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       วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองกัลยาณ
ธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมสําหรับการดํารงชีวิตของผูที่มีกัลยาณธรรม ๓)
เพื่อประยุกตหลักกัลยาณธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม  

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา 
ตําราวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตาง ๆ  แลว
นํามาเรียบเรียงนําเสนอในเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบวา กัลยาณธรรม หมายถึง ธรรมอันดีอันงามและเปนหลักปฏิบัติของ
กัลยาณบุคคล ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ คือ เปนธรรมท่ีแสดงคุณคาของบุคคลที่แสดงออกมาทางกาย 
วาจา ใจที่ดี มีความสุจริต มีความเมตตา กรุณา และความประพฤติในส่ิงเปนประโยชนทั้งตอตนเอง
และสังคม พระพุทธองคทรงสรรเสริญบุคคลผูมีกัลยาณธรรมวา เปนผูเสร็จธุระอยูจบพรหมจรรยใน
พระธรรมวินัย การปฏิบัติตนของกัลยาณบุคคลนั้นประกอบดวยการปฏิบัติใน ๓ ข้ัน ไดแก ๑) การ
ปฏิบัติข้ันตน คือ การรักษาศีล  ๒)  การปฏิบัติข้ันกลาง คือ การบําเพ็ญจิตใหสงบ และ ๓)  การ
ปฏิบัติข้ันสูงสุด คือ การปฏิบัติข้ันวิปสสนากรรมฐานเพื่อทําลายกองทุกขทั้งมวล 

 หลักธรรมสําหรับดํารงชีวิตของผูที่มีกัลยาณธรรมนั้น พบวา หลักธรรมเหลานี้
ประกอบดวยสวนสําคัญใน ๒ สวน คือ ๑)หลักธรรมในการครองตน เชน ไตรสิกขา อริยสัจ ๔ 
เบญจศีล-เบญจธรรม และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งเปนหลักธรรมในการพัฒนากาย วาจา ใจ ของ
กัลยาณบุคคล และ ๒) หลักธรรมในการพัฒนาสังคมของกัลยาณบุคคล ไดแก ขันติ-โสรัจจะ 
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สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ อปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งเปนหลักธรรมที่ทําใหกัลยาณบุคคลไดมีสวน
รวมพัฒนาสังคม 
 สําหรับการประยุกตใชหลักกัลยาณธรรมในสังคมไทยนั้น สามารถนํามาใชในการ
พัฒนาชีวิตของบุคคล เชน มีความมั่นใจในความดี ประสบผลสําเร็จ ไมหลงโลก มีความเมตตา 
กรุณา นอกจากน้ี ยังสามารถใชในครอบครัว เชน การจัดการเพื่อรักษาความสัมพันธในครอบครัว
ตามหลักทิศ ๖ เปนตน  บทบาทของผูที่มีกัลยาณธรรมในพระพุทธศาสนานั้น พบวา มีบทบาทใน
ดานการเผยแผพุทธธรรม การทํานุบํารุงดานพระพุทธศาสนา  การแกไขและปองกันภัยอันตรายที่
เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา ดังนั้น สามารถสรุปไดวา การยึดหลักกัลยาณธรรมในการดํารงชีวิตจะ
ชวยแกปญหาสวนบุคคล ปญหาสังคมและเศรษฐกิจได นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาบุคคลไปสู
การมีคุณธรรม จริยธรรม  และจะทําใหเกิดความสงบสุขในสังคมไดอยางทั่วถึง 
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 ABSTRACT 
 The Analytical Study of the Principles of the Virtuous Doctrines for leading 
the  Lives as appearing in the Buddhist Scriptures. 
 This thesis is of 3 objectives, namely:- 

 1.  To study the way of thought about the Virtuous Doctrines in the Buddhist 
 Scriptures. 
 2. To study the Doctrinal principles for the virtuous peoples’ leading their 
lives. 

 3.  To apply the Virtuous Doctrines to the developing of the peoples and the  
societies. 

 This research is a virtuous one by collecting the data from the Three Baskets 
(Tipitaka), the commentaries, the academic Texts, the documents and the concerned 
research work. The research has analyzed and given out the different data, and them 
composed and brought for suggestion in the way of description. 

 From the study, it is found that kanlayān ฺathamma means the good Doctrine 
which is the virtuous peoples’ principles of practice which are of the important 
characteristics as follows:- 
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 They are the Doctrines showing the peoples virtuous, showing out through 
the good body, the good speech and good mind with honesty, loving kindness, 
compassion and good behaviour to oneself and societies. 

 The Buddha admired the persons who are of the virtuous doctrines as the 
persons who have completed the Dhamma and the Vinaya. The virtuous peoples’ 
behaviours consist of the three steps, namely: the first step is the observation of the 
precepts, the second step is the calming of the mind and the third step is the practice of 
the Insight Meditation to destroy all kinds of suffering. 

 From the Doctrinal principles for maintaining the virtuous peoples’ lives, it is 
found that they are composed of 2 import parts, namely:- 1) The Doctrinal principles of 
administrating  themselves such the Threefold Learning, the Four Noble Truths, the Five 
Precepts, the Five Doctrines and the Seven Qualities of a good person all of which are 
the Doctrinal principle for developing the virtuous people’s bodies speeches and the 
minds. 2) The Doctrinal principles in developing the societies are Khanti, Soracca Catu-
Sanghahavatthu, Catu-Brahmavihara, Satta-Aparihaniyadhamma all of which are the 
Doctrinal principles which cause the virtuous people to develop the societies together.  

 Regarding the application of the principles of the virtuous Doctrines to the 
Thai societies, they can be applied to developing the personnel lives and causing them 
to be confident to do goodness and be successful in their lives. Moreover, they are not 
attached to the worldly things and will have Loving Kindness and Compassion. 

 Besides, these Doctrinal Principles of the six Directions (Cha-Disa), can be 
applied to their families, such as the preserving the relationship with the members of 
their families etc. The roles played by those who have the kanlayān ฺathamma in 
Buddhism in spreading Buddha, Dhamma, in improving and in preventing the dangers 
from arising to Buddhism.  
 In conclusion, to have the Principles of the Virtuous Doctrines in carrying out 
the peoples’ lives can help to solve their problems, social problems, and economic 
problem. Besides, the said Doctrinal principles can develop the people to be of the 
virtuous, the ethics, both which can cause the societies to be generally peaceful.  
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บทที่ ๑  บทนํา ๑ 
 ๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ๑ 
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บทที่ ๔  การประยุกตหลกักัลยาณธรรมในการพฒันาสังคมไทย   ๑๐๘ 
 ๔.๑  หลักกัลยาณธรรมสําหรับชีวิต ๑๐๘ 
  ๔.๑.๑  คนมีชวีิตอยูอยางมัน่ใจ ๑๐๘ 
  ๔.๑.๒  คนประสบความสาํเร็จ ๑๐๙ 
  ๔.๑.๓  คนครองเรือนที่เลิศล้ํา ๑๐๙ 
  ๔.๑.๔  คนไมหลงโลก  ๑๑๐ 
 ๔.๒  หลักกัลยาณธรรมสําหรับครอบครัว ๑๑๑ 
  ๔.๒.๑  เวนชัว่ ๑๔ ประการ ๑๑๑ 
  ๔.๒.๒  เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน ๑๑๒ 
  ๔.๒.๓  รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ   ๑๑๓ 
 ๔.๓  หลักกลัยาณธรรมสําหรับสังคม ๑๑๘ 
    ๔.๓.๑  หลักธรรมในการอยูรวมกนัในสงัคม ๑๑๘ 



 ซ

  สารบัญ (ตอ)  
     
   ๔.๓.๒ หลักธรรมสําหรับนกัปกครอง และนักบริหารใน ๑๑๙ 
               - ราชสังคหวัตถุ ๔ ๑๒๐ 
               - พรหมวหิาร ๔ ๑๒๐ 
               - อคติ ๔ ๑๒๑ 
               - หลกัทศพธิราชธรรม ๑๒๑ 
               - จักรวรรดิวัตร ๑๒๒ 
               - สัปปุริสธรรม ๗ ๑๒๔ 
 ๔.๔  หลกักลัยาณธรรมสําหรับเยาวชน ๑๒๘ 
  ๔.๔.๑ แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน   ๑๒๙ 
  ๔.๔.๒  แนวคดิเกี่ยวกับการขัดเกลาเยาวชนดวยวิถพีุทธ          ๑๓๗ 
 ๔.๕  สรปุวิเคราะห ๑๓๙ 
    
บทที่ ๕  สรปุ และขอเสนอแนะ ๑๔๐ 
 ๕.๑ สรุปผลการวจิัย ๑๔๑ 
 ๕.๒ ขอเสนอแนะและวิจยัครั้งตอไป ๑๔๘ 
    
บรรณานุกรม  ๑๕๐ 
ประวัติผูวิจยั    ๑๕๗ 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

การใชอักษรยอ 

อักษรยอชื่อคัมภีรในวิทยานพินธนี ้ ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกทัง้ภาษาบาลีและ
ภาษาไทยฉบบัมหาจุฬาเตปฏกํ  ๒๕๐๐ และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย                        
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ พทุธศกัราช ๒๕๓๙ เรียงตามลาํดบั
ดังตอไปนี ้

พระวินัยปฎก 
วิ.มหา (ไทย) =       วินัยปฎก    มหาวิภังค   (ภาษาไทย)     
วิ.ม. (ไทย) =       วินัยปฎก    มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
วิ.ภิกฺขุนี.  (ไทย) =       วินัยปฎก    ภิกขุนีวิภังค (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) =       วินัยปฎก    จูฬวรรค    (ภาษาไทย) 
           

พระสุตตันตปฎก 
ที.สี. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย    สีลขันธวรรค           (ภาษาไทย)         
ที.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย    มหาวรรค                       (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย    ปาฏิกวรรค                     (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก                (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก          (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย    อุปริปณณาสก           (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย    สคาถวรรค                (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย    นิทานวรรค               (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย    มหาวารวรรค     (ภาษาไทย) 
สํ.ข.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย    ขันธวารวรรค     (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย   เอกกนิบาต     (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย   ทุกนิบาต                 (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย   ติกนิบาต                 (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต             (ภาษาไทย) 
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องฺ.ปฺจก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต            (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ฉักกนิบาต        (ภาษาไทย)      
องฺ.อฏก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต       (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต   (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย     ขุททกปาฐ   (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย     ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย     สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย    อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย     เถรคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถรี.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย     เถรีคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย     ชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย     อุทาน                        (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย     มหานิทเทส    (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย      จูฬนิเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.ปฏิ. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย    ปฏิสัมภิทามรรค        (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปฎก 
อภิ.วิ. (บาลี) =  อภิธรรมปฎก    วิภังค        (ภาษาบาลี) 
 

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 
ที.ม.อ.    (บาลี)  = ทีฆนกิาย      สุมังคลวิลาสนิี    มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาบาลี) 

ม.มู.อ.    (บาลี)  =  มัชฌิมนิกาย   ปปญจสูทนี  มูลปณณาสกอรรถกถา (ภาษาบาลี) 
พระอภิธรรม 

อภิ. สงฺ.    (บาลี)  =  อภิธมฺมปฎก ธมมฺสงฺคิณี    (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.    (บาลี)  =  อภิธมฺมปฎก  วิภงฺค     (ภาษาบาลี) 
 
 
 

การใชคํายอชื่อคัมภีรในพระไตรปฎก 
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 การใชคํายอชือ่คัมภีรในพระไตรปฎกกับวิทยานพินธเลมนี้  ผูวจิัย  ไดใชแบบ  ๓  ตอน  
คือโดยอางชื่อคัมภีร  เลม/ขอ/หนา  เชน ที.ปา ๑/๔๗/๔๒๗.  หมายถึง  ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺค  
เลมที่  ๑ / ขอที่ ๔๗ / หนาที ่๔๒๗. 

การอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี  ใชระบุชื่อคัมภีรและระบุ  เลม/ขอ/ หนา  
ตามลําดับ เชน  วิ.มหา.  (บาลี) ๑/๑/๑  หมายถึง  การอางอิงนั้นระบุถึงคัมภีร  พระวินัยปฎก  
ฉบับภาษาบาลี  เลมที่ ๑  ขอที่ ๑  หนาที่ ๑. 

การอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ใชระบุคัมภีรและระบุถึง เลม/ขอ/หนา  
ตามลําดับ  เชน  ที .ม .  (ไทย )  ๑๐ /๔๐๒ /๓๓๕ .  หมายถึง  การอางอิ งนั้นระบุถึ งคัมภีร                        
พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ ๑๐ ขอที่ ๔๐๒ หนาที่ ๓๓๕. 
 สวนการอางองิอรรถกถา จะแจงชื่อ คัมภีร/ขอ/หนา ตามลําดับ เชน ขุ.ธ.อ. (ไทย),     
๖/๙๔/๓๕๕. หมายถงึ ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา ภาษาไทย ปฐมสมันตปสาทกิา                 
แปล ภาค ๖ ขอ ๙๔ หนา ๓๕๕.    
 



 
บทที่  ๑ 
บทนํา 

 
๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  คัมภีรบันทึกคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ที่พระธรรมสังคหกาจารยไดรวบรวมไวเปน
หมวดหมู  ซึ่งเปนคัมภีรหลักที่เกาที่สุดเปนหลักฐานชั้นตนที่ใหความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  
เรียกวา  พระไตรปฎก  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ไดรับการสืบทอดกันมาดวยการทองจําหรือ
วิธีมุขปาฐะ  ภายหลังพุทธปรินิพพานเมื่อมีเหตุการณ  หรือเร่ืองราวที่ไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติที่พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติไวแลว  พุทธบริษัทไดรวมกันตรวจสอบ  ทบทวนรอย
กรองจัดใหเปนหมวดหมู  เรียกวา สังคายนา  มีหลักฐานวาสังคายนาครั้งที่ ๑  ถึงครั้งที่ ๔  ยังไมมี
การบันทึกคําสอนหรือพระพุทธพจนแตอยางไร  และไดรับการจารึกเปนลายลักษณอักษร ในคราว
สังคายนาครั้งที่ ๕  รัชสมัยของพระเจาวัฏฏคามณีอภัย  ในลังกาทวีป ประมาณ  พ.ศ. ๔๓๓ ๑ 

พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสเร่ืองกัลยาณธรรมไวแลวใน กัลยาณสีลสูตร สุตตันตปฎก 
ขุททกนิกายวา “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีศีลงาม (กัลยาณศีล) มีธรรมงาม (กัลยาณธรรม) และมี
ปญญางาม (กัลยาณปญญา) เราจึงเรียกวาเปนพระอรหันตแทจริง อยูจบพรหมจรรย เปนบุรุษผู
สูงสุด ในธรรมวินัยนี้” ๒  

    ในกัลยาณธรรมชาดก กัลยาณธรรมวรรค ทุกนิบาต ขุททกนิกาย พระ
สุตตันตปฎก พระเจาพรหมทัต ผูครองกรุงพาราณสี แควนกาสีกราบทูลตอพระพุทธเจาถึง บุคคลผู
มีกัลยาณธรรม ไววา      

 “ขาแตพระองคผูเปนจอมชน ในกาลใด บุคคลไดธรรมสมญาวา 
             ผูมีกัลยาณธรรมในโลก ในกาลนัน้นรชนผูมีปญญา ไมควรใหตนใหจาก 
             สมญานั้น  ธรรมดาสัตบุรุษถือเอาสมญานั้น เปนธุระสําคัญแมดวยหิริ”. 
        “ขาแตพระองคผูเปนจอมชน สมญาวา ผูมีกัลยาณธรรมในโลก 
               ขาพระองคพิจารณาถึงสมญานั้นอยู   จักขอบวชในวันนี้   

                                                 
 ๑ พระสุธีวรญาณ (ณรงค  จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตรปริทรรศน, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๗. 
 ๒ ขุ. อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๗/๔๗๐-๔๗๑. 



 ๒

เพราะขาพระองคไมมีความพอใจในการบริโภคกามในโลกนี้” ๓ 
  สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน  มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบันบทบาท
และหนาที่ตลอดจนการดําเนินชีวิต ความออนแอทางดานจิตใจมักทําใหเกิดอาการหวั่นไหวตอส่ิง
ยั่วยุทางอายตนะทั้ง ๖ โดยงาย เนื่องจากขาดทักษะในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง จึงทําให
เพลิดเพลินหลงติดในอารมณ ส่ิงยั่วยุตางๆ เกิดความรุนแรงในความคิด เชนอารมณฉุนเฉียว โกรธ 
เกลียด หงุดหงิด เบื่อหนาย ซึมเศรา ทอแท สับสน วกวน และฟุงซานรําคาญ การพัฒนาทักษะ
ชีวิต เปนการพัฒนาความสามารถทางสังคม ความคิดอาน ความพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน และสิ่งแวดลอมตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ ทําใหสามารถแกไขปญหาในสถานการณวิกฤตที่
กอใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา ตลอดจนเปนความสามารถที่จะสงเสริมสุขภาพของบุคคลและ
ชุมชนดวย ส่ิงที่จะตองไดรับการพิจารณา ก็คือ ทักษะชีวิตที่เปนแกน (core life skill) ๔ หรือทักษะ
ชีวิตพื้นฐานซึ่ งจะตองจัดใหมีการเรียนการสอนให สัมพันธกับการนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 มนุษยมีความจําเปนอยางมากที่จะตองอยูดวยกันเปนหมูคณะ ไมสามารถจะอยูโดด
เดี่ยวของสังคมมนุษย จําเปนตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกันในฐานะตางๆ ทั้งในดานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และการติดตอ เปนตน เมื่ออยูรวมกันเปนสังคมใหญและความความสัมพันธ
เกี่ยวของกันอยูตลอดเวลา บางครั้งทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน ปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด 
ปญหาการละเมิดสิทธิ ปญหาความขัดแยง เปนตน ปญหาเหลานี้มีสามเหตุมาจากการขาด
กัลยาณธรรมเปนประการสําคัญ ๕ 

 คําวา “กัลยาณธรรม” แปลวา ธรรมอันงาม ๕ ประการ คําวา ธรรม หมายถึง สภาพที่
ทรงหรือดํารงรักษาไว ในที่นี้หมายถึงสวนที่ดีมี ๕ ประการคูกับศีล ๕ เรียกวา กัลยาณธรรม จึงมี
ความหมายวา ธรรมอันงามเปนเครื่องบํารุงจิตใจใหงดงาม สรางอัธยาศัยนิสัยที่ดีและประณีต   
ศีลเปนเหตุใหงดเวนไมทําสิ่งที่เปนโทษ ถามีเพียงศีล ก็มีเพียงการงดเวนจากโทษ แตยังไมไดทํา
ความดีอะไรใหกับตัวเลย  ตอเมื่อมีธรรมอยูดวย จึงจะเปนเหตุใหทําความดี เชน รักษาศีลไม      

                                                 
 ๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๗๑/๗๔-๗๕. 
 ๔ พระครูปลัดเสนห ธมฺมวโร และคณะ, การใชทักษะชีวิตในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคของวัยรุน,  (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒๐.  
 ๕ พระมหาหมวด สุกฺกธมฺโม (โฉมศรี), การศึกษาเชิงวิเคราะหแนวความคิดเรื่องความเคารพใน
พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) หนา ๑. 
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ฆาสัตวตัดชีวิต เกิดไปพบคนนอนหลับอยูบนทางรถไฟ มีรถไฟแลนมาแตไกล ควรจะปลุกหรือบอก
เขาได แตไมปลุกจนเขาถูกรถไฟทับตาย อยางนี้ศีลไมขาด เพราะไมไดฆาเขา แตขาดธรรมคือเมตตา 
ตอเมื่อปลุกใหเขารีบหลีกออกจากทางรถไฟดวยเมตตาจิต จึงไดชื่อวามีเบญจกัลยาณธรรม  
เบญจกัลยาณธรรมนี้ ไมตองสมาทานอยางศีล เพียงแตปฏิบัติอบรมปลูกฝงใหมีข้ึนประจําจิตใจ
ดวยตนเองก็พอ พูดใหเขาใจงาย ไดแก ขอปฏิบัติพิเศษที่ยิ่งขั้นไปกวาศีลนั้นเอง ๖ 

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมในปจจุบัน ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดปญหา
อยางรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เร่ืองราวปญหาของเยาวชนปรากฏตามสื่อตางๆเปนประจําทุกวัน ปญหา
ของเยาวชนที่พบเสมอ ไดแก ปญหาเด็กเกเร เรรอน หนีโรงเรียน เด็กกระทําผิด และมีความ
ประพฤติที่ไมถูกตองเหมาะสม การแพรระบาดของการเลียนแบบอยางผูใหญที่ไมดี และการ
เลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก รวมไปถึงปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไมเคยปรากฏมากอนในอดีต 
ปญหาเหลานี้ไดเกิดขึ้นและกอความวิตกกังวลแกบุคคลหลายกลุมในสังคมไทย ๗ 

 เยาวชนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ดาน เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย ความคิด จิตใจ อารมณและสังคม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําให
เยาวชนมีความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง ตองการอิสรเสรี สงอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรม 
หากขาดการเอาใจใสดูแล ฝกฝน อบรมขัดเกลา ประคับประคอง ก็จะทําใหจิตใจของเยาวชนมี
ความออนแอ ไมคอยมีสุข มีความกระวนกระวาย มีความเครียด เมื่อหาทางออกไมได อาจกอใหเกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ เชน การยกพวกตีกัน ฆาตัวตาย เลนการพนัน ลักขโมย เที่ยวกลางคืนคบ
คนชั่วเปนมิตร ด่ืมสุรา เปนตน ความออนแอทางดานจิตใจของเยาวชน มักทําใหเกิดอาการหวั่นไหว  
ตอส่ิงยั่วยุทางอายตนะทั้ง ๖ โดยงาย เนื่องจากขาดธรรมะในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง จึงทําให
เพลิดเพลินหลงติดในอารมณ ส่ิงยั่วยุตางๆ เกิดความรุนแรงในความคิด เชนอารมณฉุนเฉียว โกรธ 
เกลียด หงุดหงิด เบื่อหนาย ซึมเศรา ทอแท สับสน วกวน  และฟุงซานรําคาญ ๘ 

 นักวิชาการเชื่อวา เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ถาเขาไดรับการอบรม เลี้ยง
ดู และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีกัลยาณศีล กัลยาณธรรม 
                                                 
 ๖ พระนิมิตร  กล่ินดอกแกว,  เบญจกัลยาณธรรม.  :  http://www.jariyatam.com/ เขาถึงขอมูลเมื่อ  
(๑/๖/๒๕๕๓). 
 ๗ อรุณวรรณ  บุญเทียบทิฆัมพร, “การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา : กรณีศึกษา
คายคุณธรรมวัดอุโมงค”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๔๑  หนา. 
 ๘ พระปลัดเสนห ธมฺมวโร และ คณะ, การใชทักษะชีวิตในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคของวัยรุน, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒๐. 
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และกัลยาณปญญา   ใหอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี คือมีกัลยาณมิตร ก็เชื่อวาเยาวชนเหลานั้นจะเปน
กัลยณชนของสังคมไทยได ดังคําโบราณกลาวไววา “ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก”  ในการแกปญหา
ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น มิไดมุงใหความสําคัญเฉพาะตัวบุคคล หรือสังคม แตหากมุงให
ความสําคัญตอสภาพปญหาของชีวิตที่เปนองครวมอยางแทจริงของเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสิ่งแวดลอม๙    
  ดังนั้นผูวิจัย  สนใจที่จะศึกษาวิเคราะหเร่ืองการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะของผูที่มี
กัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ในรายละเอียดซึ่งนาจะเปนประโยชนตอวงวิชาการ  การ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสารในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต และผูสนใจทั่วไป 
 
๒.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑  เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 ๒.๒  เพื่อศึกษาหลักธรรมในการดํารงชีวิตของผูที่มีกัลยาณธรรม 
 ๒.๓  เพื่อประยุกตหลักกัลยาณธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
  งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ไดวางกรอบใน
การศึกษาอิทธิพลและแนวความคิดของผูมีกัลยาณธรรมที่ปรากฏในพระไตรปฎก โดยกําหนดใช
พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ เปนแหลงขอมูลหลักในการศึกษา ตลอดถึง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เอกสารและงานวิจัย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
 
๔.  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 ๔.๑  กัลยาณธรรม หมายถึง คุณธรรมที่ดีงาม  ธรรมที่เปนหลักปฏิบัติของกัลยาณชน  
ธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติเปนกัลยาณชน    
 ๔.๒  ผูมีกัลยาณธรรม หมายถึง ผูที่ประพฤติตามหลักกัลยาณธรรม ไดแก คุณธรรมที่
ดีงาม ธรรมที่เปนหลักปฏิบัติของกัลยาณชน ธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติเปนกัลยาณชน ผูประพฤติ
                                                 
 ๙  อรุณวรรณ  บุณเทียบฆัมพร,  การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา :
กรณีศึกษาคายคุณธรรมวัดอุโมงค,  วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๙), หนา  ๑-๒. 
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กัลยาณธรรมเปนปกตินอกจากจะไดชื่อวาเปนกัลยาณชนแลว ชีวิตของผูนั้นยอมสงบสุข ไมมีเวรภัย 
ไมมีศัตรู 
 ๔.๓ พฤติกรรมของผูมีกัลยาณธรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกของ
จิตใจทั้งภายในและภายนอก  เปนการกระทําเพื่อสนองความตองการของบุคคล  ซึ่งบุคคลอื่น
สังเกต  และใชเครื่องมือทดสอบได ในที่นี้หมายเอาความประพฤติหรือการกระทําของบุคคลผูมี
กัลยาณธรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา และใจ  
 ๔.๔ คัมภีรพระพุทธศาสนา หมายถึง คัมภีรทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  คือ 
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสสตาง ๆ  โดยเนนถึงหลักธรรมคําสอนเกี่ยวกับ
หลักกัลยาณธรรม ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  ๔ .๕  บทบาท   หมายถึง   บทบาทของคฤหัสถทุกชั้นวรรณะที่ เข ามานับถือ
พระพุทธศาสนาแลวทํานุบํารุงภิกษุสงฆ  รับฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ประพฤติธรรมจนได
บรรลุธรรม  ชวยเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๔.๖ คฤหัสถ  หมายถึง  พระราชามหากษัตริย  มเหสีของพระราชา  ขาราชการในราช
สํานัก เศรษฐี พอคา ประชาชนทุกชั้นวรรณะ ที่เปนพุทธมามกะ ไดบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง 
 ๔.๗ คติภพ  หมายถึง  สถานที่ไปเกิดของคฤหัสถผูเปนพระอริยบุคคล  ไดแก  โสดาบัน
บุคคล  สกทาคามีบุคคล  และอนาคามีบุคคล   
 ๔.๘ การบรรลุธรรม  หมายถึง  การไดบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งในพระพุทธศาสนา  
ไดแก  โสดาปตติผล  สกทาคามิผล  อนาคามิผล  และอรหัตผล 
 ๔.๙ อริยบุคคล  หมายถึง  บุคคลผูที่ไดบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา  คือ  โสดาบัน  
สกทาคามี  อนาคามี  และอรหันต 

 
๕.  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีเอกสารและงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑ เอกสารที่เกี่ยวของ 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),๑๐  ไดกลาวไวในหนังสือ “พุทธธรรม” วา เปนทั้ง
จุดหมายของชีวิตและจุดหมายของสังคม  และในระหวางนั้นแมยังกาวไปไมถึงขั้นตอนที่แสดงถึง
ความกาวหนาในทามกลาง  ถึงความเปนสัทธานุสารี (ผูเลนรุดไปดวยศรัทธา  หรือผูกาวหนาไป
                                                 

 ๑๐  พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพครั้งที่  ๗, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), ๑,๑๔๕ หนา. 
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ดวยความเชื่อ)๑๑  และธรรมานุสารี  หรือธัมมานุสารี๑๒  (ผูเลนรุดไปดวยความเขาใจธรรม)  ซึ่งเปน
ข้ันตอนที่ไดชื่อวา  เปนผูไดออกดําเนินไปแลวสูความเปนโสดาบัน  เปนผูเดินทางแลวหรืออยูใน
มรรคา  มีแตเดินออกอยางเดียว  ไมถอยกลับ  ซึ่งทานไดจัดใหเขาอยูในชุมชนอารยะหรือหมูสาวก
สงฆดวย  หรือถาหากโอเอ  หวงหนาหวงหลัง  ยังไมแลนรุดออกเดินทางจริง  ก็ยังอาจกาวมาอยูใน
ข้ันเตรียมพรอมที่จะเดินทางได  ที่ทานเรียกวาเปนกัลยาณปุถุชน๑๓  เปนผูมีกัลยาณธรรม๑๔ 
 สมเ ด็จพระญาณสั ง ว ร  (สุ วฑฺฒ โน ) ๑๕  ไ ด ก ล า ว ไ ว ใ นหนั ง สื อ  “หลั ก
พระพุทธศาสนา” วา  “ความดีดังที่กลาวมาแลวนั้นคือบุญ  สวนความชั่วที่ตรงกันขามคือบาป  
คําวาบุญ  แปลตามศัพทวา  ชําระ  ฟอก  ลาง  ทานแสดงวาแบงเปน  ๒ กอน  คือ   
 ๑) บุญที่เปนสวนเหตุ  ไดแก  ความดีตาง ๆ  เรียกวาเปนบุญ  เพราะเปนเครื่องชําระ
ฟอกลางความชั่ว   
 ๒) บุญที่เปนสวนผล  คือความสุข  ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา  “ทานทั้งหลายอยา
กลัวตอบุญเลย  เพราะคําวาบุญนี้เปนชื่อของความสุข”  ดังนี้   บุญที่เปนสวนเหตุคือความดีนั้น
เกิดจากการกระทํา  ถาอยูเฉย ๆ  ไมทําก็ไมเกิดเปนบุญขึ้น  การกระทําบุญเรียกวาบุญกิริยาวัตถุ  
จําตองมีวัตถุ  คือส่ิงที่เปนที่ต้ัง  หรือเร่ืองของการกรทําซึ่งเรียกวาบุญกิริยาวัตถุ  แปลวา  ส่ิงเปน
ที่ต้ังแหงการกระทํา  หรือเร่ืองแหงการกระทําบุญ  ทางพระพุทธศาสนาทานแสดงไวโดยยอ  ๓  
อยางคือ 
 ๑)  ทานมัย  บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 
 ๒)  สีลมัย  บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล  
 ๓)  ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา 

                                                 
 ๑๑ ดู  ม.อ.๒/๑๖๐; วิภงฺค.อ.๓๓๒; วิสุทธิ.ฎีกา.๓/๔๔๘ (พึงพิจารณาเรื่อง โอกัปปนสัทธา  ใน  ที.อ.

๒/๑๖๖; ม.อ.๓/๓๐๒; องฺ.อ.๓/๓๓/ ประกอบดวย). 

 ๑๒ ธัมมานุสารี  หมายถึงผูแลนไปตามธรรม  ทานผูปฏิบัติเพื่อโสดาปตติผล  มีปญญาแกกลา  
บรรลุผลแลวกลายเปนทิฏฐิปตตะ  องฺ.ทุก.อ.  ๒/๔๙/๕๕,  องฺ.สตฺตก.อ.  ๓/๑๔/๑๖๒. 

 ๑๓ ดู  วินย.อ.๑/๒๘๗; ม.อ.๑/๕๕; วิภงฺค.อ.๔๒๗; องฺ.อ.๒/๖๓; อิติ.อ.๗๘; วินย.ฎีกา.๒/๘๓ และพึง
เทียบจูฬโสดาบัน  ในเชิงอรรถกอนดวย (เรียกใหงาย ๆ  วา  กัลยาณชน). 

 ๑๔ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๙๓/๙๓. 
 ๑๕ สมเด็จพระญาณสังวร(สุวฑฺฒโน), หลักพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), ๕๕๙ หนา. 
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 บุญคือความดีทั้ง  ๓  ขอนี้  เรียกวาเปนบุญ  เพราะเปนเครื่องชําระฟอกลางความชั่ว  
ตลอดถึงรากเหงาของความชั่ว  รากเหงาของความชั่วนั้นเรียกวาอกุศลมูล (รากเหงาของอกุศล)  มี 
๓ อยาง คือ โลภะ  อยากได ๑  โทสะ  คิดประทุษรายเขา ๑  โมหะ หลงไมรูจริง  ๑” 
 พระครูศรีวิริยโสภณ ไดศึกษาเรื่อง “สวัสดิการสังคมในพุทธศาสนาเถรวาท” ผล
การศึกษาพบวา การที่จะสั่งสอนใคร หรือชวยเหลือบุคคล ไมวาจะเปนการชวยเหลือทางกําลังกาย 
กําลังวาจา กําลังใจหรือสติปญญาและกําลังทรัพย ดังนี้ 
        ๑) การชวยเหลือทางกําลังกาย ตนมีกําลังแข็งแรงพอที่จะชวยคนอื่นไมหรือไม  หรือ
เปนสวนรวมในการชวยทางกําลังกายไดหรือไม เปนตน 
        ๒) การชวยเหลือทางวาจา คือ การชวยเหลือใหเรียกคนหรือการใหใชเสียง ตนมีเสียง
พอที่จะใชเรียกคนอื่นไดยินหรือไม ถาเสียงตนเองดัง ตกลงชวยได เปนตน 
        ๓) การชวยเหลือทางจิตหรือสติปญญา ตนเปนบุคคลที่มีความรูจริงหรือไม จึงจะชวย
คนอื่น ถามีความรูจริงก็ตกลงชวยได 
        ๔) การชวยเหลือทางทุนทรัพย ตนเองมีพอจะชวยเหลือคนอ่ืนไดหรือไมมีทรัพยพอใช
สอยหรือไม  ไมใชวาชวยเหลือคนอ่ืนหมด  แตตนเองอด ดังนี้เปนตน” ๑๖ 
 มั่น  เสือสูงเนิน๑๗  กลาวไวในหนังสือ “หลักพุทธธรรมกับสังคมไทย” วา  “ธรรม
ทั้งหลายที่จําแนกเปนฝายที่เปนกุศล (ฝายดี) ก็ตาม ที่เปนฝายอกุศล (ฝายชั่ว) ก็ตาม ที่เปนฝาย
อัพยกฤต (ฝายกลางๆ ไมดี ไมชั่ว) ก็ตาม ธรรมเหลานี้ทั้งหมดถือวาเปนกฎของธรรมชาติที่เปนไป
อยางนั้น ถาเหตุคือมีผูทําดีกระแสแหงเหตุปจจัยนั้นก็จะผลักดันไปในทางที่ดี ถาเหตุคือมีผูทําชั่ว
กระแสแหงเหตุปจจัยนั้นก็จะผลักดันไปในทางที่ไมดี 
 เมื่อ  วาอีกนัยหนึ่ง  กระบวนการแหงการไหลเวียนของสวนที่เรียกวา  ความดีงามยอม
หลั่ง  สวนที่เรียกวา  ความดีงามออกมา  สวนกระบวนการแหงการไหลเวียนของสวนที่เรียกวา  
ความชั่วก็ยอมหล่ังสวนที่เรียกวาเปนความชั่วออกมา 
 กระบวนการแหงธรรมเหลานี้  เมื่อวาไปแลว  ก็เปนสวนหนึ่งของอริยสัจ  หรืออริยสัจก็
ถือวาเปนกระบวนการหนึ่งของธรรมเหลานี้ดวย 

                                                 
 ๑๖ พระครูศรีวิริยโสภณ, “สวัสดิการสังคมในพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาต

รมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙,  หนา  ๑ - ๑๒๗. 

 ๑๗ ม่ัน  เสือสูงเนิน, วิชาพุทธธรรมกับสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕),  หนา.  ๑ - ๑๗๘ . 
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 ในธรรมทั้งสองฝาย  คือฝายดีและฝายชั่วมีความเกี่ยวของอยูกับมนุษยทุกๆ  คน  โดย
ไมเลือกชั้น  วรรณะ  ชาติ  โคตร  สกุล  แลว  อริยสัจทั้งสี่ประการก็ยอมเปนของทุกคน  เพราะธรรม  
หรือกฎของธรรมชาติมีอยูอยางนั้น  ดังมีพระพุทธพจนแสดงไวเปนหลักวา 
 “ตถาคต (พระพุทธเจา) ทั้งหลายจะอุบัติหรือไมก็ตาม (หลัก) นั้นก็คงยังมีอยู เปน
ธรรมฐิติ เปนธรรมนิยาม” วา 
 สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง 
 สังขารทั้งปวง ไมทุกข 
 ธรรมทั้งปวง เปนอนัตตา 
 ตถาคตตรัสรู  เขาถึงหลักเหลานั้นแลว  จึงบอก  แสดง  วางเปนแบบ  ต้ังเปนหลัก  
แจกแจง  ทําใหเขาใจงายวา  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  สังขารทั้งปวงเปนทุกข  ธรรมทั้งปวงเปน
อนัตตา 
 จะเห็นไดวา  ธรรมทุกอยางรวมทั้งอริยสัจเปนของมีอยูอยางนั้นตามธรรมชาติรอเพียง
เพื่อใหมีผูที่จะเขาไปรูในสภาพของธรรมทั้งปวงเทานั้น  ถามีผูดําเนินไปตามแนวทางที่รูธรรมนั้นได  
ผูนั้น  สามารถรูไดโดยไมเลือกชั้น  วรรณะ  ดังเชนภูมิธรรมระดับสวรรคก็ดี  ระดับอรูปพรหมก็ดี  ก็
เปนภพภูมิที่มีอยูอยางนั้น  เพียงแตวาถามีผูปฏิบัติตามธรรมที่สมควรจะไปบังเกิดในภพภูมินั้น ๆ  
ไดแลวสวรรคเปนตนจะเปนของเขาทุกคนเสมอกันหมด  ธรรมคืออริยสัจมีลักษณะเชนเดียวกัน  
คือเปนของสําหรับทุก ๆ  คน” 
 วศิน  กาญจนวณิชยกุล  และสมชัย  ศรีนอก๑๘  ไดกลาวไวในหนังสือ “จิตวิทยา
การศึกษา” วา  “จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ  จิตที่ฝกดีแลวนําสุขมาให”  ฉะนั้นใครอยากจะมีความสุขก็
ตองฝกจิต  ตองพัฒนาอารมณและสุขภาพจิต (Mental  Health)  โดยใหความสนใจแก  สุขวิทยา
ทางจิต (Meatal  Hygiene)  ซึ่งเปนเรื่องที่กลาวถึงหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติตนเพื่อบรรลุถึงความ
มีสุขภาพทางจิตที่ดี  ผูที่มีสุขภาพทางจิตดี  คือ  ผูที่ปรับตัวไดเปนอยางดี  สามารถเผชิญความจริง  
และยอมรับความจริงใจไดอยางมีความสุข  เมื่อมีอุปสรรคมาขัดขวางไมทอแท  หรือกลัดกลุมจน
เกินควร  แตจะพยายามฝาฟนอุปสรรคเพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายที่ตองการ...อารมณและสุขภาพจิต
ก็สําคัญยิ่งไมวาเราจะทําอะไร  คิดอะไร  อารมณมักมีบทบาทเขาไปแทรกแซงอยูเสมอ  ไมมากก็
นอย  คนแตละคนยอมมีอารมณและแสดงออกทางอารมณตางกัน  และสามารถควบคุมไดตางกัน  
มีจิตปกติมักใชอารมณและควบคุมอารมณของตนไดดี  คนที่ขาดสุขภาพจิตมักมีอารมณไม
แนนอน  ควบคุมอารมณของตนไมได  ถาเปนเชนนี้มาก ๆ  เขา  เขาก็มีปญหาในทางการปรับตัว  
                                                 

 ๑๘ ดร.วศิน  กาญจนวณิชยกุล, อาจารยสมชัย  ศรีนอก, จิตวิทยาการศึกษา,  (อัดสําเนา). 
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ถาปรับตัวใหเขากับสังคมไมได  ก็ยิ่งควบคุมอารมณไมไดมากขึ้นเปนลูกโซติดตอกันเชนนี้เร่ือยไป
ในที่สุดก็อาจเสียสุขภาพจิตไดมาก ๆ  เชน  ความกลัว  ความกังวล  ความโกรธ  เปนตน 
 อารี  ตัณฑเจริญรัตน (รศ.)๑๙  ไดกลาวไวในหนังสือ “บทสรุปคําสอนวิชา
จิตวิทยา” วา  “มนุษยปุถุชนธรรมดายอมมีความรูสึก  นึกคิด  มีจิตใจ  การเกิดอารมณตอเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตใจจะเปนผลใหการกระทําขึ้นทั่วรางกาย  มีการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบประสาทอัตโนมัติ  และตอม”  ในขณะที่เกิดอารมณ  รางกายจะเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ  
และพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมทําใหพลังงานเพิ่มข้ึน  การควบคุมอารมณจะทําใหพลังงานนั้นคาง
อยูหรือจะตองไประบายออกทางกิจกรรมอื่น  คนเราจําเปนตองหาทางระบายความเครียดที่เกิดขึ้น
โดยการกระทําที่ใหความพอใจไดมากที่สุด  เปนที่ยอมรับของสังคม 
 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอันเนื่องจากอารมณเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติ  
ดังนั้นการยับยั้งหรือเก็บอารมณที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งที่ทําไดยาก  แมวาเราจะสามารถควบคุม
พฤติกรรมจากอารมณได  สามารถยับยั้งหรือเก็บกดอารมณไดก็ตาม  ความเครียดทางอารมณก็
มักจะยังคงเปนเหตุใหเกิดความวุนวายใจมีความของคับใจอยูเสมอ  ดังนั้นจึงควรรูจักควบคุม
อารมณ  รูจักระบายอารมณใหถูกตองเหมาะสม  เพื่อลดความเครียดทางอารมณปละปองกัน
ปญหาอื่น ๆ  ที่จะตามมาภายหลัง...” 
 การขบคิดวินิจฉัยปญหา  จึงตองใชสติปญญา  คือ  คิดดวยสติ  รูตัวอยูเสมอ  เพื่อ
หยุดยั้งและปองกันความประมาทพลาดผิดและอคติตาง ๆ  มิใหเกิดขึ้น  ชวยใหการใชปญญา
พิจารณาปญหาตาง ๆ  เปนไปอยางเที่ยงตรง ทําใหเห็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันเปนกระบวนการได
กระจางชัดทุกขั้นตอน  และวินิจฉัยไดถูกตองวาปญหาที่แทอยูตรงไหน  จะปฏิบัติแกไขไดโดยวิธีใด  
สวนการปฏิบัติไดถูกนั้น  ก็คือปฏิบัติแกไขไดถูกตองตามหลักการ  หลักวิชา  หลักเหตุผล  และ
หลักธรรม  การคิดไดดีปฏิบัติไดถูกนี้เปนเรื่องที่เปนเหตุเปนผลประกอบกัน และสงเสริมสนับสนุน
กัน  เปนปจจัยที่สําคัญในการแกไขปญหา  ทั้งในการดํารงชีวิตและในการปฏิบัติกิจการงาน... 
 พระสมพงษ ติกฺขธมฺโม (ราชเจริญ) ไดกลาวไวใน “ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่อง
มุสาวาทในพุทธปรัชญาเถรวาท” วาผลของการศึกษาวิจัยพบวา มุสาวาทคือคําพูดที่ไมจริง 
ครอบคลุมถึงคําพูดที่ไมดีทั้งหมด การที่จะตัดสินวา คําพูดหรือการกระทําใดผิดศีลขอมุสาวาทหรือไม  

                                                 

 ๑๙ รองศาสตราจารย อารี  ตัณฑเจริญรัตน,  บทสรุปคําสอนวิชาจิตวิทยา, หนา  ๑๑๑  

(อัดสําเนา). 



 ๑๐

หรือไมข้ึนอยูกับองคประกอบ ๔ ประการ คือ  ๑. พูดเรื่องไมจริง  ๒. มีเจตนาพูดใหผิดจากความ
จริง  ๓. พยายามพูดเรื่องไมจริงนั้น  ๔. มีผูอ่ืนรับรูหลงเชื่อและไดรับความเสียหายจากเรื่องไมจริงนั้น   
เมื่อใดที่องคประกอบ ๔ ประการนี้ครบถวน การละเมิดศีลขอมุสาวาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ในเร่ือง
มุสาวาทนี้มีประเด็นปญหาจริยธรรมที่คนสวนมากเขาใจวา หากพูดจริงทําใหสูญเสียกับการพูด
เท็จแลวทําใหไดมาซึ่งผลประโยชน และรักษาผลประโยชนเอาไวได  คนสวนมากมักเลือกพูดเท็จ
มากกวาพูดจริง สอดคลองกับพุทธปรัชญาที่วา “สัตวผูงดเวนจากมุสาวาทมีนอย โดยแทจริงแลว  
สัตวผูไมงดเวนจากมุสาวาทมีมากกวา”  คนสวนมากเขาใจวา การละเมิดศีลขอมุสาวาทมีโทษ
นอยกวาการละเมิดศีลขออ่ืน ๆ แตพุทธปรัชญาถือวา มีโทษมากเทากัน ดังนั้น บุคคลจึงควร
รักษาการพูดจริงไวยิ่งชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนสุขสูงสุด คือ นิพพาน ๒๐ 
  พระอุบล กตปฺุโญ (แกววงษลอม) ไดกลาวไวใน “การศึกษาวิเคราะหคุณคา
ของศีลที่มีตอสังคมไทย”  วาผลการศึกษาพลวา ศีลเปนหลักความประพฤติทางกาย วาจา และ
การเลี้ยงชีพสุจริตโดยมีเจตนาเปนเครื่องประพฤติงดเวนจากทุจริต เพื่ออบรมจิตใจใหต้ังอยูในกุศล
ธรรมทั้งหลาย การฝกอบรมตนในทางที่มีความสัมพันธระหวางกายกับใจ  คุณธรรมที่มีฐานมาจาก
ศีลยอมมีคุณคาที่รักษาและสงเสริมคุณภาพของจิตใจ ประโยชนที่ตองการจากศีล คือการควบคุม
ความประพฤติ ปองกันไมใหตกไปสูความชั่ว จิตใจสงบจากกิเลส เปนสมาธิที่สงคุณคา สนอง
ปญญาที่เกื้อกูลแกการกําจัดอวิชชา และความบริสุทธิ์หลุดพน  ศีลในทางดานสังคม ซึ่งมุงเนน
ฝายของวินัยยอมครอบคลุมการจัดระเบียบดานนอกทั้งหมดรวมถึงขอกําหนดกฎเกณฑ 
ขนบธรรมเนียมและขอปฏิบัติ กิจการทั้งหลายของหมูชน ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม และ
สภาพที่ควรจัดไดใหความสัมพันธกับดานจิตใจสงผลออกมาสูสังคม คุณคาของศีลทางสังคม คือ 
สรางความสัมพันธทางสังคมดวยการปรับการแสดงออกทางกาย  วาจา ใหเรียบรอยเกื้อกูลใน
ความเปนอยูรวมกันดวยดี จิตใจของสมาชิกในสังคมประกอบดวยเมตตาและกรุณามีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน ทําใหเกิดสภาพความเปนอยูเกื้อกูลแกการปฏิบัติกิจตาง ๆ ๒๑ 
 
 
                                                 
 ๒๐ พระสมพงษ ติกฺขธมฺโม (ราชเจริญ), “การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องมุสาวาทในพุทธปรัชญา
เถรวาท”   วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๑), บทคัดยอ.  
 ๒๑ พระอุบล กตปฺุโญ (แกววงษลอม), “การศึกษาวิเคราะหคุณคาของศีลที่มีตอสังคมไทย”  
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 
บทคัดยอ. 



 ๑๑

 ๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 พระครูประโชติโพธิธรรม (ไชยรัตน) ทําวิจัยเรื่อง   “ศึกษาวิเคราะหลักษณะของ
คนพาลกับบัณฑิตในพระพุทธศาสนา”  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมที่เปนบัณฑิตวา “คนเรา
อาจจะคิดชั่ว  หรือพูดชั่วได  แตทายที่สุดเมื่อทําดีอยางตอเนื่องเปนปกติ  ไมไดเกิดจากการเสแสรง
แลว  หลักของศาสนาเอง  ก็พิจารณาถือเอาความประพฤตินั้นเปนเครื่องตัดสินวาเปนคนดี  หรือ
เปนคนชั่ว  เพราะมีหลักความจริงที่ศาสนาเองก็ตองยอมรับวา  การเกิดเปนคนนั้นมีทั้งดีและชั่ว
ปะปนกันอยู  ไมไดดีหรือชั่ว  เพราะชาติกําเนิด  หรือชาติตระกูล  แตดีชั่วเพราะเกิดจากความ
ประพฤติ ดังนั้น  จึงกลาววา “ดีหรือชั่วนั้น  ใหดูไดจากความประพฤติหรือการกระทํา”๒๒ 
  พระมหาภาษิต  สุภาสิโต  (สุขวรรณดี)  ทําวิจัยเรื่อง   “ชีวิตในอุดมคติตาม
ทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท”  ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมที่
มุงเนนเอาความเจริญทางดานวัตถุเปนจุดหมายชีวิต  คนจึงมีคานอยกวาเงิน  ความยุติธรรมมีคา
นอยกวายศศักดิ์และลาภและสักการะอันผูปกครองจะพึงได  ความยุติธรรมและศีลธรรมของ
ผูปกครองจึงหายไปพรอม ๆ  กับความโลภในลาภและยศศักดิ์  ซึ่งจะกลายเปนปญหาโยงใยกับ
สังคม  จะเห็นไดวาการแกไข  โดยการพัฒนาทางวัตถุหรือเศรษฐกิจอยางเดียวไมมีทางสําเร็จลงได
โดยธรรมชาติของคนผูมีกิเลสยอมจะไมมีเต็มไมมีพอมีแตพรองและแสวงหาอยางไมมีที่สุดเพื่อ
สนองตัณหาของตน  ดังนั้น  บทบาทของศีลธรรมและคุณธรรมจึงยังมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา
ควบคูกันไปพรอม ๆ  กับความเจริญทางดานอื่น ๆ  ดวยเชนกัน” ๒๓ 
 พระมหาอํานวย  ทีปธมฺโม (มีราก)    ทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลัก
คําสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมโหสถชาดก” ผลการศึกษาพบวา เบญจศีลก็
เหมือนกัน   การสํารวม   วาจา   คือ   การรักษาศีลที่ถูกตอง   ในทุกวันนี้ทางสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเองก็ไหชาวพุทธไดปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  เพื่อใหสังคมไทยเราจะไดอยู
เปนสุขเหมือนในอดีตที่ผานมา  โดยไมใหเบียดเบียนกัน เปนตน  เพราะหากสังคมไทยเรามีศีล  ๕  
เปนที่ต้ังแลว  ปฏิบัติตามศีล  ๕  อันเปนศีลพื้นฐานสําหรับมนุษยทุกคนแลว  เชื่อเหลือเกินวา

                                                 

 ๒๒ พระครูประโชติโพธิธรรม (ไชยรัตน), “ศึกษาวิเคราะหลักษณะของคนพาลกับบัณฑิตใน
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙,  ๘๖  หนา. (อัดสําเนา). 

       ๒๓  พระมหาภาษิต  สุภาสิโต (สุขวรรณดี),  “ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถร
วาท”  วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๒, ๑๒๔ หนา (อัดสําเนา). 



 ๑๒

ปญหาตาง ๆ  คงไมเกิดขึ้นอยางมากมายเหมือนทุกวัน  สวนการแกปญหาก็สรุปอยูในประเด็นนี้
เหมือนกัน” ๒๔ 
 พระครูสุวรรณธรรมาภรณ   ทําวิจัยเรื่อง   “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักคําสอน
ของพระพุทธเจาที่ปรากฏในวิธุรชาดก” ผลการศึกษาพบวา บุคคลในสังคมจะตองเปนผู
ประกอบดวยความซื่อสัตยความจริงใจตอตนเองและผูอ่ืน  เชน  ในกรณีของสามีภรรยาจะมี
ความสุขนั้นจะตองมีความซื่อสัตยตอกันและกัน  ไมนอกใจซึ่งกันและกัน  จะตองเปนผูที่กลาว
ความจริงไมพูดคําเท็จหลอกลวงผูอ่ืนใหเกิดความเสียหาย  จะทํากิจการใด ๆ  ตองประกอบดวย
ความจริงใจ  และศึกษาใหเขาใจในความจริงอันสูงสุด  เชน  เขาใจในทุกข  สมุทัยโรธและมรรค  
หลักธรรมเหลานี้ผูหวังความเจริญ  ควรจํานําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหเกิดความสุขแก
ตนเองและสังคม” ๒๕ 
 สินชัย  วงษจํานงค  ทําวิจัยเรื่อง   “การศึกษาคติภพของคฤหัสถผูเปนพระ
อริยบุคคลในพระพุทธศาสนา”  ผลการศึกษาพบวา เ ร่ืองคติภพของคฤหัสถผู เปนพระ
อริยบุคคล  ในพระพุทธศาสนา  ไดบทสรุปและขอเสนอแนะไววา “การจะเปนบุคคลที่สมบูรณใน
พระพุทธศาสนานั้น  บุคคลจะตองฝกฝนอบรมจิตในระดับตาง ๆ  ถาเปนปุถุชนสามัญก็ปฏิบัติ
ธรรมใหอยูในวิสัยที่สามารถจะปฏิบัติได  หากมีศรัทธาจะปฏิบัติธรรมใหสูงขึ้น  พระพุทธศาสนาก็
ใหอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติ  จนกระทั่งสําเร็จเปนพระอรหันตซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด  สวน
การไมบรรลุถึงเปาหมายที่ประสงคที่ต้ังใจไวก็ไมไดหมายความวาเปนความลมเหลวในชีวิตทาง
ธรรม  การปฏิบัติธรรมในระดับสูงจะประสบความสําเร็จหรือไม  ไมใชเฉพาะตัวของเราในปจจุบัน
เทานั้นเปนผูกําหนด  ตองแลวแต “กรรม”  เปนผูกําหนดดวย  ซึ่งไมวาจะเปนกรรมในอดีตหรือ

                                                 

 ๒๔  พระมหาอํานวย  ทีปธมฺโม (มีราก), “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในมโหสถชาดก”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๙๘  หนา. (อัดสําเนา). 
 ๒๕  พระครูสุวรรณธรรมาภรณ, “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ
ในวิธุรชาดก”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๔๙,  ๑๐๘  หนา. (อัดสําเนา). 



 ๑๓

ปจจุบันก็ตาม  ยอมเปนตัวแปรที่สําเร็จในแตละขั้นตอนนั้น  ยอมเปนเครื่องวัดระดับจิตที่แตกตาง
กันในดานคุณภาพของจิตที่สามารถลดละกิเลสได” ๒๖ 
 พระมหาศรีสุพรณ  อตฺตทีโป (คํานนท),   ทําวิจัยเรื่อง     “การประยุกตใชวาจา
สุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีรขุททกนิกาย เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา”  ผลการศึกษา
พบวา วาจาสุภาษิตหมายถึงคําพูดที่กลาวดีแลว  ถือเปนคติได  ไมมีโทษ  ไพเราะเสนาะหู เปนวจี
สุจริต  กลาวดวยธรรมที่นําออกจากทุกข  ซึ่งพูดหรือเปลงเสียงทําใหผูฟงเขาใจเนื้อความได  รวม
ความวา  วาจาใดก็ตามที่ไมเบียดเบียนกายและใจของตนและคนอื่นใหเดือดรอน  วาจานั้นเปน
วาจาสุภาษิตแท  ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสแสดงองคประกอบของวาจาสุภาษิตไวในพระสูตร ๒ แหง 
ไดแก ในสุภาษิตสูตร  ตรัสองคประกอบไว ๔ ประการ  และในวาจาสูตร  ตรัสองคประกอบไว ๕ 
ประการ  โดยทรงสรุปไววา  วาจาที่ประกอบดวยองคประกอบดังกลาวนี้  เปนวาจาสุภาษิต  ไม
เปนวาจาทุพภาษิต  ไมมีโทษ  ผูรูทั้งหลายไมติเตียน  และเปนมงคลสูงสุดในชีวิต” ๒๗ 

  ไพโรจน  ศุภทีปมงคล  ทําวิจัยเรื่อง   “การศึกษาวิเคราะหบทบาทของจิตตคห
อุบาสกที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา”  ผลการศึกษาพบวา “บุคคลที่จะบรรลุธรรมเปน
อริยบุคคลนั้น  พุทธบริษัท ๔  สามารถบรรลุธรรมไดทุกคนหากบุคคลนั้นมี  ฉันทะ  เพียรพยายาม 
เพียรพยายาม  มีความพรอมแลวก็สามารถบรรลุเปนอริยบุคคลไดไมมีขอจํากัดวาจะตองคนชาติ
ชั้นวรรณะใด มีฐานะอยางใด  ยากจน  มั่งมี  เปนหญิงหรือชาย  เปนคฤหัสถหรือบรรพชิต” ๒๘ 

 
 
 
 

                                                 

 ๒๖ สินชัย  วงษจํานงค, “การศึกษาคติภพของคฤหัสถผูเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๑๒๐  หนา. (อัดสําเนา). 
 ๒๗  พระมหาศรีสุพรณ  อตฺตทีโป (คํานนท), “การประยุกตใชวาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีรขุททก
นิกาย เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, ๒๓๖ หนา. (อัดสําเนา). 
         ๒๘  ไพโรจน  ศุภทีปมงคล, “การศึกษาวิเคราะหบทบาทของจิตตคหบดีอุบาสกที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๑๗๓ หนา. (อัดสําเนา). 



 ๑๔

๖.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๖.๑ การดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร  มีวิธีดําเนินการและลําดับข้ันตอนของการ
วิจัย ดังตอไปนี้  คือ 
 ๖.๑.๑ สํารวจเอกสารและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
ที่เกี่ยวของจากขอมูลตอไปนี้ 
 ๖.๑.๒ เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณวิเสสตาง ๆ 
  ๖.๑.๓ เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสาร งานวิจัย และหนังสือ
อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ 
 ๖.๒ การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจาก
แหลงขอมูลดังกลาวขางตนนั้นแลว  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้  
 ๖.๒.๑  ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เปรียบเทียบกับขอมูล  
 ๖.๒.๒  ผูวิจัยใชหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  เปนเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูล  แลวเสนอผลการวิเคราะหโดยการพรรณนา 
 
๗.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑  ทําใหทราบความหมาย  ลักษณะ ประเภท และพฤติกรรมของผูที่มีกัลยาณธรรม
ในพระพุทธศาสนา 
 ๗.๒  ทําใหไดทราบผลวิจัยอิทธิพลแนวความคิดของผูที่มีกัลยาณธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 ๗.๓  ทําใหสามารถนําประยุกตใชหลักกัลยาณธรรมกับบุคคลและสังคมไทยไดอยาง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๒ 
หลักกัลยาณธรรมและคุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรม  

ในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 

 ในบทนี้ผูวิจยัไดจัดลําดับสวนที่เกี่ยวของกบัเร่ืองหลักกัลยาณธรรมและคุณลักษณะของผู
ที่มีกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนาไวเปนขอหัวยอย  ดังนี ้
    ๒.๑  แนวคดิและหลักกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 ๒.๒  คุณลักษณะของกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓  ตัวอยางของผูที่มีกัลยาณธรรมที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
 
๒.๑  แนวคิดและหลกักลัยาณธรรมในคัมภีรพระพทุธศาสนา  

๒.๑.๑  ความหมายกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช, ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) ไดกลาวถึงกัลยาณธรรมวา  

กัลยาณธรรม  แปลวา  ธรรมอันดี,  ธรรมอันงาม  หมายถึงคุณธรรมที่ดีงาม  ธรรมที่เปนหลัก
ปฏิบัติของกัลยาณชน  ธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติของกัลยาณชน  ผูประพฤติกัลยาณธรรมเปนปกติ
นอกจากจะไดชื่อวาเปนกัลยาณชนแลว  ชีวิตของผูนั้นยอมสงบสุข  ไมมีเวรภัย  ไมมีศัตรูโดยตรงคือ 
เวนจากฆาสัตว เวนจากลักทรัพย เวนจากพูดเท็จ เวนจากดื่มสุราเมารัย และประพฤติพรหมจรรย
คือเวนจากกาเมถุนธรรม  โดยออมไดแกเบญจศีลเบญจธรรมซึ่งเปนหลักปฏิบัติเบื้องตนของมนุษย  
ที่ทําใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ  และทําใหมนุษยตางจากสัตวโลกประเภทอื่น ๑ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  กลาววา เบญจกัลยาณธรรม หมายถึง ธรรม ๕, 
ธรรมอันดีงามหาอยาง, คุณธรรมหาประการ คูกับเบญจศีล เปนธรรมเกื้อกูลแกการรักษาเบญจศีล 
ผูรักษาเบญจศีลควรมีไวประจําใจ - the five ennobling virtues; virtues enjoined by the five 
precepts ๒       จากขอความดังกลาวทําใหเห็นไดวามีลักษณะความหมายที่สอดคลองและเปนไป

                                                  
 ๑ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี  สุรเตโช, ป.ธ. ๙, ),  พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน ชุด 
คําวัด.  (วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร  :   ๒๕๔๘),  หนา  ๑๐. 
 ๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (พิมพครั้งที่ ๑๐). 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา  ๙. 



 ๑๖

ในแนวทางเดียวกันเบญจศีลเบญจธรรมซึ่งเปนหลักปฏิบัติเบื้องตนของมนุษย  ที่ทําใหเปนมนุษย
โดยสมบูรณ  และทําใหมนุษยตางจากสัตวโลกประเภทอื่นซึ่งเปนพื้นฐานของความเปนมนุษย 

เบญจกัลยาณธรรม แปลวา ธรรมอันงาม ๕ ประการ คําวา ธรรม หมายถึง สภาพที่
ทรงหรือดํารงรักษาไว ในที่นี้หมายถึงสวนที่ดีมี ๕ ประการคูกับศีล ๕ เรียกวา กัลยาณธรรม จึงมี
ความหมายวา ธรรมอันงามเปนเครื่องบํารุงจิตใจใหงดงาม สรางอัธยาศัยนิสัยที่ดีและประณีต ศีล
เปนเหตุใหงดเวนไมทําสิ่งที่เปนโทษ ถามีเพียงศีล ก็มีเพียงการงดเวนจากโทษ แตยังไมไดทําความดี
อะไรใหกับตัวเลย ตอเมื่อมีธรรมอยูดวย จึงจะเปนเหตุใหทําความดี เชน รักษาศีลไมฆาสัตวตัด
ชีวิต เกิดไปพบคนนอนหลับอยูบนทางรถไฟ มีรถไฟแลนมาแตไกล ควรจะปลุกหรือบอกเขาได แต
ไมปลุก จนเขาถูกรถไฟทับตาย อยางมีศีลไมขาด เพราะไมไดฆาเขา แตขาดธรรมคือเมตตา 
ตอเมื่อปลุกใหเขารีบหลีกออกจากทางรถไฟดวยเมตตาจิต จึงไดชื่อวามีเบญจกัลยาณธรรม เบญจ
กัลยาณธรรมนี้ ไมตองสมาทานอยางศีล พียงแตปฏิบัติอบรมปลูกฝงใหมีข้ึนประจําจิตใจดวย
ตนเองก็พอ พูดใหเขาใจงาย ไดแก ขอปฏิบัติพิเศษที่ยิ่งขั้นไปกวาศีลนั้นเอง 

ความหมายในพจนานุกรม ไทย-ไทย  เกี่ยวกับ กัลยาณธรรม คําแปล ๒  
ความหมาย  คือ [กัน-ละ-ยา-นะ-ทํา] น. คุณธรรมอันดีงาม, และคุณธรรม ๕ ประการที่ผูรักษาศีล 
๕ ควรจะตองปฏิบัติควบกันไป เรียก วา เบญจกัลยาณธรรม คือ  

๑. เมตตากรุณา(คูกับศีลขอที่ ๑)  
๒. สัมมาชีวะ (คูกับศีลขอที่ ๒)  
๓. กามสังวร (คูกับศีลขอที่ ๓)  
๔. สัจจะ (คูกับศีลขอที่ ๔)  
๕. สติ (คูกับศีลขอที่  

กัลยาณมณเทียร น. ศาล (เทพารักษ) หรือที่อาศัย อันประกอบดวยความสุขหรือ
ความรุงเรือง. 

กัลยาณธรรมชาดก กัลยาณธรรมวรรค ทุกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย ชาดก พระ
สุตตันตปฎก วา  กัลยาณธรรมชาดก  ผูมีกัลยาณธรรม 

“ขาแตพระองคผูเปนจอมชน ในกาลใด บุคคลไดธรรมสมญาวา     
ผูมีกัลยาณธรรมในโลก ในกาลนั้นนรชนผูมีปญญา ไมควรใหตนใหจาก 
สมญานั้น  ธรรมดาสัตบุรุษถือเอาสมญานั้น เปนธุระสําคัญแมดวยหิริ”. 
 



