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บทคัดย่อ
ความงามของมนุษย์เกิดจากความสมบูรณ์แบบของเซลล์และสารอาหาร รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ทางอารมณ์ที่เข้าไปบ�ำรุงองค์ประกอบภายในเซลล์ ไม่ให้เสียสมดุลความงามของมนุษย์ที่เกิดจากการ
ศัลยกรรมเป็นการเปลี่ยนที่ผิวกาย การศัลยกรรมความงามแม้จะเกิดจากปัจจัยใดก็ตามมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ต้องกลับท�ำศัลยกรรมซ�้ำอยู่ตลอด และความงามของคนแต่ละภูมิภาคในโลกมีมาตรฐาน
ที่ต่างกัน คนที่ท�ำศัลยกรรมความงามเพราะคิดว่าความงามเป็นสิ่งที่มั่นคง เพราะความเข้าใจผิด จึงมีการ
ท�ำซ�้ำเพื่อรักษาสภาพเดิม
วิเคราะห์การศัลยกรรมความงามในมุมมองมิตพิ ทุ ธมองว่า ความงามภายนอกและความงามภายใน
มีสามระดับ งามเบื้องต้นด้วยการเป็นผู้มีศีล งามในท่ามกลางคือ มีสมาธิตั้งมั่น และงามในที่สุดคือ
พระนิพพาน การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการเรียนรู้เพื่อท�ำความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง
เป็นแนวทางเบื้องต้นในการกระท�ำเพื่อพ้นจากทุกข์ ไม่ยึดติดกับความงามความไม่งาม มีภาวะจิตที่
เป็นกลาง เป็นเหมือนการเรียนรู้ที่จะศัลยกรรมความดีงามในจิตใจให้พบความสุขอย่างยั่งยืนไม่เกิดภาวะ
เสีย่ งเหมือนการท�ำศัลยกรรมความงามในปัจจุบนั เพราะเมือ่ ถึงทีส่ ดุ แล้วการศัลยกรรมความงามก็จะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถฝืนธรรมชาติแท้จริงของโลกได้
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Abstract
Nevertheless in the field of cosmetic science. beauty or the prefect appearance
of a man was depend cell and good nutriment including good environment and emotion.
Therefore the prefect appearance could be possible through the works of cosmetic
surgery. But. it was somewhat various parts to be completed; in other word. in order to
be smart and beauty.
However. prefect appearance In a Buddhist perspective was divided into external
and inner. and it had 3 levels: basic level refer to those who being in morality; middle
level was lived with mindfulness; and high level was liberation (Nibbana). The cultivation
of contemplation on the body (Kayanusatipatthana) was in fact the process of learning
the reality of the universe. It was the path leading to the end of suffering; not being
attached to anything either beauty or ugly. to realize the sustainable happiness. Moreover.
the Buddhist principles of prefect appearance were free and had no risk of harmful and
psychological disorders.
Keywords: surgery; cosmetic; Buddhist perspective

1. บทน�ำ

โลกยุคใหม่ความงามสามารถก�ำหนดได้
ตามใจปรารถนาของผูค้ นทีม่ กี ำ� ลังทรัพย์และพอใจ
ด้วยวิธกี ารศัลยกรรม โดยมีเหตุปจั จัยหลายประการ
ที่น�ำไปสู่การท�ำศัลยกรรม เนื่องจากในปัจจุบัน
มีคลินิกศัลยกรรมความงามเกิดขึ้นมากมาย มีการ
โฆษณาทุม่ ทุนจ้างดารามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ แข่งขัน
กันลดราคา จัดโปรโมชัน่ ไม่วา่ จะในสือ่ หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ วิทยุหรือในนิตยสาร จากจุดนี้แสดงให้
เห็นว่าการท�ำศัลยกรรมความงามก�ำลังเป็นที่นิยม
ยอมรับในสังคมไทย โดยมุง่ เน้นแต่การพัฒนาความ
งามภายนอก ท� ำ ศั ล ยกรรมความงามเป็ น การ
ส่งเสริมให้คนยึดติดอยู่ แต่รูป หลงมัวเมาอยู่กับ

สิ่งที่ไม่เที่ยง เพราะความงามที่ได้รับจากการท�ำ
ศัลยกรรมความงามไม่สามารถคงทนอยูไ่ ด้ตลอดไป
ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา แตกต่างจากการ
พัฒนาความงามภายในหรือจิตใจ ปฏิบัติตนตาม
หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งความงามนี้
จะอยู่คงทนและยั่งยืน การท�ำศัลยกรรมความงาม
คนที่ต้องการจะท�ำว่า ถ้าจะท�ำก็ต้องยอมรับความ
เสี่ยงให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการแพ้ยา
สารเคมี เสี่ยงกับผลที่ออกมาไม่เป็นไปตามความ
ต้องการ และต้องยอมรับให้ได้ว่า สิ่งที่คุณท�ำออก
มาแล้ ว นั้ น มั น จะไม่ ค งอยู ่ ใ นสภาพนั้ น ตลอดไป
ย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาความงามภายใน
จิตใจ อดทน สงบเสงี่ยม เรียบร้อย คนที่หน้าตาดี
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ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดีหรือนิสัยดี เราควร
มองลึกเข้าไปถึงจิตใจอุปนิสัยไม่ควรตัดสินใครแต่
เพียงภายนอก นอกจากนีค้ วรมีศลี เพราะศีลจะเป็น
เครือ่ งมือประคับประคอง ให้เป็นคนดี ไม่ประพฤติชวั่
ความดี จ ะท� ำ ให้ เราอยู ่ ใ นสั ง คมนี้ ไ ด้ โ ดยไม่ ต ้ อ ง
เสียเงินหรือเจ็บตัวกับการท�ำศัลยกรรมความงาม
อาจต้องใช้เวลากว่าคนในสังคมจะเห็นถึงความดี
แต่เมื่อได้เห็นความดีนี้แล้วความดีจะติดตัวเรา
ไปตลอด และจะเป็นผลดีกบั ตัวเราเองในระยะยาว
(จงจิต พานิชกุล, 2557, หน้า 56)

