








ค�ำนิยม

 ผมขอขอบคณุรองศาสตราจารย์ศภุฤกษ์ สนิสพุรรณ ทีอ่นญุาตให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวทิยาลัย

ขอนแก่น พมิพ์บทความของท่านจ�านวนหนึง่ขึน้อกีครัง้ เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ

 รองศาสตราจารย์ศภุฤกษ์ฯ ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะสมาชิกคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ อย่างสร้างสรรค์ดเียีย่ม 

เช่นเดียวกับกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานกับผมมาโดยตลอด

 ในการสนทนาในคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ วันหนึ่ง รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ ได้ปรารภว่า ท่านเคย

เขียนบทความไว้จ�านวนหนึ่งเก่ียวกับจรรยาบรรณ ผมขอดูทันที ซ่ึงท่านก็กรุณารีบจัดส่งไปให้ดูทุกเรื่อง รวมทั้ง 

บทความ 2 เรื่อง ที่ท่านเคยน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการแต่ยังมิได้ตีพิมพ์ ปรากฏว่าบทความเหล่านั้นเคยตีพิมพ์ 

ในวารสารศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2557 และเลิกพิมพ์ไปแล้ว  

ทัง้ๆ ทีเ่ป็นวารสารทีม่ปีระโยชน์มาก ประกอบด้วย บทความวชิาการ บทความวจิยั บทความปรทิรรศ มกีารถอดบทเรยีน 

เพื่อการเรียนรู้ การสุนทรียพัฒนา ตลอดจนการแนะน�าหนังสือ

 ผมได้เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ว่า น่าจะรวบรวมบทความของรองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ 

ตพีมิพ์ขึน้เป็นรปูเล่ม มฉิะนัน้ กจ็ะเลอืนรางหายไปเพราะอยูใ่นวารสารทีเ่ลิกพมิพ์ไปแล้ว ทัง้นี ้เพราะผมเหน็ว่าบทความ 

ของรองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ มีค่าอย่างสูงในการเสนอเรื่องจรรยาบรรณในแง่ของจริยธรรมและคุณธรรมบนพื้นฐาน 

ของพุทธปรัชญา น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมหาวิทยาลัย ทั้งท่ีรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณโดยตรง ตลอดจน

คณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษาโดยทั่วไป

 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ที่เห็นด้วยกับผม มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีจัดสรรงบประมาณ 

ในการตีพิมพ์ รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ ท่ีคัดสรรบทความของท่าน 6 เรื่อง ที่เคยตีพิมพ์แล้ว บวกกับ 

อีก 2 บทความที่ยังไม่เคยพิมพ์มารวบรวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ทั้งๆ ที่ผมอยากให้พิมพ์บทความของท่านที่พิมพ์แล้ว 

จ�านวน 20 เรื่อง การที่ท่านคัดสรรเพียง 8 เรื่อง มารวบรวมพิมพ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันของท่านที่เลือก

บทความที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดจริงๆ มาเสนออีกครั้งหนึ่ง

 ผมขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ที่ได้ด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ซึ่งผม 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งมวล

 เตช  บุนนำค

 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวทิยาลัยขอนแก่น

 และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ค�ำน�ำ

 บทความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จ�านวน 8 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารศึกษาทั่วไป 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีผลิตข้ึนในระหว่างปี พ.ศ. 2551– 2557 โดยได้คัดสรรจ�านวน 6 บทความ 

จากทั้งหมดที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ท้ังสิ้น 20 บทความ ผนวกกับอีก 2 บทความที่เคยน�าเสนอในการประชุมวิชาการ 

สาระของเนือ้หาเหล่านี ้ผู้เขียนได้แรงบนัดาลใจมาจากแนวคดิของ “บัณฑติอดุมคตไิทย” ทีก่�าเนดิขึน้ในราวปี พ.ศ. 2545 

แนวคิดดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเชิงอุดมคติให้มีทั้งความรู้และปัญญาในแนวพุทธ โดยอาศัยการหล่อหลอม

เนื้อหาทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆ เข้ากับหลักธรรมในศาสนาพุทธให้มีความสอดคล้องและกลมกลืนกัน จากเรียบง่าย

ในระดับจริยธรรม คุณธรรม ข้ึนไปจนถึงระดับศีลธรรม หลักธรรม และสัจธรรมในการด�ารงชีวิต ผ่านการบ่มเพาะ 

ด้วยปัญญาเชิงพุทธทั้งสามระดับ อันได้แก่ สุตตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา

 บทความดังกล่าวเป็นผลพวงของการบ่มเพาะภูมิปัญญาท่ีเน้นจินตามยปัญญาเป็นส�าคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง 

อีกท้ังจุดประกายให้ผู้เรียนและผู้สอน รวมท้ังผู้มีโอกาสได้อ่านบทความเหล่านั้นเกิดปัญญาด้วยการคิดที่เป็นระบบ  

แต่ก็มิได้ละเลยเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศาสตร์นั้นๆ แต่อย่างใด

 ในโอกาสที่ผู้เขียนเป็นหน่ึงในคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ 

จรรยาบรรณฯ เล็งเห็นว่าบทความเหล่านั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาเชิงจริยธรรม คุณธรรม ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและมภีารกิจอยูใ่นแวดวงของสถาบนัการศกึษา และก่อให้เกดิแรงจงูใจหรอืแรงบนัดาลใจให้หันมาสนใจ 

ในเรือ่งจรรยาบรรณ จริยธรรม คณุธรรม เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ใหม้ีในตนหรือในองค์กรที่ตนมีส่วนร่วมได้

อีกทางหนึ่ง 

 และสุดท้ายที่ส�าคัญซ่ึงมิอาจละเลยท่ีจะกล่าวในที่นี้ คือ ผู ้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณ ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างสูง ท่ีเปิดโอกาสให้ผลงานด้านจริยธรรม คุณธรรม ซึ่งเคยสร้าง 

ไว้แล้วในอดีตถูกน�ามาเผยแพร่ต่ออีกวาระหนึ่ง

 รองศำสตรำจำรย์ศุภฤกษ์  สินสุพรรณ
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1จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำานึก”

ความคิดเชิงส�านึก

(Sense Thinking)

อำรัมภบท
 ในบรรดาการคิดท้ังหลาย คนทั่วไปในยุคสมัยน้ีมักศึกษาเรียนรู้หลักการคิดจากปราชญ์ทางตะวันตก ต�าราการคิด

วิเคราะห์หลากหลายที่มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นระบบจากซีกโลกดังกล่าว ท�าให้มนุษย์อาศัยแนวคิดเหล่านั้นสร้างสรรค์ 

สิ่งต่างๆ ทั้งในรูปวัตถุและนามธรรมได้มากมาย แนวคิดในยุคปัจจุบันที่แบ่งประเภทการคิดวิเคราะห์ได้อย่างค่อนข้างลงตัว  

และเป็นทีย่อมรบัโดยแนวความคดิทางตะวนัตก อนัได้แก่ ความคดิสร้างสรรค์ (creative thinking) ความคิดเชงิวพิากษ์ (critical 

thinking) ความคดิเชงิกลยทุธ์ (strategic thinking) หรือความคดิเชงิมโนทศัน์ (conceptual thinking) เหล่านีน้บัว่าเป็นแนวคดิ

ที่มีอิทธิพลสูงยิ่ง จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดช้ีน�าให้เกิดพลวัตทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงการด�าเนินชีวิต 

ทั้งรูปแบบปกติ อปกติ และเชิงอุดมคต ิ  

 แต่การคิดวิเคราะห์มีวิวัฒนาการไม่แตกต่างเฉพาะ

ทางตะวนัตกเท่านัน้ นกัปราชญ์หรอืเมธทีางซกีโลกตะวนัออก 

ที่มีผู ้คนในประเทศเราได้รับอิทธิพลมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล 

(โยนโิสมนสกิาร) ยคุรุ่งโรจน์ของจนี (ขงจือ้ เล่าจือ้) เรือ่ยมาจนถงึ 

ยุคปัจจุบัน (ระพินทร์ นารถฐากูร และกฤษณามูรติ) ยังคงม ี

ผู้ใฝ่รู้ท�าการศึกษาและสืบทอดหลักคิดเหล่าน้ีให้คงอยู่ อีกทั้ง 

ยังใช้หลกัคดิทัง้แนวตะวนัตกและตะวนัออกน�ามาเปรยีบเทียบ

เพือ่หาจุดเด่นจุดด้อยหรอือาจน�ามาหลอมรวมเพือ่สร้างแนวคดิ 

เชิงอุดมคติในที่สุด จวบจนปัจจุบันจึงคล้ายกับว่ามนุษย์เรา 

คงไม่ต้องวิวัฒนาการในเรือ่งการคดิวเิคราะห์กนัอกีต่อไปเพราะ

นักคิดเหล่านั้นได้ค้นพบส่ิงที่ลงตัวไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แต่วิสัย 

ของความเป็นมนุษย์การห้ามความคิดคงจะเป็นเรื่องที่ยาก 

หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏบิตั ิ เน่ืองเพราะมนษุย์

มีจิตที่พร้อมจะคิดอยู ่ตลอดเวลา ด้วยเหตุดังกล่าวผู ้เขียน 

จงึสบโอกาสทีจ่ะน�าเสนอแนวคดิท่ีอาจจะเหมอืนหรือใกล้เคยีง

หรือแตกต่างกบัแนวคดิของผูรู้ใ้นอดตี ทัง้นีเ้พือ่เพ่ิมเตมิเสรมิแต่ง

กระบวนการคดิให้เกดิความหลากหลาย และเปิดสนามแห่งการ

แลกเปลีย่นทัศนคตซ่ึิงกนัและกนัระหว่างผูเ้ขยีนกบัผูท้ีม่โีอกาส

ได้อ่านบทความน้ี

ควำมรู้สกึนกึคดิของมนษุย์
 ส่ิงมีชีวิตที่เป็นมนุษย์และสัตว์จะประกอบด้วย 

กายหยาบที่ปรากฏเป็นองคาพยพให้เราได้เห็นและสัมผัสได ้

แต่มนษุย์ยงัมจิีตใจอกีส่วนหนึง่ซึง่เป็นองค์ประกอบอนัส�าคญัยิง่

ทีท่�าให้สามารถใช้ในการนกึคดิจนเกดิอารมณ์ความรูส้กึทางใจ 

รวมทั้งเกิดจินตนาการอันน�าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

ได้อย่างมากมาย ในทางวิทยาศาสตร์การคิดเกิดจากกลไก 

การท�างานของสมอง แต่ในทางพทุธศาสนานัน้พบว่าการคดิเกดิจาก

จติเป็นตวักระท�า แต่ไม่ว่าจะเชือ่ตามแนวทางใดทัง้สองแนวทาง

คงเป็นเหตุปัจจัยต่อกันที่ท�าให้การคิดในตัวมนุษย์ทุกคนยังคง

ด�าเนนิไปอย่างไม่หยดุยัง้ มใีครสามารถตอบค�าถาม (ด้วยตนเอง) 

เหล่านีไ้ด้บ้างหรอืไม่ เช่น เรารูส้กึ (หรือจ�าได้) หรอืไม่ว่าตาเหน็

รปูหรอืสิง่ต่างๆ แล้วรู้สึกว่าส่ิงนัน้คอือะไรตอนอายกุีข่วบ รูต้วัว่า

ถกูพ่อแม่อุม้คร้ังแรกเม่ือใด และเริม่สือ่ด้วยค�าพูดค�าแรกในชวีติ 

แบบรู้ความหมาย วันไหน เวลาใด ถ้าใครตอบค�าถามเหล่านีไ้ด้ 

ถอืว่าผูน้ัน้เป็นบคุคลพเิศษทีม่อีจัฉริยะในด้านความจ�าย้อนอดีต

เป็นเลศิ แต่ถ้าตอบไม่ได้ กถ็อืว่าเป็นเรือ่งปกตวิสัิยของธรรมชาติ

แห่งความเป็นมนษุย์ เหตผุลง่ายๆ กค็อื ลมืไปแล้ว หรอืไม่สามารถ

จ�าได้ หรอืไม่เคยคิดิทีจ่ะจ�าเพราะว่าเป็นเร่ืองไร้สาระ (nonsense) 

แต่ถ้าเราคดิในมมุกลบัว่าจะเปลีย่น nonsense ให้เป็น “sense” 

ซ่ึงในที่นี้จะขอให้แปลเป็นภาษาไทยว่า “รู้สึกหรือส�านึก”  

เพราะเลง็เหน็ว่าสิง่นีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นกรรมวธิ ีและคลงัข้อมลู

ความรู้ที่ถูกซ่อนไว้ในอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่สามารถเรียกย้อน

กลับมาใช้ได้อย่างไม่จ�ากัด น่าจะเกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง  

ในบทความนีจ้งึอาศยัจดุก�าเนดิจากค�าว่า “sense” เป็นตวัสร้าง

องค์ความรู้ทางด้านการคิด ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ค�าว่า “common 

sense (สามัญส�านึก)” ที่แต่ละท่านรู้ความหมายกันดีอยู่แล้ว 

มคีณุค่าควรแก่การน�ามาใช้ให้มากเข้าไว้ 

ควำมคิดเชงิส�ำนกึ
 ถ้าจะให้ค�านิยามของความคิดเชิงส�านึกก็จะกล่าว 

ได้ว่า “เป็นความคิดที่อาศัยความรู้สึก (sense) เข้าไปรับรู้ 

ความจรงิทีป่รากฏทางตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ ทีเ่กิดเฉพาะหน้า 

หรอืขณะจตินัน้ แล้วสะท้อนความรูสึ้กท้ังรปูธรรม และนามธรรม 

ที่ได้จากการเรียนรู้ต่อสิ่งที่มาปรากฎออกมาให้ได้มากที่สุด” 

โดยอาศัยองค์ประกอบ 4 ส่วน ซึ่งเชื่อมโยงเป็นข้ันเป็นตอน 

ดงัแสดงในแผนภาพรปูที ่1



2 จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำานึก”

 ในส่วนแรกของแผนภาพดังกล่าวเป็นส่วนทีเ่ข้าใจได้ 

โดยง่ายว่า ถ้าต้องการหรอืสนใจในเรือ่งใดๆ เรากย็กค�าหลกัหรอื 

สิ่งนั้นๆ (สมมติบัญญัติ) ขึ้นมาเป็นตัวต้ังก่อนเป็นอันดับแรก 

แล้วนิยามค�าหลักให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้อธิบายและผู้ถูก

อธบิาย หรอือธิบายให้ตวัเราเองเข้าใจแจ่มแจ้งคนเดียวก่อนก็ได้ 

จากนัน้จะแจกแจงรายละเอยีด (พรรณนา) ถึงทีม่าหรือเหตุปัจจยั

ของการเกิดและการคงอยู่ของสิ่งน้ัน ส�าหรับส่วนสุดท้ายคือ 

senses จะเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุ สามารถแบ่งออกเป็น sense 

หลกัๆ ได้อกี 4 กลุ่ม ดงัแสดงในแผนรปูภาพที ่2

 ในส่วนที ่4.2 คอื Professional Sense (ส�านกึทาง

วิชาการวิชาชีพ) ยังสามารถพิจารณาค�าหลักที่แตกออกไป 

สมัพนัธ์กบั sense ย่อยๆ หรอื ศาสตร์ต่างๆ ได้หลากหลายตาม

ประสบการณ์หรอืสิง่ทีส่ามารถน�ามาเชือ่มโยงกนัอย่างมเีหตผุล 

แต่จะเชือ่มโยงกันได้มากหรอืน้อยขึน้อยูกั่บคลงัข้อมลูทีถ่กูสัง่สม

ไว้ในอะไรสกัอย่างหนึง่ของแต่ละบคุคล เพ่ือความเข้าใจในการใช้

ความคดิเชงิส�านกึ ตวัอย่างต่อไปนีจ้ะเป็นการประยกุต์ โดยเริม่จาก

สิง่ทีค่นทัว่ไปสามารถเข้าใจได้ง่าย และตวัอย่างทีค่่อนข้างยาก

โดยจะสรปุไว้ในตารางที ่1 และ 2 ดังนี้ 

1. Keyword
ค�าหลัก   
ระบบ  
สิ่งที่ยกขึ้นมาพิจารณา

หลักการ  
การก่อก�าเนิด  
โครงสร้าง

ส�านึก  
ความคิด  
ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

นิยาม  
ความหมาย  
ค�าจ�ากัดความ

2. Definition 3. Principle 4. Sense

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบหลักของการคิดเชิงส�านึก

4.1  Common Sense
สามัญส�านึกของคนทั่วไปที่มี 
ต่อสิ่งนั้น

มโนธรรมส�านึก สิ่งซึ่งจะน�ามา 
สั่งสอนตนเองให้เป็นคนดี หรือ
ท�าให้ตระหนักถึงความดี-ชั่ว

ส�านึกทางจิตวิญญาณ 
เปรียบเทียบให้เห็นสัจธรรม
ระหว่างตัวเองกับสิ่งที่ก�าลัง
พิจารณาว่าเหมือนหรือแตก
ต่างกันอย่างไร (อุปมาอุปไมย)

ส�านกึทางด้านวชิาการวชิาชพี/
อาชพี ทีผู่น้ัน้เคยผ่าน
ประสบการณ์มา

4.2  Professional Sense 4.3  Morality Sense 4.4 Spiritual Sense

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Sense หลักของแต่ละ Keyword

ตำรำงที่ 1 ตัวอย่างการใช้ความคิดเชิงส�านึกแบบเรียบง่ายโดยใช้หลักค�าว่าดินสอ

องค์ประกอบหลัก ค�ำอธิบำย

Keyword
Definition
Principle

Sense
common sense

engineering sense

architectural sense

economical sense

environmental sense

morality sense
spiritual sense

ดินสอ
อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับเขียน จารึก บันทึกข้อความต่าง ๆ 
ท�าจากไม้ 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�้าหนัก (เบา ปานกลาง หนัก)
เหล่านี้ต้องพอเหมาะพอดีกับการใช้งาน หรือสะดวกต่อการใช้
ความสวยงาม
และรูปทรง สีสัน เตะตาต่อผู้พบเห็น
ราคาถูกแพง
ราคาขายส่ง/ขายปลีก
ก�าไร/ขาดทุน
เกิดขยะ (solid waste) จากเศษไม้ ไส้ดินสอ
เป็น pollution ในสิ่งแวดล้อม
เกิดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ (ต้นไม้)
ใช้บันทึกความดี ความเลวของบุคคล หรือเหตุการณ์ในสังคม
ใช้ไปเสื่อมไป ความยาวหดหายไป ไม่คงที่ (ไตรลักษณ์)
ในที่สุดจะหมดคุณค่าในการใช้ (คุณค่าแท้คุณค่าเทียม)
กลายสู่สภาพเป็นธาตุเดิม (ธาตุดิน)
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 จากองค์ประกอบหลกัและค�าอธิบาย โดยใช้ค�าหลกั คอื 

ดนิสอใน ตารางที ่1 เมือ่เข้าไปเชือ่มโยงจากองค์ประกอบหลกั 

เพยีง 3 ส่วน คอื Keyword Definition และ Principle กพ็อ 

จะเหน็ภาพลางๆ ว่าความหมายของดนิสอคอือะไร มทีีม่าและ

การใช้ประโยชน์อย่างไร หากน�าไปต่อเชือ่มกบัองค์ประกอบหลกั

อนัสดุท้าย คือ Senses กส็ามารถอธบิายค�าว่าดนิสอได้อกีหลาย

มมุมอง (มติ)ิ ต้ังแต่มมุมองทีง่่ายทีสุ่ด (สามญัส�านกึ) ส�านึกทาง

วิชาการ (ศาสตร์ต่างๆ)ซึ่งในที่น้ีน�าเสนอตัวอย่างเฉพาะด้าน

วศิวกรรม (engineering) สถาปัตยกรรม (architectural) และ

วศิวกรรมสิง่แวดล้อม (environmental engineering) ส�านกึ

ทางมโนธรรม จรยิธรรม (morality) และส�านกึทางจติวญิญาณ 

(spiritual) เท่านัน้ ผูท้ีม่ ีsenses อืน่ๆ โดยเฉพาะผูท้ีเ่รยีนในสาขา

ทีไ่ม่ได้น�ามาเป็นตัวอย่าง (วทิยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์, นติศิาสตร์) 

กส็ามารถใส่ส�านกึของสาขานัน้ๆ ทีม่ต่ีอค�าว่าดนิสอได้  

 ส�าหรบัตวัอย่างท่ียุง่ยากซบัซ้อนขึน้ไปอีกระดบัหน่ึง 

ซึง่จะใช้ค�าหลกัของศาสตร์ทางด้านวชิาวศิวกรรมมาลองฝึกคดิ

โดยวธินีีด้ ูโดยจะใช้ค�าหลกัว่า “วศิวกรรมขนส่ง (transportation 

engineering)” ซึง่มรีายละเอยีดอยู่ในตารางที ่2 ดงันี้

ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างการใช้ความคิดเชิงส�านึกแบบซับซ้อนด้วยค�าหลักว่าวิศวกรรมขนส่ง

องค์ประกอบหลัก ค�ำอธิบำย

Keyword
Definition

Principle

Senses
  Common Senses
  Engineering Senses
 
  Civil Eng. Senses
  Electrical Eng. Senses

  Environmental Eng. Senses
  Mechanical Eng. Senses
  Industrial Eng. Senses
  Chemical Eng. Senses
  Computer Eng. Senses
  Agricultural Eng. Senses
  Architectural Senses

  Economical Senses

  Morality Senses

  Spiritual Senses

วิศวกรรมขนส่ง
การเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของ (สรรพสิ่ง) จากแหล่ง (source) ไปยังจุดหมายปลายทาง (destination) 
ด้วยหลักการทางวิศวกรรม โดยการเคลื่อนย้ายอาจมีการหยุดเคลื่อนที่ระหว่างทางเป็นครั้งคราว  
มกีารน�าสิง่ทีถ่กูบรรทกุขนถ่ายขึน้ลงระหว่างทางหรือปลายทาง และจะหยดุการเคลือ่นทีอ่ย่างสมบรูณ์ 
เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง (single trip) หรืออาจมีการเดินทางกลับสู่แหล่งเร่ิมต้นเดิม 
(roundtrip) 
การเคล่ือนย้ายจะอาศัยยานพาหนะ (vehicles) และผู้ควบคุมโดยใช้เส้นทางบก ทางน�้า หรือทาง
อากาศด้วยยานประเภทต่างๆ (รถยนต์ รถไฟฟ้า เรือ เรือบิน สัตว์เดินเท้า) ผ่านตัวกลางและองค์
ประกอบ (ถนน ระบบราง แม่น�้า สะพาน ทะเล สถานีบริการน�้ามัน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ อวกาศ)

ส่ิงของจะต้องถกูเคล่ือนย้ายถงึจุดหมายปลายทางอย่างครบถ้วน เสยีหายน้อยทีส่ดุด้วยเวลาทีเ่หมาะสม
มีการเคล่ือนย้ายด้วยยานพาหนะผ่านตัวกลางอย่างลื่นไหลและปลอดภัยด้วยการลงทุนที่เหมาะสม
และประหยัดเวลา
มีการก่อสร้างถนน สนามบิน railway ท่าเทียบเรือ สะพาน อุโมงค์ ฯลฯ 
ระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าในยานพาหนะแต่ละประเภท (ระบบแม่เหล็ก) หรือระบบ control  
ด้วยไฟฟ้า
เกิด air pollution, noise pollution ระบบ sanitation ในยวดยาน
พฒันายานพาหนะ (ความเร็ว ความปลอดภยั ประหยดัพลังงาน ต้นทุนต�า่หรือเหมาะสม อายใุช้งาน)
Production Lines ในโรงงาน
พลังงานทดแทน
ระบบ GPS GIS Computer control network
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรภายในไร่นา หรือระหว่างชุมชน
ขนาด (มิติ) และรูปทรงของยานพาหนะ หรือถนน, landscape, flow & space,การตกแต่งภายใน 
และสีสันของยวดยาน
ราคา ความคุม้ทนุ ต้นทนุ ก�าไร/ขาดทนุ Cost-benefit ratio, Rate of return ทัง้ระบบ ดอกเบีย้  
การลงทุน
ขนส่งของผิดกฎหมาย/ถูกกฎหมาย
การละเมิดกฎจราจร/การปฏิบัติตามกฎจราจร
การติดสินบนเจ้าหน้าที่/การเสียค่าปรับตามกฎหมาย
ดื่มสุราขับรถ/มีสติขณะขับรถ
ขับรถประมาทเลินเล่อ/การขับรถอย่างระมัดระวัง
การเกิดอุบัติเหตุ (ตาย บาดเจ็บ พิการ)/ความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ระบบขนส่งอาหารเลือด ออกซิเจน ฮอร์โมนในร่างกาย (มนุษย์, สัตว์ พืช)
เปรียบเทียบให้เห็นสัจธรรมระหว่างตัวเองหรือสิ่งมีชีวิตกับศาสตร์ที่ก�าลังเรียนรู้คือวิศวกรรมขนส่ง
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 จากตัวอย่างท่ีสอง ลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 

