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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักจิตนิยามในพระพุทธศาสนา
เถรวาท หลักศีลธรรมสากลและข้อจ ากัดของศีลธรรมในปัจจุบัน และเพื่อวิเคราะห์จิตนิยามใน
ฐานะมโนส านึกทางศีลธรรมสากล งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารโดยมีวิธีด าเนินการวิจัย
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า จิตนิยามคือกฏหรือตัวก าหนดของจิตซึ่งมี
ธรรมชาติเกิด-ดับตลอดเวลา และเป็นไปตามปัจจัยปรุงแต่ง จิตแบ่งออกเป็น ๓ คือ กุศลจิต 
อกุศลจิต และอัพยากตจิต ท าหน้าที่ปรุงจิตให้แสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกตามตัวปรุงแต่งจิต  
หลักศีลธรรมทั่วไปยังติดอยู่ในกรอบของการคิดแบบมีตัวตน แต่จิตยามใช้สติสัมปชัญญะก าหนดรู้
สภาวะของจิตที่ก าลังด าเนินไปอยู่ทุกขณะจนสามารถจ าแนกรู้ตนว่าสภาวะของจิตก าลังอยู่ใน
ภาวะกุศลหรืออกุศล ซึ่งจะสร้างความปกติของกายภาพด้วยกุศล เพราะสติจะยับยั้งไม่ให้จิตถูก
ปรุงแต่งด้วยอกุศล ยังเปิดให้มีการพัฒนาพฤติกรรม และยังใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการกระท า ซึ่ง
สามารถแก้ไขข้อจ ากัดและความบกพร่องของศีลธรรมทั่วไปได้ 
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Abstract 

 

This academic paper is a part of research work entitled ‘An Analysis of 
Cittaniyāma (Psychic Law) as Universal Moral Conscience’ focuses on a study of 
the principle of Cittaniyama in Theravada Buddhism, analysis of moral principles 
and analyzing the principle of Cittaniyama as a universal moral conscience. This 
research is a documentary, taken data from primary sources and related 
documents. The findings were that Cittaniyāma is a regulation or law of 
mentality. The mentality or mind naturally occurs-extinguishes in every moment, 
depending on its factors. It divided into 3 categories: wholesome, unwholesome 
and neutral consciousness. All general moral thoughts are engaged with just 
reasoning and self-cling while cittaniyama uses mindfulness and awareness to 
observe the current of consciousness with its factors in every moment. It can 
prevent and subdue the immoral deeds, opening for higher moral development, 
valuating all acts and final it can solve moral disputes. 

 

Keywords: Psychic law, morality, moral conscience, wholesome consciousness 
 (ส่วนน้ีให้คงไว้ห้ามลบทิ้งหรือเคาะ Enter) 

 

๑. บทน า 
ปัจจุบันกลุ่มประชาคมอาเซียนได้

สร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมเป็นประชาคม
เดียวกัน และได้พยายามเผยแผ่ศูนย์พัฒนา
และรณรงค์ด้านศีลธรรมจริยธรรมในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนโดยได้ร่วมมือกันระหว่าง
Moral Promotion Center กับ National 
Council for Child and Youth 
Development (NCYD) เพื่อศึกษาแนวคิด
หลักศีลธรรมที่ท าให้เกิดความเข้าใจและอยู่

ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เจริญรุ่งเรือง๒ และ
รัฐบาลของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญใน
การเสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อช่วยการพัฒนามนุษย์ควบคู่ไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม๓ เนื่องจาก
สภาพสังคมปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมทาง

                                                      
๒ Moral Promotion Center (Public 

Organization), ASEAN Morality, (Bangkok: 
Infinite Globaltrade, Co.Ltd., 2014), p. 27. 

๓
 รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ครบรอบ ๑ ปี  (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ -๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๘), หน้า ๑๓๒. 
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ศีลธรรมอย่างหนัก  เพราะกรอบความคิดเชิง
ศีลธรรมทั่วไปที่น ามาเป็นบริบทเป็นหลัก
ศีลธรรมตะวันตกซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความคิดเห็น (Thought) ที่เกิดจากการยึดถือ
ตัวตน (อหังการ) และสิ่งรอบข้าง (มมังการ) 
จึงสร้างข้อจ ากัดและความไม่สมบูรณ์ในการ
อธิบายการกระท าและเป้าหมาย นักศีลธรรม
ของไทยจ านวนมากก็นิยมน าหลักการดังกล่าว
มาอธิบายหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาให้
ไปในทางข้อห้าม ซึ่ ง เป็นไปทางลบ การ
แก้ปัญหาด้านศีลธรรมจึงไม่สามารถท าได้
อย่างสมบูรณ ์พระพุทธศาสนาถือว่าจิตเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดเพราะเป็นทั้งเหตุและผลในฐานะ
เป้าหมายของการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญารู้
แจ้งความจริงซึ่งจะมีอานิสงส์ท าลายความหลง 
ความโกรธ โลภและกิเลสทั้งหลายได้อย่าง
เด็ดขาดและสร้างความมั่นคงให้ เกิดกับ
ศีลธรรม โดยมีสมมติฐานว่าจิตนิยามในนิยาม
ทั้ง ๕ สามารถน ามาสร้างเป็นมโนส านึกทาง
ศีลธรรมเพิ่มเติมให้กับหลักศีลธรรมทั่วไป
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้เครื่องมือคือสติและสัมปชัญญะของแต่
ละคนตรวจภาวะจิตตนเองทั้งฝ่ายกุศลหรือ
กุศลซึ่งเป็นวิธีการทางศีลธรรมที่ตั้งอยู่บนหลัก
สัจธรรมสากลจะช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่อง
ด้านศีลธรรมของทฤษฎีต่าง ๆ ในเชิงปฏิบัติ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาสังคมและการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในระยะยาว 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย
เรื่อง “วิเคราะห์หลักจิตนิยามในฐานะมโน
ส านึกทางศีลธรรมสากล” ส าหรับ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอในบทความนี้มี
๔ ข้อ คือ  

๒.๑ เพื่อวิเคราะห์หลักจิตนิยามใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทให้เห็นความส าคัญ
ของหลักค าสอนเรื่องจิตและกฏธรรมชาติของ
จิต 

