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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอเกี่ยวกับการสร้างความเป็นมนุษย์	ตามทัศนะของพุทธศาสนาและโลกตะวันตกซึ่งมีแนวคิดคล้ายกัน
ว่า	มนุษย์ไม่ใช่เพียงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยสัญชาตญาณเท่านั้น	แต่ควรจะมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์	คือ	การมีคุณธรรม	เช่น	
มคีวามรบัผดิชอบ	เหน็คณุค่าของสทิธมินษุยชน	มเีมตตา	และความยตุธิรรม	ความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์สร้างได้ด้วยกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันต่างๆ	แต่สภาพปัจจุบันการแสดงออกของมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไร้ความเมตตา	และเต็มไปด้วยความ
เห็นแก่ตัว	 เพราะเน้นวัตถุนิยมมากเกินไป	สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความเป็นมนุษย์ที่ยังไม่สมบูรณ์	ดังนั้น	สถาบันของสังคม
ทกุแห่งโดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาจงึควรท�าหน้าทีใ่ห้เข้มแขง็มากขึน้	เพือ่สร้างเสรมิให้บคุคลสามารถคดิอย่างวพิากษ์	มเีหตผุล	
และมีจิตส�านึกในการปฏิบัติตนสมกับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น	และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข	

Abstract 
 This paper aims to present the concept of humanization. According to the perspective of Buddhist 
and Western ideas, human being is not only an instinctive organism but should also have human values, or 
morality, such as responsibility, recognition of human rights, kindness and justice. The absolute human is 
able to be created by a process of socialization from various social institutions. However, at present, human 
behavior	is	selfish	and	lacking	in	mercy	because	of	materialism.	This	can	reflect	the	incompleteness	of	the	
absolute human. Thus, every social institution, especially educational institutes, should more vigorously 
perform their duties in order to enhance the individual’s logical and critical thinking and full consciousness 
of proper human behavior without imposing themselves on taking advantages of others. This will lead 
people in the society to live together happily and peacefully.

บทน�ำ

	 ถ้ามีค�าถามว่า	 มนุษย์คืออะไร	 ค�าตอบเรื่องนี้มีได้อย่างหลากหลาย	 ความหมายของ	 “มนุษย์”	 ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน	(2542)	กล่าวว่า	มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล	 เป็นสัตว์ที่มีจิตใจสูง	หากพิจารณาในมุมของกายภาพหรือ
แนวคดิด้านชวีวทิยา	มนษุย์	คอื	สิง่มชีวีติทีป่ฏสินธจิากเซลสบืพนัธุ์ของชายและหญงิ	มนษุย์มลีกัษณะทางสรรีะแตกต่างจากสตัว์
สายพันธ์ุอื่น	แต่ก็มีรายละเอียดของรูปร่างแตกต่างกันได้	เพราะหน่วยของพันธุกรรม	คือ	ยีน	ท�าหน้าที่ก�าหนดลักษณะต่างๆ	ให้
แก่บุคคล	โดยมีปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลและมีอิทธิพลเกี่ยวข้องได้	อาทิ	การออกก�าลังกาย	โภชนาการ	และสภาพแวดล้อมทั้งหลาย	
แม้ว่ามนษุย์จะเป็นสิง่มชีวีติทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางเคม	ี(metabolism)	เพือ่สร้างพลงังานส�าหรบัการเคลือ่นไหว	หรอืตอบสนอง
สิ่งเร้าต่างๆ	ในการด�ารงชีพ	แต่มนุษย์จ�าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว	เพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆ	ได้ด้วย	(คลังปัญญา
ไทย,	 2555)	 ทัศนะด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาอธิบายว่า	 มนุษย์มีลักษณะพิเศษ	 เพราะมีสมองขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับ
ขนาดตัว	 ท�าให้มนุษย์มีศักยภาพในการใช้ภาษา	 ใช้เหตุผลเชิงนามธรรม	 แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม	 ตลอดจน
เทคโนโลยีต่างๆ	 โดยผ่านการเรียนรู้ทางสังคม	 (มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,	 2555)	 ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้
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ปัจเจกบุคคลมีทัศนคติและค่านิยมในการด�าเนินชีวิตที่แตก
ต่างกัน	

 

ภาพที่ 1	สมองของมนุษย์
ที่มา:	Beal	(2005)

แนวคิดของพุทธศำสนำกับควำมเป็นมนุษย์

	 พุทธศาสนาเสนอว่า	 มนุษย์ประกอบด้วยกายกับจิต	
หากกายกับจิตท�างานประสานสอดคล้องสัมพันธ์กัน	 ชีวิตก็
ด�าเนินไปได้อย่างสมดุล	 ถ้ากายกับจิตท�าหน้าที่ผิดพลาด
บกพร่อง	 ก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็น	 เนื่องจากสูญเสีย
ความสมดลุ	ท�าให้เกดิการเจบ็ป่วยหรอืเป็นมนษุย์ทีไ่ม่สมบรูณ์
ได้	 (พระมหาบุญไทย	 ปุญญมโน,	 2554;	 สุเทพ	 สุวีรางกูร,	
2555)	 มนุษย์	 มีส่วนประกอบของ	 ขันธ์	 5	 ได้แก่	 (1)	 รูป	
(corporeality)	 หมายถึง	 ร่างกายรวมทั้งลักษณะการ
เคลื่อนไหวของร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ	4	คือ	ดิน	น�้า	ลม	
ไฟ	เป็นสสารและพลังงานที่เป็นรูปหลัก	(มหาภูตรูป)	และรูป
อาศัย	 (อุปาทายรูป)	 แสดงถึงลักษณะและพฤติกรรมของ
ร่างกายทัง้หลาย		(2)	เวทนา	(sensation)	ได้แก่	อารมณ์	ความ
รูส้กึสขุ	ทกุข์		หรอื	เฉยๆ		ทีเ่กดิจากประสาทสมัผสั	(3)	สญัญา	
(perception)	เป็นการรบัรูแ้ละแปลความหมายสิง่ทีส่มัผสัได้
ทั้งรูป	รส	กลิ่น	เสียง	เพราะการรู้จักและจดจ�าได้	เช่น	การรับ
รู้สีที่ต่างกัน	 เป็นต้น	 (4)	 สังขาร	 (mental	 or	 volitional	
activities)	 เป็นลักษณะบุคลิกภาพและคุณภาพของจิตที่
สามารถฝึกฝน	อบรม	พฒันาให้รูจ้กัคดิเป็นและมคีณุธรรม	โดย
ผ่านกระบวนการศกึษาเรยีนรูท้างสงัคม	มเีจตนาเป็นตวัน�า	อนั
มีผลต ่อการกระท� าของมนุษย ์ 	 และ	 (5 ) 	 วิญญาณ	
(consciousness)	คอื	ความรูห้รอืธรรมชาตทิีร่บัรูอ้ารมณ์และ
เป็นทีส่ะสมความรูส้กึ	ความคดิ	และกรรมทีท่�าไว้		(พระพรหม-
คุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตโต),	2551,	162)

