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บทคัดย่อ
พระสงฆ์นักพัฒนากับการศึกษาศีลธรรมในโรงเรียน หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หรือครูพระ
นัน้ เป็ น ทัง้ ครู เป็ นทัง้ พระทีต่ ้องทาหน้าทีส่ งสอนให้
ั่
เยาวชนได้ทงั ้ วิชาความรูแ้ ละคุณธรรม ดังนัน้ หลักการจัด
การศึกษาจึงต้องอ้างอิงทัง้ ทางโลก ในระดับสากลและระดับชาติ
ในทางธรรม คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็ นยาหม้อใหญ่ แต่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติบา้ นเมือง สร้างพลเมืองที่ดใี ห้กบั ประเทศชาติ ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่
นักเรียนสร้างภูมคิ มุ้ กัน ยกระดับคุณภาพกาย วา จา ใจ ให้นกั เรียนเป็ นคนดี สร้างคนดี ให้เป็ นทีจ่ ดจา รักษา
วัฒนธรรมอันล้าค่าและเป็ นผูน้ าศรัทธาของชุมชน โดยอาศัยนโยบายสามดี ทางพะพุทธศาสนา คือ
ประการทีห่ นึ่ง ต้องคิดดี พูดดี ทาดี เริม่ ทีค่ ดิ ดี คิดบวกให้ตนเองและผูอ้ ่นื มีความสุข ความเจริญ
ประการที่สอง คือ รู้ดี สามารถดี รู้ดคี ือให้มคี วามรู้ทงั ้ ทฤษฎีและปฏิบ ัติให้แม่นยา สามารถดี คือ
ฝึกฝนให้เกิดความเชีย่ วชาญ นาความรูค้ วามสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์กล่าวคือการปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบมี
คุณธรรม
ประการทีส่ าม คือ ถูกดี ถึงดี พอดี ถูกดี คือทาดีให้ถูกเรื่อง ถูกที่ ถูกเวลา คือต้องรูจ้ กั บทบาทหน้าที่
เป็ นสาคัญ ถึงดี คือ ทาดีต้องให้ถึงเป้ าหมาย ให้บรรลุวตั ถุ ป ระสงค์ พอดี คือ ทาให้พอเหมาะ พอสมควร
เดินทางสายกลาง โดยการใช้แนวทางการสอนศีลธรรม คือ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
คาสาคัญ: บทบาทพระสงฆ์นกั พัฒนา, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ABSTRACT
Monks have played the important role in not only enhancing youth’s ethics, but also
instructing both youth’s academic knowledge and morality. Thus, the principle of educational
administration must be referred from both universal and national resources.
In terms of the Dharmma principles, teaching moral lessons in schools like bothersome
guidelines is vital for our country; moreover, youth’s good citizenship, academic services on Buddhist
studies, mental protection, as well as well-mannered conducts are all needed for maintaining
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communities’ cultural preservation, and community leaders’ faith. The three major religion policies
implemented for the development of monks’ roles are as the follows:
1) Thinking well, saying well, doing well, as well as initializing good thinking are all
supported for monks’ and other outsiders’ happiness;
2) Having good academic knowledge and skillful performances: Having good academic
knowledge refers to monks’ insightful theoretical concepts and accurate practices are identified;
moreover, the skillful performances refer to monks’ practices can be all implicated for their good
manners and moral awareness, and
3) Monks must know the important role, they should do something in appropriate time and
the right place: it refers to monks’ roles should be signified in addition. The setting goals refers to
doing goodness, it should be geared towards, also behaving well refers to do something with the
middle way based on the implementation of moral instruction related to Dharma doctrines, practices,
and enlightenment attaining.
Keywords: Monks’ Roles in Social Development, Ethics Monk Teachers in Schools

บทนา
พระสงฆ์มบี ทบาทสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งพระสงฆ์ในฐานผูน้ าทางจิตวิญญาณ มี
บทบาทสาคัญในสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้คนพึ่งพา
เทคโนโลยีมากขึน้ แต่ อย่างไรก็ตามพระสงฆ์นักพัฒนายังคงดาเนินกิจกรรมทางสังคมอยู่เนื่องๆ เช่นการ
ทางานด้านการศึกษา ด้วยความเจริญทางวัตถุเพิม่ มากขึน้ แต่แปลกทีด่ า้ นคุณ ธรรมจริยธรรมกับลดน้อยถ่อย
ลง จากสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย ในกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มพี ฤติกรรมเบีย่ งเบนไป
จากครรลองครองธรรมของศาสนา อาทิปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปั ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ปั ญหาการมีเพศสัมพันธ์และการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งรากเหง้าของปั ญหาคือ เด็ก เยาวชน นักเรียน
นักศึกษาขาดการล่อหลอมด้านจิตใจในเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมและจริย ธรรม ดังนัน้ พระสงฆ์จงึ มีบทบาท
สาคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคาสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า ให้การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
บุคคลในสังคม การขับเคลื่อนศีลธรรมเข้าสู่โรงเรียนในฐานะพระสงฆ์นักพัฒนาสถาบันการศึกษาจึงเป็ น
กลุ่ ม เป้ า หมายอัน เนื่ อ งจากเด็ก เยาวชน นั ก เรีย น นัก ศึก ษาซึ่ง จะเติบ โตไปเป็ น ทรัพ ยากรส าคัญ ของ
ประเทศชาติจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีความรูค้ วบคู่คุณธรรมจริยธรรม
1
นิยามพระสงฆ์นกั พัฒนา พินิจ ลาภธนานนท์ ได้ให้นิยามโดยสรุปได้ 2 ประเด็นคือ
