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๒ ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข 

ดร.สเุนตร ธนศิลปพิชิต 
 

หลักสาราณียธรรมกับการสง่เสรมิการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพฒันาท้องถ่ิน 
The principle of Saraniyadhamma 
and the promotion of  
community participation in local 
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๓ นายประสิทธ์ิ ค ากลาง การประยุกต์ใช้หลักอริยสจั ๔ ในการอนรุักษ์

ทรัพยากรดิน  Application of The Four 

Noble Truth in Soil Resource 
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social philosophy : A Case Study of 

Sārīputta Thera 

๖ รศ. ดร.สรุพงษ์ คงสัตย์ ปรัชญาภาษากับการตีความหมาย
ภาษาต้นฉบับเป็นภาษาแปล 
Philosophy of Language and 
Interpretation of Original Language 
into Translational Language 
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๔ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต รศ.ดร วิเคราะหเ์ปรียบเทียบทัศนะเรื่องความดีใน

ปรัชญาตะวันตกและในพุทธปรัชญา 

๕ พระชลญาณมุน,ี ดร. พระสงฆ์กบัการสร้างสันติภาพ 
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๖ พระครสูังฆรักษ์สมใจ คุณวีโร การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษา

ระหว่างพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

กับคุรุไสบาบา 

A COMPARATIVE STUDY OF 
EDUCATIONAL PHILOSOPHY 
BETWEENPHRADHAMMAKOSAJARN 
(BUDDHADASA BHIKKHU) AND 
KURUSAI  BABA 

 
เจ้าหน้าที่ผูป้ระสานงาน (โคราช) 
๑ พระอนันต์ อภินนฺโท Mobile: ๐๘๕-๓๔๒๐๑๗๗ 

๒ นายณัฐพนธ์  เบ้าค า ๐๘๗-๘๘๐๐๓๗๔ 
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พระผง สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี หลอมละลายสู่จิตวิญญาณมนุษย์   
Amulet Somdej Phra Buddhachan To Phromrangsi, melting into the human 

spirit 

นายบุญเตือน ทรัพย์เพชร๑ 
Mr.Boontaun Sapphet 
นางสาวพนมพร เมฆพัฒน ์

Miss.Phanompon Mekphat, 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเป็นแนวทางเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนไม่

ติดอยู่กับของดี  กลับมาสนใจด้วยการสร้างความดี ตั ้งอยู ่ในความไม่ประมาท ปฏิบัติบูชานั ้นเอง 
บุคคลมีจริตหรือจริยาความประพฤตทิี่แตกต่างกัน หากมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระผงสมเด็จอันเป็น
อุทเทสิกเจดีย์  เจดีย์สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป ศึกษาในหลักศิลปะคือพุทธศิลป์ 
ความงามตามหลักของสุนทรียศาสตร์ อย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรศึกษาและน าจิตใจเข้าสู่แดนพุทธภูมิ 
ความดีปฏิปทาที่พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญมาในพระเจ้าสิบชาตินั้นแล้ว น้อมใจไปในพุทธคุณ ความจริงน า
หลักธรรมมาด าเนินชีวิตให้เป็นสัมมาปฏิบัติ   
 เสมือนพระโยคาวจรที่ยังติดในรูปธรรม ยังไม่ชัดเจนในนามธรรมส าหรับการน้อมไปสู่ไตร
ลักษณ์จึงต้องใช้อุบายด้วยกสิณ ๑๐ วัตถุอันจูงใจ วัตถุส าหรับเพ่งพินิจเพื่อโน้มน้าวจิตประคับประ
ครองให้เป็นสมาธิ   พิจารณาโดยความเป็นธาตุ  โดยความเป็นรูปธรรม ธาตุโดยสมมติ แล้วน้อม
น าไปสู่ความเป็นนามธรรม ธาตุโดยปรมัตถ์ น าจิตสู ่กรรมฐานเกิดสัมมาปฏิบัติยกจิตสู่มรรค ผล 
นิพพานในเบื้องหน้า 
ค าส าคัญ : พระผงสมเดจ็, หลอมละลาย, จิตวิญญาณมนษุย์, 

Abstract 
 This academic article is intended to be a study and a guide to remind 

Buddhists not to stick with good things. Return to interest by creating good deeds 
located in the carelessness worship itself Individuals have different ethics or 
behaviors. If there is faith in Phra Phong Somdet which is the Uttasik Chedi The 
pagoda was dedicated to Lord Buddha, such as the Buddha image, studied in the art 
of Buddhist art. Beauty according to the principles of aesthetics alone is not enough 

                                                             

 ๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  หน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดท่านา  จังหวัดตาก. 
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should study and lead the mind into the land of Buddhahood The good deeds that 
the Bodhisattva has practiced in the ten lifes of gods Indulge in the Buddha The truth 
brings dharma principles to live life as a practice. 

 like a Buddha image that is still attached to the Buddha image It is not yet 
clear in the abstract. For facing the trinity, it is necessary to use the trick with the ten 
motivational objects of Kasin. An object for contemplation to influence the mind to 
meditate. considered by elemental by concrete fictitious elements lead to 
abstraction elemental supremacy Bringing the mind to meditation, resulting in 
meditation, bringing the mind to the path, fruit, and nirvana in the foreground. 
Keywords : Amulet Somdej, Melt, Human spirit 

 

๑.บทน า 

 ในสถานการณ์สังคมป๎จจุบัน ยุคข้าวยากหมากแพง ยุคแห่งการเร่งรีบแข่งขันมนุษย์จะยึด
ติดกับตัวกู ของกู ชอบสะสม ยึดติดกับวัตถุ ห่างเหินจากการท าความดี แต่กลับชอบแสวงหาของดี 
ชอบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ไกลแค่ไหนก็ต้องเดินทางไปให้ถึง แต่ขาดพรแสวงขวนขวายท าความดี ใจ
เย็นไม่พอ รอไม่เป็น ผู้เขียนบทความเมื่อรู ้จุดอ่อนว่ามนุษย์ชอบของดี แสวงหาของดี จึงมีความ
ประสงค์หรือใช้วัตถุมงคลเป็นอุบายให้หลงใหลในศิลปะคือพุทธศิลป์  ความงามตามหลักของ
สุนทรียศาสตร์ก่อนแล้ว จึงน าจิตใจเข้าสู่แดนพุทธภูมิ ความดี และซาบซึ้งในพุทธคุณ ความจริงต่อไป 

 พระผงสมเด็จ เป็นวัตถุมงคล ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมวลสารต่าง ๆ อันเป็นสิริมงคลพร้อม
ด้วยพุทธศิลป์และพุทธคุณนานัปการจัดอยู่ในกลุ่มอุทเทสิกเจดีย์เครื่องหมายให้ระลึกถึงพุทธคุณ  ๓ 
ประการ คือ พระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ  และพระป๎ญญาธิคุณ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไม่ให้หลงทาง และเพื่อให้หวนระลึกนึกถึงปฏิปทาของพระผู้สร้าง คือ 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรมหรังสี)  มีกลุ่มผู้นิยมเล่นพระผงสมเด็จเป็นจ านวนมากแต่ก็เล่นในเชิง
พาณิชย์ มากกว่า ไม่เข้าถึงในส่วนของพุทธคุณ จะท าอย่างไรให้พระผงสมเด็จ อันเป็นสสาร รูปธรรม
หลอมละลายกลายเป็น อสสาร นามธรรมสู่จิตใจของมนุษย์ รู้ซึ้งถึงพุทธคุณอย่างแท้จริงและแจ่มแจ้ง  
เสมือนพระโยคาวจรที่ยังติดในรูปธรรม ยังไม่ชัดเจนในนามธรรมส าหรับการน้อมไปสู่ไตรลักษณ์จึง
ต้องใช้อุบายด้วยกสิณ ๑๐ วัตถุอันจูงใจ วัตถุส าหรับเพ่งพินิจเพื่อจูงจิตให้เป็นสมาธิ  พิจารณาถึง
มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ  โดยความเป็นรูปธรรม อันเป็นธาตุโดย
สมมตแิล้วน้อมน าไปสู่ความเป็นนามธรรม ธาตุโดยปรมัตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์ไม่ติดอยู่กับ
ของดี อามิสบูชา หันมาสนใจด้วยการสร้างความดี ปฏิบัติบูชาน้ันเอง 
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๒.มนุษย์มีจริตที่แตกต่างกัน  

 จริต หรือ จริยา ๖๒ (ความประพฤติปกติ, ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง อัน
เป็นปกติประจ าอยู่ในสันดาน, พื้นเพของจิต, อุปนิสัย, พื้นนิสัย, แบบหรือประเภทใหญ่ๆ แห่ง
พฤติกรรมของคน — intrinsic nature of a person; characteristic behavior; character; 
temperament) ตัวความประพฤติเรียกว่า จริยา บุคคลผู้มีความประพฤติอย่างนั้นๆ เรียกว่า จริต 
        ๑) ราคจริต (ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ , ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม — 
one of lustful temperament) กรรมฐานคู่ปรับส าหรับแก้ คือ อสุภะและกายคตาสติ 
        ๒) โทสจริต (ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด — 
one of hating temperament) กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณกสิณ 
        ๓) โมหจริต (ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึมเงื่องงง 
งมงาย — one of deluded temperament) กรรมฐานที่เกื้อกูล คือ   อานาปานสติ และพึงแก้
ด้วยมีการเรียน ถาม ฟ๎งธรรม สนทนาธรรมตามกาลหรืออยู่กับครู 
        ๔) สัทธาจริต (ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ชื่น
บาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย — one of faithful temperament) พึงชักน าไปในสิ่งที่ควรแก่ความ
เลื่อมใส และความเช่ือที่มีเหตุผล เช่น พิจารณาอนุสติ ๖ ข้อต้น 
        ๕) พุทธิจริต หรือ ญาณจริต (ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปในทาง
ใช้ความคิดพิจารณา — one of intelligent temperament) 
        ๖) วิตกจริต (ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุูงซ่าน 
— one of speculative temperament) พึงแก้ด้วยสิ่งที่สะกดอารมณ์ เช่น เจริญอานาปานสติ  
 อุปสรรคที่ท าให้เข้าใจพุทธศาสนายาก เรื่องนี้แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพย์ทัศน์ ได้เล่าไว้ใน
บทความ “มุมมองของพระพุทธศาสนาในโลกป๎จจุบัน” ว่า “ในฐานะผู้พูดธรรมะ... ...พบว่าการปลูก
พุทธศรัทธาลงบนหัวใจฝรั่งง่ายกว่าการปลูกศรัทธาลงในหัวใจคนไทย เพราะไม่ว่าจะพูดหัวข้อธรรมะ

อะไร จะเป็นสิ่งใหม่ที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟ๎ง”๓ การศึกษาในเรื่องของ จริต หรือ จริยา ๖ เพื่อให้รู้ถึง
อุปนิสัยใจคอ ความประพฤติของแต่ละบุคคล ความชอบของแต่ละบุคคล ตลอดถึงทัศนคติ ค่านิยม 
ต่าง ๆ ที่ส าคัญมนุษย์ส่วนมากติดอยู่กับวัตถุนิยม 

 
 
 
                                                             

 ๒ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปย ุต ฺโต). พจนานุกรมพ ุทธศาสตร ์ ฉบ ับประมวลธรรม.                 
พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, ๒๕๔๖. หน้า ๒๖๒. 

๓ คณะธรรมทาน. พุทธสาสนา วิสาขบูชา ๔๘ ปีที่ ๗๓ เล่ม ๒. พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๔๘. หน้า ๒๑. 
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๓. อุทเทสิกเจดีย์หลอมละลายสู่มโนวิญญาณมนุษย์ 

 เจดีย์ ๔ ประเภท๔  เจดีย์ ๔ (สิ่งที่ก่อข้ึน, ที่เคารพบูชา, สิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึง, ในที่นี้
หมายถึง สถานที่หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่องด้วยพระพุทธเจา้หรอืพระพุทธศาสนา เรียกเต็มว่า สัมมาสมั
พุทธเจดีย์ หรือ พุทธเจดีย์ - shrine, Buddhist monument; objects of homage) 

       ๑) ธาตุเจดีย์ (เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - a relic shrine; sepulchral or 
reliquary monument; stupa enshrining the Buddha's relics) 

       ๒) บริโภคเจดีย์ (เจดีย์คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย อย่างแคบ
หมายถึงต้นโพธิ์ อย่างกว้างหมายถึงสังเวชนียสถาน ๔ ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าเคยทรง
บริโภค เช่น บาตร จีวร และบริขารอื่นๆ เป็นต้น - things and places used by the Buddha, 
esp. the Bodhi tree) 

       ๓) ธรรมเจดีย์ (เจดีย ์บรรจุพระธรรม เช่น บรรจุใบลานจารึกพุทธพจน์แสดง
หลักปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น - a doctrinal shrine; monument of the Teaching where 
inscribed palm-leaves or tablets or scriptures are housed) 

       ๔) อุทเทสิกเจดีย์ (เจดีย์สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป - a shrine by 
dedication, i.e. a Buddha-image)เจดีย์เหล่าน้ี ในที่มาแต่ละแห่งท่านแสดงไว้ ๓ ประเภท นับรวม
ที่ไม่ซ ้าเข้าด้วยกัน จึงเป็น ๔.  

 พระผงสมเด็จ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต พรหมรังสี )     จัดอยู่ในประเภท        อุท
เทสิกเจดีย์ เมื่อผู้ศรัทธาในพระผงสมเด็จ ไม่ควรหวังแค่เชิงพาณิชย์อย่างเดียว ต้องหวังเรียนรู้ ซึมซับ
ในเหตุ ๓ ประการนี้ด้วย ได้แก่ พุทธศิลป์ พุทธภูมิ และ พุทธคุณ ดังนี้ 

 พุทธศิลป์ พุทธศิลป์ที่เป็นความหมายในองค์พระผงสมเด็จวัดระฆัง๕  
 ๑) รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หมายถึงแผ่นดินที่ทรงพระอริยสัจจ์  
 ๒) วงโค้งในรูปสี่เหลี่ยม หมายถึงอวิชชาที่คลุมพิภพ  
 ๓) รูปสามเหลี่ยมในวงโค้ง หมายถึงพระรัตนตรัย  
 ๔) รูปพระนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ หมายถึงพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ พระอนุตตรสัมมา

สัมโพธิญาณ ณ โพธิบัลลังก์  
 ๕) ฐานสามช้ัน หมายถึงพระไตรปิฎก  
 ๖) ฐานเจ็ดช้ัน หมายถึงอปนิหานิยมธรรม   
 ๗) ฐานเก้าช้ัน หมายถึงมรรคแปด นิพพานหนึ่ง 

                                                             
๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่  ๑๒, 

๒๕๔๖. หน้า ๑๔๑ 

 ๕www. dopratae.com  (วันที่ค้นข้อมูล  ๒๗  มกราคม ๒๕๖๕)  
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  พุทธภูมิ ได้ศึกษาถึงพระเจ้าสิบชาติ หรือ ทศชาดก การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ 
ก่อนจักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ัน ต้องบ าเพ็ญบารมีในแต่ละชาติดังนี้   

 ๑) เตมิยชาดก  เสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์ เพื่อบ าเพ็ญเนกขัมมบารมี 
            ๒) มหาชนกชาดก  เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก เพื่อบ าเพ็ญวิริยบารมี 
           ๓) สุวัณณสามชาดก  เสวยพระชาติเป็นสุวรรณสามดาบส เพื่อบ าเพ็ญเมตตาบารมี 
           ๔) เนมิราชชาดก  เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราช เพื่อบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี 
           ๕) มโหสธชาดก  เสวยพระชาติเป็นพระมโหสธบัณฑิต เพื่อบ าเพ็ญป๎ญญาบารมี 
           ๖) ภูริทัตตชาดก  เสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตตบัณฑิต เพื่อบ าเพ็ญศีลบารมี 
           ๗) จันทกุมารชาดก  เสวยพระชาติเป็นจันทกุมาร เพื่อบ าเพ็ญขันติบารมี 
           ๘) มหานารทชาดก เสวยพระชาติเป็นมหานารทดาบส เพื่อบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี 
          ๙) วิธุรชาดก  เสวยพระชาติเป็นวิธุรบัณฑิต เพื่อบ าเพ็ญสัจจบารมี 
        ๑๐) เวสสันดรชาดก  เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร เพื่อบ าเพ็ญทานบารมี 

 พุทธคุณ พระผงสมเด็จหรืออุทเทสิกเจดีย์เครื่องหมายให้ระลึกถึงพุทธคุณ  ๓ ประการ 
คือ พระมหากรุณาธิคุณ  พระบริสุทธิคุณ  และพระป๎ญญาธิคุณ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจและ
เตือนใจ ให้เห็นความส าคัญของพุทธคุณ แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไม่ให้หลงทาง น าหลักธรรมมาใช้
ในการด าเนินชีวิตให้เป็นปฏิบัติบูชา และเพื่อให้หวนระลึกนึกถึงปฏิปทาของพระผู้สร้าง คือ สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อันมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสยิ่งนัก 

 วางพระบนมือ ถือพระด้วยใจ  จับกล้องส่องพระ ธรรมะส่องใจ เป็นข้อคิดที่ดีนกัปราชญ์ 
ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า เราจะเลือกเอาสิง่ใดจากพระพทุธศาสนา  

 ๑) ลาภสักการะช่ือเสียง เปรียบเหมอืนกิ่งไม้ใบไม้                
 ๒) ความสมบรูณ์ด้วยศีล เปรียบเหมอืนสะเก็ดไม้  
 ๓) ความสมบรูณ์ด้วยสมาธิ เปรียบเหมือนเปลอืกไม้  
 ๔) ญาณทัสสนะ หรือปญ๎ญา เปรียบเหมือนกะพี้ไม้  
 ๕) ความหลุดพ้น (จากทุกข์) แห่งใจอันไม่กลบัก าเรบิ  เปรียบเหมือนแก่นไม ้

๔. กสิณ ๑๐ อันเป็นธาตุ น ามาเพื่อพิจารณาสู่มโนวิญญาณ 
 กสิณ ๑๐ (วัตถุอันจูงใจ, วัตถุส าหรบัเพง่เพือ่จงูจิตใหเ้ป็นสมาธิ — meditation 

devices)๖ 
       ก. ภูตกสิณ ๔ (กสิณคือมหาภูตรปู —Element-Kasina) 
            ๑) ปฐวีกสิณ (กสิณคือดิน, กสิณที่ใช้ดินเป็นอารมณ์ — the Earth Kasina) 
            ๒) อาโปกสิณ (กสิณคือน ้า — the Water Kasina) 

                                                             
๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

๒๕๔๖. หน้า ๓๑๕.  



๑๑ 
 

            ๓) เตโชกสิณ (กสิณคือไฟ — the Fire Kasina) 
            ๔) วาโยกสิณ (กสิณคือลม — the Air Kasina: Wind Kasina) 
       ข. วรรณกสณิ ๔ (กสิณคือสี — Color Kasina) 
            ๕) นีลกสิณ (กสิณคือสีเขียว — the Blue Kasina) 
            ๖) ปีตกสิณ (กสิณคือสเีหลือง — the Yellow Kasina) 
            ๗) โลหิตกสิณ (กสิณคือสีแดง — the Red Kasina) 
            ๘) โอทาตกสิณ (กสิณคือสีขาว — the White Kasina) 
       ค. กสิณอ่ืนๆ 
            ๙) อาโลกกสิณ (กสิณคือแสงสว่าง — the Light Kasina) 
            ๑๐) อากาสกสิณ (กสิณคือที่ว่างเปล่า, ช่องว่าง — the Space Kasina) 
        กสิณที่มาในบาลี เช่น องฺ.ทสก. ๒๔/๒๕/๔๘ (A.V. ๔๖) ไม่มีอาโลกกสิณ  แต่มีวิญญาณ
กสิณ (กสิณคือวิญญาณ -- the Consciousness Kasina) เป็นข้อที่ ๑๐ และอากาสกสิณ เป็นข้อที่ ๙ 
 พระโยคาวจรผูบ้ าเพญ็ความเพียร ใช้กสิณ ๑๐ อย่างใด อย่างหนึ่ง อันเป็นวัตถุจูงใจ  วัตถุ
ส าหรับเพ่งพินจิใหเ้ป็นอารมณห์นึ่งเดียวไม่ซัดส่าย เพือ่ประคับประครองจิตใหเ้ป็นสมาธิ อันแน่วแน่คู้
บัลลังกส์ร้างกรรมฐานแห่งสัมมาปฏิบัตสิู่มรรค ผล นิพพานในเบื้องหน้า 
๕.บทสรุป 

 บุคคลผู้มีราคจริตประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม หรือ มีสัทธาจริต ผู้มีศรัทธาเป็น
เครื่องประพฤติหนักไปทางมจีิตซาบซึ้ง ช่ืนบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย เป็นต้น หรือจริตอื่นๆ ที่เหลือ 
หากเลื่อมใสศรัทธาในพระผงสมเด็จอันเป็นอุทเทสิกเจดีย์ ศึกษาในหลักศิลปะคือพุทธศิลป์ ความงาม
ตามหลักของสุนทรียศาสตร์ อย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรศึกษาและน าจิตใจเข้าสู่แดนพุทธภูมิ ความดี
ปฏิปทาที่พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญมาในพระเจ้าสิบชาติแล้ว น้อมใจไปในพุทธคุณ ความจริงน าหลักธรรม
มาด าเนินชีวิตให้เป็นสัมมาปฏิบัติ  
 เสมือนพระโยคาวจรที่ยังติดในรูปธรรม ยังไม่ชัดเจนในนามธรรมส าหรับการน้อมไปสู่ไตร
ลักษณ์จึงต้องใช้อุบายด้วยกสิณ ๑๐ วัตถุอันจูงใจ วัตถุส าหรับเพ่งพินิจเพื่อโน้มน้าวจิตประคับประ
ครองให้เป็นสมาธิ  พิจารณาโดยความเป็นธาตุ  โดยความเป็นรูปธรรม ธาตุโดยสมมติแล้วน้อมน าไปสู่
ความเป็นนามธรรม ธาตุโดยปรมัตถ์ น าจิตสู่กรรมฐานเกิดสัมมาปฏิบัติยกจิตสู่มรรค ผล นิพพานใน
เบื้องหน้า          
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หลักสาราณียธรรมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
The principle of Saraniyadhamma and the promotion of  

community participation in local development 
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข 

ดร.สเุนตร ธนศิลปพิชิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอันจะน าไปสู่การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตน โดยการน าหลักสาราณียธรรม ซึ ่งเป็น
หลักธรรมของการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน มีความบริสุทธ์ิใจต่อกัน มี
ความจริงใจต่อกันในชุมชนอันจะน าไปสู่ชุมชนที่ก่อให้เกิดเป็นพลังชุมชน เกิดความเป็นปึกแผ่น มี
ความร่วมแรงร่วมใจกันในการประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งในชุมชน มีความร่วมมือและสมัครสมาน
สามัคคี ซึ่งการน าหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาท้องถ่ินแล้ว ยังส่งผลให้ชุมชนน้ันเป็นชุมชนที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความ
สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอันจะน าไปสู่การร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ิน โดยการน าหลักสาราณียธรรม ๖  อันได้แก่  ๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรม
ในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ 
แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั ้งตอหนาและลับหลัง  ๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตา
วจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ชวย บอกแจงสิ่งที่เป็นประโยชน สั่งสอน 
แนะน าตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดง ความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลงั  
๓. เมตตามโนกรรมตั ้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและลับหลัง คือ ตั ้งจิต
ปรารถนาดีคิดท าสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดีมีหนาตาย้ิมแยมแจมใสตอกัน  ๔. สาธารณ
โภคิตา ไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือ เมื่อไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรมแมเปนของเล็กนอยก็ไมหวงไวผู
เดียว น ามาแบงปนเฉลี่ยเจือจานใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน  ๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์
เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตอง
ตามระเบียบวินัย ไมท าตนใหเปนที่นารังเกียจของหมูคณะ  ๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกัน
กับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการ
ส าคัญอันจะน าไปสูความหลุดพน สิ้นทุกข์หรือขจัดปญหา   

 ดังนัน้ การน าหลักสาราณียธรรมมาเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน 
ย่อมก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อกันในชุมชน มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน น าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งและร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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Abstract 
 This academic article the objective is to present a way to promote 

community participation which will lead to joint development of their locality . By 

applying the principle of Sàraniyadhamma which is the principle of co-existence to 

create love and unity within the community being honest with each other. There is 

sincerity towards each other in the community which will lead to the community 

that creates a community power, solidarity. There is mutual cooperation in any 

business operation in the community. There is cooperation and solidarity  in which 

the principle of Sàraniyadhamma has been applied to promote community 

participation in local development. It also results in the community being a 

community that lives together in peace, with love, unity, and generosity. Promotion 

of community participation which will lead to joint development of the locality by 

applying the  six principles of Sàraniyadhamma : states of conciliation; virtues for 

fraternal living, which are: 

๑. Mettàkàyakamma : to be amiable in deed, openly and in private 

๒. Mettàvacãkamma : to be amiable in word, openly and in private  

๓. Mettàmanokamma : to be amiable in thought, openly and in private 

๔. Sàdhàraõabhogità : to share any lawful gains with virtuous fellows 

๕. Sãlasàmannatà : to keep without blemish the rules of conduct along with 

one’s fellows, openly and in private 

๖. Diññhisàmannatà : to be endowed with right views along with one’s 

fellows, openly and in private 

Therefore, the adoption of the Sàraniyadhamma principle is one way to 

promote participation in the community. It would cause benefits to each other in the 

community. There is dependence on each other participation in the community. This 

leads to a strong community and sustainable development of local communities. 

Keywords : Sàraniyadhamma principles, community participation, local development 
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๑. บทน า 
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาท้องถ่ินหรือชุมชนน้ัน สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นประการแรกๆ นั่นก็คือ 

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนน้ันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ทางด้านกายภาพ 
บริบทโดยรวมของพื้นที่  รวมทั้งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ซึ่ งการที่จะน าไปสู่
การพัฒนาท้องถ่ินหรือชุมชนให้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านให้ดีขึ้นนั้น ย่อมจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนเป็นส าคัญ อันเนื่องมาจากการประกอบกจิกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ
การด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของ
คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะน าชุมชนไปสู่การพัฒนานั้นย่อมต้องเกิดจากความรู้ ความ
เข้าใจในบริบทพื้นฐานของชุมชน รู้ถึงศักยภาพของชุมชนในการที่จะพัฒนาท้องถ่ินอย่างไรให้สามารถ
ค้นหาศักยภาพชุมชนนั้นได้ รวมถึงป๎ญหาและความต้องการของชุ มชน ซึ ่งคนในชุมชนเองจึงจะ
สามารถรับรู้ป๎ญหาและเข้าใจป๎ญหาในท้องถิ่นของตน เพื่อเสนอความต้องการในการที่จะพัฒนา
ท้องถ่ินในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นหัวใจหลักส าคัญในการที่จะน าไปสู่กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน การส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
ชุมชน หากว่ามีการด าเนินกิจกรรมใดก็จะมีการร่วมมือร่วมใจกัน เป็นพลังชุมชนที่เข้มแข็งและเกิด
การด าเนินกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 อย่างไรก็ตามการที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตน มีป๎จจัยหรือองค์ประกอบอยู่หลายอย่าง ซึ่งในครั้งนี้ผู้เขียนได้น าหลักธรรมมาเป็น
ส่วนประกอบในการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนให้มีแนวทางในการอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้น
ด้วยความรัก ความสมัครสมานสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึง่กันและกันในชุมชน โดยผู้เขียนเห็นว่า 
หลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีนั้น โดยการน าหลักสาราณียธรรม ๖ อัน
ประกอบด้วย  ๑. เมตตากายกรรม   คือ  ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดง
กิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง       ๒. เมตตาวจีกรรม  คือ ช่วยบอกแจ้ง
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ
นับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๓. เมตตามโนกรรม  คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อกัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ๔. สาธารณโภศี  ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งป๎นกัน ๕. 
สีลสามัญญตา  คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ
ของหมู่คณะ ๖. ทิฏฐิสามัญญตา  คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญอันจะน าไปสู่
ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์หรือขจัดป๎ญหา   

 นอกจากนั้น การน าหลักสาราณียธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้เขียน
น ามากล่าวถึงในครั ้งนี ้ เป็นส่วนประกอบส าคัญที ่จะช่วยให้คนในชุมชนอยู ่ร ่วมกันด้วยความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนหรือท้องถ่ินให้มีความ
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เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีกันภายในชุมชน 
โดยน าหลักสาราณียธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน ้าใจต่อกัน เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความร่วมมือร่วมใจกันจะท าการใด
หรือกิจกรรมใดย่อมเกิดความส าเร็จ และจะส่งผลให้ทอ้งถ่ินหรอืชุมชนเกดิการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป   
 
๓.เนื้อเรื่อง/บทวิเคราะห์ 
 ๑. แนวคิดการมีส่วนร่วม 

ส าหรับการมสี่วนร่วมนั้น ผูเ้ขียนได้รวบรวมข้อมูลของการมสี่วนร่วมจากนักวิชาการหลาย
ท่าน แยกเป็นประเด็นไว้ ดังนี้ 
    ๑.๑ ความหมาย 
  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ได้ให้ความหมาย การมี

ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู ้ข้อมูลเกี ่ยวกับภารกิจหรือ

โครงการที่ส่วนราชการจะด าเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนนั้น  การ

ท าความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่ส่วนราชการจะด าเนินการและปรึกษาหารือร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรัฐต้องรับฟ๎งจน

ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  การจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดประชุม  การพูดคุยเป็น

กลุ่ม การช้ีแจงของส่วนราชการ ตลอดจนการจัดท าประชาพิจารณ์๗ 

 อรทัย ก๊กผล ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่ง

ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อ

แสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุก

ฝุายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมิ นผล 

เพื่อให้เกิดความข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุก

ฝุาย๘  

                                                             

 ๗ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ.(๒๕๔๖)  ตัวอย่างการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ของหน่วยงาน

องค์กรส่วนกลาง. (กรุงเทพฯ :  ม.ป.พ), ๒๕๔๖, หน้า ๗-๘ 

    ๘ อรทัย ก๊กผล. อรทัย ก๊กผล (๒๕๔๖). การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน . (กรุงเทพฯ. คณะรัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖, หน้า ๒ 
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 นอกจากนั้น บวรศักดิ์  สุวรรณโนและคณะ ได้ให้ความหมาย การมีสวนรวมของประชาชน 

หมายถึง การเปดโอกาสให ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรบั

รูขอมูล ขาวสาร การใหความ คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่ม

นโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ

ปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย แผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น๙  

 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเสนอ

ความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ รวมทั้งร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอด

ถึงติดตาม ตรวจสอบโครกงการกิจกรรม เพื่อให้ผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

๑.๒ ระดับของการมสี่วนร่วม  

เมื่อกล่าวถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินกิจกรรมนั้น 

ต้องค านึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กันย่อมส่งผลต่อบทบาทที่จะมีสง่ผลต่อการมสี่วนร่วม และความเข้าใจต่อการปฏิบัติการต่างๆ ส าหรับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  พัชรี สิโรรส ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ( Public 

Participation Spectrum) ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

(1) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ( inform) มีเปูาหมายส าคัญอยู่ที่ 
การให้ซึ่งข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาขน และเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นป๎ญหา 
ทางเลือก และทางแก้ไข ดังนั้นการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การให้สัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มี 
ส่วนไดส้่วนเสีย ว่าเราจะท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าววารที่จ าเป็นและถูกต้อง   

(2) การมีส่วนร่วมในระดับปรึกษาหารือ (consult) มีเปูาหมายส าคัญอยู่ที่การ

ได้รับซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพป๎ญหา ทางเลือกและแนวทางแก้ไข 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือการให้สัญญากับประชาชนแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเราจะให้ 

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนรับฟ๎งความคิดเห็นรวมทั้งตระหนักถึงข้อมูลและความคิดเห็นจากปะชาชน 

ในการตัดสินใจ  

                                                             

    ๙ บวรศักดิ ์ อุวรรณโนและคณะ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ, (กรุงเทพฯ : รายงานการวิจัย สถาบันพระปกเกล้า), ๒๕๕๒, หน้า ๑๘) 

 



๑๘ 
 

(๓) การมีส่วนร่วมระดับเข้ามามีบทบาท (involve) มีเปูาหมายส าคัญอยู่ที่การร่วม

ท างานกับประชาชนเพื ่อสร้างความมั ่นใจกับประชาชนว่าความคิดเห็นและความต้องการของ

ประชาชนจะได้รับการพิจารณา ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การให้สัญญากับประชาชนและ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเราจะท างานร่วมกับประชาชนเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อมูลจากประชาชน 

สะท้อนในทางเลือก  

(๔) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (collaborate) มีเปูาหมาย ส าคัญอยู่

ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุป๎ญหา พัฒนา ทางเลือก 

และแนวทางแก้ไข ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การให้สัญญากับประชาชนและกลุ่ม ผู้มีสว่นได้

สว่นเสีย ว่าเราจะร่วมงานกับประชาชนเพื่อได้ข้อเสนอแนะและความคิดใหม่ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะ

ของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

(๕) การมสี่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจ (empower) มีเปูาหมายส าคัญอยู่ที่การให้

ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือด้วยตนเองหรือเพื่อให้กระทรวงปฏิบัติตาม ดังนั้น การมสี่วนร่วม ใน

ระดับนี้ คือ การให้สญัญากบัประชาชนและกลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ว่าเราจะปฏิบัติในสิ่งที่ ประชาชน

ตัดสินใจ ทั้งนีจ้ะเห็นได้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจัดการ ป๎ญหา

จะแบ่งออกเป็นข้ันตอนและมีความแตกต่างกันในแตล่ะส่วนของระดบัความร่วมมือ ในกรณีนี้ผู้ วิจัย

มองว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน มีความส าคัญ

ต่อประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เพราะการมสี่วนร่วมในแต่ละข้ันตอนเมื่อประชาชนเข้าใจและเข้าถึงใน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จะส่งผลประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมต่างๆนั้นด้วย๑๐  

สรุปได้ว่า การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการท าความ

เข้าใจเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนา ยิ่งประชาชนเห็นความส าคัญของป๎ญหา

ต่างๆ มากเท่าไหร่การเข้ามามีบทบาทย่อมมากขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมแก้ไข

ป๎ญหาชุมชนในด้านต่างๆจนบรรลุผลส าเร็จได้ 

 

๑.๓ ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                                                             

 ๑๐ พัชรี สิโรรส, คู่มือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐใน 
ระดับกระทรวงท่ีเป็นระดับนโยบาย, (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ), ๒๕๕๑, หน้า ๓๔-
๓๗ 



๑๙ 
 

 นอกจากนั้นการพิจารณาในแง่ของความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  สามารถ

แยกความส าคัญได้ดังนี้ 

  (๑)  เนื่องจากโครงการพฒันาชุมชนในทุกโครงการจะมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง

คือเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้สูงข้ึน  มีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน  รวมถึงต้องการให้มีการ

แลกเปลี่ยนในด้านอื่นๆ  เป็นไปในทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม  ดังนั้นหากประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นประชากร

เปูาหมายในโครงการการพัฒนาชุมชนได้ยอมรับและสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนโครงการเหล่านั้น

ย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ง่ายและในทางตรงกันข้ามหากประชาชนในชุมชน  

ซึ่งเป็นประชากรเปูาหมายของโครงการพัฒนาชุมชนไม่ให้การสนับสนุนจนถึงขนาดท าการต่อต้านแล้ว

โครงการพัฒนาชุมชนน้ันย่อมประสบกับความล้มเหลวในที่สุด 

      (๒)  เนื่องจากการรับของประชาชนในชุมชนเป็นผู้รู้ถึงสภาพป๎ญหาและความต้องการ

ต่างๆของชุมชนตนเองเป็นอย่างดี  ทั้งนี้เพราะเป็นผู้อาศัยในพื้นที่นั้นมาอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะรู้

เรื่องราวของป๎ญหาและความต้องการ  ดังนั้นการที่ประชาชนในชุมชนน้ันๆ  ซึ่งเป็นผู้ทีทราบถึงป๎ญหา

และความต้องการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในข้ันตอนน้ันๆของการพัฒนาจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดี

เพื่อที่จะได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  และการแก้ป๎ญหาชุมชนได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมาก

ข้ึน 

      (๓)  เนื ่องจากการตระหนักว่า  แนวคิดของการพัฒนาชุมชนในลักษณะที่จะใช้ใน

รูปแบบเดียวกันทั่วประเทศเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ  ทั้งนี้เพราะสภาพป๎ญหาความต้องการ  

ตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตร์พื้นทีท่างเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละ

ชุมชนมีความแตกต่างกัน  ฉะนั้น  การที่จะให้รูปแบบของการพัฒนาชุมชนเป็นรูปแบบเดียวกันทั่ว

ประเทศ  นอกจากจะเป็นการแก้ไขป๎ญหาไม่ตรงจุดแล้ว  ยังอาจสร้างความล้มเหลวในการด าเนิน

โครงสร้างการพัฒนาชุมชนได้ง่าย  โดยเฉพาะถ้าชุมชนไม่ยอมรับ  ไม่ให้ความร่วมมือ หรือต่อต้านใน

สิ่งที่บังคับหรือช้ีน าให้เขา 

     (๔)  ส่วนประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลให้แนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนาชุมชน ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองมาเป็นแนวทางในการปู

พื้นฐานเกี ่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งแนวคิดที่ส  าคัญ

ประการหนึ่งคือ  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศให้เกิดขึ้นทุก

ระดับในการพัฒนาชุมชนก็เช่นเดียวกัน แนวคิดของการพัฒนาชุมชนจะมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการพัฒนาชุมชนน้ันๆ ช่วยเป็นการปลูกฝ๎งวัฒนธรรมทางการเมือง



๒๐ 
 

แบบประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในวิธีชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนจริงๆ  อาทิ ความเสมอภาคทาง

การเมืองในการเข้ามามีส ่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนนั้นๆ  การเข้ามามีส ่วนร ่วมใน

กระบวนการพัฒนา การรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น การรู้จักการอดทนและอดกลั้นต่อความคิดเห็น

ของบุคคลที่แตกต่างจากตน การใช้เหตุผล การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเคารพใน

สิทธิและหน้าที่ เป็นต้น๑๑  

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการที่น าพา

ท้องถ่ินหรือชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจากประชาชนในท้องถ่ินย่อมรู้ป๎ญหาและความ

ต้องการของชุมชน ดังนั้น การพัฒนาในด้านใดเป็นส าคัญย่อมขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน

นั้นเป็นส าคัญด้วย 

๒. การพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของไทยป๎จจุบัน มีการพัฒนาในหลายด้าน โดยมีทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งจากชุมชน ในการร่วมกันเพื่อให้คนในชุมชน หรือประชาชนของประเทศมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และสามารถพัฒนาประเทศในภาพรวมได้ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาจากนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ 

๒.๑  ความหมาย  
    สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้กล่าวถึง ความหมายของการพัฒนา กล่าวคือ 
  (๑) การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีก าหนดทิศทาง 

(Planned or Directed Change) นั่นคือ การพัฒนามิได้เป็นเรื่องตามธรรมชาติ หากเป็นความ

พยายามของมนุษย์ พยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน โดยก าหนดทิศทางหรือรายละเอียด

เอาไว้ล่วงหน้าว่า จะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ข้าหรือเร็วอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนาหรือถูกพัฒนา 

เป็นต้น 

       (๒) เปูาหมายสุดยอดของการพัฒนาอยู่ที่คน คนเป็นทั้งผู้ถูกพัฒนาและผู้รับผลของ

การพัฒนา และมองคนเป็นกลุ่ม หรืออยู่ในกลุ่ม ดังนั้นการพัฒนาคนจึงรวมถึงการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 

                                                             

 ๑๑ สมบูรณ์  นันทวงษ์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการด้าน

สาธารณสุขศึกษาเฉพาะกรณีสถานีอนามัยกระทุ่มล้น อ.สามพราน จ.นครปฐม. วิทยานิพนธ์  สส.ม. (กรุงเทพ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) , ๒๕๔๒, หน้า ๑๘-๑๙ 



๒๑ 
 

       (๓) เปูาหมายของการพัฒนาคน กลุ่มคน หรือสังคม คือความกินดีอยู่ดีด้านต่างๆ

หรือสภาพสังคมที่ดี ซึ่งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ และการเมือง๑๒  

สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงให้กับคน กลุ่มคน

หรือ สังคม ให้มีท้ศทางที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

ก่อให้เกิดสังคมที่ดีข้ึน 

๒.๒ องค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่น 

ปาริชาติ วลัยเสถียร ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการพฒันาท้องถ่ิน ไว้ดังนี้ 

      (๑) การพัฒนาท้องถิ ่น คือ ความพยายามที่จะยกมาตรฐานการครองชีพของ

ประชาชนภายในท้องถิ่นให้ดีขึ ้น หรืออาจกล่าวไว้ว่า การพัฒนาท้องถิ ่น มีตุดมุ่งหมายที่จะท าให้

ประชาชนภายในท้องถ่ิน มีความจริญข้ึนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

       (๒) การพัฒนาท้องถ่ินมีจุดมุง่หมายที่จะเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมหรอืลกัษณะทาง

กายภาพตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน การประพฤติปฏิบ ัติแบบเก่าๆของ

ประชาชนในท้องถ่ิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ด้วยวิธีการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยเน้น

ที่การเปลี่ยนแปลงทัศนะแลแนวคิดให้ถูกทิศทาง 

       (๓) การด าเนินงานจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน หมายถึง กิจกรรม

ใดๆ ที่จะน าไปส่งสริมให้ประชาชนรับไปปฏิติจะต้องเป็นความต้องการของประชาชนอยู่แล้ว หรือเป็น

กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนรู้สึกต้องการได้ 

       (๔) การพัฒนาท้องถิ ่นจะต้องใช้หลักการยั่วยุ เร่งเร้า ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนด าเนินการไปตามโครงการพัฒนานั้นๆ 

       (๕) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะต้องท าหน้าที่เป็นผูก้ระตุ้นเตือนยั่วยุ 

และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มขึ้น 

       (๖) รัฐบาลหรือแหล่งความช่วยเหลือจากภายนอก จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสิ่งที่

เกินความสามารถที่ประชาชนในท้องถ่ินจะจัดหามาเองได้ เช่น ความรู้ทางวิชาการ วัสดุและเงินเท่าที่

จ าเป็น 

                                                             

   ๑๒ สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม. (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๐, หน้า ๓ 

 



๒๒ 
 

       (๗) จะต้องมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน มิใช่ด านินการเพียง

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพราะป๎ญหาของชุมชนอยู่นอกเหนือความสามารถของหน่วยงานหนึ่ง

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ และการที่จะพัฒนาชุมขนให้ได้ผล จะต้องเป็นการพัฒนาโดยทั่วไปเและมุ่ง

ประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นจึงไร้หลักการที่เรียกว่า Holistic approach คือ มุ่งพี่จะพัฒนาทุกๆ ด้าน

ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง 

       (๘) กระบวนการพัฒนาท้องถ่ินจะต้องพิจารณาถึงสังคม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เป็นหลัก 

       (๙) วิธีการในการพัฒนาท้องถ่ินให้อาศัยหลกัการ และแนวทางระบอบประชาธิปไตย

เป็นพื้นฐานในการด าเนินการ๑๓  

 สรุปได้ว่า การพัฒนาท้องถ่ินน้ันเกิดจากองค์ประกอบที่ส าคัญหลายอย่างจึงสามารถน าไปสู่

การพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทั้งนี้ประกอบไปด้วย กระบวนการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

โดยเริ่มจากการรับทราบข้อมูลป๎ญหาและความต้องการของประชาชน ศักยภาพชุมชน วิธีการอันจะ

น าไปสู่เปูาหมายให้ประสบผลส าเร็จ  

๓. สารณียธรรม ๖ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้กล่าวถึง หลักธรรมสาราณียธร รม ๖ ไว้ว่า  

สารณียธรรม ๖ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง,ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน,หลักการอยู่ร่วมกัน 
ได้แก่ 
        (๑) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ  ช่วยเหลือกิจธุระของผูร้่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง 
       (๒) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
      (๓)  เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
      (๔) สาธารณโภศี  ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งป๎นกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้
                                                             

 ๑๓ปาริชาติ วลัยเสถียร อ้างถึงใน รักยิ้ม  เองหลี. การมีสวนรวมของผูน าชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารสวนต าบลในเขตอ าเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ. (ค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี), ๒๕๕๒, หน้า ๒๓-๒๔ 

 



๒๓ 
 

เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งป๎นเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย บริโภคร่วมกัน 
      (๕) สีลสามัญญตามีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง  คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่
คณะ 
      (๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญอันจะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์
หรือขจัดป๎ญหา๑๔ สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรมนั้น เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื ่องยึดเหนี ่ยวให้คน
ประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ร่วมกันภายใน
ชุมชน จึงท าให้คนในชุมชนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
๔. บทสรุป 

การอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมนั้น สิ่งส าคัญที่จะให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
สันติสุข จึงเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจซึ ่งกันและกัน มีความเมตตาต่อกัน 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผก่ันในชุมชน หากชุมชนใดเป็นชุมชนที่มีความเป็นปึกแผ่นมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินกิจการต่างๆภายในชุมชน อันจะ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้โดยง่าย ดังนั้น การส่งเสริมให้คนในชุมชนหรือสังคมได้มีการน าหลักธรรม อัน
ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจติใจก็จะสง่ผลให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกนัอย่างเปน็สขุ 
เกิดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและเป็นชุมชนที่ก่อให้เกิดพลังชุมชนอันจะส่งผลให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
เกิดการพัฒนาร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งกันภายในชุมชน หรือสามารถร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันอย่างสันติวิธีต่อไปได้  
 
๕. องค์ความรู้ใหม ่

ส าหรับการน าเสนอบทความวิชาการฉบับนี้ ผู้เขียนได้เล็งเห็นความส าคัญของแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถ่ินให้มีการพัฒนาได้อย่างไรเพื่อให้คนในชุมชนน้ันเข้าใจและก่อให้เกิดความร่วมมือ
กันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของตนไปในทิศทางทีเ่หมาะสม ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า 
หลักส าคัญประการแรกคือ ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือคนในชุมชน ให้เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน รักท้องถ่ินหรือชุมชนของตน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถ่ินของตนไปในทิศทางที่เหมาะสมร่วมกัน และสิ่งส าคัญอันจะเป็นสิง่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจของคนได้ จึงต้องน าหลักธรรมเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของคน ให้มีความเมตตาต่อกัน 
                                                             

 ๑๔ พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาตร์  ฉบับประมวลธรรม.พิมพ์ครั้งที่ 
๓๔ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๙, หน้า ๒๐๐-๒๐๑ 

 



๒๔ 
 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสาราณียธรรม ๖ นั้น เป็นหลักธรรมของการอยู่
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชนและสามารถร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  

“หลักสาราณียธรรมกับการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น” 
สามารถสรปุเป็นแผนภาพ ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

-ร่วมคิด ร่วมเสนอป๎ญหา ความ

ต้องการ 

-ร่วมด าเนินการ 

-ร่วมรับผลประโยชน์ 

-ร่วมติดตาม ตรวจสอบการ

การพัฒนาท้องถิ่น 

-ด้านเศรษฐกิจ 

-สังคม 

-การเมือง 

-วัฒนธรรม ประเพณีและ 

ภูมิป๎ญญาท้องถ่ิน 

 

ชุมชนเขม้แข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สู่การเปน็ชุนชนแห่งสันติสุข 

หลักสาราณยีธรรม ๖ 
-เมตตากายกรรม 
-เมตตาวจีกรรม   
-เมตตามโนกรรม  
-สาธารณโภศี  
-สีลสามัญญตา  
-ทิฏฐิสามัญญตา   
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การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน   
Application of The Four Noble Truth in Soil Resource Conservation 

 
นายประสิทธ์ิ  ค ากลาง๑๕ 

บทคัดย่อ 

 การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
หลักอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และเพื่อประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ดิน  ผลการศึกษาพบว่า 
 อริยสัจ ๔ เป็นหลักความจริงประเสริฐสุดในทางพระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบคือ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค กระบวนการของอริยสัจ ๔ มี ๒ อย่าง คือ (๑) กระบวนการของเหตุและผล ซึ่ง
เป็นการด าเนินไปอย่างมีระบบของธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นเหตุและผล (๒) 
กระบวนการตรวจสอบ เป็นหลักการหรือค าสอนที่แสดงถึงกระบวนการเกิดขึ ้นของทุกข์ แล ะ
กระบวนการดับไปของทุกข์ว่าเป็นอย่างไร และเพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของการด าเนินการแต่ละ
ข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการด าเนินการแต่ละข้ันตอนไว้ด้วย และการแก้ป๎ญหา
ของอริยสัจ ๔ คือ (๑) ขั้นเตรียมการ  (๒) ขั้นรู้ป๎ญหา(๓) ขั้นต้องรู้สาเหตุหรือปมของป๎ญหาอย่าง
ถูกต้องว่า (๔) ข้ันก าหนดเปูาหมาย และ(๕) ข้ันรู้หรือก าหนดวิธีการแก้ไข 
 การประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน สภาพป๎ญหาของดินในประเทศ
ไทย คือ (๑) ป๎ญหาดินเค็ม (๒) ป๎ญหาดินเปรี้ยว (๓) ป๎ญหาดินทราย และ(๔) ป๎ญหาดินต้ืน  ซึ่งการใช้
หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ได้แก่ ๑.การมีความรู ้ของสภาพป๎ญหาของดิน การมี
ความรู้ของสภาพป๎ญหาของดิน ต้องเข้าใจและมีความรู้ของสภาพป๎ญหาของดิน โดยการพัฒนาความรู้
ของมนุษย์ เพื่อให้เห็นความส าคัญของการเสียหายของดินและ สามารถเข้าใจเพื่อที่จะแก้ป๎ญหาได้
ตามล าดับ ๒.การค้นหาสาเหตุสภาพป๎ญหาของดิน การหาสาเหตุของการเกิดสภาพป๎ญหาของดิน 
สามารถใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดที่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าการ
คิดแบบทั่ว ๆ ไปการคิดแบบลึกซึ้งหรือประกอบด้วยเหตุผลนั้นจะท าให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่หลงงมงาย ๓.การพัฒนาทรัพยากรดินเพื ่อความยั ่งยืน การพัฒนา
ทรัพยากรดินเพื่อยั่งยืนนั้น ใช้หลักคิดของศาสนาพุทธเป็นแกนกลางในการวิเคราะห์และน าเสนอแนว
ทางการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนามนุษย์ทั ้งร่างกาย จิตใจ และป๎ญญา ให้มีความรู ้เพื ่อพัฒนา
ทรัพยากรดินเพื่อการยั่งยืน รวมทั้งการสร้างระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างสมดุลระหว่าง
มนุษย์ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี และ ๔.การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ป๎ญหาของดิน เป็น

                                                             
๑๕ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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การลงมือปฏิบัติเพื่อ แก้ไขป๎ญหาทรัพยากรดินที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพ ควรยึดแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาป๎ญญาในพระพุทธศาสนา  เพื่อปฏิบัติตาม และเมื่อมีสติป๎ญญาแล้วมนุษย์ก็
สามารถรู้จักหนทางในการที่จะรักษาธรรมชาติหรือทรัพยากรดิน เพื่อให้ดินนั้นมีความสมบูรณ์ และ
สามารถใช้ในการท าเกษตรอย่างยั่งยืนสืบไป 
ค าส าคัญ : หลักอริยสัจ ๔, การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน   

ABSTRACT 

 Application of The Four Noble Truth in Soil Resource Conservation. The 
purpose, (๑) To study the Concepts and theories for soil resource conservation 
development, and (๒) An  Analytical of Study  the Use  of Noble Truth in Soil 
Resource Conservation. The results was shown as follows : 
 The Four Noble Truths are the most noble truth in Buddhism. There are ๒ 
components: suffering, Somuthai, Nihonamak, the process of the Four Noble Truths, 
which are ๒ things: (๑) the process of cause and effect Which is a systematic 
proceeding of the related dharma in a reasonable and rational manner (๒) the 
inspection process Is a principle or doctrine that represents the process of suffering 
And how the process of suffering goes out And for the complete completeness of 
each step of operation Inspection process To check each step of the operation as 
well And the problem solving of the Four Noble Truths are (๑) preparation stage (๒) 
problem-solving step (๓) step-by-step correctly knowing the cause or clue of 
problem (๔) goal setting and (๕) knowing or determining How to fix. 