	 สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหา
สังฆปริณายก	 (ม.ป.ป.)	 กล่าวไว้ว่า	 คุณค่าของความเป็นคน
หรอืเป็นมนษุย์	คอืความไม่เป็นสตัว์	การรกัษาคณุค่าของความ
เป็นมนุษย์ไว้ให้สมบูรณ์	 ไม่ใช่การรักษาชีวิตให้ยืนยาวเท่านั้น	
แต่ต้องรักษาความเป็นคนไว้ไม่ให้สูญเสียไปด้วย	 กล่าวคือ	
ความแตกต่างของคนกบัสตัว์อยูต่รงทีส่ตัว์ไม่รูจ้กัการใช้เหตผุล	
เพราะไม่มีปัญญาเท่าเทียมกับมนุษย์	 สัตว์จะด�ารงชีวิตส่วน
ใหญ่ด้วยสญัชาตญาณ	ไม่รูผ้ดิชอบชัว่ด	ีไม่รูว่้าการเบยีดเบยีน
ส่งผลเสียอย่างไร	 เพราะมันต้องเอาตัวรอดเพื่อด�ารงชีวิตอยู่		
แต่มนุษย์ถูกขัดเกลาและปลูกฝังให้มีคุณธรรม	 มีสติปัญญา
เรียนรู้ว่าเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่ดี	คนที่ขาดเมตตากรุณามักจะ
ได้รบัการประณามว่ามจีติใจเยีย่งสตัว์เดรจัฉาน	แม้ว่าสตัว์เลีย้ง
บางอย่าง	เช่น	แมวหรือสุนัขอาจจะแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อเจ้าของ	 แต่ก็เป็นเพียงในระดับของสัตว์	 คือในระดับที่สติ
ปัญญาของสตัว์จะรูไ้ด้เท่านัน้	ไม่ได้มคีวามลกึซึง้อะไร	ในขณะ
ที่มนุษย์มีปัญญารู้และเข้าใจว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็น
คณุธรรมทีป่ระเสรฐิ	และมปีระโยชน์ต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคม	
ดังนั้น	ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์	จึงหมายถึงการที่มนุษย์
รู้จักใช้สติปัญญารักษาคุณธรรมต่างๆ	ไว้ในการด�าเนินชีวิต	

    

ภาพที่ 2	สัดส่วนของรูปร่างมนุษย์
ที่มา:	Speece	(2012)

	 ธรรมะที่ท�าให้คนเป็นมนุษย์	 ตามที่ท่าน	 ว.วชิรเมธี	
(2552)	 ได้เสนอไว้	 คือ	 การปฏิบัติตามศีล	 5	 หมายถึง	 การ
ละเว้นในสิง่ต่อไปนี	้คอืการฆ่าสตัว์	การลกัทรพัย์	การประพฤติ
ผดิในกาม	การพดูเทจ็	และการดืม่สรุา	เพราะเชือ่ว่าการปฏบิตัิ
ตามศีล	5	จะน�าพาทั้งชีวิตตนเอง	ผู้อื่น	และสังคมโดยรวมไป
สู่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างเกื้อกูลกันในวงกว้างทั่วทั้งโลก		ใน
ขณะทีพ่ระพรหมคณุาภรณ์	(ป.อ.ปยตุโฺต)	(2548,	11-16)	เชือ่
ว่าการเป็นคนเต็มคน	 เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณค่าอย่าง
แท้จรงิของมนษุยชาตนิัน้	บคุคลควรม	ีสปัปรุสิธรรม	7	ประการ	

4.��������.indd   27 6/21/13   2:08 PM



28
วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

อันเป็นธรรมของสัปปุริสชน	 คือ	 คนดี	 หรือ	 คนที่แท้	 เป็น
คณุสมบตัขิองความเป็นคนทีส่มบรูณ์	เนือ่งจากธรรมนีจ้ะท�าให้
บุคคลรู้จักด�าเนินชีวิตที่ดีงามด้วยตนเอง	 และช่วยให้สังคม
ด�ารงอยู่ในสันติสุข	สัปปุริสธรรม	7	ประการ	ได้แก่
	 1.	ธมัมญัญตุา	คอื	รูจ้กัเหต	ุหมายถงึ	หลกัการและกฎ-	
เกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย	ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด�าเนินชีวิต	
เช่น	รู้ว่า	ต�าแหน่ง	ฐานะ	อาชีพ	การงานของตน	มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างไร	ขั้นสูงสุด	คือ	รู้เท่าทันความจริงของ
ธรรมชาติ	 เพื่อ	มีจิตใจเป็นอิสระ	ไม่ตกเป็นทาสของโลกและ
ชีวิต	
	 2.	อัตถัญญุตา	คือ	รู้จักผล	หมายถึง	ความหมายของ
หลกัการทีต่นปฏบิตั	ิเข้าใจวตัถปุระสงค์ของกจิการทีต่นกระท�า	
ว่าจะบงัเกดิผลอะไรบ้าง	เป็นผลดหีรอืผลเสยีอย่างไร	ขัน้สงูสดุ	
คือ	รู้ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต	
	 3.	อัตตัญญุตา	คือ	รู้จักตน	รู้ตามเป็นจริงว่า	ตัวเรานั้น
เป็นอย่างไร	แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม	ตลอดจนแก้ไข
ปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป
	 4.	มัตตัญญุตา	 คือ	 รู้ประมาณ	 รู้จักพอดี	 เช่น	 รู้จัก
ประมาณในการบริโภค	 ในการใช้จ่ายทรัพย์	 รู้จักความพอ
เหมาะพอดีในการพูด	การปฏิบัติกิจและท�าการต่างๆ	ให้เกิด
ผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา	
	 5.	กาลญัญตุา	คอื	รูก้าล	รูเ้วลาอนัเหมาะสม	และระยะ
เวลาทีพ่งึใช้ในการประกอบกจิต่างๆ	ว่า	เวลาไหน	ควรท�าอะไร	
อย่างไร	และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล	
	 6.	ปริสัญญุตา	 คือ	 รู ้ชุมชน	 รู้จักถิ่น	 ว่ามีระเบียบ	
วัฒนธรรมประเพณีอย่างไร	 ควรต้องสงเคราะห	์ และบ�าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างไร
	 7.	ปคุคลญัญตุา	คอื	รูบ้คุคล	รูจ้กัและเข้าใจความแตก
ต่างแห่งบุคคล	และรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ	ว่า	ควรจะ
สัมพันธ์เกี่ยวข้อง	อย่างไร	จึงจะได้ผลดี

