สัปดาหที่ 6
ปรัชญาชีวิต
นักปรัชญาทั้งศาสตรตะวันตกและศาสตรตะวันออก มีความคิดที่หลากหลายแนวทางที่แตกตางกัน แตก็
มีความคิดที่สอดคลองกันคือ การนําแนวคิดทางปรัชญามาแกปญหาชีวิตพฤติกรรมตนคนสังคมใหมีความสุขใน
ชีวิต ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามบริบทของชีวิตจริงของคนไทย ขอนําแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺ
โต)ในหนังสือธรรมนูญชีวิต (A Constitution For Living)เปนหลักในการคิดเพื่อพัฒนาตน ดังนั้นปรัชญาชีวิตมี
3 ประเด็นที่ตองศึกษาคือ
1. ปรัชญาตนกับชีวิต
2. ปรัชญาตนกับคน
3. ปรัชญาตนกับสังคม
ปรัชญาตนกับชีวิต
ปรีชา ชางขวัญยืน (2549) ไดกลาวในปรัชญากับวิถีชีวิตวา ปรัชญาเกิดจากความสงสัยของมนุษย สิ่ง
ใดมนุษยสงสัยสิ่งนั้นเปนสิ่งที่มนุษยสนใจ สิ่งที่มนุษยสนใจยอมเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน
เรื่องที่อยูนอกตัวมนุษยหรืออยูในตัวมนุษย เราอาจไมรูตัววาวิถีชีวิตที่เราดําเนินอยูนี้ ไมวาวิทยาศาสตร ระบบ
การเมือง ระบบเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม ไปจนถึงปญหาเฉพาะเชน การทําแทง ลวนมีปรัชญาเขาไป
เกี่ยวของทั้งสิ้นหากเรายอนดูประวัติของปรัชญาตะวันตก ปรัชญาเริ่มตนดวยความอยากรูอยากเห็นของมนุษย
เมื่อกลาวถึงความสุขก็จะมองความสุข 2 ทาง คือความสุขภายนอกกับความสุขภายในในทางปรัชญามี
หลักความสุขดังนี้
1. ลัทธิสุขนิยม (Hedonism) ความสุขทางกายเปนยอดปรารถนา
2. อัตนิยม ( egoism ) ความสุขทางกายที่มนุษยปรารถนานั้น โดยทัว่ ไปยอมปรารถนาเพื่อตนเอง
หรือเครือญาติของตน
3. ลัทธิประโยชนนิยม (utilitarianism) ลัทธิประโยชนนยิ มเปนลัทธิสุขนิยมประเภทหนึง่ แต
เปนลัทธิที่มิไดเอาความสุขของตนเปนทีต่ ั้ง
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จุดมุงหมายชีวติ ตองพิจารณาคุณคาของชีวติ ใน 3 ดาน คือ
ก.จุดมุงหมายชีวิต ตองพิจารณาคุณคาของชีวิตในประโยชนปจจุบันที่ตามองเห็น คือ
1. มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืน
2. มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ
3. มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
4. มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ทั้งหมดนี้พึงใหเกิดโดยมีธรรม และใหหรือปฏิบัติใหเกิดสุขโดยชอบ ทั้งแกตนและผูอื่น
ข.จุดมุงหมายชีวิต ตองพิจารณาคุณคาของชีวิตในประโยชนเบื้องหนา คือ
1. ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ
2. ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแกการสุจริต
3. ความอิ่มใจ ชีวิตมีคุณคา ที่ไดเสียสละทําประโยชน
4. ความแกลวกลา มั่นใจ ที่มีปญญาแกปญหานําชีวิตได
5. ความดลงจิตมั่นใจ วาไดทํากรรมดี มีทุนประกันภพใหม
ค.จุดมุงหมายชีวิต ตองพิจารณาคุณคาของชีวิตในประโยชนอยางยิ่ง
1. ไมหวั่นไหวไปตามความผันผวนปรวนแปรตาง ๆ
2. ไมผิดหวังเศราบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่น
3. ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา
4. เปนอยูและทําการดวยปญญาซึ่งมองที่เหตุปจจัย
ถาบรรลุจุดมุงหมายถึงขั้นประโยชนเบื้องหนาขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”
จุดหมายหรือประโยชน 3 ขั้นนี้ แยกเปน 3 ดาน
1. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตนหรือประโยชนตน คือประโยชน 3 ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง
2. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่นหรือประโยชนผูอื่นคือ ประโยชน 3 ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือใหผูอื่นหรือ
เพื่อนมนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของเขาเองขึ้นไปจนเขาถึงตามลําดับ
