ค�ำนิยม
ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ศภุ ฤกษ์ สินสุพรรณ ทีอ่ นุญาตให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น พิมพ์บทความของท่านจ�ำนวนหนึง่ ขึน้ อีกครัง้ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
รองศาสตราจารย์ศภุ ฤกษ์ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะสมาชิกคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ อย่างสร้างสรรค์ดเี ยีย่ ม
เช่นเดียวกับกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานกับผมมาโดยตลอด
ในการสนทนาในคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ วันหนึ่ง รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ ได้ปรารภว่า ท่านเคย
เขียนบทความไว้จ�ำนวนหนึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ผมขอดูทันที ซึ่งท่านก็กรุณารีบจัดส่งไปให้ดูทุกเรื่อง รวมทั้ง
บทความ 2 เรื่อง ที่ท่านเคยน�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการแต่ยังมิได้ตีพิมพ์ ปรากฏว่าบทความเหล่านั้นเคยตีพิมพ์
ในวารสารศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2557 และเลิกพิมพ์ไปแล้ว
ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นวารสารทีม่ ปี ระโยชน์มาก ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจยั บทความปริทรรศ มีการถอดบทเรียน
เพื่อการเรียนรู้ การสุนทรียพัฒนา ตลอดจนการแนะน�ำหนังสือ
ผมได้เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ว่า น่าจะรวบรวมบทความของรองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ
ตีพมิ พ์ขนึ้ เป็นรูปเล่ม มิฉะนัน้ ก็จะเลือนรางหายไปเพราะอยูใ่ นวารสารทีเ่ ลิกพิมพ์ไปแล้ว ทัง้ นี้ เพราะผมเห็นว่าบทความ
ของรองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ มีค่าอย่างสูงในการเสนอเรื่องจรรยาบรรณในแง่ของจริยธรรมและคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของพุทธปรัชญา น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมหาวิทยาลัย ทั้งที่รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณโดยตรง ตลอดจน
คณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษาโดยทั่วไป
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ที่เห็นด้วยกับผม มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดสรรงบประมาณ
ในการตีพิมพ์ รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ ที่คัดสรรบทความของท่าน 6 เรื่อง ที่เคยตีพิมพ์แล้ว บวกกับ
อีก 2 บทความที่ยังไม่เคยพิมพ์มารวบรวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ทั้งๆ ที่ผมอยากให้พิมพ์บทความของท่านที่พิมพ์แล้ว
จ�ำนวน 20 เรื่อง การที่ท่านคัดสรรเพียง 8 เรื่อง มารวบรวมพิมพ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันของท่านที่เลือก
บทความที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดจริงๆ มาเสนออีกครั้งหนึ่ง
ผมขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ที่ได้ด�ำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ซึ่งผม
หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งมวล
เตช บุนนาค
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ก

ค�ำน�ำ
บทความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จ�ำนวน 8 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารศึกษาทั่วไป
ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2551– 2557 โดยได้ คั ด สรรจ� ำ นวน 6 บทความ
จากทั้งหมดที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ทั้งสิ้น 20 บทความ ผนวกกับอีก 2 บทความที่เคยน�ำเสนอในการประชุมวิชาการ
สาระของเนือ้ หาเหล่านี้ ผูเ้ ขียนได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของ “บัณฑิตอุดมคติไทย” ทีก่ ำ� เนิดขึน้ ในราวปี พ.ศ. 2545
แนวคิดดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเชิงอุดมคติให้มีทั้งความรู้และปัญญาในแนวพุทธ โดยอาศัยการหล่อหลอม
เนื้อหาทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆ เข้ากับหลักธรรมในศาสนาพุทธให้มีความสอดคล้องและกลมกลืนกัน จากเรียบง่าย
ในระดับจริยธรรม คุณธรรม ขึ้นไปจนถึงระดับศีลธรรม หลักธรรม และสัจธรรมในการด�ำรงชีวิต ผ่านการบ่มเพาะ
ด้วยปัญญาเชิงพุทธทั้งสามระดับ อันได้แก่ สุตตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา
บทความดังกล่าวเป็นผลพวงของการบ่มเพาะภูมิปัญญาที่เน้นจินตามยปัญญาเป็นส�ำคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง
อีกทั้งจุดประกายให้ผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งผู้มีโอกาสได้อ่านบทความเหล่านั้นเกิดปัญญาด้วยการคิดที่เป็นระบบ
แต่ก็มิได้ละเลยเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศาสตร์นั้นๆ แต่อย่างใด
ในโอกาสที่ผู้เขียนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ เล็งเห็นว่าบทความเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาเชิงจริยธรรม คุณธรรม ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมีภารกิจอยูใ่ นแวดวงของสถาบันการศึกษา และก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้หนั มาสนใจ
ในเรือ่ งจรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้มีในตนหรือในองค์กรที่ตนมีส่วนร่วมได้
อีกทางหนึ่ง
และสุ ด ท้ า ยที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง มิ อ าจละเลยที่ จ ะกล่ า วในที่ นี้ คื อ ผู ้ เ ขี ย นใคร่ ข อขอบพระคุ ณ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ประจ�ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างสูง ที่เปิดโอกาสให้ผลงานด้านจริยธรรม คุณธรรม ซึ่งเคยสร้าง
ไว้แล้วในอดีตถูกน�ำมาเผยแพร่ต่ออีกวาระหนึ่ง
รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ
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ความคิดเชิงส�ำนึก
(Sense Thinking)

อารัมภบท

ในบรรดาการคิดทั้งหลาย คนทั่วไปในยุคสมัยนี้มักศึกษาเรียนรู้หลักการคิดจากปราชญ์ทางตะวันตก ต�ำราการคิด
วิเคราะห์หลากหลายที่มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นระบบจากซีกโลกดังกล่าว ท�ำให้มนุษย์อาศัยแนวคิดเหล่านั้นสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ ทั้งในรูปวัตถุและนามธรรมได้มากมาย แนวคิดในยุคปัจจุบันที่แบ่งประเภทการคิดวิเคราะห์ได้อย่างค่อนข้างลงตัว
และเป็นทีย่ อมรับโดยแนวความคิดทางตะวันตก อันได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ความคิดเชิงวิพากษ์ (critical
thinking) ความคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) หรือความคิดเชิงมโนทัศน์ (conceptual thinking) เหล่านีน้ บั ว่าเป็นแนวคิด
ที่มีอิทธิพลสูงยิ่ง จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดชี้น�ำให้เกิดพลวัตทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงการด�ำเนินชีวิต
ทั้งรูปแบบปกติ อปกติ และเชิงอุดมคติ
แต่การคิดวิเคราะห์มีวิวัฒนาการไม่แตกต่างเฉพาะ
ทางตะวันตกเท่านัน้ นักปราชญ์หรือเมธีทางซีกโลกตะวันออก
ที่มีผู้คนในประเทศเราได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
(โยนิโสมนสิการ) ยุครุง่ โรจน์ของจีน (ขงจือ้ เล่าจือ้ ) เรือ่ ยมาจนถึง
ยุคปัจจุบัน (ระพินทร์ นารถฐากูร และกฤษณามูรติ) ยังคงมี
ผู้ใฝ่รู้ท�ำการศึกษาและสืบทอดหลักคิดเหล่านี้ให้คงอยู่ อีกทั้ง
ยังใช้หลักคิดทัง้ แนวตะวันตกและตะวันออกน�ำมาเปรียบเทียบ
เพือ่ หาจุดเด่นจุดด้อยหรืออาจน�ำมาหลอมรวมเพือ่ สร้างแนวคิด
เชิงอุดมคติในที่สุด จวบจนปัจจุบันจึงคล้ายกับว่ามนุษย์เรา
คงไม่ตอ้ งวิวฒ
ั นาการในเรือ่ งการคิดวิเคราะห์กนั อีกต่อไปเพราะ
นักคิดเหล่านั้นได้ค้นพบสิ่งที่ลงตัวไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แต่วิสัย
ของความเป็นมนุษย์การห้ามความคิดคงจะเป็นเรื่องที่ยาก
หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งเพราะมนุษย์
มีจิตที่พร้อมจะคิดอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุดังกล่าวผู้เขียน
จึงสบโอกาสทีจ่ ะน�ำเสนอแนวคิดทีอ่ าจจะเหมือนหรือใกล้เคียง
หรือแตกต่างกับแนวคิดของผูร้ ใู้ นอดีต ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ เติมเสริมแต่ง
กระบวนการคิดให้เกิดความหลากหลาย และเปิดสนามแห่งการ
แลกเปลีย่ นทัศนคติซงึ่ กันและกันระหว่างผูเ้ ขียนกับผูท้ มี่ โี อกาส
ได้อา่ นบทความนี้

คงเป็นเหตุปัจจัยต่อกันที่ท�ำให้การคิดในตัวมนุษย์ทุกคนยังคง
ด�ำเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้ มีใครสามารถตอบค�ำถาม (ด้วยตนเอง)
เหล่านีไ้ ด้บา้ งหรือไม่ เช่น เรารูส้ กึ (หรือจ�ำได้) หรือไม่วา่ ตาเห็น
รูปหรือสิง่ ต่างๆ แล้วรูส้ กึ ว่าสิง่ นัน้ คืออะไรตอนอายุกข่ี วบ รูต้ วั ว่า
ถูกพ่อแม่อมุ้ ครัง้ แรกเมือ่ ใด และเริม่ สือ่ ด้วยค�ำพูดค�ำแรกในชีวติ
แบบรูค้ วามหมาย วันไหน เวลาใด ถ้าใครตอบค�ำถามเหล่านีไ้ ด้
ถือว่าผูน้ นั้ เป็นบุคคลพิเศษทีม่ อี จั ฉริยะในด้านความจ�ำย้อนอดีต
เป็นเลิศ แต่ถา้ ตอบไม่ได้ ก็ถอื ว่าเป็นเรือ่ งปกติวสิ ยั ของธรรมชาติ
แห่งความเป็นมนุษย์ เหตุผลง่ายๆ ก็คอื ลืมไปแล้ว หรือไม่สามารถ
จ�ำได้ หรือไม่เคยคิดิ ทีจ่ ะจ�ำเพราะว่าเป็นเรือ่ งไร้สาระ (nonsense)
แต่ถา้ เราคิดในมุมกลับว่าจะเปลีย่ น nonsense ให้เป็น “sense”
ซึ่งในที่นี้จะขอให้แปลเป็นภาษาไทยว่า “รู้สึกหรือส�ำนึก”
เพราะเล็งเห็นว่าสิง่ นีเ้ ปรียบเสมือนเป็นกรรมวิธี และคลังข้อมูล
ความรู้ที่ถูกซ่อนไว้ในอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่สามารถเรียกย้อน
กลับมาใช้ได้อย่างไม่จ�ำกัด น่าจะเกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง
ในบทความนีจ้ งึ อาศัยจุดก�ำเนิดจากค�ำว่า “sense” เป็นตัวสร้าง
องค์ความรู้ทางด้านการคิด ทั้งนี้ก็เพื่อให้ค�ำว่า “common
sense (สามัญส�ำนึก)” ที่แต่ละท่านรู้ความหมายกันดีอยู่แล้ว
มีคณ
ุ ค่าควรแก่การน�ำมาใช้ให้มากเข้าไว้

ความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์

ความคิดเชิงส�ำนึก

สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ จ ะประกอบด้ ว ย
กายหยาบที่ปรากฏเป็นองคาพยพให้เราได้เห็นและสัมผัสได้
แต่มนุษย์ยงั มีจติ ใจอีกส่วนหนึง่ ซึง่ เป็นองค์ประกอบอันส�ำคัญยิง่
ทีท่ ำ� ให้สามารถใช้ในการนึกคิดจนเกิดอารมณ์ความรูส้ กึ ทางใจ
รวมทั้ ง เกิ ด จิ น ตนาการอั น น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า งๆ
ได้อย่างมากมาย ในทางวิทยาศาสตร์การคิดเกิดจากกลไก
การท�ำงานของสมอง แต่ในทางพุทธศาสนานัน้ พบว่าการคิดเกิดจาก
จิตเป็นตัวกระท�ำ แต่ไม่วา่ จะเชือ่ ตามแนวทางใดทัง้ สองแนวทาง

ถ้าจะให้ค�ำนิยามของความคิดเชิงส�ำนึกก็จะกล่าว
ได้ว่า “เป็นความคิดที่อาศัยความรู้สึก (sense) เข้าไปรับรู้
ความจริงทีป่ รากฏทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ทีเ่ กิดเฉพาะหน้า
หรือขณะจิตนัน้ แล้วสะท้อนความรูส้ กึ ทัง้ รูปธรรม และนามธรรม
ที่ได้จากการเรียนรู้ต่อสิ่งที่มาปรากฎออกมาให้ได้มากที่สุด”
โดยอาศัยองค์ประกอบ 4 ส่วน ซึ่งเชื่อมโยงเป็นขั้นเป็นตอน
ดังแสดงในแผนภาพรูปที่ 1
จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำ�นึก”
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1. Keyword
ค�ำหลัก
ระบบ
สิ่งที่ยกขึ้นมาพิจารณา

2. Definition
นิยาม
ความหมาย
ค�ำจ�ำกัดความ

3. Principle
หลักการ
การก่อก�ำเนิด
โครงสร้าง

4. Sense
ส�ำนึก
ความคิด
ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบหลักของการคิดเชิงส�ำนึก
ในส่วนแรกของแผนภาพดังกล่าวเป็นส่วนทีเ่ ข้าใจได้
ในส่วนที่ 4.2 คือ Professional Sense (ส�ำนึกทาง
โดยง่ายว่า ถ้าต้องการหรือสนใจในเรือ่ งใดๆ เราก็ยกค�ำหลักหรือ วิชาการวิชาชีพ) ยังสามารถพิจารณาค�ำหลักที่แตกออกไป
สิ่งนั้นๆ (สมมติบัญญัติ) ขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนเป็นอันดับแรก สัมพันธ์กบั sense ย่อยๆ หรือ ศาสตร์ตา่ งๆ ได้หลากหลายตาม
แล้วนิยามค�ำหลักให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้อธิบายและผู้ถูก ประสบการณ์หรือสิง่ ทีส่ ามารถน�ำมาเชือ่ มโยงกันอย่างมีเหตุผล
อธิบาย หรืออธิบายให้ตวั เราเองเข้าใจแจ่มแจ้งคนเดียวก่อนก็ได้ แต่จะเชือ่ มโยงกันได้มากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั คลังข้อมูลทีถ่ กู สัง่ สม
จากนัน้ จะแจกแจงรายละเอียด (พรรณนา) ถึงทีม่ าหรือเหตุปจั จัย ไว้ในอะไรสักอย่างหนึง่ ของแต่ละบุคคล เพือ่ ความเข้าใจในการใช้
ของการเกิดและการคงอยู่ของสิ่งนั้น ส�ำหรับส่วนสุดท้ายคือ ความคิดเชิงส�ำนึก ตัวอย่างต่อไปนีจ้ ะเป็นการประยุกต์ โดยเริม่ จาก
senses จะเป็นส่วนส�ำคัญทีส่ ดุ สามารถแบ่งออกเป็น sense สิง่ ทีค่ นทัว่ ไปสามารถเข้าใจได้งา่ ย และตัวอย่างทีค่ อ่ นข้างยาก
หลักๆ ได้อกี 4 กลุม่ ดังแสดงในแผนรูปภาพที่ 2
โดยจะสรุปไว้ในตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
4.1 Common Sense
สามัญส�ำนึกของคนทั่วไปที่มี
ต่อสิ่งนั้น

4.2 Professional Sense
ส�ำนึกทางด้านวิชาการวิชาชีพ/
อาชีพ ทีผ่ นู้ นั้ เคยผ่าน
ประสบการณ์มา

4.3 Morality Sense
มโนธรรมส�ำนึก สิ่งซึ่งจะน�ำมา
สั่งสอนตนเองให้เป็นคนดี หรือ
ท�ำให้ตระหนักถึงความดี-ชั่ว

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Sense หลักของแต่ละ Keyword

4.4 Spiritual Sense
ส�ำนึกทางจิตวิญญาณ
เปรียบเทียบให้เห็นสัจธรรม
ระหว่างตัวเองกับสิ่งที่ก�ำลัง
พิจารณาว่าเหมือนหรือแตก
ต่างกันอย่างไร (อุปมาอุปไมย)

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการใช้ความคิดเชิงส�ำนึกแบบเรียบง่ายโดยใช้หลักค�ำว่าดินสอ
องค์ประกอบหลัก
Keyword
Definition
Principle
Sense
common sense
engineering sense

architectural sense
economical sense
environmental sense
morality sense
spiritual sense
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ค�ำอธิบาย

ดินสอ
อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับเขียน จารึก บันทึกข้อความต่าง ๆ
ท�ำจากไม้ graphite ดินเหนียว สี กาว ยางลบ และแผ่นโลหะ (ถ้ามีส่วนนี้บนด้ามดินสอ) อักษรหรือ
ข้อความบนแท่งดินสอ (ถ้ามี) กลิ่น (ถ้าเป็นดินสอที่มีกลิ่นหอมเจือปน)
ใช้เขียนบนกระดาษ หรือวัสดุใด ๆ ที่สามารถขีดเขียนได้แล้วก่อให้เกิดเป็นรอยจารึกที่เด่นชัด คงทน
อ่านรหัสหรือสื่อความหมายได้
ขนาด (ใหญ่ เล็ก)
ความยาว (สั้น ยาว)
น�้ำหนัก (เบา ปานกลาง หนัก)
เหล่านี้ต้องพอเหมาะพอดีกับการใช้งาน หรือสะดวกต่อการใช้
ความสวยงาม
และรูปทรง สีสัน เตะตาต่อผู้พบเห็น
ราคาถูกแพง
ราคาขายส่ง/ขายปลีก
ก�ำไร/ขาดทุน
เกิดขยะ (solid waste) จากเศษไม้ ไส้ดินสอ
เป็น pollution ในสิ่งแวดล้อม
เกิดการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ (ต้นไม้)
ใช้บันทึกความดี ความเลวของบุคคล หรือเหตุการณ์ในสังคม
ใช้ไปเสื่อมไป ความยาวหดหายไป ไม่คงที่ (ไตรลักษณ์)
ในที่สุดจะหมดคุณค่าในการใช้ (คุณค่าแท้คุณค่าเทียม)
กลายสู่สภาพเป็นธาตุเดิม (ธาตุดิน)

จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำ�นึก”

จากองค์ประกอบหลักและค�ำอธิบาย โดยใช้คำ� หลัก คือ วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม (environmental engineering) ส�ำนึก
ดินสอใน ตารางที่ 1 เมือ่ เข้าไปเชือ่ มโยงจากองค์ประกอบหลัก ทางมโนธรรม จริยธรรม (morality) และส�ำนึกทางจิตวิญญาณ
เพียง 3 ส่วน คือ Keyword Definition และ Principle ก็พอ (spiritual) เท่านัน้ ผูท้ มี่ ี senses อืน่ ๆ โดยเฉพาะผูท้ เ่ี รียนในสาขา
จะเห็นภาพลางๆ ว่าความหมายของดินสอคืออะไร มีทมี่ าและ ทีไ่ ม่ได้นำ� มาเป็นตัวอย่าง (วิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์, นิตศิ าสตร์)
การใช้ประโยชน์อย่างไร หากน�ำไปต่อเชือ่ มกับองค์ประกอบหลัก ก็สามารถใส่สำ� นึกของสาขานัน้ ๆ ทีม่ ตี อ่ ค�ำว่าดินสอได้
อันสุดท้าย คือ Senses ก็สามารถอธิบายค�ำว่าดินสอได้อกี หลาย
ส�ำหรับตัวอย่างทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนขึน้ ไปอีกระดับหนึง่
มุมมอง (มิต)ิ ตัง้ แต่มมุ มองทีง่ า่ ยทีส่ ดุ (สามัญส�ำนึก) ส�ำนึกทาง ซึง่ จะใช้คำ� หลักของศาสตร์ทางด้านวิชาวิศวกรรมมาลองฝึกคิด
วิชาการ (ศาสตร์ต่างๆ)ซึ่งในที่นี้น�ำเสนอตัวอย่างเฉพาะด้าน โดยวิธนี ดี้ ู โดยจะใช้คำ� หลักว่า “วิศวกรรมขนส่ง (transportation
วิศวกรรม (engineering) สถาปัตยกรรม (architectural) และ engineering)” ซึง่ มีรายละเอียดอยูใ่ นตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการใช้ความคิดเชิงส�ำนึกแบบซับซ้อนด้วยค�ำหลักว่าวิศวกรรมขนส่ง
องค์ประกอบหลัก
Keyword
Definition

Principle
Senses
Common Senses
Engineering Senses

ค�ำอธิบาย

วิศวกรรมขนส่ง
การเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของ (สรรพสิ่ง) จากแหล่ง (source) ไปยังจุดหมายปลายทาง (destination)
ด้วยหลักการทางวิศวกรรม โดยการเคลื่อนย้ายอาจมีการหยุดเคลื่อนที่ระหว่างทางเป็นครั้งคราว
มีการน�ำสิง่ ทีถ่ กู บรรทุกขนถ่ายขึน้ ลงระหว่างทางหรือปลายทาง และจะหยุดการเคลือ่ นทีอ่ ย่างสมบูรณ์
เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง (single trip) หรืออาจมีการเดินทางกลับสู่แหล่งเริ่มต้นเดิม
(roundtrip)
การเคลื่อนย้ายจะอาศัยยานพาหนะ (vehicles) และผู้ควบคุมโดยใช้เส้นทางบก ทางน�้ำ หรือทาง
อากาศด้วยยานประเภทต่างๆ (รถยนต์ รถไฟฟ้า เรือ เรือบิน สัตว์เดินเท้า) ผ่านตัวกลางและองค์
ประกอบ (ถนน ระบบราง แม่น�้ำ สะพาน ทะเล สถานีบริการน�้ำมัน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ อวกาศ)

