
 
 

 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 

  1.1  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิต 
  1.1.1  ความหมายของชีวิตตามรูปศัพท์ 
  1.1.2  ความแตกต่างระหว่างพืช สัตว์ และคน 
  1.1.3  ชีวิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
  1.1.4  ชีวิตตามแนวความคิดทางปรัชญา 
  1.1.5  ชีวิตตามแนวคิดทางศาสนา 
  1.1.6  ปัญหาแรกของมนุษย์เกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม 
 1.2   แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม 
  1.2.1  ปัญหาทางจริยธรรม 
  1.2.2  ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมและค าที่เก่ียวข้อง 
  1.2.3  ทัศนะเก่ียวกบัจริยธรรม 
  1.2.4  องค์ประกอบของจริยธรรม 
  1.2.5  ความส าคัญของจริยธรรม 
 1.3  ประโยชน์ของการศึกษาจริยธรรมและทักษะชีวิต 
  1.3.1  ประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเอง 
  1.3.2  ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาบอกความหมายและความส าคัญของชีวิตและจริยธรรมได้ 
 2.  เพ่ือให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดเก่ียวกับชีวิตตามทัศนะต่าง ๆ ได้ 
 3.  เพ่ือให้นักศึกษาแยกแยะความแตกต่างของแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตตามทรรศนะต่าง ๆ ได้   
 4.  เพ่ือให้นักศึกษาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับจริยธรรมได้ 
                5.  เพ่ือให้นักศึกษายอมรับความแตกต่างทางความเชื่อและความคิดเกี่ยวกับชีวิตได้ 
 6.  เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1  วิธีสอนแบบบรรยาย เริ่มจากการเสนอปัญหา หรือตั้งค าถามเพ่ือน าเข้าสู่การ
บรรยาย มีการตั้งค าถาม ตอบค าถามระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
  1.2  วิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT ซึ่งแบ่งขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ออกเป็น 8 ขั้นตอนคือ 1)  ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน 2) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
3) ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 4)  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 5) ขั้นลงมือปฏิบัติจาก
ความคิดที่ก าหนด 6)  ขั้นสร้างชิ้นงานเพ่ือสะท้อนความเป็นตนเอง 7) ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการ
ประยุกต์ใช้ และ 8)  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้อื่น 
         

 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้ 
   2.1.1 ตัวแทนนักศึกษาเช็คชื่อและตรวจสอบวินัยในชั้นเรียน 
   2.1.2 อาจารย์ให้นักศึกษานั่งสมาธิตามวีดิทัศน์สั้นการน านั่งสมาธิของดร.อาจอง 
ชุมสายฯและบันทึกผลการนั่งสมาธิในแบบบันทึก 
   2.1.3 ระหว่างบันทึกผลการนั่งสมาธิฟังเพลงประจ ารายวิชาคือวีดิทัศน์สั้นเพลงสายลม
แห่งจริยธรรม เพลงคนค้นคน เพลงแผ่เมตตา เพลงความสุขเล็ก  ๆเพลงสบาย  ๆครั้งละหนึ่งเพลง 
  2.2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   2.2.1 อาจารย์เกริ่นน าและให้นักศึกษาตั้งค าถามเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรมคนละ 3 ข้อ 
   2.2.2 อาจารย์สุ่มตวัแทนนักศึกษาให้อ่านค าถามให้เพ่ือฟัง 
   2.2.3 อาจารย์แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.2.4 อาจารย์ให้นักศึกษาชม วีดิทัศน์สั้นเรื่อง มนุษย์มาจากลิงจริงหรือ แล้ว
สนทนาเกี่ยวกับชีวิตคืออะไร ชีวิตมาจากไหน ชีวิตอยู่เพ่ืออะไร ตายแล้วเป็นอย่างไร นักศึกษาสามารถ
หาค าตอบเกี่ยวกับชีวิตได้ที่ไหนบ้าง 
   2.2.5 อาจารย์ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.3  ขั้นเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ 
   2.3.1  ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน 
    นักศึกษานึกถึงชีวิตของตนเองแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 1) ชีวิตคืออะไร 2) ชีวิต
มาจากไหน 3) ชีวิตเป็นไปอย่างไร 4) อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต 5) หลังจากตายแล้วชีวิตเป็นอย่างไร      
6) อะไรท าให้คนต่างจากสัตว์ และ7) ท าไมมนุษย์ต้องมีจริยธรรม บันทึกลงในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 
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    2.3.2  ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
     อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายโดยสุ่มนักศึกษามาน าเสนอผลการ
ตอบค าถามเก่ียวกับชีวิตและให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น อาจารย์สรุปในประเด็นส าคัญโดยให้
นักศึกษาชมวีดิทัศน์สั้นเรื่อง คนระลึกชาติ 
   2.3.3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
    1) อาจารย์บรรยายสรุปประกอบสื่อพาวเวอร์พอยต์และวีดิทัศน์สั้น
เกี่ยวกับชีวิตตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์ (เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์) ศาสนาพุทธ (เรื่องความจริงไม่มี
ใครทุกข์) ศาสนาคริสต์ (เรื่องพระเจ้าสร้างโลก) และอิสลาม (เรื่องการสร้างโลกของศาสนาอิสลาม)  
    2) เมื่อฟังบรรยายจบแล้ว อาจารย์ให้นักศึกษาสรุปโดยการวาดภาพ แต่ง        
ค าประพันธ์หรือความเรียงสั้น  ๆ ที่แสดงถึงคุณค่าและความส าคัญของชีวิตบันทึกลงในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 
   2.3.4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
    1) นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับที่มาของชีวิตและ
ลักษณะส าคัญของชีวิต  
    2)  อาจารย์ใหน้ักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่มโดยใช้วิธีนับ 1 -7 ผู้ที่นับ
หมายเลขเดียวกันอยู่ด้วยกัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม เลขานุการและผู้อภิปราย 
    3)  อาจารย์ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม พร้อมทั้งแจ้งประเด็น
หัวข้อให้แต่ละกลุ่มทราบดังนี้ กลุ่มที่ 1 ศึกษาชีวิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดสสารนิยม 
กลุ่มที่ 2 ศึกษาชีวิตตามแนวคิดจิตนิยม กลุ่มที่ 3 ศึกษาชีวิตตามแนวคิดธรรมชาตินิยม กลุ่มที่ 4 ศึกษา
ชีวิตตามแนวคิดพุทธศาสนา กลุ่มที่ 5 ศึกษาชีวิตตามแนวคิดศาสนาคริสต์ กลุ่มที่ 6 ศึกษาชีวิตตาม
แนวคิดศาสนาอิสลาม และกลุ่มท่ี 7 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับจริยธรรม โดยศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอนบทท่ี 1 บันทึกลงในใบงานท่ี 1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับชีวิตและจริยธรรม 
    4)  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่ม
อ่ืน ๆ ได้ซักถามข้อสงสัย 
   2.3.5 ขั้นลงมือปฏิบัติจากความคิดที่ก าหนด 
    อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิด
เกี่ยวกับชีวิตตามทัศนะต่าง ๆ ต่อจากนั้นครูและนักศึกษาช่วยกันเฉลยใบงาน 
   2.3.6  ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง 
    อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองเกี่ยวกับ
วิธีการน าแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และเตรียมน าเสนอผลงานในรูปแบบที่
หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
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   2.3.7  ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ 
    อาจารย์ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลงาน ให้ข้อเสนอแนะต่อกัน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผลงานลงในใบงานที่ 3 บันทึกผลการวิเคราะห์ชิ้นงาน 
   2.3.8  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้อื่น 
    นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม 
  2.4 ขั้นสรุป 
   นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันสรุปถึงความส าคัญของชีวิตและแนวทางการน า
แนวคิดเก่ียวกับชีวิตไปประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   อาจารย์ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
  2.5 ฝึกทักษะชีวิตประจ าบท 
   อาจารย์ให้นักศึกษาท าแบบฝึกทักษะชีวิตในแต่ละสัปดาห์โดยท าที่บ้านพักของ
นักศึกษาตามใบงานการฝึกทักษะชีวิตที่ 1 การมองตนเองในกระจกเงา และใบงานแบบฝึกทักษะชีวิตที่ 
2 บุคคลส าคัญของข้าพเจ้า 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต 
 2.  วีดิทัศน์สั้นประกอบการนั่งสมาธิเรื่อง 1) น านั่งสมาธิของดร.อาจอง ชุมสาย ฯ 2) เพลงสายลม
แห่งจริยธรรม  3) เพลงคนค้นคน 4) เพลงแผ่เมตตา 5) เพลงความสุขเล็ก ๆ  และ 6) เพลงสบาย สบาย 
 3.  วีดิทัศน์สั้นประกอบการสอน เรื่อง 1) มนุษย์มาจากลิงจริงหรือ 2) วิวัฒนาการของ
มนุษย ์3) ก าเนิดโลกตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 4) ความจริงไม่มีใครทุกข์ 5) พระเจ้าสร้างโลก 6) การ
สร้างโลกของศาสนาอิสลาม และ 7) คนระลึกชาติ 
 4.   พาวเวอร์พอยต์สรุปเนื้อหาบทที่ 1 
 5.   ใบงานที่ 1 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม 
  ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต 
  ใบงานที่ 3 บันทึกผลการวิเคราะห์ชิ้นงาน 
 6.  แบบฝึกทักษะชีวิตใบงานที่ 1 การมองตนเองในกระจกเงา  
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 2.  ใบงานและการประเมินผลใบงาน 
 3.  แบบประเมินผลชิ้นงาน 
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บทท่ี 1 
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม 

 
 ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของมนุษย์ หากตั้งค าถามว่ามนุษย์รักและหวงแหนสิ่งใดมากที่สุด 
ค าตอบคงไม่แตกต่างกันมากนัก นั่นคือ มนุษย์ทุกคนรักและหวงแหนชีวิตของตนมากที่สุด แม้กระทั่ง
สัตว์ก็เช่นเดียวกัน สมดังค าตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่า “พึงสละทรัพย์เพ่ือรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ
เพ่ือรักษาชีวิต พึงสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม” (ขุ.ชา. 28/382 อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 
2539, หน้า 133) จากค าตรัสนี้ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาแม้ว่าชีวิตจะเป็นสิ่งมีค่าแต่ก็มีสิ่งอ่ืนที่มี
ค่ายิ่งกว่าชีวิต นั่นคือ ธรรม การท าความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคน เพราะ
เป็นการท าความรู้จักตนเองและผู้อ่ืน ในการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตได้มีผู้ตั้งค าพ้ืนฐานไว้ดังนี้  
ชีวิตคืออะไร ชีวิตมาจากไหน ชีวิตเป็นอย่างไร  อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ควรด าเนินชีวิตอย่างไร 
ท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต และหลังจากตายแล้วชีวิตเป็นอย่างไร จากค าถามเหล่านี้
มีค าตอบที่แตกต่างกันซึ่งเรียกว่าแนวคิดเก่ียวกับชีวิตและจริยธรรม ในบทนี้เราจะศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรมตามทัศนะต่าง ๆ คือ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา พร้อมทั้งศึกษา
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม 
 

1.1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิต 
  

 การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตนั้นมีเนื้อหาที่ต้องศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

 1.1.1  ความหมายของชีวิตตามรูปศัพท์ 
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 383) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่าชีวิตว่า “ความเป็นอยู่ตรงข้ามกับความตาย” ซึ่งค าว่าชีวิตนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีว่า “ชีวะ  
แปลว่าอยู่หรือเป็นอยู่” นอกจากนี้ค าว่าชีวิตยังหมายถึง ความเป็นไป ด าเนินไป เคลื่อนไหว ส่วนค าว่า
ชีวิตในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Life หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิต คือ พืช สัตว์ คน กล่าวโดยสรุป ชีวิตคือ
ความเป็นอยู่ความเป็นไปของพืช สัตว์ และคนนั่นเอง 
 

 1.1.2  ความแตกต่างระหว่างพืช สัตว์ และคน (มนุษย์) 
 

 ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นพืช สัตว์ และคนตามแนวคิดตะวันตกนั้น อริสโตเติล 
(Aristotle)  นักปรัชญาชาวกรีกโบราณได้จัดแบ่งตามคุณลักษณะของวิญญาณโดยแบ่งวิญญาณออกเป็น 
2 ส่วนคือ ส่วนที่มีเหตุผล (rational part) กับส่วนที่ไร้เหตุผล (irrational part) ส่วนที่มีเหตุผลซึ่งเป็น
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ความสามารถในการคิดหรือกิจกรรมทางปัญญามีอยู่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้น วิญญาณส่วนที่ไร้เหตุผล
แบ่งเป็นวิญญาณพืชและวิญญาณสัตว์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การรับรู้ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่
เรียกว่าอารมณ์ วิญญาณส่วนนี้มีอยู่ร่วมกันในมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น คน สัตว์และพืชมีส่วนที่เหมือนกัน
และต่างกันคือ “วิญญาณมนุษย์จึงรวมเอาวิญญาณพืชและวิญญาณสัตว์เข้าไว้ด้วยเพราะมนุษย์กิน
อาหาร หายใจเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกับพืช และมนุษย์ เคลื่อนไหว มีอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ได้
เช่นเดียวกับสัตว์ แต่กิจกรรมทางปัญญาคือการรู้จักคิดนั้นเป็นสิ่งที่พืชและสัตว์ไม่มี” (สุจิตรา รณรื่น, 
2540, หน้า 3) 
 ค าว่าคน เป็นค าเรียกสัตว์พิเศษ ซึ่งมีความแตกต่างจากสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ ทั้งทางด้าน
ร่างกายและความรู้สึกนึกคิด แต่อย่างไรก็ตามทั้งคนและสัตว์มีสิ่งที่คล้ายกันอยู่สี่อย่างที่เรียกว่า 
สัญชาตญาณแห่งความต้องการ คือ ทั้งคนและสัตว์ต้องการกิน นอน สืบพันธุ์  และมีความกลัวภัย
อันตราย สิ่งที่ท าให้คนต่างจากสัตว์ คือ ความสามารถในการคิดด้วยเหตุผล ที่เรียกว่าสติปัญญา และ
สติปัญญานี้เองที่ท าให้คนเกิดความสามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมและวัตถุธรรมเช่น 
สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม กฎหมาย 
ระบบการปกครองและวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้คนต่างจากสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ 
 ส่วนค าว่า มนุษย์ นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 879) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า “สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล,สัตว์ที่มีใจสูง” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2551,        
หน้า 297) ได้ให้ความหมายของค าว่ามนุษย์ ไว้ในพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ว่า “ผู้มีใจสูง ได้แก่ คนผู้มี
มนุษยธรรม เช่น เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นต้น สัตว์ที่รู้จักคิดเหตุผล, สัตว์ที่มีใจสูง, คน” 
 ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงคนในความหมายของค าว่ามนุษย์ว่า “เมื่อพูดถึงค าว่าคนก็ขอให้ยึดเอา
ความหมายของค าว่า มนุษย์นั่นแหละเป็นหลัก ...ค าว่ามนุษย์นี้แปลว่าผู้มีใจสูง แม้จะแปลตามตัวหนังสือว่า มนุษย์คือ
ลูกหลานของมนู มนูก็ยิ่งมีใจสูง ท าอย่างไรเสียค าว่ามนุษย์ก็แปลว่ามีใจสูงอยู่นั่นเอง ถ้ายังมีใจไม่สูงก็ไม่ใช่มนุษย์     
ก็คือไม่ใช่คน ฉะนั้น คนที่ยังมีใจต่ า ๆ  อยู่นั้นไม่ใช่คน เราควรจะรู้กันเสียบ้างว่า ใจสูงนั้นเป็นอย่างไร มันก็จะเป็นเหตุ
ให้เรารู้ได้ว่า เป็นคนนั้นเป็นอย่างไร แล้วจะถามว่าคนคืออะไร มันจะต้องเล็งถึงความหมายของค าว่า มนุษย์คือสัตว์ที่    
มีใจสูง” (อ้างถึงใน วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, 2542, หน้า 3-4) 
 ดังนั้นความแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันจึงวัดกันที่การพัฒนา
จิตใจ กล่าวคือ หากมนุษย์คนใดยังด าเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณ มนุษย์คนนั้นก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ 
หากแต่มนุษย์คนใดได้พัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นอยู่เหนือสัญชาตญาณ มนุษย์คนนั้นก็จะต่างจากสัตว์ 
และจะได้ชื่อว่า เป็นสัตว์ประเสริฐ 
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 1.1.3  ชีวิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
 