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3. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกันหรือประโยชนทั้ง 2 ฝายคือ ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของ
ชุมชนหรือสังคม รวมทั้งภาวะและปจจัยแวดลอมตาง ๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรคบํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนใหทั้ง
ตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย 3 ขั้นขางตน
แนวทางการพัฒนาตนใหเปนคนที่สมบูรณ
มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซึ่งแตกตางจากสัตวทั้งหลายอื่น สิ่งที่ทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือ
การศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนามนุษยที่ฝก ศึกษาหรือพัฒนาแลว ชื่อวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจัก
ดําเนินชีวิตที่ดีงามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี
มนุษยที่จะชื่อวาฝก ศึกษาหรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผูเปนสมาชิกใหมของมนุษยชาติ
พึงมีคุณสมบัติที่เปนตนทุน ๗ ประการ ที่เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา
ซึ่งเปนหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ผูเปนสัตวประเสริฐอยางแทจริง ดังนี้
1. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี คือ อยูรวมหรือใกลชิดกัลยาณ
ชน ที่จะมีอิทธิพลชักนําและชักชวนกันใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปญญา โดยเฉพาะให
เรียนรูและพัฒนาการสื่อสารสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยเมตตา มีศรัทธาที่จะดําเนินตามแบบอยางที่ดี และรูจัก
ใชปจจัยภายนอกทั้งที่เปนบุคคล หนังสือ และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู
และความดีงาม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาชีวิต แกปญหาและทําการสรางสรรค
2. สีลสัมปทา (ทําศีลใหถึงพรอม) มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต คือ รูจักจัดระเบียบความเปนอยู
กิจกรรมกิจการและสิ่งแวดลอมใหเอื้อโอกาสแกการพัฒนาชีวิต อยางนอยมีศีลขั้นพื้นฐาน คือมีพฤติกรรมที่
ถูกตองในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางเกื้อกูลไมเบียดเบียนกัน
และในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุดวยการกินใชปจจัย ๔ ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีทั้งหลาย
ในทางที่สงเสริมคุณภาพชีวิต เกื้อหนุนการศึกษา การสรางสรรค และระบบดุลยสัมพันธของธรรมชาติ
3. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะใหถึงพรอม) มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค คือเปนผูมีพลังแหงความใฝรู ใฝดี ใฝ
ทํา ใฝสรางสรรค ใฝสัมฤทธิ์ ใฝความเปนเลิศ อยากชวยทําทุกสิ่งทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวของใหเขาถึงภาวะที่ดี
งาม ไมหลงติดอยูแคคิดจะไดจะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ที่ทําใหจมอยูใตวังวนแหงความมัวเมา
และการแยงชิง แตรูจักใชอินทรีย มีตาที่ดู หูที่ฟง เปนตน ในการเรียนรู หาความสุขจากการศึกษา และมีความสุข
จากการทําสิ่งดีงาม ดวยการใชสมองและมือในการสรางสรรค
4. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได คือ ระลึกอยู
เสมอถึงความจริงแทแหงธรรมชาติของมนุษยผูเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ซึ่งเมื่อฝกแลวจะประเสริฐเลิศ
สู ง สุ ด แล ว ตั้ ง ใจฝ ก ตนจนมองเห็ น ความยากลํ า บากอุ ป สรรคและป ญ หา เป น ดุ จ เวที ที่ ท ดสอบและพั ฒ นา
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สติปญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป จนเต็มสุดแหงศักยภาพ ดวยการพัฒนาที่พรอมทุก
ดานทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา
5. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล คือ ตั้งอยูในหลัก
ความคิดความเชื่อถือที่ดีงามมีเหตุผล อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ที่จะนําไปสูการพิจารณาไตรตรองสืบสวน
คนควาเปนทางเจริญปญญา และเชื่อการกระทําวาเปนอํานาจใหญสุดที่บันดาลชะตากรรม กับทั้งมีพฤติกรรม
และจิตใจที่อยูในอํานาจเหตุผล แมจะใฝทําใหสําเร็จและดีงามสูงสุด ก็รูเทาทันความเปนไปไดภายในขอบเขต
ของเหตุปจจัยที่มีและที่ทํา ถึงสําเร็จก็ไมเหลิงลอย ถึงพลาดก็ไมหงอยงง ดํารงจิตผองใสเปนอิสระได ไมวูวาม
โวยวายเอาแตใจตน ตลอดจนไมปลอยตัวเลื่อนไหลไปตามกระแสความตื่นขาวและคานิยม
6. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม) ตั้งตนอยูในความไมประมาท คือ มีจิตสํานึกใน
ความไมเที่ยง มองเห็นตระหนักถึงความไมคงที่ ไมคงทน และไมคงตัว ทั้งของชีวิตและสิ่งทั้งหลายรอบตัว ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ทําใหนิ่งนอนใจอยูไมไดและมองเห็นคุณคา
ความสําคัญของกาลเวลา แลวกระตือรือรนขวนขวายเรงศึกษาและปองกันแกไขเหตุปจจัยของความเสื่อม และ
เสริมสรางเหตุปจจัยของความเจริญงอกงาม โดยใชเวลาทั้งคืนวันที่ผานไปใหเปนประโยชนมากที่สุด
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม) ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความ
จริง คือ รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน คิดเปน เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนไปในระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัย โดยใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ไมวาจะเพื่อใหเห็นความจริง หรือเพื่อใหเห็นแงดาน
ที่จะใชใหเปนประโยชน กับทั้งสามารถแกไขปญหาและจัดทําดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีการแหง
ปญญาที่จะทําใหพึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของคนอื่นได (สํ.ม. ๑๙/๑๒๙-๑๓๖/๓๖-๓๗)
อิมมานูเอล คานท (Immanuel kant ,ค.ศ. 1724-1804)1 (นักวิทยาศาสตรและนักปรัชญาเมธีเยอรมัน
สอนปรัชญาที่มหาวิทยาลัย โคนิกสเบอรก (Konigsberg) ตําแหนงศาสตราจารย กลาวหนาที่ของคนที่สําคัญ คือ
การสรางความสุขใหตนเอง ดวย การตั้งใจทําดี (Good will) ตองเปนความดีในตัวของมันเอง ไมใชกระทําดีเพื่อ
ความตองการของตนเอง แตมนุษยตองตัดสินใจในสิ่งที่ควรทําเปนหนาที่ (For the sake of duty) เรียกวามนุษย
ทําดีเพราะเปนสิ่งที่ดี ไมใชเพื่อประโยชนอื่นใด หรือ มิไดหวังผลตอบแทน
กลาวใหชัดปรัชญาคานท การตั้งใจทําความดี ไมใชทําดีตามความตองการจากประสาทสัมผัสของกิเลส
เชน สิ่งยั่วยวน โฆษณา ชักจูง เกิดความหลงใหล ตามใจตัวเอง แตมนุษยตัดสินใจกระทํา เมื่อพิจารณาเห็นวา
เปนสิ่งที่ควรกระทํา(For the sake of duty) เราทําดี เพราะสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ดี เรียกวาเราใชเหตุผลเหนือความ
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ตองการ เหนือประโยชนอื่นใด นอกจากความดี ที่มีผลในตัวของการกระทําในสิ่งทีดี ความที่ไดจากผลพลอยได
ในการทําดี
ปรัชญาตนกับคน
คุณสมบัติของคนที่สมบูรณแบบ
คนสมบูรณแบบหรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือไดวาเปน สมาชิกที่ ดีมีคุณคาที่แทจริงของมนุษยชาติ ซึ่ง
เรียกไดวาเปนตนเต็มคน ผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและความสามัคคี มีธรรม หรือ มีคุณสมบัติ
โดยมีหลัก 7 ประการดังตอไปนี้
1. ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ หรือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลาย ที่ตนเขาไปเกี่ยวของใน
การดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหนาที่และการดําเนินการตาง ๆ รูเขาใจสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตาม
เหตุผล เชน รูวาตําแหนง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาที่และความรับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการ
จะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่เปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้
เปนตน ตลอดจนขั้นสูงสุดคือรูเทาทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติตอโลกและชีวิต
อยางถูกตอง มีจิตใจเปนอิสระไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตนั้น
2. อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือรูความหมายและความมุงหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ
เข า ใขวั ต ถุ ป ระสงค ข องกิ จ การที่ ต นกระทํ า รู ว า ที่ ต นทํ า อยู อ ย า งนั้ น ๆ ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งนั้ น เพื่ อ ประสงค
ประโยชนอะไรหรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ที่ใหมีหนาที่ ตําแหนง ฐานะ การงานอยางนั้น ๆ เขากําหนดวาง
กันไวเพื่อความมุงหมายอะไร กิจการที่ตนทําอยูขณะนี้ เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสีย
อยางไร ดังนี้เปนตน ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด คือ รูความหมายของคติธรรมดา และประโยชนที่เปนจุดหมายแทจริง
ของชีวิต
3. อัตตัญุตา รูตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม และทําการตาง ๆ ให
สอดคลองถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอกงามถึงความสมบุรณยิ่งขึ้นไป
4. มัตตัญุตา รูประมาณ คือ รูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภค ในการใชจายทรัพย รูจักความ
พอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตาง ๆ ตลอดจนการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่น
เริงทั้งหลาย ทําการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพื่อผลดีแทจริงที่พึงตองการ โดยมิใชเพียงเพื่อผลดี
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แทจริงที่พึงตองการ โดยมิใชเพียงเพื่อเห็นแกความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแตใจของตน แตทําตามความพอดีแหง
เหตุปจจัยหรือองคประกอบทั้งหลาย ที่จะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญา
5. กาลัญุตา รูกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจทําหนาที่การ
งาน ปฏิบัติการตาง ๆ และเกี่ยวของกับผูอื่นเชน รูวา เวลาไหน ควรทําอะไร อยางไร และทําใหตรงเวลา ใหเปน
เวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตลอดจนรูจักกะเวลาและวางแผนการใชเวลาอยาง
เหมาะสม
6. ปริสัญุตา รูชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมชน และชุมชน รูการอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมชน
และตอชุมชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา ควรตองทํากิริยาอยางนี้ ควรตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัย
อยางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควรเกี่ยวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควร
บําเพ็ญประโยชนใหอยางนี้ ๆ เปนตน
7. ปุคคลัญุตา รูบุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และ
คุณธรรม เปนตน ใคร ๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ดวยดีกวา ควรจะคบหรือไม
ไดคติอะไร จะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ หรือจะแนะนําสั่งสอนอยางไร จึงจะไดผลดี ดังนี้
เปนตน
การอยูรวมกันกับคนอื่นมีหลักการปฏิบัติ 3 ประการ
1. การปฏิบัติตนในทางที่ดีทางกาย