๒.๒ เพื่อวิเคราะห์หลักแนวคิดและ
ข้อจ ากัดทางศีลธรรมทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนะศีลธรรมพร้อมทั้งประเด็นปัญหา 

๒.๓ เพื่อวิเคราะห์จิตนิยามในฐานะ
มโนส านึกทางศีลธรรมสากลซึ่งเป็นทางเลือก
หนึ่งซึ่งสามารถน าไปใชไ้ด้กับการพัฒนามนุษย์
และสังคมในระดับสากล 

๒.๔ เพื่อน า เสนอนวัตกรรมทาง
ศีลธรรมเชิงหลักการและการปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อให้สอดคล้องหลัก
จิตนิยามสากล 
 
๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

โครงการวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบเอกสาร (Documentary Research) 
เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
มีวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

๑) รวบรวมข้อมูล โดยศึกษารวบ
คว ามรู้ เ รื่ อ ง จิ ตนิ ย า ม ในพระ ไ ต รปิ ฎก      
อรรถกถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
คัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ให้เป็นระบบเพื่อ
น าไปใช้วิเคราะห์ 

๒) ศึกษาทบทวนเนื้อหาของไตรภูมิ
กถาที่มีอิทธิพลต่อคตินิยมในสังคมไทยจาก
ต้นฉบับสมัยต่าง ๆ และฉบับที่ตีพิมพ์เผยแผ่
ร่วมสมัย 
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๓)  น าหลักการของจิตนิยามมา

วิเคราะห์และจัดเนื้อหาให้สอดคล้องเพื่อ
น าเสนอจุดเด่นของงานวิจัยที่ได้ค้นพบใหม่
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้นทางปฏิบัติ 

๔) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เรียบ
เรียง บรรยายเชิงพรรณนา เสนอผลงานให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 

 
๔. ผลการวิจัย 

๔.๑ จิตนิยามในพระพุทธศาสนา
เถรวาท 

ค าว่า จิต (Citta) แปลว่าธรรมชาติที่
รู้คิด คือรู้อารมณ์๔ ส่วน ค าว่า นิยาม หมายถึง 
ความตั้งอยู่ตามธรรมดา เป็นเครื่องน า กฎ  
ระเบียบ  วัตร ข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติ 

ตาม๕ ภายหลังหมายถึง ความ
แน่นอน แบ่งออกเป็น ๕ คือ อุตุนิยาม พีชนิ
ยาม จิตตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม
ตามล าดับ  ดังนั้น จิตนิยาม จึงหมายถึง กฏ
หรือการด าเนินไปของจิต๖ ดังพุทธพจน์ว่า 
“การเกิดขึ้นแห่งสัมปฏิจฉันนะเป็นต้นใน
ล าดับแห่งจักขุวิญญาณเป็นต้น นี้เป็นจิตนิยาม 
ความเป็น ไปแห่งความหวั่ น ไหวในหมื่ น
โลกธาตุ ในการเสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดา

                                                      
๔ วิ.มหาวิ. (บาลี) ๑/๓/๖. 
๕ พระมหาสมปอง มุทิโต.  อภิธาน

วรรณนา. พิมพ์ครั้งที่  ๒.(กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ากัด,  ๒๕๔๗). 
หน้าง ๕๑๐. 

๖ ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔.  

แห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย นี้ชื่อธรรมนิยาม”๗ 
ซึ่งธรรมชาติของจิตมีพุทธพจน์อธิบายไว้ว่า 

“ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโน
บ้าง วิญญาณบ้าง ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวง
หนึ่ ง ดั บ ไป  ตลอดทั้ ง กล างคืนและ
กลางวัน เปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปใน
ป่าเล็กและป่าใหญ่ จับกิ่งไม่ ปล่อยกิ่งไม้
นั้นแล้วจับกิ่งอื่น  ปล่อยกิ่งนั้น แล้วย่อม
จับกิ่งอื่นต่อไป ชีวิต อัตภาพ สุขและ
ทุกขทั้งปวงเป็นสิ่ง(ธรรม) ที่ประกอบกัน
เกิดขึ้น ชั่วขณะจิตเดียว ขณะย่อมหมุน
ไปอย่างรวดเร็ว เทวดาผู้ด ารงอยู่ได้ตั้ง 
๘๔,๐๐๐ กัปก็มิได้ประกอบด้วยจิต ๒ 
ดวง (ในขณะเดียวกัน) เป็นอยู่ได้  เราไม่
เห็นธรรม (สิ่ง) อื่นแม้สักอย่างเดียวเลยที่
เปลี่ยนแปลงได้ เร็วเหมือนจิตนี้เลย  จิต
นี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับ
อะไรไม่ได้ง่าย”๘ 

จิตมีลักษณะเฉพาะตัว คือ การรู้
อารมณ์ มีลักษณะพิเศษ ๔ อย่าง คือ  ๑) มี
การรับอารมณ์เป็นลักษณะ ๒) เป็นประธาน
ในธรรมทั้งปวงเป็นหน้าที่ ๓) มีการเกิดขึ้น
ต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏ ๔) มี
นามรูปเป็นเหตุใกล้ให้เกิด๙ ธรรมชาติของจิต
เมื่อดับแล้วจะมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นทันทีในการ
ท างานแต่ละขณะจะใช้เวลาของการเกิดดับ

                                                      
๗ ที.อ. (ไทย) ๒/๓๔, สงฺคณี.อ. (ไทย) 

๔๐๘. 
๘ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๔๘/๙. 
๙ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะ

สุนทร), ลักขณาทิจตุกกะแห่งปรมัตถธรรม , 
พิมพ์ครั้ งที่  ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
วิญญาณ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑. 
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นับเป็น ๑ ดวงจิตเท่านั้นและท าหน้าที่เสร็จ
ภายในคือ ประกอบด้วยองค์ของจิตแต่ละหนึ่ง
ขณะมีช่วงของการท างาน ในพระอภิธรรมได้
จ าแนกประเภทของจิตคือ ๑) อกุศลจิต มี
ทั้งหมด ๑๒  ๒) กามาวจรโสภณจิต มีทั้งหมด 
๒๔  ๓ )  อ เหตุ กจิ ต  มีทั้ งหมด  ๑๘  ดว ง  
๔) รูปาวจรจิต ๑๕ ๕) อรูปาวจรจิต๑๒  
๖) โลกุตตรจิต ๘  นอกจากนั้นจิตมีหน้าที่ ๑๔ 
ประการคือ ๑) ปฏิสนธิกิจท าหน้าที่สืบต่อภพ
ใหม่ ๒) รักษาองค์แห่งภพคือรักษากรรมวิบาก
ของรูปนามสืบต่อจากปฏิสนธิวิบากจิตและ
ปฏิสนธิกรรมชรูปให้ด ารงอยู่ ในภพนั้น ๆ  
๓) พิจารณาน้อมนึกอารมณ์ที่ปรากฏใหม่ใน
ปจัจุบันชาติ ๔) เห็นรูปทางตา ๕) ได้ยิน ๖) รู้
กลิ่นคือคันธารมณ์ ๗) รู้รส ๘) รู้สัมผัสโผฏฐัพ
พารมณ์ ๙) รับรู้ปัญจารมณ์ ๑๐) ไตร่สวน
อารมณ์ต่อจากสัมปฏิจฉันนจิต ๑๑) ตัดสิน
ก าหนดปัญจารมณ์ โดยความเป็นกุศล อกุศล 
๑๒) ชวนกิจการเสพอารมณ์ ๖ ด้วยกุศล 
อกุ ศล  กิ ริ ย า จิ ตและ โลกุ ตตรวิ บ ากจิ ต  
๑๓) เก็บอารมณ์ที่ เหลือจากชวนเสพแล้ว  
๑๔) เคลื่อนจากภพปัจจุบัน (ตาย) เป็นจิตดวง
สุดท้ายในภพชาติหนึ่ง ๆ เรียกว่า จุติจิต๑๐ 
เนื่องจากธรรมชาติของจิตมีสภาวะเกิดขึ้นและ
ดับไป โดยมีปัจจัยทั้งที่เป็นส่วนภายในและสิ่ง
เร้าที่ถือว่าอยู่ภายนอกมากระตุ้นและปรุงแต่ง
อยู่ตลอดเวลา ภาวะของความเป็นบุคคลก็ไม่มี
ความคงที่เพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงเป็น
การเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

                                                      
๑๐ สุจินตร์  บริหารวนเขตต์, ปรมัตถ

ธ รรมสั ง เ ขปจิ ต สั ง เ ขปแล ะภ าคผนวก , 
(กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า
๑๘๐. 

ภาวะจิตให้มีสภาพของความรู้พร้อมและ
ตื่นตัวกับความเป็นจริงอยู่เสมอเพื่อให้จิตมี
คุณภาพเชิงบวกคือเป็นกุศลมากกว่าที่จะถูก
ปรุงแต่งโดยภาวะจิตที่เป็นอกุศล 

๔.๒ หลักศีลธรรมทั่วไป 
ค าว่าศีลธรรมจากภาษาอังกฤษว่า 

moral หมายถึง สภาวะทางศีลธรรม ใช้ใน
ความหมายถึงตัวของความประพฤติโดยตรง 
เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณา๑๑ ศึกษาปัญหาที่ว่าด้วยการ
กระท าใดควร-ไม่ควรท า ผิด-ถูก ดี-ชั่ว โดยมี
ปัญหาส าคัญของศีลธรรมคือ ๑) อะไรคือ
ความดีสูงสุด ๒) อะไรคือเกณฑ์การตัดสินการ
กระท า  ๓) อุดมคติของมนุษย์   ปัจจุบัน
แนวคิดทางศีลธรรมที่มีอิทธิพลต่อระบบการ
คิดของปัจเจกชนและสังคมในการสร้างกรอบ
แนวคิดทางศีลธรรมจริยธรรม การประเมินค่า
พฤติกรรม มีพื้นฐานมาจากแนวคิดหลัก ๓ 
กลุ่มใหญ่ คือ  

๑) หลักศีลธรรมแบบกรณียธรรม
ของค้านท์ ได้เสนอหลักเกณฑ์ทางศีลธรรม
แบบตายตัว เช่น เดียวกับหลักเกณฑ์ทาง
คณิตศาสตร์คือเป็นความรู้ที่มีพื้นฐานมาจาก 
ความรู้ก่อนประสบการณ์ (A priori 
knowledge) เนื่องจากเหตุผลเชิงปฏิบัติเป็น
กระบวนการท างานของจิตในส่วนของความดี
ชั่ว กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมต้องมีลักษณะเป็น
สากล เพราะมนุษย์ทุกคนสามารถสร้าง
กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมได้เหมือนกัน ความดี-
ชั่ว  ความผิด-ถูก มีความเป็นวัตถุวิสัยคือเป็น

                                                      
๑๑ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, จริยศาสตร์, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๒๐), หน้า ๔. 
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สิ่ งที่ มี อยู่ จ ริ ง ในตั ว เอง เช่ น เดี ยวกันกั บ
คณิตศาสตร์ว่า  ๒ + ๒ = ๔  ความจริงนี้เป็น
สิ่ งสากลในตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือ
เงื่อนไขใดๆ ภายนอก ส่วนผลของการกระท า
ไม่ถือเป็นมาตรฐานของการตัดสินความดีและ
ความชั่ว คุณค่าทางศีลธรรมให้พิจารณาส านึก
คือ เจตนา (Volition) เจตนาที่ดีจึงเป็นสิ่ง
ตายตัวและไม่มีข้อจ ากัดและน าไปเป็นเกณฑ์
ตัดสินการกระท า และที่ส าคัญคือเจตนามี
คุณค่าในตัวมันเอง (Value in It-Self) การ
กระท าทุกอย่างที่เกิดจากเจตนาดีจะต้องเป็น
สิ่งที่ถูกต้อง มีคุณค่าและดีเสมอ โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงผลที่จะตามมา๑๒

