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องคป์ระกอบพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์
 

 องคป์ระกอบพืน้ฐานของชีวิตคือขนัธ ์๕ ประกอบดว้ย รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เรื่อง
นีเ้ป็นท่ีรูก้นัโดยทั่วไปในวงการผูศ้กึษาพระพทุธศาสนา แตถ่า้ถามตอ่วา่ “รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ คืออะไร ?” ค  าตอบเริ่มจะซบัซอ้นขึน้ท าใหเ้ขา้ใจยาก  
  รูป  แปลวา่ สิ่งท่ีเสื่อมโทรมไป หมายถงึสว่นท่ีแสดงภาพออกมาเป็นรูปเป็นรา่ง 
 เวทนา แปลวา่ ความรูส้กึสขุ ทกุข ์ไมส่ขุไม่ทกุข ์  นิยมใชใ้นภาษาองักฤษวา่ Feeling   
สะทอ้นออกมาเป็นอารมณด์ีหรอืไม่ด ี ซึง่ประยกุตอ์อกมาแลว้น่าจะหมายถงึอาการท่ีเรยีกวา่ Emotion 
ในภาษาองักฤษ แตมี่ความลกึซึง้กวา่ค าวา่ Emotion   
  สญัญา แปลวา่ ความจ าไดห้มายรู ้
 สงัขาร แปลวา่ การปรุงแต่งทางจิต  หมายถงึการเติมสสีนัเขา้ไปในสิ่งท่ีผ่านมาผ่านไปในชีวิต
เหมือนกบัการตีความหรอือธิบายปรากฏการณท์างจิต ท าใหเ้กิดผลสืบเน่ืองออกมาในลกัษณะดีบา้งไม่
ดีบา้ง เช่น ท าใหเ้กิดความปลาบปลืม้ในอารมณ ์ อิ่มอกอิ่มใจ ท าใหเ้กิดความคิดประทษุรา้ย ท าใหเ้กิด
ความรษิยา ท าใหเ้กิดความรูส้กึสงสาร เป็นผลจากการปรุงแตง่ทางจิตทัง้สิน้ 
 วิญญาณ แปลวา่ ความรูแ้จง้อารมณ ์หมายถงึวา่ เวลาตาเห็นรูป เรยีกวา่จกัขวุญิญาณ หไูดยิ้น
เสียง เรยีกวา่โสตวิญญาณ จมกูไดก้ลิ่น เรยีกวา่ ฆานวิญญาณ ลิน้ไดล้ิม้(ชิม)รส เรยีกวา่ ชิวหาวิญญาณ  
กายไดส้มัผสัอะไรบางอย่าง เรยีกวา่ กายวิญญาณ และใจคิดถงึอะไรบางอย่าง เรยีกวา่ มโนวิญญาณ 
   เหลา่นีค้ือค าอธิบายองคป์ระกอบพืน้ฐานของชีวิต  
  เมื่อพดูถงึ “ชีวิต”  มีอะไรท่ีซบัซอ้นเกินกวา่ค าอธิบายท่ีวา่ มีอะไรซบัซอ้นกวา่ท่ีตาเห็น หไูดยิ้น 
จมกูไดก้ลิ่น ลิน้ไดล้ิม้รส กายสมัผสั และทา้ยท่ีสดุแมก้ระทั่งใจรบัรู ้ 
  การท่ีชีวิตมนษุยจ์ะก่อก าเนิดขึน้ ไม่ไดห้มายถงึวา่เกิดจากการท่ีองคป์ระกอบ ๕ สว่นมารวมตวั
กนั ไม่ใช่วา่รูปมาจากท่ีหนึง่ เวทนามาจากท่ีหนึ่ง สญัญามาจากท่ีหนึ่ง สงัขารมาจากท่ีหนึ่ง วิญญาณมา



 ๒ 

จากท่ีหนึ่ง แตล่ะองคป์ระกอบก็มาจากตา่งท่ีกนัแลว้รวมตวักนัเป็นชีวิต อย่างนีเ้ป็นความเขา้ใจผิด ท่ีถกู
คือขนัธ ์๕ เป็นหนึ่งเดียว แตมี่ ๕ องคป์ระกอบซึง่ท าหนา้ท่ีตา่งกนัประสานสอดคลอ้งกนั รูปท าหนา้ท่ีกอ่
ประสานกลไกเชิงกายภาพ เวทนาท าหนา้ท่ีเสพเสวยอารมณ ์  สญัญาท าหนา้ท่ีเก็บบนัทึกอารมณห์รอื
มวลประสบการณ ์ สงัขารท าหนา้ท่ีปรุงแตง่เป็นผลท าใหเ้กิดความดีความชั่วตามมา วิญญาณท าหนา้ท่ี 
๒ อย่างคือ หนา้ท่ีรบัรูอ้ารมณท์างตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ และหนา้ท่ีสืบตอ่ชีวิตจากภพสูภ่พ 
  
กลไกท ำใหช้ีวิตมนุษยด์ ำเนินไป:  
ชีวิตมนุษยเ์กดิขึน้ ตัง้อยู่ ดับไปอย่ำงไร ? 
   

  ความเป็นหนึ่งท าหนา้ท่ีตา่งกนัแตส่อดประสานกนัของขนัธ ์ ๕ เหมือนกบัสว่นประกอบของ
เกวียน หรอืเครื่องยนตก์ลไกของรถยนตห์นึ่งคนั มีความเป็นหนึ่งเดียวท าหนา้ท่ีตา่งกนัสอดประสานกนั 
เมื่อจะท าใหเ้คลื่อนไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลงั ถา้เป็นเกวียนก็ตอ้งมีการผลกัการดนั ถา้เป็นรถยนตก์็ตอ้งมี
น า้มนัเชือ้เพลิง กระบวนการชีวิตด าเนินไปไม่ตา่งจากกรณีของเกวียนหรอืรถยนต ์
  มีพทุธภาษิตวา่ “กมมฺนุา วตฺตตี โลโก” แปลวา่ สตัวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมายถงึวา่ มนษุย์
ซึง่เป็นสตัวโ์ลกประเภทหนึง่จะเกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบัไปกเ็พราะกรรม  ค าว่า “กรรม” แปลวา่ การกระท า 
หมายถงึการกระท าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ซึง่ไม่มีอะไรซบัซอ้น เป็นเรื่องงา่ยๆ ท่ีเขา้ใจได ้แตท่ี่มาของ
กรรมและผลของกรรมเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและซบัซอ้นอยู่พอสมควร 
  กรรมเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ? ผลของกรรมอยู่ท่ีไหน ? และมีผลตอ่การด าเนินไปของชีวิตอย่างไร ? 
  วงจรโดยสรุปคือ กิเลส กรรม วิบาก หมายถงึวา่ เพราะกิเลสท าใหเ้กิดการกระท า(คือกรรม)  เมื่อ
มีการกระท ากย็่อมมีผลของการกระท า(คือวิบาก) แตใ่นรายละเอียดขอ้มีขอ้ท่ีตอ้งศกึษามากกวา่นี ้ 
  ก่อนท่ีกรรมจะเกิดขึน้ อายตนะภายในคือตา ห ู จมกู ลิน้ กาย ใจ กบัอายตนะภายนอกคือรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ(์ธรรมารมณค์ือสิ่งท่ีใจนกึคิด) มีอนัตอ้งมาประสานสมัพนัธก์นั 
นั่นคือ ตากบัรูป หกูบัเสียง จมกูกบักลิ่น ลิน้กบัรส กายกบัโผฏฐัพพะ ใจกบัธรรมารณ์ เม่ือมีเหตปัุจจยั
พรอ้มจงึเกิดการรบัรูห้รอืรูแ้จง้ตามช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
  -การรูแ้จง้ทางตา  เรยีกวา่ จกัขวุิญญาณ 
  -การรูแ้จง้ทางห ูเรยีกวา่ โสตวิญญาณ 
  -การรูแ้จง้ทางจมกู เรยีกวา่ ฆานวิญญาณ 
  -การรูแ้จง้ทางลิน้ เรยีกวา่ ชิวหาวิญญาณ 
  -การรูแ้จง้ทางกาย เรยีกวา่ กายวิญญาณ 



 ๓ 

  -การรูแ้จง้ทางใจ เรยีกวา่ มโนวิญญาณ 
  จะเป็นการรูแ้จง้ทางใดก็ตาม เม่ือเกิดการรูแ้จง้แลว้ลว้นมีสว่นท าใหเ้กิดกรรมทัง้สิน้ ถา้คนผูน้ัน้
ยงัมีกิเลสตณัหาอยู่ กิเลสตณัหาเป็นแรงผลกั ท าใหเ้กิดการเคลื่อนไหวทางกาย วาจา หรอืใจ นั่นคือ
กรรม ซึง่ท าใหก้ลไกภายในรา่งกายของมนษุยด์  าเนินไปไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ สมศกัดิเ์ห็นสมชยัใสบ่าตรทกุ
วนั  การเห็นสมชยัใสบ่าตรทกุวนั อาจมีผลท าใหส้มศกัดิส์รา้งกรรมหลายลกัษณะ เช่น 
  -สมศกัดิคิ์ดวา่ สมชยัใสบ่าตรทกุวนั การใสบ่าตรคงท าใหเ้กิดสิ่งดีงามแก่ชีวิตเป็นแน่ จงึลองต่ืน
แตเ่ชา้มาใสบ่าตรดบูา้ง (เป็นมโนกรรมท่ีเป็นกศุลและกายกรรมท่ีเป็นกศุล) 
  -สมศกัดิรู์ส้กึช่ืนชมยินดีและอนโุมทนากบัการท่ีสมชยัใสบ่าตรทกุวนั (เป็นมโนกรรมท่ีเป็นกศุล) 
  -สมศกัดิรู์ส้กึวา่ สมชยัชอบท าบญุเอาหนา้ ภาวนากนัตาย (เป็นมโนกรรมท่ีเป็นอกศุล) วนัหนึ่งไป
รว่มงานกบัเพ่ีอนๆ ซึง่สมชยัก็ไปรว่มงานดว้ย สมศกัดิพ์ดูเชิงเสียดสีใหไ้ดยิ้นทั่วกนัวา่ “การท าบญุใส่
บาตรทกุวนัไม่ไดห้มายถงึวา่คนผูน้ัน้จะเป็นคนดี บางทีใจคิดชั่วแตท่ าเหมือนวา่เป็นคนใจบญุ” (เป็น
วจีกรรมท่ีเป็นอกศุล) 
  การท่ีคนมีกิเลสรูแ้จง้โลกภายนอกทางใดก็ตาม จะเป็นเรื่อง/เป็นสิ่งดีงามหรอืไมด่ีงามก็ตาม ลว้น
มีผลท าใหเ้กิดกรรมทัง้สิน้ อาจเป็นกรรมดี(กศุลกรรม)หรอืกรรมชั่ว(อกศุลกรรม) ขึน้อยู่กบัการใครค่รวญ
อย่างถว้นถ่ีหรอืไมถ่ว้นถ่ี ขึน้อยู่กบัวิธีคิดและจรตินิสยัของบคุคลนัน้ๆ 
  ถามวา่ “เมื่อคิดดี  พดูดี ท าดหีรอืคิดชั่ว พดูชั่ว ท าชั่วแลว้” จะเกิดผลสืบเน่ืองอย่างไร ? 
   ทกุเรื่องท่ีคิด ทกุกรรมท่ีท า ทกุค าท่ีพดู ดีหรอืชั่ว  ทกุท่ีทกุเวลา มีผลกระทบตอ่ตนหรอืบคุคลอื่น
หรอืไมมี่ก็ตาม ลว้นมีผลสืบเน่ืองทัง้สิน้ จิตสว่นลกึ(ภวงัคจิต)จะท าการบนัทกึไวท้ัง้หมด เก็บสะสมไว้
กลายเป็นพลงัมหาศาลท่ีผลกัดนัชีวิตใหเ้กิดขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไปวนเวียนอย่างไม่รูจ้บสิน้ จนกระทั่งบุคคลนัน้
จะพฒันาตวัเองไปถงึขัน้หมดกิเลส เมื่อไมมี่กิเลสก็ไม่มีการสรา้งกรรม เม่ือไมมี่กรรมกไ็มมี่ผลสืบเน่ืองท่ี
จะเป็นแรงผลกัดนัใหมี้การเวียนวา่ยตายเกิด  สรุปก็คือ “กรรม” เป็นกลไกท าใหชี้วิตมนษุยด์  าเนินไป  
ฐานท่ีท าใหเ้กิดกรรมก็คือขนัธ ์๕ ซึง่เป็นฐานก่อเกิดอายตนะภายในคือตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ นอกจาก
จะเป็นฐานท าใหเ้กิดกรรมแลว้ ขนัธ ์ ๕ ยงัเป็นผูท้  ากรรมและเก็บสะสมผลกรรมแลว้กลายมาเป็นพลงั
ขบัเคลื่อนตวัเองใหส้ืบตอ่อย่างไม่ขาดสาย 
  ชีวิตมนษุยใ์นทรรศนะพระพทุธศาสนาจงึไม่ใชส่ิ่งท่ีมาจากสรา้งของใคร ไม่ไดม้าจากนอกโลก 
ไม่ไดจ้ากสว่นประกอบอื่นใด ถา้จะพฒันาชีวิตมนษุยก์็ตอ้งดท่ีูองคป์ระกอบพืน้ฐานนี ้ และหาแนวทางท่ี
จะบรหิารจดัการองคป์ระกอบพืน้ฐานโดยหลกัการและวิธีการอย่างไรใหเ้กิดการพฒันาขึน้มา 
กำรพัฒนำชีวิตมนุษยใ์หส้มบูรณ ์
กำรปรับสภำพองคป์ระกอบของชีวิตมนุษยใ์หส้มดุล 