	 นอกจากนั้น	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	
(2548,	11-16)	ยงัให้แนวคดิว่า	สิง่ทีท่�าให้มนษุย์เป็นสตัว์พเิศษ	
ได้แก่	สิกขา	หรือการศึกษา	คือการเรียนรู้	ฝึกฝนและพัฒนา	
มนษุย์ทีฝึ่ก	ศกึษาหรอืพฒันาแล้ว	ชือ่ว่าเป็น	“สตัว์ประเสรฐิ”	
เป็นผูรู้จ้กัด�าเนนิชวีติทีด่งีาม	โดยเฉพาะเยาวชน	ซึง่เป็นสมาชกิ
ใหม่ของสงัคม	จ�าเป็นต้องมคีณุสมบตัทิีเ่ป็นต้นทนุ	7	ประการ	
เรยีกว่า	แสงเงนิแสงทองของชวีติทีด่งีาม	หรอื	รุง่อรณุของการ
ศึกษา	เพื่อใช้เป็นหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์	หรือผู้เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริง	สรุปได้	
7	ประการ	ดังนี้	

	 1.	กัลยาณมิตตตา		หมายถึง	แสวงแหล่งปัญญาและ
แบบอย่างทีด่	ีรูจ้กัเลอืกคบคนด	ีเพือ่น�ามาใช้ในการพฒันาชวีติ	
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์	
	 2.	สีลสัมปทา	หมายถึง	มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนา
ชวีติ	คอื	รูจ้กัจดัระเบยีบความเป็นอยู่	กจิกรรม	กจิการและสิง่
แวดล้อมให้เอือ้โอกาสแก่การพฒันาชวีติ	อย่างน้อยมศีลีขัน้พืน้
ฐาน	คือ	มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
	 3.	ฉันทสัมปทา	 หมายถึง	 มีจิตใจใฝ่รู้	 ใฝ่สร้างสรรค์	
ด้วยการใช้สมองและมอื	เป็นความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอคนอืน่	เพือ่
ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับตน
	 4.	อัตตสัมปทา	หมายถึง	 มุ่งมั่นฝึกตน	มีจิตส�านึกใน
การพฒันาตนจนเตม็ศกัยภาพ	ด้วยการพฒันาทีพ่ร้อมทกุด้าน
ทั้งพฤติกรรม	จิตใจ	และปัญญา	
	 5.	ทิฏฐิสัมปทา	หมายถึง	ตั้งอยู่ในหลักความคิดความ
เชือ่ถอืทีด่งีาม	มเีหตผุล	รูเ้ท่าทนัความเป็นไปได้ภายในขอบเขต
ของเหตุปัจจัยที่มีและที่ท�า	 ด�ารงจิตผ่องใสเป็นอิสระได้	 ไม่
วู่วาม	โวยวาย	หรือ	เลื่อนไหลไปตามกระแสและค่านิยม	
	 6.	อัปปมาทสัมปทา	 หมายถึง	 ตั้งตนอยู่ในความไม่
ประมาท	โดยใช้เวลาที่ผ่านไปให้เป็นประโยชน์มากที่สุด	
	 7.	โยนิโสมนสิการสัมปทา	 หมายถึง	 รู ้จักคิด	 รู ้จัก
พิจารณา	สามารถแก้ไขปัญหาและจัดท�าด�าเนินการต่างๆ	ให้
ส�าเรจ็ได้ด้วยวธิกีารแห่งปัญญาทีจ่ะท�าให้พึง่ตนเองและเป็นที่
พึ่งของคนอื่นได้
	 พทุธศาสนาเชือ่ว่าการประพฤตตินตามหลกัธรรมต่างๆ	
อย่างสม�่าเสมอ	จะท�าให้มนษุย์พฒันาตนเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์
ด้วย	ในการนี้	หลักธรรมทั้ง	5	หรือ	อารยวัฒิ	มีรายละเอียด
ดังนี้	กล่าวคือ	1)	ศรัทธา	หมายถึง	ความเชื่อมั่นว่าความจริง	
ความดงีาม	และกฎเกณฑ์แห่งผลมอียูต่ามธรรมชาติ	เป็นความ
เชือ่มัน่ด้วยปัญญาในพระรตันตรยั	เข้าใจถกูต้องตามหลกัพทุธ
ศาสนา	 หรือมีธรรมจักษุ	 เป็นการเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง						
2)	ศีล	หมายถึง	การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม	ท�าให้เกิดความ				
งอกงามในคณุธรรมแห่งตน	3)	สตุะ	หมายถงึ	สิง่ทีไ่ด้สดบั	จาก
การอ่าน	การเล่าเรียน	หรือได้พบเห็น	ท�าให้รู้วิธีด�าเนินชีวิตที่
ดีงาม	 แต่ไม่ควรรู ้แต่ทฤษฎีเท่านั้น	 ต้องน�าไปปฏิบัติด้วย										
4)	จาคะ	หมายถงึ	การสละหรอืการให้	โดยไม่หวงัผลตอบแทน
แก่ตน	ส่วน	5)	ปัญญา	หมายถึง	ความรู้ชัด	หยั่งรู้เหตุผล	รู้วิธี
ดับทุกข์	หรือรู้เท่าทันโลกและชีวิต	อย่างไรก็ตาม		แม้ว่า	สุตะ	
