บทที่ 1
ชีวิตและความมุงหมายของชีวิต
¾ ชีวิต คืออะไร
ชีวิต มีรากศัพทมาจากภาษาบาลีวา ชีวะ แปลวา อยูหรือเปนอยู นอกจากนี้ ชีวิตยังหมายถึง ความเปนไป
ดําเนิน เคลื่อนไหว สด
ชีวติ ในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Life หมายถึง กลุมสิ่งมีชีวิต คือ พืช สัตว คน
ประเภทกําเนิดชีวิต
การกําเนิดของสภาพสิ่งมีชีวิตมีความแตกตางกันไปตามโครงสรางของชีวิตและกฎธรรมชาติที่สรางสรรค
1. กําเนิดจากครรภของแม
2. กําเนิดจากไข
3. กําเนิดจากปจจัยที่รวมกันของสิ่งสกปรก หมักหมม
4. เกิดผุดขึ้นเต็มตัวในทันใด
กําเนิดชีวิตตามทัศนะของวิทยาศาสตร
การสืบพันธุมี 2 แบบ แบบอาศัยเพศ และแบบไมอาศัยเพศ
แบบอาศัยเพศ ทองมีพอ แม เพศผู เพศเมีย ถาเปนคนจะตองมีการปฏิสนธิระหวางอสุจิและไข ฝงตัวภาย
ในโพรงมดลูก ใชเวลาในการเจริญเติบโต ประมาณ 9 เดือน คลอดออกมา จากวัยทารก เปลี่ยนไปเปนวัยเด็ก
วัยรุน จนมีความพรอมที่จะสรางหนวยชีวิตใหม
แบบไมอาศัยเพศ เชนการแตกหนอของตนกลวย การแบงเซลลของอมีบา
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
1 ประกอบขึ้นดวยเซลลมากมาย
2 กลุมสารมีชีวิต (Protoplasim)
3 หายใจ
4 การเจริญเติบโต
5 สืบพันธ
6 สิง่ มีชวี ติ ตองมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในรางกาย เชน การขับถายของเสีย
7 สิง่ มีชวี ิตตองการปรับตัวใหเขากับสภาวะสิ่งแวดลอม

ความตองการของชีวิต
1. ความตองการตามธรรมชาติของมนุษย
2. ตองการความปลอดภัยทั้งทางดานรางการและจิตใจ
3. ตองการความรักการยอมรับจากบุคคลอื่น
4. ตองการเห็นคุณคาของตัวเอง
5. ตองการมีอิสรภาพ
6. ตองการมีความรักใหกับสรรพสิ่ง
สาระของชีวิตตามแนวศาสนาพุทธ
ชีวติ คือ กระบวนการทางกายและจิต หรือรูปธรรมและนามธรรม ตั้งอยู สลายไปตามเหตุปจจัยของมัน
เอง ไมมตี วั ตนที่แทจริง ตราบใดที่ยังมีเหตุปจจัย กระบวนของชีวิตก็ดําเนินไป แตเมื่อใดไมมีเหตุปจจัยที่
สมบูรณครบองคของกระบวนการของมันแลว ชีวิตก็ดับลง ทานเปรียบเหมือนเปลวไฟที่ดับลงเพราะหมดเชื้อ
และขาดองคประกอบอื่นๆ
สวนประกอบของชีวิต
ชีวติ ของมนุษยประกอบดวยการรวมตัวของสวน 5 สวน ซึ่งเรียกเบญจขันธ (ขันธ แปลวา กอง) คือ
1. รูปขันธ (Corporeality) คือ กองแหงรูป กลาวโดยสรุป คือ ธาตุ 4
ปฐวีธาตุ – ธาตุดิน
คือ สิ่งที่มีลักษณะเสนแข็ง เชน ผม ขน ฟน เล็บ หนัง ฯลฯ
อาโปธาตุ – ธาตุนํ้า
คือ สิ่งที่มีลักษณะเหลว เอิบอาบ เชน นํ้าลาย นํามู
้ ก ฯลฯ
วาโยธาตุ – ธาตุลม
คือ สิ่งที่มีลักษณะเบา พัดไปมา
เตโชธาตุ – ธาตุไฟ
คือ อุณหภูมิ ความรอนในกาย
2. เวทนาขันธ (Feeling หรือ Sensation) คือสวนที่เปนความรูสึก อันเกิดจากการกระทบของประสาท
สัมผัสทั้ง 5 และใจ เรียกวา อาเตนะ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
สุขเวทนา
ความรูสึกสุข
ทุกขเวทนา
ความรูสึกทุกข
อุเบกขาเวทนา
ความรูสึกเฉยๆ
3. สัญญาขันธ (Perception) คือสวนที่เปนความจําได หมายรู เชน เมื่อตาเห็นรูปคน จําไดวา คนๆ นั้น