Application of The Four Noble Truth in Soil Resource Conservation .The soil 
problems in Thailand are (๑) the saline soil problem (๒) the acidic soil problem (๓) 
the sandy soil problem and (๔) the shallow soil problem which the use of the Four 
Noble Truths in the conservation of soil resources are ๑. knowledge of the condition 
Soil problems Knowledge of soil conditions Must understand and have knowledge of 
soil conditions By the development of human knowledge To see the importance of 
soil damage and Can understand in order to solve problems respectively ๒. Finding 
the cause, condition and soil problems Determining the cause of soil problems Able 
to use the Yonisomanasikarn thinking method Is a way of thinking that has reasoning 
that is more subtle than general thinking. Deep thinking or reasoning will make you 
understand the events that occur correctly, without being ignorant. ๓. Soil resource 
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development for sustainability The development of soil resources for sustainability 
Use Buddhist principles as the center for analysis and propose development 
guidelines By focusing on human development, both physically, mentally and 
intellectually, to have knowledge in order to develop sustainable soil resources 
Including creating a sustainable development system By creating a balance between 
human, society, natural resources and technology and ๔. Actions to solve soil 
problems Is a practice to Solving problems of soil resources that are damaged or 
deteriorating Should stick to the concepts of the wisdom development process in 
Buddhism To follow And with intelligence, humans can know the way to preserve 
nature or soil resources So that the soil is complete And can be used in sustainable 
agriculture 
Keyword : The Four Noble Truth , Soil Resource Conservation 
๑.บทน า 

มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันมาโดยตลอด ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะเดิมที่เดียว

ก่อนที่จะมีศาสนาใด ๆ ข้ึนในโลกมนุษย์ก็นับถือธรรมชาติมาก่อนว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์๑๖ มนุษย์จึง
อาศัยสิ่งแวดล้อม และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด จนไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีก าเนิดอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมทุกชนิดก็มีผลโดยตรงและโดยอ้อม

ในการที่จะก าหนดให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้๑๗ และมนุษย์ก็ใช้สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย เพื่อให้ตนเองได้กินดี อยู่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่ 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นนับตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันใน
อดีตป๎ญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ปรากฏมากนัก เนื่องจากผู้คนในสมัยนั้นมีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และธรรมชาติสามารถ
ปรับดุลยภาพตัวเองได้เนื่องจากมีความสมดุลของระบบนิเวศน์  แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้ตกอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเลวรา้ยและได้ก่อเกิดป๎ญหาสิง่แวดล้อมเรือ่ยมาซึง่
ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมในโลกป๎จจุบนัเปน็ผลโดยตรงจากการกระท าของมนุษย์อันเกิดมาจากความต้องการ
พื้นฐาน และความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ  ของมนุษย์ กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้อย่างสะดวกสบาย

                                                             
๑๖  ธนู แก้วโอภาส, ศาสนาโลก, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), 

หน้า ๗.   
๑๗ เครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อม ๓๘, ร่วมใจกันท าวันนี้, (กรุงเทพมหานคร : แพลน พริ้นติ้ง, 

๒๕๓๘). หน้า ๔๓.  
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และง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนากระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าทั้งที่เป็น
สินค้าประเภททุน (Capital Goods) และสินค้าบริโภค (Consumer Goods) ซึ่งกระบวนการผลิตนี้
เองที่ก่อให้เกิดของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ป๎ญหาน ้าเสีย ป๎ญหาอากาศเป็นพิษ ป๎ญหาด้านเสียง
และผลของการบริโภคก็ท าให้เกิดของเสียกระจายสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของขยะมูลฝอย น ้าเสีย อากาศ
เป็นพิษ ฯลฯ ท าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใหค้วามส าคัญกับการแกป้๎ญหาสิง่แวดล้อมและอนุรกัษ์
ธรรมชาติมากขึ้น องค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องหาวิธีการเพื่อด าเนินการปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการต่างๆ 
เพราะหากด าเนินโดยขาดการวิจารณญาณแล้ว อาจส่งผลเสียหายต่อองค์กรได้ และในส่วน
สภาพแวดล้อมภายในเป็นการมุ่งหาแนวทางหรือกระบวนการวิธีที่จะบริหารการจัดการที่ดีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนก าหนดนโยบายเพื่อหา
แนวทางหลักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อนอุปสรรค อย่างไรก็
ตามแนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอาจต้องพิจารณาป๎จจัยต่าง ๆดังต่อไปนี้ หลักการจัดการ
และตรวจสอบถึงสภาพแวดล้อม หมายถึงกลวิธีการค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงน าไปสู่การแยกแยะ และ
ตีความหมาย เช่น ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพคู่แข่ง คุณภาพสินค้าของคู่แข่งจ านวนประชากรมนุษย์ใน
โลกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเรว็ประกอบกบัความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิด
การพัฒนาด้านต่างๆ ตามมา แต่การพัฒนาของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที ่มุ ่งการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม  และการส่งเสริมการบริโภคของประชากร
ภายในประเทศให้สูงขึ้น การพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นการเร่งรัดให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งท าให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนเป็นเหตุให้เกิด
ป๎ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศต่างๆ  ด้วยเหตุนี้ทุก
ประเทศในโลกจึงหันมาให้ความสนใจที่จะช่วยกันและร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว ซึ่ง
กระบวนการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจจากอดีตกาลป๎จจุบัน 
คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment sustainable development) ส าหรับประเทศ
ไทยได้เริ่มให้ความสนใจในแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) โดยเน้นการพัฒนาชนบทให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
เน้นการกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมในป๎จจบุัน ป ีค.ศ. ๑๙๖๐ องค์การสหประชาชาติประกาศให้ช่วงปี
ค.ศ. ๑๙๖๐ - ๑๙๗๐ เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนา (Development Decade) ดังนั้นประเทศต่าง ๆ
จึงมุ ่งพัฒนาเพื ่อให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Economic growth) เป็นส าคัญ การที่องค์การสหประชาชาติตั้งทศวรรษแห่งการพัฒนาก็
ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขป๎ญหา ๑ ประการ ที่ประเทศด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนาก าลังเผชิญอยู่คือ
๑) ความยากจน ๒) การด้อยโอกาสทางการศึกษา ๓) ความเจ็บปุวย โดยมีแนวคิดว่าหากแก้ไขป๎ญหา
ดังกล่าว ได้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
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แล้วได้นานาชาติ เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดเริ่ม เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒(พ.ศ. 
๒๕๑๕) สมาชิกสหประชาชาติ ๑๑๓ ประเทศได้เข้าร่วมประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์(United 
Nation Conference on the Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ๒๐ ปี
ต่อมา (มิถุนายน ๑๙๙๒) การประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒ ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล 
เข้าร่วมประชุมทั ้งหมด ๑๑๘ ประเทศ ประชุมร่วมกันว่าด้วยสิ ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(Environment and Development) เมื่อสิ้นสุดการประชุมประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญา ๑๕๓
ประเทศ ลงนามในสนธิสัญญาทางชีวภาพของโลกและยังเหน็ชอบให้ประกาศหลกัการแห่งสิ่งแวดล้อม
และร่างแผนปฏิบัติการส าหรับทศวรรษ ๑๙๙๑ - ๑๙๙๙ และ ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อด าเนินการพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Development) ที่ปรากฏใน Agenda ๒๑ ความยาว ๘๐๐ หน้า
เมื่อองค์การโลกได้ลงมติวิชาการพัฒนาที่ท าให้เกิดป๎ญหามากมายจ าเป็นต้องพัฒนาแบบใหม่ซึ่งมีต้น
ก าเนิดแนวคิด แนวคิดที่ ๑ ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนแนวคิดที่ ๒ ให้ความส าคัญด้านมนุษย์ 

แนวคิดที่ ๑ เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแนวทางของ
คณะกรรมการโลก ว ่าด้วยส ิ ่งแวดล้อมและการพัฒนา  (World commission on 
Environmentsand Development) ที่เสนอเมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) แนวทางในการ
พัฒนายังคงเน้นพัฒนาเศรษฐกิจแต่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดที่ ๒ เน้นการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (Cultural Development) ตามข้อเสนอของ
องค์การยูเนสโก (Unesco) เมื่อ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งประกาศให้ช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๘ – ๑๙๙๗
เป็นทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม โดยเอาวัฒนธรรมเป็นแกนกลางของการพัฒนาให้ถือ
คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรมเป็นแกนกลางของวัฒนธรรม โดย Unesco เสนอให้ค.ศ. ๑๙๘๘ – 
ค.ศ. ๑๙๙๗ เป็นทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม (World Decade for Cultural 
Development) 

การพัฒนาตามแนวทางที่ ๑ สาเหตุเกิดจากประสบการณ์ของการพัฒนาที่ผ่านมาที่มุ่ง
พัฒนาเศรษฐกิจท าให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบไม่สมดุล จึงท า
ให้ทรัพยากรธรรมชาติช ารุดเสื่อมโทรม และเกิดมลภาวะ ดังนั้น การพัฒนาจึงควรพัฒนาให้เกิดความ
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและธรรมชาติจึงเกิดค าว่า การพัฒนา (Development) กับค าว่า สิ่งแวดล้อม

(Environment)๑๘ 
ในทางพระพุทธศาสนามีค าสอนที่เน้นความตระหนักและมีความเมตตาต่อชีวิตทั้งมวล แต่

ที่ผ่านมา ชีวิตสัตว์ พืชพรรณ ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น ถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผล
มาจากความโง่เขลา ความโลภ และการขาดความเคารพต่อโลก วิกฤติการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เรา

                                                             

  ๑๘ สุภาสินี ตันติศรีสุข, “การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”, วารสารเศรษฐศาสตร์

สุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕. 
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เผชิญอยู่ทุกวันน้ี ต้องการความช่วยเหลือที่เร่งด่วน แต่การมุ่งเน้นคุณค่าด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ 
มิได้หมายความว่าจะละเลยบทบาทของวิทยาศาสตร์ แต่วิทยาศาสตร์มีขอบเขตอยู่กับสภาพของโลก 
ในขณะที่พุทธศาสนาเป็นแหล่งคุณค่าของมนุษย์ และทุกวันน้ี ประชาชนจ านวนมากรู้สึกว่า นอกเสีย
จากป๎จเจกชนและค่านิยมทางสงัคมจะได้รับการกระตุ้น เมื่อนั้นเราจึงจะเริ่มแก้ป๎ญหาที่กาลังเผชิญอยู่
ได้ในวิถีทางที่มีผลต่อชีวิตบนโลก ทั้งป๎จจุบันและอนาคต 

ในป๎จจุบันสภาพป๎ญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรดิน ดินส่วนใหญ่
ถูกท าลายให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ หรือตัวเนื้อดินไปเนื่องจากการกระท าของมนุษย์ และการ
สูญเสียตามธรรมชาติท าให้เราไม่อาจใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การสูญเสียดินเกิด
ได้จาก 

๑.การกัดเซาะและพังทลายโดยน ้า น ้าจ านวนมากที่กระทบผิวดินโดยตรงจะกัดเซาะผิว
ดิน ให้หลุดลอยไปตามน ้า การสูญเสียบรเิวณผิวดินจะเป็นพื้นที่กว้าง หรือถูกกัดเซาะเป็นร่องเล็ก ๆ ก็
ข้ึนอยู่กับความแรง และบริเวณของน ้าที่ไหลบ่าลงมาก 

๒.การตัดไม้ท าลายปุา การเผาปุา ถางปุาท าให้หน้าดินเปิด และถูกชะล้างได้ง่ายโดยน ้า
และลมเมื่อฝนตกลงมา น ้าก็ชะล้างเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไปกับน ้า ท าให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลง 

๓.การเพาะปลูกและเตรียมดินอย่างไม่ถูกวิธี การเตรียมที่ดินท าการเพาะปลูกนั้นถ้าไม่ถูก
วิธีก็จะก่อความเสียหายกับดินได้มากตัวอย่างเช่น การไถพรวนขณะดินแห้งท าให้หน้าดินที่สมบูรณ์
หลุดลอยไปกับลมได้ หรือการปลูกพืชบางชนิดจะท าให้ดินเสื่อมเร็ว การเผาปุาไม้ หรือตอข้าวในนา 

จะท าให้ฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับดินมาก๑๙ 
การพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนานั ้น กล่าวถึงหลักอริยสัจ ซึ ่งเป็นหลักของการ

แก้ป๎ญหา และสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา หากมนุษย์น าหลักอริยสัจมาใช้
ในการแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยผ่อนคลายความทุกข์ยากล าบาก เพราะเป็นวิธีการแก้ป๎ญหา
ของทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเป็นการอบรมทั้งภายนอกและภายในในกับมนุษย์  ถือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพ ซึ่งการน าหลักธรรมเป็นการพัฒนาฝึกฝนอบรมเพื่อให้มนุษย์มีความรู้ มีจริยธรรม มี
ความมั่นคงในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา มีความเข้าใจในป๎ญหาของชีวิตและตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรดิน และเข้าใจหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้น จึงจ าเป็นที่ทุกฝุายต้องให้ความ
ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น   โดยการช่วยกันส่งเสริมให้มนุษย์ได้พัฒนา
ตนเองจนถึงการบรรลุเปูาหมายสูงสุดของชีวิต และให้มนุษย์ที่ฝึกฝนอบรมแล้วเป็นที่พึ่งของสังคม 
ด้วยการน าเอาหลักอริยสัจมาช่วยประยุกต์ใช้ในทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของสังคมที่ก าหนดไว้ เพราะหลักค าสอนในพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

                                                             

  ๑๙ แหล่งที่มา, ออนไลน์, ทรัพยากรดิน,https://web.ku.ac.th. เข้าถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
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มนุษย์ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า ป๎ญหาทรัพยากรธรรมชาติหรือดินนั้น เป็นสาเหตุแห่งความ
เสียหายแก่มนุษยท์ั้งมวล คงไม่มีเวลามาจับผิดกันว่าใครคือฆาตกรผู้ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสียยับเยิน คงไม่สามารถจะมอบให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับภาระแก้ป๎ญหาแต่เพียงกลุ่มเดียว  เมื่อ
มนุษย์ทุกคนบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกัน และป๎ญหาทรัพยากรดินที่เกิดขึ้นมาก็
เพราะเหตุว่ามนุษย์ใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือยเกินความจ า เป็นด้วยความประมาท 
มนุษย์ทุกคนจึงต้องมีส่วนในการร่วมกันแก้ป๎ญหาตามก าลังสติป๎ญญา ความรู้ความสามารถ อ านาจ
และหน้าที่ที่ตนมีอยู่ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาหลักอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทและศึกษา
วิเคราะห์การใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อให้ความเข้าใจหลักของการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และควบคู่ในการพัฒนามนุษย์ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่การประโยชน์ตาม
หลักทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งน ามาหลกัธรรมที่สง่ผลใหย้ั่งยืนในด้านต่าง ๆ   มาปฏิบัติตามให้เกิด
ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  เพื่อเป็นผลส าเร็จต่อชีวิตตนเอง ต่อผู้อื่นสืบต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     ๑. เพื่อศึกษาหลักอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
              ๒. เพื่อประยุกต์การใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เอกสาร   โดยศึกษาค้นคว้า
รวบรวมหลักอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  และศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน เอกสาร ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ  ซึ่งมีล าดับข้ันตอนดังต่อไปนี้  
             ๑. เอกสารช้ันปฐมภูมิ  ได้แก่ พระสุตตันตปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พ.ศ.๒๕๓๙ 
             ๒.  เอกสารช้ันทุติยภูมิ  ได้แก่ อรรถกถา  ปกรณ์วิเสส งานวิจัย  หนังสือ  ต ารา   เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง 
             ๓. น าเสนอผลการวิจัย 
๔. ผลการศึกษา 
 หล ักอร ิยส ัจ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๑.ความหมายของอร ิยส ัจ ๔ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ด้วยหลักความจริงที่เกิดจากพระป๎ญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อันเป็น
หลักสัมพันธ์แห่งเหตุผลที่ไม่แปรผันท าให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามหลัก สามารถก้าวพ้นจากความเป็นปุถุชน
ที่หนาด้วยกิเลสสู่ภาวะแห่งอริยบุคคลที่ประเสริฐสุดด้วยคุณธรรมได้อย่างแท้จริงหลักความจริงที่ว่านี้ 
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติตรัสเรียกว่า อริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งเป็นความ
จริงอันประเสริฐที่ท าให้คนเป็นพระอริยะ ท าให้คนเป็นผู้มีความเจริญ ท าให้คนห่างไกลจากกิเลสหาก



๓๓ 
 

ทุกคน ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงของทุกข์ สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อ
ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือจะเปลี่ยนมุมมองเป็นด้านบวก คือ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
จริงของความสุข เหตุให้เกิดความสุข การขาดความสุข และเหตุให้เกิดภาวะขาดความสุขรวมทั้ง
ปฏิบัติตามก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ เกิดภาวะของความสุขกายและ
สุขใจเข้ามาแทนที่ได้ ๒.องค์ประกอบของอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท มี ๔ ประการได้แก่ 
(๑) ทุกขอริยสัจ ความหมายของทุกข์ คือ สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบ
คั้นด้วยความเกิดขึ้นและความดับสลาย เนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุป๎จจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง ,
อาการแห่งทุกข์ที่ปรากฏข้ึนหรืออาจปรากฏข้ึน ได้แก่ คน สภาพที่ทนได้ยาก ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ 
ทุกขเวทนาความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คือ ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ (๒) สมุทัยอริยสัจ คือเหตุให้
เกิดทุกข์ คือ ตัณหา หรือความต้องกามทั้งที่เป็นอดีต ที่เป็นอนาคต ที่เป็นป๎จจุบัน กามที่เป็นภายใน ที่
เป็นภายนอก ที่เป็นทั้งภายในและภายนอก กามอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างประณีต กามที่เป็นของ
สัตว์ในอบาย ที่เป็นของมนุษย์ ที่เป็นของทิพย์ กามที่ปรากฏเฉพาะหน้า ที่เนรมิตข้ึนเอง ที่ไม่ได้เนรมิต
ข้ึนเอง ที่ผู้อื่นเนรมิตให้ กามที่มีผู้ครอบครอง ที่ไม่มีผู้ครอบครอง ที่ยึดถือว่าเป็นของเรา ที่ไม่ยึดถือว่า
เป็นของเรา สภาวธรรมที่เป็นกามาวจร ที่เป็นรูปาวจร ที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งปวง กามที่เป็นเหตุเกิด
แห่งตัณหา เป็นอารมณ์แห่งตัณหา ที่ชื่อว่ากาม เพราะมีความหมายว่าน่าปรารถนา น่ายินดี น่าลุ่ม
หลง (๓) นิโรธอริยสัจ คือ ความดับทุกข์ คือ ดับตัณหาได้สิ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ที่จะ
เกิดข้ึนได้ และ(๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คืออริยมรรคมีองค์ ๘  ๓.กระบวนการอริยสัจ ๔ 
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกระบวนการเกิดและกระบวนการดับของทุกข์ 
ซึ่งเป็นกระบวนความสัมพันธ์ของเหตุและผล พร้อมทั้งทรงแสดงหลักการตรวจสอบ เพื่อความสมบูรณ์
ครบถ้วนของการดับทุกข์หร ือแก้ป๎ญหาตามกระบวนการของอริยส ัจ ๔ มี ๒ อย่าง คือ (๑) 
กระบวนการของเหตุและผล ซึ่งเป็นการด าเนินไปอย่างมีระบบของธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันใน
ลักษณะที่เป็นเหตุและผลของกันและกัน หรือกระบวนการเกิดขึ้นและกระบวนดับไปของทุกข์เป็น
ธรรมชาติของชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันตามเหตุและผลในเรือ่งทกุข์รวมทั้งสาเหตุที่เกิดนี้ โดยเริ่มที่ทุกข์
ก่อน เพราะว่าทุกข์เป็นธรรมฝาุยผลเป็นสภาพที่เหน็ได้ง่าย และมีปรากฏอยู่เป็นประจ าและเปน็จรงิใน
ชีวิตของทุกคน เมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดทุกข์ก็คือตัวตัณหา 
เพราะเมื่อคนยังมีตัณหามีความทะเยอทะยานอยากด้วยประการต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดหา
อุบายที่จะท าหรือพูด เพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตนต้องการมาสนองความอยากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ และ
เมื่อได้มาสมปรารถนาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีก เนื่องจากจะต้องคิดหาอุบายที่จะรักษาไว้ไม่ให้สูญสลาย
หรือเปลี่ยนแปลงไป หากสิ่งที่ตนได้มาทุกอย่างนั้นมีอันต้องเปลี่ยนแปลงสูญสลายไปตามเหตุป๎จจัย
แล้ว ก็ไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ เมื่อรู้เห็นทุกข์พร้อมทั้งสาเหตุตามที่เป็นจริงแล้ว ย่อมจะเบื่อหน่าย
คลายความต้องการในสิ่งที่เป็นทุกข์หรือก่อให้เกิดทุกข์ และคิดหาหนทางที่จะพ้นไปจากทุกข์โดย
ก าหนดว่า เมื่อมีทุกข์ อุบายที่จะแก้ทุกข์ดับทุกข์ก็ต้องมีเช่นกันและ(๒) กระบวนการตรวจสอบ เป็น



๓๔ 
 

หลักการหรือค าสอนที่แสดงถึงกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์ และกระบวนการดับไปของทุกข์ว่า 
ด าเนินไปอย่างไร และเพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน พระพุทธเจ้าได้
ทรงแสดงกระบวนการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการด าเนินการแต่ละข้ันตอนไว้ด้วย ๔.การแก้ป๎ญหา
ตามหลักอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่ง (๑) ข้ันเตรียมการ เป็นข้ันแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งที่เป็นป๎ญหาหรือสิ่งที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจนครบถ้วน ประกอบด้วย ๔ ข้ันตอนย่อย คือ ต้องศึกษา
ป๎ญหาให้แจ้งชัด ต้องค้นหาสาเหตุของป๎ญหาให้พบ ต้องวางเปูาหมายในการแก้ป๎ญหาให้ชัดเจน และ
ต้องรู้หรือก าหนดวิธีการในการแก้ไขป๎ญหาแต่ละป๎ญหาให้ถูกต้องเหมาะสม (๒) ข้ันรู้ป๎ญหาคือจะต้อง
รู้เรื่องที่เป็นป๎ญหาอย่างถูกต้องถ่ีถ้วนทุกแง่มุมว่า อะไรบ้างที่เป็นป๎ญหาอยู่ ณ ป๎จจุบันนี้ ซึ่งมีผลต่อ
การด าเนินชีวิตในแต่ละวัน ข้ันสุดท้าย คือ ต้องตรวจสอบดูให้ดีว่า สิ่งที่รู้ที่เข้าใจว่าเป็นป๎ญหาน้ัน เป็น
ป๎ญหาจริงหรือไม่ ในข้ันตอนของป๎ญหาน้ี การก าหนดรู้ป๎ญหาอย่างถูกต้องตรงประเด็น เป็นสิ่งจ าเป็น
และส าคัญมาก ฉะนั้น ในข้ันน้ี จึงต้องศึกษาให้รู้ระดับของปญ๎หาอย่างชัดเจน (๓) ข้ันต้องรู้สาเหตุหรือ
ปมของป๎ญหาอย่างถูกต้องว่า ป๎ญหานั้น ๆเกิดจากสาเหตุคืออะไร ป๎ญหาแต่ละป๎ญหาอาจมีสาเหตุ
อย่างเดียวหรือหลายสาเหตุก็เป็นได้ เมื่อรู้สาเหตุของป๎ญหาแล้ว ในข้ันน้ี พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้
ละหรือก าจัด กล่าวคือ เมื่อรู้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดป๎ญหาก็ละหรือก าจัดสิ่งอันเป็นสาเหตุน้ัน หาก
แก้ป๎ญหาไม่ตรงประเด็นไม่ถูกจุดกล่าวคือไม่ได้แก้ที ่ตัวสาเหตุ (๔) ขั้นก าหนดเปูาหมาย ในการ
แก้ป๎ญหาแต่ละอย่างจะต้องมีการก าหนดเปาูหมายในการแก้ป๎ญหาว่า มีเปูาหมายหรือจุดหมายในการ
แก้ป๎ญหาระดับไหน กล่าวคือ จะแก้ป๎ญหาน้ันให้หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาด หรือจะเป็นเพียงการบรรเทา
หรือลดความรุนแรงของปญ๎หาลงเทา่น้ัน ซึ่งวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายสูงสุดในการแก้ป๎ญหา ก็คือท า
ป๎ญหาให้หมดสิ้นไป และ(๕) ข้ันรู้หรือก าหนดวิธีการแก้ไข ข้ันน้ีเป็นข้ันสรุปความคิดทั้งหมดที่ได้จาก
การรู้ข้ันตอนทั้ง ๓ ขั้นตอนข้างต้นอย่างชัดเจนจนสามารถก าหนดวิธีปฏิบัติหรือด าเนินการเพื่อให้
บรรลุจุดหมายในการแก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงวางแนวทางเพื่อปูองกันป๎ญหาเช่นน้ัน
ไม่ให้เกิดซ ้าซ้อนข้ึนอีก ในข้ันน้ี ต้องรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดหมายในการแก้ป๎ญหาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนว่า จะมีวิธีด าเนินการอย่างไร หรือพูดง่าย ๆ ว่า จะท าอย่างไรบ้าง ป๎ญหาที่มีอยู่จึงจะได้รับ
การแก้ไขให้บรรเทาลงหรือหมดสิน้ไป จากนั้นก็น าเสนอวิธีปฏิบัติว่า ป๎ญหาแต่ละป๎ญหาต้องแก้ด้วยวิธี
อย่างนี้ ๆ แก้ป๎ญหาอย่างไรจึงจะได้ผลดี และเมื่อแก้ป๎ญหาได้ส าเร็จแล้ว จะมีวิธีด าเนินการอย่างไร
บ้าง เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้ป๎ญหาเดิม ๆ เกิดข้ึนมาอีก 
 การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ๑.ความหมายของค าว่า ดิน 
เป็นวัตถุของการทับถมของตะกอน ผ่านกระบวนการเคมีตามธรรมชาติ ต้องอาศัยเวลา ลักษณะ
ภูมิอากาศคือความช้ืน อุณหภูมิ ลม และป๎จจัยด้านชีววิทยา ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะใน
การน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมท าให้เศรษฐกิจมีความเจร ิญก้าวหน้า 
ประชาชนมีอาชีพ ท าให้ความเป็นอยู่ดีข้ึนเกิดความสงบสุขในสังคม การศึกษาดินตามธรรมชาติทาง
ธรณีวิทยา เป็นการศึกษาในสิ ่งต่างๆ และปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทางด้านกายภาพหรือ 
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วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมด ๒.การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เป็นการรักษาสภาพของดินให้คงที่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการท าการเกษตร ได้แก่ การอนุรักษ์โดยลดการไถดิน การปลูกพืชเป็นแนว การปลุกพืช
ขนานตามพื้นผิว การเพาะปลูกแบบข้ันบันได การปรับปรุงร่องน ้า การสร้างแนวกันลม การระงับการ
ใช้พื้นที่ที่มีการกร่อนสูง และการคงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ๓.สภาพป๎ญหาทรัพยากรดินในประเทศ
ไทย เกิดจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ เกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
เช่น การชะล้างพังทลายของดิน ดินขาดอินทรีย์ และป๎ญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับ
การกระท าของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ (พรุ) ดินทรายจัด และดินตื้น พื้นที่ดินที่มี
ป๎ญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย ได้แก่ การชะล้างพังทลายของดิน 
๑๐๘.๘๗ ล้านไร่ พื ้นที ่ที ่มีป๎ญหาการชะล้างพังทลายของดินมากที่ส ุดคือ ภาคเหนือ ดินขาด
อินทรียวัตถุ ๙๘.๗๐ ล้านไร่ ป๎ญหาดินขาดอินทรียวัตถุประมาณร้อยละ ๗๗ อยู ่ในพื ้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินที่มีป๎ญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ๒๐๙.๘๔ ล้านไร่ ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนดินเค็ม ดินกรดและดินค่อนข้างเป็นทราย อยู่
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามศักยภาพ คิดเป็นพื้นที่ 
๓๕.๖๐ ล้านไร่ ซึ่งป๎ญหาทรัพยากรดิน ได้แก่ ดินส่วนใหญ่ถูกท าลายให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ 
หรือตัวเนื ้อดินไปเนื ่องจากการกระท าของมนุษย์ และการสูญเสียตามธรรมชาติท าให้ไม่อาจใช้
ประโยชน์จากดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ๔.การใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน (๑) 
การมีความรู้ของสภาพป๎ญหาของดิน การมีความรู้ของสภาพป๎ญหาของดิน ต้องเข้าใจและมีความรู้
ของสภาพป๎ญหาของดิน โดยการพัฒนาความรู้ของมนุษย์ เพื่อให้เห็นความส าคัญของการเสียหายของ
ดินและ สามารถเข้าใจเพื ่อที ่จะแก้ป ๎ญหาได้ตามล าดับ เมื ่อมนุษย์ม ีการพัฒนาแล้วจะเข้าสู่
กระบวนการข้ันตอนในการที่จะแก้ป๎ญหา ดังนั้นจึงควรพัฒนาความรู้ว่าดินจะเสื่อมหรือดินที่สมบูรณ์
นั้นมนุษย์ควรจะท าอย่างไรสืบไป (๒) การค้นหาสาเหตุสภาพป๎ญหาของดิน การหาสาเหตุของการเกิด
สภาพป๎ญหาของดิน สามารถใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดที่ประกอบด้วยเหตุผลอย่าง
ละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าการคิดแบบทั่ว ๆ ไปการคิดแบบลึกซึ้งหรือประกอบด้วยเหตุผลนั้นจะท าให้
เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงไม่หลงงมงาย (มีสติอยู่ทุกเมื่อ) และท าให้เกิด
ป๎ญญาเพิ่มข้ึน แล้น าไปสู่การแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นข้ันตอน เป็นล าดับ และดับได้อย่างสิ้นเชิง 
หรือน าไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ตัวอย่าง การพิจารณาโดยมีโยนิโสมนสิการ เมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกิดข้ึน พิจารณาเห็นว่า สิ่งนั้นเกิดข้ึน เพราะอะไรเป็นสาเหตุ สิ่งนั้นมี เพราะมีอะไร สิ่งนั้นเกิดข้ึนแล้ว
ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา (คิดแบบสามัญลักษณ์) เมื่อคิดโดยแยบคายแล้ว ย่อมน าไปสู่การ
แก้ป๎ญหา เพราะเกิดป๎ญญา หรือท าให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างอื่นอีกต่อไป  (๓) 
การพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อยั่งยืนนั้น ใช้หลักคิดของศาสนา
พุทธเป็นแกนกลางในการวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนามนุษย์ทั้ง



๓๖ 
 

ร่างกาย จิตใจ และป๎ญญา ให้มีความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการยั่งยืน รวมทั้งการสร้างระบบ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี ซึ่ง
นับว่าเป็นการเสนอแนวทางการพัฒนาที่น าเอาคุณค่าดั้งเดิมแบบตะวันออก มาท้าทายแนวคิดการ
พัฒนาของตะวันตกได้อย่างลึกซึ้งแหลมคมแนวคิดน้ีเป็นแนวคิดที่มีคุณค่าควรแก่การน ามาพิจารณา
และน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติในสังคมไทยไม่น้อย (๔) การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ป๎ญหาของดิน เป็น
การลงมือปฏิบัติเพื่อ แก้ไขป๎ญหาทรัพยากรดินที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพ ควรยึดแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาป๎ญญาในพระพุทธศาสนา  เพื่อปฏิบัติตามและเข้าใจแล้วน ามาแก้ไขป๎ญหาโดย
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนามนุษย์ให้เกดิสติป๎ญญาอย่างแท้จรงิและถูกต้อง ป๎ญญาเป็นเรื่องของการ
ฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง โดยแนวคิดน้ี ควรได้รับการอบรมสั่งสอนในทางที่ถูกที่ควร  ใน
เรื่องความเช่ือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ  การรู้จักความคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัยไตร่ตรอง 
รู้จักแก้ป๎ญหา รู้จักด าเนินการต่างๆ อย่างมีเหตุผลรู้จักคิดการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และเมื่อมี
สติป๎ญญาแล้วมนุษย์ก็สามารถรู้จักหนทางในการที่จะรักษาธรรมชาติหรือทรัพยากรดิน เพื่อให้ดินนั้น
มีความสมบูรณ์ และสามารถใช้ในการท าเกษตรอย่างยั่งยืนสืบไป และเมื่อมีสติป๎ญญาแล้วมนุษย์ก็
สามารถรู้จักหนทางในการที่จะรักษาธรรมชาติหรือทรัพยากรดิน เพื่อให้ดินนั้นมีความสมบูรณ์ และ
สามารถใช้ในการท าเกษตรอย่างยั่งยืนสืบไป (๕) ประโยชน์การใช้หลักอริยสจั ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรดิน
นั้น ย่อมส่งผลถึงการท าเกษตรกร เพราะทรัพยากรดินมีประโยชน์ในการท าการเกษตร เพราะช่วยให้
เกิดความสมดุลและสมบูรณ์ และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การเกษตรเป็นการ
ท างานเพื่อควบคุมธรรมชาติในอันที่จะผลิตพืชและสัตว์ให้ได้ตามความต้องการของมนุษย์ โดยอาศัย
การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์เป็นพื้นฐาน ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ เพราะดินเป็นแหล่งอาหาร
สัตว์ทั้งพวกพืชและหญ้าที่ข้ึนอยู่ ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่น งู แมลง นาก 
เป็นต้น  เพื่อให้เกิดความสมดุล หรือสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ดินเป็นแหล่งของการใช้ประโยชน์ในการ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยส าหรับชุมชน หรือสังคม ในการสร้างบ้านเรือนที่พักต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท าเล 
ที่ตั้ง ย่อมต้องอาศัยพื้นดินในการปลูกสร้างตามความเหมาะสม และเป็นแหล่งกักเก็บน ้า เพื่อใช้
ประโยชน์ในการท าเกษตรกร เพราะต้องการของมนุษย์เรานับวันจะสูงข้ึน มนุษย์ต้องการน าน ้ามาเพื่อ
การอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการอุตสาหกรรมน ้าเป็นสิ่งช่วยในการด ารงชีพแก่
ประชากรทั่วโลกในอันที่จะเพิ่มพูนความอยู่ดีกินดี และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
 

๕. บทสรุป 
 อริยสัจ ๔ มีองค์ประกอบคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค กระบวนการของอริยสัจ ๔ มี ๒ 
อย่าง คือ (๑) กระบวนการของเหตุและผล ซึ่งเป็นการด าเนินไปอย่างมรีะบบของธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน
สัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นเหตุและผล (๒) กระบวนการตรวจสอบ เป็นหลักการหรือค าสอนที่แสดง
ถึงกระบวนการเกิดข้ึนของทุกข์ และกระบวนการดับไปของทุกข์ว่าเป็นอย่างไร และเพื่อความสมบูรณ์
ครบถ้วนของการด าเนินการแต่ละข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการด าเนินการแต่ละ
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ข้ันตอนไว้ด้วย และการแก้ป๎ญหาของอริยสัจ ๔ คือ (๑) ข้ันเตรียมการ  (๒) ขั้นรู้ป๎ญหา(๓) ขั้นต้องรู้
สาเหตุหรือปมของป๎ญหาอย่างถูกต้องว่า (๔) ขั้นก าหนดเปูาหมาย และ(๕) ขั้นรู้หรือก าหนดวิธีการ
แก้ไข 
 การประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน สภาพป๎ญหาของดินในประเทศ
ไทย คือ (๑) ป๎ญหาดินเค็ม (๒) ป๎ญหาดินเปรี้ยว (๓) ป๎ญหาดินทราย และ(๔) ป๎ญหาดินต้ืน  ซึ่งการใช้
หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ได้แก่ ๑.การมีความรู ้ของสภาพป๎ญหาของดิน การมี
ความรู้ของสภาพป๎ญหาของดิน ต้องเข้าใจและมีความรู้ของสภาพป๎ญหาของดิน โดยการพัฒนาความรู้
ของมนุษย์ เพื่อให้เห็นความส าคัญของการเสียหายของดินและ สามารถเข้าใจเพื่อที่จะแก้ป๎ญหาได้
ตามล าดับ ๒.การค้นหาสาเหตุสภาพป๎ญหาของดิน การหาสาเหตุของการเกิดสภาพป๎ญหาของดิน 
สามารถใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดที่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าการ
คิดแบบทั่ว ๆ ไปการคิดแบบลึกซึ้งหรือประกอบด้วยเหตุผลนั้นจะท าให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่หลงงมงาย ๓.การพัฒนาทรัพยากรดินเพื ่อความยั ่งยืน การพัฒนา
ทรัพยากรดินเพื่อยั่งยืนนั้น ใช้หลักคิดของศาสนาพุทธเป็นแกนกลางในการวิเคราะห์และน าเสนอแนว
ทางการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนามนุษย์ทั ้งร่างกาย จิตใจ และป๎ญญา ให้มีความรู ้เพื ่อพัฒนา
ทรัพยากรดินเพื่อการยั่งยืน รวมทั้งการสร้างระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างสมดุลระหว่าง
มนุษย์ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี และ ๔.การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ป๎ญหาของดิน เป็น
การลงมือปฏิบัติเพื่อ แก้ไขป๎ญหาทรัพยากรดินที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพ ควรยึดแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาป๎ญญาในพระพุทธศาสนา  เพื่อปฏิบัติตาม และเมื่อมีสติป๎ญญาแล้วมนุษย์ก็
สามารถรู้จักหนทางในการที่จะรักษาธรรมชาติหรือทรัพยากรดิน เพื่อให้ดินนั้นมีความสมบูรณ์ และ
สามารถใช้ในการท าเกษตรอย่างยั่งยืนสืบไป 
 

๖.ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ช้ีให้เห็นวิธีการวิเคราะห์การใช้หลักอริยสัจในการแก้ป๎ญหา
ทรัพยากรดิน ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการแก้ป๎ญหาตามหลักธรรมของอริยสัจ ๔ แต่ถ้าจะมีการศึกษาในครั้ง
ต่อไปเพื่อให้เห็นความชัดเจนหรือรายละเอียดข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับหลักธรรมที่มาประยุกต์เกี่ยวกับ
การศึกษา การท างาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักอริยสัจเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาโดย
ศึกษาในประเด็นที่ว่า 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม แบบสอบถาม 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๓. ศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินในการลงพื้นที่วิจัย และ
สัมภาษณ์ 
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การประยุกต์ใช้แนวคิดประจักษ์นิยมเพื่ออธิบายงานในศิลปะ 

Application of empiricalism to describe works in art 

ตรรกยะ  อันพาพรม๒๐ 

บทคัดย่อ 

 ศิลปินมีหลักคิดและวิธีการในการถ่ายทอดศิลปะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ

พิมพ์ หรือแม้กระทั้งดนตรี ละคร และภาพยนตร์  มีนักปรัชญาสายประจักษ์นิยม  ได้มีแนวคิดและวิธี

เสนอแนวคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะ 

 ในบทความนี้ผู้เขียนได้น าเสนอแนวคิดประจักษ์นิยม เพื่อมาประยุกต์ใช้ และอธิบายความใน

งานศิลปะ ประเภท จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  เหตุผลที่ผู้เขียนเลือกแนวคิดประจักษ์

นิยม การมาอธิบายศิลปะ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพราะผู ้เขียนเชื่อว่า 

ความรู้ที ่มนุษย์ได้รับนั้นต้องผ่านผัสสะและประสบการณ์  รวมกันเรียกสัญญาณ ซึ ่งให้เกิดความ

ประทับใจ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ  

ค าส าคัญ ประจักษ์นิยม, ศิลปะ, 

ABSTRACT 

Artists have principles and methods for conveying art, whether it is painting, 

sculpture, printmaking, or even music, drama and movies. and convey it as an art 

In this article, the author presents the concept of empiricalism. to apply and 

explain the meaning of art, genres, painting, sculpture and printmaking The reason 

why the author chose empiricalism explaining the art Painting type sculptures and 

prints because the author believes Knowledge acquired by humans is through touch 

and experience. collectively call the signal which impresses and then transcribed it 

into a work of art. 

Keyword: Empiricism,Art 

 
                                                             

๒๐ หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
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๑.บทน า 

ศิลปะเป็นสิ่งที ่มีให้เห็นอยู่ตามสถานที่ต่าง เช่น วัด พระราชวัง อาคารส านักงาน บ้าน 
โทรทัศน์ หรือแม้กระทั ้งหอศิลป์ สถานที่ดังกล่าวเราได้เห็นและคุ ้นเคยเพราะสิ ่งเหล่านี้อยู ่ใน
ชีวิตประจ าวัน  

ศิลปะคือผลผลิตจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื ่อแสดงออกอารมณ์ และความรู ้สึก 
ป๎ญญา ความคิด หรือความงาม ศิลปะโดยรวมจะมีองค์ประกอบ สามประการ หนึ่ง ความงาม  สอง 
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  สาม ความคิดสร้างสรรค์ เหตุผลที่ศิลปะจ ากัดอยู่ที่มนุษย์เท่านั้น เพราะมนุษย์
เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถสร้างสื่อเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันที่ง่ายที่สุด  และการด าเนินชีวิตมี
การพัฒนากันมาเป็นระบบ  ดังนั้น รูปร่างลักษณะหรือผลงาน สร้างสรรค์จากสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่ผลงาน
ของมนุษย์  รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความซับซ้อน มีความสวยงาม มีรูปทรงแปลกตา 
แม้จะมีความน่าช่ืนชม แต่ก็ไม่นับเป็นศิลปะ แต่มนุษย์ใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ มาสร้างสรรค์
ข้ึนมาใหม่ถือว่าเป็นศิลปะ 

ศิลปะท าหน้าที่ถ่ายทอดในสิ่งที่ศิลปินต้องการจะสื่อสาร การสื่อสารในงานศิลปะอาจจะไม่
เพียงแค่สื่อสารเนื้อหาสาระความงาม อาจจะต้องการสื่อสารความรู้สึก ในบางแง่มุมอาจจะต้องท า
หน้าที่ เพื่อพัฒนาตัวเอง และศิลปะนี้จะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่เราจะไม่บอกว่าความงามจาก
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีค่า นักปรัชญาชาวกรีกได้ให้ความหมายของศิลปะว่า งานศิลปะคือการลอก
เลียนธรรมชาติ ในต่อมาก็มีนักปรัชญา กวี ศิลปิน และนักการศึกษาการศิลปะหลายคนได้นิยามตาม
แนวทางของแต่ละคน เช่น ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี  ได้ให้ความหมายของศิลปะว่า ศิลปะหมายถึง
งานอันพากเพียรของมนุษย์ซึ่งจะต้องใช้ความพยามด้วยมือและความคิด  

ในทางปรัชญาก็ได้แยกความงามออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะ ที ่เรียกว่า สุนทรียศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่ากันด้วยความงาม สุนทรียศาสตร์ มาจากค าว่า สุนทรียะ  + ศาสตร์  
แปลว่าวิชาว่าด้วยความงาม ความงามนี้ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ และธรรมชาติ ประสบการณ์และการ
ตัดสิ้นชิงสุนทรียศาสตร์ โดยพิจารณาว่าอะไรเกิดขึ ้นในจิตใจเมื ่อเรามีส่วนร่วมกับสิ ่งแวดล้อม 
สุนทรียศาสตร์ศึกษาว่าศิลปินจินตนาการ สร้างสรรค์  และแสดงผลงานได้อย่างไร และผู้คนมีการ
วิจารณ์ผลงานของศิลปินได้อย่างไร และศึกษาความรู้สึกของคนที่มีต่อศิลปะอย่างไร ว่าเหตุใดถึงชอบ
หรือไม่ชอบว่าผลงานกลุ่มใดมากกว่ากัน 

๒. เน้ือหา   
ในบทความนี้ผู้เขียนจะน าเสนอแนวคิด ปรัชญาสายประจักษ์นิยม 

ประจักษ์นิยม (Empiricism) 



๔๑ 
 

กลุ่มประจักษ์นิยมมีทัศนะว่า ความรู้เริ่มต้นจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสหรือที่มา
ของความรู้คือประสาทสัมผัสท าให้เราได้รับรู้ข้อมูลจากโลกภายนอก ค าว่าโลกภายนอก (external)  
หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมตัวอยู่ เช่น ทุ่งหญ้า ต้นไม้ ทะเล เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เรารับรู้มันด้วย
ระสารทสัมผัสซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่เรา แบ่งความรู้เริ่มต้นน้ีออกเป็น ๒ ประการ ดังนี้  เมธี ปิลันธนา
นนท์ได้สรุปไว้ ดังนี้ 

๑) การรับรู้ (perception)  กลุ่มประจักษ์นิยมไม่อาจปฏิเสธสิ่งที่อยู่ภายนอกได้โดยเด็ดขาด

เนื่องจากว่า สิ่งภายนอกเป็นแหล่งความรู้ที่รับโดยประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ประสามสัมผัสเหล่าน้ีเช่ือมโยงกับวัตถุภายนอกเกิดการกระทบกันท าให้เรารับรู้  โดยคนทั่วไปคนเรา

มักจะไม่สงสัยว่าสิ่งต่างๆ เช่น บ้าน ดวงอาทิตย์ ต้นไม้ หรือแม้ส่วนแต่ต่างๆ ของร่างกายเราเอง สิ่ง

เหล่านี้ที่เรามองเห็นได้โดยตรง เรียกว่า วัตถุภายนอก  (Material Substance) วัตถุภายนอก ใน

ความคิดของคนทั่วไป สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา อาจจะไม่ได้คิดถึงองค์ประกอบ  คิดแต่เพียงว่าสิ่งเรา  

มองเห็นตามสภาพที่ปรากฏ  ทางประสาทสัมผัสบอกได้เท่านั้น  แต่ในทัศนของนักปรัชญา  วัตถุ

ภายนอก  การตอบค าถามอาจจะต้องศึกษารายละเอียดมากมายประกอบด้วยคุณสมบัติ (Quality) 

ลักษณะ(Character) ขนาด(Size)รูปร่าง(form)ความมีอยู่วัตถุข้ึนอยู่กับสิ่งใดบ้าง  คือเราเชื่อว่า  สิ่ง

เหล่าน้ันมีอยู่เป็นสิ่งที่เรารับรู้และสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งได้  หรือหมายความว่า  

การมีอยู่ของวัตถุข้ึนกับเราหรือไม่ กล่าวคือ วัตถุภายนอกเป็นสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสรับรู้หรือไม่ หรือมัน 

อยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง 

 ๒) ประสาทสัมผ ัส(sence)โดยทั ่วไปสิ ่งท ี ่เราร ับรู ้น ั ้นต้องร ับร ู ้โดยประสาทสัมผ ัสมี

ประสบการณ์กับโลกภายนอกซึ่งมันมีอยู่จรงิโดยตัวของมันเอง  เป็นเพราะเราเช่ือสญัชาตญาณของเรา 

โดยปราศจากการคิดไตร่ตรองหรือหาเหตุผลที่น่าเชื่อถือเพียงพอ เราเชื่อว่าสิ่งต่างๆ  อยู่ด้วยตาม

ล าพังสถานะของมันเอง  แม้จะไม่มีใครรับรู้มันเลย ซึ่งความจริงไม่ถูกต้องนัก  ถ้าหากพิจรณาดู  จะ

พบว่า  สิ่งที่เราเรียกข้อมูลหรือความรู้นั้น สิ่งที ่อยู ่ในจิตนั้นการรับรู ้(perception) นั่นเอง ถ้าไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่า สิ่งที่เรารับรู้หรือผัสสะมาจากสาเหตุวัตถุประการใด สิ่งที่เรารู้ได้ก็คงเป็นแค่เพียง

ผัสสะเท่านั ้น  การที ่จะคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างส ิ ่งภายนอกกั บผัสสะก็คงเป็นไปไม่ได้  

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกัน  แต่ความสัมพันธ์ของมันเกิดขึ้นในลักษณะ

เช่ือมโยงระหว่างเหตุผลและผลคือ ผัสสะ (Sensation) กับวัตถุ (Material) แล้วเราจะอ้างว่า วัตถุ

เป็นสาเหตุของผัสสะไม่ได้  เนื่องจากผัสสะนั้นรับรู้แค่เพียงผิวเผิน ได้แก่คุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุ เช่น 

สี เสียง กลิ่น รส ความแข็ง ความอ่อน  ความร้อน เป็นต้น  ถ้าถอดคุณสมบัติของวัตถุออกเมื่อใด สิ่งที่
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รับรู้นั้นก็ไม่มีความหมาย  อาจเป็นเพียงความว่างเปล่า เพราะไม่มีข้อมูลหรืออะไรเหลืออยู่เลย  ไม่

สามารถให้เหตุผลได้ว่า  เบื้องหลังของคุณสมบัติน้ันมีอะไรรองรับอยู่อีกหรือไม่๒๑ 

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ หรือสมัยโรโกโก (Rococo) วงการวิทยาศาสตร์มีความ
เจริญก้าวหน้า และเกิดการเปลีย่นแปลงทางปรัชญญาไปสู่ทฤษฎีประจักษ์นิยมหรือประสบการณ์นิยม 
(Empiricism)ซึ่งให้ความส าคัญกับประสบการณ์ทางผัสสะ(Experience)มากกว่าใช้เหตุผล จอห์น 
ล็อค(John Locke)  เช่ือว่า มนุษย์รับรู้มโนทัศน์หรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ด้วยการใช้ประสาทสัมผัส 
จากนั้นจึงใช้จิตในการไตร่ตรองพิจารณาสิ่งเหล่านั ้นต่อด้วยการใช้เหตุผล เช่นเดียวกับเดวิด ฮูม 
(David Hume)ที่เช่ือว่าความรู้ของมนุษย์ได้มาจากประสบการณ์ทางผัสสะและการก าหนดรู้ของจิต 
ซึ่งก่อให้เกิดความประทับใจ(Impressions)และมโนคติ( Ideas)หลังจากนั้นมีการเช่ือโย่งทางความคิด
ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ (Association of Idea) เกิดเป็นจินตนาการซึ่งน ามาสู่การสร้างสรรค์
และการรับรู้ 
 ในระยะช่วงเวลาปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นยุคแห่งการรู้
แจ้งหรือยุคแห่งแสงสว่างทางป๎ญญา (The Enlightenment)วงการปรัชญาได้รับอิทธิพลจากวิธี
ประจักษ์นิยมของจอห์น ล็อค   
 
เหตุผลนิยม(Rationlism) 

นอกจากนี้ผู้เขียน จะขอน าเสนอทฤษฎีเหตุผลนิยม ในทัศนะของทฤษฎีเหตุผลนิยมคือ ให้

ความส าคัญกับสมรรถนะทางความคิดของมนุษย์ในการได้มาซึ ่งความรู ้ ได้แก่การใช้เหตุก่อน

ประสบการณ์ (A Priori reason) ซึ่งเนื้อหาของความรู้จากเหตุผลจะแสดงออกมาในรูปประโยค

วิเคราะห์ (Analytic Statement) และวิธีการเข้าถึงพื้นฐานแห่งความรู้ของนักคิดกลุ่มนี้จะเข้าถึง

วิธีการนิรนัย แปลว่าวิธีการใช้เหตุผลที่ด าเนินการจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย  (Deduction) เป็น

ส าคัญ ภาพความเข้าใจก็คือ เป็นทัศนะที่เน้นบทบาทหรือให้ความส าคัญของเหตุผล อัชณัตติกญาณ 

(ความรู้ที่เกิดข้ึนในใจโดยตรง) แปลตามราชบัณฑิตยสถาน (Intuition)  ในฐานะเป็นที่มาแหล่งของ

ความรู้ 

นักปรัชญาส าคัญของกลุ่มทฤษฎีเหตุผลนิยม คือ เดส์การ์ตส์  เดส์การ์ตส์ได้แบ่งความคิด 
(Ideas) หรือมโนทัศน์ (concepts) ของมนุษย์แบ่งออกเป็นสามประเภท คือความคิดจากภายนอก
(Adventitious ideas) ความคิดจากการสร้าง (Factitious ideas) และความคิดแบบที่มีติดตัวมาแต่
เกิด (Inmate ideas) เดส์การ์ตส์อธิบายความคิดแบบแรกได้จากประสบการณ์จากโลกภายนอก 
ความคิดที่สองได้มาจากจินตนาการและแบบที่สามติดตัวตั้งแต่เกิด โดยได้รับมาจากพระเจ้า ความคิด

                                                             
๒๑ เมธี ปิลันธนานนท์ ๒๕๒๓:๔๒-๔๓ 
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สองประเภทแรกอาจขาดความแจ่มแจ้งและชัด (Clear and distinct) หรือความขาดความเที่ยงตรง
ในการแสดงความเป็นจริง ต่างจากความคิดแบบติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งมีความบริสุทธ์ ไม่ขึ้นกับ
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและไม่อาจจินตนาการเองได้ ความที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดจะมี
ปรากฏอย่างแยกไม่ออกอยู่ในการติดใช้เหตุผลของจิต และความจริงในตนเอง (self-evident truth) 
ของความคิดแบบนี้รู้ได้ก็ด้วยเหตุผล ตัวอย่างที่ส าคัญของความคิดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เช่นเรขาคณิต
ที่สมบูรณ์แบบหรือความคิดเรื่องพระเจ้าที่ทรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ เนื่องจากความสมบูรณ์แบบไม่อาจ
หาในโลกได้ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าควาคิดเกี่ยวกับรูปทรงเลขาคณิต หรือความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าได้มา
จากประสบการณ์หรือคิดจินตนาการบนพื้นฐานประสบการณ์อันจ ากัดของมนุษย์ 

ความคิดเห็นที่แตกต่างของทั้งสองทฤษฎี นักประสบการนิยมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอัชณัต
ติกญาณหรือนิรนัย โดยเห็นว่าสมารถให้ความรู้ที่เป็นความจริงแบบจ าเป็น (Necessary truths) แก่
เราได้ เช่นความรู้ที่พบในคณิตศาสตร์  แต่ความรู้ที่ได้มาไม่ได้เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับโลกภายนอก 
นั้นเป็นเพียงความรู้ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความคิดต่างๆของเราทั้งนั้น  ความผิดผลาดของนัก
เหตุผลนิยมอยู ่ที ่ไปสมมุติว่าเราสามารถมีความรู้อันส าคัญเกี่ยวกับโลกภายนอกซึ่งเหนือกว่าที่
ประสบการณ์สามารถรองรับได้ ทั้งที่จริงแล้วเราไม่สามารถมีความรู้เช่นน้ันได้ 
ประจักษ์นิยมกับศิลปะอิมเพลสชั่นนิลส์ (Imperssionism) 

ผู้เขียนได้เห็นความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีประจักษ์นิยมกับศิลปะลัทธิอิม
เพลสช่ันนิสม์ การใช้ประสาทสัมผสัที่รับรู้โลกภายนอก หรือเป็นแหล่งที่มาของความรู้ ท าให้เกิดความ
ประทับใจศิลปินจึงถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ 

ศิลปะลัทธิอิมเพลสช่ันนิลส์ เกิดข้ึนในศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ 
ของกลุ่มศิลปินที่อยู่ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส พวกเขาเริ่มจัดงานแสดงศิลปะในช่วงศตวรรษที่ ๑๘๖๐ ชื่อ
ของลัทธินี้ได้มาจากภาพวาดของ โคลน โมเนท์ ที่มีช่ือว่า impression sunrise  
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โดยมีนักวิจารณ์ศิลปะที่มีช่ือว่า Louis Leroy  ได้ให้ค าน้ีมาอย่างไม่ตั้งใจในบทวิจารณืศิลปะ
เชิงเสียดสีซึ่งตีพมพ์ในหนังสือพิมพ์ Le Charivari  โดยLouis Loreoy โดยวิจารณ์ ภาพ พระอาทิตย์
ข้ึน ผลงานของ  โคลน โมเนท์ ว่า  ความหายนะดูเหมือนจะใกล้เข้ามา และมันถูกสงวนให้เอ็มโมเน
ทด้วยฝางเส้นสุดท้าย...ผืนผ้าในวาดภาพอะไรดูแคตตาล็อก การแสดงผลพระอาทิตย์ขึ ้น   การ
แสดงผล-ฉันมั่นใจได้เลยว่าฉันแค่บอกกับตัวเองว่าต้ังแต่ฉันรู้สึกประทับใจต้องมคีวามรู้สกึบางอย่างกับ
มัน.....และเสรีภาพอะไรง่ายต่อการผลิตวอล์เปเปอร์ในสภาพตัวอ่อนเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า ว่าทะเล    
ในการทบทวนสนับสนุนที่ตีพิมพ์ไม่อีกกี่วันต่อมา Le Siecle  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๑๗ จูล
คลาสตอรี่ เป็นนักวิจารณ์งานศิลปะคนแรกที่ใช้ค าว่า Impressionism ในทางบวก  เขาได้พูดว่า จุด
ร่วมที่ใช้กันในมุมมองที่ท าให้พวกเขามีก าลังพลของตัวเอง...คือการตัดสิ้นใจของพวกขาที่จะไม่
พยายามหารายละเอียดให้เสร็จสิ้น แต่จะไปให้เกินกว่าด้านใดด้านหนึ่งบางครั้งเมื่อการแสดงผลได้รับ
พิจารณาและตั้งค่าแล้วลงไปพวกเขาประกาศงานพวกเขาเสร็จสิ้น....ถ้าเราจะอธิบายพวกเขาด้วยค า
เดียวเราต้องสร้างค าใหม่ impressionists พวกเขาเป็น impressionists  ในแง่ที่ว่าพวกเขาวาดภาพ
ไม่ภูมิทัศน์ แต่ความรู้สึกโดยภูมิทัศน์ 

โมเนท์กล่าวว่าเขาเรียกภาพนี้ว่า ความประทับใจ เพราะจริงๆแล้วเขาไม่สามารถถ่ายทอด
มุมมองของเลออาฟวร์ ได้จากลายละเอียด ภาพวาดของโมเนท์วาดบนผืนผ้าใบด้วยสีน ้ามันทีบ่างเฉียบ
เล็กน้อยซึ่งด้านบนของภาพนั้นวาดสีสั้นๆไม่มีการผสมสีและเลเยอร์ที่ทับซ้อนจ านวนมากที่แสดง
ลักษณะภายในภาพวาดของเขา 

เรือที่อยู่เบื้องหน้าเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และแสงสะท้อน ถูกเพิ่มขึ้นมาเมื่อชั้นบางๆ อยู่ใต้
พื้นผิวของพวกมันยงคงเปียก และถูกทาสีในช่วงเวลาสั้นๆและอาจนั่งเดี่ยวๆ   ร่องรอยของภาพวาด
ก่อน โมเนท์ ได้เริ่มขึ้นบนพื้นผ้าใบเดียวกัน ได้กลายเป็นมองเห็นชั้นต่อมาซึ่งสันนิษฐานได้กลายเป็น
โปร่งแสงมากขึ้น รูปร่างที่มึดสามารถมองเห็นได้ทั่วลายเซ็นและแนวตั้งเหนือส่วนขาของมันขยายลง
อีกครั้ง ลงไปในพื้นที่ระหว่างและใต้เรือสองล า สีส้มของพระอาทิตย์ดูเหมือนรุนแรงมากกับท้องฟูาสี
เทาแต่แปลงภาพวาดของภาพวาดเป็นขาวด า และจะเห็นได้ทันที เสียงของพระอาทิตย์จะคล้ายกับ
ท้องฟูาก็ไม่ได้โดดเด่น   

แนวคิดของอิมเพลสชั่นนิลส์มีดังนี้ 

1.  ความรู้สึกประทับใจครั้งแรกมีคุณค่ามากที่สุดและหน้าที่ของศิลปินนั้นคือต้องแสดงให้

ปรากฏให้เห็นด้วยวิธีใดก็ตาม 

2. การรับของมนุษย์ที่สร้างให้เกิดความประทับใจนั้นข้ึนอยู่กับแสงเงามนุษย์จะมองเห็นสิ่ง

ต่างๆได้เพราะแสงกับเงาเท่านั้น 
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3. สีเป็นเรื่องของความรู้สึก รสนิยมและความจริงใจและมีความส าคัญยิ่งในการแสดงออก

ศิลปะ ถ้าปราศจากสีแล้วศิลปะจะไม่เกิดข้ึนย่ิงกว่าน้ันคุณค่าของพื้นผิวก็ไม่น้อยไปกว่าสี

เลย 

4. เรื่องราวที่เห็นด้วยตาของมนุษย์ มีคุณค่ามากกว่าเรื่องที่ไม่เคยเห็นโดยเฉพาะเรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงขณะนั้นย่ิงมีค่าสูงข้ึน 

5. ธรรมชาติเป็นเพียงวัตถุดิบ มนุษย์เป็นเพียงผู้ปรุงแต่งวัตถุดิบเหล่านั้น ด้วยความรู้สึก

ประทับใจ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 

6. ๓การตัดทอนที่เหมาะสม ในทางศิลปกรรมถือว่าเป็นสิ ่งจ าเป็นอย่างยิ่งและมีค่าสูง

เปรียบเสมือนคนที่เข้าใจพูดสั้นๆแต่ได้ใจความ๒๒  

 อิทธิพลของอิมเพลสชั่นนิลส์ได้แพร่อิทธิพลไปในวงการ ดนตรี  ลักษณะของภาพวาดอิม

เพลสช่ันนิลส์เปน็ไปลกัษณะที่คือการ ใช้พู่กันตะหวัดสีอย่างเข้มๆ ใช้สีสว่างๆ มีส่วนประกอบของภาพ

ที่ไม่ถูกเน้นที่ไปยังคุณภาพที่ผันแปรของแสง มักจะเน้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการผันแปรของเวลา เนื้อหา

ของภาพเป็นเรื่องธรรมดา แต่มีมุมมองที่พิเศษ 

 ประจักษ์นิยมกับจิตรกรรม 
ประเทือง เอมเจริญคือศิลปินที่สร้างสรรค์งานและเรียนรู้จากธรรมชาติ ประเทือง เอมเจริญ

ได้ประจักษ์และรู้แจ้งในธรรมชาติ  จึงสร้างสรรค์งานที่สอดคล้องระหว่างธรรมชาติกับสิ่งที่มีอยู่ตัว 
วิธีการของประเทือง เต็มไปด้วยอิสระในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่เขารับรู้ผ่าน
ออกมาทางที่สีสันที่สดใส ดังเช่น ภาพวาดที่ช่ือว่า บัวเบิกอรุณ ๑๐ ๒๕๔๕ 

 

ภาพวาด บัวเบิกอรุณ ๑๐ ประเทืองได้ใช้บรรยากาศตอนเช้าในช่วงขณะที่พระอาทิตย์ขึ้น 

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจท าให้เกิดเป็นความประทับใจแล้วจึงถ่ายทอดและสร้างสรรค์ศิลปะที่ผสมผสาน
                                                             

๒๒ อารี สุทธิพันธ์ุ ๒๕๒๘ หน้า๑๗๒-๑๗๓ 
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สิ่งที่รับรู้ธรรมชาติอารมณ์ความรู้สึก และความงาม  ด้วยสีสันที่สดใส สร้างรูปทรงต่างๆอย่างอิสรภาพ

และทรงพลัง   ผ่านภาพวาด ที่ช่ือว่า บัวเบิกอรุณ๑๐ 

ประจักษ์นิยมกับประติมากรรม 

ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์  คือประติมากรผู้ที่มีชื่อเสียงและท างานอยู่ที่กรมศิลปากร นอกจาก

การป๎้น อนุสาวรีย์แล้ว ในแง่ของผลงานส่วนตัว ไพฑูรย์มีความช่ืนชอบในการป๎้นสัตว์ และได้คลุกคลี

กับสัตว์ เพื่อสังเกตลายละเอียดพฤติกรรมและจดจ า รูปป๎้นของไพฑูรย์ จึงไม่ใช้แค่เหมือน สัตว์แต่ละ

ตัวจึงดูมีชีวิตและจิตวิญญาณ ทุกท่วงท่ามีความลื่นไหล ไม่ยืนนิ่งเฉยน่าถนุถนอมสัตว์ที่โตเต็มไวก็ดู

สวยสง่าน่าช่ืนชม ผลงานที่ได้มาจึงไม่ได้เกิดแต่สุนทรียศาสตร์ แต่ยังกระตุ้นให้ผู้ที่ได้ชมผลงานรูปป๎้น

เสมือนหยุดเวลาความประทับใจ และเกิดความเมตตาที่มีต่อสัตว์และคิดจะอนุรกัษ์สัตว์เหล่าน้ีที่นับวัน

จะสูญเสียด้วยน ้ามือของมนุษย์  ดังเช่นผลงานรูปป๎้นที่มีช่ือว่า ลูกแพะ   พ.ศ.๒๔๙๒ 

 

ผลงานรูปป๎้น ลูกแพะ ไพฑูรย์ ได้แรงบันดาลใจจากการไปหาซื้อนมแพะมาดื่มแถวสะพาน

ผ่านฟูา ย่านน้ันมีห้องแถวที่เลียงแพะเอาไว้รีดนมวัว ไพฑูรย์ ได้สังเกตท่าทางของลูกแพะ และป๎้นดิน

ต้นแบบเป็นช้ินเล็กๆไว้ ไว้หลายช้ิน แต่มีช้ินหนึ่งซึ่งเป็นท่าทางที่ลูกแพะก าลังเอี้ยวตัวเอาปากท าความ

สะอาดบั้นท้าย ผลงานชิ ้นนี้ไพฑูรย์ได้เก็บความประทับใจจากการเห็นลูกแพะแล้วแสดงออกด้วย

ท่าทางพรอมกับประกอบความรู้สึก ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานประติมากรรม 
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ประจักษ์นิยมกับภาพพิมพ์ 
คัทซึชิคะ โฮะคุไซ (Katsushika Hokusai)  หนึ่งในจิตรกรที่พัฒนาศิลปะอุคิโยเอะของญี่ปุุน

ให้ถึงจุดสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดทิวทัศน์ตามธรรมชาติอย่างภูเขาไฟฟูจิ ดอกไม้ พืชพันธุ์  และ
สรรพสัตว์ที่ถูกจับเอาลมหายใจและห้วงเวลาแห่งชีวิตมาบันทึกไว้ภาพวาดอย่างเช่ียวชาญ 

 

คลื่นมหมึานอกชายฝง๎คะนะกะวะ  The great wave of Kanagawa 

 โฮะคุไซ ได้แรงบันดาลจากการเห็นคลื่นทะเล และการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุุนจากชนชั้นระดับ

ต่างยุคสมัย เอโดะ อยู่ในช่วงคริสต์วรรษที่  ๑๘-๑๙  ก่อนที่โฮคุไซจะได้ภาพ  คลื่นมหึมานอกชายฝ๎่ง

คะนะกะวะ ได้วาดภาพทะเลหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ไม่ยอมแพ้กับการวาดรูปคลื่นทะเลให้สวยงาม 

และเขาก็ได้ประสบความส าเร็จตอนอายุ ๗๒ ปีและได้เผยแพร่ออกให้ผู้คนชมในปี ๑๘๓๒  ในคอล

เลคชั ่น ภาพพิมพ์ ทัศนียภาพ  ๓๖ มุมของภูเขาฟูจิ  เขาได้พูดถึงคลื ่นขนาดใหญ่ที ่โถมเข้าใส่

เรือประมง   โฮะคุไซ ได้ใช้ประสบการณ์ จากมองทะเล และการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุุนในเวลานั้น มา

เป็นแรงบันดาล จึงเลือกที่จะท าภาพพิมพ์ เพื่อเก็บโมเมนท์ความประทับใจ  เพื่อถ่ายถอด ออกมาจาก 

เทคนิคผสมผสานของสีน ้าเงินเข้ม สีเขียว และขาว  หลอมรวมเป็นคลื่นทะเลที่ชัดเจน 

๓.บทสรุป 

บทความนี้ผู ้เขียนชี ้ให้เห็น แนวคิดประจักษ์นิยมมาประยุกต์ใช้และอธิบายงานศิลปะ 

จิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพพิมพ์  ได้ดีกว่าแนวคิดเหตุผลนิยม เพราะหลักการประจักษ์นิยม

ใช้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส แล้วเกิดความรู้สึกประทับใจแล้ว แปลความหรือสื่อสารออกมา

เป็นงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรร ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืออื่นๆ ส่วนแนวคิดเหตุผลนิยม

มุ่งเน้นที่จะใช้เหตุผลก่อนประสบการณ์แล้วถึงจะสือ่สารออกมาเป็นงานศิลปะ  จุดอ่อนของนักเหตุผล

นิยมอยู่ที่เราสามารถมีความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกที่ส าคัญได้ด้วยตัวเราเองแต่โดยไม่ต้องอาศัย
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ประสบการณ์ที่ผ่านการรับรู้ทางผัสสะ   ศิลปะเป็นกิจกรรมที่มนุษย์สร้าง เพื่อต้องการที่จะสื่อสารส่ง

ต่อความรู้สึก ที่มาจากจินตนาการ หรือประสบการณ์ของศิลปิน รวมทั้งความงามและความดีด้วย  

เอกสารอ้างอิง 

ไพโรจน์ ชมุนี. สุนทรียศาสตร์ : ปรัชญาและการสรา้งสรรค์ศิลปกรรม เล่ม ๑-๓. เอกสารประกอบการ
สอน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป. 

