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บทคัดย่อ 

 

วิทยานิพนธ์เร่ืองจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา           
จิตสาธารณะโดยมีขอบเขตการศึกษาคือความหมาย ประเภทและกระบวนการพฒันาจิตสาธารณะ
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          
พ.ศ. ๒๕๓๙  และเอกสารงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องการศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร         
โดยศึกษาคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้  น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์แลว้
น าเสนอในเชิงพรรณนา 

ผลการวิจยัพบวา่จิตสาธารณะ หมายถึงจิตท่ีคิดสร้างสรรค ์เป็นกุศล ปราศจากอคติและมุ่ง
ท ากรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางท่ีดี  ไม่ท าลายบุคคล สังคม 
วฒันธรรม ประเทศชาติและส่ิงแวดลอ้ม  กรรมดี คือ การกระท าและค าพดูท่ีมาจากความคิดท่ีดี 

จิตสาธารณะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
๑ .  แบ่ ง ต ามประ เภทของธรรม  คื อ  หลักธรรม ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง กับ จิตส าธ ารณะ                          

ในพระพุทธศาสนา เถรวาท คือหลักกุศลมูล  ๓,  หลักอคติ  ๔ ,  หลักฆราวาสธรรม  ๔                        
หลกัพรหมวหิาร ๔, หลกัสังคหวตัถุ ๔ และหลกัทิศ ๖  
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๒. แบ่งตามประเภทของบุคคล คือ ตัวอย่างประวัติของบุคคลผู ้มี จิตสาธารณะ                       
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ๑. ทา้วอมรินทร์เทวาธิราช  ๒. พระทพัพมลัลบุตร  ๓. นางวิสาขา            
๔. อนาถปิณฑิกเศรษฐี  ๕. พระเจา้อโศกมหาราช   ๖. ครูบาศรีวชิยั 

กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาเถรวาทเร่ิมจากจิตท่ีเป็นกุศล            
เ ป็น จิต ท่ี เ อ้ือ เ ฟ้ือ  มุ่ งท าประโยชน์ทั้ ง   ๓   ให้สมบู รณ์  คือ  ๑ . อัตตัตถะ ประโยชน์ตน                          
คือการบรรลุ จุดหมายแห่ง ชีวิตตน  ๒ . ป รัตถะ  ประโยชน์ผู ้ อ่ืน  ห รือประโยชน์ ท่าน                                               
คือการช่วยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนผูอ่ื้นให้บรรลุประโยชน์  ๓. อุภยตัถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย                                                  
คือประโยชน์ร่วมกนัของตนเองและผูอ่ื้น  
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Abstract 

 

The  thesis’s objective is to study the concept  of  public mind in Theravada Buddhism. 
Its scopes are the meaning, type and  developing of process of public mind in Theravada 
Buddhism. The main sources of data are Tipitaka in Thai version by 
Mahachulalongkaranarajavidyalaya, ๒๕๓๙ B.E. as well as the other related research works     
and documentaries. Its methodology is documentary research, by collecting data from                   
the   above-mentioned analyzing data and present it in a descriptive way. 

The result of study is found that public mind means mind with creative thinking,         
skilful thought, without prejudice, hoping to do good for the benefits of the public. Creative 
thinking means thinking in positive way, without doing harm to persons, society, culture, nation 
and environment. Good action means bodily and verbal action that derives from good thought. 

Public mind can be divided into two types. ๑, it can be divided according to the topics  of 
Dhamma which related to the public mind in Theravada Buddhism, they are, Three  kusalamula 
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(the roots of good action), Four Agati(non-prejudice), Four Gharavasadhamma                  
(Dhamma for lay-persons), Four Brahmavihara, Four Sangahavatthu and six disa (direction).      
๒, it can be divided according to the exemplified persons that have done the public mind in 
Theravada Buddhism, they are, King of heaven named Sakka, Monk named Tappamallaputta, 
Visakha, Anathapindhikasetthi, Ashoka the Great, and Khru Ba Srivijaya. 

The developing process of public mind can be started with skilful thought compassionate 
thought  then turn to real operation in order to fulfill the ๓ kinds of benefits, they are Attattha to 
fulfill one own aim, Parattha to fulfill the aim of others on to lend the helping hand to others, 
Ubhayattha to complete both kinds of benefits. 