 วิชาการที่ส าคัญที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับโลกและชีวิตมีอยู่ 3 กลุ่มคือ  ศาสนา ปรัชญา
และวิทยาศาสตร์ ค าว่าวิทยาศาสตร์เป็นค าที่แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า science ซึ่งมาจากภาษา
ลาตินที่แปลว่า ความรู้   ความรู้ในความหมายทางวิทยาศาสตร์หมายถึง ความรู้ที่แน่นอนรัดกุมและเป็น
ระเบียบ (กีรติ  บุญเจือ, 2518, หน้า 15) จากการให้ความหมายของค าว่าวิทยาศาสตร์ ดังที่กล่าวมามี
ประเด็นส าคัญในการศึกษาแนวคิดเก่ียวชีวิตตามแนวคิดทางของวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับชีวิตใน
มุมมองของวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ทางกายภาพหรือความรู้เกี่ยวกับรูปธรรม และวิธีการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์อาศัยการสังเกตและทดลองซึ่งเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์  (สมภาร  พรมทา, 
2543, หน้า 6) วิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับความรู้ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันเป็นความรู้ที่เรียกว่า
นามธรรม ดังนั้นในการอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต นักวิทยาศาสตร์มุ่งความสนใจไปที่ชีวิตทางด้าน
กายภาพเป็นส าคัญ 
 การอธิบายเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชีวิตนั้น นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ชีวิตเกิดขึ้นโดย
การสร้างหน่วยใหม่ของชีวิตที่เรียกว่า การสืบพันธุ์ โดยที่การสืบพันธุ์นั้นมี 2 แบบ คือ 1) การสืบพันธ์
แบบไม่ใช้เพศ เช่น การทาบกิ่ง การติดตา การปักช า การแตกหน่อ การเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการแบ่งเซล    
2) การสืบพันธ์โดยการใช้เพศ เช่น มนุษย์ต้องอาศัยพ่อแม่ให้ก าเนิดชีวิตโดยฝ่ายพ่อจะสร้างเซลสืบพันธุ์ที่
เรียกว่า อสุจิ (sperm) ฝ่ายแม่สร้างเซลสืบพันธุ์ที่เรียกว่า ไข่ (ovum หรือ egg) ไข่ที่ถูกผสมโดยอสุจิ
เรียกว่า ไซโกต (zygote) หรือตัวอ่อน ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เมื่อไข่ผสมกับอสุจิถือว่าชีวิตใหม่ได้
เกิดข้ึนทันท ี
 เซลล์ของมนุษย์ทั้งเพศชายและหญิงประกอบด้วย โครโมโซม (chromosome) ฝ่ายละ 
46 แท่ง ฉะนั้นชีวิตใหม่ของมนุษย์ที่เกิดจากการผสมระหว่างโครโมโซมของพ่อและแม่จึงมี 46โครโมโซม 
ในแต่ละโครโมโซมประกอบด้วยยีน (gene) จ านวนมากประมาณ 3,000 ชนิด ซึ่งกล่าวกันว่ายีนเหล่านี้
เองที่ถ่ายทอดลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ จากพ่อแม่ไปสู่บุตรหลานของตน เรียกว่าการสืบทอดทาง
พันธุกรรม ชีวิตใหม่จะมีลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับยีนที่ได้รับจากพ่อและแม่ มนุษย์ที่เกิดมาจะเป็นเพศ
หญิงหรือชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมเพศของพ่อแม่เป็นสิ่งก าหนด โครโมโซมเพศที่มาจากเพศหญิงคือ 
โครโมโซม X เพียงอย่างเดียว ส่วนโครโมโซมเพศที่มาจากเพศชายนั้นมี 2 ชนิด คือ X และ Y ในกรณีที่
โครโมโซม X ของเพศชายผสมกับโครโมโซม X ของเพศหญิง บุตรที่เกิดมาจะเป็นเพศหญิง ถ้าโครโมโซม 
Y ของเพศชายผสมกับโครโมโซม X ของเพศหญิง บุตรที่เกิดมาจะเป็นเพศชาย จึงสรุปได้ว่า โครโมโซม
เพศของชายเป็นสิ่งก าหนดเพศของบุตรว่าจะเกิดมาเป็นเพศใด 
 การทีม่นุษย์เกิดมามีความผิดปกติทางด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและสติปัญญาขึ้นอยู่กับ
สาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ความผิดปกติของโครโมโซมหรือยีน เช่น การผิดปกติของการแบ่งตัว 
ได้แก่ การที่มีจ านวนขาดหรือเกินของโครโมโซม ความผิดปกติของโครงสร้างโครโมโซมแต่ละตัว ได้แก่ 



8 
 
การที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในแต่ละตัวของโครโมโซมสั้นหรือยาวเกินไปหรือผิดรูปผิดร่างออกไป ความ
ผิดปกติของโครโมโซมที่ท าให้เกิดความผิดปกติในด้านต่าง ๆ ที่พบบ่อยเช่น  โรคปัญญาอ่อน ความ
ผิดปกติทางลักษณะทางเพศ เป็นต้น 2)  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความผิดปกติ
ของชีวิตโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในครรภ์ซึ่งมีผลต่อความผิดปกติทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
ลักษณะพฤติกรรมทางเพศ แต่เป็นเรื่องท่ีป้องกันได้ 
 จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับชีวิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยสังเขปเชื่อว่า ชีวิตทุก
รูปแบบ คือ พืช สัตว์ และมนุษย์ เกิดจากกรรมวิธีของการวิวัฒนาการ และสามารถสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตคือ
สิ่งมีอวัยวะและลักษณะเฉพาะของสิ่งมีอวัยวะที่ยังมีชีวิตอยู่คือ  การตอบโต้และการสืบพันธุ์ นอกจากนี้
ยังมีคุณลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ เช่น การเจริญเติบโต โดยการกินอาหาร รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
รู้จักรักษาชีวิตและป้องกันตนเอง (กีรติ  บุญเจือ, 2518, หน้า 77) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าชีวิตคือการ
รวมตัวของเซลล์หลาย ๆ เซลล์ เซลล์ที่รวมกันเรียกว่าเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อรวมกันเรียกว่าอวัยวะ และอวัยวะ
รวมกันเรียกว่าชีวิต ชีวิตของพืช สัตว์ และมนุษย์สิ้นสุดลงเมื่อตาย เซลล์แตกสลายออกจากกัน ไม่มี
วิญญาณท่ีเป็นอมตะออกจากร่างไปเกิดใหม่ 
 

 1.1.4  ชีวิตตามแนวความคิดทางปรัชญา 
 

 ปรัชญาสนใจศึกษาความรู้ทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม เช่น ความจริงเกี่ยวกับโลก
และจักรวาล ความดีความชั่ว ความงามและระบบคุณค่าอ่ืน ๆ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับจิต แต่อย่างไรก็
ตามปรัชญาจะให้ความสนใจเฉพาะความรู้ที่ใช้เหตุผลโต้แย้งได้เท่านั้น  ปรัชญาเกิดจากความอยากรู้
อยากเห็นของมนุษย์ และมนุษย์มีความสามารถในการคิด การคิดท าให้เกิดความสงสัย ความสงสัยท าให้
เกิดการตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ และค าตอบน ามาซึ่งความรู้ แต่ความรู้ที่ปรัชญายอมรับจะต้องมี
เหตุผล “ค าตอบที่คนยอมรับว่าอยู่พ้นเหตุผลเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในศาสนา แต่ปรัชญาไม่สนใจ เรื่องที่
ปรัชญาสนใจไม่ว่าจะมาจากวิชาความรู้อะไรต้องน ามาโต้แย้งกันด้วยเหตุผลได้จึงจะรับว่าอยู่ในขอบเขต
ของปรัชญา” (ปรีชา  ช้างขวัญยืน และสมภาร  พรมทา, 2543, หน้า 7) 
 ปรัชญาสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้และความจริงแท้ของจักรวาล โลกและชีวิตเรียกว่า 
อภิปรัชญา โดยการตั้งค าถามว่า ความจริงสูงสุดหรือความจริงอันเป็นปฐมธาตุของจักรวาล โลกและชีวิต
คืออะไร จักรวาล โลกและชีวิตมาจากไหน เกิดข้ึนได้อย่างไร ซึ่งนักปรัชญาได้พยายามใช้เหตุผลแสวงหา
ค าตอบจนได้ค าตอบที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลักคือ สสารนิยม (Materialism)  จิตนิยม
(Idealism) และธรรมชาตินิยม (Naturalism) ซึ่งจะอธิบายตามล าดับ ดังนี้ 
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 1.1.4.1  ชีวิตตามแนวความคิดสสารนิยม  เป็นแนวคิดที่มีรากฐานความเชื่อว่าสรรพ
สิ่งเกิดขึ้นจากสสาร มีสสารอยู่ก่อนสรรพสิ่งแม้สิ่งมีชีวิตก็เกิดจากสสารแนวคิดนี้มีประเด็นส าคัญใน
การศึกษา ดังนี้ 
   1) ความหมายของค าว่า สสารนิยม การท าความเข้าใจแนวคิดสสารนิยมให้เข้าใจได้ชัดเจน
นั้นต้องเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจความหมายของค านี้ก่อนซึ่งมีผู้ให้ความหมายค าว่า สสารนิยมไว้ ดังนี้ 
   พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิต (2540, หน้า 61) ได้ให้
ความหมายของค าว่า สสารนิยมไว้ว่า “ในทางอภิปรัชญา หมายถึง ทรรศนะที่ถือว่า สสารเท่านั้นที่เป็น
จริง ปรากฏการณ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ สามารถทอนลงได้ว่า เป็นเพียงปรากฏการณ์ของสสารในกรณีนี้เรา
มักเรียกว่าสสารนิยม”  
   สุจิตรา รณรื่น (2540, หน้า 18) ได้อธิบายความหมายของ สสารนิยมไว้ว่า “สสารนิยมคือ
ลัทธิที่เชื่อว่า ความเป็นจริงหรือสิ่งแท้จริงสูงสุดเป็นสสารหรือวัตถุ สสารหรือวัตถุนี้เป็นต้นก าเนิดของโลกและ
จักรวาล”  
   สสารนิยมเป็นแนวความคิดที่เชื่อว่าสิ่งที่มีอยู่จริงมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งนั้น
คือสสารและปรากฏการณ์ของสสาร สิ่งที่เรียกว่าสสาร จะต้องเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า 
สิ่งใดที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นสิ่งไม่มีอยู่จริง 
   2) วิวัฒนาการของแนวคิดสสารนิยม แนวคิดสสารนิยมมีความเชื่อว่าสสารหรือวัตถุ
เท่านั้นที่มีความเป็นจริง แนวคิดนี้ได้วิวัฒนาการมาจากปรัชญาสมัยกรีกโบราณ ซึ่งนักปรัชญากรีกรุ่นแรก ๆ 
ให้ความสนใจกับปัญหาที่ส าคัญ คือ  ปัญหาเรื่องปฐมธาตุ  ค าว่าปฐมธาตุ หมายถึงธาตุแรกหรือธาตุแท้     
อันเป็นต้นก าเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่ง นักปรัชญาในยุคนั้นพากันเสนอค าตอบต่อค าถามที่ว่า           
“มีธาตุพ้ืนฐาน” อะไรไหมที่ก่อก าเนิดทุกสิ่ง ถ้ามี แล้วจู่ ๆ เจ้าธาตุที่ว่าจะกลายเป็นดอกไม้หรือช้างได้ยังไง” 
(กอร์เดอร์, 2540, หน้า 31)  ธาเลส (Thales) เป็นนักปรัชญาคนแรกของกรีกที่เสนอค าตอบเรื่องปฐมธาตุ
ของโลก และอธิบายปรากฏการณ์ของธรรมชาติได้โดยไม่ต้องอ้างเทพเจ้าเหมือนสมัยก่อนหน้านี้ การที่จะ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้จะต้องรู้กฎธรรมชาติและจะรู้ธรรมชาติได้จะต้องรู้ปฐมธาตุเสียก่อน      
(สุจิตรา อ่อนค้อม, 2540, หน้า 20) 
   ธาเลสคิดว่า น้ าเป็นต้นก าเนิดของสรรพสิ่ง สรรพสิ่งมาจากน้ าและกลับคืนไปสู่น้ า 
ต่อมาอเน็กซิเมนเดอร ์(Anaximander) ซ่ึงเป็นศิษย์ของธาเลสเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าปฐมธาตุมีลักษณะ
เป็นสสารแต่ไม่ยอมรับว่าน้ าเป็นปฐมธาตุ โดยให้เหตุผลว่า “ธาตุที่เป็นต้นก าเนิดของสรรพสิ่งจะต้อง
ไม่ใช่สิ่งเดียวกับสิ่งที่มันสร้างขึ้น” (กอร์เดอร์, 2540, หน้า 34)  ปฐมธาตุต้องไม่มีรูปร่างหรือเป็นสสารไร้
รูปและสามารถแปรรูปไปเป็นสรรพสิ่ง ซึ่งอาจเรียกชื่อสสารนี้ว่า อนันต์  อเน็กซิมีนีส (Anaximenes) เสนอ
ว่า ต้นก าเนิดของสรรพสิ่งจะต้องเป็นอากาศหรือไอน้ า และเชื่อว่าน้ าคืออากาศที่อัดแน่น และอากาศสามารถ
กลายเป็นสรรพสิ่งได ้“อเน็กซิมีนีสอาจจะคิดว่า ดิน อากาศและไฟล้วนจ าเป็นต่อการก าเนิดชีวิต แต่ที่มาของทุก



