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บทคััดย่่อ

บทความวิิจััย เรื่่�องนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ 3 ข้้อ คืือ 1) เพื่่�อศึึกษาความรัักทาง
พระพุุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่่อ� ศึึกษาการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ 3) เพื่่อ� ศึึกษาวิิเคราะห์์ความ
รัักทางพระพุุทธศาสนาเถรวาทเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต เป็็นงานวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
ผลการวิิจััยพบว่่า 1) ความรัักในทางพระพุุทธศาสนา ประกอบไปด้้วย (1)
เสนหา เป็็นความรัักที่่�เกิิดจากตััณหาเป็็นการสนองความต้้องการของตนเอง (2) เปมะ เป็็น
ความรัักที่่�เป็็นความพอใจเกี่่ย� วเนื่่อ� งกััน เช่่น พี่่�น้อ้ ง สามีีภรรยา (3) เมตตา เป็็นความปรารถนา
ดีี อนุุเคราะห์์ เอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ ความไม่่ปองร้้ายกัันและกััน (4) เมตตาอััปปมััญญา เป็็นความ
รัักที่่�ไม่่มีขี อบเขต และไม่่มีปี ระมาณ ไม่่จำกััด มีีจิติ แผ่่ไปทั้้�งมนุุษย์์และสััตว์์ โดยความรัักแบบ
เมตตาและเมตตาอััปปมััญญาเป็็นความรัักที่่�สามารถนำมาใช้้พัฒ
ั นาคุุณภาพชีีวิติ ได้้
2) ในด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต คืือการเรีียนรู้้� การฝึึกฝนควบคุุม ปรัับปรุุง
เปลี่่�ยนแปลง มุ่่�งมั่่�นพััฒนาตนเองให้้เต็็มศัักยภาพของมนุุษย์์ ความรัักสามารถนำมาใช้้เป็็น
แรงขัับเคลื่่อ� น หรืือแรงบัันดาลใจในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ในหลายด้้าน ทั้้�งการใช้้ความรััก
พััฒนาตนเอง การใช้้ความรัักพััฒนาครอบครััว การใช้้ความรัักเพื่่อ� การพััฒนาความสััมพัันธ์์
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ของคู่่�ครองหรืือคนรััก การใช้้ความรัักเพื่่อ� การพััฒนาการทำงาน ตลอดจนสามารถใช้้ความ
รัักเพื่่�อการพััฒนาสัังคมประเทศชาติิได้้
คำสำคััญ: ความรัักในทางพระพุุทธศาสนา, พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
Abstract
The objectives of the thematic paper are to (1) study love in
Theravada Buddhism, 2) to study the life quality developing process and (3)
to analytically study love in Theravada Buddhism in relation to the life quality
development.
The findings show that: loves in Buddhism are classified into (1)
Sanehã; the possessed love, originated from lust to fulfill one’s own desire, (2)
Pema or love arises from the family relationship such as siblings and sprouts,
(3) Mettã or loving kindness is the good will, the selfless love arises from
compassion and mercy and (4) Mettã-Appamanñã or endless love to all
creatures. According from those classification Mettã and Metta-Appamañã are
the love that be able to improve the quality of life.
In the Life quality development, it comprises of learning,
controlling, improving, adjusting and developing oneself to bring the ultimate
potentiality out. Love can be a motif or inspiration for life quality development in many aspects including self-development, family development,
relationship development between sprouts or lovers, work development and
national social development.
Keywords: Love In Buddhism, Developing The Quality of Life

บทนำ

“ความรััก”เป็็นพื้้น� ฐานของมนุุษย์์ที่ไ่� ม่่มีีใครในโลกนี้้�จะปฏิิเสธได้้ว่า่ ไม่่รู้้�จักั และ
ไม่่มีีใครต้้องการจะมีีชีีวิิตอยู่่�อย่่างปราศจากความรัักที่่�ดีีงาม เพราะความรัักเป็็นพลัังงาน
หนึ่่�งที่่�เป็็นแรงผลัักดัันขัับเคลื่่�อนของมนุุษย์์ให้้ก้้าวเดิินไปตามทิิศทางที่่�ปรารถนาได้้อย่่าง
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ดีี ในปััจจุุบัันเราจะเห็็นได้้ว่่าสภาพปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมไทยนั้้�นมีีเรื่่�องราวมากมายของ
ความรัักที่่ป� ฏิิบัติั เิ กี่่ย� วพัันซึ่่ง� กัันและกัันอย่่างหลีีกหนีีไม่่ได้้เลยดัังนั้้�น “ความรััก” จึึงเป็็นคำ
ที่่ย� ากเกิินกว่่าที่่เ� ราจะให้้คำนิิยามได้้ เพราะความรัักนั้้�นทำให้้เกิิดแรงบัันดาลใจและเป็็นพลััง
ให้้เกิิดทั้้�งแง่่ลบและแง่่บวก ความรัักเป็็นพลัังที่่�อยู่่�ภายในจิิตใจของมนุุษย์์ สััตว์์
ความรัักยัังมีีบทบาทสำคััญในชีีวิิตมนุุษย์์เป็็นอย่่างมากจนมีีผู้้�สร้้าง ทััชมาฮา
ลสุุสานหิินอ่่อนเป็็นสถาปััตยกรรมแห่่งความรัักที่่�สวยที่่�สุุดในโลก ถููกสร้้างขึ้้�นโดย จัักรพร
รดิิชาห์์ชหานชีีร์์ เพื่่�อเป็็นอนุุสรณ์์แห่่งความรัักที่่�พระองค์์มีีต่่ออรชุุมัันท์์ พานุุ เพคุุม ธิิดา
ของรััฐมนตรีีที่่�เสีียชีีวิิตลงเมื่่�อคลอดบุุตรคนที่่� 14 ทำให้้พระจัักรพรรดิิชาห์์โศกเศร้้าถึึง
สองทศวรรษ (สารานุุกรมเสรีี, 2562: ออนไลน์์) มีีตำนานมากมายในโลกใบนี้้�ที่่�กล่่าวถึึง
ประโยชน์์ของความรัักที่่�แท้้จริิงและได้้กล่่าวถึึงมุุมมองของความรัักที่่�เป็็นความหลงใหล
เกิิดขึ้้�นจากกิิเลสทำให้้เกิิดโทษขึ้้�นอีีกมากมายเช่่นกััน และมิิใช่่เพีียงศาสนาพุุทธเท่่านั้้�นที่่�
เห็็นความสำคััญของความรัักระดัับสากลนี้้�ทุุกศาสนาก็็กำลัังเคลื่่�อนไหวแต่่ที่่�เห็็นชััดเจนคืือ
พระพุุทธศาสนาโดยองค์์ทะไลลามะ ไม่่ว่า่ ท่่านจะเดิินทางไปที่่ใ� ดก็็มีีสื่่อ� มวลชนและผู้้ค� นให้้
ความสนใจเพราะท่่านมััก ไม่่กล่่าวถึึงปััญหาของตน แต่่กลัับกล่่าวถึึงสัันติิภาพโลกรวมไป
ถึึงพระสงฆ์์ชาวพุุทธอื่่น� ๆ อีีกหลายท่่านทั้้�งในประเทศไทย และต่่างประเทศ เช่่น ท่่านพุุทธ
ทาส, พระพรหมคุุณาภรณ์์ (ป.อ.ปยุุตฺโฺ ต), พระไพศาล วิิสาโล, พระพะยอม กััลยาโณ ,พระ