 ๑๗

“ขาแตพระองคผูเปนจอมชน สมญาวา ผูมีกัลยาณธรรมในโลก 
ขาพระองคพิจารณาถึงสมญานั้นอยู จักขอบวชในวันนี้   
เพราะขาพระองคไมมีความพอใจในการบริโภคกามในโลกนี้” 

พระมหาประดิษฐ   จิตฺตสํวโร  กลาววา  เบญจกัลยาณธรรม” หมายถึง ธรรมที่ทํา
ใหเปนคนงาม ธรรมที่ทําใหเปนคนงามหรือธรรมอันดีงาม  ๕  อยาง ไดแก 

๑) ใจดีมีเมตตา  เมตตากรุณา  คือ ความรักและปรารถนาดีที่จะใหผูอ่ืนมีความสุข 
และมีความสงสารคิดที่จะชวยใหผูอ่ืนพนจากทุกขภัยความเดือดรอนทั้งปวง เอื้อเฟอและแบงปน
น้ําใจใหสังคม มีจิตใจเมตตาปราณีตอเพื่อนมนุษย หรือแมกระทั่งตอหมูสัตวทั้งหลาย มักจะมี
หนาตาที่ผองใสอิ่มเอิบ มีสงาราศี ผิดกับคนที่มีจิตอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนตอผูอ่ืน ความ
เมตตาอยางไมมีประมาณนี้ ถือวาเปนตัวยาที่วิเศษในการที่จะเสริมความงามใหอยางยิ่งยวด 

๒) ใฝหาอาชีพสุจริต  สัมมาอาชีวะ  คือ การทํามาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ไม
หลอกลวงหรือโกงคนอื่นใหเสียหายไมฉอราษฎรบังหลวงไมทรยศตอสังคมประเทศชาติเชน คายา
เสพติดหรือคาประเวณีเปนตน ไมเปนคนลักเล็กขโมยนอย  อันจะกอความเดือดรอนตามมา  
เพราะการเห็นแกส่ิงเล็กนอย เห็นวาไมมีใครรู แตถึงแมไมมีใครรู  ฟาก็รู  ถึงแมฟาไมรู แตเรารู  ทํา
มาหากินที่สุจริตแมจะรวยชา แตก็มีความสุขนาน ดีกวาทุจริตประพฤติมิชอบ  รวยเร็ว แตก็อยูไม
นาน  อยูไดดวยความหวาดระแวง  ไมมีความสุข หนาตาก็ไมผองแผว อันเกิดจากจิตใจที่ไมสะอาด 

๓) ไมคิดเฟอฟุง  กามสังวร  คือ การสํารวมระวัง ควบคุมตนในเรื่องกามารมณ ความ
ตองการทางเพศใหพอเหมาะพอดี ไมใหหลงใหลในรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส ตามกระแสแฟชั่นนิยม 
ที่ผิดธรรมผิดทางหรือเกินพอดี จนทําใหตนเอง ครอบครัว และสังคมตองเดือดรอน  พอใจยินดีใน
คูครองตัว ไมมัวเมาเจาชูจนเกินงาม   ควบคุม และยับยั้งอารมณที่กอใหเกิดปญหา  รักษาจิตของ
ตนดี  ไมใหอารมณอยูเหนือเหตุผล เพราะบางครั้งอํานาจของอารมณอาจทําใหอนาคตพังทลาย
ลงไดในพริบตา นํามาซึ่งความนารังเกียจตอผูพบเห็น ฉะนั้นจะทําอะไรก็ใหอยูในความพอดี  เมื่อ
พอดีก็จะพองาม  ความงามที่แทจริงก็จะตามมา 

๔) มุงมั่นจริงใจ  มีสัจจะ  คือ มีความซื่อสัตยสุจริต ซื่อตรงตอหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ 
จริงใจตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งตอหนาและลับหลัง ไมสับปลับกลับกลอกที่เรียกวาหนาไหวหลัง
หลอก  เปนคนตรงตอหลักการและความถูกตอง  การเปนคนมีสัจจะ  จะเปนเสนหอยางมากใน
การเขาสังคม เปนที่เชื่อถือของคนในสังคม ไมวาใครก็ตามจะใหความไววางใจ อยางไมรีรอ  นับวา
เปนความงามที่มีผลสําคัญตอชีวิต หนาที่การงาน  อันจะสงผลถึงอนาคตความมั่นคงในชีวิต 



 ๑๘

๕) ทําสิ่งใดใหรูตัว มีสติสัมปชัญญะ  คือ ฝกตนใหเปนคนหนักแนนในอารมณ รูจักยั้ง
คิด และควบคุมความรูสึกตัวอยูเสมอวาสิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา ส่ิงใดมีคุณใหโทษมีประโยชน
และไรสาระ ตลอดจนระวังมิใหเปนคนมัวเมาประมาทในทุกลมหายใจเขาออก มีสติรูตัวอยูทุก
ขณะจิต คิดไมผิดพลาด พูดไมผิดพลาด และทําไมผิดพลาด การมีสตินับวาเปนสิ่งสําคัญตอชีวิต
อยางมาก ความระลึกได และความรูสึกตัวในทุกขณะที่กระทํา จะกอใหเกิดความผิดพลาดนอย  
หรือแทบจะไมมีเลย  การมีสตินั้น เปนขอสําคัญที่พระพุทธองคไดตรัสสอน เพราะสติเปนหัวใจของ
ทุกอยาง  ของทุกการกระทํา  หรือที่เรียกวา สมาธิ ก็คือ การฝกสติ นั่นเอง เมื่อฝกสติบอยเขา  
ความหลงมัวเมาในมายา ก็จะไมมี  เมื่อไมมีความหลง  การรูตามความเปนจริงก็จะเกิดขึ้นมา  
และเมื่อใดที่มีสติรูตามความเปนจริงแลว จิตก็จะไมมีความทุกข  เมื่อไมมีความทุกข  ความสุขก็จะ
บังเกิด   เมื่อสุขบังเกิด ความสบายใจ  ความผองใส แชมชื่น ความปติ เอิบอ่ิม ที่ปรากฏในจิตใจ ก็
จะแสดงออกมาทางสีหนา กิริยาทาทาง  ที่เรียบรอย งดงาม  ความสวยงามที่แทจริงก็จะเกิดขึ้น 

ความงามที่เปนรูปกายภายนอกถือวาเปนรูปสมบัติ ใครมีพรอมบริบูรณนับวาโชคดี ที่
เกิดมาหลอสวย  รวย  ฉลาด กันไปดวย เปนการเสริมสวย สรางเสนหใหกับตนเองดวยวิธีที่งายๆ ที่
ไมตองอดอาหาร  ไมตองเจ็บตัว และไมตองกลัวจน  เรียกวาสวยแบบมีคุณคา จายแพงกวาทําไม
ละคะ ประหยัดกวากันเยอะเลย  สวยแบบนี้เขาเรียกวาสวยนาน สวยไมสราง  ดูอยางไรก็ไมจืด
ใครๆก็อยากที่จะคบคาสมาคมดวย  จึงถือวาเปนสุดยอดของความสวย ที่คุณสามารถสรางขึ้นมา
ดวยตัวของคุณเอง จะสวยอยางเบญจกัลยาณี จะตองมีเบญจกัลยาณธรรมดวย ดังคํากลอนที่วา 
                 คนจะงาม             งามน้ําใจ               ใชใบหนา 
                 คนจะสวย             สวยจรรยา             ใชตาหวาน 
                คนจะแก               แกความรู               ใชอยูนาน 
                คนจะรวย              รวยศีลทาน            ใชบานโต ๓ 

ความหมายในพระไตรปฎก วาดวยภิกษุผูมีกัลยาณศีล กัลยาณธรรม กัลยาณ
ปญญา ๔  ดวยพุทธพจนที่วา 

"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีกัลยาณศีล กัลยาณธรรม กัลยาณปญญา ยอมเปนผู
เสร็จธุระอยูจบพรหมจรรยในพระธรรมวินัย เราเรียกวาอุดมบุรุษ  

                                                  
 ๓ พระมหาประดิษฐ   จิตฺตสํวโร    น.ธ.เอก, ป.ธ.๓    http://www.cdthamma.com/= สืบคนเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓. 
 



 ๑๙

๑) ภิกษุเปนผูมีกัลยาณศีล คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีศีลสํารวมในพระปาฏิโมกข 
(ศีลที่สําคัญของภิกษุ) สมบูรณดวยอาจาระและโคจร (มารยาทและการไปแตในที่ที่สมควร) เห็น
ภัยในโทษเล็กๆ นอยๆ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอชื่อวามีกัลยาณศีลด่ังกลาวมานี้
แล  

๒) ภิกษุผูมีกัลยาณศีลด่ังนี้แลว จะชื่อวามีกัลยาณธรรมอยางไร? ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ประกอบเนืองๆ ซึ่งการอบรมธรรม อันเปนไปในฝายแหงการตรัสรู ๓๗ ประการ๕ อยู เธอชื่อ
วามีกัลยาณธรรม ด่ังกลาวมานี้แล  

๓) ภิกษุผูมีกัลยาณศีล กัลยาณธรรมดั่งนี้แลว จะชื่อวามีกัลยาณปญญาอยางไร? 
ภิกษุในพระธรรม วินัยนี้ ทําใหแจงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ๖ อันไมมีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ดวย
ปญญาอันยิ่งของตนในปจจุบันอยู เธอชื่อวามีกัลยาณปญญาอยางนี้แล  

๔) ภิกษุผูมีกัลยาณศีล กัลยาณธรรม กัลยาณปญญาดั่งนี้แลว ชื่อวาเสร็จธุระ อยูจบ
พรหมจรรย เราเรียกวาอุดมบุรุษ." ๔    

สรุปไดวา  กัลยาธรรม  หมายถึง  ธรรมอันดี,  ธรรมอันงาม  เปนธรรมที่ดีงาม,  ธรรมที่
เปนหลักปฏิบัติของกัลยาณชน,  ธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติเปนกัลยาณชน  ผูประพฤติกัลยาณธรรมเปน
ปกตินอกจากจะไดชื่อวาเปนกัลยาณชนแลว  ชีวิตของผูนั้นยอมสงบสุข  ไมมีเวร  ไมมีศัตรู         
กัลยาณธรรม  โดยตรงคือ เวนจากฆาสัตว  เวนจากลักทรัพย  เวนจากพูดเท็จ  เวนจากดื่มสุรา
เมรัย  และประพฤติพรหมจรรยคือจากเมถุนธรรม  โดยออมไดแก เบญจศีล-เบญจธรรม  และ
กัลยาณธรรม เปนหลักปฏิบัติเบื้องตนของมนุษย  ทําใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ และทําใหมนุษย
ตางจากสัตวโลกประเภทอื่น  บางครั้งจึงเรียกกัลยาณธรรมวา มนุษยธรรม 

ความหมายวาดวย  เบญจกัลยาณธรรม 

เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม (ธรรม ๕, ธรรมอันดีงามหาอยาง, คุณธรรมหา
ประการ คูกับเบญจศีล เปนธรรมเกื้อกูลแกการรักษาเบญจศีล ผูรักษาเบญจศีลควรมีไวประจําใจ - 
the five ennobling virtues; virtues enjoined by the five precepts) 

๑) เมตตาและกรุณา (ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญ และความ
สงสารคิดชวยใหพนทุกข - loving-kindness and compassion) คูกับศีลขอที่ ๑ 

                                                  
 ๔ ข. อิติ. (ไทย), ๒๕/๙๗/๔๗๐-๔๗๑. 



 ๒๐

๒) สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต - right means of livelihood) คูกับศีล
ขอที่ ๒ 

๓) กามสังวร (ความสังวรในกาม, ความสํารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตนในทาง
กามารมณ ไมใหหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส - sexual restraint) คูกับศีลขอที่ ๓ 

๔) สัจจะ (ความสัตย ความซื่อตรง - truthfulness, sincerity) คูกับศีลขอที่ ๔ 

๕) สติสัมปชัญญะ (ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ คือ ฝกตนใหเปนคนรูจักยั้งคิด รูสึกตัว
เสมอวา ส่ิงใดควรทํา และไมควรทํา ระวังมิใหเปนคนมัวเมาประมาท - mindfulness and 
awareness; temperance) คูกับศีลขอที่ ๕ 

ขอ ๒ บางแหงเปน ทาน (การแบงปนเอื้อเฟอเผื่อแผ - giving; generosity) 

ขอ ๓ บางแหงเปน สทารสันโดษ (ความพอใจดวยภรรยาตน - contentment with 
one's own wife) 

ขอ ๕ บางแหงเปน อัปปมาทะ (ความไมประมาท - heedfulness) 

เบญจธรรมนี้ ทานผูกเปนหมวดธรรมขึ้นภายหลัง จึงมีแปลกกันไปบาง เมื่อวาโดย
ที่มา หัวขอเหลานี้สวนใหญประมวลไดจากความทอนทายของกุศลกรรมบถขอตนๆ  ๕ 

ความหมายวาดวย  เบญจศีล  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

เบญจศีล หรือ ปญจสีล แปลวา ศีล ๕ เปนศีลหรือขอหามในลําดับเบื้องตนตามพระ
โอวาทของพระพุทธโคดม พระศาสดาแหงพุทธศาสนาพระองคปจจุบัน แตทั้งนี้เบญจศีลเปน
หลักการที่มีมาและเปนที่ส่ังสอนทั่วไปกอนพระพุทธโคดมอุบัติแลว จัดเปนศีลข้ันต่ําของพระ
โสดาบัน 

เบญจศีลเปนหลักธรรมประจําสังคมมนุษย ในพิธีกรรมทั้งปวงแหงพุทธศาสนา ภิกษุ
จึงนิยมกลาวเปนภาษาบาลีมอบศีลที่ตนมีใหบุคคลรวมรักษาดวย เรียกวา "ใหศีล" และพุทธ
ศาสนิกจักกลาวรับปากวาจะรักษาศีลหรือที่เรียกวากลาว "รับศีล" ทั้งนี้ ไมเพียงแตภิกษุเทานั้นที่ให
ศีล ฆราวาสผูรักษาศีลอยูแลวก็สามารถใหศีลแกบุคคลอื่นไดดวย 

                                                  
 ๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)  http://board.palungjit.com/fA1-74370.html/ เขาถึง

ขอมูลเมื่อ (๒๔/๖/๒๕๕๓). 



 ๒๑

เบญจศีลเปนขอไมพึงปฏิบัติ คูกับ "เบญจธรรม" อันเปนขอพึงปฏิบัติ การรักษาเบญจ
ศีลใหบริบูรณควรกระทําพรอมกับรักษาเบญจธรรมดวย แตการรักษาเบญจศีลนี้มิใชขอบังคับของ
พุทธศาสนิกชน เปนคําแนะนําใหพึงยึดถือดวยความสมัครใจเทานั้น 

เบญจศีลเปนหลักธรรมประจําสังคมที่มีมากอนพุทธกาลแลว ปรากฏในจักวัตติสูตร 
(บาลี: จกฺกวตฺติสุตฺต) อันกลาวถึงเรื่องพระเจาจักรพรรดิตรัสสอนประชาชนวา ทานทั้งหลายตองไม
ฆาสัตว (ปาโณ น หนฺตพฺโพ), ตองไมถือเอาของที่เขามิไดให (อทินฺนํ น อาทาตพฺพํ), ตองไม
ประพฤติไมเหมาะสมทางเพศ ( กาเมสุ มิจฺฉา น จริตพฺพา), ตองไมกลาวเท็จ ( มุสา น ภาสิตพฺพา) 
และตองไมบริโภคสุรายาเมา ( มชฺชํ น ปาตพฺพํ) ตอมา เมื่อมีผูประพฤติผิดจากที่พระเจาจักรพรรดิ
สอน จึงมีการลงโทษดวยวิธีจับแขนไพลหลังแลวเอาเชือกเหนียวมัดอยางมั่นคง โกนผม และ
ประโคมบัณเฑาะวเสียงกราว แหประจานไปตามถนนและตรอกซอกซอย พาออกไปทางประตู
เมืองทิศใต กอนประหารชีวิตดวยการตัดศีรษะ 

เบญจศีลมีอิทธิพลมากในสังคมอินเดียโบราณ จากคําสอนที่ปรากฏในคัมภีรจักวัตติ
สูตรดังกลาว เมื่อกาลผานไปก็กลายเปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานสําหรับนักบวชทั่วไปในสังคมอินเดีย 
แตปรับปรุงเหลือเพียงสี่ขอเทานั้น ประกอบดวย ไมฆาสัตว ๑ ไมถือเอาของที่เขาไมไดให ๑ ไมมี
เพศสัมพันธ ๑ และไมอวดอุตริมนุษยธรรม ๑ 

ตอมาพระโคดมพุทธเจาอุบัติข้ึนและประกาศพุทธศาสนาก็ทรงยอมรับเอาขอหามหา
ประการตามจักวัตติสูตรมาสั่งสอนในพุทธศาสนาอยางแพรหลาย เรียกวา "ศีล" บาง "สิกขาบท" 
บาง แตในทางปฏิบัติหมายถึง เจตนางดเวนจากการกระทําความชั่วหาประการขางตน ไมเพียง
เทานี้ คร้ังเสด็จออกบรรพชาก็ทรงถือปฏิบัติตามคุณธรรมนักบวชสี่ประการดังกลาว โดยทรงขนาน
ชื่อวา "อกรณียกิจ ๔" แปลวา เร่ืองที่นักบวชไมพึงทําสี่ประการ และทรงนําไปเปนเกณฑบัญญัติ
พระวินัยอีกดวย ที่เห็นไดชัดคือ ปาราชิก ๔ 

โดยเหตุที่เบญจศีลเปนหลักธรรมสําหรับอุมชูโลก จึงไดรับสมญาตางๆ อาทิ สมญาวา 
"มนุษยธรรม" คือ ธรรมของมนุษย กลาวคือ เมื่อมนุษยรักษาธรรมะหาประการนี้แลว โลกหรือ
สังคมก็จะสงบสุข "นิจศีล" หรือ "นิตยศีล" คือ ศีลที่บุคคลทั้งนักบวชและฆราวาสพึงรักษาเปนนิตย, 
วา "คิหิศีล" คือ ศีลของคฤหัสถ, วา "อาคาริยวินัย" คือ วินัยของผูครองเรือน เปนตน  



 ๒๒

ราชบัณฑิตยสถานแหงประเทศไทย แสดงความเห็นวา "...นาจะถือไดวา ศีล ๕ เปน
รากฐานของศีลทั้งปวง..." ๖ 

หากถามวา  เมื่อเกิดมาแลวยากจนขาดทุนทรัพย ปจจัยเงินทอง  จะใชจายเทาที่ควร
จะเปน  ก็ไมเพียงพอจะบริโภคแมแตตนเองก็ดี เปนตน  แตปรารถนาวา  ทรัพยสมบัติ ความอยูดีมี
สุข  เปนคนที่สมบูรณแบบ  หรือตองการที่จะเปนมนุษยโดยสมบูรณแบบ  ซึ่งถือวาเปนที่ปรารถนา
ของมนุษยชาติ ก็ยอมได  ตองมีหลักธรรม หรือคุณสมบัติ  ๗  ประการ เรียกวา  สัปปุริสธรรม 
แปลวา  ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมของคนดี,  คือ ๑. ธัมมัญุตา รูหลักหรือรูจักเหตุ ๒. อัตถัญุตา 
รูความมุงหมายหรือรูจักผล ๓. อัตตัญุตา รูจักตน ๔. มัตตัญุตา รูจักประมาณ ๕. กาลัญุตา  
รูจักกาล ๖. ปริสัญุตา รูจักชุมชน และ  ๗. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล๗  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
กรรมเชนนี้ยอมนําไปสูการเกิดของกรรมใหมไดอีกโดยไมจบส้ิน  เพราะฉะนั้นในสวนของการ
กระทํา  จึงถือวาเปนการแสดงเอกลักษณจึงเปรียบไววา  "จิตเปนนาย  กายเปนบาว  หรือ การ
กระทํา เปนสิ่งที่อธิบายไดดีกวาคําพูด"  ดวยคุณลักษณะการดําเนินชีวิตที่เปนไปดวยความ
รับผิดชอบและความมีเหตุผล  ไมมีประสบการณค่ังคางครองใจ  ไมมีกิเลสครอบงําเปนเจาหัวใจ  
จักเปนอิสระแลว  ความรูสึกนึกคิดตามความสมควรจึงปฏิบัติตัวแสดงออกไปตามเหตุผลที่
มองเห็นดวยปญญาดังพุทธวจนะที่วา  “เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนจํานวนมาก  เพื่อ
ความสุขแกชนจํานวนมาก  เปนผูทําชุมชนมากมายใหต้ังอยูในอริยญายธรรม  กลาวคือ  ความมี
กัลยาณธรรม  ความมีกุศลธรรม” ๘ 

สรุปไดวา  เหตุที่ทําดังกลาวแลวขางตนก็เนื่องมาจากธรรมชาติที่มีอยูภายในตัวของ
คนเราทุกคน  มีรากเหงาของกุศลกรรมและอกุศลกรรมครอบงําอยู  ดังที่จะเห็นไดวา  สรรพสัตว
ทั้งหลายคือคนเราทุกคนที่ไดเกิดมาสูโลกนี้หรือโลกอื่นๆ  ก็ตามลวนแตเกิดมาเพราะกรรมทั้งสิ้น  
เพราะบุคคลที่ส้ินแลวซึ่งอกุศลกรรม  หรือกิเลสวัฏฏ คือกิเลส, วงจรสวนกิเลส, หนึ่งในวัฏฏะ ๓ 
แหงปฏิจจสมุปบาท ประกอบดวย อวิชชา ตัณหา และ อุปาทาน  เหลานี้แลวจะไมกลับมาเกิดอีก  

                                                  
 ๖http://www.kondee.com/board_show_question.php?menu=&qs_qno=3921&page=1&s

earch=&sort/ เขาถึงขอมูลเมื่อ สืบคนเมื่อ (๔/๖/๒๕๕๓). 
 ๗ พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พิมพครั้งที่  ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หนา  ๑๘ - ๒๐. 
 ๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๕/๓๕/๔๖. 



 ๒๓

บุคคลผูที่จะมีความดีในระดับใดก็ตาม  ตราบใดที่ยังไมสามารถปฏิญาณตอตนเองไดแลววา  เปน
พระอรหันตแลว   

๒.๑.๒  ลักษณะของกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

๑)  ลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมคิดดังนี้ คือ 

จากการที่ไดทราบผลของการกระทําดังกลาวมาแลว  จึงสามารถสรุปไดวา  เหตุที่ตอง
ทําอยางนี้  ก็เนื่องมาจากธรรมชาติที่มีอยูภายในของตัวของคนเราทุกคน  มีรากเหงาของกุศลมูล๙  
สามารถรูและเขาใจอยูตรงกันขามของคนพาล (อกุศลทุจริต) ไดโดยไมตองอธิบาย  เพราะ
เนื่องจากการกระทําของกุศลและอกุศลตางกัน จากความประพฤติที่แสดงออกมานั้นตรงกันขาม
กัน  คือถากลาวถึงความดียอมตองรูวาอะไรคือความชั่ว  หรือเมื่อกลาวถึงความชั่วยอมสามารถที่
เขาใจไดวาอะไรคือส่ิงที่เปนความดี  เพราะฉะนั้นในหัวขอนี้จึงมุงเนนที่จะวิเคราะหแนวคิดของคน
ดี  ที่นี้หมายถึงคุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรม 

๒)  ลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมพูด คือ 

การพูด  ถือวา  เปนการแสดงออกในทางรางกาย  สุดยอดพุทธพจน  คือ วิภัชชวาที 
“ผูกลาวจําแนก”, ผูแยกแยะพูด”, เปนคุณบทคือคําแสดงคุณลักษณะอยางหนึ่งของพระพุทธเจา 
หมายความวา ทรงแสดงธรรมแยกแยะแจกแจงออกไป ใหเห็นวา ส่ิงทั้งหลายเกิดจากสวนประกอบ
ยอยๆ มาประชุมกันเขาอยางไร เชน แยกแยะกระจายนามรูปออกเปนขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ เปนตน 
ส่ิงทั้งหลายมีดานที่เปนคุณและดานที่เปนโทษอยางไร เรื่องนั้นๆ มีขอจริงขอเท็จอะไรบาง การ
กระทําอยางนั้นๆ มีแงถูกแงผิดแงที่ดีและแงไมดีประการใด เปนตน เพื่อใหผูฟงเขาใจสิ่งนั้นเรื่องนั้น
อยางชัดเจน มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง เชนมองเห็นความเปนอนัตตาเปนตน ไมมองอยาง
ตีคลุมหรือเห็นแตดานเดียวแลวยึดติดในทิฏฐิตางๆ อันทําใหไมเขาถึงความจริงแทตามสภาวะ  
โดยทั่วไปเปนที่รับรูและยอมรับกันวา  เปนการกระทําอยางหนึ่งในระบบของชีวิตที่แยกออกมาให
เห็นได ทาง  ๓  ทาง  คือ  คิด  พูด  และทําอาศัยปจจัยภายนอก  ไดแก  ส่ิงแวดลอม  ปจจัยภายใน  
ไดแกสติสัมปชัญญะ  ทัศนะคติ  คานิยม  อารมณ ฯ  ซึ่งเราก็เห็นโดยตรง  แตจะวิเคราะหใน
ประเด็นอื่นๆ  ที่ควรทราบเพื่อประกอบความเขาใจ  เพราะคําพูดของมนุษยถือวามีความสําคัญ
มาก  ดังที่มีคํากลาวขานเปนคติสอนใจชาวบานมาชานาน  ไทยเรามีสุภาษิตอยูวา  ปากเปนเอก  

                                                  
 ๙ กุศลมูล รากเหงาของกุศล, ตนเหตุของกุศล, ตนเหตุของความดีมี ๓ อยาง คือ ๑. อโลภะ ไม

โลภ (จาคะ) ๒. อโทสะ ไมคิดประทุษราย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไมหลง (ปญญา). 



 ๒๔

เลขที่โท  หนังสือเปนตรี  ชั่วดีเปนจัตตวา  หรือ  พูดดีเปนศรีแกตัว  พูดชั่วพาตัวปราชัย  หรือวา  
"พูดดีเปนเงินเปนทอง"  สุภาษิตเหลานี้แสดงใหเห็นความสําคัญของคําพูดวา  มีความสําคัญอยู
มาก  เชนคําวากินใจที่วา  "ดี...อยูที่ปาก  ทุกขยาก...อยูที่มือ"  สุนทรภู  กวีเอกของไทย  ก็เห็น
ความสําคัญ  ในขอนี้  ถึงกับเขียนเปนกลอนไววา   

ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต 
แมพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร  จะถูกผิดในมนุษยเพราะพูดจา ฯ 

และมีอีกบทตอนหนึ่งวา 
เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 

แมนพูดดีก็มีคนเขาเมตตา   จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความฯ 

ในทางพระพุทธศาสนา  ก็สอนในเรื่องนี้ไววา  "เปลงวาจาดียังประโยชนใหสําเร็จ"  
และอีกบทหนึ่งวา  "คําที่พูดออกไป  เปนมงคลสูงสุด" ๑๐    

ในคัมภีรมงคลทีปนีแปล ไดกลาวถึงเรื่องนี้  มงคลที่  ๓๐ วา "สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา...
เอวมาทีสุ  วา  คจฺฉตีฯ"  นั้นคือ  กลาวคําออนหวานเปนที่สุจริต ประกอบดวยองค ๕  ประการ  คือ 

๑)  กาเลน  จ  ภาสิตา  โหหิ   กลาวในกาลที่สมควรจะพึงกลาว 
๒)  สจฺจา  จ  ภาสิตา  กลาวแตคําสัตยที่จริงไมกลาวคําเท็จ 
๓)  สณฺหา  สุภาสิตา    กลาวคําออนหวานสุขุมละเอียดไมหยาบคาย

ใหเคืองหูผูอ่ืน  
๔)  อตฺถสฺหิตา  จ  ภาสิตา กลาวคําที่มีประโยชนในชาตินี้และชาติ 
๕)  เมตฺตจิตฺเตน  จ  ภาสิตา กลาวคําประกอบไปดวยจิตเมตตา  ไมมีความ

โกรธอิจฉาริษยาพยาบาท. 

๓)  ลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมทํา คือ 

 ในสวนที่เปนสภาพแวดลอมดังที่กลาวมานี้  จึงเรียกวาเปนสาเหตุ หรือ       เปนเหตุ
ปจจัยเครื่องชวยสนับสนุนสงเสริมใหประพฤติผิดกุศลธรรมอยางนี้ไดมากที่สุดมี  สองประเด็น  คือ 

๑)  ปจจัยภายนอก  ไดแก  วัฒนธรรม  ภูมิประเทศ  สภาพทางสังคม  และการ
กระตุนหรือชักจูงจากภายนอก  เชน  การสั่งสอน  แนะนํา  การถายทอด  การโฆษณา  คําบอกเลา  
ขาวสาร  ขอเขียน  คําชี้แจง  อธิบาย  การเรียนรูจากผูอ่ืนฯ  และการคบเพื่อนเปนกัลยาณมิตร  คือ  
                                                  

๑๐ ส. พินิจจันทร.  คติธรรม.  (กรุงเทพมหานคร : อํานวยสาสน, ๒๕๓๒),  หนา  ๑๘๓. 



 ๒๕

บุคคลตางๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน  บิดา  มารดา  ครูอาจารย  หรือมิตรสหายจากสังคมสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับตัวบุคคล 

๒)  ปจจัยภายใน  ไดแก  ทัศนะคติ  บุคลิกภาพ  แรงจูงใจ  หรือคานิยมที่มีอยู 

คัมภีรพระไตรปฎก  กลาวในกถาวัตถุสูตร  เลมที่  ๓๑  ขอที่  ๓๑๙  หนาที่ ๓๒๐       
ไวตอนหนึ่งวา. . . ชนเหลาใดเปนคนเจาโทสะ  ฟุงซาน  โออวดเจรจา ชนเหลานั้น  มาถึงคุณที่มิใช
ของพระอริยเจา  ตางหาโทษของกันและกัน  ชื่นชมคําทุพภาษิต  ความพลั้งพลาดความหลงลืม  
และความปราชัยของกันและกัน  ก็บัณฑิตรูจักกาลแลว  พึงประสงคจะพูด  ควรเปนคนมีปญญา  
ไมเปนคนเจาโทสะ  ไมโออวด  มีใจไมฟุงซาน  ไมใจเบาหุนหันพลันแลน  ไมเพงโทษ  กลาวแต
ถอยคําที่บุคคลผูต้ังอยูในธรรมพูดกัน  และประกอบดวยธรรมซึ่งพระอริยะเจาพูดจากัน  เพราะรู
ทั่วถึงไดเปนอยางดี ฉะนั้น  เขาจึงพาทีได  บุคคลควรอนุโมทนาคําที่เปนสุภาษิต ไมควรรุกรานใน
ถอยคําที่กลาวชั่ว  ไมควรศึกษาความแขงดี  และไมควรยึดถือความพลั้งพลาด  ไมควรทับถม     
ไมควรขมข่ี  ไมควรพูดถอยคําเหลาะแหละ  เพื่อรู  เพื่อเลื่อมใส สัตบุรุษทั้งหลายมีการปรึกษาหารือ
กัน  พระอริยเจาทั้งหลายยอมปรึกษาหารือกัน  เชนนั้นแล  นี่การปรึกษาหารือของพระอริยเจา
ทั้งหลาย  เมธาวีบุคคลรูเชนนี้แลว  ไมควรถือตัว  ควรปรึกษาหารือกัน  ดังนี้. 

จากสุภาษิตดังกลาวมานี้  เปนเครื่องยืนยันลักษณะของการพูดทั้งดีและชั่วเกิดมาจาก
ความคิดที่มีอยูภายใน  และแสดงออกตอบุคคลภายนอกเพื่อตองการที่จะสื่อใหรูความหมายของ
ตนเองวา  ผูพูดมีความประสงคหรือตองการที่จะแสดงความหมายใดของสิ่งที่นึกคิดนั้นออกมา  
และสามารถที่จะทําใหลวงรูไดวา  เปนคนโงหรือเปนคนฉลาด  เปนคนดี  หรือเปนคนเลว  เปนผูมี
ปญญามาก  หรือเปนผูมีปญญานอยได  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  "คําพูด"  คือ  ส่ิงที่ใชแทน
ความคิดซึ่งซอนอยูภายใน  อนึ่ง  ในบางครั้งคนเราพูดชั่ว  แตก็ไมไดทําชั่วตามที่พูด  จะเนื่องดวย
เพราะสาเหตุใดก็ตาม  แตก็เรียกไดวา  คนๆ  นั้น  เปนคนชั่ว  เปนคนมีดี  เพราะเหตุวา  คนๆ  นั้น 
"ชั่ว"  เพราะปาก  "ชั่ว"  เพราะมีวาจาชั่ว  จึงเรียกวา  คนปากชั่ว  คนปากเสีย  การที่คนพูดชั่วทั้ง  ๔  
ลักษณะนั้น  แมวาไมไดทําตามที่พูดไว  ก็ถือวาความสมบูรณของการพูดนั้นครบองคประกอบแลว  
เชนคนที่มีนิสัยเอาะอะโวยวาย  ชอบพูดขมขูผูอ่ืนอยูเสมอ  จนเปนที่รูจักดีของคนทั่วไป  และวัน
หนึ่งไดกลาวขมขูผูคนทั้งหลายที่เดินผานหนาบานของตนเองวา  "ถาใครเดินผานหนาบานหลังนี้  
เดี๋ยวจะฆาใหตาย"  คร้ันเมื่อมีคนเดินผานมา  ก็ไมไดฆาคนที่เดินผานหนาบานของตนตามที่ได
กลาวไว  กรณีเชนนี้  ก็ไดชื่อวา  เปนคนปากเสีย  ปากชั่ว  แมวาจะไมไดลงมือฆาคนตามที่ได
ประกาศไวแลวก็ตามที่ สมดังพุทธภาษิต กลาวไวในพหุภาณีสูตร  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  



 ๒๖

ปญญา – ฉักกนิบาต ขอที่  ๒๑๔  หนาที่  ๒๒๗  ปฐม ๒๑๓ ไววา  โทษ  ๕  ประการนี้  มีอยูใน
บุคคลผูพูดมาก  ๕  ประการ  คือ 

๑.  พูดเท็จ 
๒.  พูดสอเสียด 
๓.  พูดคําหยาบ 
๔.  พูดเพอเจอ 
๕.  เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 

ขอเสนอแนะการพูดในเรื่องเหลานี้ดังกลาวมาแลวนั้น  ไมไดพูดตามสัญญาตญาณ  
แตพูดโดยเจตนาเพื่อมุงใหเกิดความหมายตามที่ตองการในการจะพูดออกไปแลวนั้น  เปนธรรมดา
ของมนุษยจะพูดตามที่คิด  หรือพูดตามทิฐิที่ไดตัดสินใจโดยเด็ดขาดแลว  แมวาอาจจะมีบางครั้งที่
ผูพูดโดยมิไดเตรียมตัว  หรือโดยมิไดทันระมัดระวัง  แตความหมายของคําที่ไดพูดออกไปแลวนั้น  
ไดเสร็จส้ินสมบูรณลงแลว  ดังเชนตัวอยางที่นํามากลาวแลวในขางตน 

ฉะนั้น  การพูดจึงเกิดกรรมขึ้นแลวในทันที  แตจะมีผลสมบูรณ  หรือไมมีผลเลยก็ข้ึนอยู
กับเจตนาภายใน  และปจจัยภายนอกที่เปนตัวแปรหรือเปนตัวรวมที่สําคัญ  ในอันที่จะทําให
เกิดผลสมบูรณ  หรือเกิดผลที่ไมสมบูรณข้ึนได  จะเห็นวาการพูด  หรือคําพูด  จึงเปนสิ่งที่สะทอน
ออกมาของปญญาอยางหนึ่ง  เชน  เด็ก  หรือคนบาที่เสียสติ  ไมมีกําลังปญญา  ถึงแมจะพูดภาษา
มนุษยออกมาได  แตก็มีความหมายนอย  หรือไมมีความหมายเลย  สวนคนที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ
เต็มที่แลว  การสื่อความหมายโดยการพูดจะแฝงไวดวยความหมายเสมอ  และความหมายที่
กลาวถึงนั้น  คือ  เปนไปในทางดี  หรือทางชั่ว  เมื่อขณะคนเรามีความโกรธหรือความไมพอใจ      
ก็จะแสดงคําพูดที่หยาบคายออกมา  ดวยการดาทอ  หรืออาจพูดจากาวราวไมสุภาพเชนนี้         
เมื่อพิจารณาแลวจะพบวา  ความไมพอใจหรือความกริ้วโกรธก็เปนเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย  
แตจะตองพิจารณาวาทําไมจึงพูดอยางนี้  เพราะคนที่ประสบดวยเหตุการณกรณีเดียวกันนี้  
อาจจะไมพูดอยางนี้ก็ได  จึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญที่จะตองวิเคราะหคือ  โดยทางกายภาพ
ของคนเรานั้นสามารถวินิจฉัยและตรวจสอบไดอยางชัดเจน  แบบคมชัดลึก  แตสภาพทางจิตใจ  
และอารมณนั้น  ไมสามารถที่จะวัด  กําหนด  หรือตรวจสอบไดอยางชัดเจนอยางเชนทางดานของ
กายภาพที่เปนสสาร  และมีส่ิงที่ควรยกมาเพื่อพิจารณาประกอบในเรื่องดังกลาวตอไปอีกวา 

เมื่อมีจิตเมตตา  ใจยอมสุขสบาย  แชมชื่นผองใส  ปลอดโปรงและกวางขวาง  เปน
สภาพเกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ  สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิต  เมตตาจึงเปนกุศล  สติทําให
ใจอยูกับส่ิงที่กําลังเกี่ยวของหรือตองทํา ระลึกไดถึงการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมในกรณีนั้นๆ  และ



 ๒๗

ปองกันไมใหอกุศลธรรมทั้งหลายไดโอกาส  ทําใหจิตใจอยูในสภาพพรอมที่จะทํางานไดอยางดี  
สติจึงเปนกุศล เมื่อจิตมีความริษยา  ใจก็คับแคบ  จึงถูกกดดันบีบค้ัน  ไมสบาย  ไมปลอดโปรงบั่น
ทอนคุณภาพและสุขภาพจิตอยางเห็นไดชัด  ความริษยาจึงเปนอกุศล  ความโกรธก็แผดเผาใจของ
ตนเอง  บีบค้ันกระทบใจใหไมสบาย  และสงผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพกายไดอยาง
รวดเร็ว  จึงเห็นไดชัดเชนกันวาเปนอกุศล  กามฉันท  หรือแมความโลภอยางกวางๆ  ก็ทําใหจิตใจ
วกวนพัวพัน  ติดของ  กลัดกลุม  หรือเอนเอียงไป  เดินไมตรงและมัวหมอง  ไมโลงไมโปรง ไมผอง
ใส  จึงเปนอกุศล  เพราะจิตเศราหมองนั่นเอง  สมดวยพุทธพจนแสดงความสําคัญของจิตใจ        
ไวดังนี้ 

“ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนเจาใหญ  สําเร็จดวยใจ,  ถาบุคคลมีจิตใจ
เสียหายแลว จะพูดก็ตาม  จะทําก็ตาม  ความทุกขยอมติดตามเขาไป  เหมือนลอหมุนตามโคที่
ลากเกวียน . . .ถาบุคคลมีจิตใจผองใสแลว  จะพูดก็ตาม  จะทําก็ตาม  ความสุขยอมติดตามมา  
เหมือนดังเงาที่ติดตามตัว”๑๑ 

สมดวยพุทธวจนะในพหุภาณีสูตร  กลาวถึงอานิสงสของบุคคลผูพูดพอประมาณ  ๕  
ประการ  คือ 

๑.  ไมพูดเท็จ 
๒.  ไมพูดสอเสียด 
๓.  ไมพูดคําหยาบ 
๔.  ไมพูดเพอเจอ 
๕.  เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค. 

การที่จิตเปนกุศล  กระทําอยางนี้  เพราะเกิดจากองคประกอบภายในเปนสําคัญ  คือ
ส่ิงที่จะทําใหเกิดการรูตัวอยางฉับพลันไดในขณะที่จะพูดอะไรออกไปในสถานการณนั้นๆ  ก็คือ 
สติสัมปชัญญะ  ความระลึกและรูสึกตัวนั้นมีนอย  ดังที่ทราบมาแลววา  ฝายอกุศลจิตมีคุณสมบัติ
ตางๆ  ที่แสดงออกมา  เปนไปในทางที่ไมดี  เมื่อถูกกระทบดวยอารมณของความขุนมัว  หรือความ
ไมพอใจเกิดขึ้นมาแลว  ก็จะแสดงคําพูดที่ไมดีออกมาตามอารมณที่ เกิดขึ้นในขณะนั้นใน
ทันทีทันใด  และนอกจากนั้นแลวก็ยังมีสถานการณภายนอกตางๆ  ที่ไดกลาวอยางตามปกติ
ธรรมชาติของมันก็ตาม  เชน  เมื่อเกิดฝนตกหนักมากๆ  ข้ึนมา  ก็อาจจะเกิดคําพูดที่ไมดีไปกระทบ
อารมณของจิตที่ไมดีที่เปนอกุศลได  เมื่อไมไดรับความสะดวกตามที่ตนเองตองการ  ก็อาจจะเกิด
                                                  

๑๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 



 ๒๘

คําพูดที่ไมดีไปกระทบผูอ่ืน  หรือเกิดเอะอะโวยวายเพราะความขุนเคืองใจจากภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นนั้นก็ได 

ในประเด็นนี้  มีอยู  ๒  อยางดวยกัน  คือ   
ก. ปจจัยภายนอก  ไดแก  สภาพสิ่งแวดลอม   
ข. ปจจัยภายใน  ไดแก  สติสัมปชัญญะ  ทัศนะคติ  คานิยม  และอารมณ. 

อยางไรก็ตาม  ดังที่กลาวมาแลวสาเหตุที่ตองทําอยางนี้  มีเจตนนาถึงการกระทําก็ถือ
ไดวา  เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมทางกายอยางหนึ่ง  เชนเดียวกับการพูด  เปนผลของ
ความคิด  ที่ไดแสดงออกมาอีกทางหนึ่ง  ซึ่งปกติธรรมดาของคนเราเมื่อคิดแลวก็ตองมีการ
แสดงออก  การแสดงออกในทางกายของคนเรานี้รวมอาการทุกๆ  อยางของคนเรา  เชน  ยืน  เดิน  
นั่ง  นอน  กิน  ด่ืม  ทํา  พูด  คิด  หรืออากัปกิริยาที่กําลังครุนคิดอยางใดอยางหนึ่ง  ลวนแลวแตถือ
วาเปนผูที่กําลังกระทําอยูทั้งสิ้น   การกระทําจึงถือวาเปนอาการเคลื่อนไหวในสวนตางๆ  ของ
รางกาย  แตมีเฉพาะในบางกรณีเทานั้น  ที่ไมไดมีการเคลื่อนไหวใหเห็นในทางรางกาย แตก็
เรียกวาเปนการกระทําไดเหมือนกัน  เชนการเห็นคนกําลังจะจมน้ํา  แลวนั่งเฉย แกลงทําเปนไมรูไม
ชี้ (ดูคนกําลังจมน้ํา)  ในทางกฎหมายถือวาเปนการกระทําเปนการกระทําอยางหนึ่ง  หรือเรียกวา  
เปนการกระทําโดยละเวนในสิ่งที่ควรทํา  ฉะนั้นการกระทําจึงมีอยู  ๒  ลักษณะ  คือ  กระทําโดย
การกระทํา (มีเจตนา)  และกระทําโดยการไมกระทําตามหนาที่ (ไมมีเจตนา)    หรือไมทําตามกฎ
ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของมนุษยที่จะพึงกระทําไดตอตนและสังคมสวนรวม 

กรรม  ในที่นี้พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)ไดใหความหมายไววา  “การกระทําที่
ประกอบดวยเจตนา  คือทําดวยความจงใจ๑๒  หรือจงใจทํา ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม”๑๓ 

กรรม แปลตามศัพทวา  การงาน  หรือการกระทํา  เปนความหมายอยางกวางๆ  พอ
คลุมความไดกวางๆ  เทานั้น  ควรพิจารณาการแยกแยะความหมายออกเปนแงหรือระดับตางๆ  
ดังนี้ 

๑)  ตัวแทจริงหรือตนตอตรงตัวหรือเฉพาะตัว  กรรม  คือ  เจตนา  ไดแก  เจตนจํานง  
บงชี้  และการกําหนดทิศทางแหงการกระทําทั้งหมดของมนุษย  ซึ่งเปนตัวการหรือแกนนําในการ

                                                  
๑๒ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๔๖๓. 
๑๓ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา  ๔. 



 ๒๙

ริเร่ิม  ปรุงแตง  สรางสรรคทุกอยาง  ไดในพุทธพจนที่วา  “เจตนาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ”  เปนตน  
แปลความวา  ภิกษุทั้งหลาย  เจตนานั่นเอง  เราเรียกวากรรม  บุคคลจงใจแลว  จึงกระทําดวยกาย  
ดวยวาจา  ดวยใจ” 

๒)  สังขาร เปนตัวนํา  มีเจตนาปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่ว  หรือใหเปนกลางๆ  ปรุงแปร
การแตง  โดยสังขาร  คือเจตนาทั้งหลายนั่นเอง๑๔ 

๓)  กรรม  คือการทํา  การพูด  การคิด  หรือ  การคิดถึง  และการแสดงออกทางกาย
วาจา  หรือความประพฤติที่เปนไปตางๆ  ซึ่งบุคคลจะตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนและ
พยายามประกอบแตกรรมดี  เชนในพุทธพจนที่วา 

“...ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้ง  ๒  ประการนี้เปนเหตุใหเดือดรอน  สองประการคืออะไร ?  
บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูไมไดทําความดีงามไว  มิไดทํากุศล  มิไดทําบุญซึ่งเปนเครื่องตอตาน
ความขลาดกลัวไว  ทําแตกรรมหยาบชา  ทําแตกรรมรายกาจ,  เขายอมเดือดรอนวา  เราไมไดทํา
กรรมดีงาม  ดังนี้บาง  วาเราไดทําบาปไว  ดังนี้บาง. . .”๑๕  หรือในจักกวัตติสูตร  กลาววา 

“ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยดังนี้แล เมื่อผูครองแผนดินไมจัดเสริมเพิ่มทรัพยใหแกชน
ทั้งหลายผูไรทรัพยความยากจนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อการฆาฟนสังหารกันถึงความ
แพรหลาย การพูดเท็จก็ไดถึงความแพรหลาย การพูดสอเสียด กาเมสุมิจฉาจาร ธรรมสองอยางคือ
ผรุสวาทและการพูดเพอเจอ อภิชฌาและพยาบาท มิจฉาทิฏฐิ  ก็ไดถึงความแพรหลาย”๑๖ 

ตามพุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา  การกรทําที่จัดเปนกรรมนั้น  จะตองเปนการกระทําที่
ประกอบดวยเจตนาหรือความจงใจ  การกระทําใดเกิดขึ้นหรือกระทําลงไปโดยไมมีเจตนา  ไม
จัดเปนกรรม  แตเรียกวา  กิริยา  เปนการกระทําของอรหันตเทานั้นซึ่งเปนการกระทําที่ไมกอใหเกิด
ผลดีชั่วทางศีลธรรมแกพระอรหันต  การกระทําที่เรียกวา  “กิริยา”  นี้  จึงไมรวมถึงการกระทําที่
เกิดขึ้นโดยความประมาทหรือปราศจากสติ  เพราะการกระทําที่เกิดขึ้นโดยประมาทนั้น  แมแตจะ
ไมมีเจตนาโดยตรงก็สงเคราะหเขาโดยเจตนาทางออม  เพราะเปนการกระทําที่ขาดการใชสติ
พิจารณาอยางอุบายอันแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ทานวายังคงจัดเปนกรรม เรียกวา กตัตตา

                                                  
๑๔ ดู  สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๒๒/๗๙;  วิสุทธิ. (ไทย) ๓/๑๒๐, ๑๒๕. 
๑๕ ดู  ขุ.อิติ.  (ไทย) ๒๕/๒๐๘-๙/๒๔๘-๙. 

๑๖ ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๔๕/๗๗. 



 ๓๐

กรรม  คือ  กรรมสักวากระทํา  เปนกรรมที่มีกําลังออน  จึงสงผลแกผูกระทําก็ตอเมื่อไมมีกรรมอื่นที่
มีกําลังแรงกวาใหผลแลวเทานั้น   

ฉะนั้น  การกระทํานั้นในทางพระพุทธศาสนา  มีส่ิงที่สําคัญที่สุดอยูเพียงประการเดียว  
คือ  “เจตนา”  และเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  เพราะถาการกระทําใดไมมีเจตนาหรือเจตจํานงแลว  ก็ถือ
วาเปนการกระทําที่ขาดสาระที่สําคัญไป  จึงไมจัดเปนการกระทํา  ซึ่งสอดคลองกับหลักปฏิบัติทาง
โลก  คือ  ถาพิสูจนไดวาเปนการกระทําโดยขาดเจตนาก็ไมถือวาเปนการกระทําเชนเดียวกัน  และ
ในเรื่องของการกระทําที่เปนอกุศลทุจริตนี้มีขอควรนํามาพิจารณาดังนี้  คือ “ภิกษุทั้งหลาย กรรมที่
ถูกโลภะครอบงํา. . . กรรมที่ถูกโทสะครอบงํา. . . กรรมที่ถูกโมหะครอบงํา. . . ยอมใหผลในที่เกิด
อัตภาพของเขา  กรรมนั้นใหผลในขันธใด  ในขันธนั้น  เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น           
ในลําดับที่เกิดหรือตอๆ  ไป  ในปจจุบันนั่นเอง”๑๗ 

แนวความคิดของคุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมตางจากอกุศลธรรมดังกลาวแลว  
ความถึงความเปนของกัลยาณธรรมไดดีกวาทุกๆ  ส่ิง  แตมีคําถามที่ตองวิเคราะหวาเหตุเกิดจาก
กุศลกรรม  คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  หรือที่เรียกวา  รากเหงาของกุศลกรรมบถ  ดังพุทธพจน
ที่วา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กรรมที่ถูกอโลภะครอบงํา เกิดแตอโลภะ มีอโลภะเปนเหตุมีอโลภะ
เปนแดนเกิด  เมื่อโลภะปราศไปแลวยอมเปนอันบุคคลไดเด็ดขาด  ถอดรากขึ้นแลว  ทําใหเหมือน
ตาลยอดดวน  ทําไมใหมีไมใหเกิดขึ้นอีกตอไป  เปนธรรมดากรรมที่ถูกอโทสะครอบงําฯลฯ กรรมที่
ถูกอโมหะครอบงํา  เกิดแตอโมหะ  มีอโมหะเปนเหตุมีอโมหะเปนแดนเกิดเมื่ออโมหะปราศไปแลว
ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ดขาด  ถอนรากขึ้นแลวทําใหเหมือนตาลยอดดวน  ทําไมใหมีไมให
เกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา๑๘   

เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ธรรมที่ควรประพฤติ  ก็คือ  รักษาศีลธรรม  กุศลกรรมบถ  
กระทําตามหลักของมนุษย  ๓  ทาง  คือ  กาย  วาจา  และใจ  ซึ่งเกิดจากอํานาจของกุศล  ๓  คือ  
อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ ธรรมทั้ง  ๓  ประการนี้  เปนกุศลมูลที่คอยประคับประครองจิตใจใหเจริญ
ยิ่งในธรรม  จากหลักธรรมของความดี  และความสุขในโลกนี้ดวยกายสุจริต  วาจาสุจริต  และมโน
สุจริตเปนเครื่องหมายของความดีงาม  และความสุขในความเจริญในโลกนี้และโลกหนา 

                                                  
๑๗ องฺ.เอก.  (ไทย) ๒๐/๔๗๓/๑๕๓. 
๑๘ องฺ.ติก.  (ไทย) ๒๐/๔๗๓/๑๕๔. 



 ๓๑

๒.๑.๓  ประเภทของกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

หลวงพอพุธ  ฐานิโย  แหงวัดปาสาลวัน  จ.นครราชสีมา  อธิบายความภาษิตนี้ไววา  
“พระพุทธเจาสอนใหเราภาวนา  สอนใหเราปลอยวางความยุงหรือความทุกขในโลก  แตอุบายที่
จะทําใหเราปลอยวางโลกและพนจากทุกขในโลกนี้ได  พระองคสอนใหเราดูโลกในแง
ความเปนจริง  จริงหรือไมจริงไมรูละ  แตวามีพุทธภาษิตพอที่จะยืนยันรับรองมตินี้ได    ซึ่งปรากฏ
อยูในหลักธรรมวิจารณ  ซึ่งเปนหลักสูตรธรรมชั้นนักธรรมชั้นเอก  ในธรรมบท  โลกวรรค ดวยภาษา
บาลีวา 

เอถ  ปสฺสถิมํ  โลกํ  จิตฺตํ  ราชรถูปมํ 
ยตฺถ  พาลา  วิสีทนฺติ  นตฺถิ  สงฺโค  วิชานตํ. ๑๙ 

 “ทานทั้งหลายจงมาดูโลกนี้  อันวิจิตรบรรจง  อันตระการดุจราชรถ  ที่พวกคน
เขลาหมกอยู  แตพวกผูรูหาของอยูไม  ใครจักสํารวมจิตซึ่งจิตผูนั้นจักพนจากบวงแหงมาร” 

 สรุปไดวา  ในเมื่อเราพิจารณาตามหลักปริยัติในสูตรนี้  เราก็พอที่จะทําความเขาใจได
แลววาพระพุทธเจาไมไดสอนใหเราหันหลังใหโลก  ใหเราหันหนาไปดูโลกลืมตามองดูโลก  แลวก็
พิจารณาโลกในแงแหงความเปนจริง  ความเปนจริงของโลกที่ปรากฏอยู  ภาษาพระพุทธเจา  ทาน
เรียกวา  อนิจจัง  ไมเที่ยง  ทุกขัง  เปนทุกข  อนัตตา  ไมเปนตัวของเรา  มันเปนเชนนั้นนั่นเอง
(ตถตา) 

๒.๑.๔  ความสําคัญของการมีกัลยาณธรรม 

หลักธรรมสําคัญของการมีกัลยาณธรรม  กัลยาณศีล  กัลยาณปจจัยในคัมภีร
พระพุทธศาสนากลาวถึงมรรค๒๐ เปนจุดสําคัญเริ่มตนของการประยุกตความรูในกฎธรรมชาติมา
สรางเปนวิธีปฏิบัติซึ่งทําหนาที่อยูภายในตัวบุคคลเมื่อมีทัศนคติที่ดีงามถูกตอง  เปนความคิดดี  
พูดดี  ทําดี  เปนหลักคําสอนที่เปนพื้นฐานทางจิตใจ  และแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน 

หลักของการมีกัลยาณธรรมที่สําคัญเปนตนนั้น  ไดแกทฤษฎีปจจยาการ  ตามทฤษฎีนี้  
สอนวาเปนอาการที่เปนปจจัยแกกัน  ไดแก ปฏิจจสมุปบาท๒๑  การสืบภพชาติของสัตวเปรียบ

                                                  
๑๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๓/๓๘; ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓/๒๐. 
๒๐ พระธรรมปฎก (ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร,  ๒๕๓๘),  หนา ๒๑๔. 
๒๑ ดูรายละเอียดที่ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. ๒๕๓๘),  หนา ๑๔๓. 



 ๓๒

เหมือนกับวงลอแหงเหตุผล  นั่นคืออวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร  สังขารเปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณ  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป  นามรูปเปนปจจัยใหเกิดอายตนะ ๖  อายตนะ ๖  
เปนเหตุใหเกิดผัสสะ  ผัสสะเปนเหตุใหเกิดเวทนา  เวทนาเปนเหตุใหเกิดตัณหา  ตัณหาเปนเหตุให
เกิดอุปาทาน  อุปาทานเปนเหตุใหเกิดภพ  ภพเปนเหตุใหเกิดชาติ  ชาติเปนเหตุใหเกิดทุกข  ถา
กําจัดผลอันสุดทายใหหมดสิ้นได  ก็เทากับไดกําจัดเหตุเบื้องตนดวย 

สวนหลักปฏิบัติที่สําคัญนั้นที่พระศาสดาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอน
ชาวโลก  เพื่อใหรูแจงเห็นจริงในอมฤตธรรม๒๒  สามารถดําเนินชีวิตไปสูความพนทุกขไดซึ่งเปน
หลักใหญของพระพุทธเจา  เรียกวา  “โอวาทปาฏิโมกข”  มี  ๓  ขอคือ๒๓ 

๑)  สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  การไมทําความชั่วทั้งปวง 
๒)  กุสลฺสสูปสมฺปทา  การบําเพ็ญความดีใหเพียบพรอม 
๓)  สจิตฺตปริโยทปนํ  การทําจิตของตนใหผองใส 

พระมหาภาษิต  สุภาสิโต (สุขวรรณดี)  ไดศึกษาเรื่องชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของ
พุทธปรัชญาเถรวาทตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกพบวา 

“... สอนใหเวนจากการทําบาปอกุศลโดยประการทั้งปวง  เพราะวาบาปอกุศลที่ได
กระทําลงไปทั้งในที่ลับหรือที่แจง  ไมไดใหผลเปนคุณแตประการใดมีแตใหโทษเปนทุกขเดือดรอน  
ทั้งในปจจุบันและอนาคต ดังพุทธดํารัสวา 

“คนเปนอันมาก  ผูอันผากาสาวะ  พันคอแลวมีธรรมอันลามก  ไมสํารวมเปนคนชั่วชา
ยอมเขาถึงนรกเพราะกรรมอันลามกทั้งหลาย...ความชั่วไมทําเสียเลยดีกวา  เพราะความชั่วทําให
เดือดรอนในภายหลัง”  ชื่อวาหลักการงดเวนจากการทําบาปทั้งปวง  ขอที่ ๑ 

“...เมื่อสอนใหเวนจากการทําบาปทั้งปวงแลว  ก็ใหหมั่นประกอบการบุญกุศลเพราะวา
บุญกุศลเปนธรรมชาติที่ชําระสันดานของตนใหสะอาด  ขจัดความตระหนี่ถี่เหนียวไมใหผลเปน
ทุกขเดือดรอนแตประการใด  ดังพุทธดํารัสที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย  ในปุญญสูตร  วา :- 

“... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายอยาไดกลัวบุญเลย  คําวาบุญนี้เปนชื่อแหง
ความสุขอันนาปรารถนานาใคร  นารัก  นาพอใจ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เรารูไดดวยญาณอันวิเศษ

                                                  
๒๒ ดูรายละเอียดที่ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. ๒๕๓๘),หนา ๓๘๒.  
๒๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๔/๕๗. 
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ยิ่งซึ่งวิบากอันนาปรารถนานาใคร นารัก นาพอใจที่ตนเสวยแลวสิ้นกาลนานแหงบุญทั้งหลายที่ตน
ไดทําไวส้ินกาลนาน”   

บุญกุศลทั้งหลายที่บุคคลไดกระทําไว  นอกจากจะใหผลเปนความสุขในชาตินี้แลว
ยังใหผลในชาติตอๆ  ไป  ซึ่งผลของบุญนั้นไปคอยตอนรับอยูกอนแลว  ดังที่พระพุทธเจาทรง
เปรียบเทียบวาเปนเสมือนญาติที่คอยตอนรับญาติอันเปนที่รักผูมาถึง  ดังความแหงคาถาธรรมบท
ปยวรรคที่  ๑๖  วา :- 

“... เรากลาววาผูมีกระแสในเบื้องตน  ญาติ  มิตรและเพื่อนผูมีใจดี  ยอมชื่นชมตอบุรุษ
ผูจากไปสิ้นกาลนานกลับมาแลวโดยสวัสดี  แตที่ไกลมาแลวบุญทั้งหลายยอมตอนรับแมบุคคล
ผูทําบุญไว  ซึ่งจากโลกนี้ไปสูโลกอื่นดุจญาติที่รักผูมาแลว  ฉะนั้น” 

เมื่อบุญกุศลในพระพุทธศาสนามีหลักใหพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไป  คือ
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ มีการบริจาคทาน  การรักษาศีล  การแสดงความนอบนอม... และการ
ทําความเห็นใหถูกตอง  เปนตน  ชื่อวาหลักการทําบุญกุศลใหถึงพรอม ขอที่ ๒ 

“... หลักการทําทําจิตใหผองใส  สะอาด  ทั้งอยางหยาบ  อยางกลาง  และอยาง
ละเอียด  เปนจุดหมายสําคัญที่สุดที่จะทําใหจิตสะอาดบริสุทธิ์แตอยางเดียวนั้น  ยอมเปนการยาด
อยางยิ่ง  ที่จะรูแจงเห็นจริงได  เพราะวาคนสวนมากยังติดใจพอใจอยูในกามคุณ  เหตุนี้จึงยกเอา
ธรรมที่เปนบาปอกุศลและที่เปนบุญกุศลขึ้นกอน  เพื่อใหมีพื้นฐานที่มั่นคง  พรอมที่จะเขาใจสัจ
ธรรมแลวจึงสอนธรรมขั้นสูงอันไดแกอริสัจ  ๔  เพื่อใหรูแจงเห็นจริงและทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์
ปราศจากอาสวกิเลสเปนขั้นสุดทาย  ธรรมที่เปนขอปฏิบัติจากขั้นสูงโดยลําดับอยางนี้  เรียกวา  
“อนุปุพพิกถา”  ซึ่งยกเอาทานการใหเปนสิ่งของของตนแกผูอ่ืน  ศีล  การปฏิบัติที่เพื่อรักษากาย  
วาจาใหเรียบรอย  แลวแสดงใหเห็นผลของผลานิสงสของ  ทาน  และศีลที่เปนทางนําไปสูสุคติ  
เกิดเปนเทวดาเสวยสุขในสวรรคแลวทรงแสดงตอไปวา  ความสุขและสวรรคที่ไดรับนั้นเปนของไม
ยั่งยืน ไมเที่ยงแทแนนอน  เปนแตชั่วครั้งชั่วคราวแลวก็ดับสูญไปเปนกามสุขเจือปนดวยโทษ  ทรง
ชี้ใหเห็นถึงโทษของกามคือความหลงมัวเมาในกามคุณ ๕  และใหเห็นคุณของเนกขัมมะคือการ
ออกจากกามไมหลงใหลมัวเมาในกามคุณเมื่อทรงเห็นวาจิตพรอมที่จะเขาใจสัจธรรมแลว  
พระองคก็ทรงยกเอาอริยสัจ ๔  ซึ่งเปนสาระสําคัญขึ้นแสดงในที่สุด  เพื่อชี้ใหเห็นสภาพของ
ธรรมชาติตามความเปนจริงและเปนแนวทางในการปฏิบัติที่จะใหหลุดพนจากวัฏทุกขบรรลุถึง
จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานตอไป  ชื่อวาหลักการทําบุญกุศลใหถึงพรอม ขอที่ ๓ 
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๒.๒  คุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา    

๒.๒.๑  ลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรม   

 ในที่นี้ผูวิจัยมุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แทจริงและฝกใหผู
ศึกษา  สามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  ต้ังแตระดับการดําเนินชีวิตประจําวันของคน
ทั่วไปคือการกิน อยู ดู ฟง  จนถึงระดับการดําเนินชีวิตของนักบวช  ผูมุงชีวิตที่บริสุทธิ์  และในทุก
ระดับ  ยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุข  พรอมๆ  กับชวยใหคนรอบขาง  และสังคมมีความสุขพรอม
กันไปไปดวยอยางชัดเจน (พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต, ๒๕๔๖) 
 อนึ่ง  คุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรม  เมื่อพิจารณาดูคนแตละจุด  ในทางโลกดู
กันที่ใบปริญญาบัตรก็สามารถรูกันได  แตคุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมในทางธรรมไมมี
ใครรับรอง  ไมมีเหตุเครื่องหมายใดๆ  ที่จะแสดงใหรู  นอกเสียจากจะดูที่ตัวของผูนั้น  และ
การที่จะดูที่ตัวของผูนั้น  ก็ใชวาจะรูชัดเลยวาเปนผูมีธรรมดีงาม  เพราะความอยูที่รูปรางลักษณะ
ผิวพรรณ  เชื้อชาติหรือวงศสกุล  แมจะแยกรางออกใหเปนชิ้นสวนตางๆ  ก็ไมสามารถที่จะหา
รองรอย  หรือเครื่องหมายใดๆ  ที่มีปรากฏอยูในโลกนี้ได  ในดานเปนรูปธรรมสามารถแตะสัมผัสได
นั้น  ก็สามารถที่จะแยกสวนตางๆ  ของสิ่งเหลานั้น  มาพิสูจนเทียบเคียงหาขอมูลเพื่อประเมินหา
คุณคาได  แตมนุษย  หรือ  คน  ที่มีทั้งรูปและนาม  ซึ่งถือวาเปนสิ่งมีชีวิตที่นาอัศจรรยอยางหนึ่ง  
เพราะมีปญญา  ดังนั้น  จะตองพิจารณาพิเคราะหถึงคุณลักษณะที่มีอยูภายในดวยทาง
พระพุทธศาสนาสามารถจะดูไดในที่เพียงแหงเดียวเทานั้นคือ  จะตองดูที่ความประพฤติปฏิบัติ  
หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาดวยสายตาสัมผัสรับรูดวยจักขุนทรีย (ตาเห็นรูป) 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  “...ภิกษุรูปโนนเปนธัมมานสุารี๒๔  ภิกษุรูปโนนเปนสัทธานุสา
รี๒๕  ภิกษุรูปโนนมีศีลมีกัลยาณธรรม  ภิกษุรูปโนนทุศีลมีธรรมเลวทราม”  ดังนี้. 
 ในพระไตรปฏกของพระพุทธศาสนา เถรวาท   และหนั งสื อ เกี่ ย วข องกับ
พระพุทธศาสนาเถรวาท  ไดบอกลักษณะของกัลยาณธรรมไววา 
 “พระผูมีพระภาคตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตบัญญัติสิกขาบทแกเหลาสาวกโดย
อาศัยอํานาจประโยชน  ๒  ประการนี้๒๖  (ไดจัดเปนกรอบตารางเพื่อทําความเขาใจงายขึ้น) 

                                                  
๒๔ ธัมมานุสารี  หมายถึงผูแลนไปตามธรรม  ทานผูปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผล  มีปญญาแกกลา  

บรรลุผลแลวกลายเปนทิฏฐิปตตะ (องฺ.ทุก.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒). 
๒๕ สัทธานุสารี  คือผูแลนไปตามศรัทธา  ทานผูปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปตติผล  มีศรัทธาแกกลา  

บรรลุแลวกลายเปนสัทธาวิมุต  (องฺ.ทุก.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒). 



