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1.  บทนํา 
ความเปนไทยและคุณคาทางจารีตประเพณี ตลอดจนคานิยมตางๆซ่ึงเคยเปนวัฒนธรรม ท่ีนา

ภาคภูมิใจ ดังที่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชไดประทานพระวรธัมโมวาทไววา “ไทยเจริญ
ตลอดมาดวยจารีตประเพณีความประพฤติปฏิบัติแบบของไทยน้ีแหละท่ีเปนวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยทํา
ไทยใหเจริญ ใหเปนทีป่รากฏแกโลกอยางมเีกยีรตมิศีกัดิศ์ร ีวฒันธรรมของไทยแมในทกุวนันี ้ท่ีโลกเจรญิไกล
กวาเคยมามากมายก็ยงัเปนทีย่อมรับทัว่โลกวาประณีต งดงามโดยท่ีเปนทีย่อมรับรทูัว่กนัวารากฐานท่ีแทจรงิ
ของวัฒนธรรมไทย เกิดแตพระพุทธศาสนาที่ประเสริฐสุดไมมีเสมอเหมือน ท่ีกลาววาพระพุทธศาสนาเปน
รากฐานทีแ่ทจรงิของวฒันธรรมไทยกเ็พราะพระพทุธศาสนาเปนศาสนาประจาํชาตไิทยมาแตไหน แตไร คน
ไทยนบัถอืพระพทุธศาสนามาแตไหนแตไร นบัถอืดวยจติใจ ดวยจรงิใจ สมเดจ็พระบรมศาสนาสมัมาสมัพทุธ
เจาทรงสอนไวอยางไร คนไทยในอดีตกาลนานไกลนอบนอมยอมรับปฏิบัติอยางทุมเทชีวิตจิตใจ คุณสมบัติ
นั้น อันเกิดแตที่สมเด็จพระบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแจกแจงแสดงใหเห็นคุณ จึงสืบทอดมาเปน
คุณสมบัติของลูกหลานไทยในทุกวันน้ี มีความกตัญ ูกตเวทีเปนสําคัญ พรอมดวยทาน ดวยศีล ดวยเมตตา 
กรุณา อันลวนเปนความงดงามความเจริญของไทยท้ังนั้น เปนวัฒนธรรมของไทยอยางแทจริงอันเกิดแต
พระพุทธศาสนาเปนสําคัญ”

สังคมไทยปจจุบันอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตน มีความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีความ
ทันสมัยดานตางๆ การกระจายขาวสารขอมูลรวมทั้งการเรียนรูสะดวกงายและรวดเร็วในหลายรูปแบบ 
มีการติดตอสื่อสารที่สามารถทําไดงายเพียงแคปลายนิ้ว ทําใหติดตอสื่อสารกันไดทุกท่ี ทุกเวลา โดยเฉพาะ
การส่ือสารผานอินเทอรเน็ตที่กระจายขอมูลขาวสารไปยังผูคนท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว เปนชองทางท่ีมี
ศักยภาพในการสื่อสาร เชื่อมโยงในการสรางการปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ วิถีชีวิตโดยรวมจึงตองผูกพัน
อยกัูบความเจรญิดานวตัถ ุทาํใหพฤตกิรรมของคนเปลีย่นไป สงัคมไทย จึงมผูีคนประสบกบัอปุสรรคปญหาชวีติ
ทีท่าทายตอการแกปญหาอยางฉับพลัน และคานยิมของคนสวนใหญมกัจะตีคาทางวัตถุสงูกวาคุณธรรม เห็น
คุณคาของวัตถุวาเปนสิ่งจําเปนจนขาดจิตสํานึกเปนเหตุให ความเจริญทางดานจิตใจของคนเรากลับเส่ือม
ถอยลง ไมมีความละอายและเกรงกลัว ตอบาป ขาดภูมิคุมกันทางอารมณ พยายามกระทําสิ่งตางๆเพื่อให
ไดมาตอบสนองความสําราญ ทางกายท่ีลงทุนดวยความรุมรอนทางใจเสมอ สงผลกระทบตออิทธิพลของ
สภาพความเปนอยูแบบหาความสงบสุขที่แทจริงมิได โดยเฉพาะในเร่ืองความรักในแงมุมที่หลากหลาย

*อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ.
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ในสังคมโลกออนไลน ที่ไดรับความนิยมบนโลกไซเบอรเปนอยางมาก ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
กลายเปนชนวนทําใหเกิดปญหาชีวิตรักออนไลน ปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรมตางๆ เปนตน 

 ปญหาท่ีเกิดจากภาวะขาดความรัก คือความไมเขาใจซ่ึงกันและกันทวีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น 
จะพบไดจากขาวทีป่รากฏในส่ือตางๆ เชน ขาวการฆาตวัตาย จากเหตุปจจยัตางๆ มมีากข้ึน ลวนแลวแตสบื
เนือ่งมากจากความรักทัง้สิน้ กระบวนการพัฒนาความรักของมนุษย ตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา 
จงึเปนทางเลือกเพือ่ลดปญหาศลีธรรมเส่ือม ปญหาขอนีจุ้ดสาํคญัอยท่ีูตวัของแตละบุคคล เพราะตวัเองของ
แตละคนมกัจะวางเฉยตอศีลธรรมในการครองรกั ครองเรอืน จงึทาํใหปญหาเกีย่วกบัการกระทาํผดิทางเพศ 
เชน การผิดประเวณี การทําลามกอนาจาร การพรากผูเยาว การขมขืนแลวฆา การคาประเวณีขามชาติ 
พอขมขืนลูก ครูอาจารยขมขืนลูกศิษย รวมไปถึงการกดขี่ทางเพศ อีกทั้งการทะเลาะวิวาท ประทุษราย
รางกายชีวิตของกันและกัน เชน การทรมาน การฆากันตายในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น 

 ดงันัน้ การดาํรงชวีติของมนุษย ในทุกบริบทของความรัก จงึมบีทบาทท่ีสาํคัญในชีวติ เปนอยางมาก 
เพราะคาํวา “ความรกั” เปนคําทีย่ากเกนิกวาทีเ่ราจะใหคาํนยิามได อกีทัง้อานภุาพของความรกั ยงัสามารถ
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและเปนพลังใหเกิดทั้งแงลบและแงบวกภายในจิตใจ จึงควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เขาถึงทรรศนะคุณคาที่แทจริงของความรักเพื่อความสันติสุขในชีวิต 

2.  ความรัก
ความรัก จดัวาเปนนามธรรมจับตองไมได แตมนษุยสามารถรับรถูงึความรักไดโดยออกมาในรูปของ

ความคิด ความพอใจ ความซาบซึ้งใจ ฯลฯ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏที่มาของเสนหะคือ บอเกิดของ
ความรักแบบเสนหะ เปนความรักที่เปนฝายกิเลสเครื่องเศราหมองแหงจิตใจจัดอยูในกิเลสกลุม “โลภะ”
(อภิ.สงฺ. (ไทย) ที.ปา. (ไทย) 11/26) ที่มาจาก “ตัณหา 3 “อันไดแก โลภะ โทสะ โมหะ ไดแก

 1.  กามตัณหา ความทะยานอยากในภพ หมายถึงความทะยานอยากในกาม ความอยากไดใน
กามคุณเพื่อสนองความตองการทางประสาททั้งหา

 2.  ภวตัณหา ความทะยานอยากในรูปภพ หมายถึงความอยากในภาวะของตัวตนที่จะ
ไดจะเปนอยางใดอยางหน่ึง อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป ความใครอยากที่ประกอบไปดวยภวทิฏฐิ หรือ
สัสสตทิฏฐิ 