สิง่ ของจะต้องถูกเคลือ่ นย้ายถึงจุดหมายปลายทางอย่างครบถ้วน เสียหายน้อยทีส่ ดุ ด้วยเวลาทีเ่ หมาะสม
มีการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะผ่านตัวกลางอย่างลื่นไหลและปลอดภัยด้วยการลงทุนที่เหมาะสม
และประหยัดเวลา
Civil Eng. Senses
มีการก่อสร้างถนน สนามบิน railway ท่าเทียบเรือ สะพาน อุโมงค์ ฯลฯ
Electrical Eng. Senses
ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในยานพาหนะแต่ละประเภท (ระบบแม่เหล็ก) หรือระบบ control
ด้วยไฟฟ้า
Environmental Eng. Senses เกิด air pollution, noise pollution ระบบ sanitation ในยวดยาน
Mechanical Eng. Senses
พัฒนายานพาหนะ (ความเร็ว ความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ต้นทุนต�ำ่ หรือเหมาะสม อายุใช้งาน)
Industrial Eng. Senses
Production Lines ในโรงงาน
Chemical Eng. Senses
พลังงานทดแทน
Computer Eng. Senses
ระบบ GPS GIS Computer control network
Agricultural Eng. Senses
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรภายในไร่นา หรือระหว่างชุมชน
Architectural Senses
ขนาด (มิติ) และรูปทรงของยานพาหนะ หรือถนน, landscape, flow & space,การตกแต่งภายใน
และสีสันของยวดยาน
Economical Senses
ราคา ความคุม้ ทุน ต้นทุน ก�ำไร/ขาดทุน Cost-benefit ratio, Rate of return ทัง้ ระบบ ดอกเบีย้
การลงทุน
Morality Senses
ขนส่งของผิดกฎหมาย/ถูกกฎหมาย
การละเมิดกฎจราจร/การปฏิบัติตามกฎจราจร
การติดสินบนเจ้าหน้าที่/การเสียค่าปรับตามกฎหมาย
ดื่มสุราขับรถ/มีสติขณะขับรถ
ขับรถประมาทเลินเล่อ/การขับรถอย่างระมัดระวัง
การเกิดอุบัติเหตุ (ตาย บาดเจ็บ พิการ)/ความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
Spiritual Senses
ระบบขนส่งอาหารเลือด ออกซิเจน ฮอร์โมนในร่างกาย (มนุษย์, สัตว์ พืช)
เปรียบเทียบให้เห็นสัจธรรมระหว่างตัวเองหรือสิ่งมีชีวิตกับศาสตร์ที่ก�ำลังเรียนรู้คือวิศวกรรมขนส่ง
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จากตัวอย่างที่สอง ลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ส�ำหรับจุดเด่นของการคิดเชิงส�ำนึก สามารถระบุได้ดงั นี้
แค่ใช้คำ� หลักเพียงหนึง่ ค�ำไม่วา่ จะเป็นค�ำทัว่ ไปหรือศัพท์เทคนิค
(1) รูจ้ กั นิยามของค�ำหลักได้แม่นขึน้ จากการฝึกคิด
ทางวิชาทีเ่ รียบง่ายหรือซับซ้อน เราก็สามารถบรรยายหรือพรรณนา และฝึกเขียน
สิ่งนั้นได้อย่างลื่นไหลและได้เนื้อหาสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(2) คิดได้กว้างไกลขึ้น
เมือ่ อยูใ่ นเรือ่ งของ senses แล้ว ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์มากเท่าใด
(3) เรียนรู้ศาสตร์จ�ำเพาะสาขาได้ลึกซึ้งขึ้น
ก็ยิ่งจะเชื่อมโยงไปยังสิ่งหรือศาสตร์ต่างๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น
(4) เหนีย่ วน�ำให้เกิดการเรียนรูข้ า้ มศาสตร์หรือสาขา
แต่จะถูกหรือผิดหรือถูกใจผู้อ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ได้โดยอาศัยค�ำหลักเป็นตัวเชื่อมโยง
ของความจริง (สมมติ) ทีผ่ วู้ เิ คราะห์สงั่ สมข้อมูลนัน้ ๆ ไว้ รวมทัง้
(5) คิดในเชิงบูรณาการได้ดีขึ้น
การสื่อภาษาและส�ำนวนการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจความหมาย
(6) เป็นฐานการเรียนรูใ้ นมิตขิ องความดีงามเพือ่ สอน
ได้งา่ ยหรือยากเป็นส�ำคัญ
ตนเองให้พึงสังวรในเรื่องดังกล่าว
(7) เริม่ มองเห็นสรรพสิง่ ทัง้ หลายทีแ่ ฝงอยูใ่ นศาสตร์
ประโยชน์และจุดเด่นของความคิดเชิงส�ำนึก
หรือวิชาต่างๆ มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
จุ ด มุ ่ ง หมายหลั ก ของการคิ ด โดยวิ ธี นี้ คื อ ฝึ ก ให้
(8) ใช้ทุกๆ Keyword สะท้อนความจริงทางโลก
พิจารณาสิง่ ทัง้ หลายทีต่ อ้ งการเรียนรูด้ ว้ ยการดึงเอาประสบการณ์
(สมมติสัจจะ) กับความจริงแท้ (ปรมัตถ์สัจจะ)
จากการสะสม ปัญญารูจ้ ำ� (สุตตมยปัญญา) มาใช้งานโดยมอง
(9) เป็นต้นทุนในการสร้างสัมมาปัญญา
ให้กว้าง มองให้ครบถ้วน มองให้เห็นการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิด
โลกทัศน์ใหม่ๆ ในสมมติสัจจะของศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งมอง การพัฒนาความคิดเชิงส�ำนึก
ให้ทะลุมิติไปยังหลักแห่งความดีงามตั้งแต่ระดับจริยธรรม
สามารถพัฒนาและสร้างทักษะได้ดว้ ยการฝึกพิจารณา
คุณธรรม ศีลธรรม ก้าวไปถึงหลักธรรมหรือสัจธรรมในศาสตร์ตา่ งๆ สิง่ ทีต่ อ้ งการรูจ้ กั (keyword) อยูต่ ลอดเวลา ทัง้ สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นชีวติ
โดยจุดหมายปลายทางอยูท่ กี่ ารพัฒนา ปัญญารูค้ ดิ (จินตามยปัญญา) ประจ�ำวันหรือด้านวิชาการ (ศาสตร์ที่ต้องการเรียนรู้) โดยใช้
ให้เข้มแข็ง เพือ่ เตรียมไว้เป็นฐานหรือต้นทุนในการสร้างปัญญา Keyword นัน้ ๆ เป็นต้นทางเข้าสูว่ ถิ กี ารคิด วิธนี สี้ ามารถฝึกคิด
รูจ้ ริง (ภาวนามยปัญญา) ในทีส่ ดุ ประโยชน์ทไี่ ด้จากการคิดด้วย คนเดียวหรือช่วยกันคิดเป็นกลุม่ ได้ ผลทีไ่ ด้รบั โดยรวมจะท�ำให้
รูปแบบนีจ้ ะช่วยให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยปัญญาทีส่ ามารถวิเคราะห์ เกิดทักษะการคิดเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาเดียวกัน
ได้ด้วยตนเองเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษา หรือต่างสาขา รวมถึงการโยงข้ามมิตไิ ปยังความดีงามได้โดยง่าย
ทุ ก ระดั บที่ ข าดทั ก ษะในการตอบค�ำถามอัต นัย เชิงวิจ ารณ์ จากผลลัพธ์ของประโยชน์และจุดเด่นดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นีจ้ ะต้อง
(discussion) สามารถใช้การคิดเชิงส�ำนึกมาตอบค�ำถามนั้นๆ อาศัย อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) เป็นฐาน
ได้งา่ ยขึน้ เพียงแต่ใช้องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนรวมกับ common ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายเมื่อความรู้และปัญญา
senses และ professional senses ในสิง่ ทีผ่ นู้ นั้ ก�ำลังศึกษา ถูกบ่มเพาะจนแก่กล้าแล้ว จะก่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างเชือ่ มโยง
(ในระดับมหาวิทยาลัย/วิชาชีพ) ให้หยุดอยูแ่ ค่นกี้ พ็ อ โดยไม่จำ� เป็น ทุกขณะจิตทีม่ กี ารคิดวิเคราะห์ในทุกๆเรือ่ งราว
ต้องเชือ่ มโยงข้ามศาสตร์หรือมองในแง่ morality senses กับ
เอกสารอ้างอิง
spiritual senses ของ keyword นัน้ ๆ แต่อย่างใด
ศุ ภ ฤกษ์ สิ น สุ พ รรณ. (2550). ความคิ ด อื่ น ๆ.
เอกสารประกอบการสอนวิชา 000131 ทักษะชีวิต ส�ำนักวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมด้วยมงคล 38

Ethical and Moral Indicator Using The Festivity 38
บทคัดย่อ

งานวิจัยในชั้นเรียนชิ้นนี้เป็นการหาดัชนีช้ีวัดคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยมงคล 38 เป็นตัวเลือกเพื่อเฟ้นหาจ�ำนวน
ดัชนีชวี้ ดั ทีเ่ หมาะสม และน�ำผลมาสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและความดีงามของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษา
ชีใ้ ห้เห็นว่านักศึกษาสะท้อนส�ำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในแง่ความกตัญญูตอ่ บุพการีและใฝ่ในการแสวงหาความรู้ รวมทัง้ มีสำ� นึก
ในการปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม
ค�ำส�ำคัญ : คุณธรรมจริยธรรม มงคล 38 ดัชนีชี้วัด

Abstract

This is a class room research for searching the ethical indicators by using the festivity 38. The research was
carried out for identifying suitable items of the festivity and for resulting the reflection of attitudes and virtue
of students in Khon Kaen University. The results pointed out that the students reflected the ethical senses
of gratitude, parents supporting, and extensive learning including the sense of practical performing to be
a meritorious citizen
Keyword: Ethics Festivity 38 Indicator
ที่แฝงเร้นอยู่ในจิตส�ำนึกของผู้ให้ข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้ง
บทน�ำ
คุณธรรมจริยธรรมในตัวมนุษย์สามารถบ่มเพาะได้ ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ต่อทัศนคติเหล่านี้สามารถสะท้อน
โดยผ่านการเรียนรูจ้ าก (1) การถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าอบรม ถึงคุณธรรมโดยรวมของบุคคลในสังคมนัน้ ๆ ได้คอ่ นข้างชัดเจน
สัง่ สอนสืบต่อกันมา (2) การได้พบเห็นบุคคลทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ น
วัตถุประสงค์
ตามครรลองแห่งคุณธรรมเป็นแบบอย่างและ (3) การได้ประพฤติ
หาดัชชี้วัดเชิงคุณธรรม จริยธรรมภายใต้ ทัศนคติ
ปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดคุณธรรมจริยธรรมในตน คุณธรรม
ของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จริยธรรมจัดเป็นคุณสมบัตขิ องมนุษย์ทจี่ ำ� เป็นต้องมีเพือ่ ประโยชน์
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องการความปกติสุข โดยทั่วไป วิธกี ารวิจยั
3.1 สร้างแบบสอบถาม (questionnaire) เพือ่ ใช้เป็น
สิง่ เหล่านีส้ ามารถหาได้จากหลักค�ำสอนของทุกๆ ศาสนา
สถาบันการศึกษาจัดเป็นสังคมทีม่ บี คุ คลระดับเยาวชน เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยก�ำหนดดัชนีชี้วัด (indicator)
รวมทั้งครูอาจารย์ที่มาอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อภารกิจ ด้วยหัวข้อในมงคล 38 ประการ ตามรูปแบบของ Delphi
ในการถ่ายทอดความรูห้ รือวิชาการ รวมทัง้ การอบรมบ่มเพาะ Tecnique (Canter, 1996)
3.2 วิเคราะห์แบบสอบถามตามกรรมวิธขี อง Delphi
ความดีงามเพื่อสร้างให้เยาวชนเหล่านี้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ในสังคม ความประพฤติทแี่ สดงออกในชีวติ ประจ�ำวันของบุคคล ดังนี้
3.2.1 ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรตัวอย่าง
ดังกล่าว โดยเฉพาะเยาวชนหรือนักศึกษาย่อมสะท้อนถึงระดับ
จิตส�ำนึกและคติธรรมประจ�ำใจที่ซึมซับมาจากสิ่งรอบข้าง โดยเลือกนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา 000 131
การสะท้อนความมีคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละบุคคลที่อาจ ทักษะชีวติ ซึง่ เป็นกลุม่ วิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มองเห็นโดยภาพรวมสามารถกระท�ำได้โดยอาศัยการศึกษาวิจยั ส�ำหรับภาคต้นปีการศึกษา 2550 เป็นผูต้ อบแบบสอบถาม
3.2.2 ให้นกั ศึกษาแต่ละคนตัดสินใจอย่างอิสระ โดย
ในชัน้ เรียนด้วยการแสดงข้อคิดเห็น ทัศนคติ หรือเลือกตัวบ่งชี้
ที่สามารถระบุถึงคุณธรรมจริยธรรมในประเด็นต่างๆ ได้อย่าง เสนอทางเลือก 3 ทางว่าจะเลือก ไม่เลือก หรือไม่ออกความเห็น
ชัดเจนทัง้ ระดับตัวบุคคล และภาพรวมของสังคมนัน้ ๆ ตัวบ่งชี้ อย่างใดอย่างหนึง่ โดยวิธที ำ� เครือ่ งหมายลงในช่องทีก่ ำ� หนดใน
เหล่านีส้ ามารถเลือกใช้มงคล 38 ประการ ซึง่ เป็นหลักค�ำสอน แต่ละหัวข้อของมงคล 38 ประการ
3.2.3 ในกรณีทผี่ ตู้ อบแบบสอบถามตัดสินใจว่าเลือก
ทัว่ ไปในพุทธศาสนา (ปัญญา ใช้บางยาง, 2545) การศึกษาวิจยั
ในชัน้ เรียนด้วยหัวข้อดังกล่าว จึงช่วยสะท้อนความคิดหรือทัศนคติ จะต้องให้คา่ ระดับความส�ำคัญ (significance rating) ระดับใด
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ระดับหนึง่ ทีก่ ำ� หนดค่าเป็นจ�ำนวนเต็มจากค่าน้อยไปหาค่ามาก
(จาก 1 ถึง 5) ก�ำกับตัวเลือกนัน้ ๆ มาด้วย ซึง่ ก�ำหนดค่าหมายเลข
1 หมายถึงส�ำคัญมากทีส่ ดุ และค่าหมายเลข 5 ส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ
โดยวิธที ำ� เครือ่ งหมายลงในช่องทีก่ ำ� หนด
3.2.4 ในกรณีทผี่ ตู้ อบแบบสอบถาม ตัดสินใจ
ไม่ เ ลื อ ก หรื อ ไม่ อ อกความเห็ น ผู ้ ต อบไม่ ต ้ อ งให้ ค ่ า ระดั บ
ความส�ำคัญของดัชนีชวี้ ดั ตัวนัน้ ๆ
3.2.5 ค�ำนวณระดับความส�ำคัญเฉลีย่ (average
significance rating) ของดัชนีชวี้ ดั ทุกตัว แล้วน�ำมาเรียงล�ำดับ
ใหม่ จากค่าน้อยทีส่ ดุ ไปหาค่ามากทีส่ ดุ ทัง้ นีม้ เี งือ่ นไขว่าถ้าดัชนี
ชี้วัดตัวนั้นๆ ถูกเลือกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ หมด จะไม่นำ� ค่าระดับความส�ำคัญเฉลีย่ มาร่วม
เรียงล�ำดับใหม่
3.2.6 น�ำดัชนีชวี้ ดั จากการจัดล�ำดับใหม่มาสรุป
เป็นดัชนีชวี้ ดั คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา โดยสามารถเลือก
จ�ำนวนดัชนีได้ตามต้องการ
3.2.7 การค�ำนวณค่าระดับความส�ำคัญเฉลีย่ จะ
ใช้สตู รดังแสดงในสมการที่ 1 หรือสมการที่ 2 ดังนี้
∑ IijRj
Ri = 		
(1)
Ji

∑ IijRj
		
(2)
∑ Iij
ในทีน่ ้ี Ri = ค่าระดับความส�ำคัญเฉลีย่ ของดัชนีชวี้ ดั ตัวที่ i
(i = 1,2,3,…38)
Iij = จ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ลือกดัชนีชวี้ ดั ตัว
ที่ i ด้วยค่าระดับความส�ำคัญล�ำดับที่ j (j = 1,2,3…..5)		
Rj = ค่าระดับความส�ำคัญล�ำดับที่ j (Rj = j)
Ji = จ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดทีเ่ ลือกดัชนี
ชีว้ ดั ตัวที่ i = ∑ Iij
Ri =

หรือ

ผลการวิจยั

ผลจากการส่งแบบสอบถามจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 ชุด
ให้นกั ศึกษาทีเ่ รียนวิชา 000 131 ทักษะชีวติ ในภาคการศึกษา
ต้น ประจ�ำปีการศึกษา 2550 ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทัง้ หมด
(ร้อยละ 100) เมือ่ น�ำผลมาวิเคราะห์ตามกรรมวิธขี อง Delphi
แล้วปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1 และจากการเลือกค่าเฉลีย่
ของแต่ละดัชนีชวี้ ดั (หัวข้อมงคล) น�ำมาเรียงล�ำดับจากค่าน้อยไป
หาค่ามาก จะได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 โดยดัชนีชวี้ ดั ทีเ่ ลือกไว้
ตามจ�ำนวนทีเ่ หมาะสมได้สรุปไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยวิธี Delphi Technique
ดัชนีชี้วัด
1. ไม่คบคนพาล
2. คบบัณฑิต
3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
4. อยู่ในประเทศที่สมควร
5. เป็นผู้ท�ำบุญไว้ก่อน
6. ตั้งตนชอบ
7. เป็นพหูสูต
8. เป็นผู้รู้ศิลปวิทยา
9. มีวินัย
10. วาจาสุภาษิต
11. บ�ำรุงบิดามารดา
12. สงเคราะห์บุตร
13. สงเคราะห์ภรรยา
14. การงานไม่อากูล
15. การให้ทาน
16. ประพฤติธรรม
17. สงเคราะห์ญาติ
18. การงานไม่มีโทษ
19. งดเว้นบาป
20. เว้นจากการดิ่มน�้ำเมา
6

จ�ำนวนนักศึกษา
เลือก
ไม่เลือก ไม่ออกความ
เห็น
27
3
29
1
30
29
1
25
2
3
29
1
29
1
27
3
28
1
1
29
1
30
10
11
9
10
11
9
27
1
2
30
30
2
11
11
8
30
25
2
3
26
2
2
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ระดับความส�ำคัญ, คน

1

2

3

4

5

เฉลี่ย

การเรียง
ล�ำดับ

15
19
20
12
10
13
20
11
14
18
23
6
6
16
13
13
3
7
8
8

7
8
4
12
7
10
7
9
10
4
4
2
2
6
13
12
6
12
13
12

3
4
3
5
2
5
2
5
1
1
5
2
3
9
2
6

1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-

1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
-

1.7407
1.5517
1.6333
1.8965
2.0400
1.9310
1.4827
1.9629
1.7500
1.6896
1.4666
1.5925
1.8000
1.8333
2.2333
1.9600
1.9230

11
4
6
16
25
19
3
22
12
7
2
5
13
14
27
21
18

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยวิธี Delphi Technique (ต่อ)
ดัชนีชี้วัด
21. ไม่ประมาทในธรรม
22. ให้ความเคารพ
23. อ่อนน้อมถ่อมตน
24. เป็นผู้สันโดษ
25. ความกตัญญู
26. ฟังธรรมตามกาล
27. อดทน
28. เป็นผู้ว่าง่าย
29. การพบสมณะ
30. สนทนาธรรมตามกาล
31. บ�ำเพ็ญตบะ
32. ประพฤติพรหมจรรย์
33. เห็นอริยสัจ
34. ท�ำนิพพานให้แจ้ง
35. จิตไม่หวั่นไหว
36. จิตไร้โศก
37. จิตปราศจากกิเลส
38. จิตเกษม

จ�ำนวนนักศึกษา
เลือก
ไม่เลือก ไม่ออกความ
เห็น
22
1
7
30
30
25
3
2
30
26
4
29
1
29
1
17
6
7
19
3
8
16
9
5
8
14
8
4
14
12
2
14
14
2
14
14
6
12
12
3
14
13
6
13
11

ระดับความส�ำคัญ, คน

1

2

3

4

5

เฉลี่ย

การเรียง
ล�ำดับ

11
15
16
10
23
5
11
9
2
7
7
1
1
1
1
3
2
1

6
10
10
7
5
13
13
15
9
7
5
4
1
1
1
3

5
3
2
6
8
4
4
6
3
2
2
2
1
1
1

2
2
1
2
2
1
2
1

2
2
1
-

1.7272
1.7333
1.7333
2.0000
1.4333
2.1153
1.8620
1.8965
2.2352
2.0000
1.9375
-

8
10
9
23
1
26
15
17
28
24
20
-

ตารางที่ 2 ล�ำดับมงคลที่ถูกเลือกเป็นดัชนีชี้วัดโดยนักศึกษา
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

มงคล (ดัชนีชี้วัด)
25. ความกตัญญู
11. บ�ำรุงบิดามารดา
7. เป็นพหูสูต
2. คบบัณฑิต
14. การงานไม่อากูล
3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
10. วาจาสุภาษิต
21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
23. อ่อนน้อมถ่อมตน
22. ให้ความเคารพ
1. ไม่คบคนพาล
9. มีวินัย
15. การให้ทาน
16. ประพฤติธรรม
27. อดทน
4. อยู่ในประเทศที่สมควร
28. เป็นผู้ว่าง่าย
20. เว้นจากการดื่มน�้ำเมา
6. ตั้งตนไว้ชอบ
31. บ�ำเพ็ญตบะ

เลือก (คน)
30
30
29
29
27
30
29
22
30
30
27
28
30
30
29
29
29
26
29
16

ระดับความส�ำคัญ (คน)
1
2
5
23
4
23
7
20
8
19
6
16
4
20
4
18
6
11
10
16
10
15
7
15
10
14
13
13
12
13
11
13
12
12
15
9
8
12
10
13
7
5
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ตารางที่ 2 ล�ำดับมงคลที่ถูกเลือกเป็นดัชนีชี้วัดโดยนักศึกษา (ต่อ)
ลำ�ดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28

มงคล (ดัชนีชี้วัด)

เลือก (คน)

19. งดเว้นบาป
8. เป็นผู้รู้ศิลปวิทยา
24. เป็นผู้สันโดษ
30. สนทนาธรรมตามกาล
5. เป็นผู้ทำ�บุญไว้ก่อน
26. ฟังธรรมตามกาล
18. การงานไม่มีโทษ
29. การพบสมณะ

25
27
25
19
25
26
30
17

ระดับความสำ�คัญ (คน)
1
2
8
13
11
9
10
7
7
7
10
7
5
13
7
12
2
9

ตารางที่ 3 ล�ำดับดัชนีชี้วัดจ�ำนวน 10 ตัวที่เลือกโดยนักศึกษา
ลำ�ดับที่ มงคลข้อที่
1
25
2
11
3
7
4
2
5
14
6
3
7
10
8
21
9
23
10
22

หัวข้อมงคล

ความกตัญญู
บำ�รุงบิดามารดา
เป็นพหูสูต
คบบัณฑิต
การงานไม่อากูล
บูชาคนที่ควรบูชา
วาจาสุภาษิต
ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
อ่อนน้อมถ่อมตน
ความเคารพ

วิจารณ์และสรุป

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามดังสรุปในตารางที่ 1
พบว่านักศึกษาเลือกดัชนีชี้วัดตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้ 28 ข้อ
ส่ ว นที่ เ หลื อ ไม่ ไ ด้ ถู ก เลื อ กมาพิ จ ารณาเนื่ อ งจากผู ้ ต อบ
แบบสอบถามเลือกดัชนีชวี้ ดั เหล่านัน้ น้อยกว่า 15 คน หัวข้อทีไ่ ม่
ถูกเลือกจ�ำนวน 10 หัวข้อได้แก่ การสงเคราะห์บุตร การ
สงเคราะห์ภรรยา การสงเคราะห์ญาติ ประพฤติพรหมจรรย์ เห็น
อริยสัจ ท�ำนิพพานให้แจ้ง จิตไม่หวัน่ ไหว จิตไร้โศก จิตปราศจาก
กิเลส และจิตเกษม มงคลเหล่านีเ้ ป็นหัวข้อ (คาถา) ทีจ่ ดั ไว้ลำ� ดับ
ท้ายๆ ซึง่ ยังไม่เกีย่ วข้องหรือน�ำมาใช้ประโยชน์ตรงตามสถานภาพ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม (นักศึกษา) ในสภาวะปัจจุบนั ดังนัน้
ข้อมูลทีไ่ ด้จงึ น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง
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คาถาที่
7
4
3
1
4
1
3
6
7
7

คำ�บาลี
กตัญญุตา
มาตาปิตุ อุปัฎฐานัง
พาหุสัจจะญัง จะ
ปัณฑิตานัญจะ เสวนา
อนากุลา จะ กัมมันตา
ปูชา จะ ปูชนียานัง
สุภาษิตา จะยา วาจา
อัปปะมาโท ธัมเม สุ
นิวาโต จะ
คาระโวจะ

การจัดล�ำดับความส�ำคัญจะอาศัยค่าระดับความ
ส�ำคัญเฉลีย่ ดังสรุปในตารางที่ 1 มาเป็นตัวตัดสินกล่าวคือ ค่าใด
ทีต่ ำ�่ กว่า ค่านัน้ จะมีระดับั ความส�ำคัญสูงกว่า นัน่ คือค่าทีต่ ำ�่ สุด
จะมีลำ� ดับความส�ำคัญสูงสุด ในกรณีทดี่ ชั นีชวี้ ดั มีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน
การจั ด เรี ย งล� ำ ดั บ จะอาศั ย จ� ำ นวนคนที่ เ ลื อ กดั ช นี ตั ว นั้ น ๆ
มากกว่ามาเป็นเกณฑ์พจิ ารณา ถ้าจ�ำนวนคนทีเ่ ลือกดัชนีตวั นัน้ ๆ
ยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากจ�ำนวนคนทีเ่ ลือกความส�ำคัญระดับ
1 มากกว่ามาเป็นเกณฑ์ตัดสินดัชนีชี้วัดล�ำดับที่ 22 กับ 23
(ตารางที่ 1) และล�ำดับที่ 9 กับ 10 (ตารางที่ 2) เป็นตัวอย่าง
ของผลทีเ่ กิดจากการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว

ปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดล�ำดับ
ของดัชนีชวี้ ดั คือ ระดับความส�ำคัญ เมือ่ พิจารณาจากข้อมูลใน
ตารางที่ 2 จะสังเกตได้วา่ ในล�ำดับต้นๆ จะมีจำ� นวนผูเ้ ลือกระดับ
ความส�ำคัญ (ระดับ 1) อยูใ่ นเกณฑ์สงู และจ�ำนวนดังกล่าวจะลด
หลัน่ กันไปจากค่ามากไปสูค่ า่ น้อย ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ถ้ามีผเู้ ลือก
ระดับความส�ำคัญเท่ากับ 1 มากเท่าใด ดัชนีชวี้ ดั ตัวนัน้ มีโอกาส
จะถูกเลือกอยูใู่ นล�ำดับต้นๆมากขึน้ เท่านัน้ และปัจจัยนีม้ อี ทิ ธิพล
สูงกว่าจ�ำนวนคนทีเ่ ลือกดัชนีชวี้ ดั ผลวิเคราะห์ทไี่ ด้สามารถคาด
การณ์ได้วา่ ถ้ามีผเู้ ลือกดัชนีชวี้ ดั ตัวใดเป็นจ�ำนวนมาก โอกาสที่
ดัชนีชวี้ ดั ตัวนัน้ จะอยูใ่ นล�ำดับต้นๆจะมีมาก แต่ตวั ตัดสินสุดท้าย
จะอยูท่ จี่ ำ� นวนผูเ้ ลือกระดับความส�ำคัญนัน่ คือ ถ้ามีผเู้ ลือกระดับ
ความส�ำคัญค่าน้อย (เช่น 1 หรือ 2) เป็นจ�ำนวนมากเท่าใด ดัชนี
ชีว้ ดั ตัวนัจ้ ะเป็นตัวทีถ่ กู เลือกเป็นล�ำดับต้นๆ
เมือ่ ใช้ระดับความส�ำคัญเฉลีย่ ดังกล่าวมาพิจารณาการ
จัดล�ำดับ จะสามารถเรียงล�ำดับจากส�ำคัญที่สุด (ล�ำดับที่ 1)
เรือ่ ยๆ ไปจนถึงล�ำดับสุดท้ายได้ 28 ล�ำดับตามผลทีป่ รากฏใน
ตารางที่ 2 ซึ่งพบว่านักศึกษาเกือบทั้งหมดให้ความส�ำคัญกับ
ความกตัญญู การบ�ำรุงบิดามารดาและความเป็นพหูสูต เป็น
มงคลทีม่ คี วามส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ คือ 1 2 และ 3 ตามล�ำดับ
เมือ่ ไล่ลำ� ดับต่อๆ กันมาจะพบว่า ล�ำดับที่ 1 ถึง 5 ดัชนีชวี้ ดั จะ
สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในด้านความกตัญญู
และบุพการีรวมทัง้ เป็นผูใ้ ฝ่รใู้ ฝ่ใจในการศึกษา ล�ำดับที่ 6 ถึง 10
ยังแสดงถึงความประพฤติทดี่ งี ามในตน อันได้แก่ วาจาสุภาษิต
อ่อนน้อมถ่อมตน และการให้ความเคารพ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ผี เู้ ลือกดัชนีวดั จ�ำนวน 8 ตัว ถึงร้อย
ละ 100 กล่าวคือ นักศึกษาทัง้ 30 คน มีความเห็นตรงกันว่า
สมควรเลือกหัวข้อมงคลทั้ง 8 ตัว มาเป็นดัชนีชี้วัดคุณธรรม

จริยธรรม (ตารางที่ 1) จากข้อมูลทีไ่ ด้จะสังเกตเห็นว่า ถ้าไม่ใช้คา่
ระดั บ ความส� ำ คั ญ มาพิ จ ารณาประกอบ การเรี ย งล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญจะกระท�ำไม่ได้ เพราะดัชนีชี้วัดทั้ง 8 ตัว จะมี
ความส�ำคัญเท่ากัน และถ้าจะเลือกสรุปผลโดยวิธนี ี้ การเลือกดัชนี
ชีว้ ดั ในตารางที่ 2 จะแตกต่างกันและไม่สามารถเรียงล�ำดับได้ ซึง่
จะไม่สอดคล้องกับกรรมวิธขี อง Delphi
ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้โดยภาพรวมสรุปได้ว่า
มงคล 38 ประการทีเ่ สนอให้เป็นดัชนีชวี้ ดั ของนักศึกษา มงคลที่
นักศึกษามีความเห็นว่าควรน�ำมาเป็นดัชนีชวี้ ดั มีจำ� นวน 28 ข้อ
เมือ่ เรียงล�ำดับความส�ำคัญโดยตัดสินใจเลือกไว้ 10 อันดับลดหลัน่
กันไปจะปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3 โดยผลสรุปสุดท้าย
สามารถกล่าวได้วา่ จากการสุม่ เลือกนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทีเ่ รียน
วิชา 000 131 ทักษะชีวติ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำนวน 30 คน นักศึกษาได้เลือก
มงคล 38 มาเป็นดัชนีชวี้ ดั คุณธรรมจริยธรรม และเมือ่ เรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญแล้วเห็นว่า ดัชนีชวี้ ดั คุณธรรมจริยธรรมทีค่ วรมีในตัว
นักศึกษา 5 อันดับแรก คือ ความกตัญญู การบ�ำรุงบิดามารดา
ความเป็นพหูสูต การคบบัณฑิต และการงานไม่อากูล นั่นคือ
นักศึกษายังมีจติ ส�ำนึกด้านคุณธรรมในแง่ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ และ
มุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ นในการใฝ่ศกึ ษาเป็นส�ำคัญ

เอกสารอ้างอิง
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ทัศนคติในการเลือกดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมจากมงคล 38
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
The Attitude of Ethical and Moral Indicators Selection Based on Festivity 38
by The First Year Students of Khon Kaen University

บทคัดย่อภาษาไทย งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ หาดัชนีชวี้ ดั คุณธรรมจริยธรรม โดยใช้มงคล 38 สะท้อนทัศนคติ

และความดีงามของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาจากการเฟ้นหาดัชนีชวี้ ดั ทีเ่ หมาะสมจ�ำนวน 10 ตัว ชีใ้ ห้เห็น
ว่านักศึกษาสะท้อนส�ำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในแง่ความกตัญญูต่อบุพการี และใฝ่ในการแสวงหาความรู้ รวมทั้งมีจิตส�ำนึก
ต่อการปฏิบัติตนเพื่อเป็นคนดีในสังคม
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) This was a classroom research for searching the ethical indicators by using
the festivity 38. The research was carried out for reflecting the attitude and virtue of students in Khon Kaen
University. The results pointed out by identifying 10 suitable items of the festivity that the students
reflected the ethical senses of gratitude, parents supporting, and extensive learning including the sense of
practical performing to be a meritorious citizen.
สถาบั น การศึ ก ษาจั ด เป็ น สั ง คมที่ มี บุ ค คลระดั บ
ความส�ำคัญของปัญหา	
เยาวชนรวมทั้งครูอาจารย์ที่มาอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อ
ที่มาของการวิจัย
โลกและสังคมปัจจุบันเป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ภารกิจในการถ่ายทอดความรูห้ รือวิชาการรวมทัง้ การอบรมบ่ม
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกอีกทั้ง เพาะความดีงาม เพื่อสร้างให้เยาวชนเหล่านี้เป็นมนุษย์ที่มี
ลักษณะการด�ำรงอยู่ของชีวิตตกอยู่ในยุคของวัตถุนิยมและ คุณภาพในสังคม ความประพฤติที่แสดงออกในชีวิตประจ�ำวัน
บริโภคนิยม สิ่งดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อม ของบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษา ย่อมสะท้อนถึงระดับ
ผลที่ประจักษ์ชัดต่อข่าวสารข้อมูลในชีวิตประจ�ำวันส่วนใหญ่ จิตส�ำนึกและคติธรรมประจ�ำใจ ทีซ่ มึ ซับมาจากสิง่ รอบข้าง การ
จะเป็ น เรื่ อ งของอาชญากรรม ความหิ ว โหย การท� ำ ลาย สะท้อนสิ่งดังกล่าวที่อาจมองเห็นโดยภาพรวมสามารถกระท�ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากน�้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อมองใน ได้โดยอาศัยการศึกษาวิจยั ในชัน้ เรียนด้วยการแสดงข้อคิดเห็น
มิติของศาสนาแล้วจัดได้ว่า สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการ ทัศนคติหรือเลือกตัวบ่งชี้ที่สามารถระบุถึงคุณธรรมจริยธรรม
เบียดเบียนและความขาดแคลน ซึ่งปฐมเหตุของสิ่งที่สะท้อน ในประเด็นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทั้งระดับตัวบุคคล และภาพ
ออกมาก็คอื มนุษย์เริม่ ขาดความดีงามในจิตใจ มิได้นำ� หลักแห่ง รวมของสังคมนั้นๆ ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถเลือกใช้มงคล 38
ความดีงามซึ่งมีอยู่ในค�ำสอนของศาสนาต่างๆ มาศึกษาและ ประการ ซึง่ เป็นหลักค�ำสอนทัว่ ไปในพุทธศาสนา (ปยุทธ์ ปยุตโต,
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน การชะลอปัญหาหรือการแก้ 2528, ปัญญา ใช้บางยาง, 2545) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความ
ปัญหา อาจกระท�ำได้โดยผ่านการชี้น�ำ และสั่งสอนในสิ่งที่ถูก จ�ำเป็นทีต่ อ้ งศึกษาวิจยั ด้วยหัวข้อข้างต้น เพือ่ ช่วยสะท้อนความ
ต้องดีงาม เพื่อกระตุ้นมโนธรรมส�ำนึกในจิตมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ คิดหรือทัศนคติที่แฝงเร้นอยู่ในจิตส�ำนึกของผู้ให้ข้อมูล อีกทั้ง
ระดับครอบครัว โรงเรียน ทั้งในระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ต่อทัศนคติเหล่านี้สามารถสะท้อน
ถึงคุณธรรม โดยรวมของบุคคลในสังคมนั้นๆ ได้ระดับหนึ่ง
โดยอาศัยเครื่องมือ วิธีการ และเหตุปัจจัยที่เหมาะสม

เหตุผลและความจ�ำเป็น

คุณธรรมจริยธรรมในตัวมนุษย์สามารถบ่มเพาะได้
โดยผ่านการเรียนรูจ้ าก (1) การถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าอบรม
สั่งสอนสืบต่อกันมา (2) การได้เห็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ตามครรลองแห่งคุณธรรมเป็นแบบอย่าง และ (3) การได้
ประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดคุณธรรมจริยธรรมในตน
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แนวคิดทฤษฎี

มงคลในความหมายที่เข้าใจได้โดยง่ายก็คือ ธรรม
ที่น�ำมาซึ่งความสุขความเจริญ หรือสิ่งที่ท�ำให้มีโชคดี (ปยุทธ์
ปยุตโต, 2528) จากการเล่าขานสืบต่อตัง้ แต่สมัยพุทธกาล มีการ
กล่าวสรุปถึงทีม่ าของมงคล 38 ว่า เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า
ที่ทรงแสดงแก่เทวดาในยามค�่ำคืนหนึ่ง ณ เขตวันมหาวิหาร

ในกรุงสาวัตถี และได้ตรัสซ�ำ้ มงคลดังกล่าวแก่พระอานนท์ไว้อกี
โสดหนึง่ ในเช้าวันรุง่ ขึน้ (ปัญญา ใช้บางยาง, 2545)
การน�ำมงคล 38 มาเผยแพร่ชี้แนะให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมมนุษย์สามารถอาศัยแนวคิดที่ว่า มงคลใดสมควรถูก
เลือกและถูกจัดล�ำดับความส�ำคัญที่น�ำมาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตามทัศนคติของกลุ่มบุคคลที่ก�ำลังท�ำหน้าที่
ต่างๆ กัน โดยมีความเชื่อว่า ถ้าผู้ใดมีการปฏิบัติตนตามหลัก
แห่งมงคลได้มากข้อเท่าใด ผู้นั้นก็จะมีความเจริญ มีความสุข
เฉพาะตนยิง่ ขึน้ เท่านัน้ หรืออาจเหนีย่ วน�ำให้สงั คมรอบข้างเกิด
ความสงบสุขได้ ทฤษฎีเกี่ยวกับมงคล 38 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
นามธรรม ซึง่ ประโยชน์ทางรูปธรรมจะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ มนุษย์มี
การน�ำมงคลมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป้าหมายในการพัฒนา
คุณธรรมในตนไปสู่ความดีงามทางกาย วาจา และใจ หากจะ
กล่าวเป็นทฤษฎีทางโลกให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับมงคล 38
อาจอิงหลักธรรมในโอวาทปฏิโมกข์ทกี่ ล่าวว่า “ละชัว่ ประพฤติดี
และท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์” นั่นเอง
ดังนัน้ การน�ำมงคล 38 ซึง่ ถูกจัดหมวดหมูแ่ ละล�ำดับ
ความยากง่ายต่อการปฏิบตั ไิ ว้ชดั เจนแล้วมาให้บคุ คลเป้าหมาย
(นักศึกษา) ได้แสดงทัศนคติผ่านหัวข้อมงคลต่าง ๆ ออกมาว่า
มีมโนธรรมส�ำนึกในเรื่องใด และมากน้อยเพียงไร ตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ จะช่วยสะท้อน (1) คุณธรรม (2) ความปรารถนา
หรือมุ่งมั่นในสิ่งดีงาม และ (3) การกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ
ปฏิบัติในปัจเจกบุคคลหรือภาพรวมของสังคมนั้น ๆ ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

หาดัชนีชี้วัดเชิงคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ทัศนคติ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค�ำถามการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้สามารถตั้งประเด็นค�ำถามเพื่อค้นหา
ค�ำตอบได้อย่างเป็นล�ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาเลือกมงคลข้อใดบ้างมาเป็นดัชนีชี้วัด
2. นักศึกษาเลือกมงคลข้อนัน้ ๆ มากน้อยลดหลัน่ กัน
อย่างไร
3. นักศึกษาให้ความส�ำคัญของตัวเลือก (มงคลข้อ
นั้น ๆ) อยู่ในระดับใด
4. ระดับความส�ำคัญโดยภาพรวมของมงคลเหล่านัน้
เป็นอย่างไร
5. มงคลที่ ถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด ตามการแปลผลใน
ค�ำถามข้อที่ 4 ข้างต้น จากล�ำดับ 1 ถึง 10 คือ มงคลข้อใดบ้าง

สมมติฐานการวิจัย

1. มงคล 38 จัดเป็นสิ่งดีงามที่เมื่อน�ำไปประพฤติ
ปฏิบัติ หรือน�ำไปพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆ แล้วสามารถเหนี่ยว
น�ำให้เกิดมโนธรรมส�ำนึกในตนได้ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
กับตนเองและสังคมรอบข้างได้
2. การจัดล�ำดับมงคลจากล�ำดับที่ 1 (ส�ำคัญหรือชืน่
ชอบมากทีส่ ดุ ) ลดหลัน่ กันไป จะสะท้อนความคิดหรือความรูส้ กึ
หรือจิตไร้สำ� นึกของปัจเจกบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในสังคมนัน้ ได้
ในระดับที่มีนัยยะส�ำคัญ
3. ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีน่ ำ� มาใช้สามารถแปรผลในระดับ
ที่น่าเชื่อถือได้

ระเบียบวิธีวิจัย

ขั้นตอนวิจัยมีล�ำดับดังต่อไปนี้
1. สร้างแบบสอบถาม (questionnaire) เพือ่ ใช้เป็น
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล โดยก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั (indicator) ด้วย
หัวข้อในมงคล 38 ประการ ตามรูปแบบของ Delphi Technique
(Canter, 1996, Ott, 1978)
2. วิเคราะห์แบบสอบถามตามกรรมวิธขี อง Delphi
ดังนี้
2.1 ส่งแบบสอบถามให้กลุม่ ประชากรตัวอย่าง โดย
สุ่มเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 000 131
ทักษะชีวติ ซึง่ เป็นกลุม่ วิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส�ำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 และภาคต้นปีการศึกษา
2550 เป็นผูต้ อบแบบสอบถาม
2.2 ให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนตั ด สิ น ใจอย่ า งอิ ส ระ
โดยเสนอทางเลือก 3 ทางว่าจะ เลือก ไม่เลือก หรือ ไม่ออก
ความเห็น อย่างใดอย่างหนึง่ โดยวิธที ำ� เครือ่ งหมายลงในช่องว่าง
ทีก่ ำ� หนดในแต่ละหัวข้อของมงคล 38 ประการ
2.3 ในกรณีทผี่ ตู้ อบแบบสอบถามตัดสินใจว่าเลือก
จะต้องให้คา่ ระดับความส�ำคัญ (significance rating) ระดับใด
ระดับหนึง่ ทีก่ ำ� หนดค่าเป็นจ�ำนวนเต็มจากค่าน้อยไปหาค่ามาก
(จาก1 ถึง 5) ก�ำกับตัวเลือกนัน้ ๆ มาด้วย ซึง่ ก�ำหนดค่าหมายเลข
1 หมายถึงส�ำคัญมากทีส่ ดุ และค่าหมายเลข 5 ส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ
โดยวิธที ำ� เครือ่ งหมายลงในช่องทีก่ ำ� หนด
2.4 ในกรณีทผี่ ตู้ อบแบบสอบถามตัดสินใจ ไม่เลือก
หรือ ไม่ออกความเห็น ผู้ตอบไม่ต้องให้ค่าระดับความส�ำคัญ
ของดัชนีชวี้ ดั ตัวนัน้ ๆ
2.5 ค�ำนวณค่าระดับความส�ำคัญเฉลี่ย (average
significance rating) ของดัชนีชวี้ ดั ทุกตัวแล้วน�ำมาเรียงล�ำดับ
จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำ�นึก”
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ใหม่จากค่าน้อยทีส่ ดุ ไปหาค่ามากทีส่ ดุ แต่มเี งือ่ นไขว่า ถ้าดัชนีชี้
วัดตัวนั้นๆ ถูกเลือกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ หมดจะไม่นำ� ค่าระดับความส�ำคัญเฉลีย่ มาร่วม
เรียงล�ำดับใหม่
2.6 น�ำดัชนีช้ีวัดจากการจัดล�ำดับใหม่มาสรุปเป็น
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยสามารถเลือก
จ�ำนวนของดัชนีได้ตามต้องการ
2.7 การค�ำนวณค่าระดับความส�ำคัญเฉลีย่ จะใช้สตู ร
ดังแสดงในสมการที่ 1 ดังนี้
∑IR
Ri =		 ij j
(1)
Ji
ในที่นี้ Ri = ค่าระดับความส�ำคัญเฉลีย่ ของดัชนีชวี้ ดั ตัวที่ i
(i = 1, 2, 3,……38)
Iij = จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกดัชนีชี้วัด
ตัวที่ i ด้วยค่าระดับความส�ำคัญ ล�ำดับที่ j (j = 1, 2, 3,….5)
Rj = ค่าระดับความส�ำคัญล�ำดับที่ j (Rj = j)
Ji = จ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดทีเ่ ลือกดัชนี
ชีว้ ดั ตัวที่ i = ∑Iij

ผลการวิจัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 001 131
ทักษะชีวิต (วิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ถูก
ก� ำ หนดเป็ น กลุ ่ ม ประชากรส� ำ หรั บ การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ย
แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ โดยเลือกนักศึกษา 3 กลุม่ (ใน 6 กลุม่ )

จากนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในภาคปลายของปีการศึกษา 2549
แต่ละกลุม่ มีนกั ศึกษา 60 คน 50 คน และ 60 คน แบบสอบถาม
ได้ถูกแจกให้นักศึกษาทุกคน และได้รับคืนกลับมา 55 ชุด 48
ชุด และ 53 ชุด ตามล�ำดับ ซึ่งเทียบได้เป็นร้อยละ 91.67,
96.00 และ 88.33 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังมีวจิ ยั ต่อโดยอาศัย
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษา 2550
ซึ่งมีนักศึกษาเพียง 1 กลุ่ม (30 คน) เป็นประชากรสุ่ม โดย
สามารถควบคุมแบบสอบถามให้ตอบกลับคืนมาให้ทั้งหมด ดัง
นั้น จึงกล่าวได้ว่านักศึกษาทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน
200 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืนมาทัง้ สิน้ 186 คน หรือเทียบ
ได้เป็นร้อยละ 93
เมือ่ น�ำผลมาวิเคราะห์ตามกรรมวิธขี อง Delphi โดย
วิ เ คราะห์ แ ยกเป็ น 4 กลุ ่ ม และวิ เ คราะห์ เ ป็ น ภาพรวม
ของแนวคิดเห็นทัง้ หมด จะปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1 ถึง
ตารางที่ 4 โดยผลสรุปรวมทั้ง 4 กลุ่ม แสดงในตารางที่ 1
ส� ำ หรั บ ตารางที่ 2 เป็ น ตั ว อย่ า งการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามของนักศึกษาที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 2550
(ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ, 2551) ส่วนตารางที่ 3 เป็นการเปรียบ
เทียบความแตกต่างของล�ำดับ (ranking) ของดัชนีชวี้ ดั ระหว่าง
กลุ่มทั้ง 4 ตารางที่ 4 เป็นผลการวิจัยที่ให้ภาพรวมว่านักศึกษา
มีทัศนคติต่อการเลือกมงคล 38 ประการ มาเป็นดัชนีชี้วัด
คุณธรรมจริยธรรม โดยเลือกความส�ำคัญจาก 10 ล�ำดับแรก
มาเป็นข้อสรุป

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม
ช่องตัวเลือก
ดัชนีชี้วัด

ระดับความส�ำคัญ
1

2

3

4

5

เฉลี่ย

การเรียงล�ำดับ
Ranking

91

55

15

7

5

1.728

4

เลือก

ไม่เลือก

1. ไม่คบคนพาล

173

8

ไม่ออกความ
เห็น
5

2. คบบัณฑิต

176

3

7

99

47

15

8

7

1.733

6

3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา

176

4

6

96

46

21

5

8

1.767

7

4. อยู่ในประเทศที่สมควร

164

12

10

45

62

42

11

4

2.189

27

5. เป็นผู้ท�ำบุญไว้ก่อน

152

13

21

54

50

33

11

4

2.085

25

6. ตั้งตนชอบ

175

4

7

96

47

18

11

3

1.731

5

7. เป็นพหูสูต

183

1

2

135 26

6

6

10

1.524

3

8. เป็นผู้รู้ศิลปวิทยา

149

13

24

67

47

21

8

6

1.892

16

9. มีวินัย

177

1

8

90

52

20

11

4

1.796

9

12

จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำ�นึก”

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม (ต่อ)
ช่องตัวเลือก

ระดับความส�ำคัญ
1

2

3

4

5

เฉลี่ย

การเรียงล�ำดับ
Ranking

74

50

35

13

4

1.994

21

2

143 22

5

2

12

1.467

2

107

47

18

5

3

2

4

-

-

28

111

47

12

8

3

-

5

-

-

14. การงานไม่อากูล

166

4

16

74

51

26

10

5

1.921

17

15. การให้ทาน

181

1

4

67

69

32

11

2

1.961

18

16. ประพฤติธรรม

178

3

5

81

70

15

9

3

1.781

8

17. สงเคราะห์ญาติ

128

23

35

27

44

40

10

7

2.422

29

18. การงานไม่มีโทษ

179

3

4

57

72

35

13

2

2.056

23

19. งดเว้นบาป

162

4

20

76

56

20

5

5

1.808

10

20. เว้นจากการดื่มน�้ำเมา

170

6

10

84

44

26

10

6

1.882

14

21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

141

12

33

46

50

38

7

-

2.052

22

22. ให้ความเคารพ

174

3

9

81

50

30

11

2

1.868

12

23. อ่อนน้อมถ่อมตน

182

2

2

88

53

24

10

7

1.873

13

24. เป็นผู้สันโดษ

156

9

21

48

53

38

13

4

2.179

26

25. ความกตัญญู

186

-

-

150 19

3

-

14

1.435

1

26. ฟังธรรมตามกาล

137

14

35

15

49

53

17

3

2.591

31

27. อดทน

177

-

9

81

65

18

4

9

1.842

11

28. เป็นผู้ว่าง่าย

175

4

7

62

69

31

10

3

1.988

20

29. การพบสมณะ

108

25

53

11

42

43

10

2

2.518

30

30. สนทนาธรรมตามกาล

113

23

50

13

28

46

18

8

2.823

32

31. บ�ำเพ็ญตบะ

167

11

8

79

52

19

10

7

1.886

15

32. ประพฤติพรหมจรรย์

122

30

34

61

25

20

9

7

1.983

19

33. เห็นอริยสัจ

69

49

68

10

21

24

9

5

-

-

34. ท�ำนิพพานให้แจ้ง

36

68

82

2

13

10

6

5

-

-

35. จิตไม่หวั่นไหว

65

53

68

11

17

24

10

3

-

-

36. จิตไร้โศก

109

29

48

26

35

31

12

5

2.403

28

37. จิตปราศจากกิเลส

71

51

64

16

21

16

16

2

-

-

38. จิตเกษม

100

32

51

39

34

14

8

5

2.060

24

ดัชนีชี้วัด

เลือก

ไม่เลือก

10. วาจาสุภาษิต

176

1

ไม่ออกความ
เห็น
9

11. บ�ำรุงบิดามารดา

184

-

12. สงเคราะห์บุตร

32

13. สงเคราะห์ภรรยา

จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำ�นึก”
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2550
ช่องตัวเลือก

