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  บ บรรณาธิการแถลง 
 วารสารศึกษาทั่วไปปที่ 5 ฉบับที่ 1 ที่อยูในมือ

ของทานผูอานขณะนี้ ประเดิมปกดวยความสวยงาม

ของกลัปพฤกษงามใน มข. อนัเปนผลงานรางวลัชนะเลศิ

การประกวดภาพถายผลงานของนายอิสระ ทับบุญ 

ชื่อผลงาน  “ครอบครัวสุขสันตใตตนกัลปพฤกษ”

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารศึกษาทั่วไปใคร

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.กลัปพฤกษ ผวิทองงาม 

รองอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและสื่อสารองคกร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไว ณ ที่นี้ดวย

 ปกสวยงาม ดูแลวสบายตา เนื้อหาภายในเลม

อาจจะหนักไปบางสําหรับทานผูอานที่ยังไมชอบสาระ

ธรรมะท่ีลุมลึก แตหากอานโดยใชสภาพจิตที่นิ่ง และ

คอยๆพิเคราะหก็จะเขาใจความเปนมาของชีวิต เขาใจ

พฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกจากความคิดอัน

ลุมลึก เก่ียวกบัศาสนาลทัธเิถรวาทและมหายาน พอพลิก

ไปคอลัมนแนะนําหนังสือ ยิ่งพบวารองศาสตราจารย

ศุภฤกษ สินสุพรรณ พยายามชักจูงทานผูอานเขาสู

นิพพาน สนใจเลมใดโปรดสืบเสาะหาอานตามใจ

ปรารถนา

 ขอใหทานผูอานทุกๆทานจงโชคดีใชชีวิตอยาง

มีสติ และเดินตามทางสายกลางไมเอนและไมเอียง

  สุภาพ ณ นคร

           บรรณาธิการ

บทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้  เปนของผูเขียนแตละทาน  กองบรรณาธิการทําหนาที่รวบรวมและคัดกรอง
เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณคาและมีความเปนวิชาการ

*ภาพปกรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถาย หัวขอ "กัลปพฤกษงามใน มข."
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A c a d e m i c  A r t i c l s e
บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร

การวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษยที่มีตอลัทธิเถรวาทและมหายาน

แมชี ดร.ไพเราะ  ทิพยทัศน*

ถาม    พทุธศาสตรแยกมาจากปรชัญาตะวันออก หลกัการของปรชัญาตะวนัออกคือ เชือ่เรือ่งจติใจเปนใหญ 

เปนประธานของสรรพสิ่ง เขาใจจิตดีแลวยอมเขาใจโลกดีดวย

 ถามวา พุทธเช่ือวา การไดรางกายและจิตใจของความเปนมนุษยเกิดมาอยางไร
ตอบ โลกทัศน ชีวทัศนของตะวันออก เกิดกอนปรัชญาตะวันตกหลายพันป โดยเฉพาะโลกทัศนชีวทัศน

ท่ีทันสมัย ซึ่งเกิดมาจากหลักของวิทยาศาสตร เพ่ิงบังเกิดในโลกไมกี่รอยป และแพรหลายเขาสูความเปน

สากลประมาณหาสิบปที่ผานมา

 การอธิบายจักรวาล โลกทัศน ชวีทศัน ของตะวันออก เปนเรือ่งสมยัโบราณสากลท่ีคนท้ังโลกยังเชือ่วา 

โลกแบน 

 ปจจุบันคอมพิวเตอรก็ทาํใหโลกแบนอีกคํารบหน่ึง เพราะติดตอไดทันใจท่ัวโลก

 ดวยเหตุนี้ จึงไมควรนําสองศาสตรมาเปรียบเทียบ เพื่อชี้ขาดวา อันใดถูกอันใดผิด

 ผูเขียนเห็นวา ทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเปนศิลปะการมองโลกสองนัยยะ งดงามไดทั้งคู

ไมวาจะมองแบบตะวันออก หรือตะวันตกก็ตาม

 ถาหากทุกคนมีการเรียนรูดวยการรักความรู และมีการใหเกียรตินกัปราชญ เราเรียนเพ่ือยอมรับสิง่

ทีผู่มปีญญาเหลานัน้สงทอดมาให เรามิควรทําตนใหเปนผูอยูเหนือศลิปะแหงความรูและความคิดท่ีงดงาม

ดังกลาว

ถาม มนุษยไดรูปนาม กายใจมาจากอะไร วิวัฒนมาอยางไร
ตอบ ความอยากเปนเหตตุน ความอยากไดวตัถ ุความอยากไดสภาวะ และความอยากไมเอาสภาวะ 

(กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) สามความอยากนี้แหละเปนเหตุตน จนกําเนิดองคาพยพท่ีเรียกวา

กายใจมนุษยเจตนาที่ตั้งไว

 สวนปจจยัสนบัสนนุอืน่ๆ ไดแก อาหารคาํขาว อาหารคอืเจตนา อาหารคอืสมัผสัหก อาหารคอืการ

รับรูหกทวาร สี่อยางนี้ทําใหเกิดวิวัฒนของกายใจ หรือรูปนามดังที่เปนอยู

 องคประกอบของรปูนาม เรยีกวา ขนัธทัง้หา เครือ่งมอืติดตอกบัปจจยัภายนอก เรยีกวา อายตนะหก

ธาตุที่ประกอบเปนขันธ เรียกวา มหาภูตรูปส่ี สิ่งเหลานี้สืบสานและวิวัฒนจนกลายเปนหวงโซรอยตอกัน 

เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนการอนุมานทุกขและการดับทุกขของมนุษย อนุมานโดยพระพุทธเจา 

ปฏิจจสมุปบาทมีหลายสาย แบงเปนสองประเภทคือ สายทุกขและสายดับทุกข

* อาศรมมาตา ตําบลภูหลวง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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ถาม ในปฏิจจสมุปบาทสายสมุทัยวาร อวิชชา
ทําใหเกิดสังขาร และสังขารทําใหเกิดวิญญาณ 
สามารถท่ีจะกอทุกขปจจุบันที่สืบเน่ืองมาจาก
บุพกรรมไดอยางไร
ตอบ    ขอใหอาน “คดิใหถกู ทกุขดบัได” ของสิรวิรณุ 

สํานักพมิพ สุขภาพใจ พ.ศ.2549  จะมีรายละเอียด

ของสภาวะทุกขั้นตอน มีตัวอยางที่เชื่อมโยงกับชีวิต

ทนัสมัย มกีารกลาวถึงการควบคุมการเกิดทกุข และ

การดับทุกขอยางครบสมบูรณ

ถาม    สังขารในปฏิจจสมุปบาท มีทวารสาม 
คือ คิด พูด ทํา แลวจัดเปนกุศลและอกุศลได
อยางไร
ตอบ    ความอยากรูอยากเห็นทาํใหสตัววายเวียน

ในสังสารวัฏนับไมถวน จนกระทั่งความหลากหลาย

ของเวทนาก็ด ีของสังขารก็ด ีสามารถจัดรวมกลุมได 

ถาอยากทราบเก่ียวกับสังขาร ใหอาน “คิดใหเปน

เดี๋ยวเห็นเอง” ของสิริวรุณ สํานักพิมพ สุขภาพใจ 

พ.ศ.2548

ถาม    ปจจุบันความอยากรูอยากเห็นของมนุษย

ไดคําตอบจากหลากหลายแหง เชนจากส่ือมวลชน 

จากตํารา จากเอกสารทั้งที่เปนระบบการศึกษาและ

นอกระบบการศึกษา รวมทั้งสื่อจากอินเตอรเน็ต 

ถามวา เมือ่สิง่เหลานีเ้พิง่เกดิขึน้ในโลก คนโบราณ

เคยแสวงหาคําตอบเพื่อเติมเต็มความอยากรู
ไดอยางไร
ตอบ    เพราะเช่ือจิตเปนใหญ เปนประธานของ

สรรพสิง่ คนโบราณจงึไดลองผดิลองถกู พยายามเพิม่

พลงัและสมรรถนะของจิตตนเองโดยการทําสมาธ ิจน

สามารถเขาฌานและมองเห็นมิติที่ซอนเรนซึ่งเห็น

ไมไดดวยการมองเหน็ทัว่ไป วธิทีาํสมาธจิติจงึสงทอด

มานานหลายพันป

ถาม  เมือ่เหน็มติติางๆ กจ็นิตนาการรปูแบบ
ของชีวติเปน 31 ภพ ความรูเชนนีย้งัมอียูในพระ

ไตรปฎก แลวทําไมคนสมัยนี้จึงไมเชื่ออีกตอไป
ตอบ คนที่เชื่อแบบโบราณยังมีอยูเสมอ ทั้งฝรั่ง

ทั้งคนเอเชีย แตถาหมายถึงสังคมไทยวาเหตุใดจึง

เทใจใหความรูทันสมัย ตองอาน “พุทธศาสนาไทย

ในอนาคต” แนวโนมและแนวทางออกจากวกิฤตขิอง

พระไพศาล วิสาโล มูลนิธิสดศรี - สฤษด์ิวงศ พ.ศ.

2546

ถาม    ปจจุบันเคร่ืองมือสื่อสารทําใหเราติดตอ

สื่อสารกันเปนโครงขายผานทางกายภาพและ

ทางเสียงเปนเครือขายโยงใยกันทั่วโลก เพียงแคมี

โทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรตั้งโตะ ถามวา
ความเปนทิพยขนาดนี้ทําใหเกิดความพอใจใน
มวลมนุษยไหม
ตอบ ไมวาเครือ่งมอืรุนใดออกมาใหม กจ็ะมผีูคน

ติดตามซื้อมาครอบครอง แมวามนุษยจะเดินทาง

ไปยังดาวเคราะหดวงอื่นๆ แตก็ยังไมอาจพอใจได 

ยังแสวงหาเครื่องมือท่ีเร็วกวานี้ แตยังทําไมสําเร็จ

สมอยาก เพราะการเช่ือรปูเปนใหญเปนประธานของ

สรรพสิง่ ไมอาจชวยรปูไปทีไ่หนๆ ไดงายดงัปรารถนา

ถาม    จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโลกและ

จักรวาล  ขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ภูมิศาสตรจาก

ดาวเทียม และการลงพ้ืนท่ีสํารวจท้ังเหนือฟา และ

ใตนํ้าลวนส่ือวา ไมมีใครเคยพบนรกใตบาดาล 

สวรรคชั้นฟา สารคดีเหลานี้เผยแพรซํ้าแลวซํ้าอีก 

ถามวาทาํไมคนจาํนวนมากจงึยงักลัวผ ีเม่ืออยาก

ไดสิง่ทีต่องการกย็งับนขอจากพระพรหม และเช่ือ
เร่ืองฮวงจุยของสถานท่ีและอํานาจลึกลับของจิต 

เหมือนคนโบราณ

ตอบ คนสมัยนี้เชื่อเร่ืองล้ีลับแตกตางจากคน

โบราณ กลาวคือคนโบราณจะเชื่ออยางสนิทใจ 

และเกรงกลัวดวย ไมกลาฝนกฎของสวรรคทั้งที่

ลับและท่ีแจง แตคนสมัยใหมจะมีสภาวะก่ึงเช่ือก่ึง

ไมเชื่อ เสมือนรูวาสารคดีเหลานั้นนาจะตัดตอ เปน

เรื่องเทคนิคที่ซับซอน แตที่ยังชอบดูหนังผีและชอบ

บนบานก็เพราะกลัวเสียโอกาส เหมือนซื้อหวยแลว

ลืมตรวจฉลาก สงบัตรชิงโชคเพื่อบังเอิญถูกรางวัล

 ทานกลาววา  การท่ีผูคนทําตามๆกัน 

มันเปนโมหะกรรมของการเห็นกงจักรเปนดอกบัว
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ถาม บุพการีสมัยกอนจะรูสึกทุกข ที่เห็นลูก

หลานประพฤตินอกกรอบจารีตประเพณี แตบพุการี
สมัยน้ี ถาหากเปนคนทันสมัย กลับเห็นดีเห็นงาม
กบัการประพฤตนิอกกรอบ ทาํไมจงึเปนเชนนัน้
ตอบ เพราะประจักษแจงวา ลาภ ยศ สรรเสริญ 

สขุ มกัตกอยูในมอืของผูประพฤตแิหวกแนว รอง เตน

แสดง แหวกแนวเทาไร ดูจะมีชื่อเสียงโดงดังเร็ว

เทาน้ัน ถาผูหญิงตองเซ็กซ่ี (คลายหญิงงามเมือง) 

ถือวาเปนหนาตาของครอบครัว ของชุมชน และของ

ชาติ

ถาม    “ปจจตัตงั เวทติพัโพ” กบั “ปจเจกนยิม” 
คลายกันหรือไม

ตอบ    มีสวนคลาย พระพุทธเจาทรงปฏิวัติให

มนษุยเชือ่มัน่ในการกระทําของตนเอง ไมใชเชือ่ลทัธิ

กรรมเกาหรือลัทธิพรหมบันดาล จิตวิทยาสมัยใหม

ใหอํานาจการตัดสินใจกับเด็กเล็กๆ จนเติบโตกลาย

เปนคนเอาใจใสตนเอง จึงเกิดลัทธิปจเจกนิยม เกิด

แฟช่ัน การอยากเปนผูนําแฟช่ันทุกชนิดไมวาเชิง

รปูธรรมหรอืนามธรรม คนประสบความสาํเรจ็จะตอง

แสดงตัวตนที่แหวกแนวกวาใคร

ถาม พุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเปนตัวแทน

ของศาสดา แตพระธรรมวินัยเปนเพียงตัวอักษร ที่

มีวิวัฒนาการของตัวภาษา จะทราบไดอยางไรวา 
“พระธรรมวินัย” ขนานแทที่เปนตัวแทนของ
ศาสดาคืออยางไร
ตอบ เปนเรื่องของการตีความทางภาษา โดยมี

หลกักวางๆ สาํหรบัทดสอบ “พระธรรมวินยั” เรยีกวา 

“มหาปเทสส่ี” เปนหลักกวางๆ เชนเดียวกับหลัก

ธรรมท่ัวไป ซึ่งตองการอรรถกถาขยายความ นี่คือ

จุดเดนของพุทธ คือมีพระธรรมวินัยที่ยืดหยุนได 

จดุดอยกค็อื ถาขยายความอยางขาดความเหน็ถกูตอง 

พระธรรมวินัยจะถูกบิดเบือนไดเชนกัน พุทธจึงตอง

ทําพระธรรมวินัยใหบริสุทธิ์โดยการทําสังคายนา

ถาม การบวชเปนเหตุหน่ึงของการแตกแยก
ทางความคดิ ใหวเิคราะหขอมลูจริงเชงิประจกัษ
ที่เปนจริงต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน
ตอบ ตะวันออกถึงวา ผูใดอยูไดตามลําพัง โดย

พึ่งผูอื่นนอยที่สุด ทั้งทางตรงและทางออม ถือวา 

เปนผูวเิศษหรือคนพิเศษมาแตคร้ังโบราณ จกัรพรรดิ

ยังตองสงลูกหลานไปเรียนรูจากนักพรตท่ีแสวงหา

โมกขธรรมในปา แมตวัจกัรพรรดยิงัแอบหวังวาจะไป

เปนนักพรตดวยตนเองในบ้ันปลายของชีวิต

 ตะวันออก เชื่อวา อํานาจจิตสูงสงกวา

อํานาจของทรัพย เพราะอํานาจจิตนําติดตัวไปได

ตลอด สวนอํานาจทรัพยยงัตองข้ึนกบัปจจยัภายนอก

 ตะวันออก เชื่อวา เปนนักพรตทําไดยาก

กวาเปนฆราวาส เพราะตองสละกิเลส เคร่ืองรกรุงรงั

ซึ่งมัดใจคนไว

 สําหรับพุทธศาสนามีการบวชเอหิภิกขุ

อุปสัมปทา (พระพุทธเจาทรงประทานอนุญาต

การบวช) และญัตติจตุตกกัมอุปสัมทา (คณะสงฆ

อนุญาต)

 การมลีาํดบัแหงศักดิศ์ร ีภกิษ ุภกิษณุ ีเหนือ

กวา แมช ีอบุาสก อบุาสกิา เหลานีเ้ปนการแตกแยก

ชัดเจนต้ังแตพระพุทธเจามีพระชนมอยู

 การมีตําแหนงเอตทัคคะในความสามารถ

ที่แตกตาง เปนการรับรองความเปนผูเชี่ยวชาญท่ี

แตกตาง โดยพระพทุธเจาเคยตรสัวา “นัน่เปนยอด... 

นี่เปนเลิศ...” ทําใหคนชอบความเดนอยูแลว ก็เขา

พวกทันที (เหมือนแฟนคลับดารา หรือแฟนคลับ

นักกีฬาในปจจุบัน)
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 พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในฐานะ รัตตัญู (รูเห็นราตรียาวนาน)

 พระสารีบุตร เอตทัคคะในฐานะ ปญญามาก

 พระโมคคัลลานะ เอตทัคคะในฐานะ ผูมีฤทธ์ิมาก

 พระมหากัสสปะ เอตทัคคะในฐานะ ผูถือธุดงค

 พระอนุรุทธะ เอตทัคคะในฐานะ ผูมีทิพยจักษุ

  พระภัททิยะกาิโคธาบุตร เอตทัคคะในฐานะ ผูมีตระกูลสูง

 พระลกุณฏกภัททิยะ เอตทัคคะในฐานะ ผูมีเสียงไพเราะ

 พระปณโฑลภารทวาชะ เอตทัคคะในฐานะ ผูบันลือสีหนาท

 พระปุณณมันตานีบุตร เอตทัคคะในฐานะ ผูเปนธรรมกถึกก

 พระมหากัจจายนะ เอตทัคคะในฐานะ ผูจําแนกธรรมยอใหพิสดาร

 พระจุลลบัณถกะ เอตทัคคะในฐานะ มโนมยิทธ ิเนรมิตกายและ ความฉลาดในเจโตวิวฎัฎ

 พระมหาปนถกะ เอตทัคคะในฐานะ ฉลาดในวิปสสนา

ถาม    ปจจบุนัวธิกีารขอบวช การครองจีวร และ

อื่นๆ ถูกทําใหเปนพิธีกรรมคลายกันจากคําสั่งสวน

กลาง เริ่มตั้งแตรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ถามวาดังนั้นแลว 

ยังมีการแตกแยกในหมูสงฆไทยอีกไหม
ตอบ ธรรมยุตตั้งภายหลังครั้งรัชกาลที่ 4 ครอง

ราชยถอืวา ธรรมยุตมขีอวตัเิครงครดักวามหานกิาย 

สงฆบวชมหานิกายมาแลวอยากโอนเขาธรรมยุต 
ตองสืบกอนแลวขอบวชใหม แสดงวาความแตกแยก

เขมขนมาก สมัยโบราณเร่ืองเหลาน้ีแตกตางกันอยู

แลว แตผูคนกลับมองเห็นความแตกตางเปนธรรมดา 

ไมรูสึกแตกแยกจนถึงตองสึกกอน และไมยอมทํา

สังฆกรรม เชน ทาํปาฏิโมกขรวมกัน

ถาม แมแตพระธรรมวินยัจะถกูชาํระแลว การ
ตีความก็ยังอาจแตกตางกันไดอีกไหม
ตอบ ไดและยังคงตีความตามผูนําที่ตนนับถือ 

เชนพระสนัตอิโศกมคีิว้และฉนัมังสวริตั ิแคเรือ่งมีคิว้ 

ไมมีคิ้ว และขอวัตรอ่ืนๆมากมายก็ทําใหดูแตกตาง 

สรุปแลวความแตกตางเปนเรื่องปกติของมนุษย แต

ผูมปีญญาจะยอมรบัความแตกตางโดยไมแตกแยก

เพราะเปาหมายสูงสุดของพุทธคือ อิสรภาพทาง

จิต(วิมุติ) เสรีภาพแหงจิตที่ถาวร(นิพพาน) เปนเรื่อง

ยอมรับตรงกัน

ถาม ถาเปาหมายเหมือนกนัแลวทาํไมวิธกีาร
ปฏิบัติยังแตกตาง
ตอบ คําตอบยังยืนพื้นเชนเดิม ความแตกตาง

ของวิธีปฏิบัติเปนขอดีจะทําใหมีการเลือกเหมาะกับ

จริตนิสัยที่แตกตางของคน สวนความแตกแยกเปน

เรื่องของอวิชชา ที่ยึดติดทิฐิ ของตนวาถูก และเห็น

วาของผูอื่นผิด นี่คืออัตตานุทิฐิเปนเร่ืองของโมหะ

เฉพาะบุคคล ผูมีปญญามองเห็นความแตกตางเปน

สิ่งงดงามตามธรรมชาติ ธรรมดาอยูแลว

ถาม    ยังมีอีกหลายความเชื่อ  ที่ เปนบอเกิด

แหงความแตกแยก เชน การกลาวโจทยวาสตรี
อาจเปนปจจัยทําใหศาสนาเส่ือมกอนอายุ
ครบ 5,000 ป การนิยามปณิธานและความเปน
โพธิสตัวกแ็ตกตางเหลานีจ้ะอธบิายวาเปนขอดี

ของพุทธไดอยางไร
ตอบ    แตโบราณผูชายมักจะเขียนบทบัญญัติ

ตางๆ เกือบทุกลัทธิความเชื่อมัก เขียนใหผูชายเปน

ใหญในรูปลักษณตางๆ แตพุทธถือวา วิมุติเปนของ

เสมอกันสําหรับมนุษยทุกคน ไมเกี่ยวกับเพศ สวน

ขอปลีกยอยอ่ืนๆ ถือวาเปนแคอุปสรรค เมื่อเกิด

เหตุการณหน่ึงๆ เทาน้ัน
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ถาม    ถาถามพุทธบรษิทัไทยวา อะไรคือตวัแทน
ของพระพทุธเจา ทานคาดวา จะไดคาํตอบสงูไหม

ตอบ    คาดวาตํา่มาก แคถามวา พระธรรมคืออะไร 

ก็ตอบไดหลากหลายอยูแลว บางคนตอบไดถูกตอง

วา “พระธรรมวินัย” คือ ตัวแทนของพระพุทธเจา แต

ก็ไมเขาใจ ทั้งพระธรรม และ พระวินัยก็นาจะมี

ถาม    ใครเปนผูรักษาพระธรรมวินัย
ตอบ    คําตอบที่ถูกตองควรเปน พุทธบริษัทสี่ คือ 

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แตถาถามพุทธ

บริษัทไทย อาจเหลือคําตอบวา “ภิกษุ สามเณร” ก็

เปนได แมแตแมชีก็อาจถูกลืม

ถาม พระวินัยที่ภิกษุรักษาขอวัตร 227 ขอ 

ภกิษณุ ี311 ขอเหลานีล้วนเปนมารยาทในการบริโภค

ปจจัยสี่ แทจริงหลักกําหนดพระวินัย คือ ตองมีเพื่อ

ความคลายกําหนด (วิราคะ) ความเปนเครื่องผูกรัด 

(วสิงัโยค) ความไมพอกพนูกเิลส (อปจยะ) ความมนั

นอย (อปัปจฉตา) ความสนัโดษ (สนัตฏุฐ)ี ความสงดั 

(ปวิเวก) การประกอบความเพียร (วริยิารัมภะ) ความ

เลี้ยงงาย (สุกรตา)

ถาม    ขอใหสรุปวา พระธรรมคืออะไร
ตอบ    ตอบแบบผูมีความรูตามปริยัติ พระธรรม

คอืคาํสัง่สอนของพระพุทธเจาทีส่งตอผานพทุธบริษทั

สี่โดยมุขปาฐะ โดยการจากรึกเปนอักษร โดยการ

ปรากฏเปนตํานานเรียกวา พระไตรปฎก

 ตอบแบบผูเขาถึงแกนธรรม พระธรรม คือ 

อํานาจแหงการหยุดการเกิด
 ไมวาจะตอบภาษาคนหรือภาษาธรรมจะมี

ลักษณะ 6 ขอ คือ (หนึ่ง)เปนความจริงแท (สอง)พึง

เหน็ชดัดวยตัวเอง (สาม)ไมขึน้กบักาล (สี)่เชญิเขามา

พสิจูนได (หา)ควรนอมเขาไวในใจ และ(หก)วิญชูน

พึงรูไดเฉพาะตน

 สรุป คือ ตอมีคุณครบ 6 ขอ เรียกวาพระ

ธรรมของพุทธศาสนา

ถาม    ถาเชนนั้น สิ่งที่สื่อเปนอักษร เชน คําพูด 
คําอาน คําเขียน ก็ไมนาจะใชพระธรรม

ตอบ ตอบไดทั้งสอง ถาพูดหรือบันทึกเปนภาษา

สมมติ แตสามารถดึงสภาวธรรมท่ีเปนจริงจากผูฟง 

ผูอาน ผูติดตาม และเห็นแจงประจักษในองคคุณ

ทั้งหก ก็เรียกวาพระธรรมของพุทธ

ถาม ถาเชนน้ันการท่ีเถรวาทปฏิบัติตาม 

พระธรรมวินัยดั้งเดิม และมหายานปรับพระ
ธรรมวินัยใหเขากับบุคคล ก็อาจถูกทั้งคูหรือ
ไมถูกท้ังคูก็ได ที่วาถูก คือ ถาดับทุกขไดถือวา
ถูก แตถาเพิ่มอัตตาตัวตน ถือวาผิด กลาวเชนนี้
ถูกหรือไม
ตอบ กลาวถูกตามผลลัพธที่เกิดข้ึนคือดับทุกข

ได แตถาจะใหเปนพระธรรมท่ีแท ตองอยูเหนอืความ

ถกูและความผิด พระธรรมเปนปรมัตถทีอ่ยูเหนือโลก 

เหนอืการเขาใจทางภาษาโลก แตอยูภายใตภาษาจิต

ของผูมีสัมมาทิฐิ คือ ผูประพฤติธรรมนั่นเอง

ถาม เหตใุดมหายานจงึสรางรปูเคารพทีเ่นน
ตวัแทนของพระโพธสิตัวในลกัษณะหลากหลาย 
การทําเชนนี้มิใชทําใหพุทธบริษัทมัวเมาอยูกับ
ตัวตนละหรือ
ตอบ เมือ่ยังมคีวามโง หรอืมีตวัตน หรอืรูสกึวาตัว