 ๓๕

 
ประการที่  ๑ ประการที่  ๒ 

เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ เพื่อความผาสกุแหงสงฆ 
เพื่อขมบุคคลผูแกอยาก เพื่อความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม 
เพื่อปดกัน้อาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกิดใน
ปจจุบัน 

เพื่อปดกัน้กําจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิด 
ในอนาคต 

เพื่อปดกัน้เวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปจจุบัน เพื่อปดกัน้กําจัดเวรทั้งหลายอันจะบงัเกิดใน
อนาคต 

เพื่อปดกัน้โทษทั้งหลายอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน 

เพื่อปดกัน้กําจัดโทษทั้งหลายอันจะบังเกดิใน
อนาคต 

เพื่อปดกัน้ภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในปจจุบัน เพื่อปดกัน้กําจัดภัยทั้งหลายอันจะบงัเกิดใน
อนาคต 

เพื่อปดกัน้อกศุลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกดิ 
ในปจจุบัน 

เพื่อปดกัน้กําจัดอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะ
บังเกิด 
ในอนาคต 

เพื่ออนุเคราะหคฤหัสถ เพื่อตัดฝกฝายของภิกษุผูปรารถนาชั่ว 
เพื่อความเลื่อมใสของคนทีย่ังไมเลื่อมใส เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่ยงัเลื่อมใสแลว 
เพื่อความตั้งมัน่แหงสัทธรรม เพื่อเอื้อเฟอวนิัย 

 
กลาวถึงเกณฑการตัดสินในการกําหนดคุณลักษณะของผูที่มกีัลยาณธรรมคือ  คิดดี  

พูดดี  และทาํดีนั้น  ตองเปนสากล  คือไมใชดีตามความพึงพอใจ  หรือดีเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง  ดังนัน้
แนวทางลกัษณะนี้คือ  การที่คิดดี  พูดดี  และทาํดีนัน้  จึงสามารถที่จะสรุปออกมาเปนแนวทาง
ประกอบการพิจารณาไดดังนี ้ คือ 

การกระทําที่จดัวาเปนการกระทําที่ดีหรือลักษณะของกัลยาณธรรมนัน้  จะตองมี
ลักษณะดังนี ้

                                                                                                                                               
๒๖ เพ่ือเอื้อเฟอวินัย  หมายถึงเพื่อเชิดชู  ค้ําจุน  ประคับประคองพระวินัย  ๔  อยาง  คือสังวรวินัย  

ปหานวินัย  สมถวินัย  ปญญัติวินัย (วิ.อ. ๑/๓๙/๒๓๖-๒๓๗). 
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เปนกุศล  และไมมีโทษผูรูสรรเสริญยกยอง  ไมติเตียนไดเมื่อทํามากและบริบูรณแลว
ไมมีเสื่อมถอย  เกิดประโยชนและความสขุเปนผูมีลักษณะรูจักพูด รูจักฟง รูจักคิดใหเกิดประโยชน
มีคุณลักษณะที่ความเชื่อมัน่ในสัจธรรม  คือ  กฎของธรรมชาติยอมรูจกัฝกฝนใหเหมาะสม  ไมทํา
ตนและผูอ่ืนใหลําบาก  รูจกัการพิจารณาใชปญญาปฏิบัติตอสถานการณดวยความเหมาะสมยอม
มีลักษณะของผูที่เขาใจในโลกธรรมทัง้  ๘  อยางแจมชัดยอมไมทาํชั่ว  

ในมังคลัตถทปีนี  ไดแสดงความหมายของคุณลักษณะผูที่มกีัลยาณธรรมไว ๓  
ประการ  คือ 

๑)    กัลยาณธรรมลักษณะ หมายถงึ ลักษณะของกัลยณชนผูมีธรรมอันดีงาม 
๒)   กัลยาณธรรมนิมิต หมายถงึ มนีิมิตบอกวาเปนกัลยาณชนเพราะมีเครื่องหมายที่

ทําด ี
๓)   กัลยาณธรรมอปทาน หมายถงึ  ทําใหรูวาตนเปนกลัยาณชนเพราะ เหตุคิดดี พูด

ดีและทําด ี
จากตัวอยางทีม่ีในคัมภีรพระไตรปฎก  หรือที่มีในเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับ  ความหมาย

ของคุณลักษณะของกัลยาณธรรมในทางพระพทุธศาสนา  มีลักษณะที่ที่สอดคลองและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  พอที่จะนํามาประมวลกลาวสรุปถงึสาระใจความที่สําคัญ ของคุณลักษณะของ
กัลยาณธรรมได ๓ ทาง  คือ  ในลกัษณะทางกาย  ลักษณะทางวาจา  และลกัษณะทางใจ  
ลักษณะของกลัยาณธรรมเมือ่กลาวโดยสรุปแลวมีอยู  ๓  ลักษณะ  คือ 

ก,  ลกัษณะทางกาย (กายสุจริต)  มี  ๓  ประการ  ไดแก 
(๑),   มีเมตตาตอสรรสัตวทัง้ปวง  ไมทาํรายเบียดเบยีนคนและสัตว 
(๒),  สํารวมตน  ไมลัก  ไมปลน  หรือฉอโกง 
(๓),  สันโดษในคูครองของตนเอง  ไมลวงเกินคูครองของคนอื่น 

ข,  ลักษณะทางวาจา (วจีสุจรติ)  มี  ๔  ประการ  ไดแก 
(๑),   พูดคาํจริง  ไมพูดเท็จ 
(๒),  พูดปรองดอง  สามัคคีประโยชน  ไมพูดใหแตกแยกกัน 
(๓),  พูดสุภาพ  มีมารยาทผูดี  ไมพูดหยาบโลน  คําลามก 
(๔),  พูดมีสาระมีประโยชน  ไมพูดจาเหลวไหล 
 

ค,  ลักษณะทางใจ (มโนสุจริต)  ม ี ๓  ประการ  ไดแก 
(๑),   ไมอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตนเองโดยมิชอบ (อโลภะ)  
(๒),  ไมคิดประทุษรายคนอืน่  ไมคิดอาฆาตปองรายใคร (อโทษะ) 



 ๓๗

(๓),   เหน็ชอบตามหลกัพทุธธรรม  คือเหน็ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) 

ในพระไตรปฎก  ฑีฆนิกาย  ปฏิกวรรค,  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต,  และสงัยุตต
นิกาย  สคาถวรรค ไดกลาวถงึลักษณะของกัลยาณธรรมไวในหลายลักษณะไวโดยละเอียด  ๑๔  
ประการ 

ในพระสุตตันตนิกาย  ขุททกปาฐะ  สิงคาลสูตร  เลาเรื่องทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัส
ตอบปญหาของเทวดา  ผูมาถามวาอะไรเปนมงคล  โดยตรัสชี้ไปที่ขอประพฤติปฏิบัติ  ๓๘  
ประการ  วา 

คร้ันแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา  เทวดาและมนษุยเปนอันมาก  ผู
หวงัความสวัสดี  ไดพากันคดิมงคลทัง้หลาย ขอให  พระองคจึงตรัสอุดมมงคล  พระผูมีพระภาค
ตรัสพระคาถาตอบวา  การไมคบคนพาล ๑  การคบบัณฑิต ๑  การบชูาบุคคลที่ควรบูชา ๑  นี้เปน
อุดมมงคล  การอยูในประเทศอันสมควร...ทาํมงคลเชนนี้แลว  เปนผูไมปราชัย๒๗   

พระเทพเวทีประยุทธ  ปยุตฺโต  ไดอธิบายความหมายของกัลยาณธรรม  ในมงคลสตูร
นี้เอาไววา  “กลัยาณธรรม  คือ  ผูทรงความรู มีปญญา  นักปราชญ  ผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี  ผูมีความสมารถพิเศษโดยกาํเนิด”  และเพิ่มอีกวา  “ธรรมอันดี, ธรรมดีงาม และธรรมของ
กัลยาณชน๒๘   

สรุปไดวา ความหมายของกัลยาณธรรมคือ บุคคลที่เปนตนแบบของคนในสังคม  หรือ
ในโลกของคนฝายดี  คือ เปนผูมีคุณสมบัติของความเปนคนหรือความเปนผูประพฤติชอบ  ทั้งกาย  
วาจา  และใจ  เนนจากคุณธรรมภายในจิตใจกอน แตความหมายในทางสังคมเขาใจ มี
ความหมายแคบกวาไมครอบคลุมไปถึงจิตใจดวย  เนนความรู  ความสามารถ  หรือการยอมรับ
จากกติกาของสังคม  ตามหลักพระพุทธศาสนาที่มุงเนนถึงจิตใจที่เปนองคประกอบภายในดวย  
เพราะถือวา  เมื่อจิตที่ถูกฝกมาดีแลว  ยอมสงผลตอพฤติกรรมอื่นๆ  ที่แสดงออกใหดี  ใหงามตาม
หลักธรรม  จึงสามารถสรุปความหมายของกัลยาณธรรมได  ดังนี้ 

                                                  
๒๗ พระธรรมมหาวีรานุวัตร, มงคลทีปปนี,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ส. ธรรมภักดี, ๒๕๓๐), 

หนา ๒๕๖. 
๒๘ พระเทพเวทีประยุทธ  ปยุตฺโต,  พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียนติ พ.ศ. ๒๕๓๐, พิมพครั้งที่  

๑๑, (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หนา ๒๙๘, และในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา  ๑๑. 



 ๓๘

๑).  เปนผูที่ละเวนจากการกระทําอกุศลกรรมดวย  กาย  วาจา  และใจ  โดยปกติ 
๒)  เปนผูละเวนแลวจากหนทางแหงความเสื่อมถอยทั้งปวง 
๓)  เปนผูที่มีชีวิตสมบูรณพรอมดวยประโยชนในปจจุบัน  และประโยชนใน

อนาคต 

เหตุเพราะปรารภตน  ไมทําชั่วเพราะเหตุผูอ่ืน  ไมทําชั่วเพราะบุตร  ไมทําชั่วเพราะ
ทรัพย  ไมปรารถนาความสําเร็จแกตนโดยไมชอบธรรมยอมมีลักษณะของผูสรางกุศลธรรมอยู
เสมอ  ดวยทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  มีโยนิโสมนสิการ  และมีสติปญญามั่นคง 

ในมหาสาโรปมสูตร พระไตรปฎก วาดวยอุปมาดวยแกนไม สูตรใหญ กิ่งและใบ
พรหมจรรยไววา  “เราเปนผูถูกชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขโทมนัส อุปายาสครอบงํา
แลว  ถูกความทุกขครอบงํา  มีความทุกขอยูเฉพาะหนาแลวทําอยางไร  การทําที่สุดแหงกองทุกข
ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได”๒๙   

จึงขอยกตัวอยางมาเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในลักษณะของกัลยาณธรรมไว
ในหลายลักษณะไวโดยละเอียด  ๑๔  ประการดังนี้  คือ 

๑)  ลักษณะทางกรรมบถ  หมายถึง  กุศลกรรมฝายดี  เปนเกณฑที่ทําใหคนเปน
กัลยาณธรรมไดแก  การประกอบกรรมที่เปนกายสุจริต  วจีสุจริต  และมโนสุจริต มีปกติทํากุศลคือ  
กรรมดี  มีคุณ  และมีประโยชน  เกื้อกูลแกตนและสังคม  ไมทําลายทั้งคนและสิ่งแวดลอมให
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของตน  เพราะเกิดจากมูลเหตุที่เปนกุศลมูล  ๓  ประการ  ไดแก 
อโลภะ อโทสะ อโมหะ๓๐  

๒)  ลักษณะทางสติปญญาและอุปนิสัย  หมายถึง  ลักษณะทางปญญา  และ
อุปนิสัยเปนรากฐานสําคัญของพฤติกรรมมนุษย  เพราะการกระทํา  การพูด  การคิดของมนุษยที่
แตกตางกัน  ลวนแตเกิดจากพื้นฐานทางจิตใจ  และพื้นฐานทางสติปญญาที่ไมเหมือนกัน๓๑  

                                                  
๒๙ สุตฺ.ม.มู ๑๒/๓๐๘/๓๔๑. 
๓๐ ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๕๙ 
๓๐ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐๐/๓๓๒. 
๓๑ สํ.ส. ๑๕/๙๐๓/๓๓๓. 



 ๓๙

๓)  ลักษณะทางกรรมดี  หมายถึง  พฤติกรรมที่บุคคลพึงแสดงออกทางกาย  ทาง
วาจา  และทางจิตใจ  เปนฝายดี  กรรมจําแนกคนใหดี  หมายถึง  การกระทําที่ดีนั่นเองซึ่งพระพุทธ
องคทรงจําแนกบุคคลออกเปนประเภทตามพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา  คือ  

“บุคคลหวานพืชเชนใด  ยอมไดรับผลเชนนั้น  ผูกระทําดียอมไดรับผลดี  ผูกระทํา
กรรมชั่ว  ยอมไดรับผลชั่ว”๓๒ 

๔)   ลักษณะทางความประพฤติ  หมายถึง  มีพฤติกรรม  คือ  คิดดี  พูดดี  และทํา
ส่ิงที่ดีมีประโยชน๓๓   

๕)  ลักษณะทางการถามปญหา  หมายถึง  การจะตั้งปญหาถามเรื่องใด กับใคร  ก็
ดํารงตนอยูในองค  ๓  เสมอ คือ ต้ังปญหาโดยแยบคาย  แกปญหาโดยแยบคาย เมื่อเขาตอบไดก็
อนุโมทนา  เพราะฉะนั้นผูที่มีกัลยาณธรรมจึงเปนผูที่ฉลาดในการตั้งปญหาถาม  หรือฉลาดในการ
ตอบปญหา  จึงถือวาเปนคนฉลาด  คือ  กัลยาณธรรม   ตามรูปศัพท แปลวา ธรรมอันดี, ธรรมอัน
งาม หมายถึงคุณธรรมที่ดีงาม ธรรมที่เปนหลักปฏิบัติของกัลยาณชน ธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติเปนกัลยาณ
ชน ผูประพฤติกัลยาณธรรมเปนปกตินอกจากจะไดชื่อวาเปนกัลยาณชนแลว  ชีวิตของผูนั้นยอม
สงบสุข ไมมีเวรภัย ไมมีศัตรู  จึงไดชื่อวา “กัลยาณธรรม”๓๔   

๖)  ลักษณะทางความรับผิดชอบตอหนาที่และการงาน  หมายถึง  เมื่อมีความ
รับผิดชอบในหนาที่การงานนั้นแลว  ก็ยอมทํางานจนสุดกําลังและความสามารถและเอาใจใสดูแล
ดวยดี  ไมบกพรอง ทําดวยความพึงพอใจ  และงานไมมีก็ยังไมรับปากใคร๓๕ 

๗)  ลักษณะและงานวางทีตอสังคม  จะเห็นวาไมยึดติดกับสถานที่  แมเปนผู
เสียสละดวยสวนใดๆ  คือ  กําลังกาย  หรือกําลังทรัพยก็มิไดกลาวเพื่อที่จะมุงหวังใหคนยื่นยกยอง
ชมเชยตนเอง  แมเวลาประสบสุขหรือประสบทุกข  ก็ไมหวั่นไหวไปตาม๓๖ 

๘)  ลักษณะทางแรงปรารถนา  คือ  ผูที่ปรารถนาบุตร  ทรัพย  รัฐ  ความสําเร็จ
ตางๆ  โดยชอบธรรม  เพราะตนมีศีล  ประกอบดวยธรรม๓๗  

                                                  
๓๒ องฺ.ติกฺ. ๒๐/๔๔/๒๑๒๙. 
๓๓ องฺ.ติกฺ. ๒๐/๔๔/๒๑๒๙. 
๓๔ เรื่องเดียวกัน  หนา  ๒. 
๓๕ องฺ.ทุกฺ. ๒๐/๓๔๓-๓๔๔/๑๐๓. 
๓๖ ขุ.ธ. ๒๕/๑๕/๒๔. 



 ๔๐

๙)  ลักษณะทางการศึกษา  คือ  เปนผูมีการศึกษามาก  ฟงมาก  เปนพหุสูตร  แมจะ
มีอายุมากก็ยังทําประโยชนตอสังคมอื่นได๓๘ 

๑๐) ลักษณะโดยความสําคัญตน  หมายถึง เปนผูรูถึงคุณคาแหงตนโดยแทจริง  ไม
บิดเบียน  และมิไดกลาวเพื่อที่จะโออวด๓๙ 

๑๑)  ลักษณะโดยคําพูดที่เปนธรรม  หมายถึง  สภาใดขาดสัตบุรุษเขารวมประชุม  
ก็ถือวาไมใชสภาที่สําคัญ  สวนผูที่ละราคะ  โทสะ  โมหะ  แลวพูดเปนธรรม  จึงชื่อวาเปนสัตบุรุษ๔๐ 

๑๒)  ลักษณะโดยความกตัญูกตเวที  หมายถึง  เปนผูมีความกตัญูกตเวทีรู
คุณทาน  คบหาสมาคมกับกัลยาณมิตร  คือ  มิตรดี  มีความภักดีมั่นคงชวยเหลือคนตกทุกขได
ยากดวยใจจริง  มิเปนคนสองเจานาย ไมแอบแฝงอามิส  หรือชวยเพราะเห็นแกรางวัล๔๑  

๑๓)  ลักษณะโดยคํานึงถึงฐานะ  และอฐานะ  หมายถึง  เปนผูที่พิจารณาตรง เห็น
วาแมเร่ืองนี้เปนประโยชน  แกคนทั้งหลายจึงสมควรทํา  แมเร่ืองนี้เราไมชอบใจที่จะทําตาม  แตก็
จะเปนไปเพื่อประโยชนแกคนทั้งหลาย  และเมื่อทําไปแลวก็มีประโยชนจริงๆ๔๒ 

๑๔)  ลักษณะโดยถือตามหลักประโยชน  ๒  อยาง  หมายถึง  เปนผูรูประโยชนใน
ปจจุบัน(ทิฏฐธัมมิกัตถะ)  และประโยชนในเบื้องหนา(สัมปรายิกัตถะ) คือ ผูมีศรัทธา  ศีล  จาคะ  
และปญญาสามารถยึดถือไวได  และถือเอาประโยชนทั้งสองอยางนั้น๔๓ 

จะเห็นไดวาจากความหมายของกัลยาณธรรม  ที่ไดกลาวมานี้  เปนการกลาวถึง
ลักษณะทางความประพฤติ  คือ กิริยาอาการ  และการกระทําของผูที่มีกัลยาณธรรม  ๑๔  
ประการ  ก็จะพบวา  มีลักษณะที่รวมอยูในอาการ  ๓  อยางคือ  ทางกาย  วาจา  และใจ  เชน
กลาวถึงเรื่องของศีล ศีลเปนบอเกิดแหงกัลยาณธรรมทั้งหลาย  ศรัทธา  ปญญา  ความรับผิดชอบ  
ระเบียบ  วินัย  ความกลาหาญ  ความซื่อสัตย  ก็เปนเรื่องของนามธรรมที่ไมมีรูปตัวตน  นั่นคือ  
ลักษณะทางใจ 
                                                                                                                                               

๓๗ ขุ.ธ. ๒๕/๑๗/๒๖. 
๓๘ ขุ.ธ. ๒๕/๒๑/๓๕. 
๓๙ ขุ.ธ. ๒๕/๖๓/๔๖. 
๔๐ สํ.ส. ๑๕/๗๒๕/๒๗๐. 
๔๑ ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๖/๕๔๑. 
๔๒ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๕/๑๕๙. 
๔๓ สํ.ส. ๑๕/๓๘๐/๑๒๖. 



 ๔๑

สรุป :  พิเคราะหวา  เปนผูมีลักษณะเชิงนามธรรมเพื่อบงบอกถึงลักษณะบอเกิดหรือ
คุณคาที่มีอยูใหรูวา  ความประพฤติทางกาย  วาจา  และใจที่ดีตอบุคคล  และสภาพแวดลอม
สังคมอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของดวย  หรือแมแตธรรมชาติโดยทั่วไป  ซึ่งเปนลักษณะ  หรือเคร่ืองหมายแหง
ความเปนผูที่มีคุณลักษณะของกัลยาณธรรมที่มีอยูในตนเอง  และแนวทางเดียวกันกับแนวคิดของ
ผูศึกษาอื่นๆ  ดังนี้  คือ... 

ลักษณะทางใจ    คือ  คิดดี 
ลักษณะทางวาจา   คือ  พูดดี 
ลักษณะทางกาย   คือ  ทําดี 

๒.๒.๒  ประเภทของผูที่มีกัลยาณธรรม 
ในเรื่องของประเภทของผูที่มีคุณลักษณะของกัลยาณธรรม  ไดจัดแบงออกเปนชนิด  

แบงออกเปนหมู  หรือจัดแบงออกเปนอยางๆ  ไป  และในที่นี้ไดอางในคัมภีรพระไตรปฎกใน  อัง
คุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  และตามหลักสิงคาลกสูตร  ฑีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  กลาวคือ  กลาวถึง
ประเภทของกัลปยาณธรรมไว  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

สัปปุริสวรรค  ไดแสดงประเภทของกัลยาณธรรมไว  ๑๐  สูตร  มี  ๖  จําพวก  คือ 

๑)  แบงโดยนัยแหงสิกขาปทสูตร  คือผูปฏิบัติตนโดยรักษาศีล ๕ ขอเปนปกติ อัน
ไดแก 

(๑)   คือ  เวนจากฆาสัตว 
(๒)  คือ  เวนจากลักทรัพย 
(๓)  คือ  เวนจากประพฤติผิดในกาม 
(๔)  คือ  เวนจากกลาวคําเท็จ  คําหยาบ  คําสอเสียด  คําเพอเจอ 
(๕)  คือ  เวนจากดื่มสุราเมรัย  ยาเสพติดใหโทษ๔๔ 

๒) แบงโดยนัยแหงอัสสัทธสูตร  คือ 
(๑)   มีศรัทธา  คือ  ไมปกใจเชื่อส่ิงที่มีอยู  ส่ิงที่เปนอยูตามเหตุและผล 
(๒)  มีหิริ  คือ  ไมมีความละอายตอบาป  ทั้งตอหนาและลับหลัง 
(๓)  มีโอตัปปะ  คือ  ไมเกรงกลัวตอบาปกรรม  เวรภัยทั้งปวง 
(๔)  มีสุตตะมาก  คือ เปนผูไดยินไดฟงมาก 

                                                  
๔๔ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐๑/๓๒๐. 



 ๔๒

(๕)  มีความขยัน  คือ  เอาใจใสในธุระหนาที่การงานแหงตน 
(๖)  มีสติ  คือ  ไมเลอะเลือน  ลืมงาย  มีสติ  มีความระลึก 
(๗)  มีปญญาดี  คือ  รู ทําความเขาใจ  ไตรตรองตามดวยเหตุผลได๔๕ 

(๓)  แบงโดยนัยแหงสัตตกรรมสูตร  คือ  กรรม  ๗ คือ ผูประพฤติกรรมดี  ๗  อยาง 
(๑)   บุคคลผูไมฆาสัตว 
(๒)   บุคคลผูไมลักทรัพย 
(๓)   บุคคลผูไมประพฤติผิดในกาม 
(๔)   บุคคลผูไมพูดเท็จ  คําหยาบ  คําเพอเจอ 
(๕)   บุคคลผูไมพูดสอเสียด 
(๖)   บุคคลผูไมพูดคําหยาบ 
(๗)   บุคคลผูไมพูดเพอเจอ๔๖ 

(๔)  แบงโดยนัยแหงทสกัมมสูตร  คือ  ผูประพฤติกรรมดี  ๑๐  อยาง  คือ 
(๑)   บุคคลผูไมฆาสัตว 
(๒)  บุคคลผูไมลักทรัพย 
(๓)  บุคคลผูไมประพฤติผิดในกาม 
(๔)  บุคคลผูไมพูดเท็จ 
(๕)  บุคคลผูไมพูดสอเสียด 
(๖)  บุคคลผูไมพูดคําหยาบ 
(๗)  บุคคลผูไมพูดเพอเจอ 
(๘)  บุคคลผูไมเพงเล็งอยากไดของเขา 
(๙)  บุคคลผูไมมีจิตพยาบาท 
(๑๐)  บุคคลผูไมมีความเห็นเปนมิจฉาทิฏฐิ๔๗ 

๕)  แบงโดยนัยแหงอัฏฐังคิกสูตร  คือ  ผูดําเนินชีวิตตามมรรค มี ๘ ประการ คือ 
(๑)   ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาทิฏฐิ 
(๒)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาสังกัปปะ 

                                                  
๔๕ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐๒/๓๒๑. 
๔๖ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐๓/๓๓๑. 
๔๗ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐๔/๓๒๔. 



 ๔๓

(๓)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาวาจา 
(๔)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมากัมมันตะ 
(๕)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาอาชีวะ 
(๖)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาวายามะ 
(๗)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาสติ 
(๘)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาสมาธิ๔๘ 

๖)  แบงโดยนัยแหงทสมัคคสูตร  คือ  ผูดําเนินชีวิตตามมรรค 
(๑)   ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาทิฏฐิ 
(๒)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาสังกัปปะ 
(๓)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาวาจา 
(๔)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมากัมมันตะ 
(๕)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาอาชีวะ 
(๖)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาวายามะ 
(๗)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาสติ 
(๘)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาสมาธิ 
(๙)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาญาณะ 
(๑๐)  ผูดําเนินชีวิตของตนดวยสัมมาวิมุตติ.๔๙ 

ดังกลาวมาจะเห็นไดวา  การแบงประเภทของคุณลักษณะของผูมีกัลยาณธรรม
โดยนัยตางๆ  ที่กลาวตามคัมภีรพระไตรปฎกพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น  เปนไปตามระดับของศีล  
คือเร่ิมเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง  ไดแกศีล  ๕  และระดับข้ันกลาง คือ  กุศล
กรรมบถ  ๑๐  ไปจนถึงขอปฏิบัติชั้นสูงคืออริยมรรคที่มีองค  ๘  ประการ  และดวยการแบง
ประเภทตามระดับของกําลังศีลเปนเครื่องจําแนก  ก็ยอมแสดงวา  กัลยาณธรรม  นั้นเปนชื่อเรียก
แทนบุคคลผูประพฤติความดีงานเหมือนอาการของคนทั่วไปที่มีกําลังในการรักษาศีลในระดับ
ตางๆ  กัน  เชน  รักษาศีล  ๕  ขอบาง  ศีล  ๘  ขอบาง  ศีล  ๑๐  ขอบาง  ศีล  ๒๒๗  ขอบาง  
จนถึงบุคคล  ผูไมจํากัดดวยศีล  คือ  มีปญญาจนทําใหหลุดพนไดแลว  ฉะนั้นในสวนตรงนี้ผูเขียน
พิเคราะหเห็นวา   

                                                  
๔๘ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐๕/๓๒๕. 
๔๙ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐๖/๓๒๖. 



 ๔๔

ประเภทคุณลักษณะของผูมีกัลยาณธรรมนั้น  ยอมตองมีขีดความสามารถที่แตกตาง
กัน  กลาวคือ  ฝายสามัญชนธรรมดา  อยูในโลกียะ  คือฆราวาสหรือคฤหัสถ(ผูครองเรือน)  ยังแวะ
ของในกามคุณอยู  และผูอยูในโลกุตตระ  หมายถึงฝายบรรพชิตผูออกบวชไมครองแวะในกามคุณ  
ถือความหลุดพนแหงสภาวะคือกิเลสคืออวิชชานั่นเอง  หากปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานบําเพ็ญจิต
จนหลุดพนจากกามกิเลสโดยสิ้นเชิง คือไมมีกิเลสมาเกี่ยวของ หรือที่เรียกวา  “อรหันต”   

ประเภทกัลยาณธรรมอีกแบบหนึ่งที่ไดยกไว  ตามนัยแหงสิงคลกสูตร  คือ  กลาวถึง
การคบบุคคล  หรือ  การคบมิตรวา  ประเภทคนดีที่ควรคบนั้นอยางไร  เปนการกลาวถึงประเภท
ของคนดี  มีรวมอยูในสังคมทุกระดับ  ไดแก  ครอบครัว,  สังคม, ศาสนา  แลประเทศชาติ  ซึ่งเปน
การประยุกตใชแนวคิดคุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรม จะกลาวในบทตอไป. 

สรุป : ประเภทคุณลักษณะของผูมีกัลยาณธรรม  ไดแก   ตนเองที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ดวยกาย  วาจา  และใจ เปนผูที่จะคบบัณฑิตภายนอกได  คือ  มีกายและใจที่มีศีลเปนเครื่องรักษา
ไวดีแลว  ไดแก 
  (๑)  ขอปฏิบัติในพืน้ฐานเบื้องตน  คือ  ศีล  ๕  ขอ 
  (๒)  ขอปฏิบัติในขั้นกลาง  คือกุศลกรรมบถ  ๑๐  อยาง 
  (๓)  ขอปฏิบัติในขั้นสูงสุด  คืออริยมรรคที่มีองค  ๘  ประการ 

๒.๒.๓  พฤติกรรมของผูที่มีกัลยาณธรรม 

 ภิกษุผูมีกัลยาณศีล กัลยาณธรรม กัลยาณปญญา ๔  

"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีกัลยาณศีล กัลยาณธรรม กัลยาณปญญา ยอมเปนผู
เสร็จธุระอยูจบพรหมจรรยในพระธรรมวินัย เราเรียกวาอุดมบุรุษ  

๑. ภิกษุเปนผูมีกัลยาณศีล คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีศีลสํารวมในปกฏิโมกข (ศีลที่
สําคัญของภิกษุ) สมบูรณดวยอาจาระและโคจร (มารยาทและการไปแตในที่ที่สมควร) เห็นภัยใน
โทษเล็กๆ นอยๆ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เธอชื่อวามีกัลยาณศีลด่ังกลาวมานี้แล  

๒. ภิกษุผูมีกัลยาณศีลด่ังนี้แลว จะชื่อวามีกัลยาณธรรมอยางไร? ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ประกอบเนืองๆ ซึ่งการอบรมธรรม อันเปนไปในฝายแหงการตรัสรู ๓๗ ประการ ๕ อยู เธอชื่อ
วามีกัลยาณธรรม ดังกลาวมานี้แล  

๓. ภิกษุผูมีกัลยาณศีล กัลยาณธรรมดั่งนี้แลว จะชื่อวามีกัลยาณปญญาอยางไร? 
ภิกษุในพระธรรม วินัยนี้ ทําใหแจงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ดวย
ปญญาอันยิ่งของตนในปจจุบันอยู เธอชื่อวามีกัลยาณปญญาอยางนี้แล  



 ๔๕

ภิกษุผูมีกัลยาณศีล กัลยาณธรรม กัลยาณปญญาดั่งนี้แลว ชื่อวาเสร็จธุระ อยูจบ
พรหมจรรย เราเรียกวาอุดมบุรุษ."  

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงเผยถึงแรงบันดาลใจ
ในการริเร่ิมโครงการ “หนึ่งใจ...ใหธรรมะ” ไววา 

“เยาวชน  คือ  ผูกําหนดชะตากรรมของมนุษยชาติ  คือ เมล็ดพันธุของความสุขและ
สันติภาพ สังคม ประเทศ  และโลกจะเปนอยางไรก็ข้ึนอยูกับเยาวชนเปนสําคัญ หากเยาวชนของ
เรามีความรู มีความคิด มีความดี มีจิตสํานึกสาธารณะ   และมีภาวะผูนํา  สังคมไทยก็มี
หลักประกันวาจะเปนสังคมแหงความอยูเปนเปนสุขอยางยั่งยืน  คุณธรรมของเยาวชน  คือ 
คุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ” ๕๐ 

ทางพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาทรงประสงคใหพุทธศาสนิกชนเชื่อถือตามเหตุผล
ดวยปญญาของตน  ทรงแนะนําใหพากันมาดูใหเห็นประจักษดวยตนเอง  ดังบทพุทธภาษิตที่วา 
“เอหิปสฺสิโก  พระธรรมควรเรียกใหมาดู  คือ เชิญชวนใหมาชมเหมือนของวิเศษที่ควรปาวรองให
มาดู  หรือทาทายตอการพิสูจน  เพราะเปนของจริงและดีจริง, โอปนยิโก  ควรนอมเขามาในใจ  
หรือนอมใจเขาไปใหถึงในใจหรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น  และปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิฺูหิ  อัน
วิญูชนพึงรูเฉพาะตน” ดังนี้จากธรรมคุณ  คือคุณของพระธรรม๕๑  ดังตอไปนี้ 
 
 - พฤติกรรมทางกาย  ตามลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมคือ  คิดดี  พูดดี  และทําดี  
ผูศึกษากําหนดหัวขอในการวิเคราะหแบงเปน  ๓  ประเด็น  ดังกลาวมาแลว  แตในการวิเคราะหใน
หัวขอนี้ วา โอกาสที่คนเราจะเลือกดีหรือเลือกชั่วนั้น  เปนสิทธิเสรีภาพและเจตนจํานงเฉพาะบุคคล  
ไมมีใครผูใด  ที่จะสามารถมาจํากัดบีบบังคับไดตามวัตถุประสงค  นี่เปนจุดเปาหมายสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่พรํ่าสอนใหสาธุชนคนรักษาความดีใหเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม  ในคําวา  กรรม
กิเลส๕๒ กรรมเครื่องเศราหมอง, การกระทําที่เปนเหตุใหเศราหมอง มี ๔ อยางคือ ๑. ปาณาติบาต 
การทําชีวิตใหตกลวงคือ ฆาฟนสังหารกัน ๒. อทินนาทาน ถือเอาของที่เจาของเขามิไดใหคือลัก

                                                  
 ๕๐ กองบรรณาธิการ, ธรรมลีลา  หนึ่งใจ...ใหธรรมะ, ปที่  ๑๐ ฉบับที่ ๑๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตะวันออก จํากัด, ๒๕๕๓), หนา  ๑๖. 
 ๕๑ อางแลว  หนา  ๑๐๗. 

๕๒ พระธรรมปฎก (ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร,  ๒๕๓๘),  หนา ๑ - ๒๕ .  



 ๔๖

ขโมย ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติ  ผิดในกาม ๔. มุสาวาท พูดเท็จ.  เปนพื้นฐานในการดําเนิน
ชีวิต  แมในคัมภีรพระไตรปฏก  สุตตันตปฏก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  เลมที่  ๖  ขอที่  ๕๘๐  
หนา  ๓๒๓  มีพระพุทธพจนตรัสไววา  

“สัตวโลกทั้งมวลลวนมีกรรมเปนของตนเอง  เปนทายาทผูรับผลของกรรม  กําเนิดเกิด
มาไดเพราะกรรม  มีกรรมเปนเผาพันธุ  พึ่งพาอาศัยกรรม  สรุปวา  กรรมเปนตัวจําแนกสัตวโลกให
เลวและประณีตแตกตางกันไป” 

ธรรมดาของโลกที่เปนธรรมคู  คือเมื่อมีสิ่งหนึ่ง  จะตองมีสิ่งตรงขามเปนคูเสมอ  
เชน  มีสุขก็ตองมีทุกขเปนคู  มีหิวก็ตองมีอ่ิมเปนคู  จิตใจของคนในโลกนี้เวียนสลับอยูในธรรมคู  
แตคนไมมีปญญาพิจารณาใหเห็นโลกในฐานะเปนธรรมคู  เพราะมัวแตยึดติดในภาวการณที่ตน
ประสบอยูในขณะปจจุบัน  การดูโลกในแนวพุทโธวาทจึงทําใหรูสึกวายาก  เพราะคนยังเปนทาส
กิเลส  ที่ยังติดในสุขประโยชนที่ไดเห็นรูปสวยๆ  ไดยินเสียงไพเราะเสนาะหู  ไดสูดกลิ่นหอม  ไดล้ิม
รสอาหารที่ถูกปาก  ไดสัมผัสความออนนุมของเครื่องใช  ไดรูซึ้งถึงสุขประโยชนเหลานี้ดวยใจของ
ตน  ที่สุดความฝนจะพาตนไปพนจากโลกก็ไมบังเกิดขึ้นในจิตใจ  ดวยคิดวาทําวันนี้ใหไดสุข
ประโยชนเต็มที่  พรุงนี้เปนอยางไรก็ชางมัน  นี่แหละเปนเหตุใหโลก-นรก-สวรรค  ยังคงมีอยูสืบมา  
บรรพชนไทยผูมีปญญาไดเห็นธรรมคูของโลก  จึงไดต้ังสุภาษิตสอนบุตรหลานสืบมาวา “สองคน
ยลตามชอง...คนหนึ่งมองโคลนตม...คนสองตาแหลมคม...เห็นดวงดาวอยูพราวพราย” 

 

ในเรื่องการกระทํานี้  หลวงพอพุทธทาส  ทานไดใหความหายไว  ๒  ทาง  คือ  

๑)  กิริยา  การกระทําที่ไมประกอบดวยเจตนา  บางทีเรียกวา  ปฏิกิริยา  การกรทํา
โตตอบ  มีผลออกมาลักษณะกลางๆ  ลวนๆ  ไมเปนกุศล  อกุศล  ไมเปนบาป  บุญ  เพราะเปน
เพียงการเคลื่อนไหวที่ไมประกอบดวยเจตนา  แมจะรูสึกนึกคิดอยูในใจและเคลื่อนไหวไปมา  แตไม
มีเจตนาที่มาจากกิเลส   

๒)  กรรม   การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา มีมูลมาจากอวิชชาความไมรู  ผลที่เกิด
จากกรรมจะกลายเปนวิบาก  มีลักษณะเปนทั้งกุศลอกุศล  และเปนกลางๆ  หมายถึงเจตนาที่ทํา
ลงไปตามความโงเขลาของวิชชา  หลงดี  หลงชั่ว  หลงบาป  หลงบุญ  ในที่สุดก็หลงติดอยูในดี  ชั่ว  
บาป  บุญเปนวงเวียนกรรมตองเวียนวานตายเกิดเปนเหตุใหต้ังเจตนาเพื่อทํากรรมนั้นตอไปอีกไมมี
ส้ินสุด...” 



 ๔๗

เร่ืองบุญบาปนี้ไมวาจะอยูในฐานะใด  ไมวาคฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตามผูที่ยังมีกิเลส
ตัณหาอวิชชา  ก็ไมสามารถหลีกหนี  กฎเกณฑของเวรกรรม  ที่ทํามาไดหนีการตามสนองของ
บาปกรรมที่ทําไวไมพนแนนอน  ฝากคํากลอนไวเปนคติสอนใจไววา... 

  ทําหยาบ บาปย้ํา  นําโศก 
พาโรค   โยกยาย  สายหา 
ทนทุกข   สุขแหง  แกลงพา 
เลื่อมสา -  สมส้ิน  ยินดี 
 เวรตาม  ถามถึง  ซึ้งโกรธ 

  ทุกขโทษ  โหดตอง  หมองศรี 
  พลัดพราก  จากชาง  ทางดี 

สงชี -   วิตดับ  อับจน 
 มุงทํา  กรรมดี  ที่จิต 
เรงคิด   ผลิตบุญ ทุนตน 
กายวา -  จาใจ  ในตน 
ผานพน   มลทิน  ส้ินกรรม...๕๓ 

ดังนั้น  กรรมที่ถือวาเปนการกระทําของตนเอง  และผลก็เกิดขึ้นมาจากการกระทําของ
ตนเองทั้งสิ้น  ไมไดเกิดจากการบันดาลดุจลัทธิบางศาสนาของเทพเจาองคใด  หรือแมแตผูที่มี
กรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายที่เสวยชาติอยูในภพภูมิตางๆ  ก็ลวนแตอยูภายกฎแหงกรรมไมมีใครสราง  
หรือทําลายไดทั้งสิ้น 

พระพุทธองคทรงตรัสรับรองในศักยภาพของมนุษยวา  “มนุษยเปนสัตวประเสริฐได
ดวยการฝกฝนตนเอง”  และดวยเหตุนี้เองคุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมยอมสามารถพัฒนา
ตนเองดวยการฝกฝนอบรมโดยหลักของศีล  สมาธิ  และปญญา  จนเปนผูที่มีโอกาสสามารถรูเห็น
ความจริงทั้งหลายทั้งปวงที่หลงยินดีปรุงแตงอยูนั้น  แทที่จริงแลวไมเที่ยง  เกิดขึ้น  ต้ังอยูชั่วขณะ  
และดับไปในที่สุด  มีความวนเวียนอยูในสังสารวัฏเปนเชนนี้   

จากที่กลาวมาแลวนี้  จึงทัศนคติไดวา  ผูที่พัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา  
และเปนผูที่มีโอกาสสามารถจะเลือกหนทางของการเดินทางวิถีชีวิตตนเองไดทุกโอกาส  เพราะ

                                                  
๕๓ ธรรมจักร  สิงหทอง.  กฎแหงกรรม.  (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพเล่ียงเซียง, ๒๕๔๘), หนา ๑๗๑ – 

๑๗๘.   



 ๔๘

เจตนาที่คนเรามีอยูดวยกันทุกคนนั้น  เปนเอกสิทธิ์ที่ธรรมชาติมอบไว  จึงสามารถเลือกทางดีหรือ
ทางชั่วไดดวยตนเอง 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
๑.   มีพฤติกรรมที่ควรคบ  เพราะมีการแสดงออกทั้งทางกาย  วาย  และทางใจ 
๒.  มีพฤติกรรมที่ดีงามเปนที่ตองการ  หรือคาดหวังแกคนในสังคมทุกระดับที่

พยายามจะสราง  และปลูกฝง  เปรียบเหมือนของที่มีกลิ่นหอม 
การปองกัน   
จากพฤติกรรมตามที่ไดเสนอแนวคิดไปแลวนั้น  ผูที่มีคุณลักษณะดังกลาวก็สามารถที่

จะพัฒนาตนเองใหดียิ่งๆ  ข้ึนไปเรียกวาการตอยอดความดีนั่นเอง  ดุจเกลือรักษาความเค็มเพิ่ม
คุณคาแกตนและทุกคนหลายระดับชั้นในวงสังคมทุกๆ  ดาน  หากวาตราบใดที่ยังไมอาจทําตนเอง
ใหถึงที่สุดไดดวยการหลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งหลายแลว  ก็ยังชื่อวาจะเปนผูที่ยังตองเวียนวาย
อยูในวัฏฏสังสารอยู  คือยังเปนผูที่ถูกครอบงําดวยกรรมอยู  ถึงแมวาจะเปนกรรมดีที่เรียกวากุศล
กรรมก็ตาม  แตก็มีความเสื่อมถอยได  เหมือนชีวิตของคนที่มีความดีและสรางความดีงามมา
ตลอดชีวิต  และมีความสมบูรณพูนสุขมากมาย  ในชีวิตสักเพียงไรก็ตาม  แตในทายที่สุดก็ตอง
ทุกข  เพราะสังขาร  ทุกขเพราะการเกิด  การแก  การเจ็บ  และการพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก  
ส่ิงที่เปนของชอบใจ  ไปแลวไมมีวันกลับมาที่เรียกวา  “ความตาย” หลักพระพุทธศาสนา  เรียกวา 
สามัญลักษณะ ลักษณะที่เสมอกันแกสังขารทั้งปวง ไดแก ๑. อนิจจตา ความเปนของไมเที่ยง ๒. 
ทุกฺขตา ความเปนทุกขหรือความเปนของคงทนอยูมิได ๓. อนัตตตา ความเปนของไมใชตัวตน
แสดงความตามบาลีดังนี้ ๑.สพฺเพสงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงเปนทุกข ๒.สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา 
สังขารทั้งปวงเปนทุกข ๓.สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงมิใชตัวตน; ลักษณะเหลานี้มี ๓ อยาง 
จึงเรียกวา ไตรลักษณ, ลักษณะเหลานี้เปนของแนนอน เปนกฎธรรมดา  จึงเรียกวาธรรมนิยาม๕๔   

ดวยเหตุนี้  จะเห็นไดวา  ความเสื่อม  ความไมเที่ยงแทแนนอนของสิ่งทั้งหลาย  ยัง
เปนเหตุปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งไมมีใครหลีกเลี่ยงสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นไมวาคนหรือสัตวบุคคลตัวตนเราเขาแมวัตถุอุปกรณดานเทคโนโลยีในโลกา
ภิวัตน  เรียกวาหมุนไปตามโลกเหลานี้ได  เพราะเปนกฎของธรรมชาติคือ  กฎของไตรลักษณ
ครอบคลุมอยูทั่วทุกตัวตนทุกหนทุกแหงในโลกจักรวาล  และจะเปนเชนนี้ตลอดไป  คือ  ความมี

                                                  
๕๔ พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพทุธศาสนฉบับประมวลศัพท. ๒๕๔๓ หนา  

๑๐๘. 



 ๔๙

สภาพที่ไมเที่ยงแทแปรปรวนอยูตลอดเวลา  และสภาพที่ไมใชตัวตนที่แทจริงคงอยูอยางนั้น  เชน  
คนที่สรางคุณงามความดีไวมากมายหลายชาติ  จะยิ่งใหญไพศาลสักเพียงไรก็ตาม  ก็ตองรับผล
ของกรรมนั้นในเทวโลกบาง พรหมโลกบางแลวแตมากนอยเพียงไร 

เพราะฉะนั้น  การปองกันผูที่มีคุณลักษณะดังกลาวไมใหเสื่อมถอยไป  สรุปไดดังนี้ 
๑) ตองเปนผูที่มีศีลเปนปกติทั้งกาย  วาจา  และใจเปนนิจ 
๒) เปนผูที่ฉลาดในการรูจักพิจารณาโดยแยบยล(โยนิโสมนสิการ)  เพื่อความตั้ง

มั่นเจริญในสมาธิเปนนิจ 
๓) ตองเปนผูมีความเห็นชอบไมแยงในสัจธรรมความจริงทีมีอยู  และมีดําริชอบ

ตามสัจธรรมความเจริญที่มีอยูนั้น.  
-  พฤติกรรมทางวาจา 

คําพูดที่พูดออกมาแลว  เปนคําพูดที่ชั่ว  และลักษณะที่พูดชั่วนี้คือลักษณะใหเห็นได  
๔  อยาง  คือ  เปนคําพูดเท็จ,  เปนคําพูดที่หยาบคาย,  เปนคําพูดสอเสียด  และเปนคําพูดเพอเจอ  
สาเหตุที่จะวิเคราะหวาทําไมจึงพูดอยางนี้  ใหพิจารณาโดยองครวมคือสาเหตุองคประกอบ  และ
สภาพแวดลอมของคนพาล ไดอางอิงพุทธพจนหมวดพาลไววา "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ลักษณะ  
เครื่องหมาย  เครื่องอาง  วาเปนพาลของคนพาลนี้  มี  ๓  อยาง  คือ  คนพาลในโลกนี้  มักคิด
ความคิดที่ชั่ว  มักพูดคําพูดที่ชั่ว  มักทําการทําที่ชั่ว" ๕๕  อีกประการหนึ่ง  เมื่อพิจารณาวาบทบาท
ของสังคมคนเราอาศัยอยู  จะมีอิทธิพลกับบุคคลนั้นเสมอ  ไมวาจะเปนคนพาลหรือบัณฑิต (กัล
ยาณชน)  ก็ตาม  ซึ่งสิ่งเหลานั้นไดแก  ภาษา  วัฒนธรรมประเพณี  เชน  คนที่เกิดในประเทศไทย  
ก็พูดภาษาไทย  ทําอะไรอยางคนไทย  สวนคนที่เกิดที่ประเทศอังกฤษ  ก็ชอบพูดภาษาอังกฤษไม
พูดภาษาไทย  และประกอบกิจกรรมตางๆ  ในชีวิตนั้น  อยางคนอังกฤษ  หรือคนในครอบครัวที่
ชอบด่ืมสุราทั้งพอและแม  ชอบเอะอะโวยวาย  เชนเดียวกับพอแม   

ฉะนั้น  ในสวนที่เปนสภาพแวดลอมดังที่กลาวมานี้  จึงเรียกวาเปนสาเหตุ  หรือ  เปน
เหตุปจจัยเครื่องชวยสนับสนุนสงเสริมใหประพฤติผิดกุศลธรรมอยางนี้ไดมากที่สุดมี  สองประเด็น  
คือ 

๑)  ปจจัยภายนอก  ไดแก  วัฒนธรรม  ภูมิประเทศ  สภาพทางสังคม  และการ
กระตุนหรือชักจูงจากภายนอก  เชน  การสั่งสอน  แนะนํา  การถายทอด  การโฆษณา  คําบอกเลา  

                                                  
๕๕ ดูเพิ่มเติมใน  ๒๒/๓๘๐.  ในพาลบัณฑิตสูตร. 



 ๕๐

ขาวสาร  ขอเขียน  คําชี้แจง  อธิบาย  การเรียนรูจากผูอ่ืนฯ  และการคบเพื่อนเปนกัลยาณมิตร  คือ  
บุคคลตางๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน  บิดา  มารดา  ครูอาจารย  หรือมิตรสหายจากสังคมสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับตัวบุคคล 

๒)  ปจจัยภายใน  ไดแก  ทัศนะคติ  บุคลิกภาพ  แรงจูงใจ  หรือคานิยมที่มีอยู 

คัมภีรพระไตรปฎก  กลาวในกถาวัตถุสูตร  เลมที่  ๓๑  ขอที่  ๓๑๙  หนาที่  ๓๒๐  ไว
ตอนหนึ่งวา. . .  ชนเหลาใดเปนคนเจาโทสะ  ฟุงซาน  โออวดเจรจา  ชนเหลานั้น  มาถึงคุณที่มิใช
ของพระอริยเจา  ตางหาโทษของกันและกัน  ชื่นชมคําทุพภาษิต  ความพลั้งพลาดความหลงลืม  
และความปราชัยของกันและกัน  ก็บัณฑิตรูจักกาลแลว  พึงประสงคจะพูด  ควรเปนคนมีปญญา  
ไมเปนคนเจาโทสะ  ไมโออวด  มีใจไมฟุงซาน  ไมใจเบาหุนหันพลันแลน  ไมเพงโทษ  กลาวแต
ถอยคําที่บุคคลผูต้ังอยูในธรรมพูดกัน  และประกอบดวยธรรมซึ่งพระอริยะเจาพูดจากัน  เพราะรู
ทั่วถึงไดเปนอยางดี ฉะนั้น  เขาจึงพาทีได  บุคคลควรอนุโมทนาคําที่เปนสุภาษิต  ไมควรรุกรานใน
ถอยคําที่กลาวชั่ว  ไมควรศึกษาความแขงดี  และไมควรยึดถือความพลั้งพลาด  ไมควรทับถม  ไม
ควรขมข่ี  ไมควรพูดถอยคําเหลาะแหละ  เพื่อรู  เพื่อเลื่อมใส สัตบุรุษทั้งหลายมีการปรึกษาหารือ
กัน  พระอริยเจาทั้งหลายยอมปรึกษาหารือกัน  เชนนั้นแล  นี่การปรึกษาหารือของพระอริยเจา
ทั้งหลาย  เมธาวีบุคคลรูเชนนี้แลว  ไมควรถือตัว  ควรปรึกษาหารือกัน  ดังนี้. 

จากสุภาษิตดังกลาวมานี้  เปนเครื่องยืนยันลักษณะของการพูดทั้งดีและชั่วเกิดมา
จากความคิดที่มีอยูภายใน  และแสดงออกตอบุคคลภายนอกเพื่อตองการที่จะสื่อใหรูความหมาย
ของตนเองวา  ผูพูดมีความประสงคหรือตองการที่จะแสดงความหมายใดของสิ่งที่นึกคิดนั้นออกมา  
และสามารถที่จะทําใหลวงรูไดวา  เปนคนโงหรือเปนคนฉลาด  เปนคนดี  หรือเปนคนเลว  เปนผูมี
ปญญามาก  หรือเปนผูมีปญญานอยได  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  "คําพูด"  คือ  ส่ิงที่ใชแทน
ความคิดซึ่งซอนอยูภายใน  อนึ่ง  ในบางครั้งคนเราพูดชั่ว  แตก็ไมไดทําชั่วตามที่พูด  จะเนื่องดวย
เพราะสาเหตุใดก็ตาม  แตก็เรียกไดวา  คนๆ  นั้น  เปนคนชั่ว  เปนคนมีดี  เพราะเหตุวา  คนๆ  นั้น 
"ชั่ว"  เพราะปาก  "ชั่ว"  เพราะมีวาจาชั่ว  จึงเรียกวา  คนปากชั่ว  คนปากเสีย  การที่คนพูดชั่วทั้ง  ๔  
ลักษณะนั้น  แมวาไมไดทําตามที่พูดไว  ก็ถือวาความสมบูรณของการพูดนั้นครบองคประกอบแลว  
เชนคนที่มีนิสัยเอาะอะโวยวาย  ชอบพูดขมขูผูอ่ืนอยูเสมอ  จนเปนที่รูจักดีของคนทั่วไป  และวัน
หนึ่งไดกลาวขมขูผูคนทั้งหลายที่เดินผานหนาบานของตนเองวา  "ถาใครเดินผานหนาบานหลังนี้  
เดี๋ยวจะฆาใหตาย"  คร้ันเมื่อมีคนเดินผานมา  ก็ไมไดฆาคนที่เดินผานหนาบานของตนตามที่ได
กลาวไว  กรณีเชนนี้  ก็ไดชื่อวา  เปนคนปากเสีย  ปากชั่ว  แมวาจะไมไดลงมือฆาคนตามที่ได
ประกาศไวแลวก็ตามที   สมดังพุทธภาษิต กลาวไวในพหุภาณีสูตร  เลมที่     สุตตันตปฎก  อัง



 ๕๑

คุตตรนิกาย  ปญญา – ฉักกนิบาต ขอที่  ๒๑๔  หนาที่  ๒๒๗  ปฐม ๒๑๓ ไววา . . . โทษ  ๕  
ประการนี้  มีอยูในบุคคลผูพูดมาก  ๕  ประการ  คือ 

๑.  พูดเท็จ 
๒.  พูดสอเสียด 
๓.  พูดคําหยาบ 
๔.  พูดเพอเจอ 
๕.  เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก. 

ขอเสนอแนะการพูดในเรื่องเหลานี้ดังกลาวมาแลวนั้น  ไมไดพูดตามสัญญาตญาณ  
แตพูดโดยเจตนาเพื่อมุงใหเกิดความหมายตามที่ตองการในการจะพูดออกไปแลวนั้น  เปนธรรมดา
ของมนุษยจะพูดตามที่คิด  หรือพูดตามทิฏฐิที่ไดตัดสินใจโดยเด็ดขาดแลว  แมวาอาจจะมีบางครั้ง
ที่ผูพูดโดยมิไดเตรียมตัว  หรือโดยมิไดทันระมัดระวัง  แตความหมายของคําที่ไดพูดออกไปแลวนั้น  
ไดเสร็จส้ินสมบูรณลงแลว  ดังเชนตัวอยางที่นํามากลาวแลวในขางตน 

ฉะนั้น  การพูดจึงเกิดกรรมขึ้นแลวในทันที  แตจะมีผลสมบูรณ  หรือไมมีผลเลยก็
ข้ึนอยูกับเจตนาภายใน  และปจจัยภายนอกที่เปนตัวแปรหรือเปนตัวรวมที่สําคัญ  ในอันที่จะทําให
เกิดผลสมบูรณ  หรือเกิดผลที่ไมสมบูรณข้ึนได  จะเห็นวาการพูด  หรือคําพูด  จึงเปนสิ่งที่สะทอน
ออกมาของปญญาอยางหนึ่ง  เชน  เด็ก  หรือคนบาที่เสียสติ  ไมมีกําลังปญญา  ถึงแมจะพูดภาษา
มนุษยออกมาได  แตก็มีความหมายนอย  หรือไมมีความหมายเลย  สวนคนที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ
เต็มที่แลว  การสื่อความหมายโดยการพูดจะแฝงไวดวยความหมายเสมอ  และความหมายที่
กลาวถึงนั้น  คือ  เปนไปในทางดี  หรือทางชั่ว  เมื่อขณะคนเรามีความโกรธหรือความไมพอใจ  ก็
จะแสดงคําพูดที่หยาบคายออกมา  ดวยการดาทอ  หรืออาจพูดจากาวราวไมสุภาพเชนนี้  เมื่อ
พิจารณาแลวจะพบวา  ความไมพอใจหรือความกริ้วโกรธก็เปนเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย  แต
จะตองพิจารณาวาทําไมจึงพูดอยางนี้  เพราะคนที่ประสบดวยเหตุการณกรณีเดียวกันนี้  อาจจะไม
พูดอยางนี้ก็ได  จึงเปนประเด็นที่มีความสําคัญที่จะตองวิเคราะหคือ  โดยทางกายภาพของคนเรา
นั้นสามารถวินิจฉัยและตรวจสอบไดอยางชัดเจน  แบบคมชัดลึก  แตสภาพทางจิตใจ  และอารมณ
นั้น  ไมสามารถที่จะวัด  กําหนด  หรือตรวจสอบไดอยางชัดเจนอยางเชนทางดานของกายภาพที่
เปนสสาร  และมีส่ิงที่ควรยกมาเพื่อพิจารณาประกอบในเรื่องดังกลาวตอไปอีกวา. . . 

เมื่อมีจิตเมตตา  ใจยอมสุขสบาย  แชมชื่นผองใส  ปลอดโปรงและกวางขวาง  เปน
สภาพเกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ  สงเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิต  เมตตาจึงเปนกุศล  สติทําให
ใจอยูกับส่ิงที่กําลังเกี่ยวของหรือตองทํา ระลึกไดถึงการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมในกรณีนั้นๆ  และ



 ๕๒

ปองกันไมใหอกุศลธรรมทั้งหลายไดโอกาส  ทําใหจิตใจอยูในสภาพพรอมที่จะทํางานไดอยางดี  
สติจึงเปนกุศล เมื่อจิตมีความริษยา  ใจก็คับแคบ  จึงถูกกดดันบีบค้ัน  ไมสบาย  ไมปลอดโปรงบั่น
ทอนคุณภาพและสุขภาพจิตอยางเห็นไดชัด  ความริษยาจึงเปนอกุศล  ความโกรธก็แผดเผาใจของ
ตนเอง  บีบค้ันกระทบใจใหไมสบาย  และสงผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพกายไดอยาง
รวดเร็ว  จึงเห็นไดชัดเชนกันวาเปนอกุศล  กามฉันท  หรือแมความโลภอยางกวางๆ  ก็ทําใหจิตใจ
วกวนพัวพัน  ติดของ  กลัดกลุม  หรือเอนเอียงไป  เดินไมตรงและมัวหมอง  ไมโลงไมโปรง ไมผอง
ใส  จึงเปนอกุศล  เพราะจิตเศราหมองนั่นเอง  สมดวยพุทธพจนแสดงความสําคัญของจิตใจ  ไว
ดังนี้ 

“ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนเจาใหญ  สําเร็จดวยใจ,  ถาบุคคลมีจิตใจ
เสียหายแลว จะพูดก็ตาม  จะทําก็ตาม  ความทุกขยอมติดตามเขาไป  เหมือนลอหมุนตามโคที่
ลากเกวียน . . .ถาบุคคลมีจิตใจผองใสแลว  จะพูดก็ตาม  จะทําก็ตาม  ความสุขยอมติดตามมา  
เหมือนดังเงาที่ติดตามตัว” ๕๖ 

สมดวยพุทธวจนะในพหุภาณีสูตร  กลาวถึงอานิสงสของบุคคลผูพูดพอประมาณ  ๕  
ประการ  คือ 

๑.  ไมพูดเท็จ 
๒.  ไมพูดสอเสียด 
๓.  ไมพูดคําหยาบ 
๔.  ไมพูดเพอเจอ 
๕.  เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย  สุคติ  โลกสวรรค. 

สรุปความไดวา  การที่จิตเปนอกุศล  กระทําอยางนี้  เพราะเกิดจากองคประกอบ
ภายในเปนสําคัญ  คือส่ิงที่จะทําใหเกิดการรูตัวอยางฉับพลันไดในขณะที่จะพูดอะไรออกไปใน
สถานการณนั้นๆ  ก็คือ สติสัมปชัญญะ  ความระลึกและรูสึกตัวนั้นมีนอย  ดังที่ทราบมาแลววา  
ฝายอกุศลจิตมีคุณสมบัติตางๆ  ที่แสดงออกมา  เปนไปในทางที่ไมดี  เมื่อถูกกระทบดวยอารมณ
ของความขุนมัว  หรือความไมพอใจเกิดขึ้นมาแลว  ก็จะแสดงคําพูดที่ไมดีออกมาตามอารมณที่
เกิดขึ้นในขณะนั้นในทันทีทันใด  และนอกจากนั้นแลวก็ยังมีสถานการณภายนอกตางๆ  ที่ไดกลาว
อยางตามปกติธรรมชาติของมันก็ตาม  เชน  เมื่อเกิดฝนตกหนักมากๆ  ข้ึนมา  ก็อาจจะเกิดคําพูดที่

                                                  
๕๖  ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 



 ๕๓

ไมดีไปกระทบอารมณของจิตที่ไมดีที่เปนอกุศลได  เมื่อไมไดรับความสะดวกตามที่ตนเองตองการ  
ก็อาจจะเกิดคําพูดที่ไมดีไปกระทบผูอ่ืน  หรือเกิดเอะอะโวยวายเพราะความขุนเคืองใจจากภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นก็ได 

ฉะนั้น  ในประเด็นนี้  มีอยู  ๒  อยางดวยกัน  คือ  ปจจัยภายนอก  ไดแก  สภาพ
ส่ิงแวดลอม  ปจจัยภายใน  ไดแก  สติสัมปชัญญะ  ทัศนะคติ  คานิยม  และอารมณ. 

จะเห็นไดจากการกระทําดังกลาวก็ถือไดวา  เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมทางกาย
อยางหนึ่ง  เชนเดียวกับการพูด  เปนผลของความคิด  ที่ไดแสดงออกมาอีกทางหนึ่ง  ซึ่งปกติ
ธรรมดาของคนเราเมื่อคิดแลวก็ตองมีการแสดงออก  การแสดงออกในทางกายของคนเรานี้รวม
อาการทุกๆ  อยางของคนเรา  เชน  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  กิน  ด่ืม  ทํา  พูด  คิด  หรืออากัปกิริยาที่
กําลังครุนคิดอยางใดอยางหนึ่ง  ลวนแลวแตถือวาเปนผูที่กําลังกระทําอยูทั้งสิ้น  การกระทําจึงถือ
วาเปนอาการเคลื่อนไหวในสวนตางๆ  ของรางกาย  แตมีเฉพาะในบางกรณีเทานั้น  ที่ไมไดมีการ
เคลื่อนไหวใหเห็นในทางรางกาย แตก็เรียกวาเปนการกระทําไดเหมือนกัน  เชนการเห็นคนกําลังจะ
จมน้ํา  แลวนั่งเฉย แกลงทําเปนไมรูไมชี้ (ดูคนกําลังจมน้ํา)  ในทางกฎหมายถือวาเปนการกระทํา
เปนการกระทําอยางหนึ่ง  หรือเรียกวา  เปนการกระทําโดยละเวนในสิ่งที่ควรทํา  ฉะนั้นการกระทํา
จึงมีอยู  ๒  ลักษณะ  คือ  กระทําโดยการกระทํา (มีเจตนา)  และกระทําโดยการไมกระทําตาม
หนาที่ (ไมมีเจตนา)    หรือไมทําตามกฎศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของมนุษยที่จะพึงกระทํา
ไดตอตนและสังคมสวนรวม 

กรรม  ในที่นี้พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)ไดใหความหมายไววา  “การกระทําที่
ประกอบดวยเจตนา  คือทําดวยความจงใจ ๕๗  หรือจงใจทํา ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม” ๕๘ 

กรรม แปลตามศัพทวา  การงาน  หรือการกระทํา  เปนความหมายอยางกวางๆ  พอ
คลุมความไดกวางๆ  เทานั้น  ควรพิจารณาการแยกแยะความหมายออกเปนแงหรือระดับตางๆ  
ดังนี้ 

๑.  ตัวแทจริงหรือตนตอตรงตัวหรือเฉพาะตัว  กรรม  คือ  เจตนา  ไดแก  เจตนจํานง  
บงชี้  และการกําหนดทิศทางแหงการกระทําทั้งหมดของมนุษย  ซึ่งเปนตัวการหรือแกนนําในการ
ริเร่ิม  ปรุงแตง  สรางสรรคทุกอยาง  ไดในพุทธพจนที่วา  “เจตนาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ”  เปนตน  

                                                  
๕๗  องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๔๖๓. 
๕๘  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท. ๒๕๔๓, หนา  ๔. 