 3.  วิภวตัณหา ความทะยานอยากในอรูปภพ หมายถึง ความอยากในความพรากพนไปแหง
ตัวตนจากความเปนอยางใดอยางหนึ่งอันไมปรารถนา อยากทําลาย อยากใหดับสูญความใครอยาก 
อันประกอบไปดวยวิภวทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิ 

2.1  ความหมายของความรัก
   ความหมายของความรักไดจากคําเหลานี้คือ 
   2.1.1  เสนหา (สเินหะ) เปนความรกัท่ีเกดิจากตณัหา เปนการสนองความตองการของตนเอง 

และแยกไดเปนทิฏฐิเสนหา คือความรักที่เกิดจากการเห็นผิด 
   2.1.2  เปมะ หมายถงึ เปนความรกัแบบอกศุลทีเ่ปนความรกัท่ีเปนกลางๆ เรยีกอกีอยางหนึง่

วา “เคหะสิตเปมะ” เปนความรักที่เปนความพอใจเก่ียวเนื่องกัน เชน พี่รักนอง 
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   2.1.3 เมตตา เปนความปรารถนาดีอนุเคราะห เอื้อเฟอ เผ่ือแผ ความไมปองรายกันและกัน 
   2.1.4.  เมตตาอัปปมัญญา เปนความรักที่ไมมีขอบเขตและไมมีประมาณ ไมจํากัด มีจิตแผไป

ทั้งมนุษยและสัตว ความสําคัญของความรักมีทั้งในแงความกตัญ ู กตเวที ความเปนกัลยาณมิตร การรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2  คุณและโทษของความรักแบบสิเนหะ
   2.2.1 คุณของความรักแบบสิเนหะ
     ความรักแบบนี้เปนความรักท่ีมุงเสพเสวยความสุขโสมนัสจากกามคุณเรียกวา 

“กามสุข” เปนความสุขขั้นหยาบ หรือขั้นต่ําของมนุษยเรียกวา “อัสสาทะ” (ความหวานชื่น) เปนความ
สุขสบายทางรางกาย (สุขเวทนา) และความสุขใจ ช่ืนใจ ฉํ่าใจ สบายใจ (โสมนัสเวทนา) เทานั้น (ม.มู. (ไทย) 
12/178/178-179.)

   2.2.2  โทษของความรักแบบสิเนหะ
     พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสถึงโทษของความรักแบบสิเนหะวา มีความทุกข

เจือปนเปนทาง ออกของผูตองการพัฒนาตนเองไปสูความรักท่ีสูงข้ึนดังพุทธวจนะท่ีวา “กามท้ังหลายมี 
ความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมากมีโทษยิ่งใหญ (ม.มู. (ไทย) 12/177/177.)

     สรุปความวาแงมุมของ “ความรัก” นั้นมีปมท่ีเปนสารัตถะทําใหมนุษยไดคิดอยู 
2 แงมุมคือในแงมุมที่เปน “คุณ” และแงมุมที่เปน “โทษ”

3.  ทรรศนะของความรักเชิงพุทธ
ความรักในทางพระพุทธศาสนาสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ
1.  ความรกัตนเอง เปนความรกัแบบสเินหะ ทีเ่จือดวยตณัหา อนัประกอบไปดวยคณุ คอื เปนความ

สุขขั้นตํ่าของมนุษย (อัสสาทะ) เปนความสุขสบายทางรางกาย (สุขเวทนา) เปนความสุขช่ืนฉํ่าใจ สบายใจ 
(โสมนัสเวทนา) สวนโทษคือเปนความสุขที่เจือดวยความทุกข และกอใหเกิดอคติได 

2.  ความรักผูอื่น จัดเปนความรักแบบเปมะ เกิดจากเหตุปจจัย 2 ประการคือดวยการอยูรวมกัน
ในชาติปางกอนและดวยการเกื้อกูลกันในชาติปจจุบัน สามารถแบงไดเปน 3 อยางคือ 

  2.1  ความรักระหวางพอแมและลูก 
  2.2  ความรักระหวางสามีภรรยา 
  2.3  ความรักระหวางเพ่ือน 
3. ความรักแบบเมตตา เปนความรักท่ีอยากใหผูอื่นมีความสุข และสามารถพัฒนาความรักแบบ

เมตตาใหเปนความรักแบบเมตตาอัปปมัญญา คือความรักท่ีแผไปสูมนุษยและสัตว ท้ังหลายดวย
ความสมํ่าเสมอกันโดยไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต

  สรุปความวา ในทรรศนะบริบทของความรักในแงมุมตางๆ เชนเรื่องภรรยารักสามี และบุตร 
การมีเมตตาตอมนุษยและสัตว การมีความกตเวที ฯลฯ เปนการส่ือความหมายเพ่ือใหทานเขาถึงความหลาก
หลายของความรักในชีวิตและนําไปปรับใช กับชีวิตจริงท่ีเกิดข้ึนทั้งในแงของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมที่
ดีงาม นอกจากนั้น ทําใหมีวิสัยทัศน และทรรศนะคติในทางที่เปนกุศลกวางข้ึน
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4.  หลักธรรมเกี่ยวกับความรักในพระพุทธศาสนา
สําหรับหลักธรรมที่เกี่ยวกับความรักในพระพุทธศาสนามีอยู 3 ระดับ คือ
4.1  หลกัธรรมทีใ่ชกบัความรกัตนเอง เปนหลกัธรรมทีใ่ชกบับุคคลและเหมาะกบัการงาน ทัว่ๆ ไป

เพือ่เปนประโยชนแกบคุคลนัน้ๆ ยงัความเจริญมาใหในปจจบัุน ไดแก ศลี 5 และเบญจธรรม ซึง่เครือ่งสะทอน
ถึงความมั่นคงในกาย วาจา และใจ สามารถพัฒนาตนเองได

  ศีลขอที่ 1 เปนการไมทําลายชีวิตใดๆ ทางตรงและทางออม ทางตรงคือกระทําดวยตนเอง
ทางออมคอืการจางวาน หรือการสนบัสนุนผอูืน่กระทาํ รวมถงึการมสีวนรวมในรปูแบบตางๆ ในการทําลาย
ชีวิต ซึ่งมาจากรากฐานความรุนแรงในจิตใจ

  ศลีขอที ่2 การไมครอบครองทรัพยสนิผอูืน่โดยไมไดรบัอนุญาต หมายถึง การขโมย การลักลอบ 
การหลอกลวง การกดขี่ และการขูดรีด จึงถือเปนการพัฒนาตนเองทางกาย ใหขยันในการประกอบอาชีพ
สุจริต โดยมิใชมุงเนนผลกําไรเพียงอยางเดียว แตเปนการพัฒนาทางจิตควบคูกันไปดวย

   ศลีขอที ่3 เปนพฤตกิรรมสวนบคุคล ท่ีเรยีกวา “สาํรวมในกาม” คอืการไมลวงละเมดิทางเพศ 
ซึ่งหมายถึงการไมมีเพศสัมพันธกับผูที่มีเจาของ การไมลวงละเมิดทางเพศครอบคลุมถึงการไมใช 
เพศสัมพันธเปนเครื่องมือในการกระทําธุรกิจ

   ศีลขอที่ 4 เปนการยึดถือ “สัจจะ” คือไมพูดโกหก พูดไมจริง การใชกาย ใชของท่ีเนื่องดวย
กาย ใชวาจา กระทํากิรยิาหลอกลวงผอูืน่ ควรมี “สจัจะ” จงึเปนการพฒันาตนเอง โดยรูเทาทันในหลกัประกนั
ดานสวัสดิภาพของการรับขอมูลขาวสารที่เปนจริง หรือการไมตองมารับขอมูลอันเปนเท็จ อันมีผลตอความ
มั่นคงทางความคิด