ชือ่ นั้น นามสกุนนั้น ประกอบอาชีพนั้น เปนตน
4. สังขารขันธ (Mental Formation หรือ Volition Activities) คือ สวนที่เปนองคประกอบของจิต หรือ
คุณสมบัติตางๆ ของจิต หรือปรุงแตงจิต โดยมีเจตนาเปนตัวนํา
ปุญญาภิสังขาร
ปรุงแตงจิตใหคิดดี
อปุญญาภิสังขาร ปรุงแตงจิตใหคิดชั่ว
อเนญชาภิสังขารปรุงแตงจิตใหคิดกลางๆ ไมดี ไมชั่ว

5. วิญญาณขันธ
1) ตา
2) หู
3) จมูก
4) ลิ้น
5) กาย
6) ใจ

(Consciousness) คือ สวนที่รูแจง อารมณทางประเภทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจ
กระทบ รูป
เกิดการเห็น
เรียก จักขุวิญญาณ
กระทบ เสียง
เกิดการไดยิน
เรียก โสตวิญญาณ
กระทบ กลิ่น
เกิดการไดกลิ่น
เรียก ฆานวิญญาณ
กระทบ รส
เกิดการรูรส
เรียก ชีวหาวิญญาณ
กระทบ โผฏฐัพพะ เกิดการรูสัมผัสทางกาย เรียก กายวิญญาณ
กระทบ อารมณ
เกิดการรูสัมผัสทางใจ
เรียก มโนวิญญาณ

สาระของชีวิตตามแนวศาสนาคริสต
ชาวคริสตมีความเชื่อที่เปนหลักสําคัญ คือ พระเจา (พระยะโฮวา) เปนผูสรางสรรพสิ่งสาเหตุของสรรพสิ่ง
คือ พระเจา (God) พระเจาเปนองคสราง ดูแลควบคุมใหรางวัลและใหโทษ เปนองคตัดสินความชั่วความดีของ
มนุษย มนุษยเปนสิง่ หนึ่งที่พระเจาสรางขึ้น ตามพระคัมภีรเกา กลาววา เดิมไมมีอะไร มีแตความมืด พระเจา
ก็อยูในความมืด พระองคจึงสรางสิ่งตางๆ ขึ้นดังนี้
วันที่ 1
ทรงสรางแสงสวาง
วันที่ 2
ทรงสรางทองฟา อากาศ
วันที่ 3
ทรงสรางนํ้า และทะเล
วันที่ 4
ทรงสรางพระอาทิตย พระจันทร
วันที่ 5
ทรงสรางนกและปลา
วันที่ 6
ทรงสรางมนุษยคนแรก
วันที่ 7
ทรงพักเหนื่อย
ตามพระคัมภีร พระองคสรางมนุษยผูชายใหชื่อวา อาดัม (แปลวา แผนดิน) สรางมนุษย ผูหญิงจาก ซี่
โครงซายของผูชาย ใหชื่อวา เอวา (แปลวา ชีวิต) (พระญาณวโรดม 2539 : 137) มนุษยที่พระเจาทรงสรางนั้น มี
ศักดิส์ งู กวาสัตวอื่นๆ ทั้งปวง จัดใหใกลเคียงกับพระเจา บางแหงระบุวาเพื่อเปนภาพพิมพของพระเจา ดังนั้น
“คน” ตามทรรศนะของศาสนาคริสต คือ ฉายาของพระเจา (The Image of God) ความเชื่อนี้ เนื่องมาจากพระ
คัมภีรระบุวา “พระเจาไดทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค (โมเสส / 27) ความเชื่อนี้เปนหลักความ
คิดพืน้ ฐานของชาวคริสต แตเมื่อถูกถามวา “ฉายาของพระเจา” หมายความวาอยางไร ชาวคริสตสวนใหญอาจ
ใหคําตอบหลากหลาย
คนในทัศนะของศาสนาคริสต ก็คอื สวนหนึ่งของสิ่งที่พระเจาทรงสรางขึ้นมา คนไมมีความเปน ที่เปน
ของตัวเอง คนเกิดมาจากความวางเปลา ไดรับชีวิตจากระเจา เขาขึ้นอยูกับพระผูสราง ไมมีอะไรเปนของตน
เอง

สาระของชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม
ในหนวยการศึกษานี้จะขอกลาวถึงสาระชีวิตมนุษยตามแนวศาสนาอิสลามแตลําพังเพียงการอธิบายใน
หนวยนี้มีความจํากัดหลายประการ คงจะทําใหเขาใจเรื่องชีวิตมนุษยในศาสนาอิสลามสมบูรณไมได ดังนั้น
นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมจากพระคัมภีรอัล-กุรอาน และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม
กําเนิดชีวิตคนมีมาจากการสรางของพระอัลเลาะห (ซ.ล.) ดังที่ปรากฏในพระคัมภีรอัล-กุรอาน วา
“พระองค (อัลเลาะห) ทรงสรางชัน้ ฟาทั้งหลายและแผนดินนี้ดวยความจริง และทรงทําใหสูเจา (มนุษย)
เปนรูปรางและทรงทํารูปรางสูเจาใหดียิ่งขึ้น และยังพระองคคือการกลับไปในบั้นปลาย” (64:32)
“จงกลาวเกิด พระองคคอื ผูทรงบังเกิดสูเจา และทรงทําใหสูเจามีหู มีตา และมีหัวใจ สวนนอยเทานั้นที่สู
เจาขอบคุณ” (67:23)
“อัลเลาะห ทรงทําใหสูเจาออกมาจากครรภแมของสูเจา เมื่อสูเจายังไมรูอะไร และทรงทําใหสูเจามีการได
ยิน การเห็น และความรูสึกนึกคิด เพื่อสูเจาจะไดขอบพระคุณองคอัลเลาะห” (16 :78)
“พระองค คือ ผูท รงใหเปนและทรงใหตาย ครั้นเมื่อพระองคทรงกําหนดกิจการใด เพียงแตพระองคตรัส
แกมนั วา จงเปน แลวมันก็เปนขึ้นมา” (40 : 68)
“พระองค คือ ผูท รงบังเกิดมนุษยจากนํ้า และพระองคทําใหมีความสัมพันธทางสายเลือด และการแตงงาน
และผูอภิบาลสูเจาเปนผูทรงอานุภาพเสมอ” (65 : 54)
จากโองการที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา พระเจาเปนผูทรงสราง ทรงอภิบาลชีวิตของมนุษยทั้งมวล
สาระของชีวิตตามแนวลัทธิอื่นๆ
ลัทธิเตา
ตามทัศนะเกีย่ วกับกําเนิดของสรรพสิ่งตามทัศนะของเตา หรือวิถีแหงเตา ซึ่งเชื่อในเรื่องหยางและหยิน ที่
เปนปรัชญาพื้นฐานของจีนโบราณ ถือวา สรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิต ไมมีชีวิต โลก อากาศธาตุ หรือแมแตจักรวาล
ลวนกําเนิดมาจากสวนประกอบของหยิน และหยางทั้งสิ้น เมื่อหยินและหยางมีความสมดุลกัน ทุกสิ่งทุกอยาง
ก็เกิดและมีสนั ติสุข แตเมื่อหยินและหยางไมสมบูรณกัน ทุกสิ่งก็แปรเปลี่ยน ถาเปนชีวิต ก็ถึงกาลแตกสลาย
แมแตโลกธาตุก็แตกดับได พจนา จันทรสันติ (2521 : 134) ถอดความไวดังนี้
เตาใหกําเนิดแกหนึ่ง
จากหนึ่งเปนสอง
จากสองเปนสาม
จากสามเปนสรรพสิ่งในจักรวาล
จักรวาลที่ถูกสรางสรรค
ประกอบดวยหยางอยูหนา
หยินอยูดานหลัง
สิง่ หนึ่งขาวสิ่งหนึ่งดํา

สิง่ หนึ่งบวกสิ่งหนึ่งลบ
ทั้งสองสิ่งผสมผสานกัน
จนกลมกลืนเปนหนึ่งเดียว
ลัทธิขงจื้อ
มนุษยเกิดมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษยคือ ซิง (sing) มนุษยเกิดมาพรอมความ.... แมแตทุกคนจะ
มีธรรมชาติดี แตก็มีขอแตกตางกันออกไป โดยธรรมชาติที่แทของมนุษยเหมือนกัน การปฏิบัติทําใหมนุษยมี
ความหลายหลายและแตกตางกัน
¾ ชีวติ เปนอยางไร
1. ทัศนะวิทยาศาสตร
ชีวติ มนุษยประกอบดวยอวัยวะตางๆ หลายชนิด และอวัยวะตางๆ เหลานี้ประกอบดวย เซลล ชนิดตางๆ
อีกมากมายหลายชนิด แตละชนิดจะประกอบดวยเซลลของแตละชนิดเปนจํานวนมาก มีการคํานวณพบวา
เซลลในรางกายมนุษยมีจํานวนถึง 5 หมื่นลานเซลล
ความยาวของเสนโลหิตในรางกายมนุษย ถาจับมาเรียงตอกันจะมีความยาวถึง 50,000 กม. ความยาวของ
เสนประสาทเมื่อนํามาเรียงตอกันเขายาวถึง 25,000 กม.
