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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอจํากัดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระดับปริญญาตรี ที่ใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

จัดการปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อนําเสนอวิธีการจัดการปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม การวิเคราะห

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับปริญญาตรี ดานคุณธรรม จริยธรรม ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งกําหนดใหบัณฑิตตองมีความสามารถจัดการปญหาคุณธรรม จริยธรรมในสังคม 

โดยใชดุลยพินิจคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพในสังคม เห็นวา คานิยมและ

จรรยาบรรณถือเปนแบบแผนความเชื่อเดิมจากอดีต และหากกระทําตามแบบแผนความเชื่อเดิมจากอดีตดวยความ

กลัว จะไมถือเปนคุณธรรมที่แทจริง และยังสงผลใหบุคคลตองขัดแยงกับผูอื่นที่มีแบบแผนและความเชื่อที่แตกตาง

ออกไปดวย ดังนั้น การพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถจัดการปญหาคุณธรรมของสังคม จะตองมุงสราง

ระเบียบในใจและการมีอิสรภาพ เพื่อใหไมยึดติดกับแบบแผนความเชื่อเดิมดวยความกลัว แตเลือกตัดสินใจกระทํา

ดวยตนเอง การสรางระเบียบในใจทําไดโดยปลูกฝงผูเรียนใหมีวินัยซึ่งหมายถึงการเรียนรูดวยใจที่เปดกวางและ

สามารถที่จะรักทุกส่ิงไดตลอดชีวิต 

คําสําคัญ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี  ระเบียบในใจ  อิสรภาพ 

 
ABSTRACT 

Thailand qualification frameworks for bachelor's degree level in moral and ethics created by the 

Commission on Higher Education was analyzed. It covered that graduates had to be able to handle 

moral problems in a society using judgments of values, feeling of others, basic of values, professional 

ethics. This research found that values and etiquettes were traditional patterns of belief and if those 

traditional patterns were followed out of fear, the morals attained would not be considered real. 

Furthermore, conflicts with others who had different sets of belief would occur. Thus, to develop 

individuals who could solve moral problems, orders and freedoms should be cultivated so that the 

traditional belief out of fear would not be clung. Therefore, decisions with free wills could be made. To 
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develop orders in minds, disciplines by learning with open-mindedness should be utilized along with 

being able to love everything.  

Key Words : freedom, order, TQF 
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คํานํา 

กระทรวงศึกษาธิการไดมี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF) เมื่อ พ.ศ. 2552 เพื่อเปนกรอบใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) และหลังจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี ประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยได

กําหนดการเรียนรูซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณที่ไดรับ

ระหวางการศึกษา โดยไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดาน รวมไปถึง

มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับคุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมเปนอันดับแรก เพราะ

เห็นวาตองปลูกฝงเยาวชนใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเสียกอนจึงจะสามารถพัฒนาประเทศในทางที่ถูกที่ควรโดย 

เยาวชนจะไมเปนปญหาของสังคมอีกตอไป 

การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษามาตรฐานผลการเรียนรูเฉพาะกรณีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดานคุณธรรมจิย

ธรรม ซึ่งถูกกําหนดไววา "สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 

ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น  และเขาใจโลก เปน

ตน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ทั้งนี้ การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนการศึกษาที่รองรับการ

พัฒนาเยาวชนจํานวนมาก และเปนไปไดที่จะเปนโอกาสสุดทายของเยาวชนที่จะไดใชชวงเวลาสําคัญของชีวิตใน

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการบมเพาะปลูกฝงขัดเกลาวิธีคิดและวิถีชีวิตที่จะอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ

โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อวิเคราะหขอจํากัดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับปริญญาตรี ที่ใชดุลย

พินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการปญหาดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. เพื่อนําเสนอวิธีการจัดการปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม 
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อุปกรณและวิธีการ 
คณะผูวิจัยศึกษาเอกสารเพื่อแสวงหาคําตอบเรื่องความหมายของคุณธรรมจริยธรรม และการให