1. พระสงฆ์ท่ที างานใกล้ชิดชาวบ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านดาเนินกิจกรรมการพัฒนา ต่ างๆ ด้วย
ตนเองเพื่อสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละยกระดับมาตรฐานการดาเนินชีวติ
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พินิจ ลาภธนานนท์, บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2550)
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2. พระสงฆ์นักพัฒนาเป็ นพระสงฆ์ท่ที ุ่มเทชีวติ ขิ องตนเอง เพื่อการทางานในแนวทางพุทธศาสนา
เพื่อสังคม โดยเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับประยุกต์กบั วิถชี วี ติ ของชาวบ้านและแก้ไขปั ญหาให้กบั
ชาวบ้าน2
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นพระสงฆ์ปฏิบตั ศิ าสนกิจในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา
ซึง่ มีบทบาทต่องานเผยแผ่ ทัง้ ในชุมชนหมู่บา้ น วัด โรงเรียน หรือ บวร โดยทาให้ดูอยู่ให้เห็น เย็นให้ได้สมั ผัส
เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม มีจริยาวัตงิ ดงามน่ าเลื่อมใส อีกทัง้ ยังให้คติธรรม คาสอน เป็ นผูช้ ท้ี างแนะ
แนวทางการปฏิบ ัติ การดาเนิน ชีวิต ให้แ ก่ ค นในสัง คม นอกจากการะบวนการที่กล่ า วมาข้า งต้นแล้ว นัน้
พระสงฆ์ยงั คงมีบทบาทในการจัดการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ซึง่ มีความสาคัญทีส่ ุดต่อการเกิดขึน้ ของศีลธรรม
ในสังคม พระสงฆ์จงึ เป็ นทีป่ รึกษา ให้คาแนะนาและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งโดยอาศัยความร่วมมือ จากคน
ในสังคม
หลักคิ ดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหลัก
คิดในการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาที่เ ป็ นนโยบายอย่างชัดเจน เรียกว่า “ธรรมประกาศนโยบาย”3 หรือวิธี
ประกาศธรรม 5 ข้อ เป็ น นโยบายการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธสาสนาที่ท่ า นประยุ ก ต์ ม าจากพระพุ ท ธพจน์ ท่ี
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงประทานแก่ พ ระอรหัน ต์ 60 รู ป เพื่อ ไปท าหน้ า ที่ พ ระธรรมฑู ต ในการออกประกาศ
พระพุ ท ธศาสนาทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ ท่ า นจึง ได้ ต กผลึก ความคิด จากพระพุ ท ธพจน์ และ
ประสบการณ์ออกมาเป็ นนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัง้ 5 ประการดังต่อไปนี้
นโยบายประการที่หนึ่ งเรีย กว่ า “ตกปลานอกบ้า น” มาจากพระพุท ธพจน์ ข องพระพุ ทธเจ้าที่ว่ า
“เธอทัง้ หลายจงเที่ยวจาริกไป” หมายถึงให้พระสงฆ์จาริกออกไปนอกวัดเพื่อนาคนเข้าหาธรรม กล่าวคือ
พระสงฆ์จะต้องไม่เทศน์เพียงแต่อยู่แต่ในวัดเท่านัน้ แต่จะต้องออกไปเทศน์ตามทีต่ ่างๆ เช่น โรงเรียน โรงงาน
บริษัทและสถานที่ราชการ การออกไปเผยแผ่ศาสนานอกวัดเป็ นการนาเอาพระพุทธศาสนาไปสูค้ นจานวน
มากการตกปลานอกบ้านมีหลายวิธี อาจจะออกไปสอนด้วยตนเองหรือสอนผ่านสื่อต่างๆ เช่นอินเตอร์เน็ต
วิทยุ โทรทัศน์ สือ่ สิง่ พิมพ์ เป็ นต้น
นโยบายประการทีส่ องเรียกว่า “การประสานสิบทิศ ” หมายถึงการทางานร่วมกันกับผู้อ่นื เป็ นการ
รวบรวมคนที่มคี วามรู้ความสามารถให้เข้ามาช่วยกันทางานด้านที่พระสงฆ์มคี วามไม่ถนัดและช่วยเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กา้ วหน้ามากยิง่ ขึน้ เช่น ช่วยวางแผนงาน ช่วยทาสือ่ การสอน ช่วยแปลบทเทศน์เป็ นภาษา
ต่างๆ อันเนื่องจากการที่พระสงฆ์ท่มี คี วามรู้ความสามารถและเวลาที่จากัด จึงต้องมีคนเหล่านี้มาช่วยงาน
พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้ท่จี ะประสานให้ได้ดงั ที่กล่าวมา จะต้องมีความรูค้ วามสามารถในการบริหาร หรือการ
ทางานให้สาเร็จด้วยการอาศัยความช่วยเหลือจากคนอื่น (Management is getting done through othrough
people) โดยเริม่ ด้วยการทาตัวให้น่าคบหา ยิม้ แย้มแจ่มใส เข้าหาผูอ้ ่นื ก่อนเสมอ และเมื่อทราบว่ามีคนเก่งที่
ต้องการให้ช่วยงานอยู่ทใ่ี ด จะต้องไปหาเขาทีน่ นั ้ หรือเชิญเขา
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นโยบายประการที่สามเรียกว่า “ผูกมิตรทัวหล้
่ า ” หมายถึงการทาหน้ าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
จะต้องผูกมิตรกับคนทัวไปเพราะมุ
่
่งทาประโยชน์ให้ชาวโลก ผูท้ ท่ี าหน้าทีใ่ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้อง
มุ่งออกไปสร้างมิตร ไม่ใช่สร้างศัตรู ต้องผูกมิตรให้มาก คือการทางานโดยการสร้างเครือข่ายการทางาน
ร่วมกัน เมื่อเกิดปั ญหาอุปสรรคเมื่อใด ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยง่ายด้วยการอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือ
จากเครือข่ายทีเ่ ราได้สร้างเอาไว้โดยอาศัยความช่วยเหลือทีเ่ ราสร้างไว้นนั ้ เอง
นโยบายประการที่สเ่ี รียกว่า “ บริหารปั ญญา” หมายถึงผู้ท่ที าหน้าที่เผยแผ่ศาสนาจะต้องเป็ นผู้นา
ในทางสติปัญ ญาของสังคม ต้อ งมีสิ่ง ที่เ รีย กว่า อัต ตหิต สมบัติคือ มีค วามพร้อ มส่ว นตัว ในเรื่อ งสติปั ญ ญา
ซึง่ หากมีความพร้อมนี้กจ็ ะสามารถบาเพ็ญประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื ได้ต่อไป
นโยบายประการทีห่ า้ เรียกว่า “สาลิกาป้ อนเหยื่อ” หมายถึงลีลาในการสอนธรรมให้เหมาะสมกับระดับ
ของผูฟ้ ั ง โดยเปรียบเทียบกับการที่แม่นกสาลิกาเมื่อป้ อนเหยื่อให้ลูกนกจะทาเหยื่อแต่ละคาให้เล็กพอดีกบั
ปากลูกนก และนโยบายนี้ยงั สอดคล้องกับพุทธพจน์ทว่ี ่า “จงแสดงธรรมอันงามในเบือ้ งต้น งามในท่ามกลาง
งามในทีส่ ดุ ” การสอนธรรมทีด่ นี นั ้ ต้องรูจ้ กั เลือกวิธกี ารให้เหมาะสมกับระดับปั ญญาของผูฟ้ ั ง
อาจกล่าวได้ว่านโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพรหมบัณฑิต ทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็น