 
กฎของความคิดบริสุทธิ์มุ่งไปที่การ

กระท าต่างๆ ซึ่งต้องออกมาจากเจตนา เจตนา
เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณค่าที่แท้จริงของการ
กระท า  นอกจากนั้นเจตนาก็ยังสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้โดยการพัฒนาให้จิตมีเหตุผล
แยกแยะ กฎของความคิดบริสุทธิ์เปิดช่องให้มี
การใช้เหตุผลเพื่อน าไปสู่ความเป็นจริงสากล 
และยังมีพื้นฐานมาจากแนวคิดในเชิงคุณค่าซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติของจิตคือ  
๑)มนุษย์มี เป้ าหมายในตั ว เอง  ( End-in- 
itself) ๒ )  ม นุ ษ ย์ เ ป็ น อิ ส ร ะ ใ น ตั ว เ อ ง 
(Autonomy) หมายถึงการที่มนุษย์นั้นมีความ
เป็นสากลและมีเป้าหมายในตัวเองจึงสามารถ
สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะ
ปฏิบัติตามกฎนั้น  “เจตจ านงของสัตที่มี
เหตุผลทั้งมวลคือเจตจ านงแห่งการบัญญัติกฎ

                                                      
  ๑๒ Immanuel Kant, Groundwork 

of the Metaphysics of Morals, Trans. By 
Mary Gregor, (London: Cambridge 
University Press, 1997) (GMM), หน้า 7-8. 

อันเป็นสากล”๑๓ การใช้เหตุผลนั่งเองคือ
เครื่องมือส าคัญของการสร้างความเข้าใจเรื่อง
ศีลธรรมและกฏศีลธรรม  ๓) หลักการของ
หน้าที่ (Duty) มีลักษณะคือ (ก) กฏศีลธรรม
เกิดจากแรงกระตุ้นหรือส านึกในหน้าที่ (The 
Motive of duty)๑๔  (ข) ส านึกศีลธรรมเกิด
จากความตั้งใจกระท าต่อหน้าที่ (Formal 
Principle of Duty) (ค) การกระท าที่เป็น
ศีลธรรมจะต้ อง เกิ ดจากการ เคารพกฎ 
(Reverence for the law)  โดยการพัฒนา
ความรู้ ๓ ระดับคือ ๑) ระดับความเข้าใจใน
หลักการแห่งเหตุผล ๒) ระดับปฏิบัติตาม
หน้าที่ เป็นการตรวจสอบการกระท าของตัว
เราเองว่าเกิดจากเจตนาดีหรือไม่ ๓) ระดับ
การเคารพกฎของศีลธรรมซึ่งมีความเก่ียวพันธ์
กับสังคม ผู้อื่น ไม่ปล่อยให้จิตถูกดึงโดยแรง
ผลักอ่ืน ๆ ภายนอก ดังนั้นจึงมีค าอยู่ ๓ อย่าง
ที่เป็นห่วงโซ่ส าหรับกฎศีลธรรม ๑) เหตุผล
บริสุทธิ์  + เหตุผลเชิงปฏิบัติ ๒) เจตนาดี  
๓) ส านึกในหน้าที่ เมื่อท าให้สมบูรณ์ตามนี้
ย่อมถือเป็นสิ่งดีและถูกต้องตามกฏศีลธรรม
แน่นอน๑๕

 
๒) หลักศีลธรรมบบแประโยชน์

นิยมของมิลล์  ได้เสนอศีลธรรมแบบ หลักมห
สุข  (The Greatest Happiness Principle) 
โดยยึดความสุขเป็นเป้าหมายหลักในชีวิต 
เรียกว่า ลัทธิประโยชน์นิยมแบบการกระท า 

                                                      
๑๓ Ibid., p. 39. 
๑๔ Ibid., p. 38. 
๑๕ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., จริย

ศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, (พระนครศรี 
อยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๙), หน้า ๒๑๘. 
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(Act-Utilitarianism) โดยถือว่าการกระท าที่
จะถือว่าถูกได้นั้นจะต้องเป็นการกระท าที่
ก่อให้เกิดความสุขแก่มหาชน ความผิดของ
การกระท าอยู่ที่ ก่อ ให้ เกิดความทุกข์แก่
มหาชน โดยการพิจารณามหสุขนั้นพิจารณา
ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าในแต่ละครั้ง การ
กระท าโดยตัวมันเองไม่ได้ ดี ชั่ว ถูก ผิด แต่
ขึ้นอยู่กับว่ามันจะก่อให้เกิดประโยชน์แค่ไหน 
ลัทธินี้จึงสังกัดสุขนิยม เพราะถือว่าความสุข
เป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ ดีกับสุขเป็นเรื่อง
เดียวกัน๑๖ ในการกระท าที่ถูกต้องนั้นจะต้อง
ค านึงถึงปริมาณของความสุขคือ ๑) สิ่งที่ให้
ประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุด ๒) เลือกสิ่ง
ที่เลวน้อยที่สุด ๓) ยึดถือประโยชน์สุขจ านวน
มากที่สุดของคนจ านวนมากที่สุด ๔) ยึดถือ
ประโยชน์แบบเสมอภาคกัน ๕) ไม่ค านึงถึง
เจตนา ๖) ต้องค านึงถึงผู้กระท าด้วยว่าเป็นผู้
หนึ่งที่ต้องได้รับผลการกระท านั้นเหมือนกัน
ในสังคม๑๗ เมื่อท าการค านวนตามนี้แล้วจึงจะ
สามารถน ามาเป็นเกณฑ์ตัดสินได้ว่า การ
กระท าใดมีศีลธรรมหรือไร้ศีลธรรม ในเชิง
ปฏิบัติต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย
ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดทั้งต่อตนและต่อ
ผู้อื่น  

๓) ศีลธรรมของกลุ่มอัตนิยมสมัย
ปัจจุบัน ถือว่า พฤติกรรมทางศีลธรรมและ

                                                      
๑๖ John Stuart Mill, Ethical 

Theories: A Book of Readings, ed.A.l. 
Melden. (Englewood Cliffs: NJ: Prentice 
Hall, 1967), p. 395. 

๑๗  บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต, 
(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโต, ๒๕๔๑), หน้า 
๑๑๑. 

