




ค�ำนิยม

(กำรพิมพ์ครั้งที่ 1)

 ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ ที่อนุญาตให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�า

มหาวทิยาลยัขอนแก่น พมิพ์บทความของท่านจ�านวนหนึง่ขึน้อกีครัง้ เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิงานของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณฯ

 รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ อย่างสร้างสรรค์ดี

เยี่ยม เช่นเดียวกับกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานกับผมมาโดยตลอด

 ในการสนทนาในคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ วันหนึ่ง รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ ได้ปรารภว่า ท่านเคย

เขียนบทความไว้จ�านวนหนึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ผมขอดูทันที ซ่ึงท่านก็กรุณารีบจัดส่งไปให้ดูทุกเรื่อง รวมทั้ง 

บทความ 2 เรื่อง ที่ท่านเคยน�าเสนอในท่ีประชุมวิชาการแต่ยังมิได้ตีพิมพ์ ปรากฏว่าบทความเหล่านั้นเคยตีพิมพ ์

ในวารสารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2551–2557 และเลิกพิมพ์ไปแล้ว  

ทัง้ๆ ทีเ่ป็นวารสารทีม่ปีระโยชน์มาก ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศ มีการถอดบท

เรียนเพื่อการเรียนรู้ การสุนทรียพัฒนา ตลอดจนการแนะน�าหนังสือ

 ผมได้เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ว่า น่าจะรวบรวมบทความของรองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ฯ 

ตีพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่ม มิฉะนั้น ก็จะเลือนรางหายไปเพราะอยู่ในวารสารที่เลิกพิมพ์ไปแล้ว ทั้งนี้ เพราะผมเห็นว่า

บทความของรองศาสตราจารย์ศภุฤกษ์ฯ มค่ีาอย่างสงูในการเสนอเรือ่งจรรยาบรรณในแง่ของจรยิธรรมและคณุธรรม

บนพืน้ฐานของพุทธปรัชญา น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมหาวทิยาลัย ทัง้ทีรั่บผดิชอบด้านจรรยาบรรณโดยตรง 

ตลอดจนคณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษาโดยทั่วไป

 ผมขอขอบคณุคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ทีเ่หน็ด้วยกบัผม มหาวทิยาลยัขอนแก่นทีจ่ดัสรรงบประมาณ 

ในการตีพิมพ์ รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ ที่คัดสรรบทความของท่าน 6 เรื่อง ที่เคยตีพิมพ์แล้ว บวกกับ 

อกี 2 บทความทียั่งไม่เคยพมิพ์มารวบรวมพมิพ์ในหนงัสอืเล่มนี ้ทัง้ๆ ทีผ่มอยากให้พมิพ์บทความของท่านทีพ่มิพ์แล้ว 

จ�านวน 20 เรื่อง การท่ีท่านคัดสรรเพียง 8 เรื่อง มารวบรวมพิมพ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันของท่านท่ี

เลือกบทความที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดจริงๆ มาเสนออีกครั้งหนึ่ง

 ผมขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ที่ได้ด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ซึ่งผม 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งมวล

 เตช  บุนนำค

 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวทิยาลยัขอนแก่น

 และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มกราคม 2562

                                                                                                            

ก



ค�ำน�ำ

(กำรพิมพ์ครั้งที่ 1)

 บทความที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ีจ�านวน 8 เร่ือง ส่วนใหญ่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารศึกษา

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

จากทั้งหมดที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ท้ังสิ้น 20 บทความ ผนวกกับอีก 2 บทความที่เคยน�าเสนอในการประชุมวิชาการ 

สาระของเนือ้หาเหล่านี ้ผูเ้ขยีนได้แรงบนัดาลใจมาจากแนวคดิของ “บณัฑติอดุมคตไิทย” ทีก่�าเนดิขึน้ในราวปี พ.ศ. 

2545 แนวคิดดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเชิงอุดมคติให้มีทั้งความรู้และปัญญาในแนวพุทธ โดยอาศัยการ

หล่อหลอมเนื้อหาทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆ เข้ากับหลักธรรมในศาสนาพุทธให้มีความสอดคล้องและกลมกลืนกัน 

จากเรียบง่ายในระดับจริยธรรม คุณธรรม ขึ้นไปจนถึงระดับศีลธรรม หลักธรรม และสัจธรรมในการด�ารงชีวิต  

ผ่านการบ่มเพาะด้วยปัญญาเชิงพุทธทั้งสามระดับ อันได้แก่ สุตตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา

 บทความดังกล่าวเป็นผลพวงของการบ่มเพาะภูมิปัญญาที่เน้นจินตามยปัญญาเป็นส�าคัญเพ่ือเป็นตัวอย่าง 

อีกทั้งจุดประกายให้ผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งผู้มีโอกาสได้อ่านบทความเหล่าน้ันเกิดปัญญาด้วยการคิดที่เป็นระบบ  

แต่ก็มิได้ละเลยเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศาสตร์นั้นๆ แต่อย่างใด

 ในโอกาสที่ผู้เขียนเป็นหน่ึงในคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ 

จรรยาบรรณฯ เลง็เหน็ว่าบทความเหล่านัน้มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาเชงิจรยิธรรม คณุธรรม ซึง่อาจจะเป็นประโยชน์

ต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องและมภีารกจิอยูใ่นแวดวงของสถาบนัการศกึษา และก่อให้เกดิแรงจงูใจหรอืแรงบนัดาลใจให้หนัมาสนใจ 

ในเร่ืองจรรยาบรรณ จรยิธรรม คุณธรรม เพือ่เสรมิสร้างและปลกูฝังสิง่เหล่านีใ้ห้มใีนตนหรอืในองค์กรทีต่นมส่ีวนร่วม

ได้อีกทางหนึ่ง 

 และสุดท้ายท่ีส�าคัญซ่ึงมิอาจละเลยท่ีจะกล่าวในที่นี้คือ ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณ ประจ�ามหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นอย่างสงู ทีเ่ปิดโอกาสให้ผลงานด้านจรยิธรรม คณุธรรม ซึง่เคยสร้าง 

ไว้แล้วในอดีตถูกน�ามาเผยแพร่ต่ออีกวาระหนึ่ง

 

รองศำสตรำจำรย์ศุภฤกษ์  สินสุพรรณ

ข



ค�ำน�ำ

(กำรพิมพ์ครั้งที่ 2)

 การจัดพิมพ์เอกสาร จรรยาบรรณ จริยธรรม “รากแก้วแห่งมโนธรรมส�านึก” ในครั้งที่ 2 นี้ เป็นการพิมพ์ 

เพิ่มเติมบทความที่เก่ียวกับจรรยาบรรณ ซึ่งสังเคราะห์ออกมาจากสาระของศาสตร์ทางด้านเภสัชศาสตร์และ 

ทันตแพทยศาสตร์ โดยผู้เขียนได้น�าเอาบทความท่ีเคยน�าเสนอในการประชุมวิชาการในอดีตจ�านวน 2 บทความ  

มารวบรวมไว้ในเอกสารจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยัขอนแก่นอกีคร้ังหนึง่ นอกเหนอืไปจากบทความเดมิในเอกสาร

เล่มแรกที่เคยพิมพ์ไปแล้ว จ�านวน 8 เรื่อง เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562

 บทความทีพ่มิพ์เพิม่เตมิลงในเอกสารฉบบันีใ้นชือ่เรือ่ง “การเรยีนรูส้จัธรรมจากยารกัษาโรค” และ “ฟัน 

หนึง่ซ่ีสูวิ่ถแีห่งเพยีรชอบ” จะมีเนือ้หาทีมุ่ง่ไปทางวชิาการพ้ืนฐานด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพทัง้สองบทความ ซึง่ผู้เขยีน

เล็งเห็นว่าสาระของวิชาการทางด้านนี้ สามารสะท้อนหรือแฝงสัจธรรมในด้านความดีงามของมนุษย์ และหลักธรรม

ในศาสนาพุทธได้อย่างกลมกลืน อีกท้ังสามารถจุดประกาย (ignite) หรือชักน�า (induce) ให้ผู้สนใจการบ่มเพาะ

ปัญญารู้คิด (จินตามยปัญญา) ให้เข้มข้นข้ึน มีโอกาสศึกษาเป็นตัวอย่างเพื่อจะพัฒนาตนเองให้มีปัญญาในการคิด 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในศาสตร์แขนงต่างๆ ได้อย่างไม่ยากจนเกินก�าลัง

 กล่าวโดยรวมท้ัง 10 บทความท่ีรวบรวมไว้ในเอกสารฉบับน้ี ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมากจากแนวคิด

ของ “บณัฑติอดุมคตไิทย” ซึง่ศาสตราจารย์มณวีรรณ  กมลพฒันะ (ราชบณัฑิต) เป็นหนึง่ในจ�านวนบคุคลทีก่่อก�าเนดิ 

แนวคดินีไ้ว้ และได้น�ามาเผยแพร่ในมหาวทิยาลยัขอนแก่นเมือ่ราวสองทศวรรษทีผ่่านมา แนวคิดดงักล่าวมเีป้าหมาย

สูงสุดที่จะสร้างบัณฑิตไทยให้มีปัญญาเชิงพุทธ (ปัญญาธรรม) ทั้ง 3 ระดับ อันได้แก่ สุตตมยปัญญา จินตามยปัญญา 

และภาวนามยปัญญา อย่างครบครนั ผ่านสาระการเรยีนรูจ้ากวชิาการทางโลก เพือ่ยกระดบัจติวญิญาณในตวัมนษุย์ 

ให้สงูขึน้ จนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในวถิชีีวิตประจ�าวนัต่อการด�ารงชพีได้อย่างศานตกิบัมวลมนษุย์ในโลกยคุปัจจบุนั

และโลกอนาคตต่อไป ผู้เขียนจึงใคร่ขอเอ่ยนามท่านนี้ไว้ เพื่อเป็นเกียรติในค�าน�าครั้งนี้

 สุดท้าย ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูง 

ที่เปิดโอกาสให้บทความท้ังเก่าและใหม่ได้รับการตีพิมพ์ข้ึนมาอีกคร้ังหนึ่ง อีกทั้งขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นอย่างยิ่ง ที่อนุมัติงบประมาณในการจัดพิมพ์เอกสารจรรยาบรรณ จริยธรรม ให้อีกเป็นครั้งที่ 2

 รองศำสตรำจำรย์ศุภฤกษ์  สินสุพรรณ

 กรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวทิยาลัยขอนแก่น

 ธันวาคม 2563

ค



ง

รายชื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

(พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561)

  

 ดร.เตช บุนนำค     ประธำนคณะกรรมกำร  

 นำยประเสริฐ เขียนนิลศิริ    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 นำยสมนึก เนินทรำย    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ศำสตรำจำรย์สุขชำติ เกิดผล   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 รองศำสตรำจำรย์ศุภฤกษ์  สินสุพรรณ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 รองศำสตรำจำรย์ไพบูลย์ ดำวสดใส   กรรมกำร  

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลิขิต อมำตยคง  กรรมกำร  

 รองศำสตรำจำรย์วรำงคณำ สังสิทธิสวัสดิ์ กรรมกำร (ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนสภำพนักงำน)  

 นำยสถิตย์ แก้วบุดตำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 นำยบุญชัย  อ้องแสนค�ำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 นำงสำวทรงสุดำ ถุงแก้ว   ผู้ช่วยเลขำนุกำร



จ

รายชื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ�ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)

 

 ดร.เตช  บุนนำค     ประธำนคณะกรรมกำร  

 นำยประเสริฐ  เขียนนิลศิริ    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 นำยสมนึก  เนินทรำย    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ศำสตรำจำรย์สุขชำติ  เกิดผล   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 รองศำสตรำจำรย์ศุภฤกษ์  สินสุพรรณ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 รองศำสตรำจำรย์ไพบูลย์  ดำวสดใส   กรรมกำร 
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ความคิดเชิงส�านึก

(Sense Thinking)

อำรัมภบท
 ในบรรดาการคิดทั้งหลาย คนทั่วไปในยุคสมัยนี้มักศึกษาเรียนรู้หลักการคิดจากปราชญ์ทางตะวันตก ต�าราการคิด

วิเคราะห์หลากหลายท่ีมีการพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นระบบจากซีกโลกดังกล่าว ท�าให้มนุษย์อาศัยแนวคิดเหล่านั้นสร้างสรรค์ 

สิ่งต่างๆ ท้ังในรูปวัตถุและนามธรรมได้มากมาย แนวคิดในยุคปัจจุบันที่แบ่งประเภทการคิดวิเคราะห์ได้อย่างค่อนข้างลงตัว  

และเป็นที่ยอมรับโดยแนวความคิดทางตะวันตก อันได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ความคิดเชิงวิพากษ์ 

(critical thinking) ความคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) หรือความคิดเชิงมโนทัศน์ (conceptual thinking) เหล่านี้

นับว่าเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลสูงยิ่ง จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดชี้น�าให้เกิดพลวัตทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึง

การด�าเนินชีวิตทั้งรูปแบบปกติ อปกติ และเชิงอุดมคต ิ 

 แต่การคิดวิเคราะห์มวีวัิฒนาการไม่แตกต่างเฉพาะ

ทางตะวันตกเท่านัน้ นักปราชญ์หรอืเมธทีางซกีโลกตะวนัออก 

ที่มีผู้คนในประเทศเราได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 

(โยนโิสมนสกิาร) ยคุรุง่โรจน์ของจนี (ขงจือ้ เล่าจือ้) เรือ่ยมา

จนถงึยคุปัจจุบัน (ระพนิทร์ นารถฐากรู และกฤษณามรูติ) ยัง

คงมผู้ีใฝ่รูท้�าการศกึษาและสบืทอดหลกัคดิเหล่านีใ้ห้คงอยู ่อกี

ทั้งยังใช้หลักคิดท้ังแนวตะวันตกและตะวันออกน�ามาเปรียบ

เทยีบเพือ่หาจุดเด่นจุดด้อยหรอือาจน�ามาหลอมรวมเพือ่สร้าง

แนวคดิเชงิอดุมคติในทีส่ดุ จวบจนปัจจบุนัจงึคล้ายกับว่ามนุษย์

เราคงไม่ต้องววิฒันาการในเรือ่งการคดิวิเคราะห์กนัอกีต่อไป

เพราะนกัคดิเหล่านัน้ได้ค้นพบสิง่ทีล่งตวัไว้ให้เรยีบร้อยแล้ว แต่

วสิยัของความเป็นมนษุย์การห้ามความคดิคงจะเป็นเรือ่งทีย่าก 

หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏบิติั เน่ืองเพราะมนุษย์

มีจิตท่ีพร้อมจะคิดอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุดังกล่าวผู้เขียน 

จงึสบโอกาสทีจ่ะน�าเสนอแนวคดิทีอ่าจจะเหมอืนหรอืใกล้เคยีง

หรือแตกต่างกบัแนวคดิของผูรู้ใ้นอดีต ทัง้นีเ้พือ่เพิม่เตมิเสรมิ

แต่งกระบวนการคดิให้เกดิความหลากหลาย และเปิดสนามแห่ง

การแลกเปลีย่นทศันคตซิึง่กนัและกนัระหว่างผูเ้ขยีนกบัผูท้ีม่ี

โอกาสได้อ่านบทความนี้

ควำมรู้สกึนกึคดิของมนษุย์
 สิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์และสัตว์จะประกอบด้วย 

กายหยาบที่ปรากฏเป็นองคาพยพให้เราได้เห็นและสัมผัสได ้

แต่มนษุย์ยงัมจีติใจอกีส่วนหนึง่ซึง่เป็นองค์ประกอบอนัส�าคญั

ยิง่ทีท่�าให้สามารถใช้ในการนกึคดิจนเกดิอารมณ์ความรูส้กึทาง

ใจ รวมท้ังเกิดจินตนาการอันน�าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

ได้อย่างมากมาย ในทางวิทยาศาสตร์การคิดเกิดจากกลไก 

การท�างานของสมอง แต่ในทางพุทธศาสนาน้ันพบว่าการคดิเกิด

จากจิตเป็นตัวกระท�า แต่ไม่ว่าจะเชื่อตามแนวทางใดท้ังสอง

แนวทางคงเป็นเหตปัุจจยัต่อกนัทีท่�าให้การคดิในตัวมนษุย์ทกุ

คนยังคงด�าเนนิไปอยา่งไม่หยดุยั้ง มใีครสามารถตอบค�าถาม 

(ด้วยตนเอง) เหล่านีไ้ด้บ้างหรอืไม่ เช่น เรารูส้กึ (หรอืจ�าได้) หรอื

ไม่ว่าตาเหน็รปูหรอืสิง่ต่างๆ แล้วรูส้กึว่าสิง่นัน้คอือะไรตอนอายุ

กีข่วบ รูต้วัว่าถกูพ่อแม่อุม้ครัง้แรกเมือ่ใด และเริม่สือ่ด้วยค�าพดู

ค�าแรกในชวีติแบบรูค้วามหมาย วันไหน เวลาใด ถ้าใครตอบ

ค�าถามเหล่านีไ้ด้ ถอืว่าผูน้ัน้เป็นบคุคลพเิศษทีม่อีจัฉรยิะในด้าน

ความจ�าย้อนอดตีเป็นเลศิ แต่ถ้าตอบไม่ได้ กถ็อืว่าเป็นเรือ่งปกติ

วิสัยของธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ เหตุผลง่ายๆ ก็คือ  

ลมืไปแล้ว หรอืไม่สามารถจ�าได้ หรอืไม่เคยคิดิทีจ่ะจ�าเพราะว่า

เป็นเรือ่งไร้สาระ (nonsense) แต่ถ้าเราคิดในมุมกลับว่าจะ

เปลีย่น nonsense ให้เป็น “sense” ซึง่ในทีน่ีจ้ะขอให้แปล

เป็นภาษาไทยว่า “รูส้กึหรอืส�านกึ” เพราะเลง็เหน็ว่าสิง่นีเ้ปรยีบ

เสมอืนเป็นกรรมวธิ ีและคลงัข้อมลูความรูท้ีถ่กูซ่อนไว้ในอะไร

สกัอย่างหนึง่ แต่สามารถเรยีกย้อนกลบัมาใช้ได้อย่างไม่จ�ากดั 

น่าจะเกดิประโยชน์อะไรได้บ้าง ในบทความนีจ้งึอาศยัจดุก�าเนดิ

จากค�าว่า “sense” เป็นตวัสร้างองค์ความรูท้างด้านการคดิ 

ทัง้น้ีกเ็พือ่ให้ค�าว่า “common sense (สามญัส�านกึ)” ทีแ่ต่ละ

ท่านรู้ความหมายกันดีอยู่แล้วมีคุณค่าควรแก่การน�ามาใช ้

ให้มากเข้าไว้ 

ควำมคิดเชงิส�ำนกึ
 ถ้าจะให้ค�านยิามของความคดิเชงิส�านกึก็จะกล่าว 

ได้ว่า “เป็นความคิดท่ีอาศัยความรู้สึก (sense) เข้าไปรับรู้ 

ความจรงิทีป่รากฏทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ท่ีเกดิเฉพาะหน้า 

หรือขณะจิตนั้น แล้วสะท้อนความรู้สึกทั้งรูปธรรม และ

นามธรรม ทีไ่ด้จากการเรยีนรูต่้อสิง่ทีม่าปรากฎออกมาให้ได้

มากทีส่ดุ”โดยอาศัยองค์ประกอบ 4 ส่วน ซึง่เชือ่มโยงเป็นข้ัน

เป็นตอนดงัแสดงในแผนภาพรูปที ่1
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 ในส่วนแรกของแผนภาพดังกล่าวเป็นส่วนทีเ่ข้าใจได้ 

โดยง่ายว่า ถ้าต้องการหรอืสนใจในเรือ่งใดๆ เรากย็กค�าหลกั

หรอืสิง่นัน้ๆ (สมมติบญัญตั)ิ ขึน้มาเป็นตวัตัง้ก่อนเป็นอนัดบั

แรกแล้วนยิามค�าหลกัให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผูอ้ธบิายและ 

ผู้ถูกอธิบาย หรืออธิบายให้ตัวเราเองเข้าใจแจ่มแจ้งคนเดียว

ก่อนกไ็ด้ จากนัน้จะแจกแจงรายละเอยีด (พรรณนา) ถงึทีม่า

หรือเหตปัุจจยัของการเกดิและการคงอยูข่องสิง่น้ัน ส�าหรับส่วน

สดุท้ายคือ senses จะเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุ สามารถแบ่งออก

เป็น sense หลักๆ ได้อีก 4 กลุ่ม ดงัแสดงในแผนภาพรปูที ่2

 ในส่วนที ่4.2 คือ Professional Sense (ส�านกึทาง

วิชาการวิชาชีพ) ยังสามารถพิจารณาค�าหลักที่แตกออกไป 

สมัพนัธ์กบั sense ย่อยๆ หรอื ศาสตร์ต่างๆ ได้หลากหลายตาม

ประสบการณ์หรอืสิง่ทีส่ามารถน�ามาเชือ่มโยงกนัอย่างมเีหตผุล 

แต่จะเชื่อมโยงกันได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคลังข้อมูลที่ถูก

สัง่สมไว้ในอะไรสกัอย่างหนึง่ของแต่ละบคุคล เพ่ือความเข้าใจใน

การใช้ความคดิเชงิส�านกึ ตวัอย่างต่อไปนีจ้ะเป็นการประยกุต์ โดย

เริม่จากสิง่ทีค่นทัว่ไปสามารถเข้าใจได้ง่าย และตวัอย่างทีค่่อน

ข้างยากโดยจะสรุปไว้ในตารางที ่1 และ 2 ดงันี้ 

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�านึกแบบเรียบง่ายโดยใช้ค�าหลักว่า “ดินสอ”

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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 จากองค์ประกอบหลักและค�าอธบิาย โดยใช้ค�าหลัก 

คอื ดนิสอใน ตารางท่ี 1 เมือ่เข้าไปเชือ่มโยงจากองค์ประกอบ

หลกัเพยีง 3 ส่วน คอื Keyword Definition และ Principle 

ก็พอจะเห็นภาพลางๆ ว่าความหมายของดนิสอคอือะไร มทีีม่า

และการใช ้ประโยชน์อย ่างไร หากน�าไปต ่อเชื่อมกับ 

องค์ประกอบหลักอนัสุดท้าย คอื Senses ก็สามารถอธบิายค�า

ว่าดินสอได้อีกหลายมุมมอง (มิติ) ต้ังแต่มุมมองที่ง่ายที่สุด 

(สามัญส�านึก) ส�านึกทางวิชาการ (ศาสตร์ต่างๆ) ซ่ึงในที่น้ี 

น�าเสนอตัวอย่างเฉพาะด้านวิศวกรรม (engineering) 

สถาปัตยกรรม (architectural) และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(environmental engineering) ส�านกึทางมโนธรรม จรยิธรรม 

(morality) และส�านกึทางจติวญิญาณ (spiritual) เท่านัน้ ผูท้ีม่ี 

senses อื่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่เรียนในสาขาที่ไม่ได้น�ามาเป็น

ตวัอย่าง (วทิยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์, นติศิาสตร์) กส็ามารถ 

ใส่ส�านกึของสาขานัน้ๆ ทีมี่ต่อค�าว่าดนิสอได้  

 ส�าหรบัตวัอย่างทียุ่ง่ยากซบัซ้อนขึน้ไปอกีระดบัหนึง่ 

ซึง่จะใช้ค�าหลกัของศาสตร์ทางด้านวชิาวศิวกรรมมาลองฝึกคดิ

โดยวธินีีด้ ูโดยจะใช้ค�าหลกัว่า “วิศวกรรมขนส่ง (transportation 

engineering)” ซึง่มรีายละเอยีดอยู่ในตารางที ่2 ดงัน้ี

ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างการใช้ความคิดเชิงส�านึกแบบซับซ้อนด้วยค�าหลักว่า “วิศวกรรมขนส่ง”

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
การเคลือ่นย้ายวตัถสุิง่ของ (สรรพสิง่) จากแหล่ง (source) ไปยงัจดุหมายปลายทาง (destination) 
ด้วยหลักการทางวิศวกรรม โดยการเคลื่อนย้ายอาจมีการหยุดเคลื่อนที่ระหว่างทางเป็นครั้งคราว  
มีการน�าสิ่งที่ถูกบรรทุกขนถ่ายขึ้นลงระหว่างทางหรือปลายทาง และจะหยุดการเคลื่อนที่อย่าง
สมบูรณ์ เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง (single trip) หรืออาจมีการเดินทางกลับสู่แหล่ง 
เริ่มต้นเดิม (roundtrip) 
การเคลื่อนย้ายจะอาศัยยานพาหนะ (vehicles) และผู้ควบคุมโดยใช้เส้นทางบก ทางน�้า หรือทาง
อากาศด้วยยานประเภทต่างๆ (รถยนต์ รถไฟฟ้า เรือ เรือบิน สัตว์เดินเท้า) ผ่านตัวกลางและ 
องค์ประกอบ (ถนน ระบบราง แม่น�า้ สะพาน ทะเล สถานีบริการน�า้มนั ท่าอากาศยาน ท่าเรือ อวกาศ)

สิง่ของจะต้องถกูเคลือ่นย้ายถงึจดุหมายปลายทางอย่างครบถ้วน เสยีหายน้อยทีส่ดุด้วยเวลาทีเ่หมาะสม
มกีารเคล่ือนย้ายด้วยยานพาหนะผ่านตวักลางอย่างลืน่ไหลและปลอดภยัด้วยการลงทนุทีเ่หมาะสม
และประหยัดเวลา
มีการก่อสร้างถนน สนามบิน railway ท่าเทียบเรือ สะพาน อุโมงค์ ฯลฯ 
ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในยานพาหนะแต่ละประเภท (ระบบแม่เหล็ก) หรือระบบ control  
ด้วยไฟฟ้า
เกิด air pollution, noise pollution ระบบ sanitation ในยวดยาน
พฒันายานพาหนะ (ความเรว็ ความปลอดภยั ประหยดัพลงังาน ต้นทนุต�า่หรือเหมาะสม อายใุช้งาน)
Production Lines ในโรงงาน
พลังงานทดแทน
ระบบ GPS GIS Computer control network
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรภายในไร่นา หรือระหว่างชุมชน
ขนาด (มติ)ิ และรปูทรงของยานพาหนะ หรอืถนน, landscape, flow & space, การตกแต่งภายใน 
และสีสันของยวดยาน
ราคา ความคุ้มทุน ต้นทุน ก�าไร/ขาดทุน Cost-benefit ratio, Rate of return ท้ังระบบ ดอกเบีย้  
การลงทุน
ขนส่งของผิดกฎหมาย/ถูกกฎหมาย
การละเมิดกฎจราจร/การปฏิบัติตามกฎจราจร
การติดสินบนเจ้าหน้าที่/การเสียค่าปรับตามกฎหมาย
ดื่มสุราขับรถ/มีสติขณะขับรถ
ขับรถประมาทเลินเล่อ/การขับรถอย่างระมัดระวัง
การเกิดอุบัติเหตุ (ตาย บาดเจ็บ พิการ)/ความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ระบบขนส่งอาหาร เลือด ออกซิเจน ฮอร์โมนในร่างกาย (มนุษย์ สัตว์ พืช)
เปรยีบเทียบให้เหน็สัจธรรมระหว่างตวัเองหรอืสิง่มชีวีติกับศาสตร์ทีก่�าลงัเรยีนรูค้อืวศิวกรรมขนส่ง
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 จากตัวอย่างที่สอง ลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 