10 
 
สิ่งทุกอย่างคืออากาศหรือไอน้ า” (กอร์เดอร์, 2540, หน้า 35) เซโนฟานีส (Xenophanes) เสนอว่า ปฐมธาตุคือดิน  
เฮราคลิตุส (Heraclitus)  มีทรรศนะว่า ปฐมธาตุได้แก่ไฟ เพราะไฟเป็นพลังในตัวเอง และสามารถแปรสภาพเป็น
อะไรก็ได้ โลกและจักรวาลเกิดจากไฟ ส่วนเอมพีโดคลีส (Empedocles)  ได้ประนีประนอมความคิดของ           
นักปรัชญารุ่นก่อน ๆ โดยการเสนอว่าปฐมธาตุไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่ปฐมธาตุ มี 4 อย่างคือ ดิน น้ า ลม ไฟ   
การเกิดขึ้นของสรรพสิ่งเกิดจาการรวมตัวกันของธาตุทั้ง 4 เมื่อมาถึงยุคของเดโมคริตุส (Democretus) เขาได้
พัฒนาแนวคิดออกไปอีกว่า หากเราแยกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นหน่วยย่อย ๆ จนถึงจุด ๆ หนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกไป
ได้อีก เราเรียกสสารที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแยกย่อยต่อไปได้อีกนี้ว่า “อะตอม” ซึ่งแปลว่า ไม่สามารถตัดได้อีก 
แนวคิดนี้มีความส าคัญอยู่ที่ว่า อะตอมคือปฐมธาตุ สรรพสิ่งเกิดจากการรวมกันของอะตอมในปริมาณที่แตกต่าง
กัน จากที่กล่าวมาแม้นักปรัชญามีความเห็นเรื่องปฐมธาตุแตกต่างกัน แต่นักปรัชญาเหล่านี้ก็เห็นว่า สิ่งต่าง ๆ แม้
จะมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปแต่ก็มีจุดก าเนิดมาจากสิ่งเดียวกัน คือ สสารนั่นเอง 
   3) ชีวิตมนุษย์ในทรรศนะของสสารนิยม เนื่องจากแนวความคิดของสสารนิยมที่
อธิบายว่าสรรพสิ่งเกิดมาจากสสาร มนุษย์ก็เกิดมาจากการรวมตัวของสสารเช่นเดียวกัน สสารนิยมมอง
ว่าทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นสสารแต่ต่างกันตรงที่ร่างกายเป็นสสารที่หยาบ ส่วน       
จิตวิญญาณเป็นสสารที่ละเอียด  สสารนิยมไม่เชื่อเรื่องอมตภาพของจิตวิญญาณและปฏิเสธการมีอยู่ของ
จิตวิญญาณท่ีเป็นอิสระจากร่างกาย มนุษย์เราไม่ได้แตกต่างจากสัตว์หรือพืชโดยคุณภาพแต่แตกต่างกันที่
ปริมาณ กล่าวคือ กลไกที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์นั้นมีปริมาณมากกว่าและมีความซับซ้อนมากว่านั่นเอง 
อย่างไรก็ตามทั้งร่างและจิตก็แตกดับไปเช่นเดียวกันกับพืชและสัตว์ เมื่อมนุษย์ตายจึงไม่มีอะไรไปเกิด
ใหม่ สสารนิยมไม่เชื่อเรื่องชีวิตหน้า มนุษย์เกิดหนเดียวตายหนเดียว นรกสวรรค์หรือพระเจ้าไม่มีอยู่จริง 
เราสามารถเข้าใจแนวคิดสสารนิยมเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ได้ชัดขึ้นจากปรัชญาสสารนิยมของอินเดียที่ชื่อว่า 
ลัทธิจารวากซ่ึงอธิบายว่า “สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสเท่านั้นที่เป็นจริง สิ่งต่าง ๆ ประกอบ
ขึ้นจากธาตุ 4 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ จิตวิญญาณของมนุษย์ก็เป็นผลิตผลของการรวมตัวกันของธาตุ 4 ไม่มี
โลกหน้า ไม่มีชีวิตหลังความตาย ความสุขคือจุดหมายสูงสุดของชีวิต” (สุจิตรา รณรื่น, 2540, หน้า24) 
   4) ผลของความเชื่อแบบสสารนิยมต่อวิถีชีวิต ความเชื่อมีอิทธิพลต่อความคิด 
ความคิดน าไปสู่การตัดสินความจริงในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ปรีชา ช้างขวัญยืนได้
สรุปความเชื่อแบบสสารนิยมที่ท าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับหลักความจริงและการด าเนินชีวิตไว้ ดังนี้      
(ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2549, หน้า 21-22) (1) ความเชื่อว่าสสารและพลังงานเท่านั้นที่เป็นจริงท าให้เชื่อว่า 
จักรวาลประกอบขึ้นด้วยสสารและพลังงาน สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็ไม่ต่างกัน ชีวิต
เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสสารและพลังงาน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจิต หรือ
นามธรรมที่เกี่ยวกับจิต เช่น คุณค่า ดี ชั่ว งาม ไม่งาม สิ่งนามธรรมเป็นเพียงความคิดที่มนุษย์คิดหรือ
จินตนาการขึ้นเท่านั้น มนุษย์มิได้ประเสริฐกว่าสัตว์หรือต้นไม้ (2) ธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ของมันเอง และ
ด าเนินไปเหมือนเครื่องจักร แม้ร่างกายมนุษย์ก็เทียบได้กับเครื่องจักร มีการประกอบขึ้นจากส่วนย่อย
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แล้วก็แยกสลายไปในที่สุดทุกสิ่งเมื่อสลายก็กลายเป็นธาตุต่าง ๆ  ดังนั้นมนุษย์เมื่อตายแล้วก็ไม่มีอะไร
เหลือ ไม่มีภพ ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าดังที่ศาสนาต่าง ๆ สอน (3)  มนุษย์เกิดในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
และสังคม สภาพแวดล้อมสร้างมนุษย์แต่ละคนให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมนั้น ๆ  การที่มนุษย์
สนองตอบสภาพแวดล้อมท าให้เกิดการตัดสินใจและพฤติกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับปฏิกิริยาระหว่างสสาร
หรือพลังงาน มนุษย์มิได้เป็นตัวของตัวเอง (4) มนุษย์รับสุขและทุกข์ซึ่งก็คือความพึงพอใจและความ
เจ็บปวดได้ด้วยประสาทสัมผัส ความสุขและความทุกข์ทางประสาทสัมผัสเป็นสุขและทุกข์ชนิดเดียวของ
มนุษย์ สุขทุกข์อ่ืน ๆ ล้วนมาจากสุขทุกข์ทางประสาทสัมผัสหรือสุขทุกข์ทางกายทั้งสิ้น มนุษย์ควร
แสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ ความสุขชนิดนี้หาได้ด้วยเงินทอง ดังนั้นเงินทองจึงเป็นสิ่งมีค่า
ที่สุดในการด าเนินชีวิต ความส าเร็จในชีวิตคือการเป็นคนมั่งคั่งร่ ารวย (5) เนื่องจากคุณค่าไม่ใช่สสารและ
พลังงาน จึงไม่มีอยู่จริง เป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้น ดังนั้นมนุษย์ไม่จ าเป็นต้องยึดถือคุณค่าใด ๆ อย่างถาวร 
ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนคุณค่าก็เปลี่ยนได้ ไม่มีอะไรดีหรือชั่วอย่างแท้จริง ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และ
ความสุขทางวัตถุที่จะได้รับ ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่วมิใช่สัจธรรม เป็นวีรบุรุษแล้วยากจน สู้เป็นคนมั่งมี
ธรรมดา ๆ จะดีกว่า (6) ความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น การคิด การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ต้อง
อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางศาสนาหรือความรู้อ่ืน ๆ ที่มิใช่วิทยาศาสตร์ไม่เป็นจริง ไม่จ าเป็นใน
การแก้ปัญหา มีแต่จะเป็นการถอยหลังเข้าคลอง และ(7) กฎการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของดาร์วิน 
(Darwin) นั้นเป็นกฎที่จริงที่สุด ถ้าจะอยู่รอดหรือร่ ารวยแล้วหากจะต้องเอาเปรียบหรือใช้ผู้อ่ื นเป็น
เครื่องมือก็ควรท า เพราะโดยธรรมชาติปลาเล็กก็เกิดมาเพ่ือเป็นเหยื่อของปลาใหญ่ ถ้าปลาใหญ่ไม่กิน
ปลาเล็กก็อยู่รอดไม่ได้ 
 1.1.4.2  ชีวิตตามแนวความคิดจิตนิยม เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจิตมีอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และ
สรรพสิ่งเกิดมาจากจิต ชีวิตมนุษย์คือส่วนที่เป็นจิตไม่ใช่ร่างกาย แนวคิดจิตนิยมมีความเห็นตรงข้ามกับ
แนวคิดสสารนิยมมีประเด็นส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 
   1) ความหมายของค าว่า จิตนิยม การท าความเข้าใจแนวคิดจิตนิยมให้เข้าใจได้
ชัดเจนนั้นต้องเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจความหมายของค านี้ก่อนซึ่งมีผู้ให้ความหมายค าว่า จิตนิยม
ไว้ ดังนี้ 
   พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิต (2540, หน้า 45) ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า จิตนิยม ไว้ว่า “จิตนิยม : ชื่อเรียกทรรศนะทางปรัชญาของปรัชญาหลายส านักที่มีทรรศนะร่วมกันว่า 
จิตหรือสภาวะนามธรรมมีความเป็นจริงสูงสุดและมีความส าคัญกว่าวัตถุ” 
   สุจิตรา รณรื่น (2540, หน้า 25) ได้อธิบายความหมายของค าว่าจิตนิยมไว้ว่า “จิตนิยม 
คือลัทธิที่ถือว่าความจริงแท้หรือความจริงสูงสุดคือจิตหรืออสสารซึ่งมีอยู่นิรันดรไม่เปลี่ยนแปลง อสสารนี้เป็น
หลักหรือกฎเกณฑ์ของสสาร” 
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   ปรีชา ช้างขวัญยืน (2549, หน้า 24) ได้สรุปแนวคิดแบบจิตนิยมไว้ว่า “จิตนิยมคือ
ความคิดที่เชื่อว่านอกจากความจริงที่เรารับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสแล้ว ยังมีความจริงอีกชนิดหนึ่งที่อยู่
พ้นประสาทสัมผัส ความจริงดังกล่าวจริงกว่าหรือส าคัญกว่าความจริงที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส     
พวกจิตนิยมจัดบางคนถึงกับถือว่า ความจริงที่เรารับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสนี้ไม่จริงหรือเป็นมายา” 
   ดังนั้น จิตนิยมจึงเป็นแนวความคิดที่เชื่อว่าความจริงสูงสุดมีลักษณะเป็นจิตหรือ
นามธรรม จิตมีความส าคัญกว่าวัตถุ จิตนิยมโดยทั่วไปยอมรับว่าความจริงมีสองอย่างคือ จิตและวัตถุ แต่
อย่างไรก็ตามก็ถือว่าจิตจริงกว่าหรือส าคัญกว่าสสารวัตถุ บางแนวคิดเชื่อว่าจิตเป็นผู้สร้างสสารวัตถุและ
ควบคุมความเป็นไปของวัตถุ เช่น ศาสนาคริสต์เชื่อว่าพระเจ้าเป็นความจริงแท้แต่โลกและสสารพระเจ้า
สร้างขึ้น โลกและสสารมีความส าคัญและจริงน้อยกว่าพระเจ้าผู้สร้าง พระพุทธศาสนายอมรับความจริง
ของกายและจิต แต่ก็ให้ความส าคัญแก่จิตมากกว่าร่างกาย 
   2) วิวัฒนาการของแนวคิดจิตนิยม แนวความคิดแบบจิตนิยมวิวัฒนาการมาจากปรัชญา
กรีกสมัยโบราณเช่นเดียวกับแนวคิดแบบสสารนิยม แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ปรัชญากรีกมุ่งความสนใจไปที่
วัตถุหรือสสาร ปรัชญาอินเดียโบราณกลับมุ่งความสนใจไปที่จิตซึ่งเป็นอสสาร เช่น ศาสนาพราหมณ์ และ     
ศาสนาพุทธ นักปรัชญากรีกที่มีแนวคิดแบบจิตนิยมคือ พาร์มีนีดีส (Paremenedes) แนวคิดทางปรัชญาของ  
พาร์มีนิดีสเกิดจากการเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆและพยายามค้นหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลง เขาได้ค้นพบสิ่งที่คงอยู่ตลอดกาลและไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ           
สิ่งทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ความคิดเรื่อง สัตและอสัตจึงเกิดขึ้น สัตคือสิ่งที่เป็นจริงสูงสุด ส่วนอสัตเป็นสิ่งไม่จริงและ
เปลี่ยนแปลง สัตเป็นปฐมธาตุของสิ่งทั้งหลาย พาร์มีนีดีสสอนว่าโลกที่เรารู้จักด้วยประสาทสัมผัสเป็นสิ่งหลอกลวง  
เรารู้จักสัตได้ด้วยเหตุผลและความคิดเท่านั้น นี่คือการเริ่มต้นขั้นพ้ืนฐานของแนวคิดแบบจิตนิยม 
   อนักซาโกรัส (Anexagoras) เป็นนักปรัชญากรีสมัยโบราณอีกผู้หนึ่งที่มีความคิด
แบบจิตนิยม เขาให้ความสนใจต่อระเบียบ ความงาม และความกลมกลืนของจักรวาลโดยเชื่อว่าต้องมี
บางสิ่งบางอย่างเป็นผู้จัดกระท าสิ่งเหล่านี้ อนักซาโกรัสเชื่อว่า จิตหรือพุทธิปัญญาเป็นผู้ท าให้สิ่งต่างๆ
เคลื่อนไหว และท าให้โลกเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นผู้จัดระเบียบความเป็นไปของสรรพสิ่ง โลกที่ปรากฏต้องมี
ปัญญาควบคุมไว้และด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ก าหนด ตามแนวคิดของอนักซาโกรัสจิตหรือมโน
เป็นสิ่งควบคุมโลก (สุจิตรา  รณรื่น, 2540, หน้า 26-27) 
   แนวคิดแบบจิตนิยมพัฒนาถึงจุดลงตัวในสมัยของเพลโต (Plato) โดยที่เขาได้รับอิทธิพล
มาจากพาร์มีนีดีส โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องสัตหรือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เพลโตถือว่า 
โลกมี 2 โลก โลกหนึ่งเป็นโลกแห่งผัสสะหรือโลกของสสาร เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลง ไม่มีความเป็นจริงในตัวเอง 
มนุษย์รู้จักโลกนี้ด้วยประสาทสัมผัส ส่วนอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกแห่งมโนคติหรือโลกของแบบ เป็นโลกของความ
จริงแท้ โลกดังกล่าวนี้เป็นอสสารหรือจิต (สุจิตรา  รณรื่น, 2540, หน้า 28) เพลโตเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือกายกับจิต จิตมนุษย์เปรียบเหมือนสารถีที่ควบคุมบังคับรถคือร่างกาย เพลโตได้ถาม
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ค าถามที่ยากมากว่า มนุษย์มีจิตวิญญาณอมตะหรือไม่ (กอร์เดอร์, 2540, หน้า 81) เมื่อคนตายร่างกายจะถูก
น าไปเผาหรือฝัง และสูญสลายไป ใครที่เชื่อว่าวิญญาณอมตะ เขาจะต้องเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยสองส่วนที่
แยกจากกัน คือร่างกายที่ทรุดโทรมลงเมื่ออายุมากขึ้นและแก่ตายไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สูญสลายไปพร้อมร่างกาย 
สิ่งนั้นเรียกว่า จิต  
   3)  ชีวิตมนุษย์ในทรรศนะของจิตนิยม จิตนิยมมีทรรศนะต่อชีวิตมนุษย์แตกต่าง
จากสสารนิยมที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นเพียงร่างกายไม่มีจิตวิญญาณและค าว่าจิตในทรรศนะสสารนิยมเชื่อว่า
คือการท างานของอวัยวะคือสมอง ในทางตรงกันข้ามจิตนิยมเชื่อว่ามนุษย์คือจิตวิญญาณ มนุษย์มี
องค์ประกอบ 2 อย่างคือ จิตกับร่างกาย จิตมีความส าคัญมากกว่าร่างกาย  ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์คือ
จิตวิญญาณ และจิตวิญญาณนี้เป็นอมตะไม่สูญสลายไปพร้อมร่างกาย  ดังนั้นเมื่อคนตายร่างกายเน่า
เปื่อยสลายไปแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่และจะแสวงหาที่อยู่ใหม่หรือกลับไปอยู่ยังโลกแห่งจิตวิญญาณ เมื่อ
คนตายจิตวิญญาณไปเกิดใหม่เพ่ือรับรางวัลในการท าดี และรับโทษในการท าชั่ว จิตวิญญาณสามารถ
เข้าถึงคุณธรรมและสัจธรรมได้ แนวคิดนี้จึงเชื่อว่ามนุษย์ตายแล้วเกิดอีก และนรกสวรรค์มีจริง 
   4)  ผลของความคิดแบบจิตนิยมต่อวิถีชีวิต ปรีชา  ช้างขวัญยืน (2549, หน้า 29)
ได้สรุปผลของความคิดแบบจิตนิยมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตไว้ดังนี้  (1) มนุษย์ประกอบด้วยกายและจิต   
จิตเป็นผู้ใช้ กายเป็นผู้รับใช้ มนุษย์ไม่ควรเป็นทาสของวัตถุ แต่ต้องเป็นทั้งนายของตนและวัตถุ          
(2) ความจริงนามธรรม  เช่น ความดี ความงาม เป็นสิ่งตายตัวไม่ขึ้นกับการเวลา บุคคล สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เกิดในที่ใด ยุคใดสมัยใด ก็เข้าถึงความจริงนามธรรมเดียวกันได้ทั้งสิ้น 
เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว เป็นนิรันดร และอกาลิโก (3) กฎเกี่ยวกับความจริงนามธรรมเป็นกฎสากล    
เป็นเช่นนั้นเสมอ เช่นเดียวกับกฎธรรมชาติทางวัตถุ เช่น  กฎฟิสิกส์ ที่เป็นอยู่เช่นนั้นโดยธรรมชาติ และ
(4) การที่คนเรามีมาตรฐานคุณค่าแตกต่างกันเป็นเพราะยังเข้าไม่ถึงความจริงแท้ เมื่อเข้าถึงแล้วก็จะพบ
ความจริงสากลเดียวกัน เช่น ความจริงที่ศาสตร์ทั้งหลายสั่งสอนเป็นความจริงอย่างเดียวกัน 
 1.1.4.3 ชีวิตตามแนวความคิดธรรมชาตินิยม เป็นแนวคิดที่ประนีประนอมระหว่าง
แนวคิดสสารนิยมและจิตนิยมซึ่งมีความคิดตรงข้ามกันอย่างสุดขั้ว แต่แนวคิดธรรมชาตินิยมมีความเห็น
บางอย่างคล้ายสสารนิยมและบางอย่างคล้ายจิตนิยมท าให้แนวคิดธรรมชาตินิยมเป็นแนวคิดที่มอง
ธรรมชาติและชีวิตทั้งสองด้านคือสสารและจิตหรือร่างกายและจิตใจ ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
ธรรมชาตินิยมมีประเด็นส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 
   1) ความหมายของค าว่าธรรมชาตินิยมการท าความเข้าใจแนวคิดธรรมชาตินิยมให้
เข้าใจได้ชัดเจนนั้นต้องเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจความหมายของค านี้ก่อนซึ่ งมีผู้ให้ความหมายค าว่า 
ธรรมชาตินิยมไว้ ดังนี้ 
   พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิต (2540, หน้า 45) ได้ให้
ความหมายของค าว่า ธรรมชาตินิยม ไว้ว่า “ทรรศนะที่ไม่ยอมรับอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยถือว่า ปรากฏการณ์
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ทุก ๆ อย่างเป็นไปตามสภาวะความเกี่ยวพันที่มีต่อกันของเหตุการณ์ธรรมชาตินั้น ๆ เอง ไม่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
เหนือธรรมชาติใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามกาละและเทศะ กล่าวคือธรรมชาตินี้มี
โครงสร้างของตนเองและโครงสร้างนั้นเกิดขึ้นได้เอง ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอ านาจเหนือธรรมชาติ” 
   อดิศักดิ์   ทองบุญ (2540, หน้า 176) ได้ให้ความหมายของค าว่า ธรรมชาตินิยม  
ไว้ว่า “ความเชื่อที่ว่า สิ่งและเหตุการณ์ทั้งหลายมีมูลเหตุมาจากธรรมชาติ มากกว่ามูลเหตุเหนือ
ธรรมชาติ จักรวาลมีมูลก าเนิดมาจากธรรมชาติมากกว่ามาจากภาวะเหนือธรรมชาติ มนุษย์มีจุดหมาย
ตามธรรมชาติ มากกว่าตามภาวะเหนือธรรมชาติ” 
   ธรรมชาตินิยมเป็นแนวคิดที่ประนีประนอมระหว่างแนวคิดสสารนิยมที่มีความคิด
สุดโต่งให้ความส าคัญสูงสุดไปที่สสารหรือร่างกาย กับแนวคิดจิตนิยมมีความคิดสุดโต่งให้ความส าคัญ
สูงสุดไปที่จิต ธรรมชาตินิยมจึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นกลาง ๆ คือให้ความส าคัญทั้งสสารและจิต หรือร่างกาย
และจิตใจนั่นเอง  
   2) ลักษณะทั่วไปของธรรมชาตินิยม แนวคิดธรรมชาตินิยมมีทรรศนะบางแง่คล้าย
กับสสารนิยมและบางแง่ก็คล้ายกับจิตนิยม เราอาจสรุปลักษณะทั่วไปของแนวคิดธรรมชาตินิยมได้ว่า
แนวคิดธรรมชาตินิยม ปฏิเสธสิ่งเหนือธรรมชาติ จะยอมรับเฉพาะความจริงที่เป็นสิ่งธรรมชาติเท่านั้น  
ค าว่าสิ่งธรรมชาติหมายถึง สิ่งที่ด ารงอยู่ในระบบของอวกาศและเวลา และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับลงโดย
สาเหตุและสาเหตุนั้นต้องเป็นสิ่งธรรมชาติด้วย สิ่งที่อยู่นอกระบบอวกาศและเวลา เช่น พระเจ้าใน
ศาสนาทั่วไปไม่มีอยู่จริง เพราะไม่สามารถบอกได้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ตรงนั้นตรงนี้ พระเจ้าจึงไม่ใช่สิ่งที่มี
อยู่จริงตามทัศนะของธรรมชาตินิยม และธรรมชาตินิยมยอมรับในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอธิบายถึง
เหตุและผลได้ (วิทย์  วิศทเวทย์, ม.ป.ป., หน้า 30) 
   3)  ชีวิตมนุษย์ในทรรศนะของธรรมชาตินิยม จากการที่ธรรมชาตินิยมมีทรรศนะที่
เป็นกลางระหว่างสสารนิยมและจิตนิยม โดยที่ธรรมชาตินิยมมีความเห็นด้วยและเห็นต่างในบางส่วนกับ
ทรรศนะทั้งสอง ในการอธิบายมุมมองเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ ธรรมชาตินิยมจึงมีความเชื่อว่ามนุษย์มี
องค์ประกอบสองส่วนที่ส าคัญเท่าเทียมกันคือร่างกายและจิต การที่ธรรมชาตินิยมยอมรับเรื่องการมีอยู่
ของจิตท าให้มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดจิตนิยม แต่ความคิดเรื่องจิตของธรรมชาตินิยมก็แตกต่างจาก
แนวคิดจิตนิยม กล่าวคือ ในขณะที่จิตนิยมเชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นอมตะ เป็นอิสระจากร่างกาย ธรรม
ชาตินิยมกลับเชื่อว่าจิตไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากร่างกายได้และจิตไม่เป็นอมตะต้องสูญสลายไป
พร้อมกับร่างกาย ธรรมชาตินิยมเชื่อว่า จิตเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่สืบทอดกันตาม
เผ่าพันธุ์ของตน เมื่อมนุษย์ตายจะไม่มีวิญญาณไปเกิดใหม่ แต่ทว่าจิตของความเป็นมนุษย์ได้ถ่ายทอด
ไปสู่ลูกหลานผ่านทางพันธุกรรม ดังนั้นแม้ธรรมชาตินิยมจะเชื่อว่ามนุษย์มีจิต แต่จิตของมนุษย์จะมี
เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น ไม่มีโลกหน้า นรกสวรรค์ ซึ่งท าให้ความคิดแบบนี้ไปสอดคล้องแนวคิดสสารนิยม
ด้วย 
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   4)  ผลของความคิดแบบธรรมชาตินิยมต่อวิถีชีวิต ผลจากการที่แนวคิดธรรมชาตินิยม
มองโลกอย่างกลาง ๆ ไม่สุดไปด้านใดด้านหนึ่งท าให้มีผลต่อวิถีชีวิตพอสรุปได้ดังนี้ (1) รู้จักมองโลกอย่างเป็น
กลาง พร้อมรับเอาทั้งข้อดีและข้อด้อย (2) มนุษย์รู้จักให้ความส าคัญกับชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล
กัน (3) มองปัญหาหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยการค้นหาสาเหตุของความเป็นจริงจากธรรมชาติและมองโลก
ด้วยวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์คือคิดด้วยเหตุและผล และ(4) มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจึงควรด าเนินชีวิต
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
 1.1.4.4 เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตของทรรศนะทั้งสามลัทธิ จากการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาทั้งสามลัทธิซึ่งมีความเห็นต่อค าถามทางอภิปรัชญาที่ว่า  
ปฐมธาตุคืออะไร และมีการตอบค าถามนี้ของนักปรัชญาแตกต่างกันสามลัทธิท าให้สามารถท าความ
เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับชีวิตมนุษย์แตกต่างกันด้วยในที่นี้จะเปรียบเทียบความแตกต่างของทรรศนะทั้งสาม
ดังตารางที่ 1.1 
 

ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญา 

สสารนิยม จิตนิยม ธรรมชาตินิยม 

ส ร ร พ สิ่ ง เ กิ ด จ า ก ส ส า ร       
ชีวิตของมนุษย์เกิดจากสสาร 
ร่างกายและจิตของมนุษย์เป็น
สสาร ตั วตนที่ แท้จริ งของ
มนุษย์คือร่ างกาย เกิดหน
เดียว ตายหนเดียว ตายแล้ว
สูญ 

ชี วิ ต มนุ ษย์ มี อ งค์ ป ร ะกอบ      
2 อ ย่ า ง คื อ ร่ า ง ก า ย แ ล ะ           
จิตวิญญาณ ตัวตนที่แท้จริงของ
มนุ ษย์ คื อจิ ต วิญญาณ เมื่ อ
มนุษย์ตาย จิตวิญญาณยังคงอยู่ 
ไปแสวงหาที่อยู่ใหม่หรือกลับสู่
โลกวิญญาณดังเดิม ตายแล้ว
เกิดใหม่ 

เป็นทัศนะที่ประนีประนอม
ระหว่างสสารนิยมและจิตนิยม
โดยเชื่อว่ามนุษย์มีองค์ประกอบ
2 ส่วนส าคัญเท่ากันคือร่างกาย
และจิต จิตต้องสูญสลายไป
พ ร้ อ ม ร่ า ง ก า ย  จิ ต เ ป็ น
ความสามารถอย่างหนึ่งที่สืบ
ทอด ไปตาม เผ่ า พันธุ์ ท า ให้
มนุษย์มีจิตต่างจากสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 
 1.1.5  ชีวิตตามแนวคิดทางศาสนา 
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 1142) ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า ศาสนา ไว้ว่า “ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือแสดงก าเนิดและความสิ้นสุดของโลก
เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเก่ียวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรม
ประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท าตามความเห็นหรือตามค าสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ” 
 นักปราชญ์ทางศาสนาได้แบ่งศาสนาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ศาสนาเทวนิยม 
หมายถึงศาสนาที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์ 
ศาสนาที่มีแนวความคิดแบบนี้เช่น ศาสนาพราหมณ์ ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม และ
2) ศาสนาอเทวนิยม หมายถึง ศาสนาที่ไม่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าและไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็น
ผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง ศาสนาที่มีแนวความคิดแบบนี้ เช่น พุทธศาสนา ศาสนาเชนและศาสนาเต๋า 
อย่างไรก็ตามหากเราได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตทางศาสนาทั้งสองประเภทแล้วจะท าให้เราเข้าใจ    
ค าสอนพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เข้าใจโลกที่เป็นอยู่และรู้ว่าควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างไร  ในที่นี้จะศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับชีวิตของพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
 1.1.5.1 ชีวิตตามแนวคิดทางพุทธศาสนา พุทธศาสนาถือว่า มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์ คือ
สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอันสั่งสอนอบรมได้ ถ้ามีผู้แนะน าดี มีกัลยาณมิตรและมีความเพียรจริงจังก็จะสามารถ
พัฒนาตนเองให้บรรลุความพ้นทุกข์ได้ มนุษย์มีเจตนาและมีกรรมเป็นของตนเอง มนุษย์สามารถ
เปลี่ยนแปลงตนเองได้ พุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ จิตส าคัญกว่ากาย ดีชั่ว
ขึ้นอยู่กับใจเป็นส าคัญ อย่างไรก็ พุทธศาสนามองว่าทุกสรรพชีวิตเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย 
มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ส าคัญที่สุด สิ่งมีชีวิตมีหลายประเภทดังอธิบายไว้ในก าเนิด 4 ดังนี้ 
    1)  แนวคิดเรื่องก าเนิด 4 พุทธศาสนาได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตไว้ 4 
ประเภทโดยแบ่งตามลักษณะของการเกิดและความหยาบละเอียดของกายไปตามล าดับดังนี้ (1) ชลาพุชะ สัตว์
เกิดในครรภ์ คือ คลอดออกมาเป็นตัว เช่นมนุษย์ โคและช้าง เป็นต้น (2) อัณฑชะ  สัตว์เกิดในไข่ คือออกไข่เป็น
ฟองก่อนแล้วจึงฟักออกมาเป็นตัวอีกต่อหนึ่ง เช่น นก เป็ด จระเข้ เป็นต้น (3) สังเสทชะ สัตว์เกิดในเถ้าไคลคือ 
เกิดในของเน่าหรือชื้นแฉะหมักหมม เช่นหนอนบางชนิด และ (4) โอปปาติกะ สัตว์เกิดผุดขึ้น คือ เกิดผุดเต็มตัว
ในทันใด ไม่ใช่ค่อย ๆ เจริญเติบโตอย่างสัตว์3 ประเภทแรก สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า โอปปาติกะ เช่น เทวดา สัตว์นรก 
มนุษย์บางจ าพวก และเปรตบางจ าพวก (ม.มู. 12/152/151 – 152 อ้างถึงใน วัชระ  งามจิตเจริญ, 2550,      
หน้า 59 – 60) 
    2) ชีวิตของมนุษย์ตามทรรศนะของพุทธศาสนา นักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้
อธิบายความหมายของชีวิตมนุษย์ตามทรรศนะทางพุทธศาสนาไว้ว่า “มนุษย์หรือคน ตามคติทาง
พระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการ (process) ทางกายและจิต ซึ่งเกิดขึ้นและด าเนินไปตามเหตุปัจจัย 
ตราบใดที่ยังมีเหตุปัจจัย กระบวนการชีวิตก็ด าเนินต่อไป เมื่อใดเหตุปัจจัยหมดสิ้นลง กระบวนการชีวิตก็
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ดับลง เปรียบเหมือนไฟที่ดับลงเพราะหมดเชื้อ” (แสง  จันทร์งาม, 2535, หน้า 100) จากค าอธิบายนี้ท า
ให้เห็นว่าชีวิตเป็นกระบวนการทางกายและกระบวนการทางจิตซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นชีวิต 
    3) การเกิดขึ้นของชีวิตมนุษย์ พุทธศาสนายอมรับว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิด
หนึ่งที่มีการเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับสัตว์โลกชนิดอ่ืน ๆ พุทธศาสนาสอนว่าสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์เอง
ด้วยเป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ เกิดขึ้นและเป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ  มนุษย์ โลก
และสรรพสิ่งไม่ได้เกิดข้ึนจากพระผู้สร้าง มนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทชลาพุชะ คือ ก่อก าเนิดขึ้นในมดลูก
ของมารดาเช่นเดียวกับสัตว์ชั้นสูงที่เลี้ยงลูกด้วยนม พุทธศาสนาได้อธิบายถึงการเกิดข้ึนของชีวิตมนุษย์ว่า
เกิดจากความพร้อมแห่งเหตุปัจจัย 3 ประการคือ (1) มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน (มีเพศสัมพันธ์) (2) มารดามี
ประจ าเดือน (อยู่ในวัยที่มีประจ าเดือนและมีประจ าเดือนเป็นปกติ)  และ(3) มีสัตว์มาเกิด (ค าว่าสัตว์
ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่มีจิต) (ม.มู. 12/252/478 อ้างถึงใน สุนทร  ณ รังสี, 2543, หน้า 97) ในองค์ประกอบทั้ง
สามนี้หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็จะไม่มีการเกิดขึ้นของชีวิตมนุษย์ 
    4)  ส่วนประกอบของชีวิตมนุษย์ พุทธศาสนาได้แบ่งชีวิตของมนุษย์ออกเป็น  
2 ส่วนคือร่างกายกับจิตหรือท่ีเรียกว่า รูปธรรมนามธรรม ร่างและจิตที่เรียกว่าชีวิตมนุษย์นั้นประกอบขึ้น
ด้วยการรวมตัวกันของส่วนประกอบ 5 ส่วนเรียกว่า ขันธ์ 5 คือ (1) รูปขันธ์ คือ กองแห่งรูป หมายถึง
ส่วนที่ประกอบกันเป็นร่างกายของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม 
ธาตุไฟ เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ (2) เวทนาขันธ์ คือ กองแห่งเวทนา หมายถึง ส่วนที่เป็นความรู้สึกของจิต
เมื่อรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ผ่านอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท าให้เกิดความรู้สึก 3 
ประการ คือ สุข ทุกข์ และกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ (3)  สัญญาขันธ์ คือ กองแห่งสัญญา หมายถึง ส่วนที่
เป็นความจ าได้ หมายรู้แยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้ (4)  สังขารขันธ์ คือ กองแห่งสังขาร หมายถึง ส่วนที่เป็น
ความนึกคิด ปรุงแต่งจิตให้คิดดี  คิดไม่ดี หรือคิดเป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว และ(5)  วิญญาณขันธ์ คือ กอง
แห่งวิญญาณ หมายถึงส่วนที่เป็นความรู้แจ้งสิ่งต่าง ๆ ที่จิตรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น กายและสัมผัสที่ 6 คือทางใจ ได้แก่ การเห็นรูป การได้ยินเสียง การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัสทาง
กายและการรู้อารมณ์ทางใจ 
    กล่าวโดยสรุปพุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยส่วน 2 ส่วนที่ส าคัญคือ
ร่างกายและจิตใจซึ่งมีความสัมพันธ์กัน จิตเป็นสิ่งควบคุมกาย จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว และจุดมุ่งหมาย
ในการแยกแยะชีวิตมนุษย์ออกเป็นส่วนประกอบ 5 ส่วนที่เรียกว่าขันธ์ 5 นั้นก็เพ่ือให้มนุษย์คลายความ
ยึดมั่นถือว่า มีตัวเราของเรา อันเป็นเหตุน ามาซึ่งความทุกข์ หากรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งใด
ที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราได้เลย สรรพสิ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริงรวมทั้งชีวิตของมนุษย์ด้วยเพราะสิ่ง
ต่าง ๆ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์ประกอบต่าง ๆ และองค์ประกอบแต่ละส่วนก็เกิดขึ้นจาก
ส่วนประกอบอื่น ๆ อีกเช่นกัน 
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    5)  ปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตมนุษย์ ชีวิตมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยกายและจิต ชีวิตจะ
ด าเนินต่อไปไม่ได้หากปราศจากปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตจากภายนอก อย่างน้อยที่สุดปัจจัยพ้ืนฐาน 4 อย่าง 
คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค นอกจากนี้มนุษย์จะต้องได้รับการศึกษาให้มีความรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรม มีอาชีพการงานที่สุจริต มีสุขภาพดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีดี 
    6)  ความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ พุทธศาสนาเชื่อว่า สิ่งทั้งปวงล้วนเป็นสิ่งที่
เป็นธรรมชาติหรือเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างเช่นพระเจ้าหรืออัตตา ทุกสิ่งทุก
อย่างต้องด าเนินไปตามวิถีทางของธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  (วัชระ งามจิตเจริญ, 2550, หน้า 65)
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติ พุทธศาสนาเรียกกฎที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ว่า นิยาม หมายถึง “ก าหนดอันแน่นอน” หรือ “ความเป็นไปอันแน่นอน”ของสิ่งทั้งปวงแบ่งออกเป็น    
5 อย่าง เรียกว่านิยาม 5 คือ (สุนทร  ณ รังสี, 2543, หน้า 15-17) (1)  อุตุนิยาม ได้แก่ กฎหรือก าหนด
ของธรรมชาติที่เนื่องด้วยอุณหภูมิ ภูมิอากาศหรือฤดูกาลที่เป็นไปทั้งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
มนุษย์และภายในตัวมนุษย์เอง ซึ่งมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของชีวิตมนุษย์  (2)  พีชนิยาม  
ได้แก่ กฎแห่งพืชพันธุ์หรือพันธุกรรม เป็นกฎธรรมชาติที่ก าหนดลักษณะและความเป็นไปอันแน่นอนของ
สิ่งมีชีวิตทั้งประเภทพืชและสัตว์ที่วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาเรียกว่าพันธุกรรม  (3)  จิตนิยาม ได้แก่   
กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นไปและการท างานของจิต การรับรู้อารมณ์ของจิตท าให้เกิดความรู้สึกสุข 
ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นในตัวผู้รับรู้ก็ดีปรากฏการณ์เกี่ยวกับจิตทั้งหมดนี้พุทธศาสนาถือว่าเกิดขึ้นเป็นไป
ตามกฎธรรมชาติ (4)  กรรมนิยาม ได้แก่  กฎแห่งกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าของมนุษย์ กฎแห่ง
กรรมเป็นกฎแห่งเหตุและผล จึงเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่เป็นกฎทางศีลธรรมที่ครอบคลุมเฉพาะ
สิ่งมีชีวิตที่มีจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเช่นมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงที่รู้จักใช้เหตุผลในการ
ด ารงชีวิต กฎแห่งกรรมมีหลักทั่วไปอยู่ว่า ท าเหตุเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น เนื่องจากกฎแห่งกรรมเป็น
กฎธรรมชาติ กฎนี้จึงเป็นกฎที่สาธารณะทั่วไปส าหรับมนุษย์ทุกคน และ (5) ธรรมนิยาม  ได้แก่  ก าหนด
ของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติเป็นกฎแห่งเหตุและผล หรืกฎแห่งเหตุปัจจัย พุทธศาสนาถือว่า ทุกสิ่งใน
สากลจักรวาลที่อยู่ในประเภทสังขตะธรรมย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปรและเสื่อมสลายแตกดับไปตาม
กฎที่เรียกว่าธรรมนิยาม 
    พุทธศาสนาสอนว่าชีวิตของมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่เรียกว่านิยาม 
5 ดังที่กล่าวมา แต่อย่างไรก็ตามมีหลักค าสอนที่ส าคัญท่ีสุดที่อธิบายเรื่องความเป็นไปของชีวิตมนุษย์และ
สรรพสิ่งที่เรียกว่า กฎไตรลักษณ์ หมายถึงลักษณะสาม อาการที่เป็นเครื่องก าหนดหมายให้รู้ถึงความจริง
ของสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้น ๆ 3 ประการ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551,    
หน้า 119) ได้แก่ (1)  อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่คงตัว ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเลื่อม
สลายไป (2)  ทุกขัง  คือ  ความเป็นทุกข์ ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและเสื่อมสลายตัว ภาวะที่
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กดดัน ฝืนหรือขัดแย้งในตัวเพราะปัจจัยปรุงแต่งที่จะให้มีสภาพเป็นอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงไปจะให้คงอยู่
ในสภาพนั้นไม่ได ้และ (3)  อนัตตา  คือ  ความเป็นของมิใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง 
    ตามทรรศนะของพุทธศาสนา ชีวิตมนุษย์ เป็นสิ่ งที่ตกอยู่และเป็นไปตาม                
กฎไตรลักษณ์คือ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตั้งอยู่ชั่วคราวและดับไปจึงไม่ควรประมาทในชีวิต ดังปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเป็นครั้งสุดท้ายว่า        
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงประกอบกิจทั้งปวงที่เป็น
ประโยชน์ตนเองและประโยชน์ของผู้อ่ืนให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” (มหาปรินิพพานสูตร มหา. สี. 
10/159/128. อ้างถึงใน พุทธทาสภิกขุ, 2518, หน้า 574) 
    7)  จุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ พุทธศาสนามีทรรศนะว่า การเกิดเป็นมนุษย์
เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก และชีวิตมนุษย์ไม่มั่นคงแน่นอน กาลเวลากลืนกินทุกวี่วัน ความตายคืบคลานเข้า
มาทุกขณะ  มนุษย์ควรรู้จักบริหารชีวิตให้บรรลุประโยชน์อันเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต 3 ขั้น คือ 
ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์เบื้องหน้าและประโยชน์สูงสุดคือนิพพาน นอกจากนี้ควรบ าเพ็ญประโยชน์
ให้แก่ตนเอง ประโยชน์ผู้อ่ืนและประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงควรด ารงอยู่เพ่ือสร้างประโยชน์ 
    พุทธศาสนาถือว่า มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ คือเป็นสัตว์ที่ฝึกฝนและพัฒนาได้เป็น
