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บทคัดย่อ 

ปัญหามีไว้เพ่ือแก้ แต่ต้องร่วมมือกัน การแก้ปัญหาทางจริยธรรมในระดับบุคคล 
ชุมชน และสังคม เพราะมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกภาษาบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ชาวเมือง 
ชาวป่า หรือชาวเขา ถือเป็นมนุษย์ประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยวัตถุที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตที่
เสมอกัน คือ ปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เราจึงต้องเข้า
ใจความต้องการของทั้งบุคคลในสังคมและของสังคม แล้วก็ร่วมแก้ปัญหาจริยธรรมนั้น  โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการอย่างถูกต้อง  ก็จะเกิดจริยธรรมขึ้นมา ปัจจุบันนี้สังเกตได้ในแง่
หนึ่งว่าสังคมนี้ก็ดี บุคคลในสังคมนี้ก็ดี ถ้าไม่รู้จักความต้องการของตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติ
ผิดในการสนองความต้องการนั้น   จึงเกิดปัญหาในทางจริยธรรมขึ้นมา เราจะต้องหาทางให้
เขาสนองความต้องการอย่างถูกต้อง เพ่ือให้เข้าใจเรื่องความต้องการของสังคม ลักษณะ
หน้าตาของสังคมรวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ซึ่งคลุมอยู่ในนั้น จากนี้ เราก็จะสามารถก้าวขึ้นไปสู่
การพิจารณาเรื่องวิธีแก้ปัญหาจริยธรรมว่า ท าอย่างไรจะให้บุคคลมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่
ในจิตใจในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม ได ้2 
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Abstract 

Problem for solving must be cooperate, so that, Ethical Problems Solving 

during Person Society and Social, because human society on this world all 

together with for people townsman forester or tribe. They were human classes 

too who must dwell things for equal the way of life that mean factor iv as follow 

food cloches residence and medicine. We should make sense for person society 

and social, then cooperate to each other to solve problems according to their 

wanted then ethical will be occur. Nowsday we can consider society person if 

they don’t know right wanted and observe that will have some problem. We 

should know the right way and their wanted for social too. There were social 

faces which cover problems and then when consider to solving ethics problem 

and how to take moral and ethics to merge in mental for person society and social 

too. 
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๑.  บทน า   
การด าเนินชีวิตในกิจหน้าที่ใด ๆ ก็ตาม ย่อมีช่องว่างและโอกาสต่าง ๆ เกิดขึ้นเสมอ  

เป็นช่องว่างให้มนุษย์เรานั้นได้ช่องทางที่จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาที่เราเรียกว่ามี
จริยธรรมบ้าง มีจรรยาบรรณบ้าง ซึ่งคู่กับอาชีพต่าง ๆ  เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่โดยหลัก
ใหญ่ตามหลักธรรมพุทธศาสนามี ๒ อย่าง  คือ 

๑)  หิร ิ หมายถึง  ความละอายแก่ใจต่อบาปอกุศลทุกชนิด ที่จะฉกฉวย คิด พูด และ
ท าทุจริต  คิดคดโกงใด ๆ ในต าแหน่งหน้าที่  ที่ได้รับผิดชอบอยู่จนถูกเพ่งเล็งถูกสอบสวน  ถูก
สั่งหรือหมดโอกาสในหน้าที่นั้น ๆ  ไปก่อนเวลาอันสมควร 

ลักษณะของหิริ คือ ความละอายใจ ความอดสูใจของตนเองต่อการประพฤติทุจริต
มิจฉาหรือต่อ การกระท าความชั่วทุกอย่าง ซึ่งก็เป็นปัญหามีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทุกยุคทุก
สมัย จนเป็นที่น่าอับอายขายหน้าทั้งแก่ชื่อเสียงและวงศ์ตระกูล  เพราะอารมณ์ชั่ววูบขาด
ความละอายแก่ใจ และขาดปัญญานั่นเอง 
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   ๒) โอตตัปปะ  หมายถึง  ความเกรงกลัวต่อบาป  และผลของบาปทุจริตที่จะติดตาม
มาให้เห็น ใน ภาวการณ์บ้านเมืองเราในปัจจุบันนี้ มีคดีทุจริตคดโกงคิดคดท าบาป ผิดศีลธรรม 
ขาดจริยธรรมน าชีวิต เพราะความไม่เกรงกลัวบาป  และไม่เกรงกลัวต่อตัวบทกฎหมายของ
บ้านเมือง เช่น พ่อค้ายาบ้า มือปืนรับจ้าง  และแก๊งลักเด็กค้ามนุษย์จุดจบคือถูกจับติดคุกติด
ตะราง  หรือต้องหนีระหกระเหินแร่ร่อนนอนทุกข์ ทุกท้องที่แฝงไปด้วยจ านวนประชากรที่ขาด
หิริและโอตตัปปะอย่างน่าเป็นห่วงยิ่งถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินและการด าเนินชีวิต 

ลักษณะของโอตตัปปะ  คือ  ความเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว  คือไม่กล้าท าผิด  มี
ความหวาดสะดุ้งกลัวต่อการท าชั่วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชั่วทางกายทุจริต เช่น การฆ่าสัตว์ การ
ลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณี  ทางวาจาคือวจีทุจริต เช่น การพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค า
หยาบ และพูดเพ้อเจ้อ  และทางใจคือมโนทุจริต เช่นโลภอยากได้ของผู้อ่ืน  พยาบาทปองร้าย
ผู้อื่น  และเห็นผิดจากครรลองครองธรรม 3 
 สรุปว่า หิริ และ โอตตัปปะ จึงเป็นคุณธรรมคุมครองสัตว์โลกไว้ไม่ให้ท าชั่วหรือ
ประพฤติทุจริตใด ๆ  ด้วย  กาย-วาจา-ใจ  ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ โลกปาลธรรมนี้  เรียกอีก
อย่างว่า  “เทวธรรม” หมายถึง ธรรมของเทวดา  หรือธรรมที่ท าจิตใจคนให้สูงขึ้นเป็นเทวดา  
ให้เหมาะสมแก่การชื่นชมยกย่อง และคารวะด้วยใจ 

๒. หลักจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับบุคคล 
หลักจริยธรรมเพ่ือแก้ปัญหาในระดับบุคคล ธรรมอันท าให้งาม ๒ อย่าง คือ ขันติ และ 

โสรัจจะ การแก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิตอีกประเภทหนึ่งนั้นคือต้องเป็นไปด้วยความราบรื่น  
ด้วยความงดงาม หรือเรียกว่า ธรรมส าหรับตกแต่งและประทับจิตใจซึ่งความจริงแล้ว  ธรรม
เป็นเครื่องแต่งคนให้เป็นมนุษย์มีความงดงามได้ทั้งหมด  แต่ที่ขอยกมาเป็นความงามพ้ืนฐาน 
๒ ประการ  มีดังนี้คือ 

๑) ขันติ  คือ ความอดทนเพ่ือเสริมบุคลิกลักษณะเฉพาะ ที่ท าให้เป็นคนมีเหตุผลหนัก
แน่น มั่นคงสุภาพเรียบร้อย และน่านับถือ ใครก็ตามที่มีคุณธรรม คือ มีขันติและโสรัจจะ
ประจ าใจ ย่อมเป็นคนที่มีน้ าใจงาม น้ าใจดี มีกิริยาวาจาสุภาพ สงบเสงี่ยมไม่มีเรื่องวิวาทกับ
ใคร ๆ แน่นอนว่าย่อมเป็นคนท่ีน่ารักน่านับถืออย่างสนิทใจโดยแท้ 