แค่ใช้ค�าหลกัเพยีงหนึง่ค�าไม่ว่าจะเป็นค�าทัว่ไปหรอืศพัท์เทคนคิ

ทางวชิาท่ีเรยีบง่ายหรอืซับซ้อน เรากส็ามารถบรรยายหรอืพรรณนา

สิ่งนั้นได้อย่างลื่นไหลและได้เน้ือหาสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมือ่อยูใ่นเรือ่งของ senses แล้ว ผูท้ีม่ปีระสบการณ์มากเท่าใด 

ก็ยิ่งจะเชื่อมโยงไปยังสิ่งหรือศาสตร์ต่างๆ ได้มากข้ึนเท่าน้ัน 

แต่จะถูกหรือผิดหรือถูกใจผู้อ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง

ของความจรงิ (สมมต)ิ ท่ีผู้วิเคราะห์สัง่สมข้อมูลนัน้ๆ ไว้ รวมทัง้

การสื่อภาษาและส�านวนการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจความหมาย 

ได้ง่ายหรอืยากเป็นส�าคัญ  

ประโยชน์และจุดเด่นของควำมคิดเชิงส�ำนึก  

 จุดมุ่งหมายหลักของการคิดโดยวิธีน้ี คือฝึกให้

พจิารณาสิง่ทัง้หลายทีต้่องการเรียนรู้ด้วยการดงึเอาประสบการณ์

จากการสะสม ปัญญารูจ้�า (สตุตมยปัญญา) มาใช้งานโดยมอง 

ให้กว้าง มองให้ครบถ้วน มองให้เห็นการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิด 

โลกทัศน์ใหม่ๆ ในสมมติสัจจะของศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งมอง 

ให้ทะลุมิติไปยังหลักแห่งความดีงามตั้งแต่ระดับจริยธรรม

คณุธรรม ศีลธรรม ก้าวไปถึงหลกัธรรมหรือสจัธรรมในศาสตร์ต่างๆ 

โดยจดุหมายปลายทางอยูท่ีก่ารพัฒนา ปัญญารู้คดิ (จนิตามยปัญญา) 

ให้เข้มแขง็ เพือ่เตรยีมไว้เป็นฐานหรอืต้นทนุในการสร้างปัญญา 

รูจ้รงิ (ภาวนามยปัญญา) ในทีสุ่ด ประโยชน์ทีไ่ด้จากการคดิด้วย 

รูปแบบนีจ้ะช่วยให้เกดิการเรยีนรูด้้วยปัญญาทีส่ามารถวเิคราะห์

ได้ด้วยตนเองเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษา 

ทุกระดับที่ขาดทักษะในการตอบค�าถามอัตนัยเชิงวิจารณ์ 

(discussion) สามารถใช้การคิดเชิงส�านึกมาตอบค�าถามน้ันๆ 

ได้ง่ายขึน้ เพยีงแต่ใช้องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนรวมกับ common 

senses และ professional senses ในสิง่ทีผู่น้ัน้ก�าลงัศกึษา 

(ในระดบัมหาวทิยาลยั/วชิาชพี) ให้หยดุอยูแ่ค่น้ีก็พอ โดยไม่จ�าเป็น

ต้องเชือ่มโยงข้ามศาสตร์หรอืมองในแง่ morality senses กบั 

spiritual senses ของ keyword นัน้ๆ แต่อย่างใด

 ส�าหรบัจุดเด่นของการคดิเชงิส�านกึ สามารถระบไุด้ดงันี้

 (1) รูจ้กันยิามของค�าหลกัได้แม่นขึน้ จากการฝึกคดิ 

และฝึกเขียน

 (2) คิดได้กว้างไกลขึ้น

 (3) เรียนรู้ศาสตร์จ�าเพาะสาขาได้ลึกซึ้งขึ้น

 (4) เหนีย่วน�าให้เกดิการเรยีนรูข้้ามศาสตร์หรอืสาขา

ได้โดยอาศัยค�าหลักเป็นตัวเชื่อมโยง

 (5) คิดในเชิงบูรณาการได้ดีขึ้น

 (6) เป็นฐานการเรยีนรูใ้นมติขิองความดงีามเพ่ือสอน

ตนเองให้พึงสังวรในเรื่องดังกล่าว

 (7) เริม่มองเหน็สรรพสิง่ทัง้หลายท่ีแฝงอยูใ่นศาสตร์

หรือวิชาต่างๆ มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

 (8) ใช้ทุกๆ Keyword สะท้อนความจริงทางโลก 

(สมมติสัจจะ) กับความจริงแท้ (ปรมัตถ์สัจจะ)

 (9) เป็นต้นทุนในการสร้างสัมมาปัญญา

กำรพัฒนำควำมคิดเชิงส�ำนึก
 สามารถพฒันาและสร้างทกัษะได้ด้วยการฝึกพจิารณา

สิง่ท่ีต้องการรูจ้กั (keyword) อยูต่ลอดเวลา ทัง้สิง่ท่ีอยูใ่นชวีติ

ประจ�าวันหรือด้านวิชาการ (ศาสตร์ที่ต้องการเรียนรู้) โดยใช้ 

Keyword นัน้ๆ เป็นต้นทางเข้าสูวิ่ถกีารคดิ วธิน้ีีสามารถฝึกคดิ

คนเดยีวหรอืช่วยกนัคดิเป็นกลุม่ได้ ผลทีไ่ด้รบัโดยรวมจะท�าให้

เกิดทักษะการคิดเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาเดียวกัน 

หรอืต่างสาขา รวมถงึการโยงข้ามมติไิปยังความดงีามได้โดยง่าย

จากผลลพัธ์ของประโยชน์และจดุเด่นดงักล่าวข้างต้น ทัง้นีจ้ะต้อง

อาศัย อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) เป็นฐาน 

ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายเมื่อความรู้และปัญญา 

ถกูบ่มเพาะจนแก่กล้าแล้ว จะก่อให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างเชือ่มโยง

ทกุขณะจติทีม่กีารคดิวเิคราะห์ในทกุๆเร่ืองราว

เอกสำรอ้ำงอิง
 ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ. (2550). ควำมคิดอ่ืนๆ. 

เอกสารประกอบการสอนวิชา 000131 ทักษะชีวิต ส�านักวิชา 

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมด้วยมงคล 38

Ethical and Moral Indicator Using The Festivity 38

บทคัดย่อ
 งานวิจัยในชั้นเรียนช้ินน้ีเป็นการหาดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยมงคล 38 เป็นตัวเลือกเพื่อเฟ้นหาจ�านวน

ดชันชีีว้ดัทีเ่หมาะสม และน�าผลมาสะท้อนให้เหน็ถงึทศันคตแิละความดงีามของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ผลการศึกษา

ชีใ้ห้เหน็ว่านกัศกึษาสะท้อนส�านกึด้านคณุธรรมจรยิธรรมในแง่ความกตญัญตู่อบพุการแีละใฝ่ในการแสวงหาความรู้ รวมทัง้มสี�านกึ

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 

บทน�ำ
 คุณธรรมจริยธรรมในตัวมนุษย์สามารถบ่มเพาะได ้

โดยผ่านการเรยีนรูจ้าก (1) การถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าอบรม 

สัง่สอนสบืต่อกนัมา (2) การได้พบเหน็บคุคลทีป่ระพฤติปฏบิติัตน

ตามครรลองแห่งคณุธรรมเป็นแบบอย่างและ (3) การได้ประพฤติ

ปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดคุณธรรมจริยธรรมในตน คุณธรรม

จรยิธรรมจดัเป็นคณุสมบตัขิองมนุษย์ทีจ่�าเป็นต้องมีเพ่ือประโยชน์

ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องการความปกติสุข โดยทั่วไป 

สิง่เหล่านีส้ามารถหาได้จากหลกัค�าสอนของทกุๆ ศาสนา

สถาบันการศึกษาจดัเป็นสงัคมทีม่บีคุคลระดับเยาวชน

รวมท้ังครูอาจารย์ท่ีมาอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก เพื่อภารกิจ 

ในการถ่ายทอดความรู้หรือวชิาการ รวมทัง้การอบรมบ่มเพาะ

ความดีงามเพื่อสร้างให้เยาวชนเหล่าน้ีเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

ในสังคม ความประพฤตทิีแ่สดงออกในชวีติประจ�าวนัของบคุคล 

ดงักล่าว โดยเฉพาะเยาวชนหรอืนกัศกึษาย่อมสะท้อนถงึระดบั

จิตส�านึกและคติธรรมประจ�าใจที่ซึมซับมาจากสิ่งรอบข้าง 

การสะท้อนความมีคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละบุคคลที่อาจ 

มองเหน็โดยภาพรวมสามารถกระท�าได้โดยอาศยัการศกึษาวจิยั

ในชัน้เรยีนด้วยการแสดงข้อคดิเหน็ ทศันคต ิหรอืเลอืกตวับ่งชี้ 

ที่สามารถระบุถึงคุณธรรมจริยธรรมในประเด็นต่างๆ ได้อย่าง

ชดัเจนทัง้ระดบัตัวบคุคล และภาพรวมของสงัคมนัน้ๆ ตวับ่งชี้

เหล่านีส้ามารถเลอืกใช้มงคล 38 ประการ ซึง่เป็นหลกัค�าสอน

ทัว่ไปในพทุธศาสนา (ปัญญา ใช้บางยาง, 2545) การศกึษาวิจยั 

ในชัน้เรยีนด้วยหวัข้อดงักล่าว จงึช่วยสะท้อนความคดิหรือทศันคติ

ที่แฝงเร้นอยู่ในจิตส�านึกของผู้ให้ข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้ง 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ต่อทัศนคติเหล่านี้สามารถสะท้อน 

ถงึคณุธรรมโดยรวมของบคุคลในสงัคมนัน้ๆ ได้ค่อนข้างชดัเจน

วตัถปุระสงค์
 หาดัชชี้วัดเชิงคุณธรรม จริยธรรมภายใต้ ทัศนคต ิ

ของนกัศกึษาช้ันปีที ่1 ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น

วธิกีำรวจิยั
 3.1 สร้างแบบสอบถาม (questionnaire) เพือ่ใช้เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยก�าหนดดัชนีชี้วัด (indicator) 

ด้วยหัวข้อในมงคล 38 ประการ ตามรูปแบบของ Delphi 

Tecnique (Canter, 1996)

 3.2 วเิคราะห์แบบสอบถามตามกรรมวธิขีอง Delphi 

ดงันี้ 

 3.2.1 ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรตัวอย่าง 

โดยเลอืกนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา 000 131 

ทกัษะชวีติ ซึง่เป็นกลุม่วชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ส�าหรับภาคต้นปีการศกึษา 2550 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

 3.2.2 ให้นกัศกึษาแต่ละคนตดัสนิใจอย่างอสิระ โดย

เสนอทางเลอืก 3 ทางว่าจะเลอืก ไม่เลือก หรอืไม่ออกความเหน็

อย่างใดอย่างหนึง่ โดยวธิที�าเครือ่งหมายลงในช่องทีก่�าหนดใน

แต่ละหัวข้อของมงคล 38 ประการ 

 3.2.3 ในกรณท่ีีผูต้อบแบบสอบถามตดัสนิใจว่าเลอืก 

จะต้องให้ค่าระดบัความส�าคญั (significance rating) ระดบัใด
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ระดบัหนึง่ทีก่�าหนดค่าเป็นจ�านวนเตม็จากค่าน้อยไปหาค่ามาก 

(จาก 1 ถงึ 5) ก�ากบัตวัเลอืกนัน้ๆ มาด้วย ซึง่ก�าหนดค่าหมายเลข 

1 หมายถึงส�าคัญมากทีสุ่ดและค่าหมายเลข 5 ส�าคญัน้อยทีส่ดุ 

โดยวธิที�าเครือ่งหมายลงในช่องทีก่�าหนด

 3.2.4 ในกรณท่ีีผู้ตอบแบบสอบถาม ตัดสนิใจ 

ไม่เลือก หรือไม่ออกความเห็น ผู ้ตอบไม่ต้องให้ค่าระดับ 

ความส�าคัญของดัชนช้ีีวัดตวันัน้ๆ 

 3.2.5 ค�านวณระดับความส�าคญัเฉล่ีย (average 

significance rating) ของดชันีชีว้ดัทกุตัว แล้วน�ามาเรยีงล�าดบั

ใหม่ จากค่าน้อยท่ีสุดไปหาค่ามากทีสุ่ด ท้ังนีม้เีง่ือนไขว่าถ้าดชันี

ชี้วัดตัวนั้นๆ ถูกเลือกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด จะไม่น�าค่าระดบัความส�าคญัเฉลีย่มาร่วม

เรยีงล�าดบัใหม่ 

 3.2.6 น�าดชันชีีว้ดัจากการจัดล�าดบัใหม่มาสรปุ

เป็นดชันชีีว้ดัคณุธรรม จรยิธรรมของนกัศกึษา โดยสามารถเลอืก

จ�านวนดชันไีด้ตามต้องการ

 3.2.7 การค�านวณค่าระดบัความส�าคญัเฉลีย่จะ

ใช้สตูรดงัแสดงในสมการท่ี 1 หรือสมการที ่2 ดงันี้

 R
i
 =    (1)

หรอื R
i
 =    (2)

ในทีน่ี ้ R
i
 = ค่าระดบัความส�าคญัเฉลีย่ของดชันีชีว้ดัตวัที ่ i  

(i = 1,2,3,…38)

 I
ij
 = จ�านวนผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกดชันชีีว้ดัตวั

ที ่i ด้วยค่าระดบัความส�าคญัล�าดับที ่j (j = 1,2,3…..5)  

 R
j
 = ค่าระดบัความส�าคญัล�าดบัท่ี j (R

j
 = j)

 J
i
  = จ�านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดท่ีเลอืกดชันี

ชีว้ดัตวัที ่ i = ∑ I
ij

ผลกำรวจิยั
 ผลจากการส่งแบบสอบถามจ�านวนทั้งสิ้น 30 ชุด  

ให้นักศกึษาท่ีเรยีนวชิา 000 131 ทกัษะชีวติ ในภาคการศกึษา

ต้น ประจ�าปีการศกึษา 2550 ได้แบบสอบถามกลบัคนืมาทัง้หมด 

(ร้อยละ 100) เมือ่น�าผลมาวเิคราะห์ตามกรรมวธิขีอง Delphi 

แล้วปรากฏผลดงัแสดงในตารางที ่1 และจากการเลือกค่าเฉล่ีย

ของแต่ละดชันชีีว้ดั (หวัข้อมงคล) น�ามาเรยีงล�าดบัจากค่าน้อยไป

หาค่ามาก จะได้ผลดงัแสดงในตารางที ่2 โดยดชันชีีวั้ดทีเ่ลอืกไว้ 

ตามจ�านวนทีเ่หมาะสมได้สรปุไว้ในตารางที ่3  

 

ตำรำงที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยวิธี Delphi Technique

ดัชนีชี้วัด
จ�ำนวนนักศึกษำ ระดับควำมส�ำคัญ, คน

กำรเรียง
ล�ำดับเลือก ไม่เลือก

ไม่ออกควำม
เห็น

1 2 3 4 5 เฉลี่ย

1. ไม่คบคนพาล
2. คบบัณฑิต
3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
4. อยู่ในประเทศที่สมควร
5. เป็นผู้ท�าบุญไว้ก่อน
6. ตั้งตนชอบ
7. เป็นพหูสูต
8. เป็นผู้รู้ศิลปวิทยา
9. มีวินัย
10. วาจาสุภาษิต
11. บ�ารุงบิดามารดา
12. สงเคราะห์บุตร
13. สงเคราะห์ภรรยา
14. การงานไม่อากูล
15. การให้ทาน
16. ประพฤติธรรม
17. สงเคราะห์ญาติ
18. การงานไม่มีโทษ
19. งดเว้นบาป
20. เว้นจากการดิ่มน�้าเมา

27
29
30
29
25
29
29
27
28
29
30
10
10
27
30
30
11
30
25
26

3
-
-
1
2
1
1
3
1
-
-

11
11
1
-
-

11
-
2
2

-
1
-
-
3
-
-
-
1
1
-
9
9
2
-
2
8
-
3
2

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

J
i
 

∑ I
ij
R

j

∑ I
ij
 

∑ I
ij
R

j
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ตำรำงที่ 2 ล�าดับมงคลที่ถูกเลือกเป็นดัชนีชี้วัดโดยนักศึกษา

ล�ำดับที่ มงคล (ดัชนีชี้วัด) เลือก (คน)
ระดับควำมส�ำคัญ (คน)

1 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25. ความกตัญญู

11. บ�ารุงบิดามารดา

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�้าเมา

6. ตั้งตนไว้ชอบ

31. บ�าเพ็ญตบะ

30

30

29

29

27

30

29

22

30

30

27

28

30

30

29

29

29

26

29

16

23

23

20

19

16

20

18

11

16

15

15

14

13

13

11

12

9

8

13

7

5

4

7

8

6

4

4

6

10

10

7

10

13

12

13

12

15

12

10

5

ตำรำงที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยวิธี Delphi Technique (ต่อ)

ดัชนีชี้วัด
จ�ำนวนนักศึกษำ ระดับควำมส�ำคัญ, คน

กำรเรียง
ล�ำดับเลือก ไม่เลือก

ไม่ออกควำม
เห็น

1 2 3 4 5 เฉลี่ย

21. ไม่ประมาทในธรรม
22. ให้ความเคารพ
23. อ่อนน้อมถ่อมตน
24. เป็นผู้สันโดษ
25. ความกตัญญู
26. ฟังธรรมตามกาล
27. อดทน
28. เป็นผู้ว่าง่าย
29. การพบสมณะ
30. สนทนาธรรมตามกาล
31. บ�าเพ็ญตบะ
32. ประพฤติพรหมจรรย์
33. เห็นอริยสัจ
34. ท�านิพพานให้แจ้ง
35. จิตไม่หวั่นไหว
36. จิตไร้โศก
37. จิตปราศจากกิเลส
38. จิตเกษม

22
30
30
25
30
26
29
29
17
19
16
8
4
2
2
6
3
6

1
-
-
3
-
-
-
-
6
3
9
14
14
14
14
12
14
13

7
-
-
2
-
4
1
1
7
8
5
8
12
14
14
12
13
11

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
-
-
-
-
-
-
-



8 จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำานึก”

ตำรำงที่ 3 ล�าดับดัชนีชี้วัดจ�านวน 10 ตัวที่เลือกโดยนักศึกษา

ล�ำดับที่ มงคลข้อที่ หัวข้อมงคล คำถำที่ ค�ำบำลี

1 25 ความกตัญญู 7 กตัญญุตา

2 11 บ�ารุงบิดามารดา 4 มาตาปิตุ อุปัฎฐานัง

3 7 เป็นพหูสูต 3 พาหุสัจจะญัง จะ

4 2 คบบัณฑิต 1 ปัณฑิตานัญจะ เสวนา

5 14 การงานไม่อากูล 4 อนากุลา จะ กัมมันตา

6 3 บูชาคนที่ควรบูชา 1 ปูชา จะ ปูชนียานัง

7 10 วาจาสุภาษิต 3 สุภาษิตา จะยา วาจา

8 21 ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 6 อัปปะมาโท ธัมเม สุ

9 23 อ่อนน้อมถ่อมตน 7 นิวาโต จะ

10 22 ความเคารพ 7 คาระโวจะ

วจิำรณ์และสรปุ
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามดังสรุปในตารางที่ 1 

พบว่านักศึกษาเลือกดัชนีชี้วัดตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได้ 28 ข้อ 

ส ่วนที่ เหลือไม ่ได ้ถูกเลือกมาพิจารณาเน่ืองจากผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกดัชนช้ีีวดัเหล่านัน้น้อยกว่า 15 คน หวัข้อทีไ่ม่

ถูกเลือกจ�านวน 10 หัวข้อได้แก่ การสงเคราะห์บุตร การ

สงเคราะห์ภรรยา การสงเคราะห์ญาต ิประพฤตพิรหมจรรย์ เห็น

อริยสจั ท�านพิพานให้แจ้ง จติไม่หวัน่ไหว จติไร้โศก จติปราศจาก

กเิลส และจิตเกษม มงคลเหล่านีเ้ป็นหัวข้อ (คาถา) ทีจ่ดัไว้ล�าดบั

ท้ายๆ ซึง่ยงัไม่เกีย่วข้องหรอืน�ามาใช้ประโยชน์ตรงตามสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม (นกัศกึษา) ในสภาวะปัจจบุนั ดงันัน้

ข้อมลูทีไ่ด้จึงน่าจะสอดคล้องกบัความเป็นจริง

 การจัดล�าดับความส�าคัญจะอาศัยค่าระดับความ

ส�าคญัเฉลีย่ ดงัสรปุในตารางที ่1 มาเป็นตัวตัดสนิกล่าวคอื ค่าใด

ทีต่�า่กว่า ค่านัน้จะมรีะดัับความส�าคญัสงูกว่า นัน่คอืค่าทีต่�า่สดุ

จะมลี�าดบัความส�าคัญสงูสดุ ในกรณทีีด่ชันีชีว้ดัมค่ีาเฉลีย่เท่ากัน 

การจัดเรียงล�าดับจะอาศัยจ�านวนคนที่เลือกดัชนีตัวนั้นๆ 

มากกว่ามาเป็นเกณฑ์พจิารณา ถ้าจ�านวนคนทีเ่ลอืกดชันตีวันัน้ๆ 

ยงัเท่ากนัอกี จะพจิารณาจากจ�านวนคนทีเ่ลอืกความส�าคญัระดบั 

1 มากกว่ามาเป็นเกณฑ์ตัดสินดัชนีชี้วัดล�าดับที่ 22 กับ 23 

(ตารางที ่1) และล�าดบัที ่9 กบั 10 (ตารางที ่2) เป็นตวัอย่าง 

ของผลทีเ่กดิจากการใช้เกณฑ์ดงักล่าว

ตำรำงที่ 2 ล�าดับมงคลที่ถูกเลือกเป็นดัชนีชี้วัดโดยนักศึกษา (ต่อ)  

ล�ำดับที่ มงคล (ดัชนีชี้วัด) เลือก (คน)
ระดับควำมส�ำคัญ (คน)

1 2
21

22

23

24

25

26

27

28

19. งดเว้นบาป

8. เป็นผู้รู้ศิลปวิทยา

24. เป็นผู้สันโดษ

30. สนทนาธรรมตามกาล

5. เป็นผู้ท�าบุญไว้ก่อน

26. ฟังธรรมตามกาล

18. การงานไม่มีโทษ

29. การพบสมณะ

25

27

25

19

25

26

30

17

8

11

10

7

10

5

7

2

13

9

7

7

7

13

12

9
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 ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดล�าดับ

