) เป็นจิตส านึกเพ่ือพัฒนาตนเองท าให้
ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จิตส านึกด้านนี้ การศึกษาไทยมุ่งมั่นปลูกฝังมานาน เกิดบ้าง ไม่เกิด
บ้างไปตามสภาพการณ์ เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิก ที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสร้างให้เกิดขึ้น
ให้ได้ เช่น ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่ถูกปลูกฝัง และมีมา
นานตามสภาพสังคมไทย 
 2) จิตส านึกเกี่ ยวกับผู้ อ่ืน (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ง สังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือ
เผือแผ่ ความสามัคคี เป็นต้น เป็นจิตส านึกท่ีคนไทยส่วนใหญ่ ถูกหล่อหลอมมาจากพ้ืนฐานดังเดิมของ
วัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว สร้างได้ไม่ยากนัก 
 3) จิตส านึกเก่ียวกับสังคม หรือ จิตส า นึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) 
เป็นจิตส านึกที่ตระหนัก ถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็น
กลุ่มเดียวกัน เป็นจิตส านึกที่คนไทยยังไม่ค่อยมี และขาดกันอยู่มากเพราะพ้ืนฐานความเป็นมาของ
สังคมไทย สมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้านการเมือง 
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม จิตส านึกด้านสุขภาพ เป็นต้น 
 

                                                        
32 เรื่องเดียวกันศ 
33 สมพงษ์  สิงหะพล, ต้องสอนให้เกิดจิตส านึกใหม่, สีมาจารย์, ป ที่ 13 ฉบับที่ 27 (มิถุนายน-ตุลาคม 

2542) : 15-16ศ 
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 ลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะสูงอีกอย่างหนึ่ง ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้34 
 1) P = Positive Thinking and Participation หมายถึง (1) การมีความคิดเชิงบวก และ
การมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล 
เป็นธรรมชาติ เช่น การช่วยเหลือคนและสัตว์ และ (2) การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านอ่ืน ๆ 
 2) U = Useful, Unselfish and Understand หมายถึง (1) ความเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
ต่อสาธารณะ และต่อสังคม การไม่นิ่งดูดาย (useful) (2) ความไม่เห็นแก่ตัว (เห็นแก่ส่วนรวม) ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การให้ทาน (unselfish) และ (3) ความเข้าใจผู้อ่ืนและไม่ซ้ าเติมผู้อืน่ (understand) 
 3) B = Broad Mind หมายถึง ความมีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรับฟังข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากท่ีเคยรู้มารวมถึงแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
 4) L = Love หมายถึง (1) มีความรักในมนุษยชาติตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา 
(ความรัก ความปรารถนาดีให้ผู้อ่ืนมีความสุข) กรุณา (ความสงสาร เห็นใจปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์) 
มุทิตา (ยินดีเมื่อผู้อื่นมีสุข) และอุเบกขา (วางเฉยไม่ล าเอียง) และ (2) มีสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน (การให้ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่) ปิยวาจา (กล่าวด้วยวาจาสุภาพอ่อนหวาน) อัตถจริยา (ประพฤติดีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน) และสมานัตตตา (ท าตัวเสมอต้น เสมอปลาย) 
 5) I = In trend หมายถึง ความเข้าใจและไม่ตามกระแสโดยปราศจากเหตุผลและการช่วย
เตือนสติให้สังคม 
 6) C = Communication หมายถึง มีการสื่อสารที่ดี คิดดี คิดทางบวก (มโนกรรม) มีการ
ขอบคุณ แสดงความยินดี ให้ก าลังใจ และชื่นชมผู้ที่ มีจิตสาธารณะ (วจีกรรม) และเล่าการท า
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน แก่สังคม และแก่สาธารณะโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ (ปิติสนทนา) 
 สรุปว่า องค์ประกอบของจิตสาธารณะ นอกจากต้องมีจิตส านึกเกี่ยวกับตนเองผู้อ่ืนและ
สังคมแล้ว ยังต้องมีลักษณะของความคิดในเชิงบวก มีจิตใจกว้างขวาง ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความสามัคคี รวมถึงความ
เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์ เพ่ือท ากิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมด้วย 
 การก่อรูปของจิตส านึก 
 นักจิตวิทยาการศึกษา มีความเห็นพ้องต้องกันว่า จิตส านึกเป็นคุณลักษณะทางจิตพิสัยที่
ปรากฏหรือก่อรูปขึ้นในจิตใจของมนุษย์ แต่ละคนภายหลังได้รับรู้ปรากฏการณ์หรือได้รับสิ่งเร้าจาก
ภายนอกในเชิงสะสม การก่อรูปที่ มีความต่อเนื่องกัน จึงยากที่จะก าหนดแยกแยะ หรือท าการ
จัดล าดับชั้น เพ่ือบ่งชี้ว่า บุคคลมีความรู้สึกอยู่ที่ใดได้ชัดเจนแน่นอน การก่อรูปของจิตส านึกยังเกี่ยวกัน
กับคุณลักษณะทางด้านสติปัญญา และการกระท าของมนุษย์อีกด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า

                                                        
34 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ธรรมนามัย, พิมพ์ที่ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: น ่ากังการพิมพ์), 2552, หน้า 
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จิตส านึก เป็นผลลัพธ์เชิงคุณลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ที่ก่อรูปขึ้น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ
บุคคล ซึง่กระบวนการเรียนรู้นี้มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่35 
 1) คุณลักษณะด้านพุทธพิสัย หมายถึง การได้รับรู้ (Cognition) หรือการมีประสบการณ์
ตรงกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ท าให้บุคคลรู้จัก หรือ
ระลึกถึงมีความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่า
ของสิ่งดังกล่าวได้ และน าไปสู่การก่อรูปของจิตส านึก 
 2) คุณลักษณะด้านจิตพิสัย หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจ (Affection) อันได้แก่ การมี
ความสนใจ หรือใฝุใจในสิ่งดังกล่าว โดยมีปฏิกิริยาสนองตอบ การเห็น หรือให้คุณค่าการจัดระบบของ
คุณค่า และสร้างเป็นคุณลักษณะนิสัยที่น าไปสู่จิตส านึก 
 3) คุณลักษณะทางด้านทักษะพิสัย ที่หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือการแสดงออก
ทีส่ามารถจะสังเกต รูปแบบความประพฤติได้อย่างชัดเจนที่เรียกว่า บุคลิกภาพ 
 องค์ประกอบจิตส านึก 
 1) องค์ประกอบด้านความคิด (Cognition) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่เป็นส่วนของ
การรู้  หรือเกิดความรับรู้ของความส านึกเป็นหลัก เช่น การรับรู้  (Perception) ความทรงจ า 
(Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใช้ปัญญา (Intellect) เป็นต้น 
 2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affection) เป็นส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก 
ซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้นความคิดอีกต่อหนึ่ง เป็นส่วนของความรู้สึกทางใจ ของความส านึกที่รวมเอา
ความรู้สึก ของบุคคลในด้านบวกหรือด้านลบ 
 3) องค์ประกอบทางด้านการปฏิบัติหรือการกระท า (Behavior) เป็นองค์ประกอบที่
ก่อให้เกิด แนวโน้มในทางปฏิบัติ หรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเร้าที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ต้องอาศัย
ความเข้าใจ หรือความคิดรวบยอด (Concept) เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นพ้ืนฐาน36 
 ประเภทของจิตส านึก 
 ลูกาส (Lukasc) จ าแนกประเภทของจิตส านึกเป็น 2 ประเภท คือ37 
 1) จิตส านึกแบบจิตวิทยา (Psychological Consciousness) เป็นจิตส านึกที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคลที่ เกิดจากการรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ท าให้เกิดการรับรู้ และตอบสนอง เป็นจิตส านึกที่
เกิดข้ึนได้เองอย่างอัตโนมัติ และเป็นไปตามธรรมชาติ 
 2) จิตส านึกทางชนชั้น หรือทางการเมือง (Imputed, Political, Class Consciousness) 
จิตส านึกประเภทนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติการที่มีความตั้งใจของมนุษย์เท่านั้น ซึ่งจิตส านึกประเภท
นี้สามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 ประเภท คือ 
 (1) จิตส านึกเฉพาะหน้า (Immediate Consciousness) เป็นจิตส านึกเกี่ยวกับความ
ต้องการที่เกิดข้ึนในสภาพปัจจุบัน เช่น ความต้องการทางเศรษฐกิจ 
                                                        

35 บุญทัน  ภูบาล, “การใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป ท่ี 2”, วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 
2549, หน้า 15ศ 

36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41-42ศ 
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 (2) จิตส านึกในชนชั้น (Class Consciousness) เป็นจิตส านึกทางการเมือง การ
มองเห็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ของชนชั้นตน 
 (3) จิตส านึกทางทฤษฎี (Theoretical Consciousness) เป็นจิตส านึกที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งสังคม ท าเพ่ือผลประโยชน์ของมนุษย์ ทุกกลุ่มและจิตส านึก
ประเภทนี้จะน าไปสู่การพัฒนาเป็นอุดมการณ์ ซึ่งเป็นความรู้สึกและความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมกับสังคม 
 ระดับของจิตส านึก 
 ฟรายเอร์อ (Friere) นักปรัชญาการศึกษา และท างานด้วยวิธีการ ให้การศึกษาแบบปลุก
ระดมจิตส านึก ของคนยากจนให้ลุกขึ้นต่อสู้ เพ่ือความยุติธรรมในสังคม ได้แบ่งจิตส านึ กของมนุษย์
ออกเป็น 4 ระดับ38 
 (1) จิตส านึกที่ยั งไม่ เปลี่ยนแปลง ( Intransitive Consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนมีความเชื่อในเรื่องโชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตา 
 (2) จิตส านึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (Semi-Intransitive Consciousness) หมายถึง การที่
ประชาชนยอมลดค่าตนเอง มีความคิดที่เชื่อมั่นตนเอง รับค่านิยมที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเต็มที่ จะมี
การใช้ความรุนแรง และอารมณ์ในการตัดสินปัญหามาก 
 (3) จิตส านึกเปลี่ยนแปลงที่ไร้เดียงสา (Naive-Intransitive Consciousness) หมายถึง 
การที่ประชาชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มตระหนักเห็นปัญหาสังคมของตน เริ่มมีการประท้วง
วิพากษ์วิจารณ์ แต่มักจะถูกปลุกระดมให้เป็นเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นเช่นนี้ เพราะบุคคล
ยังไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ของสังคม และยังไม่ชัดเจนใน การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปรากฏการณ์นั้น 
 (4) จิตส านึกขั้นวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Consciousness) หมายถึง การที่ประชาชนมี
ความคิดใคร่ครวญ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างลึกซึ้ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับ
ฟังผู้อื่น และไม่หลีกเหลี่ยงภาวะหน้าที่ของตนเอง 
 สรุปว่า จิตส านึกเป็นลักษณะทางจิตพิสัยที่เกิดขึ้น ในจิตใจของมนุษย์ จากการรับรู้
ปรากฏการณ์ มีความสนใจ ใฝุใจในสิ่งต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งอาจ
มีคุณลักษณะเกี่ยวกับด้านสติปัญญา การกระท าของมนุษย์ ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ ทั้ง
ด้านดีและไม่ดีตามระดับจิตส านึกของแต่ละบุคคล 
 การสร้างเสริมจิตส านึกต่อส่วนรวม 
 รัญจวน  อินทรก าแหง ได้ชี้ถึงแนวทางในการเสริมสร้างจิตส านึกของคน ในสังคมว่า 
จะต้องเกิดขึ้นได้จากการคลุกคลีอยู่กับ ความถูกต้อง การปลูกฝัง อบรม การฝึกปฏิบัติ การได้เห็น
ตัวอย่างที่ชวนให้ประทับใจ ปัจจัยเหล่านี้จะค่อย ๆ โน้มน าใจของบุคคล ให้เกิดจิตส านึกที่ถูกต้อง และ

                                                        
38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 38ศ 



36 

 

การสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้น จ าต้องอาศัยสถาบันทางสังคม หลายส่วนเข้ามาร่วมมือกัน 
อาทิเช่น39 
 (1) สถาบันการศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา เป็นสิ่งที่ปฏิเสธกันไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนาในรูปใด จ าต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษา จนมีการศึกษามากพอ แก่สถานะแห่งตน ที่จะ
สามารถปฏิบัติงาน หรือด าเนินชีวิตไปสู่ทิศทางที่ประสงค์ การก าหนดเปูาหมายของการศึกษาให้
ถูกต้อง โดยธรรมชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ที่มีผู้มีอ านาจในการ
บริหารการศึกษาพึงพิจารณา ให้ลึกซ้ึง ให้ถ่องแท้ ให้รอบคอบ ให้ถูกต้อง ด้วยทัศนะที่กว้างไกล โดยมี
จุดหมายรวบยอดว่า ต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน ให้มีจิตส านึกเป็นมนุษย์ที่เต็มที่ การจัดการ
ศึกษาควรมุ่งเน้นที่ การสร้างจิตส านึกภายใน คือ การพัฒนาจิตส านึกภายใน คือ การพัฒนาจิตใจที่
เป็นรากฐาน ของความเป็นมนุษย์ไม่ควรเน้นที่ การพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพที่ปราศจาก
พ้ืนฐานทางจริยธรรม เพราะอาจจะเป็นการส่งเสริม ให้บุคคลออกไปประกอบวิชาชีพด้วยจิตส านึก
ผิดพลาด แล้วก็ไปสร้างระบบการท างานที่ผิด มีการเอาเปรียบผู้อ่ืน กอบโกยความหลงตัวเอง ความ
มัวเมา วนเวียนแต่ในวังวนวัตถุ ที่อาจก่อให้เกิด การประหัตประหารกัน ในทุกวงการ การให้
การศึกษาแก่ยุวชน ควรหยุดสร้างจิตส านึกท่ีนิยมในวัตถุ แต่เน้นการสร้างจิตส านึก ในทางจริยธรรมให้
หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลศึกษา จนถึงอุดมศึกษา เพ่ือให้เป็นจิตที่
สามารถช่วยสร้างระบบถูกต้อง เพ่ือการด ารงอยู่ของสังคมโดยธรรม โดยเฉพาะการด ารง เน้นการ
ฝึกอบรมให้รู้จักท าหน้าที่ เพ่ือหน้าที่อย่างดีที่สุด ฝ มือในทุกหน้าที่ ในฐานะที่ เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วย
ความส านึกว่า ทุกหน้าที่มีคุณค่า และความส าคัญเท่าเทียมกัน 
 (2) สถาบันศาสนา สถาบันทางศาสนาต้องเป็นผู้น า ในการสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมให้
เกิดขึ้น ต้องน าประชาชนกลับไปสู่ค าสอนของพระพุทธองค์ ที่ทรงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของ
สังคมเป็นใหญ่ ไม่บริโภคเกินความจ าเป็น หรือเพราะความอยาก มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมีอยู่ 
มีใช้เท่าที่จ าเป็น รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เจือจานแก่ผู้อ่ืน มีความเมตตา อาทรต่อกัน เห็นแก่ผู้อ่ืนเสมือน
เห็นแก่ตนเอง รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง สถาบันทางศาสนา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพบูชา แต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อ
จิตใจของประชาชน เพราะต่างได้ยึดถือสถาบันนี้ เป็นที่พ่ึงทางใจมาอย่างเนิ่นนาน ฉะนั้นสถาบันทาง
ศาสนา จึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์ และพัฒนาจิตใจของคนในสังคม ให้หันเข้ามาอยู่กับความ
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม และวิธีการพัฒนาจิตส านึกให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือการสอนด้วย
ตัวเอง อันหมายถึง การที่ผู้อยู่ในสถาบัน องค์การทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่าง แก่คนในสังคม ในด้านการช่วยเหลือส่วนรวม 
 (3) สถาบันครอบครัว ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว มีความส าคัญเป็นอันดับแรก
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วย ให้ทารกเกิดจิตส านึก เห็นความส าคัญของส่วนรวม ความใกล้ชิดระหว่าง
พ่อแม่กับลูกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเลี้ยงดูอบรมลูก เพราะความใกล้ชิดจะเป็นสื่อที่ ท าให้เกิด
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเกิดกลายเป็น ความเห็นใจซึ่งกันและกัน สถาบันครอบครัวจึงเป็น

                                                        
39 รัญจวน อินทรก าแหง, “ประชาธิปไตยแบบธรรมิกสังคมนิยม”, ปาจารยสาร, ป ที่ 16 ฉบับที่ 6 

(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2528) : 110-119ศ 
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พ้ืนฐานของสังคม ถ้าครอบครัวมีแต่ ความคลอนแคลน สังคมก็พลอยคลอนแคลนไปด้วย และเด็กที่
เติบโตจากครอบครัวที่คลอนแคลน จะมีจิตส านึกที่คลาดเคลื่อน การสอน และการอบรมของสถาบัน
ครอบครัวควรด าเนินการให้สอดคล้อง ประสานไปในจุดหมายเดียวกัน กับการสอนการอบรมของ
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา เพื่อปูพื้นฐาน หรือฝังรากให้เด็กมี จิตส านึกที่เป็น สัมมาทิฐิ
เสียตั้งแตย่ังเด็ก เพ่ือที่เด็กจะได้เป็นก าลัง ในการสร้างสรรค์สังคม ที่มีความร่มเย็นเป็นสุข 
 (4) สื่อมวลชน สื่อมวลชนเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่ง ในการกระจายความคิด 
ความรู้ หรือสิ่งใด สิ่งหนึ่งสู่การรับรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชน จะช่วยสร้างความ
เข้าใจ ช่วยสร้างจิตส านึกที่ถูกต้อง ให้แก่คนในสังคม เนื่องจากสื่อมวลชนนั้น มีบทบาทและอิทธิพล
อย่างยิ่ง ต่อการเสริมสร้างการรับรู้ ที่จะสั่งสมกลายเป็น จิตส านึกของคนในสังคม การจัดการศึกษา
เพ่ือความเป็นพลเมือง จึงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะช่วยให้ คนในสังคมมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ที่จะ
น าไปสู่การก่อตัวของประชาสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองนี้  มิได้หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนส าหรับประชากร วัยเรียนหรือการจัดการการศึกษา 
แบบเป็นทางการในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่ยังหมายถึง กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ ทางตรงอย่างไม่
เป็นทางการ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ เครือข่ายสถาบัน และกระบวนการทาง
สังคมที่ หลากหลายและต่อเนื่องทั้ง ในส่วนของสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว องค์การเอกชน 
และองค์กรประชาสังคมฯลฯ 
 สรุปว่า การสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับบุคคล ต้องอาศัยการปลูกฝังอบรม 
ฝึกฝนปฏิบัติ และท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง สิ่งเหล่านี้ สามารถโน้มน้าวจิตใจบุคคล ให้มีจิตส านึกที่
ถูกต้องได้ และการสร้างส านึกที่ดี ต้องอาศัยสถาบันต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการศึกษา 
ศาสนา ครอบครัว และสื่อมวลชน เป็นตัวขับเคลื่อนจิตส านึกของบุคคล 
 
2.7 ปัจจัยก่อให้เกิดจิตสาธารณะ 
 การมีจิตสาธารณะ เป็นสิ่งที่เกิดจากจิตใจตามธรรมชาติ ไม่สามารถที่จะบังคับให้เกิดได้ แต่
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคม ก็ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อ การเกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
พลเมือง โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะประกอบด้วย40 
 (1) สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตส านึกของ
บุคคล 
 (2) กระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน กระบวนการศึกษา กระบวนการทาง
สังคม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พลเมืองจึงต้องมีองค์ความรู้ และความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้สั่งสม ผู้คนในสังคมอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอน คือ 
การรับรู้ สนใจ ไตร่ตรอง ทดลอง การสร้างส านึก จึงต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ ในการประยุกต์ให้
เหมาะสม กับสภาวการณ์เงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ จินตนาการเป็นพลังของมนุษย์ ที่จะด ารงอยู่ใน
สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี แต่จินตนาการอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัยสติปัญญา ความรู้ ในการ

                                                        
 40 วิทยพัฒนท สีหา, “ปัจจัยทีสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม”, อ้างแล้ว, หน้า 12-13ศ  
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แก้ปัญหา และก าหนดทิศทางข้างหน้า ดังนั้นผู้ที่มีความสามารถ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงสามารถ
ไตร่ตรอง หาเหตุผล และท าความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วก็จะเห็นความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อไป 
และอาจน าไปสัมพันธ์กับเรื่องอ่ืน ๆ 
 (3) การที่บุคคลในสังคม เห็นวิกฤตการณ์ หรือสภาพปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อนยากแก่
การแก้ไข มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่การก่อจิตส านึกร่วมกัน 
 หฤทัย  อาจปรุ อธิบายว่า จิตสาธารณะ เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ในการสร้างและต้องมีการ
กระท าอย่างสม่ าเสมอเป็นกิจวัตร จากการอภิปรายกลุ่มย่อย ในการสัมมนาเกี่ยวกับส านึกของ
พลเมือง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปปัจจัยที่เป็นรูปธรรม อันน าไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณ
สาธารณะ คือ41 
 (1) การสร้างองค์กร ผู้น า สื่อ วัฒนธรรมใหม่ การสร้างประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การท าให้เกิดกลุ่ม ทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการเข้าร่วมกับกลุ่มมี
กิจกรรมสาธารณะและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 (3) มีทุนประชาคม ได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากร 
 (4) การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในระบบและนอกระบบการศกึษา 
 (5) การสร้างเครือข่ายทุกเพศ ทุกวัย 
 (6) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยเริ่มจากตนเอง ให้มีระบบคิดที่ยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน 
 (7) การสร้างกฎระเบียบร่วมกัน สร้างความตระหนัก มีการปลูกฝัง ตั้งแต่เด็กสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมใหม่ 
 (8) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ฐานะพลเมืองไทย การสร้างจิตส านึกในความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน การมีสิทธิทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 
 (9) การมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ มีการเปิดโอกาสให้แสดงออก มีประเด็นที่จะเคลื่อนไหว
ร่วมกัน มีการเสียสละทุ่มเท และการกระท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดรูปแบบ มีการสร้างเครือข่ายและมี
มาตรการหรือกฎหมายบังคับ 
 (10) ทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ จริยธรรม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ความเอ้ืออาทรต่อกัน โดยเริ่มต้น จากสถาบันครอบครัว โดยการให้การศึกษา และสื่อจะมีส่วนร่วม
สร้างให้เกิด ความคิดหลากหลายที่ชี้ให้เห็นคุณโทษต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
 (11) การมีผู้น าหรือบุคคลสาธารณะที่เป็นแบบอย่าง มีจิตส านึกต่อสังคม มีคุณธรรมและ
สามารถสร้างระบบผู้น าร่วมได้ 
 การมีจิตสาธารณะ หรือจิตส านึกทางสังคมนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีการด าเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคล โดยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ล้วนมีผลต่อการพัฒนาคุณธรรม 

                                                        
41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 47ศ 
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จริยธรรมของบุคคล ดังที่ ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม และสังคม  สัญจร ได้กล่าวสรุปว่า จิตสาธารณะ
หรือจิตส านึกทางสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ดังนี้42 
 (1) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับ ภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์ ภาวะทางสังคม 
เป็นภาวะที่ลึกซึ้งกว่า ภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว เป็นภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลา และ
สะสมอยู่ในส่วนของ การรับรู้ทีละเล็กละน้อย ท าให้เกิดจิตส านึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะ
แวดล้อมทางสังคมนี้ เริ่มตั้งแต่ พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับ 
องค์กร วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดล้อม ด้านการสื่อสารมวลชน 
และส่วนที่ก ากับ ส านึกของบุคคล คือ การได้สัมผัสจาก การใช้ชีวิตที่มีพลังต่อ การเกิดส านึก อาทิ 
การไปโรงเรียน ไปท างาน ดูละคร ฟังผู้คนสนทนา รับรู้เหตุบ้านการเมือง 
 (2) ปัจจัยภายใน หรือส านึกที่เกิดจากปัจจัยภายใน หมายถึง การวิเคราะห์ของแต่ละ
บุคคล ในการพิจารณาตัดสินคุณค่า และความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม และการประพฤติปฏิบัติ
โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเอง ให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู้ จาก
การเรียนรู้ การมองเห็น การคิด แล้วน ามาเพ่ือตัดสินใจว่า ต้องการสร้างส านึกแบบใด ก็จะมีการ
ฝึกฝน และสร้างส านึกเหล่านั้น การเกิดจิตส านึก ไม่สามารถแยกแยะ และสรุปได้ว่า เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือภายในเพียงอย่างเดียว เพราะทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จิตส านึกที่มาจาก
ภายนอกเป็นสิ่งที่เข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แล้วกลายเป็นจิตส านึกโดย
ธรรมชาติ และมักไม่รู้ตัว  แต่จิตส านึกท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน เป็นความจงใจเลือกสรร ให้บุคคลระลึก
รู้ตนเองเป็นอย่างดี เป็นส านึกท่ีสร้างข้ึนเอง ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เป็นปฏิสัมพันธ์
ที่มีความต่อเนื่องกัน การพัฒนาจิตส านึกต้องกระท าควบคู่กันไป ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
จิตส านึกสาธารณะ โดยภาพรวมของพลเมือง ในด้านการท าสังคมให้เข้มแข็ง เพ่ือน าไปใช้ ในการ
พัฒนาประเทศ ส่วนใหญ่มีการน าไปใช้ ในสังคมชนบท แต่การมีจิตส านึก ไม่เพียงแต่มีความส าคัญต่อ
ชนบทเท่านั้น แต่มีความส าคัญต่อทุกสังคม นอกจากสามารถน าแนวคิดทฤษฎีเชิงสังคมศาสตร์ มา
อธิบายการมีจิตส านึกสาธารณะแล้ว สมารถอธิบายได้ในเชิงคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลได้อีกทาง
หนึ่ง 
 สรุปได้ว่า เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกิดควบคู่
กัน เพราะทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จิตส านึกที่มาจากภายนอกเกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
กระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แล้วกลายเป็นจิตส านึก โดยธรรมชาติและมักไม่รู้ตัว แต่จิตส านึกที่เกิด
จากปัจจัยภายใน เป็นความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี เป็นส านึกที่สร้างเอง 
ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน การพัฒนาจิตส านึก 
ต้องกระท าควบคู่กันไปทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยการกระท าต้องเชื่อมโยง กับเนื้อหาที่มี
ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งการมีส านึกของบุคคลมีความสัมพันธ์ กับการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล แต่การแสดงพฤติกรรมของคน ๆ หนึ่งที่แสดงออกมานั้น ได้รับอิทธิพลทั้งจาก

                                                        
42 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, ส านึกไทยที่พึงปรารถนา, (กรุงเทพฯ: เดือนตุลา), 2543, หน้า 

22-29ศ 
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ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จนท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น อาจไม่ตรงกับความต้องการใน
จิตใจที่แท้จริงก็ได้ ซึ่งอธิบายได้ดังภาพต่อไปนี้43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2.1 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของคน 
 
 โดยที่ มัลลิกา  มัติโก ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า จิตสาธารณะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จะต้องกระท า
ซ้ าเสมอ เพ่ือปูองกันการเลือนหาย หรือเปลี่ยนแปลงให้จิตส านึกมีความคงทน โดยต้องได้รับการ
เสริมแรง จากสถาบันหรือทางสังคม จิตส านึกจ านวนหนึ่งยังคงอยู่ในตัวเรา เนื่องจากได้รับการปลูกฝัง
ขัดเกลา มาตั้งแต่เยาว์วัย โดยการปลูกฝังของสถาบัน ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสังคมโดย
ส่วนรวม44 
 สรุปว่า กระบวนการเกิดจิตสาธารณะ จึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เกิดจากปัจจัยภายใน
หรือภายนอก เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะทั้งสองอย่าง มีส่วนช่วยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จิต
สาธารณะที่มาจากภายนอก เป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แล้ว
กลายเป็นจิตสาธารณะโดยธรรมชาติ และมักไม่รู้ตัว แต่จิตสาธารณะที่เกิดจากปัจจัยภายในเป็นความ
จงใจเลือกสรร ให้บุคคลระลึกรู้ตนเอง เป็นส านึกที่สร้างขึ้นเอง ระหว่างปัจจัยภายในและภายนอก 
เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน ฉะนั้นการพัฒนาจิตสาธารณะ จึงต้องการะท าควบคู่กันไปทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก 
 
 
 

                                                        
43 เรื่องเดียวกัน, หน้า 61ศ 
44 มัลลิกา มัติโก, จิตส านึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพฯ: 

เจริญดีการพิมพ)์, 2541, หน้า 28-29ศ 

อิทธิพลจาก 
ภายนอก 

พฤติกรรมและ 
การแสดงออก 

อิทธิพลจาก 
ภายใน 
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2.8 ลักษณะของบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ 
 การมีจิตสาธารณะ ซึ่งเรียกอีกค าหนึ่งว่า จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
และมีความหมายอย่างยิ่งในสังคม ท าให้เกิดประชาสังคม คือ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งหมายถึง 
ชุมชนแห่งส านึก (Consciousness Community) ที่สมาชิกของชุมชนต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 
โดยรวมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้45 
 (1) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คนในชุมชนต้องมองอนาคตร่วมกัน เรียนรู้และท าความเข้าใจ
ร่วมกันโดยอาศัยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงพร้อม
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ 
 (2) ประชาชนส านึก ถึงพลังของตนเองว่า จะสามารถร่วมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมได้ คือ 
การท าให้เกิดกลุ่มที่ให้ความสนใจต่อสาธารณะจ านวนมาก ท าให้เกิดความเข้มแข็งเป็นพลังทางสังคม 
ไม่รอคอยให้ผู้อ่ืนแก้ปัญหาให้กับตนเอง ซึ่งการที่บุคคลจะส านึกถึงพลังของตน ต้องให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม (Civic Education) 
 (3) ความรัก เอ้ืออาทร สามัคคี การรวมกลุ่มของบุคคลในสังคม มีความหลากหลายจึง
จ าเป็นต้องสร้างขึ้น บนฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร และสามัคคี ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลย่อมเกิดขึ้นได้ ซึ่งความแตกต่างนี้ เป็นสิ่งดี และไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่ความแตกแยก
เสมอไป ดังนั้นเงื่อนไขแห่ง ความรัก สมานฉันท์ จะเป็นส่วนเชื่อมโยง ให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง 
 (4) การเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติร่วมกัน ( Interactive Learning Through Action) ส านึก
สาธารณะนั้น เป็นนามธรรมไม่สามารถบังคับให้เกิดได้ ดังนั้น ต้องสร้างเงื่อนไข หรือกิจกรรมร่วมกันที่
จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง 
 (5) การมีเครือข่ายและการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สื่อสารและเครือข่ายเป็น
ส่วนที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทาง ซึ่งน าให้เกิดจิตสาธารณะ 
 ไชยา  ยิ้มวิไล กล่าวถึง ผู้ที่มีจิตส านึกสาธารณะนั้น จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม โดยรวมและหน่วยงานองค์กรที่ตนเองเป็น
สมาชิกสังกัดอยู่ โดยพยายามยึดมั่น ต่อกฎเกณฑ์ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด พยายามหลีกเลี่ยงการ
ละเมิดให้น้อยที่สุด ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม บุคคลที่มีจิตส านึกสาธารณะ
สูงนั้น แม้แต่การทิ้งเศษขยะ หรือขับรถผิดกฎจราจรยังไม่กล้าที่จะกระท า เพราะรู้สึกละอายแก่ใจ 
นอกเหนือจากนั้น เมื่อประสบพบเจออะไรที่ ผิดปกติ ผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ก็จะแจ้งความทันที 
ส่วนบุคคลที่ไร้จิตส านึกสาธารณะ จะมีวิถีชีวิตด ารงชีพไปวัน ๆ มักง่าย สะเพร่า เอาตัวรอด โดยไม่ได้
คิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้คน46 ซึ่ง ยุทธนา  วรุณปิติกุล ได้กล่าวถึง บุคคลที่มีจิตสาธารณะ 
ว่าต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้47 

                                                        
45 อนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล, ประชาสังคม : ค า ความคิดและความหมาย, (กรุงเทพฯ: 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา), 2540, หน้า 42-44ศ 
46 ไชยา ยิ้มวิไล, ส านึกสาธารณะ, มติชนสุดสัปดาห์, ป ท่ี 27 ฉบับท่ี 1393 (มกราคม-มีนาคม 2550) : 15ศ 
47 ยุทธนา วรุณปิติกุล, ส านึกพลเมือง : ความเรียงว่าด้วยประชาชนบนเส้นทางประชาคม, (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม), 2542, หน้า 181-183ศ 
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 (1) การทุ่มเทและอุทิศตน สิทธิของพลเมืองจะต้องสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามสิทธิเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้บริการแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือพัฒนา
สังคมด้วย อาทิ ถ้าต้องการให้ผู้แทนราษฎรมีความรับผิดชอบ ต่อความต้องการ และประโยชน์ของ
ประชาชน ประชาชนก็ต้องให้ความใส่ใจและติดตาม ไม่เพียงท าการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ต้อง
เสียสละเวลา ให้ในการเข้าไปมีส่วนร่วม กับการเมืองระดับท้องถิ่น และในสถาบันต่าง ๆ 
 (2) เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลให้คนในสังคมมี
ลักษณะปิดกั้นตนเอง ไม่ไว้วางใจผู้อ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มีความเหมือนกัน ไม่สนใจการเมือง ท า
ให้ไม่สามารถปฏิบัติ ภารกิจของสังคม เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม เกิดข้อขัดแย้ง การยุติข้อขัดแย้ง
โดยการฟัง เสียงข้างมาก ไม่น าไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้นผู้มีจิตสาธารณะ ต้องเป็นพลเมืองใน
ฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ ทางการเมืองสมัยใหม่  มีความอดทน ตระหนักว่า การมีส่วนร่วมไม่ท าให้ได้
อย่างที่ต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย และหาวิธีอยู่ร่วมกับความ
ขัดแย้ง โดยการแสวงหาทางออกร่วมกัน การจ าแนกประเด็นปัญหา การใช้เหตุผลในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การตัดสินใจ ต้องมีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันให้มากที่สุด เพ่ือหาข้อ
ยุติ (Dialogue and Debates) สร้างการเข้าร่วมรับรู้ ตัดสินใจและผนึกก าลัง (Political Dialogue) 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากทุกฝุาย 
 (3) ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม คนในสังคมต้องคิดถึงการเมือง ในฐานะ
กิจการ เพ่ือส่วนรวม และเพ่ือคุณธรรมมากขึ้น 
 (4) การลงมือกระท า การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้
สถานการณ์ดีขึ้น ต้องลงมือกระท า โดยเริ่มจาก ครอบครัวในการวางพ้ืนฐาน ให้การอบรมด้าน
จริยธรรมของพลเมือง  สถาบันการศึกษาไม่เพียงเป็นสถานที่ฝึกทักษะ และให้ความรู้ รับช่วงต่อใน
การสร้างค่านิยมที่เหมาะสม ต่อจากครอบครัว รวมทั้งเครือข่ายสังคมที่เกิดขึ้น ระหว่างเพ่ือนบ้าน ที่
ท างาน สโมสร สมาคมต่าง ๆ เชื่อมโยง บุคคลที่สนใจเรื่องของตน เข้าเป็นกลุ่มที่ใส่ใจผู้อ่ืน ช่วยด ารง
รักษาประชาคม สังคม และกฎจริยธรรม รวมทั้ง สถาบันที่มีอิทธิพลสูงต่อสังคมคือ สถาบันศาสนา
และสื่อมวลชน นับว่า มีบทบาทส าคัญในการร่วมสร้างให้สังคมเข้มแข็ง 
 นอกจากนี้ วิรัตน์  ค าศรีจันทร์ ได้ท าการศึกษาจิตส านึกสาธารณะ ในบริบทประชา
สังคมไทยเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนเมือง และชุมชนชนบท 
พบว่าคุณลักษณะของ การมีจิตสาธารณะประกอบด้วย48 
 (1) ความรัก ความเอ้ืออาทร 
 (2) ความเชื่อใจ 
 (3) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 (4) การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (5) การมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยใช้ความสามารถ เครือข่าย และการมีส่วนร่วม 

                                                        
48 วิรัตน์  ค าศรีจันทร์ , จิตส านึกพลเมืองในบริบทสังคมไทย, (นครปฐม: โครงการวิจัยและพัฒนา

ประชาคมพุทธมณฑล), 2544, หน้า 8ศ 
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 นอกจากนี้ เดวิด ไรส์แมน (David Riseman) ได้จ าแนก จิตส านึกสาธารณะของบุคคลไว้
เป็น 3 แบบ คือ 
 (1) จิตส านึกแบบประเพณีน า หมายถึง จิตส านึกที่ยึดถือเอาขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเป็นเครือญาติ ความอาวุโส เป็นเครื่องชี้น าวิถีปฏิบัติ จิตส านึกแบบนี้ มีอยู่ทั่ วไป โดยเฉพาะใน
สังคมชนบทของไทย 
 (2) จิตส านึกแบบหลักการน า เป็นจิตส านึกที่ยึดถือหลักปฏิบัติงาน ให้บรรลุจุดหมาย
ปลายทาง โดยละทิ้งความอาวุโส และขนบประเพณีที่เห็นว่าเป็นเครื่องกีดขวาง การบรรลุเปูาหมาย
ของชีวิต 
 (3) จิตส านึกแบบผู้อ่ืนน า เป็นจิตส านึกแบบพ่ึงพิง โดยบุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
กลุ่มหรือตามผู้น าของกลุ่ม ด้วยมุ่งหวังจะให้ตนเองได้รับการยอมรับจากกลุ่ม 
 จิตส านึกสาธารณะของบุคคล มีพ้ืนฐานมาจากอัตมโนทัศน์ (Self-concept) ซึ่งหมายถึง 
การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบกับ ความเชื่อ (Belief) ค่านิยม (Values) และเจตคติ 
(Attitude) ซึ่งมีความหมายรวมกันว่า คือ ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิด
เป็นปรากฏการณ์ที่บุคคลแสดงออก ในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึก (Affective) สติปัญญา 
(Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีทั้งผลดี และผลเสีย ต่อตนเองและสังคม ตนเองเป็น
สมาชิกอยู่49  
 จะเห็นได้ว่า ลักษณะบุคคลที่มีจิตสาธารณะนั้น มักจะมีวิสัยทัศน์เชิงบวก มองโลกในแง่ดี 
เคารพความคิดท่ีแตกต่างระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยอมอุทิศตนช่วยเหลือ
ชุมชน และสังคมที่ตนอยู่อาศัย ให้ความเคารพขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ พยายามหลีกเลี่ยงการละเมิด กฎระเบียบของสังคมให้น้อยที่สุด ผู้ที่มีจิตสาธารณะสูงจะปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม อะไรที่เป็นความเสียหายต่อสังคม เช่น การทิ้งเศษขยะ ขับรถ
ผิดกฎจราจร เป็นต้น อันจะท าให้เกิดความละอายแก่ใจ จะพยายามไม่ล่วงละเมิดให้เป็นปัญหาสังคม 
ในฐานะพลเมืองที่ดีที่ต้องรับผิดชอบสังคมร่วมกัน 
 จิตสาธารณะ หรือการมีจิตส านึกความรับผิดชอบ ต่อบุคคลและสังคมนั้น เป็นการเสียสละ
ตนเพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งความมีส านึกต่อสังคมนี้ มีพ้ืนฐานมาจากหลาย ๆ แนวคิดทฤษฎี ที่
เป็นตัวก าหนด จิตส านึกและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล แนวความคิดสังคมเพ่ือบุคคล ที่มีแนวคิดว่า
ตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรจากสังคม และแนวคิดบุคคลเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นจิตส านึกที่เกิดขึ้นเอง จาก
สภาพความเป็นอยู่ ล้วนก่อให้เกิดจิตส านึกสาธารณะทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทฤษฎีประชาสังคม ที่เป็น
กระบวนการช่วยเหลือสังคม โดยไม่ต้องการผลก าไร ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ท าให้
บุคคลตื่นตัว มีพฤติกรรมจิตส านึก ความรู้สึกเป็นเจ้าของสังคมร่วมกัน และรวมตัวกันเป็นองค์กร
ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นพฤติกรรมของจิตสาธารณะ และตรงกับทฤษฎีของฟรอยด์ ที่เชื่อว่า สังคมมี
ส่วนปั้นมนุษย์ให้มีลักษณะต่าง ๆ กัน ตามแต่ว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในสังคมใด 

                                                        
49 ณรงค์ อุ้ยนอง, “รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาส านึกสาธารณะของชุมชน ศึกษากรณีการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน”, โครงการวิจัยการศึกษากับชุมชน, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 2546, 
หน้า 13ศ  
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 จิตสาธารณะ มีลักษณะแนวคิดมาจากหลาย ๆ ทฤษฎี ซึ่งมีพ้ืนฐานการเรียนรู้จากสภาพ
สังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ และแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ ออกมาในรูปแบบของการช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์และท าประโยชน์แก่สังคม ซึ่งแนวคิดการท าประโยชน์เพ่ือสังคมนี้ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า
เป็นภารกิจหลัก 
 สรุปว่า สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีคุณธรรมน าความรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็งสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรม เสถียรภาพ และเป็นธรรม จิตสาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่ง   
ที่ส าคัญในส่วนตัวของบุคคล ที่จะท าให้มีจิตอาสา ทุกคนค านึงถึงสาธารณะ ซึ่งอยู่เหนือความเป็น
ส่วนตัว มากกว่าการคิดถึงความเป็นธุรกิจ การท าถูกท าชอบได้ชื่อว่า ท าความดี เพราะเห็นคุณค่าของ
ความดี จิตสาธารณะท าให้ทุกคนในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นสังคมที่มีการให้และแบ่งปัน    
ซึ่งกันและกัน ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งต้องขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กวัยเรียน เพราะจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่ง ที่จะต้อง
ปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ดังสุภาษิตท่ีว่า “ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก” 
 จิตสาธารณะ เป็นความส านึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เป็นจิตที่เป็นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวก
มีความหวังดีต่อผู้อ่ืน เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจท า อยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน  
และส่งผลให้เกิดความสุขทางจิตใจ ผู้ที่มีจิตสาธารณะ จะแสดงพฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม การงดเว้นการกระท าที่จะส่งผลให้เกิดความช ารุดเสียหาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษา และ
เคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวมร่วมกัน 
 “จิต” (mind) หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้  คิดและนึก “จิตสานึก” (consciousness) 
หมายถึง เป็นภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัว รู้ว่าท าอะไร อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไร สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย “อาสา” (service, 
volunteer) หมายถึง การเสนอตัวเข้ารับท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมก็ได้ “สาธารณะ” (public) หมายถึง ทั่วไป เป็นของกลาง
ส าหรับส่วนรวม การแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ท าประโยชน์เพ่ือสังคม ถ้าใช้
ของก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ความส าคัญของจิตสาธารณะ 1) ท าให้บุคคลมีความคิดขั้นสูง ช่วยยกระดับจิตใจที่เป ่ยมไป
ด้วยเมตตา เพราะจิตสาธารณะ มุ่งเน้นการให้มากกว่าการรับ ท าให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ 
ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่า กว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับ 2) บุคคลที่มีจิตสาธารณะ ย่อมเป็นที่รัก
ใคร่ของบุคคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคุณค่าในความดีที่มีอยู่ในบุคคลนั้น มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน
ใด ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างยั่งยืน 3) ท าให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะ เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 4) ท าให้สังคมน่าอยู่ และเป็นสังคมคุณภาพ ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ “จิตอาสา” (volunteer mind) หมายถึง 
จิตใจที่คิดช่วยเหลือผู้อ่ืน จิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย 
แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา โดยมีปัญญาเป็นเครื่องก ากับ เป็นการ
กระท าที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้อ่ืนโดย 
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ไมห่วังสิ่งตอบแทน 2) การเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ3) การมุ่งมั่นพัฒนา
สิ่งรอบตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
 “จิตสาธารณะ” (public mind) บางครั้งอาจใช้ค าว่า จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจ 
ที่ค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ค านึงถึงบุคคลอ่ืน ที่ต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้ง 
มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประหยัด 
และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งผลท าให้แสดงพฤติกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
งดเว้นการกระท า ที่จะส่งผลท าให้เกิดความช ารุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม 2) การมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม และ 3) การเคารพสิทธิของบุคคลอื่น ในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวมบางครั้ง
หมายถึงจิตอาสา 
 จิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็นสิ่งที่ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การมีจิตอาสาท าให้แสดง
พฤติกรรมออกมา ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในระดับส่วนบุคคล หรือในระดับส่วนรวม ถ้าเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสิ่งนั้น จะกลายเป็นจิตสาธารณะ ส่วนการมีจิตสาธารณะ บางครั้งต้องอาศัยจิตอาสา เป็นสิ่ง
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเช่นกัน ทั้งจิตอาสาและจิตสาธารณะ มีองค์ประกอบที่เป็นรากฐานร่วมกัน 
3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การให ้2) การไม่เบยีดเบียน และ 3) การมุ่งประโยชน์ 
 
ตารางท่ี 2.1 องค์ประกอบท่ีเป็นรากฐานร่วมกัน 
 

ประเด็น พฤติกรรมหลัก องค์ประกอบท่ีเป็นรากฐานร่วมกนั 

การให ้
การไม่

เบียดเบยีน 
การมุ่ง 

ประโยชน ์

จิตอาสา 1) การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน 
2) การเสียสละประโยชน์ส่ วนตนเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
3) การมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 

จิตสาธารณะ 1) การงดเว้นการกระท าที่จะส่งผลท าให้
เกิดความช า รุด เสียหายของทรัพย์สิ น
ส่วนรวม 
2) การมีส่ วนร่ วมดู แลรั กษาทรัพย์สิ น
ส่วนรวม 
3) การเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้
ทรัพย์สินส่วนรวม 

การให ้
การไม่

เบียดเบยีน 
การมุ่ง 

ประโยชน ์

 
 การจัดการเรียนรู้  เ พ่ือพัฒนาจิตอาสาและจิตสาธารณะ สามารถท าได้ทุกช่วงวัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็ก ที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ผู้สอน/ผู้สร้างเป็นหัวใจส าคัญ ในการปลูกฝัง
คุณลักษณะจิตอาสาและจิตสาธารณะ ที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
จ าเป็นต้องน าองค์ความรู้ เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมายใน
ปัจจุบัน เริ่มจากตัวผู้สอน/ผู้สร้างเอง ที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และค่อย ๆ ขยายไปสู่การพัฒนา
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ผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องพัฒนาไปให้ถึงระบบคิดของผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมาย 
มากกว่าการให้ท ากิจกรรม โดยปราศจากความคิด อย่างไรก็ตามต้องถือเป็นหลักการว่า การพัฒนา 
จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ สามารถสอดแทรกได้ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การช่วยเหลือเพ่ือนที่
ท าการบ้านไม่ได้ ก็เป็นจิตอาสาชนิดหนึ่ง หรือการประหยัดน้ า ไฟฟูา การจัดท าโครงการจิตอาสา     
ที่ออกไปนอกโรงเรียน/พ้ืนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเท่านั้น แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
เชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมาย ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ มีดังนี้ 1) การเป็นตัวแบบ ที่ท าด้านจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
อย่างสม่ าเสมอ ตามทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (mirror neuron theory) เมื่อผู้สอน/ผู้สร้างแสดง
พฤติกรรมใด ๆ ออกมาอย่างสม่ าเสมอ แม้ไม่ต้องสอนโดยวาจา แต่เป็นการสอนโดยการกระท า 
ผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมาย จะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมนั้นด้วย การพัฒนาลักษณะนี้ เป็นการให้ผู้เรียน/
กลุ่มเปูาหมายเกิดการเรียนรู้ โดยกระบวนการซึมซับ การสังเกต การเลียนแบบพฤติกรรม แต่ควรใช้
ควบคู่กับการสะท้อนผลตนเอง (reflection) ในข้อ 5 ด้วย 2) การจัดการเรียนรู้ ต้องผ่านกระบวนการ
การปฏิบัติ (action learning) โดยการให้ผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมายลงมือปฏิบัติกิจกรรม  จิตอาสาหรือ
จิตสาธารณะ ตามความเหมาะสมด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องจัดท าเป็นโครงการเฉพาะกิจขึ้น แต่
ควรบูรณาการไปในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ และที่ส าคัญจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติ
ต่อเพ่ือนและผู้สอน/ผู้สร้าง 3) การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ 
โดยท าให้ผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมาย เกิดความรู้สึกร่วม (Empathy) ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจผู้อ่ืนมาใส่
ใจตนเอง เพ่ือรับรู้ความรู้สึก และตอบสนองโดยการแสดงพฤติกรรมจิตอาสา หรือจิตสาธารณะอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมทั้งภาษาพูดและภาษากาย 4) มุ่งเน้นการเรียนรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมอง 
(Transformation of learning) ของผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมาย ท าให้เห็นว่าผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมายแต่ละ
คน มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน และสังคมส่วนรวมได้ ไม่ส าคัญว่าจะเรียนเก่งสอบได้คะแนนดี
หรือไม่ หรือท างานได้เก่งหรือไม่เก่งหรือไม่ การปรับเปลี่ยนความคิด และมุมมองดังกล่าว จะท าให้
ผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมาย เกิดการพัฒนาจิตอาสาหรือจิตสาธารณะอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 5) การ
จัดการเรียนรู้ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมายสะท้อนตนเอง (self - reflection) มุ่งให้เห็น
ความคิดและความรู้สึกของตนเอง เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือท าประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งการ
ก าหนดแนวทางส าหรับพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะต่อไป 6) ผู้สอน/ผู้สร้าง 
ต้องสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนว่า การมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น จะต้องไม่เป็นการเบียดเบียน
ตนเอง หรือบุคคลรอบข้างด้วย มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา สิ่งใดที่เกินก าลังที่เราจะท าได้คน
เดียว ต้องรู้จักสร้างแนวร่วม หรือเครือข่ายมาช่วยให้ส าเร็จ   
 จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เป็นจิตที่กว้างใหญ่ไม่คับแคบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      
รับฟังข่าวสารใหม่ ๆ จากที่เคยรู้มาแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ท าให้ทุกคนในสังคม สามารถอยู่
ร่วมกันได้ เป็นสังคมที่มีการให้และแบ่งปัน ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อ่ืน การพัฒนาต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีผู้สอน/ผู้สร้าง เป็นกลไกส าคัญของการพัฒนา 
โดยเริ่มจากตัวผู้สอน/ผู้สร้างเองก่อน แล้วบูรณาการให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ เรียน/
กลุ่มเปูาหมาย สอดแทรกไปในทุกกิจกรรมการเรียนรู้  กระบวนการพัฒนามีความสมดุลระหว่าง    
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การคิดและการปฏิบัติ ส่วนการประเมินผลมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง และสะท้อนผลการ
ประเมินสู่ผู้เรียน/กลุ่มเปูาหมาย 
 ซึ่งสามารถสรุป เป็นแผนภาพนิยามของจิตอาสาและจิตสาธารณะ ได้ดังนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2.2 แนวคิดของจิตอาสาและจิตสาธารณะ 



 

 

 
บทท่ี 3 

ปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 
 

 ความหมายที่แท้จริงของชีวิตตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแต่ละขั้นตอน และ
จุดหมายปลายทางของชีวิต ตามทัศนะมุมมองของพุทธปรัชญามีความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติ      
ในฐานะพุทธปรัชญาเป็นศาสตร์ว่าด้วยสัจธรรมความเป็นจริงแห่งชีวิต พระพุทธเจ้าได้วางรากฐานของ
ชีวิต ให้อยู่บนเงื่อนไขของธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างสมเหตุสมผล ให้ความส าคัญกับทุกสิ่ง
ที่เป็นความจริง ที่มนุษย์สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคม จะท าให้
ชีวิตมีสันติสุข สังคมมีสันติภาพเกิดข้ึน ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 3.1 องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.2 ความจริงของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.3 การพัฒนาไปสู่เปูาหมายของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 3.4 กระบวนการพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญา 
 
3.1 องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 พุทธปรัชญา ได้กล่าวถึงการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์พัฒนาการของชีวิตที่เป็นกระบวนการไว้
เป็นขั้นตอน การเริ่มต้นชีวิตในทัศนะพุทธปรัชญา เกิดโดยอาศัยกระบวนการเนื่องด้วยเหตุปัจจัย
เชื่อมโยงกัน พ่ึงพากันไม่ขาดสาย เริ่มต้นด้วย “โยนิ” ก่อนคือ เหตุก าเนิด หรือ แบบชนิดการเกิดที่
สืบเนื่องไปเป็นวงจร ดังว่าข้อความว่า 
 “ดูก่อนสารีบุตร ก าเนิด 4 เหล่า คือ อัณฑชะก าเนิด ชลาพุชะ สังเสทชะก าเนิด และ
โอปปาติกะก าเนิด กล่าวคือ สัตว์ที่ช าแรกที่เปลือกฟองไข่เกิดเรียกว่า อัณฑชะก าเนิด...สัตว์ที่ ช าแรก
ล าไส้ (มดลูก) เกิดเรียกว่า ชลาพุชก าเนิด...สัตว์ที่เกิดในปลาเน่า ในนมบูด ในเถ้าไคล (ของสกปรก) 
เรียกว่า สังเสทชะก าเนิด...เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางจ าพวก และพวกเปรตอสุรกายเรียกว่า 
โอปปาติกะก าเนิด”1 
 พุทธปรัชญายังได้ให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบของมนุษย์ไว้เป็น 2 ส่วน คือ รูปกับนาม 
หรือกายกับจิต หรือขันธ์ 52 ในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท ธรรมชาติทั้งสองส่วนนี้ประกอบกันขึ้น
เป็นชีวิตมนุษย์ ทั้งสองอาศัยซึ่งกันและกันด าเนินอยู่ จิตอาศัยกาย และกายอาศัยจิต  ลักษณะที่เป็น
ปัจจัยแก่กันและกันอย่างนี้ ท่านบัญญัติเรียกว่า “สังขตธรรม” ส่วนในการให้ความส าคัญ จะเน้น
ความส าคัญของจิตมากกว่ากายดังว่าไว้ 
 “อุโภ นิสฺสย คจฺฉนฺติ มนุสฺสเว นาวา จ อณฺณเว 
 เอว  นามญฺจ รูปญฺจ อุโภ อญฺญญฺนิสฺสิตา 
 มนุษย์และเรือท้ังสองต่างอาศัยกันจึงเดินทางไปในห้วงน ้าได้ 
                                                        

1 ที.ปา. 12/169/101-102. 
 2 ที.ปา. 11/315/299 - 17/48/66. 
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 นามและรูปก็ฉันนั้น ทั้งสองต่างอาศัยกันและกันด้วยประการฉะนี้”3 
 ความหมายที่แท้จริงของชีวิตตามแนวพุทธปรัชญา ถึงล าดับขั้นตอนของการก าเนิด 
กระบวนการพัฒนาแต่ละขั้นตอน และจุดหมายปลายทางของชีวิตตามทัศนะมุมมองของพุทธปรัชญา
มีความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติ ในฐานะพุทธปรัชญาเป็นศาสตร์ว่าด้วย สัจธรรมความเป็นจริงแห่ง
ชีวิต พระพุทธเจ้าได้วางรากฐานของชีวิตให้อยู่บนเงื่อนไขของธรรมชาติ เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่าง
สมเหตุสมผล ให้ความส าคัญกับทุกสิ่งที่เป็นความจริง ที่มนุษย์สามารถฝึกฝน พัฒนาได้ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์กับตนเองและสังคม จะท าให้ชีวิตมีสันติสุขสังคมมีสันติภาพเกิดข้ึนได้ต่อไป 
 ความหมายของชีวิตตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท  
 ค าว่า “ชีวิต” เป็นค านามตามความหมายทางภาษาศาสตร์ ส่วนในพุทธปรัชญาค าศัพท์
ส าคัญที่หมายถึง ชีวิต คือ ค าว่า “ชีวิตะ” โดยที่คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงศัพท์ที่หมายถึง
ชีวิตไว้ดังนี้ 
 ค าว่า “ชีวะ” หมายถึง ปาณะ คือ ชีวิต ความเป็นอยู่จิต สัตว์4 และสิ่งที่มีชีวิต อาตมัน 
อัตตา หรือชีวะ และอีกนัยหนึ่งหมายถึง ชีวะ คือ สัตว์โลก ส่วนค าว่า “ชีวิตะ” วิเคราะห์ความหมาย
ไว้ว่า “ชีวนฺติ เยนาติ ชีว  ตสมสฺสตฺถีติ ชีโว” แปลว่า ผู้มีชีวะ (ชีว ธาตุ อ ปัจจัย) จะเห็นได้ว่าใน
ความหมายนี้ ค าว่า “ชีวะ” หรือ “ชีวิต” หมายถึง ชีวิต หรือความเป็นอยู่ อันเป็นคุณสมบัติของสัตว์
เท่านั้น (ส่วนพืชไม่มีชีวะ) สิ่งที่มีชีวิตในทางพุทธปรัชญาจึงหมายถึงสัตว์โลกเท่านั้น5 
 ค าว่า “อายุ” ศัพท์ปุงลิงค์ แปลว่า อายุ ชั่วเวลาชีวิตหนึ่ง 6 อายุ ชีวิต ความเป็นอยู่ มี
วิเคราะห์ความหมายไว้ว่า “เอนฺติ ปวตฺตนฺติ สตฺต เอเตนาติ อายุ” แปลว่า สิ่งเป็นเหตุเป็นไปแห่งสัตว์
โลก (อิ ธาตุในความหมายว่าไป เป็นไป ลง ณุ ปัจจัย และพฤติ อิ เป็น อา) หรือ “เอนฺติ อทฺธาน  
คจฺฉนฺติ เยนาติ อายุ” แปลว่า สิ่งเป็นเหตุด าเนินไปตลอดกาลยาวนานแห่งสัตว์โลก7 จากข้อความแห่ง
นัยนี้ ค าว่า “อายุ” จึงหมายถึง อายุ หรือชีวิต การเป็นไป ด าเนินด ารงอยู่ของสัตว์โลก จัดเป็นไวพจน์
ของค าว่า “ชีวะ” หรือ “ชีวิต”8 คือว่า ต่างเป็นศัพท์ที่มีรูปต่างกัน แต่กลับมีความหมายคล้ายกันและ
เหมือนกันที่สามารถใช้แทนกันได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่า ค าที่ว่า ชีวะ ชีวิต และอายุ ล้วนแต่เป็น
ศัพท์ที่เป็นไวพจน์ของกันและกัน 
 นอกจากนี้ค าว่า ชีวะ ยังคงความเป็นสถานะไวพจน์หนึ่งของค าว่า “ปาณะ” ที่หมายถึง
สัตว์ที่มีลมปราณ และ “สัตตะ” สัตว์อีกด้วย กล่าวคือค าว่า “ปาณะ” ศัพท์ปุงลิงค์ แปลว่า สัตว์ ชีวิต

                                                        
 3 พระพุทธโฆสเถร, วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) , พิมพ์
ครั้งท่ี 6, (กรุงเทพฯ: ธนาเพรส), 2548, หน้า 994. 
 4 พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค า) และรศ.ดร. จ าลอง สารพัดนึก, พจนานุกรมบาลี-ไทยฉบับ
นักศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย), 2530, หน้า 408. 

5 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ชุดศัพท์วิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 
2, (กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง), 2550, หน้า 270. 