ลักษณะของขันติ  คือ ความอดทนอดกลั้นด้วยก าลังใจ รักษาความเป็นปกติภาพของ
ตนเอาไว้ ในเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึงปรารถนา เช่น อดทนต่อความล าบาก หนาว ร้อน 
หิวกระหาย อดทนต่อทุกขเวทนา การเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ อดทนต่อความเจ็บใจเมื่อถูกขัด
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ใจ หมิ่นประมาท  อดทนต่ออ านาจกิเลสเครื่องยั่วยุจากภายนอก เช่น  ความมัวเมา  ความ
สนุกสนาน  งานอบายมุข  และการเที่ยวเตร่ตามแหล่งโลกีย์  เป็นต้น 

๒) โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม เมื่อมีความอดทนแล้วก็ต้องพยายามสงบใจท าใจให้
เย็นด้วยอุบายอันชอบ  เพราะคนเราเมื่อใจสงบแล้ว กิริยาวาจาใด ๆ ที่แสดงออกมาก็มักจะ
สงบเสงี่ยมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  นั่นก็หมายความว่า  มีความงามทุกส่วนเป็นปกติ ไม่เสื่อม 
ไม่มีอาการ จะคงงดงามและชนะใจของคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี  

ลักษณะของโสรัจจะ  คือ  ความรู้จักท าจิตใจให้แช่มชื่นในเมื่อต้องอดทน และโสรัจ
จะนี้ก็จะเป็นปัจจัยอุดหนุนขันติให้มีความอดกลั้นต่อเหตุอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบ คือรักษา
มารยาทกิริยาวาจาให้เรียบร้อย  นั่นก็คือ  ขันติและโสรัจจะ  เป็นธรรมอันท าให้บุคคลมีความ
งามท้ังภายในและภายนอกยิ่งกว่าอาภรณ์ใด ๆ  

จักรธรรม แปลว่า ธรรมที่เปรียบประดุจล้อรถที่น าผู้ประพฤติปฏิบัติ และสังคมก้าว
ไปสู่ความเจริญ   เพราะจักร มีลักษณะหมุนรอบตัวได้โดยไม่มีติดขัด เหมือนการด าเนินชีวิต
ของเราต้องมีการต่อเนื่อง และต้องเจริญมั่นคงให้เป็นปึกแผ่นไปตามล าดับ ดังนั้น จักธรรม จึง
หมายถึง ธรรมที่จะน าผู้ที่ปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้า หรือก้าวไปข้างหน้าเพ่ือไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท่ีหวังเอาไว้ มี ๔ ประการ คือ 

๑) ปฏิรูปเทสวาสะ  หมายถึง การได้พักอยู่ ในแหล่งที่ อันเหมาะสม มีความ
สะดวกสบายทุก ๆ อย่าง ทั้งทางด้านอุปโภค บริโภคและสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  
มีความเหมาะสมทั้งสิ่งแวดล้อมและดินฟ้าอากาศ  มีการสัญจรคมนาคมที่สะดวก  เป็นแหล่ง
รวมนักปราชญ์ราชบัณฑิต  มีผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิคุณธรรม จ านวนมากย่อมมีผลและมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิตที่ดีข้ึน 

๒) สัปปุริสูปัสสยะ คือ การคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ ได้แก่ กลุ่มคนผู้รู้ผู้มีศีลธรรมน า
ทางชีวิตเพ่ือการสังคมทุกด้านให้อยู่ดีมีสุข มีความเป็นปกติ อบอุ่น บ้านเมืองที่มีเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมด้านวัตถุที่ดีแล้ว ยังต้องมีคนดีที่เป็นสัตบุรุษอยู่ด้วย เพราะสัตบุรุษ  เป็นลักษณะ
ของผู้ที่ คิดดี-พูดด-ีและท าดี มีความเป็นกัลยาณมิตร  มีลักษณะเด่น ๆ ๗  ประการ  คือ 

๑. มีศรัทธา มีความเชื่อ มีความละอายต่อบาปทุจริต เกรงกลัวต่อการท าชั่วกลัว
บาป เป็นพหุสูตได้ยินได้ฟังได้ศึกษามามาก มีความพากเพียร มีสติมั่นคง  มีปัญญารอบรู้เหตุ
และผลตามความเป็นจริง ไม่เชื่องมงายตื่นข่าว  หรือข่าวโคมลอยใด ๆ 

๒. มีความเอ้ือเฟ้ือ จะท าการปรึกษากิจการงานใด ๆ ก็ท าด้วยความสุจริตเกื้อกูล ไม่
กระท าไปเพื่อเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือยกตนข่มท่านด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น 

๓. มีความคิดที่บริสุทธิ์ คือ ไม่คิดเอาเปรียบเบียดเบียนหรือไม่คิดแสวงหาประโยชน์
แก่ตนฝ่ายเดียว 
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๔. มีวาจาที่เป็นสุภาษิต คือ วาจามีประโยชน์ เป็นวาจาจริง มีความสุภาพเรียบร้อย 
เอ้ืออ านวยคุณประโยชน์แก่สังคม ส่วนรวม และตนเอง 

๕. มีการกระท าที่บริสุทธิ์  คือ  ไม่ท าเพ่ือเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้
ได้รับความเดือดร้อนใด ๆ  

๖. มีสัมมาทิฐิ คือ มีความเห็นชอบตามครรลองครองธรรม เช่น เห็นว่าท าดีแล้วย่อม
ได้ดี ท าชั่วย่อมได้ชั่ว  อุปมาเหมือนการหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น  เป็นต้น 

๗. มีการเสียสละบริจาคแบ่งปัน  บ ารุงบิดามารดาและผู้ทรงศีลโดยเคารพ ด้วย
ศรัทธาอันดียิ่ง 

๓)  อัตตสัมมาปณิธิ คือ การตั้งตนไว้ในทางชอบ หมายถึง การตั้งเนื้อตั้งตัวในสังคม
อาชีพ เพราะอุปสรรคทั้งหลายในการก่อร่างสร้างตัวของคนเรานั้นก็มีทั้งโดยธรรมชาติ เช่น 
สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวย  เป็นต้น  ส่วนอุปสรรคท่ีเกิดจากคนก็คือ  เรื่องของการต้อง
เผชิญกับโลกธรรม  คือสภาพธรรมที่อยู่คู่กับโลก มีสุข-มีทุกข์, มีสรรเสริญ - มีนินทา, มีลาภ- 
มีเสื่อมลาภ, มียศ-มีเสื่อมยศ, ล้วนแล้วแต่ต้องมีเหตุการณ์ผันแปรเข้ามากระทบทุกคนทุกเพศ
ทุกวัย และทุก ๆ สาขาอาชีพที่จะต้องพบปะเจอะเจอ  วิธีการแก้ไขคือต้องไม่ประมาทในการ
ตั้งตัวด ารงตน ในที่ทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ แต่ที่น่าตระหนักในเรื่องการตั้งตน เพราะจะ
เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวง  และคอยสกัดกั้นไม่ให้ได้บรรลุความดีคือการตั้งตัวผิด หรือเป็น
คนมีมิจฉาทิฐิ เป็นมูลฐานแห่งความล้มเหลวสุด ๆ  ชั่วชีวิตของผู้นั้นทีเดียว  ถ้าไม่หาวิธีการ
แก้ไขให้ถูกทาง กลับมาเป็นสัมมาทิฐิ เพราะการตั้งตนไว้ชอบ  คือการงดเว้นที่จะตั้งตนไว้
ในทางทุจริต ผิดศีลธรรม  ผิดกฎเกณฑ์กติกาและผิดกฎหมายของบ้านเมือง ที่จะน ามาซึ่ง
ความเดือดร้อนต่อการด าเนินชีวิตในภายหลัง การตั้งตนไว้ชอบที่ดีต้องเริ่มต้นด้วย สัมมาทิฐิ  
คือมีความเห็นชอบ สอดคล้องกับครรลองครองธรรม  ประกอบกิจการงานใด ๆ ให้เป็นไป
ในทางสุจริตให้ประพฤติชอบตามกรอบแห่งธรรมที่ประเสริฐ เป็นคุณสมบัติของสัตบุรุษ  ที่มี
ความเห็นชอบ ด าริชอบ เจรจาชอบ เลี้ยงชีพชอบ ทั้งทางกาย  วาจา ใจ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นการ
ตั้งตนไว้ชอบ  ตามกรอบแห่งศีลธรรมและจริยศาสตร์ที่แท้จริง 

