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มนุษย์สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ทัง( ในด้านทางกายภาพ ทีม* คี วามแตกต่างกันในแต่ละพืน( ที* เช่น
ลักษณะภูมอิ ากาศ ลักษณะภูมปิ ระเทศ อีกทัง( ในด้านความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทต*ี ่างกัน ย่อมส่งผลให้มนุ ษย์มี
ความต่างกันโดยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ นสีผวิ ลักษณะของนัยน์ตา รูปร่างหน้าตา โครงสร้างทางกายภาพของแต่ละ
บุคคล นอกจากนี(ในด้านอารมณ์ ความคิด และความรู้สกึ ทางด้านจิตใจย่อมแตกต่างกันเช่นกัน ในความต้องการขัน(
พืน( ฐานของมนุษย์ ซึง* มีความต้องการในด้าน สรีระ ความมันคงปลอดภั
*
ยหรือสวัสดิภาพ ความรักและเป็ นส่วนหนึ*งของ
หมู่คณะ การรูส้ กึ ว่าตนเองมีค่า และการรูจ้ กั ตนเอง ตามสภาพทีแ* ท้จริงและพัฒนาตามศักยภาพของตน
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Abstract
The human can rapid development both of different physics in each area such as weather
atmosphere, topography character and the fertility in the nature that made the different for human body; the
skin color, the eyes, the emotion, the opinion and the feeling in their mind. The basic of human needs were
safety and health, love, teamwork, oneself valuable and known oneself in real state that ready to develop
himself.
Key words: Psychology, Happy, Calm, Bright, Smart.

บทนํา
ความเห็นต่างของมนุษย์ในปั จจุบนั กับความเจริญก้าวหน้าอย่างไร้ขดี จํากัดนานัปการ สะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลทีต* ่างกัน ทัง( ในด้านการดํารงชีวติ เฉพาะตน ตลอดถึงหน้าทีก* ารงานความรับผิดชอบ ทีแ* ต่ละ
บุคคลย่อมมีบริบททีแ* ตกต่างกัน สิง* เหล่านี(ลว้ นเกิดขึน( จากความต้องการของมนุษย์ทแ*ี ตกต่างกัน เป็ นความต้องการขัน(
พื(นฐานเพื*อการอยู่ร อด ที*ป ระกอบไปด้ว ยการเรียนรู้และความเข้าใจที*แ ตกต่ างกันและตามความหมายของคําว่ า
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“มนุษย์”1 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง สัตว์ทร*ี จู้ กั ใช้เหตุผล สัตว์ทม*ี จี ติ ใจสูง จึงส่งผลให้
เกิดการกระทํา ในด้านความต้องการของมนุษย์ทแ*ี ตกต่างกัน
ชาร์ลส์ ดาร์วนิ (Charles Darwin) ผู้สร้างทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของมนุ ษย์ กล่าวถึงลักษณะของมนุ ษย์ในราว
พ.ศ. 2402 ซึง* เป็ นทีย* อมรับโดยทัวกั
* นในลักษณะของมนุ ษย์คอื สิง* มีชวี ติ ทีม* คี วามต้องการทัง( อาหาร นํ(า อากาศ เพื*อ
ความอยู่รอด ตลอดจนถึงการสืบพันธุ์ มนุษย์จดั ได้ว่า มีลกั ษณะพิเศษทีก* ่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า คือความเฉลียว
ฉลาดทีส* ามารถดัดแปลงสิง* ต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดว้ ยสมอง ทีน* ักวิทยาศาสตร์ได้สรุปถึงสมองของมนุ ษย์ มี
นํ(าหนักมากกว่าสัตว์ประเภท อื*นๆ ถึง 50 เท่าตัว ส่งผลให้มนุษย์มสี ติปัญญา สามารถเรียนรูแ้ ละสร้างภาพจินตนาการ
ด้านความคิด โดยการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ*งไปยังอีกรุ่นหนึ*ง ตัง( แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั

จิ ตวิ ทยากับธรรมชาติ ของมนุษย์
การที*ม นุ ษ ย์จํ า เป็ น ต้ อ งเรีย นรู้เ พื*อ ที*จ ะสามารถอยู่ร่ ว มกัน ได้อ ย่ า งมีค วามสุ ข ในความต่ า งของมนุ ษ ย์
จําเป็ นต้องเรียนรูเ้ รื*องธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ในสังคมตามความเป็ นจริง ซึง* จะส่งผลให้ มนุษย์สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของตนเองและผู้อ*นื ได้ โดยนํ าไปสู่การมีสมั พันธ์ภาพที*ดตี ่อกัน เพราะธรรมชาติของ
มนุษย์เรามีทงั ( อารมณ์และความรูส้ กึ ทีเ* ป็ นตัวของตัวเอง ทัง( ในความเหมือนและความแตกต่างกัน ทัง( ค่านิยม ความเชื*อ
ทีแ* ต่ละคนจะถูกหล่อหลอมโดยธรรมชาติทงั ( จากความต้องการในสัญชาตญาณของตนเอง ตลอดจนถึงความรูส้ กึ ผิดชอบ
ชัวดี
* การควบคุมอารมณ์ความคิดและความรูส้ กึ ทีส* ่งผลถึงการกระทํา ในแง่ของนักทฤษฎีการวิเคราะห์จติ กล่าวคือ
พืน( ฐานพฤติกรรมของมนุ ษย์มผี ลจากจิตไร้สํานึกทีม* ผี ลติดตามตัวที*เรียกว่ากระบวนการจิตไร้สํานึกเกิดจากแรงจูงใจ
ของตนเองที*ไม่รูต้ วั (Unconscious Motivation) ซึ*งเป็ นธรรมชาติของความต้องการของมนุ ษย์ ตลอดจนถึงส่งผลใน
ด้านความรู้สกึ อารมณ์ ความกลัว ความเกลียด ความรัก ที*เกิดขึน( โดยไม่รู้ตวั เช่นกัน สิง* นัน( คือพฤติกรรม และการ
แสดงออกของมนุ ษย์ทุกคน โดยในโครงสร้างของมนุ ษย์ จะประกอบไปด้วย ID Ego และ Super-ego ในหลักคิดของ
มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) และ โรเจอร์ (Carl R. Rogers) มีความเชื*อเหมือนกันว่า “มนุ ษย์มคี วามแตกต่างกัน
จากประสบการณ์ และการรับรู้ ทีแ* ต่ละคนจะเห็นคุณค่าและความพึงพอใจในตนเองทีแ* ตกต่างกัน” มนุ ษย์มกั ถูกหล่อ
หลอมจาก ความต้องการขัน( พื(นฐานทางร่างกายของตนและแรงขับทางเพศซึ*งนับได้ว่าเป็ นสัญชาตญาณของความ
ก้าวร้าว ในด้านของความต้องการขัน( พืน( ฐานคือ ความต้องการอาหาร การขับถ่าย และความต้องการทางเพศทีม* นุ ษย์
สามรถควบคุมได้ดว้ ยความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
* โดยอธิบายได้ตามโครงสร้างของมนุษย์ดงั ต่อไปนี(

ความต้องการขัน: พื:นฐานของมนุษย์ ประกอบด้วย
1. Id คือ การแสวงหาความสุขเพื*อตนเองตามธรรมชาติ ทีต* ดิ ตัวมาแต่เกิด และมีจุดมุ่งหมายเพื*อเสนอความ
ต้องการเพียงอย่างเดียว เพื*อความพึงพอใจเป็ นหลัก (Pleasure Principle) เช่น ความต้องการอาหาร นํ(า และความ
ต้องการทางเพศ ทีเ* ป็ นตัวผลักดันให้ Ego เป็ นไปตามสิง* ต่างๆ ที* Id ต้องการ
2. Ego คือ การใช้เหตุผลทีน* ําจริยธรรมระหว่าง Id และ Super Ego เข้ามาเป็ นตัวกําหนดในด้านพฤติกรรม
เป็ นส่วนของบุคลิกภาพทีไ* ด้รบั การพัฒนาในหลักแห่งความเป็ นจริง (Reality Principle)
3. Super Ego คือ ประเพณี และวัฒนธรรมทีส* ่งผลต่อการดํารงชีวติ ทัง( ต่อตนเองและผูอ้ *นื เพื*อความสงบสุข
เป็ นระยะแห่งการพัฒนาของมาตรฐานของแต่ละบุคคล (Phallic Stage) โดยได้รบั ค่านิยมจากบิดามารดาเป็ นหลัก ว่า
ต้องทํา ควรทําอะไร อย่างไรบ้าง นับว่าเป็ นเกณฑ์ทไ*ี ด้รบั ผลจากการเลียนแบบพฤติกรรมของบิดาและมารดาเป็ นหลัก
1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครัง( ที* 4, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อกั ษรเจริญ
ทัศน์, 2531).