6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 162. 
7 เรื่องเดียวกัน,  หน้า 76. 
8 พระมหาโมคคัลลานะ (ผู้รจนา), อภิธานวรรณนา. แปลและเรียบเรียงโดย พระมหาสมปองมุทิโต, พิมพ์

ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง), 2547, หน้า 213. 
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ลมหายใจ ปราณ9 โดยวิเคราะห์ความหมายไว้ว่า “ปาณนิติ ชีวนฺติ สตฺตา เยนาติ ปาโน โส ยสฺสตฺถิโส 
ปาโณ ความว่า ลมปราณที่ช่วยให้สัตว์มีชีวิตอยู่ชื่อว่า ปาณะ สัตว์ที่มีลมปราณชื่อว่าปาณะ10 “ปาณฺนฺ
ติ ชีวนฺติ สตฺตา เอตานาติ ปาโณ” ความว่า สิ่งเป็นเครื่องเป็นอยู่ ณ ธาตุในความหมายว่าเป็นอยู่ หรือ
มีชีวิต ลง อ ปัจจัย) “ปานะนฺติ อเนนาติ ปาโณ” ความว่า สิ่งเป็นเครื่องมือให้ลมปราณ (ป บทหน้า 
อน ธาตุมีความหมายว่า ลมปราณ ลง อ ปัจจัยลบสระหน้า ทีฆะสระหลัง แปลง น เป็น ณ) และ 
(ปาโณ อสฺสตฺถีติ ปาโณ) ความว่า สัตว์ผู้มีปราณ คือ มีชีวิต (ปาณ+ณ)11 เมื่อได้ใจความของลมปราณ 
(ลมหายใจ) ที่หมายถึง ความมีชีวิตในล าดับต่อไป เป็นการขยายความสัมพันธ์ไปสู่ที่อาศัยของ
ลมปราณที่เรารู้จักและจ าแนกกันว่า มนุษย์ สัตว์ พืช เป็นต้น แต่ในที่นี้เน้นไปที่ชีวิตของมนุษย์เป็น
หลักส าคัญ 
 โดยเฉพาะค าว่า “สัตตะ”12 แปลว่า สัตว์ ข้องแล้ว ผู้ติดอยู่หรือผู้ข้องอยู่ในอารมณ์ มี
วิเคราะห์ความหมายไว้ว่า “รูปาทีสุ สญฺชตีติ สตฺโต  นิจฺฉนฺท ราคาปิ รูฬฺหิยา สตฺตาติ วุจฺจนฺติ” 
แปลว่า ผู้ยังเกี่ยวข้องอยู่ในรูปารมณ์เป็นต้น ชื่อว่า สัตตะ (ลบ ญฺชฺ ซ้อน ตฺ) แม้ผู้ปราศจากฉันทราคะ
แล้วท่านเรียกว่าศัพท์ตามส านวนนิยม และนอกจากนี้ยังมีค าศัพท์ อ่ืน ๆ อีกที่เป็นไวพจน์ของ 
“ปาณะ” และ “สัตตะ” เช่น สรีระ (สัตว์ ผู้มีร่างกาย) ภูตะ (สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม) บุคคล (สัตว์
บุคคล) ชน (สัตว์โลก) โลก (สัตว์โลก) เป็นต้น จะเห็นได้พุทธปรัชญามีความหลากหลายทางด้านฐาน
ของค าศัพท์และค าศัพท์เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นไวพจน์ของกันและกัน ที่สื่อถึงความหมายของชีวิตได้แก่ 
ชีวะ หมายถึงสภาวะเป็นเหตุมีชีวิตแห่งเหล่าสัตว์ สภาวะที่ท าให้สัตว์อยู่ได้ ชีวิตะ (ชีวิต) หมายถึง 
สภาวะที่เป็นเหตุให้สัตว์อยู่ได้ อายุ หมายถึง สิ่งเป็นเหตุเป็นไปแห่งสัตว์โลก และสิ่งที่ท าให้เป็นเหตุ
แห่งการด ารงเผ่าพันธุ์ตลอดกาลยาวนานแห่งสัตว์โลก สัตตะ (สัตว์) หมายถึง ผู้ติดอยู่  หรือผู้ข้องอยู่
ในอารมณ์มีรูปารมณ์ เป็นต้น จากสิ่งที่อธิบายมาตามรูปศัพท์ข้างบนอย่างละเอียดแล้วนั้น จึงสามารถ
สรุปความหมายของชีวิตในทัศนะพุทธปรัชญา หมายถึง ชีวิตหรือการด าเนินอยู่ของสัตว์โลก หรือของ
มนุษย์และสัตว์ จึงถือได้ว่าเป็น “สิ่งมีชีวิต” ตรงตามความหมายของศัพท์ทางพระไตรปิฎกที่ว่า “สปฺ
ปาณก”13 ส่วนพืชต่าง ๆ นั้น (ภูตคาม) เป็นชีวิตอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่คบองค์ประกอบคือ ไม่มีวิญาณ
ขันธ์ และไม่มีคุณธรรมที่เป็นรากฐาน 
 ในประเด็นต่อไปนี้จะเป็นการ กล่าวถึงค านิยามและความหมายของ “ชีวิต” ตามทัศนะทาง
พุทธปรัชญา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทางพุทธปรัชญาเองต้องอาศัยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักที่มี
ความเชื่อว่า ชีวิตมีความหมายใน 2 ระดับ คือ ชีวิตในละดับที่เป็นสมมติสัจจะ คือ ความจริงโดยการ
สมมติ และชีวิตในระดับท่ีเป็นปรมัตถสัจจะ14 ซึ่งชีวิตทั้ง 2 ระดับนี้มีรายละเอียดแตกต่างกัน 

                                                        
9 เรื่องเดียวกัน,  หน้า 643. 
10 เรื่องเดียวกัน,  หน้า 148. 
11 เรื่องเดียวกัน,  หน้า 422-432. 
12 เรื่องเดียวกัน,   หน้า 785. 
13 วิ.มหา. 2/139/313. 
14 อภิ.ก.อ. 80/219/221. 
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 ค าจ ากัดความของ “ชีวิต” ตามรูปศัพท์ หมายถึงความเป็นอยู่ ในรูปค าบาลีว่า อาชีโว 
อาชีวะ แปลความว่า การด ารงชีวิต15 เป็นเงื่อนไขในการแบ่งแยกสิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต แสดง
ปรากฎการณ์เปลี่ยนแปลงภายในเนื้อสารนั้น ๆ ในรูปแบบกลไกของการผลิตพันธุ์ใหม่และมี
ความสามารถปรับตัว พุทธปรัชญามองชีวิตว่า เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่มีอยู่จริง แต่เป็นเพียงการรวมตัว
กันของธาตุขันธ์ ที่เป็นองค์ประกอบจากหลาย ๆ ส่วนมาประชุมกัน สิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงไม่มี เมื่อ
เราแจกแจง แยกส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันนั้นออกให้หมด จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู่เลย16 
ดังที่ปรากฏในอนัตตลักขณะสูตร ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถามพระภิกษุปัญจวัคคีย์เรื่องขันธ์ 5 ซึ่งพระ
ภิกขุปัญจวัคคีย์ได้ทูลตอบว่า สิ่งเหล่านี้ เป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ควรจะยึดว่าเป็นเรา เป็น
อัตตาของเรา17 การมองชีวิตในลักษณะวิเคราะห์ (analysis) แยกองค์ประกอบใหญ่เป็นชิ้นส่วนย่อย
เราจะเห็นว่า แท้ที่จริงแล้วตัวตนที่แท้จริง ก็มาจากการประชุมกันของธาตุ 4 ขันธ์ 5 
 “ดร.ที.ซี.เซ็น”18 ได้กล่าวถึง การมองด้วยจักษุทั้ง 5 ซึ่งได้น ามาขยายความในบทความทาง
วิชาการของท่านอย่างละเอียดสมบูรณ์ยิ่งในหนังสือ “สาระของพุทธธรรม” ว่าการมองหญิงสาวงาม
คนหนึ่งนั้น19 ระหว่างการมองด้วยสายตาธรรมดากับการมองด้วยสายตาที่ผ่านเครื่องมือ หรือ เครื่อง
ฉายแสงทางวิทยาศาสตร์แล้ว จะเห็นว่าไม่เหมือนกัน เราอาจจะสมมติหรือทดลองจริงก็ได้ ในการมอง
ภาพหญิงสาวคนเดียวกันด้วยวิธีการดังต่อไปนี้อย่าง เช่น 
 สมมติที่ 1 เรามองหญิงสาวด้วยตาเนื้อธรรมดา ก็จะเห็นเป็นภาพที่สวยงามน่ารัก เพราะ
เธอมีผิวหน้า ใบหน้า และทรงผม ที่มีเสน่ห์ 
 สมมติที่ 2 เรามองภาพหญิงสาวคนเดียวกันดังภาพที่ 1 นั้นเองแต่คราวนี้ มองด้วยสายตา
เอ็กซเรย์ ก็จะเห็นสาวสวยคนนั้นเป็นโครงกระดูก เนื้อหนังหายไป ความสวยงามที่น่ารัก ก็พลอย
หายไปด้วย  
 สมมติที่ 3 เรามองหญิงสาวคนเดียวกันนั้นอีก แต่คราวนี้เรามองด้วยสายตาที่ผ่านกล้อง
จุลทรรศ์ เรากลับจะเห็นเธอเป็นเพียงเซลล์ หรือหน่วยชีวิตย่อย ๆ จ านวนพัน ๆ ล้าน รูปร่าง ขยึก 
ขยือ ก าลังเคลื่อนไหวยุบยับ ฮุบกินสารอาหาร ขับถ่ายของเสีย และแบ่งแยกตัวเอง อยู่ตลอดเวลา  
 สมมติที่ 4 ถ้าเราจะมองดูสาวงามคนเดียวกันนั้นอีก แต่คราวนี้มองด้วยเครื่องฉายแสง
อินทรา-เร็ด เรากลับพบว่าหญิงสาวคนนั้น เป็นเพียงแถบสีต่าง ๆ ซ้อนกันอยู่อย่างหนาแน่น  
 สมมติที่ 5 เราคงมองหญิงสาวคนนั้นอีกแหละแต่คราวนี้มองหญิงสาวงาม ด้วยสายตาของ
นักเคมี ที่นี้เราจะพบเธอว่า มีเพียงปรมาณู ซึ่งประกอบด้วยใจกลาง หรือนิวเคลียสและมีอีเล็ก ตรอน 
หมุนเป็นวงอยู่รอบ ๆ ดุจระบบสุริยจักรวาล  
 สมมติที่ 6 เรายังคงมองหญิงสาว คนนั้นอีก แต่คราวนี้ มองดูเธอด้วยสายตาของนักฟิสิกส์ 
คราวนี้สาวงามคนนั้นที่แท้จริงก็คือ กลุ่มพลังงานซึ่งไม่มี รูปร่าง ตัวตนใด ๆ  

                                                        
15 พุทธทาส อินทปัญญา, ชีวิตคืออะไร, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: ไพลินบุ๊คเน็ต), 2546, หน้า 55. 
16 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งที่  11, 

(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, หน้า 15. 
17 วิ.ม. 4/32/30. 
18 แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนาวิทยา, (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์), 2544, หน้า 52. 
19 วิธาน สุชีวคุปต์, อภิปรัชญา, พิมพ์ครั้งท่ี 6, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง), 2546, หน้า 6-7. 
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 ให้มองเห็นวิธีการมองชีวิตในทัศนะของพุทธปรัชญามีความสัมพันธ์กับมุมมอง
นักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ ดร.ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ได้พบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
และในจักรวาล ประกอบด้วยสสาร (รูปธรรม) และพลังงาน (นามธรรม) สามารถเปลี่ยนสภาพจาก
สสารเป็นพลังงาน หรือเปลี่ยนแปลงจากพลังงานเป็นสสารได้เสมอ มีความสอดคล้องกับหลักการใน
พุทธปรัชญาที่ว่า ด้วยการมองด้วยจักษุทั้ง 5 ประเภทคือ 
 1. มังสจักษุ (ตาเนื้อ)  
 2. ทิพย์จักษุ (ตาทิพย์)  
 3. ปัญญาจักษุ (ตาปัญญา)  
 4. ธรรมจักษุ (จักษุรอบคอบ)  
 5. พุทธจักษุ (จักษุของพระพุทธเจ้า) 
 ชีวิตตามหลักพุทธปรัชญานั้น เป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเน้น การพิจารณาถึงกระบวนการความเป็น
จริงของชีวิต ตนเองเป็นส าคัญ มากกว่าการสนใจในชีวิตของคนอ่ืน เพราะการพิจารณาความเป็นจริง
ในชีวิตของตนเองนั้น จะท าให้ทราบถึงหลักความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ที่มีส่วนประกอบหลัก  ๆ อยู่ 
2 ประการคือ ภาคส่วนที่เป็นร่างกาย (รูปธรรม) และภาคส่วนที่เป็นจิตใจ (นามธรรม) เมื่อพิจารณา
แล้วจะท าให้ทราบว่า ร่างกายกับจิตใจมีความแตกต่างกันมากแต่ทั้ง 2 ประการนี้ จะต้องท างาน
ร่วมกันจึงจะท าให้เป็นชีวิตมนุษย์ได้ ในคัมภีร์สุตตันตปิฎก ขุททกนิกายกล่าวไว้ว่า  
 ร่างกายมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยธาตุหลัก ๆ 4 ชนิด คือ ธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม และธาตุ
ไฟ ธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในส่วนหนึ่งที่เป็นโครงสร้างหลักของร่างกายมนุษย์ และเป็นโครงสร้าง
ที่สามารถจับต้องได้ หรือจะเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า มหาภูตรูป ส่วนจิตหรือจิตใจนั้นเป็นองค์ประกอบ
ของร่างกายให้มีความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประสาททั้ง 5 มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ในส่วนประสาททั้ง 5 ประการนี้ เป็นสื่อที่น าการรับรู้ไปสู่จิตใจ ดังกล่าวซึ่งในส่วนนี้เรียกว่า อุปาทาย
รูปหรืออรูป ที่อาศัยมหาภูตรูปอยู่ จึงท าให้เป็นชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาได้20 
 เมื่อศึกษาพุทธปรัชญา โดยหยิบยกเอาชีวิตของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ พิจารณาดูแล้ว 
พระพุทธองค์ทรงรับรองว่า พระองค์ทรงเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วนในชาติสุดท้าย พระองค์
ทรงพยายามโดยวิธีต่าง ๆ ในที่สุดพระองค์ได้เรียนรู้ความจริงขึ้นมาว่า ชีวิตนี้มีแต่ความไม่เที่ยงแท้ 
ความล าบากเจ็บปวด และความไม่มีแก่นสาร ความรู้อันนี้ท าให้พระองค์เกิดความเบื่อหน่าย ในการ
เวียนว่ายตายเกิด เมื่อเบื่อหน่ายจิตใจก็หมดความยินดีพอใจ หมดความยึดเหนี่ยวผูกพันธ์ในกระแส
ชีวิต เมื่อหมดความยึดเหนี่ยว จิตก็หลุดพ้น บรรลุถึงอิสรภาพสมบูรณ์ มีความสว่าง สะอาด สงบสุข
อย่างสูงสุด เมื่อถึงข้ันนี้ พระองค์ได้ทรงประกาศชัยชนะออกมาว่า การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดลงแล้ว 
(ขีณา ชาติ) ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว (อยมันติมา ชาติ) บัดนี้ไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้ว (นัตถิทานิ 
ปุนัพภโว) จากการวิเคราะห์ ชีวิตของพระพุทธองค์นี้เองได้ทราบค าตอบ และสรุปได้ว่า เราเกิดมา
ท าไม ค าตอบที่ถูกต้องคือ เราเกิดมาเพ่ือเรียนรู้ เมื่อรู้ถึงที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องเกิดอีก เพราะการเกิด
แล้ว เกิดอีกมันเป็นทุกข์ ที่เรียกว่า “ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง” 
 

                                                        
20 ขุ.ธ. 25/11/15. 
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 เหตุที่แสดงว่าเราเกิดมาเพ่ือการเรียนรู้ มี 2 ประการคือ 
 1. คนเรามีอุปกรณ์การเรียนรู้ครบบริบูรณ์และมีคุณภาพดีด้วย คือ มีตา หู จมูก ลิ้น กาย
และสมองอย่างดี ที่สัตว์ประเภทอ่ืนไม่ม ี
 2. โลกมนุษย์เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการเรียนรู้ เพราะมีเหตุการณ์ต่าง  ๆ ที่
เกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามให้เปรียบเทียบกัน เช่น มีดีมีชั่ว มีรวยมีจน มีฉลาดมีโง่ มีสุขมีทุกข์ มีขาวมี
ด า เป็นต้น จะเห็นได้ชัดตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา พระโพธิสัตว์มาได้ความรู้แจ้งขั้นสูงสุดคือ การ
ตรัสรู้ก็เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น 
 ชีวิตในแง่ของพระอภิธรรม 
 ในพระอภิธรรมนั้น ให้ค าจ ากัดความของ ชีวิต ไว้ว่า ชีวิต คือ ความเป็นอยู่ของร่างกายจิต
และเจตสิก โดยอาศัยกรรมเป็นผู้มาเกิด และตามรักษาด ารงชีวิตและกระท าการต่าง  ๆ ได้โดยอาศัย
จิต และเจตสิกเป็นผู้ก ากับส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายนั้น ในทางธรรมเรียกว่า รูปธรรมเป็น
ธรรมชาติที่ไม่มีความรู้สึก นึกคิดใด ๆ ทั้งสิ้นเปรียบได้ดั่ง ท่อนไม้ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า รูป ส่วนจิตและ
เจตสิก เป็นนามธรรม เรียกสั้น ๆ ว่า นาม เป็นธรรมชาติที่รับรู้สิ่งต่าง ๆ และสามารถคิดนึกเรื่องราว
ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นตัวเราหรือสัตว์ทั้งหลาย  จึงมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ กาย จิต และเจตสิก ซึ่ง
ในทางธรรม เรียกว่า รูปกับนาม แต่เนื่องจากพืชทั้งหลาย ไม่ได้เกิดมาจากกรรมไม่มีจิตและเจตสิกใน
การรับรู้ คิดนึกเรื่องราวต่าง ๆ ดังนั้นค าว่า “ชีวิต” ในพระอภิธรรมจึง หมายถึง มนุษย์และสัตว์
ทั้งหลาย เท่านั้น ค าว่า “สัตว์” ในที่นี้มิได้หมายถึง เฉพาะสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น แต่หมายถึง สิ่งมีชีวิต
ทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดใน 31 ภพภูมิ ดังนั้นมนุษย์จึงถือว่า เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งด้วยสัตว์
ทั้งหลายในจักรวาลนี้ ล้วนประกอบด้วยธรรมชาติ 3 อย่าง คือ รูป จิตและเจตสิก ที่ส าคัญผิดคิดว่า
เป็น “เรา” เป็น “ตัวตนของเรา” แท้ที่จริงแล้วมีแต่ รูปกับนามเท่านั้น ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่าง
รวดเร็ว ไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็น “ตัวตนของเรา” แม้จะรวมกันเข้าแล้วก็ยังไม่ “เรา” อีกเช่นเคยแม้แต่
คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นนี้มาก่อน ไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนามาก่อน หรือผู้ที่นับถือศาสนา   
ใด ๆ ก็ตาม ทุกคนล้วนประกอบด้วย รูปจิตและเจตสิก ที่มีการเกิดดับ อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
เหมือนกันทั้งสิ้น เพราะสัตว์ทั้งหลาย ไม่รู้ธรรมชาติที่เป็นจริงนี้ จึงท าให้ยึด รูป-นาม ขันธ์ 5 ว่าเป็น
ตัวตนของเรา โดยมี กิเลสตัณหา เป็นผู้บงการให้กระท ากรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาป แล้ว
วิบากที่เป็นผลของกรรมนั้น ก็จะส่งผลให้ต้องเวียนเกิดเวียนตาย ในสังสารวัฏอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
การศึกษาพระอภิธรรม ก็คือ การศึกษาเรื่องของตัวเราและสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง เพราะเนื้อหาของพระ
อภิธรรม จะกล่าวถึง ธรรมชาติอันแท้จริงที่มีอยู่ในตัวเราและสัตว์ทั้งหลาย อันได้แก่ รูป จิตและ
เจตสิก โดยละเอียดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ส าหรับการปฏิบัติ เพ่ือให้เข้าถึง ซึ่งความหลุดพ้น
จากทุกข์ทั้งปวง เมื่อเราได้เห็นแจ้งสภาวธรรมที่เป็นความจริงตามธรรมชาติแล้ว ความหลงผิด 
(อวิชชา) และกิเลสทั้งหลาย ก็จะถูกท าลายลง เป็นเหตุให้พ้นจาก การเวียนเกิด เวียนตายได้ในที่สุด 
ค าว่า ขันธ์ แปลว่า กอง พวก หมวด หมู่ ดังนั้น ขันธ์ 5 จึงหมายถึง สภาวธรรม 5 อย่างซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นชีวิต 
 1. รูปขันธ์ คือ อวัยวะน้อยใหญ่ หรือกลุ่มรูปที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมด  
 2. เวทนาขันธ์ คือ ความรู้สึก เป็นสุข เป็นทุกข์ดีใจ เสียใจ หรือเฉย ๆ  
 3. สัญญาขันธ์ คือ ธรรมชาติที่มีหน้าที่ในการจ าหรือเป็นหน่วยความจ าของจิตนั่นเอง  
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 4. สังขารขันธ์ คือ ธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตให้มีลักษณะต่าง ๆ เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง
เปรียบดังสีต่าง ๆ ที่หยดลงไปในแก้วน ้า เป็นเหตุให้น ้าในแก้ว เปลี่ยนไปตามสีที่หยด 
 5. วิญญาณขันธ์ หรือ จิต คือ ธรรมชาติที่รับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มาปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย และใจ อีกท้ังเป็นธรรมชาติที่ท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ การเกิดขึ้นของจิต (วิญญาณขันธ์) 
จะเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตสิก (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์) นั้นไม่ได้ ล าพังจิตอย่างเดียวไม่
สามารถรับรู้หรือนึกคิดอะไรได้เลย จิตเปรียบเสมือนนาฬิกา เจตสิกเปรียบเหมือนชิ้นส่วน และเฟือง
จักรต่าง ๆ ที่ท าให้นาฬิกาท างานได้ จิตและเจตสิก จะแยกจากกันไม่ได้ ต้องเกิดร่วมกันอิงอาศัยกัน 
จิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้น จะต้องมีเจตสิกประกอบปรุงแต่งด้วยเสมอ สรุปแล้ว ขันธ์ 5 (เบญจขันธ์) ก็คือ 
รูปจิตและเจตสิก หรือ รูปกับนามนั้นเอง 
 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของนักปราชญ์ชาวพุทธ 
 ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ค าจ ากัดความหมายของ “ชีวิต” ท่านได้กล่าวถึง ชีวิตในมุมมองที่
แตกต่างกันว่า เรื่องของชีวิตคืออะไรนี้ มันก็มีหลายแง่หลายมุม ถ้ามองในแง่วัตถุชีวิตก็มีความหมาย
อย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่จิตใจก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่ธรรมะสูงสุด มันก็มีความหมาย
อีกอย่างหนึ่ง แต่เราก็เอาความหมายธรรมดา ๆ นี่ว่า ชีวิตคือความที่ยังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่ นี้มันคือ
อะไร ด้วยค าถามต่อไปอีกว่าเพ่ืออะไร เพ่ือท าอะไร ท่านได้กล่าวต่อไปว่า ชีวิตมีได้ทั้งฝุายวัตถุและฝุาย
วิญญาณ เช่น ต้นไม้ก็มีชีวิต สัตว์เดรัจฉานก็มีชีวิต คนก็มีชีวิต ฝุายวัตถุนั้น ชีวิตเป็นเพียงสิ่งที่ยังสดอยู่
ตามแบบของวัตถุ เช่นว่า เซลล์แต่ละเซลล์ที่จะประกอบกันเป็นเนื้อหนังมังสานั้น ส่วนค าว่า ชีวา ชีโว 
ชีวะ ตามภาษาดั้งเดิมหมายถึง สิ่งที่ไม่ตาย21 
 จากการตอบค าถามเกี่ยวกับชีวิต ตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ ท าให้เราทราบลึกลงไป
อีกว่า ชีวิตมีจุดหมายปลายทาง มิใช่แต่เพียงสักว่ามีอยู่ เป็นอยู่เท่านั้น ซึ่งจุดหมายปลายทางของชีวิต
ดังกล่าวคือ ความอยู่รอด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติหรือเดินตามกฎธรรมชาติ ความอยู่รอด
ดังกล่าว หมายถึง การรักษาชีวิตของตนเอง และรวมไปถึงการอยู่รอดของผู้อ่ืน ในแวดวงเดียวกันด้วย 
ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมของหมู่สัตว์ที่มีสัญชาตญาณ ในการดูแลรักษาเผ่าพันธุ์ของตนให้อยู่รอด
ด้วยอาหาร และปูองกันภัยให้แก่ลูกน้อย และบริวารของตน ดังนั้นความอยู่รอด จึงเป็นเปูาหมายของ
ชีวิตในระดับสากลทั้งในคน สัตว์ และพืช22 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ คือ เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้ 
การที่มนุษย์เราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะต้องศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนให้ดีขึ้นไป ในระบบการด าเนินชีวิต
ของเราซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม จิตใจและปัญญา เมื่อเราฝึกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ท าให้การ
ด าเนินชีวิตของเราดีขึ้น แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ฝึก ชีวิตที่เป็นมนุษย์นั้นก็จะด าเนินชีวิตไม่ดีเลย ทั้งนี้
เพราะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่พอ เป็นความหมายที่แสดงให้เห็นว่า ชีวิตมนุษย์นั้น

                                                        
21 พุทธทาส อินทปัญญา, ชีวิตคืออะไรชุดธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพฯ: ไพลินบุ๊คเน็ต), 2546, 

หน้า 19. 
 22 พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกข)ุ, ธรรมส าหรับครู, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ), 2529, หน้า 182. 
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เป็นผู้รู้จักเหตุผล รู้จักดีชั่ว รู้จักประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ มีคุณค่า หรือ ไม่มีคุณค่านั้นก็ขึ้นอยู่กับ
การได้รับการพัฒนามากน้อยเพียงไรที่จะก าหนดชีวิตนั้น ๆ23 
 สรุปได้ว่า พุทธปรัชญามองความหมายของชีวิตอย่างมีคุณค่ายิ่ง บนพ้ืนฐานของความไม่
ประมาท ด าเนินชีวิตในแบบแผนแห่งความดีงาม มีสติสัมปชัญญะ ละเว้นความชั่ว กระท าแต่สิ่งที่ดี
งาม และท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ไม่ตกเป็นทาสของ กิเลส อาสวะ ตัณหา หากบุคคลใดด าเนิน
ชีวิตด้วยความประมาท ขาดสติ บุคคลนั้นเปรียบได้กับบุคลที่ไม่มีชีวิตแล้ว  
 “ภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าใดเหล่าหนึ่งประมาทแล้ว คนเหล่านั้นแม้เป็นอยู่ตั้งร้อยปี ก็ชื่อว่า
ตายแล้วโดยแท้ คนเหล่าใดไม่ประมาท คนเหล่านั้นแม้ตายแล้ว ก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่”24  
 ชีวิตมนุษย์จึงเป็นศูนย์กลางที่จะก่อให้เกิดทั้งสุขและทุกข์ ในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางปัญญา ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง และยังสามารถบรรลุถึงเปูาหมายสูงสุดของชีวิต สามารถก าจัดดับวงจรแห่งกองทุกข์ของชีวิต
ได้อย่างสิ้นเชิง  
 การพัฒนาทางกายตามหลักพุทธปรัชญา 
 กระบวนการของชีวิต พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนแรก ที่สามารถอธิบายและตอบข้อสงสัย
ให้กระจ่างแจ้งในครั้งพุทธกาล ที่พวกพราหมณ์มีความเชื่อว่า “ชีวิตเป็นผลผลิตของพระพรหม” พระ
พรหมเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด ในการชี้ชะตาชีวิตให้มีความแตกต่างกันของวรรณะต่าง ๆ ในสังคม ท าให้
ชีวิตมนุษย์ทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระพรหม เพราะถือว่า พระพรหมเป็นผู้สร้ างชีวิต 
พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธหลักความเชื่อดังกล่าว ด้วยการแก้วาทะของพวกพรามหณ์ โดยยกเอา
เหตุการณ์จริงที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่า การเกิดของวรรณะพราหมณ์ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เหมือนกับ
วรรณะอ่ืน ๆ ทั่วไป คือ พราหมณ์นั้นเกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณีนั่นเอง เพราะปรากฏว่า 
นางพราหมณีทั้งหลายมีระดูบ้าง มีครรภ์บ้าง คลอดอยู่บ้าง ให้ลูกดื่มนมบ้าง25 ซึ่งมองตามหลักนี้แล้ว 
กระบวนการของชีวิตในพุทธปรัชญามีความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มีบางประเด็น
เท่านั้นที่นักวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึง เช่น เรื่องของการปฏิสนธิวิญญาณ กฎแห่งการเวียนว่ายตาย เกิด
อิทธิพลของกรรมต่อการเกิดใหม่ เป็นต้น ในปฐมภวสูตรกล่าวไว้ว่า องค์ประกอบพ้ืนฐานที่เป็ นเหตุ
ของการเกิดประกอบด้วย เหตุ 3 ประการ ได้แก่ 
  1. กรรม ชื่อว่า เป็นไร่นา (พ้ืนที่ของชีวิต)  
  2. วิญญาณ ชื่อว่า เป็นพืช (พืชพันธุ์ของชีวิต) 
  3. ตัณหา ชื่อว่า เป็นยางเหนียว (น ้าเชื้อของชีวิต)26  
 ปัจจัยขององค์ประกอบ 3 อย่างนี้ ยังมีอยู่ตราบนั้น การสร้างชีวิตใหม่ก็ยังเกิดขึ้นและจะ
ขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะไม่มีก าลังพอที่จะสร้างชีวิตขึ้นมาได้ การด ารงอยู่ของชีวิตนั้นถือ

                                                        
23 พระธรรมปิฎก.(ป.อ.ปยุตฺโต), ถึงเวลาพัฒนาคนกันใหม่, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสภา), 2540, หน้า 

30. 
24 ขุ.ธ. 4/32/30. 
25 ที.ปา. 11/114/84. 
26 องฺ.ติก. 20/77/78/300-301. 
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ว่ายังมีกรรม วิญญาณและตัวตัณหา เป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกัน น าไปสู่การสร้างบาปและบุญ 
สืบเนื่องต่อไป ส่งผลให้เกิดวิบาก คือการส่งผลให้เกิดใหม่อีก หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด  
 การที่พุทธปรัชญาได้กล่าวถึง การเกิดขึ้นของสิ่งที่มีชีวิต ตั้งแต่อยู่ครรภ์ของมารดาเป็นการ
ชี้ให้เห็นว่า พุทธปรัชญามีความเชื่อว่า การพัฒนาทางกาย เป็นเพียงการใช้กรรมที่สั่งสมมาแต่
อดีตชาติเท่านั้น เพราะสิ่งที่เรียกว่า กาย เป็นองค์ประกอบที่ถูกสร้างขึ้นด้วย อ านาจของกรรม ที่บ่งไว้
ในลักษณสูตร ว่าด้วยหลักมหาบุรุษ 32 ประการ27 ที่กล่าวถึง ลักษณะทางกายภาพ ที่พระพุทธองค์ 
ทรงท ากรรมอันใดมา จึงได้มีลักษณะเช่นนั้น กับเหล่าภิกษุ ณ วัดพระเชตวัน อารามที่อนาถบิณฑิก
เศรษฐีสร้างถวาย 
 ดังนั้นพัฒนาการทางกาย จึงเป็นเพียงกระบวนการหนึ่ง ที่ชีวิตสามารถพัฒนาไปได้ในระดับ 
ที่เรียกว่า โลกวิสัย คือ เป็นการเจริญเติบโตของสิ่งที่มีชีวิตทั่ว ๆ ไป แต่โดยพุทธวิสัย จึงสามารถเข้าใจ
สิ่งที่เรียกว่า “ชีวิต” ได้อีกระดับที่สูงกว่า โลกวิสัย นั่นก็คือ กายเป็นเพียงสิ่งที่ด าเนินไป ตามระบบ
ของสิ่งที่มีชีวิต โดยมีใจที่คอยควบคุม ใจที่เป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์เป็นตัวตน 
 การพัฒนาทางด้านอารมณ์ตามหลักพุทธปรัชญา  
 ในคมัภีร์อภิธรรมปิฎกนั้น ท่านได้แสดงไว้ว่า จิต คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ อารมณ์จึงเป็นสิ่ง
ที่ถูกรู้โดยจิต จิตรับรู้อะไรได้บ้าง จิตถูกรับรู้ทางกายได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และทางใจคือ 
ธรรมมารมณ์ อันประกอบด้วย ความนึกคิดในสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น ที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือว่า ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ตาเห็น สภาวะของรูปและสีต่าง ๆ ที่ปรากฎ นั้นท่านเรียกว่า “อารมณ์” เช่น เมื่อตาเห็น
เครื่องบิน เห็นรถไฟ เห็นพระธาตุ เห็นเด็กน้อย เห็นถนน เห็นอาหารนั้น เรียกว่า “อารมณ์” เพราะ
อารมณ์ของจิตเป็นสิ่งรับรู้ 
 รสที่จิตรับรู้ รสจึงเป็นอารมณ์  
 กลิ่นที่จิตรับรู้ กลิ่นจึงเป็นอารมณ์  
 เสียงที่จิตรับรู้ เสียงจึงเป็นอารมณ์  
 สัมผัสที่จิตรับรู้ สัมผัสจึงเป็นอารมณ์ 
 สัมผัสที่เกิดทางใจที่จิตรับรู้ อันได้แก่ ความนึกคิด เรื่องราวต่าง ๆ จึงเป็นอารมณ์28 ตาม
หลักพุทธปรัชญาถือว่า การกระทบของอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน ทั้งท่ีเรามองเห็นและมอง
ไม่เห็น เป็นอารมณ์ทั้งสิ้น จึงมีความหมายกว้างขวางมาก และเราจะต้องกระทบกับอารมณ์ทั้ง 6 อยู่
ตลอดเวลาพระพุทธเจ้า จึงทรงสอนให้ปล่อยวางในอารมณ์ต่าง ๆ คือ ปล่อยวาง อารมณ์ทั้ง 6 คือ รูป 
กลิ่น เสียง สัมผัส คิดนึกปล่อยวาง คือ ไม่ยึดมั่น ถือมั่น นั่นเอง  
 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ว่า “สสารต่าง ๆ ที่ยังไม่ มีชีวิต ยังไม่เป็นเซลล์ชีวิต นี้มันก็มีแต่
ปรมาณู มีอณูที่ไม่มีชีวิต มันเป็น อิทัปปัจจยตาที่ก าลัง เปลี่ยนแปลงไปตามกฎไม่หยุด ไม่คงที่”29 

                                                        
27 ที.ปา. 11/159/198. 
28 ที.ปา. 11/107/147. 
29 พุทธทาส อินทปัญญา, อิทัปปัจจยตา, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ), 2544, หน้า 154. 
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ต่อมาก็มีการวิวัฒนาการจนเป็นสิ่งมีชีวิต เรียกว่า “กาย” แปลว่า “หมู่” ซึ่งเป็นที่รวมของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ผัสสกาโย กลุ่มแห่งผัสสะ เวทนากาโย กลุ่มแห่งเวทนา เป็นต้น30  
 วิวัฒนาการทางจิตใจ เริ่มจากการที่มนุษย์ไม่รู้ความดีความชั่ว ต่อจากนั้นก็วิวัฒนา การถึง
การเกิดความรู้เรื่องความดีความชั่ว ขึ้นมาตามล าดับ จนถึงขั้นสุดท้าย ส าหรับการไม่ยึดความดี ความ
ชั่ว การยึดติดอยู่ที่ความดีความชั่ว ยังไม่ท าให้จิตได้รับความสุขที่แท้จริงคือ พระนิพพานได้ เป็น เพียง
ความสุขที่จะต้องกลายเป็นทุกข์ เมื่อสุขนั้นเปลี่ยนแปรไป ค าว่า จิตใจ ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่สมรรถภาพ
ในการนึก คิดรู้สึก หรือท างานทางจิตใจ ส่วนสติปัญญาไม่ใช่จิตใจ แต่เป็นสิ่งที่จิตใจต้องรู้สึกได้31 
วิวัฒนาการทางสติปัญญา ต้องผ่านทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความเป็นไปทั้งหมด ของชีวิตเริ่มด้วย
การศึกษาปฏิบัติ จนเกิดความรู้ ความสามารถ ท าให้จิตใจไม่เป็นทุกข์ ถึงแม้ร่างกาย และจิตใจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ และเป็นทุกข์ตามธรรมชาติ แต่ถ้าวิวัฒนาการทางสติ ปัญญาสูงพอ
สามารถน าไปสู่การพ้นทุกข์ จิตใจสามารถอบรมได้ท าให้มีสมรรถภาพในทางรู้แจ้ง ด้วยสติปัญญา การ
อบรมจิตใจให้มีสมรรถภาพสูงถึงกับแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ32 พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า อิทัปปัจจยตาเป็นการ
วิวัฒนาการทางวัตถุหรือร่างกาย วิวัฒนาการทางจิตใจและวิวัฒนาการทางสติปัญญาทั้ง 3 ทางนั้น 
ต่างต้องอาศัยกันและกัน จะแยกกันไม่ได้ อิทัปปัจจยตาจึงเป็นสิ่งที่ มนุษย์ต้องเข้าใจน ามาใช้
ประโยชน์ไม่ให้ความโง่เกิดขึ้นโดยการรู้เท่าทัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจ 
 ธรรมชาติของกายตามนัยแห่งพระสูตร กายของชีวิตมนุษย์ประกอบขึ้นจาก “ธาตุ 4” หรือ 
“มหาภูตรูป 4”33 ส่วนเหตุปัจจัยให้เกิดมหาภูต 4 หรือรูปกายของมนุษย์นั้น ตามนัยพระสูตร ถ้ามอง
ในแง่ชีววิทยาเกิดจาก การมีเพศสัมพันธุ์ของบิดามารดาเจริญเติบโตด้วย ข้าว น ้า และอาหาร เป็นต้น 
ต้องอบต้องนวดต้องเฟูน34 มองในแง่กระบวนการตามธรรมชาติ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท กายของ
มนุษย์เกิดจากวิญญาณ35 มองในแง่วัฏฏะ 3 กายของมนุษย์เกิดจาก กิเลส กรรมและวิบาก มองในแง่
ของ ปฏิสัมภิทามรรคและคัมภีร์วิสุทธิมรรค กายของมนุษย์เกิดจากเหตุ 5 ประการ คือ อวิชชา 
ตัณหา อุปทาน กรรม และ อาหาร ถ้ากล่าวตามนัยพระอภิธรรม กายหรือรูปของมนุษย์มีสมุฏฐาน 4 
ประการ เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้น คือ กรรม จิต อุตุ และอาหาร มหาภูตรูป 4 เป็นเหตุปัจจัยพ้ืนฐาน ที่
รวมตัวเกาะกลุ่มกันอย่างถูกส่วนตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จนกระทั่งปรากฏเป็น  รูปขันธ์ของ
มนุษย์36 ธาตุ 4 หรือ มหาภูตรูป 4 ได้แก่ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน ้า) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) 
วาโยธาตุ (ธาตุลม)37 

                                                        
30 เรื่องเดียวกัน. 
31 เรื่องเดียวกัน. 
32 เรื่องเดียวกัน. 
33 ม.อุ. 14/86/98. 
34 ม.ม. 13/252/300. 
35 วิ.มหา. 4/1-3/1-6. 
36 ระวี  ภาวิไล, อภิธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า), 2536, หน้า 308-309. 
37 พระพุทธโฆสเถร, วิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย์, อาจ อาสภมหาเถร, แปล พิมพ์ครั้งที่ 6, 

(กรุงเทพฯ: ธนาเพรส), 2548, หน้า 624-628. 
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ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติของธาตุ 4 และหน้าที่ มีดังนี้  
 

ชื่อธาตุ คุณสมบัติ หน้าที ่
ปฐวีธาต ุ ความแข็ง, ความอ่อน (เช่น เนื้อ หนัง เอ็น กระดูก ฯ) ค ้าจุน 
อาโปธาตุ เกาะกุม,ไหลซึม ( เช่น เลือด เหงื่อ น ้าตา เป็นต้น ฯ) เชื่อม,ผสาน 
เตโชธาต ุ ร้อน, เย็น (เช่น ความอบอุ่นภายในร่างกาย ฯ) ท าให้เปลี่ยนแปลง 
วาโยธาต ุ ยืดตัว, หดตัว (เช่น ลมหายใจ ลมในช่องท้อง ฯ) เคลื่อนไหว 

 
 นอกจากนี้มีธาตุอีก 2 ชื่อ คือ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ รวมกับธาตุ 4 ดังกล่าวแล้ว 
เรียกว่า ธาตุ 638 อากาศธาตุ คือ ช่องว่าง สภาวะที่ว่าง โปร่งเป็นช่อง ส่วนวิญญาณธาตุ คือ ธาตุรู้
อารมณ์39 ธาตุทั้งสองนี้ตามนัยที่ ท่านได้แสดงไว้ ถือเป็นองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ เช่นกัน แต่
วิญญาณธาตุ เป็นธาตุที่เป็นส่วนนามขันธ์ ซึ่งจะได้น าเสนอในส่วนขององค์ประกอบที่เรียกว่าจิต ใน
พระอภิธรรมปิฎกที่ได้แบ่งธาตุเป็น 18 ประการ40 แต่เป็นธาตุในอีกความหมายหนึ่ง ส่วนในวิสุทธิ
มรรคได้แสดงธาตุ 4 ไว้อย่างละเอียด ทั้งความหมาย คุณสมบัติ ลักษณะ และการเกิดขึ้นของธาตุทั้ง 4 
รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ที่จัดเป็นธาตุ 4 ด้วย แนวคิดเรื่องธาตุนี้ ท่านจัดเป็น ปรมัตถสภาวธรรม
ซึ่งทุกนัย ล้วนมีขอบข่าย และความหมายเก่ียวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์ทั้งสิ้น 
 เราสามารถกล่าวได้ว่า ขันธ์ 5 เป็นกองแห่งธาตุ  ชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับธาตุอยู่
ตลอดเวลา41 ธาตุทั้ง 4 นี้ท างานประสานกัน อิงอาศัยกันและกัน ไม่แยกจากกัน คุมกันและกันอยู่ 
เพราะการรักษากันและกันของธาตุทั้ง 4 จึงท าให้มนุษย์ได้รับการแยกภาวะ และลักษณะต่าง ๆ ทาง
รูปร่าง  
 โดยธรรมชาติ เช่น ภาวะหญิง ภาวะชาย ภาวะสูง ต ่า ด า ขาว อ้วน ผอม ล ่าสัน เป็นต้น 
ธาตุทีเ่ป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของกายนี้ นอกจากแยกแยะเอาไว้เพ่ือให้ทราบว่า กายมีส่วนประกอบ
พ้ืนฐานคืออะไรบ้าง มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยบ้าง42 ท่านยังใช้เพ่ือการเจริญกัมมัฏฐาน และเพ่ือสอนให้
เข้าใจถึงความเป็นอนัตตาของรูปชีวิต เพ่ือคลายอัตตา โดยเรียกว่า ธาตุกัมมัฏฐาน ธาตุมนสิกา       
จตุธาตุววัฏฐาน เราจะเห็นว่า การวิเคราะห์เรื่องธาตุในพุทธศาสนาไม่เหมือนกับ กระบวนการของ

                                                        
38 ม.อุ. 14/100/125. 
39 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งที่ 11, 

(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, หน้า 118. 
40 อภิ.วิ. 35/183-184/102-105. 
41 แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, “วิเคราะห์ความหมายและขอบเขตเรื่องธาตุในพระไตรปิฎก”, สารนิพนธ์, 

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2545, หน้า 38. 

42 โสภณ ศรีกฤษดาพร, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดเรื่องกายและจิตในพุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาอักษรศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2527,หน้า 
32-66. 
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วิทยาศาสตร์ ทั้งในการแยกชื่อ และการน าไปใช้ประโยชน์ ว่าปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่
เกิดข้ึนลอย ๆ แต่มีเหตุปัจจัย และเพ่ือน ามาเป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ในชีวิต 
 สรุปได้ว่า ธาตุหรือมหาภูตรูป 4 นี้ ถือเป็นหน่วยมูลฐาน ของการก่อเกิดรูปขันธ์ของมนุษย์ 
แต่ทั้ง 4 อย่างนี้ ล้วนไม่สามารถด ารงอยู่ได้เพียงล าพัง ต้องอิงอาศัยกันและกันด ารงอยู่ เมื่ออย่างใด
อย่างหนึ่งหมดสิ้นไป ที่เหลือก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ทั้ งนี้เพราะรูปขันธ์ของมนุษย์ตกอยู่ภายใต้กฎ
ของปฏิจจสมุปบาท หรือกฎอิทัปปัจจยตานั่นเอง  นอกจากมีธาตุ 4 เป็นธรรมชาติพ้ืนฐานแล้ว กายยัง
มีธรรมชาติอาศัยอ่ืนอีก เรียกว่า “อายตนะ” บ้าง “ทวาร” บ้างรวมทั้งอวัยวะอ่ืน ๆ อีก 32 ประการที่
ท่านเรียกว่า อาการ43 ซึ่งอวัยวะทั้งหมดนั้น มีระบบการท างาน ต าแหน่ง หน้าที่ และรูปลักษณ์ที่
ซับซ้อน และสอดประสาน กันอย่างดี เป็นการยากที่จะบอกว่า อาศัยอะไรเป็นตัวจัดการให้อยู่ใน
ต าแหน่งนี้ มีหน้าที่อย่างนี้ มีระบบการท างานอย่างนี้ และมีรูปลักษณ์อย่างนี้ เรื่องนี้ในพระไตรปิฎกมี
อธิบายไว้ เพียงว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี 
เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป44 ธรรมชาติที่อาศัยมหาภูตรูป 4 ได้ถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้ 24 ชื่อ ที่มี
แสดงไว้อย่างละเอียด ในพระอภิธรรมปิฎกและในคัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยเรียกว่า “รูป 24” หรือ อุปา
ทายรูป ทั้ง 24 รูปนั้น แบ่งได้เป็น 10 หมวด คือ45 
  1) ธรรมชาติที่เรียกว่า ประสาทรูป ส าหรับรับอารมณ์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย  
  2) ธรรมชาติที่เรียกว่า โคจรรูปหรือวิสัยรูป เป็นอารมณ์เป็นแดนรับรู้ ของอินทรีย์ 
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
  3) ธรรมชาติที่เรียกว่า ภาวรูป แสดงภาวะแห่งเพศ ได้แก่ ความเป็นหญิง-เป็นชาย  
  4) ธรรมชาติที่เรียกว่า หทัยรูป ได้แก่ ที่ตั้งของใจหรือหัวใจ  
  5) ธรรมชาติที่เรียกว่า ชีวิตรูป ได้แก่ ชีวิต  
  6) ธรรมชาติที่เรียกว่า อาหารรูป ได้แก่ สารอาหารที่ดูดซึมเข้าไป  
  7) ธรรมชาติที่เรียกว่า ปริจเฉทรูป ได้แก่ สภาวะคือช่องว่าง  
  8) ธรรมชาติที่เรียกว่า วิญญัติรูป ได้แก่ การเคลื่อนให้รู้ความหมายด้วย กายและวาจา  
  9) ธรรมชาติที่เรียกว่า วิการรูป ได้แก่ อาการของความเบา ความอ่อน ความสวย  
  10) ธรรมชาติที่เรียกว่า ลักขณรูป ได้แก่ ความเติบโตขึ้น ความต่อเนื่อง ความทรุดโทรม 
 และความปรวนแปรแตกสลายไป ทั้ง 10 หมวดนี้ จะเห็นว่า หมวดที่ (1) และ (2) มี
กล่าวถึงเป็นหมวดหมู่ในพระสูตร โดยปรากฏอยู่ในกลุ่มค าที่เรียกว่า ทวารหรืออายตนะ ส่วนหัวข้อ  
อ่ืน ๆ มีกล่าวถึงบ้าง ในต่างที่ต่างโอกาส ส่วนมากเป็นการยกขึ้นมากล่าว ประกอบการแสดงธรรม ใน
การศึกษาเรื่องธรรมชาติอาศัยของมหาภูตรูปนี้ ท่านผู้ที่ศึกษามาก่อนได้น าเสนอไว้มากลักษณะ
ด้วยกัน  
 ในหนังสือเรื่อง “คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลาม และคริสตศาสนา” ได้เสนอเรื่องนี้
ไว้ว่า รูปที่อาศัยธาตุ 4 เกิดขึ้น โดยตรงจริง ๆ มี 14 รูป คือ รูปฝุายรับ 5 (ประสาทรูป) รูปฝุายเร้า 5 

                                                        
43 ขุ.ขุ. 25/3/4. 
44 ส .นิ. 16/37-61/79-116. 
45 อภิ. ส . 34/594-984/189-255. 
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(โคจรรูป) รูปแสดงเพศ 2 (ภาวรูป) รูปพ้ืนฐานของจิต 1 (หทัยรูป) รูปชีวิต 1 (ชีวิตรูป) ธาตุโอชา 1 
(อาหารรูป) และมีรูปที่เกิดจากรูป 14 ดังกล่าว อีก 10 รูป คือ รูปช่องว่าง 1 (อากาสรูปหรือปริจเฉท
รูป) รูปที่ท าให้เกิดพฤติกรรม 2 (วิญญัติรูป) รูปที่แสดงภาวะพิเศษของกาย 3 (วิการรูป) และรูปที่
แสดงลักษณะโดยกาล 4 (ลักขณรูป) 
 ธรรมชาติ อาศัยเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยธรรมชาติพ้ืนฐานนั่นเอง และไม่
สามารถด ารงอยู่ได้ โดยไม่อาศัยธรรมชาติอย่างอ่ืน ดังนั้น เราจะเห็นว่า ธรรมชาติทุกอย่างในรูปขันธ์
ของมนุษย์ ตามนัยแห่งพุทธปรัชญาเถรวาท เกิดขึ้นเพราะอาศัยกันและกัน และต่างก็เป็นเหตุปัจจัย
ของกันและกันด ารงอยู่ 
 กายมีลักษณะเป็นอิทัปปัจจยตาภาวะ คือ ความเป็นภาวของการอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น 
และเหตุปัจจัยทีว่่าได้แก่ วิญญาณ46 มีลักษณะเป็นอนิจจตาภาวะ คือ ความเป็นของไม่เที่ยง ต้องทรุด
โทรม ผุพัง และแตกสลายในที่สุด47 เมื่อปราศจากวิญญาณก็เหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีใครสนใจ48 
มีลักษณะเป็นทุกขตาภาวะ คือความเป็นของทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ ถูกบีบคั้นภายในให้เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เป็นความล าบาก เป็นรังของโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา49 
มีลักษณะเป็นอนัตตาภาวะ คือ ความเป็นของไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรเรียกว่าเป็น 
ของ ๆ ตน มีลักษณะเป็นสังขตธรรมภาวะ คือความเป็นของที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมา ไม่ได้มีอยู่เองโดย
ล าพัง หมายความว่า กายถูกปัจจัยคือมหาภูต 4 ปรุงแต่งขึ้นมา และกายมีลักษณะเป็นไปตาม
เครื่องหมายก าหนดรู้ 
 ความเป็นสังขตธรรม 4 ประการ คือ (1) ปรากฏการณ์เกิดข้ึน (อุปปาทะ) (2) ปรากฏความ
เสื่อม (วยะ) (3) เมื่อด ารงอยู่ก็ปรากฏความผันแปร (อัญญถัตตะ) และมีลักษณะเป็นอัพยากฤตภาวะ 
คือ ความเป็นกลาง ๆ หมายความว่า กายของมนุษย์ ตามปกติแล้ว กายไม่สามารถที่จะท าบุญหรือท า
บาปได้ด้วยตัวของกายเอง (4) กายมีหน้าที่ของตนตามธรรมชาติ แม้มนุษย์จะใส่ใจหรือไม่ก็ตาม มันก็
ท างานของมันอย่างนั้น ถ้าเรามองหน้าที่ของกายแบบไม่แยกส่วน กายมีหน้าที่ใหญ่ ๆ 2 ประการ คือ 
1) ท าหน้าที่รับรู้และเสพเสวยโลก หรือท าหน้าที่เป็นทางเชื่อมต่อกับโลกภายนอก โดยอาศัยทวาร 
(Sense - door) คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นช่องเพ่ือรับรู้อารมณ์ 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 2) ท าหน้าที่แสดงออก หรือกระท าต่อโลก โดยอาศัยทวาร (Channels of 
action) 3 คือ กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร แสดงออกหรือกระท าต่อโลก โดยการท า การพูด 
และการคิด 
 ในหน้าที่ทั้ง 2 ประการดังกล่าวข้างต้นนั้น มีข้อสังเกตว่า อายตนะที่ท าหน้าที่รับรู้ทั้ง 6 กับ
อารมณ์ทั้ง 6 เป็นของคู่กันอยู่แล้ว โดยธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะ โลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์
เป็นส่วน ๆ เป็นด้าน ๆ ไป เท่าที่มนุษย์จะมีแดน หรือเครื่องมือส าหรับรับรู้ ส่วนการแสดงออกต่อโลก

                                                        
46 ส .นิ. 16/69/142. 
47 ขุ.ธ. 25/148-150-151/78-79. 
48 ขุ.ธ. 25/41/38. 
49 ม.ม. 13/133-205-218/147-242-256. 
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นั้น มีตัวแปรอยู่ที่ขันธ์ที่ 4 คือ สังขารขันธ์ จะแสดงตัวออกมา โดยมีเจตนาที่เป็นหัวหน้าในทวารทั้ง 3 
เป็นตัวคอยผลักดัน 
 ธรรมชาติของจิต 
 ค าว่าจิต50 คือ ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในรูปร่างของสัตว์
ทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ เมื่อจิตยังมีกิเลสอยู่ ย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ตามอ านาจ
ของกิเลสและกรรมของตน มักตกไปในอารมณ์ที่ตนปรารถนา เกิดเร็ว ดับเร็ว เที่ยวไปไกล และเที่ยว
ไปดวงเดียว แต่เป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ พุทธปรัชญาให้ความส าคัญแก่จิตมาก เพราะจิตมีบทบาทส าคัญ
ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์จิต คือธรรมชาติที่ท าหน้าที่เห็น ได้ยิน รับกลิ่น รับรส รู้สัมผัส ถูกต้อง ตลอดจน
ธรรมชาติที่ท าให้เกิดการคิด นึก สภาวะของจิตมีทั้งหมด 89 หรือ 121 อย่าง (โดยพิสดาร) แต่เมื่อ
กล่าวโดยลักษณะแล้วมีเพียง 1 เท่านั้น คือ รู้อารมณ์ อารมณ์ในที่นี้หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส สิ่ง
ต่าง ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่จิตไปรับรู้ จิตเป็นนามธรรมและมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น วิญญาณ มโน 
มนัส มนินทรีย์ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และมนายตนะ ความเร็วของจิต อย่างพวกระเบิด
ไฮโดรเจน บางอย่างวับเดียวหายไปทั้งตัวเลย แม้แต่ขี้เถ้าก็ยังมองไม่เห็นอันนี้ความเร็วของวัตถุ แต่จิต
ยังเร็วว่าวัตถุ 17 เท่า แค่นี้ก็หมดปัญหาไปเลย 17 ขณะจิตเป็น 1 ขณะรูปฝุายอภิธรรมกล่าวไว้ว่า ทุก
สิ่งเกิดดับตลอดเวลาเรามองไม่เห็นมันเองมีการเกิดดับเร็วมากเร็วชนิดที่ว่าเราไม่มีเครื่องวัดได้วัตถุเกิด
ดับเร็วมากอย่างนี้จิตยังเกิดดับเร็วกว่า51  
 ในทางพุทธปรัชญา ได้ให้ความส าคัญกับจิตมาก เพราะถือว่า จิตเป็นกลไกในการก าหนด
ระบบแบบแผนในการด ารงชีวิต ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ52 จิตคือผู้ที่
กระท าการคิด จิตจึงท างานหรือมีหน้าที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า กิจลักษณะของจิตที่สั่งสมกรรมกิเลสและ
สันดานของตน จิตมีลักษณะสั่งสมไว้ ซึ่งการสืบต่อของตน เพ่ือการมีตัวตนต่อไป คือ เมื่อดับแล้วต้อง
เกดิทันที เมื่อจิต (ความคิด) เกิด นาม รูป ก็เกิด เมื่อนามรูปเกิด จิตนั้นจะมีการยึดถือ (อุปาทาน) เกิด
ร่วมด้วย และจะเป็นอย่างนี้ตลอดการ ตราบเท่าที่ตัณหาอุปาทาน อันเป็นต้นตอ แห่งวัฏฏ์ยังไม่ถูก
ขจัดไปจากจิตของเราได้53  
 หลักการท างานร่วมกันระหว่างกายกับจิต 
 ในคัมภีร์พุทธปรัชญา กล่าวถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ เชิงปฏิกิริยา
พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นกระบวนการทางร่างกายและจิตใจ อันเป็นผลมาจากการท างานของรูปขันธ์
ทั้ง 5 หลักปรมัตถธรรม 5 กล่าวเน้นในเรื่อง จิตใจ ร่างกาย และวัฏจักรของชีวิต ตลอดจนภาวะสิ้น
ทุกข์ เนื้อหาสารัตถะ เหล่านี้คือ การวิเคราะห์มนุษย์ทั้งในส่วนที่เป็นร่างกายและจิตใจ จ าแนกให้เห็น
ถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจในเชิงปฏิกิริยา ถ้าไม่มีร่างกายจิตใจก็ไม่ปรากฏขึ้น 

                                                        
 50 ค าว่า “จิต” ในทางพุทธปรัชญามีค าที่เป็นไวพจน์ที่ใช้แทนจิตหลายค าด้วยกัน ได้แก่ มโน มนัส หทัย 
ปัณฑระ มนายตนะ มนินทรีย์ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุ แต่มีการน าเอาไปใช้ในบริบทต่างกันตาม
ความเหมาะสม 
 51 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก), 
2549, หน้า 42. 

52 ขุ.ขุ. 25/1/23. 
53 บรรจบ บรรณรุจิ, จิต มโน วิญญาณ พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพฯ: ไร่เรือนสมาธิ), 2533, หน้า 21-25.   
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ร่างกาย จึงเป็นจุดก าเนิดของกระบวนการทางจิตใจ54 ร่างกายจึงถือได้ว่าเป็นฐานแรกของชีวิต เป็นที่
พักอาศัยของจิต ชีวิตมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยธาตุหลัก ๆ 4 ชนิด คือ ธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม และ
ธาตุไฟ ธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในส่วนหนึ่ง ที่เป็นโครงสร้างหลักของร่างกายมนุษย์ และเป็น
โครงสร้างที่สามารถจับต้องได้ หรือจะเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า มหาภูตรูป ส่วนจิตหรือจิตใจนั้นเป็น
องค์ประกอบของร่างกายให้มีความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประสาททั้ง 5 มี ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ในส่วนประสาททั้ง 5 ประการนี้ เป็นสื่อที่น าการรับรู้ไปสู่จิตใจดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้
เรียกว่า อุปาทายรูปหรืออรูป ที่อาศัยมหาภูตรูปอยู่ จึงท าให้เป็นชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาได้55      
การสัมพันธ์กันระหว่างรูปกับนาม มีความต่อเนื่องไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 56 ในคัมภีร์มิลินท
ปัญหาได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่าพระราชาตรัสถามว่า ข้อที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่านามและรูป ดังนั้น
อะไรเป็นนาม อะไรเป็นรูปพระเถระเจ้าทูลตอบว่า สิ่งใดหยาบ สิ่งนั้นเป็นรูปธรรมทั้งหลาย คือจิตและ
อารมณ์ท่ีเกิดกับจิตอันใดซึ่งเป็นของละเอียด สิ่งนั้นเป็นนาม 
 ร “เพราะเหตุไร นามอย่างเดียวก็ไม่ปฏิสนธิหรือรูปอย่างเดียว ก็ไม่ปฏิสนธิ”  
 ถ “เพราะธรรมเหล่านั้น อาศัยกันและกัน เกิดข้ึนด้วยกัน”  
 ร “ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้ข้าพเจ้าฟัง” 
 ถ เหมือนอย่างว่า ถ้ากลละของแม่ไก่ไม่มีฟองของแม่ไก่ก็ไม่มี , สิ่งใดเป็นกลละ สิ่งใดเป็น
ฟอง แม้สิ่งทั้งสองนั้นอาศัยกันและกัน เกิดขึ้นด้วยกัน ข้อนั้นฉันใด, ถ้าว่า ในนามและรูปนั้น นามไม่มี
แม้รูปก็ไม่มีฉันนั้น สิ่งใดเป็นนาม สิ่งใดเป็นรูป สิ่งทั้งสองนั้น อาศัยกันและกัน เกิดขึ้นด้วยกัน ข้อนี้ได้
เป็นมาแล้ว สิ้นกาลยืดยาว เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของรูปกับนามอย่างแนบแน่น 
 เมื่อศึกษาพุทธปรัชญา โดยหยิบยกเอาชีวิตของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ พิจารณาดูแล้ว
พระพุทธองค์ทรงรับรองว่า พระองค์ทรงเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติไม่ถ้วนในชาติสุดท้าย พระองค์
ทรงพยายามโดยวิธีต่าง ๆ ในที่สุดพระองค์ ได้เรียนรู้ความจริงขึ้นมาว่า ชีวิตนี้มีแต่ความไม่เที่ยงแท้
ความล าบากเจ็บปวด และความไม่มีแก่นสาร ความรู้อันนี้ท าให้พระองค์เกิดความเบื่อหน่าย ในการ
เวียนว่ายตายเกิด เมื่อเบื่อหน่ายจิตใจ ก็หมดความยินดีพอใจ หมดความยึดเหนี่ยวผูกพันธ์ในกระแส
ชีวิต เมื่อหมดความยึดเหนี่ยว จิตก็หลุดพ้น บรรลุถึงอิสรภาพสมบูรณ์ มีความสว่าง สะอาด สงบสุข 
อย่างสูงสุด เมื่อถึงข้ันนี้ พระองค์ได้ทรงประกาศชัยชนะออกมาว่า การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดลงแล้ว 
(ขีณา ชาติ) ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว (อยมันติมา ชาติ) บัดนี้ไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้ว (นัตถิทานิ 
ปุนัพภโว)  
 จากการวิเคราะห์ชีวิตของพระพุทธองค์นี้เอง ท าให้ได้ทราบค าตอบ และสรุปได้ว่า เราเกิด
มาท าไม ค าตอบที่ถูกต้องคือ เราเกิดมาเพ่ือเรียนรู้ เมื่อรู้ถึงที่สุดแล้ว จะได้ไม่ต้องเกิดอีก เพราะการ
เกิดแล้วเกิดอีก มันเป็นทุกข์ที่เรียกว่า “ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง” 
  
                                                        

54 วารีญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 3, (นครปฐม: มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544), หน้า 21. 