แค่ใช้ค�าหลกัเพยีงหนึง่ค�าไม่ว่าจะเป็นค�าทัว่ไปหรอืศพัท์เทคนคิ

ทางวชิาทีเ่รียบง่ายหรอืซบัซ้อน เรากส็ามารถบรรยายหรอืพรรณนา

สิ่งนั้นได้อย่างล่ืนไหลและได้เน้ือหาสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมือ่อยูใ่นเรือ่งของ senses แล้ว ผูท้ีมี่ประสบการณ์มากเท่าใด 

ก็ยิ่งจะเช่ือมโยงไปยังส่ิงหรือศาสตร์ต่างๆ ได้มากขึ้นเท่าน้ัน 

แต่จะถูกหรอืผิดหรอืถูกใจผูอ่้านหรือไม่ขึน้อยูก่บัความถกูต้อง

ของความจรงิ (สมมต)ิ ท่ีผูว้เิคราะห์สัง่สมข้อมลูนัน้ๆ ไว้ รวมทัง้

การสือ่ภาษาและส�านวนการเขยีนให้ผูอ่้านเข้าใจความหมาย 

ได้ง่ายหรอืยากเป็นส�าคัญ  

ประโยชน์และจุดเด่นของควำมคิดเชิงส�ำนึก  

 จุดมุ่งหมายหลักของการคิดโดยวิธีนี้ คือฝึกให้

พิจารณาสิ่งทั้งหลายที่ต ้องการเรียนรู ้ด ้วยการดึงเอา

ประสบการณ์จากการสะสม ปัญญารูจ้�า (สตุตมยปัญญา) มาใช้

งานโดยมองให้กว้าง มองให้ครบถ้วน มองให้เหน็การเชือ่มโยง

เพือ่ให้เกดิโลกทัศน์ใหม่ๆ ในสมมตสิจัจะของศาสตร์ต่างๆ รวม

ทั้งมองให้ทะลุมิติไปยังหลักแห่งความดีงามตั้งแต่ระดับ

จริยธรรมคณุธรรม ศลีธรรม ก้าวไปถงึหลกัธรรมหรอืสจัธรรม

ในศาสตร์ต่างๆ โดยจดุหมายปลายทางอยูท่ีก่ารพัฒนา ปัญญารู้คิด 

(จนิตามยปัญญา) ให้เข้มแขง็ เพ่ือเตรียมไว้เป็นฐานหรือต้นทนุใน

การสร้างปัญญารูจ้รงิ (ภาวนามยปัญญา) ในทีสุ่ด ประโยชน์ทีไ่ด้

จากการคดิด้วยรปูแบบนีจ้ะช่วยให้เกดิการเรยีนรูด้้วยปัญญาที่

สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองเป็นส�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่

นักเรียนนักศึกษาทุกระดับที่ขาดทักษะในการตอบค�าถาม

อตันยัเชิงวิจารณ์ (discussion) สามารถใช้การคดิเชงิส�านกึมา

ตอบค�าถามนัน้ๆ ได้ง่ายขึน้ เพียงแต่ใช้องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน

รวมกบั common senses และ professional senses ในสิง่

ทีผู่น้ัน้ก�าลงัศึกษา(ในระดับมหาวทิยาลยั/วชิาชพี) ให้หยดุอยูแ่ค่

นีก้พ็อ โดยไม่จ�าเป็นต้องเชื่อมโยงข้ามศาสตร์หรือมองในแง่ 

morality senses กบั spiritual senses ของ keyword นัน้ๆ 

แต่อย่างใด

 ส�าหรบัจุดเด่นของการคดิเชงิส�านกึ สามารถระบไุด้

ดงันี้

 (1) รู้จักนิยามของค�าหลักได้แม่นขึ้น จากการ 

ฝึกคิด และฝึกเขียน

 (2) คิดได้กว้างไกลขึ้น

 (3) เรียนรู้ศาสตร์จ�าเพาะสาขาได้ลึกซึ้งขึ้น

 (4) เหนี่ยวน�าให้เกิดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์หรือ

สาขาได้โดยอาศัยค�าหลักเป็นตัวเชื่อมโยง

 (5) คิดในเชิงบูรณาการได้ดีขึ้น

 (6) เป็นฐานการเรียนรู้ในมิติของความดีงามเพื่อ

สอนตนเองให้พึงสังวรในเรื่องดังกล่าว

 (7) เร่ิมมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่แฝงอยู ่ใน

ศาสตร์หรือวิชาต่างๆ มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

 (8) ใช้ทุกๆ Keyword สะท้อนความจริงทางโลก 

(สมมติสัจจะ) กับความจริงแท้ (ปรมัตถ์สัจจะ)

 (9) เป็นต้นทุนในการสร้างสัมมาปัญญา

กำรพัฒนำควำมคิดเชิงส�ำนึก
 สามารถพัฒนาและสร้างทักษะได้ด้วยการฝึก

พจิารณาสิง่ทีต้่องการรูจั้ก (keyword) อยูต่ลอดเวลา ทัง้ส่ิงที่

อยู่ในชีวิตประจ�าวันหรือด้านวิชาการ (ศาสตร์ที่ต้องการ 

เรียนรู้) โดยใช้ Keyword นั้นๆ เป็นต้นทางเข้าสู่วิถีการคิด  

วิธีนี้สามารถฝึกคิดคนเดียวหรือช่วยกันคิดเป็นกลุ่มได้ ผลที่ 

ได้รบัโดยรวมจะท�าให้เกดิทกัษะการคดิเชงิบรูณาการระหว่าง

ศาสตร์สาขาเดยีวกนัหรอืต่างสาขา รวมถึงการโยงข้ามมติไิปยงั

ความดีงามได้โดยง่ายจากผลลัพธ์ของประโยชน์และจุดเด่น 

ดงักล่าวข้างต้น ทัง้นีจ้ะต้องอาศยั อทิธบิาท 4 (ฉนัทะ วริยิะ  

จติตะ วมิงัสา) เป็นฐานในการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง จนสดุท้าย

เมือ่ความรูแ้ละปัญญาถกูบ่มเพาะจนแก่กล้าแล้ว จะก่อให้เกิด

การเรยีนรูอ้ย่างเชือ่มโยงทกุขณะจติทีม่กีารคดิวเิคราะห์ในทกุๆ

เรือ่งราว

เอกสำรอ้ำงอิง
 ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ. (2550). ควำมคิดอ่ืนๆ. 

เอกสารประกอบการสอนวชิา 000131 ทกัษะชวีติ ส�านกัวชิา 

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.
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ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมด้วยมงคล 38

Ethical and Moral Indicator Using The Festivity 38

บทคัดย่อ
 งานวจิยัในชัน้เรยีนชิน้นีเ้ป็นการหาดชันชีีว้ดัคณุธรรมจรยิธรรม โดยอาศยัมงคล 38 เป็นตวัเลอืกเพือ่เฟ้นหาจ�านวน

ดัชนีชี้วัดท่ีเหมาะสม และน�าผลมาสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและความดีงามของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการ

ศึกษาชีใ้ห้เหน็ว่านกัศกึษาสะท้อนส�านกึด้านคณุธรรมจรยิธรรมในแง่ความกตัญญตู่อบพุการแีละใฝ่ในการแสวงหาความรู ้รวม

ทั้งมีส�านึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม

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
 คณุธรรมจรยิธรรมในตัวมนษุย์สามารถบ่มเพาะได้ 

โดยผ่านการเรยีนรูจ้าก (1) การถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าอบรม 

สัง่สอนสบืต่อกนัมา (2) การได้พบเห็นบคุคลทีป่ระพฤตปิฏิบตัิ

ตนตามครรลองแห่งคุณธรรมเป็นแบบอย่างและ (3) การได้

ประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดคุณธรรมจริยธรรมในตน 

คณุธรรมจรยิธรรมจัดเป็นคณุสมบติัของมนุษย์ทีจ่�าเป็นต้องมีเพ่ือ

ประโยชน์ในการอยูร่่วมกนัในสังคมทีต้่องการความปกตสุิข โดย

ทัว่ไปสิง่เหล่านีส้ามารถหาได้จากหลักค�าสอนของทกุๆ ศาสนา

สถาบันการศึกษาจัดเป็นสังคมที่มีบุคคลระดับ

เยาวชนรวมทัง้ครอูาจารย์ทีม่าอยูร่วมกนัเป็นจ�านวนมาก เพือ่

ภารกิจในการถ่ายทอดความรู้หรือวชิาการ รวมทัง้การอบรมบ่ม

เพาะความดีงามเพื่อสร้างให้เยาวชนเหล่านี้เป็นมนุษย์ที่มี

คณุภาพในสังคม ความประพฤติทีแ่สดงออกในชีวติประจ�าวนั

ของบคุคลดงักล่าว โดยเฉพาะเยาวชนหรอืนกัศกึษาย่อมสะท้อนถงึ

ระดบัจิตส�านกึและคตธิรรมประจ�าใจทีซึ่มซับมาจากส่ิงรอบข้าง 

การสะท้อนความมคีณุธรรมจรยิธรรมของแต่ละบคุคลทีอ่าจ 

มองเห็นโดยภาพรวมสามารถกระท�าได้โดยอาศยัการศกึษาวจิยั

ในชัน้เรยีนด้วยการแสดงข้อคดิเหน็ ทศันคต ิหรอืเลอืกตวับ่งชี ้

ทีส่ามารถระบถุงึคณุธรรมจรยิธรรมในประเดน็ต่างๆ ได้อย่าง

ชดัเจนทัง้ระดบัตวับคุคล และภาพรวมของสงัคมนัน้ๆ ตัวบ่งชี้

เหล่านีส้ามารถเลือกใช้มงคล 38 ประการ ซึง่เป็นหลกัค�าสอน

ทัว่ไปในพุทธศาสนา (ปัญญา ใช้บางยาง, 2545) การศกึษาวจิยั 

ในชั้นเรียนด้วยหัวข้อดังกล่าว จึงช่วยสะท้อนความคิดหรือ

ทศันคตทิีแ่ฝงเร้นอยูใ่นจติส�านกึของผูใ้ห้ข้อมูลได้ในระดับหนึง่ 

อีกท้ังผลจากการศึกษาวิเคราะห์ต่อทัศนคติเหล่านี้สามารถ

สะท้อนถงึคณุธรรมโดยรวมของบคุคลในสงัคมนัน้ๆ ได้ค่อนข้าง

ชดัเจน

วตัถปุระสงค์
 หาดัชนชีีว้ดัเชงิคณุธรรม จรยิธรรมภายใต้ ทศันคติ 

ของนกัศกึษาช้ันปีที ่1 ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น

วธิกีำรวจิยั
 3.1 สร้างแบบสอบถาม (questionnaire) เพือ่ใช้

เป ็นเครื่องมือในการเก็บข ้อมูล โดยก�าหนดดัชนีชี้วัด  

(indicator) ด้วยหวัข้อในมงคล 38 ประการ ตามรูปแบบของ 

Delphi Tecnique (Canter, 1996)

 3.2 วิเคราะห์แบบสอบถามตามกรรมวิธีของ  

Delphi ดงันี้ 

 3.2.1 ส่งแบบสอบถามให้กลุ ่มประชากร

ตัวอย่างโดยเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  

000 131 ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นกลุ ่มวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส�าหรบัภาคต้นปีการศกึษา 2550 เป็น

ผูต้อบแบบสอบถาม 

 3.2.2 ให้นกัศกึษาแต่ละคนตดัสนิใจอย่างอสิระ 

โดยเสนอทางเลือก 3 ทางว่าจะเลือก ไม่เลือก หรือไม่ออก 

ความเหน็อย่างใดอย่างหนึง่ โดยวธิที�าเครือ่งหมายลงในช่องที่

ก�าหนดในแต่ละหัวข้อของมงคล 38 ประการ 
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 3.2.3 ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจ

ว่าเลือก จะต้องให้ค่าระดบัความส�าคญั (significance rating) 

ระดับใดระดบัหน่ึงทีก่�าหนดค่าเป็นจ�านวนเตม็จากค่าน้อยไป

หาค่ามาก (จาก 1 ถงึ 5) ก�ากบัตวัเลอืกนัน้ๆ มาด้วย ซึง่ก�าหนด

ค่าหมายเลข 1 หมายถึงส�าคัญมากที่สุดและค่าหมายเลข 5 

ส�าคญัน้อยท่ีสุด โดยวิธีท�าเครือ่งหมายลงในช่องทีก่�าหนด

 3.2.4 ในกรณทีีผู่ต้อบแบบสอบถาม ตดัสนิใจ 

ไม่เลือก หรือไม่ออกความเห็น ผู้ตอบไม่ต้องให้ค่าระดับ 

ความส�าคัญของดัชนช้ีีวัดตัวนัน้ๆ 

 3.2.5 ค�านวณระดบัความส�าคญัเฉลีย่ (average 

significance rating) ของดชันชีีว้ดัทกุตวั แล้วน�ามาเรยีงล�าดบั

ใหม่ จากค่าน้อยทีส่ดุไปหาค่ามากทีสุ่ด ทัง้น้ีมเีง่ือนไขว่าถ้าดัชนี

ชีว้ดัตวันัน้ๆ ถกูเลอืกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมด จะไม่น�าค่าระดับความส�าคญัเฉล่ียมาร่วม

เรยีงล�าดบัใหม่ 

 3.2.6 น�าดชันีชีว้ดัจากการจดัล�าดับใหม่มาสรุป

เป็นดัชนีชี้วัดคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา โดยสามารถ

เลอืกจ�านวนดชันไีด้ตามต้องการ

 3.2.7 การค�านวณค่าระดับความส�าคัญเฉล่ีย

จะใช้สูตรดงัแสดงในสมการที ่1 หรือสมการที ่2 ดงันี้

 R
i
 =    (1)

หรอื R
i
 =    (2)

ในทีน่ี ้ R
i
 = ค่าระดบัความส�าคญัเฉลีย่ของดัชนชีีว้ดัตวัที ่i  

(i = 1, 2, 3, …38)

 I
ij
 = จ�านวนผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกดชันชีีว้ดั

ตวัที ่i ด้วยค่าระดบัความส�าคญัล�าดบัที ่j (j = 1, 2, 3 …..5) 

 R
j
 = ค่าระดบัความส�าคญัล�าดบัท่ี j (R

j
 = j)

 J
i
  = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่เลือก 

ดชันชีีว้ดัตวัที ่i = ∑ I
ij

ผลกำรวจิยั
 ผลจากการส่งแบบสอบถามจ�านวนทัง้สิน้ 30 ชดุ  

ให้นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิา 000 131 ทักษะชวีติ ในภาคการศกึษา

ต้น ประจ�าปีการศึกษา 2550 ได้แบบสอบถามกลับคืนมา

ทัง้หมด (ร้อยละ 100) เมือ่น�าผลมาวเิคราะห์ตามกรรมวธิขีอง 

Delphi แล้วปรากฏผลดงัแสดงในตารางที ่1 และจากการเลอืก

ค่าเฉลีย่ของแต่ละดชันชีีว้ดั (หวัข้อมงคล) น�ามาเรยีงล�าดบัจาก

ค่าน้อยไปหาค่ามาก จะได้ผลดงัแสดงในตารางที ่2 โดยดชันีชี้

วดัท่ีเลอืกไว้ตามจ�านวนทีเ่หมาะสมได้สรปุไว้ในตารางที ่3

ตำรำงที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยวิธี Delphi Technique

ดัชนีชี้วัด
จ�ำนวนนักศึกษำ ระดับควำมส�ำคัญ, คน

กำรเรียง
ล�ำดับเลือก ไม่เลือก

ไม่ออก
ควำมเห็น

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

ไม่ออก
ควำมเห็น

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
-
-
-
-
-
-
-
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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
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามดงัสรปุในตารางท่ี 1 

พบว่านกัศึกษาเลอืกดัชนชีีวั้ดตามเกณฑ์ทีก่�าหนดได้ 28 ข้อ 

ส่วนท่ีเหลือไม่ได ้ถูกเลือกมาพิจารณาเนื่องจากผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกดชันชีีวั้ดเหล่านัน้น้อยกว่า 15 คน หวัข้อที่

ไม่ถกูเลอืกจ�านวน 10 หัวข้อได้แก่ การสงเคราะห์บตุร การ

สงเคราะห์ภรรยา การสงเคราะห์ญาต ิประพฤตพิรหมจรรย์ 

เห็นอริยสัจ ท�านิพพานให้แจ้ง จิตไม่หวั่นไหว จิตไร้โศก จิต

ปราศจากกเิลส และจิตเกษม มงคลเหล่านีเ้ป็นหัวข้อ (คาถา) 

ทีจ่ดัไว้ล�าดบัท้ายๆ ซึง่ยงัไม่เก่ียวข้องหรือน�ามาใช้ประโยชน์ตรง

ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (นกัศกึษา) ในสภาวะ

ปัจจุบัน ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้จงึน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจรงิ

 การจัดล�าดับความส�าคัญจะอาศัยค่าระดับความ

ส�าคัญเฉล่ีย ดังสรุปในตารางที่ 1 มาเป็นตัวตัดสินกล่าวคือ  

ค่าใดทีต่�า่กว่า ค่าน้ันจะมรีะดัับความส�าคญัสงูกว่า นัน่คือค่าที่

ต�า่สดุจะมลี�าดบัความส�าคญัสงูสดุ ในกรณทีีด่ชันชีีว้ดัมค่ีาเฉลีย่

เท่ากัน การจัดเรียงล�าดับจะอาศัยจ�านวนคนที่เลือกดัชน ี

ตวันัน้ๆ มากกว่ามาเป็นเกณฑ์พจิารณา ถ้าจ�านวนคนทีเ่ลอืก

ดชันตีวันัน้ๆ ยงัเท่ากนัอกี จะพจิารณาจากจ�านวนคนทีเ่ลอืก

ความส�าคัญระดับ 1 มากกว่ามาเป็นเกณฑ์ตัดสินดัชนีชี้วัด

ล�าดบัท่ี 22 กบั 23 (ตารางที ่1) และล�าดบัที ่9 กับ 10 (ตาราง

ที ่2) เป็นตวัอย่างของผลทีเ่กดิจากการใช้เกณฑ์ดงักล่าว

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�าคญัอกีประการหนึง่ทีม่ผีลต่อการจดัล�าดบั

ของดชันช้ีีวัด คอื ระดับความส�าคญั เมือ่พจิารณาจากข้อมลูใน

ตารางท่ี 2 จะสังเกตได้ว่าในล�าดับต้นๆ จะมีจ�านวนผู้เลือก

ระดับความส�าคัญ (ระดับ 1) อยู่ในเกณฑ์สูง และจ�านวน 

ดงักล่าวจะลดหล่ันกันไปจากค่ามากไปสูค่่าน้อย ซึง่อาจกล่าว

ได้ว่า ถ้ามผู้ีเลือกระดับความส�าคญัเท่ากับ 1 มากเท่าใด ดชันี

ชีว้ดัตัวนัน้มโีอกาสจะถกูเลอืกอยููใ่นล�าดบัต้นๆมากขึน้เท่านัน้ 

และปัจจัยนี้มีอิทธิพลสูงกว่าจ�านวนคนที่เลือกดัชนีชี้วัด  

ผลวเิคราะห์ทีไ่ด้สามารถคาดการณ์ได้ว่า ถ้ามผีูเ้ลอืกดชันชีีว้ดั

ตวัใดเป็นจ�านวนมาก โอกาสทีด่ชันชีีว้ดัตวันัน้จะอยูใ่นล�าดบั

ต้นๆ จะมมีาก แต่ตวัตดัสนิสุดท้ายจะอยูท่ี่จ�านวนผู้เลอืกระดบั 

ความส�าคัญนัน่คือ ถ้ามีผูเ้ลอืกระดบัความส�าคญัค่าน้อย (เช่น 

1 หรือ 2) เป็นจ�านวนมากเท่าใด ดัชนีชี้วัดตัวน้ัจะเป็นตัวที่ 

ถกูเลือกเป็นล�าดบัต้นๆ

 เมือ่ใช้ระดบัความส�าคญัเฉลีย่ดงักล่าวมาพจิารณา

การจดัล�าดบั จะสามารถเรยีงล�าดบัจากส�าคญัทีส่ดุ (ล�าดบัที่ 

1) เรือ่ยๆ ไปจนถึงล�าดบัสดุท้ายได้ 28 ล�าดบัตามผลทีป่รากฏ

ในตารางที ่2 ซึง่พบว่านกัศกึษาเกอืบทัง้หมดให้ความส�าคญักบั

ความกตญัญ ูการบ�ารุงบิดามารดาและความเป็นพหสูตู เป็น

มงคลท่ีมคีวามส�าคญัในล�าดับต้นๆ คอื 1 2 และ 3 ตามล�าดับ

เมือ่ไล่ล�าดบัต่อๆ กันมาจะพบว่า ล�าดบัที ่1 ถึง 5 ดชันชีีว้ดัจะ

สะท้อนถงึคณุธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาในด้านความกตญัญู

และบพุการรีวมทัง้เป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่ใจในการศกึษา ล�าดบัที ่6 ถงึ 

10 ยังแสดงถึงความประพฤติที่ดีงามในตน อันได้แก่ วาจา

สภุาษิต อ่อนน้อมถ่อมตน และการให้ความเคารพ

 การวิจัยครัง้น้ีมผีูเ้ลอืกดชันวีดัจ�านวน 8 ตวั ถงึร้อย

ละ 100 กล่าวคือ นกัศึกษาทัง้ 30 คน มีความเห็นตรงกนัว่า

สมควรเลอืกหวัข้อมงคลทัง้ 8 ตวั มาเป็นดัชนีชีว้ัดคุณธรรม

จรยิธรรม (ตารางที ่1) จากข้อมลูทีไ่ด้จะสงัเกตเหน็ว่า ถ้าไม่ใช้

ค่าระดับความส�าคัญมาพิจารณาประกอบ การเรียงล�าดับ 

ความส�าคัญจะกระท�าไม่ได้ เพราะดัชนีชี้วัดทั้ง 8 ตัว จะมี 

ความส�าคญัเท่ากัน และถ้าจะเลอืกสรปุผลโดยวธิน้ีี การเลอืก

ดชันชีีวั้ดในตารางที ่2 จะแตกต่างกนัและไม่สามารถเรยีงล�าดบั

ได้ ซ่ึงจะไม่สอดคล้องกบักรรมวิธขีอง Delphi

 ผลทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีโ้ดยภาพรวมสรปุได้ว่า 

มงคล 38 ประการทีเ่สนอให้เป็นดัชนชีีว้ดัของนกัศกึษา มงคล

ที่นักศึกษามีความเห็นว่าควรน�ามาเป็นดัชนีชี้วัดมีจ�านวน  

28 ข้อ เมื่อเรียงล�าดับความส�าคัญโดยตัดสินใจเลือกไว้ 10 

อนัดบัลดหลัน่กนัไปจะปรากฏผลดงัแสดงในตารางที ่3 โดย 

ผลสรปุสดุท้ายสามารถกล่าวได้ว่า จากการสุม่เลอืกนกัศกึษา

ชัน้ปีที ่1 ทีเ่รยีนวชิา 000 131 ทกัษะชีวติในภาคการศกึษาต้น 

ปีการศกึษา 2550 ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น จ�านวน 30 คน 

นกัศกึษาได้เลอืกมงคล 38 มาเป็นดชันชีีว้ดัคณุธรรมจรยิธรรม 

และเมือ่เรยีงล�าดับความส�าคญัแล้วเหน็ว่า ดชันชีีว้ดัคณุธรรม

จริยธรรมที่ควรมีในตัวนักศึกษา 5 อันดับแรก คือ ความ

กตัญญู การบ�ารุงบิดามารดา ความเป็นพหูสูต การคบ

บณัฑติ และการงานไม่อากลู นัน่คอืนกัศกึษายงัมีจติส�านกึ

ด้านคณุธรรมในแง่ความกตญัญรููค้ณุและมุง่มัน่ปฏบิติัตนในการ

ใฝ่ศกึษาเป็นส�าคญั

เอกสำรอ้ำงองิ
ปัญญา ใช้บางยาง. (2545). มงคลชีวิต 38  

ประกำร ส�ำหรับนักเรียน. ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม. 

กรงุเทพมหานคร.