๔) ปุพเพกตปุญญตา  คือ ความเป็นผู้ที่ได้บ าเพ็ญท าคุณงามความดีมามากแต่ครั้ง
ก่อน  หรือชาติปางก่อน ความดีนั้นๆ จะส่งผลให้ได้รับในปัจจุบันชาติ  เช่นว่าเกิดมามีอวัยวะ
ครบอาการ  ๓๒  เป็นคนสมบูรณ์ไม่เป็นคนขี้โรค  เกิดมาในตระกูลที่ประเสริฐ  ร่ ารวยด้วย
ยศถาบรรดาศักดิ์   สมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคสมบัติและบริวารญาติมิตร  ความดีที่เคยท ามาแต่
อดีตชาติปางก่อนจะส่งผลรวมกันเข้าปรุงแต่งจิตให้ดีขึ้น จะท าอะไรก็ดูดีมีความราบรื่นแจ่มใส
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สมดังปรารถนาทุก ๆ ประการหรือที่มักเรียกติดปากกันว่า  “เป็นบุญญาวาสนาจริง ๆ”  ไป
แห่งไหนก็มีแต่คนรักคนชื่นชมไม่มีศัตรูคู่อริคอยคิดปองท าร้าย  คือผลแห่งความดีที่ได้  สั่งสมอ
บรมมาดีทั้งในอดีตและปัจจุบัน จุดสังเกตให้เห็นชัดง่าย ๆ คือ การมีหน้ามีตามีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี  มีคนชื่นชมโสมนัสก็เพราะเป็นคนดียิ่งอยู่ยาวนานเท่าไหร่  ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า  มี
บุพเพกตบุญญตามานาน  และต่อเนื่อง  ไม่มีความขัดสนหรือฝืดเคืองใด ๆ เลยแม้แต่น้อยนิด  
อีกทั้งจิตใจก็แจ่มใสเบิกบาน เรียกว่างามทั้งเบื้องต้น  คือ  ที่เกิดที่กิน เป็นตระกูลดีมีสัมมาทิฐิ  
งามทั้งท่ามกลาง คือ มีการงานดี ๆ  มีอาชีพที่สุจริตในการเลี้ยงชีพ งามในที่สุด คือ บั้นปลาย
ชีวิต ก็ได้รับเกียรติได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่าง  ให้ได้รับรางวัล  ได้รับการประกาศ
คุณความดี  เป็นศักดิ์ศรีแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง ๖4 

๓. หลักจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับชุมชน 
หลักจริยธรรมเพ่ือแก้ปัญหาในระดับชุมชน  ควรเป็นธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรม

ส าหรับคนดี  คุณสมบัติของคนดี เพราะสังคมของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยย่อมมีความต้องการ
และการตอบสนองเป็นธรรมชาติ  เช่น ต้องการคนดี มีเพ่ือนก็ต้องการแต่เพ่ือนที่ดี มีญาติมิตร 
พ่ี น้อง สามี ภรยา ลูก หลาน ก็ต้องการให้เป็นคนดีทั้งหมด  ดังนั้น จึงต้องสร้างจิตส านึกของ
คนในชาติให้มีความประพฤติ หรือมีพฤติกรรมเป็นนิสัยที่ดีงามตามหลัก -ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า พระธรรมวินัยบ้าง ธรรมปาพจน์บ้าง  หรือจะเรียกว่าศีลธรรม
จริยธรรมและจริยศาสตร์  ณ ที่นี้คือ สัปปุริสธรรม  ๗ ดังนี้ 5 

๑) ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ หมายถึง รู้หลักของความจริงต่าง ๆ ที่มา
ของข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ รู้จักหลักการรู้จักกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นสาเหตุที่มา รู้กฎธรรมดา
ของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายอันจะเป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมจากหน้าที่การงาน ก็ให้ละเว้น
เสีย อะไรที่จะเป็นสาเหตุแห่งความเจริญความดีให้รีบท ารีบปรึกษาประคับประคองไว้ด้วย
ความไม่ประมาท และเมื่อเห็นว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุที่ดีต้องศึกษาจริยศาสตร์ตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา แล้วท าความรู้จักธรรมน้อมน ามาปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรม เป็นสัปปุริส
ธรรม คือ ธัมมัญญุตา รู้สาเหตุและที่มาของสาเหตุ 

๒) อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล หมายถึง รู้จักเป้าหมาย ความหมาย ความ
มุ่งหมาย และจุดประสงค์ ผลลัพธ์  หรือรู้จักผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ ว่าจะเป็น
อย่างไร สงบสุขหรือวุ่นวาย มีความหมายเพ่ือประโยชน์เพ่ือความเกื้อกูลแก่สังคม ชุมชน และ
ตนเองต้องเดือดร้อนหรือไม่  และเมื่อลงมือปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร เช่น ปิด
                                                           

4 บุญมี  แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดี้ยนสโตร,์ ๒๕๓๙), หน้า ๑๗. 
5 ปิ่น มุทุกันต์ ,พ.อ, แนวสอนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๔), หน้า 9-10. 
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ปากไว้ไม่พูดจาดีกว่านินทาเพ่ือนบ้าน ท าการงานอยู่กับบ้าน ดีกว่าสุขส าราญอยู่ในบ่อน 
เพราะจะส่งผลให้เสียหายแตกความสามัคคี มีศัตรูคู่หนี้สินจากการพนัน เป็นต้น ซึ่งก็มีให้รู้ให้
เห็นให้เป็นประเด็นกรณีศึกษา ทุกยุคทุกสมัยว่าถ้าขึ้นต้นด้วยค าว่านักเลง จะมีผลสรุปด้วยการ
ละเลงหลาย ๆ อย่างทั้งทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ เมื่อรู้เข้าใจว่าสิ่งใดจะเป็นผล
เสียหายก็ให้ยกเลิก ลดละไม่ท าสิ่งนั้น  จัดเป็นสัปปุริสธรรม คืออัตถัญญุตา รู้ผลลัพธ์ของการ
กระท าท่ีจะเกิดตามมา 

๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน หมายถึง รู้ว่าตัวเราเองนั้น ว่าโดยก าลังความรู้ 
ความสามารถ และฐานะต าแหน่งหน้าที่ ภาวะ วัย เพศ อยู่ในระดับใดที่จะไปตีตนเสมอท่าน 
การอวดดี อวดวิเศษ ฉลาดก่อนปราชญ์  วาดลวดรายก่อนครู ข่มขู่คุยเบ่งเกินความเป็นจริง 
และถ้าเป็นด้านจริยธรรมก็คือ มีศรัทธา ประมาณไหน  มีศีล ความส ารวมในกายวาจาใจ
ประมาณใด มีสุตตะคือ ความหมั่นขยันเพียรมีอยู่เป็นคุณวุฒิประมาณใด จาคะมีความเสียสละ
ร่วมมือให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือส่วนรวมทุกครั้งจนเป็นที่รับรู้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
หรือไม่ และข้อส าคัญคือ มีปัญญา ความรอบรู้เข้าใจในสิ่งนั้น ๆ เพียงไร เป็นต้น เมื่อเห็นว่า
เป็นอย่างนั้นแล้ว ก็ประพฤติปฏิบัติให้พอเหมาะกับภาวะของตนเอง อันไหนไม่เหมาะสมก็ให้
รีบปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จัดเป็นสัปปุริสธรรม คือ อัตตัญญุตา รู้จักตนเอง จัดปรับปรุงตนเอง
ให้ดีที่สุดกับกาลเทศะ 

๔)  มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ หมายถึง รู้จักความพอเหมาะพอดีกลางๆ 
มีความเหมาะสมในกิจนั้น ๆ ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไปตามหลักทางสายกลาง เช่น รู้จัก
ประมาณในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นยิ่งต่อการด าเนินชีวิต รู้จักประมาณในการบริโภคอุปโภค รู้จัก
ประมาณในรายรับรายจ่ายไม่ขี้เหนียว มีมัจฉริยะเห็นแก่ได้ หรือฟุ่มเฟือยมากจนสุรุ่ยสุร่ายไร้
สาระ รู้จักประมาณในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่หักโหมจนลืมพักผ่อน ตึงจนขาด พลาดจน
เสียจริงอยู่กับค ากล่าวที่ว่า ยอมล าบากเมื่อยามหนุ่มดีกว่าจะกลุ้มเมื่อยามแก่ แต่ถ้าขาด
ประมาณก็คงไม่ทันได้ถึงแก่ แม้ในการเล่น การเรียนก็ต้องรู้จักประมาณ  เรียนให้สม่ าเสมอ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ให้พอดีเมื่อมีการวัดผล ถือว่าเป็นคนที่รู้จักพอเหมาะพอดีจัดเป็นสัป
ปุริสธรรม คือ มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณในการกิจที่ท า 

๕)  กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาลหรือเวลา หมายถึง ความเป็นผู้ที่รู้จักสังเกตว่า
เวลาไหนควรท าอะไร  หรือการงานแบบไหนเมื่อลงมือปฏิบัติต้องใช้เวลามากน้อยอย่างไร แล้ว
บริหารเวลาให้เป็น ก าหนดให้เป็น เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเวลาก็เป็นสิ่ง ๆ เดียวที่
ทุกคนมีเสมอหน้ากัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่นาทีเดียว คนที่ล้ มเหลว
ผิดพลาดกับคนที่สมหวังสมความมุ่งมาดปรารถนา ต่างก็มีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน 
การรู้จักกาลเวลาจึงถือว่าเป็นผู้จัดการที่ดีเยี่ยมส าหรับตัวเอง เช่น วัยแรกเรียนวิชา วัยต่อมา 
สร้างหลักฐาน วัยชราเสริมทางบุญ จะเป็นคุณตลอดกาล เพราะคนที่ไม่รู้จักบริหารเรื่อง
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กาลเวลา คือคนที่ฆ่าตนเอง  ความรู้จักประมาณในกาลเวลาจึงจัดเป็น สัปปุริสธรรม คือ
กาลัญญุตา รู้จักบริหารหรือประมาณในเรื่องเวลาอันเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง 

๖) ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักชุมชนหรือบริษัท  หมายถึง  เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่ว
ตาตาม  ให้รู้จักค าว่าบริษัทคือ กลุ่มชน ชุมนุมชน หรือสังคมในท้องที่นั้น ๆ ว่าเขาก าลังท า
อะไรกันอยู่  เมื่อรู้แล้วพึงปรับตัวปรับใจประพฤติให้เหมือนเขา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาจึง
จะอยู่ร่วมกับเขาได้ปราชญ์ท่านกล่าวว่าให้ท าตัวเหมือนน้ าอยู่ที่สถานะไหนเข้ากับที่นั้น ๆ ได้
ทุกสถานะ ไม่ว่าของแข็ง ของเหลว หรือเป็นกลุ่มก๊าซ คนเรามีการศึกษา  ความมีมนุษย
สัมพันธ์ การปรับตัวด้วยการประพฤติให้เหมาะสมในสังคมนั้น ๆ จัดเป็นสัปปุริสธรรม คือ 
ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท รู้จักชุมชน รู้จักสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วปรับปรุงตัวเอง ให้กลมกลืน
กับบริษัทนั้น ๆ อย่างด ี

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือความรู้จักบุคคลต่าง ๆ ที่ยิ่งหย่อนกว่ากัน หมายถึง 
การมีวิจารณญาณวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีค่านิยม รสนิยมของแต่ละคนย่อม
ไม่เหมือนกันทั้งหมด ทั้งกลุ่มอายุ  กลุ่มเพศ  กลุ่มวัยต่าง ๆ เพราะเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล      
เป็นเรื่องเฉพาะตัวรายบุคคลว่าใครผู้ใดมีอัธยาศัยไมตรี  ที่ดีไม่ดีอย่างไร เช่น ประเภทต้นตรง
ปลายคด ปากหวานก้นเปรี้ยว หรือประเภทต้นคดปลายตรงน้อมรับใช้ได้ศึกษาพัฒนาได้ถูก
แบบ ถูกบทบาท และถูกหลัก เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ควรแก่การเข้าหาคบหา ถ้า
เห็นว่าเป็นคนพาล ก็ควรแก่การหนีห่างไกล  เพราะถ้าคบกับคนพาล  พาลก็จะพาไปหาผิด  
ถ้าคบกับบัณฑิต  บัณฑิตจะพาไปหาผล  คือความส าเร็จที่ดีงามที่พึงประสงค์ในชีวิต เพราะ
ลักษณะของพาลกับบัณฑิต แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือบัณฑิต ย่อมคิดดีและท าดีเสมอ 
ส่วนคนพาลมักท าตรงกันข้าม การรู้จักเลือกแยกแยะบุคคลเช่นนี้  จัดเป็นสัปปุริสธรรมคือ 
ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคลที่ยิ่งหย่อนกว่ากันและแตกต่างกัน 

๓. หลกัจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับสังคม 
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าบรรดาสัตว์

