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สัปดาหที่ 6 

ปรัชญาชีวิต 

 

 นักปรัชญาทั้งศาสตรตะวันตกและศาสตรตะวันออก มีความคิดที่หลากหลายแนวทางที่แตกตางกัน แตก็

มีความคิดที่สอดคลองกันคือ การนําแนวคิดทางปรัชญามาแกปญหาชีวิตพฤติกรรมตนคนสังคมใหมีความสุขใน

ชีวิต   ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปตามบริบทของชีวิตจริงของคนไทย  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 ส่ิง
ใดมนุษยสงสัยส่ิงนั้นเปนส่ิงที่มนุษยสนใจ ส่ิงที่มนุษยสนใจยอมเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน
เรื่องที่อยูนอกตัวมนุษยหรืออยูในตัวมนุษย เราอาจไมรูตัววาวิถีชีวิตที่เราดําเนินอยูนี้ ไมวาวิทยาศาสตร ระบบ
การเมือง ระบบเศรษฐกิจ ปญหาส่ิงแวดลอม ไปจนถึงปญหาเฉพาะเชน การทําแทง ลวนมีปรัชญาเขาไป
เกี่ยวของท้ังส้ินหากเรายอนดูประวัติของปรัชญาตะวันตก ปรัชญาเริ่มตนดวยความอยากรูอยากเห็นของมนุษย 

 เม่ือกลาวถึงความสุขก็จะมองความสุข 2 ทาง คือความสุขภายนอกกับความสุขภายในในทางปรัชญามี

หลักความสุขดงัน้ี  

1. ลัทธิสุขนิยม (Hedonism)  ความสุขทางกายเปนยอดปรารถนา 

  2.  อัตนิยม ( egoism ) ความสุขทางกายที่มนุษยปรารถนาน้ัน โดยทัว่ไปยอมปรารถนาเพ่ือตนเอง 
หรือเครือญาติของตน 

3. ลัทธิประโยชนนิยม (utilitarianism)  ลัทธิประโยชนนยิมเปนลัทธิสุขนิยมประเภทหนึง่ แต
เปนลัทธิที่มิไดเอาความสุขของตนเปนทีต้ั่ง 
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จุดมุงหมายชวีติ ตองพิจารณาคุณคาของชีวติใน 3  ดาน คือ 

ก.จุดมุงหมายชีวิต ตองพิจารณาคุณคาของชีวิตในประโยชนปจจุบันท่ีตามองเห็น คือ 

1. มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืน 

2. มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ 

3. มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถอืในสังคม 

4. มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ 

ทั้งหมดนี้พึงใหเกิดโดยมีธรรม และใหหรือปฏิบัติใหเกิดสุขโดยชอบ ทั้งแกตนและผูอ่ืน 

ข.จุดมุงหมายชีวิต ตองพิจารณาคุณคาของชีวิตในประโยชนเบื้องหนา คือ 

1. ความอบอุนซาบซ้ึงสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ 

2. ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแกการสุจริต 

3. ความอ่ิมใจ ชีวิตมีคุณคา ที่ไดเสียสละทําประโยชน 

4. ความแกลวกลา ม่ันใจ ท่ีมีปญญาแกปญหานําชีวิตได 

5. ความดลงจิตม่ันใจ วาไดทํากรรมดี มีทุนประกันภพใหม 

ค.จุดมุงหมายชีวิต ตองพิจารณาคุณคาของชีวิตในประโยชนอยางยิ่ง 

1. ไมหวั่นไหวไปตามความผันผวนปรวนแปรตาง ๆ  

2. ไมผิดหวังเศราบีบค้ันจิตเพราะความยึดติดถือม่ัน 

3. ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดช่ืน เบิกบานใจตลอดเวลา 

4. เปนอยูและทําการดวยปญญาซ่ึงมองท่ีเหตุปจจัย 

ถาบรรลุจุดมุงหมายถึงข้ันประโยชนเบ้ืองหนาข้ึนไป เรียกวาเปน “บัณฑิต” 

จุดหมายหรือประโยชน 3 ขั้นนี้ แยกเปน 3 ดาน 

1. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตนหรือประโยชนตน คือประโยชน 3 ข้ันขางตน ซ่ึงพึงทําใหเกิดข้ึนแกตนเอง  

2. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอ่ืนหรือประโยชนผูอ่ืนคือ ประโยชน 3 ข้ันขางตน ซ่ึงพึงชวยเหลือใหผูอ่ืนหรือ

