หลักสูตร ชั้นนายพัน
วิชาการศาสนาและศีลธรรม
ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
ผนวก ก. 1. พระพุทธศาสนากับลัทธิคอมมิวนิสต
ผนวก ข. 2. ศาสนาเปรียบเทียบ
ผนวก ค. 3. พุทธปรัชญา
ผนวก ฆ. 4. จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา
ผนวก ง. 5. การพัฒนาจิต
ผนวก จ. 6. การรูเทาทันโลกและชีวิต
ผนวก ฉ. 7. การพัฒนาจริยธรรมกําลังพล
8. สอบวัดผล
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ผนวก ก.
วิชา พะพุทธศาสนากับลัทธิคอมมิวนิสต
( 2 ชม.)
ความมุงหมาย
เพื่อให นทน.ทราบหลักการของพระพุทธศาสนาและลัทธิคอมมิวนิสตวา แตกตางกันอยางไรจะ
ไดไมเขาใจผิด และชวยปกปองพระพุทธศาสนาไมใหถูกทําลายเพราะลัทธิดังกลาวความเบื้องตน
เปาหมายของการทําสงครามทางการเมืองของฝายคอมมิวนิสต ที่สําคัญประการหนึ่งคือ การ
ทําลายลางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติที่ประสงคจะเขายึดครอง เพราะคอมมิวนิสตถือ
วา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เปนอุปสรรคขัดขวาง
ความเจริญของลัทธิคอมมิวนิสตการทําลายศาสนาเปนอุดมการณของคอมมิวนิสต
- คารลมากซ โจมตีศาสนาวา "ศาสนาเปนยาเสพติดของประชาชน" และไดประกาศแนวความคิด
เห็นของตนไว เมื่อ พ.ศ.2391 วา
1. ศาสนาเปนสิ่งมอมเมาความคิดของประชาชน ปกปดสัจธรรม อันแทจริงเขาไวเพราะสรรพสิ่ง
ทั้งมวลชนชั้นกรรมาชีพเปนผูสราง
2. เรื่องบุญทํากรรมแตง ตามความเชื่อของศาสนาเปนสิ่งเหลวไหล แทจริงความยากจนความ
ทุกขยาก เกิดจากการขุดรีดของชนชั้นปกครอง และพวกเศรษฐีตางหาก
3. ถาวรวัตถุทางศาสนาทั้งมวล เชน เจดีย โบสถ วิหาร สุเหรา ฯลฯ เปนผลของการขูดรีด
หลอกลวงประชาชนแตอดีตทั้งสิ้น ตองทําลายใหหมด
4. นักบวชของทุกศาสนา คือ คนขี้เกียจเปนผูเบียดเบียนแรงงานของประชาชน มิไดกอใหเกิด
ผลผลิตทางเศรษฐกิจแกสังคมเลย เอาเปรียบและกินแรงงานของประชาชนผูโงเขลาเบาปญญาตลอดเวลา
ตองทําลายใหหมด
5. ฉะนั้น การทําลายศาสนา การตัดทอนศาสนา คือความคิดของคนกาวหนา เพื่อขจัดแรงงานสูญ
เปลา เงินบุญเงินกุศลจะไดนําไปสรางสาธารณประโยชน สรางความสุขอื่นแกมวลชนตอไป
- สตาลิน ไดสอนยุวชนคอมมิวนิสตใหทําลายศาสนาวา "เมื่อใดทานสามารถทานจงตอสูกับ
ศาสนา และปองกันมิใหอทิ ธิพลของศาสนาครอบงําจิตใจได... ทานจะไมสามารถเปนผูนิยมมารกซที่ดี
ไดตราบเทาทีท่ านยังมีความเชื่อในศาสนาไมวาศาสนาใด" คอมมิวนิสตทําลายศาสนาในประเทศตาง ๆ
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มีหลักฐานเปนที่ปรากฏแนชัดวา ทุกประเทศทีถ่ ูกคอมมิวนิสตเขายึดครอง ศาสนาในประเทศ
นั้น ๆ ไดถูกคอมมิวนิสตทําลายจนหมดสิ้น คือ
1. ประเทศรัสเซีย มีการโฆษณาชวนเชื่อใหเลิกนับถือศาสนา ขัดขวางการประกอบพิธีกรรม
ศาสนาสถานถูกริบเปนของรัฐ
2.ประเทศจีน มีการหามนับถือศาสนากวดขันกวาในประเทศรัสเซีย มีการสังหารนักบวช เนรเทศ
มิชชั่นนารี ริบปูชนียวัตถุทําลายปูชนียสถาน เกณฑแรงงานพระทุกศาสนาออกทํางานพัฒนาคอมมูน
และในที่สุดก็มีการปฏิบัติวฒ
ั นธรรม ทําลายลัทธิขงจื้อเปนที่สุด
3. ประเทศธิเบต จีนคอมมิวนิสตไดใชกลุมเยาวชนพิทักษแดง เขาทําลายวัดตาง ๆ ในธิเบตมาก
มาย ใชฆอน อิฐ ทอนไม ทําลายวัตถุทางศาสนาทุกชนิด เชน คัมภีร รูปปน พระพุทธรูป ที่เปนโลหะก็ขน
ไปเมืองจีนที่เปนอิฐปูนก็เอาไปถมถนน และไดฆาพระเปนจํานวนมาก
4. ประเทศเขมร พระเขมรอพยพไดเลาถึงการที่คอมมิวนิสตทาํ ลายพระพุทธศาสนาไวมากมาย
เชน ไลพระออกจากวัดบังคับใหเลี้ยงหมู เปด ไก บังคับใหทํานา หามคนทําบุญ ทําลายพระพุทธรูปเอา
มาทําถนนเอาโบสถเปนฉางขาว เปนกองทหาร พุทธศาสนากับลัทธิคอมมิวนิสต
โดยหลักการพระพุทธศาสนากับลัทธิคอมมิวนิสต มีหลักการและอุดมการณตาง ๆ ที่แตกตางกัน
มาก ไมสามารถจะเขากันได ซึ่งในที่นี้จะนําขอแตกตางมาศึกษาเปรียบเทียบบางประการ ดังนี้คือ
1. ศาสดาผูกอตั้ง
2. เหตุปรารถในการกอตั้ง
3. หลักคําสอนที่ถือวาเปนหลักการ
4. อุดมการณสูงสุด
5.แนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุอุดมการณ
1. ศาสดาผูกอตั้ง
- พระพุทธศาสนา มีเจาชายสิทธัตถะ เปนผูกอ ตั้ง โดยการบําเพ็ญเพียร จนสามารถตัดกิเลสใน
จิตสันดานของพระองคจนหมดสิ้น ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา แลวจึงเสด็จออกประกาศพระพุทธศาสนา
เมื่อกอน พ.ศ.45 ป
- คอมมิวนิสต มีศาสดาหลายองค เริ่มแต ดารมารกกซ, แองเกิล, เลนิน และ สตาลินเปนตน
เมื่อคริสศักราชที่ 18 หลัง พุทธศาสนา 1400 ปเศษ โดยที่ศาสดาเหลานี้ ไดศึกษาความรูจากตํารา
ปรัชญา ประวัติศาสตร และเศรษฐศาสตร
2. เหตุปรารถในการกอตั้ง
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พระพุทธศาสนา ปรารถเหตุ คือ ความทุกขของหมูสัตวทตี่ องเกิด แก เจ็บ ตาย เวียนวายอยู
ในสังสารวัฎ แลวจึงแสวงหาทางพนทุกข คือ การเวียนวาย ตาย เกิดนี้
คอมนิวนิสต ปรารถเหตุ คือ ความทุกขของชนชั้นกรรมาชีพที่ตองถูกชนชั้นนายทุนเอารัดเอา
เปรียบขูดรีดแรงงาน จึงไดคดิ หาทางปลดเปลื้องทุกขของชนชั้นกรรมาชีพ
3. หลักคําสอนที่ถือวาเปนหลักการ
พระพุทธศาสนา มีหลักคําสอนเนนหนักไปในเรื่องเหลานี้คือ
1. เรื่องกิเลส
2.เรื่องกรรม
3. เรื่องวิบาก
4. เรื่องการเวียนวายตายเกิด
ลัทธิคอมมิวนิสต มีหลักคําสอนเนนหนัก ในเรื่องของสังคม ดังนี้.1. ชนชั้นกรรมาชีพตองทุกขยากเพราะการขูดรีดของชนชัน้ นายทุน
2. เอกชนไมควรมีทรัพยสินเปนสวนตัว เพราะทําใหเกิดการเห็นแกตัว
3. ทุกคนตองทํางาน ผูไมทํางานไมตองกิน
4.มนุษยตองปราศจากชาติชั้นวรรณะ ตองเสมอภาคกันทุกแงทุกมุม
4. อุดมการณสูงสุด
พุทธศาสนา มุงสอนใหปจเจกชน ปฏิบัติตนใหหลุดพนจากกิเลสบรรลุนิพพาน
ลัทธคอมมิวนิสต มุงใหชนชัน้ กรรมาชีพกําจัดชนชั้นนายทุนใหหมดสิน้ เพื่อใหเกิดยุคแหง
อุดมคติ
5. แนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุอุดมการณ
พุทธศาสนา ใหแตละคนปฏิบัติตัวเองโดยวิธี 3 อยาง คือ
1. งดเวนจากการทําชั่วโดยประการทั้งปวง
2. ทําความดีใหบริบูรณทุกประการ
3. ชําระใจใหสะอาดปราศจากเครื่องเศราหมองทั้งปวง
ลัทธิคอมมิวนิสต ใหชนชั้นกรรมาชีพ ทุกหมูเหลาลุกขึ้น เพื่อทําการปฏิบัติโคนลมชนชั้นนายทุน
ใหหมดสิ้น และจะทําไดโดยการใชอาวุธ "อํานาจอยูที่ปลายกระบอกปน"
ขอสังเกตบางประการที่พุทธศาสนาตาง จากคอมมิวนิสต
1. พุทธศาสนาไมใชลัทธิการเมือง ไมเคยสอนระบบการเมือง แตเนนเรื่องการปฏิบัติธรรม มี
เมตตากรุณา อหิงสา ทศพิธราชธรรม สวนลัทธิคอมมิวนิสต เปนลักทธิเศรษฐกิจและการเมือง มุงเพื่อ
แสวงหาอํานาจ

แผนกวิชาทั่วไป
โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก

- 5ศาสนาและศีลธรรม

2. พระพุทธศาสนาเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม ทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต ตลอดจนการเวียนวายตาย
เกิด แตคอมมิวนิสต ปฏิเสธเรื่องกรรม ไมยอมรับผลกรรมดี กรรมชั่ว และการเวียนวายตายเกิด เชื่อ
วาตายแลวสูญ เปนวัตถุนยิ ม
3. พระพุทธศาสนายอมรับความแตกตางของคนในสังคม ดวยอํานาจแหงกรรม คนทําดีทําชั่ว
ตองไดชั่ว แตคอมมิวนิสต สอนวาทุกคนในสังคมจะตองเสมอภาคกันหมด
4. พระพุทธศาสนายอมรับสมบัติสงบุคคล โดยถือวา ทรัพยสมบัติเกิดจากผลแหงการทําดีของ
บุคคลทั้งอดีตและปจจุบนั และการมีสมบัติสวนตัว สามารถทําใหบุคคลสามารถทําบุญกุศลได แต
คอมมิวนิสตปฏิเสธการมีสมบัติสวนตัว เพราะถือวา การมีสมบัติสวนตัวทําใหคนเอารัดเอาเปรียบกัน
5. พระพุทธศาสนาสนับสนุนเสรีภาพ สวนบุคคล ใหทุกคนใชความคิดเห็นของตัวเอง ไมมีการ
ขูบังคับ ทุกคนมีลัทธิในการทํา พูด คิด ไดตามตองการแตไมเปนการเบียดเบียนผูอ ื่น แตคอมมิวนิสตไม
ยอมใหเสรีภาพเชนนัน้
6. พระพุทธศาสนาสอนใหทกุ คนประพฤติตวั อยูพนื้ ฐานของ ศีลธรรม เชน มีเมตตา กรุณา มี
ความกตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ ในอภัยในความผิดพลาดของกันและกัน แตคอมมิวนิสต สอนใหมี
ความเครียดแคนชิงชังกันและกัน ไมกตัญู ไมเอื้อเฟอ เผื่อแผกัน
7. พระพุทธศาสนาใหบุคคลกําจัดกิเลสดวยความสมัครใจ การเสียสละตองทําดวยเจตนาของ
ตัวเอง มิใชดวยการบังคับ แตคอมมิวนิสตบังคับ แตคอมมิวนิสตบังคับใหคนเสียสละ
8. พระพุทธศาสนาสอนวา เหตุแหงความทุกขเกิดเพราะกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ เมื่อขจัด
กิเลสได ทุกขก็หมด แตคอมมิวนิสต มุงกําจัดเฉพาะโลภะ แตสนับสนุนใหเกิด โทสะ โมหะ
9. พระพุทธศาสนาถือวา การบรรลุนิพพานเปนเรื่องของปจเจกชน ขึ้นอยูกับบารมีและความ
พากเพียรพยายามของแตละบุคคล แตคอมมิวนิสต สอนโลกนิพพานซึง่ เปนไปไมได
คอมมิวนิสตอางพระพุทธศาสนา
1. พระพุทธศาสนาสอนเรื่องสมบัติสวนกลางของสงฆ คอมมิวนิสตก็สอนเรื่องสมบัติ
สวนกลาง ไมมีสมบัติสวนตัว แลวอางวา คอมมิวนิสตเหมือนกับพระพุทธศาสนา
2. พระพุทธศาสนาสอนใหคนและความโลภดวยการบริจาคทาน คอมมิวนิสตใหทุกคนสละ
สมบัติสวนตัวใหแกสวนรวม แลวกลาววา มีหลักการตรงกับพระพุทธศาสนา
3.