ตนเปนเรื่องจริง คนยอมตองการศรัทธาตอลักษณะ

เปนตัวตน ทุกลัทธิจึงสรางรูปเคารพใหสาวกไดยึด

ไวเปนเคร่ืองปลูกฝงศรัทธา แตเปาหมายสูงสุดของ

มหายานคือ ความวางจากตัวตน ซึ่งผิดกับลัทธิอื่นๆ 

ทีป่ระกอบดวยรปูเคารพ มกัจะมเีปาหมายสงูสดุ อยู

ที่ตัวตนท่ีเปนทิพย เชน พรหมมัน ปรมาตมัน การไป

รวมกับพระเจา

 รปูเคารพของพุทธทุกสาย จงึมไีวเปนเคร่ือง

ยดึเหน่ียวศรัทธา เมือ่มปีญญาแกกลาข้ึน กจ็ะปลอย

รูปเคารพนั้น

 ผูเขียนเองมีวิวัฒนทางปญญา เริ่มตั้งแต

หอยพระท่ีถูกปลุกเสกโดยเกจิอาจารย ตอมาหอย

พระบรมธาตุ ตอมาเร่ิมวางส่ิงท่ีเคยตองนําติดตัว

ไวบนห้ิงบูชา ไปไหนมาไหนไดตลอดโดยการมีพระ

ธรรมอยูภายในใจ
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ถาม เหตใุดมหายานจึงกลาววา นริมาณกาย
ของพระพุทธเจาคือรูปนามที่ปรินิพพาน สวน

สัมโภคกายยังคงอยู การกลาวเชนนี้เสมือนวา
สนับสนุนความเช่ือที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณท่ีลอง

ลอย ที่คนทั้งหลายมักเช่ือตามๆกัน และเต็มไปดวย

ตํานานท่ีเลามาแตโบราณ และเรื่องที่ผูกใหมๆ

ตอบ    มนุษยทุกคนมีภาพฝงใจ ทั้งภาพของ

ตนเองและคนทีต่นรกั สวนมากจะเปนภาพทีป่ระทบั

ใจสูงสุด แมวาภาพเหลานั้นจะปราศจากขอมูลเชิง

ประจักษ ภาพผูตายท่ีอยูหนาโลงศพขณะสวดศพ 

หรือ ภาพท่ีเราเก็บบุพการีไวเคารพบูชา สวนมาก

เปนภาพประทับใจของผูเกบ็ อปุมาเชนเดยีวกัน ภาพ

ประทับใจของพระพุทธเจาท่ีเราเก็บไวจากรูปเคารพ 

สถติไวในความทรงจํา มกัจะเปนภาพประทับใจของ

แตละคน นั่นก็คือ สัมโภคกายของพระพุทธเจาจะมี

อยูนับไมถวนน่ันเอง แตก็จะมีบางภาพท่ีคนจํานวน

มากชอบ และเลือกเก็บไวจนคลายกับเปนพระองค

แทนของพระพุทธองค

ถาม    การทีพ่ระธรรมเปนปรมัตถธรรม เปนความ

จรงิเหนอืกาลเวลา ดงันัน้ เหตุใดจึงเกิดความเจริญ
และความเสื่อมของพุทธศาสนาเปนยุค
ตอบ พทุธศาสนาเปนเร่ืองของความเช่ือ ทีม่ผีูให

นิยามวา ตองประกอบดวยองคหา คือ (หนึ่ง)

มศีาสดา (สอง)มคีาํสอนของศาสดา (สาม)มพีธิกีรรม

ของศาสนา (สี่)มีศาสนวัตถุ (หา)มีผูสือบทอดจารีต 

ประเพณีและคําส่ังสอน

 สวนพระธรรมเปนดจุความรูทีเ่ปนความจรงิ

แท จึงขึ้นกับปญญาบารมีของสาวก ยุคใดสมัยใด 

มผีูนาํทีม่ปีญญาบารมกีจ็ะฟนฟพูทุธศาสตร ศาสนา

พุทธก็จะรุงเรือง ยุคใดขาดผูนําที่มีศรัทธาในพุทธ

ศาสตร แถมยังเปนศัตรูทําลายลาง พุทธศาสตรก็

เสื่อม ยุคใดเกิดความวิบัติทางธรรมชาติ ผูคนตอง

หนีเอาชีวิตรอด เกิดขาวยากหมากแพงตองหนีภัย

แลง โรคระบาด สงครามเหลานี้ ลวนแตเปนปจจัย

ใหเกิดความเสื่อมของพุทธศาสตรทั้งสิ้น

ถาม ยุคโลกาภิวัตน เปนยุครุงโรจน หรือ
ยุคเสื่อมของพุทธศาสตร
ตอบ แลวแตประสบการณ และมุมมองของพุทธ

บรษิทั สาํหรบัผูเขยีน รูสกึวาพทุธศาสตรยคุโลกาภิวตัน

รุงโรจนกวาทุกยุคที่จดไวเปนตํานาน หรือเปน

ประวัติศาสตร เหตุผลก็คือ

 (1) เปนยุคแหงพุทธศาสตรไรพรมแดน 

ใครสนใจใครรูทั้งเถรวาท และมหายาน ไมวาจะ

เถรวาทหรือมหายานลัทธิใดสามารถคนควา หา

ขอมูล ศึกษาไดดวยตนเอง เพราะปจจัยคือความรูมี

หลากหลาย ผูเช่ียวชาญแตละลัทธิก็สามารถสัมผัส

ไดโดยตรงและโดยออมคือผานสื่อสารมวลชน

 (2)  เปนยุคแหงโลกาภิวัตน  ความรู

วิทยาศาสตรไรพรมแดนจึงสามารถนําสองศาสตร 

ที่แตกตางกันในเชิงหลักการเบื้องตนเราสามารถนํา

ขอมูลเชิงประจักษที่หลากหลาย มาเปรียบเทียบให

เกิดการพิสูจนวา อะไรจริง อะไรสมมติ เปนยุคทอง

ของศาสนาเปรียบเทียบ

 (3)  เปนยคุทันใจ(instant) อยากรูขาวสาร

อะไร กดคํากุญแจผานอินเตอรเน็ต สามารถจะได

อรรถสาระออกมาทุกเรื่อง งายสะดวก รวดเร็ว มี

โอกาสใหเลือกมาก

 (4)  เปนยคุสรางสรรค(creative) มรีปูธรรม

ที่อยูในรูปของความทันใจจากสูตรสําเร็จ แทบ

ทกุเรือ่ง ทกุรายการ มนีามธรรมทีอ่ยูในรปูของสารคด ี

ทองเท่ียว นิยาย ภาพยนตร ทีวี การประชุม การ

สมัมนา ขาวทกุชนิด โฆษณา ประชาสมัพนัธ เสมอืน

เปนยคุพระศรีอารีย ทีผู่ใดมีปญญาธรรม สามารถจะ

สกัดพระธรรมไดงายๆ

 (5)  เปนยคุแหงการเลือกไดตามสติปญญา 

เพราะระบบระเบียบ ความเชื่อ ในระดับสากล 

เอื้ออํานวยโอกาสทอง ใหทุกคนไดเลือกตามความ

ถนัด

 ขอแตใหมีสติปญญาที่จะไปสกัดความรู 

ความคิดและอรรถธรรมเทาน้ัน
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 รวมทั้งยังตองเลือกชุมชนกัลยาณธรรม 

เลือกกัลยาณชน เลือกสัปปายธรรม

 ขาพเจามองเห็นแตขอบวกของความ

รุงโรจนของพุทธศาสตร

 สวนขอลบนั้นก็มีอยู แตสามารถกําจัดไป

ไดดวยการใชกาลามสูตรสิบ

ถาม ยคุใดทีพ่ทุธศาสตรถอืวาข้ึนถงึสดุยอด
ตอบ    ยุคที่คนเขาถึงกาลามสูตรสิบ ดวยปญญา

ของตนเอง เม่ือใดก็ได ที่บุคคลเขาถึงคุณบทของ

กาลามสูตรสิบ วามีไว ทําไม ใหทําจิตอยางไร ควร

ตัดสินใจอยางไร

 นี่แหละคือสุดยอดแหงอนุตริยธรรมท่ี

สามารถจะปรับพุทธธรรมใหเขากับสมัย ทุกๆ

สถานการณจริง ทุกเหตุการณจริง

 สําหรับขาพเจา กาลามสูตรสิบคือปริศนา

ธรรมของเถรวาทท่ีเขาใจอยางแจมแจงแลว สามารถ

อยูไดกับทุกเรื่อง ทุกสถานการณของโลกาภิวัตน

 อยูไดแบบพุทธบริษัทที่ถึงธรรม คือ สิ่งทุก

อยางเปนธรรมดาของมันเชนนั้นเอง

 ผูใดเขาถงึสภาวธรรม “ไมรบั ไมปฏเิสธ ไม

หยดุอยู” นีค่อืการเขาถงึปจจบุนัธรรมและสวากขาตธรรม

มีอยูพรอมบริบูรณทั้งหกขอ

ถาม ความเหมือนกันระหวางลัทธิเถรวาท
และมหายานอยูตรงไหน
ตอบ ตรงมีหัวใจและแกนของพุทธตรงกัน คือ 

(หนึ่ง)เช่ือในองคคุณของสติ ที่จะเปนอธิบดีปลุกจิต

ใหตื่น รู เบิกบาน (สอง)เชื่อในหลักแหงความไมมี

ตัวตนท่ีถาวร คือ หลักอนัตตา (สาม)เชื่อในองคคุณ

ทั้งหกของสวากขาตธรรม (สี่)เชื่อวาดวยแรงสัมมา

ทิฐิ สามารถจะรวมกับองคธรรมอ่ืนๆ เปนอริยมรรค 

หักสังสารจักรลงได (หา)เชื่อวาการที่จะหักสังสาร

จักร ตองใชไตรสิกขาเปนเครื่องมือ (ทาน ศีล สมาธิ 

ปญญา) (หก)เช่ือวาถาปฏิบัติถูกทาง จิตจะเกิด

อิสระ(วิมุติ) มีสันติ(นิพพาน) ตรงกัน (เจ็ด)เชื่อวา

ผูบรรลุธรรมจะตองมีพฤติกรรมของปญญาและ

กรุณา เสมือนสองหนาของเหรียญเดียวกัน

ถาม ความแตกตางระหวางเถรวาทและ
มหายานอยูตรงไหน
ตอบ อยูตรงกลวธิทีีจ่ะปรบัไตรสกิขาใหสอดคลอง

กับสภาพภูมิอากาศหรือภูมิศาสตร และวัฒนธรรม

ดั้งเดิม

 นอกจากนี้คือกลยุทธการปลูกศรัทธา ทํา

อยางไรท่ีความเช่ือดั้งเดิมของตนท้ังหลายจะถูก

ปฏิรูปหรือปฏิวัติ เพื่อสรางสมบารมีใหเหมาะสมกับ

การเพิ่มพูนปญญา เพื่อหยั่งเห็นความจริงไดดวย

ตนเอง โดยตนเอง

 กลาวโดยสรุป ความเปนเปลือกที่หอหุม

แกนของศาสนาเทาน้ันท่ีแตกตางกัน

 ความแตกตางที่ใหญๆ มีสองนิยาม คือ 

นิยามของความเปนพระโพธิสัตว และนิยามของ

บารมีที่ทําเพื่อความเปนพระพุทธเจา 

 ความแตกตางในเกร็ดยอยๆ เชน เถรวาท

เนนยํ้าการศึกษาบาลีเพื่อยอนกลับไปอานพระ

ไตรปฎกไดดวยตนเอง แตมหายานเนนย้ําอรรถกถา

ของผู เปนคณาจารยผูมีชื่อเสียง มหายานจึงมี

ลักษณะกาวไปขางหนา แตเถรวาทมีลักษณะของ

การตรึงไวกับที่

 ตํานาน เรื่องเลาขาน เกร็ดพงศวดารของ

มหายานจึงพิสดารมากกวาของเถรวาท

 ผลลัพธก็คือ มหายานจะผูกศรัทธาของ

ผูคนไวไดมาก  จึงมีพุทธบริษัทท่ีเปนมหายาน

มากกวา 90% สวนเถรวาทจะผูกศรัทธาของคนได

นอยกวา หรือประมาณ 10%

 สาํหรบัขาพเจามคีวามเชือ่วา อรรถกถาของ

มหายานลัทธิตางๆ ซึ่งคิดมาเปนพันปแลว สามารถ

นําขอเชิงประจักษของโลกาภิวัตนมาสนับสนุนได 

อรรถกถาของมหายานจึงมีขอไดเปรียบและเปน

ประโยชนกับมนุษยยุคโลกาภิวัตนอยางมาก

ถาม วิทยาศาสตรเปนสสารนิยม หรือวัตถุ
นยิม หมายความวา ใชรปูเปนเคร่ืองมือดับทุกข
 พทุธศาสตรเปนธรรมนยิม หมายความ

วา ใชปญญาหรือนามธรรมเปนเคร่ืองดับทุกข
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 ถาเชนนัน้ การดบัทุกขดวยวทิยาศาสตร
และพุทธศาสตรจะเสริมกันหรือขัดแยงกัน
ตอบ สํ าห รับข าพ เจ า เห็นว า เสริมแรง กัน 

สนับสนุนกัน

 การท่ีวิทยาศาสตรใชรูปเปนใหญเปน

ประธานของสรรพส่ิง ทาํใหประดิษฐรปูเนนเคร่ืองมือ

เครื่องใช ปจจัยตางๆ ที่ชวยดับทุกขใหมนุษย

มากมาย นับไมถวน พรรณนาไมไหว นี่ก็คือองคคุณ

ของวิทยาศาสตร

 นอกจากน้ี วิทยาศาสตรยังกลายเปนฐาน

ความเชื่อของสากลโลก สิ่งนี้ก็คือ ความนาอัศจรรย

ของวิทยาศาสตรอยางชัดแจง

 แตวิทยาศาสตรเปนเร่ืองสมมติ เปนเร่ือง

โลกิยธรรม เหมาะกับความใจเร็วดวนไดของปุถุชน 

ดงัน้ัน ถานาํหลกัแหงความไมสดุโตงของพทุธศาสนา 

คอื ไมสดุโตงทางใชวตัถ(ุกามสุขลัลกิานุโยค) และไม

สุดโตงทางทรมานกายตนเอง(อัตกิลมถานุโยค) ซึ่ง

ทั้งสองหลักนี้ พระพุทธองคใหระวังใหดี

 นอกจากน้ีระวังการสุดโตงแลว ควรอบรม

จิตใหมีสัมมาทิฐิเพื่อที่จะไดเปนประธานของการคิด 

การทํา ที่สามารถดับทุกขได

 มองโลกนยัยะนี ้ศาสตรทัง้สองเสรมิแรงกนั

อยางดี

ถาม ถาเชนนัน้ ปญหาของมนุษยนาจะหมด
โลก ทําไมโลกจึงยังเต็มไปดวยปญหา
ตอบ กลับไปที่คําเตือนของพระพุทธเจา ความ

ทกุขเกดิเพราะความสดุโตงสองสาย คอืเมือ่เกดิทกุข

ก็คิดแตจะใชเครื่องมือหรือรูปกับทุกข ไมพยายาม

ใชปญญาพิจารณามองเหตุปจจัยใหเห็นความจริง

กอน หรือไมก็สุดโตงในการทรมานรางกาย เชน ใช

คอมพิวเตอรจนสุดโตง ทําใหหลังเสีย สายตาเสีย 

ใชโทรศัพทมือถือจนสุดโตง กินอาหารขยะและยา

สังเคราะหจนสุดโตง ฯลฯ  ควรพิจารณาวา การดับ

ทกุขทีใ่ชอยูเปนการสุดโตงหรือไม เพราะถาใชศาสตร

ทั้งสองเสริมแรงกัน ความทุกขทั้งมวลจะลดลงทันที

 นี่คือขอดี ขอไดเปรียบของการรูทั้งสอง

ศาสตรอยางแทจริง

ถาม ทาํไมผูทีไ่ปกับความทันสมยัจงึไมนยิม
ใชพุทธศาสตรเขาไปรวมกันแกปญหา
ตอบ คิดวาตองตอบเปนรายกรณี ปจจุบัน ก็มี

ความพยายามที่จะนําพุทธศาสตรไปดับทุกขของ

คนในโลกในระดับสากล ตะวันตกมีความตื่นตัวใน

การใชสมาธิของคนตะวันออกแทรกเขาในบทเรียน

ทุกระดับ สวนหลักทางสายกลางของพุทธก็เริ่มมี

แนวโนมจะเขาไปนัง่กลางใจของปญญาชนตะวนัตก

 คนสวนมากมีพฤติกรรมการเปนผูตาม ถา

ผูนํามีปญญา ริเริ่มนําวิธีพิเศษของทั้งสองศาสตร

เขาไปแกไขปญหา ดบัปญหา อกีไมชาการแกปญหา

ของคนจะมาจากการเสรมิแรงกนัของทัง้สองศาสตร

ถาม คนไทยนับถือพุทธศาสนา แตกลับ
เขาไมถึงแกนแทของพุทธศาสตรเปนความจริง
หรือไม
ตอบ พทุธศาสตรถอืวา จารตี ประเพณ ีวฒันธรรม

เปนปจจัยอุดหนุน สุตตมยปญญา สังคมไทยจึงมี

ไตรสิกขาผานวัฒนธรรมและประเพณี นี่คือขอได

เปรียบของสังคมไทย

 จินตามยปญญา คือ ปญญาจากการ

วเิคราะห เปรยีบเทยีบนีย่งัอยูในวงแคบ เพราะระบบ

การศึกษาของไทยออนการวิเคราะห

 ภาวนามยปญญา คือ หลักความเจริญ

รุงเรืองของปญญาผานระบบไตรสิกขา ตรงน้ียงัมไิด

ทําเปนจริงเปนจังในระดับชาติ เพราะผูนําทางการ

ศึกษา เขาไมถึงแกนแทของทั้งสองศาสตร คือ

วิทยาศาสตรก็ไมรูไมซึ้ง รูแคตามเขาเทานั้น พุทธ

ศาสตรก็ไมรูไมแจงรูแคฟงเขาเลาเทาน้ัน

 ขึน้กบัวา สงัคมไทยตองการแกปญหาหรอื

เปลา ถาตองการแกปญหา ทกุอยางกร็เิริม่และทาํได

ทนัท ีเพราะทกุอยางมคีรบถวน อยูทีย่งัมไิดถกูนาํไป

ประยุกตเทาน้ัน
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ถาม ถาคิดจะแกไขปญหาท้ังๆ ที่มีวิกฤติ
รอบดาน จะแกไขไหวไหม
ตอบ พุทธถือวาวิกฤติคือโอกาส  ยิ่ งกําลัง

ของวิกฤติรุนแรงยิ่งตองใชพุทธเสริมแรงมากกวา

วิทยาศาสตร

 นั่นก็คือวิกฤติแคไหน พุทธไมเห็นเปน

อุปสรรค เพราะพทุธเชื่อมั่นในปจจุบันธรรม และถา

ปจจุบันขณะของเรามีความคิดแยบคายเปนสัมมา

ทิฐิ มีพระธรรมของพุทธเปนกัลยาณมิตร ถาเมื่อไร

ใครก็ตาม มีปจจัยทั้งสองพรอม การแกไข และการ

ดับปญหาจะเกิดไดทันที นี่คือความประเสริฐของ

ความเปนพุทธ
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A c a d e m i c  A r t i c l s e
บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร

เรื่ องอจินไตย...วิวัฒนแหงชีวิต

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)*

* ประธานกรรมการ มูลนิธิธรรมวิหาร ภ.ภ.ภ.  อาคารธรรมสถาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 เรือ่งอจนิไตย พระศาสดาทรงกลาววา เปนเรือ่งทีไ่มควรคดิ เพราะคดิแลวอาจเปนเหตใุห
บาได แตทีจ่ะนํามาพูดกบัทานท้ังหลาย เพราะจริงอยู เรือ่งบางเร่ือง ทีส่มยักอนถือวาไมควรคิด ดวยเหตุที่

ยงัไมมศีาสตร หรอืวทิยาการความรูทีน่าเช่ือถือ มารองรบัอยางเพยีงพอ  แตถงึปจจบุนั ความเจรญิกาวหนา

ทางวทิยาศาสตรไดรดุหนากาวไปไกล มกีารคนพบทางวทิยาศาสตรมากมาย จงึนบัวาเปนฐานรองรบัอยาง

เพยีงพอ ตอการคดิพจิารณาท่ีกวางขวางย่ิงขึน้ ยกเวนตวัอยางเชน ทฤษฎกีารเกดิขึน้ของจกัรวาล ซึง่มนษุย

ในปจจุบันจะรูสึกวา ยอมรับได เพราะมีหลักคณิตศาสตร และการคนพบทางวิทยาศาสตรมารับรอง

 เมือ่ตัง้คาํถามวา แลวเราเกดิมาทาํไม เพือ่อะไร เปนเกาอีจ้ะดีกวาไหม จะไดไมตองเจ็บปวย ไมตอง

ทุกขทรมาน เปนพื้น เปนอิฐ เปนผนัง เปนกําแพง ไมดีกวาหรือ ไมตองทุกขยากลําบากเหมือนกับพวกเรา 

ที่ยังตองเวียนวายตายเกิด

 ก็ตอบวา เราคือสวนหน่ึงของธรรมชาติ เกิดขึ้นตามครรลองของธรรมชาติ ฉะนั้นเพื่อความเขาใจท่ี

ชัดเจนในสวนน้ี จึงขอนําสิ่งที่เรียกวา อจินไตย มาเลาสูกันฟง แตก็ขอใหทานฟงเอาไว เหมือนกับฟงนิยาย

วทิยาศาสตร เพือ่ประโยชนในการตอภาพของความจรงิโดยรวมของธรรมชาตแิละชวีติ ซึง่บางสวนกย็งัขาด

หายไปน้ัน ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

 ทานไมสงสัยกันบางหรือ วาทานเกิดมาทําไม ชีวิตของทานมีมาเพื่อประโยชนอะไร มาดูกัน... ตอ

ไปนี้ใหถือวาเปนนิยายนะ...

 นี่อะไร “สสาร” เราสัมผัส รับรู มองเห็นได

ไหม ปจจุบันนี้วิทยาศาสตรสมัยใหมไดพิสูจนแลว

วา สสาร และพลังงาน เปนของอยางเดียวกัน และ

สามารถแปรเปล่ียนไปมาระหวางกันได

 ทานจําทฤษฎีนี้ไดไหม ทฤษฎีกองโลกของ

อัลเบิรต ไอนสไตน

 E = mc2  : เมื่อ c เปนคาคงที่ คือคา

ความเร็วของแสง และ m คือขนาดของมวล ซึ่ง

เปนตัวแปร ฉะนั้นขนาดของพลังงาน คือ E จึงเปน

ปฏิภาคโดยตรงกับขนาดของมวล คือ m ซึ่งเปน

ตัวแปรใชไหม

 นั่นก็หมายความวา “พลังงาน” กับ “วัตถุ” 

คือสิ่งๆเดียวกัน

 ถาใครจํากรณีที่สหรัฐฯ นําระเบิดปรมาณู

ไปถลมเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ  ในปลาย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ได ยูเรเนียมท่ีมีมวลจนถึงข้ัน

วิกฤต กอใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ ปลดปลอยพลังงาน

มหาศาลออกมาทําลายลางเมืองฮิโรชิมาและเมือง

นางาซากิ จนราบเปนหนากลอง
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 นอกจากนี้ ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มารองรับ 

ทฤษฎีนัน้กลาววา ในระดับอนุภาค หรอืเล็กลงไปอีก

สิ่งที่เรียกวา “แสง” มันจะประพฤติตัวเองเปนท้ัง 
พลังงาน และเปนทั้ง อนุภาค ดวย เขาเรียกวา 

“ทฤษฎีควอนตัม”
 ที่กลาวมานี้...  สําหรับบางทานที่ไมไดมี

พื้นฐานทางวิทยาศาสตรหรือทางฟสิกสมา อาจจะ

ฟงแลวเขาใจยาก แตจริงๆแลว กําลังจะบอกวานัก

วิทยาศาสตรทางฟสิกสมีความเช่ือวา ในโลกน้ี... มี

แตเพียงสสารกับพลังงาน และทั้งสสารกับพลังงาน 

ก็คือของอยางเดียวกัน แตนักฟสิกสก็ยังหาคําตอบ

ไมไดวา “แลวชีวิตเลา มันคืออะไร?”
 คร้ันมาศึกษาทาง ชีววิทยา บาง คําตอบท่ี

ไดเกี่ยวกับชีวิตก็คือ “เพราะมีรางกาย ถึงมีจิตใจ 
จิตใจเปนเพียงแคผลจากปฏิกิริยา ของการมี
รางกายนี้” คําตอบเชนนี้ ถามใจเราดูสิ วายอมรับ
ไดไหม

 ทีนี้ ขอใหทานลองพิจารณาแนวคิดเร่ือง

ชีวิตตอไปน้ี

 “ชีวิต...  ก็คือรูปแบบหน่ึงของพลังงาน 
เปนหนึ่งหนวยของพลังงานที่สามารถรู สั่งสม
ความรูได”
 หนึ่งหนวยของพลังงานนี้ เราไมสามารถที่