สัตว์ที่เรียนรู้ได้  มนุษย์เมื่อเริ่มฝึกฝนเรียนรู้แล้วย่อมมีปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์
สิ่งต่าง ๆ ได้ มีความเจริญทั้งในทางนามธรรมและวัตถุธรรมซึ่งท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
มนุษย์สามารถพัฒนาได้จนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพุทธะซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐที่สุด เพราะเป็น
ผู้พัฒนาชีวิตจนบรรลุประโยชน์ทั้ง 3  
 1.1.5.2  ชีวิตตามแนวคิดศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่เชื่อในพระเจ้า ใน
ทัศนะของศาสนาคริสต์ พระเจ้า โลก และมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน พระเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์ 
โลกเป็นที่ซึ่งพระเจ้าสร้างให้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ ศาสนาคริสต์กล่าวถึงเรื่องการสร้างโลกและมนุษย์ไว้
ชัดเจนที่สุด ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการศึกษาดังนี้ (ปรีชา  ช้างขวัญยืน และสมภาร  พรมทา, 2543,   
หน้า 198) 
    1) การสร้างโลกของพระเจ้า มนุษย์ได้ตั้งค าถามและพยายามหาค าตอบต่อค าถามที่
ส าคัญ ๆ  เช่น โลกมาจากไหน ท าไมโลกจึงถูกสร้างขึ้นมา มนุษย์มาจากไหน มนุษย์ควรด ารงชีวิตอย่างไร ท าไมจึง
มีความทุกข์ยากเกิดขึ้นมากมาย ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ชาวยิว ชาวคริสต์และชาวมุสลิมต่างก็มีความเชื่อ
อย่างเดียวกันคือ พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกนี้ (เมอดิท, 2544, หน้า 5) ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธ์สัญญา
เดิมและพันธะสัญญาใหม่ได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์สรรพสิ่งไว้ว่าพระเจ้าทรงใช้เวลาในการสร้างโลกและสรรพสิ่ง
ไว้ ดังนี้ (สมาคมคริสตธรรมไทย, 2548, หน้า 1-5)  
     วันที่หนึ่ง  ทรงสร้างกลางวันและกลางคืน 
     วันที่สอง  ทรงสร้างท้องฟ้า 
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     วันที่สาม  ทรงสร้างแผ่นดิน ทะเล และพืชนานาพันธุ์ 
     วันที่สี่     ทรงสร้างพระอาทิตย์  พระจันทร์ และดวงดาว 
     วันที่ห้า   ทรงสร้างฝูงสัตว์นานาชนิด ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ าและนกและยัง
อวยพรให้สัตว์เหล่านั้นมีลูกดกเต็มแผ่นดินและทะเล 
     วันที่หก   พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีรูปลักษณ์ตามฉายาของพระองค์ 
     วันที่เจ็ด  หลังจากที่เสร็จจากการสร้างสรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิ ต 
พระเจ้าก็ทรงหยุดพัก และวันที่เจ็ดนี้พระองค์ให้ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ให้งดเว้นจากการท างานทั้งปวง 
    2) การสร้างมนุษย์ของพระเจ้า คริสตชนเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นความดีงามครบครัน
บริบูรณ์อย่างที่สุดของความดีงามทุกประการ ความดีงามนี้เองย่อมบรรจุเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก จากความรัก
อันครบครันนี้พระองค์จึงทรงสร้างสรรค์สรรพสิ่งโดยเฉพาะสิ่งสร้างที่ยิ่งใหญ่และส าคัญที่สุดคือ มนุษย์เพ่ือให้เขา
ได้มามีส่วนแบ่งและรับความสุขเมื่อได้พบ ได้รู้จักและได้สัมผัสพระองค์ (พงศ์  ประมวล, 1995, หน้า 15) 
    พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีรูปลักษณ์ตามฉายาของพระองค์ โดยทรงปั้น
มนุษย์เพศชายขึ้นก่อนด้วยผงคลีดิน แล้วระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าทางจมูก มนุษย์ผู้นั้นจึงมีชีวิตและ
ทรงเรียกเขาว่า อาดัม ซึ่งแปลว่ามนุษย์ หลังจากนั้นพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสวนแห่งหนึ่งไว้ทางทิศ
ตะวันออก ชื่อว่าสวนเอเดน แล้วทรงบันดาลให้ต้นไม้ พรรณไม้ต่าง ๆ ขึ้นงอกงามในสวนบริบูรณ์ด้วย
ดอกและผล พระเจ้าทรงให้อาดัมไปเข้าอยู่ในสวนมีหน้าที่ดูแลรักษาสวนนั้นและทรงมีบัญชาว่า           
“บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้หมดเว้นแต่ ต้นไม้แห่งผลความส านึกในความดีและความชั่ว 
ผลของต้นไม้นั้นอย่ากิน” ต่อมาพระเจ้าทรงด าริว่า ไม่ควรที่ชายผู้นั้นจะอยู่คนเดียว จึงทรงสร้างคู่ที่
เหมาะสมกับเขาขึ้น ในขั้นต้นทรงสร้างคู่ให้กับสรรพสิ่งเสียก่อน พระเจ้าท าให้ชายผู้นั้นหลับสนิท แล้วจึง
ชักกระดูกซี่โครงของเขาออกมาอันหนึ่ง ซึ่งกระดูกซ่ีโครงที่ชักออกมานั้น ทรงสร้างให้เป็นหญิง และหญิง
ซึ่งพระเจ้าสร้างมาให้เป็นคู่ของอาดัมมีชื่อว่า อีวา หรืออีฟ  
    ในบรรดาสัตว์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น งู เป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาด
กว่าสัตว์อ่ืน งูได้เข้ามาล่อลวงให้อาดัมและอีวาละเมิดค าสั่งของพระเจ้า โดยลวงให้ทั้งคู่กินผลไม้แห่ง
ปัญญา เมื่อกินไปแล้วจึงรู้ว่าตนเปลือยกายอยู่ ทั้งสองจึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเพ่ือปกปิดร่างกาย เมื่อ  
พระเจ้าได้ทรงทราบว่าอาดัมกับอีวาได้ละเมิดค าสั่งของพระองค์ จึงทรงสาปแช่งงูผู้ล่อลวงกับอาดัมและ 
อีวา ผู้ถูกล่อลวงนี้ พระเจ้าตรัสแก่งูว่า “เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวง จะต้อง
เลื้อยไปด้วยท้อง จะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิต เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของ
เจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์พันธุ์ของหญิงจะท าให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะท าให้ส้นเท้าของเขา
ฟกช้ า”  แล้วพระองค์ตรัสแก่อีวาว่า “เราจะเพ่ิมความทุกข์ล าบากขึ้นมากมาย ในเมื่อเจ้ามีครรภ์และ
คลอดบุตร ถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้า” และพระเจ้าตรัสแก่อาดัมว่า 
“เพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังค าพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้าม แผ่นดินจึงต้องถูกสาปแช่งเพราะตัวเจ้า 
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เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ล าบากจนตลอดชีวิต แผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่
เจ้า และเจ้าจะกินพืชต่าง ๆ ของทุ่งนา เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะ
เราสร้างเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นผงคลีดินและจะต้องกลับเป็นผงคลีดินดังเดิม”   
    ครั้นแล้วพระเจา้ทรงท าเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมกับอีวาใช้ปกปิดร่างกายและ
ทรงขับไล่เขาทั้งสองออกจากสวนเอเดนให้ไปท ามาหากินตามล าพัง หลังจากนั้นมา มนุษย์ผู้สืบเชื้อสาย
มาจากอาดัมกับอีวาก็เป็นผู้กระท าท้ังความดีและความชั่วตามบรรพบุรุษผู้มีบาปและถูกพระเจ้าสาปแช่ง  
    จากที่กล่าวมาท าให้ศาสนาคริสต์มีแนวคิดเรื่องบาป โดยเชื่อว่าบาปเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อมนุษย์คู่แรกไม่เชื่อฟังพระเจ้า และมนุษย์ที่สืบบรรพบุรุษมาจากอาดัมและอีวามีบาปติดตัว
มาตั้งแต่เกิด เรียกว่าบาปก าเนิด ดังที่ พงศ์ ประมวล (1995, หน้า 19) กล่าวว่า “ศาสนาคริสต์มิได้มี
จุดเริ่มต้นที่พระเยซูเจ้ามาบังเกิดในโลกนี้ แต่เริ่มที่มนุษย์คนแรกเริ่มท าบาปและตัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเองกับพระเจ้าทิ้งไป “บาป” ก็คือการพูดค าว่าไม่กับพระเป็นเจ้า เมื่อพระองค์ถามว่ารักพระองค์
หรือไม่ ? การไม่รักพระเจ้าส าหรับคริสตชนหมายถึงการปฏิเสธความดี งามทุกอย่างในชีวิตของเรา 
รวมทั้งปฏิเสธการมีชีวิตนิรันดรกับพระเป็นเจ้าด้วย และเมื่อปฏิเสธการมีชีวิตบรมสุขนิรันดรกับพระนั่น
คือมนุษย์ต้องพบกับความตาย ไม่ได้อยู่กับพระเจ้าอีก” 
    3)  จุดหมายในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ คริสตชนเชื่อว่าบาปดังกล่าวข้างต้น
จะไม่หมดไปหรือแก้ไขไม่ได้ หากพระเจ้าไม่ทรงรักมนุษย์และทรงพระกรุณาที่จะให้โอกาสแก่มนุษย์ได้
ส านึกผิด และกลับใจเป็นคนดีด้วยความกรุณาของพระเจ้า พระองค์จึงทรงเลือกชนเผ่าหนึ่งเป็น
ประชากรของพระองค์ คือชนเผ่าอิสราเอล ชนเผ่านี้เป็นผู้น าความรอดมาสู่มนุษย์คือ กลับไปมี
ความสัมพนัธ์กับพระเจ้าดังเดิม พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสั่งสอนว่า พระเป็นเจ้าผู้สร้างทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา มนุษย์เป็นลูกของพระองค์ เราต้องพยายามบรรลุถึงความสมบูรณ์เหมือนพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ และมนุษย์
ทุกคนเป็นพ่ีน้องกันในครอบครัวใหญ่เดียวกัน เราจึงต้องรักกันและกัน เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงรักเราทุกคน
ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่ว ดังนั้น จุดหมายในการด าเนินชีวิตของมนุษย์คือ การกลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังเดิม 
การที่จะไปสู่จุดหมายนั้นต้องปฏิบัติตามหลักความดีที่พระเจ้าสอนโดยผ่านประกาศก (ศาสดา) ของพระองค์ ต้องละ
บาปความชั่วต่าง  ๆ ที่มนุษย์ซึ่งถูกสาปกระท าอยู่ มนุษย์ก็จะรอดจากผลของบาปนั้น แนวคิดเรื่องชีวิตหลังความ
ตายของศาสนาคริสต์มีว่า การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ เมื่อมนุษย์สิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษา
มนุษย์ในวันพิพากษาโลก ว่ามนุษย์คนใดควรจะกลับไปมีชีวิตร่วมกับพระเจ้าในสวรรค์หรือไปอยู่ในบึงไฟนรกในโลก
หน้า (เดือน  ค าดี, 2545, หน้า 160 – 161) 
 1.1.5.3  ชีวิตตามแนวคิดศาสนาอิสลาม เนื่องจากศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเทวนิยมคือ
เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกและบริหารดูแลโลก โลกจึงไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พระเจ้าทรงเป็นนายช่างผู้มี
ความฉลาดสามารถยอดเยี่ยมและพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง พระเจ้าของศาสนาอิสลามคือพระอัลเลาะฮ์ พระเจ้า
สร้างโลกและมนุษย ์ดังนี้ 
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    1)  พระเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์ (สุจิตรา รณรื่น, 2538, หน้า 240-242) ทรรศนะ
เรื่องการสร้างโลกของศาสนาอิสลามคล้ายคลึงกับศาสนาคริสต์มาก ต านานการสร้างโลกของศาสนาอิสลามมีว่า เมื่อ
พระอัลเลาะฮ์สร้างโลกนี้แล้วเสร็จ พระองค์ก็ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นก่อนสิ่งอ่ืน เพ่ือให้ปกครองโลก มนุษย์คนแรก
นั้นเป็นชายทรงประทานนามว่าอาดัม ภายหลังทรงถอดซี่โครงอาดัมออกมาสร้างหญิงอีกคนหนึ่งให้นามว่า ฮาวา 
และให้เป็นภรรยาของอาดัม ครั้นแล้วโปรดให้สามีภรรยาคู่นี้อยู่ในสวนสวรรค์ อยู่มาวันหนึ่งฮาวาได้ถูกไซตอน 
(ซาตาน) ล่อลวงให้เก็บผลไม้ที่พระเจ้าทรงหวงห้ามไว้มาบริโภคและแบ่งให้อาดัมสามีบริโภคด้วย เมื่ออัลเลาะฮ์ทรง
ทราบก็พิโรธ จึงทรงขับไล่อาดัมและนางฮาวาออกไปเสียจากสวนสวรรค์นั้นและทรงสาปให้ได้รับความทุกข์ทรมาน
นานาประการ 
    เมื่ออาดัมและฮาวาผู้เป็นบิดามารดาคนแรกของมนุษย์ ถูกอัลเลาะฮ์ขับไล่จาก
สวนสวรรค์ก็พลัดพรากจากกันไปคนละทาง อาดัมต้องตกไปอยู่ที่ภูเขาในเกาะสิเรนทีป ฮาวาตกไปอยู่
ประเทศอาหรับใกล้ฝั่งทะเลแดง ครั้นสามีภรรยาคู่นี้ได้พลัดพรากจากกันครบ 200 ปีแล้ว อัลเลาะฮ์ทรง
เห็นว่าสมควรแก่ความผิดแล้ว จึงทรงบันดาลให้กลับมาพบกันที่ยอดเขาอาระฟัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมือง
มักกะฮ์ และสามีภรรยาคู่นี้ได้สืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้แพร่หลายทวีขึ้นไปทั่วโลก แต่โดยที่ค าสาปของ    
พระเจ้าติดเนื่องมาแต่บรรพบุรุษและมนุษย์ก็ได้กระท าบาปหยาบช้าเข้าทุกที อัลเลาะฮ์พิโรธ จึงทรง
บันดาลให้น้ าท่วมโลก บรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ถูกน้ าท่วมตายเสียสิ้นยกเว้นโนอากับครอบครัว
เท่านั้น 
    ตามแนวคิดของศาสนาอิสลามการสร้างโลกนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ยิ่งกว่าการสร้างมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างโลกสร้างจักรวาล แต่ถึงกระนั้นมนุษย์ก็มี
ความส าคัญซึ่งยืนยันได้เพราะพระเจ้าได้ให้มนุษย์ปกครองโลกนี้แล้วให้ใช้สิ่งต่าง  ๆ ที่มีในโลกเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
    2)  การด าเนินชีวิตและจุดหมายชีวิตของมนุษย์ เมื่ออัลเลาะฮ์ทรงบังเกิด
มนุษย์ขึ้นมานั้น มิได้หมายความว่าพระองค์ทรงบันดาลให้มนุษย์มีคุณสมบัติและความสามารถมากมาย 
หรือให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมาย แต่อัลเลาะฮ์มีประสงค์จะให้มนุษย์ด าเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
ตระหนักถึงจุดหมายของการด าเนินชีวิต พระองค์ต้องการช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้ศิลปะการด ารงชีวิตและ
มีความสุขกับการด าเนินชีวิต ตามทางน าของพระองค์ ชีวิตเป็นเหมือนของฝากจากอัลเลาะฮ์ โดยมี
มนุษย์เป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลของฝากจากอัลเลาะฮ์ด้วยความซื่อสัตย์  ชีวิตบนโลกนี้เป็นเวทีชั่วคราวก่อนที่
มนุษย์จะได้ไปพบกับชีวิตที่เป็นนิรันดรในโลกหน้า (อับดะละตี, ม.ป.ป., หน้า 76-77) เป้าหมายชีวิตของ
มนุษย์ตามทรรศนะของศาสนาอิสลามคือ “ความพ้นทุกข์และความหวาดกลัว”(เมตตานันโทภิกขุ, 
บรรณาธิการ, 2549, หน้า 138) และได้เข้าสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า  
    ดังนั้นสรุปได้ว่า มนุษย์เกิดมาเพ่ือท าความดีและการท าความดีนั้นจะน ามนุษย์
ไปสู่จุดหมายสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์  ตามทรรศนะของศาสนา
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อิสลามความตายมิได้เป็นการสิ้นสุดหรือเป็นวันสุดท้ายของชีวิต แต่หากนี่คือการเริ่มต้นที่มนุษย์จะก้าว
ไปสู่ชีวิตที่แท้จริงและนิรันดร ในศาสนาอิสลามมนุษย์ไม่มีการกลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้ง แต่ศาสนา
อิสลามถือว่าชีวิตในโลกนี้คือการเตรียมตัวเพ่ือชีวิตในโลกหน้าอันถาวร วิญญาณจะไปรวมกันอยู่ในอีก
โลกหนึ่งซึ่งเรียกว่าโลกบัรซัค อันเป็นโลกที่ค่ันกลางระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงในโลก
นี้แล้ว ทุกชีวิตจะถูกท าให้ฟื้นขึ้นอีกครั้งเพื่อรอค าตัดสิน ความจริงแท้ของบุคคลจะเป็นเช่นใด ก็ขึ้นอยู่กับ
การกระท าที่ได้ท าไว้ในโลกนี้นั่นเอง (จารุณี จันทร์ลอยนภา และคณะ 2549, หน้า 56) 
 1.1.5.4  เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตของศาสนาทั้งสามศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับ
ชีวิตตามแนวคิดศาสนาสามารถแบ่งอออกเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันคือแนวคิด อเทวนิยมซึ่งอธิบาย
โลกและชีวิตด้วยกฎธรรมชาติไม่มีพระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่งกับแนวคิดเทวนิยมซึ่งมีความเชื่อเรื่อง
พระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่งซึ่งสามารถเทียบเคียงแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลามได้ดังตารางที่ 1.2 ดังนี้ 
 