ระดับความส�ำคัญ
2

3

4

5

เฉลี่ย

การเรียง
ล�ำดับ
Ranking

7

3

1

1

1.7407

11

19

8

-

-

2

1.5517

4

-

20

4

4

1

1

1.6333

6

1

-

12 12

3

-

2

1.8965

16

25

2

3

10

7

5

3

-

2.0440

25

6. ตั้งตนไว้ชอบ

29

1

-

13 10

2

3

1

1.9300

19

7. เป็นพหูสูต

29

1

-

20

7

-

1

1

1.4827

3

35. จิตไม่หวั่นไหว

2

14

14

1

1

-

-

-

-

-

36. จิตไร้โศก

6

12

12

3

-

1

2

-

-

-

37. จิตปราศจากกิเลส

3

14

13

2

-

1

-

-

-

-

38. จิตเกษม

6

13

11

1

3

1

1

-

-

-

ดัชนีชี้วัด

ไม่ออกความ
1
เห็น
15

เลือก

ไม่เลือก

1. ไม่คบคนพาล

27

3

2. คบบัณฑิต

29

-

1

3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา

30

-

4. อยู่ในถิ่นแวดล้อมที่ดี

29

5. ท�ำความดีพร้อมไว้ก่อน

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่ม เฉพาะ 10 ล�ำดับแรก
ล�ำดับที่

หัวข้อมงคล 38 ที่เลือกโดยนักศึกษา
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 4

1
2
3
4
5

25. ความกตัญญู
11. บ�ำรุงบิดามารดา
7. เป็นพหูสูต
2. คบบัณฑิต
14. การงานไม่อากูล

11. บ�ำรุงบิดามารดา
25. ความกตัญญู
7. เป็นพหูสูต
6. ตั้งตนไว้ชอบ
19. งดเว้นบาป

7. เป็นพหูสูต
25. ความกตัญญู
11. บ�ำรุงบิดามารดา
27. อดทน
2. คบบัณฑิต

25. ความกตัญญู
11. บ�ำรุงบิดามารดา
1. ไม่คบคนพาล
7. เป็นพหูสูต
6. ตั้งตนไว้ชอบ

6
7
8
9
10

3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
10. วาจาสุภาษิต
21. ไม่ประมาทในธรรม
23. อ่อนน้อมถ่อมตน
22. ให้ความเคารพ

16. ประพฤติธรรม
3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
9. มีวินัย
31. บ�ำเพ็ญตบะ
2. คบบัณฑิต

23. อ่อนน้อมถ่อมตน
20. เว้นจากการดื่มน�้ำเมา
1. ไม่คบคนพาล
6. ตั้งตนไว้ชอบ
9. มีวินัย

2. คบบัณฑิต
22. ให้ความเคารพ
20. เว้นจากการดื่มน�้ำเมา
8. เป็นผู้รู้ศิลปวิทยา
10. วาจาสุภาษิต

หมายเหตุ : กลุ่มที่ 1 นักศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2550
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2549 (section 1)
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2549 (section 2)		
กลุ่มที่ 4 นักศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2549 (section 3)		
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กลุ่มที่ 3

จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำ�นึก”

ตารางที่ 4 สรุปผลการจัดล�ำดับดัชนีชี้วัดจ�ำนวน 10 ตัว ที่เลือกโดยนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม
ล�ำดับที่

มงคลข้อที่

หัวข้อมงคล

1.
2.
3.
4.
5.

25
11
7
1
6

ความกตัญญู
บ�ำรุงบิดามารดา
เป็นพหูสูต
ไม่คบคนพาล
ตั้งตนไว้ชอบ

7
4
3
1
2

กตัญญุตา
มาตาปิตุ อุปัฏฐานัง
พาหุสัจจะญัง จะ
อเสวนา จะ พาลานัง
อัตตะสัมมา ปณิฐิ จะ

6.
7.
8.
9.
10.

2
3
16
9
19

คบบัณฑิต
บูชาบุคคลที่ควรบูชา
ประพฤติธรรม
มีวินัย
งดเว้นบาป

1
1
5
3
6

ปัณฑิตานัญจะ เสวนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
ธัมมะจริยา จะ
วินโย จะ
อารตี วิระตี ปาปา

ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้โดยภาพรวมสรุปได้ว่า
มงคล 38 ประการ ที่ เ สนอให้ เ ป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด โดยนั ก ศึ ก ษา
มีจ�ำนวน 32 ข้อ เมื่อเรียงล�ำดับความส�ำคัญโดยตัดสินใจ
เลือกไว้ 10 อันดับ ลดหลั่นกันไปจะปรากฏผลดังแสดงใน
ตารางที่ 4 ซึ่งผลสรุปสุดท้ายสามารถกล่าวได้ว่า จากการสุ่ม
เลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชา 000 131 ทักษะชีวิต
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาจ�ำนวน 186 คน ที่เลือกมงคล 38
มาเป็นดัชนีชี้วัดระดับคุณธรรมจริยธรรม และเมื่อเรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญแล้วเห็นว่า ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมที่ควรมีใน
ตัวนักศึกษา 5 อันดับแรก คือ ความกตัญญู การบ�ำรุงบิดามารดา
ความเป็นพหูสตู ไม่คบคนพาล และการตั้งตนไว้ชอบ นั่นคือ
นักศึกษายังมีจติ ส�ำนึกด้านคุณธรรมในแง่ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ และ
มุ่งมั่นปฏิบัติตนในการใฝ่ศึกษาและการประพฤติตนเป็นคนดี
ในสังคมเป็นส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะและประโยชน์/ผลกระทบจากการน�ำ
การวิจัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

คาถาที่

คำ�บาลี

เอกสารอ้างอิง

		
1. ปยุทธ์ ปยุตโต. (2528). พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบั บ ประมวลธรรม. มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร.
2. ปัญญา ใช้บางยาง. (2545). มงคลชีวิต 38
ประการ ส�ำหรับนักเรียน. ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
กรุงเทพมหานคร.
3. ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ. (2551). ดัชนีชวี้ ดั คุณธรรม
จริยธรรมด้วยมงคล 38. วารสารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, (1)1, 50-56.
4. Canter, L.W., (1996). Environmental
Impact Assessment. 2nd Ed., McGraw-Hill, lnc.,
New York.
5. Ott, W.R. (1978). Environmental Indices :
Theory and practice. Ann Arbor Science Publisher lnc.,
Ann Arbor, Michigan.

1. ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นกั เรียนนักศึกษาหรือองค์กร
ตลอดจนบุคคลทั่วไป หันมาให้ความส�ำคัญของหลักธรรมใน
ศาสนาพุทธ
2. เป็นตัวอย่างให้ครูอาจารย์ระดับต�ำ่ กว่าอุดมศึกษา
น�ำกรรมวิธีไปหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
(ranking) แบบถ่วงน�้ำหนัก (weighting scale, significant
rating)
3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กบั นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในองค์กร
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มงคล 38 ประโยชน์ที่บุคคลในวงการศึกษาควรได้รับ
อารัมภบท

เมือ่ เอ่ยค�ำว่า “มงคล 38” หรือเรียกกันทัว่ ไปว่า มงคลชีวติ ผูอ้ า่ น (บางคน) คงเกิดความรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งของศาสนาพุทธ
ในระดับน่าเบือ่ หน่ายหรือรูแ้ ล้วก็งนั้ ๆ ตามด้วย ไม่อยากฟัง ไม่อยากรูซ้ ำ�้ ไม่อยากอ่านและเอาไว้กอ่ น ไว้ศกึ ษาทีหลัง (เมือ่ คราว
แก่เฒ่า) ก็ได้ โดยเฉพาะผูท้ เี่ ป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ หรือแม้แต่บางครูบาอาจารย์ในทุกระดับ
แม้วา่ มงคล 38 จะดูเป็นเรือ่ งทีอ่ าจจะเกิดความรูส้ กึ ดังกล่าวได้งา่ ย แต่ถา้ ลองแง้มใจสักนิด ลองสละเวลาอ่านบทความนี้
ให้จบเพียงหนึง่ เทีย่ ว บางทีบญ
ุ กุศลเก่าทีเ่ คยได้สร้างสมมา อาจช่วยเตือนใจให้ทา่ นเปลีย่ นความคิดใหม่จนรูส้ กึ ว่า เราก�ำลังปฏิบตั ติ น
ตามครรลองของมงคล 38 อยูอ่ ย่างไม่รตู้ วั เพียงแต่ไม่ได้เฉลียวใจ เนือ่ งเพราะไม่มใี ครมาบอกกล่าวตอกย�ำ้ ให้ตระหนักถึงสิง่ ดีงาม
ทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์และเทวดาไว้เมือ่ เกือบ 2,600 ปีมาแล้ว
บทความนีจ้ ะพยายามเขียนเนือ้ หาให้กระชับโดยไม่ลงรายละเอียดปลีกย่อยเกินไปแต่จะใช้คำ� หลัก (keyword) ทีไ่ ม่ขยาย
ความมากนักมาใช้สอื่ ความ โดยอนุมานว่า ผูท้ จี่ ะมาอ่านบทความนีม้ ี “ต้นทุนทางธรรมะ” มาในระดับทีเ่ กิดมงคลข้อที่ 26 (ฟังธรรม
ตามกาล) และข้อที่ 30 (สนทนาธรรมตามกาล) อยูบ่ า้ งแล้ว แม้จะฟังด้วย “สุตตมยปัญญา” ผ่านบทความนี้ หรือสนทนาธรรมกับ
ตนเองด้วย “จินตามยปัญญา” ก็ตาม ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ตอกย�ำ้ ปัญญาตัวสุดท้ายคือ “ภาวนามยปัญญา” ทีไ่ ด้เคยปฏิบตั ติ นตามมงคล
เหล่านัน้ มาบ้างแล้ว ก็ถอื ว่าเป็นเรือ่ งน่ายินดีและช่วยให้เกิดมงคลเพิม่ เติมไปโดยปริยาย

นิยามและความหมาย

ค่าว่า “มงคล (festivity)” เป็นค�ำทีเ่ กีย่ วข้องใกล้ชดิ
กับค�ำว่า คุณธรรม (morality) และจริยธรรม (ethics) จึงจะให้
นิยามให้เข้าใจตรงกันกับความหมายอย่างกระชับในเบื้องต้น
ไว้กอ่ นว่า
มงคล คือ สิง่ ทีท่ ำ� ให้มโี ชคดี ธรรมทีน่ ำ� มาซึง่ ความสุข
ความเจริญ
คุณธรรม คือ การมีจติ ปกติ สงบ ร่มเย็น		
จริยธรรม คือ การประพฤติตนตามหลักที่ถูกต้อง
ดีงาม
และส�ำหรับทีม่ าของ มงคล 38 นัน้ มาจากพุทธพจน์
ทีแ่ สดงแก่เทวดา ณ เชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถี สมัยพุทธกาล
ในประเทศอิ น เดี ย โดยเนื้ อ หาของมงคลนี้ ไ ด้ ต รั ส ซ�้ ำ แก่
พระอานนท์เถระอีกครัง้ หนึง่ จัดเป็นธธรมะส�ำหรับมนุษย์ทกุ คน
ไม่แต่เทวดาเท่านัน้ ถ้าจะกล่าวให้รวบรัดก็อาจกล่าวได้วา่ “เป็น
ธรรมะเพือ่ ด�ำเนินชีวติ ให้เจริญงอกงามบรรลุประโยชน์และก่อให้
เกิดความสงบสุข”
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ประเภทและชนิด

เนื่องจากหัวข้อและความหมายรวมทั้งเนื้อหาสาระ
ของมงคลมีมากถึง 38 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีความยากและง่าย
ต่อการท�ำความเข้าใจและการน�ำไปปฏิบัติไม่เท่ากัน มงคล
เหล่านัน้ จึงถูกจัดไว้เป็นกลุม่ (ทีเ่ รียกว่า “คาถา”) รวม 10 กลุม่
โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยหัวข้อมงคล 3 ข้อถึง 5 ข้อและ
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ได้ทรงเรียงล�ำดับ จากเรียบง่าย อันหมายถึง
การน�ำไปประพฤติปฏิบัติได้ง่าย ไปสู่ความลุ่มลึก (ปฏิบัติได้
ค่อนข้างยาก จนถึงยากที่สุด) จนสามารถน�ำตนเองออกจาก
“วัฏสงสาร” ได้ ถ้าน�ำมงคล (ข้อยากๆ เหล่านัน้ ) ไปขยายความ
เพื่อค้นหาหลักธรรมอันลุ่มลึกไปสู่การพ้นทุกข์สิ้นเชิงต่อไป
หัวข้อมงคลทั้ง 38 ที่แบ่งเป็น 10 คาถา สรุปไว้ในตารางที่ 1
ดังนี้

ตารางที่ 1 หัวข้อมงคลในแต่ละคาถาพร้อมทั้งความหมายอย่างย่นย่อ
คาถาที่ มงคลข้อที่
1

2

3

4

5

6

หัวข้อมงคล

ความหมายโดยย่อ

1

ไม่คบคนพาล

2

คบบัณฑิต

3

บูชาบุคคลที่ควรบูชา

-ไม่สอ้ งเสพเสวนา ให้ความคุน้ เคยสนิทสนม ยกย่องเป็นพวกพ้องกับคนทีท่ ำ�
ชัว่ ทางกาย วาจา และใจ
-คบคนดี ผูร้ ดู้ รี ชู้ วั่ ซึง่ สามารถปฏิบตั ติ นในแนวทางทีด่ งี ามแก่ตน และสังคม
รอบข้าง
-บูชาบิดามารดา ครูอาจารย์ นักปราชญ์ ผูร้ ู้ นักบวช (ทีม่ คี วามประพฤติดงี าม)

4
5
6

อยู่ในถิ่นประเทศอัน
สมควร
เป็นผู้เคยท�ำบุญไว้ก่อน
ตั้งตนไว้ชอบ

-อยูใ่ นสถานทีอ่ นั เหมาะสมแก่การด�ำรงชีวติ การศึกษาเล่าเรียน (สัปปายะ) ที่
ไม่เกิดอันตราย
-สัง่ สมบุญกิรยิ าวัตถุ 10 กุศลกรรมบถ 10 บารมี 10
-ตัง้ มัน่ และสอดส่องจิตของตนต่อการประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องเป็นหลัก

7

เป็นพหูสูต

8
9
10

รู้ศิลปะวิทยาการ
มีวินัย
มีวาจาสุภาษิต

-สนใจเล่าเรียน ค้นคว้า ไต่ถาม เรียนรู้ จากผูค้ นและการสังเกตจากสรรพสิง่
รอบข้าง
-มีความรูใ้ นวิชาการวิชาชีพในขัน้ ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
-มีวนิ ยั แก่ตนเองและเคารพกฎระเบียบในสังคมส่วนรวม
-กล่าวแต่คำ� พูดทีถ่ กู ต้อง ไพเราะ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผูอ้ นื่ และส่วนรวม
รวมไปถึง กถาวัตถุ 10

11
12

บ�ำรุงบิดามารดา
สงเคราะห์บุตร

13
14

สงเคราะห์ภรรยา
การงานไม่อากูล

15

ให้ทาน

16
17
18

ประพฤติธรรม
สงเคราะห์ญาติ
ท�ำการงานไม่มีโทษ

19

การงดเว้นบาป

20
21

เว้นจากการดื่มน�้ำเมา
ไม่ประมาทในธรรม

-เลี้ยงดู เอาใจใส่บิดามารดา และบุพการี (ทิศ 6 : เบื้องหน้า)
-เลีย้ งดูและอบรม บุตรธิดาให้เป็นคนดี และสามารถเลีย้ งตัวเองได้ (ทิศ 6 :
เบือ้ งหลัง)
-ให้การยกย่องและความเป็นใหญ่ในกิจอันควร (ทิศ 6 : เบื้องหลัง)
-ไม่เกียจคร้านการงานและภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ไม่ทำ� งานให้คงั่ ค้าง
-สละทรัพย์หรือสิง่ ของ อวัยวะ (เช่น โลหิต) ความรู้ และสิง่ ทีค่ วรให้แก่บคุ คล
หรือสิ่งที่สมควร
-ปฏิบัติตนตามศีล 5 หรือ ศีล 8 สมถะกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐาน
-ให้ความอนุเคราะห์พี่น้อง เครือญาติ ทั้งฝ่ายบิดาและมารดาตามโอกาส
-ท�ำการงานทีเ่ ว้นจากการเบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ ตลอดจนสังคม (สัมมา
อาชีวะ)
-เว้นจากการกระท�ำที่เกิดจากอกุศลจิตที่ก่อให้เกิดบาปทางกายและวาจา
กับตนเองและผู้อื่น
-เว้นเครื่องดื่มหรือสิ่งเสพติดทั้งปวดที่ท�ำให้ขาดสติ
-มีสติในการกระท�ำสิ่งต่างๆ ทางกายและวาจา
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ตารางที่ 1 หัวข้อมงคลในแต่ละคาถาพร้อมทั้งความหมายอย่างย่นย่อ (ต่อ)
คาถาที่ มงคลข้อที่
7

8

9

10

18

หัวข้อมงคล

22

เป็นผู้ให้ความเคารพ

23
24

อ่อนน้อมถ่อมตน
เป็นผู้มีสันโดษ

25

มีความกตัญญู

26

ฟังธรรมตามกาล

27

มีความอดทน

28

เป็นผู้ว่าง่าย สั่งสอนง่าย

29

พบสมณะ

30

สนทนาธรรมตามกาล

31

บ�ำเพ็ญตบะ

32

ประพฤติพรหมจรรย์

33

เห็นอริยสัจ

34

ท�ำนิพพานให้แจ้ง

35

จิตไม่หวั่นไหว

36

จิตไร้โศก

37
38

จิตปราศจากกิเลส
จิตเกษม
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ความหมายโดยย่อ
-ให้ความเคารพต่อบุคล สถานที่ (ศาสนสถาน) สิ่งสักการะต่างๆ
ตามที่เห็นสมควร
-มีความสุภาพ อ่อนน้อม ทั้งกายและวาจาต่อบุคคลทั่วไป
-พอใจ ยินดีในสิ่งที่ตนมี พึงมีพึงได้ และแสวงหามาได้ตามก�ำลัง
โดยชอบธรรม
-รู้คุณและตอบแทนบุญคุณบุคคลที่สมควร ตามโอกาสและฐานะ
แห่งตน
-สนใจสดับตรับฟังธรรม สิ่งแนะน�ำที่ดีงาม จากสื่อหรือบุคคล
ตามโอกาส
-อดทนอดกลั้นต่อสิ่งคุกคามจากมนุษย์ (ทางกาย วาจา) ธรรมชาติ
สถานการณ์ต่าง ๆ
-ไม่ดอื้ รัน้ หยิง่ ยะโส เปิดใจรับฟังและน้อมน�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตน
มาประพฤติปฏิบัติ
-เข้าหาสมณบุคคล (นักบวช พระ) หรือสมณธรรม (ด้วยใจและ
ปัญญา) เพื่อประโยชน์ในการรับธรรมะ
-มีการปุจฉา วิสัชนา หัวข้อธรรมที่สนใจหรือสงสัย กับผู้รู้เพื่อเพิ่ม
เติมปัญญาโลกและปัญญาธรรม
-ข่มหรือต้านทาน (เผา) กิเลสที่มีในใจตน (เช่น เสริมสร้างมงคลใน
คาถาที่ 6 ให้เข้มแข็ง)
-ปฏิบตั ติ นเพือ่ เตรียมพร้อมเข้าสูท่ างแห่งความพ้นทุกข์สนิ้ เชิงอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน
-ใช้ปัญญาใคร่ครวญเพื่อให้รู้จริงและรู้แจ้งในทุกข์ เหตุแห่งทุกข์
และหนทางดับทุกข์
-ใช้ภาวนามยปัญญาเพื่อท�ำความดับทุกข์สิ้นเชิงด้วยอริยมรรคและ
วิปัสสนาญาณ
-จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 8 ทั้งฝ่ายชอบใจ (ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข) และฝ่ายไม่ชอบใจ (เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์)
-จิตทีป่ ราศจากความโศกเศร้าอันเนือ่ งมาจากความยึด (โลภะ) ความ
รักและความพลัดพรากจากสิ่งรัก
-จิตที่ปราศจากกิเลส 10 อนุสัย 7 อุปกิเลส 16
-จิตปราศจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง (โยคะ) คือ กามโยคะ ภวโยคะ
ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ หรือสังโยชน์ 10

ประโยชน์ของมงคล 38

มงคล 38 จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการน�ำไปใช้
หรือสร้างสรรค์ให้มขี นึ้ ตามก�ำลังความสามารถของแต่ละบุคคล
เมือ่ มองในแง่ประโยชน์ของตัวบุคคล แม้วา่ มงคล 38 สามารถ
ให้ประโยชน์กบั คนทัว่ ไปได้ตามเนือ้ หาสาระ แต่ในทีน่ จี้ ะพิจารณา
ให้แคบลงมาโดยจะให้ความส�ำคัญตามล�ำดับ จากมากไปน้อย
ต่อกลุม่ คนเหล่านีค้ อื
ล�ำดับที่ 1 นักเรียน นักศึกษา
ล�ำดับที่ 2 ครู อาจารย์ ผูส้ อนในสถาบันการศึกษา
ล�ำดับที่ 3 ผูบ้ ริหารการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ล�ำดับที่ 4 ผูบ้ ริหารการศึกษาในระดับชาติ
มองในแง่ประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษาเนื่องจาก
เยาวชนเหล่านีจ้ ะเป็นก�ำลังของชาติในการพัฒนาสังคมให้ยงั่ ยืน
ต่อไป จึงควรมี “มโนธรรมส�ำนึก” ในด้านความดีงามทีแ่ สดงออก
ต่อตนเอง และส่วนรวมได้ในระดับทีส่ ามารถชีว้ ดั ทางรูปธรรมได้
ในเบือ้ งต้นจึงได้ตงั้ ค�ำถามน�ำร่องไว้กอ่ นว่า

(1) ในฐานะที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หากจะศึกษา
เล่าเรียนให้สัมฤทธิ์ผลหรือเกิดประโยชน์เฉพาะหน้า (ปัจจุบัน)
ควรมีมงคลข้อใดเป็นตัวช่วยบ้าง ?
(2) มงคลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในอนาคต (อันใกล้) และ
ในระยะยาวต่อไปควรจะมีมงคลข้อใดเป็นตัวเสริม นักเรียน
นักศึกษา จึงจะประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต ?
(3) นักเรียน นักศึกษา มีมงคลข้อต่างๆอยู่แล้วใน
ระดับใด ? (มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี)
(4) ถ้ายังไม่มีมงคลข้อนั้นๆ จะท�ำให้มี (พัฒนา)
ได้อย่างไร ?
(5) ใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือ (ชี้น�ำ) เพื่อท�ำให้มีมงคล
เหล่านั้นในตัวนักเรียน นักศึกษา ?
ส�ำหรับข้อ (1) และข้อ (2) ค�ำเฉลยได้เสนอแนะไว้
ในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 หัวข้อมงคลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน อนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว กับนักเรียนนักศึกษา
ประโยชน์ในปัจจุบัน (ขั้นต้น)
1. ไม่คบคนพาล
2. คบบัณฑิต
3. บูชาคนที่ควรบูชา
4. อยู่ในถิ่นประเทศอันควร
7. เป็นพหูสูต
8. รู้ศิลปวิทยาการ
9. มีวินัย
10. มีวาจาสุภาษิต
14. การงานไม่อากูล
15. ให้ทาน
18. ทำ�การงานไม่มีโทษ
19. การงดเว้นบาป
20. เว้นจากการดื่มน้ำ�เมา
21. ไม่ประมาทในธรรม
22. เป็นผู้ให้ความเคารพ
23. อ่อนน้อมถ่อมตน
24. เป็นผู้มีสันโดษ
25. มีความกตัญญู
26. ฟังธรรมตามกาล
27. มีความอดทน
28. เป็นผู้ว่าง่าย สั่งสอนง่าย
รวม 21 ข้อ