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องยุคพระศรีอาริเมตไตรยวา
เปนยุคที่มีความสุขสมบูรณ
คอมมิวนิสตอางวา ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย คือยุคบูรณตถในลัทธิคอมมิวนิสต ซึง่ ในยุคนั้นโลภจะมี
ความสุขสมบูรณตามอุดมคติของคอมมิวนิสต
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ศาสนาและศีลธรรม

ผนวก ข.
วิชา ศาสนาเปรียบเทียบ
(2 ชม.)
ความมุงหมาย
เพื่อให นทน.ทราบหลักการของพระพุทธศาสนาและการเปรียบเทียบระหวางพุทธศาสนากับ
ศาสนาอื่น ๆ ในแงมุมตาง ๆ
ความหมายของ คําวา ศาสนา
- ศาสนา ในทรรศนะของพวกเทสนิยมมาจาก คําวา V Religion หมายถึง "ความผูกพัน"
- ศาสนาในทรรศนะของพวกเทสนิยม เชน พระพุทธศาสนา หมายถึง "คําสั่งสอน" องคประกอบ
ของศาสนา
- ศาสนาทุกประเภทจะมีองคประกอบสําคัญ ๆ คลาย ๆ กัน คือ.1. ศาสนาธรรม คําสั่งสอน
2. ศาสนาบุคคล บุคคลที่เปนสมาชิก
3. ศาสนาวัตถุ วัสดุเครื่องใชตาง ๆ
4. ศาสนาพิธี พิธีกรรมทางศาสนา
คุณประโยชนของศาสนา
โดยทั่ว ๆ ไปแลวศาสนาทุกศาสนาจะมีคุณประโยชนกวาง ๆ เหมือน ๆ กัน คือ
1. ทําใหบุคคลปกครองตนเองได
2. ทําใหผูนับถือเปนคนดี
3. ทําใหสังคมดีขึ้น
คุณลักษณะของพระพุทธศาสนา
1. เปนศาสนาประเภทอเทวนิยม
2. เปนศาสนาแหงสัจนิยม
3. สอนเรื่องกฎแหงกรรม

แผนกวิชาทั่วไป
โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก

- 7ศาสนาและศีลธรรม

4. สอนเรื่องการเวียนวายตายเกิด
5. สอนเรื่องการดับทุกข
1. เปนศาสนาประเภทอเทวนิยม
1.1 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาของมนุษย และเกิดจากสติปญ
 ญาของมนุษย
1.2 พระพุทธศาสนาปฏิเสธการสรางและการดลบันดาลของพระเจา
1.3 พระพุทธศาสนาเชื่อในความสามารถของมนุษย
2. เปนศาสนาแหงสัจนิยม
2.1 พระพุทธศาสนามองโลกตามความเปนจริง ไมใช สุนิยมหรือ ทุนิยม
2.2 พระพุทธศาสนาสอนความจริงเกี่ยวกับโลก ชีวิต โดยไมปดบัง
3. สอนเรื่องกฎแหงกรรม
3.1 พระพุทธศาสนาเชื่อวา ความสุข ความทุกขของคนมิไดเกิดจาการดลบันดาลของพระผู
เปนเจา แตเกิดจากการะทําของมนุษยเอง
3.2 มนุษยทุกคนเปนเจาของชีวิตและโชคชะตา อํานาจกรรมที่มนุษยทําจะดลบันดาลทุกสิ่ง
ทุกอยาง
4. สอนเรื่องการเวียนวายตายเกิด
4.1 พระพุทธศาสนาสอนวา สรรสัตวหากยังมีกิเลส ตายแลวจะตองเกิดอีก
4.2 การเวียนวายตายเกิด ยอมทําใหคนแตกตางกันตามอํานาจกรรมถึงทุกขที่สุด
5. สอนเรื่องการดับทุกข
5.1 ทรรศนะของพระพุทธศาสนาถือวา ชีวิตของมนุษยเต็มไปดวยความทุกข และงานสําคัญ
ของมนุษยคืองานแกทกุ ข
5.2 คําสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมด คือ กระบวนการแกทุกข ตั้งแตทกุ ขระดับต่ําสุดจนถึง
สูงสุด
การเปรียบเทียบพระพุทธศาสนาอื่น ๆ
ในการเปรียบเทียบ จะหยิบยกลักษณะบางประการมาเปรียบเทียบกัน ดังตอไปนี้
1. ศาสดาผูกอตั้ง
2. การสรางโลกมนุษย
3. มูลเหตุแหงความสุข - ทุกข
4. วิธีปฏิบัติเพื่อกําจัดทุกข
5. จุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต
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1. ศาสดาผูกอตั้ง
- ศาสดา ในศาสนาแบบเทวนิยมอยูในฐานะเปนตัวแทนของพระผูเปนเจาเปนสื่อกลาง
ระหวางมนุษย กับพระผูเปนเจา
- ศาสดาในพระพุทธศาสนาอยูในฐานะเปนเจาของศาสนา เพราะเปนผูกอตั้ง และรับผิดชอบ
ศาสนาดวยตนเอง
2. การสรางโลก - สรางมนุษย
- ศาสนาเทวนิยม สอนวา พระผูเปนเจาผูสรางโลกนี้ขึ้นมาและสรรสิ่งทั้งหมาย เกิดจากการ
สรางของพระผูเปนเจา
- พระพุทธศาสนา ไมพูดถึงการสรางโลก แตพูดถึงการเกิดมาในโลกแลว จะไดประโยชน
อะไรไปบาง
3. มูลเหตุแหงความสุข - ทุกข
- ศาสนาประเภทเทวนิยม เชื่อวามนุษยมีบาปติดตัวมาโดยกําเนิด สุข - ทุกขเกิดเพราะพระผู
เปนเจา
- พระพุทธศาสนา ปฏิเสธการสรางของพระผูเปนเจา แตสอนวา สุข - ทกข เกิดเพราะการ
กระทําของตน ทั้งอดีต และปจจุบัน
4. วิธีปฏิบัติเพื่อกําจัดทุกข
- ศาสนาฝายเทวนิยม ปฏิบัติการออนวอน ภักดี เชื่อฟงพระผูเปนเจา
- พระพุทธศาสนา ปฏิบัติโดยการกําจัดตนเหตุของความทุกข คือ ละความชั่ว ทําความดี และ
ทําใจใหหมดจดจากกิเลส ซึ่งเปนตนเหตุของความทุกขทั้งปวง
5. จุดมุงหมายสูงสุดของชีวติ
- ในทรรศนะของศาสนาเทวนิยม จุดมุงหมายสูงสุดของชีวติ คือการเขาไปอยู ในสํานักของ
พระผูเปนเจา เพื่อเสวยอยูกับพระเจาเปนนิรันดร
- ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา จุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตคือพยายามกําจัดกิเลส อันเปน
บอเกิดแหงความทุกขใหหมดสิ้นไป เพื่อจะไดไมตองเกิดมาเปนทุกขอกี
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ผนวก ค.
วิชา พุทธปรัชญา
( 3 ชม.)