ตารางที ่1.2 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวชีวิตตามแนวคิดทางศาสนา 

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ชี วิ ต คื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
ร่างกายและจิตหรือรูปธรรม
นามธรรมซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และ
ดับไปตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่า
ขันธ์ 5  

ชีวิตคือสิ่ งที่พระยะโฮวาเจ้า
สร้างขึ้นตามฉายาของพระองค์
และสืบทอดมาจากมนุษย์คู่แรก
คืออาดัมและเอวา 

ชีวิตคือสิ่งที่อัลเลาะฮ์สร้างขึ้นตาม
ฉายาของพระองค์และสืบทอดมา
จากมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวา 

ชี วิ ต ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ไ ป ต า ม         
กฎธรรมชาติที่เรียกว่านิยาม 5 
คื อ อุ ตุ นิ ย า ม  พี ช นิ ย า ม          
จิ ตนิ ย าม  กร รมนิ ย ามและ   
ธรรมนิยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศาสนาพุทธเชื่อว่ าชี วิตของ
มนุษย์เป็นไปตามการกระท า
และผลการกระท าของตนเองที่
เรียกว่ากฎแห่งกรรม 

ชี วิ ต ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ไ ป ต า ม        
พ ร ะปร ะส งค์ ข อ งพ ระ เ จ้ า     
พระเจ้ าสร้ า งมนุษย์มาด้ วย
ความรัก พระเจ้าต้องการให้
มนุษย์รักและเชื่อฟังบัญชาของ
พระองค์ พระเจ้าสร้างมนุษย์มา
อย่างมีจุดมุ่งหมาย แต่พระเจ้าก็
ได้ให้เจตจ านงเสรีในการด าเนิน
ชีวิตคือเลือกที่จะเชื่อฟังและไม่
เชื่อฟังพระองค์  ผู้ เชื่อฟังจะ
ได้รับรางวัล ผู้ไม่เชื่อฟังจะได้รับ
การลงโทษ 

ชีวิตมนุษย์เป็นไปตามพระประสงค์
ของพระเจ้า พระเจ้าสร้างมนุษย์
เพ่ือให้เคารพและภักดีต่อพระองค์
ชี วิ ต ม นุ ษ ย์ จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร
ท ด ส อบ ศ รั ท ธ า จ า ก พ ร ะ เ จ้ า       
พระเจ้ าสร้ างมนุษย์มาอย่ างมี
จุดมุ่ งหมาย แต่พระเจ้าก็ได้ ให้
เจตจ านงเสรีในการด าเนินชีวิตคือ
เลือกที่จะเชื่อฟังและไม่ เชื่อฟัง
พระองค์ผู้เชื่อฟังจะได้รับรางวัล   
ผู้ไม่เชื่อฟังจะได้รับการลงโทษ 
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 1.1.6  ปัญหาแรกของมนุษย์เกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม 
 