ประโยชน์ในอนาคตระยะสั้น(ขั้นกลาง)
5. เป็นผู้เคยทำ�บุญไว้ก่อน
6. ตั้งตนไว้ชอบ
11. บำ�รุงบิดามารดา
12. สงเคราะห์บุตร
13. สงเคราะห์ภรรยา (คู่ครอง)
16. ประพฤติธรรม
17. สงเคราะห์ญาติ
29. พบสมณะ
30. สนทนาธรรมตามกาล

รวม 9 ข้อ

ประโยชน์ในอนาคตระยะยาว (ขั้นสูง)
31. บำ�เพ็ญตบะ
32. ประพฤติพรหมจรรย์
33. เห็นอริยสัจ
34. ทำ�นิพพานให้แจ้ง
35. จิตไม่หวั่นไหว
36. จิตไร้โศก
37. จิตปราศจากกิเลส
38. จิตเกษม

รวม 8 ข้อ
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ในค�ำถามข้อที่ 3 ซึง่ ถามว่า “นักเรียนนักศึกษามีมงคล
ข้อต่าง ๆ อยูแ่ ล้วในระดับใด ?” เป็นค�ำถามทีไ่ ม่สามารถตอบได้
ในทีน่ ี้ เนือ่ งจากเป็นค�ำตอบทีแ่ ต่ละบุคคลต้องตอบด้วยตนเอง
อีกทัง้ มิได้เจาะจงถามผูใ้ ดโดยเฉพาะ จึงขอเว้นไว้ให้เป็นปัญหา
ปลายเปิด แต่ให้ผอู้ า่ นสามารถเอาไว้ตรวจสอบตนเองได้โดยไม่
ต้องบอกใคร
จากหัวข้อมงคลในตารางที่ 2 จะสังเกตได้วา่ ผูท้ อี่ ยู่
ในวัยเรียนสมควรมีมงคลส�ำหรับประโยชน์ปัจจุบันเฉพาะหน้า
เกินครึง่ ของจ�ำนวนมงคลทัง้ หมดซึง่ ในทีน่ เี้ ป็นการเน้นการศึกษา
เล่าเรียนทีจ่ ะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้ การครองตนให้อยูร่ อด
ปลอดภัยในฐานะนักเรียนนักศึกษาและเตรียมความพร้อมทีจ่ ะ
เป็นคนดีของสังคมในอนาคต มงคลจ�ำนวน 21 ข้อนี้ ควรเป็นมงคล
ในระดับที่ “จ�ำเป็นต้องมี” หรือ “ควรจะมี” โดยยังไม่ตอ้ งมีขอ้
มงคลส�ำหรับประโยชน์ในอนาคตทั้งระยะสั้น (9 ข้อ) และ
ระยะยาว (8 ข้อ) ซึง่ มงคลในอนาคตระยะสัน้ ควรจัดไว้เป็นมงคล
ในระดับที่ “น่าจะมี” คือไม่มกี ไ็ ด้แต่มกี ด็ ี (ในบางข้อ) แต่มงคล
ในอนาคต ระยะยาวน่าจะเป็นมงคลในระดับที่ “ยังไม่จำ� เป็นต้องมี”
เพราะสถานะและความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา อาจไม่เอือ้
ต่อการปฏิบตั ติ นตามมงคล (ขัน้ กลางและขัน้ สูง) ระดับนัน้ ๆ ได้

การสร้าง (พัฒนา) มงคลให้มใี นตน

เนือ่ งจากมงคลทุกข้อ แม้จะดูคล้ายกับข้อแนะน�ำเพือ่
การปลูกฝังให้มนุษย์มคี วามดีงามถ้าบุคคลนัน้ ๆ น�ำสาระของ
มงคลไปประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน แต่การสร้างมงคลต่อ
การตอบค�ำถาม ข้อ (4) ให้มใี นตนควรมี “แรงบันดาลใจ” หรือ
แรงผลักดันเป็นตัวน�ำ
ในเบือ้ งต้นอาจเกิดจากการชีน้ ำ� ให้เห็นคุณประโยชน์
ของมงคลไปพลางก่อน เมือ่ เล็งเห็นประโยชน์ทจี่ ะพึงได้รบั จึงใช้
ตัวเสริมเพิม่ แรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาตนไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ น
ทีส่ ดุ โดยอาศัยหลักธรรม ดังนี้
อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา) ได้แก่
ฉันทะ (พอใจในสิง่ นัน้ ๆ) หมายถึง ความพอใจ ยินดี
ทีจ่ ะสร้างเหตุให้มมี งคล
วิรยิ ะ (เพียร อุตสาหะ) หมายถึง มีความพยายามที่
จะปฏิบตั ติ นตามมงคลข้อนัน้ ๆ
จิตตะ (ใส่ใจ เอาธุระไม่วางวาย) หมายถึง กระท�ำอย่าง
มุง่ มัน่ ต่อเนือ่ ง จริงจัง
วิมงั สา (ใคร่ครวญ ตรวจสอบ ปรับปรุง) หมายถึง มีการ
ไตร่ตรอง พิจารณาทบทวนว่าเกิดผลหรือไม่อย่างใดในทางปฏิบตั ิ
มีความบกพร่องอย่างไร เพือ่ หาทางแก้ไขให้ถกู ต้องในภายหลัง
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ได้แก่

สังคหวัตถุ 4 (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา)

ทาน (การให้) (การแบ่งปัน) ตรงกับมงคลข้อที่ 15
ปิยวาจา (วาจาถูกต้อง ไพเราะ) ตรงกับมงคลข้อที่ 10
อัตถจริยา (ช่วยเหลือเกือ้ กูล มารยาทดีงาม) ตรงกับ
มงคลข้อที่ 9, 22, 23, 27 และ 28
สมานัตตตา (ท�ำตนเสมอต้นเสมอปลาย) ตรงกับมงคล
ข้อที่ 16 และ 24
อินทรีย์ 5 (ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา) ได้แก่
ศรัทธา (เชือ่ มัน่ ในสืง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม) หมายถึง เชือ่ ว่า
มงคล 38 เป็นสิง่ ทีเ่ มือ่ น�ำมาปฏิบตั แิ ล้วจะเกิดผลดีแก่ตน
วิรยิ ะ เพียรกระท�ำการจนส�ำเร็จ หมายถึง มีความมุง่
มัน่ ไม่ยอ่ ท้อ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ นตามมงคลนัน้ ๆ จนเกิดผล 		
สติ (ระลึกรูส้ งิ่ ทีก่ ำ� ลังกระท�ำ) หมายถึงรูต้ วั ในขณะที่
ใช้กำ� ลัง ใช้ปญ
ั ญา 3 ในการสัง่ สมความเป็นมงคล
สมาธิ (ตัง้ มัน่ ไม่วอกแวก จดจ่อ ต่อเนือ่ ง หมายถึง
การมีจติ ใจทีม่ นั่ คง จดจ่อต่อการศึกษา และปฏิบตั ติ นตามมงคล
ปัญญา (รูว้ า่ ถูกต้องตามสภาวะทีเ่ ป็นจริง หมายถึง
ปัญญา 3 ในทุกระดับ
ปัญญา 3 (สุตตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนา
มยปัญญา) ได้แก่
สุตตมยปัญญา (เกิดจากการบอกเล่า อ่าน สดับตรับฟัง)
หมายถึง การรับรูใ้ นเรือ่ งดีๆ ของมงคลต่างๆ ด้วยการอ่านหรือ
ฟังผูอ้ นื่ บอกเล่า
จินตามยปัญญา (เกิดจากการคิด วิเคราะห์ พิจารณา
จินตนาการ) หมายถึง คาดการณ์ได้วา่ เมือ่ กระท�ำแล้วจะเกิดผล
ดีผลเสียอย่างไร จะแก้ไขให้ถกู ต้องดีขนึ้ ได้อย่างไร
ภาวนามยปัญญา (เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเอง
จนเกิดผลตามความเป็นจริง) หมายถึง การฝึกฝนทดลองกระท�ำ
ด้วยตนเองจนสัมฤทธิผล
โยนิโสมนสิการ 10 เป็นวิธคี ดิ เชิงพุทธทีร่ จู้ กั กันในค�ำ
ว่า “ความคิดแยบคาย” หมายถึงการคิดถูกวิธี รูจ้ กั คิด คิดเป็น
มีอยู่ 10 วิธี ได้แก่ (1) วิภชั ชวาทะ (2) สืบสาวเหตุปจั จัย (3)
แยกแยะส่วนประกอบ (4) สามัญลักษณ์ (5) อรรถธรรมสัมพันธ์
(6) เห็นคุณโทษและทางออก (7) คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม (8) เร้า
คุณธรรม (9) อยูก่ บั ปัจจุบนั และ (10) อริยสัจสี่ ทัง้ 10 วิธกี าร
ดังกล่าว จัดอยูใ่ นระดับของจินตามยปัญญา ในบทความนีจ้ ะไม่
แจกแจงรายละเอียด เพียงแต่ต้องการชี้แนะว่าสามารถใช้
โยนิโสมนสิการ (อย่างใดอย่างหนึง่ ) เหนีย่ วน�ำให้เกิดมงคล 38 ได้

ส�ำหรับค�ำตอบข้อ (5) ผูท้ สี่ ามารถชีน้ ำ� ในเรือ่ งมงคล
แก่นกั เรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดีตามล�ำดับคือ (1) ครูอาจารย์
(2) บิดามารดาหรือผูป้ กครอง (3) พระสงฆ์หรือผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
และ (4) ผูท้ นี่ กั เรียนนักศึกษานับถือศรัทธาหรือไว้วางใจ แต่ทงั้ นี้
บุคคลผูช้ นี้ ำ� ควรจะต้องรูเ้ รือ่ งราวและสาระของมงคลเหล่านัน้ ใน
ระดับทีป่ ฏิบตั ติ นเป็นตัวอย่างได้บา้ ง ตามสมรรถนะทีท่ ำ� ได้โดย
ไม่จำ� เป็นต้องท�ำได้ทงั้ หมด มองในมุมกลับก็คอื เป็นการชักน�ำ
(หรือล่อหลอกกลายๆ) ให้ครูอาจารย์หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นหันมาศึกษาและปฏิบตั ติ นตามมงคลไปโดยปริยายนัน่ เอง

บทส่งท้าย

มงคล 38 เป็นพระสัทธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้
ให้กบั ชาวโลก เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ นไปสูค่ วามเจริญ
ทั้งตนเองและสังคม จัดเป็นหนึ่งในบริบทแห่งการสร้างจิต
วิญญาณไปสูค่ วามดีงาม ส�ำหรับมนุษย์นอกเหนือไปจากความรู้
ทางวิชาการในโลกทีส่ งั คมยกย่องให้คนทัว่ ไปจะถูกวัดความเก่ง
หรือความฉลาดด้วย “ไอคิว (Intelligence Quotient, IQ)”

แต่มงคล 38 เป็นวิถีที่ยกระดับจิตใจหรือจิตวิญญาณให้สูงขึ้น
ซึง่ สามารถพัฒนาไปสูต่ วั วัดทาง “อารมณ์” ทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ว่า
“อีควิ (Emotional Quotient, EQ)” หรือก้าวไปสูก่ ารวัดระดับ
“มโนธรรมส�ำนึก” ทีเ่ รียกว่า “เอ็มคิว (Morality Quotient,
MQ)” สุดท้ายเพือ่ วัดศักยภาพสูงสุดทางใจในระดับ “จิตวิญญาณ”
ทีอ่ าจให้ชอื่ ว่า “เอสคิว (Spiritual Quotient, SQ)”
บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อเป็นการน้อมน�ำสิ่งดีงาม
จากค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาสูแ่ วดวงการ
ศึกษาเพื่อปลุกจิตส�ำนึกของผู้เป็นครูอาจารย์ และนักเรียน
นักศึกษาให้หันมาสนใจหลักธรรมเหล่านี้ ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้
เยาวชนถูกหล่อหลอมด้วยความดีงามผ่านมงคล 38 จนสุดท้าย
ได้ประชากรของชาติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ อันได้แก่ มิตรสหาย บิดามารดา และเครือ
ญาติ ครูอาจารย์ ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน สังคม
ประชาคมโลก มวลมนุษย์ และสุดท้ายคือ “ตนเอง” ได้อย่าง
มีความสุข
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บุญกิริยาวัตถุ 10 กับการเรียนการสอน
อารัมภบท

ในจ�ำนวนธรรมะหมวดสิบ อันได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 บุญกิริยาวัตถุ 10 กถาวัตถุ 10 สังโยชน์ 10 ทศพิธราชธรรม
ดูเหมือนว่า บุญกิริยาวัตถุสิบจะเป็นหลักธรรมที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันมากกว่าหมวดใด ๆ แต่มักจะรู้จักกันแค่ 3 หัวข้อหลัก
คือ ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย ส่วนที่เหลืออีก 7 หัวข้อมักจะรู้แบบแผ่วปลายคือ จ�ำได้บ้างไม่ได้บ้าง อาจจะจ�ำบางหัวข้อได้
แต่ไม่แม่นในนิยามหรือลงรายละเอียดได้ไม่ลึก หัวข้อกลางๆ หรือท้ายๆ ไม่ค่อยรู้จัก การน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
อาจจะไม่ต่อเนื่อง บางครั้งไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าก�ำลังใช้หัวข้อนั้นๆ ในการกระท�ำกุศลกรรมบางอย่างที่เคยชินอยู่เป็นนิตย์
บทความนีจ้ ะฉีกประเด็นทีจ่ ะไม่เน้นการประยุกต์บญ
ุ กิรยิ าวัตถุสบิ ในการด�ำเนินชีวติ ทัว่ ไป แต่จะเน้นการน�ำมาประยุกต์
ใช้กับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เป็นครูอาจารย์เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนผูใ้ ด (รวมทัง้ นักเรียนนักศึกษาหรือครูอาจารย์) หากบังเอิญได้อา่ นบทความนี้
แล้วคิดว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี โดยขอน�ำไปพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนการทดลองปฏิบัติในภายหลัง ก็ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัย
แห่งความพร้อมของแต่ละบุคคลไป

บุญกิริยาวัตถุ 10

ความหมายของบุญกิรยิ าวัตถุ 10 ทีก่ ระชับทีส่ ดุ คือ
ทีต่ งั้ แห่งการท�ำบุญ หรือ ทางแห่งการท�ำความดี (พระพรหมคุณา
ภรณ์. 2553) แบ่งเป็น 10 อย่างได้แก่
1. ทานมัย ท�ำบุญด้วยการให้ปนั สิง่ ของ
2. สีลมัย ท�ำบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดี
3. ภาวนามัย ท�ำบุญด้วยการเจริญภาวนา ฝึกอบรม
จิตใจ เจริญปัญญา
4. อปจายนมัย ท�ำบุญด้วยการประพฤติออ่ นน้อม
5. เวยยาวัจจามัย ท�ำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้
6. ปัตติทานมัย ท�ำบุญด้วยการเฉลีย่ ส่วนแห่งความดี
ให้กบั ผูอ้ นื่
7. ปัตตานุโมทนามัย ท�ำบุญด้วยการยินดีในความดี
ของผูอ้ นื่
8. ธัมมัสสวนมัย ท�ำบุญด้วยการฟังธรรม ศึกษา
หาความรู้
9. ธัมมเทสนามัย ท�ำบุญด้วยการสัง่ สอนธรรม ให้
ความความรู้
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10. ทิฏฐุชุกัมม์ ท�ำบุญด้วยการท�ำความเห็นให้ตรง
หากจะจัดกลุม่ หลักเป็น 3 กลุม่ ใหญ่ คือ ทาน ศีล และ
ภาวนา หัวข้อทีเ่ หลือ สามารถจะพิจารณาให้อยูใ่ นกลุม่ หลักได้
ดังนี้
(6) ปัตติทานมัย (7) ปัตตานุโมทนามัย จะอยูใ่ นกลุม่ ทานมัย
(4) อปจายนมัย (5) เวยยาวัจจมัย จะอยูใ่ นกลุม่ สีลมัย
(8) ธัมมัสสวนมัย (9) ธัมเทสนามัย จะอยูใ่ นกลุม่ ภาวนามัย
แต่สำ� หรับข้อที่ 10 คือ ทิฏฐุชกุ มั ม์ จะเป็นข้อทีส่ ามารถ
เป็นได้ทั้ง ทาน ศีล และภาวนา รวบยอดอยู่ในข้อเดียวกัน
ซึง่ ทิฏฐุชกุ มั ม์จะมีความหมายเหมือนกับสัมมาทิฏฐินนั่ เอง

การปฏิบตั ติ นของผูเ้ รียนและผูส้ อนด้วยบุญกิรยิ าวัตถุ 10

ในแต่ละหัวข้อของธรรมหมวดนี้ หากจะไล่เรียงตาม
ล�ำดับโดยเน้นบุคคลที่จะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับบุญกิริยา อันได้แก่ (1) นักเรียนนักศึกษา และ
(2) ครู อาจารย์ ผู ้ ส อน จะพบว่ า บุ ค คลเหล่ า นั้ น สามารถ
ปฏิ บั ติ ต นตามหั ว ข้ อ ธรรม ได้ ดั ง สรุ ป เป็ น แนวทางกว้ า งๆ
ไว้ ในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 หัวข้อธรรมในบุญกิริยาวัตถุ 10 ที่นักเรียนและครูอาจารย์สามารถน�ำไปปฏิบัติ

หัวข้อธรรม
ทานมัย

สีลมัย
ภาวนามัย

อปจายนมัย
เวยยาวัจจมัย
ปัตติทานมัย

ปัตตานุโมทนามัย

ธัมมัสสวนมัย
ธัมมเทสนามัย
ทิฏฐุชกุ มั ม์

นักเรียน นักศึกษา

ครู อาจารย์ผู้สอน

-แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนนักเรียน นักศึกษา เช่น
การ tutorial ระหว่างกลุ่ม เป็นต้น
-แบ่งปัน ให้การหยิบยืมสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน เช่น การให้ยืมสมุดจด lecture ต�ำราเรียน
อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
-ไม่ท�ำผิดกฎระเบียบของสถาบันที่ก�ำลังศึกษา รวมทั้ง
ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีของสังคม
-ใช้สติปัญญาการท�ำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการต่างๆ
และทดลองท� ำ แบบฝึ ก หั ด โจทย์ ต ่ า งๆ ในแต่ ล ะวิ ช า
รวมทั้งภาคปฏิบัติในห้องทดลอง จนรู้จริง หรือสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
-ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ มี ค วามอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนมี
สัมมาคาราวะต่อครูอาจารย์ ผูอ้ าวุโสและเพือ่ นนักศึกษา
ด้วยกัน
-ช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านแรงกาย ให้ข้อคิดเห็นตลอดจน
ขวนขวายในการท�ำกิจกรรมต่างๆ อันควรแก่สถาบันครู
อาจารย์ตลอดจนเพื่อนักศึกษาด้วยกัน
-บอกกล่าวสิง่ ทีด่ งี ามให้ผอู้ นื่ มีโอกาสสร้างประโยชน์หรือ
บุญกุศลร่วมกัน
-รวมกลุม่ เพือ่ นพ้องเพือ่ ช่วยกันท�ำกิจทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม โดยไม่ตผู่ ลงานว่าเป็นของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียว
-ยินดีต่อผลส�ำเร็จในการเรียน การฝึกปฏิบัติของเพื่อน
นักศึกษา
-ยกย่องความดีงามเมื่อรู้ว่าเพื่อนกระท�ำความดี เช่น
การบริจาคโลหิต เก็บสิ่งของมีค่าคืนให้เจ้าของ เป็นต้น
-ศึกษาเล่าเรียนสรรพวิชาต่าง ๆ ด้วยความเคารพ ศรัทธา
ทั้งครูอาจารย์ องค์ความรู้ รวมทั้งศรัทธาต่อตนเองว่า
สามารถเรียนรู้ในวิชาการนั้นๆ ได้
-แบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากครูอาจารย์
หรือความรูอ้ นื่ ๆ ทีต่ นมีให้แก่เพือ่ นนักศึกษาหรือผูไ้ ต่ถาม
ด้วยความเต็มใจ
- ระลึ ก รู ้ ถึ ง สถานะของความเป็ น นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
รวมทั้งกระท�ำตนให้เหมาะสมกับสถานะนั้นๆ
- พึงตระหนักรู้ว่า วิชาการที่ได้รับเป็นเพียงสิ่งที่จะน�ำไป
ใช้ในการด�ำรงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ มิใช่เพือ่ ความร�ำ่ รวย
มั่ ง คั่ ง จนเกิ น พอดี หรื อ น� ำ ไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด ท� ำ นอง
คลองธรรม

-ให้ ค วามรู ้ โ ดยการสอนศิ ล ปวิ ท ยาทั้ ง หลายเป็ น
วิทยาทาน แก่ผู้เรียน
-ให้หรือชีแ้ จงหลักธรรม(ธรรมทาน) แก่นกั เรียนนักศึกษา
เพื่ อ อบรมขั ด เกลาหรื อ ช่ ว ยเหลื อ ชี้ แ นะสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมมีการแก้ปัญหาทั้งในและนอกห้องเรียน
-ประพฤติตนตามกฎระเบียบขององค์กร สถาบัน และ
สังคม
-ขวนขวายหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติในวิชาที่
รับผิดชอบ หรือวิชาที่สนใจจนมีความรู้ความสามารถ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อความมั่นใจในการถ่ายทอดองค์
ความรู้
-มี ค วามอ่ อ นน้ อ ม เป็ น กั น เองระหว่ า งผู ้ ส อนและ
ผู้เรียนตามฐานะและความเหมาะสมอันควร
-ให้คำ� แนะน�ำ (ความคิด) หรือสละแรงกายอันเหมาะสม
ตามโอกาสอันควร แก่บคุ คลหรือองค์กรทีต่ อ้ งการความ
ช่วยเหลือ
-ให้คำ� แนะน�ำทางวิชาการในฐานะอาจารย์ทปี่ รึกษา เช่น
การท�ำโครงการต่างๆ และให้เกียรติยกย่องความสามารถ
ของนักศึกษาทีท่ ำ� ผลงานร่วมกัน
-ยกย่องชมเชยให้รางวัลในความสามารถหรือการกระท�ำอัน
ดีงาม เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนตนหรือส่วนรวมของนักเรียน
นักศึกษารวมทัง้ เพือ่ นคณาจารย์ดว้ ยกัน
-ศึ ก ษาหาความรู ้ ใ นวิ ช าการต่ า งๆ ด้ ว ยตนเองและ
จากผูอ้ นื่ ทัง้ เนือ้ หาและหลักปฏิบตั จิ นรูจ้ ริงและได้สาระ
มากเกินพอ ส�ำหรับการถ่ายทอดให้ผเู้ รียน
-ให้ความรูอ้ ย่างถูกต้องและไม่ปดิ บังแก่นกั เรียนนักศึกษา
หรือผูต้ อ้ งการให้ความรูใ้ ห้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
- ตระหนักรู้ถึงสถานภาพของความเป็นครูอาจารย์
แห่งตน และกระท�ำตนให้เหมาะสมกับสถานภาพนัน้ ๆ
- พยายามสร้างพละในหัวข้อธรรมทัง้ 9 ข้างต้นให้เข้มแข็ง
ยิง่ ขึน้
- พยายามศึ ก ษาและประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามหลั ก
แห่งสัปปุรสิ ธรรม 7 ให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีก่ ำ� ลังแห่งตนจะ
พึงมี
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การประยุกต์ใช้บุญกิริยาวัตถุ 10 ในชีวิตประจ�ำวัน