 ๔ 

 

 ๑. กำรปรับสภำพองคป์ระกอบด้ำนจติภำพ 
     

  องคป์ระกอบดา้นจิตภาพคือ เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ (วา่โดยท่ีสดุแลว้ แมรู้ปก็เป็น
องคป์ระกอบดว้ยจิตภาพดว้ย) การเรยีนการสอนครง้โบราณท่ีนิยมใหท้่องจ าก็เพ่ือการพฒันา
องคป์ระกอบเหลา่นี ้ โดยเฉพาะ “สญัญา” ย่ิงจ าไดม้าก สญัญาย่ิงมีคณุภาพประสิทธิภาพมาก และเป็น
เครื่องมือน าไปพฒันาสงัขาร น าไปพฒันาวิญญาณ(ซึง่ก็คือเครื่องมือไปพฒันาปัญญา)   
  ในการปฏิบตัิธรรม(การปฏิบตัิกรรมฐาน) เพ่ือพฒันาตนไปสูภ่าวะหมดกิเลสเป็นมนษุยส์มบรูณ์
ตามหลกัพระพทุธศาสนาเถรวาท ตอ้งดท่ีูองคป์ระกอบ ๕ ประการช่ือวา่ “อินทรยี”์ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของ
ขนัธ ์ ๕ คือ๑ ศรทัธา วิรยิะ สติ สมาธิ ปัญญา มีลกัษณะเหมือนแรงดงึและแรงผลกัดันใหชี้วิตมนษุย์
ด  าเนินไปอย่างถกูตอ้ง ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีตอ้งไดร้บัการปรบัสภาพใหมี้ความสมดลุเพ่ือใหผู้้
ปฏิบตัิธรรมเดินตรงไปสูจ่ดุหมาย วิธีการปรบัสภาพองคป์ระกอบเหลา่นีก้็คือการใสข่อ้มลูเขา้ไปและหรอื
ใหมี้ความเคลื่อนไหวทางกายภาพ โดยผ่านกระบวนการแห่งอายตนะภายในและอายตนะภายนอก เช่น 
  -ศรทัธา แปลวา่ ความเช่ือ อยากจะใหค้นมีความเช่ือ ตอ้งใสข่อ้มลูอะไรเขา้ไปในชีวิตจิตใจ ให้
เขาดอูะไร ใหเ้ขาฟังเรื่องอะไร ใหเ้ขาไดก้ลิ่นอะไร ใหเ้ขาลิม้รสอะไร ใหเ้ขาสมัผสัอะไร ใหเ้ขาคิดเรื่องอะไร 
จงึจะสรา้งความเช่ือท่ีถกูตอ้งดีงามใหเ้กิดขึน้ในชีวิตจิตใจของเขา ตอ้งใหเ้ขาดสูิ่งหรอืบคุคลท่ีดีงามเป็น
ตน้แบบใช่หรอืไม่ ใหฟั้งเรือ่งดีงาม เรื่องสวรรคนิ์พพาน เรื่องเก่ียวกบัความส าเรจ็ใช่หรอืไม่ ? ในการ
ปฏิบตัิธรรม กอ่นลงมือปฏิบตัิ พระวิปัสสนาจารยจ์ะสรา้งศรทัธาโดยเลา่เรื่องท่ีเป็นผลดีของการปฏิบตั ิ
เช่น เรือ่งสวรรคส์มบตัิ นิพพานสมบตัิ เรื่องความสขุความสงบรม่เย็นอนัเกิดจากการปฏิบตัิกรรมฐาน  
  -วิรยิะ แปลวา่ ความเพียร อยากใหค้นมีความเพียร ตอ้งท าอย่างไร ? ความเพียรเกิดจากการได้
คิด ไดพ้ดู ไดท้  าอยูเ่สมอ ไดอ้อกก าลงัทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจอยู่เสมอ ในการปฏิบตัิกรรมฐาน พระ
วิปัสสนาจารยจ์ะสรา้งวิรยิะโดยบอกใหผู้ป้ฏิบตัิเดินจรงกรมเพ่ือเป็นการออกก าลงักาย  การออกก าลงั
อย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอจะท าใหเ้ป็นคนมีวิรยิะ การปลอ่ยใหต้วัเองเฉ่ือยชาหย่อนยานอยูเ่ป็นประจ า จะ
ท าใหก้ลายเป็นคนเกียจครา้น เช่น การนอนตื่นสายอยู่เป็นนิตยจ์ะท าใหก้ลายเป็นคนเฉ่ือยชาเกียจครา้น 
การท่ีไม่คอ่ยไดเ้คลื่อนไหวทางกายและความคิด ท าใหก้ลายเป็นคนเกียจครา้นเฉ่ือยชาในท่ีสดุ 
  -สติ แปลวา่ ความระลกึได ้ อยากใหเ้ป็นคนมีสตริะลกึไดเ้สมอ ตอ้งท าอย่างไร ? คนโบราณบาง
ท่านสอนใหน้บัและเขียนเลขตัง้แต ่๑ ถงึ ๑๐๐ โดยแบง่เป็น ๒ ประเภท คือ เลขคี่กบัเลขคู ่  ตัง้แต ่๑ ถงึ 
๑๐๐ มีเลขค่ีอยู่เท่าไร มีเลขคูอ่ยู่เท่าไร พลตรหีลวงวิจิตรวาทการสอนใหใ้ชว้ิธีบรกิรรม(ท่อง/วา่ในใจ หรอื

                                                 

  
๑
 องคป์ระกอบทั้ง ๕ ประการน้ี นบัเน่ืองอยูใ่นขนัธ์ ๕ ขอ้  “สงัขาร”  ซ่ึงมีทั้งหมด ๕๐ 



 ๕ 

ท่องเบาๆ)หวัใจหลกัธรรม เช่น หวัใจอิติปิโสวา่ “อิ, สวา, ส”ุ ๒ โดยวา่เป็นคาบคือ อ ิสวา ส,ุ สวา ส ุอ,ิ ส ุ
อ ิสวา. จดัเป็น ๑ คาบ หรอืหวัใจอรยิสจั ๔ วา่ “ท,ุ ส, นิ, ม”๓ วา่เป็นคาบคือ ท ุส น ิม, ส น ิม ท,ุ น ิม ท ุ
ส, ม ท ุส น.ิ จดัเป็น ๑ คาบ เช่ือกนัวา่ บรกิรรมครบ ๑๐๘ คาบมีพลงัถงึขัน้สามารถสะเดาะโซต่รวนได ้
ในการปฏิบตักิรรมฐาน วปัิสสนาจารยบ์างท่านสอนใหน้บัเลขเหมือนกนั โดยนบัเป็นชดุแบบกา้วหนา้ 
เช่น ๑ ๒ ๓, ๔ ๕ ๖, ๗ ๘ ๙ แลว้เพ่ิมจ านวนขึน้ทีละ ๑ ดงันี ้๑ ๒ ๓ ๔, ๕ ๖ ๗ ๘, ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ตอ่ไป
เรื่อยอย่างนี ้ บางท่านสอนใหก้ าหนดลมหายใจเขา้ออก บางท่านสอนใหก้ าหนดอิรยิาบถของตวัเองทกุ
ขณะและก าหนดปรากฏการณท์กุอย่างท่ีผ่านเขา้มาทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ วิธีการสรา้งสติอย่างนี ้มี
ผลตอ่เน่ืองท าใหอ้ินทรยีข์อ้ตอ่ไปคือ สมาธิ 
  -สมาธิ แปลวา่ ความตัง้มั่นแห่งจิต สมาธินอกจากจะเกิดขึน้จากการสรา้งสตดิงักลา่วแลว้ ใน
ชีวิตประจ าวนั ตอ้งมีการฝึกใหเ้ป็นคนคิดหรอืท าเป็นเรื่องๆ อย่างตอ่เน่ือง ตอ้งฝึกเป็นนิสยัโดยจะคิดจะ
ท าอะไรกเ็อาใหแ้น่สกัเรื่องหนึ่ง ในการปฏิบตัิธรรม วปัิสสนาจารยจ์ะบอกใหผู้ป้ฏิบตัินั่งกรรมฐานก าหนด
อารมณอ์ย่างใดอย่างหนึ่งตอ่เน่ืองเป็นเวลานานๆ 
  -ปัญญา แปลวา่ ความรูท้ั่ว ปัญญาเกิดจากการฟังก็มี เกิดจากการคิดใครค่รวญโดยถว้นถ่ีกมี็ 
เกิดจากฝึกฝนอบรมก็มี หรอืผูป้ฏิบตัิธรรมจนจิตเป็นสมาธิ ย่อมมีผลท าใหเ้กิดปัญญาความรูท้ั่วได้
เช่นเดียวกนั แตใ่นการปฏิบตัิกรรมฐาน ปัญญาไม่ไดมี้ผลในเชิงบวกตอ่การปฏิบตัิเสมอไป ปัญญามาก
บางทีก็เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิ เพราะผูมี้ปัญญามากชอบท่ีวิเคราะหว์ิจารณ ์อนัมีผลท าใหจิ้ตฟุ้งซา่น 
  ในการปรบัสภาพองคป์ระกอบดา้นจิตภาพ ใหป้รบัเป็นคูด่งันี ้ (๑)ศรทัธาคูก่บัปัญญา (๒)วิรยิะคู่
กบัสมาธิ โดยสติแยกอยู่โดดๆ คอยก ากบัใหชี้วิตเดนิไปอย่างมีจดุหมาย ศรทัธากบัปัญญาตอ้งมีพลงั
พอประมาณเท่าๆ กนั วิรยิะกบัสมาธิตอ้งมีพลงัพอประมาณเท่าๆ กนั สว่นสติย่ิงมากย่ิงด ี
  อย่างไรก็ตาม องคป์ระกอบทัง้ ๕ ประการไม่ใช่ค  าตอบสดุทา้ยท่ีจะท าใหชี้วิตมนษุยมี์ความ
สมบรูณ ์ แตเ่ป็นเหตปัุจจยัท่ีเอือ้อ  านวยใหชี้วิตของเขาผูน้ัน้มีความพรอ้มท่ีจะคิด จะพดู จะท าตาม
แนวทางท่ีดีงามซึง่มีจดุหมายอยู่ท่ีความสมบรูณแ์ห่งชีวิต ดงันัน้ ขัน้ตอ่ไปตอ้งมีการแนะน าการปฏิบตัิ
ธรรม นั่นคือสอนใหรู้ท้ฤษฎีและน าปฏิบตัิธรรม 
 