ธรรมาจารย์์ติิช นััท ฮัันห์์ เป็็นต้้น
เมื่่�อกล่่าวมาข้้างต้้นอาจจะทำให้้มองเห็็นว่่าที่่�จริิงแล้้วความรัักนั้้�นไม่่ได้้เป็็น
ไปทิิศทางที่่�ก่่อให้้เกิิดความสุุขหรืือความทุุกข์์เพีียงอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งได้้อย่่างแท้้จริิง โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งความรัักในระหว่่างชายหญิิงหรืือความรัักที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตคู่่�ครองแล้้วนั้้�น
เป็็นความรัักที่่ล� ะเอีียดอ่่อนและเป็็นความรัักที่่บ่� ม่ เชื้้อ� หรืือเหตุุแห่่งทุุกข์์ กล่่าวคืือ ยิ่่ง� รัักมาก
ก็็ยิ่่ง� ทุุกข์์มากนั่่�นเอง ในพุุทธปรััชญากล่่าวไว้้ว่า่ “ความโศกย่่อมเกิิดแต่่ความรััก ภััยย่อ่ มเกิิด
แต่่ความรััก ฉะนั้้�นผู้้�พ้้นแล้้วจากความรัักย่่อมไม่่มีีความโศกและภััย” หรืือ “ความโศกก็็ดีี
ความร่่ำไรก็็ดีี ความทุุกข์์ก็็ดีี มากมายหลายอย่่างมีีอยู่่�ในโลก เพราะอาศััยสััตว์์หรืือสัังขาร
อัันเป็็นที่่�รััก” (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 25 ข้้อ 213: 89)
ความรัักในทางพระพุุทธศาสนามีีการอนุุวััตรตามความเป็็นไปในสัังคมมนุุษย์์
ซึ่่ง� เป็็นความรัักแบบสากล (Universal love) คืือ ความเมตตา ความปรารถนาดีี ความเห็็น
อกเห็็นใจเป็็นความรัักที่่�หวัังดีี ปรารถนาดีีต่่อบุุคคลอื่่�นอย่่างจริิงใจ มองทุุกคนเป็็นเพื่่�อน
และไม่่ต้้องการสิ่่�งตอบแทน (พระพรหมคุุณาภรณ์์ (ป.อ. ปยุุตฺฺโต), 2549: 15)
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สภาพสัังคมปััจจุุบัันการดำเนิินชีีวิิตเป็็นไปทั้้�งที่่�มีีปััญหาในชีีวิิตและราบรื่่�น ไม่่
ว่่าจะเป็็นครอบครััวและสัังคมส่่วนใหญ่่ อาจก่่อให้้เกิิดการปรัับปรุุงแก้้ไขมาตลอด หลััก
แห่่งความรัักเป็็นประเด็็นใหญ่่ๆ ที่่�นำมาพััฒนาชีีวิิตได้้ จากประเด็็นปััญหาดัังกล่่าวที่่�เกิิด
ขึ้้�นในเรื่่�องของความรััก
ความรัักจึึงเป็็นสิ่่�งสำคััญขั้้�นพื้้�นฐานที่่�กัักเก็็บอยู่่�ในจิิตใจตั้้�งแต่่วััยเด็็ก และ
สามารถพััฒนาขึ้้�นมาเป็็นความรัักที่่�สมบููรณ์์แบบได้้เพราะการอยู่่�ร่่วมกัันในครอบครััว ใน
กลุ่่�มสัังคมเล็็ก และกลุ่่�มสัังคมใหญ่่ย่่อมมีีการพึ่่�งพาอาศััยเกื้้�อกููลกััน การทำสิ่่�งหนึ่่�งย่่อมไป
กระทบอีีกสิ่่ง� หนึ่่ง� เสมอ ทำให้้มนุุษย์์ควรตระหนัักว่่า การที่่เ� ราจะทำสิ่่ง� ใดสิ่่�งหนึ่่ง� ส่่งผลกระ
ทบที่่เ� ป็็นไปในทิิศทางที่่ท� ำให้้อื่่น� เดืือดร้้อนหรืือไม่่เกิิดความทุุกข์์กับั การกระทำของเราหรืือ
ไม่่ เราควรมีีความรัักให้้กัันและกัันช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน
กระบวนการพััฒนา คนสามารถปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิ นิิสััยและพฤติิกรรมทั้้�ง
ภายใน และภายนอก รวมทั้้�งสามารถพััฒนาตนให้้เป็็นไปในทิิศทางที่่ต� นและสัังคมต้้องการ
ได้้ ประโยชน์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� จากการพััฒนาตนเองพอสรุุปได้้หลายทางอัันได้้แก่่ทางให้้รู้แ้� ละเข้้าใจ
ธรรมชาติิพฤติิกรรมของมนุุษย์์ทั้้�งที่่�ปรากฏออกมาและไม่่ปรากฏออกมาให้้เห็็นได้้ชััดเจน
ทั้้�งที่่�รู้้�ตััวและไม่่รู้้�ตััว หรืือในทางให้้รู้้�และเข้้าใจพััฒนาการทางด้้านสรีีระและภาวะทางจิิต
ที่่�มีีผลต่่อการแสดงพฤติิกรรมของมนุุษย์์ หรืือเป็็นทางให้้รู้้�และเข้้าใจกระบวนการพััฒนา
ตนเองและวิิธีีปรัับตััวของมนุุษย์์ การเผชิิญปััญหา การแก้้ปััญหา การพิิจารณาสภาพของ
จิิตใจ ทั้้�งในด้้านการกระทำความรู้้�สึึกนึึกคิิด อารมณ์์และแนวทางในการรัักษาสุุขภาพจิิต
รวมถึึงทางให้้เข้้าใจตนเองและผู้้�อื่่�นที่่�อยู่่�ในสัังคมได้้ และสามารถรัับรู้้�และเข้้าใจพฤติิกรรม
ได้้อย่่างถููกต้้อง โดยใช้้หลัักการและแนวทางจิิตวิิทยาหรืือหลัักธรรมทางพุุทธศาสนาเข้้า
มาเป็็นตััวกำหนด และในทางให้้รู้้�ศาสตร์์ประยุุกต์์พื้้�นฐานที่่�จะนำไปสู่่�การปรัับปรุุงพััฒนา
พฤติิกรรมของตนเองให้้เหมาะสม เพื่่�อดำรงชีีวิิตและการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมอย่่างมีีความ
สุุขและประสบความสำเร็็จสููงสุุดในสิ่่�งที่่�ต้้องการ
บุุคคลที่่�ได้้รัับการพััฒนาแล้้วจะเป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างเป็็นสุุขความสมดุุล
ระหว่่างชีีวิิตงานกัับครอบครััวสำคััญ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องของความมั่่�นคงและความก้้าวหน้้าใน
งานเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานของการดำเนิินชีีวิิตที่่�มีีคุุณภาพเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสมดุุล
ระหว่่างงานกัับชีีวิิตส่ว่ นตััวอย่่างแยกกัันไม่่ได้้เพราะทุุกด้้านของชีีวิิตส่ว่ นตััว การงานส่่งผล
ต่่อทุุกด้้านของการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตต่่อตนเองและครอบครััวแล้้วยัังรวมไปถึึงลัักษณะ
งานที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมอีีกด้้วยโดยมีีองค์์ประกอบทางกายภาพ คืือ เป็็นผู้้�ที่่�มีีอนามััย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ดีี ร่่างกายแข็็งแรง เป็็นผู้้ที่� ไ่� ม่่หวาดกลััวต่่อผู้้�อื่่น� และปััญหาต่่างๆ ปฏิิบัติั ติ นได้้เป็็นที่่ต้� อ้ งใจ
หรืือมีีเสน่่ห์์ และมีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง ซึ่่�งทุุกอย่่างที่่�ปรากฏให้้บุุคคลอื่่�นเห็็นนั้้�น เป็็นผล
มากจากการได้้รัับการพััฒนาในด้้านอื่่�นๆ
ผู้้�วิจัิ ยั เห็็นว่่า หลัักคำสอนในทางพุุทธศาสนาสามารถที่่จ� ะอธิิบายหรืือมีีแนวทาง