  ศีลขอที่ 5 การไมเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดทําใหมี “สติ”เพราะไมไดเสพสิ่งเสพติด สิ่งตางๆ
ทีจ่ะกอใหเกดิผลเสียแกรางกายและจิตใจ สงผลกระทบตอสติสมัปชัญญะของผูเสพนําไปสูการขาดจิตสํานกึ
ที่ดี

  สรุปวา การใชศีล 5 ในฐานะเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองดังนี้
   1.  ศีลขอที่ 1 นํา “ความรัก” (เมตตา) ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางใจ 

(ใจสุจริต) เพราะเมื่อเรามีความรักใหกับบุคคลอื่นยอมทําใหจิตใจเบิกบาน โดยเจตนาวาจะไม ฆาและไมทํา
ลายสุขภาพตนเอง นอกจากพัฒนาทางกายแลวยังตองพัฒนาทางจิตควบคูกันไปอีกดวย

  2.  ศีลขอที่ 2 นํา “สัมมาชีพ” ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางกาย 
(กายสุจริต) โดยมุงเนนกําไรจากการประกอบอาชีพสุจริตเพียงอยางเดียว แตยังตองมีการพัฒนาจิตใจ
ควบคูไปดวย โดยการมุงเนนการไมทําลายแหลงธรรมชาติอันเปนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
สงผลมายังสังคมสวนรวม

  3.  ศีลขอที่ 3 ยึดหลัก “กามสังวร” ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางกาย 
(กายสุจริต) ที่สงผลมายังการกระทํา ไมแยงชิงคูครอง (บุรุษหรือสตรีที่ไมควรละเมิด) รวมไปถึงการคา
ประเวณี หรือมีสวนรวมในการจัดหาการใหบริการทางเพศทั้งทางตรง และทางออม

  4.  ศีลขอที่ 4 ยึดเอาความ ”สัจจะ” ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองทางกาย 
(กายสุจริต) ที่สงผลมายังการกระทํา โดยระลึกในการมีเจตนาไมโกหก การใชกาย ใชของท่ีเนื่องดวยกาย 
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ใชวาจา กระทํากิริยาหลอกลวงผูอื่น และยังครอบคลุมไปถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ ที่เกินจริงใน
สื่อ เชน ทีวี นิตยสาร วิทยุ โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ

  5.  โดยยึดเอาหลัก “สติ” ในฐานะเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเองทางกาย (กายสุจริต) 
ทีส่งผลมายงัการกระทาํ โดยระลกึในเจตนาไมดืม่สรุา เครือ่งดองของเมาและสิง่เสพตดิทุกชนดิอนัไดแก สรุา 
เบียร กัญชา เฮโรอีน โคเคน ยาไอส ยาอี ยาบา ฯลฯ

4.2 หลักธรรมที่ใชกับความรักผูอื่น เปนหลักธรรมท่ีเหมาะกับความสัมพันธระหวางบุคคล เชน 
มารดาบิดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยาหรือคูรัก เพื่อนกับเพ่ือน ครูอาจารยกับศิษย ไดแก ทิศ 6 

  สรุป หนาที่ของมนุษยที่พึงปฏิบัติตอมนุษยไดเปน 2 ฝาย คือ ฝายหนึ่งทําหนาที่อนุเคราะห 
อีกฝายหนึ่งที่ไดรับการอนุเคราะหซึ่งมีหนาที่บํารุงแกฝายที่ทําการอนุเคราะหตน ตามหนาท่ีของสถานภาพ
น้ัน ๆ โดยที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงหลักการของบทบาทในสถานภาพตางๆ ไวใหเปนแนวทาง
สําหรับนําไปปฏิบัติใหเหมาะกับคน สถานะภาพ เวลา กิจของมนุษยเกิดขึ้นในการอยู รวมกัน มีความ
สัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 

  ทีป่รากฏในสงิคาลกสตูร (ท.ีปา. (ไทย) 11/242/144.) พระสมัมาสมัพทุธเจา ทรงกาํหนดหนา
ที่ของคูสถานภาพ มี 2 ประการคือ การอนุเคราะหและบํารุง โดยแยกเปน

บิดา มารดา ➭ อนุเคราะห บุตร บุตร ➭ บํารุง บิดา มารดา
ครู อาจารย ➭ อนุเคราะห ศิษย ศิษย ➭ บํารุง ครู อาจารย
ภรรยา ➭ อนุเคราะห สามี สามี ➭ บํารุง ภรรยา
มิตร ➭ อนุเคราะห มิตร มิตร ➭ บํารุง มิตร
ลูกนอง ➭ อนุเคราะห นาย นาย ➭ บํารุง ลูกนอง
สมณะ พราหมณ ➭ อนุเคราะห คฤหัสถ คฤหัสถ ➭ บํารุง สมณะ พราหมณ

4.3 หลักธรรมที่ใชกับความรักแบบเมตตา สามารถพัฒนาเมตตา ใหเปนเมตตาอัปปมัญญา 
เปนหลักธรรมท่ีเปนอัปปมัญญา 4 คือ ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐและปฏิบัติตอสรรพสัตวทั้งหลาย
โดยชอบไมมีขอบเขต ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เรียกวา พรหมวิหารธรรม 4 ประการ

  หลักพรหมวิหาร มีความหมายวา ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, 
ธรรมประจําใจของผูมีคุณความดียิ่งใหญ มี 4 อยาง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

   1.  เมตตา คือ ความรักใคร ความปรารถนาจะใหเขาเปนสุข 
   2.  กรุณา คือ ความสงสารในสัตวที่ตกยากมีทุกข, ความสงสารคิดชวยใหพนทุกข, ความหว่ันใจ

เมื่อเห็นผูอื่นมีทุกขคิดหาทางชวยเหลือคิดปลดเปลื้องทุกขของเขา 
   3.  มุทิตา คือ ความยินดีในเม่ือสัตวมีสุข, ความพลอยยินดีเม่ือผูอื่นไดดี, เห็นผูอื่นไดดีมีสุข 

ก็แชมชื่นเบิกบานใจดวย เห็นเขาประสบความสําเร็จเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจพรอมที่
จะสงเสริมสนับสนุนไมกีดกันริษยา 
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  4.  อุเบกขา คือ ความเปนกลางตอทุกขสุขของสัตว, ความวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียง
ดวยความชอบหรือชัง, ความวางใจเฉยได ไมยินดียินราย, วางเฉยเม่ือแกไขอยางใดอยางหนึ่งไมไดก็เฉย 
หรือถาแกไขไดก็แกไป แกไขไมไดก็เฉยเสีย อุเบกขา ไมสมนํ้าหนา ไมอิจฉาริษยาอยางหนึ่งอยางใดเลย

 สรุปความวา หลักปฏิบัติที่เหมาะสมคือ 1)ศีล 5 มนุษยควรใชเปนหลักประพฤติปฏิบัติ 
และควรเปนหลกัประพฤติปฏิบตัทิีส่งัคมยอมรับเพือ่ความเปนระเบยีบของสังคม ไมเบยีดเบยีนกัน ชวยเหลอื
เก้ือกลูกนั มวีนิยั ไมทาํรายกันและกันดวยกาย วาจา และใจ ไมวาตอหนาหรือลับหลัง เหลาน้ี ยอมอยูรวมกัน
อยางมคีวามสุข นอกจากนีย้งัเปนหลกัธรรมขัน้พ้ืนฐานทีท่าํใหตนเองไมไปในทางทีเ่สือ่ม พรอมกบัช้ีหนทาง
แหงความเจริญ มองเหตุปจจัยตางๆ ไดอยางถูกตองตามความเปน จริง 2)ทิศ 6 เปนหลักธรรมท่ีใชกับความรัก
ผอูืน่ซึง่เปนความสัมพนัธระหวางบุคคลตางๆ เชน มารดาบิดา และบุตร สามีภรรยา เพือ่น เพือ่เราจะไดทราบ
วาเราควรวางทาทีอยางไร และเราควรประพฤติอยางไรใหเหมาะสม 3)พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมท่ี
ใชพัฒนา “เมตตา” เปน “เมตตาอัปปมัญญา” เพราะไมมีขอบเขต ไมมีประมาณ แผไปท่ัวในสรรพสัตว