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

และความดีงามของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาจากการเฟ้นหาดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมจ�านวน 10 ตัว ชี้ให้

เห็นว่านักศึกษาสะท้อนส�านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในแง่ความกตัญญูต่อบุพการี และใฝ่ในการแสวงหาความรู้ รวมทั้งมี

จิตส�านึกต่อการปฏิบัติตนเพื่อเป็นคนดีในสังคม

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 สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกอีกทั้ง

ลักษณะการด�ารงอยู่ของชีวิตตกอยู่ในยุคของวัตถุนิยมและ

บรโิภคนยิม สิง่ดงักล่าวถอืได้ว่าเป็นเหตปัุจจยัแห่งความเสือ่ม 

ผลทีป่ระจักษ์ชดัต่อข่าวสารข้อมลูในชวีติประจ�าวนัส่วนใหญ่ 

จะเป็นเรื่องของอาชญากรรม ความหิวโหย การท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากน�้ามือมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อมอง

ในมิตขิองศาสนาแล้วจดัได้ว่า สิง่เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ถงึการ

เบียดเบียนและความขาดแคลน ซึ่งปฐมเหตุของสิ่งที่สะท้อน

ออกมาก็คือ มนุษย์เริ่มขาดความดีงามในจิตใจ มิได้น�าหลัก

แห่งความดีงามซ่ึงมีอยู่ในค�าสอนของศาสนาต่างๆ มาศึกษา

และประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน การชะลอปัญหาหรือ

การแกปั้ญหา อาจกระท�าได้โดยผ่านการชีน้�า และสัง่สอนใน

สิง่ทีถ่กูต้องดงีาม เพือ่กระตุ้นมโนธรรมส�านกึในจติมนษุย์ เริม่

ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ทั้งในระดับพ้ืนฐานและ

อดุมศกึษา โดยอาศยัเคร่ืองมอื วธิกีาร และเหตุปัจจยัทีเ่หมาะสม 

 เหตุผลและควำมจ�ำเป็น 

 คณุธรรมจริยธรรมในตวัมนษุย์สามารถบ่มเพาะได้

โดยผ่านการเรยีนรู้จาก (1) การถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าอบรม

สัง่สอนสืบต่อกนัมา (2) การได้เหน็บคุคลทีป่ระพฤตปิฏบิติัตน

ตามครรลองแห่งคุณธรรมเป็นแบบอย่าง และ (3) การได้

ประพฤตปิฏบัิตด้ิวยตนเองจนเกดิคุณธรรมจริยธรรมในตน

 สถาบันการศึกษาจัดเป็นสังคมที่มีบุคคลระดับ

เยาวชนรวมทัง้ครอูาจารย์ทีม่าอยูร่วมกนัเป็นจ�านวนมาก เพือ่

ภารกิจในการถ่ายทอดความรู้หรือวิชาการรวมทั้งการอบรม

บ่มเพาะความดีงาม เพื่อสร้างให้เยาวชนเหล่านี้เป็นมนุษย์ท่ี

มีคุณภาพในสังคม ความประพฤติที่แสดงออกในชีวิตประจ�า

วันของบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษา ย่อมสะท้อนถึง

ระดับจิตส�านึกและคติธรรมประจ�าใจ ที่ซึมซับมาจากสิ่งรอบ

ข้าง การสะท้อนส่ิงดังกล่าวที่อาจมองเห็นโดยภาพรวม

สามารถกระท�าได้โดยอาศยัการศกึษาวจิยัในช้ันเรยีนด้วยการ

แสดงข้อคิดเห็น ทัศนคติหรือเลือกตัวบ่งช้ีที่สามารถระบุถึง

คณุธรรมจรยิธรรมในประเดน็ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทัง้ระดบั

ตวับคุคล และภาพรวมของสงัคมนัน้ๆ ตวับ่งชีเ้หล่านีส้ามารถ

เลือกใช้มงคล 38 ประการ ซึง่เป็นหลกัค�าสอนทัว่ไปในพทุธ

ศาสนา (ปยทุธ์ ปยตุโต, 2528, ปัญญา ใช้บางยาง, 2545) ด้วย

เหตุดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยด้วยหัวข้อ 

ข้างต้น เพือ่ช่วยสะท้อนความคดิหรือทศันคตทิีแ่ฝงเร้นอยูใ่น

จิตส�านึกของผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งผลจากการศึกษาวิเคราะห์ต่อ

ทัศนคติเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงคุณธรรม โดยรวมของ

บุคคลในสังคมนั้นๆ ได้ระดับหนึ่ง

 แนวคิดทฤษฎี
 มงคลในความหมายทีเ่ข้าใจได้โดยง่ายกค็อื ธรรม 

ทีน่�ามาซ่ึงความสขุความเจรญิ หรอืสิง่ทีท่�าให้มโีชคด ี (ปยุทธ์ 

ปยุตโต, 2528) จากการเล่าขานสืบต่อตั้งแต่สมัยพุทธกาล  

มีการกล่าวสรุปถึงที่มาของมงคล 38 ว่า เป็นพุทธพจน์ของ
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พระพุทธเจ้าท่ีทรงแสดงแก่เทวดาในยามค�า่คืนหนึง่ ณ เชตวัน

มหาวหิารในกรงุสาวตัถ ีและได้ตรสัซ�า้มงคลดงักล่าวแก่พระ

อานนท์ไว้อีกโสดหนึ่ง ในเช้าวันรุ่งขึ้น (ปัญญา ใช้บางยาง, 

2545)

 การน�ามงคล 38 มาเผยแพร่ชีแ้นะให้เกดิประโยชน์

แก่สงัคมมนษุย์สามารถอาศัยแนวคดิทีว่่า มงคลใดสมควรถกู

เลอืกและถกูจดัล�าดบัความส�าคญัทีน่�ามาเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติตามทัศนคติของกลุ่มบุคคลที่ก�าลังท�าหน้าที่ 

ต่างๆ กัน โดยมีความเชื่อว่า ถ้าผู้ใดมีการปฏิบัติตนตามหลัก

แห่งมงคลได้มากข้อเท่าใด ผู้นั้นก็จะมีความเจริญ มีความสุข

เฉพาะตนยิ่งข้ึนเท่านั้น หรืออาจเหน่ียวน�าให้สังคมรอบข้าง

เกิดความสงบสุขได้ ทฤษฎีเกี่ยวกับมงคล 38 เป็นเรื่องเกี่ยว

กับนามธรรม ซึ่งประโยชน์ทางรูปธรรมจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อ

มนุษย์มีการน�ามงคลมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป้าหมายในการ

พัฒนาคุณธรรมในตนไปสู่ความดีงามทางกาย วาจา และใจ 

หากจะกล่าวเป็นทฤษฎทีางโลกให้ใกล้เคยีงและสอดคล้องกบั

มงคล 38 อาจองิหลกัธรรมในโอวาทปฏโิมกข์ทีก่ล่าวว่า “ละช่ัว 

ประพฤตดิ ีและท�าจิตใจให้บริสุทธิ์” นั่นเอง

 ดังนั้น การน�ามงคล 38 ซ่ึงถูกจัดหมวดหมู่และ

ล�าดับความยากง่ายต่อการปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้วมาให้บุคคล

เป้าหมาย (นกัศกึษา) ได้แสดงทศันคตผ่ิานหวัข้อมงคลต่าง ๆ  

ออกมาว่ามีมโนธรรมส�านึกในเร่ืองใด และมากน้อยเพียงไร 

ตามล�าดับความส�าคัญ จะช่วยสะท้อน (1) คุณธรรม (2) ความ

ปรารถนาหรือมุ่งมั่นในส่ิงดีงาม และ (3) การกระตุ้นให้เกิด

การประพฤติปฏิบัติในปัจเจกบุคคลหรือภาพรวมของสังคม

นั้น ๆ ได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 หาดัชนีชี้วัดเชิงคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ทัศนคติ

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค�ำถำมกำรวิจัย
 การวิจัยครัง้นีส้ามารถต้ังประเดน็ค�าถามเพือ่ค้นหา

ค�าตอบได้อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. นกัศึกษาเลอืกมงคลข้อใดบ้างมาเป็นดัชนชีีว้ดั

 2. นกัศกึษาเลอืกมงคลข้อนัน้ๆ มากน้อยลดหลัน่

กันอย่างไร

 3. นกัศึกษาให้ความส�าคัญของตวัเลอืก (มงคลข้อ

นั้นๆ) อยู่ในระดับใด

 4. ระดบัความส�าคญัโดยภาพรวมของมงคลเหล่า

นั้นเป็นอย่างไร

 5. มงคลที่ถูกเลือกมากที่สุดตามการแปลผลใน

ค�าถามข้อที ่4 ข้างต้น จากล�าดบั 1 ถึง 10 คอื มงคลข้อใดบ้าง

สมมติฐำนกำรวิจัย  

 1. มงคล 38 จัดเป็นสิ่งดีงามที่เมื่อน�าไปประพฤติ

ปฏบิตั ิหรอืน�าไปพนิจิพจิารณาอยูเ่นอืงๆ แล้วสามารถเหนีย่ว

น�าให้เกดิมโนธรรมส�านกึในตนได้ สามารถก่อให้เกดิประโยชน์

กับตนเองและสังคมรอบข้างได้  

 2. การจัดล�าดับมงคลจากล�าดับที่ 1 (ส�าคัญหรือ

ชื่นชอบมากที่สุด) ลดหลั่นกันไป จะสะท้อนความคิดหรือ

ความรู้สึก หรือจิตไร้ส�านึกของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ในสังคมนั้นได้ในระดับที่มีนัยยะส�าคัญ  

 3. ระเบียบวิธีวิจัยที่น�ามาใช้สามารถแปรผลใน

ระดับที่น่าเชื่อถือได้  

ระเบียบวิธีวิจัย  

 ขั้นตอนวิจัยมีล�าดับดังต่อไปนี้  

 1. สร้างแบบสอบถาม (questionnaire) เพือ่ใช้เป็น

เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู โดยก�าหนดดชันชีีว้ดั (indicator) 

ด้วยหัวข้อในมงคล 38 ประการ ตามรูปแบบของ Delphi 

Technique (Canter, 1996, Ott, 1978)  

 2. วเิคราะห์แบบสอบถามตามกรรมวธิขีอง Delphi 

ดงันี ้  

 2.1 ส่งแบบสอบถามให้กลุม่ประชากรตัวอย่าง โดย

สุม่เลอืกนกัศึกษาชัน้ปีที ่1 ทีล่งทะเบยีนเรียนวชิา 000 131 

ทักษะชีวิต ซ่ึงเป็นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ส�าหรบัภาคปลาย ปีการศกึษา 2549 และภาคต้น 

ปีการศกึษา 2550 เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  

 2.2  ให้นักศึกษาแต่ละคนตัดสินใจอย่างอิสระ 

โดยเสนอทางเลอืก 3 ทางว่าจะ เลอืก ไม่เลอืก หรอื ไม่ออก 

ความเหน็ อย่างใดอย่างหนึง่ โดยวธิที�าเครือ่งหมายลงในช่อง

ว่างท่ีก�าหนดในแต่ละหวัข้อของมงคล 38 ประการ  

 2.3 ในกรณทีีผู่ต้อบแบบสอบถามตัดสนิใจว่าเลอืก 

จะต้องให้ค่าระดบัความส�าคญั (significance rating) ระดบัใด

ระดบัหนึง่ทีก่�าหนดค่าเป็นจ�านวนเตม็จากค่าน้อยไปหาค่ามาก 

(จาก 1 ถึง 5) ก�ากับตัวเลือกนั้นๆ มาด้วย ซึ่งก�าหนดค่า

หมายเลข 1 หมายถงึส�าคญัมากทีส่ดุ และค่าหมายเลข 5 ส�าคญั

น้อยท่ีสดุ โดยวธีิท�าเครือ่งหมายลงในช่องทีก่�าหนด  

 2.4 ในกรณทีีผู่ต้อบแบบสอบถามตดัสนิใจ ไม่เลอืก 

หรอื ไม่ออกความเห็น ผูต้อบไม่ต้องให้ค่าระดบัความส�าคญั 

ของดชันชีีว้ดัตวันัน้ๆ   
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 2.5 ค�านวณค่าระดบัความส�าคญัเฉลีย่ (average 

significance rating) ของดชันช้ีีวดัทกุตวัแล้วน�ามาเรยีงล�าดบั

ใหม่จากค่าน้อยท่ีสุดไปหาค่ามากท่ีสดุ แต่มเีงือ่นไขว่า ถ้าดชันี

ชีว้ดัตวันัน้ๆ ถกูเลอืกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมดจะไม่น�าค่าระดบัความส�าคญัเฉล่ียมาร่วม

เรยีงล�าดบัใหม่  

 2.6 น�าดชันชีีว้ดัจากการจดัล�าดบัใหม่มาสรปุเป็น

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยสามารถเลือก

จ�านวนของดชันไีด้ตามต้องการ  

 2.7 การค�านวณค่าระดับความส�าคัญเฉลี่ยจะใช้

สตูร ดงัแสดงในสมการที ่1 ดงันี้

 R
i  
=   (1) 

ในท่ีนี ้ R
i
  = ค่าระดบัความส�าคญัเฉล่ียของดัชนีช้ีวดัตวัที ่i 

(i = 1, 2, 3,……38)  

 I
ij
 = จ�านวนผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกดชันชีีว้ดั

ตวัที ่i ด้วยค่าระดบัความส�าคญั ล�าดบัที ่j (j = 1, 2, 3,….5) 

 R
j
 = ค่าระดับความส�าคัญล�าดับที่ j (R

j
 = j) 

 J
i
 = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่เลือก

ดชันช้ีีวัดตวัท่ี i = ∑I
ij

ผลกำรวิจัย
 นกัศกึษาช้ันปีที ่1 ท่ีลงทะเบยีนเรยีนวชิา 001 131 

ทักษะชีวิต (วิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ถูก

ก�าหนดเป็นกลุ ่มประชากรส�าหรับการสุ ่มตัวอย่างด้วย

แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยเลือกนักศึกษา 3 กลุ่ม (ใน 6 

กลุม่) จากนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนในภาคปลายของปีการศึกษา 

2549 แต่ละกลุ่มมีนักศึกษา 60 คน 50 คน และ 60 คน 

แบบสอบถามได้ถกูแจกให้นกัศกึษาทกุคน และได้รบัคนืกลบั

มา 55 ชุด 48 ชุด และ 53 ชุด ตามล�าดับ ซึ่งเทียบได้เป็น

ร้อยละ 91.67, 96.00 และ 88.33 ตามล�าดับ นอกจากนี้ ยัง

มวีจิยัต่อโดยอาศยันกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคต้นของ

ปีการศึกษา 2550 ซึ่งมีนักศึกษาเพียง 1 กลุ่ม (30 คน) เป็น

ประชากรสุ่ม โดยสามารถควบคุมแบบสอบถามให้ตอบกลับ

คืนมาให้ทั้งหมด ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่านักศึกษาทั้งหมดที่เป็น 

กลุ่มเป้าหมายจ�านวน 200 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา

ทั้งสิ้น 186 คน หรือเทียบได้เป็นร้อยละ 93

 เม่ือน�าผลมาวิเคราะห์ตามกรรมวิธีของ Delphi 

โดยวิเคราะห์แยกเป็น 4 กลุ่ม และวิเคราะห์เป็นภาพรวม 

ของแนวคิดเห็นทั้งหมด จะปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1 

ถึงตารางที่ 4 โดยผลสรุปรวมทั้ง 4 กลุ่ม แสดงในตารางที่ 1 

ส�าหรับตารางที่ 2 เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามของนักศึกษาที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 2550  

(ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ, 2551) ส่วนตารางที่ 3 เป็นการเปรียบ

เทียบความแตกต่างของล�าดับ (ranking) ของดัชนีช้ีวัด

ระหว่างกลุม่ทัง้ 4 ตารางที ่4 เป็นผลการวจิยัทีใ่ห้ภาพรวมว่า

นักศึกษามีทัศนคติต่อการเลือกมงคล 38 ประการ มาเป็น

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรม โดยเลือกความส�าคัญจาก 10 

ล�าดับแรก มาเป็นข้อสรุป

ตำรำงที่ 1 สรุปข้อมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม

ดัชนีชี้วัด

ช่องตัวเลือก ระดับควำมส�ำคัญ
กำรเรียงล�ำดับ 

Rankingเลือก ไม่เลือก
ไม่ออก

ควำมเห็น
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
ไม่ออก 

ควำมเห็น
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
ไม่ออก

ควำมเห็น
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)
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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

 ผลทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีโ้ดยภาพรวมสรปุได้ว่า 

มงคล 38 ประการ ท่ีเสนอให้เป็นดัชนีชี้วัดโดยนักศึกษา 

มีจ�านวน 32 ข้อ เมื่อเรียงล�าดับความส�าคัญโดยตัดสินใจ 

เลือกไว้ 10 อันดับ ลดหล่ันกันไปจะปรากฏผลดังแสดงใน 

ตารางที่ 4 ซึ่งผลสรุปสุดท้ายสามารถกล่าวได้ว่า จากการสุ่ม

เลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชา 000 131 ทักษะชีวิต  

ข้อคิดเห็นของนักศึกษาจ�านวน 186 คน ที่เลือกมงคล 38  

มาเป็นดชันชีีว้ดัระดบัคณุธรรมจรยิธรรม และเมือ่เรยีงล�าดบั

ความส�าคัญแล้วเห็นว่า ดัชนีชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมที่ควรมี

ในตวันกัศกึษา 5 อนัดบัแรก คอื ความกตญัญ ูการบ�ารุงบิดา

มารดา ความเป็นพหสูตู ไม่คบคนพาล และการตัง้ตนไว้ชอบ 

นัน่คือนกัศึกษายงัมจีติส�านกึด้านคณุธรรมในแง่ความกตัญญู

รู้คุณ และมุ่งมั่นปฏิบัติตนในการใฝ่ศึกษาและการประพฤติ

ตนเป็นคนดีในสังคมเป็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะและประโยชน์/ผลกระทบจำกกำรน�ำ

กำรวิจัยไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลง
 1. ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนนักศึกษาหรือ

องค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไป หันมาให้ความส�าคัญของหลัก

ธรรมในศาสนาพุทธ

 2. เป ็นตัวอย่างให้ครูอาจารย์ระดับต�่ากว ่า

อดุมศกึษา น�ากรรมวธิไีปหาข้อมลูต่าง ๆ  ทีต้่องการจดัล�าดบั

ความส�าคัญ (ranking) แบบถ่วงน�้าหนัก (weighting scale, 

significant rating) 

 3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

และผู้เกี่ยวข้องในองค์กร

เอกสำรอ้ำงอิง
  1. ปยุทธ์ ปยุตโต. (2528). พจนำนุกรมพุทธ

ศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กรุงเทพมหานคร.

 2. ปัญญา ใช้บางยาง. (2545). มงคลชีวิต 38 

ประกำร ส�ำหรบันกัเรยีน. ธรรมสภาและสถาบนับนัลอืธรรม 

กรงุเทพมหานคร.

 3. ศภุฤกษ์ สนิสุพรรณ. (2551). ดชันชีีว้ดัคณุธรรม

จรยิธรรมด้วยมงคล 38. วารสารศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น, (1)1, 50-56.

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

Impact Assessment. 2nd Ed., McGraw-Hill, lnc., 

New York.

 5. Ott, W.R. (1978). Environmental Indices 

: Theory and practice. Ann Arbor Science Publisher 

lnc., Ann Arbor, Michigan.
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มงคล 38 ประโยชน์ที่บุคคลในวงการศึกษาควรได้รับ

อำรัมภบท
 เมือ่เอ่ยค�าว่า “มงคล 38” หรอืเรยีกกนัท่ัวไปว่า มงคลชวีติ ผูอ่้าน (บางคน) คงเกดิความรู้สกึว่าเป็นเรือ่งของศาสนา

พทุธในระดบัน่าเบ่ือหน่ายหรอืรูแ้ล้วกง็ัน้ๆ ตามด้วย ไม่อยากฟัง ไม่อยากรู้ซ�า้ ไม่อยากอ่านและเอาไว้ก่อน ไว้ศกึษาทหีลงั (เมือ่

คราวแก่เฒ่า) กไ็ด้ โดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็นนกัศึกษาส่วนใหญ่ หรือแม้แต่บางครบูาอาจารย์ในทกุระดบั

 แม้ว่ามงคล 38 จะดูเป็นเรือ่งทีอ่าจจะเกิดความรูสึ้กดงักล่าวได้ง่าย แต่ถ้าลองแง้มใจสักนดิ ลองสละเวลาอ่านบทความ

นีใ้ห้จบเพยีงหนึง่เท่ียว บางทบีญุกุศลเก่าทีเ่คยได้สร้างสมมา อาจช่วยเตอืนใจให้ท่านเปลีย่นความคิดใหม่จนรูส้กึว่า เราก�าลงัปฏบิตัิ

ตนตามครรลองของมงคล 38 อยูอ่ย่างไม่รูต้วั เพยีงแต่ไม่ได้เฉลียวใจ เนือ่งเพราะไม่มใีครมาบอกกล่าวตอกย�า้ให้ตระหนกัถงึสิง่ดี

งามท่ีองค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจ้าทรงประทานให้แก่มนษุย์และเทวดาไว้เมือ่เกือบ 2,600 ปีมาแล้ว

 บทความนีจ้ะพยายามเขยีนเนือ้หาให้กระชบัโดยไม่ลงรายละเอยีดปลกีย่อยเกนิไปแต่จะใช้ค�าหลกั (keyword) ท่ีไม่

ขยายความมากนกัมาใช้สือ่ความ โดยอนมุานว่า ผูท้ีจ่ะมาอ่านบทความนีม้ ี“ต้นทนุทางธรรมะ” มาในระดบัทีเ่กิดมงคลข้อที ่26 

(ฟังธรรมตามกาล) และข้อที ่30 (สนทนาธรรมตามกาล) อยูบ้่างแล้ว แม้จะฟังด้วย “สตุตมยปัญญา” ผ่านบทความนี ้หรอืสนทนา

ธรรมกบัตนเองด้วย “จินตามยปัญญา” กต็าม ท้ังนีก้เ็พือ่ตอกย�า้ปัญญาตวัสดุท้ายคอื “ภาวนามยปัญญา” ท่ีได้เคยปฏบิตัตินตาม

มงคลเหล่านัน้มาบ้างแล้ว ก็ถอืว่าเป็นเรือ่งน่ายนิดแีละช่วยให้เกิดมงคลเพิม่เตมิไปโดยปรยิาย 

นิยำมและควำมหมำย
 ค่าว่า “มงคล (festivity)” เป็นค�าทีเ่ก่ียวข้องใกล้ชดิ

กบัค�าว่า คณุธรรม (morality) และจรยิธรรม (ethics) จงึจะ

ให้นยิามให้เข้าใจตรงกันกบัความหมายอย่างกระชบัในเบือ้งต้น 

ไว้ก่อนว่า  

 มงคล คอื ส่ิงทีท่�าให้มโีชคด ีธรรมทีน่�ามาซึง่ความ

สขุความเจรญิ  

 คณุธรรม คือ การมจีติปกต ิสงบ ร่มเยน็  

 จรยิธรรม คอื การประพฤตตินตามหลกัทีถ่กูต้อง 

ดงีาม  

 และส�าหรบัทีม่าของ มงคล 38 น้ัน มาจากพุทธพจน์

ที่แสดงแก่เทวดา ณ เชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถี สมัย

พทุธกาลในประเทศอนิเดยี โดยเน้ือหาของมงคลน้ีได้ตรัสซ�า้แก่ 

พระอานนท์เถระอีกครั้งหน่ึง จัดเป็นธรรมะส�าหรับมนุษย์ 

ทกุคน ไม่แต่เทวดาเท่านัน้ ถ้าจะกล่าวให้รวบรดักอ็าจกล่าวได้

ว่า “เป็นธรรมะเพือ่ด�าเนนิชีวติให้เจริญงอกงามบรรลุประโยชน์

และก่อให้เกดิความสงบสุข”

ประเภทและชนิด
 เนือ่งจากหวัข้อและความหมายรวมทัง้เนือ้หาสาระ

ของมงคลมีมากถึง 38 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีความยากและง่าย 

ต่อการท�าความเข้าใจและการน�าไปปฏิบัติไม่เท่ากัน มงคล 

เหล่านั้นจึงถูกจัดไว้เป็นกลุ่ม (ที่เรียกว่า “คาถา”) รวม 10 

กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยหัวข้อมงคล 3 ข้อถึง 5 

ข้อและเป็นทีน่่าสงัเกตว่า ได้ทรงเรยีงล�าดบั จากเรยีบง่าย อนั

หมายถึง การน�าไปประพฤติปฏิบัติได้ง่าย ไปสู่ความลุ่มลึก 

(ปฏบิตัไิด้ค่อนข้างยาก จนถงึยากทีส่ดุ) จนสามารถน�าตนเอง

ออกจาก “วัฏสงสาร” ได้ ถ้าน�ามงคล (ข้อยากๆ เหล่านั้น) 

ไปขยายความเพื่อค้นหาหลักธรรมอันลุ่มลึกไปสู่การพ้นทุกข์

สิ้นเชิงต่อไป หัวข้อมงคลทั้ง 38 ที่แบ่งเป็น 10 คาถา สรุปไว้

ในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 หัวข้อมงคลในแต่ละคาถาพร้อมทั้งความหมายอย่างย่นย่อ

คำถำที่ มงคลข้อที่ หัวข้อมงคล ควำมหมำยโดยย่อ

1 1

2

3

ไม่คบคนพาล

คบบัณฑิต

บชูาบุคคลทีค่วรบชูา

-ไม่ส้องเสพเสวนา ให้ความคุ้นเคยสนทิสนม ยกย่องเป็นพวกพ้องกบัคนทีท่�า

ชัว่ทางกาย วาจา และใจ

-คบคนด ีผูรู้ด้รีูช้ัว่ ซึง่สามารถปฏิบตัตินในแนวทางทีด่งีามแก่ตน และสงัคม

รอบข้าง

-บชูาบดิามารดา ครอูาจารย์ นกัปราชญ์ ผูรู้ ้นกับวช (ทีม่คีวามประพฤตดิงีาม)

2 4

5

6

อยู่ในถิ่นประเทศอัน

สมควร

เป็นผูเ้คยท�าบญุไว้ก่อน

ตั้งตนไว้ชอบ

-อยูใ่นสถานทีอั่นเหมาะสมแก่การด�ารงชวีติ การศกึษาเล่าเรยีน (สปัปายะ) ท่ี

ไม่เกิดอนัตราย

-สัง่สมบญุกริยิาวตัถ ุ10 กศุลกรรมบถ 10 บารม ี10

-ตัง้มัน่และสอดส่องจติของตนต่อการประพฤตปิฏบิตัใินส่ิงทีถ่กูต้องเป็นหลกั

3 7

8

9

10

เป็นพหูสูต

รู้ศิลปะวิทยาการ

มีวินัย

มีวาจาสุภาษิต

-สนใจเล่าเรยีน ค้นคว้า ไต่ถาม เรยีนรู้ จากผู้คนและการสงัเกตจากสรรพส่ิง

รอบข้าง

-มคีวามรูใ้นวิชาการวิชาชพีในขัน้ใช้งานได้อย่างถกูต้องและมีประสทิธภิาพ

-มวีนิยัแก่ตนเองและเคารพกฎระเบียบในสงัคมส่วนรวม

-กล่าวแต่ค�าพูดทีถ่กูต้อง 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 อวัยวะ (เช่น โลหติ) ความรู ้และสิง่ทีค่วรให้แก่บคุคล

หรือสิ่งที่สมควร

-ปฏิบัติตนตามศีล 5 หรือ ศีล 8 สมถะกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐาน

-ให้ความอนุเคราะห์พี่น้อง เครือญาติ ทั้งฝ่ายบิดาและมารดาตามโอกาส

-ท�าการงานทีเ่ว้นจากการเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ ตลอดจนสงัคม (สมัมา

อาชีวะ) 

6 19

20

21

การงดเว้นบาป

เว้นจากการด่ืมน�า้เมา

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
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ประโยชน์ของมงคล 38   
 มงคล 38 จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการน�าไปใช ้

หรอืสร้างสรรค์ให้มขีึน้ตามก�าลังความสามารถของแต่ละบคุคล 

เมือ่มองในแง่ประโยชน์ของตวับคุคล แม้ว่ามงคล 38 สามารถ 

ให้ประโยชน์กับคนท่ัวไปได้ตามเนื้อหาสาระ แต่ในที่นี้จะ

พจิารณาให้แคบลงมาโดยจะให้ความส�าคญัตามล�าดับ จากมาก

ไปน้อยต่อกลุม่คนเหล่านีค้อื 

 ล�าดบัท่ี 1 นกัเรยีน นกัศกึษา  

 ล�าดบัท่ี 2 คร ูอาจารย์ ผูส้อนในสถาบนัการศกึษา 

 ล�าดบัที ่ 3 ผูบ้ริหารการศกึษาในสถาบนัการศกึษา 

 ล�าดบัท่ี 4 ผูบ้รหิารการศกึษาในระดับชาต ิ  

 มองในแง่ประโยชน์ของนกัเรยีนนกัศกึษาเนือ่งจาก

เยาวชนเหล่านีจ้ะเป็นก�าลงัของชาตใินการพัฒนาสังคมให้ยัง่ยนื

ต่อไป จึงควรมี “มโนธรรมส�านึก” ในด้านความดีงามที่

แสดงออกต่อตนเอง และส่วนรวมได้ในระดับทีส่ามารถช้ีวดัทาง

รปูธรรมได้ ในเบือ้งต้นจึงได้ตัง้ค�าถามน�าร่องไว้ก่อนว่า  

 (1) ในฐานะทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศึกษา หากจะศกึษา

เล่าเรยีนให้สัมฤทธิผ์ลหรอืเกดิประโยชน์เฉพาะหน้า (ปัจจบุนั) 

ควรมีมงคลข้อใดเป็นตัวช่วยบ้าง ?  