หรอืประสบการณ์ต่างๆ	ทีแ่ต่ละคนได้รบัจะเป็นอปุกรณ์ส�าคญั
ที่ท�าให้เกิดปัญญา	 แต่ก็เกิดได้เฉพาะผู้ที่รู ้จักคิด	 (โยนิโส
มนสิการ)	 เท่านั้น	 เพราะหากมี	 สุตะ	 แต่ไม่รู้จักคิดก็ไม่เกิด
ปัญญาในการด�าเนินชีวิตที่ดีได้	 บางครั้งธรรมพื้นฐานของ
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อารยชนจึงเน้นเพียง	4	ประการ	คือ	ศรัทธา	ศีล	จาคะ	และ	
ปัญญา		การปฏิบัติธรรมนี้	เป็นหลักประกันของความเข้มแข็ง
ทางจริยธรรม	 ท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางปัญญาทุกระดับ
จนถึงการบรรลุอรหัตตผล	เนื่องจากสามารถเข้าใจเหตุปัจจัย
อย่างมั่นคง	 ไม่ต้องหวังพึ่งอ�านาจจากภายนอกมาดลบันดาล	
แต่มั่นใจว่าสังคมที่ดีงามนั้น	 มนุษย์ช่วยกันสร้างได้	 มนุษย์จึง
ต้องประพฤติดี	และเชื่อมั่นในความดี	 เพราะสังคมที่ดีงามจะ
ด�ารงอยู่ได้โดยธรรม	
	 สภาพของสังคมในปัจจุบันอุดมไปด้วยวิทยาการที่
ก้าวหน้า	 มนุษย์สามารถคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ	 ได้
มากมาย	แต่ล้วนเป็นเรือ่งของวตัถุ	หรอืพฒันาแต่โลกยีปัญญา	
ท�าให้มนุษย์อาจจะพบทางตันในการด�าเนินชีวิต	 เพราะเป็น
เหยื่อจากหลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตน	ปัญหาต่างๆ	
ของสงัคมทัง้ด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	และการด�าเนนิชวีติทัว่ไป
ได้สะท้อนให้เห็นว่า	 มนุษย์ยังต้องการศีลธรรมมาธ�ารงรักษา
สังคมไว้	การที่มนุษย์จะมีความสุขและอยู่ร่วมกันด้วยดี		ต้อง
มคีนทีม่คีณุธรรม	เสยีสละ	ช่วยเหลอื	เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	และแบ่ง
ปันด้วยใจบรสิทุธิ	์พทุธศาสนามแีนวคดิว่า	ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรม	และ
บ�าเพ็ญวิปัสสนา	ถือเป็นวิธีเจริญสมาธิจนเกิดอริยปัญญา	ซึ่ง
สามารถท�าได้	 ถ้ามีความเพียรพยายาม	 ไม่เกี่ยวข้องกับชั้น	
วรรณะ	หรือฐานะแต่อย่างใด	เป็นภาวะที่มนุษย์สามารถหลุด
พ้นจากความเหน็แก่ตวั	ระงบักเิลสและความทกุข์	ไม่มอีปุทาน
ในการยดึมัน่	ถอืมัน่	ซึง่ท�าให้เกดิโลภะ	โทสะ	โมหะ	และตณัหา	
เป็นการก้าวสูค่วามเป็นโสดาบนั	หรอืประจกัษ์แจ้งนพิพานได้	
อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามแนวพุทธศาสนา	 (พระ-
ธรรมปิฏก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2543,	395-454)
	 นกัวชิาการไทยได้ศกึษาคณุสมบตัทิีแ่สดงถงึความเป็น
มนษุย์ไว้เช่นเดยีวกนั	สรปุสาระส�าคญัได้	5	ประการ	คอื	ความ
จริง	ความประพฤติชอบ	ความสงบสุข	ความรัก	และอหิงสา	
หรือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 (สานุพันธ์	 ตันติศิริวัฒน์,	 2548)		
เมื่อประมวลทั้งหมดที่กล่าวมา	 จะเห็นว่า	 แนวคิดของพุทธ
ศาสนา		เน้นว่า	การสร้างความเป็นมนุษย์	ต้องสร้างมนุษย์ให้
เป็นคนด	ีมคีณุธรรม	โดยมุง่ทีก่ารอบรมสัง่สอนด้วยหลกัธรรม
ต่างๆ		เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี	หากบุคคล
สามารถเข้าใจและปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้	 ก็จะสามารถรักษา
คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ไว้ได้	ในทางตรงกันข้าม		มนุษย์ที่
ไม่สามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้	 ก็ย่อมเป็นคนไม่มีคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเอง

มุมมองของโลกตะวันตกกับคุณค่ำของมนุษย ์    
	 Gomes	de	Matos	(2002)	ได้เสนอไว้ว่า	การสร้าง
ความเป็นมนุษย์	หมายถึง	การสร้างบุคคลให้มีความสมบูรณ์
ทั้งด้านความรู้	หลักการ	อุดมคติ	และค่านิยมที่เกี่ยวกับสิทธิ
ของมนุษย์	ความยุติธรรม	สันติภาพ	และความสามัคคีเป็นอัน
หนึง่อนัเดยีวกนั	โดยให้บคุคลมศีกัยภาพดงักล่าวส�าหรบัใช้กบั
ชีวิตส่วนตนและการประกอบอาชีพ	เพื่อให้บุคคลมีความสง่า
งามและทรงไว้ซึ่งศีลธรรมทางวิชาชีพ	ค�าว่า	“การสร้างความ
เป็นมนุษย์	 (humanization)	 มีประวัติย้อนหลังตั้งแต่ช่วงปี	
ค.ศ.	1960	เมือ่	Paulo	Freire	เสนอวธิกีารสอนเพือ่สร้างความ
เป็นมนษุย์ว่า	มแีนวคดิพืน้ฐานส�าคญั	3	ประการ	คอื	1)	มนษุย์
ไม่เพยีงแต่มชีวีติและรบัรูส้ิง่ต่างๆ	ในโลก	แต่ต้องด�ารงชวีติอยู่
กับโลก	 สามารถคิดเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้น								
2)	 วิธีการสอนมิใช่เพียงการป้อนความรู้ให้ผู้เรียนเพื่อรักษา
และถ่ายทอดวฒันธรรมเท่านัน้	แต่ผูส้อนต้องมบีทบาทกระตุน้
ให้ผูเ้รยีนได้ใช้ความคดิของตนเองในการสือ่สารกบัคนรอบข้าง
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม	และ	3)	ประวัติศาสตร์มิใช่เป็น
เพียงสิ่ งที่ควรจดจ�าเท ่านั้น	 แต ่ เป ็นภาพสะท้อนของ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้เรียนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นผู้
สร้างประวตัศิาสตร์	เป็นผูท้ีก่่อให้เกดิความเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้
เพราะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นัน้ไม่มทีางจบสิน้สมบรูณ์	ยงั
ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
(Bartolomé,	1994;	Huerta,	2011)	
	 เมือ่พจิารณาสิง่ทีก่ล่าวมาแล้วจะเหน็ว่า	ทัง้มมุมองของ
พทุธศาสนาซึง่เป็นแนวคดิโลกตะวนัออกและแนวคดิของโลก
ตะวันตกมีความคล้ายคลึงกันบางส่วน	คือ	ต่างเสนอว่ามนุษย์
จะมีคุณค่าอย่างสมบูรณ์	 เมื่อเป็นคนดีมีคุณธรรม		 เนื่องจาก
เชื่อว่าเมื่อมนุษย์เป็นคนดี	 มนุษย์ก็จะมีความประพฤติดี	 ไม่
เบียดเบียนกัน	เคารพซึ่งกันและกัน	และเอื้ออาทรต่อกัน	อัน
ส่งผลให้เกิดสันติภาพ	และความสงบสุขในสังคม		ส�าหรับมุม
มองที่ต่างกันของการสร้างความเป็นมนุษย์	โลกตะวันตกเน้น
ว่ามนษุย์ต้องมคีวามรบัผดิชอบและเข้าใจสทิธติลอดจนหน้าที่
ของตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่	เพือ่สร้างสรรค์สงัคมให้เจรญิ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	 ในขณะที่ทัศนะของพุทธศาสนามุ่งส่งเสริมให้
คนอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ	โดยพฒันาจติใจตนเองเพือ่ให้หลดุ
พ้นจากกิเลสและเป็นอิสระอย่างแท้จริง

กระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นมนุษย์

	 โดยธรรมชาติแล้ว	 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม	 ไม่สามารถ
อาศยัอยูไ่ด้ตามล�าพงั	จ�าเป็นต้องพึง่พาผูอ้ืน่	มนษุย์จงึต้องปรบั
ตัวโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม	 (socialization)	
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถาบันต่างๆ	ในสังคม		เพื่อเรียน
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รู ้และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ	 และวัฒนธรรมประเพณี
ส�าหรับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมนั้นได้อย่างสงบสุข	
(มหาวิทยาลัยรามค�าแหง,		2555)	ในยุคไร้พรมแดนของโลก
ทกุวนันี	้อทิธพิลของความเจรญิก้าวหน้าด้านเทคโนโลย	ีท�าให้
มีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย	การเผยแพร่
วฒันธรรมและการผสมผสานทางวฒันธรรมท�าได้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น	อันส่งผลได้ทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์	หาก
บุคคลรับรู้สิ่งเหล่านั้นโดยขาดวิจารณญาณ	
	 การสร้างความเป็นมนษุย์ตามนยัทีก่ล่าวมาในตอนต้น
จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการด�าเนนิชวีติ	เพราะแม้ว่ามนษุย์
จะมีสติปัญญาที่มีคุณภาพเหนือกว่าสัตว์อื่นในโลก	แต่มนุษย์
จ�าเป็นต้องมีคุณธรรมและมีจิตส�านึกที่รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วย
เหตุและผลเพื่อปฏิบัติตนให้เหมาะสม	 คุณธรรมพื้นฐานที่
จ�าเป็นขั้นต้นต่อการด�ารงชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม		
คอื	การเคารพสทิธมินษุยชนหรอืศกัดิศ์รขีองผูอ้ืน่	มนษุย์จงึไม่
ควรเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกระท�าที่ไม่เหมาะสมทั้งหลาย	
นอกจากนั้น	 มนุษย์ควรต้องมีเมตตาและความยุติธรรม	 เพื่อ
ความสงบสุขและสันติภาพในโลก	 ซึ่งการจะให้บุคคลเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กและกระท�าอย่างต่อ
เนื่องในทุกขั้นตอนของชีวิต	 โดยเป็นบทบาทหน้าที่ของทุก
สถาบนั	คอื	ครอบครวั	เพือ่น	การศกึษา	ศาสนา	และสือ่มวลชน
ทั้งหลาย	 ซึ่งการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
มาหลายยุคหลายสมัยแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	 อย ่างไรก็ตาม	 กระแสความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน	 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างหลากหลายมิติ	 ทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมือง	
สังคมสมัยใหม่ส่งเสริมให้บุคคลมีทัศนะแบบวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมมากขึ้น	 คนส่วนใหญ่ล้วนมีเป้าหมายของชีวิตที่
ต้องการความเจรญิก้าวหน้าทัง้ชวีติส่วนตวัและการท�างาน	ซึง่
หมายถึง	 ความร�่ารวย	 และความมั่งคั่งที่อุดมไปด้วยทรัพย์
สมบัติ	อ�านาจ	และเกียรติยศชื่อเสียง	ซึ่งความต้องการเหล่านี้
เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ	 ที่บุคคลได้รับใน
ฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสงัคม	ทกุคนจงึต่างมุง่หวงัทีจ่ะประสบ
ความส�าเรจ็ในทกุๆ	ด้านเท่าทีจ่ะท�าได้โดยไม่สนใจวธิกีาร	การ
แข่งขัน	การเอารัดเอาเปรียบ	และการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน
จึงปรากฏมากขึ้น	 ในขณะเดียวกัน	 หลายฝ่ายต่างยอมรับ
ว่าการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมให้แก่คนในสังคมได้ถูก
ละเลย	และให้ความส�าคญัน้อยลงไป	(สภุาภรณ์	โกสย์ี,	2012)	
อย่างไรก็ตาม	 หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนบางส่วนให้
ความส�าคญัและมุง่พฒันาศกัยภาพบคุคลในด้านความรู	้ความ
สามารถมากกว่าการเน้นความเป็นคนดี	มีคุณธรรม	เนื่องจาก