ได้ว่าสอดรับกับพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถนามาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับสังคม
ปั จจุบนั เพื่อในเป็ นกรอบแนวทางในการทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
การศึกษาจริยธรรมตามแนวตะวันตก
ทฤษฎีทางจริยธรรมมีรากฐานมาจากองค์ความรู้ด้าน จริยศาสตร์ (Ethics) หรือ ปรัชญาจริยะ
(Moral philosophy) ซึง่ จาเริญรัตน์ เจือจันทร์4 อธิบายว่า เป็ นศาสตร์ทพ่ี ยายามจะทาการศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจระบบแนวคิดหรือสังกัปทางจริยธรรม รวมทัง้ ตัดสินหลักการและทฤษฎีทางจริยธรรมโดยการ
วิเคราะห์แนวความคิด เช่น วิเคราะห์ความถูกต้อง ความผิด ความพอเหมาะพอควร ความดี หรือความเลว
ทฤษฎีทางจริยธรรมที่จะกล่า วถึงสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารงานได้อย่างผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ทฤษฎีทางจริยธรรมมีความหลากหลายทัง้ จากมุมมองของนักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักจริยศาตร์
เป็ นต้น ซึง่ เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาหลักคุณธรรมและจริยธรรม ทฤษฎีทางจริยธรรมเชิงจริย ศาสตร์ ใน
แต่ ละทฤษฎีจ ริย ธรรมเชิง จริย ศาสตร์มีสาระสาคัญ สามารถน ามาสรุ ปเป็ น แนวทางเพื่อประยุก ต์ใช้ ดัง นี้
ทฤษฏีจริยศาสตร์ของ อริสโตเติล (Aristotle) อริสโตเติล มองว่า คุณธรรมจริยธรรมทาให้มนุษย์มองเห็นแต่สงิ่
ทีม่ คี ุณค่าเป็ นลักษณะคุณธรรมเชิงพุทธิปัญญา ซึง่ เกิดจากการเรียนการสอน การได้รบั การปลูกฝั งคุณธรรม
จริยธรรม และคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ กิดจากพฤติกรรมทีอ่ ยู่ในธรรมชาติของมนุ ษย์ ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกัน
ประพฤติปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องร่วมกันคุณธรรมจริยธรรมจะต้องมีลกั ษณะสภาวะความเป็ นกลาง ความดีหรือ
ลักษณะทางสายกลางเป็ นสิง่ ทีท่ าได้ยากเพราะต้องสลัดสิง่ ทีต่ ดิ อยู่ทป่ี ลายทัง้ สองด้านทีเ่ ป็ นความเข้มข้นและ
ความอ่อนด้อยออกเสียก่อน การทาได้กจ็ ะเข้าถึงความดี ความดีท่ี อริสโตเติล กล่าวถึง คือ การอยู่ดี ทาดีและ
ชีวติ ประสบความสุขโดยมุง่ หวังให้ทุกอย่างเป็ นไปตามสภาวการณ์หรือเป็ นไปตามธรรมชาติอย่างแท้จริง หลัก
ทฤษฎีทางจริยธรรมของ อริสโตเติล สามารถนามาปรับใช้กบั การบริหารการศึกษาได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ
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หลักการว่าด้วยความดี ความสุขและทางสายกลาง เป็ นต้น การนามาใช้เพื่อปลูกฝั งให้ นักเรียน ครู อาจารย์
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ฝักใฝ่ ในความดีกจ็ ะทาให้สงั คมมีความสงบสุข
ทฤษฎีสมั พัทธนิยมทางจริยธรรม ยึดถือว่าหลักการทางจริยธรรมทัง้ หลายขึน้ อยู่กบั การยึดถือ ของ
สังคมที่บุคคลนัน้ อาศัยอยู่ กลุ่มบุคคลในสังคมอื่นอาจจะไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องโดยตรง การยึดถือของคนใน
สังคมมีพน้ื ฐานมาจากวัฒนธรรม ประเพณี วิถปี ระชา วิถที างการชีวติ ซึง่ ยึ ดถือปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา ช้านาน
ดังนัน้ จริยธรรมของสังคมนัน้ จึงเป็ นเรื่องปรากฏต่อสายตาของผูย้ ดึ ถือซึ่งเป็ นสิง่ ทีใ่ นสังคมนัน้ ยึดถือร่วมกัน
ดังเช่น การทีภ่ รรยาหม้ายต้องกระโดดกองไฟตายตามสามี เป็ นพฤติกรรมทีแ่ สดงความรักและซื่อสัตย์ต่อสามี
ของคนในสังคมหนึ่งซึง่ สังคมอื่น อาจมองว่าเป็ นความโหดร้ายการยึดถือจริยธรรมแบบสัมพัทธนิยมอาจจะมี
ลักษณะของการตัดสินใจด้วยตนเองหรือให้กลุ่มคนในสังคมเป็ นผูต้ ดั สินซึง่ ถือว่าเป็ นข้อยุตไิ ม่สามารถโต้แย้ง
ได้ ซึง่ ไม่อาจนาเอาแนวความคิดของสังคมอื่นๆ มาเป็ นข้อโต้แย้งได้ เพราะการตัดสินใจของกลุ่มคนในสังคม
เป็ นความตัง้ ใจ แม้ว่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจหรือก่อให้เกิดอันตรายก็ตามก็ถอื ว่าเป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของ
สังคมนัน้ ในเวลานัน้ นักบริหารจึงต้องมีความระมัดระวังทีจ่ ะต้องมีจริยธรรมบนฐานความคิดทีถ่ ูกต้อง
ทฤษฎีอตั นิย ม เป็ น ทฤษฎีท างจริย ศาสตร์ท่มี ีห ลัก การในการมุ่ง เน้ น ตนเองเห็นหลักหรือยึดถือ
ประโยชน์สว่ นตัวเป็ นประการสาคัญ และถือว่าเป็ นหลักการทีถ่ ูกต้องตามหลักจริยธรรมแม้จะไม่เป็ นทีย่ อมรับ
เพราะถือว่าไม่สมเหตุสมผลของอีกฝ่ ายหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าทฤษฎีอตั นิยมจะสึกตนเองเป็ นสาคัญแต่ก็
มีลกั ษณะของความสมเหตุสมผลในเชิงความคิดด้านจริยธรรมในมุมมองที่เป็ นการส่งเสริมตนเองซึ่งมีส่วน
เกีย่ วโยงกับการส่งเสริมความดีให้แก่คนส่วนใหญ่ดว้ ย อัตนิยมมีการประเมินทางเลือกไว้ว่าจะยึดถือในสิง่ ที่
ตนเองชอบใจและทาในสิง่ ทีต่ นชอบถ้าไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรมจริยธรรมอันดี และเลือกทีจ่ ะไม่ทาในสิง่ ทีต่ นไม่
ชอบ การได้รบั ความสุขจากสิง่ ทีต่ นทาและการช่วยเหลือผูอ้ ่นื เนื่องจากเกิดความต้องการทีจ่ ะช่วยเหลือซึง่ เป็ น
แรงผลักดันให้ทาพฤติกรรมนัน้ ก็เป็ นหลักการของอัตนิยมเช่นกัน ดังนัน้ อัตนิยมจึงมีลกั ษณะที่ยดึ ถือตนเอง
เป็ นหลักเพื่อเลือกแนวทางซึ่งแนวทางที่เลือกก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและในทางกลับกันตนเองได้รบั
ประโยชน์จากการให้ประโยชน์แก่สงั คมด้วย
นักบริหารทีย่ ดึ อัตนิยมจะมีความเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็นเป็ นของตนเอง และยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองในการตัดสินปั ญหาต่างๆ โดยคิดว่าตนเป็ นทีพ่ ง่ึ แห่งตน ซึง่ อาจจะทาให้ขาดความเคารพในความ