 ก่อนการเกิดข้ึนของแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตตามทัศนะวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและศาสนานั้นมี
รากฐานความคิดส าคัญสองประการที่ท าให้เห็นฐานคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรมคือ แนวคิดที่เชื่อว่ามี
อ านาจเหนือธรรมชาติ และแนวคิดที่เชื่อว่าไม่มีอ านาจเหนือธรรมชาติ อันเป็นที่มาของค าถามส าคัญ
เกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรมในยุคแรกของการก าเนิดมนุษย์ ดังที่บราเซียร์ (2551, หน้า 17) ได้อธิบายถึง
ก าเนิดชีวิตว่า “สิ่งมีชีวิตเริ่มต้นขึ้นอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว มันว่ายวนอยู่ในแอ่งโคลนและเจริญขึ้นเรื่อย ๆ 
จนกลายเป็นปลา สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในที่สุด แล้วจากนั้นมนุษย์ก็ก้าวขึ้นมามี
บทบาทและเริ่มยึดครองดาวเคราะห์โลก” นักมานุษยวิทยาสันนิษฐานว่าเป็นเวลาประมาณ 500,000 ปี
มาแล้วที่มนุษย์ได้พัฒนามาจากสัตว์ชั้นสูง มนุษย์ในยุคแรกเริ่มนั้นคงไม่สามารถคิดอะไรได้มากนัก
นอกจากมีความแปลกประหลาดใจต่อสิ่งที่พบเห็น ต่อมามนุษย์พัฒนามากขึ้น มีความคิด รู้จักตั้งค าถาม
ต่อปัญหาต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความคิดแก่กันและกันเพ่ือหาค าตอบ  
 ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยแรก ๆ คงไม่แตกต่างไปจากสัตว์มากนัก กล่าวคือมนุษย์
อาศัยอยู่ตามป่าและหลบความร้อนและฝนอยู่ในถ้ าเป็นต้น ทั้งมนุษย์และสัตว์เลี้ยงชีพด้วยการออก
แสวงหาอาหารตามสัญชาตญาณรักษาชีวิต มนุษย์และสัตว์ต้องเผชิญภัยอันตรายเป็นอันมาก เช่น ฟ้าผ่า 
ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ าท่วม พายุร้าย ภายจากสัตว์ร้าย และความป่วยไข้ต่าง ๆ 
บางครั้งภัยอันตรายเหล่านี้ได้ท าให้มนุษย์สูญเสียชีวิตจ านวนมาก   
 มนุษย์ในสมัยดึกด าบรรพ์จึงมีปัญหาว่า ภัยอันตรายเหล่านี้มาจากไหนและจะแก้ไข
อย่างไร มนุษย์ได้แสวงหาค าตอบเกี่ยวกับปัญหานี้เป็นเวลานาน  โดยได้มีผู้เสนอค าตอบเกี่ยวกับปัญหานี้
หลาย ๆ ค าตอบ และค าตอบใดที่ได้รับการยอมรับนิยมยกย่องก็จะได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
ค าตอบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือค าตอบที่ว่า ภัยอันตรายต่าง ๆ มาจากเทพเจ้าและจะแก้ไขได้
ด้วยการเอาใจเทพเจ้า ระบบความคิดในลักษณะนี้เรียกว่า กลีภพ (chaos) 
 กลีภพเป็นแนวความคิดท่ีเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยเชื่อว่า ธรรมชาติและโลกไม่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ในตัวเอง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ระเบิด หรือ
โรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ล้วนเกิดจากการดลบัลดาลของเทพเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ  สิ่งเหนือ
ธรรมชาติหรือที่เรียกว่าเทพเจ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอ านาจเหนือมนุษย์และเหนือธรรมชาติสามารถ
ท าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีแก่มนุษย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจและไม่พอใจของเทพเจ้า เทพ
เจ้าประสงค์จะให้เกิดอะไรขึ้นบนโลกสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นทันที  เมื่อมนุษย์เชื่อว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลก
และชีวิตเกิดจากอ านาจของเทพเจ้า ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ดีน าความสุขมาสู่มนุษย์ มนุษย์เข้าใจว่าเทพเจ้า
พอใจ อวยพรให้มีความสุข มนุษย์ก็จะน าสิ่งที่ดีที่สุดไปบูชาขอบคุณเทพเจ้า แต่ทว่าเกิดเหตุร้ายน าความ
ทุกข์มาสู่มนุษย์ มนุษย์ก็จะเข้าใจว่าเทพเจ้าพิโรธจึงท าให้เกิดภัยพิบัติแก่มนุษย์ ดังนั้นวิธีแก้ไขก็ต้องแก้ไข
ที่ต้นเหตุ คือเทพเจ้า โดยการท าพิธีอ้อนวอน ขอโทษ หรือท าให้เทพเจ้าพอใจด้วยการท าพิธีบูชายัญ
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รูปแบบต่าง ๆ มนุษย์ถือค าตอบนี้มาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์จนถึงปัจจุบันและความเชื่อในท านองนี้ยัง
ปรากฏอยู่ทั่วไปทุกสังคมโดยเฉพาะสังคมไทย ตามทัศนะทางปรัชญาถือว่านี้เป็นค าตอบหนึ่งที่เป็นไปได้
ส าหรับปัญหาที่ว่า ธรรมชาติและโลกมีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในตัวเองหรือไม่ แนวคิดเรื่องกลียุคต่อมาได้
พัฒนาการมาเป็นแนวคิดทางศาสนาที่เรียกว่า เทวนิยมในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นแนวคิดที่เชื่อในอ านาจ
ของเทพเจ้าพร้อมทั้งเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง 
 ครั้นเมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางความรู้และความคิด รู้จักใช้เหตุผลมากขึ้นท าให้
แนวคิดเกี่ยวกับโลกและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป โดยในสมัยกรีกโบราณได้เกิดทัศนะหรือค าตอบใหม่
ต่อค าถามที่ว่าธรรมชาติและโลกมีระเบียบกฎเกณฑ์ในตัวเองหรือไม่ ตามหลักฐานทางปรัชญาเชื่อว่า 
ธาเลส (ก่อน ค.ศ. 640-645) เป็นคนแรกที่เสนอค าตอบว่า ธรรมชาติและโลกมีระเบียบกฎเกณฑ์ใน
ตัวเอง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลกและชีวิตมิได้เกิดจากอ านาจเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้าบันดาลให้
เกิดขึ้น หากเป็นไปตามเงื่อนไขของมันเอง  กล่าวคือ เมื่อมีเงื่อนไขครบมันก็เกิดขึ้น ถ้าเงื่อนไขไม่ครบก็
ไม่เกิด เช่น น้ าจะท่วมได้ต้องมีฝนตกหนักมาก่อนหรือไม่ก็น้ าทะเลหนุนขึ้นมา ถ้าฝนไม่ตกหนักหรือน้ า
ทะเลไม่หนุนขึ้นมาน้ าก็ไม่ท่วม หรือการที่ฝนจะตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งต้องมีก้อนเมฆที่มีความ
หนาแน่นและมีน้ าหนักจนอากาศทานน้ าหนักไว้ไม่ไหวมันจึงตกลงมา ถ้าไม่มีเมฆเลยในบริเวณนั้นฝนก็
ตกไม่ได้ เป็นต้น (สวัสดิ์  สุวรรณสังข์, ม.ป.ป., หน้า 13-14) การอธิบายปรากฏการณ์ของธรรมชาติและ
โลกด้วยทรรศนะใหม่นี้เรียกว่า จักรวาล (cosmos) เป็นการปฏิเสธอ านาจเหนือธรรมชาติ และเป็นการ
อธิบายโลกด้วยเหตุและผลจากการศึกษาค้นคว้าของมนุษย์เอง ซึ่งแนวคิดที่เรียกว่า จักรวาลนี้เป็น
จุดเริ่มต้นของแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจากแนวคิดเกี่ยวกับกลีภพและจักวาล
ซึ่งมีแนวคิดท่ีตรงกันข้ามเป็นสองขั้วความคิด แต่อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงมนุษย์ก็ต้องอิงอาศัยหรือตกอยู่
ในกรอบความคิดท้ังสองเพียงแต่ว่าเมื่อใดและอย่างไร  แนวคิดเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม 
 

1.2  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม 
 

 จริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและ
ประเทศชาติหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันของสังคมโลก ถ้าประชากรของประเทศไม่มีจริยธรรมแล้วก็ยากที่
จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสงบสุขและเกิดเสถียรภาพความมั่นคงได้ การศึกษา
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมมีประเด็นส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 
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 1.2.1  ปัญหาทางจริยธรรม 
 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์นอกจากการศึกษาว่ามนุษย์คืออะไร มาจากไหน ตายแล้ว
เป็นอย่างไรแล้ว ยังมีปัญหาที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์คือ มนุษย์ต้องมีความสัมพันธ์ กับตัวเอง 
มนุษย์เราควรท าอย่างไรกับตัวเอง เราควรใช้ชีวิตของเราอย่างไร  อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควร
แสวงหา  นอกจากนี้มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เราควรปฏิบัติกับผู้อ่ืนอย่างไร อะไรคือหลักแห่งความ
ประพฤติของมนุษย์  ความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไร มนุษย์ใช้หลักหรือมาตรฐานอะไรในการตัดสิน
ความดีความชั่ว การตั้งค าถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าปัญหาทาง
จริยธรรม  
 

 1.2.2  ความหมายของจริยธรรมและค าที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์ที่เรียกว่าปัญหาทางจริยธรรมต้องเริ่มท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับค าที่มีขอบข่ายเก่ียวข้องกับค าว่าจริยธรรม ดังนี้ 
 1.2.2.1  ศีลธรรม  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  (2556, หน้า 1146) ได้ให้
ความหมายของค าว่าศีลธรรม ไว้ว่า “ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,ศีลและธรรม,ธรรมในระดับศีล” ค าว่าศีลธรรมตรง
กับภาษาละตินว่า  Moralis หมายถึง หลักความประพฤติที่ดีส าหรับบุคคลพึงปฏิบัติ 
 1.2.2.2  คุณธรรม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 263) 
ได้ให้ความหมายของค าว่าคุณธรรม ไว้ว่า “สภาพคุณงามความดี” เป็นสภาพคุณงามความดีทางความ
ประพฤติและจิตใจ ค าว่า คุณ ภาษาบาลีแปลว่า ประเภท,ชนิด ค าว่า ธรรม หมายถึง หลักความจริง 
หลักการในการปฏิบัติ ดังนั้นอาจอธิบายได้ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละ
ประเภท เช่น เมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ 
 1.2.2.3  มโนธรรม  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  (2556,       
หน้า 879 - 880) ได้ให้ความหมายของค าว่า มโนธรรม ไว้ว่า “ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไร
ควรท า อะไรไม่ควรท า”  เชื่อกันว่า มนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม เนื่องจากบางขณะมนุษย์เกิดความรู้สึก
ขัดแย้งในระหว่างความรู้สึกว่าต้องท าสิ่งหนึ่งและรู้ว่าควรท าอีกสิ่งหนึ่ง 
 1.2.2.4  จริยธรรม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556,         
หน้า 303) ได้ให้ความหมายของค าว่าจริยธรรม ไว้ว่า “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,ศีลธรรม,กฎ
ศีลธรรม”  จากการสัมมนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้สรุปนิยามค าว่า 
“จริยธรรม”ไว้ว่า  “แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าพึงประสงค์” 
โดยทั่วไปจริยธรรมมักอิงอยู่กับศาสนาทั้งนี้เพราะค าสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม 
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 1.2.2.5  จริยศาสตร์ ค าว่า จริยศาสตร์ แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Ethics เป็นสาขา
หนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาค าตอบเรื่องความประพฤติการกระท าของมนุษย์ว่า สิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่
ควรท า โดยโดยใช้เหตุผลเป็นพื้นฐาน ศึกษาถึงเรื่องเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมและจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นควรมีจุดมุ่งหมายอย่างไร การด าเนินชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นชีวิตที่
ประเสริฐส าหรับมนุษย์ (สิวลี  ศิริไล, 2551, หน้า 17 – 18)  
 1.2.2.6  จรรยาบรรณ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  (2556,     
หน้า 301) ได้ให้ความหมายของค าว่าจรรยาบรรณ ไว้ว่า “ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการ
งานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกอาจเขียนเป็น    
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้”  จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มี
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งเรียกว่า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เมื่อประพฤติ
ปฏิบัติแล้วท าให้ได้รับความเชื่อถือจากสังคมและได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ 
  จากความของค าศัพท์ที่เกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์ อาจสรุปได้ว่า คุณธรรม
หมายถึง ความดีงามของจิตใจที่เป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดการกระท าทางจริยธรรม หรือการกระท าทาง
จริยธรรมที่ถือว่ามีคุณค่าอย่างแท้จริงต้องเกิดจากแรงผลักดันหรืออิทธิพลของคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพ
อันดีงามของจิตซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย 
 

 1.2.3  ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรม 
    

   1.2.3.1 ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมของตะวันตก ค าว่าจริยธรรมในทัศนะของตะวันตกนั้น
มาจากภาษาอังกฤษสามค า คือค าว่า Virtue Moral และEthics พจนานุกรม Webster’s Ninth New 
Collegiate Dictionary (1991) (อ้างถึงใน นงลักษณ์  วิรัชชัย และคณะ, 2551, หน้า 5-6) อธิบายไว้ว่า 
“ค าว่าคุณธรรม (Virtue) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า virtus = strength, manliness หมายถึง
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ถูกต้อง ที่ดีงาม  ส่วนค าว่า จริยธรรม (Moral) มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละตินว่า moralis = custom – more at Mood หมายถึงความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของความถูกต้องความดีงาม และมีความหมายเหมือนกับค าว่า ethics ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละตินว่า ethice หมายถึงหลักจริยธรรมหรือค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ต้องประพฤติปฏิบัติ” นักปราชญ์ทางตะวันตกได้ให้ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมไว้ดังนี้ 
     โสเครตีส (Socrates) มีทรรศนะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมว่า “คุณธรรมคือ
ความรู้หรือพูดในมุมกลับว่า ความรู้คือคุณธรรม หรือความรู้คือความดี ความดีคือความรู้ การแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม คือ การแสวงหาคุณธรรม เพราะคุณธรรม คือ ความรู้ที่แท้จริง มนุษย์
ท าผิดเพราะความไม่รู้ ไม่มีใครตั้งใจท าความผิด แต่ที่เขาท าผิดเพราะเขาไม่รู้ตามความเป็นจริงในสิ่งนั้น” 
(อ้างถึงใน พระประมวล  อุตตราสโย, 2544, หน้า 40) 
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     คาร์เตอร์ วีกู๊ด (Garter V Good)  ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า“การปรับพฤติกรรม
เข้ากับกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม” (อ้างถึงใน ล าดวน ศรีมณี, ม.ป.ป., หน้า 3)  
      ลอเรนซ์  โคลเบอร์ก (Kohlberg) (อ้างถึงใน ธิติมา จ าปีรัตน์, 2533, หน้า13) 
ให้ความหมายของ “จริยธรรม ว่า ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นกฎเกณฑ์ และมาตรฐานของความ
ประพฤติปฏิบัติในสังคม ซึ่งบุคคลจะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีจริยธรรมของตนเอง โดยอาศัยเกณฑ์จาก
สังคมเป็นเครื่องตัดสินว่าการกระทานั้นถูก หรือผิด จริยธรรมไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการกระทาสิ่งที่สังคม
เห็นว่า ดี หรือถูกต้องเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งที่ทุกคนเลือกกระทาในการตัดสินความขัดแย้งที่เกิดขึ้น” 
     ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) (อ้างถึงใน ธิติมา จ าปีรัตน์, 2533, หน้า 13) 
นักจิตวิทยามีชื่อเสียง ได้อธิบายความหมายของจริยธรรมไว้ว่า “หมายถึงองค์ประกอบของกฎเกณฑ์ที่
บุคคลยอมรับว่าถูก ว่าดี ว่าควร เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคม” 
  1.2.3.2 ทัศนะเก่ียวกับจริยธรรมของตะวันออก ค าว่าจริยธรรม เป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง
มาก ได้มีนักคิดทางตะวันออกโดยเฉพาะสังคมไทยได้ให้ความคิดเกี่ยวกับค าว่าจริยธรรมไว้หลากหลาย
ดังนี้ 
   พระยาอนุมานราชธน (อ้างถึงใน อรุณศรี  อ้ึงประเสริฐ, 2533, หน้า 7) กล่าวว่า              
“จริยธรรมเป็นเรื่องวิชาสาขาหนึ่งของปรัชญาอันว่าด้วยคุณค่าเกี่ยวกับความประพฤติของสังคมว่าเป็น
อย่างไร ที่ถือว่าถูกหรือดี ควรประพฤติ และอย่างไรที่ถือว่า เป็นผิดหือชั่วไม่ควรประพฤติ แล้ววางเป็น
หลักก าหนดเป็นมาตรฐานขึ้นไว้อย่างกว้าง ๆ เพราะฉะนั้น วิชานี้จึงเป็นเรื่องค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องคุณค่าของความประพฤติในสังคม” 
   พินิจ  รัตกุล (อ้างถึงใน อรุณศรี  อ้ึงประเสริฐ, 2533, หน้า 8) กล่าวว่า “จริยธรรมเป็นค าที่
เรานิยมใช้ในเรื่องของการตัดสินคุณค่าของพฤติกรรมมนุษย์ว่าเป็นการกระท าสมควร ถูกต้อง ดีหรือตรงข้าม” 
   พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธัมมจิตโต) (อ้างถึงใน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา, 
2551, หน้า 26) กล่าวว่า “จริยธรรมคือหลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของการปฏิบัติ หมายถึง
แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม”  
   ดิเรก  กุลสิริสวัสดิ์ (อ้างถึงใน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา, 2551, หน้า 26) กล่าว
ว่า “จริยธรรมที่จะเป็นจุดยืนของคนไทย คือจริยธรรมที่เก็บส่วนดีจากลัทธิต่าง ๆ ที่ใช้สามัญส านึกและ
เหตุผลเท่านั้น แม้กระนั้นหาเพียงพอไม่จะต้องมีความดีงามของสัจธรรมเป็นสิ่งประกอบด้วย จริยธรรม
จึงจะสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันคนไทย ตกเป็นทาสทางวัตถุ ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง จริยธรรม
จึงมีความขัดแย้งกัน ถือคติความเข้าใจกันคนละทาง ดังนั้นทุกคนควรมีคุณธรรมเป็นหลักยึดมั่นประจ า
ใจมองให้เห็นความส าคัญของศาสนา สร้างจุดยืนที่แน่นอนของจริยธรรมขึ้น” 
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   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า จริยธรรมเป็นการศึกษาเรื่องความประพฤติหรือการ
กระท าของมนุษย์ว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท าซึ่งมีรากฐานมาจากความสามารถในการคิดไตร่ตรอง
และการอบรมปลูกฝังจากศาสนาประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคมท าให้มนุษย์เลือกปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 
 