  ๒. กำรปรับสภำพองคป์ระกอบด้ำนกำยภำพ 
 

                                                 

  
๒ “อิ” มาจากค าวา่ อิติปิโส ภควา อรห  สมฺมาสมฺพทฺุโธ ..., “สวา” มาจากค าวา่ สวฺากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ..., “ส”ุ มา

จากค าวา่ สปุฏิปนฺโน ภควโต  สาวกสงฺโฆ ...  

  
๓
 “ท”ุ มาจากค าวา่ ทกุข,์ “ส” มาจากค าวา่ สมทุยั, “นิ” มาจากค าวา่  นิโรธ, และ “ม” มาจากค าวา่ มรรค 



 ๖ 

  องคป์ระกอบดา้นกายภาพคือผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ กระดกู ล  าไส ้ฯลฯ เป็นผลิตผลของรูป 
ไม่ใช่ตวั “รูป” เสียทีเดยีว  ในการพฒันาชีวิตใหไ้ปสูค่วามเป็นมนษุยส์มบรูณ ์พระพทุธศาสนาเถรวาทไม่
เนน้การปรบัสภาพดา้นกายภาพ อาจจะมีบา้งเชน่กรณีของการปรบัวิรยิะ (ความเพียร) แต่
พระพทุธศาสนาตนัตระหรอืวชัรยาน (หรอืพระพทุธศาสนาแบบทิเบต) จะใชว้ิธีการปรบัสภาพ
องคป์ระกอบดา้นกายภาพควบคูไ่ปกบัการปรบัสภาพองคป์ระกอบดา้นจิตภาพ โดยใชม้นัตระ(หรอื
มนต)์ “โอม มณี ปัทเม หมู” เป็นเครือ่งมือ ในวฒันธรรมทิเบต มีการแบง่รา่งกายของคนออกเป็น “๗ 
ฐาน” เรยีกวา่ “จกัระ” ดงันี ้
  (๑) มลูธระ  บรเิวณกน้กบ 
 (๒) สวาธิษฐานะ  บรเิวณใตส้ะดือ 
  (๓) นาภิ (หรอืมณีปรุะ) บรเิวณสะดือ 
 (๔) อนหตะ  บรเิวณทรวงอก 
  (๕) วิสทุธะ  บรเิวณล าคอ 
 (๖) อญัชนะ  บรเิวณเพลาตา 
 (๗) สหสัตระ บรเิวณจอมประสาท 
 แตล่ะฐานเป็นแหลง่รวมของพลงัภายในท่ีแฝงอยู่  พลงัเหลา่นีจ้ะส  าแดงอานภุาพออกมามาก
หรอืนอ้ยขึน้อยู่วา่ กบักลไกภายในรา่งกายแตล่ะฐานท างานประสานสอดคลอ้งกนัมากนอ้ยแคไ่หน
เพียงไร โดยเช่ือวา่ การสวดมนตห์รอืสาธยายมนตจ์ะมีผลท าใหก้ลไกภายในรา่งกายแตล่ะฐานตื่นตวั
และท างานประสานสอดคลอ้งกนั และมีผลสืบเน่ืองกอ่ใหเ้กิดพลงัภายในมหาศาล 
  บทสวดในวฒันธรรมอินเดยีหรอืทิเบต ตอ้งไดร้บัการประพนัธข์ึน้โดยหลกัแห่งฉนัทลกัษณ ์ เป็น
โคลงฉนัทก์าพยก์ลอนท่ีมีการวางอกัขระอย่างเป็นระบบ โดยประสงคจ์ะใชค้  าฉนัทเ์ป็นตวัควบคมุการ
เปลง่เสยีงของผูส้วดใหเ้ป็นจงัหวะเพ่ือกระตุน้ หรอืสอดประสานกบัการท างานของกลไกภายในรา่งกาย 
ท าใหเ้กิดพลงัภายในท่ีสามารถจะไปใชป้ระโยชนใ์นทางสรา้งสรรคห์รอืท าลายกไ็ด ้
  ประเพณีการสวดมนตข์องคนไทยโบราณ ก็มีเพ่ือปรบัสภาพองคป์ระกอบของชีวิตเช่นเดียวกนั 
เวลาสวดมนต ์อะไรเกิดขึน้แก่ชีวิตเราบา้ง ? ท าใหเ้กิดความเบาสบายของรา่งกายและจิตใจอย่างไร ? ผู้
สวดเองย่อมรบัรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง 
  การปรบัสภาพองคป์ระกอบของชีวิตมนษุยท์ัง้ดา้นจิตภาพและกายภาพ มีความจ าเป็นอย่างย่ิง
ตอ่การท าใหชี้วิตมนษุยด์  าเนินไปสู่ความสมบรูณ ์มีสขุภาพพลานามยัสมบรูณด์ี ไรโ้รค ในทางศาสนาจงึ
ใหค้วามส าคญัตอ่การบรหิารจดัการสว่นประกอบพืน้ฐานของชีวิต โรคภยัไขเจ็บท่ีเกิดขึน้มีทัง้ท่ีเกิดขึน้
ภายในรา่งกายเองและมาจากสิ่งแวดลอ้มภายนอก แตถ่า้องคป์ระกอบภายในรา่งกายไดร้บัการปรบั



 ๗ 

สภาพใหส้มดลุ โรคท่ีมีเชือ้อยู่ภายในรา่งกายก็ไม่ก่อตวัขึน้ และยงัช่วยตอ่ตา้นโรคภายนอกท่ีจะเขา้ไปสู่
รา่งกายดว้ย ซึง่แตกตา่งจากหลกัการทางวิทยาศาสตร ์ ท่ีเช่ือไปอีกแบบหนึ่งและนิยมใชห้ลกัการแพทย์
แผนปัจจบุนัดงัท่ีเห็นโดยทั่วไป 
 
วิชำมนุษยศำสตรก์ับกำรพัฒนำชีวิตมนุษยใ์หส้มบูรณ ์
 

  วิชามนษุยศาสตรค์ือกลุม่ขอ้มลูท่ีจะปอ้นเขา้ไปในชีวิตจิตใจมนษุย ์ เพ่ือปรบัสภาพองคป์ระกอบ
ของชีวิต อนัจะก่อใหเ้กิดลกัษณะนิสยั/จรติท่ีพงึประสงค ์ แสดงถงึความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์ ประเดน็ท่ี
ควรจะตัง้ค  าถามคือ กลุม่ขอ้มลูลกัษณะไหนท่ีจะสรา้งลกัษณะนิสยั/จรติท่ีพงึประสงค ์ ? รายวิชา
มนษุยศาสตรท่ี์จดัใหศ้กึษาอยู่ในปัจจบุนัมีสาระครอบคลมุขอ้มลูลกัษณะท่ีวา่นัน้หรอืไม ่? สาระของวิชา
ท่ีจดัใหศ้กึษากนัอยู่ในปัจจบุนัจะมีผลในการสรา้งและปรบัสภาพศรทัธา วริยิะ สติ สมาธิ ปัญญาของ
ผูเ้รยีนไดห้รอืไม ่? 
 

  ๑. ปรัชญำของวิชำมนุษยศำสตร ์
             มนุษยศำสตร ์คือศำสตรเ์พือ่ควำมเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์
 

    ๑.๑ เชิงวชิำกำร 
 

   ปรชัญาของวิชามนษุยศาสตรป์ระมวลสรุปใหเ้หน็ไดด้งันี ้ “มนษุยศาสตร์คอืวชิาเพือ่การพฒันา
มนษุยใ์หม้ีความเป็นมนษุยท์ีส่มบูรณ ์ เพยีบพรอ้มดว้ยคณุธรรมจริยธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในสงัคม
ไดอ้ย่างมีความสขุและมีศกัดิศ์รี มีความรอบรู ้ มีโลกทศันก์วา้งไกล เขา้ใจธรรมชาตขิองโลกและชวีติ มี
ความตระหนกัรูใ้นคณุคา่แห่งศลิปะและวฒันธรรมของมนษุยชาต”ิ 
  ในเชิงวิชาการ วิชามนษุยศาสตรเ์ป็นประมวลความรู ้๔ เรื่องคือ 
  (๑) ประวตัแิละวิวฒันาการความเป็นมาแห่งชาติพนัธุข์องมนษุย ์ 
  (๒) ประวตัิและวิวฒันาการแห่งความคิดของมนษุยชาติในดา้นศาสนา ปรชัญา เศรษฐกิจ สงัคม 
การเมืองการปกครอง 
  (๓) ประวตัิและวิวฒันาการแห่งวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตของมนษุยชาติ ซึง่แตล่ะ
ชาติ แตล่ะกลุม่กมี็ลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป 
  (๔) กรอบแห่งศีลธรรมจรยิธรรม อนัเป็นหลกัการและวิธีการพฒันาตวัเอง การพฒันาสงัคม
แห่งชาติพนัธุข์องตวัเองใหเ้พียบพรอ้มดว้ยคณุความดี ดว้ยวตัถปุระสงคส์งูสดุคือการท่ีจะธ ารงรกัษาไว้
ซึง่ชมุชนแห่งมนษุยชาติใหยื้นยงคงอยู่ตลอดไป 
 