ความหมายคําสําคัญ ไดแก การเรียนรู และวินัย  ซึ่งเปนการศึกษาเชิงเอกสาร ดวยการรวบรวมขอมูลเอกสาร

จํานวนหนึ่งที่เกี่ยวของ ศึกษาขอมูลเหลานั้น ดําเนินการวิเคราะห แสดงผลการศึกษา และสรุปผลควรเขียนวิธีการ

ดําเนินการวิจัยใหชัดเจนวาในแตละขั้นตอนทําอยางไร 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

1. ขอจํากัดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับปริญญาตรี มาตรฐานผลการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม ที่ใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพใน

การจัดการปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยพิจารณาจากคําอธิบายเรื่องความหมายของคุณธรรม ดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรมที่อิงกับคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพจะไมใช 

"คุณธรรมที่แทจริง" หากกระทําดวยความกังวลวาจะผิดแผกจากผูอื่น คุณธรรมที่แทจริงตองปราศจากความกลัว 

ความเห็นแกตัว และความตองการผลตอบแทน เกณฑตัดสินการกระทําเปนการกระทําที่ปราศจากความกลัวนั้น

พิจารณาที่การกระทําดวยระเบียบในจิตใจ (order) และอิสรภาพ (freedom) เปนสําคัญ (พยับแดด, 2549) 

ระเบียบในจิตใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใสใจผูอื่น เฝาดู การเอาใจเขามาใสใจเรา มีผลทําใหบุคคลคิดเกี่ยวกับ

ตนเองนอยลงและคิดถึงผูอื่นมาขึ้นจนตระหนักในความสัมพันธที่ทุกส่ิงเชื่อมโยงตอกันและดําเนินชีวิตบน 

ความสัมพันธนั้น เชน การตรงตอเวลานั้นเกิดขึ้นเพราะวา หากไปถึงชาแลวจะมีปญหาทะเลาะกับผูที่รอ หรือเกิดขึ้น

เพราะความใสใจไมตองการใหผูอื่นรอ ถาเปนสาเหตุแรก ถือวายังไมเปนคุณธรรมที่แทจริง เพราะเกิดขึ้นจากความ

กลัว แตถาเปนสาเหตุหลัง ถือไดวาเปนคุณธรรมที่แทจริงเพราะเปนระเบียบในจิตใจของการตรงตอเวลาและความ

ใสใจนี้จะตองไมเลือกกระทํากับบุคคลใดหรือกลุมใดโดยเฉพาะ 

อิสรภาพ คือการพนจากความรูสึกวาจะตองทําตามแบบแผนอยางใดอยางหนึ่งเพราะความกลัว ดังนั้นถา

แบบแผนมีตนกําเนิดมาจากจารีตประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเปนบทสรุปจากอดีตโดยมีความสัมพันธกับ

ปจจุบันที่ไดกําหนดใหเปนกรอบปฏิบัติ นับเปนการปกครองตนเองที่ไมไดเกิดขึ้นจากความกลัว มีผลทําใหบุคคล

เห็นสิ่งตาง ๆ อยางถองแทมิใชเห็นเปนเพียงแบบแผนของอดีต ทําใหพิจารณาสิ่งตาง ๆ เปนไปอยางบริสุทธิ์ เชน ถา

ชายหนุมสามารถคบหาดูใจหญิงสาวอยางจริงจังได โดยไมกังวลวาหญิงสาวเคยมีคูรักมากอนแลวหลายคน เขา

สามารถมีอิสรภาพเพราะไมผูกติดกับแบบแผนความเชื่อ สามารถสลัดทิ้งความกลัวที่จะถูกหัวเราะเยาะเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของหญิงสาวในอดีต ทําใหเขาสามารถทําความรูจักกับหญิงสาว สรางความประทับใจอยางมีอิสรภาพ 

แสดงวา คุณธรรมในสังคมที่สงเสริมการดํารงชีวิตตามจารีตประเพณี แบบแผนทางศีลธรรมที่มีอยูแตเดิม โดยไม