จะบอกไดวา มนัมขีนาดแคไหน มหีนาตาเปนอยางไร 

แตหน่ึงหนวยของพลังงานน่ีแหละ ทีม่นัเร่ิมตนเรียนรู 

เปลี่ยนแปรสภาพจากพลังงานแทๆ คือพลังงาน

บริสุทธิ์ พลังงานที่โงเงา ไมมีชีวิต แลววิวัฒนาการ

สั่งสมความรูขึ้นมา จนกระทั่งกลายเปนชีวิต

 เพื่อใหภาพชัดเจนขึ้น ขอใหมาดูภายใน

รางกายของเรา ถาเราเรียนชวีวทิยาหรือวทิยาศาสตร

การแพทย เมื่อสํารวจลงไปในระดับจุลภาคดวย

กลองจลุทรรศน เราจะเหน็วารางกายนี ้ประกอบดวย

หนวยชีวิตขนาดเล็กที่สุดที่เรียกวา “เซลล” จํานวน

มากมายมหาศาล รวมตัวกันทําหนาที่ตางๆภายใน

รางกาย

 เซลลแตละเซลลจัดวาเปนหนวยหนึ่งของ

ชีวิต ยกตัวอยางเซลลประสาท ซึ่งประกอบดวยแกน

แกนคือนิวเคลียส ผนังเซลล และอะไรก็แลวแตที่มี

อยูภายในเซลล กับทั้งสายใยประสาทที่ยืดยาวออก

ไปจากผนังเซลล ซึ่งทําหนาท่ีถายทอด หรือรับสง

กระแสประสาท

 จะเหน็วา มนักนิ คอืสามารถรบัสารอาหาร

จากภายนอก เขาไปสูตัวมันได มันถาย คือ ปลอย

ของเสีย ออกมาจากตัวของมันได มันทํางาน คือ

รับสงกระแสประสาท ประจุไฟฟาชนิดตางๆ ได 

สิง่ทีส่ามารถทาํหนาทีห่รอืทาํงานได แนนอน จะตอง

มีอะไรบางอยางที่มาควบคุมบงการ เปนไปไดไหมท่ี

จะกลาววา เซลลแตละเซลลนัน้ ลวนมสีิง่ทีค่ลายคลงึ

กับจิตของเราน้ี ควบคุมบงการอยู

 รางกายโดยรวมของเรา ก็มีจิตใจของเรา 

เปนผูควบคุมบงการ แลวสิ่งที่ควบคุมบงการการ

ทาํงานของเซลลเหลานัน้ มนัคืออะไร เปนไปไดไหมท่ี

มนัคอืสิง่ทีก่าํลงัจะพฒันาไปสูความเปนจติ เปนไปได

ไหมท่ีมันคือ “กึ่งธาตุรู” หรือหนึ่งหนวยของพลังงาน 

ที่กําลังพัฒนาข้ึนมาจากความเปน “พลังงาน
บริสุทธิ์” ที่ปราศจากความรูใดๆ (จิตเดิมแท ใน

ความหมายของพุทธมหายาน) แลวก็รูมากข้ึนๆ 

จนถึงระดับหนึ่ง ที่สามารถควบคุมบงการเซลล

เหลาน้ันได

 เซลลของตนไม เซลลในรางกายของสัตว

ตางๆ ถูกควบคุมบงการโดยส่ิงท่ีผูเขียนบัญญัติ

เรยีกวา “กึง่ธาตุรู” ทาํไมถึงบญัญัตเิรยีกวาเปนเพียง 

“กึง่ธาตรุู” กเ็พราะวาก่ึงธาตุรูเหลาน้ัน มนัไมสามารถ

ดาํรงชวีติอยูอยางโดดเดีย่ว เปนอสิระโดยเอกเทศได 

มันตองอยูกันเปนหมู เปนพวก อยูเปนอาณานิคม 

ทีภ่าษาอังกฤษเรียกวา โคโลนี (colony) ทาํงานเช่ือมโยง

เกื้อหนุนระหวางกัน และกึ่งธาตุรู เหลานี้แหละ 

ที่มีวิวัฒนาการตอไป เริ่มเรียนรูมากข้ึนๆ 

 จากเซลลเดิมตายไป ก็ไปอุบัติในเซลลที่

เกิดข้ึนใหม ซึ่งเปนเซลลเสนเลือด เซลลกลามเน้ือ 

เซลลสมอง หรือเซลลอวัยวะอื่นๆ โดยทดแทนเรียน
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รูกันไปเร่ือยๆ ทายที่สุดก็จะมีวิวัฒนาการขึ้นไป 
กระทั่งสามารถควบคุมบงการสิ่งมีชีวิตประเภท
ที่มีเซลลเดียว ชนิดที่สามารถอยูรอดภายนอก
ไดดวยตนเอง เชน อะมีบา พารามีเซียม โปรโตซัว 

หรืออะไรตางๆได

 ตอนน้ีแหละ ที่เราถือวา มันเปน “ธาตุรู”
เพราะมันสามารถอยูไดโดยอิสระของมันเอง เราเอา

เกณฑที่วา เมื่อใดก็ตามที่ “กึ่งธาตุรู” นั้นๆ สามารถ

พัฒนาความรูขึ้นไป จนสามารถไปอุบัติในสิ่งมีชีวิต

ที่มีขนาดเล็กจําพวกสัตวเซลลเดียว ที่สามารถอยูได

โดยอิสระ เมื่อนั้นเราจะถือวา มันคือ”ธาตุรู” แตเปน

ธาตรุูชนิดเริม่แรก เปน ธาตรุูปฐมภมู ิหรอื จติปฐมภมู ิ

ที่พรอมจะพัฒนาตอไป

 ธาตุรูชนิดเริ่มแรก หรือจิตปฐมภูมินั้น

เริ่มตนจากที่สามารถควบคุมบงการรางกายของมัน 

ซึ่งก็คือเซลลๆเดียว อันมีอวัยวะตางๆ ที่ประกอบไป

ดวยสสารและพลังงาน (ภาพแสดงถึงสวนประกอบ

ของเซลล) ซึง่แนนอน การดาํรงชวีติอยูในโลกนี ้ยอม

หนไีมพนจากภาวะแหงความกระทบกระทัง่ และการ

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

 ครั้นเมื่อถูกเบียดเบียน อยางเชน มีชีวิต

รปูแบบอืน่ท่ีมอีาํนาจมากกวา มาทาํราย มาจบัมันกนิ

เปนอาหาร มนักจ็ะแสวงหาวิธทีีจ่ะอยูรอด มนัเรยีนรู

มากขึ้น ฉลาดขึ้น ซับซอนขึ้น มันจึงมีวิวัฒนาการ 

อยางเชน สรางขนขึ้นมารอบๆ ตัว เพื่อที่จะรับความ

รูสึกใหรวดเร็วข้ึน จึงทําใหหนีไปไดเร็วข้ึน แลวมัน

ดิ้นรนไปเพ่ืออะไร ทําไมตองหนี ก็เพราะมันหนีทุกข 

หนีเพื่ออยูรอด เพราะสัตวทั้งหลายยอมถือวา การมี

ชีวิตอยูรอด คือความสุข

 มันวิวัฒนาการไตเตาขึ้นมา จากธาตุรูที่

สามารถควบคุมบงการไดเพียงแคสัตวเซลลเดียว 

ซึ่งมีความสลับซับซอนต่ํา และพัฒนาขึ้นไปจน

สามารถควบคุมสัตวที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น

เรื่อยๆ เชน ควบคุมแมงกะพรุน ปลา สัตวครึ่งบก

ครั้งนํ้า  สัตว เลื้อยคลาน  สัตว เลี้ยงลูกดวยนม

จนกระทั่งไตเตาขึ้นไปจนถึงความเปนคน

 แนนอน ถาหากมนัยงัมวีวิฒันาการมาไมถงึ 

พึ่งพัฒนาขึ้นมาเปนเพียงแคแมงกะพรุน มันจะมี

สิทธิ์ไหม ที่จะไปควบคุมบงการส่ิงมีชีวิตท่ีมีความ

สลบัซบัซอนอยางเชนมนุษยได ยอมเปนไปไมได มนั

ตองคอยๆไตเตา พัฒนาการเรียนรูของมันข้ึนไปเปน

ลําดับ ซึ่งจําเปนที่จะตองอาศัยระยะเวลา หรือรอบ

ของการเวียนวายตายเกิดอยางมหาศาล จนกวาจะ

สามารถสั่งสมความรูหรือสติปญญา มากเพียงพอที่

จะควบคุมบงการชีวิตชนิดที่มีรูปแบบสลับซับซอน

เชนมนุษยได

 แตธาตุรู จิต หรือวิญญาณ ที่เคยควบคุม

บงการส่ิงมีชีวิต หรือสัตวที่มีความสลับซับซอนสูง 

อาจจะตองตกตํ่า ลดระดับมาควบคุมสัตวที่มีความ

สลับซับซอนต่ําก็ได

 ยกตัวอยางเชน ถาเราเปรียบเทียบกับ

เหตุการณที่ผานมา ในยุค ไอ.เอ็ม.เอฟ. มีบางไหม 

ที่เศรษฐีพันลานตองตกยาก คือจนลงมา จนตองไป

ขายกวยเต๋ียว ก็มี ทีนี้ถาเราเปรียบเทียบระหวางคน

ขายกวยเตี๋ยวสองคน คนหนึ่ง พอก็ขายกวยเตี๋ยว 

ปูก็ขายกวยเต๋ียว ไมมีความรูอะไรนอกจากการขาย

กวยเตี๋ยว สวนอีกคนหนึ่งก็คือ อดีตเศรษฐีพันลาน 

ยนืลวกกวยเตีย๋วอยูไมหางกนั สองรานขายกวยเตีย๋ว

เหมือนกัน

 ถามวาคนท้ังสองจะมีความคิดเหมือนกัน 

ในระดับเดียวกันหรือไม แลวถาวันหนึ่ง เหตุปจจัย

หรือองคประกอบครบถวน คนที่เคยเปนเศรษฐี

พันลาน จะกลับไปยืนอยูในฐานะเศรษฐีพันลาน

ไดไหม ยอมได

 แตลูกพอคาขายกวยเตี๋ยว ที่ยังยืนลวก

กวยเตีย๋ว ตัง้แตรุนคณุปู คณุพอ จนถงึเขานัน้ ถามวา 

จะมีสิทธิ์ขึ้นไปยืนอยูในฐานะเศรษฐีพันลานเหมือน

เชนคนทีเ่คยเปนเศรษฐพีนัลานไหม กไ็มมทีางเปนไป

ได เพราะรอบของความรูมันไมพอ แคคิดระดับลาน

สองลาน ก็ยังคิดไมคอยจะออกเลย แลวจะใหไปคิด

ระดับพันลาน มีหวังปวดหัวตายแน นั่นคือรอบของ

การเรียนรู มันไมเสมอกัน
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 ธาตุรู หรือจิต ที่อุบัติในสัตวชั้นที่สูงกวา 

อาจจะตกต่ํามาอุบตัอิยูในภาวะแหงสตัวชัน้ท่ีตํา่กวาได

แคครั้นเมื่อมันสามารถวิวัฒนาการจนถึงความ

เปนมนุษยไดเมื่อไร มันจึงจะวิวัฒนาการตอไป 

จนสามารถสรางภพของจิต ไปปฏิสนธิเกิดในสุคติ

โลกสวรรค เปนพรหมเทพเทวดาได

 เพราะความเปนพรหมเทพเทวดาน้ัน 

ลวนมาจากจินตนาการในใจของมนุษย เพื่อเสวย

ผลจากการสลายขอมูลในสวนที่มีเจตนาเปนกุศล 

สวนนรก เปรต อสุรกาย ก็เชนเดียวกัน ก็เปน

จินตนาการของมนุษย เพื่อเสวยผลจากการสลาย

ขอมูลในสวนที่มีเจตนาเปนอกุศล

 ฉะน้ันนรกและสวรรค ของสัตวที่ไมเคยมี

วิวัฒนาการมาถึงความเปนมนุษย ยอมจะไมมี แลว

ถาจะเปรียบเทียบวา อะไรคือนรกและสวรรคของมัน 

นรกของมนักค็วรจะไดแก การทีส่ตัวนัน้ตองตกตํา่ไป

อบุตัเิกดิขึน้ในภาวะแหงสัตวชัน้ท่ีตํา่กวา หรือมีความ

สลบัซบัซอนนอยกวาทีม่นัเคยมีววิฒันาการข้ึนไปถึง 

สวนสวรรคของมนักค็วรไดแก การทีส่ตัวนัน้สามารถ

ไปเกิดในขั้นสูงสุด ที่มันเคยวิวัฒนาการขึ้นไปถึง

 พรหม เทพ เทวดา สตัวนรก เปรต อสรุกาย 

คือผลจากจินตนาการของมนุษย หรือสัตวที่เคยถึง

ความเปนมนุษยเทานั้น แมในบางครั้ง จะมีเทวดา

ที่เนรมิตกายเปนสัตวอยูบาง เชน เอราวัณเทพ

บุตร ผูทําหนาที่เปนชางทรงถวายพระเกียรติให

แกพระอินทร แตนั่นถือวาเปนผลจากความบีบคั้น

ของกรรม ในนรกก็เชนเดียวกัน พวกสัตวนรกบาง

จําพวก ปรากฏเปนครึ่งคนคร่ึงสัตวในนรก ก็เพราะ

กรรมบังคับ กัมมชรูป บังคับใหปรากฏเปนสุนัข ทั้งๆ

ทีว่ญิญาณน้ัน กเ็ปนวญิญาณของผูทีเ่คยเปนมนุษย

 การเกิดเปนเทวดา เปนการเกิดในภพ

ของจิตแบบโอปปาติกะกําเนิด เกิดมาสมบูรณเปน

หนุมเปนสาวเต็มรูปแบบทันที เปนเทพบุตรสุดหลอ 

เทพนารสีดุสวย แลวจะหลอจะสวยกนัไปทาํไม กเ็พือ่

ความสขุ มนัสรางเทาทีม่นัพอใจ ไมใหดทูเุรศ เพราะ

ความทุเรศนั้น ยอมไมสามารถนําความสุขมาใหได 

เราเชื่อวา ถาหนาตาเราดี หลอ สวย เราจะสามารถ

เอาความหลอความสวยของเรา เปนเหยือ่ลอ ลาเอา

ความสุขมาใหได

 ถาเราหลอ คนที่สวยๆจะตองชอบเรา 

ถาเราสวย คนท่ีหลอๆก็ควรจะชอบเรา เราเอาส่ิงน้ีมา

เปนเหยือ่ลอ เราอยากไดรางกายทีง่ดงาม เพือ่เอามา

เปนเหยือ่ลอความสขุ นัน้คอื สิง่ท่ีเราปรารถนาแทจรงิ 

คือความสุขตามคุณคา ที่เรา(โง) ตั้งไวตางหาก

 เมื่อเราวิวัฒนาการไตเตาจนมาถึงจุดน้ี 

เราจะเวียนวายตายเกิดใน 31 ภพภูมิ ตั้งแตพรหม

โลก ทั้งรูปพรหมและอรูปพรหม สวรรคทั้ง 6 โลก

มนุษย สัตวเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย แลวก็สัตวนรก 

ซึ่งทั้งมนุษยและสัตวเดรัจฉานนั้น จัดวาอยูในโลก

ธาตุเดียวกัน เพราะตางก็อาศัยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า 

ลม ไฟ เชนเดียวกัน

 ซึ่งนอกจากความเปนมนุษยและสัตว

เดรัจฉานแลว สัตวในภพภูมิอื่นๆ ลวนแตเปนการ

เสวยผลทางจิต จากขอมูลที่ไมเปนกลาง ที่เคยมี

เจตนาเปนกุศล หรืออกุศล โดยตรง

 ใจซึง่ถูกครอบงําดวย โลภะ-ความโลภ โดย

มีตัณหาราคะ ความทุรนรานทะยานอยากในกาม 

เปนแรงขับ ก็เปนเหตุใหตองไปเกิดเปน เปรต-สัตวที่

มีแตความอดอยากหิวโหยเปนสภาวะ

 ใจซึ่งถูกครอบงําดวย โมหะ-ความหลง 

ชนิดที่เห็นผิดเปนชอบ ลุมหลงมัวเมาลามก เห็นดี

เปนชั่ว เห็นชั่วเปนดี เห็นของทรามเปนของประณีต 

เห็นของประณีตเปนของทราม ก็เปนเหตุใหตองไป

เกิดเปน อสุรกาย-สตัวทีม่คีวามยนิดีพอใจในการเสพ

สิ่งสกปรก อันบุคคลท้ังหลายเห็นวาเปนสิ่งปฏิกลู

 ใจซึ่งถูกครอบงําดวย โทสะ-ความโกรธ 

และปฏิฆะ-ความครุน ขุนเคือง ริษยา อาฆาตแคน 

เปนใจท่ีมีภาวะเรารอน เผาลน หมนไหม ก็เปน

เหตุใหตองไปเกิดเปน สัตวนรก-สัตวที่ตองไปเสวย

ทุกขเวทนาอยางแสนสาหัสในนรกภูมิ

 ใจซึ่งถูกครอบงําดวย โมหะ-ความหลง 

เปนเหตใุหเกิดความไมตัง้มัน่ในศลี ผูไมตัง้มัน่ในศลี
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ยอมขาดความแกลวกลา ผูไมแกลวกลายอมหว่ัน

ไหวขลาดกลัว ใจที่มีภาวะเชนนี้ ก็เปนเหตุใหตอง

ลดระดับลงไปเกิดเปน สัตวเดรัจฉาน-ซึ่งเปนภาวะ

แหงชวีติ  อนัถกูครอบงาํดวยความกลวั ดาํรงชวีติอยู

ดวยความหวาด ระแวงภัย

 วนัๆหนึง่ ใจของเรากระเพ่ือมข้ึนลงมากนอย

แคไหน บางทีก็คิดดีมีจิต เมตตา กรุณา ปรารถนา

ใหคนทั้ งหลายรวมทั้ งตนเองดวย  มีความสุข

และพนไปจากทุกข หรือบางคราวจิตก็มี มุทิตา 

โมทนาสาธุ  พลอยยินดีกับความดีของใครๆ 

ที่ทําความดีในบารมี 10 หรือในบางครั้งก็ใชปญญา

พิจารณาหาเหตุผลในอารมณตางๆ ที่มากระทบ จน

กระทั่งเห็นชัดในความเปนจริง สามารถปลงวางได

เปน อุเบกขา ขณะท่ีคิดดีอยางท่ีกลาวมาน้ีเปนผูมี

ใจประเสริฐ คือ เปนพรหม
 เมื่อใดท่ีมีความละอายและเกรงกลัว

ตอบาป เมื่อนั้นใจเปน เทวดา
 เมื่อใดท่ีมีเจตนาไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอื่น ก็เปน มนุษย
 ใจของเราบันทึกขอมูลไปวันหนึ่งๆ ไมรู

เทาไร และขอมลูเหลานีล้วนมีอทิธิพลตอชวีติของเรา

 ในขณะทีเ่รามชีวีติอยู บางคราวถกู ไฟโทสะ 

คือความโกรธ เขามาแผดเผาใหเรารอน อยางที่เขา

เรยีกวา “ตกนรกทัง้เปน” ซึง่ในขณะทีเ่รามชีวีติอยูนัน้ 

ถงึจะตกนรก กเ็ปนเพียงนรกในใจ ซึง่คนท้ังหลาย กด็ู

เหมือนจะไมยี่หระสักเทาใด แตอยาประมาท เพราะ

ถาหากรางกายนีเ้กดิแตกดบัไปเมือ่ไร แลวถงึจงัหวะ

ตองไปเสวยผลในนรกคราใด คราวนี้แหละ ที่มันจะ

กลายเปนนรกจริงๆ แลวตองตกนรกจริงๆ จะเอาไหม

 ปญหากค็อื แลวเราจะระวังรักษาใจของเรา

อยางไร การรักษาใจของเรานั้น ทําไดโดยการครอง

ใจ ใหอยูในหลักของพรหมวหิาร 4 ดวยใจทีเ่ปนกศุล 

และมองโลกในแงดี

 ประการที่ 1 เมตตา  ความรัก ความ

ปรารถนาใหมีความสุข ถามวา เรารักตัวเองใชไหม 

เราอยากใหตัวเราเองมีความสุข ใชไหม คนอื่นเขาก็

รักชีวิต ปรารถนาอยากใหตัวเขาไดรับความสุข เชน

เดยีวกนั ถาเรารักตวัเรา คอือยากใหตวัเรามีความสุข

ถารักเขา ก็อยากใหเขามีความสุข นี่คือความหมาย

ที่แทจริงของคําวารัก ความรัก จะตองอางอิงกับ

ความสุขเสมอ

 ฉะน้ัน พอมศีาสนาใดทีช่อบอางถงึความรกั

ใครๆก็พากันนิยมบางศาสนาถึงกับขายความรัก

อยางเดียวเลยก็มี เพราะอะไร ก็เพราะใครๆก็ชอบ

ความสุข หรือวามีใครไมชอบความสุขบาง

 ประการท่ี 2   กรุณา  ความสงสาร ความ

ปรารถนาใหพนไปจากทุกข ฉันสงสารตัวเอง ก็แปล

วา ฉนัอยากใหตวัเองพนทุกข ฉนัสงสารคุณกแ็ปลวา 

ฉันอยากใหคุณพนทุกข

 ถาบอกวา “นองสงสารคุณพีจ่งัเลย” แปลวา

อะไร แปลวา “นองอยากใหคุณพี่พนทุกขจังเลย” 

ใชไหม

 แลวท่ีวา “อยากใหคุณพี่พนทุกขจังเลย” 

แปลวาอะไร แปลวา “อยากใหคุณพี่มีความสุข

จังเลย” ใชไหม

 คําวาพนทุกข ก็คือมีสุขใชไหม ก็แปลวา 

“นองรักคุณพี่จังเลย”

 นีอ่ยางไร จากความสงสาร กลายเปนความรัก 

ก็เพราะเหตุวามันคือของอยางเดียวกัน เหมือนกับ

เหรียญๆเดียวกัน แตมีสองดาน คือ หัวกับกอย 

จะเห็นไดวา ความรัก มักจะเกิดเพราะความสงสาร 

เพราะฉะนั้นจงเตือนตนไว อยาไดสงสารใครงายๆ 

ใจแขง็เขาไวๆ ๆ มนัมาต๊ือเราทกุวนั มาคอยเราทกุวนั 

มาสงเราทุกวัน อยางไดสงสารมันเชียว สงสารมัน

เมื่อไร รักมันเมื่อนั้น เมื่อไมอยากจะรัก ก็อยาไป

สงสาร

 ประการท่ี 3   มุทิตา ความพลอยยินดี การ

ที่เราจะมี มุทิตา พลอยยินดีกับตนเองและผูอื่นได 

เพราะอะไร เพราะเรามัน่ใจ และยอมรบัในกฎเกณฑ

ของธรรมชาติ กลาวคือ “กฎแหงกรรม”

 มั่นใจและยอมรับวา ทําดี ตองไดดี ทําชั่ว 

ตองไดชั่ว เมื่อใครทําความดี เขาจะตองไดดีอยาง
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แนนอน เมื่อใครเขากําลังไดรับผล อันเปนความสุข 

ความเจริญ หรือความกาวหนาใดๆอยู นั่นตองเปน

เพราะวา เขาเคยสรางคณุงามความดี อนัเปนตนเหตุ

มาแลวในอดีต

 โมทนาสาธุกับเขา ที่เขาเคยทําความดี
มาแลวในอดีต
 โมทนาสาธุกับเขา ที่เขากําลังทําความ
ดีอยูในปจจุบัน
 ถาเรามีมุทิตาอยูอยางนี้ ใจของเราจะเปน

กศุลไหม แนนอนยอมเปนกศุล แทนทีจ่ะเหน็เขาไดด ี

แลวไปนินทาวารายเขา เชน นี่เปนเพราะมันเลียเจา

นายเกง มนัถึงไดดบิไดด ีอยางน้ันคอื รษิยา ไมอยาก

เห็นเขาไดดีกวา เปนลักษณะของจิตที่มีกิเลสเศรา

หมอง ขออยาไดทํา

 ประการสุดทาย คือประการท่ี 4   อุเบกขา  

ความปลงใจวางเฉย เม่ือเมตตาไมไหว กรณุาก็ไมได 

จะมุทิตาพลอยยินดี ก็หาความดีมาโมทนาไมเจอ 

แลวมันจะเหลืออะไร มันก็ยอมเปนไปตามกรรม 

เพราะกรรมใหผลเปนยุติธรรม

 ฉะนั้นกรณีของศักดิ์ ปากรอ เม่ือถึงเวลาท่ี

เขาจะตองถกูลงโทษ ลงทณัฑ มนัก็เปนไปตามกรรม

ของเขา แตขอท ีอยาไดเผลอไปดีใจ อยาไปซ้ําเตมิวา 

โดยไดเสียก็ดี อยางนี้ไมไดนะ มันเปนอกุศลจิต 

เขาเรียกวา โมทนาบาป โชครายทันที กลายเปน

วาเราไปมีสวนรวมดวย ฉะน้ันในกรณีอยางน้ี ให

พิจารณาวา เออ... เขาไดเปนไป ตามกรรมของเขา

แลว เขาทําเหตุมา จึงตองรับผล เพราะกรรมใหผล

เปนยุติธรรม ใจที่มีปญญา เห็นความเปนจริงแลว 

จึงปลงใจเปน “อุเบกขา” วางเฉย วางใจเปนกลาง 

ดวยความเขาใจ และนอมยอมรับ ในสัจธรรม

 อารมณอืน่ๆ ทีน่อกเหนือไปจากน้ี หามเด็ด

ขาดเลย โกรธ เกลียด เคียดแคน ชิงชัง อิจฉา ริษยา 

ขจัดทิ้งไปใหหมด ขยะอารมณ มะเร็งอารมณ ทิ้งไป

ใหหมด ไมเอาอีกแลว

 ใหเหลือแตเพียงอารมณของใจ ในพรหม

วิหาร คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เทานี้ก็เหลือ

ที่จะพอ เพื่อเปนการปกปองรักษา ใหขอมูลที่จะ

ไหลเขามาสูใจเรานั้น ใหเปนบวก เปนกุศลอยูเสมอ 

ยิ่งสามารถปลงใจวางเฉยเปนอุเบกขาดวยปญญา

เห็นแจงได ก็ยิ่งประเสริฐขึ้นไปอีก

 ฉะนั้น  เมื่ อ เราพิจารณากระแสแหง

วิวัฒนาการ อันเปนไปตามครรลองของธรรมชาติ 

เราจะเห็นชีวิตในรูปแบบตางๆ มากมายมหาศาล 

ดูที่รังของมดหรือปลวก ไมใชวามดหรือปลวกทุก

ตัวจะเคยเปนคน บางสวนอาจจะเคยพัฒนาขึ้นไป 

เปนสัตวที่สูงกวาปลวก แลวก็ตกต่ํากลับลงมาเปน

ปลวกอีก บางสวนก็อาจจะพึ่งเริ่มวิวัฒนาการข้ึนมา

เปนปลวก จากรูปแบบของชีวิตท่ีตํ่ากวา แลวมันจะ

วิวัฒนาการไปถึงไหนกัน

 จาก สสาร สิง่ท่ีไมมชีวีติ หรอื “พลงังานโง” 
ที่ปราศจากความรูใดๆ แลวเริ่มสั่งสม เ รียนรู 

คอยๆ วิวัฒนาการขึ้นมา จนเปน “กึ่งธาตุรู” จาก
กึ่งธาตุรู ก็วิวัฒนาการมาเปน “ธาตุรูปฐมภูมิ” จาก
ธาตุรูปฐมภูมิ ก็วิวัฒนาการข้ึนมาจนเปน “ธาตุรูที่
เปนจิตของมนุษย” จากธาตุรูที่เปนจิตของมนุษย 

กว็วิฒันาการตอขึน้ไป จนถึงทีส่ดุของธาตุรู คอื “ธาตุ
รูที่เปนอิสระส้ินเชิง คือ จิตของพระอรหันต”
 ในเม่ือการเกิดข้ึนของสรรพวัตถุ สรรพสัตว 

สรรพชีวิต ตลอดจนถึงมวลมนุษยในโลกน้ีนั้น ลวน

เปนไปตามครรลองของธรรมชาติ ฉะน้ันจึงเปนการ

สรุปไดวา “ไมมีพระเจาผูสราง” แตถาหากวามีใคร

ที่คิดจะเรียกธรรมชาติและกฎของธรรมชาติวาเปน

พระเจา ก็ไมขัดคอ แตขอยํ้าในท่ีนี้วา “ไมมีพระเจา” 

ชนิดท่ีเปนตัวเปนตน มีรูปราง หรือคิดเปนตุเปนตะ

ไดแบบมนุษย ยอมไมมีทางเด็ดขาด เพราะมันเปน

เพียงแค “กลไกของธรรมชาติ” ก็เทาน้ันเอง

 มองอีกมุมหน่ึง ประหน่ึงวาเราเองก็เปน

พระเจา เพราะกึ่งธาตุรูที่มีอยูในตัวเรา บางสวนก็

วิวัฒนาการตอไป จนกลายเปนชีวิตใหม เปนธาตุ

รูปฐมภูมิ แลววิวัฒนาการตอข้ึนไปเร่ือยๆ ฉะนั้น 
พวกเราเองน่ันแหละคือผูสราง เราทุกคนคือ

พระเจา เพราะเปนผูใหกําเนิดชีวิตได
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 ฉะน้ัน ความคิดแบบพระเจาพระองค

เดียวเปนผูสราง จึงเปนความคิดที่ไมคอยจะฉลาด

สักเทาใด แตก็ชวยไมได เพราะโลกน้ี ยอมมีที่วาง

สําหรับคนไมฉลาดเสมอ

 ศาสนาทั้งหลายในโลก ก็คือที่อยูที่อาศัย

ของใจ... ใจอยูตรงไหนเปนสุข คิดอยางไรเปนสุข 

มนักก็ลายเปนศาสนาขึน้มา... ฉนัคดิอยางนี ้ศรทัธา

อยางน้ี เชื่ออยางน้ี แตฉันก็มีความสุข เม่ือเปนเชน

นั้น พอใจเชนนั้น ยืนกรานเชนนั้น ก็คงยังตองรอการ

พัฒนาในโอกาส ตอๆไป

 แตกลไกของธรรมชาตกิเ็ปนเชนนัน้เอง มนั

เกิดการเรียนรู และมีวิวัฒนาการขึ้นไป จนทายที่สุด 

เม่ือถงึความเปนมนุษย ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ 

ขึน้ลงอยูกบัพรหมโลก สวรรค มนษุย เดรจัฉาน เปรต 

อสุรกาย และนรกชั้นตางๆ ที่รอนเราเผาไหม

 จนกระท่ังมีปญญาพิจารณาเห็นทุกขเห็น

โทษ เกิดความเบ่ือหนายจนถึงที่สุด ไมรูวาจะมา

โงเงาทุกขรอนกับเรื่องเหลานี้ทําไม แมไดเกิดเปน

เทวดา ก็เสวยสุขเด๋ียวเดียว เปนพรหม ก็เสวยสุข

เด๋ียวเดียว เปนมนุษยก็เสวยสุขเดี๋ยวเดียว แลวเปน

ไปเพื่ออะไร?