2. ความหมายและประเภทของการศัลยกรรม
ความงาม

ความหมายของความงาม ความงามใน
ราชบัญฑิตยสภาได้บัญญัตินิยามของความงามไว้
กว้างๆ ว่า ความงาม คือ “ลักษณะที่เห็นแล้ว
ชวนชื่นชมยินดี และพึงพอใจเป็นค�ำวิเศษขยาย
ความหมายของค� ำ  เช่ น มารยาทงาม รู ป งาม
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 35) ความงาม
เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดความสุขใจเมื่อสัมผัสผ่านทาง
อายตนะโดยรวม เป็นสิง่ ทีน่ า่ ทะนุถนอมให้มคี วาม
คงทนยาวนานของผูท้ หี่ ลงในสัมผัส แต่กบั ผูท้ เี่ ข้าใจ
จะเห็นเป็นธรรมดา สิ่งที่ได้เห็นจึงเป็นเพียงภาพ
ฉาบฉวยที่ฉายฉาบให้เห็นเพียงชั่วคราวหาได้เป็น
ความสวยงดงามที่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ แ ม้ ค นนั้ น จะสวย
โดยธรรมชาติ ที่งดงามยิ่งกว่าการปรุงแต่งก็หาใช่
ความสวยงดงามคงทนไม่ ความงดงามทีแ่ ท้จริงของ
มนุษย์คอื จิตใจอันดีงามต่างหากเป็นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใน
สั ม ผั ส ได้ ด ้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณ มิ ใช่ เ พี ย งการดู จ าก
ภายนอกกาลเวลาเป็นเครื่องบอกเราให้รับรู้ถึง

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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สัจธรรมของคุณงามความดีในตัวบุคคล จึงกล่าว
ได้ว่า ความงดงามของจิตใจคือ ความงดงามของ
มนุษย์ และความงดงามของมนุษย์คอื ความงดงาม
ของจิตใจนั่นเอง
การศัลยกรรมความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง
เป็นศาสตร์การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ค่อนข้างกว้าง
ขวางมาก รวมทั้งการแก้ไขความพิการแต่ก�ำเนิด
เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ เกิดมามีใบหน้าผิดรูป
ศัลยกรรมทางมือในผู้ป่วยอุบัติเหตุ ความพิการ
ปกติทางมือแต่กำ� เนิด การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีถ่ กู ไฟ
ไหม้ น�้ำร้อนลวก การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
ที่ ค อ ปาก ผิ ว หนั ง ผู ้ ป ่ ว ยที่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ
มีบาดแผลทีห่ น้าและกระดูกหน้า กรามหัก ทางด้าน
จุลศัลยกรรมการผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ เช่น
การต่อนิว้ มือ รวมทัง้ การย้ายเนือ้ เยือ่ จากทีห่ นึง่ ไป
ปิดอวัยวะอืน่ ทีเ่ นือ้ ขาดหายไป โดยการต่อเส้นเลือด
และเส้นประสาทและสาขาสุดท้ายเป็นศัลยกรรม
เสริมสวย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของศัลยแพทย์
ตกแต่งและเสริมสร้าง
การท�ำศัลยกรรมเสริมสวยให้ได้ผลดีและ
มีการพัฒนาวิธกี ารผ่าตัดใหม่ๆ ได้ แพทย์ควรจะได้
รับการฝึกอบรมในด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริม
สร้ า งให้ ค รบทุ ก สาขาวิ ช าที่ แ พทยสภาก� ำ หนด
และได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร รับรอง ความรู้
ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โดยสรุปศัลยกรรมตกแต่ง
แบ่งเป็นได้ 7 สาขาวิชา ได้แก่ 1) ศัลยกรรมทีแ่ ก้ไข
ความพิการแต่ก�ำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่
ใบหน้าผิดรูป 2) ศัลยกรรมทางมือ เช่น ผู้ป่วย
ที่ได้รับอุบัติเหตุทางมือจากโรงงานรถยนต์ 3) การ
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รักษาผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก 4) การรักษา
ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่หน้าและคอ 5) การดูแลผู้ป่วย
ที่มีการบาดเจ็บกระดูกหักที่หน้า ส่วนใหญ่จาก
อุบัติเหตุรถยนต์ 6) จุลศัลยกรรม การผ่าตัดด้วย
กล้องจุลทัศน์ เช่น การต่อนิ้วมือผู้ป่วย และ 7)
ศัลยกรรมเสริมสวย และความงามเสริมความงาม
หมายถึง การเพิ่มเสริมเติมแต่งปรับปรุงส่วนต่างๆ
ของร่างกายตัง้ แต่ศรี ษะ ใบหน้า รูปร่าง ด้วยเทคนิค
วิธีการและนวัตกรรมความเจริญก้าวหน้าทางการ
แพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้มีความงามมากขึ้นไปว่า
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ แ ละตามสมั ย นิ ย ม
(สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล, 2531, หน้า 14)
ศัลยกรรมความงาม (Cosmetic Surgery)
หมายถึง การผ่าตัดการเสริมสร้างเพิม่ เติมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระท�ำโดยแพทย์เพื่อให้เกิดความ
สวยงามของใบหน้า ผิวพรรณ รูปร่าง ตลอดจน
สัดส่วนของร่างกายให้ดขี นึ้ สวยงามมากขึน้ กว่าเดิม
ตามสมัยนิยมและเป็นทีพ่ งึ พอใจ (ถาวร จรูญสมิทธิ,์
2528, หน้า 20) ทัง้ ยังเป็นปฏิบตั กิ ารสร้างความหมาย
ทางวัฒนธรรมที่เราสามารถอธิบายการผลิตซ�้ำ
ทั้ ง ในระดั บ ภาษา และในระดั บ ความจริ ง ของ
อุดมคติแห่งความงามได้ ขณะทีเ่ ทคโนโลยีทางภาพ
จะแยกแยะร่างกายออกเป็นส่วนๆ กระบวนการ
ทางการศัลยกรรมจะช�ำแหละเนื้อหนังภายในให้
เป็นชิ้นส่วนเพื่อการปรับแต่งดัดแปลง ในระดับ
ภาษานี้ ศัลยกรรมความงามจะแปรเปลีย่ นร่างกาย
ที่เป็นวัตถุ มีประเด็นส�ำหรับการถกเถียงเกี่ยวกับ
การประกอบสร้างเชิงวัฒนธรรมของเรือนร่างที่ถูก
จัดแบ่งตามเพศภาวะ เนื่องจากในฟากหนึ่งจะมี
ผู้หญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญ และเป็นส่วนที่