โครงสรางของรางกายมนุษยประกอบขึ้นดวย
1. กระดูก 256 ทอน
2. กลามเนื้อ 792 มัด
3. สมองผูชายหนักประมาณ 1,380 กรัม
4. สมองผูหญิงหนักประมาณ 1,250 กรัม
5. เลือดจะมีประมาณ 7-8 % ของนํ้าหนักรางกายหรือประมาณ 5-6 ลิตร
6. นํามี
้ ประมาณ 2/3 ของนํ้าหนักของรางกาย
7. โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร วิตามิน ฯลฯ
สวนประกอบตางๆ เหลานี้ประกอบกันขึ้นเปนเรือนรางของมนุษย
โครงสรางของจิต
จิต คือ ความรูสึก ความจํา ความรู ความนึกคิดของมนุษย ฟรอยดไดแบงโครงสรางของจิตออกเปน 3
ประการ คือ
1. พลังจิตฝายตํ่า (Id) เปนความอยากที่ทําใหบุคคลทําสิ่งตางๆ ตามใจชอบ เปนสิ่งที่อยูในจิตรูสํานึก ทํา
อะไรตามที่สัญชาตญาณเรียกรอง เชน แรงขับทางเพศ
2. พลังจิตฝายปองกัน (Ego) เปนพลังจิตที่ทําหนาที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ควบคุมความตองการที่ไมพึงประสงคของสังคมไว

2) พยายามไมใหเกิดความทุกข จากการเก็บกดความตองการตางๆ โดยอาศัยกลไกของการปรับ
ตัว
3) ทําใหเปนผูบรรลุ วุฒิภาวะสูงสุดเทาที่จะทําได
3. พลังจิตสูง (Superego) มีหนาที่หามความตองการของรางกายไมใหแสดงพฤติกรรมตามที่สัญชาต
ญาณตองการ ทําหนาที่ 2 ประการ คือ
1) การสรางอุดมคติ เพื่อใหตนเปนที่ตองการของสังคม
2) ใหหลักความจริง มาควบคุมหลักแหงความพอใจ
2. พุทธศาสนา
มีหลักธรรมใหญๆ อยู 2 หมวด ที่แสดงถึงลักษณะของชีวิตซึ่งเปนกฎธรรมชาติ
1. ไตรลักษณ (สามัญลักษณะ)
2. ปฏิจจสมุปบาท (อิทัปปจจยตา, ปจจยาการ)
ไตรลักษณ แปลวา ลักษณะทั่วไป หรือความเสมอเหมือนกันแกสิ่งทั้งปวง ไมมีผูใด สิ่งใดไดรับ
การยกเวน สรรพสิ่งตองตกอยูในลักษณะ 3 อยางนี้คือ
1. อนิจจตา (Impermanence) คือ ความไมเที่ยง ความไมคงที่ ความไมคงตัว ภาวะที่เกิดขึ้นแลว
เลื่อมและสลายไป
ลักษณะของอนิจจตา
1. เพราะเกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไป
2. เพราะแปรปรวน
3. เพราะเปนไปชั่วคราว
4. เพราะแยงตอความเที่ยง
2. ทุกขตา (Conflict) คือ ความทุกข ภาวะทุกถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้น และสลายตัว ภาวะที่กดดัน
ฝนและขัดแยงในตัว เพราะปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้น เปลี่ยนแปลงไป
ลักษณะของทุกขตา
1. ความเดือดรอน
2. ความทนไมได
3. เปนที่ตั้งแหงความทนไมได
4. แยงตอความสุข
3. อนัตตตา (Soulessness หรือ Non-self) คือ ความไมมีตัวตนที่แทจริงของมันเอง
ลักษณะของอนัตตตา
1. ไมอยูในอํานาจ
2. เปนขาศึกแกอัตตา
3. เปนของวางเปลา

4. ไมมีเจาของ
ปฏิจจสมุปบาท : ธรรมที่เกิดขึ้นโดยการอาศัยกันและกัน
ทุกขของชีวิตเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปจจัยผลักดันใหเกิดขึ้น ไมมีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆ โดยปราศจาก
ปจจัยผลักดันใหเกิดขึ้น
1. อวิชชา (Ignorance lack of knowledge) หมายถึงความไมรู