กีรติ บุญเจือ.(๒๕๒๒) ปรัชญาศิลปะ.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วิทย์ วิศทเวทย์(๒๕๕๕) ปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โครงการเผย แพรผลงาน วิชาการ คณะอักษร

ศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Jude Welton, Dorling Kindersley Publishers Art Testimony ๑๙๙๒ 
Louis Leroy,Le Charivari  L Exposition des impressionnistes ๑๘๗๔ 
Nature in Art by John House  Yale University Press ๑๙๘๖ 
Somparn Promta, Lectures in Epistemology and Ethics (Wisdom Magazine Publishing 

House Bangkok, Thailand), ๒๐๒๐. 
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กตัญํูในฐานะรากฐานปรัชญาสังคมแนวพุทธ: ศึกษาวิเคราะห์พระสารีบุตร 
Gratitude as the foundation of Buddhist social philosophy : A Case Study  

of Sārīputta Thera 
 

นางเบญจวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา 

Mrs. Benchawan Chayangkura Na Ayutthaya 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

Department of Disaster Prevention and Mitigation 

midori.opp@gmail.com   
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดความกตัญํูกตเวทีใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อวิเคราะห์ต้นแบบความกตัญํูกตเวทีของพระสารีบุตร เป็นการวิจัย
เชิงเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา และหนังสือที่รวบรวมค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา และงานเขียนต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้เนื้อหาสอดคล้องตามล าดับ  

ผลจากการวิจัยพบว่า ความกตัญํูกตเวที หมายถึงความที่จิตของบุคคลผู้ระลึกถึง
อุปการะที่ท่านท าไว้แก่ตนแล้วกระท าตอบแทน ประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบคุณความดีของผู้นั้น ฝุายที่ท า

อุปการะก่อนเรียกบุพพการี มีมารดาบิดา เป็นต้น ฝุายผู้ท าตอบแทน เรียกว่า กตเ วทีบุคคลเป็น

หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความส านึกในคุณความดี ช่วยให้ผู้คนในสังคมได้พัฒนาคุณธรรมอื่น และขยาย
ความกตัญํูกตเวทีให้กว้างออกไปเช่ือมสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เปิดแดนความดีออกไปมากมาย 

พระสารีบุตร ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะหรอืเป็นเลิศด้านป๎ญญามาก และเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา

ของพระพุทธเจ้า  
พระสารีบุตรเป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาในการประกาศพระศาสนา และได้รับ

ยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดีเป็นผู้มีความกตัญํูสูง สมบูรณ์ด้วยขันติธรรมต่อค าว่ากล่าวอันควรค่า

แก่การยึดถือไว้เป็นแบบอย่าง โดยต้นแบบความกตัญํูกตเวทีของพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น
สามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจในการท าดีและพัฒนาตนของอนุชน ได้แก่ ๑) ความกตัญํูต่อ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยท าหน้าที่เผยแผ่ธรรมและปกครองสงฆ์อย่างเข้มแข็ง และได้ชักชวนสัญชัย

ปริพาชกที่เป็นอาจารย์มาเข้าเฝูาพระพุทธเจ้า ๒) ความเคารพครูบาอาจารย์พระอัสสชิความกตัญํู
ต่ออาจารย์ผู้ให้ธรรมจักษุคือฟ๎งธรรมจากพระอัสสชิโดยย่อแล้วได้ต้ังอยู่ในโสดาป๎ตติผล และเมื่อรู้ว่า

พระอัสสชิอยู่ในทิศใด เวลาจะนอนท่านจะหันศีรษะไปทางทิศนั้น ๓) ความกตัญํูต่อมารดาแม้ลม

หายสุดท้ายของชีวิตได้เทศน์ให้มารดาผู ้เป็นมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิ ด) ด ารงอยู่ในโสดาป๎ตติผล  
๔) ความกตัญํูต่อผู ้ให้ก้อนข้าวคือ ท่านได้ระลึกถึงคุณที่ราธพราหมณ์เคยถวายข้าว  ๑ ทัพพี 
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พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามภิกษุในที่ประชุมว่ามีใครระลึกถึงบุญคุณของราธพราหมณ์ได้บ้าง พระสารี

บุตรจึงตอบว่าระลึกได้ว่าพราหมณ์ผู้นั้นได้ถวายข้าวหนึ่งทัพพี จึงมอบพระสารีบุตรเป็นพระอุป๎ชฌาย์

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นผู้กตัญํู เป็นผู้กตเวที ๕) ความกตัญํูต่อ
ตระกูลคือ ได้โน้มน้าวใจให้น้องชาย คือ พระจุนทะ พระอุปเสนะ พระเรวตะ และน้องสาว คือจาลา 

อุปจาลา และสีสุปจาออกบวชในพระพุทธศาสนา และตอนสุดทายของชีวิตได้ไปเทศน์โปรดมารดา  

ณ ห้องที่ท่านเกิด ทั้ง ๕ ข้อที่ได้กล่าวมา เป็นต้นแบบที่โดดเด่นเป็นตัวอย่างให้แก่พุทธบริษัทได้ปฏิบัติ
มาตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนถึงป๎จจุบัน 

ค าส าคัญ  ต้นแบบความกตัญํู , พระสารีบุตร , วิเคราะห์, ความกตัญํู 

 
ABSTRACT 

This researchaimed paper is two of objectives, ๑) to study the concept of 

gratitude in Theravada Buddhism, ๒) to analyze the prototype of Sārīputta Thera’s 
gratitude. This is the documentary research by studying from the data of Tipitaka, 
documents, textbooks, the books collecting Buddhist teachings, and various writings 
to leading to analyze to get the relevant contents accordingly.  

The result of study found that the gratitude means the one’s mind who is 
thankful for benefits received and reciprocates them, to praise him to others know 
his good deeds. The previous benefactor is called Pubbakari -- parents, etc. The one 
who reciprocates the done favour is called Katavedi which is the principle is thankful 
for goodness. It is to help people who live in the society develop other virtures and 
spread the gratitude to connect with others to explore the land of goodness. 

Sārīputta Thera was distinguished by his excellence in wisdom, and was the 
right hand chief disciple of the Buddha. Sariputta Thera was important disciple in 
proclaiming Buddhism. He was admied as the supreme gratitude person, complete 
with patience of the words that the worthy of holding as model. The gratitude 
prototype of Sariputta Thera is an outstanding model that can be used as motivation 
for doing good and self-development of young generations, namely, ๑) Gratitude to 
the Lord Buddha, he has performed his duties for propagating the Dhamma and 
strongly administrating Sangha Community, and he has persuaded Sanjaya to see the 
Lord Buddha. ๒) Reverence for the teacher: Assaji Thera, he has been being thankful 
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gratitude to Assaji Thera who gave him the vision of Dhamma, he got to be 
established in Sotapatti-Phala. ๓) Gratitude to mother, he ever had given some 
sermon to his mother who was wrong view to be established in Sotapatti-Phala, even 

her last breath. ๔) Gratitude to one who gave almsfood, he remembered Rādha 
Brahmin who ever gave him an almsfood, the Lord Buddha asked monks in the 
assembly that was there anyone remember the gratefulness of this Brahmin? 

Sārīputta Thera replied that he remembered that Brahmin who ever had given him 
an almsfood, the Lord Buddha assigned him as a preceptor, and praised him as one 
who is thankful for benefits received and reciprocates. ๕) Gratitude to the family, he 
convinced his youger brothers; Cunda Thera, Upasena Thera, Revata Thera, and 

youger sisters; Cālā Theri, Upacālā Theri, and Sisupacā Theri to be ordained in 
Buddhism. And the end fo his life, he went to give sermon to his mother at his birth 
place. All five points mentioned above, is outstanding example for Buddhist people 
has practiced upto now.  

Keyword: Prototype,  Sārīputta Thera, A Case Study, Gratitude. 

๑. บทน า 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที ่แพร่หลายในทุกยุคทุกสมัย พระสงฆ์สาวกนับว่ามี
ความส าคัญและมีบทบาทมาก เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยหนึ่งในพุทธบริษัทถือว่าเป็น

องค์ประกอบหลักของพระพุทธศาสนา๒๓ พระพุทธสาวกของพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่
เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และยึดมั่นในคุณธรรมของผู้แสดงธรรม สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในสมัยนั้น ได้ท าหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติตนให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
การสนทนา แนะน า การตอบป๎ญหาข้อขัดข้อง และการแสดงธรรม เป็นต้น พระพุทธเจ้าประทาน
หลักในการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการแสดงธรรมให้มีเหตุผลต่อเนื่องกัน  
โดยล าดับ ช้ีแจงให้เข้าใจ ชัดเจนในแต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยจิตเมาตตา มุ่งให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ๎ง 

ไม่แสดงธรรมเพราะลาภสักการะ แสดงธรรมโดยไม่ยกตนข่มท่านและไม่เสียดสีผู้อื่น๒๔ กลุ่มพระอัคร
สาวก คือกลุ่มของพระที่เคยเป็นศิษย์ของสัญชัยปริพาชก มีจ านวน ๒๕๒ รูป แต่ที่ปรากฏชื่อและ

                                                             
๒๓ เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: ผดุงวิทยาการพิมพ์, ๒๕๑๖), หน้า ๑๑. 
๒๔ อง.ปํฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๕/๑๗๔-๕. 
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ได้รับการยกย่องเป็นอัครสาวก (สาวกผู้เลิศ) มี ๒ รูป คือ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ๒๕ 

ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงแต่เฉพาะเรื่องราวของพระสารีบุตรเท่านั้น 

พระสารีบุตรเปน็พระสาวกองค์หนึ่งที่ยึดมั่นอยู่ในหลกัการดังกล่าว จึงท าให้ท่านมีบทบาท
ส าคัญยิ่งในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการรักษาพระสัทธรรมให้คงอยู่ตลอดไป จนได้รับ
ต าแหน่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีป๎ญญาเลิศอันเป็นผลมาจากการบรรลุ
พระอรหันตผล และท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนถึงนิพพาน รวมถึงท่านเป็นผู้มีความกตัญํู
กตเวที ประวัติและผลงานของพระสารีบุตรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา ผู ้วิจัยจึงเห็นว่าผลงานและบทบาทของพระสารีบุตรเป็นกลไกส าคัญที ่ท  าให้
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบต่อมาได้จนถึงป๎จจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและน าไปเป็นต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางต่อไป 

สังคมไทยเป็นสังคมพุทธอาศัยค าสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยขัดเกลาและหล่อหลอม
จิตใจเป็นเครื่องกลั่นกรองนิสัยใจคอของคนไทยให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ที่เรียกว่าเอกลักษณ์ของ

สังคมไทย๒๖ ม ีความเล ื ่อมใสในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา น ามาประพฤติปฏิบ ัต ิใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การแสดงออกทางกาย ทางวาจา และทางทาง มีความกตัญํูกตเวที สุภาพ
อ่อนโยน เคารพ เช่ือฟ๎งผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เป็นต้น ป๎จจุบันป๎ญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ป๎ญหาครอบครัว มารดาบิดาท าร้ายลูกตัวเอง ลูกตี ท าร้าย ฆ่ามารดาบิดาของตนเอง ซึ่งเป็นป๎ญหา
ระดับชาติ คนไม่มีจิตส านึก เพราะต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองท าให้คนละเลยในการท าความดี 
การมีความกตัญํูกตเวทีต่อมารดาบิดาและผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ควรกระท ากัน พระพุทธเจ้ากล่าว

สรรเสริญสัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้กตัญํูกตเวที๒๗ ถือเป็นค่านิยม จริยธรรมคุณธรรมอันเป็นหลักและ

องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตของบุคคล๒๘ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาแนวคิดความกตัญํูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒. เพื่อวิเคราะห์ต้นแบบความกตัญํูกตเวทีของพระสารีบุตร 
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๓.วิธีการด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาศึกษาแนวคิดความกตัญํูกตเวทีใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท จากพระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา และหนังส ือที ่รวบรวมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และงานเขียนต่าง ๆ มาวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากพระไตรปิฎก 

บทความ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความกตัญํูกตเวที และบทบาทในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของพระสารีบุตรเพื่อให้ได้เนื้อหาสอดคล้องการวิจัย สรุปผลการวิจัย ด าเนินการ
รวบรวมเอกสาร และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม วิเคราะห์ สรุปประเด็นส าคัญ และอธิบายความ

เช่ือมโยงกันโดยการเขียนในเชิงพรรณนาเป็นการเขียนเรียงความโดยสอดแทรกความรู้สึกจากสภาพ

ความเป็นจริงเข้ากับเหตุการณ์ป๎จจุบันให้ทันสมัยเข้าใจง่ายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคม 
๔. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ต้นแบบแห่งความกตัญํูของพระสารีบุตร คุณสมบัติเฉพาะตัวของพระสารี
บุตร เป็นพระสาวกที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่นต่างจากพระสาวกรูปอื่น ๆ ในยุคเดียวกัน เช่น 
เป็นผู้มีป๎ญญา เฉลียวลาด น่าเลื่อมใส เป็นผู้มีความอดทน มีกัลยาณมิตร มีความกตัญํูกตเวทีมี
ปฏิภาณในการแสดงธรรม ช่างสังเกต สุภาพอ่อนโยน มีจิตเมตตาอนุเคราะห์ผู้อาพาธ และอนุเคราะห์
ภิกษุด้วยกัน คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของพระสารีบุตร มีดังนี ้

๑. ผู้มีปฏิภาณสามารถแก้ป๎ญหา ให้ผู้ที่สนทนาด้วยเข้าใจได้อย่างถูกต้อง เช่น การ
สนทนากับพระยมกะ เล่ากันว่า ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรพักอยู่ที่วัดพระเชตะวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี 
พระยมกะผู้เป็นมิทฉาทิฏฐิได้กล่าวกะท่านว่า พระขีณาสพเมื่อตายไปแล้วดับสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่
เกิดอีก ภิกษุทั้งหลายพากันไปถามพระยมกะว่า “ท่านเห็นอย่างนั้นจริงหรือ” พระยมกะตอบว่าจริง 
ภิกษุทั้งหลายพากันห้ามมิให้กล่าวอย่างนั้น แต่พระยมกะไม่เช่ือฟ๎ง ภิกษุทั้งหลายจึงได้พากันไปนิมนต์
พระสารีบุตรมาสั่งสอนเพื่อก้ความเห็นผิดของ พระยมกะนั้น เมื่อพระสารีบุตรมาแล้วได้ถามพระยมกะ 
ท่านเห็นว่าพระขีณาสพตายแล้วดับสูญจรงิหรือ พระยมกะตอบว่าจริง ท่านจึงถามต่อไปว่า รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่าขันธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่เที่ยง พระยมกะตอบว่าไม่เที่ยง ท่านจึงกล่าว
ว่าอริยสาวกผู้ได้ฟ๎งค าสอนของพระอริยเจ้าอย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายในขันธ์ ๕ เมื่อเบื่อหน่ายก็คลาย  
เมื่อคลายก็หลุดพ้น ครั้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้น รู้ว่าเราไม่ต้องเกิดอีก ส าเร็จกิจแห่งพรหมจรรย์ได้
กระท าสิ่งที่ควรกระท าเสร็จแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นที่ต้องกระท าเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป พระสารีบุตร
ถามข้ึนว่า “เมื่อท่านมหาพระขีณาสพในขันธ์ ๕ ไม่ได้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ ควรหรือที่ท่านจะ
กล่าวยืนยันว่า พระขีณาสพตายแล้วดับสูญ” ท่านพระยมกะกล่าวอธิบายว่า “แต่ก่อนไม่รู้เรื่องจึงได้มี
ความเห็นผิดเช่นน้ี บัดนี้เมื่อได้ฟ๎งพระสารีบุตรกล่าวชี้แจ้งแล้ว จึงละความเห็นผิดได้ และได้บรรลุ
ธรรมพิเศษด้วย” พระสารีบุตรได้ถามเพื่อทดสอบอีกว่า ถ้ามีผู้ถามท่านว่า พระขีณาสพตายแล้วเป็น



๕๔ 
 

อะไร ท่านจะแก้อย่างไร พระยมกะตอบว่า ถ้ามีผู้ถามอย่างนี้ กระผมจะแก้ว่า รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ดับไปแล้ว ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ พระสารีบุตรจึงกล่าวชมเชยว่าดีแล้ว 

๒. ผู้มีป๎ญญาเลิศ สามารถเข้าใจพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งและ
อธิบายให้คนอื่นฟ๎งได้อย่างดียิ่ง แม้เรื่องยากเพียงไรก็ตาม ก็สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย เมื่อมี
พระสงฆ์สาวกจะทูลลาไปต่างเมอืง พระพุทธเจ้ามักตรัสให้ไปลาและรบัฟง๎โอวาทจากพระสารีบตุรด้วย 

๓. ผู้มีขันติเป็นเลิศ มีความสงบเสงี่ยมไม่คิดร้ายใคร ไม่โกรธหรือคิดตอบโต้ใคร ๆ เช่น 
ท่านถูกพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งทราบว่า ท่านไม่โกรธและมีความอดทน ย่องไปทุบข้างหลังจนท่านเซไป
ข้างหน้า ท่านก็ไม่เหลียวมอง ท าให้พราหมณ์เกิดความส านึกผิดและขอขมาท่าน 

๔. ผู้มีความกตัญํูกตเวทีเป็นเลิศ พระสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญํูกตเวที ท่านนับถือ
พระอัสสชิเป็นพระอาจารย์องค์แรกของท่าน เมื่อรู้ว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใด เวลาจะนอนท่านจะหัน
ศีรษะไปทางทิศน้ัน นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ยอดกตัญํูรู้คุณแม้เพียงเพราะพรามหณ์แก่ชื่อว่าราธะ 
ซึ่งเคยตักข้าวใส่บาตรท่านทัพพีท่านก็จ าได้และเมื่อราธพราหมณ์ประสงค์จะบวชแต่ไม่มีใครรับรอง 
ให้บวช ท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าขอรับหน้าที่บวชให้ 

๕. ผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พระสารีบุตรเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาก ถึงแม้จะ
ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจา้ว่ามีปญ๎ญาเทียบเท่าพระองค์ ท่านก็ไม่เคยลืมตนท่านอ่อนโยนต่อทุกคน 
ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวท่านจึงเป็นที่รักของเพื่อนพระสาวกด้วยกันเป็นอย่างมาก ตามปกติของคน
โดยทั่วไปมักชอบสอนชอบตักเตือนผู้อื่นมากกว่า แต่เมื่อถูกผู้อื่นกล่าวสอนบ้าง ก็จะโกรธเคือง เพราะ
รู้สึกเสียหน้าและมักตอบโต้กลับคืนด้วยการหาเรื่องจับผิดแล้วว่ากล่าวติเตียนให้เสียหายผลสุดท้ าย 
ก็ต้องกลายเป็นนกไร้ขน คนไร้เพื่อน เพราะไม่มีเพื่อนดี ๆ คนไหนกล้าตักเตือนแต่พระสารีบุตรมิได้
เป็นเช่นน้ัน ท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ น้อมรับค าตักเตือนได้แม้กระทั่งค าเตือนของสามเณร 

๗ ขวบ๒๙ ในอรรถกถาสุสิมสูตร มีบันทึกว่า วันหนึ่งสามเณรอายุ ๗ ขวบ เห็นพระสารีบุตรนุ่งห่มไม่
เรียบร้อยจึงกราบเรียนว่า “ท่านสารีบุตรขอรับ ชายผ้านุ่งของท่านห้อยลงมาแน่ะ” 

พระสารีบุตรได้รับค าเตือนนั้นแล้วไม่พูดอะไรเลย รีบไปในที่ที่เหมาะสมแห่งหนึ่ง แล้วนุ่ง
ห่มใหม่ให้เรียบร้อย จากนั้นก็กลับมายืนประนมมือต่อหน้าสามเณร กล่าวถามว่า “เท่านี้เหมาะไหม 
อาจารย”์ 

พระสารีบุตรท่านให้เหตุผลว่า “ผู้บวชในวันน้ัน เป็นคนดี อายุ ๗ ขวบโดยก าเนิดถึงผู้นั้น
พึงสั่งสอนเรา เราก็ยอมรับด้วยกระหม่อม” ซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าท่าปฏิบัติตนอย่างไรก็น ามาสอน
ผู้อื่นอย่างนั้น เหมือนดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “บุคคลพึงเห็นผู้มีป๎ญญามักช้ีโทษ มักพูดปรามไว้ เหมือนผู้

                                                             
๒๙ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๓๑๒/๙๑-๙๔. 



๕๕ 
 

ช้ีบอกขุมทรัพย์ พึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นน้ัน เพราะเมื่อคบคนเช่นน้ัน ย่อมมีแต่ความเจริญ ไม่มีความ

เสื่อมเลย”๓๐  

จากที่พระสารีบตุรกลา่วไว้นี้ เป็นข้อเตือนใจว่า คนอ่อนน้อมถ่อมตนไปอยู่ที่ใดก็มีแต่คนให้
ความรัก ความเคารพ ความเกรงใจเพราะมีจิตใจเปิดกว้างพร้อมจะรับค าแนะน าจากคนดีอยู่เสมอ  
ท าให้มองเห็นคุณธรรมกันได้ง่าย คนดีที่มาอยู่ด้วยก็ไม่อยากจากไปไหนเพราะอยู่ด้วยแล้วย่อมไม่ขุ่น
ข้องหมองใจ มีแต่ความสบายใจ รู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมกับมิตรไม่รู้สึกเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู คนดีที่อยู่
ไกลแสนไกลก็อยากมาพบ มาท าความรู้จัก มาคบหาเป็นมิตรสหาย เพราะได้รับรู้กิตติศัพท์อันดีงามว่า
เป็นผู้ที่เปิดรับความดีงาม ไม่มีก าแพงขวางกั้นมิตรภาพ ส่วนมิตรสหายเดิมที่คบหากันไว้ มีเท่าไรก็ไม่
ลืมเลือนคุณธรรมที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา 

๖. รักความมักน้อยสันโดษ พระสารีบุตรเป็นผู้มีปกติมักน้อยสันโดษดังค าที่ท่านกล่าว
สอนอยู่เสมอว่า “ภิกษุเมื่อบริโภคอาหาร จะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตาม ไม่ควรติดใจจนเกินไป 
ควรเป็นผู้มีท้องพรอ่ง มีอาหารพอประมาณ มีสติอยู่การบริโภคอาหารยังอกี ๔-๕ ค าจะอิ่ม ควรงดเสีย 

แล้วดื่มน ้า เป็นการสมควรเพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยว”๓๑  

ทั้งนี้เพราะท่านมีความเห็นว่า สมบัติติดตัวของท่านมีเพียงแค่ ๑) จีวรนุ่งห่ม และ ๒) การ
นั่งขัดสมาธิ ก็เพียงพอต่อการบ าเพ็ญเพียรเพื่อก าจัดอาสวกิเลสแล้ว ดังค าที่กล่าวว่า “อนึ่ง การนุ่งห่ม
จีวรอันเป็นกัปปิยะนับว่าเป็นประโยชน์ จัดว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยว การ

นั่งขัดสมาธินับว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยว”๓๒  

ความมักน้อยสันโดษของท่านมิได้เพียงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเฉพาะในหมู่สงฆ์เท่านั้นแต่

เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเพื่อนต่างศาสนิกด้วย ดังที่ปรากฏใน สุจิมุขีสูตร๓๓ ดังนี ้

เรื่องมีอยู่ว่า สุจิมุขีปริพาชิกาเห็นพระเถระมีรูปร่างงดงาม น่าดู มีผิวพรรณงามดังทอง  
ค าชวนให้เกิดความเลื่อมใสตลอดเวลา จึงเข้าไปเกี้ยวพาราสี แต่เมื่อเห็นพระเถระไม่สนใจ นางจึง
เปลี่ยนมาโต้วาทะแทน ในขณะนั้น พระเถระก าลังฉันบิณฑบาตอยู่ นางได้กล่าวถามหลายประเด็น
ติดต่อกันซึ่งโดยรวมก็ถามว่า “สมณะ ท่านเป็นผู้ก้มหน้าฉันแหงนหน้าฉัน มองดูทิศใหญ่ฉัน มองดูทิศ
น้อยฉัน อย่างนั้นหรือ” พระสารีบุตรตอบปฏิเสธอย่างเป็นกลางพร้อมกับอธิบายว่า 

๑) ท่านมิได้ก้มหน้าฉัน เพราะท่านมิได้เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ ด้วยดิรัจฉานวิชา คือ
วิชาดูพื้นที่ นักบวชที่เลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้จึงเรียกว่า ก้มหน้าฉัน 
                                                             

๓๐ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๐๘/๖๑๐-๖๒๐. 
๓๑ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๙๘๓/๕๐๐-๕๐๖. 
๓๒ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๙๘๔/๕๐๐-๕๐๖. 
๓๓ ส .ข. (ไทย) ๑๗/๕๑๗/๒๖๘-๒๗๐. 



๕๖ 
 

๒) ท่านมิได้แหงนหน้าฉัน เพราะท่านมิได้เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ ด้วยดิรัจฉานวิชา 
คือวิชาดูดาวนักษัตร นักบวชที่เลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้จึงเรียกว่า แหงนหน้าฉัน 

๓) ท่านมิได้มองดูทิศใหญ่ฉัน เพราะท่านมิได้เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ ด้วยการเป็นคน
รับจ้างส่งข่าวสาร นักบวชที่เลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้จึงเรียกว่า มองดูทิศใหญ่ฉัน 

๔) ท่านมิได้มองดูทิศน้อยฉัน เพราะท่านมิได้เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพ ด้วยดิรัจฉานวิชา 
คือวิชาท านายอวัยวะ นักบวชที่เลี้ยงชีพด้วยวิธีนี้จึงเรียกว่า มองดูทิศน้อยฉัน 

จากนั้น พระสารีบุตรยืนยันในปาริสทุธิศีลของท่านว่า “เรามิได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วย
ดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูพื้นที่ วิชาดูดาวนักษัตร มิได้เป็นคนรับจ้างส่งข่าวสาร มิได้เลี้ยงชีพด้วยวิชา
ท านายอวัยวะ แต่เราแสวงหาภิกษา (อาหาร, ของเค้ียวของบริโภค) โดยชอบธรรมครั้นแสวงหาได้แล้วจึงฉัน” 

สุจิมุขีปริพาชิกาได้ฟ๎งค าอธิบายนั้นแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมาก เดินไปปุาว
ประกาศเชิญชวนชาวเมืองทุกตรอกซอกซอยว่า “ท่านสมณศากยบุตรทั้งหลายย่อมฉันอาหารอัน
ประกอบด้วยธรรม สมณศากยบุตรทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันหาโทษมิได้ เชิญท่านทั้งหลายถวาย
บิณฑบาตแก่สมณศากยบุตรทั้งหลายเถิด” ผลแห่งค าประกาศนี้ ท าให้มีผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
เพิ่มข้ึนอีก ๕๐๐ ตระกูล 

๗. อนุเคราะห์คนดีท่ียากจนเข็ญใจ พระสารีบุตรชอบอนุเคราะห์คนดีที่ตกทุกข์ได้ยาก 
เพราะท่านทราบดีว่าการปล่อยคนดีให้ตกระก า ล าบากโดยไม่มีใครเหลียวแลนั้น จะเป็นเหตุให้คนดี
เกิดความน้อยเนื้อต ่าใจ จับแง่คิดผิด มองโลกในแง่ร้าย อาจเปลี่ยนจากคนมีสัมมาทิฐิกลายเป็นคนมี
มิจฉาทิฐิได้ซึ่งถือเป็นความเสียหายต่อการอนุเคราะห์สรรพสัตว์ให้ถึงฝ๎่งพระนิพพานเป็นอย่างยิ่ง

ดังเช่นเรื่องราวในกรณีของอัมพวิมานเทพบุตร๓๔  

เรื่องมีอยู่ว่า ในกรุงราชคฤห์มีคนยากจนเข็ญใจผู้หนึ่ง มีอาชีพรับจ้างดูแลสวนมะม่วงแลก
กับอาหาร เดิมทีเขามิได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพียงท างานหาเช้ากินค ่าแลกอาหารไป
มื้อ ๆ หนึ่งเท่านั้น วันหนึ่งในฤดูร้อน แสงแดดร้อนระอุ ถนนหนทางมีพยับแดดแน่นหนา พระสารีบุตร
เดินฝุาเปลวแดดผ่านไปทางสวนมะม่วงที่ชายยากจนเข็ญใจดูแลอยู่ เขาเห็นพระเถระมีเหงื่อท่วมตัว 
ก็ยังไม่ระย่นย่อกับการเดินทางท่ามกลางอากาศร้อน จึงเกิดความเคารพนับถือเป็นอันมากเขาเดินเข้า
ไปกล่าวกับพระเถระว่า “ท่านขอรับ ฤดูนี้อากาศร้อนมาก ขอท่านโปรดแวะพักสวนมะม่วงนี้สักครู่ 
หายเหนื่อยในการเดินทางแล้วค่อยไป โปรดอนุเคราะห์ด้วยเถิด” 

พระสารีบุตรประสงค์จะเพิ่มพูนจิตเลื่อมใสศรัทธาของเขา จึงแวะไปยังสวนมะม่วง นั่งที่
โคนมะม่วงต้นหนึ่ง เขากล่าวถามว่า “ท่านขอรับหากท่านต้องการสรงน ้าเพื่อคลายร้อน กระผมจะตัก
น ้าจากบ่อนี้ให้ท่านสรงและจะถวายน ้าอิ่ม” 
                                                             

๓๔ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๑๔๖/๑๔๓-๑๔๔. 



๕๗ 
 

พระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ เขาตักน ้าจากบ่อและกรองน ้าแล้วถวายให้พระเถระ
สรงน ้า จากนั้นล้างเท้าล้างมือให้สะอาดแล้วน้อมถวายน ้าดื่ม พระเถระดื่มน ้าดับความกระหายของ
ร่างกายแล้ว ก็กล่าวอนุโมทนาในการถวายน ้าสรงและน ้าดื่ม จากนั้นก็เดินทางต่อไป 

คนเข็ญใจนั้นเกิดความสุขปีติโสมนัสเป็นอันมากที่ได้ท าบุญกับพระสารีบุตร เขารู้สึกว่าตน
เป็นผู้ขวนขวายในบุญอย่างมาก ภายหลังเมื่อเขาหมดอายุขัย ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  
มีวิมานใหญ่โตที่ล ้อมรอบด้วยเสาแก้วมณีสูง ๑๒ โยชน์ มีห้องรโหฐาน ๗๐๐ห้อง ที่ล้อมรอบด้วย 
เสาแก้วไพฑูรย์ ปูลาดพื้นด้วยเครื่องปูลาดที่งดงาม 

๘. ไม่ปรารถนาอยู่ร่วมกับคนชั่ว ผู้ยุยงให้มิตรแตกแยก พระสารีบุตรอุปการะผู้ใดแล้ว 
ไม่ว่าจะเตือนยากสอนยากเพียงใด ขอแค่ผู้นั้นยังมีความรักดีอยู่บ้าง ท่านจะไม่ขับไล่ไสส่งออกไปจาก

ส านักเด็ดขาด เช่น พระลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่ง เป็นผู้ที่ประพฤติตนไม่อยู่กับร่องกับรอย๓๕ เวลาที่
ท่านกับลูกศิษย์อาศัยอยู่ในส านักเดียวกับพระบรมศาสดา เขาก็จะประพฤติตนเรียบร้อยอยู่ในโอวาท 
อุป๎ฏฐากดูแลท่านอย่างดี แต่เมื่อท่านพาลูกศิษย์จาริกลงใต้แยกไปอยู่คนละส านักกับพระบรมศาสดา 
เขาก็จะประพฤติกลับกันทั้งดื้อรั้น ถือตัว กระด้างกระเดื่อง ไม่เช่ือฟ๎งค าสอนของท่าน ถึงกับตั้งตนเป็น
ปรป๎กษ์กับท่านเลยทีเดียว  

พระสารีบุตรแปลกใจกับพฤติกรรมกลับไปกลับมาของลูกศิษย์เป็นอันมาก จึงน าเรื่องนี้ไป
กราบทูลปรึกษาพระบรมศาสดา ก็ได้ทราบความจริงว่า ภิกษุนี้มีนิสัยท าดีเอาหน้าแบบนี้มาหลายภพ
หลายชาติแล้ว ชาตินี้คงแก้ได้ยากเมื่อท่านทราบความจริงแล้ว ก็มิได้ขับไสไล่ส่งศิษย์ผู้นั้นไป ยังคงให้
การอบรมบ่มนิสัยอยู่ในส านักตามเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีเมตตากรุณาสูงมาก เมื่อรับใคร
มาเป็นศิษย์แล้วดื้อด้านขนาดไหนก็พยายามแก้ไขให้ได้ดี แต่ทว่ามีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ท่านจะไม่ขอ
อยู ่ร่วมด้วยอย่างเด็ดขาด นั ่นคือ คนที่ชอบพูดยุแยงตะแคงรั ่วให้มิตรแตกแยก เช่น คนกินเดนผู้

หนึ่ง๓๖ เขาเลี้ยงชีพด้วยการขอผู้อื่นกิน เมื่อได้เห็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเดินทางมาปลีก
วิเวกจ าพรรษาอยู่ในปุาแถบหมู่บ้านชายแดนที่ตนอยู่ ก็เข้าไปขออาศัยอยู่ด้วย ท าการอุป๎ฏฐากเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ให้พระเถระทั้งสอง เพื่อแลกข้าวก้นบาตรกิน เมื่ออยู่ไปหลายวัน เขาเห็นพระเถระทั้งสองมี 
ความสามัคคีกลมเกลียวกันดี ก็รู้สึกริษยาคิดอยากจะท าลายให้แตกกัน เขาจึงเข้าไปหาพระสารีบุตร 
แล้วกล่าวใส่ร้ายพระโมคคัลลานะว่า “ท่านขอรับ พระโมคคัลลานะดูหมิ่นท่านลับหลัง บอกว่าชาติก าเนิด 
โคตร ตระกูล ที่อยู่การศึกษา การรู้แจ้งธรรมและฤทธ์ิ ยังต ่าต้อยกว่าของตนมากนัก” พระสารีบุตรทราบดี
ว่าไม่เป็นความจริง ฟ๎งแล้วก็ยิ้ม บอกให้เขากลับออกไป วันต่อมา เขาก็เข้าไปหาพระโมคคัลลานะแล้ว
กล่าวใส่ร้ายพระสารีบุตรโดยท านองเดียวกันนั้นอีก พระโมคคัลลานะทราบแก่ใจว่าไม่เป็นความจริง 
ฟ๎งแล้วก็ยิ้ม บอกให้เขากลับออกไป หลังจากนั้น พระโมคคัลลานะได้เข้าไปหาพระสารีบุตรเพื่อหารือ
                                                             

๓๕ ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๑/๓๗/๓๒๘. 
๓๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๖๒-๖๔/๒๑๐-๒๑๑. 

https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/attha_page.php?book=35&page=328&modeTY=2&edition=thai


๕๘ 
 

เรื่องคนกินเดนเข้ามาพูดจายุแยงตะแคงรั่ว เมื่อทราบว่าเขามีเจตนาท าลายมิตรให้แตกแยกแน่ชัดแล้ว 
พระสารีบุตรจึงดีดนิ้วมือ อันเป็นการแสดงออกเพื่อขับไล่คนกินเดนให้ออกไปพ้นส านัก 

เรื่องนี้เป็นข้อเตือนใจว่า หากคิดจะท าความดีใดให้ตลอดรอดฝ๎่ง อย่ารับคนปากเสียมี  
ปมด้อย ชอบพูดจายุยงให้หมู่คณะแตกแยกเข้ามาร่วมงานด้วยเป็นอันขาด เพราะแม้แต่พระสารีบุตร
ซึ่งมีปกติเป็นผู้มีเมตตากรุณาแม้แก่คนด้ือด้านหรือคนยากจนเข็ญใจ ก็ยังไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนชั่ว 
ผู้ชอบยุยงให้มิตรแตกแยกแม้แต่วันเดียวส าหรับเรื่องนี้ ท่านถึงกับตั้งความปรารถนาไว้ในขณะที่เป็น
พระอรหันต์แล้วเลยว่า ขอให้ในส านักของท่านจงมีแต่นักปราชญ์ผู้มีศีลมาอยู่ด้วย ดังปรากฏใน 

สารีปุตตเถรคาถา๓๗ ว่า 

ภิกษุผู้มีความปรารถนาลามก เกียจคร้านมีความเพียรเลวทราม ได้สดับน้อย ไม่เอื้อเฟื้ออย่า
ได้มาในส านักของเราแม้ในกาลไหน ๆ เลยเพราะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการให้โอวาทบุคคล
เช่นน้ันในหมู่สัตว์โลกนี้ 

อนึ่ง ขอให้ภิกษุผู้เป็นพหูสูต เปูนนักปราชญ์ตั้งมั่นอยู่ในศีล ประกอบใจให้สงบระงับเป็น
เนืองนิตย์ จงมาประดิษฐานอยู่บนศีรษะของเราเถิด 

จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปให้เห็นศักยภาพหลายประการของพระสารีบุตร ดังนี้ 

๑. ด้านความเป็นผู้มีป๎ญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิต โดยที่พระพุทธองค์ทรงยกย่อง พระ
สารีบุตรว่าเป็นผู้มีป๎ญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตด้วยกัน ดังเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้น ณ กรุงเทวทหะ 
ภิกษุพากันเข้าไปเฝูาพระพุทธองค์เพื่อทูลลาจะไปป๎จฉาภูมิชนบท พระองค์ตรัสให้ไปลา พระสารีบุตร 
เพื่อให้พระสารีบุตรแนะน าสั่งสอนก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย  

๒. ด้านความเป็นเลิศทางป๎ญญา มีปฏิภาณในการแสดงพระธรรมเทศนาสามารถถ่ายทอด
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อภิกษุทั้งหลายได้อย่างแจ่มแจ้ง โดยที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสารี
บุตรว่าเป็นอัครสาวกฝุายขวา  

๓. ด้านความเป็นแม่ทัพธรรมหรือธรรมเสนาบดี ในการวางรากฐานและประกาศพระพุทธศาสนา
คู่กับพระธรรมราชาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

๔. ด้านความกตัญํูกตเวทีต่ออาจารย์ โดยที่พระสารีบุตรให้ความเคารพนับถือพระอสัสชิ
ว่าเป็นอาจารย์ พระสารีบุตรจะท าความเคารพพระอัสสชิอยู่เสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง หากได้ยิน
ข่าวว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใด ก่อนนอนพระสารีบุตรจะนมัสการไปทางทิศนั้นก่อนแล้ว จึงนอนหัน
ศีรษะไปทางทิศนั้น และอีกตัวอย่างหนึ่งของความเป็นผู้มีกตัญํูกตเวทีของพระสารีบุตร ได้แก่การที่พระ
สารีบุตรช่วยรับรองราธพราหมณ์กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ราธพราหมณ์จึงได้รับการ

                                                             
๓๗ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๙๘๗-๙๘๘/๕๐๑ 



๕๙ 
 

อนุญาตจากพระพุทธเจ้าให้สามารถอุปสมบทได้ ทั้งนี้ เพราะพระสารีบุตรระลึกถึงคุณที่ราธพราหมณ์
ได้ถวายบิณฑบาตแก่ท่านเพียงทัพพีเดียว  

๕. ด้านความกตัญํูกตเวทีตอบแทนคุณอย่างยอดเยี่ยมต่อบุพการี ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่พระสารีบุตรจะนิพพานที่เมืองนาลันทา ท่านพระสารีบุตรได้ไปโปรดมารดาชักน าให้มารดาเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนได้มรรคผลบรรลุเป็น  
พระโสดาบันเมื่อได้ฟ๎งธรรมกถาจากพระสารีบุตร  

จากผลงานคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระสารีบุตรต่อพระพุทธศาสนาดังกล่าว เป็นเพราะ
พระสารีบุตรเป็นผู้มีคุณสมบัติธรรม ๘ ประการ คือ ความเป็นผู้รู้จักฟ๎ง สามารถพูดให้ผู้อื่นฟ๎งได้  
เป็นผู้ใฝุศึกษา มีทรงจ าได้ดี เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด สามารถพูดให้ผู้อื ่นเข้าใจได้ ฉลาดในสิ ่งที ่เป็น
ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นผู้ไม่ก่อความทะเลาะวิวาท ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่อง

พระสารีบุตรว่าควรท าหน้าที่ทูตได้๓๘ 

 

๕. บทสรุป 

๑) แนวคิดความกตัญํูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ความกตัญํู เป็นการกระท า

ความดีอย่างหนึ่งที่พึงปรารถนาของทุกคน ที่มีความกตัญํู ย่อมจะท าตนเองให้มีความสุขและท า

ผู้อื่นให้มีความสุขด้วย พระพุทธศาสนากล่าวยกย่องบุคคลที่มีความกตัญํู และให้ความส าคัญต่อ

บุคคลผู้มีความกตัญํูว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลที่หาได้ยากมี ๒ 

จ าพวก ได้แก่ ๑. บุพพการี ผู้ท าอุปการะก่อน ๒. กตัญํูกตเวที ผู้รู้อุปการะที่เขาท าแล้วตอบแทน 

ตามนัยแห่งพระไตรปิฎก ได้ยกย่องผู้ที่มีความกตัญํูไว้ดังต่อไปนี้  

๑. เป็นสัตบุรุษ ได้แก่ คนดี มีคุณธรรม เป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา เพราะความ
กตัญํูกตเวทีเป็นภูมิของสัตบุรุษ  

๒. เป็นบุคคลที่หาได้ยาก เพราะบุคคลที่มีความกตัญํูกตเวที ต้องฝึกฝนตนมาดี สามารถ
ยกจิตใจของตนให้สูงส่งได้ ซึ่งมิใช่จะเกิดข้ึนกับคนทุกคนได้  

๓. ประสบแต่ความสุข เนื่องจากประพฤติตนถูกต้องชีวิตจึงมีแต่ความสุขความเจริญ และ
ยังน าความสุขมาให้แก่บุคคลอื่น ๆ ด้วย  

๔. ควรแก่การยกย่องสรรเสรญิ เพราะเป็นผู้มีจติใจสงูสง่ ประกอบด้วยคุณธรรมอันดี และ
เป็นแบบอย่างแก่คนอื่น ๆ ได้ จึงสมควรได้รับการยกย่องชมเชย พระสารีบุตรมีความเพรียบพร้อมทั้ง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
                                                             

๓๘ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๖/๒๔๒. 
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จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ความกตัญํูกตเวที หมายถึงความที่จิตของบุคคล 
ผู้ระลึกถึงอุปการะที่ท่านท าไว้แก่ตนแล้วกระท าตอบแทน ประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบคุณความดีของ  
ผู้นั้น ฝุายที่ท าอุปการะก่อนเรียกบุพพการี มีมารดาบิดา เป็นต้น ฝุายผู้ท าตอบแทน เรียกว่า กตเวที
บุคคลเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความส านึกในคุณความดี ช่วยให้ผู้คนในสังคมได้พัฒนาคุณธรรมอื่น 
และขยายความกตัญํูกตเวทีให้กว้างออกไปเช่ือมสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เปิดแดนความดีออกไป
มากมาย 

๒) ต้นแบบความกตัญํูกตเวทีของพระสารีบุตร  พระสารีบุตรเป็นต้นแบบของผู้ส านกึรู้

ในอุปการคุณหรือบญุคุณของผู้อื่นหรือส่ิงอื่นทีม่ีแก่ตนแล้วกระท าตอบแทนคุณ ด้วยการแสดงออก

ทางกาย วาจา ใจ คุณธรรมต้นแบบที่ส าคญัส าหรับมนุษยชาติ ดังนี้ 

๑. ความกตัญํูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้า ด้วยการท าหน้าที่ช่วยปกครองสงฆ์ เป็นที่ปรึกษา
ให้กับคณะสงฆ์ ดูแลความเรียบร้อยภายในวัด และดูแลพระภิกษุผู้อาพาธ  

๒. ความกตัญํูกตเวทีต่ออาจารย์ ด้วยการให้ความเคารพอาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
ได้แก่การแสดงความเคารพต่อพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์ซึ่งได้แสดงธรรมให้กับท่านและท่านได้ดวงตา
เห็นธรรม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญยกย่องพระสารีบุตรว่า เป็นผู้มีความกตัญํู
รู้คุณอาจารย์ที่มีคุณแก่ตน โดยตรัสว่า “บุคคลรู้แจ้งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจาก
อาจารย์ใดควรนอบน้อมอาจารย์น้ันโดยเคารพ เหมือนพราหมณ์ นอบน้อมไฟที่บูชา”  

๓. ความกตัญํูกตเวทีต่อบุพการี พระสารีบุตรได้แสดงธรรมโปรดมารดาขณะที่อายุ
สังขารจวนจะสิ้นแล้ว เมื่อท่านแสดงธรรมจบ ปรากฎว่ามารดาได้ด ารงอยู่ในโสดาป๎ตติผล หลังจากที่ 
พระสารีบ ุตรปรินิพพานแล้วเหล่าพระสงฆ์ม ีความเศร้าโศกเสียใจอาลัยพระสารีบุตรอย่างยิ ่ง  
ดังปรากฏใน จุนทสูตรว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระอานนท์ พระจุนทะ เหล่าพระสงฆ์ทั้งหลายว่า 
ความพลัดพราก ความทอดทิ้ง ความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมี 
พระพุทธเจ้าสอนต่อไปด้วยว่าสิ ่งที่เกิดขึ้น มีขึ ้น ถูกป๎จจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายทั้งสิ้น สุดท้าย
พระองค์สอนให้พึ่งตนเอง มีธรรมเป็นที่พึ่งและสอนหลักการปฏิบัติตามแนวทางกายานุสติป๎ฎฐาน ๔ 
ประการ คือให้พิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม 

๔. ความกตัญํูกตเวทีต่อผู้อื่น (ผู้ให้ก้อนข้าว) โดยที่พระสารีบุตรส านึกในบุณคุณของ  
ราธพราหมณ์ที่เคยใหก้้อนข้าว ๑ ทัพพี จึงให้ค ารับรองราธพราหมณ์กับพระพทุธเจ้าท าให้ราธพราหมณ์ได้
บวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นผู้กตัญํูกตเวที 

จากพฤติกรรมการแสดงออกของพระสารีบุตรต่อบุคคลทั้งหลายปรากฎผลลัพธ์ที่ดีต่อ
ผู้อื่นและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง มั่นคงตั้ งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงป๎จจุบัน ดังปรากฏหลักฐาน 
ในพระไตรปิฎกว่าจริยวัตรพระสารีบุตรได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกว่าท่านเป็น 
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พระสงฆ์ผู ้ซึ ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบให้กับผู ้อื ่น ( Role Model)  
ได้ประพฤติ ปฏิบัติตาม เพื่อร่วมกันสืบสานและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นตลอดกาลรวมทั้ง 
เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุที่สุดแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า 

 
๖.ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่องต้นแบบความกตัญํูกตเวทีพระสารีบุตร พบว่าความกตัญํูกตเวที
เป็นรากฐานส าคัญของมวลมนุษยชาติรวมทั้งสังคมไทย ความกตัญํูกตเวทีเป็นฐานชีวิตของการสร้างคน 
สร้างชาติ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. รัฐบาลควรสนับสนุนเรื่องการเสริมสร้างความกตัญํูกตเวทีเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้
องค์กรทุกภาคส่วนทั ้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันก าหนดทิศทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความกตัญํูกตเวทีร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสังคมไทยให้มี
ความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๒. เผยแพร่บุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบของผู้มีความกตัญํูกตเวที ทั้งฝุายพระสงฆ์ตั้งแต่
สมัยพุทธกาลได้แก่พระสารีบุตร รวมทั้งพระอริยสงฆ์ที่สืบสานพระพุทธศาสนาและบุคคลทั่ วไปที่มี
ความกตัญํูกตเวทีตามแนวทางการปฏิบัติของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของ
พระพุทธเจ้า ผ่านสื่อทุกช่องทาง 

๓. ควรจัดให้มีเวทีสัมมนาเรื่องความกตัญํูกตเวทีทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึง
ระดับประเทศทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝ๎งความกตัญํูกตเวทีให้กับประชากรไทยทั้ง
ประเทศ 
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ปรัชญาภาษากับการตีความหมายภาษาตน้ฉบับเป็นภาษาแปล 
Philosophy of Language and Interpretation  

of Original Language into Translational Language 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์,พระมหาสิงขร ปริยัติเมธี,ดร.๓๙ 
บทคัดย่อ 

  การแสวงความรู้ของมนุษย์ยุคโบราณและยุคป๎จจุบันมีความแตกต่างกันและเหมือนกันอยู่ใน
บริบททางสังคมของแต่ละยุคสมัยด้วยธรรมชาติในตัวมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นไม่รู้จบ ฉะนั้น มนุษย์
จึงศึกษาและแสวงหาความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ และดูน่าอัศจรรย์ที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิด
เดียวเท่าที่รู้ที่มีความสามารถเช่นน้ีด้วยความรู้ ด้วยป๎ญญาและด้วยการต่อสู้กับธรรมชาติเพื่อการด ารง
อยู่ มนุษย์จึงสามารถสร้างวัฒนธรรม อารยธรรม และความคิดความเช่ือต่างๆ หลายหลาก เมื่อสังคม
มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากก็เกิดการใช้ชีวิตห่างจากความเป็นธรรมชาติมากยิ่งข้ึนและกลับมาอยู่
บนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภาษาจึงเป็นเครื่องมือที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจน
สิ ้นลมหายใจ การตีความหมายภาษาที่มนุษย์สัมผัสออกมาเป็นความรู ้และถ่ายทอดออกมาเป็น
ตัวหนังสือตามความเป็นจริงตามแนวคิดปรัชญาภาษาและองค์ความรู้เหล่านั้นเกิดกระบวนทาง
ปรัชญาภาษาแบบโครงสร้างลึกหรอืโครงสรา้งผวิก็ขึ้นอยู่กับทฤษฎีไวยากรณ์แนวเดิม ทฤษฎีไวยากรณ์
โครงสร้าง ทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรต ทฤษฎีไวยากรณ์การก ทฤษฎีไวยากรณ์แทกมีมิคและทฤษฎี
ไวยากรณ์อรรถ-การก แนวคิดปรัชญาภาษาเน้นการแก้ป๎ญหาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับภาษาซึ่งเป็นแขนง
หนึ่งของภาษาศาสตร์หรืออรรถศาสตร์ซึ่งศึกษาความหมายของภาษามนุษย์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ภาษาที่เกี ่ยวข้องกับพื ้นฐานความคิดที ่อยู่เบื ้องล่างที ่ส ุดและปรัชญาภาษากับการตีความหมาย
ภาษาต้นฉบับเป็นภาษาแปลจึงมีความเกี่ยวข้องการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ของมนุษย์  กล่าวได้ว่า 
ภาษามีโครงสร้างระบบเสียงและความหมายที่มนุษย์เปล่งออกมาและมีความหมายรวมทั้งภาษาที่เกิด
จากการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งการตีความหมายทางภาษาต้นฉบับกับ
ภาษาแปลนั้นต้องมีความสอดคล้องกันและผู้อ่านสามารถเข้าถึงความหมายได้ถูกต้องเป็นไปตาม
แนวคิดปรัชญาภาษาที่เน้นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างกลุ่มมนุษย์ทางสังคมและที่สุด
คือมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐสุดและฉลาดที่สุด 
 

ค าส าคัญ : ปรัชญาภาษา, การตีความหมายภาษาต้นฉบับ และ ภาษาแปล 
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Abstract 
  The quest for knowledge of ancient and modern humans was different and 
the same in the social context of each era due to the human nature of endless 
curiosity. more and more And it seems amazing that human beings are the only living 
being known to exist such talent with knowledge, wisdom and by fighting nature for 
existence. Thus human beings can create cultures, civilizations and various beliefs. 
When human society is highly advanced, one lives more away from nature and 
comes back on the way of progress in technology, language is a tool that has been 
with human life from birth to death. Interpretation of language that is touched by 
humans is knowledge and conveys it in a textual way according to the philosophical 
concept of language, and those cognitive processes occur in philosophical processes, 
deep structure or surface structure depends on Conventional Grammar Theory, 
Structural Grammar Theory, Transformation Grammar theory, Case Grammatical 
theory, Tagmemic Grammar Theory and Lexi-case Grammar Theory. The concept of 
language philosophy focuses on empirical solutions to language, which is a branch of 
linguistics, or semantics, that studies the meaning of human language and the 
conceptual human language concerning the most fundamental concepts and 
philosophy of language and the interpretation of the original language into 
translation are therefore related to the use of language for human learning. There is 
a structure, a system of sounds and meanings that are uttered and articulated by 
humans, including the language due to cultural learning and constant change, the 
interpretation of the original language and the translation language must be 
consistent and the reader can interpret the meaning correctly according to the 
concept of language philosophy that emphasizes Communicate to achieve mutual 
understanding between social and human groups, and ultimately, human beings are 
the best and the most intelligent. 
 

Keywords :  Philosophy of Language, Interpretation of Original Language,  
   Translational Language 
 

๑. บทน า 
  การศึกษาและการแสวงความรู้ของมนุษย์ยุคโบราณและยุคป๎จจุบันมีความแตกต่างกันและ
เหมือนกันอยู่ในบริบททางสังคมของแต่ละยุคสมัยด้วยธรรมชาติในตัวมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นไม่รู้จบ 
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ฉะนั้น มนุษย์จึงศึกษาและแสวงหาความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ และดูน่าอัศจรรย์ที่มนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเท่าที่รู้ที่มีความสามารถเช่นน้ีด้วยความรู้ ด้วยป๎ญญาและด้วยการต่อสู้กับธรรมชาติ
เพื ่อการด ารงอยู ่ มนุษย์จึงสามารถสร้างวัฒนธรรม อารยธรรม และความคิดความเชื ่อต่างๆ 

หลายหลาก๔๐ และแน่นอนว่า การศึกษาของมนุษย์ยุคโบราณอยู่กับสภาพจริงของธรรมชาติและ
รูปแบบธรรมชาติที ่ปรากฎต่อหน้าในขณะนั้น อาทิเช่น ความหนาว ความร้อน การท าอาหาร
รับประทาน หรือ แม้แต่การสร้างที่อยู่อาศัยก็อาศัยธรรมชาติเป็นตัวก าหนดวิถีความเป็นอยู่ เมื่อ
มนุษย์มีการเรียนรู้ถูกผิดตามธรรมชาติและจัดเก็บเป็นรูปแบบการเรียนรู้แล้วและมีการเล่าถ่ายทอด
ความรู้นั้นต่อคนรุ่นหลังมาเรื่อยๆ คนแล้วคนเล่า จนมาถึงยุคป๎จจุบันที่เรียกว่า ยุคข้อมูลไร้พรมแดน 
เมื่อสังคมมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากก็เกิดการใช้ชีวิตห่างจากความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและ
กลับมาอยู่บนความเจริญก้าวหน้ามีบ้านเป็นปูน ปูาไม้ถูกท าลาย ถนนคอนกรีต เสื้อผ้าสวยๆ งามๆ 
เดินทางไปที่ไหนก็มีรถขับมีรถรับจ้างพาไปส่งถึงที่นั้นๆ การสื่อสารด้วยภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารไม่
ต้องเขียนให้ปวดมือ เป็นต้น 
  ภาษาจึงเป็นเครื่องมือทีอ่ยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ต้ังแต่แรกเกิดจนสิ้นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นสงัคมยุค
โบราณหรือสังคมยุคป๎จจุบันก็ตาม การตีความหมายที่มนุษย์สัมผัสด้วยการเห็นด้วยตาก็ดี การสัมผัส
ด้วยผิวหนังก็ดีจะท าให้มนุษย์น้ันสามารถบอกออกมาเป็นความรู้และถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ

ตามความเป็นจริง๔๑ ดังนั้น แนวคิดเรื่องปรัชญาภาษาหรืออาจจะเรียกว่า แนวคิดการตีความภาษา 
หรือ ทฤษฎีการตีความหมาย ก็ได้ องค์ความรู ้เหล่านั้นสามารถจัดเป็นปรัชญาภาษา  แต่จะอยู่ใน
ลักษณะแนวคิดแบบโครงสร้างลึกหรือโครงสร้างผิวก็ขึ้นอยู ่กับว่า แนวคิดปรัชญาภาษานั้นเน้น
การศึกษาแบบใด อาทิเช่น วิชาการต่างๆ ที่ศึกษาภาษามักมุ่งเน้นที่การแก้ป๎ญหาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ภาษา เช่น สัทศาสตร์ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์ หรืออรรถศาสตร์ซึ่งศึกษาความหมาย 
ความหมายของภาษา เช่น เวลาที่เราพูดกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ฟุตบอล การที่เราท าได้
เช่นน้ีก็เพราะว่าค าพูดที่เราใช้มีความหมาย แต่ในด้านปรัชญาภาษาก็คือ "ความหมาย" คืออะไรกันแน่
และภาษาหรือค าพูดที่เราใช้พูดมีความหมายขึ้นมาได้อย่างไร นั่นคือปรัชญาภาษาซึ่งคือการศึกษา

ป๎ญหาเชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ป๎ญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานความคิดที่อยู่เบื้องล่างที่สุด๔๒ 

                                                             

  ๔๐นายแพทย์ประสาน ต่างใจ, มนุษย์กับความคิดเพื่อเข้าถึงความรู้ ความจริงของชีวิตโลกและ
จักรวาล, (พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พันลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๕. 

  ๔๑กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ภาษากับการ
สื่อสาร                ( Language and Communication ) ฉบับปรับปรุง, (พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒. 