หลักปฏิบตั ติ ามบุญกิรยิ า ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของการน�ำหลักธรรมในศาสนาพุทธมาประยุกต์ใช้ใน
มิติของการศึกษา โดยภาพรวมคนทั่วไปมักจะมองบุญกิริยา
เหล่านีว้ า่ ใช้ได้กบั เฉพาะบุคคลทัว่ ไปในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
หรืออาจมองแค่ ทานมัย สีลมัย เพราะมีความรูส้ กึ ว่ากระท�ำได้
ง่าย แต่พอก้าวไปถึงภาวนามัยจะรู้สึกว่าเริ่มติดขัด มีอุปสรรค
ไม่สะดวกต่อการปฏิบตั ิ โดยไม่พยายามมองหัวข้ออืน่ ทีส่ ามารถ
กระท� ำ ได้ เช่ น การประพฤติ ต นอ่ อ นน้ อ ม (อปจายนมั ย )
การช่วยเหลือเกื้อกูล (เวยยาวัจจมัย) ยินดีในความดีของผู้อ่ืน
หรือยกย่องผู้ท�ำดี (ปัตตานุโมทนามัย) เป็นต้น
หากน� ำ หลั ก ธรรมในหมวดนี้ ไ ปพิ จ ารณาอย่ า ง
แยบคายจะพบว่า แต่ละบุคคลสามารถปฏิบตั ติ นตามบุญกิรยิ า
ในชีวติ ประจ�ำวันได้เกือบทัง้ หมดโดยไม่จำ� เป็นต้องปฏิบตั คิ รบถ้วน
ในแต่ละวัน แต่ควรจะลองท�ำตามก�ำลังที่สามารถกระท�ำได้
ตัวอย่างเช่น
1. ขณะขับรถ เราสามารถหยุดรถเพื่อให้ทางผ่าน
(ด้วยความเต็มใจ) แก่ยวดยานคันอืน่ เมือ่ มีการแซงหรือเลีย้ วตัด
หน้าเข้าซอยทางซ้ายมือ (ทานมัย)
2. กระท�ำตนไม่เบียดเบียน ทางกาย วาจา แก่บคุ คล
ขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ (สีลมัย)
3. มีความสุภาพอ่อนน้อมต่อบุคคลทีก่ ำ� ลังเกีย่ วข้อง
(อปจายนมัย)
4. ให้ความช่วยเหลือต่อภารกิจของบุคคลหรือสถาน
ที่ตามความเหมาะสม (เวยยาวัจจมัย)
5. บอกบุญแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ เปิดโอกาสให้สร้างกุศล
ตามกาลอันควร หรือขอร้องให้เพือ่ นขับรถรับส่งเพือ่ ไปบริจาค
โลหิต (ปัตติทานมัย) เพื่อให้เพื่อนได้บุญตามข้อ 4
6. ยินดีตอ่ การกระท�ำดีของผูอ้ นื่ เช่น ชืน่ ชมยกย่อง
คนขับแท็กซี่ที่เก็บของมีค่าคืนให้เจ้าของ (ปัตตานุโมทนามัย)
7. ศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้ นหลักธรรมโดยการอ่าน
หนังสือ หรือจากสื่อต่างๆ (ธัมมัสสวนมัย)

24

จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำ�นึก”

8. สนทนาธรรมแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ผูร้ ู้ (ทัง้ พระสงฆ์
และฆราวาส) ตามโอกาสอันควร (ธัมมเทสนามัย)
9. ไหว้พระสวดมนต์ หรืออบรมจิตผ่านกรรมฐาน 2
คือ สมถะกรรมฐาน และวิปสั สนากรรมฐาน (ภาวนามัย) รวมทัง้
ศึกษาอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท ด้วยปัญญา 3 (ทิฏฐุชกุ มั ม์)

บทสรุป

บุญกิริยาวัตถุ 10 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ “ธรรมที่
พึ ง มี พึ ง ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ผู ้ ใ กล้ ชิ ด ศาสนา (อุ บ าสก)” และ
“กุศลธรรมอันพึงท�ำให้เจริญ” (พระพรหมคุณาภรณ์, 2553)
ถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วจะไม่รู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
การเรียน การสอนแต่อย่างใด แต่เมื่อ “มองนอกกรอบ” แล้ว
ลองพิจารณาอย่างใคร่ครวญจะพบว่า ถ้าต้องการกระท�ำตนให้
เป็นผูใ้ กล้ชดิ ศาสนา หรือ ท�ำกุศลในตนให้เกิดขึน้ บุญกิรยิ าวัตถุ
10 จะเป็นหลักธรรมทีส่ ามารถประยุกต์ผา่ นการกระท�ำกิจการ
งานหรือการประกอบอาชีพในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี
เนือ่ งเพราะผูอ้ ยูใ่ นวัยเรียนจะใช้เวลา (กลางวัน) ส่วนใหญ่หมด
ไปกับการเรียน รวมทั้งผู้ที่เป็นครูอาจารย์ ที่ใช้เวลาอยู่กับการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาเช่นกัน ดังนั้นถ้าอาศัยรูปแบบ
(model) ที่ ก ระท� ำ ผ่ า นปรากฏการณ์ จ ริ ง คื อ การเรี ย น
การสอน สิ่งนี้จึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการน�ำหลักธรรมหมวดนี้
มาประยุกต์ใช้แต่อย่างใด แต่จะเป็นตัวช่วยที่ใช้ในการด�ำเนิน
กิจวัตรประจ�ำวันในการเรียนการสอน ผลักดันให้บุคคลเหล่า
นั้น “ท�ำกุศลในตนให้เจริญขึ้น” รวมทั้ง “ปฏิบัติธรรมในฐานะ
ผู้ใกล้ชิดศาสนา” ได้ดียิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2553. พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 18. มูลนิธิการ
ศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). โรงพิมพ์
เพิ่มทรัพย์การพิมพ์ : นนทบุรี.

เสียงดนตรี : สุนทรีย์แห่งสัจธรรม
อารัมภบท

มนุษย์ทั่วไปที่สามารถได้ยินเสียงซึ่งอยู่รายรอบตัวเราก็เนื่องมาจากการสั่นสะเทือน (vibration) จากแหล่งก�ำเนิด
(source) ผ่านตัวกลาง (media) คืออากาศแล้วส่งพลังงานในรูปคลื่นตามยาว (longitudinal wave) เข้ากระทบอวัยวะรับเสียง
(หู) เพื่อเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางชีวภาพในร่างกาย (ประสาทหู สมอง การแปลความหมาย) จนเกิดการได้ยินเสียงต่างๆ
เสียงเหล่านัน้ อาจเป็นเสียงธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง ภูเขาไฟระเบิด คลืน่ ในทะเล หรือเสียงทีเ่ ปล่งออกมาจากปากมนุษย์
สัตว์ รวมทั้งเสียงที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาอันได้แก่ เสียงเครื่องจักร เรือบิน ระเบิด และเสียงดนตรี เป็นต้น
แต่จะมีกี่คนที่น�ำมาคิดวิเคราะห์ต่อว่าผลของการได้ยินเสียงท�ำให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจมนุษย์อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลทางใจ ดังนั้น บทความนี้จะลองวิเคราะห์ในเรื่องของเสียงโดยอาศัย เสียงดนตรี เป็นประเด็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสร้างหรือ
เชื่อมโยงเสียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาให้สอดคล้องประสานซึ่งกันและกัน เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายในการพัฒนาปัญญา

เสียง

ระดับทีก่ อ่ ให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรง ซึง่ ทางการแพทย์พบว่า
ระดับความดันเสียงเท่ากับ 100 Pascal คือระดับของความ
เจ็บปวด (threshold of pain) ซึ่งระดับดังกล่าวเทียบได้กับ
130-140 dBA นัน่ เอง ดังนัน้ เมือ่ กล่าวถึงเรือ่ งเสียง เรามักคิดถึง
หน่วยของ decibel มากกว่า ความถี่ (Hz) หรือ ความดันเสียง
(Pascal) ในแง่ของมลพิษในสิ่งแวดล้อม เสียงที่เข้าข่ายเป็น
มลพิษทางเสียง (noise pollution) มักจะก�ำหนดค่าทั่วไป
ในบรรยากาศ (threshold) ไว้ในระดับที่ไม่เกิน 65 dBA

เสียง (sound) ความหมายตามหลักวิชาการ คือ
พลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นของโมเลกุลอากาศท�ำให้เกิด
อั ด และคายสลั บ กั น ของโมเลกุ ล ดั ง กล่ า ว ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงความดันบรรยากาศจากการเคลือ่ นทีข่ องโมเลกุล
อากาศ เรี ย กว่ า “คลื่ น เสี ย ง” ซึ่ ง วั ด ออกมาเป็ น ความถี่
(frequency) ในหน่วยรอบต่อวินาที (Hertz, Hz) โดยความดัน
เสียง (sound pressure) จะวัดในรูปพลังงานโดยใช้หน่วย
Pascal (Pa) หรือ micro pascal (10-6 Pa) โดยนิยามหลักของ
เสียงดนตรี
Pascal มาจากหน่วย Newton /m2 แต่ระดับความดันเสียง
เสียงดนตรีเป็นเสียงทีม่ นุษย์ทำ� ขึน้ โดยอาศัยการเปล่ง
(sound pressure level) จะวัดเป็น decibel (dBA)
เสียงของมนุษย์และ/หรือเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ 4 กลุ่ม
(ดีด สี ตี เป่า) มีสุ้มเสียงที่ก�ำหนดให้ เกิดระดับเสียงดนตรีหลัก
เสียงในตัวกลางกับการได้ยิน
โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์มกั ได้ยนิ เสียงผ่านหูโดย 7 เสียง อันได้แก่ โด (C) เร (D) มี (E) ฟา (F) ซอล (G) ลา (A)
การแพร่จากโมเลกุลอากาศซึ่งเสียงจะมีอัตราเร็วในอากาศ ที (B )โดยมีเสียงครึง่ เสียงคือ แฟลต (b) และชาร์ป (#) ระหว่าง
ประมาณ 340 เมตรต่อวินาที แต่ถ้าแพร่ผ่านตัวกลางที่เป็น เสียงหลักดังกล่าว ท�ำให้เกิดเสียงที่หลากหลาย เมื่อผนวก
ของเหลว เช่น น�้ำ อัตราเร็วจะเพิ่มเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที ให้เข้ากับจังหวะ(ช้า เร็ว) ความดัง (ดัง ค่อย) ฯลฯ และระดับ
ในขณะที่ผ่านของแข็ง (โลหะ) อัตราดังกล่าวจะสูงถึง 5,000 เสียง (คู่แปด, Octave) จะท�ำให้เกิดความไพเราะ รวมทั้ง
สุนทรียทางเสียงที่มนุษย์สัมผัส ซึ่งระดับเสียงคู่แปดเมื่อน�ำไป
เมตรต่อวินาที
ในบรรยากาศทั่วไปมนุษย์สามารถได้ยินเสียงด้วย เทียบกับคีย์เปียโนที่มีจ�ำนวนแป้นขาว 52 ตัว แป้นด�ำ (เสียง
ช่วงความถี่ประมาณ 20-20,000 Hz เมื่อพิจารณาในรูปของ ครึง่ ) อีก 36 ตัว รวมเป็น 88 คีย์ แล้วจะเทียบตัวอย่างของเสียง
ระดับความดันเสียงจะอยูใ่ นช่วง 0 dB-140 dBA โดยประมาณ โด (C) ที่มีความถี่ (Hz) ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้
แต่ถ้าระดับความดันเสียงเพิ่มขึ้นถึง 130-140 dBA จะเป็น
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ตารางที่ 1 ระดับเสียงคู่แปดของเสียงโด (C) เทียบกับความถี่เสียง (Hz)
เสียงคู่แปด
ความถี่ (Hz)
32.703
C1
65.406
C2
130.81
C3
261.62
C4*
523.25
C5
1,046.50
C6
2,093.0
C7
4,186.0
C8
หมายเหตุ : * สัญลักษณ์ของ middle C บนคีย์เปียโน ซึ่งเป็น Octave ที่ 4

เสียงในศาสนาพุทธ

“เสียงรูไ้ ด้ดว้ ยหูหนอ” เป็นวลีทผี่ สู้ นใจในศาสนาพุทธ
อย่างลึกซึ้งเมื่อได้ยินหรือระลึกถึงจะเกิดความตระหนักอย่าง
ชัดเจนต่อค�ำกล่าวข้างต้น เสียงในทีน่ หี้ มายถึงสรรพเสียงทัง้ หลาย
ไม่ว่าจะเป็นเสียงของมนุษย์ สัตว์ หรือธรรมชาติ รวมทั้งเสียง
ดนตรี แต่ผู้ที่ได้ยินรวมถึงผู้ที่กล่าวค�ำนี้ มักจะเน้นเสียงมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงนินทาว่าร้าย ค�ำชม เสียงที่ฟังแล้ว
เกิดความไม่พอใจ วลีข้างต้นเป็นการเตือนสติจากผู้รู้ให้แก่
ผูท้ ไี่ ด้รบั ฟังค�ำนีว้ า่ เสียงเป็นเพียง “รูปภายนอก” หรืออายตนะ
ภายนอก ที่เข้ามากระทบกับ “รูปภายใน” อันหมายถึงหู
(อายตนะภายใน) แล้วเกิดอาการรู้เสียงเป็น “นาม” จาก
การท�ำงานของ “โสตวิญญาณ” แล้วเกิดการปรุงแต่ง (สังขาร)
ไปตาม “สัญญา” หรือการจ�ำได้หมายรูเ้ ก็บไว้ในจิต ขณะได้ยนิ
“ปรมัตถ์สจั จะ” จะปรากฏขึน้ แต่มนุษย์จะยึดติดกับค�ำแปลภาษา
ที่เรียกว่า “สมมติสัจจะ” ท�ำให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบใจ
หรือก่อให้เกิดความสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆ ซึง่ ความรูส้ กึ เหล่านี้
เรียกว่า “เวทนา” นัน่ เอง
ดังนัน้ เมือ่ เกิดสภาวะได้ยนิ เสียงใดๆ ขึน้ มา “ขันธ์ 5”
อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะท�ำงานประสาน
กันโดยอัตโนมัตใิ นแต่ละขณะจิตทีไ่ ด้ยนิ เสียงรวมทัง้ ขณะทีเ่ สียง
ดับไปแล้ว ซึง่ เป็นทีม่ าของการขบเขีย้ วเคีย้ วฟันทุกครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ ค�ำ
ว่าด่าเมือ่ วานแต่ “ธรรมารมณ์” หรือตะกอนค�ำด่าทีไ่ ด้ยนิ และ
ดับไปแล้ว แต่ถกู เก็บไว้ในความทรงจ�ำ (ใจ) ถูกขุดขึน้ มาครุน่ คิด
ค�ำนึงในขณะทีร่ ะลึกถึงมันด้วยมโนวิญญาณ รูปที่ 1 เป็นภาพรวม
ของการอธิบายความดังกล่าวข้างต้น ผูอ้ า่ นสามารถใช้ “จินตามย
ปัญญา” คิดพิจารณา เพิม่ เติมในเรือ่ งของรูป / ภาพ และตา หรือ
รสกับลิน้ ได้ดว้ ยตัวเองโดยอาศัยการวิเคราะห์ดงั ตัวอย่างของเสียง
และหูได้โดยไม่ยากนัก
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ตำ�แหน่งแป้นคีย์
3
10
17
24
31
38
45
52

เมือ่ น�ำเสียงโดยเน้นเสียงดนตรีมาเป็นตัวอย่างในการ
ขยายความโดยอาศัยรูปที่ 2 มาช่วย เราสามารถเชือ่ มโยงจาก
ค�ำหลักคือ เสียง หู ดนตรี โดยเจาะค�ำว่าเสียงที่ผ่านมาจาก
โมเลกุลของอากาศ หรือ “วาโยธาตุ” อันหมายถึงธาตุลมเข้าไป
ในกลุม่ ของธาตุสี่ (ปฐวี อาโป เตโช วาโย) น�ำไปรวมอยูใ่ นค�ำว่า
“สมถกรรมฐาน 40” ได้อย่างชัดเจน ส่วนในมุมมองของเสียง
ดนตรีในรูปที่ 2 ก็มีค�ำส�ำคัญอธิบายเชื่อมโยงไว้เป็นสังเขป
ให้ผอู้ า่ นพิจารณาเอาเองได้โดยง่ายเช่นกัน

ดนตรีกบั ปัญญา ๓

ผู ้ ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ทางดนตรี มั ก จะมี
ความสามารถในการพัฒนาปัญญา 3 (ทางโลก) อย่างเป็น
รูปธรรมยกตัวอย่างเช่น ผู้สนใจและอยากเล่นเปียโนให้เป็น
แต่ไม่มีฐานความรู้ทางด้านดนตรีประเภทนี้อยู่เลยจ�ำเป็น
ต้องเริ่มต้นด้วยสุตตมยปัญญา ตามด้วยจินตามยปัญญา และ
จบด้วยภาวนามยปัญญา แล้ววนซ�้ำมายังสุตตมยปัญญา เป็น
วงจรเรือ่ ยไปจนกว่าจะเล่นเป็นจนถึงระดับตกผลึก (ช�ำนาญจน
ไม่ต้องดูโน้ต) กล่าวคือ ต้องเริ่มจาก สุตตมยปัญญา อันหมาย
ถึ ง การฝึ ก อ่ า นภาษาดนตรี (ตั ว โน้ ต ) ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แบบท่องจ�ำ จากค�ำบอกเล่าของครูผู้สอนหรือสังเกตการเล่น
จากผู้ที่เล่นเป็นไปก่อน (รวมทั้งการดูภาพต่างๆ ในหนังสือ ทีวี
วีดีโอ) เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความหมายของตัวโน้ตที่บังคับจังหวะ
เพลงอย่างถูกต้องเป็นประการแรก และต้องรู้ว่าตัวโน้ตตัวใด
บังคับให้เล่นมือซ้าย-ขวา อย่างไร เป็นต้น
ต่อไปจะต้องจินตนาการให้ได้วา่ ถ้ากดนิว้ ลงบนแป้น
คีย์เปียโนด้วยน�้ำหนักและเปลี่ยนคีย์ด้วยความเร็วต่างๆ กัน
จะเกิดเสียงและจังหวะแตกต่างกันอย่างไร หรือคาดการณ์ถกู ว่า
กดคียต์ า่ ง ๆ แล้วจะให้เสียงตรงกับตัวโน้ตใด เหล่านีค้ อื การฝึกใน
ขัน้ จินตามยปัญญา

สุดท้ายในชั้น ภาวนามยปัญญา คือ ลงมือเล่น
เปียโนจริงด้วยการฝึกมือทั้งสองข้าง โดยอาจจะฝึกแต่ละข้าง
ให้ช�ำนาญก่อนก็ได้ ฝึกการใช้นิ้วและประสานกับการอ่านโน้ต
เพลงไปพร้ อ มกั บ รั บ ฟั ง การชี้ แ นะจากครู ผู ้ ส อนโดยอาศั ย
อิทธิบาท 4 และอินทรีย์ 5 ภาวนามยปัญญาจะถูกพัฒนาขึน้ และ
วนมาท�ำปัญญา 3 ซ�้ำ เพื่อพัฒนาความช�ำนาญอย่างต่อเนื่อง

จนสุดท้ายสามารถเล่นเพลงนัน้ ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งดูโน้ต เพราะทุก
อย่าง ถูกบันทึกไว้ในสมอง จิต และความรู้สึกเรียบร้อยแล้ว
สามารถเรียกย้อน (recall) ประสบการณ์จากการฝึกฝน (การจ�ำ
ตัวโน้ต แป้นคีย์ น�ำ้ หนักกดของนิว้ มือ) มาใช้งานได้ตามใจนึก การ
ฝึกเครือ่ งดนตรีประเภทอืน่ ๆ หรือแม้แต่การฝึกร้องเพลง ก็อาศัย
หลักการดังกล่าวข้างต้นได้เช่นเดียวกัน

ขันธ์ 5

นามรูป
รูป
อายตนะ (ภายนอก)
รูป/ภาพ
เสียง
กลิ่น
รส
สัมผัส
ธรรมารมณ์

นาม

ผัสสะ

อายตนะ (ภายใน)

จิต

ตา
หู
จมูก
ลิ้น
กาย
ใจ

จักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ

เจตสิก
เวทนา
สัญญา
สังขาร

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายนอก (เสียง) และอายตนะภายใน (หู) ในมุมมองของขันธ์ 5 หรือนามรูป

จตุธาตุววัตถาน 1

อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1
อรูป 4 อัปปมัญญา 4
ปฐวีธาตุ อสุภกรรมฐาน 10
อาโปธาตุ อนุสติ 10
เดโชธาตุ กสิณ 10

สมถกรรมฐาน 40

วาโยธาตุ

เสียง
จังหวะ
บันไดเสียง
ตัวโน๊ต
Octave

ดนตรี
ช้า
ดัง
ยาว
เนิบนาบ
ไพเราะ
มีสาระ
ได้อารมณ์
เลี้ยงชีพ

หูทิพย์ (อภิญญา 6)

โสตวิญญาณ
มีผู้ร้อง
มีผู้เล่น

เร็ว
ค่อย
สั้น
กระแทกกระทั้น
ไม่ไพเราะ
ไร้สาระ
ไร้อารมณ์
งานอดิเรก

ดีด
สี
ตี
เป่า

หู
กายหยาบ
มีสองข้าง
โครงสร้างทางชีววิทยา (คณะแพทย์ศาสตร์)

รูปที่ 2 บูรณาการระหว่างเสียงกับหูทเี่ ชือ่ มโยงไปยังกรรมฐาน 40
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สาระที่ได้จากการเรียนรู้

กล่าวโดยสรุปจากภาพรวมของเสียงใด ๆ โดยไม่เน้น
เฉพาะเสียงดนตรีสามารถแจกแจงสาระทีไ่ ด้เป็นข้อหลักๆ ดังนี้
1. เรียนรู้แนวคิดในการบูรณาการเนื้อหาวิชาเข้า
กับหลักธรรมในศาสนาพุทธ
2. ท�ำให้รจู้ กั ความหมายเบือ้ งต้นของค�ำส�ำคัญต่างๆ
ในศาสนาพุทธ เช่น อายตนะ 6 ขันธ์ 5 รูปและนาม (จิต เจตสิก)
3. มองเห็นวิถขี องการเชือ่ มโยงเพือ่ เรียนรูต้ อ่ ไปใน
เรื่องเหล่านี้เป็นบาทฐาน คือ
ปฏิจจสมุปบาท (สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ
ผัสสะ เวทนา)
กรรมฐาน (สมถกรรมฐาน 40 วิปสั สนากรรมฐาน)
ธาตุ 4 (ดิน น�้ำ ลม ไฟ)
อภิญญา 6 (หูทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติ แสดงฤทธิ์
ทายใจ สิ้นอาสวะ)

จริยธรรม คุณธรรมที่ได้จากดนตรี

ด้านจริยธรรม

(1) พึงสังวรในเรื่องของความเดือดร้อนอันเนื่อง
มาจากเสียงดนตรีตอ่ ผูค้ นรอบข้าง (การเบียดเบียน)
(2) รู้จักกาลเทศะในการแสดงดนตรี (เวลาใดและ
สถานที่ใด)		
(3) รู ้ จั ก ความพอดี (ระยะเวลาที่ เ หมาะสมใน
การแสดง)

ด้านคุณธรรม

เป็นสื่อ

(1) เรียกร้องค่าตอบแทนการจ้างที่เหมาะสม
(2) ชี้น�ำในเรื่องที่ก่อประโยชน์แก่สังคมโดยใช้เพลง

(3) เป็นตัวแทน (สัญลักษณ์) ทางด้านความดีงาม
และความถูกต้อง
(4) ช่วยเหลือการกุศลในโอกาสอันควร