มนุษย์มคี วามแตกต่างกันทัง( ในด้านความต้องการขัน( พืน( ฐานของร่างกาย และจิตใจ จึงส่งผลให้การตอบสนอง
ความต้องการของมนุ ษย์ มีการพัฒนาจากความต้องการพื(นฐานไปสู่ขนั ( สูงสุด ที*ใ นหลักจิตวิทยาสิง* สําคัญของ
แนวความคิดด้านพฤติกรรมของมนุ ษย์ จอห์น บี.วัตสัน (John B. Watson) กล่าวคือ พฤติกรรมหลักของมนุ ษย์เกิด
จากความสัมพันธ์ของสิง* เร้าและการตอบสนองในด้านพฤติกรรม ซึง* ในด้านการพัฒนาพฤติกรรมนัน( มนุ ษย์สามารถมี
เสรีภาพในความคิด ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในความต้องการขัน( พืน( ฐานของมนุ ษย์ตามแนวความคิดของมาสโลว์
(Maslow) กล่าวไว้มี 5 ขัน( คือ
1. ความต้องการทางด้านสรีระ (Physiological Needs)
ความต้องการทางร่างกายเพื*อการมีชวี ติ อยู่เริม* ตัง( แต่ในระดับพื(นฐาน ในวัยทารกทีต* ้องการเพียง กินอิม*
และพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ กล่าวได้ว่า ในวัยเด็กนี(สาํ คัญมาก เมื*อเด็กได้รบั ความต้องการอย่างเต็มที* ส่งผลให้การ
พัฒนาในขัน( ที* 2 ก็ถูกพัฒนาไปตามลําดับ
2. ความต้องการความมันคงปลอดภั
F
ยหรือสวัสดิ ภาพ (Safety Needs)
การเลี(ย งดูเป็ นอย่า งดีด้ว ยความทะนุ ทนอม ก่ อให้เ กิด ความรู้ส ึกความมัน* คง ปลอดภัย ส่งผลให้เ กิด
ความรูส้ กึ มันใจในตนเอง
*
และสามารถเติบโตไปได้เรื*อยๆ ซึง* นับเป็ นการพัฒนาไปในอีกขัน( หนึ*งในด้านการพัฒนา
3. ความต้องการความรักและเป็ นส่วนหนึF งของหมู่คณะ (Love and Belonging Needs)
การมีปฏิสมั พันธ์ทด*ี ตี ่อผูอ้ *นื และสังคม มีจาํ เป็ นต่อการเรียนรูร้ ่วมกัน ดังนัน( ไม่ว่าจะเป็ นในด้านความมันใจ
*
ตนเอง ด้วยการแสดงขีดความสามารถของตนเองได้อย่างมีความสุข และสามารถเป็ นทีย* อมรับในสังคมก็เป็ นส่วนหนึ*ง
ของการพัฒนาในขัน( ต่อไป
4. ความต้องการทีFรสู้ ึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs)
ความต้องการในขัน( นี(เป็ นการพัฒนาจากขัน( ที*ผ่านมา ด้วยศักยภาพของตนเอง จนเป็ นทีย* อมรับของหมู่
คณะ ทําให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า ในขัน( นี(สามารถพัฒนาได้อยู่ตลอดเวลาซึ*งจะส่งผลได้อย่างสมบูรณ์ต้อง
ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มขัน( มาโดยตลอด
5. ความต้องการทีF จะรู้จกั ตนเอง ตามสภาพทีF แท้จริ งและพัฒนาตามศักยภาพของตน (Need for
Self Actualization)
จากความต้อ งการในทุ ก ขัน( การพัฒ นาจะส่ง ผลได้อ ย่ า งสมบูร ณ์ เป็ น ลํา ดับ ขัน( แต่ ส ิ*ง ที*สํา คัญ ในการ
ตอบสนองความต้อ งการของมนุ ษย์อ ย่า งสมบูร ณ์ นัน( ขึ(นอยู่กบั การดํา เนิน ชีวิต แต่ ละช่ ว งวัย ที*ต้อ งควบคู่กบั หลัก
จริยธรรม คุณธรรมที*ส่งผลให้เกิดความถูกต้องทัง( ในด้านของตนเอง และเป็ นทีย* อมรับของผูอ้ *นื ซึ*งนับว่าเป็ นสิง* ทีไ* ม่
สามารถควบคุมได้ จึงนับได้ว่าเป็ นเรื*องทีย* าก ด้วยเหตุและปั จจัยหลักๆ 2 ประการคือ ประการแรกพันธุกรรม คือ การ
ถ่ายทอดลักษณะของบรรพบุรุษทีผ* ่านทางชีววิทยาทีเ* รียกว่า “ยีนส์” (Genes) ซึง* อยู่ในโครโมโซม (Chomosome) และ
อีกประการหนึ*งคือ สิง* แวดล้อม คือ สิง* เร้าทีก* ่อให้เกิดพฤติกรรมทัง( ทางด้านกายภาพและสภาวะของจิตใจของแต่ละ