55 อ้างแล้วเรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
56 ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, วาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤติเพื่อฟื้นฟูชาติ , 

(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2542), หน้า 77. 
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 โดยเหตุที่แสดงว่า เราเกิดมาเพ่ือการเรียนรู้  มี 2 ประการ คือ 1) คนเรามีอุปกรณ์การ
เรียนรู้ครบบริบูรณ์ และมีคุณภาพดีด้วย คือ มีตา หู จมูก ลิ้น กาย และสมองอย่างดี ที่สัตว์ประเภท
อ่ืนไม่มี 2) โลกมนุษย์ เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับการเรียนรู้ เพราะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในทางตรงกันข้าม ให้เปรียบเทียบกัน เช่น มีดีมีชั่ว มีรวยมีจน มีฉลาดมีโง่ มีสุขมีทุกข์ มีขาว   
มีด า เป็นต้น จะเห็นได้ชัดตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา พระโพธิสัตว์มาได้ความรู้แจ้งขั้นสูงสุด คือ     
การตรัสรู้ก็เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น 
 สรุปว่า พุทธปรัชญามองความหมายของชีวิตอย่างมีคุณค่ายิ่งบนพ้ืนฐานของความไม่
ประมาท ด าเนินชีวิตในแบบแผนแห่งความดีงาม มีสติสัมปชัญญะ ละเว้นความชั่ว กระท าแต่สิ่งที่ดี
งาม และท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส อาสวะ ตัณหา หากบุคคลใดด าเนินชีวิต
ด้วยความประมาทขาดสติ บุคคลนั้นเปรียบได้กบับุคลที่ไมม่ีชีวิตแล้ว  
 “ภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าใดเหล่าหนึ่งประมาทแล้ว คนเหล่านั้นแม้เป็นอยู่ตั้งร้อยปี ก็ชื่อว่า
ตายแล้วโดยแท้ คนเหล่าใดไม่ประมาท คนเหล่านั้นแม้ตายแล้ว ก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่”57 
 ชีวิตมนุษย์ จึงเป็นศูนย์กลางที่จะก่อให้เกิดทั้ งสุขและทุกข์ ในขณะเดียวกันยังเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางปัญญา ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้ 
อย่างถูกต้อง และยังสามารถบรรลุถึงเปูาหมายสูงสุดของชีวิต สามารถก าจัดดับวงจรแห่งกองทุกข์ 
ของชีวิตได้อย่างสิ้นเชิง 
 ชีวิตมนุษย์จุดก าเนิดมาจากเหตุปัจจัยสืบเนื่องกัน มาจากหลายองค์ประกอบเข้ามารวม    
กันเป็นชีวิต การถือก าเนิดจากในครรภ์ เกิดในไข่เกิด ในเถ้าไคลเกิดผุดขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่งในสี่ 
อย่างนี้ ซึ่งเป็นมาจากเหตุปัจจัยในส่วนอดีตก็มี ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมเป็นสมุฏฐาน ก าเนิดของสัตว์
บางจ าพวก เช่น มนุษย์จะถือก าเนิดก่อตัวขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยเหตุถึงสามประการ คือบิดามารดา    
มีระดู และมีวิญญาณ จึงจะถือก าเนิดเป็นตัวตนได้ ซึ่งต้องอาศัยครรภ์มารดาเป็นปัจจัย ในการถือ
ก าเนิดมนุษย ์ตามทรรศนะของพุทธศาสนานั้น อาจตอบได้ทั้งในแง่ของความจริงขั้นสมมุติ หรือสมมติ
สัจจะ และทั้งในขั้นปรมัตถ์ หรือปรมัตถ์สัจจะในแง่ความจริงขั้นสมมตินั้น ซึ่งเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัย
เหตุปัจจัยปรุงแต่ง 
 
3.2 ความจริงของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ความจริงของชีวิต หลักธรรมในพุทธปรัชญา ได้ให้ค าตอบเกี่ยวกับความจริงของชีวิตไว้
อย่างชัดเจน มากที่สุดเช่น หลักอนัตตา ที่ว่าด้วยสภาวะพ้ืนฐานของสรรพสิ่งที่ไม่มีตัวตน คือเป็นสิ่งที่
ว่างเปล่า หลักธรรมนิยามที่ว่า ด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ ตามเหตุปัจจัยอัน
เป็นกฎของธรรมชาติที่สร้างระเบียบแบบแผน ให้กับโลกและชีวิต โดยไม่มีใครสร้างหรือบัญญัติขึ้นมา 
แต่ว่าถูกค้นพบโดยพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะหลักอิทัปปัจจยตา คือหลักธรรมที่ว่าด้วยการประชุมปัจจัย
ของสรรพสิ่ง หลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าด้วยความสัมพันธ์กันของสรรพสิ่งในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของ
ธรรมชาติ และหลักขันธ์ 5 ที่ว่า ด้วยองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิต ที่เป็นไปตามกฎแห่งพระไตร
ลักษณ์ เป็นต้น 

                                                        
 57 ขุ.ธ. 4/32/30. 
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 พระสูตรว่าด้วยหลักความจริงของชีวิต  
 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ พระภิกขุปัญจวัคคีย์ใน
วันขึ้น 15 ค ่า เดือน 8 ขณะทรงแสดงธรรมอยู่นั้น พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา 58 พระพุทธเจ้าทรงเสนอแนว
ทางการด าเนินชีวิต โดยทางสายกลางที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่มนุษย์ แสดงถึงวิธีการขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงความจริงสูงสุดคือ “พระนิพพาน” หลักความจริงของชีวิตนั้น เพ่ือชี้ทางให้
พิจารณาตามหลักอริยสัจ 459 ที่เป็นหลักธรรมส าคัญที่ พระพุทธองค์ประกาศรับรองถึง การตรัสรู้
สัมโพธิญาณของพระองค์ 
 ค าว่าความจริง “Truth” ความจริงในที่นี้เป็นการอธิบายในทัศนะของนักปรัชญาที่อาศัย
ฐานความคิดหลายกระแสหลายแง่มุม ความจริงมีหลายระดับขั้น มีความอธิบายที่แตกต่างกันไปต้อง
อธิบายด้วยทฤษฎี ว่าด้วยความจริง 
 ลักษณะของความจริง ความจริงมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับสูงสุด ซึ่ง
ต้องอาศัยสติปัญญา และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้วางแนวทางไว้ จึงจะสามารถ
เข้าถึงความจริงได้ เนื่องจากความจริงเป็นนามธรรม จึงต้องอาศัยความรู้เข้าไปศึกษา และอธิบาย
ลักษณะของสิ่งที่เราก าลังพูดถึง เกี่ยวกับเนื้อแท้ของมัน ซึ่งมีค าที่ใช้เป็นสื่ออยู่ สามค า ด้วยกัน คือ60 
ข้อเท็จจริง ความจริง และความเป็นจริง ธรรมดาสัตว์โลก โดยทั่วไปรู้สึกได้ในระดับข้อเท็จจริง (Fact) 
ที่มองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ที่เป็นเพียงข้อเท็จจริงประจ าวันเท่านั้น 
  1. ข้อเท็จจริง (Fact) หมายถึง ความรู้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยประจักษ์ทางประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส และกาย สัมผัส  
  2. ความจริง (Truth) หมายถึง สิ่งที่ เป็นสากล กล่าวคือ เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นจริง (Reality) เช่น เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งเป็นความจริงจากการพิสูจน์
ตรวจสอบด้วยหลักแห่งเหตุผล เช่น คนทุกคนต้องตาย ใครก็ตามท่ีเป็นคน เขาจะต้องตายแน่นอน  
  3. ความเป็นจริง (Reality) หมายถึง ความจริงสูงสุด หรือความจริงสมบูรณ์ หมายถึง
ธรรมชาติแท้ ๆ ของสรรพสิ่งตลอดโครงสร้าง ก าเนิด และพัฒนาการของสิ่งนั้น ความจริงสูงสุด
ดังกล่าวนี้ ต้องเป็นจริงที่ตายตัวแน่นอน เป็นอมตะและเป็นนิรันดร เช่น สภาพของจักรวาล สภาพ
ของจิตวิญญาณ เป็นต้น61 
 ทฤษฎีว่าด้วยความจริงในพุทธปรัชญา 
 พระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งค าถามเกี่ยวกับชีวิตว่า เมื่อชีวิตต้องตกอยู่ในสภาพแห่งความ เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย แล้วไซร้ จะมีการที่จะรอดพ้นจากความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้หรือไม่ เมื่อพระองค์ได้ทรงตั้ง
ค าถามนี้แล้ว พระองค์เริ่มคิดค้นแสวงหา ด้วยอาศัยกฎธรรมชาติที่ว่า เมื่อมีมืดก็มีสว่าง ปัญหาเรื่อง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เช่นกันย่อมต้องมีค าตอบ พระพุทธองค์ใช้วิธี การค้นคว้า หลายแบบตลอด
                                                        

58 วิ.มหา. 4/16/24. 
59 ส .ม. 19/171/2-3/548-549. 
60 ส านวน แสงเพ็ง, พบความจริงได้หวังไม่เกินเอื้อม, (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช), 2551, หน้า 40.  
61 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง), 2545, หน้า 12-

14. 
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ระยะเวลา 6 ปี เพ่ือตอบปัญหาให้แจ่มแจ้ง การค้นคว้าของพระองค์เป็นไปอย่างล าบาก ยากเย็น
เพราะต้องอาศัยชีวิตเป็นเดิมพันในทุก ๆ บทเรียน และบททดลอง ที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นเองบ้าง อาศัย
ประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่นักปราชญ์ทั่วไป ก าลังท าการทดลอง เช่น เดียวกับพระองค์บ้าง อาศัย
หลักฐานเก่า ๆ ที่มีคนเคยค้นคว้ามาแล้วบ้าง เพ่ือหาค าตอบที่อาจจะซ่อนแฝงอยู่ ในองค์ความรู้
เหล่านั้น สิ่งที่พระองค์ถือว่า จะต้องมีมากพอที่จะเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า คือ เวลาและอิสรภาพ
ด้วยเหตุนี้เองที่พระองค์ทรงเลือกที่จะเป็นนักบวช ผู้มากด้วยอิสรภาพ ปราศจากเครื่องร้อยรัดด้วย
เหย้าเรือน และภารกิจอื่น ๆ แทนที่จะทรงเลือกเอาวิถีชีวิตแห่งเจ้าชาย ผู้มากไปด้วยอ านาจ ทรัพย์สิน
เงินทอง ความสะดวกสบาย แต่ไร้อิสรภาพ และไม่มีเวลา เพ่ือการคิดค้น จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
เรื่องของชีวิต จึงต้องมีอิสภาพและกาล เวลาที่ไม่ถูกก าหนดผูกมัดตายตัว เพราะความรู้เชิงประจักษ์
ต้องอาศัยการครุ่นคิดอย่างแยบคาย เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไร้ข้อจ ากัดที่จะคอยขัดขวางพัฒนาการ
ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันไป พระพุทธเจ้ามีพ้ืนฐานต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย
จิตใจที่มีความบริสุทธิ์ มั่นคง โดยมีลักษณะองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ 
 1. สิ่งที่มีอยูในธรรมชาติหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เรียกว่า “ธรรม” มีเนื้อหากว้างขวาง
ควบคลุมสรรพสิ่งทั้งปวง ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสภาวะที่เหนือธรรมชาติ ตามพุทธปรัชญาสิ่งเหนือ
ธรรมชาติคือ สิ่งที่ปราศจากการปรุงแต่ง “อสังขตธรรม” ชึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวคือ “นิพพาน” ส่วน
ความจริง ที่เป็นไปตามสภาพของธรรมชาติ สากลจักรวาลสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งตามเหตุ
ปัจจัยพุทธปรัชญาเรียกว่า “สังขตธรรม” ได้แก่ สสารทุกชนิดที่อยู่บนโลกรวมถึง พระอาทิตย์
พระจันทร์ ดวงดาว สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดข้ึน ก็มีสิ่งท าให้เกิด เมื่อตั้งอยู่ ก็มีสิ่งท าให้ตั้งอยู่ เมื่อแปรเปลี่ยน
ก็มีสิ่งที่ท าให้แปรเปลี่ยน เมื่อดับก็มีสิ่งท าให้ดับ ความหมายของค าว่า “ธรรม” ตามนัยทั้งสองนี้มา
จากพุทธพจน์ว่า  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคต “พระพุทธเจ้า” ทั้งหลายอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุ
นั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมชาติ ความเป็นไปตามธรรมชาติ ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตตรัสรู้เข้าถึง
ธาตุนั้นว่า สังขารทั้งหลาย ทั้งปวงไม่เที่ยง...สังขาร ทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์...ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา 
ครั้น ตรัสรู้ เข้าถึงธาตุนั้นแล้ว จึงบอก แสดง ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ท าให้เข้าใจง่ายว่า สังขาร
ทั้งปวง สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง...สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์...ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา62 ส่วนอสังขตะรรมที่
มีอยู่สิ่งเดียวคือ นิพพาน 
 2. กฎที่ควบคุมความเป็นไปตามธรรมชาติ อันได้แก่ กฎแห่งเหตุผลที่พุทธปรัชญา เรียกว่า 
“ธรรมนิยาม” เป็นตัวที่ก าหนดระบบแห่งธรรมชาติ คือไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกนี้จะเกิดขึ้น โดยไม่มีเหตุท า
ให้เกิดข้ึน มีพุทธพจน์ที่แสดงถึง กฎธรรมชาติหรือกฎแห่งเหตุและผล  
 “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี” “เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” “เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่
มี” “เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ” กฎธรรมชาติที่เป็นเหตุและผลที่สืบเนื่องกันนี้พุทธปรัชญาเรียกว่า 
“ปฏิจจสมุปบาท” สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และสิ่งที่มีรูปธรรมหรือไร้ชึ่งรูปธรรม ก็ล้วนแต่ตกอยู่
ภายใต้กฎข้อนี้ทั้งสิ้น ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทุกสรรพสิ่งล้วนแต่ด าเนินไปตามกลไกตามธรรมชาติของมัน
นั้นเอง 

                                                        
62 องฺ.สตฺตก. 20/137/385. 
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 3. พระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถูกจัดเป็นระบบ ระเบียบแบบ
แผนต่าง ๆ นั้นก็ล้วนแต่สอดคล้องกับวิถีทางความเป็นจริงของธรรมชาติ ที่ถือได้ว่าเป็นสัจธรรมความ
เป็นจริง ดังหลักฐานที่ปรากฏในพระพุทธด ารัสก่อนปรินิพพานว่า  
 ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัย
นั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว63  
 หลักว่าด้วยความจริงในพุทธปรัชญา เป็นสามัญลักษณะที่เป็นสากลจริง ๆ ซึ่งในทัศนะเรื่อง
ความเป็นจริงของส านักปรัชญาต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ว่าด้วย “ความจริง” มายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต ก็ล้วนแต่เป็นไปตามบริบทนี้เท่านั้น ไม่มีความต่างไปจากหลักความ
จริงในพุทธปรัชญาได้เลย สิ่งที่เป็นความจริงของโลกและชีวิตมนุษย์พุทธปรัชญากล่าวถึง ความจริง 
สองระดับคือ ความจริงที่ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสของมนุษย์กับความจริงที่ลึกซึ้งเป็นความจริงแท้ 
 สมมติสัจจะ64 คือ ความจริงโดยสมมติความจริงที่ขึ้นต่อการยอมรับของคน ความจริงที่ถือ
ตามความก าหนดหมายตกลงกันไว้ของชาวโลกเช่นว่า คน สัตว์ โต๊ะ เก้าอ้ี  เป็นต้น ปรมัตถสัจจะ 
ความจริงโดยปรมัตถ์ความจริง ที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยไม่ขึ้นต่อการยอมรับของคน ความจริงตาม
ความหมายขั้นสุดท้าย ที่ตรงตามสภาวะ และเท่าที่จะกล่าวถึงได้เช่นว่า รูปนาม เวทนา จิต เจตสิก 
เป็นต้น65  
 ส่วนความจริงแท้ อีกอย่างหนึ่งแสดงไว้ในอภิธรรมเรียกว่า ปรมัตถธรรม คือ สภาวะที่มีอยู่
โดยปรมัตถ์ สิ่งที่เป็นจริงโดยความหมายสูงสุดได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นความจริงแท้ในพุทธ
ปรัชญา จึงสรุปลงที่รูปนาม 
 ธรรมชาติของชีวิต 
 ธรรมชาติของชีวิตตามทัศนะของนักปรัชญา ฌอง ปอล ซาตร์ในฐานะนักปรัชญา “อัตถิ
ภาวนิยม” เขาเองได้มองชีวิตว่า โลกนี้มีภาวะ (Being) หรือสิ่งมีอยู่ 2 สิ่งด้วยกัน สิ่งหนึ่งคือ Being-in-
itself (ภาวะในตัวเอง) อีกสิ่งหนึ่งคือ Being-in-itself (ภาวะในตัวเอง) คือ หมายถึงวัตถุ สิ่งของต่าง ๆ 
ที่ไม่มีวิญญาณ ไม่มี Consciousness หรือ จิต ส่วนภาวะส าหรับตัวเอง ก็ คือ จิตมนุษย์นั่นเองรวม
ความว่า มนุษย์และสรรพสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เป็นสิ่ง 2 สิ่งที่มีอยู่ในโลก66 
 ดังท่านพุทธทาส สอนให้เราเข้าใจชีวิตจากสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านมองเห็นจริงแล้วหลาย ๆ อย่าง 
และจากพระไตรปิฎก ท่านน ามารวมเข้าด้วยกันเป็นระบบเพราะ ฉะนั้นเมื่อถามว่าชีวิตคืออะไร ท่านก็
ยอมรับอย่างท่ีพระพุทธเจ้ายอมรับคือ โลกนี้ประกอบด้วยสิ่ง 2 สิ่ง คือ โลกที่เป็นวัตถุหรือรูปขันธ์ กับ
นามขันธ์อีก 4 ส่วน คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นส่วนประกอบทางจิตใจ ธรรมชาติของ
วิญญาณ คือ การรับรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตัวอย่าง เช่น ข้าพเจ้าเห็นเก้าอ้ีตัวนี้ เก้าอ้ี
เป็นรูป การเห็นหรือ การรับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเก้าอ้ี นั้นคือ จิต หรือ วิญญาณ เมื่อเห็นแล้วเกิดความชอบ 
หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจเป็นเวทนา เมื่อเกิดความจ าได้ว่าเก้าอ้ีนี้เหมือนกับที่เคยเห็นหรือเคยใช้
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ที่อ่ืนลักษณะ เช่นนี้เรียกว่าเก้าอ้ี เกิดจากความจ าที่เรียกว่า สัญญา เมื่อรู้เก้าอ้ีตัวนี้น่านั่ง มีความนุ่ม
อย่างไร เกิดแนวโน้มในจิตเป็นความอยากได้จัดเป็น สังขาร นี่คือขันธ์ 5 ความรู้สึก (เวทนา) ความจ า
ได้ (สัญญา) และสังขาร เป็นเจตสิก ที่ประกอบกับจิตหรือ วิญาณ 
 เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงจิต จึงหมายถึงการพูดถึงสิ่ง 3 สิ่งด้วยสรุปความว่า มนุษย์หรือขันธ์ 
5 ย่อลงเป็น “นามกับรูป” หรือร่างกายกับจิต ในพุทธปรัชญาเถรวาท ค าว่า “ธรรมชาติ” ถูกใช้ใน
ความหมายที่กว้างขวางมากและ ครอบคลุมสรรพสิ่ง เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยคือ  
 หลักความจริง ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม เป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องของ
จิตใจเป็นปัจจัยสัมพันธ์ มีเหตุปัจจัยอย่างนั้น ๆ แล้ว ก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้น ๆ แน่นอนสังเกตได้
จากที่มีการบัญญัติเรียกเป็นกฎธรรมนิยาม 5 ประการ คือ67 1) อุตุนิยาม เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับ
อุณหภูมิ หรือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะดิน น ้า อากาศ และฤดูกาล ตลอดถึงการผัน
แปรที่เนื่องด้วยอุณหภูมิ 2) พีชนิยาม เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ มีพันธุกรรม เป็นต้น     
3) จิตตนิยาม เป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิตมนุษย์ 4) กรรมนิยาม เป็นกฎธรรมชาติ
เกี่ยวกับการกระท าของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการกระท า 5) ธรรมนิยาม เป็นกฎธรรมชาติ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ และอาการท่ีเป็นเหตุเป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย 
 รวมความว่า ธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณ์ทั้งหลาย หรือสิ่งหรือสภาวะที่เกิด , มี และ
เป็นอยู่ตามธรรมดา หรือตามเหตุปัจจัยของสิ่งนั้น ๆ หรือ สิ่งที่เกิดเอง มีเอง เป็นเอง และดับเองของ
สิ่งนั้น ๆ ตามเหตุปัจจัย และค า ๆ นี้มีขอบเขตความหมายที่กว้างขวางมาก และครอบคลุมสรรพสิ่งใน
โลก ชีวิต และจักรวาล 
 ความหมายของค าว่าธรรมชาติของมนุษย์  
 เมื่อน าค าว่า “ธรรมชาติ” กับ “มนุษย”์มารวมกันเป็น ธรรมชาติของมนุษย์ จึงหมายถึง สิ่ง
หรือสภาวะที่เกิด มี และเป็นอยู่ตามธรรมดาหรือตามเหตุปัจจัย หรือ สิ่งที่เกิดเอง มีเอง เป็นเองตาม
เหตุปัจจัย ภายในชีวิตมนุษย์” กล่าวโดยสรุป “ธรรมชาติของมนุษย์” ตามรูปศัพท์ หมายถึง สภาวะที่
เกิดเอง, มีเอง และเป็นอยู่เองตามเหตุปัจจัย ภายในชีวิตมนุษย์ คือ ธรรมชาติของมนุษย์ ส่วน 
“ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์” ตามทัศนะของนักปราชญ์ร่วมสมัย หมายถึง กฎธรรมชาติที่มนุษย์ต้อง
เป็นตามนั้น ต้องท าหน้าที่ตามนั้น และจะได้รับผลตามนั้น และภาวะคือความเป็นผู้ที่ต้องฝึกและฝึกได้ 
 ธรรมชาติของมนุษย์ตามนัยแห่งพระวินัยปิฎก  
 ธรรมชาติของมนุษย์ในพระวินัยปิฎกนี้ หากจะถือตามที่ปรากฏในคัมภีร์ ไม่มีการกล่าวถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ในแง่สภาวะไว้ โดยการแยกแยะรายละเอียด เป็นแต่เพียงอ้างถึงเท่านั้นแต่
สามารถมองในแง่จิตวิทยาเชิงพัฒนาได้ หัวข้อทั้งสองหัวข้อที่จะน าเสนอต่อไปนี้  แบ่งโดยการมองใน
แง่จิตวิทยาเชิงพัฒนา โดยพิจารณาจากกรอบความคิดอย่างนี้ว่า  
 พุทธประวัติและพระวินัยบัญญัติ รวมทั้งบทบัญญัติใดที่เกี่ยวข้องกับพระวินัยทั้งหมดที่
ปรากฏในพระวินัยปิฎก เป็นการแสดงถึงภาวะทางธรรมชาติบางอย่างที่แฝงเร้นอยู่กับชีวิตมนุษย์ ขอ
เรียกภาวะที่แฝงอยู่นั้นว่า ศักยภาพของมนุษย์ อันได้แก่ มนุษย์สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็น

                                                        
 67 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ 11, 
(กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์), 2551, หน้า 152. 
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มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดได้ และมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสัตว์ที่มีค่าแห่งชีวิตสูงที่สุด มนุษย์ในฐานะสัตว์ที่
สามารถฝึกฝนตนเองได้  
 พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่มีธรรมชาติคือ ความเป็นสัตว์ที่
สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเอง ได้แฝงอยู่ นัยแห่งความเชื่อนี้ ปรากฏในค ากล่าวสรรเสริญคุณของ
พระพุทธเจ้าตอนที่ว่า “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ”68  
 นักปราชญ์ร่วมสมัยในทางพุทธศาสนาที่น าเอาประเด็นนี้มากล่าวถึงบ่อยที่สุดในงานเขียน
และงานบรรยายธรรม คือกล่าวว่า มนุษย์มีธรรมชาติพิเศษ คือ เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ (พัฒนาได้) และต้อง
ฝึก69 ในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท คุณสมบัติหรือความสามารถทุกอย่างที่มนุษย์มี เป็นผลมาจาก
การฝึกฝนพัฒนาตนเอง ถ้ามนุษย์ต้องการให้คุณสมบัติใด ๆ เกิดมีในตนเอง มนุษย์สามารถฝึกฝน
พัฒนาเอาได้ ด้วยการปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางเอาไว้ 
 ค าสอนเรื่องศีลส าหรับพุทธบริษัททั้ ง  4 (ภิกษุ , ภิกษุณี , อุบาสก , อุบาสิกา) คือ 
กระบวนการฝึกฝนตนเอง เพ่ือดึงเอาภาวะแห่งความเป็นผู้ประเสริฐ ที่แฝงอยู่ภายในตนเองออกมา  
 ระบบการฝึกฝนพัฒนาตนเองที่พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาขึ้นนั้น เรียกว่า ไตรสิกขา คือ70   
  (1) อธิสีลสิกขา (ฝึกฝนพัฒนาด้านความประพฤติทางกายและวาจา)  
  (2) อธิจิตตสิกขา (ฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจ)  
  (3) อธิปัญญาสิกขา (ฝึกฝนพัฒนาด้านปัญญา)  
 ปัญหาก็คือ ธรรมชาติอะไรของมนุษย์ที่สนับสนุนให้พุทธปรัชญาเถรวาทเชื่อว่า มนุษย์
สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดได้ ในการพิจารณาประเด็นนี้เราต้องค านึงถึง
หลักการนี้ด้วย คือ ผู้ที่ประเสริฐที่สุดตามนัยของพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ได้แก่ ผู้ที่ฝึกฝนตนเองได้ 
 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ (Nature of Life) คือ ธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าทั้งหมด สรุปรวมยอด
ลงแล้วก็อยู่ที่ตัวมนุษย์ทุกคนนั้นเอง หาได้อยู่ที่อ่ืนไม่ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย ้าก็คือ การรู้จักตัวเอง การ
รู้จักตัวเองเป็นกุญแจส าคัญยิ่ง ที่จะเปิดประตูแห่ง มรรค ผล นิพพาน มนุษย์หรือคน ตามมติทาง
พระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการ (Process) ทางกายและจิต ซึ่งเกิดขึ้น และด าเนินไปตามเหตุปัจจัย 
ตราบใดยังมีเหตุปัจจัย กระบวนการชีวิตก็ด าเนินต่อไป เมื่อใดเหตุปัจจัยหมดสิ้นลง กระบวนการชีวิต
ก็ดับลง เปรียบเสมือนเปลวไฟที่ดับลงเพราะหมดเชื้อ และธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือ 
 หลักเวียนว่ายตายเกิด ตามเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันสืบต่อกันไปตาม “วัฏฏะ” 
“แปลว่า “วน”หรือ “วงกลม” ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ กิเลส กรรม และวิบาก 
(ผลของกรรม) กิเลสเป็นเหตุให้ท ากรรม เมื่อท ากรรมแล้วก็ให้เกิดวิบาก วิบากเป็นเหตุให้เกิดกิเลส
ต่อไปอีก71ค าว่าธรรมชาติของชีวิต คือ องค์กรที่สามารถท าอะไรด้วยตนเอง เป็นต้นว่า มีการ
เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือของส่วนใดส่วนหนึ่ง ท ามาหากินได้ เจริญเติบโตและ
สืบพันธุ์ได้ สิ่งเหล่านี้นักวิชาการทางด้านต่าง ๆ ล้วนแต่มีแนวความคิดไปในทางเดียวกัน เพราะมัน
                                                        

68 วิ.มหา. 1/1/1. 
 69 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติทั่วสังคม , (กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี), 
2546, หน้า 43-45. 

70 องฺ.ติก. 20/87/312 , 22/105/626-627. 
71 แสง จันทร์งาม, ปรากฏการณท์างจิต, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (เชียงใหม่: สร้างสรรค์บุ๊คส์), 2544, หน้า 100. 
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เป็นสิ่งประจักษ์ชัดเจนว่า มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ 
Genrald Feinberg and Robobert Shapiro ทั้งสองเป็นนักเคมีชีววิทยา ได้สรุปนิยามของสิ่งที่มี
ชีวิต และไม่มีชีวิต ออกจากกันระหว่างสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติทั้งหมดที่ดูผิวเผิน  ๆ ว่าแยก
จากกันได้ง่าย ๆ แต่ที่จริงแล้วธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่บนพ้ืนผิวเปลือกโลก ล้วนพ่ึงพาอาศัยกัน และกัน
เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซ้ึงจนแยกจากกันไม่ได้ ธรรมชาติของความเป็นชีวิตมีดังนี้72 
 ความซับซ้อนขององค์กร 
 องค์กรที่ประกอบเป็นชีวิต จะต้องมีล าดับของความซับซ้อน ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างหรือ
หน้าที่ลดหลั่นกัน เป็นต้นว่า ในละดับล่างเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลที่หลากหลาย โปรตีนชนิด 
ต่าง ๆ ขึ้นไปถึงเซลล์เยื่อและอวัยวะ รวมทั้งพฤติกรรมที่ทวีความซับซ้อนของล าดับขั้น ของสิ่งมีชีวิต
นั้น ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีโครงสร้าง ของการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกัน ของการสนองตอบ และการ
ควบคุมท่ีจะท าให้การท างานของชีวิต เป็นไปด้วยกันเป็นองค์รวม 
 มีเอกลักษณ์ที่จ าเพาะ 
 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และความเป็นเอกลักษณ์เช่นนั้น จะ
แสดงอย่างสม ่าเสมอ ของความเหมือนหรือซ ้าซ้อนกันตั้งแต่รูปกาย และการเจ ริญเติบโต 
ประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการ ไปจนถึงเผ่าพันธุ์การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ตลอดไปจนถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ และการสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 องค์รวมและวัฏภาวะ 
 สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยองค์ต่าง ๆ มารวมกัน องค์ประกอบที่ต่างกันก็มีหน้าที่ และ
โครงสร้างที่แตกต่างกัน เช่น ตับ ไต หัวใจ หรือระบบประสาท แต่ทั้งหมดร่วมท างานประสานกันอย่าง
เป็นเอกภาพ ประหนึ่งว่า มีแนวส าเร็จก าหนดมาให้ไว้ท าให้คนก็คือ คน ยุงก็คือยุง สิ่งมีชีวิตจะมีวัฏ
ภาวะหรือการโผล่ออกมาให้ปรากฏ (Emeroence) ของลักษณ์ของรูปร่าง หรือการแสดงออกมาตาม
ขั้นตอนของวิวัฒนาการ โดยที่การแสดงออกมาของการท างานนั้น ๆ จะเป็นปัจเจกผลขององค์รวมที่
แต่ละส่วน แต่ละองค์ประกอบ ย่อมไม่มีคุณสมบัติท าได้เช่นนั้น73 
 เคลื่อนไหวต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 
 สิ่งมีชีวิตจะต้องมีพลวัตของการเคลื่อนไหวของมันที่สอดคล้อง ต่อเนื่องกับพลวัตการ
เคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ทั้งหมดทุกชีวิตที่อยู่ในไบโอเสฟียร์ ที่ตัวเองก็เป็นชีวิต เป็นองค์รวมของ 
องค์กรชีวิตทั้งหมด จะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน และแลกเปลี่ยนกันและกัน เช่น สารอาหารหรือพลังงาน
แลกกับเอ็นโตปิที่ส่งออก ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีดุลยภาพ (Equilibrium) ตลอดเวลา 
พลวัตการเคลื่อนไหวป็นเรื่องภายใน จากผลรวมของการท างานของแต่ละส่วนที่ประกอบเป็นชีวิตแต่
ละชีวิตนั้น ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตอ่ืน ๆ ทั้งหมด และที่ท าให้ไบโอเฟียร์อยู่ในสภาพใกล้สมดุล 
แต่ว่าการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเชื่อมโยงเคลื่อนไหวของ แต่ละชีวิต แต่ละองค์กร และชีวิตทั้งหมด
รวมทั้งไบโอเสฟียร์นั้นเรียกว่า ระบบนิเวศวิทยา74 

                                                        
72 ประสาน ต่างใจ, เอกภาพของชีวิตกับจักรวาล, (กรุงเทพฯ: NPT PRESS), 2539, หน้า 46. 
73 เรื่องเดียวกัน, หน้า 47-49. 
74 เรื่องเดียวกัน,  หน้า 49. 
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 สรุปว่า ความจริงของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็นการเกิด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ 
การเกิดทางร่างกายและจิตใจซึ่งจิตเดิมนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ ไม่มีเครื่องเศร้าหมอง ไม่มีกิเลส ส่วนการ
เกิดครั้งที่ 2 เป็นการเกิดในจิตใจ เกิดโดยวิญญาณ ซึ่งไม่มีพ่อแม่เป็นปัจจัยให้เกิด เป็นการเกิดความ
ทุกข์ สาเหตุมาจาก ไม่มีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริง (อวิชชา) ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา ตัณหา 
อุปทาน ภพ ชาติ ฯลฯ  
 ซึ่งเป็นกระบวนการเกิดความทุกข์ในจิตใจ ความทุกข์จะเกิดดับ เกิดดับ สลับกันไปเป็น
ลูกโซ่ ประดุจสายฟูาแลบ เป็นวงกลมหมุนเวียนเช่น นี้เรื่อยไปตลอดชีวิต จนกว่าจะดับทุกข์ได้ตั้งแต่
แรกเริ่มการเกิดข้ึนของชีวิต ร่างกายได้ปรับตัว ปรับเปลี่ยน และวิวัฒนาการตลอดเวลาเป็นไปตามกฎ
แห่งไตรลักษณ์ แม้แต่ยังเป็นเซลล์ปฎิสนธิในช่วงระยะมีปัณจสาขา ชีวิตในครรภ์ก็สามารถรับรู้ สัมผัส
กับสิ่งเร้าภายนอกได้ เมื่อไม่นานมานี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ค้นพบและยอมรับว่า ทารกที่อยู่ใน
ครรภ์นั้น สามารถรับรู้สัมผัสกับสิ่งเร้าต่างจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้เช่น การได้ยินเสียง เป็นต้น 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
  
แผนภูมิที่ 3.1 แนวคิดพุทธปรัชญาความจริงของชีวิต  
 
 
 
 
 
           

ความจริงของชีวิต 

พุทธปรัชญาความจริงของชีวิตจดุเร่ิมต้นที่เป็นไปตามธรรมชาติ 

การเกิด : โดยอาศัยกระบวนการทางปฏิจจสมุปบาท 

การเกิด : อาศัยเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันโดยไม่ขาดสาย 

การเกิดทางร่างกายและจิตใจ : ซ่ึงจิตเดิมนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ ไม่
มีเคร่ืองเศร้าหมอง ไม่มีกิเลส 

การเกิดในจิตใจเกิดโดยวิญญาณ : การเกิดความทุกข์ สาเหตุมา
จาก ไม่มีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริง (อวิชชา) ซ่ึงเป็นปจัจัยให้
เกิดเวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ฯลฯ 

กระบวนการเกิดความทุกข์ในจิตใจ ความทุกข์จะเกิดดับ เกิดดับ สลับกนัไปเป็นลกูโซ่ ประดุจสายฟ้า
แลบ เป็นวงกลมหมนุเวียนเชน่นีเ้ร่ือยไปตลอดชีวิต เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ ์
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3.3 การพัฒนาไปสู่เป้าหมายของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ความต้องการตามหลักพุทธปรัชญา เป็นความต้องการหรือความอยาก ซึ่งเรียกว่า กิเลส   
มีอยู่ 3 อย่าง คือ75 เป็นตัวการที่ท าให้เกิดความต้องการในระดับต่าง ๆ ที่แตกต่างกันตามขั้นตอน    
1) กามตัณหา คือความอยากในกามคุณทั้ง 5 คือ ความอยาก หรือปรารถนาในสิ่งน่ารักใคร่พอใจ ซึ่ง
อาจเป็น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มิใช่หมายถึงความต้องการทางเพศเพียงอย่างเดียว อย่างเช่นที่คน
ส่วนใหญ่เข้าใจกัน 2) ภวตัณหา คือความอยากมี อยากเป็นอยากได้ 3) วิภวตัณหา คือความไม่อยากมี 
ไม่อยากเป็นไม่อยากได้ 
 นอกจากความต้องการ 3 อย่างนั้นแล้ว ชีวิตของมนุษย์ยังมีความต้องการความสัมพันธ์  
อันดีกับคนในสังคม ที่ตนเองด าเนินชีวิตร่วมด้วย นอกจากนั้นแล้วมนุษย์ยังต้องการสิ่งอ่ืน ๆ            
อีกมากมาย ได้แก่ ความสุข มนุษย์ทุกคน ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุข ไม่อยากพบกับความทุกข์   
ถ้าไม่อยากพบกับความทุกข์ จะท าอย่างไรดี ? พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า เว้นเหตุแห่งทุกข์ ยอมมีสุข 
ในที่ทั้งปวง ค าถามต่อมา แล้วอะไรจะเป็นเหตุแห่งทุกข์ ? จะรู้ได้อย่างไร ? ค าตอบคือ ต้องมีปัญญา 
คิดไตร่ตรองให้รอบคอบในทุก ๆ เรื่อง มีสติที่ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา ว่าจะท าสิ่งใด และที่เราจะท านั้น
ก่อให้เกิดผลใดบ้าง เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืน เรียกว่า พิจารณาให้ถ่องแท้ แน่ใจเสียก่อน
จึงจะลงมือกระท าหรือปฏิบัติ ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ความดีงาม ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน แก่ตนและคนอ่ืน นั้นแหละจึงจะเป็นความสุข ที่เป็นความสุขจริง ๆ ไม่ใช่เป็นความสุข      
ที่น าความทุกข์มาให้เราภายหลัง เมื่อทราบแล้วว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ มีความต้องการสิ่งใดบ้าง ย่อมช่วย
ให้เราพอใจจะเห็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว ของมนุษย์ที่เราติดต่อโดยมุ่งหวัง
ให้เกิดความรู้สึกนึกรักใคร่ พึงพอใจต่อกนั อันจะน าไปสู่มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยาวนาน 
 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวถึง “ความต้องการ” ว่าหมายถึง ความอยาก
ได้ ใคร่ได้ หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าว จะท าให้ร่างกายเกิดความขาดสมดุลย์
เนื่องมาจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีแรงขับภายในเกิดขึ้น ท าให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่ง ต้องพยายามดิ้นรน
และแสวงหา เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น ๆ เมื่อร่างกายได้รับตอบสนองแล้ว ร่างกายมนุษย์ก็
กลับสู่ภาวะสมดุลย์อีกครั้งหนึ่ง และก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่
สิ้นสุด76 เป็นวงจรต่อเนื่องกันต่อ ๆ ไป 
 ความต้องการตามแนวความคิดของมาสโลว์  มาสโลว์ (Dr.Abraham H. Maslow) 
นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมได้อธิบายเรื่อง ความต้องการของมนุษย์ ว่าเป็นล าดับทั้งหมด 5 ขั้น (Five 
general system of needs)77 โดยเขียนเป็นรูปพีระมิดแห่งความต้องการไว้ แสดงความต้องการขั้น
มูลฐานของมนุษย์ (Basic needs) เป็นทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้ เขียนขึ้น เรียกว่ า 
Maslow's General theory of human motivation Maslow ก าหนดหลักการว่า บุคคลพยายาม
สนองความต้องการของตน เพ่ือความอยู่รอดและความส าเร็จของชีวิต 

                                                        
 75 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 499-504. 
 76 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณตยสถานฉบับ 2542, หนา้ 323. 
 77 จ าลอง ดิษยวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกข์, อ้างแล้ว, หน้า 53-54. 
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 Needs หมายถึง ความต้องการอันจ าเป็น ซึ่งชีวิตจะขาดเสียมิได้ ผลจากการศึกษาทราบว่า
ทุกกริยาท่าทาง หรืออาการที่มนุษย์แสดงออกมา เป็นรูปของพฤติกรรมนี้  ก็เพราะแรงผลักดัน      
จากความต้องการ เป็นก าลังส าคัญให้แสดงออกมา ความต้องการ อาจเกดขึ้นได้จากการเรียนรู้       
ที่ได้มาภายหลัง และจากสิ่งที่เกิดข้ึนเอง โดยไม่ต้องเรียนรู้เป็นความต้องการทางชีววิทยา (Biological 
Needs) ทั้งที่เป็นสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นได้ และเป็นสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่  ทฤษฎีแห่งการจูงใจของ 
Maslow กล่าวถึง ความต้องการ (Need) ของมนุษย์ โดยมีสมมุติฐาน กล่าวถึงความส าคัญเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ ดังนี้ 1) ความต้องการพ้ืนฐานทางสรีระ (Basic physiological needs or 
Biological Needs, Physical Needs) คือ ความต้องการบ าบัดความหิวกระหาย ต้องการพักผ่อน 
ต้องการเรื่องกามารมณ์ ต้องการบ าบัดความเจ็บปวด และความไม่สมดุลทางร่างกายต่าง ๆ 2) ความ
ต้องการความปลอดภัย (Safety Needs and security) คือ ต้องการความมั่นคง ต้องการการปูองกัน
อันตราย ต้องการระเบียบ ต้องการท านายอนาคต 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
(Love and Belonging Needs or Social Needs) คือต้องการเพ่ือน ต้องการผู้ร่วมงาน ต้องการ
ครอบครัว ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ต้องการใกล้ชิดกับเพศตรงข้าม 4) ความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียง (Esteem Needs, Self-Esteem Needs) คือ ต้องการความนับถือ ต้องการความมั่นคง     
ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของความเห็นของคนโดยทั่วไป ต้องการความพอใจ ชมเชย นิยม ต้องการความมั่นใจ
ในตนเอง ต้องการคุณค่าในตนเอง ต้องการยอมรับตนเอง 5) ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-
Actualization Needs, Self-realization, Self-fulfillment Needs) คื อ  ต้ อ ง ก า ร ไ ป ใ ห้ ถึ ง
ความสามารถสูงสุดของตนเอง ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ต้องการท าสิ่งที่เหมาะสมที่สุด 
ต้องการความงอกงาม และขยายความต้องการให้ถึงที่สุด ค้นพบความจริง สร้างสรรค์ความงาม 
ส่งเสริมความยุติธรรม สร้างระเบียบที่ดีให้กับชีวิต 
 สรุป ชีวิตของมนุษย์ ย่อมต้องการในสิ่งที่ตนเองพึงประสงค์ ที่น่าพึงพอใจเหมือนกันนั้น  
คือความสุข ซึ่งความต้องการนี้ มีพอสรุปแบ่งออกเป็น 3 ทางด้วยกัน คือ 1) ความต้องการทาง
ชีววิทยา (Biological Needs) หมายถึง ความต้องการอันเกิดจาก การที่ร่างกายอันเป็นความต้องการ
พ้ืนฐาน ที่มีความจ าเป็นที่สุดเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร ความต้องการ
เครื่องนุ่งห่ม ความต้องการที่อยู่อาศัย ความต้องการยารักษาโรค 2) ความต้องการทางสังคม (Social 
Needs) เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบด าเนินชีวิตเป็นกลุ่มก้อน เพ่ือความปลอดภัย และอบอุ่น
ทางจิตใจ เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ อนุเคราะห์แก่กัน ท าให้ชีวิตมีการแสวงหาคู่ครองแต่งงานกัน    
ท าให้มีบุตรสืบตระกุล มีเพ่ือนฝูง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องการความโดดเด่นให้กับตนเอง เพ่ือมียศ 
เกียรติอ านาจ ชื่อเสียง และบริวารอีกด้วย 3) ความต้องการทางจิตใจ (Mental Needs) เป็นระดับ
ความต้องการที่ลึกซึ้ง ซึ่งอยู่เบื้องหลังความต้องการด้านอ่ืน ๆ เช่น ความต้องการความอบอุ่น ความ
ปลอดภัยและหลักประกนชีวิต ความต้องการชนิดนี้ มักจะพึงพาอาศัยอ านาจสูงสุดที่สามารถคอย
บันดาลให้ตนเองสมปรารถนา เช่น ความต้องการบรรลุปรัชญาชีวิตที่สูงสุด  
 เพราะมนุษย์อยูในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทุกชนิดที่มีลักษณะ 3 อย่าง คือ การเกิดขึ้น การ
ตั้งอยู่ และการล่มสลาย หมายถึงลักษณะที่มีอยู่เสมอกัน ในสิ่งทั้งปวง ไม่ว่าสิงนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มี
ชีวิต เคลื่อนที่ได้ หรือ เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตาม ความต้องการดังกล่าวนี้ จัดเป็นเปูาหมายของชีวิต ที่ยัง
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ต้องอาศัยอยูในโลกและจัดได้ว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนกันทุกคน 
ยอมเป็นไปไมไ่ด้แน่ แล้วแต่กรรมที่ตนได้กระท าไว้ 
 ความสุขของชีวิต หลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ถือเอาทางสายกลาง ในการด าเนิน
ชีวิต เป็นเกณฑ์ในการก าหนดแบบแผน ที่สามารถน าเอามนุษย์เข้าสู่ความสุขได้ ในระดับโลกียสุข 
และระดับโลกุตรสุข จะมองความสุขในระดับใดก็ตาม หลักธรรมในพุทธปรัชญาก็เป็น “จริยธรรมเชิง
บวก” ประโยชน์สุข คือจุดหมาย ที่ช่วยให้คนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะพัฒนาตนเอง และเข้าถึง
ประโยชน์สุขได้มากที่สุด อันเป็นประโยชน์สุขที่พ่ึงได้ อันเกิดจากการอยู่ร่วมสัมพันธ์กัน โดยใช้ปัญญา
ด้วยความเมตตา พร้อมนั้นก็มุ่งให้บรรลุถึง อิสรภาพทางจิตปัญญา ที่เปน็จุดหมายสูงสุดจนถึงขั้นอยู่ใน
โลกได้ โดยไม่ติดกบัโลก หรืออยู่เหนือโลกของ ความโลภ ความโกรธ และความหลงนั้นเอง 
 การหาความสุขของชีวิตมนุษย ์ก้าวหน้ามาเป็นขั้น ๆ จัดเป็นชั้น 3 ระดับ78 คือ  
 1) ความสุขในกาม การบ ารุงบ าเรอประสาทสัมผัส ที่เรียกว่า ขั้นกามหรือกามาวจร เป็น
การหาความสุขของคนทั่วไป แม้กระทั่งจนถึงสวรรค์ทั้ง 6 ก็อยู่กับเรื่องของประสาทสัมผัสทั้งนั้น   
ล้วนแต่วุ่นวายอยู่กับกาม เป็นพวกกามาวจร ความสุขที่มาพร้อมด้วยชีวิตที่ดี ก็คือการแสวงหา
ความสุขทางประสาทสัมผัส โดยให้อยู่ในกรอบของการควบคุม ด้วยการเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันระหว่าง
มนุษย์ในสังคมให้เป็นไปอย่างไม่เบียดเบียนกัน ภาวะที่อยู่รวมกันโดยมีระเบียบวินัย ไม่ละเมิดต่อกัน 
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นี้คือภาวะที่เรียกว่า ศีล เพราะฉะนั้น ความสุขในขั้นกามนี้ จึงอยู่ได้ด้วย 
ศีล ถ้ามนุษย์แสวงหาความสุขทางประสาทสัมผัส โดยมีกรอบของการไม่เบียดเบียนกันในทางสังคม 
คือ มีศีลแล้ว ก็ใช้ได้ เพราะฉะนั้น ความสุขระดับที่ 1 คือ ขั้นกามนี้ อยู่ได้ด้วยศีล คือการที่มนุษย์นี้  
ไม่เพียงแต่ต่างคนต่างจะหาให้ตัวเองว่า ฉันจะบ ารุงบ าเรอกาย ตา หู จมูก ลิ้น ของฉันเท่านั้น        
แต่ค านึงถึงคนอ่ืนด้วย เอ้ือเฝื้อเกื้อกูล ซึ่งกันและกันด้วย ถ้าอยางนี้ ก็พออยู่กันได้ สังคมมนุษย์พอมี
ความสุข แล้วตัวเราก็จะมีความสุข ในท่ามกลางสังคมท่ีมีสันติสุข 
 2) ความสุขในฌาน คือความสุขที่ประณีตขึ้นมาในระดับจิตใจ ที่เข้าถึงโดยล าพังจิต เอง   
แท้ ๆ ท าสมาธิตลอด จนบ าเพ็ญฌานสมาบัติ ตอนนี้พ้นจากเรื่องกามไปแล้ว เรียกว่า ขั้นรูปาวจร และ     
อรูปาวจร เป็นขั้นของความสุขทางจิต ความสุขในระดับขั้นที่ 2 นี้ ไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัส       
ไม่ต้องมาบ าเรอตา หู จมูก ลิ้น และกาย แล้วอยู่ด้วยจิตใจของตัวเอง ก็มีความสุข ด้วยได้ดื่มด่ า  
เข้าถึงภาวะประณีตสูงสุดทางจิต จะเห็นได้ว่า จากระดับของกาม ที่การหาความสุขอาศัยศีล       
ส่วนควบคุม ก็ต่อไปถึงความสุขในระดับของจิต ที่เรียกว่า เป็นรูปาวจรและอรูปาวจร ซึ่งอาศัยสมาธิ 
คือ การเข้าถึงความสุข ต้องใช้วิธีฝึกหัดปฏิบัติทางจิตใจ การที่พุทธปรัชญา สอนควบไปเป็นคู่ ๆ คือ 
ระดับที่ 1 กามคู่กับศีล พอถึงระดับที่ 2 จิตคู่กับสมาธิ 
 3) ความสุขในนิพพาน จากนั้นก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ก็ถึงระดับสูงสุด ที่สุขนั้นปราศจากทุกข์ 
เป็นขั้นอิสรภาพหรือขั้นวิมุตติ ก็คือระดับของปัญญา หมายความว่า เป็นระดับที่ความสุข เกิดจากการ
ที่ปัญญา เห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลาย แล้วถอนตัวออกมาเป็นอิสระลอยตัวไม่ถูกครอบง า หรือ
กระทบกระเทือนด้วยความผันผวนปรวนแปรของโลกและชีวิต ความสุขอยู่ที่ปัญญา และความเป็น

                                                        
 78 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2534, หน้า 36-40. 
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อิสระ ไม่ขึ้นต่อสิ่งใดอ่ืน ระดับนี้เรียกว่าเป็น โลกุตตระและส าเร็จด้วยปัญญา เราจะสังเกตเห็นว่า   
การจัดหมวดธรรมนี้ เป็นสภาพหรือภูมิชั้น เรียกว่า กามาวจร รูปาวจร เป็นโลกุตตระสายหนึ่ง      
ส่วนทางด้านข้อปฏิบัติ ก็มี ศีล สมาธิ และปัญญา อีกสายหนึ่งมาบรรจบกัน สุขแท้ อยู่ในวิถีแห่ง
อิสรภาพ เป็นอันว่าการที่เราแสวงหาชีวิตที่ดี ให้มีความสุขที่แท้จริงนั้น ถ้าเราท าได้ตาม 3 ขั้น
ตามล าดับ ก็สามารถเข้าถึงธรรมในพุทธปรัชญา  
 การสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีของมนุษย์นั้น มันเป็นล าดับขั้นของการกา้วหน้าไปเรื่อย ๆ มนุษย์ที่รู้
ที่เข้าใจ มีปัญญาก็จะท าความสุข เกิดแก่ตนได้พรั่งพร้อม และรู้ขอบเขตของความสุข ในแต่ละระดับ
ด้วยว่า มันให้ความสุขแกเ่ราไดแ้ค่ไหน มีจุดอ่อน มีข้อบกพร่อง มีโทษ หรือทางเสียอย่างไร แล้วเราจะ
ไม่หลงระเริงมัวเมา ติดอยู่ในความสุขเหล่านั้น และจะได้พัฒนาตน ให้ก้าวต่อไป จนกว่าจะเข้าถึง
ธรรม มีสุขแท้อยู่ ในความจริง แม้แต่ความสุข ในขั้นจิตที่เข้าถึงฌานสมาบัติ ก็ยังไม่อยู่ ในโลก        
แห่งความเป็นจริง และยังท าให้หลงตลอดอยู่ได้  
 ฉะนั้นพระพุทธเจ้า ทรงตักเตือนมากว่า พวกที่บ าเพ็ญฌานนี้ จะต้องไม่ประมาท ถ้ามัวติด
สุขในฌาน ติดในสมาธิ ก็จะไปไม่รอด เพราะอย่างนี้ พวกนักบวชก่อนพุทธกาล ก็เลยเป็น ฤาษี โยคี
ดาบส อยู่เรื่อยไปไม่รู้จักจบ ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลก อยู่แค่นั้น ไม่รู้จักถึงอิสรภาพที่เป็นสุขแท้  
สักที คือได้แค่ฌาน ไม่เข้าถึงนิพพาน 
 พุทธปรัชญาไม่ได้สอนให้มนุษย์แสวงหาความสุข ที่เป็นภาพลวงตา แต่สอนให้เรียนรู้ทุกข์
ซึ่งเปน็ความจริงของชีวิต พุทธปรัชญาได้ตอบปัญหาเรื่องทุกข์ ไว้โดยตรง พร้อมบอกสาเหตุของความ
ทุกข์ เพราะเมื่อเรารู้แจ้งทุกข์ และวิธีเจริญภาวนา เพ่ือความสิ้นไปแห่งทุกข์ เพราะเมื่อเรารู้แจ้งทุกข์
ได้อย่างแท้จริง เมื่อนั้น จึงจะได้พบกับความสุข อันเต็มบริบูรณ์ทันทีในปัจจุบันชาตินี้ ไม่ต้องรอให้ถึง
ชาติหน้าอีกต่อไป 
 เป้าหมายของชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 เปูาหมายของชีวิต ไม่ใช่เป็นปัญหาทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นปัญหาใน
เชิงปรัชญา ปัจเจกบุคคลจะต้องเป็นผู้แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง โดยเสรีภาพได้เปิดโอกาสให้มนุษย์
ได้ตัดสินใจเพ่ือที่จะเข้าไปค้นพบความหมายของชีวิต (Life Ultimate Truth) ซึ่งท าให้มนุษย์
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพและความรับผิดชอบ โลกของมนุษย์เป็นโลกของความหมาย 
ความล้มเหลวในการมองคุณค่าของการด ารงอยู่ของชีวิต เปูาหมายของพุทธปรัชญา คือ ความหลุดพ้น
จากทุกข์ท้ังปวง โดยสิ้นเชิง79 โดยดับภพชาติ หยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเมื่อไม่ได้เกิดอีก เรา
ก็ไม่ต้องมาเผชิญกับความแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย และไม่ต้องทุกข์ใจอีกต่อไป 80 ส่วนการท าบุญที่
นิยมท ากันในปัจจุบัน มีอานิสงส์สูงสุดเพียงแค่ความสุขในสวรรค์เท่านั้น ไม่สามารถก าจัดกิเลส
ตัณหา81 พาสู่ความพ้นทุกข์ได้แม้จะได้เกิดเป็นเทวดาแล้ว แต่เมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องกับมาเวียนว่าย 
ตาย เกิด อีกต่อไป วิธีการจะรอดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวงได้ มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือ “ไม่มีการเกิด
อีก” พุทธปรัชญาได้เสนอทางออกไว้ให้เดินไปสู่เปูาหมายนั้นคือ การเจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรค ผล 

                                                        
79 ขุ.ม. 29/177/506. 
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81 ส .ส. 15/55/68. 
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นิพพานท่านั้น ที่สามารถตัดกระแสธรรมชาติให้ขาดสะบั้นลงได้ ที่ก าจัดกิเลสตัณหา เมื่อเจริญ
วิปัสสนาได้บรรลุเป็นอริยบุคคล ก็จะก าจัดกิเลสตัณหาในจิตของตนเองให้หมดสิ้นไปได้อย่างสิ้นเชิง82 
จะไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไปสิ่งนี้คือความสุขสูงสุดที่เป็นเปูาหมายหลักก้าวพ้นความทุกข์อย่างเด็ดขาด 
 เปูาหมายของชีวิตในทัศนะพุทธปรัชญา ชีวิตมีส่วนประกอบเข้าด้วยกันของธรรมชาติ และ
ท าหน้าที่รักษาองค์ประกอบนั้นไว้ให้มีความสงบ เรียบร้อยเป็นปกติ ชีวิตเรียกว่า อินทรีย์ เป็นปัจจุบัน
ฐาน ที่สามารถน าพาชีวิตไปสู่จุดหมายตามความประสงค์ของแต่ละบุคคล ในทัศนะทางพุทธปรัชญาที่
ถือว่า มนุษย์เป็นศูนย์กลางที่สามารถฝึกฝน ฝึกอบรมตนได้ตลอดทั้งการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ได้ 
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อต่าง ๆ ข้างบนนั้น ชีวิตตามหลักพุทธปรัชญานั้น เป็นชีวิตที่ประกอบด้วย
ร่างกายและจิตใจ และเป็นชีวิตที่มุ่งสู่จุดหมายคือ ความสุขเป็นเบื้องต้น และพระนิพพานเป็น
จุดหมายสูงสุด โดยมีอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นแนวทางน าไปสู่จุดหมายดังกล่าว เปูาหมายที่เป็นพุทธ
ปรัชญาก าหนดไว้มี 3 ระดับด้วยกันคือ มีจุดหมายอยู่ที่การมีความสุขในเบื้องต้น มีความสุขใน
ท่ามกลาง และความสุขในขั้นสูงสุด สิ่งส าคัญที่จะท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จสู่เปูาหมายนั้น ต้อง
อาศัยก าลังที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ โดยมีก าลังทางปัญญา ก าลังความเพียร ก าลังความเที่ยงธรรม ที่ตั้ง
ตนไว้ในฐานที่ชอบธรรม อาศัยปัญญาเป็นที่ตั้งมีกุศลกรรมบถ 10 ศีล 5 เป็นเกาะคุ้มกันน าพาชีวิตไป
ถึงจุดหมายแต่ละข้ัน 
 การพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
 ชีวิตควรพัฒนาเพื่ออะไร หากจะตอบตามหลักพุทธปรัชญา ก็จะตอบได้ว่า ชีวิตควรอยู่เพ่ือ
พัฒนาตนเองในการบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสร้างความดี และเพ่ือพัฒนาตนและสังคม ซึ่งทั้ง 2 ประการ
นี้ จะน าไปสู่เปูาหมายสูงสุด คือ ความพ้นทุกข์เช่น เดียวกันประโยชน์ 3 อย่างประโยชน์ คือ สิ่งที่ช่วย
ให้ส าเร็จตามความประสงค์ และอรรถผลที่เกิดจากความประสงค์นั้น กล่าวคือ ทั้งวิธีการและ
ความส าเร็จอันเกิดจากวิธีการนั้นเรียกว่า “ประโยชน์” ที่มนุษย์ทุกชีวิตมีความจ าเป็น ที่จะต้องพัฒนา
ตนเองไปตามยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเสมอ 
 การพัฒนาตน เป็นกระบวนการที่ด าเนินไปภายในตัวบุคคล กระบวนการพัฒนาจะเริ่มต้น
และด าเนินไปได้ ต้องอาศัยความติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และอิทธิพลจากภายนอกเป็น
แรงผลักดัน หรือเป็นปัจจัยก่อตัว หลังจากนั้นการพัฒนาตน ก็จะเกิดขึ้นภายในตน และพัฒนาเป็น
แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมกรอบความคิดเป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาตนจึงด าเนินไป 2 ขั้นตอน คือ 
 จากแหล่งภายนอก กระบวนการพัฒนาตนจากแหล่งภายนอกที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือ การ
พัฒนาผ่านกัลยาณมิตร ในที่นี้คงจะไม่กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตร เพราะสามารถศึกษาได้จาก
เอกสารทางธรรมทั่วไป ประกอบด้วย พ่อแม่ พ่ีน้อง ครูบาอาจารย์เพ่ือน เป็นต้น เบื้องต้นแล้วบุคคล
เหล่านี้เองจะช่วยให้เราเกิดความรู้ในหลักการ หรือหลักธรรมที่ถูกต้องดีงาม เกิดความเข้าใจ ความ
ซาบซึ้ง และศรัทธาในหลักพุทธธรรม 
 จากภายในตน เป็นกระบวนการพัฒนาตน ที่เกิดจากภายใน โดยผ่านการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ กระบวนการคิดแยบคาย คิดถูกต้อง คิดถูกทาง ดังได้กล่าวถึง บทบาทของโยนิโส
มนสิการแล้ว ในส่วนของการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการจะเข้ามามีบทบาท ในการท างานต่อจาก
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กัลยาณมิตร เป็นการท างานภายใน เพ่ือสร้างให้เกิด ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ที่ถูกต้องดีงามตาม
แนวพุทธ เพ่ือน าไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ซึ่งมีไม่มากนักกระบวนการภายใน
ตนอาจจะเกิดขึ้นได้เองกับบุคคลบางคน อันสืบเนื่องมาจากเหตุในกาลก่อน คนเหล่านี้ก็สามารถ
พัฒนาจากภายในได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพัฒนา จากภายนอกก่อนในกระบวนการพัฒนาตน
ตามวิถีพุทธ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกอบด้วย การรับรู้อย่างถูกต้อง การคิด พิจารณาอย่างถูกต้อง 
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนั้น ใน
กระบวนการพัฒนาตน จะต้องวางอยู่บนฐานของการศึกษาภาคปริยัติควบคู่ไปด้วย อย่างเหมาะสม
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชีวิต ใน 3 ระดับด้วยกัน คือ83 
 1) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์บัดนี้ ประโยชน์ชีวิตนี้ 
หรือประโยชน์ปัจจุบัน เป็นจุดหมายขั้นต้น หรือจุดหมายเฉพาะหน้า หมายถึง ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ทรัพย์สิน ชีวิตคู่ที่เป็นสุข เป็นต้น รวมถึงการแสวงหาสิ่ง
เหล่านี้ โดยชอบธรรม การปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ โดยถูกทางการใช้สิ่งเหล่านี้ ท าตนและคนที่เกี่ยวข้องให้
มีความสุข การอยู่ร่วมกันด้วยดี และธรรมที่ เป็นไปเพ่ือได้ ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 ประการ คือได้แก่ 
ประโยชน์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต มี 4 อย่าง ได้แก่ 
 (ก) อุฎฐานสัมปทา ความขยันในการประกอบอาชีพการงาน เพ่ือการเลี้ยงชีพตนเอง
และครอบครัว 
 (ข) อารักขสัมปทา การเก็บรักษาและการประหยัด เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต เพราะ
ความไม่แน่นอนของชีวิตย่อมเกิดข้ึนได้ การประหยัดทรัพย์ไว้ก็เพ่ือแก้ปัญหาในคราวจ าเป็น 
 (ค) กัลยาณมิตตตา การมีคนดีเป็นมิตร หรือคบคนดีเป็นเพื่อน กล่าวกันว่าคนที่มีเพ่ือน
เป็นคนดีนั้นประสบความส าเร็จในชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะเพ่ือนจะเป็นตัวอย่าง และคอยชี้แนะ
ความดีและข้อบกพร่องให้อยู่เสมอ ท าให้มีสติไม่พลั้งพลาดในการด าเนินชีวิต 
 (ง) สมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสม ได้แก่ การใช้จ่ายตามสมควรแก่รายรับ 
ด ารงชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพ 
 2) สัมปรายิกัตถประโยชน์ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือ
ประโยชน์ที่ลึกล ้ายิ่งกว่า ที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน้า เกี่ยวด้วยชีวิตด้านใน หรือประโยชน์ด้านคุณค่า
ของชีวิต เป็นจุดหมายธรรมที่เป็นไปเพ่ือได้ สัปรายิกัตถะ 4 ประการ ประโยชน์ที่จะพึงได้รับในภาย
ภาคหน้า หรือชาติหน้า มี 4 อย่าง คือ 
 (ก) สัทธาสัมปทา ความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เชื่อในกฎแห่งกรรมว่า ท าชั่ว
ได้ชั่ว ท าดีได้ดีศรัทธามี 4 อย่าง ได้แก่ 1) กัมมสัทธา เชื่อกรรม เชื่อในกฎแห่งกรรม 2) วิปากสัทธา 
เชื่อผลของกรรม 3) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนและจ าต้องเสวยผลแห่ง
กรรมนั้น ๆ ไม่ ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่ว 4) ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
มั่นใจในองค์ตถาคตว่า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มี ปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา ค าว่า 
ปัญญา คือ ความรู้ทั่วหรือความรู้ชัด ได้แก่ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล 
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 ปัญญามี 3 อย่าง ได้แก่ 1) สุตมยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจากการฟัง การศึกษาเล่า
เรียนในชั้นเรียนและการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 2) จินตามยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่เกิด
จากการคิด คือ เมื่อได้รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ แล้วน ามาคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยการหาเหตุผล ถึง
ความถูกผิด ท าให้เกิดความรู้ ความคิดเห็นเพ่ิมเติมขึ้น 3) ภาวนามยปัญญา ได้แก่ ปัญญาที่เกิดจาก
การพัฒนาจิต คือ การฝึกจิตด้วยวิธีสมถะและวิธีปฏิบัติวิปัสสนา เพ่ือให้จิตสงบและเกิดปัญญาขึ้น
วิธีการได้มา ซึ่งความรู้อย่างนี้เรียกว่า ภาวนามยปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นความรู้สูงสุด เพราะเกิดจากจิตที่
สงบ 
 สรุปว่า สัมปรายิกัตถประโยชน์84 โดย ได้สรุปเรื่อง สัมปรายิกัตถประโยชน์ ได้ดังนี้ 
 1. ศรัทธา ความเชื่อมั่นในปัญญา คุณธรรมและความเพียรพยายามของมนุษย์ ซึ่งท าให้
สามารถเข้าถึงความจริง ความดีงามสูงสุด ได้ตามกฎธรรมดาแห่งเหตุผลดังได้มีผู้น าทางไว้ และซึ่งจะ
ท าให้มนุษย์สร้างสังคมท่ีดีงามอันด ารงอยู่โดยธรรมได้ (สัทธาสัมปทา) 
 2. ศีล การรู้จักบังคับควบคุมตนได้ ซึ่งท าให้ความเป็นอยู่ พฤติกรรมและลักษณะ
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ เกิดความเหมาะสมพอดีที่จะเกื้อกูลแก่
ความเจริญงอกงามแห่งคุณธรรมของตน และความอยู่กันด้วยดีของสังคม (สีลสัมปทา) 
 3. จาคะ ความสละ ที่ท าให้ไม่ตัดสินหรือคิดการต่าง ๆ เข้าข้างตนเอง และท าให้พร้อม
ที่จะเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน (จาคสัมปทา) 
 4. ปัญญา ความรู้ตระหนักเท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎธรรมดา 
มีความเกิดขึ้นเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ซึ่งท าให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง โดยมี
ใจหลุดพ้นเป็นอิสระ สามารถวินิจฉัยแยกการอันควร มิควรท า ก าหนดความเหมาะพอดี และการที่จะ
ให้หรือพัฒนาต่อไปของคุณธรรมอื่น ๆ ทั้งหมดอย่างเหมาะสม (ปัญญาสัมปทา) 
 3) ปรมัตถประโยชน์ ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือประโยชน์สูงสุดที่
มนุษย์พึงมีพึงได้ อย่างยิ่งหรือสูงสุด อัตถประโยชน์ ได้แก่ พระนิพพาน คือ ภาวะที่จิตสะอาด บริสุทธิ์ 
สว่าง เกิดปัญญา และสงบ วิมุตติ และผู้ที่บรรลุประโยชน์สูงสุดดังกล่าวนี้เรียกว่า พระอรหันต์ ซึ่งถือ
เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์ได้จะต้องบ าเพ็ญไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ และปัญญา จนสามารถละสังโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุด อันจะน าไปสู่สภาวะเหนือ โลก 
กิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้ในภพ 10 อย่างได้ คือ 
 1) สักกายทิฏฐ ิความเห็นว่าเป็นตัวของตน ความเห็นที่ยังติดแน่นในสมมติว่าเป็นตัวตน 
เราเขาเป็นนั่นเป็นนี่ มองไม่เห็นสภาพความจริงที่สัตว์บุคคลเป็นเพียงองค์ประกอบต่าง ๆ มาประกอบ
กันเข้า 
 2) วิจิกิจฉา ความลังเล สงสัย เคลือบแคลงต่าง ๆ เช่นสงสัยในพระศาสดา พระธรรม
พระสงฆ ์
 3) สีลัพพตปรามาส ความเชื่อมั่นศีลพรต คือ ความยึดถือผิดพลาดไปว่าจะบริสุทธิ์หลุด
พ้นได้เพียงด้วยศีลและพรต ได้แก่ การถือศีลและพรต ได้แก่ การถือศีล ระเบียบ แบบแผน บทบัญญัติ 
และข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยสักว่าท าตาม ๆ กันไปอย่างงมงาย เห็นเป็นขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ 
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 4) กามราคะ ความก าหนัดในกาม ความติดใจในกามคุณ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) 
 5) ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังในใจ ความหงุดหงิดขัดเคืองหรืองุ่นง่านใจทั้ง 5 ประการ
นี้ เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องต ่า หรือ ขั้นหยาบ 
 6) รูปราคะ ความติดใจใจอรูปธรรมอันประณีต เช่น ติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน พอใจ
ในรสความสุขความสงบของสมาธิขั้นรูปฌาน ติดใจปรารถนาในรูปภพ เป็นต้น 
 7) อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม เช่น ติดใจใจอารมณ์แห่งอรูปฌาน ติดใจ
ปรารถนาในอรูปภพ 
 8) มานะ ความถือตัว หรือส าคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี้ เช่นว่า สูงกว่าเขา เท่าเทียมเขา 
ต ่ากว่าเขา เป็นต้น 
 9) อุทธัจจะ ความฟูุงซ่าน จิตใจไม่สงบ 
 10) อวิชชา ความไม่รู้จริง ไม่รู้เท่าทันสภาวะ ไม่เข้าใจกฎธรรมดาแห่งเหตุและผล 
หรือไม่รู้อริยสัจ (ข้อ 6-10) จัดเป็นอุทธัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องสูง หรือขั้นละเอียด 
 พระอรหันต์ละสังโยชน์ทั้ง 10 อย่างดังกล่าวนี้ได้ ส่วนผู้ที่ละได้เพียงบางส่วน ได้แก่ พระ
อริยบุคคลชั้นรองลงมา เมื่อเรียงล าดับจากต ่าไปหาสูง จะได้ดังนี้ พระโสดาบัน ได้แก่ ผู้ละสังโยชน์ข้อ 
1-3 ได้ (1) พระโสดาปัตติมรรค ผู้ก าลังเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน (2) พระโสดาปัตติผล ผู้เข้าสู่
กระแสแห่งพระนิพพานแล้ว 
 พระสกิทาคามี ได้แก่ ผู้ละสังโยชน์ 3 อย่างเบื้องต้น (ข้อ 1-3) ได้ และท าราคะ โทสะ 
โมหะให้เบาบางลง และจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียว (1) พระสกิทาคามีมรรค ผู้ก าลัง
เข้าสู่ภาวะแห่งพระสกิทาคามี (2) พระสกิทาคามีผล ผู้เข้าถึงภาวะแห่พระสกิทาคามี โดยสมบูรณ์
แล้ว 
 พระอนาคามี ได้แก่ ผู้ละสังโยชน์ 5 อย่างเบื้องต้นได้ทั้งหมด (ข้อ 1-5) และจะไม่กลับมา
เกิดเป็นมนุษย์อีก พระอนาคามิมรรค ผู้ก าลังเข้าสู่สภาวะแห่งพระอนาคามี พระอนาคามิผล ผู้เข้าสู่
ภาวะแห่งอนาคามีโดยสมบูรณ์แล้ว พระอรหันต์ ผู้ละสังโยชน์ได้ทั้งหมด 10 อย่าง และสิ้นกิเลสแล้ว 
เป็นผู้เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาชาติสิ้นแล้ว หรื อ ขีณาชาติ 
ความเพียรพยายามเพ่ือบรรลุจบสิ้นลงแล้ว หรือว่า วุสิต พรหมจริย และจะไม่กลับมาเกิดอีกในภพ
ชาติใด ๆ พระอรหันตมรรค ผู้ก าลังเข้าสู่ภาวะแห่งพระอรหันต์ พระอรหันตผล ผู้เข้าสู่ภาวะแห่งพระ
อรหันต์โดยสมบูรณ์แล้ว พระนิพพานมี 2 อย่าง คือ อุปทาทิเสสนิพพาน (กิเลสดับแล้วแต่ยังมีเบญจ
ขันธ์เหลืออยู่) และอนุปาทิเสสนิพพาน (กิเลสดับแล้วแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่) อุปาทิเสสนิพพาน 
หมายถึง พระอริยบุคคลที่กิเลสหมดสิ้นไปแล้ว แต่ตัวคนยังมี ชีวิตอยู่ ยังท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้อยู่ 
เช่น สั่งสอนประชาชน ได้อยู่ ส่วนอนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึง พระอริยบุคคลที่กิเลส หมดสิ้นไปแล้ว 
และขณะเดียวท่านก็สิ้นชีพ (นิพพาน) ไปด้วย คือไม่เหลือทั้งกิเลสและขันธ์ 5 
 1. ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างมีความสุข ในความหมายก็คือ มีความสุขเพราะมนุษย์ โดยทั่วไป
พากันแสวงหาความสุข ความสุขจึงเป็นเปูาหมายใหญ่ของชีวิต ความสุขมีทั้งสุขแบบโลก และสุขแบบ
ธรรม สุขแบบโลกเป็นความสุขของชาวโลก หรือชาวบ้าน ซึ่งได้แก่ พวกคฤหัสถ์ หรือฆราวาส จะพึงมี
ส่วนสุขแบบธรรมเป็นความสุขเกิดจากฌานสมาบัติ และภาวะที่ไม่มีกิเลส หรือปราศจากความทุกข์
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ทางใจ สิ่งที่จะท าให้ชีวิตมีคุณภาพทางด้านความสุขนั้นต้องยึดถือคติว่า ด้วยทางสายกลาง 
มัชฌิมาปฏิปทา ในพุทธปรัชญาเป็นส าคัญในวิถีการด ารงชีวิต85 
 2. ความสุขของคฤหัสถ์ ความสุขของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านทั่ว ๆ ไปมี 4 อย่างคือ86 หลัก
ว่าด้วยความสุขอันชอบธรรมที่ชาวบ้านควรมีไว้87 1) อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความ
ภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน ้าพักน ้าแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบ
ธรรม 2) โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดย
ชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง และบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะ  3) อนณสุข สุขเกิดจาก
ความไม่เป็นหนี้ คือความภูมิใจเอิบอ่ิมใจว่า ตนเป็นไทไม่มีหนี้สินติดค้างใคร 4) อนวัชชสุข สุขเกิด
จากความประพฤติไม่มีโทษ คือความภูมิใจเอิบอ่ิมใจว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย 
ใคร ๆ ติเตียน ไม่ได้ทั้งทางกายวาจาใจ 
 3. ความสุขเกิดจากความสันโดษ ค าว่า สันโดษ แปลว่า ความยินดี คือ ความพอใจ ความ
ยินดีด้วยของของตน ซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ ตามมีตาม
ได้ ความรู้จักอ่ิมรู้จักพอเป็นหลักธรรมที่ให้คนยั่งคิดถึงความถูกต้อง เพ่ือให้มีความสุขในการด ารงชีวิต 
สันโดษมี 3 อย่าง คือ 1) ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดีตามที่ได้ยินดีตามที่พ่ึงได้ คือตนได้สิ่งใดมา
หรือเพียรหาสิ่งใดมาได้เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพ่ึงได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น 
2) ยถาพลสันโดษ คือ ยินดีตามก าลัง ยินดีแต่พอแก่ก าลังร่างกายสุขภาพและวิสัยแห่งการใช้สอยของ
ตน ไม่ยินดีอยากได้เกินก าลังตนมี หรือยากได้สิ่งใดมาอันไม่ถูกกับก าลังร่างกาย หรือสุขภาพ  3) ยถา
สารุปปสันโดษ คือ ยินดีตามสมควร ยินดีตามที่เหมาะสมกับตนอันสมควรแก่ภาวะฐานะ แนวทาง
ชีวิต และจุดมุ่งหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน 
 1) ระดับโลกียะ แนวทางการปฏิบัติในพุทธปรัชญา จะอยู่ในระบบมัชฌิมาปฏิปทา (มรรค
มีองค์ 8 โดยสามารถแบ่งตามระดับของจุดมุ่งหมายได้ ดังนี้คือ นาถกรณธรรม 10 ประการ เป็นต้น 
กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือ การบ าเพ็ญไตรสิกขา  
 ในแง่ที่เป็นความรับผิดชอบต่อตนเองให้บริบูรณ์ 1) บรรลุประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) เป็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตนโดยเฉพาะเน้นการพ่ึงตนได้ในทุกระดับ เพ่ือความไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อ่ืน 
หรือถ่วงหมู่คณะ และเพ่ือความเป็นผู้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนคุณธรรมที่เป็นแกนน าเพ่ือการบรรลุ
ประโยชน์ตนนี้ คือปัญญา ส่วนหลักธรรมทั่ว ๆ ไปที่สอนไว้เพ่ือความมุ่งหมายนี้คือ ความประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน เป็นต้น 2) บรรลุประโยชน์ผู้อ่ืน (ปรัตถะ) เป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
บรรลุหรือเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวิตของเขาในระดับต่าง ๆ ประคับประคองให้เขาสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้เป็นผลที่เกิดแก่คนอ่ืนนอกจากตัวเราคุณธรรมที่เป็นแกนน า คือ กรุณา หลักธรรมทั่วไปที่ใช้สอนมี 
สังคหวัตถุ 4 ประการ การท าหน้าที่ และบ าเพ็ญคุณธรรมต่าง ๆ ของกัลยาณมิตรเป็นต้น 3 บรรลุ
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) เป็นประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เช่น ประโยชน์ที่
เกิดจากกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่อันเอ้ืออ านวยแก่การปฏิบัติเพ่ือ

