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การศึกษาหลักจริยศาสตร์ของขงจื้อ

A Study of the Ethical Principles of Confucianism

กรศิริ คตภูธร*, ชูชิต ชำยทวีป**

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอพื้นฐานทางจริยศาสตร์ของขงจื้อซึ่งประกอบด้วย	หลักการ 

พ้ืนฐาน	ขอบเขต	ระดับ	วิธีการปฏิบัติ	 เกณฑ์การตัดสินความดี-ความชั่ว	และจุดหมายสูงสุดของขงจื้อ 

จากต�าราท่ีเก่ียวข้องกับหลักจริยศาสตร์ของขงจื้ออันถูกรวบรวมและเรียบเรียงไว้โดยเหล่านักวิชาการและ

ท่านผู้รู้เกี่ยวกับจริยศาสตร์ของขงจื้อ	

	 ขงจื้อได้วางหลักการพื้นฐานทางจริยศาสตร์ไว้	5	ประการ	ได้แก่	1)	หลักความเมตตา	2)	หลัก 

ความชอบธรรม	3)	หลักความเหมาะสม	4)	หลักความรอบรู้	และ	5)	หลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ	พร้อม

ก�าหนดขอบเขตของการประพฤตปิฏบิตัติามหลกัจรยิศาสตร์	5	ประการ	ดงันี	้1)	ความเป็นคนด	ีมวีถิทีาง	คอื	 

ความเมตตากรุณา	ความฉลาด	ความกล้า	2)	ความสุภาพถ่อมตน	ต้องสุภาพต่อทุกๆ	คน	ไม่ว่า	จะเป็น 

คนหนุ่ม	แก่	จน	รวย	3)	การพึ่งตนเอง	ให้พยายามช่วยตนเอง	อย่าคิดพึ่งพาคนอื่น	เพราะเป็นลักษณะ 

ของคนอ่อนแอไม่รู้จักโต	4)	การตอบแทนความดี	ให้ตอบแทนความชั่วด้วยความดี	ความยุติธรรม	และ

ตอบแทนความดีด้วยความดี	และ	5)	ความกตัญญู	ให้ลูกหลานกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ	เคารพ	 

เลีย้งด	ูเม่ือท่านส้ินชีวติ	กระท�าพธิศีพให้เหมาะสม	สงัเวย	กราบบชูาวิญญาณบรรพบรุษุโดยขงจือ้ได้พยายาม

เสนอหลักจรยิศาสตร์ทีส่อดคล้องกบัสจัธรรมและจารตีประเพณทีีบ่รรพบรุษุได้เชือ่ถอืสบืต่อกนัมา	แบ่งเป็น	

2	ระดับ	ระดับปัจเจกบุคคลกับระดับสังคม	ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีและหลักความสัมพันธ์	5	

ประการ	อนัได้แก่	1)	ผูป้กครองกบัผูอ้ยูใ่ต้การปกครอง	2)	บดิามารดากบับตุรธดิา	3)	สามกีบัภรรยา	4)	พีก่บั

น้อง	และ	5)	เพื่อนกับเพื่อน	โดยน�าหลักมนุษยธรรมมาเป็นเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่ว	และปฏิบัติตนเพื่อ

ให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางจริยศาสตร์	“เทียนหรือสวรรค์”

ค�าส�าคัญ :	หลักจริยศาสตร์,	ขงจื้อ

Abstract
	 The	objectives	of	the	article	were	to	present	the	ethical	principles	of	Confucianism	by	

emphasizing	on	the	fundamental	principles,	scopes,	levels,	judging	criteria	and	their	ultimate	

goals	from	religious	textbooks	on	Confucianism	composed	by	religious	experts	and	those	who	
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ไปตามเป้าหมายโดยมีความสงบสุข	ความเจริญ

รุ ่งเรืองเริ่มตั้งแต่ระดับตนเอง	คนอื่นและสังคม 

ส่วนรวม	หลักจริยศาสตร์ของขงจื้อ	มีหลักการว่า

มนุษย์เคยมีความสุขสบายเจริญรุ่งเรืองมาก่อน	

แต่ได้รับโทษเพราะหลงลืม	ไม่ปฏิบัติตามจารีต

ประเพณีและคุณธรรมที่ ดีงามจึงท�าให้มนุษย  ์

เดือดร้อน	สังคมวุ่นวาย	จริยศาสตร์ขงจื้อให้ความ

ส�าคัญต่อมนุษย์มาก	มนุษย์เป็นผู ้บันดาลให้ 

สิง่ต่างๆ	เจรญิรุง่เรอืง	แต่ไม่มอีะไรสามารถบนัดาล

ให้มนุษย์ยิ่งใหญ่ได้นอกจากตัวของมนุษย์เอง	

(ราชบัณฑิตยสถาน,	2543	หน้า	34)	จริยศาสตร์

ขงจื้อจึงเป็นไปเพื่อโลกนี้โดยมีหลักการที่ว่าท�า

อย่างไรคน	สังคม	ประเทศ	และโลกจะมีความ

บทน�า
	 จรยิศาสตร์หรอืเรยีกอกีอย่างว่าจรยิปรชัญา	

(Ethics)	 เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง	 เป็นศาสตร์ท่ีว่า

ด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์	การ

แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของ

มนุษย์ว่า	อย่างไหนถูก	ไม่ถูก	ดี	ไม่ดี	ควร	ไม่ควร

และพิจารณาปัญหาเร่ืองสถานภาพของคุณค่า

ทางศีลธรรม	จริยศาสตร์จึงเป็นศาสตร์หรือวิชา 

ที่สามารถท�าให ้คนเป ็นผู ้ที่มีจิตใจสูง	 ดีงาม	 

เอื้ออาทรต่อผู้อื่น	มีความประพฤติดี	เว้นสิ่งที่ควร

เว้น	ท�าสิ่งที่ควรท�าผ่านทางพฤติกรรมของมนุษย์	

แนวคิดหรือหลักการทางจริยศาสตร์จึงมีความ

ส�าคัญและมีความหมายในการด�าเนินชีวิตให้เป็น

knew	Confucianism.	

	 Confucius	specified	the	five	fundamental,	ethical	principles,	namely,	1)	loving-kindness,	 

2)	morality,	3)	aptness,	4)	 intelligence,	and	5)	credit.	And	Confucius	also	determined	the	 

scopes	of	practicing	the	ethical	principles	as	follows:	1)	be	good,	which	there	were	three	 

ways	such	as	loving-kindness,	wisdom,	and	courageousness,	2)	be	polite	to	everybody	not	 

even	the	young,	the	old,	and	the	rich,	3)	to	be	self-reliance	without	depending	on	others	for	 

helper,	4)	to	compensate	the	bad	deeds	with	the	good	deeds	and	the	justice	and	the	good	 

deeds	with	the	good	deeds,	and	5)	be	grateful,	the	sons	should	be	grateful	to	their	parents,	

respect	them,	take	care	of	them;	when	they	died,	the	sons	should	do	the	dying	ritual	as	proper,	

worship	them	even	ancestors	classified	as	two	levels;	individual	and	social	levels.	They	must	

follow	the	tradition	and	five	relationship	principles	as	follows:	1)	the	ruler	to	subject,	2)	father	 

to	son,	3)	husband	 to	wife,	4)	elder	brother	 to	younger	brother,	and	5)	 friend	 to	 friend.	 