 (2) มงคลที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต (อันใกล้) 

และในระยะยาวต่อไปควรจะมีมงคลข้อใดเป็นตัวเสริม 

นกัเรียน นกัศึกษา จงึจะประสบผลส�าเรจ็ในการด�าเนินชวีติ ?

 (3) นักเรียน นักศึกษา มีมงคลข้อต่างๆอยู่แล้วใน

ระดับใด ? (มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี)

 (4) ถ้ายังไม่มีมงคลข้อนั้นๆ จะท�าให้มี (พัฒนา) 

ได้อย่างไร ?  

 (5) ใครจะเป็นผูช่้วยเหลอื (ชีน้�า) เพือ่ท�าให้มมีงคล 

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 ซึง่ถามว่า “นกัเรยีนนกัศกึษามี

มงคลข้อต่าง ๆ  อยูแ่ล้วในระดบัใด ?” เป็นค�าถามท่ีไม่สามารถ

ตอบได้ในท่ีนี ้เนือ่งจากเป็นค�าตอบทีแ่ต่ละบคุคลต้องตอบด้วย

ตนเอง อีกทัง้มไิด้เจาะจงถามผูใ้ดโดยเฉพาะ จงึขอเว้นไว้ให้เป็น

ปัญหาปลายเปิด แต่ให้ผู้อ่านสามารถเอาไว้ตรวจสอบตนเองได้

โดยไม่ต้องบอกใคร

 จากหัวข้อมงคลในตารางที ่2 จะสงัเกตได้ว่าผูท้ีอ่ยู่ 

ในวยัเรยีนสมควรมมีงคลส�าหรับประโยชน์ปัจจุบนัเฉพาะหน้า 

เกินครึง่ของจ�านวนมงคลทัง้หมดซ่ึงในทีน้ี่เป็นการเน้นการศกึษา

เล่าเรยีนทีจ่ะก่อให้เกดิผลสัมฤทธิ ์รวมทัง้การครองตนให้อยูร่อด

ปลอดภยัในฐานะนกัเรยีนนักศกึษาและเตรียมความพร้อมทีจ่ะ

เป็นคนดขีองสังคมในอนาคต มงคลจ�านวน 21 ข้อนี ้ควรเป็น

มงคลในระดบัที ่“จ�าเป็นต้องม”ี หรือ “ควรจะม”ี โดยยงัไม่ต้อง

มข้ีอมงคลส�าหรบัประโยชน์ในอนาคตทัง้ระยะสัน้ (9 ข้อ) และ 

ระยะยาว (8 ข้อ) ซึง่มงคลในอนาคตระยะสัน้ควรจดัไว้เป็นมงคล

ในระดบัที ่“น่าจะม”ี คอืไม่มกีไ็ด้แต่มกีด็ ี(ในบางข้อ) แต่มงคล 

ในอนาคต ระยะยาวน่าจะเป็นมงคลในระดบัท่ี “ยังไม่จ�าเป็น 

ต้องม”ี เพราะสถานะและความพร้อมของนักเรียนนักศกึษา อาจ

ไม่เอือ้ต่อการปฏิบัตตินตามมงคล (ขัน้กลางและขัน้สงู) ระดบั

นัน้ๆ ได้ 

กำรสร้ำง (พัฒนำ) มงคลให้มีในตน
 เนือ่งจากมงคลทกุข้อ แม้จะดคูล้ายกบัข้อแนะน�า

เพือ่การปลูกฝังให้มนษุย์มคีวามดีงามถ้าบคุคลนัน้ ๆ น�าสาระ

ของมงคลไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน แต่การสร้าง

มงคลต่อการตอบค�าถาม ข้อ (4) ให้มใีนตนควรมี “แรงบนัดาล

ใจ” หรอืแรงผลักดนัเป็นตวัน�า

 ในเบือ้งต้นอาจเกิดจากการช้ีน�าให้เหน็คุณประโยชน์

ของมงคลไปพลางก่อน เม่ือเลง็เห็นประโยชน์ทีจ่ะพงึได้รบั จึง

ใช้ตัวเสริมเพิ่มแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาตนไปสู่การ

ปฏบิตัใินท่ีสุดโดยอาศยัหลักธรรม ดังนี้

 อิทธิบำท 4 (ฉันทะ วริยิะ จติตะ วิมงัสา) ได้แก่

 ฉนัทะ (พอใจในสิง่นัน้ๆ) หมายถงึ ความพอใจ ยนิดี

ทีจ่ะสร้างเหตใุห้มมีงคล

 วิรยิะ (เพยีร อตุสาหะ) หมายถงึ มคีวามพยายามที่

จะปฏิบัตตินตามมงคลข้อนัน้ๆ 

 จิตตะ (ใส่ใจ เอาธรุะไม่วางวาย) หมายถงึ กระท�า

อย่างมุง่มัน่ ต่อเนือ่ง จรงิจงั

 วมิงัสา (ใคร่ครวญ ตรวจสอบ ปรับปรุง) หมายถงึ มี

การไตร่ตรอง พจิารณาทบทวนว่าเกิดผลหรอืไม่อย่างใดในทาง

ปฏิบัติ มีความบกพร่องอย่างไร เพื่อหาทางแก้ไขให้ถูกต้อง 

ในภายหลงั

 สงัคหวตัถ ุ4 (ทาน ปิยวาจา อตัถจรยิา สมานตัตตา) 

ได้แก่

 ทาน (การให้) (การแบ่งปัน) ตรงกบัมงคลข้อที ่15 

 ปิยวาจา (วาจาถูกต้อง ไพเราะ) ตรงกับมงคล 

ข้อที ่10 

 อตัถจรยิา (ช่วยเหลือเกือ้กลู มารยาทดงีาม) ตรงกบั

มงคลข้อที ่9, 22, 23, 27 และ 28

 สมานัตตตา (ท�าตนเสมอต้นเสมอปลาย) ตรงกับ

มงคลข้อที ่16 และ 24

 อนิทรีย์ 5 (ศรัทธา วริิยะ สต ิสมาธ ิปัญญา) ได้แก่

 ศรทัธา (เชือ่มัน่ในสืง่ทีถู่กต้องดงีาม) หมายถงึ เช่ือ

ว่ามงคล 38 เป็นสิง่ทีเ่ม่ือน�ามาปฏิบตัแิล้วจะเกดิผลดีแก่ตน

 วริยิะ (เพยีรกระท�าการจนส�าเรจ็) หมายถงึ มคีวาม

มุง่ม่ันไม่ย่อท้อ ทีจ่ะปฏิบตัตินตามมงคลนัน้ๆ จนเกดิผล  

 สต ิ(ระลึกรูส้ิง่ท่ีก�าลงักระท�า) หมายถึงรูต้วัในขณะ

ทีใ่ช้ก�าลงั ใช้ปัญญา 3 ในการสัง่สมความเป็นมงคล

 สมาธ ิ(ตัง้มัน่ ไม่วอกแวก จดจ่อ ต่อเนือ่ง) หมายถึง 

การมจีติใจทีม่ัน่คง จดจ่อต่อการศกึษา และปฏบิตัตินตามมงคล

 ปัญญา (รูว่้าถกูต้องตามสภาวะทีเ่ป็นจรงิ) หมายถงึ 

ปัญญา 3 ในทกุระดบั 

 ปัญญำ 3 (สตุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนา

มยปัญญา) ได้แก่

 สตุตมยปัญญา (เกิดจากการบอกเล่า อ่าน สดับตรบั

ฟัง) หมายถงึ การรบัรู้ในเรือ่งดีๆ ของมงคลต่างๆ ด้วยการอ่าน

หรอืฟังผูอ้ืน่บอกเล่า 

 จนิตามยปัญญา (เกดิจากการคดิ วเิคราะห์ พจิารณา 

จนิตนาการ) หมายถงึ คาดการณ์ได้ว่า เม่ือกระท�าแล้วจะเกิด

ผลดผีลเสยีอย่างไร จะแก้ไขให้ถกูต้องดขีึน้ได้อย่างไร

 ภาวนามยปัญญา (เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเอง 

จนเกดิผลตามความเป็นจรงิ) หมายถงึ การฝึกฝนทดลองกระท�า

ด้วยตนเองจนสมัฤทธผิล

 โยนโิสมนสกิำร 10 เป็นวิธคีดิเชงิพทุธทีรู้่จกักนัใน

ค�าว่า “ความคิดแยบคาย” หมายถงึการคดิถกูวธิ ีรูจั้กคดิ คดิ

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

(3) แยกแยะส่วนประกอบ (4) สามญัลกัษณ์ (5) อรรถธรรม

สมัพนัธ์ (6) เหน็คณุโทษและทางออก (7) คณุค่าแท้ คุณค่า

เทยีม (8) เร้าคณุธรรม (9) อยูก่บัปัจจบุนั และ (10) อรยิสัจสี่ 
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ทั้ง 10 วิธีการดังกล่าว จัดอยู่ในระดับของจินตามยปัญญา  

ในบทความนีจ้ะไม่แจกแจงรายละเอยีด เพยีงแต่ต้องการชีแ้นะ

ว่าสามารถใช้โยนโิสมนสกิาร (อย่างใดอย่างหนึง่) เหนีย่วน�าให้

เกดิมงคล 38 ได้

 ส�าหรบัค�าตอบข้อ (5) ผูท้ีส่ามารถชีน้�าในเรือ่งมงคล

แก่นกัเรยีนนกัศกึษาได้เป็นอย่างดตีามล�าดบัคอื (1) ครอูาจารย์ 

(2) บิดามารดาหรอืผู้ปกครอง (3) พระสงฆ์หรอืผูป้ฏบิตัธิรรม 

และ (4) ผูท้ีน่กัเรยีนนกัศกึษานบัถอืศรทัธาหรอืไว้วางใจ แต่

ทัง้นีบ้คุคลผูช้ีน้�าควรจะต้องรูเ้รือ่งราวและสาระของมงคลเหล่า

นั้นในระดับที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างได้บ้าง ตามสมรรถนะที่

ท�าได้โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าได้ทั้งหมด มองในมุมกลับก็คือ 

เป็นการชักน�า (หรอืล่อหลอกกลายๆ) ให้ครอูาจารย์หรอืกลุม่

บคุคลดงักล่าวข้างต้นหนัมาศกึษาและปฏบิติัตนตามมงคลไป

โดยปริยายนัน่เอง

บทส่งท้ำย
 มงคล 38 เป็นพระสทัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมอบ

ไว้ให้กบัชาวโลก เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัตินไปสูค่วาม

เจรญิทัง้ตนเองและสงัคม จดัเป็นหน่ึงในบริบทแห่งการสร้างจติ

วญิญาณไปสู่ความดงีาม ส�าหรับมนษุย์นอกเหนอืไปจากความ

รูท้างวชิาการในโลกทีสั่งคมยกย่องให้คนทัว่ไปจะถกูวดัความ

เก่งหรอืความฉลาดด้วย “ไอควิ (Intelligence Quotient, IQ)”  

แต่มงคล 38 เป็นวถิทีีย่กระดบัจติใจหรอืจติวญิญาณให้สงูขึน้  

ซึง่สามารถพฒันาไปสูต่วัวดัทาง “อารมณ์” ทีรู่จ้กักนัในชือ่ว่า  

“อคีวิ (Emotional Quotient, EQ)” หรอืก้าวไปสูก่ารวดัระดบั 

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

MQ)” สุดท้ายเพื่อวัดศักยภาพสูงสุดทางใจในระดับ “จิต

วญิญาณ” ทีอ่าจให้ชือ่ว่า “เอสควิ (Spiritual Quotient, SQ)”

 บทความนีจ้งึเขยีนขึน้เพือ่เป็นการน้อมน�าสิง่ดงีาม

จากค�าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า มาสูแ่วดวง

การศกึษาเพือ่ปลกุจติส�านกึของผู้เป็นครอูาจารย์ และนกัเรยีน

นกัศกึษาให้หนัมาสนใจหลกัธรรมเหล่านี ้ทัง้นีก็้เพือ่มุง่หวงัให้

เยาวชนถกูหล่อหลอมด้วยความดงีามผ่านมงคล 38 จนสดุท้าย

ได้ประชากรของชาตทิีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพสามารถมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอันได้แก่ มิตรสหาย บิดามารดา และ 

เครอืญาต ิครอูาจารย์ ผู้บงัคบับญัชาหรอืเพ่ือนร่วมงาน สงัคม 

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�าบางหัวข้อได้ 

แต่ไม่แม่นในนิยามหรือลงรายละเอียดได้ไม่ลึก หัวข้อกลางๆ หรือท้ายๆ ไม่ค่อยรู้จัก การน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

อาจจะไม่ต่อเนื่อง บางครั้งไม่รู้ด้วยซ�้าว่าก�าลังใช้หัวข้อนั้นๆ ในการกระท�ากุศลกรรมบางอย่างที่เคยชินอยู่เป็นนิตย์

 บทความนี้จะฉีกประเด็นที่จะไม่เน้นการประยุกต์บุญกิริยาวัตถุสิบในการด�าเนินชีวิตทั่วไป แต่จะเน้นการน�ามา

ประยกุต์ใช้กบัการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ให้นกัเรยีนนกัศกึษา รวมทัง้ผูท้ีเ่ป็นครอูาจารย์เหน็คณุค่าและประโยชน์ทีจ่ะ

ได้รบัจากหลักธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ส่วนผู้ใด (รวมทัง้นักเรยีนนกัศกึษาหรอืครูอาจารย์) หากบงัเอญิได้อ่าน

บทความนีแ้ล้วคิดว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี โดยขอน�าไปพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนการทดลองปฏิบัติในภายหลัง ก็ให้เป็นไป

ตามเหตุปัจจัยแห่งความพร้อมของแต่ละบุคคลไป

บุญกิริยำวัตถุ 10 
 ความหมายของบญุกิริยาวตัถุ 10 ทีก่ระชับทีสุ่ด คอื 

ทีต้ั่งแห่งการท�าบุญ หรอื ทางแห่งการท�าความด ี(พระพรหม

คณุาภรณ์. 2553) แบ่งเป็น 10 อย่าง ได้แก่  

 1. ทานมยั ท�าบญุด้วยการให้ปันส่ิงของ

 2. สลีมยั ท�าบุญด้วยการรักษาศลี หรือประพฤติดี

 3. ภาวนามยั ท�าบญุด้วยการเจริญภาวนา ฝึกอบรม

จติใจ เจรญิปัญญา

 4. อปจายนมยั ท�าบญุด้วยการประพฤตอ่ิอนน้อม

 5. เวยยาวจัจามยั ท�าบญุด้วยการช่วยขวนขวาย 

รบัใช้  

 6. ปัตตทิานมยั ท�าบญุด้วยการเฉลีย่ส่วนแห่งความดี 

ให้กับผูอ้ืน่ 

 7. ปัตตานโุมทนามยั ท�าบญุด้วยการยนิดใีนความ

ดขีองผู้อืน่

 8. ธัมมัสสวนมัย ท�าบญุด้วยการฟังธรรม ศกึษา

หาความรู้

 9. ธมัมเทสนามยั ท�าบญุด้วยการสัง่สอนธรรม ให้ 

ความความรู้

 10. ทฏิฐชุกุมัม์ ท�าบุญด้วยการท�าความเหน็ให้ตรง

 หากจะจดักลุม่หลกัเป็น 3 กลุม่ใหญ่ คือ ทาน ศลี 

และภาวนา หวัข้อทีเ่หลอื สามารถจะพจิารณาให้อยูใ่นกลุม่

หลกัได้ดงันี้ 

(6) ปัตตทิานมยั (7) ปัตตานโุมทนามัย จะอยูใ่นกลุม่ ทานมยั

(4) อปจายนมยั (5) เวยยาวจัจมยั จะอยูใ่นกลุม่ สลีมยั 

(8) ธมัมสัสวนมยั (9) ธัมเทสนามยั จะอยูใ่นกลุม่ ภาวนามยั

 แต่ส�าหรับข้อที่ 10 คือ ทิฏฐุชุกัมม์ จะเป็นข้อที่

สามารถเป็นได้ท้ัง ทาน ศีล และภาวนา รวบยอดอยูใ่นข้อเดยีวกนั 

ซึง่ทฏิฐชุกุมัม์จะมคีวามหมายเหมือนกบัสมัมาทฏิฐนิัน่เอง

กำรปฏิบัติตนของผู้เรียนและผู้สอนด้วยบุญกิริยำ 

วัตถุ 10
 ในแต่ละหวัข้อของธรรมหมวดนี ้หากจะไล่เรยีงตาม

ล�าดับโดยเน้นบุคคลที่จะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติตนให้

สอดคล้องกบับญุกริยิา อนัได้แก่ (1) นกัเรยีนนกัศกึษา และ  

(2) ครู อาจารย์ผู้สอน จะพบว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถ 

ปฏิบัติตนตามหัวข้อธรรม ได้ดังสรุปเป็นแนวทางกว้างๆ  

ไว้ ในตารางที ่1 ดงัน้ี  
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หัวข้อธรรม นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ผู้สอน

ทานมยั

สลีมยั

ภาวนามยั

อปจายนมยั

เวยยาวจัจมยั

ปัตตทิานมยั

ปัตตานโุมทนามยั

ธมัมสัสวนมยั

ธมัมเทสนามยั

ทฏิฐชุกุมัม์

-แบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนนักเรียน นักศึกษา เช่น 

การ tutorial ระหว่างกลุ่ม เป็นต้น 

-แบ่งปัน ให้การหยิบยืมสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 

การสอน เช่น การให้ยืมสมุดจด lecture ต�าราเรียน 

อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

-ไม่ท�าผิดกฎระเบียบของสถาบันที่ก�าลังศึกษา รวมทั้ง

ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีของสังคม

-ใช้สติปัญญาการท�าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการต่างๆ 

และทดลองท�าแบบฝึกหัดโจทย์ต่างๆ ในแต่ละวิชา 

รวมทัง้ภาคปฏิบตัใินห้องทดลอง จนรูจ้รงิ หรอืสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

-ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนม ี

สัมมาคาราวะต่อครูอาจารย์ ผู ้อาวุโสและเพื่อน

นักศึกษาด้วยกัน

-ช่วยเหลือเก้ือกูลในด้านแรงกาย ให้ข้อคิดเหน็ตลอดจน

ขวนขวายในการท�ากจิกรรมต่างๆ อนัควรแก่สถาบันครู 

อาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

-บอกกล่าวสิ่งที่ดีงามให้ผู้อื่นมีโอกาสสร้างประโยชน์

หรือบุญกุศลร่วมกัน

-รวมกลุ่มเพื่อนพ้องเพื่อช่วยกันท�ากิจที่เป็นประโยชน์

แก่ส่วนรวม โดยไม่ตู่ผลงานว่าเป็นของตนเองแต่เพียง 

ผู้เดียว

-ยินดีต่อผลส�าเร็จในการเรียน การฝึกปฏิบัติของเพื่อน

นักศึกษา

-ยกย่องความดีงามเมื่อรู้ว่าเพื่อนกระท�าความดี เช่น 

การบรจิาคโลหติ เก็บส่ิงของมีค่าคืนให้เจ้าของ เป็นต้น

-ศึกษาเล่าเรียนสรรพวิชาต่าง ๆ ด้วยความเคารพ 

ศรัทธาท้ังครูอาจารย์ องค์ความรู้ รวมทั้งศรัทธาต่อ

ตนเองว่าสามารถเรียนรู้ในวิชาการนั้นๆ ได้

-แบ่งปันความรู ้และประสบการณ์ที่ได ้รับจากครู

อาจารย์ หรือความรู้อื่นๆ ที่ตนมีให้แก่เพื่อนนักศึกษา

หรือผู้ไต่ถามด้วยความเต็มใจ

- ระลึกรู ้ถึงสถานะของความเป็นนักเรียนนักศึกษา 

รวมทั้งกระท�าตนให้เหมาะสมกับสถานะนั้นๆ 

- พึงตระหนักรู้ว่า วิชาการที่ได้รับเป็นเพียงสิ่งที่จะน�า

ไปใช้ในการด�ารงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ มิใช่เพื่อความ

ร�่ารวยมั่งคั่งจนเกินพอดี หรือน�าไปใช้ในทางท่ีผิด

ท�านองคลองธรรม

  -ให้ความรู ้โดยการสอนศิลปวิทยาทั้งหลายเป็น

วิทยาทาน แก่ผู้เรียน

-ให้หรือชี้แจงหลักธรรม (ธรรมทาน) แก่นักเรียน

นักศึกษาเพื่ออบรมขัดเกลาหรือช่วยเหลือชี้แนะสิ่งที ่

ถูกต้องเหมาะสมมกีารแก้ปัญหาทัง้ในและนอกห้องเรียน

-ประพฤติตนตามกฎระเบียบขององค์กร สถาบัน และ

สังคม 

-ขวนขวายหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติในวิชาที่

รับผิดชอบ หรือวิชาที่สนใจจนมีความรู้ความสามารถ

เข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือความมั่นใจในการถ่ายทอด 

องค์ความรู้

-มีความอ่อนน้อม เป็นกันเองระหว่างผู ้สอนและ 

ผู้เรียนตามฐานะและความเหมาะสมอันควร

-ให้ค�าแนะน�า (ความคดิ) หรอืสละแรงกายอนัเหมาะสม 

ตามโอกาสอนัควร แก่บคุคลหรอืองค์กรท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือ

-ให้ค�าแนะน�าทางวชิาการในฐานะอาจารย์ทีป่รึกษา เช่น 

การท�าโครงการต่างๆ และให้เกียรติยกย่องความสามารถ

ของนักศกึษาทีท่�าผลงานร่วมกนั

-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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กำรประยกุต์ใช้บุญกิรยิำวัตถุ 10 ในชีวติประจ�ำวนั 
 หลักปฏิบัติตามบุญกิริยา ดังกล่าวข้างต้น เป็น

เพียงตวัอย่างของการน�าหลกัธรรมในศาสนาพุทธมาประยกุต์

ใช้ในมิติของการศึกษา โดยภาพรวมคนทั่วไปมักจะมองบุญ

กิริยาเหล่านี้ว่าใช้ได้กับเฉพาะบุคคลทั่วไปในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวนั หรอือาจมองแค่ ทานมยั สลีมยั เพราะมคีวามรูส้กึ

ว่ากระท�าได้ง่าย แต่พอก้าวไปถึงภาวนามัยจะรู้สึกว่าเริ่ม

ตดิขดั มอีปุสรรค ไม่สะดวกต่อการปฏบิตั ิโดยไม่พยายามมอง

หัวข้ออื่นที่สามารถกระท�าได้ เช่น การประพฤติตนอ่อนน้อม 

(อปจายนมัย) การช่วยเหลือเกื้อกูล (เวยยาวัจจมัย) ยินดีใน

ความดีของผู ้อื่น หรือยกย่องผู ้ท�าดี (ปัตตานุโมทนามัย) 

เป็นต้น

 หากน�าหลักธรรมในหมวดน้ีไปพิจารณาอย่าง

แยบคายจะพบว่า แต่ละบุคคลสามารถปฏิบัติตนตามบุญ

กิริยาในชวีติประจ�าวันได้เกอืบทัง้หมดโดยไม่จ�าเป็นต้องปฏบิติั

ครบถ้วนในแต่ละวัน แต่ควรจะลองท�าตามก�าลังที่สามารถ

กระท�าได้ ตัวอย่างเช่น 

 1. ขณะขับรถ เราสามารถหยุดรถเพื่อให้ทางผ่าน

(ด้วยความเต็มใจ) แก่ยวดยานคันอื่นเมื่อมีการแซงหรือเลี้ยว

ตัดหน้าเข้าซอยทางซ้ายมือ (ทานมัย)

 2. กระท�าตนไม่เบียดเบียน ทางกาย วาจา แก่

บุคคลขณะที่มีปฏิสัมพันธ์ (สีลมัย) 

 3. มีความสุภาพอ ่อนน ้อมต ่อบุคคลที่ก�าลัง

เกี่ยวข้อง (อปจายนมัย)

 4. ให้ความช่วยเหลือต่อภารกิจของบุคคลหรือ

สถานที่ตามความเหมาะสม (เวยยาวัจจมัย)

 5. บอกบุญแก่บุคคลอื่นเพื่อเปิดโอกาสให้สร้าง

กุศลตามกาลอันควร หรือขอร้องให้เพื่อนขับรถรับส่งเพ่ือไป

บริจาคโลหิต (ปัตติทานมัย) เพื่อให้เพื่อนได้บุญตามข้อ 4 

 6. ยินดีต่อการกระท�าดีของผู ้ อ่ืน เช่น ชื่นชม

ยกย่องคนขับแท็กซี่ที่เก็บของมีค่าคืนให้เจ้าของ (ปัตตานุ

โมทนามัย) 