 ๕๔

แปลความวา  ภิกษุทั้งหลาย  เจตนานั่นเอง  เราเรียกวากรรม  บุคคลจงใจแลว  จึงกระทําดวยกาย  
ดวยวาจา  ดวยใจ” 

๒.  สังขาร  เปนตัวนํา  มีเจตนาปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่ว  หรือใหเปนกลางๆ  ปรุงแปร
การแตง  โดยสังขาร  คือเจตนาทั้งหลายนั่นเอง ๕๙ 

๓.  กรรม  คือการทํา  การพูด  การคิด  หรือ  การคิดถึง  และการแสดงออกทางกาย
วาจา  หรือความประพฤติที่เปนไปตางๆ  ซึ่งบุคคลจะตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนและ
พยายามประกอบแตกรรมดี  เชนในพุทธพจนที่วา 

“ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้ง  ๒  ประการนี้เปนเหตุใหเดือดรอน  สองประการคืออะไร ?  
บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูไมไดทําความดีงามไว  มิไดทํากุศล  มิไดทําบุญซึ่งเปนเครื่องตอตาน
ความขลาดกลัวไว  ทําแตกรรมหยาบชา  ทําแตกรรมรายกาจ,  เขายอมเดือดรอนวา  เราไมไดทํา
กรรมดีงาม  ดังนี้บาง  วาเราไดทําบาปไว  ดังนี้บาง. . .” ๖๐   

หรือในจักกวัตติสูตร  กลาววา 

“ภิกษุทั้งหลาย โดยนัยดังนี้แล เมื่อผูครองแผนดินไมจัดเสริมเพิ่มทรัพยใหแกชน
ทั้งหลายผูไรทรัพยความยากจนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อการฆาฟนสังหารกันถึงความ
แพรหลาย การพูดเท็จก็ไดถึงความแพรหลาย การพูดสอเสียด กาเมสุมิจฉาจาร ธรรมสองอยางคือ
ผรุสวาทและการพูดเพอเจอ อภิชฌาและพยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ก็ไดถึงความแพรหลาย” ๖๑  

ตามพุทธพจนนี้แสดงใหเห็นวา  การกรทําที่จัดเปนกรรมนั้น  จะตองเปนการกระทําที่
ประกอบดวยเจตนาหรือความจงใจ  การกระทําใดเกิดขึ้นหรือกระทําลงไปโดยไมมีเจตนา  ไม
จัดเปนกรรม  แตเรียกวา  กิริยา  เปนการกระทําของอรหันตเทานั้นซึ่งเปนการกระทําที่ไมกอใหเกิด
ผลดีชั่วทางศีลธรรมแกพระอรหันต  การกระทําที่เรียกวา  “กิริยา”  นี้  จึงไมรวมถึงการกระทําที่
เกิดขึ้นโดยความประมาทหรือปราศจากสติ  เพราะการกระทําที่เกิดขึ้นโดยประมาทนั้น  แมแตจะ
ไมมีเจตนาโดยตรงก็สงเคราะหเขาโดยเจตนาทางออม  เพราะเปนการกระทําที่ขาดการใชสติ
พิจารณาอยางอุบายอันแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ทานวายังคงจัดเปนกรรม เรียกวา กตัตตา

                                                  
๕๙ ดู  สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๒๒/๗๙;  วิสุทธิ. (ไทย) ๓/๑๒๐, ๑๒๕. 
๖๐ ดู  ขุ.อิติ.  (ไทย) ๒๕/๒๐๘-๙/๒๔๘-๙. 
๖๑ ที.ปา.  (ไทย) ๑๑/๔๕/๗๗. 



 ๕๕

กรรม  คือ  กรรมสักวากระทํา  เปนกรรมที่มีกําลังออน  จึงสงผลแกผูกระทําก็ตอเมื่อไมมีกรรมอื่นที่
มีกําลังแรงกวาใหผลแลวเทานั้น   

ฉะนั้น  การกระทํานั้นในทางพระพุทธศาสนา  มีส่ิงที่สําคัญที่สุดอยูเพียงประการเดียว  
คือ  “เจตนา”  และเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  เพราะถาการกระทําใดไมมีเจตนาหรือเจตจํานงแลว  ก็ถือ
วาเปนการกระทําที่ขาดสาระที่สําคัญไป  จึงไมจัดเปนการกระทํา  ซึ่งสอดคลองกับหลักปฏิบัติทาง
โลก  คือ  ถาพิสูจนไดวาเปนการกระทําโดยขาดเจตนาก็ไมถือวาเปนการกระทําเชนเดียวกัน  และ
ในเรื่องของการกระทําที่เปนอกุศลทุจริตนี้มีขอควรนํามาพิจารณาดังนี้  คือ “ภิกษุทั้งหลาย  กรรม
ที่ถูกโลภะครอบงํา. . . กรรมที่ถูกโทสะครอบงํา. . . กรรมที่ถูกโมหะครอบงํา. . . ยอมใหผลในที่เกิด
อัตภาพของเขา  กรรมนั้นใหผลในขันธใด  ในขันธนั้น  เขาจะตองเสวยวิบากของกรรมนั้น  ใน
ลําดับที่เกิดหรือตอๆ  ไป  ในปจจุบันนั่นเอง” ๖๒ 

สรุปไดวา  แนวความคิดของคุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมตางจากอกุศลธรรม
ดังกลาวแลว  ความถึงความเปนของกัลยาณธรรมไดดีกวาทุกๆ  ส่ิง  แตมีคําถามที่ตองวิเคราะหวา
เหตุเกิดจากกุศลกรรม  คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  หรือที่เรียกวา  รากเหงาของกุศลกรรมบถ  ดัง
พุทธพจนที่วา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมที่ถูกอโลภะครอบงํา เกิดแตอโลภะ มีอโลภะเปนเหตุ มีอโลภะ
เปนแดนเกิด  เมื่อโลภะปราศไปแลวยอมเปนอันบุคคลไดเด็ดขาด  ถอดรากขึ้นแลว  ทําใหเหมือน
ตาลยอดดวน  ทําไมใหมีไมใหเกิดขึ้นอีกตอไป  เปนธรรมดากรรมที่ถูกอโทสะครอบงําฯลฯ กรรมที่
ถูกอโมหะครอบงํา  เกิดแตอโมหะ  มีอโมหะเปนเหตุมีอโมหะเปนแดนเกิดเมื่ออโมหะปราศไปแลว
ยอมเปนอันบุคคลละไดเด็ดขาด  ถอนรากขึ้นแลวทําใหเหมือนตาลยอดดวน  ทําไมใหมีไมให
เกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ๖๓ 

เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ธรรมที่ควรประพฤติ  ก็คือ  รักษาศีลธรรม  กุศลกรรมบถ  
กระทําตามหลักของมนุษย  ๓  ทาง  คือ  กาย  วาจา  และใจ  ซึ่งเกิดจากอํานาจของกุศล  ๓  คือ  
อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ ธรรมทั้ง  ๓  ประการนี้  เปนกุศลมูลที่คอยประคับประครองจิตใจใหเจริญ
ยิ่งในธรรม  จากหลักธรรมของความดี  และความสุขในโลกนี้ดวยกายสุจริต  วาจาสุจริต  และมโน
สุจริตเปนเครื่องหมายของความดีงาม  และความสุขในความเจริญในโลกนี้และโลกหนา 

                                                  
๖๒ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๔๗๓/๑๕๓. 
๖๓ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗๓/๑๕๔. 



 ๕๖

-  พฤติกรรมทางใจ 

ในสมัยพุทธกาลความเขาใจและความรูสึกภาวะและชีวิตของคฤหัสถดําเนินชีวิตที่ดี
งาม  ชอบดวยศีลธรรม  อยูทามกลางสังคมของชาวโลก  มีชีวิตครอบครัวที่เปนสุข  บําเพ็ญ
ประโยชนแกชุมชน  แกพระศาสนาและแกบานเมือง  มีชีวประวัติที่นานับถือเปนแบบอยาง  ทาน
เหลานี้แมจะไดบรรลุภูมิธรรมสูงแลว  แตยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู  เมื่อประสบความพลัดพราก  
ยังโศกเศรารํ่าไห ๖๔  ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชน  แตละเอียดเบาบางกวา  และจะไมทําความชั่ว
ความผิดที่เสียหายรายแรงได  ตางจากสมัยปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมาก  การดับทุกขโทษ
อกุศลกรรมทุจริตทั้งหลายกลายเปนความรูสึกวาหมดสิ้นขาดสูญ  การมองนิพพานโดยฐานเปน
เมืองแกวแหงบรมสุขนิรันดรอยางแตกอนนั้นมองในทางลบ  เห็นเปนภาวะที่พึงเบือนหรือผละหนี  
อยางนอยก็รูสึกวาเปนสิ่งที่อยูหางไกลเหลือเกินซึ่งไมเห็นเหตุผลที่จะตองเขาไปเกี่ยวของตาม
จิตสํานึกตนเองสวนใหญ  ในสภาพเชนนี้  ภูมิธรรมและการดําเนินชีวิตระดับนี้  เปนสิ่งที่ควรจะ
สนใจและเนนกันใหมาก  แมแตพระพุทธองคเองก็ไดตรัสแนะนําย้ําไววา 

“ภิกษุทั้งหลาย  เหลาชนทั้งหลาย  ทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห  และคนที่พอจะรับ
ฟงคําสอน  ไมวาจะเปนมิตร  เปนผูรวมงาน  เปนญาติหรือสายโลหิตก็ตาม  พวกเธอพึงชักชวน  
พึงสอนใหต้ังอยู  ใหดํารงมั่นในองคคุณของโสดาบัน ๔ ประการ” ๖๕  

คําวา “ใจ” (ไจ) ศัพทพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  เปนคํานาม  
หมายถึงสิ่งที่ทําหนาที่รู  รูสึก  นึก  และคิด  หัวใจ  เชน  ใจเตน, ลมหายใจ  เชน  กลั้นใจ  อึดใจ  
หายใจ,  ความรูสึกนึกคิด  เชน  ใจคด  ใจซื่อ,  ใชประกอบกับคําอื่นมีเนื้อความแปลกจากปรกติ
บาง ดังนี้  ธรรมหมวดหนึ่งระบุถึงเรื่องคนกับสังคมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันตาม
หลักธรรมคําสอนสายกลางหรือสอนความพอดีเปนคนมีศีลธรรม  หรือมีมนุษยธรรม  ที่เรียกวาเปน
อารยชน มีธรรม  คือมีสุจริตทั้งสาม  คือ  มีความประพฤติดีประพฤติชอบ  ๓  ประการ ๖๖  ไดแก 

๑)  กายสุจริต  ความสุจริตทางกาย  ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง  ประพฤติชอบดวยกาย  
๒)  วจีสุจริต  ความสุจริตทางวาจา  พูดสิ่งที่ดีงามถูกตอง  ประพฤติชอบดวยวาจา 
๓)  มโนสุจริต  ความสุจริตทางใจ  คิดแตส่ิงที่ถูกตอง  ประพฤติชอบดวยใจ  

                                                  
๖๔ เชน  เรื่องนางวิสาขา ใน  ขุ.อุ. ๒๕/๑๗๖/๒๒๓; อุทาน อ.๕๒๙; ธ.อ. ๔/๑๓๑. 
๖๕ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๔๙๓-๑๔๙๗/๔๕๖-๔๕๘. 
๖๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 



 ๕๗

ประการที่สอง  ประพฤติตามอารยธรรม ๖๗  โดยปฏิบัติตามทางแหงกุศลกรรม  ๑๐  
ประการ  ไดแก  ละเวนการฆา  การสังหาร  การบีบค้ันเบียดเบียน  ใหมีเมตตากรุณาชวยเหลือ
เกื้อกูลสงเคราะหกัน ๑  ละเวนการแยงชิงลักขโมย  และการเอารัดเอาเปรียบ  มีความเคารพสิทธิ
ในทรัพยสินของกันและกัน ๑  ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวงแหนของผูอ่ืน  
ใหมีจิตใจไมขมเหง  หรือทําลายลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกันซึ่งทั้ง  ๓  ประการนี้เปนการ
กระทําทางกาย  จัดเปนสุจริตทางแหงกุศล 

ประการที่สาม  ละเวนการพูดเท็จ  โกหกหลอกลวง  ใหมีการกลาวแตคําสัตย  คํา
สุภาษิต  ไมจงใจพูดใหผิดจากความจริงเพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ ๑  ละเวนการพูดสอเสียดยุ
ยง  สรางความแตกแยก  โดยพูดแตคําที่สมานและสงเสริมสามัคคี ๑  ละเวนการพูดคําหยาบคาย  
สกปรกเสียหาย  โดยพูดคําสุภาพนุมนวลควรฟง ๑  ละเวนการพูดเหลวไหลเพอเจอ  โดยพูดแตคํา
จริง  มีเหตุผล มีสารประโยชน  ถูกกาลเทศะซึ่ง  ๓  ประการนี้เปนการกระทําทางวาจา  จัดเปน
สุจริตทางวาจา 

ประเด็นสําคัญคือ  มโนสุจริต ๖๘  คําวา “มโน”  หมายถึง ใจ หรือมนัสก็ได สวนคําวา  
จิต, จิต- (จิด; จิด-ตะ)  เปนคํานาม  หมายถึง ใจ, ส่ิงที่มีหนาที่รู คิด และสํานึก  เปนลักษณะนาม
วา “ดวง” เปนการกระทําทางใจ ชื่อวา มโนกรรม  ซึ่งแบงเปนทางชั่ว (มโนทุจริต) เชน  คิดเพงเล็ง
จองจะเอาของคนอื่น  สวนทางดี (มโนสุจริต) เปนคนฉลาด  หรือคนที่ดําเนินชีวิตดวยปญญา  มี
คุณสมบัติที่ทานแสดงไวหลายอยาง  เชน  ในพุทธพจนตอไปนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเปนเครื่องกําหนด บัณฑิตมีกรรมเปนเครื่องกําหนด 
ตางก็ปรากฏแจมฉายดวยความประพฤติของตน, ๖๙ ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  พึงทราบวา  
เปนพาล  คือดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต...,ผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  พึงทราบวา  
เปนบัณฑิต  คือดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต...๗๐ เชน  คิดชวยเหลือผูอ่ืน    พระองคทรง
สรรเสริญมโนสุจริต เปนธรรมจริยา  เปนกุศลกรรมบถ (ทางการทํากรรมดี) มี  ๓  ประการ  ดังนี้คือ 

                                                  
๖๗ อารยธรรม  หมายถึง  ธรรมอันดีงาม, ธรรมของอารยชน, ความเจริญดวยขนบธรรมเนียมอันดี

งาม; ในทางธรรม  หมายถึง  กุศลกรรมบถ  ๑๐. ดูเทียบ ขุ.สุ. ๒๕/๓๓๐/๓๙๓; สุตฺต.อ.๒/๑๙๑. 
๖๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖/๖๑. 
๖๙ บาลีวา “อปทาเน  โสภติ  ปฺญา” แปลตาม องฺ.อ.๒/๘๗. 
๗๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๔๑/๑๒๘. 



 ๕๘

๑)  ไมละโมบ  ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแตจะได  โดยคิดให  คิดเสียสละ  ทําใจใหเผื่อ
แผกวางขวาง 

๒)  ไมคิดรายมุงเบียดเบียน  หรือเพงมองในแงที่จะทําลาย  โดยตั้งความปรารถนาดี  
แผไมตรี  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกัน  

๓)  มีความเห็นถูกตอง  เปนสัมมาทิฏฐิ ๗๑  เขาใจในหลักกรรมวา  ทําดีมีผลดี  ทําชั่ว
มีผลชั่ว  โดยรูเทาทันความจริงที่เปนธรรมดาของโลกและชีวิต  มอบความเห็นความเปนไปตาม
เหตุปจจัย  สวนความเห็นผิดจากคลองธรรม  เชน  เห็นวา  ทําดีไมไดดี  ทําชั่วไมไดชั่ว  เปนตน  ชื่อ
มิจฉาทิฏฐิ  คําวา  มิจฉาทิฏฐิในที่นี้  หมายถึงความเห็นผิดในธรรม  สวนโทษแหงมิจฉาทิฏฐินั้น  
ยอมมีมากมายและนอยตามวัตถุและเจตนา  เชน  ความเห็นผิดอันแนวแนเปนนิยตะ  มีโทษ
มากกวาความเห็นผิดธรรมดา  เปนอกุศลกรรมบถ  เปนทางทุคติไมควรดําเนิน  เปนตน  
เพราะฉะนั้น  บุคคลจึงตองจึงตองประสบการณทั้งความสุขและความทุกขเพราะการกระทําเมื่อ
ประสบอารมณไมเปนที่พอใจบาง  เพราะเหตุนี้พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในสังยุตตนิกาย  
สคาถวรรควา  จิตฺเตน  นียตี  โลโก  โลกอันจิตยอมนําไป. 

โดยอธิบายวา  บุคคลจะไดทุกขหรือไดสุขนั้น  จะไปสูทุคติหรือสุคติจะถึงพระนิพพาน  
ก็เพราะจิตของตน  จิตที่บุคคลไมฝก  ไมรักษา  ควบคุมดวยกุศลกรรมมีสติเปนตน  ยอมเปนไป
เพื่อความเสียหายอยางใหญ  สวนที่บุคคลไดฝกฝนดีแลว  ไดคุมครองรักษา  ไดระวังแลว  ยอม
เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญดังนี้ 

บุคคลกระทํากิจใดๆ  ดวยกายหรือวาจา  ก็เพราะจิตดําริเกิดขึ้นกอน  เมื่อดําริผิด  
กิจการนั้นๆ  ก็ไดผลชั่ว  มีโทษทุกขเกิดขึ้น  เมื่อดําริชอบกิจการนั้นๆ  ก็มีผลดี  เปนคุณ  เปน
ประโยชน  ใหความสุขความสําราญเกิดขึ้นๆ  อีกประการหนึ่ง  จิตที่โลภอยากได  จิตที่กําหนัด
หมกมุน  จิตที่โกรธเคืองประทุษราย  จิตที่หลงไมรูผิดและชอบ  แตละอยางเปนไฟเผาใหรอน  เปน
ทุกข  จิตที่ปราศจากความรอน  มีความใจเย็นเปนสุขสบาย  แมจะยังไมหมดสิ้นเปนการเด็ดขาด
เพียงชั่วขณะชั่วคราวก็เปนสุขสําราญในระหวางๆ  เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดง
วิธีที่ปฏิบัติรักษาจิต  อันเปนไปเพื่อความสุขสําราญ  เชน  ทรงสอนไมใหลุอํานาจดํากฤษณาความ
อยากที่เกิดขึ้น  ใหสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได  และใหดับความโกรธเสีย  เปนตน  แตละอยาง
ลวนเปนทางแหงความสุขทั้งนั้น  ขอนี้ชี้ใหเห็นความวา  บุคคลจะไดทุกขหรือสุขก็เพราะจิต 

                                                  
๗๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๑, อภิ.วิภงฺค. (ไทย)  ๓๕/๓๑๗. 



 ๕๙

เจตนา  ความจงใจ  เปนตัวกรรม ดวยพระบาลีที่วา เจตนาหํ  ภิกฺขเว  กมฺมํ  วทามิ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม  ดังนี้  กรรม  เมื่อจงใจกระทําดวยอํานาจความ
โลภ  ความโกรธ  ความหลง  จัดเปนอกุศลกรรม  เมื่อจงใจกระทําดวยอํานาจความไมโลภ  ไม
โกรธ  ไมหลง  จัดเปนกุศลกรรม  สัตวทํากรรมอันใดไว  กรรมนั้นยอมจําแนกตามภูมิ  กรรมที่ชั่ว
ยอมนําไปสูทุคติ  กรรมที่ดียอมนําไปสูสุคติ  ขอนี้สําเร็จมาแตจิตเปนเหตุ  สมดังพระพุทะภาษิต
ที่มาในมัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสกวา 
   จิตฺเต  สงกฺิฏเฐ  ทุคติ  ปาฏิกงขฺา 
   จิตฺเต  อสงกฺลฏิเฐ สุคติ  ปาฏิกงขฺา. 
  เมื่อจิตเศราหมองแลว  ทุคติเปนอนัตองหวัง 
  เมื่อจิตไมเศราหมองแลว สุคติเปนอันหวังได. 

บุคคลผูฝกจิตของตนใหหมดพยศรายดวยสมถวิธี  และวิธีศีลสมาธิภาวนาจนเกิด
ปญญาเห็นธรรมตามความเปนจริง  มิไดยึดถือดวยอํานาจตัณหา  มานะทิฏฐิ  กระทําจิตใหสํารวก
จากกิเลสสวะทั้งปวง  ดับกิเลสและกองทุกขทั้งมวล  ชื่อวาถึงความดับเย็นสนิท  นี้เรียกวา 
นิพพาน  อันนี้สําเร็จมาแตการปฏิบัติจิตปฏิปทาทางพระนิพพานแลวเปนการปฏิบัติจิตทั้งสิ้น  ชี
ใหเห็นวา  จะถึงพระนิพพานก็เพราะจิต 

เมื่อจิตเปนของสําเร็จดังบรรยายมาแลว  จึงสมควรแทที่จะรักษาจิต  ตามพุทธภาษิต
วา  จิตฺตํ  รกฺเขถ  เมธาวี  ความวา  ผูมีปญญาพึงรักษาจิต  ดังนี้  การรักษาจิตนั้น  ก็คือ  การ
ระวังจิตมิใหเกลือกกลั้วดวยเครื่องเศราหมอง  ๑๖  ประการ  มีอภิชฌาวิสมโลภะเปนขอตน  และ
มีปมาทะเปนขอสุดทาย  ยอมทําจิตใหเศราหมอง  ไมผองใส  จิตเปรียบเหมือนแขกผูมา  เมื่อมี
แขกมาหา  ถาเจาของเรือนไมจํากัดแขกรับรองไมเลือกหนา  ยอมไดรับความรําคาญใจเพราะแขก
ผูมาไมดี  ขอนี้ฉันใด  จิตก็ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น  ถาตองการรักษาจิตไมใหเกลือกกลั้วดวยเครื่อง
เศราหมอง  จําตองไมรับรองอุปกิเลสที่เปนแขกมาหา  เปรียบเหมือนเจาของเรือนไมยอมรับแขกซึ่ง
จะมากอความเดือดรอนรําคาญใหฉะนั้น  และการที่จิตไมรับรองแขกคืออุปกิเลสนั้น  จําตองมี
ธรรมมีอุปการะมาก ๗๒   

เหตุนี้การกระทําที่ไดกลาววา  “คําอธิบาย  การประพฤติหรือการปฏิบัติที่แสดง
ออกมาทางกาย  วาจา  และใจนั้นเพื่อความสะดวกในการจําแนกแจกแจงรายละเอียดของคนแต

                                                  
๗๒ ที. ปาฏิ. (ไทย) ๑๑/๒๙๐, องฺ. ทุก. (ไทย)  ๒๐/๑๑๙. 



 ๖๐

ละบุคคลใหดูชัดเจนขึ้นทั้งหมดนั้น  ในที่นี้ไมอาจที่จะเทียบไดกับคําอธิบายที่ออกจากการกระทํา
ทั้งหลายของคนๆ  นั้นเลย” 

อยางไรก็ตาม  เกณฑการตัดสินความดีความชั่ว ในทางพระพุทธศาสนานั้น  กุศลและ
อกุศลจึงเปนศัพทวิชาการทางธรรมอยางแทจริง  สวนบุญและบาป  มักใชอยูในวงแหงคําสอน
สําหรับชาวบานหรือชีวิตของชาวโลก  มนุษยเราเกิดมาไมมีใครอยากเปนคมไมดีดวยกันทั้งนัน้  
ลวนแลวตองการเปนคนดี  แมกระทั่งโจรก็ไมอยากจะเปนคนเลว  แตที่ตองเปนโจร   เพราะคิดวา
การเปนโจรนี้มันดีแลว  เปนวิธีลัดในการทํามาหากิน  พอเปนโจรไปแลว  มารูเอาทีหลังวามันไมดี  
ก็กลับตัวไมได  ก็ตองเปนโจรไปตลอด  เหตุนี้คนทุกคนอยากจะดี  แตเอาดีไมได  ทําไมเอาดีไมได  
องคประกอบมีมากมาย  แตที่สําคัญที่สุดคือ  วินิจฉัยเสีย  พอวินิจฉัยเสีย  ก็จะแยกไมออกวาอะไร
ดี  อะไรชั่ว 

การพิสูจนคําพูด  ทางพุทธปรัชญาเนนประพจนที่กลาวออกมาวาจะตองจริงและมี
ประโยชนเทานั้น  ซึ่งอาจเปนที่พอใจของผูฟงหรือไมก็ตาม  ดังที่ไดมีการระบุคําพูดออกเปน  ๘  
อยางคือ : 
  ๑.  คําจริง เปนประโยชน  ไพเราะ 
  ๒.  คําจริง เปนประโยชน  ไมไพเราะ 
  ๓.  คําจริง ไมเปนประโยชน  ไพเราะ 
  ๔.  คําจริง ไมเปนประโยชน  ไมไพเราะ 
  ๕.  คําเท็จ เปนประโยชน  ไพเราะ 
  ๖.  คําเท็จ เปนประโยชน  ไมไพเราะ 
  ๗.  คําเท็จ ไมเปนประโยชน  ไพเราะ 
  ๘.  คําเท็จ ไมเปนประโยชน  ไมไพเราะ 

มีพระพุทธวจนะยืนยันวา  ขอที่ ๑ และขอที่  ๒  ทรงรูจักเวลาที่จะตรัสตามความ
เหมาะสมแกผูฟงสําหรับขออ่ืนๆ  นั้นจะไมตรัสเลย ทั้งนี้เพราะทรงมีความอนุเคราะห  หวังความสุข
และความกาวหนาแกสรรพสัตว ๗๓   

ในเรื่องลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมนี้  จึงกลาวไดโดยสรุปวา  ผลสุดทายของดี  
และชั่วมิใชมาจากไหน  อยูที่ตัวของเรา  เปนผูกระทํา  และอาจมีส่ิงที่ตองพิจารณาลากหลาย

                                                  
๗๓ พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับหลวง. เลมที่  ๑๖  หนา  ๙๐.   
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มุมมอง เพราะเราขึ้นอยูกับธรรมชาติเปนสวนประกอบสวนหนึ่ง  แตทายสุด เครื่องชี้ชัดไดคม
ลึกแจมแจงเจาะเจนที่สุดยอด  ก็คือ  การกระทํา 
 

๒.๓  ตัวอยางของผูที่มีกลัยาณธรรมทีป่รากฏในคมัภีรพระพุทธศาสนา  

คัมภีรพระพุทธศาสนาวาดวยผูที่มีกัลยาณธรรมที่ปรากฏ ในคัมภีร ไตรปฎก๗๔  ใน
สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดกที่ ๒ ซึ่งแปลคัมภีรบรรจุพุทธพจน (และเรื่องราวช้ันเดิมของ
พระพุทธศาสนา) ๓ ชุด หรือประมวลแหงคัมภีรที่รวบรวมพระธรรมวินัย ๓ หมวด  กลาวคือ  วินัย
ปฎก  สุตตันตปฎก  และอภิธรรมปฎก ไดกลาวลักษณะคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปนนิทาน
สุภาษิต.  คําวา ชาตก  หรือชาดกแปลวา  ผูเกิด  คือเลาถึงการที่พระพุทธเจาทรงเวียนวายตาม
เกิด  ถือเอากําเนิดในชาติตางๆ  ไดพบปะผจญกับเหตุการณดีบาง ชั่วบาง  แตก็ไดพยายามทํา
ความดีติดตอกันมากบาง  นอยบางตลอดมา  จนเปนพระพุทธเจาในชาติสุดทาย 

ในพระธรรมเทศนา คําบรรยายธรรมตางๆ  ที่ตรัสยักเยื้องใหเหมาะสมกับบุคคลและ
โอกาส  ตลอดจนบทประพันธ  เลาเรื่อง  และเรื่องราวทั้งหลายที่เปนชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา 
เรียกวา พระสุตตันตปฎก แบงเปน  ๕  นิกาย (เรียกยอ หรือหัวใจวา ที ม สํ อํ ขุ) คือ 

๑) ทีฆนิกาย  ชุมนุมพระสูตรที่มีขนาดยาว ๓๔ สูตร 
๒) มัชฉิมนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่มีความยาวปานกลาง  มี ๑๕๒ สูตร 
๓) สังยุตตนกิาย ชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเขาเปนกลุมๆ  ๗,๗๖๒ สังยุตต 
๔)  ขุททกนกิาย ชุมนุมพระสูตร คาถาภาษิตและเรื่องราวเบ็ดเตล็ดตางๆ 
   ที่จัดเขาในสีน่กิายแรกไมได มี  ๑๕  คัมภีร 

ในบทนี้อางถึง ขุททกนิกาย สุตตันตปฎกวาดวย ตัวอยางของผูที่มีกัลยาณธรรม 
กลาวในมหานิบาตชาดก แปลวา ชาดกที่ชุมนุมเร่ืองใหญ หรือที่โบราณเรียกวา ทศชาติ คือเร่ือง  
๑๐  ชาติ อันมีมหาเวสสันดรชาดกเปนชาติสุดทาย เปนชาดก เลมที่ ๒๘  ภาคที่ ๒  ซึ่งในที่นี้จะ
ออกนาม  พรอมทั้งกลาวใจความยอทั้งสิบเร่ือง  ดังตอไปนี้  

๑. เตมิยชาดก    

ในชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี คือการออกบวช หรือออก
จากกาม  เลาเรื่องเตมิยราชกุมาร แกรงการที่จะไดครองราชยสมบัติ  เพราะทรงสลดพระหฤทัยที่

                                                  
๗๔ พระธรรมปฎก, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, ๒๕๔๓ หนา ๗๖ - ๗๗.  
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เห็นราชบุรุษลงโทษโจรตามพระราชดํารัสของพระราชา  เชน  เฆี่ยนพันครั้งบาง  เอาหอกแทงบาง
เอาหลาวเสียบบาง  จึงใชวิธีแสรงทําเปนงอยเปลี้ย  หูหนวก  เปนใบไมพูดจากับใคร  แมจะถูก
ทดลองตางๆ  ก็อดกลั้นไว  ไมยอมแสดงอาการพุธใหปรากฏ  ทั้งนี้เพื่อจะเลี่ยงการครองสมบัติ 
พระราชาปรึกษาพวกพราหมณ ก็ไดรับคําแนะนําใหนําราชกุมารไปฝงเสีย  พระราชมารดาทรง
คัดคานไมสําเร็จ  ก็ทูลขอใหพระราชกุมารครองราชยสัก  ๗  วัน  แตพระราชกุมารก็ไมยอมพูด  
ตอเมื่อ  ๗  วันแลว  สารถีนําราชกุมารขึ้นสูรถไปเพื่อจะฝงตามรับส่ังของพระราชา  ขณะที่ขุดหลุม
อยูพระราชกุมารก็เสด็จลงจากรถ  ตรัสปราศรัยกับนายสารถี  แจงความจริงใหทราบวา  มีพระ
ประสงคจะออกบวช  สารถีเลื่อมใสในคําสอนขอออกบวชดวย  จึงตรัสส่ังใหนํารถกลับไปคืนกอน  
สารถีนําความไปเลาถวายพระราชมารดา  พระราชบิดาใหทรงทราบ.  ทั้งสองพระองคพรอมดวย
อํามาตยราชบริพารจึงเสด็จออกไปหา  เชิญใหพระราชกุมารเสด็จกลับไปครองราชยสมบัติ  แต
พระราชกุมารกลับมาถวายหลักธรรมใหยินดีในเนกขัมมะ  คือ  การออกจากกาม.  พระชนกชนนี
พรอมดวยบริวารทรงเสื่อมใสในคําสอน  ก็เสด็จออกผนวชตาม  และไดมีพระราชาอื่นอีกเปนอัน
มากสดับพระโอวาทขอผนวชตาม. 

๒.  มหาชนกชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญวิริยบารมี  คือความพากเพียร  ใจความสําคัญ  
คือพระมหาชนกราชกุมารเดินทางไปทางทะเล  เรือแตก  คนทั้งหลายจมน้ําตายบาง  เปนเหยื่อ
ของสัตวน้ําบาง  แตไมทรงละความอุตสาหะ  ทรงวายน้ําโดยกําหนดทิศทางแหงกรุงมิถิลา  ใน
ที่สุดก็ไดรอดชีวิตกลับไปถึงกรุงมิถิลาไดครองราชยสมบัติ.  ชาดกเรื่องนี้เปนที่มาแหงสุภาษิตที่วา  
เปนชายควรเพียรรํ่าไป อยาเบื่อหนาย(ความเพียร)เสีย เราเห็นตัวเองเปนไปอยางที่ปรารถนา,  ข้ึน
จากน้ํามาสูบกได. 

๓.  สวุัณณสามชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญเมตตาบารมี  คือการแผไมตรีจิตคิดจะให
สัตวทั้งปวงเปนสุขทั่วหนา  มีเร่ืองเลาวา สุวรรณสามเลี้ยงมารดาบิดาของตนซึ่งเสียจักษุในปา  
และเนื่องจากเปนผูมีเมตตาปรารถนาดีตอผูอ่ืน  หมูเนื้อก็เดินตามแวดลอมไปในที่ตางๆ  วันหนึ่ง
ถูกพระเจากรุงพาราณสีชื่อปลยักษยิงเอาดวยธนูดวยเขาพระทัยผิด  ภายหลังเมื่อทราบวาเปน
มาณพผูเลี้ยงมารดาบิดา  ก็สลดพระทัย  จึงไปจูงมารดาบิดาของสุวรรณสาม.  มารดาบิดาของ
สุวรรณสามก็ต้ังสัจจกิริยา  อางคุณความดีของสุวรรณสามขอใหพิษของศรหมดไป  สุวรรณสามก็
ฟนคืนสติ  และไดสอนพระราชา  แสดงคติธรรมวา  ผูใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม  แมเทวดาก็
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ยอมรักษาผูนั้น  ยอมมีคนสรรเสริญในโลกนี้  ละโลกนี้ไปแลวก็บันเทิงในสวรรค  ตอจากนั้นเมื่อ
พระราชาขอใหส่ังสอนตอไปอีก  ก็สอนใหทรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบในบุคคลทั้งปวง. 

๔.  เนมิราชชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญอธิษฐานบารมี คือความตั้งใจมั่นคง  มีเร่ือง
เลาวาเนมิราชกุมารไดข้ึนครองราชยสืบสันติวงศตอจากพระราชบิดา ทรงบําเพ็ญคุณงามความดี
เปนที่รักของมหาชน  และในที่สุดเมื่อพระราชาก็ทรงมอบราชสมบัติแกพระราชโอรส เสด็จออก
ผนวชเชนเดียวกันที่พระราชบิดาของพระองคเคยทรงบําเพ็ญมา. 

๕.  มโหสธชาดก๗๕ 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญปญญาบารมี  คือความรูทั่วถึงสิ่งที่ควรรู  มี
เร่ืองเลาวา  มโหสธบัณฑิตเปนที่ปรึกษาหนุมของพระเจาวิเทหะแหงกรุงมิถิลา  ทานมีความฉลาดรู  
สามารถแนะนําในปญหาตางๆ  ไดอยางถูกตองรอบคอบ  เอาชนะที่ปรึกษาอื่นๆ  ที่ริษยาใสความ  
ดวยความดีไมพยายามอาฆาต  คร้ังหลังใชอุบายปองกันพระราชาจากราชศัตรูซึ่งเปนกษัตริยพระ
นครอื่นได. 

๖.  ภรูิทัตตชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญศีลบารมี  คือการรักษาศีล  มีเร่ืองเลาวา  ภู
ริทัตตนาคราชไปจําศีลอยูริมฝงแมน้ํายมุนา.  ยอมอดทนใหหมองูจับไปทรมานตางๆ  ทั้งๆ  ที่
สามารถทําลายหมองูไดดวยฤทธิ์  มีใจมั่นตอศีลของตน  ในที่สุดก็ไดอิสรภาพ. 

๗.  จันทกมุารชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญขันติบารมี  คือการรักษาศีล  มีเร่ืองเลาวาจันท
กุมารเปนโอรสของพระเจาเอกราช  เคยชวยใหประชาชนใหพนจากคดี  ซึ่งกัณฑหาลพราหมณ  
ราชปุโรหิตาจารยรับสินบนไมเปนธรรม  ประชาชนก็พากันเลื่อมใสเปลงสาธุการ  ทําใหกัณฑหา
ลพราหมณผูกอาฆาตในพระราชกุมาร.  เมื่อพระเจาเอกราชทรงพระราชสุบิน  เห็นดาวดึงสเทวโลก  
เมื่อต่ืนบรรทมทรงใครจะทราบทางไปสูเทวโลกตรัสถามกัณฑหาลพราหมณ  จึงเปนโอกาสให
พราหมณแกแคนดวยการกราบทูลแนะใหตัดพระเศียรพระโอรสธิดา  เปนตนบูชายัญ.  พระเจาเอก
ราชเปนคนเขลา  ก็ส่ังจับพระราชโอรส  ๔  พระองค  พระราชธิดา  ๔  พระองคไปที่พระลานหลวง  

                                                  
๗๕ ฉบับพมาเปนมังคชาดก, อรรถกถาเขียนวา “มโหสถ” ตลอด. 
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เพื่อเตรียมประหารบูชายัญ  นอกจากนั้นยังสั่งจับพระมเหสี  ๔  พระองค  และคนอื่นๆ  อีก  เพื่อ
เตรียมประหารเชนกัน  แมใครจะทัดทานของรองก็ไมไดผล.  รอนถึงทาวสักกะ (พระอินทร) ตองมา
ขมขูและชี้แจงใหหายเขาใจผิดวา  วิธีนี้ไมใชทางไปสวรรค.  มหาชนจึงรุมฆาพราหมณปุโรหิตนั้น
และเนรเทศพระเอกราช  แลวกราบทูลเชิญจันทกุมารขึ้นครองราชย. 

๘.  นารทชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญอุเบกขาบารมี  คือการวางเฉย  มีเร่ืองเลาวา
พราหมณนารทะชวยเปลื้องพระเจาอังคติราชใหกลับจากความเห็นผิด มามีความเห็นชอบตามเดิม  
(ความเห็นผิดนั้น  เปนไปในทางวาสุขทุกขเกิดเองไมมีเหตุ  คนเราเวียนวายตายเกิดหนักเขาก็
บริสุทธิ์ไปเอง  ซึ่งเรียกวา  สังสารสุทธิ). 

๙.  วิธรุชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญสัจจบารมี  คือความสัตย  มีเร่ืองเลาถึงวิธุร
บัณฑิต ซึ่งเปนผูถวายคําแนะนําประจําสํานักพระเจาธนัญชัยโกรัพยะ  เปนผูที่พระราชาและ
ประชาชนรักใครเคารพนับถือมาก  คร้ังหนึ่งปุณณกยักษมาทาพระเจาธนัญชัยโกรัพยะเลนสกา  
ถาตนแพจักถวายมณีรัตนะอันวิเศษ  ถาพระราชาแพ  ก็จะพระราชทานทุกสิ่งที่ตองการ  เวนแต
พระกายของพระองค  ราชสมบัติ  และพระมเหสี  ในที่สุดพระราชาแพ  ปุณณกยักษจึงทูลขอตัว
วิธุรบัณฑิต  พระราชาจะไมพระราชทานก็เกรงเสียสัตย  พระองคตีราคาวิธุรบัณฑิตยิ่งกวา
ทรัพยสินเงินทองใดๆ  ทรงหนวงเหนี่ยวดวยประการตางๆ  แตก็ตกลงกันไปไตถามใหวิธุรบัณฑิต
ตัดสิน  วิธุรบัณฑิตก็ตัดสินใหรักษาสัตย  คือตนเองยอมไปกับยักษ  ความจริงยักษตองการเพียง
เพื่อจะนําหัวใจของวิธุรบัณฑิตไปแลกกับธิดาพญานาค  ซึ่งความจริงเปนอุบายของภริยา
พญานาคผูใครจะไดสดับธรรมของวิธุรบัณฑิต  จึงตกลงกับสามีวา  ถาปุณณกยักษตองการธิดา
ของตน  ก็ขอใหนําหัวใจของวิธุรบัณฑิตมา.  แมยักษจะหาวิธีทําใหตายก็ไมตาย  วิธุรบัณฑิตกลับ
แสดงสาธุนรธรรม (ธรรมของคนดี)  ใหยักษเลื่อมใสและไดแสดงธรรมแกพญานาค  ในที่สุดก็ได
กลับมาสูกรุงอินทปตถ  มีการฉลองรับขวัญกันเปนการใหญ. 

๑๐.  เวสสันดรชาดก 

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญทานบารมี  คือการบริจาคทาน  มีเร่ืองเลาถึง
พระเวสสันดรผูใจดีบริจาคทุกอยางที่มีคนขอ  คร้ังหนึ่งประทานชางเผือกคูบานคูเมืองแกพราหมณ
ชาวกาลิงคะ  ซึ่งมาขอชางไปเพื่อใหฝนแลง  แตประชาชนโกรธขอใหเนรเทศ  พระราชบิดาจึงจํา
พระทัยเนรเทศ  ซึ่งพระนางมัทรีพรอมดวยพระโอรสธิดาไดตามเสด็จไปดวย  เมื่อชูชกไปขอสอง



 ๖๕

กุมาร ก็ประทานอีก  ภายหลังพระเจาสญชัยพระราชบิดาทรงไถสองกุมาร  แลวเสด็จไปรับกลับ
กรุง. คุณลักษณะผูที่มีกัลยาณธรรมในเรื่องนี้แสดงการเสียสละสวนนอยเพื่อประโยชนสวนรวมไดดี
ยิ่ง  มิใชเสียสละโดยไมมีจุดมุงหมายหรือเหตุผล๗๖ 

จะเห็นไดวาชาดก ทศชาติ คือเร่ือง  ๑๐  ชาติ อันมีมหาเวสสันดรชาดกเปนชาติ
สุดทาย เปนชาดก เลมที่ ๒๘  ภาคที่ ๒  ซึ่งพระพุทธศาสนาถือวาการพัฒนาจิตดวยไตรสิกขาคือ
ศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนสิ่งที่สําคัญมาก ศีลที่บริสุทธิ์ยอมเปนพื้นฐานสงเสริมใหแนวแน สมาธิที่
แนวแนเปนพื้นฐานสงเสริมปญญาใหแกกลา  ปญญาที่แกกลายอมทําใหจิตสามารถละกิเลสทั้ง
ปวงได๗๗   

จิตที่ ได รับการพัฒนาหรือฝกตามหลักกัลยาณธรรมดังกลาว   ยอมสงผลให
ส่ิงแวดลอมตางๆ  ของชีวิตเปนไปในทางที่ดีข้ึน  สติปญญาที่เปนผลจากการพัฒนาจิต  มิใชทําให
เกิดการไตรตรองหาเหตุผลอันเปนศิลปะในการดํารงชีวิตเทานั้น  แตเปนสติปญญาที่เมื่อปฏิบัติ
แลวยอมนําไปสูการดับทุกขไดดวย  ฉะนั้นหลักกัลยาณธรรมและคุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณ
ธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ทําใหผูวิจัยไดคติภพของคฤหัสถผูเปนอริยบุคคลในการบรรลุธรรม
นั้น  แมบรรพชิตยอมไมมีความแตกตางกัน  เมื่อจิตหลุดพนแลว  คฤหัสถผูมีจิตหลุดพนกับภิกษุผู
มีจิตหลุดพนตางก็มีความหลุดพนเหมือนกัน๗๘  ในครั้งพุทธกาลมีคฤหัสถผูที่มีกัลยาณธรรมแลได
บรรลุธรรม  เชนนางวิสาขามหาอุบาสิกา  จิตตคหบดี  หัตถกอุบาสก  ทานเหลานี้มีการดําเนินชีวิต
อยูกับสังคมอยางไร  เมื่อส้ินชีวิตแลวจะมีคติภพเปนเชนไร๗๙ 

๑๑.  นางวิสาขามหาอุบาสิกา 

นางวิสาขามหาอุบาสิกา  เกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองภัททิยะ  แควนอังคะ  บิดาชื่อ
วา  ธนัญชัยเศรษฐี  มารดาชื่อสุมนาเทวี  ปูชื่อวาเมณฑกเศรษฐี  ยาชื่อวาจันทปมาเทวี  สามีชื่อวา
ปุณณวัฒนเศรษฐี  ซึ่งเปนบุตรของเมณฑกเศรษฐี  ชาวเมืองสาวัตถี  มีเร่ืองเลาวา  เมณฑกเศรษฐี
ไดสงวิสาขาหลายสาวซึ่งมีอายุ  ๗  ขวบพรอมดวยทาริกาที่เปนเพื่อน  ๕๐๐  คน  เดินทางไปเฝา

                                                  
๗๖ กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม. พระไตรปฎกสําหรับประชาชน ตอนวาดวยพระสูตร, 

๒๕๕๐, หนา ๕๓๕ – ๕๓๘. 
๗๗ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๔๗/๙๒. 
๗๘ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๐/๕๗๖. 
๗๙ สินชัย  วงษจํานง,  “การศึกษาคติภพของคฤหัสถผูเปนอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัย.๒๕๔๘).หนา ๒. 



 ๖๖

พระพุทธเจาที่ประทับอยู ณ ชาติยาวัน (สวนมะลิ)  พระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด
วิสาขากับเพื่อนฟงธรรมแลวก็ไดบรรลุโสดาปตติผล๘๐   

นางวิสาขาเปนสตรีที่ประกอบดวยเบญจกัลยาณี  คือความงาม  ๕  ประการ  ไดแก  
ผมงาม  เนื้องาม  กระดูกงาม  ผิวงาม  และแมแตกิ ริยามารยาทของนางก็งดงามทั้ง  ๔  
อิริยาบท๘๑  นางเปนผูที่มีศรัทธาแรงกลาในพระพุทธศาสนา  ไดบริจาคทรัพยในพระพุทธศาสนา  
๒๗  โกฏิ  คือใชซื้อที่ดิน  ๙  โกฏิ  สรางวิหาร  ๙  โกฏิ  และถวายภัตตาหารแกภิกษุสงฆในเวลา
เชา  พอถึงเวลาเย็นใหคนถือเภสัชตางๆ  และน้ําปานะ  ๘  อยาง๘๒  ไปถวายภิกษุสงฆ  กอนกลับ
บานก็จะฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา  นางเปนผูที่มีความเสียสละมากในการถวายทาน  
พระพุทธเจาไดทรงยกยองนางไวในฐานะผูเปนเลิศกวาอุบาสิกาทั้งหลายในทางถวายทาน๘๓ 

๑๒.  จิตตคฤหบดี 

จิตตคฤหบดีเกิดในตระกูลเศรษฐี  ที่เมืองมัจฉิกาสัณฑะ  แควนมคธ  เมื่อบิดา
เสียชีวิตก็ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเศรษฐีในเมืองแทนบิดา  ทานไดเห็นพระมหานามะผูอยูใน
กลุมพระปญจวัคคีมาที่เมืองมัจฉิกาสัญฑะ  มองเห็นปฏิปทาอิริยาบถของพระมหานามะแลวเกิด
ศรัทธาเลื่อมใสจึงนิมนตไปฉันที่บาน  พระเถระเห็นวาทานมีอุปนิสัยเหมาะสมจึงกรรมฐานและ
แสดงธรรมเรื่องสฬาหตนวิภังค  ซึ่งเปนธรรมเทศนาเกี่ยวกับการพิจารณาอายตนะอยางละเอียด  
ทานเจริญวิปสสนาพิจารณาตามธรรมเทศนา  ก็ไดบรรลุอนาคามิผล  ภายหลังไดเขาเฝา
พระพุทธเจาและไดทําบุญถวายทานในพระพุทธศาสนาตั้งแตนั้นอยางสม่ําเสมอ  

๑๓.  พระนางเขมา 

พระนางเขมาถือปฏิสนธิในราชสกุลกรุงสาคละ  แควนมัททะ  พระประยูรญาติเฉลิม
พระนามวาเขมา  เพราะมีพระฉวีวรรณเลื่อมเร่ือดังน้ําทอง  คร้ังเจริญพระชันษาก็เสด็จไปอยูใน

                                                  
๘๐ พระธรรมปฎก. พจนานุกรมพทุธศาสน ฉบับประมวลศัพท. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. หนา ๓๕๒.  
๘๑ ขุ.อ.(ไทย) ๓/๗๕. 
๘๒  น้ําปานะ ๘ อยาง คือ น้ํามะมวง น้ําลูกหวา น้ํากลวยมีเมล็ด น้ํากลวยไมมีเมล็ด น้ํามะซาง น้ําลูก

จันทรหรือองุน น้ําเหงาบัว น้ํามะปรางหรือล้ินจี่. -วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๐๐/๑๓๑. 
๘๓  องฺ.เอกก. (ไทย) ดูรายละเอียดใน  พระมหาชัยวัฒน  อภิญาจารี (สิงหโงน), “การศึกษาวิเคราะห

บทบาทของนาวงิสาขามหาอุบาสิกาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๑).  
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พระราชนิเวศน  เปนมเหสีของพระเจาพิมพิสาร  ราชาแหงแควนมคธ  พระนางเปนผูลงโลกในรูป  
จึงไมเคยไปเฝาพระพุทธเจา  เพราะเกรงวาพระพุทธองคจะทรงแสดงโทษในรูปโฉมของพระนาง  
ภายหลังไดสดับคําพรรณนาความงดงามของพระเวฬุวันราชอุทยาน  มีความประสงคไป
ทอดพระเนตร  จึงทูลขออนุญาตพระเจาพิมพิสาร  พระราชาทรงอนุญาตแตมีขอแมวาตองไปเฝา
พระพุทธเจาดวย  ถาไมไปเฝาก็อยากลับมา  พรอมกับตรัสส่ังกําชับราชบุรุษใหพาพระนาง 

พระนางทอดพระเนตรพระราชอุทยานจนพอพระทัยแลว  ก็จะเสด็จกลับ  แตพวกราช
บุรุษไดพาไปเฝาพระพุทธเจา  ตามรับส่ังของพระเจาพิมพิสาร  ทั้งๆ  ที่พระนางไมพอพระทัย
พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นพระนางกําลังเสด็จมา  จึงทรงเนรมิตรอัปสรนางหนึ่งยืนถวายงาน
พัดอยู  พระนางเขมาเทวีเห็นสตรีนั้นก็ดําริวาชางงดงามเหลือเกิน  พระนางเองเทียบไมไดเลย  พระ
พุทธองคจึงทรงอธิษฐานใหนางอัปสรนั้นตั้งอยูในปฐมวัย  มัชฉิมวัย  ปจฉิมวัย  กลายเปนผูที่มีหนัง
เหี่ยวยน  ผมหงอก ฟนหัก และตายไปในที่สุด พระนางทอดพระเนตรเห็นดังนั้น  เพราะเปนผู
สมบูรณดวยบารมีที่เคยสั่งสมไว  จึงดําริวา  สรีระงดงามปานนี้ยังถึงความวิบัติเชนนี้  แมสรีระของ
เราก็จักมีคติอยางนี้เชนกัน  พระพุทธองคทรงทราบความดําริของพระนาง จึงทรงคาถาวา 

  สัตวทั้งหลายผูกําหนัดยนิดดีวยราคะ 
 ยอมตกไปสูกระแสตัณหา 
 เหมือนแมงมมุติดใยที่ตนถดัไวเอง 
 นักปราชญทั้งหลายติดกระแสตัณหานัน้ไดแลว 
 หมดความใยดี  ยอมละทุกขทั้งปวงได๘๔  

คร้ันจบพระคาถานี้  พระนางก็ไดบรรลุอรหัตผล  ในขณะที่กําลังยืนอยู  ธรรมดาผูอยู
ครองเรือนเมื่อบรรลุอรหัตผลจะตองนิพพาน  หรือมิฉะนั้นก็ตองบวชในวันนั้น  แตพระนางทราบวา
อายุสังขารของพระนางยังเปนไปได  จึงดําริวาจะใหพระราชาพิมพิสารอนุญาตการบวช  แลวได
เสด็จกลับไปพระราชนิเวศนทูลขออนุญาต  พระราชาทรงอนุญาตและพาพระนางบวชในสํานัก
ภิกษุณี  หลังจากบวชแลว  พระพุทธเจาไดทรงสถาปนาพระนางเขมาเถรีไวในตําแหนงเอตทัคคะ  
เปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูมีปญญามาก๘๕ 

 

                                                  
๘๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๔๗/๑๔๑. 
๘๕  องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๓๖/๓๐. 
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จะอยางไรก็ตาม  การที่พระโพธิสัตวถืออกําเนิดเปนมนุษยหรือสรรพสัตวเวียนวาย
ตามเกิด  ถือเอากําเนิดในชาติตางๆ  ไดพบปะผจญกับเหตุการณดีบาง ชั่วบาง  แตก็ไดพยายาม
ทําความดีติดตอกันมากบาง  นอยบางตลอดมา  จนเปนพระพุทธเจาในชาติสุดทายนัยกฎ
ธรรมชาติคือ  ไตรลักษณ  เปลี่ยนแปลง  สติสัมปชัญญะธรรมที่ควรประพฤติ คือ  รับศีล  กุศล
กรรมบถ  ทําตามหลักของมนุษย   สามทวาร  คือ  กาย  วาจา  ใจ  เกิดอํานาจกุศล คือ  อโลภะ  
อโทสะ  อโมหะ เปนกุศลมูลธรรมของความดี  ความสุขในโลกนี้ดวยกายสุจริต  วาจาสุจริต  และ
มโนสุจริตที่ดีงาม  ความสุขในความเจริญในโลกนี้และโลกหนา 
 



 

บทที่  ๓ 

หลักธรรมในการดํารงชีวิตของผูที่มีกัลยาณธรรม 
 

 จากบทที่ผานมานั้นผูวิจัยไดนําเสนอในเรื่อง ความหมาย ลักษณะ ความเชื่อ และ
พฤติกรรมของผูมีกัลยาณธรรม ที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ฉะนั้นเพื่อใหเห็นถึงขอปฏิบัติ
และหลักการปฏิบัติของผูที่มีกัลยาณธรรม ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอในสวนของหลักธรรมที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของผูมีกัลยาณธรรมโดยแยกประเด็นศึกษาไว ดังนี้ 

 
๓.๑  หลักธรรมในการครองตน (พัฒนา กาย – วาจา - ใจ) 
๓.๒  หลักธรรมในการพัฒนาสังคมของผูที่มีกัลยาณธรรม 
๓.๓  หลักธรรมสงเสริมการพัฒนาสังคมของผูที่มีกัลยาณธรรม 

     จากการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูมีกัลยาณธรรมในบทที่ผานมา
นั้นผูวิจัยพบวา  คัมภีรตําราในพระพุทธศาสนา  ที่มีพระไตรปฎกเปนหลัก  และจากเอกสารจาก
วิจัยอื่นๆ  เพื่อจะวิเคราะหตามประเด็นที่ไดต้ังไว  โดยไดต้ังประเด็นหลักๆ  ที่จะวิเคราะหไวหลาย
ประเด็นดวยกัน  ซึ่งมีผลการวิเคราะหแยกไดเปน  ๕  ประการ  ดังนี้  คือ 

 
๓.๑  หลักธรรมในการครองตน (กาย วาจา ใจ) 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา  การที่จะพัฒนาประเทศใหสําเร็จผลดี  บรรลุเปาหมายที่
ตองการไดอยางแทจริงนั้น  จะพัฒนาเพียงดานเดียวก็หาไม  แตจะตองพัฒนาจิตใจของคนซึ่งเปน
ผูรวมกระบวนการพัฒนาและเปนผูรับผลของการพัฒนาดวย  ปญหาของเยาวชนทําลายอนาคต
ของตนดวยการติดยาเสพติดใหโทษรายแรง  แสวงหาสบประการณทางเพศในวัยในไมสมควร การ
ใชแรงงานเด็ก  ปญหาชุมชนแออัด  ปญหาการจราจร  เด็กติดเกมคอมพิวเตอร  ปญหาความ
ยากจน  แรนแคน  ปญหาอบายมุข  การอพยพทิ้งถิ่นฐานไปทําการตลอดจนปญหาทางการเมือง
การแทรกแซง  การปกครอง  ปญหาสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนาในชนบทถูกทําลาย  สวน
ดานจิตใจสวนมากก็พัฒนาเฉพาะที่เกี่ยวกับรูปธรรมนั้นเปนสําคัญ  เชน  ความทุกข  ความเครียด  
ปญหาสุขภาพจิตผลกระทบจากครอบครัว  จนผลักดันใหเกิดปญหาทางสังคม  คนเปนโรคจิตมาก
ข้ึนเพราะความเลื่อมลํ้าทางสังคมทุกระดับชั้น มีความวิปริตทางเพศ การละทิ้งกฎเกณฑทางสังคม  
มีการแบงพรรคแบงพวกขัดแยงแข็งขันหวาดระแวงตอกัน  และปญหาความเสื่อมโทรมของ
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สภาพแวดลอมอากาศเปนพิษโดยเฉพาะมวลสภาวะอากาศรอนที่เพิ่มข้ึนๆ  ทุกที  ส่ิงที่กลาวมานี้
ไมเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาและดอยพัฒนาเทานั้น  แมแตประเทศที่พัฒนาแลวก็ประสบ
ปญหาเชนเดียวกัน  และไมอาจปฏิเสธไดวาขอนั้นมิใชเกิดผลพวงของการพัฒนาโดยมุงเนนดาน
วัตถุหรือรูปธรรมเพียงอยางเดียว  

การดําเนินชีวิต  เมื่อกลาวโดยภาษาแบบที่นิยมกันในปจจุบัน  ก็เปนองครวมอยาง
หนึ่ง องครวมแหงการดําเนินชีวิต ทั้งที่จะทําใหเราเปนอยู หรือมีชีวิตอยูได มีทั้งกาย  ทั้งใจ  ทั้ง
ปญญา  เมื่อเปนอยูไมถูกตอง ดําเนินชีวิตไมถูกตอง ก็ยอมเกิดปญหาตามมาและสงผลกระทบกัน
หมดซึ่งชีวิตจึงมีองคประกอบมาหมาย  และมีดานตาง ๆ  แลวชีวิตนี้มีสวนสําคัญคือระบบ
ธรรมชาติ  แลวก็มีสังคมตางรวมเขาเปนสมาชิกยอย ๆ  ขยายขึ้นไปตามองครวมนั้น เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดี มีความอุนใจ ความอิ่มใจ ความปลื้มใจ ความซาบซึ้ง ความราเริงสดใส ความสงบ
เย็น ความผอนคลาย ความชื่นใจ ความโปรงโลง ความเบิกบานใจ ที่รวมเรียกวา ความสุข 

ความสุข  เปนองคประกอบของจิตใจ ซึ่งเปนสภาพจิตหรือสภาวะจิตหรืออารมณ 
(emotions)  มากมาย แตในที่นี้หมายเอาเฉพาะเปนที่นํามาปฏิบัติได (positive)  ทั้งสามดานที่
เปนดานคุณภาพ  ดานสมรรถภาพ  และดานสุขภาพ  ทั้งสามดานนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิต
ที่ดี เพื่อจุดหมายที่อิสระข้ึนมาได ตองบูรณาการแดนที่สามเขาไป  นั่นคือ  ปญญา 

ปญญา  เปนองคประกอบหรือคุณสมบัติสําคัญ  ที่จะทําใหการดําเนินชีวิตที่มี
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  และภาวะที่เปนไปตางๆ  ของจิตใจดําเนินไปได  โดยปญญานั้นให
แสงสวางสองทาง  ชี้ทาง บอกทางให ขยายขอบเขต เมื่อรู ใชความคิดใหดําเนินไปในขอบเขต
จนกระทั่งในที่สุดปญญาก็เปนตัวปลดปลอย ทําใหเกิด  อิสรภาพ เพราะเปนหนาที่ของปญญาดัง
ตัวอยางนึ่ง  คนจํานวนมากติดในพฤติกรรมเคยชินที่เปนอันตรายตอสุขภาพกายของตนเอง ติด
การพนัน ติดเกมคอมพิวเตอร แมกระทั่งติดการบริโภคที่ทําใหเปนโรคอวน  บางคนติดสิ่งมึนเมา  
ติดยา  บางคนติดสิ่งเสพทางใจ ซึ่งลวนเปนการเสียสุขภาวะ 

ในทางแกไข  บางทีตองใชวิธีที่ซับซอน  เชน  การสรางความเคยชินใหม  การใหไดส่ิง
ที่ทดแทน  การมีหรือรวมกลุมกัลยาณมิตร  การฝกความเขมแข็งของจิตใจ  ซึ่งจะเห็นดวยวา  ถา
ไมหลุดโลงเปนอิสระ  ทุกอยางก็ยังลงตัวจริงไมไดความสงบ (สันติ)  เพราะวา เมื่อถูกจํากัด คับ
ของ ติดขัด อึดอัด ทั้งจิตใจและพฤติกรรมก็จะเครียด ด้ินรน อาจจะงุนงาน พลุงพลาน กระวน
กระวาย หงุดหงิด ก็เปนไปได  พรอมกระนั้น  ความขุนมัว ความหมองใจ ก็พวงมา  สูญเสียหรือไม
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อาจจะมีความหมดจดสดใส (วิสุทธิ)  และในภาวะเชนนี้  คนก็ไมอาจจะมีความสุขจิรงได ความ
เต็มอ่ิมสมบูรณของชีวิตก็เกิดขึ้นไมไดเขนกัน  เรียกวา  ไมมีสุขภาวะ 

สุขภาวะแทจริงที่เต็มหมายความวา ตองมีปญญา  ปญญาที่จะใหบรรลุอิสรภาพ
แทจริง อันจะใหมีความสุขภาวะสมบูรณเต็มตามความหมายนั้น  หมายถึงปญญาที่มองเห็นชีวิต
และโลกตามที่เปนอยู  รูเขาใจความจริงของสัตวทั้งหลาย  ซึ่งทําใหหมดความติดของ ไมมีความ
ยึดติดถือมั่น จึงไมหวั่นไหว ไมติดของ โปรงโลง  เปนอิสระอยูในโลก แตไมติดโลก ทําการเพื่อโลก 
โดยใจพนอยูเหนือโลก วางจิตใจพอดีลงตัวตอชีวิตและโลกตองเปนไปตามความจริงแหงธรรมชาติ
ของชีวิตเปนสุขภาวะที่แทจริง  การดําเนินชีวิตทั้งสามดานในการครองตน  มีสามแดน  คือ 

แดนที่ ๑  การติดตอสื่อสารกับโลก  คือการสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
และสิ่งแวดลอมทางสังคม โดย 

ก) การรับรู-เสพ  ทางผัสสทวาร  หรืออินทรีย ๖ (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ)       
ข) การประกอบกรรม  หรือพฤติกรรม  ทางกรรมทวาร  ๓ 
      (กาย-ทํา  วาจา-พูด  ใจ-คิด) 

 แดนที่ ๒  ภาวะจิตใจ  คือสภาพจิต  ที่อยูขางในและเปนเบื้องหลังซึ่งใชงานและ
กําหนดนํากํากับการสัมพันธกับโลกภายนอก  โดยมีเจตจํานงหรือเจตนาเปนตัวทําการ 
 แดนที่ ๓  ปญญา  คือความรู-คิด-เขาใจ-หยั่งเห็น  ซึ่งจะเปนแสงที่สองสวาง  ชี้นํา 
บอกชองทาง ขยายขอบเขต ปรับแกและพัฒนาระบบทั้งหมด  ตลอดจนปลดปลอยชีวิตใหมี
อิสรภาพดวยการดําเนินใหบรรลุ  อัตถะ  คือประโยชนที่เปนจุดหมายของชีวิต  ๓  ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่  ๑  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนในปจจุบันพึงใหเกิดมี
โดยธรรม  และใชหรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขโดยชอบ ทั้งแกตนและคนอื่น เปนดานที่ ๑เรียกวา 
อัตตัตถะ พัฒนาชีวิตของตน คือ 

ก) มีสุขภาพดี  รางกายแข็งแรง  ไรโรค  งามสงา  อายุยืน 
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต  พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ 
ค) มีสถานภาพดี  เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม 
ง) มีครอบครัวผาสุก  ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ 

 ขั้นที่  ๒  สัมปรายิกัตถะ  จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบื้องหนา เปนดาน
ที่ ๒ เรียกวา ปรัตถะ เพื่อพัฒนามนุษยใหบรรลุถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของ
เขาเองขึ้นไปจนถึงตามลําดับ คือ 

ก) ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ 
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ข) ความอุนใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการสุจริต 
ค) ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดสละทําประโยชน 
ง) ความแกลวกลามั่นใจ ที่มีปญญาแกปญหานําชีวิตได 
จ) ความโลงจิตมั่นใจ วาไดทํากรรมดีงาม มีทุนประกันภพใหม 

 ขั้นที่  ๓  ปรมัตถะ  จุดหมายขั้นสูงสุด หรือ ประโยชนหรือประโยชนอยางยิ่ง ถา
บรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒  ข้ึนไป  เรียกวา “บัณฑิต” เปนดานที่  ๓  จุดหมายรวมกัน  หรือ
ประโยชนทั้งสองฝาย คือรวมทั้งภาวะและปจจุบันแวดลอมตาง ๆ  ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค
บํารุงรักษา  เพื่อเกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอ่ืนกาวไปสูจุดหมาย ๓ ข้ันขางตน คือ 

ก) ไมหวั่นไหวไปตามความผันผวนปรวนแปรตาง ๆ 
ข) ไมผิดหวังเศราบีบค้ันจิตเพราะความยึดมั่น 
ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา 
ง) มีครอบครัวผาสุก  ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ๑ 

นี้คือการประยุกตหลักธรรมในการพัฒนาปจเจกบุคคล เพื่อกาย วาจา ใจ,  เพื่อ
เอื้อเฟอสังคม, เพื่อจุดหมายชีวิตของการดําเนินชีวิตตางอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหเราเปนอยู
และทําใหเราพัฒนาได  และดังที่กลาวมาแลว  เมื่อเราเปนอยูถูกตอง  ก็คือการที่ชีวิตของเรา
พัฒนาไปตลอดเวลา  เมื่อเราดําเนินชีวิตถูกตอง  และชีวิตนั้นพัฒนาไป  เราสามารถบรรลุ  ที่มี
พรอมทั้งวิชชา  วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติ  ครบทั้งหมด  คือเกิดสุขภาวะตามหลักกัลยาณธรรมซึ่งเปนไป
ตามธรรมดาของธรรมชาติอยางนั้นเอง (ตถตา) 

๓.๑.๑  ไตรสิกขา  
ตามความหมายทั่วไป หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่พยายามจะขัดเกลา 

ความคิด จิตใจ และพฤติกรรม ใหเปนไปในทางที่ถูกตองหรือความสามารถของเยาวชน ในการ
เขาใจชีวิต และสิ่งแวดลอมที่กําลังเผชิญอยูอยางถูกตอง สามารถคาดการณการแสวงหาแนวทาง
ตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ในการตัดสินใจอยางวิเคราะห และสมเหตุผล ความหมายของ
องคการอนามัยโลก (WHO) ทักษะชีวิตจะตองมีองคประกอบทักษะชีวิต ซึ่งสามารถแบงตาม
พฤติกรรมการเรียนรูได ๓ ดาน คือ  ดานพุทธิพิสัย ไดแก ความคิดวิเคราะห วิจารณ เปน
ความสามารถที่จะวิเคราะห แยกแยะ ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตางๆ รอบตัว 

                                                        
๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, กรุงเทพ ฯ โรงพิมพ

สหธรรมิก, ๒๕๔๓ หนา ๑๐ – ๑๑. 