การตัดสินว่าการกระท าใดถูก/ผิด ดี/ชั่ว ควร
กระท า/ไม่ควรกระท า มีความเหตุผลเชิง
ประจักษ์และสามารถใช้เครื่องมือมาช่วย
แก้ปัญหาได้ โดยการท าความเข้าใจพฤติกรรม
และหาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
หรือส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เช่น เพียเจต์  
 (Piaget)๑๘ เชื่อว่า พัฒนาการทางด้าน
ศีลธรรมของวัยรุ่นอยู่ในลักษณะการเชื่อมโยง
หาเหตุผลโดยจะค านึงถึงเจตนาของผู้กระท า
มากกว่า เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์
การใช้ความคิด การสมาคบกับผู้อื่นซึ่ งมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน จะท าให้ชีวิตผ่านช่วง
ระยะวิกฤติซึ่งเป็นเรื่องของการต้องเผชิญ
ปัญหาทั้งด้านศีลธรรมและอศีลธรรม อารมณ์
สับสนต่าง ๆ ก็จะสงบลง ส่วน John Rawls 
ได้เสนอทฤษฎีความยุติธรรม (Theory of 
Justice) ในลักษณะเป็นพันธสัญญา หลักการ
ของความยุติธรรมส าหรับสังคมก็คือเป้าหมาย
ของข้อตกลงกัน เบื้ องต้น  สิ่ ง เหล่ านี้ คื อ
หลักการที่ว่าผู้ที่มีอิสระและมีเหตุผลเกี่ยวข้อง
อยู่กับความสนใจของตนเองจะยอมรับสถานะ
เบื้องต้นของความเท่าเทียมกันดังที่ได้นิยามค า

                                                      
๑๘ อ้ า ง ใ น  ณั ฐ วั ต ร  ลุ ณ ห ง ส์ , 

“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
ครอบครัว สังคมและสภาพแวดล้อมกับการ
ควบคุมตนเองและการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ขอ งนั ก เ รี ย น :  ศึ ก ษา เ ฉพ า ะ นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสมุทรปราการ”, 
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ, ๒๕๔๔), หน้า ๒๑-๒๓. 
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ที่ เป็นพื้นฐานของการคบค้าสมาคมกัน๑๙   
ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามหลักความยุติธรรม
ที่ได้ตกลงกันในตอนเริ่มต้นจะถือว่าสถาบัน
ทางสังคมมีความยุติธรรมถ้าระบบซึ่งวาง
รูปแบบสถาบันสังคมนี้ได้มาจากการมีพันธะ
สัญญาโดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ของการท า
ข้อตกลงซึ่งเป็นขั้นตอนที่สมมุติขึ้นมา๒๐  

นักอัตถิภาวนิยมให้ความส าคัญกับ
จิตและเนื้อหาของจิตซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ
ว่ามีอยู่จริงอย่างปฏิเสธไม่ได้ ธรรมชาติของจิต
มีการส านึกรู้ตัวเองอยู่ เสมอ ส านึกรู้นี้เป็น
อิสระ สร้างความเข้าใจและคิดสร้างสรรค์ 
และอีกนัยหนึ่งคือการที่มนุษย์เป็นอิสระที่จะ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด หมายความว่าคนเรา
มีส านึกเกี่ยวกับตัวเอง ๒ ส่วนคือเราคิดที่จะ
เลือกเรื่องที่เราชอบ  อย่างที่สองคือเราคิด
เลือกที่จะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับในสิ่งที่อยู่ใน
ความคิดของเรา อิทธิพลที่ส่งผลต่อแนวคิด
ด้านศีลธรรมของกลุ่มปรากฏการณ์นิยม คือ 
๑) ธรรมชาติของการส านึกรู้บอกถึงอิสรภาพ
ในการสร้างสรรค์และอิสรภาพในการปฏิเสธ 
๒) ธรรมชาติส านึกรู้จะต้องส านึกรู้ตัวมันเอง 
๓) ส านึกรู้จะต้องมุ่งไปสู่วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ
จะต้องรู้ตัวว่าส านึกรู้วัตถุดังกล่าวด้วย ๔) วัตถุ
แห่งการส านึกรู้จะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามก็ไม่
ส าคัญสิ่งส าคัญคือวัตถุดังกล่าวมีความหมาย
ส าหรับฉันในส านึกของฉัน๒๑ ดังนั้นหลัก

                                                      
๑๙ John Rawls, A Theory of 

Justice, (London: Oxford University 
Press,1973), p. 11. 

๒๐ Ibid., p. 13. 
๒๑ เนื่องน้อย บุณยเนตร, จริยศาสตร์

ตะวันตก: ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ฺทร์ ,

ศีลธรรมของกลุ่มอัตถิภาวนิยมไม่มีกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่เรื่อง
สถานการณ์และกระท าในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ 
มนุษย์แต่ละคนเป็นผู้สร้างสถานการณ์และ
ก าหนดนิยามหรือประเมินการกระท าของ
ตนเอง  

ปัญหาหลักการของศีลธรรมแบบ
เคร่งครัดเด็ดขาดของค้านท์คือไม่ได้สนใจ
ผลลัพธ์ของการกระท า ค้านท์ให้ความสนใจ
ในการสร้ า งองค์ ค ว ามรู้ ที่ เ กี่ ย ว โ ย งกั บ
พฤติกรรมที่ มนุษย์แสดงออกมาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับจิตที่มีเหตุผลมากกว่าจะสนใจ
ค าอธิบายความถูก/ผิดของการกระท า การ
ระบุว่าการกระท าใดผิด จริยศาสตร์เชิงกรณีย
ธรรมจะกลายเป็นส่วนเกิน เนื่องจากสามารถ
ใช้กฎศีลธรรมในสังคมหรือศาสนาโดยไม่ต้อง
อาศัยหลักศีลธรรมของค้านท์ก็ได้๒๒ กฎค าสั่ง
ของศีลธรรมแบบหน้าที่จะระบุถึงความจงใจ
ในขอบเขตแคบๆ (Narrowly directed) คือ
ห้ามไม่ให้ผู้กระท าตัดสินเลือกกระท าสิ่งต่างๆ 
โดยพิจารณาจากผลที่จะที่จะติดตามมาไม่ว่า
กรณีใด ๆ อีกอย่างหนึ่งคือ หลักกฏศีลธรรม
เด็ดขาดแบบค้านท์ปัดความรับผิดชอบไปให้
มนุษย์แต่ละคนใช้เหตุผลที่เชื่อว่ามีอยู่โดย
ธรรมชาติในแต่ละคนหมายความว่าทุกคนรู้ว่า
สิ่งใดเป็นสิ่งผิด/ถูก ดี/เลว และควรท า/ไม่ควร 
อยู่ภายใจจิตแล้ว หากเรามองจากจุดนี้การ

                                                                  
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๑๑. 