5.  อารยธรรมสากล 
ความหมายของอารยธรรมสากล คือหลักเกณฑที่สังคมมนุษยกําหนดข้ึนและยอมรับรวมกัน 

เปนหลักของความถูกตองดีงาม เปนหลักความเจริญของสังคม เปนหลักวิถีชีวิตของมนุษย ท่ีเปนไปตาม
กระแสของสังคมมนุษย รวมถึงวัฒนธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมสากล

5.1  คําวา อารยะ
  คําวา อารยธรรมสากล แยกศัพทออกเปน 3 คํา คือ อารยะ + ธรรม + สากล เพื่อใหเขาใจ

ความหมายที่ชัดเจน แยกเปนสวน ๆ ดังตอไปนี้การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุง
เปลีย่นแปลงตนดวยตนเองใหดขีึน้กวาเดมิ เหมาะสมกวาเดมิ ทาํใหสามารถดาํเนนิกิจกรรม แสดงพฤตกิรรม 
เพื่อสนองความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมายที่ตนตั้งไว

  คําวา อารยะ หมายถึง คนเจริญ, คนมีอารยธรรม ; พวกชนชาติอริยกะ (ตรงกับภาษาบาลีวา 
อริยะ แตในภาษาไทยใชในความหมายตางกัน) ไดแก ผูประเสริฐ ผูที่เจริญ ดวยเหตุ ดวยผล ดวยธรรม
(พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา 350.)

  ดงันัน้ คาํวา อารยะ หมายถงึ ความเจรญิ ท้ังความเจรญิสวนตวัและสงัคม ท่ีตัง้อยบูนพืน้ฐาน
ของศีลธรรม กฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ หรือชื่อเผาพันธุของคนขาว ตลอดถึงผูบรรลุคุณวิเศษ
มีโสดาบัน เปนตน 

5.2  คําวา ธรรม 
  คาํวา ธรรม หมายถึง คณุความดี เชน เปนคนมธีรรมะ เปนคนมศีลีมธีรรม คาํสัง่สอนในศาสนา 

เชน แสดงธรรม ฟงธรรม ธรรมะของพระพทุธเจา หลักประพฤตปิฏบิตัใินศาสนา เชน ปฏบิตัธิรรม ประพฤตธิรรม 
ความจริง เชน ไดดวงตาเห็นธรรม ความยุติธรรม ความถูกตอง เชน ความเปนธรรมในสังคม กฎ กฎเกณฑ 
เชน ธรรมะแหงหมูคณะ กฎหมาย เชน ธรรมะระหวางประเทศ สิ่งทั้งหลาย สิ่งของ เชน เครื่องไทยธรรม 
(ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 553)
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  คาํวา ธรรม หมายถงึ หนาที ่หนาท่ีคอืธรรมะหากบคุคลปฏบิตัหินาทีอ่ยางถูกตองสมบรูณแลว
น่ันแหละคือการปฏิบัติธรรม ผูที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางดีตองเปนคนที่ควบคุมตนเองได (พุทธทาส
ภิกขุ, ศีลธรรมกับมนุษยโลก, 2529, หนา 262.)

  ดังน้ัน ธรรม จึงหมายถึง คุณความดี หนาที่ หลักการ ขอปฏิบัติในคําสั่งสอนของศาสนา
ความถูกตองยุติธรรม ที่เปนเคร่ืองมือทําใหมนุษยกาวไปสูภาวะท่ีสมบูรณ คือสามารถแยกดี-ชั่วถูก-ผิด 
สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดไมควรกระทํา ควบคุมการกระทํา การดําเนินชีวิตและควบคุมจิตใจของคนใหมี
ความรูสึกนึกคิดแตในทางท่ีดี มีเหตุผล เปนตน

5.3  คําวา อารยธรรม 
  อารยธรรม หมายถึง ความสงบสุขของสังคมท่ีตั้งอยูบนรากฐานแหงศีลธรรม และกฎหมาย 

ความเจริญเนื่องดวยองคการของสังคม เชน การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรม 
ความเจริญดวยขนบธรรมเนียมอันดี (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 
1367)

  อารยธรรม มาจากคําวา อารยะ สมาสกับคําวา ธรรม เปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึนใชในวงวิชาการ
ไทย เพื่อใหตรงกับภาษาอังกฤษวา Civilization คําวา อารยะ เปนคําสันสกฤต แปลวา เจริญงอกงามข้ึน 
ตรงกันขามกับคําวา อนารย ที่แปลวา ไมเจริญ ปาเถ่ือน ลาหลัง ดังนั้น คําวา อารยธรรม จึงแปลวา 
ความเจริญงอกงามขึ้นของมนุษยชาติ ซึ่งเปนความสําเร็จของมนุษยชาติในดานตาง ๆ ท้ังที่เปนวัตถุธรรม
และนามธรรม (คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, อารยธรรมตะวันตก ภาคที่ 1, 2548, หนา1)

  สรุปวา อารยธรรม จากที่กลาวมา มีความหมายใน 2 มิติ คือ 1) มิตินามธรรม เชน มีระเบียบ 
มีความปลอดภัย พนความปาเถ่ือน มีความสลับซับซอนทางสังคมและวัฒนธรรมมากข้ึน มีรูปแบบ
การปกครองทางสังคม และ 2) มิติรูปธรรม เชน สังคมมีความเจริญ มีความกาวหนาทางอักษรศาสตร 
มีลักษณะเปนของตนเอง มีการจัดการองคกรของมนุษย เมือง สถาบันตาง ๆ มีระบบเศรษฐกิจท่ีพัฒนา
อยางเพียงพอ มนุษยประสบความสําเร็จใน ศิลปวิทยาตาง ๆ 

  ดงันัน้ อารยธรรม หมายถึง ความเจรญิหรอืความดงีามในแงตาง ๆ  ของสงัคม โดยเฉพาะดาน
วัฒนธรรมตาง ๆ สวนลักษณะความไมเจริญหรือไมพัฒนาทางวัฒนธรรม จะเรียกในทางกลับกันวา 
อนารยธรรม แปลวา ไมมีอารยธรรม คือไมมีความเจริญอันเนื่องดวยระบบคุณธรรม ศีลธรรมและกฎหมาย 
ที่พัฒนาใหสูงสุด

6.  อารยธรรมสากลตามหลักคําสอนในศาสนา 
หลักการอารยธรรมสากล มคีวามสอดคลองสมัพนัธกนั เปนเหตุเปนผลของกันและกัน มจีดุประสงค

อนัเดียวกนัคอื สนัตสิขุ สนัตภิาพของชีวติและสังคมโดยรวม ดงัคาํกลาวท่ีวา “อารยธรรมสากล คอื สนัตภิาพ
โลก” เชนเดยีวกบัหลกัธรรมคําสอนของศาสนาตางๆสามารถนอมนาํมาประพฤติปฏบัิตไิดทกุชาติ ทุกภาษา 
ทุกชนช้ันของสังคม หากประพฤติปฏิบัติตามก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกน้ีไดอยางมีความสุข 
โลกเกิดความสงบ ไมเบียดเบียน ไมทํารายซึ่งกันและกัน ไมกอใหเกิดสงคราม อันจะสงผลเสียหายตอมวล
มนษุยชาต ิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม จะเหน็วา ศาสนาทกุศาสนายอมอบุตัข้ึินมาเพือ่เจตนารมณ 
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และอุดมคติที่ตรงกัน คือ เพื่อแกปญหา (ทุกข-สุข) ของชีวิตและเพ่ือการดํารงชีวิตรวมกันดวยดีในสังคม
มนุษย พิจารณาความสอดคลองกันของคําสอนทั้ง 4 ศาสนาที่จะกลาวตอไป ดังแผนภูมิแสดงนี้
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-  -   -   
-    
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-       
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6.1  อารยธรรมในคําสอนสากล 
   6.1.1 สอนเร่ืองความสุขสูงสุดในชีวิตไวทํานองเดียวกัน คือ ความหลุดพนทุกขจากชีวิตใน