 ๗๓

ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไมยึดติดอยูในกรอบ  
ดานจิตพิสัย ความตระหนักรูในตน เปนความสามารถคนหา และเขาใจในจุดดี จุดดอยของ
ตนเองและความแตกตางที่บุคคลอื่นมีกับบุคคลอื่น ไมวาจะในแง ความสามารถ เพศ วัย ระดับ
การศึกษา ศาสนา สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ความเห็นใจผูอ่ืน เปนความสามารถในการเขาใจ 
ความรูสึกและเห็นอกเห็นใจบุคคลที่แตกตางจากเรา ไมวาในดานเพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา 
สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ความภูมิใจในตนเอง หมายถึง ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา ความมีน้ําใจ 
รูจักให รูจักรับ คนพบ และภูมิใจ ในความสามารถตางๆ เชน สังคม ดนตรี กีฬา และศิลปะของ
ตนเอง โดยมิไดสนใจอยูกับรูปรางหนาตา เสนห หรือความสามารถทางเพศ หรือการเรียนเกง
เทานั้น ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม ดานทักษะ
พิสัย ทักษะการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร เปนความสามารถในการใชคําพูด และภาษา
ทาทางเพื่อส่ือสารความรูสึก นึกคิดของตนเอง และความสามารถในการรับรูความรูสึกนึกคิด ของ
อีกฝายหนึ่ง ไมวาจะในการแสดงความตองการ ความชื่นชม การปฏิเสธ การสรางสัมพันธภาพ ๒ 
ทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา เปนความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุของปญหา 
หาทางเลือก วิเคราะหขอดีขอเสีย ของแตละทางเลือก ประเมินทางเลือก ตัดสินใจ เลือกทาง
แกปญหาที่เหมาะสมและลงมาแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  

พุทธทาสภิกขุ ไดนําเสนอการแกปญหาแบบหลักการกวางๆ วา เยาวชนควรที่จะมี
โอกาสไดเขาบวชเรียนเปนสามเณร เพื่อจะเขาสัมผัสธรรมะไดโดยงาย ปลูกฝงเยาวชนใหเปน
อภิชาตบุตร โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอม หรือการอบรมสั่งสอน ฝกฝนจิตของเยาวชนใหมีจิต
คิดเสียสละ คิดให ฝกใหเยาวชนไดรูจักศีลธรรม วัฒนธรรม ความมีระเบียบ รูจักการเปนอยูที่เรียบ
งาย มีความสงบสุข มีศีลสมบูรณ แบบลักษณะเปน ทิฏฐธรรม คือ เวนอบายมุข ๖ ประการ ใหรูจัก
โลกอื่นและโลกุตตระดวย พรอมกับรูจักเขาใจ และปฏิบัติไดในเรื่องของความจริง ความดี ความ
งาม ความถูกตอง ความยุติธรรม ๓  ซึ่งปจจุบันจากปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม ที่เรงเรารุนแรง
สงผลกระทบตอวิกฤติทางดานวัฒนธรรม  คุณธรรม  คานิยมของเด็กและเยาวชนไทยโดยสะทอน
ออกมาทางพฤติกรรม การแสดงออกถึงความรุนแรงและปญหาทางดานอาชญากรรมตางๆ  ใน

                                                        
๒ สมใจ   ปราบผล, ทักษะชีวิตแบบมีสวนรวม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บริษัท แคนดิด 

มีเดีย จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๑๐ – ๑๒. 
๓ พุทธทาสภิกขุ, เยาวชนกับศีลธรรม ชุดธรรมโฆษณ, พิมพครั้งที่ ๒, (สุราษฎรธานี: โรงพิมพ

มูลนิธิธรรมทาน, ๒๕๓๗), หนา ๑๑๗.  



 ๗๔

ประเทศไทยซึ่งเปนสิ่งที่ตนเหตุของสังคม  คือ  การรวมปลูกเมล็ดพันธุแหงความดีงามใหแผ
กระจายไปทั่วทั้งสังคม 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิวัฒนาพรรณวดี  ทรงมีพระดํารัสวา  
เยาวชนไทยควรไดรับการศึกษาที่สมบูรณทั้งดานวิชาการ  วิชาชีพ  และวิชาชีวิต  จึงจะไดชื่อวา
เปนคนรุนใหม  ผูเปนความหวังของคนไทยที่ถึงพรอมทั้ง “ความรูคูคุณธรรม”  โดยวัตถุประสงค
หลักของโครงการ  คือ 

๑.  เพื่อปลูกฝงและสนับสนุนเด็กและเยาวชนใหเกิดความคิดดี  ทําดี  และปฏิบัติ
ดี  เพื่อเปนประโยชนตอครอบครัว  สังคมและประเทศชาติใหดีข้ึน 

๒.  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนาไดอยาง
ถูกตอง  เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

๓.  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดฝกจิตใจใหมีสติ  สมาธิ  ปญญา  ความ
อดทน  อดกลั้น  รูจักการใหอภัย  เสียสละและเอาชนะใจตนเองได 

๔.  เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไดใกลชิด  มีความผูกพันกับทางวัดและ
พระพุทธศาสนา 

๕.  เพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกัน  ปลูกฝงใหรูจักความสามัคคี  การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  ผูอํานวยการโครงการเปดเผยวา  โครงการดังกลาวมุง
พัฒนาเยาวชนไทยใหมีความรูคูคุณธรรม  “นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายนั้น  เปนกลุมที่อยู
ในชวงวัยรุนตอนปลาย  ผูใหญตอนตน  ซึ่งถือเปนจุดหักเหหรือจุดเปลี่ยนของชีวิต (Turning Point)
ซึ่งหากเด็กกลุมนี้มีความรูแตขาดคุณธรรม  จะกลายเปนผูใหญที่สมองโต  หัวใจตีบ  คือเปนผูที่มี
ความรูแตขาดทักษะในการบริหารความรู  มีความฉลาดแตไมมีจรรยาบรรณในการบริหารความ
ฉลาดโครงการดังกลาวมุงปลูกฝงใหเยาวชนนั้นมีความรูคูคุณธรรม  เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพ  และเปนอนาคตของชาติไดในที่สุด” ๔  เปนแกนนําในการขับเคลื่อนธรรมะ 

ในดานของรูปธรรมนั้นก็คือ ไตรสิกขา ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย 
การฝกฝนและการพัฒนาเยาวชนที่นําพุทธภาวนามาใชนั้น ไดนําหลักการงายๆ ของศีล สมาธิ 
ปญญา มาใชสอนและอบรม ศีลเปนเรื่องของการที่ตองสํารวมกายกอน ถากายไมสํารวมระวังแลว 
                                                        

๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   กองบรรณาธิการ. “หนึ่งใจ...ใหธรรมะ”, ธรรมลีลา. ปที่ ๑๐ ฉบับที่  
๑๑๖ (กรกฎาคม  ๒๕๕๓) :  ๑๖. 



 ๗๕

ศีลก็ไมเกิด มนุษยเปนองครวมที่พัฒนาอยางมีดุลยภาพ เยาวชนเปนองครวมที่นาสนใจและ
ติดตาม  การพัฒนาดังกลาวจะมีประสิทธิผลตามเปาหมายที่แทจริง ๕  การพัฒนาดังกลาวจะตอง
ร้ือพื้นบทบาทของพระสงฆและวัดขึ้นมาใหม  ปรับบทบาทผูนําการพัฒนาขึ้นใหม(กําลัง
ดําเนินการ)  ใหเขากับสภาพปจจุบัน   และกระบวนการพัฒนาจะตองชัดเจนสอดคลอง  
ครอบคลุม  หรือรอบดาน  ครอบวงจรจึงขอเสนอแนวการพัฒนาของพระพุทธศาสนาจากแนวคิด
ของพระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  ๔  ดาน  เรียกวา  ภาวนา (การฝกอบรม เจริญหรือพัฒนา)  
๔  ดังนี้คือ 

๑)   กายภาวนา  แปลวา  พัฒนากาย  มิใชเพียงพัฒนารางกายใหแข็งแรงสุขภาพ
พลานามัยดีเทานั้น  จะตองรวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพเริ่มจาก
ปจจัย  ๔  ใหเปนไปอยางถูกตองดีงาม  เกิดคุณประโยชนตอการดํารงชีพอยางแทจริง  เชน  
อาหาร  ตองพัฒนาถึงคุณภาพ  คํานึงถึงคุณประโยชนตอสุขภาพรางกาย  ไมใชเพื่อความฟุงเฟอ
เอร็ดอรอย  โทรทัศนก็ดูเพื่อติดตามขาวสาร  และสิ่งที่กอใหเกิดปญญา  มิใชหมกมุนเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  เปนตน 

๒)  ศีลภาวนา   แปลวา  พัฒนาศีล  หมายถึง   การพัฒนาความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมใหเปนไปดวยดี  เร่ิมจากสิ่งที่เบียดเบียนทําความเดือดรอนแกผูอ่ืน  แกสังคม  
ประพฤติตนเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม  มีระเบียบวินัย  ประกอบสัมมาอาชีพดวยความ
ขยันหมั่นเพียร  สนับสนุนการฝกอบรมจิตใจยิ่งๆ  ข้ึนไป 

๓)  จิตภาวนา  แปลวา  พัฒนาจิต  หมายความวา  พัฒนาจิตใจใหมีคุณสมบัติดี
งามพรั่งพรอม  ใหเกิดเปนจิตใจที่มีคุณภาพ  คือมีคุณธรรม  เปนจิตที่มีสมรรถภาพ  คือเปนจิตที่มี
ความสามารถ  มีสติปญญา  เปนสมาธิหนักแนน  แนวแนมั่นคงเด็ดเดี่ยวพรอมที่จะทําการงาน
และมีสุขภาพจิตที่ดี  สดชื่นแจมใสราเริง  เบิกบาน  สงบสุข  ไมเปนจิตที่ถูกครอบงําดวย
ความเครียดกระวนกระวาย  คับของขุนหมอง  เปนตน 

๔)  ปญญาภาวนา  แปลวา  พัฒนาปญญา  คือ  พัฒนาความรูความเขาใจใหเกิด
ความรูแจงเห็นจริงตามสภาพของบุคคล  และใชความรูแกปญหาอยางถูกตองตรงตามเหตุเกิด
ของปญหาไมบิดเบือนหรือเอนเอียงเพราะอคติ 

                                                        
๕ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา ๗, คูมือการสอนพระพุทธศาสนา.  

สัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑  จังหวัดพิษณุโลก , ๒๕๓๗. หนา  ๘ – ๑๑. 



 ๗๖

“เปรียบเหมือนวา  ดอกบัวเกิดในน้ํา  เจริญงอกงามขึ้นมาในน้ํา ไมติดดวยน้ํา ซ้ํายังมี
กลิ่นหอมชื่นใจ ฉันใด  พระพุทธเจาทรงบังเกิดดีแลวในโลก  ทรงอยูในโลก  แตไมติดโลกเหมือนใบ
บัวไมติดน้ํา  ฉันนั้น” 

สรุปความวา  การประยุกตหลักธรรมในการพัฒนาปจเจกบุคคลเพื่อเอื้อเฟอสังคมที่มี
ตนพัฒนาไปจนถึงมีปญญาสูงสุด ตรัสรูแลว  หมดสิ้นกิเลส เกิดในโลก  อยูในโลกแตไมติดโลก
เหมือนดอกบัวเกิดในน้ําแตไมติดน้ํา  มีกลิ่นหอมนาชื่นใจ  ที่มีพุทธพจนก็เปนคาถาสําหรับนํามาใช
กับผูพัฒนาตนได  เปนคติอันหนึ่งใหแนวความคิดวา  ในการพัฒนาตนนั้น  เราก็อยูในโลก  แตเรา
ไมติดโลก  ไมแปดเปอนดวยโลก  เหมือนดอกบัวแมจะอยูในน้ํา  หรือบางแหงจะอยูในโคลนตม  
แตก็ไมติดไมเปอน  กลับมีกลิ่นหอมนาชื่นใจ เอาไปบูชาพระก็ได อะไรทํานองนี้  นี้เปนการพัฒนา
ตนที่สมบูรณแลว  เมื่อพัฒนาในตัวเองภายใน  เมื่อพัฒนาตน  มีกาย  ศีล  จิต  และปญญาก็
พัฒนาดีแลว ก็เกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง  รูเทาทันคติธรรมดาของโลก
และชีวิต  รูเขาใจอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ปญญาพัฒนาแลวก็เลยรูวาตนนี้ก็ไมมี 

 
๓.๑.๒  อรยิมรรค ๘ 

 มรรค หมายถึง  ทาง, หนทาง   มรรค วาโดยองคประกอบ คือ ขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับทุกข เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลวาทางมีองค  ๘  ประการอันประเสริฐ เรียกสามัญวา 
มรรคมีองค  ๘  คือ :- 
             ๑.  สัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ  หมายถึง  ความรูในทกุข  ความรูในทกุขสมุทัย  
ความรูในทุกขนิโรธ  ความรูในทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา 
             ๒. สัมมาสงักปัปะ ความดําริชอบ  หมายถึง  ความดําริในการออกจากกาม  
ความดําริในความไมประมาท  ความดําริในการไมเบยีดเบียนกนั 
            ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  หมายถึง  ความงดเวนจากการพูดเท็จ  ความงดเวน
จากการพูดสอเสียด  ความงดเวนจากการพูดคําหยาบ  ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ 
             ๔. สัมมากมัมนัตะ ทําการงานชอบ  หมายถึง  ความงดเวนจากการฆาสัตว  
ความงดเวนจากการลักทรพัย  ความงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 
             ๕. สัมมาอาชวีะ เลี้ยงชพีชอบ  การละมิจฉาอาชวีะ  การเลี้ยงชีวิตอยูดวย
สัมมาอาชีวะ 
             ๖. สัมมาวายามะ  ความเพยีรชอบ  ความพยายามประคองจิตไวเพื่อปองกนั
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อกุศลธรรมไมใหเกิดขึ้น  เพือ่ละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว  เพื่อสรางกุศลธรรมที่ยงัไมเกิดใหเกิดขึ้น  
และเพื่อความดํารงอยู  ความเจริญยิ่ง  ความไพบูลยแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว 
             ๗. สัมมาสต ิ ความระลึกชอบ  หมายถงึ  ความพิจารณาเหน็กาย  เวทนา  จิต
และธรรมอยูเสมอ ๆ  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  กําจัดอภิชฌาโทมนัสได 
             ๘. สัมมาสมาธิ ความมีจิตตัง้มั่นชอบ๖  หมายถงึ  ความมจีิตใจตั้งมั่น  สงัดจาก
กามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  ดังทีก่ลาวแลวมรรคมีองค  ๘  นีเ้ปนหนทางที่สามารถนําไปสูการ
บรรลุตามวัตถปุระสงค  หรือเปาหมายทีว่างไว  จนถึงระดับสูงสุดคือ  นิพพานได  จดัวา
คุณลักษณะของผูที่มกีัลยาณธรรมในพระพุทธศาสนา  อันเปนสาเหตุใหเกิดผลแหงพรหมจรรย๗   

ฉะนัน้  มรรคมีองค  ๘  ประกาศการนี ้ จงึเปนทางมุงสูแหงการเรียนรู  เรียกวา  ไตรสิกขา  
คือ  ศีล  สมาธ ิ  และปญญา  เมื่อสงเคราะหไดดังนี ้  คือ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชีวะ  จัดลงในศีล,  สวนสัมมาวายามะ  สัมมาสติ  แลสัมมาสมาธ ิ  จัดลงในสมาธิ,  แล
ประการสุดทายปญญานัน้  ไดในสัมมาทฏิฐิ  และสัมมาสังกัปปะ๘  จากการศึกษาพบวา  ผูที่จะ
บรรลุธรรมนั้นตองสมบูรณดวยศีล  สมาธิ  ปญญา   

เหตุนี้จงึจะสามารถกาํจัดกิเลสคือราคะ  โทสะ  และโมหะใหเบาบาง ลด  ละ  เลิกและ
หมดสิ้นได  ดวยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา  ซึ่งถอืวาเปนการศึกษาอบรมจากภายนอกเขาสู
ภายใน  โดยการบูรณาการจากสวนที่งายเขาไปหาสวนทีย่ากละเอียดลกึซึ้งขึ้นไป 

 
 (๒)  ปจจยัภายใน(โยนิโสมนสิการ)  ไดแก 
 ทัศนะคติ  บุคลิกภาพ  แรงจูงใจ  ที่อยูภายใน  คือ  การคิดตรึกตรองพิจารณาพจิารณา
อยางถูกวิธีดวยเหตุผล  และพิจารณาอยางแยบคาย  จนสามารถพัฒนาใหเกิดความรูระดบั
สัมมาทิฏฐิข้ึนในตน  จงึจะถือวาเปนกัลยาณมิตร กัลยาณชน  หรือกัลยาณธรรม  โดยอาศยั
เครื่องมือประกอบกัน  ๔  ดาน  เพื่อสรางความพัฒนาความเจริญรุงเรือง  ที่เรียกวา  “วุฒธิรรม”  
๔  ในองัคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต   
อาปตติกภยวรรค  วา   
 “ ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  ธรรม  ๔  ประการ  ยอมเปนไปเพื่อความเจรญิปญญา  ธรรม  
๔  ประการ เปนไฉน  คือ  สัปปุริสังเสวะ  การคบสัปบุรุษ   สัทธัมมัสสวะ  ฟงคําสอนของทานหนึง่  

                                                        
๖ http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text/ เขาถึงขอมูลเมื่อ  (๑๑/๑/๕๓). 
๗ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๖/๖. สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๖/๙. 

 ๘ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓/๓. 
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โยนิโสมนสกิาร  ทําไวในใจโดยแยบคาย  ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ดูกอน
ภิกษุทัง้หลาย  ธรรม  ๔  ประการนี้แล  ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา”๙   

หลักวฒุิธรรมทั้ง  ๔  ประการนี้  เปนเครื่องยืนยันไดวา  พระพทุธองคทรงเลง็เห็นถึง  
ความสาํคัญขององคประกอบที่จะใชเปนเครื่องพัฒนาบคุคล   ทัง้ดานปจจัยภายนอก  และปจจยั
ภายใน  โดยครอบคลุมเหตุปจจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด  คือ  มีมิตรที่ดี  ฟงคําตักเตือนจากคนด ี  ใช
ปญญาไตรตรอง  งดเวนจากบาป  คือ  ประพฤติต้ังตนอยูในศีล  ทัง้กาย  วาจา  และใจ 

การแสวงหากลัยาณมิตร  ในหลกัวุฒธิรรมนั้น  เปนปจจัยประการหนึง่ที่สนับสนนุให
เกิดปญญา  เพราะกัลยาณมิตรเปนผูคอยชวยเหลือแนะนําสัง่สอนอบรม  ชี้แนะทางในการปฏิบัติ
ธรรมและใหกรรมฐานที่เหมาะสมจริตแกผูปฏิบัติ  ดังพระพุทธที่ตรัสไววา  "ความมีกัลยาณมิตร
ยอมกําจัดอกศุลและยอมยงักุศลใหเกิดขึ้นฯ"  เนื่องจากกัลยาณมติรเปนบคุคลที่มีคุณลักษณะ
บุคลิกและอุปนิสัยที่นารัก  นาเคารพยกยอง  พูดมีเนื้อหาสาระที่ประกอบดวยเหตุและผล  
สามารถที่จะอธิบายเรื่องทีย่ากใหเขาใจไดงาย  เปนที่ปรึกษาปญหา  ไมชักนําไปในทางเสื่อม  ผู
ต้ังใจปฏิบัติเพือ่เขาถึงซึง่กัลยาณธรรมจึงตองคบหาสมาคมดวย  คุณสมบัติของกลัยาณธรรมหรือ
กัลยาณมิตร  ไดแกการมีเพื่อนที่ดี, มิตรผูมีคุณอันบัณฑิตพงึนับ  ทีเ่รียกวาครูอาจารยที่ดีควรเขา
ไปอยูดวย  และรับคําสั่งสอนแนะนาํนัน้ ควรมีคุณลักษณะดังนี ้คือ 

-  ปโย  นารัก  ในฐานะเปนที่สบายใจและสนิทสนม  ชวนใหอยากเขาไปปรึกษา 
-  ครุ  นาเคารพ  ในฐานะประพฤติสมควรแกฐานะ  ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ  เปนที่พึง่

ไดและปลอดภัย 
-  ภาวนีโย  นาเจริญใจ  หรือนายกยอง  ในฐานะทรงคณุคือความรูและภูมิปญญาแทจริง  

ทั้งเปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอ  ควรเอาอยาง  ทําใหระลึกและเอยอางดวยความ
ซาบซึ้งภูมิใจ 

-  วตฺตา  รูจักพูดใหไดผล  รูจักแจงใหเขาใจ  รูวาเมื่อไรควรพูดอะไรอยางไร  คอยให
คําแนะนําวากลาวตักเตือน  เปนทีป่รึกษาที่ดี 

-  วจนกฺขโม  อดทนตอถอยคํา  คือพรอมที่จะรับฟงคําปรึกษาซักถาม  เสนอแนะวพิากษ  
อดทน  ฟงไดไมเบื่อ  ไมฉุนเฉียว 

-  คมฺภีรฺจ  กถํ  กตฺตา  แถลงเรื่องลกึซึ้งยิ่งขึ้นได  สามารถอธิบายเรือ่งยุงยากใหเขาใจได  
และใหเรียนรูเร่ืองราวที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้ไป 

                                                        
๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๓๑. 
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-  โน  จฏฐาเน  นโิยชเย  ไมชักนาํในสิง่ที่ไมใชฐานะ  คือไมแนะนาํในเรื่องเหลวไหล  หรือ
ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรอืเร่ืองเหลวไหลไมสมควร๑๐   

๓.๑.๓  เบญจศีล / เบญจธรรม 
หลักการดําเนนิชีวิตของคฤหัสถตามในพทุธปรัชญาฝายเถรวาท  ซึ่งไดยึดเอาหลกัการของ

การดําเนินชวีติตามหลักของศีลธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ดังนี ้
๑.  หลกัของเบญจศีลเบญจธรรม  ในการดําเนนิชวีิตของมนุษยผูเปนคฤหัสถ  ซึ่งเปน

หลักการดําเนนิชีวิตขั้นพืน้ฐานของพทุธศาสนิกชนที่เปนคฤหัสถมหีลกัของเบญจศลี เบญจธรรม  
กุศลกรรมบถ  ๑๐  บุญกิริยาวัตถุ  นาถกรณธรรมหรือที่ทาํใหเปนทีพ่ึ่ง  ๑๐  อยาง  อนุสติ  ๑๐  
ดังนี ้

 หลักเบญจศลี๑๑   เปนขอหามของมนุษยไมใหมีพฤติกรรมอยางสัตวโลกทั่วไป  และ
เบญจธรรมนัน้  เปนหลักของการปฏิบัติสําหรับมนุษยซึ่งมีอานิสงสมากกวาทาน  พระพทุธองคทรง
ใชคําวา  มหาทาน  ถือเปนการใหทานทีย่ิง่ใหญ ไมเจาะจงผูรับ  มีดังนี ้

  ๑.๑.๑  ปาณาติปาตา  เวรมณ ี  เวนจากการทาํลายชีวิตสัตวใหลวงไป ซึง่
ประกอบไปดวยองค ๕  ประการ  ๑.สัตวมีชีวิต  ๒.รูวาสัตวนั้นมชีวีิต  ๓.มีจิตคิดจะฆา  ๔.
พยายามฆาและ  ๕.สัตวตายดวยความพยายามฆาตามเจตนารมณของตนที่ต้ังไวแลวเวรภัยแก
สัตวทั้งหลาย  เปนการไมใหความปลอดภยัแกชีวิตสัตว 

ในพทุธปรัชญา  กลาววา  ถาครบองครวมทั้ง  ๕  ประการนี้ จึงเปนการทํา  ผิดศีล ขอที่  ๑ 
    ๑.๑.๒  อทินนาทาน  เวรมณี  เวนจากการลักทรัพย ซึ่งมีองครวม  ๕  ประการ 

คือ ๑).ทรัพยนั้นมเีจาของหวงแหนอยู  ๒).รูวาทรัพยนัน้มีเจาของหวงแหนอยู  ๓).มีจิตคิดที่จะลกั
ทรัพยนัน้  ๔).มีความพยายามลักทรัพยนัน้มาใหได  ๕).ทรัพยนัน้ไดมาดวยความพยายามลักมา
ไมเปนการใหความปลอดภยัแกทรัพยของผูอ่ืน 
 เมื่อครบองค  ๕  ประการนี ้ จึงเปนการลักขโมย  ผิดศีล ขอที่  ๒  

 ๑.๑.๓  กาเมสุ  มิจฉาจารา  เวรมณี   เวนจากการประพฤติผิดในกาม  เพื่อ
ปองกนัความแตกราวในหมูมนุษยมีองครวม  ๔  ประการ คือ  ๑.หญงิตองหาม  ๒.มีจิตคิดจะเสพ  
๓.ประกอบการเสพและ  ๔.ประกอบการเสพรวมกนัทั้งชายหญิงซึง่เปนการไมใหความบริสุทธิ์แก
ทรัพยของผูอ่ืน 
                                                        

 ๑๐  พระธรรมปฏก(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๔๒) , หนา ๒๓๘,  พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, ๒๕๔๓, หนา  ๑๙๕ - ๑๙๖. 

 ๑๑ ดูรายละเอียดไดที่  ปุญญาภิสันทสูตร  ๒๓/๑๒๙. 



 ๘๐

เมื่อครบองค  ๔  ประการนี้จงึเปนการกระทําผิดประเวณี  หรือการประพฤติผิดศีล ขอที่  ๓  
 ๑.๑.๔  มสุาวาทา  เวรมณ ี เวนจากการพูดเท็จ  โกหก  หลอกลวง  เพื่อปองกนั

การทาํลายผลประโยชนของคนอื่น  ดวยคําพูดเทจ็  และใหรูจักรักษาคําพูดของตนเองใหเปนที่
เชื่อถือได  ประกอบดวยองครวม  ๔  ประการ คือ  ๑.พูดเรื่องไมจริง   ๒.คิดจะพูดเรื่องที่ไมจริง  ๓.
พยายามพูดเรือ่งเท็จออกไปและ  ๔.ผูฟงเขาใจเนื้อหาเรื่องที่เปนเทจ็และเชื่อ  ชื่อวา ไมใหความ
บริสุทธิ์แกบุตรภรรยา สามีของผูอ่ืน 

เมื่อครบองค  ๔  ประการนี ้ จึงเปนการกระทํา  ผิดศีล ขอที่  ๔   
 ๑.๑.๕  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณ ี  มีเจตนาเวนจากการดื่มน้ําเมา  

คือ  สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  เพื่อปองกนัไมใหคนมวัเมาจนขาดสติ  
พระพทุธศาสนาสอนวา  “สุราและเมรัยเปนสิ่งที่ไมรูจักอิ่ม  เหมือนกนักับนอนหลับ  และการเสพ
กามเปนสิ่งที่ไมรูอ่ิม”๑๒   

องคประกอบของการดื่มสุราและเมรัยมี  ๔  ประการ  คือ ๑.น้ําเมาหรือสุราเมรัย  ๒.มีจิต
คิดที่จะดื่ม  ๓.มีความพยายามดื่มและ  ๔.น้าํเมาลวงลาํคอลงไป  เมื่อขาดสติจึงถือวา  ผิดศีล  ขอ
ที่  ๕๑๓ 

  หลกัของศีลอันเปนเครื่องปองกนัความแตกแยกความสามัคคีในหมูมนุษย  เพราะตาม
หลักของศีล  เปนที่เกิดขึ้นพรอมมนษุยเปนกฎระเบียบ   เพื่อการอยูรวมกลุมกนัอยางมีความสุข  
สามารถจะฝกอบรมมนุษยไดทั้งรางกายและจิตใจ  สวนกฎระเบียบหรือกฎหมายในสังคมปจจบัุน
นี้  สวนใหญจะฝกอบรมไดเฉพาะภายนอกเทานัน้  คือ  การแสดงออกทางรางกาย  แตไมสามารถ
ควบคุมเขาไปถึงจิตใจภายในไดเลย  ศีล  ๕  ประการจึงเปนพืน้ฐานในการดําเนินชวีิตของชาว
พุทธศาสนกิชน  ซึ่งเปนหลกัในการควบคมุมนุษย  เพื่อไมใหมีพฤติกรรมเหมือนสัตวโลกทัว่ไป  ศีล  
๕  ประการไปดวย  เวนจาการฆาสัตว  มมีนุษยดวยกัน,  เวนจากการลักทรัพยของคนอื่น  ดวยการ
นําไปโดยเจาของทรัพยยังไมไดอนุญาต,  เวนจากการผิดประเวณีกบัสามี ภรรยาของคนอื่น  และ
เด็กที่ยงัไมรูนติิภาวะ,  เวนจากการพูดเทจ็ที่ทาํใหผูอ่ืนเดือดรอน  เชน  การเปนพยานเท็จใสความ
ผูอ่ืน  จนผูอ่ืนไดรับโทษทัณฑ,  เวนจากการดื่มสุราเมรยั  จนทําใหขาดสติ  สัมปชญัญะจนทาํให
เกิดการทะเลาะวิวาทกันจนทําใหสังคมเดอืดรอน  ดังนัน้  เมื่อเวนจากขอหามทัง้  ๕  ประการนี้
แลว  กจ็ะทาํใหสังคมมีความสงบสันติสุข 

                                                        
 ๑๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๓๔/๔๕๘/๕๑๗. 

๑๓ กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ,  ธรรมวิภาคบรรยาย,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๒๕),  หนา  ๒๖. 



 ๘๑

 หลักของเบญจธรรม   เปนหลกัการดําเนนิชีวิตอนัเปนพืน้ฐานขั้นตนในการดําเนิน
ชีวิตของคฤหสัถ ฝายโลกยิชน คือ 

  ๑.๒.๑) การมีความเมตตาตอผูอ่ืน 
 ๑.๒.๒) รูจักแบงปนสิง่ของของตนใหผูอ่ืนหรือการเสียสละสวนของตนเพื่อ

สวนรวม     
  ๑.๒.๓)  มีความยนิดีในสามีภรรยาของตน 

 ๑.๒.๔)  รูจกัรักษาสัจจะของตนเองหรือมีสัจจะในคําพูด 
 ๑.๒.๕)  มีสติสัมปชัญญะในการครองตน 
 

ขอเปรียบเทียบความสัมพนัธระหวาง  เบญจศีลกับเบญจธรรม  คือ 
เบญจศลี เบญจธรรม 

      ทาํลายชีวติสัตว       มีความเมตตา 
      ลักทรัพย       แบงปนสิ่งของของตน 
      ประพฤติผิดในกาม         มีความยนิดีในสามีภรรยาของตน 
      พูดเท็จ  โกหก  หลอกลวง         รักษาสัจจะของตนเอง 
      ด่ืมน้าํเมา         สติ-สัมปชญัญะ 

 

๓.๑.๔  สัปปรุิสธรรม ๗ 
ธรรมที่คอยเกือ้หนนุทาํใหผูที่มีคุณลักษณะกัลยาณธรรม  ไดแก  สัปปุริสธรรม๑๔  ทั้ง  ๗  ประการ 
ซึ่งมีขอหนาสงัเกตวา  แมธรรมของสัปปุริสธรรมทั้ง  ๗  ประการ พระพุทธเจาทรงยกยองวา  เมื่อ
ปฏิบัติแลวจะเปนสิ่งที่ทาํใหเปนบัณฑิตกจ็ริงอยู  แตก็เปนที่เขาใจไดวา  ธรรมตาง ๆ  ทั้งหลาย
เหลานั้น  ไมอาจที่จะเกิดขึ้นมาเองโดยลําพังได  จาํเปนตองอาศัยกนัเกิดขึ้น  ซึง่เปนไปตามทฤษฎี
ปจจยาการของพทุธปรัชญา  หรือตามหลักในพระพุทธศาสนา  ตามขอความที่วา : 
   เมื่อส่ิงนีม้ี  ส่ิงนี้ก็ม ี เพราะสิง่นี้เกิด  ส่ิงนี้จงึเกิด  คือ   

เพราะอวิชชา  เปนปจจัย  จึงมีสังขาร   
เพราะสงัขาร  เปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ   
เพราะวิญญาณ  เปนปจจัย  จึงมนีามรูป   

                                                        
๑๔ อางแลวหนา  หนา  ๓๔.  



 ๘๒

เพราะนามรูป  เปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะ  เปนปจจัย  จึงมีผัสสะ     

  เพราะผัสสะ  เปนปจจัย  จึงมีเวทนา 
  เพราะเวทนา  เปนปจจัย  จึงมีตัณหา 
  เพราะตัณหา  เปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน 
  เพราะอุปาทาน  เปนปจจัย  จึงมีภพ 
  เพราะภพ  เปนปจจัย  จึงมีชาติ 
 เพราะชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทกุข  โทมนัสและอุปายาส   ความเกิดขึ้นแหง

กองทกุขทัง้สิน้นีย้อมมีไดดวยประการอยางนี้๑๕   
 

 โดยสรุปแลว  ธรรมสัปปุริสธรรมทั้ง  ๗  ประการ พระพุทธเจาทรงเรียกวาเปนธรรม
คอยเกื้อหนุนอุปนิสัยที่จะทาํใหคุณลักษณะกัลยาณธรรม  เปนผูทีม่คีวามดีอ่ืน ๆ  เปนพืน้ฐานอยู
กอน  เชน  เปนผูมีคุณธรรม  และจริยธรรมในดานการปฏิบัติอ่ืน ๆ  ในทางกาย  วาจา  และใจที่ดี
งานเปนปกติอยูแลว  เครือ่งบงบอกทาํใหรูวาคุณลักษณะของผูที่มีคุณลักษณะกัลยาณธรรมนัน้  
ดังนี้  คือ  สุจริต  ๓  ไดแก  กายสุจริต  วจีสุจริต  และมโนสุจริต ประกอบดวยการที่เปนผูรูจกัเหตุ,  
รูจักผล,  รูจักตน,  รูจักกาล,  รูจกัประมาณ,  รูจกัเลือกคบบุคคล  จนมีคํานกัปราชญกลาวเปนรอย
กลองไววา 
    อยูในโลก ตองรู  อยูเหนือโลก 
         ปลดที่โศก  ปลิดที่ราย หงายที่คล่ํา 
         รูจักสราง  รูจักสู  รูจักทํา 
         รูจักนาํ  รูจักตาม รูจักตน ฯ 
 
 
 
 
 

                                                        
๑๕  ดูรายละเอียดเหลานี้เพิ่มเติมไดที่  สุทธิพงศ  ตันตยาพิศาลสุทธิ์, ประมวลในพระไตรปฎก. 

พิมพครั้งที่  ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๓๐), หนา  ๓๒. 



 ๘๓

 ๓.๒  หลักธรรมในการพัฒนาสังคมของผูที่มีกัลยาณธรรม 

 หลักธรรมในการพัฒนาสังคมของผูที่มีกัลยาณธรรม  เปนอุปการะมาก มีสวน
เกื้อกูลมากตอการทํางานหรือทําความดีทุกอยาง ความสามารถที่จะรักษาศีล และ วินัยคฤหัสถ ได
บริบูรณหรือไม ก็ข้ึนกับ สติ และ สัมปชัญญะ ผูมีธรรม 2 ประการนี้ ยอมเปนคนรอบคอบ ไม
ประมาท จะคิด จะทํา จะพูด อะไร ก็จะไมผิดพลาดเสียหาย   

 ๓.๒.๑  สติสัมปชัญญะ ๒   

 สติ ความระลึกได  หมายถึง ระลึกไดถึงการกระทํา คําที่พูด และเรื่องที่คิด แมที่ลวง
มาแลวได หรือระลึกถึงสิ่งที่ยังมาไมถึงในอนาคต เชน กําหนดวาชั่วโมงตอไปนี้ หรือ พรุงนี้จะทํา
อะไรก็นึกขึ้นมาได หนาที่ของสตินั้นเปนไปได 2 กาล คือ อดีต และ อนาคต 
 สัมปชัญญะ  ความรูตัว  หมายถึง ความรูตัวที่เปนไปในปจจุบันในขณะที่กําลังทํา 
กําลังพูด กําลังคิด หรือ ทํา พูด คิด อะไรอยูก็รูตัวในขณะนี้ เชน เรากําลังอานหนังสืออยูขณะนี้ก็รู
วาเรากําลังอานหนังสือ เรากําลังพูดอยูก็รูตัววาเรากําลังพูด เรากําลังจะกระทําในเรื่องผิดศีลก็รูวา
กําลังจะกระทําผิด เรากําลังจะเลนการพนันก็รูและเรงรีบเตือนตนวากําลังจะกระทําผิด อยูฉะนั้น 
หนาที่ของสัมปชัญญะ ยอมเปนไปในปจจุบันเทานั้น 
 จิตกับสติ คนเรามีจิตเปนผูคิดการ จิตนั้นเปนธรรมชาติอันหนึ่ง แตสติเปนคุณธรรม
เครื่องกํากับจิตใหคิดไปตามลูทางที่ควรคิด จิตกับสติจึงเปนคนละอยาง มิใชอันเดียวกันอยาเขาใจ
ผิดวาเปนอันเดียวกัน จิตเปนธรรมชาติ สวนสติเปนคุณธรรม ทานผูรูไดเปรียบเทียบไววา จิตเปน
เสมือนเรือ สติเปนเสมือนหางเสือของเรือ หรือ ผูคัดทายเรือที่คอยคัดวาดเรือใหแลนไป  เรือเปน
พาหนะเครื่องไป แตหางเสือหรือผูคัดทาย เปนมือคัดวาดใหเรือไปตรงตามรองน้ําที่ควรไป ถาเรือ
ขาดหางเสือหรือผูคัดทายเสียอยางเดียว เรือทั้งลําก็ไมอาจเคลื่อนที่ หรือ อาจเกยตื้น จึงพอสรุปได
วา จิต กับ สติ ก็คลายๆกันกับเรือและหางเสือหรือผูคัดทายเรือนั่นเอง 
 เสียสติ  สติ เปนธรรมมีอุปการะมาก และมีอุปการะแกการทําความดีทุกสถาน มี
ธรรมะขอสติ แทรกอยูหลายแหง เฉพาะที่ระบุชื่อ สติ ตรงๆ เชน สติปฏฐาน 4  หรือในอริยมรรค วา
ดวยสัมมาสติ หรือ กรรมฐานวาดวย อนุสสติ เปนตน จึงเปนเครื่องยืนยันวา “สติ” มีอุปการะแกผู
ระลึกไดถึงการทําความดี ทุกชั้นทุกระดับ ดังปรากฏในพุทธภาษิตวา “สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา”  สติ
เปนที่ตองการในที่ทุกแหง นักศึกษาอาจเคยพบเห็นผูคนที่เสียสติ เชน คนไขโรคจิต (คนบา) คนไข
โรคจิตนั้นอันที่จริงแลวจิตของเขายังคิดการตางๆได แตเพราะขาดสติกํากับจิต ความคิดจึงเลื่อน
ลอยเรื่อยเปอยไปใชการไมได จึงเรียกคนประเภทนี้วา คนสติวิปลาส บางทีก็เรียกตรงๆไปเลยวา 



 ๘๔

คนเสียสติ และคนประเภทเสียสตินี้อาจทําความเสียหายหรือความผิดไดทุกอยาง แมแตการฆา
มารดาบิดาของตนก็อาจทําได นี้เรียกวา สติเสียหรือเสียสติ 
 ศัตรูของสติ    สติมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตของมนุษย คนเรานี้ถาเสียสติแลว ก็
ไมผิดอะไรกับคนตายทั้งเปน นาสงสารและเวทนายิ่งนัก ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงพร่ําสอนให
ระมัดระวังสติของตนอยาใหเสียหายได สติเมื่อวากันตามจริงแลวก็มิใชวาจะปนสิ่งเสียหายได
งายดายอะไรนักหนา ปวยไขแรมปสติก็ไมเสีย อดขาวทั้งวันสติก็ไมเสีย ทํางานเหนื่อยสายตัวแทบ
ขาดสติก็ไมเสีย แตมีอยูส่ิงหนึ่งซึ่งทําใหสติเสียหายไดงายดาย นั้นคือ สุราหรือเหลา พระพุทธองค
ตรัสไวในหลักศีลวาหามดื่มเหลาหรือสุราเมรัย เพราะเหลาหรือสุราเมรัยนี้เปนศัตรูของสติ จะเห็น
วา การที่พระพุทธองคทรงหามดื่มสุราเมรัยไวในศีลหานั้นเปนการเนนใหเห็นความสําคัญของสติ
วาเปนสิ่งที่ควรหวงแหนและรักษาไวเปนอยางยิ่ง อะไรก็ตามที่เปนสิ่งเสพติดใหโทษทําใหผูเสพเกิด
ความมัวเมา มึนเมา ลุมหลง จนครองสติไมไดลวนแตเปนอันตรายตอสติทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรละเวน
ศัตรูของสติ คือน้ําเมาเสีย 
 การฝกสติ  มวีิธีการชวยใหเกิดสติหลายรปูแบบ หลายวธิีดวยกนัเปนทั้งแบบ
แกปญหาเฉพาะหนาและแบบถาวร ดังนี้  
  ๑).การแกปญหาเฉพาะหนา อาจทําไดหลายวธิี เชน บันทึกนัดงานในสมุดปฏิทิน 
ติดตั้งกระดานชวยความจาํไว ต้ังเจาหนาทีตี่สัญญาณกลองหรือระฆังลวงหนา ต้ังเลขานุการไว
คอยเตือนงาน ที่สําคัญควรงดเวนการเสพสิ่งมึนเมาใหโทษทุกชนิด 
  ๒).การแกปญหาระยะยาว อาจทาํไดตามหลักการเจริญกรรมฐาน คือ ปฏิบัติสมาธิ 
หรือเจริญสมถะ เปนตน ตามที่เสนอแนะมานีเ้ปนแนวทางในการฝกสติอยางหนึง่ ทานอาจจะหา
วธิีการฝกอยางอื่นก็ไดตามจริตของแตละคนยอมทําไดไมจํากัด 
 อุปการธรรมคือ สัมปชัญญะ ความรูตัว ซึ่งกลาวไวเบื้องตนแลววา สัมปชัญญะ ทํา
หนาที่ใหเปนไปในปจจุบันเทานั้น ซึ่งมีความหมายเบื้องตนก็คือ รูตัววาตัวเองกําลังทําอะไร คิด
อะไรอยู เชน กําลังเขียนหนังสือ ก็รูตัววากําลังเขียนหนังสือ   กําลังฟงเทศน ก็รูตัววา ตนกําลัวฟง
เทศน  กําลังฟงครูพูด  ก็รูตัววา กําลังฟงครูพูด  กําลังเดินขามถนน กรูตัววา ตนกําลังเดินขามถนน  
แตที่กลาวมาขางตนนี้เปนสัมปชัญญะในลักษณะทั่วไป ประโยชนของการมีสัมปชัญญะขางตนนั้น
ก็คือ ชวยไมใหเผลอ ไมใหประมาทในการกระทําตองรูระลึกอยูเสมอวา เรากําลังทํา พูด คิด อะไร 
แตก็ยังไมแนวาจะเปนการดีโดยตลอดหรือไม เพราะบางทีในแงลบ คนที่กําลังทําทุจริตกรูตัว
เหมือนกันวาตนกําลังทําทุจริตอยู จึงพยายามทําทุจริตใหแนบเนียนยิ่งขึ้น อยางนี้ก็มี บางคนก็รูตัว
วา ตนเองนั่นแหละกําลังโกหกเขาจึงพยายามโกหกใหเห็นสมจริงมากๆ อยางนี้ก็มี 
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 ลักษณะที่ดีของสัมปชัญญะ   สัมปชญัญะที่ถูกตองตามธรรม และหลักคาํสอนของ
พุทธศาสนาม ี๔ ประการ คือ 
  ๑). รูตัววา  การที่ตนกําลงัทาํอยูนัน้เปนประโยชนหรือไม 
  ๒). รูตัววา  การที่ตนกําลงัทาํอยูนัน้เหมาะกับตนหรือไม 
  ๓). รูตัววา  การที่ตนกําลงัทาํอยูนัน้เปนความทุกขหรือสุขอยางไร 
  ๔). รูตัววา  การที่ตนกําลงัทาํอยูนัน้เปนความงมงายหรอืไม 
  ๕). รูตัววา การที่ตนกาํลังทําอยูนัน้เลื่อนลอยไรสาระหรอืไม 
 ความรูตัวในขณะที่ทํานั้น มิใชเพียงแตรูตัววากําลังทําเฉยๆ หากแตตองเปนความรูตัว
ซึ่งประกอบดวยองคลักษณะ ๔ ประการ โดยกลาวสรุปวา 
  ๑). มปีระโยชนหรือไม 
  ๒). เหมาะสมกับตนหรือไม 
  ๓). เปนความทุกขหรือความสุข 
  ๔). เปนความฉลาดหรืองมงาย เลื่อนลอย ไรสาระ 
 ความรูตัวอยางที่กลาวมานี้เปนองคประกอบสัมปชัญญะที่ถือวามีอุปการะมากกเ็พราะ 
เมื่อรูตัวแลวจะไดปรับปรุงแกไขในการทํางานใหดีมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไมมัวทําในสิ่งที่ไร
ประโยชนไมมัวทําในส่ิงที่ไมเหมาะสมกับเพศภาวะของตน ไมมัวทําในวิธีการผิดๆ และไมมัวทําใน
เร่ืองที่งมงายไรสาระเปนตน 

 สติกับสัปชัญญะ ธรรมะ ๒ ประการนี้ตางกันตรงที่ สติระลึกถงึเรื่องทีล่วงมาแลวและที่
ยังมาไมถึง (อดีตกาลและอนาคตกาล) สวนสัมปชญัญะ รูตัวในขณะทีก่ําลงัทํา พูด คิดอยูใน
ปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม สติและสัมปชัญญะตางก็ชวยเหลือซึง่กนัและกัน คือ เมือ่สติระลึกขึ้นมา
ไดแลววา จะทํา จะพูด จะคิด อะไร แตเมื่อลงมือทํา พูด คิด นัน้ เชน เราจะหยบิปากกามาเขียน
หนงัสอื การนึกหรือการระลึกขึ้นมาไดวา ปากกามีรูปรางอยางนั้น ตัวหนงัสือหรือขอความที่จะ
เขียนตอไปจะวาดวยเรื่องนัน้ๆแลวก็ไปหยิบปากกามาไดถูกและเขียนหนงัสือ การนกึหรือการระลกึ
ข้ึนมาไดวา ปากกามรูีปรางอยางนัน้ตัวหนงัสือหรือขอความที่จะเขียนตอไปจะวาดวยเรื่องนั้นๆ 
แลวก็หยิบปากกามาไดถูก และเขียนไดถูกตอง ขณะที่กาํลังหยบิปากกามากรู็วาตนกาํลงัหยิบ
ปากกามา  เมื่อกําลงัเขียนอยูก็รูวาตนกําลังเขียนเรื่องอะไรอยู ดังนั้น สติกับสัมปชัญญะจึงเปน
ธรรมที่มีอุปการะแกเรามาก และเปนธรรมที่มาคูกนัเสมอที่ไดชื่อวา มีอุปการะมาก เพราะ
ชวยเหลือ อุดหนนุใหกิจการทุกอยางสาํเรจ็ ตามความมุงหมายที่ต้ังเอาไว  
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หากขาดคุณธรรม ๒ ประการนี้แลว เราจะทําสิ่งตางๆผิดพลาดเสียหาย แตถาเรามีคุณธรรมคือ สติ
และสัมปชัญญะแลว จะทําสิ่งตางๆ ไดผลดีและไมพลาด  
 ฉะนัน้ พระพทุธองคจงึทรงสอนให ทาํ พูด คิด ดวยการมีสติ คือระลึกได และ
สัมปชัญญะ คือรูตัววาสิ่งทีก่ําลังทําอยูนัน้เปนสิง่ที่ดีมปีระโยชน กํากับอยูเสมอ คือ กอนทาํ กอน
พูด และกอนคิดก็ใหมีสติระลึกเสียกอน และขณะที่กําลังทาํ กําลงัพดู และกําลงัคดิ ก็ใหรูตัวอยู
เสมอวาทําอะไรอยู แตจะทาํอะไรก็ไมควรรีบรอนหรือเรงดวนจนเกนิพอดี ควรไตรตรองใหรอบคอบ
ทําดวยความสุขุม สติจึงจะเกิดขึ้นทันและไดผลเพิ่มข้ึน และสตนิีเ้มื่อวาโดยรวบยอดแลวก็คือ 
ความไมประมาท  นัน้เอง และคําสั่งสอนของพระพทุธองคทัง้หมดลวนรวมลงในความไมประมาท 
คือ การมีสติรอบคอบนั้นเอง ชีวิตของผูไมประมาท มีสติรอบคอบระมัดระวังในทกุสถานจะมีความ
สมบูรณ การดําเนนิชีวิตจะไมผิดพลาด หรือผิดพลาดนอยที่สุด และมีประสิทธิภาพมากขึน้ จงึได
ชื่อวาเปนธรรมสําหรับสงเสริมและพัฒนาตนเองใหมีระเบียบวนิัย เพราะการมีสติ  สติกจ็ะกํากับให
ระลึกได และมีสัมปชัญญะ คือรูตัววาสิง่ที่กําลงัทําอยูนั้นผิดศีลหรือไม เปนอบายมุขหรือไม๑๖  

 คําวา “สติ” หมายถึง ความระลึกได คือ ๑) จดจําถอยคําหรือเร่ืองราวที่ผานมา แม
นานแลวได สามารถระลึกหรือนึกขึ้นได   ๒) การควบคุมจิตใจใหจดจออยูกับกิจที่ทํา หรือเร่ืองที่
กําลังเพงพิจารณาอยูได ไมพลั้งเผลอ   สติจึงเปนเจตสิกธรรมที่ประกอบกับจิตใหระลึกนึกถึง  
บาป-บุญ คุณ-โทษ ทางเจริญ-ทางเสื่อม แหงชีวิตตามที่เปนจริงได จึงชื่อวา เปนธรรมมีอุปการะ
มากแกการดําเนินชีวิตไปสูความเจริญและสันติสุข  อนึ่ง ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออบรม
กาย วาจา ใจ ของตนใหบริสุทธิ์โดยทางศีล สมาธิ และปญญา เปนตนนั้น “สติ” ยังเปนเครื่องชวย
ใหระลึกนึกถึงเหตุในเหตุ ๒ ประการถึงตนเหตุแหงทุกข รวมทั้งเหตุในเหตุแหงความเจริญและสันติ
สุข ดวยปญญาอันเห็นชอบได จึงชื่อวา เปนธรรมมีอุปการะมากแกการปฏิบัติธรรม เพื่อถึงมรรค 
ผล นิพพาน ที่ส้ินสุดแหงทุกขทั้งปวงและที่เปนบรมสุขได สวน คําวา “สัมปชัญญะ” หมายความถึง 
ความรูสึกตัวพรอม หากเผลอสติก็ระลึกถึงขึ้นไดใหม  สัมปชัญญะ จึงเปนคุณเครื่องสงเสริมสติให
เจริญ ใหเต็ม ใหมั่นคง ไมพลั้งเผลอ สัมปชัญญะจึงเปนเจตสิกธรรมที่มาคูกับสติ 

 กลาวโดยสรุป สติกับสัมปชญัญะนั้นเปนธรรมคูกัน คือ ความระลึกนกึรู หรือพิจารณา
เห็นดวยปญญาอันเห็นชอบ กอนคิด-พูด-ทํา วาความคิด หรือคําที่จะพูด หรือวากรรมที่กําลงัจะทํา

                                                        
๑๖ http://www.dhammakaya.org/dhamma/lecture/lecture39.php/ เขาถึงขอมูลเมื่อ  (๑๔/๑/

๕๔). 
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นั้นดหีรือชั่ว เปนบุญกุศลหรือเปนบาปอกศุล เปนทางเจริญหรือทางเสื่อม นี้ชื่อวา “สติ” แตเมื่อ
เผลอสติคิด พูดหรือทาํไปกอนแลวโดยไมทันระลึกนกึรูได วาดหีรือชั่ว แลวกลับมาระลึกนึกรูได 
หรือรูสึกตัวไดดวยปญญาอนัเหน็ชอบ วา ความคิดทีก่าํลังเกิด วาจาที่กําลงัพูด และ/หรือ กรรมที่
กําลังกระทาํอยูนัน้ ถูกตองตามทาํนองคลองธรรมหรือวาผิดพลาด เปนกุศลคุณความดี หรือวาเปน
ความชัว่ เปนทางเจริญ ควรดําเนนิ หรือวาเปนทางเสื่อมไมควรดําเนนิ แลวเลือกดําเนนิหรือ
ประพฤติปฏิบัติไปแตในทางเจริญ งดเวนความประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อม นี้ชื่อวา 
“สัมปชัญญะ”  แมสํานึกไดภายหลงัที่ได คิด-พูด-ทํา ไปแลว ก็ชื่อวา “สัมปชัญญะ” เหมือนกับ
ปญญาอันเหน็ชอบนี ้จึงเปนธรรมที่มีอุปการะมากแกการดําเนนิชวีิตใหดําเนินไปแตในทิศทางทีถู่ก
ที่ควร คือ ที่ถูกตองตามทาํนองคลองธรรม กลาวคือ ที่เปนบุญกุศลคุณความดีอันจะนําชวีิตไปสู
ความสาํเร็จและความเจริญสันติสุข และสูงสุดใหถงึมรรคผลนิพพาน ที่ส้ินสุดแหงทุกขทัง้ปวงและ
ที่เปนบรมสุขอยางถาวรได 

 สวนผูประมาทขาดสติสัมปชัญญะ ไมมคีวามสาํนกึระลึกไดกอนคิด-พูด-ทํา วาดหีรือ
ชั่ว เปนทางเจริญหรือทางเสือ่ม และขณะที่กําลงัคิด-พูด-ทําอยู หรือแมไดคิด-พูด-ทาํไปแลว ก็ยัง
ไมรูสึกตวัวาประพฤติตนผิดพลาดหรือถกูตองตามทาํนองคลองธรรม ยังไมรูสึกตัววาการดําเนิน
ชีวิตของตนนัน้เปนไปในทางเจริญหรือทางเสื่อมตามที่เปนจริง  การดําเนินชีวิตของผูนัน้ก็เหมือน
รถไมมีพวงมาลัย หรือเรือขาดหางเสือ ทีจ่ะชวยการควบคุมทิศทางการขับรถหรือขับเรือใหแลนไป
ในทิศทางทีถ่กูตองตรงเปาหมาย คือ ความสําเร็จและความเจริญสนัติสุขที่ตนมุงหวงัได 

 ดังตัวอยาง เยาวชนหรือคนวัยหนุมสาวในวัยเรยีนผูใด มีสติสัมปชัญญะดวยปญญา
อันเหน็ชอบวา การที่บุคคลจะดําเนนิชวีิตไปสูความสาํเร็จในชีวิต และถึงความเจริญและสันติสุขได 
ก็จะตองเปนผูมีความรูมีความสามารถ มีคุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่มีปญญาอันเห็นชอบ กอปร
ดวยศีลธรรม เมื่อมีสติระลึกไดอยูอยางนี้ เยาวชนหรือคนหนุมสาวในวัยเรียนนัน้ ยอมไมประมาท
หลงมวัเมาในชีวิต รีบเรงขวนขวาย พากเพียรศึกษาหาความรูเต็มกาํลังสติปญญาความสามารถ
และฐานะของตนๆ ชนผูนัน้เมื่อเจริญวยัขึ้น ยอมเปนผูมีวิชาความรู มีความสามารถ และมี
สติปญญาอันเห็นชอบ รูทางเจริญทางเสือ่มแหงชวีิตตามทีเ่ปนจริงไดดี ดวยความรูความสามารถ
และปญญานัน้ ยอมชวยใหสามารถสรางฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมใหสําเร็จและถงึ
ความเจริญรุงเรืองและสันตสุิขได  หากเผลอสติ ประพฤติผิดพลาดจากทํานองคลองธรรมไปบาง ก็
มีสัมปชัญญะคือรูสึกตัว รูเทาทันในความผิดพลาดนั้น รีบกลับตัวกลับใจมาประพฤติปฏิบัติตนอยู
ในคุณความด ี ก็ยงัไมสาย และสามารถจะดําเนนิชวีิตตนไปสูความสาํเร็จ ถึงความเจริญและสันติ
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สุขไดอีก ในระยะเวลาไมนานเกนิรอ ชนผูเชนนี้ ชือ่วา เปนผูมสีติสัมปชัญญะดวยปญญาอัน
เห็นชอบ สติสัมปชัญญะ จงึชื่อวา เปนธรรมมีอุปการะมาก ดวยประการฉะนี ้ 

 สวนเยาวชนหรือคนวัยรุนหนุมสาวทีก่ําลงัอยูในวัยเรียนใดประมาทขาด
สติสัมปชัญญะ ดวยปญญาอันเหน็ชอบ ไมระลึกไดวา การที่บุคคลจะสามารถสรางตัว สรางฐานะ 
ใหสําเร็จถงึความเจริญรุงเรืองและสันติสุขได ก็จะตองมวีิชาความรูความสามารถ และคุณธรรม 
จึงไมใสใจและไมขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเลาเรียนหาวิชารู และไมหมัน่ฝกฝนอบรมตนใหมี
ความสามารถ และกลับประมาทมัวเมาในชีวิต หลงฟุงเฟอไปตามเพื่อน หลงเที่ยวเตร เสเพล และ
หลงติดอยูในโลกิยสุข ตามแหลงอบายมุขหรือแหลงบนัเทิงเรงิรมยตางๆ ทั้งๆ ที่ตนเองยังหาเงนิไม
เปน และยังตองแบมือขอเงนิจากพอแมอยู แตกลับใชเงินอยางสุรุยสรุาย ติดอยูในคานิยมฟุงเฟอ 
และหมกมุนอยูแตในกิเลสกาม บางรายกส็มสูอยูดวยกนัฉันสามีภรรยา ทัง้ๆ ที่ยงัเรียนไมสําเรจ็ 
และยังไมมงีานทาํเปนหลกัเปนฐาน คร้ันเงนิทองไมพอจับจายใชสอย บางรายกห็ันไปคาสวาท 
หรือขายตัว นําชวีิตไปสูความเสื่อม เปนโทษและเปนความทุกขเดือดรอนตอๆ ไป ไมมีที่ส้ินสุด 
เพราะการศึกษาเลาเรียนไมสําเร็จตามเปาหมาย เมื่อวิชาความรูสูงๆ ไมมี หรือมีนอย ยอมดอย
สติปญญาความสามารถในอันที่จะประกอบกิจการงานในอาชพีที่ดีๆ ได การสรางตัวสรางฐานะ
ของตนและครอบครัวของผูเปนเชนนี ้ก็ยอมลําบากตอไปในกาลขางหนา นีเ่พราะโทษของการขาด
สติสัมปชัญญะ เครื่องยับยัง้ชั่งใจ ดวยปญญาอันเห็นชอบ รูทางเจริญทางเสื่อมแหงชีวิตตามที่เปน
จริง ทําใหไมประสบผลสําเร็จในชีวิต นาํใหชีวิตตกต่ํา และดําเนนิชวีิตไปในทางเสื่อม ถงึเปนความ
ทุกขเดือดรอนได ในยุคปจจุบันนี ้ เยาวชนหรือคนหนุมสาวในวัยเรยีน ที่ประมาทขาด
สติสัมปชัญญะอยางนี้มมีากขึ้นทกุท ี จนนาเปนหวงวาเยาวชนที่กาํลังจะเปนกาํลงัสาํคญัของ
ครอบครัว ของสังคม และของประเทศชาติ วาถาปลอยใหมีพฤติกรรมเปนกนัอยางนี ้ โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว สังคมไทยเราจะเปนอยางไรตอไปในอนาคตอันใกลนี้   

 โทษของการขาดสติสัมปชญัญะอีกประการหนึ่ง ซึ่งเปนปญหาทางสงัคมยุคโลกาภิ
วัตน ที่ขอมูลขาวสารถูกสงถงึผูรับไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง ทีน่าเปนหวง คือ ผูแสดงออกซึ่งกิริยา
อาการ วาจา หรือถอยคาํ และเจตนาความคิดอาน ที่แสดงตอสาธารณชน โดยทีผู่แสดงออกบาง
รายขาดสติสัมปชัญญะ คือขาดความสํานึกรูผิด-ชอบ ชั่ว-ดี และขาดการสํารวมระวงั แลว
แสดงออกซึ่งกริิยาอาการ วาจาหรือถอยคํา และเจตนาความคิดอานตอสาธารณชนที่ไมดี คือที่ไม
เปนจริงแท ไมเหมาะสม ไมเปนประโยชนเกื้อกูล และแถมยังเปนโทษเปนภัยตอสังคม และตอชาติ 
ตอพระพทุธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย อันเปนสถาบันหลักของประเทศชาติเราเอง   เมือ่
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แสดงออกในลกัษณะทีเ่ปนโทษแกสังคมและสถาบนัหลกัของประเทศชาติเราไปแลว ผูแสดงออก
ซึ่งกิริยาวาจาและเจตนาความคิดอานที่ไมถูกตอง เหมาะสม และเปนโทษเชนนัน้แหละ ยอมถูก
บัณฑิต คือผูรู ติเตียน เปนการทําลายเกียรติภูมิของตนเองนัน้แหละอกีดวย ไปในตัวเสร็จ   

๓.๒.๒  สังคหวัตถุ ๔ 

สังคหวัตถุ แปลวา วิธีสงเคราะห หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจคนอื่นที่ยัง
ไมเคยรักใครนับถือ หรือที่รักใครนับถืออยูแลวใหสนิทแนบยิ่งขึ้น พูดงาย ๆ สังคหวัตถุ ก็คือ เทคนิค
วิธีทําใหคนรัก หรือมนตผูกใจคน นั่นเอง มีทั้งหมด 4 ประการ ดังนี้  

 ๑) ทาน คือ การให ไดแก การเสียสละ การเอื้อเฟอเผื่อแผ การแบงปนชวยเหลือกนั
ดวยสิ่งของ การใหทานใหเพื่อขจัดกิเลส เชน การบริจาคทานแกนสมณชีพราหมณ ผูทรงศีล เพื่อ
ขจัดความโลภหรือความตระหนี ่เปนการชาํระจิตใจใหสะอาด ยกระดบัจิตใจใหสูงขึน้ และการให
เพื่อสงเคราะหหรือเพื่อยึดเหนี่ยวน้าํใจคนอื่น การทาํทานโดยใหสังคหวัตถุนี ้ในแงปฏิบัติ หมายถงึ 
การเฉลี่ยหรอืแบงใหจากสวนที่คนมีอยู มิใชใหมากมายจนไมเหลือ หรือใหจนผูรับรํ่ารวย 
จุดประสงคเนนทีก่ารแสดงอธัยาศัยไมตรีมากกวาความมากหรือนอยของวัตถทุี่ให เพราะฉะนัน้ 
คนยากจนหรอืคนที่มวีัตถุส่ิงของเล็กนอยก็สามารถแบงปนใหทานผูอ่ืนไดตามอัตภาพของตน เชน 
การแบงปนอาหารใหเพื่อน แบงปนเครื่องเขียนใหเพื่อน เปนตน คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคน
ละโมบ ไมเหน็แกตัว เราควรคํานึงอยูเสมอวา ทรัพยส่ิงของที่เราหามาได มิใชส่ิงจีรังยั่งยนื เมื่อเรา
ส้ินชีวิตไปแลวก็ไมสามารถจะนําติดตัวเอาไปได  

 ๒) ปยวาจา ไดแก การพูดคาํสุภาพ ออนหวาน เพื่อใหเกดิความสมานสามัคคี ปย
วาจาทาํไดงาย เพราะวาจานั้นมีในตัวเรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได 
คําพูดมีอยู 2 ประเภท ไดแก  

(๑) คําพูดที่พดูออกไปแลวคนฟงเกลียด เชน คําหยาบ คําดา คําประชด คํากระทบกระ
เทียบ คําแดกดัน คําสบถ เปนตน คําพูดเหลานี้เรียกวา "อัปปยวาจา"  

(๒) คําพูดทีพ่ดูออกไปแลวทําใหคนฟงรัก เชน คําออนหวาน คําชมเชยจากใจจรงิ คําพูดที่
ชวนใหเกิดความสมัครสมานไมตรี เปนตน  
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 ๓) อัตถจริยา หมายถึง การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือกนัและกนัในวงแคบ และ
บําเพ็ญสาธารณประโยชนในวงกวาง หลกัธรรมขอนี้มุงสอนใหคนพฒันาตน 2 ดาน คือ การทาํตน
ใหเปนประโยชน และทําในสิ่งที่เปนประโยชน การทําตนใหเปนประโยชน หมายถึง ทาํตนใหมี
คุณคาในสังคมที่ตนอาศัยอยู อยางคําพงัเพยที่วา "อยูบานทานอยางนิ่งดูดาย ปนววัปนควายให
ลูกทานเลน" หรือ "อยูก็ใหเขาไวใจไปก็ใหเขาคิดถึง" คนที่ไมนิง่ดูดายมีอะไรพอจะชวยเหลือคนอ่ืน
และสังคมไดก็เอาใจใสขวนขวายชวยเหลือตามสติกําลงั ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา "คนทาํหมู
คณะใหงดงาม" อยูที่ไหนกส็รางความเจรญิที่นัน้ วิธทีําตนใหเปนประโยชนและทําสิง่ที่เปน
ประโยชน อาจทาํไดหลายวธิี เชน การตั้งใจศึกษาเลาเรยีน ฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวย
ความรู ความสามารถ เปนบุตรที่ดีของบิดามารดา เปนศิษยที่ดีของครูอาจารยเปนนกัเรียนที่ดีของ
สถานศกึษา เปนพลเมืองทีดี่ของประเทศชาติ ตลอดจนเปนศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา  

 ๔)  สมานัตตตา การวางตนเสมอตนเสมอปลาย หมายถึง การวางตนไดเหมาะสม มี
ความหมาย ๒ ประการ คือ  