ในการให้้เหตุุผลนำเสนอทางออกที่่ถูู� กต้้องและเหมาะสมเกี่่ย� วกัับระหว่่างความรัักที่่ส� ามารถ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีีขึ้้น� ได้้จริิง ซึ่่ง� จะศึึกษาความหมายและเข้้าใจความรัักและการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตมีีความตระหนัักถึึงคุุณค่า่ และโทษของความรััก เพื่่�อเป็็นพื้้น� ฐานแนวทางในการ
ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ความรัักและนำมาพััฒนาคุุณภาพองค์์ประกอบของความสำเร็็จในชีีวิิตให้้ถููกต้้อง
เพื่่�อประโยชน์์และความสุุขสงบที่่�สมดุุลได้้ตามแนวทางแห่่งพุุทธศาสนาต่่อไป

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย

1) เพื่่�อศึึกษาความรัักทางพระพุุทธศาสนาเถรวาท
2) เพื่่�อศึึกษาการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
3) เพื่่อ� ศึึกษาวิิเคราะห์์ความรัักทางพระพุุทธศาสนาเถรวาทเพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

บทความวิิจััยนี้้� เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้้�วิิจััย
จะทำการศึึกษาจากเอกสารอัันได้้แก่่ คััมภีีร์์ทางพระพุุทธศาสนาเถรวาท ทำการวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์ข้้อมููล และขอบเขตด้้านเอกสาร แยกประเภทในการศึึกษา ประกอบด้้วย (ก)
เอกสารชั้้�นปฐมภููมิิ (Primary Source) ได้้แก่่ พระไตรปิิฎก ฉบัับมหาจุุฬาลงกรณราช
วิิทยาลััย และ (ข) เอกสารชั้้�นทุุติิยภููมิิ (Secondary Source) ได้้แก่่ อรรถกถา ฎีีกา อนุุ
ฎีีกา ปกรณ์์วิิเสส วิิทยานิิพนธ์์ งานวิิจััย ตลอดจนเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องในการวิิจััย

ผลการวิิจััย

1. ความรัักทางพระพุุทธศาสนาเถรวาท
ในทางพระพุุทธศาสนานั้้�นนิิยามของความรัักมีีทั้้�งในแง่่ลบ และในแง่่บวกซึ่่�ง
สะท้้อนให้้เห็็นพลัังและอานุุภาพของความรัักว่่ามีีอิิทธิิพลต่่อการดำรงชีีวิิตของสรรพสััตว์์
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ธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อมเพีียงไร นิิยามของ “ความรััก” มีีหลายแง่่มุุม ได้้แก่่
1) สิิเนหะ (เสน่่หา) เสเนหะคืือ สิิเน่่หา เป็็นความรัักฝ่่ายอกุุศล หรืือความรัักที่่�
เป็็นฝ่่ายกิิเลสเศร้้าหมองแห่่งจิิตใจ จััดอยู่่�ในกิิเลสกลุ่่�มโลภะ (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม
34 ข้้อ 1065: 272-273) เป็็นไวพจน์์คำหนึ่่ง� ของตััณหา จััดเป็็นตััณหาที่่มีี� กำลัังอ่่อนเฉพาะ
อารมณ์์ที่่�ผููกพััน คืือมีีความรััก ความเยื่่�อใยเฉพาะบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง สนิิทสนม ผููกพัันเป็็น
ญาติิมิิตร องค์์ธรรมของเสน่่หาคืือโลภเจตสิิก ในพระสุุตัันตปิิฎก ขุุททกนิิกายตััณหาวรรค
อรรถาธิิบายถึึงเสน่่หาว่่า “สััตว์โ์ ลกผู้้�มีีแต่่โสมนััสซาบซ่่าน ฉ่่ำชื่่น� ด้้วยเสน่่หา มััวแต่่แสวงหา
ความสุุขกัันอยู่่� จะต้้องเข้้าถึึงชาติิและชราร่่ำไป” (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 25 ข้้อ
341:139) มีีอรรถาธิิบายเพิ่่�มเติิมในขุุททกนิิกาย ธรรมบทอรรถกถาว่่า ฉ่่ำชื่่�นด้้วยเสน่่หา
หมายถึึงเปีียกชุ่่�มด้้วยยางเหนีียว คืือตััณหา (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 8 ข้้อ 10: 400)
กล่่าวได้้ว่่า “เสน่่หา” เป็็นความรัักที่่�เจืือด้้วยตััณหา เป็็นความรัักฝ่่ายอกุุศล เป็็นความรััก
ที่่�มีีพื้้�นฐานมาจาก “โลภะ”
2) เปมะ” จััดเป็็นไวพจน์์ของตััณหาด้้วย ดัังที่่�ปรากฏในคััมภีีร์์สารััตถปกาสิินีี
ว่่า “เพราะฉะนั้้�น ตััณหาแล ท่่านเรีียกว่่า ราคะเพราะกำหนััด ว่่าฉัันทะเพราะพอใจ ว่่าเป
มะเพราะประพฤติิน่า่ รัักใคร่่” เปมะ เรีียกอีีกอย่่างว่่า ตััณหาเปมะ หรืือ เคหสิิตเปมะ หมาย
ถึึง ความรัักอัันอาศััยเรืือน ได้้แก่่ ความรัักฉัันพ่่อแม่่ลููก ญาติิพี่น้่� อ้ งและสามีีภรรยา มีีความ
เกี่่�ยวเนื่่�องเป็็นคนร่่วมเรืือนเดีียวกััน เป็็นความรัักใคร่่ชื่่�นชมด้้วยยึึดถืือในความสััมพัันธ์์ฉััน
ญาติิมิิตรดัังกล่่าวและแยกจากกัันไม่่ได้้ องค์์ธรรมของเปมะนั้้�นคืือโลภเจตสิิก “ความรััก”
เกิิดจากสาเหตุุ 2 ประการคืือ ด้้วยการอยู่่�ร่่วมกัันในชาติิปางก่่อนด้้วยการเกื้้�อกููลกัันใน
ปััจจุุบันั เหมืือนดอกอุุบลเกิิดขึ้้น� ในน้้ำ ดัังนั้้�นความรัักแบบเปมะเป็็นความรัักที่่เ� กี่่ย� วพัันธ์์กับั
บุุคคลที่่อ� ยู่่�ในครอบครััวเดีียวกัันหรืือมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กันั เช่่นมารดาบิิดา บุุตร ธิิดา พี่่ช� าย น้้อง
ชาย พี่่�สาว น้้องสาว สามีี ภรรยาและมิิตรสหา
3) ฉัันทะ ในพระอภิิธรรมปิิฎก วิิภัังค์์ ปรากฏความหมายของ “ฉัันทะ” ดัังนี้้�
คืือ “ความพอใจ การทำความพอใจ ความเป็็นผู้้�ประสงค์์จะทำ ความ (พระไตรปิิฎกภาษา
ไทย เล่่ม 35 ข้้อ 392: 329) ในพระสุุตันั ตปิิฎก ฑีีฆนิิกาย สีีลขัันธวรรค พระสััมมาสััมพุุทธ
เจ้้าทรงตรััสสอนเหล่่าภิิกษุุว่า่ “ฉัันทะ” นั้้�นจะเป็็นกุุศลก็็ไม่่ใช่่ เป็็นอกุุศลก็็ไม่่ใช่่ จึึงกล่่าวได้้
ว่่า “ฉัันทะ” เป็็นคำกลางๆ หมายถึึงภาวะที่่�มีีความยิินดีี ความพอใจ เป็็นกุุศล หรืืออกุุศล
ก็็ได้้ (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 4 ข้้อ 62: 25) กล่่าวได้้ว่่า “ฉัันทะ” เป็็นคำกลางๆ ไม่่
เป็็นทั้้�งกุุศล และอกุุศล หมายถึึงความพอใจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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4) เมตตา ในพระอภิิธรรมปิิฎก วิิภังั ค์์ อรรถาธิิบายถึึง “เมตตา” ว่่าเป็็นความ
รัักใคร่่ กิิริิยาที่่�รัักใคร่่ ภาวะที่่�รัักใคร่่ในสััตว์์ทั้้�งหลาย เรีียกว่่า เมตตา และควรแผ่่เมตตาไป
ยัังสรรพสััตว์์ เปรีียบเหมืือนกัับเราแผ่่เมตตาให้้กัับคนที่่�เรารััก คนที่่�เราชอบ (พระไตรปิิฎก
ภาษาไทย เล่่ม 35 ข้้อ 643: 427) หมายถึึง ความเยื่่�อใย ความเอ็็นดูู ไมตรีีจิิตความรู้้�สึึก
ที่่�เป็็นมิิตร ความปรารถนาดีี ความเมตตากรุุณา ความเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ ความผููกมิิตรความ