หลักธรรมที่ได้จากดนตรี

หลักธรรมในทีน่ จี้ ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักธรรม
ในมุมมองของจริยธรรม คุณธรรมเกี่ยวกับเสียง ทางโลก และหลักทางธรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับทางโลก มีรายละเอียด
ในมิ ติ ข องเสี ย งดนตรี ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู ้ เ ล่ น ผู ้ ร ้ อ ง สรุปไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้
และเครื่องดนตรีต่างๆ โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรมที่พึงมี
หรือควรบังเกิดแก่นักดนตรี สามารถกล่าวเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปหลักธรรมที่เรียนรู้จากเสียงดนตรี
ทางโลก
1. หาเลี้ยงชีพเฉพาะตน
2. ฝึกสมาธิ
3. ฝึกความเพียร
4. ฝึกความอดทน
5. ฝึกความสามารถเฉพาะตน
(ศักยภาพ พรสวรรค์)
6. สร้างความสามัคคี
7. ผ่อนคลายอารมณ์
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ทางธรรม
1. สัมมาอาชีวะ (มรรคมีองค์ 8)
2. อินทรีย์ 5 (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา)
3. อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)
4. ขันติธรรม
5. ปัจจัตตัง
6. สามัคคีธรรม
7. ปีติ ปัสสัทธิ
8. ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)
9. ความแปรเปลี่ยนแห่งเสียง (ไตรลักษณ์)
10. เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับ (อิทัปปัจจยตา)
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บทสรุปจากเสียงดนตรี

บทเพลงซึง่ ก่อก�ำเนิดมาจากผูป้ ระพันธ์ทมี่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจ
แต่งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ย่อมมีเสียงปรากฎให้
ได้ยินเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ในที่สุด แต่ละบทเพลงย่อม
สะท้อนถึงนิสัยใจคอ (สันดาน) อารมณ์ ความดีงาม ความรู้สึก
โดยเฉพาะผู้แต่งหรือแม้แต่นักดนตรีหรือนักร้อง ที่ถูกก�ำหนด
ให้เล่นหรือร้องเพลงนั้นๆ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า แต่ละเสียง
เพลงสะท้อนจิตวิญญาณของผู้ประพันธ์ ถ้าผู้แต่งมีอารมณ์
ฝ่ายบวก เสียงเพลงและท่วงท�ำนองที่ปรากฏย่อมเป็นที่สบ
อารมณ์ของผู้ฟัง ในทางตรงข้าม หากผู้แต่งมีจิตใจที่หยาบ
กระด้าง ถ่อยเถื่อน เพลงที่แต่งออกมาจะท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกกดดัน
ฟังแล้วไม่เกิดความสุนทรีย์ จนถึงขั้นฟุ้งซ่าน หรืออยากท�ำร้าย
สิ่งที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งผู้แต่งมักจะเผลอสะท้อนตัวตนที่แท้จริง

ออกมาโดยผ่านเสียงเพลง เสียงที่ปรากฏในแต่ละเพลงจึง
สามารถคาดเดาอารมณ์หรือตัวตนของผูแ้ ต่งว่า จะชีน้ ำ� ชักจูงผู้
ฟังไปสู่ความสุนทรีย์ และมีความสุข หรือเกิดความทุกข์ใจเมื่อ
ได้ยนิ เสียงเพลงเหล่านัน้ ดังนัน้ ผูป้ ระพันธ์เพลงทีมจี ติ วิญญาณ
เข้ า ถึ ง เพลงที่ แ ต่ ง ขึ้ น ย่ อ มจะมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า “เสี ย งเพลง
คือตัวเรา ตัวเราคือเสียงเพลง” และเมื่อผู้ฟังได้รับฟังเพลง
นั้ น ๆ แล้ ว ย่ อ มมี อ ารมณ์ ส ะท้ อ นออกมาในความรู ้ สึ ก
(ทางจิตวิญญาณ) ทางใดทางหนึ่งคือ
มีเสียงเพลง มีตัวเรา
(เกิด เกิด)
ไร้เสียงเพลง ยังคงมีตัวเรา (ดับ เกิด)
มีเสียงเพลง แต่ไร้ซึ่งตัวเรา (เกิด ดับ)
ไร้เสียงเพลง ไร้แล้วซึ่งตัวเรา (ดับ ดับ)
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จริยธรรมที่ยั่งยืนส�ำหรับระบบสิ่งแวดล้อมกับมวลมนุษย์
อารัมภบท

มนุษย์และสิง่ แวดล้อมต่างมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างหลากหลายในขอบเขตของภูมแิ ห่งชีวติ (biosphere) ด้วยเหตุทม่ี นุษย์ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดส�ำนึกจนเสียสมดุล ยังผลให้เกิดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมแพร่ขยายไปทัว่ โลก วิสยั ทัศน์ในการแก้ปญ
ั หา
เพือ่ หยุดยัง้ ความหายนะขัน้ อุกฤษฏ์ในอนาคต รวมทัง้ สร้างวิถที ยี่ งั่ ยืนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จ�ำเป็นต้อง
พึง่ พาแนวคิดเชิงสันติ บทความนีเ้ ป็นผลพวงของการใช้หลักแห่งทางสายกลางในองค์มรรคหมวดปัญญาของศาสนาพุทธทีน่ ำ� มา
บู ร ณาการกั บ ศาสตร์ ท างด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและนิ เ วศวิ ท ยา และได้ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนในรู ป ของบทความ
เสริมการเรียนรูใ้ นระดับอุดมศึกษาตามความมุง่ มัน่ แห่งการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

บทน�ำ

ระหว่างสาระเชิงวิชาการกับแนวคิดเชิงพุทธ โดยอาศัยข้อธรรมะ
นั บแต่ ม นุ ษ ย์ วิวัฒ น์เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุต สาหกรรม พืน้ ฐานทีถ่ กู สังเคราะห์ออกมาเป็นบทความบรรยาย และแจกจ่าย
(industrialization) มนุษย์บางกลุม่ ได้ทกึ ทักและสถาปนาตัวเอง ให้นกั ศึกษาเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูน้ อกห้องเรียน โดยหวังผลในแง่
ว่าเป็นผูค้ รอบครองระบบนิเวศในระดับสูงสุด (highest trophic กระตุน้ ให้เกิดการคิดแบบบูรณาการเชิงบวกอย่างเป็นระบบ
level) รู ป ธรรมที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนก็ คื อ การสร้ า งกฎเกณฑ์
ปัญหาสิง่ แวดล้อมกับคุณภาพชีวติ
เพือ่ กอบโกย (take benefit) จากทุกๆ องค์ประกอบของระบบ
คุณภาพชีวติ ของมนุษย์สามารถอาศัยสุขภาพ (health)
นิเวศทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นสิง่ มีชวี ติ (biotics) และสิง่ ไร้ชวี ติ (abiotics)
เป็นตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนออกในรูปสุขภาพกาย (physical)
แนวคิดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมลามมาจนถึงโลกาภิวัตน์
และสุขภาพทางจิต (mental, or psychological) โดยทัง้ สองส่วน
(globalization) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงท�ำลาย จนธรรมชาติ
จะขึน้ อยูก่ บั ตัวแปรหลักของเหตุปจั จัย คือ
ส่งสัญญาณเตือนภัยมายังมนุษย์ทั้งกลุ่มที่มีส่วนและไม่มีส่วน
ความอยาก (เหตุ)
ต่อการกระท�ำในรูปของภัยธรรมชาติ วิสัยทัศน์ที่น�ำมาซึ่ง
สิง่ แวดล้อมในโลกมนุษย์ (ปัจจัย)
ผลกระทบเชิงลบท�ำให้ถึงเวลาที่ควรย้อนกลับมาทบทวนใหม่
การกระท�ำ (ปัจจัย)
ว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนาด้วยกรอบความคิดเดิมหรือจะหา
ผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 ตัวแปรดังกล่าว
วิสัยทัศน์ใหม่ในเชิงใฝ่สันติเพื่อตัดวงจรหายนะได้ทันท่วงที
ก่อให้เกิดกิจกรรมหลากหลายที่น�ำมาซึ่งผลกระทบทั้งเชิงบวก
ความพยายามท�ำความเข้าใจกับวิสยั ทัศน์ทเี่ น้น “การอยูร่ ว่ มกัน
และเชิงลบต่อคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนด้วยหลักแห่งสันติธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่ง
ในปัจจุบนั เริม่ มีจำ� กัด ส่วนหนึง่ เป็นเพราะถูกใช้ในปริมาณทีม่ าก
แวดล้อม” ที่อิงหลักแห่งทางสายกลางโดยเริ่มจาก ความเห็น
เกินพอดี อีกส่วนหนึง่ คือ คุณภาพของทรัพยากรทีถ่ กู ใช้ (บางชนิด)
ถูกต้องและด�ำริถกู ต้อง น่าจะน�ำมาพิจารณาเพือ่ ใช้เป็นทางออก
ฟืน้ คุณภาพเดิมไม่ทนั การกล่าวคือ ปริมาณลดลง คุณภาพแย่ลง
ส�ำหรับปัญหาทีม่ วลมนุษย์กำ� ลังเผชิญอยู่
ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรน�้ำ ตัวเร่งที่ท�ำให้ปัญหาดังกล่าวเพิ่ม
ต่อภาระหน้าทีข่ องความเป็นครูอาจารย์ซงึ่ มักถูกคน
มากขึ้นถ้าจะสรุปอย่างย่นย่อก็คือ การแย่งชิงและครอบครอง
ทัว่ ไปยกให้เป็นผูน้ ำ� ทางปัญญา จึงจ�ำต้องแสวงหาสาระทีจ่ ะน�ำมา
ทรัพยากรบางประเภทถูกท�ำลายในอัตราที่เร็วกว่าการฟื้นคืน
ปลุก “มโนธรรมส�ำนึก” แก่เหล่านักศึกษาให้ตระหนักถึงปัญหา
(recovery) และการเกิดสภาวะมลพิษ (pollution) อันเนื่อง
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญกันอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวคิดใหม่
มาจากการพัฒนาหรือดัดแปลงทรัพยากร อันเป็นวังวนให้เกิด
ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต จนกลายเป็ น วั ฏ จั ก รนิ รั น ดร์
เพือ่ คงไว้ซงึ่ ทรัพยากรเหล่านัน้ ให้กบั มวลมนุษย์ในยุคหน้า (next
หากจะดูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
generation) ด้วยเหตุที่บทความนี้มิใช่เป็นบทความงานวิจัย
น�้ำมือมนุษย์ และเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะสามารพิจารณา
แต่เป็นบทความที่พยายามเสนอแนวคิดในรูปแบบบูรณาการ
ได้จากข้อสรุป ตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 มหันตภัยที่เกิดจากน�้ำมือมนุษย์และภัยธรรมชาติ
มนุษย์สร้าง

ธรรมชาติบันดาล

1. มลพิษทางน�้ำ อากาศ ดิน
2. การขาดแคลนน�้ำและคุณภาพน�้ำเสื่อมโทรม
3. การตัดไม้ท�ำลายป่า (ทุกประเภท)
4. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การขยายพื้นที่ทะเลทรายและการกัดเซาะดิน
6. ฝนกรด
7. โลกร้อน
8. รูรั่วในชั้นโอโซน
9. การเพิ่มประชากร
10. ของเสียอันตราย
11. ของเสียกัมมันตรังสี

1. แผ่นดินไหว
2.ภูเขาไฟระเบิด
3. ลมพายุ (เฮอริเคน ไต้ฝุ่น)
4. อุกกาบาตชนโลก
5. ไฟป่า
6. คลื่นใต้น�้ำ (สึนามิ)
7. ดินถล่ม หิมะถล่ม
8. อุทกภัย
9. ภัยแล้ง
10. น�้ำทะเลหนุนสูง
11. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ระบบนิเวศและหลักแห่งความยั่งยืน

กล่าวโดยย่อระบบนิเวศมีองค์ประกอบหลักที่ส�ำคัญ 2 ส่วนคืน (1) กลุ่มของสิ่งมีชีวิต และ (2) กลุ่มของสิ่งไร้ชีวิต
โดยมีองค์ประกอบย่อย ๆ ดังแจกแจงไว้ในรูปที่ 1
ระบบนิเวศ
สิ่งมีชีวิต
ผู้ผลิต

สิ่งไร้ชีวิต

ผู้บริโภค

แพลงตอน
ต้นไม้
พืช

ปฐมภูมิ

Herbivores
(พวกกินพืช)

				

ผู้ย่อยสลาย

สสาร

แบคทีเรีย รา
หนอน
แมลง

ทุติยภูมิ

Carnivores (พวกกินเนื้อ)
Omnivores (พวกกินพืชและเนื้อ)
มนุษย์

ธาตุ แร่ธาตุ
ดิน หิน
น�ำ้
อากาศ
ไฟ

พลังงาน
แสงอาทิตย์
ชีวเคมี

รูปที่ 1 องค์ประกอบในระบบนิเวศ

สังคม (community) ของระบบนิเวศอันได้แก่
ประชากรในระบบ และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพจะประกอบขึน้
เป็นระบบทีล่ งตัว ต่างมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันระหว่างผูล้ า่ (predator)
และผูถ้ กู ล่า (prey) ในห่วงโซ่อาหาร (food chain) และสายใย
อาหาร (food web) ด้วยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ
และพลังงานทีส่ งั เคราะห์โดยสิง่ มีชวี ติ ท�ำให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยัง่ ยืนด้วยสมมติฐานกายา (Gaia hypothesis) ทีก่ ล่าวโดยภาพ
รวมว่า “โลก คือ องคาพยพทีม่ ชี วี ติ ระดับอภิมหาชีวติ (living
superorganisms) ที่มีการปรับตัวทางกายภาพและเคมี
อยู่ทุกขณะเพื่อสร้างสมดุลและวิวัฒนาการในรูปแบบของ
การช่วยกันผลิตทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพให้เป็น
แหล่งอาศัยทางนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ ถ้าระบบดังกล่าว

ถูกท�ำให้เสียสมดุลจะส่งผลกระทบไปยังองค์ประกอบย่อยได้”
สมมติฐานดังกล่าวสามารถมองในมุมกลับได้วา่ ตราบใดทีร่ ะบบ
นิเวศไม่ถกู รบกวน (ท�ำลาย)จนเสียสมดุล มนุษย์และสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ
ก็จะคงความเป็นปกติสขุ อยูไ่ ด้โดยไม่ถกู ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม
(ธรรมชาติ)
แต่จากสภาพปัจจุบนั พบว่าสมมติฐานของกายา ก�ำลัง
ปรากฏผลให้เห็นถึงการรบกวนระบบนิเวศจนเสียสมดุล ดังตัวอย่าง
ของปัญหาทางสิง่ แวดล้อมทีม่ นุษย์เป็นผูส้ ร้างตามทีก่ ล่าวไปแล้ว
ข้างต้น นักวิทยาศาสตร์เองได้ตระหนักถึงภัยพิบตั ทิ จี่ ะต้องเผชิญ
ในอนาคต จึงได้จดั ประชุมร่วมกันในระดับโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1992
ทีก่ รุงริโอ เดอ จาไนโร ประเทศบราซิล (Earth Summit) และ
ได้ประกาศปฏิญญา ว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาอันเป็นทีม่ า
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ของการพัฒนาแบบยัง่ ยืน ซึง่ โดยหลักการแล้วก็คอื การพัฒนา
ที่ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างระบบนิเวศ
(ecological system) และสังคมมนุษย์ (human society)
จากผลของการประชุมได้มีการทบทวนนิยามและความหมาย
ของค�ำว่าการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีเ่ คยให้ไว้แต่เดิม และได้ปรับเปลีย่ น
มาเป็นสาระทีพ่ อจะเข้าใจได้ในความหมายดังต่อไปนี้
“สิทธิอนั ถูกต้องและชอบธรรม (right) ในการพัฒนา
จะต้องปฏิบัติให้ตรงตามพันธะกรณีอย่างมีดุลพินิจด้วยความ
ยุติธรรม (equity) เพื่อสนองความต้องการในสิ่งที่พึงมีพึงได้
ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับมวลมนุษย์ทั้งในยุคปัจจุบันและ
ยุคอนาคต (future generation)”
“เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบองค์รวม
การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (environmental protection) จะถือ
เป็ น รากฐาน (constitute) ซึ่ ง จะต้ อ งพิ จ ารณาให้ เ ป็ น
องค์ประกอบส�ำคัญของกระบวนการพัฒนา โดยมิอาจคิด
แบบแยกส่วน”
ถ้าจะว่ากันตามหลักการแล้ว การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
จะมุง่ ไปยัง 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ความพอใจในความต้องการ
ของนุษย์ (2) การบ�ำรุงรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมบูรณ์และ
มัน่ คง (integrity) และ (3) มีความยุตธิ รรมในแง่กฏหมายและ
ความเป็นธรรมในสังคมมนุษย์ การพัฒนาดังกล่าวจะเกิดขึน้ ได้
ก็ต่อเมื่อมีการบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยผ่านทาง
ระบบนิเวศมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์และความ
ต้องการ (การยอมรับ) ของสังคม อย่างสอดคล้องและสมดุล
ระหว่างสามมุมมองเหล่านี้ หากมุมมองใดมุมมองหนึง่ ไม่สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างบูรณาการ (ล้มเหลว) อาจมีผลให้การ
พัฒนาแบบยัง่ ยืนไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้

จริยธรรมของสิง่ แวดล้อม

แนวคิดทางด้านจริยธรรมสิง่ แวดล้อมเป็นผลมาจาก
การประชุมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กรุงโตเกียวในปี
ค.ศ.1989 แต่สาระในเรื่องดังกล่าวมุ่งเน้นในระดับนโยบาย
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน
และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเสนอแนะอย่างกว้างๆ
(guidance) ซึง่ ไม่ลงรายละเอียดแต่หวังผลในแง่ของผลทีเ่ กิดขึน้
(output) ใน 3 ประเด็นหลักข้างต้น โดยขาดการมองถึงสาเหตุ
(cause) และกระบวนการ (processes) ที่ก่อให้เกิดปัญหา
และกระบวนการแก้ ป ั ญ หาเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ท� ำ ให้
กระบวนการซึ่งจะก่อให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรมที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจึงยังไม่ชัดเจน สุดแล้วแต่
ผูเ้ กีย่ วข้องจะต้องไปด�ำเนินการต่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์

จริยธรรมที่ยั่งยืน

จริยธรรมเป็นนามธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูส้ กึ นึกคิด
มโนธรรมส�ำนึก หรือความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดีทสี่ ามารถแสดงออก
(ทางกาย วาจา ใจ) ของมนุษย์ต่อสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ให้เป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ จั ด เป็ น กฎเกณฑ์ สั ง คมขั้ น พื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น
ต้องมี การเชือ่ มโยงจริยธรรมกับเรือ่ งใดๆ จึงส่งผลให้เรือ่ งนัน้ ๆ
มีความดีงาม ความถูกต้องปรากฏให้เห็น
สิ่งแวดล้อมที่อิงจริยธรรมเป็นบริบทจึงต้องอาศัย
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง (เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความดี ง าม)
น�ำมาผสมผสานกับหลักแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจนบรรลุผล
ผ่านทางระบบนิเวศ การผสมผสานสิง่ เหล่านี้ สามารถเชือ่ มโยง
ด้วยแผนภาพ ดังปรากฏในรูปที่ 2

เหตุ (ตัวคุม)

จริยธรรมคุณธรรมยั่ งยืน
Sustainable Morality

ปัจจัย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development)
ถู กต้องชอบธรรม (Right)
ยุติธรรม (Equity)
พิทักษ์ส่ ิงแวดล้อม
(Environmental Protection)

+

ระบบนิเวศ
Ecosystem

ความอยาก
สิ่งมีชวี ติ (Biotics) Desire
สิ่งไร้ชวี ติ (Abiotics) ปัจจัยทุน
Economic Feasible
ทางผ่านโดยระบบนิเวศ
Ecological Viable

ผลยั่งยืน
Sustainable Goal
สนองความต้องการ (Need)
เป็ นธรรมและยุติธรรม
(Equity&Justice)
บู รณาภาพสิ่งแวดล้อม
(Integrity)

รูปที่ 2 เหตุปัจจัยและผลในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบสิ่งแวดล้อม
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หลักแห่งทางสายกลาง

ความยั่งยืนที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งใดๆ ย่อมจะมี
กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลง
ที่ด�ำเนินไปในท่ามกลางกระบวนการมีความสมดุลทุกขณะ
ความสมดุล (หรือความพอดี) ทีเ่ กิดขึน้ ย่อมน�ำไปสูผ่ ลทีถ่ กู ต้อง
ตามเหตุปัจจัยที่ใส่เข้าไปในระบบหรือกระบวนการ ดัชนีชี้วัด
ที่ปรากฏในท่ามกลางขณะ หรือที่จุดหมายปลายทางย่อม
สอดคล้องกับผลในเชิงบวก หากเกิดผลในทางตรงกันข้ามย่อมจะ
มีปรากฎการณ์ในธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเชิงลบ (การท�ำลาย
หรือความหายนะ) อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายๆ อย่างในคราว
เดียวกัน ซึง่ จะสอดคล้องกับสมมติฐานของกายา (Gaia) ดังกล่าว
ข้างต้น
การอิงหลักแห่งทางสายกลางด้วยหลักธรรมเชิงพุทธ
จะมุง่ ไปสูม่ รรคาของอริยมรรคมีองค์ 8 โดยจะเลือกองค์มรรค

ในกลุ่มปัญญา อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูกต้อง) และ
สัมมาสังกัปปะ (ด�ำริถกู ต้อง) มาประยุกต์กบั เหตุ (ตัวควบคุม)
ในแผนภาพทีป่ รากฏในรูปที่ 2
โดยหลักแห่งสัมมาทิฏฐิทมี่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมยังคงอาศัย
ฐานความคิดทีเ่ กิดกับมนุษย์ทกี่ ล่าวถึงกฎแห่งกรรม ความคงอยู่
และดับสูญของชีวิต ความเที่ยงไม่เที่ยงของโลก ในส่วนของ
สัมมาสังกัปปะจะมุ่งพิจารณาในแง่ของความไม่เบียดเบียน
(สมานฉันท์สนั ติ) ความหลีกหนีออกจากความยินดีเพลิดเพลิน
ต่อสิ่งเร้า ความไม่ก่อแนวคิดในแง่ท�ำลาย (อาฆาตพยาบาท)
ดังนัน้ ทางสายกลางทีย่ ดึ เอามรรคมีองค์ 8 จะเปรียบเสมือนเป็น
ทางแห่งความพอดี สมดุล อันจะน�ำไปสู่กระบวนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระบบสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศได้ด้วยแนวคิด
รวบยอดดังสรุปในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 ความเห็นและด�ำริที่ถูกต้องของมนุษย์ต่อระบบสิ่งแวดล้อม
สัมมาทิฏฐิ
1. มนุษย์และสิง่ แวดล้อมมีความเป็นหนึง่ ดียวกัน (homogeneity)
มีก�ำเนิดและการคงอยู่ด้วยองค์ประกอบร่วมเดียวกัน
2. มนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของระบบนิเวศ มิใช่ผู้
ครอบครองระบบนิเวศ
3. การเกิดการวิวัฒน์และการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยกฎแห่งอิทัปปัจจยตาย่อมอาศัยเวลา การท�ำลายกฎดัง
กล่ า ว (โดยมนุ ษ ย์ ) ในอั ต ราที่ เ กิ น พอดี ย ่ อ มท� ำ ให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงเสียสมดุล
4.การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระบบนิเวศหรือสิง่ แวดล้อมโดย
มนุษย์ จะมีผลย้อนกลับมากระทบความเป็นอยูแ่ ละสวัสดิภาพ
(security) ทั้งแง่บวกและแง่ลบ

บทสรุป

สัมมาสังกัปปะ
1. ยุติความคิดที่จะเบียดเบียนท�ำลาย (อย่างเมามัน)กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ด�ำริถึงความไม่เบียดเบียน)
2. พึงคิดถึงความละ ลด ปล่อยวางต่อความอยากอันเกินขอบเขต (over desire)
(ด�ำริออกจากกาม)
3. ไม่พึงคิดเปลี่ยนแปลง ขัดขวาง ท�ำลาย หรือควบคุมวิถีอันเป็นสภาวะแห่ง
ธรรมชาติของสิง่ แวดล้อมจนเสียสมดุล เนือ่ งเพราะเกรงภัยพิบตั จิ ะมากระทบ
กับชีวิตความเป็นอยู่ (ด�ำริออกจากความพยาบาท)
4. ก่อนจะท�ำการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ รูปแบบของทรัพยากรธรรมชาติจง
พิจารณาด้วยมโนธรรมส�ำนึก (ด�ำริในสัมมาทิฏฐิ)