2. สังขาร (Volitional activities) หมายถึง ความนึกคิดเปนเหตุใหปรุงแตง
3. วิญญาณ (Consciousness) หมายถึง ความรูสึกอันเกิดจากประสาทสัมผัสระหวางสิ่งที่เปนกายภาพ
และมโนภาพกับสิ่งภายนอกที่มากระทบ
4. นามรูป (Animated organism) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งภายนอกและภายใน
5. สฬายตนะ (The six sense-bases) หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวของ มีการปฏิบัติหนาที่สอดคลองกับสถาน
การณนั้นๆ
6. ผัสสะ (Contact) หมายถึง การกระทบ หรือการรับรูอารมณตางๆ
7. เวทนา (Feeling) หมายถึง ความรูสึกที่เปนสุข ทุกขหรือเฉยๆ
8. ตัณหา (Craving) หมายถึง ความทะยานอยากของจิตใจ ในการแสวงหาสิ่งที่เอื้ออํานวยตอความ
สุข หลีกเลี่ยงความทุกขที่จะตามมา
9. อุปาทาน (Attachment Clinging) หมายถึง ความยึดมั่นถือมั่น
10. ภพ (Process of becoming) หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาเพื่อสนองความ
อยาก ความยึดมั่นถือมั่น
11. ชาติ (Birth) หมายถึง การเกิดความรูสึกวามีเรา มีเขา มีตัวตนเพราะอุปาทาน
12.
3. ศริสตศาสนา
ลักษณะของคน คริสตศาสนา ไดกลาวถึงลักษณะของคนไววา
1. คนเปนศูนยกลางสรรพสิ่ง สรรสิ่งเปน “มือและผูถือสาร” ที่ชี้และนําคนไปพระเจา
2. คนเปนสิ่งที่สูงศักดิ์ที่สุด “ในบรรดาสิ่งที่พระเจาไดทรงสรางมา เพราะฉะนั้นสิ่งอื่นที่รองลงไป คือ
สัตว พืช แรธาตุ ซึ่งก็ตองรับใชมนุษย ในเวลาเดียวกัน มนุษยตองรับใชพระเจา ฉายาของพระเจาอยูในมนุษย
ทุกคน ดังนัน้ มนุษยตองเคารพกันและกัน รักษาความเปนหนึ่งเดียว และสันติภาพ มนุษยตองรับใชซึ่งกันและ
กัน
3. คนเปนฉายาของพระจา พระเจาคุมครองดูแลมนุษยทั้งมวล มนุษยทุกคนตองรับผิดชอบตอสิ่งทั้ง
หลายรอบตัวเขา รวมทั้งเพื่อนมนุษยดวยกัน
4. ชีวติ ของคนขึ้นอยูกับพระเจา พระองคถือวา คนเปนสิ่งที่พระองคสรางมา เหมือนดอกไมในทุงนา
และพวกนกในอากาศ พระเจาใสใจคนมากกวาสิ่งอื่นๆ ไมวาสัตวหรือเทวดา แตคนก็ปฏิเสธที่จะรูจักพระเจา
และกฎของพระองค คนกลับหันหลังใหพระเจาและดําเนินชีวิตในบาปกรรม ตามเนื้อหนัง นั่นหมายถึงบาป
พระองคจึงมองเห็นวาคนเปนคนบาป

4. ศาสนาอิสลาม
ลักษณะของมนุษย
มนุษยมีลักษณะเดน พิเศษจากสิง่ มีชีวิตทั้งหลาย แมมนุษยจะมีลักษณะรวมกับสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ เชน พืช
และสัตว แตองคประกอบชีวิตมนุษยละเอียดและสลับซับซอนกวาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สิ่งที่เสริมใหชีวิตมนุษยดีเดน
เฉพาะในตัวเอง เพราะไดรับ “รุฮ” จากองคอัลเลาะห พระองคนอกจากไดทรงสรางมนุษยทางกายภาพแลว
ชีวิตคนยังไดรับ “รุฮ” จากพระองค ตามขอที่วา
“พระองคทรงทําใหเขาสมบูรณและทรงเปา รุฮ ของพระองคเขาไปในเขา”
อะไรคือ “รุฮ” เสรี พงษพิศ ไดอธิบายไววา เราไมรูธรรมชาติของรุฮ ไดอยางถองแท คําแปลของคําวา
“รุฮ” ทีพ่ บในภาษาไทย คือวิญญาณ แตวิญญาณคืออะไร มิใชปญหาที่ตอบไดงายนัก นักอธิบายคัมภีรอัล-กุร