เป็็นผู้้�รัักใคร่่ ความปรารถนาให้้เขามีีความสุุข แผ่่ไมตรีีจิิตคิิดจะให้้สััตว์์ทั้้�งปวงมีีสุุขทั่่�วหน้้า
5) เมตตาอััปปมัญ
ั ญา เป็็นความรัักใคร่่ กิิริยิ าที่่รั� กั ใคร่่ มีีจิิตใจที่่เ� ท่่าเทีียมกัันใน
สััตว์์ทั้้�งหลาย ทั่่�วๆ กัันคืือแผ่่เมตตาไปยัังสรรพสััตว์์โดยเท่่าเทีียมกััน ไม่่แบ่่งชั้้�นวรรณะ แผ่่
เมตตาไปทั่่�วทุุกทิิศเท่่าๆ กััน เป็็นความรัักที่่ไ� ม่่เลืือกว่่าบุุคคลนั้้�นเป็็นใคร ชนชาติิใด สีีผิิวใด
รวยหรืือจน เมตตาไปทั้้�งมนุุษย์์และสััตว์์ ไม่่มีีประมาณ ไม่่มีีขอบเขต
ความหมายของความรัักตามนััยต่่างๆ ที่่�กล่่าวมานั้้�น ทำให้้มองเห็็นนััยที่่�หลาก
หลายต่่างมุุมมองกััน แต่่สามารถที่่จ� ะประมวลเป็็นข้้อสรุุปได้้ดังั นี้้� คืือ เสน่่หา (สิิเนหะ) เป็็น
ความรัักที่่�เกิิดจากตััณหา เป็็นการสนองความต้้องการของตนเอง และแยกได้้เป็็นทิิฏฐิิ
เสน่่หา คืือความรัักที่่เ� กิิดจากการเห็็นผิิด เปมะ หมายถึึง เป็็นความรัักแบบอกุุศลที่่เ� ป็็นความ
รัักที่่เ� ป็็นกลางๆ เรีียกอีีกอย่่างหนึ่่ง� ว่่า “เคหะสิิตเปมะ” เป็็นความรัักที่่เ� ป็็นความพอใจเกี่่ย� ว
เนื่่�องกััน เช่่น พี่่�รัักน้้อง เมตตา เป็็นความปรารถนาดีี อนุุเคราะห์์ เอื้้�อเฟื้้�อ เผื่่�อแผ่่ ความ
ไม่่ปองร้้ายกัันและกััน เมตตาอััปมััญญา เป็็นความรัักที่่�ไม่่มีีขอบเขต และไม่่มีีประมาณ ไม่่
จำกััด มีีจิิตแผ่่ไปทั้้�งมนุุษย์์และสััตว์์
2. การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คำว่่า “การพััฒนาตนเอง” (Self-development) หมายถึึง การกระทำเพื่่�อ
ให้้เกิิดการเจริิญส่่วนตน ซึ่่�งเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�ดีีขึ้้�น ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นปรารถนา
และค่่านิิยมอัันเป็็นพฤติิกรรมภายใน ซึ่่�งส่่งผลต่่อพฤติิกรรมภายนอกด้้านการกระทำที่่�ดีี
การพััฒนาเป็็นกระบวนการอย่่างหนึ่่ง� เพราะมีีขั้้�นตอน และมีีกรรมวิิธีีที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัันเป็็นลููกโซ่่ นัับตั้้ง� แต่่การศึึกษาตนเอง การรู้้�จักั ตนเอง การประเมิินตนเอง เป็็นต้้น คุุณค่า่
ของการรู้้�จักั ตนเองว่่า ชีีวิิตของเรานั้้�น เมื่่อ� พิิจารณาวิิเคราะห์์ดููจะเห็็นว่่า การได้้มาอยู่่�และรัับ
รู้้�สิ่่ง� ต่่างๆ ทั้้�งที่่ถืื� อว่่าเป็็นตััวตนเราเอง และผู้้ค� นรวมทั้้�งโลกภายนอก ก็็เมื่่อ� ชีีวิิตนี้้เ� ป็็นการอยู่่�
และการรัับรู้้�ก็ค็ วรจะอยู่่�ให้้ดีี และรู้้ใ� ห้้ดีี ทั้้�งนี้้�จะอยู่่�อย่่างดีีก็็โดยรู้้�ถููกต้้อง ความรู้้�ถููกต้้องนั้้�นต้้อง
เริ่่ม� ต้้นที่่รู้� �ตั้ วั เอง จะเรีียนรู้้�จักั ตนเองได้้ดีีก็โ็ ดยมีีสติิ หมั่่�นเฝ้้าตามสัังเกตตนเองไม่่หยุุดหย่่อน
ตามดููการเคลื่่อ� นไหวในทุุกขณะชีีวิิต ทั้้�งในด้้านร่่างกาย และจิิตใจ คนที่่ฉ� ลาดจริิงนั้้�น จะรู้้�จักั
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ตนเอง และรู้้เ� ท่่าทัันความรู้้�สึึกนึึกคิิดในใจด้้วย จะเคลื่่อ� นไหวอย่่างไรก็็รู้�ตั้ วั พร้้อมไม่่หลงลืืม
หรืือประมาทขาดสติิ เป็็นผู้้ไ� ม่่พลั้้ง� พลาดโดยง่่าย การที่่เ� ราจะเป็็นเช่่นนี้้�ได้้นั้้น� ต้้องอาศััยความ
เพีียรหมั่่�นฝึึกฝน กำหนดรู้้�ตัวั เองไว้้ก่อ่ น (สุุมน อมรวิิวัฒ
ั น์์, 2553: 138)
หลัักการพััฒนาตนเอง แบ่่งออกเป็็น 3 ขั้้น� ตอน คืือ (1) การตระหนัักรู้้�ถึึงความ
จำเป็็นในการปรัับปรุุงตนเองเป็็นความต้้องการในการที่่จ� ะพััฒนาตนเองเพื่่�อชีีวิิตที่่ปร
� ะสบความ
สำเร็็จ คืือ การพััฒนาตนเองในแง่่ความรู้้แ� ละในทุุกด้้านให้้ดีีขึ้้น� มากที่่สุ� ดุ เท่่าที่่จ� ะทำได้้ (2) เป็็น
ขั้้น� การวิิเคราะห์์ตนเอง โดยการสัังเกตตนเอง ประเมิินตนเอง และสัังเกตพฤติิกรรมของผู้้�อื่่น� รวม
ทั้้�งเปรีียบเทีียบบุุคลิิกภาพที่่สั� งั คมต้้องการ (3) การวางแผนพััฒนาตนเองและการตั้้�งเป้้าหมาย
จากความหมายของการพััฒนาตนเองดัังกล่่าวสรุุปได้้ว่า่ คนเราจะมีีความสุุข และดำเนิินชีีวิิตให้้
บรรลุุเป้้าหมายของตนที่่ว� างไว้้ได้้นั้้น� ต้้องมีีการพััฒนาตนเอง ให้้มีีความก้้าวหน้้า ดีีขึ้้�น เจริิญขึ้้น�
ทั้้�งความประพฤติิปฏิิบัติั ิ การศึึกษา การประกอบอาชีีพ การใช้้ชีีวิิตในครอบครััว และในสัังคม
ดัังนั้้�นหากตััวบุุคคล มีีการเปลี่่ย� นแปลงไปในทางที่่ดีี� ก็็จะเกิิดผลดีีเกี่่ย� วเนื่่�องกัับทุุกส่่วนที่่เ� กี่่ย� ว
เนื่่�องกัันในสัังคม (ปราณีี รามสููตร และจำรััส ด้้วงสุุวรรณ, 2545: 125)
องค์์ประกอบการพััฒนาตนเองมีี ประกอบด้้วย (1) เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� (Knowledge) มนุุษย์์ทุุกคนเกิิดมาล้้วนแต่่มามืือเปล่่าด้้วยกัันทั้้�งนั้้�น แต่่ภายหลัังจากเกิิดมาแล้้ว
มนุุษย์์จึึงมีีทรััพย์์สมบััติติิ ดตั
ิ วั ทั้้�งสมบััติคิ วามรู้้� ทรััพย์์สินิ เงิินทอง และชื่่อ� เสีียงเกีียรติิยศ (2)
เพื่่�อเพิ่่�มพููนทัักษะ และประสบการณ์์ทักั ษะ (Skill) และประสบการณ์์ (Experience) เกิิด
จากการฝึึก และศึึกษาดููงาน การอบรมเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในอาชีีพที่่มีี� อยู่่�ให้้เจริิญ
ก้้าวหน้้าขึ้้น� ได้้รับั การยอมรัับชื่่น� ชมและศรััทธา (3) เพื่่�อปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม หรืือเจตคติิ
พฤติิกรรม (Behavior) และเจตคติิ (Attitude) ของมนุุษย์์จะเป็็นเช่่นใด กระบวนการขััดเกลา
และพััฒนาตนเองจะเป็็นเครื่่อ� งบ่่งชี้้ที่� ส่� ำคััญที่่สุ� ดุ บุุคคลที่่มีี� การศึึกษา และฝึึกฝนอบรมตนเป็็น
ประจา ย่่อมได้้เปรีียบกว่่าบุุคคลทุุกประเภทในสัังคม การพััฒนาจึึงเป็็นหััวใจสำคััญต่่อการ
เปลี่่ย� นแปลงในทางที่่ดีีขึ้้