 ทายสุด มันก็จะดีดออก ดีดออกจากวงจร

แหงความเห็นผิดทัง้หมด ทีม่อีปุาทานยดึถอืในความ

เปนตัวตนเราเขา ทิ้งขอมูลตางๆท่ีเคยยึดถือวาเปน

ตัวเราเปนของเรา กลายเปนหนึ่งหนวยของพลังงาน

ที่อิสระและทรงพลัง ดวยอํานาจปญญา ความรูแจง 

รูจบ

 บารมีทั้งหลายก็คือการรูนั่นเอง รูในทาน 

ในศีล ในเนกขัมมะ รูในปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 

อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา นั่นคือ พลังของการรู แลว

รูแตกตางกันไหม ระดับพระพุทธเจา ทานตองรูมาก

กวาเราซ่ึงเปนสาวกสาวิกาอยางแนนอน

 เพราะฉะน้ัน เวลาท่ีใครมีนิมิตไปเห็น

พระพุทธเจาในวาระตางๆ จึงไดเห็นพระองคปรากฏ

ใหญโตมโหฬาร นัน่เพราะพลังแหงการรูของพระองค

นั้นเหลือประมาณ จะปรากฏใหเห็นอยางไรก็ได 

แตความยึดมั่นในอัตตาตัวตนเราเขาของพระองค

ทานน้ัน ยอมไมมี

 หนึ่ งหนวยของพลังงานที่พัฒนาไปสู

ความเปนอิสระแลว ยอมไมตองการที่อยู ยอมบอก

ตาํแหนง ขนาด ความสงู ตํา่ ดาํ ขาวไมได แลวความ

เปนตัวตนจะอยูที่ไหน

 ทานทั้ งหลายมีจิตไหม  คุณมีจิตไหม 

ถาคุณมีจิตคิดนึกได ไหน...เอาจิตของคุณวางใสมือ

ใหดูหนอยไดไหม ก็ไมได แลวมันมีตัวตน มันมี

นํา้หนกั มสีวนสงู บอกความเปนตัวเปนตนไดไหม กไ็ม

ได แตกย็งัมอียูใชไหม ใช...มนัไมเคยสาบสูญไป จาก

ทฤษฎีความคงท่ีของพลังงาน ก็คือ พลังงานยอมไม

สาบสูญไปจากโลกน้ี... จิต หรือธาตุรู ก็ไมสาบสูญ

ไปเชนเดียวกัน เปนอมตะ แตก็ไมใชอัตตาตัวตน 

ไมสามารถอางองิในความเปนตัวตนได พนจากภาวะ

ทีเ่รยีกวาเปนตัวตนเราเขา ไมมคีวามสําคัญมัน่หมาย 

วาตัวตนของฉันตองเปนอยางนั้นอยางนี้ ชื่อนั้นชื่อนี้

 เราเวยีนวายตายเกดิมาแลวกีช่าติ บางคน

แคชาตินี้ ก็มีตั้งหลายชื่อ มันก็คือสัญญาอุปาทาน 

ที่เรายึดถือไวชวงหน่ึงเพื่อการใชงานเทาน้ัน แลวเรา

ก็เปลี่ยนบทบาทความเปนตัวตนของเราไป ฉะนั้น

อัตตาตัวตนท่ีแทจริงของเรานั้น มันยอมไมมี

 วิวัฒนาการสูงสุดของชีวิตทางกายภาพ 

ก็คือการไดพัฒนาความรูจนสามารถเกิดเปนมนุษย 

วิวัฒนาการสูงสุดของชีวิตทางจิต ก็คือการเขาถึง

พระนิพพาน กลายเปนพลงังานอสิระ ซึง่ฉลาด ฉลาดจน

ไมยอมมารวมกับของหยาบ คือ ธาตุ 4 ดิน นํ้า ลม 

ไฟ อีก

 พระนพิพานจงึเปนความวาง วางจากความ

เห็นผดิในความเปนอตัตาตัวตนเราเขา และวางจาก

กิเลสท้ังหลาย นิพพานจึงเปนบรมสุข เพราะไมมี

อะไรที่จะมากอใหเกิดความทุกขไดอีก

 ฉะนั้น เมื่อไมมีความยึดถือในอารมณทั้ง

ภายนอกและภายใน แลวอะไรจะเลา ทีจ่ะมากระทบ

กระท่ังกันจนกอทุกขไดอีก ก็ไมมี
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 ทายท่ีสุดของวิวัฒนาการ ก็คือการเขาถึง

พระนพิพาน ชวีติทกุๆชวีติ ทายทีส่ดุ หากมีเหตปุจจยั

ใหสามารถเรียนรูจนแจมแจง และจบกิจในอริยสจั 4 

ได และกจ็ะไปถงึพระนพิพานเหมอืนกนั แตกตางกนั

ที่จะชาหรือเร็วมากนอยตางกันเทานั้น

 ในอนาคต สสารตรงนี ้อฐิ หนิ ดนิทรายตรงนี ้

มนัก็อาจแปรสภาพไปเปนพลังงาน จากพลังงานแลว

ก็วิวัฒนาการขึ้นไปเปนชีวิต เปนกึ่งธาตุรูเปนธาตุรู

ปฐมภูมิ แลววิฒนขึ้นไปอีก จนถึงความเปนมนุษย 

จนวันหน่ึงขางหนา ก็อาจรูแจงจนจบกิจ กลายเปน

พระอรหันตเจา เปนพระพุทธเจา

 ดเูขาไปส ิคนทีเ่รารกัอนาคต อาจจะอยูทีน่ี ่

ในหิน ดิน ทราย โตะ เกาอี้ เหลานี้ ตราบใดที่เรายัง

โงเงา ลุมหลง ยดึมัน่ถอืมัน่ เวยีนวายตายเกดิอยู กอ็าจ

จะตองไปหลงรักในกอนหนิดนิทรายเหลานี ้เขาสกัวนั

 อกีนยัหน่ึง กวาทีเ่ราจะมาถึงวนันี ้เราเวียน

วายตายเกิดมาแลวไมรูเทาไหร จะหวงหวงอะไรกัน

นักหนา ปานนี้... คนที่เราเคยรักเคยหลงมากมาย

กายกอง ทานอาจบรรลุมรรคผลนิพพานลวงหนาไป

กอนต้ังนานแลวอาจจะดเูราอยูดวยความสลดสงัเวช

วา ทําไมถึงยังโงเงาอยู เมื่อไรถึงจะมาเม่ือไรจึงจะ

หายโงสักที

 เอาละ ทั้งหมดท่ีพูดมานี้ ก็เพื่อจะให

เห็นธรรมชาติของชีวิต วามันมีขบวนการอยางไร 

มีวิวัฒนาการมาอยางไร แลวเราจะมาถึงจุดน้ีได

อยางไร

 เมื่อไรก็ตามท่ีความเห็นผิดที่ยึดเราไวกับ

โลกน้ี ถกูทําลายดวยความเห็นถูก การปรุงแตงขอมลู

ทัง้ปวง ถกูปรงุแตงไปในทางทีถ่กูตองจนกระทัง่สละ

อุปาทานความยึดมั่นท้ังหลายออกไปได วันน้ัน เรา

ก็จะถึงความเปนอิสระอยางแทจริง ก็ขอใหทานทั้ง

หลาย ไดมีวิวัฒนาการไปใหถึงท่ีสุด คือบรรลุพระ

นิพพานโดยเร็ว เพื่อจะไดพนไปจากทุกขทั้งปวง

 ขอจงไดรับความสําเร็จทุกทาน ทุกคน

เทอญ เจริญพร.. เอวัง
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R e s e a r c h  A r t i c l e s
บ ท ค ว า ม วิ จั ย

 คอลมันบทความวิจยั (Research Articles) ในวารสารศึกษาท่ัวไป ไดเพิม่มมุมอง หรอืรปูแบบการ

จัดการเรียนรู  รวมทั้งผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based-Learning) 

หรือ การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community-Based-Learning)

ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน
วิชา 000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา

                                                                                      อาจารยดวงมณี  ยะอัมพันธ*

                                                                                        นางจินตนา  กนกปราน**

บทคัดยอ
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน 

วิชา การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา ที่บูรณาการคุณลักษณะผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 5 ดาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

(TQF)  5 ดาน กลุมเปาหมายคือ นักศึกษาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการคิดเชิง

วิพากษและแกปญหา ในภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา  2554  จํานวน 68 คน โดยแบงการวิจัยออก

เปน 2 วงจร  ดังน้ี  วงจรท่ี 1  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาการคิดเชิงวิพากษและการแก
ปญหา วงจรท่ี 2 การนําแผนการสอนที่ไดไปสูการปฏิบัติ  เปนการนําแผนการสอนท่ีพัฒนาแลวไปจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน โดยใชแนวคดิวจิยัเชงิปฏิบตักิาร (action research) เครือ่งมอืท่ีใชใน

การวจิยัประกอบดวย 1. แผนการสอนทีบ่รูณาการคณุลกัษณะผูเรยีนตามกรอบ (TQF) 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใน

การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ไดแก 1)ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชแบบทดสอบความรูกอน

และหลัง 2) ดานเจตคติตอกระบวนการเรียนรูในวิชา ใชแบบวัดความคิดเห็น  และ 3) ดานทักษะปฏิบัติ  

ประเมินจากโครงงานท่ีแตละกลุมคิดเพื่อแกปญหา ดานขอมูลเชิงคุณภาพ ใชแบบสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเรียนในการวิพากษ  การรับการวิพากษ  การแสดงความคิดเห็นภายในกลุมผูเรยีน  ผลการวิจยัพบวา วงจรท่ี 1 

ผูสอนมีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการคิดเชิงวิพากษและแก

ปญหาแบบบูรณาการคุณลักษณะผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ได วงจรท่ี 2 พบวาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  สามารถสอบผานเกณฑอยางนอยรอยละ 

80  (จํานวน 68 คน)  คิดเปนรอยละ 100 ดานเจตคติพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมวาระดับ

* อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

** นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ผลการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาอยูในระดับมาก (x=4.04,SD=2.16)  และดานทักษะการปฏิบัติ พบวา 

นักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดเชิงวิพากษและแกปญหาสามารถวิพากษในมุมมองที่เปนประโยชนตอ

ผูรับการวิพากษใหมีมิติการคิดในมุมมองที่กวางขึ้น พรอมท้ังเปดใจในการยอมรับการวิพากษดวยความ

เต็มใจทุกกลุม ผลการประเมินโครงงานมีความสมเหตุสมผลเปนไปไดที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริง และผล

จากการถอดบทเรียนของผูเรยีนเม่ือสิน้สดุการเรยีนการสอนพบวาผูเรยีนสวนใหญ สะทอนถงึกระบวนการ

เรียนรูชวยใหมีความเปนเหตุเปนผล ไมดวนสรุป พรอมท้ังมีการพิจารณาในมุมที่ตรงกันขามเพ่ือความ

รอบคอบกอนตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณคาของการเชื่อมโยงกระบวนการคิดไปประยุกตใชไดจริง

กับชีวิตประจําวัน สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอื่นโดยอิสระและบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีความ

เปนกัลยาณมิตร ชวยใหผูเรียนปลอดภัย กลาแสดงความคิดเห็นโดยอิสระไมกลัวจะผิด  ผูเรียน  ที่สําคัญ

คือผูเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน กลาวคือ 1) 

ดานคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมจริยธรรมในเร่ืองความช่ือสัตยตอขอเท็จจริงที่นํามาวิพากษ มีความ

ออนนอมถอมตนในการวิพากษและถูกวิพากษ มีความรับผิดชอบตอขอวิพากษที่เกิดข้ึน (x= 4.29,SD = 

2.49) 2) ความรู มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ การแสวงหาขอมูล

และความรู  การใชเหตผุล  การคดิและการตดัสนิใจ  ตลอดจนแนวทางการพฒันาทักษะการคดิเชงิวพิากษ

และการตอสนองเมื่อถูกวิพากษ (x= 3.80,SD = 2.03)  3) ทักษะทางปญญา สามารถคิดวิเคราะหและ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรและสังคมไดอยางเหมาะสมจากการคิดโครงงานขึ้นมาแกปญหา (x= 3.80, 

SD =1.68) 4) ทกัษะดานความสัมพนัธระหวางบุคคล และความรับผดิชอบ จากการแบงกลุมจดัทาํโครงงาน

(x= 4.16,SD = 2.14) 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีการนําเสนอขอมูลที่ไดจากโครงงาน ตลอดจนนําเสนอผลที่ไดจากโครงงานดวยสื่อตางๆ (x= 3.73,SD 

= 1.38)

Abstract
 This is an action research which has purposes for 1) developing a learning and teaching 

plan in critical thinking and problem solving course that reforms character of learners in order to 

carry out fi ve domains of learning in Thai Qualifi cations Framework for Higher Education (TQF) 

in 2009.  2) studying learners’ achievement of learning in order to carry out the standards of 

domains of learning in T Thai Qualifi cations Framework for Higher Education (TQF) in 2009. The 

68 second-year students studying in the Faculty of Associated Medical Science, who enrolled 

a critical thinking and problem solving course in semester 1, 2011, were participated in this 

research. The research is divided into 2 processes. The fi rst process is to develop learning 

and teaching plan in critical thinking and problem solving course. The following step is apply 

teaching plan based on the concept of action research that is using developed teaching plan for 

providing learning and teaching activities in the classroom.  Research instruments are composed 

of 1) learning and teaching plan in critical thinking and problem solving course that reforms 

character of learners in order to carry out fi ve domains of learning in Thai Qualifi cations Frame-

work for Higher Education (TQF) in 2009.  2) students’ learning evaluation form. Those are 1) 
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pre-test and posttest are used for learning achievement domain 2) survey for the domain 2) 

survey for the domain of student attitude on learning and 3) project assessment which student 

in each group try to solve problems used for action skills domain. For qualitative data, teacher 

observed on students’ actions when they critiqued, responded, and shared opinions in the class. 

Findings show;  1) it was found that teachers understood learning and teaching plan among 

they could provide teaching plan in critical thinking and problem solving course that reforms 

character of learners in order to carry out fi ve domain of learning in Thai Qualifi cations Framework 

for Higher Education (TQF).  2) students could pass the criterion on students’ the achievement 

of learning and teaching domain at least 80 percent (68 students).  3) For learning attitude, the 

perspective of students for learning level that had been developed is good (x=4.04,SD=2.16).  

4) For action skills, it was found that students have critical thinking and problem solving process 

skills that are useful for listeners to have a good view point as well as students opened their mind 

and accepted others.  5) the assessment result was reasonable and could be used in a real 

situation. For the lesson, quoted from students’ opinions at the end of class, it was found that most 

students refl ected learning process and made it reasonably and carefully. Moreover, students 

thought in different way before making decisions and realized the value of thinking process to 

apply what they have got for using in daily life. In addition, they could work well and had a good 

relationship with others.  These made them feel safe and happy sharing opinions with others. 

Furthermore, the important thing that students get is a good level in developing 5  domains of 

learning.  Those are 1) virtue: students are faith to criticize the truth, respectful when criticism, 

and responsible for the criticism (x=4.29,SD=2.49).  2) knowledge: students know principle and 

critical thinking process, the fi nding of data and knowledge, reasoning, thinking and making 

decisions among the way to develop critical thinking responses skills when they are criticized 

(x=3.80,SD=2.03).  3) intellectual skills: students can consider and solve scientifi c and social 

problems from fi nding the answer when doing a project (x=3.80,SD=1.68).  4) interpersonal 

relationship skills and responsibility by dividing students into groups of project (x=4.16,SD=2.14).  

5) numerical analysis, communication and using of information communication technology (ICT): 

students present their projects and the project result with media (x=3.73,SD=1.38). 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 

2522 ใหมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู  5 ดาน 1) ดานคณุธรรม

จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 

4) ทกัษะดานความสมัพนัธระหวางบคุคล และความ

รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการ

คดิเชิงวิพากษและการแกปญหา เปนรายวชิาใหมที่

พัฒนาข้ึนมุงเนนพัฒนานักศึกษาใหเขาใจหลักการ

และกระบวนการคิดเชิงวิพากษ การแสวงหาขอมูล

และความรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ หลักการ

แกปญหา และใหผูเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติจริง 
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คิดเปน ทําเปน และรวมกันแกปญหาโดยมีผูสอน

ทาํหนาท่ีจดัสภาพแวดลอมการเรยีนรู  ซึง่จะเปนการ

สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและมีสวนรวม

เต็มที่ตอการเรียนรูของตน มีความสามารถเรียนรู

พัฒนาตนเองไดตามความถนัด ความตองการใน

สภาพแวดลอมจริงสงผลใหไดผูเรียนมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคคือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปจะเปนการเนนใหผู

เรียนไดเรียนรูดวยตนเองและถือวาผูเรียนมีความ

สาํคญัทีส่ดุ (คณะอนกุรรมการการปฏริปูการเรยีนรู, 

2543) ดังนั้นเพื่อใหทราบผลการจัดการเรียนรูใน

วชิาดงักลาววาเปนไปตามวตัถปุระสงครายวชิาและ

ตอบโจทยผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษา  TQF หรือไม สํานักฯจึงเห็นควรให

มกีารศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาดังกลาว

เพือ่นาํขอมลูมาปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนรูตอไป

 ดวยเหตผุลดงักลาวขางตน ผูวจิยัตระหนกั

ถึงความจําเปนและเห็นควรท่ีจะตองศึกษาผล

สัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอนของวิชา 000 

168  การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 2.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน

วชิาการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหาทีบ่รูณาการ

คณุลกัษณะผูเรยีนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  5 ดาน  

 2.2 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนที่เปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  5 ดาน  

ระเบียบวิธีวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเปนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยแบงการวิจัยออกเปน 2 

วงจร โดย วงจรที่ 1 คณะผูวิจัยไดวางแผนการสอน

ในรายวิชาการคิดเชิงวิพากษและแกปญหา (plan) 

และออกแบบการสอนท่ีบูรณาการคุณลักษณะ

ผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 5 ดาน(act) โดยมี

ผูเช่ียวชาญดานหลกัสูตรและการสอนเปนทีป่รกึษา

ตลอดกระบวนการวางแผนนั้น (observe) มีการ

ทําแผนการสอนใหทีมผูสอนปรับปรุงตามขอเสนอ

ของผูเชี่ยวชาญ วงจรท่ี 2  นําแผนการสอนท่ีไดไป

สูการปฏิบัติ โดยเร่ิมตั้งแตเตรียมผูสอนและผูเรียน

ใหมีความเขาใจในวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนกระบวนการคิดเชิงวิพากษและแกปญหาที่

กําหนดข้ันตอนและบทบาทของผูสอนและผูเรียน

ในกิจกรรมท่ีกาํหนดไว (plan) หลงัจากน้ันดําเนินการ

ตามกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนการสอนทุก

ขัน้ตอน (act)  มทีัง้การบรรยายอยางมสีวนรวม การ

อภิปรายกรณีศึกษา การสรางสรรคโครงงาน โดย

ผูสอนมีสวนรวมกับการสังเกตกระบวนการเรียนรู

ของผูเรียนตลอดเวลา ในแตละกลุมที่แบงผูเรียน

กลุมละประมาณ 10 - 12 คน (observe) หลังจาก

นั้นผูเรียนจะนําผลงานที่ไดในรูปของโครงงานมา

นาํเสนอตอกลุมผูเรียนในภาพรวมทัง้ชัน้เพือ่ใหเพ่ือน

รวมชั้นวิพากษในประเด็นที่มีความเปนไปไดในแง

ความสมเหตุสมผล  ความเปนไปไดในการแกปญหา  

และเรียนรูที่จะรับการวิพากษอยางเปดใจ (refl ect)  

สรุปผลการวิจัย 
 วงจรท่ี 1 การพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนการสอนวิชาการคิดเชิงวิพากษและการ

แกปญหา โดยการวางแผนการจดัการเรยีนการสอน

(plan) ดําเนินการจัดทําแผนการสอนท่ีบูรณาการ

คุณลักษณะผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 5 ดาน 

ที่สงเสริมคุณลักษณะผูเรียน (act) ตรวจสอบความ

สมบูรณและครบถวนของแผนการสอนรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน (observe)  

ปรับปรุงแผนการสอนตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ  (refl ect)
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 พบวา ผูสอนมีความรูความเขาใจในการ

จดัการเรยีนการสอน ตลอดจนจดัทาํแผนการสอนใน

วชิาการคดิเชงิวพิากษและแกปญหาแบบบรูณาการ

คณุลกัษณะผูเรยีนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั

อุดมศึกษาแหงชาติ  และสามารถพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนการสอนวิชาการคิดเชิงวิพากษและ

แกปญหาได

 วงจรท่ี 2 การนาํแผนการสอนทีไ่ดไปสูการ
ปฏิบัติ  เปนการนําแผนการสอนท่ีพัฒนาแลวไปจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 

 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน (plan)  

โดยเตรียมผูสอนและผูเรียนใหมีความเขาใจใน

วธิกีารจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนกระบวนการคิดเชงิ

วพิากษและแกปญหาทีก่าํหนดข้ันตอนและบทบาท

ของผูสอนและผูเรียนในแตละกิจกรรมที่กําหนดไว

ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนการ

สอนทุกขัน้ตอน (act)  มทีัง้การบรรยายอยางมสีวนรวม

การอภิปรายกรณีศึกษา การสรางสรรคโครงงาน  

โดยไดแบงกลุมผูเรียนออกเปน 6 กลุม ๆ กลุมละ

ประมาณ 10 - 12 คน สังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล

เก่ียวกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ตลอดจน

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน (observe) 

 สะทอนผลกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน (reflection) โดยผู้สอนและผู้เรียน มีการนํา

ผลจากการสะทอนมาวิเคราะหรวมกันทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในคร้ัง

ตอไป

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย

1) แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาการคิดเชิง

วิพากษและการแกปญหาท่ีบูรณาการคุณลักษณะ

ผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 5 ดาน ที่ผานการตรวจ

สอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดาน

วัดและประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานพัฒนา

กระบวนการคิด  เพื่อหาความตรงของเน้ือหา (con-

tent validity) และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษา ไดแก 1) ดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ใชแบบทดสอบความรูกอนและหลัง  

2)  ดานเจตคติตอกระบวนการเรียนรูในวชิา ใชแบบวดั

ความคิดเหน็ และ 3) ดานทักษะปฏบิตั ิประเมนิจาก

โครงงานท่ีแตละกลุมคิดเพื่อแกปญหา ดานขอมูล

เชงิคุณภาพ ใชแบบสังเกตพฤตกิรรมของผูเรยีนในการ

วิพากษ การรับการวิพากษ การแสดงความคิดเห็น

ภายในกลุมผูเรียน  โดยครูผูสอนเปนทีม จํานวน 

3 คน การประเมินผลชิ้นงานในกระบวนการเรียนรู

จากแตละกลุม  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติ

พื้นฐานไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  สาํหรบัขอมูลเชิงคณุภาพใชการวเิคราะห

เนื้อหา (content  analysis)

 ผลการวิจัยพบวาดานผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเรียน  สามารถสอบผานเกณฑอยางนอย

รอยละ 80 (จาํนวน 68 คน)  คดิเปนรอยละ 100 ดาน

เจตคติพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวม

วาระดับผลการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาอยูในระดับ

มาก (x=4.04,SD=2.16) ดานทักษะกระบวนการ

คิดเชิงวิพากษและแกปญหาสามารถวิพากษใน

มุมมองท่ีเปนประโยชนตอผูรับการวิพากษใหมีมิติ

การคิดในมุมมองที่กวางข้ึน พรอมทั้งเปดใจในการ

ยอมรบัการวพิากษดวยความเตม็ใจทกุกลุม ผลการ

ประเมินโครงงานมีความสมเหตุสมผลเปนไป

ไดที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริง และผลจากการถอด

บทเรียนของผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนพบ

วาผูเรียนสวนใหญ สะทอนถึงกระบวนการเรียนรู

ชวยใหมีความเปนเหตุเปนผล ไมดวนสรุป พรอม

ทั้งมีการพิจารณาในมุมที่ตรงกันขามเพ่ือความ

รอบคอบกอนตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณคา

ของการเชื่อมโยงกระบวนการคิดไปประยุกตใชได

จริงกับชีวิตประจําวัน สามารถทํางานกลุมรวมกับ

ผูอื่นโดยอิสระและบรรยากาศการเรียนการสอนท่ี

มีความเปนกัลยาณมิตร ชวยใหผูเรียนปลอดภัย  

กลาแสดงความคิดเห็นโดยอิสระไมกลัวจะผิด 

ดังรายละเอียดผลการสะทอนจากการเรียนรูของ
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ผู เรียน ตามขั้นตอนการสอนตามกระบวนการ

กัลยาณมิตร (สุมน  อมรวิวัฒน, 2542) การสะทอน

ในภาพรวมของทุกกลุม (6 กลุม ๆ ละ 10-12 คน) มี

ความเหน็ท่ีสอดคลองกนัในแตละประเดน็ ดงันี ้ การ

สรางความไววางใจตามหลักกัลยาณมิตรของผูสอน

1) อาจารยเปนผูมีคุณลักษณะนาเคารพรัก “...ให

ความเปนอสิระตอผูเรยีนท่ีสามารถแสดงความคิดเห็น

อยางรอบดาน  ไมดวนสรุป  เปนกันเองทําให

ผูเรียนสบายใจกลาแสดงออก ทําใหผูเรียนไดเรียน

รูวาอาจารยผูสอนเคารพความคิดเห็นของทุกคน...” 