 ๘ 

     ๑.๒ คุณคำ่งทำงจริยธรรม 
 

  หลกัวิชาท่ีจะท าใหเ้ป็นมนษุยส์มบรูณโ์ดยสรุปก็คือ ศาสนา ปรชัญา และวิทยาศาสตร ์ นั่นคือ
หลกัวิชาท่ีจะท าใหม้นษุยรู์แ้ละเขา้ใจเรื่องความดี ความจรงิ และความงาม ปรชัญาอยู่ตรงนี ้ดงันัน้ วิชา
มนษุยศาสตรท่ี์จะก่อใหเ้กิดคณุคา่ทางจรยิธรรมได ้ จะตอ้งประกอบดว้ยทัง้ศิลป์และศาสตร ์ คนโบราณ
จงึนิยมใชค้  าวา่ “ศิลปศาสตร”์ เช่นกรณีของศิลปศาสตร ์ ๑๘ ประการท่ีเรยีนกนัในครัง้โบราณ (ตามนยั
คมัภีรโ์ลกนิติและธรรมนิติ)ประกอบดว้ย (๑)สตู ิ   ความรูท้ั่วไป (๒)สมัมติ   ความรูก้ฎธรรมเนียม(๓)
สงัขยา ค านวณ (๔)โยคยนัตร ์  การช่างการยนตร ์ (๕)นีติ  นิติศาสตร ์ (๖)วิเสสิกา ความรูก้ารอนัใหเ้กิด
มงคล  (๗)คนัธพัพา  วิชารอ้งร  า (๘)คณิกา วิชาบรหิารรา่งกาย (๙) ธนพุเพธา    วิชายิงธน ู(๑๐) ปรุาณา 
โบราณคดี (๑๑)ติกิจฉา วิชาแพทย ์ (๑๒) อิติหาสา ต านานหรอืประวตัิศาสตร ์ (๑๓)โชติ  ดาราศาสตร ์
(๑๔)มายา ต าราพิชยัสงคราม (๑๕) ฉนัทสา การประพนัธ ์ (๑๖)เกต ุ  วิชาพดู (๑๗)มนัตา     วิชามนต ์
(๑๘) สทัทา  วิชาไวยากรณ ์ทัง้ ๑๘ ประการนี ้ บางวิชาก็เป็นศิลป์ เช่น คนัธพัพา วิชาขบัรอ้ง ฉนัทสา 
วิชาการประพนัธ ์บางวิชาก็เป็นศาสตร ์เช่น สงัขยา วชิาค านวณ นีติ นิติศาสตร ์
  ในกระบวนการเรยีนการสอนคงไม่ใช่ใครอยากจะเรยีนอะไรกเ็ลือกเรยีนไดแ้ยกสว่นกนัไป แตจ่ะ
มีการบรูณาการทัง้ ๑๘ ประการนีเ้ขา้ดว้ยกนัใหมี้ทัง้ศลิป์และศาสตรค์วบคูก่นัไป อาจมีการเนน้บางศิลป
ศาสตร ์ เพ่ือสรา้งความเป็นคนท่ีสมบรูณ ์ คนชอบค านวณก็เรยีนสงัขยาจนเช่ียชาญปัญญาเฉียบแหลม
หาใครเทียบยาก ในขณะเดียวกนัเพื่อใหส้ามารถสื่อสารและอยูร่ว่มกบัคนอื่นไดก้็ตอ้งเรยีนเกต ุ วิชาการ
พดูดว้ย และเพ่ือใหรู้ว้ิธีการบรหิารใหร้า่งกายแขง็แรงก็ตอ้งเรยีนคณิกา วิชาการบรหิารา่งกายดว้ย ค าวา่ 
“ศิลปศาสตร”์ จงึมีนยัส  าคญักวา่ท่ีคิดกนั  
  “ศิลป์” เป็นเรือ่งของศรทัธา เป็นเรือ่งอารมณ ์
  “ศาสตร”์ เป็นเรื่องของปัญญา เป็นเรื่องของเหตผุล 
  ถามวา่ ชีวิตมีแตเ่รื่องอารมณอ์ย่างเดียวหรอืมีแตเ่รื่องเหตผุลอย่างเดียว จะเดนิไปไดห้รอืไม่ ? 
ชีวิตด าเนินไปอย่างสมดลุเพราะองคป์ระกอบของชีวิตเพียบพรอ้มไปดว้ยศิลปศาสตร ์ คือมีทัง้ศลิป์และ
ศาสตร ์  มีแตศ่ิลป์อย่างเดยีว ชีวิตก็โลเลไปตามอารมณข์าดแก่นสารสาระ ไรทิ้ศทาง มีแตศ่าสตรอ์ย่าง
เดียว ชีวิตก็จืดชืดแหง้แลง้ ขาดสีสนัไรน้  า้ใจ ชีวิตมนษุยท์ัง้โลกจะมีกิเลสมากหรอืนอ้ย ท่ีเห็นด าเนินไปมี
สีสนัหลากหลาย ลว้นอาศยัเสาหลกั ๒ อย่างเท่านัน้คอื ศรทัธากบัปัญญา  ศรทัธาคืออารมณ ์ปัญญาคือ
เหตผุล ทัง้ ๒ อย่างเป็นกรอบธรรมชาติท่ีจดัระเบียบชีวิตใหมี้ความเหมาะสมพอเป็นไปได ้ ไมส่ดุโตง่ไป
ขา้งอารมณแ์ละไมส่ดุโตง่ไปขา้งเหตผุล 



 ๙ 

  คณุคา่ทางจรยิธรรมจงึอยูท่ี่จดักระบวนวิชาใหมี้ทัง้ศิลป์และศาสตรค์วบคูก่นัไป และในการเรยีน
การสอนตอ้งมีการบรูณาการเนือ้หาสว่นท่ีเป็นศลิป์และศาสตรใ์นสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

 

  ๒. รำยวิชำในกลุ่มมนุษยศำสตรปั์จจุบัน 
 

  รายวิชาพืน้ฐานในกลุม่นษุยศาสตรท่ี์นิยมจดัใหเ้รยีนในมหาวิทยาลยัไทยปัจจบุนั มีรูปแบบและ
ลกัษณะไม่แตกตา่งกนั ขอแสดงหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยัเป็นตวัอย่าง ดงันี ้๔ 
 

  เทคนิคกำรศกึษำระดับอุดมศึกษำ  
  ศกึษาเทคนคิการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เนน้การเรียนรูด้ว้ยตนเอง การใชห้อ้งสมดุ การสบืคน้
ขอ้มูลทางอนิเตอร์เนต็ วธีิแสวงหาความรู ้การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนดว้ยกิจกรรมทีส่่งเสริมทางวชิาการ 
การเขยีนรายงานภาคนพินธ์ 
 

  ปรัชญำเบือ้งต้น  
  ศกึษาความหมายและขอบเขตของปรชัญา ความสมัพนัธ์ระหว่างปรชัญา ศาสนาและ
วทิยาศาสตร์ สาขาปรชัญาและสาระส าคญัของปรชัญาสาขาตา่งๆ พฒันาการของปรชัญาตะวนัออก
และปรชัญาตะวนัตก 
  ศำสนำทั่วไป  
  ศกึษาความหมาย ลกัษณะ ความส าคญั คณุคา่ของศาสนา ประวตั ิ พฒันาการ หลกัใน
การศกึษาศาสนา หลกัค าสอน พธีิกรรมและจดุมุ่งหมายของศาสนาตา่งๆ วเิคราะหล์กัษณะทีเ่ป็นสากล
ร่วมกนัและกนัของศาสนาปัจจบุนั อทิธิพลของศาสนาตอ่สงัคมโลก วธีิการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือ
ระหว่างศาสนา และท่าทขีองศาสนาตา่งๆ ในประเทศไทย 
 
  ตรรกศำสตรเ์บือ้งต้น  
  ศกึษานมิิต ค าทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ตอ่กนั วภิาค การนยิามความหมาย ญตัตปิระพจนใ์นแบบตา่งๆ 
การแบ่งญตัต ิความเป็นปฏปัิกษ์แห่งญตัต ิญตัตผิสม การใหเ้หตผุล ปรตัถานมุานและปฤจฉาวาทแีบบ
ตา่งๆ ศกึษาหลกัการและวธีิการใหเ้หตผุลจากบทสนทนาของพระพทุธเจา้ในอนตัตลกัขณสูตรหรือใน
สูตรอืน่ๆ บทสนทนาในคมัภรี์กถาวตัถ ุ ญาณวทิยาของนกิายสรวาสตวิาทนิ วภิาษวธีิของนาคารชนุ 

                                                 

  
๔
 มีทัง้หมด ๗ รายวิชา รายวชิาทีเ่หลอื คือ วฒันธรรมไทย, มนษุยก์บัอารยธรรม, ชีวิตกบัจิตวิทยา 



 ๑๐ 

เปรียบเทยีบความเหมือนและความตา่ง ระหวา่งตรรกศาสตร์ตะวนัตกกบัตรรกศาสตร์ตะวนัออก 
โดยเฉพาะหลกัการเชงิตรรกในคมัภรี์พระพทุธศาสนา 
 

 ข้อสังเกตเพิม่เติม 
  
 (๑) ควำมครบถ้วนสมบูรณข์องรำยวชิำ 
 

  ถามวา่ “รายวิชามนษุยศาสตรท่ี์นิยมจดัใหศ้กึษาในปัจจบุนั มีขอบเขตเนือ้หาครบถว้นสมบรูณ์
แลว้หรอื ?” ถา้วิเคราะหด์ปูรชัญาของวิชามนษุยศาสตรจ์ะเห็นวา่มีบางสว่นท่ีขาดหายไป โดยเฉพาะ
รายวิชาท่ีจะมาปรบัสภาพองคป์ระกอบภายในของความเป็นมนษุย ์ และวิธีการด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุ 
ดงันัน้ รายวิชาท่ีควรจะตอ้งมีก็คือ จิตภาวนา ทกัษะชีวิต ซึง่ในเชิงสาระอาจจะรวมอยู่ในรายวิชาชีวิตกบั
จิตวิทยาได ้ แตใ่นกระบวนการเรยีนการสอน คงไม่มีเรื่องการอบรมจิต การปฏิบตัิกรรมฐาน หรอืการฝึก
ทกัษะชีวิตเท่าท่ีควรจะเป็น  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัเติมเตม็สาระแห่งมนษุยศาสตร์
ในสว่นท่ีขาดหายไปนีอ้ย่างไร ? ขอแสดงโครงสรา้งและรายวิชาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีอง มจร 
อนัอาจจะเป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัทั่วไปในอนาคต มีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในหวัขอ้(๒)  ดงันี ้
 