ทั้งหลายบนโลกใบนี้   ดังภาษาบาลีที่ว่า “ทนุโตเสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ  ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ฝึก
ตนดีแล้วเท่านั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุด” สังคมมนุษย์จึงมีทั้งความเจริญและความเสื่ อม 
บางครั้งก็สงบสุขบางคราวก็ทุกข์สับสนวุ่นวาย เพราะการกระท าของมนุษย์ในสังคมนั่นเอง 
ตามแนวจริยศาสตร์ ถ้ายุคใดสมัยใดมนุษย์ในสังคมยึดศีลธรรมจริยธรรมเป็นใหญ่เป็นที่พ่ึง    
ไม่มุ่งเน้นเอาวัตถุนิยมมาเป็นใหญ่ ก็พอจะหาค าตอบได้เลยว่า ยุคนั้นสมัยนั้นสังคมมีความ
เจริญก้าวหน้า  มีสันติภาพและสันติสุข  เพราะมีการประพฤติปฏิบัติตามธรรมของศาสนาเป็น
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ปัจจัย จึงท าให้เกิดความเจริญอันเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ของทุก ๆ ฝ่ายในสังคมมนุษย์ แต่
ถ้าตรงกันข้าม สมัยใดมนุษย์ในสังคมไร้ศีลธรรม ขาดหลักจริยธรรมก็จะมีแต่หายนะเดือดร้อน
ไปทุกหย่อมหญ้า สารพัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นปัญหาสังคมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม 
เช่น ปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาเศรษฐกิจ โจรผู้ร้ายความมั่นคง ล้วนแต่มีผลกระทบต่อสังคม
มนุษย์โดยตรง การแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคมมนุษย์โดยตรงต้องส านึกก่อนอ่ืนใด 
คือ สมาชิกของสังคมต้องมีคุณธรรมจริยธรรมศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น ๆ อย่างถ่อง
แท้ 6 

สังคหวัตถุ ๔ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์เอ้ือเฟ้ือเกื้อหนุน เพ่ือการส่งเสริมและ
พัฒนาสังคม  เกื้อกูลกันต่างฝ่ายต่างก็อิงอาศัยซึ่งกันและกัน อันหมายถึงความเสียสละของ
สมาชิกในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของมวลมนุษย์ ผู้มีจริยธรรม มีสติปัญญา            
มีคุณธรรมและมีจิตใจสูง จึงต้องมีคุณธรรมที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสียสละ เพื่อเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของกันและกันในการพัฒนาสังคมเพ่ือให้มีความสุขความสามัคคีมี  ๔  ประการ  
คือ 

๑) ทาน หมายถึง การเสียสละ การไม่เห็นแก่ตัว และการแบ่งปันสิ่งของ ๆ ตนให้แก่
ผู้อื่นทั้ง ซึ่งประกอบด้วย อามิสทาน ธรรมทาน และอภัยทาน  

อามิสทาน  คือ การแบ่งปันวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นของอุปโภคบริโภค ปัจจัยเครื่อง
อาศัยที่จ าเป็นแก่ผู้ที่ด้อยกว่าเรา  ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะภาวะเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ  ให้ช่วยเหลือเจือจุนผู้ที่ร้อนให้เย็น ผู้ที่ทุกข์ให้สุข  ผู้ที่อดให้อ่ิม ชื่อว่าให้พลัง ให้โอกาส
ในการต่อสู้ เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงามต่อ ๆ ไป 
 ธรรมทาน คือ การเตือนสติชี้ทาง สร้างโอกาสคนที่มืดมิดให้ได้พบแสงสว่างทางชีวิต 
ให้ผู้ที่คิดสั้นคิดชั่วได้เกิดความเกรงกลัวต่อผลของการกระท า  น าสิ่งที่เป็นมงคลธรรมมาชี้น า
บอกกล่าวให้มีขวัญและก าลังใจที่ดีข้ึน  มองโลกในแง่ที่ดีข้ึน  ลดละเลิกสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิตั้งจิต
ไว้ผิด  ให้มาใกล้ชิดคุณธรรมทางศาสนา ว่าเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพนี้ถือว่าโชคดีและ
ประเสริฐยิ่ง  ดังค าภาษิตที่ว่า “กิจฺโฉ  มนุสฺสปฏิลาโภ การเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก”  
เพราะต้องผ่านภพภูมิต่าง ๆ ได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดียรัจฉาน กว่าจะผ่านมา
เป็นมนุษย์ได้  ก็อย่าคิดสั้นบั่นทอนทางชีวิตให้ตกต่ า  เมื่อเราบอกเราเตือนเราชักชวนแล้ว ท า
ให้ผู้ที่หลงผิดคิดชั่วกลับตัวกลับใจด าเนินทางสู้ชีวิตต่อไป  ชื่อว่าได้บ าเพ็ญธรรมทานใน
เบื้องต้น 

                                                           
6 พระธรรมปิฎก, (P.A. Payutto), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมมิก 

จ ากัด,  ๒๕๔๗), หน้า 10-11. 
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 อภัยทาน คือ การให้ที่ประเสริฐอย่างยิ่ง  เรื่องนี้สมเด็จพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ประพฤติและสอนเป็นตัวอย่างไว้แล้ว เช่น ไม่ถือโทษโกรธ พระเทวทัต นางจิญจมานวิกา ที่
พยายามประทุษร้ายให้ร้ายกล่าวตู่ด้วยค าเท็จ  แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้แก่พระบริสุทธิ์คุณของ
พระองค์ และทั้งสองต้องสังเวยกรรมถูกแผ่นดินสูบ นี้คือตัวอย่าง  อภัยทาน ที่ว่าประเสริฐ
อย่างยิ่งนั้นเพราะเป็นการให้จากห้วงมโนส านึกแห่งจิตใจออกมาด้วยความรัก ความเมตตา
กรุณา  ถ้าเป็นผู้ใหญ่ถือว่าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรในหมู่ลูกหลานบริวารญาติมิตร การให้อภัยทาน
เรียกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ เช่น ให้อโหสิไม่ถือสาหาความ ตนเองก็จะเป็นที่รักแก่คู่กรณีไม่มีศัตรูขู่
อาฆาต ไม่มีเวรภัย ไม่เป็นอาชญากรทางสังคม  มีบุคลิกภาพและศักดิ์ศรีที่ดูดีดูงาม เอิบอิ่มไป
ด้วยบุญกุศลอย่างที่สุด คือเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็น
สุข เป็นเมตตามหานิยมอย่างยิ่ง เป็นต้น 

๒) ปิยวาจา คือ การเจรจาด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน เป็นวาจาจริง เป็นวาจาที่
ประสานประโยชน์  ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน เป็นวาจาที่มีเนื้อหาสาระเป็นไป
ในทางสร้างสรรค์สามัคคี ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังบทร้อยกรอง
ของกวีเอกสุนทรภู่ที่ว่า “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้พูดชั่วตัวตาย
ท าลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา” หรืออีกบทที่ว่า “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์   
คงได้ภักดิ์ได้ผลมากล้นไหล เหมือนน้ าขึ้นเรือพายสบายใจ  เข้าที่ไหนได้ที่นั่นดั่งพรรณนา” 
และอีกบทหนึ่งที่ควรแก่การพิจารณาประกอบว่า “ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า  หนังสือ
เป็นตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย ถึงรู้มากไม่มีปากล าบากกาย  มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ” 
การพบปะเสวนาแลกเปลี่ยนสื่อสารซึ่งกันและกันในชีวิตประจ าวันนั้น  การใช้ค าพูดคือปากซ่ึง
มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเป็นอวัยวะบนใบหน้าที่ใช้มากที่สุดก่อนอ่ืนใด  และจะน าไปสู่การบันทึก
ตกลงท าเป็นนิติกรรมสัญญาต่อ ๆ ไป เพราะฉะนั้นปิยวาจาจึงเป็นหลักธรรมที่ส าคัญอีกข้อ
หนึ่งใน สังคหวัตถุ ๔ และโปรดพิจารณาเสมอว่า ก่อนพูดนั้นเราเป็นนายของค าพูด แต่
หลังจากพูดไปแล้ว ค าพูดกลับมาเป็นนายของเรา จริงหรือไม่ 