อาน ชีใ้ หเห็นวา ความเปนคนที่สมบูรณประกอบดวย สวนที่เปนรางกายและจิตใจที่สมบูรณ รุฮ เปนอํานาจ
ทางจิตของคน ขอที่วา “รุฮของพระองค บงวาชีวิตของคนมีคุณภาพเหนือกวาชีวิตของสัตวทั้งหลาย ทานอบุล
อะฮลา เมาดูดี นักปราชญศาสนาอิสลาม ไดอธิบายคําวา “รุฮ” ในโองการนี้ไวอยางกวางขวางกินความทั้งราง
กายและจิตใจ อํานาจ ความรูสึก และปญญาทีอ่ งคอัลเลาะ ทรงกําหนดใหคนมีเหนือกวาสัตวทั้งหลาย นัก
ปราชญบางทานกลาววา โองการที่กลาวมาบงถึง “ความสัมพันธอันเรนลับระหวางธรรมชาติของมนุษยกับ
ธรรมชาติของพระเจา คําวา รุฮ ในที่นี้มิไดหมายถึงวิญญาณของสัตว แตเปนสิ่งที่แตกตางจากโลกของสัตว
คนอยูในฐานะเปนผูปกครองสิ่งตางๆ ที่พระเจาทรงสรางขึ้นมา
ตัวอยาง คุณสมบัติของคนที่เดนเหมือนสัตวอื่นทั้งมวลนั่นคือ ความาสามารถเรียนรู ดังโองการที่วา “พระ
องคไดสอนอาดัมซึ่งนามทั้งปวง”
“จงอานเถิด และผูอภิบาลของเจาทรงเอื้อเฟอเผื่อแผยิ่งผูทรงสอนใชปากกา ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่เขาไมรู
5. ลัทธิอื่นๆ
ลัทธิเตา
ชีวติ ของมนุษยเปนไปตามอํานาจเตา
เตาเปนกําเนิดและเปนสิ่งควบคุมชีวิตมนุษย ดังนัน้ การรูเตาเปนการรูที่ประเสริฐสุดของชีวิต มนุษยมิ
ไดมอิ สิ ระในตัวเอง แตตองตกอยูภายใตกฎของเตาอันเปนธรรมชาติ บรรดาสิ่งสูงสุดมี 4 อยาง คือ เตา ฟา ดิน
มนุษย สังคมจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับวามนุษยมีความรูแจงเตา และปฏิบัติตามเตามากนอยเพียงใด เตายึดมั่น
ในความออนนอมถอมตน เพราะความออนนอมถอมตนและความออนโยนยอมชนะความแข็งกระดาง
ลัทธิขงจื้อ
ศาสดาของขงจื้อ เพียงวา มนุษยเปนสัตวสังคม คนจะอยูคนเดียวไมได คนตองมีความสัมพันธกับผูอื่นตั้ง
แตสองคนขึ้นไป จุดเริ่มตนของคนก็คือ ครอบครัว ความสัมพันธของสังคมแบงเปน 5 ระดับ คือ
1. บิดามารดากับบุตรธิดา
2. สามีกับภริยา
3. พี่กับนอง

4. กษัตริย ขุนนางกับปวงประชา
5. คนกับมิตรสหาย
ทุกระดับจะตองมีจริยธรรมตอกันและกัน กลาวคือ ความกตัญูกตเวที ความรักความซื่อตรง ความ
สมานสามัคคี ความจงรักภักดี ความชวยเหลือจุนเจือ และเมตตากรุณา ทุกคนตองทําหนาที่ของตนให
สมบูรณที่สุด ที่เรียกวา เจีย้ เมี้ย เชน พอแมตองเลี้ยงดูบุตรธิดา ใหการศึกษา แนะนําพรํ่าสอน บุตรธิดาตอง
เคารพตอบแทนพระคุณของบิดามารดา กษัตริยตองทําหนาที่ปกครอง บํารุงสุขบรรเทาทุกขปกปกรักษาอาณา
เขตแกปวงประชา ปวงประชาจะตองจงรักภักดีตอกษัตริย ปฏิบัติตนใหอยูในขอบเขตกฎหมายของบานเมือง
เปนตน
¾ ชีวิตเปนอยูเพื่ออะไร
ความมุงหมายของชีวิต
ตามแนวคิดของปรัชญาเมธีกลุมตางๆ
1) สุขนิยม เห็นวาความสุขเปนสิ่งที่มีคาสูงสุดเพราะความสุขเปนสิ่งที่มีคาในตัววิทยาศาสตร จะชวย
ใหมนุษยมีความสุขเพิ่มขึ้น
2) ปญญานิยม เห็นวาปญญาเปนสิ่งสูงสุดเพราะถือวาจิตหรือวิญญาณ เปนสิ่งที่มีความสําคัญในความ
เปนมนุษยและปญญาเปนสิ่งสําคัญในวิญญาณ