 (๑) วางตนไดเหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยูในสังคม เชน เปนหวัหนาครอบครัว เปน
บิดามารดา เปนครูอาจารย เปนเพื่อนบาน เปนตน ตนอยูในฐานะอะไรก็วางตนใหเหมาะสมกับ
ฐานะที่เปนอยู และทาํไดอยางเสมอตนเสมดปลาย  

(๒) ปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอตอคนทั้งหลาย ใหความเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูอ่ืน เสมอในสุขและทุกข คือ รวมสุขรวมทุกข รวมรับรูปญหา และรวมแกปญหาเพือ่ประโยชนของ
สังคม  คุณธรรมขอนี้จะชวยใหเราเปนคนมีจิตใจหนกัแนนไมโลเล รวมทั้งยังเปนการสรางความ
นิยม และไววางใจใหแกผูอ่ืนอีกดวย  

 อานิสงสของสงัคหวัตถุ  ๔  ดังกลาวมาแลว อํานวยประโยชนที่มองเหน็ไดเปน
รูปธรรม  ๕  ประการดังตอไปดังนี ้ 

 ๑)  ชวยใหบุคคลดํารงตนอยูไดในสังคมดวยความสุข  

 ๒)  เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้าํใจ สมานไมตรีระหวางกัน  

 ๓)  เปนเครื่องสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล ใหมคีวามเคารพนบัถือกันตาม
สมควรแกฐานะ  



 ๙๑

 ๔)  เปนเครื่องประสานองคประกอบตางๆ ของสังคมใหคงรูปอยูและดําเนนิไปได
ดวยดี  

 ๕)  ชวยสงเสรมิศีลธรรมและปองกนัความประพฤติเสื่อมเสียในสงัคม 

 กลาวโดยสรุป สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมของการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข ซึ่ง
ไดแก ทาน คือการให ทัง้ทานที่ใหเปนบุญ และทานที่ใหเปนคุณ ปยวาจา คือการพูดวาจาที่ไพเราะ 
ฟงแลวเกิดความชื่นใจ อัตถจริยา คือทาํตนใหเปนประโยชน แกผูอ่ืนทีอ่ยูรวมกนัในสงัคม สมานัตต
ตา คือวางตนใหเหมาะสมวาตอนนีเ้ราอยูในฐานะใด หลักธรรม 4 ประการนี้เปนเครือ่งยึดเหนี่ยว
ใจผูคนในสังคมใหอยูกนัอยางสนัติสืบตอไป 
 
  ๓.๒.๓  พรหมวิหาร ๔ 

  พรหมวิหาร  ๔  เปนหลักสําคัญในการปกครองในสังคมของพุทธศาสนิกชนเปน
อยางมากเพราะวามนุษยเปนสัตวที่อยูรวมกัน  โดยอาศัยหลักของความเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและ
กัน  คือ “เมตตา กรุณา มุทิตา  และอุเบกขา” ๑๗  ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการปกครองดานความ
ชวยเหลือเผื่อแผซึ่งกันและกันเปนธรรมที่แผออกไปในสัตวมนุษยทั้งหลายอยางมีจิตใจสม่ําเสมอ
ทั่วกัน  ไมมีประมาณ  ไมจํากัดขอบเขต  จึงเปนหลักธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐบริสุทธิ์  หรือ
คุณธรรมประจําตัวของทานผูมาจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ  คือ 

 ๑).  เมตตา  คือความรัก  ปรารถนาดี  มีไมตรี  อยากใหมนุษยสัตวมีสุขทั่วหนา 
 ๒).  กรุณา  คือความสงสาร  อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข 
 ๓).  มุทิตา  คือความพลอยยินดี  มีใจแชมชื่นเบิกบาน  เมื่อผูอ่ืนอยูดีมีสุขและเจริญ

งอกงาม  ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไป 
 ๔).  อุเบกขา  คือใจเปนกลาง  วางจิตเรียบสงบ  สม่ําเสมอ  เที่ยงตรงจุดตราชั่ง  

มองเห็นมนุษยสัตวทั้งหลายไดรับผลดีรายตามเหตุปจจัยที่ประกอบ ไมเอนเอียงไปดวยชอบหรือชัง 
หลักสทิธิ  เสรีภาพ และความยุติธรรม  ในพระพทุธศาสนาเปนหลักธรรมคือ 
 หลักสิทธิ  พระพุทธศาสนา  ใหสิทธิกับทุกคนวาสามารถเขาสูนพิพานไดทัง้หมด  ไมวา
จะเปนผูหญิง หรือ ผูชาย และทุกคนมีความเสมอภาคกนัในหลักไตรลักษณ 
 เสรีภาพ  ทกุคนมีเสรีภาพในการกระทาํความดี – ความชั่ว คือ ความยุติธรรม   

                                                        
 ๑๗ ที.ม. (ไทย), ๑๐/๑๘๔/๒๒๕; ม.ม. (ไทย), ๑๓/๔๖๒/๓๑๖. 
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 ๓.๒.๔  อปรหิาริยธรรม ๗   
 อปริหานิยธรรม ๗ หมายถงึ ธรรมเปนที่ต้ังแหงความไมเสื่อม 7 ประการ ผูปฏิบัติ
ธรรมนี้จะเปนไปเพื่อความเจริญทั้งฝายบานเมืองและฝายสงฆคือ :- 
 

ฝายบานเมือง  
 ๑)  หมัน่ประชมุกันเนืองนิจ การอยูรวมกัน การทํางานรวมกันของคนในสังคมจะตอง
มีการ พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่าํเสมอ  เพื่อแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่ง
กันและกนั  ยอมรับในเหตุผลที่ถูกตองที่เปนประโยชน  เพื่อความเขาใจที่ดีตอกันของทกุคนใน
สังคมซึ่งความเจริญ  ไมเกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน ในครอบครัว พอ แม ลูก มีอะไรพูดกัน
ปรึกษากนั ลูกก็จะอบอุน ปญหาลูกไปติดยาเสพยติด กจ็ะไมเกิดขึ้น  ในสถานที่ทาํงาน  หัวหนามี
การประชุมปรึกษากับผูรวมงานทกุครั้ง  งานกจ็ะราบรืน่  หากมีขอผิดพลาด  ทุกคนก็จะยอมรับใน
ส่ิงที่เกิดขึ้น 
  ๒)  พรอมเพรยีงกนัประชุม เลิกประชุมและกระทาํกิจที่ควรทํา เพื่อใหเกิดความ
ยุติธรรมเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกันของหมูคนที่อยูรวมกัน ไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทาํงานอะไรก็
สําเร็จได เชนในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอม ๆ กัน     เพื่อทุกคนจะไดยอมรับ
ในสิ่งที่จะทําลงไปดวยความเต็มใจ 
  ๓)   ไมบัญญัติส่ิงที่ยงัไมไดบัญญัติและไมเลิกลมส่ิงทีบั่ญญัติไวแลว เชน บานเมือง
จะสงบสุขได ทุกคนจะตองบัญญัติและไมลมเลิก ระเบยีบกฎเกณฑตาง ๆ ของคณะและสังคมตาม
ความพอใจของตนหรือของกลุมโดยไมคํานงึถึงความถูกตอง  ตัวอยาง เชน นักเรียนจะตองแตง
เครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย จะแตงกายตามใจตนเองไมได 
   ๔)    เคารพนบัถือผูใหญการเคารพและรับฟงคําสัง่สอนของผูใหญถอืวาเปนสิ่งที่ดี 
เพราะผูใหญเกิดกอน  ผานประสบการณมามากกวา  ประกอบกับการอยูรวมกนัในสังคมตองมี
ผูนํา   ถาเราใหการเคารพและเชื่อฟงผูนาํ  สังคมก็จะไมวุนวาย  เชน  ถาลูกเชื่อฟง  พอ แม ก็จะ
เปนคนดีไดเพราะไมมีพอแมคนไหน  อยากลูกตนเองใหชั่ว 
  ๕)    ไมขมเหงลวงเกนิสตรี  สตรีถือวาเปนเพศแม  เปนเพศที่ออนแอ  บุรุษควรให
เกียรติให การยกยอง  ปกปองไมใหใครละเมิดสิทธหิรือขมเหงรงัแก  ถาสังคมใด ๆ ผูหญิงถกูฉุด
คราขมขืน มาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนัน้ 
  ๖)    สักการะเคารพเจดีย หมายถงึการใหความเคารพและปกปองรักษาปูชนีย
สถานที่สําคัญในศาสนา เพือ่จะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุมคนในหมูคณะที่อยูรวมกนัและ
ระลึกถึงกัน เชน การเคารพพระปฐมเจดีย 
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   ๗)    ใหการอารักขา  คุมครอง  อันชอบธรรมแกพระอรหนัต  คือการคุมครอง
บรรพชิต   ซึ่งเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไป  เชนการทําบุญดวยปจจัย ๔ เปนตน 
 

ฝายพระสงฆ 
   ๑)   หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ในกิจของสงฆที่ตองทาํรวมกันไมวาเรื่องเล็กหรือใหญ 
เชน การทําอุโบสถสังฆกรรม 
  ๒)   พรอมเพรยีงกนัประชุม เลิกประชุมและทํากิจที่สงฆตองทําการประชุมถือวาเปน
กิจที่สงฆตองทํารวมกนั แตการที่จะใหสงฆทุกรูปยอมรับซึ่งกนัและกนั เพื่อความสามัคคีก็จะตอง
อาศัยความพรอมเพรยีงกันทุก ๆ คร้ัง เชน การทําพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใชพระสงฆ 9 รูป ก็
ตองมาพรอมกันจงึจะทําพธิีกรรมได 
  ๓)   ไมบัญญัติในสิ่งทีพ่ระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมลมเลิกสิ่งที่พระองคบัญญัติไว 
ถือวาสกิขาบททีพ่ระพทุธเจาบัญญัติไว เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญทีพ่ระสงฆจะตองปฏิบัติตาม 
  ๔)   เคารพนบัถือและรับฟงถอยคําของภิกษุผูใหญ ในการปกครองของพระสงฆจะให
อํานาจแกผูทีม่ีความสามารถตามบรรดาศกัดิ์ เชน ภิกษุผูใหญสังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูป
จะตองปฏิบัติตามลําดับข้ันเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
  ๕)   ไมลุอํานาจแกความอยากที่เกิดขึน้ เพราะพระสงฆตัดแลวซึ่งกิเลสตัณหา ความ
อยากมีอยากไดจะตองไมเกดิขึ้น จึงจะเปนทีย่กยองของคนทั่วไป 
  ๖)   ยินดีในเสนาสนะอนัควร คือพระสงฆตองมีชีวิตเรียบงาย มุงแสวงหาธรรมเพื่อ
เผยแพรใหกับผูอ่ืน 
  ๗)   ต้ังใจอยูวา เพื่อนภิกษุสามเณร เปนผูมีศีล ซึ่งยังไมมาสูอาวาสขอใหมา ทีม่าแลว
ขอใหอยูเปนสขุ คือ พระสงฆตองใจกวางยินดีตอนรับสมาชิกใหมและมีความปรารถนาดีตอ
สมาชิกเกา เพื่อสังคมสงฆจะไดไมเกิดความเสื่อม  
 
๓.๓  หลักธรรมสงเสริมการพัฒนาสังคมของผูที่มีกัลยาณธรรม 

กอนทําความเขาใจ  หลักธรรมสงเสริมการพัฒนาสังคมของผูที่มีกัลยาณธรรมที่
มีบทบาทดานสังคม  มารูจักคําวา  “บทบาท” (Role) ในหนังสือพุทธอุทยานวิชาการ โดย
พระเดชพระคุณทานพระราชปริยัติ  แสดงทัศนะแนวคิดการจัดระเบียบสังคมเชิงพุทธ  หนาที่  ๒๒  
หมายถึง  หนาที่ที่ตนเองไดรับหรือถึง  จะตองทําตามสถานภาพที่มีอยู  ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา
ก็ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคคลไวในหลักทิศ  ๖  ซึ่งเปนเกณฑสามารถนํามาใชใน
ลักษณะของการกําหนดหนาที่ (บทบาท)  ของสังคมได  เชน  เมื่อเปนพอแมแลว  ควรปฏิบัติตอลูก
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อยางไร  หรือแมแตผูที่เปนลูกก็ควรจะปฏิบัติตอพอแมอยางไร  เปนตน  ซึ่งถือวาสถานภาพ 
(Status)  สังคม(Society) และบทบาท (Role)  นั้นถือไดวาเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกันและกันจน
แทบจะแยกไมออก  

คําวา  สังคม (Society) คือ กลุมบุคคลที่รวมตัวกัน อยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน
อยางเต็มไปดวยความหมายและความเขาใจ ทั้งโดยทางตรง  และโดยทางออม เชน ผาน
สัญลักษณตางๆ ในทางพระพุทธศาสนา มีหลักคําสอนเกี่ยวของกับการอยูรวมกันในสังคมโดยตรง 
เชน คําสอนสําหรับที่ดํารงสถานภาพตางกัน ยอมมีหนาที่ตางกัน๑๘  

William Graham Sumner อธิบายวา สถาบันสังคมประกอบดวยแนวคิดตางๆ (เชน 
ลัทธิความเชื่อ จินตนาการ ความสนใจ กับโครงสราง) โครงสรางนั้นเปนกรอบหรือเปนเครื่องมือ 
และมีโครงสรางที่มีการแสดงบทบาทหนาที่จํานวนหนึ่ง ไดถูกกําหนดใหรวมมือปฏิบัติหนาที่ 
ตามที่กําหนดไวแตละอยาง โครงสรางนั้น ยึดเอาความคิดตางๆ ไวรวมกันอยางเหนียวแนน และมี
กรอบหรือเครื่องมือที่จะถูกนํามาใช เพื่อนําความคิดเหลานี้มาสูโลกแหงความจริง และโลกแหงการ
กระทํา โดยวิธีการที่จะสนองตอบความสนใจของบุคคลในสังคม 

ในสัพพมิตตเถรคาถา พระไตรปฎก เลมที่  ๔๑  ปฏฐาน  ภาค ๒  อนุโลมติกปฏฐาน  
ขอที่  ๔๑๔  อรรถกถาจารยกลาวไววา  “คนเกี่ยวของกันในคน  คนยินดีกะคน  คนถูกคน
เบียดเบียน  และคนเบียดเบียนคน  และจักตองการอะไรกับคนหรือกับส่ิงที่คนทําใหเกิดแลวแกคน
เลา  ควรละคนที่เบียดเบียนคนเปนอันมากไปเสีย”  ดังนี้  ถือวา  มนุษยเปนสัตวสังคม (Social  
anmal)โดยธรรมชาติ  กลาวคือ  เปนสิ่งที่มีชีวิตและมีสัญชาตญาณในการแสวงหาและปกปอง
ตนเองตามเหตุปจจัยที่จะพึงกระทําไดในทางพระพุทธศาสนามีการจัดสถานภาพบทบาทหนาที่
และแนวการปฏิบัติไวในคัมภีรหลายๆ  แหง  เชนในอัคคัญญสูตร  เปนตน  สวนสิงคาลสูตร  วา
ด วยทิศ   ๖   ก็พบว ามีการจัดระเบียบของบทบาทหนาที่ และสถานภาพ  ของมนุษย  
(พุทธศาสนิกชน)  ไวอยางชัดเจน  เชน  หนาที่ของบิดามารดา  บุตรธิดา  สามีภรรยา  สมณชี
พราหมณ     

ในแงของระเบียบ  พระพุทธศาสนาก็ไดกําหนดไวในหลักปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนใน
สังคม  คือ  ศีล  ซึ่งไดแยกยอยออกเปนศีลของพระภิกษุ  ภิกษุณี  และสามเณร (๒๒๗, ๓๑๑,  
๑๐)และศีลของคฤหัสถ  ไดแก  ศีล ๕, ๘     
                                                        

๑๘ จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๓. 
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คําวา  “ศีล”  หรือ  "อธิศีลสิกขา"  มีความหมายหลายแงทัศนคติ  คือ 
-  ความประพฤติดีทางกายและวาจา   
-  การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย   
-  ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหต้ังอยูในความดีงาม   
-  การรักษาปกติตามระเบียบวินัย   
-  ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ   
-  ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาและอาชีพ   

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา  การที่มนุษยไดการจัดระเบียบเพื่อแกไขปญหาหรือ
ความไรระเบียบขึ้นจึงจําเปนตองมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติตอในรูปแบบที่ถูกตองมากขึ้นเพื่อ
เปนองคประกอบหรือเงื่อนไขที่นํามาใชการควบคุมหรือจัดระเบียบใหสังคมมีทิศทางของการ
ดําเนินไปตามรูปแบบที่พึงประสงคไดในสังคมปจจุบันโดยใชศีลธรรมเพื่อความเจริญมั่นคงและ
สงบสุขของบานเมือง  ดวยการปฏิบัติตนดังนี้ 

๑). เปนพลเมืองดี  โดยการประพฤติตนตามระเบียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
บานเมืองในระบอบประชาธิปไตยและตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยๆ  แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒). มีวินัยดี  ไดแก  ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎเกณฑ  ขอพึงยึดถืออันดีงามเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอย  ความสุข  ความเจริญกาวหนาพัฒนาของสังคม  ทองถิ่นนั้นๆ  ตาง
ประพฤติปฏิบัติตนอยางมีระเบียบวินัยดี  ปฏิบัติไดโดย 

๒.๑  วินัยตอชาติ  พื้นฐานของชีวิต  คือการมีวินัยในตนเอง  และมีวินัยตอสังคมแลวก็
จะชวยใหมีวินัยตอชาติข้ึนตามลําดับความรับผิดชอบ  ดังนี้คือ 

-  ความเสียสละ  เปนการทําตนใหมีคุณคาแกผูอ่ืน  ใชวาจะจํากัดอยูใน
ครอบครัวเทานั้น  เพราะเราอยูในสังคมสวนรวม  การทําสังคมใหนาอยูจึงเปนหนาที่ของเราดวย  
พึงใชหลักมงคลชีวิต หมวดที่  ๕  ไดแก  

๑). บําเพ็ญทาน  ผูที่รูจักเสียสละ  ขจัดมลทินคือ ความตระหนี่ในใจตนเอง  
ชวยเหลือสังคม  ยอมเปนที่รักของคนทั่วไป   

๒). การประพฤติธรรม  ผูประพฤติธรรมสม่ําเสมอ  ยอมพบความสุขไม
เดือดรอนใจ  ผูเปนบัณฑิตแมจะตกทุกขก็ไมทิ้งธรรม   

๓).  การสงเคราะหญาติ  การชวยเหลือเกื้อกูลแกญาติพวกพอง  ยอมทําให
ชีวิตกาวหนา  ถึงคราวลํายากก็มีผูคอยชวยเหลือ   
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๔).  ทํางานที่ไมมีโทษ  งานที่มีโทษยอมทําใหชีวิตตกต่ํา  งานที่ไมมีโทษยอม
ทําใหชีวิตเจริญกาวหนา 

-   การรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อทําตนใหมีคุณคา  พึ่งตนเองได  ในดาน
เศรษฐกิจ  และการบําเพ็ญตนใหเปนคนมีประโยชนแกสังคมดวยการฝกมงคลดังนี้ใหมีในตน พึง
ใชหลักมงคลชีวิต หมวดที่  ๓  ไดแก  คือ  ๑)  ความเปนพหูสูต  การเรียนรูอยางสม่ําเสมอหรือ  
การเรียนรูตลอดชีวิต  เปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต  เพื่อใหรูเทาทันโลก  แตไมจําเปนตองวิ่งตามโลก
ทุกอยาง (โลกาภิวัตน)  ๒)  มีศิลปะ  ผูมีศิลปะ  ยอมสามารถสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  
โบราณวัตถุ  และโบราณสถานของชาติ  เปนสมบัติอันล้ําคาผลงานที่ดีและเลี้ยงชีพไดดวยตนเอง
ตลอดจนสงวนรักษาเอาไวใหคงอยูเปนสมบัติของลูกหลานสืบไป  ๓)  มีวินัยที่ศึกษาอบรมมาดี  ผู
ที่มีระเบียบวินัยที่ดีพรอม  ยอมไมทําตนเองและผูอ่ืนใหเดือดรอน  เชน  พระสงฆที่ปฏิบัติดีหรือมี
วินัยดี  ทานไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเลย  หรือคฤหัสถ  ผูปฏิบัติอยูในฆราวาสธรรมตั้งตนอยูในกรอบ
ศีลธรรมคุณธรรมดีงามยอมไมเดือดรอนเพราะการกระทําอันเปนฝายกุศลมูล  ๔)  มีวาจาสุภาษิต  
ส่ิงนี้สําคัญมาก  การพูดยอมทําใหชีวิตกาวหนาได  เพราะพูดดีนั้น  คือ  พูดเปนธรรม   พูดมี
เหตุผล  และเหมาะสมกับกาลสมัย. 

-  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ประเทศไทยเปนเอกราชมาไดทุกวันนี้  
เพราะสามสถาบันดังกลาว  ดวยการเทิดทูนและมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  ซึ่งพระองค
ทานทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ  อันเปนแบบอยางที่ดีมีประโยชนอยางใหญหลวงตอชาติไทย  
เราจึงควรรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    ใชหลักมงคลหมวดที่  ๖  ไดแก  การประพฤติธรรม  เชน  
มีศีล  ๕  ถือวาบําเพ็ญประโยชนตอตนและผูอ่ืน  เพราะทําใหเราเคารพในชีวิตและทรัพยสินของ
ผูอ่ืน  เปนแบบอยางที่ดีมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหชีวิตอุดมไปดวยคุณธรรมจริยธรรมนั้น  ตองเริ่ม
ที่ตัวเรากอน  และเริ่มตนที่ จิตใจ โดยตั้งสัจจะวา  จะเทิดทูนชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ตาม
มงคลตอไปนี้  ๑)  งดเวนจากบาป  เปนการชําระจิตใจเบื้องตนนั้น  ตองเริ่มที่ตัวเราเองกอน  โดย
งดเวนจากบาปกรรมทั้งปวง  ๒) เวนจากการดื่มน้ําเมา  น้ําเมาทําใหผูด่ืมประมาทขาดสติยั้งคิด ได
ในพุทธศาสนสุภาษิตที่วา  “อปฺปมาโท  มจฺจุโน  ปทํ”  ความวา  “ความประมาท  เปนหนทางแหง
ความตาย”  จึงเปนอุปสรรคตอความกาวหนาของชีวิตตนและสวนรวม  ๓) ไมประมาทในธรรม  ใน
การสรางความดีงามทุกอยาง  ตองมีความไมประมาทเปนพื้นฐาน  เพราะถาประมาทยอมทําให
พลาดโอกาสในจากสิ่งดีงามไดเสมอและชวยกันผดุงราชวงศจักรีใหอยูคูชาติไทยสืบไป   

๒.๒  วินัยในสังคมนั้น  ทัศนะคติของ  อุดม  เชยกีวงศ-กนิษฐา  แปนสุวรรณ กลาวใน
หนังสือพระธรรม  ตางมีความเห็นวา  “วินัยที่พึงปฏิบัติตอผูอ่ืนในสังคม  เพื่อการอยูรวมกันอยาง
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สงบเรียบรอยราบรื่นและผาสุก”  วินัยในสังคม  ไดแก  การเคารพกฎหมาย,  การรักษาสาธารณ
สมบัติ  และความสามัคคี  เปนตน   

พระราชปริยัติ ๑๙  ไดใหความหมายเกี่ยวกับองคประกอบของการจัดระเบียบสังคม
ไววา    “. . . องคประกอบหรือเงื่อนไข (Condition)  ที่จะทําใหเกิดความเปนระเบียบของสังคมขึ้น
ไดนั้น  นักสังคมวิทยาไดจัดแบงไวเปน  ๕  ประเภทดวยกัน”  คือ 

๑).  บรรทัดฐาน  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนที่บุคคลในสังคมยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติในกิจกรรมรวมกัน  หรือหมายถึงกฎเกณฑหรือแบบแผนสําหรับการประพฤติปฏิบัติ  ซึ่ง
บรรทัดฐานนั้นแบงไดเปน  ๓  ประเภท  คือ 

ก. วิถีประชา (folk  ways)  หมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบานอันเกิด
จากคติความเชื่อที่ยอมรับกันหรือถายทอดกันมาจนกลายมาเปนรูปแบบของวัฒนธรรมของคนใน
ทองถิ่นนั้นๆ   

ข.  จารีต  (Morals) หรือกฎศีลธรรม  เปนหลักคําสอนของบรรดานักปราชญ
ทั้งหลาย  ซึ่งจารีตนั้นแตกตางจากวิถีประชาเพราะจารีตนั้นเกี่ยวของกับความเชื่อของศาสนาเปน
ความสํานึกในเรื่องของผิดถูกที่อาจจะไมมีการลงโทษ แตถือวาจารีตเปนสามัญสํานึกของคนที่
ยอมรับ  และปฏิบัติตามกันมา 

ค.  กฎหมาย  (Laws)  หมายถึง  คําสั่ง/อํานาจ  ที่เกิดจากการสรางขึ้นของ
คนในสังคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการบังคับควบคุมกฎหมายจะแตกตางจากจารีตเพราะ
กฎหมายมิใชสามัญสํานึกแตเปนเรื่องของอํานาจบังคับ  เชน  ผิดจารีตอาจไมถูกลงโทษ  แตผิด
กฎหมายนั้นตองถูกลงโทษ 

๒).  สถานภาพ  หมายถึง  ตําแหนง  ซึ่งบุคคลเปนเจาของในระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งหรือหมายถึงตําแหนงตอคนหนึ่งคนหลายตําแหนง  เชน  บางครั้งเปนพอแม  บางครั้งเปนครู
ในโรงเรียน  เปนตน  ซึ่งสถานภาพนั้นถือเปนสิ่งที่บุคคลไดรับตามเงื่อนไขของสังคมบางตาม
ธรรมชาติบาง  ซึ่งสถานภาพนั้นมาจาก 

๒.๑  โดยกําเนิด  เปนสถานภาพที่ถูกกําหนดมา  เชน  เชื้อชาติ  วรรณะ  ชน
ชั้น  ศาสนา  เปนตน 

                                                        

 ๑๙ พระราชปริยัติ ผศ.ดร. ป.ธ.๙, กศ.ม. พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปจจุบันเปน  พระเทพปริยัติเมธี. 
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๒.๒  โดยตามสามารถ  ในบางครั้งสมาชิกอาจไดสถานภาพจากความรู
ความสามารถของตนเอง  เชน  เดิมเปนชาวนาตอมาไดรับการศึกษาสอบไดเปนครู  ซึ่งสถานภาพ
นั้นถูกกําหนดโดยปจจัยหลายๆ  อยาง 

๓).  บทบาท  (Role)  หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ  เชนมี
ตําแหนงเปนครูก็ตองมีบทบาทคือทําหนาที่สอน  เปนบิดามารดา  ก็ทําหนาที่เลี้ยงดูบุตร  เปนตน 

๔).  การควบคุมการรวมตัวของกลุม  หมายถึงการใชกฎเกณฑในการควบคุม
สมาชิกในสังคมใหอยูในระบบระเบียบของกลุมโดยการใชคําสอนศาสนาบางกฎหมายของสังคม
บาง  ทั้งนี้เพื่อทําใหมีการรวมกลุมของคนในสังคมโดยที่ไมเขาไปขัดแยงสังคมซึ่งการควบคุมทาง
สังคมนั้นมีจุดประสงค  คือ  (๑) เพื่อใหคนปฏิบัติตาม  (๒) เพื่อใหสมาชิกแสดงบาบาทเงื่อนไข  
และ  (๓) เพื่อใหสมาชิกทํากิจกรรมประสานสัมพันธกันเพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย ๒๐ 

๕).  การจัดระดับชั้นทางสังคม  หมายถึงการใหอํานาจ  สิทธิและเอกสิทธิ์แกผู
ที่ไดรับตําแหนงทางสังคมซึ่งเปนตําแหนงที่มีการกําหนดไวโดยสังคม  โดยการจัดระดับชั้นทาง
สังคมนี้มีจุดประสงคเพื่อใหมีกระบวนการควบคุมทางสังคมอันเนื่องมาจากการมีอํานาจของผูที่มี
ชั้นยศทางสังคมที่เหนือ กวานั่นเอง 

จากขอความที่กลาวมาแลวทั้งหมดนี้  เราจะพบวาในการจัดระเบียบทางสังคม
นั้นสิ่งหนึ่งที่จะตองคํานึงถึงใหมากก็คือ  องคประกอบหรือเงื่อนไขที่นํามาใชเพื่อเปนการควบคุม
หรือจัดระเบียบใหสังคมมีทิศทางของการดําเนินไปตามรูปแบบที่พึงประสงค 

๒.๓  วินัยในตนเอง  หมายถึง  ขอพึงปฏิบัติสําหรับบุคคลซึ่งจะเปนพื้นฐานอันจะ
นําไปสูความความมีสินัยในสังคมและประเทศชาติ  วินัยในตนเองที่คนไทยพึงรูจัก ไดแก 

- สิทธิและหนาที่  รูและเขาใจสิทธิของตนและเคารพสิทธิของผู อ่ืน  รักษา
ประโยชนสวนรวมและของชาติใหมากที่สุด 

- ศึกษาหาความรูอยูเสมอ  ติดตามความกาวหนาในวิทยาการใหมๆ  ความ
เปลี่ยนแปลง-ขาวสาร-ทันคนอยูเสมอ 

-  ยึดมั่นวัฒนธรรม  ดํารง-ยึดมั่นวัฒนธรรมไทย 
-  ซื่อสัตย/สุจริต  ขยัน  ซื่อสัตย  อดทนและอดออม พึ่งตนเอง 
-  ประหยัด  เหตุการณปจจุบันรุนเศรษฐกิจตกสะเก็ด (น้ํามันแพง)  ตองประหยัด

ลดการใชจายอยางฟุมเฟอย 

                                                        

 ๒๐ วิทยสถานพุทธศาสนบัณฑิต, พุทธอุทยานวิชาการ,   หนา  ๑๑. 



 ๙๙

-  การรักษาเวลา  เปนคนตรงตอเวลา  รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

จากขอความดังกลาวจะเห็นไดวา  ถาประชาชนยึดมั่นในหลักพุทธธรรม  ความเปน
พลเมืองดีและมีวินัย จิตสํานึกที่ดีงาม  เปนตนแบบ  ถึงแกก็แกอยางมีคุณภาพ  การดําเนิน
ชีวิตประจําวันในสังคมปจจุบันก็จะมีความเรียบรอยและมีความสุขความเจริญรุงเรืองเกิดขึ้นใน
ชาติบานเมืองประชาชนทุกคนจะตองดํารงตนอยูในหลักธรรมกัลยาณธรรมอันควรแกฐานะของตน  
คุณธรรมและจริยธรรมที่ทุกคนควรนอมเขามาในตนนํามาปฏิบัติ  ไดแก 

๑).   การรักษาความสัตย (สัจจะ)  ความจริงใจตอตนเองและผูอ่ืนที่จะประพฤติ  
ปฏิบัติแตส่ิงที่เปนประโยชนและเปนธรรมตอครอบครัวและเพื่อนบานออไมหวาดระแวงวาเขาจะ
ไมซื่อ  หรือเราไมหวาดหวั่นวาเราจะเสียสัจจะตอเขา  อยูรวมกันอยางหนาชื่นตาบาน  ดังเชน
คณะกรรมการสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงวัฒนธรรมไดอัญเชิญพระบรมราโชวาท “. . 
. ขาพเจาใครขอใหทานทั้งหลายจงมั่นอยูในความซื่อสัตยสุจริต  ถือเอาประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง  
เพราะคุณธรรมอันนี้เปนมูลฐานอันสําคัญที่จะยังความเจริญ  และความเปนปกแผนแกสังคมเปน
บอเกิดแหงความสามัคคีกลมเกลียว  ความซื่อสัตยสุจริตที่วานี้  หมายถึง  ความสุจริตซื่อตรงตอ
หนาที่การงาน  ตอตนเองและตอผูอ่ืนที่เกี่ยวของมีเจตนาบริสุทธิ์ไมเอารัดเอาเปรียบ  สําหรับทานที่
ใชวิชากฎหมายยอมกินความถึงการรักษาความเปนธรรม  ไมบิดเบือน  ความหมายของตัวบท
กฎหมาย  เพื่อประโยชนของตนเองดวยความซื่อสัตยสุจริตจะเปนเหมือนหนึ่งเกราะคุมภัยแกทาน
ตลอดไป  ดังบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่วา..สุจริตเกราะบัง 
สารทพอง” ๒๑ 

๒).  การรูจักขมใจตนเอง (ทมะ)  คือรูจักยับยั้งชั่งใจ  หนักเอาเบาสูไมลุอํานาจของ
ความอยากในทางทุจริตกับเพื่อนบาน 

๓).  ความอดทน  อดกลั้น  อดออม (ขันติ)   ไดแกความรูจักอดทน  รักษาอารมณไม
วูวามเพราะความเขาใจผิดแมเพื่อนบานจะรุนแรงมีบางอยางกระทบกระทั่งฝายตนบางก็ตาม  คน
อดทนยอมไดรับคํายกยองสรรเสริญจากเพื่อนบานและสาธุขนทั่วไป 

๔).  การรูจักเสียสละ  (จาคะ)  คือรูจักแบงปนขาวของของตนใหแกผูที่ควรจะให  เชน  
ผูมีพระคุณ  ครู  อาจารย  และสมณะชีพราหมณ  เปนการสละและระบายความตระหนี่ความโลภ
ในใจตนได  เพราะผูใหยอมเปนที่รัก  ผูกไมตรีกับคนทั่วไปไดเสมอฯ 

                                                        

 ๒๑ กระทรวงวัฒนธรรม  เรื่องเดียวกัน  หนา  ๒๙. 



 ๑๐๐

คุณธรรมภายในเปนพื้นฐานของจิตใจแหงการอยูรวมกันในสังคมที่จะนําไปสูความ
สันติสุข   ผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางดุจพระพรหม  ๔  อยาง  เรียกวา “พรหมวิหาร”๒๒  ใหมีธรรม
ประจําใจดังตอ  ไปนี้ 

๑).  ความรัก  คือความปารถนาดี  มีไมตรี  ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบ
ประโยชนและความสุข  เรียก  เมตตา 

๒).   ความสงสาร   คืออยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขใฝใจที่จะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกขยากลําบากเดือดรอนของคนและสัตวทั้งปวง  เรียก  กรุณา 

๓).  ความเบิกบานพลอยยินดี  คือเมื่อเห็นผูอ่ืนอยูดีมีสุข  ก็มีใจแชมชื่นเบิกบาน  
เมื่อเห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จกาวหนายิ่งขึ้นไป  ก็พลอดยินดีบันเทิงใจดวย พรอมที่จะ
ชวยสงเสริมสนับสนุน  เรียก  มุทิตา 

๔).  ความมีใจเปนกลาง  คือมองตามเปนจริง  โดยวางจิตเรียบงายสม่ําเสมอ 
มั่นคง  เที่ยงตรงดุจตาชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะไดรับผลดี  หรือชั่วสมควรแกเหตุที่ตนประกอบ  
พรอมที่จะวินิจฉัย  วางตน  และปฏิบัติไปตามหลักการ  เหตุผล  และความเที่ยงธรรม     

เมื่อคุณธรรมสวนนี้นี้เต็มเปลี่ยม  เสริมสรางสรรคดวยคุณธรรมภายนอกตามหลัก
ความประพฤติหรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน(สังคหวัตถุ) ๒๓  ตอไปนี้ที่เรียกวา  “บําเพ็ญการ
สงเคราะห”  คือ 

๑).  ใหปน  คือเอื้อเฟอเผื่อแผ  เสียสละ  แบงปน  ชวยเหลือสงเคราะห  ดวย
ปจจัยสี่  ทุน  หรือทรัพยสินสิ่งของ  ตลอดจนใหความรูความเขาใจ  และศิลปวิทยา  เรียก  ทาน 

๒).  พูดอยางรักกัน  คือกลาวคําสุภาพ  ไพเราะ  นาฟง  ชี้แจงแนะนําสิ่งที่เปน
ประโยชน  มีเหตุผล  เปนหลักฐาน  ชักจูงในทางที่ดีงามหรือคําแสดงความเห็นใจ  ใหกําลังใจ  รูจัก
พูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี  เกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน  เรียก  
ปยวาจา 

๓).  ทําประโยชนแกเขา  คือชวยเหลือดวยแรงกาย  และขวนขวายชวยเหลือ
กิจการตางๆ  บําเพ็ญสาธารณประโยชน  รวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดาน
จริยธรรม  เรียก  อัตถจริย 

                                                        
 ๒๒  ดู วิสุทฺธิ. ๓/๔๑ ; วิสุทฺธิ ฎีกา ๒/๑๓๖; ๓/๑๑๒. 

 ๒๓  ที.ปา (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗. 



 ๑๐๑

๔).  เอาตัวเขาสมาน  คือทําตัวใหเขากับเขาได  วางตนเสมอตนเสมอปลาย  ให
ความเสมอภาค  ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย  ไมเอาเปรียบ  และเสมอในสุขทุกข  คือ  รวม
ทุกข  รวมสุข  รวมรับรู  รวมแกไขปญหา   เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน ในแงเอาตัวเขาสมานนั้น  
พูดสั้นๆวา  “ชวยดวยทุนสิ่งของดวยความรู, ดวยถอยคํา, ดวยกําลังงาน, และดวยการรวมเผชิญ
และแกปญหา”  เรียก  สมานัตตตา 

พระพุทธศาสนา แปลวา คําสั่งสอนของทานผูรูหรือผูใหคนอื่นรู หรือของผูต่ืนจาก
กิเลส หรือผูปลุกใหคนตื่นจากกิเลส หรือของผูเบิกบาน วัตถุประสงคหลักของพระพุทธเจาเมื่อทรง
ออกจากการเขาสูปาบําเพ็ญพรตเพื่อตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ แกนแทของโครงการ
คนควาวิจัย ในภาษานักวิชาการสมัยใหม ซึ่งตองใชเวลาถึง ๖ ปนั้น คือการแสวงหากลวิธีลดความ
ทุกขคือ ความรอนลงจนถึงขั้นดับสนิท จนพระพุทธองคทรงตรัสรูอริยสัจ ๔ ดวยกลยุทธทางสาย
กลาง ไมสุดโตงในดานเปนนักบวชที่ฝกใฝบํารุงบําเรอตนในกาม และไมสุดโตงทางดานทรมานตน
เกินไป อริยสัจ ๔ เปนกระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ ซึ่งมีข้ันตอนเหมือนกับหลักวิชาการ
บริหารยุคใหม ที่เราเรียกจากชาวตะวันตก วาดวยการแกปญหาและการตัดสินใจทางการบริหาร 
(Managerial Problem Solving and Decision Making) คําสั่งสอนในการแกปญหาทางการ
บริหารนี้มีหลายตําราหลายอาจารย แตเมื่อสรุปแลวก็มีอยู ๔ ข้ันตอน คือ ๒๔ 

๑).   การพิจารณาลักษณาการหรือสภาพของปญหา 
๒).   การวิเคราะหปญหาเพื่อหาสาเหตุ 
๓).   การกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการแกปญหา 
๔).   การหาทางเลือกในการแกปญหา แลวตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด 

จะเห็นไดวา ส่ิงที่เราเขาใจกันวา เปนการคนพบใหมทางวิชาการบริหารแบบตะวันตก
หรือแบบญี่ปุนนั้น แทที่จริงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงคนพบมานานกวา ๒๕๐๐ ปมาแลว ศาสน
หรือคําสั่งสอนของปุถุชนก็หนีไมพนกระบวนการอริยสัจ ๔ เพียงแตลักษณะของปญหาแตกตางกัน
ออกไป ทุกขหรือปญหาทางการบริหารธุรกิจไมเหมือนทุกขในทางพระพุทธศาสนา แตก็มีสวน
เกี่ยวของสัมพันธกันอยูมาก ตราบใดที่ปญหาทางการบริหารธุรกิจ ยังเปนปญหาของคนอยู 

หลักกัลยาณธรรม  นําไปประยุกตใชในชีวิต คือผูที่ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา อยางเครงคัด  มีความเลื่อมใสใจศรัทธาอยางมุงมั่น  เพื่อนํา
                                                        

๒๔ นิตย สัมมาพันธ (รศ.), การบริหารเชิงพุทธ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง 
เฮาส, ๒๕๒๙), หนา ๒๓-๒๔. 



 ๑๐๒

หลักธรรมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสุขดําเนินชีวิตอยางแทจริงของตน  และเกิดความสงบ
สันติสุขแกตนและสังคมสืบไป 

หลักธรรมที่ชวยใหหมูชนอยูรวมกันดวยดี  พึ่งตนเองได  ไมทําใหเปนปญหาหรือภาระ
ถวงหมูคณะ  พรอมที่จะรับผิดชอบตนเอง  เรียกธรรมนี้วา  “นาถกรณธรรม”๒๕  มี ๑๐ ประการ  คือ 

๑).  ประพฤติดีมีวินัย  คือดําเนินชีวิตโดยสุจริต  ทั้งทางกาย  ทางวาจา  มี
ระเบียบวินัย  และประกอบสัมมาชีพ  เรียก  ศีล 

๒).  ไดศึกษาสดับมาก  คือศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟงมาก  อันใดเปนสายวิชา
ของตน  หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด  ก็ศึกษาใหซ้ําซอง รูชัดเจนและใชใหไดจริง  เรียก  พาหุสัจจะ 

๓).  รูจักคบคนดี  คือมีกัลยาณมิตร  รูจักเลือกเสวนา  เขาหาที่ปรึกษาหรือผู
แนะนําสั่งสอนที่ดี  เลือกสัมพันธเกี่ยวของและถือเยี่ยงอยางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี  ซึ่งจะทําให
ชีวิตเจริญงอกงาม  เรียก  กัลยาณมิตร 

๔).  เปนคนที่พูดกันงาย  คือไมด้ือร้ันกระดาง  รูจักรับฟงเหตุผลและขอเท็จจริง  
พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน  เรียก  โสวจัสสตา 

๕).  ขวนขวายกิจของหมู  คือ  เอาใจใสชวยเหลือธุระและกิจกรรมของชนรวมหมู
คณะ  ญาติ  เพื่อนพอง  และของชุมชน  รูจักใชปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินการที่เหมาะ  ทําได  
จัดได  ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี  เรียก  กิงกรณีเยสุ  ทักขตา 

๖).  เปนผูใครธรรม  คือ  รักธรรม  ชอบศึกษา  คนควา  สอบถามหาความรูความ
จริง  รูจักพูด  รูจักรับฟง  สรางความรูสึกสนิทสนมสบายใจ  ชวนใหผูอ่ืนอยากเขามาปรึกษาและ
รวมสนทนา  เรียก  ธรรมกามตา 

๗).  มีความเพียรขยัน  คือขยันหมั่นเพียน  พยายามหลีกละความชั่ว  ประกอบ
ความดี  บากปน  กาวหนา  ไมยอทอ  ไมละเลยทอดทิ้งธุระหนาที่  เรียก  วิริยารัมภะ 

๘).  มีสันโดษรูพอดี  คือ  ยินดี  พึงพอใจแตในลาภผล  ผลงานและผลสําเร็จ
ตางๆ  ที่ตนสรางหรือแสวงหามาไดดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม  
และไมมัวเมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ  เรียก  สันตุฏฐี 

๙).  มีสติคงมั่น  คือ  รูจักกําหนดจดจํา  ระลึกการที่ทํา  คําที่พูดกิจที่ทําแลว  และ
ที่จะตองทําตอไปได จะทําอะไรรอบคอบ  รูจักยับยั้งชั่งใจไมผลีผลาม  ไมเลินเลอ  เลื่อนลอย  ไม
ประมาท  ในทางผิดพลาด ไมปลอยปละละเลยทิ้งโอกาสสําหรับความดีงาม  เรียก  สติ 

                                                        
๒๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๒๘๑. 



 ๑๐๓

๑๐.  มีปญญาเหนืออารมณ  คือมีปญญาหยั่งรูเหตุผล  รูดี  รูชั่ว  คุณโทษ  
ประโยชนมิใชประโยชน  มองส่ิงทั้งหลายตามความจริง  รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปนอิสระ  ทํา
การตางๆ  ดวยความคิดและมีวิจารณญาณ  เรียก  ปญญา. 

อีกประการหนึ่ง  หลักธรรมในดานความสัมพันธกับผูอ่ืนที่เปนเพื่อนรวมงาน  รวม
กิจการ  หรือรวมชุมชนองคกร  ตลอดจนพี่นองรวมครอบครัว  พึงปฏิบัติสอดคลองกับหลักการ
พึ่งตนเองนั้น  คือ  ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน  ไดแก  “สาราณียธรรม” ๒๖  คือ 

๑).  ทําตอกันดวยศรัทธา  คือ  แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพื่อนรวมงาน  รวม
กิจการ  รวมชุมชน  ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ  โดยเต็มใจ  แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพ
นับถือกัน ทั้งตอหนาและหลับหลัง  เรียก  เมตตากายกรรม 

๒).  พูดตอกันดวยเมตตา  คือชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน  ส่ังสอนหรือ
แนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี  กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน  ทั้งตอหนาและ
หลับหลัง  เรียกเมตตาวจีกรรม 

๓).  คิดตอกันดวยเมตตา  คือต้ังจิตปรารถนาดี  คิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน  
มองกันในแงดี  มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน  เรียก  เมตตามโนกรรม 

๔).  ไดมาแบงกันกินใช  คือแบงปนลาภที่ไดมาโดยชอบธรรม  แมเปนของ
เล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน  เรียก  สาธารณโภคี 

๕).  ประพฤติใหดีเหมือนเขา  คือมีความประพฤติสุจริตดีงาม  รักษาระเบียบวินัย
ของสวนรวม  ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจ  หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ  เรียก  สีลสามัญญตา 

๖).  ปรับความเห็นเขาหากัน  คือเคารพรับฟงความคิดเห็นกัน  มีความเห็นชอบ
รวมกัน  ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ  ยึดถืออุดมคติหลักแหงความดีงาม  หรือจุดหมายสูงสุดอัน
เดียวกัน  เรียก  ทิฏฐิสามัญญตาสมดวย  สขสูตร  ที่มาในคัมภีรพระไตรปฎก  เลมที่  ๓๕  ขอที่  
๔๙  กลาววา   

“มิตรที่ดีงาม" ๒๗  ยอมใหของที่ดีงามหาไดยาก  รับทํากิจที่ทําไดยาก  อดทนถอยคํา
หยาบคาย  แมยากที่จะอดใจไวได  บอกความลับของตนแกเพื่อน  ปดบังความลับของเพื่อน  ไม
ละทิ้งในยามวิบัติ  เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติ  ก็ไมดูหมิ่น  ฐานะเหลานี้มีอยูในบุคคลใด  บุคคลนั้น
เปนมิตรแท  ผูประสงคจะคบมิตร  ก็ควรคบมิตรเชนนั้น”  

                                                        
๒๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 

๒๗ กัลยาณมิตร  คือเพื่อนที่ดีงาม, มิตรที่มีคุณอันบัณฑิตพึงนับ. 



 ๑๐๔

มิตรที่ดีงาม  ไดแก  “เพื่อน”  ในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทกลาวไววา  
ผูรวมธุระรวมกิจการหรือรวมอยูในสภาพาอยางเดียวกัน  หรือผูชอบพอรักใครคบหากัน  
พระพุทธศาสนานับเอาเนื้อแทของความเปนเพื่อน  อยูที่ความมีใจหวังดีปรารถนาดีตอกัน  
กลาวคือ  เมตตาหรือไมตรี  เพื่อนที่มีคุณลักษณะเชนนี้  ทานเรียกวา  “มิตร”  การคบเพื่อนเปน
ปจจัยสําคัญยิ่งอยางหนึ่งที่จะนําชีวิตไปสูความเสื่อมความพินาศ  หรือสูความเจริญงอกงาม  พึง
หลีกเลี่ยงมิตรเทียม หรือมิตตปฏิรูปและเลือกคบหาคนที่เปนมิตรแท   

 

คําวา “มิตตปฏิรูป” ๒๘  คือคนเทียมมิตร  ไดแก  มิตรเทียม  ไมใชมิตรแท มี ๔ พวก  
คือ :- 

๑.  คนปอกลอก  มีลักษณะ  ๔  คือ 
ก)  คิดเอาแตไดฝายเดียว 
ข)  ยอมเสียนอยโดยหวังจะเอาใหมาก 
ค)  ตัวมีภัย  จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน 
ง)  คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว 

๒.  คนดีแตพูด    มลัีกษณะ  ๔  คือ 
ก)  ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย 
ข)  ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย 
ค)  สงเคราะหดวยสิ่งหาประโยชนมิได 
ง)  เมื่อเพื่อนมีกิจ  อางแตเหตุขัดขวาง 

๓.  คนหัวประจบ  มีลักษณะ  ๔  คือ 
ก)  จะทําชั่วก็เออออ 
ข)  จะทําดีก็เออออ 
ค)  ตอหนาสรรเสริญ 
ง)  ลับหลังนินทา 

๔.  คนชวนฉิบหาย  มีลักษณะ  ๔  คือ 

                                                        
๒๘ พระมหาสมณเจา (สมเด็จ)  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี 

ครั้งที่ ๗๘. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘),  หนา  ๖๘ - ๖๙. 



 ๑๐๕

ก)  คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา 
ข)  คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
ค)  คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการละเลน 
ง)  คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน   

คําวา “มิตรแท” ๒๙  คือมิตรดวยใจจริง  มี  ๔  พวก  คือ 

๑.  มิตรอุปการะ  มีลักษณะ  ๔  คือ 
ก)  เพื่อนประมาท  ชวยรักษาเพื่อน 
ข)  เพื่อนประมาท  ชวยรักษาทรัพยของเพื่อน 
ค)  เพื่อนมีภัย  เปนที่พึ่งพํานักได 
ง)  มีกิจจําเปน  ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก 

๒.  มิตรรวมสุขรวมทุกข  มีลักษณะ  ๔  คือ 
ก)  บอกความลับแกเพื่อน 
ข)  ปดความลับของเพื่อน 
ค)  มีภัยอันตรายไมละทิ้ง 
ง)  แมชีวิตก็สละใหได 

๓.  มิตรแนะนําประโยชน  มีลักษณะ  ๔  คือ 
ก)  จะทําชั่วเสียหาย  คอยหามปรามไว 
ข)  คอยแนะนําใหต้ังอยูในความดี 
ค)  ใหไดฟงไดรูส่ิงที่ไมเคยรูไดฟง 
ง)  บอกทางสุขทางสวรรคให 

๔.  มิตรมีน้ําใจ  มีลักษณะ  ๔  คือ 
ก)  เพื่อนมีทุกขคอยทุกขดวย 
ข)  เพื่อนมีสุข  พลอยดีใจ 
ค)  เขาติเตียนเพื่อน  ชวยยับยั้งแกให 
ง)  เขาสรรเสริญเพื่อน  ชวยพูดเสริมสนับสนุน.  

                                                        
๒๙ เรื่องเดียวกัน.  หนา  ๖๙ - ๗๐. 



 ๑๐๖

ในการดําเนินชีวิตของคนสังคมปจจุบัน  ตองเชื่อมโยงติดตอดวยคําพูดหรือส่ือสาร
ทางเทคโนโลยีวิทยากาวหนากวางไกลทันยุคโลกสมัย (โลกาภิวัตน)  ไมสามารถเหลีกเลี่ยงสิ่ง
เหลานี้ไดจากการกําหนดขอตกลงระหวางกันมีทั้งดีและชั่ว  ทั้งกับคนกลุมเล็กๆ  ไปจนถึงกําทํา
ความตกลงกับกลุมขนาดใหญ  การรักษาคําพูดโตแยงกันสนับสนุนกันดวยการรักษาสัจจะจึงเปน
ในการกําหนดความนาเชื่อถือของบุคคลหรือกลุมชนองคกรสมาคมนั้นๆ  ตอเมื่อแตละฝายมีความ
จริงใจและซื่อสัตยตอตนและคนอื่น  ควรจะปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสิ่งที่ไดปฏิญาณหรือต้ัง
สัจจะเอาไว  คนที่เพลี่ยงพล้ําและหลงลืมคําพูดของตน  จะทําใหสูญเสียความเชื่อใจจากผูอ่ืน  
ในขณะที่ผูที่มีสัจจะวาจา  รักษาคําพูดและซื่อตรงตอขอตกลงรวมกันจะเปนผูที่นาเชื่อถือและเปน
ผลใหเกิดความสําเร็จตอกิจการงานตางๆ  อยางตรงเปาหมายและประหยัดเวลาไมเสียโอกาสเสีย
ทรัพยสินหรือแมแตชีวิต  พระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่พึง
ปฏิบัติตอกัน การดํารงอยูในสังคมดวยการยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตใชชีวิตอยางมีสติ มี
ธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันโดยใชหลักเหตุผล 
ความถูกตอง ความดีงาม เปนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวย
ธรรม เพราะเมื่อบุคคลมีธรรม พึ่งธรรมในการดําเนินชีวิต ใชธรรมในการแกไขปญหาตางๆ ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันก็จะหมดไป เพราะบุคคลใน
สังคมอยูรวมกันดวยเหตุผล ใชความถูกตอง ความดีงาม และเมื่อคนใชธรรมในการดําเนินชีวิต
แทนที่จะกอปญหาเพิ่ม แตบุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมจะชวยสรางสรรคสังคมพัฒนาสังคมใหเกิด
ความสงบสุขรมเย็น เปนสังคมที่พึงปรารถนาของทุกคนในที่สุด 
 
๓.๔  สรุปวิเคราะห   

สรุปไดวาวิธีการอบรมเยาวชนตามหลักพุทธภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา 
จิตตภาวนา ปญญาภาวนา ของคายคุณธรรมวัดอุโมงค ไดมีลักษณะสมบูรณและสมดุล ซึ่งจะ
สอดคลองแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตขององคการอนามัยโลก แนวคิดเกี่ยวกับการขัด
เกลาเยาวชนดวยวิถีพุทธ แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนตามหลักพุทธศาสนา และแนวคิด
ของนักการศึกษา นักวิจัย หลายทานที่ผูวิจัยไดนํามาอางอิงในบทนี้เปนวิธีการจัดการอบรมศึกษา
ดานพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา ๔ เปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางความมั่นคง
ใหกับการพัฒนาชีวิตเด็กทุกคน รวมถึงสังคมในปจจุบัน ซึ่งรัฐและคณะสงฆควรใหความสนใจ 
สนับสนุนอยางตอเนื่อง จะเปนการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนที่มีคุณภาพ อันเปนกําลังสําคัญที่จะ
กอใหเกิดความสงบ รมเย็น และความมั่นคงแกประเทศชาติตอไป  



 ๑๐๗

ฉะนั้น  การพัฒนาทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ  เปนการพัฒนาทั้งตัวคนและสิ่งที่คนไป
พัฒนาแกไขขอผิดพลาดที่สืบมาจากอดีต  และเสริมสวนที่ขาดไปของปจจุบัน  เอาใจใสขวนขวาย
อยางตอเนื่องครบวงจร การพัฒนาก็จะเกิดขึ้น  องคประกอบของการพัฒนาทักษะชีวิต ในทาง
พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นไดดวยการดําเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา ซึ่งประกอบดวย ศีล สมาธิ 
ปญญา เมื่อปฏิบัติทั้งศีล สมาธิแลว ทั้งสองขั้นนี้ โลกทุกอยางเพื่อการออกบวช คือ พระองคมุงสู
อิสรภาพ ทั้งกาย และใจ อิสระจากการครอบงําของอวิชชา จึงกลาวไดวา  พระพุทธศาสนาเปน
แกนนําและมีสวนรวมชวยพัฒนาประเทศชาติใหดําเนินไปถูกทิศทางและครบถวนสมบูรณ  ยอม
นํามาซึ่งความสุขความเจริญมั่นคง  และสันติสุขแกประชาชนอยางแทจริง. 
 
 
 
 



 
บทที่  ๔ 

การประยุกตหลักกัลยาณธรรมในการพัฒนาสังคมไทย 
 
 ในบทนี้ผูวิจัย  ไดจัดลําดับสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองการประยุกตใชแนวคิดของผูมี
กัลยาณธรรมไวเปนหัวขอยอย  ดังนี้ 
 

๔.๑  หลักกัลยาณธรรมสําหรับชีวิต 
๔.๒  หลักกัลยาณธรรมสําหรับครอบครัว 
๔.๓  หลักกัลยาณธรรมสําหรับสังคม 
๔.๔  หลักกัลยาณธรรมสําหรับเยาวชน 
๔.๕  สรุปผลการวิเคราะห 

จากการศึกษาคนควาในเรื่องคุณลักษณะของผูมีกัลยาณธรรมในพระพุทธศาสนา  
จากคัมภีรตําราในพระพุทธศาสนา  ที่มีพระไตรปฎกเปนหลัก  และจากเอกสารจากวิจัยอื่น ๆ  เพื่อ
จะวิเคราะหตามประเด็นที่ไดต้ังไว  โดยไดต้ังประเด็นหลัก ๆ  ที่จะวิเคราะหไวหลายประเด็น
ดวยกัน  ซึ่งมีผลการวิเคราะหแยกไดเปน  ๕  คุณลักษณะดังตอไปนี้  คือ 

 
๔.๑  หลักกัลยาณธรรมสําหรับชีวิต  

บุคคลทั้งหลายในสังคมที่แวดลอมตัวเราอยู ซึ่งเราควรจะเกี่ยวของสัมพันธใหถูกตอง  
ดวยวิธีปฏิบัติที่แตกตางกันไปตามสถานะแหงความสัมพันธกับตัวเรา  พระพุทธเจาตรัสพุทธ
จริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม 

๔.๑,๑  คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ 

ความรักความผูกพันของบุคคลกอใหเกิดตนสายใยความรัก  ความเมตตา  กําเนิด
เปนบุตรธิดา  ออกมาเปนสมาชิกของสังคมใหญที่สําคัญ  ความออนแอและความแตกราวของ
สถาบันครอบครัวจึงถือเปนปจจัยชวยเกื้อหนุนใหครอบครัวเกิดความมั่นคงขึ้นมาได  เหนือไปกวา
นั้นพึงคิดอยูเสมอวาการมีชีวิตครอบครัวมิไดหมายถึงการใชชีวิตเพียงลําพังคนเดียว  จะคิดจะพูด  
จะทําสิ่งใดลวนแลวแตเกิดผลกระทบถึงคนในครัวเรือนเสมอ  เมื่อครัวเรือนกระทบกระเทือน  
สังคมภายนอกก็พลอยกระทบกระเทือนไปดวย  จึงกลาวไดวาครอบครัวคือความมั่นคงของ
สังคมไทย 



 ๑๐๙

๔.๑.๒  คนประสบความสําเร็จ 

บุคคลที่มีหลักกัลยาณธรรมสําหรับชีวิตจะประสลความสําเร็จในการกํารงชีวิตให
เจริญกาวหนา  ไมวาในดานการศึกษา  หรืออาชีพการงานก็ตาม  พึงปฏิบัติตามหลีกตอไปนี้ 

หลักความเจริญ  ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนําชีวิตไปสูความเจริญรุงเรืองที่เรียกวา 
จักร ไดแก ธรรมประดุจลอทั้งสี่ที่นํารถไปสูจุดหมายซึ่งมี  ๔  ขอ  คือ 

๑)  ปฏิรูปเสวะ  เลือกอยูถิ่นที่เหมาะ  คือ  เลือกหาถิ่นที่อยู  หรือแหลงเลาเรียน
ดํารงชีวิตที่ดีซึ่งมีบุคคลและสิ่งแวดลอมที่อํานวยแกการศึกษาพัฒนาชีวิต  การแสวงธรรมหา
ความรู  การสรางสรรคความดีงาม  และความเจริญกาวหนา 

๒)  สัปปุริสูปสสยะ  เสาะเสวนาคนดี  คือ  รูจักเสวนาคบหา  หรือรวมหมูกับ
บุคคลผูรู  ผูทรงคุณ  เขาไปหาฟงคําแนะนํา  สอบถามสิ่งที่ตนยังไมรูหรือเขาใจไมแจมแจงจาก
ทานผูเปนสัตบุรุษ และผูที่จะเกื้อกูลแกการแสวงหาความรู ความกาวหนางอกงาม  และความ
เจริญโดยธรรม 

๓)  อัตตสัมมาปนิธิ  ต้ังตนไวถูกวิธี  คือ  ดํารงตนมั่นอยูในธรรมและทาง
ดํารงชีวิตที่ถูกตอง  ต้ังเปาหมายชีวิตและการงานใหดีงามแนชัด  และนําตนไปถูกทางสูจุดหมาย  
แนวแน  มั่นคง  ไมพราสาย ไมไถลเชือนแชทั้งกายและใจไวในศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ  และปญญา  
และปฏิบัติตามเปาหมายนั้นโดยหนทางสุจริต 

๔)  ปุพเพกตปุญญตา  มีทุนดีไดเตรียมไว  ทุนดีสวนหนึ่ง  คือ  ความมีสติ  
ปญญา  ความถนัด  และรางกายดี  เปนตน  ที่เปนพื้นมาแตเดิม  และอีกสวนหนึ่ง  คือ  อาศัยพื้น
เดิมเทาที่ตัวมีอยู  รูจักแกไขปรับปรุงตน  ศึกษาหาความรูสรางเสริมคุณสมบัติ ความดีงาม ฝกฝน
ความชํานาญเตรียมไวกอนแตตนซึ่งเมื่อมีเหตุตองใชก็จะเปนผูพรอมที่จะตองรับความสําเร็จ 
สามารถสรางสรรคประโยชน  และกาวสูความเจริญยิ่ง ๆ  ข้ึนไป๑ 

๔.๑.๓  คนครองเรือนที่เลิศล้ํา 

บุคคลที่จะเรียกไดวาประสบความสําเร็จในการครองเรือน  เปนคฤหัสถหรือชาวบานที่
ดี  นาเคารพนับถือเปนแบบฉบับ  ควรถือเปนตัวอยาง  จะตองวัดดวยหลักธรรมที่เอื้อความสุขอัน
ชอบธรรมที่ควรมีหรือความสุขที่ชาวบานควรพยายามทําใหเกิดขึ้นแกตนอยูเสมอ  ด้ังนี้ 

๑)  อัตถิสุข  สุขเกิดจากการมีทรัพย  คือ  ความภูมิใจ  เอิบอ่ิมและอุนใจวาตนมี
โภคทรัพย  ที่ไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียรของตน  และโดยทางชอบธรรม 
                                                  

 ๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๔๑. 



 ๑๑๐

๒)  โภคสุข  สุขเกิดจากการใชจายทรัพย  คือ  ความภูมิใจ  เอิบอ่ิมและอุนใจวา
ตนไดใชทรัพยที่หาไดมาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว  ครอบครัว  เลี้ยงผูที่ควรเลี้ยง  และบําเพ็ญ
คุณประโยชน 

๓)  อนณสุข  สุขเกิดจากความไมเปนหนี้  คือ  ความภูมิใจ  เอิบอ่ิมและอุนใจวา 
ตนเปนไท  ไมมีหนี้สินติดคางใคร 

๔)  อนวัชชสุข  สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ  คือ  ความภูมิใจ  เอิบอ่ิมและ
อุนใจวา  ตนมีความประพฤติสุจริต  ไมบกพรองเสียหาย  ใครติเตียนไมไดทั้งทางกาย  ทางวาจา  
และทางใจซึ่งมีคามากที่สุด 

ในสุขของคฤหัสถดังกลาวมาแลวขอสุดทายที่แปลกันมาวา  “สุขเกิดจากประกอบการ
งานที่ปราศจากโทษ”  มิใชการงานอาชีพเทานั้นแตทางบาลีแตหมายถึงกรรมดีทางไตรทวาร๒ 

๔.๑.๔  คนไมหลงโลก 

บุคคลควรคํานึงสูตรแหงชีวิต  แมไมใชเวลาที่มองเห็นเทวทูตก็ควรพิจารณาอยูเสมอ
ตามหลักที่เรียกวา  อภิณหปจจเวกขณ  หมายถึง  เร่ืองที่ควรพิจารณาปฏิบัติอยูเนื่อง ๆ  ทุกวัน คือ 

๑)  ชราธัมมตา  ควรพิจารณาเนื่อง ๆ  วา  เรามีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพน
ความแกไปได 

๒)  พยาธิธัมมตา  ควรพิจารณาเนื่อง ๆ  วา  เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา  ไม
ลวงพนความเจ็บปวยไปได 

๓)  มรณธัมมตา  ควรพิจารณาเนื่อง ๆ  วา  เรามีความตายเปนธรรมดา  ไมลวง
พนความตายไปได 

๔)  ปยวินาภาวนา  ควรพิจารณาเนื่อง ๆ  วา  เราจักตองประสบความพลัดพราก  
ทั้งจากคนและของที่รักที่ชอบใจไปทั้งสิ้น 

๕)  กัมมัสสกตา  ควรพิจารณาเนื่อง ๆ  วา  เรามีกรรมเปนของตน  เราทํากรรมใด  
ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม  จักตองเปนทายาทของกรรมนั้น 

เมื่อเราไดพิจารณาอยูเสมออยางนี้  ก็จะชวยปองกันความมัวเมา  ในความเปนหนุม
สาว  ในทรัพยสมบัติ  และในการดํารงชีวิตเพื่อบรรเทาความลุมหลง ความถือมั่นยึดติดดวย
อุปาทาน  และปองกันความทุจริต  ทําใหเรงขวนขวายทําแตส่ิงที่ดีงามเปนประโยชน๓ 
                                                  

 ๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๙๑. 
 ๓ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๘๑. 