ต้องการให้คนในสงัคมก้าวทนักระแสการเปลีย่นแปลงของโลก
ยุคใหม่	 ภาพสะท้อนของสังคมทุกวันนี้จากสื่อประเภทต่างๆ	
ท�าให้เหน็ว่า	พฤตกิรรมของมนษุย์ในยคุดจิทิลันีย้งัเตม็ไปด้วย
ความเห็นแก่ตัว	และการทุจริต	ไม่ซื่อสัตย์	อีกทั้งการกระท�าที่
ผิดกฎหมายก็ทวีความรุนแรง	เหี้ยมโหด	และไร้คุณธรรมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ		เช่น	การท�าร้ายเด็ก	สตรี	คนชรา	และคนพิการซึ่ง
อ่อนแอกว่า		แม้กระทั่งการทุบตีบุพการีก็ปรากฏให้เห็น	รวม
ถงึการท�าลายชวีติและทรพัย์สนิโดยละครและสือ่บนัเทงิต่างๆ	
น�าเสนอภาพที่แฝงความก้าวร้าวรุนแรงจนเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา	 พฤติกรรมดังกล่าวเป็นบ่อเกิดของปัญหาต่างๆ	 ใน
สังคม	และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตส่วนรวม	(“มหิดลรับทุนฯ”,	
2553,	23)		และอาจน�ามาซึ่งความหายนะในอนาคต	จึงเป็น
ที่น่าสงสัยว่าการสร้างความเป็นมนุษย์ในยุคนี้สมบูรณ์แล้ว
หรือ?

บทบำทของอุดมศึกษำกับกำรสร้ำงควำมเป็นมนุษย์ ใน

ปัจจุบัน  
	 การศกึษาถอืว่ามบีทบาทส�าคญัมากในการสร้างความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	เพราะเป็นสถาบันที่บุคคลจะต้องติดต่อ
สัมพันธ์ด้วยตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กจนเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่	
บทบาทของการศกึษาในระบบและนอกระบบจะท�าให้บคุคล
เกดิความรูค้วามเข้าใจทัง้ศาสตร์ทีเ่ป็นวชิาชพีและศาสตร์แห่ง
การด�าเนินชีวิต	หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง	คือให้ความส�าคัญทั้ง
ความรู้และความดีหรือคุณธรรมควบคู่กันไป	เพราะถ้ามนุษย์
มีความรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว	 แต่ไม่มีคุณธรรมที่รู้จัก
ผิดชอบชั่วดี	 จะยิ่งเป็นอันตรายมากกว่าผู ้ใช ้การศึกษา	
เนื่องจากสามารถน�าความรู้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ใส่ตนเอง
โดยไม่ค�านึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นได้อย่างแยบยล	
	 ท่ามกลางกระแสของความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาการต่างๆ	และการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มีมากขึ้น		
เยาวชนในยุคนี้จึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้และมีแนวคิดในการด�ารง
ชีวิตที่เป็นสากลมากกว่าในอดีต	 เนื่องจากต้องปรับตัวเข้ากับ
โลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายและไม่หยุดยั้ง	
สถาบันการศึกษาทุกระดับ	 โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาจึงมี
บทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิและปลกูฝังคณุลกัษณะต่างๆ	ให้
แก่เยาวชน	เนือ่งจาก	สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษามหีน้า
ที่เตรียมความพร้อมให้บุคคล	 เพื่อการประกอบอาชีพสาขา
ต่างๆ	 และเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ	
ตามหลักการแล้ว	 หลักสูตรและการสอนควรเน้นการเสริม
ทกัษะด้านการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา	เพือ่ให้บคุคลมี
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ความรู ้ ไปปฏิบัติงาน	 และพัฒนาความสามารถให้เกิด
นวัตกรรมต่างๆ	ได้	 (ดวงเดือน	จันทร์เจริญ,	2555)		และให้
ความส�าคัญต่อการส่งเสริมด้านคุณธรรมควบคู่ไปด้วยเช่นกัน	
เพราะคณุธรรมไม่ใช่สิง่ทีต่ดิตวัมนษุย์มาตัง้แต่เกดิ	หากเป็นสิง่
ทีม่นษุย์ต้องได้รบัการอบรมขดัเกลาและปลกูฝัง	จงึจะมคีวาม
คิดและแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมได้	
ซึ่งมีผลงานวิจัยสนับสนุนว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญที่
จะพัฒนาและสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับปัจเจกชนได้ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม	(Hoskins,	Lopatto,	&	Stevens,	2011)	
นอกจากนัน้	ผลงานวจิยัในต่างประเทศ	ยงัสนบัสนนุว่าบทบาท
ของการศึกษาเป ็นแหล ่งเรียนรู ้ส�าคัญต ่อการปลูกฝ ัง
คณุลกัษณะต่างๆ	ให้แก่นกัศกึษา	ผูส้อนควรสรรหาวธิกีารสอน
ทีแ่ตกต่างกนัเพือ่ให้เหมาะสมกบัความแตกต่างระหว่างบคุคล	
ข้อค้นพบของงานวิจัยหลายเรื่องได้แสดงถึงประสิทธิผลของ
พัฒนาการในการปรับตัวของนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น	และมีทักษะคิดวิเคราะห์อย่างวิทยาศาสตร์ที่
จะค้นคว้าศกึษาสิง่ต่างๆ	อย่างเป็นระบบ	(Shim	&	Walczak,	
2012;	Hoskins	et	al.,	2011;	Tan,	2007)	
	 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของไทย	 ยึดหลัก
ปรชัญาเมธขีองตะวนัตกว่า	บณัฑติต้องมทีัง้ความเป็นคน	และ
ความเป็นนักวิชาชีพ	 การเรียนการสอนโดยเฉพาะในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป	 จึงมุ่งความรอบรู้อย่างกว้างขวางและมี
เป้าหมายเพื่อให้บัณฑิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ในขณะที่การ
เรยีนการสอนวชิาชพี	มุง่ให้ความรูอ้ย่างลุม่ลกึเพือ่เป็นพืน้ฐาน
ในการประกอบอาชีพ	(วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2550)	ปัจจุบัน	การ
จัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา
ของไทยได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบเป็นลกัษณะบรูณาการโดยผสม
ผสานเนือ้หาวชิาทีค่รอบคลมุสาระของกลุม่ศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง
ในสัดส่วนที่เหมาะสม	 (จิรณี	 ตันติรัตนวงศ์,	 2551)	 อย่างไร
กต็าม	แม้ว่าโดยหลกัการจะมกีารบรรจกุารอบรมคณุธรรมอยู่
ในหลกัสตูรของการศกึษาแล้วกต็าม	แต่ในทางปฏบิตั	ิกพ็บว่า
ยังมีความบกพร่องและหละหลวมอยู่มาก	 เพราะส่วนมากจะ
มุง่สอนแต่ด้านวชิาการเท่านัน้	เนือ่งจากเหน็ว่านกัศกึษาระดบั
นี้เป็นผู้ใหญ่แล้ว	
	 การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ควรเน้นให้บุคคล
ยดึหลกัว่า	ศกัดิศ์ร	ีหรอืคณุค่าของความเป็นมนษุย์ไม่ได้ขึน้อยู่
กับถิ่นก�าเนิด	เพศ	อายุ	สติปัญญา	เชื้อชาติ	ศาสนา	การศึกษา	
และฐานะทางสังคม	 แต่ขึ้นอยู่กับว่า	 บุคคลนั้นมีจิตส�านึกที่
เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมในการด�าเนินชีวิตที่เหมาะสมหรือไม่		
และเขาควรจะปฏิบัติตนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างไรจึงจะ
สมศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์	ในเมือ่แต่ละคนล้วนปรารถนา