                                                        
85 องฺ.จตฺกฺก 21/21-204/96. 
86 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, หน้า 786. 
87 ขุ.ธ. 25/274/96. 
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บรรลุอัตตัตถะ และปรัตถะของทุกคน คุณธรรมที่เป็นแกนน าที่จะให้บรรลุจุดหมายนี้คือ วินัย และ 
สามัคคี หลักธรรมทั่วไปที่อาจใช้ได้คือ สาราณียธรรม 6 และ อปริหานิยธรรม 7 ประการ เป็นต้น 
ตลอดจนพฤติกรรมที่เก้ือกูลที่พึงประสงค์ ที่สังคมพึงต้องกระท ากันต่อกัน 
 2) ระดับโลกุตระ (นิพพาน) โลกุตตรสุข หรือนิพพานสุข เป็นความสุขที่อยู่ในสภาวะ
ไร้ตัญหา เป็นการมีชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความรู้ตัว และรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยความเข้าใจ
อย่างเห็นแจ้ง เป็นความสุขท่ีเต็มไปด้วยแก่นสาร ได้แก่สภาพแห่งการตรัสรู้หรือการบรรลุนิพพาน อัน
เป็นบรมสุขสูงสุดในพุทธศาสนา และความสุขนี้พระพุทธองค์ทรงได้ยืนยันว่า สุขอ่ืนยิ่งกว่านิพพานไม่
มี88 อันเป็นสภาวะที่ไม่เหมือนกับความสุข ซึ่งบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะแห่งการบรรลุจะไม่สามารถ
เข้าใจความสุขในระดับนี้ได้ ความสุขระดับความยินดีอันเป็นลักษณะพ้ืนฐานของความสุขแต่ละระดับ 
สามารถเกิดข้ึนได้และแบ่งออกได้เป็นหลายล าดับชั้นตามระดับความลึกซึ้งของการเข้าใจในธรรมะของ
แต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบหรือความเย็นในจิตใจ พร้อมกับการดิ้นรนและแสวงหา
สิ่งที่อนิจจัง ทั้งหลายอันสร้างความร้อนรุ่มให้เกิดในจิตใจนิพพานเป็นความสุขหรือสภาวะแห่งความ
เย็น หรือสภาวะแห่งความเย็น หรือสภาวะที่ไร้ซึ่งความร้อนแห่งความอยากในจิตใจ จึงจะเป็นการ
ปฎิบัติที่ถูกต้อง เหมือนดังความหมายตามตัวอักษรของค าว่า “นิพพาน” ซึ่งแปลว่า ดับไฟหรือดับ
ร้อนอันหมายถึงการท าให้เย็นลงหรือเย็นสนิท89 ไม่ใช่ความทุกข์หรือความร้อนอันเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ล้วน
ไม่ต้องการ ดังพระพุทธองค์ตรัสว่าอังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาตว่า ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ภิกษุผู้มองเห็น
นิพพาน โดยความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อ แก่การบรรลุสัจจะ ย่อมเป็นไปไม่ได้ 
ข้อที่ภิกษุไม่ประกอบด้วยข้อพินิจ ที่เก้ือแก่การบรรลุสัจจะจักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ 
ข้อที่ภิกษุไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักบรรลุ โสดาปัตติผล หรือ สกทาคามีผล หรือ อรหันตผลก็ย่อม
เป็นไปไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยข้อ
พินิจที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะ ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้อที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยข้อพินิจที่เกื้อ แก่การ
บรรลุสัจจะจักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้90 พุทธพจน์นี้เป็นการยืนยันอย่าง
หนักแน่นว่า เปูาหมายแห่งชีวิตของผู้ปฎิบัติธรรมนั้นต้องเป็นความสุขที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์อย่าง
สิ้นเชิง ที่พระพุทธองค์ทรงพยายามค้นหา แสวงหาด้วยชีวิตและทรงค้นพบทางแห่งการพ้นทุกข์ใน
ที่สุด อีกท้ังหาวิธีในการขจัดทุกข์ความทุกข์ทั้งปวงให้หมดไปอีกด้วย เพราะไม่มีอาสวะทุกข์มาเจือปน 
ความสุขที่พระพุทธองค์ทรงให้ยึดถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิตให้เข้าถึงเปูาหมายนั้น เป็นความสุข
ระดับสูง ซึ่งแม้ว่ายังมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งสังสารวัฏ ก็สามารถบรรลุถึงสภาวะนั้นได้เพราะเป็นสภาวะ
ของการใช้ชีวิตแบบรู้ตัวและเป็นการเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ในสภาวธรรมของตนเองและสภาวธรรมแห่ง
ความไม่เที่ยงของสิ่งอ่ืนที่ก าลังถูกตนเองปฏิสัมพันธ์อยู่นั้น อันก็ให้เกิดการปล่อยวางให้สิ่งเหล่านั้น
ด าเนินไปตามกฎธรรมชาติ ที่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมีผลที่ตามมาก็คือ การมีความสงบภายในจิตใจ 
เนื่องจากมีความเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งปวง ดังนั้ นสภาวะของนิพพานจึงเป็นทั้ง
ความสุขเองและเป็นทั้งสภาวะที่ท าให้พร้อมที่จะเสวยความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่ 

                                                        
88 ขุ.เถรี. 26/474/502. 
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 261. 
90 องฺ.ฉกฺก. 22/372/492. 
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3.4 กระบวนการพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญา 
 ชีวิตของมนุษย์มีจุดเริ่มต้นมาจาก “อวิชชา” แต่ชีวิตมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญานั้น
สามารถพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยยึดถือคุณธรรมเป็นแนวทางด ารงชีวิตตั้งตน
ไว้ในหลักแห่งสัมมาทิฐิ ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานของไตรสิกขา เพราะพุทธปรัชญามีความเชื่อว่าชีวิต
มนุษย์จะสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งร่าง กายและจิตใจนั้นต้องได้รับการพัฒนาร่างกายและจิตใจ โดย เน้น
จิตใจให้มีมนุษยธรรม หรือธรรมที่ท าให้บุคคลเป็นมนุษย์ ได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม อันเป็นธรรมที่
เป็นพื้นฐานของชีวิต ในแง่ของมรรค ต้องเริ่มจากสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นปัญญาในระดับ
หนึ่ง ปัญญาในขั้นนี้เป็นความเชื่อและความเข้าใจในหลักการทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า       
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือการถือหลักการแห่งเหตุผล ซึ่งเป็นความเชื่อถือที่เป็นฐาน
ส าคัญ91 เมื่อมีสัมมาทิฐิที่ถูกต้องแล้ว ฐานที่จะพัฒนาการต่อไปตาม หลักใหญ่ของชีวิตที่เรียกว่า 
พัฒนา92 ประกอบด้วย  
 1) มีกายอันพัฒนาแล้ว (เรียกว่า ภาวิตกาโย) คือ มีปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่ ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม สมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดี  
 2) มีศีลอันพัฒนาแล้ว (เรียกว่า ภาวิตสีโล) คือ มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่าง
เป็นสุข โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ทั้งทางกายและทางค าพูด     
 3) มีจิตอันพฒันาแล้ว (เรียกว่า ภาวิตจิตฺโต) คือ มีจิตใจมั่นคง ไม่ปล่อยให้จิตใจคิดฟูุงซ่าน 
จนขาดพลังจิต ขาดความสงบ ความมั่นคง  
 4) มีปัญญาอันพัฒนาแล้ว (เรียกว่า ภาวิตปัญฺโญ) คือ มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและ
โลกอย่างชัดเจน จนสามารถท าให้จิตและกิเลสสงบไปพร้อมกัน สามารถน าสติและปัญญามาใช้อย่าง
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต เป็นชีวิตที่น่าพึงปรารถนาส าหรับทุกคน คือ (1) การมีสุขภาพดี ร่างกาย
แข็งแรง ไม่เจ็บปุวย (2) การมีความรู้ดี ทั้งความรู้ในวิชาการทั่วไป ความรู้ในวิชาชีพ ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิต (คือ ความรู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว สิ่งใดเป็นคุณ เป็นโทษ เป็นประโยชน์ 
มิใช่ประโยชน์ และทางออกท่ีเหมาะสมควรเป็นเช่นใด) (3) การมีการงานดี คือ มีความสามารถในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เลี้ยงตน และเป็นประโยชน์แก่คนอื่นและแก่โลกได้ (4) การมีความประพฤติดี
คือ มีศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม (5) การมีจิตใจดี 
คือ มีคุณภาพจิตดี หรือมีคุณธรรม (เช่น มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุขพ้นทุกข์ยินดีในความส าเร็จ
ของผู้อ่ืน มีจิตใจเป็นธรรมเที่ยงตรง ไม่ล าเอียงเพราะโลภ เพราะโกรธ เพราะรักหรือเพราะกลัว มี
ความละอายต่อความชั่ว และเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว เป็นต้น) มีจิตใจเข้มแข็ง อดทนไม่ท้อถอย 
สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีก าลัง หรือที่เรียกว่า มีสมรรถภาพจิตดี และมีสุขภาพจิตดี คือ มีความสุขเบิก
บานยินดีอยู่เสมอ (6) การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ การอยู่ในแวดล้อมของคนดี และในสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และทางวัตถุท่ีเอ้ืออ านวย มีอิทธิพลสูงมากในสังคมปัจจุบัน  

                                                        
 91 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม), 2551, 
หน้า 34. 
 92 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก), 2544, 
หน้า 45 
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 การพัฒนานั้นต้องอาศัยอิทธิบาท 4 กุศลกรรมบถ 10 เป็นข้อห้าม ความวิบัติ 3 ทางคือ 
ความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ท าความบริสุทธิ์ ทางกาย วาจา และใจ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เพ่ือความสงบสุข ภายนอกและภายในจิตใจให้เต็มก าลัง จึงจะท าให้เกดิผลจากการพัฒนาที่สมบรูณ์ 
 การพัฒนาตน เป็นกระบวนการที่ด าเนินไปภายในตัวบุคคล กระบวนการพัฒนาจะเริ่มต้น
และด าเนินไปได้ต้องอาศัยความติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และอิทธิพลจากภายนอกเป็น
แรงผลักดัน หรือเป็นปัจจัยก่อตัว หลังจากนั้นการพัฒนาตน ก็จะเกิดขึ้นภายในตนและพัฒนาเป็น
แนวคิด ทศันะคติ ค่านิยม กรอบความคิด เป็นต้น ที่จะน าสู่ความเป็นบุคคลในระดับต่าง ๆ ที่แบ่งเป็น 
893 ระดับตามคุณธรรมที่ได้พัฒนาแล้ว ดังนี้ 
 1. วิญญูชน ได้แก่ ผู้รู้แจ้ง รู้จริง รู้รับผิดชอบชั่วดี รู้ควรไม่ควร กล่าวคือ เป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ด้วยปัญญา คือความรอบรู้ และมีสติความระลึกได้อยู่เป็นนิตย์ สามารถใช้ความนึกคิด ก่อน
จะพูดหรือคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บุคคลประเภทนี้ จัดเป็น อารยชนหรืออริชน คือบุคคลที่ประเสริฐยิ่ง 
 2. ปัญญาชน ได้แก่ บุคคลที่ผ่านการศึกษาวิชาการด้านต่าง ๆ อันเป็นวิชาการทางโลก 
เช่นนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น บุคคลที่จบวิทยาการเหล่านี้  อาจ
บกพร่องทางศีลธรรม ใช้วิชาความรู้ที่ตนเองเล่าเรียนมา กระท าในสิ่งไม่ชอบธรรม หรือขาดความยั้ง
คิดได ้ถ้าขาดคุณธรรมตัว หิริ คือความละอายแก่ใจ 
 3. กัลยาณชน ได้แก่ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีจิตใจดี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณา 
รู้บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ ควรหรือไม่ควร ชนพวกนี้ค านึงถึงความดีงาม
ทางด้านจิตใจ หรือมีคุณธรรมจริยธรรมประจ าใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคม 
 4. กัลยาณปุถุชน ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้ที่หนาด้วยกิเลส คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
โลภ โกรธ หลง เป็นต้น พวกนี้เห็นคุณค่าของวัตถุและจิตใจ มีค่าเท่ากัน โดยเห็นว่า ร่างกายก็ดี จิตใจ
ก็ด ีย่อมมีความสัมพันธ์กัน 
 5. ปุถุชน ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้หนาด้วยกิเลสตัณหา คือติดอยู่กับความอยาก ความใคร่
ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ไม่รู้แจ้งในเหตุผลที่เรียกว่า “มีอวิชชา” ปิดบัง 
 6. พาลชน ได้แก่ บุคคลชั่วร้าย พวกเกเร ไร้เหตุผล ยังไมรู้ดี รู้ชั่ว ชอบเกะกะระรานรังแก 
เบียดเบียนคนอ่ืนเสมอ 
 7. อันธพาลชน ได้แก่ พวกชั่วร้าย สติปัญญายังอ่อนด้อย ชอบท าร้ายคนอ่ืน ด้วยวิธีการ
ซ่อนเร้น แอบท าสิ่งชั่วร้ายในที่ลับหลัง 
 8. ปิตติชนหรือเปตชน ได้แก่ คนเปรต คือ มีรูปร่างไม่สมประกอบ ผิดปกติจากมนุษย์ทั่ว ๆ 
ไป มักประสบความทุกข์ยาก ความเสียใจ ความเดือดร้อนนา ๆ นับประการ ทั้งกายและจิตใจ  
 สิ่งที่ส าคัญที่สุด ในกระบวนการพัฒนาชีวิตนั้น ในพุทธปรัชญานั้นเน้นว่า พฤติกรรมทั้งหมด
ของชีวิต มีศูนย์รวมเริ่มต้นที่ มโนกรรม ถ้ามีความเข้าใจผิด (มิจฉาทิฏฐิ) การกระท าย่อมจะถูกต้อง
ไม่ได้ จุดเริ่มต้นในการพัฒนานั้น ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามหลักพุทธปรัชญานั้น ต้องมีความ
เห็นชอบ คือความเข้าใจชัดในอริยสัจ 4 ว่า ทุกข์ คืออะไร อะไรคือสาเหตุ ความดับทุกข์ คือสิ่งที่
เป็นไปได้ และอริยมรรค คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์มีอยู่จริง การเข้าใจชัดว่า อะไรคือกุศล  

                                                        
 93 บุนมี แท่นแกว้, ความจริงของชีวิต, (กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้า), 2542, หน้า 9 -10. 
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และอกุศล การเข้าใจชัดแจ่มแจ้งในพระไตรลักษณ์ รู้แจ้ง ในปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมเหล่านี้       
เป็นเครื่องมอืที ่สามารถพัฒนากระบวนการของชีวิตให้บรรลุตามเปาูประสงค ์
 วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา ได้ว่า 
 รูป คือธรรมชาติที่แตกดับ ย่อยยับ สลายไปด้วยความเย็นและความร้อนในร่างกายของ
คนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้น มีรูปประชุมกันอยู่ทั้งหมด 28 ชนิด และรูปที่ประชุมกันอยู่นี้ แต่ละรูป 
ต่างก็แตกดับย่อยยับ สลายไปตลอดเวลา หาความเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้เลย นิพพานเป็นธรรมชาติที่พ้น
จากกิเลส เครื่องร้อยรัด พ้นจากการเวียนว่าย ตายเกดิ 
 โดยธรรมชาติของกายและจิตแล้ว ทั้งสองมีธรรมชาติต่างกัน คือ กายเป็นรูปธรรม เป็น
ธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์ เช่น ไม่รู้รูป ไม่รู้เสียง ไม่รู้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่รู้สิ่งที่มาถูกต้องกาย และไม่รู้สิ่งที่นึก
คิดทางใจ (ธรรมารมณ์) ส่วนจิตเป็นนามธรรม เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ เช่น รู้รูป รู้เสียง รู้กลิ่น รู้รส  
รู้สิ่งที่มาถูกต้องกาย และรู้สิ่งที่นึกคิดทางใจ ดังนั้น กายจึงไม่ใช่จิต จิตก็ไม่ใช่กาย อันหนึ่งมิได้ปะปน
กัน หรือเหมือนกันแต่ประการใด แม้พุทธปรัชญามีทัศนะว่า กายกับจิตนั้น มีธรรมชาติแตกต่างกัน    
ก็ตาม แต่ก็ถือว่าทั้งสองนั้น ต่างก็มีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกันอยู่อย่างใกล้ชิด ต่างอาศัยกันและกัน
เป็นไป และต่างก็ค ้าจุนกนัไว้ เมื่ออย่างหนึ่งท าลายด้วยมรณะ อีกอย่างหนึ่งกท็ าลายลงด้วย 
 ในวิสุทธิมรรคท่านกล่าว รูปและนาม (กายและจิต) เป็นของคู่กัน ทั้งคู่อาศัยกันและกัน 
เมื่ออย่างหนึ่งแตกสลาย ก็แตกสลายทั้งคู่ตามปัจจัย แสดงว่า ทั้งกายและจิต แม้จะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน 
แต่ก็เป็นปัจจัยของกันและกัน กายเป็นปัจจัยของจิต และจิตเป็นปัจจัยของกาย ทั้งสองอย่างนี้ต่างมี
ความสัมพันธ์ และเป็นปัจจัยให้แก่กัน จึงท าให้เกิดกระบวนการแห่งชีวิตขึ้นมา  
 กระบวนการชีวิต จะด าเนินติดต่อกันไป ตราบเท่าที่กายและจิต ยังมีความสัมพันธ์      
และเป็นปัจจัยให้แก่กนัอยู ่กลา่วได้ว่า “กายนี้เป็นอยู่อาศัยของจิต” ในวิสุทธิมรรค ท่านได้อุปมาข้อที่
กายกับจิต อาศัยกันและกันอยู ่เหมือนกบั ก าไม้อ้อ 2 ก า ที่เขาตั้งพิงกันไว้ คือไม้อ้อ 2 ก า ที่เขตตั้งพิง
กันไว้นั้น ต่างก็ตั้งอยู่ในฐานะที่ค ้ากันไว้อยู่ เจือจุนกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม้ อ้อก าใดก าหนึ่งล้ม อีกก า
หนึ่ง จะพลอยล้มไปด้วย กายกบจิต ก็มีนัยเป็นอย่างเดียวกัน คือทั้งสอง อยู่ในฐานะที่อิงอาศัยกันอยู่
โดยภาวะปกติ การตั้งอยู่ได้ของจิต ไม่อาจเป็นไปได้ โดยปราศจากกาย และการตั้งอยู่ได้ของกาย ก็ไม่
อาจเป็นไปโดยปราศจากจิต  
 นอกจากนี้แล้ว ท่านยังอุปมาจิต ที่อาศัยกายนั้น เป็นไปเหมือนเสียงกลองกับกลอง คือ  
เมื่อคนตีกลอง ด้วยไม้เป็นไปอยู่กลอง ก็เป็นอันหนึ่งเสียง ก็เป็นอันหนึ่งกลอง และเสียงมิได้ปะปนกัน 
และมิได้เป็นอันเดียวกัน กลองว่างจากเสียง เสียงว่างจากกลอง แต่ว่าเสียงอาศัยกลอง เกิดขึ้น        
ข้อนี้ฉันใด เมื่อจิตอาศัยกาย คือหทัยวัตถุรูป ทวาร และอารมณ์เป็นไปอยู่ กายก็เป็นอันหนึ่ง จิตก็เป็น
อันหนึ่ง จิตและกาย มิได้ปะปนกัน จิตวางจากกาย จิตก็ฉันนั้น คือเป็นแต่จิต อาศัยกายเป็นไป 
เหมือนกบัเสียง อาศัยกลองเป็นไป 
 อีกนัยหนึ่ง พุทธปรัชญาถือว่า ถ้ากายและจิต แยกจากกัน กายอย่างเดียวก็ไม่มีอ านาจ    
ไม่อาจท าหน้าที่ของคนเป็นไปได้ จิตอย่างเดียวก็ไม่มีอ านาจ ไม่อ านาจท าหน้าที่ของตนให้เป็นไปได้
ต่อเมื่อกายและจิต ทั้งสองมาสัมพันธ์ หรือไปร่วมกัน จึงท าให้มีอ านาจท าหน้าที่การงานได้ และเป็นไป
ได้ ตัวอย่างเช่น จิตถ้าเป็นไปโดยล าพัง ไม่มีอ านาจ ไม่อาจเป็นไป ด้วยอ านาจของตนได้ คือ เคี้ยว
อาหารไม่ได้ ดื่มไม่ได้ พูดไม่ได ้และส าเร็จอิริยาบถไม่ได้ เป็นต้น แม้กายโดยล าพังตนเอง ก็ไม่มีอ านาจ 
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ไม่อาจเป็นไปด้วยอ านาจของตน คือ ไม่มีความประสงค์ที่จะดื่มกิน ไม่มีความประสงค์จะพูด ไม่มี
ความประสงคท์ี่จะส าเร็จอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่มีการคิด เป็นต้น 
 คนอาศัยเรือเดินทางไปในทะเล ทั้งคนและเรือ ต่างอาศัยกันและกัน จึงข้ามทะเลไปได้ 
อย่างปลอดภัย จากลม คลื่น และปลาร้ายได้ คนไม่อาจจะไปในทะเลได้ ถ้าปราศจากเรือ และเรือก็ไม่
อาจเป็นได้ โดยปราศจากคน ทั้งคนและเรือ ต่างก็อาศัยกันและกัน จึงเป็นไปได้ฉันใด กายกับจิต      
ก็มีนัยเดียวกนั คือทั้งสอง ต่างก็เป็นธรรมที่อาศัยกันและกันฉันนั้น  
 พุทธปรัชญาถือว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของชีวิต เช่น การยืน การเดิน การนอน การนั่ง     
การเคลื่อนไหว การหยุด การกระท าความเพียรพยายาม และการคิดได้ เป็นต้น ล าพังกายหรือล าพัง
จิต เป็นของว่างเปล่า ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด ไม่มีพฤติกรรม อันเป็นความพยายามใด ๆ ต่อเมื่อ       
ทั้งสองอย่าง ประกอบเข้าด้วยกัน ความเป็นต่าง ๆ ดังกล่าวจึงมีขึ้น เหมือนหุ่นยนต์ไม่มีชีวิต ไม่มี
ความคิด แต่มันเดินก็ได้ หยุดก็ได้ ปรากฏเหมือนกันสิ่งที่มีความคิด ก็ด้วยอ านาจประกอบกันเข้า   
ของวัตถุ ที่เป็นเครื่องกลไกต่าง ๆ จึงเรียกว่า “ชีวิต” ขึ้น  
 “ชีวิต” เป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการทั้งหลายของธรรมชาติ การที่มองการท างาน 
ของกายและจิต ในรูปของกระบวนการนั้น ก็เพราะว่า การท างานของชีวิต ด าเนินสืบเนื่องไป        
ในรูปของกระบวนการ นอกจากจะประกอบ ด้วยกระบวนการใหญ่ ๆ แล้ว กระบวนการใหญ่         
แต่ละอย่าง ยังประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ อ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น กระบวนการท างานของกาย 
กายไม่ได้ท าหน้าที่รับรูป กระทบเสียง ลิ้มรส ดมกลิ่น หรือถูกต้องสิ่งที่มาต้องกายเพียงอย่างเดียว   
แต่ยังมีกระบวนการอ่ืน ๆ อยู่อีกมากมาย เช่น กระบวนการของการหมุนเวียนโลหิต การย่อย        
การขับถ่าย การหายใจ การท างานของประสาท และการท างานของต่อม เป็นต้น จะเห็นว่า      
เพราะการท างานเชื่อมโยงประสานเข้าด้วยกนัของส่วนต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้เอง 
 จึงท าให้เกิดกระบวนการ ที่เรียกกันว่า ชีวิตขึ้น ชีวิตจึงเป็นผล ที่เกิดมาจากการท างาน
ร่วมกันขององค์ประกอบย่อยต่าง ๆ องค์ประกอบย่อย แต่ละอย่างท าให้เกิดเป็นรูปหรือโครงสร้าง   
ขององค์ประกอบใหญ่ ๆ ขึ้นตามล าดับ ความรู้ทางด้านชีววิทยา จะช่วยให้เข้าใจในความหมายที่กล่าว
มานีไ้ด ้ 
 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พุทธปรัชญาถือว่า ถ้าจะแสดงถึงองค์กรใหญ่จริง ๆ แล้ว ก็มีเพียง 2 
คือกายและจิต เมื่อชีวิตเกิดขึ้นแล้ว ก็ได้เรียกชีวิตนั้นว่า คนบ้าง สัตว์บ้าง ทั้งคนและสัตว์ ก็ยังมีชื่อ
เรียกอ่ืน ๆ แตกต่างกันไปตามชนิด ตามเชื้อชาติ ตามเพศ และตามลักษณะ อีกมากมาย เช่น คนชาย     
คนหญิง คนอ้วน คนผอม คนหนุ่ม คนแก่ คนไทย คนลาว และคนฝรั่ง เป็นต้น ส่วนที่เป็นสัตว์ ก็เรียก
เป็นต่าง ๆ เช่น ช้าง ม้า ควาย นก หนู ปู ปลา เป็นต้น 
 ดังนั้น “ชีวิต” ตามนัยของพุทธปรัชญา ก็คือผลที่เกิดจากการท างานร่วมกันของกายและ
จิต กายและจิต โดยภาวะปกติแล้ว ไม่อาจท างานแยกจากกัน หรือด าเนินไปได้โดยล าพังตนเอง     
แต่การท างานของกายและจิต จะเปน็ไปได ้ก็ต่อเมื่อท างานในลักษณะด าเนินร่วมประสานกันไป       
 ในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรค กล่าวว่า เพราะการท างานร่วมกันของกายและจิต จึงเป็นเหตุเกิด
แห่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ย่อมอาศัยกายและจิต จากนัย
ของพุทธปรัชญา กายกับจิต จะท าหน้าที่สัมพันธ์ในรูปของการเป็นเหตุปัจจัย ของกันและกันอย่างนี้ 
อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไมรู้ก็ตาม แต่ถึงอย่างไรกต็าม แม้กายและจิต จะท าหน้าที่ในรูปของ
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ความสัมพันธ์กันอย่างนั้นก็ตาม แต่พุทธปรัชญา ก็ถือว่า กายและจิต ต่างก็ท าหน้าที่ต่างกัน        
หน้าที่ในรูปของการอิงอาศัยอีกฝุายหนึ่ง ภาวะที่เกิดจากการอิงอาศัยกันและกันนั่นเอง ก่อให้เกิด
อ านาจหรือประสิทธิภาพในการท างาน ของแต่ละอย่างเพ่ือประโยชน์ของชีวิตที่สูงขึ้นไป คือความหลุด
พ้นทุกข์ ที่เกิดจากกิเลสได้โดยสิ้นเชิง 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคนที่รู้ความจริงของชีวิตว่า “คนที่มี
ความมั่นใจในชีวิตของตน จนไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึง แม้ต่อความตาย ก็เพราะได้ด าเนินชีวิตของตนอยู่
อย่างดีที่สุด และได้ใช้ชีวิตนั้นให้เกิดคุณประโยชน์คุ้มค่า กับการที่ได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง เรียกได้ว่า 
เป็นอยู่อย่างผู้มีชัย ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต”94 
 ความจริงมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด ซึ่งต้องอาศัยสติปัญญาและ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้วางแนวทางไว้  จึงจะสามารถเข้าถึงความจริงได้ 
เนื่องจากความจริงเป็นนามธรรม จึงต้องอาศัยความรู้  เข้าไปศึกษาและอธิบายลักษณะของสิ่งที่เรา
ก าลังพูดถึงเก่ียวกับเนื้อแท้ของมัน ซึ่งมีค าที่ใช้เป็นสื่ออยู่ 3 ค าด้วยกัน คือ ข้อเท็จจริง ความจริง และ
ความเป็นจริง 
 ข้อเท็จจริง (Fact) หมายถึง ความรู้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยประจักษ์ทางประสาทสัมผัส     
ทั้งหน้า ได้แก่ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส และกายกับสัมผัส 
 ความจริง (Truth) หมายถึง สิ่งที่เป็นสากล กล่าวคือเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ของความเป็นจริง (Reality) เช่น เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งเป็นความจริง จากการพิสูจน์ตรวจสอบ
ด้วยหลักแห่งเหตุผล เช่น คนทุกคนต้องตาย ใครก็ตามท่ีเป็นคน เขาจะต้องตายแน่นอน 
 ความเป็นจริง (Reality) หมายถึง ความจริงสูงสุด หรือความจริงสมบูรณ์ หมายถึง
ธรรมชาติแท้ ๆ ของสรรพสิ่งตลอดโครงสร้าง ก าเนิด และพัฒนาการของสิ่งนั้น ความจริงสูงสุด
ดังกล่าวนี้ ต้องเป็นจริงที่ตายตัวแน่นอน เป็นอมตะ และเป็นนิรันดร เช่น สภาพของจักรวาล สภาพ
ของจิตวิญญาณ เป็นต้น 
 ความหมายของชีวิต คือขนัธ์ 5 ตามหลักพุทธธรรม ชีวิต คือผลรวมขององค์ประกอบ 5 ตัว 
หรือสิ่งของ 5 อย่าง มารวมตัวกันเข้าเรียกตามภาษาธรรมะว่า ขันธ์ 5 (The Five Aggregates) ค าว่า 
ขันธ์ แปลว่า หมวดหมู่ ชนิด ประเภท อันเป็นค าในภาษาบาลี ได้แก่ 1) รูปขันธ์ กองรูป 2) เวทนา
ขันธ์ กองเวทนา 3) สัญญาขันธ์ กองสัญญา 4) สังขารขันธ์ กองสังขาร 5) วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ 
 องค์ประกอบของชีวิต ได้แก่ ขันธ์ 5 สิ่งที่เรียกว่า ขันธ์ 5 หรือผลรวมของสิ่งของ 5 อย่าง
ดังกล่าวแล้ว เรียกว่า ชีวิต ประกอบด้วย 
 รูปขันธ์ (Corporeality) คือกองรูป หรือส่วนที่เป็นรูปธรรม อันหมายถึง ร่างกาย และสิ่ง
เกิดจากร่างกาย เช่น พฤติกรรมและคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เสียง สี กลิ่น รส เพศ เป็นต้น รูปขันธ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มหาภูตรูป รูปใหญ่หรือรูปหลัก และอุปาทายรูป รูปอาศัยหรือรูปแฝง  อยู่ใน
รูปใหญ่นั้น มหาภูตรูป ประกอบด้วยธาตุ 4 ได้แก่ 1) ปฐวีธาตุ ธาตุดิน 2) อาโปธาตุ ธาตุน้ า 3) วาโยธาตุ 
ธาตุลม 4) เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

                                                        
 94 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2520, หน้า 
21.  
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 อุปาทายรูป มี 24 อย่าง ได้แก่ 1) ปสาทรูป 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย 2) โคจรรูป 
(รูปที่เป็นอารมณ์ของอินทรีย์) 4 คือ รูป เสียง กลิ่น รส 3) ภาวรูป (รูปที่เป็นเพศ) 2 คือ ความเป็น
หญิง (อิตถีภาวะ) และความเป็นชาย (ปุริสภาวะ) 4) ชีวิตรูป หมายถึง ชีวิต (รูปที่เป็นชีวิต) 1 คือ          
ชีวอินทรีย์ 5) อาหารรูป (รูปคืออาหาร) 1 คือ กวฬิงการาหาร (อาหารคือค าข้าวที่เรากินเข้าไป)      
6) ปริจเฉทรูป (รูปก าหนดสถานที่เป็นหลัก 1 คือ อากาศธาตุ ได้แก่ ช่องว่างที่มีอากาศในร่างกาย    
7) วิญญัติรูป (การเคลื่อนไหวเพ่ือให้รู้ความหมาย) 2 คือ กายวิญญัติ (ความเคลื่อนไหวทางกาย) และ
วจีวิญญัติ (ความเคลื่อนไหวทางวาจา) 8) หทัยวัตถุ (ที่ตั้งของจิต 1) 9) วิการรูป (อาการที่ท าให้
ผิดปกติ) 3 คือ ลหุตา (ความอ่อน) มุทุตา (ความเบา) และกัมมัญญตา (ความควรแก่การงาน)       
10) ลักขณรูป (อาการที่เป็นเครื่องก าหนด) 4 คือ อุปจย (การก่อตัวหรือเจริญเติบโต) สันตติ (ความ
สืบต่อ) ชรตา (ความทรุดโทรม) และอนิจจตา (ความแปรปรวน) 
 เมื่อรวมธาตุทั้ง 4 ซึ่งจัดเป็นมหาภูตรูป (รูปใหญ่) เมื่อน ามารวมเข้ากับอุปทายรูป (รูปอาศัย
24) แล้วก็จะเป็นรูป 28 อย่าง รวมรูปทั้งหมดท่ีกล่าวมาแล้วเรียก รูปขันธ์ 
 เวทนาขันธ์ (Feeling) คือ กองเวทนา คือส่วนที่เป็นความรู้สึกอันเกิดจากการรับรู้อารมณ์
ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ได้แก่ 1) สุขเวทนา รู้สึกดีใจ 2) ทุกขเวทนา รู้สึกเสียใจ 3) อทุกขมสุขเวทนา 
รู้สึกไม่เสียใจและไม่ดีใจ บางทีเรียกอุเบกขาเวทนา คือรู้สึกเฉย ๆ 
 สัญญาขันธ์ (Perception) คือ กองแห่งความจ า ในวิถีชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ถ้าเขาไม่มีความ
พิการทางสมอง ก็จะสามารถจดจ าวัตถุ บุคคล และเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสได้      
1) รูปสัญญา ความจ ารูปได้ 2) สัททสัญญา ความจ าเสียงได้ 3) คันธสัญญา ความจ ากลิ่น 4) รส
สัญญา ความจ ารสได้ 5) โผฐัพพสัญญา ความจ าสิ่งสัมผัสกายได้ 6 ) ธัมมสัญญา ความจ าเรื่องราว   
ต่าง ๆ หรือมโนภาพได้ 
 สังขารขันธ์ (Mental formation) คือ กองสังขาร หมายถึง ส่วนที่เป็นความปรุงแต่งจิตให้
ดี ชั่ว หรือเป็นกลาง ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวน าที่ปรุงแต่ง
จิตให้เป็นกุศลหรืออกุศล สังขารขันธ์แบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ 1) ปุญญาภิสังขาร สภาวะที่ปรุงแต่ง
จิตดี หรือเป็นกุศล 2) อปุญญาภิสังขาร สภาวะปรุงแต่งจิตชั่ว หรือเป็นอกุศล 3) อเนญชาภิสังขาร 
สภาวะปรุงแต่งจิตไม่ดีไม่ชั่ว คือ คิดไม่ดีไม่ชั่ว 
 วิญญาณขันธ์ (Consciousness) คือ กองแห่งความรู้ ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ต่าง ๆ ที่มา
กระทบเข้าทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบกับอายตนะภายนอกคือ อารมณ์ต่าง ๆ ได้แก่ รูป เสียง 
กลิ่น รส สิ่งสัมผัส และมโนภาพ หรือธัมมารมณ์ ก็จะเกิดความรู้ขึ้น เช่น เมื่อตากระทบกับรูป โดยมี
แสงสว่างเป็นสื่อกลางก็จะเป็นความรู้ทางตา ที่เรียกว่า จักขุวิญญาณขึ้น  วิญญาณ มีหน้าที่ 2 อย่าง 
คือ วิญญาณธาตุ และวิญญาณขันธ์ วิญญาณธาตุ หมายถึง ตัวรู้ คือ จิต ส่วนวิญญาณขันธ์ หมายถึง 
อาการท่ีจิตรู้อารมณ์ต่าง ๆ วิญญาณขันธ์อาจดับได้ท้ัง ๆ ที่วิญญาณธาตุยังมีอยู่ 
 ชีวิตควรอยู่เพ่ืออะไร หากจะตอบตามหลักพุทธศาสนา ก็จะตอบได้ว่า ชีวิตควรอยู่เพ่ือ
บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสร้างความดี และเพ่ือพัฒนาตนและสังคม ซึ่งทั้ง 2 ประการนี้  จะน าไปสู่
เปูาหมายสูงสุด คือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกัน 
 ประโยชน์ 3 อย่าง คือสิ่งที่ช่วยให้ส าเร็จตามความประสงค์และอรรถผลที่เกิดจากความ
ประสงค์นั้น กล่าวคือทั้งวิธีการและความส าเร็จ  อันเกิดจากวิธีการนั้น เรียกว่า “ประโยชน์”    
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 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิต มี 4 อย่าง ได้แก่ 1) อุฎฐานสัมปทา 2) อารักขสัมปทา 3) กัลยาณมิตตตา 4) สมชีวิตา 
 สัมปรายิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ที่จะพึงได้รับในภายภาคหน้า หรือชาติหน้า มี 4 
อย่าง คือ สัทธาสัมปทา ศรัทธามี 4 อย่าง ได้แก่ 1) กัมมสัทธา 2) วิปากสัทธา 3) กัมมัสสกตาสัทธา 
4) ตถาคตโพธิสัทธา สีลสัมปทา คือความเป็นคนมีศีล จาคสัมปทา คือการเสียสละทรัพย์สินอันเป็น
ของตนแก่บุคคลอ่ืน หรือแก่สาธารณประโยชน์ ปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยปัญญา 3 อย่าง 
ได้แก่ 1) สุตมยปัญญา 2) จินตามยปัญญา 3) ภาวนามยปัญญา 
 ปรมัตถประโยชน์ คือประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์พึงมีพึงได้ 
 การด ารงชีวิตนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะต้องต่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่นานัปการ ทั้ง
ปัญหาการครองชีวิต ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งแต่ละคนก็มี
ปัญหาที่แตกต่างกันไป คนละหลายปัญหา 
 ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างมีความสุข เมื่อคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยเคยพบกัน ค าถามประโยคที่สอง
หลังจากกล่าวค าว่า สวัสดีเป็นการทักทายคือ สบายดีไหม ? “ค าว่าสบายดี” ในความหมายก็คือ       
มีความสุข เพราะมนุษย์โดยทั่วไป พากันแสวงหาความสุข ความสุข จึงเป็นเปูาหมายใหญ่ของชีวิต 
ความสุข มีทั้งสุขแบบโลกและสุขแบบธรรม สุขแบบโลกเป็นความสุขของชาวโลก หรือชาวบ้านซึ่ง
ได้แก่ พวกคฤหัสถ์หรือฆราวาสจะพึงม ีส่วนสุขแบบธรรมเป็นความสุขเกิดจากฌานสมบัติ และภาวะที่
ไม่มีกิเลส หรือปราศจากความทุกข์ทางใจ 
 ความสุขของคฤหาสน์หรือชาวบ้านทั่ว ๆ ไป มี 4 อย่างคือ95 1) อัตถิสุข สุขเกิดจากความมี
ทรัพย์ 2) โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ 3) อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ 4) อนวัชชสุข 
สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ 
 ความสุขเกิดจากความสันโดษ ค าว่า สันโดษ แปลว่า ความยินดี คือความพอใจ ความยินดี
ด้วยของของตน ซึ่งได้มาด้วยเรื่องแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ ตามมีตามได้ 
ความรู้จักอ่ิมรู้จักพอ สันโดษมี 3 อย่าง คือ 1) ยถาลาภสันโดษ 2) ยถาพลสันโดษ 3) ยถาสารุปป
สันโดษ 
 คุณค่าเปูาหมายและความส าเร็จของชีวิต  คุณค่า หมายถึง ราคาหรือค่าเชิงปริมาณ 
(Worth) ในอดีตเป็นเรื่องความดี  (Good) ความถูกต้อง (Right) การตัดสินจริยธรรม (Moral 
Judgment) ความงาม (Beauty) การตัดสินความสุนทรีย์  (Aesthetic judgment) ความจริง 
(Truth) หรือความสมเหตุสมผล (Validity) รวมทั้งสิ่งที่ควรจะเป็น (What It ought to be) ซึ่ง
แตกต่างจาก ข้อเท็จจริง (Fact) หมายถึงสิ่งที่ก าลังเป็น (What It is Be) สิ่งที่เคยเป็น (What It was 
Be) หรือสิ่งที่จะต้องเป็น (What It will Be) 
 กระบวนการพิจารณาทางคุณค่า 5 ประเภท คือ 1) คุณค่าในฐานะสิ่งมีประโยชน์ 
(Usefulness) 2) คุณค่าในฐานะเป็นเครื่องมือหรือทางผ่าน (Instrumental Value) 3) คุณค่าใน
ฐานะเป็นคุณสมบัติประจ าโดยธรรมชาติ (Inherent Value) 4) คุณค่าในตนเอง (Intrinsic Value)  
5) คุณค่าในฐานเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดคุณค่าอ่ืน (Contributory Value) 

                                                        
 95 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า 173. 
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 ประเภทของคุณค่าตามความต้องการของมนุษย์ 1) คุณค่าทางวัตถุ 2) คุณค่าทางจิตใจ 
 คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ 1) มนุษย์เป็นภาวะที่สูงส่งที่สุดในโลก เช่น Miss 
Universe 2) มนุษย์มีคุณค่าในตนเอง เช่น Human Right 3) มนุษย์อยู่กึ่งกลางและอยู่ในความพอดี 
 คุณค่าของชีวิตในทางปรัชญา คือคุณค่าทางจิตใจ 1) คุณค่าทางความคิด เหตุผลหรือ
คุณค่าทางสติปัญญา (Thinking) เช่น การหาค าอธิบาย ที่สมเหตุสมผลฯ 2) คุณค่าทางอารมณ์
ความรู้สึก (Felling) การตอบสนองฯ 3) คุณค่าทางความดีงาม หรือเจตนารมณ์อันดี (Willing) คือ
การตอบสนองความส านึกเกี่ยวกับความดีงามหรือจิตใจ 
 เปูาหมายของชีวิตคือความสุข : สุขนิยม 1) ความสุข คือ สิ่งดีที่สุด เป็นเปูาหมายสูงสุดของ
ชีวิต (Pleasure as Ultimate Goal) 2) ความสุขคือเปูาหมายสุดท้าย (Pleasure as Intrinsic 
Value) 3) ความสุขคือสิ่งที่มนุษย์พึงแสวงหา (Pleasure should to be Sought) 4) การกระท าที่มี
คุณค่าคือความสุข (Ethical Value of Human Action Determined by Pleasure) 
 ปรัชญาเกี่ยวกับเปูาหมายของชีวิต 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) สุขนิยม คือ เปูาหมายชีวิตมีความสุข 
เน้นทางร่างกาย, วัตถุ 2) วิมุตินิยม คือความสุขจากการเอาชนะใจตนเองและขั้นสูงสุด 3) ปัญญานิยม 
คือความรู้ การตอบสนองทางสติปัญญา 4) มนษุยนิยม คือแสวงหาสิ่งตอบสนองทุก ๆ ด้าน 
 เปูาหมายของชีวิตในศาสนาพุทธ เปูาหมายสูงสุดทางปรัชญา คือนิพพาน เปูาหมายของ
ชีวิตส าหรับประชาชนทั่วไป เรียกว่า คิหิสุข คือความสุขของผู้ครองเรือน ได้แก่ 1) อัตถิสุข คือ
ความสุขจากการมีทรัพย์ 2) โภคสุข คือความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ 3) อนณสุข คือความสุขจาก
การไม่เป็นหนี้ 4) อนวัชชสุข คือความสุขจากการประกอบอาชีพปราศจากโทษต่าง ๆ 
 เปูาหมายสูงสุดของชีวิต ศาสนาพุทธ คือนิพพาน การมองความจริงของชีวิตด้วยศาสน
ธรรม ความจริงตามแนวพุทธศาสนา ความจริงของชีวิตตามแนวอริยสัจ  ความจริงโดยการสมมติ 
(สมมติสัจจะ) ความจริงที่แท้จริง (ปรมัตถสัจจะ) อริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐของพระอริยเจ้ามี 
4 ประการ 1) ทุกข์สัจ (Suffering) 2) ทุกขสมุทัยสัจ (The cause of suffering) 3) ทุกขนิโรธสัจ 
(The Cessation of Suffering) 4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (The way to the cessation of 
suffering) 
 ลักษณะของชีวิต 3 ประการ (ไตรลักษณ์) ไตรลักษณ์ หรือสามัญญลักษณะ (ลักษณะที่
เสมอเหมือนกันของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง) มี 3 อย่างคือ อนิจจตา (ความไม่เที่ยง) ทุกขตา (ความทุกข์) 
อนัตตา (ความไม่มีตัวตน) 
 กิเลส คือสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งกระท าการต่าง ๆ เรียกว่า กิเลสวัฏฏ์ 
 กรรม คือการกระท า หรือปรุงแต่งชีวิต ให้เป็นไปต่าง ๆ เรียกว่า กรรมวัฏฏ์ 
 วิบาก คือผลแห่งการปรุงแต่งของกรรมและปัจจัยเสริมสร้างกิเลส เรียกว่า วิปากวัฏฏ์ 
 การด าเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรม หลักธรรมตามแนวอริยมรรค คือข้อปฏิบัติหรือทาง
น าไปสู่ความดับทุกข์ (อริยมรรค   มรรค/อัฏฐังคิกมรรค/มัชฌิมาปฏิปทา) แบ่งเป็น 2 สาย  คือกาม
สุขัลลิกานุโยค คือการแสวงหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นความสุขในปัจจุบัน เรียกว่า 
“พวกวัตถุนิยม” อัตตกิลมถานุโยค คือการทรมานตนให้ล าบาก 
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 ไตรสิกขา “สิกขา” แปลว่า การศึกษา ฝึกฝน อบรม ส่วน ไตร แปลว่า สาม ตรงกับ
ภาษาสัสกฤต ว่า “ไตรสิกขา” มี 3 ประการ คือ 1) ศีล คือ ความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา 2) สมาธิ 
คือ ความแน่วแน่ มั่นคง หนักแน่น 3) ปัญญา คือ ความรอบรู้ 
 มงคลชีวิต แปลว่า สิ่งที่ท าให้ถึงความเจริญ ให้ถึงความส าเร็จ และให้ถึงความก้าวหน้าใน
ครั้งพุทธกาลมีความเชื่อมงคล 3 อย่าง คือ พวกที่ 1 ทิฏฐมังคลิกะ ถือตาเป็นเกณฑ์ พวกที่ 2 สูตมังคลิกะ 
ถือหูเป็นเกณฑ์ พวกท่ี 3 มูตมังคลกิะ ถือใจเป็นเกณฑ์รู้เร็ว ประณีตฯ 
 ธรรมส าหรับพัฒนาตน  
 1) ธรรมอันท าให้งาม 2 อย่างคือ - ขันติ คือความอดทน อดกลั้น ทนได้ - โสรัจจะ คือ
ความเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยดีงาม 
 2) ธรรมมีอุปการะมาก มี 2 อย่างคือ - สติคือ ความระลึกได้ ไม่ปล่อยจิตเลื่อนลอยตาม
อารมณ์ - สัมปชัญญะ คือ ความรู้ตัวเอง  
 3) ธรรมคุ้มครองโลก - หิริ คือ ความละอายแก่ใจ - โอตตัปปะ คือความเกรงกลัวต่อบาป  
 4) รากเหง้า คือต้นตอหรือเหตุผลคุณความดี (กุศลมูล) - อโลภะ คือ ความไม่โลกอยากได้
ของคนอ่ืน - อโทสะ คือ ไม่คิดประทุษร้ายคนอ่ืน - อโมหะ คือ ความไม่โง่เขลาเบาปัญญา  
 5) สัปปุริสธรรม 7 ประการ 1. ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักและรู้จักเหตุผล 2. อัตถัญญุตา คือ รู้
ความมุ่งหมาย และรู้จักผล 3. อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน 4. มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ คือความ
พอดี 5. กาลัญญุตา คือ รู้จักกาล/รู้กาลเวลาอันเหมาะสม 6. ปริสัญญุตา คือ รู้จักชุมาชน คือรู้จักถิ่น /
ชุมชน 7. ปุคคลัญญุตา คือ รู้จักบุคคล  
 ธรรมส าหรับพัฒนาครอบครัว  
 เหตุที่ท าให้ตระกูลเสื่อม 4 ประการ - ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว - ไม่บูรณะซ่อมแซมพัสดุ
ที่เก่าหรือช ารุด - ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ - ตั้งสติหรือบุรุษทุศีล ให้เป็นแม่เรือน พ่อเรือน  
 สมชีวิธรรม 4 ประการ - สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา - สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล  
- จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาค - ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา  
 สุขของคฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) - อัตถิสุข สุขเกิดจากการมีทรัพย์ - โภคสุข สุขเกิดจากการ
ใช้จ่ายทรัพย์ - อนณสุข สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้ - อนวัชชสุข สุขเกิดแต่การประกอบงานที่
ปราศจากโทษ บรรดาสุข 4 อย่างนี้ อนวัชชสุขมีค่ามากที่สุด  
 ฆราวาสธรรม 4 - สัจจะ คือ ความจริง หรือความซื่อสัตย์ต่อกัน - ทมะ คือ รู้จักข่มจิตของ
ตน/ควบคุมจิตใจ - ขันติ คือ ความอดทน มีจิตใจเข้มแข็ง - จาคะ คือ ความเสียสละ/มีน้ าใจ 
 อบายมุข 6 แปลว่า ช่องทางแห่งความเสื่อม/พินาศ/ย่อยยับ - ติดสุราและของมึนเมา       
- ติดเที่ยวกลางคืน - ติดเที่ยวดูการละเล่น - ติดการพนัน - คบคนชั่ว - เกียจคร้านการท างาน  
 ธรรมส าหรับพัฒนางาน  
 อิทธิบาท คือ ธรรมที่ให้ถึงความส าเร็จ - ฉันทะ คือ ความพอใจในกิจการงานที่ท า - วิริยะ 
คือ ความเพียร/ขยัน/หมั่นเพียร - จิตตะ คือ ความคิดฝักใฝุ - วิมังสา คือ การสอบสวนตรวจตรา  
 จักร 4 จักรธรรม คือ ธรรมประดุจล้อน าไปสู่จุดหมาย - ปฏิรูปเทสวาสะ คือ อยู่ในถิ่นที่
เหมาะสม - สัปปุริสูปัสสยะ คือ สมาคมกับสัตบุรุษ (ผู้รู้ ) - อัตตสัมมาปณิธิ คือ ตั้งตนไว้ชอบ            
- ปุพเพกตปุญญตา คือ ท าความดีเพ่ืออนาคต 
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 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ธรรมที่ให้ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือเรียกว่า หัวใจเศรษฐี/หลัก
เศรษฐี ได้แก่ - อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น - อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา      
- กัลยาณมิตตตา มีเพ่ือนดีเป็นมิตร - สมชีวิตา เลี้ยงชีพตามเหมาะสม  
 พละ คือ ธรรมก่อให้เกิดก าลัง/ประสบความส าเร็จ - สัทธา คือ ความเชื่อ - วิริยะ คือ 
ความเพียร - สติ คือ ความระลึกได้ - สมาธิ คือ ความตั้งม่ัน - ปัญญา คือ ความรอบรู้ 
 พรหมวิหาร 4 - เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาให้เป็นสุข - กรุณา คือ ความสงสารคิด
ช่วยให้พ้นทุกข์ - มุทิตา คือ ความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี - อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง  
 สังคหวัตถุ คือ หลักการสงเคราะห์/เครื่องยึดเหนี่ยว - ทาน คือ การให้ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
เสียสละ แบ่งปัน - ปิยวาจา คือ วาจาเป็นที่รัก - อัตถจริยา คือ บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์             
- สมานัตตา คือ วางตัวเสมอต้นเสมอปลาย  
 คารวธรรม คือ ธรรมที่ควรเคารพ/เอ้ือเฟ้ือด้วยดี - พุทธคารวตา คือ เคารพในพระพุทธ    
- ธัมมคารวตา คือ เคารพในพระธรรม - สังฆคารวตา คือ เคารพในพระสงฆ์ - สิกขาคารวตา คือ 
เคารพในการศึกษา - อัปปมาทคารวตา คือ เคารพในความไม่ประมาท - ปฏิสันถารคารวตา คือ 
เคารพในการปฏิสัน  
 



 

 

 
บทท่ี 4 

วิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา 
  
 ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร๎างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” 
สามารถท าการสรุปวิเคราะห์การสร๎างจิตสาธารณะตามบริบทของสถาบันทางสังคมตํางๆ ได๎ตาม
แนวทางดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันครอบครัว 
 4.2 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันการศึกษา 
 4.3 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันศาสนา 
 4.4 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันการเมืองการปกครอง 
 4.5 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันเศรษฐกิจ 
 4.6 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 
4.1 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันครอบครัว 
 พรหมวิหาร 4 หลักพัฒนาจิตสาธารณะครอบครัว พรหมวิหารธรรม1 หมายถึง ธรรม
ส าหรับพระพรหมเป็นที่อยูํของจิตใจมี 4 ข๎อพรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมส าคัญส าหรับ บิดา
มารดา ผู๎ได๎รับสมญานามวํา เป็นพรหมของบุตร เพราะพรหมวิหารนี้ เป็นธรรมส าหรับพรหมหรือผู๎
ประเสริฐ ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ถือวํา พระพรหมเป็นผู๎สร๎างโลก เป็นเทพเจ๎าผู๎บันดาล
สิ่งทั้งหลาย พระพรหมจึงเป็นผู๎ประเสริฐ แตํในทางพระพุทธศาสนาถือวํา ทุกคนมีสํวนรํวมในการ
สร๎างสรรค์ และอภิบาลโลกด๎วยการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมก็ ชื่อวําเป็นพรหมได๎ 
เพราะฉะนั้น บิดามารดา จึงเป็นพระพรหมของบุตร เพราะมีคุณธรรม 4 ประการนี้ ได๎แกํ (1) เมตตา 
การมีความรัก ความปรารถนาดี มุํงหวังจะให๎บุตรมีความสุข บิดามารดา เป็นผู๎ที่สร๎างความสุขให๎แกํ 
บุตร ความรักของบิดามารดาที่มีตํอบุตรนั้น เป็นความรักที่บริสุทธิ์ เพราะมุํงหวั งแตํความสุขแกํบุตร
เทํานั้น ไมํหวังผลประโยชน์ตอบแทนสิ่ง อ่ืนใดนอกจากให๎เขาเป็นสุข เพราะฉะนั้นบิดามารดา จึงเป็น
ที่รักยิ่งของบุตร และด๎วยความเมตตาของบิดามารดา จึงเห็นวําบุตรเป็นที่รักอยํางยิ่งของทํานทั้ง สอง
ความเมตตาของบิดามารดาเป็นสิ่งแสดงให๎เห็นถึงความมีคุณธรรมทางจิตใจสูงเพราะทํานทั้ง สองได๎
เสียสละความสุขสํวนตัว เพ่ือความสุขของบุตรได๎ การแสดงความเมตตาตํอบุตรควรแสดงออกทั้ง 3 
ทาง ได๎แกํ 1) เมตตากายกรรม เมตตาทางกาย ได๎แกํการกระท า และการแสดงออก ทางกาย ที่
ประกอบด๎วยความเมตตา 2) เมตตาวจีกรรม เมตตาทางวาจา ได๎แกํ การพูดเจรจาถ๎อยค า ที่
ประกอบด๎วยความเมตตา 3) เมตตามโนกรรม เมตตาทางใจ ได๎แกํ การมีจิตใจที่มุํงหวังดี มีเจตนาดี
ตํอบุตรธิดา (2) กรุณา การมีความสงสารเอ็นดูบุตร ต๎องการชํวยเหลือให๎พ๎นจากความทุกข์
ยากล าบากท่ีเกิดข้ึน ยามเมื่อบุตรประสบทุกข์ ผู๎เป็นบิดามารดายํอมประสบทุกข์ไมํน๎อยกวําบุตร เชํน 

                                                        
1 ที.ม. 10/184/225. 
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ยามที่บุตรไมํสบาย ผู๎เป็นบิดามารดาต๎องคอยดูแลรักษาอยํางใกล๎ชิดจนกวําจะหายเจ็บปุวยแม๎ยามที่
บุตรประสบปัญหาชีวิตอยํางใดอยํางหนึ่ง ผู๎ที่จะให๎ค าปรึกษาที่ดีและต๎องการ ให๎ความชํวยเหลืออยําง
จริงใจโดยไมํเห็นแกํความเหน็ดเหนื่อยและความเบื่อหนําย คือ บิดามารดา ด๎วยคุณธรรมของบิดา
มารดาข๎อนี้  ท าให๎เห็นได๎วํา เมื่อยามที่บุตรประสบความทุกข์จะคิดถึงบิดามารดากํอนผู๎ อ่ืน
เพราะฉะนั้น บิดามารดาจึงเปรียบเหมือนพรหม เพราะเป็นผู๎ชํวยเหลือบุตรจากความทุกข์ทั้ง ทาง
รํางกายและจิตใจ (3) มุทิตา การมีความยินดีกับบุตรเมื่อบุตรของทํานมีความสุขหรือประสบ
ความส าเร็จ ในด๎านตําง ๆ บิดามารดาจะเป็นผู๎ที่มีความยินดีให๎อยํางจริงใจ ยามเมื่อบุตรได๎ดีมี
ความสุข บิดามารดาก็ยินดีเบิกบานพลอยมีความสุขกับบุตรด๎วย เพราะมีความปรารถนาให๎บุตรมี
ความสุขอยูํแล๎ว เมื่อบุตรได๎ประสบความสุขความส าเร็จ ก็มีความยินดีเป็นอยํางยิ่ง เชํนเดียวกับเป็น
ความสุขของตน บิดามารดาจะไมํมีความอิจฉา ริษยาในความสุขความส าเร็จของบุตรแม๎แตํน๎อยยิ่ง ถ๎า
บุตรมีความสุขมากเทําใด ทํานก็มีความสุขมากขึ้น เทํานั้น (4) อุเบกขา การวางตัวเป็นกลาง มีความ
หนักแนํน กลําวคือ บิดามารดาจะมีความเป็นกลางในความถูกต๎องไมํเอนเอียงเพราะอ านาจชักจูงของ
กิเลสฝุายต่ าอยํางใดอยํางหนึ่งบิดามารดาจะต๎องมีความหนักแนํนในการอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยใช๎หลัก
แหํงความถูกต๎องดีงามเป็นแนวทางในการปฏิบัติมีความหนักแนํนที่จะปฏิบัติตามครรลองคลองธรรม 
เพ่ือรักษาความถูกต๎องและปลูกฝังให๎บุตรสามารถพ่ึงตนเองได๎ หากขาดอุเบกขาธรรมเป็นแกนกลางใน
การอบรมเลี้ยงดูก็จะกลายเป็น2 
 สรุปวํา พรหมวิหารทั้ง 4 ข๎อ นับวําเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญํประการหนึ่งของพุทธศาสนา ที่
บิดามารดาควรปลูกฝังให๎แกํบุตรธิดาอยํางยิ่ง เพราะคนที่จะมี จิตสาธารณะนั้น จะต๎องมี ความ
ปรารถนาให๎ผู๎อ่ืนได๎รับความสุข (เมตตา) มีความปรารถนาให๎ผู๎อ่ืนพ๎นทุกข์ (กรุณา) มีความยินดีเมื่อ 
ผู๎อ่ืนได๎ดี (มุทิตา) และการรู๎จักวางเฉยไมํคิดซ้ าเติมใครเมื่อมีทุกข์ (อุเบกขา) และเนื่องจากครอบครัว
ถือวําเป็นสถาบันพ้ืนฐานของมนุษย์ เมื่อเทียบกับสถาบันอื่นในสังคมครอบครัวเป็นกลุํมสังคมที่สมาชิก
มีความสัมพันธ์กันทางเพศ และทางการสืบสายโลหิต ทุกสังคมจะมีสถาบันครอบครัว แตํอาจแตกตําง
กันในรูปแบบและบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต ของผู๎คนในครอบครัว ครอบครัวจึงเป็นจุดก าเนิดของ
การเลี้ยงดู และหลํอหลอมให๎สมาชิกปฏิบัติ หรือประพฤติตามกรอบของวัฒนธรรม โดยการถํายทอด
คํานิยมทางวัฒนธรรมที่ได๎รับจากบรรพบุรุษให๎กับชนรุํนหลัง จึงอาจกลําวได๎วํา ครอบครัวเป็นสถาบัน
แหํงแรกท่ีวางมาตรฐาน พฤติกรรมจิตส านึก และเสริมสร๎างบุคลิกภาพให๎กับสมาชิก 
 จิตสาธารณะของสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวนั้น เป็นสถาบันหลัก ซึ่งรองลงมา
จาก สถาบันศาสนา ในการสร๎างพฤติกรรม เพ่ือผู๎อื่น หรือการเสียสละเพ่ือผู๎อ่ืน ครอบครัวเป็นสถาบัน
ส าคัญตั้งแตํโบราณกาลมาแล๎ว ผู๎ใหญํมีพฤติกรรมอยํางไร เด็กก็มักจะเลียนแบบ จนมีค าพูดสะท๎อน
ปรากฏการณ์เชํนนี้บํอย ๆ ดังเชํน “ลูกไม๎หลํนไมํไกลต๎น” หรือในกรณีของสุภาพสตรีก็จะมีการพูดวํา 
“ดูช๎างให๎ดูหาง ดูนางให๎ดูแมํ” ทั้งนี้ และทั้งนั้นก็เป็นการยอมรับสมมุติฐานที่วํา ผู๎ใหญํเป็นแหลํงของ
การสร๎างบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก และที่ส าคัญที่สุดคือ คนในครอบครัวนั่นเอง เพราะ

                                                        
2 พระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย, “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวตามแนว

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2544, หนา๎ 96-97. 