ปจจุบันไปสูชีวิตที่เปนอมตะ ไมตองเวียนวายตายเกิดอีก ซึ่งศาสนาพราหมณ-ฮินดู เรียกวา โมกษะ ศาสนา
พุทธเรียกวา นิพพาน ศาสนาคริสตและอิสลามเรียกวา ชีวิตนิรันดร

   6.1.2 สอนหลักการดําเนินชีวิตใหเกิดความสงบสุข ความดีงามและความเจริญแก ปจเจกชน
และสังคมดวยการปลูกฝงคุณธรรมตางๆ ที่จะตองนําไปประพฤติปฏิบัติอยางเดียวกันเชน

     - หลักแหงการไมเบียดเบียน ทุกศาสนาสอนใหเวนการฆา การลักขโมย และการ
ประพฤติผิดในกาม

     -  หลกัสงัคมสงเคราะห ทัง้ 4 ศาสนา เนนคณุคาของการบรจิาคทาน การเสยีสละและ
การบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสวนรวม ตลอดจนความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

     -  หลักการพัฒนาคุณคาของความเปนมนุษย เชน ความเมตตากรุณา ความซ่ือสัตย 
ความยุติธรรม ความขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบตอหนาที่และการศึกษาหาความรู 

   6.1.3 สอนหลักปฏิบัติ (พิธีกรรมตางๆ) เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตดวยการฝกสมาธิ 
เวนทาํความช่ัว ทําแตความด ีและการชาํระจิตใจใหบรสิทุธิค์ณุลักษณะในคาํสอนของศาสนาพราหมณ-ฮนิดู 
พทุธ ครสิต และอสิลาม นอกจากจะสอดคลองกนัในหลกัการสาํคญัๆ ดงักลาวแลว ยงัมลีกัษณะเปนคาํสอน
ที่สอดคลองกันกับหลัก “จริยธรรมสากล” (Summum Bonum) อันเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของมนุษย
ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกสังคมอีกดวย คือ 
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 1.  เพื่อความสุขของชีวิต (ทั้งปจจุบันและอนาคต) 
 2.  เพื่อความเต็ม (ความเปนมนุษยโดยสมบูรณ) 
 3.  เพื่อหนาท่ีบริสุทธิ์ (หนาที่เพื่อหนาที่) 
 4.  เพื่อความรักสากล (รักเพื่อนมนุษยและส่ิงมีชีวิตทั้งปวง)

7.  อารยธรรมแนวพุทธ 
พระพุทธศาสนา มีหลักธรรมคําสอนที่เปนสากล 3 ระดับ คือ 1) หลักการสากล 2) วิธีการสากล 

และ 3) เปาหมายสากล มีดังนี้
7.1  หลักการสากล คือ คําสอนที่เปนไปตามธรรมชาติธรรมดาสามัญ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
   7.1.1 หลักความเปนกฎธรรมชาติ ไดแก ความจริงนั้นเปนกฎธรรมชาติ เปนสิ่งที่มีอยูตาม

ธรรมดาของมัน พระพุทธเจามีฐานะเปนผูคนพบ หมายความวา กฎความจริงของธรรมชาติมันมีอยูเองโดย
ธรรมดา พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นหรือไมอุบัติขึ้นก็ตาม ธรรมชาติก็เปนธรรมชาติอยูอยางนั้นไมมีใครฝนกฎ
ของธรรมชาติไปได ซึ่งหลักการนี้ถือวาเปนสากล เชน หลักไตรลักษณ

    หลักไตรลักษณ (The Three Characteristics) เรียกอีกอยางหนึ่งวา สามัญลักษณะ 
แปลวา ลักษณะที่ทั่วไปหรือเสมอเหมือนกันแกสิ่งท้ังปวงประกอบดวย

     1)  อนิจจตา (Impermanence) ไดแก ความเปนของไมเท่ียง ความไมคงที่ ความไม
ยั่งยืน ภาวะที่เกิดข้ึนแลวเสื่อมและสลายไป 

     2)  ทุกขตา (State of suffering) ไดแก ความเปนทุกข ภาวะท่ีถูกบีบคั้นดวยการเกิด
ขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดันฝนและขัดแยงอยูในตัว เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้น
เปลี่ยนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพน้ันไมได ภาวะท่ีไมสมบูรณ มีความบกพรองอยูในตัวไมใหความพึง
พอใจเต็มที่แกผูอยากดวยตัณหา และกอใหเกิดทุกขแกผูเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน เชน อยากไดสิ่งของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตไมไดตามที่ตองการก็เกิดความทุกข เปนตน

     3)  อนัตตตา (Soullessness or State of being non-self) ไดแก ความเปนของไมใช
ตัวตน ความไมมีตัวตนที่แทจริงของมันเอง ความไมเปนตัวของตัวเอง แตเปนไปตามเหตุปจจัย เชน คนเรา
เมื่อเกิดมาตองแก ตองเจ็บ และตองตาย เราไมสามารถจะบังคับไมใหเกิดข้ึนตามความตองการของเราได 
เพราะมีเหตุปจจัยที่กอใหเกิดความแกความเจ็บและความตายเปนตน (สํ.สฬ.18/1/1.)

    ผูที่มองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันธรรมดา และมีนิรามิสสุข (สุขท่ีไมตองอาศัยเครื่องลอ
ดวยวัตถุสิ่งของหรือกามคุณ) เปนหลักประกัน แมจะยังเสพกามสุขก็ไมมืดมัวถึงกับหมกมุนหลงใหลหรือ
ถลาํลกึจนเกดิโทษรนุแรง โดยเฉพาะจะไมเกนิเลยจนกลายเปนเหตแุหงการเบยีดเบยีนตนและผอูืน่ และแม
เมื่อความสุขนั้นผันแปรไปก็จะไมถูกความทุกขใหญทวมทับเอา ยังคงดํารงสติอยูได

    มีความกระทบกระเทือนใจแตนอย เปนผูพรอมที่จะเสวยความสุขในทุกระดับไดอยาง
สมบูรณเต็มอิ่มเต็มรสและคลองใจ เพราะไมมีความกังวลขุนของเปนเงื่อนปมหรือเปนเครื่องกีดขวางที่คอย
รบกวนอยูภายใน และยิ่งกวานั้น ทั้งที่สามารถเสวยสุขท้ังหลายไดอยางสมบูรณท่ีสุด แตก็ไมติดในความสุข
เหลานั้น ไมวาจะประณีตหรือดีวิเศษเพียงใด 
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   7.1.2  หลักความเปนเหตุเปนผล ไดแก ความเปนเหตุปจจัยแบบอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย 
เรียกวา “กฎปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งมีสาระสําคัญโดยยอวา อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ. 
- เมื่อส่ิงน้ีมี สิ่งนี้จึงมี เมื่อส่ิงนี้ไมมี สิ่งน้ีก็ไมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ. 
- เพราะส่ิงนี้เกิด สิ่งน้ีจึงเกิด เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งน้ีก็ดับ (สํ.นิ.16/37/79.) หมายความวา เมื่อมีผลอยางหนึ่ง 
ก็มีเหตุปจจัยกอใหเกิดผลเชนนั้น เชน เมื่อเราปลูกตนมะมวง ตนมะมวงงอกงามขึ้นมาก็เปนผล และมีเหตุ
ปจจัยที่กอใหเกิดเปนตนมะมวง เชน อาศัยดิน อาศัยนํ้า อาศัยออกซิเจน อาศัยอุณหภูมิที่พอเหมาะ อาศัย
ปุยเปนตน