� น� ของชีีวิิตมนุุษย์์ด้ว้ ยองค์์ประกอบของการเสริิมสร้้างความรู้้� ความ
เข้้าใจและการเพิ่่�มพููนทัักษะความสามารถให้้ตนเองก้้าวสู่่�ความสำเร็็จในชีีวิิต
ความเชื่่อ� ในความเป็็นมนุุษย์์ที่พั่� ฒ
ั นาได้้ หรืือเชื่่อ� ในความเป็็นมนุุษย์์ว่า่ เป็็นสััตว์์
ที่่พั� ฒ
ั นาได้้ จะทำให้้เกิิดจิติ สานึึกที่่จ� ะต้้องฝึึกฝนพััฒนาตนซึ่่ง� แสดงอาการออกมาเป็็นความ
อ่่อนน้้อมถ่่อมตน อัันบ่่งชี้้ถึึ� งความเป็็นผู้้�พร้อ้ มที่่จ� ะฝึึกฝนพััฒนาตน เพราะฝึึกฝนพััฒนาตน
จะทำให้้บุคุ คลมีีท่่าทีีต่่อประสบการณ์์ทั้้ง� หลายอย่่างที่่เ� รีียกว่่า มองทุุกอย่่างเป็็น การเรีียนรู้้�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ที่่�จะนำมาใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาตน (พระธรรมปิิฎก (ป.อ.ปยุุตฺฺโต). 2541: 19) มนุุษย์์
ทุุกคนสามารถพััฒนาไปสู่่�ระดัับการมีีสััจการแห่่งตนได้้ หมายถึึง การเป็็นตััวของตััวเองอย่่าง
สมบููรณ์์ มีีความเป็็นอิิสระสามารถคิิด และกระทำการใดๆ ตามมโนธรรม และอุุดมการณ์์
อย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งมาสโลว์์ (Maslow) ได้้ระบุุบุุคคลที่่�เข้้าถึึงสััจการแห่่งตนว่่า มีีคุุณลัักษณะ
ที่่�เป็็นผู้้�สามารถรัับรู้้�สิ่่�งต่่างๆ ตามความเป็็นจริิง มีีความพร้้อมที่่�จะยอมรัับความเป็็นจริิง
มีีความสามารถแยกแยะปััญหาส่่วนตน และมีีความต้้องการเป็็นส่่วนตััว เป็็นต้้น เพราะ
กระบวนการพััฒนา คนสามารถปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิ นิิสััยและพฤติิกรรมทั้้�งภายใน และ
ภายนอก รวมทั้้�งสามารถพััฒนาตนให้้เป็็นไปในทิิศทางที่่�ตนและสัังคมต้้องการได้้
3. วิิเคราะห์์ความรัักทางพระพุุทธศาสนาเถรวาทเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คุุณค่่าแห่่งความรัักเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวข้้องกัับมนุุษย์์และสััตว์์ทุุกหมู่่�เหล่่า เพราะ
เนื่่�องด้้วยชีีวิิตเป็็นผู้้�ที่่�รัักสุุขเกลีียดทุุกข์์ความรัักจึึงถููกใช้้ในความหมายแทนสิ่่�งที่่�ดีีงดงามที่่�
ทำให้้ทุกุ ชีีวิิตได้้ประสบกัับสิ่่ง� ที่่เ� รีียกว่่าความสุุข เพราะว่่าทุุกชีีวิิตคิดว่
ิ า่ ความรัักจะเป็็นสิ่่ง� ที่่�
นำมาซึ่่ง� ความสุุขนี่่เ� อง จึึงทำให้้ทุกุ ศาสนาให้้ความสำคััญกัับความรัักเป็็นอย่่างมาก จากการ
ศึึกษาที่่�ผ่่านมานี้้�ทำให้้เราสามารถวิิเคราะห์์ได้้ว่่า แท้้จริิงแล้้วความรัักเริ่่�มต้้นจากที่่�ตััวของ
เราเอง ทั้้�งร่่ายกายและจิิตใจในทางพระพุุทธศาสนาได้้มีีหลัักคำสอนธรรมในการพิิจารณา
กายและจิิตใจของตนเองเป็็นหลัักที่่ส� ำคััญ เพราะความรัักได้้วิเิ คราะห์์ได้้ว่า่ จริิงแท้้ความรััก
สามารถนำมาซึ่่�งความสุุขได้้จริิงหรืือ หรืือความสุุขนั้้�นจะเป็็นความสุุขที่่�แฝงไว้้ด้้วยความ
ทุุกข์์หรืือโทษภััยอยู่่�หรืือไม่่ เป็็นการยอมรัับกัันในเรื่่อ� งของความรัักที่่เ� กิิดจากธรรมชาติิของ
มนุุษย์์หรืือความรัักระหว่่างเพศ โดยเฉพาะในการยอมรัับในฐานะของปุุถุุชนที่่�ต้้องมีีความ
รัักประเภทนี้้� แต่่ความรัักแบบนี้้�มักั จะทำให้้เกิิดความลุ่่�มหลงมััวเมาได้้ง่า่ ย และมัักจะนำมา
ซึ่่ง� โทษมากกว่่าคุุณค่า่ หรืือนำมาซึ่่ง� การทำลายมากกว่่าการสร้้างสรรค์์หากเรามััวแต่่หมกมุ่่�น
หรืือยึึดติิดมากเกิินไป หลัักการให้้ตรวจทานรวมถึึงวิิธีีการปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้เกิิดความรัักที่่�ดีี
งามแท้้จริิง หรืือเพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุลแห่่ง ความรัักในแง่่ที่จ่� ะไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดโทษมากนั่่�นเอง
ดัังนั้้�น จึึงทำให้้เห็็นว่่าความรัักเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องมีี การฝึึกฝนเรีียนรู้้�กัันอยู่่�ตลอด
เวลาและความรัักก็็เปรีียบเสมืือนคุุณธรรมอัันดีีงามนั่่�นเอง ทุุกศาสนาจะมีีหลัักการ หรืือ
กฎเกณฑ์์ตามแนวทางของตนในการที่่�จะพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนให้้ดีีขึ้้�นและสนัับสนุุน
ส่่งเสริิมให้้ศาสนิิกชนของตนเป็็นผู้้�ดำรงอยู่่�ด้ว้ ยความรัักอัันดีีงามอย่่างแท้้จริิง ความรัักแบบ
เมตตาทั้้�งสิ้้น� ต้้องการให้้มนุุษย์์รักั พระเจ้้าในฐานที่่เ� ป็็นองค์์ประกอบอัันสมบููรณ์์ของคุุณค่า่
ด้้านศีีลธรรม ต้้องการให้้มนุุษย์์มีีความรัักความเมตตาต่่อบิิดามารดา ญาติิพี่น้่� อ้ งและเพื่่�อน
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มนุุษย์์ทั้้ง� หลาย ในทางคริิสต์์ก็มีี็ หลัักศรััทธาที่่ส่� ง่ เสริิมให้้มนุุษย์์มีีความจงรัักภัักดีีต่่อพระเจ้้า
อัันเป็็นตััวแทนแห่่งคุุณธรรมความดีีทั้้�งปวงและมีีหลัักศีีลธรรมหรืือหลัักความรัักให้้มนุุษย์์อยู่่�
ร่่วมกัันอย่่างสงบสุุข ในทางพราหมณ์์-ฮิินดูู มีีแนวคิิดให้้การควบคุุมความอยากหรืือตััณหา
และการฝึึกฝนอบรมเมตตาหรืือปััญญาให้้เกิิดขึ้้�น มีีหลัักคำสอนว่่าด้้วยการปฏิิบััติิระหว่่าง
บุุคคลอัันดีีงามเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดความรัักความเมตตาต่่อกัันและกััน หรืือปรััชญาขงจื้้อ� ก็็มีี
คำสอนที่่เ� น้้นในเรื่่อ� งจิิตใจที่่เ� กี่่ย� วกัับความรัักและคุุณธรรมอัันดีีงามทั้้�งหลายเพื่่�อการอยู่่�ร่่วม
กัันในสัังคมอย่่างสงบสุุขเมื่่�อเรากล่่าวถึึงความรัักแล้้วทำให้้เราเห็็นว่่าความรัักในอีีกมุุมหนึ่่ง� ก็็
เป็็นสิ่่ง� ที่่ส� วยงามและมีีคุุณค่า่ หรืือานิิสงส์์อยู่่�มาก ทั้้�งในคุุณค่า่ ต่่อตนเองและคุุณค่า่ ที่่เ� กิิดขึ้้น�
กัับผู้้�อื่่น� ไปถึึงสัังคม หากว่่าเราเลืือกที่่จ� ะยอมรัับและเข้้าใจในคุุณค่า่ แห่่งความรัักนั้้�นแท้้จริิง
ผู้้�มีีความรัักนั้้�นย่่อมเป็็นผู้้�ที่่�เป็็นอยู่่�อย่่างมีีความสุุข คำกล่่าวนี้้�น่่าจะเป็็นคำกล่่าวที่่�ถููกต้้อง