  ๔๒โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, ปรัชญาภาษา, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๘ , (ออนไลน์), https://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/en/list-of-all-the-books-en/๔๔๓๐-
language-phylosophy, เข้าถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕. 

http://intanin.lib.ku.ac.th/search~S0*thx?/t%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E32%7d%7bu0E20%7d%7bu0E32%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d+%2F+%7bu0E42%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E08%7d%7bu0E08%7d%7bu0E4C%7d+%7bu0E2B%7d%7bu0E07%7d%7bu0E28%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E25%7d%7bu0E14%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E20%7d%7bu0E4C%7d%2C+%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E38%7d%7bu0E07%7d%7bu0E40%7d%7bu0E17%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E2F%7d+%3A+%7bu0E2A%7d%7bu0E33%7d%7bu0E19%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E34%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E48%7d%7bu0E07%7d%7bu0E08%7d%7bu0E38%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E25%7d%7bu0E07%7d%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E13%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E17%7d/t|bbc3d1aaadd2c0d2c9d2/1%2C1%2C3%2CB/frameset&FF=t|bbc3d1aaadd2c0d2c9d2&3%2C%2C3/indexsort=-
http://intanin.lib.ku.ac.th/search~S0*thx?/t%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E32%7d%7bu0E20%7d%7bu0E32%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d+%2F+%7bu0E42%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E08%7d%7bu0E08%7d%7bu0E4C%7d+%7bu0E2B%7d%7bu0E07%7d%7bu0E28%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E25%7d%7bu0E14%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E20%7d%7bu0E4C%7d%2C+%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E38%7d%7bu0E07%7d%7bu0E40%7d%7bu0E17%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E2F%7d+%3A+%7bu0E2A%7d%7bu0E33%7d%7bu0E19%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E34%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E48%7d%7bu0E07%7d%7bu0E08%7d%7bu0E38%7d%7bu0E2C%7d%7bu0E32%7d%7bu0E25%7d%7bu0E07%7d%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%7bu0E13%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E21%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E17%7d/t|bbc3d1aaadd2c0d2c9d2/1%2C1%2C3%2CB/frameset&FF=t|bbc3d1aaadd2c0d2c9d2&3%2C%2C3/indexsort=-
https://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/en/list-of-all-the-books-en/4430-language-phylosophy,%20เข้าถึง
https://www.lib.ku.ac.th/web/index.php/en/list-of-all-the-books-en/4430-language-phylosophy,%20เข้าถึง


๖๕ 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อจะกล่าวถึงปรัชญาภาษากับการตีความหมายภาษาต้นฉบับเป็นภาษาแปลแล้ว จึงมี
ความเกี่ยวข้องการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ของมนุษย์นั่นเองและหลักการส าคัญคือว่า มนุษย์กับการ
เรียนรู้ภาษาอย่างไร จิตมนุษย์กับภาษามีความสัมพันธ์กันแบบไหน ความคิดมนุษย์กับภาษามีความ
เชื่อมโยงกันอย่างไร ทฤษฎีการตีความหมายภาษามีอย่างไร ภาษาต้นฉบับก่อนเป็นภาษาแปลคือ
อย่างไร และ ภาษาแปลที่เกิดจากการตีความหมายตามแนวคิดปรัชญาภาษาแล้วจะเป็นอย่างไรและ
ยิ่งในป๎จจุบันภาษาแต่ละประเทศบนโลกใบนี้เช่ือมโยงถึงกันทั้งหมดที่มีค ากล่าวว่า “ทุกคนสามารถย่อ
โลกทั้งใบมาอยู่ในก ามือ” ขอเพียงคนๆ นั้นมีเครื่องมือสารทันสมัยก็สามารถมองเห็นโลกได้ทั้งใบ
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และกล่าวได้ว่า ภาษาที่แท้จริงแล้วต้องมีโครงสร้างของภาษา ระบบภาษา เสียงที่
มนุษย์เปล่งออกมาและมีความหมาย รวมทั้งภาษาที่เกิดจากการเรียนรู้ เรียนรู้วัฒนธรรม มีหลายกลุ่ม

หลายคนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ๔๓ จึงไม่ต้องแปลกใจอะไรมากทุกอย่างล้วนเป็นฝีมือและ
การกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้น มนุษย์จึงเป็นผู้ประเสริฐสุดและฉลาดที่สุด 
 

๒. ปรัชญาภาษา 
  สังคมมนุษย์มีการวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานนับเป็นพันๆ ปี และมีการแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรมอย่างมากมายหนึ่งในวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนคือ “ภาษา” ภาษาเป็นเครื่องหมายของสังคม
หรือเช้ือชาติและเผ่าพันธ์ุของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารและอธิบายสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์
คิดค้นข้ึนมาเพื่อการด ารงชีพอยู่นับตั้งแต่เครื่องมือท ามาหากิน การสร้างที่อยู่อาศัย การปกครองกลุ่ม 
สิ่งทั้งหลายเหล่าน้ีล้วนต้องอาศัยความคิดและภาษาเป็นเครื่องแสดงให้คนในกลุ่มและนอกกลุ่มเข้าใจ

ตนเองและมนุษย์มีวิญญาณสร้างสรรค์อยู่ภายในสายเลือดอยู่แล้ว บางคนก็มีมาก บางคนก็มีน้อย๔๔ 
ดังนั ้น มนุษย์จึงคิดแบบไม่มีที ่ส ิ ้นสุดและเปลี ่ยนแปลงแนวคิดและสื ่อสารแนวคิดของตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและไม่เกิดความขัดแย้งในกลุ่ม ฉะนั้น แนวคิดและหลักการ

เพื่อการสื่อสารของกลุ่มมนุษย์จึงเรียกว่า “ปรัชญาภาษา” ปรัชญาภาษา๔๕ เป็นปรัชญาประยุกต์
สาขาหนึ่งที่น าเอาปรัชญาบริสุทธิ์ไปตีความผลสรุปของวิชาภาษาศาสตร์ ( linguistics) เนื้อหาของ
ภาษาศาสตร์และปรัชญาภาษามีมานานแล้ว แต่เนื่องจากก่อนนี้ยังไม่มีวิชาภาษาศาสตร์และยังไม่มี
การศึกษาปรัชญาแบบปรัชญาประยุกต์ เนื้อหาจึงแฝงอยู่ในวิชาตรรกวิทยาและญาณปรัชญา เมื่อมี

                                                             

  
๔๓กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ภาษากับการ

สื่อสาร                ( Language and Communication ) ฉบับปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙, หน้า ๙. 

  ๔๔ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, ภาษา-ภาษาศาสตร์เหมาะสมัยเบื้องต้น, (พิมพ์ครั้งที่ 
๑, กรุงเทพมหานคร: ต้นธรรมการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๕. 

  ๔๕อ.ดร.รวิช ตาแก้ว, ปรัชญาภาษา, (ออนไลน์), https://philosophy-suansunandha.com/
๒๐๑๙/๐๗/๐๒/philosophy-of-language, เข้าถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕. 

https://philosophy-suansunandha.com/2019/07/02/philosophy-of-language,%20เข้าถึง
https://philosophy-suansunandha.com/2019/07/02/philosophy-of-language,%20เข้าถึง


๖๖ 
 

การแบ่งปรัชญาออกเป็นปรัชญาบริสุทธ์ิและปรัชญาประยุกต์ ความคลุมเครือระหว่างปรัชญาภาษา
กับภาษาศาสตร์จึงกระจ่างมากข้ึน   

  นักภาษาศาสตร์ป๎จจุบันต้องรู้จัก Chomsky๔๖ ได้กล่าวว่า เมื่อเราศึกษาภาษามนุษย์ เรา
ก าลังจะก้าวไปสู่สิ่งบางคนอาจจะเรียกได้ว่า แก่นสารของมนุษย์ หรือสารัตถะของมนุษย์ ( Human 
essence ) คุณภาพที่เด่นชัดของจิตใจซึ่งเท่าที่เรารู้ถือว่าเป็นสิ่งพิเศษส าหรับมนุษย์เท่ านั้น” และ 
ภาษาเป็นปรากฏการณ์ที่นับว่าส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ ไม่มีหลักฐานชี้ได้ว่ามนุษย์เรา
เริ่มรู้จักใช้ภาษามาต้ังแต่เมื่อไร และเริ่มต้นมาอย่างไร ทั้งนี้ก็เพราะกว่าจะมีภาษาเขียนจารึกไว้เป็น
หลักฐานน้ัน มนุษย์เราได้มีภาษาพูดใช้กันมานานแสนนาน และมีวิวัฒนาการมาไกลแล้ว เป็นอันว่าพอ
เรารู้จักมนุษย์ ก็เห็นว่ามนุษย์เรารู้จักใช้ภาษาแล้ว มนุษย์เราพยายามใช้ภาษาตั้งแต่เริ่มมีความคิด
ความเข้าใจ คือตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์ เพราะเมื่อมีความคิด ความเข้าใจ ก็ย่อมมีความต้องการหาทาง
แสดงออกให้ผู้อื่นทราบสญัชาติญาณนี้ย่อมผลักดันให้มนุษย์ผูน้ั้นหาวิธีแสดงออกมาใหผู้้อื่นทราบจนได้ 
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของภาษา ภาษาคืออะไร ภาษาคือระบบของเครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ส าหรับแสดง
ความคิดและความเข้าใจ ระบบหนึ่งก ็เป ็นภาษาหนึ ่ง ภาษาจึงอาจมีได้หลายระบบ แล้วแต่
เครื่องหมายที่ก าหนดข้ึนและระเบียบแบบแผนที่รับรู้กันในหมู่ผู้ใช้ภาษาเดียวกัน ภาษาจึงอาจจะเป็น

ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือ ภาษาสัญญาณก็ได้ ทั้งหมดรวมเรียกว่า สัญญะ (Sign)๔๗ ความว่าดังนี้ 
  ๑. ภาษาพูด (Spoken Language) เป็นภาษาที่ใช้เสียงเป็นเครื่องหมายหรือสัญญะ (Sign) 
เป็นภาษาพื้นฐานของมนุษย์ เพราะสะดวกกว่าการใช้อย่างอื่น 
   ๒. ภาษาเขียน (Written Language) เกิดข้ึนภายหลังภาษาพูดนานแสนนาน และเกิดข้ึนโดย
ต้องการเลียนแบบหรือแทนภาษาพูด เกิดจากความต้องการที่จะรักษาค าพูดไว้นานๆ เพื่อช่วยความ
ทรงจ า แต่เมื่อถ่ายทอดภาษาพูดเป็นภาษาเขียนเข้าจริงๆ ก็ต้องมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของภาษาเขียน คือ ต้องยอมรับว่าผู้อ่านไม่เห็นหน้าผู้เขียนและอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกับ
ผู้เขียน ในการเขียนนั้น ผู้เขียนมีเวลาคิดและขัดเกลาภาษาได้อย่างรอบคอบถี่ถ้วนกว่าการพูด และ
เก็บไว้นานได้ 
      ๓. ภาษาสัญญาณ (Signal Language) เป็นภาษาที่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้เสียง
สื่อสารกันได้ และเขียนติดต่อกันตามปกติไม่ได้ จึงต้องหาวิธีส่งสัญญาณถึงกันด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ท าท่าทางใช้มือเป็นภาษาอย่างคนใบ้ การโบกธงเป็นสัญญาณ เนื่องภาษาสัญญาณเป็นภาษาที่ใช้ในวง
แคบ ซึ่งเป็นการตกลงท าความเข้าใจกันก่อนล่วงหน้าของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มว่าสัญญาณที่แสดงให้เห็น
นั้นสื่อสารถึงเรื่องใด 
                                                             

  ๔๖Chomsky Noam, (อ้างอิงใน ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, ภาษา : ภาษาศาสตร์
เหมาะสมัยเบื้องต้น, (พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร: ต้นธรรมการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๐-๑๑. 

  ๔๗สุรพงษ์ คงสัตย์, ภาษาอังกฤษศึกษา:แนวคิดและไวยากรณ์, (พิมพ์ครั้งที่ ๑, นครราชสีมา: 
โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น, ๒๕๖๑), หน้า ๑๔๗-๑๕๕. 



๖๗ 
 

  ๔. ภาษาเหตุผล (Reasoning Language) ภาษาไม่จ าเป็นต้องแสดงเหตุผลเสมอไป เพราะ
ความคิดและความเข้าใจไม่จ าเป็นต้องอยู่ในขอบข่ายของเหตุผลทุกครั้ง คนเรามีสัญชาติญาณอยากมี
ความมั่นใจในความคิดและการตัดสินใจของตนเอง และอยากให้ผู้อื่นเช่ือถือความคิดและการตัดสินใจ
ของตน จึงชอบหาข้ออ้างมาสนับสนุน เราจ ึงแสดงเหตุผลของเราออกมาด้วยภาษาเหตุผล 
(Reasoning) การอ้างเหตุผลนั้นไม่จ าเป็นจะต้องอ้างเพื่อจูงใจคนอื่นเท่านั้น บางครั้งเราอ้างในใจของ
เราเองเพื่อความมั่นใจว่าเราตัดสินใจดีแล้ว 
  เมื่อภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นข้ึนมาเพื่อต้องการสื่อสารความคิดของตนหรือกลุ่มของตนไป
ยังอีกกลุ ่มจึงมีนักวิชาการได้กล่าวถึงการก าเนิดของภาษาตามทรรศนะ ๕ แนว คือ ๑) จาก
สัญชาตญาณ  ๒) จากอารมณ์  ๓) จากการเลียนเสียง ๔) จากป๎ญญา ๕) จากธรรมชาติของ
มนุษย์  และสืบเนื่องจากภาษาเป็นสัญญะที่แสดงความหมายตามระบบเพื่อใช้สื่อสารความคิดจากคน
หนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  การสื่อสารความคิดให้ได้ความหมายที่ชัดเจนจ าเป็นต้องใช้เหตุผล การมีเหตุผล 

ก็คือ การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์๔๘และอยู่ได้ต้องประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นคุณภาพของการคิดและ
จ าเป็นต้องใช้ภาษาแสดงออกมาให้เข้าใจ  เหตุผลมีความส าคัญในการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ 
การใช้เหตุผลของมนุษย์น้ันอ้างอิงไว้กับความเช่ือที่แฝงเร้นอยู่ในความคิดหลายข้ันตอน เหตุผลจึงเป็น
บทสรุปเชิงการรู้ตามความเช่ือที่อ้างสบืเนื่องต่อๆ กันมาจากการรู้เรื่องหนึ่งไปสู่การรู้อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากความเช่ือที่แตกต่างกันของแต่ละคน และ การใช้เหตุผลมีพัฒนาการมายาวนานพร้อม
กับการอุบัติข้ึนในโลกของมนุษย์ นักปรัชญากรีกเริ่มสนใจก าหนดกฎเกณฑ์ของการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง 
โดยแอร์เริสทาเทิลได้รวบรวมและแต่งเติมข้ึนเป็นต าราตรรกวิทยา โดยมีรูปแบบของการใช้เหตุผลสอง
แบบ คือ แบบอุปนัย (Inductive) และแบบนิรนัย (Deductive) ดังที่ปรากฏในวิชาตรรกวิทยา การ
ก าเนิดปรัชญาภาษาในปลายศตวรรษที่ ๑๙ ปรัชญามโนคตินิยมได้สร้างความสับสนให้แก่วงการ
ปร ัชญา จ ึงม ีปฏิก ิร ิยาข ึ ้นหลายแบบ เช่น ปฏิบ ัต ิน ิยม (Pragmatism) อ ัตถิภาวะน ิยม 
(Existentialism) ลัทธิมากซ์ (Marxism) ปรัชญาข้อมูลทางผัสสะของรัสเซล (Structural realism) 
สัจนิยมของมัวร์  ลัทธิอุบัติวิวัฒนาการตามแนวคิดของดาร์วิน (Evolution form Darwinism) ลัทธิ
ปฏิฐานนิยมใหม่ (Neo-positivism), ลัทธิอัชฌัตติกญาณนิยมใหม่ (Neo-intuitionism) ลัทธิจิตวิทยา 
(Psychologism) การมีระบบข้ึนมากมายเช่นน้ีหมายถึงวิกฤตของปรัชญา จึงเกิดมีปรัชญาแนวใหม่
ขึ้นมาซึ่งไม่พยายามสร้างระบบค าสอน แต่มีหน้าที่เพียงวิจารณ์   นักปรัชญาที่ผ่านมาไม่คิดสนใจ
วิเคราะห์ถ่ีถ้วนให้เข้าใจค าถามหรือป๎ญหาของค าถามนั้นให้ดีเสียก่อนว่าเป็นป๎ญหาจริงๆ หรือไม่ 

                                                             

  
๔๘พุทธทาสภิกขุ, โพธิป๎กขิยธรรม ธรรมสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง ๓๗ ประการ, (กรุงเทพมหานคร:

ธรรมสภา, ๒๕๑๒), หน้า อนุโมทนา-๑. 



๖๘ 
 

  อย่างไรก็ตาม ปรัชญาความหมาย๔๙ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความหมายของ
ภาษาไว้ว่า พุทธทาสภิกขุท่านแยกภาษาคนกับภาษาธรรม ส่วนนักภาษาศาสตร์แยกเป็นความหมาย
ระดับผิวพื้น (surface meaning) กับความหมายระดับลึก (deep meaning) ปรัชญาแห่งการ
ประนีประนอม ได้ให้ความหมายในการใช้ภาษา ๔ ระดับ คือภาษาคนมี ๒ ระดับ อันได้แก่ ระดับผิว
พื้นกับระดับลึก ภาษาธรรมมีได้ ๔ ระดับ กล่าวคือ นอกจาก ๒ ระดับแรกแล้วยังมีระดับลึกที่สุด 
(deepest meaning) และระดับลึกกว่า (deeper meaning) คือว่า   
  ๑) ระดับผิวพื้น ได้แก่ ความหมายที่เข้าใจกันในระดับชาวบ้าน มีอารมณ์และรสนิยมส่วนตัว
เข้ามาแทรก และมักจะมีป๎ญหามาจากอารมณ์และรสนิยม อาจก่อให้เกิดป๎ญหาที่น าไปสู่ผลประโยชน์
ที่อยู่ใกล้ชิดกับความรู้สึก 
  ๒) ระดับลึก ความหมายระดับนี้ได้แก่ความเข้าใจทางวิชาการซึ่งนักวิชาการมักจะเข้าใจ
ตรงกัน แต่ครั้นมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ความหมายระดับผิวพื้นก็มักจะแทรกเข้ามาท าให้เสีย
งาน 
  ๓) ระดับลึกที่สุด เป็นความหมายในความเข้าใจของศาสดาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและ
ศีลธรรม ศาสดาท่านเข้าถึงด้วยวิธีการเฉพาะตัวของท่าน ท่านเข้าถึงแล้วก็ปรารถนาจะเผื่อแผ่แก่มวล

มนุษย์ แต่ทว่าธรรมะที่ท่านเข้าถึงนั้นเป็นธรรมะในระดับปรมัตถสัจจะ๕๐ มนุษย์เราไม่เคยประดิษฐ์
ภาษาไว้อธิบายปรมัตถสัจจะ มนุษย์เรามีแต่ภาษาส าหรับใช้ในระดับสมมติสัจจะทั้งสิ้น จึงเหมาะสม
ส าหรับช้ีแจงเรื่องราวที่มีประสบการณ์ได้ด้วยประสบการณ์ทางผัสสะ เพื่อชี้แจงปรมัตถสัจจะที่ท่าน

เข้าถึง การใช้ภาษาสมมติสัจจะอธิบายปรมัตถสัจจะ๕๑ของศาสดาทั้งหลาย พุทธทาสเรียกภาษา
ดังกล่าวว่าภาษาธรรม ซึ่งเราต้องมองให้ทะลุเปลือกนอกแห่งภาษาคน จึงจะเข้าถึงแก่นอันเป็น
ความหมายแท้ของภาษาธรรมได้บ้าง 
  ๔) ระดับลึกกว่า เราที่ฟ๎งค าสอนของศาสดา หากเราเข้าใจตามความต้องการของอารมณ์และ
รสนิยมของเราเอง เราก็จะได้เพียงความหมายผิวพื้นของธรรมะ ผู้ใดเข้าใจธรรมะตามหลักตรรกวิทยา
และตามหลักวิชาการต่างๆ ย่อมได้ความหมายระดับลึก คือรู ้แต่ไม่ปฏิบัติ ศาสนิกชนที่เข้า ถึง
ความหมายลึกที่สุดของศาสดาก็คงจะมีจ านวนน้อย อีกจ านวนหนึ่งพยายามที่จะเข้าถึงธรรมะให้ลึก

                                                             

  ๔๙อ.ดร.รวิช ตาแก้ว, ปรัชญาภาษา, (ออนไลน์), https://philosophy-suansunandha.com/
๒๐๑๙/๐๗/๐๒/philosophy-of-language, เข้าถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕. 

  ๕๐ดู. อรหันตสูตรที่ ๕, ๑๕/๖๕, โปฏฐปาทสูตร ๙/๓๑๒. 
  ๕๑ป.อ. ปย ุต ฺ โต, พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ ฉบ ับประมวลธรรม ข ้อ [๕๐], (ออนไลน์) , 

http://dhamma.serichon.us/๒๐๑๗/๐๒/๐๕/%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%B
๑%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%๙๖%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%
B๐-%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%A๓%E๐%B
๘%B๔%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๙%๘๖-%E๐%B๘%AD, เข้าถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕. 
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http://dhamma.serichon.us/๒๐๑๗/๐๒/๐๕/%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙๕%25E๐%25B๘%25๙๖%25E๐%25B๘%AA%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25B๐-%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๔%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๔%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๙%25๘๖-%25E๐%25B๘%AD,%20เข้าถึง
http://dhamma.serichon.us/๒๐๑๗/๐๒/๐๕/%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙๕%25E๐%25B๘%25๙๖%25E๐%25B๘%AA%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25B๐-%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๔%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๔%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๙%25๘๖-%25E๐%25B๘%AD,%20เข้าถึง
http://dhamma.serichon.us/๒๐๑๗/๐๒/๐๕/%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙๕%25E๐%25B๘%25๙๖%25E๐%25B๘%AA%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25B๐-%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๔%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๘%25๘๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25B๔%25E๐%25B๘%25๘๗%25E๐%25B๙%25๘๖-%25E๐%25B๘%AD,%20เข้าถึง


๖๙ 
 

ที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ หมั่นศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ คนกลุ่มนี้ก าลังมุ่งเข้าสู่ความหมายที่
ลึกที่สุด แต่ยังไม่ถึงจึงได้ความหมายที่เรียกได้ว่าระดับลึกกว่า ส าหรับผู้ที่ศึกษาค าสอนของศาสดา

หลายท่าน โดยเช่ือว่าศาสดาเหล่านั้นเข้าถึงปรมัตถสัจจะ๕๒เดียวกัน แต่จ าเป็นต้องอธิบายสั่งสอน
ด้วยภาษาสมมติสัจจะของแต่ละท้องถิ่น จึงพยายามมองให้ทะลุเปลือกของแต่ละศาสนาเพื่อเข้าถึง

แก่นร่วมของศาสนาต่างๆ โดยถือว่าน่ันคือปรมัตถสัจจะ๕๓ร่วมของศาสดาทั้งหลาย ส่วนที่เป็นแก่นที่
ได้จากการศึกษาในท านองนี้เรียกได้ว่าความหมายระดับลึกกว่าเช่นกัน 
  ค ากล่าวข้างต้นจึงท าให้มองเห็นว่า ปรัชญาภาษาน้ันเป็นสิ่งสื่อสารแสดงตัวตนของมนุษย์มา
ตั้งแต่ดั้งเดิม เพราะภาษาเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดหรือแม้แต่อยู่ ในท้องแม่ก็ยังได้
เรียนรู้ผ่านทางสายเลือดและพัฒนาไปตามระบบและกลไกการเจริญเติบโตของอวัยวะทางร่างกาย จึง
กล่าวได้ว่า ปรัชญาภาษาน้ันต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้วยอวัยวะทางร่างกาย อาทิเช่น เส้นเสียง ลิ้น 

ฟ๎น ริมฝีปากและจมูกที ่มีความสมบูรณ์ทั ้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์๕๔ เพื ่อการถ่ายทอด
ความหมายภาษาหรือการตีความหมายของภาษาต้นฉบับไปเป็นภาษาแปล กระบวนการคิดก็เป็นอีก
จุดหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ภาษาออกมาได้สวยงามทั้งระบบค า ( Word Structure ) ระบบ
เสียง ( Phonetics ) ระบบประโยค ( Syntax ) และสุดท้ายระบบความหมาย ( Semantics ) ที่
สมบูรณ์และมนุษย์สามารถน าเป็นสื่อสารในการเข้าใจระหว่างกลุ่มและการติดต่อสื่อสารกับสังคม
ภายนอกกลุ่มตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. มนุษย์กับการเรียนรู้ภาษา 
  การเกิดปรัชญาภาษาน้ันเกิดจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวของมนุษย์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ครอบครัว
และบริบทสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายด้วย ตลอดทั้งมนุษย์มีความต้องการเรียนรู้ตามวัยซึ่งมีความสอดคล้อง
กับหลักการและแนวคิดการพัฒนาการของมนุษย์ต้ังแต่การปฏิสนธิลงในครรภ์ของมารดาที่สะท้อนให้
เห็นพัฒนาการของสังคมมนุษย์อย่างต่อเนื่องและภาษาท าให้มนุษย์มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดและน าไปสู่
การพัฒนาความรู ้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ขึ ้นมามากมายก็เพราะมนุษย์ได้เรียนรู ้ภาษาผ่าน

                                                             

  ๕๒บัญญัติ ปรมัตถ์ สมมติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ, (ออนไลน์), http://khunsamatha.com/and 
https://www.gotoknow.org/posts/๒๑๕๙๗๐, เข้าถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕. 

  ๕๓สุจินต์ บริหารวนเขตต์, ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก , มูลนิธิศึกษาและ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา, ๒๕๓๖ (หรือ เว็บไซด์ บ้านธัมมะ), (ออนไลน์),  https://th.wikipedia.org/wiki/%E๐%
B๘%๙B%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%๙๖%E๐%B๘%๙๘%E
๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๑, เข้าถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕. 

  ๕๔ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, ภาษา-ภาษาศาสตร์เหมาะสมัยเบื้องต้น, (พิมพ์ครั้งที่ 
๑, กรุงเทพมหานคร: ต้นธรรมการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓-๑๔. 

https://www.gotoknow.org/posts/๒๑๕๙๗๐,%20เข้าถึง
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙๕%25E๐%25B๘%25๙๖%25E๐%25B๘%25๙๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑,%20เข้าถึง
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙๕%25E๐%25B๘%25๙๖%25E๐%25B๘%25๙๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑,%20เข้าถึง
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E๐%25B๘%25๙B%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑%25E๐%25B๘%25B๑%25E๐%25B๘%25๙๕%25E๐%25B๘%25๙๖%25E๐%25B๘%25๙๘%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๓%25E๐%25B๘%25A๑,%20เข้าถึง


๗๐ 
 

กระบวนการพัฒนาการของอายุตนเองในตามธรรมชาติ ก าชัย ทองหล่อ๕๕ ได้กล่าวถึงข้อสันนิษฐาน
การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์อย่างน่าคิด ๔ ประการ คือว่า ๑) เกิดจากการเลียนเสียงแวดล้อมที่ปรากฏ
ก้องข้ึน เช่น เสียงร้องของสัตว์ เสียงของสิ่งเสียดสีกัน เสียงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นต้น ๒) 
เกิดจากเสียงอุทานทีเ่ปล่งออกมาในขณะที่เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น โอย โวย ว้าย เฮ้ย เป็นต้น ๓) เกิด
จากเสียงที่เปล่งออกมาในขณะที่ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น สาระพา เฮโล ฮุยเลฮุย หึดหัด เย้ เป็นต้น 
และ ๔) เกิดจากการคิดค าข้ึนใช้และก าหนดความหมายของค านั้นให้เข้าใจกันได้ในกลุ่มของตน การ
คิดค าน้ีเกิดการมองเห็นด้วยตาและอาศัยการสังเกตจากรปูรา่งลักษณะรวมทั้งกิริยาอาการของสิ่งนั้นๆ 
แล้วก าหนดค าข้ึนใช้กันในกลุ่ม เช่น สูง ต ่า ด า ขาว อ้วน ใหญ่ บน กลม นอน เดิน นั่ง กิน ดิน เล็ก 
ผอม เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในสภาพที่อยู่รอบตัวของมนุษย์แล้วได้น า
ปรากฎการณ์ธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ได้สมผัสด้วยตนเองก าหนดเป็นองค์ความรู้ความเข้าใจและ
ต่อมาเรียกว่า ภาษา เพราะความต้องการที่จะใช้ภาษาที่ถูกก าหนดขึ้นจากความคิดเป็นเครื่องมือ
สื่อสารระหว่างกันและภาษาก็เพิ่มข้ึนตามขนาดของสังคมมนุษย์จึงท าให้มนุษย์พยายามเรียนรู้สิ่งที่อยู่
ไกลออกไปเรื่อยๆ พร้อมกับการพัฒนาทกัษะภาษาให้มากขึ้นจากภาษากลุม่ตนเองก็ไปเรยีนรู้จากกลุ่ม
อื่นๆ ปรัชญาภาษาก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสถานการณ์สังคมมนุษย์ ดังนั้น นักวิชาการในยุค
หลังๆ จึงใช้ข้อสันนิษฐานข้างต้นเป็นเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวการก าเนิดและวิวัฒนาการของภาษา 

มนุษย์เรียนรู้ภาษาได้อย่างไร รูปแบบและโครงสรา้งภาษาสื่อสาร๕๖ นั้นเพิ่มว่า ๑) การใช้กิริยาอาการ
เพื่อสื่อความหมาย ๒) การสื่อสารกับธรรมชาติ ๓) การใช้เสียงอุทาน ๔) เสียงร้องของเด็กทารก และ 
๕) การสมมติเรียก การด าเนินอย่างนี้เพราะว่ามนุษย์ต้องการด าเนินชีวิตได้ดีและมีความสุขของกลุ่ม
และตนเอง 
  ดังนั้น กล่าวได้ว่า ภาษาที่มนุษย์ได้เรียนรู้ท าให้มีลักษณะเป็นสังคมขึ้น กล่าวคือ ๑) ภาษาเกิด
จากการเรียนรู ้ เลียนแบบ ถ่ายทอด มิใช่เกิดจากสัญชาตญาณ หรือ พันธุกรรม ๒) ภาษาเป็น
วัฒนธรรมของมนุษย์มีการสร้างสรรค์ข้ึนมาโดยเป็นที่ตกลงยอมรับในสังคมเดียวกันและสะสมสืบทอด
จากคนรุ่นก่อนไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป ๓) ภาษาแต่ละภาษามีหลายกลุ่ม หลายระดับตามลักษณะของ
สังคมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับวัฒนธรรม สภาพครอบครัว สภาพสังคม สภาพทองถิ่น หรือ
วัตถุประสงค์การใช้ภาษา ๔) ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ค าบางค าอาจใช้ภาษาชั่วระยะหนึ่ง

                                                             

  ๕๕กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ภาษากับการ
สื่อสาร               ( Language and Communication ) ฉบับปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙, หน้า ๒-๔. 

  
๕๖กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ภาษากับการ

สื่อสาร               ( Language and Communication ) ฉบับปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙, หน้า ๖.  



๗๑ 
 

แล้วก็หายไป เพราะไม่มีผู้ใช้พูด บางค าอาจยังใช้อยู่แต่มีความหมายต่างไปจากเดิมและนอกจากนั้น
อาจจะมีค าเกิดข้ึนใหม่ที่มาจากความนิยม รับวัฒนธรรมใหม่ๆ วิทยาการใหม่ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาทั้งสิ้น และ ๕) ภาษามีจ านวนประโยคไม่รู้จบในแต่ละภาษา แม้จะมีจ านวน
เสียงหรือจ านวนค าจ ากัด แต่เมื่อน าเสียงและค าเหล่านั้นเรียบเรียงเป็นประโยคจะสามารถผลิต
ประโยคได้มากมายไม่รู้จบสิ้น สิ่งนี้เกิดจากความต้องของมนุษย์ที่จะสื่อสารความคิดและสิ่งที่ตนเอง
เรียนรู้มาถ่ายทอดไปยังบุคคลอืน่ๆ ที่ตนเองไม่รู้มาก่อน ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ต้องการเรียนรู้ภาษาที่
ตนเองไม่เคยได้ยินและเรียนรู้มาก่อนตามบริบทสังคม   
๔. จิตมนุษย์กับการแสดงออกทางภาษา  
  ธรรมชาติและการเรียนรู้ที่จุดตัดของปรัชญาภาษาและปรัชญาของจิตใจยังได้รับการจัดการ
ในจิตวิทยาภาษาศาสตร์สมัยใหม่ด้วย ค าถามส าคัญคือภาษามีมาแต่ก าเนิดมากแค่ไหน? การได้มาซึ่ง
ภาษาเป็นคณะพิเศษในใจหรือไม่? อะไรคือความเช่ือมโยงระหว่างความคิดและภาษา? มีมุมมองทั่วไป
ในการเรียนรู้ภาษา ประการแรกคือมุมมองของนักพฤติกรรมนิยมซึ่งก าหนดว่าไม่เพียงแต่เป็นการ
เรียนรู ้ภาษาจ านวนมากเท่านั ้น แต่ยังเรียนรู้ผ่านเงื ่อนไข ประการที ่สองคือมุมมองการทดสอบ
สมมติฐานซึ่งเข้าใจการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับกฎและความหมายของวากยสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน ผ่านการใช้คณะป๎ญญาทั่วไป มุมมองซึ่งระบุว่าอย่างน้อย

บางส่วนของการตั้งค่าประโยคที่มีมา แต่ก าเนิดและเดินสายขึ ้นอยู ่กับบางโมดูลของจิตใจ๕๗ มี
แนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโครงสร้างของสมองเมื่อพูดถึงภาษา โมเดล Connectionist เน้น
ความคิดที่ว่าค าศัพท์ของบุคคลและความคิดของพวกเขาท างานในรูปแบบเครือข่ายแบบกระจายและ
เช่ือมโยงกัน โมเดลยืนยันว่ามีอุปกรณ์พิเศษในสมองที่ทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ภาษา แบบจ าลองการ
ค านวณเน้นความคิดของภาษาที่เป็นตัวแทนของความคิดและการประมวลผลเชิงค านวณที่เหมือน
ตรรกะซึ่งจิตใจด าเนินการมากกว่าน้ัน แบบจ าลองฉุกเฉินมุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่ว่าคณะธรรมชาติเป็น
ระบบที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นจากส่วนทางชีวภาพที่เรียบง่ายกว่า แบบจ าลอง  Reductionist พยายาม
อธิบายกระบวนการทางจิตระดับสูงในแง่ของกิจกรรมทางประสาทสรีรวิทยาระดับต ่าขั้นพื้นฐานของ

สมอง๕๘ และพระพุทธศาสนาก็มีความเช่ือมโยงกับรูปแบบการสื่อสารเช่นเดียวกันความว่า “ความ
อดทนคือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ท ารา้ย
ผู้อื่น ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้

                                                             

  ๕๗โฟดอร์ เจอร์รี่ เอ., ต้นแบบของใจ : การเขียนเรียงความในคณะจิตวิทยา, ส านักพิมพ์เอ็มไอที, 
แ ล ะ  Pinker,S.L'Istintodel Linguaggio,ภ า ษ า ส ั ญ ช า ต ญ า ณ ,( อ อ น ไ ล น ์ ) , 
https://hmong.in.th/wiki/Philosopheroflanguageเข้าถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕. 

  ๕๘Churchland P., Soul: ปรัชญาการเดินทางเข้ามาในสมอง เคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์: 
ส านักพิมพ์ MIT, (ออนไลน์), https://hmong.in.th/wiki/Philosopher_of_language, เข้าถึงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๕. 

https://hmong.in.th/wiki/Philosopheroflanguageเข้าถึง
https://hmong.in.th/wiki/Philosopher_of_language,%20เข้าถึง
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ถึงพร้อม การท าจิตของตนให้ผ่อนแผ้ว นี้คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่กล่าวร้าย
ผู้อื่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความส ารวมในปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร การอยู่ใน

เสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิตน้ีคือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”๕๙ 
 

๕. ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา 
  เมื่อมนุษย์มีการเรียนรู้ภาษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ผ่านกระบวนการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่มซึ่งมีภาษาเป็นตัวน าทางแนวคิดและวัฒนธรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย มนุษย์ก็ยังไม่หยุด
คิดในการพัฒนาจึงท าให้เกิดลักษณะการสื่อสารในหลายๆ ลักษณะ มนุษย์จึงคิดปรัชญาภาษาในส่วน
ของกฎเกณฑ์หรือระเบียบทางภาษาขึ้นมาเพื่อสร้างระบบและมาตรฐานทางภาษา เรียกว่า ทฤษฎี

ภาษา โดยนักภาษาศาสตร์รุ่นต่อๆ มาได้สรุปไว้ ๖ ทฤษฎี๖๐ ดังนี ้
  กลุ่มที่ ๑ ไวยากรณ์แนวเดิม (Traditional Grammar) กลุ่มไวยากรณ์แนวเดิมเป็นแนวคิดที่
ใช้สอนภาษากันในโรงเรียนยุโรปประมาณศตวรรษที่ ๑๗ และมีพื้นฐานพัฒนามาจากไวยากรณ์กรีก
และละตินจากการเขียนไวยากรณ์อังกฤษทั้งๆ ที่โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับกรีก ละตินไม่
เหมือนกัน ต่อมาในศตวรรษที่ ๑๘ ชาวพื้นเมืองเดินทางเข้าสู่เมืองมากขึ้นเกรงว่าภาษาอังกฤษจะวิบัติ
จึงมาการบัญญัติและเขียนกฎเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
ประโยคได้อธิบายเกี่ยวกับบุรุษ เพศ กาล มาลา วาจก การก โดยไม่ค านึงว่าภาษานั้นจะเป็นอย่างไร
และใช่หรือไม่ และต่อมานักไวยากรณ์สมัยใหม่เห็นความบกพร้องในหลักทฤษฎีไวยากรณ์แนวเดิมได้มี
การปรับเปลี่ยนและพยายามศึกษาข้อบกพร่องและแก้ไขให้สามารถเรียนรู้ต่อได้และไวยากรณ์แนว
เดิมเป็นรากฐานของการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจนถึงป๎จจุบัน 
  กลุ่มที่ ๒ ไวยากรณ์โครงสร้าง (Structural Grammar) กลุ่มไวยากรณ์โครงสร้างนี้เชื่อว่า 
ภาษามีโครงสร้างสิ่งที่มีอยู่ในภาษาเป็นต้นว่า เสียง ค า วลี เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างในการ
วิเคราะห์ภาษาจึงต้องพยายามหาความสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆ อันเป็นส่วนประกอบ แนวคิดน้ีเกิดข้ึน
ในยุโรปและอเมริกันพร้อมๆ กัน ประมาณศตวรรษ ๑๙๓๓ โดยแนวคิดนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์คือ เดอ 
เซอซูร์ แห่งกรุงปร๊าก และนักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือ บลูมฟิลด์ ด้วยการน าหลักจิตวิทยากลุ่ม
พฤติกรรมมาอธิบายภาษา พวกเขาถือว่า พฤติกรรมย่อมเกิดจากสาเหตุและอธิบายได้กับหลักทฤษฎี
การเรียนรู้เรียกว่า Stimulus-Response ต่อมานักภาษาศาสตร์ชื่อว่า ฟรีส เสนอเกณฑ์ใหม่ในการ
จ าแนกค าโดยใช้ส่วนประกอบของประโยคโดยใหเ้หตุว่า ค าที่ปรากฏในต าแหน่งเดียวกันได้ย่อมเป็นค า
ชนิดเดียวกัน อาทิเช่น Coffee is good. กับ The man is good. เขาสรุปว่า ค าว่า Coffee และ 
Man เป็นค าชนิดเดียวกันคือนาม 

                                                             

  ๕๙ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐,ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๘๓-๑๘๔/๙๐-๙๑. 

  ๖๐Fries & Charales C. ( อ้างอิงใน สุรพงษ์ คงสัตย์, ภาษาอังกฤษศึกษา:แนวคิดและไวยากรณ์
, (พิมพ์ครั้งที่ ๑, นครราชสีมา: โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น, ๒๕๖๑)), หน้า ๑๔๘-๑๔๙.  
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  กลุ่มที่ ๓ ไวยากรณ์ปริวรรต  (Transformation Grammar) เมื่อการศึกษาภาษาตามแนว
ไวยากรณ์โครงสร้างแพร่หลายไปในหมู่ผู้สนใจศึกษาภาษา  นักภาษาศาสตร์ส่วนหนึ่งเริ่มพบจุดอ่อน
ของทฤษฎีไวยากรณ์แนวนี้  ดังนั้น  จึงหาวิธีการที่จะศึกษาภาษาให้ได้ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เริ่ม
ด้วย  ชอมสกี  ( A.  Noam  Chomsky )  ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาศาสตร์ป๎จจุบันอยู่ที่สถาบัน
เทคนิควิทยาแมซซาจูเซท  ประมาณปี  ค.ศ.  ๑๙๗๕   ชอมสกี  เช่ือว่า  ไวยากรณ์ที่สมบูรณ์ควรเป็น
ไวยากรณ์ที ่แสดงโครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักภาษานั ้น ๆ  ชอมสกี  เสนอความคิดว่า  
ไวยากรณ์ที ่จะสามารถบรรยายภาษาได้ดีคือ  ไวยากรณ์ปร ิวรรตและตามที่ปรากฏในหนังสือ  
Syntactic  Structure  มีอยู่  ๓  ระดับคือว่า ระดับที่ ๑ โครงสร้างวลี ระดับที่ ๒ โครงสร้างค า และ
ระดับที่ ๓ โครงสร้างปริวรรต ความคิดส าคัญของไวยากรณ์อยู่ที่กฎปริวรรตคือ  การมองภาษาของ
มนุษย์ มี  ๒  ระดับคือ  ระดับลึกและระดับผิว ไวยากรณ์ปริวรรคถือว่า  การวิเคราะห์ประโยคให้
สมบูรณ์ถูกต้องจะต้องพิจารณาโครงสรา้งลกึของประโยคด้วยโครงสร้างลกึนี้ได้มาจากกฎโครงสร้างวลี  
ประโยคที่อยู่ในโครงสร้างลึกจึงเป็นประโยคในความคิดข้ันต้นของมนุษย์  ส่วนประโยคโครงสร้างผิว
นัน้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับโครงสร้างลึกก็ได้ 
 กลุ่มที่ ๔ ไวยากรณ์การก  (Case  Grammar ) ไวยากรณ์การก คือ ไวยากรณ์ซึ่งแตกสาขา
ออกมาจากไวยากรณ์ปริวรรต บุคคลส าคัญซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดไวยากรณ์การก คือ  ซาร์ลส์  เจ  ฟิ
ลมอร์  ( Charles  J.  Fillmore )  เขาได้เสนอแนวความคิด ในเรื่อง การกในบทความหลายบท  
ระหว่างปี  ค.ศ. ๑๙๖๖ – ๑๙๖๘  ความคิดของฟิลมอร์เกี่ยวกับการกนี้สืบเนื่องมาจากความคิดแก้ไข
จุดอ่อนของไวยากรณ์ปริวรรตของชอมสกี โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์แบบประธานและกรรมการ
ของประโยคซึ่งชอมสก ีถือว่า  อยู่ในโครงสร้างลึกและมีความสมัพันธ์อย่างใกลชิ้ดกับองค์ประกอบทาง
ความหมาย และ ฟิลมอร์ ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้  เขากล่าวว่า  ประธานและกรรมน่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ในข้ันที่ค่อนไปทางโครงสร้างผิวเผิน ส่วนความสัมพันธ์ของหน่วยประโยคในโครงสร้าง
ลึกนั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกริยา ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนามและหน่วยกริยา
นี ้ ฟิลมอร์  เรียกว่า  การกสัมพันธ์  ค าว่า    การก  ในความหมายของ  ฟิลมอร์  หมายถึง  
ความสัมพันธ์ทางอรรถ  -  วากยสัมพันธ์  ระหว่างค านามกับค ากริยาในประโยคก็น่าจะพอเพียงหรือ
อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของค าชนิดต่าง  ๆ  ก็ได้ และโครงสร้างของประโยคซึ่งเป็นระดับที่เกี่ยวข้อง
กับความหมายและโครงสร้างทางไวยากรณ์เท่านั้น 
  กลุ่มที่ ๕ ไวยากรณ์แทกมีมิค ( Tagmemic Theory) ไวยากรณ์แทกมีมิค  เกิดขึ้นในช่วง
ก่อนปี  ค.ศ. ๑๙๕๐  ผู้น าของนักไวยากรณ์กลุ่มนี้คือ  เคนเมธ  แอล  ไพค์  ( Kemeth  L  Pike )  
ไพค์เป็นนักภาษาศาสตร์อยู ่ในกลุ ่มของบลูมฟิลด์  การตั ้งทฤษฎีสืบเนื ่องมาจากการวิเคราะห์
ภาษาระดับไวยากรณ์ตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างยังไม่รัดกุมพอที่จะอธิบายโครงสร้างของวลีและ
ประโยคได้ชัดเจนในบางกรณี  ป๎ญหาที่ไพค์พบคือ ความสับสนระหว่างประเภทของค าและหน้าที่ของ
ค าซึ่งตามความคิดของนักไวยากรณ์โครงสร้างจะจ าแนกประเภทของค าตามต าแหน่งที่ค าปรากฏและ



๗๔ 
 

ได้เสนอ  ไวยากรณ์แทกมีมิคข้ึนเพื่อขจัดความสับสนน้ีโดยเขาช้ีให้เหน็ความแตกต่างของค าในประโยค
ตามโครงสร้างภาษาว่า  หน่วยทางไวยากรณ์  ต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญ  ๔  ลักษณะ คือ ( ๑ ) 
หน้าที่ของหน่วยทางไวยากรณ์ ( ๒ )ประเภทของหน่วยทางไวยากรณ์  ( ๓ )  บทบาทของหน่วยทาง
ไวยากรณ์ และ  ( ๔ ) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทางไวยากรณ์ และ เขาได้ยกตัวอย่างประโยคว่า 
He puts that  book on  the  shelf จากข้อความประโยคภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ตาม
หลักไวยากรณ์แทกมีมิคได้ว่าส่วนต่างๆของค ามีความสัมพันธ์และท าหน้าที่ได้ถูกต้อง 
  กลุ่มที่ ๖ ไวยากรณ์อรรถ – การก  ( Lexi – Case Grammar ) ผู้น าไวยากรณ์กลุ่มนี้ ได้แก่  
แสตนลี  สตาร์อสตา  ( Stanley  Starosta )  แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย  ไวยากรณ์นี้เกิดจากความคิด
ที่ว่ากฎปริวรรตในไวยากรณ์ปริวรรตของชอมสกีเป็นกฎที่มีอ านาจมากเกินไป กล่าวคือ กฎปริวรรต
อาจเอื้อต่อการมีโครงสร้างลึกได้หลายแบบ  เมื่อเป็นเช่นน้ีก็ท าให้ไม่แลเห็นว่าแบบใดเป็นแบบสากล
และไม่เห็นธรรมชาติของภาษาได้อย่างแท้จริง  ไวยากรณ์อรรถ-การก จึงไม่มีกฎปริวรรต  อย่างไรก็
ตามในสมัยต้น ๆ ของไวยากรณ์แนวนี้ยังมีลักษณะของไวยากรณ์ปริวรรตอยู่  คือ มีองค์ประกอบ  ๓  
ประการ  ได้แก่ (๑) องค์ประกอบวากยสัมพันธ์ (๒) องค์ประกอบทางเสียง (๓) องค์ประกอบทาง
ความหมาย นอกจากนั้น ไวยากรณ์อรรถ - การก ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. ๑๙๗๑  เป็นต้นมา และราวปี  ค.ศ. ๑๙๘๑  ไวยากรณ์อรรถ  -  การก ไม่มีกฎโครงสร้างวลี  ถือ
ว่า  กริยาเป็นตัวส าคัญที่สุด  ลักษณะประจ าของกริยาเป็นตัวก าหนดหน่วยทั้งหมดที่จะมาเกิดกับ
ค ากริยา   ทฤษฎีไวยากรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีทฤษฎีไวยากรณ์กลุ่มต่าง ๆ อื่นอีกส่วนใหญ่
เป็นทฤษฎีย่อยซึ่งแตกสาขามาจากทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรตด้ังเดิม แต่มีการขยายความคิดเพิ่มเติมใน
จุดที่นักภาษาบางกลุ่มเห็นความส าคัญ แม้ว่า  ชอมสกีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานไวยากรณ์ปริวรรตเอง
ก็ได้เปลี่ยนแนวความคิดโดยหันความสนใจไปทางเรื่อง ระบบหลักการของภาษา หรือองค์ประกอบ
ของภาษาในด้านไวยากรณ์ในแต่ละภาษา ซึ่งชอมสกีก็เชื่อว่า การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบของหลักการต่าง ๆ จะน าเป็นหนทางไปสู่ค าตอบและค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะภาษาของ

มนุษย์ได้อย่างแท้จริง๖๑ 
 

๖. การตีความหมายภาษา 
  การตีความหมายภาษาในทัศนะของนักแปลและการแปลเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด
ด้วยภาษาหนึ่งออกไปเป็นอีกภาษาหนึ่งจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เพราะการแปลมี
ส่วนช่วยขจัดอุปสรรคของภาษาที่แตกต่างกันให้หมดไป การแปลจึงเป็นตัวเชื่อมโยงความคิด ของ
มนุษย์และปรากฎธรรมชาติที่อยู่ในกระบวนการตีความหมายภาษาไปสู่ความรู้ความเข้าใจอันดีงาม 
เพราะนักปรัชญาภาษาและนักภาษาศาสตร์มีความตั้งใจมุ่งเน้นการตีความหมายภาษาอยู่ภายใต้ระบบ

                                                             

     
๖๑ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, ( อ้างอิงใน สุรพงษ์ คงสัตย์, ภาษาอังกฤษศึกษา:แนวคิดและไวยากรณ์

, (พิมพ์ครั้งที่ ๑, นครราชสีมา: โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น, ๒๕๖๑)), หน้า ๒๕-๓๕. 
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เสียงและระบบความหมายเชิงปรัชญาภาษาเพื่อคุณค่าภาษาและความเข้าใจที่ดีต่อกันของผู้ส่งสาร

และผู้รับสาร๖๒ ฉะนั้น ค าว่า  การแปล๖๓ คือว่า การถอดความหมายจากภาษาต้นฉบับ หรือส านวน
เดิมไปสู่ส านวนตัวเอง หรือส านวนใหม่ตามความนิยม และ อย่างไรก็ตาม การมีผู้เช่ียวชาญในด้านการ

แปลหรือการตีความหมายภาษาให้เป็นแนวทางตามปรัชญาภาษา๖๔ ดังนี ้
   Franz  Eppert กล่าวว่า การแปลหมายถึงการที่บุคคลที่เรียกว่าผู้แปลซึ่งเป็นผู้ที่สามารถใน
การใช้ภาษาที่ ๑  และมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ ๒ พยายามที่จะผลิตข้อเขียนในภาษาที่ ๒ ให้
มีความเท่าเทียมกับข้อความในภาษาที่ ๑  
  Katherine  Barnwell  กล่าวว่า การแปล  คือการเล่าเรื่องในภาษาใหม่ให้มีความหมาย
เหมือนเดิมทุกประการ  โดยใช้ไวยากรณ์  และค าศัพท์ส านวนซึ่งเป็นธรรมชาติในภาษาใหม่   ( New  
language ) และการเอาค าในภาษาใหม่ไปแทนที่ค าในต้นฉบับนั้นไม่ใช่การแปล 
  The Merriam – Webster Dictionary กล่าวว่า การแปลประกอบข้ึนด้วยการเปลี่ยนจาก  
From หนึ่ง  เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาของตนเองหรือเปลี่ยนเป็นอีกภาษาหนึ่ง 
  Newmark กล่าวว่า การแปลเป็นความช านาญที่ประกอบด้วยความพยายามที่จะแทนที่สาร
และหรือข้อความในภาษาหนึ่งด้วยสารหรือข้อความในอีกภาษาหนึ่ง 
  ปราณี บานชื่น ได้ถอดความค าจ ากัดความของ J.C. Catford ได้กล่าวว่า การแปลเป็น
กระบวนการที่ท าต่อภาษา กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่เอาถ้อยความที่เขียนด้วยภาษาหนึ่งไปแทนที่
ถ้อยความที่เขียนด้วยอีกภาษาหนึ่ง 
  สัญฉวี สายบัว กล่าวว่า การแปลเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความหมายของบทต้นฉบับลงสู่
บทที่เป็นฉบับแปล 
  ประเทือง ทินรัตน์ กล่าวว่า การแปลคือ การหาความหมายที่เกิดขึ้นแม้ในการสื่อส ารที่ใช้
ภาษาเดียวกันและถ้าผลออกมาเป็นที่พอใจของทั้งฝุายผู้ส่งสารและผู้รับสาร แสดงว่า ผู้รับการแปล
ความหมายได้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร ดังนั้น การแปลข้ามภาษาก็มีความเหมือนกัน ต่างกันเพียง
จ านวนของป๎ญหาในการแปลข้ามภาษาที่มีมากกว่าเท่านั้น 

                                                             

  
๖๒กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ภาษากับการ

สื่อสาร               ( Language and Communication ) ฉบับปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙, หน้า ๓๖-๔๕. 

  ๖๓ศุภวรรณ ทองวัน, กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย, การค้นคว้าอิสระนี้
เป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม ภาคว ิชาภาษาตะวันตก บ ัณฑิตวิทยาล ัย มหาวิทยาล ัยศ ิลปากร, ๒๕๕๕ , ( ออนไลน ์ ) , 
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle, เข้าถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕. 

  ๖๔สุรพงษ์ คงสัตย์, การแปลเพื่อการสื่อสาร, (พิมพ์ครั้งที่ ๑, นครราชสีมา: โคราชมาร์เก็ตติ้ง 
แอนด ์โปรดักชั่น, ๒๕๖๔), หน้า ๑๗๓-๑๘๓. 

http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle,%20เข้าถึง


๗๖ 
 

  อริสโตเติล กล่าวเชิงการสื่อสารว่า การตีความหมายภาษาเชิงวาทศิลป์ หรือ การสื่อสารทาง
ภาษาว่าคือ การแสวงหาวิธีการชักจูงใจที่พึงมีอยู่ทกุรูปแบบ (Search for all the available means 
of persuasion) 
  จอร์จ เอ. มิลเลอร์ กล่าวเชิงการสื่อสารว่า การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึง่เป็นการแสดงกิริยาสมัพนัธ์ทางสังคมโดยใช้สัญญลกัษณ์และระบบสารที่เป็นการ
ถ่ายทอดความหมายทางภาษาไปยังอีกกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมนั้นๆ 
   ยูจีน ไนดา (Eugene A. Nida) ผู้เช่ียวชาญทฤษฎีการแปลชาวอเมริกัน กล่าวว่า การแปล คือ 
การถ่ายทอดความหมายของข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอกีภาษาหนึ่ง โดยรักษารูปแบบของข้อความ
ไว้ได้ตรงตามต้นฉบับ และ ได้จ าลองแบบของกระบวนการตีความหมายภาษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  ดังนั้น การตีความหมายภาษานั้นจะต้องใช้ภาษาที่สละสลวยเป็นธรรมชาติในภาษาที่สอง  
โดยยังคงความหมายเหมือนในต้นฉบับ เมื่อได้อ่านเรื่องจากต้นฉบับและภาษาแปลแล้วมีความรู้สึก
เป็นเนื้อเดียวกันและบางท่านอาจคิดถึงการเป็นล่าม  เพราะว่าการเป็นล่ามก็ถือว่าเป็นการแปลชนิด
หนึ่ง  แต่เป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดซึ่งต่างกันกับการแปล เพราะว่าการแปลเป็น

การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน๖๕ การแปล๖๖ คือ การถ่ายทอดความหมายจาก
ภาษาต้นฉบับไปเป็นอีกภาษาหนึ่งและให้ความหมายเท่ากัน หรือใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด 
และ รูปแบบของการตีความหมายภาษาที่ ๑ ไปอีกภาษาหนึ่งมี ๒ ชนิด ดังนี ้
          ๑. การแปลตามรูปของภาษา (Form) หรือ การแปลตรงตัว หรือ การแปลตามตัวอักษร
(Literal Translation) เป็นการแปลที่พยายามรักษาความหมายและโครงสร้างของต้นฉบับไว้มาก
ที่สุด มุ่งความถูกต้องแม่นย าเป็นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง (Structure) และการ

                                                             

  
๖๕อัจฉรา ไล ่ศ ัตร ูไกล, การแปลความหมายภาษา, (ออนไลน์), www.e๔thai.com/e๔

e/images/pdf๒/๔pandin/G_fulltext_p_๖๖_๘๓pdf, เข้าถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
  ๖๖Sujira Hapol,D.M., การแปลเบื้องต้น ENGL๓๐๘ (Translation ๑), Copyright@๒๐๐๙ 

Business English Department Subject Faculty of Social Sciences & Humanities, Yonok University, 
หน้า ๔-๕. 
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: Text 

Restructuring Analysis 

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/4pandin/G_fulltext_p_66_83pdf
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/4pandin/G_fulltext_p_66_83pdf
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ใช้ค าเพื่อ ให้เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล การแปลลักษณะนี้ ใช้ในกลุ่มนักวิชาการ
หรือกลุ่มเฉพาะอาชีพที่ต้องการความถูกต้องของสาระข้อเท็จจริง 
          ๒. การแปลตามความหมาย (Meaning) หรือ การแปลสรุปความ (Free Translation) เป็น
การแปลที่ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้างตามความหมาย หรือรูปแบบของต้นฉบับอย่ างเคร่งครัด มีการ
โยกย้ายขยายความ หรือตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงรูปค าหรือไวยากรณ์ การแปลลักษณะนี้นิยมใช้กับ
เรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องรกัษาความถูกต้องของต้นฉบบั เป็นการแปลที่ใช้ในสื่อมวลชนทุกประเภทและการ
แปลลักษณะนี้เป็นการแปลที่นิยมแพร่หลาย อาทิเช่น การแปลนวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน  บทวิทยุ 
โทรทัศน์ 
          อย่างไรก็ตาม การแปลทั้ง ๒ ชนิด มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการแปลหรือการ
ตีความหมายทางภาษาให้มีความแม่นย าและสละสลวยมากที่สุด การแปลแม้จะสละสลวย ก็ไม่ถือว่า
สมบูรณ์ ถ้าเนื้อหาผิดไปจากเนื้อหาเดิม ส่วนการแปลหรือการตีความหมายทางภาษาที่เนื้อหาดี แต่ไม่
สละสลวยถือว่าดีกว่า เพราะผู้อ่านสามารถได้รับเนื้อหาจากต้นฉบับได้ตรงตามเนื้อหาเดิมและเข้าถึง

ความหมายที่ถูกต้องซึ่งสรีรัตน์ ไกรอ่อน๖๗กล่าวถึงกระบวนการตีความหมายทางภาษาออกเป็น ๓ 
ลักษณะคือว่า ๑) Intralingual Translation หรือ Rewording เป็นการแปลในภาษาเดียวกันคือเป็น
การท าให้เนื้อความในภาษานั้นเองกระจ่างชัดและเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือ แปลจากโครงสร้างลึก  (  
Deep structure ) เป็นโครงสร้างผิว ( face structure ) ๒. Interlingual Translation หรือ 
Translation Proper คือ การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง และ ๓. Intersermiotic 
Translation หรือ Transmulation คือ การแปลโดยใช้สัญญาณสื่อความหมาย 
 

๗. ภาษาต้นฉบับกับภาษาแปล 
  ภาษามีส่วนประกอบเชิงโครงสร้างระบบเสียงและความหมาย (Sounding and Meaning)        
ที่ส าคัญนักภาษาศาสตร์และปรัชญาภาษาได้พยายามอธิบายเชิงแนวคิดและทฤษฎีการตีความหมาย
ภาษาและมนุษย์มีการเรียนรู้ภาษาอย่างไรซึ่งการตีความหมายภาษาที่ ๑ (First Language) เป็นอีก
ภาษาหรืออีกส านวนหนึ่งที่เรียกว่า Receptor Language ดังนั้น การตีความหมายภาษาต้นฉบับกับ
ภาษาแปลนั้นมีความส าคัญมาอยู่ที่นักแปลหรือผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาในตอนนั้นว่า ภาษาต้นฉบับ
เป็นข้อความอย่างไร อาทิเช่น ข้อความบอกเล่าทั ่วไป ข้อความเชิงประวัติศาสตร์ บทบันเทิง 

                                                             

  ๖๗สุรพงษ์ คงสัตย ์, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการแปล, (พิมพ์ ครั ้งที ่ ๑, 
นครราชสีมา: โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓-๑๕. 
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วรรณกรรมและวรรณคดี เป็นต้น เพราะส่งผมต่อภาษาแปลจึงมีค ากล่าวว่า ภาษาต้นฉบับคือภาษาที่

ใช้ในฉบับจริงหรือฉบับต้นเรื่อง๖๘ 

  First language๖๙as “A first language is the language a person has learned 
from birth or within the critical period, or that a person speaks the best and so is 
often the basis for sociolinguistic identity. In some countries, the terms native 
language or mother tongue refer to the language of one's ethnic group rather than 
one's first language. Sometimes, there can be more than one mother tongue. Those 
children are usually called bilingual. By contrast, a second language is any language 
that one speaks other than one's first language.” 