  (๒) โครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำตรีของ มจร 
 

  โครงสรา้งหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัทั่วไป สว่นมากประกอบดว้ย(๑)หมวดวิชา
ศกึษาทั่วไป (๒)หมวดวิชาเอกหรอืวิชาเฉพาะสาขา (๓)หมวดวิชาเลอืก ในขณะท่ีโครงสรา้งหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตรขีอง มจร ประกอบดว้ย (๑)หมวดวชิาศกึษาทั่วไป (๒)หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดว้ย
วิชาแกนพระพทุธศาสนาและวิชาเฉพาะดา้น (๓)หมวดวิชาเลือกเสร ี
  วิชาแกนพระพทุธศาสนาคอือะไร ? 
  วิชาแกนพระพทุธศาสนามี ๒๔-๒๕ รายวิชา มีหน่วยกิตรวม ๔๐ หน่วยกิต แบง่เป็น ๒ สว่น คือ 
วิชาแกนพระพทุธศาสนาลว้นซึง่วา่ดว้ยเรื่องพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะ กบัวิชาแกนพระพทุธศาสนา
ประยกุต ์ ซึง่มีสาระประยกุตเ์ปรยีบเทียบกบัศาสตรส์มยัใหม่หลากหลายไปตามสาขาวิชานัน้ๆ เช่น วิชา
พระพทุธศาสนากบัวิทยาศาสตรใ์นสาขาวิชาพระพทุธศาสนา วิชาหลกัเศรษฐศาสตรใ์นพระไตรปิฎก ใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสาตร ์ 



 ๑๑ 

  วิชาแกนพระพทุธศาสนามี ๒ สถานะในขณะเดียวกนัคือ (๑)เป็นวิชาเฉพาะ เพราะไดร้บัการจดั
ใหอ้ยู่ใน “หมวดวิชาเฉพาะ” รวมอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะสาขา (๒)เป็นวิชาศกึษาทั่วไป เพราะนิสิตทกุ
สาขาวิชาตอ้งศกึษาเหมือนกบัหมวดวิชาศกึษาทั่วไปทัง้หลาย 
 รายวิชาในหมวดวิชาแกนพระพทุธศาสนาทัง้หมด ถือเป็นรายวิชาท่ีจะมาเสรมิเตมิเตม็ใหก้บั
ปรชัญาของมนษุยศาสตร ์ โดยเฉพาะรายวิชาเก่ียวกบักรรมฐาน คือ “ธรรมะภาคปฏิบตัิ” มีจ านวน ๗ 
รายวิชา ซึง่ก  าหนดใหนิ้สิตทกุสาขาวิชาตอ้งศกึษาทฤษฎีและฝึกปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ ๑๐ วนั ทกุปีการศกึษา 
 

  ๓. สภำพกำรเรียนกำรสอนปัจจุบัน 
 

  สภาพการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลยัไทยปัจจบุนั โดยทั่วไปคงไม่แตกตา่งกนั โดยหลกัการ มี
กรอบการถ่ายทอดความรูเ้ป็น (๑)บรรยาย (๒)ปฏิบตัิ๕ (๓)ศกึษานอกชัน้เรยีน เชน่ วิชาปรชัญาเบือ้งตน้ 
๒ หน่วยกิต  รูปแบบคือ “ปรชัญาเบือ้งตน้   ๒(๒-๐-๔) นั่นคือโดยทางปฏิบตัิ มีการบรรยาย ๒ ชั่วโมงตอ่
สปัดาห ์ไมมี่การปฏิบตัิ และใหศ้กึษานอกชัน้เรยีน ๔ ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์
  ถามวา่ “การเรยีนการสอนอย่างนีส้อดคลอ้งกบัปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องวิชามนษุยศาสตร์
หรอืไม ่?” ประเดน็นีเ้ป็นเรือ่งท่ีน่าศกึษาวิเคราะหอ์ย่างย่ิง  
  ถา้ถือวา่วิชามนษุยศาตรมี์ไวเ้พ่ือความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์ และเอาเปา้หมายนีเ้ป็นกรอบในการ
พิจารณา การเรยีนการสอนอย่างท่ีนิยมท ากนัมากไ็ม่สอดคลอ้งกบัปรชัญาและวตัถปุระสงค ์ เพราะ
ความเป็นคนดีมีศลีธรรมกด็ี ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในหลกัวิชาอื่นๆ ถงึขัน้มี “วสี”๖ก็ด ี ซึง่เป็น
องคป์ระกอบของความเป็นมนษุยส์มบรูณน์ัน้ ไม่ไดอ้ยู่ท่ีความรูท้ฤษฎี แตอ่ยู่ท่ีการปฏิบตัิ และตอ้งเป็น
การปฏิบตัิซ  า้ๆ จนกลายเป็นวสี 
 
วิธีกำรเรียนกำรสอนวิชำมนุษยศำสตรท์ีพ่งึประสงค ์
 

                                                 

  
๕

 ในเรือ่งนี ้การเรยีนการสอนในมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั มีลกัษณะพเิศษก็โดยเหตทุี่  วิชา “ธรรมะ
ภาคปฏิบตัิ” จ านวน ๗ รายวชิาซึง่มีสถานะเป็นวิชาศกึษาทั่วไปดว้ยนัน้ บางรายวิชามี ๒ หนว่ยกิต บางรายวชิามี ๑ หนว่ยกิต 
บางรายวชิาไมม่ีหนว่ยกิต แตจ่ดัใหเ้รยีนไมน่อ้ยกวา่ ๒ ชั่วตอ่สปัดาหโ์ดยไม่นบัหนว่ยกิต จดักระบวนวิชาเช่น ธรรมะภาคปฏิบตั ิ
๑    ๒(๑-๒-๔)  นั่นคือ ในการเรยีนการสอน มกีารบรรยาย ๑ ชั่วโมง ปฏิบตัิกรรมฐาน ๒ ชั่วโมง และศกึษาดว้ยตวัเอง ๔ 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

  
๖
 ค าวา่ “วส”ี แปลวา่ ความช านาญ ความคลอ่งแคลว่ (ถงึขัน้ท่ีวา่ รูด้ี ท าได ้ใชเ้ป็น) นัยของ “วส”ี ก็คือ เป็นความรู ้

หมนนุรอบได ้๓๖๐ องศาโดยที่ไมต่อ้งยดึต ารา  



 ๑๒ 

  ขั้นที ่๑ สร้ำงศรัทธำ 
   

  ครูอาจารยท่ี์สอนวิชามนษุยศาสตรต์อ้งมีหลกัคิดคือ ศรทัธาเป็นฐานของการเรียนการสอนสรรพ
วชิา  พระพทุธศาสนาสอนวา่ “สทฺธาย ตรติ โอฆ ” แปลวา่ ขา้มพน้หบุเหวหลม่เลนไดด้ว้ยศรทัธา 
เบือ้งตน้แห่งความส าเรจ็ในการสอนคือศรทัธา ผูส้อนตอ้งมีศรทัธา ผูเ้รยีนก็ตอ้งมีศรทัธา โดยเฉพาะ
ผูเ้รยีนนัน้เกิดศรทัธาขึน้ไดม้าเพราะผูส้อนมีคณุสมบตัิท่ีพงึประสงค ์
  คณุสมบตัิท่ีพงึประสงคข์องผูส้อน มี ๒ สว่นคือ 
  ส่วนที ่๑ จรณะ คือคณุสมบตัิดา้นความประพฤติ  
  พระพทุธศาสนาแสดงคณุสมบตัิของผูเ้ป็นครูอาจารยไ์ว ้ เรยีกวา่ กลัยาณมิตตธรรม มี ๗ 
ประการดงันี ้ (๑)น่ารกั (๒)น่าเคารพ (๓) น่ายกยอ่ง (๔) รูจ้กัพดูรูจ้กัชีแ้จง (๕) รบัฟังค าแนะน า
วิพากษว์ิจารณไ์ด ้(๖) พดูเรื่องท่ียุ่งยากซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจได ้(๗)ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล๗ 

 ส่วนที ่๒ วิชา คือคณุสมบตัิดา้นวิชาการ   
   คนท่ีเป็นครูอาจารยต์อ้งมีความโดดเดน่ทางวิชาการจนเป็นทีส่งัเกตได ้ นั่นคือเป็นคนท่ีเรยีนมาก 
(พหสุสตุา) จ าได(้ธตา) ใชค้ลอ่ง(วจสา ปรจิิตา) ขึน้ใจ(มนสานเุปกขิตา) เช่ียวชาญ(ทิฏฐิยา สปุฏิวิทธา) 
เก่ียวกบัหลกัวิชานัน้ๆ ทัง้ท่ีเป็นตน้ฉบบั(Original) และค าอธิบายรวมทัง้ความเหน็ของคนยคุตอ่มา๘ 
       ความรูท่ี้จ าเป็นเพ่ือการถ่ายทอดวิชามนษุยศาสตรมี์ ๒ สว่น คือ ความรูด้า้นวิชาการเฉพาะสาขา
กบัความรูเ้รือ่งองคป์ระกอบพืน้ฐานแห่งชีวิต นอกจากจะรูว้า่ปรชัญาคืออะไร ศาสนาคืออะไร 
ตรรกศาสตรค์ืออะไร วฒันธรรมคืออะไรเป็นตน้แลว้ ผูส้อนยงัตอ้งรูแ้ละเขา้ใจอย่างลกึซึง้ดว้ยวา่ ชีวิตคือ
อะไร ประกอบดว้ยอะไร ชีวิตเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไปอย่างไร ? เพ่ือน ามาประกอบการจดักระบวนวิชา
และวิธีการถ่ายทอดความรูใ้หมี้ผลตอ่การพฒันาชีวิตมนษุย ์  
  เรื่องของเลโอนาโด ดา วนิชี๙ ผูเ้ป็นทัง้วิศวกรและจิตรกรบนัลือโลกเป็นกรณีท่ีนา่ศกึษา เพราะ
เหตไุร ? ภาพท่ีดาวินชีวาดขึน้แตล่ะภาพมีลกัษณะพิเศษไม่เหมือนใคร ดเูหมือนเป็นภาพมีชีวิตเช่นภาพ

                                                 

  
๗

 กลัยาณมิตตธรรมนี ้แปลมาจากภาษาบาลวีา่ ปิโย  ครุ  ภาวนีโย          วตฺตา  จ  วจนกฺขโม 
                                                                                     คมฺภีรญฺจ  กถ   กตฺตา    โน  จฏฺฐาเน  นิโยชเย 

  
๘
 เสน้สายแหง่ความเช่ียวชาญในหลกัวิชาตามธรรมเนยีมพระพทุธศาสนา มีล  าดบัขัน้และขอบเขตดงันี ้ (๑)สตูร 

ตน้ฉบบั (๒)สตุตานโุลม ค าอธิบายตน้ฉบบั (๓)อาจรยิวาท ค าอธิบายตน้ฉบบัของครูอาจารยร์ว่มสมยั (๔)อตัตโนมตัิ ความเห็น
ของนกัวชิาการทั่วไป ครูอาจารยศ์กึษาวชิาการใดๆ ตอ้งมีความรูแ้ละเขา้ใจสบืสาวยอ้นกลบัไปหาตน้ฉบบัได ้ และไลเ่ลยีงจาก
ตน้ฉบบัมาจนถึงความเห็นของนกัวิชาการปัจจบุนัได ้จงึจะไดช่ื้อวา่มีคณุสมบตัิดา้นวิชาการท่ีพงึประสงค  ์