 ๑๑๑

๔.๒  หลักกัลยาณธรรมสําหรับครอบครัว 
ครอบครัวนั้นตามทรรศนะถือไดวา เปนสถาบันพื้นฐานของสังคมที่เล็กที่สุดอันเปนขั้น

มูลฐานมีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมความเปนมนุษยตลอดจนสรางคานิยม  เจตคติ  อุปนิสัย  
และบุคลิกภาพของบุคคลสวนรวมวาเปนสังคมที่ดีหรือไมเพียงไร  ตลอดจนปญหาสังคมสวนหนึ่ง
เกิดจากการขาดประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินชีวิตในครอบครัว  ฉะนั้นการจัดระเบียบ
ชีวิตและระบบความสัมพันธในครอบครัวและสังคมใหเปนพื้นฐานที่มั่นคงดวยวินัยของคฤหัสถเปน
มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ สรุปตามพุทธพจนได  ดังนี้  

๔.๒.๑  เวนชั่ว ๑๔ ประการ 

ก.  เวนกรรมกิเลส  (กรรมที่ทําใหเศราหมอง) ๔ คือ 
๑)  ทําลายรางกายทํารายชีวิต (ปาณาติปาต)  
๒)  ลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (อทินนาทาน)  
๓)   ประพฤติผิดทางเพศ (กาเมสุมิจฉาจาร) 
๔)  พูดเท็จโกหกหลอกลวง (มุสาวาท) 

ข.  เวนอคติ  (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ 
๑)  ลําเอียงเพราะชอบ (ฉันทาคติ)  
๒)  ลําเอียงเพราะชัง (โทสาคติ)  
๓)   ลําเอียงเพราะขลาด (ภยาคติ) 
๔)  ลําเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ) 

ค.  เวนอบายมุข  (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ 
๑)  ติดสุรายาเมา  
๒)  เอาแตเที่ยวกลางคืน 
๓)  จองจะดูการละเลน 
๔)  ไมเวนการพนัน 
๕)  มั่วสุมมิตรชั่ว 
๖)  มัวแตเกียจคราน 
 
 
 



 ๑๑๒

๔.๒.๒  เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน  

ก)  เลือกสรรเสวนาคน  เพื่อนําชีวิตไปในทางแหงความรุงเรืองและสรางสรรค โดย
หลีกเวนมิตรเทียม คบแตมิตรแท คือ  ก)  รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตร
ปฏิรูปก)  ๔ ประเภท 

๑. คนปอกลอก  มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔ 
๑)  คิดเอาแตไดฝายเดียว 
๒)  ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก 
๓)   ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน 
๔)  คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน 

๒. คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔ 
๑)  ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย  
๒)  ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย  
๓)   สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได 
๔)  เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ 

๓. คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ 
๑)  จะทําชั่วก็เออออ   
๒)  จะทําดีก็เออออ  
๓)  ตอหนาสรรเสริญ 
๔)  ลับหลังนินทา 

๔. คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔ 
๑)  ควรเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา  
๒)  ควรเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน 
๓)  ควรเปนเพื่อนดูการเลน 
๔)  ควรเปนเพื่อนไปเลนการพนัน 

ข)  รูถึงมิตรแท หรือ มิตรดวยใจจริง  (สุหทมิตร) ๔ คือ 

๑. มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔ 
๑)  เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน  
๒)  เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน  



 ๑๑๓

๓)   เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได 
๔)  เมื่อมีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก 

๒. มิตรรวมทุกขรวมสุข มีลักษณะ ๔ 
๑)  บอกความลับแกเพื่อน  
๒)  รักษาความลับของเพื่อน  
๓)   มีภัยอันตรายไมละทิ้ง 
๔)  แมชีวิตก็สละใหได 

๓. มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔ 
๑)  จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว 
๒)  แนะนําสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี  
๓)   ใหไดฟงไดรูส่ิงที่ไมเคยไดรูไดฟง 
๔)  บอกทางสุขทางสวรรคให 

๔. มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔ 
๑)  เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)  
๒)  เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)  
๓)   เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกไข 
๔)  เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน  

ข)  จัดสรรทุนทรัพย  คือ ขยันหมั่นหาหมั่นทําหมั่นเก็บออมโดยธรรม อันงามให
ทรัพยเพิ่มพูน ดุจผ่ึงสรางรังหรือตัวปลวกกอจอมปลวก และวางแผนการใชจาย ดังนี้ 

๑)  สวนหนึ่ง เลี้ยงตัว ครอบครัว คนเกี่ยวของ และทําความดี 
๒)  สองสวน ลงทุนทํากิจการงาน 
๓)  หนึ่งสวน เก็บไวใชในคราวจําเปน 

๔.๒.๓  รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ  

ก)  ไหวทิศรอบตัว  โดยปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนใหถูกตองตามฐานะ
ทั้ง ๖  คือ  ทิศที่ ๑ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องหนา  คือ 

๑)  ทานเลี้ยงเอามาแลว เลี้ยงทานตอบ  
๒)  ชวยทํากิจธุระการงานของทาน  
๓)  ดํารงวงศสกุล 



 ๑๑๔

๔)  ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
๕)  เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 

บิดามารดาอนุเคราะหบุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑)  หาปรามปองกันจากความชั่ว   
๒)  ดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี 
๓)  ใหศึกษาศิลปวิทยา 
๔)  เปนธุระในเรื่องจะมีคูครองที่สมควร 
๕)  มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส 

ทิศที่ ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย ผูเปรียบเสมือน ทิศ
เบื้องขวา  ดังนี้ 

๑)  ลุกตอนรับ  แสดงความเคารพ  
๒)  เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ชักถาม รับคําแนะนําเปนตน 
๓)  ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา 
๔)  ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
๕)  เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสําคัญ     

อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้ 
๑)  แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี   
๒)  สอนใหเขาใจแจมแจง  
๓)  สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง 
๔)  สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ 
๕)  สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเล้ียงชีพไดจริงและรูจัก

ดํารงตนดวยดี ที่จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ  

ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องหลัง 
ดังนี้  

๑)  ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา   
๒)  ไมดูหมิ่น  
๓)  ไมนอกใจ 
๔)  มอบความเปนใหญในงานบาน 



 ๑๑๕

๕)  หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส 

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้  
๑)  จัดงานบานใหเรียบรอย 
๒)  สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี  
๓)  ไมนอกใจ 
๔)  รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได 
๕)  ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง 

ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย  พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้อง
ซาย ดังนี้  

๑)  เผื่อแผแบงปน  
๒)  พูดจามีน้ําใจ  
๓)  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
๔)  มีตนเสมอ รวมทุกขรวมสุข 
๕)  ซื่อสัตยจริงใจ 

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้  
๑)  เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน  
๒)  เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน  
๓)  ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได 
๔)  ไมละทิ้งในยามทุกขยาก 
๕)  นับถือตลอดถึงวงศของมิตร 

ขอสังเกตวาเพื่อนดี 
๑)  หามไมใหประพฤติในสิ่งที่ไมมีประโยชน 
๒)  ชักชวนใหประพฤติในสิ่งที่มีประโยชน 
๓)  ไมละทิ้งในสภาวะการณที่เลวราย๔ 

 

                                                  
๔ มิตฺตกถา ธมฺม. ข.๙๖.  



 ๑๑๖

ทิศที่ ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง  พึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ผูเปรียบเสมือน ทิศ
เบื้องลาง ดังนี้  

๑)  จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ 
๒)  ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู 
๓)  จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน 
๔)  มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให 
๕)  ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร 

คนรับใชและคนงาน แสดงน้ําใจตอนาย ดังนี้  
๑)  เร่ิมทํางานกอน  
๒)  เลิกงานทีหลัง 
๓)  เอาแตของที่นายให 
๔)  ทํางานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น 
๕)  นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร 

ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน  พึงแสดงความเคารพนับถือตอพระสงฆ ผู
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้  

๑)  จะทําสิ่งใด ก็ทําควรเมตตา  
๒)  จะทําสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา 
๓)  จะทําสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา 
๔)  ตอนรับดวยความเต็มใจ 
๕)  อุปถัมภดวยปจจัย ๔ 

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้  
๑)  หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว 
๒)  แนะนําสั่งสอนใหต้ังอยูในความดี 
๓)  อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี 
๔)  ใหไดฟงไดรูส่ิงที่ยังไมเคยฟง 
๕)  ชี้แจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
๖)  บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุขความเจริญ 



 ๑๑๗

ข)  ชวยเหลือทั่วทุกคน  โดยรวมสรางสรรคประสานสังคมใหดีงาม(กัลยาณธรรม)
สามัคคีมีเอกภาพ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  คือ   

๑)  ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ) 
๒)  ชวยทํากิจธุรการงานของทาน (ชวยดวยถวยคํา) 
๓)  ดํารงวงศสกุล (ชวยดวยชวยดวยกําลังแรงงาน) 
๔)  ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท (ชวยดวยรวมสรางสรรคและ

แกปญหา) 

หลักธรรมที่เปนคุณสมบัติของชีวิตครอบครัว  ในทางพระพุทธศาสนาก็ไดแนะนํา
วิธีการใชจายทรัพยไวเชนกันคือ  ใหแบงทรัพยออกเปนสวน ๆ  ดังนี้  ๑.สําหรับเลี้ยงบํารุงตนเองให
มีความสุข  ๒ - ๓.ทําประโยชนสองสวนใชสําหรับการลงทุนทํามาหากิน  ประกอบการงาน  ๔.เก็บ
งําไวใชในเวลาที่จําเปน  เชน  เจ็บไขไดปวย  เปนตน  การที่รูจักแบงทรัพยเพื่อการใชจายเชนนี้แลว  
ทรัพยนั้นก็จะกอประโยชนใหกับผูครอบครองอยางมาก  แตหากวา  ไมรูจักใชจาย  ทรัพยนั้นก็
อาจจะเปนเหตุนํามาซึ่งความทุกขใหกับผูครอบครองอยางไมมีส้ินสุด  การเอาชนะกันดวยศรัต
ราวุธทอนไมผิดธรรมศีลาจาริยวัตรเพื่อการเอาชนะเปนสําคัญความคิด เชนนี้เกิดขึ้นแลวเปน
อุปสรรคตอหลักธรรมดานเมตตากรุณา   

หลายครั้งที่ เราเคยไดทราบขาวอาชญากรรมที่มีพื้นฐานเดิมเกิดจากความรัก  
กลายเปนสนิมเกาะกินจิตใจใหเศราหมองดวยความเจ็บแคนผิดหวัง  และความแคนที่ฝงแนนสุด
จะถายถอนเพิ่มดวยการจองเวรกรผูกพยาบาทคาดโทษโจทกจําเลยจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกัน  
กลายเปนความผิดหวัง  และความแคนในที่สุด  จะเห็นวาความรักและความเมตตาหาย  ความ
ตายหรือหายนะก็เขามาแทนที่   เมื่อบิดามารดามีความรักความเมตตาตอบุตรธิดา  ไดชื่อวาเปน
พรหม  เปนบุคคลหาไดยาก  เปนบุพพการีชน คือ  บุคคลผูทําอุปการะกอน  คือผูมีพระคุณแกตน  
ไดแกบิดามารดา  ครูอาจารยเปนตน  ที่เปนผูใหกําเนิด  ผูอบรมส่ังสอนใหตนเปนคนดี  สวนคําวา  
กตัญูกตเวที  คือบุคคลผูรูอุปการะที่ทานทําแลว  และตอบแทน  แยกคําออกเปน  ๒  มี  กตัญู  
แปลวา  ผูรูสึกถึงบุญคุณที่เขาทําแกตน  คือ  ผูระลึกวาใครเคยทําดีเคยชวยเหลือเกื้อกูลตนมา  ก็
ยอมรับและไมลืมบุญคุณของผูนั้น  รวมถึงผูที่รูสึกถึงบุญคุณของสัตว  บุญคุณของที่อยูอาศัย  
บุญคุณของธรรมชาติแวดลอมที่ชวยใหตนไดรับความสะดวกสบาย  อยูเปนสุข  ความรูสึกของคน
กตัญู  รูคุณทานที่ทําตอเรามากอนแลว  กตเวที แปลวา  ผูประกาศบุญคุณของผูมีอุปการะแก
ตนมาดวยการทําอุปการะตอบแทน  คือผูที่สนองคุณของผูมีบุญคุณแกตนดวยความสํานึกใน
บุญคุณ  เชนเลี้ยงดูตอบแทน  เชื่อฟงคําสอน  เปนตน กตัญู  กตเวที  จัดเปน  ทุลลภบุคคล  คือ



 ๑๑๘

บุคคลที่หาไดยาก  เชนเดียวกับบุพพการี   เพราะคนเรามักลืมบุญคุณคนงาย ๆ  การกระทําตอบ
แทน  ทดแทนบุญคุณทาน  ปจจุบันธรรมทั้งสองประการนี้นับไดวาเปนบุคคลที่หาไดโดยยากใน
บานเมืองทุกวันนี้  

ฉะนั้น  ชีวิตของคนเราทุกคนเมื่อความเพียบพรอมจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความ
รักเรียน  รักพอรักแม  รักเคารพครูอาจารย  และประพฤติตนเปนประโยชนตอสวนรวม  ความสุข
หรือประโยชนที่จะไดรับ 

 
๔.๓  หลักกัลยาณธรรมสําหรับสังคม 
 ในที่นี้วาถึงระบบการพัฒนาบุคคลหรือกระบวนการของการศึกษาตามหลัก

กัลยาณธรรมเปนขั้นตอนในกระบวนการสูการพัฒนา แตละขั้นตอนมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
    ๔.๓.๑   หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม   
 หลักธรรมในการอยูรวมกันในสังคม  สมาชิกที่มีศีลธรรม  หรือมีมนุษยธรรม  ที่เรียก
คือ  เปนอารยชน มีธรรม  คือ  คุณสมบัติมีสุจริต  ความประพฤติชอบ  ๓  ประการ  ดังนี้ 
 ๑)  กายสุจริต  ความประพฤติสุจริตทางกาย  ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง  ประพฤติชอบ
ดวยกาย  ไดแก เวนจากการฆาสัตว  ลักทรัพย  และประพฤติผิดในกาม 
 ๒)  วจีสุจริต  ความประพฤติสุจริตทางวาจา  พูดสิ่งที่ดีงามถูกตอง  ประพฤติชอบ
ดวยวาจา  ไดแก  เวนจากการพูดเท็จ  พูดสอเสียด พูดคําหยาบ  และพูดเพอเจอ   
 ๓)  มโนสุจริต  ความประพฤติสุจริตทางใจ  คิดสิ่งที่ดีงามถูกตอง  ประพฤติชอบ
ดวยใจ  ไดแก  ไมโลภอยากไดของเขา ไมพยาบาทปองรายเขา  และไมเห็นผิดจากคลองธรรม๕    
 ดังกลาวขางตนเกี่ยวกับที่เรียกไดวาเปนอารยชน  โดยประพฤติตามอารยธรรม
ถูกตองดีงามยิ่งกวาสุจริตทั้งสามยิ่งขึ้น  ไดแก  ทางแหงกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ  คือ 
 -  ทางกาย  ๓ 
 ๑)  ละเวนการฆา  การสังหาร  การบีบค้ันเบียนเบียน  มีเมตตากรุณา  ชวยเหลือ
เกื้อกูลสงเคราะหอนุเคราะหกันและกัน 
 ๒)  ละเวนการแยงชิงลักขโมย  และการเอารัดเอาเปรียบ  โดยเคารพสิทธิใน
ทรัพยสินของกันและกัน 

                                                  
 ๕ ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 



 ๑๑๙

 ๓)  ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวงแหนของผูอ่ืน  โดยไมขม
เหงจิตใจ  หรือทําลายลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกัน 
 -  ทางวาจา  ๔ 
 ๔)  ละเวนการพูดเท็จ  โกหกหลอกลวง  โดยกลาวแตคําสัตย  ไมจงใจพูดใหผิดจาก
ความเปนจริงเพราะเห็นแกผลประโยชนใด ๆ 
 ๕)  ละเวนการพูดสอเสียด  ยุยง  สรางความแตกแยก   โดยพูดแตคําพูดที่
สมานฉันทและสงเสริมสามัคคี 
 ๖)  ละเวนจากการพูดคําหยาบคาย  สกปรกเสียหาย  โดยพูดแตคําสุภาพนุมนวล
ควรฟง ไพเราะออนหวาน 
 ๗)  ละเวนการพูดเหลวไหลเพอเจอ  โดยพูดแตจริง  มีเหตุมีผล  มีสารประโยชน  ถูก
กาลเทศะ 
 -  ทางใจ  ๓ 
 ๘)  ไมละโมบ  ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแตจะได  โดยคิดให  คิดเสียสละ  ทําใจให
เผื่อแผกวางขวาง 
 ๙)  ไมคิดรายมุงเบียดเบียน  หรือเพงมองในแงที่จะทําลาย  โดยตั้งความปรารถนา
ดี  แผไมตรี  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกกันและกัน  
 ๑๐)  มีความเห็นถูกตอง  เปนสัมมาทิฏฐิ  เขาใจในหลักกรรมวา  ทําดีมีผลดี  ทําชั่วมี
ผลชั่ว  โดยรูเทาความจริงที่เปนธรรมดาของโลกและชีวิต  มองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัย 
 ธรรม  ๑๐  ขอนี้  เรียกวา  กุศลกรรมบถ (ทางทํากรรมดี) บาง  ธรรมจริยบาง  อารย
ธรรมบาง  เปนรายละเอียดขยายความสุจริต  ๓  ขอ  ขางตนดวย  คือ  ขอ  ๑-๓  เปน  กายสุจริต  
ขอ  ๔-๓  เปน  วจีสุจริต  ขอ  ๘-๑๐  เปน  มโนสุจริต๖ 
 
 ๔.๓.๒  หลักธรรมสําหรับนักปกครอง และนักบริหารในสังคม 

  หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแมจะมีมากแตก็แบงไดเปนสองสวน คือ ธรรมที่
ใหผลในทางโลก คือ ข้ันโลกิยะ หรือข้ันพื้นฐานที่เปนมนุษยชาติ กับธรรมที่ใหผลทางธรรมขั้นสูง  
คือโลกุตระหรือข้ันนิพพานสมบัติ การศึกษาธรรมสําหรับคนทุกระดับทุกประเภทควรยึดหลักที่
ถูกตองตามแนวคําสั่งสอนของพระพุทธองค ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองคทรงแสดง

                                                  
๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๓. 



 ๑๒๐

หลักธรรมที่ชวยสงเสริมการปกครอง และการบริหารไวเปนอันมากที่ปรากฏในพระไตรปฎก และ
คัมภีรอ่ืน ๆ ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

- ราชสังคหวัตถุ ๔๗ ๑) บํารุงพืชพันธุธัญญาหาร (สสฺสเมธ) คือ การสงเสริม
การเกษตรใหสมบูรณ ปองกันการขาดแคลนอาหารจนเกิดทุพภิกขภัย (ขอนี้แสดงใหเห็นวา สมัย
พุทธกาลนั้นอาชีพหลักของประชาชนก็คือ การเกษตร จึงทรงเนนใหสงเสริมการเกษตร) แต
ถึงอยางนั้นแมในสมัยปจจุบันประชาชนจะมีอาชีพหลากหลาย ผูนําจะตองสงเสริมอาชีพตาง ๆ 
เหลานั้นตามที่ประชาชนแตะละกลุมมีความชํานาญ ใหสามารถผลิตไดมาก ๆ มีคุณภาพและลด
ตนทุนใหตํ่า 

๒) สงเสริมขวัญและกําลังใจขาราชการ (ปุริสเมธ) คือ การสนับสนุนคนดีมี
ความรูใหเจริญกาวหนาดวยยศตําแหนง ไมใชเสริมแตคนใกลชิด ที่ดีแตประจบสอพอ ซึ่งจะทําให
คนดีทอแท 

๓) ดูแลประชาชนอยางใกลชิด (สมฺมาปาส) คือ การสงเสริมใหประชาชน
สามารถชวยตัวเองได เชน ใหการศึกษาแกผูดอยโอกาส หาทุนใหคนยากจนไปประกอบอาชีพ
ตามที่เขาถนัดใหสามารถปรับปรุงผลผลิตใหมีคุณภาพสามารถทําเปนอาชีพเลี้ยงครอบครัวได 

๔) มีวาทะดูดด่ืมใจ (วาชเปยฺย) คือ รูจักพูด รูจักชี้แจงแนะนํารูจักทักทายไต
ถามทุกขสุข เปนกันเองกับคนทุกระดับ ใชถอยคําที่ไพเราะนาฟง ประกอบดวยเหตุผลเปนไปเพื่อ
ความสรางสรรค เสริมสรางความสามัคคี 

สวนที่นักปกครองจะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตนซึ่งจะเปนเสมือนเสื้อเกราะคอย
ปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น คือ คุณธรรมของพระราชา คุณธรรมนี้แมแต
ขาราชการหรือนักบริหารซึ่งอยูในตําแหนงที่สามารถใหคุณใหโทษแกผู อ่ืนไดก็ควรจะนําไป
ประยุกตใชดวย คุณธรรมเหลานี้ประกอบดวย 

- พรหมวิหาร ๔ นักปกครองตองเปนผูใหญ ถึงจะมีพระชันษา หรืออายุไมมาก แต
เมื่ออยูในตําแหนงราชา หรือผูปกครองก็ถือวาเปนใหญโดยตําแหนง ดังนั้นตองมีคุณธรรมของ
ผูใหญ ดังนี้๘ 

ความรัก (เมตฺตา) คือ ปรารถนาจะใหประชาชนไดรับประโยชนและประสบแต
ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน 
                                                  

๗ ที.ปา. (บาลี)  ๑๑/๓๕/๔๕,   ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๕/๔๕. 
๘ ที.มหา. (ไทย)  ๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 



 ๑๒๑

มีความสงสาร (กรุณา) คือ ปรารถนาจะใหประชาชนในแวนแควนหลุดพนจาก
ความทุกขยาก ใฝใจในการกําจัดทุกขและบํารุงสุขใหแกประชาชนอยูตลอดเวลา 

มีความเบิกบานยินดี (มุทิตา) คือ เมื่อผูใกลชิดหรือประชาชนอยูดีมีสุขหรือ
เจริญกาวหนา ก็พลอยยินดีเบิกบานใจ พรอมที่จะสงเสริมใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

มีใจเปนกลาง (อุเบกฺขา) คือ มองเหตุการณและปรากฏการณทุกอยางตาม
ความเปนจริง มีจิตใจเที่ยงตรงมั่นคง เมื่อมีคดีที่จะตองวินิจฉัยก็วินิจฉัยตามหลักการ เหตุผล และ
เที่ยงธรรม 

- อคติ ๔ นักปกครองตองเปนผูที่ปราศจากความลําเอียงเปนคนซื่อตรง ไมหวั่นไหว 
เอนเอียงดวยการใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดความลําเอียง ดังนี้๙ 

 ๓.๑ ลําเอียงเพราะชอบ (ฉนฺทาคติ) เชน คนที่ตนชอบหรือรักกระทําความผิด 
ก็ไมลงโทษตามโทษานุโทษ เปนตน 

 ๓.๒ ลําเอียงเพราะชัง (โทสาคติ) เชน คนที่ตนเกลียดกระทําถูกก็ไมพอใจ ถา
ทําผิดก็ซ้ําเติม เปนตน 

 ๓.๓ ลําเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ) เชน คนทําผิดมาฟองบอกวาคนอื่นเปน
ผูกระทําผิด ยังไมทันสอบสวนก็เชื่อตามฟองอยางไรเหตุผล ลงโทษคนถูกฟอง คนผิดเลยกลายเปน
ถูก คนถูกกลายเปนผิด เปนตน 

 ๓.๔ ลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) เชน กลัวอิทธิพล กลัวถูกตําหนิ กลัวถูกยาย 
กลัวไปเสียทุกอยาง จนไมกลาทําอะไร เปนตน 

 -  หลักทศพิธราชธรรม  หลักธรรมขอนี้ผูปกครองหรือพระมหากษัตริยทรงยึดถือ
และปฏิ บั ติ สืบ เนื่ องกันมาช านานทุกยุคทุกสมัย  ต้ั งแตยุคสมัยที่ปกครองด วยระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยจนถึงปจจุบันที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย เปนหลักธรรมที่มี
ความหมายที่กวางและยึดหลักปฏิบัติที่สามารถใชไดดีมาทุกยุคทุกสมัยมีเนื้อหาเปนหลักปฏิบัติ
ของผูปกครองหรือผูนําโดยตรงซึ่งหลักทศพิธราชธรรมนี้ ประกอบดวย  

ทาน (ทานํ) การให คือการสละทรัพยส่ิงของบํารุงเลี้ยง ชวยเหลือประชาราษฎร
และบําเพ็ญสาธารณประโยชน๑๐ 

                                                  
 ๙ ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.  
 ๑๐ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ 

๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๘๕-๒๘๗. 



 ๑๒๒

ศีล (สีลํ) ความประพฤติดีงาม คือสํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตสุจริต
รักษาเกียรติคุณใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎรมิใหมีขอที่ใครจะดู
แคลน 

บริจาค (ปริจฺจาคํ) การบริจาค คือเสียสละความสุขสําราญ เปนตนตลอดชีวิต
ของตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

ความซื่อตรง (อาชวํ) คือซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา  ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจไมหลอกลวงประชาชน 

ความออนโยน (มทฺทวํ) คือมีอัธยาศัยไมเยอหยิ่ง ไมหยาบคาย ไมกระดางถือองค 
มีความสงาเกิดแตทวงทีกริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไมใหไดความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง 

กําจัดบาป (ตป) คือแผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําย่ํายีจิตใจระงับ
ยับยั้งขมใจได ไมยอมใหหลงใหล หมกมุนในความสุขสําราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยู
สม่ําเสมอ หรืออยางสามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียร ทํากิจใหบริบูรณ 

ความไมโกรธ (อกฺโกธํ) คือไมเกรี้ยวกราด ลุอํานาจความโกรธจนเปนเหตุให
วินิจฉัยความและกระทําการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน
วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันราบเรียบเปนตัวของตัวเอง 

ความไมเบียดเบียน (อวิหึสา) คือไมบีบค้ันกดขี่ เชนเก็บภาษีขูดรีดหรือเกณฑ
แรงงานเกินขนาด ไมหลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียน ลงโทษอาญาแกประชา
ราษฏรเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

ความอดทน (ขนฺติ) คืออดทนตองานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อย
หนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูกหยันดวยคําเสียดสีถากถางอยางไรก็ไมหมดกําลังใจไมยอมละ
ทิ้งกรณีที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม 

ความไมคลาดธรรม (อวิโรธนํ) คือวางตนเปนหลักหนักแนนในธรรมคงที่ไมเอน
เอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําที่ดีราย ลาภสักการะ อิฏฐารมย อนิฏฐารมยใดๆนั้นสถิตมั่นในธรรม ทั้ง
สวนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรมคือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไมประพฤติใหคลาดเคลื่อนวิบัติไป 

๕. จักวรรดิวัตร  เปนหลักธรรมที่ชวยใหผูปกครองดําเนินกุศโลบายในทาง
การเมือง วัตถุประสงคของหลักจักรวรรดิวัตรนั้น เปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริงของสังคม
โดยสวนรวม โดยมุงสอนใหผูนําใชอํานาจเพื่อสรางสรรคความสงบสุข  และระบบเศรษฐกิจที่ดีของ



 ๑๒๓

ราษฏร และจุดมุงหมายสําคัญ คือ การอธิบายถึงวิธีการที่จะใชอํานาจทางการเมืองเพื่อราษฎร 
โดยเขาไปปรึกษาสมณพราหมณผูปฎิบัติชอบมีอยู ๑๒ ประการคือ๑๑ 

๕.๑  ถือธรรมเปนใหญ (ธมฺมาธิปเตยฺย) คือยึดความจริง ความถูกตองเปน
หลัก และจัดการรักษาปองกันและคุมครองอันชอบธรรม 

๕.๒  อนุเคราะหชนภายใน (อนฺโตชนํ) ใหความคุมครองรักษาอันเปนธรรมแก
ชน หรือชนภายใน เชน พระมเหสี พระโอรส พระธิดา ตลอดจนถึงผูปฎิบัติราชการ ในพระองค
ทั้งหมด โดยการอบรมสั่งสอนใหอยูในความสงบเรียบรอยดีงามเปนตน 

๕.๓  บํารุงกองทัพ (พลกาย) คือสงเคราะหเหลาทหารใหมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งจัดหายุทโธปกรณไวใหพรอม . 

๕.๔  เอาใจใสเจาเมืองตาง ๆ (ขตฺติย) คือ เอาใจใสดูแลเจาเมืองที่เปน
เมืองขึ้นใหสามารถดําเนินการปกครองไปไดอยางราบรื่น (ปจจุบันถึงจะไมมีเมืองขึ้นหรือหัวเมือง 
แตก็สามารถที่จะประยุกตใชกับจังหวัดตาง ๆ ที่กระจายอํานาจไปแลวใหสามารถดําเนินการ
ปกครองตนเองได หากมีปญหาขัดของก็ชวยเหลือแนะนําตามสมควร) 

๕.๕ ดูแลผูติดตาม (อนุยนฺต) คือ ขาราชบริพารที่ตามเสด็จ (ปจจุบันก็สามารถ
ประยุกตใชไดกับขาราชการทั้งหลายที่รับนโยบายไปปฏิบัติ) วาเขามีปญหา ในทางปฏิบัติอยางไร
หรือไม พรอมทั้งชวยหาทางแกปญหานั้น ๆ 

๕.๖ อนุเคราะหนักปราชญและคฤหบดี (พฺรามฺณคหบดี) คือ สงเสริม
นักวิชาการใหมีอิสระในทางวิชาการและชวยเหลือผูประกอบอาชีพตาง ๆ เชน แพทย พอคา ชาวไร
ชาวนาดวยการจัดหาทุนหรืออุปกรณตาง ๆ ในการประกอบอาชีพให เปนตน 

๕.๗ เอาใจใสชาวชนบท (นิคมชนบท) คือชวยเหลือประชาชน ในทองถิ่น
หางไกล ตลอดถึงชายแดนก็ไมทอดทิ้งใหอยูตามยถากรรม 

๕.๘ อุปถัมภพระสงฆ (สมณพฺราหมฺณ) คือ ทํานุบํารุงพระศาสนาโดยเฉพาะ
พระสงฆเปนผูสืบตออายุพระศาสนา จึงตองอุปถัมภบํารุงตามสมควรแกสมณวิสัย  

                                                  
๑๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๙๘-๓๐๑. 



 ๑๒๔

๕.๙ อนุรักษสัตว (มิคปกฺษี) คือ สัตวตาง ๆ ทั้งสัตว ๔ เทา ๒ เทา และสัตวปกที่
ควรสงวนหรือมีกฎหมายใหเปนสัตวสงวน ตองอนุรักษสัตวเหลานั้นไว เพื่อมิใหสูญพันธุ  

๕.๑๐ กําจัดอธรรม (มา อธรรมการ) คือ ปองกันมิใหอธรรม เชน พวก
มิจฉาชีพ พวกฆาตกรมีข้ึนในราชอาณาจักรหรือเขตการปกครองของตน ส่ิงใดที่เปนความชั่วราย
อันจะนํามาซึ่งความเดือดรอนแกประชาชน เรียกวาอธรรมทั้งนั้น ตองปองกันมิใหบังเกิดขึ้นในแวน
แควน หากเกิดขึ้นก็ตองกําจัดอยางเด็ดขาด  

๕.๑๑ แบงปนทรัพยสิน (ธนานุปทาน) คือ ชวยเหลืออนุเคราะหผูยากไรโดย
แบงปนทรัพยสินใหสําหรับเปนทุนในการประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อใหเขาเหลานั้นสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 

๕.๑๒ ปรึกษานักปราชญ (สมณพฺราหมฺณปริปุจฺฉา) คือ ปรึกษาหารือทานผู
เปนนักปราชญ (สมณพราหมณ) เพื่อใหรูชัด รูแจง และรูอยางถูกตอง ในการวินิจฉัยปญหาตาง ๆ  

๖. สัปปุริสธรรม ๗  สําหรับบุคคลผูเปนสัตบุรุษนั้น พระพุทธเจาตรัสวาตองมี
คุณสมบัติ ๗ ประการ เรียกวา สัปปุริสธรรม แปลวาธรรมที่ทําใหคนเปนสัตบุรุษ๑๒ ดังนี้ 

๖.๑ รูจักเหตุ (ธมฺมฺุตา) คือ รูจักหลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายที่
ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต รูและเขาใจสิ่งที่ตนตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวา
ตําแหนง ฐานะการงานของตน มีหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบอยางไร แคไหน มีอะไรเปน
หลักการ  

๖.๒ รูจักผล (อตฺถฺุตา) คือ รูความหมายและความมุงหมายของหลักการที่ตน
ปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาตําแหนง ฐานะ ภาระหนาที่นั้น ๆ เขากําหนดไว
เพื่ออะไร งานที่กําลังทําอยูนั้น เมื่อทําเสร็จแลวจะบังเกิดผลอยางไรบาง จะเปนผลดีหรือผลเสียอยางไร 

๖.๓ รูตน (อตฺตฺุตา) คือ รูตามความเปนจริงวา ตัวเรานั้น วาโดยฐานะ 
ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน เปนอยางไร มีอยูมากนอยเพียงใด 
แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมตามนั้น กระทําการตาง ๆ ใหสอดคลองถูกจุดที่จะสัมฤทธิ์ผล
ตลอดจนแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

                                                  
 ๑๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 



 ๑๒๕

๖.๔ รูประมาณ (มตฺตฺุตา) คือ รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูดการ
ปฏิบัติภาระกิจการงานตาง ๆ พรอมทั้งรูประมาณในการจับจายใชสอยทรัพยที่หามาได ไมใชจาย
เกินตัว ไมทําอะไรตามความพอใจชอบใจของตน แตจะทําตามความพอดีแหงเหตุปจจัยหรือ
องคประกอบที่จะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญาจักษุ 

๖.๕ รูกาล (กาลฺุตา) คือ รูเวลาที่เหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใชในการ
ปฏิบัติหนาที่การงาน ตลอดจนเวลาที่ตนจะตองปฏิบัติเกี่ยวของกับผูอ่ืน เชนรูวา เวลาไหน ควรทํา
อะไร อยางไร และทําใหตรงเวลาทันเวลา เหมาะและถูกเวลา พรอมทั้งรูจักกะเวลาหรือวาง
แผนการใชเวลาอยางไดผล 

๖.๖ รูชุมชน (ปริสฺุตา) คือ รูจักถิ่น รูจักชุมชน รูการอันควรประพฤติปฏิบัติ
ในทองถิ่นชุมชน เชน ชุมชนนี้มีภูมิหลังและความรูความเชื่อถืออยางไร เมื่อเขาไปหาควรทํา
กิริยามารยาทตลอดจนคําพูดที่ใชควรเปนอยางไรเพื่อมิใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนการดูถูกหรือ
ไมใหเกียรติแกชุมชน ขาราชการทุกคนตองรูเร่ืองชุมชนเปนอยางดี 

๖.๗ รูบุคคล (ปุคฺคลฺุตา) คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวา
โดยอัธยาศัย ความรูความสามารถ คุณธรรม ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธาของใครเปนอยางไร 
และรูจักที่จะปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ดวยดี เปนตน 

นอกจากหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา จะชวยสงเสริมการปกครองใหเปน
ธรรม ดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอมาแลวนั้น อีกสวนหนึ่งหลักธรรมที่เปนสวนชวยเสริมสรางคุณลักษณะ
ของการเปนผูนําหรือนักบริหารที่ดี องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเกี่ยวกับบุคคลที่จะเขา
มาเปนคนสําคัญในการบริหารประเทศชาติและใชอํานาจที่ประชาชนมอบใหนั้น ไมวาจะเปนใน
อดีต หรือแมแตปจจุบันนี้ จะตองเปนบุคคลผูที่เปนบัณฑิต เปนสัตบุรุษ มีความรู ความสามารถ
และมีคุณธรรมในการบริหาร ดังนี้ 

๑. จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการไกล เชน ถาเปนพอคาหรือนักบริหารธุรกิจตอง
รูวาซื้อสินคาที่ไหนไดราคาถูกแลวนําไปขายที่ไหนจึงไดราคาแพง ในสมัยนี้ตองรูวาหุนจะขึ้นหรือ
จะตก ถาเปนนักบริหารทั่วไป ตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้
ตรงกับภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill คือ ความชํานาญในการใชความคิด๑๓ 

                                                  
๑๓ องฺ.ติกฺก. (ไทย)  ๒๐/๔๕๙/๑๔๖. 



 ๑๒๖

๒. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน พอคาเพชรตอง
ดูออกวาเปนเพชรแทหรือเพชรเทียม  แพทยหัวหนาคณะผาตัดตองเชี่ยวชาญการผาตัด  
คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําวา Technical Skill คือความชํานาญดานเทคนิค 

๓. นิสสยสัมปนโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี  เชน  
พอคาเดินทางไปคาขายตางเมืองก็มีเพื่อนพอคาในเมืองนั้น ๆ ใหที่พักอาศัยหรือใหกูยืมเงินเพราะมี
เครดิตดี  นักบริหารที่ดีตองผูกใจคนไวได  คุณลักษณะที่สามนี้สําคัญมาก   “นกไมมีขน คนไมมีเพื่อน 
ข้ึนสูที่สูงไมได” ขอนี้ตรงกับคําวา Human Relation Skill คือความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 

คุณลักษณะทั้ง  ๓  ประการมีความสําคัญมากนอยตางกัน  นั้นขึ้นอยูกับระดับของนัก
บริหาร  ถาเปนนักบริหารระดับสูงที่ตองรับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคนจํานวนมาก  
คุณลักษณะขอที่ ๑ และขอที่ ๓  สําคัญมาก  สวนขอที่ ๒  มีความสําคัญนอยเพราะเขาสามารถใช
ผูใตบังคับบัญชาที่มีความชํานาญเฉพาะดานได 

คุณลักษณะของนักบริหารที่ดีที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะนํามาพิจารณาก็คือ๑๔  

๑. รูอะไรผิดอะไรถูก (ทิฏเฐ ธมฺเม จ  โย อตฺโถ) หมายถึง “การรูจักสิ่งที่กอประโยชน
ในปจจุบัน” ความหมายที่แทก็คือ รูอะไรผิดอะไรถูกนั่นเอง คนที่จะเปนบัณฑิตเขามาเปนนัก
บริหาร ทําอะไรตองรูวาอะไรผิดอะไรถูก มิใชสักแตวากมหนากมตาทํางานโดยไมรูอะไรเปนอะไร 
เห็นคนอื่นทําก็ทําตามพอถูกถามวาทําไมถึงทํา ก็ตอบไมได เขาลักษณะโงขยันนั่นเอง 

๒. รูอะไรควรไมควร (โย จตฺโถ สมฺปรายิโก) หมายถึง เพียงรูอะไรผิดอะไรถูกยังไมพอ 
ตองรูลึกเขาไปอีกวาสิ่งที่ถูกหรือผิดนั้น สมควรหรือไมสมควรเพียงใด ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับ
กาลเวลา สถานที่ บุคคล ฯลฯ ก็ได ส่ิงที่ถูกตองนั้นมิใชวาจะเหมาะสมเสมอไป เชน ยารักษาโรค
ขนานเดียวกัน มิใชวาจะใชไดผลกับคนไขทุกคน ตองพิจารณาถึงภูมิหลังของคนไขนั้น ๆ วาเคยแพ
ยาอะไรบาง หรือมีโรคแทรกซอนอื่น ๆ อีกหรือไมมิฉะนั้นยาที่ใหไปแทนที่จะเปนคุณแตอาจ
กลายเปนโทษก็ได ในทํานองเดียวกัน การทํางานทุกอยาง นอกจากจะยึดความถูกตองแลว ยังตอง
คํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสมตอสถานการณ และสภาพแวดลอมดวย 

๓. รูจักประโยชนและมิใชประโยชน (อตฺถาภิสมยา ธีโร) เมื่อรูวาสิ่งที่ทํานั้นถูกตอง 
เหมาะสม จะตองพิจารณาตอไปวาจะกอใหเกิดประโยชนอยางคุมคาหรือไมเพียงใด ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือ
                                                  

๑๔ วิรัช ถิรพันธุเมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก 
จํากัด, มปป.), หนา ๗๑-๗๓.  



 ๑๒๗

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นนั้นสําหรับคนกลุมใดถาเปนประโยชนของคนสวนนอยหรือเพียงบางคนก็ใช
ไมได หรือเกิดประโยชนแตไมประหยัดก็ใชไมไดเชนกันสิ่งที่จะถือวาเปนประโยชนตองเปน
ประโยชนของคนสวนใหญ ภาษาทางศาสนาทานเรียกวา “ประโยชนอยางยิ่ง” 

สรุปจากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยพบวา การประยุกตหลักธรรมาธิปไตยมาใชในการ
ปกครอง โดยเนนที่ตัวผูปกครองและผูบริหาร ซึ่งผูปกครองตามแนวพระพุทธศาสนานั้น จะตองเปนผู
ที่มีคุณลักษณะที่ดี และมีศีลธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในธรรม ใชธรรมในการปกครองพัฒนา
ประเทศชาติ (ธรรมาธิปไตย) คุณลักษณะของนักปกครองที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนานั้น มีหลักคํา
สอนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ซึ่งเปนสวนชวยเสริมใหสามารถเปนผูปกครองที่ดีไดตอง
ประกอบดวยองคประกอบ ๓ สวนดวยกัน คือ 
 ๑.  สวนที่เปนบทบาท บทบาทของพระราชาหรือนักปกครองจะตองถือปฏิบัติเพื่อเปน
แบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชา หรือผูใตปกครอง เพราะถาผูปกครองหรือผูนํา ๆ ไปในทางที่ผิด 
ผูตามก็จะตามไปผิดดวย  
 ๒.  คือ สวนที่เปนหนาที่ สวนที่พระราชาหรือนักปกครองจะตองปฏิบัติ ที่สําคัญที่สุด
ก็คือ ราชสังคหวัตถุ ๔  ๑. (สัสสเมธะ) บํารุงพืชพันธุธัญญาหาร  ๒. (ปุริสเมธะ)สงเสริมขวัญและ
กําลังใจขาราชการ  ๓. (สัมมาปาสะ) ดูแลประชาชนอยางใกลชิด  ๔. (วาชเปยะ)มีวาทะดูดดื่มใจ  
 ๓.  สวนที่เปนคุณธรรม เปนสิ่งที่พระราชาหรือนักปกครองจะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นใน
ตน ไดแกคุณธรรม คุณธรรมเหลานี้ประกอบดวย ๑). พรหมวิหาร ๔  ๒). อคติ ๔      ๓). หลัก
ทศพิธราชธรรม ๔). จักวรรดิวัตร รายละเอียดดังที่กลาวมาแลวในเบื้องตน 

 อีกสวนหนึ่งบุคคลที่จะเขามาเปนบุคคลสําคัญในการบริหารประเทศชาติและใช
อํานาจที่ประชาชนมอบใหนั้น ไมวาจะเปนในอดีต หรือแมแตปจจุบันนี้ จะตองเปนบุคคลผูที่เปน
บัณฑิต เปนสัตบุรุษ มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมในการบริหารงาน และในทาง
พระพุทธศาสนาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดตรัสถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคล
ที่จะเขามาทําหนาที่ในการบริหาร และเปนนักบริหารที่ดี คือ ดังนี้ 

 ๑). มีปญญามองการไกล (Conceptual Skill) คือ ความชํานาญในการใชความคิด 
 ๒). จัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Technical Skill) คือความ

ชํานาญดานเทคนิค 
 ๓). พึ่งพาอาศัยคนอื่นไดเพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี (Human Relation 

Skill) คือ ความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ 
  ๔). รูอะไรผิดอะไรถูก การรูจักสิ่งที่กอประโยชนในปจจุบัน  



 ๑๒๘

 ๕). รูอะไรควรไมควร เพียงรูอะไรผิดอะไรถูกยังไมพอ ตองรูลึกเขาไปอีกวาสิ่งที่ถูก
หรือผิดนั้น สมควรหรือไมสมควรเพียงใด  

 ๖). รูจักประโยชนและมิใชประโยชน เมื่อรูวาสิ่งที่ทํานั้นถูกตอง เหมาะสม จะตอง
พิจารณาตอไปวาจะกอใหเกิดประโยชนอยางคุมคาหรือไมเพียงใด 

สรุปวิเคราะห  การใชหลักธรรมาธิปไตย คือ การถือธรรม ความถูกตอง ความดีงาม 
และเหตุผลเปนใหญ บุคคลผูเปนธรรมาธิปไตย พระพุทธศาสนาสอนวา เมื่อมนุษยตองการความดี
งามประโยชนสุขแกบานเมือง มนุษยก็ตองยึดถือหลักที่เรียกวา “ธรรม” คือ ถือเอาธรรมเปนใหญ ที่
ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ธรรมาธิปไตย เพราะถามนุษยไมถือเอาธรรมเปนใหญ ไมถือหลักการ    
ไมเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขที่แทเปนมาตรฐาน เปนใหญ ก็จะทําให
มนุษยมีจิตใจเอนเอียงหรือเขวไป กลายเปนยึดถือเอาตัวตนเปนใหญ หรือความนิยมเสียง
สรรเสริญของชาวโลกเปนใหญ  

จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่พึง
ปฏิบัติตอกัน การดํารงอยูในสังคมดวยการยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตใชชีวิตอยางมีสติ มี
ธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันโดยใชหลักเหตุผล 
ความถูกตอง ความดีงาม เปนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวย
ธรรม เพราะเมื่อบุคคลมีธรรม พึ่งธรรมในการดําเนินชีวิต ใชธรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันก็จะหมดไป เพราะบุคคลใน
สังคมอยูรวมกันดวยเหตุผล ใชความถูกตอง ความดีงาม และเมื่อคนใชธรรมในการดําเนินชีวิต
แทนที่จะกอปญหาเพิ่ม แตบุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมจะชวยสรางสรรคสังคมพัฒนาสังคมใหเกิด
ความสงบสุขรมเย็น เปนสังคมที่พึงปรารถนาของทุกคนในที่สุด 

๔.๔  หลักกัลยาณธรรมสําหรับเยาวชน 

พระพุทธศาสนาทั้งสวนที่เปนหลักธรรมคําสอนเรียกชื่อวาสัตถุศาสนทั้งปริยัติ  ปฏิบัติ  
และปฏิเวธ  รวมเรียกวา สัทธรรม๑๕ ตลอดจนสถานบันคือพระสงฆตามวัดวาอาราม  เปนตน  ไดมี
สวนรวมอยางสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ในอดีตที่
ผานมาพระสงฆไดเปนผูนําในการพัฒนา  เปนผูนําดานจิตใจ  และทางปญญาของคนในชุมชน  
พระสงฆเปนครูอาจารย  คนมีการศึกษาตลอดทั้งผูนําระดับสําคัญทั้งหลายลวนเลาเรียนไปจากวัด  

                                                  
 ๑๕ สัทธรรม หมายถึง  ธรรมที่ดี, ธรรมที่แท, ธรรมของคนดี  ธรรมของสัตบุรุษ.  



 ๑๒๙

เมื่อไปอยูในชุมชนก็ใชความรูหลักธรรมวินัยและวิทยาการที่ไดศึกษาจากวัดเปนศูนยกลางการ
พัฒนาชุมชน  เปนศูนยกลางการศึกษา ศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรมตาง ๆ  พัฒนาขึ้นในวัด  
และเผยแพรไปจากวัด  วัดเปนสถาบันชี้นําสถาบันครอบครัวและชุมชนในการดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพการงานใหเจริญกาวหนาและอยูรมเย็นเปนสุขตามสมควรแกการประพฤติและ
ปฏิบัติ 

๔.๔.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน 
 ตามความหมายทั่วไป หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่พยายามจะขัดเกลา 
ความคิด จิตใจ และพฤติกรรม ใหเปนไปในทางที่ถูกตองหรือความสามารถของเยาวชน ในการ
เขาใจชีวิต และสิ่งแวดลอมที่กําลังเผชิญอยูอยางถูกตอง สามารถคาดการณการแสวงหาแนวทาง
ตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ในการตัดสินใจอยางวิเคราะห และสมเหตุผล ความหมายของ
องคการอนามัยโลก (WHO) ทักษะชีวิตจะตองมีองคประกอบทักษะชีวิต ซึ่งสามารถแบงตาม
พฤติกรรมการเรียนรูได ๓ ดาน คือ  ดานพุทธิพิสัย ไดแก ความคิดวิเคราะห วิจารณ เปน
ความสามารถที่จะวิเคราะห แยกแยะ ขอมูล ขาวสาร ปญหา และสถานการณตางๆ รอบตัว 
ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไมยึดติดอยูในกรอบ  
ดานจิตพิสัย ความตระหนักรูในตน เปนความสามารถคนหา และเขาใจในจุดดี จุดดอยของตนเอง
และความแตกตางที่บุคคลอื่นมีกับบุคคลอื่น ไมวาจะในแง ความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา 
ศาสนา สีผิว ทองถิ่น สุขภาพ ความเห็นใจผูอ่ืน เปนความสามารถในการเขาใจ ความรูสึกและเห็น
อกเห็นใจบุคคลที่แตกตางจากเรา ไมวาในดานเพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว ทองถิ่น 
สุขภาพ ความภูมิใจในตนเอง หมายถึง ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา ความมีน้ําใจ รูจักให รูจักรับ 
คนพบ และภูมิใจ ในความสามารถตางๆ เชน สังคม ดนตรี กีฬา และศิลปะของตนเอง โดยมิได
สนใจอยูกับรูปรางหนาตา เสนห หรือความสามารถทางเพศ หรือการเรียนเกงเทานั้น ความ
รับผิดชอบตอสังคม หมายถึง ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม ดานทักษะพิสัย ทักษะการ
สรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร เปนความสามารถในการใชคําพูด และภาษาทาทางเพื่อส่ือสาร
ความรูสึก นึกคิดของตนเอง และความสามารถในการรับรูความรูสึกนึกคิด ของอีกฝายหนึ่ง ไมวา
จะในการแสดงความตองการ ความชื่นชม การปฏิเสธ การสรางสัมพันธภาพ๑๖ ทักษะการตัดสินใจ
และการแกปญหา เปนความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะห

                                                  
 ๑๖ สมใจ ปราบผล, ทักษะชีวิตแบบมีสวนรวม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ บริษัท แคนดิด 
มีเดีย จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๑๐ – ๑๒. 



 ๑๓๐

ขอดีขอเสีย ของแตละทางเลือก ประเมินทางเลือก ตัดสินใจ เลือกทางแกปญหาที่เหมาะสมและลง
มาแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  
 พุทธทาสภิกขุ ไดนําเสนอการแกปญหาแบบหลักการกวางๆ วา เยาวชนควรที่จะมี
โอกาสไดเขาบวชเรียนเปนสามเณร เพื่อจะเขาสัมผัสธรรมะไดโดยงาย ปลูกฝงเยาวชนใหเปน
อภิชาตบุตร โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอม หรือการอบรมสั่งสอน ฝกฝนจิตของเยาวชนใหมีจิต
คิดเสียสละ คิดให ฝกใหเยาวชนไดรูจักศีลธรรม วัฒนธรรม ความมีระเบียบ รูจักการเปนอยูที่เรียบ
งาย มีความสงบสุข มีศีลสมบูรณ แบบลักษณะเปน ทิฏฐธรรม คือ เวนอบายมุข ๖ ประการ ใหรูจัก
โลกอื่นและโลกุตตระดวย พรอมกับรูจักเขาใจ และปฏิบัติไดในเรื่องของความจริง ความดี ความ
งาม ความถูกตอง ความยุติธรรม๑๗  
  
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาวไวเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนวา การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนนั้นควรพัฒนาทั้ง ๔ ดาน ไดแก ดานกาย เปน 
การศึกษา เพื่อใหรูจักใชอายตนะและอวัยวะทั้งหลาย มีมือ เทา ปาก ตา เปนตน ทั้ง กาย วาจา ให
มีความสัมพันธที่เกื้อกูลกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ดานศีล เพื่อการศึกษา การมีความสัมพันธที่
เกื้อกูลกับเพื่อนมนุษยในสังคมอยางมีระเบียบ มีระบบ มีวิธีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีวินัย 
ดานจิต เปนการศึกษาเพื่อฝกจิตใหเปนสมาธิ คือไมใหวอกแวก กระสับกระสาย ใหรูจัก มนสิการ 
และมีโยนิโสมนสิการ ทั้งนี้เพราะโลกนี้เต็มไปดวยพลังงาน (กระแสจิต) จิตจึงตองมีการควบคุมจิต
เปนนาย กายเปนบาว การทําจิตใจใหเจริญ งอกงาม ข้ึนในความดี ความเขมแข็ง มั่นคง สงบสุข 
และอิสระ ในการกระทําซึ่งการแสดงออกทั้งทางกาย หรือ คําพูดทั้งหลาย ลวนออกมาจากจิต
ทั้งสิ้น ดังพุทธพจน ในพระธรรมบท ขุททกนิกาย “มโนปุพฺพงฺ คมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา“ 
แปลความวา “ธรรม (คือการกระทําที่เปนกุศลและอกุศล) ทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐ
สุดสําเร็จดวยใจ” ดวยเหตุนี้ การกระทําใหจิตมีสมาธิเพื่อใหเกิดพลัง จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
ดานปญญา เปนการศึกษา อบรม พัฒนาปญญา ใหเกิดความรูแจงใหรูจักสิ่งทั้งหลาย ตามความ
เปนจริง (ยถา ภูตํ) เปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความคิดหาเหตุผล และการหยั่งรูความ
จริง จนเขาถึงอิสรภาพมีชีวิตที่ดีงาม ปลอดทุกข ปราศจากปญหา ปญญาแบงเปน ๒ ชนิด  คือ 

                                                  
 ๑๗ พุทธทาสภิกขุ, เยาวชนกับศีลธรรม ชุดธรรมโฆษณ, พิมพครั้งที่ ๒, (สุราษฎรธานี: โรงพิมพ
มูลนิธิธรรมทาน, ๒๕๓๗), หนา ๑๑๗.  
 



 ๑๓๑

โลกียปญญา หมายถึง ปญญาขั้น โลกียะ ไมเปนไปเพื่อส้ินกิเลสตัณหา โลกุตตรปญญา หมายถึง 
ปญญาขั้น โลกุตตระ ที่เปนไปเพื่อส้ินกิเลสตัณหา ไดแกความรูในอริยสัจ ๔ โดยตรง๑๘ 
 ดนัย ไชยโยธา ไดอธิบายอริยสัจ ๔ และโลกุตตรธรรม ไวในพื้นฐานทางสังคมวิทยา
การศึกษาวา โลกุตตรธรรม ที่ต้ังอยูบน อริยสัจ ๔ มีดังนี้ ทุกขอริยสัจ ความรูเร่ืองลักษณะของ
ความทุกข หลักธรรมขอนี้ สอนวา กระบวนการแหงการพัฒนาทักษะชีวิตตองเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาทั้งทางกายภาพ เชน ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย และทั้งจิตภาพ เชน 
ความไมสมปรารถนา การประสบกับส่ิงที่ไมปรารถนา และการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเหลานี้ เปน
ตน ลวนกอใหเกิดความทุกข เยาวชนจะนําทักษะในการปรับเปลี่ยนของความทุกขนี้ไดอยางไรก็
ตองอยูที่การเขาใจความจริงตามสภาวธรรม คือ ไมยึดติดรางกายและความคิดตางๆ ในสภาพ
เชนนี้ ที่เรียกวา ความทุกข พระพุทธศาสนา สอนวา ความดับทุกขเปนสิ่งที่พึงจะเรียนรู ทําความ
เขาใจเพื่อหาทางแกไข สมุทัย ไดแกเหตุแหงความเกิดทุกข พระพุทธศาสนา สอนวาปรากฏการณ
ตางๆ มิไดเกิดขึ้นมาลอยๆ ทุกอยางยอมมีสาเหตุหรือที่มา สาเหตุหรือที่มา เรียกวา สมุทัย เหตุที่
ทําใหเกิดทุกข คือ ตัณหา ๓ ประการ ไดแก กามตัณหา ความอยากไดในสิ่งที่ไมเคยได ไมเคยมี 
ภวตัณหา เมื่อไดตามที่อยากแลว ก็อยากใหมันคงสภาพเดิม วิภวตัณหา ความไมพอใจในสภาพ
ที่ตนเปนอยูในปจจุบัน อยากจะใหมันหมด หรือพนจากสภาพนั้น ทุกขนิโรธ ไดแกความดับสนิท
แหงทุกข คือ การสลัดตัณหา ๓ ประการ อันเปนเหตุแหงทุกขนั้นได ข้ันตอนแหงการดับตัณหา
เรียกวา อริยมรรคมีองค ๘ มรรค ไดแกหนทางที่จะนําไปสูความดับทุกข หรือ ดับตัณหานั้น 
ยอมข้ึนอยูกับ ศีล สมาธิ ปญญา อันถือเปนขอปฏิบัติ ที่จะใหปจเจกชน ถึงความดับทุกขได๑๙ 
 ตามหลักการของการศึกษาในพระไตรปฎก ไดกลาวไว เกี่ยวกับเร่ือง พุทธภาวนา 
ก็คือ ในเรื่องไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา ) ซึ่งปรากฏอยูในสุตตันตปฎก เลมที่ ๙ ทีฆวรรค สีล
ขันธวรรค สุภะสูตรที่ ๑๐ หนาที่ ๑๙๗ – ๒๑๒ ที่กลาวไว ในรูปของปุจฉา วิสัชชนา สวนเลมที่ ๑๑ 
ที.ปาสาทิกสูตร สังคีต ปาฎิกวรรค สิกขา ๓ สูตรที่ ๑๐ ไดอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองของพุทธภาวนาไว 
ดังนี้ 
 สิกขา ๓  ไดแก  ๑. อธิสีลสีกขา (สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง) ๒. อธิจิตตสิกขา (สิกขา คือ 
จิตอันยิ่ง) ๓. อธิปญญาสิกขา (สิกขา คือ ปญญาอันยิ่ง) 

                                                  
 ๑๘ พระธรรมปฎก, พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย, พิมพ ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, มปป), หนา ๓๙. 

 ๑๙ ดนัย ไชยโยธา, พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ โอเอส พริ้นติ้ง
เฮาส, ๒๕๓๔), หนา ๑๒๗ – ๑๓๐. หนา ๒๘ – ๑๔๑. 



 ๑๓๒

 ภาวนา ๓  ไดแก  ๑. กายภาวนา (การอบรมกาย) ๒. จิตตภาวนา (การอบรมจิต)  
๓. ปญญาภาวนา (การอบรมปญญา) 
 สติปฎฐาน (ธรรมเปนที่ต้ังแหงสติ) ๔  ไดแก  ๑. พิจารณา เห็นกายในกายอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได  ๒. พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัส ในโลกได  ๓. 
พิจารณาเห็นจิตในจิตที่มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัส ในโลกได  ๔. 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และ
โทมนัส ในโลกได๒๐ 
 สติปฏฐาน หมายถึง ธรรมอันเปนที่ต้ังแหงสติ ขอปฏิบัติมีสติเปนประธาน การตั้งสติ
กําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็น เทาทันตามความเปนจริง การมีสติกํากับดูส่ิงตาง ๆ และ
ความเปนไปทั้งหลาย โดยรูเทาทันตามสภาวะของมัน ไมถูกครอบงําดวยความยินดี ยินราย ที่ทํา
ใหมองเห็นเพี้ยนไปตามอํานาจกิเลส มี ๔ อยาง คือ ๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน การตั้งสติ
กําหนดพิจารณากาย การมีสติกํากับดูรู เทาทันกายและเรื่องกาย ๒. เวทนานุปสสาสติปฏฐาน 
การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา การมีสติกํากับดูรู เทาทันเวทนา ๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต การมีสติกํากับดูรู เทาทันจิตหรือสภาพและอาการของจิต  ๔. ธัมมา
นุปสสนาสติปฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม การมีสติกํากับดูรูเทาทันธรรม, เรียกสั้น ๆ วา 
กาย เวทนา จิต ธรรม๒๑ 
 
 ในพระไตรปฎก ภาคนิทเทส สูตรที่ ๙ หมวดอิริยาบถ ไดกลาวไววา 
 สติปฏฐาน ๔ ไดแก ๑. การพิจารณา ลมหายใจเขา – ออก ใหเห็นการไหลเขา – ออก 
ติดตอกันเปนลํายาว, ยาว – ส้ัน สลับกันไป (ภาคนิทเทส น.๕๔.)  ๒. พิจารณาอิริยาบถ คือ การ
เดิน ยืน นั่ง นอน ใหรูความเปนไปของอิริยาบถนั้น (ขอ ๑ – ๒ ใชกับเด็กอายุ ๑๒ – ๒๐ ป) พออายุ 
๒๑ – ๒๕ ป เร่ิมเปนผูใหญ ใหเพิ่มขอ ๓ และ ๔ คือ  ๓. พิจารณาสติ สัมปชัญญะ คือ ความ
รูสึกตัว ในการเคลื่อนไหวรางกาย เชน กาวไป, ถอยกลับ, การคูแคนเขา – ออก กําหนดใหรู
อิริยาบถนั้น ๆ 

                                                  
 ๒๐ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๔๗/๒๗๒. 
 ๒๑ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๙๖. 



 ๑๓๓

๔. ใหพิจารณา ส่ิงปฏิกูล คือ พิจารณาอาการ ๓๒ ในกายตนมีผม ขน เล็บ ฟน หนัง ฯลฯ ใหเห็นวา
เปนของนาเกลียด๒๒   
 จากการศึกษาเอกสารเพิ่มเติม   คําวาพุทธภาวนาหมายถึง การฝกหัดอบรม ขัดเกลา 
กาย วาจา จิตใจ และปญญาใหยิ่งขึ้นไป รวมสรุปมาเปนสิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา และในพระ
สุตตันตปฎก เลมที่ ๒๐ อธิบายไวต้ังแตเร่ิม ปฐมสิกขัตตยสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตรอธิบายไดดังนี้ 
 ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ ประการนี้ 
 สิกขา ๓ ประการ อะไรบาง คือ 
 ๑.อธิสีลสิกขา ๒.อธิจิตตสิกขา ๓.อธิปญญาสิกขา 
 อธิสีลสิกขา เปนอยางไร 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกวา  
อธิสีลสิกขา 
 อธิจิตตสิกขา เปนอยางไร 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัย สงัดจากกามทั้งหลาย ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกข ไมมีสุข 
มีสติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาอยูนี้ เรียกวา อธิจิตตสิกขา 
 อธิปญญาสิกขา เปนอยางไร 
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชัด ตามความเปนจริง “นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา” นี้เรียกวา อธิปญญาสิกขา 

วาดวยไตรสกิขา สูตรที่ ๒ 
ภิกษุผูมีความเพียร   มีความเขมแข็ง 
มีปญญา    เพงพินิจ มีสติ 
คุมครองอินทรีย    ครอบงําทุกทิศดวยอัปปมาณสมาธิ 
ประพฤติอธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา 
เมื่อกอนฉันใด    ภายหลังก็ฉันนั้น 
ภายหลังฉันใด    เมื่อกอนก็ฉันนั้น 
เบื้องต่ําฉันใด    เบื้องบนก็ฉันนั้น 
เบื้องบนฉันใด    เบื้องต่ําก็ฉันนั้น 
กลางวันฉันใด    กลางคืนฉันนั้น 
กลางคืนฉันใด    กลางวันก็ฉันนั้น 

                                                  
 ๒๒ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๓๓๕/๓๐๔. 



 ๑๓๔

ภิกษุเชนนั้น    บัณฑิตกลาวเปนนักศึกษา 
เปนนักปฏิบัติ    และมีความประพฤติบริสุทธิ์ 
ภิกษุเชนนั้น    บัณฑิตกลาววาเปนผูตรัสรูชอบ 
เปนนักปราชญ    เปนผูถึงที่สุดแหงการปฏิบัติในโลก๒๓ 

 จากขอความคําอธิบายขางบนของทุติยสิกขัตตยสูตร มีความหมายวา พระภิกษุผูมี
ความเพียร มีความเขมแข็ง มีปญญา เพงพิจารณาแตสติตลอดเวลา ในการคุมครองกาย ยอม
ครอบงําทุกทิศดวยอัปปมาณสมาธิ (สมาธิที่สัมปยุตดวยอรหัตมรรค) และศึกษาประพฤติอยูในศีล 
จิต ปญญา อยางสม่ําเสมอ ทั้งแตตนและปลาย เหมือนกับวา เมื่อคร้ังกอนปฏิบัติอยางไร คร้ังหลัง
ก็ปฏิบัติอยางนั้น เหมือนเบื้องบนและเบื้องลาง ฉันใดก็ฉันนั้น เหมือนเวลากลางวันฉันใด เวลา
กลางคืนก็ฉันนั้น พระภิกษุเชนนั้น ผูรูกลาววาเปนผูศึกษา เปนนักปฏิบัติ มีความประพฤติบริสุทธิ์ 
ภิกษุที่ปฏิบัติไดเชนนั้น ผูรูกลาววาเปนผูรูชอบดวยอริยสัจ ๔ เปนปราชญ เปนผูถึงที่สุดแหงการ
ปฏิบัติในโลก ไดนํามาประกอบการเขียนเพื่อใหทราบวา พระพุทธองค ทรงสอนใหมนุษยหลุดพน
จากทุกขทั้งปวง โดยพระองคตรัสวา “ ทานผูประกอบดวยวิมุตติ อันเปนที่ส้ินตัณหา ยอมมีจิตหลุด
พนจากสังขารธรรม เพราะวิญญาณดับสนิท เหมือนความดับแหงประทีปฉะนั้น 
 และยังมีคําสอนที่พุทธองคทรงตั้งคําถามกับภิกษุ หรือภิกษุต้ังคําถาม พุทธองคตอบ 
ซึ่งจะยกตัวอยางมาประกอบพอสังเขป 
 ๑. บุคคลที่ทําบาปกรรมแมเพียงเล็กนอย บาปกรรมนั้นก็นําเขาไปสูนรกได คือบุคคล
เชนไรคือ บุคคลบางคนในโลกนี้ไมเจริญกาย ไมเจริญศีล ไมเจริญจิต ไมเจริญปญญา มีคุณนอย มี
อัตภาพนอย มักอยูเปนทุกข เพราะผลกรรมเล็กนอย บุคคลเชนนี้ทําบาปกรรมแมเพียงเล็กนอย 
บาปกรรมนั้นก็นําเขาไปสูนรกได 
 ๒. บุคคลที่ทําบาปกรรมเล็กนอยเชนนั้นแล บาปกรรมนั้นใหผลในปจจุบันเทานั้น ไม
ใหผลแมแตนอยในอัตภาพที่ ๒ ไมจําเปนตองพูดถึงมาก คือบุคคลเชนไรคือ บุคคลบางคนในโลกนี้
เจริญกาย เจริญศีล เจริญจิต เจริญปญญาแลว มีคุณไมนอย มีอัตภาพใหญ เปนอัปปมาณวิหารี 
บุคคลเชนนี้ทําบาปกรรมเพียงเล็กนอยเชนนั้นแล บาปกรรมนั้นใหผลในปจจุบันเทานั้น ไมใหผล
แมแตนอยในอัตภาพที่ ๒ ไมจําเปนตองพูดถึงผลมากจากการนําขอความในพระไตรปฎก มากลาว
นี้ลวนแตเปนสวนที่เกี่ยวของกับพุทธภาวนา ซึ่งพระพุทธองคก็ไดทรงตรัสไวแลววา ผูที่ไมเจริญกาย 
เจริญศีล เจริญจิต และเจริญปญญา ทําผิดนิดเดียวก็ยอมลงสูนรกได พระพุทธองคจึงทรงเนนใน

                                                  
 ๒๓ องฺ.ติก. (ไทย) ๘ / ๙๑ /๒๔๕. 