ความรััก นั้้�นต้้องเป็็นความรัักความปรารถนาดีีต่่อผู้้�อื่่�นเป็็นสำคััญ หรืือเรีียก
ว่่าเมตตาธรรม เพราะความรัักแบบเมตตานี้้�เป็็นความรัักที่่ต้� อ้ งการให้้คนอื่่น� มีีความสุุข อีีก
ทั้้�งยัังเป็็นความรัักที่่�ไม่่มีีเวรไม่่มีีภััย กล่่าวคืือเป็็นความรัักที่่�ไม่่ได้้มุ่่�งหวัังที่่�จะเอาจากใครๆ
หรืือไม่่คิิดเบีียดเบีียนผู้้�ใดเป็็นความรัักที่่�บริิสุุทธิ์์� เมื่่�อบุุคคลใดก็็ตามที่่�มีีความรัักอัันบริิสุุทธิ์์�
เช่่นนี้้�แล้้ว ก็็ย่่อมที่่�จะได้้พบกัับความสุุขกายสุุขใจทั้้�งจากการที่่�ตนเองที่่�เป็็นผู้้�ให้้ในความ
สุุขต่่อผู้้�อื่่�นและทั้้�งจากการที่่�ผู้้�อื่่�นก็็ย่่อมให้้ในความรัักหรืือความรู้้�สึึกอัันดีีตอบแทนกลัับมา
ในทางพระพุุทธศาสนาได้้กล่่าวถึึงคุุณค่่าอัันเกิิดจากการประกอบไปด้้วยความรัักที่่�บริิสุุทธิ์์�
ประเภทนี้้�เมตตาไว้้หลายประการ เช่่น หลัับเป็็นสุุข ตื่่น� ก็็เป็็นสุุขไม่่มีีฝันั ร้้าย หน้้าตาผ่่องใส
(พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 23 ข้้อ 1: 194)
ความรัักเป็็นสิ่่ง� ที่่ส� วยงาม การยอมรัับนัับถืือซึ่่ง� กัันและกัันตามฐานะเห็็นความ
สำคััญของ ความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล นั่่�นเป็็นการยอมรัับการอยู่่�รวมกัันมีีโอกาสที่่�จะ
เป็็นตััวของตััวเองได้้ ไม่่ควรมีีการบัังคัับให้้คนอื่่น� ๆ คิิดหรืือทำตามให้้คนหนึ่่ง� พอใจ อยากให้้
ทำอยากให้้เป็็น ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการลุุแก่่อำนาจขาดเมตตา ผิิดคุุณธรรมและจริิยธรรมในการ
ครองคู่่�หรืือการเป็็นคนรัักที่่�ดีีต่่อกััน เพราะความใจกว้้างและการรู้้�จัักปรัับตััวเข้้าหากัันใน
แนวทางที่่ส� ร้้างสรรค์์บนพื้้น� ฐานของความสมเหตุุสมผล จึึงเป็็นคุุณสมบััติเิ บื้้อ� ต้้นในการครอง
เรืือน การปลุุกความรู้้�สึึกเกี่่ย� วกัับประชาธิิปไตยให้้ขึ้้น� สู่่�กระแสสููงเช่่นปััจจุุบันั ด้้วยแล้้ว ต้้อง
คำนึึงถึึงสิิทธิส่ิ ว่ นบุุคคลมากขึ้้น� และความรู้้�สึึกดัังกล่่าวน่่าจะเป็็นค่่านิิยมที่่แ� พร่่หลายกลาย
เป็็นส่่วนประกอบของคุุณธรรมและจริิยธรรมที่่สั� งั คมโดยทั่่�วไปยอมรัับมากขึ้้น� คุุณธรรมใน
ข้้อนี้้�เทีียบได้้กัับ “คารวธรรม” (พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 15 ข้้อ 173: 233) และการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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รู้้�จักั แบ่่งปััน เปิิดโอกาสให้้มีีส่ว่ นร่่วมและร่่วมมืือกััน หมายถึึงการประสานสััมพัันธ์์กันั อย่่าง
แน่่นแฟ้้น ความคิิดในการตััดสินิ ใจหรืือการครอบครองสิิทธิปร
ิ ะโยชน์์ต่า่ งๆ ในทางด้้านวััตถุุ
และจิิตใจ ถืือว่่าขาดคุุณธรรมและผิิดจริิยธรรมเพราะต้้องมีีการรัับรู้้� การช่่วยเหลืือ แบ่่งปััน
ทั้้�งด้้านทรััพย์์สิ่่�งของ ภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ และทุุกข์์สุุขให้้ทั่่�วถึึงกััน
โดยความรัักความปรารถนาดีีนี้้�เราอาจจะมอบให้้แก่่เพื่่�อนบ้้าน เพื่่�อนร่่วมชาติิ
หรืือแม้้กระทั่่�งเพื่่�อนร่่วมโลก ดัังเช่่นที่่ค� ริิสต์์สอนให้้รักั เพื่่�อนบ้้านหรืือพุุทธปรััชญาที่่ส� อนให้้
คนแผ่่เมตตาไปยัังสััตว์ทั้้์ ง� หลาย หรืือแม้้แต่่การเมตตาหรืือปรารถนาดีีแม้้กระทั่่�งศััตรููหรืือผู้้�
ที่่เ� ราไม่่ชอบใจในปรััชญาอิิสลาม ในปรััชญาพราหมณ์์ก็จ็ ะมีีหลัักการในการปฏิิบัติั ติ นเองต่่อ
ผู้้�อื่่น� อัันแสดงออกถึึงความรัักความปรารถนาดีีดัังกล่่าวต่่อผู้้�อื่่น� เหล่่านี้้�ถืือว่่าเป็็นความรัักที่่�
สร้้างคุุณค่า่ ให้้แก่่สังั คมและประเทศชาติิส่ว่ นรวมได้้ โดยความรัักปรารถนาดีีดัังกล่่าวนี้้�เองที่่�
จะทำให้้บุคุ คล กลุ่่�มคน หรืือประชาชนภายในสัังคมนี้้�อยู่่�ด้ว้ ยกัันอย่่างมีีความสุุข ไม่่ขัดั แย้้ง
กััน โดยในพุุทธปรััชญาก็็ได้้กล่่าวถึึงธรรม 6 อย่่างที่่มีีอุ
� ปุ การะมาก เรีียกว่่า สาธารณีียธรรม
(พระไตรปิิฎกภาษาไทย เล่่ม 25 ข้้อ 50: 106) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยความปรารถนาดีีหรืือความ
รัักแบบเมตตาเป็็นพื้้�นฐาน ซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้ระลึึกถึึงแต่่สิ่่�งที่่�ดีีงาม เป็็นไปเพื่่�อการสงเคราะห์์
ช่่วยเหลืือกััน เพื่่�อความไม่่วิิวาท อัันจะทำให้้เกิิดความรัักความสามััคคีีปรองดองและเกิิด
ความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน

อภิิปรายผล

ประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการพััฒนาตนเอง คืือ ทำให้้รู้้�และเข้้าใจธรรมชาติิ
พฤติิกรรมของมนุุษย์์ทั้้ง� ที่่�ปรากฏออกมาและไม่่ปรากฏออกมา ทำให้้รู้แ้� ละเข้้าใจพััฒนาการ
ทางด้้านสรีีระและภาวะทางจิิตที่่�มีผลต่
ี อ่ การแสดงพฤติิกรรม ทำให้้รู้แ้� ละเข้้าใจกระบวนการ
และวิิธีีปรัับตััวของมนุุษย์์ ทำให้้เข้้าใจตนเองและผู้้�อื่่�นที่่�อยู่่�ในสัังคมได้้ ทำให้้รู้้�ศาสตร์์
ประยุุกต์์พื้้�นฐานที่่�จะนาไปสู่่�การปรัับปรุุงพััฒนาพฤติิกรรมของตนเองให้้เหมาะสม ทำให้้
ลดปััญหาที่่�มีีอยู่่�ให้้หมดไปและป้้องกัันปััญหาใหม่่ไม่่ให้้เกิิดขึ้้�น ทำให้้บรรลุุเป้้าหมายและ
วััตถุุประสงค์์บางอย่่างที่่�ต้้องการ ทำให้้มีีเครื่่�องมืือที่่�มีีคุุณภาพสาหรัับใช้้ในการพััฒนาตน
และสัังคมสิ่่�งแวดล้้อมไปตลอดชีีวิิต ทำให้้เข้้าใจหลัักการเทคนิิคและวิิธีีการต่่างๆ ที่่�เป็็นก
ระบวนการส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้� และทำให้้มีีทัักษะในการพััฒนาตนเองไปตลอดชีีวิิต
ประโยชน์์ของการพััฒนาตนเองจะส่่งผลให้้ตััวบุุคคลมีีการดำเนิินชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่าง
เต็็มภาคภููมิิ และมีีการปรัับตััวต่อ่ การเปลี่่ย� นแปลงในสัังคมมีีภาวะเข้้มแข็็งในจิิตใจที่่�จะเผชิิญ