 ๑๓ 

โมนาลิซา ดาวินชีบอกวา่ จิตรกรตอ้งรูล้กัษณะของกลา้มเนือ้ รูเ้รื่องกายวิภาคศาสตร ์ตวัเขาเองไดศ้กึษา
รา่งกายมนษุยอ์ย่างละเอียดและไดผ้่าศพมาแลว้ ๓๐ ศพเพ่ือศกึษาระบบการท างานของกลา้มเนือ้และ
การไหลเวียนของโลหิต ดว้ยเหตนีุเ้อง เมื่อจะวาดภาพมนษุย ์ ท าใหเ้ขาเกิดจินตนาการเก่ียวกบัชีวติ
มนษุยล์กึล  า้ทะลปุรุโปรง่ วาดภาพมนษุยใ์หเ้ป็นมนษุยจ์รงิๆ 
  คณุสมบตัิทัง้ ๒ สว่นนีจ้ะเป็นเครื่องมือสรา้งศรทัธาใหเ้กิดขึน้ในศิษย ์ ถา้ผูส้อนไม่มีคณุสมบตัิ
ดงักลา่ว ศิษยไ์ม่มีศรทัธา การเรยีนการสอนก็สกัแตว่า่สอน วิชาการไม่เจรญิงอกงาม จิตใจก็ไม่มีเจรญิ
งอกงาม แมจ้ะจบเป็นบณัฑิต ความเป็นบณัฑิตก็ไมเ่จรญิงอกงาม 
 

  ขั้นที ่๒ กำรปลูกฝังผู้เรียน 
 

 กรอบในการปลกูฝังผูเ้รยีนคือไตรสิกขา ประกอบดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา  การปลกูฝังผูเ้รยีนใหมี้
ศีล สมาธิ ปัญญา  เป็นองคป์ระกอบส าคญัเบือ้งตน้ในการเรยีนการสอนยคุใหม่ คนไม่ดีท าอะไรกมี็
ปัญหาไปหมด เรยีนหนงัสอืไป วิชาท่ีไดม้ากก็ลายเป็นวิชามาร คนไม่มีสมาธิเรยีนหนงัสือไม่จ า เรยีนไป
หงดุหงิดไป คนไม่มีปัญญาเรยีนหนงัสือไม่รูเ้รื่อง น่ีคือสิ่งท่ีนกับรหิารการศกึษาตอ้งรูู้แ้ละใสใ่จใหม้าก 
  หลกัในการจดัการเรยีนการสอนแบบส านกัสตัยาไสของอาจารยอ์าจอง ชมุสาย ณ อยธุยาคือ ดี
ตอ้งมาก่อนเก่ง ความดีเป็นเครื่องมือสรา้งความเก่ง คนดีเม่ือไดร้บัการศกึษาไปจะกลายเป็นคเก่งไดไ้ม่
ยาก ศีล สมาธิ ปัญญามีลกัษณะเป็นทัง้วิธีการและเปา้หมายไปในขณะเดียวกนั นั่นคือในบางกรณี ถา้
ประสงคจ์ะใหค้นมีศลี สมาธิ ปัญญา ก็ใชว้ิธีการประกอบพิธีท าบญุ ใหท้าน สมาทานศีล หาโอกาสเขา้
วดัรบัศีลจากพระภิกษุอยู่เป็นประจ า นานไปก็จะมีอธัยาศยัเป็นคนมีศีล หมั่นฝึกปฏิบตัิกรรมฐานอยู่เป็น
ประจ านานไปกลายเป็นคนมีสมาธิดี ฝึกคิดฝึกใครค่รวญอยู่เสมอ นานไปกลายเป็นคนสติปัญญาด ี
อย่างนีเ้รยีกวา่เป็นทัง้วีธีการและเปา้หมาย 
  ในบางกรณี ศีล สมาธิ ปัญญาอยู่ในลกัษณะเป็นเปา้หมาย เช่น ประสงคจ์ะใหค้นมีศีล สมาธิ 
ปัญญา ตอ้งท ากิจกรรมหรอืพิธีกรรม อาจารยอ์าจองใชว้ิธีการใหเ้ดก็ท่ีศกึษาในโรงเรยีนสตัยาไสไหวพ้ระ
สวดมนต ์ สงัคมบางทอ้งท่ีมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจ า แลว้ใหถื้อเป็นโอกาสท่ีผูค้น
ในสงัคมนัน้จะไดม้ารวมกนัท าสาธารณประโยชนแ์ละพดูคยุกนัแตเ่รื่องดีงาม หรอืถือโอกาสอบรมสั่ง
สอนกนั ไม่นานจะกลายเป็นคนมีศีล บรกิรรม(ท่องบน่)หวัใจอิติปิโสหรอืหวัใจอรยิสจัจ ์ ๔(ตามแบบท่ีพล
                                                                                                                                                             

  
๙
 เลโอนาโด ดาวินชี เป็นชาวเมืองฟลอเรนซ ์อิตาล ีมีชีวิตอยู่ในชว่ง พ.ศ.๑๙๙๕-๒๐๖๒ ใน พ.ศ.๒๐๔๖ ขณะที่พ าอยู่

ในเมืองฟลอเรนซ ์ เขาวาดภาพเหมือนของลซิา เดล กิโอคอนดา ซึง่เป็นภรรยาของขนุนางผูใ้หญ่ทา่นหนึง่ ใชเ้วลาวาดอยู ่ ๔ ปี 
เมื่อวาดเสรจ็แลว้กลายเป็นงานสรา้งสรรคบ์นัลอืโลก ช่ือวา่ โมนาลซิา ปัจจบุนัอยูพ่ิพิธภณัฑล์ฟูวร ์กรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส  
       ขอ้มลูจาก วิกรม กรมดษิฐ์, มองซีอีโอโลก ภำค ๓, (กรุงเทพฯ: อลัลายด ์พริน้เตอรส์, ๒๕๕๑), หนา้ ๓๘๕-๔๐๑. 



 ๑๔ 

ตรหีลวงวิจิตรวาทการสอนไว)้อยู่เป็นประจ า ไม่นานกจ็ะกลายเป็นคนมีสมาธิดีและทา้ยท่ีสดุย่อมมีผลท า
ใหเ้กิดปัญญา  
 
  ขัน้ที ่๓ กรอบในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
 

  กรอบในการถ่ายทอดความรูค้วรด าเนินตามธรรมเนียมพระพทุธศาสนาคือ ปรยิตัิ ปฏิบตั ิปฏิเวธ 
ปรยิตัิก็คือ เรยีนทฤษฎี ปฏิบตัิคือฝึกปฏิบตัิตามทฤษฎีท่ีไดเ้รยีนมา ปฏิเวธคือการบรรลผุลของการปฏิบตั ิ 
วา่ตามหลกัพระพทุธศาสนาจรงิๆ ปรยิตัิก็คือพระพทุธพจน ์ ค าสั่งสอนของพระพทุธเจา้  ปฏิบตัิคือค า
สอนของพระพทุธเจา้ท่ีสรุปลงมาเป็นแนวปฏิบตัิในกรอบไตรสิกขา ปฏิเวธคือผลของการปฏิบตัิระดบัตน้
คือสขุ สงบ เยือกเย็น ระดบัสงูคือมรรค ผล นิพพาน การถ่ายทอดเนือ้หาใหค้รอบคลมุกระบวนวิชาตอ้ง
ประยกุตต์ามหลกัพระพทุธศาสนานี ้
  วิชาการอื่นๆ ก็มีกรอบในการถ่ายทอดความรูไ้มแ่ตกตา่งกนั ไม่วา่จะเป็นภาษาศาสตร ์
สงัคมศาสตร ์ วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ นั่นคือตอ้งมีทัง้ปรยิตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ จะใหน้ า้หนกัในสว่น
ไหนมากกวา่กนัขึน้อยูก่บัลกัษณะของวิชา  
  กรอบในการถ่ายทอดวิชาดา้นมนษุยศาสตรค์วรจะไดร้บัการเนน้ในดา้นไหน ? มีค าส  าคญัอยู่ ๒ 
ชดุท่ีควรน ามาพิจารณาประกอบการจดัการเรยีนการสอน คือ (๑)รูด้ ี ท าได ้ ใชเ้ป็น และ(๒)สอนใหรู้ ้ ท า
ใหด้ ูอยู่ใหเ้ห็น 
  “รูด้ ีท าได ้ใชเ้ป็น” เป็นเปา้หมายดา้นวิชาการ  รูด้ีคือรูป้รยิตัิ รูท้ฤษฎี  ท าไดค้อืปฏิบตัิไดต้ามท่ีรู ้
รูอ้ย่างไร ท าไดอ้ย่างนัน้ ใชเ้ป็นคือปฏิเวธ เมื่อเรยีนจบมาแลว้ไม่ไดเ้อาความรูม้าใสบ่า่แบกหาม แตเ่มื่อ
ถงึสถานการณท่ี์จ าเป็น สามารถน าความรูน้ัน้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ด ้
  “สอนใหรู้ ้ ท าใหดู้ อยู่ใหเ้หน็” เป็นกรอบในการสรา้งจรณะหรอืวิชาชีวิต ครูอาจารยต์อ้งการให้
ศิษยเ์ป็นมนษุยส์มบรูณ ์ เป็นคนดีมีศีลธรรม ตอ้งสอนเขาใหรู้ว้ิธีการท่ีจะเป็น ตอ้งท าใหด้อูยู่ใหเ้ห็นเป็น
ตวัอย่างท่ีดี(Role Model) 
  ซี.พี.ตัง้สถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒันข์ึน้มาผลิตบคุลากรของตวัเองก็ดว้ยวตัถปุระสงค ์ ๒ 
อย่าง คือ (๑)สรา้งบณัฑิตท่ีมีลกัษณะเฉพาะทาง (๒)สรา้งนกัปฏิบติั  หลกัคิดของซีพีท่ีตัง้
สถาบนัการศกึษาขึน้มา มีพืน้ฐานบนค าส าคญั ๒ ชดุดงัท่ีกลา่วมานัน้ 
  มีขอ้สงัเกตเพ่ือใหพิ้จารณาในท่ีนีด้งันี ้
  ความเป็นนกัทฤษฎีกบัความเป็นนกัปฏิบตัิ เป็นคนละสว่นกนั ใช่หรอืไม่ใช่ ? 