ที่จะด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข	 มี
ความเป็นอิสระและเสรีภาพบนพื้นฐานความเสมอภาคที่เท่า
เทียมกัน		ดังนั้น	การค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน	การเคารพซึ่งกัน
และกัน	และไม่ละเมิดสิทธิหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่
ผู้อื่นจึงเป็นพื้นฐานของคุณธรรมในการด�าเนินชีวิตที่ส�าคัญ
มาก	 ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นสิ่งจ�าเป็นที่สถาบันการ
ศกึษาต้องปลกูฝังและสร้างเสรมิเป็นอย่างยิง่	เพราะการสร้าง
ความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์ได	้ ต้องให้บุคคลมีคุณธรรม	 และ
เชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน	
จึงไม่ควรเบียดเบียนหรือท�าร้ายกันไม่ว่าในรูปแบบใด	

 

ภาพที่ 3	บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา
ที่มา:	เน็ต-โฟโตกราฟี	(2554)

	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	สถิติและรายงานจากสื่อมวลชน
สาขาต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชนได้สะท้อนให้เหน็ว่าสงัคมไทย
ยังเต็มไปด้วยปัญหาของการขาดคุณธรรม	 จริยธรรม	 ซึ่งนัก
วิชาการหลากหลายสาขาอาชีพต่างให้ข้อสรุปว่าปัญหา
จริยธรรมของไทยอยู่ในระดับวิกฤติ	 และหากปล่อยไว้เช่นนี้
อาจทวคีวามรนุแรงขึน้เป็นล�าดบั	ซึง่เรือ่งนีห้น่วยงานทางการ
ศกึษาหลายฝ่ายไม่ได้เพกิเฉยและได้ด�าเนนิการไปแล้วบ้าง	เช่น	
การจัดตั้งเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคต่างๆ	 เพื่อ
สร้างบัณฑิตอุดมคติไทย	 โดยมีเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือ
และเรยีนรูร่้วมกนัในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาบณัฑติอดุมคติ
ไทยทีม่ปีระสทิธภิาพ	และเพือ่ให้เกดิความเชือ่มโยงและยัง่ยนื
ต่อไปในอนาคต	โดยมกีารจดัการประชมุสมัมนาอย่างต่อเนือ่ง		
รวมทัง้ประสานงานและเปลีย่นข้อมลูประสบการณ์ซึง่กนัและ
กัน	 ทั้งนี้ได้มีการมุ่งเน้นการประชุมสัมมนาที่หาแนวทางส่ง
เสริมคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทยด้วย	โดยให้มี
การบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการต ่างๆ	 ตามแผน
ยุทธศาสตร์	 และเพื่อให้ผู้บริหาร	 คณาจารย์ผู้สอน	 และเจ้า
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หน้าที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ทราบถึง
บทบาทของสถาบนัอดุมศกึษา	และได้รบัแนวคดิ	ตลอดจนวธิี
การในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม	 และได้แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้	 ส�าหรับเป็นแนวทางในการเสริมสร้างฐานก�าลังของ
การพฒันาบณัฑติอดุมคตไิทยและก้าวสูค่วามเป็นสากลต่อไป		
รวมทั้ง	เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและเทคนิควิธีการใหม่ๆ	ใน
การจัดการเรียนการสอนที่จะสอดแทรกคุณธรรม	 จริยธรรม	
ให้แก่นักศึกษา	(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2555)	
	 นอกจากนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(Thai	Qualification	Framework	
for	Higher	Education)	หรือ	TQF	ขึ้น	เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน	
และพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาให้สามารถผลติบณัฑติที่
มคีณุภาพและเพือ่ประโยชน์ต่อการรบัรองมาตรฐานคณุวฒุใิน
ระดับอุดมศึกษา	 โดยก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่
ครอบคลมุอย่างน้อย	5	ด้าน	คอื	ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	ด้าน
ความรู	้ด้านทกัษะทางปัญญา	ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ	 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข	การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ทั้งนี้	เพื่อ
สร้างความมัน่ใจว่าบณัฑติทีจ่บออกไปจะมคีณุสมบตัดิงักล่าว	
และคุณภาพบัณฑิตที่ผลิตในสาขาต่างๆ	 ของระดับคุณวุฒิ
เดียวกันจะมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล	 โดยมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยทุก	5	ปี	ภายใต้การก�ากับ	ดูแล	ติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 เพื่อให ้เป ็นไปตาม
เจตนารมณ์ที่ตั้งไว้	 (ราชกิจจานุเบกษา,	2552,	17-19)	ทั้งนี้	
จะเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้พยายามแสดงบทบาทในการ
ปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมและทักษะทางปัญญา	 เพื่อสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่นักศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	
บทบาทนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ดีมากขึ้นถ้าได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน	 ในการรณรงค์ให้ทุกสถาบันในสังคม	 โดย
เฉพาะครอบครัว	และสื่อมวลชนต่างๆ		มีส่วนร่วมกับสถาบัน
การศึกษาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	
ให้แกเ่ยาวชนมากขึ้นด้วย	เพราะสภาพแวดลอ้มของสังคมทุก
วันนี้เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ	มากมาย	อาทิ	ปัญหายาเสพติด	
ปัญหาการว่างงาน	 ปัญหาการหย่าร้าง	 ปัญหาความยากจน	
และปัญหาการใช้ทรัพยากรเป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผล	
กระทบต่อการด�าเนินชีวิตของเยาวชน	 และอาจท�าให้
กระบวนการพัฒนาความเป็นมนุษย์เกิดความไม่สมบูรณ์ดังที่
พึงประสงค์	 การปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้คู่