2) ดานความรู สามารถส่ือสารสรางสัมพันธภาพ

และความคดิกบัผูเรยีนได “...คณะอาจารยมคีวามรู  

ความเขาใจ เปนมืออาชีพ สามารถถายทอดวิธีการ

ผานกระบวนการเรียนรู คือการฝกฝนการนําเสนอ

ชิ้นงานของกลุม/บุคคลอยูเปนประจํา...” 3)  มี

คุณธรรม คือความอดทน การตั้งใจสอนดวยความ

เมตตา อดทนฟงผูเรียนดวยความเต็มใจ ตั้งใจ “...

ผูสอนความความตั้งใจสอน  เมตตา  อดทนท่ีจะรอ

คอยคําตอบดวยความเต็มใจ ถึงแมบางครั้งผูเรียน

บางคนไมคอยสนใจในระยะตนๆ ทําใหไดเรียนรู

ที่จะปรับตนเองในระยะตอมา เม่ือสิ้นสุดรายวิชา

ทาํใหตรงตอเวลา  มจีติอาสา...”  4)  การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกัน การแนะนําการแกปญหา ใชสติและ

ปญญา “...ระยะตนๆ ของการเรียนวิชาน้ี อาจารย

จะสอนในประเด็นที่ไมซับซอน ปญหางายๆ เพื่อให

เห็นมุมมองที่แตกตางของความคิดของเพื่อนๆ ผาน

การใชสุนทรียสนทนาเพื่อใหเกิดสติในการรับฟงคน

อืน่ๆ ทาํใหใชปญญาดวยเหตผุลในการแกปญหาได 

ตอมาอาจารยใหคิดแกปญหาดวยการทําโครงงาน

ที่มีการวิพากษดวยเหตุและผลเพ่ือเปดมิติการคิด

หลายๆ มมุ ทาํใหเกิดจินตนาการไดไกลสงเสริมการ

เรียนรูในอนาคตได...” 5) การจัดลําดับความเขม

ระดับของปญหา “...การท่ีผูสอนใหผูเรยีนมีกจิกรรม

การเรียนรูหลายรูปแบบ  ทําใหผูเรียนคอยๆ เรียนรู

จากความงายไปสูความยากของปญหาท่ีแตกตาง

กัน มีการทบทวนปญญา ดวยขอมูลที่หลากหลาย

เพื่อบอกไดวาอะไรคือปญญาท่ีแทจริง ทําใหเปด

มุมมองของตนเองไดกวางข้ึน...” 6)  การกําหนด

จดุหมายหรอืหรอืสภาวะพนปญหา “...วชิานีอ้าจารย

ผูสอนใหผูเรยีนกาํหนดจดุหมายเพือ่แกปญหาไดจรงิ

ผานทักษะการคิด  การพูด  การฟง  ในชีวิตประจํา

วนัเราหลกีเลีย่งสิง่เหลาน้ีไมไดอยูแลว...” 7) การรวม

กันคิดวิเคราะหความเปนไปไดของการแกปญหา  

“...การคดิวเิคราะหเพือ่แกปญหาจาการทาํโครงงาน

ของกลุม รวมกันแกปญหาอยางเปนข้ันตอนท่ีได

เรียนมา สามารถนําไปปรับใชทั้งในชีวิตท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปญหาตางๆ ทีต่องตัดสนิใจ

เลอืกในการดาํเนนิชวีติประจาํวนั...” 8) การจดัลาํดบั

จุดหมายของสภาวะพนปญหา “...การทําโครงงาน

เพือ่แกปญหา มคีวามรอบคอบเพราะการวพิากษของ

อาจารยผูสอนและเพื่อนรวมชั้นทําใหไดโครงงาน

ที่มีวัตถุประสงคชัดเจน  มีเปาหมายของกิจกรรม  

สอดคลองกันรวมท้ังการประเมินท่ีมีความเปนไปได

จริง...” 9) การปฏิบัติเพ่ือแกปญหาตามแนวทางที่

ถูกตอง       ไดนําความรูในรายวิชาน้ีไปปรับใชไดใน

ชีวิตประจําวัน “...ยอมรับการวิพากษอยางมีเหตุผล

ของเพือ่นในเรือ่งตางๆ ไดมากขึน้จากเดมิ...” “...กลา

เสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน  วิพากษโดยใช

ขอมูลที่เปนจริง  ไมใชความรูสึกเหมือนเมื่อกอน...”     

“...ทําหนาท่ีในการทํางานกลุม  มีความรับผิดชอบ

กับงานที่ไดรับมอบหมาย...”

 “...ประยุกตกระบวนการเรียนรูการทํางาน

เปนทมี  การวพิากษการยอมรบัการวพิากษและการ

แกปญหาไดอยางเปนขั้นตอน...” “...ยอมรับความ

แจกตางของความคิด มีใจเปนกลางในการวิพากษ

และยอมรับการวิพากษโดยปราศจากอคติ...”  “...

ยอมรับการวิพากษของเพื่อนและนําไปปรับปรุง

โครงงานดวยความเต็มใจ...”

ดานผลการเรียนรู
 จากการใชแบบสอบถามผลการเรียนรูของ

นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาจากการเรียนการสอน
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พบวา มีการพัฒนาตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 

5 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน กลาวคือ 1) ดาน

คุณธรรม จริยธรรม  มีพฤติกรรมจริยธรรมในเรื่อง

ความชื่อสัตยตอขอเท็จจริงที่นํามาวิพากษ  มีความ

ออนนอมถอมตนในการวิพากษและถูกวิพากษ มี

ความรบัผดิชอบตอขอวพิากษทีเ่กดิขึน้ (x= 4.29,SD 

= 2.49) 2) ความรู  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลกัการและกระบวนการคดิเชงิวพิากษ การแสวงหา

ขอมูลและความรู การใชเหตุผล การคิดและการ

ตัดสินใจ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาทักษะการ

คิดเชิงวิพากษและการตอสนองเม่ือถูกวิพากษ 

(x= 3.80,SD = 2.03) 3) ทักษะทางปญญา  

สามารถคดิวเิคราะหและแกปญหาทางวิทยาศาสตร

และสงัคมไดอยางเหมาะสมจากการคดิโครงงานขึน้

มาแกปญหา (x= 3.80, SD =1.68) 4) ทักษะดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ             

จากการแบงกลุมจัดทําโครงงาน (x= 4.16,SD = 

2.14) 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําเสนอ

ขอมูลท่ีไดจากโครงงาน ตลอดจนนําเสนอผลท่ีได

จากโครงงานดวยสื่อตางๆ (x= 3.73,SD = 1.38)

อภิปรายผล
 1. แผนการจัดการเรียนการสอน วชิา 
การคดิเชงิวพิากษและการแกปญหา ทีบ่รูณาการ
คุณลักษณะผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 5 

ดาน 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนการสอน วิชา การคิดเชิงวิพากษและ

การแกปญหา ไดบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะ

ผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 5 ดาน ดังนี้ 1) ดาน

คณุธรรม จรยิธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทกัษะทาง

ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบ 5) ดานทกัษะการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการพัฒนาแผนการ

สอนน้ีมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2552   ซึง่สอดคลอง

กับกุลธิดา  ทวมสุข (2553) กลาววาเมื่อมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ออกประกาศ

ใช ซึ่งมีผลตอการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของทุก

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกนไดนําเอา

ผลลัพธเชิงสมรรถนะ (competency-based) 3 มิติ

ของมหาวิทยาลัย คอืความรู ทกัษะ และทัศนคติ มา

เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู (learn-

ing outcome based) 5 ดาน สําหรับหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน

ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความ

สมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ และดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวามีประเด็นที่ซํ้าซอน

กันเปนสวนใหญ และมีประเด็นที่แตกตางกันบาง 

ดังน้ันจึงไดบูรณาการผลลัพธของท้ังสองสวน และ

จดัทาํเปนผลลัพธการเรียนรูสาํหรับหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป และผลลัพธการเรียนรูของแตละรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งถือเปนแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลกัสตูรสูรายวชิา (curriculum mapping) ของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเรยีน
ทีเ่ปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  5 ดาน  
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียน พบวาผูเรียนสามารถสอบผาน

เกณฑรอยละ 80 ทุกคน จากผลการเรียนการสอน

ครั้งนี้สามารถพัฒนาผูเรียนผานเกณฑทุกคน ซึ่ง
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พบวาผูเรียนสามารถสอบผานไดรอยละ 100 และ

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา การทําแบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน จะเห็นความกาวหนาหรือ

ผลตางท่ีนกัศกึษาสามารถทําแบบทดสอบหลังเรยีน

โดยมีคะแนนความกาวหนาเพิ่ม คิดเปนรอยละ 

95.59 สวนอีกรอยละ 4.41 เม่ือรวมคะแนนทุกสวน

แลวผานเกณฑประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก

คน อาจเปนเพราะวา ผูวิจัยไดมีการเตรียมความ

พรอมผูสอนและผูเรียนใหมีความรูและความเขาใจ

จากผูเชี่ยวชาญและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทุก

ขัน้ตอนในดานการคิดอยางเปนระบบ ผูเรยีนทาํความ

เขาใจทบทวนและฝกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง จึงทําให

ผูเรียนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น และจากการเรียน

การสอนพบวาผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการคิดตาม

ขั้นตอนตามแผนการสอน และจากการสอนตาม

กระบวนการกัลยาณมิตร (สุมน  อมรวิวัฒน, 2542) 

จากการสะทอนการเรียนรูของผู เรียนครบตาม

กระบวนการ นักศึกษาไดสะทอนวา 1) อาจารยเปน

ผูมีคุณลักษณะนาเคารพรัก “...ในความเปนอิสระ

ตอผูเรียนที่สามารถแสดงความคิดเห็นอยางรอบ

ดาน ไมดวนสรุป เปนกันเองทําใหผูเรียนสบายใจ

กลาแสดงออก ทําใหผูเรียนไดเรียนรูวาอาจารย

ผูสอนเคารพความคิดเห็นของทุกคน...” 2) ดาน

ความรู  สามารถส่ือสารสรางสัมพนัธภาพและความ

คิดกับผูเรียนได  “...คณะอาจารยมีความรู ความ

เขาใจ เปนมืออาชีพ สามารถถายทอดวิธีการผาน

กระบวนการเรยีนรู  คอืการฝกฝนการนาํเสนอชิน่งาน

ของกลุม/บุคคลอยูเปนประจํา...” 3) มีคุณธรรม คือ

ความอดทน  การตัง้ใจสอนดวยความเมตตา  อดทน

ฟงผูเรียนดวยความเต็มใจตั้งใจ  “...ผูสอนความ

ความต้ังใจสอน เมตตา อดทนที่จะรอคอยคําตอบ

ดวยความเต็มใจ...”  

 จากนักศึกษาท่ีไดสะทอนใหเห็นถึงผลการ

เรยีนรูทีไ่ด อาจเปนเพราะกระบวนการจดัการเรยีนรู

ใหนักศึกษา ในครั้งนี้ผูวิจัยไดใหเวลา และโอกาส

ที่นักศึกษาไดฝกหัดการคิดในสถานการณที่ผูวิจัย

กําหนดและในสถานการณที่ผูเรียนมาจัดทําโครง

งานพรอมมีผูคอยช้ีแนะและกระตุนใหผูเรียนไดคิด

ดวยการตั้งคําถาม เปดประเด็นในเพิ่มมิติมุมมอง

มากขึน้ซึง่สอดคลองที ่อาํพร ไตรภทัร, 2543 ไดสรปุ

ประเด็นดังกลาว

 การสอนวิชานี้ เปนการสอนแบบที่เปน

รายวิชาแยกตางหากสวนอีกวิธีหน่ึงเปนการสอด

แทรกวิธีคิดในรายวิชาท่ีมีเน้ือหาวิชาของตนเอง ซึ่ง

การพัฒนากระบวนการคิดสามารถทําไดทั้ง 2 แบบ 

ซึ่งสอดคลอกับ ไพฑูรย  สินลารัตน, 2548   ทิศนา  

แขมมณี, 2544  

 และการจูงใจหรือเสริมแรงใหนักศึกษาได

มีโอกาสฝกทักษะในการสรางการเรียนรูในชั่วโมง

การเรียนการสอนท่ีอาจารยผูสอนจัดใหและมี

ความเปนกัลยาณมิตรที่สะทอนโดยนักศึกษา อาทิ 

ดาน. อาจารยเปนผูมีคุณลักษณะนาเคารพรัก “...

ใหความเปนอิสระตอผูเรียนท่ีสามารถแสดงความ

คิดเห็นอยางรอบดาน ไมดวนสรุป เปนกันเองทําให

ผูเรียนสบายใจกลาแสดงออก  ทําใหผูเรียนไดเรียน

รูวาอาจารยผูสอนเคารพความคิดเห็นของทุกคน...”

ขอเสนอแนะ
 1. ตองมีการเตรียมผูสอนและผูเรียน

ใหเกิดความเขาใจดานการเรียนการสอนและมี

ผูเชีย่วชาญรวมแลกเปลีย่นเรยีนรู อาจารยผูสอนรวม

แลกเปล่ียนเรียนรูกบัผูเรยีนและถอดบทเรียนรวมกัน

ทัง้ในฐานะผูสอน และผูเรยีน เพือ่จะไดขอมูลพืน้ฐาน

ไวในการพัฒนา

 2. ผูสอนตองลดบทบาทของตนเองให

เปนผูเอ้ือกระบวนการเรยีนรูและใหมกีารสะทอนคดิ

ในมุมมองท่ีเก่ียวของจึงทําใหสามารถประเมินความ

คิดของผูเรียนได

 3. ที่สําคัญผูสอนจะตองเปนตนแบบใน

การคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบและ

มีใจกวางที่จะรับฟงความคิดของผูเรียน ไมตัดสิน

ผิดถูกแตใหใชขอมูลท่ีหลากหลายแลกเปล่ียน

มุมมองและหาขอสรุปรวม 
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R e v i e w  A r t i c l e s
บ ท ค ว า ม ป ริ ท ร ร ศ

โลกธรรมของวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ศุภฤกษ  สินสุพรรณ*

อารัมภบท
 วิศวกรรมส่ิงแวดลอมเปนศาสตรประยุกตแขนงหน่ึงซ่ึงวาดวยการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก

ดานสาธารณูปโภคบางประการใหแกมนุษย รวมทั้งการปองกันแกไขซ่ึงเนน “มลพิษ(pollution)” ที่เกิดข้ึน

จากผลของมนุษยซึ่งใชทรัพยากรธรรมชาติที่ดัดแปลงมาเปนสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานั้น โดยอาศัย

ความรูทางวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ และเคมีเปนพื้นฐาน รวมทั้งใชความรูทางการบริหารจัดการใน

กจิกรรมทีเ่กีย่วของเพือ่เปาหมายทีเ่อือ้ใหมนษุยมคีวามสะดวกปลอดภยัในชวีติประจาํวัน พรอมทัง้ไมทาํให 

“สิ่งแวดลอม(environment)” หรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงไป

 คาํวาโลกธรรม ในทีน่ีจ้ะกาํหนดกรอบโดยอาศยันิยามของคาํวาโลกและคาํวาธรรม ตามความหมาย

ของพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต 2528) ทีก่ลาวไววา โลก คอื สภาวธรรมหรือหมูสตัว แบงเปน (1)สงัขาร

โลก คือ สภาวธรรมทั้งปวงที่มีการปรุงแตงตามเหตุปจจัย (2)สัตวโลก(the world of being) ไดแก โลกของ

มนษุย    และธรรม คอื สภาวะ สิง่ ปรากฏการณ แบงเปน (1)รปูธรรม คอื สภาวะอนัเปนรปู สิง่ทีมรีปู ไดแก 

รูปขันธทั้งหมด และ (2)อรูปธรรม คือ สภาวะมิใชรูป สิ่งที่ไมมีรูป ไดแก นามขันธ 4 และนิพพาน แตที่จะ

นํามาใชในบทความน้ีขอดัดแปลงใหเขาใจไดงายๆ วา โลกธรรม คือ “สิ่งหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นตาม

เหตุปจจยัทีม่นษุยสามารถสัมผัสไดในสภาพของวัตถ(ุรปู) และอาการรูสกึ(นาม) โดยส่ิงหรือปรากฏการณ

เหลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในขอบเขตของ “ภูมิแหงชีวิต(biosphere)” 

 บทความน้ีเปนการสื่อใหเห็นถึงรูปแบบ (model) ของการนําเอาเน้ือหาวิชาการทางดานวิศวกรรม

มาบรูณาการกบัศาสนา โดยใชสาระทางดานวศิวกรรมการประปา (การผลตินํา้บรโิภคอปุโภคใหกบัมนษุย) 

มาเปนตวัอยางโดยอาศัยการเปรียบเทียบใหเหน็ถงึการกําเนิดของโมเลกุลนํา้ในวัฏจกัรของน้ํา (hydrologic 

cycle) เทยีบกบัการกาํเนดิชวีติ และการเปลีย่นแปลง/ปรบัปรงุคณุภาพนํา้เทยีบกับการขดัเกลาความดงีาม

ในตัวมนุษย จากกระบวนการผลิตนํ้าประปาผิวดิน (surface water processing) 

* รองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (เกษียณอายุราชการ)

  E-mail : supsin@kku.ac.th โทร. 089-154-5493
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สิ่งแวดลอมและการกําเนิดของนํ้า
 เมือ่กําหนดขอบเขตของการเรียนรูดวยภมูิ

แหงชีวิต หรือใชคําใหเขาใจงายขึ้นวาโลก(earth) 

 คงไมมีใครบอกไดวาน้ําหยดแรกในโลก

เกดิขึน้เมือ่ใด ทีไ่หน บนผนืโลกหรอืในอากาศ(ทองฟา)

ปริมาณเทาใด  แตจากการศึกษาคนควาของ

นักวิทยาศาสตรสามารถบอกไดวานํ้าเกิดจากเหตุ

ปจจัยอะไร มีองคประกอบอยางไร เกิดขึ้นและ

เสื่อมสลายหรือเปล่ียนแปลงไปดวยเงื่อนไขใดดังนี้

 นํ้ า  (โมเลกุล )  โดยสถานะปกติเปน

ของเหลว(liquid) ณ อุณหภูมิทั่วไปบนผืนโลกมี

องคประกอบจากอะตอมของธาตุไฮโดรเจน(H) 

และออกซิเจน(O) ซึ่งธาตุทั้งสองตัวในสภาวะ

ปกติจะมีสถานะเปนกาซ(gas) และอยูกันอยาง

สมดุล(equilibrium) อยางตัวใครตัวมัน ซึ่งสภาวะน้ี

นํ้าจะยังไมอุบัติขึ้น เมื่อพิจารณาแมธาตุทั้งสองให

ลึกลงไปในเชิงเคมีระดับอะตอมจะพบวาไฮโดรเจน

และออกซิเจนมีคามวลหรือนํ้าหนักอะตอม(mass 

number or atomic mass) (DeLorenzo, 1993; 

Holum, 1998) ไมเทากันแตมีคาอะตอม (atomic 

number) ที่บอกถึงจํานวนโปรตอนหรืออิเล็กตรอน

เทากัน ซึ่งเรารูจักกันในความหมายของ “ไอโซโธป

(isotope)” โดยเขียนเปนสัญลักษณเพื่อใหงาย

ตอการจดจําและตีความไดเปน 1

1
H  2

1
H และ 3

1
H  

สญัลกัษณดงักลาว เชน 3
1
H จะแปลความหมายไดวา

อะตอมของธาตไุฮโดรเจนมไีฮโซโธปเปน 3 ในแตละ

อะตอมจะประกอบดวยโปรตอน 1 ตัว (อิเลคตรอน 

1 ตัวเทากัน) มีนิวตรอน 2 ตัว มีนํ้าหนักอะตอม

เทากับ 3 ซึ่งทําใหมีโปรตรอนและนิวตรอนรวมกัน

เปน 3 ตัว เกาะกันอยูในแกนกลาง(nucleus) ของ

อะตอม  ทาํนองเดียวกนัอะตอมของออกซิเจนกลาว

อยางรวบรัดจะไดวา ออกซิเจนมีสัญลักษณแสดง

ลักษณะของไฮโซโธปได 6 ตัว ดังนี้  14

8
O  15

8
O  16

8
O  

17

8
O  18

8
O  19

8
O (Montgomery, J.M., Consulting 

Engineers, Inc., 1985)

 ในบรรดาธาตุทั้งสองที่มีไอโซโธปตางๆ 

กันจะพบวาไฮโดรเจนและออกซิเจนที่มีแพรหลาย

ในโลกจะเปน 1

1
H  16

8
O สวนตัวอื่นๆ บางตัวเปน

สารกัมมันตรังสี เชน 14

8
O  15

8
O และ 19

8
O ซึ่งมีอายุ

สั้นไมสามารถสรางหรือปรากฏเปนโมเลกุลของ

นํ้าใหสังเกตได แต 3

1
H แมวาจะมีสภาพเปนสาร

กัมมันตรังสีแตมีเวลาคร่ึงชีวิต (half-life) นานถึง 

12.26 ป ในขณะท่ีเวลาคร่ึงชวีติของ 15

8
O มเีพยีง 124 

วนิาทีเทาน้ัน (Holum, 1998) ดงัน้ันเราจึงพบเห็นธาตุ

ทัง้สองทีส่ามารถกอกาํเนดิน้ําไดกค็อื ไฮโดรเจนทัง้ 3 

ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางดานวิศวกรรมจะพิจารณา

จากประโยชนและโทษดังสรุปไวในตารางท่ี 1 ดังนี้

ตารางที่ 1   ประโยชนและโทษจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม/ทรัพยากร ประโยชน โทษ

นํ้า นํ้าประปา (water supply) นํ้าเสีย (wastewater)

อากาศ อากาศทั่วไป (ambient air) อากาศเสีย (air pollution)

เสียง เสียงทั่วไป (ambient noise) มลพิษทางเสียง (noise pollution)

ของแข็ง วัสดุเพื่อการบริโภคและอุปโภค ขยะ (solid waste)

ดิน เพาะปลูก ฐานรากของโครงสรางอาคาร ดินเสื่อมโทรม (soil degradation)
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ไอโซโธป และออกซิเจนท่ีมีความเสถียร (stable)

อีก 3 ไอโซโธป คือ 16

8
O  17

8
O และ 18

8
O แมวา

ปรากฏการณของการเกดินํา้สามารถเกดิได 18 รปูแบบ 

แตที่พบเห็นกันในธรรมชาติจะมีเพียงองคประกอบ

ของ 1

1
H และ 16

8
O สูงถึงรอยละ 99.73 สวนที่เหลือ

จะเปนน้ําที่มีสวนประกอบจาก 1
1
H กับ 18

8
O 1

1
H กับ 

17

8
O และ 2

1
H กับ 16

8
O (heavy water) เพียงรอยละ 

0.20  0.04 และ 0.03 ตามลําดับ  เมื่อศึกษาตอไป

จะพบวาถานําไฮโดรเจน(1

1
H) และออกซิเจน(16

8
O) 

มาทําปฏิกิริยากันดวยสัดสวนท่ีเหมาะสม (พอดี) 