สงเสริมใหมีอิสรภาพ ยอมเปนสิ่งไรคุณธรรม 

"คุณธรรมของสังคม" จะกลายเปนสิ่งไรคุณธรรมเมื่อเชื่อมโยงกับความกลัว เชน การสนับสนุนใหเกิดความ

กลัววา หากไมปฏิบัติตามศีลธรรมหรือไมเปนคนดีตามที่สังคมตองการแลว สังคมจะไมยอมรับ เกิดความยุงยากไม

เปนปกติสุขในชีวิตประจําวัน ซึ่งยังรวมถึงการสรางเงื่อนไขผลตอบแทนตาง ๆ เชน การสรางเงื่อนไขความประพฤติดี

เขากับรางวลั และเงื่อนไขความประพฤติไมถูกตองเขากับการลงโทษ เปนตน  
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การยึดถือ "คุณธรรมของสังคม" ดวยความกลัว จะนําไปสูความขัดแยงกับผูที่ยึดถือคุณธรรมที่แตกตางจาก

ตนเอง ซึ่งนําไปสูความเกลียดชัง ความรุนแรง ส่ิงนี้เปนสาเหตุสําคัญของความขัดแยงในสังคม เพราะมีการ

ตรวจสอบเปรียบเทียบส่ิงที่ตนยึดถืออยูวาถูกตองกวาอีกความเชื่อหนึ่ง มีผลทําใหตนดําเนินชีวิตที่ขัดแยงแบงแยก

กับผูอื่น ทําใหมนุษยโดยรวมไมพบชีวิตที่ปกติสุข 

การกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับปริญญาตรี มาตรฐานผลการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม ที่ใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ เปน

การเนนย้ําใหจัดการปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม โดยใชจารีตประเพณี แบบแผนทางศีลธรรมที่มีอยูเดิม หรือจาก

ประสบการณเดิมของผูอื่นที่ดําเนินชีวิตมากอนและกลายเปนแบบแผนชีวิตของคนในปจจุบัน หากผูเรียนไมไดรับ

การสงเสริมใหมีระเบียบในใจและอิสรภาพควบคูไปดวยแลว ก็จะกลายเปนการยอมรับแบบแผนดังกลาวมาเปน

หลักประพฤติปฏิบัติดวยความกลัว สงผลใหความตั้งใจของผูสอนในการปลูกฝงความคิด เชน เร่ืองความซื่อสัตย 

เปนตนใหแกผูเรียนกลายเปนสิ่งไรคุณธรรมไปในทันที เพราะความกลัวทําใหผูเรียนสรางความรูสึกปลอดภัยดวย

การมีความซื่อสัตย ทําใหเกิดการยอมรับนับถือ สรางความรูสึกเปนพวกเดียวกัน และแบงแยกคนที่มีลักษณะที่ไม

เขาพวกกับตนเพราะไมมีความไมซื่อสัตยออกไป ดังนั้น การสรางระเบียบในใจและอิสรภาพใหแกผูเรียน จะเปน

ชองทางใหผูเรียนยอมรับวาบุคคลคือส่ิงมีชีวิตที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การคิดนอกกรอบของแบบแผนในอดีต

ยอมเกิดขึ้นไดเสมอ เพราะคานิยม คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูสอนผูกพันกับประสบการณใน

อดีตที่ยาวนานกวาของผูเรียน  ตางฝายตางเขาใจเรื่องคานิยม เชน ความเปนไทย หรือประเด็นคุณธรรมในสังคม 

เชน ความซื่อสัตยแตกตางกัน 

2. วิธีการที่ไดผลในการจัดการปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม คือการสรางวินัยในความหมายของการ

เรียนรู 

วินัย (Discipline) คือแบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติ ตามความเชื่อ จารีตประเพณีตาง ๆ จนหมดอิสรภาพ 