  ส าหรับภาษาแปลได้มีนักวิชาการได้กล่าวว่า๗๐ ๑) มีความชัดเจน คือเป็นภาษาที่มีลักษณะ
กระชับ ไม่ใช้ค าที่ไม่จ าเป็น รูปประโยคควรเป็นประโยคสั้นๆ หลีกเลี่ยงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน มี
การใช้ข้อความที่ถ่ายทอดความคิดได้แจ่มแจ้งเช่น ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่ก ากวม หรือ
ชวนให้ตีความได้หลายแง่หลายมุม ๒) ใช้ภาษาได้เหมาะสม ผู้แปลต้องเลือกใช้ลีลาการเขียนให้
สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่จะแปล เช่น การแปลนวนิยายอาจใช้ส านวนให้เกิดภาพพจน์ การ
แปลงานด้านกฎหมายหรือการแพทย์ต้องใช้ศัพท์เฉพาะ และลีลาการเขียนที่สั้นๆ ไม่ใช้ค าหรูหรา หรือ
ส านวนอ้อมค้อม ๓) ใช้ภาษาเรียบง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและ
ตรงตามต้นฉบับ และ ๔) มีความสมเหตุสมผลในแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกัน ดังนั้น 
ภาษาที่ใช้ในการแปลต้องมีความสมเหตุสมผลเท่าๆ กับภาษาต้นฉบับด้ วย และเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับภาษาต้นฉบับจะต้องมีรูปแบบและข้ันตอนคือว่า ๑) ก าหนดวิธีการแปล เมื่อได้งานที่จะ
แปล ให้ก าหนดวิธีการแปลที่เหมาะกับเนื้อหาน้ันให้มากที่สุด ถ้าวิธีการแปลไม่เหมาะสมกับงาน อาจ
ได้ผลงานไม่ดี หรือไม่ตรงกับความต้องการ ๒) ถ่ายทอดเป็นประโยคพื้นฐาน การถ่ายทอดเป็นประโยค
พื้นฐานจะท าให้แปลง่ายและเข้าใจง่าย โดยผู้แปลต้องท าความเข้าใจต้นฉบับเป็นอย่างดี สามารถแยก
ออกเป็นประโยคสั้นๆ ได้ ๓) เรียบเรียงประโยคใหม่ เมื่อได้ประโยคพื้นฐานแล้ว ก็ดัดแปลง ตัด ต่อ

                                                             

  ๖๘Sujira Hapol,D.M., การแปลเบื้องต้น ENGL๓๐๘ (Translation ๑), Copyright@๒๐๐๙ 
Business English Department Subject Faculty of Social Sciences & Humanities, Yonok University, 
หน้า ๕. 

  ๖๙The Web's Largest Resource for Definitions & Translations : A MEMBER OF THE 
STANDS NETWORK, (ออนไลน์), https://www.definitions.net/definition/first+language, เข้าถึงวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๕. 

  ๗๐ธ ั ฒ ฌ า  ธ น ั ญ ช ั ย ,  ก า ร แ ป ล  ( Translation), ( อ อ น ไ ล น ์ ) , 
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=๘๒๘, เข้าถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕. 

https://www.definitions.net/definition/first+language,%20เข้าถึง
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=๘๒๘,%20เข้าถึง
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เติม เพื่อให้ได้ประโยคที่เหมาะสมยิ่งข้ึน ได้ภาษาที่สละสลวย เหมาะสมกับประเภทของงาน และ ๔) 
ปรับปรุงแก้ไข ส ารวจผลงานอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจนกว่าจะพอใจ 
 

บทสรุป 
  การแสวงความรู้ของมนุษย์ยุคโบราณและยุคป๎จจุบันมีความแตกต่างกันและเหมือนกันอยู่ใน

บริบททางสังคมของแต่ละยุคสมัยด้วยธรรมชาติในตัวมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นไม่รู้จบ ฉะนั้น มนุษย์

จึงศึกษาและแสวงหาความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ และดูน่าอัศจรรย์ที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิด

เดียวเท่าที่รู้ที่มีความสามารถเช่นน้ีด้วยความรู้ ด้วยป๎ญญาและด้วยการต่อสู้กับธรรมชาติเพื่อการด ารง

อยู่ มนุษย์จึงสามารถสร้างวัฒนธรรม อารยธรรม และความคิดความเช่ือต่างๆ หลายหลาก เมื่อสังคม

มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากก็เกิดการใช้ชีวิตห่างจากความเป็นธรรมชาติมากยิ่งข้ึนและกลับมาอยู่

บนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภาษาจึงเป็นเครื่องมือที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจน

สิ ้นลมหายใจ การตีความหมายภาษาที่มนุษย์สัมผัสออกมาเป็นความรู ้และถ่ายทอดออกมาเป็น

ตัวหนังสือตามความเป็นจริงตามแนวคิดปรัชญาภาษาและองค์ความรู้เหล่านั้นเกิดกระบวนทาง

ปรัชญาภาษาแบบโครงสร้างลึกหรอืโครงสรา้งผวิก็ขึ้นอยู่กับทฤษฎีไวยากรณ์แนวเดิม ทฤษฎีไวยากรณ์

โครงสร้าง ทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรต ทฤษฎีไวยากรณ์การก ทฤษฎีไวยากรณ์แทกมีมิคและทฤษฎี

ไวยากรณ์อรรถ-การก แนวคิดปรัชญาภาษาเน้นการแก้ป๎ญหาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับภาษาซึ่งเป็นแขนง

หนึ่งของภาษาศาสตร์หรืออรรถศาสตร์ซึ่งศึกษาความหมายของภาษามนุษย์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับ

ภาษาที่เกี ่ยวข้องกับพื ้นฐานความคิดที ่อยู่เบื ้องล่างที ่ส ุดและปรัชญาภาษากับการตีความหมาย

ภาษาต้นฉบับเป็นภาษาแปลจึงมีความเกี่ยวข้องการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ของมนุษย์  กล่าวได้ว่า 

ภาษามีโครงสร้างระบบเสียงและความหมายที่มนุษย์เปล่งออกมาและมีความหมายรวมทั้งภาษาที่เกิด

จากการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งการตีความหมายทางภาษาต้นฉบับกับ

ภาษาแปลนั้นต้องมีความสอดคล้องกันและผู้อ่านสามารถเข้าถึงความหมายได้ถูกต้องเป็นไปตาม

แนวคิดปรัชญาภาษาที่เน้นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างกลุ่มมนุษย์ทางสังคมและที่สุด

คือมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐสุดและฉลาดที่สุด 
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Abstract 
The concept Dao๗๕ is the ancient knowledge of Chinese tradition. This idea of Master 
Laozi held that it was a root of Chinese tradition. DaoDeJing is a short poem. There 
are only ๘๑ chapters and ๕๐๐๐ letters, but many scholars are interested in Dao of 
Master Laozi very much. Dao is full of Metaphysic ideas, has many multiple 
meanings. This is the reason why Dao is more interesting to study. The concept 
Middle Way is the interesting teaching. To live with harmony between Tao and 
nature is balance or middle way of Laozi’s teachings. The researcher is interested in 
analyze the progress of the concept Middle Way in DaoDeJing. This studies might be 
found in a new knowledge. 

บทคัดย่อ 
เต๋าเป็นภูมิป๎ญญาจีนโบราณดั้งเดิมของชนชาติจีน แนวคิดปรัชญาของเหลาจื้อ ถือว่าเป็นอู่อารยธรรม
ของชนชาติจีน เต๋อเต๋อจิงเป็นคัมภีร์ที่เป็นโศลกสั้นๆ เพียง ๘๑ บท มี ๕๐๐๐ ตัวอักษร แต่กลับได้รับ
ความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ เนื่องจากอุดมไปด้วยแนวคิดเชิงปรัชญา และมีเนื้อหา
คลุมเครือ ค าสอนแนวทางสายกลาง ถือว่าเป็นค าสอนที่น่าสนใจ เพราะเหลาจื้อสอนให้อยู่ด้วยความ
เป็นหนึ่งกับธรรมชาติโดยใช้เต๋าเป็นความสมดุลหรือทางสายกลาง ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการคิดค าสอนแนวทางสายกลางในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงเป็นเช่นไร เพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่   
๑.ค าน า 

เต๋าเต๋อจิง เป็นปรัชญาของเหลาจื้อ อันเป็นภูมิป๎ญญาชนชาติจีนโบราณ มีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมจีนจากอดีตสู่ป๎จจุบัน อีกทั้งจีนเป็นประเทศใหญ่และมีจ านวนประชากรมาก คนจีนอาศัย
                                                             

๗๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  
๗๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๗๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
๗๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป๎ตตานี 
๗๕ Daoism หรือ Dao เป็นการเขียนแบบ PinYin" เป็นตัวช่วยในการออกเสียงอักษรจีนให้ถูกต้อง ซึ่ง

บางตัวน้ันออกเสียงยาก  
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อยู่ที่ใด ศาสนา วัฒนธรรมและปรัชญาจีน ก็ย่อมตามติดไป ณ ที่แห่งนั้นด้วย องค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับ
แนวคิดปรัชญา ศาสนา สังคม ภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือแนวคิดด้านอื่นๆ ของชนชาติจีน เป็น
สิ่งกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า “ภูมิหลัง” โดยเฉพาะความคิดในด้านศาสนาปรัชญาและภาษา อัน
ถือว่าเป็นรากเหง้าแห่งวัฒนธรรม ศาสนาและความเช่ือ แนวคิดปรัชญาของเหลาจื้อถือว่าเป็นภูมิหลัง 
ภูมิป๎ญญาโบราณของจีน การศึกษาวิเคราะห์หลักค าสอนของภูมิป๎ญญาจีนโบราณเหมือนเป็นกระจก
ส่องให้เราได้ศึกษา “ภูมิป๎ญญาของชนชาติจีน” ในอดีต น ามาประยุกต์สู่องค์ความรู้ในป๎จจุบัน ท าให้
เราศึกษาค้นคว้าว่านักปราชญ์เหล่าน้ันต้องการจะสอนอะไร  

การไดศึ้กษาหลักแนวคิดและปรัชญาของเต๋าเต๋อจิงในประเด็นส าคัญเช่น คุณค่าในการเมือง 
คุณค่าในด้านชีวิต และศึกษาเต๋าในธรรมชาติ มีนักวิชาการเป็นจ านวนมาก ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
ในประเด็นเหล่าน้ีอย่างแพร่หลาย แต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่ง ที่ผู้วิจัยสนใจอยากศึกษาวิเคราะห์ คือ ทาง
สายกลางในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง เหลาจื้อมีการสอนเอาไว้อย่างไร ค าสอนในเต๋าสามารถประยุกต์เข้าใน
ลักษณะค าสอนที่เป็นสายกลางได้หรือไม่  หากพูดถึงแนวค าสอนทางสายกลาง คงจะไม่กล่าวพาดพิง
ถึงแนวคิดน้ีในพระพุทธศาสนาไปไม่ได้ ดูเหมือนว่า “ทางสายกลาง” ในพระพุทธศาสนา จะเป็นค า
สอนที่นักวิชาการศาสนาในประเทศไทย คุ้นชินมากที่สุด เพราะเป็นหลักค าสอนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตามแบบฉบับในพระพุทธศาสนา การยืมค าของศาสนาหนึ่งมาใช้ในการอธิบายความ ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ใหม่ แม้แต่ค าว่า ธรรมะ ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็ยืมน ามาใช้เพื่ออธิบายค าสอนหรือสัญลักษณ์
ในศาสนาของพระองค์ (Patrick Olivelle.๒๐๐๙.๘๒) เป็นหลักคิดง่ายๆ ศาสนาใดเกิดก่อน หรือค า
สอนในศาสนาใดเด่น การเอาหลักค าสอนในศาสนานั้น วางไว้เป็นแม่แบบในการเทียบเคียง เพื่อเป็น
การเปรียบเทียบ หรืออธิบายความเดิม ให้ชัดเจนกว่าเดิม  ค าว่า ความเห็นที่ถูกต้อง ความคิดที่
ถูกต้อง อาจจะมีในระบบค าสอนของเหลาจื้อ แต่อาจไม่ใช่ตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์ ค าสอน
ในลักษณะใดในเต๋าเต๋อจิง ที่เราสามารถวิเคราะห์ จัดให้อยู่ในหมวดความเห็นและความคิดที่ถูกต้อง 
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลหรือสัจในทัศนะของเหลาจื้อ แน่นอนว่า ทางสายกลางในลักษณะของ
เหลาจื้อ ย่อมเป็นหลักค าสอนอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ย่อมไม่เหมือนในพระพุทธศาสนา ทางสาย
กลางในพระพุทธศาสนา หมายถึง อริยมรรคมีองค์๘ ความถูกต้อง ดีงาม ใน ๘ หนทาง ได้แก่ 
ความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) ความคิดที่ถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ) ค าพูดที่ถูกต้อง (สัมมาวาจา) การ
ปฏิบัติที ่ถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ) การเลี ้ยงชีพที ่ถูกต้อง  (สัมมาอาชีวะ) ความเพียรที ่ถูกต้อง 
(สัมมาวายามะ) การมีสติที่ถูกต้อง (สัมมาสติ) และการมีสมาธิที่ถูกต้อง (สัมมาสมาธิ) ค าว่า ธรรมะ
หรือค าว่า fa ในภาษาจีน เป็นค าสอนหนึ่งที่เต๋าเคยยืมไปใช้ ค าว่า fa นั้น ซึ่งสามารถแปลได้ว่า 
หนทางที่ถูกต้อง (Right way) ความประพฤติชอบ (Right conduct) และวิถีแห่งธรรม (The Way of 
righteous) (Stephen Teo:๒๐๒๑.๔๕) การแปลค าว่าธรรมะในพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึง กฎ 
ระเบียบ หรือค าสอนของพระพุทธเจ้า ค าว่าเต๋าก็เคยถูกพุทธศาสนาฝุายมหายานน ามาใช้แทนเช่นกัน 
ในขณะที่เต๋าในความหมายของขงจื้อ หมายถึง หนทาง หรือค าสอน (  Hugh Dyson Walker.
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๒๐๑๒.๑๒๙) เป็นธรรมดาว่า ค าศัพท์ทั้งหลาย ย่อมถูกยืมมาใช้จากการใช้ศัพท์ที่มีอยู่ของศาสนาอื่นๆ 
เพื่อน ามากล่าวถึงค าสอนที่แตกต่างกัน  

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิเคราะห์ทางสายกลางในปรัชญาเหลาจื้อ เพื่อต้องการทราบ
ว่า เต๋าคืออะไร ทางสายกลางในเต๋าเต๋อจิงมีลักษณะเป็นเช่นไร เราสามารถศึกษาวิเคราะห์หลักค า
สอนของเหลาจื้อ จัดให้เป็นทางสายกลางได้หรือไม่ ทางสายกลางนั้นเหลาจื้อมีวิธีการสอนเอาไว้
อย่างไร เมื ่อบุคคลปฏิบัติตามทางสายกลางแห่งเต๋าแล้ว ผลแห่งการปฏิบัตินั ้นคืออะไร สิ่งที่เป็น
ค าถามเหล่าน้ี ผู้วิจัยมองว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ที่ควรท าการวิจัยศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ 
๒.ความหมายของค าว่าเต๋าเต๋อจิง 

เต๋าเต๋อจิง เป็นช่ือคัมภีร์ส าคัญของเหล่าจื้อ เป็นเพียงโศลกสั้นๆ มีเพียงแค่ ๘๑ บท ๕,๐๐๐ 
ตัวอักษร[Xing Lu:๑๙๙๘.๒๒๗] แต่ทุกโศลกเป็นปรัชญาที่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้ง บางบทต้อง
อาศัยการวิเคราะห์ เพราะแฝงไปด้วยปรัชญาที่ลึกซึ้ง ถกเถียงเชิงปรัชญา มีความหมายหลายนัยยะ 
เปรียบเสมือนค าว่า ธรรมะ เป็นหัวใจส าคัญในพระพุทธศาสนา ฉันใด ค าว่าเต๋าก็เป็นหัวใจส าคัญใน
ปรัชญาเหลาจื้อ ฉะนั้น เหลาจื้อได้อธิบายถึงคุณลักษณะของเต๋าเอาไว้ดังนี้   

“เต๋าไม่สามารถเงี่ยหฟู๎ง สิ่งทีเ่งี่ยหูฟ๎งได้ ไม่ใช่เต๋า เต๋าไม่สามารถมองเห็น สิ่งที่
มองเห็นได้ ไม่ใช่เต๋า เต๋าไม่สามารถพรรณนาเป็นค าพูดได้ สิ่งทีพ่รรณาเป็นค าพูดได ้
ไม่ใช่เต๋า” (James Legge.๑๙๖๒.๖๙.) “ส าหรบัเต๋านั้น คนรู้ไม่พูด คนพูดไม่รู้” 
(Max Kaltenmark.๑๙๖๙.๘๐.) 

ด้วยคุณลักษณะที่เต๋าเต๋อจิงเป็นค าสอนที่สั้น เต็มไปด้วยความคลุมเครือ คลุมเครือตั้งแต่ประวัติผู้แต่ง 
บางคนยืนยันว่าเต๋าได้ถูกเขียนข้ึนโดยเหลาตาน ในศตวรรษที่๖ ก่อนคริสต์กาล ซึ่งเป็นอาจารย์ของ
ปราชญ์ขงจื้อ (Yijie Tang.๒๐๑๕.๑๕๓.)  ความไม่ชัดเจนเช่นนี้ จึงเป็นเสน่ห์ที่ท าให้นักวิชาการ
ปรัชญาและศาสนา สนใจที่จะศึกษาคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงในแง่มุมต่างๆ ความไม่ชัดเจนและเต็มไปด้วย
กลิ่นไอแห่งการตีความ ท าให้เต๋าเต๋อจิงเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่ง ที่มีการตีพิมพ์เป็นจ านวนมาก รองลงมา
จากคัมภีร์ไบเบิ้ล [K.T.Fann. ๒๐๒๐. Preface.]  

ค าว่า เต๋าเต๋อจิง แยกออกเป็น ๓ ค า คือ เต๋า ตามความหมายแปลว่า หนทาง วิธีการ วิถี (C. 
Alexander & Annellen M. Simpkins.๒๐๑๓.๙.) เต๋าจึงมีความหมายที่หลากหลาย ส่วน เต๋อ 
หมายถึงคุณค่า และจิง หมายถึงคัมภีร์ เต๋อคืออะไร จึงเป็นปฐมบท ที่เหลาจื้อได้ให้ค านิยามเอาไว้ใน 
บทที่ ๑ ว่า  

เต๋าที่อธิบายได้ ไม่ใช่เต๋าอันเป็นนิรันดร์  
 ช่ือที่บัญญัติเรียก ก็ไม่ใช่เป็นช่ือที่แท้จริง  
เต๋านั้น ไม่อาจอธิบายได้โดยช่ือ  
เมื่อไร้ช่ือท าฉันใด จักให้ผู้อื่นรู้ตาม  
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ข้าพเจ้าจึงขอเรียกสิ่งนั้น “เต๋า” ไปพลางๆ (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๕๓) 
จากเนื้อหาบทที่ ๑ ที่เหลาจื้อได้นิยามของค าว่าเต๋าเอาไว้ ก็ยังไม่มีอะไรแน่ชัดว่า เต๋าที่แท้จรงิ 

คืออะไร สิ่งทีเ่หลาจื้อ ได้นิยามนั้น  เป็นเพียงแค่สิง่สมมติเรยีกขาน ให้คนได้เรียกขานตามเท่านั้น โดย
ไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งที่เหลาจื้อบญัญัติข้ึนมา ไม่ให้สิง่สมมตซิึ่งบญัญัติใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสจั
แห่งความหมายที่แท้จริง ตามความหมาย เต๋าในบทนี้ เต๋าจึงเป็นสายกลางหรือความสมดุลระหว่าง 
สมมตสิัจจะ และปรมัตถสัจจะ ผูท้ี่ยังไมส่ามารถแยกระหว่างสมมติสจัจะได้ ก็ยังไมส่ามารถ
เข้าถึงปรมัตถสจัจะแห่งเต๋าได้  เต๋าจึงเป็นทางสายกลาง ระหว่างไร้นาม และไร้สภาวะ มีนาม และมี
สภาวะ ตามที่เหลาจือ้กล่าวเอาไว้ว่า  

 เมื่อไร้นาม ไร้สภาวะ จึงเป็นบอ่เกิดแห่งฟูาและดิน 
 เมื่อมีนาม มีสภาวะ จึงเป็นมารดาแหง่สรรพสิ่ง 
 ด ารงตนอยู่ ในความไร้สภาวะ 
 จึงทราบบ่อเกิดแห่งจักรวาล 
 ด ารงตนอยู่ในสภาวะ 
 ย่อมแลเห็น ปรากฏการณ์ที่ถูกสร้างสรรค์ (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๕๓) 
จากเต๋าเต๋อจงิในบทนี้ เราจะพบว่าเต๋านั้น มีลกัษณะ ไร้ทั้งนาม และไร้ทัง้สภาวะ แต่ก็เป็นบอ่

เกิดแห่งฟูาและดิน แต่ในขณะเดียวกัน อีกสถานะของเต๋า มีทั้งนามและสภาวะ และเป็นมารดาแหง่
สรรพสิง่ เมื่อบุคคลใดสามารถรบัรู้และเข้าถึงสภาวะแห่งเต๋าเหล่าน้ี อย่างแจ่มแจง้ บุคคลนั้นกจ็ะ
สามารถเข้าถึง ผลงานแห่งการสร้างสรรค์ของเต๋าได้ เต๋าจึงเป็นส่วนหนึ่งแห่งทกุสรรพสิ่ง ทกุสรรพสิ่ง
คือเต๋า ตามความหมายน้ี 

คัมภีร์เต๋าเต๋อจิงได้แบง่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ในส่วนที่ ๑ เรยีกว่า เต๋าจิง บทที่ ๑ ถึง ๓๗ ว่า
ด้วยวิถีทางแห่งเต๋า มีเนื้อหาค่อนข้างไปในทางอภิปรัชญา ส่วนที่ ๒ เรียกว่าเต๋อจิง บทที่ ๓๘ ถึงบทที ่
๘๑ ว่าด้วยวิถีทางแห่งคุณค่า มีเนื้อหาเน้นไปเรื่อง สังคมและการเมือง การปกครอง (Laozi, ๒๐๐๘: 
V) ตามต านานกล่าวว่า หลังจากทีเ่หลาจือ้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงโจว (Zhou) เป็นเวลาหลายปี ได้
เห็นความเสื่อมโทรมแหง่ราชวงศ์โจว ท าให้เหลาจื้อเกิดความเบื่อหน่ายต่อป๎ญหาสังคมและการเมือง 
[Xing Lu.๑๙๙๘.๒๗๗] ดังนั้น เนื้อหาเต๋าเต๋อจิงจึงเต็มไปด้วยกลิ่นไอแห่งการเมืองการปกครองและ
สังคมทีม่ีปญ๎หา 

เราอาจกล่าวได้ว่าเต๋าเป็นหัวใจส าคัญของปรัชญาเหลาจื้อ ที่ค่อนข้างมีความหมายกว้าง มี
หลายนัยยะในค าเดียว  เป็นเหมือนกุญแจส าคัญดอกหนึง่ ที่สามารถไขประตูได้ทุก ๘๑ บทในเต๋า
เต๋อจงิ แต่กุญแจดอกนี้ ผู้ไขต้องเป็นปราชญ์ มีคุณธรรม เปน็ผู้รอบรู้ มีความซื่อตรง มีความว่าง โดยไม่
ยึดติดสิ่งทีเ่ป็นสมมตสิัจจะ จึงจะมองเห็นทุกสรรพที่ซ่อนอยู่ในเต๋าทุกบทอย่างแจ่มแจง้ ดั่งทีเ่หลาจื้
อได้กล่าวสรุปเอาไว้เต๋าเต๋อจงิบทที่ ๓๒ ว่า “เต๋าอันสูงสุดน้ันไร้ช่ือ” (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๑๑) 
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และ ในบทที่ ๕๑ ว่า “เต๋าให้ก าเนิดแก่สรรพสิ่ง” (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๕๐) เต๋าจึงเป็น
จุดเริม่ต้น และปลายทางของทกุสรรพสิง่ 
๓.ทางสายกลางแห่งเต๋านั้นมีลักษณะเป็นเช่นไร 

ลักษณะทางสายกลางแห่งเต๋า คือความสมดุลระหว่างเหตุผล ซึ่งมีคุณธรรมเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างเหตุและผลนั้น เหลาจื้อมีวิธีการสอนลักษณะที่เป็นทางสายกลางดังนี ้
๓.๑ เต๋าคือทางสายกลางระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง 

วิถีแห่งการปกครองของเต๋าจึงเริ่มต้นจากการให้ความสนใจกับค าว่าคุณธรรม (เต๋อ) ด้วยการ
ตีความค าว่า เต๋อ แตกต่างจากคุณธรรมแบบ เดิมๆ (ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่กรอบจารีต ขนบประเพณี) 
ด้วยการเสนอแนะการปกครองตามหลักการกระท าโดยไม่กระท า ด้วยการเปรียบเปรยกับ
ปรากฏการณ์ ในธรรมชาติที่มีการแปรเปลี่ยนอย่างเป็นวัฏจักร ดังนั้น การปกครองของเต๋า จึงมุ่งไปที่
การบริหารความเปลีย่นแปลงและการจัดการความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ระหว่างผู้ปกครอง และ ผู้อยู่ใต้
ปกครอง โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์อื่นใด (สรชัย ศรีนิศานต์สกุล.๑๓๗.) คุณธรรมของผู้ปกครองนั้น
คือการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง และผู้ใต้การปกครอง ดั ่งที่
ปรากฏในเต๋าเต๋อจิงบทที่ ๑๗ ว่า 

  ผู้ปกครองที่ดีที่สุดน้ัน 
  ราษฎรเพียงแต่รู้ว่ามีเขาอยู่ 
  ที่ดีรองลงมา 
  ราษฎรรักและยกย่อง 
  ที่ดีรองลงมา 
  ราษฎรกลัวเกรง 
  รองลงมาเป็นอันดับสุดท้าย 
  ราษฎรชิงชัง (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๘๒) 
คุณธรรมอันเป็นหนทางน าไปสูค่วามสมดุลหรือทางสายกลางระหว่างผู้ปกครองนั้น คือ ความ

เป็นปราชญ์ของผู้ปกครองที่มีคุณธรรม เป็นสายสัมพันธ์ที่เช่ือมกันระหว่าง ปราชญ์ และ คุณธรรม อัน
เป็นวิถีทางแห่งเต๋า เมื่อใดที่ผู้ปกครองมีคุณธรรม ปกครองด้วยคุณธรรม คุณธรรมนั้นจะเป็นกรอบที่
ท าให้ผู ้ที่อยู่ภายใต้ปกครอง มีความรู้สึกว่า มีผู ้ปกครองก็ไม่เหมือนไม่มี เพราะเ ขาไม่ได้รับการ
เบียดเบียนจากผู้ปกครอง ที่ใช้อ านาจในการกดข่ีข่มเหงตน ดั่งที่เหลาจื้อได้กล่าวไว้ในบทที่ ๓ ว่า 

  ปราชญ์ย่อมปกครอง 
  ด้วยการไม่ปกครอง 
  ดังนี้ ทุกสิ่งทุกอย่าง 
  ก็จะถูกปกครอง 
  และด าเนินไปอย่างมีระเบียบ (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๕๗) 
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เมื่อผู้ปกครองใดน าเต๋าซึ่งเป็นทางสายกลาง ระหว่างคุณธรรม การปกครอง และผู้อยู่ภายใต้
การปกครอง หลอมให้เป็นหนึ่งเดียว น าเต๋าไปประยุกต์ใช้ในการปกครอง เต๋าก็คือทางสายกลางแห่ง
ความสงบและสันติระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง 
๓.๒.เต๋าคือทางสายกลางระหว่างวิถีทางกบัธรรมชาติ 

ในเนื้อหาแหง่เต๋าเต๋อจงิบทที่ ๑๖ เหลาจือ้ได้อธิบายทางสายกลางระหว่างคุณธรรมเต๋า และ
ธรรมชาติเอาไว้ว่า 
   ผู้รู้กฎเกณฑ์อันไม่แปรเปลี่ยนนี้ ย่อมมีความใจกว้าง 
   เมื่อมีใจกว้าง ย่อมมีความยุติธรรม 
   เมื่อมีความยุติธรรม ย่อมเป็นสากล 
   เมื่อเป็นสากล ย่อมกลมกลืนกับธรรมชาติโดยไม่ขัดแย้ง 
   เมื่อกลมกลืนกบัธรรมชาติ ย่อมกลมกลืนกับเต๋าด้วย (พจนา จันทรสันติ:
๒๕๔๔.๘๐) 
 เต๋ามีอยู่ในธรรมชาติ และธรรมชาติคือเต๋า เป็นเนื้อเดียวกัน เต๋าคือคุณธรรม และคุณธรรม
คือความยุติธรรม และความยุติธรรมกเ็ป็นธรรมชาติชนิดหนึง่ที่เป็นหลักสากล ความสัมพันธ์อันเป็นวัฎ
จักรกันเช่นน้ี เป็นวิถีทางที่จะไม่ขัดแย้งกับเต๋า สิ่งใดขัดแย้งกับเต๋า สิง่นั้นย่อมขัดแย้งกับธรรมชาติด้วย 
ดั่งเราจะเห็นความสมัพันธ์ระหว่างเต๋ากับธรรมชาติดังนี้ “คนท าตามกฎแห่งดิน ดินท าตามกฎแห่งฟูา 
ฟูาท าตามกฎแห่งเต๋า” (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๙๖) ท้ายที่สุด เต๋าจงึเป็นปลายทางแห่งทุกสรรพสิง่ 
 เต๋าคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือเต๋า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สิ่งที่จะท าให้คนเข้าถึงเต๋าได้นั้น 
บางครั้งเหลาจื้อก็ใช้ธรรมชาติเป็นทางสายกลาง ระหว่างเต๋า ค าสอนและสัจธรรม บางบทเหลาจื้อยก
น ้าเป็นสื่อเพื่ออธิบายความเป็นธรรมชาติหรือสัจที่มีอยู่ในเต๋า เป็นสัญลักษณ์คุณค่าแห่งเต๋า เพื่อให้คน
เข้าถึงสัจธรรม ธรรมชาติมักเรียบง่าย เหลาจื้อได้กล่าวเอาไว้ในบทที่ ๓๒ ว่า “เต๋านั้นอาจเปรียบได้กับ
แม่น ้าทั้งหลาย” (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๑๒) และบทที่ ๖๖ ว่า “เต๋านั้นคล้ายกับแม่น ้าใหญ่และ
ทะเลกว้าง แม่น ้าและทะเลเป็นใหญ่เหนือห้วงน ้าทั้งหลาย ด้วยมันวางตนอยู่ที่ต ่า สายน ้าน้อยใหญ่จึง
ไหลมาสู่” (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๗๘) ในบทนี้ สิ่งที่เป็นสายกลาง ระหว่างเต๋าและแม่น ้า คือ
คุณธรรมแห่งการอ่อนน้อมถ่อมตน การที่เหลาจื้อใช้น ้าเป็นสื่อให้คนเข้าถึงคุณธรรม ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนนั้น เป็นความลุ่มลึกในการใช้ธรรมชาติ ให้เป็นภาษาธรรม ให้เกิดความสมดุลระหว่างสื่อกลาง 
“คุณธรรมและเต๋า” ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณธรรมที่ท าให้คนลดอัตตาทิฐิ การเบ่งอ านาจ 
อ านาจเหมือนแม่น ้าใหญ่ทะเลกว้าง การที่แม่น ้าใหญ่และทะเลกว้าง เป็นปลายทางแห่งแม่น ้าน้อย
ใหญ่ทั้งหลาย เพราะอยู่ในที่ต ่า แม่น ้าน้อยใหญ่ทั้งหลายจึงไหล่บ่ามาหา คนย่ิงมีอ านาจ ยิ่งควรมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยทั้งหลายก็ไหลม่าหา ในทัศนะของเหลาจื้อ ความอ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็นทาง
สายกลางแห่งธรรมชาติระหว่างแม่น ้าและคุณธรรม  
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 นอกจากนี้ เหลาจื้อได้พูดถึงความสมดุล ระหว่างเต๋าและสรรพสิ่งในจักรวาลเอาไว้ในเต๋า
เต๋อจิง บทที่ ๔๒ ดังนี ้
 เต๋าให้ก าเนิดแก่หนึ่ง 
 จากหนึ่งเป็นสอง 
 จากสองเป็นสาม 
 จากสามเป็นสรรพสิ่งในจักรวาล 

จักรวาลก็ถูกสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย หยาง อยู่ด้านหน้า 
หยิน อยู่ด้านหลัง 
สิ่งหนึ่งขาวสิ่งหนึ่งด า 
สิ่งหนึ่งบวก สิ่งหนึ่งลบ 
ทั้งสองสิ่งผสมผสานกัน 
จนกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว (พจนา จันทรสันติ: ๒๕๔๔.๑๓๔) 
ค าสอนน้ีถือว่าเป็นปรัชญาพื้นฐานของจีนโบราณ ที่ถือว่าทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเกิดมาจากความ

สมดุล อันเป็นส่วนประกอบของหยางและหยิน (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๓๔) มองทุกสรรพสิ่งอยู่
ในกระบวนการแห่งวัฏฏะแห่งการเปลี่ยนแปลง ในขาวมีด า ในด ามีขาว ในดีมีชั่ว ในชั่วมีดี ความไม่
สมบูรณ์คือความสมบูรณ์ วัฏฏะเหล่าน้ี แฝงตัวอยู่ในสรรพสิ่ง 
 เต๋าเป็นทางสายกลางระหว่างค าว่ามี และความว่าง ทุกสรรพสิ่งท้ายที่สุด ก็กลับไปสู่ความ
ว่างเปล่า อันเป็นวัฏฏะ ในเต๋าเต๋อจิงบทที่ ๔๐ “สรรพสิ่งในโลกก าเนิดมาจากความมี และความมี
ก าเนิดมาจากความว่างเปล่า”(พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๓๑)  
๓.๓.เต๋าคือทางสายกลางแห่งการครองตน 

ลักษณะทางสายกลางหรือความสมดุลของเต๋านั้น ส่วนใหญ่เหลาจื้อจะเน้นคุณธรรม ในเต๋า
เต๋อจิงบทที่ ๓๓ เหลาจื้อได้พูดถึงคุณธรรม ทางสายกลาง ในการพัฒนาคุณภาพตนเองและคนอื่น 
ดังนี้  

ผู้ที่รู้จักคนอื่น ช่ือว่าผู้สังเกต 
ผู้ที่รู้จักตนเอง ช่ือว่าผู้มีป๎ญญา 
ผู้ชนะคนอื่น ช่ือว่าผู้มีแรง 
ผู้ชนะตนเอง ช่ือว่าผู้เข้มแข็ง (ฟื้น ดอกบัว:๒๕๔๙.๒๕.) 
ลักษณะของผู้มีป๎ญญา ในทัศนะของเหลาจื้อ คือการฝึกให้รู้จักมองตน รู้จักตน ให้พัฒนา

ตนเอง ให้ขัดเกลาตนเอง มากกว่าที่จะไปเพ่งมองคนอื่น การพัฒนาตนที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการมองที่
ตน บุคคลใดที่รู้จักตนเองดี ดีกว่าเพ่งมองผู้อื่น เหลาจื้อยกย่อง บุคคลนั้นว่า เป็นผู้รู้อย่างแท้จริง 
คุณธรรมอันเป็นทางสายกลางระหว่าง รู้จักคนอื่น และรู้จักตนเอง คือป๎ญญา เมื่อใดผู้เข้าถึงความเป็น



๘๙ 
 

หนึ่งกับเต๋า ผู้นั้นก็ย่อมอุดมป๎ญญาในการพฒันาตน ขัดเกลาตน มากกว่าที่ไปมุ่งเน้นพัฒนาคนอื่น การ
พยายามรู้จักผู้อื่น เท่ากับพยายามเรียนรู้สิ่งภายนอก เหมือนเดินห่างออกจากเต๋าไปมากเท่านั้น รู้จัก
ตัวเองมากเท่าไหร่ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับเต๋า เพราะตัวป๎ญญาที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการตื่นรู้ จะท าให้รู้
โดยโยนิโสมนสิการว่า การรู้จักตัวเองดี กับรู้จักผู้อื่นดี อย่างไหนมีประโยชน์ในการพัฒนาตน ได้ดีกว่า
กัน นอกจากนี้ ในเต๋าเต๋อจิงบทที่ ๗๑ นั้น เหลาจื้อให้ความส าคัญในการครองตน  การท าตนให้ตั้งอยู่
ในคุณธรรมบนพื้นฐานแห่งทางสายกลางคือตัวป๎ญญา ระหว่างค าว่า รู้และไม่รู้ เอาไว้ดังนี้ 

ผู้มีความรู้ แต่ท าตัวเหมือนว่าไม่รู้ เป็นผู้ประเสริฐ 
ผู้ไม่มีความรู้ แต่ท าตัวเหมือนว่ารู้อะไรต่างๆ เป็นผู้ไม่ประเสริฐ (ฟื้น ดอกบัว:๒๕๔๙.๒๖.) 
เต๋าเต๋อจงิในบทนี้ สอดคลอ้งกบัพุทธสุภาษิต “คนโง่ รู้ตัวว่าโง ่ยังมีทางเป็นบัณฑิตได้บ้าง  

แต่โง่แล้ว อวดฉลาด นั่นแหละเรียกว่าคนโง่แท้” (ขุ.ขุ.ธ.๒๕/๖๓/๔๖)๗๖ 
การฝึกตนให้อยู่บนพื้นฐานทางสายกลางคือคุณธรรมแห่งเต๋านั้น ปราชญ์เหลาจื้อได้กล่าว

เอาไว้ในบทที่ ๒๒ ดังนี ้
ยอมเป็นผู้ต ่าต้อย จึงถือว่ารักษาตนเอาไว้ได้ 
ยอมงอ จึงกลับตรงได้ 
ยอมว่างเปล่า จึงเต็มได้ 
ยอมเก่า จึงกลับใหม่ได้ 
ผู้มีน้อย ก็จะได้รับ 
ผู้มีมาก ก็จะถูกลดทอน (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๘๙) 
การยอมตนเป็นผู้ต ่าต้อย คือการฝึกตน ไม่ให้แก่งแย่งชิงดีกับผู้ใด จึงไม่มีใครที่จะมาแข่งขันชิง

ดีด้วย การท าเช่นน้ี ถือว่าเป็นการรักษาตนเอาไว้ ทางสายกลางระหว่างคุณธรรมในเรื่องนี้ คือ การฝึก
ตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ  

ยอมงอ จึงกลับตรงได้ ตามนัยยะแห่งค าพูดนี้ บ่งบอกถึงคุณธรรม ความแข็งกระด้าง และ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึง สิ่งที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แข้งกระด้าง ไม่มีใครสามารถหักได้ แต่สิ่งที่
หักได้ง่าย คือ สิ่งที่แข็ง สิ่งที่แข็งย่อมเป็นคุณชาติที่หักได้ง่าย ย่อมง่ายต่อการหัก เช่นธรรมชาติของกิ่ง
ไม้แห้ง ย่อมหักได้ง่าย คุณธรรมอันเป็นทางสายกลางของความแข็งในบริบทนี้ คือ ความแข็งกระด้าง 
การฝึกตนให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ให้แข็งกระด้าง จึงเป็นคุณธรรมที่ท าให้อยู่ระหว่างกึ่งกลาง
ระหว่าง งอ และหัก แข็งและอ่อน  

ยอมว่างเปล่า จึงเต็มได้ หมายถึงความว่างเปล่า อุปมาเหมือนภาชนะที่มีความว่างเปล่า จึงจะ
สามารถบรรจุสิง่ๆต่างลงไปได้ ผู้ที่ท าตนให้ว่างเปล่า ในการเรียนรู้ ก็สามารถเป็นผู้ฉลาดได้ คุณธรรมที่
เป็นสายกลางในค าสอนน้ี เป็นการสอนให้ฝึกพัฒนาตน ใคร่ในการเป็นผู้ใฝุเรียน  

                                                             
๗๖ คัณฐิเภทกโจรวัตถุ 
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ผู้มีน้อย ก็จะได้รับความเคารพ การสรรเสรญิ ในการไม่ละโมบโลภมาก ส่วนผู้มีมาก หมายถึง
คนที่ละโมบโลภมาก ก็จะได้รับการต าหนิ ติฉินนินทา คุณธรรมในหลักการสอนนี้ อันเป็นทางสาย
กลาง คือ ความไม่ละโมบโลภมาก การฝึกตนให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมี  หลักค าสอนเหล่านี้ ถือว่าเป็น
ทางสายกลางแห่งการพัฒนาตนในเต๋า ปราชญ์เหลาจื้อได้สรุปอานิสงส์แห่งการปฏิบัติคุณธรรมเหล่าน้ี
ว่า “เมื่อปราชญ์ด ารงตนอยู่เช่นนี้ โลกทั้งโลกก็จะให้ความเคารพ”(พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๙๐) 
นอกจากนี้ เหลาจื้อได้พูดถึงความไม่สมบูรณ์แบบในการด าเนินชีวิตของปุถุชนเอาไว้ในเต๋าเต๋อจิงบทที่ 
๒๙ ดังนี้ว่า 

มีบางคนชอบไปข้างหน้า 
บางคนติดตามมาข้างหลัง 
บางคนชอบร้อน 
บางคนชอบหนาว 
บ้างแข็งแรง 
บ้างอ่อนแอ 
บ้างเฟื่องฟู 
บ้างตกต ่า 
แต่ปราชญ์ย่อมสละทิ้งส่วนเกินเหล่าน้ี 
ละทิ้งความฟุุมเฟื่อย 
ละทิ้งความผยองล าพอง (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๐๔-๑๐๕) 
เมื่อความไม่สมบูรณ์แบบ มีอยู่ในตัวของป๎จเจกบุคคลผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่ เต๋าจึงเป็นทางสาย

กลาง ที่ท าให้ความไม่สมบูรณ์แบบและความเกินพอดี คือความพอดีของทุกสรรพสิ่ง 
ในเต๋าเต๋อจงิบทที่ ๒๐ เหลาจื้อได้พูดถึงความไมรู่้คืออวิชชา อันเป็นศูนย์กลาง ที่ท าให้ผู้คนไม่

สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดี หรือไม่ดี เอาไว้ดังนี้  
 ระหว่างใช่ กับ ไม่ใช่ นั้น 
 แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
 ระหว่าง ดี กับ ช่ัว นั้น 
 แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
 สิ่งทีผู่้อื่นกลัวนั้น 
 ก็มักจะท าใหเ้ราต้องกลัวไปด้วย 
 นี้เรียกว่า เป็นความหลบัในความตื่น (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๘๕. 
ในบทนี้ สิ่งที่ท าให้คนแยกแยะไม่ได้ระหว่างค าว่า ใช่หรือไม่ใช่ ดีหรือช่ัวนั้น ก็คืออวิชชา 

ความไม่รู้ การไมรู่้ความสัจจริงย่อมท าให้คนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรดีหรือไม่ดี อะไรใช่หรือ
ไม่ใช่ สิ่งที่ตรงข้ามกบัอวิชชาก็คือ ความรู้แจ้ง แต่ความรู้ของเหลาจื้อ ไม่ใช่เป็นความรู้ทั่วไป แต่ต้อง
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เป็นความรูท้ี่ประกอบไปด้วยคุณธรรม อันเป็นหัวใจของนักปราชญ์ เหลาจื้อได้กล่าวเอาไว้ในบทที่ ๑๕ 
ดังนี้ “...ปราชญผ์ู้ชาญฉลาดแต่โบราณกาล  ลุ่มลึกไปดว้ยความรอบรู้ มีความรอบคอบ มีความ
ระมัดระวัง มีความส ารวม มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีความซื่อตรง และมีความว่างเปล่า..”(พจนา 
จันทรสันติ:๒๕๔๔.๗๖) คุณธรรมเหล่าน้ี ถือว่าเปน็ทางสายกลาง ท าให้ผู้คนเกิดการตื่นรู้ รู้แจ้ง 
แยกแยะได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี ใช่หรือไม่ใช่ และในบทที่ ๗๑ ปราชญ์เหลาจือ้ได้พูดถึงลกัษณะของ
ปราชญ์ว่า   

ผู้ที่รู้ว่าตนเองไมรู่้นั้น คือผูสู้งสุด  
ผู้ที่คิดว่าตนเองรู้นั้นเตม็ไปด้วยอวิชชา  
ผู้ที่รู้ว่าอวิชชาคืออวิชชา ย่อมหลีกเลี่ยงจากอวิชชาพ้น 
ปราชญ์นั้นย่อมปราศจากอวิชชา (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๘๖)  

ความรู้ใดที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ แยกแยะด้วยการรู้แจง้แหง่เต๋า ความรู้นั้น ย่อมเป็นความรู้ที่
ไม่มีอวิชชาเจือปน เมื่อใดความรูท้ี่ยังคงเป็นอวิชชา ความรู้นั้น ก็ไมส่ามารถท าให้ผู้คนแยกแยะได้ว่า 
อะไรใช่หรอืไม่ใช่ อะไรดีหรือไม่ดี ดังนั้นเต๋าจึงเป็นเสมือนทางสายกลาง ท าให้คนมีวิจารณญาณ 
แยกแยะระหว่างอะไรใช่หรือไม่ใช่ อะไรดีหรือไม่ด ี

 ๔.ผลแหง่การปฏิบัตทิางสายกลางแห่งเต๋าคืออะไร 
เต๋าเหมือนแผนที่ชีวิต ที่จะน าพาให้ผูป้ฏิบัติตาม ได้ด าเนินไปตามแนวทางแห่งอุดมคติสงูสุด

ของเหลาจื้อได้อย่างถูกต้อง เหลาจื้อได้แบ่งผลแห่งการปฏิบัติทางสายกลางแหง่เต๋าเอาไว้ในประเภท
ต่างๆ ดังนี้  

 น าไปใช้กับบุคคล คุณความดีก็มีจริงแท ้
 น าไปใช้กับครอบครัว คุณความดีก็มีมากล้น 

น าไปใช้กับหมูบ่้าน คุณความดีก็เพิ่มทวี 
น าไปใช้กับประเทศ คุณความดีก็รุ่งเรอืง 
น าไปใช้กับโลก คุณความดีก็แผ่ขยายครอบคลมุ (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๕๕) 

แท้จรงิ เต๋าไม่ใช่เป็นสิ่งอื่นไกล และไม่ใช่เป็นค าสอนทีเ่อื้อมไม่ถึง หากแต่เป็นสิง่ที่อยู่ใกล้ตัว 
สามารถน ามาพัฒนาเริ่มต้นต้ังแต่ปจ๎เจกบุคคล ไปสูส่ังคมครอบครัว หมู่บ้าน ประเทศชาติและขยาย
ไปสู่โลก ทางสายกลางในอุดมคติของเหลาจื้อ คือคุณธรรม และความเป็นปราชญ์ และความเรียบง่าย 
การอยู่เป็นส่วนสัมพันธ์ซึง่กันและกันกบัธรรมชาติ โดยไม่มีอะไรขัดแย้งระหว่างเต๋าและธรรมชาติ 
ตามที่เหลาจื้อได้กล่าวเอาไว้ในบทที่ ๔๖ ว่า 

เมื่อชาวโลกใช้เต๋าเป็นหนทางเดิน  
ม้าฝีเท้าดีก็ถูกน ามาใช้ลากเกวียน 
เมื่อชาวโลกไม่ได้ด าเนินไปตามหนทางเต๋า 
ม้าฝีเท้าดี ก็ถูกน าไปใช้ ในการศึก อยู่นอกเมือง 
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และการสอนไม่ให้ยึดติดในในที่ฟุุมเฟือยเห่อเหมิ อันเป็นสมมติสัจจะ เพื่อเปูาหมายคือความ
ว่าง สุดท้ายทุกสรรพสิง่ล้วนกลับไปสู่ยังต้นก าเนินเดิม ในบทที่๑๖ ว่า “...สรรพสิง่มากมายล้วนก าเนิด
ข้ึน และด าเนินไปตามวิถี ข้าพเจ้าได้คอยเฝูามองสรรพสิ่ง กลับไปสู่ต้นก าเนิดเดิม เพื่อพักผ่อนอย่าง
สงบ..”(พจนา จันทรสันติ:๗๙) 

บทสรุป 
ทางสายกลาง (Middle way) ในเต๋า สามารถวิเคราะห์ แบ่งสถานะ ความเป็นสายกลางแห่ง

เต๋าได้เป็น ๔ ทาง คือ 
๑.ทางสายกลางในฐานะคุณธรรม 
ในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง เราจะพบว่า คุณธรรม ส าหรับเหลาจื้อ คือทางสายกลาง ที่ผ ู้คนต้อง

น าเอาเต๋ามาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะการครองตนหรือครองคน คุณธรรมเป็นสิ่งที่เหลาจื้อให้
ความส าคัญหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจในเต๋า 

๒.ทางสายกลางในฐานะนักปราชญ์ 
ผู้ปกครองที่ส าคัญในทัศนะของเหลาจื้อที่เหมาะสมในการปกครองผู้อื่น หรือบ้านเมือง ต้อง

เป็นนักปกครองที่เป็นปราชญ์ เพราะปราชญ์นั้น ย่อมปกครองตนเองได้ก่อนแล้ว ได้รับการยกย่องจาก
ผู้อื่นแล้ว จึงจะเหมาะสมในการปกครองบ้านเมืองและผู้คน ทางสายกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลใน
การปกครองบ้านเมือง ระหว่างผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครองคือ ผู้ปกครองที่เป็นปราชญ์ ผู้ที่จะเข้าถึง
ความสมดุลในปรัชญาเต๋าได้น้ัน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ ลุ่มลึกไปด้วยความรอบรู้ มีความรอบคอบ 
มีความระมัดระวัง มีความส ารวม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความซื่อตรง และมีความว่างเปล่า อัน
เป็นคุณลักษณะของปราชญ์ที่พึงประสงค์ในความหมายของเหลาจื้อ 

๓.ทางสายกลางในฐานะความสมดุล 
หลักธรรมอันเป็นหลักสายกลางของเหลาจื้อ คือ ความสมดุล เหลาจื้อได้พูดถึงเต๋าในฐานะ

ความสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ในเต๋าเต๋อจิงบทที่ ๒๔ ว่า “ผู้ที่ยืนเขย่งบนปลายเท้า จะยืนได้ไม่มั่นคง 
ผู้ที่เดินเร็วเกินไป จะเดินได้ไม่ดี”(พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๙๔) จากข้อความนี้ เป็นการสื่อถึง กระท า
ที่ฝืนธรรมชาติ การท าสิ่งใดฝืนธรรมชาติ มักท าด ารงตนอยู่ได้ไม่นานหรือกระท าได้ไม่นาน เพราะ
ขัดแย้งกับธรรมชาติ 

๔.ทางสายกลางในฐานะสิ่งสมบูรณ์ 
เต๋าในฐานะเป็นค าสอนทางสายกลางอันเป็นสิ่งสมบูรณ์ เต๋าคือทุกสรรพสิ่ง เป็นมารดาแห่ง

สรรพสิ่ง ดั่งที่เหลาจื้อได้กล่าวเอาไว้ในเต๋าเต๋อจิงบทที่ ๑ ว่า “เต๋าคือประตูที่เปิดไปสู่ความรู้แจ้งแห่ง
สรรพชีวิต” (พจนา:๕๓) ดังนั้นเต๋าคือทางสายกลางของทุกสรรพสิ่งและทุกสรรพชีวิต การใช้ชีวิตที่
เนื่องด้วยเต๋าก็คือการปฏิบัติทางสายกลาง เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งและทุกสรรพชีวิต 
เต๋าจึงไม่มีอะไรขัดแย้งกับทุกสรรพสิ่งและทกุสรรชีวิต เพราะเต๋าคือทางสายกลางที่เช่ือมทุกสรรพชีวิต
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทุกสรรพสิ่ง เต๋าจึงเป็นดิน น ้า และอากาศ ที่กลมกลืนกับทุกสิ่ง มี
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ธรรมชาติของการปรับตัว กลมกลืนกับทุกสิ่ง ไม่ขัดแย้ง เต๋าจึงเป็นทางสายกลางน าไปสู่ความมี ไปสู่
ความไม่มี จากอธรรมไปสู่ธรรม ความแข็งกระด้างไปสู่ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหลาจื้อได้สรุปลักษณะ
ค าสอนของตนเอาไว้ในบทที่ ๗๐ ว่า 

ค าสอนของข้าพเจ้า 
ง่ายที่จะเข้าใจและง่ายที่จะปฏิบัติ 
แต่ไม่มีใครสามารถเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติ 
ถ้อยค าของข้าพเจ้าย่อมมีหลักเกณฑ์อยู่ 
ความประพฤติของข้าพเจ้าย่อมมีหลักการอยู่ 
ด้วยไม่มีใครรู้สิ่งเหล่าน้ี 
จึงไม่มีใครเข้าใจข้าพเจ้า 
มีคนเข้าใจข้าพเจ้าน้อยแสนน้อย (พจนา จันทรสันติ:๒๕๔๔.๑๘๕) 
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บทคัดย่อ 

ความรู้ถือว่าเป็นทรัพย์อันน่าปรารถนาของคนทั้งหลาย แต่ความรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้

ด้วยเหตุสองประการ ประการที่หนึ่งความรู้เกิดจากการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์และเกิดจาก

ประสาทสัมผัส ความรู้ประเภทนี้เกิดมาจากอายตนะทั้งภายในและภายนอกที่เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้

ซึ่งเป็นความรู้ที่คนสามัญทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้  ประการที่สองความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากฝึกตนและ

อบรมตนจนเกิดเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางใจ ซึ่งเป็นความรู้ที่ต้องอาศัยการฝึกอบรมทาง

ใจ เป็นความรู้ที่อยู่เหนือประสบการณ์และประสาทสัมผัสของความรู้สามัญทั่วไปและความรู้ชนิดนี้มี

จุดมุ่งหมายปลายทางสูงสุดคือรู้อริยสัจจะหรือรู้ความจริงอันประเสริฐอันจะน าไปสู่การหลุดพ้น  

ค าส าคัญ : ศรัทธา, ความรู้, พุทธปรัชญา 

Abstracts 

Knowledge is the requirement of the people. The path or way of knowing 

happens to two types. First Learning comes from learning through experience, and 

the senses. This kind of knowledge comes from internal and external reactions which 

this is a knowledge that people can learn. Secondly, the knowledge that arises from 

                                                             
๗๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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self-training and self-training until the knowledge comes from the mental experience 

Which is knowledge that requires mental training Is the knowledge that is beyond the 

experience and senses of general knowledge and this kind of knowledge has the 

ultimate goal of knowing the truth or knowing the true truth that will lead to 

salvation. 

Keywords: believe, Knowledge, Buddhist philosophy 

๑. บทน า 

ความรู้เกิดมาจากความสนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งมาจากเหตุป๎จจัยที่ต่างกัน 

เพราะความรู้บางประเภทเกิดขึ้นจากความศรัทธาโดยการใช้ศรัทธาเป็นมูลฐานและความรู ้บาง

ประเภทเกิดจากตัวป๎ญญา คิดใคร่ครวญ การที่จะกล่าวว่าความรู้เกิดจากความศรัทธาหรือป๎ญญาก็ยัง

ไม่เป็นที่ตกลงได้แน่นอนด้วยเหตุผลมุมมองหลายอย่าง แต่อย่างไรก็ตามความศรัทธาต่อค าสอนใน

เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะต่อค าสอนทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาแบบเทวนิยม (Theism) หรือ อเทวนิ

ยม (Atheism)  ล้วนแต่เป็นค าสอนที่มีมุมมองในมิติต่างออกไปและมีเอกลกัษณ์เป็นปจ๎เจก มูลฐานค า

สอนทางศาสนามีความเป็นทั้งในส่วนความเช่ือ (ศรัทธา) และส่วนความรู้ (ป๎ญญา) แฝงอยู่ในสาระค า

สอนน้ันแต่จะมีมากหรือมีน้อยเราไม่สามารถหาเครื่องมือมาวัดเป็นปริมาณได้ ก็ได้แต่ที่อาศัยเป็น

เครื่องวัดปริมาณได้ก็เห็นจะมีแต่จ านวนมนุษย์ซึ่งอาจเป็นตัวแปรที่ไม่แน่นอน การที่เราจะท าความรู้

ความเข้าใจในเรื่องใดน้ันจ าต้องอาศัยศรัทธาก่อน เพราะว่าศรัทธาจะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์

ของเรื่องนั้นไปหาความรู้และความรู้ส่วนใหญ่ของคนเกิดมาจากความเช่ือในค าสอนศาสนา แต่ศาสนา

บางความเช่ือสอนให้ติดอยู่กับศรัทธาความเช่ืออย่างเดียว ตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าสุดโต่งในทางความ

เช่ือ และความเช่ือแบบนี้ท าให้ตนเองกไ็ม่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน แต่ในทางอันตรงกันข้ามส าหรับ

ผู้ที่มีป๎ญญามากกว่าศรัทธาน้ัน คนประเภทนี้เขาจะอาศัยศรัทธาเป็นสะพานน าไปสู่ภาวะทางป๎ญญาที่

ตนพัฒนาข้ึนโดยมีการตั้งค าถามกับสิ่งที่ตนศรัทธาหรือมีความสงสัยกับสิ่งที่ตนก าลังหาค าตอบอยู่ ซึ่ง

คนประเภทนี้จะไม่ยึดติดอยู่กับศรัทธา เพราะว่าทุกศาสนานั้นเปิดโอกาสให้คนที่ศรัทธาวิพากษ์ได้ใน

หลักวิชาการและเหตุผล ซึ่งตรงนี้เราอาจจะกลา่วได้ว่าเป็นจุดเริม่ต้นของการเรียนรู้ในศาสนาส่วนหนึ่ง

และเป็นการแสวงหาความรูส้่วนหนึ่งไปในขบวนการของตัวมันเองด้วยน่ันคือเป็นทั้งความเช่ือและการ

ตั้งข้อความสงสัยเพื่อหาค าตอบทางความรู้ 
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๒. เนื้อหา 

ความสงสัยหรือความอยากรู้เป็นลักษณะของปรัชญาที่เป็นเบื ้องต้นของการแสวงหา
ความรู้และในการแสวงหาความรู้นั้นความศรัทธาก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ส าคัญหรือเป็นเครื่องมือที่จะพา
เราไปพบกับค าตอบที่เคยมีความสงสัยและส่วนปรัชญาน้ันเรายังหมายถึงความรักในการหาความรู้ที่
ไม่มีที่สิ้นสุดที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ปุถุชนจะมีความสงสัยครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ บางที่อาจจะมีความสงสยัว่าคนที่ไม่มีความสงสัยมอียู่หรอืไม่ ดังนั้นสามัญชนทุกคนจงึ
มีความสงสัยและไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาความรู้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด ที่กล่าวเช่นน้ีก็เพราะแหล่งที่จะค้นหาความรู้นั้นมีมากหลายแห่งแต่สิ่งหนึ่งที่คนให้ความส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อสังคมคือความศรัทธาในค าสอนที่เกิดมาจากศาสนาในค าสอนนี้มีทั้งความเชื่อและ
ความรู้ จึงท าให้มีประเด็นในความสงสัยเรื่องทางแห่งความรู้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์รู้จริงๆ กับทางที่เป็น
บ่อเกิดแห่งความรู้หรือน าเอาประสบการณ์ความเช่ือมาอธิบายเป็นองค์แห่งความรู้ ในการที่มนุษย์เรา
จะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้นจะต้องมีหลักการของความรู้มิเช่นน้ันอาจจะกลายเป็นแค่ความเช่ือ  

แนวคิดความรู้หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “ป๎ญญา” หมายถึงความรอบรู้๗๘ หรือความรู้ ซึ่ง
เป็นอริยทรัพย์ที่ปรารถนาของคนทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถาน ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า ปํฺ า นราน  รตน  

ป๎ญญาเป็นรัตนะของนรชนทั้งหลาย๗๙ หรือ ปํฺ า โลกสฺมิ ปชฺโชโต ป๎ญญาเป็นแสงสว่างในโลก๘๐ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าป๎ญญาหรือความรู้เป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ในการใช้ด ารงชีพ การที่
ความรู้จะเกิดมีแก่คนน้ันจะต้องผ่านทางประสบการณ์ในส่วนทางอายตนะทั้งภายในและภายนอกที่
เป็นระบบการรับรู้ องค์ความรู้ดังกล่าวทางพุทธปรัชญาเรียกว่าทฤษฏีความรู้หรือเรียกอีกนัยเรียกว่า 
ญาณวิทยา  ค าว่า “ญาณวิทยา” (Epistemology) ในพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ให้ค านิยามว่า๘๑ ปรัชญาสาขาหนึ่งที ่ว่าด้วยบ่อเกิด ลักษณะหน้าที ่ ประเภท 
ระเบียบวิธีและความสมเหตุสมผลของความรู้ บางที่ใช้ว่า theory of knowledge และนอกจากนี้ใน
บางที ่ได้ให้ความหมายว่าเป็นวิชาที ่ท  าหน้าที ่ศึกษาวิเคราะห์สิ ่งท ี ่เร ียกว่า ความรู ้ ซึ ่งตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Epistemology มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกและญาณวิทยาน้ันท าหน้าที่ศึกษาปญ๎หา

ความรู้หลัก ๓ ประการ กล่าวคือ๘๒  ๑) ป๎ญหาว่า มนุษย์สามารถรู้ความจริงสูงสุดได้อย่างไร   ๒) 

                                                             
๗๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
๗๙ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๕๑/๖๗. 
๘๐ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕. 
๘๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้

งกรุ๊พจ ากัด, ๒๕๓๒), หน้า ๓๗. 