93 

 

นับตั้งแตํลืมตาขึ้นมามองโลกเด็กก็จะเห็นบุคคลส าคัญในชีวิตเหลํานี้ และอยูํด๎วยอยํางใกล๎ชิดที่สุดจน
เติบใหญํ ดังนั้นในสภาวะครอบครัว ซึ่งอยูํอยํางปกติสุขทั้งหลายจะสร๎าง หรือพิมพ์สมาชิกให๎กับสังคม
อยูํตลอดเวลา ในเมืองไทยเรานั้น สถาบันครอบครัวสํวนใหญํยังนับได๎วํา อยูํอยํางปกติสุขตามสมควร 
เพราะอัตราการหยําร๎างยังต่ ากวําตะวันตก เด็กจึงไมํต๎องถูกกระเทือนใจ เป็นจ านวนมาก อยํางไรก็
ตามเม่ือขยายวงออกไปแล๎ว มิเพียงแตํคนในครอบครัวเทํานั้น ที่จะสร๎างพฤติกรรม และจิตวิทยาของ
การเอ้ือเฟ้ือเสียสละ แตํผู๎ ใหญํในสังคมทุกคน ก็มีบทบาทเทํา  ๆ กันดังนี้3 หน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัว ครอบครัว ถือวําเป็นสถาบันเล็กที่สุด และมีความส าคัญมากที่สุดส าหรับมนุษย์ เพราะเป็น
สถาบันที่ให๎ก าเนิดเลี้ยงดูมนุษย์ ให๎มีชีวิตรอดและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นอกจากนี้ ครอบครัวยังมี
บทบาทและอิทธิพลส าคัญ ในการขัดเกลาบุคลากร ในสังคมให๎อยูํรํวมกันโดยปกติสุข ครอบครัวจึงมี
คุณสมบัติพิเศษที่แตกตํางจากสถาบันอ่ืน ๆ คือ เป็นสถาบันแรกสุดที่บุคคล ได๎มีโอกาสติดตํอสัมพันธ์
กับบุคคลตําง ๆ ครอบครัว จึงมีอิทธิพลตํอบุคคล4 เมื่อมองโดยภาพรวมแล๎ว สถาบันครอบครัวมี
ความส าคัญตํอการอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นอยํางมาก และการจะพัฒนาเด็กในด๎านที่ เกี่ยวกับสถาบัน
ครอบครัวนั้น พํอแมํมีสํวนส าคัญยิ่งในการอบรม สั่งสอน เลี้ยงดูบุตร ให๎เจริญเติบโตขึ้น มาเป็นสมาชิก
ที่ดีตํอสังคม ซึ่งทางพระพุทธศาสนาได๎วางหลักการ หรือบทบาทหน๎าที่อันส าคัญของพํอแมํไว๎ คือ บิดา
มารดา พึงอนุเคราะห์บุตรด๎วยฐานะ 5 ประการ ดังนี้ ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว5 พํอแมํยํอมห๎ามปราม
บุตรธิดาไมํให๎ท าความชั่วช๎าเสียหาย ปูองกันไมํให๎ตกไปในทางที่ต่ าทรามในที่ ที่มีอันตราย การห๎าม
ปรามมิให๎ประพฤติชั่ว คือ การกันบุตรออกจากความชั่วนั้นเอง กัน หมายถึง ปูองกัน กีดกัน เพราะ
การประพฤติชั่ว ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นอกุศลกรรมที่บุคคลพึงงดเว๎น เป็นสิ่งที่ท าให๎เกิด
ความเดือดร๎อนเสียหาย ทั้งแกํตนเอง และผู๎อ่ืนบิดาและมารดาจะต๎องแนะน าสั่งสอนบุตรของตน ให๎
รู๎จักละจากความชั่วร๎ายทั้งหลาย ที่น าความเสื่อมมาสูํชีวิตในทุก ๆ ด๎าน ทั้งทางด๎านกาย วาจา และใจ 
ตลอดจนเหตุปัจจัยที่ท าให๎เกิดความประพฤติชั่ว เชํน การคบคนไมํดี การอาศัยอยูํในสภาพแวดล๎อมที่
เป็นโทษ การด ารงชีวิตด๎วยความประมาท ความเกียจคร๎าน เป็นต๎น นอกจากนี้ ความเสื่อมเสียที่ บิดา
มารดาจะพึงห๎ามปรามบุตรธิดา มิให๎กระท าอีกประการหนึ่ง คือ อกุศลกรรมบถ 10 ประการ ได๎แกํ 1) 
การฆําและเบียดเบียนชีวิตผู๎อ่ืน 2) การลักขโมยทรัพย์สินของผู๎อ่ืน 3) ประพฤติผิดในกาม 4) การพูด
เท็จ 5) การพูดสํอเสียด 6) การพูดค าหยาบ 7) การพูดเพ๎อเจ๎อ 8) มีความโลภอยากได๎สิ่งของของผู๎อ่ืน 
9) มีความอาฆาตพยาบาทคิดปองร๎ายผู๎อ่ืน 10) และการมีความเห็นผิดจากความเป็นจริง6 
 เนื่องจากบิดามารดามีประสบการณ์มากกวํา ยํอมรู๎ยํอมเห็นสิ่งที่ควรและไมํควร สิ่งที่พึง
ปฏิบัติและไมํพึงปฏิบัติ จึงมีหน๎าที่แนะน า บอกทางให๎บุตรของตนละเว๎นจากความชั่วตําง  ๆ ได๎ และ
การห๎ามปรามมิให๎ประพฤติชั่ว ควรเริ่มตั้งแตํบุตรยังเล็ก ๆ โดยการบอกและแนะน าในสิ่งที่เป็นกุศล
กรรมที่กระท า แล๎วกํอให๎เกิดประโยชน์สุขแกํชีวิตและสังคม  ให้ตั้งอยู่ในความดี7 พํอแมํสั่งสอน

                                                        
3 นพมาศ ธีรเวคิน, จิตวิทยาสังคมกับชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2542,

หน๎า 61. 
4 รัชนีกร เศรษโฐ, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช), 2528, หน๎า 126. 
5 ที.ปา. 11/67/212. 
6 ที.ปา. 11/360/431. 
7 ที.ปา. 11/267/212. 
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แนะน า ให๎ตั้งอยูํในความดีชักน า บุตรธิดาให๎มุํงไปในทางที่ จะพบความสุขความเจริญ การปลูกฝัง
ในทางท่ีดี ให๎บุตรประพฤติตนอยูํในศีลธรรม พํอแมํต๎องเลี้ยงดูกลํอมเกลาทางด๎านจิตใจ เพราะใจเป็น
ตัวควบคุมการกระท าของคน การอบรมสั่งสอนให๎ประพฤติดี ก็คือ การอบรมใจของบุตรให๎ดีนั่นเอง 
ทั้งนี้เพราะการอบรมสั่งสอนให๎บุตรเป็นคนดีด๎วยการประพฤติในสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์นั้น ผู๎ที่
เป็นบิดาและมารดา ยํอมต๎องการบุตรที่เป็นคนดี ทางพระพุทธศาสนาเรียกวํา สัปบุรุษ หรือสัตบุรุษ 
บุตรที่เป็นสัตบุรุษ ยํอมประพฤติในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ กํอให๎เกิดความสุขความเจริญแกํบุคคลใน
ครอบครัว และสังคมอยํางมากมาย การจะอบรมสั่งสอนให๎บุตรตั้งอยูํในความดีได๎นั้น ควรแนะน าสั่ง
สอนบุตรให๎ด ารงตนอยูํในกุศลกรรมบถ 10 ประการ ซึ่งเป็นหลักแหํงความดีที่ต๎องปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน 
คือ 1) เว๎นจากการฆําและเบียดเบียนชีวิตผู๎อื่น 2) เว๎นจากการละเมิดชํวงชิงทรัพย์สินของผู๎อ่ืน 3) เว๎น
จากการประพฤติผิดในกาม 4) เว๎นจากการพูดเท็จ 5) เว๎นจากการพูดสํอเสียด 6) เว๎นจากการพูดค า
หยาบ 7) เว๎นจากการพูดเพ๎อเจ๎อ 8) ไมํมีความโลภอยากได๎สิ่งของของผู๎อ่ืน 9) เว๎นจากการอาฆาต
พยาบาทปองร๎ายผู๎อ่ืน 10) และการมีความเห็นถูกต๎องเป็นสัมมาทิฏฐิ8 
 บิดามารดาจะต๎องปลูกฝังให๎บุตรมีจิตส านึกทางด๎านคุณธรรม และมีฉันทะ ในการท าความ
ดี และพัฒนาให๎มีความดียิ่ง ๆ ขึ้น เพราะความดีเป็นสิ่งที่ไมํควรสันโดษ ไมํสันโดษในกุศลธรรม    
พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบ ความเจริญรุํงเรืองของชีวิตเหมือนกับต๎นไม๎ เพราะต๎นไม๎ที่จะเติบโต
สมบูรณ์ได๎ดี เจ๎าของจะต๎องดูแลก าจัดวัชพืชและไม๎อ่ืน ๆ ที่เป็นตัวแยํงอาหาร และบ ารุงด๎วยปุ๋ยและ
น้ า อยํางถูกวิธีจึงจะเจริญงอกงาม ขั้นตอนในการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา จะต๎องละทิ้ง สิ่ง
ที่เป็นบาปอกุศล และในขณะเดียวกัน ก็ต๎องสร๎างกุศลกรรมให๎เกิดขึ้น ด๎วยหน๎าที่ของบิดามารดา
ประการหนึ่งนั้น คือ ต๎องให๎การอบรมสั่งสอนบุตรให๎ตั้งตนอยูํในความดีงาม ตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา คือ การเว๎นจากการกระท าความชั่วทั้งปวงการท ากุศลให๎ถึงพร๎อม และการท าจิตของ
ตนให๎ผํองใส9 ให้ศึกษาศิลปวิทยา10 พํอแมํพึงให๎บุตรธิดาได๎เลําเรียนศิลปวิทยา มีความรู๎ที่จะไป
ประกอบอาชีพการงาน เพ่ือตั้งตัวให๎เป็นหลักฐานตํอไป บิดามารดาชื่อวํา เป็นครูคนแรกของบุตร 
เพราะสอนให๎บุตรได๎รู๎จักเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ มากมายกํอนใครอ่ืน อีกค าหนึ่งทํานเรียกวํา เป็น ผู๎แสดงโลก
นี้แกํบุตร เพราะบุตรได๎พบกับบิดาและมารดากํอนใครอ่ืน บิดาและมารดาจึงเป็นตัวแทนของชายหญิง
ทั้งโลกที่บุตรได๎เรียนรู๎  อีกทั้งพฤติกรรมที่บิดาและมารดาได๎แสดงให๎บุตรเห็น เป็นการปลูกฝั ง
พฤติกรรมดังกลําวแกํบุตรทั้ง ทางตรงและทางอ๎อม นอกจากบิดามารดาจะสอนให๎บุตรของตนได๎
เรียนรู๎ในสิ่งตําง ๆ รอบตัวแล๎ว หน๎าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือสํงเสริมให๎เขาได๎รับการศึกษา 
สามารถน าความรู๎นั้น มาประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวและครอบครัวตํอไปได๎ในอนาคต ด๎วยเหตุนี้ บิดา
มารดาจึงควรที่จะสํงเสริมเรื่องการศึกษาเลําเรียน เพ่ือให๎บุตรเติบโตมาพอมีความรู๎ความสามารถที่จะ
เลี้ยงชีพของตนตํอไปได๎ หาภรรยา (สามี) ที่สมควรให้11 ถึงเวลาถึงวัยที่จะมีครอบครัว พํอแมํก็เป็น
ธุระเอาใจใสํ จัดแจงชํวยเหลือ โดยรับที่จะท าด๎วยความเต็มใจ เมื่อบุตรเติบโตเป็นผู๎ใหญํสมควรที่มี

                                                        
8 ที.ปา. 11/360/431-432. 
9 ขุ.ธ. 25/183/90. 
10 ที.ปา. 11/267/213. 
11 ที.ปา. 11/267/213. 



95 

 

ครอบครัวแล๎ว บิดามารดาต๎องรับภาระหน๎าที่ในการเอาใจใสํดูแลด๎านการมีครอบครัวของบุตร เริ่มต๎น
จากการให๎ค าปรึกษาแนะน า ในการเลือกคูํครอง โดยให๎ค าปรึกษาในฐานะที่บิดามารดาเคยมี
ประสบการณ์ผํานเรื่องนี้มากํอน ยํอมให๎ค าปรึกษาที่ดีและมีประโยชน์ตํอบุตรได๎ ในที่นี้รวมทั้ง การ
จัดการตามประเพณีที่มีมา เชํน การสูํขอ การหมั่นหมาย ตลอดจนการสมรส บิดามารดามีหน๎าที่ ใน
การชํวยเหลือทรัพย์ด๎านเงินทองอันเป็นคําธรรมเนียมในการแตํงงาน ในที่นี้หมายถึง คําสินสอดทอง
หมั้น คําใช๎จํายในการจัดงานแตํงงาน เป็นต๎น ในสังคมปัจจุบันบทบาทในด๎านนี้ อาจลดน๎อยลง แตํ
บิดาและมารดาก็ยังคงมีหน๎าที่ ต๎องคอยให๎ค าแนะน าบุตรให๎รู๎จักเลือกคนที่ดี เพ่ือมาเป็นสามีและ
ภรรยา สํวนในอดีตนั้น ผู๎ใหญํเป็นผู๎จัดหาคูํสมรสให๎บุตรเอง จะเห็นได๎วํา บิดามารดามีบทบาทมาก ใน
การเลือกคูํครองให๎กับบุตรของตน เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบุตรเขย และบุตรสะใภ๎ที่ดี โดยค านึงถึงความผาสุก
อันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของบุตรเป็นส าคัญ มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร12 พํอแมํมอบ
ทรัพย์สมบัติให๎ในเวลา อันสมควรเป็นระยะ ๆ ไปแกํบุตรธิดา และวาระสุดท๎ายก็มอบสมบัติชิ้นสุดท๎าย
ที่เรียกวํา “มรดก” บิดามารดาเป็นผู๎ให๎การสงเคราะห์บุตร ด๎วยทรัพย์สินเงินทองตามที่จ าเป็น เพ่ือให๎
เขาได๎น าไปใช๎จํายสํวนตัว และเมื่อบุตรอยูํในวัยอันสมควรที่จะต๎องได๎รับมรดกจากตระกูล ผู๎เป็นบิดา
มารดาจะต๎องแบํงปันมรดกของตระกูล ให๎แกํบุตรของตนเพ่ือเป็นฐานในการสร๎างตัวตํอไปในอนาคต 
การให๎มรดกนั้น เมื่อถึงกาลเวลาอันควร จึงให๎ถ๎ายังไมํถึงเวลาอันควร เชํน บุตรยังอยูํในวัยเยาว์ และ
ไมํรู๎จักคําของเงินทองทรัพย์สมบัติ ควรรอให๎บุตรเติบโตกํอน จึงมอบให๎ หรือในทางตรงกันข๎าม หาก
วําบุตรยังประพฤติชั่ว อยูํ เชํน หมกมุํนอยูํในอบายมุข ควรให๎บุตรกลับตัวเสียกํอน แล๎วจึงมอบทรัพย์
ให๎ ดังที่กลําวมานี้ การมอบทรัพย์สมบัติให๎กับบุตรนั้น จะต๎องค านึงถึงความเหมาะสม และให๎ในเวลา
ที่ควรให๎ ไมํควรตามใจบุตร หรือเลี้ยงบุตรด๎วยเงินทอง โดยปราศจากความรัก และการดูแลเอาใจใสํ 
เพราะเป็นการกํอให๎เกิดปัญหาแกํเด็ก นั้นคือ จะเป็นการปลูกฝังคํานิยมทางด๎านวัตถุให๎กับบุตร ท าให๎
ไมํรู๎จักคุณคําของเงิน เป็นการสร๎างนิสัยความฟุุมเฟือย ตามใจตนเองจนเกินขอบเขต ท าให๎ขาดความ
พากเพียรในการแสวงหา และพ่ึงพาตนเอง เพราะได๎รับการตามใจจากบิดาและมารดา จนเกิดความ
เคยชิน อันเป็นการท าลายบุตรโดยวิธีการทางอ๎อม 
 ในส่วนสถาบันครอบครัว ตามทัศนะหรือแนวคิดทางสังคมวิทยา ได้จ าแนกหน้าที่ไว้
ดังนี้13 1) สร๎างสมาชิกใหมํให๎แกํสังคมด๎วยการให๎ก าเนิดบุตร ท าให๎สังคมสามารถด ารงอยูํและสืบ
ตํอไปได๎อยํางมั่นคงถาวร 2) ควบคุมพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในสังคมให๎เหมาะสมในรูปของการ
สมรส ซึ่งคูํสมรสต๎องปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทของแตํละฝุาย คือ สามี - ภรรยา ตามสังคม
ก าหนดท าให๎ปัญหาทางเพศในสังคมลดลง 3) เลี้ยงดูสมาชิกใหมํของสังคม คือ บุตรของตนให๎พ๎นจาก
ภัยอันตรายตําง ๆ และเจริญเติบโตอยํางมีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4) การให๎ความรัก ความ
อบอํุน ความหวังและก าลังใจให๎แกํสมาชิกท าให๎สมาชิกมี ขวัญก าลังใจ และมีความมั่นคงทางจิตใจ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข 5) การขัดเกลาทางสังคม โดยการอบรมสั่งสอนให๎บุตรปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานทางสังคมปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให๎เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  6) การก าหนด
สถานภาพและบทบาทของบุคคล เชํน เพศล าดับของสมาชิกในครอบครัว ชนชั้น ภูมิล าเนา ซึ่งบุคคล

                                                        
12 ที.ปา. 11/267/213. 
13 สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตส์ โอ เอส พริ้นติ้งเฮ๎า), 2545, หน๎า 148. 
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สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามบรรทัดฐานของแตํละสังคม 7) หน๎าที่ทางเศรษฐกิจ คือ เป็นหนํวยผลิต
และหนํวยบริโภคที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ 8) รักษาเพ่ิมพูนและถํายทอดทางวัฒนธรรมของสังคม
ให๎แกํสมาชิกท าให๎วัฒนธรรมในสังคมด ารงอยูํตํอไป 
 ดังนั้น สถาบันครอบครัว จึงเป็นพ้ืนฐานของสังคม ถ๎าครอบครัวมีแตํความคลอนแคลน
สังคมก็พลอยคลอนแคลนไปด๎วย และเด็กที่เติบโตจากครอบครัวที*คลอนแคลนจะมีจิตส านึกที่
คลาดเคลื่อน การสอนและการอบรมของสถาบันครอบครัวควรด าเนินการให๎สอดคล๎องประสานไปใน
จุดหมายเดียวกันกับการสอนการอบรมของสถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา เพ่ือปูพ้ืนฐาน 
หรือฝังรากให๎เด็กมีจิตส านึกที่เป็นสัมมาทิฐิเสีย ตั้งแตํยังเด็ก เพ่ือที่เด็กจะได๎เป็นก าลังในการ
สร๎างสรรค์สังคมที่มีความรํมเย็นเป็นสุข  
 (1) ความม่ันคงของครอบครัว ครอบครัว ที่มั่นคงเริ่มต๎นจากคูํแตํงงาน ซึ่งจะต๎องมีความ
รัก ความเข๎าใจกันเป็นเบื้องแรก และมีคุณสมบัติหลายอยํางที่เหมาะสมดังปรากฏในหลักค าสอนเรื่อง 
สมชีวิธรรม 4 ประการ คือ14 1) สมสัทธา มีศรัทธาเสมอสมกัน กลําวคือ มีความเคารพนับถือใน
ศาสนาอยํางเดียวกัน หรือมีหลักการปฏิบัติในแนวเดียวกัน หรืออยํางน๎อยปรับเข๎าหากันได๎ 2) สมสีลา 
มีศีลเสมอสมกัน กลําวคือ มีความประพฤติปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม กิริยามารยาท สอดคล๎องไป
ด๎วยกันได๎ 3) สมจาคา มีจาคะเสมอกัน กลําวคือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ โอบอ๎อมอารี มีใจกว๎าง ความ
เสียสละ ไมํขัดแย๎งกัน พร๎อมจะชํวยเหลือผู๎อ่ืนเหมือนกัน 4) สมปัญญา มีสติปัญญาสมเสมอกัน มีเหตุ
มีผลพอ ๆ กัน เข๎าใจกันดี พูดจากันรู๎เรื่อง และยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน 
 คูํแตํงงานจะมีชีวิตคูํในครอบครัวยั่งยืน จะต๎องมีคุณลักษณะเหมาะสมกันในเรื่องที่ส าคัญ
ทั้งสีเรื่องนี้ เมื่อแตํงงานเป็นคูํครองโดยสมบูรณ์ มีสิทธิตํอกันในฐานะเป็นสามีภรรยากันแล๎ว ทั้งคูํ
จะต๎องมีบทบาทหน๎าที่ ที่ควรประพฤติปฏิบัติตํอกันและกัน ดังจะได๎กลําวตํอไป 
 (1) หน้าที่ของสามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา ภรรยาถือวําเป็นทิศเบื้องหลัง เพราะภรรยาเป็น
ฝุายติดตามสามีไปข๎างหลังตามธรรมดาทั่ว ๆ ไป สามีจะเป็นผู๎น าของครอบครัว เพราะถือวํา บุรุษเป็น
ผู๎แข็งแรง ทั้งโดยก าลังกายและก าลังใจ ตลอดถึงสติปัญญา ความคิด และวัฒนธรรมประเพณี ที่
ประชาชนประพฤติปฏิบัติกันมาก็ยอมรับในข๎อนี้ จึงมีค ากลําวที่วํา สามีเป็นช๎างเท๎าหน๎า ภรรยาเป็น
ช๎างเท๎าหลัง เมื่อเป็นดังนี้  สามีที่ดีพึงปฏิบัติหรือบ ารุงภรรยาตามหลักของทิศ 6 โดยหน๎าที่ 5 
ประการ15 1) ให้เกียรติยกย่องสมฐานะที่เป็นภรรยา คือ สามีพึงยกยํองนับถือวํา เป็นภรรยาการยก
ยํองนับถือวํา เป็นภรรยานับวําส าคัญมาก เพราะสตรีสํวนใหญํ ไมํต๎องการเป็นภรรยาลับภรรยาเก็บ 
ต๎องการให๎สามียกยํองวําเป็นภรรยา เพราะที่ตนมาสูํสกุลของสามี ก็หวังที่จะให๎สามีเป็นที่พ่ึงที่พ านัก 
ให๎สามีคอยคุ๎มกันภัยตําง ๆ ซึ่งโบราณถือวํา สามีเป็นช๎างเท๎าหน๎า ภรรยาเป็นช๎างเท๎าหลัง แม๎ปัจจุบัน
บุรุษและสตรีจะมีสิทธิเทําเทียมกัน แตํก็เป็นไปตามกฎหมายเทํานั้น 2) ไม่ดูหม่ิน คือ การไมํดูหมิ่น
น้ าใจภรรยา เป็นอุบายที่จะให๎สามีภรรยาครองชีวิตคูํอยูํด๎วยความราบรื่น ไมํท าความบาดหมางใจกัน 
การดูหมิ่นนั้น อาจจะมาจากเหตุหลายประการเชํน ดูหมิ่นวงศ์ตระกูล รูปรําง สติปัญญา ความ
ประพฤติ หรือมรรยาท สามีที่ดีไมํควรน าเรื่องเหลํานี้มาพูดกระทบกระทั่ง ให๎เป็นที่สะเทือนใจของ
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ภรรยา 3) ไม่ประพฤตินอกใจ คือ ค าวํานอกใจ หมายถึง การกระท าในสิ่งที่ภรรยาไมํพอใจให๎ท า 
หมายถึง การคบหากับสตรีอ่ืนทั้งลับและเปิดเผย ความประพฤติข๎อนี้ เป็นการเชือดเฉือนใจภรรยา
อยํางร๎ายแรง ท าให๎ภรรยาคลายความรักนับถือ ความไว๎เนื้อเชื่อใจ ยิ่งวํานี้ซ้ าจะเป็นศัตรูท าลาย
ความสุขความสงบไมํมีที่สิ้นสุด ที่มีค ากลําววํา คนทีใกล๎ชิดที่สุดเป็นศัตรูที่ร๎ายที่สุด ก็หมายถึงภรรยานี้
ประการหนึ่ง 4) มอบความเป็นใหญ่ให้ คือ ปกติสามีจะต๎องไปประกอบอาชีพนอกบ๎าน ภรรยาก็จะ
รับผิดชอบคือท างานในบ๎าน การดูแลบริวารยํอมเป็นหน๎าที่ของภรรยาโดยเฉพาะการเงินเป็นเรื่อง
ส าคัญ สามีพึงมอบเงินทองให๎ภรรยาเก็บไว๎ใช๎จําย อันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคภายในบ๎าน ซึ่งกิจการ
เหลํานี้ สามีควรมอบให๎ภรรยาเป็นผู๎จัดท าเพ่ือที่จะให๎ภรรยาได๎รับต าแหนํงแมํบ๎านหรือเป็นผู๎จัดการใน
บ๎านอยํางภาคภูมิใจ 5) หาเครื่องประดับเป็นของขวัญให้ตามโอกาส คือ การแตํงตัวให๎สวยงาม เป็น
ลักษณะประจ าตัวของสตรีทุกคน ถึงแม๎วําภรรยาจะได๎รับต าแหนํงแมํบ๎านและมีสิทธิที่จะใช๎จํายเครื่อง
แตํงตัวได๎ตามสบายก็จริง แตํเพ่ือเป็นสินน้ าใจ หรือเป็นการแสดงความรักตํอภรรยา สามีควรซื้อของ
ใช๎เครื่องประดับมาเป็นของก านัลภรรยาในบางครั้งบางคราว เพ่ือกระชับความสัมพันธไมตรีระหวําง
สามีภรรยาให๎แนํนแฟูนยิ่งขึ้น 
 หน้าที่ของภรรยาที่พึงปรารถนาของสามี ภรรยาเมื่อได๎รับการบ ารุงเลี้ยงดูจากสามี
ดังกลําวแล๎ว ยํอมอนุเคราะห์สามีด๎วยหน๎าที่  5 ประการเชํนกัน คือ16 1) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย คือ 
ดูแลความสะอาด ความเรียบร๎อยของบ๎านเรือนที่อยูํอาศัย การท าอาหาร ที่หลับที่นอนเหลํานี้ ถือวํา 
เป็นงานของแมํบ๎าน สตรีที่จะเป็นแมํศรีเรือนต๎องจัดการงานที่กลําวมานี้ ให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ จึงจะ
เป็นแมํศรีเรือนที่รักใครํของสามี 2) สงเคราะหญ์าติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี ได๎แกํ ญาติมิตรหรือบุคคล
ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นผู๎ที่สามีชอบพอรักใครํนับถือ และเคยพ่ึงพาอาศัยมาแตํกํอน ก็ควรอนุเคราะห์
เกื้อกูลตามสภาพของบุคคล และการสงเคราะห์จะส าเร็จได๎จากการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํของตน หรือด๎วย
การขอร๎องของผู๎นั้น ก็ตกอยูํในระดับแหํงการสงเคราะห์เชํนกัน 3) ไม่ประพฤตินอกใจ คือ ภรรยาที่ดี
จะต๎องมี หิริ โอตตัปปะ คือ มีความละอายใจและมีความเกรงกลัวตํอบาปกรรม และเกรงกลัวตํอสามี 
จักต๎องถนอมกายและใจไมํให๎ประพฤติชั่ว เพราะการประพฤติเชํนนั้น เป็นเรื่องนําบัดสี อันจะท าตน
ให๎ตกเป็นคนเลวทรามชั่วชาสามานย์ ไมํมีสมาคมใดต๎อนรับ 4) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ คือ การ
รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได๎นั้น เป็นหน๎าที่ของภรรยาที่จะต๎องดูแล และเก็บรักษา หมายถึง
รายได๎จากการที่สามีไปประกอบอาชีพในภายนอกมาได๎แล๎วมอบให๎ภรรยาเป็นผู๎รับผิดชอบในการเก็บ
รักษา และใช๎จํายภายในครัวเรือนภรรยาจักต๎องรู๎จักจัดสรรรายได๎ให๎ถูกต๎อง ตามความเหมาะสมแกํ
ฐานะ คือ ต๎องมีความเข๎าใจดีวํา สิ่งไหนควรจําย สิ่งไหนไมํควรจําย สํวนไหนควรเก็บไว๎ เพ่ือเป็นทุนใน
ยามเจ็บปุวย 5) ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง คือ มีภาษิตอยูํค าหนึ่งวํา “ความเกียจคร๎าน
เป็นมลทินของการงานทั้งปวง” สตรีผู๎เป็นภรรยาไมํควรเกียจคร๎านในการท างานทั้งปวงการงานใน
หน๎าที่ของแมํบ๎านพอสรุปได๎ ดังนี้ 1) ขยันในการประกอบอาหารและปรุงอาหาร 2) ขยันในการดูแล
รักษาความสะอาดความเรียบร๎อยในบ๎านเรือน 3) ขยันในการขวนขวายสงเคราะห์ญาติมิตรบริวาร 4) 
ขยันในการดูแลรักษาและอบรมบุตร 
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 หน้าที่ของบิดารมารดาที่มีต่อบุตร บุรุษสตรีที่ ได๎แตํงงานเป็นสามีภรรยากัน เมื่อมีบุตรไมํ
วําจะเป็นบุตรโดยสายโลหิตหรือบุตรบุญธรรม ยํอมเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นบิดามารดา และ
จะต๎องปฏิบัติหน๎าที่ต๎อบุตรดังนี้ (1) หน้าที่เอาใจใส่ และเข้าใจบุตร บิดามารดาจะต๎องรู๎จักลักษณะ
และพฤติกรรมของบุตร ตามหลักพระพุทธศาสนา บุตรมี 3 ประเภท คือ 1) อภิชาตบุตร 2) 
อนุชาตบุตร 3) อวชาตบุตร17 อภิชาตบุตร คือ บุตรทียิ่งกวําบิดามารดา เป็นบุตรที่สูงสํงกวําบิดา
มารดา ทางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรู๎ความสามารถทางสติปัญญาสูงสํงกวําบิดามารดา 
ในแงํสังคม อาจจะรวมถึงบุตรที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวําบิดามารดา อนุชาตบุตร คือ บุตรที่เสมอ
ด๎วยบิดามารดา ทางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม ในระดับสังคมเป็นบุตรที่สถานภาพทางสังคม เทํา
เทียมหรือเสมอกันกับบิดามารดา ระดับสติปัญญาและความรู๎ ความสามารถก็ไมํเกินไปกวําบิดา
มารดา อวชาตบุตร คือ บุตรที่ต่ าต๎อยกวําบิดามารดาในทุกด๎าน แม๎จะได๎รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา
อยํางเต็มที่ ก็ไมํสามารถเจริญก๎าวหน๎าเทําเทียมกับบิดามารดาได๎ ไมํวําจะเป็นเรื่องทางสติปัญญาทาง
คุณธรรมหรือทางสถานภาพสังคม 
 บิดามารดาโดยทั่วไป ปรารถนาจะมีบุตรที่เป็นอภิชาตบุตร หรืออยํางน๎อยก็อนุชาตบุตร แตํ
ไมํปรารถนาบุตรที่ เป็นอวชาตบุตร เพราะอวชาตบุตรไมํน าความยินดี ความภาคภูมิใจและความสุข
มาสูํบิดามารดา มีแตํจะน าความทุกข์ ความเดือดร๎อนมาสูํบิดามารดาและวงศ์ตระกูล ดังมีพระพุทธ
พจน์ระบุไว๎วํา 
 “บัณฑิตยํอมปรารถนาอติชาตบุตร และอนุชาตบุตร ไมํปรารถนาอวชาตบุตร ซึ่งมีแ ตํ
ท าลายวงศ์ตระกูล บุตร 3 จ าพวกนี้มีอยูํในโลก สํวนบุตรผู๎เป็นอุบาสก ถึงพร๎อมด๎วยศรัทธา ถึงพร๎อม
ด๎วยศีล ผู๎ (โอบอ๎อมอารี) รู๎ความประสงค์ ปราศจากความตระหนี่ยํอมรุํงเรืองในบริษัททั้งหลาย 
เปรียบเหมือนพระจันทร์พ๎นแล๎วจากเมฆฉะนั้น”18 
 จากพระพุทธพจน์นี้ ยํอมชี้ให๎เห็นวํา บิดามารดาปรารถนาอติชาตบุตรและอนุชาตบุตร 
เพราะเป็นบุตรที่สร๎างความเจริญรุํงเรือง สร๎างเกียรติชื่อเสียงมาสูํวงศ์สกุล แตํไมํปรารถนาอวชาตบุตร 
เพราะเป็นผู๎สร๎างแตํความเดือดร๎อน เป็นผู๎ท าลายชื่อเสียง ล๎างผลาญวงศ์สกุลให๎เสื่อมเสีย 
 บิดามมารดา ถือวําเป็นผู๎ที่ใกล๎ชิดบุตรมากที่สุด มีอิทธิพลในการหลํอหลอมบุตรให๎เป็น
พลเมืองดี หรือจะให๎เป็นพลเมืองร๎ายมากกวําใคร ๆ แตํถึงอยํางไรก็ตาม บิดามารดาทุกคนยํอม
ปรารถนาที่จะให๎บุตรของตนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ คือ ให๎เป็นคนดีครบทั้ง 5 ดี คือ   
1) เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา 2) เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ 3) เป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน 4) เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ 5) เป็นสาวกท่ีดีของพระศาสดา19 
 หากครอบครัวใดที่มีบุตรทั้ง 5 ดีนี้แล๎ว ถือวําเป็นบุตรที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะฉะนั้นบิดา
มารดาจึงต๎องท าการอนุเคราะห์บุตร ซึ่งถือวําเป็นหน๎าที่ของบิดามารดาที่ต๎องปฏิบัติตํอบุตรของตน 
เมื่อบิดามารดาได๎ปฏิบัติหน๎าที่ของตนดังนี้แล๎ว นอกจากจะท าให๎บุตรเป็นคนดีดังความประสงค์แล๎ว 

                                                        
17 ขุ.ธ. 25/74/431. 
18 ขุ.อิติ. 25/74/433. 
19 พระบุญนพ สุทฺธสีโล, โอวาทท่านอาจารย์พุทธทาส แด่...ยุวชน, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา), 2536, หน๎า 

21. 
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ยังเป็นเหตุให๎บุตรเกิดความส านึกและซาบซึ้งในตัวบิดามารดาวํา เป็นผู๎มีพระคุณแกํตนอยํางแท๎จริง 
และเป็นเหตุจูงใจให๎บุตรสนองตอบพระคุณใสโอกาสตํอไปด๎วย เพราะฉะนั้นบิดามารดาจึงให๎
การศึกษาและฝึกอบรมให๎เป็นบุตรชนิดดีที่สุด 
 หน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร บิดามารดาจะได๎ชื่อวํา เป็นบิดามารดาอยํางแท๎จริง ก็ตํอเมื่อได๎
อบรมเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 1) ห๎ามปรามและปูองกันจากความชั่วรวมทั้ง ห๎าม
ปรามและปูองกันมิให๎บุตรข๎องเกี่ยวกับแหลํงความชั่วทุกประเภท 2) ดูแลฝึกอบรมให๎บุตรตั้งอยูํใน
ความดี กลําวคือ ให๎บุตรท าแตํความดีงามและมีความเชื่อฟังตํอค าแนะน าสั่งสอนของวิญญูชน และ
กัลยาณชนทั้งหลาย 3) ให๎บุตรได๎มีการศึกษาศิลปวิทยา เพ่ือให๎มีความรู๎และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพการงานที่สุจริต สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวของตนเองได๎ เมื่อมีคูํครองและมีบุตรของ
ตนเองในอนาคต 4) เป็นธุระจัดการในเรื่องคูํครองที่เหมาะสมแกํบุตร ในเวลาอันสมควรที่บุตรจะมี
คูํครอง รวมทั้งให๎ค าแนะน าแกํบุตรในการเลือกคูํครองที่เหมาะสม 5) มอบทรัพย์สมบัติ (ที่มี) ให๎แกํ
บุตร เมื่อถึงโอกาสอันสมควรจะมอบให๎อยํางเหมาะสม และเป็นธรรม 
 หน้าที่ในการรักษาครอบครัวให้ม่ันคงและเป็นสุข  บิดามารดา ถือวําเป็นหัวหน๎าของ
ครอบครัว จึงมีหน๎าที่ส าคัญยิ่ง ในการรักษาความมั่นคงของครอบครัวและสร๎างครอบครัวให๎เป็นสุข 
ความมั่นคงของครอบครัว (กุลจิรัฏฐิติ) จะเป็นไปได๎โดยอาศัยหลักการ 4 ประการ ดังตํอไปนี้20 1) 
แสวงหาพัสดุที่หายไป คือ สิ่งจ าเป็นต๎องใช๎อุปโภคและบริโภค เมื่อหมดไปต๎องพยายามหามาไว๎ใช๎ให๎
เพียงพอ ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องตามท านองคลองธรรม 2) ซ่อมแซมพัสดุทีเก่าคร่าคร่ า คือ สิ่งของ
เครื่องใช๎ และบ๎านเรือนที่อยูํอาศัยหากทรุดโทรม จะต๎องรู๎จักบูรณปฏิสังขรณ์ให๎อยูํในสภาพคงทนดี
งามเหมือนเดิม เพื่อให๎สามารถใช๎ได๎ดีเป็นปกติ ไมํควรปลํอยให๎ช ารุดทรุดโทรม และเสียหายโดยไมํท า
การซํอมแซม มิฉะนั้นบ๎านเรือนจะต๎องอยูํไมํได๎นานครอบครัวจะประสบความล าบาก 3) รู้จักประมาณ
ในการบริโภค คือ ต๎องรู๎จักประมาณในการใช๎สิ่งของตําง ๆ ทั้ง ใช๎กินและใช๎อุปโภค ไมํใช๎จํายทรัพย์ที่
หามาได๎ฟุุมเฟือย จนไมํมีเก็บออมเอาไว๎ใช๎เมื่อถึงคราวจ าเป็น 4) ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่
ในเรือน คือ ผู๎ที่เป็นพํอบ๎านแมํเรือนต๎องเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความรัก ความเมตตาตํอกันและกัน 
และมีจิตใจตั้งมั่น ในคุณความดี พร๎อมจะเป็นหัวหน๎าครอบครัวที่ดี และสร๎างครอบครัวให๎มีความ
มั่นคงและเป็นสุขอยํางถาวร 
 ความสุขในครอบครัว เป็นเป้าหมายส าคัญอีกอย่างหนึ่งของครอบครัวทั้งหลาย การจะ
มีความสุขในครอบครัวได้นั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องปฏิบัติตน ดังนี้21 1) อัตถิสุข (สุขเกิด
จากความมีทรัพย์) คือ พยายามขยันหาทรัพย์ด๎วยความสุจริตเพ่ือให๎มีความมั่นใจวํา ครอบครัวจะไมํ
ยากแค๎น เพราะความยากไร๎ทรัพย์สินที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต จะท าให๎ชีวิตมีแตํความทุกข์ และ
ความยากล าบาก การมีทรัพย์สินที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต ท าให๎ชีวิตไมํบกพรํองสิ่งจ าเป็นนั้นเป็น
ความสุขอยํางหนึ่ง 2) โภคสุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์) คือ รู๎จักใช๎ทรัพย์สินที่หามาได๎ให๎เกิด
ประโยชน์อยํางเต็มที่ เชํน เลี้ยงดูตนเอง และสมาชิกทุกคนในครอบครัวให๎มีความสุขพอสมควรแกํ
อัตภาพ การมีทรัพย์แตํไมํน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์จะไมํท าให๎ชีวิตมีความสุขอาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้น 

                                                        
20 องฺ.จตุกฺก. 21/258/376. 
21 องฺ.จตุกฺก. 21/62/105. 
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ด๎วยซ้ า เชํน เกิดความเสียดาย เมื่อมีความเสียดายความทุกข์ก็เกิดขึ้น ดังนั้น ความสุขอยํางหนึ่งของ
ชีวิตในครอบครัวก็คือ ความสุขจากการได๎ใช๎ทรัพย์อยํางมีประโยชน์ (โภคสุข)  3) อนณสุข (สุขเกิด
จากความไม่เป็นหนี้) คือ อยําพยายามสร๎างหนี้สินใด ๆ อยํางไมํจ าเป็น การมีหนี้สินนั้น เป็นทุกข์ 
จิตใจของผู๎เป็นหนี้จะคอยกังวลและระแวงตลอดเวลาโดยเฉพาะระแวงตํอเจ๎าหนี้บางครั้ง เมื่อไมํมีทาง
ใช๎หนี้คนอ่ืนได๎ ก็อาจจะหลบหนีเจ๎าหนี้ด ารงชีวิตอยูํอยํางไมํเป็นสุข มีตัวอยํางหลายกรณีที่มีการ
ทะเลาะวิวาทกันระหวํางเจ๎าหนี้กับลูกหนี้ ในบางกรณีถึงกับมีการฆําท าลายชีวิตกัน โดยเจ๎าหนี้บ๎าง 
หรือโดยลูกหนี้บ๎าง เพ่ือล๎มล๎างหนี้ทีกู๎ยืมกัน ดังนั้น ครอบครัวที่มีความสุข ต๎องเป็นครอบครัวที่ปลอด
จากหนี้สิน การไมํเป็นหนี้ใครนั้น ท าให๎บุคคลมีความภูมิใจและเอิบอ่ิมใจวําตนเองเป็นอิสระ ไมํมี
หนี้สินติดค๎างใคร 
 อนวัชชสุข (สุขเกิดความประพฤติที่ไม่มีโทษ) คือ ความสุขเกิดจากการประพฤติปฏิบัติ
ถูกต๎อง ตามหลักศีลธรรม และถูกต๎องตามระเบียบประเพณีและกฎเกณฑ์ตําง ๆ ของสังคม กลําวคือ 
เป็นความสุขจากการประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตน
เคารพนับถือ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่ตนสังกัด ผู๎ที่บ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีนั้น ไมํมีใครต าหนิ
ติเตียน ไมํมีใครกลําวร๎ายให๎โทษ มีแตํคนยกยํองสรรเสริญ และข๎อนี้ท าให๎บุคคลผู๎ประพฤติปฏิบัติดีนั้น 
มีความภูมิใจตนเองและมีความยินดี วําตนเองไมํประพฤติบกพรํอง เสียหาย ท าให๎เกิดความสุขขึ้น ใน
จิตใจของตน 
 หน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดามารดา บุตร ตามรูปศัพท์ แปลวํา ผู๎ที่ท าให๎บิดามารดามี
ความรู๎สึกเอิบอิ่มเป็นสุขใจ (ผู๎ที่ยิ่ง หทัยของบิดามารดาให๎เต็ม) และเป็นที่พึงปรารถนาของบิดามารดา 
ดังนั้น บุตรเมื่อได๎รับการอบรมเอาใจใสํและเลี้ยงดูจากบิดามารดาแล๎ว บุตรที่ดีมีคุณภาพ มีจิตส านึก
สาธารณะควรปฏิบัติหน๎าที่ตอบแทนคุณบิดามารดา22 ดังตํอไปนี้ 1) ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยง
ท่านตอบ คือ มีความกตัญญูรู๎คุณของบิดามารดาเมื่อบิดามารดา แกํชรา เลี้ยงตนเองไมํได๎ ต๎องเลี้ยง
บิดามารดาเป็นการตอบแทน รวมทั้ง เอาใจใสํปรนนิบัติเมื่อบิดามารดาเจ็บไข๎ได๎ปุวย 2) จักท ากิจของ
ท่าน คือ รู๎จักชํวยท ากิจธุรการงานตําง ๆ ของบิดามารดา เชํนชํวยท าการงานในบ๎าน ชํวยแบํงเบา
ภาระหน๎าที่การงานของบิดามารดา ซึ่งประกอบอาชีพการงานนั้น  ๆ ไมํวําจะเป็นเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรืออาชีพสํวนตัวใด ๆ ก็ตามบุตรต๎องไมํนั่ง ดูดาย อยํางน๎อยก็ชํวยท างาน
บ๎านตําง ๆ ให๎เรียบร๎อย 3) จักด ารงวงศ์ตระกูล คือ ชํวยด ารงวงศ์สกุลให๎ยั่งยืน โดยประพฤติตนเป็น
คนดีเพ่ือน าชื่อเสียงมาสูํวงศ์ตระกูล และไมํประพฤติตนให๎เป็นที่เสื่อมเสียแกํชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล  
4) จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท คือ ประพฤติตนให๎เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
กลําวคือ ประพฤติตนเป็นบุตรที่ดี เชื่อฟังโอวาท ค าสอนของบิดามารดา ไมํประพฤติตนเป็นคนเกเร 
สร๎างความทุกข์ ความเดือดร๎อนแกํบิดามารดา บุตรที่เชื่อฟังค าแนะน าสั่งสอนของบิดามารดา ท าให๎
บิดามารดามีความสุข และมีความภาคภูมิใจในตัวบุตร บิดามารดาจะมอบทรัพย์มรดกให๎แกํบุตรที่
ประพฤติดเีทํานั้น สํวนบุตรที่ท าให๎พํอแมํเป็นทุกข์ สร๎างความเสื่อมเสียแกํวงศ์ตระกูล พํอแมํอาจจะไมํ
มอบทรัพย์มรดกให๎ก็ได๎ เพราะประพฤติตนไมํเหมาะสม 

                                                        
22 ที.ปา. 11/267/212. 
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 เม่ือท่านล่วงลับไปแล้วท าบุญอุทิศให้ท่าน คือ บุตรที่ดีต๎องรู๎จักเสียสละทรัพย์สินตําง ๆ 
เพ่ือชํวยเหลือสังคม โดยมอบทรัพย์สินเหลํานั้น ในนามของบิดามารดา และเมื่อบิดามารดาสูญเสีย
ชีวิตไปแล๎ว ควรท าบุญอุทิศสํวนกุศลให๎บิดามารดา ซึ่งจะเป็นการท าให๎ตนไมํลืมบิดามารดาผู๎มีอุปการ
คุณ และด าเนินชีวิตของตนตามแบบอยํางที่ดีงามของบิดามารดาที่ลํวงลับไปแล๎วนั้น 
 บิดามารดาเป็นผู๎มีอุปการคุณตํอบุตรเป็นอยํางมาก เป็นบุคคลที่หาได๎ยากมากอยํางหนึ่งใน
โลกนี้ ดังนั้น บุตรที่ดีจึงต๎องปฏิบัติตนตํอพํอแมํอยํางถูกต๎องและเหมาะสม โดยปฏิบัติตามทุกข๎อที่
กลําวมานี้ทั้งหมด ไมํควรข๎ามหรือเลือกปฏิบัติเฉพาะข๎อใดข๎อหนึ่ง การท าเชํนนี้ ไมํถือวําเป็นการท า
หน๎าที่ของบุตรอยํางสมบูรณ์ ดังนั้น การปฏิบัติตนตํอบิดามารดาอยํางครบถ๎วนทั้ง ห๎าข๎อนี้ จึงจะเรียก
ได๎วํา เป็นบุตรที่ดีอยํางแท๎จริง ซึ่งจะชํวยท าให๎ครอบครัวมีความมั่นคง ยั่งยืน และมีความสงบสุข
ตลอดไป 
 สรุปวํา จิตสาธารณะของสถาบันครอบครัว สามารถสร๎างได๎ด๎วยการน าหลักธรรมพรหม
วิหารทั้ง 4 ข๎อ นับวําเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญํประการหนึ่งของพุทธศาสนา ที่บิดามารดาควรปลูกฝัง
ให๎แกํบุตรธิดาอยํางยิ่ง เพราะคนที่จะมีจิตสาธารณะนั้น จะต๎องมีความปรารถนาให๎ผู๎อ่ืนได๎รับความสุข 
(เมตตา) มีความปรารถนาให๎ผู๎อื่นพ๎นทุกข์ (กรุณา) มีความยินดีเมื่อ ผู๎อ่ืนได๎ดี (มุทิตา) และการรู๎จักวาง
เฉยไมํคิดซ้ าเติมใครเมื่อมีทุกข์ (อุเบกขา) และเนื่องจากครอบครัว ถือวําเป็นสถาบันพ้ืนฐานของมนุษย์ 
เมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืนในสังคม โดยเมื่อคนในครอบครัวได๎รับประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ผําน
กระบวนการด๎านความคิด ก็จะสํงผลในเบื้องต๎นคือการเสียสละประโยชน์สํวนตน เพ่ือประโยชน์
สํวนรวมและมีสํวนรํวมดูแลรักษาทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นทิฏฐธัมมิกตถประโยชน์ ล าดับถัดมา
ประโยชน์ผู๎อ่ืน (ปรัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านความรู๎สึก สํงผลให๎การชํวยเหลือผู๎อ่ืนโดยไมํหวังสิ่ง
ตอบแทน และไมํกระท าความช ารุดเสียหายตํอทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นสัมปรายิกตถประโยชน์ และ
ล าดับสุดท๎ายประโยชน์ทั้งสองฝุาย (อุภยัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านการปฏิบัติ/การกระท า สํงผลให๎
เกิดการมุํงมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช๎
ทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นปรมัตถประโยชน์ 
 
4.2 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันการศึกษา 
 สังคหวัตถุ  4 หลักธรรมสํงเสริมพัฒนาการจิตสาธารณะของสถาบันการศึกษา          
สังคหวัตถุ 423 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน าใจของผู๎อ่ืน ผูกไมตรีเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือ
เป็นหลักการสงเคราะห์ ซึ่งกันและกัน มีอยูํ 4 ประการ ได๎แกํ 1) ทาน คือ การให๎ปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ 
การเสียสละ แบํงปัน ชํวยสงเคราะห์ตลอดจนให๎ความรู๎ความเข๎าใจ และศิลปะวิทยา เพ่ือประโยชน์แกํ
บุคคลอื่น ไมํตระหนี่ถี่เหนียว ไมํเป็นคนเห็นแกํได๎ฝุายเดียว คุณธรรมข๎อนี้ จะชํวยให๎ไมํเป็นคนเห็นแกํ
ตัว โดยค านึงอยูํเสมอวําทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได๎ มิใชํสิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล๎วก็ไมํ
สามารถจะน าติดตัวเอาไปได๎ 2) ปิยวาจา คือ การพูดจาด๎วยถ๎อยค าสุภาพ ที่ไพเราะอํอนหวาน พูด
ด๎วยความจริงใจ แนะน าในสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ มีเหตุมีผล ชักจูงในทางที่ดีงาม แสดงความเห็นอกเห็น
ใจเป็นก าลังใจให๎ รู๎จักพูดให๎เกิดความเข๎าใจอันดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ท าให๎รักใครํนับถือและ
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ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมํพูดหยาบคายก๎าวร๎าว พูดในสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ เหมาะส าหรับกาลเทศะ 
พระพุทธเจ๎าทรงให๎ความส าคัญกับการพูดเป็นอยํางยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้น แรกที่จะสร๎าง
มนุษย์สัมพันธ์อันดีให๎เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให๎เป็นปิยวาจานั้น จะต๎องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์เว๎น
จากการพูดเท็จ, เว๎นจากการพูดสํอเสียด, เว๎นจากการพูดค าหยาบ, เว๎นจากการพูดเพ๎อเจ๎อ 3) อัตถ
จริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แกํผู๎อ่ืนให๎ความชํวยเหลือด๎วย
แรงกาย และขวนขวายกิจการตําง ๆ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมทั้งชํวยแก๎ไขปัญหา และชํวย
ปรับปรุงสํงเสริมในด๎านจริยธรรม 4) สมานัตตา คือ การเป็นผู๎มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติ
เสมอต๎นเสมอปลาย ให๎ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอกันตํอคนทั้งหลาย ไมํเอาเปรียบ รํวมทุกข์รํวม
สุขรํวมรับรู๎ รํวมแก๎ไขปัญหา เพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขรํวมกัน คุณธรรมข๎อนี้จะชํวยให๎เราเป็นคนมีจิตใจ
หนักแนํนไมํโลเล รวมทั้งยังเป็นการสร๎างความนิยม และไว๎วางใจให๎แกํผู๎อ่ืนอีกด๎วย 24 กลําวได๎วํา 
คนเราทุกคนนอกจากมีหลักธรรมอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล๎วยังมีหน๎าที่ประจ าติดตัวกันมาตั้งแตํเกิด
แล๎ว ขณะที่ยังเป็นเด็กก็มีหน๎าที่น๎อยหนํอย ครั้นเป็นผู๎ใหญํหน๎าที่ ก็เพ่ิมขึ้น เป็นเงาตามตัวเป็นหน๎าที่
ประจ า ไมํรวมถึงหน๎าที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ซึ่งมีอยูํมากมาย ค าวํา “หน๎าที่” คืออะไร หน๎าที่ 
หมายถึง กิจที่จะต๎องรับผิดชอบ เชํน พํอแมํมีหน๎าที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให๎เป็นคนดี สํวนลูกก็มี
หน๎าที่ต๎องประพฤติปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพํอแมํ ครั้นแมํลูกเติบโตเป็นผู๎ใหญํแล๎ว ก็ต๎องมีหน๎าที่
เลี้ยงดูพํอแมํที่ชรา เป็นการตอบแทน ครูบาอาจารย์ทั้ง หลายมีหน๎าที่ฝึกฝนอบรมสั่งสอนศิษย์ให๎เป็น
คนดี ให๎มีศิลปวิทยาเป็นอาชีพติดตัว สํวนศิษย์ก็ต๎องมีหน๎าที่รับการฝึกฝนอบรม และการสอน
ศิลปวิทยาจากครู ด๎วยความตั้งใจใฝุเรียน ในขณะเดียวกันก็ต๎องแสดงความเคารพนอบน๎อมตํอครู
อาจารย์ปรนนิบัติดูแลรับใช๎พร๎อมให๎การบริการทํานตามสมควร 
 จิตสาธารณะของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ส าคัญของสังคมอีก
สถาบันหนึ่ง เดิมการให๎การศึกษาแกํสมาชิกในสังคม เป็นหน๎าที่ของสถาบันครอบครัว และสถาบัน
ศาสนา แตํเมื่อสมาชิกของสังคมเพ่ิม จ านวนมากขึ้น ท าให๎ สังคมขยายตัว และโครงสร๎างเพ่ิมความ
ซับซ๎อนมากขึ้น สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนาไมํสามารถท าหน๎าที่ได๎อยํางเต็มที่ ต๎องลด
บทบาทด๎านการให๎การศึกษาแกํสมาชิกในสังคมลง สถาบันการศึกษาจึงเกิดขึ้น เพ่ือท าหน๎าที่นี้
โดยตรง 
 การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธกันไมํได๎ ไมํวําจะเป็นการพัฒนาใน
รปูแบบใด ควรมุํงเน๎นที่การสร๎างจิตส านึกภายใน คือ การพัฒนาจิตสาธารณะ เพราะการพัฒนาจิตใจ
เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ ไมํควรเน๎นที่ การพัฒนาเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพโดยปราศจาก
พ้ืนฐานทางจริยธรรม เพราะอาจจะเป็นการสํงเสริมให๎บุคคลออกไปประกอบวิชาชีพด๎วยจิตส านึก
ผิดพลาดแล๎วก็ไปสร๎างระบบการท างานที่ผิดมีการเอาเปรียบผู๎อ่ืนได๎ และบทบาทหน๎าที่ ในการพัฒนา
บุคลากรที่ ส าคัญของสถาบันนี้ ก็คือ ครู และอาจารย์ผู๎สอน  
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 ซึ่ง25 ได๎กลําวถึงบทบาทที่ส าคัญของครูไว๎ใจความตอนหนึ่งวํา “...อันความเจริญก๎าวหน๎า
ของโลกทุกด๎านเป็นผลงานของครูทั้งนั้น โลกจะขาดครูเสียไมํได๎ ครูต๎องมีอยูํและต๎องรับชํวงตํอไปให๎
มากขึ้น บรรดาความรู๎ทั้งหมดอยูํที่ครู ถ๎าหากขาดครูเสียแล๎ว ความรู๎ของโลกจักหายไป โลกจะเต็มไป
ด๎วยวามโงํ ความหลง ไมํเข๎าใจตามความเป็นจริง” 
 หน๎าที่ของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา เป็นระบบความสัมพันธ์หรือกลุํมของ
ระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมเก่ียวกับการถํายทอดความรู๎และประสบการณ์ให๎แกํสมาชิก โดยการอบรม
สั่งสอนและเสริมสร๎างพฤติกรรมการเรียนรู๎ในทางที่ดี เพ่ือให๎บุคคลเจริญเติบโตเป็นสมาชิกที*ดีของ
สังคมสถาบันการศึกษาของแตํละสังคมจะมีลักษณะผันแปรไปตามบรรทัดฐาน คํานิยมและวัฒนธรรม
ของสังคม ท าให๎รูปแบบในการจัดการศึกษาแตกตํางกันออกไป แตํอาจสรุปได๎วําการจัดการศึกษาของ
ทุก ๆ สังคมจะยึดถือปรัชญาที*เหมือนกัน คือการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคคลหรือสมาชิก และ
เพ่ือพัฒนาสังคมให๎ดีขึ้น กวําเดิม โดยมีครู อาจารย์ เป็นผู๎จัดการศึกษาให๎แกํศิษย์ ซึ่งโดยทั่วไป
สถาบันการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชีวิตจิตใจของบุคคลให๎เจริญงอกงามในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 1) 
มุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ (พุฒิศึกษา) ในเรื่องตําง ๆ ที่บุคคลปรารถนาจะรู๎ เพ่ือเป็นการพัฒนาโลก
ทัศน์เกี่ยวกับชีวิตให๎กว๎างไกล และสามารถรับรู๎ ถึงสภาพการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกได๎อยําง
กว๎างขวาง อันเป็นการชํวยท าให๎ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษาชํวยท าให๎บุคคลรู๎จัก
สังคมท่ีตนอยูํอาศัยและสังคมล๎อมรอบวํามีประวัติความเป็นมาอยํางไร มีวัฒนธรรมเป็นอยํางไร ด ารง
อยูํได๎อยํางไร มีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพเป็นอยํางไรมีปัญหาเป็นอยํางไร เมื่อบุคคลมีความรู๎ความ
เข๎าใจในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล๎อมแล๎วจะสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับภาพสังคมชุมชน และ
สิ่งแวดล๎อมรอบชุมชนได๎อยํางมีความสุขพอสมควรแกํสถานภาพ 2) มุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักใช้
ความรู้ ในการรักษาสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง (พลศึกษาและโภชนาการศึกษา) รู๎จักหลีกเลี่ยงและ
งดเว๎นจากพฤติกรรมที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของตนและของตนเองและของบุคคลอ่ืน 
การศึกษาชํวยให๎บุคคลรู๎จักวิธีการท าตนให๎แข็งแรง เชํน การออกก าลังกาย และรู๎จักเลือกรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัย และครบหมวดหมูํของอาหารโภชนาการที่จ าเป็นตํอการด ารงอยูํ และ
การพัฒนาการเจริญเติบโตของชีวิต 3) มุ่งพัฒนาให้บุคคลใช้ความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีวะ 
สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงดูผู้ที่ตนรับผิดชอบให้มีความสุขได้ (หัตถศึกษา) โดยไมํสร๎างปัญหาและ
สร๎างภาระหนักให๎แกํสังคม จุดมุํงหมายของการศึกษาข๎อนี้ จะเห็นได๎ในการจัดการศึกษาในและนอก
ระบบศึกษา เชํน อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นต๎น แม๎กระทั้งการศึกษาในระบบ
ระดับสูง เชํน อุดมศึกษาก็เป็นการศึกษาเพ่ือมุํงพัฒนาให๎บุคคลมีวิชาชีพติดตัว สามารถใช๎ความรู๎ไป
ท างานในหนํวยงานตําง ๆ ไดอ๎ยํางมีความสุข 
 มุํงพัฒนาให๎บุคคลมีคุณธรรม และมีจริยธรรม (จริยศึกษา) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม ไมํฝุาฝืนขนบธรรมเนียม กฎระเบียบและบรรทัดฐานทั้ง หลายของสังคม ซึ่งจะมีผลท าให๎สังคม
สงบสุขปราศจากการเบียดเบียนกัน นอกจากนี้การศึกษายังชํวยท าให๎บุคคลมีจิตส านึกรับผิดชอบ รู๎จัก
ควบคุมตนเอง รู๎จักแยกพิจารณาวําอะไรผิดอะไรถูก และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง การศึกษาที่