Vol. 21 No. 1 (January - March 2021)

ถูกจับตามอง แต่ในอีกฟากหนึ่งผู้ชายมักจะเป็น
ศัลยแพทย์ผู้ตกแต่งความงาม ศัลยกรรมความงาม
นัน้ มิได้เป็นเพียงวาทกรรมแบบง่ายๆ ที่ “สร้างภาพ
ลักษณ์ของผู้หญิง” ขึ้นมาเท่านั้นแต่ความจริงแล้ว
มันเป็นพื้นที่ที่รูปร่างของผู้หญิงจะถูกช�ำแหละ
ขึ ง ผ่ า และรื้ อ สร้ า งใหม่ ต ามมาตรฐานทาง
วัฒนธรรมและมาตรฐานเชิงอุดมการณ์เกี่ยวกับ
เรือนร่างเชิงอุดมคติประเภทของการศัลยกรรม
ดังนี้
1. ศัลยกรรมเพือ่ ปรับแต่ง (Reconstruc
tive Surgery) ทีม่ ุ่งเน้นต่อการท�ำศัลยกรรมต่อคน
ที่ได้รับอุบัติเหตุ กรณีเป็นมาแต่ก�ำเนิด หรือได้รับ
ผลกระทบจากโรคมะเร็ง
2. ศัลยกรรมความงาม (Cosmetic or
aesthetic Surgery) ซึง่ เป็นการผ่าตัดทีจ่ ะให้มขี นึ้
เพราะเลือกจะให้มี
ขณะที่ ก ารศั ล ยกรรมเพื่ อ ตกแต่ ง นั้ น
วางอยู่บนกรอบแนวคิดของการฟื้นฟูสุขภาพการ
ท�ำให้เป็นปกติ และหน้าที่ทางกายภาพ ศัลยกรรม
ความงามถูกระบุว่าเป็นการพัฒนาความเชื่อมั่น
ในตนเอง สถานะภาพทางสังคม และบางครั้งท�ำ
เพื่ อ การยกระดั บ ความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ ของ
ปัจเจกการเสริมความงาม และความหมายของการ
เสริมความงามตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2542 ความหมายของเสริม หมายถึง
การเพิ่มเติม ต่อเติม เช่น เสริมจมูก เสริมหน้าอก
งาม หมายถึง ลักษณะทีเ่ ห็นแล้วชวนให้ชนื่ ชมหรือ
พึงพอใจ เช่น รูปงาม ความงาม
ความงามในทางปรั ช ญาได้ ใ ห้ นิ ย ามไว้
หลายความหมาย เช่น ความงามคือความจริง
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เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ที่เลิศและเป็น
แรงกระตุ้นความคิด และให้ความพึงพอใจแก่เรา
เสมอ (พวง มีนอก, 2539, หน้า 258) ความงามคือ
สิ่งที่มีอยู่ในเนื้อวัตถุ เป็นความสมบูรณ์อันเกิดจาก
รู ป ร่ า ง รู ป ทรง สี สั น ที่ ป ระสานกั น เข้ า อย่ า ง
กลมกลืนมีความสมดุลและความงามคือความรู้สึก
เพลิดเพลิน โดยจิตจะสร้างต้นแบบแห่งความงาม
ขึน้ สิง่ ใดมีลกั ษณะใกล้เคียงกับต้นแบบ สิง่ นัน้ ถือว่า
เป็นความงาม (เขมจิต ศรีบุนนาค, 2542, หน้า 4)
ความงามคือเรื่องของจิตใจในการสร้างจินตภาพ
การสร้างจินตภาพเป็นจุดเริ่มต้นของความงาม
เป็นสิ่งที่เรารู้สึกและแสดงออกมาเท่านั้น (สถิต
วงศ์สวรรค์, 2540, หน้า 193)
จากความหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะพบว่า
ในทางปรัชญานัน้ ไม่ได้มงุ่ เน้นความหมายของความ
งามอยู่เพียงแค่ศิลปกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ยัง
หมายถึงความงามที่มีอยู่ตามธรรมชาติด้วย เช่น
ทิวทัศน์อันสวยงามในยามอัสดงหรือพระอาทิตย์
ทอแสงทาบบนพื้นน�้ำ กล่าวคือ การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด
จะเกิดความงามได้นนั้ ต้องมีลกั ษณะอยู่ 3 ประการ
คือ สวย ติดตา ติดใจ และมีความเลิศเลอ (พระเยือ้ ง
ปั้นเหน่งเพชร, 2547, หน้า 4)