ความมุงหมาย
เพื่อให นทน.ทราบหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีความหมายละเอียดลึกซึ่งเหนือปรัชญาใด ๆ
และให นทน.สามารถนําไปใชการพัฒนาชีวิตใหมีคุณคายิ่งขึ้น ความหมายของปรัชญาทั่วไป
- คําวา ปรัชญา คือ ปน ชญา แปลวา ความปราดเปรื่อง หรือ ความรอบรู
- คําวา Philosophy คือ
Philos
= ความรัก
Sophia
= ความรู
Pnilosophy = ความปรากเปรื่อง
Philosophy = ความรัก, ความรู
(Love od of wisdom)
คํากําจัดความ
1. ปรัชญา คือ ประเภทแหงปญญาซึ่ง ประมวลไวซึ่งความรูและความเขาใจอยางลึกซึ่ง
2. ปรัชญา คือ แนวคิดหลักคิดเกี่ยวกับ "โลก" และ "ชีวิต"
ปรัชญาเรื่อง โลก และ ชีวิต
1. โลกเกิดขึ้นไดอยางไร
- ถูกสราง หรือเปนอยูเชนนี้ชั่วนิรันดร
- ถาถูกสราง ใครสราง สรางอยางไร
- ตนไม สัตว ดวงดาว มีจริงหรือไม
- หรือเพียงจิตเราสรางขึ้นมา
- สากลจักรวาฬเกิดขึ้นไดอยางไร สรางจากอะไร
2. ความเห็นเรื่องโลกและชีวิต 2 สาย
1. จิตตนิยม
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2. สสารนิยม
1. จิตตนิยม
- ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากจิต จิตเปนผูสราง เปนผูนึกคิดขึ้น ถาไมมีจิตแมเมียนอนอยู
ขาง ๆ ก็หามีไม
- จิตเล็กเปนมายาของจิตใหญ คือ พระเจา เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอยางจึงเปนผลงานที่
พระเจาสรางขึน้
2. สสารนิยม
- คนเปนผูสรางพระเจาขึ้น สสารเทานั้นมีอยู เพราะจิตคือมันสมองความนึกคิดเปน
เพียงพลังงาน เมื่อสสารแตกสลาย จิตก็หายไป (พวกนี้พฒ
ั นาเปนวิทยาศาสตรที่เอียงที่สุดเปน
คอมมิวนิสต)
- คนเปนนายกําหนดโชคชะตา ชีวิต หรือเปนทาสของพรหมลิขิต ความสัมพันธของ
คนกับชะตาชีวิตเปนอยางไร
- สากลจักรวาล มีจิตใหญยิ่งที่ควบคุมจิตนอย ๆ หรือ ไม หรือวามีแตสสารอวน ๆ ถา
หากมีทั้งจิตและสสาร ทั้งสองอยางมีความสัมพันธ กันอยางไร จิตใหญวาสสาร หรือสสารใหญกวาจิต
- มโนภาพของเราเกิดมาจากไหน เราไดรับความชัดเจน (
) ดวยเวทนา หรือ พระ
เจาดลบันดาลใหแกเรา
- โลกนี้มีอะไรเปนหลักแหง ความดี ความชั่ว ในธรรมชาติมีการประมวลกฎ มีกี่
กําหนดลักษณะความดี ความชั่วไวหรือไม หรือดีชั่วขึ้นอยูกับความพอใจของผูมีอํานาจกําหนดไว
- วิญญาคืออะไร เมื่อ รางกายดับสูญแลว ยังมีอยูหรือไม หรือดับสูญไปพรอมกับ
รางกาย ความตายเปนเครื่องหมายของความดับสูญทุกอยาง หรือยังมีชาติหนาตอไปอีก ผลแหงความ
ดี, ความชั่ว จะสงผลตอชีวิตในอนาคตหรือไม เราจะมีความเชื่อเรื่องนรก สวรรค ไดหรือไมสรุปแนวคิด
ทางปรัชญา
- ปญหาปรัชญา เมื่อสรุปที่สําคัญ ๆ ก็ไดแก ปญหาเกี่ยวกับโลก, อัตราชีวิต วิญญาณ กรรมดี
กรรมชั่ว
- ปญหาเหลานี้มีผูคิดมาแลวอยางโชกโชนกอนแตพระพุทธเจาจะเกิดขึ้นเปนเวลานาน (ดังปรากฏ
ในพรหมขาลสูตร เรียกทิฎฐิ 62)
ปรัชญาตะวันออก ตะวันตก
- ลักษณะของปรัชญาทั้งตะวันออกตะวันตก มีลกั ษณะคลายกันคือ คิดในเรื่องโลก, ชีวิตแตเรียก
ความคิดตางกันคือ ตะวันตก เรียก
ตะวันออก เรีย ทิฎฐิ
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- เมื่อเปรียบเทียบชัน้ ภูมิของปรัชญา เมธีทั้งสองกลุมนี้ กลุมตะวันออก มีภูมิสูงกลา เพราะมีการ
กลาวถึงการระลึกชาติได
- แนวคิดสรางปรัชญาเมธี ทั้งสองพวก เกิดจากตรรถญาณ อันมีวิมังสา การสอบสวนเปน
เครื่องมือพุทธปรัชญา
- ปรัชญา เกิดจากแนวคิดโดยอาศัยตรรถ ซึ่งเปนเพียงสุดมยปญญา และจิตตามยปญญา
- ปรัชญาเปนปญหาที่เกิดโดยอาศัยญาณเหตุ ซึ่งเปนเหตุบอกใหรู ไมใชตวั เหตุแท ๆ
- พุทธศาสตร เปนความรูเกิดจากภาวนามยปญญา เปนญาณที่หยั่งรูชนกเหตุ
- พระพุทธเจาศัตสรูโดยอาศัยภาวนามยปญญา เปนฐานญาณ หยั่งรูถึงเหตุทแี่ ทจริง ซึ่งเปนตัวชนก
เหตุ
พุทธศาตรเหนือปรัชญา
- ความรูของพระพุทธเจาเกิดจาก ภาวนามยปญญา เปนความรูท ี่ละเอียดลึกซึง่ และกวางขวางกวา
ปรัชญา
- การรูของพระพุทธเจา มิใชความรูธรรมดา แตเปนความตรัสรู คือ เกิดความสวางโพลงขึ้นดวย
สัมมาสัมโพธิญาณ
- ความรูของพระพุทธเจามิใชมีไว เพื่อพูดคุย โตเถียงแบบปรัชญา แตรูแลวสามารถตัดกิเลสได
(รูแลวรูรอด)
ปญหาการตรัสรูของพระพุทธเจา
- พระพุทธเจาทรงเปนศานาที่เหนือกวา นักปรัชญ หรือ นักปรัชญาใด ๆ ในโลก เพราะพระองค
ทรงไวซึ่งพระปญญาอันยอดเยี่ยม และมีจรณะอันสูงสง
- หลักคําสอนของพระพุทธเจา แมจะมีมาก แตเมือ่ สรุปแลวก็เปนไปในสัจจะ 2 ประการ
1. สมมติสัจจะ
2. ปรมัตถสัจจะ
สมมติสัจจะ 2 นัย
1. สุตตันตวินยสมมัติสัจจะ สมมติสัจจะจะทีท่ รงแสดงไวในพระสูตรและพระวินยั
2. โวหารสมมติสัจจะ สมมติสัจจะที่เปนโวหารของชาวโลกพูดกัน
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บัญญัติธรรม
- บัญญัติธรรม หรือ บัญญัติ ไดแก สมมติธรรม ที่เรานํามากลาวถึงกัน รูกนั ใชกับ และนํามา
คิดวา เปนอยางนั้นอยางนี้ เชน เราเห็นสุนัข เราก็หมายรูก นั วา สัตวชนิดนั้นเปนสุนัข เปนตน
- บัญญัติมี 2 นัย ตคือ อัตถบัญญัติ สิ่งที่หมายรูกนั โดยความหมาย และสัททบัญญัติ สิ่งที่
หมายรูกนั โดยคําพูด ตัวหนังสือ
การเกิดขึ้นของบัญญัติตาง ๆ
1. อาศัยรูปรางสัณฐานตาง ๆ กัน จึงบัญญัติเปนอยางนั้น อยางนี้ เชน ภูเขา ตนไม
2. อาศัยการประชุมของวัตถุตาง ๆ เขาดวยกัน จึงบัญญัติเปนอยางนั้น อยางนี้ เชน บาน รถ
3. อาศัยขันธมาประชุมกัน จึงบัญญัติเปนอยางนัน้ อยางนี้ เชน หญิง, ชาย
4. อาศัยการโคจรของดวงอาทิพย ดวงจันทร จึงบัญญัติเปนอยางนั้น อยางนี้ เชน ทิศตาง ๆ วัน คืน
5. อาศัยความวางเปลาไมมีอะไร และไมติดตอของรูปตาง ๆ จึงบัญญัติเปนอยางนัน้ อยางนี้
เชน หลุม ชอง บอ
6. อาศัยการเพงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน สมถภาวนา และนึกในใจเปนนิมิต จึงบัญญัติเปนอยางนัน้ อยางนี้
เชน บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต
ประเภทแหงบัญญัติ
1. บัญญะติทางโลก ไดแก การศึกษาวิชาการตาง ๆ
2. บัญญัติทางธรรม ไดแก การศึกษาพระไตรปฎก พระพุทธพจน อรรถกถา ฎีกา
3. บัญญัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ไดแก การศึกษาชื่อสัตวตาง ๆ อวัยวะตาง ๆ
4. บัญญัติเกี่ยวกับสิ่งไมมีชีวิต ไดแก การศึกษาตนไม, ภูเขา สิ่งของ
2. ปรมัตถสัจจะ
- ปรมัตถสัจจะ คือ ความจริงที่มีอรรถอันประเสริฐ คือ ไมผิดแปลกแปรผันแตอยางใด หรือ
ธรรมที่เปนประธานแหงอรรถบัญญัติและนามบัญญัติ
- ปรมัตถสัจจะ เปนความจริงอันสูงสุด มี 4 ประการ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
- ปรมัตถสัจจะ 4 ประการ นี้ เปน คําสอนสูงสุดของพระพุทธศาสนา และไมมีคําสอนในลัทธิ
ปรัชญาอื่น ๆ
ความหมายของปรมัตถสัจจะ 4
1. จิต
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- จิต คือ ธรรมชาติที่รูอารมณ (อารมณวิชาบนลักขณ) หมายความวา จิตนั้น เปนนามธรรม
ชนิดหนึง่ มีการรูอารมณอยูเสมอ
- สภาพของจิตมีความมหัศจรรยและอํานาจตาง ๆ มากมายดังปรากฎในปรมัตถทีปนีดังนี้
เพราะจิตวิจิตร
สัญญาจึงวิจิตร
เพราะสัญญาวิจิตร
ตัญหาจึงวิจิตร
เพราะตัญหาวิจิตร
กรรมจึงวิจิตร
เพราะกรรมวิจิตร
กําเนิดจึงวิจิตร
เพราะกําเนิดวิจิตร
สัตวทั้งหลายจึงวิจิตร
2. เจตสิก
- เจตสิก คือ ธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดเปนลักษณะ คือ จะเกิดไดก็ตอเมือ่ มีจิตเทานั้น ไมมีจิต
เจสิกเกิดไมได ดุจตนไมจะเกิดไดตองอาศัยพื้นดินฉันนั้น
- เจตสิกเปนธรรมชาติเกิดพรอมกับจิต ดับพรอมกับจิต มีอารมณเดียวกับจิต มีความเปนไป
เกี่ยวเนื่องกับจิต
3. รูป
- รูป คือ ธรรมชาติที่มีความแปรผัน เปลี่ยนแปลงไปเพราะปจจัยอันเปนขาศึก
- ปจจัยที่ทําลายรูป เรียก "วิโรธ ปจจัย" คือ ปจจัยที่เปนขาศึก เชน เย็นจัด รอนจัดหิว, กระหาย,
ยุง, ริ้น, เหลือบ, ไร, ลม, แดด เปนตน
4. นิพพาน
นิพพาน คือ ธรรมชาติที่สงบ นามรูปเปนลักษณะหมายความวา นิพพาน นั้นเปนธรรมชาติที่
เปนนามธรรมชาติชนิดหนึ่ง แตมิใชนามธรรมที่เกี่ยวกับปญจขันธ เปนนามธรรมที่เปนขันธวิมตุ ิ เปน
ธรรมชาติที่พนจากตัญหาเครื่องรอยรัดใหสัตวทั้งหลายติดอยูในภพทัง้ 3 โดยประการทั้งปวง วัฎทุกข
ทั้งหลายสูญสิ้นไปโดยไมเหลือ.
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ผนวก ฆ
วิชา จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา
( 3 ชม.)