๘๒ เดือน  ค าดี, ดร., พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๔) หน้า ๑๑๗. 
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ป๎ญหาว่า มนุษย์ได้รับความรู้มาทางใดบ้าง  ๓) ป๎ญหาว่า ความรู้ที่มนุษย์ได้รับมานั้นสามรถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความจริงสูงสุดน้ันได้ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่  

ลักษณะอีกอย่างหนึ ่งของ “ญาณวิทยา (Epistemology)” กล่าวคือทฤษฏีความรู้ 
(Theory of Knowledge) ที่ศึกษาว่าเรารู้ความจริงได้อย่างไร ดังนั้น ญาณวิทยาจึงมีความสัมพันธ์กับ
อภิปรัชญา ญาณวิทยาตอบป๎ญหาว่าด้วยบ่อเกิดความรู้และมาตรการส าหรับตัดสินความถูกผิดของ
ความรู้ กลุ่มนักปรัชญาตะวันตกกล่าวถึงที่มาหรือบ่อเกิดของความรู้ไว้ ๓ ทาง คือ  ๑) ผัสสาการ 
(Sensation) คือความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ กล่าวคือ การเห็นรูป (ทางตา) การได้ยินเสียง 
(ทางหู) การได้กลิ่น (ทางจมูก) การรู้รส (ทางลิ้น)  การสัมผัส (ทางกาย)  ๒) เหตุผล (Reason) คือ
ความรู้ที่เกิดจากความคิดตามหลักเหตุผลในใจ ๓) อัชฌัตติกญาณ (Intuition) คือความรู้ที่ผุดข้ึนในใจ
โดยตรง ถ้าเป็นความรู้จากญาณพิเศษเรียกว่า การตรัสรู้ (Enlightenment) ถ้าเป็นความรู้ที่ได้จาก
การดลใจของพระเจ้าก็เรียกว่า วิวรณ์ (Revelation) 

ขณะเดียวกันป๎ญหาที่ตามมาก็คือว่าบ่อเกดิของความรู้ที่มาจากหลายแห่งนั้นทางไหนเล่า
จึงให้ความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ซึ่งในเรื่องนี้กลุ่มนักปรัชญามีความเห็นต่างกันโดยแยกกัน

ออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่๘๓ กล่าวคือ  
๑. ลัทธิประสบการณ์นิยม (Empiricism) ถือว่าประสาทสัมผัสเป็นมาตรการตัดสิน

ความจริง ความรู้ในเรื่องที่ผ่านเข้ามาหรือในเรื่องที่เกิดข้ึน 
๒. ลัทธิเหตุผลนิยม (Rationalism) ถือว่าเหตุผลเป็นมาตรการตัดสินความจริง 
๓. ลัทธิอัชฌัตติกญาณนิยม ( Intuitionism) ถือว่าอัชฌัตติกญาณเป็นมาตรการ

ตัดสินความจริง  
นอกจากนี้ยังมีกลุ ่มนักปรัชญาได้ให้ความหมายของทฤษฏีความรู ้นี้ เช่น เพลโต้มี

ทรรศนะบางอย่างที่คลายคลึงกบัทัศนะของโสคราตีสผูเ้ปน็อาจารย์ของตน ประการแรกคือเพลโต้เห็น

ว่าความรู้ระดับผัสสะหรือสัญชานไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง การรับรู้ในระดับสัญชานเป็นเพียงทรรศนะ

ความคิดเห็น การปฏิเสธสัญชานว่าเป็นบ่อเกิดความรู้นี้มีเหตุผล ๒ ประการ คือ๘๔  ๑) สัญชานของ

แต่ละคนให้ความรู้ไม่ตรงกันหรือแม้สัญชานของแต่ละคนคนเดียวกันก็รายงานข้อมูลต่างกันในเวลา

ต่างกัน ความรู้ระดับสัญชานจึงเป็นเพียงทัศนะส่วนตัว  ๒)  สัญชานไม่ช่วยให้เราค้นพบความจริงแท้ 

เพราะสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสเป็นเพียงสิ่งเฉพาะ เพลโต้กล่าว่าความจริงแท้เป็นสิ่งสากล 

เช่น คนสากล แมวสากล อันอยู่ในโลกแห่งมโนคติ จึงเป็นการเหลือวิสัยที่สัญชานจะรู้ได้  

                                                             
๘๓ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), (๒๕๕๐). ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิป๎ญญาตะวันตก, 

พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖-๑๗.  
๘๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๘. 
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ดังนั้นในทัศนะของเพลโต้ที่กล่าวว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ได้มาจากผัสสะหรือสัญชาน แต่

ความตรงกันข้ามความรู้ที่แท้จริงได้มาจากเหตุผล จากข้อความดังกล่าวในข้างต้นที่น าเสนอมานั้นเป็น

ส่วนหนึ่งของทฤษฏีความรู้หรือญาณวิทยาในส่วนที่เป็นทฤษฏีทางตะวันตกซึ่งจะเห็นได้ว่าความรู้นั้นมี

ที่มาต่างกันและยังเป็นข้อถกเถียงกันว่าอะไรเป็นบ่อเกิดความรู้ที่แท้จริงและในบ่อเกิดความรู้นั้นมี

จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนหรอืความรู้ไม่มีจุดที่สิ้นสุดของความรู้ ในมุมมองอีกมิติหนึ่งประเด็นเรื่องของความรู้ 

การรู้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ป๎ญญา” หมายถึงความรอบรู้ที่ปรากฏในทรรศนะพุทธปรัชญาฝุายเถร

วาทได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของความรู้ว่ามี ๓ ประเภท กล่าวคือ๘๕  ๑) จินตามยป๎ญญา ป๎ญญาที่เกิด

จากการคิด  ๒) สุตมยป๎ญญา ป๎ญญาที่เกิดจากการฟ๎ง  ๓) ภาวนามยป๎ญญา ป๎ญญาที่เกิดจากการ

อบรม จากที่มาของความรู้ดังกล่าวนี้ท่านผู้รู้ได้อธิบายขยายเนื้อความว่า๘๖  ๑) จินตามยป๎ญญา 

ป๎ญญาหรือความรู้เกิดจากความคิด ใคร่ครวญ พิจารณาหาเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เรียกว่า 

โยนิโสมนสิการ ซึ่งตรงกับอนุมานประมาณ ในปรัชญาอินเดีย   ๒) สุตมยป๎ญญา ป๎ญญาคือความรู้เกิด

จาการฟ๎ง การศึกษาเล่าเรียน การอ่านจากต าราหรือคัมภีร์ที่น่าเช่ือได้ ตลอดถึงการรับถ่ายทอดจากผู้

ที ่น่าเชื ่อได้ที ่เรียกว่า ปรโตโฆสะ ซึ่งมีความหมายตรงกับศัพทประมาณ ในปรัชญาอินเดีย   ๓) 

ภาวนามยป๎ญญา ป๎ญญาหรือความรู้เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดจากประสบการณ์ตรง อันเกิดจาก

สัญญาบริสุทธ์ิและสัญญาพิเศษ ซึ่งอาศัยพื้นฐานคือพุทธป๎ญญาอันมีมาโดยสัญชาตญาณ ซึ่งตรงกับ

ประจักษประมาณ ในปรัชญาอินเดีย  

ความรู ้ทั ้ง ๓ ประเภทนี้น าไปสู่กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักการของไตรสิกขา 

กล่าวคือ ศีล สมาธิและป๎ญญา ศีลนั้นหมายถึงการพัฒนาทางด้านสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์

ทุกคนหรือเราอาจจะกล่าวว่าเป็นการจัดระเบียบทางสังคมและเมื่อกล่าวถึงความรู้ที่เกิดจากความคิด

ในกรอบของศีลก็จะเช่ือมโยงกับมโนสุจริตกล่าวคือความสุจริตทางใจหรือมีมโนธรรม สมาธิ หมายถึง

การจัดระเบียบความคิดที่ได้มาจากความรู้หรือจากการศึกษา ส่วนป๎ญญาคือความรอบรู้หรือกล่าวอีก

นัยหนึ่งคือการจัดระเบยีบองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์หรอืความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่ง

เป็นความรู้ในพุทธปรัชญาที่มีจุดมุ่งหมายปลายทางสูงสุดคือ “รู้สัจจะหรือรู้ตามความจริง” อันเป็น

อริยสัจความจริงอันประเสริฐและยังมีการจ าแนกประเภทของความรู้ออกเป็น ๒ ระดับ คือความรู้ขั้น

                                                             
๘๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 
๘๖ บุญมี  แท่นแก้ว, ผศ., พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า 

๑๖-๑๗. 



๑๐๐ 
 

โลกิยะและความรู้ข้ันโลกุตระ ในแต่ละระดับต้องมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล 

สมาธิและป๎ญญา แต่ช่องทางแห่งการรับรู้อารมณ์ได้น้ันต้องอาศัยจิตที่เป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์ทั้ง ๖ 

คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและธรรมารมณ์ การรับรู้ ในสิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทวารหรือ

อายตนะภายใน ๖ ประการ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นต้น เมื่อใดจิตไปกระทบอารมณ์ที่ผ่านมา

เข้าทางอายตนะ เมื่อนั้นผัสสะจึงเกิดข้ึนและผัสสะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้ เพราะถ้าไม่มีผัสสะ 

การรับรู้ก็เกิดไม่ได้ การรับรู้แต่ละครั้งจะต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ อารมณ์ + อายตนะ

ภายใน + จิตหรือวิญาณ = ผัสสะ ผัสสะจึงเป็นจดุที่จติรับรู้ข้อมูลจากโลกภายนอก เมื่อจิตรับรู้อารมณ์

แล้วเวทนาและสัญญาเกิดข้ึนตามมา จิตน้ันมิได้รับรู้แต่อารมณ์อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังคิดปรุง

แต่งสิ่งที่รับรู้ด้วยอ านาจของกิเลสตัณหาด้วย๘๗ แต่ในกาลภายหลังเกิดผัสสะ มีเวทนาและสัญญา

เกิดขึ ้น ค าว่าสัญญานั้น (Perception) เป็นความจ าได้หมายรู ้ในอารมณ์ ถ้าจิตไม่มีกิเลสตัณหา 

สัญญาจะเป็นสัญญาที่บริสุทธ์ิคือรับรู้อารมณ์ตามความเป็นจริง แต่จิตมีกิเลสตัณหาสัญญานั้นจึงจะ

ปรุงแต่งนามรูปที่เกิดดับในทุกขณะ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าสัญญานั้นมี ๒ ลักษณะ กล่าวคือ ๑) 

สัญญาที่เป็นการรับรู้ปรุงแต่งโลกที่ก่อให้เกิดอวิชชา กล่าวคือความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  

๒) สัญญาที่เป็นการรับรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มาปรากฏกับจิต โดยไม่ให้ความหมายปรุงแต่งเพิ่มเติม 

สัญญาน้ีเราเรียกว่าสัญญาบริสุทธ์ิเพราะรับรู้สภาวะของสรรพสิ่งตามที่เป็นจริง กล่าวคือ รู้เห็นความ

ไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความเป็นทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาวะเดิมมิได้ (ทุกขัง) และความมิใช่ตัวตน (อนัตตา)  

ความรู้ในความเป็นจริงตามสภาวะของสรรพสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์เป็นความรู้ในทัศนะ
แห่งพุทธปรัชญาเป็นทฤษฎีความรู ้เร ียกว่า “ป๎ญญา”  กล่าวคือ  ๑) จินตามยป๎ญญา  ๒) สุตมย
ป๎ญญา   ๓) ภาวนามยป๎ญญา ที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น แต่ในป๎ญญาหรือทฤษฏีความรู้ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทมีกระบวนการตรวจสอบหรือตัวกรองความรู้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในกาลาม
สูตรโดยให้ตรวจสอบความรู้ที่มาจาก ๒ แหล่งแรกกับแหล่งที่ ๓ คือ ประสบการณ์ตรง ถ้าความรู้
เหล่าน้ันสอดคล้องกับประสบการณ์ตรงก็ให้ถือว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน

พวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมว่า๘๘  ๑) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟ๎งตามกันมา  ๒) อย่าปลงใจเชื่อ
ด้วยการถือสืบต่อกันมา  ๓) อย่าปลงใจเช่ือด้วยการเล่าลือ  ๔) อย่าปลงใจเช่ือด้วยการอ้างต าราหรือ
คัมภีร์  ๕) อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง)  ๖) อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน ๗) 
อย่าปลงใจเช่ือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล  ๘) อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฏีที่พินิจ
                                                             

๘๗ ทรงวิทย์ แก้วศรี, บรรณาธิการ, มหาจุฬาฯ วิชาการ ปรัชญาบุรพทิศ, (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จ ากัด, ๒๕๓๒), หน้า ๒๓. 

๘๘ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕. 



๑๐๑ 
 

แล้ว ๙) อย่าปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลักษณะว่าน่าเป็นไปได้  ๑๐) อย่าปลงใจเช่ือเพราะนับถือว่า 
ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา  

ดังนั้นกาลามสูตรทั้ง ๑๐ ประการข้างต้นนี ้กาลามสูตรข้อที่ ๑-๔ และข้อที่ ๑๐ เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความรู้ที่เกิดจากการรับถ่ายทอดหรือศัพทประมาณ (Testimony) ส่วนในข้อที่ ๕-๙ เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความรู ้ที่ได้จากการใช้เหตุผลอนุมาน ( Inference) และการคาดคะเน (Speculation) ซึ่ง
รวมอยู่ในอนุมานประมาณ ดังนั้นในข้อความกาลามสูตรไม่ได้แสดงว่าพระพุทธองค์ไม่ยอมรับความรู้ที่
เป็นศัพทประมาณและอนุมานประมาณแต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ความรู้ทั้ งสองนั้นควรที่จะได้รับ
การตรวจสอบยืนยันจากประสบการณ์ตรงหรือประจักษประมาณก่อน แต่ในพระพุทธพจน์สคารวสูตร

พระพุทธองค์ได้ทรงแบ่งสมณะพราหมณ์ที่ยึดในความรู้ออกเป็น ๓ ประเภท๘๙ กล่าวคือ  ๑) พวก
หนึ่งเป็นผู้ฟ๎งตามกันมา เพราะการฟ๎งตามกันมานั้นเป็นบารมีขั้นสุดท้าย เพราะรู้ยิ่งในป๎จจุบันจึง
ปฏิญญาอาทิพรหมจรรย์เหมือนพราหมณ์ทั้งหลายผู ้ทรงไตรเพท  ๒) พวกหนึ่งเป็นผู้มีบารมี ขั้น
สุดท้าย เพราะรู้ยิ่งในป๎จจุบันจึงปฏิญญาอาทิพรหมจรรย์เพราะเพียงแต่ความเชื่ออย่างเดียว เปรียบ
เหมือนพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นนักตรรกะ เป็นนักอภิปรัชญา  ๓) พวกหนึ่งรู้ธรรมด้วยป๎ญญาอนัย่ิงเอง
ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟ๎งมาก่อน มีบารมีขั ้นสุดท้าย เพราะรู ้ยิ ่งในป๎จจุบันจึงปฏิญญาอาทิ
พรหมจรรย์  

พระพุทธองค์จัดอยู่ในกลุ่มที่สามกล่าวคือกลุ่มผู้เข้าถึงความรู้แท้จากประสบการณ์ตรง
ของตนเอง ความรู้ชนิดนี้จัดเป็นภาวนาป๎ญญา เป็นความรู้ที่เกิดจากการอบรมในส่วนจิตของตนเพื่อ
ความรู้แจ้งตามสภาวะในความเป็นจริงหรือเรียกว่าเป็นความรู้ในความจริงสูงสุด ในส่วนความรู้ของ
กลุ่มแรกนั้นจัดเป็นสุตมยป๎ญญาและในความรู้กลุ่มที่สองจัดเป็นจินตามยป๎ญญา ความรู้ทั้งสองกลุ่มนี้
เป็นความรู้ในระดับประสาทสัมผัสทั้งห้าหรือรู้เห็นตามสิ่งที่เกิดข้ึนด้วยอายตนะเท่านั้น ดังนั้นจึงท าให้
มีความเช่ือได้ว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งแก่ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง 
แต่เมื่อความรู้ทั้งสามนั้นเกิดความขัดแย้งกันขึ้นความรู้จากประสบการณ์ตรงจะเป็นเกณฑ์ตัดสิน
ความรู้ที่มีน ้าหนักมากที่สุดและเป็นที่น่าสังเกตว่า ประสบการณ์ตรงในพระพุทธศาสนามีความหมาย
กว้างกว่าความรู้ที่เกิดจากสัญญาธรรมดา (Normal Perception) กล่าวคือความรู้ที่ได้จากการที่ตา
เห็นรูป หูฟ๎งเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัสและใจรู้ธรรมารมณ์ นอกจากนี้ความรู้ใน

ประสบการณ์ตรงยังได้รวมอยู่ในประเภทสญัญาพิเศษหรอืที่เรียกว่า อภิญญา ๖๙๐ ประการ กล่าวคือ  
๑) อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิต่างๆ ได ้  ๒) ทิพพโสต หูทิพย์   ๓) เจโตปริยญาณ ก าหนดรู้ใจคนอื่นได้  ๔) 
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้  ๕) ทิพพจักขุ ตาทิพย์  ๖) อาสวักขยญาณ ญาณที่ท าให้อาสวะ
สิ้นไป 

                                                             
๘๙ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๗๔/๕๙๙. 
๙๐ ที.ป. (ไทย) ๑๑/๔๓๑/๓๐๗. 



๑๐๒ 
 

เนื้อแท้ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทที่เป็นความรู้ที่เกิดมาจากการอบรมจิต เรียกว่า จิต

ภาวนาจึงเป็นความรู้และความจริงสูงสุดโดยท าลายอวิชชา (ความไม่รู้) และกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

อันมีอยู่ภายในจิตของตนเองให้สิ้นสุดได้เราเรียกสิ่งนั้นว่า “วิมุตต”ิ อันเป็นความหลุดพ้นอย่างจริงแท้

และเป็นสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้ด้วยสัญญาความรู้ธรรมดาหรือการอนุมานด้วยหลักเหตุผล เพราะว่าวิมุตตเิป็น

สิ่งที่หยั่งรู้ได้ด้วยป๎ญญาจกัษุในลักษณะที่เปน็ประสบการณ์ตรง ดังในพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัส

ว่า๙๑ “วิมุตตอิันผู้บรรลุเห็นได้เอง ไม่ขึ้นกับกาล เรียกให้มาดูได้ ควรน้อมเอาข้ามาไว้ อันวิญํูชนพึง

รู้เฉพาะตน”  

๓. บทสรุป  

บทสรุปในมุมมองบทความเรื่อง “วิถีความรู้ในทัศนะพุทธปรัชญา” ซึ่งวิถีความรู้ในทัศนะ

พุทธปรัชญา กล่าวได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีมาแต่เดิม ด้วยเหตุที่มนุษย์ละเลยองค์ความรู้ที่เป็นหลักการ

ส าคัญ จึงท าให้คิดว่าเป็นความรู้ที่เกิดมาจากการฟ๎งแล้วเชื่อต่อเรื่องนั้นๆ โดยมิได้ใช้โยนิโสมนสิการ

ใคร่ครวญถึงเหตุป๎จจัยตามสภาวะความเป็นจริง จึงท าให้เห็นว่าความรู้ที่เกิดแก่มนุษย์ทุกกลุ่มนั้นมีอยู่

สองลักษณะ ลักษณะที่หนึ ่งคือความรู ้เพื ่อความรู ้ ในที ่นี ้หมายถึงความรู ้ที ่เกิดและได้รับจาก

ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นความรู้ที่สามารถจะพิสูจน์หาเหตุผลได้ด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ประกอบในวิถีชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลเท่านั้น  ลักษณะที่

สองคือความรู้อันมีเบื้องต้นแห่งความรู้กล่าวคือ มีความอยากรู้ อยากเห็น เพราะเกิดมาจากความ

สงสัยครุ่นคิดหรือมีศรัทธาในเรื่องนั้น อันมีท่ามกลางหมายถึงกระบวนการในการแสวงหาความรู้ต่อ

ความสงสัยในเรื่องนั้นและอันมีที่สดุของความรู้คือความรู้ที่ท าลายความสงสัยในระดับสามัญทั่วไปโดย

การพัฒนาไปสู่ความรู้ที่ยกระดับจิตให้อยู่เหนือความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นกระบวนการขององค์ความรู้ที่

เกิดข้ึนจากการอบรมจิต (จิตภาวนา) จนเกิดเป็นความรู้ (วิชชา) เพื่อความหลุดพ้น (วิมุตติ) อันเป็น

การท ากิเลสความสงสัยให้สิ้นไปจากจิต  
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วิเคราะห์เปรยีบเทียบทัศนะเรื่องความดีในปรัชญาตะวันตกและในพุทธปรัชญา 

พระครูโกศลศาสนบัณฑิต รศ.ดร๙๒. 

อาจารยป์ระจ าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาจุฬาฯ 

บทคัดย่อ 

  จากการศึกษาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบทัศนะเรื่องความดีในปรชัญาตะวันตกและในพุทธ

ปรัชญาพบว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่คนในต่างสงัคมจะมีความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน เช่นเรื่องความดี 

เป็นไปในแนวทางที่แตกต่างกันบ้าง ดังเช่นในแนวคิดอัตถิภาวนิยมของฌอง - ปอล ซาตร์ เห็นว่า

ความดี เน้นไปที่การใช้เสรีภาพในการเลือกและรบัผิดชอบตอ่การเลือกนั้น ในแนวคิดประโยชน์นิยม

ของจอห์น สจ๊วต มลิล์ เน้นไปที่ประโยชน์หรือความสุขส่วนใหญ่เพื่อคนจ านวนมาก ในแนวคิดหน้าที่

นิยมของอิมมานูเอล ค้านท์ เน้นไปที่ความดีต้องประกอบไปด้วยการกระท าที่มเีหตผุล ซึง่เป็นอัน

เดียวกับมีศลีธรรม รวมทัง้ต้องปฏิบัติต่อเพือ่นมนุษย์อย่างเหมาะสม ไม่ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมอืเพือ่การ

ใดๆ ในพุทธปรัชญา เน้นไปที่การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา ส่วนที่เหมอืนกันคือ เมือ่

ท าตามหลักการเหล่าน้ีแล้ว มีผลดีต่อตนเองและสังคม ประเทศชาติ เรื่องความดียังมีข้อโต้เถียงกันได้

อีก บางประเด็นในสังคมหนึ่งว่าการกระท าน้ีดีแต่อีกสังคมหนึ่งว่าไม่ดี เช่นเรื่องกตัญํู  

Abstract 

 I study on the topic of the Goodness in Western Philosophy and Buddhist 

Philosophy : A Comparative Analysis. I got the results as belowing : The human who 

live in different place has got views to the goodness in different ways, such as, Jean 

– Paul Sartre from France Said the goodness is human uses their freedom to make 

choice and responsibility what they chosen. John Stuart Mill from England said 

goodness is the greatest happiness for the greatest numbers. Immanuel Kant from 

Germany said goodness is human must doing rational and moral acts in any case, 

also don’t used man as the tools for any purposes. Buddhist Philosophy said 

goodness is good thinking good speaking and good acting. Results of doing goodness 

along with four concepts as mentioned is happy in daily life. Some arguments on the 

idea of goodness must be remained, because there are different person get different 

idea, such as, the idea on the grateful or gratitude.      

                                                             
๙๒ อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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๑.บทน า 

ค าว่า ความดี เป็นค าสั้น ๆ แต่มีความหมายกว้างขวางไปมาก มีนักปรัชญาและนักการ

ศาสนาได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องความดีไว้แตกต่างกันไป ผู้เขียนจึงขอชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันคิด

พิจารณาเรื่องความดีกันสักครูห่นึ่ง มองไปในปรัชญาตะวันตก เขามองเรื่องความดีว่าอย่างไร และมอง

ไปที่พุทธปรัชญา ว่าเขามองความดีว่าอย่างไร เราทั้งหลายจะมีแง่มุมในการมองเรื่องนี้ได้อย่างไรอีก

บ้าง ผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ขอเริ่มจากเรื่อง คน ศัพท์บัญญัติว่า คน ที่มีค าสุภาพขึ้นมา

หน่อยว่า มนุษย์ เกิดมาในโลกนี้มีความแตกต่างกันไป บางคนเกิดมาในตระกูลคนจน บางคนเกิดมาใน

ตระกูลคนรวย บางคนเกิดมามีป๎ญญาดี บางคนมีป๎ญญาทึบ บางคนเกิดมาหน้าตาดีบางคนเกิดมา

หนา้ตาแย่ และมีความแตกต่างในด้านอื่น ๆ อีก เช่นบางคนเลือกท าความดี บางคนเลือกท าความชั่ว 

ซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้าม เหตุการณ์เหล่าน้ีน าไปสู่ค าถามว่า ท าไมจึงเป็นเช่นน้ัน? ค าตอบก็มีต่าง ๆ กัน

ไป เริ่มต้นจากการเกิดเป็นคน ส่วนการเลือกทางเดินของตนเลือกสถานการณ์ของชีวิตก็อยู่ในช่องที่

เรียกว่าการเลือกเช่นกัน การตั้งค าถามเกี่ยวกับการเลือก เช่นถามว่า ประชาชนไทยเลือกรัฐบาลของ

ตนเองได้หรือไม่? อาจมีค าตอบว่า เล ือกได้ เพราะมีการไปใช้ส ิทธิ ์ เล ือกผู ้แทนตามระบอบ

ประชาธิปไตย ถ้าประชาชนไทยไปเลือกผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตยเช่นน้ี ก็ถือว่าได้รัฐบาลที่ตน

เลือก ถึงอย่างไรก็ยังถามได้อีกว่า จริงหรือที่ว่าได้รัฐบาลทีต่นเลอืก เพราะกระบวนการเลือกอาจมีบาง

จุดที่ตรงไปตรงมาแต่บางจุดไม่ตรงไปไม่ตรงมา บางจุดโปร่งใสบางจุดไม่โปร่งใส ถ้ากระบวนการเลือก

มันบิดเบี้ยวไม่โปร่งใสแล้ว สิ่งที่ได้มามันจะตรงตามที่ตั้งใจเลือกได้หรือ? อีกประการหนึ่งถ้าเราคิดถึง

กรณีที่บางประเทศมีการปฏิวัติรัฐประหาร จัดต้ังรัฐบาลข้ึนมาโดยคณะท าการปฏิวัติก็เป็นการชี้ว่า นี่

ไง รัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือก ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือก จะมาบอกว่ามนุษย์หรือประชาชนมีสิทธิ์

เลือกรัฐบาลของตนได้อย่างไร? ค าถามว่ามนุษย์เลือกทางเดินของตนได้จริงหรือ?หรืออีกนัยหนึ่งคือ

ค าถามว่า มนุษย์เลือกท าความดีได้จริงหรือ? เราลองมาหาค าตอบกันต่อไป 

๒.แนวคิดสี่แนวท่ีแตกต่าง  

๒.๑ แนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ของฌอง-ปอล ซาตร์ (Jean – Paul Sartre)  

ฌอง-ปอล ซาตร์  เป็นนักปรัชญาฝรั่งเศส เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ 
ซาตร์มีแนวคิดว่าโลกนี้มีภาวะ (Being) หรือมีสิ่งที่มีอยู่ ๒ สิ่งด้วยกัน สิ่งหนึ่งคือ Being – in – itself 
(ภาวะในตัวเอง) อีกสิ่งหนึ่งคือ Being – for – itself (ภาวะส าหรับต าเอง) พูดอย่างง่ายๆ ภาวะใน
ตัวเอง คือวัตถุ หมายถึงสิงของต่างๆที่ไม่มีวิญญาณ ไม่มี Consciousness หรือจิต ส่วนภาวะส าหรับ
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ตัวเอง คือจิตมนุษย์ รวมความว่า มนุษย์และสรรพสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เป็นสิ่ง ๒ สิ่งที่มีอยู่ในโลก๙๓  
ลักษณะของสิ่งทั้งสองมีความแตกต่างกัน ซาตร์บอกว่า วัตถุสสารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความคิด ไม่มีจิต 
(consciousness) สสารหรือวัตถุนั้นมีความเต็มอยู่ในตัวเอง คือเก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้ตลอดชาติ ไม่เคย
ปรารถนาท ี ่จะเป ็นนายกร ัฐมนตร ี  จะว ่ าพอใจในความเป ็นเก ้าอ ี ้ ก ็ ได ้  แต ่มน ุษย ์ท ี ่ม ีจ ิต 
(Consciousness) นั้น มีความพร่อง หรือความว่างเปล่าเป็นลักษณะถาวร เพราะเป็นธรรมชาติของ

มนุษย์อย่างนั้นเองที่จะต้องว่างเปล่า (Emptiness)๙๔ เพราะฉะนั้นภายในจิตของเราน้ัน จึงเป็นโพรง
ที่เราพยายามจะหาสิ่งต่างๆมาเติมให้เติม  เมื่อถามว่า เหตุใดจิตจึงเป็นโพรงหรือว่างเปล่า ตอบได้ว่า 
เพราะว่าจิตไม่ได้เป็นอะไรสักอย่าง เป็นแต่ความคิดเท่านั้นเอง ความคิดที่เกิดดับทุกขณะ ไม่ว่าเราจะ
คิดถึงคนคิดถึงเก้าอี้ หรือคิดถึงอะไรๆ ก็ล้วนเป็นกระแสจิต และกระแสจิตจะเป็นอะไรได้ นอกจากจะ
เป็นกระแสจิตอยู่เท่านั้น แม้ท่านจะบอกว่าตอนน้ีท่านเป็นนักศึกษา นั่นก็เป็นเพียงกระแสจิต เพราะ
ลักษณะที่เป็นแก่นของคนน้ันคือกระแสจิตต่างหาก ความเป็นนักศึกษา ความเป็นผู้น าป๎ญญาชนฝุาย
ซ้ายหรือฝุายขวา อะไรก็ตาม ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายในจิตเพราะจิตแท้ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่าง แต่เป็นเพียง
ความว่างเปล่า ที่เราพยายามหาสิ่งต่างๆมาใส่เติมเข้าไปในจิต เพราะฉะนั้น มนุษย์จึงดิ้นรนเพื่อที่จะ
เป็นอะไรสักอย่าง เนื่องจากไม่อยากอยู่กับความว่างเปล่าของตนเอง ความว่างเปล่านี้เองที่เป็นพลัง
ผลักดันให้มนุษย์สร้างโครงการขึ้นมาว่า ตัวเองต้องการจะท าอะไร ก าหนดวิถีชีวิตนี้ว่าจะเป็นอะไร 
หรือจะท าอะไร เพื่อน ามาเสริมหรือเติมใส่ความว่างเปล่าภายในจิต เมื่อจิตเป็นความว่ างเปล่า เรา
สามารถที่จะปฏิเสธหรือไม่ยอมรบัสิง่ต่างๆในโลกได้ และเราก็สามารถที่จะยอมรับอะไรก็ได้ทั้งนั้น นั่น
คือสิ่งที่เป็นแก่นของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งคือ เสรีภาพ (Freedom) เป็นเสรีภาพที่จะท าอะไรหรือเลือก
อะไรก็ได้ เสรีภาพจึงเป็นลักษณะแท้ของจิตมนุษย์ เพราะเราสามารถที่จะปฏิเสธหรือยอมรับและเรา
สามารถเลือกได้  

เสรีภาพในที่นี้มิใช่เสรีภาพที่จะท าอะไรก็ได้ดังใจคิด ถ้าท่านถูกมัดมือแล้วเขาให้ท่านไปต่อสู้
กับคนอื่น หรือไปท าไร่ท านา ท่านจะท าได้อย่างไร ท่านจะบอกว่าอย่างนั้น แสดงว่าท่านไม่มีเสรีภาพ
อย่างนั้นหรือ ชาตร์บอกว่า เสรีภาพไม่ได้หมายถึงสัมฤทธิผลของการตัดสินใจว่าเราเลือกท าสิ่งนี้แล้ว 
ต้องท าให้ส าเร็จ เสรีภาพอยู ่ที ่ความสามารถในการตัดสินใจเลือก (Choice) นั่นคือเสรีภาพเป็น 
Absolute Freedom เป็นเสรีภาพอย่างแท้จริงของมนุษย์ที่มนุษย์จะเลือกได้ เพราะลักษณะที่เป็น
แก่นของมนุษย์ก็คือเสรีภาพที่เราจะเลือกหรือจะท าอะไรก็ได้ แม้ท่านจะถูกจองจ าหรืออยู่ในที่คุมขัง 
ท่านก็มีสิทธิที่จะเลือกว่าจะอยู่ในที่คุมขังหรือจะหนีออกมาให้ถูกเขาตามล่า ท่านตัดสินใจได้ และ
บางครั้งท่านบอกฉันว่าเบื่อหน่ายเสรีภาพ ฉันไม่ต้องการที่จะใช้เสรีภาพ ฉันต้องการที่จะหยุดตั วฉัน 

                                                             
๙๓ Sartre,  J – P.,  Being and Nothingness.  Tr. By H. E.  Barness,  Pocketbooks : New 

York,  ๑๙๖๖,  p. ๒๕. 
๙๔ Ibid., p. ๑๗. 
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ฉันจะฆ่าตัวตาย ซาตร์บอกว่าน่ันเราก าลังใช้เสรีภาพอีก นั่นคือ เราเลือกที่จะฆ่าตัวตาย เพื่อหนีการ
ตัดสินใจเลือก  

มนุษย์สามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจอะไรก็ได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเลิกเสรีภาพได้ 
มนุษย์จึงมีกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหนีพ้นเสรีภาพของตนเอง และจ าเป็นต้องยอมรับเสรีภาพนั้น 

เพราะน้ันซาตร์จึงพูดว่า มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ (Man is Condemned to be free)๙๕  มนุษย์
จึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธเสรีภาพได้  

แนวคิดอัตถิภาวนิยมของซาตร์นี้ ระบุแน่นอนว่ามนุษย์เสรีภาพในการเลือกทางเดินของชีวิต
ได้ โดยไม่มีสิทธิในการปฏิเสธได้ โดยที่ซาตร์ระบุว่ามนุษย์ถูกสาปใหม้ีเสรภีาพ ซื่องก็คือเสรีภาพในการ
เลือกนั่นเอง 

 ผู้เขียนเห็นว่าคนในกลุ่มนี้มองว่า การมีเสรีภาพในการเลือก และมีการตัดสินใจเลือกที่
ตามมาด้วยความรับผิดชอบ เป็นความดี  
๒.๒ แนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) 
 มิลล์ เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษ เขาพยายามปรับปรุงเรื่องประโยชน์นิยมให้น่าเช่ือถือมากข้ึน
โดยพูดถึงประโยชน์ก็คือความสุข ประโยคหลักของกลุ่มนี้คือ ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่คือสิ่งที่ดีที่สุด 

(The Greatest Happiness for the Greatest Numbers)๙๖ อาจแปลตรงตัวว่า ความสุขส่วนใหญ่
เพื่อคนส่วนใหญ่ เดิมเช่ือว่าความสุขนั้นไม่ว่าจะเกิดจากอะไร ความสุขก็เหมือนกัน เช่นความสุขของ
คนในเมืองใหญ่ โดยการมีเงินมาก มีบริวารมาก ก็เหมือนกับความสุขของการอยู่คนเดียวในปุา ท าให้
คนเห็นว่า ถ้าเช่นน้ันความสุขของคนกับของสุกรก็ไม่แตกต่างกัน มิลล์จึงเพิ่มเติมโดยแนะน าว่า ความ
พอใจของสัตว์ไม่อาจสนองความสุขของมนุษย์ได้ มนุษย์มีสมรรถนะที่มีระดับสูงกว่าความพอใจของ
สัตว์ และเมื่อได้ใช้สมรรถนะเหล่าน้ีครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่ถือว่าสิ่งใดมีความสุข นอกจากสิ่งนั้นจะสนอง
ความพอใจของสมรรถนะเหล่านั้น สมรรถนะ (Faculty) ตามที่กล่าวนี้ มิลล์หมายถึงความสามารถ
บางอย่างที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ที่ท าให้มนุษย์รู้จักความสุขบางอย่าง ซึ่งสัตว์ไม่อาจรู้ได้ซึ่งเรียกว่า อินทรย์ 
เช่นลิ้นเป็นอินทรีย์ที่ท าให้รู้รสอาหาร หวาน คาว ขม เปรี้ยว แต่ก้อนหินไม่มีอินทรีย์ดังกล่าวจึงไม่รู้รส
อาหารได้  
 มิลล์ เห็นว่าความสุขที่เกิดจากความเข้าใจทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์นั้น สัตว์มีไม่ได้ 
เป็นความสุขที่มีคุณภาพสูงกว่าการกินแกงอร่อย มิลล์เห็นว่ามนุษย์กับสัตว์มีความสุขบางอย่างที่มีได้
เหมือนกัน เช่นการกิน การนอน แต่มนุษย์สามารถรู้ความสุขบางอย่างที่สัตว์มีไม่ได้ เช่นความสุขจาก
ความสงบใจ ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว ถ้ามนุษย์เคยรู ้รสความสุขแบบหลังนี้แล้ว เขาก็ไม่
ต้องการความสุขแบบแรกต่อไป เช่นถ้ามนุษย์ได้พบความสุขจากความสงบใจแล้ว เขาก็ไม่กลับไปหา

                                                             
๙๕ Sartre,  J – P.,  Existentialism Is Humannism, : London,  ๑๙๘๐, p. ๘๗. 
๙๖ สถาพร มาลีเวชรพงศ์ และคณะ. ปรัชญาเบื้องต้น. (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 

๒๕๓๐), หน้า ๕๒. 
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ความสุขจากความวุ่นวาย เช่นความสุขจากรสต่างๆ อีก มิลล์เห็นว่าความสุขทางใจสูงกว่าความสุข
ทางกาย เพราะความสุขทางใจปลอดภัยกว่า ราคาเยาว์กว่า และหาได้ง่ายกว่า  

ผู้เขียนเห็นว่าในทัศนะนี้มองว่า การอ านวยประโยชน์ส่วนใหญ่หรือความสุขส่วนใหญ่เพื่อคน
จ านวนมาก เป็นความดี 
๒.๓ แนวคิดหน้าท่ีนิยม (Duty Ethics) ของค้านท์ (Immanuel Kant)  
 ค้านท์ (Immanuel Kant ค.ศ.๑๗๒๔-๑๘๐๔) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน มีทัศนะว่าค่าทาง
จริยธรรม เช่น ดี ช่ัว ถูก ผิด นั้นเป็นสิ่งมีจริงและแน่นอนตายตัว สิ่งใดหรือการกระท าใดดี มันต้องดี
เสมอไป โดยไม่ขึ้นกับเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม บุคคล เวลา หรือสถานที่ นอกจากนี้ค่าทาง
จริยธรรมยังไม่ขึ้นอยู่กับว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์ หรือความสุขแก่ใครหรือไม่ กล่าวคือผลของการ
กระท าไม่ว่าจะออกมาในลักษณะใด ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อความดีของการกระท าน้ัน  
 เมื่อถือว่าค่าทางจริยธรรมมตีายตัวก็ต้องมีเกณฑ์ตายตัวมาตัดสิน จะเอาผลของการกระท ามา
ตัดสินไม่ได้ เพราะผลที่เกิดข้ึนไม่แน่นอน แต่แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขภายนอก ส าหรับค้านท์ เกณฑ์
ที่ตายตัวในการตัดสินการกระท าใดว่าดีหรือไม่นั้นคือ เจตนาดี (good will) การกระท าที่ดีคือ การ
กระท าที่เกิดจากเจตนาดี แต่เจตนาดีของค้านท์มีความหมายแตกต่างจากที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปมาก 
ส าหรับค้านท์เจตนาอาจถูกหรือผิด ดีหรือชั่วก็ได้ แล้วแต่แรงจูงใจ (Motive) ที่ผลักดันให้เกิดการ
กระท านั ้น แรงจูงใจที ่ท าให้คนเราท าหรือไม่ท าอะไร มี ๒ ลักษณะคือ อารมณ์หรือความรู ้ส ึก 
Inclination) ซึ่งทางศาสนาเรียกว่า กิเลสตัณหา และหลักการหรือความส านึกในหน้าที ่(Principle or 
senseof Duty) หรือเหตุผล ซึ่งทางศาสนาเรียกว่า ป๎ญญา 
 การท าตามอารมณ์หรือความรูส้ึก เช่นนายแดงให้เงนิ ๑๐ บาท แก่ขอทานคนหนึ่ง เพราะเกดิ
ความสงสารขอทานคนน้ัน ความสงสารเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่ง หรือแม่คนหนึ่งเลี้ยงดูลูกด้วยความเอา
ใจใส่ต่อลูกของตนเป็นอย่างดี เพราะบางครั้งอารมณ์เหล่าน้ีไม่ว่าฝุายบวก (ความรักความสงสาร) หรือ
ฝุายลบ (ความโกรธ ความอิจฉา) เป็นต้นเหตุของการกระท าชั่วได้เช่นกัน การท าตามอารมณ์หรือ
ความรู้สึกจึงไม่ใช่เจตนาดี ส่วนการกระท าตามหลักการหรือความส านึกในหน้าที่นั้น เป็นการกระท าที่
ไม่ขึ ้นอยู ่กับอารมณ์ หรือความรู้สึก แต่สามารถเอาชนะอารมณ์ หรือความรู้สึกได้แล้ว ใช้เหตุผล
พิจารณา ท าตามหลักการหรือท าตามหน้าที่ที่จะต้องท า นี่คือแรงจูงใจที่ถูกต้องหรือเจตนาดี การ
กระท าที่เกิดข้ึนจากเจตนาดี คือการกระท าโดยความส านึกในหน้าที่ เมื่อเรากระท าสิ่งต่างๆ เราย่อมมี
หลักการเป็นแนวทาง ทั้งๆ ที่มีหลายหลักการให้เลือก แต่เราท าตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เป็น
เพราะหลักการนั้นสั่งให้เราท า ค้านท์แยกค าสั่งของคติบทออกเป็น ๒ ลักษณะ คือค าสั่งมีเงื่อนไข 
(Hypothetical Imperative) กับค าสั่งเด็ดขาด (Categorical Imperative)  
 ค าสั่งมีเงื่อนไขจะสั่งให้เรากระท าโดยมุ่งไปยังผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท านั้น โดย
จะสั่งให้เรากระท าในรูป จงกระท า ก ถ้าต้องการ ข หรือ จงกระท าอย่างนี้ ถ้าต้องการอย่างนั้น เช่น
พ่อค้าคนหนึ่งค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า โดยที่เขาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ถ้าตนค้าขาย
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ด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอ จะท าให้ตนได้รับผลประโยชน์หรือได้ก าไรตลอดไป เพราะลูกค้าจะมา
สนับสนุนอยู่เป็นประจ าสม่าเสมอ จึงถือว่าความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการค้าขาย การที่
พ่อค้าคนน้ีซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพราะเขามุ่งหรอืหวังผลประโยชน์หรอืก าไรที่จะเกิขึ้นแก่เขา ไม่ได้ซื่อสัตย์
เพราะเห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นสิ่งที่ดี หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน แต่เขา
ซื่อสัตย์เพราะเขาคิดว่าจะได้ประโยชน์ตอบแทนจ านวนมาก เมื่อเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ 
แต่เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นส าคัญ และถ้าในสภาพสังคมของเขาอ านวยให้อยู่ในสภาพที่ว่า แม้เขาจะ
โกงก็ไม่มีใครรู้ และการโกงลูกค้าจะท าให้ได้ผลก าไรมากกว่าการซื่อสัตย์ เขาอาจจะโกงก็ได้  
 ค าสั่งเด็ดขาดนั้น จะสั่งให้เรากระท าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ คือไม่มีการค านึงถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึน มันจะสั่งให้เรากระท าในรูป จงกระท า ก เพราะ ก ดี หรือจงกระท าอย่างนี้เพราะอย่างนี้ถูก 
คือเป็นการกระท าที่ผู้กระท าเห็นคุณค่าของการกระท านั้นโดยตรง หรือเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติ เช่นพ่อค้าคนหนึ่งซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพราะเขาเห็นว่าการซื่อสัตย์เป็นสิ่ งที่ดี เป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน โดยไม่ค านึงว่าถ้าตนซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรตอบ
แทนหรือไม่ จะเกิดความสุขหรือไม่ หรือจะท าให้ตนเองเดือดร้อนหรือไม่ เขาก็ยังคงซื่อสัตย์ตลอดไป 
เพราะเขาส านึกว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีพึงปฏิบัติต่อกัน๙๗ 
 ตามทัศนะของค้านท์ การกระท าโดยความส านึกในหน้าที่ก็คือการกระท าตามค าสั่งเด็ดขาด 
ค าสั ่งเด็ดขาดมีเพียงค าสั่งเดียวเท่านั้นคือ จงกระท าตามหลักการที ่ท่านสามารถจงใจได้ที ่จะให้
หลักการนั้นเป็นกฏสากล ความเป็นสากลของกฏคือ  ทุกคนอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์เดียวกันโดยไม่มีการ
ยกเว้นบุคคลใด ค้านท์ถือว่าเมื่อเรากระท าอะไรอย่างหนึ่ง นั้นก็คือเราท าตามหลักการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่หลักการที่ถือว่าเป็นหน้าที่ หรือเป็นค าสั่งเด็ดขาดนั้น หลักการนั้นต้องมีลักษณะสากล คือ
มนุษย์ทุกคนถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน  

การท าตามหลักการที่สามารถจงใจได้ ให้มันเป็นกฏสากลนั้น ไม่ได้หมายถึงว่า ถ้าทุกคนท า
ตามหลักการนั้นแล้วจะเกิดผลอะไร แต่หมายถึงขณะที่กระท าผู้กระท าต้องการให้ผู้อื่นทุกๆคนถือ
หลักการเดียวกับตนหรือไม่ ถ้าผู้กระท าต้องการท าตามหลักการนั้นคนเดียว โดยไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ 
หรือถือตามหลักการนั้นด้วย ถือว่าผู้กระท าไม่สามารถจงใจได้ที่จะให้หลกัการนั้นเป็นสากล นั่นคือการ
กระท าตามหลักการนั้นเป็นการกระท าที่ผิด ตัวอย่าง เช่นนายแดงเห็นผู้อื่นเดือดร้อน เป็นต้นว่าได้รับ
บาตเจ็บจึงให้การช่วยเหลือ โดยถือหลักการว่า ฉันจะช่วยเหลือผู ้เดือดร้อนเสมอถ้าฉันสามารถ
ช่วยเหลือได้ หลักการนี้ นายแดงจงใจได้หรือไม่ที่จะให้หลักการนี้เป็นสากล คือให้คนอืนถือหลักการ
เดียวกันทุกคน คือการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน แน่นอนเขาจงใจได้ หรือเขาต้องการให้หลักการนี้เป็น
สากล เพราะเมื่อตัวเขาประสบความเดือดร้อน เขาก็ต้องการให้ผู้อื่นช่วยเหลือ หรื อบรรเทาความ
เดือดร้อนของเขาเช่นกัน นั่นคือการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นการกระท าที่ถูกหรือดี หรือเป็นสิ่งที่ควร

                                                             
๙๗ Richard H. Popkin and Avrum Stroll. Philosophy Made Simple. (New York : 
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ท า กฏสากลนี้เอง คือกฏศีลธรรมของค้านท์ ค้านท์พูดอีกแบบหนึ่งว่า จงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่า
เป็นตัวท่านเองหรือผู้อื่นในทุกกรณี โดยถือว่าเขาเป็นจุดหมายในตัวเอง อย่าใช้มนุษย์เป็นเพียง
เครื ่องมือ ในหลักการนี้ค้านท์ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ทุกคน คือถือว่ามนุษย์ทุกคนมี
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน หรือมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มนุษย์คนหนึ่งจะเอามนุษย์อีกคนหนึ่งเป็น
เครื่องมือเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ตนเองบรรลุจุดประสงค์เท่านั้นไม่ได้ ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่
ยอมรับศักดิ์ศรีของเขา การกระท าใดๆที่ใช้ตัวเองหรือผู้อื่นเป็นเพียงเครื่องมืออย่างเดียว เพื่อบรรลุ
เปูาหมายใดก็ตาม เป็นการกระท าที่ผิดหรือไม่ดี เป็นสิ่งไม่ควรท า แม้แต่การฆ่าตัวตายตามหลักของ
ค้านท์ก็ถือว่าผิด เพราะเป็นการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นเครื่องมือให้บรรลุเปูาหมายบางอย่างคือ การพ้น
จากภาวะบีบค้ัน และความทุกข์ เช่นเดียวกัน กิจการทาส และโสเภณีก็เป็นการกระท าที่ผิด เพราะ
เป็นการใช้ผู้อื่นให้เป็นเพียงเครื่องมือลัเป็นการไม่ยอมรับความเป็นคนและความมีศักดิ์ศรีของคนอื่น  

ค้านท์ถือว่าการท าตามเหตุผล เป็นการท าตามกฏศีลธรรม ซึ่งเป็นคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ 
ถ้ามนุษย์ท าตามอารมณ์ความรู้สึก มนุษย์จะหันเหออกจากหลักการที่ถูกต้อง ไปคิดถึงประโยชน์สุขที่
เกิดจากการกระท า เช่นเมื่อเกิดความเวทนาสงสารคนไข้ เกรงว่าเมื่อบอกความจริง ให้คนไข้ทราบ 
คนไข้จะช็อค อารมณ์ความรู้สึกนี้ท าให้หมอหนัเหออกจากหลักการที่ถูกต้อง คือเห็นว่าควรโกหกคนไข้ 
แทนที่จะพูดความจริง  

ค้านท์คิดว่า ถ้ามนุษย์ท าตามเหตุผล เขาจะท าตามกฏศีลธรรม ค้านท์เช่ือว่าคนที่ใช้เหตุผลทกุ
คนจะต้องเห็นด้วยกับกฏศีลธรรม ๒ ประการนี้คือ ๑.จงท าตามหลักการทีท่่านจงใจจะใหเ้ป็นกฏสากล
ได้ ๒.จงอย่าใช้เพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อการใดๆ๙๘  

ผู้เขียนเห็นว่า ส าหรับค้านท์ การกระท าที่ดีหรือความดีคือ การท าตามเหตุผล คือการท าตาม
หลักการที่ว่า จงอย่าใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อการใดๆ มนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง เป็นจุดหมายใน
ตัวเอง การใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลเุปาูหมายใดๆ ย่อมเป็นสิง่ผดิศีลธรรมเสมอ ไม่ว่าเปูาหมาน
นั้นจะเป็นไปเพื่อตัวเองหรือผู้อื่นก็ตาม การโกหกผิดเพราะเป็นการใช้คนที่ถูกโกหกเป็นเครื่องมือเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่น ก็เท่ากับใช้คนที่ถูกหลอก
เป็นเครื่องมือของเรา การที่หมอโกหกคนไข้เพื่อไม่ให้ช็อคตาย แม้จะเป็นการท าเพื่อคนไข้เองก็ผิด 
เพราะใช้คนไข้เป็นเครื่องมือเพื่อตัวคนไข้เอง                 
๒.๔ แนวคิดเรื่องกรรม ทาน ศีล ภาวนาในพุทธปรัชญา 
 การกล่าวถึงเรื่องกรรมในพุทธปรัชญามีการกล่าวถึงความหมายของกรรมไว้ดังนี้  

กรรม หมายถึง การกระท า, การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม 
ทางใจก็ตาม ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า  Kamma: action; deed c[แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ  

                                                             
๙๘ สถิต วงศ์สวรรค์. ปรัชญาเบื้องต้น. (กรุงเทพฯ : บริษัท รวมสาส์น (๑๙๙๗) จ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า 
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         ๑).อกุศลกรรม (กรรมที่เป็นอกุศล, กรรมช่ัว, การกระท าที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจากป๎ญญา ท า
ให้เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต หมายถึง การกระท าที ่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ - 
Akusala-kamma: unwholesome action; evil deed; bad deed) เป็นบาป กรรมชั่ว ความชั่ว
ร้าย ความเสียหาย ความไม่ถูกต้อง ซึ่งให้ผลเป็นความทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรเว้น การกระท าบาป กระท า
ความช่ัว เรียกว่าท าอกุศลกรรม เรียกย่อว่า ท าอกุศล หรือเรียกว่า ท าบาปอกุศล อกุศลกรรมเกิดมา
จากอกุศลมูลอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ อย่างคือ โลภะ โทสะ โมหะ เพราะเมื่อเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดข้ึนแล้วก็เป็นเหตุชักน าใจให้คิดท าอกุศลกรรม เช่นเมื่อโลภะเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้คิดอยากได้ เมื่อ
อยากได้ก็แสวงหา เมื่อไม่ได้ตามต้องการด้วยวิธีสุจริต ก็เป็นเหตุให้ท าอกุศลกรรมอื่นต่อไป เช่น ลัก
ขโมย ปล้น จี้ ฉ้อโกง เป็นต้น 

 ๒).กุศลกรรม (กรรมที่เป็นกุศล , กรรมดี, การกระท าที่ดี ฉลาด เกิดจากป๎ญญา ส่งเสริม
คุณภาพของชีวิตจิตใจ หมายถึง การกระท าที่เกิดจากกุศลมูล คืออโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ -
Kusala-kamma: wholesome action; good deed) เป็นบุญ ความดี ความถูกต้อง ซึ่งให้ผลเป็น
ความสุขโดยส่วนเดียว การท าบุญ การท าความดี เรียกว่า ท ากุศลกรรม หรือเรียกย่อว่าท ากุศล กุศล
กรรมที่ควรท าเป็นประจ าได้แก่ ให้ทาน เสียสละ รักษาศีล ฝึกหัดขัดเกลากายและวาจา เจริญภาวนา 
อบรมจิตใจ เรียกย่อว่าบ าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ซึ่งสามารถท าได้โดยบรรเทาความโลภ ความโกรธ 
ความหลงให้น้อยลง เพราะถ้ายังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเต็มจิตอยู่ ก็ไม่สามารถท ากุศล
กรรมอะไรได้๙๙ 

 นอกจากนี้ยังมีเรื่องกรรม ๑๒ ประการ ซึ่งมีรายละเอียดที่ต่างออกไป ยังมีสุภาษิตเกี่ยวกับ
เรื่องกรรมไว้ที่น่าสนใจ คือ สุภาษิตว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก แปลว่า  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม๑๐๐ 
เรื่องกรรมจากสุภาษิตนี้เป็นการระบุว่า ถ้าคนท ากรรมดีก็ได้ผลตอบแทนที่ดี ถ้าท ากรรมชั ่ว ก็ไ ด้
ผลตอบแทนที่เป็นผลช่ัว 

 ผู้เขียนเห็นว่าในทัศนะของพุทธปรัชญา ความดีหมายถึงการกระท าตามหลักกรรมโดยเฉพาะ
กุศลกรรม โดยกระท าตามหลักทาน ศีล และภาวนา  

๓.บทวิจารณ์ 

 ในทัศนะของฌอง - ปอล ซาตร์ มนุษย์มีความพร่อง มีความกลวงอยู่เป็นนิตย์ มนุษย์ต้องหา
สิ่งต่างๆมาเติมเพื่อให้เต็มความพร่องความกลวงของมนุษย์ตลอดเวลา แต่ซาตร์บอกว่าน่าเสียดายที่ไม่
มีทางจะเต็มได้หรอก ไม่ว่าคนเราจะเติมแม่น ้ากี่สายก็ตามเข้าไปอีกในจิตนั้น เพราะจิตมนุษย์นั้นไม่
สามารถจะเป็นวัตถุได้ และก็มีแต่วัตถุเท่านั้นที่เต็มพร้อมบริบูรณ์ แต่จิตก็คงเป็นจิต เมื่อใดก็ตามที่จิต
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นั้นเต็มพร้อมบริบูรณ์เสียแล้ว ก็ไม่ใช่จิตมนุษย์ ดังนั้นถึงแม้ว่ามนุษย์จะต่อสู้เพื่อหาอะไรมาเติมให้เต็ม
จิตก็ไม่เคยประสบความส าเรจ็ ในการเติมจิตก็ไม่เคยประสบความส าเรจ็หรือสมหวังข้ึนมาได้ มนุษย์ไม่
มีทางประสบความส าเร็จในการเติมจิตให้เต็มพร้อม ดังนั้นซาตร์จึงกล่าวว่า มนุษย์เป็นความปรารถนา
ที่ไร้ความส าเร็จ  (Man is a useless passion)๑๐๑ ซึ่งเทียบกับสุภาษิตภาษาบาลีว่า นตฺถิ ตณฺหาสมา 
นทีฯ๑๐๒ ซึ่งมีค าแปลว่า ไม่มีแม่น ้าใดจะเทียบได้กับตัณหา  ในพุทธปรัชญากล่าวถึงตัณหา ๓ ประการ 
คือ ๑.กามตัณหา หมายถึงความอยากได้สิ่งที่น่าปรารถนน่าใคร่ ๒.ภาวตัณหา หมายถึงความอยากมี
อยากเป็น ๓.วิภวตัณหา หมายถึงความอยากที่จะไม่มีไม่เป็น ส าหรับในปรัชญาของซาตร์มีตัณหา ๒ 
ประการคือ ๑.Desire to be หมายถึงความอยากเป็น ๒.Desire to have หมายถึงความอยากมี๑๐๓ 
มาพูดถึงทัศนะเรื่องความดีของฌอง - ปอล ซาตร์ ที่ผู้เขียนสรุปด้วยตัวเองว่า ถ้าถามซาตร์ว่า ความดี 
คืออะไร ซาตร์น่าจะตอบว่า ความดีคือการที่มนุษย์ใช้เสรีภาพในการเลือก และรับผิดชอบต่อการเลอืก
นั้น ผู้เขียนคิดว่ามันจะเป็นความดีได้ก็เฉพาะการเลือกครั้งนั้น เป็นการเลือกในทางที่ดีมีประโยชน์
เท่านั้น ถ้าเป็นการเลือกในทางที่ไม่ดี เช่นเลือกฆ่าคน ถึงแม้จะเป็นการฆ่าคนร้าย หรือฆ่าคนชั่ว ก็ยัง
จะต้องรับผิดชอบหรือรับผลของการฆ่าน้ัน คือจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมือง อาจถึงขั้นถูก
จ าคุก ซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆก็เห็นว่าเป็นผลที่ไม่ดี การฆ่าคนเป็นเรื่องไม่ดีแน่นอน ในพุทธปรัชญาก็ถือว่า 
การฆ่าคนฆ่าสัตว์ผิดศีลห้าข้อที่หนึ่ง ซึ่งมีใจความว่าให้เว้นจากการฆ่าทั้งฆ่าคนและฆ่าสัตว์อื่นๆ การ
เว้นจากการฆ่าจึงเป็นความดีในพุทธปรัชญาและในปรัญาศาสนาอื่นๆ รวมทั้งในความคิดของสาธุชน
คนดีทั้งหลาย แต่ซาตร์ก็มีความเห็นว่า แม้จะต้องฆ่าคน เมื่อฆ่าแล้วต้องรับผิดชอบต่อการฆ่าด้วยการ
รับโทษตามกฎหมาย มีการถูกจ าคุกหรือรับโทษอื่น นี่ก็ยังเป็นความดีในความเห็นของซาตร์ เพราะมี
ใช้เสรีภาพในการเลือกที่จะฆ่า และรับผิดชอมผลที่ตาม ไม่ว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม จึงเป็น
มุมมองเฉพาะตนว่า คนเราจะเลือกท าความดีตามทัศนะของซาตร์หรือจะเลือกท าตามทัศนะของพุทธ
ปรัชญา ตอบในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ต้องตอบว่า คนเราควรสนับสนุนให้คนเลือกท าความดีตาม
ทัศนะของพุทธปรัชญา ผู้เขียนเห็นว่ามีวัยรุ่นในยุคหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลกคือช่วง พ.ศ.
๒๕๑๖ ถึง พ.ศ.๒๕๑๙ เลือกท าเลือกเสรีภาพตามทัศนะของซาตร์ โดยท าตัวเป็นพวกฮิปปี้ ไม่สนใจ
ท าการท างาน แต่งตัวแหวกแนวออกไปจากสังคมประเพณีที่ชาวบ้านชาวเมืองปฏิบัติกันอยู่ มีการใส่
กางเกงยีน ใส่เสื้อยืด ใส่รองเท้ายาง ไว้ผมยาว สะพายย่าม ที่ชาวบ้านเรียกว่าพวก ๕ ย. นอกนี้ก็แถม
ด้วยสูบกัญชา ใส่แว่นด าเข้าไปอีก๑๐๔ พวกนี้เขาก็คิดว่าเขาใช้เสรีภาพ คนทั้งหลายเห็นแล้วก็ไม่สบาย

                                                             
๑๐๑  Sartre,  J – P.,  Being and Nothingness.  Tr. By H. E.  (Barness,  Pocketbooks : 

New York,  ๑๙๖๖),  p. ๗๘๔. 
๑๐๒ ขุ. ธ.  ๒๕/ ๒๘/ ๔๘. 
๑๐๓ ดูรายละเอียดใน Jean – Paul Sartre. Being and Nothingness. p. ๗๔๒.     
๑๐๔ http//:www.NECTEC Lexitron-๒ Dictionary (TH-EN). เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๖๕.   
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ใจ เข้าใจกันว่าเป็นพวกแก๊งอันธพาล หรือพวกโจรผูร้้าย พ่อแม่ก็ไม่สบายใจ ไม่ต้องการให้ลูกหลานท า
ตัวอย่างนั้น นี่อาจเป็นผลจากการตีความเรือ่งเสรภีาพและความรับผดิชอบตามทัศนะของซาตร์นั่นเอง 
ถ้าเป็นเช่นน้ันก็เป็นการตีความที่ผิดไปจากเจตนาของซาตร์ เลยกลายคนไม่ดีของสังคมไปเลยทั้งใน
สายตาของคนไทยและคนชาติอื่นๆ คนเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย 

 จากทัศนะเรื่องความดีของกลุม่ประโยชน์นิยมทีม่ีจอห์น สจ๊วต มิลล์ เป็นนักคิดนักปรัชญาคน
ส าคัญ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเขามีประโยคหลักว่า “ความดีคือการอ านวยประโยชน์ส่วนใหญ่หรือความสุข
ส่วนใหญ่เพื่อคนจ านวนมาก (The Greatest Happiness for the Greatest Numbers.) ผู้เขียนเห็น
ว่า ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเหน็เปน็เพยีงวาทกรรมที่สวยหรู ที่ไม่อาจเป็นจริงได้ เพราะคนโดยธรรมชาติ
และโดยส่วนมากก็หาประโยชน์หาความสุขให้ตนเองและพวกพ้องกันทั้งนั้น เรื่องหาประโยชน์หา
ความสุขให้มวลชนนั้นมีจ านวนน้อยเหลือเกิน ถึงจะมีบ้างก็ไม่มากพอที่จะเปลี่ยนโลกให้พัฒนาไป
มากกว่าที่เป็นอยู ่นี้ได้ ในปีที ่แล้ว(หมายถึง พ.ศ.๒๕๖๔) มีคนพูดถึง นางอังกาลา แมร์เคิล อดีต
นายกรัฐมนตรีของประเทศสหพันธรัฐเยอรมันนี ครองต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่สี่สมัย ตั้งแต่ ค.ศ.
๒๐๐๕ ถึง ค.ศ.๒๐๒๑ อยู่มาก่อนนายโอลัฟ ซ็อลตซ์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐเยอรมันนี
คนป๎จจุบัน๑๐๕ นางอังกาลา แมร์เคิล เป็นคนที่หลายคนโดยเฉพาะคนเยอรมันเชื่อและพูดว่าเธอท า
ตามหลักการที่ว่าอ านวยประโยชน์สุขส่วนใหญ่เพื่อคนจ านวนมากนี่แหละ โดยเฉพาะเพื่อคนเยอรมัน 
คนในประเทศของเธอ เมื ่อเธอลาออกจากต าแหน่งนายกฯแล้วเธอยังจนเหมือนเดิม อยู ่ห้องเช่า
เช่นเดิม เสื่อผ้าก็ยังคงใส่ชุดเดิมๆ ไม่จ้างคนรับใช้ ท างานบ้านเอง นี่ก็ไม่ท าให้โลกพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ไม่เป็นผลดีเช่นค าในประโยคที่สวยหรูเหล่าน้ีเลยก็ว่าได้ คนส่วนมากก็ยังแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องอยู่ ประโยคสวยหรูเหล่าจึงไม่เป็นจริงเท่าที่ควร แม้จะมีการเริ่มต้น
และพัฒนามาตั้งช่วงเวลาของเจรามี่ เบ็นธัม (Jerami Bentham) มาจนถึงช่วงเวลาของจอห์น สจ๊วต 
มิลล์ (John Stuart Mill) ก็ตาม  ซึ่งตรงกันข้ามกับทัศนะเรื่องความดีของพุทธปรัชญา เกี่ยวกับหลัก
กุศลกรรม มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นแนวทางที่ท าได้ปฏิบัติได้ เห็นชัดเจนกว่า เช่น
เห็นชัดในสังคมอินเดียสมัยพุทธกาล มาจนถึงประมาณ พ.ศ.๑๘๐๐ มาถึงสังคมไทยในอดีตจนถึง
ป๎จจุบัน สังคมของประเทศศรีลงักา และประเทศเมียนมา เป็นต้น มีส านักส ารวจกลุ่มหนึ่งได้ส ารวจว่า 
คนชาติใดใจบุญที่สุด ประมาณคนชาติใดชอบให้ทานมากที่สุด ได้ค าตอบว่า เป็นคนในชนชาติเมียนมา 
รองลงมาก็คงเป็นคนชาติไทย ซึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องหลักการท าความดี หลักกุศลกรรม การให้ทาน 
การรักษาศีล การเจริญภาวน ในพุทธปรัชญาน่ันเอง เรื่องนี้จึงควรเป็นเรื่องที่น่าสนในเรื่องหนึ่งทีเดียว 
 ทัศนะเรื่องความดีในแนวคิดหน้าที่นิยมของอิมมานูเอล ค้านท์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าค้านท์นิยาม
ความดีว่า “ความดีคือ การท าตามเหตุผล ท าตามหลักที่ว่าจงอย่างใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อการใดๆ 
มนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง มนุษย์เป็นจุดหมายในตัวเอง” ผู้เขียนด้วยในประเด็นว่า ความดีคือการ
ท าตามเหตุผล คนดีต้องมีเหตุผล บางครั้งค้านท์ก็ว่า เหตุผลคือศีลธรรม คนมีเหตุผลต้องเป็นคนมี

                                                             
๑๐๕ http//:www.th.m.wikipedia.org. เข้าถึงเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕. 