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กัับปััญหาและสามารถแก้้ปััญหาได้้
ปรััชญาความรัักในพุุทธศาสนาเถรวาท และงานเขีียนเรื่่อ� งซิิมโพเซี่่ย� ม (Symposium) ของเพลโตพบว่่า พุุทธปรััชญาแบ่่งความรัักได้้เป็็น 4 ประเภท สิิเนหะ เปมะ เมตตา
และฉัันทะ ส่่วนบ่่อเกิิดของความรัักเป็็นเจตสิิกที่่เ� ข้้าไปประกอบกัับจิิต (วิิญญาณ) และก่่อให้้
เกิิดความรัักประเภทต่่างๆ และพบว่่าความรัักแบบฉัันนำไปสู่่�นิิพพานอัันเป็็นจุุดหมายสููงสุุด
และนิิพพานเป็็นภาวะของผู้้ไ� ม่่มีีกิเิ ลส ถืือเป็็นการดัับตััณหาอุุปาทานทั้้�งหลายเป็็นการสิ้้�นภพ
สิ้้น� ชาติิ ไม่่มีีเวีียนว่่ายตายเกิิดอีีกต่่อไป (พระอำนาจ เขมปญฺฺโญ (ยอดทอง), 2545: 20-21)
ดัังนั้้�น ความรัักความปรารถนาดีี หรืือเมตตานี้้�ยังั เป็็นความรัักที่่มีี� ความต้้องการที่่�
จะนำสิ่่ง� ดีีงามหรืือประโยชน์์ไปสู่่�ส่่วนรวมหรืือผู้้ค� นทั้้�งหลายเป็็นหลััก จึึงทำให้้ความรัักในส่่วน
นี้้�เป็็นความรัักที่่มิ� ใิ ช่่มุ่่�งเพื่่�อให้้บุคุ คลอื่่น� มาสนองความต้้องการของตน แต่่เป็็นภาวะจิิตที่่ยิ� นิ ดีี
ในการที่่บุ� คุ คลทั้้�งหลายจะมีีความเป็็นอยู่่�อย่่างเป็็นสุุข มีีภาวะที่่เ� จริิญต่่างๆ ได้้แก่่ ฉัันทะ ปิิยะ
เปมะ ความหมายในแง่่กุศุ ล ได้้แก่่เมตตา กรุุณา และความหมายเชิิงคุุณค่า่ ความหมายเชิิง
คุุณค่า่ ที่่เ� ป็็นความรัักในสัังคมแบ่่งได้้เป็็น 4 ระดัับ ได้้แก่่ รัักตนเอง รัักคนใกล้้ชิดิ รัักสัังคม และ
ความรัักอัันบริิสุทธิ์์
ุ � และพบว่่าความรัักในทางจริิยศาสตร์์มีี 2 ประเด็็นคืือ ปััญหาการทำแท้้ง
และปััญหาการุุณยฆาต (พระมหาปรีีชา ปริิญาณจารีี (หลัักโคตร), 2545: 19)
รัักเป็็นความหมายเชิิงบวก เป็็นความดีีในตััวเอง เป็็นความรู้้�สึึก เป็็นอารมณ์์
เป็็นกิิริิยาของจิิตมนุุษย์์ รัักแท้้เกิิดขึ้้�นที่่�ใจ เพราะเป็็นคุุณสมบััติิของจิิต คืือรัักเป็็นหนึ่่�งใน
เจตสิิก 52 (ฉัันทเจตสิิก) สาระของความรัักมีีหนึ่่�งเดีียว คืือ ฉัันทะ ความพอใจ แต่่คนรู้้�จััก
ความรัักในบทบาทหลากหลาย เช่่น สิิเน่่หา ราคะ และเมตตา ซึ่่�งดัังกล่่าวนี้้�เป็็นรููปแบบ
ของความรััก (พระมหาสมจิินต์์ วัันจัันทร์์, 2548: 11) ทำให้้ความรัักนี้้�กลายเป็็นแรงผลัักดััน
หรืือเป็็นพลัังขัับเคลื่่อ� นให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์ในสิ่่ง� ที่่ดีี� งามต่่างๆ ให้้เกิิดขึ้้น� ภายในสัังคมในรููป
แบบของการบำเพ็็ญสาธารณประโยชน์์หรืือการสัังคมสงเคราะห์์ต่่างๆ ให้้เกิิดขึ้้�นภายใน
สัังคมในรููปแบบของการบำเพ็็ญสาธารณประโยชน์์หรืือการสัังคมสงเคราะห์์ต่า่ งๆ โดยการ
ขวนขวายช่่วยเหลืือเกื้้อ� กููลหรืือกระทำซึ่่ง� ประโยชน์์ต่า่ งๆ ซึ่่ง� การแสดงออกทางความรัักดััง
กล่่าวนี้้�จึึงเปรีียบเสมืือนเป็็นการสร้้างความผููกพัันซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างบุุคคลในสัังคม ยิ่่�ง
ผู้้ที่� เ่� ดืือดร้้อนหรืือผู้้�ทุกุ ข์์ยากที่่ไ� ด้้รับั การช่่วยเหลืือด้้วยแล้้ว ก็็ย่อ่ มที่่จ� ะมีีความซาบซึ้้ง� ใจต่่อผู้้�
ให้้ในความรัักความปรารถนาดีีนี้้�เป็็นอัันมาก จึึงก่่อให้้เกิิดความรัักที่่ดีี� งามตอบแทนกลัับมา
และเป็็นการสร้้างความรู้้�สึึกเป็็นสุุขหรืือสร้้างบรรทััดฐานที่่�ดีีงามแห่่งความรัักความสามััคคีี
ในการอยู่่�ร่่วมกัันให้้กัับสัังคมและประเทศชาติิรวมถึึงส่่วนร่่วม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

การนำหลัักที่่�เกี่่�ยวกัับความรัักมาใช้้ในการพััฒนาชีีวิิตของตนเองและการอยู่่�
ร่่วมกัับคนอื่่น� ในครอบครััวในสัังคมร่่วมกัันอย่่างมีีระเบีียบ เกื้้อ� กููลกัันถ้อ้ ยทีีถ้อ้ ยอาศััยกััน ไม่่
แบ่่งแยกเอารััดเอาเปรีียบกััน โดยเริ่่ม� จากสิ่่ง� ที่่�อยู่่�ใกล้้ๆ ตััวก่อ่ น เช่่นธรรมชาติิ สิ่่ง� แวดล้้อม
เพราะธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นปัญ
ั หาสำคััญที่่�ต้อ้ งรีีบเร่่งและรวมพลัังกัันจัดั การ เพราะ
เป็็นสิ่่ง� ที่่�ใกล้้ชิดกั
ิ บั ชีีวิติ มนุุษย์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็นสิ่่ง� แวดล้้อมตามธรรมชาติิ เช่่น ป่่าไม้้ ภููเขา แม่่น้้ำ
หรืือสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น เช่่น ชุุมชน อาคาร ฯลฯ
ความรััก จึึงเป็็นแรงบัันดาลใจ และแรงขัับเคลื่่อ� นให้้เราประสบความสำเร็็จได้้
ฉะนั้้�นจึึงจำเป็็นอย่่างยิ่่�งในการปลููกความรัักให้้เกิิดขึ้้�นในจิิตใจ ซึ่่�งต้้องเป็็นความรัักในแบบ
ของเมตตา หรืือรัักในลัักษณะของฉัันทะ ไม่่ใช่่ปล่อ่ ยให้้ความรัักกลายเป็็นความหลงมััวเมา
จนย้้อนกลัับมาทำร้้ายตััวเราเอง
พระพุุทธศาสนาเกิิดขึ้้น� ในอิินเดีียในฐานะเป็็นพลัังทางจิิตวิิญญาณที่่�ต่อ่ ต้้านความอ
ยุุติธิ รรมทางสัังคม ต่่อต้้านพิิธีกี รรม ประเพณีี และการบวงสรวงสิ่่ง� ลึึกลัับเหนืือธรรมชาติิ ยกเลิิก
ระบบวรรณะ และส่่งเสริิมความเสมอภาคของมนุุษย์์ อัันเป็็นมููลเหตุุของการเกื้้อ� กููลกัันในสัังคม
เป็็นการจุุดประกายความรัักขึ้้น� ในสัังคมศรีีลังั กา ณ ขณะนั้้�น เราสามารถใช้้หลัักมงคล 38 ประการ
ในการพััฒนาตนเองได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เราควรหมั่่น� ตรวจสอบตนเองอยู่่�เสมอว่่าเราขาดมงคล
ในข้้อใด และควรปฏิิบัติั ใิ ห้้ถึึงพร้้อมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน และบรรลุุเป้้าหมายสููงสุุดได้้

สรุุป

แนวคิิดพื้้น� ฐานของความรััก จััดว่า่ เป็็นนามธรรมจัับต้้องไม่่ได้้ แต่่มนุุษย์์สามารถรัับ
รู้้�ถึงึ ความรัักได้้โดยออกมาในรููปของความคิิด ความพอใจ ความซาบซึ้้ง� ใจ ฯลฯ ความหมายของ
ความรัักไดจากคำเหล่่านี้้� คืือ เสนหา (สิิเนหะ) เป็็นความรัักที่่�เกิิดจากตััณหาเป็็นการสนองความ
ต้้องการของตนเอง เปมะ เป็็นความรัักที่่�เป็็นความพอใจเกี่่ย� วเนื่่อ� งกััน เช่่น พี่่�น้อ้ ง สามีีภรรยา