แตวินัยในความหมายของการเรียนรู เปนการเรียนรูที่ทําไดตลอดชีวิต ไมทําใหการดําเนินชีวิตเปนการวนเวียนอยู

กับความรูเดิม (เทวี วัฒนา และ วาณีรัตน สอนประสิทธิ์, 2546) 

การเรียนรู (Learning) คือ การเปดจิตใจเรียนรูส่ิงตาง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ขณะที่เรียนรูนั้น 

แบบแผนความรูเดิมไมมีอิทธิพลตอผูกําลังเรียนรู การเรียนรูจึงไมขัดแยงกับความรูเดิมหรือขัดแยงกับผูมีผลสรุป

ความรูที่แตกตางกับตัวเอง การเรียนรูจึงตางจากความรู การเรียนรูจะไมสรางผลสรุปในใจของผูเรียน  

ความรู (Knowledge) คือ ผลสรุปของคําอธิบายชุดหนึ่ง เมื่อมีการพัฒนาขึ้น ความรูในดานนั้น ๆ อาจมี

การเปลี่ยนแปลงได ซึ่งกวาความรูใหมซึ่งขัดแยงกับความรูเดิมจะเปนที่ยอมรับ มักจะมีความรุนแรงระหวางบุคคลที่

เห็นแตกตางกันเกิดขึ้นเสมอ   

การเรียนหนังสือที่มุงเพียง "ความรู" เพื่อไปประกอบอาชีพ เปนการทําซ้ําในสิ่งที่รูอยูแลว เปนผลทําใหเกิด

ความเบื่อหนาย การสอนจะตองไมใหแตความรูเพียงอยางเดียวแตจะตองกระตุนหรือสอนผูเรียนใหรูจัก "การเรียนรู" 

ควบคูไปดวย เพราะการเรียนรูทําใหตื่นตัวอยูตลอดเวลา 

วินัยในความหมายของ "การเรียนรู" จะเกิดขี้นไดก็ตอเมื่อปลูกฝงผูเรียนใหสามารถรักส่ิงตาง ๆ ไดตลอด

ชีวิต อันเปนวิธีที่ไดผลในการแกไขปญหาคุณธรรมของสังคม ลักษณะของความรักที่จะปลดปลอยตัวเองใหเปน
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อิสระจากแบบแผนทั้งปวงและเกิดระเบียบในจิตใจได จะตองไมเปนความรักเพื่อครอบครองเปนเจาของและยังตอง

สามารถใหความรักตอส่ิงตาง ๆ ไดตลอดชีวิตอีกดวย 

การรักษาความสามารถที่จะรักไดตลอดชีวิตตองเริ่มฝกจากการเอาใจใส ออนโยน มีเมตตา ซึ่งจะชักนําให

พฤติกรรมที่เรามีตอส่ิงตาง ๆ นั้น ไมขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปกับแบบแผน ความเชื่อทางศาสนา และทัศนะของคนอื่น 

ตัวอยางเรื่องการตรงตอเวลาที่นัดหมายไวเพราะไมตองการใหผูอื่นรอคอยเปนการปฏิบัติดวยความรัก เปน

พฤติกรรมของระเบียบในใจที่ไมไดมาจากความกลัว แตเกิดจากความรักความเอาใจใสที่มีตอผูนัดหมายซึ่งไมวาจะ

เปนใครก็ตาม ความเอาใจใสเชนนี้จึงหมายถึงการคิดเกี่ยวกับตนเองนอยลง การไมถูกครอบงําดวยอดีตที่สะสมและ

ทําใหบุคคลเปนอิสระอยางแทจริง 

สรุปผลตองสอดคลองกับผลการวิจัย โดยเขียนถึงขอจํากัดและวิธีการจัดการปญหา  

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการ

ปญหาดานคุณธรรมในสังคมยังเปนวิธีที่มีขอจํากัดเพราะอาจนําไปสูการสนับสนุนใหเกิดความขัดแยงแบงแยก