According	to	Confucius,	humanism	principles	were	considered	as	judging	the	criteria	between	 

the	good	deeds	and	the	bad	deeds.	And	self-restraint	based	on	Confucius	ethics	was	also	 

to	attain	the	ethic	ultimate	goals	of	Confucius-“heaven	or	Tien”	as	the	highest	goals	or	the	 

realm	of	happiness.
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ผาสุกและเจริญรุ่งเรือง	ขงจื้อเชื่อว่าเรื่องเหล่าน้ี 

ไม่ต้องไปค้นหาทีไ่หน	บรรพบรุษุท�าไว้ให้แล้ว	ขงจือ้

จึงได้ทุ่มเทก�าลังกายใจ	ก�าลังสติปัญญาค้นคว้า

เรื่องราวของคนโบราณเพ่ือน�าส่ิงท่ีดีมีประโยชน์

มาใช้เป็นหลักปฏิบัติทั้งส ่วนตนและส่วนรวม 

อันจะท�าให้โลกประสบสันติสุขและเจริญรุ่งเรือง 

ดังปรารถนา	แม้ว่าสังคมยุคใหม่	มนุษย์ได้พบ 

ความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์ล�า้หน้าอย่างรวดเรว็	

ทุกสิ่งทุกอย่างดูศิวิไลซ์	โลกนี้ช่างน่าอยู่น่าชมยิ่ง	

แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ความทุกข์	ความเห็น 

แก่ตัว	การประพฤติปฏิบัติผิด	ตลอดจนปัญหา

ต่างๆ	นานาของมนุษย์ล้วนเกิดจากการเมินเฉย 

ต่อค�าสอนทางจริยศาสตร์	ซึ่งปัญหาเหล่านี้แสดง 

ให้เหน็ว่า	ความเจรญิทางด้านวตัถมุไิด้ช่วยให้มนษุย์

มีความสุขอันแท้จริงได้ด้วยเหตุนี้เอง	โลกปัจจุบัน

จึงเต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงที่จะท�าให้ตนเอง 

มีชีวิตรอดและพยายามแสวงหาความเป็นอยู่ที่ด ี

ยิ่งๆ	ขึ้นไป	ท�าให้มนุษย์ต่างค้นหาวิธีการต่างๆ	

บางอย่างก็ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติผิด	และ

แน่นอน	ผลท่ีตามมาก็ล้วนแสดงออกในรูปของ

ความทุกข์	ปัญหาของชีวิต	การที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี ้

ได้นั้น	มนุษย์จึงจ�าต้องหันมาสนใจโดยการศึกษา

และปฏิบัติตามค�าสอนทางจริยศาสตร์ที่ตนนับถือ

ดังนั้น	การรู ้จักหลักจริยศาสตร์จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

อย่างยิ่ง	ทั้งนี้ก็เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตของ

มนุษย์ให้ถูกต้องดีงามทั้งแก่ตน	คนอื่นและสังคม

ส่วนรวม	ความรู้ความเข้าใจในหลักจริยศาสตร์

เป็นการช่วยตดัสนิใจในการเลอืกปฏบิตัต่ิอสิง่ต่างๆ	

ได้อย่างเหมาะสมว่าสิ่งไหนควรละเว้น	สิ่งไหน 

ควรปฏิบัติ	 ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะน�าเสนอ 

พื้นฐานทางจริยศาสตร์ขงจื้อที่ส�าคัญ	ดังน้ี	หลัก

การพื้นฐาน	ขอบเขต	ระดับ	วิธีการปฏิบัติ	 เกณฑ์

การตัดสนิ	และจดุมุง่หมายสงูสดุเพือ่ให้ผูส้นใจใฝ่รู ้

ได้	ทราบและความเข้าใจสิง่อนัควรประพฤติปฏบิติั

ที่ถูกต้องเพื่อน�าไปสู่ความสุขของชีวิต	และความ

สงบสุขของสังคมสืบไป

หลักการพื้นฐานทางจริยศาสตร์
	 หลักการพื้นฐานทางจริยศาสตร์ของขงจ้ือ 

มุ ่ ง เน ้นการขัดเกลานิสัยและพัฒนาตนจนมี

คุณธรรมอย่างวิญญูชนประกอบด้วย	หลักความ

เมตตา	หลักความชอบธรรม	หลักความเหมาะสม	 

หลักความรอบรู้	และหลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ	 

ดังนี้	(สถิต	วงศ์สวรรค์,	2541	หน้า	93)	

 1)  หลักความเมตตา	 (เหยิน	Jen)	คือ	 

การแสดงความรักความอาทรต่อความเป็นอยู่ของ

ผู้อื่นทั้งในครอบครัวและชุมชน	และเป็นความรัก 

ความอาทรต ่อบุคคลในฐานะที่ เป ็นมนุษย 	์ 

สรรพสัตว์	พืชพันธุ์	รวมทั้งสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆ	ด้วย	 

ซึ่งบุคคลที่ควรจะแสดงความรักความอาทรเป็น

อันดับแรก	จะต้องเป็นพ่อแม่และคนในครอบครัว

หรือคนใกล้ชิด	แต่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

ด้วย	 เช่น	สัตว์	 เป็นต้น	ต้องปฏิบัติเท่าที่จ�าเป็น	 

การปฏิบัติตนให้เป็นคนมีเมตตาสมบูรณ์ก็เพื่อ

พัฒนาตนให้ถึงความเป็นผู้มีชีวิตที่ดีงาม	ในสังคม

ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีเมตตาต่อกัน	กระท�า

การทารุณกรรมต่อกัน	 มีการประหัตประหาร 

ท�าร้ายกัน	 เข่นฆ่ากัน	ใส่ร้ายป้ายสี	ด่าทอหรือ 

พูดจาหยาบคายต่อกัน	และแสดงความอาฆาต 

มาดร้ายกันอย่างรุนแรงอันเป็นการกระท�าท่ีขาด

ความเมตตา	ซึ่งสังคมถ้าหากทุกคนขาดความ

เมตตาก็ย่อมน�ามาซ่ึงความไม่สงบและอยู่ร่วมกัน

อย่างหวาดระแวง	ดังนัน้	การปฏบิติัตามหลกัเมตตา

ของขงจื้อจะช่วยให้เกิดความเกื้อกูลต่อกันมากขึ้น	
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ท�าให้สังคมสงบสุขและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 2)  หลักความชอบธรรม 	 (อี้ 	 Yi)	 คือ	 

การกระท�าที่ถูกต้อง	ชอบธรรม	ซึ่งไม่จ�ากัดสถานที่	 

เวลา	และต�าแหน่ง	ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง	การ 

กระท�าท่ีชอบธรรมจึงเป็นการกระท�าที่ไม่เลือกเพศ	

ดังที่ขงจื้อ	กล่าวว่า	“ในการติดต่อกับโลกภายนอก	

ผู ้ที่เป็นสุภาพบุรุษจะไม่ค�านึงถึงความเป็นมิตร 

หรือศัตรู	แต่จะค�านึงถึงสิ่งที่เห็นว่า	 “ถูกต้อง”	

เท่าน้ัน”	ดังนั้น	คนดีจึงพยายามค้นคว้าหาสิ่งที่ 

ถกูต้องและด�ารงตนอยู่ในส่ิงทีถู่กต้องเสมอ	อาจารย์ 

ลู	Lau	กล่าวว่า	“อี้เป็นแนวคิดท่ีส�าคัญของขงจื้อ	

การกระท�าทุกอย่างอาจตัดสินได้จากบรรทัดฐาน	

แต่อี้ตัดสินตัวมันเองได้จากสิ่งอันไม่ใช่มาตรฐาน”	

(http://www.robwaxman.com/index.html)	 

ท่านอธิบายไว้ว่า	อี้	Yi	คือสิ่งส�าหรับการเรียนรู ้

ทั้งหมด	 รวมถึงพิธีกรรมและข้อปฏิบัติในทาง 

ศีลธรรมมีพ้ืนฐานมาจากอี้	Yi	ดังนั้น	อี้	Yi	จึงเป็น 

ข้อปฏิบัติทางจริยธรรมที่ขงจื้อให้ความส�าคัญ	 

กล่าวคือ	อี้ 	 เป็นความเต็มเปี ่ยมแห่งศีลธรรม	 

	(ศีลบารมี)	และหลี่	Li	ก็เป็นการแสดงออกของอี้	Yi	

ซ่ึงอ้ี	Yi	หรือข้อปฏิบัติส�าหรับการกระท�าที่ถูกต้อง	

หน้าที	่ความชอบธรรมเป็นข้อปฏบัิตทิีม่าจากหลี	่Li	

บคุคลจงึต้องสร้างสรรค์ความงามและความสมดลุ

ในชีวิตด้วยการปฏิบัติตนร่วมกับหลี่	Li

 3)  หลักความเหมาะสม 	 (หลี่Li)	 คือ	

พิธีกรรมอันแท้จริงที่มีอยู ่ภายในโครงสร้างของ

สังคมอย่างเป็นระเบียบ	โดยทุกคนสามารถเข้าใจ

ในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือสังคมได้	 

การปฏิบัติหล่ี	Li	 เป็นการปฏิบัติให้เป็นอุปนิสัย 

หรือชักชวนแนะน�าบุคคลอื่นให้ปฏิบัติได้ตาม

แนวทางที่ตนปรารถนา	อาทิ	บุคคลท่ีปฏิบัติตาม

หลี่	 Liจะต้องมีความรู ้สึกยุติธรรมและมีความ 

เสมอภาค	เช่น	ผู้พิพากษาที่ไม่ปฏิบัติตามหลี่	Li	

จะมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่พิจารณา

อรรถคดีให้ถี่ถ ้วนก่อนการวินิจฉัย	ท่านเหล่านี ้

จะไม่มีความยุติธรรมและจะตัดสินอรรถคดีไป 

เพียงแค่ตามตัวบทกฎหมายเท่านั้น	อย่างไรก็ตาม	

หากผู ้พิพากษาไตร่ตรองอรรถคดีต่างๆ	อย่าง

รอบคอบก่อนการวินิจฉัย	กล่าวคือ	พิจารณาอย่าง

ถี่ถ้วนตามเจตจ�านงของกฎหมายอย่างแท้จริง	

ท่านเหล่านี้จะถือว่ามีความยุติธรรม	กล่าวคือ	

ไม่มีความเอนเอียงในฝักฝ่ายใดฝักฝ่ายหนึ่งและ

สามารถตัดสินอรรถคดีต่างๆ	ได้อย่างยุติธรรม	 

และปราศจากอคติหรือความล�าเอียงได้ทั้งหมด	

การกระท�าดงักล่าวนีเ้ป็นการกระท�าทีบ่่งถงึคณุภาพ

ของจติใจทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยหลี	่Li	ซึง่ไม่เพยีงแต่ใน