                                                        
25 พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ), วาทธรรมปัญญานันท, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา), 2538, หน๎า 
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สมบูรณ์จะต๎องประกอบด๎วยการอบรม และปลูกฝังให๎บุคคลมีจริยธรรมควบคูํไปด๎วยจึงจะท าให๎ชีวิต
บุคคลมีคุณภาพอยํางแท๎จริง 
 หน๎าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติตํอครูอาจารย์ ครู อาจารย์ ถือวําเป็นผู๎มีพระคุณแกํศิษย์โดย
เอนกประการ เพราะทํานเป็นผู๎ประสิทธิ์ประสาทความรู๎ให๎แกํศิษย์ เพ่ือให๎ศิษย์น าความรู๎ไปใช๎ในการ
พัฒนาตนเองให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านการงาน คุณธรรม อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา
อยํางมีคุณภาพความมีอุปการคุณของอาจารย์ที่มีตํอศิษย์เหลํานี้ ศิษย์ที่ดีพึงตอบแทนทํานด๎วยการ
บ ารุง ให๎ความเคารพรัก และนับถือ เป็นต๎น ซึ่งพระพุทธศาสนาก็ได๎วางแนวทางการปฏิบัติหน๎าที่ของ
ศิษย์ที่พึงกระท าตํอครู อาจารย์ ไว๎ในหลักของ ทิศ 6 ดังนี้26 1) ลุกขึ้น ยืนรับ คือ การลุกขึ้น ยืนรับ
นั้น เป็นลักษณะการอันแสดงความเคารพและต๎อนรับเมื่อเวลาแรกพบอยํางหนึ่ง หรือสํงเมื่อเวลากลับ
อยํางหนึ่ง นอกจากนี้ก็มีเวลาเข๎าหาโดยเฉพาะ หรือไปพบปะในที่ตําง ๆ การยืนควรยืนในทําที่สงบ 
คือไมํสั่นเท๎า หรือโคลงกายหรืออยํางใดอยํางหนึ่งอันสํอให๎เห็นความไมํสุภาพไมํต๎องกับลักษณะของ
การเคารพ 2) เข้าไปคอยรับใช้ คือ การเข๎าไปยืนคอยรับใช๎ จะเป็นการเข๎าไปด๎วยความเอ้ือเฟ้ือของ
ตน หรือเข๎าไปตามระเบียบก็เชํนกัน เมื่อได๎รับกระท ากิจอันใด ควรตั้งใจท ากิจนั้น ให๎ส าเร็จลุลํวงไป
ด๎วยดี อยําให๎ทํานต๎องเป็นกังวลหํวงใยในการกระท าที่ไมํเหลือวิสัย 3) เคารพเชื่อฟัง คือ ประพฤติ
เป็นคนวํางําย เคารพตํอค าสั่งสอน และระเบียบข๎อห๎ามอันเป็นสารประโยชน์ที่อาจารย์แตํงตั้งขึ้นไว๎  
4) ดูแลปรนนิบัติ ได๎แกํ การเอาใจใสํในความเป็นอยูํของอาจารย์กลําวตามสมัยเมื่อครั้ง กระโน๎น การ
เรียนศิลปวิทยา ศิษย์ต๎องไปอยูํกับอาจารย์ยังบ๎านหรือวัด การปฏิบัติดูแลก็เหมือนปฏิบัติแกํมารดา
บิดาทุกประการ จนได๎เชื่อวํา “ลูกศิษย์” รับใช๎ทั้งเวลาปรกติและเวลาไข๎นวดเฟูน พยุงลุกพยุงนั่ง สิ่ง
ใดบกพรํองก็พยายามอุดกหนุนจุนเจือ สิ่งที่ไมํต๎องการก็บ าบัดให๎อันตรธานหายไปเสีย แตํสมัยนี้ ได๎มี
โรงเรียนขึ้น แทนแล๎ว การไปอยูํประจ าเชํนวํา ก็น๎อยลง การอุปฐากก็เปลี่ยนไปตามสมัยด๎วย 5) เรียน
ศิลปวิทยาโดยเคารพ ได๎แกํ การเรียนด๎วยความตั้งใจพร๎อมที่จะให๎บรรลุวิชานั้น ๆ เป็นอยํางดี ไมํสัก
แตํวําถึงเวลาก็เตรียมตัวเข๎าตามเคย ครูสั่งให๎ท าอะไรก็ท าอยํางเสียไมํได๎ ความจ าก็ไมํมี จะท าดีก็ไมํได๎ 
เฝูาแตํสํงอารมณ์ไปยุํงเสียแตํที่อ่ืน วันเวลาก็ลํวงไป ๆ พร๎อมกับอายุลงท๎ายก็ไมํได๎อะไรติดตัวเสียเลย 
 หน๎าที่ของครูอาจารย์ที่มีตํอศิษย์ ครูอาจารย์ เมื่อได๎รับการบ ารุง ความเคารพรัก นับถือ
จากศิษย์ดังกลําวแล๎ว ยํอมอนุเคราะห์ศิษย์ด๎วยหน๎าที่ 5 ประการ คือ27 1) แนะน าดี คือ แนะน าในข๎อ
ที่เข๎าใจยากให๎เข๎าใจงําย วิชาตําง ๆ นั้น บางวิชาเป็นเรื่องยากที่จะเข๎าใจ ก็พยายามแก๎ไขวิธีสอน 
เพ่ือให๎ศิษย์เข๎าใจงําย ไมํเบื่อหนําย ไมํท๎อแท๎ใจและพยายามให๎ก าลังใจแกํศิษย์ผู๎มีสติปัญญาไมํดี และ
ประการส าคัญต๎องแนะแตํสิ่งที่ดีมีประโยชน์ คือให๎ศิษย์มีความประพฤติดีมีศีลธรรมประจ าใจ 2) ให้
เรียนดี ได๎แกํ การหมั่นสอบสํวนความเข๎าใจในสิ่งที่สอนไปแล๎ว วําศิษย์เข๎าใจตรงกับความประสงค์
แล๎วหรือยัง ถ๎ายังก็ต๎องหาหนทางชํวยเหลือให๎มีมานะในการท าความเข๎าใจจนได๎ จะส าเร็จด๎วยอุบาย
ปลอบโยน หรือแล๎วแตํจะเหมาะแกํนิสัย เด็กที่ไมํทึบจนเหลือเกินแล๎วการปลอบให๎ใจแชํมชื่นดูเหมือน
จะเหมาะสมมากกวําขูํ เพราะการขูํมีแตํจะท าใจคอหดหูํสะทกสะท๎าน กลับมืดแปดด๎านนึกอะไรไมํ
ออก สํวนเด็กที่มีนิสัยเกียจคร๎านประพฤตินอกลูํนอกทางไมํเอาใจใสํตํอการเรียน เชํนนี้อยํางนี้หากมี

                                                        
26 ที.ปา. 11/268/213. 
27 ที.ปา. 11/268/213. 
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ขึ้นคนหนึ่ง อาจเป็นตัวอยํางให๎คนอ่ืนประพฤติตามได๎อีก ถ๎าดังนี้ก็จ าเป็นต๎องก าทราบลงเสียให๎ได๎
โดยเร็ว ก็ควรท าโทษกันตามลักษณะอาจารย์กับศิษย์เทํานั้น แตํไมํถึงท าให๎เสียขวัญ 3) บอกศิลปะให้
สิ้นเชิงไม่ปิดบังอ าพราง ข๎อนี้เป็นเครื่องชี้ให๎เห็นพฤติการณ์ของอาจารย์ ในความหวังดีแกํศิษย์ เอาใจ
ใสํให๎เรียนโดยไมํปกปิดหวงกั้นวิชา หรือ เบื่อหนํายในอันจะสอนให๎ศิษย์มีความรู๎กว๎างขวางออกไป
สิ้นเชิง ไมํมีสิ่งที่เคลือบแฝงซํอนเร๎นอยูํอีกเสมือนหยํอนบันไดให๎ศิษย์ได๎ก๎าวขึ้นสูํที่หมาย กลําวคือ
ส าเร็จวิชาบริบูรณ์ 4) ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง การยกยํองเชํนนี้เป็นลักษณะที่แสดงน้ าใจเมตตา
ปราณีในศิษย์จนตลอดกาล การประกาศคุณสมบัติของศิษย์ให๎ปรากฏในคณะผู๎หลักผู๎ใหญํดังนี้เหมือน
ได๎ส ารวจกรุยทางเพราะความนิยมให๎งอกงามกว๎างขวาง ส าหรับเป็นประโยชน์แกํศิษย์ในกาลข๎างหน๎า
สืบไป แท๎จริงเมือศิษย์มีชื่อเสียงปรากฏคุณงามความดีขึ้น เพียงไรอาจารย์ก็มีสํวนได๎เสียอยูํด๎วยเสมอ
ไป 5) ท าความป้องกันในทิศทั้งหลาย ปัญหานี้แสดงให๎เห็นถึงความกรุณาอันยืดเยื้อคอยตาม
อนุเคราะห์คุ๎มครองปูองกัน เพื่อความปลอดภัยทุกทิศทุกทางแม๎แตํในทางไกลก็ไมํเว๎นในอันจักกระท า
การฝากฝังแกํผู๎ที่รู๎จักชอบพอขอความชํวยเหลือในเหตุอุปสรรคทั้ง หลายซึ่งจะเกิดขึ้น แกํศิษย์ภาย
หน๎าอีกด๎วย 
 สํวนนักสังคมวิทยา ได๎แบํงบทบาทหน๎าที่ของสถาบันการศึกษา ให๎มีหน๎าที่ส าคัญตํอไปนี้28 
1) ขัดเกลาสมาชิกของสังคม ให๎เรียนรู๎บรรทัดฐานทางสังคมหรือระเบียบแบบแผนของสังคม 2) 
หล่อหลอม และพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม ให๎แกํสมาชิกในสังคมตามที่สังคมต๎องการ 3) ช่วย
เตรียมบุคคลให้พร้อมส าหรับการประกอบอาชีพ โดยการปลูกฝังความรู๎ทักษะความสามารถในอาชีพ
ตําง ๆ ให๎แกํสมาชิกในสังคม 4) ก าหนดสถานภาพ และบทบาททางสังคม ตามความรู๎ความสามารถ
ให๎แกํสมาชิกในสังคม และท าให๎เกิดการเลื่อนชํวงชั้นทางสังคม 5) สร้างความม่ันคงให้แก่สังคม 
เพราะการศึกษาท าให๎สมาชิกมีความรู๎สึกผูกพันกันและกันเป็นพวกเดียวกัน  6) สืบทอด ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและสร๎างวัฒนธรรมให๎แกํสังคม 7) ท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอมนุษย์ และสังคม 
 เป็นสถาบันที่ส าคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของมนุษย์ และสังคมมนุษย์แตํละ
สถาบันในชุมชนตํางมีบทบาทหน๎าที่ส าคัญตํอการพัฒนาเด็ก ทั้งที่เป็นมุมมองทางพุทธศาสนา และ
มุมมองของนักสังคมวิทยา เนื้อหาตํางบํงบอกถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีสถาบันหลักในชุมชนอันได๎แกํ 
บ๎าน วัด โรงเรียน ที่จะคอยเป็นเสมือนภูมิคุ๎มกันเด็กให๎พ๎นจากอันตราย และคอยปกปักรักษาดูแล
สมาชิกใหมํของชุมชนให๎เติบโตขึ้นมาอยํางมีคุณภาพตํอไป 
 แตํหากสถาบันใดไมํได๎ท าหน๎าที่อยํางถูกต๎องเหมาะสม หรือแม๎กระทั่งละเลยการท าหน๎าที่
แล๎วผลกระทบยํอมเกิดตํอเด็ก และขยายผลตํอสังคมตํอไป 
 ดังนั้น การศึกษาถึงบทบาทหน๎าที่ในสถาบันตําง ๆ จึงมีความส าคัญและเมื่อศึกษาแล๎วหาก
มีสถานการณ์ที่นําเป็นหํวงเกี่ยวกับการไมํท าหน๎าที่ของสถาบัน ซึ่งอาจจะต๎องมีการแสวงหาแนว
ทางการในการสํงเสริมสถาบันชุมชนเหลํานี้ให๎รํวมมือกันสํงเสริมพัฒนาเด็กตํอไป 
 สถาบันการศึกษากับพฤติกรรมเพ่ือคนอ่ืน พฤติกรรมเพ่ือคนอ่ืนหรือการเสียสละ เป็น
สภาวะที่เกิดขึ้น จากการกลํอมเกลาและหลํอหลอมของสถาบันหลาย ๆ สถาบันรํวมกัน และแหลํง
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ส าคัญหรือเสาหลักของการให๎คํานิยมใฝุดีคือ ศาสนาและปรัชญาสังคม สถาบันอ่ืน  ๆ ก็รับข๎อคิดไป
สอนตํอ และสถาบันที่ท าหน๎าทีรบชํวงหน๎าที่นี้อยํางใกล๎ชิดที่สุดคือ สถาบันการศึกษา แม๎กระทั้งสังคม
ที่ไมํยอมปนศาสนากับการศึกษา (ซึงไมํถูกต๎อง) ก็ยังสอนทางปรัชญา ระบบการศึกษาที่ดีนั้น ต๎อง
ควบคูํกับจริยธรรมเพราะถึงแม๎มนุษย์จะรู๎มากเทําใดแตํถ๎าขาดจริยธรรมและศีลธรรมแล๎วละก็ มนุษย์
ผู๎นั้นจะยังไมํเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได๎ ศีลธรรมและจริยธรรมที่ถูกต๎อง ยืดหยุํน ปรับเข๎ากับกาลเวลา
และสถานที่ได๎ จะเป็นแหลํงสร๎าง altruism หรือพฤติกรรมทีเอ้ือเฟ้ือและเสียสละได๎อยํางดี การสอน
ให๎มนุษย์รู๎อยํางเดียวไมํพอ แตํจะต๎องสอนให๎มนุษย์รู๎จักใช๎ความรู๎ในทางที่ดีด๎วย สาเหตุก็เพราะวํา
ศาสตร์ ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ล๎วนแล๎วแตํเป็นดาบสองคม มันขึ้น อยูํกับผู๎ใช๎ ผู๎รู๎มากแตํใช๎ความรู๎ในทาง
ที่ผิด ยํอมเป็นโทษได๎อยํางมหันต์ ยิ่งรู๎มากเทําใดก็ยิ่งสามารถสร๎างความเสียหายได๎เทํานั้น ถ๎าเผื่อผู๎รู๎ผู๎
นั้นใฝุชั้ว และไร๎จริยธรรม ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงเป็นสถาบันที่จะรับผิดชอบในการสร๎างจิตใจที่
เสียสละและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํอยํางมาก รองจากสถาบันศาสนาและครอบครัว สถาบันการศึกษามี
บทบาทมากกเพราะคน ๆ หนึ่งใช๎เวลาอยูํกับระบบการศึกษาเป็นเวลานานนับสิบ ๆ ปี โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง ในยุคที่ตํางแขํงกันมุํงสูํสังคมไฮเทค จริยธรรมและการกระท าที่นึกถึงผลที่มีตํอผู๎อ่ืน และ
สังคมกํอนยํอมส าคัญมาก นักค๎นคว๎าทุกประเภทควรตระหนักอยูํเสมอถึงความรับผิดขอบที่จะมีผลตํอ
สังคม เพราะผลนั้นอาจจะเป็นเชิงบวกหรือลบก็ได๎29 
 บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีตํอการศึกษา พระพุทธศาสนา มีบทบาทตํอการศึกษาเป็น
อยํางมาก กลําวโดยเฉพาะเนื้อหาค าสอนของพระพุทธศาสนา ก็ล๎วนแตํเป็นค าสอนที่มุํงอบรมพัฒนา
บุคคลให๎มีสติปัญญา และมีความรู๎ในเรื่องตําง ๆ อยํางแท๎จริง พระพุทธศาสนาเมื่อแปละตามศัพท์ 
แปลวํา ศาสนาของผู๎รู๎หรือหลักค าสั่งสอนส าหรับการพัฒนาบุคคลให๎เป็นผู๎รู๎อยํางแท๎จริง พระพุทธเจ๎า
ทรงสั่งสอนให๎บุคคลมีการเรียนรู๎ ในวิชาการตําง ๆ อยํางไมํหยุดยั้ง และได๎รับการฝึกอบรมอยําง
ถูกต๎องเพ่ือให๎มีหลักการปฏิบัติตนในสังคมได๎อยํางเหมาะสม (วิชชาจรณสัมปันโน) 
 การศึกษา (สิกขา) เป็นกระบวนการสร๎างบูรณาการให๎เกิดขึ้นแกํชีวิตมนุษย์กลําวคือ เป็น
กระบวนการพัฒนาสติปัญญาอารมณ์ จิตใจ สังคม และคุณธรรมให๎เกิดมีขึ้นแกํชีวิตและจิตใจของ
บุคคลอยํางสมบูรณ์พร๎อมทุกด๎านเทํา ๆ กัน ซึงท าให๎บุคคลมีความรู๎ความเข๎าใจ มีความสามารถ และ
มีการปฏิบัติยํางกลมกลืนไมํขัดแย๎งทางด๎านพฤติกรรม 
 กระบวนการที่ท าให๎บุคคลได๎รับการศึกษาอยํางครบถ๎วนมี 3 ประการ คือ ขั้นต๎นอบรมให๎มี
ศีล มีวินัย ท าตนให๎เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม, ขั้นที่สอง อบรมให๎มีจิตใจแนํวแนํ (สมาธิ) ตั้งใจมั่น ที่จะ
พัฒนาตนเองให๎มีความรู๎ไมํเกิดอาการท๎อแท๎ แม๎จะประสบอุปสรรคอะไรก็ตาม โดยมีความตั้งใจที่จะ
ศึกษา และขวนขวายแสวงหาความรู๎ด๎วยวิธีการตําง  ๆ อันเหมาะสมกับอุปนิสัย และแนวโน๎ม
ความชอบของตน, ขั้นที่สาม อบรมให๎เกิดมีสติปัญญา รู๎จักพิจารณาแยกสิ่งถูกสงผิดออกจากกัน รู๎วํา
อะไรมีประโยชน์ อะไรไมํมีประโยชน์ อะไรดีอะไรชั่ว มีวิจารณญาณในการกลั่นกรองข๎อมูลทีได๎รับวํา
ข๎อมูลชนิดใดเท็จ ข๎อมูลชนิดใดมีโทษไมํเกิดประโยชน์ ข๎อมูลชนิดใดสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ทั้ง 
สามขั้นนี้เป็นกระบวนการในการพัฒนาให๎เกิดบูรณาการแหํงชีวิต นอกจากนี้ องค์ประกอบเบื้องต๎น
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ของการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎แกํบุคคล กํอนจะได๎เรียนรู๎เรืองราวตําง ๆ ตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนา คือ 
 โยนิโสมนสิการ (การท าในใจโดยแยบคาย) ค าวํา โยนิโสมนสิการ แปลวํา การท าในใจโดย
แยบคาย กลําวคือ เป็นการคิดถูกวิธีคิดถูกทาง คิดตามล าดับขั้นตอน คิดตามเหตุผล คิดเร๎าให๎เกิดกุศล 
โยนิโสมนสิการ เป็นการคิดตามหลักความดีงามและหลักความจริงตําง ๆ ที่บุคคลได๎ศึกษาหรือได๎รับ
การอบรมมา เชํน คิดในทางเป็นมิตร คิดรัก ปรารถนาดี มีเมตตา คิดในทางให๎การชํวยเหลือเกื้อกูลแกํ
กันและกันรวมทั้งคิดในทางเข๎มแข็ง และการกระท าตําง ๆ อยํางจริงจังไมํยํอท๎อ โดยไมํต๎องใช๎ปัญญา
ลึกซึ้งนัก โยนิโสมนสิการ เป็นหลักการน าไปสูํมรรคภาวนา คือ เป็นหลักความคิดในการสกัดอวิชชา 
ตัณหาไมํให๎เกิดขึ้น ถึงแม๎ไมํใชํตัวปัญญาโดยตรง แตํเป็นปัจจัยให๎เกิดปัญญา คือสัมมาทิฏฐิ และโยนิโส
มนสิการนี้  ยังเป็นปัจจัยปลุกเร๎าให๎เกิดการแสวงหาปัญญา และแสวงหากุศลธรรม จัดเป็น
องค์ประกอบส าคัญเบื้องต๎นส าหรับการศึกษาเลําเรียนและการฝึกปฏิบัติเพื่อก าจัดอวิชชาและตัณหา30 
อีกด๎วย 
 ปรโตโฆสะ (เสียงจากผู๎อ่ืน) อธิบายค าวํา ปรโตโฆสะ หมายถึง การกระตุ๎นหรือชักจูงจาก
ภายนอก คือ การรับฟังค าแนะน าสั่งสอน เลําเรียนความรู๎ สนทนาซักถาม ฟังค าบอกเลําชักจูงของ
ผู๎อ่ืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากผู๎เป็นกัลยาณมิตร จะเห็นวํา ผู๎มีบทบาทส าคัญในการกระตุ๎นให๎
เกิดการเรียนรู๎คือ ผู๎ที่เป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร คือ มิตรที่ดีงาม ได๎แกํ ผู๎ที่มีใจหวังดี ปรารถนาดี
ตํอกัน มีเมตตาหรือไมตรีตํอผู๎ที่เป็นเพ่ือนโดยทั่วไป ผู๎ที่เป็นกัลยาณมิตร คือ พํอ แมํ ครู อาจารย์ 
รวมทั้งหนังสือที่ดี รายการโทรทัศน์ที่ดี ภาพยนตร์ที่ดี และเพ่ือนหรือมิตรแท๎ทั้งหลาย  ในทาง
พระพุทธศาสนาได๎วางหลักการท าหน๎าที่ของมิตรไว๎ในเรื่องของทิศ 6 ซึ่งเป็นทิศเบื้องซ๎าย ที่บุคคลพึง
กระท าตํอกัลยาณมิตร ด๎วยการเกื้อกูลกัน หรือการผูกมิตรไมตรีตํอกันไว๎ 5 ประการ คือ31  1) การ
แบํงปันสิ่งของให๎แกํกัน 2) พูดคุยกันด๎วยวาจาที่ไพเราะ 3) ประพฤติตนให๎เป็นประโยชน์ 4) วางตัว
เสมอต๎นเสมอปลาย 5) พูดความจริงไมํพูดจาหลอกลวงกัน 
 ทิศเบื้องซ๎าย คือ มิตรสหาย ถือวําเป็นทิศที่มีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของบุคคลเป็น
อยํางมาก เพราะเป็นผู๎ท าหน๎าที่ในการเสียสละประโยชน์เพ่ือสํวนรวมเป็นส าคัญเพ่ือนทุกข์ ผู๎เป็น
เพ่ือนก็ทุกข์ไปด๎วย เมื่อบุคคลได๎สร๎างไมตรีจิตตํอมิตรสหายดังที่กลําวมาแล๎วมิตรที่ดีมิตรผู๎มีจิต
สาธารณะ หรือมิตรที่จริงใจก็จะตอบแทนบุคคลด๎วยหน๎าที่ 5 ประการ ดังนี้ 1) ปูองกันมิตรผู๎ประมาท
แล๎ว 2) ชํวยปูองกันทรัพย์ของมิตรผู๎ประมาทแล๎ว 3) เมือมีภัยเกิดขึ้น เป็นทีพงพาได๎ 4) ไมํละทิ้ง ใน
ยามประสบอันตราย 5) นับถือมิตรจนถึงวงศ์ตระกูลของมิตร32 
 บุคคลใดก็ตามที่มีคุณสมบัติดังกลําวมานี้ ชื่อวําเป็นกัลยาณมิตร หรือมิตรแท๎เพราะมิตรแท๎
จะคอยแนะน าให๎ลดละในสิ่งที่ไมํดี ให๎ประพฤติแตํสิ่งที่ดี และชํวยปูองกันสํงเสริมสนับสนุนให๎กระท า
แตํสิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งในคัมภีร์พระไตรปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค33 ก็ได๎กลําวถึงลักษณะของมิตร
                                                        

30 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ , (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), 2545, หน๎า 90-91. 

31 ที.ปา. 11/270/214. 
32 ที.ปา. 11/270/215. 
33 ที.ปา. 11/260/209. 
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มีใจดี หรือมิตรแท๎วํามี 4 ประเภท คือ (1) มิตรมีอุปการะ ซึ่งมีลักษณะ คือ 1) ชํวยรักษาเพ่ือนผู๎
ประมาท 2) ชํวยรักษาทรัพย์สินของเพ่ือนผู๎ประมาท 3) เป็นที่พ่ึงพ านักของเพ่ือนผู๎ได๎รับภัยเดือดร๎อน 
4) เมื่อเพ่ือนมีกิจจ าเป็นชํวยออกทรัพย์ให๎เกินกวําที่เพ่ือนขอ (2) มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข มีลักษณะ
กลําวคือ 1) บอกความลับแกํเพ่ือน 2) ปิดความลับของเพ่ือน 3) ไมํละทิ้ง เพ่ือนเมื่อ เพ่ือนมีภัย
อันตราย 4) แม๎ชีวิตก็สละให๎เพ่ือนได๎ (3) มิตรแนะน าประโยชน์ มีลักษณะกลําวคือ 1) คอยห๎าม
ปรามเพ่ือนเมื่อเพ่ือนจะท าชั่วเสียหาย 2) คอนแนะน าตักเตือนให๎เพ่ือนท าแตํความดี 3) บอกเลําให๎
เพ่ือนได๎ฟังได๎รู๎สิ่งที่เพ่ือนไมํเคยฟังได๎รู๎ 4) บอกหนทางไปสูํความสงบสุขที่แท๎จริง (4) มิตรมีความรัก
ใคร่ มีลักษณะคือ 1) เมือ่เพ่ือนมีทุกข์ก็ไมํสบายใจด๎วย 2) เมื่อเพ่ือนมีสุขก็พลอยยินดีกับเพ่ือน 3) เมื่อ
มีคนติเตียนเพื่อนก็ชํวยแก๎ตํางให๎ 4) เมื่อมีคนสรรเสริญเพื่อนก็ชํวยเสริมสนับสนุน 
 มิตรแท๎ทั้ง 4 ประเภทนี้จัดเป็นกัลยาณมิตร บุคคลใดมีกัลยาณมิตรอยํางนี้ยํอมจะชํวย
กระตุ๎นสํงเสริมให๎บุคคลนั้นประสบกับความสุข ความส าเร็จทั้งในด๎านการศึกษาเลําเรียน การงาน 
และการด าเนินชีวิต ซึ่งตรงกันข๎ามกับบุคคลที่ท าตนเป็นมิตรเทียม หรือมีเพ่ือนที่ไมํแท๎ คอยแตํ    
ปลอกลอก ดีแตํพูด ชอบประจบ และชักชวนในทางเสียหาย ยํอมได๎รับแตํสิ่งที่ไมํเป็นประโยชน์ มีแตํ
โทษภัย และความเสียหาย 
 สรุปวํา การสร๎างจิตสาธารณะของสถาบันการศึกษา บูรณาการโดยใช๎หลักสังคหวัตถุ 4  
ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน าใจของผู๎อ่ืน ผูกไมตรีเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ ซึ่งกัน
และกัน มีอยูํ 4 ประการ ได๎แกํ 1) ทาน คือการให๎ปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ การเสียสละ 2) ปิยวาจา คือการ
พูดจาด๎วยถ๎อยค าสุภาพ ที่ไพเราะอํอนหวาน พูดด๎วยความจริงใจ 3) อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ทุก
ชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แกํผู๎อ่ืน 4) สมานัตตา คือ การเป็นผู๎มีความสม่ าเสมอ หรือ
มีความประพฤติเสมอต๎นเสมอปลาย ที่ถือเป็นสถาบันรองมาจากครอบครัว ซึ่งสถาบันการศึกษา
จะต๎องชํวยในการสํงเสริมให๎คนรู๎จักหน๎าที่และความรับผิดชอบ โดยเมื่อคนในสถาบันการศึกษาได๎รับ
ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านความคิด ก็จะสํงผลในเบื้องต๎นคือการเสียสละ
ประโยชน์สํวนตน เพ่ือประโยชน์สํวนรวมและมีสํวนรํวมดูแลรักษาทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นทิฏฐธัม
มิกตถประโยชน์ ล าดับถัดมาประโยชน์ผู๎อ่ืน (ปรัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านความรู๎สึก สํงผลให๎การ
ชํวยเหลือผู๎อื่นโดยไมํหวังสิ่งตอบแทน และไมํกระท าความช ารุดเสียหายตํอทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็น
สัมปรายิกตถประโยชน์ และล าดับสุดท๎ายประโยชน์ทั้งสองฝุาย (อุภยัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านการ
ปฏิบัติ/การกระท า สํงผลให๎เกิดการมุํงมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเคารพ
สิทธิของบุคคลอื่นในการใช๎ทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นปรมัตถประโยชน์ 
 
4.3 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันศาสนา 
 ทิศ 6 หลักธรรมส าหรับพัฒนาจิตสาธารณะของสถาบันศาสนา หลักทิศ 6 เป็นค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ๎าทรงก าหนดหน๎าที่ของมนุษย์ไว๎อยํางชัดเจน เพ่ือให๎บุคคลแตํละคนยึด
หลักการปฏิบัติตํอบุคคลรอบข๎าง อนุเคราะห์บุคคลตําง ๆ ที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วยไว๎อยํางชัดเจน ถ๎า
บุคคลปฏิบัติหน๎าที่ของตนตามหลักทิศ 6 ครบถ๎วนสมบูรณ์ ทิศ 6 ก็จะอนุเคราะห์บุคคลนั้น ซึ่ง
ปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมได๎เปลี่ยนแปลงไป สํงผลกระทบตํอสถาบันตําง  ๆ ของสังคม 
กํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด๎านของสถาบันทางสังคม เชํน สถาบันครอบครัว บิดามารดาไมํ
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สามารถท าหน๎าที่ของตนได๎อยํางสมบูรณ์ เกิดชํองวํางในครอบครัว อันเป็นเหตุให๎น าสูํความคลอน
แคลน ไมํเข๎าใจกันระหวํางบิดามารดากับบุตรธิดา ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอสังคม เพราะครอบครัวถือวํา 
เป็นรากฐานของสังคม ที่ชํวยอบรมบํมนิสัยบุคลากรให๎มีจิตส านึกที่ดีและถูกต๎อง เชํนเดียวกับ 
สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ ล๎วนมีหน๎าที่ ที่ต๎องปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับ สภาวะ
ของตน เพ่ือประโยชน์ใน การสร๎างจิตสาธารณะให๎กับบุคคลในสังคม โดยเฉพาะสถาบันศาสนา 
 จิตสาธารณะของสถาบันศาสนา สถาบันศาสนา เป็นสถาบันสังคมที่ ส าคัญอีกสถาบันหนึ่ง
ที่เกิดจากความสามารถในการสร๎างสรรค์วัฒนธรรมตําง ๆ ของมนุษย์ การแสวงหาแนวทางในการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและกลุํมคนให๎รู๎ดีรู๎ชอบ เพ่ือการด ารงชีวิตรํวมกันอยํางสงบสุข สถาบั น
ทางศาสนา จึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะเป็นสถาบันที่ได๎รับการเคารพบูชา แตํโบราณกาลจวบจน
ปัจจุบันเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอยํางสูงตํอจิตใจของประชาชน เพราะตํางได๎ยึดถือสถาบันนี้เป็นที่พ่ึง
ทางใจมาอยํางเนิ่นนาน ฉะนั้น สถาบันทางศาสนา จึงอยูํในฐานะท่ีจะชํวยสร๎างสรรค์ และพัฒนาจิตใจ
ของคนในสังคมให๎หันเข๎ามาอยูํความถูกต๎องตามท านองคลองธรรม 
 หน๎าที่ของสถาบันศาสนา ในการสร๎างจิตสาธารณะให๎เกิดข้ึนนั้น สถาบันทางศาสนาต๎องน า
ประชาชนกลับไปสูํค าสั่ง สอนของพระพุทธเจ๎า ที่ทรงเน๎นให๎เห็นแกํประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญํ 
ไมํบริโภคเกินความจ าเป็น หรือเพราะความอยาก มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมีอยูํ มีใช๎เทําที่
จ าเป็นรู๎จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํเจือจานแกํผู๎อื่น มีความเมตตาอาทรตํอกัน เห็นแกํผู๎อ่ืนเสมือนเห็นแกํตนเอง
รู๎จักหน๎าที่ ปฏิบัติหน๎าที่ให๎ถูกต๎อง หน๎าที่ของสถาบันศาสนา ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาแล๎ว
ปัจจุบันผู๎ที่มีบทบาทส าคัญคือ พระสงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์ผู๎หวังความเจริญแกํบุคคล สังคม และพระศาสนา
พึงท าหน๎าที่ 6 ประการ ดังนี้34 ห้ามไม่ให้กระท าความชั่ว ได๎แกํ การที่สมณพราหมณ์ชี้โทษใน
ปัจจุบัน และอนาคต แหํงความชั่ว ทั้งหลายมี ปาณาติบาต เป็นต๎น แล๎วห๎ามไมํให๎ท าวํา เจ๎าอยําท า
ความชั่วอยํางนี้อีกตํอไป ความชั่ว อันใดที่กุลบุตรท าแล๎ว ทํานก็ติเตือนความชั่วอันนั้นให๎ฟังวํา เป็น
ของไมํดี แล๎วแนะน าให๎ท าแตํความดี มีการเอ้ือเฟ้ือแกํกัน เป็นต๎น สมณพราหมณ์ยํอมชี้โทษ 10 
ประการ คือ 1) ปาณาติบาต (การฆําสัตว์) 2) อทินนาทาน (การลักทรัพย์) 3) กาเมสุมิจฉาจาร (การ
ประพฤติผิดในกาม) 4) มุสาวาท (การพูดเท็จ) 5) ปิสุณาวาจา (การพูดสํอเสียด) 6) ผรุสวาจา (การพูด
ค าหยาบ) 7) สัมผัปปลาปะ (การพูดเพ๎อเจ๎อ) 8) อภิชฌา (ความเพํงเล็งอยากได๎ของของเขา)          
9) พยาบาท (ความคิดร๎าย) 10) มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด)35 
 สมณพราหมณ์จะให๎ฟังเป็นอยําง ๆ ไปแล๎วห๎ามปรามไมํให๎กุลบุตรท าอีกตํอไปเพราะฉะนั้น 
ควรที่กุลบุตรทัง หลายจะบ ารุงสมณพราหมณ์ คบหากับสมณพราหมณ์ให๎คุ๎นเคยสนิทสนม เพ่ือทําน
จะมีโอกาสชี้โทษแหํงความชั่ว และชีคุณแหํงความดีให๎ฟัง 
 ให๎ตั้งอยูํในความดี คือ ให๎ตั้งอยูํในความสุจริต รู๎จักบาปบุญ คุณและโทษ ท าตนให๎เป็น
ประโยชน์แกํชาติบ๎านเมือง ด ารงอยูํในภาวะแหํงอารยชน ไมํละเมิดในสิ่ งที่ผิดศีลธรรม เชํน วุฒิธรรม 
4 คือ ธรรมเครื่องเจริญ 4 อยําง ได๎แกํ36 1) สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาทํานผู๎รู๎ผู๎ทรงคุณ

                                                        
34 ที.ปา. 11/272/2. 
35 ที.ปา. 11/347/326. 
36 องฺ.จตุกฺก. 21/248/368. 
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ความดี มีความประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ 2) สัทธัมมัสสวนะ ฟังสัทธรรม ตั้งใจฟังค าสั่งสอน
ของทําน เอาใจใสํเลําเรียน 3) โยนิโสมนสิการ ท าในใจโดยแยบคาย รู๎จักคิดพิจารณาให๎เห็นเหตุผล
คุณโทษในสิ่งที่ได๎เลําเรียนสดับฟังนั้นจับสาระที่จะน าไปใช๎ประโยชน์ได๎  4) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกํธรรม น าสิ่งที่ได๎เลําเรียน และตริตรองเห็นแล๎วไปใช๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามหลัก 
สอดคล๎องกับความมุํงหมายของหลักการนั้น ๆ 
 อนุเคราะห์ด๎วยน้ าใจอันงาม คือทํานผู๎มีน้ าใจประกอบด๎วยเมตตาปราณีเพํงเล็งอยูํแตํจะให๎
ได๎รับความสุขทั่ว ๆ กัน เห็นโอกาสจะชํวยได๎สถานใด ก็ไมํละเว๎นในการที่จะชํวยให๎บรรลุผลนั้น ๆ มี
สอนให๎ละความชั่วประกอบความดี เป็นต๎น 
 ให๎ได๎ฟังสิ่งที่ยังไมํเคยฟัง คือสิ่งนั้น จะเป็นเครื่องเกําแกํลี้ลับ หรือเป็นเรื่องที่พ่ึงจะเกิดมีขึ้น 
ใหมํยังไมํแพรํหลายทั่วไปก็ตาม เมื่อเห็นวําจะมีประโยชน์แกํผู๎สนใจได๎แล๎วก็น าออกแสดง เพ่ือเกิด
ความรู๎ความฉลาดแกํผู๎ฟังสืบไป สิ่งที่ยังไมํเคยฟังจะสังเกตได๎จากการพูดการท าสิ่งใดพูดไมํถูก ท าไมํ
ถูก สิ่งนั้นก็เป็นวํายังไมํเคยฟัง 
 ท าสิ่งที่เคยฟังแล๎วให๎แจํมแจ๎ง คือสมณพราหมณ์ยํอมอนุเคราะห์กุลบุตร ด๎วยอธิบายสิ่งที่
เคยฟังแล๎วให๎เข๎าใจแจํมแจ๎ง แม๎สิ่งที่เคยฟังแล๎ว แตํอนุมานวํา เค๎าความยังเป็นปัญหาเคลือบคลุม หรือ
ได๎ฟังยังน๎อย ไมํพอแกํการที่จะจดจ า ก็ด าริหาค าที่จะอธิบาย มีอุทาหรณ์อ๎างเหตุผลที่เหมาะสมแกํภูมิ
ปัญญาของ ผู๎ฟังมาแสดงจนเข๎าใจตลอด สิ้นความสงสัย 
 บอกทางสวรรค์ให๎ ได๎แกํ การแสดงธรรมสั่งสอนให๎ทราบใน สิ่งทีเป็นกุศลและอกุศล มรณ
สติตักเตือนตนให๎ตั้ง อยูํในความไมํประมาทน๎อมใจให๎เข๎าอยูํในสัมมาปฏิบัติ ไมํลํวงข๎อปฏิบัติทั้งใน
ศาสนา และฝุายบ๎านเมืองเพียงปลดเปลืองความชั่ว ประพฤติความดี มีความอุสาหะในการเลียงชีวิต
ในทางทีชอบ ประกอบแตํสงอันเป็นกุศล เชํน หมันสดับพระธรรมเทศนา และรักษาศีลบ าเพ็ญทาน
เป็นเนืองนิตย์ ประคองจิตให๎ตั้ง อยูํในความสงบเสงี่ยม อันเป็นบันใดให๎ก๎าวขึ้นสูํหนทางปัญญา รอบรู๎
สิ่งที่เป็นของจริง คือรู๎สิ่งทั้งปวงแล๎วมีความคิดขึ้น แล๎วก็ต๎องเสื่อมไปเป็นธรรมดา ในที่ สุดของการ
ประพฤติธรรมทั้งหลาย ก็รวมลงในความไมํประมาทอยํางเดียวเทํานั้น 
 ในสํวนของนักสังคมวิทยา ได๎กลําวถึงบทบาทหน๎าที่ส าคัญของสถาบันศาสนาไว๎ 5 ประการ
ด๎วยกัน คือ 1) ปกปูองคุ๎มครองภัยพิบัติและเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ตําง ๆ ให๎กับสังคมทั้ง ในยาม
ปกติ และในยามวิกฤต 2) เป็นพื้นฐานส าคัญของกฎศีลธรรม จริยธรรม คํานิยม อุดมการณ์ของสังคม 
3) เป็นพื้นฐานส าคัญของอ านาจรัฐ เพราะศาสนาชํวยในการจัดระเบียบ และควบคุมสังคมได๎  4) เป็น
แหลํงที่กํอให๎เกิดการสมาคม และนันทนาการให๎สังคม สร๎างความสัมพันธ์ใกล๎ชิดในกลุํมสมาชิกเป็น
บํอเกิดของกีฬา และการละเลํนควบคูํกับประเพณี และการท าบุญตําง ๆ 5) เป็นแหลํงที่กํอให๎เกิด
อารยธรรม และสุนทรียภาพ เชํน สถาปัตยกรรม ปูชนียะสถานที่ 
 ความเอ้ือเฟ้ือและการเสียสละของสถาบันศาสนา เป็นการปฏิเสธไมํได๎วําศาสนาแทบทุก
ศาสนา ท าให๎มนุษย์เป็นมนุษย์เต็มตัวยิ่งขึ้นยกตัวอยําง เชํน ศาสนาคริสต์ สอนให๎มนุษย์ยุติธรรม โดย
บอกวําพระเจ๎าสร๎างคนให๎เทําเทียมกัน ศาสนาอิสลามสอนให๎มนุษย์รํวมกับทุกอยํางโดยสงบสุข และมี
การยอมรับสิ่งแวดล๎อม ซึ่งบํงชีให๎เห็นถึงข๎อคิดเก่ียวกับความมีดุลยภาพ (harmony) กับชีวิตทุกระดับ 
ข๎อคิดนี้สะท๎อนออกมาในวิธีคารวะ ทํานอัลเลาะห์ ศาสนาเป็นแหลํงส าคัญที่สอนให๎คนเสียสละ 
กระบวนการของการชํวยเหลือผู๎อ่ืนของพวกมิชชันนารีก็เป็นตัวอยํางที่ดี ในทางศาสนาพุทธนั้น การ
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ท าบุญตักบาตรเป็นการสอนให๎คนรู๎จักให๎โดยไมํต๎องบอก กระบวนการตักบาตรจะชํวยซึมเข๎าไปใน
จิตใจคน และท าให๎อํอนโยนฝึกซ๎อมให๎รู๎จักให๎ นอกจากนี้ ศาสนายังเป็นแหลํงกลํอมเกลา หลํอหลอม
ดวงจิตดวงวิญญาณ ให๎อํอนโยน เสียสละ และใช๎ชีวิตอยํางถูกต๎อง ด๎วยเหตุที่วําศาสนานั้น เมื่อคน
เข๎าถึงจะกินลึก คือ เข๎าถึงจิตใจหรือวิญญาณเลยทีเดียว ดังนั้นจะถือวําศาสนาเป็นสถาบันส าคัญที่สุด
สถาบันหนึ่งที่ชํวย สร๎างพฤติกรรมเพ่ือผู๎อ่ืน และการเสียสละเพ่ือสิ่งที่ดีขึ้น และเพ่ือสังคมถ๎าจะสังเกต
ให๎ดีแล๎ว อารยธรรมสํวนใหญํและข๎อคิดส าคัญ ๆ ตามสังคมตําง ๆ ล๎วนแล๎วแตํมีรากเหง๎ามาจากค า
สอนศาสนาและปรัชญาทางสังคม อิทธิพลของศาสนาและปรัชญานั้นได๎ซึมเข๎าไปตามอารยธรรม   
ตําง ๆ เป็นเวลานับพัน ๆ ปี ท าให๎จิตใจของมนุษย์ได๎รับการกลํอมเกลาให๎ดีขึ้นเรื่อย ๆ37 
 ความเอ้ือเฟ้ือและการเสียสละกับสังคม เจ. ฟิลิปป์ รัชตัน (J. Philippe Rushton) ได๎
กลําวไว๎วํา สังคมจะอยูํได๎ก็ตํอเมื่อมีการเสียสละ หรือพฤติกรรมเพ่ือผู๎อ่ืน อันที่จริงนั้นการเสียสละเป็น
ความดีที่สังคมทุกสังคมมีอยูํ ถึงแม๎วําสังคมบางสังคมอาจมีมากกวําบางสังคมก็ตาม สังคมสํวนใหญํ
ที่ตั้งข้ึนมาได๎ก็เพราะ มีผู๎น าหรือผู๎กํอตั้งที่เสียสละความสุขสํวนตัวเพ่ือสร๎างสังคม เป็นที่นําเสียดายวํา 
สังคมบางสังคมพอสร๎างได๎แล๎ว คนก็เกิดการเห็นแกํตัว เอาแตํได๎ขึ้น มาท าให๎สังคมต๎องเสื่อม และ
สลายไปในที่สุด ถ๎าไมํมีการแก๎ไข มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีข๎อขัดแย๎งภายในตัวมากมาย ในขณะที่  
คน ๆ หนึ่งสามารถเสี่ยงเอาชีวิตเข๎าแลก กับอีกชีวิตหนึ่ง หรือตายเพ่ือผู๎อ่ืนได๎ แตํในขณะเดียวกัน
มนุษย์ก็เห็นแกํตัวได๎มากมาย โดยการกดขี่ขํมเหงผู๎อ่ืน ท าร๎ายผู๎อ่ืนทางกายและใจ ท าทุกอยํางก็เพ่ือ
ตนเอง สังคมใดถ๎ามีสมาชิกเห็นแกํตัวมาก ๆ สังคมนั้น ก็จะอยูํรอดล าบาก ทั้งนี้ก็เป็นที่เห็นเดํนชัดอยูํ
แล๎ววํา ความเห็นแกํตัวจะท าลายตนเอง เพราะท าให๎สังคมล๎มเหลวในที่สุด ดังนั้น จึงเป็นหน๎าที่ ของ
สังคมที่จะสร๎างจิตใจที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และเสียสละให๎มาก ๆ ทั้ง นี้จิตใจที่เอ้ือเฟ้ือ และเสียสละต๎อง
เปิดกว๎าง หรือควรจะเปิดกว๎าง โดยยอมรับผู๎อ่ืนกํอน อยํางน๎อยต๎องเห็นวําผู๎อ่ืนก็เป็นมนุษย์เชํนตนเอง 
ถึงจุดนี้ความเสมอภาคทางมนุษยชาติ จึงส าคัญตํอการสร๎างเจตคติของ “altruism” แม๎มนุษย์จะไมํ
เสมอภาคกันทางความสมารถ แตํการยอมรับซึ่งกันและกัน ก็เป็นตัวแปรส าคัญที่จะสํงเสริมพฤติกรรม
ในเชิงบวกตํอกัน จริงอยูํความแตกตํางก็ไมํควรกีดขวางการชํวยเหลือเกื้อกูล แตํการยอมรับวํา เราเป็น
มนุษย์ด๎วยกัน ก็ยิ่งเสริมให๎สังคมชํวยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น เราอาจจะกลําวได๎วํา ในขณะที่มีตัวแปร
ชํวยเสริม “altruism” หรือพฤติกรรมเสียสละ แตํถ๎าคนเราจะชํวยกันแล๎วไมํมีอะไรจะกีดขวางได๎ 
และสังคมเป็นแหลํงส าคัญที่จะสร๎างสถาบันทั้งหลายในการที่จะสํงเสริมให๎พฤติกรรม และเจตคติ
ออกไปในทางใด สังคมนั้นเปรียบเสมือนบํอใหญํ ๆ สถาบันตําง ๆ สร๎างคํานิยม ซึ่งเหมือนน้ า ถ๎าน้ าดี
ปลาก็จะเติบโตเนื้อดี แตํถ๎าน้ าเนําปลาอาจตาย และถึงแม๎จะรอดตายปลาที่มาจากน้ าเนําเนื้อจะเหม็น 
มนุษย์นั้น ตํางจากปลาในแงํท่ีวําตัวมนุษย์เองเป็นคนสร๎างบํอสร๎างแหลํงน้ า โดยการใช๎ความคิด ดังนั้น
มนุษย์จึงต๎องรับผิดชอบและรู๎จักแก๎ไขเวลาน้ าเนํา สาเหตุก็ เพราะวําเมื่อสร๎างได๎ก็ยํอมแก๎ไขได๎ เวลาที่
เกิดความผิดพลาดมนุษย์ที่รู๎จักปรับเปลี่ยนเทํานั้นจึงจะพาสังคมให๎รอดได๎ แตํถ๎าน้ าเนําแล๎วไมํเปลี่ยน 
ดังเชํน พวกโรงงานเห็นแกํตัว และรัฐบาลที่ละเลยหรือรับสินบน ก็จะต๎องอยูํกับปัญหามลภาวะ และ
ถ๎าเป็นมลภาวะทางสังคมเมื่อ ใดก็ยํอมหมายถึงการมุํงสูํความสลายตัว หรือการสูญพันธุ์ การตื่นตัว
และพฤติกรรมเสียสละเพ่ือสังคมจึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญมากที่จะจรรโลงสังคมไว๎ สังคมใดที่ล๎มเหลวใน

                                                        
37 เรื่องเดียวกัน, หน๎า 62. 
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การสอนคนให๎เห็นแกํผู๎อ่ืนและสังคมนั้นก็จะต๎องเผชิญกับปัญหามากมาย ปัญหามลภาวะทุกวันนี้ก็
เกิดจากพวกเจ๎าของโรงงาน หรือเจ๎าของกิจการขาดความรับผิดชอบ และไมํยอมเสียสละเพ่ือสังคม 
ต๎องการแตํจะได๎อยํางเดียว ไมํยอมรับรู๎วําตนก าลังจะท าให๎สังคมเสียหายอยํางหนักมลภาวะทางสังคม
ก็เชํนกันเกิดจากสถาบันตําง ๆ สอนคนไมํถูกต๎องจนท าให๎สังคมเสื่อมหรืออาจสลายตัว38 
 สรุปวํา สถาบันทางศาสนาจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะเป็นสถาบันที่ได๎รับการเคารพ
บูชาแตํโบราณกาลจวบจนปัจจุบัน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอยํางสูงตํอจิตใจของประชาชน เพราะตําง
ได๎ยึดถือสถาบันนี้ เป็นที่พ่ึงทางใจมาอยํางเนิ่นนาน ฉะนั้นสถาบันทางศาสนาจึงอยูํในฐานะที่จะชํวย
สร๎างสรรค์และพัฒนาจิตใจของคนในสังคม ให๎หันเข๎ามาอยูํความถูกต๎องตามท านองคลองธรรม และ
วิธีการพัฒนาจิตส านึกให๎เกิดขึ้นได๎อยํางดีที่สุด ก็คือการสอนด๎วยตัวเองอันหมายถึง การที่ผู๎อยูํใน
สถาบันองค์การทางศาสนา พึงต๎องประพฤติปฏิบัติตน ให๎เป็นตัวอยํางแกํ คนในสังคมในด๎านการ
ชํวยเหลือสํวนรวม ซึ่งหลักทิศ 6 ของใครก็ประกอบด๎วยตัวของคนนั้น เองเป็นแกนกลาง แล๎วแวดล๎อม
ด๎วยบุคคล อีก 6 กลุํม ซึ่งแตํละกลุํม ล๎วนมีความสัมพันธ์กับตัวของเขา ตามฐานะและหน๎าที่           
ที่แตกตํางกันไป คือ 1) ปุรัตถิมทิส แปลวํา ทิศเบื้องหน๎า ได๎แกํ บิดา มารดา 2) ทักขิณทิส แปลวํา ทิศ
เบื้องขวา ได๎แกํ ครูบาอาจารย์ 3) ปัจฉิมทิส แปลวํา ทิศเบื้องหลัง ได๎แกํ ภรรยาหรือสามี 4) อุตตรทิส 
แปลวํา ทิศเบื้องซ๎าย ได๎แกํ มิตรสหาย 5) เหฏฐิมทิส แปลวํา ทิศเบื้องลําง ได๎แกํ คนรับใช๎ ลูกน๎อง    
6) อุปริมทิส แปลวํา ทิศเบื้องบน ได๎แกํ สมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงก าหนดให๎
พระสงฆ์เป็นทิศเบื้องบน เพ่ือเป็นแหลํงผลิตศีลธรรม แล๎วปูอนศีลธรรมนั้น  ให๎กับอีก 5 ทิศที่เหลือ 
บ๎าน วัด โรงเรียน จึงเป็นแหลํงปลูกฝังศีลธรรมเบื้องต๎น ที่ส าคัญที่สุดของพวกเราแตํละคนส าหรับ
บุคคลในทิศที่เหลือ ไมํวําจะเป็นทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ๎าย ทิศเบื้องลําง หรือแม๎แตํทิศเบื้องบน ทิศ
เบื้องหน๎า ทิศเบื้องขวาของเราตํางก็มี บ๎าน วัด โรงเรียนของเขาเป็นแหลํง ปลูกฝังศีลธรรมให๎เชํนกัน 
โดยเมื่อคนในสถาบันทางศาสนาได๎รับประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านความคิด ก็จะ
สํงผลในเบื้องต๎นคือการเสียสละประโยชน์สํวนตน เพ่ือประโยชน์สํวนรวมและมีสํวนรํวมดูแลรักษา
ทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นทิฏฐธัมมิกตถประโยชน์  ล าดับถัดมาประโยชน์ผู๎ อ่ืน (ปรัตถะ) ผําน
กระบวนการด๎านความรู๎สึก สํงผลให๎การชํวยเหลือผู๎อ่ืนโดยไมํหวังสิ่งตอบแทน และไมํกระท าความ
ช ารุดเสียหายตํอทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นสัมปรายิกตถประโยชน์ และล าดับสุดท๎ายประโยชน์ทั้งสอง
ฝุาย (อุภยัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านการปฏิบัติ/การกระท า สํงผลให๎เกิดการมุํงมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัว
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช๎ทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็น
ปรมัตถประโยชน์  
4.4 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันการเมืองการปกครอง 
 หลักทศพิธราชธรรม 10 ส าหรับการสร๎างจิตสาธารณะของสถาบันการเมืองการปกครอง 
ถือเป็นสํวนหนึ่งของโครงสร๎างสังคม ซึ่งท าหน๎าที่ประสานเชื่อมโยงสํวนอ่ืน ๆ ของสังคมให๎เป็นอยําง
หนึ่งอยํางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับกันวําปัจจุบันสถาบันการเมืองการปกครองนั้น ถือเป็นจุดศูนย์กลาง
ของสังคม ความเจริญก๎าวหน๎าหรือความเสื่อมสลายของสังคม ขึ้นนอยูํกับสถาบันนี้เป็นหลักส าคัญ ซึ่ง