ความมุงหมาย
เพื่อให นทน.มีความรูเปกี่ยวกับจิตใจของมนุษยทั้งที่เปนธรรมชาติ และพฤติกรรมทางจิตซึ่งจะ
เปนประโยชนแกการฝกฝนในการควบคุมตนเองและปกครองบังคับบัญชาผูอื่นความเบื้องตน การศึกษา
เรื่องจิต
- ความสุข ความทุกข ของคนเกิดจากการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ ของแตละคนเอง
คือ ถาทําดี พูดดี คิดดี ก็เปนสุข แตถาทําชั่ว พูดชัว่ คิดชัว่ ก็เปนทุกข
- การกระทําของคนทุกชนิดจะเปนทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี เกิดจากจิตเปนผูส ั่งใหทํา
ใหพูด ใหคดิ ขาดจิตเพียงอยางเดียว การกระทําตาง ๆ ก็ไมมี
- การศึกษาอบรมเรื่องจิต จึงนับวา เปนการเขาถึงตนตอของความสุข ความทุกข โดยแทไมมอี ะไร
นารู นาศึกษายิ่งกวา เรื่องของจิต
ประโยชนของการศึกษาจิต
1. เพื่อสรางคุณคาของตนเอง
2. เพื่อความเปนอยูดว ยดีของตน ในสังคมมนุษยชาติ
3. เพื่อเขยิบฐานะของตนขึ้นสูคุณธรรมเบื้องสูง
4. เพื่อชาติหนา ชัว่ หนาอันแจมใสของตน
5. เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพนจากทุกขทั้งปวง
6. เพื่อประโยชนแกการสั่งสอนอบรมตลอดจนการครองใจคนอื่น
กาย กับ จิต รูปกับนาม
อัตภาพของมนุษยผูหนึ่ง ๆ ถาจะแบงสวนประกอบตาง ๆ ออกเปนประเภทใหญ ๆ แลวจัดไวเปน
กอง ตามประเภทของสวนประกอบนั้น ๆ ก็จะไดเปน 2 กอง คือ
1. กองรูป
ไดแก อวัยวะทุกสวน ตั้งแต ปลายเสนผมลงไปจดพืน้ เทา รวมแลวไมแกธาตุ 4 คือ ธาตุดิน
ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุลม
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2. กองนาม
- ไดแก สิ่งที่ไมมีรูปปรากฏมีแตชื่อ แตสิ่งนัน้ มีอยูในตัวมนุษยทยี่ ังมีชีวติ จิตนั้นไมสามารถจะ
เห็นไดดว ยตา หรือพิสูจนไดดวยวัตถุใด ๆ แตเปนของที่มอี ยูจริง
- จิตนั้น ในคนหนึ่ง ๆ มีเพียงดวงเดือนเทานั้น แตจิตทําหนาที่หลายอยาง และมีอาการ
แสดงออกไดตาง ๆ กัน จึงทําใหชวนเขาใจวา คนหนึ่งมีจิตหลายดวง
ธรรมชาติที่เรียกวา "จิต" ในพระพุทธศาสนามีคําเรียกใกลเคียงกันอยู 5 คํา นโม, จิตวิญญาณ,
ใจ, หัวใจ
1. มโน
ตามแบบกอนพุทธกาล หมายถึง ธาตุกายสิทธิช์ นิดหนึง่ ซึ่งสิ่งอยูในรางกายของคนที่ยังมีชีวิต
ธาตุกายสิทธิ์นี้สามารถรูอารมณและใหสําเร็จความนึกคิด จึงเรียก "มโน"
2. จิต
คือ ธาตะกายสิทธิ์ผูใหสําเร็จความคิด ดังกลาวแลวนั่นเอง ธาตุกายสิทธิ์ดังกลาว
นั้น นอกจากใหสําเร็จความคิดแลว ยังสามารถเก็บสะสมอารมณทคี่ ิดไดนนั้ ดวย ในฐานะเปนผูเก็บ
สะสมอารมณ จึงเรียกตามคุณสมบัติสวนนี้วา "จิต"
3. วิญญาณ
หมายถึง อาการรูของจิตอยางหนึ่งที่เรียกวา วิญญาณขันธ อันเกิดจากทวารทั้ง 6 อีกอยางหนึ่ง
หมายถึง ธาตุรูที่เรียกวา วิญญาณธาตุ ซึ่งเปนธาตุกายสิทธิ์ดังกลาว นอกจากจะสามารถเกิด และสะสม
อารมณแลว ยังมีลักษณะรูแจงอารมณอยูใ นตัว เพราะคุณสมบัติสวนหนี้จึงถูกเรียกวา "วิญญาณ"
4. ใจ
คํานี้เปนภาษาไทยแท  โดยมาหมายถึง มโนทวาร ที่เรียกกันวา กาย วาจาก ใจ กาย ก็
คือ กายทวาร วาจาก็คือ วจีทวาร ใจก็คือ มโนทวาร แตในบางแหงหมายถึง ธาตุกายสิทธิ์ อันเดียวกันกับ
ที่กลาวแลว
5. หัวใจ
หมายถึง กอนเนือ้ กอนหนึ่งในรางกาย เปนคนละอันกับจิต จิตเปนนามธรรม สวนใจเปน
รูปธรรม หัวใจเปนอวัยวะสวนหนึ่งของรางกายแตคนที่ไมรูมักจะเอาคําวา "หัวใจ" มาใชแทนชื่อ จิต ซึ่ง
เปนการใชผิด
ธรรมชาติของจิต
จิตเปนธรรมชาติกายสิทธิ์ ซึ่งมีอยูในรางกายของคนที่ยังมีชีวิต จิตนั้น มีธรรมชาติ คือ กิริยาอาการ
ลักษณะและทีอ่ ยูตามที่ปรากฎในพระบาลี ดังนี้ คือ ทูรง.คม. เอกจร. คุหาสย.
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1. ทูรง.คม.
แปลวา ไปไกล ไดแก จิตนี้เปนสภาพไดรับอารมณในที่ไกล คือ คิดไปไดไกล (กิริยาของจิต)
2. เอกจร
แปลวา เที่ยวไปดวงเดียว คือ จิตนั้นเกิดไดทลี ะดวง คิดไดทีละอยางเดียวจะคิด 2 - 3 อยาง
พรอมกันในขณะเดียวกันไมได (อาการของจิต)
3. อสรีร
แปลวา ไมมีสรระ คือ จิตเปนของไมมีตัว การที่จะกําหนด โดยสัญฐานวา สูงต่ํา กลมแบ ก็
ไมได หรือจะกําหนดโดยสีวา สีดํา สีแดง สีขาว ก็ไมได เพราะจิตไมมสี รีระ (ลักษณะของจิต)
4. คุหาสย
แปลวา มีถ้ําเปนทีอ่ ยูอาศัย หรืออาศัยอยูในถ้ํา คําวาถ้ําในที่นหี้ มายถึงรางกาย (ที่อยูของจิต)
ที่อยูของจิต
ที่วาจิตอาศัยอยูในรางกาย ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดแสดงไวชัดเจนวา จิตอาศัยอยูในหทัยรูปคือ
เนื้อกอนหนึ่งที่ตั้งอยูในทรวงอกระหวางราวนาม ซึ่งเรียกตามภาษาสามัญวา "หัวใจ"
"หทัยรูปนั้น" สีแดงเหมือนสีของหลัง หนังสือกลีบดอกบัวหลวง สัณฐานเหมือนดอกบัวทีต่ ูมซึ่ง
แกะกลีบนอกเสีย แลววางเอาปลายหอยลงขางลางผิวนอกของหทัยรูปเลี้ยง ขางใบเปนเหมือนขางใบผล
บวบขม หทัยรูปของคนมีปญญาแยมนิดหนอย ใจของคนโงทึบนั้น ผิดมิดเลย " และ " ขางในของหทัย
รุปนั้นมีแองขนาดเทาเมล็ดบุนนาควางไว ภายในแองนัน้ มีน้ํา (โลหิต) ขังอยูประมาณกึ่งฟายมือ, มโน
ธาตุ หรือ มโนวิญญาธาตุ ไดอาศัยน้ําที่กลาวนี้เปนไป
สีของน้ําหัวใจ
น้ํากึ่งฟากมือในหทัยรูป ซึ่งมโนธาตุอาศัยเปนไปนั้น มีสีตาง ๆ กับตามจริตของบุคคลนั้น ๆ ดังนี้
1. คนเราจริต น้ําหัวใจสีแดง
2. คนโทสจริต น้ําหัวใจสีดํา
3. คนโมหจริต น้ําหัวใจสีเหมือนน้ําลางมือ
4. คนวิตกจริต น้ําหัวมใจสีเหมือนน้ําเยื่อถัว่ พู
5. คนศรัทธาจริต น้ําหัวใจเหมือนสีดอกกัณณิกา
6. คนพุทธิจริต น้ําหัวใจใสแจวบริสุทธิ์มีแววเหมือนแกวเจียระไน
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งานของจิต
งานของจิตที่เปนงานหลักมีอยู 4 ประการ คือ
1. รับ = เวทนา
2. จํา = สัญญา
3. คิด = สังขาร
4. รู = วิญญาณ
1. ดานรับ (เวทนา)
ไดแก เมื่อรางกายไปทําอะไร ปากพูดอะไรไดผลเปนอยางไร เปนสุขหรือเปนทุกขความสุข
หรือทุกขนั้นก็เขาไปปรุงแตงจิต จิตก็เปนผูเสวยผลนั้น ผุเสวยผลนั้น รับผลนั้นเอง
2. ดานจํา (สัญญา)
เรื่องทั้งปวงที่ผานเขามาถึงจิต จิตจะเปนผูจําเองทั้งสิ้น ไมมีใครชวยจํา หรือเก็บ เรื่องราวใหเลย
จิตดวงเดียวเทานั้นทําหนาที่ "จํา"
3. ดานคิด (สังขาร)
คือ ดัดปรุงแตงกิรยิ าอาการของรางกาย ของปาก และของจิต นั้นเอง คิดไปสั่งการไปลําพังแต