คิดเห็นของผูร้ ่วมงาน แต่อย่างไรก็ตามการบูรณาความคิดทีพ่ ่งึ พาตนเองและการเปิ ดใจกว้างยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจจึงเป็ นหัวใจสาคัญของทฤษฎีอตั นิยม
ทฤษฎีอรรถประโยชน์เชิงการกระทาและเชิงระเบียบ อรรถประโยชน์เชิงการกระทา แถลงว่า การ
กระทาจะถูกหรือผิดขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริงว่าผลของการกระทานัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด การ
กระทาที่ถูก คือการการทาที่ก่อให้เกิดความสุขหรือหลุดพ้นจากความทุกข์และเป็ นการกระทาที่ให้ผลแห่ง
ความสุขแก่คนจานวนมากด้วย เรียกการกระทาทีถ่ ูกต้องนี้ว่าเป็ นความดี การกระทาทีผ่ ดิ คือ การกระทาที่
นาความทุกข์ความเดือดร้อนมาสูค่ นจานวนมาก การวัดการกระทาดังกล่าวต้องพิจารณาจากสถานการณ์และ
สิง่ แวดล้อมเพื่อนามาคานวณค่าของความสุขและความทุกข์เป็ นเชิงปริมาณ ดังนัน้ การกระทาทัง้ หลายย่อมมี
ผลเป็ นประโยชน์หรือโทษแก่ผทู้ าตามมาเสมอ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์เชิงระเบียบ เป็ นการมองถึงการจัดระเบียบทางสังคมโดยใช้กฎระเบียบทาง
สังคม กฎหมายบ้านเมืองมาใช้เพราะสิง่ เหล่านี้จะให้ความสาคัญของรูปแบบการกระทาทีต่ ้องเป็ นไปตามหลัก
จริยธรรมโดยมีกฎระเบียบรองรับ ซึง่ ต้องเป็ นกฎระเบียบทีต่ อ้ งได้รบั การยอมรับตามหลักตรรกวิทยาด้วย
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นักบริหารอรรถประโยชน์ต้องคานึงถึงหลักการทีจ่ ะนามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
สูงสุด แต่นักจริยศาสตร์ยงั เชื่อว่า กฎระเบียบจะเกิดผลดีต่อสังคมในลักษณะของการประนีประนอมอีกด้วย
ทฤษฎีจริยธรรมตามแนวพุทธศาสตร์ พระเทวินทร์ เทวินโท 5 กล่าวว่า ทฤษฎีจริยธรรมตามแนว
พุทธศาสตร์น้ีเรียกว่า ทฤษฎีพุทธจริยศาสตร์ซ่งึ เป็ นสัจจทฤษฎีแห่งธรรม โดยประกอบด้วยเหตุผลและผล
เป็ นการศึกษาธรรมที่มคี วามเป็ นธรรมชาติซง่ึ หมายถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นจริง การศึกษาด้านทฤษฎีทางจริยศาสตร์น้ี
เป็ นการศึกษาด้ว ยการสังเกต ทดลองด้วยการปฏิบ ัติจริงและนาผลมาเป็ นองค์ความรู้ของศาสตร์ ดังนัน้
การศึกษาด้านจริยศาสตร์จงึ เป็ นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ จากองค์ประกอบในด้าน ธรรมชาติของสสาร
การรวมตัวและการแยกสลายออกจากกันจนไม่มตี วั ตนที่แน่ นอน คือ พระอภิธรรมปิ ฎก ข้อประพฤติปฏิบตั ิ
ของมนุ ษย์ต่อธรรมชาติทจ่ี ะทาให้สงั คมมีความสงบสุขและวิธกี ารทีจ่ ะทาให้มนุ ษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ซ่งึ
ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือ พระสุตตันตปิ ฎก และข้อห้ามไม่ให้ มนุ ษย์ทา ได้แก่ ศีล กฎ ระเบียบ คือ พระ
วินัยปิ ฎก ทฤษฎีน้ีได้กล่าวถึงสัจจธรรมทีเ่ ป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ ไว้ สามหลักธรรม คือ หลักธรรมที่หนึ่ง
ได้แก่ อรูปธรรมและ รูปธรรม ซึง่ อธิบายได้ว่า ธรรมชาตินนั ้ มีอยู่สองสภาวะ สภาวะหนึ่ง คือ สภาวะทีย่ งั ไม่
รวมกันเป็ นธาตุ เป็ นสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง มีสภาวะเป็ นกลาง เป็ นอยู่อย่างอัตตพิสยั ไม่มปี ฏิกริ ยิ าไม่พลัง
ในตัวเอง และสภาวะสอง คือ สภาวะของธรรมชาติทเ่ี ป็ นอัตตพิสยั แล้ว ได้รวมตัวกันเป็ น ปรพิสยั คือ เป็ นธาตุ
เป็ นสารเคมีต่างๆ จนมีปฏิกริ ยิ ามีพลังงานอยู่ในตัวเอง หลักธรรมทีส่ อง ได้แก่ อสังขตธรรมและ สังขตธรรม
อธิบายได้ว่า ธรรมชาติทย่ี งั ไม่มปี ั จจัย ยังไม่ธาตุ ยังไม่มสี ารเคมีใดๆ มาปรุงแต่ง ให้เป็ นสังขาร ให้เป็ นสิง่ ทีม่ ี
ชีวติ ใดชีวติ หนึ่ง ยังอยู่ในสภาพทีเ่ ป็ นอากาศ เป็ นธาตุทบ่ี ริสทุ ธิอยู
์ ่ ซึง่ ในอีกธรรมชาติหนึ่งคือธรรมชาติทม่ี กี าร
ปรุงแต่งของปั จจัยต่างๆ ธาตุชนิดต่างๆ จนรวมกันเป็ นพืชเป็ นสัตว์ เป็ นมนุษย์เป็ นสังขาร มีชวี ติ และจิตใจ มี
วิญญาณ เป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็ นไปตามปกติวสิ ยั ของธรรมชาติทงั ้ ทีด่ แี ละไม่ดี หลักธรรมทีส่ าม ได้แก่ โลกิยธรรม
และโลกุตตรธรรมอธิบายได้ว่า ธรรมทีท่ าให้มนุ ษย์ สัตว์ พืช ต้องเป็ นไปตามโลกธรรม มีการเวียนว่ายตาย
เกิด มีความไม่เทีย่ ง มีความทุกข์ ความสุขตามปกติวสิ ยั ไม่มที ส่ี น้ิ สุด มีความเป็ นอนัตตา และตกอยู่ใต้อานาจ
การครอบงาของธรรมชาติทเ่ี ลวซึง่ เป็ นสภาวะหนึ่งของธรรมชาติ ในอีกซีกหนึ่งของธรรมในหลักนี้ คือ ธรรมที่
ทาให้มนุษย์และสัตว์ได้พน้ จากสภาวะปกติของโลกธรรมและโลกิยธรรม ไม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด เมื่อบรรลุ
ถึงสภาวะสูงสุดของโลกุตตรธรรม ก็จะไม่ตกอยู่ใต้อานาจการครอบงาของธรรมชาติท่เี ลวทีด่ ารงอยู่เหนือความ
ชัวร้
่ ายทัง้ ปวง ทฤษฎีจริยศาสตร์เชิงศาสนา เป็ นทฤษฎีทใ่ี ช้กุศโลบายเพื่อให้เกิดความศรัทธาต่อพระผู้เป็ น
ศาสดาซึ่งเป็ นตัวนาที่ทาให้มคี วามเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ นตามศาสนกิจและตามคาสอนของพระธรรมใน
ศาสนานัน้ ๆ ซึง่ ให้หลักเพื่อนาไปประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือเกือ้ กูลผูอ้ ่นื ละเว้นความชัว่ เป็ นต้น
ทฤษฎีจริยธรรมเชิงจิตวิทยา นักจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษย์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นพฤติกรรมภายนอกที่
มนุ ษย์แสดงออกและพฤติหรรมภายในซึ่งเป็ นพฤติกรรมทางจิต ทฤษฎีจริยธรรมเชิงจิตวิทยาจึงมุ่งเน้นที่
พฤติกรรมทางจิตของมนุ ษย์ทส่ี ่ งผลให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของของกายและจิต
ฟรอยด์ (Freud) นักจิตวิทยาผูน้ าทฤษฎีจติ วิเคราะห์ ได้ให้แนวคิดในการวิเคราะห์จติ ซึง่ ฟรอยด์