คณุธรรม		ตลอดจนมทีกัษะทางปัญญาทีจ่ะใช้วจิารณญาณใน
การด�าเนินชีวิตในสังคมที่เหมาะสมต่อไปจึงเป็นเรื่องส�าคัญ		
ในการนี้มีการศึกษาพบว่า	 นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเองก็มี
มุมมองและมีทัศนคติต่อการตระหนักคิดทางจริยธรรมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก	 ทั้งด้านความซื่อสัตย์สุจริต	 การมีจิตมุ่ง
บริการ	และการพัฒนาตน	(ชลวิทย์		เจียรจิตต์,	2554)		ท�าให้
หวังได้ว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะสามารถแสดง
บทบาทในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ต่อยอดจากระดับการ
ศึกษาพื้นฐานให้สมบูรณ์ได้	
	 การสร้างนกัศกึษาให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์จะบรรลตุาม
เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธผิล	คงต้องได้รบัความร่วมมอืจาก
คณาจารย์ผู้ท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนโดยตรง	หากผู้สอนทุกคน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะคร	ู อาจารย	์ ที่นอกจาก
จะประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้แก่ศษิย์แล้ว	ยงัมหีน้าทีต้่อง
ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี	
โดยจดักจิกรรมต่างๆ	สอดแทรกการเรยีนการสอนในวชิาของ
ตน	พร้อมด้วยการเอาใจใส่ดแูล	อบรมสัง่สอนด้วยความเมตตา	
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์อย่างสม�่าเสมอ	
โดยไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย	การสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์
คงจะบรรลุผลมากยิ่งขึ้น	เพราะต้องไม่ลืมว่า	เป้าหมายส�าคัญ
ของการศึกษา	คือ	การสร้างความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์	ด้วย
การวางรากฐานทางปัญญาทั้งความรู ้และคุณธรรมให้แก่
นักศึกษา	 เพื่อให้เขามีจิตส�านึกที่ดีในการมีวิถีชีวิตที่ร่วมสมัย
ต่อไป	 รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมและ
ประเทศชาตทิัง้ปัจจบุนัและอนาคตได้อย่างยัง่ยนื	หากทกุฝ่าย
ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง		เชื่อได้ว่า	การสร้างความเป็นมนุษย์
ย่อมจะมคีวามสมบรูณ์	และโลกจะเตม็ไปด้วยมนษุย์ทีม่คีณุค่า
สมกับค�าว่า	“มนุษย์”	อย่างแท้จริง

บทสรุป

	 มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพ	 แต่มีคุณค่าเหนือสัตว์
ประเภทอื่นในโลก	 เพราะไม่ได้ด�ารงชีวิตด้วยสัญชาตญาณ
เท่านั้น	มุมมองของพุทธศาสนาและแนวคิดของโลกตะวันตก
ต่างเสนอว่า	ความเป็นมนษุย์จะมคีณุค่าอย่างสมบรูณ์	เมือ่เป็น
คนดีมีคุณธรรม	 ซึ่งการสร้างความเป็นมนุษย์ให้เป็นคนมี
คุณธรรมต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบัน
ต่างๆ	ในสังคม	อาทิ	ครอบครัว	เพื่อน	การศึกษา	ศาสนา	และ
สื่อประเภทต่างๆ	ท�าหน้าที่ปลูกฝัง	อบรมขัดเกลา	เพื่อพัฒนา
สติปัญญาของคนให้รู ้จักคิด	 วิเคราะห์	 ใช้เหตุผล	 และมี
คณุธรรมต่างๆ	ในการด�าเนนิชวีติ	และรูจ้กัผดิชอบชัว่ดสี�าหรบั
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข	 แต่ในสภาพปัจจุบัน	 ค่า
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นยิมของคนส่วนใหญ่เน้นวตัถนุยิมและบรโิภคนยิมมากเกนิไป	
ท�าให้เกิดความบกพร่องในด้านคุณธรรม	 โดยเฉพาะการขาด
เมตตา		การไม่เคารพกตกิาของสงัคม	และการละเมดิสทิธขิอง
ผู้อื่น	 สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างความเป็นมนุษย์ยังมีความ
บกพร่องและไม่สมบูรณ์	 ซึ่งหลายฝ่ายล้วนตระหนักและให้
ความส�าคญักบัการปลกูฝังคณุธรรมแก่เยาวชนมากขึน้	สถาบนั
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีม่บีทบาทในการผลติบณัฑติออก
ไปพัฒนาประเทศชาติ	 จึงมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อยอดจากการศึกษาพื้นฐาน	 ซึ่งหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องได้มียุทธศาสตร์และแนวทางให้ปฏิบัติอยู่แล้ว	
แต่การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นคงต้องอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ที่จะท�าหน้าที่
อย่างเข้มแข็งด้วย	และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกสถาบัน
ในสงัคม	เพือ่ให้การสร้างความเป็นมนษุย์มคีวามสมบรูณ์และ
บรรลุผลตามที่พึงประสงค์
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