รางกาย ถาปราศจากจิตเปนผูคิดแลว จะทําอยางไรไมไดเลย ดุจทอนไม
4. ดานรู
คือ จิตจะเปนผูรเู รื่องราวตาง ๆตลอดวัน เพราะเรื่องที่จติ จะตองรับรูมมี าก คือรับรูสิ่งที่ตาม
เห็น รับรูทุกอยางที่หูไดยนิ รับรูกลิ่นทุกอยางที่จมูกไดดม รับรูทุกอยางที่ลิ้นไดลิ้มรับรูเย็นรอนออนแข็ง
ทุกอยางที่กายถูกตองและรับรูอารมณทุกชนิดที่เกิดกับใจ
การปฏิบตั ิงานของจิต
- การทํางานของจิตนัน้ โดยธรรมชาติจิตจะทํางานไดดว ยตัวเอง เชน การรับ - จํา -คิด-รู จิตจะทํา
ไดโดยไมตองอาศัยอุปกรณใด ๆ แตงานที่จิตทําเองอยางนี้ยอมรูไดเฉพาะตัว คนอืน่ รูดวยไมได และจะ
ใหเกิดความสัมพันธกับวัตถุภายนอกไมได
- การทํางานของจิตหากจะใหมีความสัมพันธกับภายนอก หรือรับรูเรื่องภายนอก จิตจะตองอาศัย
อายตนะ คือ
1. รับรู รูป ดวยตา
2. รับรู เสียง ดวยหู
3. รับรู กลิ่น ดวยจมูก
4. รับรู รส ดวยลิ้น
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5. รับรู สัมผัส ดวยกาย
6. รับรู อารมณ ดวยใจ
- การที่จิตตั้งการแสดงความประสงคของจิตเอง ใหเกีย่ วเนื่องกับสิ่งอื่น หรือ ใหคนอื่น
รูความหมายนัน้ จิตจะแสดงออกได 2 ทาง คือ
1. ทางกาย
2. ทางวาจา
จริต
- คําวา จริต ไดแกสภาพปกติของจิตไดแก พื้นเดิมของจิต ที่มีอยูเปนอยูเปนพืน้
- จริต ยอมเกิดขึน้ ได 2 ทาง คือ การอบรม ไดแก การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาถึงจิตบอย ๆ และการเสพ
คุน คือ นําเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครุนคิดบอย ๆ
จริต 6 ชนิด
จิตที่ผานการอบรมและการเสพคุนมาก ๆ เขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพไปตาง ๆ ตามประเภทของ
สิ่งที่อบรม และเสพคุน มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ
1. จิตรักสวยรักงาม
= ราคจริต
2. จิตรอนเร็วฉุนเฉียว
= โทสจริต
3. จิตโงเขลางมงาย
= โมหจริต
4. จิตมีวิตกกังวล
= วิตกจริต
5. จิตมีความเชื่อเปนใหญ = สัทธาจริต
6. จิตเฉลียวฉลาด
= พุทธิจริต
ประโยชนของการศึกษาจริต
การศึกษาจริต
เปนประโยชนทั้งในดานการปรับปรุงอุปนิสัยจิตใจของผูศ ึกษาเองและในดาน
ธุรกิจการงาน ซึ่งเมื่อสรุปแลว จะไดประโยชน 4 ประการ
1. การครองใจตน
2. การมอบงาน
3. การอบรมสั่งสอน
4. การติดตอ
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1. การครองใจคน
การครองใจคน เชน สามีครองใจภรรยา ภรรยาครองใจสามี, ผูใหญครองใจผูนอยผูน อย
ครองใจผูใหญมิตรครองใจมิตร เปนเรื่องที่จําเปนจะตองคํานึงถึงจริตของเขาใหมาก เพื่อประโยชนใน
การโอนออนผอนตามและทําใหถูกใจ
2. การมอบงาน
ตามธรรมดาคนเราถาไดทํางานเหมาะกับจริต ยอมรูสึกสนุกกับงานลืมเหนื่อย ลืมหิว
เพราะฉะนั้นในการมอบงงาน ผูมอบจําเปนตองศึกษาใหทราบนิสัยจิตใจของผูจะรับมอบ จึงจะไดรับ
ความสําเร็จ เปนที่พอใจทั้งผูม อบและผูรับมอบ
3. การอบรมสั่งสอน
การอบรมสั่งสอนมีสวนเกีย่ วของกันจริตอยูมาก แมพระพุทธเจา เมื่อจะอบรมสั่งสอนเวไนย
สัตวก็ทรงตรวจดูอุปนิสัย คือ จริตของผูจะรับการอบรมกอน จึงทําใหผูรับการอบรมบรรลุมรรคผลเปน
จํานวนมาก เพราะฉะนัน้ ไมวาจะเปนการอบรมสั่งสอน ชนิดใด เชน บิดามารดาอบรมสั่งสอนลูก ครู
อบรมสั่งสอนศิษย ผูบังคับบัญชาอบรมสั่งสอนผูใตบังคับบัญชา จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองทราบจริตของ
ผูรับการอบรม
4. การติดตอ
ไดแก การเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจตาง ๆ การโฆษณา การขอความชวยเหลือ การขอความรวมมือ
ตั้งแตงานสวนนอยจนถึงงานสวนใหญ ถาผูเจรจาฉลาดในเรื่องจริต ของผูที่ตนติดตอดวย แลวดําเนิน
วิธีการเจรจาใหคลอยไปตามจริตของเขา การเจรจาก็จะบังเกิดผลดีเปนพิเศษ
วิธสี ังเกตจริต
การสังเกตจริตในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดแสดงหลักของการสังเกตไว 5 ประการ ดังนี-้
1. อิริยาบถ
2. การทํางาน
3. การกิน
4. การดู
5. ธรรมที่เขาประพฤติ
1. สังเกตจากอิรยิ าบถ
อิริยาบถ คือ การเคลื่อนไหวรางกาย เปนทางหนึ่งที่เราจะสังเกตจริตของเจาของอิริยาบถนั้นได
เชน การไปจามปรกติ
- คนเราจริต จะไปอยางแชมชอยคอย ๆ ยกเทา วางเทา ฯลฯ
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- คนโทสะจริต เดินจิกปลายเทา ยกเทา วางเทาเร็ว รอยเทาจิกปลาย
- คนโมหะจริต ไปอยางงมงาย เวลายกเทาคลาย ๆ สั่น รอยเทาจิกทั้งปลายและสน
2. สังเกตจากการทํางาน เชน การปดกวาด มีลักษณะ ดังนี้
- คนราคจริต จับไมกวาดคอย ๆ กวาดอยางไมรีบรอน กวาดเตียนละเอียดละออ
- คนโทสจริต กําไมกวาดแนน กวาดเร็ว ฝุนฟุง ทําเสียงโครมครามสะอาดเปนหยอน ๆ
- คนโมหจริต จับไมกวาดหลวม ๆ ไมถี่ถวน เอาดีไมได ทํางานหยาบ
3. สังเกตจากการเดิน
- คนราคจริต ชอบอาหารชนิดที่มีรสอรอยสนิท คือ รสไมจัด
- คนโทสจริต ชอบอาหารหยาบเปรี้ยว ๆ รสจัด
- คนโมหจริต ชอบรสอาหารไมแนนอน กินอาหารอยางใจลอย
4. สังเกตจากการดู
- คนเราคจริต ชอบดูรูปสวย ๆ เห็นรูปนารักนิด ๆ หนอย ๆ ก็ เพงมองอยางสนใจ
- คนโทสจริต เห็นรูปไมชอบใจนิดเดียว ก็หยุดหงิดไมอยากดู ดูไมไดนาน
- คนโมหจริต เห็นรูปอยางใดอยางหนึ่ง ก็แลวแตหนุนขาง คนอื่นติก็พลอยติไปดวย คนอื่นชม
ก็ชมก็พลอยชมไปดวย ไมมคี วามเห็นเปนของตัวเอง
5. สังเกตจากธรรมทีเ่ ขาประพฤติ
- คนราคจริต มีกิเลสเหลานี้มาก คือ เจาเลห, โออวด, ถือตัว, มักมาก, ไมสันโดษแงนอน,
ออนแอ
- คนโทสะจริต มีกิเลสเหลานี้มาก คือ โกรธ, ผูกโกรธ, หลูคุณทาน, ตีเสมอ, ริษยา
- คนโมหจริต มีกเิ ลสเหลานี้มากคือ งวงเหงา, หดหู, เคลิบเคลิ้ม, ฟุงซาน,ลังเล, สงสัย
- คนวิตกจริต มีกเิ ลสเหลานี้มาก คือ พูดพร่ํา, ขอบคลุกคลีกับหมู, ชอบพลุกพลานไปทางโนน
ทางนี้ ชอบเปลี่ยนงาน
- คนลัทธิจริต มีกิเลสเหลานี้มากคือ ชอบเสื่อมใสในสิ่งตาง ๆ ลงไดเสื่อมใสในสิ่งใดแลว ก็
อาจจะสละทุกสิ่งทุกอยางบูชาสิ่งนั้น
- คนพุทธิจริต มีธรรมเหลานี้มาก คือ เปนคนวางายสอนงาย เลือกคบแตคนดี รูประมาณในการ
กินอาหาร ฯลฯ
--------------------------อางอิง หนังสือวิชาศาสนาและศีลธรรม
หนังสือปาฐถา เรื่อง จิต
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ผนวก ง.
วิชา การพัฒนาจิต
( 3 ชม.)