ของดัชนช้ีีวัด คือ ระดบัความส�าคญั เม่ือพจิารณาจากข้อมูลใน

ตารางที ่2 จะสังเกตได้ว่าในล�าดบัต้นๆ จะมจี�านวนผูเ้ลอืกระดบั

ความส�าคญั (ระดบั 1) อยูใ่นเกณฑ์สงู และจ�านวนดังกล่าวจะลด

หลัน่กันไปจากค่ามากไปสู่ค่าน้อย ซึง่อาจกล่าวได้ว่า ถ้ามผีูเ้ลอืก

ระดบัความส�าคัญเท่ากบั 1 มากเท่าใด ดัชนชีีว้ดัตวันัน้มโีอกาส

จะถูกเลอืกอยููใ่นล�าดบัต้นๆมากขึน้เท่านัน้ และปัจจยันีม้อีทิธพิล

สงูกว่าจ�านวนคนทีเ่ลือกดัชนชีีวั้ด ผลวเิคราะห์ทีไ่ด้สามารถคาด

การณ์ได้ว่า ถ้ามผู้ีเลือกดชันชีีว้ดัตวัใดเป็นจ�านวนมาก โอกาสที่

ดชันชีีว้ดัตวัน้ันจะอยูใ่นล�าดบัต้นๆจะมมีาก แต่ตวัตดัสนิสุดท้าย

จะอยูท่ีจ่�านวนผู้เลือกระดบัความส�าคญันัน่คอื ถ้ามผีูเ้ลอืกระดบั

ความส�าคัญค่าน้อย (เช่น 1 หรอื 2) เป็นจ�านวนมากเท่าใด ดัชนี

ชีว้ดัตวันัจ้ะเป็นตวัทีถู่กเลือกเป็นล�าดบัต้นๆ

 เมือ่ใช้ระดบัความส�าคญัเฉล่ียดงักล่าวมาพิจารณาการ

จัดล�าดับ จะสามารถเรียงล�าดับจากส�าคัญที่สุด (ล�าดับที่ 1)  

เรือ่ยๆ ไปจนถงึล�าดบัสดุท้ายได้ 28 ล�าดบัตามผลทีป่รากฏใน

ตารางท่ี 2 ซึ่งพบว่านักศึกษาเกือบทั้งหมดให้ความส�าคัญกับ

ความกตัญญู การบ�ารุงบิดามารดาและความเป็นพหูสูต เป็น

มงคลทีม่คีวามส�าคัญในล�าดบัต้นๆ คอื 1 2 และ 3 ตามล�าดบั

เมือ่ไล่ล�าดบัต่อๆ กนัมาจะพบว่า ล�าดบัที ่1 ถงึ 5 ดชันชีีวั้ดจะ

สะท้อนถงึคณุธรรมจรยิธรรมของนกัศึกษาในด้านความกตัญญู

และบพุการรีวมท้ังเป็นผู้ใฝ่รูใ้ฝ่ใจในการศึกษา ล�าดบัที ่6 ถงึ 10 

ยงัแสดงถึงความประพฤตทิีด่งีามในตน อนัได้แก่ วาจาสภุาษติ 

อ่อนน้อมถ่อมตน และการให้ความเคารพ

 การวจิยัครัง้นีม้ผีูเ้ลอืกดชันวีดัจ�านวน 8 ตวั ถงึร้อย

ละ 100 กล่าวคอื นกัศกึษาทัง้ 30 คน มคีวามเหน็ตรงกนัว่า

สมควรเลือกหัวข้อมงคลทั้ง 8 ตัว มาเป็นดัชนีชี้วัดคุณธรรม

จรยิธรรม (ตารางที ่1) จากข้อมลูทีไ่ด้จะสงัเกตเหน็ว่า ถ้าไม่ใช้ค่า

ระดับความส�าคัญมาพิจารณาประกอบ การเรียงล�าดับ 

ความส�าคัญจะกระท�าไม่ได้ เพราะดัชนีชี้วัดทั้ง 8 ตัว จะมี 

ความส�าคญัเท่ากนั และถ้าจะเลอืกสรปุผลโดยวธินีี ้การเลอืกดชันี

ชีว้ดัในตารางที ่2 จะแตกต่างกนัและไม่สามารถเรยีงล�าดบัได้ ซึง่

จะไม่สอดคล้องกบักรรมวธิขีอง Delphi

 ผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้โดยภาพรวมสรุปได้ว่า 

มงคล 38 ประการทีเ่สนอให้เป็นดชันีชีว้ดัของนกัศกึษา มงคลที่

นกัศกึษามคีวามเหน็ว่าควรน�ามาเป็นดัชนชีีว้ดัมจี�านวน 28 ข้อ 

เมือ่เรยีงล�าดบัความส�าคญัโดยตดัสนิใจเลอืกไว้ 10 อนัดบัลดหลัน่

กันไปจะปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 3 โดยผลสรุปสุดท้าย

สามารถกล่าวได้ว่า จากการสุ่มเลอืกนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ท่ีเรยีน

วชิา 000 131 ทักษะชวีติในภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2550 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 30 คน นักศึกษาได้เลือก

มงคล 38 มาเป็นดัชนชีีว้ดัคณุธรรมจรยิธรรม และเมือ่เรยีงล�าดบั

ความส�าคญัแล้วเหน็ว่า ดชันชีีวั้ดคณุธรรมจริยธรรมทีค่วรมใีนตวั

นกัศกึษา 5 อนัดบัแรก คือ ความกตญัญู การบ�ารงุบดิามารดา 

ความเป็นพหูสูต การคบบัณฑิต และการงานไม่อากูล นั่นคือ

นกัศกึษายงัมจีติส�านกึด้านคณุธรรมในแง่ความกตญัญรููค้ณุและ

มุง่ม่ันปฏบิตัตินในการใฝ่ศกึษาเป็นส�าคญั

เอกสำรอ้ำงองิ
ปัญญา ใช้บางยาง. (2545). มงคลชวีติ 38 ประกำร 

ส�ำหรบันกัเรยีน ธรรมสภำและสถำบนัลอืธรรม. กรงุเทพมหานคร.

Canter, L.W., (1996). Environmental Impact 

Assessment, 2nd Ed., McGraw-Hill, Inc., New York.
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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

บทคัดย่อภำษำไทย งานวจิยัชิน้นีเ้ป็นงานวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่หาดชันชีีว้ดัคณุธรรมจรยิธรรม โดยใช้มงคล 38 สะท้อนทศันคติ

และความดงีามของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแก่น ผลการศกึษาจากการเฟ้นหาดชันชีีว้ดัทีเ่หมาะสมจ�านวน 10 ตวั ชีใ้ห้เหน็

ว่านักศึกษาสะท้อนส�านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในแง่ความกตัญญูต่อบุพการี และใฝ่ในการแสวงหาความรู้ รวมทั้งมีจิตส�านึก 

ต่อการปฏิบัติตนเพื่อเป็นคนดีในสังคม

บทคัดย่อภำษำอังกฤษ (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.  

ควำมส�ำคัญของปัญหำ  

 ที่มำของกำรวิจัย  
 โลกและสังคมปัจจุบันเป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถเช่ือมโยงกันได้ทั่วโลกอีกทั้ง

ลักษณะการด�ารงอยู่ของชีวิตตกอยู่ในยุคของวัตถุนิยมและ

บริโภคนิยม สิ่งดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อม 

ผลที่ประจักษ์ชัดต่อข่าวสารข้อมูลในชีวิตประจ�าวันส่วนใหญ่ 

จะเป็นเรื่องของอาชญากรรม ความหิวโหย การท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากน�้ามือมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อมองใน

มิติของศาสนาแล้วจัดได้ว่า สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการ

เบียดเบียนและความขาดแคลน ซ่ึงปฐมเหตุของสิ่งที่สะท้อน

ออกมากค็อื มนษุย์เริม่ขาดความดงีามในจติใจ มไิด้น�าหลกัแห่ง

ความดีงามซึ่งมีอยู่ในค�าสอนของศาสนาต่างๆ มาศึกษาและ

ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน การชะลอปัญหาหรือการแก้

ปัญหา อาจกระท�าได้โดยผ่านการชี้น�า และสั่งสอนในสิ่งที่ถูก

ต้องดีงาม เพื่อกระตุ้นมโนธรรมส�านึกในจิตมนุษย์ เร่ิมต้ังแต่

ระดับครอบครัว โรงเรียน ทั้งในระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา 

โดยอาศัยเครื่องมือ วิธีการ และเหตุปัจจัยที่เหมาะสม 

 เหตุผลและควำมจ�ำเป็น 

 คุณธรรมจริยธรรมในตัวมนุษย์สามารถบ่มเพาะได้

โดยผ่านการเรยีนรูจ้าก (1) การถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าอบรม

สั่งสอนสืบต่อกันมา (2) การได้เห็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน

ตามครรลองแห่งคุณธรรมเป็นแบบอย่าง และ (3) การได้

ประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดคุณธรรมจริยธรรมในตน

 สถาบันการศึกษาจัดเป็นสังคมที่มีบุคคลระดับ

เยาวชนรวมทั้งครูอาจารย์ที่มาอยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก เพื่อ

ภารกจิในการถ่ายทอดความรูห้รอืวชิาการรวมทัง้การอบรมบ่ม

เพาะความดีงาม เพื่อสร้างให้เยาวชนเหล่านี้เป็นมนุษย์ที่มี

คุณภาพในสังคม ความประพฤติที่แสดงออกในชีวิตประจ�าวัน

ของบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษา ย่อมสะท้อนถึงระดับ

จติส�านกึและคตธิรรมประจ�าใจ ทีซ่มึซบัมาจากสิง่รอบข้าง การ

สะท้อนสิ่งดังกล่าวที่อาจมองเห็นโดยภาพรวมสามารถกระท�า

ได้โดยอาศยัการศกึษาวจิยัในชัน้เรียนด้วยการแสดงข้อคดิเหน็ 

ทัศนคติหรือเลือกตัวบ่งชี้ที่สามารถระบุถึงคุณธรรมจริยธรรม

ในประเด็นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทั้งระดับตัวบุคคล และภาพ

รวมของสังคมนั้นๆ ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถเลือกใช้มงคล 38 

ประการ ซึง่เป็นหลกัค�าสอนทัว่ไปในพทุธศาสนา (ปยทุธ์ ปยตุโต, 

2528, ปัญญา ใช้บางยาง, 2545) ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความ

จ�าเป็นทีต้่องศกึษาวจัิยด้วยหวัข้อข้างต้น เพือ่ช่วยสะท้อนความ

คิดหรือทัศนคติที่แฝงเร้นอยู่ในจิตส�านึกของผู้ให้ข้อมูล อีกทั้ง

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ต่อทัศนคติเหล่านี้สามารถสะท้อน

ถึงคุณธรรม โดยรวมของบุคคลในสังคมนั้นๆ ได้ระดับหนึ่ง

 แนวคิดทฤษฎี
 มงคลในความหมายที่เข้าใจได้โดยง่ายก็คือ ธรรม 

ที่น�ามาซึ่งความสุขความเจริญ หรือสิ่งท่ีท�าให้มีโชคดี (ปยุทธ ์

ปยตุโต, 2528) จากการเล่าขานสบืต่อตัง้แต่สมยัพทุธกาล มกีาร

กล่าวสรปุถงึทีม่าของมงคล 38 ว่า เป็นพทุธพจน์ของพระพทุธเจ้า

ที่ทรงแสดงแก่เทวดาในยามค�่าคืนหนึ่ง ณ เขตวันมหาวิหาร 
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ในกรงุสาวัตถี และได้ตรสัซ�า้มงคลดงักล่าวแก่พระอานนท์ไว้อกี

โสดหนึง่ ในเช้าวันรุง่ข้ึน (ปัญญา ใช้บางยาง, 2545)

 การน�ามงคล 38 มาเผยแพร่ชี้แนะให้เกิดประโยชน์

แก่สังคมมนุษย์สามารถอาศัยแนวคิดท่ีว่า มงคลใดสมควรถูก

เลือกและถูกจัดล�าดับความส�าคัญท่ีน�ามาเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติตามทัศนคติของกลุ่มบุคคลท่ีก�าลังท�าหน้าที ่

ต่างๆ กัน โดยมีความเช่ือว่า ถ้าผู้ใดมีการปฏิบัติตนตามหลัก

แห่งมงคลได้มากข้อเท่าใด ผู้น้ันก็จะมีความเจริญ มีความสุข

เฉพาะตนยิง่ขึน้เท่านัน้ หรอือาจเหนีย่วน�าให้สงัคมรอบข้างเกดิ

ความสงบสุขได้ ทฤษฎีเก่ียวกับมงคล 38 เป็นเร่ืองเก่ียวกับ

นามธรรม ซ่ึงประโยชน์ทางรปูธรรมจะเกดิขึน้กต่็อเมือ่มนษุย์มี

การน�ามงคลมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป้าหมายในการพัฒนา

คุณธรรมในตนไปสู่ความดีงามทางกาย วาจา และใจ หากจะ

กล่าวเป็นทฤษฎีทางโลกให้ใกล้เคยีงและสอดคล้องกบัมงคล 38 

อาจองิหลกัธรรมในโอวาทปฏโิมกข์ทีก่ล่าวว่า “ละช่ัว ประพฤติดี 

และท�าจิตใจให้บริสุทธิ์” นั่นเอง

 ดงันัน้ การน�ามงคล 38 ซึง่ถกูจัดหมวดหมูแ่ละล�าดบั

ความยากง่ายต่อการปฏบิตัไิว้ชดัเจนแล้วมาให้บคุคลเป้าหมาย 

(นักศึกษา) ได้แสดงทัศนคติผ่านหัวข้อมงคลต่าง ๆ ออกมาว่า

มีมโนธรรมส�านึกในเรื่องใด และมากน้อยเพียงไร ตามล�าดับ

ความส�าคัญ จะช่วยสะท้อน (1) คุณธรรม (2) ความปรารถนา

หรือมุ่งมั่นในสิ่งดีงาม และ (3) การกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ

ปฏิบัติในปัจเจกบุคคลหรือภาพรวมของสังคมนั้น ๆ ได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 หาดัชนีชี้วัดเชิงคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ทัศนคติ

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค�ำถำมกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้สามารถต้ังประเด็นค�าถามเพื่อค้นหา

ค�าตอบได้อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาเลือกมงคลข้อใดบ้างมาเป็นดัชนีชี้วัด

 2. นกัศกึษาเลอืกมงคลข้อนัน้ๆ มากน้อยลดหลัน่กนั

อย่างไร

 3. นักศึกษาให้ความส�าคัญของตัวเลือก (มงคลข้อ

นั้น ๆ) อยู่ในระดับใด

 4. ระดบัความส�าคญัโดยภาพรวมของมงคลเหล่านัน้

เป็นอย่างไร

 5. มงคลท่ีถูกเลือกมากที่สุดตามการแปลผลใน

ค�าถามข้อที่ 4 ข้างต้น จากล�าดับ 1 ถึง 10 คือ มงคลข้อใดบ้าง

สมมติฐำนกำรวิจัย  

 1. มงคล 38 จัดเป็นสิ่งดีงามที่เม่ือน�าไปประพฤติ

ปฏิบัติ หรือน�าไปพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆ แล้วสามารถเหนี่ยว

น�าให้เกิดมโนธรรมส�านึกในตนได้ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์

กับตนเองและสังคมรอบข้างได้  

 2. การจดัล�าดบัมงคลจากล�าดบัที ่1 (ส�าคญัหรอืชืน่

ชอบมากทีส่ดุ) ลดหล่ันกนัไป จะสะท้อนความคดิหรือความรูส้กึ 

หรอืจติไร้ส�านกึของปัจเจกบคุคลหรอืกลุม่บคุคลในสงัคมนัน้ได้

ในระดับที่มีนัยยะส�าคัญ  

 3. ระเบยีบวธิวีจิยัทีน่�ามาใช้สามารถแปรผลในระดบั

ที่น่าเชื่อถือได้  

ระเบียบวิธีวิจัย  

 ขั้นตอนวิจัยมีล�าดับดังต่อไปนี้  

 1. สร้างแบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือใช้เป็น

เครือ่งมือในการเกบ็ข้อมลู โดยก�าหนดดชันชีีว้ดั (indicator) ด้วย

หวัข้อในมงคล 38 ประการ ตามรูปแบบของ Delphi Technique 

(Canter, 1996, Ott, 1978)  

 2. วิเคราะห์แบบสอบถามตามกรรมวิธขีอง Delphi 

ดงันี ้  

 2.1 ส่งแบบสอบถามให้กลุม่ประชากรตวัอย่าง โดย

สุ่มเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 000 131 

ทกัษะชวีติ ซึง่เป็นกลุม่วชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ส�าหรบัภาคปลาย ปีการศกึษา 2549 และภาคต้นปีการศกึษา 

2550 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม  

 2.2  ให้นักศึกษาแต่ละคนตัดสินใจอย่างอิสระ 

โดยเสนอทางเลอืก 3 ทางว่าจะ เลอืก ไม่เลอืก หรอื ไม่ออก 

ความเหน็ อย่างใดอย่างหนึง่ โดยวธิที�าเครือ่งหมายลงในช่องว่าง

ทีก่�าหนดในแต่ละหวัข้อของมงคล 38 ประการ  

 2.3 ในกรณทีีผู่ต้อบแบบสอบถามตดัสนิใจว่าเลอืก 

จะต้องให้ค่าระดบัความส�าคญั (significance rating) ระดบัใด

ระดบัหนึง่ทีก่�าหนดค่าเป็นจ�านวนเตม็จากค่าน้อยไปหาค่ามาก 

(จาก1 ถงึ 5) ก�ากบัตวัเลอืกน้ันๆ มาด้วย ซึง่ก�าหนดค่าหมายเลข 

1 หมายถงึส�าคญัมากท่ีสดุ และค่าหมายเลข 5 ส�าคญัน้อยทีส่ดุ 

โดยวธิที�าเครือ่งหมายลงในช่องทีก่�าหนด  

 2.4 ในกรณทีีผู่ต้อบแบบสอบถามตัดสนิใจ ไม่เลือก 

หรือ ไม่ออกความเห็น ผู้ตอบไม่ต้องให้ค่าระดับความส�าคัญ 

ของดชันชีีว้ดัตวันัน้ๆ   

 2.5 ค�านวณค่าระดับความส�าคัญเฉลี่ย (average 

significance rating) ของดชันชีีว้ดัทกุตวัแล้วน�ามาเรียงล�าดบั
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ใหม่จากค่าน้อยท่ีสุดไปหาค่ามากท่ีสดุ แต่มเีง่ือนไขว่า ถ้าดัชนชีี้

วัดตัวนั้นๆ ถูกเลือกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมดจะไม่น�าค่าระดับความส�าคญัเฉลีย่มาร่วม

เรยีงล�าดบัใหม่  

 2.6 น�าดัชนีชี้วัดจากการจัดล�าดับใหม่มาสรุปเป็น

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยสามารถเลือก

จ�านวนของดชันไีด้ตามต้องการ  

 2.7 การค�านวณค่าระดับความส�าคญัเฉลีย่จะใช้สตูร 

ดงัแสดงในสมการที ่1 ดังนี้

 R
i  
=   (1) 

ในที่นี้ R
i
  = ค่าระดบัความส�าคญัเฉลีย่ของดชันชีีว้ดัตวัที ่i 

(i = 1, 2, 3,……38)  

 I
ij
 = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกดัชนีชี้วัด

ตัวที่ i ด้วยค่าระดับความส�าคัญ ล�าดับที่ j (j = 1, 2, 3,….5) 

 R
j
 = ค่าระดับความส�าคัญล�าดับที่ j (R

j
 = j) 

 J
i
 = จ�านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดทีเ่ลือกดชันี

ชีว้ดัตวัที ่ i = ∑I
ij

ผลกำรวิจัย
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 001 131 

ทักษะชีวิต (วิชาศึกษาท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ถูก

ก�าหนดเป็นกลุ ่มประชากรส�าหรับการสุ ่มตัวอย่างด ้วย

แบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ โดยเลือกนกัศกึษา 3 กลุม่ (ใน 6 กลุม่) 

จากนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนในภาคปลายของปีการศกึษา 2549 

แต่ละกลุม่มนีกัศกึษา 60 คน 50 คน และ 60 คน แบบสอบถาม

ได้ถูกแจกให้นักศึกษาทุกคน และได้รับคืนกลับมา 55 ชุด 48 

ชุด และ 53 ชุด ตามล�าดับ ซึ่งเทียบได้เป็นร้อยละ 91.67, 

96.00 และ 88.33 ตามล�าดบั นอกจากนี ้ยงัมวีจิยัต่อโดยอาศยั

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษา 2550 

ซึ่งมีนักศึกษาเพียง 1 กลุ่ม (30 คน) เป็นประชากรสุ่ม โดย

สามารถควบคุมแบบสอบถามให้ตอบกลับคืนมาให้ทั้งหมด ดัง

นั้น จึงกล่าวได้ว่านักศึกษาทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 

200 คน ส่งแบบสอบถามกลบัคนืมาทัง้สิน้ 186 คน หรอืเทยีบ

ได้เป็นร้อยละ 93

 เมือ่น�าผลมาวเิคราะห์ตามกรรมวธิขีอง Delphi โดย

วิเคราะห์แยกเป็น 4 กลุ ่ม และวิเคราะห์เป็นภาพรวม 

ของแนวคดิเหน็ทัง้หมด จะปรากฏผลดงัแสดงในตารางที ่1 ถงึ

ตารางที่ 4 โดยผลสรุปรวมทั้ง 4 กลุ่ม แสดงในตารางท่ี 1 

ส�าหรับตารางท่ี 2 เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามของนักศึกษาที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 2550  

(ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ, 2551) ส่วนตารางที่ 3 เป็นการเปรียบ

เทยีบความแตกต่างของล�าดบั (ranking) ของดชันชีีว้ดัระหว่าง

กลุ่มทั้ง 4 ตารางที่ 4 เป็นผลการวิจัยที่ให้ภาพรวมว่านักศึกษา

มีทัศนคติต่อการเลือกมงคล 38 ประการ มาเป็นดัชนีชี้วัด

คุณธรรมจริยธรรม โดยเลือกความส�าคัญจาก 10 ล�าดับแรก 

มาเป็นข้อสรุป

ตำรำงที่ 1 สรุปข้อมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม

ดัชนีชี้วัด

ช่องตัวเลือก ระดับควำมส�ำคัญ
กำรเรียงล�ำดับ 

Rankingเลือก ไม่เลือก
ไม่ออกควำม

เห็น
1 2 3 4 5 เฉลี่ย

1. ไม่คบคนพาล 173 8 5 91 55 15 7 5 1.728 4

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�าบุญไว้ก่อน 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

J
i
 

∑ I
ij
R

j
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ตำรำงที่ 1 สรุปข้อมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม (ต่อ)  

ดัชนีชี้วัด

ช่องตัวเลือก ระดับควำมส�ำคัญ
กำรเรียงล�ำดับ 

Rankingเลือก ไม่เลือก
ไม่ออกควำม

เห็น
1 2 3 4 5 เฉลี่ย

10. วาจาสุภาษิต 176 1 9 74 50 35 13 4 1.994 21

11. บ�ารุงบิดามารดา 184 - 2 143 22 5 2 12 1.467 2

12. สงเคราะห์บุตร 32 107 47 18 5 3 2 4 - -

13. สงเคราะห์ภรรยา 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�้าเมา 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�าเพ็ญตบะ 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�านิพพานให้แจ้ง 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
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ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ดัชนีชี้วัด

ช่องตัวเลือก ระดับควำมส�ำคัญ กำรเรียง

ล�ำดับ 

Rankingเลือก ไม่เลือก
ไม่ออกควำม

เห็น
1 2 3 4 5 เฉลี่ย

1. ไม่คบคนพาล 27 3 - 15 7 3 1 1 1.7407 11

2. คบบัณฑิต 29 - 1 19 8 - - 2 1.5517 4

3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา 30 - - 20 4 4 1 1 1.6333 6

4. อยู่ในถิ่นแวดล้อมที่ดี 29 1 - 12 12 3 - 2 1.8965 16

5. ท�าความดีพร้อมไว้ก่อน 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 - - -

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่ม เฉพาะ 10 ล�าดับแรก  

ล�ำดับที่ หัวข้อมงคล 38 ที่เลือกโดยนักศึกษำ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4

1

2

3

4

5

25. ความกตัญญู

11. บ�ารุงบิดามารดา

7. เป็นพหูสูต

2. คบบัณฑิต

14. การงานไม่อากูล

11. บ�ารุงบิดามารดา

25. ความกตัญญู

7. เป็นพหูสูต

6. ตั้งตนไว้ชอบ

19. งดเว้นบาป

7. เป็นพหูสูต

25. ความกตัญญู

11. บ�ารุงบิดามารดา

27. อดทน

2. คบบัณฑิต

25. ความกตัญญู

11. บ�ารุงบิดามารดา

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�าเพ็ญตบะ 

2. คบบัณฑิต

23. อ่อนน้อมถ่อมตน 

20. เว้นจากการดื่มน�้าเมา 

1. ไม่คบคนพาล 

6. ตั้งตนไว้ชอบ 

9. มีวินัย

2. คบบัณฑิต 

22. ให้ความเคารพ 

20. เว้นจากการดื่มน�้าเมา 

8. เป็นผู้รู้ศิลปวิทยา 

10. วาจาสุภาษิต

หมำยเหตุ : กลุ่มที่ 1 นักศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2550 

 กลุ่มที่ 2 นักศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2549 (section 1) 

 กลุ่มที่ 3 นักศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2549 (section 2)   

 กลุ่มที่ 4 นักศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2549 (section 3)    



15จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำานึก”

ตำรำงที่ 4 สรุปผลการจัดล�าดับดัชนีชี้วัดจ�านวน 10 ตัว ที่เลือกโดยนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม

ล�ำดับที่ มงคลข้อที่ หัวข้อมงคล คำถำที่ ค�ำบำลี

1.