หน่วยงานศาลเท่านัน้	แต่ยงัมหีน่วยงานหรอืองค์กร

อื่นๆ	ก็สามารถน�าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ

ต�าแหน่งและความรับผิดชอบในการที่จะวินิจฉัย

กรณีต่างๆ	ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม

 4)  หลักความรอบรู ้	 (ชี	Xi)	 คือ	ความ

สามารถของคนในการปลูกฝังอุปนิสัยความดีงาม

ให้มใีนตน	อนัเป็นจดุเริม่ต้นของการเรยีนรูจ้รยิธรรม	

ความดีงาม	ความจริงและศีลธรรม	ซึ่งชี	Xi	นั้น 

ไม่ใช่รากเหง้าของกุศลหรืออกุศล	ดังน้ัน	บุคคล

จะต ้องประพฤติตนให ้ เป ็นผู ้มีคุณธรรมด ้วย 

ความพากเพียร	กล่าวคือ	ต้องเรียนรู้ที่จะประพฤติ

ตนอย่างเหมาะสมตามวิถีของตนอย่างมุ ่งมั่น 

เพื่อให้ตนเป็นวิญญูชนได้อย่างสมบูรณ์	โดยต้อง

เรียนรู้	วัฒนธรรม	ความประพฤติ	ความจงรักภักดี	 

และความซื่อสัตย์	โดยวัฒนธรรมเน้นถึงการเคารพ

บรรพบุรุษและพิธีการโบราณ	ยึดถือผู ้อาวุโส 

เป็นหลัก	แต่ไม่ยึดติดหรือละอายที่จะหาความ

รู ้จากคนที่ต�่าชั้นหรืออายุน้อยกว่า	ส�ารวจตรวจ
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สอบ	ขยายพรมแดนความรู้	มีความจริงใจ	แก้ไข 

ดัดแปลงตน	บ่มความรู้	ประพฤติตามกฎบ้านเมือง	

เรียนรู้พิธีกรรม	ดนตรี	ยิงธนู	ขี่ม้า	ประวัติศาสตร์	

วรรณคดี	และ	คณิตศาสตร์เพื่อบ่มเพาะให้ตน 

มีภูมิปัญญา	เมตตากรุณา	และความกล้าหาญ

พร้อมตั้งจิตใจไว้บนมรรควิธี	ตั้งตนในคุณธรรม	

อาศัยหลักเมตตาเกื้อกูล	สร้างสรรค์ศิลปะใหม  ่

มีคุณธรรมและมีความประพฤติที่ดี	ใช้ภาษาและ

การพูดจา	ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและคนอื่น	 

รวมถึงเพื่อความสันติสุขของบ้านเมือง	

 5)  หลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ	(หยู๋Yu)	

คอื	หลักการท่ีคนทุกคนในสงัคมต้องรูจั้กการวางตัว

ให้เป็นผู้ท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจของคนอื่นๆ	ทั้งน้ี	

เพื่อผลแห่งความร่วมมือร่วมใจกันอันจะน�าผลดี

มาสู่สังคมส่วนรวมเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้	จากหลัก

จริยศาสตร์พ้ืนฐานเบื้องต้น	มีข้อควรวิเคราะห์

ประเด็น	ดังนี้

 มนุษย์กับเมตตา

	 มนุษย์ต ้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติดีต ่อตน 

ทั้งในที่ลับและท่ีแจ้ง	ด้วยกายกรรม	วจีกรรม 

และมโนกรรม	การส่งเสริมให้คนมีเมตตาต่อกัน 

จึงเป็นสิ่งที่ขงจื้อมุ่งเน้นที่จะให้คนมีความเมตตา

อาทรต่อกัน	อย่างไรก็ตาม	ในหลักจริยศาสตร์ของ

ขงจื้อได้ก�าหนดขอบเขตของการประพฤติปฏิบัติ

ตามหลักจริยศาสตร์	5	ประการ	ดังนี้	1)	ความเป็น

คนดีมีวิถีทาง	คือ	ความเมตตากรุณา	ความฉลาด	

และความกล้า	2)	ความสุภาพถ่อมตน	ต้องสุภาพ

ต่อทกุๆ	คน	ไม่ว่าจะเป็นคนหนุม่	แก่	จน	และคนรวย	

3)	การพ่ึงตนเอง	ให้พยายามช่วยตนเอง	อย่าคิด

พ่ึงพาคนอื่น	 เพราะเป็นลักษณะของคนอ่อนแอ 

ไม่รู ้จักโต	4)	การตอบแทนความดี	ให้ตอบแทน

ความชั่วด้วยความดี	ความยุติธรรม	และตอบแทน

ความดีด้วยความดีและ	5)	ความกตัญญู	ให้ลูก

หลานกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ	เคารพ	เลี้ยงดู	

เมื่อท่านสิ้นชีวิต	กระท�าพิธีศพให้เหมาะสม	สังเวย	

กราบบชูาวญิญาณบรรพบรุษุโดยขงจือ้ได้พยายาม

เสนอหลักจริยศาสตร์ที่สอดคล้องกับสัจธรรม 

และจารีตประเพณีที่บรรพบุรุษได้เชื่อถือสืบต่อกัน

มาซึ่งแบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้	

 1)  ระดับป ัจเจกชน 	 ในขึ้นพื้นฐานน้ี	

ขงจื้อพยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมหรือหลัก 

ความประพฤติชอบให้แก่ทุกคน	เพราะท่านถือว่า	

สงัคมจะมคีวามสขุสนัติสขุและความเจรญิก้าวหน้า

ได้จะต้องเริ่มที่ตัวของมนุษย์ทุกๆ	คนเสียก่อน	 

โดยมหีลกัจริยธรรมของปัจเจกชน	5	ประการ	ได้แก่	

1)	ความชอบธรรม	 (อี้)	ความเหมาะสมถูกต้อง	 

2)	มนุษยธรรม	(เหยิน)	การมีความรักในคนอื่น	

(เมตตาธรรม)	3)	ความรู้สึกผิดชอบ	(จง)	เป็นการ

ปฏิบัติที่มุ ่งไปสู่มนุษยธรรมและความชอบธรรม	

4)	ความเห็นแก่ผู้อ่ืน	 (สู่)	5)	บัญญัติแห่งสวรรค์	 

	 (หมิง)	การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหน้าที่ 	 (ทวีวัฒน	์

ปุณฑริกวัฒน์,	2545	หน้า	47-51)	 เมื่อทุกคน 

มีคุณธรรมหรือประพฤติชอบแล้วก็เหมาะสม	 

ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ตามอุดมคติก็จะปรากฏ

ขึ้นในสังคมอย่างแน่นอน	ซึ่งประกอบด้วยหลักการ

ส�าคัญ	2	อย่าง	ได้แก่

 มนุษย์กับเหยิน

	 ค�าว่า	 เหยิน	มีความหมายหลายนัย	คือ	 

ความเมตตากรุณา	ความสุภาพ	มนุษยธรรม	 

ความมีจิตใจอ่อนโยน	มีเจตนาที่ดีที่จะท�าให้แก่

สังคมสงบสุข	หรือ	คุณธรรมทั้งมวลที่ท�าให้เป็น

มนุษย์สมบูรณ์	ความเป็นผู้สามารถปฏิบัติธรรม	 

5	ประการได้ในทุกแห่งหนภายใต้คุณธรรมที่

สมบรูณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบของสวรรค์	ความสภุาพ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อ่อนโยน	ความมีจิตใจกว้างขวาง	ความจริงใจ	 