3. การศัลยกรรมความงามตามหลักพระพุทธ
ศาสนา

ความงามของพระพุทธศาสนาจะพิจารณา
ความงามจากความงามของพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ตลอดจนหาค�ำตอบเกี่ยวกับความงาม
ที่ส�ำคัญของชีวิต เพื่อพัฒนาชีวิตให้งามตามหลัก
พระพุ ท ธศาสนา เหตุ ใ ดความงามจึ ง ส� ำ คั ญ กั บ
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การด�ำเนินชีวิต ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่กับ
ชาวโลกมานานมุง่ สอนให้ชาวโลกพ้นทุกข์ดว้ ยหลัก
ค�ำสอนมากมายถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
พระธรรมมีทั้งในส่วนที่เป็นค�ำสอนส�ำหรับผู้ครอง
เรื อ นและผู ้ ไ ม่ มี เรื อ น และเกิ ด ผลดี ต ่ อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ
ในทุกส่วน ซึ่งโดยมากค�ำสอนในพระพุทธศาสนา
จะไม่หนีห่างจากกาย วาจา ใจ ธรรมที่ท�ำให้งาม
ในเบื้ อ งต้ น หมายถึ ง ศี ล ธรรมะที่ ท� ำ ให้ ง ามใน
ท่ามกลางคืออริยมรรค ธรรมะที่ท�ำให้งามในที่สุด
คือพระนิพพาน ธรรมะส�ำหรับคฤหัสถ์ผคู้ รองเรือน
มีให้ปฏิบัติเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของทุกคน
ให้ ส มหวั ง ได้ เ สมอส่ ง ผลให้ สั ง คมของชาวพุ ท ธ
สงบเย็น อ่อนโยน สง่างาม การศัลยกรรมเป็น เรือ่ ง
ที่เกิดกับคนที่ต้องการความมั่นคงส�ำหรับอนาคต
เรื่องความแน่นอนในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร
กล้ารับรองได้ เพราะเป็นเรือ่ งฝืนความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ (พระไตรปิฎก, 1/190/159) ปัจจุบัน
สั ง คมพุ ท ธ ได้ เ ปิ ด รั บ วิ ท ยาการจากตะวั น ตก
พรมแดนแห่ ง ความคิ ด ความเชื่ อ และคุ ณ ค่ า
ด้านต่างๆ ทัง้ สองกระแสได้เปิดสนามพลังปะทะกัน
ตลอดมา ท�ำให้เห็นควรทบทวนบูรณาการ แนวคิด
เชิงพุทธเข้ากับแนวคิดในการจดระบบโลกยุคใหม่
การปรับเปลี่ยนพุทธธรรมเพื่อ ปรับเปลี่ยนท่าที
แนวคิดต่อสภาวะแวดล้อมและสังคม และการสร้าง
กรอบแนวคิด เพื่อเปิดพรมแดนแห่งความรู้เพื่อ
ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการที่เราเริ่มท�ำความ
เข้าใจร่างกายอันยาววาหนาคืบอย่างถ่องแท้เพราะ
พระพุทธองค์ทรงชีแ้ นะตามหลักธรรมในสติปฏั ฐาน
ให้ เราเรี ย นรู ้ แ ละเห็ น ความเป็ น จริ ง ทางกายว่ า
มีความเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับไป ทุกสถานะอยูใ่ นกฎ
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ไตรลักษณ์ ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นต้องท�ำความ
เข้าใจความเป็นไปแห่งกายสังขารในหลักการเจริญ
กายานุปสั สนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต),
2557, หน้า 306) ให้ถ่องแท้และควรเป็นผู้ชี้แนะ
เตือนสติแก่บุคคลผู้ลุ่มหลงในกายว่า เป็นอุปสรรค
ในการเข้าสู่มรรคผลนิพพาน ความงามคือปัจจัย
หนึง่ ในสี่ ทีเ่ รียกว่า มูลแห่งวัฏฏะ (ความงาม ความสุข
ความเที่ยง ความเป็นตัวตน) ที่ท�ำให้สัตว์โลกต้อง
หมุนวน เป็นเครื่องกีดกัน เป็นเครื่องล่อให้หลง
เป็นเครือ่ งหน่วงเหนีย่ วผูเ้ ดินทางสูม่ รรคผลนิพพาน
(พระสุพรหมยานเถร (ทองค�ำ  ศิริมงคล), 2547,
หน้า 96) การศัลยกรรมความงามนับได้วา่ เป็นเรือ่ ง
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
1. ระดับของความงามตามหลักกายานุ
-ปัสสนา เหตุผลทีว่ เิ คราะห์การศัลยกรรมความงาม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ด้วยการเจริญกายานุปัสสนาในมหาสติปฏั ฐานสูตรก็เพราะการพิจารณา
ให้เห็นกายในกายและเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ใช้ความเพียรดูอาการเกิดดับให้สม�ำ่ เสมอ ชือ่ ว่าให้
อาหารแก่จิต เมื่อจิตมีอาหารคือสมาธิ มีสติเห็น
อาการของกายตามความเป็นจริงจะได้ไม่หลงใหล
เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ความงามที่ เ ป็ น เหมื อ นมายา
เหมื อ นฉากก� ำ บั ง กายที่ แ ท้ จ ริ ง ของมนุ ษ ย์ นั้ น