และกลุ่มผู้ทาการศึกษาได้พ้นื ฐานความคิดมาจากพฤติกรรมการวางเงื่อนไขและปฏิกิริยาสะท้อนซึ่งเป็ น
ผลงานการเรียนรูแ้ บบคลาสสิกของ พาฟลอฟ ฟรอยด์ กล่าวว่าสิง่ ทีท่ าให้บุคคลเกิดการกระทาดีและชัวมาจาก
่
ความดิน้ รนพยายามระหว่าง พลังแรงขับและสัญชาตญาณของตัวตนทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจโดยได้รบั สิง่ ทีพ่ งึ
ปรารถนา และสิง่ ทีเ่ ป็ นความจาเป็ นสาหรับการสร้างสังคมของตัวตนด้วยความพยายามควบคุมและเก็บกดสิง่
ทีเป็ นกระแสความต้องการไว้เพื่อให้ตนเองสามารถทาหน้ าที่ในสังคมได้ แม้ว่าอิทธิพลทางความคิดของ
5

พระเทวนิทร์ เทวนิโท, พุทธจริ ยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, 2544), หน้า 346-349
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ฟรอยด์ จะไม่ได้แทรกซึมลงสูค่ วามคิดเชิงจริยธรรมอย่างสมบูรณ์ แต่จติ วิทยาของฟรอยด์ในส่วนลึกได้แสดง
ถึงเรื่อง ความรูส้ กึ ผิด โดยเฉพาะในเรื่องของเพศทีเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั การเน้นหนักในเรื่องของความดีและความเลว
ซึง่ มีผลกระทบในด้านความคิดเชิงจริยธรรมของบุคคลในปั จจุบนั
โดยสรุป แล้ว นัน้ ทฤษฎีทางจริย ธรรมจะเป็ น หลักให้ได้เ ข้าใจแนวความคิดของคนในสถานภาพ
ทีแ่ ตกต่างกัน ทฤษฎีทางจริยธรรมเหล่านี้อาจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลากับในสถานการณ์ทห่ี ลากหลายจึงขึน้ อยู่ว่า
จะใช้รปู แบบใดเป็ นพิจารณาจริยธรรม จะมุ่งศึกษาถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ควรจะเป็ น ตลอดจนพฤติกรรมของมนุ ษย์ท่ี
ควรจะเป็ น กล่าวคือ อะไรคือสิง่ ที่ควรกระทา อะไรคือสิง่ ที่ไม่ควรกระทา อะไรคื อสิง่ ทีถูก อะไรคือสิง่ ที่ผิด
ตัวอย่างเช่น การทีเ่ ราไม่พดู แต่พดู ไม่หมด หรือพูดแต่บางประเด็นด้วยเหตุผลนี้ จริยศาสตร์ (Ethics) จึงเป็ น
ทีอ่ ยู่ควบคู่กบั ศีลธรรม (morality) มีความหมายว่าพฤติกรรม การกระทาทีเ่ หมาะสมถูกต้องกาลเทศะ จริย
ศาสตร์ (Ethics) คือการมุ่งศึกษาสิง่ ทีค่ วรจะเป็ น สิง่ ทีด่ ี สิง่ ทีไ่ ม่ดี มีพฤติกรรมมาเกีย่ วกับความผิดถูก ดีงาม
เหมาะสมและลงลึกไปที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกัน ในสังคม ตัวอย่างเช่ น ศีลห้า หลักประกันชีวิติทงั ้ ห้า
ประการโดยศึกษาความสัมพันธ์ทถ่ี ูกต้องของมนุษย์ควรเป็ นอย่างไร หากคนทีม่ ศี ลี ห้า และคนทีไ่ ม่มศี ลี ห้า จะ
อยู่ร่วมกันอย่างได้อย่างไร แล้วคนทีม่ ศี ลี ห้าดาเนินชิวติ อย่างไร คุณธรรมและจริยธรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมเกิดจากความพยายามทีจ่ ะตัดสินความถูกผิด นัก
ปรัชญาในยุคเริม่ แรกได้ให้แนวคิดตามหลักธรรมชาติของมนุษย์ทม่ี คี วามรูส้ กึ นึกคิดต่อตนเองและสิง่ แวดล้อม
และตามหลัก ธรรมชาติข องการกระท าซึ่ง เป็ น หลัก สากลของการอยู่ร่ ว มกัน อย่ า งสัน ติสุข โปรทากอรัส
(Protagoras ) นักปรัชญาให้ขอ้ คิดในทางปรัชญาว่า มนุ ษย์แต่ละคนจะเป็ นผูต้ ดั สินดีชวั ่ ถูกผิดกันเอง ดังนั ้น
สิง่ ทีม่ นุษย์ได้สมั ผัสจากประสาทสัมผัสทัง้ ห้านัน้ จะเป็ นตัวบ่งบอกว่าถูกต้องหรือไม่ และนัน่ คือสัมผัสโดยตรง
ทีท่ าให้มนุษย์มปี ระสบการณ์กบั สิง่ นัน้ อวัยวะรับสัมผัส ทัง้ ห้า คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย จึงเป็ นอินทรียพ์ เิ ศษที่
มีอยู่ในตัวแต่ละบุคคล ซึ่งเป็ นสิง่ บ่งบอกความจริงภายในความคิดของบุคคล ความจริงที่เป็ นสากลตายตัว
สาหรับทุกคนในโลกนี้จงึ ไม่มี ความดี ความชัว่ ความถูกผิด เป็ นเรื่องของอารมณ์ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ
ของแต่ละคนทีจ่ ะเป็ นผูต้ ดั สินเอาเอง และเป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของคนในสังคมนัน้ โทมัส ฮอบส์ (Thomas
Hobbes 1588-1679) เป็ นนักปรัชญาอีกผูห้ นึ่งทีท่ ม่ี คี วามเชื่อว่าสิง่ ทีบ่ อกได้ว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถูก หรือผิดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ตัวบุคคลผูท้ าการตัดสิน เนื่องจากผู้ตดั สินความถูกผิดคือมนุ ษย์ ซึ่งก็มกั จะมีกรอบ
ของความรูส้ กึ ของตนต่อสิง่ นัน้ อยู่ด้วย เช่น ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ สิง่ เหล่านี้บ่งบอกถึงความ
เป็ นจริงในโลกนี้ว่าไม่มอี ะไรเป็ นสิง่ ทีแ่ ท้จริงอยู่ในตัวของมันเอง คนทีเ่ กลียดสิง่ ใดก็มกั จะกล่าวว่าสิง่ นัน้ ไม่ดี
ชัว่ หรือ เลว จึง เชื่อ ได้ว่ า ความคิด ในการตัด สิน ความดี ชัว่ ถู ก ผิด นี้ สอดคล้อ งกับ ลัก ษณะสัม พัท ธ์นิ ย ม
คุณธรรมและจริยธรรมเป็ นเสมือนบทบัญญัตขิ องความดีและความงามของจิตใจทีส่ ่งผลให้บุคคลประพฤติดี
ประพฤติชอบ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็ นองค์ประกอบที่มคี วามสาคัญต่อการประกอบการในวิชาชีพของ
บุคคลในทุกสาขาอาชีพ การทาความเข้าใจกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมจะทาให้ผู้
ประกอบวิชาชีพมีความตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่องจากการมีคุณธรรมจริยธรรมและ
การขาดคุณธรรมและจริยธรรม นักจริยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม
ทัง้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของความคิดและความหมายทีเ่ กีย่ วข้องและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในด้านอื่น ๆ ด้วย ดังที่
อาริสโตเติล (Aristotle)ได้กล่าวถึงความหมายของธรรมชาติและคุณธรรมจริยธรรมว่าเป็ นคุณลักษณะทีท่ าให้
ปั จเจกชนทัง้ หลายอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข6
6

อ้างอิงแล้ว, จริ ยศาสตร์:ทฤษฎี จริ ยธรรมสาหรับนักบริ หารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริน้ ต้ง
เฮ้าส์, 2548), หน้า 167.