๓)  อัตถจริยา คือ การประพฤติหรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ คุณธรรมข้อนี้มี
เจตนาที่จะเน้นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีประโยชน์ รู้ถูกรู้ผิด รู้ว่าสิ่งใดมีสาระสิ่งใดไร้
สาระ เช่น อ่านตัวออก บอกตัวได้  ใช้ตัวเป็น ไม่ท าตนให้เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน ทั้ง ๆ ที่ยังมี
พละก าลังที่จะต่อสู้เคลื่อนไหว  ยังมีสติปัญญาความสามารถอยู่แต่กลับทอดทิ้งภารธุระไปโดย
เปล่าประโยชน์ ไม่รู้จักการสังเกตจดจ าและน าไปปฏิบัติ ไม่รู้จักการบริหารจัดการ ขาดความ
วิริยะอุตสาหะมานะบากบั่น ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา เพราะเวลาเป็นมาตรฐานสิ่งเดียวที่ทุก ๆ 
คนมีเสมอหน้ากัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลยแม้แต่วินาทีเดียว อย่าท าตัวเป็น
ผู้รับฝ่ายเดียว จงท าตัวตัวเป็นผู้ให้บ้าง นั่นก็หมายความว่า ต้องท าตนให้มีประโยชน์ อย่างที่
ฝรั่งเขาเรียกว่า  take  and  give  ต้องเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล อย่าเป็นโมฆะบุคคลทอดอาลัยตาย
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อยาก  ถ้าคิดท าและสู้จะมีอยู่ ๓ ทางเลือก  คือ ชนะ เสมอ แพ้  แต่..ถ้าท้อแท้ไม่ท า ไม่สู้ก็มี
อยู่เพียงทางเดียว คือ ความล้มเหลวในชีวิต เพราะคงไม่มีสังคมหรือองค์กรใดอ้าแขนต้อนรับ
เป็นแน่แท ้

๔)  สมานัตตตา  คือ  การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย  เป็นคุณธรรมที่เตือนสติได้
เป็นอย่างดีในการด าเนินชีวิตการอยู่ในสังคม การมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นคงเส้นคงวา การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ไม่เย่อหยิ่งจองหองเกินตัว เคยแสดงความเคารพนับถือใคร
อย่างไรก็คงท าอย่างนั้นตลอดไป ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ตาม  เพราะสังคม
ประกอบไปด้วยบุคคลหลาย ๆ จ าพวก แต่ถ้าถ้อยทีถ้อยอาศัยสมัครสมานสานสันติสุข ก็เป็น
สภาพสังคมที่น่าอยู่  เป็นชุมชนที่น่ามองว่าต้องมีอะไรที่ดีอยู่แน่ ๆ มนุษย์ทุกคนก็เป็นสมาชิกผู้
หนึ่งในสังคมนั้น ๆ แต่อาจจะแตกต่างกันตรงต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมากบ้าง น้อยบ้าง 
ตามคุณสมบัติ ความถนัดและความรู้ความสามารถ  สิ่งหนึ่งที่พึงตระหนักก็คือ  การวางตนให้
เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ฐานะ เพศ วัย สถานที่ และในการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นคนดีมี
ศีลธรรม   มีจริยาวัตรที่งดงาม   มีพฤติกรรมที่ไม่มีโทษ  ไม่ท าผิดศีลธรรม ไม่ขย าวัฒนธรรม
จารีตประเพณีที่ดีงาม ไม่เสริมสร้างใส่ความผู้บริสุทธิ์  วางตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 
ร่วมกิจกรรม  ร่วมธรรม  และร่วมชีวิตได้โดยสนิทใจและใฝ่สันติสุข  อย่าฝากชีวิตไว้กับ
โชคชะตาและวาสนา   เท่านั้น เพราะสิ่งที่เราจะได้มาซึ่งความสุขส าเร็จทุก ๆ อย่างนั้น  หาใช่
เพียงโชคชะตาและวาสนาเท่านั้น แต่บางครั้งเราต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายและสติปัญญาเข้า
แลกอีกต่างหาก นั่นก็คือ การรู้จักวางตัวตนเสมอต้นเสมอปลาย  อย่าหลงลืมพ่อแม่และลืมตัว   
การผิดครั้งแรกควรแก่การให้อภัย  แต่ผิดครั้งต่อ ๆ ไปให้พิจารณาตนเองอย่างยิ่งยวด ด้วย
ความไม่ประมาทนั่นเอง 

๔. จริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว 
ครอบครัวจัดเป็นสังคมปฐมภูมิ  เป็นสังคมแรกแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ส าคัญยิ่ง  

และจะแข็งแกร่งเป็นภูมิต้านทานความหายนะท่ีจะมาจากความอ่อนแอ  ความล้มเหลว  ท าให้
สมาชิกของครอบครัวมีการเจริญเติบโต  ที่ดีมีคุณภาพ  เพราะสังคมครอบครัวมีความใกล้ชิด
สนิทสนมกันของสมาชิกอย่างแนบแน่น  ถ้าครอบครัวอบอุ่น  แข็งแรงดี  หัวหน้าครอบครัว
เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นผู้น าในการปกครองดูแลสมาชิก  ดังค าพูดที่ฮิตติดปากว่า  “เริ่มที่พ่อ
แม่  แก้ที่ครูอาจารย์  ไหว้วานที่พระสงฆ์” ก็ย่อมจะอนุมานกาลไปสู่สมาชิกของครอบครัวต่อ 
ๆ ไปว่า  ต้องมีคุณภาพ  มีความสมบูรณ์เจริญก้าวหน้าที่ดีงาม  หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้เ พ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาครอบครัวมีอยู่มากมาย  แต่ที่จะยกมาเป็น
องค์ประกอบเป็นหลักจริยศาสตร์ในโอกาสนี้  คือ 
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กุลจิรัฐฐิติธรรม ๔ ประการ คือ คุณธรรมส าหรับการด ารงเพ่ือความมั่นคงของ
ตระกูลให้ตั้งอยู่ได้ยั่งยืนยาวนานหรือเรียกอีกอย่างว่า “กุลธรรม” ธรรมส าหรับด ารงมั่นและ
ส่งเสริมครอบครัวให้ตั้งอยู่ได้นาน มีดังนี้ 7 
 ๑)  นัฎฐคเวสนา คือ การรู้จักแสวงหาสิ่งที่หายจากตระกูลมาให้คงไว้ หมายความว่า
ถ้ามีทรัพย์สิ่งของใด ๆ ในตระกูลได้หายไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือบ่ากว่า
แรงเกินวิสัยแล้ว ควรแสวงหามาทดแทนไว้ให้เหมือนดั้งเดิม  ไม่ปล่อยให้สูญสลายหายไป   
เพราะชีวิตการครองเรือนที่ดีนั้น   ต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้มีนิสัยมีค่านิยมในการ
อนุรักษ์  และบ ารุงรักษาทรัพย์มรดกสมบัติของครอบครัวให้ยืนยาวนานมั่นคง และควร
แสวงหามาเพ่ิมพูนขึ้น ซึ่งมีหลักท่ีว่า ขยันหา  รักษาไว้  ได้มิตรดี  มีกัลยาณมิตรที่น่าศึกษา  ๔  
อย่าง  คือ 