2.

3.

4.

5.

25

11

7

1

6

          ความกตัญญู

          บ�ารุงบิดามารดา

          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

 ผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีโดยภาพรวมสรุปได้ว่า 

มงคล 38 ประการ ที่เสนอให้เป็นดัชนีชี้วัดโดยนักศึกษา 

มีจ�านวน 32 ข้อ เมื่อเรียงล�าดับความส�าคัญโดยตัดสินใจ 

เลือกไว้ 10 อันดับ ลดหลั่นกันไปจะปรากฏผลดังแสดงใน 

ตารางที่ 4 ซึ่งผลสรุปสุดท้ายสามารถกล่าวได้ว่า จากการสุ่ม

เลือกนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่เรียนวิชา 000 131 ทักษะชีวิต  

ข้อคิดเห็นของนักศึกษาจ�านวน 186 คน ที่เลือกมงคล 38  

มาเป็นดัชนีช้ีวัดระดับคุณธรรมจริยธรรม และเมื่อเรียงล�าดับ

ความส�าคัญแล้วเห็นว่า ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมที่ควรมีใน

ตัวนกัศกึษา 5 อนัดบัแรก คือ ความกตญัญู การบ�ารุงบดิามารดา 

ความเป็นพหสููต ไม่คบคนพาล และการตั้งตนไว้ชอบ นั่นคือ

นกัศกึษายงัมจีติส�านกึด้านคุณธรรมในแง่ความกตัญญูรู้คณุ และ

มุ่งมั่นปฏิบัติตนในการใฝ่ศึกษาและการประพฤติตนเป็นคนดี

ในสังคมเป็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะและประโยชน์/ผลกระทบจำกกำรน�ำ

กำรวิจัยไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลง
 1. ช่วยเปิดโลกทศัน์ให้นักเรยีนนกัศกึษาหรอืองค์กร 

ตลอดจนบุคคลทั่วไป หันมาให้ความส�าคัญของหลักธรรมใน

ศาสนาพุทธ

 2. เป็นตวัอย่างให้ครูอาจารย์ระดบัต�า่กว่าอดุมศกึษา 

น�ากรรมวิธีไปหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการจัดล�าดับความส�าคัญ 

(ranking) แบบถ่วงน�้าหนัก (weighting scale, significant 

rating) 

 3. ช่วยปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรมให้กับนกัศกึษาและ

ผู้เกี่ยวข้องในองค์กร
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มงคล 38 ประโยชน์ที่บุคคลในวงการศึกษาควรได้รับ

อำรัมภบท
 เมือ่เอ่ยค�าว่า “มงคล 38” หรอืเรียกกนัทัว่ไปว่า มงคลชวิีต ผู้อ่าน (บางคน) คงเกดิความรู้สกึว่าเป็นเรือ่งของศาสนาพทุธ

ในระดบัน่าเบ่ือหน่ายหรอืรูแ้ล้วกง็ัน้ๆ ตามด้วย ไม่อยากฟัง ไม่อยากรูซ้�า้ ไม่อยากอ่านและเอาไว้ก่อน ไว้ศกึษาทหีลงั (เมือ่คราว 

แก่เฒ่า) กไ็ด้ โดยเฉพาะผู้ทีเ่ป็นนกัศกึษาส่วนใหญ่ หรอืแม้แต่บางครบูาอาจารย์ในทกุระดบั

 แม้ว่ามงคล 38 จะดเูป็นเรือ่งท่ีอาจจะเกิดความรู้สกึดงักล่าวได้ง่าย แต่ถ้าลองแง้มใจสกันิด ลองสละเวลาอ่านบทความนี้

ให้จบเพยีงหน่ึงเท่ียว บางทบีญุกศุลเก่าทีเ่คยได้สร้างสมมา อาจช่วยเตอืนใจให้ท่านเปลีย่นความคดิใหม่จนรูส้กึว่า เราก�าลงัปฏบิตัติน

ตามครรลองของมงคล 38 อยูอ่ย่างไม่รู้ตวั เพยีงแต่ไม่ได้เฉลยีวใจ เนือ่งเพราะไม่มใีครมาบอกกล่าวตอกย�า้ให้ตระหนกัถงึสิง่ดงีาม 

ทีอ่งค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์และเทวดาไว้เมือ่เกอืบ 2,600 ปีมาแล้ว

 บทความนีจ้ะพยายามเขยีนเนือ้หาให้กระชบัโดยไม่ลงรายละเอยีดปลกีย่อยเกนิไปแต่จะใช้ค�าหลกั (keyword) ทีไ่ม่ขยาย

ความมากนกัมาใช้ส่ือความ โดยอนมุานว่า ผูท่ี้จะมาอ่านบทความนีมี้ “ต้นทนุทางธรรมะ” มาในระดบัทีเ่กิดมงคลข้อที ่26 (ฟังธรรม

ตามกาล) และข้อท่ี 30 (สนทนาธรรมตามกาล) อยูบ้่างแล้ว แม้จะฟังด้วย “สตุตมยปัญญา” ผ่านบทความนี ้หรอืสนทนาธรรมกบั

ตนเองด้วย “จนิตามยปัญญา” ก็ตาม ทัง้นีก้เ็พือ่ตอกย�า้ปัญญาตัวสดุท้ายคอื “ภาวนามยปัญญา” ทีไ่ด้เคยปฏบิตัตินตามมงคล 

เหล่าน้ันมาบ้างแล้ว กถื็อว่าเป็นเร่ืองน่ายนิดีและช่วยให้เกดิมงคลเพิม่เติมไปโดยปรยิาย 

นิยำมและควำมหมำย
 ค่าว่า “มงคล (festivity)” เป็นค�าท่ีเกีย่วข้องใกล้ชดิ

กบัค�าว่า คุณธรรม (morality) และจรยิธรรม (ethics) จงึจะให้

นิยามให้เข้าใจตรงกันกับความหมายอย่างกระชับในเบื้องต้น 

ไว้ก่อนว่า  

 มงคล คอื ส่ิงทีท่�าให้มโีชคด ีธรรมทีน่�ามาซึง่ความสขุ

ความเจรญิ  

 คณุธรรม คือ การมจีติปกต ิสงบ ร่มเยน็  

 จริยธรรม คือ การประพฤติตนตามหลักที่ถูกต้อง 

ดงีาม  

 และส�าหรบัทีม่าของ มงคล 38 นัน้ มาจากพุทธพจน์

ทีแ่สดงแก่เทวดา ณ เชตวนัมหาวหิารในกรุงสาวตัถ ีสมยัพุทธกาล 

ในประเทศอินเดีย โดยเนื้อหาของมงคลนี้ได ้ตรัสซ�้าแก่ 

พระอานนท์เถระอกีครัง้หนึง่ จดัเป็นธธรมะส�าหรบัมนษุย์ทกุคน 

ไม่แต่เทวดาเท่านัน้ ถ้าจะกล่าวให้รวบรดักอ็าจกล่าวได้ว่า “เป็น

ธรรมะเพือ่ด�าเนนิชวิีตให้เจรญิงอกงามบรรลปุระโยชน์และก่อให้

เกดิความสงบสุข”

ประเภทและชนิด
 เนื่องจากหัวข้อและความหมายรวมทั้งเนื้อหาสาระ

ของมงคลมีมากถึง 38 ข้อ ซ่ึงแต่ละข้อมีความยากและง่าย 

ต่อการท�าความเข้าใจและการน�าไปปฏิบัติไม่เท่ากัน มงคล 

เหล่านัน้จงึถกูจดัไว้เป็นกลุม่ (ทีเ่รยีกว่า “คาถา”) รวม 10 กลุม่ 

โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยหัวข้อมงคล 3 ข้อถึง 5 ข้อและ 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ได้ทรงเรยีงล�าดบั จากเรยีบง่าย อนัหมายถงึ 

การน�าไปประพฤติปฏิบัติได้ง่าย ไปสู่ความลุ่มลึก (ปฏิบัติได้

ค่อนข้างยาก จนถึงยากที่สุด) จนสามารถน�าตนเองออกจาก 

“วฏัสงสาร” ได้ ถ้าน�ามงคล (ข้อยากๆ เหล่านัน้) ไปขยายความ

เพื่อค้นหาหลักธรรมอันลุ่มลึกไปสู่การพ้นทุกข์สิ้นเชิงต่อไป 

หัวข้อมงคลทั้ง 38 ที่แบ่งเป็น 10 คาถา สรุปไว้ในตารางที่ 1 

ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 หัวข้อมงคลในแต่ละคาถาพร้อมทั้งความหมายอย่างย่นย่อ

คำถำที่ มงคลข้อที่ หัวข้อมงคล ควำมหมำยโดยย่อ

1 1

2

3

ไม่คบคนพาล

คบบัณฑิต

บูชาบุคคลที่ควรบูชา

-ไม่ส้องเสพเสวนา ให้ความคุ้นเคยสนทิสนม ยกย่องเป็นพวกพ้องกบัคนทีท่�า

ชัว่ทางกาย วาจา และใจ

-คบคนด ีผูรู้ด้รีูช้ัว่ ซ่ึงสามารถปฏิบตัตินในแนวทางทีด่งีามแก่ตน และสงัคม

รอบข้าง

-บชูาบดิามารดา ครอูาจารย์ นกัปราชญ์ ผูรู้ ้นกับวช (ทีม่คีวามประพฤตดิงีาม)

2 4

5

6

อยู่ในถิ่นประเทศอัน

สมควร

เป็นผู้เคยท�าบุญไว้ก่อน

ตั้งตนไว้ชอบ

-อยูใ่นสถานทีอ่นัเหมาะสมแก่การด�ารงชวีติ การศกึษาเล่าเรยีน (สัปปายะ) ที่

ไม่เกิดอนัตราย

-สัง่สมบญุกริยิาวตัถ ุ10 กศุลกรรมบถ 10 บารม ี10

-ตัง้มัน่และสอดส่องจติของตนต่อการประพฤตปิฏบิตัใินส่ิงทีถ่กูต้องเป็นหลัก

3 7

8

9

10

เป็นพหูสูต

รู้ศิลปะวิทยาการ

มีวินัย

มีวาจาสุภาษิต

-สนใจเล่าเรยีน ค้นคว้า ไต่ถาม เรยีนรู ้จากผูค้นและการสงัเกตจากสรรพส่ิง

รอบข้าง

-มคีวามรูใ้นวชิาการวชิาชพีในขัน้ใช้งานได้อย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ

-มวีนิยัแก่ตนเองและเคารพกฎระเบียบในสงัคมส่วนรวม

-กล่าวแต่ค�าพดูทีถ่กูต้อง ไพเราะ เกดิประโยชน์แก่ตนเอง ผูอ้ืน่ และส่วนรวม 

รวมไปถงึ กถาวตัถ ุ10

4 11

12

13

14

บ�ารุงบิดามารดา

สงเคราะห์บุตร

สงเคราะห์ภรรยา

การงานไม่อากูล

-เลี้ยงดู เอาใจใส่บิดามารดา และบุพการี (ทิศ 6 : เบื้องหน้า)

-เลีย้งดแูละอบรม บตุรธดิาให้เป็นคนดี และสามารถเลีย้งตวัเองได้ (ทศิ 6 : 

เบือ้งหลงั)

-ให้การยกย่องและความเป็นใหญ่ในกิจอันควร (ทิศ 6 : เบื้องหลัง)

-ไม่เกยีจคร้านการงานและภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย ไม่ท�างานให้คัง่ค้าง

5 15

16

17

18

ให้ทาน

ประพฤติธรรม

สงเคราะห์ญาติ

ท�าการงานไม่มีโทษ

-สละทรพัย์หรอืสิง่ของ อวยัวะ (เช่น โลหติ) ความรู ้และสิง่ทีค่วรให้แก่บคุคล

หรือสิ่งที่สมควร

-ปฏิบัติตนตามศีล 5 หรือ ศีล 8 สมถะกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐาน

-ให้ความอนุเคราะห์พี่น้อง เครือญาติ ทั้งฝ่ายบิดาและมารดาตามโอกาส

-ท�าการงานทีเ่ว้นจากการเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ ตลอดจนสงัคม (สมัมา

อาชีวะ) 

6 19

20

21

การงดเว้นบาป

เว้นจากการดื่มน�้าเมา

ไม่ประมาทในธรรม

-เว้นจากการกระท�าที่เกิดจากอกุศลจิตที่ก่อให้เกิดบาปทางกายและวาจา 

กับตนเองและผู้อื่น 

-เว้นเครื่องดื่มหรือสิ่งเสพติดทั้งปวดที่ท�าให้ขาดสติ

-มีสติในการกระท�าสิ่งต่างๆ ทางกายและวาจา
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ตำรำงที่ 1 หัวข้อมงคลในแต่ละคาถาพร้อมทั้งความหมายอย่างย่นย่อ (ต่อ)

คำถำที่ มงคลข้อที่ หัวข้อมงคล ควำมหมำยโดยย่อ

7 22

23

24

25

26

เป็นผู้ให้ความเคารพ

อ่อนน้อมถ่อมตน

เป็นผู้มีสันโดษ

มีความกตัญญู

ฟังธรรมตามกาล

-ให้ความเคารพต่อบุคล สถานที่ (ศาสนสถาน) สิ่งสักการะต่างๆ 

 ตามที่เห็นสมควร

-มีความสุภาพ อ่อนน้อม ทั้งกายและวาจาต่อบุคคลทั่วไป

-พอใจ ยินดีในสิ่งที่ตนมี พึงมีพึงได้ และแสวงหามาได้ตามก�าลัง 

โดยชอบธรรม

-รู้คุณและตอบแทนบุญคุณบุคคลที่สมควร ตามโอกาสและฐานะ

แห่งตน

-สนใจสดับตรับฟังธรรม ส่ิงแนะน�าที่ดีงาม จากส่ือหรือบุคคล 

ตามโอกาส

8 27

28

29

30

มีความอดทน

เป็นผู้ว่าง่าย สั่งสอนง่าย

พบสมณะ

สนทนาธรรมตามกาล

-อดทนอดกลั้นต่อสิ่งคุกคามจากมนุษย์ (ทางกาย วาจา) ธรรมชาติ 

สถานการณ์ต่าง ๆ 

-ไม่ดือ้รัน้ หยิง่ ยะโส เปิดใจรบัฟังและน้อมน�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ตน

มาประพฤติปฏิบัติ

-เข้าหาสมณบุคคล (นักบวช พระ) หรือสมณธรรม (ด้วยใจและ

ปัญญา) เพื่อประโยชน์ในการรับธรรมะ

-มีการปุจฉา วิสัชนา หัวข้อธรรมที่สนใจหรือสงสัย กับผู้รู้เพื่อเพ่ิม

เติมปัญญาโลกและปัญญาธรรม

9 31

32

33

34

บ�าเพ็ญตบะ

ประพฤติพรหมจรรย์

เห็นอริยสัจ

ท�านิพพานให้แจ้ง

-ข่มหรือต้านทาน (เผา) กิเลสที่มีในใจตน (เช่น เสริมสร้างมงคลใน

คาถาที่ 6 ให้เข้มแข็ง)

-ปฏบัิตตินเพือ่เตรยีมพร้อมเข้าสูท่างแห่งความพ้นทกุข์สิน้เชงิอย่าง

เป็นขั้นเป็นตอน

-ใช้ปัญญาใคร่ครวญเพื่อให้รู้จริงและรู้แจ้งในทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ 

และหนทางดับทุกข์

-ใช้ภาวนามยปัญญาเพื่อท�าความดับทุกข์สิ้นเชิงด้วยอริยมรรคและ

วิปัสสนาญาณ

10 35

36

37

38

จิตไม่หวั่นไหว

จิตไร้โศก

จิตปราศจากกิเลส

จิตเกษม

-จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 8 ทั้งฝ่ายชอบใจ (ลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุข) และฝ่ายไม่ชอบใจ (เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์)

-จติทีป่ราศจากความโศกเศร้าอนัเนือ่งมาจากความยดึ (โลภะ) ความ

รักและความพลัดพรากจากสิ่งรัก

-จิตที่ปราศจากกิเลส 10 อนุสัย 7 อุปกิเลส 16

-จิตปราศจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง (โยคะ) คือ กามโยคะ ภวโยคะ 

ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ หรือสังโยชน์ 10



19จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมสำานึก”

ประโยชน์ของมงคล 38   
 มงคล 38 จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการน�าไปใช้ 

หรอืสร้างสรรค์ให้มขีึน้ตามก�าลงัความสามารถของแต่ละบคุคล 

เม่ือมองในแง่ประโยชน์ของตวับคุคล แม้ว่ามงคล 38 สามารถ 

ให้ประโยชน์กบัคนทัว่ไปได้ตามเน้ือหาสาระ แต่ในทีน้ี่จะพิจารณา

ให้แคบลงมาโดยจะให้ความส�าคัญตามล�าดับ จากมากไปน้อย 

ต่อกลุม่คนเหล่านีค้อื 

 ล�าดบัท่ี 1 นกัเรยีน นกัศกึษา  

 ล�าดบัท่ี 2 คร ูอาจารย์ ผูส้อนในสถาบนัการศกึษา 

 ล�าดบัที ่ 3 ผูบ้ริหารการศึกษาในสถาบันการศึกษา 

 ล�าดบัที ่ 4 ผูบ้รหิารการศกึษาในระดับชาต ิ  

 มองในแง่ประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษาเนื่องจาก

เยาวชนเหล่านีจ้ะเป็นก�าลังของชาตใินการพฒันาสงัคมให้ยัง่ยนื

ต่อไป จงึควรม ี“มโนธรรมส�านึก” ในด้านความดีงามทีแ่สดงออก

ต่อตนเอง และส่วนรวมได้ในระดบัทีส่ามารถชีว้ดัทางรปูธรรมได้ 

ในเบือ้งต้นจึงได้ตัง้ค�าถามน�าร่องไว้ก่อนว่า  

 (1) ในฐานะที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หากจะศึกษา

เล่าเรียนให้สัมฤทธิ์ผลหรือเกิดประโยชน์เฉพาะหน้า (ปัจจุบัน) 

ควรมีมงคลข้อใดเป็นตัวช่วยบ้าง ?  

 (2) มงคลทีจ่ะเป็นประโยชน์ในอนาคต (อนัใกล้) และ

ในระยะยาวต่อไปควรจะมีมงคลข้อใดเป็นตัวเสริม นักเรียน 

นักศึกษา จึงจะประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต ?

 (3) นักเรียน นักศึกษา มีมงคลข้อต่างๆอยู่แล้วใน

ระดับใด ? (มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี)

 (4) ถ้ายังไม่มีมงคลข้อนั้นๆ จะท�าให้มี (พัฒนา) 

ได้อย่างไร ?  

 (5) ใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือ (ชี้น�า) เพื่อท�าให้มีมงคล 

เหล่านั้นในตัวนักเรียน นักศึกษา ?