239
การศึกษาจริยธรรมตามแนวตะวันออก
คุณธรรม หมายถึง หลักจริยธรรมทีส่ ร้างความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่ มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยู่ใน
7
ขัน้ สมบูรณ์จนเต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุขความยินดี ซึ่งมีแนวทางและวิธกี ารปลูกฝั ง คุณธรรมจริยธรรมเกิด
ขึ้นมาพร้อมๆ กับ การพัฒนาการด้านสติปัญ ญาและการอบรม กล่ อมเกลาให้รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี คุณธรรม
จริยธรรม จึงเป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ทัง้ ในระบบนอกโรงเรียนและในโรงเรียน การศึกษาคือการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้ชวี ติ มีคุณค่า และกากับให้ตนเองเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมอันพึงประสงค์ดว้ ยการปลูกฝั ง
พื้นฐานด้านจริยธรรมในด้านต่างๆ การปลูกฝั งจริยธรรม การให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การให้
การศึกษา รวมถึงการอบรมบ่มนิสยั ให้เรียนรูส้ งิ่ ทีถ่ ูกผิด และการตักเตือนให้เกิดความสานึกในความถูกต้อง
และความผิด การปลูกฝั งพื้นฐานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การศึกษาของไทยมีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสนาอย่างเป็ นเนื้อเดียวกัน ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า หลักสูตรต่ างๆ ที่นามาใช้จะมีลกั ษณะแนวทางที่เป็ นไป
ในทางเดียวกัน กับพุทธปรัชญา การปลูกฝั งพืน้ ฐานด้านชีวติ และสังคม การปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดารงชีวติ ทางด้านสังคมก็จะนาพระธรรมทีเ่ ป็ นคาสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้ามาเป็ นหลักในการคิดและการ
แก้ปั ญ หาในเชิง คุณธรรมจริย ธรรม การอยู่ ร่ ว มกับผู้อ่ืน อย่ างมีค วามสุข ภายใต้ก ฎเกณฑ์ข องสัง คมและ
จิตสานึกทีด่ ตี ่อตนเองและผูอ้ ่นื การปลูกฝั งพืน้ ฐานด้านจิตวิทยา เป็ นพืน้ ฐานทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรูด้ ว้ ยการ
คิด การหยัง่ เห็น การคิด อย่ า งมีวิจ ารณญาณ มีก ารไตร่ ต รองจนเกิด ความเข้า ใจ จนเกิด เป็ น จิต ส านึ ก
การศึกษาจึงต้องมุ่งอบรมให้บุคคลคิดเป็ น ทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น ซึง่ มีความมุ่งหมายปลายทาง คือให้คดิ ดี
ทาดีและแก้ปัญหาได้ดี การศึกษาจิตวิทยาทาให้เข้าใจธรรมชาติความต้องการของมนุ ษย์เพื่อให้เข้าใจตนเอง
และผูอ้ ่นื ด้วย การสร้างแรงจูงใจตนเองเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสูค่ วามดีงามได้
เนื่องจากจริยธรรมคุณธรรมเป็ นสิง่ ที่เกิดขึน้ จากการได้รบั ประสบการณ์และจากการอบรมสังสอน
่
ชีแ้ นะให้มองเห็นความผิด ชอบ ชัว่ ดี บุคคลมักจะได้รบั การอบรมเลีย้ งดูจากกลุ่มทีเ่ ป็ นตัวแทนทางสังคมทีท่ า
หน้าที่ รับผิดชอบในการอบรมเลีย้ งดูให้บคุ คลในสังคมเป็ นผูท้ ต่ี ระหนักรูแ้ ละมีพฤติกรรมทีก่ ล่าวได้ว่า เป็ นผูม้ ี
จริยธรรมคุณธรรม คือ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน สื่อสารมวลชน และศาสนา บุคคลในกลุ่มสังคมเหล่านี้ต้อง
พยายามค้นหาวิธกี ารเพื่อพัฒนาและปลูกฝั งจริยธรรมคุณธรรม การพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมด้วยการปลูกฝั ง
ค่านิยม การปลูกฝั งค่านิยม การพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมด้วยการใช้สติปัญญา มนุ ษย์เกิดมาพร้อมด้วย
สติปัญญาที่ตดิ ตัวมาแต่กาเนิดแม้ว่าจะมีสติปัญญาทีไ่ ม่เท่ากัน สติปัญญาเป็ นเครื่องมือในการดารงชีวติ ของ
มนุษย์ สามารถพัฒนาให้เพิม่ พูนความสามารถได้ สติปัญญา คือ ความฉลาด ผูท้ ม่ี สี ติปัญญาดีคอื ผูท้ ส่ี ามารถ
คิดแก้ไขปั ญหาได้ดเี นื่องจากเข้าใจปั ญญาได้ดี นอกจากนี้ยงั เป็ นผูท้ ส่ี ามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของนักบริหารนัน้ เนื่องจากเป็ นผู้ท่มี ีสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ท่เี หนือผู้อ่นื
วิธกี ารพัฒนาด้วยการใช้สติปัญญาจึงน่ าจะกระทาได้อย่างเป็ นผลดี วิธกี ารพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมด้วย
การใช้สติปัญญา การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมปั ญญาเป็ นแนวทางที่ทาให้ได้มโี อกาสคิด เนื่องจากบุคคล
มักจะมอง ไม่เห็นแนวทางเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ทเ่ี ข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องการแก้ปัญหาทางจริยธรรมจึงอาจ
มีสภาพคล้ายเส้นผมบังภูเขาได้
จะเห็นได้ว่ารูปแบบการศึกษาจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็ นแนวทางตะวันตกหรือตะวันออก สิง่ ทีป่ รากฏชัด
คือ การพยายามศึกษา รูปธรรม คือ สิง่ ทีร่ ู้ได้ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย อันได้แก่ รูปเสียง กลิน่ รส และสิง่ ที่
สามารถสัมผัสได้ดว้ ยกาย ควบคู่กบั การศึกษานามธรรม คือ สิง่ ทีร่ ไู้ ด้เฉพาะทางใจเท่านัน้ สิง่ ทีส่ ามารถแสดง
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ออกมาให้ปรากฏเป็ นจริงมิได้เป็ นเพียงทฤษฎีเท่านัน้ สิง่ ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ เช่น หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ
ปั ญญา คือการควบคุม กาย วาใจ ของบุคคลให้เป็ นปกติดาเนินชีวติ ถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรมมีความ
ประพฤติดี ไม่เดือนร้อนตนเองและผูอ้ ่นื
พระสงฆ์นักพัฒนากับการศึกษาศีลธรรมในโรงเรียน
เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียนโดยผ่านเครือข่าย “โรงเรียนวิถพี ุทธ” การสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนก็เช่นกัน มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็ นภูมคิ มุ้ กัน
ทางใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นวัคซีนทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รอดพ้นจาก
วิกฤติการณ์ดงั กล่าวหากบุคคลคนไม่มธี รรมในใจมากขึน้ หากเป็ นอย่างนัน้ คนก็จะประพฤติไม่ดมี ากขึน้ แต่
หากคนได้ศกึ ษาธรรมควบคู่กบั การเรียนรูว้ ชิ า ย่อมทาให้คนมีความประพฤติ ทด่ี ขี น้ึ “พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน”8 จึงหมายถึงพระสงฆ์ทเ่ี ข้าไปปฏิบตั กิ ารสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ทีร่ บั หมอบหมายและมีบทบาท
หน้าทีใ่ นการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
งานสอนศีลธรรมในโรงเรีย น คือ การให้ความรู้ทางพระพุท ธศาสนาแก่ นักเรียนสร้างภูมิคุ้มกัน
ยกระดับคุณภาพกาย วา จา ใจ ให้นกั เรียนเป็ นคนดี การทาหน้าทีค่ รูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงมีหน้าที่
สอง ประการ คือประการทีห่ นึ่ง สร้างพลเมืองทีด่ ใี ห้กบั ประเทศ พลเมืองดี หมายถึง ผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีพ่ ลเมือง
ได้ครบถ้วน ทัง้ กิจทีต่ อ้ งทา และกิจทีค่ วรทาคุณธรรมของการเป็ นพลเมืองดี การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมการ
มีระเบียบวินยั และรับผิดชอบต่อหน้าที่ รับฟั งความคิดเป็ นของกันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนมาก มี
ความซื่อสัตย์สุจริต รูร้ กั สามัคคี มีความละอายและเกรงกลัวในการกระทาชัว่ มีความกล้าหาญและเชื่อมันใน
่
ตนเอง ช่วยส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดไี ม่ให้มอี านาจ จริยธรรมของการเป็ นพลเมือง
ดี คือคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดีทค่ี วรประพฤติ กิรยิ าทีค่ วรประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมทีส่ ่งเสริม
ความเป็ นพลเมือ งดี ได้แก่ ความจงรักภักดีต่ อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง การตระหนักใน
ความส าคัญ ของความเป็ นชาติ ไ ทย การยึ ด มัน่ ในหลัก ศีล ธรรมของศาสนา และการจงรัก ภัก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริย์ ความมีระเบียบวินยั หมายถึง การยึดมันในการอยู
่
่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินยั เพื่อความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยในสังคม มีความกล้าทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญในทางที่ถูกที่ควรมีความ
รับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผูอ้ ่นื หรือสังคมโดยรวมได้รบั ประโยชน์จากการ
กระทาของตน การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผูอ้ ่นื หรือสังคมโดยรวมได้รบั
ประโยชน์จากการกระทาของตน การตรงต่อเวลา หมายถึง การทางานตรงตามเวลาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หน้าที่
พลเมืองตามแนวทางพุทธศาสนา ควรประกอบด้วยคุณ ธรรม สามประการ คือ ประการที่หนึ่ง คารวธรรม
หมายถึง การมีความเคารพซึง่ กันและกัน การประพฤติตนเป็ นผูม้ คี ารวธรรม ปฎิบตั ไิ ด้ ดังนี้ เคารพบุคคลที่
เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะบิดามารดาซึง่ เป็ นผูใ้ ห้กาเนิด เคารพญาติผใู้ หญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย และผูส้ ูงอายุ เคารพ
ครูอาจารย์ และเพื่อนๆ โดยแสดงความ เคารพและกล่าวคาทักทายด้วยคาสุภาพ เคารพกฏระเบียบทางสังคม
เช่น ยึดมันในขนบธรรมเนี
่
ยมประเพณีอนั ดีงามของสังคม ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ เคารพสิทธิของ
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ผูอ้ ่นื เช่น ไม่ทาร้ายผูอ้ ่นื โดยเจตนา ไม่เอาทรัพย์ของผู้อ่นื มาเป็ นของตนโดยไม่ได้รบั อนุ ญ าต ไม่ทาให้ผอู้ ่นื
เสือ่ มเสียชื่อเสียง เป็ นต้น เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เช่น ควรฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ด้วยความตัง้ ใจและ
ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจว่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ และไม่ควรยึดถือความคิดเห็นของตนว่าถูกเสมอไป เคารพและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึง่ ถือเป็ นสถาบันทีส่ าคัญสูงสุดของประเทศ
ประการทีส่ อง เป็ นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญพัฒนาสถาพรในประเทศไทยสืบต่อไปซึง่ เป็ น
งานทีใ่ หญ่และมีผลมหาศาลเป็ นกุศลทีย่ งิ่ ใหญ่ และมาจากน้ าใจทีม่ คี วามรักประเทศชาติ รักพระศาสนา เป็ น
การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมให้กบั เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ต้องทาในวัยต้นๆ อย่างทีเ่ รียกว่าไม้อ่อน
ดัดง่าย การสอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนเป็ นโอกาสทาให้ พระได้ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมให้กบั เด็ก
และทาให้ประเทศชาติได้พลเมืองทีด่ ี ส่วนพระสงฆ์นกั พัฒนา ก็ได้ทาหน้าทีค่ อื การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดัง
คากล่าวที่ว่า เมื่อไม่ได้พฒ
ั นาที่จติ ใจ จะพัฒนาด้านใดๆ ก็ไร้ผล การพัฒนาจึงต้องเริม่ ที่ใจคน เพื่อเกิดผล
พัฒนาทีถ่ าวร พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองว่า การพัฒนาตน
เป็ น ระบบแห่ งการบูร ณาการ 9 พฤติก รรม คือ การแสดงออกทางการเคลื่อนไหวทางกาย ทางวาจา เป็ น
พฤติกรรมการแสดงทางกายอาทิเช่นการแต่งตัว ทางวาจาคือการแสดงออกถึงคาพูด ซึง่ แสดงได้ถงึ อารมณ์
ของผูแ้ สดงบ่งบอกถึงความชอบ หรือไม่ชอบ ทัง้ แสดงออกทางพฤติกรรมทางบวกและทางลบ ในทางบวกคือ