เป็นเหมือนก้อนแห่งกระดูกที่มีเนื้อเลือดฉาบทาไว้
พ้นจากผิวหนังเข้าไปแล้วไม่มีส่วนใดที่เป็นความ
งามแม้แต่น้อย ศีล สมาธิ สติ และปัญญาจะท�ำให้
คนเรารูเ้ ห็นตามความจริงมองปัญหาครบวงจรและ
ตามความจริง (ไตรลักษณ์) ไม่หลงกับความดีและ
ความชัว่ จิตจะเห็นค่าตรงกลางปล่อยวางจากความ
ดีและความชั่ว ความสวยหรือความน่ารังเกียจได้
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จึงเห็นความส�ำคัญในการเจริญกายานุปัสสนาเป็น
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ จริญตามแนวทางดังกล่าว
มีวธิ กี ารมองโลกอย่างถูกต้องเรียกว่า เกิดสัมมาทิฐิ
(พระไตรปิฎก, 12/497/539) อันเป็นความเห็นถูก
เห็นตรงตามเป็นจริงเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับ
กระบวนทัศน์หรือแนวคิดใหม่ อุดมการณ์และวิธี
การข้ามพ้นจากความเคยชินแห่งวิถีการด�ำรงชีวิต
แบบเดิ ม ๆ อั น เป็ น มิ จ ฉาทิ ฐิ ห ่ อ หุ ้ ม ด้ ว ยกิ เ ลส
พระพุทธองค์บอกหนทางสายใหม่เรียกว่า อริมรรค
มีองค์ 8 จุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่มรรคานี้คือเรียนรู้
กายใจหรือรูปนามนีเ้ ท่านัน้ ส�ำหรับผูเ้ ดินตามมรรค
8 จะเป็นผู้งดงามตามพุทธด�ำรัส
2. ความงามในเบื้องต้น คือ มีศีลสมาธิ
และวิปัสสนาชื่อว่าเป็นเบื้องต้นผลแห่งกุศลธรรม
ทัง้ หลาย ศีลทีบ่ ริสทุ ธิด์ แี ละทิฏฐิทตี่ รงเป็นเบือ้ งต้น
เกิดจากการรักษาศีล เป็นสมุฏฐาน เป็นเหตุให้เกิด
ความสงบเสงี่ยม อดทนอดกลั้นกับอารมณ์ฝ่ายชั่ว
เป็นผู้ไม่มักโกรธเป็นเหตุให้มีผิวพรรณที่สวยงาม
ก็ คื อ มี รู ป ที่ ป ระณี ต นั่ น เองการไม่ ฆ ่ า สั ต ว์ ท� ำ ให้
มีรปู ร่างทรวดทรงที่ สง่างาม ความแตกต่างของรูป
ร่างกายที่แตกต่างกันเป็น ผลของกรรมที่ท�ำไม่ดี
ทางกายวาจา ด้วยความโกรธท�ำให้ผวิ พรรณทราม
รูปไม่ประณีตกุศลกรรม อกุศลกรรม ก็เป็นเหตุให้
รูปมีความแตกต่างกันไปได้ในแต่ละคน เมื่อกุศล
กรรมมีก�ำลัง ผลก็ต้องประณีต รูปก็ต้องประณีต
ตามไป (พระไตรปิฎก, 9/190/64)
3. ความงามในท่ามกลาง มัชฌิมาปฏิปทา
ทีต่ ถาคตตรัสรูด้ ว้ ยปัญญาอันยิง่ แล้วมีอยูเ่ ป็นความ
งามท่ามกลางการปฏิบตั ธิ รรมทีเ่ กิดสมาธิเพ่งพิจารณา
อยู่จะท�ำให้เข้าใจด้วยปัญญาความจริงรูปมีความ
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ประณีต และไม่ประณีต หยาบว่าเป็นเพียงการมี
สมมติบัญญัติชายหญิงที่บัญญัติขึ้นเพราะมีสภาพ
ธรรมที่มีจริงที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากเหตุต่างๆ
คือ กรรม หรืออุตุ เป็นต้น อันแสดงถึงความเป็นไป
ของสภาพธรรมที่หลากหลาย และควรเข้าใจว่า
เพราะความไม่ รู ้ อวิ ช ชานี้ เ องที่ ยึ ด ถื อ ว่ า งาม
ว่าเป็นสัตว์บคุ คลแท้ทจี่ ริงเป็นแต่เพียงสภาพธรรม
ทีเ่ ป็นเพียงรูปธรรมเท่านัน้ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใครทีง่ าม
(พระไตรปิฎก, 9/191/65)
4. ความงามในระดับสูงสุด บุคคลอยู่
จบพรหมจรรย์ซึ่งหยั่งลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่
ไปในเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดชื่อว่า ความงาม
ในทีส่ ดุ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทีง่ ามในเบือ้ งต้น
ท่ามกลาง และงามในทีส่ ดุ งามด้วยความเป็นสภาพ
ธรรมที่เป็นนามธรรมที่เป็นสภาพธรรมฝ่ายดี คือ
กุ ศ ลธรรม มี ป ั ญ ญาเพราะอาศั ย ความงามของ
สภาพธรรมทีด่ งี ามเหล่านี้ ย่อมละสภาพธรรมทีไ่ ม่งาม
คือ กิเลสอกุศล อวิชชา เป็นต้น ได้หมดสิน้ ถึงความ
เป็นผูง้ ามทีแ่ ท้จริง คือ งามด้วยคุณธรรมสงฆ์สาวก
ของพระพุทธเจ้า จึงชือ่ ว่าเป็นผูท้ ยี่ งั หมูใ่ ห้งาม ไม่ใช่
งามด้วยรูปธรรม แต่งามด้วยนามธรรมคือ คุณธรรม
ที่ละกิเลส มีปัญญา เป็นความงามที่ประเสริฐและ
สูงสุดการเจริญกายานุปัสสนาธรรมที่ก่อให้งาม
เพราะละความยึดถือละสภาพธรรมที่ไม่งาม คือ
กิเลส ก็จะไม่เดือดร้อน หวัน่ ไหวไปในรูปธรรมทีง่ าม
หรือไม่งาม (พระไตรปิฎก, 9/192/69)