 ส�าหรบัข้อ (1) และข้อ (2) ค�าเฉลยได้เสนอแนะไว้ 

ในตารางที ่2 ดงันี้

ตำรำงที่ 2 หัวข้อมงคลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน อนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว กับนักเรียนนักศึกษา

ประโยชน์ในปัจจุบัน (ขั้นต้น) ประโยชน์ในอนำคตระยะสั้น(ขั้นกลำง) ประโยชน์ในอนำคตระยะยำว (ขั้นสูง)

1.  ไม่คบคนพาล

2.  คบบัณฑิต
3.  บูชาคนที่ควรบูชา

5.  เป็นผู้เคยท�าบุญไว้ก่อน

6.  ตั้งตนไว้ชอบ
31. บ�าเพ็ญตบะ

32. ประพฤติพรหมจรรย์

33. เห็นอริยสัจ
34. ท�านิพพานให้แจ้ง

11. บ�ารุงบิดามารดา

12. สงเคราะห์บุตร
13. สงเคราะห์ภรรยา (คู่ครอง)

4.  อยู่ในถิ่นประเทศอันควร

7.  เป็นพหูสูต

8.  รู้ศิลปวิทยาการ

9.  มีวินัย
10. มีวาจาสุภาษิต

35. จิตไม่หวั่นไหว

36. จิตไร้โศก

37. จิตปราศจากกิเลส
38. จิตเกษม

16. ประพฤติธรรม
17. สงเคราะห์ญาติ

29. พบสมณะ
30. สนทนาธรรมตามกาล14. การงานไม่อากูล

15. ให้ทาน
18. ท�าการงานไม่มีโทษ

19. การงดเว้นบาป

20. เว้นจากการดื่มน้�าเมา
21. ไม่ประมาทในธรรม

22. เป็นผู้ให้ความเคารพ

23. อ่อนน้อมถ่อมตน

24. เป็นผู้มีสันโดษ

25. มีความกตัญญู
26. ฟังธรรมตามกาล

27. มีความอดทน
28. เป็นผู้ว่าง่าย สั่งสอนง่าย

รวม 21 ข้อ รวม 9 ข้อ รวม 8 ข้อ
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 ในค�าถามข้อที ่3 ซ่ึงถามว่า “นักเรียนนักศกึษามมีงคล

ข้อต่าง ๆ อยูแ่ล้วในระดบัใด ?” เป็นค�าถามทีไ่ม่สามารถตอบได้ 

ในทีน่ี ้ เนือ่งจากเป็นค�าตอบทีแ่ต่ละบคุคลต้องตอบด้วยตนเอง  

อกีทัง้มไิด้เจาะจงถามผูใ้ดโดยเฉพาะ จงึขอเว้นไว้ให้เป็นปัญหา

ปลายเปิด แต่ให้ผูอ่้านสามารถเอาไว้ตรวจสอบตนเองได้โดยไม่

ต้องบอกใคร

 จากหัวข้อมงคลในตารางที ่2 จะสงัเกตได้ว่าผูท้ีอ่ยู ่

ในวัยเรียนสมควรมีมงคลส�าหรับประโยชน์ปัจจุบันเฉพาะหน้า 

เกินคร่ึงของจ�านวนมงคลทัง้หมดซึง่ในทีน่ีเ้ป็นการเน้นการศึกษา

เล่าเรียนท่ีจะก่อให้เกดิผลสมัฤทธิ ์รวมทัง้การครองตนให้อยูร่อด

ปลอดภยัในฐานะนกัเรยีนนกัศกึษาและเตรยีมความพร้อมทีจ่ะ

เป็นคนดขีองสังคมในอนาคต มงคลจ�านวน 21 ข้อน้ี ควรเป็นมงคล

ในระดบัที ่“จ�าเป็นต้องม”ี หรือ “ควรจะม”ี โดยยงัไม่ต้องมข้ีอ

มงคลส�าหรับประโยชน์ในอนาคตทั้งระยะสั้น (9 ข้อ) และ 

ระยะยาว (8 ข้อ) ซึง่มงคลในอนาคตระยะสัน้ควรจดัไว้เป็นมงคล

ในระดบัที ่“น่าจะม”ี คอืไม่มกีไ็ด้แต่มกีดี็ (ในบางข้อ) แต่มงคล 

ในอนาคต ระยะยาวน่าจะเป็นมงคลในระดับที ่“ยงัไม่จ�าเป็นต้องม”ี 

เพราะสถานะและความพร้อมของนกัเรยีนนกัศกึษา อาจไม่เอือ้

ต่อการปฏิบตัตินตามมงคล (ขัน้กลางและขัน้สงู) ระดบันัน้ๆ ได้ 

กำรสร้ำง (พัฒนำ) มงคลให้มีในตน
 เนือ่งจากมงคลทกุข้อ แม้จะดคูล้ายกบัข้อแนะน�าเพือ่

การปลกูฝังให้มนษุย์มคีวามดงีามถ้าบคุคลนัน้ ๆ น�าสาระของ

มงคลไปประพฤติปฏิบัตใินชวีติประจ�าวนั แต่การสร้างมงคลต่อ

การตอบค�าถาม ข้อ (4) ให้มใีนตนควรม ี“แรงบนัดาลใจ” หรือ

แรงผลักดนัเป็นตัวน�า

 ในเบ้ืองต้นอาจเกดิจากการชีน้�าให้เหน็คณุประโยชน์

ของมงคลไปพลางก่อน เม่ือเลง็เหน็ประโยชน์ทีจ่ะพงึได้รบั จงึใช้

ตวัเสริมเพิม่แรงบันดาลใจให้เกดิการพฒันาตนไปสูก่ารปฏบิตัใิน

ทีส่ดุโดยอาศัยหลักธรรม ดงันี้

 อิทธิบำท 4 (ฉันทะ วริยิะ จติตะ วิมงัสา) ได้แก่

 ฉนัทะ (พอใจในสิง่น้ันๆ) หมายถงึ ความพอใจ ยนิดี

ทีจ่ะสร้างเหตใุห้มมีงคล

 วิรยิะ (เพยีร อตุสาหะ) หมายถงึ มคีวามพยายามที่

จะปฏิบัตตินตามมงคลข้อนัน้ๆ 

 จติตะ (ใส่ใจ เอาธุระไม่วางวาย) หมายถึง กระท�าอย่าง

มุง่ม่ัน ต่อเนือ่ง จรงิจัง

 วิมงัสา (ใคร่ครวญ ตรวจสอบ ปรับปรุง) หมายถงึ มีการ

ไตร่ตรอง พจิารณาทบทวนว่าเกิดผลหรือไม่อย่างใดในทางปฏบิตัิ 

มีความบกพร่องอย่างไร เพือ่หาทางแก้ไขให้ถกูต้องในภายหลัง

 สงัคหวตัถ ุ4 (ทาน ปิยวาจา อตัถจรยิา สมานตัตา) 

ได้แก่

 ทาน (การให้) (การแบ่งปัน) ตรงกบัมงคลข้อที ่15 

 ปิยวาจา (วาจาถกูต้อง ไพเราะ) ตรงกบัมงคลข้อที ่10 

 อตัถจรยิา (ช่วยเหลือเกือ้กลู มารยาทดงีาม) ตรงกบั

มงคลข้อที ่9, 22, 23, 27 และ 28

 สมานตัตตา (ท�าตนเสมอต้นเสมอปลาย) ตรงกบัมงคล

ข้อที ่16 และ 24

 อนิทรีย์ 5 (ศรัทธา วริิยะ สต ิสมาธ ิปัญญา) ได้แก่

 ศรทัธา (เชือ่มัน่ในส่ืงทีถู่กต้องดงีาม) หมายถงึ เชือ่ว่า

มงคล 38 เป็นส่ิงทีเ่มือ่น�ามาปฏบิติัแล้วจะเกดิผลดแีก่ตน

 วริยิะ เพยีรกระท�าการจนส�าเร็จ หมายถงึ มคีวามมุง่

มัน่ไม่ย่อท้อ ท่ีจะปฏบิติัตนตามมงคลนัน้ๆ จนเกดิผล   

 สต ิ(ระลึกรูส้ิง่ท่ีก�าลงักระท�า) หมายถงึรูตั้วในขณะท่ี

ใช้ก�าลงั ใช้ปัญญา 3 ในการสัง่สมความเป็นมงคล

 สมาธ ิ (ตัง้มัน่ ไม่วอกแวก จดจ่อ ต่อเนือ่ง หมายถึง 

การมีจติใจท่ีมัน่คง จดจ่อต่อการศึกษา และปฏบิติัตนตามมงคล

 ปัญญา (รูว่้าถกูต้องตามสภาวะท่ีเป็นจรงิ หมายถงึ 

ปัญญา 3 ในทกุระดบั 

 ปัญญำ 3 (สตุตมยปัญญา จนิตามยปัญญา ภาวนา

มยปัญญา) ได้แก่

 สตุตมยปัญญา (เกิดจากการบอกเล่า อ่าน สดบัตรับฟัง) 

หมายถงึ การรบัรู้ในเรือ่งดีๆ ของมงคลต่างๆ ด้วยการอ่านหรอื

ฟังผูอ้ืน่บอกเล่า 

 จนิตามยปัญญา (เกดิจากการคิด วิเคราะห์ พจิารณา 

จนิตนาการ) หมายถงึ คาดการณ์ได้ว่า เม่ือกระท�าแล้วจะเกดิผล

ดผีลเสยีอย่างไร จะแก้ไขให้ถกูต้องดขีึน้ได้อย่างไร

 ภาวนามยปัญญา (เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเอง 

จนเกิดผลตามความเป็นจริง) หมายถึง การฝึกฝนทดลองกระท�า

ด้วยตนเองจนสมัฤทธผิล

 โยนโิสมนสิกำร 10 เป็นวธิคีดิเชิงพทุธทีรู่จ้กักนัในค�า

ว่า “ความคดิแยบคาย” หมายถึงการคดิถูกวธิ ีรูจั้กคดิ คดิเป็น 

มอียู ่10 วธิ ี ได้แก่ (1) วภิชัชวาทะ (2) สบืสาวเหตปัุจจยั (3) 

แยกแยะส่วนประกอบ (4) สามัญลกัษณ์ (5) อรรถธรรมสมัพนัธ์ 

(6) เหน็คณุโทษและทางออก (7) คณุค่าแท้ คณุค่าเทยีม (8) เร้า

คณุธรรม (9) อยู่กบัปัจจุบนั และ (10) อรยิสจัส่ี ทัง้ 10 วธีิการ

ดงักล่าว จดัอยู่ในระดบัของจนิตามยปัญญา ในบทความนีจ้ะไม่

แจกแจงรายละเอียด เพียงแต่ต้องการชี้แนะว่าสามารถใช ้

โยนโิสมนสกิาร (อย่างใดอย่างหนึง่) เหนีย่วน�าให้เกิดมงคล 38 ได้
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 ส�าหรบัค�าตอบข้อ (5) ผู้ทีส่ามารถชีน้�าในเรือ่งมงคล

แก่นกัเรยีนนกัศึกษาได้เป็นอย่างดีตามล�าดบัคอื (1) ครอูาจารย์ 

(2) บดิามารดาหรอืผูป้กครอง (3) พระสงฆ์หรอืผูป้ฏบิตัธิรรม 

และ (4) ผู้ท่ีนกัเรยีนนกัศกึษานบัถือศรัทธาหรอืไว้วางใจ แต่ทัง้นี้

บคุคลผู้ช้ีน�าควรจะต้องรูเ้รือ่งราวและสาระของมงคลเหล่านัน้ใน

ระดบัทีป่ฏิบัตตินเป็นตวัอย่างได้บ้าง ตามสมรรถนะทีท่�าได้โดย

ไม่จ�าเป็นต้องท�าได้ทัง้หมด มองในมุมกลบักค็อื เป็นการชกัน�า 

(หรือล่อหลอกกลายๆ) ให้ครูอาจารย์หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว 

ข้างต้นหันมาศกึษาและปฏบิตัตินตามมงคลไปโดยปรยิายนัน่เอง

บทส่งท้ำย
 มงคล 38 เป็นพระสทัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมอบไว้

ให้กับชาวโลก เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบตัตินไปสู่ความเจริญ

ทั้งตนเองและสังคม จัดเป็นหนึ่งในบริบทแห่งการสร้างจิต

วญิญาณไปสู่ความดงีาม ส�าหรบัมนษุย์นอกเหนอืไปจากความรู้

ทางวชิาการในโลกท่ีสงัคมยกย่องให้คนท่ัวไปจะถกูวดัความเก่ง

หรอืความฉลาดด้วย “ไอควิ (Intelligence Quotient, IQ)”  

แต่มงคล 38 เป็นวิถีที่ยกระดับจิตใจหรือจิตวิญญาณให้สูงขึ้น  

ซึง่สามารถพฒันาไปสูต่วัวดัทาง “อารมณ์” ทีรู่จ้กักนัในชือ่ว่า  

“อคีวิ (Emotional Quotient, EQ)” หรือก้าวไปสูก่ารวดัระดบั 

“มโนธรรมส�านกึ” ทีเ่รยีกว่า “เอม็ควิ (Morality Quotient, 

MQ)” สดุท้ายเพือ่วดัศกัยภาพสงูสดุทางใจในระดับ “จติวญิญาณ” 

ทีอ่าจให้ชือ่ว่า “เอสคิว (Spiritual Quotient, SQ)”

 บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อเป็นการน้อมน�าสิ่งดีงาม

จากค�าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า มาสูแ่วดวงการ

ศึกษาเพื่อปลุกจิตส�านึกของผู้เป็นครูอาจารย์ และนักเรียน

นักศึกษาให้หันมาสนใจหลักธรรมเหล่านี้ ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้

เยาวชนถกูหล่อหลอมด้วยความดงีามผ่านมงคล 38 จนสดุท้าย

ได้ประชากรของชาติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถมี

ปฏสิมัพนัธ์กับผูอ้ืน่อนัได้แก่ มติรสหาย บดิามารดา และเครอื

ญาติ ครูอาจารย์ ผู ้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน สังคม 

ประชาคมโลก มวลมนษุย์ และสดุท้ายคอื “ตนเอง” ได้อย่าง 

มคีวามสขุ
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บุญกิริยาวัตถุ 10 กับการเรียนการสอน

อำรัมภบท
 ในจ�านวนธรรมะหมวดสิบ อันได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 บุญกิริยาวัตถุ 10 กถาวัตถุ 10 สังโยชน์ 10 ทศพิธราชธรรม 

ดูเหมือนว่า บุญกิริยาวัตถุสิบจะเป็นหลักธรรมที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันมากกว่าหมวดใด ๆ แต่มักจะรู้จักกันแค่ 3 หัวข้อหลัก 

คือ ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย ส่วนที่เหลืออีก 7 หัวข้อมักจะรู้แบบแผ่วปลายคือ จ�าได้บ้างไม่ได้บ้าง อาจจะจ�าบางหัวข้อได ้

แต่ไม่แม่นในนิยามหรือลงรายละเอียดได้ไม่ลึก หัวข้อกลางๆ หรือท้ายๆ ไม่ค่อยรู้จัก การน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

อาจจะไม่ต่อเนื่อง บางครั้งไม่รู้ด้วยซ�้าว่าก�าลังใช้หัวข้อนั้นๆ ในการกระท�ากุศลกรรมบางอย่างที่เคยชินอยู่เป็นนิตย์

 บทความนีจ้ะฉีกประเดน็ท่ีจะไม่เน้นการประยกุต์บุญกริยิาวตัถสุบิในการด�าเนนิชวีติท่ัวไป แต่จะเน้นการน�ามาประยกุต์

ใช้กับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เป็นครูอาจารย์เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจาก

หลกัธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ส่วนผูใ้ด (รวมทัง้นกัเรยีนนกัศกึษาหรอืครอูาจารย์) หากบงัเอิญได้อ่านบทความนี ้

แล้วคิดว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี โดยขอน�าไปพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนการทดลองปฏิบัติในภายหลัง ก็ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัย

แห่งความพร้อมของแต่ละบุคคลไป

บุญกิริยำวัตถุ 10 
 ความหมายของบุญกริยิาวัตถ ุ10 ทีก่ระชับทีส่ดุ คอื 

ทีต่ัง้แห่งการท�าบญุ หรอื ทางแห่งการท�าความดี (พระพรหมคณุา

ภรณ์. 2553) แบ่งเป็น 10 อย่างได้แก่  

 1. ทานมยั ท�าบญุด้วยการให้ปันส่ิงของ

 2. สลีมยั ท�าบญุด้วยการรักษาศลี หรือประพฤตดิี

 3. ภาวนามยั ท�าบญุด้วยการเจรญิภาวนา ฝึกอบรม

จติใจ เจรญิปัญญา

 4. อปจายนมยั ท�าบญุด้วยการประพฤตอ่ิอนน้อม

 5. เวยยาวัจจามัย ท�าบญุด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ 

 6. ปัตตทิานมยั ท�าบญุด้วยการเฉล่ียส่วนแห่งความดี 

ให้กับผูอ้ืน่ 

 7. ปัตตานโุมทนามยั ท�าบุญด้วยการยินดใีนความดี

ของผู้อืน่

 8. ธัมมัสสวนมัย ท�าบุญด้วยการฟังธรรม ศึกษา

หาความรู้

 9. ธมัมเทสนามยั ท�าบญุด้วยการสัง่สอนธรรม ให้ 

ความความรู้

 10. ทิฏฐุชุกัมม์ ท�าบุญด้วยการท�าความเห็นให้ตรง

 หากจะจดักลุม่หลักเป็น 3 กลุม่ใหญ่ คอื ทาน ศลี และ

ภาวนา หวัข้อทีเ่หลอื สามารถจะพจิารณาให้อยูใ่นกลุม่หลกัได้

ดงันี้ 

(6) ปัตตทิานมยั (7) ปัตตานโุมทนามัย จะอยูใ่นกลุม่ ทานมยั

(4) อปจายนมยั (5) เวยยาวจัจมยั จะอยูใ่นกลุม่ สลีมยั 

(8) ธมัมสัสวนมยั (9) ธัมเทสนามยั จะอยูใ่นกลุม่ ภาวนามยั

 แต่ส�าหรบัข้อที ่10 คอื ทฏิฐชุกุมัม์ จะเป็นข้อทีส่ามารถ

เป็นได้ทั้ง ทาน ศีล และภาวนา รวบยอดอยู่ในข้อเดียวกัน 

ซึง่ทฏิฐชุกุมัม์จะมคีวามหมายเหมือนกบัสมัมาทฏิฐนิัน่เอง

กำรปฏบิติัตนของผูเ้รยีนและผูส้อนด้วยบญุกริยิำวตัถ ุ10 
 ในแต่ละหวัข้อของธรรมหมวดนี ้หากจะไล่เรยีงตาม

ล�าดับโดยเน้นบุคคลที่จะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติตนให้

สอดคล้องกับบุญกิริยา อันได้แก่ (1) นักเรียนนักศึกษา และ  

(2) ครู อาจารย์ผู ้สอน จะพบว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถ 

ปฏิบัติตนตามหัวข้อธรรม ได้ดังสรุปเป็นแนวทางกว้างๆ  

ไว้ ในตารางที ่1 ดงัน้ี  
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หัวข้อธรรม นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ผู้สอน

ทานมยั

สลีมยั

ภาวนามยั

อปจายนมยั

เวยยาวจัจมยั

ปัตติทานมยั

ปัตตานโุมทนามยั

ธมัมสัสวนมยั

ธมัมเทสนามยั

ทฏิฐุชกุมัม์

-แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนนักเรียน นักศึกษา เช่น 

การ tutorial ระหว่างกลุ่ม เป็นต้น 

-แบ่งปัน ให้การหยิบยืมสิ่งของท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน 

การสอน เช่น การให้ยืมสมุดจด lecture ต�าราเรียน 

อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

-ไม่ท�าผิดกฎระเบียบของสถาบันที่ก�าลังศึกษา รวมทั้ง

ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีของสังคม

-ใช้สติปัญญาการท�าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการต่างๆ 

และทดลองท�าแบบฝึกหัดโจทย์ต่างๆ ในแต่ละวิชา 

รวมทั้งภาคปฏิบัติในห้องทดลอง จนรู้จริง หรือสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

-ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนม ี

สมัมาคาราวะต่อครอูาจารย์ ผู้อาวุโสและเพือ่นนกัศกึษา

ด้วยกัน

-ช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านแรงกาย ให้ข้อคิดเห็นตลอดจน

ขวนขวายในการท�ากิจกรรมต่างๆ อันควรแก่สถาบันครู 

อาจารย์ตลอดจนเพื่อนักศึกษาด้วยกัน

-บอกกล่าวส่ิงท่ีดงีามให้ผู้อืน่มีโอกาสสร้างประโยชน์หรอื

บุญกุศลร่วมกัน

-รวมกลุม่เพือ่นพ้องเพือ่ช่วยกันท�ากจิทีเ่ป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม โดยไม่ตูผ่ลงานว่าเป็นของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดยีว

-ยินดีต่อผลส�าเร็จในการเรียน การฝึกปฏิบัติของเพ่ือน

นักศึกษา

-ยกย่องความดีงามเม่ือรู้ว่าเพื่อนกระท�าความดี เช่น 

การบริจาคโลหิต เก็บสิ่งของมีค่าคืนให้เจ้าของ เป็นต้น

-ศึกษาเล่าเรยีนสรรพวิชาต่าง ๆ  ด้วยความเคารพ ศรัทธา

ท้ังครูอาจารย์ องค์ความรู้ รวมทั้งศรัทธาต่อตนเองว่า

สามารถเรียนรู้ในวิชาการนั้นๆ ได้

-แบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากครอูาจารย์ 

หรอืความรูอ้ืน่ๆ ทีต่นมใีห้แก่เพือ่นนกัศกึษาหรอืผูไ้ต่ถาม

ด้วยความเต็มใจ

- ระลึกรู ้ถึงสถานะของความเป็นนักเรียนนักศึกษา 

รวมทั้งกระท�าตนให้เหมาะสมกับสถานะนั้นๆ 

- พึงตระหนักรู้ว่า วิชาการที่ได้รับเป็นเพียงสิ่งที่จะน�าไป

ใช้ในการด�ารงชพีด้วยสัมมาอาชวีะ มิใช่เพือ่ความร�า่รวย

มั่งคั่งจนเกินพอดี หรือน�าไปใช้ในทางท่ีผิดท�านอง 

คลองธรรม

  -ให้ความรู ้โดยการสอนศิลปวิทยาทั้งหลายเป็น

วิทยาทาน แก่ผู้เรียน

-ให้หรือชีแ้จงหลกัธรรม(ธรรมทาน) แก่นกัเรียนนกัศกึษา

เพ่ืออบรมขัดเกลาหรือช่วยเหลือชี้แนะสิ่งที่ถูกต้อง

เหมาะสมมีการแก้ปัญหาทั้งในและนอกห้องเรียน

-ประพฤติตนตามกฎระเบียบขององค์กร สถาบัน และ

สังคม 

-ขวนขวายหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติในวิชาที่

รับผิดชอบ หรือวิชาที่สนใจจนมีความรู้ความสามารถ

เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อความมั่นใจในการถ่ายทอดองค์

ความรู้

-มีความอ่อนน้อม เป็นกันเองระหว่างผู ้สอนและ 

ผู้เรียนตามฐานะและความเหมาะสมอันควร

-ให้ค�าแนะน�า (ความคิด) หรอืสละแรงกายอนัเหมาะสม 

ตามโอกาสอนัควร แก่บคุคลหรอืองค์กรท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือ

-ให้ค�าแนะน�าทางวชิาการในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษา เช่น 

การท�าโครงการต่างๆ และให้เกียรติยกย่องความสามารถ

ของนักศกึษาทีท่�าผลงานร่วมกัน

-ยกย่องชมเชยให้รางวลัในความสามารถหรอืการกระท�าอนั

ดงีาม เป็นประโยชน์ต่อส่วนตนหรือส่วนรวมของนักเรียน

นกัศกึษารวมท้ังเพ่ือนคณาจารย์ด้วยกนั

-ศึกษาหาความรู้ในวิชาการต่างๆ ด้วยตนเองและ 

จากผูอ้ืน่ ทัง้เนือ้หาและหลกัปฏบิตัจินรูจ้รงิและได้สาระ 

มากเกนิพอ ส�าหรับการถ่ายทอดให้ผูเ้รียน

-ให้ความรู้อย่างถูกต้องและไม่ปิดบังแก่นกัเรียนนกัศกึษา 

หรือผูต้้องการให้ความรู้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

- ตระหนักรู ้ถึงสถานภาพของความเป็นครูอาจารย์ 

แห่งตน และกระท�าตนให้เหมาะสมกบัสถานภาพน้ันๆ 

- พยายามสร้างพละในหวัข้อธรรมทัง้ 9 ข้างต้นให้เข้มแข็ง

ยิง่ขึน้

- พยายามศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก 

แห่งสปัปรุสิธรรม 7  ให้ได้มากทีส่ดุ เท่าทีก่�าลังแห่งตนจะ

พึงมี

ตำรำงที่ 1 หัวข้อธรรมในบุญกิริยาวัตถุ 10 ที่นักเรียนและครูอาจารย์สามารถน�าไปปฏิบัติ  
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กำรประยุกต์ใช้บุญกิริยำวัตถุ 10 ในชีวิตประจ�ำวัน 
 หลกัปฏบิตัติามบญุกิรยิา ดงักล่าวข้างต้น เป็นเพยีง

ตัวอย่างของการน�าหลักธรรมในศาสนาพุทธมาประยุกต์ใช้ใน

มิติของการศึกษา โดยภาพรวมคนทั่วไปมักจะมองบุญกิริยา

เหล่าน้ีว่าใช้ได้กบัเฉพาะบุคคลทัว่ไปในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั 

หรอือาจมองแค่ ทานมยั สลีมยั เพราะมคีวามรูส้กึว่ากระท�าได้

ง่าย แต่พอก้าวไปถึงภาวนามัยจะรู้สึกว่าเริ่มติดขัด มีอุปสรรค 

ไม่สะดวกต่อการปฏบิตั ิโดยไม่พยายามมองหวัข้ออืน่ทีส่ามารถ

กระท�าได้ เช่น การประพฤติตนอ่อนน้อม (อปจายนมัย)  

การช่วยเหลือเกื้อกูล (เวยยาวัจจมัย) ยินดีในความดีของผู้อื่น 

หรือยกย่องผู้ท�าดี (ปัตตานุโมทนามัย) เป็นต้น

 หากน�าหลักธรรมในหมวดนี้ไปพิจารณาอย่าง

แยบคายจะพบว่า แต่ละบคุคลสามารถปฏบิตัตินตามบญุกิรยิา

ในชวีติประจ�าวนัได้เกอืบทัง้หมดโดยไม่จ�าเป็นต้องปฏิบตัคิรบถ้วน

ในแต่ละวัน แต่ควรจะลองท�าตามก�าลังที่สามารถกระท�าได้ 

ตัวอย่างเช่น 

 1. ขณะขับรถ เราสามารถหยุดรถเพ่ือให้ทางผ่าน

(ด้วยความเต็มใจ) แก่ยวดยานคนัอืน่เมือ่มกีารแซงหรือเลีย้วตดั

หน้าเข้าซอยทางซ้ายมือ (ทานมัย)