ความมุ่งม่ันจริงจัง	ความเมตตากรุณา	เมื่อบุคคล

มีความสุภาพอ่อนโยนจะได้รับความเคารพ	 เมื่อ

บุคคลมีจิตใจกว้างขวางจะได้รับชัยชนะเหนือ 

ผูอ้ืน่	เม่ือบคุคลมีความจรงิใจประชาชนจะให้ความ

ไว้วางใจเมื่อบุคคลมุ่งมั่นจริงจังจะประสบความ

ส�าเรจ็	เมือ่บคุคลมคีวามเมตตากรณุาจะได้รบัความ 

ช่วยเหลือรับใช้จากคนอื่นจากแนวคิดของขงจ้ือ

ข้างต้น	ได้แสดงถึงหลักแห่งความสัมพันธ์ข้ันมูล 

ฐาน	5	ประการท่ีปัจเจกชนพึงปฏิบัติต ่อผู ้อื่น 

ในสังคม	คือ	ความสุภาพ	ความโอบอ้อมอารี	ความ

จริงใจ	ความตั้งใจจริง	และความเมตตากรุณา	 

(ทองหล่อ	วงศ์ธรรมมา,	2538	หน้า	6	1)	ผู้มีเหยิน

จึงมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

มากกว่าใครอื่น	กล่าวคือ	ผู้มีเหยินปรารถนาที่จะ 

สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเอง	แสวงหาวิถีทาง 

ที่จะช่วยสร้างเน้ือสร้างตัวให้คนอื่น	ปรารถนา 

ที่จะพัฒนาตนเองและแสวงหาวิถีทางที่จะช่วย 

พั ฒ น า ค น อื่ น 	 ผู ้ มี เ ห ยิ น ส า ม า ร ถ ส ร ้ า ง 

คุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนบ้านได้	ผู ้มีเหยินเป็น 

ผู้มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการพูดจา	 

มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์	ผู้มีเหยินจะรู้ตัวเสมอว่า 

จะปฏิบัติต่อตนเองและคนอื่นอย่างไร

 มนุษย์กับหลี่

	 ห ล่ี 	 L i 	 หรือจารีตประเพณีของสังคม 

ที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม	

เป็นลักษณะสมดุล	เหมาะสม	พอดีในการปฏิบัติ

ต่อมนุษย์ทุกคนในสังคม	กล่าวคือ	วิธีการที่ถูกที่

ควรในการทักทายปราศรัย	ประพฤติตนอย่างถูก

ต้องเหมาะสม	อันเป็นไปตามวาระโอกาสพิเศษ

เสมอ	วธิกีารด�าเนนิการเซ่นไหว้บวงสรวง	และเฉลมิ

ฉลองเทศกาลวันหยุด	พิธีกรรม	การแต่งงาน	การ

เกิด	การตาย	การฝังศพ	กฎเกณฑ์การบริหาร	งาน 

บ้านเมือง	ธรรมเนียมการควบคุมดูแลการงาน	

สงคราม	ครอบครัว	 โรงศาล	การจัดล�าดับวัน 

และฤดูกาล	การจัดล�าดับข้ันตอนของชีวิต	ดังนั้น	

ผู ้ใดไม่มีหลี่	 Li	ย่อมเป็นการกระท�าที่เหลวไหล

เช่น	ความเคารพถ้าปราศจากหลี่	Li	ก็จะเป็นสิ่ง 

ที่น่าร�าคาญ	ความระมัดระวังถ้าปราศจากหลี่ก็จะ

เป็นความข้ีขลาด	ความกล้าหาญถ้าปราศจากหลี่

จะเป็นความดื้อดึง	ความตรงไปตรงมาถ้าปราศ

จากหลี่	Li	จะเป็นความหยาบคาย	แต่	หลี่Li	เป็น

หลักมนุษยสัมพันธ์ทางสังคมที่ทรงคุณค่า	เพราะ

แสดงออกถึงความมีเหยินของบุคคลนั้นต่อสังคม

ได้อย่างกลมกลนืเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั	ปราศจาก

ความแปลกแยก	แต่ก ่อให้เกิดความรักความ

สามัคคี	 เอื้ออาทร	ช่วยเหลือกัน	พึ่งพาอาศัยกัน	 

เป็นที่ยอมรับของทุกคนและท�าให้บุคคลนั้นอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข	จึงเห็นได้ว่า	จริยศาสตร์

ระดับปัจเจกชนนี้จะต้องประกอบด้วยเหยิน	Jen	

กบัหลี	่Li	เคยีงคูก่นัเสมอ	เพราะทัง้สองเป็นอปุกรณ์

ที่ท�าให้มนุษย์และสังคมมีความสมบูรณ์พูนสุข 

มากยิ่งขึ้น	

 2)  ระดับสังคม	ขงจื้อถือว่า	มนุษย์เป็น 

สัตว์สังคมท่ีจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันและกัน

ความเป็นมนุษย์จะมีคุณค่าที่แท้จริงก็ต่อเมื่อ

ทุกคนท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	ซึ่งก่อให้เกิด

สัมพันธภาพท่ีดีต่อกันแสดงความสัมพันธ์ของ

มนษุย์ออกเป็น	5	ระดับ	คือ	ผูป้กครองกับประชาชน	

บิดามารดากับบุตรธิดา	สามีกับภรรยา	พี่กับน้อง	

เพื่อนกับเพื่อน	ซึ่งในการประสานความสัมพันธ ์

ของบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความเหมาะสมกับ

สถานภาพ	และหน้าที่ของตน	(พระมหาพิณโย	 

อภิปุญฺโญ	(ศรีค�ามี),	2543	หน้า	67-75)	
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หลักความสัมพันธ์ 5 ประการ
 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับ

ประชาชน

	 สถาบันการเมืองการปกครองเป็นครอบครัว

ใหญ่ที่สุด	 (ครอบครัวโลก)	ทั้งนี้	ขงจ้ือนิยมการ

ปกครองแบบพ่อปกครองลูกเป็นการปกครองด้วย

ระบบคุณธรรม	รักษาประชาชนเช่นเดียวกับรักษา

บุตรของตน	ผู้ปกครองเปรียบเสมือนพ่อ	ประชาชน

เปรียบเสมือนลูกท่ีจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน	

โดยท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั้น	คือ	ผู้ปกครอง

เป็นผู ้ปกครอง	 ขุนนางเป็นขุนนางบิดามารดา 

เป็นบิดามารดา	บุตรธิดาเป็นบุตรธิดา	ทุกคน 

ทุ ก ร ะดั บชั้ น จึ ง มี สิ ท ธิ ทา งกา ร เ มื อ งอย ่ า ง 

เท ่าเทียมกัน	 การปกครองจึงจะราบรื่นด้วยดี	

อย่างไรก็ตาม	ผู้ปกครองทุกระดับตั้งแต่กษัตริย	์

รัฐมนตรีหรือขุนนางน้อยใหญ่จะต้องเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับทุกคน	เพราะเมื่อผู ้ปกครองเป็น 

ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้อง	ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาก็จะตั้งอยู่ในคุณธรรมโดยมิต้องบังคับเลย	

การปกครองจึงหมายถึงการกระท�าแต่สิ่งท่ีถูกต้อง	 

ถ้าผู้ปกครองน�าประชาชนด้วยความถูกต้องแล้ว	

ไฉนประชาชนจะกล้าละเมิดความถูกต้องเล่า	 

ผู้ปกครองมีคุณธรรม	ประชาชนก็จะมีคุณธรรม

ด้วย	ผู้ปกครองเป็นแม่แบบ	ประชาชนเป็นผูจ้�าลอง 

แม่แบบ	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย 

จึงเปรียบเสมือนลมกับหญ้า	ซึ่งจะต้องลู่เอนไป 

ตามลมทีพ่ดัพาซึง่ในประเดน็ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผูป้กครองกับประชาชนนีไ้ด้สะท้อนให้เหน็วสิยัทศัน์ 