 ๑๕ 

  ทฤษฎีเกิดจากความคิดของคนแลว้เอาไปบรรจไุวใ้นต ารา วิธีปฏิบตัิเกิดจากสถานการณจ์รงิซึง่มี
ความแตกตา่งหลากหลายไปตามกาละ เทศะ บคุคล และสภาพแวดลอ้ม ใช่หรอืไม่ใช่ ? 
  การเป็นคนดีกบัการเป็นคนมีความรูท้างศาสนา เป็นคนละสว่นกนั ใช่หรอืไม่ใช่ ? 
  ความเป็นคนดีเกิดจากการปฏิบตัิตามหลกัศาสนาและกฎเกณฑท์างสงัคม หรอืเกิดจากความรู ้
ความเช่ียวชาญในวิชาการศาสนาและศาสตรต์า่งๆ ? 
  มีความรูเ้ช่ียวชาญวิชาการดา้นศาสนา เป็นหลกัประกนัไดห้รอืไม่วา่จะเป็นคนดี ? 
  จดัใหเ้รยีนวิชาศาสนา ผลท่ีไดค้ือมีความรูเ้ขา้ใจหลกัศาสนา ไม่ใช่ความเป็นคนดี ใช่หรอืไม่ใช่ ? 
  ความพยายามของหลายคนท่ีจะใหมี้การเรยีนการสอนวิชาศาสนาในโรงเรยีน ในวิทยาลยั หรอื
ในมหาวิทยาลยั ดว้ยหวงัวา่จะท าใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ี จงึเป็นความหวงัดีท่ีไม่ตรงกบัความจรงิ เพราะ
ความจรงิก็คือวา่ มีการเรยีนการสอนวิชาศาสนา ผลท่ีไดก้็คือความรูค้วามเขา้ใจวิชาศาสนา ไม่ใช่ความ
เป็นคนดี  ความเป็นคนดีจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อไดน้  าเอาความรูว้ิชาศาสนานัน้ๆ มาปฏิบตัิ 
  วิชามนษุยศาสตรก์เ็หมือนกนั เรยีนจบแลว้ สิ่งท่ีไดค้อืความรู ้ แตไ่ม่แน่วา่จะมีความเป็นมนษุยท่ี์
สมบรูณห์รอืไม่ เป็นเรื่องท่ีน่าขบคิด  ประเดน็ท่ีนกัการศกึษาตอ้งรูใ้นเบือ้งตน้คือ หลกัวิชาการทัง้หลาย
จะเจรญิงอกงามและเป็นประโยชนต์อ่ชีวิตใดๆ ตอ้งมีการปฏิบตัิและเกิดผลของการปฏิบตัิ ซึง่จะก่อผล
สืบเน่ืองคือ “ปีติ” แปลวา่ความอิ่มใจท่ีจะยอ้นกลบัไปหลอ่เลีย้งชีวิตใหส้ดช่ืนดื่มด ่าไปกบัหลกัวิชาการนัน้ 
 
เป้ำหมำยของกำรเรียนกำรสอนวิชำมนุษยศำสตร ์
   

  เป้ำหมำยที ่๑ ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร 
   

    (๑) จนิตำมยปัญญำ 
   

  “จินตามยปัญญา” แปลวา่ ความรูเ้กิดจากการคิดพิจารณาหาเหตผุลดว้ยตวัเอง สดุยอดแห่งการ
สอนคือ การท าใหค้นรูจ้กัคิดและคิดเป็น อินเดียโบราณมีวิธีการแยบยลในการสอนลกูหลานใหเ้ป็นคน
ช่างคิด รูจ้กัคิดและคิดเป็นอย่างไร ? เขาสรา้งเทพนิพยายหรอืเทพปกรณมัขึน้มา สงัคมอินเดยีเตม็ไป
ดว้ยเทพเทพี มีตวัตนอย่างไร อยูท่ี่ไหน เป็นอยู่อย่างไรไมมี่ใครรู ้  แตก่็สรา้งเรื่อง ป้ันเป็นรูป เขียนเป็น
ภาพ สรา้งสถานท่ีประดิษฐ์สถิตใหเ้ป็นหลกัแหลง่แลว้กราบไหวบ้ชูา เรื่องเทพเทพีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ? 
เป็นเรื่องท่ีมีความสลบัซบัซอ้นอย่างน่าอศัจรรย ์  เทพนิยายหรอืเทพปกรณมัเป็นจินตนาการของมนษุย์
ลว้นๆ ซึง่บางกรณีอาจเป็นความจรงิและตรงกบัความจรงิท่ีมีอยู่จรงิๆ บางกรณีอาจไม่เป็นความจรงิและ
ไม่ตรงกบัความจรงิๆ ใดเลย 



 ๑๖ 

  สจัธรรมท่ีเป็นสากลสงูสดุมีความสลบัซบัซอ้นเกิดกวา่ท่ีจะถ่ายทอดออกมาดว้ยค าพดูได ้ คน
โบราณจงึสรา้งเทพนิยายขึน้มาเพ่ือท่ีจะถ่ายทอดความจรงิของโลก ซึง่กระบวนการในการสรา้งนัน้ตอ้ง
ใชจิ้นตนาการท่ีละเอียดซบัซอ้น ดงันัน้ สงัคมมีเรื่องเทพเทพีมาก ย่อมเป็นเครื่องแสดงวา่คนในสงัคมเป็น
พวกเจา้ความคิด (ไม่ใช่คนท่ีงมงายอย่างท่ีเขา้ใจกนั) ชอบคิดชอบจินตนาการสรา้งสรรค ์คนเหลา่นีเ้ม่ือมี
โอกาสเรยีนปรชัญาและวิทยาศาสตรค์วบคูไ่ปดว้ย จงึกลายเป็นคนเก่งท่ีหาใครเทียบไดย้าก 
  การเรยีนการสอนวิชามนษุยศาสตร(์เชน่วิชาตรรกศาสตร)์ตอ้งมีสว่นท าใหผู้รู้จ้กัคดิ คิดได ้ คดิ
เป็น ท่ีเรยีกกนัในภาษาพระพทุธศาสนาวา่ “โยนิโสมนสิการ” แปลตามอกัษรวา่ การท าไวใ้นใจโดยแยบ
คาย หมายถงึ การคิดหรอืพิจารณาอย่างถกูวิธี ถกูทาง มีเหตผุล เป็นเครื่องมือปลกุเรา้ใหเ้กิดความรูส้กึดี
งาม๑๐ คิดแบบโยนิโสมนสิการนีเ้องท่ีท าใหเ้กิดปัญญา 
  ทฤษฎีทัง้หลายไม่ไดเ้กิดจากการอา่นหรอืฟังมาจากใคร ทฤษฎีท่ีแทจ้รงิตอ้งเกิดจากความคิด
ของตวัเองลว้นๆ ค าวา่ “ทฎษฎี” เป็นภาษาสนัสกฤต ตรงกบัภาษาบาลีวา่ “ทิฏฐิ” แปลวา่ ความเหน็  
“ทฤษฎี” เป็นความเห็น ไมใ่ช่ตวั “ความรู”้ อย่างท่ีหลายคนเขา้ใจ จะเห็นวา่นกัทฤษฎีหลายคนไม่ไดเ้รยีน
หนงัสือ ไม่ไดฟั้งอะไรจากใครมาก หลายคนไมไ่ดอ้่านอะไรมาก ท่านเหลา่นัน้สรา้งทฤษฎีจากความคิด
ลว้นๆ 
 
 
 
 
 

   (๒) สุตมยปัญญำ 
 

  “สตุมยปัญญา” แปลวา่ ความรูเ้กิดจากการสดบัเลา่เรยีน ความรูแ้บบท่ีเรยีกวา่สตุมยมปัญญา
คืออะไร ? ความจรงิตอ้งถามก่อนวา่ “ความรูค้ืออะไร ?” ขอ้มลูบวกกบัความจ าจดัเป็นความรูห้รอืไม่ ? 
คนอา่นหนงัสือมาก ไดยิ้นไดฟั้งมามากและท่ีส  าคญัคือจ าไดม้ากถือวา่เป็นคนมีความรูม้ากหรอืไม่ ? 

                                                 

  
๑๐

 การคิดอยา่งนี ้เรยีกโดยศพัทว์ชิาการดงันี ้(๑)คิดถกูวิธี คือ อบุายมนสกิาร (๒)คดิถกูทาง คือ ปถมนสกิาร (๓)คิดมี
เหตผุล คือ การณมนสกิาร (๔)คดิเป็นเครือ่งมือปลกุเรา้ใหเ้กิดความรูส้กึดงีาม คือ อปุปาทมนสกิาร 
                 โยนิโสมนสกิารโดยพิสดาร หมายถงึวธีิคิด ๑๐ แบบคือ (๑)แบบสบืสาวเหตปัุจจยั (๒)แบบแยกแยะสว่นประกอบ 
(๓)แบบสามญัลกัษณห์รอืแบบรูเ้ทา่ทนัธรรมดา (๔)แบบอรยิสจัจห์รอืแบบแกปั้ญหา (๕)แบบอรรถธรรมสมัพนัธห์รอืแบบตาม
หลกัการและความมุง่หมาย (๖)แบบคณุโทษและทางออก (๗)แบบคณุคา่แทแ้ละคณุคา่เทียม (๘)แบบอบุายปลกุเรา้คณุธรรม 
(๙)แบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจบุนั (๑๐)แบบแยกแยะแจกแจง 
                 ผูป้ระสงคค์  าอธิบายโดยพิสดาร ศกึษาไดจ้าก พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม, พิมพค์รัง้ที่ ๖,(กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๖๖๗-๗๒๖. 



 ๑๗ 

ความรูท่ี้เรยีกวา่ “สตุมยปัญญา” คือความรูท่ี้มีจดุเริม่ตน้จากการฟังแลว้เกิดความเขา้ใจบวกกบัความจ า 
ผ่านการสงัเคราะหว์เิคราะหส์รุปตามความหยั่งเห็น(Intutution)ของตวัเอง ตรงนีค้ือสตุมยปัญญา 
  ประมวลความรูใ้นวิชามนษุยศาสตร ์ ไม่ควรเป็นสตูรส  าเรจ็หรอืเป็นชดุความรูส้  าเรจ็รูปท่ีมีความ
เป็นปรนยัมากเกินไป แตค่วรมีลกัษณะปลายเปิดยืดหยุ่นและมีความเป็นอตันยัสงู มีลกัษณะตรงกบั
ศพัทท์างพระพทุธศาสนาวา่ “กงัขานิยะ” แปลวา่ เรื่องท่ีควรสงสยั๑๑ ตอ้งเป็นเรื่องท่ีควรสงสยั ซึง่เป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนรูจ้กัสงัเคราะหว์ิเคราะหข์อ้มลูแลว้ประมวลสรุปเป็นความรูข้องตวัเอง ครูอาจารย์
ผูส้อนตอ้งมีวิธีกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตวัเอง 
 

   (๓) ภำวนำมยปัญญำ 
   

  “ภาวนามยปัญญา” แปลวา่ ความรูเ้กิดจากการอบรมลงมือปฏิบตัิ หมายถงึวา่ เมื่อคิดทฤษฎี
อะไรขึน้มาไดห้รอืไดยิ้นไดฟั้งทฤษฎีใดแลว้น ามาสูก่ารปฏิบตัิ จนประสบความส าเรจ็หรอืไม่ประสบ
ความส าเรจ็ ตรงนีจ้ะท าใหเ้กิดความรูท่ี้เรยีกวา่ “ภาวนามยปัญญา” ธรรมเนียมทางพระพทุธศาสนานิยม
หมายถงึการลงมือปฏิบตัิกรรมฐาน ความรูเ้กิดจากการปฏิบตัิกรรมฐานเรยีกวา่ “อภิญญา” แปลวา่ 
ความรูย่ิ้ง ประกอบดว้ยความรูท่ี้ท าให ้ (๑)แสดงฤทธ์ิได ้ (๒)มีหทิูพย ์ (๓)มีตาทิพย ์ (๔)ระลกึชาตไิด ้ (๕)รู ้
ความคิดของคนอื่น และเม่ือปฏิบตัิตอ่ก็จะท าใหไ้ดค้วามรูข้ัน้สงู(๖)ความรูท้  าใหห้มดกิเลส  ถามวา่ “การ
ปฏิบตัิกรรมฐานเท่านัน้ท าใหเ้กิดความรูเ้หลา่นีห้รอื ?” ความรูท่ี้เรยีกวา่อภิญญา เกิดมาจาก
องคป์ระกอบ ๒ สว่นคือ (๑)ขอ้มลูท่ีสั่งสมมา อาจมาจากการสั่งเกต การศกึษาจากต ารา จากค าบอกเลา่ 
(๒)ฌานจิต คือการเพ่งพินิจ 