 2. กระท�าตนไม่เบยีดเบียน ทางกาย วาจา แก่บคุคล

ขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ (สีลมัย) 

 3. มคีวามสภุาพอ่อนน้อมต่อบคุคลทีก่�าลงัเกีย่วข้อง 

(อปจายนมัย)

 4. ให้ความช่วยเหลือต่อภารกจิของบคุคลหรอืสถาน

ที่ตามความเหมาะสม (เวยยาวัจจมัย)

 5. บอกบญุแก่บคุคลอืน่เพือ่เปิดโอกาสให้สร้างกศุล

ตามกาลอันควร หรอืขอร้องให้เพือ่นขบัรถรบัส่งเพือ่ไปบรจิาค

โลหิต (ปัตติทานมัย) เพื่อให้เพื่อนได้บุญตามข้อ 4 

 6. ยนิดต่ีอการกระท�าดขีองผู้อืน่ เช่น ชืน่ชมยกย่อง

คนขับแท็กซี่ที่เก็บของมีค่าคืนให้เจ้าของ (ปัตตานุโมทนามัย) 

 7. ศกึษาค้นคว้าหาความรูใ้นหลกัธรรมโดยการอ่าน

หนังสือ หรือจากสื่อต่างๆ (ธัมมัสสวนมัย)

 8. สนทนาธรรมแลกเปลีย่นความรู้กบัผูรู้ ้(ทัง้พระสงฆ์

และฆราวาส) ตามโอกาสอันควร (ธัมมเทสนามัย) 

 9. ไหว้พระสวดมนต์ หรอือบรมจติผ่านกรรมฐาน 2 

คอื สมถะกรรมฐาน และวปัิสสนากรรมฐาน (ภาวนามยั) รวมทัง้

ศกึษาอรยิสจั 4 และปฏจิจสมปุบาท ด้วยปัญญา 3 (ทิฏฐชุกุมัม์)

บทสรุป
 บุญกิริยาวัตถุ 10 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ “ธรรมที่

พึงมีพึงปฏิบัติส�าหรับผู ้ใกล้ชิดศาสนา (อุบาสก)” และ 

“กุศลธรรมอันพึงท�าให้เจริญ” (พระพรหมคุณาภรณ์, 2553) 

ถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วจะไม่รู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับ

การเรียน การสอนแต่อย่างใด แต่เมื่อ “มองนอกกรอบ” แล้ว

ลองพจิารณาอย่างใคร่ครวญจะพบว่า ถ้าต้องการกระท�าตนให้

เป็นผูใ้กล้ชดิศาสนา หรอื ท�ากศุลในตนให้เกดิขึน้ บญุกริยิาวตัถุ 

10 จะเป็นหลกัธรรมทีส่ามารถประยกุต์ผ่านการกระท�ากจิการ

งานหรือการประกอบอาชีพในชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี  

เนือ่งเพราะผูอ้ยูใ่นวัยเรยีนจะใช้เวลา (กลางวนั) ส่วนใหญ่หมด

ไปกับการเรียน รวมทั้งผู้ที่เป็นครูอาจารย์ ที่ใช้เวลาอยู่กับการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาเช่นกัน ดังน้ันถ้าอาศัยรูปแบบ 

(model) ที่กระท�าผ่านปรากฏการณ์จริง คือการเรียน 

การสอน สิ่งนี้จึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการน�าหลักธรรมหมวดนี้  

มาประยุกต์ใช้แต่อย่างใด แต่จะเป็นตัวช่วยที่ใช้ในการด�าเนิน

กิจวัตรประจ�าวันในการเรียนการสอน ผลักดันให้บุคคลเหล่า

นั้น “ท�ากุศลในตนให้เจริญขึ้น” รวมทั้ง “ปฏิบัติธรรมในฐานะ

ผู้ใกล้ชิดศาสนา” ได้ดียิ่งขึ้น 

เอกสำรอ้ำงอิง
1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2553. พจนำนุกรม 

พุทธศำสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 18. มูลนิธิการ

ศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). โรงพิมพ์

เพิ่มทรัพย์การพิมพ์ : นนทบุรี.
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เสียงดนตรี : สุนทรีย์แห่งสัจธรรม

อำรัมภบท
 มนุษย์ทั่วไปที่สามารถได้ยินเสียงซ่ึงอยู่รายรอบตัวเราก็เนื่องมาจากการสั่นสะเทือน (vibration) จากแหล่งก�าเนิด 

(source) ผ่านตัวกลาง (media) คืออากาศแล้วส่งพลังงานในรูปคลื่นตามยาว (longitudinal wave) เข้ากระทบอวัยวะรับเสียง 

(หู) เพื่อเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางชีวภาพในร่างกาย (ประสาทหู สมอง การแปลความหมาย) จนเกิดการได้ยินเสียงต่างๆ 

 เสยีงเหล่านัน้อาจเป็นเสยีงธรรมชาต ิเช่น ฟ้าร้อง ภเูขาไฟระเบดิ คลืน่ในทะเล หรอืเสยีงทีเ่ปล่งออกมาจากปากมนษุย์ 

สัตว์ รวมทั้งเสียงท่ีเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาอันได้แก่ เสียงเครื่องจักร เรือบิน ระเบิด และเสียงดนตรี เป็นต้น 

แต่จะมีกี่คนที่น�ามาคิดวิเคราะห์ต่อว่าผลของการได้ยินเสียงท�าให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจมนุษย์อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผลทางใจ ดังนั้น บทความนี้จะลองวิเคราะห์ในเรื่องของเสียงโดยอาศัย เสียงดนตรี เป็นประเด็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสร้างหรือ 

เชื่อมโยงเสียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาให้สอดคล้องประสานซึ่งกันและกัน เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายในการพัฒนาปัญญา

เสียง
 เสียง (sound) ความหมายตามหลักวิชาการ คือ

พลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นของโมเลกุลอากาศท�าให้เกิด

อัดและคายสลับกันของโมเลกุลดังกล่าว ก่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงความดันบรรยากาศจากการเคลือ่นทีข่องโมเลกุล

อากาศ เรียกว่า “คลื่นเสียง” ซ่ึงวัดออกมาเป็นความถี ่

(frequency) ในหน่วยรอบต่อวนิาท ี(Hertz, Hz) โดยความดัน

เสียง (sound pressure) จะวัดในรูปพลังงานโดยใช้หน่วย 

Pascal (Pa) หรอื micro pascal (10-6 Pa) โดยนยิามหลกัของ 

Pascal มาจากหน่วย Newton /m2 แต่ระดับความดันเสียง 

(sound pressure level) จะวัดเป็น decibel (dB
A
)

เสียงในตัวกลำงกับกำรได้ยิน
 โดยความเป็นจริงแล้วมนษุย์มกัได้ยนิเสียงผ่านหโูดย

การแพร่จากโมเลกุลอากาศซ่ึงเสียงจะมีอัตราเร็วในอากาศ

ประมาณ 340 เมตรต่อวินาที แต่ถ้าแพร่ผ่านตัวกลางที่เป็น

ของเหลว เช่น น�้า อัตราเร็วจะเพิ่มเป็น 1,500 เมตรต่อวินาที 

ในขณะที่ผ่านของแข็ง (โลหะ) อัตราดังกล่าวจะสูงถึง 5,000 

เมตรต่อวินาที

 ในบรรยากาศท่ัวไปมนุษย์สามารถได้ยินเสียงด้วย

ช่วงความถี่ประมาณ 20-20,000 Hz เมื่อพิจารณาในรูปของ

ระดบัความดนัเสยีงจะอยูใ่นช่วง 0 dB-140 dB
A
 โดยประมาณ 

แต่ถ้าระดับความดันเสียงเพ่ิมข้ึนถึง 130-140 dB
A
 จะเป็น

ระดบัทีก่่อให้เกดิความเจ็บปวดรนุแรง ซึง่ทางการแพทย์พบว่า

ระดับความดันเสียงเท่ากับ 100 Pascal คือระดับของความ

เจ็บปวด (threshold of pain) ซึ่งระดับดังกล่าวเทียบได้กับ 

130-140 dB
A
 นัน่เอง ดงันัน้เมือ่กล่าวถงึเรือ่งเสยีง เรามกัคิดถงึ

หน่วยของ decibel มากกว่า ความถี่ (Hz) หรือ ความดันเสียง 

(Pascal) ในแง่ของมลพิษในสิ่งแวดล้อม เสียงที่เข้าข่ายเป็น

มลพิษทางเสียง (noise pollution) มักจะก�าหนดค่าทั่วไป 

ในบรรยากาศ (threshold) ไว้ในระดับที่ไม่เกิน 65 dB
A

เสียงดนตรี
 เสยีงดนตรเีป็นเสยีงทีม่นษุย์ท�าข้ึนโดยอาศยัการเปล่ง

เสียงของมนุษย์และ/หรือเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ 4 กลุ่ม  

(ดีด สี ตี เป่า) มีสุ้มเสียงที่ก�าหนดให้ เกิดระดับเสียงดนตรีหลัก 

7 เสียง อันได้แก่ โด (C) เร (D) มี (E) ฟา (F) ซอล (G) ลา (A) 

ท ี(B )โดยมเีสยีงครึง่เสยีงคอื แฟลต (b) และชาร์ป (#) ระหว่าง

เสียงหลักดังกล่าว ท�าให้เกิดเสียงท่ีหลากหลาย เม่ือผนวก 

ให้เข้ากับจังหวะ(ช้า เร็ว) ความดัง (ดัง ค่อย) ฯลฯ และระดับ

เสียง (คู่แปด, Octave) จะท�าให้เกิดความไพเราะ รวมทั้ง

สุนทรียทางเสียงที่มนุษย์สัมผัส ซึ่งระดับเสียงคู่แปดเม่ือน�าไป

เทียบกับคีย์เปียโนที่มีจ�านวนแป้นขาว 52 ตัว แป้นด�า (เสียง

ครึง่) อกี 36 ตวั รวมเป็น 88 คย์ี แล้วจะเทยีบตวัอย่างของเสยีง

โด (C) ที่มีความถี่ (Hz) ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ระดับเสียงคู่แปดของเสียงโด (C) เทียบกับความถี่เสียง (Hz)

เสียงคู่แปด ควำมถี่ (Hz) ต�ำแหน่งแป้นคีย์

C1
C2
C3
C4*
C5
C6
C7
C8

32.703
65.406
130.81
261.62
523.25

1,046.50
2,093.0
4,186.0

3
10
17
24
31
38
45
52

หมายเหตุ : * สัญลักษณ์ของ middle C บนคีย์เปียโน ซึ่งเป็น Octave ที่ 4

เสยีงในศำสนำพทุธ
 “เสยีงรูไ้ด้ด้วยหูหนอ” เป็นวลีทีผู้่สนใจในศาสนาพุทธ

อย่างลึกซึ้งเม่ือได้ยินหรือระลึกถึงจะเกิดความตระหนักอย่าง

ชดัเจนต่อค�ากล่าวข้างต้น เสียงในทีน้ี่หมายถึงสรรพเสียงทัง้หลาย

ไม่ว่าจะเป็นเสียงของมนุษย์ สัตว์ หรือธรรมชาติ รวมทั้งเสียง

ดนตรี แต่ผู้ที่ได้ยินรวมถึงผู้ที่กล่าวค�านี้ มักจะเน้นเสียงมนุษย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงนินทาว่าร้าย ค�าชม เสียงที่ฟังแล้ว 

เกิดความไม่พอใจ วลีข้างต้นเป็นการเตือนสติจากผู้รู้ให้แก่ 

ผูท้ีไ่ด้รับฟังค�านีว่้าเสียงเป็นเพยีง “รปูภายนอก” หรืออายตนะ

ภายนอก ที่เข้ามากระทบกับ “รูปภายใน” อันหมายถึงหู

(อายตนะภายใน) แล้วเกิดอาการรู้เสียงเป็น “นาม” จาก 

การท�างานของ “โสตวญิญาณ” แล้วเกดิการปรงุแต่ง (สงัขาร) 

ไปตาม “สัญญา” หรอืการจ�าได้หมายรูเ้ก็บไว้ในจิต ขณะได้ยนิ 

“ปรมัตถ์สจัจะ” จะปรากฏขึน้แต่มนุษย์จะยดึติดกับค�าแปลภาษา

ที่เรียกว่า “สมมติสัจจะ” ท�าให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบใจ  

หรือก่อให้เกดิความสขุหรอืทกุข์หรอืเฉยๆ ซึง่ความรูส้กึเหล่านี้

เรยีกว่า “เวทนา” นัน่เอง

 ดงันัน้เมือ่เกดิสภาวะได้ยนิเสยีงใดๆ ขึน้มา “ขนัธ์ 5” 

อนัได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณ จะท�างานประสาน

กนัโดยอตัโนมตัใินแต่ละขณะจติทีไ่ด้ยนิเสียงรวมทัง้ขณะทีเ่สยีง

ดบัไปแล้ว ซึง่เป็นทีม่าของการขบเขีย้วเคีย้วฟันทกุครัง้ทีไ่ด้ยนิค�า

ว่าด่าเมือ่วานแต่ “ธรรมารมณ์” หรอืตะกอนค�าด่าทีไ่ด้ยนิและ

ดบัไปแล้ว แต่ถูกเกบ็ไว้ในความทรงจ�า (ใจ) ถกูขุดขึน้มาครุ่นคดิ

ค�านงึในขณะทีร่ะลึกถงึมนัด้วยมโนวญิญาณ รูปที ่1 เป็นภาพรวม

ของการอธบิายความดงักล่าวข้างต้น ผู้อ่านสามารถใช้ “จนิตามย

ปัญญา” คดิพจิารณา เพิม่เติมในเร่ืองของรูป / ภาพ และตา หรือ

รสกบัลิน้ได้ด้วยตัวเองโดยอาศัยการวิเคราะห์ดังตวัอย่างของเสียง

และหไูด้โดยไม่ยากนกั

 เมือ่น�าเสยีงโดยเน้นเสยีงดนตรีมาเป็นตวัอย่างในการ

ขยายความโดยอาศยัรูปที ่2 มาช่วย เราสามารถเชือ่มโยงจาก

ค�าหลักคือ เสียง หู ดนตรี โดยเจาะค�าว่าเสียงที่ผ่านมาจาก

โมเลกลุของอากาศ หรอื “วาโยธาต”ุ อนัหมายถงึธาตลุมเข้าไป

ในกลุม่ของธาตสุี ่(ปฐว ีอาโป เตโช วาโย) น�าไปรวมอยูใ่นค�าว่า 

“สมถกรรมฐาน 40” ได้อย่างชดัเจน ส่วนในมมุมองของเสยีง

ดนตรีในรูปที่ 2 ก็มีค�าส�าคัญอธิบายเชื่อมโยงไว้เป็นสังเขป 

ให้ผูอ่้านพจิารณาเอาเองได้โดยง่ายเช่นกนั

ดนตรกัีบปัญญำ ๓
 ผู ้ ที่ ป ระสบความส� า เ ร็ จทา งดนตรี มั กจะม ี

ความสามารถในการพัฒนาปัญญา 3 (ทางโลก) อย่างเป็น 

รูปธรรมยกตัวอย่างเช่น ผู้สนใจและอยากเล่นเปียโนให้เป็น  

แต่ไม่มีฐานความรู้ทางด้านดนตรีประเภทนี้อยู ่เลยจ�าเป็น 

ต้องเริ่มต้นด้วยสุตตมยปัญญา ตามด้วยจินตามยปัญญา และ

จบด้วยภาวนามยปัญญา แล้ววนซ�้ามายังสุตตมยปัญญา เป็น

วงจรเรือ่ยไปจนกว่าจะเล่นเป็นจนถึงระดบัตกผลกึ (ช�านาญจน 

ไม่ต้องดูโน้ต) กล่าวคือ ต้องเริ่มจาก สุตตมยปัญญา อันหมาย

ถึงการฝึกอ่านภาษาดนตรี (ตัวโน้ต) ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 

แบบท่องจ�า จากค�าบอกเล่าของครูผู้สอนหรือสังเกตการเล่น

จากผู้ที่เล่นเป็นไปก่อน (รวมทั้งการดูภาพต่างๆ ในหนังสือ ทีวี 

วีดีโอ) เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความหมายของตัวโน้ตที่บังคับจังหวะ

เพลงอย่างถูกต้องเป็นประการแรก และต้องรู้ว่าตัวโน้ตตัวใด

บังคับให้เล่นมือซ้าย-ขวา อย่างไร เป็นต้น

 ต่อไปจะต้องจนิตนาการให้ได้ว่า ถ้ากดนิว้ลงบนแป้น

คีย์เปียโนด้วยน�้าหนักและเปลี่ยนคีย์ด้วยความเร็วต่างๆ กัน 

จะเกดิเสยีงและจงัหวะแตกต่างกนัอย่างไร หรอืคาดการณ์ถกูว่า

กดคย์ีต่าง ๆ  แล้วจะให้เสยีงตรงกับตวัโน้ตใด เหล่านีค้อื การฝึกใน

ขัน้ จนิตามยปัญญา
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 สุดท้ายในช้ัน ภาวนามยปัญญา คือ ลงมือเล่น 

เปียโนจรงิด้วยการฝึกมือท้ังสองข้าง โดยอาจจะฝึกแต่ละข้าง 

ให้ช�านาญก่อนก็ได้ ฝึกการใช้นิ้วและประสานกับการอ่านโน้ต

เพลงไปพร้อมกับรับฟังการชี้แนะจากครูผู ้สอนโดยอาศัย 

อทิธบิาท 4 และอนิทรย์ี 5 ภาวนามยปัญญาจะถกูพฒันาข้ึนและ

วนมาท�าปัญญา 3 ซ�้า เพื่อพัฒนาความช�านาญอย่างต่อเน่ือง  

จนสดุท้ายสามารถเล่นเพลงนัน้ๆ ได้โดยไม่ต้องดูโน้ต เพราะทุก

อย่าง ถูกบันทึกไว้ในสมอง จิต และความรู้สึกเรียบร้อยแล้ว 

สามารถเรียกย้อน (recall) ประสบการณ์จากการฝึกฝน (การจ�า

ตวัโน้ต แป้นคย์ี น�า้หนกักดของนิว้มอื) มาใช้งานได้ตามใจนกึ การ

ฝึกเครือ่งดนตรปีระเภทอ่ืน ๆ  หรอืแม้แต่การฝึกร้องเพลง กอ็าศยั

หลกัการดงักล่าวข้างต้นได้เช่นเดยีวกนั

รูป

ดนตรี

นำม

จิต เจตสิก

นำมรูป

รปูท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างอายตนะภายนอก (เสยีง) และอายตนะภายใน (หู) ในมุมมองของขันธ์ 5 หรือนามรปู

รปูท่ี 2 บรูณาการระหว่างเสยีงกับหทูีเ่ช่ือมโยงไปยังกรรมฐาน 40

ผัสสะ

วาโยธาตุ หูทิพย์ (อภิญญา 6)

โสตวิญญาณ

ปฐวีธาตุ

อาโปธาตุ

เดโชธาตุ

จังหวะ
บันไดเสียง

ตัวโน๊ต
Octave

ดีด
สี
ตี
เป่า

กายหยาบ
มีสองข้าง
โครงสร้างทางชีววิทยา (คณะแพทย์ศาสตร์)

มีผู้ร้อง

มีผู้เล่น

ช้ำ

ดัง

ยำว

เนิบนำบ

ไพเรำะ 

มีสำระ

ได้อำรมณ์

เลี้ยงชีพ

เร็ว

ค่อย

สั้น

กระแทกกระทั้น

ไม่ไพเรำะ

ไร้สำระ

ไร้อำรมณ์

งำนอดิเรก

ขันธ์ 5

สมถกรรมฐาน 40

อำยตนะ (ภายนอก)

เสียง หู

รูป/ภาพ
เสียง
กลิ่น
รส

สัมผัส
ธรรมารมณ์

ตา
หู

จมูก

ลิ้น
กาย
ใจ

อำหำเรปฏิกูลสัญญำ 1
อรูป 4 อัปปมัญญำ 4
อสุภกรรมฐำน 10
อนุสติ 10
กสิณ 10

จตุธำตุววัตถำน 1

จักขุวิญญาณ
โสตวิญญำณ
ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ

เวทนา
สัญญา
สังขาร

อำยตนะ (ภายใน)
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สำระที่ได้จำกกำรเรียนรู้
 กล่าวโดยสรปุจากภาพรวมของเสยีงใด ๆ  โดยไม่เน้น

เฉพาะเสยีงดนตรสีามารถแจกแจงสาระทีไ่ด้เป็นข้อหลกัๆ ดงันี้

 1. เรียนรู้แนวคิดในการบูรณาการเน้ือหาวิชาเข้า

กับหลักธรรมในศาสนาพุทธ

 2. ท�าให้รูจั้กความหมายเบือ้งต้นของค�าส�าคญัต่างๆ 

ในศาสนาพทุธ เช่น อายตนะ 6 ขนัธ์ 5 รปูและนาม (จิต เจตสกิ)

 3. มองเหน็วถิขีองการเชือ่มโยงเพือ่เรยีนรูต่้อไปใน

เรื่องเหล่านี้เป็นบาทฐาน คือ

 ปฏิจจสมุปบาท (สงัขาร วญิญาณ นามรปู อายตนะ 

ผัสสะ เวทนา)

กรรมฐาน (สมถกรรมฐาน 40 วปัิสสนากรรมฐาน)

ธาตุ 4 (ดิน น�้า ลม ไฟ)

อภิญญา 6 (หูทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติ แสดงฤทธิ์ 

ทายใจ สิ้นอาสวะ)

จริยธรรม คุณธรรมที่ได้จำกดนตรี
 ในมุมมองของจริยธรรม คุณธรรมเกี่ยวกับเสียง 

ในมิติของเสียงดนตรี ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู ้เล่นผู ้ร ้อง 

และเครื่องดนตรีต่างๆ โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรมที่พึงม ี

หรือควรบังเกิดแก่นักดนตรี สามารถกล่าวเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

 ด้ำนจริยธรรม  

 (1) พึงสังวรในเรื่องของความเดือดร้อนอันเนื่อง 

มาจากเสยีงดนตรต่ีอผูค้นรอบข้าง (การเบียดเบยีน)  

 (2) รู้จักกาลเทศะในการแสดงดนตรี (เวลาใดและ

สถานที่ใด)   

 (3) รู ้ จักความพอดี (ระยะเวลาที่เหมาะสมใน 

การแสดง)

 ด้ำนคุณธรรม  

 (1) เรียกร้องค่าตอบแทนการจ้างที่เหมาะสม 

 (2) ชี้น�าในเรื่องที่ก่อประโยชน์แก่สังคมโดยใช้เพลง

เป็นสื่อ  

 (3) เป็นตัวแทน (สัญลักษณ์) ทางด้านความดีงาม

และความถูกต้อง  

 (4) ช่วยเหลือการกุศลในโอกาสอันควร

หลักธรรมที่ได้จำกดนตรี
 หลกัธรรมในทีน่ีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื หลกัธรรม

ทางโลก และหลกัทางธรรมทีเ่ช่ือมโยงกับทางโลก มรีายละเอยีด

สรุปไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้

ตำรำงที่ 2 สรุปหลักธรรมที่เรียนรู้จากเสียงดนตรี

ทำงโลก ทำงธรรม

1. หาเลี้ยงชีพเฉพาะตน

2. ฝึกสมาธิ

3. ฝึกความเพียร

4. ฝึกความอดทน

5. ฝึกความสามารถเฉพาะตน

 (ศักยภาพ พรสวรรค์)

6. สร้างความสามัคคี

7. ผ่อนคลายอารมณ์

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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บทสรุปจำกเสียงดนตรี
 บทเพลงซ่ึงก่อก�าเนดิมาจากผูป้ระพนัธ์ทีมุ่ง่มัน่ตัง้ใจ

แต่งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ย่อมมีเสียงปรากฎให้

ได้ยินเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ในที่สุด แต่ละบทเพลงย่อม