เพ่ือนมนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของเขาเองข้ึนไปจนเขาถึงตามลําดับ 
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3. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกันหรือประโยชนทั้ง 2 ฝายคือ ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของ 

ชุมชนหรือสังคม รวมทั้งภาวะและปจจัยแวดลอมตาง ๆ ซ่ึงพึงชวยกันสรางสรรคบํารุงรักษา เพ่ือเกื้อหนุนใหทั้ง

ตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย 3 ข้ันขางตน 

แนวทางการพัฒนาตนใหเปนคนท่ีสมบูรณ  

มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตวท้ังหลายอ่ืน ส่ิงที่ทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือ
การศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนามนุษยที่ฝก ศึกษาหรือพัฒนาแลว ช่ือวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจัก
ดําเนินชีวิตที่ดีงามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี  

มนุษยที่จะช่ือวาฝก ศึกษาหรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผูเปนสมาชิกใหมของมนุษยชาติ 
พึงมีคุณสมบัติที่เปนตนทุน ๗ ประการ ที่เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา 
ซ่ึงเปนหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ผูเปนสัตวประเสริฐอยางแทจริง ดังนี้  

1. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหลงปญญาและแบบอยางท่ีดี คือ อยูรวมหรือใกลชิดกัลยาณ
ชน ที่จะมีอิทธิพลชักนําและชักชวนกันใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปญญา โดยเฉพาะให
เรียนรูและพัฒนาการส่ือสารสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยดวยเมตตา มีศรัทธาที่จะดําเนินตามแบบอยางท่ีดี และรูจัก
ใชปจจัยภายนอกทั้งที่เปนบุคคล หนังสือ และเครื่องมือส่ือสารทั้งหลาย ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู
และความดีงาม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาชีวิต แกปญหาและทําการสรางสรรค  

2. สีลสัมปทา (ทําศีลใหถึงพรอม) มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต คือ รูจักจัดระเบียบความเปนอยู
กิจกรรมกิจการและส่ิงแวดลอมใหเอ้ือโอกาสแกการพัฒนาชีวิต อยางนอยมีศีลข้ันพื้นฐาน คือมีพฤติกรรมที่
ถูกตองในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางเกื้อกูลไมเบียดเบียนกัน 
และในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางวัตถุดวยการกินใชปจจัย ๔ ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีทั้งหลาย 
ในทางท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต เกื้อหนุนการศึกษา การสรางสรรค และระบบดุลยสัมพันธของธรรมชาติ  

3. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะใหถึงพรอม) มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค คือเปนผูมีพลังแหงความใฝรู ใฝดี ใฝ
ทํา ใฝสรางสรรค ใฝสัมฤทธิ์ ใฝความเปนเลิศ อยากชวยทําทุกส่ิงทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวของใหเขาถึงภาวะท่ีดี
งาม ไมหลงติดอยูแคคิดจะไดจะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ที่ทําใหจมอยูใตวังวนแหงความมัวเมา
และการแยงชิง แตรูจักใชอินทรีย มีตาที่ดู หูที่ฟง เปนตน ในการเรียนรู หาความสุขจากการศึกษา และมีความสุข
จากการทําส่ิงดีงาม ดวยการใชสมองและมือในการสรางสรรค  

4. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะท่ีความเปนคนจะใหถึงได คือ ระลึกอยู
เสมอถึงความจริงแทแหงธรรมชาติของมนุษยผูเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ซ่ึงเม่ือฝกแลวจะประเสริฐเลิศ
สูงสุดแลวต้ังใจฝกตนจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปญหา เปนดุจเวทีท่ีทดสอบและพัฒนา



  4

สติปญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนาตนย่ิงข้ึนไป จนเต็มสุดแหงศักยภาพ ดวยการพัฒนาท่ีพรอมทุก
ดานท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา  

5. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล คือ ต้ังอยูในหลัก
ความคิดความเช่ือถือที่ดีงามมีเหตุผล อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ที่จะนําไปสูการพิจารณาไตรตรองสืบสวน
คนควาเปนทางเจริญปญญา และเช่ือการกระทําวาเปนอํานาจใหญสุดที่บันดาลชะตากรรม กับทั้งมีพฤติกรรม
และจิตใจที่อยูในอํานาจเหตุผล แมจะใฝทําใหสําเร็จและดีงามสูงสุด ก็รูเทาทันความเปนไปไดภายในขอบเขต
ของเหตุปจจัยท่ีมีและท่ีทํา ถึงสําเร็จก็ไมเหลิงลอย ถึงพลาดก็ไมหงอยงง ดํารงจิตผองใสเปนอิสระได ไมวูวาม
โวยวายเอาแตใจตน ตลอดจนไมปลอยตัวเลื่อนไหลไปตามกระแสความต่ืนขาวและคานิยม  

6. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม) ตั้งตนอยูในความไมประมาท คือ มีจิตสํานึกใน
ความไมเที่ยง มองเห็นตระหนักถึงความไมคงท่ี ไมคงทน และไมคงตัว ทั้งของชีวิตและส่ิงท้ังหลายรอบตัว ซ่ึง
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ทําใหนิ่งนอนใจอยูไมไดและมองเห็นคุณคา
ความสําคัญของกาลเวลา แลวกระตือรือรนขวนขวายเรงศึกษาและปองกันแกไขเหตุปจจัยของความเส่ือม และ
เสริมสรางเหตุปจจัยของความเจริญงอกงาม โดยใชเวลาทั้งคืนวันที่ผานไปใหเปนประโยชนมากท่ีสุด  

7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม) ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความ
จริง คือ รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน คิดเปน เห็นส่ิงทั้งหลายตามท่ีมันเปนไปในระบบความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัย โดยใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ไมวาจะเพื่อใหเห็นความจริง หรือเพื่อใหเห็นแงดาน
ที่จะใชใหเปนประโยชน กับท้ังสามารถแกไขปญหาและจัดทําดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีการแหง
ปญญาที่จะทําใหพึ่งตนเองและเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได (สํ.ม. ๑๙/๑๒๙-๑๓๖/๓๖-๓๗)  

อิมมานูเอล คานท  (Immanuel kant ,ค.ศ. 1724-1804)1  (นักวิทยาศาสตรและนักปรัชญาเมธีเยอรมัน 

สอนปรัชญาท่ีมหาวิทยาลัย โคนิกสเบอรก (Konigsberg) ตําแหนงศาสตราจารย กลาวหนาที่ของคนที่สําคัญ คือ

การสรางความสุขใหตนเอง ดวย  การตั้งใจทําดี (Good will)  ตองเปนความดีในตัวของมันเอง ไมใชกระทําดีเพ่ือ

ความตองการของตนเอง แตมนุษยตองตัดสินใจในส่ิงที่ควรทําเปนหนาที่  (For the sake of duty) เรียกวามนุษย

ทําดีเพราะเปนส่ิงที่ดี ไมใชเพ่ือประโยชนอ่ืนใด หรือ มิไดหวังผลตอบแทน  

 กลาวใหชัดปรัชญาคานท การต้ังใจทําความดี ไมใชทําดีตามความตองการจากประสาทสัมผัสของกิเลส 

เชน ส่ิงยั่วยวน โฆษณา ชักจูง เกิดความหลงใหล ตามใจตัวเอง แตมนุษยตัดสินใจกระทํา เม่ือพิจารณาเห็นวา 

เปนส่ิงที่ควรกระทํา(For the sake of duty) เราทําดี เพราะส่ิงนั้นเปนส่ิงที่ดี เรียกวาเราใชเหตุผลเหนือความ
                                                            

1
 ไพฑรูย มณไีพโรจน .ปรัชญากินได .กรุงเทพ ฯ ออฟเซ็น ครีเอช่ัน จํากัด ,2551 หนา145 
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ตองการ เหนือประโยชนอ่ืนใด นอกจากความดี ที่มีผลในตัวของการกระทําในสิ่งทีดี ความท่ีไดจากผลพลอยได

ในการทําดี 

 

ปรัชญาตนกับคน 

คุณสมบัติของคนที่สมบูรณแบบ 

คนสมบูรณแบบหรือมนุษยโดยสมบูรณ ซ่ึงถือไดวาเปน สมาชิกท่ี ดีมีคุณคาที่แทจริงของมนุษยชาติ ซ่ึง

เรียกไดวาเปนตนเต็มคน ผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและความสามัคคี มีธรรม หรือ มีคุณสมบัติ 

โดยมีหลัก 7 ประการดังตอไปนี้ 

1. ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ หรือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลาย ท่ีตนเขาไปเกี่ยวของใน

การดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหนาที่และการดําเนินการตาง ๆ รูเขาใจส่ิงที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตาม

เหตุผล เชน รูวาตําแหนง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางไร มีอะไรเปนหลักการ 

จะตองทําอะไรอยางไร จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่เปนไปตามหนาท่ีและความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้

เปนตน ตลอดจนข้ันสูงสุดคือรูเทาทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติตอโลกและชีวิต

อยางถูกตอง มีจิตใจเปนอิสระไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตนั้น 

2. อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือรูความหมายและความมุงหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ 

เขาใขวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาที่ตนทําอยูอยางน้ัน ๆ ดําเนินชีวิตอยางน้ัน เพ่ือประสงค

ประโยชนอะไรหรือควรจะไดบรรลุถึงผลอะไร ที่ใหมีหนาที่ ตําแหนง ฐานะ การงานอยางนั้น ๆ เขากําหนดวาง

กันไวเพื่อความมุงหมายอะไร กิจการที่ตนทําอยูขณะนี้ เม่ือทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง เปนผลดีหรือผลเสีย

อยางไร ดังน้ีเปนตน ตลอดจนถึงข้ันสูงสุด คือ รูความหมายของคติธรรมดา และประโยชนที่เปนจุดหมายแทจริง

ของชีวิต 

3. อัตตัญุตา รูตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเราน้ัน วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด 

ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม และทําการตาง ๆ ให

สอดคลองถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอกงามถึงความสมบุรณย่ิงข้ึนไป 

4. มัตตัญุตา รูประมาณ คือ รูจักพอดี เชน รูจักประมาณในการบริโภค ในการใชจายทรัพย รูจักความ

พอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตาง ๆ ตลอดจนการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่น

เริงท้ังหลาย  ทําการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพื่อผลดีแทจริงที่พึงตองการ โดยมิใชเพียงเพื่อผลดี
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แทจริงท่ีพึงตองการ โดยมิใชเพียงเพ่ือเห็นแกความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแตใจของตน แตทําตามความพอดีแหง

เหตุปจจัยหรือองคประกอบทั้งหลาย ที่จะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นดวยปญญา 

5. กาลัญุตา รูกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจทําหนาที่การ

งาน ปฏิบัติการตาง ๆ และเกี่ยวของกับผูอ่ืนเชน รูวา เวลาไหน ควรทําอะไร อยางไร และทําใหตรงเวลา ใหเปน

เวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตลอดจนรูจักกะเวลาและวางแผนการใชเวลาอยาง

เหมาะสม 

6. ปริสัญุตา รูชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมชน และชุมชน รูการอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมชน 

และตอชุมชนน้ันวา ชุมชนน้ีเม่ือเขาไปหา ควรตองทํากิริยาอยางนี้ ควรตองพูดอยางน้ี ชุมชนนี้มีระเบียบวินัย

อยางน้ี มีวัฒนธรรมประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางน้ี ควรเกี่ยวของ ควรตองสงเคราะห ควรรับใช ควร

บําเพ็ญประโยชนใหอยางน้ี ๆ เปนตน 

7. ปุคคลัญุตา รูบุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และ

คุณธรรม เปนตน ใคร ๆ ย่ิงหรือหยอนอยางไร และรูจักท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ ดวยดีกวา ควรจะคบหรือไม 

ไดคติอะไร จะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ หรือจะแนะนําส่ังสอนอยางไร จึงจะไดผลดี ดังนี้ 

เปนตน 

การอยูรวมกันกบัคนอื่นมีหลักการปฏิบัติ 3 ประการ 

1. การปฏิบัติตนในทางท่ีดีทางกาย 

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 พกูแตคําจริง มีเหตุผล มีสาระ ถูกกาลเทศะ 

3.  ความประพฤติดีทางจิตใจ คิดในสิ่งท่ีดีถูกตอง 
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3.1 ไมโลภ รูจักเสียสละ มีใจเผื่อแผ 

3.2 ไมคิดราย มุงเบียดเบียน รูจักปรารถนาดี มีมิตรไมตรี 

3.3 มีสัมมาทิฏฐิ เขาใจหลักกรรมะวา ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว เขาใจหลักความจริงของชีวิต   