ความมุงหมาย
เมื่อให นทน.เห็นคุณคาของจิตทีพ่ ัฒนาแลววา จะสามารถอํานวยประโยชนอยางมหาศาลทั้งแก
สวนตัวและสวนรวม และให นทน.รูจักวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
ความสําคัญของจิต
- คนมีสวนประกอบสําคัญอยู 2 สวน คือ กาย กับ ใจ หรือ รูป กับ นาม
- ใจนั้นเปนสวนที่สําคัญที่สุด เพราะมีหนาที่ควบคุมกาย คือ จิตเปนนาย กายเปนบาว
- ความสุข ความทุกขของคนอยูที่จิตใจ เพราะจิตใจเปนทั้งผูทาํ กรรมและเสวยผลของกรรม(มโน
ปุพพง.มา ธม.มา ฯลฯ)
ประโยชนของการพัฒนาจิต
จิตที่พัฒนาแลวจะมีลักษระ 3 ประการ คือ
1. สะอาด
2. สวาง
3. สงบ
1. จิตสะอาด
จิตที่พัฒนาแลว จะมีสภาพสะอาด คือ ไมสกปรก ไมเศราหมอง ความสะอาดของจิตจะมีสภาพ
เหมือนความสะอาดของรางกาย คือ จะรูสึกปลอดโปรง เบาสบาย ไมโกรธ ไมเกลียด ไมริษยาพยาบาท
2. จิตสวาง
คุณสมบัติของจิตที่ไดรับการพัฒนาแลวอีกประการหนึ่งคือ มีความสวาง ไมมืด ไมบอด ไมคิด
ผิด ไมเห็นผิด รูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด ซึ่งจะเปนหลักประกันไมใหบุคคลลุมหลงมัวเมา
ไปในสิ่งไมถกู ไมควร
3. จิตสงบ
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ผลประการสําคัญของการพัฒนาจิตก็คือ ทําใหจิตสงบระงับ ไมดิ้นรน ไมฟุงซาน จะเปนจิตที่
อยูในอํานาจบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งในการทําหนาที่การงาน และการดําเนินชีวิตทุก
ประการ
การพัฒนาจิต
- จิตนัน้ โดยปรกติจะมีโรคคือ กิเลสรบกวนอยูเ ปนประจํา 3 ประการที่เรียกวา อกุศลมูล คือ โลภะ
โทสะ โมหะ
- การพัฒนาจิต คือ การฝกฝนอบรม จิตใหพนจากอํานาจของกิเลสทั้ง 3 ประการนี้ ซึ่งมีอยู3 วิธี
คือ
1. การใหทาน
= กําจัดกิเลสโลภะ
2. การรักษาศีล
= กําจัดกิเลสโทสะ
3. การเจริญภาวนา = กําจัดกิเลสโมหะ
การเจริญภาวนา
การเจริญภาวนา หรือเรียกวา เจริญภาวนา ไดแก การฝกฝนอบรมจิตใหสงบระงับดวยการปฏิบัติ
ธรรม เจริญพระกรรมฐานมี 2 วิธี คือ
1. สมถกรรมฐาน
2. วิปสสนากรรมฐาน
การเจริญสมถกรรมฐาน
- การเจริญสมถกรรมฐาน คือ การฝกฝนจิตใหเกิดความสงบ ระงับจากนิวรธรรม ไมดิ้นรน
ฟุงซานไปตามอารมณตาง ๆ โดยการผูกจิตไวกับอารมณอยางใดอยางหนึ่ง
- อารมณที่ใชสําหรับฝกจิต เรียกวา อารมณสมถกรรมฐาน มี 40 ประการ คือ
1. อสุภะ 10 คือ
ศพที่ขึ้นพอง, ศพที่ข้นึ เขียว, ศพที่มีน้ําเหลืองไหลเยิ้ม, ศพที่ขาดเปนทอนเปนชิน้ , ศพที่
ถูกสัตวกัดกิน, ศพที่กระจัดกระจาย, ศพที่ถูกจัดวางกระจายเรียงราย, ศพที่เปอนเลือด,ศพที่มีหนอนขึ้น
และศพที่มีแตกระดูก
2. กสิณ 10 คือ
ดิน, น้ํา, ไฟ, ลม, สีเขียว, สีแดง, สีเหลือง, สีขาว, แสงสวาง,ชองวาง
3. อนุสสติ 10 คือ
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พระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ, ศีลการบริจาค, เทวดา, ความตาย, รางกาย
ลมหายใจ, ความสงบระงับ
4. พรหมวิการ 4 คือ
เมตตา, กรุณา, มุทิตา และ อุเบกขา
5. อรูป 4 คือ
อากาศสานัญจายตนะ, วิญญานัญจายตนะ, อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานา
สัญญายนะ
6. สัญญาและววัภฐาน
สัญญา ไดแก อาหารปฏิกูลสัญญา คือ ความสําคัญในอาหารวาเปนของนาเกลียดเปน
อารมณ
ววัฎฐาน ไดแก กําหนดสภาพของธาตุ ดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม เปนอารมณ
การเจริญวิปสสนากัมมัฎฐาน
- วิปส สนากัมมัฎฐาน คือการเจริญจิตภาวนา เพื่อใหเกิดปญญารูแจงเห็นจริงในสภาวธรรม
ทั้งหลาย โดยใชปญญาพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงวา สภาวธรรมทั้งปวงไมเที่ยว เปนทุกข และ
ไมใชตัวใชตน จนหมดความยึดมั่นถือมั่น
อารมณของวิปสสนาที่จะนําเอามาพิจารณาเพื่อใหเกิดความรูแจงเห็นจริงมีมากมายหลาย
ประการ แต โดยสรุปมี 4 ประการ เรียก มหาสติปฎฐาน 4 คือ
1. กายานุปสสนา
2. เวทนานุปสสนา
3. จิตตานุปสสนา
4. ธัมมานุปสสนา
ขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน
ในการเจริญกรรมฐาน ทั้งสมถกรรมฐานและวิปส สนากรรมฐาน ผูเจริญ หรือ โยคี จะตองทราบ
ถึงสิ่งที่ควรทราบบางประการ ดังตอไปนี.้ 1. ผูมุงเจริญกรรมฐาน
2. การมอบตัว
3. วิธีการนั่งสมาธิ
4. การปรับจิตใหพรอม
1. ผูมุงเจริญกรรมฐาน
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1. มีธุรกิจนอย เลีย้ งงาย มักนอย
2. กินนอย ไมเห็นแกปากแกทอ ง
3. นอนนอย (มหาความสุขจากการนอน)
4. เปนพหูสูตร
5. รูจักพิจารณาใจ
(ปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย)
หรือ
1. เชื่อในปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา
2. มีโรคภัยไขเจ็บนอย สุขภาพดี
3. ไมโออวด (ชอบพูดชอบคุย)
4. หมั่นเพียร ละอกุศลธรรม เจริญกุศลธรรม
5. มีปญญาเห็นความเกิดดับ
(มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก)
2. การมอบตัว
- ในการเจริญกรรมฐาน ผูมุงปฏิบัติควรจะมอบตัวกับอาจารย พระกรรมฐาน ทานใดทานหนึ่ง
เพื่อประโยชนตอตอไปนี้คือ.1. เพื่อประโยชนแกการปฏิบัตธิ รรม
2. เพื่อความมั่นคงทางใจแกตน
3. เพื่อระงับความหวาดกลัวอันอาจจะเกิดขึ้นในระหวางเจริญกรรมฐาน
4. เพื่อไดกัลยาณมิตร ไวคอยแนะนํา
- การมอบตัวนั้น พึงเปลงวาจาแกผูที่ตนจะมอบตัววา "ขาพเจาของมอบตัวแกพระผูมพี ระภาค
เจา หรือเพื่อบุชาพระรัตนตรัย หรือ แกพระอาจารย" แลวพึงเคารพเชื่อฟงอาจารยมาก ๆ และยอมปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของอาจารยทุกอยาง
3. วิธีนงั่ สมาธิ
ผูเจริญกัมมัฎฐาน หรือบําเพ็ญภาวนา เมื่อทุกสิ่งเรียบรอยแลว พึงเตรียมตัวเริ่มการนั่ง
คือ
1. นั่งขัดสมาธิเพชร คือ ขัดเทา เทาขวาอยูเ หนือเทาซาย มือขวาทับมือซายวางอยูบนตัก ให
หัวแมมือสองขางเกือบจดกัน
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2. ตั้งตัวใหตรง อยาใหโอนเอนไปขางหนา หรือเอนไป ขางหลัง และเอียงไปขาง ๆ ตองตั้ง
ตัวใหตรง
3. ตั้งสติไวเฉพาะหนาเพื่อกําหนดสิ่งที่ใชเปนอารมณ สําหรับคิด กรือ ภาวนา
โดยคิดวาสิ่งนี้ ๆ พระพุทธองคทรงใชเปนอารมณในการบําเพ็ญเพียรจนไดผลมาแลว จึงนํามาสอน
ดังนั้นจึงพอเชือ่ ไดวา ตองดีแนใชไดแน แลวตั้งสติไวในสิ่งซึ่งใชเปนอารมณนั้น ๆ ตามควรแกความ
ประสงค
( ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย )
4. การปรับจิตใหพรอม
เมื่อนั่งเรียบรอยแลว สํารวจดูวา มีศีลบริสุทธิ์แลว (การที่สํารวจดูศีล รูวามีศีลบริสุทธิ์จะทําให
รูสึกโปรงใจ มีปติ) ตอไปตองทําใจใหวางจากเครื่องเศราหมอง และสิ่งกังวลใจ ดังนี.้ 1. ทําใจใหวางจากนิวรณธรรมมีการนึกถึงเรือ่ งกามรมณ เปนตน
2. มีสติสัมปชัญญะ วางเฉย ไมสนใจ ในความหวงใย ความกังวลใจ เปนตน ในสิ่งนัน้ ๆ
3. มีสิตสัมปชัญญะคุมใจ คุมอารมณไวทกุ ขณะ
4. พิจารณาแลวใชเมื่อควรใช อดกลั้นเมื่อควรอดกลั้น บรรเทาเมื่อควรบรรเทา
5. กําจัดความคิดฟุงซาน
6. ละเลิกการแสวงหากามารมณและชาติภพ (ดวยอาศัยบญอันเปนผลของสมาธิ)
7. เวนคิดเรื่องไมดี มีคิดเบียดเบียนเขา เปนตน
8. มีกาย - วาจา สงบเรียบรอยไมบัดนั่น เกานี่ เพราะถูกแมลงกวน เปนตน
9. ทําใจใหวางจากกิเลส เครื่องเศราหมองใจ
10. กําหนดใจรูว าวางแลว
( ปาฎิกวรรค ทีฆนิกาย )
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ผนวก จ.
วิชา การรูเ ทาทันโลกและชีวิต
( 2 ชม.)
ความมุงหมาย
เพื่อให นทน.ไดรูจักสภาพอันแทจริงของโลกและชีวิต จะไดไมมัวเมาลุมหลงอยูในสิ่งที่เปนโทษ
และรูจักแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนเพื่อสรางคุณคาแกชวี ติ ตอไป
ความเบื้องตน
- พระพุทธเจาทรงตรัสเตือนชาวโลกไววา "จงมาดูโลกนี้อันตระการตา ดุจราชรถที่คนเขลาหมก
อยูแตผูรูหาของอยูไม" แสดงใหเห็นวาภาวะอันแทจริงของโลกนั้น ไมมีสิ่งใด เปนสาระแกนสาร
- บุคคลที่ไมประมาณมัวเมาจนตกเปนทาสของโลกและชีวิต อยางที่เรียกวา หลงโลก เมาชีวิตก็
เพราะมีสติ รูจกั พิจารณา รูจ กั วางตัววางใจตอความจริงนัน้ ๆ อันมีประจําอยูกับโลกและชีวิตเทานัน้
สภาพของโลก
สภาพที่แทจริงของโลกและชีวิตเปนสิ่งที่ผูอยูในโลก จะพึงศึกษาเพื่อใหรูเทาทัน จะไดหลงมัวเมา
มีดังตอไปนี้ คือ
1. รูทันโลกธรรม
2. ไมมองขามเทวทูต
3. คํานึงสูตรแหงชีวิต
1. รูทันโลกธรรม
- โลกธรรม คือ ธรรมดาของโลกหรือตามความเปนไปตามคติธรรมดา ซึ่งหมุนเวียนมาหา
ชาวโลก และชาวโลกก็หมุนเวียนไปตามมัน มี 8 ประการ คือ
ชื่นชม
ขมขื่น
1. ไดลาภ
2. เลื่อมลาภ
3. ไดยศ
3. เสื่อมยศ
5. สรรเสริม
6. นินทา
7. สุข
8. ทุกข
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- โลกธรรม 8 นี้ จัดเปน 2 ฝาย คือ ที่ชื่นชม นาปารถนา นาชอบใจ คนทัว่ ไปอยากได เรียกวา
อิฎฐารมณ พวกหนึ่ง ที่ขมขื่น ไมนาประรถนา ไมนาพอใจ คนทั่วไปเกลียดกลัว เรียก อนิฎฐารมณพวก
หนึ่ง
- การประสมกับโลกธรรม ยอมทําใหเกิดผล 2 ประการคือ
1. ปุถุชนผูไมมีการศึกษา ไมรูจักฝกอบรม ไมรูเทาทันตามความเปนจริง จะลุมหลงลืมตน
ยินดียินราย คราวไดกห็ ลงมัวเมา หรือคําพองจนเหลองลอย คราวเสียก็หงอยเหงา ระเหีย่ หมดกําลังหรือ
ถึงกับคลุมคลั่งไป ปลอยใหโลกธรรมเขาครอบงําย่ําชีวติ ฟูยุบเรื่อยไป ไมพนจากทุกขโศก
2. ผูมีการศึกษา อริยสาวก รูจักพิจารณา รูเทาทันตามความเปนจริงวา สิ่งเหลานี้ไมวา
อะไรที่เกิดขึ้นแกตน ลวนไมเที่ยง ไมคงทน ไมสมบูรณมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดาจึงไม
หลงไหลมัวเมา เคลิบเคลิ้มไปตามอิฎฐารมณ ไมขุนมัวหมนหมอง คลุมคลั่งไปในเพราะกนิฎฐารมณมี
สิตดํารงอยูได วางตัววางใจพอดี ไมเพลิงในสุขและไมถูกทุกขทวมทับ
2. ไมมองขามเทวทูต
คือรูจักมอง รูจกั พิจารณาสภาวธรรมที่ปรากฏอยูเสมอในหมูมนุษย อันเปนสัญญาณเตือนใจ
ใหระลึกถึงคติธรรมของชีวิต ไมควรลุมหลงมัวเมา ซึ่งเรียกวา เทวทูต (สื่อแจงขาวของยมเทพหรือ
ตัวแทนของพญายม) 5 อยาง คือ
1. เด็กออน วาคนเราทุกคนเกิดมาก็อยางนี้เพียงเทานี้
2. คนแก วาทุกคนหามีชีวิตอยูไดนาน ตองประสบภาวะเชนนี้
3. คนเจ็บ วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนอาจประสพกันไดดวยกันทั้งนั้น
4. คนตองขัง วากรรมชั่วนั้น ไมตองพูดถึงตายไป แมในบัดนี้ก็มีผลเดือดรอนเปนทุกข
5. คนตาย วาภาวะนีเ้ ชนนี้ เราทุกคนตองไดพบ ไมมใี ครพน และกําหนดไมไดวา ที่ไหน
เมื่อใด
มองเห็นสภาพเชนนี้เมื่อใด เมื่อผานเขาไปใน สุสาน, ทัณฑสถาน และโรงพยาบาล เปนตนก็มิให
มีใจหดหูห รือหวาดกลัว แตใหมีสิตรูจักใชปญญาพิจารณาจะไดเกิดความสังเวช เรงขวนขวายประกอบ
แตกัลยาณธรรมคือ การกระทําที่ดีงามดําเนินชีวติ ดิ วยความไมมวั เมา ไมประมาท
3.คํานึงสูตรแหงชีวิต
แมไมใชเวลาที่มองเห็นเทวทูต ก็ควรพิจารณาอยูเสมอตามหลักที่เรียกวา อภิณหปจจเวทขณ
(สิ่งที่ทุกคน ไมวาหญิง ไมวา ชาย ไมวาชาวบาน ไมวาชาววัด ควรหัดพิจารณาเนือง ๆ) ซึ่งมี 5 ประการ
คือ
1. ชราธัมมตา ควรพิจารณาเนือง ๆ วาเรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได
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2. พยาธิธัมมตา ควรพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความเจ็บปวยไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความ
เจ็บไขไปได
3. มรณธัมมตา ควรพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได
4. ปยวินาภาวนา ควรพิจารณาเนือง ๆ วา เราจักตองประสบความพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้น
5. กัมมัสกตา ควรพิจารณาเนือง ๆ วาเรา มีกรรมเปนของ ๆ ตน เราทํากรรมไดไว ดีกต็ าม ชั่วก็
ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมนั้น
เมื่อพิจารณาอยุเสมออยางนี้จะชวยปองกันความมัวเมาในความเปนหนุมสาว ในทรัพยสมบัติและ
ชีวิต เปนตน บรรเทาความลุมหลง ความถือมั่นยึดติดและปองกันการทําทุจริต ทําใหเรงขวนขวาย ทําแต
สิ่งที่ดีงามเปนประโยชน

-----------------------------อางอิง หนังสือธรรมนูญชีวิต
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ผนวก ฉ.