สะท้อนถึงนิสัยใจคอ (สันดาน) อารมณ์ ความดีงาม ความรู้สึก 

โดยเฉพาะผู้แต่งหรือแม้แต่นักดนตรีหรือนักร้อง ที่ถูกก�าหนด

ให้เล่นหรือร้องเพลงนั้นๆ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า แต่ละเสียง

เพลงสะท้อนจิตวิญญาณของผู้ประพันธ์ ถ้าผู้แต่งมีอารมณ์

ฝ่ายบวก เสียงเพลงและท่วงท�านองที่ปรากฏย่อมเป็นที่สบ

อารมณ์ของผู้ฟัง ในทางตรงข้าม หากผู้แต่งมีจิตใจที่หยาบ

กระด้าง ถ่อยเถื่อน เพลงที่แต่งออกมาจะท�าให้ผู้ฟังรู้สึกกดดัน 

ฟังแล้วไม่เกิดความสุนทรีย์ จนถึงขั้นฟุ้งซ่าน หรืออยากท�าร้าย

สิ่งที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งผู้แต่งมักจะเผลอสะท้อนตัวตนที่แท้จริง

ออกมาโดยผ่านเสียงเพลง เสียงที่ปรากฏในแต่ละเพลงจึง

สามารถคาดเดาอารมณ์หรอืตวัตนของผูแ้ต่งว่า จะชีน้�าชกัจงูผู้

ฟังไปสู่ความสุนทรีย์ และมีความสุข หรือเกิดความทุกข์ใจเมื่อ

ได้ยนิเสยีงเพลงเหล่านัน้ ดงันัน้ผูป้ระพนัธ์เพลงทมีจีติวญิญาณ

เข้าถึงเพลงที่แต่งขึ้นย่อมจะมีความรู ้สึกว่า “เสียงเพลง 

คือตัวเรา ตัวเราคือเสียงเพลง” และเม่ือผู้ฟังได้รับฟังเพลง 

นั้นๆ แล ้ว ย ่อมมีอารมณ์สะท้อนออกมาในความรู ้สึก  

(ทางจิตวิญญาณ) ทางใดทางหนึ่งคือ 

 มีเสียงเพลง  มีตัวเรา  (เกิด เกิด)

 ไร้เสียงเพลง  ยังคงมีตัวเรา (ดับ เกิด)

 มีเสียงเพลง แต่ไร้ซึ่งตัวเรา (เกิด ดับ)

 ไร้เสียงเพลง ไร้แล้วซึ่งตัวเรา (ดับ ดับ)
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จริยธรรมที่ยั่งยืนส�าหรับระบบสิ่งแวดล้อมกับมวลมนุษย์

อำรัมภบท
มนษุย์และส่ิงแวดล้อมต่างมปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างหลากหลายในขอบเขตของภมูแิห่งชวีติ (biosphere) ด้วยเหตทุีม่นษุย์ใช้

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างขาดส�านกึจนเสยีสมดลุ ยงัผลให้เกดิปัญหาด้านสิง่แวดล้อมแพร่ขยายไปท่ัวโลก วสิยัทศัน์ในการแก้ปัญหา

เพือ่หยดุยัง้ความหายนะข้ันอกุฤษฏ์ในอนาคต รวมทัง้สร้างวถิทีีย่ัง่ยนืในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ�าเป็นต้อง

พึง่พาแนวคดิเชงิสนัต ิบทความนีเ้ป็นผลพวงของการใช้หลกัแห่งทางสายกลางในองค์มรรคหมวดปัญญาของศาสนาพทุธทีน่�ามา 

บูรณาการกับศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และได้น�าไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในรูปของบทความ 

เสรมิการเรยีนรูใ้นระดับอดุมศกึษาตามความมุง่มัน่แห่งการพฒันาบณัฑติอดุมคตไิทย

บทน�ำ
 นับแต่มนุษย์วิวัฒน์เข้าสู ่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

(industrialization) มนษุย์บางกลุม่ได้ทกึทกัและสถาปนาตวัเอง

ว่าเป็นผูค้รอบครองระบบนเิวศในระดับสงูสดุ (highest trophic 

level) รูปธรรมท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือ การสร้างกฎเกณฑ ์

เพือ่กอบโกย (take benefit) จากทกุๆ องค์ประกอบของระบบ

นเิวศทัง้ส่วนทีเ่ป็นส่ิงมชีีวิต (biotics) และสิง่ไร้ชีวติ (abiotics) 

แนวคิดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมลามมาจนถึงโลกาภิวัตน์ 

(globalization) ก่อให้เกดิผลลพัธ์ในเชงิท�าลาย จนธรรมชาติ 

ส่งสัญญาณเตือนภัยมายังมนุษย์ทั้งกลุ่มที่มีส่วนและไม่มีส่วน 

ต่อการกระท�าในรูปของภัยธรรมชาติ วิสัยทัศน์ที่น�ามาซึ่ง 

ผลกระทบเชิงลบท�าให้ถึงเวลาที่ควรย้อนกลับมาทบทวนใหม่ 

ว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนาด้วยกรอบความคิดเดิมหรือจะหา 

วิสัยทัศน์ใหม่ในเชิงใฝ่สันติเพื่อตัดวงจรหายนะได้ทันท่วงท ี

ความพยายามท�าความเข้าใจกบัวสิยัทศัน์ทีเ่น้น “กำรอยู่ร่วมกนั

อย่ำงยั่งยืนด้วยหลักแห่งสันติธรรมระหว่ำงมนุษย์กับสิ่ง

แวดล้อม” ที่อิงหลักแห่งทางสายกลางโดยเริ่มจาก ความเห็น 

ถกูต้องและด�าริถูกต้อง น่าจะน�ามาพจิารณาเพือ่ใช้เป็นทางออก

ส�าหรับปัญหาท่ีมวลมนษุย์ก�าลงัเผชิญอยู่

 ต่อภาระหน้าทีข่องความเป็นครอูาจารย์ซึง่มกัถกูคน

ทัว่ไปยกให้เป็นผูน้�าทางปัญญา จงึจ�าต้องแสวงหาสาระทีจ่ะน�ามา

ปลกุ “มโนธรรมส�านกึ” แก่เหล่านักศกึษาให้ตระหนักถึงปัญหา 

สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกันอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวคิดใหม่ 

ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เพือ่คงไว้ซึง่ทรพัยากรเหล่านัน้ให้กบัมวลมนษุย์ในยคุหน้า (next 

generation) ด้วยเหตุที่บทความน้ีมิใช่เป็นบทความงานวิจัย 

แต่เป็นบทความท่ีพยายามเสนอแนวคิดในรูปแบบบูรณาการ

ระหว่างสาระเชงิวชิาการกบัแนวคดิเชงิพุทธ โดยอาศยัข้อธรรมะ

พืน้ฐานทีถ่กูสงัเคราะห์ออกมาเป็นบทความบรรยาย และแจกจ่าย

ให้นกัศกึษาเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน โดยหวงัผลในแง่

กระตุน้ให้เกดิการคดิแบบบรูณาการเชงิบวกอย่างเป็นระบบ

ปัญหำสิง่แวดล้อมกบัคุณภำพชวีติ
 คณุภาพชวิีตของมนษุย์สามารถอาศยัสขุภาพ (health) 

เป็นตัวช้ีวัด ซ่ึงสะท้อนออกในรูปสุขภาพกาย (physical) 

และสขุภาพทางจติ (mental, or psychological) โดยท้ังสองส่วน

จะขึน้อยูก่บัตวัแปรหลกัของเหตุปัจจัย คอื

 ความอยาก (เหต)ุ

 สิง่แวดล้อมในโลกมนษุย์ (ปัจจยั)

 การกระท�า (ปัจจยั)

 ผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 ตัวแปรดังกล่าว  

ก่อให้เกิดกิจกรรมหลากหลายที่น�ามาซ่ึงผลกระทบท้ังเชิงบวก

และเชิงลบต่อคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

ในปัจจบุนัเริม่มจี�ากดั ส่วนหนึง่เป็นเพราะถกูใช้ในปรมิาณทีม่าก

เกนิพอด ีอกีส่วนหนึง่คอื คณุภาพของทรพัยากรทีถ่กูใช้ (บางชนดิ) 

ฟ้ืนคณุภาพเดมิไม่ทนัการกล่าวคอื ปรมิาณลดลง คณุภาพแย่ลง 

ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรน�้า ตัวเร่งที่ท�าให้ปัญหาดังกล่าวเพิ่ม 

มากขึ้นถ้าจะสรุปอย่างย่นย่อก็คือ การแย่งชิงและครอบครอง

ทรัพยากรบางประเภทถูกท�าลายในอัตราที่เร็วกว่าการฟื้นคืน 

(recovery) และการเกิดสภาวะมลพิษ (pollution) อันเนื่อง

มาจากการพัฒนาหรือดัดแปลงทรัพยากร อันเป็นวังวนให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจนกลายเป็นวัฏจักรนิรันดร ์ 

หากจะดูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก

น�้ามือมนุษย์ และเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะสามารพิจารณา

ได้จากข้อสรุป ตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 มหันตภัยที่เกิดจากน�้ามือมนุษย์และภัยธรรมชาติ

มนุษย์สร้ำง ธรรมชำติบันดำล

1. มลพิษทางน�้า อากาศ ดิน

2. การขาดแคลนน�้าและคุณภาพน�้าเสื่อมโทรม

3. การตัดไม้ท�าลายป่า (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�้า (สึนามิ)

7. ดินถล่ม หิมะถล่ม

8. อุทกภัย

9. ภัยแล้ง

10. น�้าทะเลหนุนสูง

11. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ระบบนิเวศและหลักแห่งควำมยั่งยืน
 กล่าวโดยย่อระบบนิเวศมีองค์ประกอบหลักที่ส�าคัญ 2 ส่วนคืน (1) กลุ่มของสิ่งมีชีวิต และ (2) กลุ่มของสิ่งไร้ชีวิต 

โดยมีองค์ประกอบย่อย ๆ ดังแจกแจงไว้ในรูปที่ 1 

 

    รูปที่ 1 องค์ประกอบในระบบนิเวศ  

แพลงตอน                            
ตน้ไม ้                       

พชื   

แบคทีเรีย รา
หนอน
แมลง

Herbivores

(พวกกินพืช)  
Carnivores (พวกกินเน้ือ) 
Omnivores (พวกกินพืชและเน้ือ) 
มนุษย	์ 	

ระบบนิเวศ

ส่ิงมีชีวิต ส่ิงไรชี้วิต

ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย สสาร พลังงาน

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

ธาตุ แร่ธาตุ
ดนิ หิน
น�า้
อากาศ
ไฟ

แสงอาทิตย์
ชีวเคมี

 สังคม (community) ของระบบนิเวศอันได้แก่ 

ประชากรในระบบ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพจะประกอบขึน้

เป็นระบบทีล่งตวั ต่างมปีฏสิมัพันธ์ต่อกันระหว่างผู้ล่า (predator) 

และผูถู้กล่า (prey) ในห่วงโซ่อาหาร (food chain) และสายใย

อาหาร (food web) ด้วยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ 

และพลงังานทีส่งัเคราะห์โดยส่ิงมชีวีติท�าให้เกิดความสมดลุอย่าง

ยัง่ยนืด้วยสมมตฐิานกายา (Gaia hypothesis) ทีก่ล่าวโดยภาพ

รวมว่า “โลก คอื องคำพยพทีม่ชีวีติระดบัอภมิหำชีวิต (living 

superorganisms) ท่ีมีกำรปรับตัวทำงกำยภำพและเคมี 

อยู่ทุกขณะเพื่อสร้ำงสมดุลและวิวัฒนำกำรในรูปแบบของ 

กำรช่วยกันผลิตทรัพยำกรทำงชีวภำพและกำยภำพให้เป็น

แหล่งอำศยัทำงนเิวศทีเ่อ้ือต่อกำรด�ำรงชวีติ ถ้ำระบบดงักล่ำว

ถกูท�ำให้เสยีสมดุลจะส่งผลกระทบไปยงัองค์ประกอบย่อยได้” 

สมมตฐิานดงักล่าวสามารถมองในมมุกลับได้ว่าตราบใดทีร่ะบบ

นเิวศไม่ถกูรบกวน (ท�าลาย)จนเสยีสมดลุ มนษุย์และสิง่มชีวีติอืน่ๆ

กจ็ะคงความเป็นปกตสิขุอยูไ่ด้โดยไม่ถกูผลกระทบจากสิง่แวดล้อม 

(ธรรมชาต)ิ

 แต่จากสภาพปัจจบุนัพบว่าสมมตฐิานของกายา ก�าลงั

ปรากฏผลให้เหน็ถงึการรบกวนระบบนเิวศจนเสยีสมดลุ ดงัตวัอย่าง

ของปัญหาทางสิง่แวดล้อมทีม่นษุย์เป็นผูส้ร้างตามทีก่ล่าวไปแล้ว

ข้างต้น นกัวทิยาศาสตร์เองได้ตระหนกัถงึภยัพิบตัทิีจ่ะต้องเผชญิ

ในอนาคต จงึได้จดัประชมุร่วมกนัในระดับโลกเมือ่ปี ค.ศ.1992 

ทีก่รงุรโิอ เดอ จาไนโร ประเทศบราซลิ (Earth Summit) และ 

ได้ประกาศปฏิญญา ว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันาอนัเป็นทีม่า
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ของการพฒันาแบบยัง่ยนื ซึง่โดยหลกัการแล้วกค็อื การพฒันา 

ที่ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างระบบนิเวศ 

(ecological system) และสังคมมนุษย์ (human society) 

จากผลของการประชุมได้มีการทบทวนนิยามและความหมาย 

ของค�าว่าการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีเ่คยให้ไว้แต่เดมิ และได้ปรับเปล่ียน

มาเป็นสาระทีพ่อจะเข้าใจได้ในความหมายดงัต่อไปน้ี

 “สิทธิอนัถูกต้องและชอบธรรม (right) ในการพฒันา

จะต้องปฏิบัติให้ตรงตามพันธะกรณีอย่างมีดุลพินิจด้วยความ

ยุติธรรม (equity) เพื่อสนองความต้องการในส่ิงที่พึงมีพึงได้ 

ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับมวลมนุษย์ท้ังในยุคปัจจุบันและ 

ยคุอนาคต (future generation)”

 “เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบองค์รวม 

การพทิกัษ์สิง่แวดล้อม (environmental protection) จะถอื

เป็นรากฐาน (constitute) ซ่ึงจะต้องพิจารณาให้เป็น 

องค์ประกอบส�าคัญของกระบวนการพัฒนา โดยมิอาจคิด 

แบบแยกส่วน”

 ถ้าจะว่ากนัตามหลกัการแล้ว การพฒันาแบบยัง่ยนื

จะมุง่ไปยงั 3 ประเดน็หลัก คอื (1) ความพอใจในความต้องการ

ของนษุย์ (2) การบ�ารงุรักษาระบบนเิวศให้เกดิความสมบรูณ์และ

มัน่คง (integrity) และ (3) มคีวามยตุธิรรมในแง่กฏหมายและ

ความเป็นธรรมในสงัคมมนษุย์ การพฒันาดงักล่าวจะเกดิขึน้ได้ 

ก็ต่อเมื่อมีการบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยผ่านทาง

ระบบนิเวศมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์และความ

ต้องการ (การยอมรับ) ของสังคม อย่างสอดคล้องและสมดุล

ระหว่างสามมมุมองเหล่านี ้หากมมุมองใดมมุมองหนึง่ไม่สามารถ

บริหารจัดการได้อย่างบูรณาการ (ล้มเหลว) อาจมีผลให้การ

พฒันาแบบยัง่ยนืไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้

จรยิธรรมของส่ิงแวดล้อม
 แนวคดิทางด้านจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นผลมาจาก

การประชุมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กรุงโตเกียวในปี 

ค.ศ.1989 แต่สาระในเรื่องดังกล่าวมุ่งเน้นในระดับนโยบาย 

เกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการประหยดัพลงังาน

และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเสนอแนะอย่างกว้างๆ 

(guidance) ซึง่ไม่ลงรายละเอยีดแต่หวงัผลในแง่ของผลทีเ่กดิขึน้ 

(output) ใน 3 ประเดน็หลกัข้างต้น โดยขาดการมองถงึสาเหตุ 

(cause) และกระบวนการ (processes) ที่ก่อให้เกิดปัญหา 

และกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ท�าให้

กระบวนการซึ่งจะก่อให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 

รูปธรรมที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจึงยังไม่ชัดเจน สุดแล้วแต่ 

ผูเ้ก่ียวข้องจะต้องไปด�าเนนิการต่อให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์

จริยธรรมที่ยั่งยืน
 จรยิธรรมเป็นนามธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความรูส้กึนกึคดิ 

มโนธรรมส�านกึ หรอืความรูส้กึผดิชอบช่ัวดทีีส่ามารถแสดงออก 

(ทางกาย วาจา ใจ) ของมนุษย์ต่อสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ให้เป็น 

ที่ประจักษ์ จัดเป ็นกฎเกณฑ์สังคมขั้นพื้นฐานที่จ�าเป ็น 

ต้องม ีการเชือ่มโยงจรยิธรรมกบัเร่ืองใดๆ จงึส่งผลให้เร่ืองนัน้ๆ  

มคีวามดงีาม ความถกูต้องปรากฏให้เหน็

 สิ่งแวดล้อมที่อิงจริยธรรมเป็นบริบทจึงต้องอาศัย

แนวคิดที่เ ก่ียวกับความถูกต้อง (เพื่อให้เกิดความดีงาม)  

น�ามาผสมผสานกับหลักแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจนบรรลุผล 

ผ่านทางระบบนเิวศ การผสมผสานสิง่เหล่านี ้สามารถเชือ่มโยง

ด้วยแผนภาพ ดังปรากฏในรูปที่ 2

รูปที่ 2 เหตุปัจจัยและผลในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบสิ่งแวดล้อม

ปัจจัย

เหต ุ(ตวัคมุ)

ผลยั่งยนื

Sustainable Goal

จริยธรรมคณุธรรมย่ังยืน
Sustainable Morality

      สนองความตอ้งการ (Need) 
เป็นธรรมและยุติธรรม

 (Equity&Justice)  
บูรณาภาพส่ิงแวดลอ้ม

    (Integrity)  

ความอยาก
Desire  
ปัจจัยทุน
Economic Feasible  
ทางผ่านโดยระบบนิเวศ
Ecological Viable

ถูกตอ้งชอบธรรม (Right)
ยุติธรรม (Equity)
พทัิกษ์ส่ิงแวดลอ้ม
(Environmental Protection)

ส่ิงมีชวีติ (Biotics)

ส่ิงไรช้วีติ (Abiotics)

การพฒันาท่ียัง่ยนื
(Sustainable Development)

ระบบนิเวศ
Ecosystem

+
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หลกัแห่งทำงสำยกลำง
 ความยั่งยืนที่เกิดจากการพัฒนาส่ิงใดๆ ย่อมจะมี

กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลง 

ที่ด�าเนินไปในท่ามกลางกระบวนการมีความสมดุลทุกขณะ 

ความสมดลุ (หรอืความพอด)ี ทีเ่กดิขึน้ย่อมน�าไปสูผ่ลทีถ่กูต้อง

ตามเหตุปัจจัยที่ใส่เข้าไปในระบบหรือกระบวนการ ดัชนีชี้วัด 

ที่ปรากฏในท่ามกลางขณะ หรือที่จุดหมายปลายทางย่อม

สอดคล้องกบัผลในเชงิบวก หากเกิดผลในทางตรงกันข้ามย่อมจะ

มปีรากฎการณ์ในธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเชงิลบ (การท�าลาย

หรือความหายนะ) อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายๆ อย่างในคราว

เดยีวกัน ซึง่จะสอดคล้องกบัสมมตฐิานของกายา (Gaia) ดงักล่าว

ข้างต้น

 การองิหลักแห่งทางสายกลางด้วยหลกัธรรมเชงิพทุธ

จะมุง่ไปสูม่รรคาของอรยิมรรคมอีงค์ 8 โดยจะเลอืกองค์มรรค 

ในกลุ่มปัญญา อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูกต้อง) และ 

สมัมาสงักปัปะ (ด�ารถูิกต้อง) มาประยกุต์กบัเหต ุ (ตวัควบคมุ)  

ในแผนภาพทีป่รากฏในรปูที ่2

 โดยหลกัแห่งสมัมาทฏิฐทิีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมยงัคงอาศยั

ฐานความคดิทีเ่กดิกบัมนษุย์ทีก่ล่าวถงึกฎแห่งกรรม ความคงอยู่

และดับสูญของชีวิต ความเที่ยงไม่เที่ยงของโลก ในส่วนของ 

สัมมาสังกัปปะจะมุ่งพิจารณาในแง่ของความไม่เบียดเบียน 

(สมานฉนัท์สันต)ิ ความหลกีหนอีอกจากความยนิดเีพลดิเพลนิ

ต่อสิ่งเร้า ความไม่ก่อแนวคิดในแง่ท�าลาย (อาฆาตพยาบาท) 

ดงันัน้ ทางสายกลางท่ียดึเอามรรคมอีงค์ 8 จะเปรยีบเสมอืนเป็น

ทางแห่งความพอดี สมดุล อันจะน�าไปสู่กระบวนการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนในระบบสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศได้ด้วยแนวคิด 

รวบยอดดงัสรปุในตารางท่ี 2 ดงันี ้  

ตำรำงที่ 2 ความเห็นและด�าริที่ถูกต้องของมนุษย์ต่อระบบสิ่งแวดล้อม
สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ

1. มนษุย์และสิง่แวดล้อมมคีวามเป็นหนึง่ดียวกัน (homogeneity) 

มีก�าเนิดและการคงอยู่ด้วยองค์ประกอบร่วมเดียวกัน

1. ยุติความคิดที่จะเบียดเบียนท�าลาย (อย่างเมามัน)กับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ด�าริถึงความไม่เบียดเบียน)

2. มนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของระบบนิเวศ มิใช่ผู้

ครอบครองระบบนิเวศ

2. พงึคดิถึงความละ ลด ปล่อยวางต่อความอยากอนัเกนิขอบเขต (over desire) 

(ด�าริออกจากกาม)

3. การเกิดการวิวัฒน์และการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยกฎแห่งอิทัปปัจจยตาย่อมอาศัยเวลา การท�าลายกฎดัง

กล่าว (โดยมนุษย ์) ในอัตราท่ีเกินพอดีย ่อมท�าให ้การ

เปลี่ยนแปลงเสียสมดุล

3. ไม่พึงคิดเปลี่ยนแปลง ขัดขวาง ท�าลาย หรือควบคุมวิถีอันเป็นสภาวะแห่ง

ธรรมชาตขิองสิง่แวดล้อมจนเสยีสมดลุ เนือ่งเพราะเกรงภยัพบิติัจะมากระทบ

กับชีวิตความเป็นอยู่ (ด�าริออกจากความพยาบาท)

4.การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระบบนเิวศหรือสิง่แวดล้อมโดย

มนษุย์ จะมผีลย้อนกลบัมากระทบความเป็นอยูแ่ละสวสัดภิาพ 

(security) ทั้งแง่บวกและแง่ลบ

4. ก่อนจะท�าการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ รูปแบบของทรัพยากรธรรมชาติจง

พิจารณาด้วยมโนธรรมส�านึก (ด�าริในสัมมาทิฏฐิ)

บทสรุป
 การพจิารณาองค์รวมของระบบนเิวศและส่ิงแวดล้อม 

เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนขับเคล่ือนไปด้วยหลักแห่งทางสาย

กลางท่ีองิมรรคมอีงค์ 8 ในหลักธรรมจากศาสนาพทุธ โดยอาศยั

หมวดปัญญาเป็นการเปิดแนวคิดให้เกิดมุมมองที่สะท้อน

ครรลองแห่งสันติวิธีในการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ รวมทั้ง