๑.๑  ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ท่ีมีอยู่ในตระกูล 
๑.๒  ท าการปกป้องส ารวจทรัพย์ที่มีอยู่ในตระกูล 
๑.๓  ป้องกันกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นภัยต่อสมบัติของตระกูลไว้ 
๑.๔  ทนุถนอมทรัพย์สมบัติของตระกูลไว้ให้ยาวนาน 

 ๒)  ชิณณปฎิสังขรณา คือ การรู้จักบูรณะทรัพย์สมบัติเก่าที่ช ารุดทรุดโทรมให้กลับ
อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ขว้างทิ้ง  เป็นธรรมดาของสภาวธรรมทั้งหลาย ย่อมจะต้องมีการผุพังบุบ
สลายไปตามกาลเวลา  แต่การรู้จักบูรณะซ่อมแซมของเก่าที่ช ารุดใช้การไม่ได้ ให้กลับอยู่ใน
สภาพเหมือนปกติ จัดเป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่ครองเรือนด ารงสกุลอีกวิธีหนึ่ง   

๓)  ปริมิตปาณโภชนา คือ การรู้จักประมาณในการกินการใช้ กล่าวคือรู้จักประหยัด
กินประหยัดใช้ อย่ากินเกินได้  อย่าใช้เกินมี  ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย นั่นคือ อย่าถล าตัวหลงไปใน
แหล่งอบายมุขต่าง ๆ จนต้องล้างผลาญสมบัติของตระกูล ดังค ากล่าวที่ว่า “ถูกโจรปล้นหลาย
ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว ถูกไฟไหม้หลายครั้งไม่เท่าเสียการพนันครั้งเดียว” เพราะว่าถ้าถูก
โจรปล้น บ้านและที่ดินก็ยังอยู่ ถูกไฟไหม้ ที่ดินก็ยังอยู่ แต่ถ้าเสียการพนันครั้งเดียวนอกจาก
บ้านที่ดินอาจต้องขายหรือถูกริบแล้ว ชีวิตก็อาจจะไม่รอดด้วยเช่นกัน  ตามหลักโภคาวิภาค
ธรรม  หมายถึงธรรมที่ควรใช้ในการบริหารทรัพย์ ปราชญ์ท่านจัดแบ่งไว้เป็น ๔ ส่วน  คือ 
 เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย หมายถึง ทรัพย์ส่วนหนึ่ง ให้ใช้เลี้ยงตนและบ ารุงคนที่ควรบ ารุง 
 ทฺวีหิ  กมฺม   ปโยชเย หมายถึง ทรัพย์สองส่วน ให้ใช้ลงทุนประกอบการงานเพ่ือหาผล
ก าไรไว้พอกพูน 
 จตุตฺถญฺจ  นธาเปยฺย หมายถึง ทรัพย์อีกหนึ่งส่วน  ให้เก็บไว้ใช้เมื่อคราวที่จ าเป็น 

                                                           
7 ดูรายละเอียดใน, องฺ, จตุ,กุล. (ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๓๓ 
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 ๔)  อธิปัจจสีลวันตสถาปนา  คือ การรู้จักตั้งทายาทผู้มีศีลธรรมไว้เป็นพ่อบ้านแม่
เรือน  คือเมื่อพิจารณาเห็นว่าสมาชิกคนใดในครอบครัวของตน เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยไมตรีดี 
มีศีลธรรม คุณธรรม  ก็พึงมอบหมายให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่สืบทอดเจตนาอ านาจในการปกครองดูแล
ครอบครัว  ข้อนี้ถือว่ามีความส าคัญมาก  เพราะหัวหน้า  ครอบครัวถ้าเป็นคนดีมีสัมมาทิฐิเป็น
ที่ตั้งแล้ว  จะท าให้ตระกูลนั้น ๆ ตั้งได้อยู่นานโดยสงบ  ความเสื่อมหรือความเจริญใด ๆ  
หัวหน้าครอบครัวถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญที่สุด   ในทางตรงข้ามถ้าตั้งพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคน
ทุศีล ไร้ศีลธรรม เป็นคนมิจฉาทิฐิแล้ว  ความเสื่อมทรามทั้งด้านชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติก็จะถึง
แก่การวิบัติอันรวดเร็ว  พ่อบ้านแม่เรือนที่จะเป็นผู้น าครอบครัวได้ดี  ต้องมีธรรมให้สมหมาย
ประกอบ  ๔ ประการ  หรือ  “๔  สม”  คือ 

 (๑) สมสัทธา  คือ  มีศรัทธาความเชื่อใด ๆ เสมอกันหรือใกล้เคียงกัน  หมายถึงมี
ความเห็นใด ๆ ให้ตรงกันเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวด้านวิวาทะ ปะทะคารม 
ไม่ขู่และข่มกันด้วยความเชื่อความเห็นได้ระดับหนึ่ง  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  สัทธาสัมปทา  
คือถึงพร้อมด้วยศรัทธา 
 (๒)  สมสีลา คือ มีศีลเสมอกัน หมายถึงมีพฤติกรรมทางกาย วาจา เสมอหรือ
ใกล้เคียงกัน  ที่จะไม่ฆ่าสัตว์ กักขังหน่วงเหนี่ยว ทุบตีให้ได้รับทุกทรมาน  ไม่ลักทรัพย์  ไม่
ยักยอกทรัพย์  ไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกัน ให้เป็นเหตุร้าวฉานแตกแยก  จนเป็นปัญหา
ครอบครัวส่งผลถึงลูกหลาน  การมี  สมสีลา  มีศีลเสมอกันถือว่าเป็นการป้องกันและแก้ปัญหา
ครอบครัวได้อย่างดีที่สุด  หรือเรียกอีกอย่างว่า  สีลสัมปทา   คือถึงพร้อมด้วยศีล 
 (๓) สมจาคา  คือ ให้มีจาคะคือความเสียสละเสมอกัน  เห็นชอบด้วยการบริจาค
แบ่งปัน เพ่ือช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ด้อยกว่าเราด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  มีการชื่น
ชม ให้ก าลังใจในการเสียสละในการกระท าที่ออกจากใจ  ไม่เห็นตัว  ไม่กลัวเสียเปรียบ ไม่
ตระหนี่ถี่เหนียวซึ่งกันและกัน  มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตา  และกรุณา หรือเรียกอีกอย่างว่า  
จาคสัมปทา  คือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน  
 (๔) สมปัญญา  คือ ให้มีปัญญาเสมอหรือใกล้เคียงกัน  ยกตัวอย่างเช่น  มีระดับ
การศึกษาที่เสมอหรือใกล้เคียงกัน ไม่กล่าวดูถูกดูหมิ่นด้านการเรียนการศึกษาว่าโง่เง่าเต่าตุ่น
ไม่ได้เรียนรู้ศึกษา  เพราะเป็นการสบประมาทอาจสร้างรอยร้าวขึ้นใครอบครัว ต้องให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันทางด้านความคิดความเห็น  มุมมอง  ความเข้าใจและการตัดสินใจต่าง ๆ ด้วย
ความสุขุมรอบคอบ  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ปัญญาสัมปทา  คือถึงพร้อมด้วยปัญญา 8 