                                                        
38 อ๎างแล๎วเรื่องเดียวกัน, หน๎า 64-65. 
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การเมืองการปกครองจัดเป็นกลไกของสังคมที่มีความผันแปรตลอดเวลา จึงเป็นสถาบันที่มีหน๎าที่
ส าคัญอีกหนึ่งสถาบันในสังคม 
 หน๎าที่ส าคัญของสถาบันการเมืองการปกครอง เปูาหมายส าคัญของการเมืองการปกครอง 
คือ การมีอ านาจ ขบวนการ ทางการเมืองทุกรูปแบบ ล๎วนมีความต๎องการ อ านาจที่จะปกครองเหนือ
ผู๎อ่ืน และสั่งการให๎บุคคลท า หรือไมํท าในสิ่งที่ผู๎มีอ านาจต๎องการ โดยทั่วไปสถาบันการเมืองการ
ปกครอง มีหน๎าที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การปกปูองคุ๎มครองผู๎คนให๎มีความปลอดภัยจากอันตราย และการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 2) จัดการลงโทษผู๎ฝุาฝืนบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม 3) ประสาน
ผลประโยชน์ระหวํางกลุํมบุคคลในสังคม ให๎ทุกกลุํมได๎รับผลประโยชน์อยํางเป็นธรรมและยุติธรรม 
โดยไมํมีการผูกขาดผลประโยชน์เฉพาะกลุํมใดกลุํมหนึ่ง 4) กระตุ๎นและสํงเสริมให๎บุคคลมีก าลังใจ และ
มีแรงจูงใจในการพัฒนาความถนัดและความสามารถของตนเองให๎สูงขึ้น  5) จัดสวัสดิการชํวยเหลือ
ประชาชน ผู๎ประสบความทุกข์ความเดือดร๎อนจากภัยพิบัติตําง ๆ ให๎มีชีวิตอยูํรอดปลอดภัย มีที่พัก
อาศัยและอาหาร รวมทั้งของจ าเป็นอยํางอ่ืนส าหรับชีวิตพอสมควรแกํสภาวะ 6) พัฒนาสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ส าหรับประชาชน 7) เป็นตัวแทนของคนในประเทศ ในการติดตํอ
สัมพันธไมตรีกับชาติอ่ืน และรํวมมือกับชาติตําง ๆ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและธ ารงไว๎
ซึ่งสันติภาพของโลก 8) รํวมมือกับชาติตําง ๆ ในการพัฒนาความเจริญก๎าวหน๎าทางการศึกษากับทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม และพัฒนาอารยธรรมส าคัญของโลกให๎เป็นมรดกของ
มนุษยชาติสืบตํอไป 
 ในทัศนะของพระพุทธศาสนา บุคคลมีความส าคัญที่สุด ไมํวําจะเป็นสถาบันทางสังคม
สถาบันใดก็ตาม รวมทั้งสถาบันการเมืองการปกครอง กลําวโดยเฉพาะในสถาบันการเมืองการ
ปกครอง จะมีบุคคลที่เกี่ยวข๎องอยูํ 2 กลุํม คือ 1) กลุํมผู๎มีอ านาจในการปกครอง 2) กลุํมประชาชนที่
อยูํภายใต๎การปกครอง 
 หน๎าที่ของผู๎ปกครองที่ดี พระพุทธศาสนา ได๎วางหลักการส าหรับนักการเมืองการปกครอง 
ซึ่งมีหน๎าที่บริหารประเทศชาติ และสังคมให๎ได๎รับความสงบสุข ความสงบสุขถือวําเป็นเปูาหมายส าคัญ
ของการบริหารประเทศชาติ หลักการซึ่งก าหนดไว๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ปกครองที่ ดีปรากฏอยูํในหมวด
ธรรมหลายหมวด ดังนี้ ทศพิธราชธรรม 10 ทศพิธราชธรรม หมายถึง คุณธรรมของผู๎ปกครองที่ดีมี 
10 ประการ ดังนี้ 1) การอนุเคราะห์ให๎การชํวยเหลือเป็นประจ า (ทาน) 2) การรักษาความสุจริตทาง
พฤติกรรม (ศีล) 3) การเสียสละความสุขสํวนตัวเพ่ือสํวนรวม (ปริจจาคะ) 4) การซื่อตรงตํอหน๎าที่การ
งาน (อาชชวะ) 5) การมีอัธยาศัยไมํเยํอหยิ่งจองหอง มีความสุภาพอํอนโยน (มัททวะ) 6) การรู๎จักขํม
ใจไมํปลํอยให๎กิเลสตัณหาครอบง าจิตใจ (ตปะ) 7) ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความไมํเกรี้ยวกราด ไมํใช๎อารมณ์ 
มีเมตตาประจ าใจ (อักโกธะ) 8) การไมํเบียดเบียนประชาชน ไมํหลงอ านาจบีบคั้นประชาชน เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ใสํตัว (อวิหิงสา) 9) ความอดทนตรากตร าตํอสู๎กับงานทุกชนิด แม๎จะถูกยั้วยุด๎วย
ค าพูด ก็ไมํท๎อแท๎หมดก าลังใจ เพราะสํวนหนึ่งตนเป็นผู๎อาสาเข๎ามา (ขันติ)  10) ประพฤติธรรมไมํ
คลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานอันดีงามของสังคม รวมทั้งไมํปฏิบัติผิดไปจากกฎ
ข๎อบังคับทางศีลธรรมด๎วย (อวิโรธนะ) 
 จักรวรรดิวัตร 5 จักรวรรดิวัตร หมายถึง ข๎อปฏิบัติของผู๎ปกครองที่ยิ่งใหญํ จัดเป็นธรรม
เนียมหรือหน๎าที่ประจ าของผู๎ปกครองทั้งหลาย จักรวรรดิวัตรมี 5 ประการ คือ 1) ถือธรรมเป็นใหญํ 
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(ธัมมาธิปไตย) 2) จักการคุ๎มครองปูองกันด๎วยวิธีการอันชอบธรรม ให๎ทุกชีวิตในเขตปกครองมีความ
ปลอดภัย (ธัมมิการักขา) 3) จัดการปูองกันมิให๎อธรรมเกิดขึ้น (มา อธัมมการ) 4) แบํงเฉลี่ยทรัพย์
ให๎แกํผู๎ยากไร๎ไมํให๎มีคนขัดสน ยากไร๎ในแผํนดิน (ธนานุประทาน) 5) สอบถามปรึกษากับพระสงฆ์และ
นักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นประจ า (ปริปุจฉา) 
 ราชสังคหวัตถุ 4 ราชสังคหวัตถุ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนียวจิตใจประชาชน หลักการ
สงเคราะห์ประชาชนของนักปกครอง ผู๎ปกครองที่ดีต๎องมีปัญญา รู๎วิธีการสงเคราะห์ประชาชน 4 วิธี
ดังนี้ 1) สัสสเมธะ ความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร คือ รู๎วิธีสํงเสริมให๎พืชพันธุ์ธัญญาหารมี
ความอุดมสมบูรณ์ 2) ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบ ารุงข๎าราชการ คือ รู๎วิธีบ ารุงข๎าราชการโดยการ
สํงเสริมคนดีและจัดสวัสดิการให๎ เป็นต๎น 3) สัมมาปาสะ ความรู๎จักผูกผสานรวมใจประชาชนด๎วยการ
สํงเสริมอาชีพ คือรู๎วิธีประสานประโยชน์ของประชาชน มิให๎กลุํมใดกลุํมหนึ่งได๎เปรียบเหนือกลุํมอ่ืน 
หรือได๎เปรียบเหนือกันและกัน 4) วาชเปยะ หรือวาจาเปยยะ ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ าใจ คือ มีวา
ทะดึงดูดใจ รู๎จักพูดอยํางมีเหตุผล ด๎วยน้ าเสียงแสดงความเป็นปิยมิตร และกํอให๎เกิดประโยชน์แกํ
ผู๎ฟัง39 
 ละเวน้อคติ 4 อคติ คือ ความล าเอียง นักปกครองที่ดี ควรงดเว๎นความล าเอียง อันเป็นการ
ประพฤติที่เบี่ยงเบนจากธรรม 4 ประการ คือ40 1) ละเว๎นจากความล าเอียงเพราะชอบใจเป็นการ
สํวนตัว (ฉันทาคติ) 2) ละเว๎นจากความล าเอียงเพราะเกลียดชังเป็นการสํวนตัว (โทสาคติ)  3) ละเว๎น
จากความล าเอียงเพราะขาดสติ เพราะโงํเขลาหรือหลงใหลอยํางไมํมีสติปัญญา (โมหาคติ)  4) ละเว๎น
จากความล าเอียงเพราะความขลาดกลัวไมํมีความกล๎าหาญทางคุณธรรมและจริยธรรม (ภยาคติ) 
 หลักธรรมทั้ง 4 อยํางเหลํานี้เป็นหน๎าที่ ที่จะปฏิบัติตํอตนเอง และตํอบุคคลอ่ืนอยํางมี
คุณคํา ท าให๎ผู๎ปกครองเป็นผู๎ปกครองที่ดีและควรจะเป็นในสังคม คือทศพิธราชธรรม 10 จักรวรรดิ
วัตร 5 ราชสังคหวัตถุ 4 ละเว๎นอคติ 4   
 หน๎าที่ของผู๎ใต๎การปกครองที่ด ีผู๎ใต๎การปกครอง คือ ประชาชนทั้งหลายในประเทศ ซึ่งเป็น
ผู๎ที่จะต๎องได๎รับการดูแลเอาใจใสํ และคุ๎มครองจากผู๎ปกครอง การแบํงคนเป็นผู๎ปกครอง และผู๎ใต๎การ
ปกครองนี้ถือวําเป็นการแบํงโดยหน๎าที่สถานภาพการเป็นผู๎ปกครอง และผู๎อยูํใต๎การปกครองอาจ
เปลี่ยนแปลงสลับกันไปมาได๎ตามสถานการณ์ อยํางไรก็ดีในฐานะผู๎ใต๎การปกครอง ควรปฏิบัติหน๎าที่
ดังตํอไปนี้ (1) รู้หลักอธิปไตย 3 อธิปไตย คือ ความเป็นใหญํ ประชาชนทั้งหลายควรรู๎หลักอธิปไตย 3 
ประการ คือ41 1) อัตตาธิปไตย การถือเอาตนเองเป็นใหญํ กลําวคือ ประชาชนควรรู๎วําระบอบ
การเมืองการปกครองในสังคมที่ตนสังกัดนั้น ผู๎ปกครองเป็นแบบอัตตาธิปไตยหรือไมํ 2) โลกาธิปไตย 
ถือโลกเป็นใหญํ กลําวคือ ถือเอาความนิยมของชาวโลกเป็นใหญํ หรือเป็นไปตามกระแสความคิดและ
ความนิยมของบุคคลอ่ืน ๆ ในโลกเป็นหลักส าคัญโดยไมํค านึงถึงข๎อเท็จจริงวํา มันจะผิดหรือถูกต๎อง
ตามหลักศีลธรรมทางศาสนาหรือไมํประชาชนในสังคมทั้งหลายควรรู๎ทันกระแสสังคม และควร  
สังเกตดูพฤติกรรมของผู๎ปกครองวํา มีแนวโน๎มเอียงตามกระแสสังคมหรือกระแสโลกหรือไมํ                 

                                                        
39 อ๎างแล๎วเรื่องเดียวกัน, หน๎า 99. 
40 ที.ปา 11/311/288. 
41 ที.ปา. 11/305/274. 
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3) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญํ ธรรม คือ ความจริง ความถูกต๎อง ความดีงาม ความมีเหตุผล 
ความชอบธรรม และความเป็นธรรม ประชาชนทั้งหลายควรรู๎วําผู๎ปกครองยึดถือธรรมะเป็นใหญํ 
หรือไมํในการปกครอง หรือวํายึดถือความคิดของตนเป็นใหญํหรือเป็นไปตามกระแสสังคมโดย
ปราศจากหลักการอันชอบธรรมและถูกต๎องดีงาม  
 มีสํวนรํวมในการปกครองที่ดี สมาชิกทีดีของสังคม ซึงเป็นผู๎อยูํใต๎การปกครองจะต๎องมีสํวน
รํวมในการปกครองดังตํอไปนี้ 1) มีสํวนรํวมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีการ
ประชุมอยํางสม่ าเสมอ ข๎อนี้รวมทั้งมีสํวนรํวมในการออกเสียงเลือกตั้งผู๎น าของสังคมในโอกาสตําง ๆ 
ด๎วย 2) มีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ อยํางพร๎อมเพรียงกับบุคคลอ่ืนตามกาลเวลาและ
สถานที่ ที่ก าหนดไว๎ เมื่อเลิกกิจกรรมนั้น ๆ ก็พร๎อมเพียงเลิก โดยไมํติดใจขยายความตํอ ซึ่งอาจท าให๎
เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนเอง และหน๎าที่ของบุคคลอ่ืน 3) มีสํวนรํวมในการปฏิบัติตาม
ข๎อก าหนด หรือระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ ที่ได๎บัญญัติไว๎ เชํน รัฐธรรมนูญ เป็นต๎น โดยไมํล๎มล๎างตาม
อ าเภอใจและไมํบัญญัติในสิ่งที่ไมํได๎เป็นข๎อตกลงรํวมกันของสมาชิกในสังคม 4) มีสํวนรํวมยกยํองให๎
เกียรตินักปราชญ์ ราชบัณฑิต และผู๎รู๎ที่มีประสบการณ์ พร๎อมกันรํวมรับฟังความคิดเห็นของทําน
เหลํานั้น 5) มีสํวนรํวมในการปูองกันมิให๎สตรีถูกขํมเหงรังแก และให๎เกียรติแกํกุลสตรี 6) มีสํวนรํวมใน
การสักการบูชา เจดียสถาน ปูชนียสถาน และอนุสาวรีย์ประจ าชาติ ไมํละเลยพิธีกรรมอันจัดเป็นการ
เคารพบูชาสถานที่เหลํานี้ 7) มีสํวนรํวมบ ารุงรักษาสักการะ คุ๎มครอง และปูองกันอยํางชอบธรรม ซึ่งผู๎
ทรงศีลบริสุทธิ์ 
 สรุปวํา การสร๎างจิตสาธารณะของสถาบันการเมืองการปกครอง ในทางพระพุทธศาสนาได๎
เสนอแนวทางที่วํา บุคคลผู๎ด ารงต าแหนํงตําง ๆ ควรปฏิบัติหน๎าที่ให๎เหมาะสมกับต าแหนํงนั้น ๆ ทั้งนี้
โดยค านึงถึงคุณคําของมนุษย์ และความสงบรํมเย็นของสังคมเป็นหลักส าคัญ บุคคลไมํวําจะอยูํใน
สถาบันใดหรือในฐานะอะไรก็ตาม การรู๎จักหน๎าที่และปฏิบัติตามหน๎าที่อยํางถูกต๎องและดีงาม ถือวํา
เป็นบุคคลดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกรับผิดชอบตํอสังคม และบุคคลทุกคนไมํวําจะด ารง
ต าแหนํงอะไรก็ตาม ถือวําเป็นพลเมืองของประเทศทั้งสิ้น ซึ่ง พระพุทธศาสนาก็ได๎เสนอแนวทางการ
ครองตนเป็นพลเมืองที่ดีไว๎ส าหรับทุกคนในสังคม หลักธรรมทั้ง 4 อยํางเหลํานี้เป็นหน๎าที่ ที่จะปฏิบัติ
ตํอตนเอง และตํอบุคคลอ่ืนอยํางมีคุณคํา ท าให๎ผู๎ปกครองเป็นผู๎ปกครองที่ดีและควรจะเป็นในสังคม 
คือ ทศพิธราชธรรม 10 จักรวรรดิวัตร 5 ราชสังคหวัตถุ 4 ละเว๎นอคติ 4 โดยเมื่อคนในสถาบัน
การเมืองการปกครองได๎รับประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านความคิด ก็จะสํงผลใน
เบื้องต๎นคือการเสียสละประโยชน์สํวนตน เพ่ือประโยชน์สํวนรวมและมีสํวนรํวมดูแลรักษาทรัพย์สิน
สํวนรวม ถือเป็นทิฏฐธัมมิกตถประโยชน์ ล าดับถัดมาประโยชน์ผู๎อ่ืน (ปรัตถะ) ผํานกระบวนการด๎าน
ความรู๎สึก สํงผลให๎การชํวยเหลือผู๎อ่ืนโดยไมํหวังสิ่งตอบแทน และไมํกระท าความช ารุดเสียหายตํอ
ทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นสัมปรายิกตถประโยชน์ และล าดับสุดท๎ายประโยชน์ทั้งสองฝุาย (อุภยัตถะ) 
ผํานกระบวนการด๎านการปฏิบัติ/การกระท า สํงผลให๎เกิดการมุํงมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช๎ทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นปรมัตถประโยชน์ 
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4.5 วิเคราะห์จิตสาธารณะของสถาบันเศรษฐกิจ 
 การประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจตามแนวพุทธ เพ่ือสร๎างจิตสาธารณะของสถาบันเศรษฐกิจ        
ถือเป็นสถาบันสังคมที่มีความส าคัญยิ่งสถาบันหนึ่ง สังคมปัจจุบันดูจะให๎ความส าคัญแกํสถาบันนี้
มากกวําสถาบันอ่ืน ๆ ของสังคม โดยมีความเชื่อวํา หากสถาบันเศรษฐกิจได๎รับการพัฒนาอยํางมี
ความมั่งคงดีแล๎ว สถาบันอ่ืน ๆ ของสังคมจะปรับตัวอยํางมั่นคงตามไปด๎วย แตํความเชื่อดังกลําวดูจะ
ขัดแย๎งกับความจริงในหลายลักษณะ บางสังคมแม๎สถาบันเศรษฐกิจจะได๎รับการพัฒนาและ
เจริญรุํงเรืองสูง แตํสังคมก็เผชิญกับปัญหาอาชญากรรม ปัญหาฉ๎อราษฎร์บังหลวงและปัญหาด๎าน
สาธารณสุข ซึ่งมีผลกระทบตํอความเป็นปกติสุขของผู๎คนในสังคมอยํางกว๎างขวาง  เชํน ในสังคม
ตะวันตกเป็นตัวอยําง 
 กลําวโดยความหมาย สถาบันเศรษฐกิจเป็นสถาบันที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตการบริโภค 
และการจ าหนํายสิ่งที่ผลิตออกมาไปยังตลาด หรือผู๎ที่มีความต๎องการให๎ได๎รับการตอบสนองอยํางมี
ประสิทธิภาพและอยํางประหยัดที่สุด และกลําวโดยลักษณะ เศรษฐกิจถือวําเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ รวมทั้งการจัดระเบียบทางวัฒนธรรมและแรงงานของ
มนุษย์เพ่ือด ารงและสํงเสริมสวัสดิการทางวัตถุของมนุษย์ 
 เพราะระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับสวัสดิภาพด๎านวัตถุของมนุษย์ เศรษฐกิจจึงได๎รับ
การตีคําสูงในสังคมที่เน๎นวัตถุนิยม หรือให๎ความส าคัญแกํวัตถุสูง และสังคมใดก็ตามที่เน๎นความส าคัญ
ด๎านวัตถุเหนือกวําด๎านอ่ืน สังคมนั้นจะหมกมุํนอยูํกับการแสวงหาวัตถุอยํางเดียวจะไมํให๎ความส าคัญ
กับด๎านอ่ืนของชีวิต ในที่สุดจะตกเป็นทาสของวัตถุอยํางไมํมีทางแก๎ไขได๎ สังคมที่ตกเป็นทาสของวัตถุ 
จะเต็มไปด๎วยการแขํงขัน แสวงหาวัตถุอยํางไมํรู๎จักเพียงพอ พระพุทธศาสนาเรียกสังคมแบบนี้วํา 
สังคมแหํงความโลภ คือ สังคมที่ตกอยูํภายใต๎อ านาจกิเลสคือ ความโลภอันเป็นตัวผลักดันให๎มนุษย์ไมํ
รู๎จักพอ เศรษฐกิจตามแนวพุทธ เศรษฐกิจดังได๎กลําวแล๎วมีกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค 
และการจัดจ าหนํายจํายแจก หรือการตลาด จากทัศนะของพระพุทธศาสนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ควรจะเป็นสื่อน าไปสูํชีวิตที่สูงสํงและดีงาม การผลิต การบริโภค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยํางอ่ืน
ไมํใชํเป็นจุดมุํงหมายในตัวของมันเอง แม๎เป็นสื่อและจุดมํุงหมายที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะต๎องน าไป
ให๎ถึงก็คือ การพัฒนาสวัสดิการ ภายในบุคคล ภายในสังคม และภายในสิ่งแวดล๎อม การแสวหาทรัพย์ 
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับระบบการผลิตและการจ าหนําย 
 บทบาทหน๎าที่ของผู๎เกี่ยวข๎อกับเศรษฐกิจ มีบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับระบบเศรษฐกิจอยูํ 2 กลุํม 
คือ 1) กลุํมผู๎เป็นเจ๎าของกิจการทางเศรษฐกิจ 2) กลุํมผู๎ใช๎แรงงาน และพ่ึงพาผลตอบแทนจากผู๎เป็น
เจ๎าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 บุคคลกลุํมแรก ประกอบด๎วย ผู๎ประกอบการ ซึ่งเป็นเจ๎าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชํน ผู๎
ลงทุน นายจ๎าง ผู๎บริหารระดับสูงของกิจกการตําง ๆ สํวนบุคคลกลุํมที่สอง เป็นกลุํมลูกจ๎างทั่ว ๆ ไป 
 พระพุทธศาสนา ก าหนดหลักจริยธรรมส าหรับกลุํมบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งสองกลุํม ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน ดังจะได๎กลําวตํอไปนี้ 
 หน๎าที่ของนายจ๎างที่พึงปฏิบัติตํอลูกจ๎าง นายจ๎าง คือ กลุํมบุคคลที่เป็นเจ๎าของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ นายจ๎างที่ดีควรให๎การดูแล และบ ารุงลูกจ๎างหรือคนงานทั้งหลายให๎เป็นสุข ซึ่งทาง
พระพุทธศาสนาได๎วางหลักการไว๎ในทิศ 6 คือ การท าหน๎าที่ตํอกัน 
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 การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน หรือการมีจิตสาธารณะรํวมกันดังนี้ 42 1) จัดการงานให๎ท า
ตามสมควร คือ จัดงานให๎ตามก าลัง เพศ วัย และความสามารถ 2) ให๎อาหารและคําจ๎าง คือ ให๎คําจ๎าง
รางวัลสมควรแกํงาน และความเป็นอยูํ  3) ดูแลรักษายามเจ็บปุวย คือ จัดสวัสดิการดีชํวย
รักษาพยาบาลในยามเจ็บไข๎ 4) ให๎อาหารมีรสแปลก คือ มีสิ่งของพิเศษที่ได๎มาก็แบํงปันให๎ 5) ให๎หยุด
งานตามโอกาส คือ ให๎มีวันหยุดและพักผํอนหยํอนใจตามโอกาสอันควร 
 หน๎าที่ของลูกจ๎างที่พึงปฏิบัติตํอนายจ๎าง ลูกจ๎างที่ดี ควรปฏิบัติหน๎าที่ ที่ดีเพ่ือให๎นายจ๎างมี
ความพึงพอใจ และมีความเมตตาซึ่งจะชํวยให๎เกิดความเจริญก๎าวหน๎าในอาชีพการงาน ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ลูกจ๎างที่ดีควรปฏิบัติหน๎าที่ตอบแทนนายจ๎าง ดังนี้ 1) เริ่มท างานกํอนนายจ๎างเสมอ
2) เลิกงานทีหลังนายจ๎าง 3) รับเอาเฉพาะสิ่งของและคําตอบแทนที่นายจ๎างมอบให๎เทํานั้น 4) 
รับผิดชอบท างานที่รับมอบหมายให๎ท าด๎วยความเรียบร๎อยและดียิ่งขึ้น  5) น าความดีของนายจ๎าง
กิจกรรมที่ดีของนายจ๎าง และกิจการที่ดีของที่ท างานไปเผยแพรํ43 
 หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เป็นหลักการสร๎างตนทางเศรษฐกิจ คือประโยชน์ในปัจจุบัน 4 
อยําง 1) อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน๎าที่การงานประกอบอาชีพอันสุจริตมีความ
ช านาญ รู๎จักใช๎ปัญญาสอดสํองตรวจตราหาอุบายวิธี สามารถจัดด าเนินการให๎ได๎ผลดี  2) อารักข
สัมปทา รู๎จักรักษาและคุ๎มครองโภคทรัพย์ และผลงานอันตนท าไว๎ด๎วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบ
ธรรม ด๎วยก าลังงานของตนไมํให๎เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย 3) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร คือ
รู๎จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาส าเนียกศึกษาเยี่ยงอยํางทํานผู๎ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ 
ปัญญา 4) สมชีวิตา มีความเป็นอยูํเหมาะสม คือรู๎จักก าหนดรายได๎และรายจําย เลี้ยงชีวิตแตํพอดี มิ
ให๎ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให๎รายได๎เหนือรายจําย มีประหยัดเก็บไว๎ เรียกวํา ทิฏจธมมิกตถส วุตตนิกธมม 
อ านวยประโยชน์สุขเบื้องต๎นสุขการมี การจําย ไมํมีหนี้ ไมํมีโทษ44 
 การผลิตในแงํพุทธ 1) ผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการต๎องมีธรรมะตามหลักทิศ 6 2) การผลิต
ต๎องถือหลักสัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา 3) ผลิตมาก กินเก็บแตํพอดี เหลือเอาไป
ชํวยเหลือเพ่ือนมนุษย์นี่คืออุดมการณ์ทางเศรษฐกิจของชาวพุทธ ที่ชํวยโลกได๎ 
 การบริโภคในแงํชาวพุทธ จะต๎องบริโภคด๎วยโยนิโสมนสิการ ด๎วยทฤษฎีคุณคําแท๎ - คุณคํา
เทียม ตามหลักพิจารณาด๎วยปัญญา - ปฏิสังขา โยนิโสฯลฯ การบริโภคที่จะเกิดอัตถประโยชน์ที่
สมบูรณ์นั้นจะต๎องประกอบด๎วยพอใจ 3 ขั้น คือ อัตถประโยชน์ชั้นต๎น = กามฉันทะ อัตถประโยชน์ชั้น
กลาง = กุศลฉันทะ อัตถประโยชน์ชั้นสูง = ธัมมฉันทะ 
 การแบํงปันแบบชาวพุทธ 1) ไมํขายของที่มีพิษมีโรค 2) แลกเปลี่ยนสิ่งของด๎วยยุติธรรม  
3) ไมํเห็นด๎วยกับกลุํมนีโอคลาสิก ที่วํา ทุนต่ า ก าไรสูง แตํมุํงคุณคําคุณประโยชน์ คุณภาพ 4) ใช๎
หลักสังคหวัตถุในสังคม คือ ทาน – Share ปิยวาจา – Pleasat Speech อัตถจริยา – Creative 
Thinking สมานัตตตา – Participation 

                                                        
42 ที.ปา 11/271/215. 
43 เรื่องเดียวกัน, หน๎า 96. 

 44 อ .อฏฐฺก. 23/144/289. 
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 แบํงตามหลักพลี 5 อยําง คือ 1) เลี้ยงมารดาบิดาครอบครัวให๎เป็นสุข 2) เลี้ยงมิตรสหาย 
รํวมกิจการ 3) ปูองกันอันตราย 4) ท าพลี 5 ญาติ อถิติ ปุพเปต ราชพลี เทวตา 5) อุปถัมภ์นักบวช    
ที่ดี45 
 โภควิภาค 4 เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย (พึงบริโภคสํวนหนึ่ง) ทวีหิ กมฺม  ปโยชเย (พึง
ประกอบการงานด๎วยทรัพย์สองสํวน) จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย (พึงเก็บไว๎เพื่อใช๎ในคราวฉุกเฉินหนึ่ง) 
 รัฐสวัสดิการ ผู๎น าต๎องมีจักรวรรดิวัตร ผู๎ตามต๎องมีกุศลกรรมบถ 
 จักรวรรดิวัตร46 คือ 1) ธรรมาธิปไตย เคารพนับถือบูชาย าเกรงธรรม ยึดธรรมเป็นหลักเป็น
ธงชัย เป็นใหญํ โดยจัดการรักษาปูองกัน และคุ๎มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรม แกํ (ก) อันโตชน 
ชนภายใน (ข) พลกาย ฝุายทหาร (ค) ขัตติยะ ฝุายทูต (ง) อนุยนต์ ข๎าราชการบริพาร ข๎าราชการพล
เรือนทั้งหมด (จ) พราหมณ์ คฤหบดี นักวิชาการ หมอ พํอค๎า และเกษตรกรชํวยจัดหาทุนและอุปกรณ์
ให๎ (ฉ) เนคมชนบท ราษฎรทั้งปวงทั้งในกรุงและชายแดนไมํทอดทิ้ง (ช) สมณพราหมณ์ (ญ) มิคปักษี 
ให๎ความคุ๎มครองแกํสัตว์อันควรสงวน 2) มาอธรรมการ ปูองกันแก๎ไขสิ่งชั่วร๎ายมิให๎เกิดขึ้นในอาณาเขต 
3) ธนานุประทาน ปันเฉลี่ยทรัพย์ให๎แกํคนยากไร๎  มิให๎ขัดสนในแวํนแคว๎นกระจายรายได๎                
4) สมณพราหมณปริปุจฉา รู๎จักปรึกษารอบคอบปัญหากับสมณะ และพราหมณ์ นักปราชญ์ 
นักวิชาการท่ีมีคุณธรรมจักรวรรดิสูตร 
 กุศลกรรมบท 10 คือ (1) กายกรรมที่เป็นสุจริต 3 (2) วจีกรรมที่เป็นสุจริต 4 (3) มโนกรรม
ที่เป็นสุจริต 3 ธรรมจริยา 1047 แบํงรายละเอียด ดังนี้ 1. เว๎นจากการฆํา 2. เว๎นจากการลัก 3. เว๎น
จากการประพฤติผิดในกาม 4. เว๎นจากการพูดเท็จ 5. เว๎นจากการพูดสํอเสียด 6. เว๎นจากการพูดค า
หยาบ 7. เว๎นจากการพูดไร๎สาระ 8. เว๎นจากความโลภ 9. เว๎นจากพยาบาท 10. เว๎นจากความเห็นผิด 
 สรุปวํา การประยุกต์ใช๎เศรษฐกิจตามแนวพุทธ เพ่ือสร๎างจิตสาธารณะของสถาบันเศรษฐกิจ
ในสังคมนั้นมีความส าคัญอยํางมาก ด๎วยการบูรณาการใช๎หลักธรรมตําง ๆ คือ หลักเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อยําง หลักทิศ 6 คุณคําแท๎ - คุณคําเทียม หลักสังคหวัตถุในสังคม หลัก
พลี 5 โภควิภาค 4 จักรวรรดิวัตร กุศลกรรมบท 10 ในการสร๎างจิตส านึกให๎แกํบุคคล ซึ่งบุคคลจะมี
จิตส านึกท่ีดี หรือไมํดี มีความเสียสละหรือเห็นแกํตัว มีจิตเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํหรือไมํนั้น สํวน
หนึ่งมาจากสภาพแวดล๎อมทางสังคม เป็นตัวแบบที่กํอให๎เกิดพฤติกรรม การแสดงออกทางบุคลิกภาพ
ของบุคคล และการน าจิตสาธารณะมาประยุกต์ใช๎กับสังคมนั้น ก็เพ่ือให๎สถาบันทางสังคมได๎ชํวยขัด
เกลาจิตใจบุคลากรในสังคม ให๎มีจิตสาธารณะเนื่องจากจิตสาธารณะ เป็นสิ่งที่อยูํภายในจิตใจของ
มนุษย์ ซึ่งสํวนหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และบางสํวนมนุษย์ได๎จากการเรียนรู๎ การอบรม สั่งสอน 
และการสังเกตพฤติกรรมวัฒนธรรมตําง ๆ จากสังคม แล๎วจดจ าเลียนแบบตามตัวแบบ ท าให๎เกิด
ลักษณะพฤติกรรมใหมํที่ดีหรือไมํดีไปตามสภาพวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ 
 นอกจากนี้ การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช๎กับสถาบันทางสังคมยํอม
ชํวยให๎บุคคลมีจิตส านึกที่ดี มีจิตสาธารณะมากขึ้น เชํน หลักพรหมวิหารธรรม ซึ่ งสถาบันครอบครัว

                                                        
 45 อ .ปญฺจก. 22/41/48. 
 46 ที.ปา. 11/35/65. 
 47 ม.มู. 12/485/523. 
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ควรปลูกฝังให๎กับสมาชิก เพราะครอบครัวถือวําเป็นสถาบันพ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะอบรมบํมนิสัย 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให๎เป็นสมาชิกที่ดีมีจิตสาธารณะตํอสังคม หลักสังคหวัตถุ 4 หลักธรรมส าหรับ
ยึดเหนี่ยวน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน เป็นหลักธรรมแหํงการสงค์เคราะห์ซึ่งกันและกัน เมื่อน ามาใช๎
รํวมกับจิตสาธารณะที่มีอยูํในบุคคล จะชํวยเสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคคลได๎เป็นอยํางดี ซึ่งจะ
กํอให๎เกิดประโยชน์สุขแกํสังคมด๎วย นอกจากนี้ยังมีหลักธรรม ส าหรับเป็นตัวก าหนดแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหน๎าที่ของแตํละบุคคล คือ หลักทิศ 6 ซึ่งหลักของทิศ 6 นี้ได๎วางหลักการท า
หน๎าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกในแตํละสถาบันวํา ควรท าหน๎าที่อยํางไร จึงจะถูกต๎องเหมาะสม 
เป็นประโยชน์ เกิดความสงบสุขทั้งแกํตนเองและสังคม โดยที่สถาบันครอบครัว คือ ในฐานะบิดา
มารดา มีหน๎าที่อบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาให๎เจริญเติบโต และเป็นคนดีของสังคม บุตรธิดาก็ต๎องมีความ
กตัญญูกตเวที เลี้ยงดูชํวยเหลือกิจการงานตําง ๆ สถาบันการศึกษา ครูอาจารย์มีหน๎าที่สั่งสอนศิษย์ให๎
มีความรู๎ความสามารถ ศิษย์ควรตั้งใจศึกษาเลําเรียน ให๎ความเคารพครูอาจารย์ สถาบันศาสนา มี
หน๎าที่ขัดเกลาจิตใจประชาชนให๎เป็นคนดีมีศีลธรรม ประชาชนพึงให๎ความเคารพนับถือ อุปถัมภ์ค้ าชู 
สถาบันการเมืองการปกครองผู๎ปกครองควรแบํงสันปัน สํวนทรัพยากร ให๎ประชาชนกินดีอยูํดี 
ประชาชนพึงท าตนให๎เป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎกติกา ศีลธรรมประเพณีอันดีงามของบ๎านเมือง  และ
สถาบันเศรษฐกิจระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎าง ต๎องเห็นอกเห็นใจกัน ชํวยเหลือพ่ึงพาถ๎อยทีถ๎อยอาศัยกัน 
เป็นต๎น 
 ฉะนั้น การประยุกต์ใช๎จิตสาธารณะกับสถาบันในสังคมไทย ก็เพ่ือให๎พลเมืองในสังคมมี
จิตส านึกตํอสํวนรวม ไมํเห็นแกํตัว มีเมตตากรุณาตํอเพ่ือนรํวมสังคม มีสํวนรํวมในการดูแลรักษา     
สาธารณสมบัติที่เป็นของสํวนรวม มีศีลธรรมจริยธรรม เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งความมีจิต
สาธารณะของบุคคลนี้ จะชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎มีความสงบสุข เจริญก๎าวหน๎า งํายตํอการปกครอง 
และพัฒนาให๎เจริญรุํงเรืองตามทิศทางท่ีสมดุลเหมาะสมตํอไป 
 สรุปวํา การสร๎างจิตสาธารณะของสถาบันตําง ๆ ทางสังคม เชํน สถาบันครอบครัว 
สามารถสร๎างด๎วยการน าหลักพรหมวิหาร 4 สถาบันการศึกษาใช๎หลักสังคหวัตถุ 4 สถาบันทางศาสนา
ใช๎หลักทิศ 6 สถาบันการเมืองการปกครองใช๎หลักทศพิธราชธรรม 10 จักรวรรดิวัตร 5 ราชสังคหวัตถุ 
4 ละเว๎นอคติ 4 สถาบันเศรษฐกิจใช๎หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อยําง หลัก
ทิศ 6 คุณคําแท๎ – คุณคําเทียม หลักสังคหวัตถุในสังคม หลักพลี 5 โภควิภาค 4 จักรวรรดิวัตร กุศล
กรรมบท 10 ในการสร๎างจิตส านึกให๎แกํบุคคลเป็นหลักธรรมน า โดยเมื่อคนในสถาบันทางสังคมตําง ๆ 
ได๎รับประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านความคิด ก็จะสํงผลในเบื้องต๎นคือการเสียสละ
ประโยชน์สํวนตน เพ่ือประโยชน์สํวนรวมและมีสํวนรํวมดูแลรักษาทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นทิฏฐธัม
มิกตถประโยชน์ ล าดับถัดมาประโยชน์ผู๎อ่ืน (ปรัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านความรู๎สึก สํงผลให๎การ
ชํวยเหลือผู๎อื่นโดยไมํหวังสิ่งตอบแทน และไมํกระท าความช ารุดเสียหายตํอทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็น
สัมปรายิกตถประโยชน์ และล าดับสุดท๎ายประโยชน์ทั้งสองฝุาย (อุภยัตถะ) ผํานกระบวนการด๎านการ
ปฏิบัติ/การกระท า สํงผลให๎เกิดการมุํงมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเคารพ
สิทธิของบุคคลอื่นในการใช๎ทรัพย์สินสํวนรวม ถือเป็นปรมัตถประโยชน์ 
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4.6 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 โดยมีกลุํมตัวอยําง ที่เป็นกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูป/คน ดังนี้ 
 1) พระสงฆ์จากกลุํมชมรมจิตอาสา ที่จะสัมภาษณ์จ านวน 4 รูป ประกอบไปด๎วย 
  (1) พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ  อคฺคธมฺโม (ณ นําน) 
  (2) พระสมุห์อานนท์  อินฺทว โส (ปูุอ๎าย) 
  (3) พระโยธกา  ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา) 
  (4) พระธนบัตร  จันทสโร (ทัดเทียม) 
 2) อุบาสก/อุบาสิกา/นักศึกษาจากชมรมจิตอาสา ที่จะสัมภาษณ์จ านวน 8 คน ประกอบไปด๎วย 
  (1) นายเอกวุฒิ  กาวิละ 
  (2) นายกตัญญู  เรือนตุํน 
  (3) นางสาววิจิตรไพลิน  เสรีศักดิ์ 
  (4) นางไฉไล  สืบสาย 
 ซึ่งมีกรอบวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิต
สาธารณะ 2) เพ่ือศึกษาปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 3) เพ่ือวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร๎างจิต
สาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา 
 จึงสามารถก าหนดแนวทางประเด็นการเก็บรวบรวมข๎อมูล (การสัมภาษณ์เชิงลึก) ได๎ดังนี ้
 
ตอนที่ 1 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ 
ตารางท่ี 4.1 ข้อสรุปวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิต

สาธารณะ 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key 
Informants) 

ประเด็นปัญหา ทัศนะท่ีเห็นเหมือนกัน ทัศนะท่ีเห็นต่างกัน 

 1.1 แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง จิ ต
สาธารณะเป็นอยํางไร 
1.1.1 บทบาทของคน 
“จิตสาธารณะ” ควรเป็น
อยํางไร 
1.1.2 บทบาทของ “จิต
ส า ธ า รณะ ” ค ว ร เ ป็ น
อยํางไร 

*เป็นการกระท าที่สอนให๎คนเรา
รู๎จักการให๎ การเสียสละเพื่อคน
อื่น ๆ ที่ด๎อยโอกาสกวําเรา 
*เป็นผู๎มีจิตวิญญาณที่ดี และมี
จิตใจที่ดี 
*เป็นคนที่เ ช่ือและศรัทธาใน
หลักการทางพระพุทธศาสนา 
และเช่ือในผลการท าดี และ
การเป็นคนดี48 

*ควรให๎องค์กร เป็นผู๎กระท า
มากกวําที่จะยกให๎ตัวบุคคล
กระท า 
*เหนื่อยกับการท าดีแล๎วไมํได๎ดี 
*ท าดีไมํได๎ดี แตํท าช่ัวได๎ดีมีถมไป 
*สังคมปัจจุบันมีคนเห็นแกํตัว
มากขึ้นทุกวัน 
*ขาดการสอนและฝึกให๎คนมี
สามัญส านึกที่ดี49 

                                                        
48 สัมภาษณ์, พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ นําน), พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปูุอ๎าย), พระ  

โยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา), พระธนบัตร จันทสโร (ทัดเทียม), 2561.  
49 สัมภาษณ์, นายเอกวุฒิ  กาวิละ, นายกตัญญ ู เรือนตุํน, นางสาววิจิตรไพลิน เสรีศักดิ์, นางไฉไล สืบสาย, 2561. 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key 
Informants) 

ประเด็นปัญหา ทัศนะท่ีเห็นเหมือนกัน ทัศนะท่ีเห็นต่างกัน 

 1.2 ค ว า ม ห ม า ย 
ความส าคัญ คุณสมบัติ 
แ ล ะ ห น๎ า ที่ ข อ ง  “จิ ต
สาธารณะ”  
1.2.1 ความหมายของ 
“จิ ต ส า ธ า รณ ะ ” เ ป็ น
อยํางไร 
1.2.2 ความส าคัญของ 
“จิ ต ส า ธ า รณ ะ ” เ ป็ น
อยํางไร 
1.2.3 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง 
“จิ ต ส า ธ า รณ ะ ” เ ป็ น
อยํางไร 
1.2.4 หน๎ าที่ ของ  “จิต
สาธารณะ” เป็นอยํางไร 

*การกระท า ทั้งทางกาย วาจา 
และใจ ที่แสดงออกมาอยําง
จริงใจ และบริสุทธ์ิใจ 
*เป็นคนดี ทั้งการคิด พูด และท า 
*มีความเช่ือในเรื่องกฎแหํง
กรรม 
*มีความเช่ือในเรื่องบุญและ
บาป 
*มีความศรัทธาในผลของการ
ท าความดี50 
*เป็นคนดี 
*ยึดประโยชน์ผู๎อื่นมากกวํา 
การยึดประโยชน์ตน 
*มีความโอบอ๎อม/อารี 
*มีน้ าใจ/ใจบุญ/ใจใส 
*มองวําการชํวยเหลือคือ การ
ท าคุณงามและความดี 
*ก า ร ก ร ะ ท า โ ด ย ไ มํ ห วั ง
ผลตอบแทนใด ๆ 
*มีพรหมวิหาร 4/มีสติ/มีกุศล
จิตที่ดี/มีศีลธรรม51 

*พื้นฐานของคนที่ดี  ควรมา
จากการสั่งสอนของครอบครัว
เป็นจุดเริ่มต๎น 
*คนเราทุกวันนี้ ชอบท าตาม
ความพอใจ มากกวําความ
ถูกต๎อง 
*ระบบพรรคพวก/อุปถัมภ์ท า
ให๎สั งคมขาดการชํวยเหลือ
อยํางจริงใจ 
*คนเราทกวันนี้ขาดจิตส านึกที่ดี 
*คนเราขาดน้ าใจท่ีดี52 
*การชํวยเหลือที่มากเกินไป 
จนท า ให๎คนเราไมํรู๎ จั กการ
ชํวยเหลือตนเอง 
*ขาดจิตส านึกในการตอบแทน 
*รู๎จักแตํการเป็นผู๎ที่คิดจะรับ 
แตํไมํรู๎จักการเป็นผู๎ที่คิดที่จะ
ให ๎
*คิดถึงตัวเอง มากกวําคนอ่ืน 
*ค านึงถึงพรรคพวก/และคน
สนิทใกล๎ชิดกํอน53 

 1.3 ก า เ นิ ด  “จิ ต
ส า ธ า ร ณ ะ ” ใ น
พระ พุ ท ธศ าส นา เป็ น
อยํางไร 

*คนเราจะเป็นคนดี ได๎ด๎วยผล
จากการกระท า 
*การเป็นคนมี ศีลธรรม 
*กลัวเรื่องบาปกรรม และมี
ความเชื่อในเรื่องกฎแหํงกรรม 

*มองวําเป็นเรื่องไกลตัว 
*มองวําคนในยุคสมัยใหมํ ขาด
ความเช่ือและความศรัทธาใน
การคิด พูด และท า ในเรื่องที่ 
ด ีๆ ตํอสังคม 

 
 
                                                        

50 สัมภาษณ์, นายเอกวุฒิ  กาวิละ, นายกตัญญู  เรือนตุํน, นางสาววิจิตรไพลนิ เสรีศักดิ์, นางไฉไล สืบสาย, 2561. 
51 สัมภาษณ์, นายเอกวุฒิ  กาวิละ, นายกตัญญู  เรือนตุํน, นางสาววิจิตรไพลนิ เสรีศักดิ์, นางไฉไล สืบสาย, 2561. 
52 สัมภาษณ์, พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ นําน), พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปูุอ๎าย), พระ  

โยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา), พระธนบัตร จันทสโร (ทัดเทียม), 2561. 
53 สัมภาษณ์, พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ นําน), พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปูุอ๎าย), พระ  

โยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา), พระธนบัตร จันทสโร (ทัดเทียม), 2561. 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key 
Informants) 

ประเด็นปัญหา ทัศนะท่ีเห็นเหมือนกัน ทัศนะท่ีเห็นต่างกัน 

 1.3.1 กิ จ ก ร ร ม  “จิ ต
สาธารณะ” เป็นอยํางไร 
1.3.2 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง 
“จิตสาธารณะ” ควรเป็น
อยํางไร 
1.3.3 หลั ก พุ ท ธ ธ ร ร ม
ในทาง “จิตสาธารณะ” 
เป็นอยํางไร 

*เป็นการท าประโยชน์ตํอคน
อื่น และไมํหวังผลตอบแทน 
*เป็นคนมีการกระท าที่ดี คือ 
คิด พูด และท า 
*หลักพุทธธรรม 4 ประการ 
เชํน พรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 
4 และทศพิธราชธรรม 10 เป็น
ต๎น 
*ต๎องมีความเ ช่ือ และความ
ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา 
จึงจะเป็นจุดเริ่มต๎นให๎คน เป็น
คนท่ีมีความคิดดี พูดดี และท า
ดี ได๎อยํางตํอเนื่อง54 

*เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ส ร๎ า ง ภ า พ 
มากกวําการชํวยเหลือจากใจ
จริง 
*เป็นกิจกรรมที่ท าแบบไหล
ตามน้ า ไมํท าแบบตํอเนื่อง 
*เป็นกิจกรรมที่ท า เพื่ อเอา
หน๎าตา มากกวําการท าอยํา
จริงใจ 
*หลักธรรมเป็นเรื่ องเข๎าใจ 
ยาก คนสมัยใหมํ ขาดความ
สนใจและใสํใจ ที่จะท าเพื่อคน
อื่น ๆ 
*ปลุกฝังให๎คนตระหนักได๎ก็
เป็นสิ่งที่ดี ในเรื่องหลักธรรม 
*มองวําคนทุกคนเอาตัวเอง
รอดกํอนคนอื่น ๆ55 

 
ตอนที่ 2 ศึกษาปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 
ตารางท่ี 4.2 ข้อสรุปวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกศึกษาปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key 
Informants) 

ประเด็นปัญหา ทัศนะท่ีเห็นเหมือนกัน ทัศนะท่ีเห็นต่างกัน 

 2.1 บ ริ บ ท ข อ ง
องค์ประกอบความจริง
ข อ ง ชี วิ ต ใ น ท า ง พุ ท ธ
ปรัชญา 
2.1.1 บริบทของ “ชีวิต” 
ในทางพุทธปรัชญาเป็น
อยํางไร 

*ชีวิตคนเรา ควรมีจุดเริ่มต๎นที่
ดีมาจากพื้นฐานทางจิตใจ 
*องค์ประกอบของชีวิตทีดี คือ 
เป็นคนท่ีมองภาพบวก 
*การยอมรับความจริง และ
อดทนตํอด ารงชีพได๎อยํางมีสติ 
*ชีวิต เป็นสิ่งท่ีสวยงาม 

*คนเราเลือกที่จะมีชีวิตของ
ตัวเองได๎ 
*เ รื่ อ งบุญ  เ รื่ อ งกรรม  คน
สมัยใหมํ ไมํคํอยจะเชื่อ 
*คนในยุคสมัยใหมํ มองวัตถุ 
มากกวําจิตใจ 
 

                                                        
54 สัมภาษณ์, พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ นําน), พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปูุอ๎าย), พระ  

โยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา), พระธนบัตร จันทสโร (ทัดเทียม), 2561. 
55 สัมภาษณ์, นายเอกวุฒิ  กาวิละ, นายกตัญญู  เรือนตุํน, นางสาววิจิตรไพลนิ เสรีศักดิ์, นางไฉไล สืบสาย, 2561. 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key 
Informants) 

ประเด็นปัญหา ทัศนะท่ีเห็นเหมือนกัน ทัศนะท่ีเห็นต่างกัน 

 2.1.2 ปัจจัยพื้นฐานการ
กํอเกิด “องค์ประกอบ
ความจริงของชีวิต” ควร
เป็นอยํางไร 
2.1.3 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ความจริงที่มีตํอ “ชีวิต” 
เป็นอยํางไร 
2.1.4 ความจริงของชีวิต
ในทางพุทธปรัชญาเป็น
อยํางไร 
2.1.5 ลักษณะที่แตกตําง
ทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ มี ตํ อ  “ชี วิ ต ” เ ป็ น
อยํางไร 
2.1.6 บริบทของ “ชีวิต” 
ในทางพุทธปรัชญา เป็น
อยํางไร  

*ชีวิตคนเรา มีทั้งสุขและทุกข์ 
สลับกันไป 
*คนเราเกิ ดมาจากผลของ
กรรมเกําที่ตนเองได๎ท าไว๎ใน
อดีต 
*ไมํมีค าวําความบังเอิญในทาง
พระพุทธศาสนา 
*สังคมเมืองและสังคมที่มีความ
เจริญทางวัตถุมาก ๆ จะท าให๎
คนเรามีจิตใจท่ีตกต่ าลง 
*ชีวิต เป็นผลของกรรม 
*ชีวิต มีหลักความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ 
*คนเรามีความ เกิด แกํ เจ็บ 
ตาย เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต 
*การยอมรับความจริง และ
ความอดทนตํอความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น ท าให๎ชีวิตมีความสุข 
*มอง ชี วิ ต  ให๎ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ธรรมชาติ 
*หลักการทางพระพุทธศาสนา
สอนให๎คนเรามีสติ และไมํตก
อยูํใต๎อ านาจจิตที่ต่ ากวํา56 

*คนเราเกิดมาแล๎ว ก็ต๎องตํอสู๎ 
เพื่อให๎ได๎ในสิ่งท่ีตัวเองต๎องการ 
*ความสุขของคนเราในยุคสมัย
นี้ คือ การมีทุกสิ่งอยําง เพื่อ
ไมํให๎ตนเองล าบาก 
*เวลาเดือดร๎อนขึ้นมา ไมํเห็นมี
ใครชํวยเราได๎นอกจากตัวของ
เราเอง 
*มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
*ยุคสมัยปัจจุบันวัตถุส าคัญ
กวําความดี 
*คําของคน อยูํที่เป็นคนของ
ใคร 
*สั งคมสมั ยนี้ อยูํ ย าก  ต๎ อ ง
แขํงขัน และเอาชนะคนอื่น ๆ 
ให๎ได๎ 
*มองวําเอาตัวเองให๎รอดกํอน
คํอยไปชํวยคนอื่น ๆ ถ๎ามีเหลือ
กินเหลือใช๎แล๎ว 
*คนสมัยนี้  ท าอะไรก็ต๎องมี
ผลประโยชน์ตํางตอบแทนกัน 
*เป็นเรื่องธรรมของการ เอา
ตัว เองให๎ รอด มี ชีวิตความ
เป็นอยูํที่ดี จากการสร๎างและ
ท าด๎วยตนเอง 
*ตนเองเป็นที่พ่ึงแหํงตน57 

 2.2 สภา พปั ญหา ขอ ง 
“ชีวิต” อยํางไร 
2.2.1 ปั ญ ห า ด๎ า น
คุณสมบัติของ “ชีวิต” 
เป็นอยํางไร 

*ชี วิ ต  คนเรา เกิ ดมาต๎ องมี
ปัญหาและอุปสรรค เป็นเรื่อง
ธรรมดาของชีวิต 
 

*คนเราเกิดมาก็ต๎องรู๎จักการ
ตํอสู๎และดิ้นรน 
*คนเราสามารถเลือกที่ จะ
ก าหนดชีวิตของตัวเราเองได๎ 
 

                                                        
56 สัมภาษณ์, นายเอกวุฒิ  กาวิละ, นายกตัญญู  เรือนตุํน, นางสาววิจิตรไพลนิ เสรีศักดิ์, นางไฉไล สืบสาย, 2561. 
57 สัมภาษณ์, พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ นําน), พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปูุอ๎าย), พระ  

โยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา), พระธนบัตร จันทสโร (ทัดเทียม), 2561. 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key 
Informants) 

ประเด็นปัญหา ทัศนะท่ีเห็นเหมือนกัน ทัศนะท่ีเห็นต่างกัน 

 2.2.2 ปัญหาด๎ านองค์
ค ว า ม รู๎ ข อ ง  “ชี วิ ต ” 
อยํางไร 
2.2.3 ปั ญ ห า ด๎ า น
บ ท บ า ท ห น๎ า ที่ ข อ ง 
“ชีวิต” เป็นอยํางไร 
2.2.4 ภาพรวมปัญหา
ด๎ า น คุ ณ ส ม บั ติ  อ ง ค์
ความรู๎  บทบาทหน๎าที่
ของ “ชีวิต” ในทางพุทธ
ปรัชญาเป็นอยํางไร 

*ชีวิต คนเราเกิดมาทุกคน ไมํมี
ใครที่สมบูรณ์แบบ คนเรามีทั้ง
ดีและเลว/มีทั้งขาวและด าใน
ตัวเอง 
*ชีวิตของคนเรา เกิดมาจากผล
ของกรรมเกําที่ได๎กระท าไว๎ในอดีต 
*ฝืนชะตา ฟูาลิขิต เป็นสิ่งที่ฝืน
ยาก 
*การฝืนใจตัวเอง ดีกวํา 
*หลักการทางพุทธศาสนา 
สอนให๎มีการด ารงชีวิต อยูํบน
ความไมํประมาท 
*ชีวิตคนเรา มีการด าเนินไป
ตามกฎของธรรมชาติ 
*คนเรามีชีวิต ที่ได๎เกิดมาเป็นคน 
ถือวํามีความประเสริฐมากแล๎ว 
*เกิดมามีชีวิต ต๎องเรียนรู๎และ
รู๎จักการใช๎ชีวิตที่ดีอยํางมีสติ 
และไมํประมาท 
*องค์ประกอบของชีวิต ในทาง
พุทธศาสนา เกิดมาจากผลของ
กรรมทั้งสิ้น 
*จังหวะชีวิตของคนเราทุกคน
มีขึ้ นและมี ล ง เป็น ไปตาม
ธรรมดาของชีวิต 
*ชีวิต สอนให๎เราเรียนรู๎ ที่จะท า
อยํางไรไมํให๎ตัวเรามีความทุกข ์
*ทุกชีวิต มีการเกิด-ดับ และ
เกิด-ดับ เป็นไปตามธรรมดา58 

*อยําไปยึดถือโชค ชะตา วํา
เป็นผลมาจากฟูาลิขิต ให๎รู๎จัก
การชํวยเหลือตนเองกํอน 
*ตัวเรามีแล๎ว คํอยไปชํวยเหลือ
คนอ่ืน ๆ 
*ปัญหาของใคร ก็ต๎องรู๎จักวิธี
และหาทางแก๎ไขปัญหาชีวิต
ของตนเอง 
*ไมํมีใครมาชํวยเหลือเราได๎
ตลอดชีวิต 
*ตนเป็นท่ีพึ่งแหํงตน 
*อยํารอคอยโอกาส แตํจงเป็น
ผู๎ที่รู๎จักการแสวงหาโอกาส 
*เ กิ ด ม า แ ล๎ ว  มี ชี วิ ต แ ล ะ
รํางกายที่ครบ 32 ประการก็
ต๎องรู๎จักเรียนรู๎และตํอสู๎กับ
ชีวิต 
*มีรํางกายครบ 32 ประการถือ
วําดีแล๎ว 
*คนเรายุคสมัยนี้  การรู๎ จั ก
หาทางเอาตัวเองให๎รอดกํอนดี
ที่สุด 
*มองเรื่องตนเองส าคัญกํอน 
และมองเรื่องคนอื่น ๆ เป็น
ล าดับตํอ ๆ ไป 
*ชีวิตใคร ก็ชีวิตมัน 
*คิดมาก มากเรื่อง ปลํอยไป
ตามเรื่องที่จะเกิดขึ้น 
*ชีวิตเป็นของเราใช๎ซะ59 

 
 

                                                        
58 สัมภาษณ์, นายเอกวุฒิ  กาวิละ, นายกตัญญู  เรือนตุํน, นางสาววิจิตรไพลนิ เสรีศักดิ์, นางไฉไล สืบสาย, 2561. 
59 สัมภาษณ์, พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ นําน), พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปูุอ๎าย), พระ  

โยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา), พระธนบัตร จันทสโร (ทัดเทียม), 2561. 



125 

 

ตอนที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพื่อสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา 
ตารางท่ี 4.3 ข้อสรุปวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพื่อสร้างจิต

สาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key 
Informants) 

ประเด็นปัญหา ทัศนะท่ีเห็นเหมือนกัน ทัศนะท่ีเห็นต่างกัน 

 3.1 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
ปรัชญาชีวิตเพื่อสร๎างจิต
สาธารณะเป็นอยํางไร 
3.2 ป รั ช ญ า ชี วิ ต เ พื่ อ
สร๎างจิตสาธารณะ ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา
ควรเป็นอยํางไรบ๎าง 
3.3 แนวทางการพัฒนา
ปรัชญาชีวิตเพื่อสร๎างจิต
สาธารณะเชิงพุทธควร
เป็นอยํางไรบ๎าง 
3.4 การบริหารจัดการ
ปรัชญาชีวิตเพื่อสร๎างจิต
สาธารณะ ในมิติพุทธและ
วิทยาการสมัยใหมํควร
เป็นอยํางไร 
3.5 ภาพรวมแนวทาง
ปรัชญาชีวิตเพื่อสร๎างจิต
ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ท า ง
พระพุทธศาสนาควรเป็น
อยํางไร 

*ชีวิตคนเราเกิดความแล๎ว ควร
หมั่นสร๎างความดี และสร๎าง
บารมี เพื่อจะได๎มีวิถีชีวิตที่ดี 
เมื่อลาลับจากโลกนี้ไปแล๎ว 
*ชีวิต เกิดมาจากกรรมเกํา 
เมื่อเกิดมาแล๎วก็สร๎างกรรมดี 
ชดใช๎กรรมเกําให๎หมด ๆ ไป 
*ชีวิตคือชีวิต มีสุขทุกข์ มัน
ผํานเข๎ามาและก็จะผํานไปเอง 
*สร๎างความดี มองโลกในแงํดี 
เพื่อท าฐานของชีวิตตนเองให๎ดี
ตํอไปไว๎เป็นเสบียงบุญในภพ
ชาติตํอ ๆ ไป 
*ไมํมีความบังเอิญ คนเราเกิด
มาจากกรรมของตนเองทั้งสิ้น 
*เกิดมามีชีวิต ควรสร๎างความดี 
ไมํใชํท าแตํความชั่ว 
*มองโลกให๎เป็นไปตามกฏของ
ธรรมชาติ ทุกสิ่งอยํางมีเกิดขึ้น 
ตั้งอยูํ และดับไป 
*การบริหารจัดการชีวิตให๎มี
ความสมดุลย์ถือเป็นสิ่งที่ควร
กระท า 
*ก า ร ยึ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต น 
ประโยชน์คนอื่น เพื่อความ
สงบสุขของสังคม 
*ไมํมีใครเลือกเกิดได๎ แตํเรา
เลือกที่จะด าเนินชีวิตไปในทาง
ที่ด ีๆ ได๎ 
*อยํามองวําบญุ-บาปไมํมี60 

*คนเราเกิดมาแล๎ว ก็ต๎องตํอสู๎
ดิ้นรน ให๎ตนเองมีความเป็นอยูํ
ที่สุข และสบาย 
*เราชีวิตตนเองให๎รอดกํอน 
คนอ่ืน ๆ คํอยวํากัน 
*เอาชีวิตคนภายในกํอน คน
นอกคํอยวํากัน 
*พ ร ร ค พ ว ก ส า คั ญ ก วํ า 
ชํวยเหลือกํอนชํวยคนตํางพวก 
*มีเงินมาทอง แล๎วคํอยไปคิด
ชํวยคนอ่ืน 
*ไมํมีใครคิดจะชํวยเหลือเราไป
ตลอดชีวิต 
*อยํามองชีวิตสวยงามเกิดไป 
*อยํามองสังคมวําสวยงาม
เกินไป 
*คนดี คนช่ัว คนเลว เป็นเรื่อง
ของคน ๆ นั้นที่คิดและเลือกที่
จะท าตัวเอง 
*สมัยนี้จะสร๎างคนดี หรือหา
คนดีจริง ๆ 100% หายากมาก 
*คนดี ๆ จริง ๆ ไมํมีในโลกนี้ 
*เกิดมามี ชีวิตแล๎ว  ก็ เลือก
หนทางที่จะท าให๎ชีวิตตนเองมี
ความสุข 
*อะไร คือ ตัวบุญ หรือ ตัว 
บาป 
*หน๎าตาของตัวบุญ/บาป เป็น
อยํางไร 

                                                        
60 สัมภาษณ์, พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ นําน), พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปูุอ๎าย), พระ  

โยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา), พระธนบัตร จันทสโร (ทัดเทียม), 2561. 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key 
Informants) 

ประเด็นปัญหา ทัศนะท่ีเห็นเหมือนกัน ทัศนะท่ีเห็นต่างกัน 

   *เงินคือ พระเจ๎า ทุกวันนี้เงิน
ซือ้ได๎ทุกสิ่งอยําง 
*บุญ-บาปมองเห็นยาก61 

 
ตารางท่ี 4.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (เพิ่มเติม) 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
(Key Informants) 

สรุปประเด็นความคิดใหม ่
(New Model) 
“PURE SPIRIT”  

สรุปทัศนะที่เห็นเหมือนและตรงกนั 
Model “PURE SPIRIT”  
“จิตวิญญาณบริสุทธิ์” 

 “PURE SPIRIT” 
P = Proof 
U = Union 
R = Rule 
E = Explicit 
S = Synthetic 
P = Prompt 
I = Inurement 
R = Respect 
I = Intelligence 
T = Teamwork 

Model “PURE SPIRIT”  
P (Proof) รู๎หลักการพสิูจน ์
U (Union) มีความสามัคค/ีการปรองดองกัน 
R (Rule) มีกฎ/ระเบียบ/การควบคุม 
E (Explicit) มีความชัดเจน/ชัดแจง๎/แนํนอน/เปิดเผย 
S (Synthetic) รู๎จักการสังเคราะหแ์ยกแยะงานเป็น 
P (Prompt)   มีความรวดเร็วฉบบัไว/ทันทีทันใด 
I (Inurement) ท าให๎คุ๎นเคย/ท าให๎คุ๎นชิน 
R (Respect) รู๎จักเคารพและนอบน๎อมถํอมตน 
I (Intelligence) การใช๎สติปัญญา 
T (Teamwork) รู๎จักการท างานเป็นทีม 

 
 สรุปและอภิปรายผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 จากกลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูป/คน ได๎ให๎
ทัศนะท่ีมีความเห็นเหมือนกัน และมีความคิดเห็นตํางกัน พบวํา 
 (1) ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่สังคมไทยต๎องปลูกฝังสํงเสริม และพัฒนาให๎เกิดขึ้นแกํเยาวชนไทย เพ่ือประโยชน์ตํอการ
ขับเคลื่อนของสังคมในอนาคต ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีจิตสาธารณะจะพบวํา การมีจิตสาธารณะ
สามารถสร๎างให๎เกิดขึ้นได๎จาก การรับรู๎ความสามารถของตน การคล๎อยตามผู๎อ่ืน สัมพันธภาพระหวําง
ตนเองกับผู๎อ่ืน สัมพันธภาพระหวํางตนเองกับเพ่ือน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยที่อธิบายวํา ปัจจัยทางจิตสังคม ได๎แกํ การรับรู๎ความสามารถของตนเอง 

                                                        
61 สัมภาษณ์, นายเอกวุฒิ  กาวิละ, นายกตัญญู  เรือนตุํน, นางสาววิจิตรไพลนิ เสรีศักดิ์, นางไฉไล สืบสาย, 2561. 
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ลักษณะมุํงอนาคตควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์กับการมีจิตสาธารณะของมนุษย์62 เชํนเดียวกับ
งานวิจัยที่พบวํา จิตสาธารณะสามารถพยากรณ์ได๎จาก เหตุผลเชิงจริยธรรม อัตมโนทัศน์ และคํานิยม
บุคคลทางครอบครัว63 สํวนปัจจัยที่สํงผลตํอจิตสาธารณะ ได๎แกํ คุณธรรมจริยธรรม ด๎านความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ความกตัญญูกตเวที ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการ
สอนของคนรอบข๎าง การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์ทางบวกตํอจิตสาธารณะ64 การมี
จิตสาธารณะตํอระบบความคิดเชิงบวก พัฒนาการทางความคิด จิตใจ ความสามารถในการคิดหรือ
มองโลกในแงํดีที่ถูกต๎องทั้งตํอตนเองและสังคม ความสามารถในการตระหนักรู๎และค านึงถึงการมีสํวน
รวํมของจิตสาธารณะด๎านความคิด จิตสาธารณะด๎านความรู๎สึก และจิตสาธารณะด๎านพฤติกรรม 
 (2) ศึกษาปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา การสร๎างภูมิคุ๎มกันเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง
ทํามกลางสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ทั้งนี้สถาบันสังคมที่มีสํวนส าคัญอยํางมากในการพัฒนาทั้ง65

ด๎านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ จากค าถามวํา ชีวิตคืออะไร แล๎วยังมีค าถามเชื่อมโยงเพ่ือให๎
เกิดข๎อสรุปในค าถามเดียวกันอีกวํา – ชีวิตเป็นอยํางไร – ชีวิตเป็นไปอยํางไร – ชีวิตควรให๎เป็นไป
อยํางไร ดังนั้นเพ่ือให๎ได๎ค าตอบที่อาจครอบคลุมทั้งหมด จึงพยายามรวบรวมเป็นข๎อสรุปได๎ดังนี้       
1) ชีวิต คือ สิ่งที่มีอยูํในสภาวะธรรมชาติในโลก เชํน มนุษย์ สัตว์ พืช ด ารงสภาพอยูํได๎ด๎วย น้ า อาหาร 
อากาศ แสงอาทิตย์ (แสงสวําง) และพ้ืนดิน 2) มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ประกอบด๎วยรํางกาย 
จิตใจและวิญญาณที่สามารถเรียนรู๎และพัฒนาได๎ 3) การด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นเรื่องของธรรมชาติ 
ที่ยํอมมีทั้ง ความสุขและความทุกข์คละเคล๎ากันไป เพราะไมํมีใครที่จะเกิดมาด๎วยความเพียบพร๎อม
สมบูรณ์แบบในทุก ๆ เรื่อง การมีชีวิตจึงขึ้นอยูํบนความเปลี่ยนแปลง ไมํคงที่ ไมํยั่งยืนถาวรเพราะทุก
คนต๎องผํานการ เกิด แกํ เจ็บ และตาย เหมือนกัน 4) การใช๎ชีวิตจึงควรตั้งอยูํบนความไมํประมาท 
เตรียมพร๎อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงโดยใช๎สติพิจารณาเหตุ และยอมรับผลที่จะตามมา ควรใช๎
ชีวิตที่สอดคล๎องกับความเป็นไปโดยธรรมชาติ เห็นประโยชน์ของการอยูํรํวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน
ระหวํางคนกับคน และคนกับธรรมชาติ รวมทั้งสภาพแวดล๎อมที่มีสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆรํวมกัน เหมือนดัง
สุภาษิตที่วํา "น้ าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงปุา" ซึ่งใช๎ได๎ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด๎วยปัญหาจากสภาพแวดล๎อม 
โดยมนุษย์ต๎องไมํเอาเปรียบหรือท าลายสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติเพียงฝุายเดียว หากมนุษย์ เข๎าใจ
วิถีแหํงธรรมชาติแล๎ว ทุกชีวิตในโลกจะอยูํรํวมกันอยํางสงบ สันติ และอยํางมีความสุข  และ 5) การมี
ชีวิตที่ถูกที่ควร จึงจ าเป็นต๎องอยูํบนพ้ืนฐานของความถูกต๎องทั้งในด๎าน ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม
และเคารพกฎระเบียบหรือวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมา รวมทั้งเคารพกฎของธรรมชาติ เพ่ือให๎การอยูํ
รํวมกันในสังคมเป็นไปอยํางสงบและมั่นคง ปลอดภัย การจะมีชีวิตที่ดีได๎ จึงขึ้นอยูํกับการพัฒนาด๎าน