3) วิมตุ นิ ยิ ม เห็นวาการที่มนุษยหลุดพนจากพันธนาการของความอยากในสวนเกินตางๆ เปนสิ่งที่มีคา
สูงสุด ถามนุษยเอาชนะความอยากใหเอาชนะใจตัวเองได ก็จะเอาชนะคนทั้งโลกได
4) อัตถิภาวะนิยม เห็นวามนุษยคงเห็นกลับมามองตัวเอง ประพฤติปฏิบัติและกระทําในสิ่งที่ตนอยาก
ทํา ตามเสรีภาพ
คือการดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนที่เปนจุดหมายของชีวิตที่เรียก
คุณคาของชีวิตตามแนวพุทธศาสนา
อรรถะ 3 คือ
1) ทิฎฐธัมมิกตั ถะ คือประโยชนปจจุบัน หรือประโยชนเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนขั้นตน คือ
ธรรมดาสามัญ ที่มุงหมายกันในโลกนี้ มีทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี ชีวิตคูครองที่เปนสุขเปนตน อันเกิดมีขึ้น
ดวยกําลังความเพียร สติปญญาของตนโดยทางชอบธรรม และรูจักปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้น ในทางที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขโดยชอบ ทั้งแกตนเองและผูอื่น
2) สัมปธายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา หรือประโยชนดานคุณคาของชีวิตซึ่งเปนขั้นลึกลํ้าสําหรับชีวิต
ดานใน เปนหลักประกันชีวิตในอนาคตและภายหนา คือความเจริญงอกงาม แหงชีวิตจิตใจที่กาวหนาเติบใหญ
ขึน้ ดวยคุณธรรม มีศรัทธา ศีล จาคะ และปญญา ดํารงตนอยูศีลธรรมไดใชทิฏฐธัมมิกัตถะในทางที่ชอบ
ธรรม เปนคุณประโยชน จนเปนผูที่มีความมั่นใจในความดีของตนถึงเวลา ละโลกนี้ไปก็มีความสงบครองสติ
ได ไมหวงกังวลทุรนทุราย หรือหวาดหวั่นกลัวภัยแหงโลกหนา

3) ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด หรือประโยชนที่เปนสาระแทของชีวิต เปนจุดหมายขั้นสุดทายที่ชีวิตควร
จะเขาถึง คือการรูแจงสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง รูเทาทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไมตก
เปนทาสของโลกและชีวิต ไมถูกบีบคั้นดวยอํานาจความยึดติดถือมั่น สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ปลอด
โปรง ผองใส สะอาด สวางและสงบมีความสุขประณีตภายในเรียกสั้นๆ วานิพพาน คือดับกิเลสและกองทุกข
ได
ความมุง หมายและคุณคาของชีวิตตามแนวศาสนาคริสต
คําสอนของศาสนาคริสตตองการใหมนุษยไดรับความรอด พระเจาตองการชวยมนุษยซึ่งเปนคนบาป
ไดรอด “แตจงรวมทุกขดวยกันกับขาพเจาในการขอกิตติคุณตามแตจะไดฤทธิ์ประทานจากพระเจาผูไดทรงชวย
เราใหรอด” “...และเปนที่ชอบพระทัยพระเจาผูเปนที่รอดของเราผูมีพระทัยประสงคใหคนทั้งปวงถึงที่รอด…”
ความรอดเปนสิง่ ที่พระเจาประทานใหแกมนุษย “ดวยวาซึ่งทานทั้งหลายรอดนั้นโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ
และมิใชแตตัวทานทั้งหลายของแตพระเจาทรงประทานให”
เปาหมายสูงสุดของชีวิตตามแนวทางของศาสนายิว ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม ไมแตกตางกัน
มากนัก เพราะทั้งสามศาสนาใหญมีความเชื่อพื้นฐานวา ชีวิตไดมาจากพระเจา พระเจาเปนองคประเสริฐสูงสุด