๒๒ Davis, Nancy (Ann), 
Contemporary Deontology, In Peter 
Singer (ed.). A Companion to Ethics. 
(Oxford: Blackwell, 1971), p. 212. 
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เรียนรู้ ประสบการณ์ ที่เกิดจากการพัฒนาคน
ให้สอดคล้องปรับสภาพแวดล้อมภายนอกคือ
สังคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าให้เกิดมโน
ส านึกทางศีลธรรมได้เลย   

ประโยชน์นิยมเน้นความสุขของคน
ส่วนใหญ่ คนส่วนน้อยต้องเสียสละ การท าให้
เกิดความสุขแก่คนส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นจะต้อง
ท าให้เกิดความสุขจ านวนน้อย  และความสุข
ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวส าหรับมนุษย์ 
แต่อันที่จริงมีสิ่งที่ดีส าหรับมนุษย์อีกมากมาย 
เช่น  ความรู้ ความงาม ดีงาม จิตที่หลุดพ้น
จากความทาสของกิเลส  เป็นต้น ไม่เป็นความ
จริงที่ความสุขเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์แสวงหา 
มนุษย์บางคนแสวงหาความรู้ คุณธรรม ฯลฯ 
โดยไม่สนใจความสุข ในทางปฏิบัติถ้าน า
แนวคิดนี้ไปเป็นเกณฑ์อย่างเดียว จะน าไปสู่
การ เลื อกการกระท าที่ ชั่ วร้ าย  ทฤษฎีที่
เรียกร้องให้กระท าในสิ่งที่ชั่วร้ายย่อมเป็นหลัก
ศีลธรรมไม่ได้ แนวคิดจากประโยชน์นิยมมอง
มนุษย์ในฐานะเป็นเครื่องจักรซึ่งเป็นทาสของ
กิเลสตัณหามุ่งแสวงหาแต่ความสุข  โดยผ่าน
การค านวณ เพิ่มเกณฑ์ในการใช้ตัดสินเพื่อสิ่ง
ใ ด ค ว ร ท า ห รื อ ไ ม่ ค ว ร ท า ต้ อ ง คิ ด ถึ ง
ผลประโยชน์ที่ติดตามมาจนท าให้เกิดความ
ทุกข์เฉยจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว 

ใ น ป ร ะ เ ด็ น ข อ ง ก ลุ่ ม นั ก คิ ด
ศีลธรรมอัตนิยม คือให้ความสนใจตนเองและ
พฤติกรรมของตนเองเป็นหลักคือเรื่องของ
ประโยชน์ส่วนตน เช่น กลุ่มอัตถิภาพมุ่งสนใจ
เร่ืองความเป็นตัวเองจนกระทั่งมองว่าสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตนเองทุกอย่างมีผลต่อตัวเราเนื่องจาก
การให้ความหมายแก่ปรากฏการณ์เหล่านั้น
โดยตัวเราแต่ละคนนั่นเอง  หากทุกคนคิดและ
ถือปฏิ บั ติ อย่ า งนี้  ชี วิ ตปั จ เ จกชน  และ

โครงสร้างกฎเกณพ์ทางสังคม พันธสัญญา
ความร่วมมือกันของมนุษย์ เป็นต้นคงเป็นสิ่งที่
ไม่แน่นอน และหาความเจริญไม่ได้ 

๔.๓ วิเคราะห์จิตนิยามในฐานะมโน
ส านึกทางศีลธรรมสากล 

ตามกฏของจิตนิยาม การแสดง
พฤติกรรมทางกายวาจา เป็นผลมาจาก
ความคิดซึ่งเป็นการประมวลข้อมูลจากการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัส โดยผ่านโครงสร้าง
ภาษา ท างานเป็นเจตนาผลักดันให้แสดง
พฤติกรรมออกมา จิตเป็นทั้งตัวเหตุและรับ
อารมณ์สุขและทุกข์ซึ่งจัดเป็นผู้รับผลของการ
กระท าเป็นกุศลและอกุศลตามปัจจัยที่เกิดกับ
จิต พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกจึงเป็น
เพียงผลที่ เกิดภายในของจิต  การแสดง
พฤติกกรรมของจิตมี ๓ ขั้น คือ ๑) วิีติกกมะ 
หรือระดับจิตส านึก ในระดับนี้จิตจะผลักดันให้
เกิดการกระท าที่แสดงออกมาทางด้านร่างกาย
และค าพูด ๒) ปริยุฏฐานะ หรือระดับภาวะกึ่ง
ส านึก เป็นภาวะของพฤติจิตครุกรุ่นอยู่ใน
ภายในยังไม่ได้แสดงอาการออกมาทางด้าน
ร่างกาย ๓) อนุสัย หรือระดับใต้ส านึก จิตคละ
เคล้าอยู่กับสิ่งปรุงแต่งจิตระดับลึก คือ โลภ 
โกรธ หลง ภาวะกุศลจิตนี้ก็ไม่ได้คงตัวอยู่เที่ยง
แท้ถาวร เกิดและดับไปอยู่ตลอดเวลา ปัญหา
เร่ืองความดีแบบถาวรก็จะหมดไป ส่วนเจตนา
หมายถึงความตั้งใจหรือแนวโน้มซึ่งตัดสินใจ
กระท า การบา งสิ่ ง มี ลั กษณะคลุ ม เครื อ
เนื่องจากเจตนาคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างพฤติของ
จิตและการตัดสินใจกระท า ประเด็นปัญหา
เหล่านี้จะถูกแก้ไขตามธรรมชาติเพราะมี
สติสัมปชัญญะเป็นตัวกรองและคอยตรวจสอบ
การกระท าอยู่ตลอดเวลาว่าภาวะจิตใดเป็น
กุศลและอกุศล  สติและสัมปชัญญะเป็น
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คุณสมบัติในตัวของจิตสร้างวิธีการซึ่งไม่มอง
หาเหตุหรือมุ่งไปที่ผล สติจึงเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญเป็นต้นเหตุและเป็นเป้าหมายมีการ
ท างานในตัวเอง คอยตรวจสอบและพัฒนา