 7. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในหลักธรรมโดยการ

อ่านหนังสือ หรือจากสื่อต่างๆ (ธัมมัสสวนมัย)

 8. สนทนาธรรมแลกเปลีย่นความรูก้บัผูรู้ ้ (ทัง้พระ

สงฆ์และฆราวาส) ตามโอกาสอันควร (ธัมมเทสนามัย) 

 9. ไหว้พระสวดมนต์ หรอือบรมจติผ่านกรรมฐาน 2 

คือ สมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน (ภาวนามัย)  

รวมทั้งศึกษาอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท ด้วยปัญญา 3  

(ทฏิฐชุกุมัม์)

บทสรุป
 บุญกิริยาวัตถุ 10 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ “ธรรม

ที่พึงมีพึงปฏิบัติส�าหรับผู้ใกล้ชิดศาสนา (อุบาสก)” และ 

“กศุลธรรมอนัพงึท�าให้เจรญิ” (พระพรหมคณุาภรณ์, 2553) 

ถ้าพจิารณาอย่างผวิเผนิแล้วจะไม่รูส้กึว่ามคีวามเกีย่วข้องกบั

การเรยีน การสอนแต่อย่างใด แต่เม่ือ “มองนอกกรอบ” แล้ว

ลองพิจารณาอย่างใคร่ครวญจะพบว่า ถ้าต้องการกระท�าตน

ให้เป็นผูใ้กล้ชดิศาสนา หรอื ท�ากศุลในตนให้เกดิขึน้ บญุกริยิา

วตัถ ุ10 จะเป็นหลกัธรรมทีส่ามารถประยกุต์ผ่านการกระท�า

กิจการงานหรือการประกอบอาชีพในชีวิตประจ�าวันได้ 

เป็นอย่างดี เนื่องเพราะผู้อยู่ในวัยเรียนจะใช้เวลา (กลางวัน) 

ส่วนใหญ่หมดไปกับการเรียน รวมทั้งผู้ที่เป็นครูอาจารย์ ที่ใช้

เวลาอยู่กับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเช่นกัน ดังนั้น 

ถ้าอาศัยรูปแบบ (model) ที่กระท�าผ่านปรากฏการณ์จริง 

คือการเรียนการสอน สิ่งนี้จึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการน�า 

หลกัธรรมหมวดนี ้มาประยกุต์ใช้แต่อย่างใด แต่จะเป็นตวัช่วย 

ที่ใช้ในการด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันในการเรียนการสอน  

ผลักดันให้บุคคลเหล่านั้น “ท�ากุศลในตนให้เจริญขึ้น” รวม

ทั้ง “ปฏิบัติธรรมในฐานะผู้ใกล้ชิดศาสนา” 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
 มนุษย์ทั่วไปที่สามารถได้ยินเสียงซึ่งอยู่รายรอบตัวเราก็เนื่องมาจากการสั่นสะเทือน (vibration) จากแหล่งก�าเนิด 

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

เสยีง (ห)ู เพือ่เปลีย่นเป็นสญัญาณทางชวีภาพในร่างกาย (ประสาทหู สมอง การแปลความหมาย) จนเกดิการได้ยนิเสยีงต่างๆ 

 เสียงเหล่านั้นอาจเป็นเสียงธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง ภูเขาไฟระเบิด คลื่นในทะเล หรือเสียงที่เปล่งออกมาจากปาก

มนุษย์ สัตว์ รวมทั้งเสียงที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาอันได้แก่ เสียงเครื่องจักร เรือบิน ระเบิด และเสียงดนตรี 

เป็นต้น แต่จะมีกี่คนที่น�ามาคิดวิเคราะห์ต่อว่าผลของการได้ยินเสียงท�าให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจมนุษย์อย่างไร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผลทางใจ ดังนั้น บทความนี้จะลองวิเคราะห์ในเรื่องของเสียงโดยอาศัย เสียงดนตรี เป็นประเด็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสร้าง

หรือเชื่อมโยงเสียงกับหลักธรรมในพุทธศาสนาให้สอดคล้องประสานซึ่งกันและกัน เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายในการพัฒนาปัญญา

เสียง
 เสียง (sound) ความหมายตามหลักวิชาการ คือ

พลงังานรปูหนึง่ท่ีเกดิจากการสัน่ของโมเลกลุอากาศท�าให้เกดิ

อัดและคายสลับกันของโมเลกุลดังกล่าว ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศจากการเคลื่อนที่ของ

โมเลกลุอากาศ เรยีกว่า “คลืน่เสยีง” ซ่ึงวดัออกมาเป็นความถี่ 

(frequency) ในหน่วยรอบต่อวินาที (Hertz, Hz) โดยความ

ดนัเสียง (sound pressure) จะวัดในรปูพลงังานโดยใช้หน่วย 

Pascal (Pa) หรือ micro pascal (10-6 Pa) โดยนิยามหลัก

ของ Pascal มาจากหน่วย Newton /m2 แต่ระดับความดัน

เสียง (sound pressure level) จะวัดเป็น decibel (dB
A
)

เสียงในตัวกลำงกับกำรได้ยิน
 โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์มักได้ยินเสียงผ่านหู

โดยการแพร่จากโมเลกุลอากาศ ซ่ึงเสียงจะมีอัตราเร็วใน

อากาศประมาณ 340 เมตรต่อวินาที แต่ถ้าแพร่ผ่านตัวกลาง

ทีเ่ป็นของเหลว เช่น น�า้ อัตราเรว็จะเพิม่เป็น 1,500 เมตรต่อ

วินาทีในขณะท่ีผ่านของแข็ง (โลหะ) อัตราดังกล่าวจะสูงถึง 

5,000 เมตรต่อวินาที

 ในบรรยากาศทัว่ไปมนษุย์สามารถได้ยนิเสยีงด้วย

ช่วงความถี่ประมาณ 20-20,000 Hz เมื่อพิจารณาในรูปของ

ระดบัความดนัเสียงจะอยูใ่นช่วง 0 dB-140 dB
A
 โดยประมาณ 

แต่ถ้าระดับความดันเสียงเพิ่มขึ้นถึง 130-140 dB
A
 จะเป็น

ระดับที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรง ซึ่งทางการแพทย์พบ

ว่าระดับความดันเสียงเท่ากับ 100 Pascal คือระดับของ

ความเจ็บปวด (threshold of pain) ซึ่งระดับดังกล่าวเทียบ

ได้กบั 130-140 dB
A
 นัน่เอง ดงันัน้เมือ่กล่าวถงึเรือ่งเสยีง เรา

มักคิดถึงหน่วยของ decibel มากกว่า ความถี่ (Hz) หรือ 

ความดันเสียง (Pascal) ในแง่ของมลพิษในสิ่งแวดล้อม เสียง

ที่เข้าข่ายเป็นมลพิษทางเสียง (noise pollution) มักจะ

ก�าหนดค่าทั่วไปในบรรยากาศ (threshold) ไว้ในระดับที่ไม่

เกิน 65 dB
A

เสียงดนตรี
 เสียงดนตรีเป็นเสียงที่มนุษย์ท�าขึ้นโดยอาศัยการ

เปล่งเสียงของมนุษย์และ/หรือเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ 4 

กลุ่ม (ดีด สี ตี เป่า) มีสุ้มเสียงที่ก�าหนดให้ เกิดระดับเสียง

ดนตรีหลัก 7 เสียง อันได้แก่ โด (C) เร (D) มี (E) ฟา (F) ซอล 

(G) ลา (A) ท ี(B )โดยมเีสยีงครึง่เสยีงคอื แฟลต (b) และชาร์ป 

(#) ระหว่างเสียงหลักดังกล่าว ท�าให้เกิดเสียงท่ีหลากหลาย 

เมื่อผนวกให้เข้ากับจังหวะ (ช้า เร็ว) ความดัง (ดัง ค่อย) ฯลฯ 

และระดับเสียง (คู่แปด, Octave) จะท�าให้เกิดความไพเราะ 

รวมทั้งสุนทรียทางเสียงที่มนุษย์สัมผัส ซึ่งระดับเสียงคู่แปด

เมื่อน�าไปเทียบกับคีย์เปียโนที่มีจ�านวนแป้นขาว 52 ตัว แป้น

ด�า (เสียงครึ่ง) อีก 36 ตัว รวมเป็น 88 คีย์ แล้วจะเทียบ

ตัวอย่างของเสียงโด (C) ที่มีความถี่ (Hz) ดังสรุปไว้ในตาราง

ที่ 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
 “เสยีงรูไ้ด้ด้วยหหูนอ” เป็นวลทีีผู่ส้นใจในศาสนา

พุทธอย่างลึกซึ้งเมื่อได้ยินหรือระลึกถึงจะเกิดความตระหนัก

อย่างชัดเจนต่อค�ากล่าวข้างต้น เสยีงในทีน่ีห้มายถึงสรรพเสยีง

ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็นเสียงของมนษุย์ สตัว์ หรอืธรรมชาต ิรวม

ทัง้เสยีงดนตร ีแต่ผู้ท่ีได้ยนิรวมถงึผูท้ีก่ล่าวค�านี ้มักจะเน้นเสยีง

มนษุย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสยีงนนิทาว่าร้าย ค�าชม เสยีงทีฟั่ง

แล้วเกดิความไม่พอใจ วลข้ีางต้นเป็นการเตอืนสตจิากผูรู้ใ้ห้แก่ 

ผูท้ีไ่ด้รบัฟังค�านีว่้าเสียงเป็นเพยีง “รปูภายนอก” หรอือายตนะ

ภายนอก ที่เข้ามากระทบกับ “รูปภายใน” อันหมายถึงหู

(อายตนะภายใน) แล้วเกิดอาการรู้เสียงเป็น “นาม” จาก 

การท�างานของ “โสตวิญญาณ” แล้วเกดิการปรงุแต่ง (สงัขาร) 

ไปตาม “สัญญา” หรือการจ�าได้หมายรูเ้กบ็ไว้ในจติ ขณะได้ยนิ 

“ปรมัตถ์สัจจะ” จะปรากฏขึ้นแต่มนุษย์จะยึดติดกับค�าแปล

ภาษาที่เรียกว่า “สมมติสัจจะ” ท�าให้เกิดความชอบหรือไม่

ชอบใจ หรอืก่อให้เกดิความสขุหรอืทกุข์หรอืเฉยๆ ซึง่ความรูส้กึ

เหล่านีเ้รยีกว่า “เวทนา” นัน่เอง

 ดงันัน้เมือ่เกดิสภาวะได้ยนิเสยีงใดๆ ขึน้มา “ขันธ์ 

5” อนัได้แก่ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ จะท�างาน

ประสานกนัโดยอตัโนมตัใินแต่ละขณะจติทีไ่ด้ยนิเสยีงรวมทัง้

ขณะทีเ่สียงดับไปแล้ว ซึง่เป็นทีม่าของการขบเขีย้วเคีย้วฟันทกุ

ครัง้ทีไ่ด้ยนิค�าว่าด่าเม่ือวานแต่ “ธรรมารมณ์” หรอืตะกอนค�า

ด่าทีไ่ด้ยนิและดับไปแล้ว แต่ถกูเกบ็ไว้ในความทรงจ�า (ใจ) ถกู

ขดุขึน้มาครุน่คดิค�านงึในขณะทีร่ะลกึถงึมนัด้วยมโนวญิญาณ 

รปูที ่1 เป็นภาพรวมของการอธิบายความดังกล่าวข้างต้น ผู้อ่าน

สามารถใช้ “จนิตามยปัญญา” คดิพจิารณา เพิม่เติมในเรือ่ง

ของรปู / ภาพ และตา หรอืรสกบัลิน้ได้ด้วยตวัเองโดยอาศยั

การวิเคราะห์ดงัตวัอย่างของเสยีงและหไูด้โดยไม่ยากนัก

 เมื่อน�าเสียงโดยเน้นเสียงดนตรีมาเป็นตัวอย่างใน

การขยายความโดยอาศยัรปูที ่2 มาช่วย เราสามารถเชือ่มโยง

จากค�าหลกัคอื เสยีง ห ูดนตร ี โดยเจาะค�าว่าเสยีงทีผ่่านมา

จากโมเลกลุของอากาศ หรอื “วาโยธาต”ุ อนัหมายถงึธาตลุม

เข้าไปในกลุม่ของธาตสุี ่(ปฐว ีอาโป เตโช วาโย) น�าไปรวมอยู่

ในค�าว่า “สมถกรรมฐาน 40” ได้อย่างชดัเจน ส่วนในมมุมอง

ของเสยีงดนตรใีนรปูที ่2 กม็คี�าส�าคญัอธบิายเชือ่มโยงไว้เป็น

สงัเขปให้ผูอ่้านพจิารณาเอาเองได้โดยง่ายเช่นกนั

ดนตรกัีบปัญญำ 3
 ผู ้ ที่ ประสบความส� า เ ร็จทางดนตรี มักจะมี 

ความสามารถในการพัฒนาปัญญา 3 (ทางโลก) อย่างเป็น 

รูปธรรมยกตัวอย่างเช่น ผู้สนใจและอยากเล่นเปียโนให้เป็น  

แต่ไม่มีฐานความรู้ทางด้านดนตรีประเภทนี้อยู่เลยจ�าเป็น 

ต้องเริม่ต้นด้วยสตุตมยปัญญา ตามด้วยจนิตามยปัญญา และ

จบด้วยภาวนามยปัญญา แล้ววนซ�า้มายงัสตุตมยปัญญา เป็น

วงจรเรื่อยไปจนกว่าจะเล่นเป็นจนถึงระดับตกผลึก (ช�านาญ

จนไม่ต้องดูโน้ต) กล่าวคือ ต้องเริ่มจาก สุตตมยปัญญา อัน

หมายถึงการฝึกอ่านภาษาดนตรี (ตัวโน้ต) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แบบท่องจ�า จากค�าบอกเล่าของครผููส้อนหรอืสงัเกตการเล่น

จากผู้ที่เล่นเป็นไปก่อน (รวมทั้งการดูภาพต่างๆ ในหนังสือ 

ทีวี วีดีโอ) เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความหมายของตัวโน้ตที่บังคับ

จังหวะเพลงอย่างถูกต้องเป็นประการแรก และต้องรู้ว่าตัว

โน้ตตัวใดบังคับให้เล่นมือซ้าย-ขวา อย่างไร เป็นต้น

 ต่อไปจะต้องจนิตนาการให้ได้ว่า ถ้ากดนิว้ลงบนแป้น

คีย์เปียโนด้วยน�้าหนักและเปลี่ยนคีย์ด้วยความเร็วต่างๆ กัน 

จะเกดิเสยีงและจงัหวะแตกต่างกนัอย่างไร หรอืคาดการณ์ถกูว่า

กดคย์ีต่าง ๆ  แล้วจะให้เสยีงตรงกบัตวัโน้ตใด เหล่านีค้อื การฝึก

ในขัน้ จนิตามยปัญญา
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 สุดท้ายในชั้น ภาวนามยปัญญา คือ ลงมือเล่น 

เปียโนจรงิด้วยการฝึกมอืทัง้สองข้าง โดยอาจจะฝึกแต่ละข้าง 

ให้ช�านาญก่อนกไ็ด้ ฝึกการใช้นิว้และประสานกับการอ่านโน้ต

เพลงไปพร้อมกับรับฟังการชี้แนะจากครูผู ้สอนโดยอาศัย 

อทิธบิาท 4 และอินทรย์ี 5 ภาวนามยปัญญาจะถกูพัฒนาขึน้

และวนมาท�าปัญญา 3 ซ�า้ เพือ่พฒันาความช�านาญอย่างต่อ

เนื่อง จนสุดท้ายสามารถเล่นเพลงน้ันๆ ได้โดยไม่ต้องดูโน้ต 

เพราะทุกอย่าง ถูกบันทึกไว้ในสมอง จิต และความรู้สึก

เรยีบร้อยแล้ว สามารถเรยีกย้อน (recall) ประสบการณ์จาก

การฝึกฝน (การจ�าตัวโน้ต แป้นคีย์ น�้าหนักกดของนิ้วมือ)  

มาใช้งานได้ตามใจนกึ การฝึกเครือ่งดนตรปีระเภทอืน่ ๆ หรือ

แม้แต่การฝึกร้องเพลง ก็อาศัยหลักการดังกล่าวข้างต้นได ้

เช่นเดยีวกนั

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
 กล่าวโดยสรุปจากภาพรวมของเสียงใด ๆ โดยไม่

เน้นเฉพาะเสียงดนตรีสามารถแจกแจงสาระทีไ่ด้เป็นข้อหลกัๆ 

ดังนี้

 1. เรยีนรูแ้นวคดิในการบรูณาการเนือ้หาวชิาเข้า

กับหลักธรรมในศาสนาพุทธ

 2. ท�าให้รูจ้กัความหมายเบือ้งต้นของค�าส�าคญัต่างๆ 

ในศาสนาพุทธ เช่น อายตนะ 6 ขันธ์ 5 รูปและนาม (จิต 

เจตสิก)

 3. มองเห็นวิถีของการเชื่อมโยงเพื่อเรียนรู้ต่อไป

ในเรื่องเหล่านี้เป็นบาทฐาน คือ

 ปฏิจจสมุปบาท (สังขาร วิญญาณ นามรูป 

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 คุณธรรมเก่ียวกับเสียง 

ในมิติของเสียงดนตรี ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้เล่นผู้ร้อง 

และเครื่องดนตรีต่างๆ โดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรมที่พึงมี 

หรือควรบังเกิดแก่นักดนตรี สามารถกล่าวเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

 ด้ำนจริยธรรม  

 (1) พึงสังวรในเรื่องของความเดือดร้อนอันเนื่อง 

มาจากเสยีงดนตรต่ีอผูค้นรอบข้าง (การเบียดเบยีน)  

 (2) รู้จักกาลเทศะในการแสดงดนตรี (เวลาใดและ

สถานที่ใด)   

 (3) รู้จักความพอดี (ระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน 

การแสดง)

 ด้ำนคุณธรรม  

 (1) เรียกร้องค่าตอบแทนการจ้างที่เหมาะสม 

 (2) ชีน้�าในเรือ่งทีก่่อประโยชน์แก่สังคมโดยใช้เพลง

เป็นสื่อ  

 (3) เป็นตัวแทน (สัญลักษณ์) ทางด้านความดีงาม

และความถูกต้อง  

 (4) ช่วยเหลือการกุศลในโอกาสอันควร

หลักธรรมที่ได้จำกดนตรี
 หลกัธรรมในท่ีนีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื หลกั

ธรรมทางโลก และหลกัทางธรรมท่ีเชือ่มโยงกับทางโลก มรีาย

ละเอยีดสรุปไว้ในตารางที่ 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�าเนิดมาจากผู้ประพันธ์ที่มุ ่งมั่น

ตัง้ใจแต่งขึน้มาเพือ่วัตถปุระสงค์ใดๆ กต็าม ย่อมมเีสยีงปรากฎ

ให้ได้ยินเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ในที่สุด แต่ละบทเพลง 

ย่อมสะท้อนถึงนสัิยใจคอ (สนัดาน) อารมณ์ ความดงีาม ความ

รู้สึก โดยเฉพาะผู้แต่งหรือแม้แต่นักดนตรีหรือนักร้อง ที่ถูก

ก�าหนดให้เล่นหรือร้องเพลงน้ันๆ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า 

แต่ละเสียงเพลงสะท้อนจิตวิญญาณของผู ้ประพันธ์  

ถ้าผู ้แต่งมีอารมณ์ฝ่ายบวก เสียงเพลงและท่วงท�านอง 

ที่ปรากฏย่อมเป็นที่สบอารมณ์ของผู้ฟัง ในทางตรงข้าม หาก

ผู้แต่งมีจิตใจที่หยาบกระด้าง ถ่อยเถื่อน เพลงที่แต่งออกมา

จะท�าให้ผูฟั้งรูส้กึกดดนั ฟังแล้วไม่เกดิความสนุทรย์ี จนถงึขัน้ 

ฟุง้ซ่าน หรอือยากท�าร้ายสิง่ทีอ่ยูข้่างเคยีง ซึง่ผูแ้ต่งมกัจะเผลอ

สะท้อนตัวตนที่แท้จริงออกมาโดยผ่านเสียงเพลง เสียงที่

ปรากฏในแต่ละเพลงจึงสามารถคาดเดาอารมณ์หรือตัวตน

ของผู้แต่งว่า จะช้ีน�าชักจูงผู้ฟังไปสู่ความสุนทรีย์ และมี 

ความสุข หรือเกิดความทุกข์ใจเมื่อได้ยินเสียงเพลงเหล่านั้น 

ดังนั้นผู้ประพันธ์เพลงทีมีจิตวิญญาณเข้าถึงเพลงที่แต่งขึ้น

ย่อมจะมีความรู้สึกว่า “เสียงเพลงคือตัวเรา ตัวเราคือเสียง

เพลง” และเมื่อผู้ฟังได้รับฟังเพลงนั้นๆ แล้ว ย่อมมีอารมณ์

สะท้อนออกมาในความรูส้กึ (ทางจติวญิญาณ) ทางใดทางหนึง่

คือ 

 มีเสียงเพลง  มีตัวเรา  (เกิด เกิด)

 ไร้เสียงเพลง  ยังคงมีตัวเรา (ดับ เกิด)

 มีเสียงเพลง แต่ไร้ซึ่งตัวเรา (เกิด ดับ)

 ไร้เสียงเพลง ไร้แล้วซึ่งตัวเรา (ดับ ดับ)
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จริยธรรมที่ยั่งยืนส�าหรับระบบสิ่งแวดล้อมกับมวลมนุษย์

อำรัมภบท
มนษุย์และสิง่แวดล้อมต่างมปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างหลากหลายในขอบเขตของภมูแิห่งชวีติ (biosphere) ด้วยเหตทุีม่นษุย์

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดส�านกึจนเสยีสมดลุ ยงัผลให้เกดิปัญหาด้านสิง่แวดล้อมแพร่ขยายไปท่ัวโลก วสิยัทศัน์ในการแก้

ปัญหาเพือ่หยดุยัง้ความหายนะขัน้อกุฤษฏ์ในอนาคต รวมทัง้สร้างวถิทีีย่ัง่ยนืในการรกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

จ�าเป็นต้องพึ่งพาแนวคิดเชิงสันติ บทความน้ีเป็นผลพวงของการใช้หลักแห่งทางสายกลางในองค์มรรคหมวดปัญญาของ 

ศาสนาพทุธทีน่�ามาบูรณาการกบัศาสตร์ทางด้านสิง่แวดล้อมและนเิวศวทิยา และได้น�าไปใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนในรปูของ

บทความเสรมิการเรยีนรู้ในระดบัอุดมศกึษาตามความมุ่งมัน่แห่งการพฒันาบัณฑติอดุมคตไิทย

บทน�ำ
 นับแต่มนุษย์วิวัฒน์เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

(industrialization) มนษุย์บางกลุม่ได้ทกึทกัและสถาปนาตวั

เองว่าเป็นผู้ครอบครองระบบนิเวศในระดับสูงสุด (highest 

trophic level) รปูธรรมท่ีเหน็ได้ชัดเจนก็คอื การสร้างกฎเกณฑ์ 

เพ่ือกอบโกย (take benefit) จากทกุๆ องค์ประกอบของระบบ

นเิวศท้ังส่วนทีเ่ป็นส่ิงมชีีวติ (biotics) และสิง่ไร้ชวีติ (abiotics) 

แนวคิดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมลามมาจนถึงโลกาภิวัตน์ 

(globalization) ก่อให้เกดิผลลัพธ์ในเชงิท�าลาย จนธรรมชาต ิ

ส่งสญัญาณเตอืนภยัมายงัมนษุย์ทัง้กลุม่ทีม่ส่ีวนและไม่มส่ีวน 

ต่อการกระท�าในรูปของภัยธรรมชาติ วิสัยทัศน์ที่น�ามาซึ่ง 

ผลกระทบเชงิลบท�าให้ถึงเวลาทีค่วรย้อนกลบัมาทบทวนใหม่ 

ว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนาด้วยกรอบความคิดเดิมหรือจะหา 

วิสัยทัศน์ใหม่ในเชิงใฝ่สันติเพ่ือตัดวงจรหายนะได้ทันท่วงที 

ความพยายามท�าความเข้าใจกบัวสิยัทศัน์ทีเ่น้น “กำรอยู่ร่วม

กันอย่ำงย่ังยนืด้วยหลกัแห่งสนัตธิรรมระหว่ำงมนษุย์กบัสิง่

แวดล้อม” ทีอ่งิหลักแห่งทางสายกลางโดยเริม่จาก ความเหน็ 

ถกูต้องและด�ารถิกูต้อง น่าจะน�ามาพจิารณาเพ่ือใช้เป็นทางออก

ส�าหรับปัญหาท่ีมวลมนษุย์ก�าลงัเผชิญอยู่

 ต่อภาระหน้าท่ีของความเป็นครูอาจารย์ซ่ึงมกัถกูคน

ทัว่ไปยกให้เป็นผู้น�าทางปัญญา จงึจ�าต้องแสวงหาสาระท่ีจะน�า

มาปลกุ “มโนธรรมส�านกึ” แก่เหล่านกัศกึษาให้ตระหนกัถงึ

ปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่ผชญิกันอยูใ่นปัจจบุนั รวมทัง้เสนอแนวคดิ

ใหม่ในการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

เพ่ือคงไว้ซึง่ทรพัยากรเหล่าน้ันให้กับมวลมนุษย์ในยคุหน้า (next 

generation) ด้วยเหตท่ีุบทความนีม้ใิช่เป็นบทความงานวิจยั 

แต่เป็นบทความทีพ่ยายามเสนอแนวคดิในรปูแบบบรูณาการ

ระหว่างสาระเชงิวชิาการกับแนวคิดเชงิพุทธ โดยอาศยัข้อธรรมะ

พื้นฐานที่ถูกสังเคราะห์ออกมาเป็นบทความบรรยาย และ 

แจกจ่ายให้นกัศกึษาเพ่ือส่งเสริมการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน โดย

หวงัผลในแง่กระตุน้ให้เกดิการคดิแบบบรูณาการเชงิบวกอย่าง

เป็นระบบ

ปัญหำสิง่แวดล้อมกบัคุณภำพชวีติ
 คุณภาพชีวิตของมนุษย์สามารถอาศัยสุขภาพ 

(health) เป็นตัวช้ีวัด ซ่ึงสะท้อนออกในรูปสุขภาพกาย 

(physical) และสขุภาพทางจิต (mental, or psychological) 

โดยทั้งสองส่วนจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลักของเหตุปัจจัย คือ

 ความอยาก (เหต)ุ

 สิง่แวดล้อมในโลกมนษุย์ (ปัจจยั)

 การกระท�า (ปัจจยั)

 ผลจากการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง 3 ตวัแปรดงักล่าว  

ก่อให้เกดิกจิกรรมหลากหลายทีน่�ามาซ่ึงผลกระทบท้ังเชงิบวก

และเชิงลบต่อคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

ในปัจจบุนัเริม่มจี�ากดั ส่วนหนึง่เป็นเพราะถกูใช้ในปรมิาณท่ีมาก

เกินพอดี อีกส่วนหนึ่งคือ คุณภาพของทรัพยากรที่ถูกใช้  

(บางชนดิ) ฟ้ืนคณุภาพเดมิไม่ทนัการกล่าวคอื ปรมิาณลดลง 

คณุภาพแย่ลง ตวัอย่างเช่น ทรัพยากรน�า้ ตวัเร่งท่ีท�าให้ปัญหา

ดงักล่าวเพ่ิมมากขึน้ถ้าจะสรุปอย่างย่นย่อกคื็อ การแย่งชงิและ

ครอบครองทรพัยากรบางประเภทถกูท�าลายในอตัราทีเ่รว็กว่า

การฟ้ืนคนื (recovery) และการเกดิสภาวะมลพษิ (pollution) 

อันเนื่องมาจากการพัฒนาหรือดัดแปลงทรัพยากร อันเป็น

วงัวนให้เกดิผลกระทบต่อคณุภาพชวีติจนกลายเป็นวฏัจกัรนิ

รันดร์หากจะดูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของปัญหาสิ่งแวดล้อมอัน

เกดิจากน�า้มอืมนษุย์และเกดิขึน้เองโดยธรรมชาตจิะสามารถ

พิจารณาได้จากข้อสรุป 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 ส่วนคือ (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 และสิง่แวดล้อมทางกายภาพจะประกอบ

ข้ึนเป็นระบบท่ีลงตวั ต่างมปีฏสัิมพันธ์ต่อกันระหว่างผูล่้า (pred-

ator) และผู้ถูกล่า (prey) ในห่วงโซ่อาหาร (food chain) และ

สายใยอาหาร (food web) ด้วยปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมใน

ธรรมชาตแิละพลงังานท่ีสงัเคราะห์โดยสิง่มชีวีติท�าให้เกดิความ

สมดลุอย่างยัง่ยนืด้วยสมมตฐิานกายา (Gaia hypothesis) ที่

กล่าวโดยภาพรวมว่า “โลก คอื องคำพยพทีม่ชีวีติระดบัอภิ

มหำชวีติ (living superorganisms) ท่ีมกีำรปรบัตวัทำง

กำยภำพและเคมอียูท่กุขณะเพือ่สร้ำงสมดลุและววิฒันำกำร

ในรูปแบบของกำรช่วยกันผลิตทรัพยำกรทำงชีวภำพและ

กำยภำพให้เป็นแหล่งอำศยัทำงนเิวศทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำรงชวีติ 

ถ้ำระบบดงักล่ำวถูกท�ำให้เสยีสมดลุจะส่งผลกระทบไปยงัองค์

ประกอบย่อยได้” สมมตฐิานดงักล่าวสามารถมองในมมุกลบัได้

ว่าตราบใดท่ีระบบนิเวศไม่ถูกรบกวน (ท�าลาย)จนเสียสมดุล 

มนษุย์และสิง่มชีวีติอืน่ๆก็จะคงความเป็นปกตสิขุอยูไ่ด้โดยไม่ถกู

ผลกระทบจากสิง่แวดล้อม (ธรรมชาต)ิ

 แต่จากสภาพปัจจบุนัพบว่าสมมตฐิานของกายา ก�าลงั

ปรากฏผลให้เห็นถึงการรบกวนระบบนิเวศจนเสียสมดุล ดัง

ตวัอย่างของปัญหาทางสิง่แวดล้อมทีม่นษุย์เป็นผูส้ร้างตามท่ีกล่าว

ไปแล้วข้างต้น นกัวทิยาศาสตร์เองได้ตระหนกัถงึภยัพบิตัทิีจ่ะต้อง

เผชญิในอนาคต จึงได้จดัประชมุร่วมกนัในระดบัโลกเมือ่ปี ค.ศ.

1992 ทีก่รงุรโิอ เดอ จาไนโร ประเทศบราซลิ (Earth Summit) 

และได้ประกาศปฏญิญา ว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันาอัน
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เป็นทีม่าของการพฒันาแบบยัง่ยนื ซ่ึงโดยหลกัการแล้วก็คอื การ

พฒันาท่ีก่อให้เกดิการอยูร่่วมกนัอย่างสมานฉนัท์ระหว่างระบบ

นเิวศ (ecological system) และสงัคมมนุษย์ (human society) 

จากผลของการประชุมได้มกีารทบทวนนยิามและความหมาย 

ของค�าว่าการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีเ่คยให้ไว้แต่เดมิ และได้ปรับเปลีย่น

มาเป็นสาระทีพ่อจะเข้าใจได้ในความหมายดังต่อไปน้ี

 “สทิธอินัถกูต้องและชอบธรรม (right) ในการพัฒนา

จะต้องปฏบิติัให้ตรงตามพนัธะกรณอีย่างมดีลุพนิิจด้วยความ

ยตุธิรรม (equity) เพือ่สนองความต้องการในสิง่ทีพ่งึมีพงึได้ 

ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับมวลมนุษย์ทั้งในยุคปัจจุบันและ 

ยคุอนาคต (future generation)”

 “เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบองค์รวม 

การพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม (environmental protection) จะถือ

เป็นรากฐาน (constitute) ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เป็น 

องค์ประกอบส�าคัญของกระบวนการพัฒนา โดยมิอาจคิด 

แบบแยกส่วน”

 ถ้าจะว่ากนัตามหลกัการแล้ว การพฒันาแบบยัง่ยนื

จะมุง่ไปยงั 3 ประเดน็หลกั คอื (1) ความพอใจในความต้องการ

ของนษุย์ (2) การบ�ารงุรักษาระบบนเิวศให้เกิดความสมบรูณ์

และมัน่คง (integrity) และ (3) มคีวามยุตธิรรมในแง่กฏหมาย

และความเป็นธรรมในสังคมมนษุย์ การพฒันาดงักล่าวจะเกดิ

ข้ึนได้กต่็อเมือ่มกีารบรหิารจดัการให้เกดิเป็นรปูธรรมโดยผ่าน

ทางระบบนเิวศมคีวามเป็นไปได้ในเชงิเศรษฐศาสตร์และความ

ต้องการ (การยอมรบั) ของสงัคม อย่างสอดคล้องและสมดุล

ระหว่างสามมุมมองเหล่านี้ หากมุมมองใดมุมมองหนึ่งไม่

สามารถบรหิารจัดการได้อย่างบูรณาการ (ล้มเหลว) อาจมผีล

ให้การพฒันาแบบยัง่ยนืไม่อาจบรรลเุป้าหมายได้

จรยิธรรมของส่ิงแวดล้อม
 แนวคดิทางด้านจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นผลมาจาก

การประชมุทางด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทีก่รุงโตเกียวในปี 

ค.ศ. 1989 แต่สาระในเรือ่งดงักล่าวมุง่เน้นในระดบันโยบาย 

เกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ การประหยดัพลงังาน

และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเสนอแนะอย่างกว้างๆ 

(guidance) ซ่ึงไม่ลงรายละเอยีดแต่หวงัผลในแง่ของผลท่ีเกดิ

ขึน้ (output) ใน 3 ประเดน็หลกัข้างต้น โดยขาดการมองถงึ

สาเหต ุ (cause) และกระบวนการ (processes) ทีก่่อให้เกดิ

ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย ท�าให้

กระบวนการซึ่งจะก่อให้เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 

รูปธรรมที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจึงยังไม่ชัดเจน สุดแล้วแต ่

ผูเ้กีย่วข้องจะต้องไปด�าเนนิการต่อให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์

จริยธรรมที่ยั่งยืน
 จริยธรรมเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก

นกึคดิ มโนธรรมส�านกึ หรอืความรูส้กึผดิชอบชัว่ดีท่ีสามารถ

แสดงออก (ทางกาย วาจา ใจ) ของมนษุย์ต่อสิง่ท่ีมปีฏสิมัพันธ์

ให้เป็นทีป่ระจักษ์ จดัเป็นกฎเกณฑ์สงัคมขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเป็น 

ต้องม ีการเชือ่มโยงจรยิธรรมกบัเรือ่งใดๆ จงึส่งผลให้เรือ่งนัน้ๆ  

มคีวามดงีาม ความถกูต้องปรากฏให้เหน็

 สิ่งแวดล้อมที่อิงจริยธรรมเป็นบริบทจึงต้องอาศัย

แนวคิดที่เก่ียวกับความถูกต้อง (เพ่ือให้เกิดความดีงาม)  

น�ามาผสมผสานกับหลักแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจนบรรลุผล 

ผ่านทางระบบนิเวศ การผสมผสานสิ่งเหล่านี้ สามารถเชื่อม

โยงด้วยแผนภาพ 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
 ความยั่งยืนที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งใดๆ ย่อมจะมี

กระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือขับเคล่ือนให้การเปลี่ยนแปลง 

ที่ด�าเนินไปในท่ามกลางกระบวนการมีความสมดุลทุกขณะ 

ความสมดลุ (หรอืความพอด)ี ทีเ่กดิขึน้ย่อมน�าไปสูผ่ลทีถ่กูต้อง

ตามเหตปัุจจัยทีใ่ส่เข้าไปในระบบหรอืกระบวนการ ดชันชีีว้ดั 

ที่ปรากฏในท่ามกลางขณะ หรือที่จุดหมายปลายทางย่อม

สอดคล้องกบัผลในเชิงบวก หากเกดิผลในทางตรงกนัข้ามย่อม

จะมีปรากฎการณ์ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงลบ (การ

ท�าลายหรอืความหายนะ) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายๆ อย่างใน

คราวเดยีวกนั ซึง่จะสอดคล้องกบัสมมตฐิานของกายา (Gaia) 

ดงักล่าวข้างต้น

 การองิหลกัแห่งทางสายกลางด้วยหลกัธรรมเชิงพุทธ

จะมุง่ไปสู่มรรคาของอริยมรรคมอีงค์ 8 โดยจะเลอืกองค์มรรค 

ในกลุม่ปัญญา อนัได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิ (ความเหน็ถกูต้อง) และ 

สมัมาสงักปัปะ (ด�าริถกูต้อง) มาประยกุต์กบัเหต ุ(ตัวควบคมุ)  

ในแผนภาพทีป่รากฏในรปูที ่2

 โดยหลักแห่งสัมมาทิฏฐิที่มีต่อสิ่งแวดล้อมยังคง

อาศัยฐานความคิดที่เกิดกับมนุษย์ที่กล่าวถึงกฎแห่งกรรม  

ความคงอยู ่และดับสูญของชีวิต ความเที่ยงไม่เที่ยงของ 

โลก ในส่วนของสัมมาสังกัปปะจะมุ่งพิจารณาในแง่ของ 

ความไม่เบยีดเบยีน (สมานฉนัท์สันต)ิ ความหลกีหนอีอกจาก

ความยนิดเีพลดิเพลนิต่อสิง่เร้า ความไม่ก่อแนวคดิในแง่ท�าลาย 

(อาฆาตพยาบาท) ดังนัน้ ทางสายกลางทีย่ดึเอามรรคมอีงค์ 8 

จะเปรยีบเสมอืนเป็นทางแห่งความพอดี สมดลุ อนัจะน�าไปสู่

กระบวนการพฒันาทีย่ัง่ยนืในระบบสิง่แวดล้อมหรอืระบบนเิวศ

ได้ด้วยแนวคดิรวบยอดดงัสรปุในตารางที ่2 ดังนี ้

 

ตำรำงที่ 2 ความเห็นและด�าริที่ถูกต้องของมนุษย์ต่อระบบสิ่งแวดล้อม
สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ

1. มนษุย์และสิง่แวดล้อมมคีวามเป็นหนึง่เดยีวกนั (homogeneity) 

มีก�าเนิดและการคงอยู่ด้วยองค์ประกอบร่วมเดียวกัน

1. ยตุคิวามคิดท่ีจะเบยีดเบยีนท�าลาย (อย่างเมามัน)กบัทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ด�าริถึงความไม่เบียดเบียน)

2. มนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของระบบนิเวศ มิใช่ผู้

ครอบครองระบบนิเวศ

2. พึงคิดถึงความละ ลด ปล่อยวางต่อความอยากอันเกินขอบเขต (over 

desire) (ด�าริออกจากกาม)

3. การเกิดการวิวัฒน์และการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยกฎแห่งอิทัปปัจจยตาย่อมอาศัยเวลา การท�าลายกฎ 

ดังกล่าว (โดยมนุษย์) ในอัตราท่ีเกินพอดีย่อมท�าให้การ

เปลี่ยนแปลงเสียสมดุล

3. ไม่พึงคิดเปลี่ยนแปลง ขัดขวาง ท�าลาย หรือควบคุมวิถีอันเป็นสภาวะ

แห่งธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมจนเสียสมดุล เนื่องเพราะเกรงภัยพิบัติจะ

มากระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ (ด�าริออกจากความพยาบาท)

4.การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในระบบนเิวศหรอืสิง่แวดล้อมโดย

มนษุย์ จะมผีลย้อนกลบัมากระทบความเป็นอยูแ่ละสวสัดภิาพ 

(security) ทั้งแง่บวกและแง่ลบ

4. ก่อนจะท�าการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ รูปแบบของทรัพยากรธรรมชาติจง

พิจารณาด้วยมโนธรรมส�านึก (ด�าริในสัมมาทิฏฐิ)

บทสรุป
 การพิจารณาองค์รวมของระบบนิเวศและสิ่ง

แวดล้อม เพือ่ให้การพฒันาทีย่ัง่ยนืขบัเคลือ่นไปด้วยหลกัแห่ง

ทางสายกลางท่ีอิงมรรคมอีงค์ 8 ในหลกัธรรมจากศาสนาพทุธ 

โดยอาศัยหมวดปัญญาเป็นการเปิดแนวคิดให้เกิดมุมมองที่

สะท้อนครรลองแห่งสนัตวิธิใีนการแก้ปัญหาจากต้นเหต ุรวม

ทั้งต้องการให้เกิดความสมดุลทุกขั้นตอนของการขับเคลื่อน

กระบวนการอย่างสมานฉันท์ การพลิกแนวคิดโดยอาศัย

สัจธรรมที่สามารถน�าพามนุษย์เข้าสู่วิถีแห่งความพ้นโลกได้ 

ย่อมปราศจากข้อสงสัยต่อการน�ามาปฏิสัมพันธ์กับระบบ 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ปัญญาเป็นตัวน�า 

ย่อมเป็นวิถีท่ีตรงและถูกต้องต่อการแก้ปัญหา ขอแต่เพียงมอง

ให้เห็นสัจธรรมแห่งความถูกต้องในระบบสิ่งแวดล้อมด้วยวลี

ที่กล่าวว่า “สรรพสิ่งในโลกล้วนอิงอาศัยซึ่งกันและกันอย่าง 

เป็นระบบ ส�านกึทีถ่กูต้องว่า “เรากบัโลกเป็นหนึง่เดยีวกนั” 

ย่อมน�าไปสู่ความไม่เบียดเบียนต่อชีวิตและสรรพสิ่งรอบข้าง 

ยังผลให้เกิดความสมดุลในใจของผู้ที่หยั่งได้”

เอกสำรอ้ำงอิง
ศภุฤกษ์ สนิสพุรรณ. (2548). จรยิธรรมทีย่ัง่ยนืส�ำหรบัระบบ

สิง่แวดล้อมกบัมวลมนษุย์. สมัมนาวชิาการเร่ือง “การพฒันา

บณัฑติอดุมคตไิทยเพือ่ชวีติและสงัคมทีส่นัตแิละการน�าเสนอ

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

อำรัมภบท
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มนุษยชาติก�าลังเผชิญอยู่ขณะน้ี จะพบว่าโลกท่ีเราอาศัยอยู่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการใน

ศาสตร์หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถค้นคว้าสาระในศาสตร์นั้น ๆ ตามความต้องการได้โดยง่ายจากสื่อทางสารสนเทศ สรรพ

วิทยาการทั้งหลายอาจแบ่งออกเป็นสายใหญ่ๆ 2 สาย อันได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์และ (2) ศิลปศาสตร์ โดยสายวิทยาศาสตร์

ยังแยกย่อยออกไปได้อีกหลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เราจะรู้จักและคุ้นเคยกับเรื่องของสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บของ

มนุษย์ รวมทั้งของสัตว์ที่มนุษย์เลือกศึกษากันในคณะแพทยศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น

 ปัจจุบันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้วิวัฒนาการก้าวไกลไปถึงระดับโคลนนิ่ง (Cloning) ทั้งในสัตว์ พืช 

และแม้แต่พยายามทีจ่ะกระท�ากบัมนษุย์ เจตนาในเรือ่งดงักล่าวผูเ้ขยีนคงไม่ก้าวล่วงไปวจิารณ์ว่าดีหรอืไม่ดอีย่างไร เพราะเป็น

เรือ่งทีห่นไีม่พ้นการโต้แย้งทีม่แีต่จะก่อให้เกดิความขดัข้องหมองใจระหว่างคูว่จิารณ์ โดยท้ายทีส่ดุกม็อิาจหาข้อยุตทิีพ่อใจให้กบั

ทกุฝ่าย และบทความนีไ้ม่มคีวามประสงค์จะกล่าวถงึการโคลนนิง่แต่อย่างใด บทความนีต้ัง้ใจจะใช้ศาสตร์ทีร่กัษาสตัว์มาสร้าง

รูปแบบ (model) การเรยีนรูเ้ชิงจรยิธรรม คณุธรรม โดยเช่ือมโยงระหว่างวทิยาการในศาสตร์แขนงนีใ้ห้เหน็ถึงสจัธรรมทีส่ามารถ

สมัผสัได้ซึง่อาจน�าไปสูก่ารปลกูจติส�านกึทีด่งีามและพฒันาภมูปัิญญาแก่ผูอ่้านให้สะท้อนถงึชวีติตนเองและสรรพสิง่รอบข้าง

สัตวแพทยศำสตร์
 บคุคลท่ัวไปท่ีไม่ได้เรยีนหรอืศึกษาในศาสตร์สาขานี้ 

คงพอจะเข้าใจในความหมายของค�าว่าสัตวแพทยศาสตร์ 

ได้ไม่ยากนักแม้จะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ตามค�าจ�ากัดความ 

(definition) ที่ถูกต้องเหมือนผู้ที่เรียนมาโดยตรง ศาสตร์ดัง

กล่าวคงจะหนไีม่พ้นในเรือ่งของการรกัษาสตัว์ให้หายป่วยจาก

โรคภัย รวมทั้งตกแต่งอวัยวะที่ไม่สมประกอบทั้งภายนอก 

ภายในให้อยูใ่นสภาพปกต ิและคงจะรวมไปถงึการวจัิยทดลอง

ทางการแพทย์โดยอาศัยสัตว์เป็นตัวอย่างศึกษา หากจะ

พิจารณาต่อไปโดยองิลกัษณะทางสรรีะวทิยากค็งสงัเกตได้ว่า 

สตัว์และมนษุย์คงจะมโีรคภัยไข้เจบ็ต่างกนั ความทนทานหรือ

ภมูคิุม้กนัตลอดจนความสามารถในการฟ้ืนคนืสภาพ (recovery) 

อาจจะต่างกันตามไปด้วย อย่างไรก็ตามวิชารักษาสัตว์ที่มี

สภาวะเจ็บป่วยคงต้องยกให้เป็นภาระกจิของสตัวแพทย์เพราะ

เป็นผู้ที่เรียนมาโดยตรง แต่มุมมองโดยภาพรวมแล้วศาสตร ์

ดังกล่าวจะมีรูปธรรมที่มองเห็นได้ชัดเจนจากส่ิงเหล่าน้ีที่มี

ปฏสิมัพนัธ์ต่อกัน คอื   

 - สัตว์  

 - แพทย์ผู้รักษา  

 - ความเจ็บป่วยและการป้องกันเก่ียวกับอนามัย 

ของสัตว์  

 - ปัจจยัทีใ่ช้รกัษา (เช่น ยา เครือ่งมอื และอปุกรณ์ 

ที่ใช้)  

 โดยการเช่ือมโยงของส่ิงที่เป็นนามธรรมที่มีใน 

ตัวมนุษย์ (สัตวแพทย์) ที่เรียกว่า “ความเมตตา” ต่อสัตว ์

เหล่านั้นเป็นตัวผลักดันให้เกิดกิจกรรมในการรักษาท�าให้

ศาสตร์แขนงนี้กลายมาเป็นวิชาชีพที่สร้างกุศลกรรมได้ดี 

พอๆ กับการรักษามนุษย์  

ควำมเหมือนที่แตกต่ำง   

 แม้ว่ามนุษย์และสัตว์ซึ่งเกิดมาจากเหตุปัจจัย 

ทางชีววิทยาและสามารถสัมผัสซึ่งกันและกันได้ในเชิง

กายภาพ ทั้งสองสิ่งจะมีความเหมือนหรือความแตกต่าง  

ซึ่งอาจจ�าแนกได้เป็นประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้  

 1. มนุษย์และสัตว์ต่างเป็นส่ิงมีชีวิตเหมือนกัน 

ท�าให้ต้องมกีารเกดิ แก่ เจบ็ ตาย และมพ้ืีนฐานความต้องการ

ปัจจัยที่ยังชีวิตได้อยู่รอดเหมือนๆ กัน  

 2. มีกายหยาบ (เป็นกัมมชรูป) ซึ่งต่างสัมผัส 

ซึ่งกันและกันได้ ทางกาย วาจา และอาจรวมไปถึงทางใจ  

แต่สิ่งที่ต่างกันก็ยังมีปรากฏให้เห็นถ้าอาศ�ยมุมมองจากทาง

มิติศาสนามาเป็นแนวคิด อันได้แก่

 1. ภพภูมิ - มนุษย์ภูมิ (สุคติภูมิ) กับเดรัจฉานภูมิ 

(ทุคติภูมิ)  

 2. ภมูปัิญญา - มนษุย์สามารถใช้ภูมปัิญญาในการ 

พฒันาเทคโนโลยใีห้ก้าวหน้าได้อย่างไม่หยดุยัง้ รวมไปถงึการ 

พฒันาปัญญาญาณ เพือ่ให้บรรลถุงึความหลดุพ้น (นพิพาน) ใน

คตทิางศาสนาได้ ในขณะท่ีสตัว์มตี�า่กว่าหรอืไม่สามารถกระท�าได้ 
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 3. ความหลายหลาย-สายพันธุ์มนุษย์ (homo  

sapiens) มีความหลากหลาย (diversity) น้อยกว่าสายพันธ์

สัตว์ กล่าวให้ชัดเจนคือ มนุษย์มี 3 เผ่าพันธุ์หลัก ได้แก่  

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

ที่เผ่าพันธุ์สัตว์ จะมีสัตว์น�้า สัตว์บก และสัตว์บินได้ ซึ่งแต่ละ

กลุ่มจะมีความหลากหลายที่สังเกตเห็นได้ชัด

 ดงันัน้ ในทัศนคตขิองผูสั้งเกตการณ์ (observer) จะ

เหน็ทัง้ความแตกต่างและความเหมอืนของทัง้สตัว์และมนษุย์ 

ดงักล่าวเป็นตวัอย่างข้างต้น และหากพจิารณาให้เกดิองค์รวม 

(holistic) ทางการเรยีนรูจ้ากส่ิงรอบข้างทัง้ในสภาวะทีม่องเหน็

ได้และมองไม่ค่อยเห็น ซึ่งจะน�าไปสู ่การวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ให้เกิดภูมปัิญญาและการเรยีนรูน้อกกรอบวิชาการ 

คงจะต้องอาศัยสิง่ทีก่ล่าวน�าไปแล้วมาประมวลเป็นองค์ความรู้

ใหม่ต่อไป

ภำพองค์รวมจำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
 จากสิ่งดังกล่าวข้างต้นหากน�ามาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ คงต้องอาศัยแผนภูมิการ

เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่อิงค�าหลัก (keyword) ซึ่งมีรากมาจาก

ค�าว่าสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวต้ัง มุมมองในภาพกว้างที่

สะท้อนความรู้สึกเสมือนจริง (perspective) ดังแสดงใน 

รูปที่ 1 จะเป็นสิ่งที่ถูกวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างเชื่อมโยงซึ่ง

กันและกันได้ง่ายขึ้น

 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

 จากแผนภมูดิงัปรากฏในรปู ซึง่สงัเคราะห์มาจาก 

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

สามารถเริม่พจิารณาจากค�าใดก่อนกไ็ด้ ไม่ว่าจะเร่ิมจากค�าว่า

สตัว์ หรอืค�าว่าแพทย์ เพือ่ให้ง่ายต่อการอธบิาย จะขอเริม่จาก

ค�าว่า“สัตว์” ก่อนดงันี ้  

 ในความหมายของสัตว์ มนุษย์สามารถรู้ว่าส่ิงน้ันเป็น

สตัว์กจ็ากการมองเหน็ (ด้วยตา) และสัมผัสได้ (ด้วยห ูจมกู กาย) 

จากเสียงร้อง กล่ิน และการจบัต้อง ลบูคล�า ในมิตทิางศาสนา 

เรารู้ว่าสัตว์เป็นส่ิงมชีีวิตทีม่ ี“กายหยาบ” เฉกเช่นมนษุย์ และ

ถูกนยิามให้อยูใ่นกลุม่ของ “เดรจัฉานภมู”ิ ซึง่ภมูดิงักล่าวจดั

อยู่ใน “31 ภูมิ” ในสังสารวัฏ หากต้องเรียนรู้ต่อไปในเรื่อง 

ภพภูมิ เราสามารถเชื่อมโยงค�าว่า เดรัจฉานภูมิ เข้ากับ 

“อบายภมู ิ4” เพือ่ให้รูว่้าภมูเิหล่านี ้มอีงค์ประกอบเป็นอย่างไร 

ซึ่งจากแผนภูมิดังกล่าวจะให้ค�าตอบว่าในอบายภูมิ 4 จะ

ประกอบด้วย นรก เปรต อสรุกาย และเดรจัฉาน โดยสภาวะ

จติใจทีเ่กดิในภมูเิดรจัฉาน แสดงว่า เคยสร้าง “อกศุลกรรม” 