   7.1.3  หลักศรัทธา ไดแก หลักความเชื่อท่ีนําเขาสูปญญา หมายถึง ความไมเชื่ออะไรงายๆ 
จะตองเช่ือความจริงท่ีพสิจูนได ทดลองได หลกัธรรมนีไ้ดแก “กาลามสูตร” เชนอยาเชือ่เพราะไดฟงตามกัน
มา เพราะไดเรียนตามกนัมา เพราะไดถอืปฏิบตัสิบืตอกนัมา เพราะเสียงเลาลอื เพราะอางตาํรา เพราะตรรกะ 
เพราะอนุมานเอา เพราะคิดตรองตามแนวเหตุผล เพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน เพราะมีรูปลักษณะนา
เชือ่ และเพราะเหน็วาสมณะนี ้เปนครอูาจารยของเรา (อง.ฺตกิ.20/66/257.) ดงันัน้จากหลกัธรรมขอนีแ้สดง
ใหเห็นวาบุคคลทุกคนไมควรเช่ืออยางไรเหตุผล การจะเช่ือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะตองมีการพิสูจนตรวจสอบ
คิดไตรตรองดวยสติปญญา เปนตน 

   7.1.4  หลกัการแกปญหาการกระทําของมนุษย ไดแก หลกัท่ีมนษุยสามารถแกปญหาดวยการ
กระทําและดวยสติปญญาของตนเอง ไมใชหวังออนวอนจากปจจัยภายนอกหรือสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ เชน 
ภูตผีปศาจ รุกขเทวดา เทพเจา ทั้งหลาย เปนตน สมดังพุทธพจนท่ีวา “มนุษยท้ังหลายถูกภัยคุกคามแลว 
พากันถึงเจาปา เจาเขา เจาภูผา ตนไมศักดิ์สิทธิ์เปนท่ีพึ่งแตสิ่งเหลานั้น ไมใชสรณะอันเกษม ไมใชสรณะอัน
สงูสุด เมือ่ยดึเอาส่ิงเหลาน้ันเปนสรณะ ยอมไมสามารถหลุดพนจากความทุกขทัง้ปวงได” “แตชนเหลาใดถึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ รเูขาใจอริยสจั 4 เห็นปญหา เหตุเกิดแหงปญหา ภาวะไรปญหา 
และวิธีปฏิบัติใหถึงความสิ้นปญหาจึงจะสามารถ หลุดพนจากทุกขท้ังปวงได”(ขุ.ธ.25/24/40.)

  7.1.5 ความดีที่เปนสากล ไดแก สิ่งที่ดีท่ีสุดที่มนุษยควรจะไดรับ ใหนึกถึงสิ่งท่ีเรียกวา ธรรมะ 
หรือ พระเจา นี้เปนของสากล เปนของศาสนาไหนไมได พระเจาตองเปนของทุกคน จะเปนของศาสนาไหน 
โดยเฉพาะไมได เชนเดียวกับธรรมะ ตองเปนของทุกคนในโลก จะเปนธรรมะของคริสตศาสนา หรือธรรมะ
ของพุทธบริษัทไมได ตองเปนของสากล ทุกคนจะตองรูจักสิ่งนี้ จะตองถึงสิ่งนี้ คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะ
ไดรับ อยาหลงผิดคิดวาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับคือ ความสุขสนุกสนาน ทางเนื้อหนัง ทางกามารมณ 
อยางน้ันไมมีสอนในลัทธิไหนในศาสนาไหน สิ่งที่ดีที่สุด ตองเปนผลของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองและดี
ที่สุด 

   7.1.6  สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยมี 4 อยางไดแก 
     1)  ความสุข (happiness) หมายถึง ความสุขท่ีถูกตอง ความสุขท่ีเปนความสุข จริง ๆ 

ในภาษาไทย มีคําที่ชวยใหเขาใจไดงายอยู 2 คํา คือ สุก ก สะกด กับ สุข ข สะกด 
     2)  ความเปนมนษุยทีส่มบรูณ (perfection) หมายถึง ความเปนมนษุยในขณะทีเ่รายงั

ไมมีความเปนมนุษยที่เต็ม เรายังไมพอใจ ยังไมหยุด ยังจะวิ่ง ยังจะกาวไปขางหนาอยูเรื่อย เราจะตองทําให
มีความเต็มเปยมของความเปนมนุษย ที่มีจิตใจสูงสุด มีความดี ความงาม ความถูกตอง ความจริง 
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ความยุติธรรม หรือความสงบสุข ในท่ีสุดซึ่งเปนความเต็มเปยมของความเปนมนุษย 
     3)  หนาที่เพื่อหนาที่ (duty for duty’s sake) หมายถึง หนาที่สําหรับประโยชนตอ

หนาที่ หรือพูดวา ทําหนาท่ีเพื่อหนาที่ ทํางานเพื่องาน นี้เปนอุดมคติอยางยิ่ง ทําหนาที่เพื่อหนาที่ ไมใชทํา
หนาที่เพื่อรางวัล ไมใชเพื่อความชอบใจ ไมใชเพื่อเงิน

     4)  ความรักสากล (universal love) หมายถึง มีความรักชีวิตผูอื่น ไมเลือกหนา ไมมี
ขอบเขตจํากัด ไมมีเขา ไมมีเรา ทุกศาสนาตองการอยางนี้ 

   7.1.7  หลักธรรมและวินัยที่เปนสากล ไดแก หลักของธรรมและวินัยหรือคําสั่งและคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ที่ถือวาเปนสากลสามารถนําไปปฏิบัติไดทุก ๆ คนคือ สอนใหพึ่งตนเอง ใหทําความดีดวย
การเสียสละ ใหเอาชนะใจตนเอง ใหลงมอืปฏบิตัเิพือ่ใหรแูจงเหน็จรงิ ใหถือความถูกตองเปนหลกั ใหกาวหนา
ในความดีเสมอ ใหรักษากาย วาจา ใจ ดวยศีล ใหจําแนกแจกแจงตามเหตุผล ใหคํานึงถึงความแตกตางของ
คน ใหเห็นเปนระดับโลกิยะ และโลกุตระ ความไมโกรธ ไมผูกโกรธ ไมลบหลูบุญคุณทาน ถือความบริสุทธิ์ 
มีความเห็นอันบริบูรณ มีปญญาดี

7.2  วิธีการที่เปนสากล 
   คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนหลักความจริงที่มีอยูแลว ที่ยึดทางสายกลางท้ังความคิดและ

การกระทํา ตามธรรมชาติที่พระองคไดทรงคนพบดวยตนเองโดยชอบ หลักคําสั่งสอนท่ีพระพุทธองคทรง
เผยแผ ตลอดระยะเวลา 45 ป เหมาะสมแกบคุคลทุกระดบัช้ัน ใครกต็ามนาํไปประพฤตปิฏบัิตยิอมไดรบัผล
ตามสมควรแกการปฏิบัติ พระพุทธศาสนามีหลักคําสั่งสอนที่เปนหลักการและมีเหตุผล เปนที่ยอมรับท่ัวไป
วาเปนกฎสากล เชน อริยมรรค 8 และอริยสัจ 4 เปนตน 

  อริยสัจ 4 มีความหมายในเชิงสากล คือ ความสมดุลของเหตุกับผล ในลักษณะตอไปนี้
  1)  ชีวิตและโลกนี้มีปญหา (ทุกข) ชีวิตท่ีเกิดมาในโลกนี้ลวนมีปญหาทั้งสิ้น ปญหาที่มนุษย