บุคคล ซึง* กล่าวได้ว่ามนุษย์มคี วามแตกต่างกันดังต่อไปนี(
1. ความแตกต่างทางด้านกาย คือ ลักษณะทางร่างกายทีแ* ตกต่างกัน เช่น รูปร่าง หน้าตา อายุ เพศ
ลักษณะของสีผวิ เส้นผม เล็บฯลฯ และลักษณะอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึง* จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล รวมถึงใน
ลักษณะการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต กลุ่มเลือด ปฏิกริ ยิ าที*มตี ่อยาและ
สารเคมีอ*นื ๆ ฯลฯ ซึง* สามารถวัดได้โดยการใช้เครื*องมือวัดเท่านัน(
2. ความแตกต่างทางอารมณ์ คือ อารมณ์ท*สี ่งผลต่อพฤติกรรม และในด้านการกระทํารวมถึงในการ
เรียนรู้นัน( ด้วยหลักทางจิตวิทยามีความเห็นว่า การมีอารมณ์ในทางบวก เช่น อารมณ์ดใี จ ร่าเริง ยินดี สบายใจ จะ
ก่อให้เกิดผลดีทางด้านพฤติกรรม ส่วนอารมณ์ในทางลบ เช่น อารมณ์โกธร กลัว เศร้า อิจฉา ตื*นเต้นตกใจ มักเป็ นตัว
รบกวน ก่อให้เกิดพฤติกรรมทีไ* ม่เหมาะสมได้

3. ความแตกต่างทางด้านสังคม คือ ในด้านทัศนคติ ความคิดเห็น ตลอดถึงแรงจูงใจที*ส่งผลต่อการ
พัฒนาทางด้านสติปัญญา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง* แวดล้อมได้ดงั ที* Skinner กล่าวว่า “การกําหนดเงื*อนไข เป็ นการ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ดว้ ยการเสริมแรงเพื*อให้เกิดการกระทํานัน( ๆ”
4. ความแตกต่างทางด้านสติ ปัญญา คือ ตัวแปรทีเ* ป็ นผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรูแ้ ละส่งผลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ยิง* ในด้านความต่างระหว่างผูท้ ม*ี ี IQ สูงและ IQ ตํ*า โดยภาพรวมในด้านพฤติกรรม
ย่อมแตกต่างกันในด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเองเป็ นอย่างมาก
5. ความแตกต่างทางด้านบุคลิ กภาพอืFน ๆ คือ ในด้านพรสวรรค์ ความถนัด ความสามารถพิเศษทีม* ี
แตกต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษย์แตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน
มนุ ษย์จําเป็ นต้องดิ(นรนอยู่ตลอดเวลา ทัง( ในด้านรูปแบบความต้องการของตน และจากประสบการณ์ใน
ความต้องการเฉพาะตน Carl R. Rogers กล่าวว่า “มนุ ษย์ มีพน(ื ฐานในการตัดสินใจด้วยเหตุผลของตนเอง มีความ
เฉลียวฉลาดในการปรับตัวและสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างไร้ขดี จํากัด” เป็ นความเชื*อในลักษณะของ
ธรรมชาติทต*ี ดิ ตามตัวของมนุษย์มาตัง( แต่เกิด ด้วยหลักโครงสร้างทางบุคลิกภาพ 3 ส่วนคือ
1. ด้านอิ นทรีย์ (The organism) คือ ในส่วนความต้องการทัง( ทางด้านร่างกายและจิตใจทีป* ระกอบด้วย
ความคิด ความรูส้ กึ ทีต* อบสนองต่อสภาวะสิง* แวดล้อมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยเกิดจากความต้องการ
ภายในตนเอง ทําให้มนุษย์มพี ฤติกรรมทีต* ่างกันจากประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละจิตใต้สาํ นึกทีแ* ตกต่างกัน
2. ประสบการณ์ ทงั : หมดของตนเอง (Phenomenology Field) ซึง* เกิดจากสิง* เร้าภายนอกและภายใน
ของแต่ละคนทีเ* กีย* วข้องกับจิตสํานึกและจิตใต้สาํ นึกทีม* วี ถิ ชี วี ติ ทีแ* ตกต่างกัน ทัง( ในด้านประสบการณ์ การสื*อสาร และ