๑๑๔ 
 

ศีลธรรม อันน้ีก็เห็นด้วยว่าเป็นไปได้ รวมทั้งประเด็นว่ามนุษย์มีค่าในตัวเอง มนุษย์เป็นจุดหมายใน
ตัวเอง เหตุผลก็คือมันก็ควรเป็นและต้องเป็นอย่างนั้นแหละ  แต่ในประเด็นว่า จงอย่าใช้มนุษย์เป็น
เครื่องมือเพื่อการใดๆ โดยหลักการแล้ว ดูเป็นหลักการที่ดี แต่จะเป็นจริงในทางปฏิบัติไม่ได้ เพราะ
เหตุใด ลองมาพิจารณาค าตอบดังต่อไปนี้ ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย มีการเกณฑ์ทหาร 
เกณฑ์ทหาร มีทหาร ฝึกทหารไว้เพื่ออะไร ถ้าตอบว่าเพื่อปูองกันหรือต่อสู้กับศรัตรูของประเทศ อย่าง
นี้ ถือว่าใช้ทหารเป็นเครื่องมือในการปูองกันประเทศหรือไม่ ถ้าตอบว่า มันก็เป็นเครื่องมือ ค้านท์จะ
อธิบายอย่างไรต่อจากนี ้ มันจ าเป็นต้องน าคนมาเป็นทหาร ทหารก็เป็นเครื่องมือในการปูองกัน
ประเทศ หรือจะปล่อยให้ศรัตรูมารุกรานและยึดไปครอบครองง่ายๆ กรณีมีโรคระบาดใหม่ขึ้นมา เช่น
โรคโควิด ๑๙ คนที่เกี่ยวข้องเช่นนักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ ต้องคิดค้นวัคซีนใช้ปูองกันและใช้รักษา 
อาจทดลองใช้กับสัตว์ในตอนแรกๆ และต่อมาก็จ าเป็นต้องน ามาใช้กับคน คนที่ได้รับวัคซีนคนแรก
หรือกลุ่มแรก แล้วรอดูว่าผลเป็นอย่างไร เมื่อเป็นอย่างนี้คนรับวัคซีนกลุ่มแรกนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือ
หรือไม่ ถ้าตอบว่าเป็นเครื่องมือ หรือเหมือนจะเป็นหรือคล้ายจะเป็น แล้วจะหลีกเลี่ยงไม่กระท าอย่าง
นี้ หรือท าอย่างจึงจะได้วัคซีน จึงอาจสรุปได้ว่า การใช้วัคซีนครั้งแรกกับมนุษย์ก็จ าเป็นต้องเอามนุษย์
นั่นมาเป็นเครืองทดลอง เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ค้านท์มองไม่เห็นความจ าเป็นเหล่านี้เลยหรือ หรือว่า
เห็นแล้วแต่ไม่อยากให้มี ไม่อย่ากให้ท า มองแง่นี้จะเห็นว่าค้านท์พูดขัดแย้งกับความเป็นจริงที่มีอยู่ 
ความจ าเป็นต้องท าอย่างที่แพทย์ท าอยู่อย่างเรื่องการทดลองใช้วัคซีนน้ี จะต้องลงโทษแพทย์ผู้ทดลอง
หรืออย่างไร ในพุทธปรัชญาพระพุทธเจ้ายกเรื่องที่เกิดขึ ้น เป็นกรณีตัวอย่าง เช่นกรณีพระสุทิน
ประพฤติไม่เหมาะสมขึ้นท าให้เกิดข้อบัญญัติปฐมปาราชิก๑๐๖ ก็ยกขึ้นมาพูดให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า 
เป็นการกระท าที่ไม่ดี ไม่ควรท า นี่ก็เป็นการน ามนุษย์มาเป็นเครื่องมือในการสอน เพื่อไม่ให้คนท า
ความผิดอย่างนั้นอีก พุทธปรัชญามองว่าเป็นเรื่องดี ควรท า ไม่มองว่าการยกตัวบุคคลมาเช่นนี้เป็น
เรื่องไม่เหมาะสม เป็นเรื่องไม่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ไม่เห็นด้วนกับการน ามนุษย์ไปขายอย่างขาย
ทาส หรือน ามนุษย์ไปท าทารุณกรรม ตัดอวัยวะไปขายอย่างโหดร้าย รวมการน าผู้หญิงหรือเด็กหญิง
ไปขายให้เป็นโสเภณี ถ้าค้านท์พูดว่าไม่ควรน ามนุษย์ไปเป็นเครื่องมือในเรื่องแย่ๆเหล่านี้ เราผู้เขียนก็
เห็นด้วย ใครๆก็เห็นด้วยกับค้านท์อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง  

 อีกกรณีหนึ่งผู้เขียนขอชวนท่านทั้งหลายมาช่วยกันพิจารณา คือกรณีกองทัพญี่ปุุนใช้ทหารขับ
ลูกระเบิดตอร์ปิโดพุงเข้าชนเรือใหญ่ และเรือทหารของกองทัพฝุายสัมพันธมิตร ซึ่งท าให้เกิดความ
เสียหาย คนคือทหารฝุายสัมพันธมิตรล้มตายเป็นจ านวนมาก เรื่องนี้อยู่ในประวัติศาสตร์สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องใช้มนุษย์เปน็เครื่องมือใช่หรอืไม่ ถ้าค้านท์ไม่เห็นด้วยกับการน า
มนุษย์มาเป็นเรื่องมือเพื่อฆ่าฝุายตรงข้ามเช่นน้ี ผู้เขียนก็เห็นด้วยว่าไม่ควรท าเช่นน้ัน ตอนนั้นค้านท์ไป
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อยู่ที่ไหน ท าไมไม่ห้าม  ท่านผู้อ่านเห็นว่าอย่างไร เพราะอะไรก็ลองพิจารณาดู แต่ในการท าสงคราม
ใครจะเป็นผู้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มีแต่ทุกฝุายจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อฝุายตน เพื่อให้ฝุาย
ตนได้ชัยชนะ แล้วผู้ชนะจะได้ทุกอย่าง รวมทั้งสามารถเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศผู้แพ้สงคราม 
คือยึดครอง และท าทุกอย่างตามใจผู้ชนะ อันน้ีก็เป็นกฎสากลของการท าสงคราม หรือเป็นกฎสากล
ของโลก ซึ่งน่าจะไม่มีใครปฏิเสธได้ มันเป็นสัจจะ เป็นความจริง เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์แล้ว 
มิใช่หรือ?     

๔.บทสรุป 

 การถกเถียงกันด้วยทัศนะว่าด้วยเรื่องความดียังต้องด าเนินการต่อไป ในปรัชญาตะวันตกและ
พุทธปรัชญาก้มีทัศนะที่ต่างกันบ้าง และเหมือนกันบ้าง ในประเด็นที่ต่างกัน คือการให้ค านิยามเรื่อง
ความดีต่างกันไป อาจเป็นอิทธพลของสังคม สถานที่ ซีกโลกที่ต่างกัน เชื้อชาติ ภาษา และศาสนาที่
ต่างกัน ในแนวคิดอัตถิภาวนิยม ของฌอง - ปอล ซาตร์ให้นิยามว่าความดีคือ การใช้เสรภาพในการ
เลือกและมีความรับผิดชอบต่อการเลือกนั้น ในแนวคิดประโยชน์นิยมของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ให้ค า
นิยามว่าความดีคือ การอ านวยประโยชน์ส่วนใหญ่หรือความสุขส่วนใหญ่เพื่อคนจ านวนมาก ส าหรับ
แนวคิดหน้าที่นิยมของอิมมานูเอล ค้านท์ ให้ค านิยามว่า ความดีคือการท าตามเหตุผลและท าตาม
หลักการที่ว่า จงอย่าใช้เพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อการใดๆ ส่วนพุทธปรัชญานิยามความดีว่าความดี
คือการกระท าตามหลักกุศลกรรม มีการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา ให้ความโลภ โกรธ 
หลงลดลง  

 ในประเด็นที่เหมือนกันคือเหมือนกันกันที่ผลของการท าความดีออกมาเป็นสิ่งที่ดี เป็นผลที่ดี 
อย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าปฏิบัตติดีตามทัศนะของซาตร์ ก็ต้องใช้เสรีภาพในการเลือกท าการใดการหนึ่ง 
เมื่อท าแล้วก็รับผิดชอบต่อผลของมัน ไม่ว่าผลของมันจะออกมาดีหรือร้าย ก็ต้องรับผิดชอบ เมื่อ
รับผิดชอบแล้วก็ภูมิใจ มีความสุข ถ้าท าความดีตามทัศนะของมิลล์ ก็คืออ านวยประโยชน์ส่วนใหญ่
หรือความสุขส่วนใหญ่เพื่อคนจ านวนมาก เมื่อท าได้ก็จะเป็นผลดีต่อคนจ านวนมากอย่างไม่ต้องสงสัย 
ส่วนการท าความดีในทัศนะของค้านท์ คือการที่มนุษย์ท าการใดๆอย่างมีเหตุผล ค านึงถึงศีลธรรม ไม่
ปฏิบัติต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อการใดการหนึ่ง หรือเพื่อประโยชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อ
ท าอย่างนี้ได้ก็จะเป็นผลดีต่อคนในสังคม และเป็นผลต่อสังคม ประเทศชาติและศาสนา ในทัศนะของ
พุทธปรัชญาก็ปฏิบัติความดีด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ ่งจะมีผลคือท าใหคนคนมี
ความสุข แล้วพลอยท าให้ทุกส่วนมีความสุขไปด้วย ความดีของทั้ง ๔ ทัศนะ ให้ผลอย่างเดียวกัน คือ
ท าให้คนมีความสุข ท าให้ทุกอย่างดีขึ้น ท าให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น คนเป็นมิตรกัน มีความเข้าใจกัน 
และพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน เกิดสังคมแห่งความสุขข้ึนได้จริงๆ. 
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บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ “พระสงฆ์กับการสร้างสันติภาพ” พบว่า ความ
ขัดแย้ง ความรุนแรงที่เป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งในอริยสัจ ก็คือ ตัณหา ๓ เมื่อไม่มีตัณหา ๓ และท า
ให้ตัณหา ๓ ดับได้ด้วยมรรคสันติวิธี ๘ จึงจะเข้าสูสันติภาพได้ ดังที่พระสงฆ์ไทยในป๎จจุบันได้เสนอ
แนวคิดการสร้างสันติภาพนอกจากหลักธรรมแล้ว ยังเสนอแนวคิดว่า ภาวะของจิตที่ปราศจากกิเลส
ช่ัวคราวก็เป็นสันติภาพได้ด้วยสมถะกัมมัฏฐานและวิป๎สสนากัมมัฏฐาน หรือด้วยทาน ศีล ภาวนา การ
สร้างสันติภาพนั้นพระสงฆ์ไทยมองเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม โดยมีธรรมะของพระ
สัมมาสัมพุทธเข้าเปน็เครื่องมือเช่ือมด้วยความเมตตาและกรุณา ที่ไม่มีประมาณที่ไม่มีขอบเขต แล้วส่ง
ต่อไปยังสัมมาทิฏฐิป๎ญญาที่ร ู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติ พระสงฆ์ไทยจึง มีบทบาทที่ส าคัญเพื ่อให้
สอดคล้องกับความขัดแย้ง คือ งานเผยแผ่พระธรรมวินัย งานวิชาการ งานสังคมสงเคราะห์ และงาน
อนุรักษ์ปุา และสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่พระสงฆ์ไทยเหมือกนัทุกรปูนั้น ก็คือ ศีล ๕ ที่เป็นป๎จจัยที่ท าให้คน
ป๎จจุบันมีอัตราการทุศีลมากขึ้น และนโยบายของรัฐบาลและเถรสมาคมให้คนไทยรักษาศีล ๕ อย่าง
จริงจัง ดังนั้นการสร้างสันติภาพน้ันต้องประกอบด้วยการรักษาศีล (ศีล ๕) สมาธิ เมตตา กรุณา ขันติ 
ภาวนาป๎ญญา ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คือ อยู่และปฏิบัติให้เข้ากับทุก ๆ สิ่งที่มีอยู่
รอบข้างอย่างส ารวมระวัง ใช้สติป๎ญญาใคร่ควรพิจารณาในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่สั่งคมโลก 
ซึ่งตรงกับอริยสัจ ๔ ที่พระองค์ทรงค้นพบความจริงถึงจะเกิดสันติภาพทั้งในระดับตนเองและสังคม  

 

ค าส าคัญ : พระพทุธศาสนา, พระสงฆ์ , การสร้างสันติภาพ 

 

Abstract 
 

This article aims to study and analyze. “Monks and peace building” found that 
conflict, the violence that causes the conflict in the Noble Truth, is the ๓ lust when 
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there is no ๓ lust, and the ๓ lust is extinguished by the ๘th peaceful way, in order to 
attain peace. As the present Thai monks have proposed the idea of creating peace in 
addition to dharma principles. Also proposed the idea that the state of mind that is 
temporarily devoid of defilements can be peaceable either through samatha and 
introspection, or through alms, precepts, and prayers. To create peace, Thai monks 
look at the connection between people, animals, and the environment by using the 
Dharma of the Lord Buddha as a tool to connect with compassion and please with 
no boundaries and then pass it on to the enlightened wisdom of nature. Therefore, 
Thai monks play an important role in order to comply with the conflict, namely, 
propagation of the Dharma and Discipline, academic work, social work. And forest 
conservation and environment but what all Thai monks have in common is the ๕ 
precepts that are the factor that makes people nowadays have a higher rate of 
immorality. And the policy of the government and the Sangha Council for Thai 
people to seriously observe the ๕ precepts, therefore, building peace must consist of 
observing the precepts (the ๕ precepts), meditation, mercy, compassion, patience, 
and prayer in order to live together in peace, which is to live and practice. With 
everything that surrounds him carefully Use your intellect to consider in order 
bringing peace to the world. This corresponds to the ๔ Noble Truths that he 
discovered the truth to achieve peace both at the self and society level. 

 

Keywords: Buddhism, Monks, Peacebuilding. 
 
๑.บทน า 
 

สังคมไทยในป๎จจุบันมีป๎ญหา ความทุกข์ ความขัดแย้งหลายด้าน แต่คนจะพัฒนาได้ต้องอาศัย
ป๎ญหา ถ้าคนไม่สู้ป๎ญหาก็ไม่มีอะไรดีข้ึน เคยอยู่เท่าใดก็อยู่เท่านั้น พอเจอป๎ญหาถ้าคิดก็เริ่มพัฒนาได้
ทันทีคนเราพัฒนาป๎ญญาจากการแก้ป๎ญหา ป๎ญหาคู่กับปญ๎ญา ป๎ญหาเป็นเวทีพัฒนาป๎ญญา ป๎ญหา คือ 
แบบฝึกหัดที่ช่วยให้คนพัฒนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๐, หน้า ๓๐) สถาบันหนึ่งที่
จะช่วยป๎ญหาสงัคมใหเ้กดิปญ๎ญา เกิดสันติสุขมากข้ึนก็คือสถาบนัพระพุทธศาสนา หลังพุทธปรินิพพาน 
๒๖๐๐ กว่าปีบทบาทของพระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่มีบทบาทไม่สอดคล้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั่ง
สอนไว้ กลับมีบทบาทตรงกันข้าม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ไทยจะไม่ท าตาม พุทธวจนะทุกรูป 
บางรูป บางกลุ่มก็ยังปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธองค์อยู่ ซึ่งก็มีรูปแบบหรือบทบาทในการสร้าง
สันติภาพที่แตกต่างกันไป ดังนั้นพระสงฆ์ในฐานะทีเ่ปน็ผูน้ าทางจติวิญญาณต้องมบีทบาทหรือท าหน้าที่
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ของพระสงฆ์ตามค าสั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นสมัยต้นพุทธกาลหลังจากทรงสอนป๎ญจวรรคคีย์
และมหาสาวก ๕๕ รูป จนบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้ว ทรงมอบให้ภิกษุสงฆ์ (ภิกฺขุสโฆ) ท าหน้าที่
หรือบทบาทในการสร้างสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่
เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของ
มนุษย์ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจารกิไปเพือ่ประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมี
ความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้ง
อรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อยมีอยู่ ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้
ฟ๎งธรรมจักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”  

เพราะพระสงฆ์ต้องท าหน้าที่บทบาทเป็นผู้น าในการเผยแผ่พระธรรมวินัย ยิ่งในสังคมในป๎จจุบัน
เป็นสังคมแห่งการทะเลาะวิวาท แก่งแย่งกันบริโภค ศีลธรรมของคนป๎จจุบันลดน้อยลง หรือมีการละเมิด
ศีล ๕ ไม่มีการรักษาศีลอีกต่อไป ส าหรับพระสงฆ์ไทยป๎จจุบันนั้นก็มีข่าวออกมาตามสื่อต่าง ๆ ในทางที่
ท าให้เกิดเสื่อมศรัทธา มีบางรูป บางกลุ่มจัดทอดกฐินต่างแดน ขายบัตรและเสริมบริการน าเที่ยว ดู
พฤติการณ์หาเงินโดยขายบัตร การหาเงิน ขายบัตร จัดทัวร์ ไม่ใช่กิจ หน้าที่ บทบาทของสงฆ์ บางแห่งมี
ฆราวาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการเกิดคาว่า วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง พัฒนาการเป็นการตลาดขาย
ตรง พระสงฆ์ก็เกิดความละโมบอยากเหมือนคนธรรมดา ประชาชนต้องการสร้างบ้านใหญ่ ๆ พระสงฆ์ก็
ต้องการสร้างโบสถ์ วิหารใหญ่โตตาม (ธรรมเกียรติ กันอริ, ๒๕๔๒, หน้า ๓๓) พระพุทธองค์ทรงเตือน
พุทธสาวกในคณะสงฆ์ให้ดาเนินชีวิตอย่างสมณะที่เรียบง่าย ทรงเตือนไม่ให้เป็นพราหมณ์ คือ เจ้าพิธี
ต่างๆ ทรงเตือนให้พึ่งตนเองไม่ให้พึ่งเทวฤทธ์ิ หรือไสยเวทวิทยา ซึ่งในสมัยนี้รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย 
แต่พุทธสาวกเป็นอันมากพอใจในความเป็นพราหมณ์ จนตั้งตนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบไปด้วยฤทธิ์เดช
ต่างๆ จนเข้าไปพัวพันกับอ านาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ถึงกับบางทีความเป็นลัชชีที่มีความ
ละอายใจเป็นพื้นฐาน อย่างที่มีหิริโอตตัปปะเป็นตัวก าหนดในทางมโนธรรมส านึก ความเป็นพระเพียงแค่
มีผ้ากาสาวพัสตร์ที่ห่อหุ้มกายอันเต็มไปด้วยความเน่าเหม็น ไม่แต่อสุภะของร่างกายเท่านั้น หากยังปิดบัง
ความเป็นอลัชชีที่ไม่ละอายในทางต่างๆ เข้าไปด้วยนี้แลคือบทบาทอันเลวร้ายสุดของพระสงฆ์ในสังคม
ป๎จจุบันที่มีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อย ๆ พฤติกรรมดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นบทบาทของพระสงฆ์ พระสงฆ์ต้องละ
ความละโมบ สะสม ผลประโยชน์ส่วนตัวออก ดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “เธอจงตัดความรักของตน
เหมือนตัดดอกบัวที่เกิดในสารทกาลจงเพิ่มพูนทางแห่งสันติเท่านั้น” พระสงฆ์ต้องมีบทบาทหน้าที่ ๒ 
ประการ คือ (๑) ฝึกตนเองพร้อมกับการเอื้อหนุนผู้อื่น และ (๒) เมื่อฝึกฝนตนเองแล้วก็ท าเพื่อผู้อื่นอย่าง
เต็มที ่ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , ๒๕๔๒), หน้า ๒๑) ดังนั ้นสังคมไทยส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนา จึงมีค ากล่าวกันโดยทั่วไปว่า “ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ” 
แต่ในกฎหมายจะไม่กล ่าวไว้ในร ัฐธรรมนูญก็ตาม ส ังคมไทยส่วนใหญ่จ ึงม ีความเกี ่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาแทบทุกช่วงของชีวิต เช่น ไปวัดวันพระ ท าบุญวันเกิด ท าบุญทักษิณานุปาทานหมายถึง 



๑๒๐ 
 

การท าบุญอุทิศให้แก่ผู ้เสียชีวิต ท าบุญตักบาตรทุกเช้า เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเกี ่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาตั ้งแต่เกิดถึงเสียชีวิต ในอดีตสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาล พระพุทธศาสนานั ้น
ประกอบด้วยบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ส่วนพุทธศาสนาเถรวาทเชื่อและปฏิบัติกันว่า 
ภิกษุณีสูญหายไปนานแล้วและไม่ยอมรับภิกษุณี ป๎จจุบันจึงมีพุทธบริษัท ๓ คือ ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา 
ซึ่งพระภิกษุหรือเรียกอีกประการว่า ภิกษุสงฆ์ จึงเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งของอุบาสก อุบาสิกา จึงท าให้เกิด
สันติภาพในพระพุทธศาสนานั้นเอง 
 

๒.พุทธวิธีการสร้างสันติภาพ  

 
๑. การสรา้งสันติภาพเชิงพุทธ 

ก่อนที่จะได้วิเคราะห์สันติภาพเชิงพุทธ ขอกล่าวและวิเคราะห์สันติภาพทั่วไปก่อน ใน
สันติภาพตามแนวคิดของสังคมทั่วไป พอสรุปได้ว่า สันติภาพ คือ ภาวะที่มีความสงบ มีความสุข ไร้ความ
ขัดแย้ง ไร้สงคราม ไม่มุ่งหวังเอาชนะ แต่เป็นการค้นหาความจริง ภาวะของสันติภาพจะแปรผันไปตามแต่
ภูมิภาค สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ชาติ ศาสนา และสาขาวิชา เช่น บางภูมิภาคเป็นส่วนเกษตรกรรม มี
การแย้งแย่งทรัพยากรธรรมชาติกัน แล้วมีการเจรจาผลประโยชน์ให้สมดุลกันแล้วก็เกิดสันติภาพขึ้น 
สันติภาพในที่นี้ คือ ผลประโยชน์ที่จัดสรรกันอย่างลงตัว เรียกว่า สาธารณโภคี ประเพณีบางพื้นที่ไม่
ยอมรับคนต่างชาติ ต่างศาสนา แต่พอมีญาติ ได้ลูกเขย ลูกสะใภ้เป็นคนต่างชาติ ต่างศาสนา ก็มีการ
ยอมรับ สันติภาพในที่นี้ก็หมายถึงการยอมรับ บางพื้นที ่ท้องถิ่นมีวัฒนธรรมที่เข้มแข้ง ไม่ยอมรับ
วัฒนธรรมอื่น แต่พอสื่อสารที่ไร้พรหมแดนก็เริ่มรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาผสมผสานเพื่อให้วัฒนธรรมของ
ตนเองมีพื้นที่อยู่ได้ นัยยะนี้ สันติภาพ คือ การผสมผสานทางวัฒนธรรม ประเทศชาติบางประเทศมีการ
รบท าสงครามกันเป็นประจ าท าให้เสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เสียชีวิต พิการ เห็นโทษในการท า
สงครามจึงมีการยุติการท าสงครามระหว่างประเทศ สันติภาพนัยยะนี้ หมายถึง สันติภาพที่ปราศจาก
ความรุนแรง ด้านศาสนา ศาสนาทุกศาสนา แม้จะเป็นศาสนาเดียวกันแต่จะมีความขัดแย้งกันในเรื่อง
ของทิฏฐิ ที่เรียกว่า ทิฏฐิสามัญญตา และศีลเรียกว่า สีลมัญญตา จึงเกิดความขัดแย้งกัน แต่การจะอยู่
ร่วมกันระหว่างศาสนาเดียวกันที่มีความแตกแยก ต้องปรับทัศนะคติ และตกลงยอมรับความเห็นของกัน
และกัน จึงอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ นัยยะนี้คือที่มีทิฏฐิเสมอกัน (ทิฏฐิสามัญญาตา) การมีศีลเสมอกันก็
เกิดสันติภาพได้ เรียกว่า สีลสามัญญตา และการยอมรับความแตกต่างของทิฏฐิและศีล อันนี้ก็เกิด
สันติภาพได ้(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๒, หน้า ๑๙๓–๑๙๕) 

ส่วนสันติภาพเชิงพุทธแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) สันติภาพแนวคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
หมายถึง ความสงบจากกิเลสช่ัวคราว หมายถึง การเจริญศีล สมาธิ ป๎ญญา และสบงจากกิเลสอย่างยั่งยืน 
คือ ทาลายกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ สันติภาพระดับ
นี้เรียกว่า สอุปาทิเสนนิพพาน ที่สุด คือ การหมดสิ้นชาติการเกิดต่อในภพใหม่เป็นสันติภาพอย่างยั่งยืน
อมตะ เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน และ             (๒) สันติภาพตามแนวคิดของพระสงฆ์ไทย หมายถึง 



๑๒๑ 
 

ความสงบระงับจากกิเลสช่ัวคราวด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา พอสรุปได้ว่า สันติภาพเชิงพุทธ 
เป็นสันติภาพภายในจิตใจตนเอง ที่ปราศจากการรบกวนจากกิเลส การดับกิเลสอย่างยั่งยืน ที่สุดคือการ
ดับชาติ การเกิดในภพใหม่ต่อไป เป็นการดับทุกข์ ความขัดแย้งอย่างยั่งยืน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), ๒๕๔๒, หน้า ๕๔-๕๖) 

 

๒. สาเหตุแห่งความขัดแย้ง  
 

ก่อนการสร้างสันติภาพพระสงฆ์ไทยทุกรูปทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติการมีแนวคิดคล้ายกัน
ว่า สันติภาพเป็นผล แต่ก่อนหน้าที่จะมีสันติภาพนั้น ย่อมเกิดจากความขัดแย้งและสาเหตุแห่งความ
ขัดแย้ง สาเหตุแห่งความขัดแย้งของมนุษย์และสังคม ท่านได้เสนอแนวคิดไว้เกิดจาก ๒ ป๎จจัย คือ ป๎จจัย
ภายใน และ ป๎จจัยภายนอก (อรปรียา วสุมหันต์, ๒๕๕๓, หน้า ๙๗) 

 

๒.๑ ป๎จจัยภายใน  
พระสงฆ์ไทยทุกรูปได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก สรุปที่เป็นตัวการแห่งความขัดแย้ง 

คือกิเลสภายใน ๔ ตัว ได้แก่ (๑) ตัณหา คือ ความปรารถนาในผลประโยชน์ ความจริงการหา
ผลประโยชน์นี้เป็นเรื่องขั้นปลาย ลึกลงไปก็คือ ความต้องการที่จะเสพ รูป รส กลิ่น เสียง โผฎฐัพพะ 
ต้องการผลประโยชน์น้ีเป็นเหตุใหญ่ที่ท าให้มนุษย์แย่งชิงรบราฆ่าฟ๎น แทบจะเป็นสาเหตุตัวแรก ยิ่งสังคม
ป๎จจุบัน ระบบของสังคมจะเป็นตัวผลักดันให้คนมีสภาพจิตอย่างนี ้มาก คือ ระบบแข่งขัน ระบบ
ผลประโยชน์ ระบบทุนนิยม ระบบวัตถุนิยม ระบบที่มุ่งการบริโภค (๒) มานะ แปลว่า ความต้องการ
ยิ่งใหญ่ ภาษาพระแปลว่า ความต้องการเป็นดุจธง หมายความว่า ต้องการเด่น ต้องการใหญ่ ต้องการ
เหนือกว่าผู้อื่น ต้องการอ านาจ ถูกจัดเป็นมุ่งหมายของชีวิต ในยุคป๎จจุบันซึ่งแท้ที่จริงก็เป็นมาแต่อดีต
แล้ว เพราะว่าโลกเรานี้ไม่เคยสงบจริง มันไม่มีสันติภาพมาโดยตลอด เนื่องจากตัวคุกคามคือตัวเหตุป๎จจัย 
ที่จะท าลายสันติภาพนั้นมีมาเรื่อย ตั้งแต่สมัยโบราณ ประเทศต่าง ๆ ก็รบราฆ่าฟ๎นด้วยเหตุเหล่านี้  (๓) 
ทิฏฐิ แปลว่า ความเช่ือ ความเห็น ความยึดถือในแนวความคิด ลัทธินิยม อุดมการณ์ศาสนา ถือว่าของฉัน
เท่านั้นจริง ของคนอื่นเท็จทั้งสิ้น พวกฉันเท่านั้นที่จะอยู่ในโลก พวกอื่นต้องพินาศไปหมด เมื่อมีความเชื่อ 
ความยึดถืออย่างนี้ ก็ท าได้ทุกอย่าง สงครามทิฎฐินี้ร้ายแรงอย่างยิ่ง ดั่งที่ได้เกิดสงครามล้างเผ่า ล้างชาติ
พันธ์มนุษย์ สงครามโลก ทิฏฐิยังรวมไปถึง การยึดติดในลัทธิอุดมการณ์ เราไม่ปล่อยตัว ปล่อยใจให้กิเลส
กิเลสทั้ง ๓ ประการนั้นไปสร้างความเดือดร้อนแก่ชีวิตและสังคมจนแทบทุกหนทุกแห่งรุ่มรอ้น เพราะการ
เอาเปรียบและข่มเหงคะเนงร้าย รากเหง้าของสงครามและความรุนแรง มาจากจิตส านึกที่เห็นแก่อ านาจ 
ได้แก่ ความถือตนว่าสูงและเหยียบผู้อื่นให้ต ่าลงซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกว่า มานะ แล้ว ความเชื่อและ
ความติดยึดในลัทธิอุดมการณ์ซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกว่า ทิฎฐิ อีกป๎จจัยหนึ่งได้แก่ ความต้องการ
ผลประโยชน์ เพื่อปรนเปรอตัวเองหรือที่เรียกว่า ตัณหา ป๎จจุบันเห็นได้ไม่ยาก ว่าสงครามและความ
รุนแรงตลอดจนความขัดแย้งทั่วโลก ล้วนเกี่ยวพันกับการแย่งชิงผลประโยชน์ไม่มากก็น้อย (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๐, หน้า ๔)                              (๔) ความสัมพันธ์แห่งอกุศลมูล ๓ 



๑๒๒ 
 

คือ โลภะ โทสะ โมหะ เพราะมนุษย์มักมีสิ่งมารบกวนจิตใจเสมอ เช่น อยากมีเงิน อยากมีช่ือเสียง อยากมี
อ านาจวาสนา อยากมีอะไรต่าง ๆ อยากเป็นนั้น อยากเป็นนี่ กระทั่งต้องไปที่นั่นต้องมาที่นี่ สิ่งเหล่านี้มัน
เป็นความเคยชินกันมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เด็ก มันถูกประเล้าประโลม ประคบ ประหงม บ ารุงบา
เรอ มันก็ติดนิสัยสันดานที่จะต้องให้มีอะไรมาบ ารุงบ าเรอ จึงเรียกว่าสบายใจ นี่ก็คือมีอะไรมารบกวน
จิตใจ มันก็ไม่มีวิเวก หรือสันติเสียที สิ่งที่รบกวนนั้นมีอยู่หลายอย่าง ทั้งข้างนอกและข้างใน ทั้งที่เป็นสัตว์ 
สังขาร หรือว่ามันเป็นธรรมชาติบางทีก็มีแดด มีลม มีฝนมารบกวน มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมารบกวนทาง
กาย จิตใจมันก็ไม่ชอบ แต่สิ่งที่ส าคัญคือการรบกวนภายในคือกิเลส ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ฉะนั้นคนที่
มีความหิวทางวัตถุหรือทางจิตก็แล้วแต่ก็หาความวิเวกหรือความสันติสุขไม่พบ สิ่งที่ครอบโลภะ และ
โทสะ ก็คือ โมหะ เพราะโมหะคือความมืดแห่งจิต เมื่อจิตมืดก็ก่อให้เกิดความโลภแล้วเป็นป๎จจัยให้เกิด
ความโกรธ โลภะ โมหะเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้ง และความรุนแรง เป็นปฏิป๎กษ์ต่อการสร้างสันติภาพ 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๐, หน้า ๕)   

 

๒. ป๎จจัยภายนอก 
สาเหตุแห่งความขัดแย้งที่เป็นป๎จจัยภายนอกก็เป็นป๎จจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดความรุนแรง 

ประกอบด้วย ๓ ป๎จจัย (พุทธทาส, ๒๕๓๖, หน้า ๖๒) คือ (๑) ระบบสื่อสารมวลชนที่สนับสนุน
โครงสร้างความร ุนแรง ส ื ่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติของผู ้คน ไม่ว่าในร ูปของ
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน์ และหากเป็นไปได้แม้กระทั่งรายการภาคบันเทิง หรือเกมต่าง ๆ 
ในวิทยุโทรทัศน์ ป๎จจุบันสื่อมีบทบาทไม่น้อยในการสร้างความเกลียดชังและความระแวงต่อกันและกัน 
นอกเหนือจากการสั่งสมนิสัยก้าวร้าวและนิยมความรุนแรงในการแก้ไขป๎ญหา ข่าวที่นาเสนอส่วนใหญ่มัก
เน้นเรื่องที่หวือหวาดึงดูดใจ ดังนั้น จึงมักหนีไม่พ้นที่จะน าเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง อาชญากรรม 
และการทะเลาะวิวาทกัน (๒) วัฒนธรรมแห่งความเกลียดชัง โดยการสร้างขึ้นจากกลุ ่มของตนเอง
เพื่อให้อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดชังอีกกลุ่มหนึ่งเช่น ทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิ นิกายสีผิว ความขัดแย้ง
ทางด้านชาติพันธุ ์ ศาสนา ภาษา และสีผิว วัฒนธรรมนี้ได้สร้างอัตลักษณ์ (politics of identity) 
กลายเป็นเรื่องโดดเด่นข้ึนมาในป๎จจุบัน แต่ที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปก็คือ การท าให้ “วัฒนธรรมแห่งความ
เกลียดชัง” เมื่อทั้ง ๒ ฝุายต่างปลุกเร้าวัฒนธรรมแห่งความเกลียดชังให้เพิ่มมากขึ้น ผลก็คือต่างเป็น
ปฏิป๎กษ์ต่อกันมากข้ึนและตกอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งซึ่งลุกลามเป็นความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที เพราะ
วัฒนธรรมแห่งความเกลียดชังนั้นผลักผู้คนให้เหินห่างจากกัน สันติภาพไม่ว่าในระดับใดก็ตาม ไม่อาจ
เกิดข้ึนได้ หากวัฒนธรรมแห่งความเกลียดชังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง และหยั่งลึกลงไปในจิตใจของ
ผู้คน (๓) การล่วงละเมิดศีล ๕ กล่าวคือ พระสงฆ์ไทยทุกรูปต่างกล่าวถึงป๎ญหาสังคม สาเหตุแห่งความ
ขัดแล้วล้วนแล้วแต่เกิดจากการล่วงละเมิดศีล ๕ การล่วงละเมิดศีล ๕ เป็นหลักสากลทุกชาติ ศาสนาเมื่อ
ล่วงแล้วย่อมเกิดป๎ญหาและความขัดแย้งอย่างแน่นอน จะเห็นได้ว่า การละเมิดศีลข้อที่ ๑ ปาณา ติปาตา 
ท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หากเราไปล่วงละเมิด ก็จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไปท าลายชีวิตของผู้อื่น ซึ่งทุก
คน ทุกสัตว์ย่อมรักชีวิตของตน เว้นการฆ่าสัตว์ ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ หรือไม่ท าร้ายผู้อื่น ไม่ฆ่าผู้อื่น การท า



๑๒๓ 
 

สงครามระหว่างชาติ ศาสนา การแย่งชิงทรัพยากรพอไม่ได้อย่างที่ใจหวังก็ต้องมีการท าลายชีวิตกัน การ
ละเมิดศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา การถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ หากละเมิดข้อนี้ก็เป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น เกิดการคอรัปช่ัน คดโกงของที่เจ้าของเขารักเขาหวง ไม่ลักทรัพย์ การละเมิดศีลข้อที่ ๓ กาเมสุ 
มิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม หากไปล่วงละเมิดเป็นการท าลายความมั่นคงของ
สถาบันครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยพ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูก หลาน กระบทเป็นคลื่นละลอกน ้าจากวงเล็ก
ขยายเป็นวงใหญ่ ศีลข้อนี้ จะเป็นเรื่องของสังคมโดยตรง การเว้นจากกาม หรือลักขโมยภรรยาผู้อื่น คือ 
การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ การไม่ค้ามนุษย์ ข้อนี้ก็เป็นสันติภาพระดับครอบครัวและสังคม การละเมิด
ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาท การกล่าวเท็จ ถ้าล่วงละเมิด เป็นการจัดการสื่อสารที่ผิด มีโทษตามมา เช่นทุกวันนี้ 
คนไทยเราแบ่งแยกเป็นสีนั้นสีนี้เพราะเรามีการจัดการให้หัวหน้าแกนนาพูดเท็จ มาหลวงลวงชาวบ้านเอา
มาเป็นพวกพ้องของตน คนที่ไม่มีศีลก็เชื่อสุดโต่งไปเลย ความขัดแย้งย่อมเกิดขยายวงกว้างเป็นระดับ
อ าเภอ จังหวัด และประเทศในที่สุด และการละเมิดศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา การดื่มสุรา
และเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถ้าละเมิดข้อนี้ถือว่า ผิดศีลอย่างหนักเพราะจะทาร้ายสุขภาพ
แล้ว ยังท าลายสังคมรอบข้างด้วย และเป็นฐานของละเมิดศีล ๔ ข้อข้างต้นด้วย ข้อนี้ยิ่งท าให้สังคมเกิด
ความขัดแย้งทั ้งระดับเพื่อน ครอบครัว เสียทรัพย์สินเงินทอง สถาบันครอบครัวก็ล่มสลายในที่ส ุด 
สันติภาพมันก็ไม่มี มีแต่ความขัดแย้งและสังคมก็ล่มสลาย การไม่เสพสิ่งเสพติด ทุกวันนี้สังคมไทยเราติด
สิ่งเสพติด ค้ายาเสพติด ค้าสิ่งมึนเมา เมื่อมึนเมาสังคมก็เกิดความขัดแย้งทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว 
สังคม สันติภาพก็ไม่เกิดข้ึน จะเห็นได้ว่า การละเมิดทั้ง ๕ ข้อนี้เป็นศีลสากลเมื่อล่วงแล้วย่อมป๎ญหาและ
ความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่สังคมครอบครัวและสังคมชมชน ประเทศ ระหว่างประเทศและโลกตามมา 
เป็นที่น่าสังเกตว่า พระสงฆ์ไทยที่เป็นนักวิการการให้ความส าคัญกับกิเลสภายในมากกว่าที่เป็นสาเหตุ
แห่งความขัดแย้ง กิเลสภายในประกอบด้วยโลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ส่วนพระนักปฏิบัติการให้
ความสนใจไปที่การล่วงละเมิดศีล ๕ (พุทธทาส อินฺทปํฺโญ, ๒๕๔๙, หน้า ๑๔) 

เมื่อมีป๎จจัยหรือสาเหตุแห่งความขัดแย้งดังกล่าวมาแล้ว ความขัดแย้ง ความทุกข์ย่อม
เกิดข้ึนภายจิตกลายเป็นมโนกรรม ที่สุดก็ระเบิดออกมาทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมนั้นมีผลทาร้าย
ต่อจิตใจโดยตรงต่อคนๆ นั้น ต่อเมื่อระเบิดออกมาทางกายกรรมและวจีกรรมแล้ว ผลที่ตามมา คือ ความ
เดือดร้อน ความขัดแย้ง ความรุนแรงต่อคนกับคน ขยายวงกว้างออกมาเป็นความขัดแย้งสังคมเล็ก 
กลายเป็นระดับประเทศ โลกและสิ่งแวดล้อม นั้นเอง 

 

๓. การสร้างสันติภาพของพระสงฆ์  
 

การสร้างสันติภาพของพระสงฆ์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
 

๓.๑ การสร้างสันติภาพภายนอก 
 การอยู่ร่วมกับสังคมต้องมีกฎกติกาและหลักธรรมที่เป็นสากล เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่าง

สันติภาพ ดังนี ้



๑๒๔ 
 

 ๑) ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพกฎหมาย คือ การเคารพและปฏิบัติตามกฎที่ตกลงกัน
รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ด้วยดี ที่เรียกว่า สิทธิมนุษยชน ๓ 
ประเด็น คือ                    (๑.๑) สังคม คือ การอยู่ร่วมกัน มีกฎกติกาที่ตกลงกันเพื่อเอื้อผลประโยชน์
กันด้วยดี เป็นฐานส าคัญที่จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม สงคราม (๑.๒) ศาสนา เคารพในการ
นับถือศาสนา ไม่มีการบังคับ และ (๑.๓) สัมมาชีพ การประกอบอาชีพที่สุจริต 

 ๒) วัฒนธรรมแห่งความดีงาม คือ ป๎ญญาและกรุณาควรเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมแห่ง
สันติ ต้องเริ่มจากชาวพุทธด้วยกันเอง ก่อนสิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกควรให้ความสนใจและพยายามริเริ่ม ๓ 
แนวทาง คือ (๒.๑) เสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างผู้คนในโลก การจัดเสวนาวิสาสะ
ระหว่างศาสนา ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาประเทศ เบื้องต้นก็เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและ
ไว้วางใจกัน ศาสนาทั้งหลายควรรู ้จักกันมากขึ้นว่ามีความเชื่อและหลักปฏิบัตินอกจากความร่วมมือ
ระหว่างศาสนาแล้ว ความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ภาษา และสีผิว  (๒.๒) 
การศึกษาเพื่อสันติภาพ เป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากการศึกษาทั่วโลกนี้คือบทบาทที่ชาวพุทธสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมได้มาก ทั้งโดยการนาเสนอในโรงเรียนต่าง ๆ และการฝึกฝนอบรมนอกโรงเรียน การศึกษาเพื่อ
สันติที่ควรส่งเสริมให้มีมากข้ึน และ (๒.๓) จัดทาสื่อเพื่อสันติภาพ สื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ทัศนคติของผู้คน ป๎จจุบันสื่อมีบทบาทไม่น้อยในการสร้างความเกลียดชังและความระแวงต่อกันและกัน 
นอกเหนือจากการสั่งสมนิสัยก้าวร้าวและนิยมความรุนแรงในการแก้ไขป๎ญหา ชาวพุทธทั่วโลกควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสื่อเพื่อสันติภาพ เพื่อสร้างทัศนคติที่ใฝุสันติภาพและสันติวิธี การเดินธรรม
ยาตราก็เป็นการจัดท าสื่อเพื่อสันติภาพอย่างหนึ่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ (พุทธทาส อินฺทปํฺโญ, 
๒๕๔๙, หน้า ๒๑) 

 

๓.๒ การสร้างสันติภาพภายใน  
พระสงฆ์ไทยได้เสนอสันติภาพภายใน ซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปได้ให้ความส าคัญกับภายในจิตใจ

มากว่าภายนอก ดังนี ้ 
๑) การขจัดกิเลส ๕ ตัว คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฎฐิ เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้

มนุษย์เกิดจากการแย่งชิง ผลประโยชน์และอ านาจ อันนี้แหละเป็นตัวการท าให้มนุษย์ล้างผลาญกัน 
โทสะเกิดข้ึนได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับระหว่างชาติ มาจนกระทั่งถึงระหว่างบุคคล และเป็นตัวการส าคัญที่
ทาให้มนุษย์ออกไปแสดงบทบาทต่าง ๆ ที ่ท าให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ลิดรอนสันติภาพ หรือท าลาย
สันติภาพ การแก้ป๎ญหาที่จิตใจของคนจะท าได้ก็ด้วยการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดีขึ้นให้เหนือกิเลส ๓ 
ด้วยไตรสิกขา คือ  

๒) รักษาศีล หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาคน ในด้านพฤติกรรมทางกาย วาจา หลักการ
ของมนุษย์ต้องมีการฝึก คือ การเรียนรู้ การฝึกหัด กาพัฒนาเพราะนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ผู้เป็นสัตว์
ที่ต้องฝึกและฝึกได้             (พระไพศาล วิสาโล, ๒๕๕๓, หน้า ๑๓) เมื่อมีศีล ๕ เป็นหลักประกันแล้ว 
เราก็มีโอกาสที่จะท าความดีขยายกว้างและสูงขึ้นไป คือพัฒนาชีวิตต่อไปให้เป็นอารยชน สันติสุขก็เกิด



๑๒๕ 
 

ข้ึนกับตนเองเป็นเบื้องต้น ค าว่า ศีล เป็นเรื่องปกติของสังคมไม่ว่าชาติไหน ศาสนาไหนก็ต้องรักษาศีล 
ส าหรับชาวพุทธ ต้องรักษาศีล ๕ ดังนี้ ศีลข้อที่ ๑ คือ งดเว้นจากการท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หากเราไป
ล่วงละเมิด ก็จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไปท าลายชีวิตของผู้อื่น ซึ่งทุกคน ทุกสัตว์ย่อมรักชีวิตของตน เว้น
การฆ่าสัตว์ ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ หรือไม่ท าร้ายผู้อื่น ไม่ฆ่าผู้อื่น ศีลข้อนี้ก็ไม่ต้องเกิดความขัดแย้ง ศีลข้อนี้
เป็นสันติภาพโดยตรง ศีลข้อที่ ๒ คือ งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ หากละเมิดข้อนี้ก็เป็น
การละเมิดสิทธิของผู้อื่น เกิดการคอรัปช่ัน คดโกงของที่เจ้าของเขารักเขาหวง ไม่ลักทรัพย์ ข้อนี้เป็นเรื่อง
ของธัมมาภิบาลโดยตรง เมื่อสังคมเราโปรงใส สุจริต ความขัดแย้งก็ไม่มี สันติภาพก็เกิดขึ้น ศีลข้อที่ ๓ 
คือ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม หากไปล่วงละเมิดเป็นการท าลายความมั่นคงของสถาบันครอบครวั 
ซึ่งประกอบด้วยพ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูก หลาน กระบทเป็นคลื่นละลอกน ้าจากวงเล็กขยายเป็นวงใหญ่ 
ศีลข้อนี ้จะเป็นเรื่องของสังคมโดยตรง การเว้นจากกาม หรือลักขโมยภรรยาผู้อื่น คือ การล่วงละเมิดทาง
เพศ หรือ การไม่ค้ามนุษย์ ข้อนี้ก็เป็นสันติภาพระดับครอบครัวและสังคม ศีลข้อที่ ๔ คือ งดเว้นจากการ
กล่าวเท็จ ถ้าล่วงละเมิด เป็นการจัดการสื่อสารที่ผิด มีโทษตามมา เช่นทุกวันนี้ คนไทยเราแบ่งแยกเป็นสี
นั้นสีนี้เพราะเรามีการจัดการให้หัวหน้าแกนนาพูดเท็จ มาหลวงลวงชาวบ้านเอามาเป็นพวกพ้องของตน 
คนที่ไม่มีศีลก็เช่ือสุดโต่งไปเลย เพราะคนมีศีลกับไม่มีศีลก็เป็นพวกเดียวโดยธรรมชาติ ความขัดแย้ง ย่อม
เกิดขยายวงกว้างเป็นระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศในที่สุด การเว้นจากกล่าวเท็จ ข้อนี้ก็เป็นการ
รักษาซื่อสัตย์สุจริต ด้วยคาพูดที่ถูกต้อง ไม่แสร้ง เมื่อสังคมเราพูดความจริง บอกความจริง ความขัดแย้ง
ก็จะน้อยลง สันติภาพก็เกิดข้ึน และศีลข้อที่ ๕ คือ งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท ถ้าละเมิดข้อนี้ถือว่า ผิดศีลอย่างหนักเพราะจะท าร้ายสุขภาพแล้ว ยังท าลายสังคมรอบข้างด้วย 
และเป็นฐานของละเมิดศีล ๔ ข้อข้างต้นด้วย ข้อนี ้ยิ ่งท าให้สังคมเกิดความขัดแย้งทั ้งระดับเพื ่อน 
ครอบครัว เสียทรัพย์สินเงินทอง สถาบันครอบครัวก็ล่มสลายในที่สุด สันติภาพมันก็ไม่มี มีแต่ความ
ขัดแย้งและสังคมก็ล่มสลาย การไม่เสพสิ่งเสพติด ทุกวันนี้สังคมไทยเราติดสิ่งเสพติด ค้ายาเสพติด ค้าสิ่ง
มึนเมา เมื่อมึนเมาสังคมก็เกิดความขัดแย้งทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว สังคม สันติภาพก็ไม่เกิดขึ้น แต่
ถ้าสังคมเราไม่มีสิ่งนี้ ทรัพย์สินก็ไม่ต้องเสีย ร่างกายก็สุขภาพดี มีศักยภาพในการท างานเต็มที่ สันติภาพก็
เกิดข้ึน ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้ เป็นรากเหง้าของสันติภาพ คือ ศีล ๆ จึงเป็นบิดา มารดาของคนเรา บิดามารดา
ของเราเสียชีวิตไปเป็นเรื่องธรรมดา ชีวิตเราดารงอยู่ได้ แต่ถ้าเราไม่มีศีลย่อมมีชีวิตอยู่อย่างลาบาก มีแต่
ความขัดแย้ง ดังนั้น ศีลจึงเป็นเครื่องปกปูอง ปูองกัน รักษาตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อมให้เกิดสันติภาพได้ 
สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีชีวิตดารงอยู่ในศีล ๕ เป็นการอยู่อย่างถูกต้องและชอบธรรมของชีวิต ถ้า
คนเรารักษาศีลเสมอกัน แม้จะมีอายุมาก อายุน้อยก็ไม่ส าคัญ แต่มีศีลเสมอกัน ศีลจึงทาให้คนเสมอกัน 
พอมีความเสมอกันก็เกิด สันติภาพ ภารดรภาพ คือ มีความเป็นมิตรภาพพี่น้องกัน อีกประการหนึ่ง การ
รักษาศีลก็คือการเข้าใจเรื่องอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ เมื่อเข้าใจก็จะเกิด การละอกุศลไปในตัว 
มนุษย์ต้องรักษาศีลถึงจะเกิดสันติภาพ สาหรับผู้นาแล้วต้องมีศีลเหนือมนุษย์ทั่วไป แม้พระสงฆ์ก็เป็น
มนุษย์ แต่พระสงฆ์ยิ่งต้องมีศีลเหนือมนุษย์และผู้น ามนุษย ์
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๓) ความกรุณา ขันติธรรม อหิงสาและการให้อภัย เมื่อเกิดป๎ญหาต้องมีความอดทน 
อดกลั้นในการรับฟ๎ง การแก้ป๎ญหาร่วมกัน สันติภาพนั้นจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อมีคุณธรรมดังกล่าวเป็น
พื้นฐาน ไม่มีอะไรที่สามารถเอาชนะความโกรธ เกลียด และพยาบาท ได้ดีเท่ากับความกรุณา ขันติธรรม 
อหิงสา และการให้อภัย พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นคุณธรรมดังกล่าวมาก 

๔) สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาคนในด้านจิตใจ ฝึกให้มีใจแน่วแน่อยู่ตัว แนบสนิท
และมั่นคง ไม่วอกแวก ไม่ฟุูงซ่าน ไม่หวั่นไหว ไม่มีอะไรรบกวน เรียบ สม ่าเสมอ อยู่กับกิจ อยู่กับงาน 
ความสุขก็เกิดขึ้นได้ทุกที ่ทุกขณะ การทาสมาธิภาวนานั ้นจะมีประสิทธิภาพได้ดีเยี ่ยม ต้องมีศีลเป็น
พื้นฐาน สมาธินี้เป็นการจัดระบบสารการรับรู้ ก่อนจะตัดสินใจใช่ไม่ใช่ ก่อนจะตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่นี้
ส าคัญ เพราะถ้าไม่มีสมาธิตัดสินใจท าอะไรก็เกิดผิดพลาดไปหมด เมื่อตัดสินใจผิดพลาดก็เกิดความ
ขัดแย้ง ไม่มีสันติภาพ ในทางตรงกันข้ามถ้ามีสมาธิจิตก็มีพลังที่จะจัดระบบกับความคิดที่มีประสิทธิภาพ 
เมื่อจิตมีประสิทธิภาพการตัดสินใจก็ถูกต้องเป็นธรรม เมื่อมีจิตที่คิดถูกต้อง เป็นธรรม สันติภาพก็เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของเรา 