ระหวางมนุษยตอไป และถาการสรางวินัยในความหมายของการเรียนรูดวยความรักจะเปนวิธีหนุนเสริมที่ไดผลใน 

การสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่มี "คุณธรรมอยางแทจริง"  แลว ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรยึดแนวทาง 2 

ประการ คือ 

1. สราง "วินัย" ในความหมายของการเรียนรูที่จิตรูสึกตัวและมีชีวิตชีวาใหเกิดขึ้นในผูเรียนจนเปนทักษะติด

ตัวไปตลอดชีวิต เอกวิทย ณ ถลาง (2545) กลาววา เราควรเปดใจกวาง หาวิธีที่กวาง เรียนรูไมจบส้ิน และเรียน

ตลอดชีวิต ซึ่งสวนหนึ่งตองมาจากผูสอนที่ควรตองมีจุดหมายชัดเจนที่จะหลอหลอมบุคลิกที่มีวินัยในความหมาย

ของการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียน และผูสอนเองก็ตองมีจิตที่มีชีวิตชีวาพรอมเรียนรูส่ิงใหม ๆ ไปกับผูเรียนดวย 

2. สรางบรรยากาศของความรัก ความเมตตา เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีใสใจส่ิงรอบตัวดวยความถอมตน 

สามารถสังเกตความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ อยางไมบิดเบือนไปตามกรอบแบบแผนของคานิยม ความเชื่อตาง ๆ

สถาบันการศึกษามีบรรยากาศที่สงเสริมความรัก ความเมตตา ความใสใจเฝาสังเกตสิ่งตาง ๆ อยูแลว เชน กิจกรรม

อาสาสมัครเพื่อสังคมในลักษณะคายอาสาพัฒนา และการรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน แตการดําเนินกิจกรรมเหลานี้ 

ยังขาดความจริงจังของการปลุกเราความรักหรือความรูสึกถอมตนเพื่อไดผลลัพธการเรียนรูเร่ืองความสัมพันธกับส่ิง

ตาง ๆ เพราะนักศึกษายังทํากิจกรรมดวยความรูสึกของผูเหนือกวาในดานระดับการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจ

ความกาวหนาในชีวิต โอกาส หรือดวยความกลัววาจะไมไดคะแนนตามขอกําหนดของรายวิชาที่ลงทะเบียน หรือ

ขอกําหนดของสถาบันเพื่อสําเร็จการศึกษา ดังนั้น เมื่อกิจกรรมเสร็จส้ินไปแลว ความรูสึกแบงแยกแตกตางกับส่ิง

รอบตัวจึงยังดํารงคงอยู ความสามารถที่รักส่ิงตาง ๆ ตลอดชีวิตไดนั้นจะเติบโตขึ้นในบรรยากาศที่ปราศจากความ

กลัวและการกดขมซึ่งกันและกัน เมื่อปราศจากความกลัวบุคคลยอมเปนอิสระและมีระเบียบในใจ ความสัมพันธกับ

ส่ิงตาง ๆ ยอมเปนไปตามวิถีของคุณธรรมที่แทจริง มิใชวิถีจากระเบียบภายนอกที่ตองมีคุณธรรม อันเนื่องเพราะถูก

ส่ังสอนอบรมวาตองเปนคนดีมีคุณธรรม  หรือเพราะตองการเปนที่ยอมรับของสังคม  ดังนั้น  ผูสอนหรือ

สถาบันการศึกษาตองสรางสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนที่ปราศจากความกลัว เชน ทบทวนระบบรับนอง

ดวยวิธีการขมขูรุนแรง ฯลฯ มีการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถสั่งสม "ความรู" ไวได แตก็สรางวินัยในความหมาย
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ของการเรียนการรูดวยจิตที่มีชีวิตชีวาควบคูกันไป รวมถึงปลูกฝงการใหความรักตอเพื่อนมนุษย ส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงไมมีชีวิตซึ่งจะเปนวิถีทางไปสูการสรางระเบียบในจิตใจและอิสรภาพที่แทจริง 
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