เมตตา เป็็นความปรารถนาดีี อนุุเคราะห์์ เอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่อ� แผ่่ ความไม่่ปองร้้ายกัันและกััน เมตตาอััป
ปมััญญา เป็็นความรัักที่่�ไม่่มีขี อบเขต และไม่่มีปี ระมาณ ไม่่จำกััด มีีจิติ แผ่่ไปทั้้�งมนุุษย์์และสััตว์์
ความสำคััญของความรััก มีีทั้้ง� ในแง่่ความกตััญญูกู ตเวทีี ความเป็็นกัลั ยาณมิิตร
การรัักษาธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ความรัักในทางพระพุุทธศาสนาสามารถแบ่่งได้้เป็็น 3
ระดัับ คืือ (1) ความรัักตนเอง เป็็นความรัักแบบสิิเนหะที่่�เจืือด้้วยตััณหา อัันประกอบไป
ด้้วยคุุณ คืือเป็็นความสุุขขั้้�นต่่ำของมนุุษย์์ เป็็นความสุุขสบายทางร่่างกาย เป็็นความสุุขใจ
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ชื่่�นฉ่่ำ สบายใจ สวนโทษคืือเป็็นความสุุขที่่�เจืือด้้วยความทุุกข์์ และก่่อให้้เกิิดอคติิได้้ (2)
ความรัักผู้้�อื่น่� จััดเป็็นความรัักแบบเปมะ เกิิดจากเหตุุปัจจั
ั ยั 2 ประการ คืือด้้วยการอยู่่�ร่ว่ ม
กัันในชาติิปางก่่อน และด้้วยการเกื้้อ� กููลกัันในชาติิปัจั จุุบันั สามารถแบ่่งได้้เป็็น 3 อย่่าง คืือ
ความรัักระหว่่างพ่่อแม่่และลููก ความรัักระหว่่างสามีีภรรยา ความรัักระหว่่างเพื่่�อน และ
(3) ความรัักแบบเมตตา เป็็นความรัักที่่�อยากให้้ผู้้�อื่่�นมีีความสุุข และสามารถพััฒนาความ
รัักแบบเมตตาให้้เป็็นความรัักแบบเมตตาอััปปมััญญา คืือความรัักที่่�แผ่่ไปสู่่�มนุุษย์์และสััตว์์
ทั้้�งหลายด้้วยความเสมอกััน ไม่่มีีประมาณ และไม่่มีีขอบเขต
การพััฒนาชีีวิิต เป็็นการเรีียนรู้้� การฝึึกฝนควบคุุม ปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลง มุ่่�ง
มั่่�นพััฒนาตนเองให้้เต็็มศัักยภาพของมนุุษย์์ ตามความเชื่่�อพื้้�นฐานที่่�ว่่า มนุุษย์์ต่่างจากสััตว์์
ทั่่�วไป ด้้วยมีีปัญ
ั ญาที่่�สามารถฝึึกฝนพััฒนาตนได้้ ดัังพระพุุทธเจ้้าทรงแสดงธรรมโปรดบรรดา
สาวก และพุุทธศาสนิิกชนทั้้�งหลาย โดยมีีจุดมุ่่�
ุ งหมายสููงสุุดเพื่่อ� บรรลุุถึงึ ความสงบสุุข ความ
หลุุดพ้้นจากกิิเลสตััณหา ทั้้�งปวง เป็็นอิิสรภาพแท้้จริิง ที่่�เรีียกว่่า นิิพพาน การบรรลุุจุุดมุ่่�ง
หมายดัังกล่่าว จำเป็็นอย่่างยิ่่ง� จะต้้องมีีการฝึึกฝนพััฒนาตนเองโดยผ่่านกระบวนการพััฒนา
ชีีวิติ ตามหลัักธรรมคำสอนของพระพุุทธเจ้้า ซึ่่ง� หลัักธรรมที่่�สามารถนำมาใช้้พัฒ
ั นาคุุณภาพ
ชีีวิิตนั้้�นคืือหลัักมงคล 38 ประการ
กระบวนการตามลำดัับขั้้�นของมงคล 38 ประการ สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3
ระดัับ ตั้้ง� แต่่ข้อ้ 1 การไม่่คบคนพาล ถึึงข้้อ 18 การบำเพ็็ญทานและสงเคราะห์์มวลประชา
นัับเป็็นการพััฒนาชีีวิิตในระดัับต้้น คืือ เรื่่�องของการสร้้างชีีวิิต เป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับสัังคม
การศึึกษา การทำมาหาเลี้้ย� งชีีพ เรื่่อ� งครอบครััว และแม้้ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วกัับการทำงานก็็มุ่่�งงด
เว้้นเพีียงงานไม่่มีีโทษ อัันจะทำให้้ผิิดกฎหมายบ้้านเมืือง และงานที่่�จะทำให้้ผู้้�อื่่�นติิเตีียนได้้
ส่่วนมงคลตั้้�งแต่่ข้อ้ 19 ที่่�ว่า่ ด้้วยการเว้้นจากบาป ถึึงข้้อ 30 ที่่�ว่า่ ด้้วยการสนทนาธรรม นัับ
เป็็นการพััฒนาชีีวิติ ในระดัับกลาง คืือเป็็นเรื่่อ� งของการพััฒนาชีีวิติ เพื่่อ� การปรัับปรุุงจิิตใจให้้
ก้้าวหน้้าโดยตรง และความมุ่่�งหมายสำคััญขององค์์ธรรมในระดัับนี้้� เพื่่อ� ยกระดัับจิิตใจให้้สููง
ขึ้้�น สุุดท้า้ ยมงคลตั้้�งแต่่ข้อ้ 31 ที่่�ว่า่ ด้้วยตบะ ถึึงข้้อ 38 ว่่าด้้วยจิิตเกษม นัับเป็็นการพััฒนา
ชีีวิิตในระดัับสููงสุุดเพื่่�อความสิ้้�นกิิเลส เป็็นกระบวนการมุ่่�งปฏิิบััติิธรรมะเพื่่�อกำจััดกิิเลสให้้
สิ้้น� ไป เป็็นการสร้้างตนให้้เป็็นผู้้�สิ้้น� อาสวะกิิเลส บรรลุุอรหัันต์์ มุ่่�งสู่่�พระนิิพพาน ตามจุุดมุ่่�ง
หมายสููงสุุดของการพััฒนาชีีวิิตในทางพระพุุทธศาสนา
ความรัักสามารถนำมาใช้้พัฒ
ั นาคุุณภาพชีีวิติ ในหลายด้้าน ประกอบด้้วย ความรััก
เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ต่่อตนเอง คืือ เมื่่อ� เรารัักตััวเองและเห็็นคุณ
ุ ค่่าในตััวเอง เราจะสามารถ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ดำรงชีีวิติ อย่่างมีีวิจิ ารณญาณ และมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ในการแก้้ไขปััญหาต่่างๆ ความรัักเพื่่อ�
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ต่่อครอบครััว ครอบครััวจะมีีความสุุขได้้ก็ย่็ อ่ มเกิิดจากความรััก การปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�และแสดงบทบาทที่่�เหมาะสม ครอบครััวเปรีียบเสมืือนรากแก้้วของต้้นไม้้ที่่�จะต้้องมีี
ความสมบููรณ์์ แข็็งแรง มั่่�นคง เพื่่อ� เอื้้อ� อำนวยต่่อการค้้ำจุุนและประคัับประคองให้้สมาชิิกใน
ครอบครััวดำเนิินชีวิี ติ ไปได้้อย่่างราบรื่่น� เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ความรัักเพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิติ ต่่อคู่่�ครองหรืือคนรััก คู่่�รักั ต้้องรู้้�จักั สั่่ง� สมความรัักแบบเมตตา เพื่่อ� ทำลายความเห็็นแก่่ตัวั
และเพื่่อ� ความรัักที่่�ยืืนยาว ความรัักเพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ต่่อการทำงาน ในที่่�ใดๆ ก็็ตาม ใน
ที่่�ทำงานบรรยากาศดีีทำงานอย่่างมีีความสุุขช่่วยเหลืือกัันด้้วยความจริิงใจ งานนั้้�นจะประสบ
ผลสำเร็็จอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ ความรัักต่่อสัังคมและประเทศชาติิส่วน
่ รวม ความรัักจะ
เป็็นพลัังงานขัับเคลื่่อ� นให้้สามารถสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ดีีงามต่่างๆ แก่่สังั คมได้้
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