4. แนวคิดความงามทางพระพุทธศาสนา

1. ความงามและค� ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความงาม
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ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 275)
ให้ความหมายไว้ว่า “งาม: ลักษณะที่เห็นแล้ว
ชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ เช่น มารยาทงาม รูปงาม
มีลักษณะสมบูรณ์ดี เช่น ต้นไม้งาม ระยะนี้ฝนงาม
ดีมากมีลกั ษณะทีเ่ ป็นไปตามต้องการเช่น ก�ำไรงาม
ธนาคารนี้จ่ายดอกเบี้ยงาม” ความหมายของค�ำที่
เกี่ ย วข้ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ความงาม อาทิ เช่ น กั ล ยา
หมายถึง นางงาม กัลยาณี หมายถึง นางงาม
หญิงงาม โสภณ หมายถึง ความงดงาม ผ่องใส
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2550,
หน้า 157) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า กลฺยาณ
หมายถึง ความดี ความงาม ความประเสริฐ เขม
หมายถึง เกษม ดี งาม เจริญ ปลอดโปร่ง สบาย
ปลอดภัย เช่น ขียติ เอตถฺ อสุภนฺติ เขมํ ที่เป็นที่สิ้น
ไปแห่งความไม่งาม โสภา หมายถึง ความงาม เช่น
สุนฺทรํ ภาติ ทิปฺปตีติ โสภา ภาวะที่รุ่งเรืองดี
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) (2557,
หน้า 11) ให้ความหมายของค�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
งามไว้ เช่น กัลยาณี หมายถึง นางงาม หญิงงาม
หญิงที่มีคุณธรรมน่าเชื่อถือกัลยาณชน หมายถึง
คนประพฤติดีงาม คนดี กัลยาณธรรม หมายถึง
ธรรมอันดี ธรรมดีงาม ธรรมของกัลยาณชน
การแบ่งประเภทของความงามนั้น มีการ
กล่าวถึงทรรศนะของความงามในเชิงของศิลปะ
และปรัชญาตามพืน้ ฐานทางความคิดของนักปรัชญา
นั้นๆ อาทิ นักปรัชญาที่มีพื้นฐานความคิดที่เป็น
สสารนิยมหรือวัตถุนยิ ม ซึง่ ผูว้ จิ ยั จัดเป็นกลุม่ นิยาม
ของผูม้ คี วามเห็นด้านความงามภายนอก หรือความ
งามที่เกิดปรากฏขึ้นที่รูปร่างหน้าตาของบุคคล
ส่วนความงามในเชิงปรัชญาด้านจิตนิยม จัดเป็น
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ความงามภายใน เป็นความงามที่เกิดจากคุณภาพ
ที่ของจิตที่มีพัฒนาการเป็นความดีและความงาม
ซึง่ ในที่นจี้ ะหมายถึงจิตทีม่ ีคุณธรรม ซึง่ จะกล่าวถึง
ในล�ำดับต่อไป
2. ความงามภายนอก
นักปรัชญาที่มีแนวคิดแบบวัตถุนิยม
หรือสสารนิยม เห็นว่าความงามไม่ได้มีอยู่จริง
ในสิ่งใดในโลกนี้ แต่เป็นการที่มนุษย์ให้คุณค่า
แสดงออกมาเป็นความรู้สึกว่าชอบ หรือไม่ชอบ
โดยไม่ มี เ กณฑ์ ก ารตั ด สิ น ที่ ต ายตั ว ขึ้ น อยู ่ กั บ
ความรู ้ สึ ก และการตั ด สิ น ใจของแต่ ล ะบุ ค คล
ความงาม หมายถึง สิ่งที่สร้างความพึงพอใจ ความ
ชอบให้ แ ก่ จิ ต ใจ โดยรั บ รู ้ ค วามรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด จาก
อายตนะทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
(พระพีรสิทธิ์ ปิยสีโล (ลักษณา), 2550, หน้า 7)
ค�ำใกล้เคียงทีเ่ กีย่ วข้องกับความงาม เช่น สุนทรียภาพ
หมายถึง ความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าแห่งความงาม
ความประณีตและเรือ่ งราวโดยเกิดจากการรับรูข้ อง
มนุษย์ทางอายตนะทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น การได้ยิน
การได้กลิ่น การได้ลิ้มรส และการได้สัมผัส
พ่วง มีนอก (2539, หน้า 6) อธิบายไว้ใน
หนังสือ สุนทรียศาสตร์ ไว้วา่ เมือ่ กล่าวถึงความงาม
มิ ไ ด้ ห มายเฉพาะสิ่ ง ที่ รั บ รู ้ ไ ด้ จ ากสิ่ ง สั ม ผั ส ทาง
ประสาท และให้ความรู้สึกเพลิดเพลินในอารมณ์
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งที่คุณค่า เหตุผล สัจธรรม
ความยุติธรรม เช่น ความหมายในตัวค�ำสอนทาง
ศาสนา ความหมายในวรรณกรรม (มิใช่ตวั หนังสือ)
เป็นต้นอีกด้วย แต่การมองเห็นคุณค่าและความ
หมายของความงามในลักษณะต่างๆ ศิลปินมอง
เห็นได้ด้วยดวงตาที่สาม
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มัย ตะติยะ (2547, หน้า 64) ได้ให้ความ
หมายของความงามไว้ในหนังสือ สุนทรียภาพทาง
ทั ศ นศิ ล ป์ ว ่ า ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มสร้ า ง
สุนทรียภาพให้แก่มนุษย์ มนุษย์รับรู้และซาบซึ้ง
ในคุณค่าของสุนทรียภาพ เป็นผลให้เกิดความ
ประทับใจและสะเทือนใจ ซึ่งเป็นเหตุให้มนุษย์
สร้างสรรค์งานศิลปะ การแสดงออกทางศิลปะ
ถือเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่สามารถ
ประมวลความคิด สติปัญญา ความพากเพียรและ
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ จะช่วยเสริมสร้างให้
มนุ ษ ย์ พั ฒ นาสติ ป ั ญ ญาและความรู ้ สึ ก ภายใต้
เงื่อนไขของสิ่งเร้าต่างๆ เช่น สัญชาตญาณแห่ง
ความกลัว ความเชือ่ ความศรัทธา ความดีใจ ความ
เสียใจ ความชื่นชอบ ความสวยงาม เป็นต้น สิ่งเร้านี้
มีอ�ำนาจกระตุ้นเร้าให้มนุษย์สร้างสรรค์งานศิลปะ
ผลงานศิลปะ เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมของ
มนุษย์ในการแสดงออก ด้วยการสร้างสือ่ ความหมาย
ของความงาม ความประณีต มีคณ
ุ ค่า และมีประโยชน์
ต่อมวลมนุษย์
มานพ นักการเรียน (2545, หน้า 35)
ได้ในความเห็นเรื่องความงามไว้ในหนังสือ มนุษย์