ตองเผชิญ มีทั้งปญหาที่เปนปญหาสากล เชน ปญหาการเกิด แก เจ็บ ตาย ความไมสมปรารถนา 
ความพลัดพรากจากบุคคล สัตว สิ่งของ

  2)  ปญหามีสาเหตุ มิไดเกิดขึ้นลอย ๆ (สมุทัย) ปญหาที่มนุษยเผชิญอยูดังกลาวขางตน มิใช
เกิดขึ้นลอย ๆ หรือเกิดข้ึนโดยบังเอิญ โดยไมมีเหตุปจจัย ทุกปญหาเกิดขึ้นอยางมีสาเหตุท้ังสิ้น

  3)  มนษุยสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง (นโิรธ) เนือ่งจากปญหาทุกปญหายอมมีสาเหตุการ
จะแกปญหาไดตองสืบสาวหาสาเหตุใหพบแลวแกที่สาเหตุนั้นซึ่งเรื่องนี้พระพุทธศาสนาไดสอนไววา มนุษย
มีศักยภาพหรือความสามารถเพียงพอที่จะแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยสติปญญาของมนุษยเอง

  4)  การแกปญหานั้นตองใชปญญาและความเพียร (มรรค) ในกระบวนการแกปญหานั้น 
จําเปนตองใชปญญา (ความรู) และวิริยะ (ความเพียร) อยางเก้ือหนุนกัน จึงจะสามารถแกปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงไปได

  มรรค 8 มีความหมายในเชิงสากล คือ ยึดความพอดี ความสมดุลของความคิดและการกระทํา 
แมในการแกปญหาใหสําเร็จผล นอกจากจะตองใชปญญาและความเพียรอยางตอเนื่องแลว จะตองปฏิบัติ
โดยยึดถือความเปนสากล 8 ประการนี้ 

  1)  สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เชน เห็นวาทําดีไดดีทําชั่วไดช่ัว
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  2)  สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ ไดแก คิดที่จะไมโลภอยากไดของผูอื่น คิดท่ีจะไม
พยาบาทอาฆาตผูอื่นและคิดที่จะไมเบียดเบียนใครใหเดือดรอน

  3)  สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ หมายถึง การพูดจาที่เวนจากลักษณะของการพูดชั่ว 4 
ประการ ไดแก การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ และการพูดเพอเจอ โดยพูดแตสิ่งที่จริงมี
ประโยชน พูดดวยเมตตา พูดวาจาไพเราะ และพูดในเวลาที่ควรพูด

  4)  สัมมากัมมันตะ คือ การทํางานชอบ หมายถึง การประพฤติหรือการทํางานอยางใดอยาง
หนึ่งโดยเวนจากการประพฤติชั่วทางกาย 3 ประการ คือ การฆาสัตว การลักทรัพย และการประพฤติผิดใน
กาม

  5)  สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ เวนจากการเล้ียงชีพในทางท่ีผิด เชน การหลอกลวง
เขากิน การปลนเขา การบังคับผูอื่นใหคาประเวณี การคายาเสพติด เปนตน

  6)  สมัมาวายามะ คอื ความเพียรพยายามชอบ หมายถึง ความเพยีรพยายามทาํในส่ิงทีถ่กูตอง
ไดแก ความเพยีรพยายามระมดัระวงัตนมใิหทาํความชัว่ เพยีรพยายามละความชัว่ท่ีเกดิขึน้ในตน เพยีรพยายาม
ทําความดีใหเกิดขึ้นในตน และเพียรพยายามรักษาคุณงามความดีท่ีเกิดขึ้นในตนใหอยูตลอดไป

  7)  สัมมาสติ คือความระลึกชอบ หมายถึง การต้ังสติกําหนดพิจารณาใหเห็นส่ิงท้ังหลายท่ี
ปรากฏตามสภาพความเปนจริง ไดแก การพิจารณากาย ความรูสึก จิต และธรรมใหเห็นตามสภาพที่เปน
จริง

  8)  สัมมาสมาธิ คือความตั้งจิตชอบ ไดแก การตั้งจิตแนวแนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  การปฏิบัติตามหลักทั้ง 2 ประการน้ี ถือวาเปนการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมขั้นสูง เปนปจจัย

ใหผปูฏบิตัไิดบรรลถุงึความดีสงูสดุได โดยการประพฤติใหครบถวนท้ัง 8 ขอ ซ่ึงถอืวาเปนวถิทีางท่ีปฏบิตัอินั
ประเสริฐ 8 ประการอันเปนแนวทางปฏิบัติของบุคคล เพ่ือใหเกิดความดีสูงสุดหรือวิถีทางปฏิบัติของพระ
อริยบุคคลคือผูไกลจากกิเลสอันเปนขาศึกภายใน เปนจริยธรรมขั้นสูงสุด ผูปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขั้นนี้ 
บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ยอมยกยองสรรเสริญ”

  ฉะนั้น มรรค 8 เรียกยอวา ปญญา ศีล สมาธิ อันเปนหลักปฏิบัติขั้นสําคัญท่ีจะนําตนเองไปสู
ความเปนสากลไดคือ ความเปนสากลทางดานสตปิญญา ดานกฎระเบียบทางสงัคม ดานความมัน่คงในจิตใจ
และดานการกระทําซึ่งไมวาใครก็ตามหากปฏิบัติตามหลักมรรค 8 ประการน้ี ยอมมีความเปนสากลเหมือน
กันไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถ

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) นักปราชญทางพระพุทธศาสนาไดใหทัศนะเกี่ยวกับความเปน
สากลไวในหนังสือชื่อ มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน ไว 3 อยางคือ

  1)  ความจรงิทีเ่ปนสากล เชนวา การทําความดเีปนเหตใุหไปสวรรค การทาํชัว่เปนเหตใุหไป
นรก แตแทนที่จะถือเปนกลางๆ อยางนี้ ก็กลับมีการจํากัดวา ตองเปนการทําดีที่ทานผูนั้นผูนี้โปรดปราน
ยอมรับจึงจะทําใหไปสวรรคได หรือแมจะทําช่ัว ถาทานผูนั้นผูนี้ยกโทษให ก็ไมตองไปนรก ใครเปนเจาของ
สวรรค ใครจะตัดสินใหไปสวรรคไดหรือไมได เปนตน

  2)  ความเปนมนุษยที่เปนสากล เชนวา การทําลายชีวิตมนุษยเปนบาปหรือเปนความไมดีไม
สมควร (ทัง้น้ัน) แตแทนทีจ่ะถอืเปนกลางๆ อยางนี ้ก็มกีารจาํกดัวา ฆามนษุยพวกนีจึ้งจะเปนบาป ฆามนษุย
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พวกน้ันอยูนอกศาสนา ไมเปนบาป แตกลับไดบุญ เปนตน
  3)  เมตตาท่ีเปนสากล คอื ใหทกุคนแผความรูสกึรักใครไมตรีตอเพ่ือนมนุษยทัว่ไป โดยไมแบง

แยกวาเปนกลมุไหนพวกใด นบัถอืลทัธศิาสนาใด แตแทนทีจ่ะตัง้ความรสูกึเปนกลางๆ อยางนี ้ก็มกีารจาํกดั
ใหมีเมตตาตอคนกลุมนี้นับถือศาสนาน้ี แลวใหเกลียดชังคนพวกโนน หรือคนนอกศาสนาของตน ถึงโลกจะ
พัฒนาแตมนุษยยังลาหลังไกลในวิถีทางแหงสันติภาพ 