 ๑๓๕

เร่ืองพุทธภาวนา เพื่อความหลุดพน ดวยเชนกัน๒๔  จากแนวคิด – ทฤษฎี – และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ไดใหความหมายของทักษะชีวิตกับการพัฒนาของเยาวชนนั้น  ความหมายคําวา พัฒนาการ  
จากการอธิบายของ   อุบลรัตน  เพ็งสถิต  หมายถึง   ลักษณะการเปลี่ยนแปลง   ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมีระเบียบแบบแผน  หรือการเจริญเติบโตอยางมีแบบแผน  สวนการ
เจริญเติบโตนั้น  นักจิตวิทยาไดอธิบายความหมายไววา  หมายถึง  การมีวุฒิภาวะและมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะสวน  ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากภาพแวดลอมและการเรียนรู๒๕ สวนแนวคิดใน
เร่ืองการพัฒนาของ  ดร.ศรีเรือน  แกวกังวาล  ไดแยกแยะไดวา  กระสวนพัฒนาการหรือชวงเวลา
ในการเปลี่ยนแปลงของบุคคลแตละคน  แตละวัย  มีลักษณะเฉพาะตัว  ถาบุคคลมีความเขาใจ
กระบวนการพัฒนาแลว  เขาสามารถพัฒนาชีวิตของตนใหมีคุณภาพดวยตนเอง  การพัฒนาทุก ๆ  
ดาน  มีผลกระทบตอกันและกัน  พัฒนาการทุกประเภท  มีข้ันตอนอยางตอเนื่อง  ไมมีการขามขั้น  
ผลการศึกษาคนควา  วิจัยวิเคราะหทั้งเชิงทฤษฎี  ปฏิบัติหลักการทั้งในและนอกประเทศ  หากมิใช
เกิดจากเงื่อนไขของสังคม  วัฒนธรรม  เฉพาะถิ่น  ยอมมีความเปนสากล๒๖ 
 
 ในดานของรูปธรรมนั้นก็คือ ไตรสิกขา ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย 
การฝกฝนและการพัฒนาเยาวชนที่นําพุทธภาวนามาใชนั้น ไดนําหลักการงายๆ ของศีล สมาธิ 
ปญญา มาใชสอนและอบรม ศีลเปนเรื่องของการที่ตองสํารวมกายกอน ถากายไมสํารวมระวังแลว 
ศีลก็ไมเกิด มนุษยเปนองครวมที่พัฒนาอยางมีดุลยภาพ เยาวชนเปนองครวมที่นาสนใจและ
ติดตาม  การพัฒนาดังกลาวจะมีประสิทธิผลตามเปาหมายที่แทจริง๒๗  การพัฒนาดังกลาวจะตอง
ร้ือพื้นบทบาทของพระสงฆและวัดขึ้นมาใหม  ปรับบทบาทผูนําการพัฒนาขึ้นใหม(กําลัง
ดําเนินการ)  ใหเขากับสภาพปจจุบัน   และกระบวนการพัฒนาจะตองชัดเจนสอดคลอง  
ครอบคลุม  หรือรอบดาน  ครอบวงจรจึงขอเสนอแนวการพัฒนาของพระพุทธศาสนาจากแนวคิด

                                                  
 ๒๔ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๑๐๑/๓๓๖ - ๓๓๘. 
 ๒๕ อุบลรัตน เพ็งสถิต, จิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง , ๒๕๔๖), หนา ๓.  
 ๒๖ ศรีเรือน แกวกังวาน, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๑๙.  

 ๒๗ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา ๗, คูมือการสอนพระพุทธศาสนา.  
สัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑  จังหวัดพิษณุโลก , ๒๕๓๗. หนา  ๘ – ๑๑. 



 ๑๓๖

ของพระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  ๔  ดาน  เรียกวา  ภาวนา (การฝกอบรม เจริญหรือพัฒนา)  
๔  ดังนี้คือ 
 ๑)   กายภาวนา  แปลวา  พัฒนากาย  มิใชเพียงพัฒนารางกายใหแข็งแรงสุขภาพ
พลานามัยดีเทานั้น  จะตองรวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพเริ่มจาก
ปจจัย  ๔  ใหเปนไปอยางถูกตองดีงาม  เกิดคุณประโยชนตอการดํารงชีพอยางแทจริง  เชน  
อาหาร  ตองพัฒนาถึงคุณภาพ  คํานึงถึงคุณประโยชนตอสุขภาพรางกาย  ไมใชเพื่อความฟุงเฟอ
เอร็ดอรอย  โทรทัศนก็ดูเพื่อติดตามขาวสาร  และสิ่งที่กอใหเกิดปญญา  มิใชหมกมุนเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน  เปนตน 
 ๒)  ศีลภาวนา   แปลวา  พัฒนาศีล  หมายถึง   การพัฒนาความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมใหเปนไปดวยดี  เร่ิมจากสิ่งที่เบียดเบียนทําความเดือดรอนแกผูอ่ืน  แกสังคม  
ประพฤติตนเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม  มีระเบียบวินัย  ประกอบสัมมาอาชีพดวยความ
ขยันหมั่นเพียร  สนับสนุนการฝกอบรมจิตใจยิ่ง ๆ  ข้ึนไป 
 ๓)  จิตภาวนา  แปลวา  พัฒนาจติ  หมายความวา  พัฒนาจิตใจใหมีคุณสมบัติดี
งามพรั่งพรอม  ใหเกิดเปนจิตใจที่มีคุณภาพ  คือมีคุณธรรม  เปนจิตที่มีสมรรถภาพ  คือเปนจิตที่มี
ความสามารถ  มีสติปญญา  เปนสมาธิหนักแนน  แนวแนมั่นคงเด็ดเดี่ยวพรอมที่จะทําการงาน
และมีสุขภาพจิตที่ดี  สดชื่นแจมใสราเริง  เบิกบาน  สงบสุข  ไมเปนจิตที่ถูกครอบงําดวย
ความเครียดกระวนกระวาย  คับของขุนหมอง  เปนตน 
 ๔)  ปญญาภาวนา  แปลวา  พัฒนาปญญา  คือ  พัฒนาความรูความเขาใจใหเกิด
ความรูแจงเห็นจริงตามสภาพของบุคคล  และใชความรูแกปญหาอยางถูกตองตรงตามเหตุเกิด
ของปญหาไมบิดเบือนหรือเอนเอียงเพราะอคติ  
 ในแงการครบวงจร  การพัฒนาทุกดานควรตรวจสอบใหเปนการปฏิบัติสืบเนื่องกันจน
ตลอดครบวงจร  มิใชทําครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  ผลที่ไดรับจะไดเพียงครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  ไมสมบูรณเชนกัน 
 ตัวอยาง การพัฒนาโดยใชหลักธรรม  คือ  อนิจจัง  หมายถึงความไมเที่ยง  เปน
แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ชวงที่  ๑  ทําจิตหรือปรับใน  คือรูเทาทัน  ยอมรับความเปนไปของสิ่งทั้งหลายวามี
สภาพไมเที่ยงแทแนนอน  เปนไปตามเหตุปจจัย  มีเกิดขึ้นในตอนตน  เปลี่ยนแปลงในทามกลาง
และเสื่อมผุพังแตกดับสลายไปในที่สุด  เปนธรรมดา  จะไมเปนไปตามความปรารถนาของใครตอง
ปลงใจได  ยอมรับ  ไมเศราโศก  เสียใจ  ไมหวั่นไหวเมื่อเกิดความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ 



 ๑๓๗

 ชวยที่  ๒  ทํากิจหรือปรับนอก  เปนชวงคนหาเหตุปจจัยของความไมเที่ยงที่ปรากฏ
ออกมาใหเห็น  เชน  อาการเสื่อม  หรือ  เจริญ  วาทําไมจึงเสื่อม  ทําไมจึงเจริญ  ทําอยางไรจึง
เสื่อม  ทําอยางไรจึงเจริญ  แลวลงมือแกไขปองกันหรือสงเสริมใหเปนไปตามแนวทางที่ตองการ
โดยใชปญญาพิจารณาอยางรอบคอบ  ไมประมาท  โดยดําเนินการที่ตัวเหตุปจจัยนั้น ๆ  จะทําให
สําเร็จผลดีตามตองการ  หรือตามที่ควรจะเปน 
 จากกระบวนการที่กลาวมาแลวนี้  ไดรับการนําไปปฏิบัติครบวงจร  คือ  ครบ  ๒  ชวง  
จะไดผลสมบูรณทั้งสบายใจหายทุกข  แกปญหาไดสําเร็จ 
 สรุปการพัฒนาทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ  เปนการพัฒนาทั้งตัวคนและสิ่งที่คนไป
พัฒนาแกไขขอผิดพลาดที่สืบมาจากอดีต  และเสริมสวนที่ขาดไปของปจจุบัน  เอาใจใสขวนขวาย
อยางตอเนื่องครบวงจร  การพัฒนาก็จะเกิดขึ้น  จึงกลาวไดวา  พระพุทธศาสนาเปนแกนนําและมี
สวนรวมชวยพัฒนาประเทศชาติใหดําเนินไปถูกทิศทางและครบถวนสมบูรณ  ยอมนํามาซึ่ง
ความสุขความเจริญมั่นคง  และสันติสุขแกประชาชนอยางแทจริง. 
 
 ๔.๔.๒  แนวคิดเกี่ยวกบัการขัดเกลาเยาวชนดวยวิถพีุทธ  

 กรมวิชาการและกรมศาสนา ไดเขียนไว ในเอกสาร เติบใหญใกลธรรม วาการปลูกฝง 
ความมุงหวังในชีวิต ที่กลุมยอมรับ การกําหนดบทบาทในสังคมและการพัฒนาชีวิต ใหเกิดความ
ชํานาญ (life skill) ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา ก็มุงเนนดานการศึกษาเพราะตองการใหมี
ความรู ความสามารถจากเบื้องตนของชีวิต จนสามารถประกอบการงานและการเขาสังคมไดเปน
อยางดี เพื่อใหมีความเปนคนโดยสมบูรณ การศึกษาเพื่อใหมีความรู ความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตเพียงอยางเดียว ยังไมจัดเปนคนโดยสมบูรณ ตอเมื่อมีการปฏิบัติประกอบดวยความรูสึกผิด
ชอบช่ัวดี สมกับความเปนคนโดยธรรม เพราะการศึกษาที่มีแตความรู ความสามารถแตขาด
คุณธรรม ก็ยังเปนเหตุใหใชทักษะชีวิตนั้นไปในทางที่ผิด จึงตองใชหลักทางพระพุทธศาสนา ขัด
เกลา และปลูกฝงพัฒนาทักษะนั้นใหนําไปใชไดถูกทางความถูกผิดชั่วดี เกี่ยวกับความประพฤติ
หรือศีลธรรม เปนหนาที่ของพอแมพึงสอนลูก พอแมมีความประพฤติดี ทางกาย วาจา ใจ และ
ประกอบสัมมาอาชีพ นําลูกไปในทิศทางที่ดีงาม การสอนศีลธรรมใหไดผลดีที่สุด คือ พอแม เปน
ตัวอยางที่ดีของลูกดวยการแนะนํา ดวยการกระทํา เปนบอเกิดแหงปญญา๒๘ และความคิดเห็นใน
แนวเดียวกันนี้ สุพัตรา สุภาพ ไดใหแนวคิดวา พอแมมีสวนที่จะขัดเกลาใหลูกมีความประพฤติที่ดี
                                                  
 ๒๘ กรมวิชาการ และกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, เติบใหญใกลธรรม, พิมพครั้งที่ ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการทุนเพื่อเด็กสหประชาชาติ, ๒๕๓๘), หนา ๒๒ -๒๓.  



 ๑๓๘

งาม มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งเกิดจากการขัดเกลา ครอบครัว ศาสนา เปนตัวจักรสําคัญในการขัดเกลา
ทางสังคม ในระยะที่ยังเปนเด็ก เปนชวงที่มีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กมากที่สุด 
สามารถปรับตัวเขากับวิถีชีวิตที่ตนเปนสมาชิก สามารถควบคุมความรูสึกนึกคิดในขณะเขารวมใน
หมูคณะ มีความกลาหาญ ประพฤติตนใหเหมาะสมกับวาระและโอกาสตาง ๆ รวมถึงระเบียบวินัย 
จึงมีผลตอบุคลิกภาพและความประพฤติของบุคคล ระเบียบวินัยเปนพื้นฐานของมนุษยในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กลุมกําหนดไว เปนการฝกใหมีความอดกลั้น ที่จะทําตามความพอใจของ
ตนเอง เพื่อประโยชนในวันขางหนา๒๙  หนาที่ของพอแมจะตองอบรม เลี้ยงดู ฝกฝน การพัฒนา
ทักษะชีวิตเบื้องตนของลูกใหสมบูรณ ดวยการพัฒนาทั้งกาย จิต ปญญา  
 วรวิทย วศินสรากร ไดเขียนไวในหนังสือจิตวิทยาพัฒนาการ สารานุกรมศึกษาศาสตร 
ไววา กระบวนการเรียนรูอยางพุทธ คือกระบวนการเรียนรูที่ถูกตองไดแกการทําใหเด็กมีความรูใน
เร่ืองนั้นๆ ดวยความเขาใจและฝกฝนตอไป จนเกิดทักษะ (skill) เมื่อเกิดทักษะแลวสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามมาคือทัศนคติ (attitude) ที่ดีและความพึงพอใจ หรือ ความซาบซึ้ง องคประกอบการเรียนรู 
เพื่อใหเกิดทักษะอยางพุทธวิถี อยูที่องคประกอบ ๔ วรวิทย วศินสรากร ไดนํามาอธิบายวา ตาม
หลักการพัฒนาของพระพุทธเจา มี ๔ ประการ คือ สันทัศสนา ในการอบรมสั่งสอนธรรมะ ชี้แจง
ใหผูฟงเขาใจแจมแจง ชัดเจน เห็นจริง สมาทปนา อธิบายใหผูฟงเห็นวา เร่ืองที่พูดเปนเรื่องจริง 
และดีจริง สมุตเตชนา ปลุกเราใจใหผูฟงคึกคัก กระตือรือรนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นให
ประสบความสําเร็จ สัมปทังสนา สรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู ตามวิถีพุทธ การเรียนจะ
เกิดขึ้นหรือไม ดีเลว เพียงไร ข้ึนอยูกับปจจัย ๔ อยาง ไดแก อดีตกรรม อารมณ ซึ่งเกิดจากสิ่งเรา
มากระทบ ผัสสะทั้ง ๖ เจตสิก ความรูสึกนึกคิดของจิต วัตถุรูป อวัยวะทั้ง ๖ รบส่ิงเราทั้งปวง๓๐คือ 
ความมีอิสระทั้งกายและใจ จากพุทธประวัติ เราทราบแลววา เจาชายสิทธัตถะ ยอมสละทางโลก
ทุกอยางเพื่อการออกบวช คือ พระองคมุงสูอิสรภาพ ทั้งกาย และใจ อิสระจากการครอบงําของ
อวิชชา  
 พุทธทาสภิกขุ ไดนําเสนอการแกปญหาแบบหลักการกวางๆ วา เยาวชนควรที่จะมี
โอกาสไดเขาบวชเรียนเปนสามเณร เพื่อจะเขาสัมผัสธรรมะไดโดยงาย ปลูกฝงเยาวชนใหเปน

                                                  
 ๒๙ สุพัตรา สุภาพ, ปญหาสังคม, พิมพครั้งที่ ๑๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพบริษัทโรงพิมพไทย
วัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๓๗ – ๓๘.  
 ๓๐ วรวิทย วศินสรากร , จิตวิทยา และจิตวิทยาพัฒนาการ สารานุกรมศึกษาศาสตร, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทธนรัชการพิมพ จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๒๙๒.  
 



 ๑๓๙

อภิชาตบุตร โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอม หรือการอบรมสั่งสอน ฝกฝนจิตของเยาวชนใหมีจิต
คิดเสียสละ คิดให ฝกใหเยาวชนไดรูจักศีลธรรม วัฒนธรรม ความมีระเบียบ รูจักการเปนอยูที่เรียบ
งาย มีความสงบสุข มีศีลสมบูรณ แบบลักษณะเปน ทิฏฐธรรม คือ เวนอบายมุข ๖ ประการ ใหรูจัก
โลกอื่นและโลกุตตระดวย พรอมกับรูจักเขาใจ และปฏิบัติไดในเรื่องของความจริง ความดี ความ
งาม ความถูกตอง ความยุติธรรม 
 
๔.๕  สรุปวิเคราะห   
 สรุปไดวาวิธีการอบรมเยาวชนตามหลักพุทธภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา 
จิตตภาวนา ปญญาภาวนา ของคายคุณธรรมวัดอุโมงค ไดมีลักษณะสมบูรณและสมดุล ซึ่งจะ
สอดคลองแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตขององคการอนามัยโลก แนวคิดเกี่ยวกับการขัด
เกลาเยาวชนดวยวิถีพุทธ แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนตามหลักพุทธศาสนา และแนวคิด
ของนักการศึกษา นักวิจัย หลายทานที่ผูวิจัยไดนํามาอางอิงในบทนี้   วิธีการจัดการอบรมศึกษา
ดานพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา ๔ เปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางความมั่นคง
ใหกับการพัฒนาชีวิตเด็กทุกคน รวมถึงสังคมในปจจุบัน ซึ่งรัฐและคณะสงฆควรใหความสนใจ 
สนับสนุนอยางตอเนื่อง จะเปนการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนที่มีคุณภาพ อันเปนกําลังสําคัญที่จะ
กอใหเกิดความสงบ รมเย็น และความมั่นคงแกประเทศชาติตอไป  

การพัฒนาทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ  เปนการพัฒนาทั้งตัวคนและสิ่งที่คนไปพัฒนา
แกไขขอผิดพลาดที่สืบมาจากอดีต  และเสริมสวนที่ขาดไปของปจจุบัน    การพัฒนาก็จะเกิดขึ้น  
องคประกอบของการพัฒนาทักษะชีวิต ในทางพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นไดดวยการดําเนินชีวิต
ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อปฏิบัติทั้งศีล สมาธิแลว ทั้งสองขั้นนี้ 
โลกทุกอยางเพื่อการออกบวช คือ พระองคมุงสูอิสรภาพ ทั้งกาย และใจ อิสระจากการครอบงําของ
อวิชชา จึงกลาวไดวา  พระพุทธศาสนาเปนแกนนําและมีสวนรวมชวยพัฒนาประเทศชาติให
ดําเนินไปถูกทิศทางและครบถวนสมบูรณ  ยอมนํามาซึ่งความสุขความเจริญมั่นคง  และสันติสุข
แกประชาชนอยางแทจริง. 
 



 
บทที่  ๕ 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิเคราะหกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา เปนการศึกษาวิจัยในเชิง
คุณภาพเพื่อประยุกตหลักคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาใชในสังคมไทย โดย
สอดคลองกับการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ๓ ขอ  คือ 

๑)  เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
๒)   เพื่อศึกษาหลักธรรมในการดํารงชีวิตของผูที่มีกัลยาณธรรม 
๓)  เพื่อประยุกตหลักกัลยาณธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถ
กถา ตําราวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดวิเคราะห สังเคราะหขอมูลตาง ๆ  แลว
นํามาเรียบเรียงนําเสนอในเชิงพรรณนา  และสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 

แนวคิดของผูที่มีกัลยาณธรรม  เนื่องจากสถานการณส่ิงแวดลอม  และระดับของ
สติปญญาที่มีอยู  คือ  สหชาติปญญา  ไดแก  ปญญาที่ติดตัวมาแตกําเนิด  และ  โยคปญญา  
ไดแก  ปญญาที่ไดมาจากการแสดงหาขึ้นเองในปจจุบัน  ซึ่งไดแก  การฟง  การคิดใครครวญ  และ
ทดลองปฏิบัติรวมทั้งสภาวะของอารมณของบัณฑิตเอง  ซึ่งอาจจะหมายถึงกําลังของกรรมที่กําลัง
เกิดขึ้นอยูในขณะที่คิดอยูนั้นก็ได  ทําไมบัณฑิตจึงคิดอยางนี้     เพราะบัณฑิตเปนผูเบาบางดวย
อกุศล  คือมี  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะมากกวา  และก็กําลังแหงสติปญญาที่รูเทาทันสิ่งเลวรายตาง 
ๆ  มีอยูในตัวสูง  จึงเอาชนะโทษของสิ่งที่นั้นไดดวยสติปญญาจึงเลือกทําแตส่ิงที่ดี 

ลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรม ลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรม โดยปกติธรรมดา
ของปุถุชนธรรมดาทั่วไปแลวยอมที่จะตองทําชั่วอยางแนนอน  แตคนที่คิดชั่ว   และพูดชั่ว  แตทํา
ความดีนั้น  ถาการกระทําความดีนั้น  ไมใชเปนการกระทําเสแสรง  แตเปนทําความดีอยางปกติ
วิสัย  เปนเชนเดียวกับการพูดชั่วของคน ๆ  นั้นแลว  ก็เรียกวา  เปนคนดี  สวนคําพูดที่ไมดีนั้น  เปน
เพียงเอกลักษณ  หรือเครื่องหมายชี้ชัดประจําตัวของคน ๆ  นั้น  ซึ่งแมที่จริงแลว  คน ๆ  นั้นเปนคน
ดี  จึงกลาวสรุปไดวา  คนดี  หรือคนชั่วนั้น  พิสูจนดูกันไดที่  “การกระทํา”  บงถึงเจตนาอีกดวย 
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  หลักธรรมผูที่มีกัลยาณธรรม  จากการศึกษาวิจัยในเรื่อง  “ศึกษาวิเคราะห
คุณลักษณะของผูที่มีกัลยาณธรรมในพระพุทธศาสนา”  ยังพบวา  ผูที่มีกัลยาณธรรมใน
พระพุทธศาสนากับบัณฑิตในทางโลกนั้น  มีความหมายที่สอดคลองเปนไปในทางทํานองเดียวกัน  
แตมีขอบเขตในเรื่องของสิ่งที่บอกถึงคุณลักษณะของบัณฑิตนั้นตางกันออกไป  คือ  ในทาง
พระพุทธศาสนา  ถือเอาบุคคลที่รูจักชั่ว  รูจักดี  สามารถแยกแยะถึงสิ่งที่เปนคุณโทษประโยชนมิใช
ประโยชนออกจากกันได  ไมไดมีขอบเขตจํากัดเพียงความถนัดสามารถของบุคคลเทานั้น  เมื่อผู
ผานประสบการณเรียนรูชีวิตทางโลกเพียงอยางเดียวอยางมากมาย  หรือผานการรับรองจาก
สถาบันใดสถาบันหนึ่งมากนอยเพียงไรเทานั้น  แตผูที่มีกัลยาณธรรมในทางพระพุทธศาสนา  มี
ความหมายที่ลึกซึ้งไปกวาสิ่งภายนอกที่สามารถเห็นไดดวยตาภายนอกเพียงอยางเดียว  คือ
ความเห็นบัณฑิตนั้นตองเร่ิมดวยการพัฒนาจากจิตใจ  ปราชญทานกลาววา  “พัฒนาอะไรก็ติด  
ถาจิตไมพัฒนา”  และความคิดเห็นจากภายในใหดีเสียกอน  คือ  การเขาคายฝกอบรมพัฒนา
จิตใจ  ใหเกิดปญญา  รูเห็นสิ่งที่ควรรูทั้งหลายตามความเปนจริง  ดวยหลักความเชื่อที่เรียกวา  ”
จิตที่ฝกดีแลว  ยอมนําสุขมาให,  คนมีสันดานชั่ว  ยอมลําบากเพราะกรรมของตน”  หรือ  “จิตเปน
นาย  กายเปนบาว”  คือเมื่อฝกอบรมจิตดีแลวสอถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมอุปนิสัยของตนใน
ภายนอกและภายใน ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน  เพราะปราชญหรือบัณฑิตกลาวยกยองวา  “ศีล
เปนเยี่ยมในโลก”  ไมวาจะอยูในสถานภาพทางสังคมอยางไรก็ตามคนผูที่มีกัลยาณธรรม  จึงไดชื่อ
วา  “บัณฑิต”   

 

 สรุปการวิจัย วาวิธีการอบรมเยาวชนตามหลักพุทธภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีล
ภาวนา จิตตภาวนา ปญญาภาวนา ของผูที่มีลักษณะสมบูรณและสมดุล ซึ่งจะสอดคลองแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตขององคการอนามัยโลก แนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาเยาวชนดวยวิถี
พุทธ แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนตามหลักพุทธศาสนา และแนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิจัย หลายทานที่ผูวิจัยไดนํามาอางอิงในบทนี้   วิธีการจัดการอบรมศึกษาดานพัฒนาทักษะ
ชีวิตของเยาวชนดวยพุทธภาวนา  ๔ เปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางความมั่นคงใหกับการพัฒนา
ชีวิตเด็กทุกคน รวมถึงสังคมในปจจุบัน ซึ่งรัฐและคณะสงฆควรใหความสนใจ สนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง จะเปนการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนที่มีคุณภาพ อันเปนกําลังสําคัญที่จะกอใหเกิดความ
สงบ รมเย็น และความมั่นคงแกประเทศชาติตอไป   

 การประยุกตใชหลักกัลยาณธรรมในสังคมไทย  สําหรับการประยุกตใชหลัก
กัลยาณธรรมในสังคมไทยนั้น สามารถนํามาใชในการพัฒนาชีวิตของบุคคล เชน มีความมั่นใจใน
ความดี ประสบผลสําเร็จ ไมหลงโลก มีความเมตตา กรุณา นอกจากนี้ ยังสามารถใชในครอบครัว 
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เชน การจัดการเพื่อรักษาความสัมพันธในครอบครัวตามหลักทิศ ๖ เปนตน โดยบทบาทของผูที่มี
กัลยาณธรรมในพระพุทธศาสนานั้น พบวา มีบทบาทในดานการเผยแผพุทธธรรม การทํานุบํารุงดาน
พระพุทธศาสนา  การแกไขและปองกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ดังนั้น สามารถ
สรุปไดวา การยึดหลักกัลยาณธรรมในการดํารงชีวิตจะชวยแกปญหาสวนบุคคล ปญหาสังคมและ
เศรษฐกิจได นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาบุคคลไปสูการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และจะทําให
เกิดความสงบสุขในสังคมไดอยางทั่วถึง  

 การประยุกตใชหลักกัลยาณธรรมในชีวิต  หลักธรรมในการดํารงชีวิตของผูที่มี
กัลยาณธรรมนั้น พบวา ประกอบดวยหลักที่สําคัญใน ๒ สวน คือ ๑)หลักธรรมในการครองตน เชน 
ไตรสิกขา อริยสัจ  เบญจศีล-เบญจธรรม  และหลักสัปปุริสธรรม  ซึ่งเปนหลักธรรมในการพัฒนา
กาย วาจา ใจ ของกัลยาณบุคคล และ ๒) หลักธรรมในการพัฒนาสังคมของกัลยาณบุคคล ไดแก 
สติ-สัมปชัญญะ  สังคหวัตถุ  พรหมวิหาร  อปริหานิยธรรม  ซึ่งเปนหลักที่ทําใหกัลยาณบุคคลได
รวมพัฒนาสังคม 

กลาวถึงเศรษฐกิจที่ควรจะเปนตามแนวพุทธ จากทัศนะของพระพุทธศาสนา กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจควรจะเปนสื่อ นําไปสูชีวิตที่สูงสงและดีงาม การผลิต การบริโภค และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยางอื่น ไมใชเปนจุดมุงหมายในตัวของมันเอง แมเปนสื่อและจุดมุงหมายที่กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ จะตองนําไปใหถึงก็คือ การพัฒนาสวัสดิการภายในบุคคล ภายในสังคม และภายใน
ส่ิงแวดลอม ในระบบเศรษฐกิจนี้มีบุคคลผูที่เกี่ยวของกันอยู ๒ กลุม คือ หนาที่ของผูเปนนายจางที่
ดี และหนาที่ของลูกจางที่ดี ควรปฏิบัติหนาที่ที่ดีเพื่อใหนายจางดังนั้น การประยุกตหลักกัลยาณ
ธรรมในชีวิต มาใชในระบบเศรษฐกิจนั้น เปนการนําเอาหลักธรรมมาใชในแงของการเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกันของบุคคลผูมีความเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหกาวหนา และการใช
หลักธรรมในการสรางความถูกตองใหเกิดขึ้นในระบบการคา เพราะเมื่อบุคคลมีธรรมเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ใชธรรมในการดําเนินชีวิตผูคนก็จะไมมีการเอารัดเอาเปรียบกัน ไมเบียดเบียนซึ่งกัน
และกัน ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นในระบบการคา หรือการทําธุรกิจประกอบการตาง ๆ  

การประยุกตใชหลักกัลยาณธรรมในทางการปกครอง   การประยุกตใชหลัก
กัลยาณธรรมในทางการปกครองโดยเนนที่ตัวผูปกครองและผูบริหาร ซึ่งผูปกครองตามแนว
พระพุทธศาสนานั้น จะตองเปนผูที่มีคุณลักษณะที่ดี และมีศีลธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในธรรม ใชธรรม
ในการปกครองพัฒนาประเทศชาติ (ธรรมาธิปไตย) คุณลักษณะของนักปกครองที่ดีตามแนว
พระพุทธศาสนานั้น มีหลักคําสอนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ซึ่งเปนสวนชวยเสริมให
สามารถเปนผูปกครองที่ดี เพราะถาผูปกครองหรือผูนํา ๆ ไปในทางที่ผิด ผูตามก็จะตามไปผิดดวย,. 
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สวนที่เปนหนาที่ สวนที่พระราชาหรือนักปกครองจะตองปฏิบัติ  และสวนที่เปนคุณธรรม เปนสิ่งที่
พระราชาหรือนักปกครองจะตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตน  รายละเอียดดังที่กลาวมาแลวในเบื้องตน 

 สวนผูที่จะเขามาเปนบุคคลสําคัญในการบริหารประเทศชาติและใชอํานาจที่
ประชาชนมอบใหนั้น ไมวาจะเปนในอดีต หรือแมแตปจจุบันนี้ จะตองเปนบุคคลผูที่เปนบัณฑิต 
เปนสัตบุรุษ มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมในการบริหารงาน และในทางพระพุทธศาสนา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดตรัสถึงหนาที่ในการบริหาร และเปนนักบริหารที่ดี  มีปญญา
มองการไกล  จัดการธุระไดดี พึ่งพาอาศัยคนอื่นได รูอะไรผิดอะไรถูก รูอะไรควรไมควร รูจัก
ประโยชนและมิใชประโยชน ดังนั้น ไมวาจะเปนนักปกครองหรือนักบริหาร ลวนแลวแตเปนบุคคลที่มี
บทบาทหนาที่ในการเปนผูนําหมูคณะ หากเมื่อใดที่ผูปกครองหรือผูบริหารซึ่งเปนผูนําขาดศีลธรรมใน
จิตใจไมมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ประชาชนและหมูคณะก็จะเกิดความเดือดรอน สังคมเกิด
ความไมสงบสุข ไมมีระเบียบวินัยและปญหาตาง ๆ ก็จะตามมา ดังนั้นนักปกครองหรือนักบริหารที่ดี
จึงจําเปนจะตองสรางศีลและวินัยใหเกิดมีข้ึนในตน ปลูกฝงใหประชาชนมีระเบียบวินัยในการอยู
รวมกันในสังคมเพื่อความสงบสุขเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

การใชหลักกัลยาณธรรมในสังคมไทย จากการศึกษาวิเคราะหพบวา หลักกัลยาณ
ธรรมตามแนวพระพุทธศาสนามี ๓ ประเภท คือ กัลยาณศีล  กัลยาณธรรม  และกัลยาณปญญา 

การใชหลักกัลยาณธรรมดานการปกครอง คือ พระพุทธศาสนาสอนใหใชหลักธรรม 
คือ อคติ ๔ คือ มีฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  ภยาคติ  และพรหมวิหาร ๔  เมื่อมีจิตตั้งมั่นแลวจะ
มีอารมณแนวแน ไมกระสับกระสาย ไมเลอะเลือน และบุคคลผูเปนอัตตาธิปไตยพึงละอกุศล 
บําเพ็ญสิ่งที่เปนกุศล ทําตนใหบริสุทธิ์อยูเสมอ 

การใชหลักกัลยาณธรรมดานการปกครอง คือ พระพุทธศาสนาจึงสอนใหเชื่อเร่ือง
กรรม เร่ืองของกฎแหงกรรม วาบุคคลใดที่ทํากรรมใดไวก็จะไดรับผลของกรรมนั้น ๆ ดังนั้นบุคคลผู
เปนโลกาธิปไตย จึงตองเปนบุคคลผูมีปญญาคอยรักษาตนเองอยูเสมอ มีความพินิจพิจารณา ใช
ปญญาไตรตรองอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 

จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่พึง
ปฏิบัติตอกัน การดํารงอยูในสังคมดวยการยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตใชชีวิตอยางมีสติ มี
ธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระพุทธศาสนาสอนใหมนุษยอยูรวมกันโดยใชหลักเหตุผล 
ความถูกตอง ความดีงาม เปนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคมใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวย
ธรรม เพราะเมื่อบุคคลมีธรรม พึ่งธรรมในการดําเนินชีวิต ใชธรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ตาม
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แนวทางพระพุทธศาสนา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันก็จะหมดไป เพราะบุคคลใน
สังคมอยูรวมกันดวยเหตุผล ใชความถูกตอง ความดีงาม และเมื่อคนใชธรรมในการดําเนินชีวิต
แทนที่จะกอปญหาเพิ่ม แตบุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมจะชวยสรางสรรคสังคมพัฒนาสังคมใหเกิด
ความสงบสุขรมเย็น เปนสังคมที่พึงปรารถนาของทุกคนในที่สุด 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหหลักกัลยาณธรรมสําหรับการดํารงชีวิตที่ปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา” เปนการมุงเนนถึงการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักกัลยาณธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาในเชิงการสําหรับการดํารงชีวิต เนื้อหาสาระเปนการศึกษาเพื่อที่จะประยุกตใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งกับหลักธรรมและคุณลักษณะ
ในการพัฒนาสังคมที่สําคัญตอนักปกครองและผูบริหาร ในการสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นใน
สังคม วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคไว ๓ ประการ คือ ๑). เพื่อศึกษา
แนวคิดเรื่องกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา  ๒). เพื่อศึกษาหลักธรรมในการดํารงชีวิตของผูที่
มีกัลยาณธรรม  ๓). เพื่อประยุกตหลักกัลยาณธรรมในการพัฒนาบุคคลและสังคม 

 ฉะนั้น  หลักกัลยาณธรรมสําหรับการดํารงชีวิตที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้น เปน
เพียงหลักธรรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสแสดงแกพระภิกษุและพุทธศาสนิกชน
ทั่วไปเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติธรรมเทานั้น แตเมื่อศึกษาวิเคราะหแลวทําใหเห็นวาสามารถที่
จะนํามาประยุกตใชในสังคมไทยได ในระดับตางๆ เชน ในระดับบุคคล  และระดับสังคม  ดังจะได
นําเสนอตอไปนี้ 

หลักกัลยาณธรรมทั่วไป  หมายถึงความจําเปนอยางมากที่จะตองอยูดวยกันเปน
หมูคณะ ไมสามารถจะอยูโดดเดี่ยวของสังคมมนุษย จําเปนตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกันใน
ฐานะตางๆ ทั้งในดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการติดตอ เปนตน เมื่ออยูรวมกันเปนสังคม
ใหญและความความสัมพันธเกี่ยวของกันอยูตลอดเวลา บางครั้งทําใหเกิดปญหาตางๆ เชน ปญหา
ครอบครัว ปญหายาเสพติด ปญหาการละเมิดสิทธิ ปญหาความขัดแยง เปนตน ปญหาเหลานี้มี
สามเหตุมาจากการขาดกัลยาณศีล กัลยาณธรรม และกัลยาณปญญาเปนประการสําคัญ  
กลาวคือ เปนเกณฑตรวจสอบเบื้องตนสําหรับการดําเนินชีวิตของตน  แลวกาวสูคุณสมบัติและขอ
ปฏิบัติเพื่อดํารงชีวิตที่ดีงาม  มีความสําเร็จ  และเปนประโยชนอยางยิ่งจนถึงความสมบูรณ 

หลักกัลยาณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยพบวา 
หลักกัลยาณธรรม ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง   ธรรมอันงาม ๕ ประการ คําวา ธรรม 
หมายถึง สภาพที่ทรงหรือดํารงรักษาไว ในที่นี้หมายถึงสวนที่ดีมี ๕ ประการคูกับศีล ๕ เรียกวา กัล
ยาณธรรม มีความหมายวา ธรรมอันงามเปนเครื่องบํารุงจิตใจใหงดงาม สรางอัธยาศัยนิสัยที่ดีและ
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ประณีต   ศีลเปนเหตุใหงดเวนไมทําสิ่งที่เปนโทษ ถามีเพียงศีล ก็มีเพียงการงดเวนจากโทษ แตยัง
ไมไดทําความดีอะไรใหกับตัวเลย  ตอเมื่อมีธรรมอยูดวย จึงจะเปนเหตุใหทําความดี เชน รักษาศีล
ไมฆาสัตวตัดชีวิต เกิดไปพบคนนอนหลับอยูบนทางรถไฟ มีรถไฟแลนมาแตไกล ควรจะปลุกหรือ
บอกเขาได แตไมปลุกจนเขาถูกรถไฟทับตาย อยางนี้ศีลไมขาด เพราะไมไดฆาเขา แตขาดธรรมคือ
เมตตา ตอเมื่อปลุกใหเขารีบหลีกออกจากทางรถไฟดวยเมตตาจิต จึงไดชื่อวามีเบญจกัลยาณธรรม  
นี้ ไมตองสมาทานอยางศีล เพียงแตปฏิบัติอบรมปลูกฝงใหมีข้ึนประจําจิตใจดวยตนเองก็พอ พูดให
เขาใจงาย ไดแก ขอปฏิบัติพิเศษที่ยิ่งขั้นไปกวาศีลนั้นเองขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ  

แนวคิดและหลักกัลยาณธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับหลัก
กัลยาณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะหผูวิจัยพบวา แนวคิดเกี่ยวกับหลัก
กัลยาณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนานั้น  ไดมีปรากฏอยู ในหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาที่ทรงตรัสสอนเกี่ยวกับธรรมอันดี  ธรรมอันงาม  เปนธรรมที่ดีงาม  ธรรมที่เปนหลัก
ปฏิบัติของกัลยาณชนเปนปกตินอกจากจะไดชื่อวาเปนกัลยาณชนแลว  ชีวิตของผูนั้นยอมสงบ
สุข  ไมมีเวร  ไมมีศัตรู    โดยตรงคือ เวนจากฆาสัตว  เวนจากลักทรัพย  เวนจากพูดเท็จ  เวนจากดื่ม
สุราเมรัย  และประพฤติพรหมจรรยคือจากเมถุนธรรม  โดยออมไดแก เบญจศีล-เบญจธรรม  และ
กัลยาณธรรม เปนหลักปฏิบัติเบื้องตนของมนุษย  ทําใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ และทําใหมนุษย
ตางจากสัตวโลกประเภทอื่น  บางครั้งจึงเรียกกัลยาณธรรมวา  มนุษยธรรม 

ประเภทของผูที่มีกัลยาณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษา
วิเคราะหผูวิจัยพบวา ประเภทของหลักกัลยาณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนานั้น องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวในทีฆนิกาย มหาวคฺคนั้นมีอยู ๔  คือ มีกายานุปสสนา,เวทนานุปสสนา 
จิตตานุปสสนา, ธัมมานุปสสนา 

พุทธพจนที่วา “พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มี
สติ  กําจัดอภิชฌา  และโทมนัสในโลกเสียได”  ฉะนั้นควรทําใหเกิดมีข้ึนในตนและสังคมเพื่อความ
สงบสุขรมเย็นของสังคมเพราะกระทําหนาที่ของการปฏิบัติฝกฝนทําตามหนาที่  ควบคุมรักษา
สภาพจิตใหอยูในภาวะที่ตองการ  ทําใหรางกายและจิตใจอยูในสภาพที่เรียกวาเปนตัวของตัวเอง. 
ในภาวะจิตที่เปนสมาธิ โดยการยึดหรือจับอารมณที่เปนวัตถุแหงการพิจารณาวางไวตอหนา ชําระ
พฤติกรรมตาง ๆ  ทุกอยาง 

การประยุกตหลักกัลยาณธรรมในการพัฒนาสังคมไทย  พระพุทธศาสนาสอนให
มนุษยอยูรวมกันในสังคมโดยคํานึงถึงหนาที่ที่พึงปฏิบัติตอกัน การดํารงอยูในสังคมดวยการยึด
หลักธรรมในการดําเนินชีวิตใชชีวิตอยางมีสติ มีธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระพุทธศาสนา



 ๑๔๖

สอนใหมนุษยอยูรวมกันโดยใชหลักเหตุผล ความถูกตอง ความดีงาม เปนธรรม เพื่อสรางสรรคสังคม
ใหนาอยูและเปนสังคมที่อุดมไปดวยธรรม เพราะเมื่อบุคคลมีธรรม พึ่งธรรมในการดําเนินชีวิต ใช
ธรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ปจจุบันก็จะหมดไป เพราะบุคคลในสังคมอยูรวมกันดวยเหตุผล ใชความถูกตอง ความดีงาม และเมื่อ
คนใชธรรมในการดําเนินชีวิตแทนที่จะกอปญหาเพิ่ม แตบุคคลผูดํารงอยูดวยธรรมจะชวยสรางสรรค
สังคมพัฒนาสังคมใหเกิดความสงบสุขรมเย็น เปนสังคมที่พึงปรารถนาของทุกคนในที่สุด 

การประยุกตใชหลักกัลยาณธรรมสําหรับชีวิต  การประยุกตใชหลักกัลยาณธรรม
สําหรับชีวิตที่ควรจะเปนตามแนวพุทธ จากทัศนะของพระพุทธศาสนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจควร
จะเปนสื่อ นําไปสูชีวิตที่สูงสงและดีงาม การผลิต การบริโภค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางอื่น 
ไมใชเปนจุดมุงหมายในตัวของมันเอง แมเปนสื่อและจุดมุงหมายที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะตอง
นําไปใหถึงก็คือ การพัฒนาสวัสดิการภายในบุคคล ภายในสังคม และภายในสิ่งแวดลอม และใน
ระบบเศรษฐกิจนี้มีบุคคลผูที่เกี่ยวของกันอยู ๒ กลุม คือ นายจาง ลูกจาง ซึ่งมีความสําพันธ ที่
จะตองปฏิบัติตอกันคือ นายจาง คือ กลุมบุคคลที่เปนเจาของกิจกรรทางเศรษฐกิจ นายจางที่ดีควร
ใหการดูแลและบํารุงลูกจางหรือคนงานทั้งหลาย ในลักษณะ เชน จัดงานใหทําตามความ
เหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย และความสามารถ ฯลฯ ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาส
อันควร  สวนหนาที่ของลูกจางที่ดี ควรปฏิบัติหนาที่ที่ดีเพื่อใหนายจางมีความพึงพอใจ และมีความ
เมตตา ซึ่งจะชวยใหเกิดความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน เชน เร่ิมทํางานกอนนายจางเสมอ 
เลิกงานทีหลังนายจาง ฯลฯ นําความดีของนายจาง และกิจการที่ดีของที่ทํางานไปเผยแพร 

ดังนั้น การประยุกตหลักธรรมสําหรับมาใชในระบบเศรษฐกิจนั้น เปนการนําเอา
หลักธรรมมาใชในแงของการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของบุคคลผูมีความเกี่ยวของกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหกาวหนา และการใชหลักธรรมในการสรางความถูกตองใหเกิดขึ้นในระบบการคา 
เพราะเมื่อบุคคลมีธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ใชธรรมในการดําเนินชีวิตผูคนก็จะไมมีการเอา
รัดเอาเปรียบกัน ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นในระบบการคา หรือการทํา
ธุรกิจประกอบการตาง ๆ  

การประยุกตใชหลักธรรมสําหรับนักปกครอง และนักบริหารในสังคม 

 การประยุกตใชหลักหลักธรรมสําหรับนักปกครอง และนักบริหารในสังคมในทาง
การเมือง โดยเนนที่ตัวผูปกครองและผูบริหาร ซึ่งผูปกครองตามแนวพระพุทธศาสนานั้น จะตองเปนผู
ที่มีคุณลักษณะที่ดี และมีศีลธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในธรรม ใชธรรมในการปกครองพัฒนา
ประเทศชาติ (ธรรมาธิปไตย) คุณลักษณะของนักปกครองที่ ดีตามแนวพระพุทธศาสนานั้น 



 ๑๔๗

ประกอบดวยองคประกอบ ๓ สวนดวยกัน คือ ๑.  สวนที่เปนบทบาท บทบาทของพระราชาหรือนัก
ปกครองจะตองถือปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชา หรือผูใตปกครอง เพราะถา
ผูปกครองหรือผูนํา ๆ ไปในทางที่ผิด ผูตามก็จะตามไปผิดดวย เปนตน 
 สวนบุคคลที่จะเขามาเปนผูบริหารประเทศชาติและใชอํานาจที่ประชาชนมอบใหนั้น 
ไมวาจะเปนในอดีต หรือปจจุบัน จะตองเปนบุคคลผูที่ เปนบัณฑิต เปนสัตบุรุษ มีความรู 
ความสามารถและมีคุณธรรมในการบริหารงาน ในทางพระพุทธเจาไดตรัสถึงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของบุคคลผูเปนนักบริหารที่ดี เชน  มีปญญามองการไกล, จัดการธุระไดดี มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ฯลฯ รูจักประโยชนและมิใชประโยชน 

การประยุกตใชหลักธรรมสําหรับเยาวชนในสังคม  การประยุกตใชหลักธรรม
สําหรับเยาวชนในสังคม  โดยความสามารถของบุคคล ที่พยายามจะขัดเกลา ความคิด จิตใจ และ
พฤติกรรม หลักองคการอนามัยโลก (WHO) ทักษะชีวิตมีองคประกอบทักษะชีวิตตามพฤติกรรม
การเรียนรูได ๓ ดาน คือ  ดานพุทธิพิสัย  ดานจิตพิสัย  ดานทักษะพิสัย   ทักษะการสราง
สัมพันธภาพและการสื่อสาร การใชคําพูด และภาษา ส่ือสารความรูสึก นึกคิด และความสามารถ
ในการรับรูความรูสึกนึกคิด ของอีกฝายหนึ่ง ไมวาการแสดงความตองการ ความชื่นชม การปฏิเสธ 
การสรางสัมพันธภาพ ทักษะการตัดสินใจและการแกปญหา เปนความสามารถในการรับรูปญหา 
สาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะหขอดีขอเสีย ของแตละทางเลือก ประเมินทางเลือก 
ตัดสินใจ เลือกทางแกปญหาที่เหมาะสมและลงมาแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  

พระพุทธศาสนาเนนสวนที่เปนหลักธรรมคําสอนเรียกชื่อวาสัตถุศาสนทั้งปริยัติ  
ปฏิบัติ  และปฏิเวธ  รวมเรียกวา สัทธรรม  เนนที่ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา ) ซึ่งปรากฏอยูใน
สุตตันตปฎก  ทีฆวรรค สีลขันธวรรค สุภะสูตร  โดยการพัฒนาทักษะประยุกตชีวิตของเยาวชนนั้น
ควรพัฒนาทั้ง ๔ ดาน  มี ดานกาย  ศีล จิต และปญญา  

จากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในปจจุบันดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา คุณลักษณะ ประเภท แนวคิด และพฤติกรรมของบุคคลผูมีกัลยาณธรรมตามหลักธรรมใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา  เพื่อที่ไดจะนําหลักกัลยาณธรรมมาประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป อันจะทําใหสังคมเกิดความเข็มแข็ง  
มีความสงบสุขรมเย็น และมีวิถีชีวิตที่ดีงามประกอบพรอมดวยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปน
กัลยาณชนของสังคมไทย สืบไป 
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๕.๒  ขอเสนอแนะและวิจยัครั้งตอไป      
  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   จากการศึกษาเรื่อง ““ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะ
ของผูที่มีกลัยาณธรรมในคัมภีรพระพทุธศาสนา””  ในทางพระพทุธศาสนา  ทาํใหตระหนักถงึ
ความสาํคัญตามหลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนาวา  มีความสําคัญตอระบบการพัฒนาตอ
ระบบวิถีชวีิตของมนษุยเอง  เพราะถามนุษยขาดการรูจักแยกแยะสิ่งด ี และชั่วแลว  คุณคาในตัว
ของมนุษยเองก็จะเสื่อมถอยตามไปดวย  เพราะไมรูจักวาอะไรคือส่ิงทีสํ่าคัญและควรทํา  เพื่อ
รักษาคุณคาของความเปนมนุษยไวใหครบสมบูรณ  จึงควรมีแนวทางในการที่จะพัฒนามนุษย 
 ดานผูนํา  ผูชักนําใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนด
เปาหมายไว  หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันอยูแลว  เชนเปนผูนําองคกร  ผูนําสมาคม  ผูนํา
สถาบัน  ผูนําวัดและแมกระทั่งหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา 
 การแกปญหาของผูนําก็คือ  ทําอยางไรจะใหเปนที่ยอมรับของผูตาม  เริมตนหาทาง
ใหไดรับการเลือกตั้งเขาสูตําแหนงผูนํา  เมื่อไดรับเลือกตั้งแลวก็ยังไดรับความรวมมือจากสมาชิก
ชวยกันทํางานและมีผลงานเปนที่ประจักษจนพรอมที่จะไดรับเลือกตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงอีก
สมัยหนาครั้งตอไป 

ดานปญญา  ปญญาคือพุทธ รอบรู รูต่ืน เบิกบาน ถือวาเปนหลักธรรมที่สําคัญมี
ความหมายตอมนุษยชาติทั้งปวง  โดยเริ่มต้ังแตครอบครัวเด็กจนถึงตายก็วาได  เพราะมนุษย
จะตองรับการศึกษาเพื่อใหเกิดปญญาได  การศึกษาจากตํารา จากธรรมชาติเพื่อใหเกิดปญญาใน
สัมมาอาชีพ  เพราะคนที่มีปญญาสามารถชนะคนที่ไมมีปญญาได  การศึกษาเพื่อใหเกิดปญญา
ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ  การศึกษาตามหลักไตรสิกขานั้นเอง  การมีปญญาอยางเดียวคงไม
พอจิตใจของตัวเราตองมีความคิดที่ดี กลาแสดงออก  ทุกวันนี้มีหลายคนที่มีปญญาแลวเอาตัวเอง
ไมรอด เชน ฆาตัวตาย กออาชญากรรม ลักขโมย 
 การแกปญหาสําหรับคนที่นําปญญาไปใชในทางที่ผิดก็ตองแกที่ตัวเอง  โดยพยายาม
ขมใจของตัวเองใหอยูในกรอบถูกตองตามทํานองคลองธรรมคิดดี พูดดี และทําดีใหรูสึกตัวเสมอมี
ความละอายและเกรงตัวตอความเดือดรอนที่จะยอนกลับมาถึงตัวในภายหลัง 

 ดานเบญจศีล  คือ  การสํารวมกาย  วาจา  คือ  การรักษาศีลที่ถูกตอง  ในทุกวันนี้
ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเองก็ใหชาวพุทธโดยเฉพาะเยาวชนทุกระดับ  ใหปฏิบัติ
ตามศีล  ๕  ไหวพระสวดมนต  เพื่อความเขมแข็งใหสังคมไทยเราอยูอยางสงบสันติสุขเหมือนใน
อดีตที่ผานมา  โดยไมใหเบียดเบียนกัน มีความเอื้อเฟอเกื้อกูลเมตตาตอกัน  เพราะหากสังคมมี
ความสามัคคีมีศีล  ๕  ที่ถือปฏิบัติอันเปนพื้นฐานสําหรับมนุษยทุกคนแลว  เชื่อแนวาความเดือน
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รอนจากปญหาตาง ๆ  ของสังคมไทยเราคงไมเกิดขึ้นอยางหนักอกหนักใจเหมือนทุกวันนี้  สวนการ
แกปญหาก็สรุปอยูในประเด็นนี้เหมือนกัน  

 หลักกัลยาณธรรม เปนปจจัยที่ สําคัญอยางยิ่งในการใชปญญา  เพื่อใหเกิด
ประโยชน  กัลยาณศีล  กัลยาณธรรม กัลยาณปญญา เพราะพระพุทธองคทรงใหใชเหตุผล  ในการ
เชื่อใชปญญาในการพิจารณาหาเหตุผล  ซึ่งสามารถนําไปปรับประยุกตใชในการปฏิบัติใน
สถานการณปจจุบันไดมาก  จึงไดเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติสืบไป  

 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
 ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเชิงวิเคราะหหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  ใน
คัมภีรพระไตรปฎก  เลมที่มีคําศัพทวา “กัลยาณธรรม” ที่ปรากฏทายเลม  มีเลมที่ ๑๐-๑๒-๑๓-
๑๔-๑๖-๑๙-๒๐  และเลมที่ ๒๑  ผูวิจัยเห็นวาควรที่จะทําการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักธรรมคําสอน
สําคัญ  ใหครบทุกเลมที่ระบุหลักกัลยาณธรรม  หรือเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนที่ดีงามอื่น ๆ  
ดังตอไปนี้ 

 ๑.  ผูศึกษาวิจัยเสนอใหศึกษาวิเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลักเบญจศีลเบญจธรรม 
ซึ่งเปนหลักธรรมขั้นพื้นฐานการพัฒนาตนและสวนรวม 

 ๒.  ผูศึกษาวิจัยเสนอใหศึกษาวิเคราะหการดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค  ๘  ประการ
ซึ่งเปนหลักธรรมที่พัฒนาตนในปจจุบัน 

๓.  คุณลักษณะผูที่มีกัลยาณธรรมการปฏิบัติตนหรือการวางทาทีที่เหมาะสมของ 
สังคม 

๔.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูที่มีกัลยาณธรรมในทางโลกกับทางพระพุทธศาสนา.  
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แกว  ชิดตะขบ,  พุทธธรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกจิ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน 
 พระพทุธศาสนาแหงชาติ,  ๒๕๕๐. 
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก, “รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนา 
 คุณธรรมจรยิธรรม”,  กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพอักษรไทย, ๒๕๓๕. 
คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเชียง,  อนุพทุธประวัติ ฉบับมาตรฐาน  นักธรรมชั้นโท.  
 กรุงเพฯมหานคร: โรงพมิพเลี่ยงเชยีง, ๒๕๓๕. 
ธรรมจักร  สิงหทอง.  กฎแหงกรรม.   กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเลี่ยงเซยีง, ๒๕๔๘. 
บุญพฤกษ  จาฏามะ, พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕,  กรุงเทพมหานคร :   
 บริษัทอักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๘. 
ปรีชา  กันธิยะ. คูมือ น้ําใจไมตรี ซ่ือสัตยสุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพอหลวงของเรา.  
 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ กระทรวงวฒันธรรม,  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๐. 
พระครูศิริปญญามุน ี(ออน), มงคลทีปนีแปลโดยพสิดารเลมเดียวจบ,   
 กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซยีงจงเจริญ,  ๒๕๐๔. 
พระครูศิริปญญามุน ี(ออน), มงคลทีปนีแปลโดยพสิดารเลมเดียวจบ,   
 กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซยีงจงเจริญ,  ๒๕๐๔. 
พระครูอรุณธรรมรังสี(เอี่ยม  สิริวณฺโณ). มนตพิธี, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสมัย,  
 ๒๕๓๔. 
พระเทพเวทีประยุทธ  ปยุตฺโต,  พจนานุกรมฉบับเฉลมิพระเกยีนต ิพ.ศ. ๒๕๓๐, พิมพคร้ังที ่  
 ๑๑, กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๓๔. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต)  พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา.  ภาควิชาการ 
 สารนพินธพทุธศาสตรบณัฑิต  รุนที ่ ๔๘ ปการศึกษา  ๒๕๔๔, กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 



 ๑๕๒

พระเทวิน  เทวินโท “พุทธจริยศาสตร จริยศาสตร  และจริยธรรม”  นนทบุรี :  
 โรงพิมพสหมติรพร้ินติ้ง,  ๒๕๔๔. 
พระธรรมกิตตวิงศ (ทองดี  สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศกึษาพุทธศาสน ชุดคําวัด.   
 กรุงเทพมหานคร : วัดราชโอรสาราม, ๒๕๔๘. 
พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบรหิาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชวีิต, พิมพคร้ังที่ ๑๕,  กรุงเทพมหานคร  :  
 มูลนิธพิุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
_________. พทุธธรรม ฉบบัปรับปรุงขยายความ, พมิพคร้ังที่  ๖, กรุงเทพมหานคร :  
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๕. 
_________. พทุธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๑. 
_________.  เศรษฐศาสตรแนวพุทธ พิมพคร้ังที ่ ๕.  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๔๐. 
_________. พจนานกุรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, พมิพคร้ังที่ ๙,   
 กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๔๓. 
_________. เศรษฐศาสตรแนวพุทธ พิมพคร้ังที ่ ๕.  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๔๐. 
พระธรรมมหาวีรานวุัตร, มงคลสูตร  ๓๘  พิสดาร,   กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพลูก ส.ธรรมภักดี,  
 ๒๕๑๙. 
พระพทุธโฆษาจารย, พระวสิุทธมิัคค,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมลูนิธิภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๒๑. 
พระธรรมมหาวีรานวุัตร, มงคลทีปปนี,  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ส. ธรรมภักดี, ๒๕๓๐. 
พระพทุธโฆษาจารย, พระวสิุทธมิัคค,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมลูนธิิภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๒๑. 
พระมหาภาษติ  สุภาสิโต (สุขวรรณดี),  “ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถร 

 วาท”วิทยานพินธปรญิญาศาสนศาตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร :  บัณฑิต 
 วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๔๒. 

พระมหาศรีสุพรณ  อตฺตทีโป, การประยกุตใชวาจาสภุาษิตที่ปรากฏในคัมภีรขุททกนิกาย 
 เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,  
 ๒๕๔๙. 



 ๑๕๓

พระมหาสมณเจา (สมเด็จ)  กรมพระยาวชริญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  
 คร้ังที่ ๗๘. กรุงเทพมหาคนร : โรงพมิพมกฏุราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระมหาสุขพฒัน  อานนทจารย, “ปริศนาปรัชญาธรรม” กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพลูก  
 ส.ธรรมภักดี, ๒๕๔๖.  
พระมหาอํานาจ  พทฺุธิเมธี, นวโกวาท ฉบับสมบูรณ, กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ,  ๒๕๔๖. 
พระเมธธีรรมมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธศาสนปรัชญา,  กรุงเทพมหานคร :  
 บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งกรุฟจาํกัด, ๒๕๓๓. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), พระวินยัปฎกยอ เลม ๑.  กรุงเทพมหานคร :  

 โรงพิมพมหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๓๖. 
พระราชปริยัติ (สฤษดิ์  สิริธโร). งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา.  พิมพคร้ังที ่ ๒   
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘. 
พระศรีสุธรรมนิวิฐ. พทุธอทุยานวิชาการ, (การบริหารการศึกษา),  รักษาการหวัหนาสาขาวิชา 

หลักสูตรและการสอน วทิยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย,  กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐. 

มั่น  เสือสูงเนนิ, เอกสารประกอบการสอนวิชาพุทธธรรมกับสงัคมไทย,  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

วศิน  กาญขนวณิชยกุล,  สมชัย  ศรีนอก.  จิตวิทยาการศึกษา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 
 จุฬาบรรณาคาร, ๒๕๔๕. 
ศุภชัย  ต้ังวงศศาสนต, พระไตรปฎก ประมวลคัมภรีและแหลงคนพุทธศาสนฉบับ 
 คอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร : สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๕๐. 
ส. พนิิจจนัทร.  คติธรรม.   กรุงเทพมหานคร : อํานวยสาสน, ๒๕๓๒. 
สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), หลกัพระพุทธศาสนา,  พิมพคร้ังที่  ๙,  กรุงเทพมหานคร :  
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
_________. ลกัษณะพระพทุธศาสนา, พมิพคร้ังที่  ๕, กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหามกุฏราชวทิยาลัย,  ๒๕๓๓. 
สมเด็จพระวนัรัตน (แดง สีลวฑฺฒโน), พระปาฏิโมกขแปล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทย 
 วัฒนาพานิช,  ๒๕๓๖. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญติัการศกึษา 



 ๑๕๔

 แหงชาติ   พ.ศ. ๒๕๒๕,  กรุงเทพมหานคร : สกายบุคส, ๒๕๔๓. 
สินชัย  วงษจาํนงค. การศกึษาคติภพของคฤหัสถผูเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา.   

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘. 
สุทธิพงศ  ตันตยาพิศาลสุทธิ์. ประมวลในพระไตรปฎก. พิมพคร้ังที ่ ๓,  กรุงเทพมหานคร :  

 โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๓๐. 
สุนทร  ณ  รังสี,  พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก.  พิมพคร้ังที ่ ๒,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
 จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, ๒๕๔๓. 
สุรพล  สุยะพรหม. พุทธอุทยานวิชาการ.  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
อํานวย  ยัสโยธา, “ปญหาจริยศาสตรเชงิวิพากย”,  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมาสเตอรพีส, ๒๕๔๑. 
อานนท  เมธีวรฉัตร. พุทธอทุยานวิชาการ,  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราช วิทยาลัย,  ๒๕๕๐.  
 

(๓) บทความ  :   
 

พระมหาสมชาย  กิจฺจาโร.  “วัดจิตวัดใจ,”พุทธจกัร.  ปที่  ๕๘ ฉบับที ่ ๑๒  (ธันวาคม  ๒๕๔๒) :   
 ๔๕-๔๖. 
มาลาวชิโร.  “กฎแหงกรรมในพระไตรปฎก,”  ธรรมลลีา.  ปที่  ๘ ฉบับที่  ๙๕ 

  (ตุลาคม  ๒๕๕๑) :  ๒๔. 
_________.  “กฎแหงกรรมในพระไตรปฎก”, ธรรมลีลา. ปที่ ๘ ฉบับที ่ ๘๕ (ธันวาคม) :  ๓๗. 
พระเทพวรคณุ. “มงคลธรรมนําชวีิต”, แสงอีสาน, ปที ่ ๓  ฉบับที่  ๑๑  (ธันวาคม  ๒๕๔๗ –  
 กุมภาพนัธ ๒๕๔๘) :  ๒๔. 
  
(๔)  วิทยานพินธ  :   
 
เกศินี  ครุณาสวัสด์ิ, “สภาพแลปญหาการจัดการเรียนการสอนสงัคมศึกษาเพือ่พัฒนา 
 จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนตน,   (บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยมหา 
 จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย), ๒๕๔๘. 
 
 



 ๑๕๕

ไพโรจน  ศุภทปีมงคล, “การศึกษาวเิคราะหบทบาทของจิตตคหบดีอุบาสกทีป่รากฏในคัมภีร 
 พระพทุธศาสนา”, วิทยานพินธ  พุทธศาสตรมหาบณัฑิต,  (บัณฑิตวทิยาลยั  
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๔๘. 
ผาณิต  เย็นแข, “ผลของการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อการพฒัน 
 จริยธรรมที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนจริยศึกษาและพฤติกรรมเชิง 
 จริยธรรมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่๔”, วิทยานพินธปรญิญาครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย), 
 ๒๕๔๔. 
พระครูประชาโชตโพธธิรรม (ไชยรัตน), “การศึกษาวิเคราะหลักษณะของคนพาลกับบัณฑิตใน 
 พระพทุธศาสนา”, วิทยานพินธ  พุทธศาสตรมหาบณัฑิต,  (บัณฑิตวทิยาลยั  
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๔๙. 
พระครูศรีวิริยโสภณ,  “สวัสดิการสังคมในพุทธศาสนาเถรวาท”,   วิทยานิพนธ  พุทธศาสตร
 มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย),  ๒๕๔๙. 
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