                                                        
62 โกศล มีความดี, “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข๎องกับการมีจิตสาธารณะของข๎าราชการต ารวจ”, อ๎างแล๎ว, 

หน๎า 17. 
63 วิทยพัฒนท สีหา, “ปัจจัยทีสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม”, อ๎างแล๎ว, หน๎า 22. 
64 พิริยา นิลมาตร, “ปัจจัยที่สํงผลตํอจิตส านึกสาธารณะของนักเรียนชํวงช้ันที่  4 ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจังหวัดร๎อยเอ็ด”, อ๎างแล๎ว, หน๎า 18. 
65 สื่อออนไลน์, ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ , สื่อออนไลน์,  แหลํงสืบค๎นข๎อมูลจาก 

http://book.dou.us/doku.php?id=gl204:4 (สืบค๎นเมื่อ 19 มิ.ย. 2560). 
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สติปัญญาและด๎านจิตใจควบคูํกันไปโดยไมํหลงติดกับกิเลสทางวัตถุที่มนุษย์เองเป็นผู๎สร๎างขึ้นจนเป็น
ที่มาของปัญหาที่นับวันจะซับซ๎อนเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน 
 (3) ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพื่อสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ความเจริญทางด๎านวัตถุ และระบบทุนนิยมที่ครอบง าการด าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 
ท าให๎เกิดคํานิยมการแสวงหาอ านาจ แสวงหาบารมี โดยไมํได๎สนใจและค านึงถึงวิธีการที่จะได๎สิ่ ง
เหลํานี้มาครอบครอง สํงผลให๎สังคมไทยในปัจจุบัน เต็มไปด๎วยเรื่องของวัตถุเงินทอง คอยแตํจะเป็น
ผู๎รับในสิ่งที่ผู๎อ่ืนหยิบยกให๎ แตํไมํสนใจที่จะเป็นผู๎ให๎แกํสังคม เมื่อคนจ านวนหนึ่งในสังคมเต็มไปด๎วย
ความอยากได๎ใครํดี ก็มีคนอีกจ านวนหนึ่งที่ตระหนักถึงส านึกแหํงการให๎ ซึ่งบุคคลเหลํานี้ตระหนักวํา 
การเป็นผู๎ให๎ยํอมมีคุณคํามากกวําการเป็นผู๎รับ และการให๎เหลํานี้จะเกิดขึ้นมาได๎ ก็ตํอเมื่อคนในสังคม
ต๎องมีความรับผิดชอบทั้งตํอตนเองและสังคม นี่จึงเป็นที่มาของค าวํา "จิตสาธารณะ" 
 การปลูกฝังให๎เกิดความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ควรจะ
เกิดข้ึนในใจของบุคคลโดยทั่วไป ไมํวําจะเป็นเด็กและเยาวชน พํอแมํผู๎ปกครอง ผู๎สูงอายุ ผู๎บริหารดูแล
ชุมชน และข๎าราชการในท๎องที่ เป็นต๎น ซึ่งการปลูกฝังนี้จะเป็นเรื่องที่จะต๎องเกิดจาก “ภายใน” 
เสียกํอน คือ การสอนให๎รู๎จักเสียสละ รํวมแรงรํวมใจ ให๎ความรํวมมือในการท าประโยชน์เพ่ือสํวนรวม 
อีกทั้งชํวยกันลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให๎ดีขึ้น เพ่ือให๎
เกิดประโยชน์สุขแกํสังคมโดยสํวนรวม 
 จิตสาธารณะหรือ Public Mind คือ การตระหนักรู๎และค านึงถึงสํวนรวมหรือ "สาธารณะ" 
รํวมกัน เพราะสาธารณะเป็นสิ่งที่มิได๎เป็นของผู๎หนึ่งผู๎ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู๎สึกส านึกถึงการ
เป็นเจ๎าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน๎าที่ ที่จะดูแลและบ ารุงรักษารํวมกัน เชํน การชํวยกัน
รักษาดูแลสิ่งแวดล๎อม การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ให๎ได๎ใช๎ประโยชน์ที่คุ๎มคํา หรือการรํวมมือกระท า
เพ่ือไมํกํอให๎เกิดปัญหา หรือชํวยแก๎ปัญหาที่ไมํขัดตํอกฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์สํวนรวม 
 ดังนั้น จะเห็นได๎วําในการสร๎างจิตสาธารณะ เพ่ือให๎เกิดขึ้นนั้น จ าเป็นต๎องมีการปลูกฝัง
อยํางเนิ่น ๆ และตํอเนื่อง โดยต๎องสร๎างให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตระหนักถึงความรับผิดชอบตํอตนเอง
กํอน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบพ้ืนฐานตํอการรับผิดชอบตํอสังคม เชํน การรู๎จักความพอดีและประหยัด 
การประพฤติตัวให๎เหมาะสม การตรงตํอเวลา เป็นต๎น สิ่งที่จะต๎องสร๎างให๎เกิดขึ้นตํอไปคือ ความ
รับผิดชอบตํอสังคมที่ตนเองอาศัยและชุมชนใกล๎เคียง ซึ่ งเป็นการชํวยเหลือสังคม ไมํท าให๎ผู๎อ่ืนหรือ
สังคมต๎องเดือดร๎อน เชํน มีความรับผิดชอบตํอครอบครัว โรงเรียน และครู มีความรับผิดชอบตํอเพ่ือน
หรือผู๎อื่น มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมือง เป็นต๎น 
 ซึ่งสรุปได๎วํา “ศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร๎างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” จะเกิดขึ้น
ไมํได๎ถ๎าได๎พบเจอกับ วิบัติ 6 คือถ๎าสรรพสัตว์ทั้งหลายไมํได๎พบพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ก็ไมํสามารถที่จะ
รู๎ พระสัทธรรม อันประเสริฐอยํางแท๎จริง เมื่อไมํรู๎อยํางนี้ ก็อาจท าให๎พลาดพลั้งในชีวิตด๎วยการท า
อกุศลกรรม หรือกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได๎ สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงต๎องประสบกับความวิบัติ ที่ถือวําเป็น
ความวิบัติอยํางมาก ซึ่งมีอยูํ 6 ประการ คือ66 1. วิบัติกาล คือ วิบัติที่เกิดจากชํวงเวลาที่ไมํมี

                                                        
66 สื่อออนไลน์, ความวิบัติอย่างมาก ซึ่งมีอยู่ 6 ประการ , คือ สื่อออนไลน์ (แหลํงสืบค๎นข๎อมูลจาก

http://book.dou.us/doku.php?id=gl204:4, (สืบค๎นเมื่อ 19 มิ.ย. 2560) 
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พระพุทธศาสนา หมายความวํา กาลที่ไมํมีพระสัมมาสัมพุทธเจ๎ามาอุบัติบนโลก จึงท าให๎ไมํมี
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกาลที่วํางเปลําจากพระสัทธรรม หากสรรพสัตว์เหลําใดมาเกิดใน
ชํวงเวลานี้ ก็หมดโอกาสที่จะได๎พบพระพุทธศาสนา ชีวิตที่เกิดมาจึงหาแกํนสารแหํงชีวิตไมํได๎ เทํากับ
เกิดมาฟรี ไมํได๎รับประโยชน์อะไร 2. วิบัติคติ คือ วิบัติที่ไมํได๎คติที่ดี หมายความวํา กาลเวลาที่มีพระ
สัมมาสัมพุทธเจ๎ามาอุบัติบนโลก แล๎วทรงประกาศพระสัทธรรมให๎แกํสรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงท าให๎
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น แตํสรรพสัตว์บางพวก ไมํได๎เกิดมาเป็นมนุษย์ กลับไปเกิดในภพภูมิอ่ืน คือ 
อบายภูมิ ท าให๎หมดโอกาสในการพบพระพุทธศาสนาและฟังพระสัทธรรม เพราะการที่มีคติวิบัติอยําง
นี้ 3. วิบัติประเทศ คือ วิบัติที่เกิดในประเทศท่ีไมํมีพระพุทธศาสนา หมายความวํา สรรพสัตว์บางพวก
ไปเกิดหรืออยูํในประเทศที่พระพุทธศาสนาแผํไปไมํถึง หรือไมํได๎นับถือพระพุทธศาสนา ท าให๎ไมํรู๎จัก
ค าสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า และไมํเห็นคุณคําของพระพุทธศาสนา ชีวิตที่เกิดมาจึงเป็นชีวิตที่ไมํ
มีคุณคํา เพราะไมํได๎รู๎จักความเป็นจริงของชีวิตที่เกิดมา และไมํรู๎วิธีในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา จน
อาจพลาดพลั้ง ไปท าผิดพลาดด๎วยอกุศลกรรมได๎ กํอให๎วิบากกรรมกับตนเองได๎ในที่สุด  4. วิบัติ
ตระกูล คือ วิบัติที่เกิดในตระกูลที่ไมํมีสัมมาทิฏฐิ หมายความวํา สรรพสัตว์บางพวกได๎โอกาสไปเกิด
เป็นมนุษย์ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนา แตํกลับไปเกิดในตระกูลที่ไมํมีสัมมาทิฏฐิ ไมํนับถือ
พระพุทธศาสนา จึงต๎องไปนับถือความเชื่อที่ตระกูลนับถือ เป็นเหตุ ให๎ ไมํ เห็นคุณคําของ
พระพุทธศาสนา และอาจมองพระพุทธศาสนาในด๎านไมํดีได๎งําย จนกระทั่งกลายเป็นวิบากกรรมที่ติด
ตัวไป ชีวิตจึงไมํมีความสุขหรือไมํถึงความสมบูรณ์ของชีวิต 5. วิบัติอุปธิ คือ วิบัติที่เกิดจากรํางกาย 
หมายความวํา มนุษย์บางคนเกิดมาในตระกูลที่เป็น สัมมาทิฏฐิ ได๎พบพระพุทธศาสนา แตํกลับมี
รํางกายที่ไมํสมประกอบ กลายเป็นคนบ๎า ใบ๎ ตาบอด หูหนวก เป็นต๎น ท าให๎ไมํสามารถที่จะเกิด
ปัญญามองเห็นคุณคําของพระพุทธศาสนา ไมํมีโอกาสที่จะรู๎วําค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎ามี
ความประเสริฐเพียงใด และ 6. วิบัติทิฏฐิ คือ วิบัติที่เกิดจากความคิดเห็นของตน หมายความวํา 
มนุษย์บางพวกเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีโอกาสพบพระพุทธศาสนา และมีรํางกายที่สมประกอบทุก
ประการ แตํกลับมีความเห็นผิด ไมํเชื่อในค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ไมํเชื่อเรื่องบุญบาป ไมํมี
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงท าให๎ชีวิตที่  เกิดมาไมํมีคุณคํา และเสียเวลาในการมาเกิดพบ
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังอาจท าให๎ไปกํอวิบากกรรมเพ่ิมขึ้นอีก ก็ต๎องไปชดใช๎วิบากกรรมนั้นอีก 
 ความวิบัติทั้ง 6 ประการนี้ จึงเป็นเหตุให๎สรรพสัตว์ทั้งหลายพลาดโอกาสในการรู๎เรื่องราว
ความเป็นจริงของชีวิต เนื่องจากไมํได๎พบพระพุทธศาสนา ไมํได๎ฟังค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า 
หรือได๎พบหรือได๎ฟังค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า แตํกลับกลายเป็นคนพิการหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
สิ่งเหลํานี้ จึงเป็นเครื่องปิดก้ันความจริงของชีวิต จึงท าให๎สรรพสัตว์ทั้งหลายตํางต๎องเวียนวํายตายเกิด
อยูํแตํในภพทั้ง 3 อยูํอยํางนี้ไมํมีวันสิ้นสุด 
 ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทุกพระองค์ จึงอุบัติขึ้นมา เพ่ือยังโลกให๎สวํางไสว สํองใจสรรพ
สัตว์ที่มืดมิด ด๎วยอวิชชาให๎สวํางไสว ด๎วยแสงแหํงธรรม เฉกเชํนเดียวกับพระสมณโคดมพุทธเจ๎า พระ
สัมมาสัมพุทธเจ๎าของเราพระองค์ปัจจุบันนี้ ที่พระองค์ต๎องสั่งสมบารมีมาอยํางยาวนานถึง 20 อสงไขย
กับแสนมหากัป เพ่ือที่จะมาตรัสรู๎ น าตนเองให๎พ๎นจากคุก และน าพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให๎หลุดพ๎นจาก
คุกไปด๎วย 
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 ซึ่งสามารถสรุป ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากกลุํมตัวอยําง ที่เป็นกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล
ส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูป/คน และการศึกษาจากเอกสารข๎อมูลตําง ๆ ที่สามารถสรุป
เป็นองค์ความรู๎ใหมํที่ท าให๎ได๎รู๎แบบจากงานวิจัยในเรื่อง “ศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร๎างจิตสาธารณะ
ตามหลักพุทธปรัชญา” พบวํา Model “PURE SPIRIT” “จิตวิญญาณบริสุทธิ์” P (Proof) รู๎หลักการ
พิสูจน์ U (Union) มีความสามัคคี/การปรองดองกัน R (Rule) มีกฎ/ระเบียบ/การควบคุม E (Explicit) 
มีความชัดเจน/ชัดแจ๎ง/แนํนอน/เปิดเผย S (Synthetic) รู๎จักการสังเคราะห์แยกแยะงานเป็น          
P (Prompt) มีความรวดเร็วฉบับไว/ทันทีทันใด I (Inurement) ท าให๎คุ๎นเคย/ท าให๎คุ๎นชิน             
R (Respect) รู๎จักเคารพและนอบน๎อมถํอมตน I (Intelligence) การใช๎สติปัญญา T (Teamwork) 
รู๎จักการท างานเป็นทีม  
  
     

 



 

 

 
บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” 
(A Study of Life Philosophy for Building Public Mind According to Buddhist Philosophy) 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ข้อ 1) เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ 2) เพ่ือ
ศึกษาปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา และ 3) วิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลัก
พุทธปรัชญา เป็นการวิจัยที่ใช้การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็น
การศึกษาเอกสารขั้นปฐมภูมิ และขั้นทุติยภูมิเป็นการบูรณาการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย โดยสามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการศึกษาวิจัย ได้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
 5.1.1 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ 
 จิตสาธารณะหรือจิตส านึกสาธารณะ เป็นพฤติกรรมการมีจิตส านึกร่วมกันในสาธารณ
สมบัติ ความรับผิดชอบต่อสังคม การเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และการเสียสละตนเพ่ือสังคม เป็นต้น 
เมื่อสรุปเป็นความหมายที่ใช้ในการวิจัยนี้ กล่าวได้ว่า จิตสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลแสดง
ความรู้สึกและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกระท าตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบของตนเอง โดยการช่วยเหลือ
ดูแลรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งของสาธารณะสมบัติของหน่วยงาน องค์กร และสังคม ด้วยการแสดง
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละทรัพย์สิน หรือแรงงานของตนต่อส่วนรวม และการเข้าร่วมในการท างาน
ที่เป็นส่วนรวมของหน่วยงาน องค์กร และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนต่อตนเอง แต่กระท าเพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม งานวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยเพ่ือเสนอแนวความคิดการพัฒนาจิตสาธารณะให้กับ
บุคคลทุกระดับในสังคมไทย ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต 
 แนวความคิดสังคมเพ่ือบุคคล และแนวความคิดบุคคลเพ่ือสังคม จิตสาธารณะอาจเกิดขึ้น 
และด ารงอยู่บนพ้ืนฐานของความสนใจ ในผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากส่วนรวม หรืออาจจะ
เกิดข้ึน และด ารงอยู่โดยอาศัย ความส านึกในส่วนรวม ส านึกต่อผู้อื่นเป็นที่ต้ัง หรืออาจปราศจากความ
สนใจ ในผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับโดยสิ้นเชิงก็ได้ โดยแนวคิดของประชาสังคม คือกระบวนการที่
เกิดขึ้น จากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน ท าให้คนในสังคมตื่นตัว มีความรู้สึกนึกคิด และ
ปรารถนาเข้าไปแก้ไขวิกฤตการณ์หรือปัญหาสังคม หรือมีความรู้สึก เป็นเจ้าของส่วนรวมร่วมกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการรวมตัว หรือมีจิตส านึกร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างความ
เข้มแข็ง ให้กับชุมชนและมีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 องค์ประกอบประชาสังคมทั้ง 3 ประการ ท าให้เกิดประชาสังคม แต่กระบวนการประชา
สังคม ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ถ้าบุคคลในสังคม ขาดจิตส านึกสาธารณะ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิด
ที่มีผลต่อพฤติกรรม การรวมตัวของบุคคลในสังคม องค์ประกอบทั้งในด้าน ความคิดเห็น ความรู้สึก
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และการปฏิบัติ ต้องมีจิตสาธารณะเป็นส่วนประกอบ ที่สรุปว่าประชาสังคมนั้น เป็นส่วนส าคัญ ใน
กระบวนการทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน สังคม หรือการ
เลียนแบบทางสังคม ท าให้คนในสังคมตื่นตัวและมีความรู้สึก นึกคิดอยากเข้าไปแก้ไข ปัญหา
วิกฤตการณ์ ปัญหาสังคม หรือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของส่วนรวมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรม การ
รวมตัวหรือมีจิตส านึกร่วมกัน และท าในสิ่งที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะท าให้
ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง และมีความสงบสุข เพราะสังคมมีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เชื่อว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีส่วนในการก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ของสังคม โดยมี อิดเป็นแรงขับขั้นพ้ืนฐานใน
การแสวงหาความพึงพอใจ และมีอีโก้ เป็นพลังให้อิดได้รับการตอบสนองความต้องการนั้น ๆ ส่วน
ซูเปอร์อีโก ้เป็นหลักเกณฑ์ทางสังคมและค่านิยมต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับการสั่งสอน และถ่ายทอดปลูกฝัง 
จากพ่อแม่และสังคม ซูเปอร์อีโก้  จะค่อยควบคุมพฤติกรรมภายนอก ของบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม ถ้าพลังในส่วนนี้มีมาก จะท าให้บุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 
และรู้ว่าพฤติกรรมใดควรท า พฤติกรรมใดไม่ควรท า 
 พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมนั้น เกิดจากการ
เรียนรู้ จากผลที่สนองตอบต่อการกระท าของบุคคลนั้นโดยตรง และการเรียนรู้จากตัวแบบ คือ การ
สังเกตพฤติกรรม และผลที่จะเกิดขึน้ภายหลังการกระท าของบุคคลอ่ืน 
 พฤติกรรมจิตอาสา คือความคิดที่ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยการเสียสละ เงิน สิ่งของ 
จนกระท่ัง เสียสละแรงงาน แรงสมอง และรวมถึง การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติให้คง อยู่ตามวิสัยที่
ตนสามารถท าได้ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ืน และสังคมมีความสุขมากข้ึน 
 ถ้าบุคคลสามารถปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาให้เด็กมี จิตส านึกด้านสาธารณะ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ จะท าให้เด็กมีจิตใจที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อาสาดูแล
รับผิดชอบสมบัติส่วนรวม มีการใช้สมบัติของส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่า ใช้อย่างทะนุถนอม รู้จักการ
แบ่งปันโอกาส ในการใช้ของส่วนรวมให้ผู้อ่ืน เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาที่เกิดการเอารัดเอา
เปรียบคนอ่ืน ปัญหาการท าลายสาธารณะสมบัติต่าง ๆ จะลดลง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลง และจะน า มาสู่สังคมที่พัฒนาขึ้น จิตสาธารณะ จึงมีความส าคัญ
อย่างมาก เพราะถ้าบุคคลขาดจิตสาธารณะ จะท าให้เกิดปัญหาตามมา มีผลกระทบต่อระดับบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชาติ และระดับโลกตามล าดับ 
 องค์ประกอบของจิตสาธารณะ นอกจากต้องมีจิตส านึกเกี่ยวกับตนเองผู้อ่ืนและสังคมแล้ว 
ยังต้องมีลักษณะของความคิดในเชิงบวก มีจิตใจกว้างขวาง ตระหนักถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม มีความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความสามัคคี รวมถึงความเสียสละเวลา 
ก าลังกาย ก าลังทรัพย์ เพ่ือท ากิจกรรมทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมด้วย 
 จิตส านึกเป็นลักษณะทางจิตพิสัยที่เกิดขึ้น ในจิตใจของมนุษย์ จากการรับรู้ปรากฏการณ์ มี
ความสนใจ ใฝุใจในสิ่งต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งอาจมีคุณลักษณะ
เกี่ยวกับด้านสติปัญญา การกระท าของมนุษย์ ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ ทั้งด้านดีและไม่ดี
ตามระดับจิตส านึกของแต่ละบุคคล การสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับบุคคล ต้องอาศัยการ
ปลูกฝังอบรม ฝึกฝนปฏิบัติ และท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง สิ่งเหล่านี้ สามารถโน้มน้าวจิตใจบุคคล ให้มี
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จิตส านึกที่ถูกต้องได้  และการสร้างส านึกที่ดี ต้องอาศัยสถาบันต่าง  ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น 
สถาบันการศึกษา ศาสนา ครอบครัว และสื่อมวลชน เป็นตัวขับเคลื่อนจิตส านึกของบุคคล 
 กระบวนการเกิดจิตสาธารณะ จึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เกิดจากปัจจัยภายในหรือ
ภายนอก เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะทั้งสองอย่าง มีส่วนช่วยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จิต
สาธารณะที่มาจากภายนอก เป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของบุคคล            
แล้วกลายเป็นจิตสาธารณะโดยธรรมชาติ และมักไม่รู้ตัว แต่จิตสาธารณะที่เกิดจากปัจจัยภายในเป็น
ความจงใจเลือกสรร ให้บุคคลระลึกรู้ตนเอง เป็นส านึกที่สร้างขึ้นเอง ระหว่างปัจจัยภายในและ
ภายนอก เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน ฉะนั้นการพัฒนาจิตสาธารณะ จึงต้องการะท าควบคู่กัน
ไปทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
 “จิตอาสา” (volunteer mind) หมายถึง จิตใจที่คิดช่วยเหลือผู้อ่ืน จิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น 
ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี 
แม้กระทั่งเวลา โดยมีปัญญาเป็นเครื่องก ากับ เป็นการกระท าที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ส่งผลให้แสดง
พฤติกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 2) การเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ 3) การมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
 “จิตสาธารณะ” (public mind) บางครั้งอาจใช้ค าว่า จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจ 
ที่ค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ค านึงถึงบุคคลอ่ืน ที่ต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้ง 
มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประหยัด 
และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งผลท าให้แสดงพฤติกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
งดเว้นการกระท า ที่จะส่งผลท าให้เกิดความช ารุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม 2) การมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม และ 3) การเคารพสิทธิของบุคคลอื่น ในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวมบางครั้ง
หมายถึงจิตอาสา 
 จิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็นสิ่งที่ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การมีจิตอาสาท าให้แสดง
พฤติกรรมออกมา ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในระดับส่วนบุคคล หรือในระดับส่วนรวม ถ้าเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสิ่งนั้น จะกลายเป็นจิตสาธารณะ ส่วนการมีจิตสาธารณะ บางครั้งต้องอาศัยจิตอาสา เป็นสิ่ง
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเช่นกัน ทั้งจิตอาสาและจิตสาธารณะ มีองค์ประกอบที่เป็นรากฐานร่วมกัน 
3 ประการ ได้แก่ 1) การให ้2) การไมเ่บียดเบียน และ 3) การมุ่งประโยชน์ 
 5.1.2 ปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 
 พุทธปรัชญามองความหมายของชีวิตอย่างมีคุณค่ายิ่งบนพ้ืนฐานของความไม่ประมาท 
ด าเนินชีวิตในแบบแผนแห่งความดีงาม มีสติสัมปชัญญะ ละเว้นความชั่ว กระท าแต่สิ่งที่ดีงาม และท า
จิตใจให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส อาสวะ ตัณหา หากบุคคลใดด าเนินชีวิตด้วยความ
ประมาทขาดสติ บุคคลนั้นเปรียบได้กบับุคลที่ไมม่ีชีวิตแล้ว ชีวิตมนุษย์ จึงเป็นศูนย์กลางที่จะก่อให้เกิด
ทัง้สุขและทุกข์ ในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางปัญญา ท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง และยังสามารถบรรลุถึงเปูาหมายสูงสุดของชีวิต 
สามารถก าจัดดับวงจรแห่งกองทุกข ์ของชีวิตได้อย่างสิ้นเชิง 
 ชีวิตมนุษย์จุดก าเนิดมาจากเหตุปัจจัยสืบเนื่องกัน มาจากหลายองค์ประกอบเข้ามารวม    
กันเป็นชีวิต การถือก าเนิดจากในครรภ์ เกิดในไข่เกิด ในเถ้าไคลเกิดผุดขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่งในสี่ 
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อย่างนี้ ซึ่งเป็นมาจากเหตุปัจจัยในส่วนอดีตก็มี ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมเป็นสมุฏฐาน ก าเนิดของสัตว์
บางจ าพวก เช่น มนุษย์จะถือก าเนิดก่อตัวขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยเหตุถึงสามประการ คือบิดามารดา    
มีระดู และมีวิญญาณ จึงจะถือก าเนิดเป็นตัวตนได้ ซึ่งต้องอาศัยครรภ์มารดาเป็นปัจจัย ในการถือ
ก าเนิดมนุษย ์ตามทรรศนะของพุทธศาสนานั้น อาจตอบได้ทั้งในแง่ของความจริงขั้นสมมุติ หรือสมมติ
สัจจะ และทั้งในขั้นปรมัตถ์ หรือปรมัตถ์สัจจะในแง่ความจริงขั้นสมมตินั้น ซึ่งเกิดขึ้นมาได้ด้วยอาศัย
เหตุปัจจัยปรุงแต่ง 
 ความจริงของชีวิตมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น เป็นการเกิด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ การ
เกิดทางร่างกายและจิตใจซึ่งจิตเดิมนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ ไม่มีเครื่องเศร้าหมอง ไม่มีกิเลส ส่วนการเกิด
ครั้งที่ 2 เป็นการเกิดในจิตใจ เกิดโดยวิญญาณ ซึ่งไม่มีพ่อแม่เป็นปัจจัยให้เกิด เป็นการเกิดความทุกข์ 
สาเหตุมาจาก ไม่มีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริง (อวิชชา) ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา ตัณหา อุปทาน 
ภพ ชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการเกิดความทุกข์ในจิตใจ ความทุกข์จะเกิดดับ เกิดดับ สลับกันไปเป็น
ลูกโซ่ ประดุจสายฟูาแลบ เป็นวงกลมหมุนเวียนเช่น นี้เรื่อยไปตลอดชีวิต จนกว่าจะดับทุกข์ได้ตั้งแต่
แรกเริ่มการเกิดข้ึนของชีวิต ร่างกายได้ปรับตัว ปรับเปลี่ยน และวิวัฒนาการตลอดเวลาเป็นไปตามกฎ
แห่งไตรลักษณ์ แม้แต่ยังเป็นเซลล์ปฏิสนธิในช่วงระยะมีปัณจสาขา ชีวิตในครรภ์ก็สามารถรับรู้ สัมผัส
กับสิ่งเร้าภายนอกได้ เมื่อไม่นานมานี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ค้นพบและยอมรับว่า ทารกที่อยู่ใน
ครรภ์นั้น สามารถรับรู้สัมผัสกับสิ่งเร้าต่างจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้เช่น การได้ยินเสียง เป็นต้น 
 การด ารงชีวิตนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะต้องต่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่นานัปการ ทั้ง
ปัญหาการครองชีวิต ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งแต่ละคนก็มี
ปัญหาที่แตกต่างกันไป คนละหลายปัญหา ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างมีความสุข เมื่อคนที่เคยรู้จักคุ้นเคย
เคยพบกัน ค าถามประโยคที่สองหลังจากกล่าวค าว่า สวัสดีเป็นการทักทายคือ สบายดีไหม? “ค าว่า
สบายดี” ในความหมายก็คือ มีความสุข เพราะมนุษย์โดยทั่วไป พากันแสวงหาความสุข ความสุข จึง
เป็นเปูาหมายใหญ่ของชีวิต ความสุข มีทั้งสุขแบบโลกและสุขแบบธรรม สุขแบบโลกเป็นความสุขของ
ชาวโลก หรือชาวบ้านซึ่งได้แก่ พวกคฤหัสถ์หรือฆราวาสจะพึงมี ส่วนสุขแบบธรรมเป็นความสุขเกิด
จากฌานสมบัติ และภาวะที่ไม่มีกิเลส หรือปราศจากความทุกข์ทางใจ 
 ความสุขของคฤหาสน์หรือชาวบ้านทั่ว ๆ ไป มี 4 อย่างคือ 1) อัตถิสุข สุขเกิดจากความมี
ทรัพย์ 2) โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ 3) อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ 4) อนวัชชสุข 
สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ 
 ความสุขเกิดจากความสันโดษ ค าว่า สันโดษ แปลว่า ความยินดี คือความพอใจ ความยินดี
ด้วยของของตน ซึ่งได้มาด้วยเรื่องแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ ตามมีตามได้ 
ความรู้จักอ่ิมรู้จักพอ สันโดษมี 3 อย่าง คือ 1) ยถาลาภสันโดษ 2) ยถาพลสันโดษ 3) ยถาสารุปป
สันโดษ 
 คุณค่าเปูาหมายและความส าเร็จของชีวิต  คุณค่า หมายถึง ราคาหรือค่าเชิงปริมาณ 
(Worth) ในอดีตเป็นเรื่องความดี  (Good) ความถูกต้อง (Right) การตัดสินจริยธรรม (Moral 
Judgment) ความงาม (Beauty) การตัดสินความสุนทรีย์  (Aesthetic judgment) ความจริง 
(Truth) หรือความสมเหตุสมผล (Validity) รวมทั้งสิ่งที่ควรจะเป็น (What It ought to be) ซึ่ง
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แตกต่างจาก ข้อเท็จจริง (Fact) หมายถึงสิ่งที่ก าลังเป็น (What It is Be) สิ่งที่เคยเป็น (What It was 
Be) หรือสิ่งที่จะต้องเป็น (What It will Be) 
 5.1.3 วิเคราะห์ปรัชญาชีวิตเพื่อสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา 
 จิตสาธารณะของสถาบันครอบครัว สามารถสร้างได้ด้วยการน าหลักธรรมพรหมวิหารทั้ง 4 
ข้อ นับว่าเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของพุทธศาสนา ที่บิดามารดาควรปลูกฝังให้แก่บุตรธิดา
อย่างยิ่ง เพราะคนที่จะมีจิตสาธารณะนั้น จะต้องมีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข (เมตตา) มี
ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ (กรุณา) มีความยินดีเมื่อ ผู้อ่ืนได้ดี (มุทิตา) และการรู้จักวางเฉยไม่คิด
ซ้ าเติมใครเมื่อมีทุกข์ (อุเบกขา) และเนื่องจากครอบครัว  ถือว่าเป็นสถาบันพ้ืนฐานของมนุษย์ เมื่อ
เทียบกับสถาบันอ่ืนในสังคม  
 การสร้างจิตสาธารณะของสถาบันการศึกษา บูรณาการโดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ถือเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรีเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ ซึ่งกันและกัน มี
อยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1) ทาน คือการให้ปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ 2) ปิยวาจา คือการพูดจา
ด้วยถ้อยค าสุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ 3) อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ทุกชนิด
หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 4) สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมี
ความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ที่ถือเป็นสถาบันรองมาจากครอบครัว ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้อง
ช่วยในการส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 สถาบันทางศาสนาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพบูชาแต่
โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อจิตใจของประชาชน เพราะต่างได้ยึดถือ
สถาบันนี้ เป็นที่พ่ึงทางใจมาอย่างเนิ่นนาน ฉะนั้นสถาบันทางศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์
และพัฒนาจิตใจของคนในสังคม ให้หันเข้ามาอยู่ความถูกต้องตามท านองคลองธรรม และวิธีการ
พัฒนาจิตส านึกให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือการสอนด้วยตัวเองอันหมายถึง การที่ผู้อยู่ในสถาบัน
องค์การทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นตัวอย่างแก่ คนในสังคมในด้านการช่วยเหลือ
ส่วนรวม ซึ่งหลักทิศ 6 ของใครก็ประกอบด้วยตัวของคนนั้น เองเป็นแกนกลาง แล้วแวดล้อมด้วย
บุคคล อีก 6 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่ม ล้วนมีความสัมพันธ์กับตัวของเขา ตามฐานะและหน้าที่ ที่แตกต่างกัน
ไป คือ 1) ปุรัตถิมทิส แปลว่า ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา 2) ทักขิณทิส แปลว่า ทิศเบื้องขวา 
ได้แก่ ครูบาอาจารย์ 3) ปัจฉิมทิส แปลว่า ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ ภรรยาหรือสามี 4) อุตตรทิส แปลว่า 
ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย 5) เหฏฐิมทิส แปลว่า ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้ ลูกน้อง 6) อุปริมทิส 
แปลว่า ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงก าหนดให้พระสงฆ์เป็น
ทิศเบื้องบน เพ่ือเป็นแหล่งผลิตศีลธรรม แล้วปูอนศีลธรรมนั้น  ให้กับอีก 5 ทิศที่เหลือ บ้าน วัด 
โรงเรียน จึงเป็นแหล่งปลูกฝังศีลธรรมเบื้องต้น ที่ส าคัญที่สุดของพวกเราแต่ละคนส าหรับบุคคลในทิศที่
เหลือ ไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องล่าง หรือแม้แต่ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องหน้า ทิศ
เบื้องขวาของเราต่างก็มี บ้าน วัด โรงเรียนของเขาเป็นแหล่ง ปลูกฝังศีลธรรมให้เช่นกัน 
 การสร้างจิตสาธารณะของสถาบันการเมืองการปกครอง ในทางพระพุทธศาสนาได้เสนอ
แนวทางที่ว่า บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับต าแหน่งนั้น ๆ ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงคุณค่าของมนุษย์ และความสงบร่มเย็นของสังคมเป็นหลักส าคัญ บุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถาบัน
ใดหรือในฐานะอะไรก็ตาม การรู้จักหน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องและดีงาม ถือว่าเป็น
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บุคคลดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และบุคคลทุกคนไม่ว่าจะด ารง
ต าแหน่งอะไรก็ตาม ถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศทั้งสิ้น ซึ่ง พระพุทธศาสนาก็ได้เสนอแนวทางการ
ครองตนเป็นพลเมืองที่ดีไว้ส าหรับทุกคนในสังคม หลักธรรมทั้ง 4 อย่างเหล่านี้เป็นหน้าที่ ที่จะปฏิบัติ
ต่อตนเอง และต่อบุคคลอ่ืนอย่างมีคุณค่า ท าให้ผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองที่ดีและควรจะเป็นในสังคม 
คือ ทศพิธราชธรรม 10 จักรวรรดิวัตร 5 ราชสังคหวัตถุ 4 ละเว้นอคต ิ4 
 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจตามแนวพุทธ เพ่ือสร้างจิตสาธารณะของสถาบันเศรษฐกิจใน
สังคมนั้นมีความส าคัญอย่างมาก ด้วยการบูรณาการใช้หลักธรรมต่าง ๆ คือ หลักเศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง หลักทิศ 6 คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม หลักสังคหวัตถุในสังคม หลัก
พลี 5 โภควิภาค 4 จักรวรรดิวัตร กุศลกรรมบท 10 ในการสร้างจิตส านึกให้แก่บุคคล ซึ่งบุคคลจะมี
จิตส านึกท่ีดี หรือไม่ดี มีความเสียสละหรือเห็นแก่ตัว มีจิตเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่หรือไม่นั้น ส่วน
หนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นตัวแบบที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม การแสดงออกทางบุคลิกภาพ
ของบุคคล และการน าจิตสาธารณะมาประยุกต์ใช้กับสังคมนั้น ก็เพ่ือให้สถาบันทางสังคมได้ช่วยขัด
เกลาจิตใจบุคลากรในสังคม ให้มีจิตสาธารณะเนื่องจากจิตสาธารณะ เป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของ
มนุษย์ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และบางส่วนมนุษย์ได้จากการเรียนรู้ การอบรม สั่งสอน 
และการสังเกตพฤติกรรมวัฒนธรรมต่าง ๆ จากสังคม แล้วจดจ าเลียนแบบตามตัวแบบ ท าให้เกิด
ลักษณะพฤติกรรมใหม่ที่ดีหรือไม่ดีไปตามสภาพวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ 
 การสร้างจิตสาธารณะของสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สามารถสร้าง
ด้วยการน าหลักพรหมวิหาร 4 สถาบันการศึกษาใช้หลักสังคหวัตถุ 4 สถาบันทางศาสนาใช้หลักทิศ 6 
สถาบันการเมืองการปกครองใช้หลักทศพิธราชธรรม 10 จักรวรรดิวัตร 5 ราชสังคหวัตถุ 4 ละเว้น
อคติ 4 สถาบันเศรษฐกิจใช้หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง หลักทิศ 6 
คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม หลักสังคหวัตถุในสังคม หลักพลี 5 โภควิภาค 4 จักรวรรดิวัตร กุศลกรรมบท 
10 ในการสร้างจิตส านึกให้แก่บุคคลเป็นหลักธรรมน า โดยเมื่อคนในสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ได้รับ
ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ผ่านกระบวนการด้านความคิด ก็จะส่งผลในเบื้องต้นคือการเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม ถือเป็นทิฏฐธัม
มิกตถประโยชน์ ล าดับถัดมาประโยชน์ผู้อ่ืน (ปรัตถะ) ผ่านกระบวนการด้านความรู้สึก ส่งผลให้การ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และไม่กระท าความช ารุดเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนรวม ถือเป็น
สัมปรายิกตถประโยชน์ และล าดับสุดท้ายประโยชน์ทั้งสองฝุาย (อุภยัตถะ) ผ่านกระบวนการด้านการ
ปฏิบัติ/การกระท า ส่งผลให้เกิดการมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งรอบตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเคารพ
สิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม ถือเป็นปรมัตถประโยชน์ 
 ซึ่งสอดคล้องกับ การสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูป/คน และการศึกษาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถ
สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ท าให้ได้รู้แบบจากงานวิจัยในเรื่อง “ศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิต
สาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” พบว่า Model “PURE SPIRIT” “จิตวิญญาณบริสุทธิ์” P (Proof) 
รู้หลักการพิสูจน์ U (Union) มีความสามัคคี/การปรองดองกัน R (Rule) มีกฎ/ระเบียบ/การควบคุม   
E (Explicit) มีความชัดเจน/ชัดแจ้ง/แน่นอน/เปิดเผย S (Synthetic) รู้จักการสังเคราะห์แยกแยะงาน
เป็น P (Prompt) มีความรวดเร็วฉบับไว/ทันทีทันใด I (Inurement) ท าให้คุ้นเคย/ท าให้คุ้นชิน R 
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(Respect) รู้จักเคารพและนอบน้อมถ่อมตน I (Intelligence) การใช้สติปัญญา T (Teamwork) รู้จัก
การท างานเป็นทีม 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มี การศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎี
จิตสาธารณะ ศึกษาปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา และการศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิต
สาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา โดยให้หน่วยงานองค์กรท าการศึกษาอย่างเป็นระบบจัดล าดับ
ความส าคัญให้เป็นระบบและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ซึ่งควรมีการบันทึก 
หรือเพ่ิมรายละเอียดและข้อมูลเนื้อหาสาระให้มากขึ้นทั้งนี้ เพ่ือให้ชาวพุทธได้รับความรู้อย่างเป็น
ระบบในบริบทเรื่องการศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา เพ่ือเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาในปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะในทางพุทธปรัชญาอย่างยั่งยืน และเป็นข้อมูลการ
เผยแผ่พัฒนาปรัชญาชีวิตเ พ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญาอย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานสากล ในการน าเอาหลักการทางปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะในทางพุทธปรัชญามา
ปรับใช้และแก้ไขสภาพปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลัก
พุทธปรัชญาต่อไป  
 2) รัฐและมหาเถรสมาคม ควรร่วมกันก าหนดนโยบายให้พุทธศาสนิกชนมีการศึกษา
หลักการปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะในทางพุทธปรัชญาให้มากขึ้น เพ่ือปลูกฝังให้คนไทย
ใกล้ชิดศาสนธรรมและสามารถน าหลักศาสนธรรมมาปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ และควรให้สถาบัน
พระสงฆ์ทั่วไป พระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ ก าหนดนโยบายแผนและมาตรการในการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความพร้อม ในด้านการบริหารจัดการปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิต
สาธารณะในทางพุทธปรัชญา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฟ้ืนฟูและพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนให้
ถึงพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของคณะสงฆ์ รวมทั้งเป็นกัลยาณมิตรของศาสนิกชน สามารถปลูกฝัง 
และฝึกอบรมให้เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการด ารงชีวิตที่งดงามตามปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ
ตามหลักพุทธปรัชญาขึ้นต่อไป  
 3) วัดควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันกับสังคมในเชิงรุก คือ จัดโครงการและกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยดึงเอา   
ศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและพระ เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและ
ชุมชนมีภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือการให้ยุติระบบพุทธพาณิชย์ อันเป็นการลดการเสื่อม
ศรัทธาจาก ศาสนิกชน และการท าลายในระบบทุนนิยม โดยวัดและพระสงฆ์มีส่วนอย่างไม่รู้ตัว  ด้วย
หลักการทางปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญาขึ้นต่อไป 
 4) ควรมีนโยบายให้พระสงฆ์น าแบบอย่างที่ดีในด้านศีลธรรมและจรรยา เพ่ือปลูก
ศรัทธาให้เกิดข้ึนกับประชาชนในท้องถิ่น โดยดึงองค์ความรู้ในหลักศาสนพิธีในประเพณีและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ของปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะในทางพุทธปรัชญาให้เกิดขึ้น โดยก าหนดให้มีบทบาท
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาเยาวชนและศาสนิกชน ตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจ
คณะสงฆ์ โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพ และเชิดชูยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์
แก่คณะสงฆ์ต่อการด าเนินการตามหลักปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญาขึ้น
ต่อไป 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัย 
 การศึกษาวิ จั ยครั้ งนี้ มี ข้ อจ ากัด  ในการศึกษาที่ เป็นการวิ จัย เอกสาร เป็นหลัก 
(Documentary Research) ในขั้นการศึกษาเอกสารขั้นปฐมภูมิ และขั้นทุติยภูมิเป็นการเสริม
งานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ยังไม่มีความลุ่มลึกและชัดเจนมากเท่าที่ควร ซึ่งในเรื่อง
การศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา ก็มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ ากัด จึงท าให้
การศึกษาวิจัยไม่ลุ่มลึกเท่าที่ควรจะเป็น โดยผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจ และควรท าการศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา การศึกษาปรัชญา
ชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา ทั้ง 4 ภาค ในบริบทด้านต่าง ๆ กันไป  
 2) ควรมีการศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา ในด้าน  
ต่าง ๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญาเหล่านั้น
ได้รับความนิยม ในการน าเอาหลักการศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะในทางพุทธปรัชญาไป
ปรับประยุกต์ในหมู่พุทธบริษัทต่อไป  
 3) ควรมีการศึกษาเอกสาร การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีความลุ่มลึกตาม
หลักการทางการศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญาให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 4) ควรมีการศึกษาเพ่ือสรรหารูปแบบการสร้างการศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิต
สาธารณะตามหลักพุทธปรัชญาให้มีความหลากหลาย และในมิติต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
 5) ควรมีการศึกษาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา ให้เกิด
รูปแบบที่ลุ่มลึก เกิดความชัดเจนที่จะสามารถน าไปบูรณาการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้
อย่างกว้างขาวงต่อไป 
 6) น าเอารูปแบบโมเดลที่ได้จากองค์ความรู้ในงานวิจัยชิ้นนี้ไปท าการศึกษาต่อยอด
ต่อไป คือ Model “PURE SPIRIT” “จิตวิญญาณบริสุทธิ์” P (Proof) รู้หลักการพิสูจน์ U (Union) มี
ความสามัคคี/การปรองดองกัน R (Rule) มีกฎ/ระเบียบ/การควบคุม E (Explicit) มีความชัดเจน/ชัด
แจ้ง/แน่นอน/เปิดเผย S (Synthetic) รู้จักการสังเคราะห์แยกแยะงานเป็น P (Prompt) มีความ
รวดเร็วฉบับไว/ทันทีทันใด I (Inurement) ท าให้คุ้นเคย/ท าให้คุ้นชิน R (Respect) รู้จักเคารพและ
นอบน้อมถ่อมตน I (Intelligence) การใช้สติปัญญา T (Teamwork) รู้จักการท างานเป็นทีม ที่ถือ
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากการวิจัยตามหลักพุทธศาสนาและปรัชญา 
 7) ควรให้มีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ หรือการวิจัยแบบผสมผสาน เพ่ือเป็นการ
ทดสอบสมมุติฐานในประเด็นของการสร้างจิตสาธารณะให้เป็นที่ชัดเจนต่อสังคม 
 8) ควรให้มีการศึกษาวิจัยในเชิงลุ่มลึก ที่เปรียบเทียบตัวแปร หรือปัจจัยต่าง  ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดจิตสาธารณะขึ้นในสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 9) ควรให้มีการศึกษาวิจัยการค้นหาจิตสาธารณะในทางพระพุทธศาสนาของฝุายเถร
วาท และมหายาน อย่างลุ่มลึก และในประเด็นปัจจัยอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ธรรมะหมวดอ่ืน ๆ แนว
ทางการพฤติกรรมปฏิบัติตัวพุทธบริษัท 4 เป็นต้น 
 10) ควรให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็น หรือมิติทางด้านการสื่อสารเชิงพุทธที่อาจจะ
ส่งผลต่อการสร้างจิตสาธารณะขึ้นในสังคมได้ต่อไป 
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จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์. 2561, 9 กุมภาพันธ์. 

พระโยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา). มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิตอาสา 
ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านการปฏิบัติตนเป็นพระบัณฑิตให้
ความช่วยเหลือชาวเขา และอ่ืน ๆ. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. สัมภาษณ์. 2561, 9 กุมภาพันธ์. 

พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปู่อ้าย). มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิตอาสา 
ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ศรัทธา ญาติโยมต่าง ๆ 
ในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปะโอ. วัดหนองค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์. 2561, 8 
กุมภาพันธ์. 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : อุบาสก-อุบาสิกา 

กตัญญู  เรือนตุ่น. มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการบริจาค
สิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ผู้เดือดร้อน และการท างานด้านการให้
ความช่วยเหลือแก่คณะสงฆ์ และกิจกรรมชุมชน. อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์. 
2561, 10 กุมภาพันธ์. 

ไฉไล  สืบสาย. มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการบริจาค
สิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ผู้เดือดร้อน และการท างานด้านองค์กร
สาธารณสุข และการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยต่าง  ๆ. อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. สัมภาษณ์. 2561, 11 กุมภาพันธ์. 

วิจิตรไพลิน  เสรีศักดิ์. มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการ
บริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ผู้เดือดร้อน และการท างานด้านการ
สอนฝึกปฏิบัติสมาธิแก่ผู้สนใจต่าง ๆ. อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์. 2561, 11 
กุมภาพันธ์. 
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เอกวุฒิ  กาวิละ. มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการบริจาค
สิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ผู้เดือดร้อน และการท างานด้านองค์กร   
สาธารณกุศลต่าง ๆ. อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. สัมภาษณ์. 2561, 10 กุมภาพันธ์. 

 
2. ภาษาอังกฤษ 
 Book : 
Benjamin. B. Lahey. Psychology an Introduction (7th edition). New York : McGraw-Hill 

Book Company, 2001. 
Buddhistic training as an artificial catatonia, : The biological meaning of psychological 

occurences. The Psychoanalytic Review, 18, 132-145. 
David Ingersoll. Diction of Philosophy. Moscow Progress Pulisher, 1984. 
Friere. P. Society in transition: Education for critical consciousness. London Sheed 

and Ward, 1973. 
Gila Hayim. The Existential Sociology Of Jean Paul Sartre. Amherst. University Of 

Massachusetts, press, 1980. 
Hanh, T. N. Anger: Wisdom for cooling the flames. New York: Riverhead Books, 2001. 
Hanh, T. N. The heart of Buddha's teaching: Transforming suffering into peace joy 

and liberation: The four noble truths, the noble eightfold path, and other 
basic Buddhist teaching. Berkeley: Parallax Press, 1998. 

Ming-wood Liu. Philosophy East and West, 1982, 32 (1):61-76. 
Nyanatiloka, Buddhist Dictionary, Colombo: Frewin & Co., Ltd., 1972, p.106. 
P.L. Vaidya, ed., Madhyamakasastra of Nagarjuna, (Darbhanga : Mithila Institute, 

1960, p. 310 
Pardun-Johannsen. Kirsten C. “Social Issue Drama and Its Impact on the Social 

Consciousness of Preadolescent School Children”. Dissertation Abstracts 
International, 2004. 

S.radhahakrishnan and P.T.Raju, The concept of Man a study in Comparative 
Philosophy. New Delhi. The India today group, 2002. 

Sartre. Being and Nothing a Pheomenological essay on Ontology. translated by Hazel 
E. Barnes New York : Washington Press, 1966. 

Suzuki, D.T. The Lankavatara Sutra. Trans. London : Routledge & Kegan Paul Ltd., 
1968. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญและรายนามกลุม่ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจเครื่องมือวจิัย 

 
1. ดร. พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ 

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา)  
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) 
ปริญญาเอก Ph.D.(Philosophy) 

ต าแหน่ง อดีต อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่และ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
2. ผศ.ดร. พูนชัย  ปันธิยะ 

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี พธ.บ.(ศาสนา)  
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) 
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าศูนย์บัณฑิตศึกษา 
สถานที่ท างาน             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 

3. พระครูพิพิธสุตาทร, ดร. 
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าศูนย์บัณฑิตศึกษา    
สถานที่ท างาน             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 
4. รศ.ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน 

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา), ศษ.บ.(ภาษาไทย)  
ปริญญาโท อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา) 
ปริญญาเอก พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า ภาควิชาปรัชญา  
สถานที่ท างาน             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รายนามกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีจ านวนทั้งสิ้น  8  รูป/คน โดยมีเงื่อนไขในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ (1) เป็นบรรพชิต จ านวน 4 รูป (2) เป็นคฤหัสถ์ จ านวน 4 คน และ(3) กลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องเคยมีประสบการณ์ ในการเข้าร่วมหรือท ากิจกรรมในเชิงจิตอาสา มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) พระสงฆ์จากกลุ่มจิตอาสา ที่จะสัมภาษณ์จ านวน 4 รูป ประกอบไปด้วย  
1.1) พระครูวินัยธรษัฎฐพรรษ อคฺคธมฺโม (ณ น่าน) มีลักษณะของการท างานหรือเคย

เข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยในการให้ค าปรึกษา
แก่ศรัทธา ญาติโยมต่าง ๆ 

1.2) พระสมุห์อานนท์ อินฺทว โส (ปู่อ้าย) มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมใน
กิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ศรัทธา ญาติ
โยมต่าง ๆ ในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปะโอ 

1.3) พระโยธกา ปุญฺ ว โส (บุญมาวงษา) มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมใน
กิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านการปฏิบัติตนเป็นพระ
บัณฑิตให้ความช่วยเหลือชาวเขา และอ่ืน ๆ 

1.4) พระธนบัตร จันทสโร (ทัดเทียม) มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่ วมใน
กิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการช่วยเหลือกิจการงานคณะสงฆ์ด้านต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านการ
เป็นครูพระสอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาตามโรงเรียน  
 (2) อุบาสก/อุบาสิกา/จากกลุ่มจิตอาสา ที่จะสัมภาษณ์จ านวน 4 คน ประกอบไปด้วย 

2.1) นายเอกวุฒิ  กาวิละ มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิต
อาสา ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ผู้เดือดร้อน และการท างาน
ด้านองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ  

2.2) นายกตัญญู  เรือนตุ่น มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิง
จิตอาสา ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ผู้เดือดร้อน และการ
ท างานด้านการให้ความช่วยเหลือแก่คณะสงฆ์ และกิจกรรมชุมชน 

2.3) นางสาววิจิตรไพลิน เสรีศักดิ์ มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมใน
กิจกรรมเชิงจิตอาสา ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ผู้เดือดร้อน 
และการท างานด้านการสอนฝึกปฏิบัติสมาธิแก่ผู้สนใจต่าง ๆ 

2.4) นางไฉไล สืบสาย มีลักษณะของการท างานหรือเคยเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงจิต
อาสา ในด้านการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ การให้ความช่วยด้านปัจจัย 4 แก่ผู้เดือดร้อน และการท างาน
ด้านองค์กรสาธารณสุข และการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยต่าง ๆ  
 
  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมอืกบัวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
 

แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
………………………………………………………..  

ค าชี้แจง :  
 โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ตามท่ีได้ระบุไว้หรือไม่ กรุณาท าเครื่องหมาย  หรือ  ลงใน       ตามช่องคะแนน 
 โดยพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน ตามรายละเอียดของช่องคะแนน ดังนี้ 
 ช่อง -1  หมายถึง  ถ้าท่าน ไม่เห็นด้วย/ไม่เหมาะสม/ไม่ถูกต้อง 
 ช่อง 0  หมายถึง  ถ้าท่าน ไม่แน่ใจ 
 ช่อง +1  หมายถึง  ถ้าท่าน เห็นด้วย/เหมาะสม/ถูกต้อง 
 อนึ่งข้อค าถามใดใน แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่เห็นสมควรปรับปรุง แก้ไขหรือตัดออก 
กรุณาให้ความเห็นปรับแก้ไขลงในแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของท่าน 
 
ที ่ ประเด็น คะแนนการ

พิจารณา 
หมายเหตุ 

(ค าแนะน า/ข้อคิดเห็น) 
-1 0 +1  

1. ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย     
2. การเลือกประชากรเหมาะสมกับงานวิจัย     
3. การเลือกเครื่องมือเหมาะสมกับเนื้อหางานวิจัย     
4. ข้อค าถามครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย     
5. ลักษณะรูปแบบเครื่องมือท่ีใช้ถูกต้องเหมาะสม     
6. จ านวนข้อค าถามแต่ละข้อเหมาะสมกับเนื้อหาวจิยั     
7. ภาษาที่ใช้ในเครื่องมือมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย     
8. ภาษาที่ใช้ในเครื่องมือมีความถูกต้องเหมาะสม     
9. ตัวอักษรในเครื่องมือมีความชัดเจนและเหมาะสม     
10. การเรียงล าดับสอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย     

รวม     
  

ลงชื่อ...........................................................(ผู้ประเมิน) 
(.....................................................................) 

                   ต าแหน่ง....................................................................... ว......../ด........./ป.............. 
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ภาคผนวก ค 
แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก  
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แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก 

“การศึกษาปรัชญาชีวิตเพื่อสร้างจติสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา” 
 
ตอนที่ 1 ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีจิตสาธารณะ 
1.1 แนวคิดเรื่องจิตสาธารณะเป็นอย่างไร 
.............................................................................................................................. .................................. 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

1.1.1 บทบาทของคน “จิตสาธารณะ” ควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................ ............................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................... 

1.1.2  บทบาทของ “จิตสาธารณะ” ควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................... 
1.2 ความหมาย ความส าคัญ คุณสมบัติ และหน้าที่ของ “จิตสาธารณะ”  

1.2.1 ความหมายของ “จิตสาธารณะ” เป็นอย่างไร 
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

1.2.2 ความส าคัญของ “จิตสาธารณะ” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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1.2.3 คุณสมบัติของ “จิตสาธารณะ” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................................................ 

1.2.4 หน้าที่ของ “จิตสาธารณะ” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
1.3 ก าเนิด “จิตสาธารณะ” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

1.3.1 กิจกรรม “จิตสาธารณะ” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.3.2 คุณสมบัติของ “จิตสาธารณะ” ควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 1.3.3 หลักพุทธธรรมในทาง “จิตสาธารณะ” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 2 ปรัชญาชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 
2.1 บริบทขององค์ประกอบความจริงของชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา 
 2.1.1 บริบทของ “ชีวิต” ตามหลักพุทธปรัชญาเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. ............................... 

2.1.2 ปัจจัยพื้นฐานการก่อเกิด “องค์ประกอบความจริงของชีวิต” ควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................. ............................................................... 
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2.1.3 องค์ประกอบความจริงที่มีต่อ “ชีวิต” เป็นอย่างไร 
.......................................................................................................................... ...................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.1.4 ความจริงของชีวิตตามหลักพุทธปรัชญาเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 

2.1.5 ลักษณะที่แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อ “ชีวิต” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ......................... 
................................................................................................................................................................ 
 2.1.6 บริบทของ “ชีวิต” ตามหลักพุทธปรัชญา เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... ......................... 
................................................................................................................................................................ 
2.2 สภาพปัญหาของ “ชีวิต” อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.2.1 ปัญหาด้านคุณสมบัติของ “ชีวิต” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................... ............................................................. 
................................................................................................................................................................ 

2.2.2 ปัญหาด้านองค์ความรู้ของ “ชีวิต” อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................ ................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2.2.3 ปัญหาด้านบทบาทหน้าที่ของ “ชีวิต” เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................... ............. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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2.2.4 ภาพรวมปัญหาด้านคุณสมบัติ องค์ความรู้ บทบาทหน้าที่ของ “ชีวิต” ตามหลักพุทธ
ปรัชญาเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ 3 ศึกษาปรัชญาชีวิตเพื่อสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา 

3.1 ความหมายของปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................... ............................. 

3.2 ปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ ตามหลักพุทธปรัชญาควรเป็นอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................ ........................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3.3 แนวทางการพัฒนาปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะเชิงพุทธควรเป็นอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3.4 การบริหารจัดการปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ ในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่
ควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................... ......................................................... 
................................................................................................................................................................ 

3.5 ภาพรวมแนวทางปรัชญาชีวิตเพ่ือสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญาควรเป็น
อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (เพิ่มเติม) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................     

………….........................................................ผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
     .................................................. วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
สังเขปภาพประกอบกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย  
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สังเขปภาพประกอบ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย 

 

 
 

รูปภาพ : กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย 



 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ สกุล : พระณัฏฐวัฒน์ ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์) 
วัน เดือน ปีเกิด : 24 พฤศจิกายน 2513 
ชาติภูมิ : 56 ถนนไชยจรัส อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
ที่อยูป่ัจจุบัน : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) 135 หมู่ 10 กุฎิร่มโพธิ์ฤาษีอาศรม ร่มโพธิ์ 

อโรคยา ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
การศึกษาทางธรรม : นักธรรมชั้นโท ส านักเรียนคณะต าบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 
การศึกษา  

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ก าลังศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

พ.ศ. 2559 : ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2555 : ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

พ.ศ. 2540 : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานทั่วไปภาครัฐ
และเอกชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2536 : ปริญญาตรี นิเทศศาสาตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

หน้าที่การงานปัจจุบัน  
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่: พระภิกษุสงฆ์ 
2550–2556 : บริษัท แบรนด์คอม คอนซัลแทนส์ จ ากัด:ผู้อ านวยการรฝ่ายลูกค้า

สัมพันธ์และที่ปรึกษา 
2548–2557  : บริษัท โกร์เบส คอร์ปอเรชั่นส์ จ ากัด:ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการตลาดและ

การประชาสัมพันธ์ และท่ีปรึกษาการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (ภาครัฐและ
เอกชน) 

2551–2553 : มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการระดมทุน 

2550–2552 : ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและ
กาชาดอเมริกัน: เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (CBDRR) 
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2549–2552  : บริษัท เบรนสปริง จ ากัด:ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้าและกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด 

2547 – 2548  : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) :ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมพิเศษ 

2545 – 2547 : บริษัท แอคทีฟ จ ากัด (โครงการบัตรเอกสิทธิ์ ไทยแลนด์ อีลิทการ์ด):
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

2544 – 2545  : ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย:หัวหน้า
หน่วยประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ฯ 

2542–2545  : บริษัท ไอบีจี คอมมูนิเคชั่นส์ จ ากัด:ที่ปรึกษา(ด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์) 

2540–2542  : โครงการ แกรนด์ไดมอนด์ ประตูน้ า (โรงแรมและเซอร์วิส อพาตร์เม้นท์):
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 

2535–2540  : บริษัท เชสเตอร์ตันไทย พร็อพ์เพอร์ตี้ คอนซัลแตนทส์ จ ากัด:เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารการประชาสัมพันธ์ 

2534–2535  : บริษัท 124 คอมมูนิเคชั่นส์ จ ากัด:เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (งานกิจกรรม
พิเศษ)  

 
โครงการที่ด าเนินการและถือว่าได้รับความส าเร็จหรือเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 

1. โครงการ ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ สินค้า : บัตรไทยแลนด์ อีลิทการ์ด 
Thailand Elite Card (กลุ่มภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

2. โครงการ สร้างจิตส านึกแห่งความปลอดภัยจากภัยพิบัติ สินค้า : กิจกรรมการ รณรงค์
กระตุ้นปลูกจิตส านึก เรื่องภัยพิบัติในพ้ืนที่ 6 จังหวัดสึนามิ  อาทิ สตูล ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง 
และภูเก็ต (CBDRR)  

3. โครงการ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร สินค้า : การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์
แม่บทให้องค์กร ระยะเวลา 3 ปี (ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย)  

4. โครงการ ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ สินค้า : กิจกรรมการ รณรงค์กระตุ้นปลูกจิตส านึก ผลิต
สื่อ เพ่ือการเรียนรู้ สร้างสรรค์ เครื่องมือเพ่ือการเตรียมพร้อมรับเรื่องภัยพิบัติในพ้ืนที่ 6 จังหวัด สึนามิ 
อาทิ สตูล ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และภูเก็ต (CBDM) 

5. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร สินค้า : กลุ่มบริษัท เวชพงศ์โอสถ จ ากัด  
6. โครงการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า : โทรศัพท์มือถือ จีเน็ท 
 

หนังสือ/ต ารา/บทความวิจัย 
พ.ศ. 2556 บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่เกิดจากการรณรงค ์

ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มชายรักชายในซาวน่า เขตกรุงเทพมหานคร 
(วารสารวิชาการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 
ตุลาคม 2555–มกราคม 2556) 
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พ.ศ. 2556 สาระธรรมแห่งพุทธวจนะกับกลยุทธ์การสื่อสารยุคโลกาภิวัตน์  
พ.ศ. 2559 บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลตามหลัก 

พระพุทธศาสนา (วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ พ.ศ. 2559) 