ทางการเมืองของขงจื้อที่พยายามน�าเสนอแก่ 

เจ้าครองนครต่างๆ	ทั้งนี้เพราะในช่วงชีวิตของ

ขงจื้อตกอยู่ในยุคท่ีมีแต่การท�าสงคราม	 เข่นฆ่า

ท�าลายล้างผู้น�าหรือขุนนางน้อยใหญ่มุ่งแสวงหา

แต่ประโยชน์ส่วนตน	ฉ้อราษฎร์บังหลวง	ทุจริต 

ต่อหน้าท่ี	 สร ้างความเดือดร ้อนให้ประชาชน 

ทั่วหล้า	ก่อให้เกิดความตาย	ความยากจน	และ

การพลัดพราก	แม้แต่ตัวท่านขงจื้อเองก็ต้องร่อนเร่ 

พเนจรเกือบตลอดชีวิต	 เพราะผลพวงมาจาก 

ความระส�่าระสายทางการเมืองนี่เอง	ขงจ้ือจึงเป็น

ผู้ที่ชนะใจและเป็นที่รักของปวงชน	แต่เป็นสิ่งที่ 

น่ากลัวและเกรงขามของขุนนางผู้ทุจริต	ฉ้อราฎร์

บังหลวง

 2)  ความสมัพนัธ์ระหว่างบดิามารดากบั

บุตรธิดา 

	 สงัคมครอบครวัถอืว่าเป็นรากฐานของระบบ

การปกครอง	ทั้งน้ีการจะบริหารบ้านเมืองได้ดีนั้น	

สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องมีความรัก	ความ

สามัคคีต่อกัน	มีเอกภาพ	และท�าหน้าที่ของตน 

ให้สมบรูณ์	ผูท้ีท่�าหน้าทีข่องตนภายในครอบครวัได้ 

เป็นอย่างดีย่อมสามารถเป็นผู ้น�าท่ีดีของคนอื่น

ได้อย่างแน่นอน	ในการรับใช้บิดามารดานั้น	บุตร

อาจจะทัดทานบิดามารดาได้อย่างสุภาพ	 เมื่อ 

เห็นว ่าท ่านไม่คล ้อยตามค�าแนะน�าก็ยิ่งต ้อง

ให้ความเคารพ	แต่ไม่ควรเลิกล้มความต้ังใจ	

และเมื่อถูกลงโทษใดๆ	ก็ไม่บ่น	 เมื่อบิดามารดา 

มีชี วิตอยู ่ก็ควรปฏิบัติต ่อท่านตามหลี่ 	 Li	 เมื่อ 

ท่านล่วงลับไปแล้วก็ฝังศพและบูชาตามหลี่	Li	 

ขณะที่บิดามารดามีชีวิตอยู่	 ไม่ควรเดินทางไกล	 

แต่ถ้าจ�าเป็นต้องไปก็ต้องบอกสถานที่ไปให้ท่าน 

ทราบ	ไม่ควรท�าให้บิดามารดาเป็นห่วง	เว้นแต ่

ยามเจ็บไข้ที่ยากจะเลี่ยงได้	ในช่วงที่บิดามารดา

มีชีวิตอยู่	บุตรธิดาควรน้อมตามเจตนารมณ์ของ

ท่าน	 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	ก็ควรปฏิบัติตาม

เจตนารมณ์ของท่าน	หากบุตรธิดาปฏิบัติเช่นนั้น

ได้เป็นเวลา	3	ปี	โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิต
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ของบิดามารดา	บุตรธิดานั้นย่อมชื่อว่าผู้กตัญญู	

ดังน้ัน	การรับใช้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วราวกับว่าท่าน 

มชีวิีตอยู	่และยงัอยูกั่บตน	นีเ้ป็นผู้กตญัญทูีย่ิ่งใหญ่	

ด้วยเหตุนี้	ความกตัญญูกตเวทีเป็นส่ิงที่บุตรธิดา

ควรมอบให้แก่บิดามารดาด้วยชีวิตจิตใจ	ท�านอง

เดียวกัน	บิดามารดาก็มอบความรัก	ความอบอุ่น	

ความเมตตากรุณาแก่บุตรธิดาตลอดไป	อย่างไร

ก็ตาม	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุตรธิดา	ได้สะท้อน

ให้เหน็ภาพพจน์ของชาวจนีตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนั	

กล่าวคือ	พ่อแม่เปรียบเหมือนเทพผู้มาโปรดของ 

ลูกหลาน	ส่วนลูกหลานก็ต้องทดแทนคุณ	ส�านึก 

ในพระคุณของท ่านอยู ่ตลอดชั่ว ชีวิตของตน 

ในขณะท่ีบิดามารดามีชีวิตอยู่ก็ต้องอุปถัมภ์บ�ารุง

เลี้ยงดูท่าน	เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ต้องท�าพิธ ี

ไว้ทุกข์ให้ท่านอย่างน้อยเป็นเวลา	3	ปี	ตลอดทั้ง 

ต้องท�าพธิเีซ่นไหว้เป็นประจ�าทุกปี	ในกรณเีดยีวกนั	

ถึงแม้บุคคลน้ันมิใช่บิดามารดาแต่เป็นผู้มีพระคุณ

ต่อตนเองก็ต้องกระท�าประจ�าเช่นนี้	 เหมือนกัน	 

ดังที่ลูกศิษย์ของขงจ้ือท�าพิธีอาลัยไว้ทุกข์เป็น 

เวลา	3-6	ปี	หลังการจากไปของขงจื้อ	ดังนั้น	ค�าว่า	 

ความรักความเมตตา	และความกตัญญูกตเวที	 

จึงเป็นคุณธรรมสากลที่มิได้จ�ากัดอยู่กับกลุ่มใด 

กลุ ่มหนึ่ง	 เผ่าใดเผ่าหนึ่ง	หรือชาติใดชาติหนึ่ง	 

แต่เป็นของมนุษย์ทุกคน	

 3)  ความสมัพนัธ์ระหว่างสามกัีบภรรยา 

	 สถาบันครอบครัวเริ่มต้นจากชาย	หญิง

สมรสอยูร่่วมคูช่วีติกนัและกนัตามคตคิวามเชือ่ของ 

ชาวจีนที่ถือว่า	ผู้ชายเป็นตัวแทนแห่งสวรรค์	(ฟ้า)	

และเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดเหนือกว่าทุกๆ	สิ่ง	ผู้หญิง

จะต้องยอมเช่ือฟังสถาบันของผู ้ชาย	และช่วย

เขาด�าเนินหลักการต่างๆ	ของเขาให้ส�าเร็จผล	 

ซึ่งหญิงสาวก่อนแต่งงาน	จะมีการอบรมกิริยา

มารยาทและหน้าที่ของภรรยา	 เช่น	คุณธรรม	 

การพูดจา	ท่าทาง	รวมทั้งกิจการงานของภรรยา	 

ในสถานที่แห่งหนึ่งมีวัดประจ�าตระกูลเป็นต้น	 

เป็นเวลา	3	เดือนจึงแล้วเสร็จและพร้อมที่จะเป็น

ภรรยาที่ดีต ่อไป	มีถ้อยค�าที่กล่าวถึงหญิงสาว 

ไว้ว่า	เมื่อเธอยังเด็ก	เธอต้องเชื่อฟังบิดาและพี่ชาย	 

เมื่อแต่งงานแล้ว	 เธอต้องเชื่อฟังสามี	 เมื่อสามี 

เธอตายแล้ว	เธอต้องเชื่อฟังบุตรชายของเธอและ

เธอไม่ควรจะคิดแต่งงานครั้งท่ีสอง	ภรรยาไปบ้าน

ของสามี	 เธอจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ครอบครัวอย่างถูกต้อง	ภรรยาทั้งหลายจักต้องรับ

ใช้บิดามารดาของสามีดุจรับใช้บิดามารดาของ

เธอเอง	เมื่อเธอไปบ้านสามีแล้ว	เธอจะต้องเคารพ

และเชื่อฟัง	จงอย่าดื้อดึงต่อสามี	ส่วนสามีก็ต้องรัก 

และซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนอยู่เสมอ	ดังค�าว่า	 

เมื่อเขาเริ่มมีความรักกับหญิงสาวคนใด	เขาก็จะ 

เฝ้าคิดถึงค�านึงหาแต่หญิงสาวคนนั้น	 เมื่อเขามี

ภรรยาแล้ว	เขาก็จะเฝ้าคิดถึงค�านึงหาแต่ภรรยา 

ของตน	ดังน้ัน	ความมั่นคงของครอบครัวจะต้อง 

เริ่มต้นที่สามี	ภรรยาเป็นเบื้องต้น	และในคัมภีร์

เม ่งจื้อได ้แสดงบทบาทหรือหน้าที่ทั่วไปของ 

ทุกคนในสังคมไว้ว่า	 “รากฐานของจักรพรรดิคือ

รัฐ	รากฐานของรัฐ	 คือ	ครอบครัว	และรากฐาน

ของครอบครัวนั้นอยู่ที่แต่ละคนในครอบครัว	สาม	ี

ภรรยาจึงต้องมีความรัก	ความซื่อสัตย์	 เที่ยงตรง	 

ไว้วางใจ	 เคารพเชื่อฟังต่อกัน	การมีชีวิตคู ่อยู ่ 

ร่วมกันจึงจะประสบความสุขสมหวังตลอดไป	

อย่างไรก็ตาม	เมือ่พจิารณาดูความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชาย	หญิงหรือาสามี	ภรรยาแล้ว	ฝ่ายหญิงจะถูก