กับการใช้เหตุผล จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์ ไว้วา่
มนุษย์กด็ ี สัตว์กด็ ี ย่อมมีสญ
ั ชาตญาณรูจ้ กั นิยมยินดี
กับความงาม สัตว์เมือ่ ถึงฤดูสบื พันธ์ ขนของนกตัวผู้
จะมีสีสันงดงามเห็นเด่นกว่าเวลาปกติที่ไม่ใช่ฤดู
ของมัน ทั้งนี้ก็เพราะนกตัวเมียย่อมหลงใหลต่อ
ความงามของขนที่มีสีสันสวยสดงดงาม หรืออีก
ตัวอย่างหนึง่ นกทีอ่ ยูต่ ามสวนบางชนิด เอาปากจิก
เก็บก้อนกรวดก้อนหินก้อนเล็กๆ ซึง่ มีสสี นั งามเด่น
ไปรวมเรียงไว้ในรัง แล้วกระโดดเต้นไปมาและส่ง
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เสียงร้องด้วยความเบิกบานยินดีรอบๆ ส่วนสีของมัน
ตามที่กล่าวมานี้ก็เข้าใจได้ว่า ความนิยมยินดีต่อ
ความงามนั้ น เป็ น ความรู ้ สึ ก ทางสั ญ ชาตญาณ
ซึ่งเมื่อมีอยู่ในมนุษย์ก็กลายเป็นความจ�ำเป็นทาง
จิตใจขึ้น
ดังนั้น ความงามภายนอกเป็นความงาม
ทีร่ บั รูไ้ ด้จากสิง่ สัมผัสทางประสาททัง้ ห้าและการให้
ค่านิยมของคนในสังคมนั้น ว่ารูปกายอย่างนี้ๆ
จึงเรียกว่างาม ความงามลักษณะนีจ้ งึ มีหลากหลาย
ตามแต่ละสังคมก�ำหนด
3. ความงามภายใน
มี ค วามหมายหลากหลายในเรื่ อ ง
ความงามภายใน ซึ่งจะล�ำดับความหมายได้ดังนี้
พุทธทาสภิกขุ (2543, หน้า 32) กล่าวไว้
ในหนังสือ ศิลปแห่งชีวิต ตอนหนึ่งว่า ให้มีความ
งดงามในการกระท�ำ ทางฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่า
ทางฝ่ายวัตถุ ท่านแต่งตัวงามมันก็คอื ความงามทาง
ฝ่ายวัตถุ ท่านมีมารยาทงาม ก็คือความงามทาง
ฝ่ายจิต ฝ่ายวิญญาณ หรือฝ่ายธรรมะ มันไม่ได้มี
อะไรเพียงแต่ฝ่ายวัตถุอย่างเดียว คนเราคนหนึ่งๆ
ประกอบด้วยวัตถุ คือ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็น
นามธรรม มันไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ฝ่ายวัตถุฝ่าย
เดี ย ว คนเราคนหนึ่ ง ๆ ประกอบด้ ว ยวั ต ถุ คื อ
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นนามธรรม มันสัมพันธ์กัน
ให้เกิดการกระท�ำ เกิดการเป็นอยูท่ งี่ ดงามพร้อมกัน
ไปทั้งร่างกายและทั้งทางจิตใจ นอกจากนี้ ท่านได้
อธิบายว่า ความงามทั้งหลาย ไม่มีแก่สัตว์โดยสติ
ปัญญาแล้วก็สร้างความงาม ตามที่สติปัญญานั้น
จะบัญญัติ ปัญหาเกิดขึ้น ตรงที่ว่า เป็นความงาม
ชนิดใด งามอย่างโง่ หรืองามอย่างฉลาด จะงาม
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อย่างโลกๆ หรือจะงามอย่างธรรมะ คือ ประกอบ
ด้วยธรรมะ และสิ่งที่เรียกว่าความงามทางโลก
อันเป็นความหลงใหลไปตามโมหะ ของคนในโลกที่
หลงใหลในความงาม ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ย
เดี๋ยวงามอย่างนั้น เดี๋ยวงามอย่างนี้มันไม่เป็นไป
เพือ่ ปกติสขุ แล้วโดยมากมันงามเพือ่ ยัว่ เพือ่ หลอก
คื อ ใช้ ค วามงามเป็ น เหยื่ อ ส� ำ หรั บ ตกเบ็ ด แก่ กั น
และกัน ความงามอย่างนีเ้ ป็นอันตราย เป็นความงาม
อย่างโลกที่เขาหลงใหลชอบใจกันตามประสาโลก
ที่มีโมหะ หรือความโง่เป็นสมุฏฐาน
เสถียร โพธินันทะ (2543, หน้า 30) ได้ให้
ความเห็ น เรื่ อ งสุ น ทรี ย ภาพในพระพุ ท ธศาสนา
ในหนังสือพุทธธรรมกับปรัชญาไว้ว่า สุนทรียะใน
ที่นี้ไม่ได้จ�ำกัดหมายเพียงแต่เรื่องของศิลปะวัตถุ
การก่อสร้าง เช่น วัดวาอารามหรือพระพุทธปฏิมา
แต่หมายถึงตัวธรรมะอันเป็นคุณสมบัติของการ
ปฏิบัติด้วย มีศิลปะด้วย สุนทรียะในพระพุทธ
ศาสนานั้นมี 2 ชั้น ชั้นนอกหมายถึง สุนทรียะทาง
ด้านวัตถุ เช่น การก่อสร้างวัดวาอาราม พระพุทธ
ปฏิ ม า ลวดลายศิ ล ปะต่ า งๆ ส่ ว นด้ า นในนั้ น
หมายถึง ตัวธรรมะโดยตรง  
วศิน อินทสระ (2525, หน้า 17) กล่าวไว้
ในหนั ง สื อ ลี ล ากรรมของสตรี ใ นสมั ย พุ ท ธกาล
นางวิ ส าขามหาอุ บ าสิ ก า เป็ น ผู ้ มี ศ รั ท ธา มี ศี ล
มีจริยาวัตรอันงาม และมีปัญญา รู้เหตุรู้ผลอัน
ถ่องแท้ เธอเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ให้ความสุข
ความอบอุน่ ความสบายใจแก่บคุ คลผูเ้ ข้าใกล้คบหา
สมาคมให้ความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
จากที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ว่ า ความงาม
ภายนอก เป็นความงามที่มองเห็นด้วยประสาท
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สัมผัส เป็นการประเมินค่าความงามตามทรรศนะ
ของคนในสังคม แต่ละสังคมการประเมินค่าความ
งามก็ แ ตกต่ า งกั น ตามยุ ค สมั ย อาทิ เช่ น สมั ย
เรอเนสซองส์ ยุคนี้ความงามของหญิงจะต้องมี
รูปร่างเจ้าเนื้อ อวบอ้วน ดังที่เราจะเห็นปรากฏ
ในภาพวาดของยุ ค สมั ย นั้ น ขณะเดี ย วกั น หาก
พิจารณาตามกฎพระไตรลักษณ์จะเห็นถึงความไม่
จีรงั ไม่ยงั่ ยืน เป็นการตีคา่ ตามยุคสมัยเปลีย่ นแปลง
ไปตามกาล ครั้นมาถึงยุคนี้ ค่านิยมด้านความงาม
ก็ได้เปลี่ยนไป ใครที่มีลักษณะต้องตรงกับค่านิยม
ความงามของยุคสมัยนั้น จะได้รับการยกย่อง เป็น
ทีย่ อมรับของสังคมนัน้ ๆ ในขณะทีค่ วามงามภายใน
เป็นความงามที่เป็นไปตามธรรม เป็นความงามที่มี
ลักษณะจากการประพฤติตนให้อยู่ในทางศีลทาง
ธรรมตามหลักธรรมค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เป็นความงามที่ยั่งยืนเป็นความงามที่ทุก
คนสามารถสร้างได้ ท�ำให้มีได้แก่ตน ท�ำให้เกิด
ความสงบ ความสุข ไม่มีการเบียดเบียนทั้งต่อ
ตนเอง และสังคม