อาณาจักรของพระเจาเปนสถานที่ไรทุกขทั้งมวล มีแตความสุขอันถาวร ดังนั้น ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเพื่อ
เขาถึงพระเจา
กรสุดา เฑียรทอง ไดระบุถึงเปาหมายชีวิตของชาวมุสลิมไว 2 ระดับคือ
ระดับที่ 1 เปาหมายในโลกนี้ เปนเปาหมายเพื่อใหตนมีความสุขทั้งกายและจิตใจ หมดความทุกข
ความหวาดกลัวและทําใหสังคมและโลกมีความสุข
ระดับที่ 2 เปาหมายในโลกหนา คือการพนจากการลงโทษ ไดเขาถึงสวรรคมีความสุขตลอดไป อัน
เปนเปาหมายสูงสุด เพราะจะไดมีชีวิตที่ปราศจากความทุกขใดๆ ไมมีความหวาดกลัว ความระทมทุกข ภัย
ธรรมชาติ ภัยจากนํ้ามือมนุษย ไมมีการทดสอบจากพระเจา ไมประสบกับความเปลี่ยนแปลงหรือการสิ้นสุด
ไมตอ งตาย ไมตองถูกลงโทษ แตจะไดรับสันติสุข เพราะเปนสภาวะที่ปราศจากทุกข ความทรมานตางๆ จะ
ไมมีโอกาสเกิดขึ้นอีก

ความมุงหมายและคุณคาของชีวิตตามแนวลัทธิอื่นๆ
ลัทธิเตา
เปาหมายสูงสุดของชีวิตตามแนวทางศาสนาเตา ก็คอื การบรรลุเตา เพราะเตาเปนคลังเก็บรวบรวม
สรรพสิ่ง เปนมณีของสาธุชนและเปนที่คุมครอง รักษาทรชนดวย

ลัทธิขงจื้อ
1. ทรรศนะเรื่องโลกหนา
ขงจื้อมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ ดังทีเ่ ขาสอนใหประชาชนทําพิธีเชนสังเวยดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
โดยถือวาเปนหนาที่สําคัญที่สุดของบุตรหลาน จะละเลยมิได นอกจากนี้ยังสอนใหไวทุกขแกบรรพบุรุษตาม
ความสําคัญของญาติพงศ แตเขาก็ไมเอยถึงเรื่องความเปนไปในโลกหนาหรือภพหนาเลย เพราะมุงสอนไปใน
ทางปรัชญาการเมืองและจริยศาสตรแหงมนุษยชาติเปนสําคัญ คําสอนของขงจื้อจึงเนนหนักไปในทางทิฏฐธัม
มิกกัตถะ คือเนนประโยชนปจจุบันเปนสําคัญ การที่เขาสอนใหบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ ก็เพื่อกลอมเกลา
จิตใจของคนใหมั่นคงอยูในกตัญูกตเวทิตาธรรม ผูใดยึดมั่นในความกตัญูแมกระทั้งบรรพบุรุษผูลวงลับไป
แลวก็ไมละทิ้งความรูสึกอันนี้ ยังคงปฏิบัติกราบไหวบูชาดุจยังมีชีวิตอยู ผูนั้นก็ยอมรูจักกตัญูตอผูอื่นที่มีความ
ดีตอ ตน ยอมีความตระหนักในฐานะเกียรติแหงบรรพบุรุษ ไมทําความชั่วใดๆ ใหวงศสกุลมัวหมอง อันเปนผล
ดีในการปกครองและเปนการชวยทําใหสังคมดีขึ้น
2. ทรรศนะเกี่ยวกับพระเจา
ขงจือ้ คงจะไมศรัทธาในพระเจานัก และออกจะสงสัยในฐานะของพระเจา หากมีจริงแลวโลก
ควรจะไดรบั ความยุติธรรม ถึงแมวาเขาจะทําพีธีบวงสรวงพระเจาตามจารีตประเพณีในสมัยนั้น แตเขาก็สอน
ประชาชนวา
“จงเคารพบูชาผีสางและพระเจา แตควรอยูใหหางๆ” ครั้งหนึ่งลูอายกง เจานครสูถามขงจื้อวา
“ความเจริญและความเสื่อมของรัฐนั้นสุดแตบัญชาของพระเจา มิใชเปนเรื่องคนเทานั้น ถูกฤา
ไม” ขงจื้อตอบวา
“ความเจริญและความเสื่อม สุขหรือทุกขยอมสําคัญอยูที่ตัวบุคคล จะอยูที่บัญชาของพระเจาหรือ
อภัยฟาอุบาทวดินอันใดมิได”
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ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