๕) ป๎ญญา หมายถึง การฝึกฝนคนในเรื่องความรู้ความเข้าใจ ให้เข้าถึงความจริง ความ
สงบที่เกิดข้ึนจิตใจที่แท้จริง การศึกษานั้นต้องเกิดข้ึนเริ่มต้นจากการใช้ตา หู ลิ้น กาย ใจ เพื่อการเรียนรูท้ี่
ถูกต้อง จะต้องท าให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงาม และสังคมมีสันติสุขพร้อมกันนั้นธรรมแวดล้อมก็จะอยู่ได้ด้วยดี
ซึ่งส าเร็จได้ต่อเมื่อมนุษย์พัฒนาการมาถึงข้ันที่สามารถประสานประโยชน์ตนกับประโยชน์ของสังคมเข้า
มาเกื้อหนุนกันได้การเข้าถึงจิต วิญญาณของพุทธศาสนา สามารถลดละความเห็นแก่ตัว จนเกิดกรุณา
และความใจกว้าง มีสติและป๎ญญารู้เท่าทันความติดยึดหรืออุปาทานต่าง ๆ ในการปฏิบัติดังกล่าว สมาธิ
ภาวนาเป็นสิ่งส าคัญไม่น้อยไปกว่าการฝึกตนด้านศีล อย่างไรก็ตามสมาธิภาวนาหรือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึง
มิติด้านจิตวิญญาณดังกล่าว ได้ถูกมองข้ามไปเพื่อให้เกิดสันติภาพภายใน อย่างไรก็ตามสมาธิภาวนา
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นไปเพื่อหลีกหนีโลกหรือปฏิเสธ การเกี่ยวข้องกับสังคม สมาธิภาวนาควรเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยเมตตา กรุณา และอหิงสากล่าวอีกนัยหนึ่ง การท างานเพื่อสร้าง
สันติภาพในโลกควรมีสันติสุขภายในเป็นพลังขับเคลื่อน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๒, 
หน้า ๕๔) ต้องอยู่กันด้วยไมตรีหรือเมตตา กรุณาที่ประกอบด้วยป๎ญญา คือ การอยู่ร่วมกันมองคนอื่นทุก
ชนชาติ ศาสนาเป็นมิตรกันเรียกว่า เมตตา เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อร่วมเกิดเมื่อประสพทุกข์เรียกว่า กรุณา 
และเมตตาและกรุณานั้นต้องมีป๎ญญา คือ เข้าใจตนเองและคนอื่นอย่างลึกซึ้งโดยสาวไปถึงเหตุและป๎จจัย
แห่งป๎ญหา จึงจะเห็นได้ว่าสันติภาพในระดับภาวนาเป็นสันติภาพระดับป๎ญญา และ สันติภาพระดับโลกุต
ตระ สันติภาพชนิดนี้ไม่มีในสังคมโลกทั่วไป เป็นสันติภาพแนวพุทธศาสนาเท่านั้น ที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าคนพบ โดยใช้กระบวนการของสติป๎ฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรมเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง 
เป็นสันติภาพที่ดับทุกข์ ความขัดแย้งอย่างยั่งยืน สันติภาพระดับโลกุตตระนี้ ต้องปฏิบัติไปตามโพธิป๎กขิย
ธรรม ๓๗ ประการ โดยการกาหนดสติป๎ฏฐาน ๔ เป็นเบื้องต้น ซึ่งท่านพระครูภาวนาวิรัชได้พยายามสร้าง



๑๒๗ 
 

สันติภาพระดับนี้อยู่ จะว่าไปแล้วท่านได้สร้างสันติภาพตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้บัญญัติ
แสดงไว้ ดังนั้นการสร้างสันติภาพภายในนี้พระสงฆ์ไทยได้ให้ความส าคัญทุกรูปนั้นเอง  

 

๔.. สันติภาพในอริยสัจ ๔ 
 

จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์ไทยไดเ้สนอแนวคิดสันติภาพแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) สันติภาพ
ภายนอก คือ การอยู ่ร่วมกับสังคมต้องมีกฎกติกาและหลักธรรมสากลเพื ่อที่จะได้อยู่ร ่วมกันอย่าง
สันติภาพประกอบด้วย ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพกฎหมาย สร้างวัฒนธรรมแห่งความดีงาม คือ 
ป๎ญญาและกรุณา โดยการเสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างผู ้คนในโลก ส่งเสริม
การศึกษาเพื่อสันติภาพ และจัดทาสื่อเพื่อสันติภาพ และ (๒) สันติภาพภายใน ต้องขจัดกิเลส ๕ ตัว คือ 
โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฎฐิ รักษาศีล ๕ การเจริญสมาธิและป๎ญญา หรือไตรสิกขา อันเป็นเครื่อง
พัฒนามนุษย์ที่จะทาให้เข้าถึงตัวความจริง คือ ความสงบ สูงสุดคือ สันติภาพอย่างยั่งยืน หรือพระ
นิพพานได้ แต่เมื่อจัดกระบวนการแห่งสันติภาพทั้งหมดสังเคราะห์ในหลักการอริยสัจ ๔ ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แบ่งออกเป็น ๒ คู่ คือ 

คู่ที่ ๑ จัดเป็นเหตุผล คือ 
 ๑. ความขัดแย้ง ความรุนแรง จัดเป็นทุกขสัจจะ 
 ๒. สาเหตุแห่งความขัดแย้ง ความรุนแรง จัดเป็นสมุทยสัจจะ 

คู่ที่ ๒ จัดเป็นผลและเหตุ คือ 
 ๓. ภาวะปราศจากความขัดแย้ง ความรุนแรง จัดเป็นนิโรธสัจจะ 
 ๔. แนวทางแห่งการขจัดความขัดแย้ง ความรุนแรง(สันติวิธี) จัดเป็นมรรคสัจจะ 

 

พระสงฆ์กับการสร้างสันติภาพ  
๑. บทบาทในการสรา้งสันติภาพในด้านกิจกรรมของพระสงฆ์ 
 

บทบาทในการสร้างสันติภาพในด้านกิจกรรมชองพระสงฆ์ไทย พอสรุปได้ดังนี ้คือ  
 

๑.๑ นักเผยแผ่ (พระครูประโชติรัตนากร รตนโชโต (น้อยศิริสุข) ๒๕๕๙, หน้า ๑๔๑) 
  พระธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์แต่ละรูปนั้นมีจิตวิญญาณแห่งความ

เป็นสาวกที่ดี แต่ในด้านเผยแผ่นั้นมีจุดเด่น ดังต่อไปนี ้
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มีจุดเด่นด้านนี ้โดยตรง คือ โดยเฉพาะงานเขียน 

ได้แก่พุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ล้วนแล้วแต่อ้างอิงพระไตรปิฎกทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านยังเผยแผ่
ในรูปแบบของปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม สนทนาธรรม ตามสื่อต่าง ๆ 

  พุทธทาสภิกขุ ท่านก็มีงานเขียนที่ส าคัญ คือ หนังสือธรรมโฆษณ์ ธรรมะจากพระโอฏฐ์ 
หลังสือเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 



๑๒๘ 
 

  พระไพศาล วิสาโล ท่านก็เผยแผ่พระธรรมค าสอนในลักษณะบรรยายธรรม โดยเฉพาะ
ด้านมรณานุสสติ อันนี้เป็นหลักธรรมของพระสัมมาสมัพุทธเจ้าที่ทา่นเน้น สื่อสาร สอนพุทธศาสนิกชนทั่ว
ประเทศ 

  พระประชานาถมุนี (อานันท์ อานนฺโท) แม้ท่านจะมีจุดเด่นด้านสงคมสงเคราะห์ แต่พอ
ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ สิ่งที่ผู้วิจัยได้สนทนาธรรมกับท่าน ท่านสอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแนวภาษา
ทั่วไป แต่เข้าถึงธรรมชาติได้ดี แม้ญาติโยมจะมาหาท่านในฐานะแห่งความเป็นผู้มีคาถาอาคมก็ตาม แต่
ท่านก็สนทนาธรรมกับญาติโยมที่มาถวายสังฆทาน เป็นระยะ ๆ 

  พระครูภาวนาวิรัช (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) ท่านมีจุดเด่นที่ตรงกับธุระในพระพุทธศาสนา คือ 
วิป๎สสนาธุระ ท่านถือได้ว่ามีบทบาทกิจกรรมที่มีในสมัยพุทธกาล ท่านได้ทาหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคาสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง 

  พระครูสุนทรมันตาคม (ไพทูล มนฺตาคโม) แม้ท่านมีบทบาทที่โดดเด่นด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปุา สร้างสันติภาพให้กับคน สิ่งแวดล้อม สัตว์ได้อย่าสมดุลก็ตาม ท่านเป็นพระที่
คิดแตกต่าง คือ ท่านลาออกจากเจ้าคณะอ าเภอเมืองตาก แล้วมาทาหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคาสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกวันพระจะมีการแสดงธรรมเป็นประจา 

   พระสงฆ์ไทยทั้ง ๖ รูปนี้ ล้วนแล้วแต่ได้ท าหน้าที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
แตกต่างกันไปประดุจดังพระสงฆ์เอตทัคคะ ๔๑ รูปในสมัยพุทธกาลที่มีหน้าที่ กิจกรรม บทบาททาง
พระพุทธศาสนาที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็แล้วแต่แม้จะแตกต่างกัน แต่ท่านทั้ง ๖ รูปก็ได้สร้างสันติภาพ
เชิงพุทธให้เกิดข้ึนให้ประจักษ์แก่ชาวโลก 

 

๑.๒ นักวิชาการ (พระครูประโชติรัตนากร รตนโชโต (น้อยศิริสุข) ๒๕๕๙, หน้า ๑๔๒) 
พระสงฆ์ไทยที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่มีความโดดเด่นด้านนี้

มักจะจบการศึกษาเป็นมหาเปรียญธรรม หรือปริญญาตรี ข้ึนไป เช่น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
จบเปรียญธรรม ๙ และพุทธศาสตร์บัณฑิต (มจร.) พุทธทาสภิกขุ จบเปรียญธรรม ๓ ทั้ง ๒ ท่านนี้อ่าน
พระไตรปิฎก สอนพระไตรปิฎกเป็นประจา ส่วนพระไพศาล วิสาโลนั้น ท่านจบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์ 
ได้ร่วมกิจกรมทางการเมือง เคยทาวารสารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านขึงได้คลุกคลีอยู่กับวิชาการ
มาโดยตลอด พอได้บวชท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย ท่านก็ใช้มาประยุกต์กับสหสาขาที่ท่านได้เรียนมา 

ที่น่าจับตามองอีกรูปหนึ่ง คือ พระครูภาวนาวิรัช(สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) ท่านได้สอน
กัมมัฏฐานแก่ชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษและได้เขียนหนังสื่อสรรพธรรม มีการถามตอบ บรรยายธรรม
ด้วยหลักการที่แฝงไปด้วยพระอภิธรรม เพราะท่านจบอภิธรรมบัณฑิต (พธ.บ) และพยายามที่จะเป็น
อภิธรรมประยุกต์ โดยการนาธรรมะทางพระอภิธรรม แปลงเป็นภาษาร่วมสมัยมากข้ึน ป๎จจุบันท่านเขียน
หนังสือช่ือว่า สรรพธรรม เล่มที่ ๕ ท่านอาจจะเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สังคมทั่วไปอาจรู้จักอีกรูปหนึ่งก็
เป็นได้ ในสมัยพุทธกาล อาจจะมีพระที่มีความรู้หลายสาขามาบูรณาการกับพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็
เป็นได้ เช่น พระสารีบุตร ผู้มีป๎ญญามาก พระมหากัจจายนะ พระมหา กัสสปะเป็นต้น เพราะท่านเหล่านี้



๑๒๙ 
 

มีการศึกษาที่ดีก่อนบวชอยู่แล้ว พระครูภาวนาวิรัช ยังมีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ธรรมเชิงพุทธ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

พระสงฆ์ไทยในบทบาทของความเป็นนักวิชาการเชิงพุทธนี้ ได้สร้างสันติภาพทางด้านจิต
วิญญาณโดยตรง และสมกับความเป็นผู้น าด้านจิตวิญาณเชิงพุทธที่นายกย่องทั้งสิ้น 

 

๑.๓ นักสังคมสงเคราะห์  
พระสงฆ์ไทยทั้ง ๖ รูปนั้นจริง ๆ เป็นนักสังคมสงเคราะห์อยู่แล้ว แต่ที่โดดเด่นมากที่สุด 

คือ พระประชานาถมุนี ท่านเป็นที่รู้จักของคนในภาคเหนือ ถ้ากล่าวว่า พระสงฆ์ที่สงเคราะห์ที่อยู่ ที่กิน 
ที่นอน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคแก่เด็ก เยาวชน วัยรุ่นให้ ทุกท่านก็ต้องต้องคิดไปถึงพระสงฆ์รูปนี้ ท่าน
แม้จะเป็นพระที่จบทางธรรมไม่สูงนัก แต่จิตใจของท่านก็สูง ท่านจึงได้เป็นรับพระราชทานให้เป็นเจ้าคุณ 
ในพระราชทินนามว่า ประชานาถมุนี แปลว่า ผู้มีป๎ญญาเป็นที่พึ่งของพระชาชน กิจกรรมที่ท่านทานั้น
เป็นบทบาทที่สร้างสันติภาพโดยตรง เป็นที่น่าสังเกตว่า พระนักสังคมสงเคราะห์ไม่มีในสมัยพุทธกาล แต่
กลับมีในสมัยป๎จจุบัน แต่ถ้าจะมีก็เป็นจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ที่ปรากกฎในชาดกและธรรมบท 

 

๑.๔ นักอนุรักษ์ธรรมชาติ (พระครูประโชติรัตนากร รตนโชโต (น้อยศิริสุข) ๒๕๕๙, หน้า 
๑๔๓) 

พระสงฆ์ไทยทั้ง ๖ รูปนั้น วัดที่ท่านอาศัย ล้วนแล้วแต่อยู่ปุา และอนุรักษ์ธรรมชาติหมด
ทั้ง ๖ รูป แต่ที่โดดเด่นที่สุด คือ พระครูสุนทรมันตาคม ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ต่อสู้กับชาวบ้านที่ตัดไม้ ทา
ลายปุา ทามิจฉาชีพ เช่น หมักสุรา ทาสุราชาย ตัดไม้ขาย ในพื้นที่ที่ท่านต่อสู้นั้นล้วนแล้วแต่มีความ
ขัดแย้ง ด้วยความที่ท่านไม่อยากให้ชาวบ้านทาลายสิ่งแวดล้อมประดุจดังชีวิตของคนและสัตว์ที่ต้องอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล เป็นพระสงฆ์ที่มีศีล จริยาวัตรที่น่านับถือ จึงได้รับการยอมรับจากชาวบ้านและส่วน
ราชการจึงได้อาศัยสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ที่มีเนื้อที่ ๗๐๐ กว่าไร่ สร้างระบบนิเวศน์กับคน สัตว์ ปุา น้า 
อากาศ ในบทบาทพระครูสุนทรมันตาคม จึงสร้างสันติภาพที่ครบวงจร (ตามแนวคิดของฮันตุงในบทที่ ๒) 
ในบทบาทนี้อาจจะสอดคล้องกับพระเถระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลคือพระขทิยเรวตเถระ (น้องชายของ
พระสารีบุตร) ที่ไปปฏิบัติธรรมและอนุรักษ์ปุาไม้ตะเคียนตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น จนถึงวัยชรา 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์ไทยนั้น มีบทบาทในการสร้างสันติภาพแต่ละรูปที่แตกต่างกันไป แต่
อย่างก็ตามแม้จะมีบทบาท กิจกรรมที่แตกต่างกัน บทบาทที่ท่านสร้างล้วนแล้วแต่มีเปูาหมายเดียวกันคือ 
สันติภาพเชิงพุทธ 

 

๒. ผลแห่งการสรา้งสันติภาพของพระสง 
 

ผลแห่งการสร้างสันติภาพของพระสงไทยทัง้ ๖ รูปนั้นได้แบง่ออเป็น ๔ ประเด็น  
 

๒.๑ ผลแห่งการเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  (พระครูประโชติ
รัตนากร รตนโชโต (น้อยศิริสุข) ๒๕๕๙, หน้า ๑๔๓) 



๑๓๐ 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าใน
รูปแบบที่เป็นเอกสาร หนังสือ ปาฐกถาธรรม สนทนาธรรมที่เผยแผ่ไปทั่วไปเทศ ท่านได้เป็นต้นแบบต่อ
วงการพระพุทธศาสนาด้านจริยาวัตร ด้านจิตวิญญาณที่ท่านรักสงบ ไม่ฝ๎กใฝุด้านยศ ต าแหน่ง ผลงาน
ของท่านจึงได้สร้าง สันติสุข สันติภาพต่อคนไทยที่สนใจพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ 

พุทธทาสภิกขุ มีบทบาทที่สร้างสันติภาพด้านเผยแผ่ที่โดนเด่นมาก โดยใช้หลักธรรมมา
ประดิษฐ์เป็นวาทกรรม หรือวาทธรรม เพื่อเตือนให้สงคมมีสติอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ ด้วยการเผยแผ่
ด้วยการบรรยายธรรม เผยแผ่ไปทั่วประเทศตามสถานีวิทยุคลื่นหลัก ๆ ของหน่วยงานราชการ ทาให้คน
ไทยไม่น้อยที่หันมาสนใจงานเผยแผ่ของท่าน ผลงานของท่านจึงสร้างสันติสุขและสันติภาพภายในจิตใจ
ของผู้คนที่สนใจหลักธรรมอันเป็นผลงานที่ประจักษ์ไปทั่วโลก 

พระไพศาล วิสาโล เป็นพระเผยแผ่อีกรูปหนึ่ง ที่มีผลงานโดดเด่นด้านนาพระธรรมค า
สอนด้านบริโภคนิยม เป็นเวลา ๑๐ กว่าปี ต่อมาในยุคหลัง ๆ จนถึงป๎จจุบันท่านได้มีบทบาทต่อกระทรวง
สาธารณสุขเผยแผ่หลักธรรมสันติภาพก่อนตาย หรือ มรณานุสสติ ผลที่ได้คือท่านได้สร้างแนวคิด ทฤษฎี
วิธีก่อนตาย หรือ ตายอย่างไรจึงจะมีเกิดสันติสุข ทาให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
ได้นิมนต์ท่านไปเผยแผ่คาสอนด้านมรณานุสสติตามโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ ผลงานของท่านจึงได้
สร้างสันติภาพเกิดข้ึนกับคนไทยจานวนมาก 

พระประชานาถมุนี แม้ท่านจะทางานด้านสังคมสงเคราะห์ แต่ท่านก็ได้สนทนาธรรมกับ
ญาติโยมที่มาทาบุญถวายสังฆทานจานวนหลายร้อยคน ต่อวัน ส่วนใหญ่ท่านก็นาหลักศีล ๕ ไป 
หลักธรรมแนวธรรมชาติไปสอนแก่ผู้ที่เกิดความทุกข์แล้วก็ไปสนทนาธรรม ท่านจึงได้สร้างสันติสุขให้แก่ผู้
ที่เกิดความทุกข์ อยู่เป็นประจาทุกวัน ไม่มีวันหยุดสักวันต่อปี 

พระครูภาวนาวิรัช ท่านเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเวลาต่อเนื่องมา
หลาย ๑๐ ปี ที่ท่านทาเป็นประจาคือแสดงธรรมเป็นประจาทุกวันพระ และสอนหลักกัมมัฏฐานทุกวัน 
ทาให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศเกิดสันติสุขอย่างเห็นได้ด้วยประจักษ์
ตนเองเมื่อไปถึงวัดราเปิง และได้นาหลักกัมมัฏฐานที่ได้ไปฝึกอบรมมาใช้ในวิถีชีวิตประจาวันจนเกิดสันติ
สุข 

พระครูสุนทรมันตาคม นาหลักธรรมโดยเฉพาะศีล ๕ มาเผยแผ่แก่ญาติโยมทุกวันพระ 
โดยประยุกต์หลักศีล ๕ มาใช้ในชีวิตประจาวัน เช่ือมโยงกับการอนุรักษ์ปุา และสร้างสัมมาอาชีพให้กับ
สังคมที่อยู่ตาบลและอาเภอที่อยู่ติดปุาพระราชดาริ มีคนจานวนหลายพันคนต่อปีไปรับฟ๎งการแสดงธรรม
ของท่าน ท่านจึงได้สร้างสันติสุขทั้งกายและใจให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนทั่วจังหวัดตาก 

 

๒.๒ ผลทางวิชาการ (พระครูประโชติรัตนากร รตนโชโต (น้อยศิริสุข) ๒๕๕๙, หน้า ๑๔๔) 
พระพรหมคุณาภรณ์ นับว่ามีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการพระพุทธศาสนาที่โดดเด่น เช่น 

พุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ และฉบับประมวลธรรม นอกจากนี้แล้วท่านยังมี
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมฯลฯ จาน



๑๓๑ 
 

วนหลายร้อยเล่ม เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และนานาชาติ ท่านจึงมีผลงานที่ท าให้
เกิดสันติภาพแก่สังคมโลกทุกชนชาติ 

พุทธทาสภิกขุ ท่านมีผลงานด้านหนังสือ ชุดของธรรมโฆษณ์ ธรรมจากพระโอษฐ์ คู่มือ
มนุษย์ งานวิการการของท่านที ่เกี ่ยวกับสันติภาพโดยตรงคือ คริสธรรม -พุทธธรรมและปณิธาน ๓ 
ประการ และเน้นด้านจิตว่างจากกิเลส เมื ่อผู้สนใจงานของท่านได้อ่านศึกษางานของท่านแล้ว ผลที่
ตามมาสังคมทั่วไปเป็นที่ประจักษ์ว่า สันติภาพได้เกิดขึ้นในใจของสังคมทั่วไปแล้ว  พระไพศาล วิสาโล 
นอกจากจากเป็นพระนักเผยแผ่แล้ว ยังมีความโดดเด่นด้านงานวิจัย จากสถาบันวิจัยที่ได้ยอมรับหลาย
สถาบัน ท่านจึงได้สร้างผลงานวิชาการด้านหนังสือ และงานวิจัย ผู้อ่านงานของท่านจึงได้ประจักษ์แก่ใจ
ว่า ความสันโดษ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ สันติสุขก็เกิดข้ึนต่อผลงานของท่านพระประชานาถมุนี พระ
ครูภาวนาวิรัช พระครูสุนทรมันตาคม แม้จะไม่มีผลงานวิชาการที่เป็นรูปธรรม แต่ก็มีผลงานวิชาการแนว
แสดงธรรมที่ประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่บูรณาการกับพระพุทธศาสนาที่น่าฟ๎งยิ่งนัก ผู้ฟ๎งย่อมเกิดสันติ
สุขเมื่อได้ฟ๎งธรรมจากท่าน 

๒.๓ ผลของการสังคมสงเคราะห์ 
พระประชานาถมุนี ผลงานที่ท่านได้สร้าง พอเข้าไปถึงภายในวัดจะเห็นเด็ก ๆ วัยรุ่นที่

อาศัยภายในวัดอยู่อาศัยเรียน ทุกคนที่อยู่ในวัด เมื่อเข้าไปสังเกตการณ์รู้สึกถึงความอบอุ่น และปลอดภัย 
เดก็เยาวชนที่อยู่ที่นี่ได้รับผล คือ ความปรอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ สันติภาพจึงเกิดแก่ทุกคนที่
อยู ่ในวัดแห่งนี้ จานวน ๗๐๐ กว่าคน นอกจากนี้แล้วยังได้รับผลคือการปลูกฝ๎งพระพุทธศาสนาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

๔. ผลของการอนุรักษ์ธรรมชาติ (พระครูประโชติรัตนากร รตนโชโต (น้อยศิริสุข) ๒๕๕๙, 
หน้า ๑๔๕) 

พระครูสุนทรมันตาคม ท่านได้สร้างผลงานด้านอนุรักปุา ผลงานที่ท่านท า จึงได้สร้างผล 
คือ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ มีสัมมาอาชีพที่เข้มแข็ง มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
จากการบริโภคอุปโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ สัมมาอาชีวะชาวบ้านท า ยังน ารายได้ส่งลูก หลานให้ได้รับ
การศึกษาที่ดีข้ึนตามลาดับ สันติภาพจึงเกิดกับชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัดจานวนหลายร้อยครอบครัว 

๕. บทสรุป 
 

จากการวิเคราะห์เรื่อง “พระสงฆ์กับการสร้างสันติภาพ” พบว่า ความขัดแย้ง ความรุนแรง ใน
ยุคป๎จจุบันพระสงฆ์ไทย ได้เสนอแนวคิดสันติภาพที่นอกจากหลักธรรมแล้ว ยังเสนอแนวคิดว่า เพียง
ภาวะที่จิตปราศจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสันติภาพได้ ด้วยสมถะกัมมัฏฐาน และวิป๎สสนากัมมัฏฐาน 
หรือด้วยทาน ศีล ภาวนา การสร้างสันติภาพพระสงฆ์ไทยมองเชื ่อมสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีธรรมะของพระสมัมาสัมพุทธเข้าเปน็เครือ่งมือเช่ือมหลักธรรมที่ว่า อัปปมัญญาธรรม 
ซึ่งเป็นหลักการแผ่จิตไปไม่มีประมาณ คือ การไม่เจาะจงญาติ พี่ น้อง วงศ์ตระกลูล หมายถึง เมตตา



๑๓๒ 
 

และกรุณา ที่ไม่มีประมาณที่ไม่มีขอบเขต แล้วส่งต่อไปยังสัมมาทิฏฐิ ป๎ญญาที่รู ้แจ้งเห็นจริงใน
ธรรมชาติ พระสงฆ์ไทยจึงสร้างบทบาทที่ส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกั งานเผยแผ่พระธรรมวินัย งาน
วิชาการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานอนุรักษ์ปุา ในการสร้างสันติภาพและท าให้ประชาชนได้เกิด
สันติภาพทั้งกายภาพ คือ มีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์ และจิตภาพที่ปราศกิเลสช่ัวคราวและยั่งยืน สิ่งที่
เหมือนในเรื่องของความขัดแย้ง ทุกรูปล้วนแล้วแต่กล่าวว่า ตัณหา โลภะ เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง 
พอกล่าวถึงสันติภาพ ตัวแก้ป๎ญหาที่แท้จริง ทุกรูปกล่าวเหมือนกันคือ ป๎ญญา ความต่าง คือ พระ
พรหมคุณาภรณ์ กล่าวถึง ไตรสิกขา ส่วนพุทธทาสภิกขุ กล่าวถึง สมถะและวิป๎สสนา และพระไพศาล
กล่าวถึงกรุณา ขันติ อหิงสา อันเป็นโอวาทปาฏิโมกข์ ในเรื่องของบทบาทที่เหมือนกันทุกรูปแล้วแต่
เป็นพระนักเผยแผ่ปาฐกถา ที่แตกต่างและโดดเด่น คือ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระสายวิชาการ 
ส่วนพุทธทาสภิกขุแสดงธรรมแนวปฏิรูปสังคม ปฏิรูปความคิด นอกจากนี้พระไพศาลเน้นเรื่องการ
สัญจรแสดงธรรมเสนอแนวคิดตามที่ต่าง ๆ พระสงฆ์ไทยกลุ่มนักวิชาการจะไม่ความส าคัญกับการ
รักษาศีล ๕ โดยเน้นที่การขจัดกิเลสภายในจิตใจ อันเป็นสันติภาพภายใน ส่วนพระครูภาวนาวิรัชและ
พระครูสุนทรมันตาคม กล่าวถึงเรื่องการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา (อนุบุพพิกถา) บทบาททั้ง ๓ 
รูป แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พระประชานาถมุนี โดดเด่นเรื่องสังคมสงเคราะห์ พระครูภาวนาวิรัชเน้น
เรื่องสอนกัมมัฏฐาน และพระครูสุนทรมันตาคมอนุรักษ์ปุา สิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่เหมือกัน คือ ทุกรูปให้
ความส าคัญต่อศีล ๕ ซึ่งก็ไปตรงกับอริยสัจ ๔ ที่พระองค์ทรงพบความจริง ดังที่พระสงฆ์ไทยทั้ง ๖ รูป
ไดเ้สนอว่าต้องศึกษาและปฏิบัติตามธรรมด้วยศีล สมาธิ ป๎ญญา ถึงจะเกิดสันติภาพทั้งในระดับตนเอง
และสังคมนั้นเอง 
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การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาระหว่างพระธรรมโกศาจารย์  
(พุทธทาสภิกขุ)กับคุรุไสบาบา 

A COMPARATIVE STUDY OF EDUCATIONAL PHILOSOPHY BETWEEN  

PHRADHAMMAKOSAJARN (BUDDHADASA BHIKKHU) AND KURUSAI  BABA 

พระครสูังฆรักษ์สมใจ คุณวีโร๑๐๗ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุคือ การเรียนรู้เพื่อก้าวพ้นความดับทุกข์ โดย

ศึกษาตามแนวทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ หรือหลักไตรสิกขา คือศีลสมาธิและป๎ญญา   องค์ประกอบ

ทางการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ได้แก่องค์ประกอบด้านหลักสูตร ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดพุทธิป๎ญญา 

จริยธรรมและเกดิพลังต่อสู้ปญ๎หา สร้างอาชีพให้แก่ตนเองที่มั่นคง องค์ประกอบด้านผู้สอน คือครู ต้อง

เป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนองค์ประกอบสถานที่ ต้องมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา องค์ประกอบ

ด้านตัวผู้เรียนต้องแก้ไขป๎ญหาโรคจิตอันเกิดจากความอยาก ความโลภให้ได้  การศึกษาตามทัศนะ

ท่านสัตยาไสบาบาจะเน้นที่เรื่องของการศึกษาทางด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณโดยชี้ให้เห็นว่าความ

รักความเมตตาเป็นแกนกลางแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงภายในของป๎จเจกบุคคล

จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างแท้จริง องค์ประกอบของการศึกษา ของท่านสัตยาไส

บาบาประกอบไปด้วยบทบาทและหน้าที่ของครูนักเรียนหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งแต่ละบทบาทและ

หน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบนั้นจะมีการน าความรักความเมตตาไปเป็นฐานความคิดที่ส าคัญ 

ค าส าคัญ : ปรัชญาการศึกษา, เปรียบเทียบ 

ABSTRACT 

 Education according to the viewpoint of the Buddhadasa Bhikkhu is 

Learning to get out of suffering by studying according to the path of the Eightfold 

Path or the Threefold Principles is morality, concentration and wisdom Educational 

elements of Buddhadasa Bhikkhu including curriculum components must make the 

                                                             
๑๐๗ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตนครราชสีมา 
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learners become intellectual Ethics and power to fight problems Build a stable 

career for yourself The teacher component is that the teacher must be an example 

to the learners. must be suitable for educational management The student body 

component must address the problem of psychosis caused by craving. greed The 

study of Sathya Sai Baba focuses on the subject of moral and spiritual education, 

pointing out that loving-kindness is the core of perfect humanity. truly social change 

elements of education of Sathya Sai Baba comprises the roles and duties of teachers, 

students, curriculum and instructional processes in schools, parents or guardians, and 

other persons involved in education, each of which has the role and function of each 

component to be guided. Loving-kindness is an important idea base. 

Keyword : Educational , Comparative 

๑.บทน า 

 การศึกษาน้ันมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคน  

คนที ่มีความรู ้ความสามารถ  ทักษะนั้นย่อมมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน๑๐๘  
การศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่หลักในการถ่ายทอดหรือเผยแผ่ความรู้และการวิจัย  คิดค้น แสวงหาและ
พัฒนา ความรู ้ใหม่ท ั ้งสองด้านคือ  การเรียนการสอนกับการวิจ ัยประกอบกันเป็นระบบและ
กระบวนการเรียนรู้  เพราะฉะนั้น  การศึกษาจึงมีภารกิจคือการสร้างป๎ญญาหรือวิชชาซึ่งหมายถึง
ความรู้สภาวะแท้จริงของสรรพสิง่  รู้จริงให้ถึงแก่นแท้ของสิง่ทั้งหลาย  ไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตามความรู้
อย่างนี้ท่านเรียกว่า  ยถาภูตญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริง  การแสวงหาป๎ญญาคือ

ความรู้เป็นตามความเป็นจริง๑๐๙ 
 ในป๎จจุบันการศึกษาได้ถูกน ามารับใช้เศรษฐกิจ  นั่นคือการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การศึกษาจึงเป็นเพียงทางผ่าน ไปสู่จุดหมายปลายทางที่
ส าคัญมากกว่าคือการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้มองว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้เพื่อ
ประกอบอาชีพ  ด ารงชีวิตเพื่อความอยู่รอดในสังคมและการศึกษาจึงถูกกระท าให้เป็นไปเพื่อความ
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เป็นทาสของวัตถุ๑๑๐ เมื่อเป็นเช่นน้ีเราจะต้องพลาดการจัดการศึกษาที่แท้จริงไป ท าให้หลงทางใน
การศึกษาเพราะเหตุนี้  นักวิชาการด้านการศึกษารวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างออกมาแสดง
แนวความคิดทางด้านการศึกษาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมป๎จจุบัน  มนุษย์กับการศึกษาถือว่าเป็นของคู่
กัน การศึกษาท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวมนุษย์เองให้ต่างไปจากสัตว์ทั่วไป  เพราะ
การศึกษาก็คือการฝึกฝนให้ชีวิตด าเนินไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม  เมื่อการศึกษามีความจ าเป็นต่อมนุษย์
เช่นน้ี มนุษย์จึงพยายามศึกษาค้นคว้าหาคุณค่าให้กับชีวิตอย่างไม่เคยหยุดยั้งตั้งแต่เกิดจนถึงตาย  ผล
ของการศึกษาของมนุษย์น้ีเอง ท าให้มนุษย์ค้นพบสิ่งต่าง ๆ มากมายซึ่งสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ก็คือบรรดา
ศาสตร์หลากหลายสาขาที่เราพากันศึกษากันในป๎จจุบัน  ความต้องการความรู้หรือประสบการณ์ชีวิต
ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้มนุษย์ด้ินรนค้นคว้าหาในสิ่งที่ตนเองอยากรู้เมื่อรู้แล้วก็ถือว่าป็นประสบการณ์
ของชีวิต ค าว่าประสบการณ์ของชีวิตคือผลที่ได้จากการศึกษาของมนุษย์ ฉะนั้นเมื่อมนุษย์สงสัยใฝุ
การศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ นั้นก็หมายความว่า  มนุษย์ได้น าตนเองเข้าสู่พรมแดนของปรัชญาคือ
กระบวนการอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ นั่นเองแต่กระบวนการเรียนรู้ปรัชญาในเชิงรูปแบบของ
การศึกษาน้ันจะต้องเป็นไปเพือ่พัฒนาชีวิตให้เจรญิงอกงามข้ึน การจัดการศึกษาจะเป็นไปในรูปแบบที่
พึงประสงค์คือความเจริญงอกงามของบุคคลในทุกด้านได้นักการศึกษาจะต้องเข้าใจป๎ญหาขั้นพื้นฐาน
ทางการศึกษาซึ่งเป็นป๎ญหาในทางปรชัญา  เป็นต้นว่า  การจัดการศึกษาอย่างไรมนุษย์จึงจะได้รับสิ่งที่
มีคุณค่ามากที่สุด นี้เป็นป๎ญหาในทางคุณวิทยาและนักการศึกษาควรจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ 
 ป๎ญหาในทางญาณวิทยาว่าความรู้คืออะไร และมนุษย์ควรที่จะเรียนรู้อย่างไรตลอดทั้ง
ป๎ญหาทางอภิปรัชญาว่าอะไรคือความเป็นจริงสูงสุดของชีวิตและความจริงนั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างไร
ป๎ญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นป๎ญหาทางปรัชญาที่นักการศึกษาจะต้องศึกษาท าความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อเป็น
หลักประกันในการจัดการศึกษาให้ถูกและเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 
 การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกภาคส่วนของสังคม หากสังคมใดไม่ใส่ใจต่อ
การศึกษาและการพัฒนาการศึกษาย่อมที ่จะด ารงอยู ่อย่างไม่ปกติสุข การศึกษาในโลก จ ึงมี
วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การศึกษาจึงเป็นป๎จจัยส าคัญประการเดียวที่ยังคงความส าคัญ
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง เพราะทั้งชีวิตของมนุษย์คือการศึกษา และการศึกษาของมนุษย์ต้องไม่แปลก
แยกจากธรรมชาติ การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนก็เช่นเดียวกัน เด็กควรได้รับการศึกษาตามธรรมชาติ
หรือวัยของเด็ก กล่าวคือครูประพฤติตนดุจดังผู้ท าสวนที่คอยดูแลพืชพันธ์ให้เติบโตตามธรรมชาติ 
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ปราศจากการกระท าใดๆ ที่ผิดธรรมชาติความส าคัญของการศึกษาจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาใน

สังคมมนุษย์  ๑๑๑ 
 เมื่อจะกล่าวถึงบุคคลที่เป็นนักวิชาการ หรือปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ที่ได้ร ับการ
ยอมรับและยกย่องจากสังคมเปน็อย่างมาก ก็คือพุทธทาสภิกขุจักเห็นได้ว่าเป็นพระสงฆ์ไทยรูปหนึ่งทีม่ี
ผลงานและมีช่ือเสียงอย่างโดดเด่น ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผู้มีชื่อเสียงทั้งใน
ต่างประเทศอีกด้วย  มีทั้งผลงานที่เป็นเอกสาร หนังสือ แผ่นเสียง การบรรยายเป็นจ านวนมากมาย 
ทั้งยังมีผู้ท าการศึกษาวิจัยงานของท่านไว้มากมายยิ่ง อาจเป็นด้วยการเพราะผลของการศึกษา พระ
สัทธรรมที่ครอบคลมุ ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ จึงน าผลมาสู่การรังสรรค์ ผลงานที่เช่ือมโยงทั้งองค์
ความรู้ป๎จจุบันและการค้นคว้า ตีความเนื้อหาในคัมภีร์ทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ จน
น าไปสู่การขยายองค์ความรู้ในวงกว้างทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ ทรรศนะของท่านในด้าน
การศึกษาท่านเห็นว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อกระตุ้น   เพื่อไปสู่การดับทุกข์ ให้การศึกษาหันกลับมา
มองถึงธรรมชาติภายในตัวของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร แทนที่การศึกษาจะมุ่งเน้นการพัฒนา หรือให้
ความสนใจกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจาก การส่งเสริมคุณค่าที่อยู่ภายในตัวตนของแต่ละคน เพราะมิฉะน้ัน 
การศึกษาก็ไม่สามารถน าไปสู่การพ้นทุกข์ได้  พุทธทาสภิกขุ จึงต้องการให้การศึกษา เป็นไปเพื่อการ
ดับทุกข์   จึงต้องเริ่มจากการมีศีล  มีสมาธิ และป๎ญญา ซึ่งก็ต้องเกิดจากการฝึกฝนอบรมอย่าง
ครอบคลุม  ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุท่านได้มุ่งเน้นหรือให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน าหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ แต่ยังขาดผู ้ที่
กลั่นกรองหลักปรัชญาที่ท่านได้แสดงไว้แล้วนั้น มาผสมผสานกันเข้าอย่างกลมกลืน 
 เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการศึกษาแล้ว ในทรรศนะของท่านสัตยาไสบาบาเห็นว่า  ระบบ
การศึกษาในป๎จจุบัน  พัฒนาด้านความสามารถที่จะรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รวมถึงทักษะความรู้ของ
ผู้เรียนเป็นส่วนมาก  แต่การพัฒนาคุณค่า  ของความเป็นมนุษย์ที่ดีของผู้เรียนเป็นส่วนน้อย  แล้วจะ
เกิดประโยชน์ในแนวทางใด  หากผู้เรียนมีความรู้ทางโลกทั้งหมดแต่กลับไม่มีลักษณะนิสัยที่ดี  จึงมี
ความเป็นไปได้มากกว่าเขาอาจน าความรู้ทางโลกทั้งหมดที่มีอยู่นั้นมาท าประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อ
หมู่คณะ  แต่การกระท าน้ันก่อให้เกิดความทุกข์ยากอย่างมากกับสังคมโดยรวม  ท่านสัตยาไสบาบา
เห็นว่า  การศึกษาที่ปราศจากการปลกูฝง๎ด้านจติใจ  วิทยาศสตร์ทีปราศจากมนุษยธรรม  การพาณิชย์
ที่ปราศจากศีลธรรมจรรยาเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์และมีอันตรายยิ่ง  ท่านสัตยาไสบาบาจึงเห็นว่า สิ่งที่
สังคมต้องการในวันน้ีคือการเปลี่ยนเปลงภายในป๎จเจกบุคคล  การศึกษาที่ดีจึงควรช่วยเปิดโลกทัศน์
ของผู้ศึกษาให้กว้างไกล  และท าให้เขาสามารถประพฤติตนให้เป็นประโยชน์  ต่อสังคมและส่วนรวม  
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๑๓๗ 
 

มิใช่เพื ่อพัฒนาสติป๎ญญาและทักษะความรู้ต่าง ๆ เท่านั้น  การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้าน
ศีลธรรมและด้านจิตวิญญาณจึงเป็นทางออกที่จะเป็นไปได้ส าหรับการฟื้นฟูระดับจิตใจของมนุษย์ 
การศึกษาที่แท้จริงควรเป็นไปเพื่อป๎จเจกบุคคลมีความเมตตา และอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ควรท าให้
ป๎จเจกบุคคลเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวและมีจิตใจที ่คับแคบ  การศึกษาที่เหมาะสมต้องมีการพัฒนาและ
ประสานทั ้งศีลธรรม  จิตวิญญาณ และลักษณะนิสัยที ่ด ีงามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  มี
ความสามารถที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดี  กับสิ่งที่เลว    
 ดังนั้น  ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเรื่องการศึกษาระหว่าง  พุทธทาสภิกขุ 
กับท่านสัตยาไสบาบา เพื่อต้องการทราบความหมายของการศึกษาที่ชัดเจนจากทั้งสองฝุายว่า มี
แนวความคิดเหมือนกันหรือไม่ ขอบเขตหรือลักษณะที่ว่าด้วยการศึกษานั้นเป็นเช่นใด แนวทางเพื่อ
บรรลุถึงเปูาหมายในการศึกษาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ตลอดจนผลสะท้อนจากแนวความคิดทาง
การศึกษา ที่มีต่อสังคมในด้านใดบ้าง นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยยังต้องการทราบอีกว่า นอกจากมีความ
เหมือนและความแตกต่างแล้ว มีจุดใดบ้างที่แนวความคิดทั้งสองจะมาบรรจบกัน 
     งานวิจัยน้ีจึงเป็นการหาจุดต่างและจุดร่วมของทั้งสองทัศนะ เพื่อต้องการจะเสนอแนวคิด
ที่ว่าจะช่วยแก้ไขป๎ญหาสังคมได้ จริงๆ แล้วการแก้ป๎ญหาสังคมเป็นเรื่องที่พูดกันอยู่โดยทั่วไป แต่ยังไม่
มีการศึกษาทั้งระบบให้ชัดเจน งานวิจัยนี้จึงพยายามศึกษาให้ชัดเจนโดยมีความเชื่อว่า เ มื่อเข้าใจ
มูลเหตุของป๎ญหาที่เกิดข้ึนแล้ว จะได้น าไปแก้ไขป๎ญหาของสังคม เมื่อสามารถน าไปแก้ไขป๎ญหาได้ใน
บางป๎ญหา นั่นก็เท่ากับว่า ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขป๎ญหาสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นและจะเป็นแนวทาง
ไปสู่การแก้ไขในทุกๆ ป๎ญหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเป็นจ านวนมากอีกนัยหนึ่งด้วย 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 
๒. เพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของท่านสัตยาไสบาบา 
๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับท่านสัตยาไสบาบา 

๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งมีล าดับและขั้นตอนในการ

ด าเนินวิจัยดังต่อไปนี้  
 ๑.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary  Sources)  คือ 
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ หนังสือผลงานพุทธ
ทาสภิกข ุและผลงานของท่านสัตยาไสบาบา 
 ๒.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources)  มีอรรถ
กถา  ฎีกา  ปกรณ์วิเสสอื่นๆ  ตลอดทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 
 ๓.  วิเคราะห์  ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์ 
 ๔.  เรียบเรียง  และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ 



๑๓๘ 
 

 ๕.  เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis) 
๔. ผลการศึกษา 

 ๑. แนวคิดปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ  ความหมายการศึกษาในทรรศนะของ

ท่านพุทธทาสภิกขุก็คือ การศึกษาเล่าเรียนโดยแบ่งแยกการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ การศึกษา

ทั ่วไป เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญา แต่ต้องท าตนให้สิ้นจากราคะ โทสะ โมหะด้วย ส่วน

การศึกษาอีกนัยหนึ่ง เป็นการเรียนรู้และปฏิบัติตามเพื่อเห็นตนเองอย่างถูกต้อง ตามวิธีการเรียนรู้

การศึกษาแนวทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ หรือหลักไตรสิกขา คือศีลสมาธิและป๎ญญา  โดยความหมาย

การศึกษาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุก็คือ การเรียนรู้เพื่อก้าวพ้นความดับทุกข์ ในส่วนการมอง

จุดมุ่งหมายการศึกษา ท่านได้มองป๎ญหาการจัดการศึกษาในระบบสังคมโลกป๎จจุบันว่า เป็นการวาง

จุดมุ่งหมายการศึกษาเพียงเพื่อให้คนเอาตัวอยู่รอดในสังคมเท่านั้น จะท าผิด -ชอบ ชั่ว-ดี ก็ไม่มีใคร

สนใจ แต่ท่านพุทธทาสภิกขุได้เสนอแนวทางแก้ไขป๎ญหาการศึกษาแบบสากลว่า จะต้องท าให้ผู้เรียนมี

ความสุข มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีการท าหน้าที่เพื่อหน้าที่ และมีความรักที่เป็นสากล ในเวลากัน

ท่านก็ได้เสนอทางออกของการศึกษาที่มัน่คงต่อสังคม ก็คือ การต้องมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อพัฒนา

จิต ต้องแก้ไขป๎ญหาความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด การใช้ความรู้ในทางที่ผิดการศึกษาจะต้องปูองกัน

ความมัวเมาในวัตถุ พร้อมทั้งการศึกษาที่จะต้องผลตินักคิดใหม่ใหแ้ก่สังคม และสอนคนให้รู้จักควบคุม

ตนเอง มีครูที่มีคุณธรรมอยู่ในสังคมเมื่อจะกล่าวถึงองค์ประกอบทางการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ 

ได้แก่องค์ประกอบด้านหลักสูตร ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดพุทธิป๎ญญา จริยธรรมและเกิดพลังต่อสู้ป๎ญหา 

สร้างอาชีพให้แก่ตนเองที ่มั ่นคง องค์ประกอบด้านผู ้สอน คือครู ต้องเป็นตัวอย่างแก่ผู ้เร ียน

องค์ประกอบสถานที่ ต้องมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา องค์ประกอบด้านตัวผู้เรียนต้องแก้ไข

ป๎ญหาโรคจิตอันเกิดจากความอยาก ความโลภให้ได้ ส่วนแนวทางการจัดการศึกษาต้องท าให้ผู้เรียน

เกิดความรอบรู้ให้ได้ เพื่อก้าวพ้นความทุกข์ พร้อมทั้งปรับตัวเข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมและชุมชนได้

อย่างมีความสุข และการศึกษาต้องท าให้เกิดระเบียบวินัย (ศีล)  การศึกษาจะช่วยท าให้คนมีความ

มั่นคง (สมาธิ) และการศึกษาจะช่วยท าให้คนเกิดความรู้ที่ถูกต้อง (ป๎ญญา) นอกจากนั้น การศึกษา

ต้องท าให้คนรู ้จักอาการ ๑๒ วน ๓ หรือ เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท เป็นการเรียนรู้ความสัมพันธ์

เกี่ยวเนื่องของวงจรชีวิต ว่าอาศัยเหตุป๎จจัยน่ันเองแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของท่านพุทธทาสภิกขุ

มาจากการมองป๎ญหาว่า  โลกขาดการส่งเสริมเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่สังคม ท าให้คนที่ได้รับการ

เรียนรู้ ยิ่งสร้างป๎ญหาให้แก่สังคมเพิ่มข้ึน โดยพุทธทาสภิกขุได้เสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาแก่สังคม

ด้วยการจัดการศึกษาแบบสาธิตในสวนโมกขพลาราม ใช้สถานที่ต่างๆ ในวัดเป็นอุปกรณ์การศึกษา 

เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ความจริงแห่งชีวิตด้วยตนเอง พร้อมทั้งเสนอการปฏิรูปการศึกษา
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แบบแนวความคิดของท่านพุทธทาสภิกขุแสดงถึงวิธีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบระเบียบอย่าง

แท้จริง   ท่านพุทธทาสมองการศึกษาว่าสามารถพัฒนาคนโดยต้องพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคนไม่

รู้จักตนเองที่ถูกต้องแลว้ ย่อมไม่รู้จักสังคม จึงเป็นป๎ญหาสังคมมาตลอดระยะเวลา เพราะการศึกษามุ่ง

แต่จะสอนคนให้เอาตัวรอดในทางที่ไม่ถูกต้อง  

 ๒. แนวคิดปรัชญาการศึกษาของท่านสัตยาไสบาบา ความหมายของการศึกษาตาม
ทัศนะท่านสัตยาไสบาบาจะเน้นที่เรื่องของการศึกษาทางด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณโดยชี้ให้เห็นว่า
ความรักความเมตตาเป็นแกนกลางแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงภายในของป๎จเจก
บุคคลจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างแท้จริง องค์ประกอบของการศึกษา ของท่านสัต
ยาไสบาบาประกอบไปด้วยบทบาทและหน้าที่ของครูนักเรียนหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งแต่ละบทบาท
และหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบนั้นจะมี การน าความรักความเมตตาไปเป็นฐานความคิดที่ส าคัญ 
รูปแบบการจัดการศึกษา  แนวทางของการศึกษาของปรัชญาการศึกษาตามทัศนะของท่านสัตยาไสบา
บา จะเน้นการศึกษาทางด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณเป็นส าคัญนอกเหนือจากการศึกษาทางด้านการ
พัฒนาสติป๎ญญาและทักษะในด้านต่างๆแล้วการให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในของป๎จเจกบุคคลแม้ว่าการศึกษาตามทัศนะของทา่นสัตยาไสบาบาจะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้าน
ศีลธรรมและจิตวิญญาณเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าละทิ้งการศึกษาทางด้าน
วิชาการหรือการศึกษาทางด้านทักษะต่างๆการศึกษาที่แท้จริงตามแนวคิดของท่านจะยาไสบาบาเป็น
การศึกษาที่เช่ือว่าควรจะศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
เป็นตัวขับเคลื่อนให้ชีวิตของเราให้ใช้วิชาการที่ได้เรียนรู้มาสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป  จุดมุ่งหมายของการศึกษาในทัศนะของทา่นสัตยาไสบาบาหมายถึงการเข้าใจเปูาหมายของชีวิต
แห่งตน มุ้งเน้นที่การให้มนุษย์พัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ทั้ง ๕ 
ประการคือสัตยะ ความจริง ธรรมะความประพฤติชอบ สันติความสงบสุข เปรมา ความรักความ
เมตตาและอหิงสา ความไม่เบียดเบียนเพื่อน าไปเป็นแนวทางการมีชีวิตที ่มีคุณค่ารวมไปถึงการมี
อุปนิสัยที่ดีงาม 
 ๓.  เปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับท่านสัตยาไสบาบา   ด้าน
ความหมายของการศึกษาประเด็นที่เหมือนกันคือ  เน้นการพัฒนาทางการศึกษาโดยเน้นการศึกษา
แบบ ศึกษาภายในตัวของมนุษย์ก่อนแล้วจึงไปศึกษากับโลกภายนอกโดยให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางใน
การแสวงหาความรู้และเห็นว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองและเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ว่าจะ
สามารถเอาชนะสิ่งต่าง ๆ ที่มาพันธนาการไว้ได้จากการใช้ป๎ญญา  ประเด็นที่แตกต่างกันคือ  พุทธ
ทาสภิกขุได้ให้ความหมายเน้นไปที่เน้น ไตรสิกขา และการศึกษาแบบปฏิจจสมุปบาท แต่ท่านสัตยาไส
บาบาเน้น ความรักความเมตตาว่าเป็นสิ่งส าคัญ  ความรักความเมตตาเป็นแกนกลางแห่งความเป็น
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มนุษย์ที่สมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงภายในของป๎จเจกบุคคลจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
อย่างแท้จริง  
 องค์ประกอบของการศึกษา ประเด็นที่เหมือนกันคือ  การศึกษาที่จะสามารถพัฒนาผู้
ศึกษาได้เป็นอย่างดีนั ้นจะต้องมีองค์ประกอบภายนอก เช่น การที่มี ครู บิดา มารดาผู ้ปกครอง 
สถานที่หรือโรงเรียนและหลกัสตูรการเรียนที่ดี ท่านทั้งสองย่อมมองเห็นความส าคัญขององค์ประกอบ
ภายนอกว่ามีส่วนหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการศึกษาหรือมีอิทธิพลต่อความคิด การแสดงออก 
และการตัดสินใจในพฤติกรรมของผู้ศึกษา  การศึกษามีกรอบและขอบเขตอย่างเห็นได้ชัดเจนโดย
แนวคิดจะอยู่ภายใต้กรอบของศีลธรรมเสมอ ให้ความส าคัญองค์ประกอบภายในทางการศึกษาคือ ให้
ความส าคัญทางด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ  ประเด็นที่ต่างกันคือ  ท่านพุทธทาสภิกขุมององค์ประกอบ
ภายในตัวผู้เรียนจะต้องมีหลีกศีลธรรมและจริยธรรมแบบองค์รวม หลักเมตตาตามทัศนะท่านสัตยาไส
บาบาอาจไม่เพียงพอต่อการเตรยีมความพรอ้มในการศึกษา  อาจจะต้องใช้หลักศีลธรรมและจรยิธรรม
อื่น ๆ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียนหลักเมตตาอาจเป็นแค่หลักการหนึ่งในการพัฒนาจุดเริ่มต้นที่ดี
ของผู้เรียน หลักเมตตาอาจไม่ครอบคลมุทัง้หมด อาจจะต้องมีหลกัอื่นเข้ามาปรับพื้นฐานองค์ประกอบ
ของผู้เรียนเช่น หลักศีล สมาธิ ป๎ญญาเป็นต้น หากมีเมตตาตามหลักการของท่านสัตยาไสบาบาเพียง
หลักเดียวอาจท าให้องค์ประกอบภายในของการศึกษาคือตัวผู้ เรียนเองขาดทักษะในการศึกษาที่ไม่
ครอบคลุม 
 รูปแบบการจัดการศึกษา  ประเด็นที่เหมือนกันคือ  แนวคิดทั้งสองได้น าหลักการทาง
ศาสนามาเป็นกรอบในการจัดการศึกษา และเน้นหลักศีลธรรมและจริยธรรมเป็นหลักการส าคัญ ทั้ง
สองแนวคิดเน้นเรื ่องศีลธรรมและจริยธรรมเป็นหลักการพื้นฐาน เป็ นจุดเริ ่มต้นทางการศึกษา 
การศึกษาที ่ดีควรเริ ่มจากการมีศีลธรรมและจริยธรรม การศึกษาทั ้งสองแนวคิดไม่เน้นเฉพาะ
การศึกษาในแง่สังคมอย่างเดียวแต่มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงป๎จเจกบุคคลด้วยประเด็นที่แตกต่างกันคือ 
ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้น าหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา และหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นกรอบใน
การพัฒนาการศึกษาเป็นรูปแบบทางการศึกษา  ส่วนท่านสัตยาไสบาบาน าหลักเมตตามาเป็นรูปแบบ 
และเป็นหลักการส าคัญที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาการศึกษา 
  จุดมุ่งหมายของการศึกษา  ประเด็นที่เหมือนกันคือ  การศึกษาจะต้องท าให้มนุษย์ 
สามารถท าลายความหลงผิดที่คิดว่า ตัวมนุษย์เอง มีตัวตนที่แท้จริงที่ท าให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า 
ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวดังกล่าว เป็นรากเง่าของการก่อให้เกิดป๎ญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ถ้า
การศึกษาสามารถท าให้มนุษย์ท าลายความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวออกไปจากจิตใจให้ได้ป๎ญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ที ่มีบ่อเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวก็หมดไป มนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์โดย
สมบูรณ์ มีการประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและจะน าไปสู่การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความ
สงบสุข  เปูาหมายทางการศึกษาทั้งสองแนวคิดโดยเน้น ความรัก ความดี ความสันติสุข ความเป็น
อิสระแห่งจิต เป็นเปูาหมายสูงสุด ระดับเปูาหมายมีระดับขั้นต้นหรือขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาเพื่อ
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เปูาหมายในการด าเนินชีวิตในสังคม ให้มนุษย์ มีอิสรภาพทางกาย มีชีวิตพ้นการบีบคั ้นในทาง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีอิสรภาพทางสังคม  ประเด็นที่แตกต่างกันคือ ทั้งสองแนวคิดมีเปูาหมาย
ทางการศึกษาที่แตกต่างกันบางประการโดยเฉพาะ ท่านสัตยาไสบาบาเน้น สันติความสุข ความรัก 
ความเมตตา การบรรลุความเป็นอิสระจากพันธนาการต่าง ๆ เปูาหมายสูงสุดน้ันเรียกว่า โมกษะ หรือ
การเข้าถึง พรหมัน สภาวะสูงสุดที่กล่าวนี้จะมีสภาวะที่แตกต่างกันกับค าว่า นิพพาน การบรรลุหรือ
เปูาหมายสูงสุดทางการศึกษา ท่านพุทธทาสภิกขุ ใช้ค าว่า นิพพาน 
 

๕. บทสรุป 
 การศึกษาตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุก็คือ การเรียนรู้เพื่อก้าวพ้นความดับทุกข์ โดย
ศึกษาตามแนวทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ หรือหลักไตรสิกขา คือศีลสมาธิและป๎ญญา   องค์ประกอบ
ทางการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ ได้แก่องค์ประกอบด้านหลักสูตร ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดพุทธิป๎ญญา 
จริยธรรมและเกดิพลังต่อสู้ปญ๎หา สร้างอาชีพให้แก่ตนเองที่มั่นคง องค์ประกอบด้านผู้สอน คือครู ต้อง
เป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนองค์ประกอบสถานที่ ต้องมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา องค์ประกอบ
ด้านตัวผู้เรียนต้องแก้ไขป๎ญหาโรคจิตอันเกิดจากความอยาก ความโลภให้ได้  การศึกษาตามทัศนะ
ท่านสัตยาไสบาบาจะเน้นที่เรื่องของการศึกษาทางด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณโดยชี้ให้เห็นว่าความ
รักความเมตตาเป็นแกนกลางแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงภายในของป๎จเจกบุคคล
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างแท้จริง องค์ประกอบของการศึกษา ของท่านสัตยาไส
บาบาประกอบไปด้วยบทบาทและหน้าที่ของครูนักเรียนหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งแต่ละบทบาทและ
หนา้ที่ของแต่ละองค์ประกอบนั้นจะมีการน าความรักความเมตตาไปเป็นฐานความคิดที่ส าคัญ 
 

๖.ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป 
   ๑.ปรัชญาการศึกษาของท่านพุทธทาสภิกขุมีความน่าสนใจอีกหลายประเด็น โดยเฉพาะ
ประเด็นศึกษาเรื่องมนุษย์ มีความน่าสนใจซึ่งผู้วิจัยยังไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นนี้ 
 ๒. แนวคิดปรัชญาของท่านพุทธทาสภิกขุมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าดังนั้น ควรมีการศึกษา
ในเด็นว่า พระเจ้าในทรรศนะของท่านท่านพุทธทาสภิกขุเป็นอย่างไร และอยู่ในฐานะอะไร ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ยังต้องโต้แย้งทางเหตุผลต่อไป 
 ๓. แนวคิดทางปรัชญาของท่านพุทธทาสภิกขุ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับปรัชญา
ตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณ – ป๎จจุบันเพื่อให้เห็นพัฒนาการแนวคิดในแวดวงปรัชญา 
 

 



๑๔๒ 
 

บรรณานุกรม 

ชม ภูมภาค. การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ เพื ่อสันติภาพและการพัฒนา  เล่ม ๓. สมาคม
การศึกษาแห่งประเทศไทย, ศิลปะสนองการพิมพ์, ๒๕๓๑. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) . ขอบฟ้าแห่งความรู ้ก ับผลงานด้านการศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร :  หจก. สามลดา, ๒๕๔๘.  

พุทธทาสภิกขุ. การศึกษาคืออะไร. กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ์, ๒๕๑๙. 
Hardie, C.,๑๙๖๒. Truth and Fallacy in Educational Theory. New York: Teachers 

CollegeBureau of Publications.อ้างจาก http://plato.stanford.edu/entries/ /

๒๔ March ๒๐๑๐.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