จ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยู่พอสมควร	

โดยต้องยอมยกให้ฝ่ายชายเป็นผู้น�าอยู่ตลอดเวลา	

ซึ่งคล้ายกับความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณ 
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ที่ถือว่า	ชายเป็นผู้น�าจึงเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้า	 

หญิงเป็นผู ้ตามจึงเปรียบเสมือนช้างเท ้าหลัง	 

ยิ่ งกว ่านั้น 	 หญิงชาวจีนจะต ้องเป ็นกุลสตร	ี 

เพียบพร้อมด้วยกิริยามารยาท	 เป็นภรรยาที่ดี	 

เม่ือสามีตายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะแต่งงาน

ใหม่หรือเป็นผู้น�าของครอบครัวต่อไปได้	แต่ต้อง

ยกให้ลูกชายคนโตเป็นผูน้�าครอบครวัและตดัสนิใจ 

แทน	 เพศชายจึงดูจะมีอภิสิทธิ์ เหนือเพศหญิง 

เป็นอย่างมาก	จนอาจกลายเป็นการกดขีท่างเพศไป

ถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยปัจจุบัน	แต่ทั้งนี้ก็เนื่อง

มาจากคติความเชื่อโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

รุ่นแล้วรุ่นเล่าว่า	เพศชายเป็นตัวแทนของสวรรค	์ 

จึงมีความเหมาะสมในการเป็นผู ้น�าของสังคม

ทุกระดับ	ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว	หรือระดับ

การเมืองการปกครองก็ตาม	ดังนั้น	 เพศหญิง 

จึงกลายเป็นผู้ตามที่ดี	

 4)  ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง 

	 ในความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนี้ปรากฏ 

อยู่ในคัมภีร์หลุนหยู่อยู่บ้าง	กล่าวคือ	บุคคลผู้มี

ความกตัญญูและมีความรักกันฉันท์พี่น้อง	 จะ 

ไม่คัดค้านค�าพูดของสุภาพชน	ความกตัญญู 

และความรักฉันท์พี่น้องมีรากฐานมาจากเหยิน	 

ผู ้อ่อนเยาว์จะมีความกตัญญูเมื่ออยู่บ้าน	และ 

จะเคารพที่	 (ผู ้แก่กว่า)	 เมื่อเดินทางไกล	 เมื่อมี

ปัญหาในกิจการงานทั้งหลาย	น้องจะช่วยแก้ไข

ปัญหาอย่างเต็มท่ี	และเมื่อน้องมีเหล้าเครื่องดื่ม

และอาหารก็จะจัดเตรียมไว้ก่อนพี่มาถึง	บางครั้ง

ถ้าเกิดมีปัญหาหรือความสงสัยในสิ่งที่ได้รับรู้มา

ขงจ้ือแนะน�าว่า	ควรปรึกษาพ่อหรือพี่ดูเสียก่อน	

บคุคลเหล่านัน้	ผู้เคารพผูแ้ก่กว่าควรให้ท่านพักผ่าน

ผู้นับถือผู้อ่อนกว่าควรปฏิบัติด้วยความอ่อนโยน

ถ้อยค�าเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของความ

สัมพนัธ์ระหว่างพีกั่บน้องหรอืผู้แก่กว่ากับผู้อ่อนกว่า	 

ซึ่งผู้พี่จะต้องให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้น้อง

ด้วยความเมตตากรุณาและสุภาพอ่อนโยน	ส่วน

ผู ้น้องก็ต้องให้ความเคารพนับถือ	 เช่ือฟังและ 

ช่วยเหลือพี่ด้วยความเต็มใจเสมอ	ดังนั้น	ความรัก	 

ความสามัคคี	 เอื้อเฟื ้อเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้อง 

จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ขงจื้อถือว่า	สามารถน�าความสุข	

ความส�าเร็จมาสู่ครอบครัวได้	โดยพี่ต้องเป็นผู้น�า	

ส่วนน้องต้องเป็นผู้ตาม	โดยเฉพาะเมื่อบิดาสิ้นชีพ

แล้ว	พี่จึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างภายในครอบครัว	

ส่วนน้องก็ต้องเชื่อฟัง	ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ

พี่	ช่วยเหลือพี่ทุกอย่าง	ที่ส�าคัญถ้าพี่กับน้องขาด

ความรักเคารพกันและกัน	อาจเกิดการแก่งแย่ง 

ชิงดีชิงเด่นกันเป็นผู้น�า	หรือาจท�าร้าย	เข่น	ฆ่ากัน

เพื่อทรัพย์มรดกก็ได้	 ดังท่ีปรากฏเป็นอุทาหรณ  ์

ให้เห็นกันอยู ่ทุกวันนี้	บางครั้งถึงแม้ว่าจะมิได  ้

เป็นพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน	แต่มีความรักต่อกัน

ดุจพี่น้องร่วมอุทรเดียวกันก็ดูจะให้ความส�าคัญ 

ต่อความสัมพันธ์ระดับนี้ยิ่งกว่าสิ่งใด	พี่จึงดูเหมือน

จะยิ่งใหญ่กว่าน้องแต่ความจริงแล้ว	พี่ก็ต ้อง

พยายามท�าทุกอย่างเพื่อน้อง	 เสียสละบางสิ่ง 

บางอย่างเพื่อน้อง	แม้แต่ชีวิตของตนเอง	ส่วนน้อง

ก็ต้องเชื่อฟัง	และเคารพพี่เสมอ	

 5)  ความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นกบัเพือ่น

	 ขงจื้อถือว ่า	 การคบเพื่อนนั้นจะต ้องมี

คุณธรรมทีเ่สมอกนั	หรอืเลอืกคบเพือ่นทีม่คุีณธรรม

เหนือกว ่า	 ทั้งนี้ เพราะสุภาพชนมีหลักในการ 

คบเพื่อน	โดยเอาคุณธรรมจากการคบค้าสมาคม 

กับคนนั้นๆ	ซึ่งขงจื้อได้แสดงตัวอย่างของเพื่อน 

ทีเ่ป็นคนดมีคุีณธรรม	เมือ่คบแล้วกจ็ะเกดิประโยชน์

แก่ตน	โดยประกอบด้วยคุณธรรม	3	ประการ	ได้แก่	

1)	เพื่อนผู้มีความซื่อสัตย์		2)	เพื่อนผู้มีความจริงใจ	 
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3) 	 เพื่ อนผู ้มีประสบการณ ์มาก	 โดยเฉพาะ 