 1.2.4  องค์ประกอบของจริยธรรม 
 

 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปัจนึก (อ้างถึงใน อรุณศรี  อ้ึงประเสริฐ, 
2533, หน้า 11-12) ได้จ าแนกองค์ประกอบทางจริยธรรมออกเป็น 4 องค์ประกอบคือ  
 1.2.4.1  ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึงการมีความรู้ว่า ในสังคมของตนนั้น ลักษณะ
และพฤติกรรม หรือการกระท าชนิดใดที่สังคมนั้นเห็นว่าดีงามเหมาะสม การกระท าชนิดใดเลว ไม่
เหมาะสม การรู้กฎเกณฑ์ปทัสถานค่านิยมของสังคม 
 1.2.4.2  ทัศนคติเชิงจริยธรรม เป็นความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่างๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้น ๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมาก
จะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น แต่อาจจะมีบางคนที่มีทัศนคติที่แตกต่างไปจากค่านิยมของสังคม ซึ่ง
เกิดจากการเรียนรู้โดยวิธีวางเงื่อนไขมาตั้งแต่ต้น 
 1.2.4.3  เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึงการที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระท า
หรือเลือกที่จะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยู่
เบื้องหลังการกระท า 
 1.2.4.4  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม
ชมชอบหรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น ๆ ซึ่งเป็นการกระท าที่
สังคมเห็นชอบและสนับสนุน   
 

 1.2.5  ความส าคัญของจริยธรรม 
 

  มนุษย์จะด ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงผู้เดียวไม่ได้ มนุษย์จะต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคล
อ่ืนและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สามารถควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างดี 
เป็นไปในทางสันติสุขและสร้างสรรค์ก็คือจริยธรรมนั่นเอง จริยธรรมจึงเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน ในทางตรงกันข้ามถ้ามนุษย์ไม่มีจริยธรรม เมื่อมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
เมื่อใด ก็อาจจะเป็นไปในทางโหดร้าย ทารุณหรือเอารัดเอาเปรียบกันเสมอ  เช่น การฆ่าฟัน ท าร้ายกัน  
คดโกง ทุจริต ฉ้อฉล เป็นต้น  ดังนั้นถ้าจะมีค าถามว่า จริยธรรมมีความส าคัญต่อมนุษย์ อย่างไร         
เจือจันทร์  จงสถิตอยู่ (2550, หน้า ซ-ญ) ได้สังเคราะห์ความส าคัญของจริยธรรมไว้ ดังนี้ 
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  1.2.5.1  จริยธรรม อันเป็นพื้นฐานส าคัญ ๆ ที่ประเทศส่วนใหญ่มี ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว เพ่ือเป็นฐานที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ร่วมกันพัฒนา
ความเจริญและความมั่นคงของประเทศชาติได้ ได้แก่ ความขยัน  อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย เคร่งในระเบียบ 
ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่และประหยัด รวมทั้งพบว่า คุณลักษณะเด่นของคนเอเชียคือ ความกตัญญู 
ความรักชาติ ความอ่อนน้อม ขณะที่คุณลักษณะเด่นของคนยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิคใต้ มีจุดเด่น
เรื่องการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย 
  1.2.5.2  บทเรียนของประเทศต่าง ๆ ชี้ว่า แม้ประเทศจะเสียหายทางวัตถุหรือจะมี
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม ทุกประเทศยังอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ซึ่งเป็นสิ่งดีงามให้คงอยู่ต่อเนื่อง แต่แตกต่างกันออกไปในเรื่องการให้ความส าคัญ 
  1.2.5.3  ศาสนาเป็นรากฐานส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ศาสนา
พุทธนิกายมหายานและค าสอนของขงจื้อมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณลักษณะและคุณธรรมเด่นเรื่อง 
ความซื่อสัตย์ ความเคารพในอาวุโส การจัดระเบียบของสังคม ความสัมพันธ์และหน้าที่ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว ในองค์กร และสังคมโดยรวม ในเกาหลี ไต้หวันและเวียดนาม ส่วนค าสอนของพุทธศาสนา 
เถรวาทส่งผลให้ชาวพุทธสิงหลเป็นคนอ่อนน้อม ซื่อสัตย์ และศาสนาฮินดูและคัมภีร์พระเวทส่งผลให้คน
อินเดียเคร่งในศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เชื่อในโชคชะตามุ่งท ากรรมดี 
  ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งศาสนามีผลต่อคุณลักษณะของคนในยุโรป อเมริกาเหนือและ       
แปซิฟิค โดยไม่สามารถระบุชัดว่ามีผลจากศาสนาเด่นด้านใดหรือมากน้อยเพียงใด แม้ว่าผู้นับถือศาสนา
คริสต์ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ยังนิยมไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ 
  1.2.5.4  สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ทุกประเทศยังให้
ความส าคัญในการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนประเทศในเอเชีย ข้อมูลชี้ไว้อย่าง
เด่นชัดว่า ครอบครัวถ่ายทอดค าสอนจากศาสนา ลัทธิ และความเชื่อต่าง ๆ ผ่านพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่สู่
ลูกหลาน ที่ช่วยหล่อหลอมคุณลักษณะเด่นชัดมากโดยเฉพาะเรื่องความเคารพในอาวุโส ความอ่อนน้อม 
ความกตัญญู ส่วนในประเทศในยุโรป อเมริกาเหนือ ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วยพ่อและ
แม่ เลี้ยงดูลูกที่หล่อหลอมคุณลักษณะด้านการช่วยเหลือตนเอง ความมีวินัย และความมีระเบียบ 
  ส าหรับการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมผ่านสถาบันการศึกษาบางประเทศมีทั้งการจัด
สอนเป็นรายวิชา ซึ่งมีทั้งวิชาทางด้านศาสนาโดยตรงหรือวิชาอ่ืนที่มีเป้าหมายสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ส่วนประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาหลากหลาย จะไม่สอนวิชาศาสนาโดยตรงในโรงเรียน 
วิชาที่ใช้สอนเพ่ือหล่อหลอมคุณลักษณะ ได้แก่ วิชาว่าด้วยการเป็นพลเมืองดี วิชาปรัชญาชีวิต โดยมีการ
สอนผ่านกระบวนการกิจกรรมที่เชื่อมโยงชีวิตจริง สิ่งรอบข้างและสภาพแวดล้อม การสอนให้คิด
วิเคราะห์ รู้จักเหตุและผล การยอมรับความแตกต่างและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ฯลฯ 
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1.3  ประโยชน์ของการศึกษาจริยธรรมและทักษะชีวิต  
 

 การศึกษาเรียนรู้เรื่องใดก็ตามหากได้เห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นก็จะท าให้เรียนรู้ได้ดีเพราะมี
จุดมุ่งหมายหรือเห็นว่าเรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง การเรียนจริยธรรมและทักษะชีวิตย่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนี้ 
 

 1.3.1  ประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเอง ได้แก่ 
 

 1)  ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเลือกวิธีการด ารงชีวิตในทางที่ประเสริฐตามหลักแห่งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สมค่าแห่งความเป็นมนุษย์ผู้พัฒนาแล้ว 
 2) ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตตามฐานะ ภาวะ ความเป็นอยู่ ซึ่งจะช่วย
ให้ชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขพบกับสิ่งที่ปรารถนาเป็นความพึงพอใจในชีวิตของตน 
 3)  ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเลือกตัดสินใจให้ถูกต้องบนหลักเกณฑ์ที่ว่า อะไรถูกอะไรผิด อะไร
ควรปฏิบัติหรืออะไรควรละเว้น 
 4)  ช่วยให้ผู้เรียนมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต การด าเนินชีวิตในทางดีงามและประเสริฐ 
 5)  ช่วยให้ผู้เรียนมีระดับจิตใจความรับผิดชอบที่สูงขึ้น 
 

 1.3.2  ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ 
 

 1)  ช่วยให้เกิดเป็นระบบระเบียบที่ดีในสังคม ซึ่งมีความจ าเป็นและจะท าให้สมาชิกใน
สังคมทุกระดับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2)  ช่วยแก้ปัญหาสังคมการเมือง เศรษฐกิจและการศึกษาได้ตามวิถีทางแห่งสันติภาพ
และสันติธรรม 
 3)  เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณธรรม คุณภาพของสมาชิก ประชาชนพลเมืองซึ่ง
จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 
 

1.4  บทสรุป  
 

 ชีวิตและจริยธรรมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่ ความเป็นอยู่อย่าง
ประเสริฐจะเกิดขึ้นได้ต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตนั้นมีทัศนะที่
แตกต่างกันตามพ้ืนฐานและวิธีคิด  เช่น วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ถือว่าชีวิตคือส่วนที่เป็นร่างกายหรือการ
รวมตัวกันของเซล ในทางปรัชญามีแนวคิดแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด คือสสารนิยมถือว่าชีวิตคือสสารที่
ประกอบกันเป็นร่างกาย จิตนิยมถือว่า ชีวิตคือจิตวิญญาณ ส่วนธรรมชาตินิยมนั้นถือว่าชีวิตคือร่างกาย
และจิต ในทางศาสนามีความเห็นที่แตกกันเป็น 2 แนวคิดหลักคือ เทวนิยมเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและ
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ชีวิตเช่นศาสนาคริสต์และอิสลาม อเทวนิยม ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและชีวิต ชีวิตเกิดขึ้นจากเหตุ
ปัจจัยและเป็นไปตามกฎธรรมชาติเช่นศาสนาพุทธ แต่อย่างไรก็ตามทุกศาสนาเชื่อว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณ 
การศึกษาเรื่องจริยธรรมเป็นศึกษาเรื่องสิ่งที่ควรประพฤติของมนุษย์ การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและ
จริยธรรมท าให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและยอมรับความแตกต่างทางความคิดได้ อีกทั้งท าให้เข้าใจ
ระบบความเป็นไปของชีวิตตามแนวคิดต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งน ามาใช้กับการด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความ
แตกต่างทางความคิดได้เป็นอย่างด ี
 

1.5 ค าถามทบทวน 
 

 ค าสั่ง : ให้นักศึกษาตอบค าถามและอธิบายให้ชัดเจนครบทุกประเด็น 
 1.  ชีวิตคืออะไร ชีวิตของคน สัตว์ และพืชแตกต่างกันอย่างไร 
 2.   วิทยาศาสตร์ได้อธิบายทัศนะเกี่ยวกับชีวิตไว้อย่างไร 
 3.   แนวคิดทางปรัชญาสสารนิยม จิตนิยม และธรรมชาตินิยมมีทัศนะเก่ียวกับชีวิตแตกต่าง
กันอย่างไร 
 4.   ท าไมแนวคิดปรัชญาสสารนิยม จิตนิยม และธรรมชาตินิยมจึงมีทัศนะเกี่ยวกับชีวิต
แตกต่างกัน 
 5.   แนวคิดเรื่องก าเนิด 4 ประเภทตามทัศนะของพระพุทธศาสนาแต่ละประเภทแตกต่าง
กันอย่างไร 
 6.   การเกิดขึ้นของชีวิตมนุษย์ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนามีความ
เหมือนและต่างกันอย่างไร 
 7.   ศาสนาคริสต์และอิสลามมีแนวความคิดเก่ียวกับชีวิตสอดคล้องและแตกต่างกันอย่างไร 
 8.   เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตแตกต่างกัน 
 9.   ชีวิตกับจริยธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 10.  ชีวิตมีความส าคัญอย่างไร นักศึกษาน าความรู้เรื่องชีวิตและจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
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แบบบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญก่อนเรียนรู้ 
 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาท าจิตใจให้สงบผ่อนคลายสังเกตจิตใจตนเองและบันทึกผล 

 
ครั้งที่ 1 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................... .................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
ครั้งที่ 2 
............................................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

 
 
 
 



34 
 

ใบงานที่ 1 
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม 

 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 10 นาทีสรุปแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตตามท่ีจับฉลากได้ 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .........
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
สมาชิกกลุ่ม 
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ใบงานที่ 2 
เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับชีวิต 

 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 10 นาที อภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
 
1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตของสสารนิยม จิตนิยม และธรรมชาตินิยม 
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ........................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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2.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ....................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 สมาชิกกลุ่ม 
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ใบงานที่ 3 
บันทึกผลการวิเคราะห์ช้ินงาน 

 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาวิเคราะห์ชิ้นงานของกันและกันในกลุ่มพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .............
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .........................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ชื่อ...........................................สกุล.........................................รหัส.........................หมู่ เรียน............. 
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แบบฝึกทักษะชีวิตใบงานท่ี 1  
การมองตนเองในกระจกเงา 

 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษากาเครื่องหมายถูก (√ ) ลงในช่องท่ีตรงกับตัวของนักศึกษา 
o ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้า...... 

ข้อความ จริงที่สุด จริงเป็น
ส่วนมาก 

ไม่จริง
เป็น

ส่วนมาก 

ไม่จริงเลย 

1. อย่างน้อยฉันก็ฉลาดเท่าคนส่วนมาก     
2. สนุกร่าเริง     

3. ชอบพูดเรื่องคนอ่ืน (ซุบซิบนินทา)     

4. เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้     
5. ล าบากในการท าอะไรตามตารางก าหนด     

6. มีเสน่ห์     

7. ตรงต่อเวลา     
8. กลัวการพูดคุยกับคนแปลกหน้า     

9. หงุดหงิดอยู่เสมอ     
10. เป็นผู้ฟังที่ด ี     

11. ชอบท าตัวให้เท่าเทียมผู้อื่น     

12. มักกล่าวค าขอโทษอยู่เสมอ     
13. เห็นแก่ตัว     

14. ชอบอยู่ตามล าพัง     

15. มีท่าทางเป็นมิตรต่อผู้อื่น     
16. ไม่ชอบให้ใครวิจารณ์ตน     

17. มักป้ายความผิดให้ผู้อื่น     

18. ต้องการเป็นหนึ่งอยู่เสมอ     
19. เป็นคนจริงใจ     

20. มักให้อภัยผู้อ่ืนเสมอ     
ข้อคิดหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ 
................................................................................................................................................................... 