พลังแห่งการกระตุน้ ในด้านพฤติกรรมทีต* ่างกัน เช่น ความรูส้ กึ ของคนทีเ* ห็นสุนัขก็รูส้ กึ กลัวและไม่อยากเข้าใกล้ เพราะ
ฝั งใจว่าเคยถูกสุนขั ทําร้าย ด้วยประสบการณ์ทน*ี ําไปสูก่ ารเรียนรูข้ องตนเอง
3. ตัวตน (The Self) หลักแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นส่วนในการพัฒนาตนเองจากสิง* แวดล้อมเฉพาะตนซึง* แต่ละ
บุคคลจะมีค วามแตกต่ า งที*เป็ นบุค ลิกแบบคงเส้นคงวา หรือยังยื
* นขึ(นอยู่กบั การยอมรับ หรือเห็นคุณค่ าในตนจาก
ประสบการณ์ของตนเองทีจ* ดั เป็ นศูนย์กลางทางด้านพฤติกรรม
พฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดขึน( จากการแสวงหาความต้องการทางด้านร่างกายอยู่ตลอดเวลา ต้องการความสุข
หลีกหนีความทุกข์ ซึง* เป็ นหลักความจริงสําหรับชีวติ มนุ ษย์ในการแสวงหาความสุขของมนุ ษย์ทุกคนต้องการความสุข
เหมือนกันทุกคนแต่ วธิ ีการหาความสุขนัน( มีความแตกต่ างกันด้านสติปัญญาและภาวะของตัณหาหรือกิเลส (ความ
อยาก) ทีต* ่างวิถชี วี ติ ของแต่ละคนไปตามทางของความต้องการของใครของตน บางคนต้องลงทุนมากมายกว่าจะได้
ความสุขมาเสวยอารมณ์ของตนเองต้องใช้เงินทองและเวลาทีเ* สียเป็ นจํานวนมากบางคนหาแทบตายยังหาความสุขไม่
พบ กับการคนหาความสุขทีท* ุกคนวิง* ไขว่คว้ามาให้กบั ตนเองรวมทัง( ครอบครัวด้วยนัน( ส่วนมากนึกถึงวัตถุทจ*ี ะได้มา
ครอบครองให้อยู่ได้นานทีส* ดุ แต่แท้ทจ*ี ริงแล้วถ้าเราเข้าใจชีวติ ในเบือ( งต้นว่า ความสุขทีเ* ราต้องการนัน( เพื*ออะไร ทัง( ๆ
ทีเ* รารู้กนั อยู่แล้ว พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เมื*อสมัยพุทธกาล 2,000 กว่าปี ทผ*ี ่านมากว่า ในโลกนี(ล้วนอนิจจัง ดังนัน(
แม้แต่ความสุขทีท* ุกคนวิง* ทะเยอทะยายไขว่คว้าหามาอย่างยากลําบากหรือแสนสุขสบายโดยวิธใี ดก็ตาม การทีท* ุกคนมี
ความปรารถนาด้วยกันมีชีวิตอยู่ได้กบั ความสุขนัน( เอง ความสุข ทัง( ร่างกายและจิตใจ ย่ อมเสมอกันคือเมื*อจิตใจมี
ความสุขส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายที*แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เย็นเป็ นสุขอย่างยาวนานทัง( ตนเองและครอบครัวร่วมมือใน
ชุมชนนัน( ด้วย

จิ ตวิ ทยากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
การดําเนิ นชีวิตของคนเราจําเป็ นต้องอาศัยหลักการและหลัก ธรรมเข้า มาช่ วยพยุงชีวิตให้เดิน ทางไปถึง
จุดมุ่งหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและประสบผลสําเร็จตามความต้องการของตนเองและครอบครัวญาติพ*นี ้อง

เพื*อนพ้องมิตรสหายเป็ นอย่างดียงิ* เพราะว่าโลกในยุคปั จจุบนั นี(มแี ต่สงิ* อันตรายอยู่รอบข้างทังที
* *เห็นและไม่เห็นเป็ น
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จํานวนมาก หลักธรรมทีจ* ะนํามาพิจารณาเป็ นเบือ( งต้นก็คอื สัปปุรสิ ธรรม 7
สัปปุรสิ ธรรม 7 ประกอบด้วย
•
ธัมมัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั เหตุ
•
อัตถัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั ผล
•
อัตตัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั ตน
•
มัตตัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั ประมาณ
•
กาลัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั กาล
•
ปริสญ
ั ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั บริษทั
•
ปุคคลัญ]ุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั บุคคล
สัปปุรสิ ธรรม 7 นี( มีบรรยายอยู่ในสังคีติสูตรในพระไตรปิ ฎก สังคีติสูตรนี(เป็ นพระสูตรที*รวบรวมธรรมะ
มากมาย เป็ นการบรรยายแจกธรรมเป็ นหมวดๆ โดยพระสารีบุตรอาจนับได้ว่า สังคีตสิ ตู รเป็ นต้นแบบของการสังคายนา
พุทธศาสนาในยุคแรกๆพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนแก่ภกิ ษุทงั ( หลายเอาไว้ดงั นี(
ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยสัปปุรสิ ธรรม 7 ข้อนี( เป็ นผูป้ ระกอบด้วสังฆคุณ เป็ นผูค้ วรแก่ของคํานับ คือ เป็ นผูค้ วรรับ
สิง* ของทีเ* ขานํามาถวายให้เกิดประโยชน์มากทีส* ดุ คือได้บุญกุศลอย่างมากมาย
นอกจากนี( ยังมีธรรมะอีกหมวดหนึ*งซึง* คล้ายกัน คือได้มกี ารบรรยายถึง พระเจ้าจักรพรรดิว่าทรงประกอบด้วย
องค์ 5 ประการ ย่อมทรงยังจักรให้เป็ นไปโดยธรรม จักรนัน( ย่อมเป็ นจักรอันมนุษย์ผเู้ ป็ นข้าศึกใดๆ จะต้านทานมิได้ และ
แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงประกอบด้วยธรรม 5 ประการเหล่านี( ย่อมทรงยังธรรมจักรชัน( เยี*ยมนี(ใ ห้เป็ นไปโดยธรรม
ธรรมจักรนัน( ย่อมเป็ นจักรอันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดค้านไม่ได้ ธรรม 5 ประการนี(
ได้แก่
•
ธัมมัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั เหตุ
•
อัตถัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั ผล
•
มัตตัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั ประมาณ
•
กาลัญ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั กาล
•
ปริสญ
ั ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั บริษทั
ธัมมัญyุตา รูจ้ กั เหตุคอื สิง* ทีเ* กิดขึน( มาเพราะอะไรมีทม*ี าทีไ* ปตามสมควรแก่ธรรม
ธัมมัญ ]ุตา เป็ นผู้รู้จกั ธรรม รู้หลัก หรือ รู้จกั เหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่ง
ธรรมดา รูก้ ฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรูห้ ลักการทีจ* ะทําให้เกิดผล เช่น ภิกษุรูว้ ่าหลักธรรมข้อนัน( ๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง
พระมหากษัตริยท์ รงทราบว่า หลักการปกครองตามราชประเพณีเป็ นอย่างไร มีอะไรบ้าง รูว้ ่าจะต้องกระทําเหตุอนั นี(ๆ
หรือกระทําตามหลักการข้อนี(ๆ จึงจะให้เกิดผลทีต* อ้ งการอันนัน( ๆ เป็ นต้น
ธัมมัญyูสตู ร พระไตรปิ ฎก เล่มที* 23
อัตถัญyุตา รูจ้ กั อรรถคือ การอธิบายขยายความผลทีไ* ด้รบั ว่าเป็ นอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในการดําเนินชีวติ
อัต ถัญ ]ุต า ความรู้จ ัก อรรถ รู้ค วามมุ่ ง หมาย หรือ เป็ น ผู้รู้จ ัก ผล คือ รู้ค วามหมาย รู้ค วามมุ่ ง หมาย รู้
ประโยชน์ทป*ี ระสงค์ รูจ้ กั ผลทีจ* ะเกิดขึน( สืบเนื*องจากการกระทําหรือความเป็ นไปตามหลัก เช่น รูว้ ่าหลักธรรมหรือภาษิต
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มหาจุฬาลงกรณ์, พระไตรปิ ฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย,

2539).