จนมเีหตปัุจจยัถงึพร้อมให้เกดิกัมมชรปูเป็นเดรจัฉานในทีส่ดุ 

 ในความหมายของมนุษย์ภูมิ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง 

“แพทย์” โดยภาระหน้าทีค่อื การรกัษาพยาบาลสตัว์ (healing) 

และท�าให้สตัว์คนืสภาพเป็นปกต ิ(recover) วเิคราะห์ต่อไปว่า

มนษุย์ในทางคตศิาสนาถกูนยิามให้อยูใ่น “มนษุย์ภมู”ิ ซึง่จดัไว้

ในกลุม่ของ “สคุตภิมู”ิ โดยเชือ้แห่งกรรมทีผู่เ้กดิเป็นมนษุย์ได้

จะต้องม ี“กศุลกรรม” เป็นพืน้ฐานอยูบ้่าง ซึง่ทัง้กศุลกรรมและ

อกศุลกรรมทัง้สองกลุม่นี ้สามารถเรยีกให้สัน้เข้าได้ว่า “กรรม 2” 

กรรม	2

กรรม	3

กรรม	12
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 โดยภูมิแห่งมนุษย์ผู ้ที่มีอาชีพแพทย์ ถือว่าเป็น 

ผูป้ระกอบอาชพีทีเ่ป็นกุศล (ถ้าแพทย์ผูน้ั้นมจีติใจที่ด่งีามเป็น

พื้นฐาน) จึงสงเคราะห์ให้อยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบ “สมัมา

อาชวีะ” ซึงเป็นหนึ่งในองค์ธรรมของ “มรรค 8” และอาชีพ

ดังกล่าวควรจะมี “เมตตาธรรม” ซึ่งอยู่ในหลักธรรมของ 

“พรหมวิหาร 4” เป็นพื้นฐานของจิตใจในบุคคลอาชีพนี้  

 

 จากการเช่ือมโยงระหว่างกรรม 2 ซึ่งหมายถึง  

อกุศลกรรม (กรรมฝ่ายชั่ว) และกุศลกรรม (กรรมฝ่ายดี)  

หากสนใจใคร่รู้ในเรื่องของกรรมต่อไป ยังสามารถโยงไปสู่ 

ในเรื่อง “กรรม 3” อันหมายถึง กายกรรม (กรรมที่เกิดจาก

การกระท�าทางกาย) วจีกรรม (กรรมที่เกิดจากวาจา ค�าพูด) 

มโนกรรม (กรรมท่ีเกิดจากการนึกคดิทางใจ) และ “กรรม 12” 

ดังแสดงตัวอย่างไว้ในแผนภูมิรวม 8 ค�า คือ   

 • ครกุรรม - กรรมหนักทัง้ฝ่ายอกุศลและกุศล ทีจ่ะ

ส่งผลให้ไปเกดิในอบายภมิูหรือสคุตภิมู ิเป็นล�าดบัแรก (ภพชาติ 

ถัดไป)   

 • อาสันนกรรม - กรรมที่กระท�าในขณะก่อนตาย 

หรือสภาวะจิตของผู้ใกล้ตายว่าก�าลังระลึกถึงความดีหรือ

ความชั่วที่ตนได้เคยกระท�าไว้ในอดีต  

 • อาจิณณกรรม - กรรมที่เคยได้กระท�าอยู่เป็น

ประจ�า กระท�าบ่อยๆ   

 • กตัตตาธรรม - กรรมที่สักแต่ว่าท�า ไม่ได้เจตนา

 • อุปัตถัมภกกรรม - กรรมที่ท�าหน้าที่ค�้าจุน 

สตัว์โลกทั้งหลายท่ีไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ให้ได้รับความสุข/

ทุกข์ ตามวิบากกรรมของตน

 • อุปปีฬกกรรม - กรรมที่เบียดเบียน บั่นทอน

กรรมที่มีสภาพตรงกันข้าม

 • อุปฆาตกรรม - กรรมตัดรอนหรือท�าลายผล 

แห่งกรรมอื่นๆ ให้ส้ินลงอย่างเด็ดขาดในปัจจุบันทันด่วน  

ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล

 • ชนกกรรม - กรรมซึ่งท�าหน้าที่ให้วิบากและ 

กัมมชรูปไปเกิด (ปฏิสนธิ) ในภพภูมิต่างๆ อันมีเหตุมาจาก 

ครุกรรม อาสันนกรรม อาจิณณกรรม หรือกตัตตากรรม  

ตามล�าดับ

 ในแผนภูมิดังกล่าวไม่ได้แสดงความหมายของ

กรรมอีก 4 จ�าพวกเอาไว้ คือ กลุ่มของกรรมที่ว่าโดยเวลาที่

ให้ผล อันได้แก่ ทิฐธรรมเวทนียกรรม (กรรมที่ให้ผลในชาติ

ปัจจุบัน) อุปปัชเวทนยีกรรม (กรรมทีใ่ห้ผลในชาติหน้า) อปราปริย 

เวทนยีกรรม (กรรมที่ให้ผลในชาติต่อไป) และอโหสิกรรม 

(กรรมที่ไม่มีโอกาสให้ผล) รายละเอียดของกรรมทุกประเภท

ไม่สามารถอธิบายในที่นี้ได้ทั้งหมด เนื่องจากบทความนี้

ต้องการเพยีงเหนีย่วน�าให้ผูอ่้านทีส่นใจในเรือ่งกรรมไปศกึษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปด้วยตนเอง

คุณธรรมและหลักธรรมแห่งวิชำชีพ
 วิชาการของสัตวแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ใช้

เรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรมและหลักธรรมได้อย่างดีเยี่ยม ดัง

ตัวอย่างแผนภูมิการเชื่อมโยงที่น�าเสนอข้างต้น หากน�าสาระ

ต่างๆ มาสรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง เราสามารถเรียนรู้ในมิติคู่

ขนานทางโลกและทางธรรมได้ ดังนี้

 สตัว์ต่างๆ ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีน ผูส้อนใน

การเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะปฏิบัติการ 

(รกัษา วิจัยในห้องปฏบิตักิาร) เป็นชวีติทีก่่อก�าเนดิจากอกศุล

กรรม ท�าให้จัดอยู่ในอบายภูมิ (เดรัจฉาน) ในขณะที่มนุษย์ 

(แพทย์) ที่ก�าลังช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นเป็นชีวิตที่เกิดในสุคติ

ภมู ิ(มนษุย์) เนือ่งจากมกีศุลกรรมเกือ้หนุน ทัง้มนษุย์และสตัว์

ต่างก็มีรูปร่างเป็นกายหยาบทั้งคู่ ซึ่งอาศัยอยู่ใน 31 ภพภูมิ 

ถ้าพจิารณาสตัว์เป็นตวัตัง้จะพบว่าเป็นชวีติทีเ่กิดในอบายภมูิ 

4 ซึ่งประกอบด้วย นรก เปรต อสุรกาย และ เดรัจฉาน

 มนุษย์ที่เลือกประกอบอาชีพสัตวแพทย์ถือว่าเป็น

ผูม้เีมตตาธรรม (พรหมวหิาร 4) เป็นพืน้ฐาน จงึเลอืกประกอบ

อาชีพสุจริต ฝ่ายกุศล ซ่ึงจัดเป็นสัมมาอาชีวะ (องค์ธรรม  

ในมรรค 8)

 ด้วยเหตุที่สัตว์ต่าง ๆ ที่ปรากฏต่อหน้ามีอดีตที่

สร้างกรรมฝ่ายอกุศลเอาไว้ ซึ่งอาจเป็นกายกรรม วจีกรรม  

หรือมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคละเคล้ากัน ด้วยแรง 

และวบิากกรรมซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นกรรม 12 จึงท�าให้สตัว์ 

เหล่านั้นถูกจ�าแนกประเภท และมีสภาพโครงสร้างทางสรีระ

แตกต่างกันตามที่เห็น
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สรุปสำระที่ได้จำกศำสตร ์  

 วิชาชีพของสัตวแพทย์ หากพิจารณาแต่เพียง

วิชาการทางโลกคงจะมุ่งไปในเร่ืองของการมีงานหรืออาชีพ

เพ่ือหาเลีย้งชวิีตและครอบครวัด้วยการแสวงหาปัจจยั 4 เป็น

หลัก หากมองลึกเข้าไปในมิติของการเชื่อมโยงสรรพสิ่งที่

แวดล้อมวชิาชพีนี ้เราสามารถพฒันาปัญญาเชงิคณุธรรมและ

จรยิธรรมได้โดยอาศยัปัจจยัเฉพาะหน้าขณะประกอบภารกจิ 

ลองสรุปจากแผนภูมิที่บูรณาการขึ้น เราคงจะพบสิ่งที่เรียนรู้

ดังต่อไปนี้    

 1. สาระจากการสงัเคราะห์สิง่ทีเ่ชือ่มโยงซึง่กนัและ

กนั สามารถน้อมน�าให้เกดิเมตตาธรรมต่อสัตว์ต่างๆ ทีเ่ข้ามา

เกี่ยวข้อง 

 2. สามารถใช้ตวัอย่างดงักล่าว ปลุกเร้าให้นกัศกึษา

มีความภูมิใจในวิชาชีพ เน่ืองจากกิจกรรมที่กระท�าอยู่เป็น

ปกติวิสัย ประกอบด้วยพื้นฐานของความเมตตาและสัมมา

อาชีวะ ซึ่งประยุกต์มาใช้ทางโลก (โลกิยะธรรม) ยังไม่ใช่ทาง

ธรรม(โลกุตตระธรรม) เต็มรูปแบบ  

 3. ปลูกจิตส�านึกให้ผู้เรียนและผู้สอนพึงสังวรใน

เร่ืองกรรม ที่สามารถน�าให้ชีวิตทั้งหลายไปบังเกิดเป็นสัตว์

หรือมนุษย์ มาตามวิบากที่สร้างขึ้น  

 4. เปิดโลกทศัน์ให้รูจ้กัภพภมูใินคตทิางศาสนาพทุธ  

อนัจะท�าให้เกดิความเกรงกลวัต่ออบายภมู ิหรือพอใจในสคุติภมู ิ

 5.  ฝึกเรียนรู้วิธีบูรณาการเนื้อหาวิชาการเข้ากับ

หลักธรรมในพุทธศาสนา  

 โดยท้ายที่สุด เม่ือเกิดการเรียนรู้จากแนวคิดที่ 

บูรณาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง คงจะต้องช่วยกันหาค�าต่อไปว่า  

สิ่งที่ประจักษ์อยู่ตรงหน้าขณะเรียนรู้น้ัน “เหตุใดชีวิตที่เห็น

จึงเกิดเป็นเดรัจฉาน ?” และ “จะมีเหตุปัจจัยใดที่ป้องกันไม่

ให้เกิดเป็นเดรัจฉาน ?”  

เอกสำรอ้ำงอิง  

 1. ปยุทธ ์ ปยุตโต. (2528). “พจนำนุกรม 

พุทธศำสตร์ฉบับประมวลธรรม”. มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วทิยาลยั กรุงเทพมหานคร.  

 2. พระเทพมุนี. (2527). “วรรณกรรมไทย  

เรื่อง กรรมทีปนี” สถานีวิทยุทหารอากาศ 01. บางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร.  
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การเรียนรู้สัจธรรมจากยารักษาโรค

บทคัดย่อ
 บทความนี้กล่าวถึงแนวคิดในการบูรณาการระหว่างวิชาการและจริยธรรม คุณธรรม โดยอาศัยความรู้จากศาสตร์

ทางเภสชักรรมป็นตวัอย่างในการสร้างรปูแบบ เพือ่พฒันาภมูปัิญญาทัง้ของผูเ้รยีนและผูส้อน โดยน�าไปเชือ่มโยงกบัหลกัธรรม

ในศาสนา สาระที่ได้สามารถน�าไปใช้ในการสอนสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะเภสัชศาสตร์

อำรัมภบท
 การคงอยูข่องชีวติมนษุย์โดยทัว่ไปจ�าเป็นต้องอาศยัปัจจัยสี ่อนัได้แก่ อำหำร ท่ีอยูอ่ำศยั เครือ่งนุง่ห่ม และยำรักษำ

โรค ในแต่ละวันที่มนุษย์เสาะแสวงหาปัจจัยเหล่านี้ โดยการประกอบอาชีพต่างๆ ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยตัวกลาง คือ เงิน ซึ่ง

ในที่สุดก็จะน�าไปแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวข้างต้น

 ความรูจ้ากศาสตร์ต่างๆ ทีม่นษุย์ทัง้หลายเรยีนรูแ้ละสัง่สมกนัมาส่วนใหญ่กเ็พือ่จะใช้ประกอบอาชพี เมือ่มองในมติ ิ

คู่ขนาน ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ยังสามารถน�ามาพัฒนาภูมิปัญญาทั้งในระดับทั่วไปจนถึงระดับสูง ซึ่งหมายถึงการยก

ระดับจิตวิญญาณไปสู่ความดีงามและการหยั่งรู้ในระดับสัจธรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเรียนรู้ (ภายนอก) และสติ

ปัญญา (ภายใน) เป็นปรากฏการณ์ทีบ่่มเพาะและพฒันาระดบัความรู ้ภมูปัิญญาและจติวญิญาณของมนษุย์ให้สงูขึน้ได้ ถ้าเรา

สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากสิ่งรอบข้างได้อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพครูอาจารย์ซึ่งวิถี

ชีวติส่วนใหญ่จะสัมผสักบัองค์ความรูอ้ยา่งหลากหลาย ปัญหาอยูท่ี่วา่เราจะเริม่ต้นจากจุดใดและจะท�าอย่างไรจึงจะเดนิเข้าสู่

วิถีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภูมิปัญญาจนถึงระดับที่ต้องการ ถ้ายังหาจุดเริ่มต้นไม่ได้ลองอาศัยปัจจัยสี่อย่างใด 

อย่างหนึ่งเป็นตัวตั้งแล้วลองวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องและอิงอาศัยกันอยู่ อาจจะช่วยเปิดมิติแห่งการเรียนรู้ในเรื่อง

ทัว่ๆ ไป หรอือาจเรยีนรูข้้ามมติไิปยงัความดงีามซึง่เรารูจั้กกนัในนามค�าว่า “จรยิธรรม คณุธรรม” ได้อย่างไม่ยุง่ยากนกั บทความ

นีเ้ป็นบทความทีอ่าศยัหลกัของการบูรณาการ (integrate) จากความรู้และวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มาเป็นรูปแบบการ

เรียนรู้เชิงความดีงาม (จริยธรรม คุณธรรม) โดยอาศัยภาพรวมของศาสตร์แขนงนี้เป็นจุดเริ่มต้น

เภสัชศำสตร์ : วิชำที่ว่ำด้วยยำรักษำโรค
 เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า เมื่อกล่าวถึงยารักษาโรค

จะมบีคุคลอยูบ่างกลุม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ทีเ่กีย่วข้องกบั

ความเจ็บป่วยของมนุษย์และสัตว์ เช่น แพทย์ พยาบาล หรือ

เภสชักร จะเป็นกลุม่ทีม่คีวามรูแ้ละเข้าใจในเรือ่งของยารกัษา

โรคได้ดีกว่าบุคคลกลุ่มอื่น ถ้ามองในประเด็นของการเป็นผู้

ก่อก�าเนดิยา (ผูผ้ลติ) คงต้องยกให้เภสชักรเป็นใหญ่ในเรือ่งนี้ 

แต่ถ้ามองในแง่ของการน�าไปใช้งาน ซึง่หมายถงึการรกัษาและ

ฟื้นฟูให้คน/ สัตว์ ให้หายจากอาการเจ็บป่วย อาชีพแพทย์ 

(แพทย์ทัว่ไปและสตัวแพทย์) และพยาบาลจะรูค้ณุประโยชน์

ของยาจากการฝึกปฏิบตัไิด้ชดัเจนกว่า และแน่นอนว่าในเรือ่ง

ของวิชาการซ่ึงเป็นศาสตร์เฉพาะทางบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ คงจะ

ถูกกันให้อยูว่งนอก แต่ถ้ามองข้ามมติไิปยงัเรือ่งทีซ่่อนลกึอยูใ่น

ศาสนาแขนงนี้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น จนถึงระดับที่

กระตุ้นให้บุคคลท่ัวไปเกิดทัศนคติในเรื่องของความดีงามว่า

จะกระท�าได้หรือไม่อย่างไร ผู้ที่อ่านบทความมาถึงตรงน้ีคง

เดาค�าตอบได้บ้างแล้ว

กำรบูรณำกำรเชิงจริยธรรม
 ศาสตร์ของการผลิตยารักษาโรค เป็นวิทยาการ 

ทีเ่ก่ียวข้องกบัวตัถดุบิซึง่มีอยูใ่นโลกทีเ่ราอาศยัอยู ่โดยวตัถดุบิ

ที่เหมาะสมจะถูกเปลี่ยนไปเป็นยาในที่สุด กรรมวิธีและ 

รายละเอยีดต่างๆ ในวชิาชพีน้ีผู้เขยีนจะไม่ขอกล่าวถงึ เพราะ

ความเป็นจริงแล้วผู้เขียนไม่มีความรู้แต่อย่างใด แต่จะลอง

พยายามมองภำพองค์รวม (holistic) ว่าศาสตร์นี้สามารถ

บูรณาการเพ่ือดึงเอาสาระและความดีงามที่ซ่อนเร้นอยู่ให้

เชือ่มโยงกนัได้อย่างไร โดยเริม่แรกอาศยัการสร้างจนิตนำกำร 

(imagination) จากแผนภูมิที่สังเคราะห์ขึ้น ดังแสดงไว้ 

ในรูปที่ 1 จากแผนภูมิดังกล่าว เราลองมาช่วยกันพิจารณา

และท�าความเข้าใจในแต่ละค�าหลกั (keyword) ซึง่เริม่มาจาก

ค�าว่า “ยำรักษำโรค” โดยแตกค�านี้ออกเป็น 3 ค�าย่อย คือ 

ยำ รักษำ โรค แล้วพิจารณาให้เชื่อมโยงกันดังนี้
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 ยำ

 ลองเชือ่มโยงค�านีใ้ห้เกีย่วข้องกบัปัจจยั 4 (อาหาร 

ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค) โดยพิจารณา

เฉพาะค�าว่า “ยา” อย่างเดียว จะพบว่ามีการเช่ือมโยงใน

ล�าดบัแรกไปยงัแหล่งทีม่า คอื สมนุไพร สำรเคมี หรอืผลผลติ

ในเชิงลบ คือ ยำเสพติด และวิธีใช้ (กิน ฉีด ทา) การเชื่อม

โยงล�าดับทีส่อง ดจูากค�าว่าสมนุไพร สามารถบรูณาการไปยงั

พืชสีเขียว และการสังเคราะห์แสง (มีการใช้ CO
2
 เป็นปัจจัย

ร่วมกับแสงอาทิตย์ก่อให้เกิด O
2
) ซ่ึงสามารถบูรณาการใน

ล�าดับที่สาม ข้ามสาขาวิชาไปยังเรื่องของส่ิงแวดล้อมและ

นิเวศวิทยา ซึ่งกล่าวถึงการสมดุลของก๊าซ CO
2
 และการเกิด

ความเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก (Climate Change) ในแง่

ของจริยธรรมและศีลธรรมบูรณาการจากค�าว่าสมุนไพร ไป

ยังการจดสิทธิบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการขโมย

ลิขสิทธ์ิ หรือมองในแง่ของการขโมยผลงานของคนอื่นไปจด

ลิขสิทธ์ิ ซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถสอดแทรกเรื่องของศีล

ธรรม (ศีลข้อ 2) และหลักธรรม (ความโลภ) ได้อย่างชัดเจน
 

 รักษำ

 ค�าว่ารกัษา สามารถมองเหน็ได้ชัดเจนว่า ยาทีผ่ลติ

ข้ึนจะน�าไปรักษามนุษย์หรือสัตว์ที่เจ็บป่วยเป็นส�าคัญ การ

รักษา(กิน ฉีด ทา) ใช้หลักการแห่งความพอดี (ทางสายกลาง

หรือเรียกให้ยุ่งยากขึ้นอีกนิดว่า มัชฌิมำปฏิปทำ คือ การให้

ยาไม่มากหรือน้อยเกินไป ซ่ึงอาจท�าให้เกิดอันตรายหรือ 

การดื้อยาได้

 โรค

 คอือาการเจบ็ป่วยหรอืการบาดเจบ็ต่างๆ ในอวยัวะ

น้อยใหญ่ของมนษุย์และสตัว์ (ทางกาย) รวมไปถงึอาการทาง

จิต (โรคจิต) ซึ่งเกิดกับกายหยาบในมนุษย์และสัตว์สามารถ

บรูณาการจากค�าถามว่าท�าไมจงึเกดิโรคต่างๆ ได้ ซึง่ค�าตอบนี้

เราอาจตั้งเป็นสมมติฐานทางหลักธรรมหรือโดยความเชื่อใน

หลักศาสนาว่าผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ น่าจะเกิดจากการ

ละเมิดศีลข้อที่หนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือเคยมี

การทรมานชีวิตคนหรือสัตว์ต่างๆ ในอดีตมาแล้ว ในทาง

วชิาการโรคต่างๆ ทีเ่กดิกับกายหยาบ ซึง่ประกอบด้วยธาตสุี่ 

คอื ดนิ น�ำ้ ลม ไฟ อยูใ่นสภาวะทีไ่ม่สมดลุ ในจดุนีส้ามารถ 

บรูณาการต่อไปยงัสาขาวชิาทีเ่กีย่วกบัธาตสุีไ่ด้โดยง่าย

ขอบเขตและระดับของกำรเรียนรู้
 จากการวเิคราะห์สาระต่างๆ ทีไ่ด้จากการเชือ่มโยง

ค�าหลักที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าขอบเขตที่จะเรียนรู้มีทั้งเรื่อง

ขององค์ความรูท้างวชิาการจากศาสตร์แขนงนีโ้ดยตรง (ค�าว่า 

“ยา”) ส่วนการรกัษาและค�าว่าโรคเป็นศาสตร์ทางการแพทย์

และพยาบาล ซ่ึงจะมขีอบเขตขององค์ความรูแ้ยกกนัไป แต่ก็

สามารถน�ามาบรูณาการซึง่กนัและกนัได้อย่างสอดคล้องลงตัว

รกัษายา

Keyword ใชห้ลกัการ ความพอดี

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงเบื้องต้นด้วยค�าหลักที่เริ่มจากปัจจัยสี่

ท�าไมจึงเป็นโรค

โรค

ไม ่Dose มากหรือนอ้ยเกนิไป

สงัเคราะหแ์สง + CO
2
 
            

O
2
 

Environmental Equilibrium VS Climate Change

สตัว ์         คน กายหยาบ

กนิ

ฉีด

ทา

ดนิ

น�า้

ลม

ไฟ
ไมส่มดลุ

ปัจจยั 4

อาหาร

ท่ีอยูอ่าศยั

เคร่ืองนุง่ห่ม

การจดสิทธิบตัร

• ป้องกนัคนขโมย

• ขโมยไปจดสิทธิบตัร

[ศีลขอ้ 2 และความโลภ]

• ละเมดิศีลขอ้ท่ี 1

• ทรมาณสตัว์

ทางกาย

ทางใจ (โรคจิต)

สารเคมี

เสพตดิ

สมนุไพร
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 ในส่วนอื่นๆ ที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกัน เช่น อาหาร  

ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม เป็นศาสตร์ท่ีเภสัชกรไม่มีส่วน 

ในองค์ความรู ้เหล่านี้ ก็คงต้องยกให้คณะเกษตรศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู ้น�า 

ในเรื่องเหล่านี้ หรือในเรื่องของการสมดุลทางสิ่งแวดล้อม 

(environmental equilibrium) และการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิโลก (climate change) คงต้องกันขอบเขตและ 

ความลุ่มลึกของเนื้อหาไว้ให้กับผู ้ ท่ีศึกษาในศาสตร์ของ

วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมต่อไป

 นอกจากเรือ่งของขอบเขตการเรยีนรูแ้ล้ว ยงัมเีรือ่ง

ของระดับการเรียนรู้อีกส่วนหน่ึงที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไป 

กล่าวคือ สิ่งที่สร้างขึ้นในแผนภูมิมีความเชื่อมโยงกันทั้งในแง่

เนื้อหาวิชาการกับวิชาการ และแง่ความดีงามที่แฝงอยู่ใน 

ที่เดียวกัน เช่น การจดสิทธิบัตร การเกิดโรค การรักษาโรค  

ในส่วนนี้จะเพิ่มระดับ (Step Up) การเรียนรู้เข้าไปสู่ยังเรื่อง

จรยิธรรม/คณุธรรม ของผูเ้รยีน/ผูส้อนและบคุคลท่ัวไปได้อกี

ทางหนึง่ ซึง่ทัง้สองส่วน (ขอบเขตและระดบั) ทีป่รากฏขึน้ถ้า 

ผู้ศึกษาน้อมน�าสิ่งเหล่านี้เข้ามาไว้ในความนึกคิดของตนเอง

อยู่เป็นนิตย์ ก็น่าจะช่วยปลุกเร้าความดีงามที่มีในตนให้ 

ลุกโพลงขึ้นได้โดยไม่ยากนัก ในขั้นนี้เราลองมาสรุปขอบเขต

และระดับการเรียนรู ้ในเบื้องต้นดูจะเห็นว่าเราสามารถ 

สร้างองค์ความรู้ได้ท้ังความรู้ทั่วไปและจริยธรรม คุณธรรม  

ได้ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 ค�าหลักที่สัมพันธ์กับขอบเขตและระดับการเรียนรู้

ค�ำหลัก ขอบเขตกำรเรียนรู้ ระดับกำรเรียนรู้

เชิงวิชำกำร เชิงจริยธรรม/คุณธรรม

อาหาร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ - -

ที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ - -

เครื่องนุ่งห่ม เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ - -

ยา เภสัชศาสตร์ สมุนไพร สารเคมี  

ยาเสพติด

-

รักษา แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ การรักษา เยียวยา  

ในมนุษย์และสัตว์

ทางสายกลาง 

(ความพอดี)

โรค แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สมุหฐาน อาการ  

โรคทางกาย โรคจิต

ศีลข้อ 1 การทรมานสัตว์

สมุนไพร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การสังเคราะห์แสง 

การเปลี่ยนแปลง 

และสมดุลสิ่งแวดล้อม

-

ยาเสพติด นิติศาสตร์ - ศีลข้อ 5 และอบายมุข

สิทธิบัตร นิติศาสตร์ - ศีลข้อ 2 ความโลภ

สำระเชิงจริยธรรมและคุณธรรม
 จากตวัอย่างการบรูณาการและการวเิคราะห์ โดย

อาศัยแผนภูมิดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าเราสามารถสร้างการ