โดยอาศัยปจจัยความรอนดวยการจุดระเบิดจาก

ธรรมชาติหรือในหองปฏิบัติการก็ตาม จะไดนํ้าเกิด

ขึ้นตามสมการท่ี (1) ถึง (5) ดังนี้

2H
2
(g)+O

2
(g) 2 H

2
O(l) (1)

2 mol ของ H
2
 + 1 mol ของ O

2
2 mol ของ H

2
O (2)

12x1023 molecules H
2
+6x1023molecules O

2
12x1023molecules H

2
O (3)

44.8 liters H
2
 + 22.4 liters O

2
0.036 liter H

2
O (4)

4 g H
2
 + 32 g O

2
      1,000oC 36 g H

2
O +569kJ (136 kcal) (5)

วัฏจักรของนํ้า
 นํ้าในโลกมีการเปลี่ยนแปลง(change) 

จากสถานะของของเหลวกลายเปนของแข็งหรือ

กลายเปนไอไดตลอดเวลา โดยมีปจจัยทางดาน

อุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ ความดัน กระแสลม ถา

เริ่มตนจากนํ้าบนผืนโลกที่เปนของเหลวจากแมนํ้า 

ลําธาร ทะเลสาบ ทะเลและมหาสมุทร นํ้าเหลานี้

จะถูกความรอนทําใหเกิดการระเหย(รวมถึงการ

คายน้ํา) กลายเปนไอน้ํา(gas) ขึ้นสูทองฟา กอตัว

เปนเมฆ เมื่อเมฆถูกกระทําโดยการคายความรอน 

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและการควบแนนจะเกิด

ฝน(liquid) หรือลูกเห็บ(solid) หรือหิมะตกลงมาสู

ผืนโลกอีกครั้งหน่ึง โดยสวนหน่ึงจะถูกซึมลงใตดิน

กลายเปนน้ําบาดาล(groundwater) อีกสวนหนึ่ง

จะปรากฏเปนนํ้าฝนไหลนอง(run off) ลงสูแมนํ้า 

ลําคลอง ทะเล และมหาสมุทร สวนที่เหลือจะถูก

ระเหยกลับ(evaporation) และถูกพืชรับเขาไว ใน 

1 รอบ(cycle) ของการเกิดวัฏจักรดังกลาว จะมีการ

เปลี่ยนสถานะและที่อยูวนเวียนกันไปเรื่อยๆ อยาง

ไมรูจบตามเหตุปจจัยขางตน รูปที่ 1 เปนแผนภูมิที่

แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะและที่อยู

ของนํ้าดังกลาวขางตน
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คุณภาพนํ้าและการเปลี่ยนแปลง
 นํ้าที่ตกลงมาจากบรรยากาศโดยท่ัวไปจะ

มีความสะอาดหรือความบริสุทธิ์สูงมาก ตราบเทา

ที่ยังไมถูกสัมผัสหรือแปดเปอนโดยสิ่งรอบขาง

นํา้ดงักลาวคอื นํา้ฝน ซึง่ธรรมชาตใิหความสะอาดใน

ระดับ(degree) ที่ลงตัวหรือพอดีโดยนํ้าฝนสามารถ

เอื้อประโยชนตอชีวิตบนผืนโลกไดอยางปลอดภัย 

แตหลงัจากถูกสมัผสักบัพืน้ดนิซึง่มคีวามสะอาดหรือ

สกปรกแตกตางกันไปตามภูมปิระเทศ ความสะอาด

บริสุทธิ์จะเสื่อมลงดวยปจจัยตางๆ ที่ถูกละลายปน

มากับนํ้าและจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ถาใหเวลา

สมัผัสกบัปจจยัแหงความสกปรกเหลานัน้มากขึน้ แต

ธรรมชาติสามารถทําใหบริสุทธิ์(purify) ไดโดยผาน

กระบวนการในวัฏจกัรของน้ํา(คอืการระเหย) อยางไร

ก็ตามถาพิจารณาปจจัยที่เปนมนุษยหรือกิจกรรมที่

เกิดจากมนุษยจะพบวาจะมีปจจัยตางๆ ชวยเรงให

นํ้าเกิดความสกปรกเร็วขึ้น เชน นํ้าเสียจากชุมชน

H2 O2 

เมฆ ละอองน้ํา H2O ฝน หิมะ ลูกเห็บ 

ทะเล มหาสมุทร หวย หนอง บึง 

ทะเลสาบ 
แมน้ํา ลําธาร คลอง 

+

ระเหย 

กล่ันตัว 

รูปท่ี 1 แผนภูมิวัฏจักรของนํ้าในโลก

หรือกิจการอุตสาหกรรม ดังนั้น ถามนุษยตองการ

นํ้าเพื่อยังชีวิตในปริมาณหรือคุณภาพที่เหมาะสม 

จาํเปนตองมกีารปรับแตง(modify) คณุภาพน้ําน้ันๆ

ใหอยูในระดับที่ตองการ โดยอาศัยระบบการผลิต

นํ้าประปาเขามาชวย

การผลิตนํ้าประปา
 นํ้าประปาท่ีมนุษยใชกันในชีวิตประจําวัน

โดยทั่วไปจะผลิตข้ึนโดยอาศัยแหลงนํ้าผิวดิน

(surface water) ที่มิใชนํ้าเค็มเปนแหลงนํ้าดิบ 

ซึ่งไดแก นํ้าในแมนํ้า ลําคลอง อางเก็บนํ้า และ

ทะเลสาบ แหลงนํ้าบางแหงมีความสะอาดนอย

และมีสิ่งสกปรกเจือปนมาก เชน ตะกอนดิน ทราย 

เชื้อโรค ซึ่งกอใหเกิดความขุน สี กลิ่น และรส มาก

นอยตางๆกัน ดังนั้นถาตองการทําน้ําใหมีสิ่งเจือปน

ดังกลาวนอยลงสามารถใชขั้นตอนลดความสกปรก

ไดดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนี้
 

 

 

 

 

สารสม คลอรีน 

ถังผสม 

(mixing 
chamber) แหลงน้ําดิบ 

(raw water) 

การกวนเร็ว 

(flash mixing) 

การกวนชา 

(slow mixing) 

การตกตะกอน 

(clarification) 

การกรอง 

(filtration) 

ถังเก็บน้ําใส 

(clear well) 

สูบจาย 

(distribution) 

รูปท่ี 2  แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิตน้ําประปาผิวดิน 
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 นํ้าจากแหลงนํ้าดิบที่มีความขุน สี และ

เชื้อโรคจะถูกสูบเขามาในถังกวนเร็วเพื่อนํามาผสม

กบัสารสมใหเกดิแกนตะกอน(fl oc) แยกออกมาจาก

สวนทีเ่ปนนํา้(ของเหลว) จากน้ันจะถูกกวนอยางชาๆ 

ในถังกวนชาเพื่อเปดโอกาสใหตะกอนสัมผัสซึ่งกัน

และกันจนเปนกลุมกอนขนาดใหญ และจะถูกผลัก

เขาสูกระบวนการแยกตะกอนในถังตกตะกอน แต

ตะกอนเหลานัน้ไมสามารถตกไดหมด จะมสีวนของ

เศษตะกอนเบาลอยอยูบนผิวนํ้า  ซึ่งจะถูกกําจัดใน

ขั้นตอนของการกรองในถังกรองซึ่งสวนมากจะใช

ทรายเปนวัสดุกรองน้ํา สุดทายน้ําที่ผานถังกรองจะ

ถูกเติมสารฆาเชื้อโรคซึ่งโดยทั่วไปจะใชคลอรีนใน

รูปคลอรีนผงผสมน้ําเปนสารละลายกอนนําไปผสม

กับนํ้าเพื่อฆาเชื้อโรค นํ้าท้ังหมดที่ผลิตไดจะถูกพัก

ไวในถังเก็บนํ้าใสเพื่อเตรียมสูบจายใหกับชุมชน

ตอไป

รูปธรรมที่เกิดขึ้น
 สภาวะของแมธาตุทั้งสองท่ีกอรูปเปนนํ้า

ใหเห็นโดยปจจัยและเง่ือนไขท่ีพอดี แมธาตุจะถูก

เปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสูอีกสิ่งหนึ่งโดยมีการปรุงแตง

ตามกระบวนการและข้ันตอนทีล่งตัว ผลลัพธสดุทาย

จะไดปริมาณและคุณภาพจําเพาะ ณ เวลาและ

สถานท่ีใดๆบนโลก โดยการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจาก

สภาวะ : แมธาตุที่เปนกาซกลายเปนของเหลว

สถานะ : ของเหลวกลายเปนไอเปนของแข็งสลับกันไป

ที่อยู : ในบรรยากาศ บนผิวโลก ใตพื้นดิน

ปริมาณ : ปริมาตรนํ้าในทะเล มหาสมุทร

แมนํ้า ลําคลอง นํ้าใตดิน นํ้าแข็งขั้วโลก

คุณภาพ : ความสกปรก และความบริสุทธ์ิ 

โดยธรรมชาติหรือปรุงแตงโดยมนุษย

 ปรากฏการณดังกลาวมนุษยสามารถ

สมัผสัรปูธรรมจากน้ําไดดวยตา(มองเห็น) จมกู(กลิน่) 

ลิ้น(ดื่มกิน) กาย(เย็นรอน) และใจ(ตัดสินวาชอบ

ไมชอบ) สิ่งท่ีปรากฏชัดจากธรรมชาติ คือ นํ้า(รูป) มี

การเปล่ียนแปลงจากฝนสูแหลงนํ้าบนโลกหรือจาก

โลกกลายเปนเมฆลอยบนทองฟา  การเปล่ียนแปลง

ที่เห็นงายจากธรรมชาติจะอยูในกรอบ(frame) ของ

สถานะ ทีอ่ยู และปรมิาณ สาํหรับสภาวะซึง่เปนตน
กําเนิดท่ีแทจริงของน้ํา มนุษยไมสามารถเห็นได

อยางชัดเจน (เวนแตจะนํามาจําลองแบบในหอง

ปฏิบัติการ) ในทางกลับกันการคืนสูสภาพเดิมของ

แมธาตุทั้งสองก็ไมอาจเห็นไดชัดเจนเชนกัน ดังนั้น

นํ้าท่ีอบุัติขึ้นจึงวนเวียนอยูในโลกเปนวัฏจักร ซึ่งการ

หวนกลบัคนืสูสภาวะเดิมน้ันเปนปรากฏการณทีเ่ห็น

ไดยาก นั่นคือสภาวะของนํ้าที่แปรเปลี่ยนสถานะ

ดวยเหตุปจจัยดังกลาวเปนลักษณะการสรางความ

สมดุลเพื่อ “การคงอยู(existence)” บนภูมิแหงชีวิต 

ซึ่งไมสามารถเปล่ียนเขาสูสภาวะเร่ิมแรกท่ีมาจาก

แมธาตุทั้งสอง แตสิ่งท่ีสามารถเรียนรูไดคอนขาง

ชัดเจน คือ คุณภาพ หรือความสกปรกของนํ้าซึ่ง

สังเกตไดจากความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ หรือ

โดยฝมือมนุษย ดังรูปแบบที่เสนอไปแลวขางตน

สัจธรรมที่มองเห็น
 นํ้าจากธรรมชาติโดยทั่วไปมีคุณภาพที่ไม

กอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต คุณภาพของน้ําถา

ใชมนุษยเปนมาตรวัดจะสรุปไดวาน้ําท่ีมีคุณภาพ

สูงสุดนาจะเปนนํ้าที่สามารถดื่มไดอยางปลอดภัย 
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และน้ําท่ีใหคุณภาพตํ่าสุดควรเปนนํ้าเสีย แหลง

นํ้าดิบจากธรรมชาติมีคุณภาพแตกตางกันไปตาม

สภาพภูมิประเทศและสิ่งรอบขาง การผลิตน้ํา

ประปาเปนวิธีการควบคุมคุณภาพทางหนึ่งเพ่ือให

ประโยชนแกผูนําไปใช หากนําน้ําไปเปรียบเทียบ

กบัมนุษยคณุภาพสงูสดุของมนษุยนาจะเทยีบไดกบั

นํา้ดืม่ การเกดิของมนษุยกบัการการเกดิของนํา้เปน

สภาวะของธรรมชาติเชนกัน แมวาองคประกอบหรือ

โครงสรางของมนุษยจะซับซอนกวาน้ําหลายเทา แต

มโีครงสรางพืน้ฐานหรือแมธาตุอยางเดยีวกนัจะแตก

ตางกันตรงท่ีมนุษยมีจติวิญญาณและมีชวีติ(biotic) 

ในขณะท่ีนํา้เปนสิง่ไรชวีติ(abiotic) ถาอาศัยรปูแบบ

ของวัฏจกัรน้ําใหการกําเนดิชวีติมนษุยและการผลิต

นํา้ประปามาเทยีบเคยีงกบัการควบคมุคณุภาพของ

มนษุยโดยองิสจัธรรมทางศาสนา รปูแบบดงักลาวจะ

เปนไปตามแผนภูมิวงจรชีวิตมนุษยดังแสดงใน

รปูท่ี 3 และการพฒันาสภาวะความดงีามของมนษุย

ในรูปที่ 4

 

 

 

 

 

ศีล ปญญา 

รูปแบบของ

มนุษยใน

อุดมคติ มนุษยทั่วไป 

(แหลงน้ําดิบ) 

การกวนเร็ว การกวนชา การตกตะกอน การกรอง การฆาเช้ือโรค 

กิเลสแฝงเรน กิเลสปรากฏ กิเลสถูกกดทับ กิเลสถูกริดรอน กิเลสถูกกําจัด 

สมาธิ(ละเอียด) สมาธิ(หยาบ) 

 

นาม รูป 

ธาตุส่ี มนุษย ทารก 

คนแก ผูใหญ เด็ก 

+

ตาย 

   เกิด 

รูปท่ี 3   แผนภูมิวงจรชีวิตมนุษย

รูปท่ี 4  แผนผังการพัฒนาสภาวะความดีงามในมนุษย

 รูปแบบท่ีปรากฏในรูปที่ 3 และรูปท่ี 4 

อธิบายอยางสังเขปไดวา มนุษย(ในสภาวะปรมัตถ) 

อนัประกอบดวย นามรปู ทีก่อกาํเนดิมาเวียนวายใน

สังสารวัฏจากสภาพทารก เด็ก ผูใหญ คนแก ตราบ

จนกระท่ังตายและสลายกลายเปนธาตุสี ่(ดนิ นํา้ ลม 

ไฟ) เหลานี ้มแิตกตางไปจากนํา้ในธรรมชาตทิีส่ลาย

กลายเปนไอ เม่ือเปรียบเทียบกับรูปท่ี 1 กอปรกับ

มนุษยมีกิเลสแฝงเรนมาแตเดิม (เทียบไดกับความ

ขุน สี เชื้อโรคในน้ําดิบ)ที่ปะปนอยูในตัว  เมื่อนํามา

ผานกระบวนการขัดเกลากิเลส ควรใสศีล(สารสม) 
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เพื่อเอาไวใชกําราบกิเลสอยางหยาบที่มีอยูในตัว 

เมื่อกิเลสปรากฏใหเห็น(การกวนชา) ควรพยายาม

เอาชนะเบ้ืองตนดวยการขมหรือกดทับโดยใชสมาธิ

ขั้นหยาบ(การตกตะกอน) กิเลสสวนใหญถาไมฟุง

กระจายจะมีกเิลสสวนนอยเหลืออยูควรจะถูกกาํจัด

ดวยสมาธิขั้นละเอียด(การกรอง) สุดทายเม่ือกิเลส

ทั้งหลายเบาบางลงจนไดระดับท่ีเหมาะสมจึงเกิด

ปญญา(การฆาเชื้อโรค) ที่สามารถทําลายกิเลสได

สิ้นเชิง และเมื่อมีกิเลสพลัดหลงเขามาในภายหลัง

เมื่อใดปญญาท่ีเกิดขึ้นจะชวยทําลายกิเลสไดอยาง

ทันทีทันใด

ขอคิดและบทสรุป
 การเรียนรูดวยรูปแบบดังกลาว โดยอาศัย

สภาวะของน้ําในธรรมชาติที่วนเวียนอยูในโลกท่ีมี

การเปล่ียนแปลงคุณภาพ ปริมาณ สถานะและท่ี

อยูไปตามเหตุปจจัยจะมีสภาพคลายคลึงกับมนุษย

ที่อุบัติขึ้นดวยลักษณะบริสุทธ์ิเฉกเชนนํ้าฝน เวลาที่

ผานไปมนุษยมีโอกาสเกลือกกลั้วกับกองกิเลสตาม

เหตุปจจัย เชนเดียวกับน้ําฝนท่ีสัมผัสความสกปรก

บนพืน้ดิน การทําตนใหบรสิทุธิด์วยศีล สมาธิ ปญญา 

เทยีบกบัการใสสารสม การตกตะกอน การกรอง และ

การฆาเช้ือโรคในน้ํา จะทําใหไดมนุษยหรือน้ําที่มี

คุณภาพท่ีเอื้อประโยชนแกสังคม  

 ขั้นตอนสุดทายของวงจรน้ําถาพิจารณา

ใหอยูในรูปของการกลายเปนไอข้ึนสูบรรยากาศ จะ

เทียบกับการสิ้นอายุไขของวงจรมนุษย การเกิดใหม

ของมนุษยจะเปนการเริ่มวัฏจักรใหมที่เปลี่ยนแปลง

ไปสูการคงอยูเปรียบไดกับการเกิดฝนในวงจรของ

นํ้า สุดทายที่มนุษยจะกลับคืนสูสภาวะเดิมแท

(จิตบริสุทธิ์ ประภัสสร แตมีวิชชา) อาจเทียบไดกับ

การคนืกลบัของน้ําสูแมธาตไุฮโดรเจนและออกซเิจน 

ดังนั้นการเกิดดับ และความบริสุทธ์ิของสภาวะจิต

ของมนุษยสามารถเทียบไดกับการเกิดและการ

เปล่ียนแปลงของน้ําท้ังในเชิงกายภาพและคุณภาพ

นั่นเอง แตมนุษยจะกลับสูสภาวะเดิมแทโดยวิธีใด 

ยังคงเปนสิ่งที่มนุษยควรแสวงหาอยางจริงจังและ

ตอเนื่องมิใชหรือ

บทสงทาย
การเกิดแหงนํ้าเฉกเชนกับ

การกําเนิดแหงชีวิตมนุษย

การเปล่ียนแปลงสถานะก็เปนเชนเดียวกัน

แตการคืนกลับสูสภาวะเดิมแทของนํ้า

จะมีผูใดสัมผัสได

เวนไวแตผูมีจิตเปนหนึ่งเดียวกับนํ้า

A drop of water is originated

As a life is created

Their change is likewise 

But the turning of the drop

Into its originality may not be divined

Only the one whose mind

And the drop are united
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R e v i e w  A r t i c l e s
บ ท ค ว า ม ป ริ ท ร ร ศ

เมื่ ออารมณกลายเปนอาวุธ*

เคยนึกสงสัยบางไหม?
ทาํไมคณุถงึปวดหวัขางเดยีว หรือปวดตงึทายทอยเวลาเครยีด
ทําไมความดันจึงขึ้นสูง ทุกคร้ังท่ีคุณโกรธ
ทําไมอยูๆ ก็เปนโรคกระเพาะ ยามท่ีรูสึกวิตกกังวล ทั้งท่ีกิน
อาหารตรงเวลา

 คําตอบคือ อารมณไมใชสิ่งท่ีเกิดขึ้นชั่วครูชั่วยามแลวผาน

พนไป แตเกิดข้ึนพรอมๆกับการเปลี่ยนแปลงภายในรางกายอีก

มากมาย ทาํใหกลายเปนความเจ็บปวยซ่ึงทางการแพทยเรยีกวา การ

เจ็บปวยทางกายท่ีเนื่องมาจากจิตใจ หรือ Psychosomatic disease เชน โรคความดันสูง หลอดเลือดหัวใจ 

ไมเกรน หอบหืด ภูมิแพ ฯลฯ  อาการเหลานี้ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดดวยยา หากตองรักษาอารมณ 

ความคิด เหตุผล และเขาใจรากเหงาของปญหานั้น

รูจักอารมณของตัวเอง
 อารมณ หมายถึง การทํางานของสมองท่ี

ตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากระทบจิตใจ อาจ

แสดงออกเปนคําพูด การกระทํา วาพึงพอใจหรือไม 

ซึ่งเปนกลไกท่ีถูกสรางมาพรอมกับมนุษยเพื่อใชใน

การสื่อสารระหวางกัน

 กระบวนการเกิดอารมณประกอบดวย

3 ขั้นตอน คือ มีสิ่งเรา แปลความหมายแลวจึงเกิด

เปนอารมณ เชน มีใครคนหนึ่งตําหนิคุณ(สิ่งเรา) 

สมองจะคนหาขอมูลเกาท่ีเคยเก็บไววาสิ่งเรานี้มี

ความหมายอยางไร หากเปนคนที่คุณมีอคติเปนทุน

เดิม อาจแปลความหมายวา เขากําลังหาเร่ือง แต

หากเปนเพื่อนสนิท คุณอาจแปลความวาเขาหวังดี 

แลวจึงเกิดอารมณไมพอใจหรือขอบคุณ ดังนั้นการ

เกิดอารมณจึงมาจากการตีความและแปลความ

หมายของเราน่ันเอง

ประเภทของอารมณ
 อารมณแบงเปน 3 ประเภท คือ

 • อารมณดานบวก  เชน ดีใจ พอใจ 

เบิกบาน ราเริง สดใส ปลื้มปติ

 • อารมณดานลบ  เชน เศรา นอยใจ 

หดหู ออนลา เครียด โกรธ ผิดหวัง

 • อารมณแบบกลางๆ ซึง่อาจเปนดานสขุ

หรือทุกขก็ไดตามสภาวะน้ันๆ

* คอลัมน Health นิตยสาร Health & Cuisine  ปที่ 2 ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2545
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เมื่ออารมณกลายเปนอาวุธ
 อารมณเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือสื่อสาร

ระหวางมนุษย ฉะนั้นหากมีอารมณตางๆเกิดข้ึน

บางไมมากหรือนอยเกินไปถือวาเปนเรื่องปกติ และ

เม่ืออารมณเปนเพียงเคร่ืองมือ คุณจึงตองตระหนัก

รูที่จะเปนนายของอารมณ ไมปลอยใหอารมณเขา

ครอบงําจนกลายเปนอาวุธทําลายตัวเอง เพราะทุก

ครั้งที่เกิดอารมณดานลบ กลไกการทํางานของสาร

เคมใีนรางกายทัง้ระบบฮอรโมน ภมูคิุมกนั และระบบ

ประสาทอัตโนมัติจะทํางานแปรปรวนหล่ังสารแหง

ความเครียดออกมา เพื่อเตรียมตอบสนองตอสิ่งเรา

วาจะ สู หรอื หนี อวัยวะท่ีเก่ียวของจะทํางานหนักขึน้

 สวนอวยัวะทีไ่มเก่ียวของกห็ยดุการทาํงาน 

เพื่อสงวนพลังงานสวนท่ีเหลือไวสําหรับเหตุการณ

ฉกุเฉนิครัง้นัน้ ถาคณุมีอารมณดานลบเกดิขึน้บอยๆ 

รางกายจึงเหมือนประกาศภาวะฉุกเฉินตลอดเวลา 

แทนท่ีทุกระบบจะทํางานเทาเทียมกัน กลับกลาย

เปนบางระบบทํางานหนัก บางระบบไมทํางาน

 นายแพทยประกอบ ผูวิบูลยสุข  จิตแพทย

และผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล อธิบายวา “เมื่อเกิด

อารมณเครียด รางกายจะเปลี่ยนแปลงหลายอยาง 

เชน ตอมเหง่ือทํางานมาก ไตขับของเสียไดนอยลง 

ทาํใหของเสยีคัง่คางในรางกาย หวัใจเตนเรว็และแรง 

เสนเลือดในทองและผิวหนังหดตัว อาหารไมยอย 

ไขมันที่ถูกสะสมในกลามเนื้อละลายออกมาเปน

ฟรีฟอรม อยูในภาวะ พรอมใชงานทันที ไขมันใน

เลือดสูงขึน้ ถาเกดิบอยๆก็อดุตันตามเสนเลอืดกลาย

เปนโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง”

 มีงานวิจัยหลายชั้นพบหลักฐานขอมูล

เหลานี้ เชน มหาวิทยาลัยมิชิแกนพบวา ผูมีความ

รูสึกเกลียดชัง ความดันจะสูงขึ้น 40 วินาที ความ

โกรธทําใหความดันสูงขึ้น 80 วินาที เชนเดียวกับ

ประเทศญี่ปุนที่พบวา เม่ือหยดสารอะดรีนารีนลง

ไปในกระแสเลือด ทําใหเสนเลือดตีบตันเปนชวงๆ 

แสดงวาอารมณดานลบมผีลทาํใหการไหลเวยีนของ

โลหิตติดขัดจริง

 สอดคลองกับทฤษฎี

ความสัมพันธของโรคกับ

อารมณ ซึง่การแพทยแผนจนี

อธิบายวา  อารมณดี ใจ 

เ กี่ ย วข อ งกั บ หั ว ใจและ

ลําไสเล็ก การดีใจเกินไปมีผลทําลายหัวใจเพราะ

เลือดไหลเวียนชา จิตใจไมสมาธิ

 อารมณโกรธ เกีย่วของกับตับและถุงน้ําดี 

ถาโกรธมากเกินไปจะมีผลทําลายตับ เพราะพลัง

วิ่งสูดานบนทําใหปวดหัว หงุดหงิด ตามัว ความดัน

เลือดสูง หากเปนมากอาจทําใหหมดสติ

 อารมณวิตกกังวล เกี่ยวของกับมามและ
กระเพาะอาหาร มีผลตอระบบการยอยและดูดซึม

อาหาร ทําใหเบื่ออาหาร ทองอืด แนนทอง เปนแผล

ในกระเพาะอาหาร ถายเหลว ถาเปนเรื้อรังทําให

หัวใจเตนเร็ว ความจําเสื่อม นอนไมหลับ เนื่องจาก

พลังในการยอยการดูดซึมถูกขัดขวาง เลือดไปเลี้ยง

สมองไดนอย

 อารมณโศกเศราและเสียใจ เก่ียวของ

กับปอดและลําไสใหญ ทําใหการไหลเวียนอากาศ

ในปอดถูกอุดก้ัน จึงรูสึกหดหู ออนเพลีย

 อารมณกลัวและตกใจ เกี่ยวกับไตและ
กระเพาะปสสาวะ ทําใหพลังยอนลงลาง มีผลตอ

การเหน่ียวรั้ง เชน กลั้นปสสาวะ อุจจาระไมอยู 

ขาไมมีแรง

สติบําบัด : ทางลัดจัดการอารมณ
 สติ หมายถึง การรูตัว ทั้งดานรางกาย 

อารมณ ความคิด ธรรมชาติ

 สติบาํบดั (awareness therapy) จงึหมายถงึ

แนวทางการบําบัดอาการทางจิตใจ โดยใชหลักการ

ของสมาธิรวมกับความฉลาดทางอารมณ

 การรูตัวเปนผลตอเนื่องจากการฝกสมาธิ 

จึงควรฝกสมาธิเสียกอน เพราะย่ิงรูตัวมากข้ึนเทา

ไหร ยิ่งควบคุมตัวเองไดมากข้ึนเทานั้น โดยเฉพาะ

การรูตัวดานอารมณมีความสําคัญมาก ชวยลดการ

เปลี่ยนอารมณดานลบไปสูอาการทางกายได หรือ
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อยางนอยกช็วยใหการบาํบดัรกัษางายขึน้ เนือ่งจาก