ข้อนัน( ๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนัน( ๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร กําหนดไว้หรือพึงปฏิบตั เิ พื*อประสงค์ประโยชน์
อะไร การทีต* นกระทําอยู่มคี วามมุ่งหมายอย่างไร เมื*อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างจะดีหรือร้ายเราสามารถทีจ* ะตอบ
ตัวเองได้ตามทีเ* ราวางแผนเอาไว้ดงั นี(เป็ นต้น
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อัตตัญyุตา รูจ้ กั ตน คือรูจ้ กั ตัวเองว่าเราเป็ นใครมาจากไหนมีหน้าทีอ* ะไรมีความรูค้ วามสามารถอย่างไร
อัตตัญ]ุตา เป็ นผูร้ ู้จกั ตนคือ รู้ว่า เรานัน( ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด
และคุณธรรม เป็ นต้น บัดนี( เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ท*จี ะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับการ
เป็ นอยู่ได้อย่างเริม* ต้นตัง( แต่เป็ นเด็กพ่อแม่สอนอะไรจะต้องทําอะไรมีหน้าทีอ* ะไรเป็ นสําคัญเช่นเรียนหนังสือมีความรู้
ความจําขนาดไหนต้องประเมินตัวเองเมื*อจบแล้วจะประกอบอาชีพอะไรตามทีต* นถนัดหรือความต้องการของเราทีไ* ด้เล่า
เรียนมาแล้วยังต้องอาศัยหลักธรรมอีกมากมายในการเป็ นอยู่ของมนุ ษย์เราจะเห็นได้ว่าปั จจุบนั ผู้คนตกงานเป็ นโจร
ผูร้ า้ ยเป็ นลูกอกตัญyูไม่รจู้ กั บุญคุณก็เพราะว่าเราไม่รจู้ กั ตัวเองต้องพัฒนาชีวติ ให้ได้มาตรฐานของความเป็ นคนถึงจะมี
สิทธ์ทจ*ี ะอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข
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มัตตัญyุตา รูจ้ กั ประมาณ คือเป็ นเรื*องสําคัญไม่น้อยเหมือนกันเพราะการประมาณตัวเองให้พอดีกบั การ
เป็ นอยู่
มัตตัญ ]ุต า เป็ นผู้รู้จ ักประมาณ คือ ความพอดี เช่น พระพุท ธองค์ไ ด้ต รัสสอนแก่ภิกษุ ทงั ( หลายให้รู้จ ัก
ประมาณในการรับและบริโภคปั จจัยสี(* อาหาร,เครื*องนุ่งห่ม,ทีอ* ยู่อาศัย,ยารักษาโรค) คฤหัสถ์รูจ้ กั ประมาณในการใช้จ่าย
โภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รูจ้ กั ประมาณ ในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี อะไรก็ตามถ้าทําตามสายกลาง
ของหลักธรรมแล้วย่อมเกิดประโยชน์ทงตนเองและผู
ั*
้อ*นื อย่างแน่ นอนเพราะการประมาณตนเองตลอดถึงสถานกาล
ต่างๆได้ดยี ่อมมีผลสําเร็จเป็ นเบือ( งต้นคนเราทุกวันนี(ชา้ จ่ายแบบไม่รจู้ กั คิดหรือว่าเหมือนกันคิดแบบเอาตัวเองเป็ นใหญ่
ต้องการตามกิเลสทีบ* งั คบให้กระทําในสิง* นัน( ๆโดยไม่รจู้ กั คิดพิจารณาอย่างถีถ* ว้ นเป็ นต้น
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กาลัญyุตา รูจ้ กั กาล คือกาลเวลาเป็ นสิง* สําคัญต่อการดําเนินชีวติ ของทุกคนเพราะกาลเวลาสามารถสร้างคน
ให้ดไี ด้ตามทีต* นต้องการเช่น รูแ้ ล้วว่าภูมปิ ระเทศของเรามีฤดูกาลเป็ นอย่างไรจะเตรียมตัวได้ขนาดไหนให้สมกับฤดูกาล
นัน( ๆ
กาลัญ]ุตา เป็ นผูร้ ู้จกั กาลคือ รูก้ าลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที*จะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระทํา
หน้าทีก* ารงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็ นเวลา ให้ทนั เวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลาการเรียนหนังสือต้องวางแผนเอาไว้