ไปสู่การละสิ่งไม่จริงทั้งหลาย โดยมีการท างาน
สัมพันธ์กันดังนี้ 
 

 
 

ตามรูปของตรรกะในประโยคภาษา
ข้างต้นเป็นไปในรูปของการรู้ภาวะของจิตซึ่ง
เป็นตัวศีลธรรมเองเพราะจิตเป็นผู้กระท า     
รู้อารมณ์และรับรู้และเสวยผลของการกระท า
ทุกขณะจิต  การกระท าทุกขณะจิตจึงต้องถูก
ตรวจสอบทุกการการกระท า การตรวจสอบที่

ถูกต้องที่สุดคือต้องอาศัยส่วนที่เป็นกุศลของ
จิตคือสติและสัมปชัญญะเป็นเครื่องมือเพราะ
เป็นกุศลฝ่ายเกื้อกูลเมื่ อเกิดขึ้นแล้วย่อม
สนับสนุนกุศลจิตอื่นให้เกิดขึ้นและเจริญงอก
งามตาม 
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จากรูปจะเห็นว่า ทั้ งปัญหาเรื่อง
ความดีเป็นลักษณะการแสดงตัวของจิตที่จุด
เคลื่อนไหวของจิตเร่ิมแรก ส่วนค าถามว่า การ
กระท านี้ถูกต้องหรือผิดเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบตนเองซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือคือสติ
และสัมปชัญญะเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นจิตถูกปรุง
แต่งด้วยเจตสิกฝ่ายกุศลหรืออกุศล และมี
แนวโน้มของการแสดงออกของจิตอย่างไร 
ด้วยเหตุนี้เกณฑ์ตัดสินการกระท าอยู่ที่สติและ
สัมปชัญญะ โดยการตัดสินการกระท า มี  
๒ ระดับคือ ๑) ทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบและ
ตัดสินด้วยตนเอง ๒) สังคมโดยรวมในฐานะ
ตัวตนเชิงสังคมเป็นผู้ตัดสิน 

สติสัมปชัญญะยังสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาจิตโดยการยับยั้งและเปลี่ยนแปลงจิต
ไปสู่ภาวะที่ตรงกันข้ามได้คือเปลี่ยนอกุศลเป็น
กุศลได้เพียงการรู้ตัวเพราะอกุศลเกิดจาก
ความหลง คุณสมบัติของสติคือ ๑) มีการ
ระลึกได้ ในอารมณ์เนือง ๆ เป็นลักษณะ  
๒) มีการไม่หลงลืมเป็นกิจ ๓) มีการรักษา
อารมณ์เป็นผล ๔) มีการจ าได้แม่นย า เป็นเหตุ
ใกล้๒๓ โดยมีการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือ 
๑) อธิสีลสิกขา ในระดับนี้จะต้องรู้ภาวะความ
เป็นปกติของจิต ๒) อธิจิตตสิกขา มุ่งฝึกให้จิต
เป็นหนึ่งและมีการรู้ตัวอย่างต่อเนื่อง ตามหลัก
สมถะ ๔๐ ประการ๒๔ คือ กสิณ ๑๐, อสุภะ 

                                                      
๒๓ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะ

สุนทร), ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิปริญญาธรรม, ๒๕๕๑), 
หน้า ๒๐. 

๒๔ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, 
หน้า ๒๓๔ - ๒๓๙. 

๑๐ เป็นต้น  ๓) อธิปัญญาสิกขา เป็นการ
เจริญสติระลึกรู้ในปัจจุบันขณะ มีความรู้สึกตัว
ทั่วพร้อมทุกขณะ ด้วยหลักการของมหาสติปัฏ
ฐาน๒๕ซึ่งเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา๒๖ ดัง
พุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทาง
เดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อ
ล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส 
เพื่อบรรลุเญยยธรรมเพื่อท าให้แจ้งนิพพาน 
ทางนี้คือ สติปัฏฐานสี่”๒๗ ได้แก่ ๑) การตั้งสติ
ก าหนดพิจารณากายในกาย ๒) การตั้งสติ
ก าหนดพิจารณาเวทนาในเวทนา ๓) การตั้ง
สติก าหนดพิจารณาจิตในจิต ๔) การตั้งสติ
ก าหนดพิจารณาธรรม 

หลักการประยุกต์ใช้จิตนิยามเพื่อ
น าไปสู่การสร้างมโนธรรมส านึกทางศีลธรรม
จะต้องก าหนดให้จิตนิยามนั้นเป็นหลักของ
การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพื่อแก้ปัญหาการ
ละเมิดศีลธรรม ให้จิตนิยามมีสถานะเป็นหลัก
ที่พึงต้องศึกษาในฐานะคือ ๑) กฏความจริง
ทางศีลธรรม ๒) เกณฑ์ตัดสินการกระท า  
๓) การอธิบายหลักความเป็นจริงของการ

                                                      
๒๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต) , 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๕. 

๒๖ วริยา ชินวรรโณ และคณะ, สมาธิใน
พระไตรปิฎก: วิวัฒนาการการตีความค าสอน
เร่ืองสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕. 

๒๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๓-๓๐๐/๓๒๕-
๓๕๑, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒-๓๗๓/๓๐๑-๓๐๒. 
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กระท า ๔) เครื่องมือประเมินศีลธรรม หลักจิต
นิยามเป็นตัวช่วยให้มนุษย์แต่ละคนสามารถที่
จะพัฒนาศีลธรรม รู้ภาวะจิตของตนอยู่
ตลอดเวลา ตัวศีลธรรมคือความดีงามของจิตที่
รู้ความเป็นกุศลและอกุศล ส่วนเกณฑ์การ
ตัดสินศีลธรรมคือการใช้สติและสัมปชัญญะ
ของแต่ละคนตรวจสอบ การใช้ชีวิตก็จะ
เปลี่ยนไปในฝ่ายของกุศลมากกว่าที่จะเป็น
อกุศลจิต เพราะมีสติเป็นตัวคอยห้ามอกุศล
และสร้างกุศลขึ้นมานั่นเอง 
 