ความจริงใจนั้นเป็นคุณธรรมที่ส�าคัญท่ีสุด	เพราะ

เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพภายในสู ่ภายนอก	 

ทั้งในรูปของถ้อยค�าในการพูดจาปราศรัยกัน 

และกัน	การให้เกียรติแก่เพื่อนหรือถ้าเพื่อนท�า 

ผิดพลาดส่ิงใดก็ตักเตือนแนะน�าให้ปรับปรุงตัว

ให้ดีขึ้น	เพื่อนจึงต้องจึงต้องมีความจริงใจ	ความ

ซื่อสัตย์และปรารถนาดีต่อกันดุจพี่น้องท้องมารดา

เดียวกัน	จะมีความสุข	หรือทุกข์ก็พึ่งพาอาศัยกัน

จนกระท่ังตายไปจากกัน	ถึงแม้เพื่อนไม่มีญาติ 

พี่น ้องก็รับท�าพิธีศพให้	นี้แหละ	คือ	คุณธรรม 

ของมิตรแท้	เหตุนี้เอง	ค�าว่า	เพื่อน	ดูเหมือนขงจื้อ

จะให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของท่าน

อยู่เสมอ	ถึงแม้ว่า	ขงจื้อไม่ค่อยพูดถึงเพื่อนของ

ตนเองก็ตาม	แต่หลักการคบเพื่อนของท่านนั้น 

อยู ่ที่ว ่า	บุคคลนั้นจะต้องมีคุณธรรมหรือเหยิน 

เสมอตน	หรือมากกว่าตนคุณสมบัติที่ไม่ดีนั้น 

ไม่ควรรับเอามาเป็นแบบอย่าง	กล่าวคือ	 เลือก

เอาแต่ส่วนที่ดีงาม	ส่วนที่เลวร้ายควรหลีกหนีและ

ละเว้นเสียให้ไกล	ดังนั้น	การรู้จักเลือกคบเพื่อน	 

	 (รับส่วนดี	ปฏิเสธ	ส่วนเลว)	จึงเป็นส่วนหนึ่งที่

จะท�าให้ชีวิตมีความสุข	ส�าเร็จ	ปราศจากศัตรูคู ่

อาฆาตและปัญหาต่างๆ	ที่ไม่พึงประสงค์ได้	ซึ่ง

ความสัมพนัธ์ข้อท่ี	1	นัน้ขงจือ้ให้ทรรศนะว่า	กษตัรย์ิ 

พึงปฏบิตัต่ิอขนุนางและประชาชนด้วยความเมตตา

และซื่อสัตย์สุจริต	เมื่อขุนนางและประชาชนได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พึงมีความจงรักภักดี 

ต่อองค์พระมหากษัตริย์นั่นหมายความว่าขงจ้ือ 

ก�าลังเรียกร้องให้รัฐบาลปกครองประชาชนโดยใช้

หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรม	ขงจื้อจึงได้เสนอ 

วิธีการปกครองที่เรียกว่า	“โล้ยตี่”	คือ	การปกครอง

โดยนิติธรรมเนียม	 ส ่วนความสัมพันธ ์ตั้ งแต ่ 

ข้อที่	2-5	นั้น	เป็นความสัมพันธ์ที่จัดอยู่ในระดับ

ครอบครัวทั้งสิ้น	(ทองหล่อ	วงศ์ธรรมา,	2538	หน้า	 

60-61)	ถ้าสมาชิกในครอบครัวหนึ่ง	มีความเมตตา 

รักใคร่กันดี	ย่อมเป็นแบบอย่างและเป็นมหิทธิพล 

บนัดาลให้คนทัง้รฐัมคีวามรกัใคร่ปรองดองกนัข้ึนได้ 

ถ้าสมาชกิของครอบครวัหนึง่มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 

แก่กันและกนั	ประชาชนท้ังรฐักอ็าจมคีวามเอือ้เฟ้ือ 

เผื่อแผ่ดุจกันได้ตรงกันข้ามหากมีบุคคลคนเดียว 

ทุจริตคดโกงคนอื่นๆ	ในรัฐอาจเอาอย่างประพฤติ 

ทุจริตขึ้นมาได้	 เหตุการณ์ของรัฐย่อมมีสมุฏฐาน

ผลักดันมาก่อนแม้จะเป็นสมุฏฐานเล็กๆ	แต่ทว่า

สมฏุฐานเลก็ๆ	น้อยๆ	นีแ้หละมกัสามารถก่อให้เกดิ

ความกระทบกระเทือนอย่างใหญ่หลวงข้ึนมาใน

บัน้ปลายได้	ค�าพดูค�าเดยีวกอ็าจท�าลายล้างสิง่ต่างๆ	

หมด	และคนๆ	เดียวอาจสร้างประเทศขึน้มาได้	ดุจดัง

พระเจ้าเงีย้ว	พระเจ้าซุน่	ซึง่ทรงปกครองราษฎรด้วย 

พระเมตตาอาร	ีราษฎร์กพ็ลอยเป็นผูม้คีวามเมตตา

อารีตาม	ฝ่ายพระเจ้าเกี๊ยก	พระเจ้าต๋ัว	อันเป็น

ทรราช	ปกครองราษฎรด้วยความโหดเหี้ยม	ราษฎร

ก็พลอยโหดเห้ียมตาม	ฉะนั้นเมื่อตนเอง	ยังทุจริต

อยู่	แล้วจักหวังให้ประชาชนมีสุจริตเช่นนี้	ไฉนเลย	

จักมีใครเขาเชื่อฟัง	ฉะนั้นวีรชนจึงจ�าต้องบ�าเพ็ญ

ความดีต่อตนเอง	ให้เป็นแบบฉบับก่อน	ภายหลัง

จึงไปปกครองอบรมผู้อื่นให้บ�าเพ็ญความดีตามได้	 

ก็เม่ือตัวของตัวยังเอาดีไม่ได้	ที่จะให้ผู ้อื่นเขาดี 

ด้วยนั้น	ย่อมหาส�าเร็จไม่	 เหตุฉะน้ี	จึงต้องตั้งต้น 

ความดีที่ตนเองและครอบครัวก ่อน	 (เสถียร	 

โพธินันทะ,	 2544	หน้า	 65-66)	 โดยสรุป	 ใน

กระบวนการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้ง	5	กลุ่มนี้ 

ล้วนมีเหยินเป็นเครื่องจรรโลงความสัมพันธ์ให้มี

ความเหมาะสมกับหล่ีซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม	 

(แสงสว่าง	กิติสยาม,	2546	หน้า	184-185)	วิธี
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แก้ปัญหาหรือวิธีปฏิบัติตนตามหลักจริยศาสตร์

ของขงจ้ือ	คือ	การจัดระเบียบสังคมใหม่	โดยฟื้นฟู

ขนบจารีตท่ีเคยใช้คุมสังคมตั้งแต่ยุคราชวงศ์ 

โจวตอนต้น	ซึ่งขงจื้อถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญ 

รุ ่ ง เ รืองสูงสุดแห ่งอารยธรรมกลับมาปรับใช  ้

อีกครั้งหนึ่ง	โดยท่านเสนอตนเองเป็นผู้ถ่ายทอด	 

คือผู้ปรับใช้อดีตเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน	ด้วยการ 

วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน	แล้วน�าอดีตมาแก้ปัญหา 

ให ้ เหมาะสม	 ขงจื้อกล ่าวว ่า	 เรามิใช ่ นักคิด 

ผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	แต่เราเป็นเพียงผู้ถ่ายทอด 

วัฒนธรรมโบราณเท่านั้น	 เพราะขงจื้อเห็นว่า	 

อดีตดีงามและสงบเรียบร้อย	เนื่องจากมีขนบจารีต 

ควบคุมจึงพยายามจัดระเบียบสังคมโดยใช้อดีต

เป็นบทเรียน

เกณฑ์การตัดสินความดีความชั่ว
	 ขงจื้อให้ความส�าคัญกับหลัก	“มนุษยธรรม”	