เชื่อมโยงในประเด็นท่ีมีเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน 

ระหว่างศาสตร์ทีใ่กล้เคยีงและต่างสาขา รวมทัง้ข้ามมติไิปยงั

หลักธรรมและศีลธรรมในศาสนาพุทธได้อย่างไม่ยากนัก  

ในด้านของความรูท้างวชิาการ บทความนีไ้ม่ต้องการเจาะลกึ

เนื่องจากไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่จะมุ่งเน้นสิ่งซึ่งแฝงเร้นใน

ด้านความดงีามเป็นส�าคญั ถ้าจะสรปุสาระทางด้านนี ้วชิาทาง

ด้านเภสชัศาสตร์สามารถสร้างองค์ความรูเ้ชงิจรยิธรรมได้ดงันี้

 1. ฝึกให้ผู ้เรียนและผู ้สอนสามารถบูรณาการ

เนื้อหาวิชาการและหลักธรรมในศาสนาพุทธ 
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 2. เปิดโลกทัศน์ให้สัมผัสกับศาสตร์ในสาขาข้าง

เคียง ซึ่งว่าด้วยความสมดุลในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3. ให้รู้จักเรื่องความสมดุลของธาตุ 4 ในร่างกาย

มนุษย์และสัตว์ 

 4. ให้พึงระลึกและสังวรในเรื่องของศีลธรรมและ

ความพอดี อันได้แก่ ความโลภ การละเมิดศีล และมัชฌิมา

ปฏิปทา

แนวคิดรวบยอด
 การบูรณาการเป็นสิ่งที่สามารถกระท�าได้อย่างไร้

ขอบเขตจ�ากัด (infinite) กล่าวคือ เราสามารถตั้งหลักจาก

เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ แล้วใช้ปัญญาคดิเชือ่มโยงเรือ่งทีตั่ง้ขึน้โยงใย

กับฐานความรู้ที่มีอยู่ปะติดปะต่อได้เรื่อยๆ ตราบเท่าที่เรายัง

เหน็ช่องทางของการเชือ่มโยง แต่เรากส็ามารถตดัตอน (หยดุ)  

การบรูณาการนัน้ๆ ได้ เมือ่รูส้กึว่าการเชือ่มโยงทีย่ดืยาวอย่าง

ไร้ขอบเขตไม่มปีระโยชน์ ไม่ได้สาระ ไม่ได้ค�าตอบจากปัญหา

ในเรื่องที่เราตั้งขึ้น ดังนั้น เมื่อน�ามาประยุกต์กับการ “เรียน

รู”้ ในเรือ่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งทางโลกล้วนๆ หรอืทางธรรม

ล้วนๆ หรือท้ังสองอย่างผสมกัน การบูรณาการจะเปรียบ

เสมือนสะพานเช่ือมให้เกิดเส้นทางแห่งปัญญาที่สามารถ

ถ่ายทอดทั้งความรู้และปัญญาจากเรื่องหนึ่งกระโจนเข้าสู่

ความชัดเจนในเรื่องเดียวกันหรือกระโดดไปสู ่เรื่องอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียงกันได้โดยง่าย แต่สิ่งส�าคัญที่สุดที่

จ�าเป็นต้องมีในเรื่องเหล่านี้คือ “ปัญญา”

 จากสาระในบทความที่พยายามใช้การบูรณาการ

จากเรื่องของทางโลก (เนื้อหาวิชาการ) กับเรื่องของความดี

งาม (หลกัธรรมในศาสนาพทุธ) สิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมทีเ่กดิขึน้คอื 

มีการใช้ปัญญาในทุกๆ ข้ันตอนของการสร้างความเชื่อมโยง 

ถึงแม้จะเป็นปัญญาในขั้นต้น (สุตมยปัญญา และจินตามย

ปัญญา) แต่กม็กี�าลงัหรอืสมรรถนะพอเหมาะพอดกีบัเรือ่งของ

ทางโลกล้วนๆ ความรู้ในสาขาของเภสัชศาสตร์ที่สามารถ

เชื่อมโยงให้เห็นถึงสัจธรรมของการอิงอาศัยเพื่อพัฒนา

ภมูปัิญญาของมนษุย์ได้ฉนัใด ศาสตร์ในสาขาอืน่ก็สามารถใช้

หลักการเดียวกันในการพัฒนาภูมิปัญญาได้ฉันนั้น แนวคิด

รวบยอดของสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าจะสรุปให้สั้นที่สุดก็อาจจะกล่าว

ได้ว่า “เป็นการใช้ปัญญาเพือ่พฒันาปัญญาให้ยิง่ๆ ขึน้ไป”
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ฟันหนึ่งซี่สู่วิถีแห่งเพียรชอบ

บทคัดย่อ
 การเรยีนการสอนโดยวธีิสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม เป็นหนึง่ในกระบวนการพฒันามนษุย์อย่างยัง่ยนื การบรูณา

การเนื้อหาวิชาการและหลักธรรมจะเป็นหนึ่งในหลายๆ รูปแบบส�าหรับการพัฒนา บทความนี้เป็นผลพวงของการสังเคราะห์

เนื้อหาวิชาการท่ีว่าด้วยฟัน โยงเข้าสู่หลักธรรมในมรรคมีองค์แปดในหมวดเพียรชอบและวาจาชอบ ทั้งนี้เพื่อช่วยบ่มเพาะ

ปัญญาในตัวมนุษย์ให้ก้าวไปสู่การเรียนรู้ชีวิตและสรรพสิ่งรอบข้างอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

ค�ำหลัก : ฟัน กรรมฐาน อิทัปปัจจยตา มรรคมีองค์แปด

อำรัมภบท
 ชวีติประจ�าวนัของมนษุย์แต่ละคนจะองิอาศยัอยูก่บัปัจจัยสี ่โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งของอาหารซึง่เกีย่วข้องกบัการ

กนิ มนษุย์จ�าเป็นต้องกนิอาหารเพือ่ความอยูร่อดหรอืกล่าวให้ไพเราะว่า “เพือ่ความคงอยู ่(ของชีวติ)” การกนิอาหารจะอาศยั

เหตุปัจจัยหลัก 3 ประการคือ 

• อาหาร (สิ่งที่ถูกกิน) 

• คน (ผู้ซึ่งกระท�าการกิน)

• องค์ประกอบหรือปัจจัยการกินในตัวคน 

 (ฟัน น�้าย่อย กระบวนการย่อยสลายธาตุอาหารเพื่อให้เกิดกระบวนการ เมตาบอลิซึมในร่างกาย) 

 ถ้าเหตปัุจจัยทัง้สามมสีภาวะปกต ิกล่าวคือ อาหารไม่เป็นพิษ ผูก้นิมคีวามเป็นปกต ิ(สขุภาพด ีกนิอยูอ่ย่างไม่พสิดาร 

กนิถกูเวลา) และถ้าปัจจยัในการกนิไม่บกพร่อง ความคงอยูข่องชวีติก็จะปรากฏให้เหน็อย่างต่อเนือ่ง แต่ถ้าเหตุปัจจยัอย่างใดอย่างหนึง่ 

เกิดผดิปกต ิสิง่บอกเหต ุเช่น สภาวะทโุภชนาการ เกิดโรคภยัไข้เจบ็หรอืการตาย จะแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนหรอือย่างซ่อนเร้น

 ในเรื่องของการกิน ถ้าสักแต่ว่าคนเราต้องกินเพราะความอยาก กินเพราะหิว หรือกินเพราะถึงเวลาท่ีก�าหนดว่า 

ต้องกิน บทความนี้คงจะสาธยายต่อไปอย่างไร้สาระ แต่ถ้าจะพักเรื่องการกินไว้ก่อนแล้วหันมาพิจารณาประเด็นเล็กๆ ซึ่งคน

ทั่วไปไม่ค่อยให้ความส�าคัญมากนัก สิ่งที่จะน�าเสนอในบทความนี้อาจช่วยเสริมโลกทัศน์ของสิ่งซึ่งปัญญาทางพุทธยกขึ้นเป็น

หนึ่งในองค์วิปัสสนาพืน้ฐาน แก่ผู้ทีต้่องการศกึษาหลกัธรรมเพือ่พฒันาปัญญาทัง้ทางโลกและทางแห่งความสงบอย่างแท้จริงได้ 

บทความนีจ้ึงอาศัยปฐมเหตุมาจากเรื่องของอาหาร โดยจะอาศัย “ฟัน” เป็นตัวเปิดประเด็น เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้สัจธรรม

ในศาสตร์ของสรรพวิชาการที่เก่ียวข้อง รวมถึงการบูรณาการไปยังอีกหลายๆ เรื่อง จนก้าวข้ามมิติไปสู่เรื่องของหลักปฏิบัติ

ธรรมในศาสนาพุทธได้ในที่สุด

รูปลักษณ์ลักษณะของฟันในภำพกว้ำง
 ส่ิงมีชีวิตช้ันสูงโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร

สัตว์ (Animal Kingdom) ที่ยังชีพด้วยอาหารซึ่งต้องอาศัย

การขบ กัด บด เคี้ยว จ�าต้องมีอวัยวะที่เรียกว่า “ฟัน” ไม่ว่า

สตัว์เหล่านัน้จะกนิพชื (herbivores) หรือกินเน้ือ (carnivores) 

หรือกินทั้งพืชทั้งเนื้อ (omnivores) ก็ตาม ดังนั้นฟันจึงเป็น

อวัยวะที่ส�าคัญยิ่ง ซึ่งธรรมชาติได้ปรุงแต่งหรือก�าหนดให้ 

อยู่ใน ต�าแหน่ง (space) ที่เหมาะสม มี จ�านวนหรือปริมาณ 

(quantity) ที่เหมาะสม มี อายุขัยหรือเวลา (time) ที่เหมาะ

สมในการก�าเนดิ การคงอยู ่และการแตกดับ (การเปล่ียนแปลง, 

change) 

 ตวัอย่างในการอธบิายให้ชดัได้โดยอาศัยฟันมนษุย์

ก็คือ มนุษย์จะมีฟันซึ่งมีต�าแหน่งที่อยู่ในปาก มีเวลางอกที่

เหมาะสมในทารกเม่ือถึงเวลาที่ใช้งาน จ�านวน 20 ซี่ (ฟัน

น�้านม) หรือ 32 ซี่ (ฟันแท้) ในผู้ใหญ่ แต่ค่อนข้างโชคร้ายที่

ฟันแท้มีเพียงชุดเดียวไม่มีการทดแทน (ท�าไมมนุษย์จึงถูก

ก�าหนดให้มฟัีนแค่ 2 ชดุยงัคงเป็นความลบัจากธรรมชาต)ิ ใน

จ�านวน 32 ซี ่ธรรมชาตจิะวางต�าแหน่งของฟันประเภทต่างๆ 

เอาไว้อย่างลงตัวและเหมาะสม ซ่ึงก่อให้เกิดลักษณะที่เรียก

ได้ว่าสมดุลทางทวิลักษณ์ (บน - ล่าง ซ้าย - ขวา หน้า - หลงั 

ใน - นอก) รวมทัง้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามลกัษณะ 

ดงัสรุปไว้ในตารางที ่1 ดังนี้
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 ตัวอย่าง	 ทันตแพทยศาสตร์

รูปที่ 1 ปฏิสัมพัันธ์ของกรรมฐานและอายตนะในตัวมนุษย์

ตำรำงที่ 1 จ�านวนซี่ของฟันแต่ละประเภทและการใช้งาน

ประเภท
จ�ำนวนซี่

หน้ำที่/กำรใช้งำน
บน ล่ำง

ฟันหน้า (Incisor) 4 4 ขบ กัด แทะ ฉีก

เขี้ยว (Canine) 2 2 เจาะ ฉีก ขย�้า

กรามหน้า (Premolar) 4 4 เคี้ยว บดอัด

กราม (Molar) 6 6 เคี้ยว บดอัด

* คู่ในสุดเรียกว่า “wisdom tooth” ซึ่งบางคนอาจจะไม่ปรากฏ

 แต่กล่าวสรปุโดยภาพรวมกค็อื ฟันมหีน้าทีห่ลกัใน

การท�าให้อาหารมีขนาดเล็กลง เพ่ือความสะดวกและ

ประโยชน์ในการถกูย่อยต่อไปในกระเพาะอาหาร ส่วนหน้าที่

รอง เช่น ท�าให้การยิ้มและดูสวยงาม ช่วยในการพูดที่ชัดเจน

จากฐานเสยีงทางหลกัภาษา หรือประโยชน์อืน่ๆ คงละเว้นไว้

ไม่น�าเสนอเป็นประเด็นหลักในบทความนี้

กำรอิงอำศัยของฟัน
 แน่นอนว่าฟันจ�านวนทัง้หมดจะด�ารงอยูไ่ด้จ�าเป็น

ต้องอาศัยกฎธรรมชาติที่เรียกว่า “อิทัปปัจจยตา” ถ้าเรา

พจิารณาอย่างรวบรดัจะเหน็ภาพทีช่ดัเจนว่า ฟันทกุซีจ่ะงอก

ทะลุออกมาจากเหงือก (ท�าให้เห็นเป็นซี่ฟัน)รากของฟันจะ

ถูกยึดตรึงอยู่กับขากรรไกรซึ่งเป็นกระดูกอยู่บนโครงร่างของ

ส่วนที่เป็นหัว (กะโหลก) ตัวฟันซึ่งเป็นของแข็ง (ธาตุดิน) จะ

เจรญิเตบิโตและคงอยูไ่ด้กโ็ดยอาศยัปัจจยัของธาตอุาหารทีม่า

จากแคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุเสริมอื่นๆ ที่มีการส่งผ่าน

มาเล้ียงเซลล์ของเนื้อฟันซ่ึงถูกห่อหุ้มด้วยเคลือบฟันผ่าน

รากฟันด้วยกระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายมนุษย์  

หากศึกษาให้ลึกลงไปถึงกายวิภาคของตัวฟันก็จะเห็นการ 

อิงอาศัย (อิทัปปัจจยตา) ที่ชัดขึ้นว่า มีเนื้อเยื่อเซลล์ประสาท

ก�าเนิดในแกนกลางของฟัน และถกูหล่อเลีย้งด้วยสารอาหาร

ผ่านทางกระแสเลือด นอกจากนี้ยังมีการอิงอาศัยความชื้น 

ในปาก อุณหภูมิที่เหมาะสม สภาพกรดด่าง (pH) ของ

ของเหลว การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายของฟัน เป็นสิ่ง

ซึ่งมองเห็นได้โดยตัวเอง เช่น ฟันผุ ปวดฟัน ฟันโยก คราบ

หินปูน เหงือกอักเสบ ส่ิงเหล่านี้สะท้อนสภาวะของการ

เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่ง

บูรณำกำรข้ำมมิติ
 สาระพืน้ฐานจากฟันหนึง่ซีห่ากจะเชือ่มโยงไปยงัเร่ือง

ราวของความดงีาม ซึง่ส่วนใหญ่จะปรากฏอยูใ่นหลกัหรือแก่น

ธรรมของทกุศาสนาแล้ว จะพบว่าจดุเริม่ของการเชือ่มโยงกบั

หลกัธรรมในศาสนาพทุธน่าจะเริม่จากแผนภมูดิงัแสดงในรปู 

ที ่1 ต่อไปนี้

เกศา

โลมา

นขา

หู

ตา

จมกู

เสียง

รปู

กลิน่

รส

สมัผสั

ธรรมารมณ์

ตโจ กาย

ใจ

Keyword

วิปัสสนากรรมฐาน

ทนัตา

อายตนะ	6

ปาก	ล้ิน
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 แผนภูมิในรูปที่ 1 อาศัยกลุ่มกรรมฐานเบื้องต้นที่

กล่าวถึงอวัยวะในตัวมนุษย์ซึ่งสามารถเห็น (ก�าหนด) ได้

ชัดเจน คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในการศึกษา

กรรมฐานตามหลักศาสนาพุทธไม่ว่าจะ ด้านสมถกรรมฐาน 

(การท�าสภาวะจิตให้สงบระงับ) หรือ วิปัสสนากรรมฐาน  

(รู ้สภาวะตามความเป็นจริงแห่งนามรูปและไตรลักษณ์) 

สามารถใช้ส่ิงเหล่านี้เป็นฐานในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่ง

กรรมฐานด้านใดด้านหนึง่ เมือ่น�ามาเชือ่มโยงหรือเทยีบเคยีง

กบัอายตนะทัง้ภายนอกและภายในแล้ว ท�าให้เข้าใจและมอง

เหน็เส้นทางทีเ่ลือ่นไหลจาก ทนัตา (ฟัน) ไปสูอ่ายตนะภายใน 

คือ ปาก (ลิ้น) ที่ท�าหน้าที่ในการรับรู้รสของอาหารที่ผ่าน 

เข้ามาทางปากได้โดยง่ายและจากเส้นทางทีเ่ลือ่นไหลดังกล่าว

จะน�าไปสู่แผนภูมิในรูปที่ 2 ได้ดังนี้

 แผนภูมิในรูปที่ 2 ซึ่งสังเคราะห์จากแผนภูมิแรก 

แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างกลุ ่ม โดยเริ่มจาก  

ฟัน (ทันตา) สภาวะที่แสดงออกอย่างชัดเจน คือ ฟันที่ 

แข็งแรง (ฟันดี) ซึ่งจะช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และฟันทีบ่กพร่อง (ฟันผ)ุ ซึง่ท�าให้การบดเคีย้ว

ไม่สามารถกระท�าได้อย่างปกต ิโดยมิตทิางรปูธรรมจะปรากฏ

ให้เห็นถึงเหตุปัจจัย ที่ท�าให้ฟันแข็งแรงหรือบกพร่อง รวมทั้ง

วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดสภาวะของฟันใน 

รูปลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

 ฟันดี (แข็งแรง) เกดิจาก การดแูลรกัษา อนัได้แก่ 

  การแปรงฟัน ขัดฟัน อุดฟัน (ใน 

  กรณฟัีนผ)ุ ดดัฟัน (ฟันเก) รกัษา 

  โรคเหงือก (ปริทนต์) 

  เกิดจาก การแสวงหา อาหาร 

  ที่เสริมสร้างความแข็งแรงของ 

  ฟันและเหงือกน�าเข้าสู่ร่างกาย 

  อย่างสม�่าเสมอ

 ฟันเลว (ฟันผุ)  เป็นสภาวะที่ฟันถูกท�าลาย ซึ่ง 

  ถ้าหากถูกท�าลายจนเกินสภาวะ 

  เยียวยา จ�าเป็นต้องก�าจัด โดย 

  การถอน  

  โดยหลักแห่ง การป้องกัน มิให้ 

  เกิดสภาวะฟันผุ จะต้องเริ่มจาก 

  การงดเว้นการบรโิภคอาหารหรอื 

  ปัจจัยน�าเข้าใดๆ ที่จะก่อให้เกิด 

  การท�าลายตวัฟันและโครงสร้าง 

  ของฟัน

 โดยหลักการที่ถูกต้อง การป้องกันจะถือว่าเป็น

ปราการด่านแรกที่จะน�ามาซึ่งฟันดีและยับยั้งการเกิดฟันผุ

ผรสุวาท  (มิจฉาวาจา)

ปิยวาจา   

ทนัตา

สมัมาวาจา

มรรค	8

ช่วยยอ่ยอาหาร

ทุโภชนาการ

แสวงหา

รักษา

สมัมาวายามะ

ก�าจัด

ป้องกนั

โกหก
ส่อเสียด
หยาบคาย
เพอ้เจอ้

หาอาหารเสริมสรา้งฟัน ความดสู่ีตน

ความดใีหยั้่งยืน

ความช่ัวออกจากตน

ความช่ัวอย่าน�าเขา้

อดุ ดัด ขัด แปรง

ตกแต่ง  ปริทนต์

หา้มอาหารท�าลายฟัน

วาจา  วจี

ดี (แข็งแรง)

เลว (ผ)ุ

รูปที่ 2 การเชื่อมโยงระหว่างกรรมฐานกับอายตนะเพื่อข้ามมิติเข้าสู่มรรคมีองค์แปด

ปาก  ล้ิน

ถอน
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 นอกจากมมุมองโดยตรงเกีย่วกบัฟันแล้ว ส่วนข้าง

เคียงที่เกี่ยวข้องจะพบว่าปากและลิ้นเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้ชิด

กับฟัน และอวัยวะทั้งสองมีส ่วนท�าให้มนุษย์สามารถ 

เปล่งเสียง (พูด) ได้ โดยอาจกล่าวออกมาเป็นวาจา (วจี) ซึ่ง

อาจเป็นค�าพดูทีด่งีาม ซึง่เรยีกว่า ปิยวาจา (สมัมาวาจา) หรือ

เลวทราม (ผรุสวาท) ทีจ่ดัเป็นมจิฉาวาจาอันได้แก่ การกล่าวค�า

เท็จ ส่อเสยีด หยาบคาย หรือเพ้อเจ้อ ดังนั้น ส่วนท่ีเกี่ยวกับ

วาจาสามารถน�าไปเช่ือมโยงกบัมรรคมอีงค์แปดในเร่ือง สมัมา

วาจา ได้โดยตรง ส�าหรบักลุม่ของค�าหลกัทีว่่า แสวงหา รกัษา 

ก�าจัดและป้องกัน เพื่อเสริมสร้างฟันดีและป้องกันฟันผุ 

สามารถส่ือไปยงั สัมมาวายามะ (เพยีรชอบ หรอืเพยีรถูกต้อง) 

ได้อย่างกลมกลืน และหัวใจของการประยุกต์ค�าหลักทั้งสี่  

ซึง่น้อมน�ามาพจิารณาโดยแยบคายตามหลกัธรรมเพือ่ให้เกดิ 

ความตระหนักในตนเองก็คือ 

 แสวงหาความดี มาสู่ตน

 รักษาความดี ที่มีอยู่ในตนให้ยั่งยืน 

 ก�าจัดความชั่ว ความบกพร่องต่างๆ ออกจากตน

 ป้องกันความช่ัว ไม่ให้เข้ามาสู่ตน โดยผ่านทาง 

 ความคิด การพูด และการกระท�า

 ดังนั้น การพิจารณาฟันหน่ึงซี่เพื่อใช้เป็นอุบายใน

การเรียนรู้ชีวิต จึงจัดเป็นวิธีที่น�ามาซึ่งการปรับปรุงตนเองได้

อีกทางหนึ่ง

สำระที่ได้จำกกำรเรียนรู้
 กล่าวโดยสรปุ สาระทีไ่ด้จากการพจิารณา อวยัวะ

ฟันเพียงหนึ่งซี่ สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาการกับความดี

งามได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 1. เรียนรู้หรือฝึกฝนวิธีบูรณาการระหว่างเนื้อหา

วิชาการกับหลักธรรมในศาสนา 

 2. รู้จักความหมายของอายตนะทั้งภายนอกและ

ภายในของมนุษย์ 

 3. มองเห็นการเช่ือมโยงเพ่ือเป็นบันไดก้าวไปสู่

การเรียนรู้เรื่องกรรมฐาน อันได้แก่ 

  สมถะกรรมฐาน (กายคตาสติ) 

  วิปัสสนากรรมฐาน (พิจารณานามรูปและ 

  ไตรลักษณ์)

 4. มองเห็นหลักธรรมเก่ียวกับสัมมาวาจาและ

สัมมาวายามะในมรรคมีองค์แปด ที่จะน้อมน�ามาสู่ตน 

 5. สังวรในเรื่องวจีกรรม

บทสรุป
 การเรียนรู้สัจธรรมชีวิตโดยอิงอาศัยองค์ความรู้

จากวิชาการทางโลก สามารถกระท�าได้โดยอาศัยปัญญา 

ระดับต้น (สุตมยปัญญา) ซึ่งผ่านการเรียนรู้จากค�าบอกเล่า

หรอืสือ่ต่างๆ ระดบักลาง (จนิตามยปัญญา) ผ่านการวเิคราะห์

และสังเคราะห์องค์ความรู ้จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมให้

แตกฉานอย่างบูรณาการ และระดับสูง (ภาวนามยปัญญา)  

ซึง่เป็นปัญญาระดบัสงูทีต้่องผ่านการฝึกฝนด้วยตนเองจนเกดิ

ปัญญาญาณที่สามารถเข้าใจสรรพสิ่งรายรอบในสภาวะจริง

ทั้งจริงสมมติและจริงแท้ การเรียนรู้สภาวะต่างๆ โดยอาศัย

ฟันเป็นสื่อ เป็นตัวอย่างที่ช่วยการฝึกฝนให้เกิดปัญญาระดับ

ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องเพราะทุกๆ สรรพศาสตร ์

ในโลก ล้วนน�ามาสังเคราะห์ปัญญาญาณได้ไม่ยิ่งหย่อนไป 

กว่ากนั อกีทัง้ยงัน�าไปสูว่ถิแีห่งการพฒันาความดงีามในตนให้

ก้าวรุดหน้าไปสู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างเป็นขั้นตอน  

ถ้ารู ้ จักใช้หลักแห่งการพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโส

มนสิการ) กุญแจส�าคัญที่จะไขเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็

คือ “พยายามเชื่อมโยงค�าหลัก (keyword) ทางวิชาการ

ค�าใดค�าหนึ่งให้มีปฏิสัมพันธ์กับหลักทางศาสนาให้ได้ ต่อ

จากนั้นค�าอื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียงจะปรากฏขึ้นมาจนเกิดการ

ก่อประสานคล้ายกับการเล่นภาพต่อ (Jigsaw) ท่ีไร้

ขอบเขต การผุดบังเกิดของจินตามยปัญญาก็จะพร่ังพรู

ออกมาเองอย่างไม่รู้ตัว” แต่การพัฒนาปัญญาระดับสูง

จ�าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนในวิถีของวิปัสสนากรรมฐานซึ่ง

ต้องอิงเหตุปัจจัยท่ีนอกเหนือไปจากสิ่งดังกล่าวข้างต้น การ

พฒันาปัญญามาถงึระดบักลางดงัตวัอย่างทีน่�าเสนอ แม้จะยงั

ไม่เข้าถงึเป้าหมายสงูสดุของชวีติ แต่อาจกล่าวได้ว่าพอจะมอง

เหน็เป้าหมายและทศิทางการด�าเนนิชวีติได้อย่างถกูต้อง เป็น

เค้าลางอยู่บ้างแล้ว ดังเช่นการเห็นวิถีแห่งเพียรชอบตามที่

กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเอง
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