๕. บทสรุป 

๕.๑ สรุป หลักศีลธรรมว่าด้วยหลัก
ความประพฤติที่ดีงาม มีหลักแนวคิดใหญ่ๆ ๓ 
กลุ่มใหญ่คือ ๑) กลุ่มหลักกรณียธรรมหรือ
หน้าที่ของค้านท์ ได้น าเสนอหลักศีลธรรมแบบ
ค าสั่งเด็ดขาด เพื่อต้องการสร้างกฎศีลธรรม
สากล เน้นหลักการตัดสินการกระท าที่เจตนา 
ซึ่ ง เป็นสาเหตุ โดยไม่ค านึ งถึ งผลลัพธ์  มี
เป้าหมายของการด าเนินชีวิตที่การพัฒนาให้
เข้าสู่ความสมบูรณ์ด้วยเหตุผลบริสุทธิ์  ๒) 
กลุ่ มประโยชน์นิยมของมิลล์  เสนอหลัก
ศีลธรรมแบบหลักมหสุขโดยถือว่าความสุข
เป็นเป้าหมายสุดท้ายและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของ
การด าเนินชีวิต เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับ
ผลลัพธ์ของการกระท า หากปราศจากความ
ทุกข์และให้ความพึงพอใจแล้วก็ถือว่าถูกต้อง
ตามหลักศีลธรรม และ ๓) กลุ่มอัตนิยมให้
ความส าคัญกับการมี อยู่ ของปั จ เจกชน 
น าเสนอความเป็นอิสระของตัวมนุษย์แต่ละคน
ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ข้อบกพร่องของหลัก
ศีลธรรมทั่วไปก็คือการยึดติดอยู่กับแบบของ
ความคิดซึ่งไม่ได้พิจารณาตัวจิตให้เห็นอย่าง
ชัดเจน คนทั่วไปที่ติดอยู่กับความคิดเลยยึด

รูปแบบ ตัวตน เป็นตัววัดสิ่งต่างๆ เพราะ
ความไม่รู้และขาดสติจึงท าให้มนุษย์ด าเนิน
ชีวิตไปในทางที่ผิดศีลธรรม 

จิตนิยามเป็นกฏของปรากฏการณ์
เชิงจิตซึ่งอยู่ในหลักนิยาม ๕ ซึ่งมีธรรมชาติ
เกิด-ดับไม่เป็นสิ่งด ารงอยู่เช่นเดิมถาวร และ
เป็นไปตามปัจจัยปรุงแต่ง จิตมีทั้งหมด ๑๒๑ 
ดวง จิตแบ่งออกเป็น ๓ อย่างโดยย่อคือ กุศล
จิต อกุศลจิต และอัพยากตจิต ซึ่งสิ่งผลให้เกิด
พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ตัวจิตเองมีการ
ท างานในลักษณะหน่วยหรือดวงจิตเกิด ด ารง
อยู่และดับไปทุกขณะ ท าเพียงหน้าที่รู้อารมณ์
เท่านั้น ในขณะหนึ่งของจิตเป็นวงจรของการ
กิเลส กรรม และวิบากไปในตัว เมื่อจิตเป็น
กุศลก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่
เป็นกุศลและแสดงพฤติกรรมออกมาทางด้าน
ร่างกาย เมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
ย่อมเกิดมโนส านึกรู้จักตนว่าจิตก าลังอยู่ใน
ภาวะของกุศลหรืออกุศล ส านึกศีลธรรมโดย
สติสัมปชัญญะจึงก่อให้สภาพธรรมชาติแรก
โดยไม่มีฐานะใดขัดแย้งซึ่งท าให้เกิดความ
ยุติธรรมอย่างแท้จริง สามารถท าหน้าที่ในการ
ยับยั้งไม่ให้คิดพลาดออกไปสู่ความยึดมั่น
เพราะความหลง ดังนั้นจิตนิยามจึงสามารถ
น ามาเป็นส่วนเพิ่มเติมหลักศีลธรรมใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน และสร้างมโนส านึกทางศีลธรรม
สากลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงจึงจะมี
ผลต่อการแสดงออกของมนุษย์ทั้งส่วนปัจเจก
ชนและสังคมโดยรวม การพัฒนาจิตให้มี
ศีลธรรมคือ การสร้างสติและสัมปชัญญะเพื่อ
ก าหนดรู้สภาวะของจิตที่ก าลังด าเนินไปอยู่ทุก
ขณะจนสามารถจ าแนกรู้ตนว่าสภาวะของจิต
ก าลังอยู่ในภาวะกุศลหรืออกุศล โดยด าเนิน
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ชีวิตสอดคล้องกับความปกติของกายภาพด้วย
ศีล การฝึกจิตและปัญญา 

๕.๒ ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
๑) วัดในพระพุทธศาสนาทั่วโลก

สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติและศึกษา
ค้นคว้าเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านความขัดแย้ง
ทางด้านหลักการทางศีลธรรมได้ จึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการน าไปเผยแผ่ให้เข้าใจได้ใน
ระดับนานาชาติ 

๒)  สถานปฏิบัติธรรมสามารถน าไป
ประยุกต์เพื่อให้มีจุดยืนในด้านการพัฒนาจิต
โดยใช้สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องมือเพื่อน าไปสู่
วิปัสสนาเพื่อจะได้บรรลุถึงมรรคญาณ 

๓) หน่วยงานและองค์กรสามารถ
น าไปพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพและเพื่อสร้าง
สมรรถภาพในการประพฤติปฏิบัติตน และยัง
ท าให้เกิดก าลังในการพัฒนาหน่วยงานและ
องค์กรและเจริญรุ่งเรืองและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

๔) หน่วยงานของรัฐสามารถน าไป
เป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อม
ศีลธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้
สมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ในปัจจุบันและอนาคต 

๕.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้ง
ต่อไป 

งานวิจัยต่อไป ควรจะศึกษาในเรื่อง
ของการประยุกต์น ามาใช้ในหน่วยงานและ
องค์กรอย่างเป็นรูปประธรรม การสร้าง
สติสัมปชัญญะในรูปแบบของวัฒนธรรม 
การศึกษาจิตเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
ปัจเจกชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ การ
วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสติสัมปชัญญะ
เพื่อให้เข้าถึงมรรคญาณ  เป็นต้น 
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