การพิจารณาองค์รวมของระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนขับเคลื่อนไปด้วยหลักแห่งทางสาย
กลางทีอ่ งิ มรรคมีองค์ 8 ในหลักธรรมจากศาสนาพุทธ โดยอาศัย
หมวดปั ญ ญาเป็ น การเปิ ด แนวคิ ด ให้ เ กิ ด มุ ม มองที่ ส ะท้ อ น
ครรลองแห่ ง สั น ติ วิ ธี ใ นการแก้ ป ั ญ หาจากต้ น เหตุ รวมทั้ ง
ต้ อ งการให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ทุ ก ขั้ น ตอนของการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการอย่ า งสมานฉั น ท์ การพลิ ก แนวคิ ด โดยอาศั ย
สัจธรรมที่สามารถน�ำพามนุษย์เข้าสู่วิถีแห่งความพ้นโลกได้
ย่ อ มปราศจากข้ อ สงสั ย ต่ อ การน� ำ มาปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ระบบ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ปัญญาเป็นตัวน�ำ
ย่อมเป็นวิถที ี่ตรงและถูกต้องต่อการแก้ปญ
ั หา ขอแต่เพียงมอง

ให้เห็นสัจธรรมแห่งความถูกต้องในระบบสิ่งแวดล้อมด้วยวลีที่
กล่าวว่า “สรรพสิ่งในโลกล้วนอิงอาศัยซึ่งกันและกันอย่าง
เป็นระบบ ส�ำนึกที่ถูกต้องว่า “เรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน”
ย่อมน�ำไปสู่ความไม่เบียดเบียนต่อชีวิตและสรรพสิ่งรอบข้าง
ยังผลให้เกิดความสมดุลในใจของผู้ที่หยั่งได้”

เอกสารอ้างอิง
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สัตวแพทยศาสตร์ : ศาสตร์แห่งเมตตาธรรมแด่เดรัจฉานภูมิ
อารัมภบท

ในยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ นุษยชาติกำ� ลังเผชิญอยูข่ ณะนี้ จะพบว่าโลกทีเ่ ราอาศัยอยูม่ คี วามก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์
หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถค้นคว้าสาระในศาสตร์นั้น ๆ ตามความต้องการได้โดยง่ายจากสื่อทางสารสนเทศ สรรพวิทยาการ
ทั้งหลายอาจแบ่งออกเป็นสายใหญ่ๆ 2 สาย อันได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์และ (2) ศิลปศาสตร์ โดยสายวิทยาศาสตร์ยังแยกย่อย
ออกไปได้อกี หลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสตร์
ทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เราจะรู้จักและคุ้นเคยกับเรื่องของสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ รวมทั้งของสัตว์
ที่มนุษย์เลือกศึกษากันในคณะแพทยศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น
ปัจจุบนั ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพได้ววิ ฒ
ั นาการก้าวไกลไปถึงระดับโคลนนิง่ (Cloning) ทัง้ ในสัตว์ พืช และ
แม้แต่พยายามที่จะกระท�ำกับมนุษย์ เจตนาในเรื่องดังกล่าวผู้เขียนคงไม่ก้าวล่วงไปวิจารณ์ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร เพราะเป็น
เรื่องที่หนีไม่พ้นการโต้แย้งที่มีแต่จะก่อให้เกิดความขัดข้องหมองใจระหว่างคู่วิจารณ์ โดยท้ายที่สุดก็มิอาจหาข้อยุติที่พอใจให้กับ
ทุกฝ่าย และบทความนี้ไม่มีความประสงค์จะกล่าวถึงการโคลนนิ่งแต่อย่างใด บทความนี้ตั้งใจจะใช้ศาสตร์ที่รักษาสัตว์มาสร้าง
รูปแบบ (model) การเรียนรูเ้ ชิงจริยธรรม คุณธรรม โดยเชือ่ มโยงระหว่างวิทยาการในศาสตร์แขนงนีใ้ ห้เห็นถึงสัจธรรมทีส่ ามารถ
สัมผัสได้ซึ่งอาจน�ำไปสู่การปลูกจิตส�ำนึกที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาแก่ผู้อ่านให้สะท้อนถึงชีวิตตนเองและสรรพสิ่งรอบข้าง

สัตวแพทยศาสตร์

บุคคลทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้เรียนหรือศึกษาในศาสตร์สาขานี้
คงพอจะเข้ า ใจในความหมายของค� ำ ว่ า สั ต วแพทยศาสตร์
ได้ไม่ยากนักแม้จะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ตามค�ำจ�ำกัดความ
(definition) ทีถ่ กู ต้องเหมือนผูท้ เี่ รียนมาโดยตรง ศาสตร์ดงั กล่าว
คงจะหนีไม่พน้ ในเรือ่ งของการรักษาสัตว์ให้หายป่วยจากโรคภัย
รวมทัง้ ตกแต่งอวัยวะทีไ่ ม่สมประกอบทัง้ ภายนอก ภายในให้อยู่
ในสภาพปกติ และคงจะรวมไปถึงการวิจยั ทดลองทางการแพทย์
โดยอาศัยสัตว์เป็นตัวอย่างศึกษา หากจะพิจารณาต่อไปโดยอิง
ลักษณะทางสรีระวิทยาก็คงสังเกตได้วา่ สัตว์และมนุษย์คงจะมี
โรคภัยไข้เจ็บต่างกัน ความทนทานหรือภูมคิ มุ้ กันตลอดจนความ
สามารถในการฟืน้ คืนสภาพ (recovery) อาจจะต่างกันตามไป
ด้วย อย่างไรก็ตามวิชารักษาสัตว์ทมี่ สี ภาวะเจ็บป่วยคงต้องยกให้
เป็นภาระกิจของสัตวแพทย์เพราะเป็นผูท้ เี่ รียนมาโดยตรง แต่มมุ
มองโดยภาพรวมแล้วศาสตร์ดงั กล่าวจะมีรปู ธรรมทีม่ องเห็นได้
ชัดเจนจากสิง่ เหล่านีท้ มี่ ปี ฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน คือ
-สัตว์
-แพทย์ผู้รักษา
-ความเจ็ บ ป่ ว ยและการป้องกันเกี่ย วกับ อนามัย
ของสัตว์
-ปัจจัยที่ใช้รักษา (เช่น ยา เครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่ใช้)
โดยการเชื่ อ มโยงของสิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรมที่ มี ใ นตั ว มนุ ษ ย์
(สั ต วแพทย์ ) ที่ เ รี ย กว่ า “ความเมตตา” ต่ อ สั ต ว์ เ หล่ า นั้ น
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เป็นตัวผลักดันให้เกิดกิจกรรมในการรักษาท�ำให้ศาสตร์แขนงนี้
กลายมาเป็นวิชาชีพที่สร้างกุศลกรรมได้ดีพอๆ กับการรักษา
มนุษย์

ความเหมือนที่แตกต่าง

แม้ ว ่ า มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ซึ่ ง เกิ ด มาจากเหตุ ป ั จ จั ย
ทางชีววิทยาและสามารถสัมผัสซึง่ กันและกันได้ในเชิงกายภาพ
ทั้งสองสิ่งจะมีความเหมือนหรือความแตกต่าง ซึ่งอาจจ�ำแนก
ได้เป็นประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้
1. มนุษย์และสัตว์ตา่ งเป็นสิง่ มีชวี ติ เหมือนกัน ท�ำให้
ต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และมีพื้นฐานความต้องการปัจจัย
ที่ยังชีวิตได้อยู่รอดเหมือนๆ กัน
2. มี ก ายหยาบ (เป็ น กั ม มชรู ป ) ซึ่ ง ต่ า งสั ม ผั ส
ซึ่งกันและกันได้ ทางกาย วาจา และอาจรวมไปถึงทางใจ
แต่สงิ่ ทีต่ า่ งกันก็ยงั มีปรากฏให้เห็นถ้าอาศํยมุมมองจากทางมิติ
ศาสนามาเป็นแนวคิด อันได้แก่
1. ภพภูมิ-มนุษย์ภูมิ (สุคติภูมิ) กับเดรัจฉานภูมิ
(ทุคติภูมิ)
2. ภูมิปัญญา-มนุษย์สามารถใช้ภูมิปัญญาในการ
พัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง รวมไปถึงการ
พัฒนาปัญญาญาณ เพื่อให้บรรลุถึงความหลุดพ้น (นิพพาน)
ในคติทางศาสนาได้ ในขณะที่สัตว์มีต�่ำกว่าหรือไม่สามารถ
กระท�ำได้

3. ความหลายหลาย-สายพั น ธุ ์ ม นุ ษ ย์ (homo
sapiens) มีความหลากหลาย (diversity) น้อยกว่าสายพันธ์
สั ต ว์ กล่ า วให้ ชั ด เจนคื อ มนุษ ย์มี 3 เผ่าพันธุ์ห ลัก ได้แก่
(1) Corcasoid (2) Mongoloid และ (3) Negroid ในขณะที่
เผ่าพันธุส์ ตั ว์ จะมีสตั ว์นำ�้ สัตว์บก และสัตว์บนิ ได้ ซึง่ แต่ละกลุม่
จะมีความหลากหลายที่สังเกตเห็นได้ชัด
ดังนัน้ ในทัศนคติของผูส้ งั เกตการณ์ (observer) จะเห็น
ทั้ ง ความแตกต่ า งและความเหมื อ นของทั้ ง สั ต ว์ แ ละมนุ ษ ย์
ดังกล่าวเป็นตัวอย่างข้างต้น และหากพิจารณาให้เกิดองค์รวม
(holistic) ทางการเรียนรูจ้ ากสิง่ รอบข้างทัง้ ในสภาวะทีม่ องเห็น

ได้และมองไม่คอ่ ยเห็น ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์และสังเคราะห์
ให้เกิดภูมิปัญญาและการเรียนรู้นอกกรอบวิชาการ คงจะต้อง
อาศัยสิง่ ทีก่ ล่าวน�ำไปแล้วมาประมวลเป็นองค์ความรูใ้ หม่ตอ่ ไป

ภาพองค์รวมจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์

จากสิ่ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หากน� ำ มาวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ คงต้องอาศัยแผนภูมกิ ารเชือ่ ม
โยงสิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ งิ ค�ำหลัก (keyword) ซึง่ มีรากมาจากค�ำว่าสัตว
แพทยศาสตร์ เป็นตัวตั้ง มุมมองในภาพกว้างที่สะท้อนความ
รู้สึกเสมือนจริง (perspective) ดังแสดงในรูปที่ 1 จะเป็นสิ่งที่
ถูกวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์
		
เน้นระดับ perspective (มุมกว้าง ๆ ในองค์รวม)

Keyword

สัตว์
อกุศลกรรม

ครุกรรม
ชนกกรรม

มนุษยภูมิ
กรรม 2

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อาสันนกรรม

อบายภูมิ
สุคติภูมิ

เดรัจฉานภูมิ
31 ภพภูมิ
กายหยาบ

กรรม 3

อาจิณณกรรม กรรม 12

กุศลกรรม
สัมมาอาชีวะ
เมตตาธรรม
กตัตตาธรรม

ท�ำไมจึงเกิดเป็ นเดรัจฉาน ?

นรก
เปรต
อสุรกาย
เดรัจฉาน
แพทย์

รักษาฟื้ นตัว

มรรค 8
พรหมวิหาร 4
อุปัตถัมภกกรรม อุปปฆาตกรรม
อุปปีฬกกรรม

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงองค์รวมของความรู้ที่สังเคราะห์จากวิชาการทางสัตวแพทย์
จากแผนภูมิดังปรากฏในรูป ซึ่งสังเคราะห์มาจาก
ค�ำหลักเพียง 2 ค�ำ คือค�ำว่า “สัตว์” และค�ำว่า “แพทย์”เรา
สามารถเริม่ พิจารณาจากค�ำใดก่อนก็ได้ ไม่วา่ จะเริม่ จากค�ำว่าสัตว์
หรือค�ำว่าแพทย์ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการอธิบาย จะขอเริม่ จากค�ำว่า
“สัตว์” ก่อนดังนี้
ในความหมายของสัตว์ มนุษย์สามารถรูว้ า่ สิง่ นัน้ เป็น
สัตว์กจ็ ากการมองเห็น (ด้วยตา) และสัมผัสได้ (ด้วยหู จมูก กาย)
จากเสียงร้อง กลิน่ และการจับต้อง ลูบคล�ำ ในมิตทิ างศาสนา เรา
รูว้ า่ สัตว์เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ี “กายหยาบ” เฉกเช่นมนุษย์ และถูก
นิยามให้อยูใ่ นกลุม่ ของ “เดรัจฉานภูม”ิ ซึง่ ภูมดิ งั กล่าวจัดอยูใ่ น
“31 ภูม”ิ ในสังสารวัฏ หากต้องเรียนรูต้ อ่ ไปในเรือ่ งภพภูมิ เรา
สามารถเชื่อมโยงค�ำว่า เดรัจฉานภูมิ เข้ากับ “อบายภูมิ 4”

เพือ่ ให้รวู้ า่ ภูมเิ หล่านี้ มีองค์ประกอบเป็นอย่างไร ซึง่ จากแผนภูมิ
ดังกล่าวจะให้ค�ำตอบว่าในอบายภูมิ 4 จะประกอบด้วย นรก
เปรต อสุรกาย และเดรัจฉาน โดยสภาวะจิตใจที่เกิดในภูมิ
เดรัจฉาน แสดงว่า เคยสร้าง “อกุศลกรรม” จนมีเหตุปจั จัยถึง
พร้อมให้เกิดกัมมชรูปเป็นเดรัจฉานในทีส่ ดุ
ในความหมายของมนุ ษ ย์ ภู มิ ซึ่ ง ในที่ นี้ ห มายถึ ง
“แพทย์” โดยภาระหน้าทีค่ อื การรักษาพยาบาลสัตว์ (healing)
และท�ำให้สตั ว์คนื สภาพเป็นปกติ (recover) วิเคราะห์ตอ่ ไปว่า
มนุษย์ในทางคติศาสนาถูกนิยามให้อยูใ่ น “มนุษย์ภมู ”ิ ซึง่ จัดไว้ใน
กลุม่ ของ “สุคติภมู ”ิ โดยเชือ้ แห่งกรรมทีผ่ เู้ กิดเป็นมนุษย์ได้จะต้อง
มี “กุศลกรรม” เป็นพืน้ ฐานอยูบ่ า้ ง ซึง่ ทัง้ กุศลกรรมและอกุศล
กรรมทั้งสองกลุ่มนี้ สามารถเรียกให้สั้นเข้าได้ว่า “กรรม 2”
จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำ�นึก”
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โดยภูมิแห่งมนุษย์ผู้ที่มีอาชีพแพทย์ ถือว่าเป็นผู้
ประกอบอาชีพทีเ่ ป็นกุศล (ถ้าแพทย์ผนู้ นั้ มีจติ ใจทีด่ งี ามเป็นพืน้
ฐาน) จึงสงเคราะห์ให้อยูใ่ นกลุม่ ของผูป้ ระกอบ “สัมมาอาชีวะ”
ซึงเป็นหนึง่ ในองค์ธรรมของ “มรรค 8” และอาชีพดังกล่าวควร
จะมี “เมตตาธรรม” ซึ่งอยู่ในหลักธรรมของ “พรหมวิหาร 4”
เป็นพื้นฐานของจิตใจในบุคคลอาชีพนี้
จากการเชื่ อ มโยงระหว่ า งกรรม 2 ซึ่ ง หมายถึ ง
อกุศลกรรม (กรรมฝ่ายชั่ว) และกุศลกรรม (กรรมฝ่ายดี)
หากสนใจใคร่รู้ในเรื่องของกรรมต่อไป ยังสามารถโยงไปสู่
ในเรื่อง “กรรม 3” อันหมายถึง กายกรรม (กรรมที่เกิดจาก
การกระท�ำทางกาย) วจีกรรม (กรรมที่เกิดจากวาจา ค�ำพูด)
มโนกรรม (กรรมที่เกิดจากการนึกคิดทางใจ) และ “กรรม 12”
ดังแสดงตัวอย่างไว้ในแผนภูมิรวม 8 ค�ำ คือ
• ครุกรรม-กรรมหนักทัง้ ฝ่ายอกุศลและกุศล ทีจ่ ะส่งผล
ให้ไปเกิดในอบายภูมหิ รือสุคติภมู ิ เป็นล�ำดับแรก (ภพชาติถดั ไป)
• อาสันนกรรม-กรรมทีก่ ระท�ำในขณะก่อนตาย หรือ
สภาวะจิตของผูใ้ กล้ตายว่าก�ำลังระลึกถึงความดีหรือความชัว่ ที่
ตนได้เคยกระท�ำไว้ในอดีต
• อาจิณณกรรม-กรรมทีเ่ คยได้กระท�ำอยูเ่ ป็นประจ�ำ
กระท�ำบ่อยๆ
• กตัตตาธรรม-กรรมที่สักแต่ว่าท�ำ ไม่ได้เจตนา
• อุปัตถัมภกกรรม-กรรมที่ท�ำหน้าที่ค�้ำจุนสัตว์โลก
ทั้งหลายที่ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ให้ได้รับความสุข/ทุกข์ ตาม
วิบากกรรมของตน
• อุปปีฬกกรรม-กรรมที่เบียดเบียน บั่นทอนกรรม
ที่มีสภาพตรงกันข้าม
• อุ ป ฆาตกรรม-กรรมตั ด รอนหรื อ ท� ำ ลายผล
แห่งกรรมอื่นๆ ให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดในปัจจุบันทันด่วน ทั้ง
ฝ่ายกุศลและอกุศล
• ชนกกรรม-กรรมซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ วิ บ ากและ
กัมมชรูปไปเกิด (ปฏิสนธิ) ในภพภูมิต่างๆ อันมีเหตุมาจากครุ
กรรม อาสันนกรรม อาจิณณกรรม หรือกตัตตากรรม ตามล�ำดับ
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ในแผนภูมดิ งั กล่าวไม่ได้แสดงความหมายของกรรม
อีก 4 จ�ำพวกเอาไว้ คือ กลุ่มของกรรมที่ว่าโดยเวลาที่ให้ผล
อันได้แก่ ทิฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน)
อุปปัชเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า) อปราปริย
เวทนียกรรม (กรรมทีใ่ ห้ผลในชาติตอ่ ไป) และอโหสิกรรม (กรรม
ที่ ไ ม่ มี โ อกาสให้ ผ ล) รายละเอี ย ดของกรรมทุ ก ประเภทไม่
สามารถอธิบายในที่นี้ได้ทั้งหมด เนื่องจากบทความนี้ต้องการ
เพียงเหนี่ยวน�ำให้ผู้อ่านที่สนใจในเรื่องกรรมไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมต่อไปด้วยตนเอง

คุณธรรมและหลักธรรมแห่งวิชาชีพ

วิชาการของสัตวแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ทใี่ ช้เรียน
รูใ้ นเรือ่ งของคุณธรรมและหลักธรรมได้อย่างดีเยีย่ ม ดังตัวอย่าง
แผนภูมิการเชื่อมโยงที่น�ำเสนอข้างต้น หากน�ำสาระต่างๆ มา
สรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง เราสามารถเรียนรู้ในมิติคู่ขนานทาง
โลกและทางธรรมได้ ดังนี้
สัตว์ต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนใน
การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขณะปฏิบตั กิ าร (รักษา
วิจัยในห้องปฏิบัติการ) เป็นชีวิตที่ก่อก�ำเนิดจากอกุศลกรรม
ท�ำให้จัดอยู่ในอบายภูมิ (เดรัจฉาน) ในขณะที่มนุษย์ (แพทย์)
ทีก่ ำ� ลังช่วยเหลือสัตว์เหล่านัน้ เป็นชีวติ ทีเ่ กิดในสุคติภมู ิ (มนุษย์)
เนือ่ งจากมีกศุ ลกรรมเกือ้ หนุน ทัง้ มนุษย์และสัตว์ตา่ งก็มรี ปู ร่าง
เป็นกายหยาบทั้งคู่ ซึ่งอาศัยอยู่ใน 31 ภพภูมิ ถ้าพิจารณาสัตว์
เป็นตัวตัง้ จะพบว่าเป็นชีวติ ทีเ่ กิดในอบายภูมิ 4 ซึง่ ประกอบด้วย
นรก เปรต อสุรกาย และ เดรัจฉาน
มนุษย์ที่เลือกประกอบอาชีพสัตวแพทย์ถือว่าเป็นผู้
มีเมตตาธรรม (พรหมวิหาร 4) เป็นพื้นฐาน จึงเลือกประกอบ
อาชีพสุจริต ฝ่ายกุศล ซึ่งจัดเป็นสัมมาอาชีวะ (องค์ธรรม
ในมรรค 8)
ด้วยเหตุทสี่ ตั ว์ตา่ ง ๆ ทีป่ รากฏต่อหน้ามีอดีตทีส่ ร้าง
กรรมฝ่ า ยอกุ ศ ลเอาไว้ ซึ่ ง อาจเป็ น กายกรรม วจี ก รรม
หรือมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคละเคล้ากัน ด้วยแรง
และวิบากกรรมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในกรรม 12 จึงท�ำให้สัตว์
เหล่านั้นถูกจ�ำแนกประเภท และมีสภาพโครงสร้างทางสรีระ
แตกต่างกันตามที่เห็น

สรุปสาระที่ได้จากศาสตร์

วิ ช าชี พ ของสั ต วแพทย์ หากพิ จ ารณาแต่ เ พี ย ง
วิชาการทางโลกคงจะมุง่ ไปในเรือ่ งของการมีงานหรืออาชีพเพือ่
หาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวด้วยการแสวงหาปัจจัย 4 เป็นหลัก
หากมองลึกเข้าไปในมิติของการเชื่อมโยงสรรพสิ่งที่แวดล้อม
วิชาชีพนี้ เราสามารถพัฒนาปัญญาเชิงคุณธรรมและจริยธรรม
ได้โดยอาศัยปัจจัยเฉพาะหน้าขณะประกอบภารกิจ ลองสรุป
จากแผนภูมิที่บูรณาการขึ้น เราคงจะพบสิ่งที่เรียนรู้ดังต่อไปนี้
1. สาระจากการสังเคราะห์สงิ่ ทีเ่ ชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน
สามารถน้อมน�ำให้เกิดเมตตาธรรมต่อสัตว์ต่างๆ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ตัวอย่างดังกล่าว ปลุกเร้าให้นักศึกษา
มีความภูมใิ จในวิชาชีพ เนือ่ งจากกิจกรรมทีก่ ระท�ำอยูเ่ ป็นปกติ
วิสัย ประกอบด้วยพื้นฐานของความเมตตาและสัมมาอาชีวะ
ซึ่งประยุกต์มาใช้ทางโลก (โลกิยะธรรม) ยังไม่ใช่ทางธรรม
(โลกุตตระธรรม) เต็มรูปแบบ
3. ปลูกจิตส�ำนึกให้ผเู้ รียนและผูส้ อนพึงสังวรในเรือ่ ง
กรรม ที่สามารถน�ำให้ชีวิตทั้งหลายไปบังเกิดเป็นสัตว์หรือ
มนุษย์ มาตามวิบากที่สร้างขึ้น

4. เปิดโลกทัศน์ให้รจู้ กั ภพภูมใิ นคติทางศาสนาพุทธ
อันจะท�ำให้เกิดความเกรงกลัวต่ออบายภูมิ หรือพอใจในสุคติภมู ิ
5. ฝึกเรียนรูว้ ธิ บี รู ณาการเนือ้ หาวิชาการเข้ากับหลัก
ธรรมในพุทธศาสนา
โดยท้ า ยที่ สุ ด เมื่ อ เกิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากแนวคิ ด ที่
บูรณาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง คงจะต้องช่วยกันหาค�ำต่อไปว่า
สิ่งที่ประจักษ์อยู่ตรงหน้าขณะเรียนรู้นั้น “เหตุใดชีวิตที่เห็นจึง
เกิดเป็นเดรัจฉาน ?” และ “จะมีเหตุปัจจัยใดที่ป้องกันไม่ให้
เกิดเป็นเดรัจฉาน ?”
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