ว่าเป็นพื้นฐานของ	ขนบจารีต	ดังค�าสนทนา	ดังน้ี

จื่อเซี่ยถามว่า	“อะไร	คือ	ความหมายของบทกลอน 

ที่ว่า	ลักย้ิมอันงามบนรอยยิ้มอันทรงเสน่ห์	เส้นตัด

ขาวด�าในดวงตาอันแจ่มชัด	การแต่งแต้มสีสันบน 

สีพื้น”	ขงจื้อตอบว่า	“การแต่งแต้มสีสันมาทีหลัง

การปูพ้ืน”	จื่อเซี่ยถามว่า	 “อาจารย์กล่าวเช่นนี้	 

หมายความว ่า 	 ขนบจารีตมาทีหลัง 	 (การมี

มนุษยธรรม)	ใช่หรือไม่”	ขงจื้อตอบว่า	“มีคนที่ดึง

เอาความหมายจากสิ่งที่เราพูดได้	 บัดนี้เราเริ่มพูด

เร่ืองกวีนิพนธ์กับเขาได้”	 (แสงสว่าง	กิติสยาม,	

2546	หน้า	186-190)	จากข้อความนี้	 เมื่อการมี

มนุษยธรรมเป็นพื้นฐานของจารีต	จึงเป็นไปได้

ว่าขงจ้ือยึดเอา	“มนุษยธรรม”	 เป็นเกณฑ์สูงสุด

ในการตัดสินทางจริยศาสตร์ของเขา	เพราะการ 

กระท�าที่พึงปรารถนา	หรือ	การกระท�าที่ควรท�า 

ในทางจริยศาสตร์	ย่อมไม่ใช่การกระท�าที่เลวร้าย	

ดังนั้น	หากอนุมานว่า	“มนุษยธรรม”	เป็นเกณฑ ์

ที่ใช้ในการตัดสินทางจริยศาสตร์นั่นก็หมายความ

ว่า	การกระท�าท่ีควรท�า	คือ	การกระท�าท่ีเปี่ยมไป

ด้วยมนุษยธรรม	หรือ	อีกนัยหนึ่ง	ก็คือ	การกระท�า 

ที่เปี ่ยมไปด้วยมนุษยธรรมย่อมไม่ใช่การกระท�า 

ที่เลวร้าย

จดุหมายสงูสดุของจริยศาสตร์ของจือ้
	 จุดหมายสูงสุดทางจริยศาสตร์ของขงจื้อ	 

แม้จะกล่าวไว้ไม่เด่นชัดนัก	คือ	เพียงอนุโลมให้ท�า 

ตามความเชื่อท่ีบรรพบุรุษเชื่อกันมา	 เช่น	 เชื่อ 

ในเรื่องการท�าความดีว่าตายแล้วจะได้ไปบังเกิด 

ในสวรรค์	 เป็นต้น	ขงจ้ือเน้นแต่เรื่องมนุษย์เป็น

ส�าคัญ	กล่าวคือ	จุดหมายส�าคัญของปรัชญาขงจื้อ	

ก็คือ	ต้องการให้คน	สังคม	ประเทศชาติและโลก 

สงบสุข	ขงจื้อต้องการให้คนในโลกนี้ไม่แบ่งชั้น

วรรณะ	ต้องการให้มีประเทศเดียว	คือ	ประเทศ

มนุษย์	หากเป็นได้ดังกล่าว	ทุกคนจะเป็นพี่น้องกัน	

มคีวามปรารถนาดีต่อกนั	ช่วยเหลอืกนั	โลกกจ็ะสงบ

ร่มเย็นโดยแท้	เพราะฉะนั้น	ความสงบสุขในโลกน้ี 

จึงเป็นยอดปรารถนาและจุดหมายสูงสุดของ

ปรัชญาขงจื้อ	(ฟื้น	ดอกบัว,	2539	หน้า	177-178)	

สรุป
	 หลักจริยศาสตร์ของขงจื้อจัดอยู่ในปรัชญา

จีนที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความเชื่อถือเกี่ยวกับการ

เคารพบูชาบรรพบุรุษของตนเป็นรากฐานเชื่อมโยง

ไปสู่การน�าเอาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมา

เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติของผู้คน 

ในสังคม	โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของมนุษย์	ปัญหา

และวธิกีารแก้ไขปัญหาของมนษุย์เท่านัน้	โดยสอน



23
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ให้ปัจเจกชนทุกคนในสังคมท�าหน้าที่ของตนแต่ละ

คนให้เหมาะสมและสมบูรณ์ตามสถานภาพของ

ตนซึ่งหลักจริยศาสตร์	ของขงจื้อนั้น	มี	5	ประการ

ได้แก่	ความเมตตา	ความชอบธรรม	ความเหมาะสม	 

ความรอบรู ้ 	 หรื อ 	 ป ัญญา	 และความเป ็น 

ผู้น่าเช่ือถือได้โดยสรุปลงเป็น	2	ลักษณะได้แก	่ 

หลักจริยศาสตร์ทางกายและทางใจ	หลักทั้ง	2	นี้ 

ยังแบ่งออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	ระดับปัจเจกชน 

และระดับสังคมโดยมีวิธีการปฏิบัติ	 2	ทาง	คือ	

ทางการเมืองการปกครอง	 เป็นการปฏิบัติของ

ข้าราชการบ้านเมืองเพื่อความสงบสุขของสังคม	

และหลักปฏิบัติตามฐานะหน้าที่ของผู้คนในสังคม

ซึ่งมีอยู่	5	จ�าพวก	ได้แก่	ผู้ปกครองกับประชาชน	

บิดามารดากับบุตรธิดา	สามีกับภรรยา	พี่กับน้อง	

และระหว่างมิตรกับมติร	ดงันัน้	บคุคลต้องสามารถ

พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและบ�าเพ็ญประโยชน์

อย่างมหาศาลให้แก่ชาวโลกได้อย่างยิ่งใหญ  ่

รวมทั้งการบรรลุถึงสรวงสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยซึ่งถือ 

เป ็นจุดหมายสูงสุดทางจริยศาสตร์ของขงจื้อ 

ส่วนระดับจริยศาสตร์ของขงจ้ือนั้นเน้นเพียงให้ 

ผู ้คนในสังคมเกิดความสงบสุขร่วมกันในภาวะ 

แห่งความทุกข์ยากเท่านัน้	ขงจือ้ใช้หลกัมนษุยธรรม

เป็นเกณฑ์สูงสุดในการตัดสินการกระท�าความดี- 

ความชั่วทางจริยศาสตร์	 โดยมีขนบจารีตเป็น

เครื่องมือ	กล่าวคือ	มุ่งเน้นให้ปัจเจกชนมีความรู้ดี 

มีความสุขและสังคมมีความเที่ยงธรรมโดยยึด

หลักขนบธรรมเนียมประเพณีในครั้ งโบราณ 

มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผลดังกล่าว	นั่น

คือ	ความสงบสุขของบ้านเมือง	ประชาชนอยู ่ดี 

กินดี	 มีการศึกษาและปฏิบัติตนในกรอบแห่ง 

ศีลธรรม	จริยศาสตร์ของขงจื้อมีความส�าคัญและ

จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน	เพราะ 

เป็นหลักปฏิบัติที่ตรงจุดในการแก้ไขปัญหาของ

ชีวิตในด้านต่างๆ	 เช่น	หลักค�าสอนเกี่ยวกับการ

พัฒนาตนเอง	การเมืองปกครอง	หลักค�าสอน

ส�าหรับบุคคลพึงปฏิบัติต่อกันตามฐานะหน้าที่	 

ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ทาง

ด้ายกาย	(ทาน/ศีล)	จิตใจ	(สมาธิ)	และปัญญาได้	

อนัแสดงถงึล�าดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจนเกีย่วกบัหลกัการ	

(ปริยัติ)	การลงมือปฏิบัติ	(ปฏิบัติ)	และผลส�าเร็จ 

ของชีวิต	 (ปฏิเวธ)	ฉะนั้น	ถ้าสถาบันต่างๆ	ทาง 

สังคมอันมีสถาบันทางการเมืองการปกครอง 

และสถาบันการศึกษา	เป็นต้น	ต้องการเห็นสังคม

แห่งสันติสุขที่แท้จริงแล้ว	สถาบันท่ีเกี่ยวข้อง 

เหล่านั้นควรยึดหลักจริยศาสตร์ของขงจื้อมาเป็น

แนวทางในการแก้ไข	ปรับปรุงทัศนคติ	พฤติกรรม

ของพลเมืองในประเทศชาติด้วยการต่อไปเพื่อให้

ประชาชนตระหนักถึงการมีมโนธรรม	รู้ว่าอะไรด	ี

อะไรชั่ว	รู้ว่าคนเราเมื่ออยู่ร่วมกันพึงปฏิบัติต่อกัน

อย่างไร	อนัเป็นความดงีาม	เช่น	ความเมตตา	กรณุา	

กตัญญ	ูและเสยีสละ	เป็นต้นให้ประชาชนใช้ความรู	้

ความสามารถ	รวมทัง้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา

ทั้งหลายท้ังของตน	ของครอบครัว	และสังคมของ

ตนเองได้	โดยให้มกีารร่วมมอืร่วมใจกนัในการแก้ไข

ปัญหาเหล่านั้นอันเป็นการแสดงออกซึ่งปัญญา 

อันถูกต้อง	และสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู ้

ที่ถูกต้องแก่ประชาชน	 เพื่อให้มีความสามารถ	 

ให้รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนอย่างเหมาะสม	 

คือ	อยู ่ในวัยเรียนก็ต้ังอกต้ังใจศึกษาเล่าเรียน	 

อยู ่ในวัยท�างานก็รู ้จักน�าความรู ้ที่ได้ศึกษาและ

ปฏบิติัมาบรหิารงานของตนให้มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน	

และส่งเสริมให้มีค่านิยมท่ีถูกต้อง	มีความซื่อสัตย์

สุจริตต่อตนและผู้อื่นในฐานะต่างๆ	เช่น	เป็นบิดา

มารดา	ญาติพี่น้อง	เป็นเพื่อนร่วมงาน	เป็นต้น
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