     วิธีการที่เปนสากล มีความสัมพันธกับศีล 5 ตามแนวพระพุทธศาสนา เพราะมีความเปน
สากลในเชิงสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม และอารยธรรม ไมวาผูนั้นจะนับถือศาสนาใด เช้ือชาติใด ภาษาใด 
วัฒนธรรมใด มีขนบธรรมเนียมประเพณีอยางใด ยอมสามารถนําหลักศีล 5 ประการน้ี ไปใชในสังคมและ
ชีวิตประจําวันได เพราะจริยธรรมสากล สามารถเขาถึง ปรมัตถธรรม คือธรรมะเพื่อความหลุดพนจากทุกข
ทั้งปวง

7.3  เปาหมายที่เปนสากล 
   เปาหมายของชีวติทีท่กุคนตองการและปรารถนามีความคลายๆกัน มเีปาหมายอยู 2 ประการ 

คือ เปาหมายชั้นโลกิยะ(โลกนี้) และเปาหมายชั้นโลกุตตระ (เหนือโลก) สําหรับเปาหมายชั้นโลกิยะนั้น ทุก
คนรูดี โดยมิตองใหศาสนามาแนะนํา สั่งสอน เพราะคนสวนใหญตองการมีความรูความสามารถ มีงานทําที่
เปนหลักฐาน ตลอดท้ังที่อยูอาศัย มีปจจัยตางๆ มาบํารุงบําเรอชีวิตอยางเพียงพอ ตองการมีชีวิตอยูอยาง
อบอนุ ตองการคูชวีติเพยีบพรอมไปดวยคณุสมบตัทิีถู่กใจ มลีกูหลานสืบสกลุทีฉ่ลาดและมีคณุธรรม เปนตน 
สวนเปาหมายสูงสุดและเปนขั้นสุดทายของชีวิตจริง ๆ เปาหมายชนิดนี้ ทุกศาสนา สอนไวอยางชัดเจนและ
มีลักษณะสําคัญๆ คลายคลึงกันคือ 1)มีลักษณะเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต เปนเปาหมายสุดทาย เปน
อุดมคติสูงสุดในชีวิตและ 2)มีลักษณะเปนความสุขอันประเสริฐ ไมมีสุขใดในโลกแหงโลกิยะน้ีจะเทียมเทา
และเปนนิรันดรอยูเหนือกาลเวลา

  ลกัษณะรวมของเปาหมายสูงสดุของชีวติ ตามทัศนะของศาสนาตางๆ ถากลาวถึงในรายละเอียด
แลวก็มีประเด็นที่แตกตาง คือ เร่ืองของสถานภาพของเปาหมาย ซึ่งเปาหมายท่ีทุกคนปรารถนาจะไดมี
2 ประการ ดังนี้ 1)เปาหมายในโลกนี้ 2)เปาหมายในโลกหนาหรือพูดอีกสํานวนวา เปาหมายทางโลก 
(ความสุข) กับเปาหมายทางธรรม (ความหลุดพน) 

   1.  เปาหมายในโลกน้ี ไดแก สิ่งที่ปรารถนาจะมีไว เปนคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ มีความรับผิด
ชอบ มีความสุจริต มีระเบียบวินัย มีความซ่ือตรงตอหนาที่ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการควบคุมตนเอง
มีดุลพินิจที่ดี มีจิตใจท่ีเปดกวาง มีทรัพยสินเงินทอง มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหนาที่
การงาน มีความอบอุนในครอบครัว มีสติปญญา เปนตน

   2.  เปาหมายในโลกหนา เปาหมายในโลกหนานั้น ขึ้นอยูกับความเช่ือ ที่สืบเนื่องมาจากการ
นับถือศาสนาของแตละคนอันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต ซึ่งมีความเปนสากลท่ีใกลเคียงกันมากแตมีชื่อ
เรียกแตกตางกันออกไปตามหลักศาสนานั้นๆ เปาหมายของชีวิตในโลกหนานั้นคืออะไร พระพุทธศาสนา
เสนอเปาหมายของชีวิตไว 2 ระดับ ตามความสามารถ คือ เปาหมายคือความสุขและเปาหมายคือความหลุดพน

     2.1) เปาหมายคือความสขุ ชวีติในแงของความสุข พระพทุธศาสนาไดจดัใหมนษุยเลอืก
ความสุขไดใน 2 ประการคือ ความสุขทางโลก กับความสุขเหนือโลก
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      ความสขุทางโลก หมายถงึ เปนความสขุของมนษุยท่ีจะพงึมพีงึไดจากความดคีวามงาม
ตามแบบทีช่าวโลกสมมตกินัข้ึนมา เปนความสขุทีเ่ปนความพอใจทีต่องอาศยัเหยือ่ลอทีเ่ปนวัตถแุละกามคณุ 
ความสุขประเภทนี้มนุษยสามารถเสพได 2 ทางคือ สุขทางกาย กับสุขทางใจ

    2.2) เปาหมายคอืความหลดุพน ความมงุหมายสงูสดุสาํหรบัวถีิชาวพทุธคอืความเปนผท่ีูพน
จากวัฏสงสาร หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาการบรรลุธรรมคือผล 4 ซ่ึงมีระดับตางๆ 4 ระดับ หรือเรียกวา 
สามัญญผล 4 ไดแก โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล

8.  บทสรุป ความรักในทรรศนะอารยธรรมแนวพุทธ
อารยธรรมแนวพุทธในทรรศนะของความรัก คือ ขั้นตอนของความรักในหลากหลายบริบท 

โดยการประยุกตหลักธรรมมาเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถพัฒนาความรัก ได 3 ระดับ คือ 
1.  พัฒนาความรักตนเอง โดยการรักษาศีล 5 มนุษยควรใชเปนหลักประพฤติปฏิบัติ และควรเปน

หลักประพฤติปฏิบัติที่สังคมยอมรับเพื่อความเปนระเบียบของสังคม ไมเบียดเบียนกันชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
มวีนิยั ไมทาํรายกนัและกนัดวยกาย วาจาและใจ ทัง้ตอหนาหรอืลบัหลงัอยรูวมกนั อยางมคีวามสขุ ทาํใหตน
เองไมไปในทางที่เสื่อมพรอมกับ ชี้หนทางแหงความเจริญ อยางถูกตองเปน จริง 

2.  พัฒนาความรักผูอื่น โดยการนําหลักธรรม ทิศ 6 เปนหลักธรรมท่ีใชอนุเคราะหและบํารุงที่ควร
ปฏิบัติตอกันซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ เชน มารดาบิดา และบุตร สามีภรรยา เพื่อน เพื่อเรา
จะไดทราบวาเราควรวางทาทีอยางไร และเราควรประพฤติ อยางไรใหเหมาะสม 

3.  พัฒนาความรักระดับสูง พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมที่ใชพัฒนา “เมตตา” เปน
“เมตตาอัปปมัญญา” เพราะไมมีขอบเขต ไมมีประมาณ แผไปท่ัวในสรรพสัตวโดยเสมอภาคกัน 

  ดังนั้น ความรักทรรศนะอารยธรรมแนวพุทธ จึงเปนความรักท่ีประกอบดวยคุณธรรมและศีล
ธรรม ในระดบัสากล (Universal love) ดงัทีท่านพทุธทาสภกิข ุไดใหความหมายไววา “ศลีธรรม” เปนความ
รักสากล คือไมเห็นแกตัวหรือไมทําอะไรเพ่ือตัวกู ซึ่งเปนสาเหตุของการแกงแยง แขงขันเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกนั ถาหากจะมตีวักกูข็อใหเปนตวัเดียวกนัทัง้โลก ท้ังจกัรวาล หรอืเอกภพ คอืมคีวามรกัทีเ่สมอกนัยอม
ถือวาเปนความรักสากล (พุทธทาส, รักผูอื่น : แกปญหาไดทุกเรื่อง บทคัดยอจากชุดสิ่งสําคัญที่พากันมอง
ขาม, 2540.)
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