ต้องการให้เกิดความสมดุลทุกขั้นตอนของการขับเคลื่อน

กระบวนการอย่างสมานฉันท์ การพลิกแนวคิดโดยอาศัย

สัจธรรมท่ีสามารถน�าพามนุษย์เข้าสู่วิถีแห่งความพ้นโลกได้ 

ย่อมปราศจากข้อสงสัยต่อการน�ามาปฏิสัมพันธ์กับระบบ 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ปัญญาเป็นตัวน�า 

ย่อมเปน็วถิทีี่ตรงและถูกต้องต่อการแก้ปญัหา ขอแต่เพียงมอง

ให้เห็นสัจธรรมแห่งความถูกต้องในระบบสิ่งแวดล้อมด้วยวลีท่ี

กล่าวว่า “สรรพสิ่งในโลกล้วนอิงอาศัยซ่ึงกันและกันอย่าง 

เป็นระบบ ส�านึกที่ถูกต้องว่า “เรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน” 

ย่อมน�าไปสู่ความไม่เบียดเบียนต่อชีวิตและสรรพสิ่งรอบข้าง 

ยังผลให้เกิดความสมดุลในใจของผู้ที่หยั่งได้”

เอกสำรอ้ำงอิง
ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ. (2548). จริยธรรมที่ยั่งยืนส�ำหรับระบบ

สิ่งแวดล้อมกับมวลมนุษย์. สัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนา

บัณฑิตอุดมคติไทยเพื่อชีวิตและสังคมที่สันติและการน�าเสนอ

ผลงาน”. โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
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สัตวแพทยศาสตร์ : ศาสตร์แห่งเมตตาธรรมแด่เดรัจฉานภูมิ

อำรัมภบท
 ในยคุโลกาภวิตัน์ทีม่นษุยชาตกิ�าลงัเผชญิอยูข่ณะนี ้จะพบว่าโลกทีเ่ราอาศยัอยูม่คีวามก้าวหน้าทางวทิยาการในศาสตร์

หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถค้นคว้าสาระในศาสตร์นั้น ๆ ตามความต้องการได้โดยง่ายจากสื่อทางสารสนเทศ สรรพวิทยาการ

ทั้งหลายอาจแบ่งออกเป็นสายใหญ่ๆ 2 สาย อันได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์และ (2) ศิลปศาสตร์ โดยสายวิทยาศาสตร์ยังแยกย่อย

ออกไปได้อกีหลายแขนง เช่น วทิยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สขุภาพ และวทิยาศาสตร์ประยกุต์ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัศาสตร์

ทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เราจะรู้จักและคุ้นเคยกับเรื่องของสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ รวมทั้งของสัตว ์

ที่มนุษย์เลือกศึกษากันในคณะแพทยศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น

 ปัจจบุนัความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพได้ววิฒันาการก้าวไกลไปถงึระดับโคลนนิง่ (Cloning) ทัง้ในสตัว์ พชื และ

แม้แต่พยายามที่จะกระท�ากับมนุษย์ เจตนาในเร่ืองดังกล่าวผู้เขียนคงไม่ก้าวล่วงไปวิจารณ์ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร เพราะเป็น 

เรื่องที่หนีไม่พ้นการโต้แย้งที่มีแต่จะก่อให้เกิดความขัดข้องหมองใจระหว่างคู่วิจารณ์ โดยท้ายที่สุดก็มิอาจหาข้อยุติที่พอใจให้กับ

ทุกฝ่าย และบทความนี้ไม่มีความประสงค์จะกล่าวถึงการโคลนนิ่งแต่อย่างใด บทความนี้ตั้งใจจะใช้ศาสตร์ที่รักษาสัตว์มาสร้าง 

รูปแบบ (model) การเรยีนรูเ้ชงิจรยิธรรม คณุธรรม โดยเชือ่มโยงระหว่างวทิยาการในศาสตร์แขนงนีใ้ห้เห็นถงึสจัธรรมทีส่ามารถ

สมัผสัได้ซึ่งอาจน�าไปสู่การปลูกจิตส�านึกที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาแก่ผู้อ่านให้สะท้อนถึงชีวิตตนเองและสรรพสิ่งรอบข้าง

สัตวแพทยศำสตร์
 บคุคลทัว่ไปทีไ่ม่ได้เรยีนหรอืศกึษาในศาสตร์สาขานี้ 

คงพอจะเข้าใจในความหมายของค�าว่าสัตวแพทยศาสตร์ 

ได้ไม่ยากนักแม้จะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ตามค�าจ�ากัดความ 

(definition) ท่ีถกูต้องเหมอืนผูท้ีเ่รยีนมาโดยตรง ศาสตร์ดงักล่าว

คงจะหนไีม่พ้นในเรือ่งของการรกัษาสตัว์ให้หายป่วยจากโรคภยั 

รวมทัง้ตกแต่งอวัยวะทีไ่ม่สมประกอบทัง้ภายนอก ภายในให้อยู่

ในสภาพปกต ิและคงจะรวมไปถงึการวจิยัทดลองทางการแพทย์

โดยอาศยัสตัว์เป็นตัวอย่างศกึษา หากจะพจิารณาต่อไปโดยองิ

ลกัษณะทางสรรีะวทิยากค็งสงัเกตได้ว่า สตัว์และมนษุย์คงจะมี

โรคภยัไข้เจ็บต่างกนั ความทนทานหรอืภมูคิุม้กนัตลอดจนความ

สามารถในการฟ้ืนคนืสภาพ (recovery) อาจจะต่างกนัตามไป

ด้วย อย่างไรกต็ามวิชารกัษาสัตว์ทีม่สีภาวะเจบ็ป่วยคงต้องยกให้

เป็นภาระกจิของสัตวแพทย์เพราะเป็นผูท้ีเ่รยีนมาโดยตรง แต่มมุ

มองโดยภาพรวมแล้วศาสตร์ดงักล่าวจะมรีปูธรรมทีม่องเหน็ได้

ชดัเจนจากส่ิงเหล่านีท่ี้มปีฏสิมัพันธ์ต่อกนั คอื   

 -สัตว์  

 -แพทย์ผู้รักษา  

 -ความเจ็บป่วยและการป้องกันเกี่ยวกับอนามัย 

ของสัตว์  

 -ปัจจัยที่ใช้รักษา (เช่น ยา เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

ที่ใช้)  

โดยการเชื่อมโยงของสิ่งที่ เป ็นนามธรรมที่มีในตัวมนุษย์ 

(สัตวแพทย์) ที่เรียกว่า “ความเมตตา” ต่อสัตว์เหล่านั้น 

เป็นตวัผลกัดนัให้เกดิกจิกรรมในการรกัษาท�าให้ศาสตร์แขนงนี้

กลายมาเป็นวิชาชีพท่ีสร้างกุศลกรรมได้ดีพอๆ กับการรักษา

มนุษย์  

ควำมเหมือนที่แตกต่ำง   

 แม้ว ่ามนุษย์และสัตว์ซึ่งเกิดมาจากเหตุปัจจัย 

ทางชวีวิทยาและสามารถสมัผสัซึง่กนัและกนัได้ในเชงิกายภาพ 

ทั้งสองสิ่งจะมีความเหมือนหรือความแตกต่าง ซึ่งอาจจ�าแนก

ได้เป็นประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้  

 1. มนษุย์และสตัว์ต่างเป็นสิง่มชีวีติเหมอืนกนั ท�าให้

ต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และมีพื้นฐานความต้องการปัจจัย

ที่ยังชีวิตได้อยู่รอดเหมือนๆ กัน  

 2. มีกายหยาบ (เป็นกัมมชรูป) ซ่ึงต่างสัมผัส 

ซ่ึงกันและกันได้ ทางกาย วาจา และอาจรวมไปถึงทางใจ  

แต่สิง่ทีต่่างกนักย็งัมปีรากฏให้เหน็ถ้าอาศ�ยมมุมองจากทางมติิ

ศาสนามาเป็นแนวคิด อันได้แก่

 1. ภพภูมิ-มนุษย์ภูมิ (สุคติภูมิ) กับเดรัจฉานภูมิ 

(ทุคติภูมิ)  

 2. ภูมิปัญญา-มนุษย์สามารถใช้ภูมิปัญญาในการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง รวมไปถึงการ

พัฒนาปัญญาญาณ เพื่อให้บรรลุถึงความหลุดพ้น (นิพพาน)  

ในคติทางศาสนาได้ ในขณะท่ีสัตว์มีต�่ากว่าหรือไม่สามารถ 

กระท�าได้  
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 3. ความหลายหลาย-สายพันธุ ์มนุษย์ (homo  

sapiens) มีความหลากหลาย (diversity) น้อยกว่าสายพันธ์

สัตว์ กล่าวให้ชัดเจนคือ มนุษย์มี 3 เผ่าพันธุ ์หลัก ได้แก่  

(1) Corcasoid (2) Mongoloid และ (3) Negroid ในขณะที่

เผ่าพันธุส์ตัว์ จะมีสตัว์น�า้ สตัว์บก และสตัว์บินได้ ซึง่แต่ละกลุม่

จะมีความหลากหลายที่สังเกตเห็นได้ชัด

 ดงันัน้ ในทัศนคตขิองผูส้งัเกตการณ์ (observer) จะเห็น

ทั้งความแตกต่างและความเหมือนของทั้งสัตว์และมนุษย ์

ดังกล่าวเป็นตัวอย่างขา้งต้น และหากพิจารณาให้เกิดองค์รวม 

(holistic) ทางการเรยีนรูจ้ากสิง่รอบข้างทัง้ในสภาวะทีม่องเหน็

ได้และมองไม่ค่อยเหน็ ซึง่จะน�าไปสู่การวเิคราะห์และสงัเคราะห์

ให้เกิดภูมิปัญญาและการเรียนรู้นอกกรอบวิชาการ คงจะต้อง

อาศยัสิง่ทีก่ล่าวน�าไปแล้วมาประมวลเป็นองค์ความรูใ้หม่ต่อไป

ภำพองค์รวมจำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
 จากสิ่งดังกล่าวข้างต้นหากน�ามาวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์เพือ่ให้เกดิการเรยีนรู ้คงต้องอาศยัแผนภมูกิารเช่ือม

โยงสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่งิค�าหลกั (keyword) ซึง่มรีากมาจากค�าว่าสตัว

แพทยศาสตร์ เป็นตัวตั้ง มุมมองในภาพกว้างที่สะท้อนความ

รู้สึกเสมือนจริง (perspective) ดังแสดงในรูปที่ 1 จะเป็นสิ่งที่

ถูกวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น

 ตวัอยา่ง  คณะสตัวแพทยศาสตร์

  เนน้ระดบั perspective (มมุกวา้ง ๆ ในองคร์วม)

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงองค์รวมของความรู้ที่สังเคราะห์จากวิชาการทางสัตวแพทย์

เดรัจฉานภูมิ  

31 ภพภูมิ  

กายหยาบ มนุษยภูมิ

อกุศลกรรม

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

อาสันนกรรม ครุกรรม อาจิณณกรรม 

       ชนกกรรม

รกัษาฟ้ืนตวัแพทย์

อบายภูมิ  

สุคติภูมิ

นรก  

เปรต  

อสุรกาย 

เดรัจฉาน

กุศลกรรม  

สัมมาอาชีวะ 

เมตตาธรรม 

กตัตตาธรรม

มรรค 8  

พรหมวิหาร 4 

อุปัตถัมภกกรรม อุปปฆาตกรรม

อุปปีฬกกรรม

สัตว์	

ท�าไมจึงเกดิเป็นเดรจัฉาน ? 

Keyword

 จากแผนภูมิดังปรากฏในรูป ซ่ึงสังเคราะห์มาจาก 

ค�าหลกัเพยีง 2 ค�า คอืค�าว่า “สตัว์” และค�าว่า “แพทย์”เรา

สามารถเริม่พจิารณาจากค�าใดก่อนก็ได้ ไม่ว่าจะเร่ิมจากค�าว่าสัตว์ 

หรือค�าว่าแพทย์ เพือ่ให้ง่ายต่อการอธิบาย จะขอเริม่จากค�าว่า 

“สตัว์” ก่อนดงันี ้  

 ในความหมายของสตัว์ มนษุย์สามารถรูว่้าสิง่นัน้เป็น

สตัว์กจ็ากการมองเห็น (ด้วยตา) และสัมผสัได้ (ด้วยห ูจมกู กาย) 

จากเสยีงร้อง กลิน่ และการจบัต้อง ลูบคล�า ในมติิทางศาสนา เรา

รู้ว่าสตัว์เป็นสิง่มชีวีติทีมี่ “กายหยาบ” เฉกเช่นมนษุย์ และถกู

นยิามให้อยูใ่นกลุ่มของ “เดรัจฉานภมิู” ซ่ึงภมูดิงักล่าวจดัอยูใ่น 

“31 ภมู”ิ ในสังสารวัฏ หากต้องเรยีนรูต่้อไปในเรือ่งภพภมู ิเรา

สามารถเชื่อมโยงค�าว่า เดรัจฉานภูมิ เข้ากับ “อบายภูมิ 4”  

เพือ่ให้รูว่้าภมูเิหล่านี ้มีองค์ประกอบเป็นอย่างไร ซึง่จากแผนภมูิ

ดังกล่าวจะให้ค�าตอบว่าในอบายภูมิ 4 จะประกอบด้วย นรก 

เปรต อสุรกาย และเดรัจฉาน โดยสภาวะจิตใจที่เกิดในภูมิ

เดรจัฉาน แสดงว่า เคยสร้าง “อกศุลกรรม” จนมเีหตปัุจจยัถงึ

พร้อมให้เกดิกมัมชรปูเป็นเดรจัฉานในทีสุ่ด  

 ในความหมายของมนุษย์ภูมิ ซึ่งในที่นี้หมายถึง 

“แพทย์” โดยภาระหน้าทีค่อื การรกัษาพยาบาลสตัว์ (healing) 

และท�าให้สตัว์คนืสภาพเป็นปกต ิ (recover) วิเคราะห์ต่อไปว่า

มนษุย์ในทางคตศิาสนาถกูนยิามให้อยูใ่น “มนษุย์ภมู”ิ ซึง่จัดไว้ใน

กลุม่ของ “สคุตภิมู”ิ โดยเชือ้แห่งกรรมทีผู่เ้กดิเป็นมนษุย์ได้จะต้อง

ม ี“กศุลกรรม” เป็นพืน้ฐานอยูบ้่าง ซึง่ทัง้กศุลกรรมและอกศุล

กรรมทั้งสองกลุ่มนี้ สามารถเรียกให้สั้นเข้าได้ว่า “กรรม 2”  

กรรม	2

กรรม	3

กรรม	12
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 โดยภูมิแห่งมนุษย์ผู ้ที่มีอาชีพแพทย์ ถือว่าเป็นผู้

ประกอบอาชพีทีเ่ป็นกศุล (ถ้าแพทย์ผูน้ัน้มจีติใจที่ด่งีามเป็นพืน้

ฐาน) จงึสงเคราะห์ให้อยูใ่นกลุม่ของผูป้ระกอบ “สมัมาอาชวีะ” 

ซงึเป็นหนึง่ในองค์ธรรมของ “มรรค 8” และอาชพีดังกล่าวควร

จะมี “เมตตาธรรม” ซึ่งอยู่ในหลักธรรมของ “พรหมวหิาร 4” 

เป็นพื้นฐานของจิตใจในบุคคลอาชีพนี้   

 จากการเชื่อมโยงระหว่างกรรม 2 ซึ่งหมายถึง  

อกุศลกรรม (กรรมฝ่ายชั่ว) และกุศลกรรม (กรรมฝ่ายดี)  

หากสนใจใคร่รู้ในเรื่องของกรรมต่อไป ยังสามารถโยงไปสู ่

ในเรื่อง “กรรม 3” อันหมายถึง กายกรรม (กรรมที่เกิดจาก

การกระท�าทางกาย) วจีกรรม (กรรมที่เกิดจากวาจา ค�าพูด) 

มโนกรรม (กรรมที่เกิดจากการนึกคิดทางใจ) และ “กรรม 12” 

ดังแสดงตัวอย่างไว้ในแผนภูมิรวม 8 ค�า คือ   

 • ครกุรรม-กรรมหนักทัง้ฝ่ายอกุศลและกศุล ทีจ่ะส่งผล

ให้ไปเกดิในอบายภมูหิรือสคุตภิมิู เป็นล�าดับแรก (ภพชาตถิดัไป) 

 • อาสันนกรรม-กรรมทีก่ระท�าในขณะก่อนตาย หรือ

สภาวะจติของผูใ้กล้ตายว่าก�าลงัระลกึถงึความดหีรอืความชัว่ที่

ตนได้เคยกระท�าไว้ในอดีต  

 • อาจิณณกรรม-กรรมทีเ่คยได้กระท�าอยูเ่ป็นประจ�า 

กระท�าบ่อยๆ   

 • กตัตตาธรรม-กรรมที่สักแต่ว่าท�า ไม่ได้เจตนา

 • อุปัตถัมภกกรรม-กรรมที่ท�าหน้าที่ค�้าจุนสัตว์โลก

ทั้งหลายที่ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ให้ได้รับความสุข/ทุกข์ ตาม

วิบากกรรมของตน

 • อุปปีฬกกรรม-กรรมที่เบียดเบียน บั่นทอนกรรม

ที่มีสภาพตรงกันข้าม

 • อุปฆาตกรรม-กรรมตัดรอนหรือท�าลายผล 

แห่งกรรมอื่นๆ ให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดในปัจจุบันทันด่วน ทั้ง

ฝ่ายกุศลและอกุศล

 • ชนกกรรม-กรรมซึ่งท�าหน้าที่ ให ้วิบากและ 

กัมมชรูปไปเกิด (ปฏิสนธิ) ในภพภูมิต่างๆ อันมีเหตุมาจากครุ

กรรม อาสันนกรรม อาจิณณกรรม หรอืกตตัตากรรม ตามล�าดบั

 ในแผนภมูดิงักล่าวไม่ได้แสดงความหมายของกรรม

อีก 4 จ�าพวกเอาไว้ คือ กลุ่มของกรรมที่ว่าโดยเวลาที่ให้ผล  

อันได้แก่ ทิฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน)  

อุปปัชเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า) อปราปริย 

เวทนยีกรรม (กรรมทีใ่ห้ผลในชาตต่ิอไป) และอโหสกิรรม (กรรม

ที่ไม่มีโอกาสให้ผล) รายละเอียดของกรรมทุกประเภทไม่

สามารถอธิบายในท่ีนี้ได้ทั้งหมด เน่ืองจากบทความนี้ต้องการ

เพียงเหนี่ยวน�าให้ผู้อ่านที่สนใจในเรื่องกรรมไปศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมต่อไปด้วยตนเอง

คุณธรรมและหลักธรรมแห่งวิชำชีพ
 วชิาการของสตัวแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีใช้เรยีน

รูใ้นเรือ่งของคณุธรรมและหลกัธรรมได้อย่างดีเยีย่ม ดงัตวัอย่าง

แผนภูมิการเชื่อมโยงที่น�าเสนอข้างต้น หากน�าสาระต่างๆ มา 

สรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง เราสามารถเรียนรู้ในมิติคู่ขนานทาง

โลกและทางธรรมได้ ดังนี้

 สัตว์ต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนใน

การเรยีนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะปฏิบตักิาร (รกัษา 

วิจัยในห้องปฏิบัติการ) เป็นชีวิตที่ก่อก�าเนิดจากอกุศลกรรม 

ท�าให้จัดอยู่ในอบายภูมิ (เดรัจฉาน) ในขณะที่มนุษย์ (แพทย์) 

ทีก่�าลงัช่วยเหลอืสตัว์เหล่านัน้เป็นชวิีตทีเ่กดิในสคุตภิมู ิ(มนษุย์) 

เนือ่งจากมกีศุลกรรมเกือ้หนนุ ทัง้มนษุย์และสตัว์ต่างกม็รีปูร่าง

เป็นกายหยาบทั้งคู่ ซึ่งอาศัยอยู่ใน 31 ภพภูมิ ถ้าพิจารณาสัตว์

เป็นตวัตัง้จะพบว่าเป็นชวีติทีเ่กดิในอบายภมู ิ4 ซึง่ประกอบด้วย 

นรก เปรต อสุรกาย และ เดรัจฉาน

 มนุษย์ที่เลือกประกอบอาชีพสัตวแพทย์ถือว่าเป็นผู้

มีเมตตาธรรม (พรหมวิหาร 4) เป็นพื้นฐาน จึงเลือกประกอบ

อาชีพสุจริต ฝ่ายกุศล ซ่ึงจัดเป็นสัมมาอาชีวะ (องค์ธรรม  

ในมรรค 8)

 ด้วยเหตทุีส่ตัว์ต่าง ๆ  ทีป่รากฏต่อหน้ามีอดตีทีส่ร้าง

กรรมฝ่ายอกุศลเอาไว ้ ซึ่งอาจเป็นกายกรรม วจีกรรม  

หรือมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคละเคล้ากัน ด้วยแรง 

และวิบากกรรมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในกรรม 12 จึงท�าให้สัตว ์

เหล่านั้นถูกจ�าแนกประเภท และมีสภาพโครงสร้างทางสรีระ

แตกต่างกันตามที่เห็น
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สรุปสำระที่ได้จำกศำสตร ์  

 วิชาชีพของสัตวแพทย์ หากพิจารณาแต่เพียง

วชิาการทางโลกคงจะมุ่งไปในเรือ่งของการมงีานหรอือาชพีเพือ่

หาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวด้วยการแสวงหาปัจจัย 4 เป็นหลัก 

หากมองลึกเข้าไปในมิติของการเชื่อมโยงสรรพสิ่งที่แวดล้อม

วิชาชีพนี้ เราสามารถพัฒนาปัญญาเชิงคุณธรรมและจริยธรรม

ได้โดยอาศัยปัจจัยเฉพาะหน้าขณะประกอบภารกิจ ลองสรุป

จากแผนภูมิที่บูรณาการขึ้น เราคงจะพบสิ่งที่เรียนรู้ดังต่อไปนี้  

 1. สาระจากการสังเคราะห์ส่ิงทีเ่ช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน 

สามารถน้อมน�าให้เกิดเมตตาธรรมต่อสัตว์ต่างๆ ที่เข้ามา

เกี่ยวข้อง 

 2. สามารถใช้ตัวอย่างดังกล่าว ปลุกเร้าให้นักศึกษา

มคีวามภมิูใจในวชิาชพี เนือ่งจากกจิกรรมทีก่ระท�าอยูเ่ป็นปกติ

วิสัย ประกอบด้วยพื้นฐานของความเมตตาและสัมมาอาชีวะ 

ซ่ึงประยุกต์มาใช้ทางโลก (โลกิยะธรรม) ยังไม่ใช่ทางธรรม 

(โลกุตตระธรรม) เต็มรูปแบบ  

 3. ปลกูจติส�านกึให้ผูเ้รยีนและผูส้อนพึงสงัวรในเรือ่ง

กรรม ท่ีสามารถน�าให้ชีวิตทั้งหลายไปบังเกิดเป็นสัตว์หรือ

มนุษย์ มาตามวิบากที่สร้างขึ้น  

 4. เปิดโลกทศัน์ให้รูจ้กัภพภูมิในคตทิางศาสนาพทุธ  

อนัจะท�าให้เกดิความเกรงกลวัต่ออบายภมู ิหรอืพอใจในสคุตภิมู ิ

 5.  ฝึกเรยีนรูวิ้ธบีรูณาการเนือ้หาวิชาการเข้ากบัหลกั

ธรรมในพุทธศาสนา  

 โดยท้ายที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรู ้จากแนวคิดที ่

บูรณาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง คงจะต้องช่วยกันหาค�าต่อไปว่า  

สิ่งที่ประจักษ์อยู่ตรงหน้าขณะเรียนรู้นั้น “เหตุใดชีวิตที่เห็นจึง

เกิดเป็นเดรัจฉาน ?” และ “จะมีเหตุปัจจัยใดที่ป้องกันไม่ให้

เกิดเป็นเดรัจฉาน ?”  
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