พุทธทาสภิกขุ กลาวการทํางานของคนในแตละคนตองปรัชญาวา ทํางานใหสนุกไดอยางไร ใหมองงาน 

คือหนาท่ีท่ีตองทํา    หนาท่ี ส่ิงท่ีจําเปนสําหรับชีวิตทุกชนิดและทุกระดับ  ผลของการทําหนาท่ี คือ ความรอด

ตามคําสอนทุกศาสนา  มี 2 ระดับ 

 1.ความรอดทางรางกายใหมีความสุข 

 2.ความรอดทางจิตใจมีความสุขใจ 

ถาทํางานแลวมีความทุกขกายและ ใจ เรียกวาผิดหนาที่ และจะไปไมรอดทั้งทางกาย และจิตใจ  ดังนั้น 

ใครมีหนาท่ีอะไรก็รับผิดชอบหนาที่ของตนใหดี เชน หนาที่ บิดา มารดา ครูอาจารย นักศึกษา นักเรียน เพื่อน 

นายจาง-ลูกจาง เปนตน 

ปรัชญาของตนกับสังคม 

 การอยูรวมกับสังคมหมูมากยอมมีความขัดแยงทางความคิด การกระทํา บนความเช่ือของแตละคน 

เพ่ือใหการอยูรวมกันไดโดยไมขัดแยงตองยอมรับความจริงในดานความเช่ือท่ีแตกตาง ความคิดที่แตกตาง การ

กระทําที่แตกตางโดยไมเดือดรอนตนและผูอ่ืน กลาวไดวา อยูรวมกันในความแตกตางแตไมแตกแยกโดยอาศัย

แนวคิดตามหลักคุณธรรมดังตอไปนี้ 

1. มีความรัก (เมตตา) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรีซ่ึงกันและกัน 

2. มีความเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืนและกรุณา คือ ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข เม่ือเขาประสบความทุกข

หรือเดือดรอน 

3.มีความเบิกบานพลอยยินดี (มุทิตา) คือ เม่ือเห็นผูอ่ืนมีความสุขก็ดใีจ ไมคิดอิจฉาริษยา 

4.มีใจเปนกลาง (อุเบกขา) คือ มองเห็นวาการที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือช่ัวตองประกอบไปดวยเหตุและ

ผลตามหลักความจริง 

เม่ืออยูรวมกันไดเอง สังคมหมูมากตองรูจักสรางความสามัคคีในหมูคณะดวย หลักสังคหวัตถุ 

1. รูจักให (ทาน) เอ้ือเฟอเผือแผ เสียสละ แบงปน สงเคราะหดวยปจจัย 4  

2. พูดจาไพเราะ (ปยวาจา) พูดคําสุภาพ ใหกําลังใจ มีเหตุผล สมานสามัคคี 
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3. ทําประโยชนแก เขา  ( อัตถจริยา)  ชวยแกปญหาและสงเสรมในดานจริยธรรรม  สราง

สาธารณประโยชน เปนตน 

4.  วางตนไดเหมาะสม (สมานนัตตา) เสมอตนเสมอปลาย ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รวมกิจกรรม สังคมดวยดี  

ปรัชญาตนกับสังคม มุงแกปญหาการอยูรวมกันกับผูอ่ืนใหมีความสุขดวยการยึดหลักการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. พ่ึงตนเองได 

2. อยูรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 สรุปได ปรัชญาชีวิต มุงศึกษาคุณคาของชีวิตในการพัฒนาตนใหมีความสุข เขาใจคนอื่น และอยู

รวมกันไดอยางมีความสุขโดยอาศัยหลักและแนวความคิดทางปรัชญาไปประยุกตใชในการทําหนาที่ของตน

เพ่ือใหชีวิตมีความสุขตามหลักความจริงในโลกยุคโลกาภิวัตน หรือ เรียกยุคขาวสารขอมูล ที่ตองรูจักใชเหตุผล

ดวยสติและปญญา  

 

 

คําถาม  

1. นักศึกษาคิด การกําหนดจุดมุงหมายของชีวิต มีเปาหมายเพ่ืออะไร 

2. นักศึกษามีปรัชญาชีวิตตนเองวาอยางไร 

3. เพราะเหตุใดเราจึงตองทําความดีเพื่อตนเอง 

4. เพราะเหตุใดเราจึงตองทําความดีกับคนอ่ืน 

5. การทํางานรวมกับผูอ่ืนใหความสุขควรปฏิบัติตนอยางไร 
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