ว่าจะเรียนถึงชัน( ไหนจะเรียนกีป* ี ตามข้อบังคับของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติแล้วเวลานี(จะทําอะไรให้ประสบผลสําเร็จเป็ น
ขวัญกําลังใจให้กบั ตัวเองและครอบครัวญาติพน*ี ้องทีใ* ห้การสนับสนุ นเราอยู่เพราะเราไม่ได้เกิดมาตัวคนเดียวต้องอาศัย
พ่อแม่พน*ี ้องให้กาํ ลังใจก็คอื ใช้หลักของจิตวิทยาการศึกษาได้ เป็ นต้น
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ปริสญ
ั yุตา รูจ้ กั บริษทั คือการรูจ้ กั ชุมชนทีเ* ราอาศัยอยู่ดว้ ยกันมีการคบค้าสมาคมในชุมชนนัน( ๆ
ปริสญ
ั ]ุตา เป็ นผูร้ จู้ กั บริษทั คือ รูจ้ กั ชุมชน และรูจ้ กั ทีป* ระชุม รูก้ ริ ยิ าทีจ* ะประพฤติต่อชุมชนนัน( ๆ ว่า ชุมชน
นี(เมื*อเข้าไปหา จะต้องทํากิรยิ าอย่างนี( จะต้องพูดอย่างนี( ชุมชนนี(ควรสงเคราะห์อย่างนี( เพราะคนเราจําเป็ นต้องพึง* พา
อาศัยซึง* กันและกันต้องรูว้ ่าเราเป็ นใครเขาเป็ นใครจะวางตัวอย่างไรให้เข้ากับชุมชนนัน( ได้และบุคคลนัน( มีหน้าทีอ* ะไร
เนื*องจากชุมชนแต่ละแห่งมีกจิ กรรมมากมายทีจ* ดั ขึน( มาร่วมกันเพื*อให้เกิดความปรองดองในหมู่คณะ เป็ นต้น
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ปุคคลปโรปรัญyู รูจ้ กั เลือกคบคน คือรูจ้ กั เลือกคบคนตามมงคลสูตรกล่าวเอาไว้ว่า ให้เว้นคบคนพาลให้คบแต่
บัณฑิต
ปุคคลัญ]ุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญ]ุตา เป็ นผู้รู้จกั บุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย
ความสามารถ และคุณธรรม เป็ นต้น ใครๆ ยิง* หรือหย่อนอย่างไร และรูท้ *จี ะปฏิบตั ติ ่อบุคคลนัน( ๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบ
หรือไม่ จะใช้จะตําหนิ ยกย่อง และแนะนําสังสอนอย่
*
างไรเพราะเราไม่รูว้ ่าคนทีเ* ราคบเป็ นคนดีหรือไม่ดบี างคนรูจ้ กั แต่
หน้าตาแต่ไม่รใู้ จจึงมีเหตุการณ์เกิดขึน( ในสังคมมากมายหลายประการเราไม่สามารถหลีกเลีย* งได้เลยบางครัง( จําเป็ นต้อง
เผชิญหน้าพอรูว้ ่าเขาไม่ดเี ราจึงหยุด ถ้าเขาเป็ นคนดีเราก็คบค้าสมาคมต่อไปเหมือนญาติธรรมแท้ของเรา
ดังนัน( มนุ ษย์สามารถสร้างสรรค์ สิง* ต่าง ๆ ได้หลายสิง* หลายอย่าง มากมายสามารถสร้างสรรค์ให้ทุกอย่างที*
เกิดขึน( บนโลกแห่งนี(ได้ ล้วนเกิดมาจากฝีมอื ของมวลมนุษย์ทงั ( สิน( ไม่ว่าเป็ นเรื*องดีหรือไม่ดี มีความแตกต่างกันไป ตาม
กาลเวลา หนักบ้างเบาบ้าง แล้วแต่สถานการณ์ท*เี กิดขึน( ตามหลักธรรมของพระพุทธองค์จงึ เตือนสติเหล่ามนุ ษย์อยู่
สมํ*าเสมอว่า อย่าลืมตัวเองให้ใช้สติให้มาก จึงจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ด้วยหลักของสัจธรรมทีค* วร
ยํ(าเตือนกันอยู่สมํ*าเสมอเพื*อการครองตนอย่างมีความสุข สงบ เกิดแสงสว่างภายในจิตใจ จนสามารถดํารงชีพได้อย่าง
สง่างามไม่อายใคร ทัง( ปั จจุบนั และในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงความสุขที*สามารถแบ่งปั นกับเพื*อนมนุ ษย์ เพื*อชีวิต
สังคมประเทศชาติ ทีอ* ยู่รวมกัน โลกของหมู่มวลมนุ ษย์เราทัง( หลายจะสงบสุขได้ต้องอาศัยหลักธรรมดังกล่าว คือการ
เป็ นอยู่อย่างสันติสขุ ทุกชีวติ และทุกคนอย่างแน่นอน
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