วิชา การพัฒนาจริยธรรมกําลังพล
( 3 ชม.)
ความมุงหมาย
เพื่อให นทน. เห็นคุณคาของศาสนาและจริยาวามีบทบาทอยางสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสิทธิภาพ
กําลังพลและทราบแนวทางในการดําเนินการที่จะทําศาสนาและจริยาธรรมมาปรับใชเปนประโยชนใน
การพัฒนาจริยธรรมของกําลังพลในกองทัพตอไป
ความเบื้องตน
- คนเปนปญหาที่สําคัญยิ่งในหลักการบริหารทั่วไป สวนเงิน, วัสดุอุปกรณและวิธีการตาง ๆ เปน
ปญหารองเพราะหากไดคนดีแลว ปญหาอืน่ ๆ จะสาสามารถแกไขไดหมด ตรงกันขาม ถาไดคนไมดี
แลว แมจะมีปจ จัยอื่น ๆ อยางสมบูรณ การบริหารนั้น ๆ ก็ลมเหลว
- คนเลวของคนซึ่งกําลังเปนปญหาอยูในปจจุบันนี้มาจากปจจัยหลายทาง เชน จากความเละเทะ
ฟอนเฟะของสังคมที่ไดพบไดเห็นอยูเปนประจํา จากคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน และที่สําคัญคือ
จากการไมเห็นความสําคัญของการศึกษาอบรมดานจริยธรรม
- ทหารมิใชใครอื่น แตทหารคือบุคคลที่มาจากประชาชนพลเมืองของชาตินั่นเองเรื่องพื้นเพของ
คนสวนมากบูดเบี้ยวอยูใ นรูปดังกลาว กําลังพลของกองพันก็ยอมมีปญ
 หา ประสิทธิภาพไมสูมประกอบ
นัก มาพรอม ๆ กับที่เขาเขามาเปนทหารนัน่ เอง
- ในฐานะที่กองทัพบกเปนปราการอันแข็งแกรงที่ศัตรูยาเกรง เปนความหวังสุดทายของผูรักและ
หวงใยประเทศชาติ จึงจําเปนที่กองทัพบกจะตองลุกขึ้นแกปญหากําลังพลอยางเอาจริงเอาจัง ดวย
เครื่องมือตาง ๆ ที่กองทัพบกมีอยูใหดีที่สดุ เสียแตบดั นี้
ประสิทธิภาพกําลังพล
ก. ประสิทธิภาพ (Efficcenry)
คือ ความคลอแคลวในการปฏิบัติงานไดสําเร็จความสามารถที่จะใหเผล็ดผลที่ตองการไดดว ย
การใชความพยายาม คาใชจา ย หรือลงทุนเพียงเล็กนอย
ข. การสรางประสิทธิภาพกําลังพล
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- หนวยทหารยอมประกอบดวยกําลังพล 3 ระดับ คือ นายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวน
และพลทหาร กําลังพลทั้ง 3 ระดับนี้ แมจะแตกตางกันในเรื่อง "การหนาที่" (Function ) และ "ภารกิจ"
(Mission) ซึ่งไดกําหนดขอบเขตไวชัดแจงตามระบบการแบงแยกงานของงานของกองทัพก็ตามที แต
กําลังพลทุกระดับ ยอมเหมือนกันอยูประการหนึ่งในขอที่เปน "ปจเจกชน"
(Individuality) ผูมี
องคประกอบแหงชีวิตในระดับที่แตกตางกัน
- องคประกอบแหงชีวิต ดังกลาว ไดแก
1. ลักษณะทางกายภาพ (Physical)
2. ลักษณะทางสมอง (Mental)
3. ลักษณะทางอารมณ (Emotional)
4. พื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Fconomic)
5. ฐานะทางสังคม (Social)
6. ลักษณะทางจิตใจ (Spiritual)
ศาสนากับประสิทธิภาพกําลังพล
ก. กําลังพลกับศาสนา
- ชาติกับศาสนาเปนของคูกันและมีความสําคัญตอกันเหมือนรางกายคูกับจิตใจ ชาติทขี่ าด
ศาสนาเหมือนรางกายที่ขาดจิตใจ หรือศาสนาที่ไมมีชาติรับนับถือก็ไรความหมาย เมื่อชาติกับศาสนาเปน
ของคูกันเชนนี้ จึงกลาวไดไมผิดวา ทหารเปนทั้งของชาติและศาสนา
- หนาที่สวนรวมของทหาร ก็คือปองกันชาติและศาสนาของเขา หนาที่สวนตัว คือ ประพฤติ
ตนอยูในขอบเขตศีลธรรมของศาสนา
- วิชาการศาสนาและวิชาวัฒนธรรมเปนวิชาที่มีความสําคัญสําหรับทหารไมนอยกวาวิชาการที่
สําคัญอื่น ๆ เพราะทหารนัน้ ควบคุมกันอยูไดดว ยวินยั เดินไปไดดวยทองมั่นใจดวยอาวุธ และชนะศัตรู
ดวยขวัญ ไมมีอะไรที่ทําใหทําการเปนสุภาพชนทีน่ านับถือในยามสงบ และเปนนักรบผูกลาหาญใน
ยามสงคราม ยิ่งไปกวาศาสนาและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธศาสนาจึง
จําเปนอยางยิ่งสําหรับกําลังพลแหงกองทัพไทย
ข. คุณธรรมของกําลังพล
ทหารตองเปนทั้งผูนอยที่นารัก เปนทั้งผูใหญหรือผูบังคับบัญชาที่นานับถือ ซึ่งสามารถครอง
ใจผูนอยได จึงจะเปนกําลังพลที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่จะบันดาลใหเกิดประสิทธิภาพดังกลาวได สิ่งนั้นคือ
"คุณธรรม"
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ค. ศาสนาสรางจริยธรรมและขวัญ
- ศาสนาเปนที่มาของจริยธรรมทั้งปวง จริยธรรมที่ไดรับการหลอนหลอมจากศาสนาจะหยั่ง
ลุกลงในดวงใจ เปนศรัทธาที่มั่นคง ยากทีจ่ ะคลอนแคลนได เชน ความกตัญู ความมีวินัย ความซื่อสัตย
ความเกรงกลัวบาป
- ขวัญ ซึ่งเปนยอดปรารถนาของนักรบนั้น ถาเกิดจากบริการอื่น ๆ เชน บริการสวัสดิการ
บริการการเงิน บริการไปรษณีย เปนเพียงบริการเสริม หรือรากฝอยจะเปนขวัญที่งอ นแงน ถาเกิดขาด
แคลนขึ้นมา กําลังพลจะรองโอดครวญและขวัญจะตกทันที หรือแมมขี วัญดังกลาวสมบูรณก็อาจจะหมด
กําลังใจในการสูรบได จะเห็นไดจากกองทัพอเมริกันในเวียตนาม ซึง่ เกือบจะกลาวไดวา แพทั้ง ๆ ที่ มี
บริการขวัญเพียบพรอม
- ขวัญในทางศาสนา เปนศรัทธาตั้งมั่นถึงขั้นเปนอุดมการณของชีวิต เพราะฉะนั้น จึงพรอม
จะสูและสละชีวิตได เพราะเห็นวาตนเปนฝายถูก และปฏิบัติหนาที่ครบถวนบริบูรณแลว จริยธรรมที่ได
ถูกหลอหลอม ผังแนนจนเปนพื้นเพของจิตใจ จะเปนเหตุใหเกิดการตัดสินตกลงใจในทางที่ถูกเสมอ
เพราะฉะนั้นมาตรการสรางขวัญที่สําคัญที่สุดและตองใชเวลานานที่สุดจึงไดแก "การกลอมเหลาการ
อบรมการพัฒนาจิตใจทหาร ใหยดึ มั่นในพระศาสนาอยางแรงกลา"
การพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพลโดยศาสนา
- จากสถิติขอมูลกําลังพลผูกระทําความผิด ผูตองคดีและผูตองขังแตละป ยอมสามารถวิเคราะห
ประสิทธิภาพกําลังพลดานจริยธรรมไดวา เสื่อมโทรมลงอยางนาวิตกและความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม
นี้นับวาเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเปนอยางยิ่ง
จึงถึงเวลาแลว ที่เราจะรวมกําลังพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพลอยางจริงจัง มิฉะนั้น เราจะตอง
สูญเสียถึงขั้นสายเกินแก
การพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพลโดยศาสนา เพือ่ ใหกําลังพลของกองทัพมีศลี ธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและขวัญที่ดี ควรดําเนินการดังนี้
1. บรรจุวิชาการศาสนาและศีลธรรมในหลักสูตรหลักของ ทบ.ทุกหลักสูตร
2. จัดพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาแกนายทหาร
3. จัดตัง้ กรรมการพัฒนาจริยธรรมและขวัญทหาร
4. จัดสรางมิ่งขวัญประจําหนวยทหาร
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กิจการอนุศาสนาจารย ความหมาย
คําวา อนุศาสนาจารย แปลตามตัวก็ไดแก อาจารยผูแนะนําสั่งสอนทางศาสนา ซึ่งยอมหมายถึง
พระภิกษุ และอุบาสกและแมแตพระมหากษัตริย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงถือ
พระองควา เปนผูปฏิบัติหนาที่อนุศาสนาจารยดว ยผูหนึ่ง จะเห็นไดจากพระราชดํารัสซึ่งตรัสสั่งเสีย
อนุศาสนาจารยดวยผูหนึ่งจะเห็นไดจากพระราชดํารัสซึ่งตรัสสั่งเสียอนุศาสนาจารยเมือ่ ถวายบังคมลา
ตามกองทหารอาสาออกไปยังยุโรป ในมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 วา "... นี้แนะ เจาเปนผูสามารถที่จะสั่ง
สอนทหารไดตามที่ขาไดรูจกั ชอบพอกับเจามานานแลว เพราะฉะนัน้ ขอใหเจาชวยรับธุระของขาไปสั่ง
สอนทางโนน ตามแบบที่ขาไดเคยสอนมาแลว..."