                                                           
8 ไสว   มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,  ๒๕๔๒), 
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(หน้า ๑๒๖) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีท่ี 1 ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)   
 

หลักฆราวาสธรรม ๔  ประการ  แปลว่า ธรรมส าหรับผู้ครองเรือนที่พึงปฏิบัติต่อกัน  
หรือหลักการครองเรือนของชีวิตคฤหัสถ์ชนหรือชาวบ้านทั่ว ๆ ไป  เพราะมีคนส่วนมากที่
มักจะเข้าใจผิดคิดว่า  ธรรมเป็นเรื่องของบรรพชิตเท่านั้นที่จะต้องน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติ  
แต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมในทางพระพุทธศาสนา  จะเกี่ยวข้องเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุก
วัย ทุกเวลา และทุก ๆ โอกาส  เพราะธรรมของพระพุทธเจ้านั้น  เป็นอกาลิโก  คือไม่มีจ ากัด
กาลเวลา บุคคล และสถานที่  ที่จะน้อมน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  ในการครองเรือน  
ฆราวาสผู้มีธรรมมั่นคง  มีศรัทธาความเชื่อที่ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน  ไม่ระหองระแหงกัน
ระหว่างสามีภรรยา  ซึ่งเป็นสังคมเริ่มต้น สังคมปฐมภูมิ ที่จะเสกสรรปั้นแต่งทายาทให้มีความ
อบอุ่น  มีอนาคตที่ดีได้อย่างมั่นคงและส าคัญอย่างยิ่ง ครอบครัวจะมั่นคง  ตั้งมั่นด้วยดี  จึง
ต้องมีการปฏิบัติตามหลัก  ฆราวาสธรรม  ๔ ประการ คือ 

๑) สัจจะ คือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ความจริงใจ คิด พูด ท า แต่ความจริง ที่เป็นฝ่าย 
สัมมาทิฐิ  คือความดี  ความงาม ความชอบ ประกอบด้วยเหตุผล เพ่ือจะจรรโลงครอบครัวให้
แข็งแกร่ง 

๒) ทมะ คือความข่มใจ  ฝึกฝนจิตใจ การฝึกหัดนิสัย การปรับตัว คือรู้จักควบคุม
จิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปกป้องสิ่งดี มีการปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้า  
ด้วยปัญญาและสามัคคีธรรม 

๓) ขันติ  คือความอดทน  อดกลั้น  รับผิดชอบตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ด้วยความไม่ประมาทเข้มแข็งทนทาน ไม่หวั่นไหวในค าชมและค าต าหนิใดง่าย ๆ  
มีความมั่นใจจุดมุ่งหมาย ไม่ท้อถอยและไม่รอคอยแต่โชคชะตา อันหมายถึงให้มีวิริยะ อุตสาหะ
พากเพียรด้วยความอดทน 

๔) จาคะ คือความเสียสละ มีจิตใจงาม มีจิตใจกว้างขวางไม่คับแคบ รู้จักโอบอ้อม
อารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เห็นแก่ตัว สละกิเลสและความสุขสบายเล็ก ๆ น้อย 
ๆ  ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ดังค าปราชญ์ที่กล่าวว่า “บริวาร
มาเพราะน้ าใจมี  บริวารหนีเพราะน้ าใจหมด  บริวารลดเพราะน้ าใจแห้ง”  จงมีรอยยิ้มที่ปริ่ม
ด้วยเมตตาและความเสียสละ  แล้วชีวิตครอบครัวจะมีความสุขด้วย ทรัพย์สมบัติ  บริวาร
สมบัติ และมนุษย์สมบัติ  ด้วยหลักฆราวาสธรรม 9 
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๕.  บทสรุป 
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าบรรดาสัตว์

ทั้งหลายบนโลกใบนี้   ดังภาษาบาลีที่ว่า “ทนุโตเสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย จึงมี
หลักธรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

หลักจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับบุคคล ได้แก่ ธรรมอันท าให้งาม  ๒ อย่าง คือ 
ขันติ และ โสรัจจะ การแก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิตอีกประเภทหนึ่งนั้นคือต้องเป็นไปด้วย
ความราบรื่น  ด้วยความงดงาม  หรือเรียกว่า  ธรรมส าหรับตกแต่งและประทับจิตใจซึ่งความ
จริงแล้ว ธรรมเป็นเครื่องแต่งคนให้เป็นมนุษย์มีความงดงามได้ทั้งหมด  และ จักรธรรม คือ
ธรรมที่เปรียบประดุจล้อรถท่ีน าผู้ประพฤติปฏิบัติ  และสังคมก้าวไปสู่ความเจริญ   เพราะจักร 
มีลักษณะหมุนรอบตัวได้โดยไม่มีติดขัด เหมือนการด าเนินชีวิตของเราต้องมีการต่อเนื่อง  และ
ต้องเจริญมั่นคงให้เป็นปึกแผ่นไปตามล าดับ  

หลักจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับชุมชน ควรเป็นธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรม
ส าหรับคนดี  คุณสมบัติของคนดี  เพราะสังคมของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยย่อมมีความต้องการ
และการตอบสนองเป็นธรรมชาติ  เช่น ต้องการคนดี  มีเพ่ือนก็ต้องการแต่เพ่ือนที่ดี  มีญาติ
มิตร พ่ี น้อง สามี ภรยา ลูก หลาน ก็ต้องการให้เป็นคนดีทั้งหมด  ดังนั้น จึงต้องสร้างจิตส านึก
ของคนในชาติให้มีความประพฤติ หรือมีพฤติกรรมเป็นนิสัยที่ดีงามตามหลัก -ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า พระธรรมวินัย 

หลักจริยธรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับสังคม ควรเป็นสังคหวัตถุ ๔ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือ
การสงเคราะห์เอ้ือเฟ้ือเกื้อหนุน เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาสังคม  เกื้อกูลกันต่างฝ่ายต่างก็อิง
อาศัยซึ่งกันและกัน  อันหมายถึงความเสียสละของสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
ของมวลมนุษย์ ผู้มีจริยธรรม มีสติปัญญา  มีคุณธรรมและมีจิตใจสูง จึงต้องมีคุณธรรมที่ปฏิบัติ
ต่อกันด้วยความเสียสละ   

หลักจริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว ได้แก่ กุลจิรัฐฐิติ
ธรรม คือ คุณธรรมส าหรับการด ารงเพ่ือความม่ันคงของตระกูลให้ตั้งอยู่ได้ยั่งยืนยาวนานหรือ
เรียกอีกอย่างว่า “กุลธรรม” ธรรมส าหรับด ารงมั่นและส่งเสริมครอบครัวให้ตั้งอยู่ได้นาน และ
หลักฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมส าหรับผู้ครองเรือนที่พึงปฏิบัติต่อกัน  หรือหลักการครอง
เรือนของชีวิตคฤหัสถ์ชนหรือชาวบ้านทั่ว ๆ ไป  เพราะมีคนส่วนมากที่มักจะเข้าใจผิดคิดว่า  
ธรรมเป็นเรื่องของบรรพชิตเท่านั้นที่จะต้องน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติ แต่ในความเป็นจริงแล้ว



(หน้า ๑๒๘) วารสารการสอนสังคมศึกษา ปีท่ี 1 ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)   
 

ธรรมในทางพระพุทธศาสนา  จะเกี่ยวข้องเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา และทุก ๆ 
โอกาส  
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