คิดดี ทาดี พูดดี คบคนดี แม้แต่บางทีกแ็ สดงออกในทางตรงกันข้าม พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์
เกีย่ วเนื่องกับจิตใจ ซึง่ รับรูท้ างอารมณ์ การมีสติและมีปัญญารับรูส้ ภาพจิตใจรูเ้ ท่าทันอารมณ์ควบคุมจิตใจของ
ตนเองได้แยกแยะได้ว่าเป็ นกุศลหรือเป็ นอกุศล สติและปั ญญาเป็ นตัวช่วยลดพฤติกรรมการแสดงออกที่เกิด
จากความโกรธ ความเกลียดช่วยให้แก้ไขปั ญหาด้วยปั ญญามากกว่าการใช้อารมณ์ การพัฒนาตนจึงเป็ น
การบูรณาการพฤติกรรม จิตใจและปั ญญาทีเ่ ป็ นองค์รวม10อันเป็ นระบบความสัมพันธ์ในชีวติ การพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะการพัฒนาปั ญญา ซึง่ หมายถึง ความรอบรู้ ความรูท้ วไป
ั ่ ดังนัน้ ปั ญญาจะต้องมีการ
ฝึ กสมาธิ เพื่อให้จิตเกิดความสงบมันคง
่ เนื่อ งจากการฝึ กสมาธิ ทาให้เกิดสติตัง้ มันในการด
่
าเนินชีวิติมี
ความสาคัญ อย่างยิง่ ด้วยเหตุว่าในการดาเนินชีวติ จะต้องทากิจกรรมต่างๆ ต้องคิดและตัดสินใจ ฉะนัน้ สติ
สมาธิจงึ สาคัญในการอยู่ร่วมกันเนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมหากปั จเจกบุคคลเอาตัวเองเป็ นทีต่ งั ้ ทาอะไร
ตามใจตน ปั ญหาสังคมอีกมามายก็จะตามมาเพราะคนในสังคมมิอาจห้ามจิตห้ามใจ มีความประพฤติและ
ปฏิบตั ติ นผิดครรลองครองธรรมนัน้ เอง
จะเห็นได้ว่า บทบาทพระสงฆ์นกั พัฒนากับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน คือ ต้องทาหน้าทีส่ งสอนให้
ั่
เยาวชนได้ทงั ้ วิชาความรูแ้ ละคุณธรรม ดังนัน้ หลักการจัดการศึกษาจึงต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เข้าไปสร้างเสริม พลเมืองที่ดใี ห้กบั ประเทศชาติ ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนสร้างภูมคิ ุ้มกัน
ยกระดับคุณภาพกาย วา จา ใจ ให้นักเรียนเป็ นคนดี สร้างคนดี ให้เป็ นทีจ่ ดจา รักษาวัฒนธรรมอันล้า ค่าและ
เป็ นผูน้ าศรัทธาของชุมชน โดยอาศัยนโยบายสามดี ทางพะพุทธศาสนาคือ ประการทีห่ นึ่งต้องคิดดี พูดดี ทาดี
เริม่ ทีค่ ดิ ดี คิดบวกให้ตนเองและผูอ้ ่นื มีความสุข ความเจริญ ประการทีส่ องคือรูด้ ี สามารถดี รูด้ คี อื ให้มคี วามรู้
ทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตั ใิ ห้แม่นยา สามารถดี คือ ฝึ กฝนให้เกิดความเชีย่ วชาญ นาความรูค้ วามสามารถไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กล่าวคือการปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบมีคุณธรรม ประการทีส่ ามคือ ถูกดี ถึงดี พอดี ถูกดี คือทาดีให้
9

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต), รุ่งอรุณของการศึกษา เบิ กฟ้ าแห่งการพัฒนาที่ ยงยื
ั ่ น, พิมพ์ครัง้ ที่ 2,
(กรุงเทพมหานคร: บริษทั พิมพ์สวย จากัด,2546), หน้า 20-21.
10
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต), พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิ ตวิ ทยาที่ยงยื
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2556), หน้า 35.
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ถูกเรื่อง ถูกที่ ถูกเวลา คือต้องรู้จกั บทบาทหน้ าที่ เป็ นสาคัญ ถึงดี คือ ทาดีต้องให้ถึงเป้ าหมาย ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ พอดี คือ ทาให้พอเหมาะ พอสมควร เดินทางสายกลาง โดยการใช้แนวทางการสอนศีลธรรม คือ
ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ และทีส่ าคัญพระสอนศีลธรรมได้ทาหน้าทีก่ ล่าวคือ สอนให้จา ทาให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้
สัมผัส
กล่าวโดยสรุปบทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขาไปในโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ให้เกิด จิตสานึก คือ สติทร่ี ตู้ วั อยู่ตลอดเวลาว่ากาลังทาสิง่ ใดอยู่ มีสติท่ี
เป็ นจิตสานึกในการกระทาและตัดสินการกระทาสิง่ นัน้ ด้วยความรูส้ กึ ผิด ชอบ ชัวดี
่ และมีความละอายทีจ่ ะทา
ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี และสามารถกากับพฤติกรรมการตอบสนองต่อการถูกกระตุน้ นัน้ ได้ จิตสานึก ทีเ่ รียกว่า มโนธรรม
เป็ นความสานึกของจิตทางศีลธรรมและความเมตตาปราณีท่มี นุ ษย์ทุกคนมีอยู่แล้ว โดยธรรมชาติ ที่เป็ น
ปฏิกริ ยิ าภายในร่างกายและจิตใจทีเ่ ป็ นความสานึกทีบ่ อกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า อะไรดี ชัว่ ถูก หรือผิด และ
อะไรควรทาหรือไม่ควรทา จิตสานึกในความรู้สกึ ผิดชอบชัวดี
่
บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับการศึกษา
ศีลธรรมในโรงเรียน หรือเรียกอีกอย่างว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การทาหน้าทีก่ ารจัดการเรียนการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน เป็ นการสร้างพลเมืองทีด่ ใี ห้ กับประเทศชาติบา้ นเมือง เป็ นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้
เจริญพัฒนาสถาพรในประเทศไทย สืบต่อไปซึง่ เป็ นงานทีใ่ หญ่และมีผลมหาศาลเป็ นกุศลทีย่ งิ่ ใหญ่ต้องมาจาก
น้าใจทีม่ คี วามรักประเทศชาติ รักพระศาสนาและทุ่มเท ด้วยความเสียสละ ได้ช่อื ว่าเป็ นผูใ้ ห้เป็ นผูเ้ สียสละการ
ให้ความรูท้ างพระพุทธศาสนาแก่นกั เรียน สร้างภูมคิ มุ้ กัน ยกระดับคุณภาพกาย วา จา ใจ ให้นักเรียนเป็ นคน
ดี การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมให้กบั เด็กเยาวชน นักเรียนนักศึกษาเป็ นยาหม้อใหญ่ เด็กมองว่าเรียนยาก
ไม่เข้าใจ ปฏิบตั ไิ ม่ได้ เรียนแล้วเบื่อ ดังนัน้ จึงเป็ นงานทีพ่ ระสงฆ์นักพัฒนา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต้อง
สอนให้สนุกเรียนวิชาพระพุทธศาสนาต้องสนุกไม่แพ้กบั วิชาอื่น
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