                                                 

  
๑๑

 ธรรมเนียมพระพทุธศาสนา มีวธีิปฏิบตัิหรอืหลกัความเช่ือในเรือ่งที่ควรสงสยั ๑๐ วิธีคือ (๑)อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยฟัง
ตามกนัมา (๒)อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการถือสบืๆกนัมา (๓)อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการเลา่ลอื (๔)อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการอา้งต ารา
หรอืคมัภีร ์ (๕)อยา่ปลงใจเช่ือเพราะตรรก (๖)อยา่ปลงใจเช่ือเพราะการอนมุาน (๗)อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการคดิตรองตามเหตผุล 
(๘)อยา่ปลงใจเช่ือเพราะเขา้กนัไดก้บัทฤษฎีที่พินิจไวแ้ลว้ (๙)อยา่ปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลกัษณะนา่จะเป็นไปได ้ (๑๐)
อยา่ปลงใจเช่ือนบัถือวา่ “ทา่นสมณะนีเ้ป็นครูของเรา”  เมื่อใดรูเ้ขา้ใจดว้ยตนวา่ “ธรรม-เรือ่ง-เหลา่นีเ้ป็นอกศุล เป็นกศุล มีโทษ 
ไมม่ีโทษเป็นตน้แลว้ จึงควรละหรอืถือปฏิบตัิตามนัน้ 
                   วิธีปฏิบตัิเหลา่นีป้รากฏในพระสตูรที่มี ๒ ช่ือคือ “เกสปตุตยิสตูร” เพราะพระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่ชาวเกสปตุต
นิคม และช่ือวา่ กาลามสตูร เพราะทรงแสดงแกช่านเผา่กาลามะ  วรรณะกษัตรยิ ์ซึง่เป็นชาวเกสปตุตนิคมนั่นเอง 



 ๑๘ 

  นาโรปะในสหรัฐอเมริกา๑๒เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ก่อตั้ งข้ึนโดยอาศยั
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีรฐับาลรบัรอง จัดการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการ “ฌานศึกษาหรือธยานศึกษา(Contemplative Education) สอนวิชาพระพทุธศาสนา สอน
วิชาพทุธปรชัญาควบคู่กับไปการปฏิบตัิกรรมฐาน ผสมผสานการฝึกสติ เจรญิปัญญา สรา้งวิธีคิด
วิเคราะหปั์ญหา เหมือนกบัวิธีการท่ีพระพทุธศาสนานิกายเซนฝึกคนใหข้บคิดปัญหา เป็นปัญหาท่ี
ยากแต่ในท่ีสุดกเ็กิดการตรัสรู้แบบฉบัพลนั(Sudden Satori)  มุ่งพฒันาความคิดผสมผสานกบัการ

ปฏิบติัธรรม ประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่ท่ี วิธีการเรียนวิธีการสอน(Learning-Teaching Method)ท่ีใช้

วธีิบูรณาการเน้ือหาวชิาเขา้กบัประสบการณ์จริงในชีวติ ไม่ไดอ้ยูท่ี่ เน้ือหาวิชา(Subject-Matter)แต่
เพียงอยา่งเดียว กล่าวคือ จะสอนวิชาการไหนกต็าม ประเดน็ส าคญัอยูท่ี่วธีิการท่ีเรียกว่า “ฌานศึกษา 
หรือธยานศึกษา(Contemplative Education)” ใหเ้พ่งพินิจเขา้ถึงแก่นความจริง 

ฌานศึกษาหรือธยานศึกษา(Contemplative Education) เป็นทฤษฎีการจัดการศึกษาท่ี
ผสมผสานการเรียนรูเ้ขา้กบัประสบการณ์ตรงโดยกระบวนการฝึกสติเจรญิปัญญา ใหมี้สติในขณะ
ปัจจุบัน ใชส้ติเป็นหัวใจในการด าเนินงาน  ฝึกใหมี้เมตตากรุณาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เนน้การ
ปฏิบัติกรรมฐาน ผสมผสานระหว่างปริยัติ (ทฤษฎี)และปฏิบัติ(กรรมฐาน) เป็นการรวมเอาวิธี
การศึกษาท่ีดีท่ีสุดของตะวนัออกกับตะวนัตกเขา้ดว้ยกัน ท าใหน้ักศึกษาสามารถเรียนรูต้วัเองได้
อย่างลกึซึง้ สามารถท างานและอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
  กระบวนการเรยีนการสอนวิชามนษุยศาสตร ์ ควรสง่เสรมิผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองใหม้าก 
ในขณะเดียวกนักมี็การลงมือปฏิบตัิใหม้ากในรายวิชาท่ีตอ้งมีภาคปฏิบตัิ ความรูท่ี้เกิดขึน้จากการฝึกฝน
อบรมมีความเป็นอมตะไมรู่จ้กัเสื่อมคลาย 
 
 
  
  เป้ำหมำยที ่๒ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตัวเอง 
  

                                                 

  
๑๒

 มหาวิทยาลยันาโรปะ ก่อตัง้โดยทา่นโจกยมั ตรุงปะรว่มกบัพระทิเบตพลดัถ่ิน ใน พ.ศ.๒๕๑๗ ณ โบลเดอร ์มลรฐั
โคโลราโด ค าวา่ “นาโรปะ” เป็นช่ือของปรมาจารยช์าวอินเดยีซึง่มีชีวติอยูใ่นช่วง พ.ศ.๑๖๔๓ เป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการเผย
แผพ่ระพทุธศาสนาแบบทิเบต 



 ๑๙ 

  ความสามารถในการบรหิารจดัการตวัเอง จดัเป็นวิชาชีวิต(หรอืทกัษะชีวิต) เป็นเรื่องท่ีไม่มีสตูร
ส  าเรจ็อยู่ในต าราใดๆ แตเ่กิดจากสภาพแลว้ภายนอก มวลประสบการณห์ลากหลายท่ีไดร้บัมาแตล่ะวนั 
และการคิดใครค่รวญของตวัเอง จนกลายเป็นความสามารถใน ๓ ดา้น คอื 
   (๑) มองตัวเองออก 
   รูก้  าลงั รูฐ้านะของตวัเอง รูจ้ดุออ่นจดุแขง็ของตวัเอง ในขณะเดียวกนักพ็ฒันาตวัเองใหมี้
คณุธรรมคือยดึมั่นในความจรงิ มีความเดด็เดี่ยวเขม้แขง็และปลอ่ยวางซึง่เป็นคณุธรรมท่ีจะท าใหด้  ารง
ตนอยู่ได ้
   (๒) บอกตัวเองได ้
   รูค้น รูส้ภาพแวดลอ้มจนถงึขัน้บอกตวัเองไดว้า่ คนนี ้ สภาพแวดลอ้มนีด้ีหรอืไมด่ีอย่างไร ควรจะ
เก่ียวขอ้งสมัพนัธแ์คไ่หนอย่างไร  
   (๓) ใช้ตวัเองเป็น 
  รูง้าน รูว้ิธีท างาน และรูค้วามสามารถและความถนดัของตวัเองท่ีเหมาะกบังานนัน้ๆ  มีอปุนิสยั
ท างานใหส้  าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์ มีอปุนิสยัรูจ้กัผอ่นพกั รูจ้กัใหร้างวลัชีวิต มีมมุสงบในขณะท างานและ
หลงัเวลาท างาน 
 
  เป้ำหมำยที ่๓ บูรณำกำรใน ๓ หลักวิชำ 
 

  รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไมไ่ดจ้ดัใหศ้กึษาเพ่ือเป็นพืน้ฐานของการศกึษาสาขาวิชา
(วิชาเอก)ตา่งๆ อย่างท่ีนกัวิชาการบางท่านเขา้ใจกนั และวิชามนษุยศาสตรก์็เชน่เดียวกนั ไมไ่ดมี้ไวเ้พ่ือ
เป็นพืน้ฐานของการศกึษาสาขาวิชาใดๆ ไม่ไดจ้  าเพาะเจาะจงวา่จะตอ้งเก่งดา้นนัน้ดา้นนี ้  แตมี่ไวเ้พ่ือ
เป็นแกนในการบรูณาการวิชาการและวิชาชีพเขา้กบัวิชาชีวิต(ทกัษะชีวิต) 
  วิชาการ คือ ความรูค้วามเขา้ใจวิชาสาขาตา่งๆท่ีไดศ้กึษาจบไม่วา่จะเป็นระดบัปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอก 
  วิชาชีพ คือ ความสามารถอนัเป็นมวลประสบการณท่ี์เกิดจากการประยกุตค์วามรูส้าขาวิชาตา่งๆ 
เพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ีการงาน 
  วิชาชีวิต คือ ความรูค้วามเขา้ใจหลกัการด าเนินชีวิตในฐานะตา่งๆทางสงัคม เช่น ฐานะลกู ฐานะ
สามีภรรยา ฐานะบิดามารดา  
  มีความจ าเป็นอย่างไรท่ีตอ้งบรูณาการ ๓ หลกัวิชานีเ้ขา้ดว้ยกนั ? คนเก่ง มีความรูค้วาม
เช่ียวชาญ มีอาชีพการงานมั่นคง เวลาเกิดปัญหาขึน้ในชีวิตสว่นตวัหรอืชีวิตครอบครวั แน่ใจหรอืไม่วา่จะ



 ๒๐ 

สามาระแกปั้ญหานัน้ๆ ได ้ เหมือนกบัคนท่ีมีแตค่วามดี เวลาประสบกบัปัญหา ความดีจะช่วยแกปั้ญหา
ไดห้รอืไม ่ ? ดงันัน้ คนเกง่จงึตอ้งมีความดีดว้ย มีความจรงิ(คือรูส้จัธรรมแห่งชีวิต)ดว้ย และมีอารมณ์
สนุทรยีะนั่นคือมีความงามดว้ย คนดีก็ตอ้งมีความเก่งและความงามดว้ยเช่นเดียวกนั วิชามนษุยศาสตร์
ท่ีพงึประสงคจ์งึควรมีสาระทัง้ท่ีเป็นเรื่องความดี(นั่นคอืวิชาศาสนา) เรื่องความจรงิ (นั่นคือวิชาปรชัญา) 
และเรื่องความงาม(นั่นคือวชิาศิลปะดนตร)ี เหมือนรายวิชาในศิลปศาสตร ์ ๑๘ ประการท่ีคนโบราณจดั
ใหล้กูหลานไดเ้รยีนกนั คนเก่ง มีความรูค้วามสามารถ มีอาชีพการงานมั่นคงสามารถอยู่กบัคนอื่นได้
หรอืไม ่? วิชามนษุยศาสตรต์อ้งเป็นแกนในการบรูณาการวิชาการและวิชาชีพเขา้กบัวิชาชีวิตใหไ้ด ้
  
 
 