5. สรุป

ความงามจากการศัลยกรรมความงามเน้น
ไปทีก่ ารปรับสภาพทางกายให้มรี ปู แบบตามกระแส
สังคมและความงามอย่างดารา ด้วยการเสริมความ
งามและการศัลยกรรมความงาม มองว่าความงาม
ของมนุษย์อยูท่ ผี่ วิ กาย เนือ้ หนังเป็นเพียงฉากปิดบัง
ความน่ารังเกียจของอวัยวะในร่างกาย พ้นจากหนัง
ก�ำพร้าแล้วร่างกายมนุษย์มีส่วนใดงามพระพุทธ
องค์เปรียบร่างกายเหมือนถุงบรรจุของเน่าเสียที่มี
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รู รั่วสองทางผิ วหนั ง เป็ นมายาลวงตาบั ง ตาหาก
ผัสสะด้วยความหลงจะท�ำให้เกิดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากมาย ในการหลงความงาม
ในทางวิทยาศาสตร์เองมีการวิจัยพบว่า ผิวหนัง
มีหลายชั้น เป็นเพียงฉากปิดบังอวัยวะภายในการ
ศัลยกรรมความงามแม้จะเกิดจากปัจจัยใดก้อตาม
มั ก จะมี เ หตุ จ ากความไม่ รู ้ จ ริ ง แยกแยะปั ญ หา
ไม่ออกเพราะหากมีความรู้ความเข้าใจมองเห็น
ความเป็นไปของสรรพสิ่งตามหลักความเป็นจริงที่
เรียกว่า กฎไตรลักษณ์ และเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์
ของธรรมชาติและสรรพสิง่ ในจักรวาลแล้วจะเข้าใจ
ความเป็นไปของร่างกายทั้งทางวิทยาศาสตร์และ
ทางพระพุทธศาสนา ความงามทางพระพุทธศาสนา
คือ สามระดับ งามเบื้องต้นด้วยการเป็นผู้มีศีล
งามในท่ามกลางคือมีสมาธิตั้งมั่น และงามในที่สุด
คือมีปัญญารู้และเข้าใจความเป็นจริงของกายว่า
เป็นการรวมกันของธาตุสี่ ดิน น�ำ 
้ ไฟ ลม และมีการ
แตกสลายเปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลาไม่ ค งที่
เกิดการคลายความยึดมัน่ ปล่อยวาง อารมณ์มนั่ อยู่
ในความเป็นกลางไม่ยินดีในงาม หรือไม่งามอีก
ต่อไป

6. องค์ความรู้ที่ได้รับ

ความงามตามกรอบ SOPHISA MODEL
มีความสอดคล้องกับความงามตามแนวคิดของ
พระพุ ท ธศาสนาทั้ ง ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา จึ ง เป็ น
ตัวแบบความงามของสตรีที่เหมาะสม เพื่อให้สตรี
ได้ท�ำความเข้าใจและพัฒนาตนเองตามตัวแบบ
ความงามนี้ อันจะน�ำไปสู่ความงามที่ยั่งยืนต่อไป
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