รูวาการเจ็บปวยนั้นมาจากอารมณใด

 ทั้งน้ีอารมณดานบวกก็อาจทํารายคุณได 

หากคุณเปนคนออนไหวตอสิ่งเรางายเกินไป เชน มี

ความสุขงาย แตถามีสิ่งไมดีมากระทบก็เศราไดงาย

เชนกัน การมีอารมณตอบสนองเร็วเกินไปจึงเปน

ผลเสียมากกวา เชน มีคนขับรถปาดหนา คุณโกรธ

ทันที จึงปาดหนาคืนดวยความสะใจ เพราะยิ่งชวง

เวลาต้ังแตเกิดสิ่งเราจนถึงเกิดอารมณสั้นเพียงใด 

คณุกจ็ะเลอืกปฏิกริยิาตอบสนองไมได แตเทคนคิสติ

บําบัดชวยใหชวงเวลาดังกลาวยาวขึ้น ความรุนแรง

ของอารมณลดลง ระยะเวลาท่ีรูสึกโกรธส้ันลง จึง

เลือกปฏิกิริยาตอบสนองไดดีขึ้น แทนท่ีจะเอาคืนก็

เหลือเพียงสบถกับตัวเอง และกลับสูสภาวะปกติฝก

รางกายใหมีสติ

 หากมีพืน้ฐานการฝกสมาธิมากอน ขัน้ตอนน้ี

จะงายขึ้นเพราะการฝกรางกายประกอบดวยสอง

สวน คือ การฝกจดจอกับลมหายใจ โดยหายใจเขา

ทองพอง หายใจออกทองยุบ ทาํใหรางกายเกิดความ

ผอนคลาย

 การฝกฝามือรอน ชวยจิตใจน่ิงขึน้ เนือ่งจาก

ตองจดจอกบัความรูสกึทางการ ผลพลอยไดคอืการมี

สมาธิและสติ

 ขั้นตอนการฝก

 1. ตั้งฝามือระดับทรวงอก หันฝามือท้ัง

สองเขาหากัน หางกันประมาณ 2-3 นิ้ว

 2. ขยับมือเขาและออกชาๆ จิตใจจดจอ

กับความรูสึกที่ฝามือ

 3. เมือ่เกิดสมาธิ 

ผูฝกจะรูสึกรอนและมีแรง

ดูดคลายประจุที่ฝามือ ทํา

ตดิตอกนัอยางนอย 10 นาท ี

จิตใจจะสงบ รางกายผอน

คลายขึ้น

 นอกจากน้ีการปรับจิตใจก็สําคัญ เพราะ

ปญหาทางอารมณมาจากการควบคุมตัวเองไม

ได หรือการมีวิธีคิดในดานราย หากฝกการละวาง

อารมณได ปญหาตางๆยอมนอยลง เทคนิคการฝก

จติใจมีหลายวิธ ีเชน ฝกคิดอารมณตรงขาม นอกจาก

รูเทาทันอารมณตนเองแลว ยังตองรูที่จะละวาง

อารมณนั้นลงดวย วิธีที่ชวยใหละวางงายข้ึน คือ ฝก

คดิถงึอารมณคูตรงขามกบัอารมณทีเ่รารูสกึ เชน คน

ทีโ่กรธงายตองฝกการใชอภยัหรอืเมตตากรณุา อยาง

นอยสิ่งเหลาน้ีก็ชวยลดความรุนแรงของอารมณลง

 จับอารมณมาใสตาราง เทคนิคน้ีประกอบ

ดวยหลายตาราง แตมจีดุหมายเดียวกนัคอื เพือ่ตรวจ

สอบ รูจักตัวเอง และการจดบันทึกชวยใหสามารถ

ยอนมาอานทบทวนดูอารมณของตนเองในแตละวนั 

เพือ่แกไขปรับปรุงใหดยีิง่ข้ึนในวนัตอไป และเพ่ือให

ไดผลดีที่สุด ควรระบุแตละอารมณใหละเอียด เชน 

หงุดหงิด หดหู นอยใจ เบิกบาน อิ่มใจ พอใจ ฯลฯ 

ไมใชระบุเพยีง ด ีหรอื ไมด ีเทาน้ัน...ทดลองตอเน่ือง

ประมาณ 1 เดอืน อาการปวยเน่ืองจากจิตใจบางโรค

จะขาดหาย และบางอยางทุเลาลง

 ตารางเพื่อการรูจักตัวเอง เพื่อใหรู เทา

ทันความรูสึกและการกระทําของตนเอง รวมทั้งใช

สําหรับการพิจารณาดูการกระทําเหลานั้นถูกตอง

และเหมาะสมหรอืไม โดยทายตารางควรระบดุวยวา

ฝกหายใจ และฝกฝามือรอนใชเวลานานเทาใด เชน

วัน/เวลา 18 ตลุาคม 2545 เวลา 13.06 น.

อารมณ นอยใจ

สาเหตุ เจานายเรียกใหไปนํางานกลับ

มาแกไข

การกระทํา รองไห เลาใหเพื่อคนอื่นฟง

ฝกหายใจ 10 นาที ฝกฝามือรอน 10 นาที

 อารมณเปนการตอบสนองส่ิงที่เกิดข้ึน แม

เพียงช่ัวคราว ก็อาจมีผลตอสุขภาพโดยรวม การ

จัดการอารมณจึงไมใชการหามความรูสึก แตควร

รูเทาทันอารมณตัวเอง เพราะคงไมคุมคาเลยท่ีจะ

เอาความรูสึกที่เปลี่ยนอยูเรื่อยมาแลกกับรางกายท่ี

ตองใชตลอดไป
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Lesson Learned for Learning
ถอดบทเรียนเพื่ อเรียนรู

 คอลัมนถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู (Lesson Learned for Learning) หรือ LLL กองบรรณาธิการมี

ความประสงคใหทานผูอานไดเรียนรูจาก ขอเขียน กลอน หรือ ปกิณกะ  หลังจากอานและไดเรียนรูแลว

ก็ขอใหนําไปกําหนดแนวปฏิบัติเอง เพื่อเปนขอบงชี้วา  ปณิธานของวารสารศึกษาทั่วไป คือ การตกผลึก

ทางปญญา (Wisdom Crystallization) 

บทที่ 5 : ไมเอนไมเอียง

ฟาดินไรสิ่งที่เรียกวา เมตตาธรรม

สุดแตสรรพสิ่งเจริญพัฒนาตามธรรมชาติ

อริยบุคคลก็ไรสิ่งที่เรียกวา เมตตาธรรม

สุดแตประชาชนจะทํางานและพักผอน

ระหวางฟากับดิน

เหมือนกระบอกสูบลมมากมิใชหรือ?

แมวางเปลา แตกลับมิใชวางไร

ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากเทาไหร ยิ่งกอเกิดลมไมรูหมดรูสิ้นเทาน้ัน

พูดมากคุยจอไมหยุด รังแตทําใหผูคนมีจิตสับสน

มิสูไมเอนไมเอียงรักษาวิถีสายกลางอยางเครงครัด

(จาก “คัมภีรเตาเตอจิง” ฉบับประยุกตใช (หนา 58) ประพันธและเรียบเรียงโดย อาจารยจาวเม่ียงกวอ  แปลโดย กลิ่นสุคนธ  อริยฉัตรกุล)
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ถอดรหัสธรรมจากคัมภีร  โดย รองศาสตราจารยศุภฤกษ  สินสุพรรณ

ฟาดินปลอยใหสรรพสิ่งอุบัติขึ้น(เกิด)

เจริญพัฒนา(ตั้งอยู) และวิบัต(ิดับ) ไปตามธรรมชาติ

ดูเสมือนหนึ่งไรซึ่งเมตตาธรรม

ดวยมนุษยเขาใจ(เอาเอง)วา

ฟาดินปลอยใหการวิบัติของสรรพสิ่งดําเนินไปโดยมิไดขัดขวาง

ทั้งนี้เปนเพราะ

มนุษยยังมี ”ความไมรู(อวิชชา)” และ “ความหลง(โมหะ)”

กอปรกับ “ความเห็นผิด(มิจฉาทิฏฐิ)” ที่มีในจิตใจ

จึงไมรูและไมเขาใจใน “กฎแหงไตรลักษณ” วา

ทุกๆสรรพส่ิงที่บังเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย(อิทัปปัจจยตา)

ยอมมีการเกิดขึ้นและแปรเปล่ียน(อนิจจัง)

ตั้งอยูในสภาวะเดิมไมได (ทุกขัง)

และตองแตกดับในที่สุดโดยไมสามารถบังคับควบคุมได(อนัตตา)

อีกทั้งยังเขาใจวา

อริยชนก็ไรซึ่งเมตตาธรรม เฉกเชนกับฟาดิน

ที่ไมปรารถนาใหผูคนมีความสุข

แตทวาลืมนึกถึงสภาวะท่ีซอนอยูของ

กรุณา (ปรารถนาใหมีการพนไปจากทุกข)

มุทิตา (ยินดี) กับการมีสุขของผูคน

อุเบกขา (วางเฉย) ตอสุขและทุกขที่กําลังปรากฏ

เพราะอริยชนยอมรูกฎของธรรมชาติดังกลาว

จึงมีจิตที่ไมหวั่นไหวตอการเกิดและการดับสูญของสรรพส่ิงใดๆ

ดังนั้น อริยชนจึง

กระทํา (ถูกตอง) ในสิ่งที่ควรกระทํา

กลาว (ถูกตอง) ในสิ่งที่ควรกลาว

หยุดกลาวและหยุดกระทําในสิ่งที่ใมควร

ใหสอดคลองและเล่ือนไหลไปตามสภาวะท่ีเผชิญหนา

คลายกับจังหวะการเคลื่อนที่สลับไปมาของกระบอกสูบลม

ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสมดุล และปองกันมิใหเกิดการปะทะขัดแยง

ที่ลุกลามบานปลาย
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ไตรลักษณของการหายใจ

เมื่อเริ่ม (เกิดขึ้น) หายใจเขา...อยางชาๆเรื่อยไป (ตั้งอยู)...จนสุดลมหายใจ (ดับไป)

และแลวการหยุดหายใจ (ชั่วคราว) ก็เริ่มพลันปรากฏ (เกิดขึ้น)...

ชั่วระยะหนึ่ง (ตั้งอยู)

จนกระท่ังเริ่ม (เกิดขึ้น) ผอนลมหายใจออก....

การกล้ันหายใจ (ชั่วคราว) ก็พลันหยุด (ดับไป)

ณ จุดเชื่อมตอนี้เอง

ขณะการหายใจออก (ตั้งอยู) ดําเนินไป...

จนกระท่ังผอนลมหายใจออกจนหมด (ดับไป)

การหยุดหายใจ (ชั่วคราว) เริ่มกลับมาปรากฏ (เกิดขึ้น)

อีกชั่วระยะหนึ่ง (ตั้งอยู)

จนกระท่ังเริ่ม (เกิดขึ้น) สูดลมหายใจเขาไปใหม

การหยุดหายใจ (ชั่วคราว) ก็ยุติ (ดับไป)

การหวนคืนของการหายใจเขา ก็ปรากฏวงจรการ เกิด-ดับ อีกรอบหนึ่ง 

สลับกับการหายใจออกเรื่อยไปตลอดอายุขัยของชีวิตนั้นๆ

ซํ้าแลวซํ้าเลาจนกวาชีวิตจะดับสูญ

นี้คือ ปรากฏการณของไตรลักษณในวงจรแหงการหายใจ

ศุภฤกษ สินสุพรรณ
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มรดกไทย มรดกธรรม

พระครูภาวนาโพธิคุณ*

เดือนเจ็ด (บุญซําฮะ)

*  ผูอาํนวยการวทิยาลยัสงฆ  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแกน เจาอาวาสวัดโพธิ ์บานโนนทัน อาํเภอเมอืง 

จังหวัดขอนแกน

เดือนเจ็ดบุญซําฮะ
 เดือนเจ็ดบุญซําฮะ การลางมลทิน ผงฝุน หรือสิ่งท่ีสกปรกรุงรังใหสะอาดปราศจากความมัวหมอง 

เรียกวา “ชําระ”  หรือภาษาอีสานเรียกวา “ซําฮะ” สิ่งควรเอาใจใสในการชําระใหสะอาดน้ันมีอยู 2 อยาง คือ 

ความสกปรกภายนอก ไดแก รางกาย เสือ้ผา ทีอ่ยูอาศยัและความสกปรก อกีอยางหนึง่คือ ความสกปรกภายใน 

ไดแก จติท่ีมคีวามโลภ โกรธ หลง สิง่ท่ีเปนอกศุลมูล หรอืสิง่ท่ีเปนมลูเหตุของความไมดไีมงามท่ีจะทําใหจติใจ

ของคนเราเศราหมองได

 การทาํบญุซาํฮะในประเพณนีีไ้ดแก การทีบ่านเมอืงเกดิความเดือดรอนมขีาศึกมาทําลาย มโีจรปลน 

เกิดรบราฆาฟนแยงชิงกันเปนใหญ เกิดโรคระบาดผูคน ชาง มา วัว ควาย ลมตายเพราะผีเขาเจาสูน (ผีโกรธ) 

คนอสีานถอืกนัวาบานเมืองเกิดเดือดรอน ชาตาบานเมืองขาด จาํตองมกีารซาํฮะใหหายจากเสนยีดจญัไรเหลา

นั้น การทําบุญเกี่ยวกับการชําระบานเมืองนี้เรียกวา “บุญชําระ” และมีกําหนดทํากันในเดือนเจ็ด จึงไดเรียก

ชื่ออีกอยางหน่ึงวา “บุญเดือนเจ็ด” หรือบุญเบิกบาน ซึ่งบุญเดือนเจ็ดน้ี นักปราชญโบราณอีสานไดกลาวไว

เปนผญาวา....
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 “เดือนเจ็ดเผาความฮายอันตรายบมาผาน

นิมนตพระขึ้นบานเล็งเปาเขาใสธรรม

บุญสิมาซอยหยูซูสงราศี

บารมีผลทานสิไลมารใหเลยพน

ตั้งแตคนเฮาไดเคยยินมาตั้งแตกอน

บุญซําฮะสละความเดือดฮอนเมืองบานสิฮมเย็น” ฯ

 มูลเหตุที่ทําบุญซําฮะน้ี มีเรื่องเลาไวในหนังสือธรรมบทวา สมัยหน่ึงในเมืองไพสาลี ไดเกิดขาวยาก

หมากแพงและฝนแลง ผูคน ชางมา วัว ควาย ลมตายลงเปนอันมาก เกิดมโีรคอหิวาตระบาด ทั่วท้ังเมืองเต็ม

ไปดวยซากศพ เจาเมืองผูปกครองเมืองไพสาลีจึงไดไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจาพรอมดวยพระภิกษุ

สงฆอกี 500 รปู เสดจ็จากกรงุราชคฤหมายงัเมอืงไพสาลโีดยทางเรอื เพือ่มาขจดัปดเปาหรือวามาชําระเสนยีด

จญัไรทีเ่กดิขึน้ การเดนิทางในสมัยนัน้ใชเวลาเดนิทางถึง 7 วนั จงึเสดจ็มาถงึเมอืงไพสาลไีด เมือ่พระองคเสดจ็

มาถึงแลวเกิดฝนตกหาใหญ ในเมืองเกิดนํ้าทวมมีระดับประมาณหัวเขา นํ้าท่ีทวมนั้น กลายเปนผลดีแกเมือง

ไพสาลีโดยไดพัดพาเอาซากศพของคนและสัตวลงสูแมนํ้าและไหลออกสูทะเลในท่ีสุด ในครั้งน้ันพระองคได

ทํานํ้ามนตใสบาตร ใหพระอานนทนํานํ้ามนตนั้นไปพรมจนทั่วพระนครโรคภัยไขเจ็บก็เกิดระงับดับหายไป 

ดวยอานุภาพของพระพุทธเจาและนํ้าพุทธมนตนั้น คนโบราณอีสานอาศัยความเชื่อนี้ จึงไดพากันทําเปน

ประเพณี เมื่อถึงเดือนเจ็ด ของทุกๆป ก็จะพากันทําบุญชําระบานเมืองอยูเปนประจํา

 “ฮีตหนึ่งนั้นพอเดือนเจ็ดแลวจงพากันบูชาราช

ฝงูหมูเทพเหลานั้นบูชาแทซูภาย

ตลอดไปยอดอายอาฮักใหญมเหศักด์ิ

ทั้งหลักเมืองซูหน บูชาเจา

พากันเอาใจตั้งทําตามฮีตเกา

นิมนตสังฆเจาซําฮะแทสวดมนต

ใหฝูงคนเมืองนั้นทํากันอยาไดหาง

สูตรชําระเมืองอยางคางสิเสียเศราต่ําสูญ

ทุกขสิแลนวุนมาโฮมใสเต็มเมือง

มันสิเคืองคําขัดตํ่าลงศูนยเศรา

 ใหเจาทําตามน้ีคือเฮาไดบอกกลาว

จึงสิสุขอยูสรางสรรคฟาเกิ่งกัน

แมนทุกขฮอนหมื่นชั้นบมีวาสิมาทาน

ปานกับเมืองสวรรคสุขเก่ิงกันเทียมได” ฯ**

** สวิง บุญเจิม, มรดกอีสาน, หนา 538.
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เดือนแปด (บุญเขาพรรษา)

เดือนแปดบุญเขาพรรษา
 เดือนแปดเปนเดือนที่ยางเขาสูฤดูฝนและเปนเดือนที่พระภิกษุสงฆจะตองอยูจําพรรษาตลอดสาม

เดือน ไมไปคางที่อื่น ยกเวนแตมีกิจที่จําเปน พอท่ีจะอนุโลมใหไปคางคืนที่อื่นได แตทั้งนี้ตองไมเกิน 7 วัน 

ถาเกินนั้นถือวาพรรษาขาด โดยปกติแลวกําหนดเอาวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ของปที่เปนปกติมาส (8 หนเดียว) 

เปนวันอธิษฐานเขาพรรษา สาํหรับปทีเ่ปนอธิกมาสคือ 8 สองหนจะกําหนดเอาวันแรม 1 คํา่ เดอืน 8 หลงั เปนวัน

อธษิฐานเขาพรรษา เพราะมกีาํหนดทํากนัในเดอืน 8 เปนประจาํ จงึมชีือ่เรยีกอกีอยางหน่ึงวา “บญุเดือนแปด”
 สวนการทําบุญในวันเขาพรรษาน้ี สวนใหญแลวจะมีการถวายเทียนเขาพรรษา เพื่อใหพระภิกษุ

สามเณร ไดจุดบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณตลอดพรรษา และอีกอยางหน่ึงคือการถวาย

ผาอาบน้ําฝน เพือ่ใหพระไดใชนุงอาบนํา้ในหนาฝน ตลอดทัง้การใชประโยชนอยางอืน่ตามความเหมาะสม ซึง่

ในเร่ืองการถวายผาอาบน้ําฝนน้ี มเีรือ่งเลาไวในฎีกาสมันตปสาทิกา ในสวนท่ีวาดวยวัสสปูนายิกขนัธกะวา ใน

ยคุตนๆ ครัง้พทุธกาล พระภกิษุสมยันัน้เปลอืยกายอาบน้ํา อนัเนือ่งมาจากจีวรหรอืผาใชนุงหมนีม้นีอย จงึตอง

ใชผาอยางจาํกดั วนัหนึง่นางวสิาขามหาอบุาสกิาไดใหสาวใชไปวัด ในขณะน้ันฝนกาํลงัตก พอสาวใชเขาไปใน

วัดนางเห็นพวกภิกษุเปลือยกายอาบน้ําฝนกันอยู เกิดเขาใจวาเปนพวกชีเปลือย จึงไดกลับไปบอกนางวิสาขา

วาทีว่ดัไมมพีระเลยสกัรปูเดยีว มแีตพวกชเีปลอืยเดนิเพนพลานอยูทัว่วดั นางวิสาขาเกดิความสงสยัวา ถาใน

วัดมีแตชีเปลือยเชนวานั้นแลว พระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆจะมีความเปนอยูอยางไร ดวยความเปนหวง

นางจึงไดมายังวัดพระเชตวันพรอมทั้งสาวใช แตก็ไมเห็นวามีอะไรผิดปกติเลย เพราะฝนไดหยุดตกแลว นาง

ไดเขาเฝาและทูลถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงเลาเรื่องตามความเปนจริงใหฟงวา ที่อุบาสิกาเห็นน้ัน

มิใชพวกชีเปลือย นั้นเปนภิกษุที่กําลังอาบนํ้าฝนอยูตางหาก ในเมื่อนางวิสาขาเขาใจความจริงเชนน้ีแลว นาง

จึงไดขอถวายผาอาบนํ้าฝนแดพระภิกษุสงฆเปนคนแรก และพระพุทธเจาก็ทรงอนุญาต การถวายผาอาบนํ้า

ฝนนี้ถือวาไดบุญมาก และเปนกาลทานชนิดหนึ่งที่ชาวพุทธท่ัวไปนิยมทํากันเมื่อถึงฤดูเขาพรรษาเดือนแปดน้ี 

มีบทผญาประจําเดือนที่นักปราชญโบราณอีสานกลาวไววา...
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 “จันทรเพ็งแจงทอแสงใสสงา

เดือนแปดมาฮอดแลวแววสิขึ้นลื่นหลัง

เดือนนี้สงฆเพิ่นยังเขาอยูจําพรรษา

ภาวนาอบรมขมใจทุกแลงเชา

เฮามาพากันเขาเอาบุญพรอมพรํ่า

ถวายผาอาบนํ้าฟาใหญาทานไดใชสอย” ฯ

 ในเดือนแปดนี้ยังมีวันสําคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดง

ปฐมเทศนา หรือธัมมจักกัปวัตตนสูตร โปรดปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสีในครั้ง

นั้น ถือไดวาเปนวันเกิดของพระสงฆ อันเปนเหตุใหพระไตรรัตนครบองคสาม คือ พระพุทธ พระธรรม และ

พระสงฆ เพราะหลังจากที่พระพุทธเจาแสดงธรรมจบลง อัญญาโกณทัญญะพราหมณไดดวงตาเห็นธรรมคือ

การเขาใจและรูความเปนจริงของสรรพสิง่วา “สิง่ใดสิง่หนึง่มกีารเกดิขึน้เปนธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงมกีาร
ดับไปเปนธรรมดา” (ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมัง) จึงไดทูลขอบรรพชาอุปสมบท และไดเปน

อริยสงฆองคแรกในพระพุทธศาสนา

 วันอาสาฬหบูชา เปนวันที่มีความครบสมบูรณองคสาม แหงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 

และพระสงฆ อยางสมบูรณแบบตามท่ีไดกลาวแลว และเม่ือถงึวันน้ี พทุธศาสนิกชนไดพากันทําการบูชาปฏิบตัิ

กนัเหมอืนกบัวันสาํคญัอืน่ๆทางพระพทุธศาสนา คอื การประกอบพิธทีาํบญุตักบาตร ถวายทาน ฟงเทศน และ

การปฏิบัติธรรมเวียนเทียน เปนตน นักปราชญอีสานไดกลาวเปนบทผญาไววา...

 “ฮีตหนึ่งน้ัน พอเถิงเดือนแปดไดลํ้าลวงมาเถิง

ฝูงหมูสังโฆคุณเขาวัสสาจําจอย

ทําตามฮอยของเจาพระโคดมทํากอน

บทะลอนเลิกมางทําแทสูภาย

แลวจึงพากันฝายหาของไปทานทอด

ทําทานไปอยาไดครานเอาไวหมูบุญ

สิเปนของหนุนเขาไปเทิงอากาศ

สูสวรรคบฮอนดวยบุญน้ีสงไป

เพิ่นจึงตรัสบอกไวฮีตเกาคองหลัง

ฟงใหมันคักคักอยาไลเดอเจา

จงใหพากันเขาทําทานตักบาตร

อยาขาดไดไปแทซูคน

โอกาสนี้เพิ่นใหเที่ยวซอกคนขุดกนขุมบุญ

เอาเปนทุนไปภายหลังเมื่อตายไปแลว

ฝูงหมูวิบากเวนบมีวาสิมาทาน

 เนาววิมานแสนสุขทุกขหายบมาใกล พอแมเอย” ฯ***

*** สวิง บุญเจิม, มรดกอีสาน, หนา 539.
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A e s t h e t i c  D e v e l o p m e n t
สุ น ท รี ย พั ฒ น า

 วารสารศึกษาทั่วไปไดเปดคอลัมนสุนทรียพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคใหนักวิชาการ โดยเฉพาะ

อาจารย ผูสอนวชิาศกึษาทัว่ไป ไดบรหิารสมองซกีขวา โดยการเขยีนบทกลอน ภาพวาด หรอืแมจะเปนการ

ตกผลึกทางปญญา (Wisdoms Crystallization) จากภาพ ขอเรียนเชิญใชพื้นท่ีตรงน้ีเพื่อเปนการพักผอน

สมอง

บทที่ 5  ไมเอนไมเอียง

ฟาดินไรสิ่งที่เรียกวา เมตตาธรรม

สุดแตสรรพสิ่งเจริญพัฒนาตามธรรมชาติ

อริยบุคคลก็ไรสิ่งที่เรียกวา เมตตาธรรม

สุดแตประชาชนจะทํางานและพักผอน

ระหวางฟากับดิน

เหมือนกระบอกสูบลมมากมิใชหรือ?