หนาที่ของอนุศาสนาจารย
1. ปฏิบัติศาสนพิธีของหนวย กําลังพล และครอบครัว
2. อบรมพัฒนาจริยธรรมทหาร
3. สอนวิชาการศาสนาและศีลธรรมใน รร.ทหาร
4. แกปญหาชีวติ เปนรายบุคคล
5. เยี่ยมเยียนทหารเจ็บไขและทหารตองขัง
6. ดําเนินการบํารุงขวัญใหทหารมีขวัญดี
7. ปฏิบัติงานดสนสังคมสงเคราะห
คุณลักษณะพิเศษของอนุศาสนาจารย
ก. ภูมิธรรมและจรรยาบรรณ
1. ภูมิธรรม
อนุศาสจนาจารยทหารคือตัวแทนของศาสนา ซึ่งมีจิตเมตตา กรุณาและเสียสละ เพื่อ
จะไปปฏิบัติหนาที่โอบอุมชักจูง
โนมนาวกําลังพลของกองทัพใหเห็นความสําคัญของศีลธรรมและ
ศาสนา เพราะฉะนัน้ อนุศาสนาจารย จะตองมีศรัทธาในศาสนาของตนอยางทีอ่ ุทิศชีวิตใหไดอยาง
เครงครัด ในจริยธรรม เปนแบบอยางของผูไดพบเห็น สอนผูอื่นไดดว ยการปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
2. จรรยาธรรม
เพื่อรักษาคุณลักษรพิเศษดังกลาวไวใหเขมขนทุกยุคทุกสมัย
คณะกรรมการ
อนุศาสนาจารยทหารบก จึงระบุคุณสมบัตขิ องผูสมัครสอบเขาอนุศาสนาจารยไววาตองเปนผูเคย
อุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว มีอายุครบ 24 ป มีวุฒิเปรียบธรรม 9 ประโยค หรือ
ปริญญาทางศาสนา ไมเคยมีประวัติเสียหายทั้งในระหวางเปนพระภิกษุและลาสิกขามาแลว
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เพื่อรักษาภาวะของอนุศาสนาจารยใหสมกับเปนครูบาอาจารยที่ไดรบั ความไววางใจให
เปนผูนําทางศาสนาและเปนผูนําทางจิตใจของกองทัพ คณะอนุศาสนาจารย จึงกําหนดวินัยสําหรับ
อนุศาสนาจารย ถือปฏิบัติอยางเครงครัด เปนจรรยาบรรณ เฉพาะตางหากจากวินัยของทหาร ดังตอไปนี้
ขอ 1 อนุศาสนาจารยตองรักษาศีล 5 เปนนิจ
ขอ 2 อนุศาสนาจารยตองอยูในธรรมของสัตบุรุษและกุศลกรรมบถสิน
ขอ 3 อนุศาสนาจารยตองมีภรรยาเพียงคนเดียวและตองเลี้ยงดูครอบครัวโดยชอบธรรม
ขอ 4 อนุศาสนาจารยตองไมเขาไปมั่วสุมในสํานักหญิงเพศยา บอนการพนันและโรงยาฝน
ขอ 5 อนุศาสนาจารยตองงดเวนการประกอบมิจฉาชีพและรับประกอบกิจอันวิญูชนพิจารณา
แลวตํานิติเตียนได
ขอ 6 อนุศาสนาจารย เมื่อประสงคจะรองเรียนขอความเปนธรรมจากผูใหญตองไมใชบัตร
สนเทหหรือเขียนคํารองตลอดจนขอความโจมตีผูอื่นทางหนังสือพิมพ
ขอ 7 อนุศาสนาจารยตองไมวิ่งเตนหรือขอรองใหบุคคลภายนอกวงการอนุศาสนาจารยจําตอง
โยกยายหรือยับยั้งการโยกยายตน ในเมื่อการกระทํานั้นขัดกับแผนการโยกยายของสายวิทยาการอนุ
ศาสนาจารย
ขอ 8 อนุศาสนาจารยจะตองงดเวนเด็ดขาดจาการแสดงตัววาเปนคนมักไดร่ํารองขอบําเหน็จ
ความชอบจากผูใหญเพื่อตนเอง
ขอ 9 อนุศาสนาจารยไมพึ่งพกอาวุธ
ขอ 10 อนุศาสนาจารยไมพึ่งเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด
ขอ 11 อนุศาสนาจารยไมพึงรําวงเตนรํา รองเพลง โชว ตอมวย แตงแฟนซีและออกปรากฏตัว
ในฐานะเปนผูแ สดง ลิเก ละคร
ขอ 12 อนุศาสนาจารยพึงตระหนักในการแตงกายใหสุภาพ
ขอ 13 อนุศาสนาจารยตองไมประพฤติเปนปฏิปกษตอคณะสงฆนกิ ายใด นิกายหนึง่ และ
เคารพเชิดชูโดยสม่ําเสมอกัน
บทบาทของอนุศาสนาจารย
ก. บทบาทตอพลทหาร
1. ปลุกปลอบ เยื่อยมเยียนบํารุงขวัญเตือนสติมิใหหลงกระทําความผิดและถูกชักจูงโดย
รูเทาไมถึงการณตั้งแตเริ่มแรกเขามาเปนทหาร
2. ฝกสอนการไหวพระสวดมนตกอนนอน
3. ชวยผูบังคับบัญชาอบรมคุณธรรมทหารและคุณสมบัตทิ หารแกทหารใหม
4. อบรมตามหลักสูตรพลทหาร
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5. ถาทหารเจ็บไขหรือบาดเจ็บตองไปเยีย่ มเยียนปลุกปลอบโดยทางธรรมและใหความ
อนุเคราะหตามสมควร
6. ถาเขาทําผิด ไดรับโทษ ถูกตองขังตองไปเยีย่ มเยียน สนทนาคนหาขอมูลเหตุแหงการทํา
ความผิด แลวกลอมเกลาโนมนาวใหเกิดความสํานึกผิด ถามีจํานวนมากและมีเวลาตองโทษนานก็อาจจะ
ใหมีการสอนศีลธรรมตามหลักสูตรขึ้น
ข. บาบทตอนักเรียนทหาร
ทั้งนักเรียนนายสิบและนักเรียนนอย ยังเปนผูเยาว ออนไหวตออารมณและสิ่งเยายวน ซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการเรียน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดกัลยณมิตร เปนที่พึงทางจิตใจและภารกิจขางหนา
เมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลวจะตองไปเปนผูป กครองคนเปนผูนําหนวย
จําเปนจะตองมีคุณธรรมของ
ผูใหญคุณธรรมในการสังคม และปฏิบัติหนาที่พอสมควร อนุศาสนาจารยจึงตองมีบาบท ดังนี.้ 1. ใหความสนิทสนม
2. สอนศาสนาและศีลธรรมตามหลักสูตร
3. นําประกอบศาสนาพิธี
ค. บทบาทตอครอบครัว
หมายถึง ครอบครัวของนายสิบและนายทหาร ครอบคลุมถึงลูก ๆ ของพอแมดวย
ครอบครัวเปนเสถียรภาพเปนขวัญและกําลังใจของนายสิบ นายทหาร หากตั้งมั่นอยูในศีลธรรมของ
ศาสนาและสามัคคีปรองดองกับเพื่อบานแลวก็จะเปนสังคมที่มีความสงบสุข และกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของนายทหาร นายสิบ ผูเปนหัวหนาครอบครัว อนุศาสนาจารยจึงมีบทบาทตอ
ครอบครัว ดังนี้
1. สงเสริมศรัทธาในพระศาสนา เชน นิมนตพระสงฆมารับบิณฑบาต สนับสนุนการไป
ประกอบพิธีบญ
ุ ในวัยสําคัญที่วัดใกลเคียง ชักจูงใหมีพระบูชาประจําบาน
2. บริการดานพิธีธรรม
3. บริการแกปญ
 หาชีวิต
4. บริการตั้งชื่อบุตรและโหราศาสตร
5. บริการหองสมุดทางศาสนา
6. โรงเรียนศาสนาวันอาทิตยสําหรับเยาวชน
7. บริการเยี่ยมผูเจ็บปวย
วิเคราะหบทบาทของอนุศาสนาจารย
1. การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
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การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมประจําเดือน อยูในเกณฑต่ํา คือจะมีผูเขารับฟงของแตละ
ประเภทโดยเฉลี่ย ดังนี.้ 1. พลทหาร
40 - 50 %
2. นายทหารประทวน
20 %
3. นายทหารสัญญาบัตร 5 - 10 %
2. การสอนศีลธรรมตามหลักสูตร
หลักสูตรตาง ๆ ในโรงเรียนทหาร เชน หลักสูตรนักเรียนนายสิบ,นายสิบ
อาวุโส, นักเรียนนายรอย จปร., นักเรียนชั้น ผบ.พัน ที่แลว ๆ มา สวนมากมิไดบรรจุวิชาการศาสนา
และศีลธรรมไวในหลักสูตร เพราะเห็นวาวิชาการศาสนาและศีลธรรมมีความจําเปนนอยกวาวิชาอื่น ๆ จึง
ทําใหนกั เรียนทหารระดับตาง ๆ ไมมีโอกาสไดศึกษาเรือ่ งของศาสนาจริยธรรม อยางตอเนื่องเปนผลให
กําลังพลขาดความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมผลที่จะเปนพื้นฐานของจิตใจได
-------------------------

อางอิง

วิทยานิพนธเรื่องการอนุศาสนาจารยกับประสิทธิภาพกําลังพลของ
พ.อ.ทองคํา ศรีโยธิน