1.1 ไมเบียดเบียนกัน มีเมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
1.2 ไมเอาเปรียบ เคารพสิทธิในทรัพยสินของกันและกัน
1.3 ไมขมเหงจิตใจหรือทําลาย ลบหลูเกียรติและวงศตระกูลกัน
2. ความประพฤติดีทางวาจา
2.1 ไมพูดเท็จ
2.2 ไมพูดสอเสียดจะเปนการสรางความแตกแยก
2.3 ไมพูดคําหยาบคาย
2.4 ไมพูดเพอเจอเหลวไหล พูกแตคําจริง มีเหตุผล มีสาระ ถูกกาลเทศะ
3. ความประพฤติดีทางจิตใจ คิดในสิ่งที่ดีถูกตอง
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3.1 ไมโลภ รูจักเสียสละ มีใจเผื่อแผ
3.2 ไมคิดราย มุงเบียดเบียน รูจักปรารถนาดี มีมิตรไมตรี
3.3 มีสัมมาทิฏฐิ เขาใจหลักกรรมะวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว เขาใจหลักความจริงของชีวิต
พุทธทาสภิกขุ กลาวการทํางานของคนในแตละคนตองปรัชญาวา ทํางานใหสนุกไดอยางไร ใหมองงาน
คือหนาที่ที่ตองทํา หนาที่ สิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตทุกชนิดและทุกระดับ ผลของการทําหนาที่ คือ ความรอด
ตามคําสอนทุกศาสนา มี 2 ระดับ
1.ความรอดทางรางกายใหมีความสุข
2.ความรอดทางจิตใจมีความสุขใจ
ถาทํางานแลวมีความทุกขกายและ ใจ เรียกวาผิดหนาที่ และจะไปไมรอดทั้งทางกาย และจิตใจ ดังนั้น
ใครมีหนาที่อะไรก็รับผิดชอบหนาที่ของตนใหดี เชน หนาที่ บิดา มารดา ครูอาจารย นักศึกษา นักเรียน เพื่อน
นายจาง-ลูกจาง เปนตน
ปรัชญาของตนกับสังคม
การอยูรวมกับสังคมหมูมากยอมมีความขัดแยงทางความคิด การกระทํา บนความเชื่อของแตละคน
เพื่อใหการอยูรวมกันไดโดยไมขัดแยงตองยอมรับความจริงในดานความเชื่อที่แตกตาง ความคิดที่แตกตาง การ
กระทําที่แตกตางโดยไมเดือดรอนตนและผูอื่น กลาวไดวา อยูรวมกันในความแตกตางแตไมแตกแยกโดยอาศัย
แนวคิดตามหลักคุณธรรมดังตอไปนี้
1. มีความรัก (เมตตา) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรีซึ่งกันและกัน
2. มีความเอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่นและกรุณา คือ ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข เมื่อเขาประสบความทุกข
หรือเดือดรอน
3.มีความเบิกบานพลอยยินดี (มุทิตา) คือ เมื่อเห็นผูอื่นมีความสุขก็ดใี จ ไมคิดอิจฉาริษยา
4.มีใจเปนกลาง (อุเบกขา) คือ มองเห็นวาการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วตองประกอบไปดวยเหตุและ
ผลตามหลักความจริง
เมื่ออยูรวมกันไดเอง สังคมหมูมากตองรูจักสรางความสามัคคีในหมูคณะดวย หลักสังคหวัตถุ
1. รูจักให (ทาน) เอื้อเฟอเผือแผ เสียสละ แบงปน สงเคราะหดวยปจจัย 4
2. พูดจาไพเราะ (ปยวาจา) พูดคําสุภาพ ใหกําลังใจ มีเหตุผล สมานสามัคคี
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3. ทํ า ประโยชน แ ก เ ขา (อั ต ถจริ ย า) ช ว ยแก ป ญ หาและสงเสรมในด า นจริ ย ธรรรม สร า ง
สาธารณประโยชน เปนตน
4. วางตนไดเหมาะสม (สมานนัตตา) เสมอตนเสมอปลาย ไมเอาเปรียบผูอื่น รวมกิจกรรม สังคมดวยดี
ปรัชญาตนกับสังคม มุงแกปญหาการอยูรวมกันกับผูอื่นใหมีความสุขดวยการยึดหลักการปฏิบัติ ดังนี้
1. พึ่งตนเองได
2. อยูรวมกับผูอื่นไดดี
สรุปได ปรัชญาชีวิต มุงศึกษาคุณคาของชีวิตในการพัฒนาตนใหมีความสุข เขาใจคนอื่น และอยู
รวมกันไดอยางมีความสุขโดยอาศัยหลักและแนวความคิดทางปรัชญาไปประยุกตใชในการทําหนาที่ของตน
เพื่อใหชีวิตมีความสุขตามหลักความจริงในโลกยุคโลกาภิวัตน หรือ เรียกยุคขาวสารขอมูล ที่ตองรูจักใชเหตุผล
ดวยสติและปญญา

คําถาม
1. นักศึกษาคิด การกําหนดจุดมุงหมายของชีวิต มีเปาหมายเพื่ออะไร
2. นักศึกษามีปรัชญาชีวิตตนเองวาอยางไร
3. เพราะเหตุใดเราจึงตองทําความดีเพื่อตนเอง
4. เพราะเหตุใดเราจึงตองทําความดีกับคนอื่น
5. การทํางานรวมกับผูอื่นใหความสุขควรปฏิบัติตนอยางไร
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