แมวางเปลา แตกลับมิใชวางไร

ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากเทาไหร ยิ่งกอเกิดลมไมรูหมดรูสิ้นเทาน้ัน

พูดมากคุยจอไมหยุด รังแตทําใหผูคนมีจิตสับสน

มิสูไมเอนไมเอียงรักษาวิถีสายกลางอยางเครงครัด

(คัมภีรเตาเตอจิง :  บทที่ 5  ไมเอนไมเอียง)

ถอดบทความเปนบทกลอน  โดย รองศาสตราจารยสุภาพ ณ นคร

ทุกสรรพสิ่งเคลื่อนไหวไปในโลกกวาง

ทุกส่ิงอยางเปลี่ยนไปไมหยุดยั้ง

ทุกชีวิตหมุนเวียนเปนวัฏจักรชั่วนิรันดร

ทุกชีวันลวนกอเกิดความวุนวาย

การโตเถียงเรื่องถูกผิดในโลกน้ี

ไมมีวันสรุปเปนมาตรฐานอันสมบูรณได

เพียงหนึ่งเดียวคือสัจธรรมที่เปนไป

วิถีไซรคือสายกลางไมเอนเอียง
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จินตภาพแหงศานติ

หากวาดฝนวาโลกนี้ไมมีสรวง

เปนภาพลวงที่ไมยากหากลองฝน

พสุธาตํ่าใตไรโลกันต

เหนือเรานั้นมีเพียงฟานภาลัย

 ถาลองคิดจินตนาวาทุกผู

 ดํารงอยูในโลกหลาถิ่นอาศัย

 ทุกวี่วันตามครรลองของหัวใจ

 ที่ฝนใฝใหเราผองพี่นองกัน

หากแมนแดนดินใดไมแบงเขต

ทุกประเทศปลอดเสนขวางที่กางกั้น

คงไมยากหากทําไดไมฆาฟน

ไรเผาพันธุไรแบงศาสนพิฆาตคน

 เมื่อคํานึงถึงผูคนทุกชนชาติ

 เหมือนเครือญาติผิวสีใดไมตองสน

 ใชชีวิตอยางหิริสันติชน

 คงกาวพนดวยวิถีที่หางภัย

อาจถูกมองอยางฉงน “คนวาดฝน”

ไมเพียงฉันแตวันหนึ่งพึงหวังได

วามีคนรวมทั้งคุณรวมหนุนใจ

โลกคงใหความเปนหนึ่งไวพึ่งพา

 หากวาดฝนสิ่งใดใดไรเจาของ

 ไมครอบครองต้ังจํานงคงกังขา

 ปราศความอยากความยากไรในโลกา

 คงพบ “ภราดรภาพ” ซาบซึ้งจริง

จงลองคิดอีกสักครั้งหวังใหสุด

ใหมนุษยหลากหลายทั้งชายหญิง

ชวยสรางโลกดวยความรักไวพักพิง

ปนทุกสิ่งใหทุกอยางดวย “วางใจ”

 อาจเปน “คนวาดฝน” อีกวันหนึ่ง

 เปนวันซึ่งเปยมพลังโดยหวังให

 ทุกหมูชนทุกดินแดนทุกแควนไกล

 สรางโลกไวเพื่อทุกผูอยูรวมกัน

บทรอยกรองโดย : ศุภฤกษ  สินสุพรรณ
 8 มีนาคม 2555

IMAGINE
John Lennon

Imagine  there’s  no  heaven

It’s  easy  if  you  try

No  hell  below  us

Above  us  only  sky 

 

 Imagine  all  the  people 

 Living  for  today 

Imagine  there’s  no  countries 

It  isn’t  hard  to  do

Nothing  to  kill  or  die  for

And  no  religion  too

 Imagine  all  the  people

 Living  life  in  peace

You  may  say  I’m  a  “dreamer”

But  I’m  not  the  only  one 

I  hope  someday  you’ll  join  us

The  world  will  be  as  one

 Imagine  no  possessions

 I  wonder  if  you  can

 No  need  for  greed  no  hunger

 A  “brotherhood”  of  man

Imagine  all  the  people

Sharing  all  the  world

 You  may  say  I’m  a  “dreamer”

 But  I’m  not  the  only  one

 I  hope  someday  you’ll  join  us

 And  the  world  will  live  as  one
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B o o k  R e v i e w s
แ น ะ นํ า ห นั ง สื อ

 การอานเปนการบมเพาะปญญา (Wisdoms incubation) ยิง่เมือ่อานแลวมกีารกาํหนดเสนทางการ

ปฏิบัติที่ชัดเจน นี่คือหัวใจของการปลูกฝงปญญา (Wisdom Cultivation) และในที่สุดทานเองก็จะตกผลึก

แหงปญญา (Wisdoms Crystallization) คอลัมนแนะนําหนังสือนี้ รองศาสตราจารยศุภฤกษ  สินสุพรรณ 

ไดนําเสนอแกนสาระของเน้ือหาเพ่ือใหทานผูอานไดใหความสนใจในการอาน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการ

ตกผลึกแหงปญญาตอไป

ชื่อหนังสือ   : ความลับของจักรวาล ทางแหงนิพพาน
ผูเขียน   : ทันตแพทยสม  สุจีรา

สํานักพิมพ   : บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

จัดจําหนาย   : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

จัดพิมพ  : ครั้งที่ 2   พฤศจิกายน 2554

จํานวนหนา   : 200 หนา

ราคา   : 195 บาท

 

 ความลับของจักรวาลเปนหนังสือที่ผูเขียนอธิบายถึงความสัมพันธของจิตและจักรวาล ตั้งแต

การกําเนิดจักรวาล พลังงาน มิติตางๆ ดวยทฤษฎีทางวิทยาศาสตรระดับควอนตัมและทฤษฎีสัมพันธภาพ 

โดยโยงใยกับหลักของศาสนาพุทธที่วาดวยการกําเนิดสรรพสิ่งดวยจิตจนถึงสภาวะนิพพานในตอนทายสุด 

 เนื้อหาในหนังสือแบงออกเปน 10 ตอน เริ่มตั้งแตภาพกวางของจักรวาล ตามดวยการอธิบายดวย

สัมพันธภาพกับควอนตัม  ที่ทําใหตองพิจารณาลึกลงไปในระดับมิติ ที่แตกตางกันถึง 11 มิติ อันเปนผลให

นักวิทยาศาสตรตองศึกษาเพ่ิมเติมจนทําใหเริ่มรูถึงความลับของเวลา ที่สัมพันธกับแสงและแรงโนมถวง 
นอกจากเน้ือหาดงักลาว  ในหนังสอืยงัใหความรูเกีย่วกบัหลุมดํา ทีผู่เขียนสามารถต้ังคําถามท่ีทาทายตอการ

คนหาความลับของเสนทางการเช่ือมตอระหวางจักรวาลตางๆรวมไปถึงการยอนอดีตและการขามเวลาไปสู

อนาคตโดยใชหลุมดําเปนทางผาน   สําหรับสองตอนสุดทายท่ีกลาวถึง ความวาง และ นิพพาน ผูเขียนได

นาํเอาสาระทีก่ลาวในตอนตนมาขยายและสรปุดวยหลกัธรรมทางพทุธศาสนา ทีช่ีแ้นะใหมนษุยเขาถึงสภาวะ

แหงความวางจากกิเลสดวยพลังแหงสติ
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ชื่อหนังสือ    : นิพพาน ที่นี่ เดี๋ยวนี้
สัมภาษณ/เรียบเรียง : อิสระพร บวรเกิด

สํานักพิมพ    : อมรินทรธรรมะ

จัดจําหนาย    : บริษัทอมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัด

จัดพิมพ   : ครั้งที่ 1 กันยายน 2554

จํานวนหนา    : 198 หนา

ราคา     : 99 บาท

 หนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดสาระมาจากการสัมภาษณพระสุปฏิปนโน จํานวน 5 องค แลวนํามาเรียบ

เรียงเปนเนื้อหาของแตละองคอยางเปนเอกเทศ โดยเร่ิมจาก

 พระอาจารยชาญชัย  อธิปญโญ (นิพพานเทียม เกิดข้ึนไดในชีวิตประจําวัน)

 พระอาจารยไพศาล  วิสาโล   (นิพพานชั่วขณะ ดวยมรณสติ)

 พระอาจารยมิตซูโอะ  คเวสโก (นิพพานนอยๆในใจ)

 พระอาจายนวลจันทร  กิตติปญโญ (นิพพานแบบชาวบาน คือการ “ไมนอกใจ” ตัวเอง)

 พระอาจารยมานพ  อุปสโม  (นิพพานดวยการใชทุกขดับทุกข)

 เน้ือหาแบงเปน 3 ภาค โดยเริม่จากภาคที ่1 (พระพุทธเจาทรงกลาวถงึนิพพานวาอยางไร) ในรปู
ปจุฉา-วสิชันา ในหนา 6 ถงึ 13  ตามดวยภาคที ่2 (นพิพานบนดิน นพิพานชิมลอง ตามรอยนิพพาน ตาม
คําพุทธทาสภิกขุ) หนา 14 ถึง 25  สวนที่เหลือเปนภาคท่ี 3 (นิพพานรวมสมัย) เปนสวนสําคัญจากคําสอน
ของพระอาจารยทัง้หา ทีม่มีมุมองตอนพิพานและการเขาถงึดวยกลยทุธทางธรรมทีแ่ตกตางกนัไป ซึง่ภาพรวม

ของหนังสือเลมน้ีสรุปไดวา นิพพานในท่ีนี้เปนนิพพานในชีวิตประจําวันที่มนุษยสามารถเขาถึงไดเปนขณะๆ

ที่เรียกวา “โลกิยนิพพาน” ยังไมใช “โลกุตรนิพพาน” ซึ่งเปนสมุจเฉทปหาน โดยโลกิยนิพพานดังกลาว ปุถุชน

คนทั่วไปสามารถสัมผัสไดหากจิตวางจากกิเลสซึ่งยังมิไดหมดกิเลสอยางสิ้นเชิง เพียงแตกิเลสถูกขมไวไมให

แสดงตัวออกมา กลาวอยางายๆวา ถาทําใจใหวางจากความคิดแบบช่ัวคราว กิเลสไมเขามารบกวนก็ถึงซึ่ง

นิพพานเทียม (โลกิยนิพพาน) นี้ไดแลว

 นพิพานท่ีนีเ่ดีย๋วน้ีจงึเปนหนงัสอืท่ีควรอานและนํามาใชเปนแนวทางสูการปฏิบตัเิพือ่ฟตซอมไวเตรียม

เขาสูสภาวะนิพพานอยางถาวร (โลกุตรนิพพาน) ตอไป
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ชื่อหนังสือ   : วิถีพุทธ วิถีโลกาภิวัตน
ผูเขียน   : สิริวรุณ

สํานักพิมพ   : บริษัท เอม่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด

จัดจําหนาย  : -

จัดพิมพ   : ครั้งที่ 1   ธันวาคม 2554

จํานวนหนา   : 195 หนา

ราคา    : -

 วิถีพุทธวิถีโลกาภิวัตน ซึ่งเขียนโดย สิริวรุณ (แมชี ดร.ไพเราะ  ทิพยทัศน) เปนหนังสือที่รวบรวม

ประสบการณทางธรรมอนัยาวนานไมนอยกวาสองทศวรรษ ทีผู่แตงไดบรรจงเรยีบเรยีงดวยสาํนวนทีเ่รยีบงาย 

ตรงประเด็นในเนื้อหาที่กลาวถึง จํานวน 7 เรื่องหลักๆ โดยแบงเขียนเปนบทที่เรียงลําดับตั้งแต คลองลัดทาง
จิตวิญญาณ  วิถีพุทธวิถีโลกาภิวัตน  กําลังคิดสุดโตงอยูหรือเปลา เรื่อยไปจนถึงบทสุดทายท่ีกลาวถึง  
การสรางสมดุลตามแนววิถีพุทธ และมีภาคผนวกท่ีรวบรวมรายช่ือหนังสือธรรมะท่ีผูเขียนไดผลิตออกสู
ตลาดหนงัสอื จาํนวน 12 เลม เนือ้หาในแตละบทในหนงัสอืเลมนีส้ามารถแยกอานไดอยางอสิระ ในตอนทาย

สุดของแตละบท ยังมีขอเขียนที่เปนขอคิด คําคม ตบทายไวใหผูอานไดนําไปพิจารณาจากวาทะของหลาย

บุคคลทั้งพระภิกษุและฆราวาส  ในตอนตนของหนังสือผูเขียนไดกลาววาทะท่ีนาสนใจไวในคํานําวา

 “หนังสือเลมนี้รวมบทความที่เปนจิตตสังขารของขาพเจาที่เกิดจากการรักความจริงทั้งปรัชญาพุทธ

และปรัชญาวิทยาศาสตร  ขาพเจามักจะเปรียบเทียบปรัชญาของทั้งสองศาสตรเขาดวยกัน สวนมากขอคิด

งานเขียนคือ “ผลึกทางปญญา” ของขาพเจาที่มีประสบการณทั้งการเปนนักวิจัยวิทยาศาสตรและการเปน
นักวิเคราะหธรรมผานระบบไตรสิกขา”
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ชื่อหนังสือ   : พระพุทธเจาพลิกใจ ไอนสไตนพลิกโลก
ผูเขียน    : ทันตแพทยสม  สุจีรา

สํานักพิมพ   : อมรินทรธรรมะ

จัดจําหนาย   : บริษัท อมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัด

จัดพิมพ   : ครั้งที่ 1 กันยายน 2554 

จํานวนหนา   : 180 หนา

ราคา    : 175 บาท

 หนังสือเลมนี้จัดเปนชุดตอเน่ืองจากหนังสือเลมที่หน่ึงและสองของ “ไอนสไตนพบพระพุทธเจาเห็น”  

ซึง่ผูเขยีนไดลงรายละเอียดเพ่ิมเตมิในเร่ืองทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสมัพนัธภาพท่ีนาํมาเทียบเคียงกบัหลกั

ธรรมในศาสนาพทุธทีว่าดวยเร่ืองของจิต เจตสกิ และอภญิญา รวมทัง้อธบิายถึงพนัธกุรรมกบัวิบากกรรมเพิม่

เติมใหผูอานเขาใจถึงเร่ืองกฎแหงกรรมไดชัดเจนยิ่งขึ้น

 เนือ้หาในหนังสอืแบงเปน 9 ตอน  ในสองตอนแรกเปนการเปดตวัใหเหน็ถงึประวตัขิองนกัวิทยาศาสตร

ชัน้นาํและแนวคดิรวมทัง้ววิฒันาการของโลกวทิยาศาสตรตัง้แตยคุนิวตันถงึยคุปจจบุนั ตอนที ่3 และ 4  กลาว

ในรายละเอียดของการแผขยายของศาสนจักรและเกริ่นนําในเร่ืองของจิต เจตสิก สติและสมาธิ ซึ่งจะมีราย

ละเอยีดลงลึกของเรือ่งนีใ้นตอนท่ี 7 ทีว่าดวย สมอง จติ เจตสกิ  ตอดวยตอนท่ี 8 ซึง่กลาวถึง วบิากกรรมกบั
พนัธกุรรม  สดุทายในตอนที ่9 (ไอนสไตนศกึษา) เปนการสรปุแนวคดิของไอนสไตนกบัการพฒันาปญญา
โดยอาศัย “จินตนาการ” ที่สามารถนํามาเทียบเคียงกับปญญา 3  ในศาสนาพุทธไดอยางลงตัว ซึ่งบทสุดทาย

น้ีเหมาะสาํหรบัผูมอีาชพีครอูาจารย ควรอานและนาํสาระทีจ่บัความไดไปลองประยกุตใชในการเรยีนการสอน

นักเรียนนักศึกษาในยุคปจจุบัน
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 วารสารศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู ความคิด ดาน

การศึกษาท่ัวไป ลักษณะของบทความอาจจะอยู

ในรูปบทความปริทัศน บทความวิชาการ บทความ

สัมภาษณ งานวิจัย งานแปล ที่เก่ียวของกับบทบาท

ของการศึกษาท่ัวไปในทุกวันนี้ หลักสูตรท่ีประสบ

ผลสําเร็จ การ review หนังสือ หรือ monographs

ที่สัมพันธกับการศึกษาทั่วไป

 วารสารศึกษาทั่วไป ทําหนาที่ประสาน

ความสัมพันธระหวางชุมชนวิชาการ นักวิชาการ

ศึกษา ตลอดจนปราชญในทองถิ่น จึงขอเชิญชวน

ทานใชวารสารน้ีใหเกิดประโยชน โดยการใหเวลา

ในการคิด การคนควา และลงมือเขียนเรื่องสงมา

เพื่อพิจารณา นําลงพิมพเพื่อใหเรื่องตาง ๆ อยูใน

มาตรฐานเดียวกัน จึงขอชี้แจงหลักการเขียนและสง

เรื่องมาลงพิมพ ดังนี้

การเตรียมตนฉบับ
 1. ตนฉบบัพมิพเปนภาษาไทย หรอืภาษา

อังกฤษก็ไดโดยใชตัวอักษรแบบ “Cordia new”  ชื่อ

บทความใชตวัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา ชือ่ผูเขยีนและ

หวัขอหลกัใชตวัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา หวัขอยอยใช

ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัหนา  บทคัดยอและเน้ือเร่ืองใช

ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัปกติเชิงอรรถหนาแรกท่ีเปนชือ่

ตําแหนงวิชาการและที่อยูของผูนิพนธใชตัวอักษร

ขนาด 12 ตัวปกติ

 2. การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคํา

ศัพทและการเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษตามหลัก

ของราชบัณฑิตยสถาน ใหหลีกเล่ียงการเขียนภาษา

องักฤษปนภาษาไทยในขอความ ยกเวนกรณีจาํเปน 

เชน ศพัททางวชิาการทีไ่มมคีาํแปลงหรอืคําทีใ่ชแลว

ทําใหเขาใจงายขึ้น คําศัพทภาษาอังกฤษที่เขียน

ปนภาษาไทยใหใชตัวเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะ

สําหรับตนฉบับภาษาอังกฤษ ควรไดรับการตรวจ

สอบความถูกตองดานการใชภาษาจากผูเชี่ยวชาญ

ดานภาษาอังกฤษกอน

 3.   ขนาดของตนฉบับ ใชกระดาษขนาด 

A4 (8.5*11 นิว้) พมิพหนาเดยีว พมิพดวย Microsoft 

Word for Windows การตั้งคาหนากระดาษเวน

ระยะหางจากขอบกระดาษดานละ 1 นิว้ จดัเปนสอง

คอลมัม การลาํดับหัวขอของเนือ้เรือ่งใหใชเลขกาํกบั

บทนําหรือคํานําเปนหัวขอหมายเลข 1 และหากมี

หัวขอยอยใหใชเลขระบบทศนิยมกํากับหัวขอยอย 

เชน 1.1 เปนตน 

 4.  จํานวนหนา ความยาวของบทความ

ไมควรเกิน 12 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสาร

อางอิง

การเรียงลําดับเนื้อหา (บทความวิจัย)
 1. ชือ่เร่ือง (Title) ควรกะทัดรดัไมยาวจน

เกินไป ชื่อเรื่องใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ตนฉบับภาษาไทยใหพิมพชื่อเรื่องภาษาไทยกอน

แลวตามดวยภาษาอังกฤษ

 2. ชื่อผูนิพนธและท่ีอยู ใหระบุชื่อเต็ม 

นามสกุลเต็มของผูนิพนธทุกคนทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทางวิชาการ หนวย

งาน หรือสถาบันท่ีสังกัด หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 

และ E-mail address ที่สามารถติดตอได

คําแนะนําสําหรับการเสนอบทความเพื่ อตีพิมพ ในวารสารศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแกน

(Journal of General Education Khon Kaen Universiy : JGE.KKU)
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 3. บทคัดยอ (Abstract) ใหมีทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกินอยางละ 15 

บรรทัด (บทคัดยอที่เขียนควรเปนแบบ Indicative 

Abstract คอืสัน้และตรงประเด็น และใหสาระสําคญั

เทานัน้ ไมควรเขยีนแบบ Informative Abstract ตาม

แบบท่ีเขยีนในวทิยานพินธหรอืรายงานการวจิยัฉบบั

สมบูรณ)

 4. คําสําคัญ (Keywords) กําหนดคํา

สําคัญที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชทําคําคนใน

ระบบฐานขอมูลที่คิดวาผูที่จะคนหาบทความน้ีควร

ใช  ใหระบุทั้งคําภาษาไทยและภาษาอังกฤษใสไว

ทายบทคัดยอของแตละภาษาอยางละไมเกิน 5 คํา

 5. บทนํา (Introduction) อธิบายถึงที่

มาและคําสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสู

การศึกษาวิจัยใหขอมูลทางวิชาการที่มีการตรวจ

เอกสาร (Literature Review) พรอมทั้งจุดมุงหมาย

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งวัตถุประสงคของการวิจัย

 6.   วิธีการวิจัยหรืออุปกรณและวิธีวิจัย 

หรอืระเบียบวจิยั (Research Methodology) อธิบาย

กระบวนการดําเนินการวิจัยโดยบอกรายละเอียด

วัสดุ และวิธีการศึกษา สิ่งที่นํามาศึกษา จํานวน 

ลักษณะ เฉพาะของตัวอยางที่ศึกษา ตลอดจน

เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการศึกษา 

อธิบายแบบแผนการวิจัย การเลือกตัวอยาง วิธีการ

เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช

 7.   ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการ

วจิยัอยางชดัเจน ตรงประเดน็ตามลาํดบัขัน้ตอนของ

การวิจัย ถาผลไมซับซอนและมีตัวเลขไมมาก ควร

ใชคําบรรยายแตถามีตัวเล็กหรือตัวแปรมาก ควรใช

ตารางหรือแผนภูมิแทน โดยไมควรมีเกิน 5 ตาราง

หรือแผนภูมิ โดยตองมีการแปลความหมายและ

วิเคราะหผลที่คนพบและสรุปเทียบกับสมมติฐานที่

ตั้งไว (ถามี)

 8. การอภิปรายผล หรอื การวิจารณ และ

สรุป (Discussion and Conclusion) เปนการชี้แจง

ผลการวิจัยวาตรงกับวัตถุประสงค/สมมติฐานของ

การวิจัยสอดคลองหรือขัดแยงกับผลการวิจัยของ

ผูอืน่ท่ีมอียูกอนหรือไม อยางไร เหตุผลใดจงึเปนเชน

นั้น และใหจบดวยขอเสนอแนะที่จะนําผลงานวิจัย

ไปใชประโยชนหรือทิ้งประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่ง

เปนแนวทางสําหรับการวิจัยตอไป ในการเขียนอาจ

นําผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and 

Discussion) อาจนํามาเขียนไวในตอนเดียวกันก็ได

 9. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledge-

ments) ระบุสั้น ๆ วางานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุน

และความชวยเหลือจากองคกรใดหรือผูใดบาง

 10. การอางอิ ง  และเอกสารอางอิ ง 

(References)

การอางอิง
  10.1  บทความวิจัยตองมีการอางอิง

ที่มาของขอมูล สวนบทความอ่ืน ๆ จะมีหรือไมก็ได

โดยอาจใชบรรณานุกรมประกอบ

  10.2 การอางอิงเอกสารภาษาไทย

ใหใชชื่อตัว ชื่อสกุล ป พ.ศ. ที่ตีพิมพ เชน (สุภาพ 

ณ นคร, 2524)  ในกรณีมีมากกวา 1 บทความใน

ปเดียวกันใหเรียงดวยตัวอักษรไทย เชน (ชุติมา 

หาญจวณิช, 2525 ก.) กรณีผูเขียนมากวา 2 คน ใช

และคณะตอจากผูเขียนคนแรก เชน (สุภาพ ณ นคร 

และคณะ, 2525)

  10.3   การอางอิ ง เอกสารภาษา

อังกฤษใหใชชื่อ สกุล ป ค.ศ. ที่พิมพ เชน (Dawson, 

1994) ในกรณมีมีากกวา 1 บทความในปเดยีวกนัใช

เรยีงดวยอกัษรองักฤษ เชน (Peakall, 1980 b) กรณี

ผูเขียนมากกวา 2 คน ใช et.al. เชน (Patrick et.al., 

2000) 

การเขียนเอกสารอางอิง

   10.4   ภาษาไทยใหเรียงลําดับจาก

ชื่อตน-ชื่อสกุล (ปที่พิมพ) ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร, ปที่ 

(ฉบบัที)่ : หนาแรก-หนาสดุทาย ตวัอยางเชน สภุาพ 

ณ นคร (2525) ผลของชวงแสงตอการออกไขของ

นกกระทาญ่ีปุน. ว.วิทย.มข. 10(1) : 37-48.
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  10.5   ภาษาอังกฤษใหเรียงลําดับ

ดังน้ี ชื่อสกุล, ชื่อตนยอ, ชื่อกลางยอ (ปที่พิมพ) ชื่อ

เรื่อง ชื่อยอวารสาร, ปที่ (ฉบับที่) : หนาแรก-หนา

สุดทาย เชน Badham, R. (1991) Guest Editorial-

Technology, Work and Culture, Al and Society, 

5(4) : 263-276.

  กรณีที่มีผูเขียน 2 คน ใหเขียน ดังนี้

       Badham, R. and Mathews, J. 

(1989) New Production Systems Debate, Lab 

our and Industry, 2(2) : 194-246

    10.6 ในกรณีที่เอกสารอางอิงเปน

หนังสือ ใหเขียน ดังนี้

  อมร รักษาสัตย (2543) รัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชนพรอมบทวิจารณ สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร

  พิสิฐ  เจริญวงษ (2525) ลักษณะไทย 

เลม 1 (ม.ร.ว.ศึกฤทธ์ิ   ปราโมช บรรณาธิการ). ไทย

วัฒนาพานิช, กรุงเทพมหานคร, 46-141.

 Beck Hard, R. (1969) Organization 

Development : Strategies and Models, Reading, 

Mass : Addison-WealeyArmatrong, P. (1988) 

Lab our and Monoploy capitalism, in R. Hyman 

and W. Streeck (eds.)  New Technology and 

Industrial Relations, Oxford : Blackwell.

  10.7 การเรียงลําดับใหเรียงตาม

ตัวอักษร และใหเรียงเอกสารอางอิงภาษาไทย และ

ตอดวยเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ
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